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 مقدمة

كمية  هالةة    تطورت مؤسسات األعمال تطورًا كبريًا يف العقدين األخريين، وترافق هذا التطور مع قفزات 

يف حجم املؤسسات وتعامالتها املالي  مما أثر بشكل كبري وجوهري عةة  مهةة  اساسةب  فالتقةة  مةن      

اإلطار الورقي إىل الربجميات املتقدم  اليت تقدم املعةومات اساسبي  إىل اإلدارات املختةفة  واملسةتفيدين   

قولة   وتتةيه هةذل الربجميةات مراجعة       واملستخدمني بسرع  كبرية وبدق  عالية  وبكفاية  وماةداقي  مع   

البيالات اساسبي  املدخة  بسرع  وبتكةف  اقتاادي  مةخفض ، كما أله ميكن تعديل األخطاء املكتشةف   

 باورة فوري  واحلاول عة  احلسابات والقوالم املالي  الاحيح  اليت تعد مرآة لةوضع املالي لةمةشأة 

والةيت أخةذت عةة      8991يف تأسةي  رةرك  امليةزاا عةام     ومن هةا جاءت مساهم  جمموعة  احلضةارة   

حية  أصةدر لةمةرة    عاتقها الدخول يف عامل اساسب  املؤمتت ، فأصدرت العديد من الربامج اساسةبي   

و  Windows99ثم ضمن لظام  Windows.88ومن ثم عة  لظام  Dosاألوىل لةعمل عة  لظام 

Windows9   لغ   عةMicrosoft Access رت لغات الربجم  وكاا برلامج امليزاا وقد تطو

   VisualBasic.Netإىل لغ  الربجم   والتقلمن السباقني يف هذا اجملال 

وهذا الكتاب سريكز عة  برلامج امليزاا لةمحاسب  بةسخته األخرية "امليزاا دوت ل "، وسيتم إا راء 

 عمةي  وصور توضيحي  كافي   اهلل ررح اخلطوات األساسي  لةعمل عة  هذا الربلامج مدعم  بأمثة 

وال يفوتةا هةا أا لذكر أله تتم عة  برلاجمةا امليزاا دوت ل  حتةديثات مسةتمرة ورةبه يومية ، لةذل       

سيتم إا راء اهلل إصدار لشرات ومةحقات بشكل مستمر لتعريف مستخدم هذا الربلامج باإلضافات الةيت  

ستخدام الربلامج بالطريق  الاةحيح  وبةأكرب فالةدة    مت  عة  الربلامج وذل  لتمكني زبالةةا الكرام من ا

 ممكة  
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 أواًل: تشغيل الربنامج

 إعداد برنامج امليزان: -1

لقوم بإدخةال القةرا الةيةزري اخلةاا بالربلةامج بالسةواق  الةيزرية  لةجهةاز ولفةته          

 :(setupالظاهرة ) السواق  ولقوم بالضغط مرتني عة  األيقول 

إمةا العربية  أو االلكةيزية ، ثةم لوافةق       تةايب الربلامج بها ثم حندد الةغ  اليت لريد

عة  اتفاقي  الرتخيص ومن ثم حندد لوع التةايب الذي لريةدل وتتةار كامةل إذا كةاا التةاةيب ألول      

أمةا إذا كةاا الربلةامج موجةود      SQL SERVERمرة ولي  لديةا برلامج تشغيل قواعةد البيالةات   

تةاةيب )قياسةي( أي تةاةيب مةفةات الربلةامج إضةاف  إىل برلةامج        عة  احلاسب مسبقًا فةختار لةوع ال 

تشةةغيل دارة احلمايةة  وبةةدوا   

برلامج قواعد البيالةات كمةا يف   

 الشكل اجلاليب:

ثم حندد مسار تثبي  الربلةامج  

ويكةةوا بشةةكل تةقةةالي عةةة     

املسةةار املوجةةود فيةةه الويةةةدوز  

ري املسةار  يوهةا لةا اخليار يف تغ

"ثم يالتالةضةةةغط"إذا أردلةةةا م

"تةاةةةةيب" فيةةةةتم تةاةةةةيب  

الربلامج وتظهر أيقولة  امليةزاا   

  عة  سطه املكتب

 حتديث نسخة موجودة مسبقًا: -0

 لقوم بةسخ مةف التحدي  إىل القرا الاةب ثم لضغط عة  أيقول  املةف 

ثم لضغط التالي ثم لوافق عة  اتفاقي  الرتخيص فيحدد لةةا موقةع برلةامج امليةزاا الةذي لةود حتديثةه        

غري هذا املوقع إذا مل يكن صحيحًا ثم لضغط تةاةيب فيةتم حتةدي  برلةامج امليةزاا دوت لة  عةة         ول

 حاسبةا 

 مالحظ :

 جيب أا يكوا برلامج امليزاا مغةقًا عةد القيام بعمةي  التحدي  

 بعد ذل  لفته برلامج امليزاا دوت ل  فتظهر عة  الشار  رسال  بأا لسخ  قاعدة البيالات اليت كةا
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عةيها آخر مرة أقدم من لسخ  الربلامج فهل تريد حتدي  قاعدة البيالات، فةضغط لعم إذا أردلةا   لعمل

 أا تكوا التغيريات يف الةسخ  اسدث  فعال  وذل  كما يف الشكل التالي:

 

 ثانيًا: إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالشركة وجتهيزها للعمل

 إنشاء قاعدة بيانات جديدة: -1

تظهر األيقول  اخلاص  بةامليزاا عةة    عةد التهاء التةايب 

بالضغط عة  هذل األيقول  الربلامج مةها سطه املكتب لفته 

 فتظهر الةافذة التالي  واليت حتوي احلقول التالي :

: وهو اسم اجلهاز املركةزي املوجةود   اسم خمدم البيالات* 

ريةد  فيه قاعدة بيالات الشرك  أو اجلهةاز املركةزي الةذي ل   

إلشاء قاعةدة البيالةات فيةه أمةا إذا مل يكةن هةةا  رةبك         

فةكتب اسةم الكمبيةوتر اسةةي أو لسةتعيه عةةه بوضةع       

 لقط  ) ( 

 :مالحظة

اسم الكمبيوتر اسةي جندل بالضغط بالزر األمين لةماوس عة   جهاز الكمبيوتر ومن ثةم خاةالص ومةن    

 ثم اسم الكمبيوتر 

 ذا اخليار إذا كةا لريد االتاال بقاعدة البيالات بواسط  االلرتل  : لفعل هالعمل عرب اتاال بطيء* 

: لفعل هذا اخليار يف حال أردلا أا يتم االتاال مبخدم البيالةات اسةدد يف حقةل    حفظ اإلعدادات* 

"اسم خمدم البيالات" بشكل تةقالي يف كل مرة يتم فيها فته الربلامج دوا احلاج  لظهور هةذل الةافةذة   

 لالتاال بهذا املخدم مرة أخرى 

وعةد الضغط عة  زر "اتاال" يف الةافذة السابق  تظهر لافذة "االتاال بقاعدة البيالةات" والةيت حتةوي    

 احلقول التالي :
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: وهةو حقةةل  املخةدم احلةةالي * 

لةقةةراءة فقةةط حيةة  يظهةةر فيةةه 

خمةةةدم البيالةةةات اسةةةدد يف  

 الةافذة السابق  

: حنةدد  اسم قاعدة البيالةات * 

احلقةل قاعةدة البيالةات    يف هذا 

اليت لريةد االتاةال بهةا وذلة      

 يف حال كاا هةا  قاعدة بيالات موجودة سابقًا 

 يتم إدخاله عةد إلشاء قاعدة بيالات جديدة و: وهذا احلقل لةقراءة فقط وصف قاعدة البيالات* 

اسةددة يف حقةل   : لفعل هذا اخليار يف حال أردلا أا يتم االتاال بقاعدة البيالات حفظ اإلعدادات* 

"اسم قاعدة البيالات" بشكل تةقالي يف كل مرة يتم فيها فته الربلامج دوا احلاج  لظهور هةذل الةافةذة   

 مرة أخرى لالتاال بهذل القاعدة 

 حي  يتم عرض مجيع قواعد البيالات املةشأة سابقًا عرض كاف  قواعد البيالات:* 

ضغط "إلشاء قاعدة بيالات جديدة" عةد عدم وجةود أي  لضغط "اتاال" عةد حتديد قاعدة البيالات أو ل

 قاعدة عة  املخدم كما يف الةافذة التالي :

 

أما عةد الضغط عة  "إلغاء األمر" يفته الربلامج مع مالحظ  أا مجيع الةوافذ مقفة  وذل  أللةا غري  

مرتبطني بأي قاعدة بيالات  بعد ذل  لةتقل إىل قالم  "مةف" ومن ثم لضغط عة  "إلشاء قاعدة بيالات 

 جديدة" فتظهر الةافذة التالي  واليت حتوي احلقول التالي :
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: لةدر  يف هةذا احلقةل    لبيالاتاسم قاعدة ا* 

اسةةم لقاعةةدة البيالةةات اجلديةةدة الةةيت لريةةد   

 إلشاءها 

: حندد يف هذا احلقل لوع قاعدة البيالات* 

لوع قاعدة البيالات وهةا لديةا ثالث  

 خيارات:

Empty:  

 عةيةافارغ  متامًا ويتوجب تعطيةا قاعدةبيالات

 تعريف مجيع احلسابات والفواتري والعمالت

 واملواد      

 

Example: 

ومواد وفواتري وقيود معرف  باإلضاف  إىل مثال حتوي جمموع  حسابات مبسط   تعطيةا قاعدة بيالات

 رقمي 

Simple Acc Tree: 

وتعطيةا قاعةدة بيالةات حتةوي رةجرة حسةابات ةوذجية  حتةوي معظةم احلسةابات الةيت حتتاجهةا            

وحتوي فواتري وقيود معرف ، وبةدوا أمثةة  رقمية   ومةن      الشركات الكبرية واملتوسط  والاغرية احلجم،

 املفضل اختيار هذا الةوع 

يف لافذة االتاال بعد ذل  لضغط "موافق"فيتم إلشاء قاعدة البيالات اجلديدة فةضغط "موافق" مرة أخرى 

 فتفته قاعدة البيالات اجلديدة بقاعدة البيالات أو خاالص االتاال 

: حندد يف هذا احلقل اجملةد الذي سيتم إلشةاء قاعةدة البيالةات ضةمةه      دةمسار مةف القاعدة اجلدي* 

ومن املفضل أا ال يكوا املسار عة  القرا املوجود عةيه الةظام ولدوز بسبب إمكالي  تعرض هذا القرا 

 لةفرمت  يف أي وق  

 : حندد يف هذا احلقل وصف لقاعدة البيالات وصف قاعدة البيالات* 

: تتار يف هذا احلقل أيقول  خاصة  بقاعةدة البيالةات يةتم متييةز القاعةدة مةن        الاترعار قاعدة البي* 

 خالهلا 

: عةد تفعيل هذا اخليار يةتم االتاةال بقاعةدة البيالةات     اتاال بقاعدة البيالات اجلديدة بعد إلشالها* 

 بعد إلشالها 
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 تعريف فروع الشركة ومستودعاتها ومراكز الكلفة: -0

"رجرة الفةروع" فةجةد الشةجرة حتةوي      -البيالات اجلديدة لةتقل إىل قالم  "تعاريف"بعد إلشاء قاعدة 

افرتاضيًا فرع واحد )الشرك ( وحيوي هذا الفرع مستودع واحد )مستودع(، بإمكالةا هةا إضاف  فةرع آخةر   

وليكن فرع حةب وذل  بالضغط بالزر األمين لةماوس عة  "رجرة الفروع" ومن ثةم الضةغط عةة  "إضةاف      

رع"، أو بتعةيم "رجرة الفروع" بالزر األيسر لةماوس ومن ثم الضغط عةة  زر "فةرع" يف الشةريط العةةوي     ف

فتفته تةقاليًا بطاق  الفرع الذي لريد إضافته فةدخل اسم الفرع اجلديد والفرع الرليسي له إذا كةاا يتبةع   

 أحد الفروع  وال لضع ريئًا إذا كاا الفرع مستقاًل 

 مالحظة هامة:

إمكالي  تعريف فروع مستقة  يف برلامج امليةزاا تعطةي الشةرك  ميةزة كةبرية عةةد طةةب احلسةابات         إا 

اخلتامي  متكةةا من طةب احلساب اخلتامي عة  مستوى الشرك  ككل وعة  مسةتوى الفةروع كةل فةرع     

 عة  حدى أو عة  مستوى جمموع  من الفروع أيضًا 

 

 :مثال 

ع الرليسي وفرع حةب  الفرع الرليسي حيوي مستودعًا رليسيًا وفرع إذا كاا لديةا فرعني يف الشرك  الفر

حةب حيوي مستودعًا وفرعًا تابعًا امسه فرع ريف حةب وهةذا الفةرع األخةري حيةوي مسةتودعًا أيضةًا،       

فستكوا رجرة الفروع وبطاقات الفروع كالتالي )الحظ الفرق بني بطةاقيت الفةرع املسةتقل والفةرع التةابع      

 لفرع آخر(:
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 :مالحظات

     إذا أردلا إضاف  فرع مستقل فإلةا حندد رجرة الفروع ثم لضغط إضاف  فرع، أما إذا أردلةا إضةاف

فرع تابع ضمن فرع رليسي فإلةا حندد الفرع الرليسي ثم لضةغط إضةاف  فةرع فيةتم إضةاف  الفةرع       

 التابع ضمن هذا الفرع الرليسي 

  عة  األيقول  التالي  يف بطاق  الفرعومن ثةم  ميكةةا تغيري صورة الفرع بالضغط مرتني

 لضغط إضاف  وتتار الاورة اليت لريدها:

           إا املالحظتني السابقتني تةطبقاا أيضةًا عةة  تعريةف وإضةاف  املسةتودعات مةع فةرق أا بطاقة

املستودع حتتا  إىل بةد إضايف وهو الفرع الرليسي أو املستودع الرليسي فال ميكن إضةاف  مسةتودع   

لشرك  دوا أا يكوا تابعًا لفرع من الفروع أو مستودع مةن املسةتودعات والةذي بةدورل يكةوا      يف ا

تابعًا ألحد الفروع يف الةهاي ، فاملستودع ميكن أا يكوا تابعًا ملسةتودع آخةر وميكةن أا ال يكةوا     

فعةةةدها جيةةب أا يكةةوا تابعةةًا 

حماسةةةبيًا لفةةةرع مةةةن الفةةةروع 

املوجةةةودة يف الشةةةرك   وذلةةة  

 شكل التالي:يظهر يف ال
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 :يف بطاق  الفرع يوجد خيار الختيار طريق  ترقيم القيود يف كل فرع ويوجد لديةا خيارين 

: عةد اختيار الرتقيم املستقل فإا أرقام القيود يف كل فةرع سةتبدأ مةن الواحةد وستسةتمر بشةكل       مستقل

 متسةسل مع كل قيد جديد يف الفرع لفسه 

ضارة بفروعها املذكورة سابقًا ثالث  قيود يف كل فرع فإا ترقيم القيةود  إذا كاا لديةا يف ررك  احلمثال : 

 سيكوا كالتالي:

  3 -2 -8يف الشرك : 

  3 -2 -8يف فرع حةب: 

  3 -2 -8يف فرع ريف حةب: 

هةا حندد مثاًل : يتبع سلسلة

وفرعي  8الشرك  تتبع السةسة  

حةب وريف حةب يتبعاا 

 فسيكوا الرتقيم كالتالي: 2السةسة  

  6 -9 -4 -3 -2 -8  ويف فرعي حةب وريف حةب: من 3 -2 -8يف الشرك : 

 واختيار الطريق  يتم كما يف الشكل السابق:

بةف  الطريق  أيضًا ميكةةا تعريف مراكز كةف  تابع  لفروع الشةرك  وذلة  عةةدما يكةوا هةةا  عمةيةات       

 واملااريف عة  هذل املراكز تاةيعي  يف الشرك  وحتتا  الشرك  ملراكز كةف  لتوزيع التكاليف 

: ررك  تعمل يف جمال صةاع  األلبس  وتريد معرف  املااريف اليت يتم حتميةها عةة  كةل مرحةة     مثال

 من مراحل عمةي  التاةيع فتقوم بإلشاء مراكز كةف  مثل مركز القص، مركز احلياك      اخل 

 تعريف العمالت: -2

عات ومراكز الكةف  لةتقل إىل تعريف العمالت اليت يةتم التعامةل بهةا وذلة      بعد تعريف الفروع واملستود

"العمةةالت" -مةةن قالمةة  "تعةةاريف"  

فتظهةةر عةةة  الشارةة  لافةةذة العمةةة    

األساسي  وهي افرتاضيًا الةرية السوري  

فةعةةةدهلا إذا مل تكةةةن هةةةي عمةتةةةةا  

األساسي  ثم لضيف العمالت األخةرى  

الةةيت لتعامةةل معهةةا مةةن خةةالل زر    

ف  الواضه يف الشةكل فةضةع اسةم    إضا
 زر إضافة
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العمة  واملعادل فإذا وضعةا مثاًل العمة  األساسي  الةرية السوري  ثم أضفةا الدوالر األمريكي فةضع املعةادل  

 مثاًل أي كل واحد دوالر يساوي مخ  ومخسوا لرية سوري   99يف بطاق  الدوالر 

 تعريف احلسابات الضرورية يف شجرة احلسابات: -6

بعد االلتهاء من تعريف العمالت لةتقل إىل تعريف احلسابات املوجةودة  :وإضافة ونقل احلساباتحذف 

"رجرة احلسابات" فتظهةر لةديةا الشةجرة الةموذجية  الةيت مسيةاهةا        -يف رركتةا من قالم  "حماسب "

، وهي رجرة حتوي احلسةابات الضةروري  ملعظةم الشةركات ومهمتةةا      Simple-Acc-Treeسابقًا 

حار يف تعديل هذل الشجرة حبذف احلسابات غري الضروري  بالةسب  لعمل رركتةا وذل  بالضةغط  هةا تة

بزر املاوس األمين عة  احلساب املراد حذفه ومن ثم اختيار "حذف" أو بتعةيم احلساب ومن ثةم حذفةه   

 بالضغط عة  زر "حذف" يف الشريط العةوي لةافذة  "رجرة احلسابات" 

 :مالحظة

حلساب يف حال كاا عةيه أي حرك  خالل الفرتة سواء كال  احلرك  مةن فةاتورة أو   ال ميكن حذف ا

قيد أو ورق  مالي          اخل  وال ميكن حذف احلساب أيضةًا يف حةال كةاا حسةابًا رليسةيًا إال إذا      

حذفةا أو لقةةا احلسابات الفرعي  التابع  له، وال ميكةةا أيضًا حذف احلساب يف حال كاا مستخدمًا 

  إعدادات الربلامج، فمثاًل ال ميكةةا حذف حساب املبيعات ألله مرتبط بفاتورة املبيع يف

الطريق  إذا أردلا إضاف  حساب لقف عةد احلساب الرليسي الذي لريد إضةاف  احلسةاب ضةمةه      وبةف

ولضغط إضاف  فتفته بطاق  لةحساب اجلديد لةدخل يف هةذل البطاقة  اسةم احلسةاب وحسةابه الرليسةي        

به اخلتامي ومن ثم لضغط زر "حفظ" يف الشةريط السةفةي لةبطاقة  )رةريط أدوات البطاقة ( ولعةود       وحسا

 لةشجرة وحندثها فيظهر احلساب اجلديد الذي قمةا بإدخاله 

أما إذا أردلا لقل حساب ما مةن حسةاب رليسةي إىل حسةاب آخةر فةةغري حسةابه الرليسةي يف بطاقتةه          

لرليسي القديم إىل احلسةاب اخخةر، أو لقةوم بةقةل احلسةاب      فيةتقل يف رجرة احلسابات من احلساب ا

 بواسط  املاوس حبمةه من حساب رليسي إىل حساب رليسي آخر 
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 حذف حساب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إضافة ونقل حساب:
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 مالحظة هامة:

إا لقل احلساب من حساب رليسي حلساب رليسي آخر ال يؤثر عة  رقم هةذا احلسةاب ألا احلسةاب    

مستقل بذاته بغه الةظر عن حسابه الرليسي، لذل  إذا أردلا لقل احلساب وتغيري رقمه أيضًا هو كياا 

فيجب أا لقوم بالتغيري بشكل يدوي من حقل الرمز يف بطاق  احلساب  بيةما املادة يتغري رمزهةا الكةةي   

اللي  كاسةتقاللي   كما سيمر معةا الحقًا عةد لقةها من فهرس مواد خخر ألا املةادة ال تتمتةع عةادة باسةتق    

 احلساب وترتبط بشكل كبري بفهرسها الرليسي 

 بطاق  احلساب:

يتم من خالهلا تعريف حسابات جديةدة أو اسةتعراض حسةابات معر فة  مسةبقًا، وميكةن طةةب بطاقة          

عة  أي حساب موجود ضمن الةافذة ثم اختيةار األمةر   " بالضغط احلسابات ق "رجرةعن طريإماحساب 

أو من قالم  "حماسب " ومةن ثةم الضةغط عةة  "بطاقة       اسد د اب فرعي لةحسابلتعريف حس "إضاف "

 حساب" 

 تتألف بطاق  احلساب من العةاصر الرليسي  التالي :

 البطاق :رريط أدوات  -48

 

إا رريط أدوات البطاق  الذي سيتم رةرحه يف هةذل الفقةرة هةو رةريط عةام موجةود يف معظةم سةجالت          

اق  احلساب وهذا الشرح يةطبق عة  مجيع البطاقات األخرى كبطاق  املادة الربلامج وسيتم ررحه يف بط

 يف البطاقة  املوجةودة  يستخدم هذا الشريط لةقيةام بعمةيةات عةة  البيالةات     والفاتورة وسةد القيد     اخل 

 وحيوي األزرار الرليسي  التالي  كما يوضه الشكل السابق:
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، وهي من الةيمني إىل اليسةار كمةا يةةي:     تستخدم هذل األزرار لةتةقل بني السجالت  

 أول سجل، السجل السابق، السجل التالي، آخر سجل 

 إضاف  سجل جديد  

 حفظ السجل احلالي   

لسخ ولاق  عةدما لريد إضاف  حساب جديةد مشةابه حلسةاب موجةود مةن حية  حمتويةات          

البطاق  فإلةا لقوم بةسخ احلساب املوجود ثم لضغط إضاف  سجل جديةد ثةم لضةغط لاةق فيعطيةةا بطاقة        

حساب جديدة مطابق  لبطاق  احلساب اليت لسخةاها ثم جنري عةيهةا تعةديالت طفيفة  ولقةوم حبفظهةا      

 بطاق  احلساب اجلديدة بدوا تكرار كتاب  كل املعةومات فةحال عة  

 وهذل األزرار من اليمني إىل اليسار:  

a    تراجع: لستخدمه يف حال أردلا الرتاجع عن تعديل قمةا به عة  البطاق 

b   حذف: لستخدمه يف حال أردلا حذف بطاق  احلساب 

c   حتدي : لستخدمه لتحدي  بطاق  احلساب 

d  ن بطاق  حساب معية  بدالل  املعةومات املوجةودة يف اجلةزء   حب : لستخدمه لةبح  ع

من بطاق  احلساب واملسم  عام والذي حيوي اسم احلساب، حسابه الرليسي، حسابه 

 اخلتامي      اخل 

 وهذل األزرار من اليمني إىل اليسار:  

يت تقع ضمن هذا هةا عةد وضع ررط لةتافي  فإلةا عةد تطبيق الشرط حنال عة  احلسابات ال تافي :

 الشرط  

: لةفرتض ألةا لريةد مجيةع   مثال

احلسةةابات الةةيت حتةةوي كةمةة    

حسم يف حقل االسم فإلةا لضةغط  

بالزر اليميين لةمةاوس عةة  أمةر    

"حيوي"  حسةم كمةا    –"تافي "

 يف الشكةني التاليني:
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لالحظ أا التافي  قد جةب  لةا فقط احلسابات 

اليت حتوي كةم  حسم وبإمكالةا التةقل بني 

السجالت الةاجت  من التافي  عن طريق أزرار 

التةقل بني السجالت حي  أله بتطبيق ررط 

 التافي  تابه هذل األزرار خاص  بالتةقل بني السجالت الةاجت  عن تطبيق هذا الشرط  

 تيج  التافي  لديةا هةا احتمالني:بعد احلاول عة  ل

   فيةةتم العةةودة إىل كامةةل السةةجالت "إزالةةة التصةةفيةأا لعةةود إىل زر "تاةةفي " ولضةةغط عةةة "

املوجودة أي يتم إلغاء التافي  ولكن بشكل مؤق  حي  أا التاةفي  السةابق  تبقة  خمزلة  يف     

ًا ولضغط تطبيق التافي  الذاكرة بشكل مؤق  وميكةةا أا لعود إىل زر "تافي " الذي يبق  ظاهر

 فيتم تطبيق التافي  اليت مت إجراؤها سابقًا 

 "  وبذل  يتم إلغاء التافي  السةابق   تفريغ شروط التصفيةأا لعود إىل زر التافي  ولضغط عة "

 دوا اإلبقاء عةيها خمزل  يف الذاكرة 

: لستخدم هذا اخليار لفرز السجالت املوجودة تةازليًا فرز

وفق خيارات موجودة وتظهةر هةذل اخليةارات    أو تااعديًا 

عةد الضغط عة  زر "فرز" يف الشريط فتظهر لةديةا الةافةذة   

التالي  تتار مةها احلقل أساس الفرز وتتار أيضًا طريقة   

الفةرز وميكةةةا أيضةةًا أا حنةر  احلقةةول أسةاس الفةةرز إىل     

األعة  أو األسفل وذل  لتغيري أولوي  الفرز حسب احلقول 

 وضحفي الشكل اجلاليب:كما هو م

زر املرفقات: ميكةةا من خالل هذا الزر أررف  أي مةف أو صورة ببطاق  احلساب، ويتم ذل   

 بثالث  طرق أساسي  وهي:

يتم من خالل هذل الطريق  إضاف  املةف املرفق عة  قاعدة البيالات ويبق   من مةف: -إضاف   -8

 موجودًا يف حال حذف املةف األصةي 

يتم من خالل هذل الطريق  إضاف  املةف من املاسه الضولي مباررة  ماسه ضولي:من  –إضاف   -2

 وأيضًا يتم هةا إضاف  املةف املرفق عة  قاعدة البيالات ويبق  موجودًا يف حال حذف املةف األصةي 

يتم من خالل هذل الطريق  ربط بطاق  احلساب مبةف موجود عة  أحد   ارتباط مبةف: –إضاف   -3

ب حبي  ال يتم إضاف  املةف عة  قاعدة البيالات بل يتم إظهار رمز اختاار له من أقراا احلاس
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زر املرفقات حبي  يتم فته املةف من هذا االختاار وال يعمل االختاار يف حال حذف املةف 

 األصةي أو تغيري موقعه 

 يريها أو حذفها    اخل يتم من خالل هذا الزر التحكم باملةفات املرفق  عة  البطاق  بعرضها أو تغ إدارة:

 وسيتم ررح املرفقات بشكل موسع أكثر يف فقرة لظام األررف  

حندد من خالل هذا الزر مستوى سري  احلساب  فعةد الضغط عة  هذا الزر تظهر لديةا أربع 

مستويات لةسري  هي من اليمني إىل اليسار: عام، خاا، سري، وسري لةغاي   وسةستفيد من حتديد 

ويات يف فال الحق عةد التحدث عن الاالحيات وحتديد صالحيات كل مستخدم من هذل املست

 مستخدمي قاعدة البيالات 

 رأس البطاق : -42

معةومةات   ااجلزء عة توي هذحي

  عن اسم ورمز احلساب

 الرمز:

مثاًل فةإا رقةم    868عادة ما يكوا هذا الرمز مشتق من رمز احلساب األب فإذا كاا رقم حساب الزبالن 

زبةوا ورقةم الزبةوا     8666إذا كاا عدد الزبالن ال يتجاوز الةة   868668الزبوا األول وليكن طارق مثاًل 

إذا كةاا عةدد الزبةالن يف الشةرك  ال يتجةاوز       8686668وإا رقم الزبوا طارق سيكوا  868662الثالي 

 العشرة آالف، وإا حتديد عدد الزبالن املتوقع أمر يعود لتوقعات الشرك  وخربتها 

 االسم:

 وهو اسم احلساب مثل حسم جتاري ممةوح، الاةدوق       اخل 

وتتةةألف هةةذل    صةةفح  عةةام:  -43

الاةةفح  مةةن العةاصةةر الرليسةةي    

 التالي :

e   :أي  احلسةةةةاب الرئيسةةةةةي

احلسةةاب األب الةةذي يتفةةرع مةةةه 

 هذا احلساب مباررة 

f  :أي  احلسةةةةةاب ا:تةةةةةامي

عالديةةةة  احلسةةةةاب )ميزاليةةةة ، 

 شغيل( متاجرة، أرباح وخسالر، ت
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g   :العمة  االفرتاضي  هلذا احلساب  العملة 

h  :معادل العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي   املعادل 

i  وهةا  أربع مفاتيه تاةيف متاح  ياةف مبوجبهةا املسةتخدم احلسةابات كمةا     تصنيفات احلساب :

لرتتيةب  يرغب  فمن املمكن أا يستخدم أحد املفاتيه التاةةيفي  لتاةةيف الزبةالن حسةب املةةاطق، أو      

الزبالن حسب مديوليتهم )جيدة، وسط، سيئ (     اخل  وهذل املفاتيه التاةيفي  من املمكةن االسةتعالم   

استةادا هلا يف ميزاا املراجع   وإلضاف  تاةيفات جديدة لبعه احلسابات لفرتض املثال التالي: لةديةا  

ودوا يف ريف دمشق هذا من عشرة زبالن مخس  مةهم موجودوا يف مدية  دمشق واخلمس  اخخروا موج

جه ، ومن جه  أخرى أريد تاةيفهم حسب وضعهم املالي جيد ووسط وسيء، وألقوم بعمةل مةا سةبق    

أستخدم التاةيف األول ملكاا العمل والتاةيف الثالي لبياا الوضع املالي لةزبوا  فعةةد تعريةف بطاقة     

قوم بوضع كةم  دمشق يف مربةع التاةةيف   الزبوا طارق مثاًل املوجود يف دمشق والذي وضعه املالي جيد أ

فتظهر رسال  أا "القيم  غري موجودة هل تريةد تعريةف القيمة  اخا" فةضةغط      Enterاألول ثم أضغط 

"لعم" فتفته لافذة لبطاق  التاةيف الذي أدخةةال فةضغط "موافةق"إذا مل لةرد القيةام بةأي تعةديل عةة        

ق يف مربع التاةيف األول لبطاقة  حسةاب زبةوا    التاةيف  وبةف  الطريق  لدخل التاةيف ريف دمش

 آخر موجود يف ريف دمشق  وأيضًا لدخل تاةيف الوضع املالي لةزبوا يف مربع التاةيف الثالي 

j   

 مالحظات:

     إا عمةي  تعريف التاةيف لقوم بها مرة واحدة حلساب واحد فقط وبعد ذلة  يكةوا التاةةيف

 متاحًا لالستخدام بدوا تعريفه مرة أخرى 

        ميكةةا تعريف التاةيفات مسبقًا من قالم  حماسةب  ثوابة  احلسةاب، لضةغط عةة  التاةةيف

 األول لضيف دمشق ثم حنفظ هذا التاةيف ثم من زر إضاف  لضيف ريف دمشق ثم حنفظه 

      ميكةةا االستفادة من التاةيفات السابق  يف التقارير وخاوصًا تقريةري ميةزاا املراجعة  وأرصةدة

ا استخدام التاةيفات كشروط لةتافي  وميكةةا استخدام كل تاةيف لوحةدل  العمالء حي  ميكةة

أو ميكةةا املقاطعة  بةني التاةةيفات وهةذل ميةزة ال تتةوفر يف حةال مت اعتمةاد مبةدأ احلسةابات           

 الرليسي  يف تاةيف حسابات الزبالن مثاًل 

  ل وذلة  مةن خةال    4، تاةةيف 3، تاةةيف 2، تاةةيف 8ميكةةا تغيري تسمي  احلقول: تاةةيف

االلتقال من قالم  أدوات إىل لافذة اإلعةدادات والةيت حتةوي عةة  صةفح  املاةطةحات والةيت        

 ميكةةا من خالهلا تغيري بعه التسميات يف الربلامج لتتالءم مع احتياجات الشرك  
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k  يتعةق هذا احلقل مبوقةع احلسةاب ضةمن احلسةابات اخلتامية   فمةثاًل حسةاب        طبيعة احلساب :

لب املدين من امليزالي  وحسةاب املاةاريف املتةوعة  يقةع يف اجلالةب املةدين مةن        الاةدوق يقع يف اجلا

حساب األرباح واخلسالر وحساب املاةرف ميكةن أا يكةوا مةدين وميكةن أا يكةوا دالن)سةحب مةن         

املارف بةدوا وجةود رصةيد(  وهكةذا ميكةةةا مةن خةالل هةذا احلقةل حتديةد موقةع احلسةاب ضةمن              

 احلسابات اخلتامي  

l  :سجل يف هذا احلقل أي مالحظ  تتعةق بهذا احلساب ل مالحظات 

m  :لستخدم هذا احلقل بشكل رليسي حلسابات املوردين والزبالن، حية  ألةةا لضةع     تاريخ املطابقة

تاريخ آخر مطابق  لةرصيد قمةا بها مع الزبةوا أو املةورد ثةم فيمةا بعةد ميكةةةا أا لطةةب تقريةر "دفةرت          

ساب املورد أو الزبوا بةدءًا مةن تةاريخ املطابقة  فيةتم عةرض       أستاذ" أو تقرير "كشف حساب عميل" حل

 تفاصيل عن احلساب بدءًا من هذا التاريخ 

 

 مالحظ  هام :

يوجد خاصي  هام  جدًا يف بطاق  احلساب ويف معظم سةجالت الربلةامج كبطاقة  املةادة والفةاتورة وسةةد       

الزر اليميين لةماوس يف حال الضةغط   القيد    اخل وهي خاصي  "افرتاضي" وتظهر هذل اخلاصي  يف قالم 

عة  أي حقل من حقول بطاق  احلساب  والفالةدة األساسةي  مةن هةذل اخلاصةي  ألةه عةةد فةته بطاقة           

حساب جديدة فإله يتم احلفاظ عة  القيم  املوجودة يف احلقل املفعل فيه خاصي  "افرتاضةي" ولةتوضةيه   

الرليسةي وبفةرض ألةةا فتحةةا بطاقة  حسةاب       يف حال مت تفعيل خاصي  "افرتاضي" يف حقةل احلسةاب   

الزبوا طارق والذي حسابه الرليسي الزبالن مثاًل فإله عةد فته بطاق  حساب جديدة يتم ادرا  احلساب 

الرليسي الزبالن بشكل افرتاضي يف البطاق  اجلديدة وذل  لتيجة  لتفعيةل خاصةي  "افرتاضةي" يف حقةل      

 يه:احلساب الرليسي  واألركال التالي  لةتوض
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الحظ يف الشكل التالي وبعد تفعيل خيار "افرتاضي" يف حقل احلسةاب الرليسةي لالحةظ أا اسةم حقةل      

"احلساب الرليسي" أصبه غامق )بولد(وعةد الضغط عة  زر "فته سجل جديد" لالحظ أله يةتم احلفةاظ   

 عة  القيم  املوجودة يف حقل "حساب رليسي" وهي الزبالن كما يف الشكل التالي:
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التحةيل اخلاا هو عبارة عةن تفرعةات أو أجةزاء لةحسةاب لريةد معرفتهةا       : صفح  حتةيل خاا -44

وطةبها بالتقارير لكن ال لريد تعريفها يف رجرة احلسابات وإليضاح مفهوم التحةيل اخلاا بشكل أكةرب  

 التاليةة :لةفرتض ألةةه لةةديةا ضةةمن املاةةاريف املتةوعةة  املاةةاريف املختةفةة     لعةةرض املثةةال التةةالي: 

)مةظفات، طعام، مواصالت،     اخل( وال لرغب أا لفته لكل بةد مةها حساب يف رجرة احلسةابات،  

ولكةةا لرغب يف معرف  مقدار كل ماروف من هذل املاةاريف عةةدما لريةد ذلة   لتحقيةق ذلة  لعةرف        

حسةةةةاب لسةةةةميه )املاةةةةاريف   

املتةوع ( ولذكر يف حتةيةه اخلةاا  

 احلسةةةابات الةةةيت يتكةةةوا مةهةةةا

)مةظفةةةةةةةةةةةات، طعةةةةةةةةةةةام، 

مواصةةالت   اخل( ثةةم لضةةيف يف   

سةةةد القيةةد عمةةود باسةةم حتةيةةل   

خةةاا )سةشةةرح طريقةة  الةةتحكم   

بإعدادات القيود وتفعيل أعمةدة يف  

قيةةد املةةدفوعات  يف فاةةل الحةةق( 

ل س  8666بعةد ذلةة  عةةد دفةةع   

 مااريف متةوع  لفاةها يف سةد القيد حسب التحةيل اخلاا املعرف يف بطاق  هذا احلساب 

الشكل التالي يوضه كيفي  تعريف التحةيةل اخلةاا ضةمن حسةاب املاةاريف املتةوعة   وسةيتم رةرح         

 التحةيل اخلاا بشكل تفايةي يف فال الحق 

احلسابات املوجودة يف شجرة احلسابات النموذجية 

SimpleAccTree: 

عةد إلشاء قاعدة بيالات الشرك  وتعريفها عةة  ألهةا مةن لةوع     

SimpleAccTree  رةةةجرة احلسةةةابات ستضةةةم   فةةةإا

 احلسابات الرليسي  التالي  كما هو واضه يف الشكل الظاهر:

: وهي عبارة عن أصةول الشةرك  سةواء كالة  هةذل      املوجودات

األصةةول ثابتةة  كةةاخالت واألثةةاث، أو متداولةة  كالزبةةالن، أو   

جاهزة كالاةدوق واملارف، أو حسابات مدية  حت  التسةوي   

   وتتبع هذل احلسابات لةميزالي  كاملاروفات املدفوع  مقدمًا
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وتتكوا من مطاليب ثابت  كرأس املال، ومطاليب متداول  كاملوردين، وخمااات استهال  املطاليب: 

 املوجودات الثابت ، واحلسابات الدالة  حت  التسوي   وتتبع هذل احلسابات لةميزالي  أيضًا 

واملالي  كالرواتب والفوالد، ومااريف املبيعات  وتتكوا هذل املااريف من املااريف اإلداري املصاريف: 

 والتسويق  وتتبع هذل احلسابات حلساب األرباح واخلسالر 

وتتكوا من خمتةف اإليرادات األخرى غري البيعية  الةيت حتاةةها الشةرك  مثةل إيةرادات       اإليرادات: 

 األوراق املالي   وتتبع هذل احلسابات حلساب األرباح واخلسالر 

وتتكوا هذل اجملموع  من مجيع احلسابات اليت تةتم عةة  املةواد خةالل الفةرتة مثةل        واد:حسابات امل

حسابات: املبيعةات واملشةرتيات واحلسةم املمةةوح واحلسةم املكتسةب ومةردودات املبيعةات ومةردودات          

 املشرتيات وبضاع  أول املدة وبضاع  آخر املدة  ومجيع احلسابات السابق  يتم إقفاهلا يف املتاجرة 

واألركال التالي  تبني توزيع جمموعات احلسابات السةابق  عةة  احلسةابات اخلتامية  حسةب مةا هةو        

 متعارف عةيه حماسبيًا:

 امليزانية 

    

 املطاليب   املوجودات

    

 

 األرباح وا:سائر

    

 اإليرادات   املااريف

    

 

 املتاجرة

 املبيعات   بضاع  أول املدة

 آخر املدةبضاع     املشرتيات

 حسم مكتسب   حسم ممةوح

 مردودات املشرتيات   مردودات املبيعات
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 تعريف املواد الالزمة يف شجرة املواد: -5

 إضافة الفهارس واملواد:

بعد االلتهاء من رجرة احلسابات لةتقل إىل رةجرة املةواد   

حي  لقوم بإدخال املواد اليت تتعامل بها الشةرك  وذلة    

قالمةة  "املةةواد" " رةةجرة املةةواد" ولقةةوم أواًل بااللتقةةال إىل 

بإدرا  فهارس املواد املوجودة إما بزر املاوس األمين أو من 

 الشريط العةويةشجرة املواد من زر فهرس 

ولةفرتض أله يف الشرك  يف مثالةا يوجد فهرسني رليسةيني  

لةمواد: مواد غذالية  وقرطاسةي ، وضةمن املةواد الغذالية       

مثةل املعةبةات واخلضةراوات وضةمن     يوجد عةدة فهةارس   

القرطاسي  يوجد فهارس مثل الةدفاتر واألقةالم، فسةتكوا    

 رجرة املواد كما يف الشكل الظاهر:

إلضاف  مواد ضمن الفهارس السابق  حندد الفهرس املطةوب ثم لضغط إضةاف  مةادة مةن الشةريط العةةوي      

فتظهر بطاقة  املةادة لةدر  فيهةا املعةومةات      لشجرة املواد، أو بالزر األمين لةماوس ثم لضغط إضاف  مادة 

 املطةوب  

ولةقل املادة من فهرس إىل فهرس آخر لةدخل عةة  بطاقة  املةادة ولغةري فهرسةها، أو حنمةةها باملةاوس         

 ولضعها يف الفهرس املطةوب 

 مالحظة:

 هةذا  إا لقل املادة من فهرس إىل فهرس آخر يؤدي إىل تغةيري رقةم املةادة لياةبه دااًل عةة  وجودهةا يف      

الفهرس )عك  لقل احلساب( وذل  إذا كاا رقم املادة الظاهر يف رجرة املواد هو الةرقم الكةةي، حية     

أا الرقم الكةي لةمادة يتألف من جزلني جزء خاا بالفهرس )رمز الفهرس( وجةزء آخةر خةاا باملةادة     

 رمز الفهرس   )الرمز اخلاا لةمادة( وإا اجلزء الذي يتغري عةد لقل املادة من فهرس خخر هو 
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لالحظ يف البطاق  السابق  أا مربع الفهرس جةب تةقاليًا وذل  أللةا وقفةا عة  فهرس املعةبات وضةغطةا  

زر إضاف  مادة، أما إذا وقفةا عة  املواد غري املاةف  وأعطيةةال أمةر إضةاف  مةادة فسةتفته بطاقة  املةادة        

كةةةا اختيةار الفهةرس، وعةةد عودتةةا إىل رةجرة املةواد        فارغ  متامًا وبدوا اسم الفهرس وحني ذلة  مي 

 وحتديثها فال يضعها يف املواد غري املاةف  بل يضعها يف الفهرس الذي اخرتلال 

 بطاقة املادة:

 تتألف بطاق  املادة من العةاصر الرليسي  التالي :

حيةوي لفة  أزرار رةريط أدوات احلسةاب وبةةف  املهاموالةذي مت رةرحه         رريط أدوات البطاقة :   -968

 سابقًا 

املةادة والفهةرس الةذي تتبةع لةه املةادة       معةومات عةن اسةم ورمةز     حتتوي هذل الافح :رأس البطاق  -962

 والزمرة اساسبي  لةمادة 

 

 

 

 

 )سةشرح استخدام الزمرة اساسبي  يف فقرة تالي  إا راء اهلل( 
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 وحتتوي هذل الافح  عة  احلقول التالي  الظاهرة يف الشكل:  صفح  معةومات: -963

: وهي عبارة عن حقول بيالات، ُيسةتفاد مةهةا كشةروط ضةمن التقةارير، وهةذل       حقول تاةيف 

احلقةةةةول هةةةةي:  

)املواصةةةةةةةةفات، 

الفئةةة ، املاةةةدر، 

املةشةةأ، املوديةةل،  

الشةةرك  الاةةالع ، 

الةةةوا، القيةةاس،  

، 8التاةةةةةةةةةةيف

، 2التاةةةةةةةةةةيف

 ( 9، التاةيف4، التاةيف3اةيفالت

: وهي عبارة عن معةومات عام  عن كل مادة )الوزا، احلجم، املسةاح ، رمةز   حقول معةومات 

 املعمل، املورد الرليسي، املوضع( 

: لستخدم هذل احلقول عةدما لريد طباع  اسم املادة باسم غري االسةم املعةرف يف   أمساء الطباع  

 اسم طباعي، اسم طباعي التيين رأس البطاق   ويوجد هةا حقةني: 

 وحتتوي هذل الافح  عة  احلقول التالي  الظاهرة يف الشكل: صفح  وحدات: -964

 وتعب ر هذل احلقول عن الوحدات اليت تقاس بها املادة وهي لوعني:

 أي إذا كةاا  وحدات مرتبطة :

يستخدم يف قيةاس املةادة أكثةر    

من وحدة فةإا هةذل الوحةدات    

وجةةب تةةرتبط مةةع بعضةةها مب  

معةةةةةادل ثابةةةةة  حمةةةةةدد   

كةةةةةةة ،  8666)فةةةةةةةالطن 

 82سم، الدزية    866واملرت 

قطع ، وهكةذا(، وبإمكالةةا أا   

حنر  املادة بثالث وحدات مرتبط  مع بعضها وفق معادل أساسه الوحدة األوىل اسةددة )يفضةل أا   

 تكوا الوحدة األوىل دومًا هي أصغر وحدة حت  يكوا املعادل عدد صحيه( 
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خاا بها، كما أله بإمكالةا أا حندد الوحدة االفرتاضي  دلضع لكل وحدة  لةمادة باركووبإمكالةا أا 

 اليت لرغب أا تظهر عةد اختيار املادة ضمن الفواتري )أي الوحدة األكثر استخدامًا بالةسب  لةمادة( 

 :ميكةةا من خالل هذا احلقل ادخال وحدة حةرة مةن املمكةن أا تةرتبط أو ال تةرتبط مةع        وحدة حرة

الوحدات السابق  مبعادل حمةدد وهةي يف أغةةب األحيةاا ال تةرتبط مةع الوحةدات السةابق  مبعةادل          

حمدد  وميكةةا أا حنر  املادة بالوحدات املرتبط  وبالوحدة احلرة يف لف  الوق  يف الفاتورة حبية   

ةبًا إىل جةب مع الوحدة املرتبط  بالفاتورة  وبذل  ميكةةا أا لستخةص معةومات عن حركات تظهر ج

 املادة بالوحدة احلرة 

الوحةدة احلةرة" حية  سةيتم      وملزيد من الشرح والتفايل ميكةكم مراجع  مةحق "تعريةف واسةتخدام  

 لوحدة التعرض لةوحدة احلرة مبزيد من التفايل مع مثال تطبيقي عن استخدام هذل ا

 :ميكةةا من خالل هذا احلقل أا لربط مع املادة باركود حيوي معةومات إضافي  عةن   خمطط الباركود

 املادة كةولها وقياسها ووزلها وقيمتها    اخل 

وملزيد من الشرح والتفايل ميكةكم مراجع  مةحق "تعريف واستخدام خمطةط البةاركود" حية  سةيتم     

 املخطط  يل مع مثال تطبيقي عن استخدام هذالتفاالتعرض ملخطط الباركود مبزيد من ا
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 وحتتوي هذل الافح  عة  احلقول التالي  الظاهرة يف الشكل:صفح  أسعار: -969

أسةعار   6هةال  إمكالي  لتحديد 

مبيع افرتاضي  لكل مادة كما هو 

واضةةةه يف الشةةةكل، وباإلمكةةةاا 

حتديد هذل األسعار يةدويًا كةرقم   

سةةعري ثابةة  باختيةةار طريقةة  الت

اليدوي املقابة  لةسةعر اسةدد،   

 نأو حتديةةدها كةسةةب  مئويةة  مةة

أحةةد األسةةعار التاليةة : )كةفةة    

الشرك ، أعة  سعر رراء لةشرك ، آخر سعر رراء لةشرك ، كةف  الفرع، أعة  سعر رةراء لةفةرع، آخةر    

سياس  التسعري لكل األسعار أو وضع سياس  تسةعري خاصة     توحيد سعر رراء لةفرع(، وكذل  باإلمكاا

 بكل سعر 

: يقاد بها عمة  األسعار املوضوع  لةمادة  وكذل  حندد من خالل هةذل الاةفح  لسةب  احلسةم     العملة

 االفرتاضي  لةمادة ولسب  الضريب  املضاف  االفرتاضي  لةمادة 

 مثال عة  التسعري اليدوي والتسعري كةسب  مئوي :

ل س عةةد ذلة  لضةع يف     266فرتض أله لديةا مادة لريد أا يكوا سعر بيعها لةمستهة  ثابة  وهةو   لة

حقل السعر املقابل لةوحدة األوىل 

ل س ولضةةةةةع طريقةةةةة    266

التسةةعري يةةدوي وذلةة  كمةةا هةةو 

 واضه يف الشكل التالي:

 

وإذا أردلةةةةةا أا لبيةةةةةع املةةةةةادة 

% عةةن 96لةمسةةتهة  بسةةعر يزيةةد 

م بوضةةع سةةعر كةفةة  الشةةرك  فةقةةو

الةسةةب  وطريقةة  التسةةعري كمةةا هةةو 

 واضه يف الشكل التالي:

 

 حتوي هذل الافح  األمور التالي : صفح  متقدم : -966
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 وذل  إذا كال  املادة هلا وجود وميكن جردها فعةيًا مثل  مادة: هةا لديةا خيارين: إما نوع املادة

 خدمةالكمبيوترات، أو 

وذل  إذا كال  املادة لي  

هلا وجود فعةي وال ميكن 

 جردها 

: لةفرض مثال توضيحي

أله لديةا معمل لةرخام 

ولبيع الرخام باملرت فإلةا 

لعرف الرخام عة  أله 

مادة هذا من جه   ومن 

جه  أخرى لقوم بتقديم 

خدم  لةزبالن هي دمج 

ذل  لعرف الرخام عة  أله مادة ووحدته األوىل أطراف الرخام ولتقاض  مبةغًا حمددًا عة  كل مرت دمج ل

املرت ثم لقوم ببيع خدم  الدمج يف الفواتري، ولكن عةد عمةي  البيع ستظهر لةا رسال  أا مادة الدمج غري 

موجودة أللةا مل لشرتيها يف فاتورة سابق  لذل  لةتخةص من هذل املشكة  اليت تتعةق بعدم الوجود الفعةي 

 ستودعات فإلةا لعرف مادة الدمج عة  ألها خدم  ملادة الدمج يف امل

 لستخدم اهلدي  هةا فقط إذا كاا عدد وحدات اهلدي  ثاب  بالةسب  هلذل املادة يف مجيع اهلدية :

الفواتري  فكما هو واضه يف الشكل السابق فقد وضعةا رقم ثاب  وهو عةد إجراء فاتورة بعشر وحدات فإا 

 اهلدي  ستكوا وحدة واحدة 

 خ الصالحية، الطبخة، تاريخ اإلنتاج، الرقم التسلسلي، الطول، العرض، االرتفاع، خيارات تاري

: ميكةةا تفعيل املساحة، خيارات احلجم، خيارات اللون، خيارات القياس، خيارات رمز املعمل

ردلا أحد اخليارات السابق  حسب طبيع  ومتطةبات املادة فمثاًل ميكةةا تفعيل تاريخ الاالحي  يف حال أ

ضبط تاريخ صالحي  املادة كاألدوي  مثاًل أو املواد الغذالي      اخل  أو ميكةةا تفعيل خيار "األرقام 

التسةسةي " يف حال كال  الشرك  تريد ضبط األرقام التسةسةي  لةمادة حبي  تتمكن الشرك  من تتبع 

عيل أحد اخليارات السابق  يابه حب  املادة بعد بيعها يف حال كال  مكفول  ومت ردها لةشرك   وعةد تف

بإمكالةا أا لفعل أحد اخليارات الثالث  التالي  إا كاا عة  فواتري اإلدخال أو االخرا  وذل  يف حال مت 
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تر  القيم  فارغ  يف احلقل الذي مت تفعيةه،فبفرض ألةا فةةا حقل تاريخ الاالحي  فاخليارات الثالث  

 يف هذل احلال  هي:

دخل تاريخ الاالحي  فال يعطيةةا أي رسةال  تةبيةه أو مةعةويتم حفةظ الفةاتورة       أي إذا مل لمساح:

 بدوا أي مشكة  تتعةق بعدم ادخال تاريخ الاالحي  

 : أي إذا مل لةةةةدخل تةةةةاريخ الاةةةةالحي  فيعطيةةةةةا رسةةةةال  تةبيةةةةه فقةةةةط مةةةةع    تنبيةةةة 

 إمكالي  حفظ الفاتورة 

 الفاتورة  :  أي إذا مل لدخل تاريخ الاالحي  فال ميكن إمتام حفظمنع

 :اجلرد الفرعي للمادة 

عةد تفعيل خيار اجلرد الفرعي عة  أي حقل من احلقول تظهر عةد اخرا  املادة من املستودع ومبجرد 

ادراجها يف الفاتورة لافذة مساعدة هي لافذة اجلرد الفرعي تعطيةا الكمي  املتبقي  من هذل املادة بالةسب  

 لكل قيم  من القيم املوجودة 

" حي  سيتم تعريف واستخدام اجلرد الفرعي لةمادةمن الشرح والتفايل ميكةكم مراجع  مةحق " وملزيد

  يل مع مثال تطبيقي عن استخدام هذا اجلردمبزيد من التفا لفكرة اجلرد الفرعي لةمادةالتعرض 
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تعطيةا هذل الافح  إحااء لةمادة يف حلظ  فته هةذل الاةفح  وذلة   عةةد الضةغط       صفح  إحااء: -965

عة  زر حفةظ يف رةريط   

أدوات البطاقةة   وهةةذا  

اإلحاةةةةةاء السةةةةةريع  

واملختاةةةةةر حيةةةةةوي  

املسةةتوى الةةذي لطةةةب  

املعةومةةات عةةة  لطاقةةه 

إما املستودع أو الفرع أو 

الشرك  ككل، ويتضةمن  

أيضةةًا الكميةة  املوجةةودة 

ف  الوحةدة  من املادة وكة

الواحةةدة مةهةةا والكميةة  

املطةوب  والكمي  اسجوزة )هاتني الكميتني تتحدداا وفق إعدادات الفاتورة  فمثاًل إذا ألشألا فاتورة باسةم  

طةب بيع ومن خياراتها وضعةا ألها تؤثر عة  الكمي  اسجوزة أو املطةوب  فعةد ذل  سيظهر يف احلقةةني  

ن املادة الواردة يف هذل الفاتورة وسةشرح كيفي  إلشاء مثل هةذل الفةاتورة يف   الظاهرين يف الافح  الكميات م

فال الحق(  وإا املعةومةات األخةرية ميكةةةا طةبهةا بالوحةدة الةيت تتارهةا واملعرفة  سةابقًا يف صةفح            

 الوحدات 

 حتوي هذل الافح  عة  املعةومات التالي : صفح  معةومات املستودع: -961

  الكمي  الدليا من املادة الذي ال تقبل الشرك  بوجود أقل مةها يف املستودع  احلد األدل : وهو 

  احلد األعة : وهو أكرب كمي  من املادة تقبل الشرك  بوجودها يف املستودع 

  حد الطةب: وهو الكمي  من املادة واليت جيب عة  اجله  املختا  يف الشرك  عةد وصول املستودع

راء  وهي كمي  أكرب من  احلد األدل  بقدر يكفي لتغطية  احتياجةات   إليها أا تقوم بإعداد طةب ر

 الشرك  من املادة ريثما تال الوحدات املشرتاة بطةب الشراء 

             الكمي  املثالي : وهةي الكمية  مةن املةادة الةيت تفضةل الشةرك  وجودهةا يف املسةتودع بشةكل يةةيب

 وا من جه  أخرى احتياجات الشرك  من جه  وال جيمد أموااًل كبرية يف املخز

  املوقع: ويعين مكاا وجود املادة يف املستودع  مثل رقم الرف إذا كاا املستودع مقسمًا إىل رفوف 

  حار: وتعين أا املادة جيب أا تكوا موجودة حارًا يف هذا املكاا 

  مستودع: وتعين املستودع املوجودة فيه هذل املادة 
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افح  عةدما يكوا لةمةادة خاةالص إضةافي  متيزهةا عةن      لستخدم هذل ال صفح  خاالص إضافي : -969

 غريها من املواد  ولشرح ذل  لطرح املثال التالي:

بفرض أله لديةا يف الشرك  مواد عبارة عةن عةدة ألةواع    

من السةيارات، مرسةيدس، تويوتةا، ويف التويوتةا عةدة      

سةةيارات وكةةل سةةيارة تتميةةز عةةن األخةةرى  اةةالص 

اء، قفل مركةزي، فتحة    إضافي  مثل لوافذ عة  الكهرب

سقف، فيمكةةا من خالل صفح  اخلاةالص اإلضةافي    

تعريف هذل اخلاالص وإرفاقها مع بطاق  املادة وذلة   

بالطريق  التالي : لديةا يف صفح  اخلاةالص اإلضةافي    

حقةني: حقل اخلاصي  وحقل القيم   لكتةب يف حقةل   

اخلاصي  مةثاًل لوافةذ عةة  الكهربةاء ثةم      

 ر الةافذة السابق :فتظه Enterلضغط  

 

 

لضغط عة  السهم األخضر)إضاف ( فتفته 

 الةافذة التالي :
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 يظهر يف هذل الةافذة احلقول التالي :

 وهو رمز اخلاصي  الرمز : 

 وهةةو اسةةم اخلاصةةي  االسةةم :

 العربي 

 وهةةو االسةةم االمسةةالالتيي :

 االلكةيزي لةخاصي  إا وجد 

 وهةةذا احلقةةل   نوعالقيمةةة :

صفح   خيص حقل القيم  يف

 اخلاالص اإلضافي  ويدلةا عة  قيم  اخلاصي   ويوجد عدة صي  كما هو واضه يف الشكل السابق 

 القيم  املختارة هةا تدر  بشكل افرتاضي يف بطاق  املادة والشكل التةالي يوضةه   القيمةاالفرتاضية :

 األركال اليت تأخذها القيم يف صفح  اخلاالص اإلضافي  وهي بالرتتيب:

: وهةا عةدما جنةب اخلاصي  إىل هذل الافح  سيظهر حقل القيم  فارغًا وميكةةا أا لةدر  فيةه   نص  8

 الةص الذي لريدل  ويظهر ذل  يف خاصي  بةد االسترياد   

: وهةا سيظهر يف حقل القيم  مربةع حيةوي إرةارة لفع ةل هةذل اإلرةارة إذا كالة  اخلاصةي          نعم/ال  2

 د اخلاصي   ويظهر ذل  يف خاصي  القفل املركزي موجودة ولةغي تفعيةها يف حال عدم وجو

: وهةا عةدما جنةب اخلاصي  إىل هذل الافح  سيظهر يف حقل القيم  دالرة مفع ةة  وال ميكةن   موجود  3

إلغاء تفعيةها وتدل عةة  وجةود اخلاصةي   وهةةا إذا مل تكةن اخلاصةي  موجةودة ال جنةبهةا إىل هةذل          

  الافح   ويظهر ذل  يف خاصي  فتح  السقف

: وهةا عةدما جنةب اخلاصي  إىل هذل الافح  سةيظهر حقةل القيمة  فارغةًا وميكةةةا أا      عدد صحيح  4

 لدر  فيه الرقم الاحيه الذي لريدل  ويظهر ذل  يف خاصي  املوديل 

: وهةا عةدما جنةب اخلاصي  إىل هذل الافح  سيظهر حقل القيمة  فارغةًا وميكةةةا    عدد يقبل فاصلة  9

 فاصة  عشري   ويظهر ذل  يف خاصي  مساك  اهليكل أا لدر  فيه رقم حيوي 

: وهةا عةدما جنةب اخلاصي  إىل هذل الافح  سيظهر حقل القيم  فارغًا وميكةةا أا لدر  فيه تاريخ  6

 التاريخ الذي لريدل  ويظهر ذل  يف خاصي  تاريخ الاةع 

وميكةةةا أا لةدر     : وهةا عةدما جنةب اخلاصي  إىل هذل الافح  سيظهر حقةل القيمة  فارغةاً   الوقت  5

 فيه الوق  الذي لريدل  ويظهر ذل  يف خاصي  وق  التشغيل األول 
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: وهةا يتوجب عةيةا أا لعةرف  خمصص  1

هةةةذا الةةةةوع بألفسةةةةا وذلةةة  باختيةةةار  

خماص ثم الضغط عة  حترير ومةن ثةم   

وضع القيم اليت لريد أا جيةبها يف حقل 

 القيم  هلذل اخلاصي    

 التاليني:ويظهر ذل  يف الشكةني 

 

 

وعةةةد االلتهةةاء مةةن التعريةةف  

وجةةةب اخلاصةةي  إىل صةةفح   

اخلاالص اإلضةافي  فسةيظهر   

يف حقل القيمة  رةريط حيةوي    

جمموع  العةاصر اليت عرفةاها 

 يف الةافذة السابق  

 

 

صفح  بدالل  -986

 باركود / مالحظات:

لدخل يف هذل الافح  

أرقام باركود بدية  عن 

باركود الوحدة األوىل 

الثالي  والثالث  حبي  و

يتم التعرف عة  املادة 

إما من خالل الباركود 

األساسي املدخل يف صفح  "وحدات" أو من خالل الباركود البديل املدخل يف صفح  بدالل 

"الباركود" ولدخل يف هذل الافح  أيضًا مالحظات لةمادة حبي  يتم االستفادة مةها يف لافذة لقط  البيع 

 فال الحق  كما سيمر معةا يف
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 :العمالءتعريف  -4

فته بطاق  معةومات إضافي  تتعةق حبسةابات الزبةالن وحسةابات    ميكةةا من خالل لافذة تعريف العمالء 

املوردين بشكل خاا والغرض الرليسي من هذل البطاقة  هةو أررةف  معةومةات إضةافي  تتعةةق بالزبةالن        

    اخل  كمةا ميكةةةا اضةاف  خيةارات أخةرى تتعةةق       واملوردين كرقم اهلاتف والفاك  واجلوال واملةطق  

بالعميل كمةع التعامل مع العميل مثاًل أو مةع البيع اخجةل وغريهةا مةن اخليةارات الةيت سةستعرضةها       

بشةةةكل تفاةةةيةي  ولتعريةةةف  

العمةةالء ضةةرورة أخةةرى أيضةةًا  

تتمثل يف اختيار حساب زبةوا  

أو مورد يف الفاتورة حية  ألةه   

 ال يظهةةةر حسةةةاب الزبةةةوا أو

املةةورد يف حقةةل احلسةةةاب يف   

الفاتورة إال إذا كاا مةرتبط مةع   

بطاقةة  عميةةل  وحتةةوي بطاقةة  

العميل كما هو واضه يف الشكل 

التالي عة  احلقول واخليارات 

 التالي :

 

لدخل يف هذا احلقل اسم العميل والذي من املمكن أا يكوا ذات اسم احلساب أو خمتةف  اسم العميل:

 عةه 

 يف هذا احلقل االسم الالتيين لةعميل لدخل  اسم التيي:

 لدخل يف هذا احلقل اسم احلساب املرتبط ببطاق  العميل  احلساب:

لدخل يف هذل احلقول معةومات عن وسالل االتاال اليت لستخدمها لالتاال  وسائل االتصال بالعميل:

 بالعميل كرقم اهلاتف واجلوال والفاك  والربيد االلكرتولي واملوقع    اخل 

لدخل يف هذل احلقول معةومةات عةن عةةواا العميةل كرمةز املةطقة  وصةةدوق الربيةد والدولة            العنوان:

 واملدية  والشارع والعةواا التفايةي   اخل 

 لدخل يف هذا احلقل تاريخ ميالد العميل  معلومات شخصية:

 ق  بشكل تةقالي  يتم بشكل آلي عةد فته بطاق  لةعميل إدرا  تاريخ فته البطا تاريخ فتح البطاقة:
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 لدخل يف هذا احلقل التاريخ الذي قمةا فيه بالتعامل مع العميل لةمرة األوىل  تاريخ بداية التعامل:

لدخل يف هذا احلقل السعر االفرتاضةي الةذي لبيةع بةه الزبةوا كسةعر املسةتهة  أو املسةتهة           السعر:

ذلة  يف حةال اخرتلةا السةعر االفرتاضةي      اخلاا أو اجلمة  أو لاف اجلمة  أو املوزع أو التادير، بعد 

لةفاتورة هو سعر بطاق  العميل فعةدها عةد إدرا  العميل يف الفةاتورة ثةم إدرا  مةادة مةا يف الفةاتورة يةتم       

 إحضار سعر املادة بةاء عة  السعر املوضوع يف بطاق  العميل 

املمكن أا لقوم بإدراجها  لدخل يف هذا احلقل لسب  احلسم االفرتاضي  لةعميل واليت من نسبة احلسم:

 بشكل تةقالي يف فاتورة املبيع أو غريها من الفواتري 

تتار يف هذا احلقل املسار االفرتاضي املوجود عةيه العميةل حبية  يةتم بشةكل تةقةالي عةةد        املندوب:

 اختيار  العميل يف الفاتورة إحضار  مةدوب املبيعات املرتبط باملسار اسدد يف هذا احلقل 

 وحتوي هذل الةافذة اخليارات التالي : ات:خيار

 عةد تفعيل هذا اخليار ال ميكةةا حفظ فاتورة مبيع هلذا العميل  منع التعامل مع العميل:

عةد تفعيل هذا اخليار وحماول  حفظ فاتورة هلذا العميل تظهر رسةال    حتذير عند التعامل مع العميل:

 ة أو عدم االستمرار بذل  تةبيه مع إمكالي  االستمرار يف حفظ الفاتور

عةد تفعيل هذا اخليار ال ميكةةا حفظ فاتورة مبيع طريق  الةدفع فيهةا "آجةل" هلةذا      منع البيع اآلجل:

 العميل وميكةةا فقط حفظ الفواتري الةقدي  

عةد تفعيل هذا اخليار وحماول  حفظ فاتورة مبيع آجة  هلةذا العميةل تظهةر     حتذير عند البيع اآلجل:

 بيه مع إمكالي  االستمرار يف حفظ الفاتورة أو عدم االستمرار بذل  رسال  تة

عةد تفعيل هذا اخليار ال ميكةةا حفظ فاتورة رراء طريق  الدفع فيها "آجةل" هلةذا    منع الشراء اآلجل:

 العميل وميكةةا فقط حفظ الفواتري الةقدي  

اتورة رراء آجة  هلذا العميةل تظهةر   عةد تفعيل هذا اخليار وحماول  حفظ ف حتذير عند الشراء اآلجل:

 رسال  تةبيه مع إمكالي  االستمرار يف حفظ الفاتورة أو عدم االستمرار بذل  

عةد تفعيل هذا اخليار ال ميكةةا حفظ فاتورة رراء فيها حسةم هلةذا العميةل وميكةةةا      منع إعطاء حسم:

 فقط حفظ الفواتري اليت ال حتوي حسم 

تفعيل هذا اخليار وحماول  حفظ فاتورة فيهةا حسةم هلةذا العميةل تظهةر      عةد حتذير عند إعطاء حسم: 

 رسال  تةبيه مع إمكالي  االستمرار يف حفظ الفاتورة أو عدم االستمرار بذل  
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 تعريف املوازنة التقديرية: -7

د يتم من خالل لوافذ املوازل  التقديري  تقسيم الفرتة اساسبي  إىل مراحل جزلية ، ثةم يةتم وضةع رصةي     

تقديري لكل حساب عة  مستوى كل مرحة  جزلي  أو عة  مستوى الفرتة اساسبي  ككل حبية  يةتم   

تةبيهةا عةدما يتجاوز الرصيد الفعةي لةحساب املوازل  التقديري  وذل  ضةمن املرحةة  اجلزلية  أو ضةمن     

الشريط الفرعي "املوازلة   الفرتة اساسبي  ككل  ويتم االلتقال إىل املوازل  التقديري  من قالم  "حماسب " 

 التقديري " وحيوي هذا الشريط عة  الةافذتني التاليتني:

 مراحل الفرتة احملاسبية: 

لقةةوم مةةن خةةالل هةةذل الةافةةذة بتعريةةف 

مراحل الفرتة اساسبي  واليت ميكن أا 

تكةةوا أرباعةةًا أي كةةل مرحةةة  أربعةة     

أرهر، وممكن أا تكوا رهري ، وممكن 

رهرين  لقوم بتعريةف  أا تكوا املرحة  

املراحل مةن خةالل وضةع اسةم املرحةة       

 العربي واالسم االلكةيزي وتاريخ بداي  املرحة  وتاريخ لهايتها وذل  كما هو واضه يف الشكل الظاهر 

 املوازنة التقديرية:

ل لقوم من خالل لافذة املوازل  التقديري  بإدخال املوازل  التقديرية  لةحسةاب حية  يةتم إدخةال احلقةو      

 التالي :

 حنةةةدد يف احلسةةةاب :

هةةذا احلقةةل احلسةةاب 

الةةةذي لريةةةد وضةةةع   

 موازل  تقديري  له 

 حنةدد يف هةذا   الفرع :

احلقةةل الفةةةرع الةةةذي  

لضةةةع املوازلةةة  عةةةة  

مستوال، وإذا مل حندد 

الفةةةرع يةةةتم اعتبةةةار   

 املوازل  التقديري  لةحساب مدخة  عة  مستوى الشرك  ككل 
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 :مركز الكةف  الذي لضع املوازل  التقديري  عة  مستوال وبإمكالةةا  حندد يف هذا احلقل  مركز الكلفة

 الضغط عة  زر املكرب فيتم عرض مراكز الكةف  املوجودة لديةا 

 :حندد من خالل هذا احلقل الفرتة اجلزلي  اليت لدخل املوازلة  التقديرية  عةة  لطاقهةا،      املرحلة

التقديرية  لةحسةاب مدخةة  ضةمن لطةاق الفةرتة       وإذا مل حندد الفرتة اجلزلي  فيتم اعتبةار املوازلة    

 اساسبي  كامة  

 :حندد يف هذا احلقل مبة  املوازل  التقديري  لةحساب  القيمة التقديرية 

 حقول الشروط:

لسةةتخدم هةةذل احلقةةةول   

إلجةةةراء عمةيةةة  حبةةة   

وتاةةةةةفي  لةسةةةةةجالت  

املدخة  يف الةافذة السابق  

فمثاًل إذا وضةعةا يف حقةل   

 احلسةةاب ضةةمن الشةةروط 

حسةةةاب الاةةةةدوق ثةةةم  

ضةةةةةغطةا زر "عةةةةةرض" 

فسةحاةةةل عةةةة  لافةةةذة 

 املوازل  التقديري  التالي :

 

وإذا أدخةةةةةةةةا يف حقةةةةةةل 

"املرحةةة " املرحةةة األوىل ثةةم  

ضغطةا زر "عةرض" فياةبه   

 الشكل:
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 تعريف مندوبي املبيعات: -8

ثالثة  أمةور    لقوم بتعريف مةدوبي املبيعات من خالل قالم  "تعاريف" حي  حتةوي هةذل القالمة  عةة     

 أساسي  تتعةق بتعريف مةدوبي املبيعات وهي كما يوضه الشكل التالي:

 

 ولتفاصيل أكثر عن تعريف املةدوبني وحاالت معاجل  املةدوبني راجع مةحق "معاجل  مةدوبي املبيعات" 
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 تعريف البةو : -9

ثم االلتقال إىل "البةو " فتفةته  ميكةةا تعريف البةو  اليت لتعامل معها من خالل قالم  "تعاريف" ومن 

الةافذة التالي  واليت ميكةةا من خالهلا تعريف البةو  اليت تتعامل معها الشرك  واليت حتةوي احلقةول   

 التالي :

 : وهو رمز سجل البة  الرمز

 : وهو االسم العربي لةبة  االسم

: وهةو االسةم االلكةيةزي    االسم الالتيي

 لةبة  

احلقل عة  فةرع  : ويدلةا هذا اسم الفرع

 البة  الذي لتعامل معه 

 : لدخل يف هذا احلقل االسم االلكةيزي لةفرع السابق اسم الفرع الالتيي

 : لدخل يف هذا احلقل رقم حسابةا البةكي رقم احلساب

 : لدخل يف هذا احلقل حساب البة  املعرف يف رجرة احلسابات حساب البنك

 طرق الدفع: -12

طرق الدفع بتعريف الطرق اليت ميكن أا لستخدمها يف دفع أو قبه األموال وذلة   لقوم من خالل لافذة 

يف كةةل مةةن الفةةواتري ولقةةاط البيةةع 

وميكةةةا تعريةةف طةرق الةةدفع مةةن   

خالل االلتقال إىل قالم  "تعاريف" 

ومن ثةم الضةغط عةة  ألةواع طةرق      

الةةدفع فتفةةته الةافةةذة الظةةاهرة يف  

الشةةةكل السةةةابق والةةةيت حتةةةوي 

 ي :احلقول التال

 : وهو رقم السجل الرمز

 : وهو االسم العربي لطريق  الدفع اسم

 : وهو االسم االلكةيزي لطريق  الدفع اسم التيي

 : وهي العمة  اليت يتم بها الدفع العملة

 : وهو احلساب الذي يتم ترحيل املبال  املدفوع  إليه احلساب
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ل  واليت من املمكن أا تكوا مفروض  عة  : لدخل يف هذا احلقل لسب  العموالنسبة -عمولة التحصيل 

طريق  الدفع املعرف  وذل  يف بعه احلاالت واليت تعد بطاقات االلتماا من أكثرها ريوعًا كطريق  دفع 

 وذل  كما يظهر يف الشكل السابق 

: لدخل يف هذا احلقل احلساب املدين لعمول  التحايل والذي هو يف احلساب املدين -عمولة التحصيل 

 م احلاالت حساب ماروف العمول  معظ

: لدخل يف هذا احلقل احلساب الدالن لعمول  التحايل والذي هو احلساب الدائن - عمولة التحصيل

 يف معظم احلاالت حساب العمول  املستحق  أو حساب املارف 

 فع املعرف  : لفعل هذا اخليار يف حال أردلا أا لسمه بإعادة األموال بواسط  طريق  الدالسماح باإلعادة

: لفعل هذا اخليار يف حال أردلا أا لقوم بعمةي  ترحيل آلي لةمبال  املرحة  لةحساب السماح باإلغالق

 االفرتاضي لطريق  الدفع ووضعها يف حساب اإلغالق 

: لدخل يف هذا احلقل احلساب الذي يتم فيه إغالق احلساب املذكور سابقًا الذي احلساب - اإلغالق

 ال  املدفوع  إليه يتم ترحيل املب

 : لدخل يف هذا احلقل احلساب الذي يتم فيه إغالق الزيادة يف صةدوق لقط  البيع حساب الزيادة

 : لدخل يف هذا احلقل احلساب الذي يتم فيه إغالق الةقااا يف صةدوق لقط  البيع  حساب النقصان
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 احلسابات التجميعية: -11

جتميع عدد من احلسابات املوجودة لةديةا يف رةجرة احلسةابات    ميكةةا من خالل احلسابات التجميعي  

بغه الةظر عن طبيع  هذل احلسابات أو احلساب الرليسي هلا  وميكةةا أا لطةع عةة  لتيجة  جتميةع    

هذل احلسابات من خالل طةب دفةرت األسةتاذ لةحسةاب التجميعةي الةذي أدرجةةا احلسةابات املطةوبة          

ميعي من خالل االلتقال إىل قالم  "حماسب " ومن ثةم الضةغط عةة     ضمةه  وميكةةا تعريف احلساب التج

 "حسابات جتميعي " كما يف الشكل التالي:

فتظهةةر عةةة  الشارةة  لافةةذة لقةةوم مةةن خالهلةةا بتعريةةف احلسةةاب التجميعةةي بإدخةةال اسةةم احلسةةاب 

واحلسةةابات الةةيت تةةدخل ضةةمةه   

واملوجةةودة يف رةةجرة احلسةةابات   

حسةابات  وكمثال لفرض أله لةديةا  

مةةواد لسةةيارات الكيةةا وحسةةابات   

مةةواد لسةةيارات اهلولةةداي ورغبةةةا  

مبعرف  جمموع املبيعات مةن لةوعي   

السيارتني وكةاا لةةوعي السةيارات    

حسابي مبيعات مةفاةني يف رجرة 

احلسابات عةدها لعةرف احلسةاب   

 التجميعي كما يف الشكل التالي:

عةدها ميكةةةا  

أا لطةةةةةةةب 

دفرت األسةتاذ  

لةحسةةةةةةةاب 

اجلديةةةةةةةةةد 

املسةةةةةةةةةم  

مبيعةةةةةةةةات 

السةةةةةةيارات 

فيةةةتج لةةديةا  

التقريةةةةةةةةةر 

 التالي:

هذا السطر يعطينا جمموع املبيعات 

 من النوعني
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 احلسابات التوزيعية: -10

لستخدم احلسابات التوزيعي  إللشاء حساب وهمي غري موجود يف رجرة احلسابات وحنركه مةن خةالل   

اب عةة  حسةابات معيةة  أو مراكةز كةفة  حمةددة       القيود فيتم توزيع املبة  الذي يتحر  به هةذا احلسة  

تتارهةةا ويةةتم هةةذا التوزيةةع 

وفق لسةب حمةددة خمتةارة     

ولةتوضةةةيه لفةةةرتض املثةةةال 

 التالي:

بفرض ألةا لدفع أجةور لقةل   

مبيعةةةات لزبةةةالن حمةةةددين 

موجةةودين يف مديةةة  حةةةب   

وهم خالد، حسةام، طةارق،   

وهشام ولريةد أا يةتم توزيةع    

هةةذل األجةةور عةةة  هةةؤالء     

لن وفق لسةب حمةددة، عةةدها ميكةةةا اسةتخدام احلسةابات التوزيعية  الختاةار الوقة  واجلهةد           الزبا

 الالزمني إلدخال املاروف املتعةق بكل زبوا من خالل القيام مبا يةي:

 لةتقل إىل قالم  حماسب  ومن ثم لضغط عة  حسابات توزيعي  كما يف الشكل التالي:

زيعي  واليت لعرف من خالهلا احلسةاب التةوزيعي مةن خةالل     فتظهر عة  الشار  لافذة احلسابات التو

إدخال اسم احلسةاب التةوزيعي   

يف حقل االسم وليكن أجور لقةل  

مبيعةةةات ومةةةن ثةةةم لةةةدخل    

احلسابات الةيت سةةوزع عةيهةا    

هةةذا املاةةروف وهةةي حسةةابات 

الزبالن السابق  ولدخل يف حقل 

الةسب  حا  كل زبوا من مبة  

أجور الةقل وذل  بشةكل لسةب    

ئويةةة  وهةةةي كمةةةا يف مثالةةةةا  م

 بالتساوي كما يف الشكل التالي:
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بعد ذل  بفرض ألةةا دفعةةا   

لةةرية سةةوري    8966لقةةدًا 

أجةةور لقةةل مبيعةةات لقةةوم  

بإدخةةال هةةذل العمةيةة  مةةن  

خةةةالل قيةةةد "مةةةدفوعات  

الاةةةدوق" كمةةا يف الشةةكل  

 التالي:

 

 

 

 

 

"حتةدي " لالحةظ أا القيةد قةد تغةري      أو حتديثه مةن زر  فتحه عةدها بعد حفظ القيد وإغالقه ثم إعادة 

حي  خيتفي حساب "أجور لقل مبيعات" ألله حساب وهمي وحتل حمةةه حسةابات الزبةالن السةابق      

وذلةةةة  مببةةةةال  حمةةةةددة 

حبسب الةسب  اليت حددت 

لكةةل حسةةاب عةةةد تعريةةف 

"احلسةةاب التةةوزيعي" لكةةل 

زبةةوا وذلةة  يةةتالءم مةةع    

الةسةةب الةةيت أدخةةاهةةا يف  

" صفح  "حسابات توزيعية  

اليت عرفةاها سابقًا والشكل 

التالي يوضه قيد املدفوعات 

 السابق بعد حتديثه:
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 التحليل ا:اص: -12

التحةيل اخلاا هو عبارة عن تفرعات أو أجزاء لةحساب لريد معرفتها وطةبها بالتقةارير لكةن ال لريةد    

 ثال التالي:تعريفها يف رجرة احلسابات وإليضاح مفهوم التحةيل اخلاا بشكل أكرب لعرض امل

 لةةةةةةفرتض ألةةةةةه لةةةةةديةا ضةةةةةمن املاةةةةةاريف املتةوعةةةةة  املاةةةةةاريف املختةفةةةةة  التاليةةةةة :     

)صدقات، مواصالت، طعام،     اخل( وال لرغب أا لفته لكل بةد مةها حساب يف رجرة احلسةابات،  

ولكةةا لرغب يف معرفة  مقةدار   

كةةةةل ماةةةةروف مةةةةن هةةةةذل 

املاةةاريف عةةةدما لريةةد ذلةة   

لتحقيةةق ذلةة  لعةةرف حسةةاب 

ميه )املاةةاريف املتةوعةة (  لسةة

ولةةةذكر يف حتةيةةةةه اخلةةةاا  

احلسابات الةيت يتكةوا مةهةا    

كالادقات واملواصالت والطعام 

 كما يف الشكل التالي:

 

ل س مااريف متةوعة    22966ثم لضيف يف سةد القيد عمود امسه "حتةيل خاا" بعد ذل  عةد دفع 

   هذا احلساب كما يف الشكل التالي:لفاةها يف سةد القيد حسب التحةيل اخلاا املعرف يف بطاق
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بعد ذل  ميكةةا من خالل تقرير دفرت األستاذ معرف  جمموع الادقات وذل  بأا لضع حساب املااريف 

 املتةوع  يف حقل "احلساب" ثم لضع صدقات يف حقل "حتةيل خاا" كما يبني الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيةتج لديةا التقرير التالي:

 

أيضًا أا لفعل يف تقرير دفرت األستاذ خيار "إظهةار جمةاميع فرعية  لةتحاليةل اخلاصة " عةةدها       وميكةةا 

يظهر يف أسفل التقرير جمموع كل حتةيل من التحاليل اخلاص  املكول  لةحساب املطةوب كمةا يف الشةكل   

 التالي:
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 مالحظ :

فقةط حبية  ال ميكةةةا    إا التحةيل اخلاا هو عبارة عن حتةيل حلساب حمدد وخاا بهذا احلسةاب  

طةب التحةيل اخلاا مبعزل عةن احلسةاب األساسةي  ففةي مثالةةا السةابق ال ميكةةةا أا لطةةب مبةة           

 الادقات دوا أا لضع احلساب الذي تقع الادقات ضمةه وهو حساب "مااريف متةوع " 

 التحليل العام: -16

ا مةع اخةتالف رليسةي وهةو أا     إا آلي  استخدام التحةيل العام تشةبه آلية  اسةتخدام التحةيةل اخلةا     

التحةيل العام ال يرتبط بشكل مبارر حبساب حمدد بل يةتم تعريفةه مبعةزل عةن احلسةابات مةن لافةذة        

مستقة  ميكن االلتقال إليها من قالم  "حماسب " ومن ثم لضغط عةة  "حتةيةل احلسةاب" فتظهةر لافةذة      

 ما يف الشكل التالي:التحةيل العام واليت يتم من خالهلا تعريف التحاليل العام  ك
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 مثال:

بفرض لف  املثال السابق يف التحةيل اخلاا وبإضاف  ألةه يف رةركتةا يوجةد ثالثة  مةوظفني هةم سةامر        

وعادل وزياد وكل من املوظفني الثالث  يدفعوا أجور مواصالت ولريد أا لعرف ما يتم دفعه لكل موظةف  

حساب مستقل ألجور مواصالت كل مةةهم أو ألجةور   من املوظفني الثالث  كأجور مواصالت دوا أا لفته 

 املواصالت بشكل عام  عةد ذل  لقوم مبايةي:

لقوم بتحةيل حساب املااريف املتةوع  يف صفح  حتةيل خاا إىل عدة أجزاء كمةا حتةدثةا سةابقًا ومةن     

 ضمةها املواصالت 

ور مواصةالت وذلة  مةن    لقوم بتعريف حتةيالت عام  هي عبارة عن أمساء املةوظفني الةذين يةدفعوا أجة    

قالم  "حماسب " ومن ثم لضغط عة  "حتةيل احلساب" فتظهر الةافذة التالي  حي  لقةوم فيهةا بإدخةال    

 أمساء املوظفني كما يف الشكل التالي:

 

 

 

 

 

لقوم بإدخةال املةدفوعات   ثم لفعل عمودي التحةيل العام والتحةيل اخلاا يف قيد مدفوعات الاةدوق ثم 

 الةقدي  ألجور املواصالت حسب كل موظف كما يظهر يف الشكل التالي:

 

 

 نضغط جديد إلضافة األمساء األخرى
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عةدها ميكةةا طةب دفرت األسةتاذ بالةسةب  لةتحةيةل العةام فقةط دوا وضةع حسةاب املاةاريف املتةوعة           

 زيةاد وذلة    والتحةيل اخلاا  فةضع التحةيل العام زياد مثاًل فيعطيةا أجور املواصالت املدفوع  لاةا  

 كما يف الشكةني التاليني:
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 احلساب ا:تامي: -15

لستطيع من خالل هذل الةافذة تعريف احلسابات اخلتامي  وهي املتةاجرة واألربةاح واخلسةالر وامليزالية      

وحساب التشغيل كما ميكن لةمستخدم أا يعرف حسابات ختامي  خمتةف  عن احلسابات السابق   وقةد  

ررح ذل  يف فق  "اجملموع  اساسبي  لةمادة  وعةد تعريف احلساب اخلتامي لدخل رمز احلسةاب  مت 

اخلتامي وامسه واالسم الالتيين ومالحظات عن هذا احلساب واحلساب اخلتةامي لةحسةاب الةذي يةتم     

تعريفه واملقاود باحلساب اخلتامي هو احلساب الذي سيقفل فيه رصيد احلسةاب اخلتةامي الةذي يةتم     

تعريفه فمثاًل رصيد حساب املتاجرة يةتقل إىل حساب األرباح واخلسالر وبالتالي فإا احلساب اخلتةامي  

حلساب املتاجرة هو حساب األرباح واخلسالر، ولدخل أيضًا لص ررح الرصيد واملقاود بهذا الةص هو 

تالي يوضةه بطاقة    عبارة يتم فيها ررح الرصيد الةاتج عن احلساب اخلتامي يف حال وجودل  والشكل ال

 احلساب اخلتامي وما حتويه من حقول:
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 :معلومات املخدم وقاعدة البيانات -14

تعطيةا هذل الةافذة معةومات هام  ودقيق  عن قاعدة البيالات وعن خمدم البيالات  وهذل املعةومات من 

رجمي  تتعةق ببةي  املمكن أا تكوا غري مفهوم  بالةسب  لةمستخدم حي  ألها يف غالبيتها معةومات ب

قاعدة البيالات وخاالاها وبةي  خمدم البيالات  وتستخدم هذل املعةومات عادة عةد الرغب  يف معرف  

اخلاالص املتقدم  والتفايةي  لقاعدة البيالات و خمدم البيالات واليت من املمكن أا تكوا مفيدة ملعرف  

املعةومات الظاهرة يف هذل الةافذة إىل مخ   أي مشكة  حتدث يف قاعدة البيالات أو املخدم  وتةقسم

 صفحات رليسي  كما يف الشكل التالي:

   معةومات عام 

  مةفات قاعدة البيالات 

  معةومات قاعدة البيالات 

   معةومات قاعدة البيالات متقدم 

  معةومات املخدم 
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 :اآللة احلاسبة -17

برلامج امليزاا دوت ل  لةمحاسب  واملستودعات تعد اخل  احلاسب  من امليزات اجلديدة واملبتكرة يف 

واليت الق  صدى كبريًا عةد مستخدمي الربلامج من حي  سهول  استخدامها وتوفريها لةوق  واجلهد  

حي  أا معظم برامج اساسب  املةتشرة تعتمد عة  زر يفته اخل  احلاسب  املوجودة يف لظام التشغيل 

بيه  بها يقوم املستخدم بإجراء العمةيات احلسابي  املطةوب  عةيها أو عة  إحضار آل  حاسب  ر زويةدو

ومن ثم إدرا  الرقم الةاتج يف أحد احلقول عة  الربلامج، يف حني أا قسم التطوير يف برلامج امليزاا 

عمل عة  استحداث فكرة جديدة عة  مستوى الربامج اساسبي  وهي تشغيل آل  حاسب  تعمل يف أي 

 الرقمي  يف سجالت الربلامج وتظهر مبجرد الضغط عة  زر أي عمةي  حسابي  كاجلمع  حقل من احلقول

، * ، / ( وعةد فته هذل اخل  احلاسب  لقوم بإجراء العمةيات  -) + ، أو الطرح أو الضرب أو القسم  

غط عة  املطةوب  ومن ثم لقوم بالضغط عة  زر اإللرت فيتم إحضار لتيج  العمةيات احلسابي  ومن ثم لض

زر اإللرت مرة أخرى فيتم إدرا  لتيج  العمةيات احلسابي  يف احلقل الذي أجريةا العمةيات احلسابي  

الطالقًا مةه  وبذل  لوفر عة  املستخدم الوق  املطةوب لفته اخل  احلاسب  والوق  املطةوب لةقل لتيج  

ذي قد يةشأ عن عمةي  لقل لتيج  العمةيات احلسابي  إىل احلقل املطةوب لاهي  عن تاليف اخلطأ ال

 العمةيات احلسابي  من آل  حاسب  خارجي  إىل احلقل املطةوب 

 وفيما يةي ركل ظهور اخل  احلاسب  اخلاص  بربلامج امليزاا دوت ل  لةمحاسب  واملستودعات:
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 تنسيق اإلعدادات العامة للربنامج قبل البدء بالعمل: -18

كةثرية ومتةوعة  الغةرض مةهةا الةتحكم بالية  احلسةاب أو الرتقيمةوبعه          وهذل اإلعدادات تتعةق بةأمور 

إعدادات القيود والفواتري وإعدادات أخرى  لةتقل إىل هذل اإلعدادات من قالم  "أدوات" ثم لضغط عةة   

 "إعدادات" فتظهر لافذة اإلعدادات واليت حتوي األمور التالي  الواضح  يف الشكل التالي:

 

 :قاعدة البيانات 

 وتشمل هذل الةافذة ما يةي:

الوصف: لدخل يف هذا احلقل وصف لقاعدة البيالات فيتم عرض هذا الوصف يف لافذة االتاةال بقاعةدة   

البيالات وذل  من أجل التمييز بني قواعد البيالات، فمن املمكن أا يكوا اسم قاعدة البيالات خمتاةرًا  

دور حقل الوصف ليعطةي رةرحًا أكةرب عةن قاعةدة      وال يدل عة  قاعدة البيالات بشكل دقيق وهةا يأتي 

 البيالات كما يف الشكل التالي:
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الشعار: حي  لستطيع تغيري رعار قاعدة البيالات بالضغط عة  أحد األزرار املوجودة عة  طريف الشةعار  

 أو بالضغط بالزر اليميين لةماوس عة  الشعار فتظهر لةا قالم  الشةعارات تتةار مةهةا أحةد الشةعارات      

 ويفيدلا أيضًا الشعار يف التميز بني قواعد البيالات بشكل سهل ومبارر 

 "معةومات املةفات"

 LDFومةف الة  MDFحي  لكل قاعدة بيالات مةفاا وهما مةف الة 

:وهو مةف أساسي يف قاعدة البيالات حي  ختزا فيه املعةومات ولسةتفيد مةةه يف ربةط    MDFالةمةف 

 مةفات قاعدة البيالات   

:وهو مةف ثالوي يف قاعدة البيالات وختزا فيه املةفات املساعدة ولسةتفيد مةةه يف ربةط    LDFلة مةف ا

 معًا  MDFمةفات قاعدة البيالات مع مةف 

 اإلعدادات العامة: 

وتشمل هذل اإلعةدادات لغة  واجهة  الربلةامج     

عربي  أم الكةيزي ، وتشمل أيضًا طريق  تةسيق 

عمةةة  مةةن العمةةة  والكميةة  والكةفةة  ومعةةادل ال

حيةة  الفواصةةل العشةةري  وفواصةةل اخالف،   

حي  أله لديةا العديد من األةاط اليت حتوي 

 كةتا الفاصةتني أو إحداهما 

وتتضمن هذل الةافذة أيضًا كما هو واضه يف 

 الشكل:

  :تتار من خالل هذا احلقل ةط التقويم الذي لريةدل ضةمن الةوافةذ إمةا مةيالدي      نوع التقويم

 غربي أو هجري أو يتبع الةظام )لظام ويةدوز(  عربي أو ميالدي

 :ميكةةا مةن خةالل هةذا احلقةل حتديةد اليةوم اهلجةري املوافةق لةتةاريخ           ضبط اليوم اهلجري

 امليالدي املثب  عة  احلاسب 

 :إذا فعةةا هذا اخليار فإله عةد ضغط زر إغةالق الربلةامج  تظهةر رسةال       تأكيد إغالق الربنامج

 الربلامج، وإذا مل لفعةه فإله يتم إغالق الربلامج دوا رسال  تأكيد  يطةب مةا تأكيد إغالق

 :لفعل هذا اخليار عةد رغبتةةا بظهةور لافةذة     إظهار نافذة االتصال باملخدم عند فتح الربنامج

ميكةةا من خالهلا حتديد خمدم البيالات أي اجلهاز اليت توجد عةيه قاعدة البيالةات يف حةال   

 أجهزة عة  احلاسب كاا يوجد ربك  من عدة 
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 :لفعل هذا اخليار عةد رغبتةا بظهور  إظهار نافذة االتصال بقاعدة البيانات عند فتح الربنامج

لافذة ميكةةا من خالهلا حتديد قاعدة البيالات اليت لرغب باالتاال بها يف حةال وجةود أكثةر    

 من قاعدة بيالات عة  خمدم البيالات 

 :ميزات الربنامج 

دورًا مهمًا يف تبسيط ركل الفواتري والقيود وغريها من لوافذ إدخال البيالات  حي   تةعب هذل امليزات

تقوم بإخفاء احلقول غري اهلام  بالةسب  حلال  رركتةا بالذات وتبقي عة  احلقول اليت ال ميكن أا 

 لستغين عةها 

 

جد فيها مراكز كةفة  وال  ولةتوضيه لطرح املثل التالي: بفرض ألةا يف ررك  يوجد فيها فرع واحد وال يو

تتعامل إال بةالةرية السةوري ، فةسةتطيع مةن خةالل ميةزات الربلةامج إخفةاء احلقةول املتعةقة  بةالفروع            

والعمالت ومراكز الكةف  من الةوافذ وذل  بتفعيل هذل امليزات يف الةافذة السابق   والشكل التةالي يوضةه   

 الفرق بني رأسي فاتورة قبل وبعد التعديل 

 مالحظة:

لالحظ يف الشكل السابق أله ال ميكن تفعيل خيار استخدام هذل امليزة بالةسب  لةمستودعات وذلة  أللةه   

يوجد أكثر من مستودع يف الشرك ، وهذا مةطقي ألله إذا كاا من املمكن تفعيةل هةذل امليةزة فةال ميكةةةا      

 حتديد من أي مستودع بيع  املادة مثاًل ألا حقل املستودع يكوا قد اختف  
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 رأس الفاتورة قبل إجراء التعديل:

 
 رأس الفاتورة بعد إجراء التعديل:

 

 أما بالةسب  لة "ربط حركات حساب" فسيتم ررحها عةد ررح تقرير "أعمار الذمم" 

 :الفرتة احملاسبية 

وميكةةةةةا مةةةن خةةةالل   

إعةةةةةةدادات الفةةةةةةرتة  

اساسةةةبي  أا لعةةةرف 

أكثر من فةرتة حماسةبي    

وذلةةة  عةةةةدما ال لقةةةوم 

حسةةاباتةا مةةن  بتةةدوير 

فرتة ألخرى عة  قاعةدة  

بيالةةات جديةةدة  ويةةتم  

تعريةةةف الفةةةرتات مةةةن 

خالل وضع رمةز لةفةرتة   

واسم وجمال زمين هلذل 

الفرتة اليت لريد العمل عةيها وذل  من لافذة الفرتة احلالي ، باختيار الفةرتة   الفرتة ومن ثم لقوم باختيار

 ذة السابق  املطةوب  ومن ثم الضغط عة  موافق يف رريط الةاف
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 :سند القيد 

 حتوي لافذة إعدادات سةد القيد عة  جمموع  من العةاصر وذل  كما هو مبني يف الشكل التالي:

 وهذل العةاصر هي:

اليدوية : عةةد تفعيةل هةذا      ترحيل آلي للقيود

اخليار فإا القيود املدخة  من خالل سةد القيةد  

يتم ترحيةةها بشةكل آلةي، وإذا مل يفعةل هةذا      

ر جيةةب عةةة  مةةن يةةدخل سةةةد قيةةد أا اخليةةا

يرحل القيد بشكل يدوي عن طريق زر عمةيات 

املوجود يف رريط أدوات سةد القيةد ثةم الضةغط    

 عة  ترحيل القيد 

 

 :مالحظة هامة

هذا اخليار لي  له عالق  بةالقيود املولةدة عةن الفةواتري أو مقبوضةات ومةدفوعات الاةةدوق حية  يةتم          

إعدادات الفواتري )ألواع الفواتري(، وإعدادات قيود املقبوضات واملدفوعات التحكم بهذل القيود من خالل 

 )ألواع القيود( كما سةرى يف فال الحق 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم موازل  سةد القيد اليةدوي الةذي لدخةةه بشةكل     موازنة تلقائية لسند القيد: 

  حسةاب مةا يف حقةل احلسةاب يف     آلي دوا احلاج  إىل موازلته بشكل يدوي، ويتم ذلة  مبجةرد إدرا  

 سةد القيد وكاا هةا  أسطر سابق  يف هذا السةد قد أدخل فيها مبال  يف حقول املدين أو الدالن 

: هذا اخليار يعطيةا إمكالي  لةةتحكم باألعمةدة الةيت سةتظهر عةةد فةته سةةد القيةد         احلقول يف النوافذ

 العادي وترتيب ظهور هذل األعمدة 

اليت ستظهر من خالل تفعيةها أو عدم تفعيةها، أما ترتيةب ظهورهةا فةةتحكم بةه مةن      ولتحكم باألعمدة 

خالل حتديد احلقل املطةوب ومن ثم حتريكه إىل األعة  أو األسفل من خالل السهمني الزرق عة  يسةار  

 الةافذة 

تقريةر مةن    : هذا اخليار يعطيةا إمكالي  لةتحكم باألعمدة اليت ستظهر عةد فةته أي احلقول يف التقارير

التقارير املوجودة يف قالم  تقارير واليت هلا عالق  بسةةد القيةد  وبةةف  اخلية  السةابق  ميكةةةا الةتحكم        

باألعمدة اليت ستظهر يف التقارير وبرتتيب ظهور هذل التقارير  ولستفيد من هةذا اخليةار أيضةًا بةالتحكم     

 باحلقول اليت ستظهر عةد طباع  سةد القيد طباع  عادي  
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 واد:امل 

 حتوي لافذة إعدادات املواد عة  اخليارات التالي  كما هو واضه يف الشكل:

 
 : وهو أي حرف أو رقم أو رمز لريدل أا يفال بني الرمز اخلاا لةمادة ورمز فهرسها فاصل الرمز -

إما الرمةز   : وهةا تتار كيفي  إظهار رمز املادة يف التقارير والفواتري   اخل، وهةا لديةا خيارينرمز املادة -

اخلاا أو الرمز الكةي  وهذا اخليار يؤثر عة  طريق  ظهور رمز املادة يف كل الةوافةذ تقريبةًا باسةتثةاء    

 رجرة املواد 

: هذا اخليار يؤثر عة  طريق  ظهور رمز املادة يف رجرة املواد فقةط وهةةا أيضةًا يوجةد     الرمز يف الشجرة -

 لف  اخليارين السابقني 

إذا فعةةا هذا اخليار يتم ترميز املةواد تةقاليةًا حبية  ال يتكةرر لفة  الرمةز        اص:منع تكرار الرمز ا: -

اخلاا ملادتني خمتةفتني، أما إذا مل لفعل هذا اخليار فيسمه الربلامج بإدخال رمةوز خاصة  متكةررة    

 ألكثر من مادة 

 : هةا يوجد خيارين:اجتاه الرمز -

  26668كالتالي:  من اليسار إىل اليمني: عةدها سيكوا الرمز بأرقام

  26668من اليمني إىل اليسار: عةدها سيكوا الرمز بأرقام كالتالي: 

إذا فعةةا هذا اخليار لسمي املواد حبي  ال يتكرر لف  االسم ملادتني خمتةفتني، أما  :منع تكرار االسم -

 إذا مل لفعل هذا اخليار فيسمه الربلامج بإدخال أمساء متكررة ألكثر من مادة 
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 مالحظة:

يف حال أدخةةا رموز أو أمساء مكررة فإلةا سةحرم من إمكالي  اسةتخدام هةذل امليةزات  لةذا إذا أردلةا      

 استخدام هذل امليزات فمن األفضل أا لستخدمها عةد البدء بالعمل عة  الربلامج 

 هةا يوجد ثالث  خيارات: اجتاه االسم: -

 يتبع واجه  الربلامج  -

 من اليسار إىل اليمني  -

 .ليمني إىل اليسارمن ا -

عةد تفعيل هذا اخليار يابه البح  عن املادة بداللة  امسهةا غةري     حب  غري مرتبط برتتيب الكةمات: -

مرتبط برتتيب األحرف كمةا هةو وارد يف بطاقة  املةادة بةل يةتم البحة  عةن املةادة بداللة  احتوالهةا            

  لألحرف املكتوب  أيةما وجدت يف اسم املادة وبغه الةظر عن ترتيبها

لستخدم هذا اخليار إذا كاا الباركود الذي لريد طباعته لةمواد هو أحد  املخطط االفرتاضي: -الباركود  -

 "خمطط الباركود" والذي ررحةال يف فال سابق  -خمططات الباركود املعرف  يف قالم  "املواد" 

ركود لةمادة يف بطاقتها عةد تفعيل هذا اخليار يتم توليد رقم با توليد باركود بشكل تلقائي عند احلفظ: -

 تةقاليًا وهذا الرقم حندد فيه أمرين وهما:

 : وهةا يوجد عدة ألواع وهي:لوع الباركود

           متغري الطول: عةد اختيةار هةذا اخليةار ميكةن لةمسةتخدم أا يةتحكم بطةول البةاركود بشةكل

 اختياري من خالل حقل طول الباركود 

 EAN-83 خال   83الباركود بطول : عةد اختيار هذا اخليار يتم توليد 

  EAN-1 خالات  1: عةد اختيار هذا اخليار يتم توليد الباركود بطول   

 مثاًل  82: وميثل عدد خالات الباركود وليكن طول الباركود

 مثاًل  999: وميثل رقم ثاب  من بني اخلالات السابق  أريدل يف كل املواد وليكن بادل  الباركود

وضغطةا زر حفظ يف رريط بطاق  املادة فإله سيتم توليد  رقم باركود تةقاليةًا يف  فإذا عرفةا مادة جديدة 

 صفح  الوحدات كما يف الشكل التالي:
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أما إذا كال  املادة معرف  سابقًا فةدخل إىل بطاق  هذل املادة وجنري أي تعديل بسيط عة  البطاق  ثم 

   السابق  لضغط حفظ فيتم توليد رقم الباركود تةقاليًا يف الافح

عةد تفعيةل هةذا اخليةار سةتظهر رسةال  تةبيةه عةةد حفةظ          إعطاء تنبي  قبل توليد الباركود التلقائي: -

 البطاق  وذل  قبل توليد رقم الباركود 

 :الفواتري 
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 وحتوي إعدادات الفواتري الةافذتني الفرعيتني التاليتني:

 التالي عة  ما يةي:وحتوي هذل الةافذة كما هو واضه يف الشكل نافذة "عام":

 : يوجد ثالث  طرق رليسي :طرق حساب احلسم واإلضافة

يف هذل احلال  ال يوجةد أي عالقة  بةني حسةاب      حيسب احلسم وحتسب اإلضافة بشكل مستقل: -8

 احلسم وحساب اإلضاف   لةتوضيه لطرح املثال التالي:

هةذل احلالة  سةيتم حسةاب      % ، يف26% وإضةاف  86ل س وعةيها حسم  8666بفرض أا فاتورة قيمتها 

 صايف الفاتورة )الاايف لةدفع( كما يةي:

 احلسم –الاايف   اإلمجالي + اإلضاف  

 %(86*8666) –%( 26*8666+ )  8666الاايف   

 ل س  8866  866-266+8666الاايف   

 ولتوضيه هذل الطريق  لطرح املثال التالي: حتسب اإلضافة بعد تطبيق احلسم: -2

 املعةومات السابق  سيحسب الاايف كما يةي: بفرض وجود لف 

 احلسم + اإلضاف  –الاايف   اإلمجالي 

 %26*}%(86*8666)-8666 {%( +86*8666) -8666الاايف   

 %(26*966+ )866 -8666الاايف   

 ل س 8616   816+866-8666الاايف   

 لالحظ أا اإلضاف  قد لقا  أللةا حسبةا اإلضاف  بعد تطبيق احلسم 

 ويتم احلساب هةا بعك  السابق كما يةي: حلسم حيسب بعد تطبيق اإلضافة:ا -3

 احلسم –الاايف   اإلمجالي + اإلضاف  

 %86* }%(26*8666+)8666 { -%( 26*8666+ )8666الاايف   

 %(86*8266) -266+8666الاايف   

   8616   826 -266+  8666الاايف   

 اإلضاف  واحلسم قد اختةفا مع أا الاايف لفسه السابق لكن رقمي 

لدخل يف هذين احلقةني لاني يظهراا عة  رار  الزبةوا وذلة  إذا   النص الرتحييب لشاشة الزبون:  -

 كال  موجودة ضمن التجهيزات اإلضافي  لةحاسب 

ميكةةا هةا تفعيل أسعار املادة الةيت   األسعار اليت تظهر يف قائمة الزر اليميي يف حقل وعمود السعر: -

 ا تظهر يف الفاتورة عةد الوقوف يف حقل السعر والضغط بالزر اليميين لةماوس لرغب أ
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عةد تفعيل هذا اخليار يتم حساب احلسةم  احلسم، استخدام نسبة حسم التقسيم بدل النسبة املئوية:  -

بطريق  خمتةف  عن الطريق  العادي املعروف  حي  أا طريق  حسم التقسيم تستخدم يف بعةه القطاعةات   

قطاع بيع األلبس  ولتوضيه الفر بني الطريق  العادي  يف احلسم وطريقة  حسةم التقسةيم لطةرح      وخاوصًا

 املثال البسيط التالي:

 % عةدها حيسب احلسم كما يةي:66ل س ولسب  حسم  8666:بفرض أا سعر القطع  مثال

 ل س  666%   66×  8666احلسم العادي   

 ل س  359     { %(66+ 8%  ÷ ) 66 }×  8666حسم التقسيم    

 وحتوي هذل الةافذة كما هو واضه يف الشكل التالي عة  ما يةي: نافذة "البنود":

 

 حقل الباركود: البحث يف األرقام التسلسلية أيضًا: -

كما ذكرلا سابقًا عةدما حتدثةا عن بطاق  املادة ميكةةا أا لستخدم أرقام تسةسةي  خاص  بكل وحدة مةن  

متابع  حتر  الوحدات اليت بعةاها ومعرف  ما إذا كال  قطع  معيةة  مثةل خةةوي    املادة وذل  من أجل 

حمدد قد بيع من عةدلا أم ال وذل  عن طريق تعريف أرقام تسةسةي  لكل قطع  مةن قطةع املةادة تعةرف     

هذل القطع من خالل هذل األرقام ولي  من خالل الباركود ألا الباركود يدلةا عة  كل القطع الةيت هلةا   

 مادة واحد اسم 
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ويف األحوال العادي  عةد عدم وجود هذل امليزة "البح  يف األرقام التسةسةةي  أيضةًا"، عةةد رةراء عشةر      

قطع من مادة معية  لقوم بإدرا  اسم املادة ثم لقوم بإدخةال األرقةام التسةسةةي  لكةل قطعة  مةن القطةع        

الباركود ومةن ثةم لقةوم يةدويًا بإدخةال       العشر السابق ، وعةد البيع لقوم بإدرا  اسم املادة بواسط  قارئ

 األرقام التسةسةي  لةقطع املباع  

ولكن مع تفعيل هذل امليزة من جه  ووجود ريفرة لةرقم التسةسةي مثل ريفرة رقةم البةاركود مةن جهة      

أخرى، لقوم عةد بيع القطع السابق  بتمرير قارئ الباركود عة  ريفرة الرقم التسةسةي فيةتم إدرا  اسةم   

دة والرقم التسةسةي يف الوق  ذاته وذل  ألا الرقم التسةسةي قد عرف سابقًا يف فةاتورة الشةراء ضةمن    املا

 مادة معية  لذل  عةدما يتم قراءة الرقم التسةسةي يتم التعرف عة  اسم املادة بشكل تةقالي 

قةات الوحةدات   ومن األمثة  الشالع  الستخدام هذل امليزة بطاقةات التعبئة  لةخطةوط مسةبق  الةدفع )بطا     

Units Cards)  حي  أا هذل البطاقات حتوي ريفرتني ريفرة لةباركود وريفرة لةرقم التسةسةي 

 صيغ احلقول: -

 

سبق وحتدثةا عةد ررح تعريف وحدة املادة أله ميكن وضع صةيغ  رياضةي  خمتةارة هلةذل الوحةدة يةتم       

اتج عن ضرب عةدة حقةول يف الفةاتورة،    مبوجبها إدرا  رقم يف حقل الكمي  يف الفاتورة هذا الرقم يكوا ل

مثل أا تكوا الكمي  عبارة عن لاتج ضرب حقول الطةول والعةرض والعةدد، وإا الكةالم السةابق خةاا       

حبقل الكمي  دوا غريل حي  أا التعبري الرياضي هلةذا احلقةل قةد عةرف يف بطاقة  الوحةدة أللةه مةن         

ية  أللةه أحيالةًا جنةد مةن الضةروري وجةود        الضروري ربط املعادل  اليت جتةب الكمي  بوحدة هةذل الكم 
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وحدتني وصيغتني خمتةفتني هلاتني الوحدتني وذل  يف بطاق  املادة لفسها  ومثال ذل  معمل رخام يبيع 

باملرت املربع وبالسةتيمرت املربع وإدخال معةومات الطول والعرض دومًا بالسةتيمرت املربع عةةد ذلة  لكةوا    

 تني خمتةفتني:أمام وحدتني لبيع الرخام وبايغ

 86666÷ العرض)سم( × املرت املربع        الطول)سم( 

 العرض)سم( × السةتيمرت املربع   الطول)سم( 

 إا كل ما سبق يتم من خالل تعريف الوحدات يف بطاق  املادة كما ذكرلا يف فال سابق 

لريدل وهذا احلقةل غةري   ولكن يف بعه األحياا حنتا  إىل صيغ  رياضي  حمددة جتةب لةا رقم يف حقل 

حقل الكمي  األساسي والذي يتم من خالله حساب إمجالي وصايف مبة  الفاتورة وإةا لريد هةذا احلقةل   

 كمعةوم  إضافي  

مثال:بفرض ألةا يف املثال السابق لفسه لريد أا يتم حساب رقةم املسةاح  يف حقةل املسةاح  يف الفةاتورة      

 ملربع املقابل حلقل املساح  كما يظهر يف الشكل السابق:العرض يف ا× عةدها تتار صيغ  الطول 

وميكةةا تغيري الايغ  السابق  باختيار املعادل  املطةوب تعديةها أواًل ومن ثم االلتقال إىل خماص كمةا يف  

 الشكل التالي:

 

 :بضاعة آخر املدة 

 حتتوي هذل الةافذة كما هو موضه يف الشكل التالي عة  اخليارات التالي :

: لستخدم هذا اخليار عةدما لتبع يف حساباتةا طريق  اجلرد املستمر، حية   عدم جرد بضاعة آخر املدة

أله عةد إتباع هذل الطريق  يكوا حساب املخزوا حماسبيًا هو عبارة عن قيم  البضاع  املوجودة لديةا يف 

 ا ميثل هذا الرقم املستودع وال داعي لطةب رقم جرد املواد ألا رصيد دفرت أستاذ حساب املخزو
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: يف معظم الشركات ال لسةتخدم اجلةرد املسةتمر بةل لسةتخدم اجلةرد الةدوري،        جرد بضاعة آخر املدة

ولذل  هةا  حاج  يف لهاي  الفةرتة اساسةبي  أو يف أي حلظة  مةن الةحظةات أا لعةرف جةرد املةواد         

بيع البضاع ( والذي يةةتج مةن   املوجودة يف املستودعات وذل  لتحديد مبة  إمجالي الربه)أي الربه من 

 حساب املتاجرة حسب ملعادل  التالي :

   )املبيعات + مردودات مشرتيات + بضاع  آخر املدة( جممل الربح أو ا:سارة

 ةة )مشرتيات + بضاع  أول املدة + مردوداتاملبيعات + مااريف الشراء(   

 وذل  حسب حساب املتاجرة الذي يأخذ الشكل التالي:   

 املتاجرةحساب 

 املبيعات  بضاع  أول املدة 

 مردودات املشرتيات  مشرتيات 

 بضاع  آخر املدة  مااريف رراء 

   مردودات مبيعات 

 الفرق جممل اخلسارة  الفرق جممل الربه 
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ومما سبق جند أا هةا  حاج  ماس  إلجراء عمةي  جرد لةمواد لتحديد قيم  بضةاع  آخةر املةدة عةةدما     

لريد أا حندد جممل الربه أو عةدما لطةب حساب املتاجرة ولةذل  يف هةذل احلالة  لفعةل خيةار جةرد       

بضاع  آخر املدة وبعد تفعيةل هةذا اخليةار حنةدد حسةابي بضةاع  آخةر املةدة يف حسةاب املتةاجرة ويف           

احلسةاب   امليزالي  وعةدها يقوم الربلامج عةد جرد املواد جبةب قيمتها إىل حساب املتاجرة حت  مسةم  

الذي وضعةال يف خال  حساب ختامي، وجبةب قيمتهةا إىل امليزالية  العمومية  حتة  مسةم  احلسةاب       

 املوجود يف خال  حساب ميزالي  

 :شروط البحث اإلضافية 

تستخدم هذل الشروط لتسهيل عمةي  إدخال البيالات يف الفواتري والقيود   اخل  ويتفرع عن هةذل الشةروط   

 فرعني أساسيني:

 لتوضيه هذل الشروط لفرتض املثال التالي: احلساب: شروط

بفرض أله لديةا يف رركتةا عشروا زبوا مخس  مةهم يف دمشق ومخسة  يف حةةب ومخسة  يف السةويداء     

ومخس  يف ريف دمشق، وبفرض ألةا استخدمةا حقل التاةيف األول يف بطاق  حسةاباتهم لوضةع مكةاا    

بوا سامر املوجود يف دمشق فقبةل تفعيةل هةذل امليةزة لفةته      تواجدهم  ولريد عمل سةد قيد مقبوضات لةز

سةد قيد مقبوضات الاةدوق من قالم  القيود وإلدخال أمساء زبالن دمشق لقةف يف حقةل احلسةاب ثةم     

فتظهر لافذة تضم مجيع احلسابات لقوم مةها باختيةار اسةم الزبةوا سةامر      F4اجملهر أو  ةلضغط إرار

 يف الشكل التالي: من بني أمساء مجيع احلسابات كما
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ولكن عمةي  البح  عن احلساب سامر من ضمن مجيع احلسابات حتتا  لوق  وجهةد ميكةةةا تةوفريل    

رروط احلساب، وذل  بتفعيةل رةرط التاةةيف األول يف     -من خالل استخدام رروط البح  اإلضافي  

 رروط احلساب ومن ثم لضغط موافق كما يف الشكل التالي:

 
فتظهر لةا قالمة  باحلسةابات املوجةودة     F4ومن ثم لفته قيد مقبوضات الاةدوق ولضغط زر اجملهر أو 

يف رركتةا مع ريء جديد يف هذل الةافذة وهو وجود حقل لةتاةيف األول يف أسفل الةافذة لضع يف هةذا  

تتار مةهةا  احلقل دمشق فةجد أا حمر  البح  جيةب لةا فقط احلسابات اليت تاةيفها األول دمشق 

 كما يف الشكل التالي:اسم سامر من بني األمساء اخلمس  املوجودة، وذل  
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بةف  اخلي  السابق  ميكةةا وضع رروط إضافي  لةمواد لتسهيل عمةي  إدخاهلا يف الفةواتري  شروط املادة: 

 وذل  بوضع ررط إضايف الفهرس مثاًل أو املةشأ    اخل 

 

 :1مالحظة 

لافذة الشروط االضافي  أكثر من حقل كفهرس املادة وتاةيفها األول واملةشأ يف ذات  ميكةةا أا لفعل يف

الوق  كما يف الشكل السابق، وعةدها ميكةةا عةد البح  عن مادة ما أا لبح  عةها من بني املواد 

بح  اليت تةطبق عةيها قيم معية  لةحقول السابق  يضعها املستخدم بةفسه  فمثاًل ميكن لةمستخدم أا ي

 عن مادة ما من بني املواد اليت فهرسها قطع كمبيوتر ومةشؤها فرلسي وتاةيفها األول هاردات 

 

 : 0مالحظة 

ميكن لةمستخدم أا حيدد قيم  حقل الشرط اإلضايف يف سةد القيد أو الفاتورة، أو ميكةه أا يضع قيم  

ة البح  عن مادة أو حساب  افرتاضي  هلذا الشرط حبي  يكوا مفعاًل بشكل افرتاضي عةد فته لافذ

ففي الةافذة السابق  مثاًل حددلا قيم  افرتاضي  حلقل الفهرس وهذل القيم  هي قطع كمبيوتر فبالتالي 

عةد فته لافذة البح  عن مادة تظهر هذل القيم  بشكل افرتاضي يف حقل الفهرس أي تظهر يف لافذة 

فقط، وإذا أردلا اظهار مجيع املواد فما عةيةا البح  بشكل افرتاضي املواد اليت تةتمي هلذا الفهرس 

 سوى حذف القيم  االفرتاضي  واليت هي قطع كمبيوتر 
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 :القيم االفرتاضية 

حتوي لافذة القيم االفرتاضي  عة  جمموع  من احلقول واليت ميكةةا وضع قيم افرتاضي  هلا حبي  يةتم  

الربلةامج  وهةذل احلقةول هةي العمةة  والفةرع       إدرا  هذل القيم بشكل افرتاضي عةد فته سجل جديةد يف  

 واملستودع كما هو واضه يف الشكل التالي:

 

 صفحة البداية: 

حتوي لافةذة إعةدادات   

صةةفح  البدايةة  عةةة    

اخليةةارات التاليةة  كمةةا 

 هو واضه يف الشكل:
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 عةد تفعيل هذا اخليار تظهر صفح  البداي  االفرتاضي    إظهار صفحة البداية:

 عةد تفعيل هذا اخليار يظهر الوق  والتاريخ يف أعة  يسار صفح  البداي   الوقت والتاريخ:إظهار 

 تتار عدد األعمدة املوجودة يف صفح  البداي  عدد األعمدة :

 تتار كل كم دقيق  لريد حتدي  املعةومات املوجودة يف صفح  البداي    التحديث اآللي كل:

 ريد إدراجها يف صفح  البداي  تتار الاةاديق اليت ل الصناديق:

ميكةةا من خالل زر خاالص الةذي يقةع عةة  يسةار الاةةاديق أا لفةته خاةالص أي         زر خصائص:

 صةدوق من الاةاديق من خالل حتديد الاةدوق املطةوب ومن ثم الضغط عة  زر خاالص 

ط وحجةم اخلةط   لقوم بالتحكم بإعدادات خط صفح  البداي   وميكةةا هةةا أا لةتحكم باسةم اخلة    ا:ط: 

 وةطه هل هو عادي أم عريه 

 :املعلومات املرافقة 

تعترب لافذة املعةومات املرافق  من امليزات األساسي  املبتكرة يف اإلصدار اجلديد امليزاا دوت ل ، حية   

أا هذل الةافذة تعطيةا معةومات متةوع  وخمتارة وبدوا جهد كةبري يتطةبةه طةةب هةذل املعةومةات عةن       

 املعةومات املرافق  -التقارير  وميكةةا إظهار هذل الةافذة من خالل قالم  أدواتطريق 

 ولستفيد من هذل الةافذة يف أخذ معةومات عن األمور التالي :

 وذل  بالتعةيم عةة  احلسةاب يف أي مكةاا كةاا سةواء يف رةجرة احلسةابات أم يف        احلساب :

 سيعطيةا مدين ودالن هذا احلساب ورصيدل الفاتورة أم يف سةد القيد     اخل  وعةدها 

 وذل  بالتعةيم عة  املادة يف أي مكاا كال  سواء يف رجرة املواد أم يف الفةاتورة    اخل   املادة :

وعةدها سيعطيةا السعر اإلفةرادي لةمةادة املوجةود يف بطاقة  املةادة يف صةفح  األسةعار والكمية          

وحدة املادة يف هذل الفاتورة والربه اإلمجالي لةوحدات املوجودة من هذل املادة وكةف  املادة وربه 

املتحرك  من هذل املادة يف هذل الفاتورة إضاف  ملعةومات عن هةذل املةادة عةة  مسةتوى املسةتودع      

 وعة  مستوى الفروع 

 وذل  عةدما لكوا يف لافذة معاجل  سةدات القيد ولعرض سةدات القيد املوجودة يف سند القيد :

ا، عةدها عةد الوقةوف عةة  سةةد قيةد معةني تظهةر يف لافةذة املعةومةات املرافقة           قاعدة بيالاتة

 معةومات هذا السةد مثل التاريخ، الفرع، العمة ، املعادل، املدين، الدالن    اخل 

 وذل  عةدما لعةم عة  الفةرع يف رةجرة الفةروع أو يف سةةدات القيةد أو أي مكةاا آخةر        الفرع :

 موجود فيه حقل لةفروع 
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 وذل  عةدما لعةم عة  املسةتودع يف رةجرة الفةروع أو يف الفةواتري أو أي مكةاا آخةر       ودعاملست :

 موجود فيه حقل لةمستودع 

 وذل  عةدما لكةوا يف لافةذة معاجلة  الفةواتري ولعةرض الفةواتري املوجةودة يف قاعةدة         الفاتورة :

ملرافق  معةومةات هةذل   بيالاتةا، عةدها عةد الوقوف عة  فاتورة معية  تظهر يف لافذة املعةومات ا

الفاتورة مثل التاريخ، الفرع، املستودع، العمة ، املعادل، طريقة  الةدفع، اإلمجةالي، الاةايف،     

 احلسميات، وربه الفاتورة 

 وذل  عةدما حندد مركز الكةف  يف رجرة الفروع أو يف الفواتري أو أي مكاا آخةر  مركز الكلفة :

 موجود فيه حقل ملركز الكةف  

 د حتديد العمة  يف أي مكاا تتواجةد فيةه ميكةةةا أا لعةرف مةا إذا كالة  العمةة         : عةالعملة

 أساسي  ورمز العمة  ومعادهلا واسم جزلها    اخل 

 

ومن خالل لافذة إعدادات املعةومات املرافق  الظاهرة يف الشكل السابق ميكةةا التحكم بإظهةار املعةومةات   

مات ألي بةد من البةود السابق  فإا هذل املعةومات لةن تظهةر يف   السابق ، فإذا ألغيةا تفعيل إظهار املعةو

لافذة املعةومات املرافق   وميكةةا يف حاليت معةومات املواد والفواتري أا تفةي فقةط كةفة  املةادة أو ربةه      

 الفاتورة دوا أا تفي باقي املعةومات 
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فعةةد إلغةاء تفعيةل هةذا      حد فقط""إظهار معلومات غرض واويوجد خيار إضايف يف الةافذة السابق  وهو 

اخليار عةد الضغط عة  حساب أو مادة يعطيةا معةومةات عةن هةذا احلسةاب أو هةذل املةادة مةن جهة          

ويعطيةا معةومات عن الفاتورة أو القيد املوجةود فيةه احلسةاب أو املةادة، أمةا عةةد تفعيةل هةذا اخليةار          

، أو معةومات عن الفاتورة أو القيةد، وبةذل  ال   فيعطيةا ضمن الةافذة معةومات إما عن احلساب أو املادة

يعطيةا معةومات عن اجلهتني يف لف  الوق   ولةتوضيه لفرتض ألةةا ضةغطةا عةة  مةادة معيةة  ضةمن       

الفاتورة فعةد تفعيل اخليار السابق يعطيةا معةومات عن املادة فقط وعةد عدم تفعيل اخليار السةابق فإلةه   

 ق  معةومات عن املادة ومعةومات عن الفاتورة اليت توجد فيها املادة يظهر يف لافذة املعةومات املراف

  "فتح نافذة املعلومات املرافقة تلقائيًا عند تشغيل الربنامج"ويوجد خيار أيضًا ميكةةا من 

  "إظهار مستعرض الصور"كما يوجد أيضًا خيار ميكةةا من 

وحجةم اخلةط الظةاهر يف لافةذة املعةومةات       كما يوجد يف أسفل اخليارات خيار ميكةةا من التحكم بةةوع 

 املرافق  

 :النسخ االحتياطي 

 
يةدويًا   القوم من خالل هذل الةافذة بتحديد مسار يتم فيه وضع الةسةخ االحتياطية  الةيت لقةوم بإلشةاله     

جدولة  الةسةخ    -أدواتإلشاء لسخ  احتياطي ، أو أوتوماتيكيًا من خةالل قالمة    –مةخالل قالم  مةف 

 االحتياطي 

  

نضغط هنا 

 الختيار املسار
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 املفاتيح اختصارات: 

ميكةةا من خالل هذل الةافذة أا لضع مفاتيه اختاار حبي  ميكةةا أا لفته لوافذ الربلةامج مةن خةالل    

 الضغط عة  مفتاح االختاار املختار يف هذل الةافذة  وذل  كما يف الشكل التالي:

 

 املصطلحات: 

ميكةةا من خالل هةذل  

الةافةةةةةةذة تغةةةةةةيري  

املاةةةةةةةةةةةةةطةحات 

املسةةتخدم  يف قاعةةدة  

البيالةةةةات اخلاصةةةة  

بشةةركتةا، وذلةة  مةةن 

خالل وضةع املاةطةه   

اجلديةةةةد يف حقةةةةل  

املاةةةطةه البةةةديل يف 

لافةةةةةذة إعةةةةةدادات 

املاطةحات كما يةبني  

 إىل ماطةه مكاا العميل: 8الشكل التالي يف حال غريلا ماطةه التاةيف
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إىل بطاقة  حسةاب   وعةد العودة 

أحد الزبةالن سةةجد فيهةا أثةر     

 العمةي  السابق  كما يةي:

 

 

 

 

 

 

 اإلظهار: 

ميكةةا من خالل هذل الةافذة أا لدخل لص مةا يف حقةل "الةةص" فيةتم عةرض هةذا الةةص يف الشةريط         

ألسةطر  العةوي لةربلامج جبالب اسم الربلامج "امليزاا دوت ل "، كما ميكةةا التحكم بةاأللواا املتةاوبة    

اجلةةةةةةةةةداول يف 

الربلامج وذل  من 

خةةةالل الضةةةغط  

عة  رريط الةةوا  

واختيةةةار الةةةةوا  

املطةةةةةوب كمةةةةا 

ميكةةا أيضةًا مةن   

خالل هذل الةافذة 

وضةةةةع صةةةةورة  

خةفيةة  لواجهةة    

الربلامج والةتحكم  

بةةةةوا األرضةةةي   

وافةذ  وحماذاة الاورة ورفافيتها  ويوجةد أيضةًا يف هةذل الةافةذة خيةارات لةةتحكم بةاخلط املوجةود يف ل        

الربلامج وخاوصًا الفواتري والقيود حي  أله ميكةةا أا حندد لةوع وحجةم وةةط اخلةط  كمةا لسةتطيع       

 استعادة اخلط االفرتاضي من خالل الزر االزرق املوجود يف يسار وأسفل الاورة 

 الحظ تغري املصطلح
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 اإلدخال نوافذ: 

 حتوي لافذة "لوافذ اإلدخال" عة  اخليارات التالي  كما هو واضه يف الشكل: 

 وهةا لديةا خيارين اثةني وهما: عند فتح النافذة:  -وك السل

 

عةد اختيار هذا اخليار يتم فته آخر سجل مت فتحه وذل  عةد  إىل آخر سجل مت استعراض : لاالنتقا

 فته أي سجل يف الربلامج كالفاتورة أو سةد القيد أو بطاق  احلساب    اخل 

 سجل جديد فارغ عةد فته أي سجل يف الربلامج باختيار هذا اخليار يتم فته فتح سجل جديد: 

عةد تفعيل هذا اخليار تظهر رسال  لتأكيد عمةي  حفظ الرسائل، تأكيد حفظ السجل لدى التنقل: 

 السجل احلالي قبل التقالةا إىل سجل جديد وذل  يف أي لافذة من لوافذ السجالت يف الربلامج 

يف حال كةا لعمل عة  الشبك  وصادف اله مت فته سجل ولستفيد من هذا اخليار العمليات املتزامنة :

عةد كال املستخدمني يف لف  الوق   أو فاتورة أو سةد قيد     ( من سجالت الربلامج )بطاق  حساب

وقام أحد املستخدمني بالتعديل عة  هذا السجل وحفظه وكةا قد اخرتلا "تةبيه عةد اكتشاف مشكة  

 هذل الرسال :عةد احلفظ  خرتزامن" فيظهر لدى املستخدم اخ
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 أما إذا كةا قد اخرتلا "إيقاف عمةي  التخزين عةد اكتشاف مشكة  تزامن" 

 خر هذل الرسال :فيظهر لدى املستخدم اخ

 

 الصالحيات: 

 يوجد يف هذل الةافذة اخليارين التاليني:

القةةةوائم: وحتةةةوي 

 ا:يارين التاليني:

* إلغةةةةاء تفعيةةةةل  

عةاصر القةوالم الةيت   

ال ميةةة  املسةةتخدم  

صةةةةةةةةةةةةةةةالحي  

استخدامها، وإظهار 

رمةةز القفةةل: عةةةد   

تفعيل هذا اخليار ال 

ختتفي الةوافذ الةيت  

ال ميةةة  املسةةتخدم  
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 صالحي  عةيها بل تظهر مقفة  

ختتفةي   * إخفاء عةاصر القوالم اليت ال مية  املستخدم صالحي  استخدامها: عةةد تفعيةل هةذا اخليةار    

 الةوافذ اليت ال مية  املستخدم صالحي  عةيها بشكل لهالي 

 إمكانية طلب تأكيد تسجيل الدخول للعمليات:

عةد تفعيل هذا اخليار يابه بإمكاا املستخدم تفعيل ظهور لافةذة تأكيةد تسةجيل الةدخول عةةد القيةام       

والعةودة إىل لافةذة حتديةد    بأي عمةي  عةة  أي لافةذة مةن لوافةذ الربلةامج  فعةةد تفعيةل هةذا اخليةار          

الاالحيات لالحظ ظهور خيار جديد هو " استخدام كةمة  سةر تسةجيل الةدخول" يكةوا هةذا اخليةار        

مفعاًل بشكل افرتاضي  وهذا اخليار يف حال تفعيةه ال يظهر أي تأكيد لتسجل الدخول مرة أخرى ولكةن  

أي عمةي  عة  الةافذة حيتةا  لتسةجيل   عةد إلغاء تفعيةه عة  أي لافذة من لوافذ الربلامج يابه إجراء 

 املستخدم لةدخول ووضع كةم  السر مرة أخرى 

 ولةتوضيه لطرح املثال التالي:

بفرض ألةا فعةةا خيار "إمكالي  طةب تأكيد تسجيل الدخول لةعمةيات" من اإلعدادات ومن التقةةا إىل 

لافذة حتديد صالحيات 

املستخدم طارق ودخةةا 

إىل صالحيات الفواتري 

فاتورة مبيع مستهة   –

مستوى  –التعديل  –

السري  عام وألغيةا 

تفعيل خيار "استخدام 

كةم  سر تسجيل 

ا يف الشكل الدخول" كم

 التالي:

 

 

عةدها يف حال تسجيل الدخول عة  قاعدة البيالات باسم املستخدم طارق ومن ثم الةدخول عةة  فةاتورة    

مبيع مستوى سريتها عام وإجراء أي تعديل يف هذل الفاتورة ومن ثم الضغط عة  زر احلفظ  تظهر لافةذة  

املستخدم أا يةدخل فيهةا كةمة  مةرورل      تأكيد تسجيل دخول املستخدم عة  قاعدة البيالات واليت عة 

 مرة أخرى حت  تتم عمةي  احلفظ وإال ال تتم هذل العمةي  كما يوضه الشكل التالي:
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 املراقبة: 

ميكةةا من خالل هذل الةافذة تفعيل األمور اليت لريد مراقبتها وتسجيةها يف مةةف املراقبة  الةذي يراقةب     

لبيالات  وحتوي هذل الةافذة عة  األمور التالي  اليت ميكةةةا  األحداث املختةف  اليت حتدث عة  قاعدة ا

تفعيةةةةةها ليةةةةتم  

تسجيل األحداث 

الةةيت تةةتم عةيهةةا  

يف سجل املراقبة     

والشةةةكل التةةةالي 

 لةتوضيه:
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 األرشفة: 

ميكةةا وضع ضوابط لعمةي  األررف  من لافذة اإلعدادات العامة  مةن صةفح  األررةف  حية  ميكةةةا مةن        

حتديد رقم حبي  يةبهةا الربلامج يف حال جتاوز حجم املةف املرفق لةرقم اسدد أو خالل هذل الافح  

ميكةةا حتديد رقم حبي  ميةعةا الربلامج يف حال جتاوز حجم املةف املرفق لةرقم اسدد من إرفةاق هةذا   

 املةف  والشكل التالي لةتوضيه:

 
 

 مالحظ  هام :

التةبيه أقل من حجم املةةع  فمةن املةطقةي مةثاًل أا يةبهةةا      يف احلقةني السابقني جيب أا يكوا حجم 

 966كيةو باي  وأا ميةعةا مةن إضةافته عةةدما يكةوا حجمةه       866الربلامج عةدما يكوا  حجم املةف 

 كيةو باي  ولكن العك  غري مةطقي أبدًا 

 :نقاط البيع 

ت لقط  البيع ولديةا كما هو وحتوي هذل الةافذة عة  خيار ميكةةا من خالله حتديد كيفي  ترقيم إيااال

 واضه يف الشكل التالي اخليارين التاليني:

 :وهةا يتم ترقيم إياةاالت لقطة  البيةع بسةسةة  واحةدة عةة         ترقيم على مستوى قاعدة البيانات

 مستوى كل لقاط البيع املعرف  عة  قاعدة البيالات 
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 :وهةا يتم ترقيم إيااالت لقط  البيع بسةسة  مةفاة  بالةسةب    ترقيم على مستوى نوع نقطة البيع

لكةةل لقطةةة   

بيع موجةودة  

عةةة  قاعةةدة 

 البيالات 

 

 

 

 

 

 

 

 الطرفيات: 

لعرف من خالل هذل الةافذة الطابع  ورار  الزبوا والدر  يف حال كال  عمةياتةا تتم عةن طريةق لقطة     

واملسةتودعات  كمةا ميكةةةا مةن خةالل هةذل الةافةذة        البيع وهي لافذة إضافي  مةحق  بربلامج اساسب  

حتديةةةد ميةةةزاا  

الكرتولي وجهةاز  

جةةةرد مواد،كةةةل 

ذلةةة  يةةةتم مةةةن  

خةةةالل الةافةةةذة  

 التالي :
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 املودم: 

ميكةةا من خالل هذل الةافذة ربط الربلامج مع مودم حبي  يقوم الربلامج بتحديد هوي  الشخص املتاةل  

دعم ميزة إظهار رقم املتال حي  لقوم من خالل هذل الةافةذة  عرب اهلاتف وذل  بشرط أا يكوا املودم ي

بتحديةةةد جهةةةاز  

املودم وحنةدد هةةا   

خيةةةارات أخةةةرى 

تتعةق بظهةور رقةم   

املتال وامسه فقط 

عةةةةد اتاةةةاله أو  

بفته بطاق  العميل 

الةةيت يطةةابق رقةةم  

املتاةةةةةل أحةةةةةد 

حقوهلةةا  والشةةكل 

 التالي لةتوضيه:

 إعةةةةةةدادات 

 :الطابعة

يتم من خالل هذل 

الةافةةةذة اختيةةةار  

ةةةةط الطباعةةة ،  

ولديةا هةةا ثةالث   

خيةةارات رليسةةي  

كما هةو واضةه يف   

الشةةةكل التةةةالي  

وجتةةةدر اإلرةةةارة 

هةا إىل ضةرورة أا  

تكةةةوا الطابعةةة   

 تدعم اخليار الذي تتارل لكي تكوا الطباع  دقيق  
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 التجريب: 

خيةارين آخةرين يتعةقةاا    ميكةةا من خالل هذل الةافذة تفعيل التةبيه عةد حدوث األخطاء، كمةا يوجةد   

مبشاكل ميكن أا تظهر عةد الطباع  تتعةق برتاكب احلروف العربي  يف التقارير املطبوع  أو بعدم التةزام  

الطابع  باهلوامش، ويوجد خيار أيضًا ميكةةا من خالله تفعيل استخدام القوالم املعياري  لةربلامج حية   

الرليسي  لةربلامج بةدوا أيقولةات  والشةكل التةالي يوضةه      أله عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار القوالم 

 الةافذة اليت حتوي اخليارات السابق :
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 ثالثًا: العمليات احملاسبية األساسية على قاعدة بيانات الشركة

بعد إلشاء قاعدة البيالات اخلاص  بالشرك  وجتهيزها لةبدء بالعمل، لةتقل إىل عمةيات إدخال البيالةات  

 عة  قاعدة البيالات واليت سيتم ررحها بالتفايل فيما يةي:اليت تتم 

 إدخال بيانات الفواتري والتحكم بإعداداتها: -1

 :إدخال بيانات الفواتري

فإلةه عةةدها سةيتكوا     SimpleAccTreeيف حال ألشألا قاعدة بيالات جديدة لةشرك  وفق لوع 

معظةم الشةركات، وميكةن الوصةول إىل هةذل       يف قاعدتةا بشكل تةقالي الفواتري األساسي  اليت حتتاجها

الفواتري من قالم  فاتورة حي  جند يف هذل القالم  فواتري: رراء، مبيع، مردود رراء، مردود مبيةع،  

 بضاع  أول املدة، بضاع  آخر املدة، مةاقة  بدوا سعر، مةاقة  بسعر 

 التالي  الظاهرة يف الشكل التالي:وإا كل فاتورة من الفواتري السابق  تتألف بشكل رليسي من األجزاء 

 
 األجزاء الرئيسية للفاتورة االفرتاضية:

 : ويتضمن رأس الفاتورة احلقول التالي :رأس الفاتورة 

 وهو الرقم األساسي لةفاتورة وال يقبل التكرار، وإما يتم إدخاله يدويًا أو إذا مل يتم ذلة  فإلةه يةتم    رقم :

 تااعدي  متسةسة  ترقيم الفاتورة بشكل تةقالي أرقام 
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 وهذا الرقم يتم إدخاله بشكل يدوي حارًا، ويف معظم األحيةاا يكةوا هةذا الةرقم هةو رقةم       رقم فرعي :

 الوثيق  أو املرجع الذي لسجل الفاتورة عة  أساسه وذل  لكي لعود إىل هذا الرقم عةد احلاج  إليه 

 بيةع     اخل  ويةتم بشةكل تةقةالي يف     : ميثل هذا التاريخ تاريخ حاول العمةي  رراء كال  أم مالتاريخ

هذا احلقل وضع تاريخ اليوم وإذا كةا لريد تسجيل العمةي  بغري تاريخ اليوم فإلةا لقوم بوضع التةاريخ  

 يف هذا احلقل بشكل يدوي  وال ميكن هةا وضع تاريخ خار  الفرتة اساسبي  االفرتاضي  

 :لريدها واخلاص  بهذل الفاتورة وميكةةا يف هذا احلقل إدخال املالحظ  اليت البيان  

 وهةا يتم وضع حساب العميل الذي له عالق  بهذل الفاتورة  وميكةن أا يكةوا العميةل    حساب العميل :

 موردًا يف فاتورة الشراء أو زبولًا يف فاتورة البيع 

 وهو حقل لستخدمه بشكل رليسي لغرضني أساسيني أحدهما أا هةذا احلقةل يسةتخدم كحقةل     السيد :

ي إذا كة  أريد أا أطبع اسم لةزبوا غري االسم الذي مسيته به يف رجرة احلسةابات  والغةرض   طباع

اخخر واألهم هو يف حال  كةا لبيع أو لشرتي لقدًا فإلةا لضع حسةاب العميةل يف هةذل احلالة  املةورد      

ا مةع  الةقدي أو الزبوا الةقدي، لكن يف بعه األحياا لرغب يف معرف  معةومات عةن زبةالن يتعةامةو   

رركتةا لقدًا دوا أا لفته هلم حسابات مستقة  يف رجرة احلسابات، لذل  يف هةذل احلالة  لضةع يف    

 حقل السيد اسم الزبوا احلقيقي وبذل  ميكةةا طةب تقارير باالعتماد عة  حقل السيد 

 ولديةا ثالث  طرق أساسي  لدفع القيم  املستحق  عن الفاتورة:طريقة الدفع : 

 أو دفعةا قيم  البضاع  لقدًا : أي قبضةا نقدي

 : أي أا قيم  البضاع  ستسجل عة  حساب الزبوا أو حلساب املورد أجل

 أي أا قيم  البضاع  حول  إىل ورق  تستحق الدفع بعد فرتة حمددة يف الورق   :ورقة جتارية

 تورة بطرفه املدين : وهةا يتم حتديد مركز كةف  يتم حتميةه بقيم  املواد الواردة يف الفامركز كلفة مدين 

 وهةا يتم حتديد مركز كةف  يتم حتميةه بقيم  املواد الواردة يف الفاتورة بطرفه الدالن مركز كلفة دائن : 

 وهةا حندد املستودع الذي تدخل إليه أو ختر  مةه املواد الواردة يف الفاتورة املستودع : 

 يف الفاتورة  : تتار من هذا احلقل العمة  اليت تقيم بها املوادالعملة 

 لقوم يف هذا احلقل بإدخال معادل العمة  املدخة  يف احلقل السابق بالةسةب  لةعمةة  الرليسةي ،    املعادل :

 وإذا كاا إدخالةا يتم بالعمة  الرليسي  فيتم تةقاليًا وضع الرقم واحد يف هذا احلقل 

 طريقةه قيمة  البضةاع      : ويتم يف هذا احلقل وضع احلساب الذي سةقبه أو لدفع عناحلساب النقدي

 الواردة يف الفاتورة  وقد يكوا هذا احلساب الاةدوق أو املارف 
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  :ويتم يف هذا احلقل وضع احلساب الذي سرتحل إليةه قيمة  املةواد الةواردة يف الفةاتورة،      حساب املواد

ا مثل حساب املشرتيات، املبيعات، مردودات املشرتيات، مردودات املبيعات   اخل  وإا حتديةد هةذ  

احلساب لي  إجباريًا، ففي حال عدم وضع حساب لةمواد يف هذا احلقل يتم أخذ حساب املواد مةن  

الزمرة اساسبي  لةمادة إذا كاا موجودًا، وإذا مل يكن هذا احلساب موجودًا يتم أخذ حسةاب املةواد   

 املوجود يف إعدادات الفاتورة والذي سةتحدث عةه يف هذل الفقرة 

 :ل  لةقراءة فقط وال ميكن تعديةها وتبني أمرين وهما: إذا ما كال  هذل الفاتورة مثبتة   وهذل اخلا احلالة

 من جه ، وإذا ما كاا هةا  قيد لاتج عن هذل الفاتورة من جه  أخرى 

: ويتم يف هذل الافح  إدخال املواد اليت لريد حتريكها من أو إىل املستودعات وذل  بشكل صفحة املواد 

رليسي من حي  الكمي  والسعر والوحدة  ويتم إدخال املواد من خالل حقل املادة إمةا بكتابة  رقمهةا أو    

يدة اليت متتةة  هةذا اجلةزء الةذي كتةب فسةيتم       امسها أو جزء من االسم فإذا كال  هذل املادة هي الوح

جةب املادة إىل هذل الافح  بشكل تةقالي، أما إذا كاا هذا اجلزء املكتوب مشرتكًا بني هذل املادة ومواد 

أخرى فستظهر لافذة حتوي أمساء املواد اليت تشرت  بةف  هذا اجلزء املكتوب وعةدها تتار أحد هةذل  

 ا ثم لضغط موافق فيتم جةبها إىل صفح  املواد  الحظ الشكل:املواد بشكل اختياري بتحديده

  

نكتب جزء من اسم املادة ثم نضغط 

Enter   فتظهر فقط املواد اليت حتوي

 هذا اجلزء

 

 نضغط يف املربع الفارغ إذا أردنا

 حتديد كل املواد
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وميكةةا جةب املادة أو جمموع  مواد إىل صفح  املواد بالوقوف عة  خالة  املةادة ومةن ثةم الضةغط عةة        

أو إرارة اجملهر املوجودة عة  يسار احلقل ومن ثم كتاب  جزء من اسم املادة فيتم بشةكل  F4 مفتاح الةة 

فةرتل عة  أمساء املواد ويتم جةب أمساء املواد اليت حتوي اجلزء الذي كتب فقط، ثم بعةد   تةقالي إجراء

ذل  ميكةةا اختيار املادة املطةوب  ثم لضغط موافق، وميكةةا أيضًا أا تتار أكثر من مادة يف لف  الوقة   

املةواد املطةوبة    الكةرتول يف لوح  املفةاتيه ومةن ثةم لضةغط عةة        "Ctrl"وذل  بالضغط عة  مفتاح الة 

واحدة تةو األخرى بواسط  الزر األيسر لةماوس ومةن ثةم لضةغط موافةق فيةتم جةةب كةل املةواد الةيت مت          

 حتديدها دفع  واحدة إىل صفح  املواد 

وبعد جةب اسم املادة يتم إدخال الكميات واألسعار ويتم بشكل تةقالي حساب حقل اإلمجالي والذي هو 

 عار عبارة عن الكميات ضرب األس

أما عن الكميات فيتم إدخاهلا يدويًا حسب الوحدة اليت تتارها  فمةثاًل إذا ارةرتيةا مةادة هةي عاةري      

رالي وعةدلا وحدتني القطع  والاةدوق فيجب أا لةتبةه إىل أا الكمية  الةيت لدخةةها جيةب أا تكةوا       

صةدوق فيجةب أا لغةري    866وضعةاها يف بطاق  املادة فإذا اررتيةا متةاسب  مع الوحدة اإلفرتاضي  اليت 

الوحدة املوضوع  يف حقل الوحدة يف الفاتورة إذا كال  الوحدة اإلفرتاضةي  يف بطاقة  املةادة هةي القطعة       

ألله سيتم جةب الوحدة اإلفرتاضي  إىل الفاتورة وهي القطع ، لذل  إذا اررتيةا بالاةةدوق لغةري الوحةدة    

 الوحدة كما يف الشكل التالي: من حقل

 

نغري الوحدة من الذراع إىل 

 املرت
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لكن يف بعه األحياا ال ميكةةا إدخال الكمي  بشكل مبارر وإةا حنتا  إىل حقةني أو أكثةر، حية  أا   

 الكمي  تعتمد يف بعه األحياا عة  أكثر من حقل 

لف  مثال معمل الرخام السابق وبفةرض أا الكمية  تسةاوي الطةول ضةرب العةرض ضةرب عةدد          مثال:

لةتحويةل مةن السةةتيمرت املربةع إىل املةرت املربةع ألا الطةول         86666لفة  املسةاح  تقسةيم     القطع ذات

 والعرض تدخل بالسةتيمرت  لتطبيق املعادل  السابق  عة  الفاتورة لقوم مبا يةي:

لذهب من قالم  "تعاريف" إىل "ألواع الفواتري"  ثم لةتقل إىل فاتورة املبيع من الزر األخضةر لةتةقةل بةني    

جالت فتظهر لديةا لافذة حتوي إعةدادات فةاتورة املبيةع ومةن خالهلةا جنةري التعةديالت الالزمة          الس

لتطبيق املعادل  السابق  وذل  بتفعيل أعمدة الطول والعرض والكمي  احلرة من رةريط األعمةدة الظةاهر يف    

 الشكل التالي:

 

وعةد إجراء هذا التعديل عة  فاتورة املبيع وعودتةةا هلةذل الفةاتورة ميكةةةا أا جنةةب مةادة الرخةام ثةم         

لدخل الطول والعرض والكمي  احلرة لةقطع املباع  وسيتم بشكل تةقةالي جةةب الكمية  املباعة  باألمتةار      

سم وعرض كل مةهةا   266ل كل مةها املربع  إىل حقل الكمي   فبفرض ألةا بعةا لقدًا عشر قطع رخام طو

 ل س فسيكوا ركل الفاتورة الةاتج كما يةي: 8266سم وسعر املرت املربع من الرخام  896

احلقول اجلديدة اليت 

 فعلناها

حتريك احلقول يتم من خالل 

 السهمني هذين
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عةة  اسةم أحةد األعمةدة     ويوجد خيارات أخرى يف صفح  املواد تظهر عةد الضةغط بةزر املةاوس األميةن     

 )املادة، الكمي ، السعر اإلفرادي، الوحدة     اخل( وحيوي الشريط عة  اخليارات اإلضافي  التالي :

          الفرز األصةي: عةد استخدام هذا اخليةار يةتم ترتيةب املةواد يف الفةاتورة حبسةب الرتتيةب الةذي

 ألزلةال عةد إدرا  املواد 

 يف الفاتورة حبسب رمزها من األصغر إىل األكرب  فرز تااعدي: وهةا يتم ترتيب املواد 

  فرز تةازلي: وهةا يتم ترتيب املواد يف الفاتورة حبسب رمزها من األكرب إىل األصغر 

       البح : ولستخدم هذا اخليار إذا كاا لديةا فاتورة فيها عدد كبري مةن املةواد ولريةد جةةب مةادة

ةماوس عة  عةواا حقل "املةادة" ومةن ثةم لضةغط     معية  من هذل املواد عةدلذ لضغط بالزر األمين ل

البح  فتظهر لةا لافذة البح  وبعد ذل  لدخل اسم املادة املطةوب  ولضغط "حبة  عةن التةالي"    

فيتم االلتقال إىل املادة اليت حتمل لف  االسةم والةرقم يف الفةاتورة، وميكةن أا تكةوا هةذل املةادة        

عة  زر التالي مرة أخرى  واألرةكال التالية  توضةه     متكررة أكثر من مرة يف الفاتورة عةدلذ لضغط

 رريط اخليارات اإلضافي  ولافذة البح :  

ندخل الطول والعرض والكمية 

احلرة فيتم جلب الكمية إىل حقل 

 الكمية بشكل تلقائي
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    التافي : وتستخدم التافي  هةا جلةب فقط املواد اليت يةطبق عةيها ررط التافي   مةثاًل إذا كةاا

مثاًل عةدها لقةوم   لديةا فاتورة فيها مئ  سطر لةمواد ولريد جةب األسطر اليت اسم املادة فيها رخام

 مبا يةي:

لضغط بزر املاوس األمين عة  عةواا حقةل "املةادة" ومةن ثةم لضةغط "التاةفي " ومةن ثةم لضةغط          

"يساوي" فتظهر لةا لافذة يطةب فيها مةا إدخال القيم  اليت لريد التافي  عةيهةا أي اسةم املةادة    

اسةم املةادة فيهةا رخةام      الذي لريدل وهو الرخام ثم لضغط موافةق فيةتم فقةط جةةب األسةطر الةيت      

 وختتفي األسطر الباقي  دوا أا يتم حذفها  واخلي  السابق  تظهر يف الشكل التالي:
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أما خياري فارغ وغري فارغ فوظيفتهما جةب السجالت اليت مل لدر  فيها أي معةومات فمةثاًل إذا  

"التاةفي " ومةن ثةم "فةارغ"     ضغطةا عة  عةواا عمود الطول بالزر األمين لةماوس ومن ثم ضةغطةا  

فسيتم جةب أسطر املواد اليت مل لدخل فيها معةومات عن الطول  وخيار غري فارغ عك  اخليةار  

 السابق 

 :مالحظة هامة

إا خيار التافي  السابق خيتةف عن خيار التافي  املوجود يف رةريط أدوات الفةاتورة  حية  أا خيةار     

اتها ويتم وضع الشرط بةةاء عةة  املعةومةات املوجةودة يف أعمةدة      التافي  السابق يتم ضمن بةود الفاتورة ذ

صفح  املواد مثل اسم املادة والكمي  والسعر    اخل، أما خيار التافي  املوجود يف رةريط أدوات الفةاتورة   

فيتم ضمن كاف  سجالت الفواتري املوجودة يف لافذة الفاتورة وذل  عة  مستوى مجيةع احلقةول املوجةودة    

 رة باستثةاء حقول بةود املواد، مثل حساب العميل، طريق  الدفع    اخل يف الفاتو



96 

 

  تثبيةة  الرتكيةةز: لتثبيةة  املؤرةةر عةةة  أي حقةةل مةةن حقةةول الفةةاتورة مثةةل التةةاريخ أو حسةةاب

العميل    اخل، حندد احلقل املراد ثم لضغط الزر األمين لةماوس ثم لفعل خيةار تثبية  الرتكيةز     

جديدة يظهر املؤرر يف احلقل الذي فعةةةا فيةه تثبية  الرتكيةز بشةكل      وبعد ذل  عةد فته فاتورة 

 تةقالي 

         تعميم قيم : ميكةةا استخدام هذا اخليار لتعميم قيم  معية  عةة  حقةل مةا مةن حقةول الفةاتورة

 يف حقل الكمي   9مثال : تعميم الكمي  

 لعميل أو طريق  الةدفع  افرتاضي: عةد الوقوف يف حقل من حقول الفاتورة مثل التاريخ أو حساب ا

ومن ثم الضغط عة  خيار افرتاضي فيتم احلفاظ عة  القيم  الظاهرة يف الفاتورة احلالي  عةةد فةته   

فاتورة جديدة  مثاًل عةد الوقوف يف حقل التاريخ والضغط عة  خيار افرتاضي وكاا تاريخ الفاتورة 

 8/5/2686ة يةتم إدرا  تةاريخ   فعةد الضغط عة  زر جديد وفته فاتورة جديد 8/5/2686الظاهرة 

 بشكل افرتاضي يف الفاتورة اجلديدة 

    األسعار: وتظهر األسعار يف رريط اخليارات اإلضافي  فقط يف حال كاا الضغط عة  عةةواا عمةود

"سعر اإلفرادي" وعةدها تظهر جمموع  من خيارات التسةعري مثةل مسةتهة ، مسةتهة  خةاا،      

من اخليارات السابق  فإله يتم تغةيري السةعر املوجةود يف     لاف مجة        اخل  وعةد اختيار أي

حقل السعر ويتم جةب السعر الذي اخرتلال من بطاق  املادة إذا كاا موجودًا  واالستخدام العمةةي  

هلذل الطريق  يتجةة  يف رغبتةةا يف بعةه األحيةاا بتسةعري الفةاتورة لةعميةل بسةعر غةري السةعر           

 الفرتاضي  لةفاتورة االفرتاضي املوجود يف اإلعدادات ا

 مالحظة:

ميكةةا من خالل الضغط عة  املربع الفارغ يف زاوي  صفح  املواد والذي يقع فوق رقةم السةطر األول أا   

تتار أررط  اخليارات اإلضافي  ملعظم احلقول  فبالضغط بالزر األمين لةماوس عة  هذا املربع يظهةر  

 املوجودة رريط خيارات إضافي  يتعةق بكل احلقول 

 وحيتوي عة  اخليارات التالي : 

  تراجع: إذا رغبةا بالرتاجع عن التعديالت األخرية عة  صفح  املواد 

  لسخ: وذل  إذا رغبةا بةسخ بعه األسطر اليت حددلاها مسبقًا 

  حتديد الكل: وذل  لتحديد مجيع أسطر الفاتورة 

     ري أو تكةبري احلقةول حبية  تظهةر     حتجيم تةقالي لألعمدة: يتم بالضغط عةة  هةذا اخليةار تاةغ

 بالشكل األمثل مع مراعاة حجم الةافذة الكةي 
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          إضاف  سطر جديد: فإذا كاا آخر سةطر يف الفةاتورة غةري فةارغ أي حيةوي مةادة معيةة  ولرغةب

 بإضاف  مادة جديدة لضغط هذا اخليار فيتم إضاف  سطر جديد فارغ إىل الفاتورة 

 بح  عن أي معةوم  مةن أي حقةل مةن احلقةول مةن خةالل       البح : ويتم من خالل هذا األمر ال

لافذة البح  الظاهرة يف الشكل التةالي، حية  ألةةا حنةدد يف هةذل الةافةذة احلقةل الةذي لريةد          

 البح  ضمةه والقيم  اليت لبح  عةها 

 
 

            الفرز: ميكةةا من خةالل لافةذة الفةرز ترتيةب أسةطر الفةاتورة تاةاعديًا أو تةازليةًا وميكةةةا أيضةًا

تخدام األولويات يف الفرز  ولتوضيه ذل  لفرتض ألةا لريد ترتيب أسطر الفاتورة حبسةب املةادة   اس

فهةا تتار حقل املادة ولكن ضمن املةادة الواحةدة هةةا  أكثةر مةن سةطر ولرتتيةب هةذل األسةطر          

ن ثةم  حبسب الكمي  تتار الكمي  وتتار الفرز التةازلي مثاًل واألولوي  بالفرز هةا حلقل املةادة ومة  

حلقل الكمي  حي  أل  يتم ترتيب املواد أواًل حبسب رقمها ثةم يةتم ترتيةب أسةطر املةادة لفسةها       

 حسب الكمي   واألركال التالي  لةتوضيه:
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 إدخال األرقام التسلسلية للوحدات املشرتاة: 

لقوم بإدخال األرقام التسةسةي  ملادة فعل يف بطاقتها يف صةفح  متقدمة  خيةار "أرقةام تسةسةةي " وذلة        

بالضغط بالزر األمين لةماوس عة  سطر املادة يف فاتورة الشراء ومن ثم الضةغط عةة  "األرقةام التسةسةةي "     

األرقام التسةسةي ، يتم يف هةذل الةافةذة إدخةال األرقةام التسةسةةي  لةوحةدات       فتظهر عة  الشار  لافذة 

املشرتاة من املادة حي  أا الةافذة اليت تظهر حتوي عدد أسطر بعدد وحدات املادة املشرتاة  والشةكةني   

 التاليني يوضحاا ما سبق ررحه:

 الحظ الفرز التصاعدي ألرقام املواد ومن 

 الفرز التنازلي للكمياتو

حتريك احلقول حسب األولويات 

 يتم من خالل هذين السهمني
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ذل الفةاتورة بالةذات  مثةال: بفةرض     لدر  يف هذل الافح  املااريف اليت دفعةاها هلصفحة املصاريف:  

ألةا اررتيةا عدد من سيارات الكيا واهلولداي يف هذل احلال  لسةجل ماةاريف الشةراء يف لفة  صةفح       

املااريف لةف  الفاتورة وذل  يفيدلا يف معرف  املااريف املدفوع  عةة  الفةاتورة مةن جهة ، ويفيةدلا يف      

ملواد املشرتاة حي  ألةا يف هذل احلالة  لفع ةل يف إعةدادات    حال  أردلا أا تؤثر هذل املااريف عة  كةف  ا

الفاتورة خيار "املااريف تةؤثر عةة  الكةفة " كمةا سةيمر معةةا الحقةًا فيةتم بشةكل تةقةالي توزيةع هةذل             

املااريف عة  وحدات املادة املشرتاة حبسب قيم  كل وحدة  بيةما ال ميكةةا االستفادة من هةذا اخليةار   

 اريف بقيد مستقل عن الفاتورة يف حال  تسجيل املا
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ولدخل يف هذل الافح  احلساب اخلاا باملاروف يف رةجرة احلسةابات ومبةة  املاةروف واحلسةاب      

املقابل أي كيف مت دفع املاروف )صةدوق، مورد، ورق  دفع( والبيةاا والعمةة  إذا كالة  غةري العمةة       

هذل املااريف عة  مركةز كةفة  معةني والتةاريخ     األساسي  واملعادل ومركز الكةف  املدين إذا أردلا حتميل 

 إذا كاا مغايرًا لتاريخ الفاتورة    اخل  والشكل السابق يوضه صفح  املااريف 

 

 

:ولسجل يف هذل الافح  أي سةد قيد لرغب بتسجيةه غري مااريف الشراء ويةرتبط  صفحة القيد املرفق

عةا يف وق  رراء املواد مااريف طعةام ورةراب   بهذل الفاتورة بشكل مبارر أو غري مبارر  بفرض ألةا دف

 ل س فةقوم بتسجيةها بالقيد املرفق التالي كما هو واضه يف الشكل: 8966
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حيتةةوي ذياللفةاتورةعة  حقةةول إحاةالي  هيمجموعاحلسةةميات، جممةوع اإلضةةافات،    ذيةل الفةاتورة:    

إضاف  البةود  وهذل احلقول جمموع املااريف، عدد البةود، جمموع الكميات، اإلمجالي، حسم البةود، 

ال تتغري إال بتغري البيالات املوجودة يف صفحيت املواد واملااريف  وحيتةوي ذيةل الفةاتورة أيضةًا حقةول      

 لإلدخال وهي:

ويتم يف هذا احلقل إدخال احلسم عة  جممل الفاتورة إمةا كةسةب  يف املربةع األول أو كقيمة  يف     : احلسم

 اإلظهار يتم إظهار الرقم املدخل من قبةةا  ط عريه غامق أمةا الةتيجة    املربع الثالي وكقاعدة ثابت  يف

% فيةتم إظهارهةا بةةوا غةامق     86احلسابي  فيتم إظهارها  ط عادي  مثال: إذا أدخةةةا لسةب  احلسةم    

ل س فيتم إظهارها  ط غامق ولسب  احلسةم   966وقيم  احلسم  ط عادي أما إذا أدخةةا قيم  احلسم 

  ط عادي 

يتم يف هذا احلقل إدخال اإلضافات عة  إمجالي قيم  الفاتورة  وقواعد إظهارهةا لفة  قواعةد     :ضافةاإل

 إظهار احلسم السابق  

يتم يف هذا احلقل إدخال الدفعة  الفورية  املدفوعة  عةة  هةذل الفةاتورة بالةذات أمةا الةدفعات           الدفعة:

 الالحق  فيتم تسجيةها بقيد "مقبوضات الاةدوق" 
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يف حال كاا لديةا أكثر من مةدوب بيع يف الشرك  فإلةا لقوم بربط كل فةاتورة باملةةدوب الةذي     املندوب:

باع هذل الفاتورة من خالل حقل "مةدوب" وذل  لكي لتمكن من طةب تقارير عةن مبيعةات كةل مةةدوب     

 كما سيمر معةا الحقًا يف الفال املتعةق بالتقارير 

تيج  لةعمةيات السابق  يف صفح  املواد إضاف  حلسم وإضةاف   وهذا احلقل هو عبارة عن ل إمجالي صايف:

الفاتورة  وهذا احلقل مرتبط ارتباطةًا وثيقةًا حبقةةي احلسةم واإلضةاف  عةة  الفةاتورة املوجةودين يف ذيةل          

الفاتورة، حي  أله عةدما يتم تعديل رقم الاايف زيادة تسجل قيم  الفرق بني مبة  الاايف قبل التعةديل  

لتعديل عة  ألها إضاف  عة  الفاتورة، أما عةدما يتم تعديل رقم الاايف لقاالًا تسجل قيمة   ومبةغه بعد ا

 الفرق بني مبة  الاايف قبل التعديل ومبةغه بعد التعديل عة  ألها حسم عة  الفاتورة 

 

: حيتوي رريط أدوات الفاتورة عة  لف  األزرار اليت حتدثةا عةها سابقًا وبةذات  شريط أدوات الفاتورة 

املهام تقريبًا: التةقل بني السجالت: لةتةقل بني الفواتري، إضاف  سجل جديةد: لفةته فةاتورة جديةدة،     

: حفظ: حلفظ الفاتورة احلالي ، لسخ: لةسخ الفاتورة احلالي ، لاق: لةاق الفاتورة املةسةوخ ، تراجةع  

لةرتاجع عن التغيريات األخرية اليت جرت عة  الفاتورة، حذف: حلذف الفاتورة احلالية ، حتةدي :   

لتحدي  الفاتورة احلالي ، حب : وذل  لةبح  عن أي رقم أو لص ضمن حقل من احلقول املوجودة يف 

األرقام املدخلة ظهرت بلون 

 غامق
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رز: لفةرز  رأس الفاتورة وذيةها، تافي : جلةب عدد من الفواتري بةةاء عةة  رةرط التاةفي  املوضةوع، فة      

 الفواتري تااعديًا أو تةازليًا حسب أحد احلقول املوجودة ضمن رأس أو ذيل الفاتورة 

أما زر "العمةيات" فيختةف بعه الشيء عن زر "العمةيات" يف بطاقة  املةادة أو بطاقة  احلسةاب حية       

 حيتوي زر "العمةيات" يف الفاتورة عة  األوامر التالي  الظاهرة يف الشكل التالي:

 

ميكةةا من خالل هذا األمر أا لستعرض سجالت املراقب  اخلاص  بهذا السجل، ويقدم  جل املراقبة:س

لةا سجل املراقب  معةومات هام  جدًا عن املستخدم الذي أضاف هذل الفاتورة أو املستخدم الذي عدهلا أو 

  مةه العمةي   وسيتم املستخدم الذي حذفها ووق  وتاريخ القيام بالعمةيات السابق  واحلاسب الذي مت

 ررح سجل املراقب  بشكل مفال يف فال الحق 

لستخدم هذا األمر لةتحكم باالحيات كل مستخدم عة  حقول الفاتورة وذل   صالحيات احلقول:

يةطبق عة  حقول رأس وذيل الفاتورة ويةطبق أيضًا عة  حقول صفح  املواد وصفح  املااريف وصفح  

 ق التجاري   وسيتم ررح صالحيات احلقول يف فقرة الحق  القيد املرفق وصفح  األورا

: ولستخدم هذا اخليةار إذا أردلةا أا لةدر  فةاتورة معيةة  بةةاء عةة  املعةومةات         إدراج بنود من فاتورة

املوجودة يف فاتورة أخرى موجودة يف قاعدة بيالاتةةا  فمةثاًل ميكةن أا يكةوا لةديةا فةواتري رةكةي  مثةل         

عروض أسعار لقدمها لةزبالن أو ميكةن أا لبيةع فةاتورة كةةا قةد ارةرتيةا كةل أو         طةبيات من الزبالن أو

بعه بةودها سابقًا وهةا عةد تةظيم فاتورة لظامي  بةاء عة  طةبي  معية  أو عرض سةعر معةني أو فةاتورة    
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ا سابق  لضغط من زر "عمةيات" عة  أمر "إدرا  بةود من فاتورة" فتظهر لديةا لافذة اإلدرا  لضةغط فيهة  

عة  زر عرض فتظهر الفواتري املوجودة يف قاعدة بيالاتةا وميكةةا قبل الضغط عة  زر عرض وضةع رةروط   

معية  لةفواتري املعروض  كأا يتم فقط اختيار فواتري الشراء أو الطةبيات، ثم تتةار الفةاتورة املطةوبة  ثةم     

إدراجهةا، ثةم يف الةهاية  تتةار     تتار البةود واملااريف املطةوب إدراجها وتتةار األعمةدة الةيت لةود     

طريق  اإلدرا  هل هي بةود املواد فقط أو املااريف فقط أو البةود واملاةاريف أو البةةود فقةط مةع توزيةع      

قيم  املااريف عة  بةود املواد، فيتم إدرا  البةود اليت اخرتلاها ضمن الفةاتورة الةظامية  الفارغة  الةيت     

 ي:كةا فيها وذل  كما يبني الشكل التال

 

 مالحظة:

 يوجد لديةا ثالث  خيارات الدرا  البةود وهي:

 وهةا جيب أا حندد لوع الفاتورة ورقمها  من فاتورة حمددة:

وهةا تظهر لديةا العديد من الشروط اليت ميكةةا من خالهلا حتديد الفةاتورة كمةا يف الشةكل     من فاتورة:

 السابق 

وهةةا ميكةةةا أا حنةدد أكثةر مةن فةاتورة فيةتم ادرا  البةةود املوجةودة يف مجيةع           : جمموعة فواتري من

 الفواتري 

 من هنا نتحكم بالفواتري اليت يتم عرضها
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 بالضغط عة  أمر قيد يتم عرض صفح  القيد الةاتج عن الفاتورة إذا كال  هذل الفاتورة تولد قيد : قيد

ورة، لكةن الفةاتورة تبقة  مثبتة  أي     : يتم من خالل هذا األمر إلغاء القيد الةاتج عن هذل الفاتإلغاء القيد

 تؤثر عة  الكمي  املوجودة يف املستودع مثاًل إذا كال  تؤثر عة  املستودع يف األصل 

: عةد إلغاء القيد والتثبي  يتم حذف قيةد الفةاتورة وال يبقة  هلةا أي تةأثري عةة        إلغاء القيد والتثبيت

  املستودع أو أي تأثري آخر أي تابه جمرد فاتورة ركةي 

يتم من خالل هذا األمر طباع  الفاتورة املطةوب  وفق تاميم افرتاضي ثابة  موجةود يف الربلةامج    : طباعة

 وال ميكن تعديةه بشكل جوهري إال من خالل التعديالت اليت تتم عة  الفاتورة ذاتها 

ملاةمم  يتم من خالل هذا األمر طباع  الفاتورة بتاميم طباعي لتحكم بةه مةن خةالل "ا    :طباعة خمصصة

الطباعي" املوجود يف قالم  "أدوات" واملهم هةا اإلرارة إىل أله عةد الضغط عة  طباعة  فةاتورة خمااة     

 تظهر الةافذة التالي :

 

تتار من هذل الةافذة أمرين أساسيني هما تاميم الفاتورة الذي صممةال يف املامم الطباعي هذا من جهة   

سب لتاميم الفاتورة السابق الذي أدخةةال  وبعد ذل  لضغط ومن جه  أخرى تتار تاميم الافح  املةا

معاية  فتظهر بيالات الفاتورة اليت لريد طباعتها بالتاةميم اسةدد القابةل لةتعةديل  أو لضةغط طباعة        

لطباع  الفاتورة السابق  بالتاميم املختار  وسةتحدث الحقًا يف املامم الطباعي عن إلشاء تاميم الفةاتورة  

   الفاتورة وتاميم صفح
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حنتا  يف بعه األحيةاا لطباعة  بةاركود لةمةواد الةيت لشةرتيها لعةدم احتوالهةا عةة            :طباعة باركود

لااقات باركود من املةشأ، لذل  لضغط عة  طباع  باركود من فةاتورة الشةراء فتظهةر لةةا لفة  الةافةذة       

السابق  اليت حندد فيها التاميم من جه  والافح  املةاسب  من جهة  أخةرى وسةةتحدث عةن تاةميم      

 لباركود وتاميم صفح  الةااق  عةد ررح املامم الطباعي لااق  ا

ومن املهم هةا أا لذكر أله جيب أا يكوا هةا  باركود لةمادة يف بطاقتها وذل  إما بةاركود تةقةالي يةتم    

توليدل بتفعيل خيار توليد باركود بشكل تةقالي من صفح  إعدادات املواد يف "اإلعةدادات" كمةا حتةدثةا    

عةةد تاةميم    ند خمطط كما حتدثةا عةه سابقًا أيضًا  ويتم استخدام أحد هذين الباركوديسابقًا، أو باركو

 لااق  الباركود 

ميكةةا من خالل هذا األمر أا لةشئ مهم  مربوط  بهذل الفاتورة تظهر ضمن قالم  املهةام  : االختصارات

 وذل  كما سيمر معةا الحقًا عةد احلدي  عن قالم  املهام 

 ت الفواتري:التحكم بإعدادا

لقوم بالتحكم بإعدادات الفواتري من خالل الةذهاب إىل قالمة  "تعةاريف" ومةن ثةم الضةغط عةة  "ألةواع         

الفواتري" فتظهر الةافذة التالي  اليت ميكةةا مةن خالهلةا الةتحكم بإعةدادات الفةواتري املوجةودة يف قاعةدة        

 بيالاتةا 

 

 التالي :وحتوي الةافذة السابق  عة  احلقول واخليارات 

 وهو رمز لوع الفاتورة، يتم وضع رقم تسةسةي تةقالي كرمز عةد عدم إدخاله يدويًا الرمز : 
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 ويتم يف هذا احلقل وضع االسم العربي لةفاتورة اسم : 

 ويتم هةا وضع االسم االلكةيزي لةفاتورة اسم التيي : 

 يتم يف حقول االختاار اختاار األمساء السابق  اختصار : 

 ويوجد لديةا هةا اخليارات التالي :ورةفئة الفات : 

وإا اختيار أحد اخليارات السابق  له تأثري كبري عة  املستودعات  حي  أله 

إذا وضعةا اسم الفاتورة فاتورة مبيع ولكن باخلطأ وضعةا فئ  الفاتورة رةراء فإلةه سةيتم مةن خةالل هةذل       

تب قيد الفةاتورة بشةكل عكسةي أيضةًا  لةذل       الفاتورة إدخال مواد إىل املستودع بداًل من إخراجها وسيك

 جيب أا لةتبه عةد إجراء أي تعديل عة  فئ  الفاتورة 

 ويوجد هةا عدة مستويات لةسري  لقوم باختيةار أحةدها لةسةتفيد مةةه فيمةا بعةد عةةد        مستوى السرية :

 حتديد صالحيات املستخدمني  ومستويات السري  هي: عام، خاا، سري، سري لةغاي  

 ميكةةا من خالل هذا اخليار وضع الفاتورة ضمن قالم  فرعي  يف قالم  "فاتورة" قائمة الفرعية: عنوان ال

وعة  سبيل املثال إذا وضعةا يف فاتورة "رراء لقدي" عةواا لةقالم  الفرعي  هو "فواتري الشةراء" فسةتظهر   

 القالم  الفرعي  كما يبني الشكل التالي:

 
  

الحظ: الفاتورة أصبحت ضمن  

 قائمة فرعية
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  :وهةا لديةا ثالث  خيارات تتار أحدها:تثبيت 

 يف هذل احلال  يتم تثبي  الفاتورة وتؤثر عة  الكمي  مبجرد حفظ هذل الفاتورة آلي: 

: وهةا بعد حفظ الفاتورة لقوم من زر "عمةيات" يف الفاتورة بتثبيتها بشكل يدوي من خالل الضغط يدوي

 التالي: عة  "تثبي " كما يف الشكل

 

عةد اختيار هذا اخليار فإا هذل الفاتورة ال تؤثر عة  الكميةات، وال تثبة  بشةكل آلةي وال ميكةن       بال:

 تثبيتها يدويًا 

 وحتتوي عة  احلقول التالي :حسابات افرتاضية: 

  :وهةا لضع احلساب الذي يتولد يف قيد الفاتورة والذي يةتمي إىل حساب املتاجرة  وهذا احلسةاب املواد 

 يكوا إما مشرتيات أو مبيعات أو مردود مشرتيات أو مردود مبيعات 

 مالحظة:

إا االحتماالت السابق  تةطبق عةد استخدامةا لةجرد الةدوري، أمةا عةةد اسةتخدام اجلةرد املسةتمر فةال        

 لستخدم حسابي املشرتيات ومردود املشرتيات بل لستخدم حساب املخزوا 
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  :سيتم ترحيل احلسم عةيه، مثل حسابي احلسم املمةوح واحلسم  وهةا تتار احلساب الذياحلسميات

املكتسب  ويف حال  تر  هذا احلقةل فارغةًا يةتم ترحيةل احلسةم إىل حسةاب املةواد املوضةوع يف احلقةل          

 السابق 

  :وهةا تتار احلساب الذي سيتم ترحيل اإلضافات عةيه، مثل حساب اإلضافات  ويف حالة   اإلضافات

 فارغًا يتم ترحيل اإلضافات إىل حساب املواد املوضوع يف حقل املواد تر  هذا احلقل 

  :يتم يف هذا احلقل وضع احلساب اخلاا بالضريب  عة  القيم  املضاف  والذي ألشألال الضريبة املضافة

 يف رجرة احلسابات 

  :ملسةتمر وذلة    يتم استخدام هذين احلقةني بشكل رليسي عةد إتباعةا لطريق  اجلرد االتكلفة، املخزون

يف فاتورتي املبيع ومردود املبيع  حية  يكةوا حسةاب التكةفة : "تكةفة  البضةاع  املباعة "، وحسةاب         

املخزوا هو: "حساب املخزوا" أو "حساب البضاع "  ففي حال  اجلرد املسةتمر يف فةاتورة املبيةع مةثاًل     

 "، وحسةاب املخةزوا هةو    لضع حساب املواد هو "مبيعات"، وحساب التكةف : "تكةف  البضةاع  املباعة  

 "حساب املخزوا"  حي  أا عمةي  البيع تولد القيود التالي  يف اجلرد املستمر:

 احلساب دائن مدين

   قيود البيع

   قيد بسعر البيع

 الاةدوق أو الزبوا  ×××

 املبيعات ××× 

   قيد بسعر الكةف 

 تكةف  البضاع  املباع   ×××

 حساب املخزوا ××× 

   مردودات البيعقيود 

   قيد بسعر مردود البيع

 مردودات املبيعات  ×××

 الاةدوق أو الزبوا ××× 

   قيد بسعر الكةف 

 حساب املخزوا    ×××

 تكةف  البضاع  املباع  ××× 
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  يتم من خالل هذين احلقةني التحكم باأللواا املتةاوب  ألسطر الفاتورة 0، لون 1لون : 

 وتشمل هذل القيم ما يةي:: القيم االفرتاضية

 :وهو احلساب املقابل حلساب املواد يف القيد الذي يتولد عن الفاتورة عةدما تكوا طريقة  الةدفع    العميل

"آجل"  وبشكل عام يف فةاتورة البيةع يكةوا العميةل هةو الزبةوا ويف فةاتورة الشةراء يكةوا العميةل هةو            

حلقل هو العميل االفرتاضةي والةذي يةتم إدراجةه     املورد   اخل  وحساب العميل الذي يتم وضعه يف هذا ا

تةقاليًا عةد فته الفاتورة  فمثاًل إذا وضعةا حساب العميل يف هذا احلقل يف فاتورة الشراء هو املورد طةارق  

فعةد فته فاتورة رراء جديدة يتم بشكل تةقالي وضع حساب املورد طارق يف حقل حساب العميل  لذل  

قل فارغًا يف إعدادات فواتري البيع والشراء واملردودات عةد وجود أكثةر مةن   من األفضل أا يكوا هذا احل

 عميل لدى الشرك  لكي ال يتم إدرا  حساب عميل معني تةقاليًا 

  :يتم يف هذا احلقل وضع حساب الةقدي  ) الاةدوق أو املارف( واملقابل حلساب املةواد  حساب النقدي

 تكوا طريق  الدفع يف الفاتورة "لقدي"  يف القيد الذي يتولد عن الفاتورة عةدما

 :وهةا لضع املستودع االفرتاضي الذي تتم عمةيات الفواتري )بيع،  رراء      اخل( فيه  املستودع 

 :وهو السعر االفرتاضي الذي يتم إدراجه يف الفاتورة بالةسب  لةمادة يف حقةل "السةعر اإلفةرادي"      السعر

 لشكل التالي وهي:ويوجد لديةا اخليارات الظاهرة يف ا

 : ال يتم يف هذل احلال  جةب أي سعر إىل حقل السعر اإلفرادي يف الفاتورة الشيء

 : يتم جةب سعر املستهة  لةمادة واملوجود يف بطاقتها يف صفح  "أسعار" مستهلك

 : يةةتم جةةةب سةةعر املسةةتهة  اخلةةاا لةمةةادة مةةن بطاقتهةةا صةةفح  "أسةةعار"        مسةةتهلك خةةاص 

 طاق  املادة : وذل  من بنصف مجلة

 : وذل  من بطاق  املادة مجلة

 وذل  من بطاق  املادة  موزع:

 : وذل  من بطاق  املادة تصدير

: وهةا يةتم جةةب كةفة  الوحةدة مةن املةادة عةة         الكلفة للفرع

 مستوى الفرع 

 : وهةا يتم جةب كةف  الوحدة من املادة عة  مستوى الشرك  الكلفة للشركة

العودة إىل آخر فاتورة رراء اررتيةا بها املادة عة  مستوى الفرع ويتم جةةب   : وهةا يتمآخر شراء للفرع

 ذات السعر املوجود يف هذل الفاتورة 
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: وهةا يتم العودة إىل آخر فاتورة رراء اررتيةا بها املادة عة  مسةتوى الشةرك  ويةتم    آخر شراء للشركة

 جةب ذات السعر املوجود يف هذل الفاتورة 

وهةا يتم العودة إىل آخر فاتورة بعةا بها املادة لةزبوا ويتم جةةب السةعر املوجةود يف     :آخر مبيع للزبون

 تة  الفاتورة 

: وهةا يتم العودة إىل بطاق  العميل وجةب طريق  التسعري املوجودة يف بطاق  العميةل  سعر بطاقة العميل

 ي:واخلاص  به، كما يبني الشكل التال

 

 يتم يف هذا احلقل حتديد العمة  االفرتاضي  واليت يتم حساب قيم  الفاتورة عة  أساسها العملة : 

 يةتم يف هةذل احلقةول وضةع مراكةز الكةفة  االفرتاضةي  الةيت يةتم          مركز كلفة مدين، مركز كلفة دائن :

  حتميةها باملواد الواردة يف الفاتورة أو خام املواد الواردة يف الفاتورة مةها

 حندد من خالل هذا احلقل مةدوب مبيعات افرتاضي يتم إدراجةه يف الفةاتورة بشةكل    مندوب مبيعات :

 آلي عةد فته فاتورة جديدة 

 يتم من خالل هذل الةافذة تقرير السعر الذي يةتم إدراجةه بشةكل تةقةالي يف     تقريب السعر االفرتاضي :

 قل رقم التقريب هةا لديةا ثالث  خيارات:يف ح 86حقل السعر اإلفرادي  مثال: يف حال وضعةا الرقم 

 لألعة : يتم عةدها تقريب السعر اإلفرادي إىل أقرب عشر لريات لألعة   -1 

 لألسفل: يتم عةدها تقريب السعر اإلفرادي إىل أقرب عشر لريات لألسفل  -2 

هنا يتم حتديد سعر 

 بطاقة العميل
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 أو لألسفل     لألقرب: يتم عةدها تقريب السعر اإلفرادي إىل أقرب عشر لريات إا كال  لألعة   -3 

 مالحظة:

إا مجيع احلقول السابق  اليت تقع ضمن القيم االفرتاضي  يتم إدراجها بشكل تةقةالي مةن جهة ، وهةي     

غري إلزامي  من جه  أخرى أي ميكن تعديةةها يف الفةاتورة  عةة  سةبيل املثةال إذا وضةعةا ضةمن القةيم         

 266بشكل تةقةالي يف حقةل السةعر اإلفةرادي     االفرتاضي  السعر هو سعر املستهة  ومت إدرا  هذا السعر 

 ل س ألا هذا السعر غري إلزامي يف الفاتورة  296ل س ميكةةا أا لعدل هذا السعر يف الفاتورة إىل

 لةقيود اساسبي  اليت تتولد عن الفاتورة اخليارات التالي :قيد حماسيب: 

 عن الفاتورة أي قيد حماسيب، وإذا رغبةةا   : عةد إلغاء تفعيل هذا اخليار فإله لن يتولدالفاتورة هلا قيد

 أا يتولد قيد حماسيب عن الفاتورة فيجب أا لفعل هذا اخليار 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم توليد قيد عن الفاتورة عةد حفظ هذل الفاتورة يولد آليًا عند احلفظ : 

 ة عةد تثبي  الفاتورة وذلة  إذا  : عةد تفعيل هذا اخليار يتم توليد قيد عن الفاتوريولد آليًا عند التثبيت

 كاا التثبي  يدوي 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم ترحيل القيد املولد بشكل آلي عةد توليدل  أما إذا مل لفعةل هةذا   يرحل آليًا :

اخليار فيجب أا لقوم برتحيل القيةد املولةد بشةكل يةدوي مةن زر "عمةيةات" يف رةريط أدوات صةفح          

 ورة "القيد" والذي تولد عن الفات

 عةد تفعيل هذا اخليار فإله يتم حذف القيد املولد عن الفاتورة عةد إلغةاء  حيذف آليًا عند فك التثبيت :

 تثبيتها، أما إذا مل يتم تفعيل هذا اخليار فإا القيد املولد عن الفاتورة يبق  إذا ألغيةا تثبي  الفاتورة 

 د لاتج عن املواد املوجودة يف صةفح  املةواد  أمةا    : عةد تفعيل هذا اخليار يتم توليد قيتوليد أقالم للمواد

 عةد عدم تفعيل هذا اخليار فإله ال يتم توليد قيد لةمواد 

 ويوجد ضمن هذا اخليار خيارين إضافيني هما:

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم توليد قيد لكل قةم من أقالم املواد الواردة يف الفاتورة  قيد تفصيلي 

  عةد عدم تفعيل هذا اخليار يتم دمج احلسابات املكررة يف القيد حبية    املقابل:احلفاظ على احلساب

تتم عمةي  تقاا بني املبة  املدين هلذا احلساب الوارد يف القيد واملبة  الدالن ويتم عرض الةتيج  فقط 

 81666دوا تكرار  ولتوضيه ذل  لطرح املثال التالي: بفرض ألةا ألشةألا فةاتورة رةراء لقدية  بقيمة       

ل س عةدها يكوا القيةد الةةاتج عةن هةذل الفةاتورة عةةد تفعيةل هةذا          966ل س وأخذلا عةيها حسم 

 اخليار كما يف الشكل التالي:



113 

 

 

لالحظ يف القيد السابق أا حساب الاةدوق قد تكرر مرتني يف هذا القيةد  أمةا عةةد عةدم تفعيةل اخليةار       

 ما يف الشكل التالي:السابق فإا حساب الاةدوق يرد يف القيد مرة واحدة ك

 

عةد تفعيةل هةذا اخليةار يةتم توليةد قيةد عةن املاةاريف املوجةودة يف صةفح            توليد أقالم للمصاريف: 

 املااريف، أما إذا مل لفعل هذا اخليار فال يتولد عن صفح  املااريف أي قيد 

  :وجةودة يف صةفح  القيةد    عةد تفعيل هذا اخليار يتم توليد قيد عن املعةومات املتوليد أقالم للقيد املرفق

 املرفق، أما إذا مل لفعل هذا اخليار فال يتولد عن صفح  القيد املرفق أي قيد 
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 وهةا لديةا عدة خيارات:الرقم الفرعي : 

  بال: هةا ال يتم توليد رقم فرعي بشكل تةقالي بل لدخةه بشكل يدوي أو لرتكه فارغًا 

 ها بشكل مستقل عن باقي ألواع الفواتري مستقل: هةا يتم توليد رقم فرعي لةفاتورة وترقيم 

  يتبع سةسة : يتم من خالل هذا اخليار توليد رقم فرعي لةفاتورة يتبع سةسة  حمددة وميكن أا

 لربط عة  هذل السةسة  أكثر من لوع فاتورة  لةمزيد راجع تعريف فروع الشرك  ومستودعاتها 

 :ميكةةا من خالل هذا اخليار أا لقوم بتقريةب السةعر االفرتاضةي الةذي يةتم       تقريب السعر االفرتاضي

وتتةار   9إدراجه بشكل تةقالي إىل أقرب رقم حنددل بشةكل اختيةاري  فمةثاًل ميكةةةا أا لضةع الةرقم       

 "لألعة " عةدها عةد إدرا  السعر يتم تقريبه إىل أقرب مخ  لريات لألعة  

يتم من خالل رريط األعمدة تفعيل األعمدة اليت لرغب بظهورها يف الفةاتورة والةتحكم برتتيبهةا مةن      :أعمدة

 خالل السهمني العةويني أزرقي الةوا 

من ضمن األعمدة املوجودة يف رريط أعمدة يوجد عمود هو "املستودع" حي  ألةه بتفعيةل   مالحظة هامة:

واد يف الفاتورة حبي  أله ميكن أا يةتم يف الفةاتورة ذاتهةا    هذا اخليار يابه املستودع عمودًا يف صفح  امل

البيع من أكثر من مستودع أو الشراء ألكثر من مستودع ولكن بشرط هام جدًا وهةو أا تكةوا املسةتودعات    

 املوجودة يف الفاتورة تةتمي لفرع واحد، فال ميكةةا أا لةظم فاتورة ختص أكثر من فرع 

 طرق الدفع   الفاتورةإدخال دفعات بأكثر من عملة يف(:)  

  راجع املالحق يف لهاي  املرجع 

 : حيتوي رريط اخليارات عة  اخليارات التالي  اليت تتعةق بالفاتورة:خيارات

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار صفح  جبالب صفح  املواد يتم من خالهلةا  إظهار صفحة املصاريف :

 فاتورة إدخال املااريف اليت هلا عالق  مباررة بال

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار صفح  جبالب صةفح  املةواد واملاةاريف    إظهار صفحة القيد املرفق :

 يتم من خالهلا إدخال قيد اختياري لرغب بإدخاله مرتبط بالفاتورة غري املااريف السابق  

 وراق التجارية   : ميكةةا من خالل تفعيل هذا اخليار أا لظهر صفح  لألإظهار صفحة األوراق التجارية

حبي  يتم دفع أو قبه قيم  الفاتورة من خالل األوراق التجاري  وميكةةةا مةن خةالل هةذل الاةفح  أا      

لقوم بتوزيع قيم  الفاتورة عة  أقساط حمددة حي  أله عةةد تفعيةل هةذا اخليةار تظهةر صةفح  األوراق       

ط عة  هذا الزر تظهةر لافةذة ميكةةةا    التجاري  واليت حتوي زر "توزيع قيم  الفاتورة املتبقي " وعةد الضغ
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من خالهلا توزيع قيم  الفاتورة عة  أقساط كما يف حالة  مبيعةات التقسةيط وذلة  كمةا توضةه األرةكال        

 التالي :

 
 

 

  :عةد تفعيل هذا اخليار فإا املواد املوجودة يف صفح  املواد تؤثر عة  الكمي  املوجةودة  تؤثر على الكمية

بالزيادة أو بالةقااا، أما إذا مل لفعل هذا اخليار وذل  مثاًل إذا كال  الفاتورة طةبية  أو  يف املستودع إما 

 عرض سعر فإا املواد املوجودة يف صفح  املواد لن يعود هلا أي تأثري عة  املستودع 
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  :يتم تفعيل هذا اخليار بشكل رليسي لفاتورتي املبيع ومردود املبيع حية  أا هةاتني  تؤثر على األرباح 

الفاتورتني ال تؤثراا عة  سعر الكةف  حي  ألةا ال لغري كةف  الوحدة املوجودة يف املستودع إذا بعةةا عةدد   

من الوحدات هذا من جه ، ومن جه  أخرى يف معظم األحياا لسجل املبيعةات أو مةردودات املبيعةات    

ير عةن هةذا الةربه مثةل     بسعر أكرب من سعر الكةف  لذل  يكوا هةا  فرق هو الربه  وميكةةةا طةةب تقةار   

تقرير "أرباح الفواتري" الذي سيمر معةا الحقًا وذل  بتفعيل خيار "تؤثر عةة  األربةاح" يف الفةواتري الةيت     

 تولد أرباح لكي تظهر يف هذا التقرير 

: عةد تفعيل هذا اخليار تابه قيم  املواد الداخةة  أو اخلارجة  مةن خةالل هةذل      تؤثر على سعرالكلفة

عة  كةف  الوحدة من املادة املوجودة يف املستودع  وإا هذا اخليةار جيةب أا يفعةل بشةكل      الفاتورة تؤثر

أساسي بالةسب  لفاتورة الشراء ألا املادة ميكن أا خيتةف سعر رراؤها من مرة ألخرى وبالتالي ختتةةف  

الكةفة "   كةف  الوحدات املوجودة يف املستودع من عمةي  رراء ألخرى لذل  لفعل خيار "تةؤثر عةة  سةعر   

يف فاتورة الشراء فيتم عةد كل عمةي  رراء تغيري كةف  الوحدة من املادة املوجودة يف املسةتودع  ولةتوضةيه   

ل س  866وحدات كل وحدة بةة  86لطرح املثال التالي: بفرض أله لديةا مادة هي قماش اررتيةا مةها 

 فتكوا الفاتورة وجرد املادة يف املستودع كما يةي:
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ل س مع تفعيل خيةار "تةؤثر عةة  سةعر الكةفة " يف       266وحدات أخرى بسعر 86ألةا اررتيةا  وبفرض

فاتورة الشراء تاةبه كةفة  الوحةدة مةن املةادة هةي عبةارة عةن الكةفة  الوسةطي  لعمةةييت الشةراء وهةي              

 896وحدة   26÷ {( 266×86( + )  866×86)}

 الي الفةةةةةاتورتني وهةةةةةي إمجةةةةة 3666 896×26وتاةةةةةبه قيمةةةةة  البضةةةةةاع  يف املسةةةةةتودع    

  وتقرير اجلرد التالي يوضه ما سبق:
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 مالحظ :

إا تفعيل اخليار السابق أو عدم تفعيةه بالةسب  لفاتورة مردود الشراء يعود لرغب  الشرك   فإذا مت تفعيةل  

 هذا اخليار يف إعدادات الفاتورة السابق  فإا السعر الذي ترد به يةؤثر عةة  كةفة  البضةاع  املوجةودة يف     

املستودع  مثاًل إذا اررتيةا كمي  من القماش بسعر مرتفع فإا هذا السعر املرتفةع يةؤدي إىل ارتفةاع كةفة      

الوحدات املوجودة يف املستودع وإذا رددلا هذل البضةاع  لةمةورد وأردلةا أا لعةدل سةعر كةفة  الوحةدات        

د رةراء بتفعيةل اخليةار    املوجودة يف املستودع حبية  تعةود لالتفةاض لقةوم يف إعةدادات فةاتورة مةردو       

 السابق 

  :يتم تفعيل هذا اخليار بشكل رليسي يف فاتورة الشراء حي  أله عةدما لضع تؤثر على آخر سعر شراء

يف حقل السعر ضمن القيم االفرتاضي  "آخر رراء لةفرع" أو "آخر رراء لةشرك " فال بد من تفعيةل خيةار   

  لكي يتم إدرا  آخر سعر رراء من آخر فاتورة اررتيةا "تؤثر عة  آخر سعر رراء" يف فاتورة الشراء وذل

 .بها املادة

 مالحظة:

ميكن أا لفعل اخليار السابق يف فاتورة بضاع  أول املدة أيضًا ألا سعر املادة يف هذل الفاتورة ميثةل سةعر   

تفعيةل اخليةار   الشراء يف السة  املاضي  فإذا مل تكن املادة قد مت رراؤها يف هذا العام فيمكةةةا مةن خةالل    

السابق يف فاتورة بضاع  أول املدة أا حنال عة  سةعر الشةراء يف فةواتري هةذا العةام دوا أا لكةوا قةد        

 اررتيةا املادة هذا العام بل يف العام السابق 

 :يتم تفعيل هذا اخليار بشكل رليسي يف فاتورة البيع حي  أله عةةدما لضةع يف    تؤثر على سعر الزبون

يم االفرتاضي  "آخر مبيع لةزبوا" فال بد من تفعيل خيار "تؤثر عةة  سةعر الزبةوا"    حقل السعر ضمن الق

 يف فاتورة البيع وذل  لكي يتم إدرا  آخر سعر مبيع لةزبوا من آخر فاتورة بعةا بها املادة هلذا الزبوا 

  :املوجةودة يف  عةد تفعيل هذا اخليار يف فاتورة الشةراء مةثاًل فةإا املاةاريف     املصاريف تؤثر على الكلفة

صفح  املااريف واليت حتدثةا عةها سابقًا تؤثر عة  كةف  الوحدة الداخة  إىل املستودع حبية  ألةه يةتم    

 .توزيع هذل املااريف عة  الوحدات الواردة يف صفح  املواد بشكل افرتاضي حبسب قيم  كل وحدة

 8666ل س   866×م 86بفرض أله لديةا فاتورتي رراء قماش كالتالي: مثال: 

ل س  عةةدها ومةع تفعيةل اخليةار      966ومااريف عة  الفةاتورة السةابق      2666ل س  266×م86و 

السابق ستتوزع املااريف املدفوع  عة  الفاتورة عةة  الوحةدات املوجةودة يف الفةاتورة وبالتةالي سةتتوزع       

) {عةةةةة  الوحةةةةدات املوجةةةةودة يف املسةةةةتودع كمةةةةا يةةةةةي: كةفةةةة  مةةةةرت القمةةةةاش اجلديةةةةدة   

 ل س/ مرت 859  26÷ } 966+(266×86)+(866×86
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 والةتيج  السابق  تظهر يف تقرير اجلرد التالي:

 

 مالحظ  هام :

عةد وجود أكثر من مادة يف الفاتورة ووجود مااريف تؤثر عة  الكةف  يف هذل الفاتورة فإا املااريف يتم 

لتوزيع هذل املااريف توزيعها بشكل افرتاضي حبسب قيم  كل مادة، ولكن يوجد خيارات أخرى 

حي  أله ميكةةا توزيع هذل املااريف حبسب حقل الكمي  أو حقل الطول أو العرض    اخل  وميكةةا 

 اختيار طريق  التوزيع من حقل معامل التوزيع كما يف الشكل التالي:

 

  



121 

 

  :عةد حساب عةد تفعيل هذا اخليار يتم خام املااريف من الربه اإلمجالي املصاريف تؤثر على الربح

 الربه الاايف يف تقرير "أرباح الفواتري" 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يف إعدادات فةاتورة مةا فةإا كمية  املةادة الةواردة يف       تزيد الكمية حتت الطلب

 صفح  املواد يف هذل الفاتورة تزيد الكمي  حت  الطةب واليت تظهر يف بطاق  املادة يف صفح  إحااء 

لةفرض أله لديةا فاتورة طةبي  وفعةةا يف إعداداتها ألها تزيد الكمي  حت  الطةب عةدها إذا كتبةا  مثال:

وحةدات وعةدلا إىل بطاقة  مةادة الرخةام وإىل صةفح  "إحاةاء"         86فاتورة طةبي  ملادة الرخام مةثاًل بةةة   

 ستكوا هذل الافح  قد تغريت كما يف الشكل التالي:

 
 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يف إعدادات فاتورة مةا فةإا كمية  املةادة الةواردة يف       تنقص الكمية حتت الطلب

 صفح  املواد يف هذل الفاتورة تةقص الكمي  حت  الطةب واليت تظهر يف بطاق  املادة يف صفح  إحااء 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يف إعدادات فاتورة ما فإا كمي  املادة الواردة يف صفح   تزيد الكمية احملجوزة

 املواد يف هذل الفاتورة تزيد الكمي  اسجوزة واليت تظهر يف بطاق  املادة يف صفح  إحااء 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يف إعدادات فاتورة ما فإا كمي  املادة الواردة يف  تنقص الكمية احملجوزة

 املواد يف هذل الفاتورة تةقص الكمي  اسجوزة واليت تظهر يف بطاق  املادة يف صفح  إحااء  صفح 

 :عةد إتباعةا لطريق  اجلرد املستمر لقوم بتفعيةل هةذا اخليةار بشةكل أساسةي يف فةاتورتي        جرد مستمر

املخزوا ضةمن  املبيع ومردود املبيع  حي  أله عةد تفعيل هذا اخليار من جه  وإدخال حسابي التكةف  و

 لوبة الحظ زيادة الكمية املط
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احلسابات االفرتاضي  من جه  أخرى عةد ذل  تولد فاتورتي املبيع ومةردود املبيةع قيةدين: قيةد بسةعر      

 الكةف  واخخر بسعر البيع كما توضه القيود التالي :

 احلساب دائن مدين

   قيود املبيع

   بسعر البيع

 الاةدوق أو الزبوا  ×××

 املبيعات ××× 

   بسعر الكةف 

 تكةف  البضاع  املباع   ×××

 املخزوا )البضاع ( ××× 

   قيود مردود املبيع

   بسعر مردود البيع

 مردودات املبيعات  ×××

 الاةدوق أو الزبوا ××× 

   بسعر الكةف 

 املخزوا )البضاع (  ×××

 تكةف  البضاع  املباع  ××× 

 ويتم تغيري إعدادات الفاتورة كما يوضه الشكل التالي:

 

نفعل خيار اجلرد املستمر وندخل 

 احلسابات ا:اصة بهذا اجلرد
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 :لقوم بتفعيل هذا اخليار عةةدمالرغب بةأا يةتم حسةاب الضةريب  عةة  القيمة         حساب قيمة ض مضافة

 يف الفاتورة   TVAاملضاف 

 مثال على تفعيل الضريبة على القيمة املضافة:

 وذل  من خالل إتباع اخلطوات التالي :ميكةةا تفعيل الضريب  عة  القيم  املضاف  

لضع يف بطاق   -8

كل مادة من املواد 

املعرف  عة  قاعدة 

البيةةةةةةالات لسب  

الضريب  عة  القيم  

املضافةةةةةة  اخلاص  

بهذل املادة وذل  يف 

صفح  "أسعار" كما 

 يف الشكل التالي:

 

 

 

الفةواتري" فتظهةر لافةذة إلعةدادات الفةواتري       لةتقل إىل قالم  "تعاريف" ومن ثم لضةغط عةة  "ألةواع    -2

املعرف  عة  قاعدة البيالات فةةتقل يف هذل الةافذة إىل فاتورة املبيع من خالل أزرار التةقل بني السجالت 

املوجودة يف أسفل الةافذة ومن ثةم  

جنري التغيريات التالية  يف هةذل   

 الةافذة:

* لفعةةةل يف رةةةريط "خيةةةارات" 

  خيةةةار "حسةةةاب قيمةةة  ضةةةريب

مضةةاف " ولضةةع احلسةةاب الةةذي  

سةةةيتم ترحيةةةل قيمةةة  الضةةةريب  

املضاف  عةيةه كحسةاب الضةريب     

املسةةةتحق  واحلسةةةاب اخلتةةةامي 

هلذا احلسةاب "امليزالية " وذلة     
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 كما يف الشكةني الظاهرين:

 

 * لفعل يف رريط "أعمدة" حقةي لسب  الضريب  املضاف  وقيم  الضريب  املضاف  كما يف الشكل التالي:
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بعد ذل  لةتقل إىل الفاتورة وعةد إدرا  مادة يف فاتورة املبيع يتم إدرا  لسب  الضريب  املضاف  اخلاص  باملادة -3

 واملسجة  يف بطاقتها ويتم حساب هذل الضريب  وتوليد قيدها اساسيب بشكل آلي كما يف األركال التالي : 

 
 

  :اخليار ال ميكةةا تغيري الرتقيم التةقالي الذي يتم توليدل يف عةد تفعيل هذا منع تغيري الرتقيم التلقائي

 حقل رقم يف رأس الفاتورة، ويظهر حقل رقمكحقل لةقراءة فقط وال ميكةةا الكتاب  فيه 
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 :عةد تفعيل هذا اخليار ال ميكةةا تغيري التاريخ التةقالي الذي يتم توليدل  منع تغيري التاريخ االفرتاضي

 الفاتورة، ويظهر حقل التاريخ كحقل لةقراءة فقط وال ميكةةا الكتاب  فيه  يف حقل تاريخ يف رأس

  عةدها ال ميكةةا تغيري العميل االفرتاضي الفرتاضي: امنع تغيري العميل 

  :عةدها ال ميكةةا تغيري طريق  الدفع االفرتاضي  منع تغيري طريقة الدفع االفرتاضية 

 عةدها ال ميكةةا تغيري م   د االفرتاضي : منع تغيري مركز الكلفة الدائن االفرتاضي 

 :عةدها ال ميكةةا تغيري م   م االفرتاضي  منع تغيري مركز الكلفة املدين االفرتاضي 

  :عةدها ال ميكةةا تغيري الفرع االفرتاضيمنع تغيري الفرع االفرتاضي 

  :عةدها ال ميكةةا تغيري املستودع االفرتاضي منع تغيري املستودع االفرتاضي 

  :عةدها ال ميكةةا تغيري حساب الةقدي االفرتاضي منع تغيري حساب النقدي االفرتاضي 

  :عةدها ال ميكةةا تغيري حساب املواد االفرتاضي منع تغيري حساب املواد االفرتاضي 

  :عةدها ال ميكةةا تغيري مةدوب املبيعات يف الفاتورة منع تغيري مندوب املبيعات االفرتاضي 

 عةد تفعيل هذا اخليةار يةتم إدرا  كمية  تسةاوي الواحةد بشةكل       اضية تساوي الواحد: وضع كمية افرت

 افرتاضي عةد إدرا  املادة يف الفاتورة 

  :عةد تفعيل هذا اخليار  يف الفاتورة يتم توليد أرقام تسةسةةي  بشةكل آلةي    توليد االرقام التسلسلية آليًا

ل هةذا اخليةار يف فةاتورة الشةراء وفعةةةا خيةار األرقةام        لةمواد الواردة يف هذل الفةاتورة  فمةثاًل عةةد تفعية    

التسةسةي  يف بطاق  املادة عةدها عةد ادرا  املادة يف فاتورة الشراء وإدرا  كمي  تساوي العشرة يف الفاتورة 

 يتم توليد أرقام تسةسةي  لةمادة بشكل تةقالي يف فاتورة الشراء 

 :يةتم اسةتخدام جهةاز مةحةق هةو عبةارة عةن رارة           يف بعه حمالت البيع التفاعل مع شاشة الزبون

الزبوا يظهر عة  هذل الشار  معةومات عن فاتورة الزبوا من حية  الكميةات واألسةعار     اخل  ومةن     

 خالل تفعيل اخليار السابق يف إعدادات الفاتورة يتم عرض معةومات الفاتورة عة  هذل الشار  

 مالحظة:

اخليار السابق جيب أا لعةرف لةوع رارة  الزبةوا املسةتخدم يف       الستخدام رار  الزبوا إضاف  لتفعيل

حمةةا من خالل االلتقال إىل قالمة  "أدوات" والضةغط عةة  "إعةدادات" ومةن ثةم اختيةار لةوع الشارة           

 املستخدم يف حمةةا من صفح  "الطرفيات" كما يبني الشكل التالي:
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  :فته الدر  بشكل آلي عةد حفةظ الفةاتورة بشةرط    عةد تفعيل هذا اخليار يتم فتح الدرج آليًا عند احلفظ

أا يكوا هذا الدر  معرف عة  احلاسةب ومربةوط مةع حقةل الةدر  املوجةود يف لافةذة "اإلعةدادات" يف         

 صفح  "الطرفيات" كما يبني الشكل السابق 

 :لفعل هذا اخليةار يف حةال رغبةابةإجراء تعةديالت عةة  األسةعار السةابق          إعادة تسعري مواد الفاتورة

 املوجودة يف فواتريلا  ولتوضيه آلي  عمل هذا اخليار لطرح املثال التالي:

بفرض أله لديةا مادة 

القماش ولريد تسةعري  

فةاتورة املبيةةع بةةةسعر  

% عةن سةعر   86يزيد 

الكةفةةة  عةةةةد ذلةةة   

لذهب إىل بطاق  مادة 

القمةةةاش إىل صةةةفح  

"أسعار" ولقوم بوضع 

% 886سعر املستهة  

من الكةف  كمةا يةبني   

 شكل التالي:ال
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ل س لةمرت الواحد ولةي  هةةا  أي    266أمتار من مادة القماش بسعر  86عةد ذل  وبفرض ألةا اررتيةا 

م مةن   9ل س لةمةرت  وبفةرض ألةةا بعةةا      266مرت قبل عمةي  الشراء هذل تكوا كةف  مةرت القمةاش هةي    

ةا السةعر االفرتاضةي يف   ل س لةمةرت وذلة  إذا وضةع    226القماش فسيتم تسعري مادة القماش لةزبةوا بةة   

 فاتورة املبيع هو سعر املستهة  

ل س عةد ذلة  إذا بقةي سةعر     266ولي   366وبفرض أله فيما بعد تبني أا سعر الشراء من املورد هو 

 16لكةوا قةد خسةرلا     226البيع يف فاتورة املبيع 

ل س باملرت الواحد، لذل  ميكةةا أا لفعل خيةار"  

ة" يف فةاتورة املبيةع ليةتم    إعادة تسعري مواد الفاتور

حتةدي  وتغةيري السةعر الةةذي بعةةا بةه البضةةاع       

ل س ليابه متةاسبًا مع  336إىل 226لةزبوا من 

ل س  وتةتم   366سعر الكةف  اجلديد والذي يبة  

عمةي  إعادة تسعري املواد املوجودة يف فاتورة البيع 

بتفعيل هذا اخليار من جه ، ومةن جهة  أخةرى    

ر السةابق وتعةديل سةعر الشةراء     وبعد تفعيل اخليا

جيب أا لقوم بإعادة تثبية  لةفةواتري مةن قالمة      

"املواد" ومن ثم لضغط "عمةيات الفةواتري" فتظهةر   

 الةافذة التالي :

لضغط يف هةذل الةافةذة عةة  إعةادة تثبية  الفةواتري فتظهةر        

 الةافذة التالي :

لضغط "موافق" فتةتم عمةية  إعةادة تثبية  الفةواتري وإعةادة       

 اخلم  أمتار قماش املباع  ويابه سعر املةرت الواحةد   تسعري

 ل س  226ل س بدل  336

 مالحظة هامة جدًا:

إا اخليار السابق يعد من أكثر اخليارات املوجودة يف إعدادات الفاتورة تطةبًا لةحذر قبل تفعيةه، حية   

اليت فع ل يف إعداداتها هةذا   أا تفعيل هذا اخليار يؤدي إىل حتدي  األسعار السابق  املوجودة يف الفواتري

اخليار وال ميكن استعادة األسعار القدمي  إال من خالل العودة إىل لسخ  احتياطي  قدمي ، لةذل  جيةب   

 أا يتم التعامل مع هذا اخليار حبذر رديد لكي ال لفقد معةومات هام  من قاعدة بيالاتةا 
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  :د الكمي  يف الفاتورة كحقةل لةقةراءة فقةط وال    عةد تفعيل هذا اخليار يظهر عمومنع تغيري عمود الكمية

 ميكةةا تعديةه 

  :لف  ما سبق منع تغيري عمود السعر اإلفرادي 

 .منع تغيري عمود الوحدة 

 .منع تغيري عمود اهلدية 

 .منع تغيري عمود نسبة احلسم، منع تغيري عمود قيمة احلسم 

 .منع تغيري عمود نسبة اإلضافة 

 منع تغيري عمود قيمة اإلضافة. 

 .منع تغيري عمود الكمية احلرة 

 .منع تغيري عمود نسبة الضريبة املضافة 

 .منع تغيري عمود قيمة الضريبة املضافة 

 .منع تغيري عمود اإلمجالي 

 .منع تغيري عمود النهائي 

 .منع تغيري عمود الطبخة 

 .منع تغيري عمود تاريخ اإلنتاج 

 .منع تغيري عمود تاريخ الصالحية 

  الطول.منع تغيري عمود 

 .منع تغيري عمود العرض 

 .منع تغيري عمود االرتفاع 

 .منع تغيري عمود احلجم 

 .منع تغيري عمود املساحة 

 .منع تغيري عمود الفئة 

 .منع تغيري عمود اللون 

 .منع تغيري عمود القياس 

 .منع تغيري عمود رمز املصنع 
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 إضافية: خيارات

  :خيارات:وهةا يوجد ثالث  يف حال عدم حتديد السعر 

 أي ال تظهر أي رسال  عةد عدم حتديد سعر إفرادي لةفاتورة مساح: 

هةا يتم تةبيه املستخدم إىل املواد اليت مل يتم حتديد سعر هلا يف الفاتورة ولةمستخدم اخليار هةا تنبي : 

 إما املتابع  أو العودة لةفاتورة لتحديد السعر 

الفاتورة يف حال عدم حتديد السعر ولةمستخدم خيار واحد وهو هةا يتم مةع املستخدم من إمتام منع: 

 العودة وحتديد السعر وإال لن يتم حفظ الفاتورة 

 :وهةا يوجد ثالث  خيارات: يف حال تكرار املادة أكثر من مرة 

 أي ال تظهر أي رسال  عةد تكرار املادة يف الفاتورة مساح: 

املكررة يف الفاتورة ولةمستخدم اخليار هةا إما املتابع  أو العودة هةا يتم تةبيه املستخدم إىل املواد تنبي : 

 لةفاتورة إللغاء هذا التكرار إذا كاا غري صحيه 

هةا يتم تةبيه املستخدم إىل املواد اليت تكررت يف الفاتورة ولةمستخدم خيار واحد وهو العودة إىل منع: 

 الفاتورة وإلغاء هذا التكرار 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم دمج أسطر املادة اليت تكررت يف الفاتورة ألكثر من مرة  دمج املواد املتكررة

ويتم وضعها يف سطر واحد مع دمج كميتها  ولستخدم هذا اخليار بشكل رليسي عةد استخدام الباركود 

ن مرة يف عمةي  البيع حي  أله عةد بيع عدة قطع من املادة بواسط  قارئ الباركود تتكرر املادة أكثر م

 يف الفاتورة لذل  من األفضل تفعيل هذا اخليار لكي يتم دمج بةود املادة املتكررة 

  :وهةا يوجد ثالث  طرق:فرز بنود الفاتورة عند حفظها 

 ترتيب إدخال املواد يف الفاتورة : أي احلفاظ على الرتتيب األساسي

 .ترتيب حبسب اسم املادة، ترتيب حبسب رمز املادة

  يتم من خالل هذا اخليار املقارل  بني الكمي  املعادة من املادة يف  كمية أكثر من املباع:يف حال إرجاع

الفاتورة اليت حنن عةيها اخا والكمي  املباع  لةزبوا من املادة ذاتها يف الفواتري السابق   وهةا يوجد 

 ثالث  خيارات:

 أي ال تظهر أي رسال  عةد إرجاع كمي  أكثر من املباع مساح: 

هةا يتم تةبيه املستخدم إىل أا هةا  مواد كمي  اإلرجاع فيها أكرب من الكمي  املباع  لةزبوا  نبي : ت

 ولةمستخدم اخليار هةا إما املتابع  أو العودة لةفاتورة لتاحيه الوضع 
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هةا يتم تةبيه املستخدم إىل أا هةا  مواد كمي  اإلرجاع فيها أكرب من املعاد ولةمستخدم خيار منع: 

 احد وهو العودة إىل الفاتورة وتاحيه الوضع و

  :وهةا يوجد ثالث  خيارات:يف حال عدم حتديد املندوب 

 أي ال تظهر أي رسال  عةد عدم حتديد مةدوب لةفاتورة مساح: 

هةا يتم تةبيه املستخدم يف حال عدم حتديد املةدوب ولةمستخدم اخليار هةا إما املتابع  أو العودة تنبي : 

 لتحديد املةدوب لةفاتورة 

مةع: هةا يتم مةع املستخدم من إمتام الفاتورة يف حال عدم حتديد مةدوب يف الفاتورة ولةمستخدم خيار 

 واحد وهو العودة وحتديد املةدوب وإال لن يتم حفظ الفاتورة 

  :يف حال عدم التحديد: وهةا يوجد ثالث  خيارات:الرقم الفرعي 

 دم حتديد الرقم الفرعي أي ال تظهر أي رسال  عةد عمساح: 

هةا يتم تةبيه املستخدم إىل أا هةا  رقم فرعي مل يتم حتديدل ولةمستخدم اخليار هةا إما تنبي : 

 املتابع  أو العودة لةفاتورة لتاحيه الوضع 

هةا يتم تةبيه املستخدم إىل أا هةا  رقم فرعي مل يتم حتديدل ولةمستخدم خيار واحد وهو العودة منع: 

 اتورة وتاحيه الوضع إىل الف

 :ويظهر لةا لف  اخليارات يف حال عدم التحديد تكرار الرقم الفرعي. 

 :تدقيق تاريخ الصالحية 

عةد تفعيل هذا اخليار حندد يف احلقل عدد األيام اليت لريد التةبيه عةدل يف حال عدد األيام للتنبي : 

 عة  كاا الوق  املتبقي اللتهاء صالحي  املادة وفق هذا التاريخ أقل أو يساوي عدد األيام املدخة   

ء بقي له أقل أيام فعةد ادخال تاريخ الاالحي  يف فاتورة الشرا 86سبيل املثال اذا كاا عدد أيام التةبيه 

من عشرة أيام فإا الربلامج يعطي املستخدم بشكل تةقالي رسال  تةبيه بذل  وكذل  يف فواتري البيع  

 ولةمستخدم اخليار هةا إما املتابع  أو العودة لةفاتورة لتاحيه الوضع 

 حال كاا عةد تفعيل هذا اخليار حندد يف احلقل عدد األيام اليت لريد املةع عةدل يف عدد أيام للمنع:

سبيل  عة  الوق  املتبقي اللتهاء صالحي  املادة وفق هذا التاريخ أقل أو يساوي عدد األيام املدخة   

أيام فعةد ادخال تاريخ الاالحي  يف فاتورة الشراء بقي له أقل من  86املثال اذا كاا عدد أيام املةع 

ةعه من االستمرار حبفظ الفاتورة وهةا ال عشرة أيام فإا الربلامج يعطي املستخدم بشكل تةقالي رسال  مت

 بد من العودة إىل تاريخ الاالحي  وتعديةه 
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 الطباعة: خيارات

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم طباع  الفاتورة بشكل آلي دوا  طباعة آلية عند حفظ فاتورة جديدة

 احلاج  لةعودة إىل زر عمةيات والضغط عة  أمر طباع  أو طباع  خماا  

 :1مالحظة هامة 

عةد تفعيل اخليار السابق يتم طباع  الفاتورة بشكل آلي وذل  اعتمادًا عة  إحدى طريقيت الطباع  

املخاا  أو العادي  )طباع ، طباع  خماا ( وإا استخدام أحدى الطريقتني يف الطباع  تعتمد عة  

عة  الفاتورة  مثال: إذا سجةةا طريق  الطباع  اليت خزلها الربلامج من آخر عمةي  طباع  يدوي  مت  

فاتورة مبيع ثم طبعةاها طباع  خماا  ثم التقةةا إىل خيارات فاتورة مبيع وفعةةا الطباع  اخلي  ثم 

سجةةا فاتورة مبيع ثالي  فعةدها عةد الضغط عة  زر حفظ يتم بشكل آلي إجراء عمةي  طباع  خماا  

 لةفاتورة 

 :0مالحظة هامة 

بالةسب  خليار الطباع  اخلي  وكيفي  اختيارل لةطباع  العادي  أو الطباع  املخاا  لف  ما ذكر سابقًا 

  Ctrl + Pيةطبق عة  الضغط عة  اختاار 

 :عةد تفعيل هذا اخليار مع اخليار السابق يتم طباع  الفاتورة بشكل إظهار مربع حوار اختيار الطابعة

ميكةةا من خالل هذا املربع اختيار الطابع  اليت آلي ولكن يظهر مربع حوار اختيار الطابع  حي  أله 

 لريد طباع  الفاتورة عةيها 
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 مالحظة هامة:

ال يقتار عمل مربع حوار اختيار الطابع  عة  عمةي  اختيار الطابع  بل ميكةةا استخدامه أيضًا لشيء 

 لي هام جدًا وهو إلغاء عمةي  الطباع  يف حال عدم رغبتةا بطباع  كل الفواتري بشكل إ

 

 :حندد من خالل هذا احلقل عدد الةسخ اليت لريد طباعتها عدد نسخ الطباعة 

 والشكل التالي يوضه رريط خيارات الطباع :

 
 :خصائص إضافية

وتشبه اخلاالص اإلضافي  لةفاتورة اخلاالص اإلضافي  اليت سبق ررحها يف بطاق  املادة وختتةف عةها 

خاص  بسجل الفاتورة كاماًل مبا حيتويه من مواد بيةما اخلاالص  فقط يف أا اخلاالص اإلضافي  لةفاتورة

اإلضافي  لةمادة يقتار عمةها عة  بطاق  املادة فقط  وتستخدم اخلاالص اإلضاف  لةمادة واخلاالص 

اإلضافي  لةفاتورة يف معظم األحياا كحقول اختياري  هام  لةطباع ، فمثاًل يف حال رغب  مستخدم الربلامج 

قول إضافي  عة  الفاتورة تتعةق بوق  تسةيم البضاع  ومكاا التسةيم والشخص املسةم والشخص بطباع  ح

املستةم عةدها ال بد من وجود حقول اضافي  الدخال هذل املعةومات ومن ثم طباعتها وهذل احلقول باإلمكاا 

ه احلقول قيم إدخاهلا مبرول  وسهول  يف صفح  اخلاالص اإلضافي  لةفاتورة مع إمكالي  إعطاء بع

 افرتاضي  ميكةةا إدراجها بشكل تةقالي يف الفاتورة 
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 مالحظة هامة جدًا على نافذة أنواع الفواتري:

إا لافذة ألواع الفواتري لافذة هام  جدًا وحتتوي عة  إعدادات هلا الدور األكرب يف التحكم بطريق  

وطريق  تأثريها عة  املستودع  لذل  من األفضل أا ال  ترحيل الفاتورة وطريق  توليدها لةقيد اساسيب

يغري املستخدم أي خيار يف اخليارات االفرتاضي  املوضوع  لةفاتورة إال إذا كاا يعرف بشكل دقيق تأثري 

 تغيري هذا اخليار وتبعات هذا التغيري 

ها واملوجودة بشكل وفيما يةي جدول باخليارات الرليسي  لكل لوع من ألواع الفواتري املتعارف عةي

حي  ميكن  "SimpleAccTreeيف حال إلشاء قاعدة البيالات وفق الةوع " افرتاضي يف الربلامج

د أو اع الفواتري أو بالي  توليد القيولةمستخدم العودة هلذا اجلدول يف حال كاا هةا  أي مشكة  يف ألو

حيه وع  عة  قاعدة بيالاته وتااملوض الرتحيل لةمستودعات يف الربلامج ومقارلتها مع اإلعدادات

 إعدادات الفواتري عة  قاعدة بيالاته مبا يتةاسب مع اإلعدادات املوجودة يف هذا اجلدول:
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 إنشاء فواتري إضافية )خمصصة(: -0

إا الفواتري األساسي  املوجودة هي رراء، مبيع، مردود رراء، مردود مبيةع، إدخةال، إخةرا ، بضةاع      

آخر املدة، مةاقة  بسعر، مةاقة  بدوا سعر  وميكةةةا إىل جالةب هةذل الفةواتري إلشةاء      أول املدة، بضاع  

فواتري إضافي  حسب حاج  الشرك   ومثال ذل  إلشةاء فةاتورة لةمبيةع باجلمةة   إللشةاء هةذل الفةاتورة        

لسةخ"  لةتقل إىل قالم  "تعاريف" ومن ثم "ألواع الفواتري" ثم لةتقةل إىل فةاتورة البيةع ولضةغط عةة  زر "     

املوجود يف رريط األدوات ثم لضغط عة  زر "سجل جديد" أو الةجم  الاةفراء يف رةريط األدوات فيفةته    

لةا سجل جديد فارغ ولالحظ أا زر الةاق يف رريط األدوات أصبه فعااًل فةضغط عةيه فيةتم لاةق لفة     

عة  حقول اإلعةدادات   معةومات فاتورة البيع اليت لسخةاها وهةا يتوجب عةيةا إجراء تعديةني أساسيني

 الظاهرة يف هذل الافح :

 :  حي  جيبأا لغري اسم الفاتورة من مبيع إىل مبيع مجة  اسم الفاتورة

 : وذل  ضمن القيم االفرتاضي  حي  تتار سعر اجلمة  حقل السعر

 ولتكوا هذل الفاتورة مفيدة جيب أا يتم إدخال سعر اجلمة  يف بطاق  املادة يف "صفح  أسعار" 

بعد إجراء التعديالت السابق  لضغط عة  زر حفظ ولعود لقالم  "فاتورة" فةجد فاتورة جديدة هي فةاتورة  

  "مبيع مجة "  واألركال التالي  لةتوضيه:
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وبفرض ألةا وضعةا يف إعدادات فاتورتي "مبيع" و"مبيع مجة " عةواا القالمة  الفرعية  "فةواتري املبيةع"     

    الشكل التالي:فستابه قالم  "فاتورة" عة
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 إدخال بيانات القيود والتحكم بإعداداتها: -2

فإلهةا سةتحتوي بشةكل افرتاضةي عةة        SimpleAccTree)عةد إلشالةا لقاعدة بيالات من لوع )

 القيود التالي :

 :وهو قيد عادي من طرفني طرف مدين وطرف دالن  سند القيد 

 :وهو قيد خماص لدخل طرفه الدالن فقةط، أي اجلهة  الةيت قبضةةا مةهةا       مقبوضات الصندوق

 والطرف املدين هو بشكل تةقالي الاةدوق 

 :وهو قيد خماص لدخل طرفه املدين فقط، أي اجله  اليت دفعةا هلا  مدفوعات الصندوق 

 :وهو قيد خماص ميكةةا من خالله أا لدخل املقبوضات واملدفوعات  يومية الصندوق 

 القيدسند 

ميكةةا أا لفته سةد قيد عةادي مةن خةالل زر "سةةد القيةد" املوجةود يف الشةريط الظةاهر عةة  الةافةذة           

الرليسي  لةربلامج، أو بااللتقال إىل قالم  "القيود" ومن ثم الضغط عةة  "سةةد القيةد" فتظهةر لةةا لافةذة       

وق  ومثال ذلة  قيةد اهةتال     سةد القيد  لسجل من خالل سةد القيد القيود اليت لي  هلا عالق  بالاةد

 املوجودات الثابت  كما يظهر يف الشكل السابق 

 وحتتوي لافذة "سةد القيد" عة  احلقول التالي :

 ويتم إدخال هذا الرقم يدويًا أو يتم إعطاؤل رقم تسةسةي بشكل تةقالي  رقم:

 ادر القيد ويتم إدخال هذا الرقم بشكل اختياري وعادة ما يكوا رقم الوثيق  م رقم فرعي:

 ويتم إدخال هذا التاريخ يدويًا أو يتم توليدل بشكل تةقالي بتاريخ اليوم  التاريخ:
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حي  أا القيد يكتب عة  مستوى فرع من فروع الشرك  وال ميكن كتاب  قيد عالديته ألكثةر مةن    الفرع:

مسةتوى فةرع    فرع  وإا فال القيود ملختةف الفروع ضروري لكي لتمكن من طةب حسابات ختامي  عة 

معني، أو عة  مستوى الشرك  ككل مع وجود تفايل لكل فرع  وذلة  سةيمر معةةا عةةد التحةدث عةن       

 احلسابات اخلتامي  إا راء اهلل 

ميكةةا أا لدخل العمة  اليت يتم جتميع أرقام السةد عة  أساسها ويةتم جةةب العمةة      العملة واملعادل:

 األساسي  بشكل افرتاضي يف هذا احلقل 

وحندد يف هذا احلقل فيما إذا كاا القيد هو قيد افتتاحي أم ال  ويوجد هةا أيضًا حقةل لةقةراءة    الة:احل

 فقط يتم فيه حتديد ما إذا كاا هذا القيد مرحل أم ال 

 وميكةةا إدخال القيد االفتتاحي بطريقتني:

لفعةل يف   فته سةد قيد عادي كالسابق لقوم فيه بإدخال احلسابات االفتتاحي  وأرصةدتها ثةم   -

 حقل احلال  خيار "افتتاحي" 

 لفته قيد افتتاحي من خالل قالم  "القيود" ومن ثم لضغط عة  "قيد افتتاحي"  -

حتوي صفح  القيد عة  جمموع  من األعمدة اليت ميكةن الةتحكم بظهورهةا يف سةةد      أعمدة سند القيد:

ادات" ويف اإلعةدادات لةتقةل إىل   القيد من خالل االلتقال إىل قالم  "أدوات" ومن ثةم لضةغط عةة  "إعةد    

إعدادات "سةد القيد" حي  ميكةةا التحكم باألعمدة الظاهرة يف لافذة "سةد القيد" وبرتتيب ظهورها مةن  

خالل احلقول اليت تظهر حت  مسةم  "احلقةول يف الةوافةذ" حية  ألةةا لفعةل احلقةول الةيت لريةدها          

وبالرتتيب املطةوب  

فبفرض ألةا لريد أا 

د القيةد  يظهر يف سة

أعمدة مدين، دالن، 

احلسةةاب، البيةةاا   

فقط عةد ذل  لفعةل  

هةةذل احلقةةول فقةةط  

ولةغي التفعيةل عةن   

بقيةة  احلقةةول كمةةا  

يةةةةةبني الشةةةةةكل  

 التالي:
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 وسيظهر سةد القيد بالشكل التالي:

 
 مقبوضات الصندوق

مةن قبةل أي    لقوم من خالل هذا السةد بإدخال مجيع الدفعات الةقدي  اليت تدخل إىل الشرك  واملدفوع 

طرف خارجي )زبوا يسدد حسابه   ( أو أي طرف داخةي )عامل يسدد سةةفته   (  ويةتم االلتقةال إىل    

 هذا السةد من قالم  "القيود" ومن ثم لضغط عة  "مقبوضات الاةدوق" 

وعةدها تظهر لةا لافذة قيد املقبوضات حي  لدخل فيها بشكل رليسي الرقم والتاريخ والعمةة  ومعادهلةا   

الفرع الذي تتم لااحله عمةي  القبه هذا من جه ، ومن جه  أخرى لدخل املعةومةات اخلاصة  بكةل    و

عمةيةة  قةةبه وهةةي 

بشةةةكل رليسةةةةي:  

املبة  واحلساب أي 

اجله  الةيت لقةبه   

مةهةةا والبيةةاا ورقةةم 

الوثيقةة  الةةيت يةةتم   

القبه عة  أساسها 

والعمةةةة  واملعةةةادل  

وذل  كما هو واضةه  

 يف الشكل التالي:
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ا التحكم بإعدادات قيد املقبوضات من خالل االلتقال إىل قالمة  "تعةاريف" ومةن ثةم لضةغط عةة        وميكةة

"ألواع القيود املخاا " ومن ثم لةتقل إىل سجل "مقبوضات الاةدوق" فتظهر لديةا الةافذة التالية  الةيت   

 :يتم من خالهلا التحكم بإعدادات قيد "مقبوضات الاةدوق" واليت حتوي احلقول التالي 

 

 : وهو عبارة عن االسم العربي الذي سيظهر يف قالم  " قيود" االسم

 : وهو االسم الذي سيظهر يف قالم  " قيود" يف حال كال  لغ  الواجه  الكةيزي  االسم الالتيي

: وهو احلساب الةقدي )صةدوق أو مارف( والذي سيتم ترحيةل املبةة  املقبةوض إليةه بشةكل      احلساب

 الطرف املدين من القيد الةاتج عن عمةي  القبه تةقالي  أي هو 

: ميكةةا مةن خةالل هةذا احلقةل أا لعةرف قالمة  فرعية  مةا فيةتم إظهةار قيةد            عنوان القائمة الفرعية

 املقبوضات يف قالم  "القيود" يف القالم  الفرعي  اليت مت تعريفها 

ساب االفرتاضي يف لافةذة القيةد   : عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار احلإظهار حقل احلساب االفرتاضي

 املخاص 

: عةد تفعيل هذا اخليار يابه احلساب االفرتاضةي مطةوبةًا أمةا عةةد عةدم      احلساب االفرتاضي مطلوب

تفعيل هذا اخليار فتابه لافذة سةد القيد املخاص مثل لافذة سةد القيد العادي يتم من خالهلا إدخةال  

 سةد قيد من طرفني 

ل س  2666ل س من الزبوا طارق و  8666توضيه هذا اخليار لفرض ألةا قبضةا ل توليد قيد لكل قلم:

 من حسام وكتبةا هذل العمةي  من خالل لافذة مقبوضات الاةدوق كما يةي:
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يف حال عدم تفعيل هذا اخليار يتم كتاب  قيد واحد بالةسب  لكل من الزبولني وهذا القيد يظهر يف الشكل 

 التالي:

 

تفعيل هذا اخليار فيتم كتاب  قيد مةفال لكل سطر مةن األسةطر املوجةودة يف سةجل مقبوضةات      أما عةد 

 الاةدوق الذي قمةا بإدخاله  وذل  كما يبني الشكل التالي:
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عةد تفعيةل هةذا اخليةار فإلةه عةةد وضةعةا لةحسةاب االفرتاضةي هةو          منع تغيري احلساب االفرتاضي: 

ب يف لافذة مقبوضةات الاةةدوق وسةيظهر حقةل احلسةاب يف رأس      الاةدوق فال ميكةةا تغيري هذا احلسا

الةافذة كحقل لةقراءة فقط  أما إذا مل لفعل هذا اخليار فسيظهر حقل احلساب يف الةافذة السابق  كحقةل  

 قابل لةتعديل وميكةةا تغيريل من حساب الاةدوق إىل حساب املارف مثاًل 

الفرتاضةي الةذي سةيتم إدراجةه بشةكل تةقةالي إىل لافةذة        والفرع الذي يتم وضعه هةا هو الفةرع ا الفرع: 

مقبوضات الاةدوق عةد فته قيد مقبوضات جديةد، ولكةن ميكةةةا تغةيري هةذا الفةرع متة  أردلةا ذلة ،          

وإدخال الفرع هةا يدلةا عة  الفرع الذي مت  عمةي  القبه لااحله، وإدخال الفةرع يفيةدلا أيضةًا عةةد     

 مستوى الفروع  طةب تقارير أو حسابات ختامي  عة 

لدخل يف هذا احلقل مستوى السري  االفرتاضي لقيود املقبوضات  وهةذا املسةتوى غةري     مستوى السرية:

إلزامي بالةسب  لكل قيود املقبوضات حي  أله ميكةةا تغيري هةذا املسةتوى بالةسةب  ألي قيةد مقبوضةات      

 لربلامج صةدوق  ويفيدلا حتديد مستوى السري  عةد حتديد صالحيات مستخدمي ا

الرقم الفرعي: ميكةةا من خالل هذا احلقل أا لولد رقم فرعي لةقيد الةاتج عن مقبوضات  –القيد الناتج 

الاةدوق بشكل آلي وميكةةا هةا أا تتار طريق  توليد الرقم الفرعي هل هو "مستقل" أو ميكةةةا اختيةار   

الرقم الفرعةي لةقيةد الةةاتج حبية      سةسة  ما وربط أكثر من قيد خماص عة  سةسة  واحدة فيتم توليد 

يكوا متسةسل ومرتبط مع األرقام الفرعي  لةقيود الةاجت  عن القيود املخااة  األخةرى يف حةال ربطهةم     

عة  ذات السةسة   وتتار يف احلقل السابق خيار "بال" يف حال عدم رغبتةةا بتوليةد رقةم فرعةي لةقيةد      

 الةاتج عن لافذة "مقبوضات الاةدوق" 
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يتم من خةالل األلةواا يف احلقةل السةابق الةتحكم بةاأللواا الةيت         للون األول، اللون الثاني:ا –جدول 

 ستظهر بشكل متةاوب يف أسطر قيد مقبوضات الاةدوق 

ميكةةا من خةالل هةذين احلقةةني أا تتةار مسةميات حلقةول        عنوان املدين، عنوان الدائن: –جدول 

 ميكةةا أا تتار تسمي  املبة  املقبوض بدل تسةمي  "دالةن"   املبال  اليت تظهر يف القيود املخاا   فمثاًل

 وميكةةا أيضًا أا تتار تسمي  املبة  املدفوع بدل تسمي  "مدين" 

ميكةةا من خالل هذا اخليار تفعيل األعمدة اليت لرغب بظهورها يف لافذة مقبوضات الاةةدوق   :األعمدة

 وميكةةا أيضًا التحكم برتتيب ظهور هذل األعمدة من خالل األسهم الظاهرة يف األعة  

 وتضم هذل اخليارات ما يةي: :خيارات

عةا لةفرع االفرتاضةي هةو فةرع دمشةق     عةد تفعيل هذا اخليار فإله عةد وض منع تغيري الفرع االفرتاضي:

فال ميكةةا تغيري هذا الفرع يف لافذة مقبوضةات الاةةدوق وسةيظهر حقةل الفةرع يف رأس الةافةذة كحقةل        

لةقراءة فقط  أما إذا مل لفعل هذا اخليار فسيظهر حقل الفةرع يف الةافةذة السةابق  كحقةل قابةل لةتعةديل       

 اًل وميكةةا تغيريل من فرع دمشق إىل فرع حةب مث

: عةد تفعيل هذا اخليار يتم ترحيل القيد الةاتج عن سجل املقبوضات بشةكل  ترحيل مباشر للحسابات

تةقالي، أما عةد عدم تفعيل هذا اخليار فيجب عةيةا أا لدخل إىل لافذة القيد ولقوم برتحيل هةذا القيةد   

 لم  "القيود" بشكل يدوي من زر "عمةيات" أو من خالل لافذة "معاجل  سةدات القيد" من قا

: عةد تفعيةل هةذين اخليةارين  فإلةه يةتم      منع تغيري الرتقيم التلقائي، منع تغيري التاريخ االفرتاضي

إظهار حقةي الرقم والتاريخ يف "مقبوضات الاةدوق" كحقةني لةقراءة فقةط وال ميكةةةا تغيريهمةا بةل يةتم      

 خ اليوم يف حقل التاريخ جةبهما بشكل آلي  الرقم يتم جةبه كرقم متسةسل، ويتم جةب تاري

 : وهةا يوجد ثالث  خيارات:الرقم الفرعي: يف حال عدم التحديد

 أي ال تظهر أي رسال  عةد عدم حتديد الرقم الفرعي مساح: 

هةا يتم تةبيه املستخدم إىل أا هةا  رقم فرعي مل يتم حتديدل ولةمستخدم اخليار هةا إما تنبي : 

 ه الوضع املتابع  أو العودة لةقيد لتاحي

هةا يتم مةع املستخدم من االستمرار يف حفظ السجل ولةمستخدم خيار واحد وهو العودة إىل منع: 

 الفاتورة وتاحيه الوضع 

وتشبه معامةته معامة  الرقم الفرعي يف حال عدم التحديد مع  تكرار الرقم الفرعي:  -الرقم الفرعي 

لفرعي يتم اختبارل إما عة  مستوى لف  الةوع أي ضمن فارق أا التةبيه واملةع بالةسب  لتكرار الرقم ا
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قيد مقبوضات الاةدوق فقط أو عة  مستوى مجيع األلواع أي مقبوضات الاةدوق ومدفوعات الاةدوق 

 ويومي  الاةدوق    اخل 

وهةا يوجد ثالث  خيارات أيضًا إما السماح يف حال تكرار احلساب أكثر من مرة:  –خيارات البنود 

أو تةبيه املستخدم أا هةال  تكرار مع إمكالي  االستمرار يف حفظ السجل أو مةع املستخدم من بالعمةي  

 حفظ السجل يف حال وجود تكرار حلساب ما يف ذات السجل 

 تعامل معامة  لافذة مقبوضات الاةدوق مدفوعات الصندوق ، يومية الصندوق: 

 إنشاء قيود إضافية: -6

إلشاء عدد غري حمدد من القيود اإلضافي  الةيت حتتاجهةا طبيعة  عمةةةا يف     ميكةةا إضاف  لةقيود السابق  

الشرك   واهلدف الرليسي من إلشاء هذل القيود توفري الوق  وإختاار اجلهةد  ولةتوضةيه لطةرح املثةال     

التالي: بفرض أا طبيع  عمل رةركتةا تسةتةزم إعطةاء حسةومات لةزبةالن بشةكل متكةرر  ويف األحةوال         

جيل هذل احلسومات عن طريق "سةد القيد" والذي لدخل فيه طرفاا: طرف مةدين وهةو   العادي  يتم تس

حساب احلسم وطرف دالن وهو حساب الزبوا  وإلختاار الوق  واجلهد ميكةةةا إلشةاء قيةد خماةص     

 هو قيد "حسم ممةوح" لسجل عن طريقه احلسم املمةوح لةزبالن وذل  كما يةي:

ضغط عة  "ألواع القيود املخاا " ومن ثةم لضةغط يف رةريط أدوات    لةتقل إىل قالم  "تعاريف" ومن ثم ل

الةافذة اليت تظهر عة  زر "إضاف  سجل جديد" أو الةجم  الافراء فتفته لةةا لافةذة فارغة  لقةوم فيهةا      

 بإدخال البيالات التالي :

: املبةة   عنةوان عمةود الةدائن   : حسةم ممةةوح،   احلسةاب : حسةم م،  االختصار: حسم ممةوح، االسم

: لةغي التفعيل عن عمود املدين  والذي ميثل الطرف الذي سةيقوم الربلةامج بتوليةدل    األعمدةسوم، اس

تةقاليًا وهو حساب احلسم املمةوح و لفعل عمود الدالن والذي ميثل احلقل املتغري وهو الزبوا  وذل  كما 

 يف الشكل التالي:
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 املمةوح وعةد عودتةا إىل قالم  "قيود" سيظهر قيد احلسم 

ومن خالل هذا القيد املخاص أصبه بإمكالةا إدخال احلسةومات املمةوحة  لةزبةالن مةن خةالل إدخةال       

املبة  اسسوم وحساب الزبوا الذي حسمةا له فقط دوا إدخال حساب احلسم يف كل مةرة لريةد فيهةا    

 تسجيل هذا القيد 
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 رابعًا: تقارير حماسبية أساسية

 :تقرير دفرت األستاذ -8

احلركات املالي  اخلاص  بكل حسةاب عةة  حةدة وإعطةاء رصةيد هةذا        تم من خالله تاةيف وجتميعوي

وحتتوي لافذة رةروط   احلساب  ومن املمكن طةب دفرت األستاذ حلساب معني فرعي أو حلساب رليسي 

 هذا التقرير عة  ما يةي:

 

لدخل يف هذا احلقل اسم احلساب الذي لريد معرف  احلركات املالي  اإلمجالي  اليت حةدث    احلساب:

 عةيه  وميكةةا يف هذا احلقل أا لدخل حساب فرعي أو حساب رليسي  مثال: الزبوا طارق أو الزبالن 

ميكةةا من خالل احلساب املقابةل أا لطةةب جةزء مةن املعةومةات املتعةقة  باحلسةاب         احلساب املقابل:

الذي أدخةةال يف حقل احلساب السابق  فمثاًل بفرض ألةا لريد معرفة  إمجةالي املبيعةات لةزبةوا طةارق      

فةقوم بوضع حساب الزبوا طارق يف حقل احلساب ولضع حساب املبيعات يف حقةل احلسةاب املقابةل     

ةا لريد معرف  إمجالي احلسم املعط  لةزبوا طارق لقوم بوضع الزبوا طارق يف حقةل احلسةاب   وبفرض أل

 وحساب احلسم املمةوح يف حقل احلساب املقابل 

حندد يف هذا احلقل مركز كةف  فيتم عرض احلركات اليت مت  عةة  احلسةاب اسةدد     مركز الكلفة:

 عة  مركز الكةف  السابق 
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 دد من خالل هذين احلقةني الفرتة الزمةي  لةتقرير حن من تاريخ، إىل تاريخ:

عةد تفعيل هذا اخليار يتم يف هذا التقرير عرض احلركةات املالية  الةيت متة  عةة        من تاريخ املطابقة:

هذا احلساب بدءًا من تاريخ آخر مرة مت  فيه مطابق  هذا احلساب وحت  التاريخ الذي يتم إدخالةه أو  

 اريخ املطابق  يف بطاق  احلساب يف حقل تاريخ املطابق  تاريخ اليوم  ويتم وضع ت

بفرض أله يف قيود مقبوضةات الاةةدوق مةن الزبةوا طةارق هةةا  بعةه        البيان حيوي:  -بيان الرأس 

املقبوضات يتم استالمها من موظفةه سةامر واألخةرى يةتم اسةتالمها مةن موظفةه عةدلاا، ولقةوم يف قيةد           

املوظف الذي لستةم مةه الدفع  املرسة  مةن الزبةوا طةارق، عةةدها     املقبوضات يف حقل البياا بوضع اسم 

ميكةةا أا لعرف جمموع املبال  املستةم  من كةل رةخص وذلة  بوضةع حسةاب الزبةوا طةارق يف حقةل         

"احلساب"والاةدوق يف حقل "احلساب املقابل" ومن ثم لضةع يف حقةل "البيةاا حيةوي" اسةم املوظةف       

 املستةم  مةه  الذي لريد أا لعرف جمموع املبال 

 عك  ما سبق  البيان ال حيوي: -بيان الرأس 

إا آلي  استخدام هذين احلقةني تشبه آلي  البيان ال حيوي:  -البيان حيوي، بيان البند   -بيان البند 

استخدام بياا البةد مع فارق أا بياا الرأس يةطبق عة  البياا املدخل يف رأس القيد والذي يشمل كامل 

بياا البةد يةطبق عة  البياا املدخل يف كل سطر من أسطر التقريةر مقابةل كةل حسةاب مةن       القيد بيةما

 احلسابات 

 مالحظة:

عةد إدخال بياا لةبةد وبياا لةرأس يف تقرير دفرت األستاذ لالحط أا زر ) أو،و ( يتفعةل بشةكل تةقةالي    

ا البةد هل هي عالق  تقةاطع أم  حي  ميكةةا من خالل هذا الزر أا تتار العالق  بني بياا الرأس و بيا

ال  ففي حال اخرتلا اخليار "أو" فإله يف هذل احلال  يتم عرض تقرير دفرت األستاذ مةن احلركةات الةيت    

يةطبق عةيها أحد الشرطني املدخةني يف بياا الرأس وبيةاا البةةد أمةا عةةد اختيةار خيةار "و" فإلةه يةتم         

 بق عةيها الشرطني معًا عرض تقرير دفرت األستاذ من احلركات اليت يةط

 هةا حندد الفروع اليت لريد أا يتم عرض احلركات املالي  اليت مت  عة  احلساب ضمةها  للفروع:

وهةا عةدما حندد عمة  معية  يتم عرض احلركات املالي  اليت مت  بهذل العمة  فقةط  فمةثاًل    للعمالت:

ضةات صةةدوق بالةديةار األردلةي عةةدها ال يةتم       إذا اخرتلا من العمالت الةرية السوري  وكةاا لةديةا مقبو  

 عرض هذل املقبوضات ضمن دفرت األستاذ 

تتار يف هذا احلقل العمة  اليت لريد أا يتم عةرض التقريةر عةة  أساسةها ومعادهلةا       العملة واملعادل:

 بالةسب  لةعمة  األساسي  
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ل اخلةاا" ميكةن أا لقةوم    كما حتدثةا سابقًا يف "بطاقة  احلسةاب" يف صةفح  "التحةية     حتليل خاص:

بتحةيل حسةاب  

املاةةةةةةةةةاريف 

املتةوع  مثاًل عن 

طريةةق التحةيةةل  

اخلاا إىل عةدة  

أقسةةةام مثةةةل:  

 صدقات، طعام،

مواصالت   اخل  

عةةةةدها ميكةةةةةا 

معرفةة  جممةةوع  

الادقات وذلة   

بأا لضع حساب املااريف املتةوع  يف حقل "احلساب" ثم لضع صدقات يف حقل "حتةيل خاا" كمةا  

 كل السابق يبني الش

 مالحظة:

إا التحةيل اخلاا هو عبارة عن حتةيل حلساب حمدد وخاا بهذا احلسةاب فقةط حبية  ال ميكةةةا     

طةب التحةيل اخلاا مبعزل عةن احلسةاب األساسةي  ففةي مثالةةا السةابق ال ميكةةةا أا لطةةب مبةة           

 متةوع " الادقات دوا أا لضع احلساب الذي تقع الادقات ضمةه وهو حساب "مااريف 

إا آلي  استخدام التحةيل العام تشبه آلي  استخدام التحةيل اخلاا مع اخةتالف رليسةي    حتليل عام:

وهو أا التحةيل العام ال يرتبط بشكل مبارر حبساب حمدد بل يتم تعريفه مبعةزل عةن احلسةابات مةن     

لافذة مستقة  ميكن االلتقةال إليهةا مةن    

قالمةة  حماسةةب  ومةةن ثةةم لضةةغط عةةة   

حسةةاب فتظهةةر لافةةذة حتةيةةل  حتةيةةل

احلساب واليت يتم من خالهلا تعريةف  

 التحاليل العام كما يف الشكل الظاهر:
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 مثال:

بفرض لف  املثال السابق يف التحةيل اخلاا وبإضاف  ألةه يف رةركتةا يوجةد ثالثة  مةوظفني هةم سةامر        

ف ما يتم دفعه لكل موظةف  وعادل وزياد وكل من املوظفني الثالث  يدفعوا أجور مواصالت ولريد أا لعر

من املوظفني الثالث  كأجور مواصالت دوا أا لفته حساب مستقل ألجور مواصالت كل مةةهم أو ألجةور   

 املواصالت بشكل عام  عةد ذل  لقوم مبايةي:

لقوم بتحةيل حساب املااريف املتةوع  يف صفح  حتةيل خاا إىل عدة أجزاء كمةا حتةدثةا سةابقًا ومةن     

 املواصالت ضمةها 

لقوم بتعريف حتةيالت عام  هي عبارة عن أمساء املةوظفني الةذين يةدفعوا أجةور مواصةالت وذلة  مةن        

قالم  "حماسةب " ومةن ثةم لضةغط عةة       

حتةيةل حسةاب فتظهةر الةافةذة التالية       

حي  لقوم فيها بإدخال أمساء املوظفني 

 لشكل الظاهر:كما يف ا

 

ثم لفعل عمودي التحةيل العام والتحةيل اخلاا يف قيد املدفوعات الةقدي  ثةم لقةوم بإدخةال املةدفوعات     

الةقديةةة  ألجةةةور 

املواصةةةةةةةةةالت 

حسةةةةةب كةةةةةل 

موظف كما يظهر 

يف الشةةةةةةةةةةكل 

 التالي:

 

 

 

 

املتةوعة   عةدها ميكةةا طةب دفرت األسةتاذ بالةسةب  لةتحةيةل العةام فقةط دوا وضةع حسةاب املاةاريف         

والتحةيل اخلاا  فةضع التحةيل العام زياد مثاًل فيعطيةا أجور املواصالت املدفوع  لاةا  زيةاد وذلة     

 كما يف الشكةني التاليني:

 "جديدزر "إضافة سجل نضغط 

 إلضافة األمساء األخرى
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يتم من رريط احلقول تفعيل األعمدة الةيت لريةدها أا تظهةر يف التقريةر، وميكةةةا مةن خةالل         :احلقول

 السهمني الزرق أا لتحكم برتتيب ظهور هذل األعمدة يف التقرير 

ميكةةا من خالل رريط حقول العميل أا لفعل معةومات تتارها من بطاق  العميل كرقم  حقول العميل:

   واملةطق      اخل اهلاتف ورقم اجلوال والفاك

 وتشمل هذل اخليارات ما يةي:: خيارات

عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهةار تةرقيم تسةسةةي لةحركةات املوجةودة يف تقريةر دفةرت         إظهار املسلسل:

 األستاذ يدل هذا الرتقيم عة  عدد احلركات املوجودة يف الةافذة 



151 

 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض تقرير دفرت األستاذ مةن احلركةات املالية  املرحةة  إىل      القيود املرحلة:

 احلسابات )القيود املرحة ( 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض تقريةر دفةرت األسةتاذ مةن احلركةات املالية  غةري         القيود غري املرحلة:

 املرحة  إىل احلسابات )القيود غري املرحة ( 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم جةب الرصيد السابق وذلة  يف حةال طةبةةا التقريةر     سابق: إحضار الرصيد ال

 بدءًا من تاريخ يوجد قبةه حركات عة  هذا احلساب 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم جتاهل أي حرك  مالي  مت  عة  احلسةاب   عدم اعتبار القيود االفتتاحية:

 من خالل القيود االفتتاحي  

يف حال عدم تفعيل هذا اخليار يتم يف التقرير يف حقل البياا وضع لوع الفةاتورة  قيد: إضافة بيان رأس ال

اليت صدرت عةها احلرك  اليت مت  عة  احلساب أو بياا البةد لةقيد الذي صدرت عةه احلركة  الةيت   

    اخل  وعةةد تفعيةل هةذا اخليةار يةتم عةرض البيةاا        6، رراء4مت  عة  احلساب والرقم مثل: مبيع 

 ابق إضاف  لةبياا املوجود يف رأس الفاتورة أو القيد الس

عةد تفعيل هذا اخليار يتم دمج رمز احلساب املقابل مع اسم هةذا   دمج رمز احلساب املقابل مع االسم:

 احلساب يف حقل واحد 

عةد طةب دفرت األستاذ حلساب رليسي مثل الزبالن مثاًل يتم يف التقريةر  طباعة كل حساب على صفحة: 

دفرت األستاذ لكل حسابات الزبالن يف تقرير واحد، وإذا رغبةا بطباع  هذل احلسابات يتم طباعة    عرض

أكثر من حساب عة  الافح  الواحدة وذل  يف حال عدم تفعيل هذا اخليةار، أمةا إذا رغبةةا يف طباعة      

 كل حساب عة  صفح  مستقة  فةقوم بتفعيل هذا اخليار 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم إخفاء أو جتاهةل احلركةات الةيت تةتم      جتاهل قيود تسوية أسعار الصرف:

عة  احلساب الةاجت  عن تسوي  يف أسعار الارف والةيت أجريةاهةا مةن خةالل لافةذة "معاجلة  أربةاح        

وخسالر الارف"  يستخدم هذا اخليار بشكل أساسي عةد الرغب  بطباع  كشف حساب لزبةوا لتعامةل   

  عةدها ال بد من جتاهل احلرك  الةيت متة  عةة  هةذا احلسةاب والةيت       معه بعمة  غري العمة  األساسي

 مادرها أرباح وخسالر الارف أللها حرك  داخةي  وال تعين الزبوا يف ريء 

عةد تفعيل هذا اخليار يظهر ضمن التقرير سطر فيه جمموع احلرك  الشةهري   إظهار اجملموع الشهري:

ةومات عةن: مةدين ودالةن ورصةيد كةل رةهر لةحسةاب        لةحساب عةد لهاي  كل رهر ويف هذا السطر مع

 املطةوب 
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عةد تفعيل هذا اخليار تظهر أسةفل التقريةر حقةول لتجميةع      إظهار جماميع فرعية للتحاليل ا:اصة:

 الةتالج الظاهرة يف التقرير وذل  حسب التحاليل اخلاص   ولةتوضيه لطرح املثال التالي:

   والذي له عدة حتاليل خاص  كما يف الشكل التالي:بفرض ألةا حركةا حساب املااريف املتةوع

 

 عةد طةب تقرير دفرت األستاذ لةمااريف املتةوع  دوا تفعيل اخليار السابق يظهر كما يف الشكل التالي:

 

ولكن عةد تفعيل اخليار السابق تظهر أسفل التقرير حقةول جمةاميع لةتحاليةل اخلاصة  كمةا يف الشةكل       

 التالي:
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 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  إغالق:

 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير دفرت األستاذ:

   حرك  الاةدوق ضمن فرتة معية 

  كشف حساب خمتار لةزبوا أو املورد ال حيوي تفاصيل الفاتورة 

   حرك  جمموع  من احلسابات كحسابات الزبالن أو املوردين أو املااريف ضمن رروط معية 

  حرك  الاةدوق ضمن أحد فروع الشرك  أو عة  مستوى فروع الشرك  ككل 

 مستوى العمالت ككل حرك  الاةدوق اليت مت  عة  عمة  من العمالت املعرف  أو عة   

  حرك  الاةدوق من ضمن القيود املرحة  أو القيود غري املرحة  أو االثةني معًا 

   حرك  ماروف حمدد عة  مركز كةف  من مراكز الكةف  املوجودة يف الشرك 

  حرك  مجيع احلسابات عة  مركز كةف  حمدد 

   حرك  ماروف حمدد عة  أحد حتاليةه اخلاص 
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لالحظ يف التقريةر الظةاهر يف الشةكل التةالي وجةود رةريط أدوات لةتقريةر وهةذا          قرير:شريط أدوات الت

 الشريط حيوي كما هو واضه عة  األزرار التالي :

 لستخدم هذا الزر ملعاية  التقرير قبل طباعته معاينة:  

لستخدم هذا الزر لطباع  التقرير الةاتج  وعةد الضغط عة  هذا الزر تظهةر عةة  الشارة      طباعة: 

لافذة حندد فيها إعدادات الطباع  كعدد الةسةخ املطةوبة  و الطابعة  الةيت لريةد طباعة  التقريةر عةيهةا         

       اخل 

ي  تظهر مجيعهةا  عةد الضغط عة  احتواء تةقالي يتم تكبري أو تاغري احلقول حب احتواء تلقائي: 

 يف التقرير وذل  عةدما يكوا التقرير مفتوح عة  الشار  باحلد األقا  أي يظهر عة  مةئ الشار  

عةد الضغط عة  زر إعداد الافح  تظهر عة  الشار  الةافذة التالي  الةيت حنةدد    إعداد الصفحة: 

مةةن خالهلةةا إعةةدادات   

الاةةفح  الةةيت سةةةطبع  

عةيهةةةا التقريةةةر كةةةةوع  

جم هذا الةورق  الورق وح

وهةةةةةوامش الطباعةةةةة   

       اخل 

 

ترويسةةة وتةةذييل  

عةةد الضةغط عةة  هةذا الةزر      الصفحة والتقريةر:  

 تظهر الةافذة التالي  اليت حتوي احلقول التالي :

 

 

 

 حندد يف هذا احلقل تاميم فيتم طباع  هذل الرتويس  عة  كل صفح  من التقرير ترويسة الصفحة: 

 حندد يف هذا احلقل تاميم فيتم طباع  هذل الذيل عة  كل صفح  من صفحات التقرير  ذيل الصفحة:

 حندد يف هذا احلقل تاميم فيتم طباع  هذل الرتويس  عة  الافح  األوىل من التقرير ترويسة التقرير: 

 ر حندد يف هذا احلقل تاميم فيتم طباع  هذل الذيل عة  الافح  األخرية من التقري ذيل التقرير:
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ميكةةةا تاةميم ترويسة  وذيةل لةاةفح  والتقةرر مةن خةالل          :تصميم ترويسة وذيل للصفحة والتقرير

االلتقال من قالم  "تقارير" إىل إعدادات التقرير ومن ثةم لضةغط عةة  أحةد اخليةارات املتاحة  )ترويسة         

 الافح ، ذيل الافح ، ترويس  التقرير، ذيل التقرير( 

مثاًل تظهر الةافذة التالية  الةيت ميكةةةا مةن خالهلةا تاةميم ترويسة          وعةد الضغط عة  ترويس  الافح 

لتظهر عة  كل صفح  من صفحات التقرير أو ميكةةا أا لامم هذل الرتويس  عة  صفح  وورد ومةن ثةم   

لةسخ هذل الرتويس  ولةاقها يف هذل الةافةذة يف املكةاا املخاةص لةرتويسة   وحتتةوي لافةذة " ترويسة         

 ول التالي  كما هو واضه يف الشكل التالي:الافح " عة  احلق

 

 

 حندد يف هذا احلقل االسم العربي لةرتويس  االسم: 

 لدخل يف هذا احلقل االسم االلكةيزي لةرتويس  االسم الالتيي: 

 حندد يف هذا احلقل امتداد هذل الرتويس  عة  طول صفح  الطباع  وذل  بالسةتيمرت االرتفاع: 

 خالل هذا احلقل أا لضع خط عةوي أو سفةي أو االثةني أو إطار لةرتويس   ميكةةا منمنط احلد: 

 حندد هةا مساك  اخلط أو اإلطار الذي اخرتلال يف احلقل السابق مساكة احلد: 
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ميكةةا من خالل هذا احلقل حتديد لةوا خةفية  الرتويسة  مةن خةالل حترية  املؤرةر        تظليل ا:لفية: 

 املوجود يف هذا احلقل 

لفعل هذا اخليار يف حال رغبتةا بطباع  رعار الشرك  أو أي صورة أخرى عة  الرتويسة    ة: يوجد صور

وبعد تفعيل هذا اخليار حندد إعدادات الاورة: كمسةار مةةف الاةورة، عرضةها، ارتفاعهةا، إطارهةا،       

 موضعها األفقي، موضعها العمودي      اخل 

الضغط عة  هذا الزر تظهر لافذة ميكةةةا مةن   عةد  إعداد طباعة التاريخ والوقت وعدد الصفحات: 

خالهلةةا طباعةة  وقةة  وتةةاريخ    

الطباعةةةة  وعةةةةدد الاةةةةفحات  

املطبوعةة   وحتةةوي هةةذل الةافةةذة 

كما هو واضةه يف الشةكل التةالي    

 عة  احلقول التالي :

 

 

 إا ما لدرجه يف حقل الرتويس  كالوق  والتاريخ يتم طباعته يف أعة  صفح  التقرير الرتويسة: 

 تتار من هذا احلقل خط عةويأ أو سفةي أو إطار لةرتويس  السابق   ويسة:حد الرت

 إا ما لدرجه يف هذا احلقل كالوق  والتاريخ يتم طباعته يف أسفل صفح  التقرير التذييل: 

 تتار من هذا احلقل خط عةويأ أو سفةي أو إطار لةتذييل السابق  حد التذييل:

 در  يف الرتويس  أو التذييل أحد األمور التالي :ميكةةا من خالل إدرا  أا لإدراج: 

 :8عةد إدرا  هذا احلقل يظهر رقم الافح  احلالية  فعةة  الاةفح  األوىل يظهةر الةرقم       صفحة 

  9وعة  الافح  اخلامس  يظهر الرقم 

  :عةد إدرا  هذا احلقل يظهةر رقةم ميثةل جممةوع صةفحات التقريةر فمةثاًل إذا كةةا يف         الصفحات

عةةد إدرا  حقةل "صةفح "     (1)صفحة  وعدد صفحات التقرير مخس  تظهر عبارة الافح  األوىل

 عةد إدرا  حقل "الافحات"  (5)من  وتظهر عبارة

 :عةد إدرا  هذا احلقل يظهر تاريخ الطباع  ضمن الرتويس  أو التذييل  التاريخ 

  :عةد إدرا  هذا احلقل يظهر وق  الطباع  ضمن الرتويس  أو التذييل الوقت 

 عةد إدرا  هذا احلقل يظهر اسم املستخدم الذي يقوم بعمةي  طباع  التقرير  خدم:مست 
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  :ميثل هذا الزر فراغ يتم وضعه بني احلقول السابق  فاصل 

ميكةةا من خالل هذا الزر أا تتار فيما إذا كتبةا أي لص أو رقةم يف مربةع   زر حبث / تصفية:  

وجودل يف التقرير أم يتم إجراء عمةي  تافي  حبي  تظهةر  البح  هل يتم البح  عن الةص وعن أماكن 

 من التقرير فقط األسطر اليت حتوي الةص أو الرقم املكتوب يف مربع البح  

لكتب يف هذا املربع كةم  أو رقم لريد أا يتم البح  عةه يف التقرير ككةم  طةارق كمةا يف   مربع البحث: 

 التالي تقرير دفرت األستاذ الظاهر يف الشكل 

 يتم من خالل هذا الزر االلتقال لةسجل السابق يف البح  حبث للخلف:  

 يتم من خالل هذا الزر االلتقال لةسجل السابق يف البح  حبث لألمام:  

عةد الضغط عة  هذا الزر يتم حتديد الكةمة  الةيت لبحة  عةهةا يف كامةل التقريةر        حبث كامل:  

ضغطةا هذا الزر يتم حتديد كةم  طةارق يف كامةل التقريةر أيةمةا وجةدت      فمثاًل إذا حبثةا عن كةم  "مو" و

 وذل  كما يف الشكل التالي:

 

 مالحظة:  

وزر اإللةرت    Ctrlميكةةا أيضًا حتديد كةم  طارق يف كامل التقرير من خةالل الضةغط عةة  زر الكةةرتول    

Enter يف وق  واحد. 
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املوجةودة يف التقريةر وذلة  عةةد قيامةةا بتعةديل       لستخدم هذا الزر لتحةدي  املعةومةات   حتديث:  

الةوافذ مادر التقرير مع إبقاء التقرير مفتوحًا  فمثاًل عةد ركةا بأي رقم من األرقةام املوجةودة يف التقريةر    

لعود إىل مادر هذا الرقم عن طريق الضغط بالزر األمين لةماوس عة  هذا الرقم يف التقريةر ومةن ثةم لعةود     

م، ويف حال إجراء أي تعديل عة  أصل هذا الرقم )فاتورة أو قيد خماص أو سةد قيةد  إىل أصل هذا الرق

    إخل( ورغبتةا بإظهار هذا التعديل عة  التقرير لضغط عة  زر التحدي  فيتم حتدي  التقرير 

ميكةةا من خالل هذا الةزر تاةدير التقريةر إىل برلةامج الةورد أو اإلكسةل أو إىل صةفح          تصدير: 

html  إىل الربيد اإللكرتولي أو 

ميكةةا من خالل هةذا الةزر تةةوين أسةطر التقريةر بةالةوا األخضةر أو األ ةر أو          تلوين األسطر: 

األزرق كما ميكةةا أا لزيل تةوين كاف  األسطر، كما ميكةةا أيضًا أا لفعل زر "تعةةيم السةطر عةةد الةقةر     

 ل التالي يوضه ما سبق:عةيه" فيتم بذل  تةوين السطر مبجرد الةقر عةيه  والشك

 

 ميكةةا من خالل هذا الزر إغالق التقرير املعروض  زر إغالق: 

ميكةةا من خةالل هةذا الةزر إعةادة وضةع أعمةدة التقريةر إىل        استعادة عرض ا:اليا األساسي:  

 وضعها االفرتاضي من حي  التباعد فيما بني األعمدة وعرض كل عمود 
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 تقرير كشف حساب عميل: -2

يتم من خالل هذا التقرير معرف  احلركات التفاةيةي  الةيت متة  عةة  عمةالء الشةرك  زبةالن كةالوا أم         

موردين  واالختالف الرليسي بني هذا التقرير وتقرير دفرت األستاذ هةو أا تقريةر كشةف حسةاب عميةل      

كةن عةرض ذلة     ميكن أا يعرض تفاصيل املواد لةفاتورة اليت حرك  حساب الزبوا أو املورد بيةما ال مي

يف تقرير دفرت األستاذ بل يتم عرض إمجالي الفاتورة فقةط دوا تفاةيل عةة  مسةتوى املةواد  إضةاف  إىل       

معةا عةد ررح لافذة رروط هةذا التقريةر الظةاهرة يف الشةكل التةالي والةيت حتةوي         هفروق أخرى ستتض

 بشكل رليسي الشروط واخليارات التالي :

 

قل حساب الزبوا أو املورد الذي لطةب له هذا التقرير  وهةةا ميكةةةا   : حندد يف هذا احلحساب العميل

إدخال حساب فرعي مثل حساب الزبوا طارق مةثاًل وميكةةةا أيضةا خإدخةال حسةاب رليسةي كحسةاب        

 الزبالن كما ورد سابقًا يف دفرت األستاذ 

لعميةل مةن بطاقة     بإمكالةا عوضًا عن إدخال حساب العميل يف احلقل السابق أا لدخل اسةم ا  العميل:

هذا العميل  فعةد الضغط عة  الشريط املوجود يف هذا احلقل سيظهر مجيع أمسةاء العمةالء يف البطاقةات    

 لةحسابات اليت ألشألا هلا بطاق  عميل 

حندد يف هذا احلقل أحد مراكز الكةف  املوجودة يف الشرك  فيتم عرض احلركات اليت مت  مركز كلفة: 

 مركز الكةف  اسدد يف هذا احلقل  عة  حساب العميل لاا 

 حندد يف هذين احلقةني الفرتة الزمةي  اليت لطةب التقرير ضمةها  من تاريخ، إىل تاريخ:
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عةد تفعيل هذا اخليار يتم إحضار كشف تفايةي لةعميل من اليوم الذي يةي تةاريخ   من تاريخ املطابقة:

 يف بطاق  هذا احلساب مطابق  هذا احلساب واملدر  يف حقل تاريخ املطابق  

: وتتعةق ببياا كل من الفاتورة والقيد اليت يتم أخذها بعني االعتبةار يف  البيان حيوي، البيان ال حيوي

 كشف حساب العميل، وذل  كما مر معةا سابقًا يف دفرت األستاذ 

: لريةد  حندد من خالل هذا احلقل الفروع اليت لريد معرف  كشف حساب العميل ضمةها  مثاًل للفروع:

 معرف  رصيد الزبوا طارق يف فرع حةب 

حندد من خالل هذل الةافذة لوع احلركات اليت يتم أخةذها بعةني االعتبةار يف كشةف     مصدر البيانات: 

حساب العميل  مثاًل ميكن أا لفعل الفاتورة فقط فيتم عرض الفواتري اليت حترك  عةة  حسةاب عميةل    

    اخل ما دوا عرض القيود أو األوراق التجاري 

يتم يف هذين احلقةني حتديد العمة  اليت يتم عرض التقرير عة  أساسها ومعةادل هةذل   العملة واملعادل: 

 العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  

ميكن يف هذا التقرير إظهار حقول العميل املوجودة يف بطاق  العميل مثةل اسةم العميةل،    حقول العميل: 

ر هةةذل احلقةةول كأعمةةدة يف رأس التقريةةر ومةفاةةة  عةةن احلقةةول رقةةم اهلةةاتف، الفةةاك     اخل  وتظهةة

 األساسي  لةتقرير 

تشمل هذل احلقول عةاوين مجيع احلقول اليت ميكن أا توجد يف الفاتورة مثةل الكمية    حقول الفاتورة: 

والسعر اإلفرادي     اخل، كم ميكةةا أيضًا أا لفعةل حقةول مةن معةومةات رأس الفةاتورة كةالرقم والةرقم        

 فرعي والتاريخ    اخل ال

وهةي حقةةول املةادة املوجةودة يف بطاقةة  هةذل املةادة مثةل اسةةم املةادة والفهةرس والزمةةرة          حقةول املةادة:  

 اساسبي     اخل 

 وتشمل هذل اخليارات ما يةي:خيارات: 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار رقم تسةسةي لةعمةيات الواردة يف الكشف إظهار املسلسل 

 يتم تفعيل هذين اخليارين أو عدم تفعيةهما لتحديد الفواتري املثبتة، الفواتري غري املثبتة:  الفواتري

 اليت لرغب بعرضها يف كشف حساب العميل 

  :يتم تفعيل هذين اخليارين أو عةدم تفعيةةهما لتحديةد القيةود     القيود املرحلة، القيود غري املرحلة

 اليت لرغب بعرضها يف كشف حساب العميل 

  :عةد تفعيل هذا اخليار اليتم أخذ القيود االفتتاحي  بعني االعتبةار   عدم اعتبار القيود االفتتاحية

 مثال: إذا كاا لةعميل رصيد يف القيد االفتتاحي فيتم جتاهل هذا الرصيد عةد عرض التقرير 
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  :وا طريق  الةدفع  إا معظم الفواتري اليت يتم التعامل بها مع العمالء تكعدم إظهار الفواتري النقدي

فيها آجل ويتم عرضها يف هذا التقرير، لكن يف بعةه األحيةاا لقةوم ببيةع الزبةوا لقةدًا أي لضةع        

طريق  الدفع لقدي فال يظهر حساب العميل يف القيد الةاتج عن عمةي  البيع بل حيل حمةه حساب 

تأثريهةا عةة    الاةدوق لكن هذل الفاتورة تظهر يف كشف حساب هذا الزبةوا عةة  الةرغم مةن عةدم      

 رصيدل زيادة أو لقاالًا، ويف احلاالت اليت لرغب فيها بعدم ظهورها يف الكشف لفعل هذا اخليار 

  :يتم تفعيل هذا اخليار إذا طةبةا كشف حساب العميل من تاريخ بعد تةاريخ  إظهار الرصيد السابق

 تاريخ بداي  التقرير بداي  الفرتة احلالي  فيتم جةب رصيد العمةيات اليت مت  عة  احلساب قبل 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يظهر عمود يف التقرير هو عمود الرصيد، يتم يف هةذا العمةود   إظهار الرصيد

عرض رصيد حساب العميل بعد كل حرك  من احلركات اليت تتم عةيه  أي رصيد حسةاب العميةل   

 بعد كل فاتورة أو قيد     اخل 

  :اخليار يظهر عمود جديد يف التقرير هو بيةاا الفةاتورة يةتم يف    عةد تفعيل هذا إضافة بيان احلركة

 هذا العمود عرض بياا احلرك  اليت مت  عة  احلساب مثل بياا الفاتورة أو بياا القيد     اخل 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إضاف  بياا رأس القيد إىل البياا السابق إضافة بيان رأس القيد 

 عةد تفعيل هذا اخليار يظهةر حقةل إضةايف يف التقريةر هةو حقةل       اتورة: إظهار حقل املندوب يف الف

 املةدوب يتم يف هذا احلقل إدرا  املةدوب املرتبط بهذل الفاتورة 

 :دمج اهلدية مع الكمية 

بةةا كشةف حسةاب    مرت كهدي  وطة 9مرت قماش وأعطيةال  866مثال: بفرض ألةا بعةا الزبوا طارق 

مرت يف حقل الكمي  وإلظهار اهلدي  يتم تفعيةل   866لةعميل طارق ومل لفعل هذا اخليار فسيتم وضع 

حقل اهلدي  من حقول الفاتورة املوجودة يف رروط التقرير  وسيظهر كشف احلساب كمةا هةو واضةه    

 يف الشكل الظاهر:

 

مت عرض الكمية واهلدية الحظ 

 بشكل منفصل
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 اخليار فيتم دمج اهلدي  مع الكمي  كما يف الشكل التالي:إذا مت تفعيل أما 

 
 :لرية  عةد عةدم   366بفرض لف  معةومات املثال السابق مع وجود حسم دمج احلسم مع اإلمجالي

تفعيل هذا اخليار يتم عرض احلسم يف سةطر مسةتقل ويوضةع مبةة  احلسةم يف حقةل "دالةن" )ألا        

 أصاًل( وذل  كما يف الشكل التالي: احلسم املمةوح خيفه حساب الزبوا املدين

 
 أما إذا مت تفعيل هذا اخليار فيتم خام مبة  احلسم من اإلمجالي كما يف الشكل التالي:

 

 دمج الكمية واهلديةمت الحظ 
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  :يةطبق عةيها ما قيل عن احلسم مع فةرق أا اإلضةاف  تزيةد اإلمجةالي     دمج اإلضافة مع اإلمجالي

 وتزيد رصيد الزبوا عك  احلسم 

  :يةطبق عةيها الكالم السابق دمج الضريبة املضافة مع اإلمجالي 

  :يف حال فعةةا حقةي رمز املادة واسم املةادة مةن حقةول املةادة وفعةةةا هةذا       دمج رمز املادة مع املادة

 اخليار فيتم دمج رمز املادة مع امسها يف حقل واحد  وذل  كما يف الشكل التالي:

 

  :يف حال كال  طريق  الدفع يف الفةاتورة آجةل ميكةن أا يسةدد     إظهار متبقي الفاتورة غري املسدد

العميل جزء من من الفاتورة ويسجل هذا اجلةزء يف الفةاتورة يف حقةل الدفعة   ويف كشةف حسةاب       

السةابق  العميل ميكةةا أا لظهر باقي هذل الفاتورة غري املسدد بتفعيل هذا اخليار  ولةفرض يف املثال 

ل س فسةيظهر كشةف حسةاب العميةل كمةا يف       8666أله كاا هةا  دفع  عةة  الفةاتورة مبقةدار     

 الشكل التالي:
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 :عةد طةب حساب رليسي مثل الزبالن مةثاًل يةتم يف التقريةر عةرض      طباعة كل حساب على صفحة

أكثةر مةن   كل حسابات الزبالن ضمن تقرير واحد، وإذا رغبةا بطباع  هةذل احلسةابات يةتم طباعة      

حساب عة  الافح  الواحدة وذل  يف حال عدم تفعيل هذا اخليار، أمةا إذا رغبةةا يف طباعة  كةل     

 حساب عة  صفح  مستقة  فةقوم بتفعيل هذا اخليار 

 عةد تفعيل هذا اخليار يةتم عةرض الورقة  التجارية      إستعمال تاريخ إستحقاق األوراق التجارية :

 عة  اساس تاريخ االستحقاق 

 عةةد تفعيةل هةذا اخليةار يةتم اظهةار تةاريخ اسةتحقاق         اريخ إستحقاق األوراق التجارية: ظهار تإ

 الورق  

 :يف بعةه احلةاالت ال لرغةب بظهةور األوراق اساةة  مةن الزبةالن        عدم إظهار األوراق احملصلة

 فةقوم بتفعيل هذا اخليار 

 مثةل الزبةالن مةثاًل     : لقوم بتفعيل هذا اخليار عةد طةب حسةاب رليسةي  إظهار احلسابات الفارغة

 ولريد أا يظهر يف التقرير احلسابات الفارغ  أيضًا أي احلسابات اليت مل يتم عةيها أي حرك  

  :لقوم بتفعيل هذا اخليار عةد طةب حسةاب رليسةي ولريةد أا يظهةر يف     إظهار احلسابات املرصدة

 رصيدها صفر التقرير احلسابات املرصدة أيضًا أي احلسابات اليت مت عةيها حرك  ولكن 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يةتم اظهةار الفةرع الةذي متة  عةيةه العمةية  ضةمن حقةل يف          إظهار الفرع

 التقرير 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض االسم الطبةاعي لةمةادة يف حقةل    إستخدام االسم الطباعي للمادة :

 البياا يف التقرير عوضًا عن اسم املادة 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم اخفاء رمز حساب عميةل الظةاهر يف ترويسة      إخفاء رمز حساب عميل

 هذا التقرير مع حساب العميل 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم اخفاء طريق  الدفع الظاهرة يف ترويس  هةذا  إخفاء طريقة دفع الفاتورة :

 التقرير 

  فيةه جممةوع احلركة     : عةد تفعيل هذا اخليار يظهر ضمن التقرير سةطر  إظهار اجملموع الشهري

 الشهري  مدين ودالن كل رهر ورصيد كل رهر عة  حدى يف لهاي  كل رهر 
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 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  إغالق:

 

 عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير كشف حساب عميل:أمثلة 

  كشف حساب تفايةي لةزبوا أو املورد وصواًل لةرصيد احلالي 

  كشف بفواتري املبيع املباع  لزبوا من الزبالن 

   كشف بالفواتري املشرتاة من مورد من موردي الشرك 

  طباع  كشوف جلميع زبالن الشرك  دفع  واحدة 

 حساب بالدفعات اليت دفعها زبوا حمدد  كشف 

  كشف بالدفعات اليت مت تسةيمها ملورد ما 

        كشف حساب لزبوا من بداي  الشهر الرابع مع إظهار  الرصةيد السةابق )رصةيد األرةهر الثالثة

 األوىل( 

   كشف حساب لزبوا ما لتعامالته مع أحد فروع الشرك 

      أخةرى مةن العمةالت املعرفة  عةة  قاعةدة       كشف حساب زبةوا مةا بالعمةة  األساسةي  أو بعمةة  

 البيالات 

  كشف حساب لزبوا ما من تاريخ آخر مطابق  واملثبت  يف بطاق  حساب الزبوا 

  كشف حساب تفايةي لةحركات اليت مت  عة  مركز كةف  ما 

  



165 

 

 تقرير ميزان املراجعة: -2

جمموعة  مةن احلسةابات  وعةةد     وهو عبارة عن مةخص لةحركات املالي  اليت مت  عة  حسةاب مةا أو   

 الضغط عة  هذا التقرير من قالم  "تقارير" تظهر لافذة الشروط الظاهرة يف الشكل التالي:

 
لدخل يف هذا احلقل احلساب الذي لريد معرفة  مةخةص عةن احلركةات املالية  الةيت متة          احلساب:

عةيه  وميكةةا يف هذا احلقل أا لدخل حساب فرعي مثل الزبوا طارق مثاًل، وميكةةا أا لدخل حساب 

رليسي كحساب الزبالن فيتم عرض مةخص عن احلركات املالي  الةيت متة  عةة  احلسةابات الفرعية       

ضمن حساب الزبالن وإمجالي هذل احلركات هلذا احلساب الرليسي، كما ميكةةةا أا ال لضةع   املوجودة 

 أي حساب يف هذا احلقل فيتم عرض مةخص عن احلركات املالي  لةحسابات املوجودة ضمن امليزالي  

ميكةةا من خالل احلساب املقابل أا لطةةب جةزء مةن املعةومةات املتعةقة  باحلسةاب        احلساب املقابل:

ذي أدخةةال يف حقل احلساب السابق  فمثاًل بفرض ألةا لريةد معرفة  مةخةص لةحركةات املالية  الةيت       ال

مت  عة  الزبوا طارق كمبيعات فةقوم بوضع حساب الزبوا طةارق يف حقةل احلسةاب ولضةع حسةاب      

 املبيعات يف حقل احلساب املقابل 

 مةي  لةتقرير حندد من خالل هذين احلقةني الفرتة الز من تاريخ، إىل تاريخ:

حندد يف هذا احلقل مستوى تفايل احلسابات الذي لرغةب بعرضةه يف هةذا التقريةر  والةرقم       املستوى:

الذي لدخةه يف هذا احلقل يتعةق بشكل مبارر باألرقام املوجودة يف رريط "مستوى" املوجةود يف "رةجرة   

 احلسابات" والظاهر يف الشكل التالي:
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قل مركز كةف  فيتم عرض ميزاا مراجع  لةحسابات اليت حترك  عة  : حندد يف هذا احلمركزالكلفة

 مركز الكةف  هذا 

ميكةةا استخدام هذل احلقول إلظهار مةخةص لةحركةات   : 6، تصنيف2، تصنيف0، تصنيف1تصنيف

املالي  اليت مت  عة  احلسابات اليت متة  أحد هذل التاةيفات  فمثاًل بفرض أا التاةيف األول يعةرب  

العميل الذي تتعامل معه الشرك ، وقد قمةا بوضعه يف بطاقات حسةاب عمةالء الشةرك ، عةةدها     عن مقر 

دمشق مثاًل فسيتم عرض مةخص لةحركات املالية  الةيت متة  عةة  احلسةابات       8إذا مت وضع التاةيف

الةةةةيت متةةةةةة   

التاةةةةيف األول 

دمشةةةق كمةةةا يف 

 الشكل التالي:

 

 

 

 

 

هةا حندد الفروع اليت لريد أا يتم عرض مةخص احلركات املالي  اليت متة  عةة  احلسةابات     للفروع:

 ضمةها 

عةدما حندد عمة  معية  يتم عرض احلركات املالي  اليت مت  بهةذل العمةة  فقةط  فمةثاًل إذا      للعمالت:

ةةدها ال يةتم عةرض    اخرتلا من العمالت الةرية السوري  وكاا لديةا مقبوضات صةدوق بالديةار األردلةي ع 

 مقبوضات الديةار األردلي ضمن ميزاا املراجع  
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ميكةةا من خالل هذا اخليار أا لرتةب احلسةابات الةاجتة  يف التقريةر الةهةالي ترتيةب        نوع الرتتيب:

 تةازلي حسب الرصيد الةهالي املدين أو الدالن    اخل 

ا يةتم عةرض   تتار يف هذا احلقل العمة  الةيت لريةد أ   العملة واملعادل:

 التقرير عة  أساسها ومعادهلا بالةسب  لةعمة  األساسي  

عةةةد طةةةب ميةةزاا املراجعةة  لةعمةةالء املوجةةودين يف معلومةةات العميةةل: 

الشرك  ميكةةا عرض املعةومات املوجودة يف بطاق  هؤالء العمةالء كأعمةدة   

يف ميزاا املراجعة  عةن طريةق تفعيةل خيةار "إظهةار معةومةات العميةل"         

 يف الشكل اجملاور وتفعيل احلقول اليت لرغب بظهورها  الظاهر

وميكن أا يتم عرض هذل احلقول بشكل مةفال كل حقةل يف عمةود عةن    

طريق تفعيل خيار فال أعمدة العميل الظاهر يف رريط معةومات العميل، 

ار عةةن طريةةق إلغةةاء تفعيةةل اخليةة أو ميكةةةةا أا لةةدمج كةةل احلقةةول يف عمةةود واحةةد يف ميةةزاا املراجعةة 

السابق وميكةةا أيضًا أا لتحكم برتتيب ظهور احلقول يف ميزاا املراجع  عن طريق الضةغط عةة  احلقةل    

 ومن ثم حتريكه بالسهمني لألعة  أو لألسفل 

 ميكةةا يف هذا التقرير تفعيل احلقول التالي :احلقول: 

a  :وهو رمز احلساب املوجود يف رجرة احلسابات  رمز احلساب 

b   :احلساب مثل طارق، حسم ممةوح    اخل وهو اسم احلساب 

c.  :عةد تفعيل هذا احلقل يظهر يف التقرير عمةودين عةوالهمةا "   جماميع

جمموع مدين، جمموع دالن" وهذين العمودين يةتم فيهمةا عةرض جممةوع     

احلركات املدية  وجمموع احلركةات الدالةة  الةيت متة  عةة  احلسةاب       

 دين أو الدالن، وذل  كما يبني الشكل التالي:والفرق بيةهما عبارة عن الرصيد الةهالي امل
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d. :عةةةةةد تفعيةةةةل هةةةةذا احلقةةةةل يظهةةةةر يف التقريةةةةر عمةةةةودين عةوالهمةةةةا  جمةةةةاميع أرصةةةةدة 

" جمموع رصيد مدين، جمموع رصيد دالن" وهةذين العمةودين يةتم فيهمةا عةرض جممةوع األرصةدة        

احلساب والفرق بيةهما يكوا هو عبارة عن الرصةيد  املدية  وجمموع األرصدة الدالة  اليت مت  عة  

 الةهالي املدين أو الرصيد الةهالي الدالن، وذل  كما يبني الشكل التالي:

 

e.  :عةةةةةد تفعيةةةةل هةةةةذا احلقةةةةل يظهةةةةر يف التقريةةةةر عمةةةةودين عةوالهمةةةةا   أرصةةةةدة نهائيةةةةة 

الةهالية  املديةة  و   " رصيد لهالي مدين، رصيد لهالي دالن" وهذين العمودين يتم فيهما عرض األرصدة 

 األرصدة الةهالي  الدالة  لةحساباتوذل  كما هو واضه يف الشكل السابق 
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 مالحظة:

كما لالحظ يف الشكل السابق ال يوجد اختالف بني حقةي جماميع األرصدة من جه  وحقةي األرصةدة  

 الةهالي  من جه  أخرى وذل  بالةسب  لةحسابات الفرعي  

لكن االختالف بني احلقول السابق  يظهر بشكل واضةه بالةسةب  لةحسةابات الرليسةي  مثةل حسةاب       

الزبالن، حي  أله يف حقةي "جمموع رصيد مدين، جمموع رصةيد دالةن" يةتم عةرض جممةوع أرصةدة       

الزبالن املدية  يف حقل "جمموع رصيد مدين" وجمموع أرصدة الزبالن الدالة  يف حقةل "جممةوع رصةيد    

وذل  مقابل احلساب الرليسي والذي هو حساب الزبالن  أما يف حقةي "رصةيد لهةالي مةدين،     دالن"

إجراء مفاضة  بني حقةي اجملموع ويتم عةرض الةتيجة  إمةا يف حقةل رصةيد      رصيد لهالي دالن" فيتم 

 لهالي مدين أو يف حقل رصيد لهالي دالن  وذل  كما يبني الشكل التالي:

 

f. :لفعل هذا احلقل إلظهار أعمدة يف التقرير يتم فيهةا عةرض مبةة  وتةاريخ      إظهار آخر حركة مدينة

آخر حرك  مدية  مت  عة  احلساب  فمثاًل إذا طةبةا ميزاا املراجع  لةموردين وفعةةا هذا احلقةل فيةتم   

عرض رصيد كل مورد إضاف  إىل آخر حرك  مدية  مت  عة  هةذا املةورد وهةي يف معظةم األحيةاا آخةر       

 ا لةمورد دفع  أعطيةاه

g. :لفعل هذا احلقل إلظهار أعمدة يف التقرير يتم فيهةا عةرض مبةة  وتةاريخ      إظهار آخر حركة دائنة

آخر حرك  دالة  مت  عة  احلساب  فمثاًل إذا طةبةا ميزاا املراجع  لةزبةالن وفعةةةا هةذا احلقةل فيةتم      

معظةم األحيةاا آخةر     عرض رصيد كل زبوا إضاف  إىل آخر حرك  دالة  مت  عة  هذا الزبةوا وهةي يف  

 دفع  دفعها الزبوا 
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h.  :لقوم بتفعيل هذا احلقل إذا كاا هةا  حركات يف الفرتة الزمةي  الواقع  بةني  إظهار الرصيد السابق

 بداي  الفرتة اساسبي  وبداي  التقرير 

i. يف حال أردلا أا يظهر التاةيف يف حقل مسةتقل يف  : 6، تصنيف2، تصنيف0، تصنيف1تصنيف

 بل كل حساب لقوم بتفعيل التاةيف املطةوب من خالل حقول التاةيف السابق  التقرير مقا

 حيتوي هذا الشريط عة  اخليارات التالي :ا:يارات: 

 عةد تفعيل هذا اخليار يظهر رقم متسةسل لةحسابات الظاهرة يف هذا التقرير إظهار املسلسل:  .0

 قيود اليت يتم عرضها يف التقرير هةا تتار حال  الالقيود املرحلة، القيود غري املرحلة:  .2

عةد تفعيل هذا اخليار ال يتم أخذ القيود االفتتاحي  بعني االعتبةار   عدم اعتبار القيود االفتتاحية: .6

 ضمن احلركات املالي  اليت مت  عة  احلسابات 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار احلسابات ذات الرصةيد املعةدوم ولةو     إظهار احلسابات الفارغة: .5

 مل تتحر  بأي حرك  خالل العام 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار احلسةابات الةيت حتركة  ورصةيدها      إظهار احلسابات املرصدة: .4

 معدوم 

 مثل حساب الزبوا طارق، حسم ممةوح   اخل  إظهار احلسابات الفرعية: .7

 مثل حساب الزبالن  سابات الرئيسية:إظهار احل .8

فمثاًل بفرض أا حساب املوجودات يظهر يف رجرة احلسابات كما يف إظهار الرئيسي األدنى فقط:  .9

 الشكل الظاهر:
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فإذا طةبةا ميزاا املراجع  حلسةاب املوجةودات دوا أا لفعةل اخليةار السةابق فسةيظهر كمةا يف الشةكل         

 التالي:

 
 

موجةودات  -8ار الرليسي األدل  فقط فيتم عرض التقرير بةدوا إظهةار احلسةاب    أما إذا فعةةا خيار إظه

 ألله يقع فوق احلساب الرليسي األدل   كما يف الشكل التالي:

 

إذا طةبةا ميزاا املراجع  عة  مستوى الشرك  ككل ميكةةا بتفعيل هةذا اخليةار   بالتفصيل لكل فرع:  .12

فرع  مثال: بفرض أا الزبوا حسةام قةد دفةع     أا حنال عة  تفاصيل عن رصيد احلسابات يف كل

ل س لاا  "فرع حةةب"، وطةبةةا ميةزاا املراجعة       2666ل س لاا  فرع "الشرك " ودفع 8666

 حلساب الزبوا حسام دوا أا لفعل اخليار السابق فسةحال عة  التقرير التالي:
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مسةتوى كةل فةرع كمةا يف الشةكل      أما عةد تفعيل اخليار السابق فسيظهر التقريةر بشةكل تفاةيةي عةة      

 التالي:

 

 

 

أيضًا يف حال تفعيل هذا اخليار ميكةةةا أا حناةل عةة  رصةيد كةل حسةاب       بالتفصيل لكل عملة: .11

 بشكل مفال حسب العمالت اليت حتر  بها هذا احلساب 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم عةرض اسةم ورمةز احلسةاب ضةمن حقةل        دمج رمز احلساب مع االسم: .10

 واحد ولي  بشكل مةفال 

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  إغالق:
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 املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير ميزان املراجعة:أمثلة عملية عن 

  تقرير بأرصدة مجيع احلسابات 

  تقرير بأرصدة الزبالن أو املوردين 

  تقرير بأرصدة املااريف بني تارخيني حمددين 

   تقرير بأرصدة احلسابات اليت حترك  يف فرع من فروع الشرك 

   األساسي  أو بعمة  أخرى غري العمة  األساسي  تقرير بأرصدة احلسابات اليت حترك  بالعمة 

   تقرير بأرصدة الزبالن مع إظهار تاريخ ومبة  أخر حرك  دالة  )آخر عمةي  قبه( مت  عة  كةل

 حساب 

    تقرير بأرصدة حسابات املااريف مفاة  عة  مستوى فروع الشرك  حبي  يظهر رصةيد حسةاب

 املاروف يف كل فرع عة  حدى 

 بات من ضمن القيود املرحة  أو القيود غري املرحة  أو االثةني معًا تقرير بأرصدة احلسا 

  تقرير بأرصدة احلسابات اليت متة  تاةيف حمدد يف بطاق  حسابها 

  تقرير بأرصدة احلسابات اليت حترك  عة  مركز كةف  حمدد 
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 تقرير أرصدة العمالء: -6

بالةسب  لةشةركات الةيت حتتةا  إىل قالمة  زمةية       يعد هذا التقرير من أكثر التقارير أهمي  وبشكل خاا 

)يومي ، أسبوعي ، رهري     اخل( بالديوا املسةتحق  لةشةرك  عةة  زبالةهةا أو الةديوا املسةتحق  عةة         

الشرك  ملورديها مع إمكالات وخيارات واسع  جدًا لعرضها فيما يةي  فعةد الضةغط عةة  تقريةر أرصةدة     

ما يف الشكل التةالي وحتةوي هةذل الةافةذة عةة  اخليةارات واحلقةول        العمالء تظهر لافذة رروط التقرير ك

 التالي :

 

لدخل يف هذا احلقل احلساب الذي لريد معرفة  مةخةص عةن احلركةات املالية  الةيت متة          احلساب:

عةيه  وميكةةا يف هذا احلقل أا لدخل حساب فرعي مثل الزبوا طارق مثاًل، وميكةةا أا لدخل حساب 

الن فيتم عرض مةخص عن احلركات املالي  الةيت متة  عةة  احلسةابات الفرعية       رليسي كحساب الزب

املوجودة ضمن حساب الزبالن وإمجالي هذل احلركات هلذا احلساب الرليسي، وميكةةا أا لضةع أيضةًا   

حساب جتميعي  كما ميكةةا أا ال لضع أي حساب يف هذا احلقل فيتم عةرض مةخةص عةن احلركةات     

 مجيع احلسابات املوجودة ضمن امليزالي  املالي  اليت مت  عة  

ميكةةا من خالل احلساب املقابل أا لطةةب جةزء مةن املعةومةات املتعةقة  باحلسةاب        احلساب املقابل:

الذي أدخةةال يف حقل احلساب السابق  فمثاًل بفرض ألةا لريةد معرفة  مةخةص لةحركةات املالية  الةيت       
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اب الزبوا طةارق يف حقةل احلسةاب ولضةع حسةاب      مت  عة  الزبوا طارق كمبيعات فةقوم بوضع حس

 املبيعات يف حقل احلساب املقابل 

 حندد من خالل هذين احلقةني الفرتة الزمةي  لةتقرير  من تاريخ، إىل تاريخ:

حندد يف هذا احلقل مستوى تفايل احلسابات الذي لرغةب بعرضةه يف هةذا التقريةر  والةرقم       املستوى:

الذي لدخةه يف هذا احلقل يتعةق بشكل مبارر باألرقام املوجودة يف رريط "مستوى" املوجةود يف "رةجرة   

 احلسابات" كما ررحةا يف تقرير ميزاا املراجع  

ستخدام هذل احلقول إلظهار أرصةدة احلسةابات   ميكةةا ا: 6، تصنيف2، تصنيف0، تصنيف1تصنيف

اليت متة  أحد هذل التاةيفات  فمثاًل بفرض أا التاةيف األول يعرب عن مقر العميل الذي تتعامل معةه  

"دمشةق"   8الشرك ، وقد قمةا بوضعه يف بطاقات حساب عمالء الشرك ، عةةدها إذا مت وضةع التاةةيف   

 ليت مت  عة  احلسابات اليت متة  التاةيف األول دمشق مثاًل فسيتم عرض مةخص لةحركات املالي  ا

ميكةةا من خالل هذا احلقل أا حندد املاادر اليت سةيتم حتديةد أرصةدة العمةالء مةن      نوع أصل القيد: 

فمثاًل إذا حددلا املادر "فاتورة" فقط وألغيةا حتديد باقي املاادر فسيتم عرض أرصةدة العمةالء   ، خالهلا

 دوا أخذ تأثري القيود واملاادر األخرى بعني االعتبار  من خالل الفواتري فقط

 هةا حندد الفروع اليت لريد أا يتم عرض أرصدة احلسابات ضمةها  للفروع:

عةدما حندد عمة  معية  يتم عرض احلركات املالي  اليت مت  بهةذل العمةة  فقةط  فمةثاًل إذا      للعمالت:

مقبوضات صةدوق بالديةار األردلةي عةةدها ال يةتم عةرض     اخرتلا من العمالت الةرية السوري  وكاا لديةا 

 هذل املقبوضات ضمن رصيد احلساب يف هذا التقرير 

ميكةةا من خالل هذا اخليار أا لرتةب احلسةابات الةاجتة  يف التقريةر الةهةالي ترتيةب        نوع الرتتيب:

 تةازلي حسب الرصيد الةهالي املدين أو الدالن    اخل 

ل هذا احلقل أا لضع ررط لةعمالء الذين سيتم عرضهم يف التقرير الةهالي وهذا ميكةةا من خالللعمالء: 

الشرط يعتمد عة  طبيع  الرصيد مدين أو دالن أو يعتمةد عةة  حجةم الرصةيد فةيمكن أا لطةةب عةرض        

 ألرصدة العمالء الذين يتجاوز رصيدهم مبة  حمدد أو يقل عن هذا املبة  أو يساويه    اخل 

تتار يف هذا احلقل العمة  اليت لريد أا يتم عةرض التقريةر عةة  أساسةها ومعادهلةا       العملة واملعادل:

 بالةسب  لةعمة  األساسي  

عةد طةب تقرير أرصدة العمالء ميكةةا عةرض املعةومةات املوجةودة يف بطاقة      شريط "معلومات العميل": 

معةومات العميةل وتفعيةل احلقةول    هؤالء العمالء كأعمدة يف التقرير الةهالي عن طريق تفعيل خيار إظهار 

 اليت لرغب بظهورها 
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وميكن أا يتم عرض هذل احلقول بشكل مةفال كل حقل يف عمود عن طريق تفعيل خيةار فاةل أعمةدة    

العميل الظاهر يف رريط معةومةات العميةل، أو ميكةةةا أا لةدمج كةل احلقةول يف عمةود واحةد يف ميةزاا          

لسابق  وميكةةا أيضًا أا لتحكم برتتيب ظهور احلقةول يف ميةزاا   عن طريق إلغاء تفعيل اخليار ا املراجع 

 املراجع  عن طريق الضغط عة  احلقل ومن ثم حتريكه بالسهمني لألعة  أو لألسفل 

 ميكةةا يف هذا التقرير تفعيل احلقول التالي :شريط "احلقول": 

a  :وهو رمز احلساب املوجود يف رجرة احلسابات  رمز احلساب 

b.  :اسم احلساب مثل طارق، الزبالن    اخل وهو احلساب 

c.  :عةد تفعيل هذا احلقل يظهر يف التقرير عمودين عةوالهما " جمموع مدين، جمموع دالةن"  جماميع

وهذين العمودين يتم فيهما عرض جمموع احلركات املدية  وجممةوع احلركةات الدالةة  الةيت متة       

 لةهالي املدين أو الدالن عة  احلساب والفرق بيةهما يكوا هو عبارة عن الرصيد ا

d.  :عةةةةةد تفعيةةةةل هةةةةذا احلقةةةةل يظهةةةةر يف التقريةةةةر عمةةةةودين عةوالهمةةةةا جمةةةةاميع أرصةةةةدة 

" جمموع رصيد مدين، جمموع رصيد دالن" وهةذين العمةودين يةتم فيهمةا عةرض جممةوع األرصةدة        

صةيد  املدية  وجمموع األرصدة الدالة  اليت مت  عة  احلساب والفرق بيةهما يكوا هو عبارة عن الر

 الةهالي املدين أو الرصيد الةهالي الدالن 

e   :عةةةةةد تفعيةةةةل هةةةةذا احلقةةةةل يظهةةةةر يف التقريةةةةر عمةةةةودين عةوالهمةةةةا  أرصةةةةدة نهائيةةةةة 

" رصيد لهالي مدين، رصيد لهالي دالةن" وهةذين العمةودين يةتم فيهمةا عةرض األرصةدة الةهالية          

  الشكل السابق املدية  و األرصدة الةهالي  الدالة  لةحسابات وذل  كما هو واضه يف

 مالحظة:

ال يوجد اختالف بني حقةي جماميع األرصدة من جه  وحقةي األرصدة الةهالي  من جه  أخرى وذلة   

بالةسب  لةحسابات الفرعي  لكن االختالف بني احلقول السابق  يظهر بشكل واضه بالةسةب  لةحسةابات   

ين، جممةوع رصةيد دالةن" يةتم     الرليسي  مثل حساب الزبالن، حي  أله يف حقةي "جممةوع رصةيد مةد   

عرض جمموع أرصدة الزبالن املدية  يف حقل "جمموع رصيد مدين" وجممةوع أرصةدة الزبةالن الدالةة  يف     

حقل "جمموع رصيد دالن" وذل  مقابل احلساب الرليسةي والةذي هةو حسةاب الزبةالن  أمةا يف حقةةي        

اجملمةوع السةابقني ويةتم عةرض      "رصيد لهالي مدين، رصيد لهالي دالن" فيتم إجراء تقاس بني حقةةي 

الةتيج  إما يف حقل رصيد لهالي مدين أو يف حقل رصيد لهالي دالن، راجع تقريةر "ميةزاا املراجعة "    

 لتبياا الفرق مبثال عمةي 
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f.  :لفعل هذا احلقل إلظهار أعمدة يف التقرير يتم فيها عةرض مبةة  وتةاريخ    إظهار آخر حركة مدينة

احلساب  فمثاًل إذا طةبةا أرصدة العمالء حلساب املةوردين وفعةةةا هةذا    آخر حرك  مدية  مت  عة  

احلقل فيتم عرض رصيد كل مورد إضاف  إىل آخر حرك  مدية  مت  عة  هذا املورد وهةي يف معظةم   

 األحياا آخر دفع  أعطيةاها لةمورد 

g.  :مبةة  وتةاريخ    لفعل هذا احلقل إلظهار أعمدة يف التقرير يتم فيهةا عةرض  إظهار آخر حركة دائنة

آخر حرك  دالة  مت  عة  احلساب  فمةثاًل إذا طةبةةا هةذا التقريةر حلسةاب الزبةالن وفعةةةا هةذا         

احلقل فيتم عرض رصيد كل زبوا إضاف  إىل آخر حرك  دالة  مت  عة  هذا الزبوا وهةي يف معظةم   

 األحياا آخر مبة  قبضةال من الزبوا 

h.  :قل إذا كاا هةةا  حركةات يف الفةرتة الزمةية  الواقعة       لقوم بتفعيل هذا احلإظهار الرصيد السابق

 بني بداي  الفرتة اساسبي  وبداي  التقرير 

i. يف حال أردلا أا يظهةر التاةةيف يف حقةل مسةتقل     : 6، تصنيف2، تصنيف0، تصنيف1تصنيف

 يف التقرير مقابل كل حساب لقوم بتفعيل التاةيف املطةوب من خالل حقول التاةيف السابق  

j. عةد تفعيل هذا اخليةار يةتم إظهةار آخةر مبةة  قبضةةال مةن        خر عملية قبض إىل احلساب: إظهار آ

 الزبوا وذل  لاا  احلساب الذي يتم إدخاله يف احلقل الفارغ 

k.  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهةار آخةر مبةة  دفعةةال لةمةورد      إظهار آخر عملية دفع من احلساب

 ل الفارغ وذل  من احلساب الذي يتم إدخاله يف احلق

l.  :عةد تفعيل هذا اخليةار يةتم يف التقريةر الةهةالي إظهةار عمةود فةارغ لسةتخدمه الحقةًا          عمود فارغ

 ولدخل هلذا احلقل عةوالًا عربيًا والتيةيًا من خالل احلقةني الظاهرين أسفل هذا اخليار 

 حيتوي هذا الشريط عة  اخليارات التالي :شريط "خيارات": 

 يل هذا اخليار يظهر رقم متسةسل لةحسابات اليت تظهر يف هذا التقرير عةد تفعإظهار املسلسل: 

 هةا تتار حال  القيود اليت يتم عرض أثرها يف هذا التقرير القيود املرحلة، القيود غري املرحلة: 

عةد تفعيل هذا اخليار ال يةتم أخةذ القيةود االفتتاحية  بعةني االعتبةار        عدم اعتبار القيود االفتتاحية:

 ضمن احلركات املالي  اليت مت  عة  احلسابات 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهةار احلسةابات ذات الرصةيد املعةدوم ولةو مل       إظهار احلسابات الفارغة:

 تتحر  بأي حرك  خالل العام 

يل هذا اخليار يةتم إظهةار احلسةابات ذات الرصةيد املعةدوم والةيت       عةد تفع احلسابات املرصدة: إظهار

 حترك  خالل العام 
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 مثل حساب الزبوا طارق، حسام    اخل  احلسابات الفرعية: إظهار

 مثل حسابات الزبالن، املوردين    اخل  احلسابات الرئيسية: إظهار

 راجع تقرير ميزاا املراجع  إظهار الرئيسي األدنى فقط: 

إذا طةبةا أرصدة العمالء عة  مستوى الشرك  ككل ميكةةةا بتفعيةل هةذا اخليةار أا     يل لكل فرع: بالتفص

 حنال عة  تفاصيل عن رصيد احلسابات يف كل فرع 

أيضًا يف حال تفعيل هذا اخليار ميكةةا أا حناةل عةة  معةومةات تفاةيةي  عةن      بالتفصيل لكل عملة: 

 ي كل حرك  حبسب العمة  اليت مت  بها احلركات اليت مت  عة  احلسابات بشكل تفاية

عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض اسم ورمز احلساب ضةمن حقةل واحةد     دمج رمز احلساب مع االسم:

 ولي  بشكل مةفال 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم يف التقرير الةهالي إظهار حقول املدين إظهار حقول املدين: 

 ر يتم يف التقرير الةهالي إظهار حقول الدالن عةد تفعيل هذا اخليا إظهار حقول الدائن:

عةد تفعيل هذا اخليار مع ذكر التاريخ فإلةه يةتم    احلسابات اليت مل يتحرك مدينها من تاريخ: إظهار

عرض أرصدة العمالء لةحسابات اليت مل تتحر  يف القيةود يف الطةرف املةدين مةن التةاريخ اسةدد وإىل       

 تاريخ اليوم 

عةد تفعيل هذا اخليار مع ذكر التاريخ فإله يةتم    مل يتحرك دائنها من تاريخ :إظهار احلسابات اليت

عرض أرصدة العمالء لةحسابات اليت مل تتحر  يف القيةود يف الطةرف الةدالن مةن التةاريخ اسةدد وإىل       

 تاريخ اليوم 

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  إغالق:
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 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير أرصدة العمالء:

  تقرير بأرصدة مجيع احلسابات 

  تقرير بأرصدة الزبالن أو املوردين 

  فواتري املبيع فقط أو من قيود املقبوضات فقط تقرير بأرصدة الزبالن من 

  تقرير بأرصدة الزبالن من ضمن القيود املرحة  أو القيود غري املرحة  أو االثةني معًا 

  تقرير بأرصدة املوردين اليت متة  تاةيف حمدد يف بطاق  حسابها 

  تقرير بأرصدة املوردين اليت حترك  عة  مركز كةف  حمدد 

 وحدة لقدي   896666الن الذين رصيدهم أكرب من تقرير بأرصدة الزب 

  وحدة لقدي   96666و  36666تقرير بأرصدة الزبالن الذين رصيدهم بني 

  تقرير بأرصدة الزبالن مع إظهار تاريخ ومبة  أخر حرك  دالة  مت  عة  كل حساب 

 إمكالية    تقرير بأرصدة الزبالن مع إظهار تاريخ ومبة  أخر عمةي  قبه مت  عة  كل حساب مع

 حتديد احلساب الذي مت القبه من خالله 

  2682-6-8تقرير بأرصدة الزبالن اليت مل يتحر  مديةها من تاريخ  

  



181 

 

 تقرير احلسابات ا:تامية: -5

عةد الضغط يف قالم  تقارير عة  احلسابات اخلتامي  تظهر لافذة رروط هذا التقرير واليت حتوي كما هةو  

 التالي :واضه يف الشكل عة  الشروط 

 وهةا افرتاضيًا لديةا أربع  خيارات أساسي : حساب ختامي:

 وهو احلساب الذي املتاجرة :

تاةةب فيةةه حسةةابات املةةواد  

مثةةل املبيعةةات واملشةةرتيات   

ومةةردود الشةةراء      اخل  و   

ميثةةل رصةةيد هةةذا احلسةةاب  

جممةةةةل الةةةةربه أو جممةةةةل 

اخلسةةةةارة مةةةةن املتةةةةاجرة   

بالبضةةةةةةاع  املوجةةةةةةودة يف 

 الشرك  

 وهةةةو األربةةةاح وا:سةةةائر :

احلسةةاب الةةذي تاةةب فيةةه  

مجيةةع حسةةابات املاةةاريف  

واإليرادات الةيت ال تاةب يف   

حساب املتاجرة  مثل ماروف الرواتب وماروف الكهربةاء واملةاء وإيةراد إجيةار حمةل       اخل       

 وميثل رصيد هذا احلساب صايف الربه أو اخلسارة اليت حققتها الشرك  

 امليزالي  بقي  احلسابات املوجودة يف رجرة احلسابات وهي املوجةودات الةيت   : وياب يف امليزانية

متةكها الشرك  من جه  مثل املبالي والسيارات والزبالن، ومن جه  أخرى املطاليب أو االلتزامةات  

اليت تسةتحق عةة  الشةرك  كةرأس املةال الةذي هةو التةزام عةة  الشةرك  اجتةال املةالكني، وبةاقي              

 ض واملوردين االلتزامات كالقرو

   ولستخدم هذا احلساب عةد تسجيةةا لةعمةي  التاةيعي  حماسةبيًا  حية  ألةةا حنمةل     التشغيل :

حساب التشغيل مبااريف التاةيع واملةواد األولية  ثةم تةر  مةةه قيمة  البضةاع  التامة  الاةةع          

 بالكةف  
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سابات األربع  السابق  وميكن ضمن خيارات احلساب اخلتامي أا يكوا لديةا حسابات ختامي  غري احل

 وذل  يكوا بإلشاء حسابات ختامي  إضافي  كما ررحةا سابقًا عةد التحدث عن اجملموع  اساسبي  

 وحندد من خالل هذين احلقةني الفرتة الزمةي  لةتقرير من تاريخ، إىل تاريخ: 

احلسةاب   وحندد من خالل هذا احلقل مستوى تفاةيل احلسةابات الةذي لرغةب بظهةورل يف      املستوى:

 اخلتامي  ويتعةق هذا املستوى مباررة حبقل املستوى املوجود يف رجرة احلسابات 

حندد يف هذا احلقل مركز الكةف  فيتم عةرض احلسةاب اخلتةامي لةحركةات املالية  الةيت       مركز الكلفة: 

 مت  لاا  هذا املركز 

لغهةا يف احلسةاب اخلتةامي،    حندد يف هذا احلقل حال  القيود اليت لرغب أا تعةرض مبا  حالة القيود:

 القيود املرحة  أو غري املرحة  أو االثةتني معًا 

حندد يف هذا احلقل الفروع اليت لريد أا يةتم عةرض حسةابات ختامية  هلةا  فيمكةةةا عةرض         للفروع:

احلسابات اخلتامي  عة  مستوى فرع واحد أو عة  مستوى أكثر من فرع أو عة  مسةتوى الشةرك  ككةل    

 أي كل الفروع 

 يوجد لديةا ثالث  خيارات جلرد هذل البضاع :جرد بضاعة آخر املدة: 

 لفعل هذا اخليار عةدما لتبع طريق  اجلرد املستمر، حي  أا قيمة  بضةاع  آخةر املةدة تكةوا      بال :

ظاهرة حماسبيًا من خالل حسةاب البضةاع  أو حسةاب املخةزوا أو عةةد عةدم وجةود مسةتودع يف         

 رركتةا وال لتعامل باملواد 

 يتم استخدام هذا اخليار عةد عدم مس  املواد بشكل دقيةق عةة  الةظةام، أو لكةوا     دخال يدويإ :

املستودعات لسبب ما غري مطابق  لةجرد الفعةي  وهةا لقوم بتحديد قيم  البضاع  إضاف  إىل حتديد 

 حسابي بضاع  آخر املدة الذين سيتم ترحيل هذل القيم  إليهما 

   :يقةوم الربلةامج تةقاليةًا جبةرد بضةاع  املخةازا       فعيةل هةذا اخليةار    عةةد ت جرد آلي للمسةتودعات

وتوجيههةا إىل حسةةابي البضةاع  املةةذكورين يف اإلعةدادات العامةة ، أو كحالة  خاصةة  إىل حسةةابي     

ولقوم هةا أيضًا بتحديةد السةعر   .البضاع  املذكورين يف  كل جمموع  من جمموعات املواد اساسبي 

 بضاع  آخر املدة وهذا السعر هو يف أغةب األحياا الكةف  لةشرك   الذي سيتم مبوجبه حتديد قيم 

الوحدة:حي  يتم اختيار الوحدة األوىل أو الثالي  اخل   ولتحديةد هةذل الوحةدة أهمية  كةبرية عةةد       

اختيار أحد األسعار املوجودة يف بطاق  املادة، فمثاًل عةد اختري سعر "مستهة " فال بد مةن حتديةد   

اجلرد من املمكن أا ختتةةف وذلة  ألا سةعر املسةتهة  مةن املمكةن أا يتختةةف         الوحدة ألا قيم 

 حسب الوحدة املستخدم  
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تتار يف هذين احلقةني العمة  اليت لرغب أا يتم عرض التقرير عة  أساسها ومعةادل  العملة واملعادل: 

 هذل العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  

 ر وفق الشروط السابق  يتم باستخدام هذا الزر عرض التقري عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  إغالق:

 

 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير احلسابات ا:تامية:

  لشاط الشرك  تقرير حساب متاجرة لةشرك  يظهر فيه جممل الربه الةاتج عن 

       تقرير حساب أرباح وخسالر الشرك  يظهر فيه صايف الربه الةاتج عةن لشةاط الشةرك  بعةد خاةم

 كاف  املااريف 

    ميزالي  لةشرك  تظهر فيها أصول الشرك  ) موجودات ( وخاومها ) مطاليب وحقةوق مةكية ( يف

 اخل بداي  العام أو يف لهاي  الةاف األول من العام أو يف لهاي  العام   

   ميزالي  ختامي  لفرع من فروع الشرك  أو أكثر أو عة  مستوى مجيع فروع الشرك 

   ميزالي  لةشرك  بالعمة  األساسي  أو مقيم  بعمة  أخرى من العمالت املعرف 

  تقرير حساب متاجرة لةشرك  عة  مستوى احلركات اليت مت  عة  مركز كةف  حمدد 

 حة  فقط أو ضمن القيود غري املرحة  فقط أو من االثةني معًا ميزالي  لةشرك  من ضمن القيود املر 

            ميزالي  لةشرك  مع إمكالية  تقيةيم البضةاع  بسةعر الكةفة  أو بةاخر سةعر رةراء أو بالعديةد مةن

 اخليارات األخرى 
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 تقرير يومية القيود: -4

مةها  وعةد الضةغط مةن    يتم من خالل هذا التقرير عرض سةدات القيد املوجودة يف قاعدة بيالاتةا أو جزء

قالم  "تقارير" عة  تقرير "يومي  القيود" تظهر لافذة رروط هذا التقرير الظاهرة يف الشةكل التةالي والةيت    

 حتوي ما يةي:

 

يتم يف هذين احلقةني حتديد الفرتة الزمةي  اليت لريد عةرض القيةود الةيت متة       من تاريخ، إىل تاريخ:

 ضمةها 

يتم من خالل هذين احلقةني حتديد اجملال الرقمي لةقيود والذي لريد أا يتم عةرض   من رقم، إىل رقم:

 القيود اليت تقع أرقامها ضمن هذا اجملال 

حندد يف هذين احلقةني لص يتم مطابقته مع الةةص املوجةود يف بيةاا     البيان حيوي، البيان ال حيوي:

 ها أو العك  حسب اخليار الذي مت اختيارل القيد فإما يتم عرض القيود اليت حتوي هذا الةص يف بيال

 البنود:

حندد يف هذا احلقل احلساب الذي لرغب أا يتم عةرض كافة  القيةود الةيت حتتةوي       حتوي احلساب:

 عة  هذا احلساب يف أحد طرفيها 

 حندد يف هذا احلقل رقم وثيق  فيتم عرض سةدات القيد اليت حتوي هذا الرقم  رقم الوثيقة:

حندد يف هذين احلقةني لص يتم مطابقته مع الةةص املوجةود يف بيةاا     البيان ال حيوي:البيان حيوي، 

 بةد القيد فإما يتم عرض القيود اليت حتوي هذا الةص يف بيالها أو العك  حسب اخليار اسدد 
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 ويوجد ضمن هذا اخليار االحتماالت التالي : نوع سند القيد:

 :مةةا مثةةل الفةةواتري والقيةةود املخااةة  واألوراق  أي عةةرض القيةةود الةةيت تتولةةد عةةن عمةيةة  آلةةي  

 التجاري       اخل 

 :أي عرض القيود اليت يتم كتابتها بشكل يدوي من خالل لافةذة "سةةد القيةد" املوجةودة يف      يدوي

 رريط واجه  الربلامج 

  :أي يتم عرض القيةود االفتتاحية ، وهةي القيةود الةيت فع ةل فيهةا يف حقةل احلالة حقل          افتتاحي

 "افتتاحي" 

  :أي يتم عرضالقيود املرحة  إىل احلسابات مرحل 

  :أي يتم عرضالقيود غري املرحة  إىل احلسابات غري مرحل 

حندد من خالل هذا احلقل فرع أو أكثر فيتم عرض التقرير مةن القيةود الةيت متة  عةة  هةذل        للفروع:

 الفروع 

قيةود الةيت لريةد أا يةتم عرضةها يف      حندد من خالل هةذا احلقةل مسةتوى السةري  لة     مستوى السرية:

 التقرير 

حندد من خالل هذا احلقل العمةيات اليت تولد قيود بشكل آلي واليت لرغب أا  نوع أصل القيد اآللي:

 يتم عرض قيودها يف هذا التقرير 

حندد من خالل هذين احلقةني العمة  اليت لرغب بأا يةتم عةرض مبةال  القيةود بهةا       العملة واملعادل:

 ل هذل العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  ومعاد

لفعل من خالل هذا الشريط احلقول املتعةق  بالقيد واليت لرغةب بظهورهةا يف التقريةر وميكةةةا      احلقول:

 أيضًا التحكم برتتيب ظهورها من خالل السهمني املوجودين يف القسم العةوي من هذا الشريط 

 وتشمل هذل اخليارات ما يةي:خيارات: 

  عةد تفعيل هذا اخليةار يةتم إظهةار رقةم متسةسةل ألسةطر القيةود الظةاهرة يف هةذا          املسلسل: إظهار

 التقرير 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يظهر يف أعة  كل قيد الفرع الذي مت  عمةية  القيةد    إظهار الفرع املشرتك

 فيه 

 :إذا وجد بياا مشرت  يف حقل البياا فيمكةةا إظهارل أو عدم إظهارل  إظهار البيان املشرتك 
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 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض بياا القيةد وبيةاا البةةد يف حقةل      دمج بيان القيد مع بيان البند

 واحد هو حقل البياا، أما إذا مل لفعل هذا اخليار فيتم عرض بياا البةد فقط يف حقل البياا 

 عةد تفعيل رمز احلساب من رريط احلقول ثم تفعيل هذا اخليار يةتم   االسم: دمج رمز احلساب مع

 عرض رمز احلساب وامسه يف حقل واحد يف التقرير 

 :عةد تفعيل رمز احلساب املقابل من رريط احلقول ثةم تفعيةل    دمج رمز احلساب املقابل مع االسم

  التقرير هذا اخليار يتم عرض رمز احلساب املقابل وامسه يف حقل واحد يف

 :عةد تفعيل هذا اخليةار يةتم طباعة  كةل قيةد يف التقريةر عةة  صةفح           طباعة كل قيد على صفحة

 مستقة  

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم دمج القيود بشكل يومي حبي  تظهر مجيةع القيةود    دمج القيود يوميًا

 اليت مت  يف ذات اليوم يف قيد واحد 

قيم القيود اليت يتم عرضها يف التقرير ولي  له عالقة  بةالرتقيم   يتعةق هذا الرتقيم برتترقيم القيود: 

 األساسي لةقيود  وهةا لديةا اخليارين التاليني لةرتقيم:

وهةا يتم ترقيم القيود الظاهرة يف التقرير بدءًا بالرقم واحد وذل  ضةمن   آلي ضمن الفرتة احملاسبية:

 الفرتة اساسبي  

 د الظاهرة يف التقرير بدءًا بالرقم الذي يتم وضعه يف املربع الفارغ : وهةا يتم ترقيم القيويبدأ من

 :عةد تفعيل هذا اخليةار يةتم دمةج حركةات احلسةاب يف حةال تكةرارل يف ذات         جتميع احلسابات

القيد، أي أا التجميع يتم عة  مستوى القيد الواحد يف حال تكرار أي حساب يف هةذا القيةد أكثةر    

احلسابات ووضع حساب "الاةدوق" يتم إلغاء تكةرار حسةاب الاةةدوق     من مرة  فمثاًل عةد جتميع

 يف كل قيد عة  حدى حبي  يظهر حساب الاةدوق مرة واحدة بشكل جممع يف كل قيد  

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  إغالق:
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 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير يومية القيود:

  تقرير بالقيود اساسبي  املوجودة عة  قاعدة البيالات 

       فرتتةني  تقرير بالقيود اساسبي  املسجة  عة  قاعةدة البيالةات يف األرةهر الثالثة  األوىل أو بةني

 حمددتني 

  تقرير بالقيود اساسبي  املرحة  أو القيود اساسبي  غري املرحة  أو االثةتني معًا 

  تقرير بالقيود اساسبي  املسجة  عة  قاعدة البيالات واليت حتوي حساب الاةدوق 

  896حت   8تقرير بالقيود اساسبي  املسجة  عة  قاعدة البيالات واليت رقمها من  

 بالقيود اساسبي  املسجة  عة  قاعدة البيالات مع دمج القيود اليت مت  يف ذات اليةوم يف   تقرير

 قيد واحد مع إمكالي  التحكم برتقيم القيود املدموج  الةاجت  

   تقرير بالقيود اساسبي  املسجة  عة  قاعدة البيالات مع إمكالي  جتميع احلسابات املوجةودة يف

 ر وجود احلساب يف القيد أكثر من مرة القيود وذل  يف حال تكرا

       تقرير بالقيود اساسبي  اخلي  أو القيود اساسبي  اليت مت كتابتهةا يةدويًا أو القيةود اساسةبي

 االفتتاحي  
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 :تقرير شجرة احلسابات -7

يتم من خالل هذا التقرير طباع  رجرة احلسابات أو جزء من هذل الشجرة  وحتةوي لافةذة رةروط هةذا     

التقريةةةةةةر عةةةةةةة   

اخليارات التالي  كما 

هو واضةه يف الشةكل   

 التالي:

وهةةةةةا  احلسةةةةاب:

حنةةةةدد احلسةةةةاب  

الرليسي الةذي لريةد   

 عرض احلسابات الرليسي  والفرعي  اليت تقع ضمةه، أو ال حندد حساب فتظهر مجيع احلسابات 

حندد يف هذا احلقل مستوى تفايل احلسابات الذي لرغب به  وهذا املسةتوى يتعةةق بشةكل     املستوى:

 مبارر حبقل "املستوى" املوجود يف رجرة احلسابات 

 تضم اخليارات بشكل أساسي ما يةي: خيارات:

o  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار رقم متسةسل لةحسابات الظاهرة يف هذا التقرير إظهار املسلسل 

o عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض كاف  احلسابات الفرعية  املوجةودة يف   ظهار احلسابات الفرعية: إ

رجرة احلسابات أو يف احلساب الذي حنددل يف حقل احلساب ضمن الشةروط  وعةةد عةدم تفعيةل     

 هذا اخليار ال يتم سوى إظهار احلسابات الرليسي  

o :احلساب يف حقل واحد عةد عرض التقرير  أي يتم دمج اسم ورمز دمج رمز احلساب مع االسم 

o :بتفعيل هذا اخليار يتم دمج اسم ورمز احلساب اخلتامي يف  دمج رمز احلساب ا:تامي مع االسم

 حقل واحد عةد عرض التقرير 

لفعل من خالل رريط احلقول ما لريد إظهارل من حقول ضمن التقرير الةهالي، وميكةةةا أيضةًا    احلقول:

أا لتحكم برتتيب ظهور هذل احلقول من خالل الضغط عةة  احلقةل الةذي لريةد تغةيري ترتيةب ظهةورل        

 وحتريكه لألعة  أو األسفل عن طريق األسهم الزرقاء املوجودة أعة  رريط احلقول 

 ن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير شجرة احلسابات:أمثلة عملية ع

   تقرير بكاف  احلسابات املعرف  يف رجرة احلسابات مع أي معةوم  موجودة يف بطاق  احلساب 

   تقرير حبسابات الزبالن أو املوردين مع عمة  ومدية  وهاتف كل زبوا أو مورد 
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 خامسًا: تقارير حماسبية احصائية

 لعمالء األكثر حركة:تقرير ا -1

يعد هذا التقرير من التقارير اإلحاالي  املهم  حي  ميكةةا من خالل هذا التقرير استخالا معةومات 

إحاالي  تتعةق بإمجالي احلركات اليت مت  عة  جمموع  من العمالء ويتم أيضًا ترتيب هؤالء العمالء 

كثر حرك   ويتمتع هذا التقرير مبرول  كبرية يف التقرير بشكل تةازلي وهلذا مسي التقرير بالعمالء األ

متكةةا من خالل إعداد العديد من التقارير لطرح مةها عة  سبيل املثال ال احلار مايةي: الزبالن األكثر 

مبيعًا بالقيم ، الزبالن األكثر مبيعًا بالكمي ، الزبالن األكثر مبيعًا بعدد الفواتري، الزبالن األكثر إرجاعًا 

 املوردين األكثر رراء      اخل لةبضاع ، 

عةد الضغط عة  تقرير "العمالء األكثر حرك " من قالم  التقارير تظهر لافذة رروط التقرير والةيت حتةوي   

 كما هو واضه يف الشكل التالي عة  احلقول التالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حندد يف هذا احلقل حساب رليسي مثل الزبالن مثاًل أو املوردين    اخل  احلساب الرئيسي:

 حندد يف هذا احلقل مادة فيتم عرض العمالء األكثر حرك  عة  هذل املادة فقط املادة: 

 حندد يف هذا احلقل فهرس مادة فيتم عرض العمالء األكثر حرك  عة  هذاالفهرس فقط  فهرس املادة:

احلقل فرع من فروع الشرك  فيتم عرض العمالء األكثر حرك  عة  الفواتري اليت مت  حندد يف هذا  الفرع:

 يف املستودعات التابع  هلذا الفرع 
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حندد يف هذا احلقل مستودع فيتم عرض العمالء األكثر حرك  عة  الفواتري اليت مت  يف هذا املستودع:

 املستودع فقط 

فيتم عرض العمالء األكثر حرك  عة  الفواتري اليت حتر   حندد يف هذا احلقل مركز كةف  مركز الكلفة:

 فيها مركز الكةف  اسدد يف هذا احلقل 

 حندد يف هذين احلقةني جمال زمين لةتقرير من تاريخ، إىل تاريخ: 

لدخل يف هذا احلقل لص ما فيتم عرض العمالء األكثر حرك  عة  الفواتري اليت حيوي  البيان حيوي:

  بيالها هذا الةص

لدخل يف هذا احلقل لص ما فيتم عرض العمالء األكثر حرك  عة  الفواتري اليت ال  البيان ال حيوي:

 حيوي بيالها هذا الةص 

حندد يف هذا احلقل رروط متقدم  لةعميل حبي  يتم طةب التقرير لةعمالء الذين  شروط متقدمة للعميل:

تةطبق عةيهم هذل الشروط  وهذل الشروط 

املوجودة يف بطاق  العميل  تتعةق باحلقول

 كاالسم واجلوال واهلاتف واملدية    اخل 

ميكةةا من خالل شروط متقدمة للمادة: 

هذل الشروط أا حندد املواد اليت يتم 

أخذها بعني االعتبار عةد طةب هذا التقرير وذل  من خالل املعةومات املوجودة يف بطاق  املادة  فمثاًل 

( من خالل وضع ررط متقدم يف Mالء األكثر حرك  عة  املواد اليت قياسها )ميكةةا أا لطةب تقرير العم

 ( Mلافذة الشروط املتقدم  وهو: حقل القياس يساوي )

حندد يف هذا احلقل رروط متقدم  لةفاتورة حبي  يتم طةب التقرير لةفواتري اليت  شروط متقدمة للفاتورة:

احلقول املوجودة يف الفاتورة كطريق  الدفع تةطبق عةيها هذل الشروط  وهذل الشروط تتعةق ب

 والتاريخ     اخل 

ميكةةا يف هذا احلقل حتديد عدد العمالء املطةوب ظهورها يف التقرير فمثاًل ميكةةا وضع  عدد العمالء:

 فيتم عرض التقرير لةعمالء العشرة األكثر حرك   86الرقم 

اء عةيه العمالء األكثر حرك   وحيوي هذا احلقل حندد يف هذا احلقل املعيار الذي حندد بة فرز حبسب:

 عة  ثالث  خيارات هي الكمي  اإلمجالي  والقيم  اإلمجالي  وعدد الفواتري 

حندد يف هذا احلقل العمة  اليت لرغب بعرض التقرير عة  أساسها ومعادل هذل العمة  العملة، املعادل: 

 بالةسب  لةعمة  األساسي  
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 رات عة  اخليارات التالي :حيوي رريط خيا"خيارات":

 عةد تفعيل هذا اخليار يظهر رقم متسةسل لةعمالء الظاهرين يف هذا التقرير * إظهار املسلسل: 

 عةد تفعيل هذا اخليار يظهر يف هذا التقرير أثر الفواتري اليت مت تثبيتها * الفواتري املثبتة: 

 عةد تفعيل هذا اخليار يظهر يف هذا التقرير أثر الفواتري اليت مل يتم تثبيتها بعد  * الفواتري غري املثبتة:

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار رمز حساب العميل  * إظهار رمز احلساب:

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار حساب العميل  * إظهار احلساب:

عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار الكمي  اإلمجالي  واملقاود هةا بالكمي   * إظهار الكمية اإلمجالية:

 اإلمجالي  هي كمي  املواد الواردة يف فواتري العمالء 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار عدد الفواتري  * إظهار عدد الفواتري:

مجالي  واملقاود هةا بالقيم  عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار القيم  اإل * إظهار القيمة اإلمجالية:

 اإلمجالي  هي القيم  اإلمجالي  لةمواد الواردة يف فواتري العمالء 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم دمج رمز حساب العميل مع امسه وإظهارهما * دمج رمز احلساب مع االسم:  

 يف حقل واحد 

مالء الراكدوا أي العمالء الذين مل عةد تفعيل هذا اخليار يتم إخفاء الع* إخفاء العمالء الراكدون: 

 تتحر  حساباتهم ضمن الفواتري اسددة يف التقرير أبدًا 

 شريط "حقول العميل":

ميكةةا من خالل هذا الشريط إظهار معةومات تتعةق بالعميل موجودة يف بطاق  العميل اخلاص  به كرقم 

 اهلاتف والفاك  واجلوال واملدية      اخل 

 واتري":شريط "أنواع الف

ميكةةا من خالل رريط الفواتري اختيار لوع الفواتري املطةوب إظهار أثرها يف هذا التقرير  فمثاُل تتار 

فواتري املبيع فقط لعرض معةومات عن العمالء األكثر مبيعًا، أو يتم اختيار فواتري الشراء لعرض معةومات 

 عن العمالء األكثر رراء    اخل 

 لعرض التقرير عرض:

 لطباع  التقرير السابق عة:طبا

 لعرض معةومات التقرير عة  ركل خمطط بيالي خمطط بياني:

 إلغالق التقرير إغالق:
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 والشكل التالي مثال لشكل ظهور تقرير العمالء األكثر حرك :

 
 

 مالحظة هامة:

كميات أو قيم إا تقرير العمالء األكثر حرك  هو تقرير إحاالي ولي  تقرير جردي  أي ال يظهر فيه أي 

سالب  ولذل  عةد تفعيل لوعي فواتري املبيع ومردود املبيع ال يتم طرح كميات وقيم مرجتع املبيعات من 

 كميات وقيم املبيعات بل يتم مجعها مع بعضها 

 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير العمالء األكثر حركة:

   أو القيم  أو عدد الفواتري أكثر عشر زبالن مبيعًا بالكمي 

   أكثر عشر موردين اررتت من عةدهم الشرك  وذل  بالقيم  أو عدد الفواتري أو الكمي 

   أكثر عشر زبالن مبيعًا وذل  من فاتورة مبيع اجلمة 

  أكثر عشر زبالن مبيعًا من ضمن الفواتري املثبت  أو الفواتري غري املثبت  أو االثةني معًا 

 بيعًا يف األرهر الثالث  األوىل أو ضمن فرتة زمةي  حمددة أكثر الزبالن م 

  العمالء األكثر مبيعًا مع إمكالي  حتديد احلساب الرليسي هلؤالء العمالء 

   العمالء األكثر مبيعًا عة  مادة معية 

  العمالء األكثر مبيعًا عة  فهرس مواد حمدد 

   االعتبةار فقةط احلركةات الةيت متة  عةة         العمالء األكثر مبيعًا عة  فرع معني فيتم األخةذ بعةني

 املستودعات الواقع  يف هذا الفرع 

      العمالء األكثر مبيعًا عة  مستودع معني فيتم األخذ بعني االعتبار فقط احلركات الةيت متة  عةة

 هذا املستودع 
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 تقرير العمالء الراكدون: -2

من خالل هذا التقريةر اسةتخالا معةومةات    يعد هذا التقرير من التقارير اإلحاالي  املهم  حي  ميكةةا 

إحاالي  تتعةق بإمجالي احلركات اليت مت  عة  جمموع  من العمالء ويتم أيضًا ترتيب هةؤالء العمةالء   

حسب درج  ركودهم وهلذا مسي التقرير بالعمالء الراكدوا  ويتمتع هذا التقرير مبرول  كبرية متكةةا مةن   

ها عة  سبيل املثال ال احلار مايةي: العمالء الراكدوا مبيعًا، العمةالء  إعداد العديد من التقارير لطرح مة

 الراكدوا بالكمي ،      اخل 

عةد الضغط عة  تقرير "العمالء الراكدوا" من قالم  التقارير تظهر لافذة رروط التقرير واليت حتةوي كمةا   

 هو واضه يف الشكل التالي عة  احلقول التالي :

 

 دد يف هذا احلقل حساب رليسي مثل الزبالن مثاًل أو املوردين    اخل حن احلساب الرئيسي:

 حندد يف هذا احلقل مادة فيتم عرض العمالء الراكدوا عة  هذل املادة فقط املادة: 

 حندد يف هذا احلقل فهرس مادة فيتم عرض العمالء الراكدوا عة  هذا الفهرس فقط  فهرس املادة:

ع فيتم عرض العمالء الراكدوا عةة  الفةواتري الةيت متة  يف املسةتودعات      حندد يف هذا احلقل فر الفرع:

 التابع  هلذا الفرع 
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حندد يف هذا احلقل مستودع فيتم عرض العمالء الراكةدوا عةة  الفةواتري الةيت متة  يف هةذا        املستودع:

 املستودع فقط 

حندد يف هذا احلقل مركز كةف  فيتم عرض العمالء الراكةدوا عةة  الفةواتري الةيت حتةر        مركز الكلفة:

 فيها مركز الكةف  اسدد يف هذا احلقل 

 حندد يف هذين احلقةني جمال زمين لةتقرير من تاريخ، إىل تاريخ: 

 حيةوي  لدخل يف هذا احلقل لص ما فيتم عةرض العمةالء الراكةدوا عةة  الفةواتري الةيت       حيوي: البياا

 بيالها هذا الةص 

لدخل يف هذا احلقل لص ما فيتم عرض العمالء الراكدوا عة  الفواتري اليت ال حيةوي   البيان ال حيوي:

 بيالها هذا الةص 

حندد يف هذا احلقل رروط متقدمة  لةعميةل حبية  يةتم طةةب التقريةر لةعمةالء         شروط متقدمة للعميل:

شروط تتعةق باحلقول املوجودة يف بطاق  العميل كاالسم واجلوال الذين تةطبق عةيهم هذل الشروط  وهذل ال

 واهلاتف واملدية    اخل 

ميكةةا من خالل هذل الشروط أا حندد املواد اليت يتم أخذها بعني االعتبار عةةد  شروط متقدمة للمادة: 

طةب هذا التقرير وذلة  مةن خةالل املعةومةات     

أا  املوجةةودة يف بطاقةة  املةةادة  فمةةثاًل ميكةةةةا  

لطةب تقرير العمالء الراكدوا عة  املةواد الةيت   

( من خالل وضةع رةرط متقةدم يف    Mقياسها )

لافةةذة الشةةروط املتقدمةة  وهةةو: حقةةل القيةةاس  

 ( كما يف الشكل التالي:Mيساوي )

حندد يف هذا احلقل رروط متقدم  لةفاتورة حبي  يةتم طةةب التقريةر لةفةواتري      شروط متقدمة للفاتورة:

ةيهةا هةذل الشةروط  وهةذل الشةروط تتعةةق بةاحلقول املوجةودة يف الفةاتورة كطريقة  الةدفع            اليت تةطبق ع

 والتاريخ     اخل 

ميكةةا يف هذا احلقل حتديد عدد العمالء املطةوب ظهورها يف التقرير فمةثاًل ميكةةةا وضةع    عدد العمالء: 

 فيتم عرض التقرير لةعمالء العشرة األكثر ركودًا  86الرقم 

دد يف هذا احلقل املعيار الذي حندد بةاء عةيه العمالء الراكدوا  وحيةوي هةذا احلقةل عةة      حناملعيار: 

 ثالث  خيارات هي الكمي  اإلمجالي  والقيم  اإلمجالي  وعدد الفواتري 
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حندد يف هذا احلقل قيم  رقمي  لةمعيار السابق  فمثاًل يف حال وضع املعيار السابق خيةار  عتبة الركود: 

يف حقل عتب  الركود عةدها سيتم اعتبار العميل راكدًا يف حال كالة  جممةوع    26ضع القيم  "الكمي " وو

  26كميات املواد اليت حترك  يف فواتريل تساوي أو أقل من 

حندد يف هذا احلقل العمة  اليت لرغةب بعةرض التقريةر عةة  أساسةها ومعةادل هةذل        العملة، املعادل: 

 العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  

 حيوي رريط خيارات عة  اخليارات التالي :شريط "خيارات": 

 عةد تفعيل هذا اخليار يظهر رقم متسةسل لةعمالء الظاهرين يف هذا التقرير * إظهار املسلسل: 

 عةد تفعيل هذا اخليار يظهر يف هذا التقرير أثر الفواتري اليت مت تثبيتها * الفواتري املثبتة: 

 عةد تفعيل هذا اخليار يظهر يف هذا التقرير أثر الفواتري اليت مل يتم تثبيتها بعد  * الفواتري غري املثبتة:

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار رمز حساب العميل * إظهار رمز احلساب: 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار حساب العميل * إظهار احلساب: 

تم إظهار الكمي  اإلمجالي  واملقاود هةا بالكمي  عةد تفعيل هذا اخليار ي * إظهار الكمية اإلمجالية:

 اإلمجالي  هي كمي  املواد الواردة يف فواتري العمالء 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار عدد الفواتري  * إظهار عدد الفواتري:

قيم  عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار القيم  اإلمجالي  واملقاود هةا بال * إظهار القيمة اإلمجالية:

 اإلمجالي  هي القيم  اإلمجالي  لةمواد الواردة يف فواتري العمالء 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم دمج رمز حساب العميل مع امسه وإظهارهما * دمج رمز احلساب مع االسم: 

 يف حقل واحد 

 شريط "حقول العميل":

بطاق  العميل اخلاصة  بةه كةرقم    ميكةةا من خالل هذا الشريط إظهار معةومات تتعةق بالعميل موجودة يف 

 اهلاتف والفاك  واجلوال واملدية      اخل 

 شريط "أنواع الفواتري":

ميكةةا من خالل رريط الفواتري اختيار لوع الفواتري املطةوب إظهار أثرهةا يف هةذا التقريةر  فمةثاُل تتةار      

عةات، أو يةتم اختيةار فةواتري     فواتري املبيع فقط لعرض معةومات عن العمالء الراكدوا عةة  مسةتوى املبي  

 الشراء لعرض معةومات عن العمالء الراكدوا عة  مستوى املشرتيات    اخل 
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 مالحظة هامة:

إا تقرير العمالء الراكدوا هو تقرير إحاالي ولي  تقرير جردي  أي ال يظهةر فيةه أي كميةات أو قةيم     

يتم طرح كميات وقيم مرجتع املبيعةات مةن   سالب  ولذل  عةد تفعيل لوعي فواتري املبيع ومردود املبيع ال 

 كميات وقيم املبيعات بل يتم مجعها مع بعضها 

 لعرض التقرير عرض: 

 لطباع  التقرير السابق طباعة: 

 لعرض معةومات التقرير عة  ركل خمطط بيالي خمطط بياني: 

 إغالق: إلغالق التقرير 

 تقرير العمالء الراكدون:أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من 

  وحدة لقدي   86666الزبالن الذين تبة  مبيعاتهم من حي  القيم  أقل من 

   قطع  896الزبالن الذين تبة  مبيعاتهم من حي  الكمي  أقل من 

  فاتورة 29الزبالن الذين تبة  مبيعاتهم من حي  عدد الفواتري أقل من 

   وحدة لقدي   29666القيم  أقل من موردي الشرك  الذين تبة  مشرتياتهم من حي 

  موردي الشرك  الراكدين وذل  من فاتورة الشراء الةقدي 

  العمالء األكثر ركودًا من ضمن الفواتري املثبت  أو الفواتري غري املثبت  أو االثةتني معًا 

  أكثر الزبالن ركودًا يف األرهر الثالث  األوىل أو ضمن فرتة زمةي  حمددة 

 ركودًا مع إمكالي  حتديد احلساب الرليسي هلؤالء العمالء  العمالء األكثر 

   العمالء األكثر ركودًا عة  مادة معية 

  العمالء األكثر ركودًا عة  فهرس مواد حمدد 

          العمالء األكثر ركودًا عة  فرع معني فيتم األخذ بعةني االعتبةار فقةط احلركةات الةيت متة  عةة

 املستودعات الواقع  يف هذا الفرع 

 عمالء األكثر ركودًا عة  مستودع معني فيتم األخذ بعني االعتبار فقط احلركات اليت متة  عةة    ال

 هذا املستودع 
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 تقرير حتليل حركة حساب: -2

يعترب هذا التقرير من التقارير املهم  جدًا واليت متكةةا مةن متابعة  الةتغريات الةيت طةرأت عةة  حركة         

خالل عدة فرتات زمةي  يتحكم يف حتديدها املستخدم فاألساس حساب معني أو جمموع  من احلسابات 

يف هذا التقرير هو الزمن ومعرف  تفاصيل زمةي  أمةا املعةومةات الةيت هلةا عالقة  باحلسةاب أو جمموعة         

احلسابات فال تظهر تفايةي  عة  مستوى احلسابات بل تظهر تفايةي  عة  مستوى الفةرتات الزمةية     

متثل الفرتات الزمةي  ولي  احلسابات  عةد الضغط عة  تقريةر "حتةيةل حركة      فاألسطر يف هذا التقرير

حساب" من قالم  التقارير تظهر لافذة رروط التقرير واليت حتوي كما هو واضه يف الشةكل التةالي عةة     

 احلقول التالي :

 

 حندد يف هذا احلقل حساب فرعي أو حساب رليسي لريد حتةيل حركته احلساب: 

حندد يف هذا احلقل حساب فيتم حتةيل حرك  احلسةاب اسةدد يف حقةل احلسةاب     احلساب املقابل: 

 السابق عة  احلساب املقابل اسدد يف هذا احلقل 

 حندد يف هذين احلقةني جمال زمين لةتقرير من تاريخ، إىل تاريخ: 

ة  القيود اليت متة  عةة    حندد يف هذا احلقل مركز كةف  فيتم حتةيل حرك  احلساب ع مركز الكلفة:

 مركز الكةف  اسدد يف هذا احلقل 

لدخل يف هذا احلقل لص ما فيتم حتةيل حرك  احلساب عة  القيود اليت حيوي بيالهةا   البيان حيوي:

 هذا الةص 
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لدخل يف هذا احلقل لص ما فيتم حتةيل حرك  احلساب عةة  القيةود الةيت الحيةوي      البيان ال حيوي:

 بيالها هذا الةص 

ميكةةا مةن خةالل هةذا احلقةل أا حنةدد املاةادر الةيت سةيتم حتديةد حتةيةل حركة             نوع أصل القيد: 

فمثاًل إذا حددلا املادر "فاتورة" فقط وألغيةا حتديد بةاقي املاةادر فسةيتم عةرض     ، احلساب من خالهلا

 االعتبار  حتةيل حرك  احلساب من قيود الفواتري فقط دوا أخذ تأثري القيود واملاادر األخرى بعني

حندد من خالل هذا احلقل فرع أو عدة فروع فيتم حتةيل حرك  احلساب من القيود اليت مت   للفروع:

 عة  هذل الفروع 

عةدما حندد عمة  معية  يتم عرض احلركات املالي  اليت مت  بهةذل العمةة  فقةط  فمةثاًل إذا      للعمالت:

ضات صةدوق بالديةار األردلةي عةةدها ال يةتم عةرض     اخرتلا من العمالت الةرية السوري  وكاا لديةا مقبو

 هذل املقبوضات ضمن حتةيل حرك  هذا احلساب يف التقرير 

حندد يف هذا احلقل العمة  اليت لرغةب بعةرض التقريةر عةة  أساسةها ومعةادل هةذل        العملة، املعادل: 

 العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  

 اخليارات التالي :حيوي رريط خيارات عة  شريط "خيارات": 

 عةد تفعيل هذا اخليار يظهر رقم متسةسل لةفرتات الظاهرة يف هذا التقرير * إظهار املسلسل: 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم حتةيل حرك  احلساب من ضمن القيود املرحة  * القيود املرحلة: 

 من القيود غري املرحة  عةد تفعيل هذا اخليار يتم حتةيل حرك  احلساب من ض*القيود غري املرحلة: 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار مجيع الفرتات الواقع  ضمن اجملال الزمين * إظهار الفرتات الفارغة: 

لةتقرير حت  ولو كال  ال حتوي أي حرك  أو قيم  أما عةد عدم تفعيل هذا اخليار فيتم إخفاء الفرتات 

 الفارغ  

تفعيل هذا اخليار يتم استثةاء املبال  الواردة يف القيود االفتتاحي  عةد * عدم اعتبار القيود االفتتاحية: 

 عةد حتةيل حرك  احلساب 

 ويوجد ضمن هذا اخليار اخليارات الثالث  التالي :* الفرتة: 

عةةد تفعيةل هةذا اخليةار تكةوا الفةرتات عبةارة عةن أيةام أي يةتم حتةيةل حركة  احلسةاب أو              يومي: 

تغريات اليت تطرأ عة  حرك  احلساب أو احلسابات كةل يةوم بيومةه    احلسابات بشكل يومي ودراس  ال

 ضمن اجملال الزمين اسدد لةتقرير 
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عةد تفعيل هذا اخليار تكوا الفرتات عبارة عةن أسةابيع أي يةتم حتةيةل حركة  احلسةاب أو       أسبوعي:

سةبوع  احلسابات بشكل أسبوعي ودراس  التغريات اليت تطرأ عة  حرك  احلسةاب أو احلسةابات كةل أ   

 بأسبوعه ضمن اجملال الزمين اسدد لةتقرير 

عةد تفعيل هذا اخليار تكةوا الفةرتات عبةارة عةن أرةهر أي يةتم حتةيةل حركة  احلسةاب أو           شهري:

احلسابات بشكل رهري ودراس  التغريات اليت تطةرأ عةة  حركة  احلسةاب أو احلسةابات كةل رةهر        

 بشهرل ضمن اجملال الزمين اسدد لةتقرير 

 ميكةةا يف هذا التقرير تفعيل واحد أو أكثر من احلقول الثالث  التالي :اإلظهار: * عمود 

 املدين، الدالن، الرصيد    

عةد تفعيل هذا اخليار يتم عةد احتساب حرك  احلساب يف كل فرتة من * اعتماد القيم الرتاكمية: 

 التالي:الفرتات احتساب حركته يف الفرتات املاضي  ولتوضيه ذل  لطرح املثال 

 بفرض ألةا بعةا الزبوا طارق فواتري مبيع عة  الشكل التالي: 

 8966فاتورة مبيع بقيم     86-8-2682

 2966فاتورة مبيع بقيم     84-2-2682

 3966فاتورة مبيع بقيم     86-3-2682

 8666فاتورة مبيع بقيم     29-4-2682

ري" وعةدم تفعيةل هةذا اخليةار يظهةر      عةد طةب تقرير حتةيل حرك  حساب طارق ووضةع الفةرتة "رةه   

 التقرير كما يف الشكل التالي:
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أما عةد تفعيل خيار "اعتماد القيم الرتاكمي " فيتم يف رهر رةباط احتسةاب احلركةات الةيت متة  عةة        

احلساب يف رهر رباط واألرةهر السةابق  وهةي رةهر كةالوا الثةالي، وكةذل  األمةر يف رةهر آذار يةتم           

مت  يف رهر آذار ويف رهري كالوا الثالي ورةباط السةابقني وهكةذا    كمةا يف      احتساب احلركات اليت

 الشكل التالي:

 
 لعرض التقرير عرض: 

 لطباع  التقرير السابق طباعة: 

 لعرض معةومات التقرير عة  ركل خمطط بيالي خمطط بياني: 

 املثال السابق:وفيما يةي مثال ملخطط بيالي هلذا التقرير كما يف احلال  األوىل يف 
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 إلغالق التقرير إغالق: 

 أمثة  عمةي  عن املعةومات اليت ميكن استخالصها من تقرير حتةيل حرك  حساب:

  تقرير حتةيةي حلرك  الزبوا طارق خالل األرهر الست  األوىل حبي  تظهر مقسم  بشكل رهري 

  املرحة  فقط تقرير حتةيةي حلرك  الزبالن خالل األرهر الست  األوىل من القيود 

      تقرير حتةيةي حلرك  الزبوا طارق خالل الشهر األول حبي  تظهر مقسةم  إىل األسةابيع املكولة

 هلذا الشهر 

      تقرير حتةيةي حلرك  الزبوا طارق خالل األرهر الست  األوىل حبي  يظهةر مةدين ودالةن ورصةيد

 الزبوا طارق يف كل من األرهر 

 اةدوق خالل فةرتة رةهر حية  يوضةه هةذا املخطةط       خمطط بيالي يبني حتةيل حرك  حساب ال

 التااعد والتةازل يف رصيد الاةدوق خالل هذا الشهر 
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 تقرير احلركة الشهرية للحسابات: -4

يعترب هذا التقرير من التقارير املهم  جدًا واليت متكةةةا مةن جتميةع احلركةات الةيت متة  عةة  حركة          

فرتات زمةي  يتحكم يف حتديدها املستخدم فاألساس حساب معني أو جمموع  من احلسابات خالل عدة 

يف هذا التقرير هو الزمن من جه  واحلساب أو جمموع  احلسابات مةن جهة  أخةرى  فاألسةطر يف هةذا      

التقرير متثل احلسابات واألعمدة متثةل الفةرتات الزمةية   عةةد الضةغط عةة  تقريةر "احلركة  الشةهري           

فذة رروط التقرير واليت حتوي كمةا هةو واضةه يف الشةكل التةالي      لةحسابات" من قالم  التقارير تظهر لا

 عة  احلقول التالي :

 
 

حندد يف هذا احلقل حساب فرعي أو حساب رليسي لريد معرف  احلرك  الشهري  اليت مت  احلساب: 

 عةيه 

 حندد يف هذا احلقل حساب فيتم عرض احلرك  الشهري  لةحسابات اسددة يف حقلاحلساب املقابل: 

 احلساب السابق عة  احلساب املقابل اسدد يف هذا احلقل 

 حندد يف هذين احلقةني جمال زمين لةتقرير من تاريخ، إىل تاريخ: 

حندد يف هذا احلقل مركز كةف  فيتم عرض احلرك  الشهري  لةحسابات عة  القيود الةيت   مركز الكلفة:

 مت  عة  مركز الكةف  اسدد يف هذا احلقل 

لدخل يف هذا احلقل لص ما فيتم عرض احلرك  الشهري  لةحسةابات عةة  القيةود الةيت      وي:البيان حي

 حيوي بيالها هذا الةص 
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لدخل يف هذا احلقل لص ما فيتم عرض احلرك  الشهري  لةحسابات عة  القيود اليت  البيان ال حيوي:

 الحيوي بيالها هذا الةص 

دد املاةادر الةيت سةيتم حتديةد عةرض احلركة        ميكةةا من خةالل هةذا احلقةل أا حنة    نوع أصل القيد: 

فمثاًل إذا حددلا املادر "فاتورة" فقط وألغيةا حتديةد بةاقي املاةادر فيةتم     ، الشهري  لةحسابامتن خالهلا

عرض احلرك  الشهري  لةحسابات من قيود الفواتري فقط دوا أخذ تأثري القيود واملاةادر األخةرى بعةني    

 االعتبار 

مةن  عةرض احلركة  الشةهري  لةحسةابات     حندد من خالل هذا احلقل فرع أو عةدة فةروع فيةتم    للفروع: 

 القيود اليت مت  عة  هذل الفروع 

عةدما حندد عمة  معية  يتم عرض احلركات املالي  اليت مت  بهةذل العمةة  فقةط  فمةثاًل إذا      للعمالت:

بالديةار األردلةي عةةدها ال يةتم عةرض      اخرتلا من العمالت الةرية السوري  وكاا لديةا مقبوضات صةدوق

 يف التقرير  احلرك  الشهري  لةحسابهذل املقبوضات ضمن 

حندد يف هذا احلقل العمة  اليت لرغةب بعةرض التقريةر عةة  أساسةها ومعةادل هةذل        العملة، املعادل: 

 العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  

 ي :حيوي رريط خيارات عة  اخليارات التالشريط "خيارات": 

 عةد تفعيل هذا اخليار يظهر رقم متسةسل لةحسابات الظاهرة يف هذا التقرير * إظهار املسلسل: 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض احلرك  الشهري  لةحسابات من ضمن القيود املرحة  * القيود املرحلة: 

ات من ضمن القيود غري عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض احلرك  الشهري  لةحساب*القيود غري املرحلة: 

 املرحة  

عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار مجيع الفرتات الواقع  ضمن اجملال الزمين * إظهار الفرتات الفارغة: 

لةتقرير حت  ولو كال  ال حتوي أي حرك  أو قيم  أما عةد عدم تفعيل هذا اخليار فيتم إخفاء الفرتات 

 الفارغ  

عةد تفعيل هذا اخليار يتم استثةاء املبال  الواردة يف القيود االفتتاحي  ة: * عدم اعتبار القيود االفتتاحي

 عةد عرض احلرك  الشهري  لةحسابات 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم دمج رمز احلساب وامسه الظاهرين يف هذا * دمج رمز احلساب مع االسم: 

 التقرير وإظهارهما يف حقل واحد 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم دمج رمز احلساب اخلتامي وامسه سم: * دمج رمز احلساب ا:تامي مع اال

 يف حال تفعيةهما يف هذا التقرير وإظهارهما يف حقل واحد 
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 ويوجد ضمن هذا اخليار اخليارات الثالث  التالي :* الفرتة: 

أو  عةد تفعيل هذا اخليار تكوا الفرتات عبارة عن أيام أي يتم عرض احلرك  الشهري  لةحسةاب يومي: 

جمموع  احلسابات بشكل يومي وجتميع احلركات اليت مت  عة  كل حسةاب كةل يةوم بيومةه ضةمن      

 اجملال الزمين اسدد لةتقرير 

عةد تفعيل هذا اخليار تكوا الفةرتات عبةارة عةن أسةابيع أي يةتم عةرض احلركة  الشةهري          أسبوعي: 

  عةة  كةل حسةاب كةل     لةحساب أو جمموع  احلسابات بشكل أسبوعي وجتميع احلركات الةيت متة  

 أسبوع بأسبوعه ضمن اجملال الزمين اسدد لةتقرير 

عةد تفعيل هذا اخليار تكوا الفرتات عبارة عن أرهر أي يتم عرض احلرك  الشهري  لةحساب شهري: 

أو جمموع  احلسابات بشكل رهري وجتميع احلركات اليت مت  عة  كل حسةاب كةل رةهر بشةهرل     

 لةتقرير ضمن اجملال الزمين اسدد 

 ميكةةا يف هذا التقرير تفعيل واحد أو أكثر من احلقول الثالث  التالي :* عمود اإلظهار: 

 .املدين، الدالن، الرصيد

 شريط احلقول:

 ميكةةا من خالل هذا الشريط  تفعيل العديد من احلقول اليت هلا عالق  باحلسابات   

 مثال:

 بفرض ألةا بعةا الزبوا طارق فواتري مبيع عة  الشكل التالي: 

 8966فاتورة مبيع بقيم     86-8-2682

 2966فاتورة مبيع بقيم     84-2-2682

 3966فاتورة مبيع بقيم     86-3-2682

 8666فاتورة مبيع بقيم     29-4-2682

الفرتة "رهري" يظهر التقرير كمةا يف  عةد طةب تقرير احلرك  الشهري  لةحسابات لةحساب طارق ووضع 

 الشكل التالي:
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يف حال حتديد سطر من أسطر التقرير ميكةةا باستخدام قالم  الةزر اليمةيين لةفةأرة الوصةول إىل "بطاقة       

 احلساب" و "دفرت االستاذ" و "ميزاا املراجع " لةحساب املذكور يف السطر اسدد 

 لعرض التقرير عرض: 

 رير السابق لطباع  التقطباعة: 

 إلغالق التقرير إغالق: 

 أمثة  عمةي  عن املعةومات اليت ميكن استخالصها من تقرير احلرك  الشهري  لةحسابات:

  تقرير باحلرك  الشهري  لةزبالن خالل األرهر الست  األوىل حبي  تظهر مقسم  بشكل رهري 

  األوىل   تقرير باحلرك  الشهري  لةمقبوضات من كل زبوا خالل األرهر الست 

  تقرير باحلرك  الشهري  لةزبوا طارقمن القيود املرحة  فقط 

   تقرير باحلرك  الشهري  لةزبوا طارق خالل األرهر الست  األوىل حبي  يظهر مدين ودالن ورصةيد

 الزبوا طارق يف كل رهر من األرهر 

    بشةكل يةومي كةل    تقرير باحلرك  اليومي  لةاةاديق خالل األسبوع األول من الشهر األول مقسةم

 يوم بيومه 

   تقرير باحلرك  األسبوعي  حلساب املبيعات خالل الشهر الثال 

   تقرير باحلرك  الشهري  حلسابات املوردين حبي  يظهر املبال  املتحرك  عة  هذل احلسةابات يف

 الطرف الدالن فقط 

    كةل رةهر   تقرير باحلرك  الشهري  ألرصدة حسابات املااريف حبي  يظهر رصيد كةل ماةروف

 بشهرل 
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 سادسًا: تقارير حماسبية متقدمة

 تقرير دفرت األستاذ ملركز كلفة: -8

حمةدد  وتشةمل لافةذة     ويتم من خالله تاةيف وجتميع احلركات املالي  اليت متة  لاةا  مركةز كةفة     

 :رروط هذا التقرير عة  ما يةي

 

احلركات املدية  أو الدالةة  الةيت متة     : حندد يف هذا احلقل مركز الكةف  الذي لريد معرف  مركز كلفة

 عةيه 

: حندد يف هذا احلقل احلساب الذي لريد معرف  احلركات اليت مت  عةيه لاا  مركةز كةفة    احلساب

حمدد، أو حندد احلساب دوا أا حنةدد مركةز لةكةفة  فيةتم عةرض احلركةات الةيت متة  عةة  هةذا           

 احلساب لاا  مراكز الكةف  كاف  

 : حندد يف هذين احلقةني اجملال الزمين لةتقرير ريخمن تاريخ، إىل تا

حندد يف هذا احلقل حتةيل خةاا باحلسةاب املةذكور يف حقةل احلسةاب السةابق فيةتم        حتليل خاص: 

  عرض دفرت أستاذ ملركز الكةف  لةحركات اليت مت  عة  التحةيل اخلاا اسدد 

حندد يف هذا احلقل حتةيل عام فيتم عرض دفرت أستاذ ملركز الكةف  لةحركةات الةيت متة      حتليل عام:

 عة  التحةيل العام اسدد 

 حندد يف هذا احلقل الفروع اليت مت  ضمةها حركات لاا  مركز الكةف  للفروع: 

ا التقريةر   إا العمالت اليت حنددها يف هذا احلقل حتدد احلركات الةيت يةتم عرضةها يف هةذ     للعمالت:

حي  أا العمة  اليت ال تتارها هةا ال يتم عرض احلركات اليت مت  بها لاا  مركز الكةف  اسةدد   
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دوالر ومل ترت الةدوالر ضةمن حقةل "لةعمةالت" فةال يةتم        8666مثاًل إذا  ةةا مركز الكةف  مواد بقيم  

 الكةف  عرض األلف دوالر هذل ضمن احلركات املالي  اليت مت  لاا  مركز 

حندد يف هذين احلقةني العمة  اليت يتم عرض التقرير عة  أساسها ومعادهلةا بالةسةب     العملة واملعادل:

 لةعمة  األساسي  

يتم من خالل رريط احلقول تفعيل األعمدة اليت لرغب بظهورها يف التقرير الةهالي من خالل  احلقول:

 تفعيل هذل احلقول والتحكم برتتيب ظهورها 

 ويوجد لديةا اخليارات التالي : ات:ا:يار

 نوع التقرير:

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم جتميع احلركات اليت مت  لاا  مركز الكةف  وذل  حسب  جتميعي

احلساب  ولةتوضيه لفرتض أله مت رراء فاتورتي مواد لاا  مركز كةف  هو مركةز الةسةج ومت دفةع    

مركز الةسج عةدها إذا طةبةا التقرير وكةاا اخليةار   مااريف متةوع  بقيدي مدفوعات صةدوق لاا  

 املفع ل جتميعي فسيظهر التقرير بالشكل التالي:

 
  :عةد تفعيل هذا اخليار يتمفال احلركات اليت متة  عةة  مركةز الكةفة  كمةا يف الشةكل       تفصيلي

 التالي:
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 : ويوجد لديةا ثالث  خيارات لةفرز:فرز

  :ذات لف  االسم حت  بعضها، أي يتم الفرز حسةب اسةم   ويتم هةا جتميع احلسابات احلساب

 احلساب  وذل  كما هو واضه يف الشكل السابق 

 :ويتم هةةا ترتيةب احلركةات حسةب تةاريخ تسةجيةها  وعةة  سةبيل املثةال بفةرض أا            التاريخ

 احلركات املالي  عة  مركز الكةف  كال  كما يةي:

 8/8/2683ل س بتاريخ  4222شراء 

 9/8/2683اريخ ل س بت 7222شراء 

 2/8/2683بتاريخ  8966مدفوعات صةدوق لةمااريف املتةوع  

 3/8/2683بتاريخ  2666مدفوعات صةدوق لةمااريف املتةوع  

 عةدها سيكوا ترتيب ظهور هذل احلركات يف كشف حساب مركز الكةف  كما يةي:

 

 :يتم ترتيب احلركات هةا حسب مركز الكةف   ويسةتخدم هةذا اخليةار عةةد وضةع       مركز الكلفة

حساب ما يف حقل احلساب دوا وضع مركز لةكةف ، عةدها يتم عرض احلركات اليت مت  عةة   

 هذا احلساب لاا  مراكز الكةف  كاف  

ل س لاةةا  مركةةز الةسةةج، و   2666و  8966مثةةال: بفةةرض ألةةةا دفعةةةا ماةةاريف متةوعةة    

ل س لاا  مركز القص عةدها إذا طةبةا دفرت األستاذ ملركز كةف  ووضةعةا يف حقةل    3666و2666

 احلساب مااريف متةوع  دوا أا حندد مركزًا لةكةف  سيظهر التقرير عة  الشكل التالي:
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 : ويوجد هةا خيارين:جتميع

o  :خيةار إظهةار   عةد تفعيل خيار الفرز حسب احلساب ميكةةةا تفعيةل   إظهار جمموع كل حساب

جمموع كل حساب، فيتم مجع احلركات اليت مت  عة  مركز الكةفة  بالةسةب  لكةل حسةاب يف     

 سطر مةفال كما يبني الشكل التالي:

 

o  :لقوم بتفعيل هذا اخليةار عةةد اسةتخدامةا خليةار الفةرز حسةب مركةز        إظهار جمموع كل مركز

رض لف  مثةال مركةزي القةص    الكةف ، فيتم عرض جمموع كل مركز كةف  عة  سطر مةفال  وبف

والةسج وحتركهما عة  حساب املااريف املتةوع  وبتفعيل هذا اخليار سةيتم عةرض التقريةر كمةا     

 يةي:
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 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق  عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 لافذة رروط التقرير يتم من خالل هذا الزر إغالق  إغالق:

 

 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير دفرت األستاذ ملركز كلفة:

  حرك  مركز كةف  مفااًل حسب احلسابات اليت حترك  عة  هذا املركز 

  حرك  مركز كةف  جممعًا حسب احلسابات اليت حترك  عة  هذا املركز 

  حرك  مركز كةف  عة  حساب حمدد 

 ك  مركز كةف  ضمن فرتة حمددة حر 

  حرك  مجيع مراكز الكةف  عة  حساب حمدد 
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 تقرير املوازنة التقديرية: -2

يتم من خالل تقرير املوازل  التقديري  املقارل  بني القيم  التقديرية  لةحسةاب املدخةة  يف لافةذة املوازلة       

لةحسةاب واملةأخوذة مةن احلركةات الفعةية       التقديري  واليت سبق ررحها يف فال سابق والقيم  الفعةي  

اليت مت  عة  احلساب  وحتتوي لافذة رروط هذا التقرير كما هو واضه يف الشكل التالي عة  احلقةول  

 التالي :

 

 : حندد يف هذا احلقل احلساب فيتم عرض املوازل  التقديري  هلذا احلساب احلساب

زل  التقديري  لةحسابات ضمن القيود اليت تعود لةفةرع  حندد يف هذا احلقل الفرع فيتم عرض املواالفرع: 

 املذكور 

حندد مركز كةف  من املراكز املوجودة يف الشرك  فيتم عرض املوازل  التقديرية  لةحسةابات    مركز الكلفة:

 لةحركات اليت مت  لاا  مركز الكةف  اسدد ضمن هذا احلقل 

حل الفرتة اساسبي  واليت عرفةاها سابقًا ضمن لافةذة  : يتم يف هذا احلقل اختيار مرحة  من مرااملرحلة

"مراحل الفرتة اساسبي " فيتم عرض املوازل  التقديري  لةحساب ضمن احلركات اليت يقع تارخيهةا يف  

 الفرتة املمتدة من تاريخ بداي  املرحة  وحت  تاريخ التهالها 

تم عرض موازل  تقديري  عة  احلسةابات  حندد يف هذين احلقةني جمال زمين في من تاريخ، إىل تاريخ:

 لةحركات اليت مت  يف هذل الفرتة الزمةي  

 وهةا يوجد لديةا اخليارات التالي : احملور األفقي:

  :عةد اختيارلا ملراحل الفرتة اساسبي  كمحور أفقةي يةتم عةرض املوازلة      مراحل الفرتة احملاسبية

ا موازلة  تقديرية  يف كافة  املراحةل ضةمن سةطر       التقديري  لكل حساب من احلسابات اليت عرفةا هلة 
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املراحةل التالية     2862واحد بشكل أفقي  ولةتوضيه لفرتض ألةا عرفةا ضمن الفرتة اساسةبي  لعةام   

 وعرفةا لبعه احلسابات املوازل  التقديري  التالي :

 :مراحل الفرتة اساسبي 

 

 

 

 

 

 

 املوازل  التقديري :

 

حلساب الاةةدوق وكةاا اسةور األفقةي مراحةل الفةرتة اساسةبي  فسةحاةل عةة           فإذا طةبةا التقرير 

  التقرير كما يف الشكل التالي:
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 عةد اختيار اسور األفقي الفروع يتم عرض املوازل  التقديري  لكل حساب عة  مسةتوى كةل   الفروع :

 :فرع من الفروع املوجودة يف الشرك  ضمن سطر واحد كما يف الشكل التالي

 
 

  :بةف  الطريق  السابق  يتم عرض املوازل  التقديري  لةحسابات عةة  مسةتوى مراكةز    مراكز الكلفة

 الكةف  بشكل أفقي 

حندد من خالل هذين احلقةني العمة  اليت سيتم عرض التقرير بها ومعادل هذل العمة  العملة واملعادل: 

 بالةسب  لةعمة  األساسي  

ط األعمدة اليت لرغب بعرضةها يف التقريةر الةهةالي  وهةذل احلقةول      : لفعل من خالل هذا الشرياحلقول

 هي:

 .الفرع 

 .مركز الكلفة 

 .املرحلة 

 .القيمة التقديرية 

 .القيمة الفعلية 

  :وميثل الفرق بني القيم  التقديري  والقيم  الفعةي  الفرق 

  :ومتثل لسب  القيم  الفعةي  إىل القيم  التقديري  النسبة 

 هذا الشريط اخليارات التالي :يوجد يف خيارات: 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار رقم متسةسل ألسطر هذا التقرير إظهار املسلسل 
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 :عةد تفعيل هذا اخليار يةتم حتديةد حقةل "القيمة  الفعةية " لةحسةاب مةن خةالل          القيود املرحلة

 القيود املرحة  

 :ل "القيم  الفعةي " لةحساب مةن خةالل   عةد تفعيل هذا اخليار يتم حتديد حق القيود غري املرحلة

 القيود غري املرحة  

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  إغالق:

 

 تخالصها من تقرير املوازنة التقديرية:أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن اس

  تقريةةر باملوازلةة  التقديريةة  حلسةةابات املاةةاريف تةةبني الرصةةيد الفعةةةي لكةةل ماةةروف والرصةةيد

 التقديري هلذا املاروف والفرق بيةهما 

        تقرير باملوازل  التقديري  حلسابات الزبالن تبني القيمة  الفعةية  حلسةاب الزبةوا والقيمة  املقةدرة 

 لتمالي ( لةحساب والفرق بيةهما ) احلد اال

  تقرير يبني الفرق بني األرصدة الفعةي  لةمااريف واألرصدة التقديري  هلا يف األرهر الست  األوىل 

         تقرير يبني املوازل  التقديري  ملااريف التاةيع عة  مسةتوى مركةز القةص وهةو مركةز كةفة  مةن

 املراكز املوجودة يف املةشأة 

   التقديري  ملبيعات الشرك  يبني الرصيد الفعةةي ملبيعةات الشةرك  يف كةل فةرع مةن       تقرير باملوازل

فروعها واملبيعات املخطط  يف كل فةرع والفةرق بةني املبيعةات املخططة  واملبيعةات الفعةية ، مةع         

إظهار الةسب  واليت تعرب عن لسب  املبيعات الفعةي  إىل املبيعةات املخططة  أي إذا كالة  الةسةب      

 من املبيعات املخطط  قد مت اجنازل   باملال 69أي أا ما لسبته % مثاًل 69
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 تقرير أعمار الذمم: -3

يتم من خالل هذا التقرير تفايل رصيد حسةاب معةني وذلة  حبسةب احلركةات الةيت كولة  الرصةيد         

 املتبقي هلذا احلساب أو حبسب الفرتة الزمةي  ملةشأ العةاصر املكول  هلذا الرصيد 

 الرليسي  هلذا التقرير عة  الشروط التالي :وحتوي الةافذة 

 

 يتم من خالل هذا احلقل حتديد حساب معني ليتم عرض عمر ذمته  احلساب:

 يتم يف هذا احلقل حتديد حد زمين أقا  لةتقرير  حتى تاريخ:

 حندد يف هذا احلقل فرع فيتم عرض أعمار الذمم لةحركات اليت مت  يف هذا الفرع  الفرع:

حندد يف هذا احلقل مركز كةف  فيتم عرض أعمةار الةذمم لةحركةات الةيت متة  يف مركةز        الكلفة:مركز 

 الكةف  اسدد 

لسةتفيد مةن حتديةد هةذين احلقةةني يف حةال طةةب التقريةر وفةق اخليةار            عدد الفرتات، طول الفرتة:

ات حنةدد عةدد   "جتميعي" حي  أله يتم عرض رصيد احلساب يف التقرير مقسمًا إىل عدة أجةزاء أو فةرت  

 هذل الفرتات وطول كل فرتة من خالل احلقةني السابقني 

لستفيد من هذا اخليار يف ترتيب الةتالج الظاهرة يف هذا التقريةر  ويوجةد   ترتيب النتائج حسب:  -فرز

 هةا ثالث  خيارات:

   تاريخ الذم 

  عمر الذم  تااعدي 

  عمر الذم  تةازلي 
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احلقةني العمة   الةيت سةيتم عةرض التقريةر بهةا ومعةادل هةذل         حندد من خالل هذينالعملة واملعادل: 

 العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  

 حيوي هذا الشريط اخليارات التالي :شريط "خيارات": 

 أعمار الذمم: وهةا لديةا خيارين:

 :يتم عرض أعمار الذمم لةحسابات اليت هلا رصيد مدين  املدينة 

 :يتم عرض أعمار الذمم لةحسابات اليت هلا رصيد دالةن  الدائنةة 

 ويوجد هةا خيارين: نوع التقرير:

 :عةد تفعيل هذا اخليار تظهر الذم  مقسم  إىل عدة أجزاء وذل  حبسب احلركات  تفصيلي

 اليت كول  هذل الذم  

 :زمةي  حبسب الفرتة العةد تفعيل هذا اخليار تظهر الذم  مقسم  إىل أجزاء وذل   جتميعي

 ملةشأ العةاصر املكول  هلذل الذم  

 واملثال الالحق سيوضه هذين اخليارين 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم إدرا  رقم متسةسل لألسطر الظاهرة يف هذا التقرير  إظهار املسلسل:

عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهةار بيةاا احلركة  وذلة  عةةد طةةب التقريةر وفةق          إظهار بيان احلركة:

 اخليار تفايةي 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم دمج احلركةات املديةة  والدالةة  املتولةدة عةن       جتميع القيود املولدة تلقائيًا:

ال بعةةا الزبةوا طةارق    احلساب يف الفاتورة وأخذ الاايف إىل تقرير أعمار الذمم  فعة  سبيل املثةال يف حة  

لةرية فعةةد    966لرية سوري  وهةا  حسم لطارق عة  الفاتورة مببةة    3666فاتورة مببة  إمجالي وقدرل 

 لرية  2966تفعيل هذا اخليار يتم اعتبار مبة  الذم  املتولد عة  طارق من هذل الفاتورة هو 

جمموع لكل حسةاب مةن احلسةابات    عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار سطر إظهار اجملاميع الفرعية: 

 الظاهرة يف هذا التقرير كما يبني الشكل التالي:
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عةد حساب ذم  حساب ما فإا الربلامج بشكل افرتاضي يقوم بإجراء عمةي  استخدام الربط اليدوي: 

 تقاس بني الدفعات املدفوع  من الزبوا طارق مثاًل والفواتري اليت اررتاها من الشرك  وذل  عة  طريق 

الوارد أواًل صادر أواًل أي يقوم  ام مجيع الدفعات من الفواتري أول بأول  ولكن يتيه برلامج امليزاا 

دوت ل  لةمستخدم إجراء عمةي  ربط يدوي لةدفعات بالفواتري ألله من املمكن أا تكوا الدفع  املدفوع  

ذها من أسبوعني مثاًل  إا من الزبوا طارق اليوم هي عن فاتورة أخذها باألم  ولي  عن فاتورة أخ

وجود هذل اإلمكالي  يف برلامج امليزاا دوت ل  لةمحاسب  واملستودعات تعطي املستخدم مرول  عالي  يف 

التحكم بالةتالج اليت ستظهر يف هذا التقرير مبا يتةاسب وطبيع  عمل املستخدم ومتطةباته عة  صعيد 

 تفعيل هذا اخليار أو عدم تفعيةه  تقارير الديوا  واملثال التالي سيوضه الفرق بني

 مثال عملي يوضح تقرير أعمار الذمم:

 بفرض أا زبوا معني امسه طارق مثاًل مية  احلركات التالي :

 ل س 86666       2688-8-8فاتورة مبيع       تاريخ 

 ل س 8666        2688-8-3دفع               تاريخ  

 ل س 89666        2688-8-9فاتورة مبيع       تاريخ 

 ل س 6666       2688-8-86دفع               تاريخ 

 ل س 81666إا رصيد الزبوا طارق هو  

 ويوجد هةا لديةا احتمالني:

إا الدفعات اليت يدفعها الزبوا طارق هي لسداد فواتريل أول بأول وبذل  تكوا  االحتمال األول:

 وبذل  فرصيدل املتبقي عبارة عن: 8-8تاريخ الدفعتني اليت دفعها هي عن الفاتورة األوىل ب

 )الدفعتني ( + الفاتورة الثالي   –الفاتورة األوىل 
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  86666 –  (8666+6666 + )89666  

 ل س 81666  89666+        3666   

ل س فعةدها باستخدام تقرير  81666أي مبعة  آخر إذا سأل الزبوا طارق من أين جاء رصيدل البال  

 3666وهذا اجلزء يبة   2688-8-8يتبيةةةا أا هذا الرصيد عبارة عن جزء من فاتورة  أعمار الذمم

   2688-8-9هو عبارة عن فاتورة  89666واجلزء املتبقي 

ولةحاول عة  هذل الةتيج  لطةةب تقريةر أعمةار الةذمم حبية  لضةع اسةم احلسةاب طةارق يف حقةل           

 يارات األخرى كما توضه األركال التالي:احلساب ولطةب التقرير وفق خيار تفايةي دوا تفعيل اخل
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وميكةةا إظهار التقرير وفق اخليار جتميعي أيضًا فيظهر رصيد الزبةوا طةارق مقسةمًا إىل فةرتات لشةوءل      

 وذل  حبسب طول وعدد الفرتات املفعة  يف لافذة التقرير األساسي كما توضه األركال التالي :

 
 

 

إا الدفعات اليت يدفعها الزبوا طارق هي لساد فواتريل  الربط اليدوي(:االحتمال الثاني)استخدام 

بشكل غري مةتظم فبفرض أا الدفع  األوىل دفعها عن الفاتورة األوىل والدفع  الثالي  دفعها عن الفاتورة 

 الثالي   يف هذل احلال  رصيدل عبارة عن جزء من الفاتورة األوىل وجزء من الفاتورة الثالي :

 الدفع  الثالي  ( –الدفع  األوىل( +) الفاتورة الثالي   – )الفاتورة األوىل  الرصيد

         (   86666  - 8666    (   +    )89666  - 6666 ) 

 ل س 81666     9666+      9666             
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األوىل مع  ولةحاول عة  هذل الةتيج  يف تقرير أعمار الذمم بالتفايل املذكور أعالل جيب ربط الدفع 

الفاتورة األوىل وربط الدفع  الثالي  مع الفاتورة الثالي  من خالل لافذة ربط حركات حساب واليت 

ميكةةا تفعيةها من لافذة اإلعدادات ميزات الربلامج واألركال التالي  توضه طريق  تفعيل هذل الةافذة 

 وكيفي  ربط الدفعات مع الفواتري:

 إعدادات: –أدوات  تفعيل الةافذة من خالل قالم 

 
 

 ربط الدفع  مع الفاتورة من خالل الضغط بالزر اليميين عة  الدفع  ومن ثم فته لافذة الربط:
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بعد ذل  لطةب التقرير  يار "تفاةيةي" مةع تفعيةل خيةار "اسةتخدام الةربط اليةدوي" كمةا يف الشةكل          

 التالي:

 
 

 التالي:عةدها يظهر التقرير كما يف الشكل 

 

يةدر  حت  هذا الشريط عدة خيارات تتعةق بالقيود اليت سيتم أخذها بعني االعتبار نوع سند القيد: 

 عةد عرض هذا التقرير وهذل اخليارات هي:

  افتتاحي 

  يدوي 

  لوع أصل القيد اخلي  –آلي 

  مرحل 

  غري مرحل 
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 املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير أعمار الذمم:

  يبني فواتري املبيع غري املسددة مةن قبةل الزبةالن اعتمةادًا عةة  الةربط اخلةي لةةدفعات مةع          تقرير

 الفواتري حبي  يتم ربط الدفعات مع الفواتري أول بأول 

      تقرير يبني فواتري املبيع غري املسددة من قبل الزبالن وذل  اعتمادًا عةة  الةربط اليةدوي لةةدفعات

 دفعات الزبوا مع فواتريل بشكل اختياري حبي  يقوم مستخدم الربلامج بربط 

      تقرير يبني مكولات رصيد الزبوا طارق حبي  يظهر يف التقرير القيمة  األصةةي  لةفةواتري الةيت مل

يسددها طارق والقيم  املتبقي  مةن كةل فةاتورة وذلة  يف حةال مت تسةديد جةزء مةهةا وعمةر هةذل           

 الفاتورة 

 قسام وذل  حسب الفرتة الةيت لشةأ فيهةا هةذل الرصةيد      تقرير يقسم رصيد الزبوا طارق إىل ثالث  أ

يةوم   66-38يةوم وقسةم ثةالي مةن      36-8يوم، قسم لةرصيد الةارئ مةن   36كل قسم عبارة عن 

 يوم  66وقسم ثال  أكثر من 
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 سابعًا: تقارير مستودعية أساسية

 تقرير حركة مادة: -1

موجودة يف املستودع من دخول وخةرو  وأسةعار   يعطيةا هذا التقرير احلركات اليت مت  عة  مادة معية  

دخول وخرو  هذل املادة والرصيد املتبقي مةها بسعر الكةف   وميكةةا فته هذا التقرير مةن خةالل الضةغط    

عة  تقرير "حرك  مادة" يف قالم  "تقارير" أو بالضغط عة  زر "حرك  مادة" يف رريط الواجه  الرليسةي   

 رروط التقرير التالي  واليت حتوي ما يةي: لةربلامج  وعةدها ستظهر لافذة

 

حندد يف هذا احلقل املادة اليت لرغب مبعرف  احلركات اليت متتعةيها، وهةا ال ميكةةةا أا لضةع    املادة:

 فهرس مادة بل جيب أا لضع مادة واحدة 

جمموعة   ميكةةا تفعيل هذا اخليار ليتم عرض حرك  جمموعة  مةن املةواد ويةتم اختيةار      جمموعة مواد: 

 املواد اليت سيتم عرض حركتها وفق أحد اخليارين التاليني:

  :تتار من هذا احلقل أحد فهارس املواد فيتم عرض حرك  املواد الةيت تقةع ضةمن    فهرس املواد

 هذا الفهرس 

  :حندد من خالل هذا احلقل ررط متقدم لةمةادة فيةتم عةرض حركة  املةواد      شروط متقدمة للمادة

 ذا الشرط املتقدم اليت يةطبق عةيها ه
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 حندد يف هذا احلقل الفرع الذي لرغب مبعرف  احلركات اليت مت  عة  املادة ضمن هذا الفرع  الفرع:

 : حندد يف هذا احلقل املستودع الذي لريد عرض حركات املادة اليت مت  مةه وإليه املستودع

 .ةه و إليهحندد يف هذا احلقل مركز الكةف  الذي مت صرف املواد م مركز الكلفة:

حندد يف هذين احلقةني الفرتة الزمةي  اليت لريد أا لعرف احلركات اليت متة    من تاريخ، إىل تاريخ:

 عة  املادة ضمةها 

حندد يف هذا احلقل حساب لعميل ما فيتم عرض احلركات اليت مت  عة  املادة هلةذا  حساب العميل: 

 العميل فقط دوا غريل 

احلقل مةدوب لةمبيعات فيتم عةرض حركةات املةادة الةيت متة  عةة         حندد يف هذا مندوب املبيعات:

 مةدوب املبيعات اسدد 

حندد يف هذين احلقةني لص يتم مطابقته مع الةةص املوجةود يف بيةاا     البيان حيوي، البيان ال حيوي:

سةب  الفاتورة فإما يتم عرض حركات املادة ضمن الفواتري اليت حتوي هذا الةص يف بيالهةا أو العكة  ح  

 اخليار الذي مت اختيارل 

حندد يف هذا احلقل رروط متقدم  لةفاتورة حبية  يةتم عةرض حركةات املةادة      شروط متقدمة للفاتورة:

 ضمن الفواتري اليت تةطبق عةيها الشروط املتقدم   ولتوضيه ذل  لطرح املثال التالي:

العميل طارق عةةدها لقةوم مبةا    بفرض ألةا لريد أا لعرف حرك  مادة ولتكن قماش واليت حترك  لاا  

يةي: أواًل لضع يف حقةل املةادة "قمةاش" ثةم     

لضةغط عةة  الةةزر الةذي يقةةع يسةار الشةةروط     

املتقدم  لةفةاتورة والةذي يأخةذ رةكل القمةع      

 فتظهر لةا الةافذة التالي :

 

ل ويف الةافذة السابق  لضغط عة  زر "الفاتورة" الظةاهر أسةفل الشارة  فيظهةر لةةا رةريط حيةوي احلقةو        

املوجودة يف الفاتورة تتار من هذل احلقول حساب العميل فيظهر لةا كسطر جديد ضةمن رةروط الةافةذة    

السابق  ولضعه يساوي طارق ثم حنفةظ  

هذا الشرط باالسم الذي لريد، فتاةبه  

لافذة الشروط املتقدمة  كمةا يف الشةكل    

 التالي:
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تقدم  لةفاتورة ثم عةةد عةرض التقريةر تظهةر     ثم لضغط موافق فيتم وضع الشرط السابق يف حقل الشروط امل

 احلركات اليت مت  عة  مادة القماش بالةسب  لةعميل طارق فقط كما يف الشكل التالي:

 

حندد من خالل هذين احلقةني العمة  اليت لرغب بأا يتم عةرض حركة  املةادة عةة       العملة واملعادل:

 أساسها ومعادل هذل العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  

ميكةةا من خالل هذا احلقل اختيار الوحدة اليت سيتم عرض التقريةر عةة  أساسةها ويوجةد      الوحدات:

 هةا اخليارات التالي : الوحدة األوىل، الوحدة الثالي ، الوحدة الثالث ، الوحدة االفرتاضي  

عةد تفعيل هذا اخليار يتم اظهار التقرير جبميع الوحدات األوىل والثالي  والثالثة    إظهار كل الوحدات:

 بةف  الوق  

عةد تفعيل هذا اخليةار يظهةر التقريةر بالوحةدة احلةرة أيضةًا إضةاف  لةوحةدات          إظهار الوحدة احلرة:

 السابق  اسددة يف احلقةني السابقني 

ليت لرغب بظهورها يف التقرير الةهةالي  وهةذل احلقةول    حندد من خالل هذا الشريط احلقول ا احلقول:

 هي: الرقم الفرعي لةفاتورة، العميل، املستودع، املةدوب، البياا، اهلدايا، اإلمجالي، املستودع املقابل 

 حندد من هذا الشريط حقول إضافي  لتظهر يف التقرير ومادر هذل احلقول بطاق  املادة : حقول املواد

حندد من هذا الشريط حقول إضافي  لتظهر يف التقرير ومادر هةذل احلقةول بةةود     :رةحقول بنود الفاتو

 الفاتورة 

 وتتضمن هذل اخليارات ما يةي: خيارات:

  :عةد تفعيل هذا اخليار يظهر رقم متسةسل لألسطر الظاهرة يف هذا التقرير إظهار املسلسل 

  :املادة اليت مت  ضمن الفواتري املثبت  عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض حركات الفواتري املثبتة 
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  :عةد تفعيل اخليار يتم عرض احلركات اليت مت  ضمن الفواتري غري املثبت  الفواتري غري املثبتة 

  :عةد عدم تفعيل هذا اخليار يتم عرض حركات املادة بشةكل تفاةيةي ضةمن ثالثة      تقرير خمتصر

ت، أعمدة اإلخراجات، أعمدة الرصةيد كمةا   جمموعات أعمدة يف لف  التقرير وهي: أعمدة اإلدخاال

 يف الشكل التالي:

 

أما إذا فعةةا خيار "تقرير خمتار" فيتم دمج اإلدخاالت واإلخراجات يف ذات جمموع  األعمدة كمةا  

 يف الشكل التالي:

 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار أعمدة الكمي  فقط دوا إظهار أعمةدة السةعر    إظهار الكميات فقط

 واإلمجالي 

 :عةد تفعيل هذا اخليار ال يتم اعتبار ضريب  القيم  املضاف  عةةد   عدم اعتبار ضريبة القيمة املضافة

 حتديد اإلمجالي 
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 :دة عة  صفح  مستقة  عةد تفعيل هذا اخليار يتم طباع  حرك  كل ما طباعة كل مادة على صفحة

 وذل  عةد طةب هذا التقرير جملموع  مواد ولي  ملادة واحدة 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إخفاء املواد اليت مل تتحر  خالل هةذا العةام مةن     إخفاء املواد الفارغة

 التقرير وذل  عةد طةب هذا التقرير جملموع  من املواد 

 :فعيل هذا اخليار يتم إظهار احلركات اليت مت  عةة   عةد ت إظهار احلركات من بعد آخر ترصيد

 املادة بعد آخر مرة كال  فيها كمي  املادة صفر 

 ... عةد تفعيل هذا اخليار يةتم عةرض احلركةات الةيت متة       إظهار فقط حركات املادة من تاريخ :

دد يف عة  املادة أو عة  عدة مواد بعد التاريخ اسدد وال يتم عرض أي حركة  قبةل التةاريخ اسة    

 هذا اخليار 

 ... عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض تقرير حرك  جمموعة    إظهار فقط املواد املتحركة من تاريخ :

 من املواد حي  يستثة  مةها املواد اليت مل تتحر  بعد التاريخ اسدد يف هذا اخليار 

يتم عرض احلركات اليت متة    حندد من خالل هذا الشريط ألواع الفواتري اليت لريد أا أنواع الفواتري:

عة  املادة ضمةها  مثاًل إذا أردلا أا لعرف احلركات اليت مت  عة  مادة القماش ضمن فواتري املبيعةات  

 فةفعل فاتورة املبيع فقط 

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  إغالق:

 

 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير حركة مادة:

  تقرير باحلركات التفايةي  اليت مت  عة  مادة القطن من أول العام إىل اخا 

  املثبتة  أو الفةواتري غةري     تقرير باحلركات التفايةي  اليت مت  عة  مادة القطن من ضمن الفةواتري

 املثبت  أو االثةتني معًا 

     تقرير باحلركات التفايةي  اليت مت  عة  مواد فهرس مواد املعةبات مع طباع  تقريةر كةل مةادة

 عة  صفحات مستقة  

    تقرير باحلركات التفايةي  اليت مت  عة  مواد فهرس املعةبات مع إخفاء املواد الفارغة  الةيت مل

 تتحر  أبدًا 
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        تقرير باحلركات التفايةي  اليت مت  عة  مواد فهةرس املعةبةات حبية  تظهةر احلركةات الةيت

 مت  عة  املادة بدءًا من آخر ترصيد مت عة  املادة 

       تقرير باحلركات التفايةي  اليت مت  عة  مواد فهرس املعةبات حبية  تظهةر فقةط املةواد الةيت

 حترك  من الشهر السابع وحت  تاريخ اليوم 

 ر باحلركات التفايةي  اليت مت  عة  مادة القطن ضمن الفواتري الةقدي  فقط تقري 

  تقرير باحلركات اليت مت  عة  مادة القطن من ضمن فواتري املبيع ومردود املبيع فقط 

      تقرير باحلركات اليت مت  عة  مادة القطن ضمن فواتري املبيع ومردود املبيةع والةيت قةام ببيعهةا

 املةدوب عماد 

 ر تفايةي باحلركات اليت مت  عة  مادة القطن لةزبوا أل  تقري 
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 تقرير جرد املواد: -2

يستخدم هذا التقرير ملعرف  كمي  الوحدات من املواد املوجودة يف املستودعات  ويتم فته هذا التقريةر مةن   

مةواد"   خالل الضغط عة  تقرير "جرد املواد" من قالمة  "تقةارير" أو مةن خةالل الضةغط عةة  زر "جةرد       

املوجود يف الشريط الرليسي لواجه  الربلامج  فتظهر لافذة رروط التقرير الظاهرة يف الشكل التالي والةيت  

 حتوي الشروط التالي :

 

 حندد يف هذا احلقل املادة اليت لرغب جبردها  املادة:

 يف هذا احلقل عةدما لريد جرد فهرس من فهارس املواد املعرف يف رجرة املواد حنددل  فهرس املواد:

 حندد يف هذا احلقل فرع فيتم جرد املواد لةحركات اليت مت  يف هذا الفرع  الفرع:

 إذا رغبةا جبرد املواد املوجودة يف مستودع معني لقوم بتحديد املستودع يف هذا احلقل  املستودع:

 الكةف  اسدد حندد يف هذا احلقل مركز لةكةف  فيتم جرد املواد اليت صرف  ملركز  مركز الكلفة:

حندد من خالل هذين احلقةني اجملال الزمين الذي لرغب مبعرفة  جةرد املةواد     من تاريخ، إىل تاريخ:

 ضمةه، فيتم أخذ احلركات اليت مت  عة  املواد واليت تقع ضمن هذا اجملال الزمين 

حندد يف هذا احلقل حساب عميل ما من عمالء الشرك  فيتم جةرد املةواد الةيت بعةاهةا      حساب العميل:

هلذا العميل يف حال كاا هذا العميل زبولًا أو يتم جرد املواد اليت اررتيةاها من هذا العميل يف حال كاا 

 هذا العميل موردًا 
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املعةرفني عةة  قاعةدة البيالةات     حندد يف هذا احلقل مةدوب لةمبيعات مةن املةةدوبني    مندوب املبيعات:

 فيتم عرض جرد املواد من الفواتري املرتبط  باملةدوب اسدد 

ميكةةا من خالل هذل الشروط أا حندد املواد اليت يتم أخذها بعني االعتبار عةةد  شروط متقدمة للمادة: 

جنةرد املةواد الةيت قياسةها     اجلرد وذل  من خالل املعةومات املوجودة يف بطاق  املادة  فمةثاًل ميكةةةا أا   

(M  من خالل وضع ررط متقةدم يف )

لافةةذة الشةةروط املتقدمةة  وهةةو: حقةةل 

( كمةا يف الشةكل   Mالقياس يساوي )

 التالي:

 

حندد يف هذا احلقةل رةروط متقدمة  لةفةاتورة حبية  يةتم جةرد املةواد ضةمن           شروط متقدمة للفاتورة:

 الفواتري اليت تةطبق عةيها الشروط املتقدم  

تتار يف هذا احلقل السعر الذي لرغب بتقييم وحدات املادة الةيت تظهةر يف هةذا التقريةر      جلرد:سعر ا

 عة  أساسه  وهذا السعر يكوا يف معظم األحياا هو "كةف  الشرك " 

 وهةا يوجد ثالث  خيارات لةفرز: فرز: ترتيب النتائج حسب:

 .رمز املادة 

 .اسم املادة 

 .رمز الفهرس ثم اسم املادة 

حندد من خالل هذين احلقةني العمة  اليت يتم عةرض التقريةر عةة  أساسةها ومعةادل       ة واملعادل:العمل

 هذل العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  

 ويوجد ضمن الوحدات اخليارات التالي :الوحدات: 

o .الوحدة األوىل 

o .الوحدة الثانية 

o .الوحدة الثالثة 

التقرير بالوحدة اليت مت اختيارهةا  فمةثاًل إذا كةاا لةديةا     عةد اختيار أحد اخليارات السابق  يتم عرض 

مادة هي رار  كمبيوتر وعرفةا يف بطاقتها يف صفح  الوحدات ثالث وحدات هي القطعة ، والدزيةة      

قطع   إضاف  إىل وحدة حرة هةي الكرتولة  وغةري حمةدد عةدد القطةع الةيت         866قطع ، والطرد    82

 اجلرد عةد اختيار الوحدة األوىل كما هو واضه يف الشكل التالي:بداخل كل كرتول   فيكوا تقرير 
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 وعةد طةب التقرير بالوحدة الثالي  يظهر التقرير كما يف الشكل التالي:

 

o :عةد اختيار هذا اخليار يتم عرض التقرير بالوحدة اليت فعةةا جبالبها خيةار   الوحدة االفرتاضية

دات  وميكن أا تكوا هذل الوحةدة هةي الوحةدة األوىل أو    افرتاضي يف بطاق  املادة يف صفح  الوح

 الثالي  أو الثالث  

o  :عةد اختيار هذا اخليار يتم عرض حقل الكمي  والسعر حسب الوحدة الةيت  إظهار كل الوحدات

اخرتلاها من أحد األربع خيارات السابق ، ويتم إضاف  لذل  عرض الكمي  حسب الوحدة الثالية   

 الثالث   وذل  كما هو واضه يف الشكل التالي:والكمي  حسب الوحدة 
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o  :عةد تفعيل هذا اخليار يةتم إظهةار الكمية  املوجةودة يف املسةتودع حسةب       إظهار الوحدة احلرة

 الوحدة احلرة إضاف  لةوحدات السابق   وذل  كما يف الشكل التالي:

 

 حندد من خالل رريط احلقول األعمدة اليت لرغب بظهورها يف التقرير  احلقول:

حندد من خالل هذا الشريط ألواع الفواتري اليت لريد أا يتم أخذ حركاتهةا باالعتبةار يف    أنواع الفواتري:

 جرد املواد 

 حيتوي هذا الشريط عة  اخليارات التالي : خيارات:

 :يتم اظهار رقم متسةسل لةمواد الظاهرة يف هذا التقرير عةد تفعيل هذا اخليار  إظهار املسلسل 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار املواد ذات الرصيد املوجب  إظهار املواد موجبة الرصيد 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار املواد ذات الرصيد السالب  إظهار املواد سالبة الرصيد 
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 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار املواد اليت ال يوجد مةها أي وحةدات يف   إظهار املواد الفارغة

 .املستودع  يف تقرير اجلرد

  :عةد تفعيل هذا اخليار وتفعيل حقل املستودع من رةريط احلقةول يةتم فاةل     تفصيل مستودعات

أسطر املةادة حسةب   

عةةةدد املسةةةتودعات 

املوجودة ويتم عرض 

الكمي  املوجودة مةن  

املةةةةةادة حسةةةةةةب  

ملستودعات، وذلة   ا

كمةةةةةا يف الشةةةةةكل 

 التالي:

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم تفايل الكمي  املوجودة يف املستودع إىل كمية  أول املةدة   تفصيل كمية

وكمي  داخة  وكمي  خارج  وذل  بدءًا من تاريخ حنددل يف حقل " من تةاريخ "، ويأخةذ التقريةر    

 عةد ذل  الشكل التالي:

 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم يف هذا التقريةر عةرض املةواد الةيت وضةعةا يف       ة:إظهار املواد احلقيقي

بطاقتها يف صفح  " متقدم  " يف حقل " لوع املادة " القيم  تساوي " مادة " وهي املواد اليت هلةا  

 وجود فيزيالي فعةي يف املستودع 
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 :املةواد الةيت وضةعةا يف     عةد تفعيل هذا اخليار يتم يف هةذا التقريةر عةرض    إظهار املواد ا:دمية

بطاقتها يف صفح  " متقدم  " يف حقل " لوع املادة " القيم  تساوي " خدم  " وهذل املواد لعرفها 

عة  ألها مةادة  

دوا أا يكةةةوا 

هلةةةةا وجةةةةود 

فعةةةةةةةةةةي يف 

املسةةةةةةةتودع  

والشكل التةالي  

يوضةةةه حقةةةل 

لةةوع املةةادة يف  

 بطاق  املادة:

 

 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض رمز املادة وامسهةا يف حقةل واحةد يف     دمج رمز املادة مع املادة

 التقرير الةهالي 

 :عةد تفعيل هذا اخليار تتةار التةاريخ الةذي لريةد عةرض       إظهار فقط املواد املتحركة من تاريخ

 حرك  املواد من خالله 

  رمةز املعمةل،   )الةوا، القياس، الطبخ ، املساح ، فئ  املادة، تاريخ الاةالحي تفصيل حبسب ، 

 االرتفاع، الطول، تاريخ اإللتا ، احلجم، العرض(:

ميكةةا من خالل هذا اخليار أا لفال جرد املةادة وذلة  حسةب جمموعة  مةن املفةاتيه املةذكورة        

 أعالل ولتوضيه هذا اخليار لطرح املثال التالي:

ادة مفتةاحني همةا   و لستخدم عةد إدخال وإخرا  هةذل املة   بفرض أله لديةا مادة هي قميص كارو 

 الةوا والقياس وبفرض ألةا اررتيةا هذل املادة بالفاتورة التالي :

 Mقميص لوا أزرق  وقياس  2

 XLقميص لوا أزرق وقياس  2

 XXLقميص لوا أبيه وقياس  2

 Mقميص لوا أبيه وقياس  2
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 Lقميص لوا أبيه وقياس  2

ل حبسةب يظهةر التقريةر كمةا يف     عةد طةب تقرير اجلرد ملادة القميص بةدوا تفعيةل خيةار تفاةي    

 الشكل التالي:

 

عةد طةب تقرير اجلرد ملادة القميص مع تفعيل خيار تفايل حبسب وذل  بالةسب  ملفتاحي الةوا 

 والقياس يظهر التقرير كما يف الشكل التالي:

 

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 خمطط بيالي: ميكةةا من خالل هذا الزر أا لظهر جرد املواد كمخطط بيالي ولي  كأرقام 

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  إغالق:
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 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير جرد املواد:

 رد الكةي لةمواد املوجودة يف الشرك  بسعر الكةف  تقرير باجل 

  تقرير جبرد مادة القطن 

    تقرير جبرد املواد ذات الكميات املوجب  أو املواد ذات الكميات السالب  فقط أو االثةني معًا 

  تقرير جبرد املواد املوجودة يف املستودع الرليسي فقط 

  تقرير جرد مواد فهرس األلبس  فقط 

 مواد يبني كمي  املواد املباع  لةزبوا طارق  تقرير جرد 

  تقرير جرد مواد يبني كمي  املواد املباع  عن طريق مةدوب املبيعات عماد 

         تقرير جبرد مواد فهرس األلبس  مع تفايل لةكمية  مةن حية  كمية  أول املةدة وكمية  الةدخول

 وكمي  اخلرو  

  فعةي أو جرد لةمواد اخلدمي  فقةط أو جةرد   تقرير جرد لةمواد احلقيقي  فقط اليت هلا وجود مادي

 االثةتني معًا 

        تقرير جبرد مادة القطن مع تفايل هذا اجلرد حبسب الكمية  املوجةودة يف كةل مسةتودع حبية

 يظهر كل مستودع يف سطر مةفال 

  تقرير جبرد كمي  املواد املسحوب  من املورد سامر 

  مادة حبسب لوا وقياس كل مادة تقرير جبرد مواد فهرس األلبس  مع تفايل كمي  كل 

  31تقرير جبرد األلبس  اليت لولها أ ر وقياسها  

   خمطط بيالي جلرد مواد فهرس األلبس 
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 تقرير جرد مواد أفقي: -3

هلذا التقرير لف  وظيف  التقرير السابق إال أله خيتةف عن التقرير السابق بطريقة  عةرض تةوزع كميةات     

املوجودة يف الشرك   فبيةما تقرير جرد املواد السابق يكرر املادة يف أكثر مةن سةطر   املواد عة  املستودعات 

حسب كميتها يف كل مستودع، يقةوم هةذا التقريةر بعةرض املةادة ضةمن سةطر واحةد ويعةرض الكميةات           

 املوجودة ضمن املستودعات عة  سطر املادة ذاته بشكل أفقي وذل  يف حقول خمتةف  

التقرير خيار إظهار املستودعات الفارغ  حي  أله عةد تفعيل هذا اخليار يةتم  ويوجد ضمن خيارات هذا 

عرض حقل املستودع ولو كاا ال حيتوي عة  أي وحدة من وحةدات املةواد الةيت لريةد معرفة  جردهةا        

والشةةةةةةكل 

التةةةةةةةةالي 

يوضةةةةةةةةه 

طريقةةةةةةةة  

عةةرض هةةذا 

 التقرير:

 

 

 د مواد أفقي:أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير جر

     تقرير يبني جرد املواد املوجودة يف كاف  مستودعات الشرك  حبي  يظهر تفاةيل املةواد املوجةودة

 يف املستودعات بشكل أفقي عة  سطر واحد 

   تقرير باجلرد الكةي لةمواد املوجودة يف الشرك  بسعر الكةف 

  تقرير جبرد مادة القطن 

  فقط أو املواد ذات الكميات السالب  فقط أو االثةني معًا  تقرير جبرد املواد ذات الكميات املوجب 

  تقرير جبرد املواد املوجودة يف املستودع الرليسي فقط 

  تقرير جرد مواد فهرس األلبس  فقط 

  تقرير جرد مواد يبني كمي  املواد املباع  لةزبوا طارق 

  تقرير جبرد كمي  املواد املسحوب  من املورد سامر 

 د فهرس األلبس  مع تفايل كمي  كل مادة حبسب لوا وقياس كل مادة تقرير جبرد موا 

  31تقرير جبرد األلبس  اليت لولها أ ر وقياسها  
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 تقرير حركة فواتري تفصيلية: -4

يعرض لةا هذا التقرير معةومات تفايةي  عن الفواتري املوجودة عة  قاعدة البيالات وذلة  ضةمن الشةروط    

 الشكل التالي:التالي  الظاهرة يف 

 

عةد حتديد مادة ما يف هذا احلقل يةتم عةرض الفةواتري الةيت حتركة  فيهةا هةذل املةادة وعةرض          املادة: 

كميات وأسعار هذل املادة فقط ضمن الفةواتري الةيت وردت فيهةا  فبفةرض ألةةا طةبةةا هةذا التقريةر ملةادة          

 القماش فسيظهر الشكل التالي:

 



239 

 

من فهارس املواد ضمن هذا احلقل يتم عةرض الفةواتري الةيت حتركة      عةد اختيار فهرس فهرس املادة: 

فيها مواد هذا الفهرس مع تفايل لكمي  وسعر هةذل املةواد فقةط، وإهمةال املةواد الةيت تقةع خةار  هةذا          

 الفهرس 

 يتم يف هذا احلقل اختيار فرع من فروع الشرك  فيتم عرض الفواتري اليت مت  يف هذا الفرع  الفرع:

 عةد اختيار مستودع ما يتم عرض الفواتري اليت مت  ضمن هذا املستودع : املستودع

: حندد مركز كةف  من املراكز املوجودة يف قاعدة البيالات فيةتم عةرض الفةواتري الةيت متة       مركز الكلفة

 لاا  مركز الكةف  اسدد 

يف الشرك  فيةتم   : ميكةةا من خالل هذا احلقل وضع حساب عميل من العمالء املوجودينحساب العميل

 عرض حرك  فواتري تفايةي  هلذا العميل 

 : عةد اختيار عميل ما يف هذا احلقل يتم عرض الفواتري اليت مت  لاا  هذا العميل العميل

حندد من خالل هذين احلقةني جمال رقمي فيتم عرض الفواتري الةيت يقةع رقمهةا     من الرقم، إىل الرقم:

 ضمن هذا اجملال 

حندد من خالل هةذين احلقةةني جمةال زمةين فيةتم عةرض الفةواتري الةيت يقةع           تاريخ: من تاريخ، إىل

 تارخيها ضمن هذا اجملال 

حندد يف هذين احلقةني لص يتم مطابقته مع الةةص املوجةود يف بيةاا    البيان حيوي، البيان ال حيوي: 

احلقةل الةذي وضةعةا     الفاتورة فإما يتم عرض الفاتورة اليت حتوي هذا الةص يف بيالها أو العك  حسةب 

 فيه هذا الةص 

ميكةةا من خالل هذل الشةروط أا حنةدد املةواد املوجةودة يف الفةواتري والةيت يةتم        شروط متقدمة للمادة: 

عرضها يف هذا التقرير من خالل املعةومةات املوجةودة يف بطاقة  املةادة  فيمكةةةا مةثاًل أا لعةرض حركة          

( من خالل الضغط عةة  زر القمةع   M حقل القياس القيم  )الفواتري اليت مت  عة  املواد اليت حتوي يف

املوجود إىل يسار حقل الشروط املتقدم  لةمادة فتظهر لافذة الشةروط املتقدمة  لةمةادة، لضةغط فيهةا عةة        

رريط "املادة" املوجود أسفل هذل الةافذة فتظهر احلقول املوجودة يف بطاق  املادة فةختار من هذل احلقةول  

( يف سطر الشرط الذي يظهةر يف الةافةذة ثةم لضةغط "موافةق"      Mثم لضع قيمته تساوي )حقل "القياس" 

وحنفظ هذا الشرط فيتم جةب هذا الشرط إىل حقل الشروط املتقدم  لةمادة ثم عةد عرض التقرير يةتم فقةط   

 عرض الفواتري اليت حتوي املواد اليت قياسها وسط 
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روط متقدم  لةفةاتورة حبية  يةتم عةرض الفةواتري الةيت       حندد يف هذا احلقل ر شروط متقدمة للفاتورة:

تةطبق عةيها الشروط املتقدم   فيمكةةا مثاًل أا لضع يف الشروط املتقدم  لةفةاتورة العمةة  تسةاوي الةدوالر     

 فيتم عرض الفواتري اليت مت  بالدوالر ويتم وضع الشرط كما يف الشكل التالي:

 

 مالحظة:

إلغاء تفعيةه من خالل إلغاء اإلرارة املوجةودة جبالةب سةطر الشةرط أو مةن      ميكةةا إيقاف عمل الشرط أو 

خالل اختيار خيار "بال رروط" يف حقل الشروط املتقدم  وذل  كما يظهر يف الوضع االفرتاضي عةةد فةته   

 التقرير لةمرة األوىل 

ساسةها ومعةادل   حندد من خالل هذين احلقةني العمة  اليت يتم عةرض التقريةر عةة  أ    العملة واملعادل:

 هذل العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  

ميكةةا من خالل هذا الشريط تفعيل احلقول اليت لرغب بظهورهةا يف التقريةر، وماةدر     حقول الفاتورة:

معظم هذل احلقول هو احلقول املوجةودة يف الفةاتورة، ويوجةد أيضةًا حقةول أخةرى مثةل الكةفة  والةربه          

    اخل 

 يارات" عة  اخليارات التالي :حيتوي رريط "خ خيارات:

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار رقم متسةسل لةفواتري الظاهرة يف هذا التقرير إظهار املسلسل 

 :لفعل هذا اخليار عةدما لريد عرض الفواتري املثبت   الفواتري املثبتة 
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 :بت  لفعل هذا اخليار عةدما لريد عرض الفواتري غري املث الفواتري غري املثبتة 

 :عةد تفعيل هةذا اخليةار يةتم عةرض تفاصةيل املةواد يف الفةواتري الةيت يةتم عرضةها يف            كميات فقط

التقرير، وال ميكن إذا فعةةا هذا اخليار أا يتم عرض إمجةالي الفةاتورة أو الدفعة  عةة  الفةاتورة أو      

   وإلظهةار أي  إمجالي املااريف أو فال حسم البةود أو إضاف  البةود عن احلسم أو اإلضاف  العامة 

 من التفاصيل السابق  جيب تعطيل هذا اخليار )إلغاء تفعيةه( 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار إمجةالي الفةاتورة يف سةطر مةفاةل بعةد       إظهار إمجالي الفاتورة

 تفاصيل هذل الفاتورة  وذل  كما يف الشكل:

 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار صايف الفاتورة يف سطر مةفال بعد تفاصةيل   إظهار صايف الفاتورة

 هذل الفاتورة 

 
 :بفرض أله لديةا فاتورة مبيع فيها حسم عة  البةود وحسم عام  فصل حسم البنود عن احلسم العام

م عة  الفاتورة، لقوم من رريط احلقول بتفعيل حقول احلسم فيتم عرض حسم البةةود واحلسةم العةا   
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بطريقتني: إذا مل لفعل خيار فال حسم البةود عن احلسم العام يةتم عرضةهما يف سةطر واحةد بعةد      

 إمجالي الفاتورة كما يف الشكل التالي:

 

 وإذا فعةةا اخليار السابق يتم فال احلسم العام عن حسم البةد كما يف الشكل التالي:

 

 :ف  معاجل  اخليار السابق وهلذا اخليار ل فصل إضافة البنود عن اإلضافة العامة 

 :عةد تفعيةل هةذا اخليةار يةتم إظهةار جممةوع املاةاريف املدفوعة  عةة            إظهار جمموع املصاريف

 الفاتورة واملوجودة يف صفح  املااريف وذل  يف سطر مستقل 

      :لقةةوم بتفعيةةل هةةذين اخليةةارين عةةةدما    إظهةةار الوحةةدة الثانيةةة، إظهةةار الوحةةدة الثالثةةة 

 اليت حترك  بها املواد يف الفاتورة بأكثر من وحدة  لرغب بإظهار الكميات
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 :عةد تفعيل هةذا اخليةار يةتم طةرح الكمية  املوجةودة يف حقةل اهلدية  يف          دمج اهلدية مع الكمية

الفاتورة من عدد وحدات املادة املوجودة يف حقل الكمية   أمةا إذا مل يةتم تفعيةل هةذا اخليةار فيةتم        

 لكمي  عرض اهلدي  يف حقل مةفال عن حقل ا

  :يتم إظهار هذا الرقم عةد تفعيل هذا اخليار إظهار الرقم الفرعي للفاتورة 

 :عةد تفعيةل هةذا اخليةار يةتم إظهةار الدفعة  املدفوعة  عةة  الفةاتورة           إظهار الدفعة على الفاتورة

 واملوجودة يف حقل الدفع  وذل  يف سطر مستقل 

  :الدفع  املدفوع  عةة  الفةاتورة حبسةب طةرق     عةد تفعيل هذا اخليار يتم تفايل إظهار طرق الدفع

الدفع املكول  هلا وذل  يف حال كال  الدفع  مدفوع  بأكثر من طريق  دفع كما مت الشرح سابقًا عةد 

 التحدث عن حقل الدفع  يف الفاتورة 

 :فيما إذا كال  لقدي أو آجل أو بورق  جتاري  مثل الشي   إظهار طريقة الدفع 

  :عميل الذي وضع حسابه يف حقل حساب العميل يف الفاتورة وهو الإظهار الزبون 

  :والذي أدخل امسه يف حقل املةدوب يف أسفل الفاتورة إظهار املندوب 

  :وهو الةص الذي أدخةةال يف حقل البياا يف رأس الفاتورة إظهار بيان الفاتورة 

 :وامسهةا يف حقةل واحةد يف    عةد تفعيل هذا اخليار يتم عةرض رمةز املةادة     دمج رمز املادة مع املادة

 التقرير الةهالي 

ميكةةا من خالل رريط ألواع الفواتري أا حندد لوع الفواتري الذي لرغب بظهورل يف هةذا  أنواع الفواتري: 

 التقرير 

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  الق:إغ
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 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير حركة فواتري تفصيلية:

  تقرير باحلرك  التفايةي  لفواتري املبيع املباع  خالل الشهر األول 

 تقرير باحلرك  التفايةي  لفواتري املبيع املباع  لةزبوا طارق  

  تقرير باحلرك  التفايةي  لفواتري املبيع اليت مت إخراجها من املستودع الرليسي 

   تقرير باحلرك  التفايةي  لفواتري الشراء اخجة 

  "تقرير باحلرك  التفايةي  لفواتري إخرا  املواد املاروف  عة  مركز كةف  "البةاء رقم واحد 

  األلبس  تقرير باحلرك  التفايةي  لفواتري مواد فهرس 

  تقرير باحلرك  التفايةي  لفواتري املبيع حلساب زبوا ما يتم حتديدل عةد طةب التقرير 

  " تقرير باحلرك  التفايةي  لفواتري الشراء واليت حيوي بيالها عبارة " رحن ررك  اهلرم 

         ةةرية  بالةسةب  ل  56تقرير باحلرك  التفاةيةي  لفةواتري املبيةع مقيمة  بالةدوالر األمريكةي ومبعةادل

 السوري  

  816إىل الفاتورة رقم  29تقرير باحلرك  التفايةي  لفواتري املبيع من الفاتورة رقم  

  تقرير باحلرك  التفايةي  لفواتري املبيع اليت مت بيعها يف فرع الشرك  الرليسي بكاف  مستودعاته 
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 تقرير إمجالي الفواتري: -9

الفةواتري دوا معةومةات تفاةيةي  عةن املةواد املوجةودة يف هةذل        يعطيةا هذا التقرير معةومات إمجالي  عن 

الفواتري  وعةد الضغط عة  تقرير "إمجالي الفواتري" من قالم  "تقارير" تظهر لافذة رروط التقرير الظةاهرة  

 يف الشكل التالي واليت حتوي الشروط التالي :

 

 يت مت  ضمةه حندد يف هذا احلقل الفرع الذي لرغب بعرض الفواتري الالفرع: 

 : حندد يف هذا احلقل املستودع الذي لرغب بعرض الفواتري اليت مت  ضمةه املستودع

 حندد يف هذا احلقل مركز الكةف  الذي لرغب بعرض الفواتري اليت مت  لااحله مركز الكلفة: 

حندد يف هذا احلقل حساب العميل الذي لرغب بعرض الفةواتري الةيت وضةع يف حقةل      حساب العميل:

 "حساب العميل" فيها حساب هذا العميل 

حندد يف هذا احلقل العميل الذي لرغب بعرض الفواتري اليت وضع يف حقل "حسةاب العميةل"    العميل:

 فيها حساب هذا العميل 

 تتار هةا طريق  دفع معية  فيتم عرض الفواتري اليت مت  بطريق  الدفع هذل  طريقة الدفع:

ن خالل هذين احلقةني جمال رقمي فيتم عرض الفواتري الةيت يقةع رقمهةا    حندد م من الرقم، إىل الرقم:

 ضمن هذا اجملال 

حندد من خالل هةذين احلقةةني جمةال زمةين فيةتم عةرض الفةواتري الةيت يقةع           من تاريخ، إىل تاريخ:

 تارخيها ضمن هذا اجملال 
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الةةص املوجةود يف بيةاا    حندد يف هذين احلقةني لص يتم مطابقته مع البيان حيوي، البيان ال حيوي: 

الفاتورة فإما يتم عرض الفاتورة اليت حتوي هذا الةص يف بيالها أو العك  حسةب احلقةل الةذي وضةعةا     

 فيه هذا الةص 

حندد يف هذا احلقل رروط متقدم  لةفةاتورة حبية  يةتم عةرض الفةواتري الةيت        شروط متقدمة للفاتورة:

 الشروط سابقًا يف تقرير حرك  فواتري تفايةي   تةطبق عةيها الشروط املتقدم   وقد مت ررح هذل

حندد من خالل هذين احلقةني العمة  اليت يتم عةرض التقريةر عةة  أساسةها ومعةادل       العملة واملعادل:

 هذل العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  

م ميكةةا من خالل هذا الشريط تفعيل احلقول اليت لرغب بظهورهةا يف التقريةر، وماةدر معظة     احلقول:

 هذل احلقول هو احلقول املوجودة يف الفاتورة 

 حيتوي رريط "خيارات" عة  اخليارين التاليني: خيارات:

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إدرا  رقم متسةسل لألسطر الظاهرة يف هذا التقرير إظهار املسلسل 

 :لفعل هذا اخليار عةدما لريد عرض الفواتري املثبت   الفواتري املثبتة 

 :لفعل هذا اخليار عةدما لريد عرض الفواتري غري املثبت   الفواتري غري املثبتة 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم فال حسم البةود عن احلسم العةام  فصل حسم البنود عن احلسم العام

 ووضعها يف حقل مةفال 

 :ةود عن اإلضةاف   عةد تفعيل هذا اخليار يتم فال إضاف  الب فصل إضافة البنود عن اإلضافة العامة

 العام  ووضعها يف حقل مةفال 

  :جتميع التقرير 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار أسةطر جمةوع أسةفل التقريةر ويةتم      تفصيل حبسب نوع الفاتورة: 

 .التجميع يف هذل األسطر حبسب لوع الفاتورة رراء أو مبيع أو مردود رراء

تم إظهةار أسةطر جمةوع أسةفل التقريةر ويةتم       عةد تفعيل هذا اخليار ي تفصيل حبسب طرقة الدفع:

التجميع يف هذل األسطر حبسب طريق  الدفع مع مراعاة التمييز ضةمن طريقة  الةدفع الواحةدة بةني      

 اإلدخال واإلخرا  

ميكةةا من خالل رريط ألواع الفواتري أا لفعل لوع الفاتورة الذي لرغب بعرضةه  فمةثاُل    أنواع الفواتري:

 فال يتم إال عرض فواتري الشراء   وهكذا تتار فاتورة الشراء 

 والشكل التالي يعطيةا مثااًل عن طريق  عرض هذا التقرير:
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 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  إغالق:

 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير إمجالي الفواتري:

  تقرير بإمجالي فواتري الشراء 

  تقرير بإمجالي فواتري الشراء املثبت  فقط 

  تقرير بإمجالي فواتري املبيع املباع  لةزبوا طارق 

 ري املبيع اليت مت إخراجها من املستودع الرليسي تقرير بإمجالي فوات 

  "تقرير بإمجالي الفواتري املاروف  عة  مركز كةف  "البةاء رقم واحد 

  تقرير بإمجالي فواتري املبيع اليت باعها مةدوب املبيعات عماد 

  92وحت  الرقم  8تقرير بإمجالي فواتري اإلدخال من الرقم  

  املدخة  خالل الشهر األول تقرير بإمجالي الفواتري 

  "تقرير بإمجالي الفواتري اليت حيوي بيالها عبارة "رحن ررك  الشام 

  "تقرير بإمجالي الفواتري اليت حيوي فيها حقل السيد كةم  "وليد 

      تقرير بإمجالي الفواتري املدخة  مع إظهار معةومات الفواتري جممع  بأسةفل التقريةر حبسةب لةوع

 الفواتري 

 الي الفواتري املدخة  مع إظهار معةومات الفواتري جممع  بأسفل التقرير حبسب طريقة   تقرير بإمج

 الدفع 

  29والرقم  8تقرير بإمجالي فواتري املبيع اخجة  املباع  لةزبوا حسام واليت أرقامها بني الرقم  

  



248 

 

 تقرير أرباح الفواتري: -4

وعةد الضةغط عةة  تقريةر "أربةاح الفةواتري" مةن        يعرض لةا هذا التقرير جممل الربه الةاتج عن الفاتورة 

 قالم  "تقارير" تظهر لافذة رروط التقرير الظاهرة يف الشكل التالي واليت حتوي الشروط التالي :

 

 حندد يف هذا احلقل الفرع الذي لرغب بعرض الفواتري اليت مت  ضمةه الفرع: 

 بعرض الفواتري اليت مت  لااحله  حندد يف هذا احلقل مركز الكةف  الذي لرغبمركز الكلفة: 

حندد يف هذا احلقل حساب العميل الذي لرغب بعرض الفةواتري الةيت وضةع يف حقةل      حساب العميل:

 "حساب العميل" فيها هذا احلساب 

حندد يف هذا احلقل العميل الذي لرغب بعرض الفواتري اليت وضع يف حقل "حسةاب العميةل"    العميل:

 فيها حساب هذا العميل 

 تتار هةا طريق  دفع معية  فيتم عرض الفواتري اليت مت  بطريق  الدفع هذل  ريقة الدفع:ط

تتار يف هذا احلقل مةدوب لةمبيعات فيتم عرض الفواتري الةيت باعهةا هةذا املةةدوب      مندوب املبيعات:

 وأرباح هذل الفواتري 

عةرض الفةواتري الةيت يقةع      حندد من خالل هةذين احلقةةني جمةال زمةين فيةتم      من تاريخ، إىل تاريخ:

 تارخيها ضمن هذا اجملال 



249 

 

حندد يف هذين احلقةني لص يتم مطابقته مع الةةص املوجةود يف بيةاا    البيان حيوي، البيان ال حيوي: 

الفاتورة فإما يتم عرض الفاتورة اليت حتوي هذا الةص يف بيالها أو العك  حسةب احلقةل الةذي وضةعةا     

 فيه هذا الةص 

حندد يف هذا احلقل رروط متقدم  لةفةاتورة حبية  يةتم عةرض الفةواتري الةيت        تورة:شروط متقدمة للفا

 تةطبق عةيها الشروط املتقدم  وقد مت ررحها سابقًا يف تقرير حرك  فواتري تفايةي  

تةرتبط الشةروط املتقدمة  لةعميةل بشةكل مبارةر باملعةومةات املوجةودة يف بطاقة           شروط متقدمة للعميل: 

بفرض ألةا استخدمةا حقل املدية  يف بطاق  العميل لةوزع العمالء حسةب مكةاا تواجةدهم    العميل  فمثاًل 

يف اسافظات السوري ، وبعد ذل  لريد أا لعرض يف تقرير "أرباح الفواتري" الفواتري الةيت متة  لاةا     

ريط عماللةا املوجودين يف مدية  دمشةق عةةد ذلة  لقةوم بفةته لافةذة الشةروط املتقدمة  لةعميةل ومةن رة           

"العميل" املوجود أسةفل هةذل الةافةذة    

لقةةوم باختيةةار حقةةل املديةةة  ولضةةع  

قيمتها تساوي دمشةق ثةم حنفةظ هةذا     

الشرط فيتم جةبةه إىل حقةل "الشةروط    

املتقدم  لةعميل" وعةد عةرض التقريةر   

 يتم عرض الفواتري لةعمالء املوجودين يف مدية  دمشق فقط:

قةني العمة  اليت يتم عةرض التقريةر عةة  أساسةها ومعةادل      حندد من خالل هذين احل العملة واملعادل:

 هذل العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  

 حيتوي رريط خيارات عة  اخليارات التالي : خيارات:

  :عةد تفعيل هذا اخليار يظهر رقم متسةسل لألسطر الظاهرة يف هذا التقرير إظهار املسلسل 

 :ا لريد عرض الفواتري املثبت  لفعل هذا اخليار عةدم الفواتري املثبتة 

 :لفعل هذا اخليار عةدما لريد عرض الفواتري غري املثبت   الفواتري غري املثبتة 

  :وهذل الةسةب  عبةارة عةن لةاتج تقسةيم إمجةالي ربةه الفةاتورة عةة           إظهار نسبة الربح لإلمجالي

 إمجالي هذل الفاتورة  ويتم إظهار هذل الةسب  بتفعيل هذا اخليار 

  وهذل الةسب  عبارة عن لاتج تقسيم إمجالي ربه الفاتورة عة   نسبة الربح لإلمجالي الصايف:إظهار

 صايف هذل الفاتورة  ويتم إظهار هذل الةسب  بتفعيل هذا اخليار 

  :وهذل الةسب  عبارة عن لاتج تقسيم إمجالي ربه الفاتورة عة  كةف  هةذل  إظهار نسبة الربح للكلفة

 ذل الةسب  بتفعيل هذا اخليار الفاتورة  ويتم إظهار ه
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 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض لتالج التقرير جممع  وذل  حبسب أحةد   جتميع النتائج وفقًا لة

 اخليارات التالي:

  لوع الفاتورة 

  املةدوب 

  طريق  الدفع 

  العميل 

  املستودع 

  الفرع 

  :م فيةه عةرض عةدد الفةواتري     عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار حقل جديد يةت إظهار عدد الفواتري

 اليت مت جتميعها 

 :عةد تفعيل هذا اخليةار يةتم أسةفل صةفح  التقريةر مجةع حقةول التقريةر وذلة            تفصيل اجملموع

بالةسب  لكل لوع من ألواع الفواتري  الحظ يف الشكل التالي كيف مت تقسيم حقةل اجملمةوع الةهةالي    

 إىل قسمني جمموع مبيع لقط  بيع وجمموع مبيع:

 

يظهر يف رريط ألواع الفواتري فقط الفةواتري الةيت تةؤثر عةة  األربةاح، وميكةن أا يكةوا         واع الفواتري:أن

هةا  أكثر من لوع فواتري يؤثر عة  األرباح كما يف الشكل السابق والذي يظهةر فيةه لةوعني همةا فةاتورة      

ن هةذا الشةريط بتفعيةل    مبيع وفاتورة مبيع لقط  بيع  فإذا رغبةا بعرض فواتري مبيع لقط  بيةع لقةوم مة   

 فواتري مبيع لقط  بيع فقط 
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 ميكةةا من خالل هذا الشريط تفعيل حقول الفاتورة اليت لرغب بظهورها يف التقرير حقول الفاتورة: 

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  إغالق:

 

 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير أرباح الفواتري:

 يظهر إمجالي وصايف كل فاتورة وتكةف  الفاتورة وجممل الربه وصةايف  تقرير بأرباح الفواتري حبي  

 الربه وحقول أخرى خمتارة 

  تقرير بأرباح الفواتري املباع  من قبل مةدوب املبيعات عماد 

  تقرير بأرباح الفواتري املباع  لةزبوا حسام 

   تقرير بأرباح الفواتري الةقدي 

   إظهار لسةب  الةربه لإلمجةالي ولسةب  الةربه لإلمجةالي الاةايف        تقرير بأرباح الفواتري مع إمكالي

 ولسب  الربه بالةسب  لةكةف  

       تقرير بأرباح فواتري املبيعات الةقدي  املباع  خالل الشهر األول والةيت حيةوي حقةل السةيد فيهةا

 كةم  "أ د" 

  

 خيار "تؤثر على األرباح"تفعيل 

ضروري لعرض أرباح فواتري املبيع 

 ضمن هذا التقرير



252 

 

 تقرير قائمة املواد: -7

املواد املعرف  عة  قاعدة البيالات مةع إمكالية  اختيةار    ميكةةا من خالل هذا التقرير طباع  قالم  بأمساء 

أي معةومةةةات هلةةةا  

عالقةةةةةة  بةةةةةةاملواد 

وموجةةةودة يف بطاقةةة  

املةةادة لتظهةةر يف هةةذا 

التقرير  عةةد الضةغط   

عةةة  تقريةةر "قالمةة   

املةةةواد" مةةةن قالمةةة  

التقارير تظهةر لافةذة   

رروط التقريةر والةيت   

حتوي كما هو واضةه  

يف الشكل التالي عة  

 تالي :احلقول ال

تظهر يف هذل الةافذة عة  اليمني حقول ميكةةا تفعيةها مثل رمةز املةادة واسةم املةادة واملواصةفات    اخل       

وعةد تفعيةل أي حقةل مةن    

احلقول السابق  يظهةر هةذا   

احلقل عة  اليسار يف قسةم  

األعمةةدة يف التقريةةر حيةة   

أله ميكةةةا يف هةذل الةافةذة    

أا لةةتحكم برتتيةةب ظهةةور 

التقريةر مةن    هذل احلقول يف

خةةةةالل األسةةةةهم الةةةةزرق 

الظاهرة يف الزاوي  اليسةرى  

 كما يف الشكل التالي:
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 خيارات:

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار رقم متسةسل لةمواد الظاهرة يف هذا التقرير إظهار املسلسل: 

 لعرض التقرير عرض: 

 لطباع  التقرير السابق طباعة: 

 إلغالق التقرير إغالق: 

 ي مثال عن ظهور املعةومات يف هذا التقرير:وفيما ية

 

 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير قائمة املواد:

      تقرير باملواد املعرف  عة  قاعدة البيالات حبي  يظهر اسم كل مةادة ورمزهةا والوحةدة األوىل هلةا

 وسعر املستهة  لةوحدة األوىل 

  مع إظهار رقم متسةسل لةمواد الظاهرة يف هذا التقرير  قالم  بأمساء املواد املعرف 
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 ثامنًا: تقارير مستودعية إحصائية

 تقرير املواد األكثر رحبًا: -8

يعطيةا هذا التقرير معةومات إحاالي  هام  عن إمجالي أرباح املواد اليت لتعامةل بهةا يف رةركتةا ويقةوم     

إحاالي  هام  جدًا هي الرحبي  بالةسب  لسةعر البيةع،    أيضًا مبقارل  الربه مع سعر البيع ليعطيةا لسب 

وأيضًا يقوم مبقارل  الربه مع الكةف  ليعطيةا لسب  أخرى ال تقل أهمي  عةن الةسةب  السةابق  هةي لسةب       

 الرحبي  بالةسب  لةكةف   وحتتوي لافذة رروط هذا التقرير كما هو واضه يف الشكل التالي عة  ما يةي:

 

 حتديد الفهرس يتم عرض األرباح اإلمجالي  لةمواد اليت تقع ضمن هذا الفهرس عةد  فهرس املادة:

عةد حتديد الفرع يتم عرض األرباح اإلمجالي  لةمواد ضمن احلركات اليت متة  يف املسةتودعات    الفرع:

 املوجودة ضمن هذا الفرع 

كةات الةيت متة  يف هةذا     عةد حتديد املستودع يتم عرض األرباح اإلمجالي  لةمواد ضمن احلر املستودع:

 املستودع 

عةد حتديد مركز الكةف  يتم عةرض األربةاح اإلمجالية  لةمةواد وذلة  بالةسةب  حلركةات         مركز الكلفة:

 الفواتري اليت مت  لاا  مركز الكةف  اسدد 

حندد من خالل هذين احلقةني فرتة زمةي  فيتم عرض األرباح اإلمجالية  لةمةواد    من تاريخ، إىل تاريخ:

 ن الفواتري اليت يقع تارخيها يف هذا اجملال الزمين ضم
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حندد من خالل هذا احلقل لص فيتم حساب أرباح املةواد ضةمن الفةواتري الةيت حيةوي       البيان حيوي:

 بيالها هذا الةص 

حندد من خالل هذا احلقل لةص فيةتم حسةاب أربةاح املةواد ضةمن الفةواتري الةيت ال          البيان ال حيوي:

 حيوي بيالها هذا الةص 

عةد حتديد ررط متقدم لةمادة يتم عرض األرباح اإلمجالية  لةمةواد الةيت تةطبةق     شروط متقدمة للمادة: 

 عةيها هذل الشروط املتقدم  

اتورة يةتم عةرض األربةاح اإلمجالية  لةمةواد ضةمن       عةد حتديد ررط متقدم لةفة  شروط متقدمة للفاتورة:

 الفواتري اليت تةطبق عةيها هذل الشروط املتقدم  

حندد يف هذا احلقل عدد املواد اليت لرغب بعرضها يف التقرير الةهالي  فمةثاًل لةدخل الةرقم    عدد املواد: 

 عشرة فيتم عرض أكثر عشر مواد رحبًا يف الشرك  

احلقل ترتيب الةتالج اليت حنال عةيها تةازليةًا وذلة  حبسةب أحةد      يتم من خالل هذافرز حبسب: 

 اخليارات التالي :

 :عةد اختيار هذا اخليار يتم عرض املواد األكثر رحبًا وترتيبها حسةب إمجةالي    إمجالي الربح

 ربه كل مادة بشكل تةازلي 

  :ثر رحبةًا وترتيبهةا   عةد اختيار هذا اخليار يتم عرض املواد األكالرحبية بالنسبة لسعر البيع

 حسب رحبي  كل مادة بالةسب  لسعر البيع بشكل تةازلي 

 :عةد اختيار هةذا اخليةار يةتم عةرض املةواد األكثةر رحبةًا وترتيبهةا          الرحبية بالنسبة للكلفة

 حسب رحبي  كل مادة بالةسب  لةكةف  بشكل تةازلي 

عرض التقرير بها ومعادل هةذل العمةة    حندد من خالل هذين احلقةني العمة  اليت يتم العملة واملعادل: 

 بالةسب  لةعمة  األساسي  

حندد من خالل هذا الشريط احلقول اليت لرغب بعرضها يف التقرير الةهالي ومادر معظةم   حقول املادة:

هذل احلقول هو بطاق  املادة إضاف  إىل حقول إمجالي الةربه والرحبية  بالةسةب  لسةعر البيةع والرحبية        

  بالةسب  لةكةف 

تتار من هذا الشريط ألواع الفواتري اليت لريد عرض أرباح املواد لةحركات الةيت متة     أنواع الفواتري:

ضمن هذل الفواتري  فيمكن أا يكوا لديةا أكثر من فاتورة مبيع: فاتورة ملبيع اجلمة  وفاتورة ملبيع املفةرق  

 هذا الشريط فاتورة مبيع املفرق فقط ولريد أا لعرف أرباح املواد ضمن فواتري مبيع املفرق فةفعل من 
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 مالحظة:

يتم يف هذا الشريط فقط عرض الفواتري اليت فعل يف إعداداتها خيار " تؤثر عةة  األربةاح " وهةي بشةكل     

 أساسي فاتورتي املبيع ومردود املبيع 

 حيتوي هذا الشريط عة  اخليارات التالي :خيارات: 

  :يتم إظهار حقل "مسةسةل" يف التقريةر الةهةالي يعطةي     عةد تفعيل هذا اخليار إظهار املسلسل

 رقمًا متسةساًل لةةتالج واليت هي عبارة عن أسطر املواد 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض أرباح املواد ضمن الفواتري املثبت  الفواتري املثبتة 

   :تري غري املثبت  عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض أرباح املواد ضمن الفواالفواتري غري املثبتة 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم يف التقرير الةهالي إظهةار حقةل "الكمية     إظهار الكمية اإلمجالية

 اإلمجالي " وميثل هذا احلقل الكمي  اليت بعةاها واليت ولدت إمجالي الربه 

 :تكةفة   عةد تفعيل هذا اخليار يتم إخفاء املواد الةيت بعةاهةا بأقةل مةن ال     إخفاء املواد ا:اسرة

 وتولد عن ذل  خسارة وظهور إمجالي الربه برقم سالب 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض رمز املةادة وامسهةا يف حقةل واحةد     دمج رمز املادة مع املادة

 يف التقرير الةهالي 

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 قرير الةهالي يتم من خالل هذا الزر طباع  الت طباعة:

يتم من خالل هذا الزر عةرض التقريةر لةي  كأرقةام ولكةن كشةكل بيةالي  راجةع فقةرة           خمطط بياني:

 املخطط البيالي يف لهاي  التقارير 

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير      إغالق:

 والشكل التالي يعطيةا مثااًل عن ركل هذا التقرير:
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 املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير املواد األكثر رحبًا:أمثلة عملية عن 

    تقرير بأرباح مواد الشرك  كل مادة عة  حدة مع ترتيب الةتالج بشكل تةازلي حسةب إمجةالي

 الربه أو حسب الرحبي  بالةسب  لسعر البيع أو حبسب الرحبي  بالةسب  لسعر الكةف  

   تقرير بأكثر عشرة مواد رحبًا يف الشرك 

  تقرير بأرباح املواد من الفواتري املثبت  فقط 

  تقرير بأكثر مخس  مواد رحبًا يف فهرس املعةبات 

   تقرير بأكثر عشرة مواد رحبًا واملباع  من املستودع الرليسي لةشرك 

  تقرير بأكثر عشرة مواد رحبًا واملباع  لةزبوا طارق فقط 

  كةم  "قميص" تقرير بأكثر عشرة مواد رحبًا واليت حيوي امسها 

  تقرير بأكثر عشرة مواد رحبًا واليت مةشؤها صيين 

  تقرير بأكثر عشرة مواد رحبًا خالل الشهر األول 

      تقرير بأرباح املواد املباع  يف الشرك  مع إظهار الكمي  املباع  من كل مةادة والةيت ألتجة  هةذا

 الربه 

  بالةسب  لسعر البيةع والرحبية  بالةسةب      تقرير بأرباح املواد املباع  يف الشرك  مع إظهار الرحبي

 لسعر التكةف  

   تقرير بأرباح املواد املباع  يف فواتري مبيع اجلمة  فقط 

  "تقرير بأكثر عشرة مواد رحبًا من ضمن الفواتري اليت حيوي بيالها عبارة "رحن ررك  اهلرم 

 اليت قياسةها الر  ولولهةا   تقرير بأكثر عشرة مواد رحبًا يف فهرس األلبس  ذات املةشأ الفرلسي و

 أصفر 

  خمطط بيالي يوضه أكثر عشرة مواد رحبًا معروض  كمخطط بيالي 
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 تقرير املواد األكثر حركة: -2

يعطيةا هذا التقرير معةومات إحاالي  هام  عن إمجالي احلركات اليت متة  عةة  املةواد الةيت لتعامةل      

الكمي  أو بعدد الفواتري الذي حترك  فيهةا املةادة    بها يف رركتةا سواء كال  هذل احلركات بالقيم  أو ب

 ما يةي:وحتتوي لافذة رروط هذا التقرير كما هو واضه يف الشكل التالي عة  

 

 عةد حتديد الفهرس يتم عرض احلركات اإلمجالي  لةمواد اليت تقع ضمن هذا الفهرس  فهرس املادة:

عةد حتديد الفرع يتم عرض احلركات اإلمجالي  لةمواد املتحرك  ضمن املسةتودعات املوجةودة يف    الفرع:

 هذا الفرع 

 عةد حتديد املستودع يتم عرض احلركات اإلمجالي  لةمواد املتحرك  ضمن هذا املستودع  املستودع:

لة  بالةسةب  حلركةات    عةد حتديد مركز الكةف  يتم عرض احلركات اإلمجالي  لةمةواد وذ  مركز الكلفة:

 الفواتري اليت مت  لاا  مركز الكةف  اسدد 

حندد من خالل هذين احلقةةني فةرتة زمةية  فيةتم عةرض احلركةات اإلمجالية          من تاريخ، إىل تاريخ:

 لةمواد ضمن الفواتري اليت يقع تارخيها يف هذا اجملال الزمين 

ركات املواد ضمن الفواتري الةيت حيةوي   حندد من خالل هذا احلقل لص فيتم حساب ح البيان حيوي:

 بيالها هذا الةص 
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حندد من خالل هذا احلقل لص فيتم حساب حركةات املةواد ضةمن الفةواتري الةيت ال       البيان ال حيوي:

 حيوي بيالها هذا الةص 

 نوع التقرير: ويوجد هنا ا:يارين التاليني:

     :)ر يعطيةةا التقريةر لتيجة     عةةد تفعيةل هةذا اخليةا    إحصائي )مجةع اإلدخةاالت واإلخراجةات

 866قطةع بسةعر    3إحاالي  تعتمد عة  مجع أرقام اإلدخاالت واإلخراجات  فمثاًل إذا ارةرتيةا  

قطةع وقيمتهةا    4لرية فعةد طةب التقرير بالشةكل اإلحاةالي يعطيةةا     266لرية وبعةا قطع  بسعر 

 هي جمموع قيمييت الشراء واملبيع 

 عةةد تفعيةل هةذا اخليةار يعطيةةا التقريةر لتيجة         : ت(جةةةردي )طرح اإلخراجات من اإلدخاال

لةرية   866قطةع بسةعر    3جردي  تعتمد عة  طرح اإلخراجات من اإلدخاالت  فمثاًل إذا ارةرتيةا  

لرية فعةد طةب التقرير بالشكل اإلحاةالي يعطيةةا قطعةتني وقيمتهةا هةي       266وبعةا قطع  بسعر 

 الفرق بني الشراء واملبيع 

عةد حتديد ررط متقدم لةمادة يتم عرض احلركات اإلمجالي  لةمواد الةيت تةطبةق   ة: شروط متقدمة للماد

 عةيها هذل الشروط املتقدم  

عةد حتديد ررط متقدم لةفاتورة يتم عرض احلركةات اإلمجالية  لةمةواد ضةمن      شروط متقدمة للفاتورة:

 الفواتري اليت تةطبق عةيها هذل الشروط املتقدم  

هذا احلقل عدد املواد اليت لرغب بعرضها يف التقرير الةهالي  فمةثاًل لةدخل الةرقم    حندد يف عدد املواد: 

 عشرة فيتم عرض أكثر عشر مواد حرك  يف الشرك  

يتم من خالل هذا احلقل ترتيب الةتالج اليت حنال عةيها تةازليةًا وذلة  حبسةب أحةد     فرز حبسب: 

 اخليارات التالي :

 :اخليار يةتم عةرض املةواد األكثةر حركة  وترتيبهةا حسةب        عةد اختيار هذا  الكمية اإلمجالية

 الكمي  اإلمجالي  لكل مادة يف كاف  الفواتري بشكل تةازلي 

  :عةد اختيار هذا اخليار يتم عةرض املةواد األكثةر حركة  وترتيبهةا حسةب عةدد        عدد الفواتري

 فواتري كل مادة بشكل تةازلي 

 :عةد اختيار هذا اخليار يةتم عةرض املةواد األكثةر حركة  وترتيبهةا حسةب         القيمة اإلمجالية

 القيم  اإلمجالي  لكل مادة يف كاف  الفواتري بشكل تةازلي 

حندد من خالل هذين احلقةني العمة  اليت يتم عرض التقرير بها ومعادل هةذل العمةة    العملة واملعادل: 

 بالةسب  لةعمة  األساسي  
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ن خالل هذا الشريط احلقول اليت لرغب بعرضها يف التقرير الةهالي ومادر معظةم  حندد م حقول املادة:

 هذل احلقول هو بطاق  املادة إضاف  إىل حقول إمجالي القيم  وعدد الفواتري 

 حيتوي هذا الشريط عة  اخليارات التالي :خيارات: 

  :التقريةر الةهةالي يعطةي    عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار حقل "مسةسةل" يف  إظهار املسلسل

 رقمًا مسةساًل لةةتالج واليت هي عبارة عن أسطر املواد 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض حركات املواد ضمن الفواتري املثبت  الفواتري املثبتة 

   :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض احلركات ضمن الفواتري غري املثبت  الفواتري غري املثبتة 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم يف التقرير الةهالي إظهةار حقةل "الكمية     إلمجالية: إظهار الكمية ا

 .اإلمجالي "

 :عةد تفعيل هذا اخليار يةتم إخفةاء املةواد الةيت حتركة  خةار  اجملةال         إخفاء املواد الراكدة

 الزمين لةتقرير ولكةها مل تتحر  ضمن اجملال ذاته، أي ركدت ضمن اجملال الزمين لةتقرير 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض رمز املةادة وامسهةا يف حقةل واحةد     ز املادة مع املادة: دمج رم

 يف التقرير الةهالي 

 تتار من هذا الشريط ألواع الفواتري اليت لريد عرض حركات املواد اليت مت  ضمةها  أنواع الفواتري:

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  ة:طباع

يتم من خالل هذا الزر عةرض التقريةر لةي  كأرقةام ولكةن كشةكل بيةالي  راجةع فقةرة           خمطط بياني:

 املخطط البيالي يف لهاي  التقارير 

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير      إغالق:

 هذا التقرير:والشكل التالي يعطيةا مثااًل عن ركل  
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 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير املواد األكثر حركة:

      تقرير حبرك  مواد الشرك  كل مادة عة  حدة مع ترتيب الةتالج بشكل تةةازلي حسةب الكمية

 أو حسب القيم  أو حسب عدد الفواتري  

   تقرير بأكثر عشرة مواد حرك  يف الشرك 

  عشرة مواد حرك  من ضمن الفواتري املثبت  فقط تقرير بأكثر 

  تقرير بأكثر مخس  مواد مبيعًا يف فهرس املعةبات 

   تقرير بأكثر عشرة مواد مبيعًا واملباع  من املستودع الرليسي لةشرك 

  تقرير بأكثر عشرة مواد مبيعًا واملباع  لةزبوا طارق فقط 

  صيين تقرير بأكثر عشرة مواد مبيعًا واليت مةشؤها 

  "تقرير بأكثر عشرة مواد مبيعًا من ضمن الفواتري اليت حيوي بيالها عبارة "رحن ررك  اهلرم 

    تقرير بأكثر عشرة مواد مبيعًا يف فهرس األلبس  ذات املةشأ الفرلسي واليت قياسةها الر  ولولهةا

 أصفر 

  خمطط بيالي يوضه أكثر عشرة مواد مبيعًا معروض  كمخطط بيالي 
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 املواد الراكدة:تقرير  -3

يعطيةا هذا التقرير معةومات إحاالي  هام  عن املواد الراكدة يف رركتةا  وميكةةا مةن خةالل هةذا التقريةر أا     

لضع معيار الركود وفق ما يةاسب رركتةا، فرمبا يف الشركات اليت تبيع قطعًا مية  يكوا معيار الركود فيها 

يف الشركات اليت تتعامل مبواد رخيا  وبكميةات كةبرية يكةوا     عدم بيع أي قطع  خالل فرتة التقرير، بيةما

وحدة خالل فرتة التقرير  وعةد الضغط عة  تقرير املةواد الراكةدة    8666معيار الركود فيها بيع كمي  أقل من 

 من قالم  تقارير تظهر لافذة رروط التقرير الظاهرة يف الشكل التالي واليت حتوي احلقول التالي :

 
 عةد حتديد الفهرس يتم عرض املواد الراكدة ضمن هذا الفهرس  دة:فهرس املا

 عةد حتديد الفرع يتم عرض املواد الراكدة ضمن املستودعات املوجودة يف هذا الفرع  الفرع:

 عةد حتديد املستودع يتم عرض املواد الراكدة ضمن هذا املستودع  املستودع:

املواد الراكدة وذلة  بالةسةب  حلركةات الفةواتري الةيت       عةد حتديد مركز الكةف  يتم عرض مركز الكلفة:

 مت  لاا  مركز الكةف  اسدد 

حندد من خالل هذين احلقةةني فةرتة زمةية  فيةتم عةرض املةواد الراكةدة ضةمن          من تاريخ، إىل تاريخ:

 الفواتري اليت يقع تارخيها ضمن هذا اجملال الزمين 

حندد من خالل هذا احلقل لص فيتم عرض املواد الراكةدة ضةمن الفةواتري الةيت حيةوي       البيان حيوي:

 بيالها هذا الةص 
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حندد من خالل هذا احلقل لةص فيةتم عةرض املةواد الراكةدة ضةمن الفةواتري الةيت ال          البيان ال حيوي:

 حيوي بيالها هذا الةص 

 نوع التقرير: ويوجد هنا ا:يارين التاليني:

     :)عةةد تفعيةل هةذا اخليةار يعطيةةا التقريةر لتيجة         إحصائي )مجةع اإلدخةاالت واإلخراجةات

 866قطةع بسةعر    3إحاالي  تعتمد عة  مجع أرقام اإلدخاالت واإلخراجات  فمثاًل إذا ارةرتيةا  

قطةع وقيمتهةا    4لرية فعةد طةب التقرير بالشةكل اإلحاةالي يعطيةةا     266لرية وبعةا قطع  بسعر 

 مييت الشراء واملبيع هي جمموع قي

 )عةةد تفعيةل هةذا اخليةار يعطيةةا التقريةر لتيجة         : جةةةردي )طرح اإلخراجات من اإلدخاالت

لةرية   866قطةع بسةعر    3جردي  تعتمد عة  طرح اإلخراجات من اإلدخاالت  فمثاًل إذا ارةرتيةا  

وقيمتهةا هةي   لرية فعةد طةب التقرير بالشكل اإلحاةالي يعطيةةا قطعةتني     266وبعةا قطع  بسعر 

 الفرق بني الشراء واملبيع 

عةد حتديد ررط متقدم لةمادة يتم فقط عرض املةواد الراكةدة الةيت تةطبةق عةيهةا      شروط متقدمة للمادة: 

 هذل الشروط املتقدم  

عةد حتديد ررط متقدم لةفاتورة يتم عرض املةواد الراكةدة ضةمن الفةواتري الةيت       شروط متقدمة للفاتورة:

 الشروط املتقدم   تةطبق عةيها هذل

حندد يف هذا احلقل عدد املواد اليت لرغب بعرضها يف التقرير الةهالي  فمةثاًل لةدخل الةرقم    عدد املواد: 

عشرة فيتم عرض أكثر عشر مواد ركودًا يف الشرك ، أي أقل عشر مواد حرك  من حي  الكمي  أو القيم  

 أو عدد الفواتري 

يد املعيار الذي سيتم عة  أساسه أخةذ عتبة  الركةود  وهةو أحةد      يتم من خالل هذا احلقل حتداملعيار: 

 اخليارات التالي :

 :عةد اختيار هذا اخليار يتم عرض املةواد الراكةدة وترتيبهةا حسةب الكمية        الكمية اإلمجالية

 اإلمجالي  لكل مادة يف كاف  الفواتري بشكل تااعدي 

  :الراكدة وترتيبها حسب عدد فواتري كةل   عةد اختيار هذا اخليار يتم عرض املوادعدد الفواتري

 مادة بشكل تااعدي 

 :عةد اختيار هذا اخليار يتم عةرض املةواد الراكةدة وترتيبهةا حسةب القيمة         القيمة اإلمجالية

 اإلمجالي  لكل مادة يف كاف  الفواتري بشكل تااعدي 
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تري وذلة  يتبةع لةخيةار    حندد يف هذا احلقل رقم هو عبارة عن كمي  أو قيم  أو عدد فةوا  عتبة الركود:

الذي وضعةال يف حقل "املعيار" السابق فتكوا يف هةذل احلالة  املةواد الراكةدة هةي املةواد الةيت حتركة          

حبركات أقل أوتساوي هذل العتب   فمثاًل إذا وضعةا يف حقةل "املعيةار" عةدد الفةواتري ووضةعةا يف حقةل       

يف التقرير هي املواد اليت حترك  يف فةرتة التقريةر    عتب  الركود الرقم عشرة فتكوا املواد الراكدة الةاجت 

 بعدد فواتري أقل أو يساوي العشر فواتري 

حندد يف هذا احلقل الوحدة اليت يتم عرض التقريةر عةة  أساسةها ويةتم أيضةًا عةة  أساسةها        الوحدة: 

الثالثة ،  حتديد عتب  الركود  وهةا يوجد عدة خيةارات هةي الوحةدة األوىل، الوحةدة الثالية ، الوحةدة       

 الوحدة االفرتاضي  

حندد من خالل هذين احلقةني العمة  اليت يتم عرض التقرير بها ومعادل هةذل العمةة    العملة واملعادل: 

 بالةسب  لةعمة  األساسي  

حندد من خالل هذا الشريط احلقول اليت لرغب بعرضها يف التقرير الةهالي ومادر معظةم   حقول املادة:

 املادة إضاف  إىل حقول إمجالي القيم  وعدد الفواتري  هذل احلقول هو بطاق 

 حيتوي هذا الشريط عة  اخليارات التالي :خيارات: 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار حقل "مسةسةل" يف التقريةر الةهةالي يعطةي     إظهار املسلسل

 رقمًا متسةساًل لةةتالج واليت هي عبارة عن أسطر املواد 

  :تفعيل هذا اخليار يتم عرض حركات املواد الراكدة ضمن الفواتري املثبت   عةدالفواتري املثبتة 

   :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض حركات املواد الراكةدة ضةمن الفةواتري    الفواتري غري املثبتة

 غري املثبت  

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم يف التقرير الةهالي إظهةار حقةل "الكمية     إظهار الكمية اإلمجالية

 .اإلمجالي "

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض رمز املةادة وامسهةا يف حقةل واحةد     دمج رمز املادة مع املادة

 يف التقرير الةهالي 

تتار من هذا الشريط ألواع الفواتري اليت لريد عرض حركات املةواد الةيت متة  ضةمن      أنواع الفواتري:

 هذل الفواتري 

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:
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يتم من خالل هذا الزر عةرض التقريةر لةي  كأرقةام ولكةن كشةكل بيةالي  راجةع فقةرة           خمطط بياني:

 املخطط البيالي يف لهاي  التقارير 

 لافذة رروط التقرير      يتم من خالل هذا الزر إغالق إغالق:

والشكل التالي يعطيةا مثااًل عن ركل هذا التقرير وذل  يف حال كاا الفرز حبسب عةدد الفةواتري وعتبة     

 فواتري: 9الركود 

 
 

 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير املواد الراكدة:

  وحدة لقدي   86666من تقرير باملواد اليت تبة  مبيعاتهامن حي  القيم  أقل 

  قطع  896تقرير باملواد اليت تبة  مبيعاتهامن حي  الكمي  أقل من 

  فاتورة 29تقرير باملواداليت تبة  مبيعاتها من حي  عدد الفواتري أقل من 

  تقرير باملواد األكثر ركودًا من ضمن الفواتري املثبت  أو الفواتري غري املثبت  أو االثةتني معًا 

 واد ركودًا يف األرهر الثالث  األوىل أو ضمن فرتة زمةي  حمددة تقرير بامل 

  تقرير باملواد األكثر ركودًا ضمن فهرس املعةبات 

  تقرير باملواد األكثر ركودًا عة  حساب عميل حمدد 

    تقرير باملواد األكثر ركودًا عة  فرع معني فيتم األخذ بعني االعتبار فقط احلركات اليت مت  عةة

 ت الواقع  يف هذا الفرع املستودعا

     تقرير باملواد األكثر ركودًا عة  مستودع معني فيتم األخذ بعني االعتبار فقط احلركات الةيت متة

 عة  هذا املستودع 
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 تقرير حتليل حركة املواد: -4

مةادة  يعترب هذا التقرير من التقارير املهم  جدًا واليت متكةةا من متابع  التغريات اليت طرأت عة  حرك  

معية  أو جمموع  من املواد خالل عدة فةرتات زمةية  يةتحكم يف حتديةدها املسةتخدم فاألسةاس يف هةذا        

التقرير هو الزمن ومعرف  تفاصيل زمةي  أما املعةومات اليت هلا عالق  باملادة أو جمموع  املواد فةال تظهةر   

ةية   فاألسةطر يف هةذا التقريةر     تفايةي  عة  مستوى املادة بل تظهر تفايةي  عة  مستوى الفةرتات الزم 

متثل الفرتات الزمةي  ولي  املواد  وحتوي لافذة رروط هذا التقرير عة  احلقول التالية  كمةا يف الشةكل    

 التالي:

 

 حندد يف هذا احلقل مادة ما فيتم حتةيل حرك  هذل املادة  املادة:

 ا الفهرس حندد يف هذا احلقل فهرس املادة فيتم حتةيل حرك  هذ فهرس املادة:

حندد يف هذا احلقل فرع من فروع الشرك  فيتم عرض حتةيل حرك  املواد لةحركةات الةيت متة      الفرع:

 يف مستودعات هذا الفرع 

حندد يف هةذا احلقةل مسةتودع مةن مسةتودعات الشةرك  فيةتم عةرض حتةيةل حركة  املةواد             املستودع:

 لةحركات اليت مت  ضمن هذا املستودع 
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 هذا احلقل مركز كةف  ما فيتم عةرض حتةيةل حركة  املةواد لةحركةات املرتبطة        حندد يف مركز الكلفة:

 مبركز الكةف  اسدد 

 حندد من خالل هذين احلقةني جمال زمين لةتقرير  من تاريخ، إىل تاريخ:

 ميكةةا من خالل هذا الشرط أا حندد الوحدة اليت سيتم عرض التقرير عة  أساسها الوحدات: 

يف هذا احلقل حساب عميل من عمالء الشرك  زبولةًا كةاا أو مةورد فيةتم عةرض       حندد حساب العميل:

 حتةيل حرك  املواد من ضمن فواتري هذا العميل 

ميكةةا حتديد مةدوب مبيعات يف هذا احلقل فيتم عرض حتةيةل حركة  املةواد وذلة       مندوب املبيعات:

 لةفواتري املرتبط  بهذا املةدوب 

احلقل لص فيتم عرض حتةيل حركة  املةواد ضةمن الفةواتري الةيت حيةوي       حندد يف هذا  البيان حيوي:

 بيالها هذا الةص 

حندد يف هذا احلقل لص فيتم عرض حتةيل حرك  املواد ضمن الفواتري اليت ال حيوي  البيان ال حيوي:

 بيالها هذا الةص 

 مت ررحها عةد ررح تقرير حرك  فواتري تفايةي   شروط متقدمة للمةةةادة:

 مت ررحها عةد ررح تقرير حرك  فواتري تفايةي   تقدمة للفاتورة:شروط م

حندد يف هذا احلقل طريق  دفع فيتم عرض حتةيل حرك  املةواد ضةمن الفةواتري املرتبطة       طريقة الدفع:

 بطريق  الدفع اسددة 

 نوع التقرير: ويوجد هنا ا:يارين التاليني:

     :)تفعيةل هةذا اخليةار يعطيةةا التقريةر لتيجة        عةةد  إحصائي )مجةع اإلدخةاالت واإلخراجةات

 866قطةع بسةعر    3إحاالي  تعتمد عة  مجع أرقام اإلدخاالت واإلخراجات  فمثاًل إذا ارةرتيةا  

قطةع وقيمتهةا    4لرية فعةد طةب التقرير بالشةكل اإلحاةالي يعطيةةا     266لرية وبعةا قطع  بسعر 

  تتحدد حبسب سعر اجلرد الذي حنددل يف حقل "سعر اجلرد"

 )عةةد تفعيةل هةذا اخليةار يعطيةةا التقريةر لتيجة         : جةةةردي )طرح اإلخراجات من اإلدخاالت

لةرية   866قطةع بسةعر    3جردي  تعتمد عة  طرح اإلخراجات من اإلدخاالت  فمثاًل إذا ارةرتيةا  

لرية فعةد طةب التقرير بالشكل اإلحاالي يعطيةا قطعتني وقيمتها تتحةدد   266وبعةا قطع  بسعر 

 سعر اجلرد الذي حنددل يف احلقل التالي حبسب 

حندد يف هذا احلقل طريق  تسعري الكمي  الظةاهرة يف هةذا التقريةر والةيت سةيتحدد عةة         سعر اجلرد:

 أساسها قيم  املواد 
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حندد يف هذا احلقل العمة  اليت سيتم عرض التقرير من خالهلا ومعةادل هةذل العمةة      العملة، املعادل:

 بالةسب  لةعمة  األساسي  

 حيوي رريط خيارات عة  اخليارات التالي : خيارات:

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار رقم متسةسل لألسطر الظاهرة يف هذا التقرير إظهار املسلسل 

 :د تفعيل هذا اخليار يتم عرض احلرك  الشهري  لةمواد من الفواتري املثبت  عة الفواتري املثبتة 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض حرك  املواد من الفواتري غري املثبت  الفواتري غري املثبتة : 

 عةد تفعيل هذا اخليار ال يتم أخذ الضريب  عة  القيم  املضةاف   عدم اعتبار ضريبة القيمة املضافة :

 العتبار عةد حساب القيم  بعني ا

  تفعيل هذا اخليار يتم إظهار الفرتات الفارغة  أمةا عةةد عةدم تفعيةل      إظهار الفرتات الفارغة: عند

 هذا اخليار فيتم إخفاء الفرتات اليت مل تتحر  فيها املادة 

  :ويوجد هةا ثالث  خيارات تتحكم بطول الفرتة اليت تظهر يف التقرير:الفرتة 

 يومي.

 أسبوعي.

 هري.ش

  :ويوجد هةا خيارين:عمود اإلظهار 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار عمود الكمي  الكمية: 

 : عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار عمود اإلمجالي اإلمجالي

 ميكةةا من خالل هذا اخليار أا لتحكم باحلقول الظاهرة يف هذا التقرير ويوجةد هةةا   حقول الكمية:

 التالي :اخليارات الثالث  

 : وهي كمي  أو قيم  اإلدخاالت دخول

 : وهي كمي  أو قيم  اإلخراجات خروج

 : وهي كمي  أو قيم  الرصيد الرصيد

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عةد احتسةاب حركة  املةادة يف كةل فةرتة مةن       اعتماد القيم الرتاكمية

عةةدي يف الشةهر األول كمية      الفرتات اضاف  الفرتات السابق  هلا أي عةة  سةبيل املثةال إذا كةاا    

قطع  فإله عةد تفعيل هذا اخليار يتم مجع كمية  الشةهر األول    89قطع والشهر الثالي  86خارج  

 قطع يف رصيد الشهر الثالي  29والثالي فيابه 
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حندد من خالل هذا الشريط ألواع الفواتري املطةوب  يف هذا التقريةر  فمةثاًل حنةدد فةاتورة     أنواع الفواتري:

بيع فقط فيتم عرض حتةيل حرك  املبيعات أو حندد فةاتورة الشةراء فقةط فيةتم عةرض حتةيةل حركة         امل

 املشرتيات فقط 

 : يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق    عرض

 طباعة التقرير النهائي. : يتم من خالل هذا الزرطباعة

 قرير كمخطط بيالي ميكةةا من خالل هذا الزر استعراض الت خمطط بياني:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير إغالق:

 واألركال التالي  توضه طريق  ظهور هذا التقرير كأرقام وكمخطط بيالي:
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 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير حتليل حركة املواد:

  بالقيم  خالل األرهر الست  األوىل حبي  تظهر مقسةم   تقرير حتةيةي حلرك  مبيعات مادة القطن

 بشكل رهري 

      تقرير حتةيةي حلرك  مشرتيات فهرس مواد األدوات املةزلي  بالكمي  خةالل الشةهر األول حبية

 تظهر مقسم  إىل األسابيع املكول  هلذا الشهر 

   األوىل حبي  تظهةر كمية    تقرير حتةيةي حلرك  مبيعات مادة السكر بالكمي  خالل األرهر الست

 الدخول وكمي  اخلرو  والرصيد 

  تقرير لتحةيل حرك  مبيعات مادة القطن بالكمي  لةزبوا طارق 

     خمطط بيالي يبني حتةيل حرك  مبيعات مادة القطن خالل فرتة رهر حي  يوضةه هةذا املخطةط

 التااعد والتةازل يف مبيعات مادة القطن خالل هذا الشهر 
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 كة الشهرية للمواد:تقرير احلر -9

يفيدلا هذا التقرير بشكل أساسي يف عمةيات املقارل  بني حركات املواد وذل  خالل عةدة أرةهر أو عةدة    

أسابيع أو عدة أيام  فمثاًل ميكةةا أا لقارا مبيعات املواد خةالل عةدة أرةهر أو لقةارا مشةرتيات املةواد       

و من حية  االثةةني معةًا  وحتةوي لافةذة      خالل عدة أرهر وذل  من حي  الكمي  أو من حي  السعر أ

 رروط التقرير كما يوضه الشكل التالي عة  مايةي:

 

 حندد يف هذا احلقل مادة ما فيتم عرض احلرك  الشهري  هلذل املادة املادة: 

حندد يف هذا احلقل فهرس املادة فيتم عرض احلرك  الشهري  لةمواد اليت تقع ضمن هةذا  فهرس املادة: 

 الفهرس 

حندد يف هذا احلقل فرع من فروع الشرك  فيتم عرض احلركة  الشةهري  لةمةواد لةحركةات الةيت      الفرع: 

 مت  يف مستودعات هذا الفرع 

حنةةدد يف هةةذا احلقةةل مسةةتودع مةةن مسةةتودعات الشةةرك  فيةةتم عةةرض احلركةة  الشةةهري    املسةةتودع: 

 لةموادلةحركات اليت مت  ضمن هذا املستودع 
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ذا احلقل مركز كةف  ما فيتم عرض احلرك  الشهري  لةمواد لةحركات املرتبطة   حندد يف ه مركز الكلفة:

 مبركز الكةف  اسدد 

 ميكةةا من خالل هذا الشرط أا حندد الوحدة اليت سيتم عرض التقرير عة  أساسها الوحدات: 

 حندد من خالل هذين احلقةني جمال زمين لةتقرير  من تاريخ، إىل تاريخ:

د يف هذا احلقل حساب عميل من عمالء الشرك  زبولةًا كةاا أو مةورد فيةتم عةرض      حند حساب العميل:

 احلرك  الشهري  لةمواد من ضمن فواتري هذا العميل 

ميكةةا حتديد مةدوب مبيعات يف هذا احلقةل فيةتم عةرض احلركة  الشةهري  لةمةواد        مندوب املبيعات:

 وذل  لةفواتري املرتبط  بهذا املةدوب 

د يف هذا احلقل لص فيتم عرض احلرك  الشهري  لةمواد ضمن الفواتري الةيت حيةوي   حند البيان حيوي:

 بيالها هذا الةص  

حندد يف هذا احلقل لص فيتم عرض احلرك  الشهري  لةمةواد ضةمن الفةواتري الةيت ال      البيان ال حيوي:

 حيوي بيالها هذا الةص 

  الشةهري  لةمةواد ضةمن الفةواتري     حندد يف هذا احلقل طريقة  دفةع فيةتم عةرض احلركة     طريقة الدفع: 

 املرتبط  بطريق  الدفع اسددة 

 ويوجد هةا اخليارين التاليني:نوع التقرير: 

     :)عةةد تفعيةل هةذا اخليةار يعطيةةا التقريةر لتيجة         إحصائي )مجةع اإلدخةاالت واإلخراجةات

 866بسةعر  قطةع   3إحاالي  تعتمد عة  مجع أرقام اإلدخاالت واإلخراجات  فمثاًل إذا ارةرتيةا  

 4لرية فعةد طةب التقرير بالشكل اإلحاالي يعطيةا احلرك  الشهري   266لرية وبعةا قطع  بسعر 

 قطع وقيمتها تتحدد حبسب سعر اجلرد الذي حنددل يف حقل "سعر اجلرد" 

 )عةةد تفعيةل هةذا اخليةار يعطيةةا التقريةر لتيجة         : جةةةردي )طرح اإلخراجات من اإلدخاالت

لةرية   866قطةع بسةعر    3طرح اإلخراجات من اإلدخاالت  فمثاًل إذا ارةرتيةا  جردي  تعتمد عة  

لةرية فعةةد طةةب التقريةر بالشةكل اإلحاةالي يعطيةةا احلركة  الشةهري            266وبعةا قطع  بسعر 

 قطعتني وقيمتها تتحدد حبسب سعر اجلرد الذي حنددل يف احلقل التالي 

ية  الظةاهرة يف هةذا التقريةر والةيت سةيتحدد عةة         حندد يف هذا احلقل طريق  تسعري الكمسعر اجلرد: 

 أساسها قيم  املواد 

 مت ررحها عةد ررح تقرير حرك  فواتري تفايةي   شروط متقدمة للمةةةادة:

 مت ررحها عةد ررح تقرير حرك  فواتري تفايةي   شروط متقدمة للفاتورة:
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ترتيب الةتالج الظاهرة يف التقريةر  يتم من خالل هذا احلقل اختيار طريق  فرز: ترتيب النتائج حسب: 

 واليت هي عبارة عن أسطر املواد ويوجد لديةا هةا اخليارات التالي :

 .رمز املادة 

 .اسم املادة 

 .رمز الفهرس ثم اسم املادة 

حندد يف هذا احلقل العمة  اليت سيتم عرض التقرير من خالهلةا ومعةادل هةذل العمةة      العملة، املعادل: 

 ساسي  بالةسب  لةعمة  األ

ميكةةا من خالل هذا الشريط أا تتار احلقول الةيت سةتظهر يف هةذا التقريةر والةيت يةتم        حقول املادة:

 جةبها من بطاق  املادة 

 حيوي رريط خيارات عة  اخليارات التالي :خيارات: 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار رقم متسةسل لألسطر الظاهرة يف هذا التقرير  إظهار املسلسل 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض احلرك  الشهري  لةمواد من الفواتري املثبت  الفواتري املثبتة 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض احلرك  الشةهري  لةمةواد مةن الفةواتري غةري      الفواتري غري املثبتة

 املثبت  

  :عةن احلركة  الشةهري     عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار حقل الكمي  والةذي يعةرب   إظهار الكمية

 لةمادة بالكمي  

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار حقل القيمة  والةذي يعةرب عةن احلركة  الشةهري        إظهار القيمة

 بالقيم   لةمادة

  :عةد تفعيل هذا اخليار تظهر الفرتات اليت مل يتم فيها أي حرك  أما عةد إظهار الفرتات الفارغة

 هذل الفرتات  عدم تفعيل هذا اخليار فيتم إخفاء

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم فال الكمية  الةواردة يف الفةاتورة يف حقةل اهلدية  عةن       إظهار اهلدية

 الكمي  الواردة يف حقل الكمي  األساسي 

 :عةد تفعيل هذا اخليار ال يتم أخذ الضريب  عة  القيم  املضةاف    عدم اعتبار ضريبة القيمة املضافة

 بعني االعتبار عةد حساب القيم  

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم دمج رمز املادة واسم املادة وإظهارهما يف حقةل  دمج رمز املادة مع املادة

 واحد يف التقرير 
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  :ر يف هذا التقرير فال يةزمةا برلامج امليزاا يتيه لةا هذا اخليار أا حندد الفرتات اليت ستظهالفرتة

دوت ل  أا يتم عرض التقرير عة  أساس فرتات رهري  بل ميكةةا أا حندد الفرتات عة  أسةاس  

 يومي أو أسبوعي أو رهري 

حندد من خالل هذا الشريط ألواع الفواتري املطةوب  يف هذا التقريةر  فمةثاًل حنةدد فةاتورة     أنوع الفواتري: 

ط فيتم عرض احلركة  الشةهري  لةمبيعةات أو حنةدد فةاتورة الشةراء فقةط فيةتم عةرض احلركة            املبيع فق

 الشهري  لةمشرتيات فقط 

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  إغالق:

 والشكل التالي يعطيةا مثااًل عن كيفي  ظهور هذا التقرير:
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 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير احلركة الشهرية للمواد:

  أو بالكميةة  أو احلركةة  الشةةهري  ملبيعةةات فهةةرس األلبسةة  خةةالل األرةةهر السةةت  األوىل بالقيمةة  

 باالثةتني معًا 

     احلرك  اليومي  ملبيعات فهرس األلبس  ضمن األسبوع األول من رهر متةوز بالقيمة  أو بالكمية  أو

 باالثةتني معًا 

     احلرك  الشهري  لةمواد مع األخذ بعني االعتبار أا يكوا لوع التقرير إحاةالي أي أا يةتم مجةع

 اإلدخاالت مع اإلخراجات 

   األسبوعي  ملشرتيات املواد من ضمن الفواتري املثبت  فقط احلرك 

  احلرك  الشهري  ملبيعات املواد واليت قام ببيعها مةدوب املبيعات عماد 

   احلرك  الشهري  ملبيعات فهرس األدوات املةزلي  واليت مت بيعها من مستودع الاال  الرليسي 

  احلرك  الشهري  ملبيعات املواد لةزبوا طارق 

 رك  الشهري  ملشرتيات املواد وذلة  مةن الفةواتري الةيت حيةوي بيالهةا عبةارة "رةحن رةرك           احل

 الشام" 

  " احلرك  الشهري  ملبيعات املواد واليت حيوي امسها كةم  "رار 

  



276 

 

 تقرير حركة العمالء حسب املواد: -6

فرادة وخاوصي  هةذا التقريةر    يعترب هذا التقرير من التقارير الفريدة واهلام  جدًا يف برلامج امليزاا وتأتي

من طبيعته التقاطعي  حي  أله يقاطع وبشكل واضه جدًا بني معةومات العميل ومعةومات املواد، فأسطر 

هذا التقرير عبارة عن العمالء سواء كالوا زبالن أو موردين وأعمدة هذا التقرير عبةارة عةن املةواد، وبةذل      

رك  املواد  يةتم هةذا التجميةع بةةاء عةة  العمةالء الةذين        فإله يعطيةا معةومات واضح  وجتميعي  عن ح

حترك  عةيهم هذل املواد وذل  ضمن رروط مرلة  وواسةع  جةدًا ميكةن لةمسةتخدم الةتحكم بهةا وصةواًل         

لةتقرير املطةوب  عةد الضغط عة  تقرير "حرك  العمالء حسب املةواد" مةن قالمة  التقةارير تظهةر لافةذة       

 هو واضه يف الشكل التالي عة  احلقول التالي : رروط التقرير واليت حتوي كما

 

 شروط العمالء:

 حندد يف هذا احلقل حساب فرعي أو حساب رليسي كالزبالن أو املوردين      اخل  احلساب:
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حندد يف هذا احلقل رروط متقدم  لةعميل حبي  يتم طةب التقرير لةعمالء الذين شروط متقدمة للعميل: 

الشروط  وهذل الشروط تتعةق باحلقول املوجودة يف بطاق  العميل كاالسم واجلوال تةطبق عةيهم هذل 

 واهلاتف واملدية    اخل 

 شروط املواد:

 حندد يف هذا احلقل مادة فيتم عرض التقرير هلذل املادة فقط املادة: 

 ذا الفهرس حندد يف هذا احلقل فهرس لةمواد فيتم عرض التقرير لةمواد املوجودة يف هفهرس املواد: 

ميكةةا من خالل هذل الشروط أا حندد املواد اليت يتم أخذها بعني االعتبار عةد  شروط متقدمة للمادة:

طةب هذا التقرير وذل  من خالل املعةومات املوجودة يف بطاق  املادة  فمثاًل ميكةةا أا لطةب تقرير حرك  

العمالء حسب املواد لةمواد اليت 

ع ررط ( من خالل وضMقياسها )

متقدم يف لافذة الشروط املتقدم  وهو: 

( كما يف Mحقل القياس يساوي )

 الشكل التالي:

حندد يف هذا احلقل فرع فيتم عرض التقرير من الفواتري اليت حترك  عة  مستودعات هذا  الفرع:

 الفرع 

 حندد يف هذا احلقل مستودع فيتم عرض التقرير من الفواتري اليت حترك  عة  هذا املستودع  املستودع:

حندد يف هذا احلقل مركز كةف  فيتم عرض هذا التقرير من الفواتري اليت مت  عة  مركز  مركز الكلفة:

 الكةف  اسدد يف هذا احلقل 

 لةتقرير حندد يف هذين احلقةني جمال زمين من تاريخ، إىل تاريخ: 

 ويوجد ضمن الوحدات اخليارات التالي :الوحدات: 

o .الوحدة األوىل 

o .الوحدة الثانية 

o .الوحدة الثالثة 

o :عةد اختيار هذا اخليار يتم عرض التقرير بالوحدة اليت فعةةا جبالبها خيةار   الوحدة االفرتاضية

هةي الوحةدة األوىل أو   افرتاضي يف بطاق  املادة يف صفح  الوحدات  وميكن أا تكوا هذل الوحةدة  

 الثالي  أو الثالث  
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لقوم بتحديد أحد مةدوبي املبيعات يف هذا احلقل فيتم عرض التقرير من الفواتري مندوب املبيعات: 

 املرتبط  مع مةدوب املبيعات اسدد 

 لدخل يف هذا احلقل لص فيتم عرض التقرير من الفواتري اليت حيوي بيالها هذا الةص  البيان حيوي:

لدخل يف هذا احلقل لص فيتم عرض التقرير من الفواتري اليت الحيوي بيالها هذا  البيان ال حيوي:

 الةص 

 ويوجد هةا اخليارين التاليني:نوع التقرير: 

     :)عةةد تفعيةل هةذا اخليةار يعطيةةا التقريةر لتيجة         إحصائي )مجةع اإلدخةاالت واإلخراجةات

 866قطةع بسةعر    3خراجات  فمثاًل إذا ارةرتيةا  إحاالي  تعتمد عة  مجع أرقام اإلدخاالت واإل

قطةع وقيمتهةا    4لرية فعةد طةب التقرير بالشةكل اإلحاةالي يعطيةةا     266لرية وبعةا قطع  بسعر 

 تتحدد حبسب سعر اجلرد الذي حنددل يف حقل "سعر اجلرد" 

 )عةةد تفعيةل هةذا اخليةار يعطيةةا التقريةر لتيجة       : جةةةردي )طرح اإلخراجات من اإلدخاالت  

لةرية   866قطةع بسةعر    3جردي  تعتمد عة  طرح اإلخراجات من اإلدخاالت  فمثاًل إذا ارةرتيةا  

لرية فعةد طةب التقرير بالشكل اإلحاالي يعطيةا قطعتني وقيمتها تتحةدد   266وبعةا قطع  بسعر 

 حبسب سعر اجلرد الذي حنددل يف احلقل التالي 

لكمي  الظاهرة يف هذا التقرير واليت سيتحدد عة  حندد يف هذا احلقل طريق  تسعري ا سعر اجلرد:

 أساسها قيم  املواد 

حندد يف هذا احلقل رروط متقدم  لةفاتورة حبي  يتم عرض التقرير من ضمن شروط متقدمة للفاتورة: 

الفواتري اليت تةطبق عةيها الشروط املتقدم   وقد مت ررح هذل الشروط بشكل تفايةي عةد ررح تقرير 

  تفايةي  حرك  فواتري

حندد يف هذا احلقل املعيار الذي لريد أا لفرز احلسابات الظاهرة يف هذا فرز: ترتيب النتائج حبسب: 

التقرير عة  أساسه  ويوجد يف هذا احلقل ثالث  خيارات: رمز احلساب، اسم احلساب، رمز احلساب 

 الرليسي ثم اسم احلساب 

اليت لرغب بعرض التقرير عة  أساسها ومعادل هذل العمة  : حندد يف هذا احلقل العمة  العملة، املعادل

 بالةسب  لةعمة  األساسي  

": حندد من خالل هذا الشريط احلقول اليت هلا عالق  باحلساب واليت لرغب شريط "حقول احلساب

 بظهورها يف التقرير كرمز احلساب واحلساب الرليسي واحلساب اخلتامي    اخل 

 ط خيارات عة  اخليارات التالي :حيوي رريشريط "خيارات": 
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 عةد تفعيل هذا اخليار يظهر رقم متسةسل لةحسابات الظاهرة يف هذا التقرير * إظهار املسلسل: 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم حتةيل حرك  احلساب من ضمن القيود املرحة  * الفواتري املثبتة: 

 حتةيل حرك  احلساب من ضمن القيود غري املرحة  عةد تفعيل هذا اخليار يتم *الفواتري غري املثبتة: 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم فال كمي  اهلدي  عن الكمي  األساسي  وإظهارها يف حقل * إظهار اهلدية: 

 مستقل يف التقرير 

عةد تفعيل هذا اخليار ال يتم أخذ الضريب  عة  القيم  املضاف   * عدم اعتبار ضريبة القيمة املضافة:

 عتبار يف التقرير بعني اال

عةد تفعيل هذا اخليار يتم دمج رمز احلساب وامسه الظاهرين يف هذا * دمج رمز احلساب مع االسم: 

 التقرير وإظهارهما يف حقل واحد 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم تغيري ركل التقرير وعرضه بشكل أفقي حي  يتم عرض املواد * عرض أفقي: 

عرضها كأعمدة  وميكةةا مالحظ  الفرق بني الوضع األصةي كأسطر حت  كل حساب عوضًا عن 

 لةتقرير ووضعه بعد تفعيل اخليار من خالل مالحظ  الشكةني التاليني:

 وضع التقرير بدوا تفعيل هذا اخليار ) الوضع األصةي (:

 

 وضع التقرير بعد تفعيل هذا اخليار ) عرض أفقي (:
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 يتم إظهار حقل لةكمي  اليت حترك  من املادة عةد تفعيل هذا اخليار * إظهار الكمية: 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار حقل لةقيم  اليت حترك  من املادة * إظهار القيمة: 

 شريط "جتميع حبسب حقول املادة ":

يعد هذا اخليار من اخليارات اهلام  جدًا يف هذا 

التقرير حي  يساهم هذا اخليار يف تغيري ركل التقرير 

صًا حقول املواد حي  يتم جتميع املواد حبسب وخاو

الشرط الذي وضعةال  ولتوضيه ذل  لطرح املثال 

التالي: بفرض ذات معطيات املثال السابق وبفرض ألةا 

لريد جتميع حقول املواد حبسب الفهرس وكال  

 رجرة املواد كما يف الشكل التالي:

 " عةدها يظهر التقرير كما يف الشكل التالي:فعةد تفعيل خيار "جتميع حقول املواد حبسب" "الفهرس
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لالحظ يف الشكل السابق أله مت استبدال أمساء املواد بأمساء الفهارس ومت جتميع املعةومات حبسب هذل 

 الفهارس 

ميكةةا من خالل هذا الشريط اختيار ألواع الفواتري اليت لرغب بظهور أثرها يف  شريط أنواع الفواتري:

التقرير  فمثاًل عةد اختيار فاتورة املبيع فقط عةدها يظهر يف التقرير حرك  العمالء حسب املواد من فواتري 

 املبيع فقط أي حرك  العمالء حسب املواد املباع  فقط 

 لعرض التقرير عرض: 

 ع  التقرير السابق لطباطباعة: 

 لعرض معةومات التقرير عة  ركل خمطط بيالي خمطط بياني: 

 وفيما يةي مثال ملخطط بيالي هلذا التقرير مستمد من بيالات املثال السابق:

 

 إلغالق التقرير إغالق: 
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 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير حركة العمالء حبسب املواد:

  تقرير حلرك  الزبوا طارق عة  املواد اليت بعةال إياها 

  تقرير حلرك  الزبالن عة  املواد املباع  هلم خالل الشهر األول 

  تقرير حلرك  الزبالن عة  فهرس مواد املعةبات 

  تقرير حلرك  الزبالن عة  مواد الشرك  من الفواتري املثبت  فقط 

 خالل األرهر الثالث  األوىل تقرير حلرك  زبالن دمشق عة  مواد الشرك   

  تقرير حلرك  موردي الشرك  عة  املواد اليت مادرها يف بطاق  املادة فرلسي 

  تقرير حلرك  زبالن الشرك  عة  موادها مع جتميع الةتالج حبسب لوا املواد 

  تقرير حلرك  الزبالن حسب املواد من فواتري املبيع فقط 

  مع اختيار لوع التقرير جردي حبية  يةتم طةرح اإلخراجةات     تقرير حبرك  املوردين حسب املواد

)مردود املشرتيات( من اإلدخاالت )املشرتيات( أي تظهر يف التقرير صايف الكمي  املشرتاة مةن كةل   

 مادة من كل مورد عة  حدى 

  خمطط بيالي يبني حرك  الزبالن حسب املواد املباع  هلم خالل الشهر األول 
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 الي  لةمواد والفهارس:تقرير احلرك  اإلمج -7

ميكةةا هذا التقرير من احلاول عة  معةومات إمجالي  عن احلركات اليت مت  إما بشكل تفايةي لكةل  

مادة أو بشكل إمجالي عةة  مسةتوى الفهةارس أو إظهةار املةواد والفهةارس معةًا وحتوي لافةذة الشةروط          

 لتالي :األساسي  لةتقرير كما هو واضه يف الشكل التالي عة  احلقول ا

 

 حندد يف هذا احلقل مادة فيتم عرض احلرك  اإلمجالي  هلذل املادة املادة: 

 حندد يف هذا احلقل فهرس لةمادة فيتم عرض احلرك  اإلمجالي  هلذا الفهرس فهرس املادة: 

حندد يف هذا احلقل فرع من فروع الشرك  فيتم عرض احلرك  اإلمجالي  لةمواد ضمن احلركات  الفرع:

 اليت مت  عة  املستودعات الواقع  يف هذا الفرع 

حندد يف هذا احلقل مستودع من مستودعات الشرك  فيتم عرض احلرك  اإلمجالي  لةمواد  املستودع:

 ستودع والفهارس ضمن احلركات اليت مت  عة  هذا امل

حندد يف هذا احلقل مركز كةف  فيتم عرض احلرك  اإلمجالي  لةمواد والفهارس ضمن  مركز الكلفة:

 الفواتري املرتبط  مبركز الكةف  اسدد 

حندد من خالل هذين احلقةني جمال زمين فيتم عرض احلرك  اإلمجالي  لةمواد من تاريخ، إىل تاريخ: 

 والفهارس ضمن هذا اجملال الزمين 
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لدخل يف هذا احلقل لص ما فيتم عرض احلرك  اإلمجالي  لةمواد والفهارس ضمن  البيان حيوي:

 الفواتري اليت حيوي بيالها هذا الةص 

لدخل يف هذا احلقل لص ما فيتم عرض احلرك  اإلمجالي  لةمواد والفهارس ضمن  البيان ال حيوي:

 الفواتري اليت ال حيوي بيالها هذا الةص 

 كما مت ررحها يف تقرير حرك  فواتري تفايةي   للمادة:شروط متقدمة 

 كما مت ررحها يف تقرير حرك  فواتري تفايةي   شروط متقدمة للفاتورة:

 تتار من خالل هذا احلقل طريق  لتسعري الكمي  الواردة يف هذا التقرير يف حقل الرصيد سعر اجلرد: 

 لةفرز:وهةا يوجد ثالث  خيارات فرز: ترتيب النتائج حسب: 

 .رمز املادة 

 .اسم املادة 

 .رمز الفهرس ثم اسم املادة 

ميكةةا من خالل هذا احلقل اختيار الوحدة اليت لرغب بعرض التقرير عة  أساسها ويوجد يف الوحدات:

 هذا احلقل اخليارات التالي :

 .الوحدة األوىل 

 .الوحدة الثانية 

 .الوحدة الثالثة 

 .الوحدة االفرتاضية 

 ت.إظهار كل الوحدا 

 .إظهار الوحدة احلرة 

حندد من خالل هذين احلقةني العمة  اليت لريد عرض التقرير عة  أساسها ومعادل  العملة واملعادل:

 هذل العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  

ميكةةا من خالل هذا الشريط اختيار احلقول اليت لرغب بظهورها يف هذا التقرير واملرتبط   حقول املادة:

 باحلقول املوجودة يف بطاق  املادة بشكل مبارر 

 ويوجد ضمن هذا الشريط اخليارات التالي :خيارات: 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إدرا  رقم متسةسل لألسطر الظاهرة يف هذا التقرير إظهار املسلسل 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض التقرير من الفواتري املثبت   الفواتري املثبتة 
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  عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض التقرير من الفواتري غري املثبت   غري املثبتة:الفواتري 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض فهارس املواد يف هذا التقرير إظهار فهرس املواد 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض املواد بشكل تفايةي يف هذا التقرير  إظهار املواد 

 ميكةةا مالحظ  األركال التالي :ولتوضيه اخليارين السابقني 

ركل التقرير عةد تفعيل خيةار "إظهةار فهةرس املةواد" فقةط دوا تفعيةل خيةار "إظهةار         الشكل األول: 

 املواد":

 

ركل التقرير عةد تفعيل خيار "إظهار املةواد " فقةط دوا تفعيةل خيةار "إظهةار فهةرس       الشكل الثاني: 

 املواد":
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 عةد تفعيل اخليارين "إظهار املواد" و "إظهار فهرس املواد":ركل التقرير الشكل الثالث: 

 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم تفايل ألواع فواتري اإلدخال واإلخرا  كما تفصيل أنواع الفواتري

 يوضه الشكل التالي:

 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم فال فواتري بضاع  أول املدة عن فواتريفصل فواتري بضاعة أول املدة 

 اإلدخال يف حقل مستقل 
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  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار حقل إضايف يعطيةا الرصيد املتبقي من املواد أو إظهار الرصيد

 الفهارس كما يف الشكل التالي:

 

 :عةد تفعيل هذا اخليار ال يتم أخذ ضريب  القيم  املضاف  بعني  عدم اعتبار ضريبة القيمة املضافة

 االعتبار عةد حساب اإلمجالي 

  :عةد تفعيل ظهور رمز املادة واسم املادة يف التقرير و تفعيل هذا اخليار يتم دمج رمز املادة مع املادة

 دمج اسم املادة ورمزها وإظهارهما يف حقل واحد يف التقرير 

 :كةةا من خالل هذا احلقل أا لتحكم باألعمدة الظاهرة يف هذا التقرير واليت تتعةق مي عمود اإلظهار

باملعةومات عن احلركات اليت مت  عة  هذل املادة  وميكةةا من خالل عمود اإلظهار أا لفعل واحد 

 أو أكثر من األعمدة التالي : الكمي ، السعر، اإلمجالي، إظهار اهلدي  

 من خالل رريط ألواع الفواتري أا لفعل الفواتري اليت لرغب بظهورها يف التقرير ميكةةا أنواع الفواتري: 

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير      إغالق:

 

 

 

 



288 

 

 عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير احلركة اإلمجالية للمواد والفهارس: أمثلة عملية

    تقرير باحلرك  اإلمجالي  ملبيعات فهارس املواد حبي  يتم إظهار كمي  إمجالي املبيعات مةن كةل

 فهرس 

         تقرير باحلرك  اإلمجالي  لفهارس املواد مةع تفاةيل كمية  وإمجةالي احلركةات حسةب الفةواتري

 ف  عة  قاعدة البيالات املعر

  تقرير باحلرك  اإلمجالي  ملشرتيات فهارس املواد اليت مت إدخاهلا إىل املستودع الرليسي 

  تقرير باحلرك  اإلمجالي  ملبيعات فهارس املواد مع إظهار املواد املوجودة يف كل فهرس 

 ثبت  فقط تقرير باحلرك  اإلمجالي  ملبيعات املواد والفهارس من ضمن الفواتري امل 
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 تقرير أرباح املواد والفهارس: -8

ميكةةا من خالل هذا التقرير استخالا معةومات هام  جدًا عن األرباح وذل  عة  مستوى املةواد وعةة    

مستوى الفهارس املاةف  عة  أساسها املواد  وحتوي لافذة رروط هذا التقرير كما هةو واضةه يف الشةكل    

 التالي عة  احلقول التالي :

 

 حندد يف هذا احلقل فهرس لةمادة فيتم عرض أرباح املواد والفهارس هلذا الفهرس فقط  فهرس املادة:

حندد يف هذا احلقل فرع من فروع الشرك  فيتم عرض أربةاح لةمةواد والفهةارس ضةمن احلركةات      الفرع: 

 اليت مت  عة  املستودعات املوجودة يف هذا الفرع 

ودع من مستودعات الشرك  فيتم عرض أرباح لةمواد والفهارس ضمن حندد يف هذا احلقل مست املستودع:

 احلركات اليت مت  عة  املستودع اسدد 

حندد يف هذا احلقل مركز كةف  مةا فيةتم عةرض أربةاح لةمةواد والفهةارس ضةمن الفةواتري          مركز الكلفة:

 املرتبط  مبركز الكةف  اسدد 

قةني جمال زمين فيتم عرض أرباح لةمةواد والفهةارس   حندد من خالل هذين احل من تاريخ، إىل تاريخ:

 لةحركات اليت مت  يف هذا اجملال الزمين 

حندد يف هذا احلقل لص ما فيتم عرض أرباح لةمةواد والفهةارس ضةمن احلركةات الةيت       البيان حيوي:

 حتوي يف بيالها هذا الةص 
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حندد يف هذا احلقل لص ما فيتم عرض أرباح لةمواد والفهارس ضمن احلركةات الةيت    البيان ال حيوي:

 ال حتوي يف بيالها هذا الةص 

 مت ررحها يف تقرير حرك  فواتري تفايةي   شروط متقدمة للمادة:

 مت ررحها يف تقرير حرك  فواتري تفايةي   شروط متقدمة للفاتورة:

 رز الةتالج وذل  وفق أحد اخليارات التالي :ميكةةا من خالل هذا احلقل ففرز حبسب:

 إمجالي الربح. 

 الرحبية بالنسبة لسعر البيع. 

 الرحبية بالنسبة للكلفة. 

حندد من خالل هةذين احلقةةني العمةة  الةيت لرغةب بعةرض التقريةر عةة  أساسةها           العملة، املعادل:

 ومعادل هذل العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  

ن خالل هذا الشريط اختيار احلقول اليت لرغب بظهورها يف هذا التقرير واملرتبط  ميكةةا م حقول املادة:

 بشكل مبارر باحلقول املوجودة يف بطاق  املادة 

 حيوي رريط خيارات عة  اخليارات التالي :خيارات: 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إدرا  رقم متسةسل لألسطر الظاهرة يف هذا التقرير  إظهار املسلسل 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض احلرك  اإلمجالي  لةمواد والفهارس مةن الفةواتري    الفواتري املثبتة

 املثبت  

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عةرض احلركة  اإلمجالية  لةمةواد والفهةارس مةن        الفواتري غري املثبتة

 الفواتري غري املثبت  

 :ض فهارس املواد يف هذا التقرير عةد تفعيل هذا اخليار يتم عر إظهار فهرس املواد 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض املواد بشكل تفايةي يف هذا التقرير  إظهار املواد 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إدرا  حقل لةكمي  يعةرب عةن الكمية  املباعة       إظهار الكمية اإلمجالية

حةد حقةول الوحةدة مةن "حقةول      اليت ألتج  الربه املذكور يف حقل الربه  وجيب أا يتم تفعيةل أ 

 املادة" لفته إمكالي  تفعيل خيار "إظهار الكمي  اإلمجالي " 

 :عةد تفعيل هذا اخليةار يةتم إظهةار املةواد الراحبة  فقةط دوا إظهةار املةواد          إخفاء املواد ا:اسرة

 اخلاسرة 
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 :تفعيل هذا اخليار يتم  عةد تفعيل ظهور رمز املادة واسم املادة يف التقرير و دمج رمز املادة مع املادة

 دمج اسم املادة ورمزها وإظهارهما يف حقل واحد يف التقرير 

ميكةةا من خالل رريط ألواع الفواتري أا لفعةل الفةواتري الةيت لرغةب بظهورهةا يف هةذا       أنواع الفواتري: 

فعل من خياراتهةا   التقرير مع اإلرارة هةا إىل أله ال يظهر يف هذا الشريط يف هذا التقرير إال الفواتري اليت

 خيار "تؤثر عة  األرباح" املوجود يف لافذة "ألواع الفواتري" 

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 ميكةةا من خالل هذا الزر عرض التقرير كمخطط بيالي  خمطط بياني:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  إغالق:

 والشكل التالي يعطيةا مثااًل عن ركل ظهور هذا التقرير:
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 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير أرباح املواد والفهارس:

  تقرير بأرباح فهارس املواد حبي  يظهر ربه كل فهرس عة  حدى 

  بأرباح فهارس املواد مع إظهار تفاصيل أرباح املواد املوجودة يف كل فهرس تقرير 

  تقرير بأرباح فهارس املواد من الفواتري املثبت  فقط 

  تقرير بأرباح املواد والفهارس من فاتورة مبيع مجة  فقط 

  تقرير بأرباح فهرس مواد األلبس  مع إظهار ربه كل مادة ضمن هذا الفهرس عة  حدى 

 ألرباح فهرس مواد املعةبات مع إظهار الكمي  اإلمجالي  لةمواد املباعة  ضةمن هةذا الفهةرس      تقرير

 واليت ألتج  هذا الربه 

  تقرير بأرباح املواد والفهارس واليت باعها املةدوب عماد 

   تقرير بأرباح املواد والفهارس من الفواتري الةقدي 

  فرتة رهر حي  يعطيةا هةذا التقريةر مقارلة     خمطط بيالي يبني أرباح فهرس مواد األلبس  خالل

 بني أرباح خمتةف املواد بشكل بيالي 
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 تاسعًا: تقارير مستودعية متقدمة

 تقرير احلد األعلى و األدنى للمواد: -1

يعطيةا هذا التقرير معةومات عن كمي  املواد املوجودة يف املستودع ويقارا هةذل الكمية  بكميةات معيارية      

بطاق  املادة مثل احلد األدل  واحلد األعة  والكمي  املثالي ، ويعطيةةا هةذا التقريةر أيضةًا     مت إدخاهلا يف 

معةومات عن املوردين الذين لشرتي من عةدهم املواد وأسعارهم  وعةد الضغط عة  تقريةر "احلةد األدلة     

 الشةكل التةالي   واألعة  لةمواد" من قالم  "تقارير" تظهر عة  الشارة  لافةذة رةروط التقريةر الظةاهرة يف     

 واليت حتوي ما يةي:

 

 تتار يف هذا احلقل مادة حمددة ليتم عرضها يف التقرير  املادة:

حندد يف هذا احلقل فهرس رليسي لةمواد فيتم عرض هذا التقرير لةمةواد املوجةودة ضةمن     فهرس املادة:

 هذا الفهرس فقط 

حندد يف هذا احلقل الفرع فيتم عرض هذا التقرير لةمواد املوجودة يف املسةتودعات املعر فة  ضةمن     الفرع:

 هذا الفرع ولةحركات اليت مت  يف هذا الفرع فقط 

 حندد يف هذا احلقل املستودع فيتم عرض التقرير لةمواد عة  مستوى املستودع الذي حددلال  املستودع:

ن خالل هذل الشروط أا حندد املواد اليت يتم أخذها بعني االعتبار عةةد  ميكةةا م شروط متقدمة للمادة:

عرض هذا التقرير وذل  من خالل املعةومةات املوجةودة يف بطاقة  املةادة  فمةثاًل ميكةةةا أا لعةرض هةذا         

التقرير لةمواد اليت فهرسها الرليسي كيا فةضع ررطًا متقةدمًا هةو الفهةرس يسةاوي كيةا كمةا يف الةافةذة        

  :التالي
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 وهةا يوجد لديةا اخليارات التالي :للمواد اليت:

o  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض املواد اليت رصيدها الفعةي أصغر أو يساوي بلغت احلد األدنى

 احلد األدل  

o  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض املواد اليت رصيدها الفعةي أصةغر أو يسةاوي   بلغت حد الطلب

 حد الطةب 

o  عةد تفعيل هذا اخليار يةتم عةرض املةواد الةيت رصةيدها الفعةةي أقةل مةن         املثالية: حتت الكمية

 الكمي  املثالي  

o  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض املواد اليت رصيدها الفعةي أكرب من الكمي  فوق الكمية املثالية

 املثالي  

o  :الفعةي أكرب أو يسةاوي  عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض املواد اليت رصيدها بلغت احلد األعلى

 احلد األعة  

o :عةد تفعيل هذا اخليار حندد كمي  معياري  ومعامل بشكل اختيةاري وذلة  مةن خةالل      رصيدها

 تفعيل هذا اخليار ومن ثم اختيار الوحدة املطةوب  ومن ثم حندد املعامل وهو واحد مما يةي:

 وتعين أصغر    >  

 وتعين أصغر أو يساوي   =>  

 وتعين أكرب    <         

 وتعين أكرب أو يساوي   =<

 وتعين يساوي     =        

 وتعين بني قيمتني يتم حتديدهما   ><       

 وبعد ذل  حندد الكمي  املعياري  بشكل اختياري 

 ويوجد ضمن الوحدات اخليارات التالي :الوحدات: 
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 .الوحدة االفرتاضية 

 .الوحدة األوىل 

 .الوحدة الثانية 

  الثالثة.الوحدة 

وعةد تفعيل أي من اخليارات السابق  يتم عرض الكميات يف هذا التقرير بالةسب  لكل خيار عةة  حةدى   

 وذل  كما يف الشكل التالي:

 

ميكةةا تقرير احلد األعة  واألدل  لةمواد من معرف  أفضةل مةورد ارةرتيةا مةن عةةدل هةذل       أفضل موّرد: 

السعر الذي اررتيةا به املادة حي  أا أفضةل مةورد هةو املةورد      املادة، واملعيار يف حتديد أفضل مورد هو

الذي اررتيةا من عةدل بأدل  سعر  وإذا مل يكن هةا  أي عمةي  رراء لةمادة فيتم عرض املورد الرليسةي  

لةمادة واملدخل يف بطاق  املادة يف صفح  "معةومات" يف حقل "املورد الرليسي"  مع اإلرارة هةةا إىل ألةه   

 ل "معةومات العميل" لكي يظهر أفضل مورد جيب تفعي

 ولديةا هةا احلقول التالي :

 حندد يف هذين احلقةني جمااًل زمةيًا يتم البح  ضمةه عةن  اعتبار الفواتري من تاريخ إىل تاريخ :

 أفضل سعر رراء ضمن فواتري الشراء ويتم عرض اسم املورد الذي اررتيةا مةه بهذا السعر 

 هذا احلقل عدد املوردين الذين لرغب بعرضهم يف هةذا التقريةر، فةيمكن    : حندد يفعدد املوردين 

فيتم عرض أفضل سعرين اررتيةا بهةم املةادة واملةوردين الةذين ارةرتيةا مةةهم بهةذين         2أا لضع 

 السعرين 
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ميكةةا من خالل رريط احلقول أا لفعل حقول املادة اليت لرغب بظهورها يف التقرير الةهالي  احلقول: 

 معظم هذل احلقول هو بطاق  املادة ومادر 

ميكةةا من خالل رةريط معةومةات العميةل أا لفعةل حقةول معةومةات عةن العميةل           معلومات العميل:

 ومادر هذل احلقول هو بطاق  العميل  ويوجد هةا خيارين:

 :لقوم بتفعيةل هةذا اخليةار إذا رغبةةا أا يةتم إظهةار أفضةل مةورد          إظهار معلومات العميل

  حال عدم تفعيةه ال تظهر أي معةوم  خاص  بأفضل مورد لةمادة لةمادة  ويف

  :لفعل هذا اخليار إذا رغبةا أا يتم عرض السعر الةذي ارةرتيةا بةه املةادة مةن      إظهار السعر

املورد الذي يظهر امسه يف حقل املورد  وإا ظهور معةومةات عةن العميةل أي تفعيةل اخليةار      

 كن إظهار السعر دوا إظهار موردل السابق يعد ررطًا لظهور السعر، فال مي

 تتضمن اخليارات ما يةي:خيارات: 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم ادار  رقم متسةسل لألسطر الظاهرة يف هذا التقرير إظهار املسلسل 

  :وهي املواد معدوم  الرصيد يف املسةتودعات أو املةواد الةيت مل يةتم عةيهةا أي      إظهار املواد الفارغة

 حرك  

  عةد تفعيل هذا اخليار يظهر يف التقرير الةهالي حقل لةوحدة جبالب الكمي  وذلة   الوحدة: إظهار

 لةدالل  عة  وحدة الكمي  الظاهرة 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض رمةز املةادة وامسهةا يف حقةل واحةد يف       دمج رمز املادة مع املادة

 التقرير الةهالي 

 :هذا اخليةار أا لعةرض يف التقريةر الةهةالي حقةل يةبني        ميكةةا من خالل تفعيل إظهار الفرق عن

 الفرق بني الرصيد الفعةي لةمادة يف املستودعات وأحد القيم التالي :

o .احلد األدنى 

o .حد الطلب 

o .الكمية املثالية 

o .احلد األعلى 

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 ع  التقرير الةهالي يتم من خالل هذا الزر طبا طباعة:
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: ميكةةا من خالل هذا الزر أا لولد فاتورة رراء أو فاتورة طةب رراء بشكل مبارةر وذلة    توليد فواتري

عة  سبيل املثال لتغطي  الةقص احلاصل يف املواد  ويتم توليد الفاتورة بكمي  الفرق بني الكمي  املوجةودة  

ار "إظهةار الفةرق"  فعةة  سةبيل املثةال إذا كالة  الكمية         فعةيًا يف املستودع وكمي  احلقل املفعل يف خي

وحدة وفعةةا يف التقرير إظهةار الفةرق عةن     29وحدات وكمي  حد الطةب  9الفعةي  املوجودة يف املستودع 

وحدة وعةةد الضةغط عةة  زر     26حد الطةب فيظهر الفرق 

"توليد فواتري" يتم توليد فاتورة رراء بكمية  الفةرق والةيت    

  وحدة 26هي 

وعةد الضغط عة  زر "توليد فواتري" تظهر الةافةذة التالية    

واليت حندد من خالهلا حساب العميل يف الفاتورة املولةدة  

ولوع هذل الفاتورة وترتيب بةودها وعةدد البةةود األعظمةي    

يف كةةل فةةاتورة مولةةدة وطريقةة  تسةةعري الفةةاتورة والعمةةة     

 :واملعادل يف هذل الفاتورة كما يوضه الشكل التالي

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  إغالق:

 

 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير احلد األعلى واألدنى للمواد:

  تقرير باملواد اليت بةغ  حد الطةب 

   تقرير باملواد اليت بةغ  احلد األدل  يف فهرس مواد األلبس 

   حد الطةب يف املستودع الرليسي لةشرك  تقرير باملواد اليت بةغ 

  "تقرير باملواد اليت جتاوزت الكمي  املثالي  واليت حقل املةشأ يف بطاقتها "صيين 

  قطع  بالوحدة األوىل  896و  39تقرير باملواد اليت رصيدها بني 

      ية   تقرير باملواد اليت بةغ  حد الطةب يف فهرس مواد األلبس  مةع إظهةار حقةل لةفةرق بةني الكم

 املوجودة يف املستودع وكمي  حد الطةب 

       تقرير باملواد اليت بةغ  حد الطةب مع إظهار أفضل مورد اررتيةا مةن عةةدل كةل مةادة، ويعتمةد

 حتديد أفضل مورد بشكل رليسي عة  موضوع السعر 

            تقرير باملواد اليت بةغ  احلةد األدلة  مةع إمكالية  توليةد فةواتري رةراء أو طةبةات رةراء بةاملواد

 لظاهرة يف التقرير ا
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 تقرير حركة األرقام التسلسلية: -2

ميكةةا من خالل هذا التقرير أا حنال عة  معةومةات تفاةيةي  عةن احلركةات الةيت متة  عةة  رقةم         

تسةسةي ما وذل  بالةسب  ملادة معية   فأحيالًا يرد لةا الزبوا قطع  عةيها رقةم تسةسةةي حمةدد ولةتأكةد     

من متجرلا لقوم بطةب هذا التقرير لةمادة املعادة وبالرقم التسةسةي املوجةود   من أا هذل القطع  قد بيع 

عة  القطع  املعادة فعةدها حنال عة  معةومات عن فاتورتي رراء وبيع هذل القطع  فةتأكةد بةذل  بةأا    

مادر هذل القطع  هو متجرلا  وحتتوي لافذة رروط هذا التقرير كما هو واضه يف الشكل التالي عةة  مةا   

 يةي:

 

حندد يف هذا احلقل املادة املتعةق  بالرقم التسةسةي الذي لطةب حركته  ولستفيد من حتديد هةذا  املادة: 

 احلقل عةدما يكوا هةا  ملادتني لف  الرقم التسةسةي عةدها من الضروري أا حندد املادة املطةوب  

 ف  معةومات عن حركته حندد يف هذا احلقل الرقم التسةسةي الذي لريد معرالرقم التسلسلي: 

عةد حتديد املستودع يتم عرض معةومةات عةن احلركةات الةيت متة  عةة  الةرقم التسةسةةي          املستودع:

 املدخل يف احلقل السابق وذل  ضمن املستودع اسدد فقط 

حندد من خالل هذين احلقةني جمااًل زمةيةًا ليةتم عةرض احلركةات الةيت متة        من تاريخ، إىل تاريخ: 

 لتسةسةي ضمن هذا اجملال عة  الرقم ا

عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار مهام الاةيال  الةيت رقمهةا يةطبةق عةة  الةرقم        إظهار مهام الصيانة:

 الذي أدخةةال يف حقل الرقم التسةسةي السابق 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار رقم متسةسل لألسطر الظاهرة يف التقرير إظهار املسلسل: 
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حندد من خالل هذين احلقةني العمةة  الةيت سةيتم عةرض التقريةر بهةا ومعةادل هةذل          واملعادل:العملة 

 العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  

: حندد من خالل هذا الشريط احلقةول الةيت سةيتم عرضةها يف التقريةر الةهةالي وميكةةةا أيضةًا         احلقول

التحكم برتتيب ظهةور هةذل احلقةول مةن خةالل حتديةد احلقةل ومةن ثةم حتريكةه لألعةة  أو األسةفل             

 بالسهمني املوجودين يف أعة  الشريط  

يت لرغب بعرض احلركات اليت مت  عة  حندد من خالل هذا الشريط ألواع الفواتري الأنواع الفواتري: 

 الرقم التسةسةي ضمةها 

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير      إغالق:

 :والشكل التالي يوضه ركل هذا التقرير

 
 

 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير حركة األرقام التسلسلية:

  82349651986تقرير باحلركات اليت مت  عة  الرقم التسةسةي  

  )  5194تقرير مبهام الايال  اليت حتمل الرقم التسةسةي )عداد املساف  

 بشرط أا ال يكةوا  294488وي الرقم تقرير باحلركات اليت مت  عة  الرقم التسةسةي الذي حي ،

 * 294488هذا اجلزء مشرت  مع رقم تسةسةي آخر  )لضع يف حقل الرقم التسةسةي *

  يف الشهر األول  41149829تقرير باحلركات اليت مت  عة  الرقم التسةسةي 

  يف املستودع الرليسي لةشرك   694155تقرير باحلركات اليت مت  عة  الرقم التسةسةي 
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 تقرير جرد األرقام التسلسلية: -3

ميكةةا من خالل هذا التقرير أا حنال عة  معةومات عن جرد األرقام التسةسةي   وحتتوي لافذة رروط 

 هذا التقرير كما هو واضه يف الشكل التالي عة  ما يةي:

 

 حندد يف هذا احلقل املادة فيتم جرد األرقام التسةسةي  هلذل املادة فقط املادة: 

حندد يف هذا احلقل فهرس لةمواد فيتم جرد األرقةام التسةسةةي  لةمةواد املوجةودة يف هةذا      فهرس املواد: 

 الفهرس 

عةد حتديد املستودع يتم عرض معةومةات عةن احلركةات الةيت متة  عةة  الةرقم التسةسةةي          املستودع:

 املدخل يف احلقل السابق وذل  ضمن املستودع اسدد فقط 

حندد من خالل هذين احلقةني جمااًل زمةيةًا ليةتم عةرض احلركةات الةيت متة        خ: من تاريخ، إىل تاري

 عة  الرقم التسةسةي ضمن هذا اجملال 

حندد يف هذين احلقةني جمال رقمي فيتم جةرد األرقةام التسةسةةي     من رقم تسلسلي، إىل رقم تسلسلي: 

 اليت تقع ضمن هذا اجملال الرقمي 

الل هةذا احلقةل وضةع رةروط متقدمة  لةمةادة فيةتم جةرد األرقةام          ميكةةا من خة شروط متقدمة للمادة: 

التسةسةي  لةمواد اليت تةطبق عةيها هذل الشروط فقط دوا غريها مةن املةواد  وقةد مت التحةدث يف تقريةر      

 سابق عن كيفي  صياغ  الشروط املتقدم  لةمادة 
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فةاتورة فيةتم جةرد األرقةام     ميكةةا من خالل هذا احلقل وضع رروط متقدمة  لة شروط متقدمة للفاتورة: 

التسةسةي  لةمواد من الفواتري الةيت تةطبةق عةيهةا هةذل الشةروط فقةط دوا غريهةا مةن الفةواتري  وقةد مت           

 التحدث يف تقرير سابق عن كيفي  صياغ  الشروط املتقدم  لةفاتورة 

ة يف التقريةر  يتم من خالل هذا احلقل اختيار طريق  ترتيب الةتالج الظةاهر فرز: ترتيب النتائج حسب: 

 واليت هي عبارة عن أسطر املواد ويوجد لديةا هةا اخليارات التالي :

 .رمز املادة 

 .اسم املادة 

 .رمز الفهرس ثم اسم املادة 

: حندد من خالل هذا الشريط احلقةول الةيت سةيتم عرضةها يف التقريةر الةهةالي وميكةةةا أيضةًا         احلقول

حتديد احلقل ومن ثم حتريكه لألعةة  أو األسةفل بالسةهمني    التحكم برتتيب ظهور هذل احلقوملن خالل 

املوجودين يف أعة  الشريط  وهذل احلقول هي بشكل أساسي حقول بطاق  املادة إضاف  إىل حقول أخةرى  

 لي  هلا عالق  ببطاق  املادة وهي الرقم التسةسةي، املستودع، الكمي  

 ويوجد فيه اخليارات التالي : خيارات:

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار رقم متسةسل لألسطر الظاهرة يف هذا التقرير  لسل:إظهار املس* 

عةةد تفعيةل هةذا اخليةار يةتم اظهةار األرقةام التسةسةةي           * إظهار األرقام التسلسلية املوجبة الرصيد:

 املوجب  أي اليت مت إدخاهلا إىل املستودع ومل يتم إخراجها 

عةةد تفعيةل هةذا اخليةار يةتم اظهةار األرقةام التسةسةةي          لبة الرصيد: * إظهار األرقام التسلسلية السا

 السالب  أي اليت مت إخراجها ومل يتم إدخاهلا إىل املستودع  

عةد تفعيل هذا اخليار يتم اظهار األرقةام التسةسةةي  املرصةدة أي    * إظهار األرقام التسلسلية املرصدة: 

 دها صفر اليت مت إدخاهلا وإخراجها إىل املستودع ورصي

عةد تفعيل هذا اخليار يتم دمةج رمةز املةادة وامسهةا و إظهارهمةا يف حقةل        * دمج رمز املادة مع املادة:

 واحد 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم جتميع األرقام التسةسةي  العالدة لةةف  املةادة   * جتميع األرقام التسلسلية: 

ال كةاا هةةا  أرقةام تسةسةةي  متسةسةة       وإظهارها عة  سطر واحد مع إمكالي  ظهورها كمجاالت يف ح

 ومتتالي  ولتوضيه الفكرة لطرح املثال التالي:

 قطع باألرقام التسةسةي  التالي : 86يف حال لديةا مادة رار  وأدخةةا 
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وبعةةةةةةةد   8686 - 8669 -8661 -8665 -8666 -8669  - 8664 – 8663 – 8662 – 8668

، ففي حال طةبةةا تقريةر جةرد األرقةام التسةسةةي  هلةذل       8669ذل  قمةا بإخرا  قطع  رقمها التسةسةي 

 املادة دوا تفعيل خيار "جتميع األرقام التسةسةي " يظهر التقرير كما يف الشكل التالي:

 

م التسةسةي " فيتم جتميع األرقام التسةسةي  وإظهارها يف سطر واحةد  أما عةد تفعيل خيار "جتميع األرقا

 وإظهارها كمجاالت كما يف الشكل التالي:

 

حندد من خالل هذا الشريط ألواع الفواتري اليت لرغب بعرض جةرد األرقةام التسةسةةي     أنواع الفواتري: 

 سةي  املدخة  يف فواتري الشراء فقط مةها فمثاًل إذا حددلا فاتورة الشراء فقط يتم جرد األرقام التسة

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  إغالق:



313 

 

 

 جرد األرقام التسلسلية:أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير 

  82349651986تقرير جبرد الكمي  املتبقي  من الرقم التسةسةي  

   تقرير جبرد األرقام التسةسةي  املتبقي  من مادة الشار 

  26666إىل  8تقرير جبرد األرقام التسةسةي  اليت تقع يف اجملال الرقمي من  

 ا كةم  "رار " تقرير جبرد األرقام التسةسةي  لةمواد اليت حيوي امسه 

  تقرير جبرد األرقام التسةسةي  املباع  خالل الشهر األول 

  تقرير جبرد األرقام التسةسةي  املباع  لةزبوا طارق 

   تقرير جبرد األرقام التسةسةي  اليت مت إخراجها من املستودع الرليسي لةشرك 
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 تقرير تاريخ صالحية املواد: -6

حنال عة  معةومات عن تواريخ صالحي  املواد فةتبني املواد اليت ميكةةا من خالل هذا التقرير أا 

الته  تاريخ صالحيتها واملواد اليت رارف تاريخ صالحيتها عة  االلتهاء واملواد اليت معها تاريخ 

صالحي  كايف وغريها من املعةومات اليت تدور بشكل أساسي يف فة  تاريخ الاالحي   وحتتوي لافذة 

 كما هو واضه يف الشكل التالي عة  ما يةي: رروط هذا التقرير

 

 حندد يف هذا احلقل املادة اليت لريد استعراض معةومات عن تاريخ صالحيتها املادة: 

حندد يف هذا احلقل فهرس لةمواد فيتم عرض تاريخ صةالحي  لةمةواد الةيت تةتمةي هلةذا       فهرس املواد:

 الفهرس 

حندد يف هذا احلقل فرع من فروع الشرك  فيتم عرض تاريخ صالحي  املواد من الفواتري املتحركة    الفرع:

 عة  املستودعات اليت تةتمي هلذا الفرع 

عةد حتديد مستودع من مستودعات الشرك  يتم عةرض معةومةات عةن تةاريخ الاةالحي  مةن        املستودع:

 الفواتري اليت مت  عة  املستودع اسدد فقط 

حندد يف هذا احلقل مركز كةف  فيتم عرض معةومات عةن تةاريخ الاةالحي  مةن الفةواتري       الكلفة: مركز

 اليت مت  عة  مركز الكةف  اسدد فقط 
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حندد من خالل هذا احلقل تاريخ فيتم عرض معةومات عن تاريخ صالحي  املواد من الفواتري إىل تاريخ: 

 اليت يقع تارخيها قبل هذا التاريخ 

حندد يف هذا احلقل لص فيتم عرض تاريخ صالحي  املواد من ضمن الفواتري اليت حيةوي  وي: البيان حي

 بيالها هذا الةص 

حندد يف هذا احلقل لص فيتم عرض تاريخ صالحي  املواد من ضةمن الفةواتري الةيت ال    البيان ال حيوي: 

 حيوي بيالها هذا الةص 

ع رةروط متقدمة  لةمةادة فيةتم عةرض تةاريخ       ميكةةا من خةالل هةذا احلقةل وضة    شروط متقدمة للمادة: 

الاالحي  لةمواد اليت تةطبق عةيها هذل الشروط فقط دوا غريها مةن املةواد  وقةد مت التحةدث يف تقريةر      

 سابق عن كيفي  صياغ  الشروط املتقدم  لةمادة 

يخ ميكةةا من خالل هذا احلقل وضع رروط متقدمة  لةفةاتورة فيةتم عةرض تةار     شروط متقدمة للفاتورة: 

الاالحي  لةمواد من الفواتري الةيت تةطبةق عةيهةا هةذل الشةروط فقةط دوا غريهةا مةن الفةواتري  وقةد مت           

 التحدث يف تقرير سابق عن كيفي  صياغ  الشروط املتقدم  لةفاتورة 

ميكةةا من خالل هذا احلقل أا جنةري عمةية  تاةفي  عةة  املةواد الةيت سةتظهر يف هةذا         للمواد اليت: 

 هةا عدة خيارات وهي:التقرير ويوجد 

 :عةد األخذ بهذا اخليار يتم فقط عرض املواد اليت الته  تاريخ صالحيتها  انتهت صالحيتها 

 :عةد األخذ بهذا اخليار يتم عرض املواد اليت مل يةتهي تاريخ صالحيتها  مل تنتهي صالحيتها 

  :فقةط عةرض املةواد الةيت     عةد األخذ بهذا اخليار يةتم  بقي النتهاء صالحيتها أكثر من ..... يوم

 بقي اللتهاء صالحيتها عدد األيام اسدد يف هذا احلقل عة  األقل 

  :عةد األخذ بهذا اخليار يتم فقط عرض املواد اليت بقةي  بقي النتهاء صالحيتها أقل من ..... يوم

 اللتهاء صالحيتها عدد األيام اسدد يف هذا احلقل عة  األكثر 

 عةد األخذ بهذا اخليار يتم فقط عةرض املةواد الةيت    .... و .... يوم:  بقي النتهاء صالحيتها بني

 بقي اللتهاء صالحيتها عدد أيام يقع ضمن اجملال اسدد يف هذا احلقل 

: حندد من خالل هذا الشريط احلقول اليت سيتم عرضها يف التقرير الةهةالي وميكةةةا أيضةًا    حقول املادة

خةالل حتديةد احلقةل ومةن ثةم حتريكةه لألعةة  أو األسةفل         التحكم برتتيب ظهةور هةذل احلقةول مةن     

بالسهمني املوجودين يف أعة  الشريط  وهذل احلقول هي بشكل أساسي حقول بطاقة  املةادة كرمةز املةادة     

 واسم املادة ومادر املادة     اخل 

 ويوجد فيه اخليارات التالي :شريط خيارات: 
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 إظهار رقم متسةسل لألسطر الظاهرة يف هذا التقرير عةد تفعيل هذا اخليار يتم * إظهار املسلسل: 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض التقرير من الفواتري املثبت  * الفواتري املثبتة: 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض التقرير من الفواتري غري املثبت   *الفواتري غري املثبتة:

 ار يتم دمج رمز املادة وامسها يف حقل واحد عةد تفعيل هذا اخلي *دمج رمز املادة مع املادة:

 ويوجد لديةا هةا اخليارين التاليني: * نوع التقرير:

عةد تفعيل هذا اخليار يتم أخذ صالحي  املةواد أول بةأول   : من األقدم اإلخراجاتتواريخ صالحية  -1

ألا اإلخةرا    أي عةد إخرا  أي قطع  من املستودع ال داعةي لتحديةد تةاريخ صةالحيتها عةةد اإلخةرا       

 سيتم من أقدم تاريخ صالحي  موجود 

عةد تفعيل هذا اخليار فإله من الضروري عةةد إخةرا    اإلخراجات حمددة يدويًا: تواريخ صالحية  -0

أي قطع  من املستودع أا حندد تاريخ صالحيتها ألا اإلخرا  سةيتم مةن تةاريخ الاةالحي  اسةدد يف      

 اإلخرا  

 يارين بشكل أكرب لطرح املثال التالي:ولتوضيه الفرق بني هذين اخل

 بفرض ألةا اررتيةا كميتني من دواء هو السيتامول كميته وتاريخ صالحيته كما يةي:

 2683-8-8قطع  تاريخ التهاء صالحيتها  96

 كما يف الشكل التالي:  2683-6-8قطع  تاريخ التهاء صالحيتها  46
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 كما يف الشكل التالي: 2683-6-8ء صالحيتها قطع وحددلا تاريخ التها 9وبفرض ألةا بعةا  

 

يةتم جتاهةل    "تواريخ صةالحية اإلخراجةات مةن األقةدم"    عةدها يف حال طةبةا التقرير وفق لوع التقرير 

-8تاريخ الاالحي  اسدد يف فاتورة املبيع ويتم إخرا  اخلم  قطع من تاريخ الاةالحي  األقةدم وهةو    

   كما يف الشكل التالي:ويظهر التقرير يف هذل احلال 8-2683
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عةةدها   اإلخراجةات حمةددة يةدويًا"   تواريخ صالحية  "أما يف حال طةب التقرير وفق الةوع الثالي وهو 

ويظهر التقرير يف هذل  2683-6-8يتم إخرا  اخلم  قطع من تاريخ الاالحي  اسدد يف الفاتورة وهو 

 احلال  كما يف الشكل التالي:

 

حندد من خالل هذا الشريط ألواع الفواتري الةيت لرغةب بعةرض تةاريخ صةالحي  املةواد       أنواع الفواتري: 

 مةها فمثاًل إذا حددلا فاتورة الشراء فقط يتم عرض تاريخ صالحي  املواد املدخة  يف فواتري الشراء فقط 

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  إغالق:

 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها من تقرير تاريخ صالحية املواد:

  تقرير باملواد اليت الته  تاريخ صالحيتها 

 ا بعد تقرير باملواد اليت مل يةتهي تاريخ صالحيته 

  يوم  66تقرير باملواد اليت بقي اللتهاء صالحيتها أكثر من 

  يوم  89تقرير باملواد اليت بقي اللتهاء صالحيتها أقل من 

  يوم  29و  5تقرير باملواد اليت بقي اللتهاء صالحيتها بني 

  فقط  تقرير بتاريخ صالحي  املواد والكمي  املتبقي  من كل تاريخ صالحي  من الفواتري املثبت 

  تقرير بتاريخ صالحي  املواد اليت اررتيةاها من املورد سامر 

  تقرير بتاريخ صالحي  املواد اليت حيوي امسها كةم  دواء 

   تقرير بتاريخ صالحي  املواد املوجودة يف املستودع الرليسي لةشرك 
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 تقرير جرداهلدايا: -9

هلةدايا سةواء هةدايا املبيعةات أو هةدايا      ميكةةا من خالل هةذا التقريةر أا حناةل عةة  معةومةات عةن ا      

 املشرتيات  وحتتوي لافذة رروط هذا التقرير كما هو واضه يف الشكل التالي عة  ما يةي:

 

 حندد يف هذا احلقل املادة اليت لرغب جبرد هداياها  املادة:

 الفهرس حندد يف هذا احلقل فهرس فيتم جرد اهلدايا لةمواد اليت تةتمي هلذا فهرس املواد: 

 حندد يف هذا احلقل فرع فيتم جرد اهلدايا من الفواتري اليت مت  يف مستودعات هذا الفرع  الفرع:

 حندد يف هذا احلقل مستودع فيتم جرد اهلدايا من الفواتري اليت مت  يف هذا املستودع املستودع: 

تري املرتبطة  مبركةز الكةفة     حندد يف هذا احلقل مركز لةكةف  فيتم جرد اهلةدايا مةن الفةوا    مركز الكلفة:

 اسدد 

حندد من خالل هذين احلقةني اجملال الزمين الذي لرغب مبعرف  جرد اهلةدايا   من تاريخ، إىل تاريخ:

 ضمةه، فيتم أخذ احلركات اليت مت  عة  املواد واليت تقع ضمن هذا اجملال الزمين 

رك  فيةتم جةرد اهلةدايا املمةوحة      حندد يف هذا احلقل حساب عميل ما من عمالء الشة  حساب العميل:

هلذا العميل يف حال كاا هذا العميل زبولًا أو يتم جرد اهلدايا املمةوح  من هذا العميل يف حال كاا هةذا  

 العميل موردًا 
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حندد يف هذا احلقل مةدوب من مةدوبي املبيعات املعرفني فيةتم عةرض جةرد اهلةدايا      مندوب املبيعات:

 املةدوب اسدد  من الفواتري املربوط  عة 

ميكةةا من خالل هذل الشروط أا حندد املواد اليت يتم أخذها بعني االعتبار عةةد  شروط متقدمة للمادة: 

جرد اهلدايا وذل  من خالل املعةومات املوجودة يف بطاق  املادة  فمثاًل ميكةةا أا جنرد هدايا املواد الةيت  

( مةن خةالل وضةع رةرط     Mقياسها )

لشروط املتقدمة  وهةو:   متقدم يف لافذة ا

( كمةةا يف Mحقةةل القيةةاس يسةةاوي ) 

 الشكل التالي:

 

حندد يف هذا احلقل رروط متقدم  لةفاتورة حبي  يةتم جةرد هةدايا املةواد مةن       شروط متقدمة للفاتورة:

 ضمن الفواتري اليت تةطبق عةيها الشروط املتقدم  

ات املادة الةيت تظهةر يف هةذا التقريةر     تتار يف هذا احلقل السعر الذي لرغب بتقييم وحد سعر اجلرد:

 عة  أساسه 

يتم من خالل هذا احلقل اختيار طريق  ترتيب الةتالج الظاهرة يف التقريةر  فرز: ترتيب النتائج حسب: 

 واليت هي عبارة عن أسطر املواد ويوجد لديةا هةا اخليارات التالي :

 .رمز املادة 

 .اسم املادة 

 .رمز الفهرس ثم اسم املادة 

حندد من خالل هذين احلقةني العمة  اليت يتم عةرض التقريةر عةة  أساسةها ومعةادل       لة واملعادل:العم

 هذل العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  

 ويوجد ضمن الوحدات اخليارات التالي :الوحدات: 

o .الوحدة األوىل 

o .الوحدة الثانية 

o .الوحدة الثالثة 

 التقرير بالوحدة اليت مت اختيارها عةد اختيار أحد اخليارات السابق  يتم عرض 
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o :عةد اختيار هذا اخليار يتم عرض التقرير بالوحدة اليت فعةةا جبالبها خيةار   الوحدة االفرتاضية

افرتاضي يف بطاق  املادة يف صفح  الوحدات  وميكن أا تكوا هذل الوحةدة هةي الوحةدة األوىل أو    

 الثالي  أو الثالث  

حلقول األعمدة اليت لرغب بظهورهةا يف التقريةر  وهةذل احلقةول هةي      حندد من خالل رريط ا احلقول:

بشكل أساس حقول بطاق  املادة إضاف  لبعه احلقول األخةرى وهةي لةوع الفةاتورة، التةاريخ، حسةاب       

 العميل، الكمي ، سعر اجلرد، اإلمجالي 

 حيتوي هذا الشريط عة  اخليارات التالي : خيارات:

  :اخليار يتم إظهار رقم متسةسل لألسطر الظاهرة يف هذا التقرير  عةد تفعيل هذاإظهار املسلسل 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض تقرير جرد اهلدايا من الفواتري املثبت  الفواتري املثبتة 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يةتم عةرض تقريةر جةرد اهلةدايا مةن الفةواتري غةري         الفواتري غري املثبتة

 املثبت  

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم يف هذا التقريةر عةرض املةواد الةيت وضةعةا يف       قيقية:إظهار املواد احل

بطاقتها يف صفح  "متقدم " يف حقل "لوع املادة" القيم  تساوي "مادة" وهي املواد اليت هلا وجود 

 فيزيالي فعةي يف املستودع 

 :واد الةيت وضةعةا يف   عةد تفعيل هذا اخليار يتم يف هةذا التقريةر عةرض املة     إظهار املواد ا:دمية

بطاقتها يف صفح  "متقدم " يف حقل "لوع املادة" القيم  تساوي "خدم " وهذل املواد لعرفهةا عةة    

 ألها مادة دوا أا يكوا هلا وجود فعةي يف املستودع 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض رمز املادة وامسهةا يف حقةل واحةد يف     دمج رمز املادة مع املادة

 الي التقرير الةه

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض لتةالج التقريةر جممعة  وذلة  حبسةب       جتميع النتائج وفقًا لة

 أحد اخليارات التالي :

  لوع الفاتورة 

  املةدوب 

  طريق  الدفع 

  العميل 

  املستودع 

  الفرع 
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  املادة 

  فهرس املادة 

 ولتوضيه آلي  عمل اخليارات السابق  لطرح املثال التالي:

 لديةا الفواتري التالي :بفرض اله 

 التاريخ           الزبون     الكمية    اهلدية         

 2       86طارق             8-9-2682

 8       89طارق             2-9-2682

 3       26حسام            2-9-2682

 عةد طةب التقرير بدوا جتميع يظهر التقرير كما يف الشكل التالي:

 

طةب التقرير مع تفعيل خيار "جتميع الةتالج حبسب" "لوع الفاتورة" يظهر التقرير كما يف الشةكل  وعةد 

 التالي:
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 وعةد طةب التقرير مع تفعيل خيار "جتميع الةتالج حبسب" "العميل" يظهر كما يف الشكل التالي:

 

 ا يف الشكل التالي:وعةد طةب التقرير مع تفعيل خيار "جتميع الةتالج حبسب" "املادة" يظهر كم

 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يظهر حقل يف التقرير ميثل عةدد الفةواتري اجملمعة     إظهار عدد الفواتري

عة  كل سطر ولةتوضيه لتذكر الشكل السابق عةدما قمةا بالتجميع عة  حقةل املةادة فةةتج سةطر     

يظهر عمةود عةدد الفةواتري    واحد هو عبارة عن ثالث  فواتري وعةد تفعيل خيار إظهار عدد الفواتري 

 فيه الرقم ثالث  كما يف الشكل التالي:
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 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهةار سةطر يف آخةر التقريةر جيمةع لتةالج        تفصيل جمموع التقرير

 التقرير حبسب لوع الفواتري كما يوضه الشكل التالي:

 

ريد أا يتم أخذ حركاتهةا باالعتبةار يف   حندد من خالل هذا الشريط ألواع الفواتري اليت ل أنواع الفواتري:

 جرد اهلدايا 

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  إغالق:

 ا من تقرير جرد اهلدايا:أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصه

   تقرير جبرد اهلدايا املقدم  لةزبالن يف الشرك  بسعر الكةف 

  تقرير جبرد اهلدايا املقدم  لةزبالن من مادة القطن 

    تقرير جبرد اهلدايا املقدم  لةزبالن من فهرس مواد املعةبات 

  تقرير جبرد اهلدايا الداخة  إىل املستودع الرليسي فقط 

  باهلدايا املقدم  لةزبالن يف الشهر األول تقرير جرد 

  تقرير جرد باهلدايا املقدم  لةزبوا طارق 

   تقرير جرد باهلدايا املقدم  لةزبالن من فواتري مبيع اجلمة 

  تقرير جبرد اهلدايا املستةم  من موردي الشرك  يف الشهر األول واملدخة  لةمستودع الرليسي 

   لةزبالن من ضمن الفةواتري الةيت حيةوي بيالهةا عبةارة "رةحن رةرك         تقرير جبرد اهلدايا املقدم

 اهلرم" 
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 تقرير مقارنة عروض أسعار: -4

ميكةةا من خالل هذا التقرير أا حنال عة  معةومةات هامة  تتعةةق بعةروض األسةعار املثبتة  يف قاعةدة        

رتكةز الفالةدة الرليسةي  هلةذا     البيالات واملقارل  بني خمتةف األسعار اليت اررتيةا أو بعةا بها املةادة، وت 

التقرير يف احلاول عة  معةومةات عةن أفضةل األسةعار الةيت ارةرتيةا بهةا املةواد وبةذل  حناةل عةة             

املعةومات الضروري  الختاذ قرار بعمةية  الشةراء مةن حية  سةعر الشةراء األفضةل وماةدر هةذا السةعر             

 ي عة  ما يةي:وحتتوي لافذة رروط هذا التقرير كما هو واضه يف الشكل التال

 

 شروط عروض األسعار )الفواتري(:

حندد يف هذا احلقل جمال رقمي فيتم استعراض فواتري عروض األسعار الةيت يقةع   من الرقم، إىل الرقم: 

 رقمها ضمن هذا اجملال الرقمي 

 حندد يف هذا احلقل جمال زمين فيتم استعراض فواتري عروض األسعار اليت يقعمن تاريخ، إىل تاريخ: 

 تارخيها ضمن هذا اجملال الزمين 

 حندد يف هذا احلقل مادة فيتم عرض التقرير من عروض األسعار اليت حتوي هذل املادة  حتوي املادة:

حندد يف هذا احلقل رةروط متقدمة  لةفةاتورة حبية  يةتم عةرض التقريةر مةن         شروط متقدمة للفاتورة: 

 ددة عروض األسعار اليت تةطبق عةيها الشروط املتقدم  اس

 شروط املواد:

 حندد يف هذا احلقل مادة فيتم عرض مقارل  عروض أسعار هلذل املادة فقط  املادة:
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حندد يف هذا احلقل فهرس لةمواد فيتم عرض مقارل  عروض أسةعار لةمةواد الةيت تةتمةي      فهرس املادة:

 هلذل الفهرس فقط 

املواد اليت يتم أخذها بعني االعتبار عةةد  ميكةةا من خالل هذل الشروط أا حندد شروط متقدمة للمادة: 

مقارل  عروض األسعار وذل  من خالل املعةومات املوجودة يف بطاق  املادة  فمثاًل ميكةةا أا لقارا عروض 

( مةن  Mأسعار لةمواد اليت قياسها )

خةةالل وضةةع رةةرط متقةةدم يف لافةةذة 

الشروط املتقدم  وهو: حقةل القيةاس   

 لي:( كما يف الشكل التاMيساوي )

 

 شروط العمالء:

 .حندد يف هذا احلقل عدد العمالء الذين لرغب بظهورهم يف هذا التقريرعدد العمالء: 

حندد من خالل هذين احلقةني العمة  اليت يتم عةرض التقريةر عةة  أساسةها ومعةادل       العملة واملعادل:

 هذل العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  

 حيتوي هذا الشريط عة  اخليارات التالي : خيارات:

  :ميكةةا من خالل هذا اخليار أا تتار حقل ما فيتم جتميع األسطر عة  أساسه  االسم املشرتك

فمثاًل حندد يف هذا اخليار حقل الفهرس فيتم جتميع أسطر املواد عة  الفهرس املشرت  لةمواد 

 وعةدها ال تظهر املواد بل تظهر الفهارس 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار رقم متسةسل لألسطر الظاهرة يف هذا التقرير املسلسل:  إظهار 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض تقرير مقارل  عروض أسعار من الفواتري املثبت  الفواتري املثبتة 

  :واتري عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض تقرير مقارل  عروض أسةعار مةن الفة   الفواتري غري املثبتة

 غري املثبت  

حندد من خالل هذا الشريط ألواع الفواتري اليت لريةد أا يةتم أخةذ حركاتهةا باالعتبةار       أنواع الفواتري:

 عةد عرض تقرير مقارل  عروض أسعار 

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق   عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  إغالق:

 



317 

 

 والشكل التالي يعطيةا مثال عن ركل ظهور هذا التقرير:

 

 أمثلة عملية عن املعلومات اليت ميكن استخالصها منمقارنة عروض أسعار:

  29إىل الرقم  8تقرير بعروض األسعار من الرقم  

  الشهر األول تقرير بعروض األسعار املأخوذة خالل 

   تقرير بعروض األسعار اليت حتوي مادة القطن 

  "تقرير بعروض األسعار من الفواتري اليت حيوي بيالها عبارة "عرض سعر خاا 

   تقرير بعروض األسعار لةمادة اليت امسها رار 

  تقرير بعروض األسعار املأخوذة عة  فهرس مواد قطع الكمبيوتر 

 عة  املواد اليت حيوي امسها كةم  قميص  تقرير بعروض األسعار املأخوذة 

  تقرير بعروض األسعار املأخوذة عة  املواد من الفواتري املثبت  فقط 
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 عاشرًا: املخططات البيانية

عةدالضغط عة  زر خمطط بيالي يف أحد التقارير اليت حتوي هذا الزر تظهر لافذة املخطط البيالي حية   

الواردة يف التقرير ممثة  بشكل حمدد ميكةةا الةتحكم بةه مةن خةالل      يتم يف هذل الةافذة عرض املعةومات

 رريط األزرار الظاهر يف أعة  الةافذة التالي  والذي حيوي األوامر التالي :

 

  :ميكةةا من خالل هذا الزر أا لغةري رةكل املخطةط البيةالي وميكةةةا هةةا أا تتةار أحةد         منط العرض

 اخليارات التالي :

  :الشكل السابق وذل  كما يفشريط  

   :وذل  كما يف الشكل التالي:قرص 
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  :وذل  كما يف الشكل التالي:خط 

 

  :وذل  كما يف الشكل التالي:منطقة 
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  :وذل  كما يف الشكل التالي:نقط 

 
 

  :ميكةةا من خالل هذا الزر أا لظهر عةة  الشةكل البيةالي لةوعني مةن املعةومةات هةي القةيم         معلومات

 واملتعةق  بالبيالات اليت يتم متثيةها عة  املخطط البيالي وذل  كما يف الشكل التالي:والةص 

 
 

 :األبعاد: يتضمن هذا الزر ا:يارين التاليني 

  :وذل  كما يف الشكل السابق ثالثة أبعاد 
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  :وذل  كما يف الشكل التالي:بعدان 

 
  :البيالي ليأخذ إحدى الوضعيات التالي :ميكةةا من خالل هذا الزر أا لغري وضعي  الشكل الوضعية 

 عمودي أو أفقي يسار أو أفقي ميني 

  :ميكةةا من خالل هذا الزر أا جنري تغيريات عة  رةكل وألةواا املخطةط البيةالي وذلة  إذا      النموذج

كاا ثالثي البعد وميكةةا أا لعدل ألواا املخطط البيالي إذا كاا ثةالي البعد  ولتوضيه آلي  عمل هةذا  

زر لطةب املخطط البيالي وفق ةط العرض "قرا" ووفق األبعاد "ثالثي البعةد"فةميز يف هةذا احلالة     ال

 الةماذ  التالي :

   :وذلةة   أساسةةي

كمةةةا يف الشةةةكل  

 التالي:
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  :وذلةة  قياسةةي

كمةةا يف الشةةكل   

 التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :وذلةة  أمحةةر

كما يف الشةكل  

 التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الزر أا حندث املخطط البيالي وذلة  ليتوافةق مةع أي تعةديالت تطةرأ      ميكةةا من خالل هذا حتديث

 عة  البيالات الواردة يف هذا املخطط 

  :ميكةةا من خالل هذا الزر طباع  الشكل البيالي طباعة 
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 مالحظة:

ميكةةا أا حنذف مةطق  من مةاطق املخطط البيالي واليت متثل بيالات أحةد املةواد مةثاًل كةربه املةادة أو      

ها من خالل الوقوف عة  القسم املراد حذفه من املخطط البيالي ثم الضغط بزر املةاوس األميةن عةة     كميت

إخفاء عمود عةد ذل  يتحول املخطط البيالي ملخطط جديد يتم فيه املقارل  بني األعمدة اليت تبق  وذل  

 كما يف الشكةني التاليني:
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 احدى عشر: املصمم الطباعي

الطباعي من امليزات األساسي  لةميزاا دوت ل ، حي  يتمتةع هةذا املاةمم بقةدرات كةبرية      يعد املامم 

 وإمكالات التحكم فيه واسع  جدًا 

ولةتقل إىل هذا املامم من خالل الضغط يف قالم  "أدوات" عة  "املامم الطبةاعي" وذلة  كمةا يف الشةكل     

 التالي:

 

ةةا من خالهلا تاميم أحةد اخليةارات التالية : تاةميم     وعةد ذل  تفته لافذة املامم الطباعي واليت ميك

عام، ورق  جتاري ، باركود فاتورة، فاتورة، فاتورة حتويل، بطاق  مةادة، بطاقة  حسةاب، سةةد قيةد،      

سةد قيد خماص، مهم  صيال ، إياال لقط  بيع، عمةية  تاةةيعي ، ةةوذ  عمةية  تاةةيعي ، دورة      

 ها من التااميم املتعةق  بربلامج املوارد البشري  تعةيمي ، وصل املرآب، خط  تاةيعي  وغري

وميكةةا أا لقوم بذل  من خالل الضةغط عةة  زر جديةد يف لافةذة املاةمم الطبةاعي وبعةدها حنةدد لةوع          

 التاميم الذي لريدل وذل  كما يف الشكل التالي:
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تاةاميم  يةتم إلشةاء العديةد مةن ال    ( (SimpleAccTreeوعةد إلشةالةا لقاعةدة بيالةات مةن لةوع      

االفرتاضي  والةيت ميكةةةا اسةتخدامها يف الطباعة  كمةا هةي أو إجةراء التعةديالت الضةروري  عةيهةا ثةم            

استخدامها بعد ذل  يف الطباع   وميكةةا الوصول إىل هذل التااميم من خالل الضغط عة  رمز اجملةد يف 

عةة  قاعةدة البيالةات ولاللتقةال      لافذة املامم الطباعي فتفته لافذة حتوي التااميم االفرتاضي  املوجودة

إىل أي تاميم من هذل التااميم حندد هذا التاميم ومن ثةم لضةغط عةة  زر فةته وذلة  كمةا يف الشةكل        

 التالي:
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 وميكةةا أيضًا من خالل الةافذة السابق  أا لقوم بأحد األمور التالي :

 :أي إعادة تسمي  التاميم من إياال قبه مثاًل إىل وصل استالم  إعادة تسمية 

 :لستخدم هذا اخليار إلجراء لسخ  عن التاميم املوجود وعرض هذل الةسخ  حت  اسم  حفظ باسم

جديد  ويتم ذل  من خالل حتديد التاميم الذي لريد لسخه ومن ثم الضغط عة  زر "حفةظ باسةم"   

م لسخ  التاميم اليت سيتم لسةخها ومةن ثةم لضةغط موافةق فيةتم       فتفته لافذة لقوم فيها بتحديد اس

عرض لسخ  التاميم يف القالم  اليت حتوي التااميم املوجودة عة  قاعدة البيالات وذلة  كمةا هةو    

 واضه يف الشكةني التاليني:
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 مالحظة:

املوجةودة يف قاعةدة بيالاتةةا    لقوم بعمةي  الةسخ السابق  يف حال أردلا إلشاء تاميم مشابه ألحد التااميم 

دوا احلاج  لبةاء هذا التاميم من الافر )تاميم جديد عن طريق زر جديد كمةا حتةدثةا سةابقًا( وذلة      

بةسخ تاميم موجود عة  قاعدة بيالاتةا قريب من التاةميم املطةةوب ثةم لفةته الةسةخ  الةيت ألشةألاها        

 وجنري عةيها التعديالت الضروري  

 :التااميم املوجودة عة  قاعدة البيالات  وذل  حلذف أحد حذف 
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 :عةد حتديد أحد التااميم املوجودة عة  قاعدة البيالات ومةن ثةم الضةغط عةة  زر تاةدير       تصدير

فإله يتم حتويل التاميم إىل مةف ميكةةا حفظةه عةة  احلاسةب ومةن ثةم اسةتخدامه الحقةًا  فعةةد         

تاميم وتتار املكاا الذي سةضع فيه هذا الضغط عة  زر تادير تفته لافذة حندد فيها اسم مةف ال

 التاميم عة  أقراا احلاسب وذل  كما يف الشكةني التاليني:

 

 
 :لستخدم هذا الزر السترياد التااميم املوجودة عة  احلاسب  استرياد 

 

 مالحظة:

لستخدم التادير واالسترياد بشكل رليسي لتادير التااميم املوجودة عة  قاعدة بيالات واسةتريادها إىل  

قاعدة بيالات أخرى دوا احلاج  إىل إعادة إلشاء هذل التااميم من الافر عة  قاعدة البيالةات الةيت ال   

 حتوي هذل التااميم    
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عي سةشرح كيفي  تاميم الفاتورة ولبني بعةه الفةروق يف   ولشرح األزرار والقوالم املوجودة يف املامم الطبا

حال رغبتةا بتاميم لوع تاميم غري الفةاتورة كالورقة  التجارية  والبةاركود   اخل  حية  سةةقوم باتبةاع        

 :اخلطوات التالي 

لةتقل إىل املامم الطباعي ثم لضغط عة  زر جديد وتتار لوع التاميم "فاتورة" ثم لضغط موافةق كمةا يف   

 كل التالي:الش

 
 

فتفته لةا الةافذة التالي  حي  لقوم يف هةذل الةافةذة بالضةغط عةة  زر "حتريةر الاةفح " وذلة  كمةا يف         

 الشكل التالي:
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عةدها تظهر لافذة مامم الافحات واليت لقوم من خالهلا بوضع إعدادات الافح  اليت سةةطبع عةيهةا   

 :لشكل التالي عة  احلقول التالي الفاتورة  وحتتوي هذل الةافذة كما هو واضه يف ا

لدخل يف هذا احلقل اسم الطابع  اليت لريةد طباعة  هةذل الاةفح  عةيهةا حية  أا الطابعة          الطابعة:

ميكةةةن أا ختتةةةةف مةةةن 

 تاميم ورق  إىل أخرى 

وهةةةو قيةةةاس  القيةةةاس: 

الورق  اليت سةطبع عةيها 

 هذل الافح  

لدخل العرض، االرتفاع: 

يف هةةذين احلقةةةني عةةرض 

وارتفةةاع صةةفح  الطباعةة   

وذلةةة  يف حةةةال اختيةةةار 

خيار "خماص" يف حقةل  

 "القياس" السابق 
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هةةامع علةةوي، هةةامع   

لةدخل يف هةذين   يساري:

احلقةةةني اهلةةوامش الةةيت 

تقع بني مساح  الطباعة   

وحةةواف الورقةة  والشةةكل 

التةةةالي يوضةةةه هةةةذين   

 احلقةني:

 

 

 

 

 

 

التصةةميم، ارتفةةاع عةةرض 

لدخل يف هذين التصميم: 

احلقةةةني عةةرض وارتفةةاع  

املسةةاح  الطباعيةة  والةةيت 

تظهةةةر بةةةالةوا األصةةةفر   

والشةةةكل التةةةالي يوضةةةه 

 هذين احلقةني:

 

 

 

 

 

 

 هامع علوي

 هامع يساري

 عرض التصميم

 ارتفاع  التصميم
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جيةب طباعتهةا يف    حندد من خالل هذين احلقةني عةدد الةاةاقات الةيت   عدد األعمدة، عدد الصفوف: 

الافح  الواحدة  ويتم استخدام هذين احلقةني بشكل رليسي لطباع  لاةاقاتالباركود حية  حنةدد مةن     

خةةالل هةةذين احلقةةةني   

عدد الةاةاقات املوجةودة   

يف صةةةةةفح  البةةةةةاركود 

اجلاهزة املتوفرة لديةا مع 

مراعةةاة قيةةاس الاةةفح    

وقيةةةةةةةاس الةاةةةةةةةاق  

والفراغات بني الةااقات 

 وهةةةةةوامش الاةةةةةفح   

والشةةكل التةةالي يوضةةه   

 هذين احلقةني:

 

 

حندد من خالل هذين احلقةني الفراغات بني الةااقات وذل  يف حال وجةود  فراغ أفقي، فراغ عمودي: 

 أكثر من تاميم يف الافح  الواحدة  والشكل التالي يوضه هذين احلقةني:

 

 عدد الصفوف

 عدد األعمدة

 فراغ أفقي

 فراغ عمودي
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وبعد إدرا  القيم املطةوب  واملةاسب  يف احلقول السابق  واليت تتةاسةب مةع طباعة  الفةاتورة عةة  صةفح        

A9    مثاًل لضغط عةة  زر

"حفةةةظ" حلفةةةظ تاةةةميم  

الاةةفح  الةةذي ألشةةألال   

ولسةةةمي هةةةذا التاةةةميم   

باالسةةم املةاسةةب وعةةةدها  

لكوا قد صةممةا الاةفح    

اليت سةوف لطبةع عةيهةا    

 فاتورتةا وذلة  كمةا يةبني   

 :الشكل التالي

 

 

بعد ذل  لعود إىل الافح  الرليسي  لةمامم الطباعي ولربط عة  تاميم الافح  الذي ألشألال وذل  كما 

 يف الشكل التالي:
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بعد ذل  لبدأ بتاميم الفاتورة اليت سةةطبعها مةن خةالل اسةتخدام أرةرط  األدوات الظةاهرة يف الشةكل        

 التالي : السابق واليت ميكن تقسيمها ضمن األقسام

 وحيوي هذا الشريط األزرار التالي : أواًل: شريط األدوات األمين:

يف التاةميم ال يةتغري مثةل ترويسة  الفةاتورة  ولقةوم       لاًا ثابتةًا  : لستخدم هذا الزر لةدر  نص 

بإدرا  الةص املطةوب من خالل الضغط عة  زر لص فيظهر عة  الشار  مربةع لةص لةدر  فيةه الةةص      

( ضمن هذا املربع من خالل كتاب  هذا الةص يف املكاا املخاص له كما يف مثاًلاحلضارة املطةوب )كشرك 

 الشكل التالي:

 

: لستخدم هذا الزر لةدر  يف التقرير حقاًل متغريًا أي يتغري عةد طباعة  هةذا التاةميم مةن     حقل

الفةاتورة ومثةال ذلة  حقةول: اسةم العميةل، لةوع        فاتورة ألخرى وذل  حسةب املعةومةات املوجةودة يف    

 الفاتورة، بةود مواد الفاتورة     اخل 

املكان املخصص لكتابة 

 النص
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فعةد الضغط عة  زر حقل تظهر الةافذة التالي  اليت حتوي جمموع  كبرية ومتةوع  من احلقول واملاةةف   

 ضمن اجملموعات الرليسي  التالي :

العميةل، معةومةات العميةل، معةومةات بةةود      معةومات الفاتورة، العمةة  األساسةي ، معةومةات حسةاب     

الفاتورة، األرقام التسةسةي  لةمواد، املااريف، معةومات التسديد املقبةوض، معةومةات التسةديد املعةاد،     

 خاالص إضافي  لةفاتورة، سجل املراقب   كما يف الشكةني التاليني:

 

 مالحظة:

حبسب لوع التاةميم اسةدد يف لافةذة لةوع     إا جمموعات احلقول السابق  تتغري من تاميم خخر وذل  

التاميم وذل  عةد الضغط عة  زر "جديد" كما مر يف بداي  حديثةا عن املامم الطبةاعي  فعةةدما يكةوا    

لوع التاميم "باركود فاتورة" مثاًل لضغط عة  زر "حقل" فتظهر لافذة حتوي جمموع  كبرية من احلقول 

ميم باركود لةمادة واليت ختتةف عن املعةومات اليت حيتاجهةا  اليت ميكن أا حيتاجها املستخدم عةد تا

 املستخدم عةد تاميم الفاتورة أو تاميم سةد قيد    اخل 

 

لستخدم هذا الزر إلدرا  بةاركود يف التاةميم وذلة  يف حةال رغبتةةا بطباعة  لاةاقات         باركود:

 ق  باركود ثابت  الرقم  وسةذكر مثااًل عن تاميم الباركود يف فقرة الح
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 لقوم من خالل هذا الزر بإدرا  خط يف التاميم مع امكالي  التحكم بتةسيق هذا اخلط خط:

: لستخدم هذا الزر إلدرا  ركل يف التاميم وهذا الشكل إما أا يكوا مستطيل أو مثةة  أو  شكل

 قطع أو جنم  

ف البةةد الةذي لدرجةه    ختتةف األزرار اليت تظهر يف هذا الشريط باختال ثانيًا: شريط األدوات األيسر:

 من األزرار السابق  وفيما يةي ررح لةشريط يف كل حال  من احلاالت:

  :عةد إدرا  لص ثاب  من خالل زر لص يظهر رريط أدوات عةة  يسةار الشارة  ميكةةةا مةن      نص

 خالله التحكم بإعدادات مربع الةص، وحيوي هذا الشريط احلقول التالي :    

 

 وهو املكاا الذي ميكةةا من خالله إدخال الةص الذي سيظهر يف التاميم  مربع النص:

 مربع النص
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ميكةةا من خالل هذا احلقل إدرا  وق  وتاريخ وعةدد صةفحات الطباعة  إضةاف  إىل      إدراج متحوالت:

 اسم املستخدم واسم الكمبيوتر 

 وتشمل اخلاالص ما يةي: ا:صائص:

 :تحكم بطريقة  عةرض   لستخدم هةذا اخليةار لةة    من اليمني إىل اليسار

الةةرقم املوجةةود يف مربةةع الةةةص هةةل يةةتم عرضةةه بالةغةة  العربيةة  أم    

 االلكةيزي  

 :عةد تفعيل هذا اخليار يةتم عةرض الةةص املكتةوب يف      كتابة عمودية

 املربع بشكل عمودي وذل  كما هو واضه يف الشكل الظاهر:

  :ةص عبارة عن رقم عةد تفعيل هذا اخليار يتم تفقيط الةص يف حال كاا هذا التفقيط 

 :عةد تفعيل هذا اخليار فإا الةص الذي يتم طباعته يكوا مةتغري استةوى وذلة      نص متغري

حبسب رغب  املستخدم  حي  أله عةد طباع  التاميم تظهر لافذة بعد الضغط عةة  زر طباعة    

 ا تطالب املستخدم بإدخال قيم  هذا الةص املتغري فيتم طباع  هذل القيم  اليت مت ادخاهل

  :حندد من خالل هذا احلقل طريق  ظهةور الةةص يف صةفحات الطباعة  حية  يوجةد       الظهور

 لديةا اخليارات التالي : كل الافحات، الافح  األوىل، الافح  األخرية، خمفي 

  :يوجد لديةا يف هذا احلقل اخليارات التالي :االتساع 

عةد تفعيل هذا اخليار يعةرض الةةص يف مربةع    إظهار احملرف:  

الةص وإذا مل تكف املساح  املخاا  لةةص املوضةوع يةتم وضةع    

 عدة لقط لةدالل  عة  وجود بقي  لةةص  والشكل التالي لةتوضيه:

 

عةةةد تفعيةل هةةذا اخليةار يةةتم عةرض الةةةص يف    التفةاف الةنص:    

سطرين وذل  إذا مل تتوفر املساح  الكافي  لعرض الةةص يف سةطر   

 التالي يوضه ما سبق: واحد دوا اقتطاع أي جزء مةه  والشكل

 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم عةرض جةزء مةن الةةص ضةمن املسةاح  املتاحة          قص نهاية النص: 

لةةص وال يتم عرض بقي  الةص عةة  سةطر آخةر أو وضةع لقةط      

 لةدالل  عة  وجود بقي  لةةص  والشكل التالي يوضه ما سبق:
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عةد تفعيل هةذا اخليةار يةتم عةرض كامةل       تصغري حجم ا:ط: 

الةص ضمن املساح  املتاحة  يف لفة  السةطر وذلة  عةن طريةق       

 تاغري حجم اخلط  والشكل التالي يوضه ما سبق:

 

  :ميكةةا من خالل هذا احلقل التحكم حبجم اخلط ولوعه وغريها من اإلعدادات املرتبطة   ا:ط

 باخلط 

  :عةل الةةص يأخةذ    ميكةةا من خةالل هةذا احلقةل ج   الدوران

وضعًا وسةط بةني الوضةع العمةودي والوضةع األفقةي والشةكل        

 التالي يوضه ما سبق:

 

  :ميكةةا من خالل هذا احلقل إدرا  صورة يف التاميم أو إدرا  رعار لةشرك  وذل  عن الصورة

طريق حتديد مربع الةص ومن ثم الضغط عة  زر "الاورة" فتفته عة  الشار  لافذة حندد مةن  

سار الاورة أو الشعار الذي لريد إدراجه يف التاميم ومن ثم لضغط موافق فيةتم جةةب   خالهلا م

 الاورة إىل مربع الةص وذل  كما يف الشكل التالي:
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  :ميكةةا من خالل هذا الزر حذف الاورة املوجةودة يف مربةع الةةص وذلة  مةن      تفريغ الصورة

عة  "تفري  الاورة" فيتم حذف خالل حتديد مربع الةص الذي حيوي الاورة ومن ثم الضغط 

 الاورة 

 ويوجد ضمن املوقع احلقول التالي : املوقع:

o  :حندد من خةالل هةذين احلقةةني موقةع مربةع الةةص وذلة  كمةا يف الشةكل          علوي، يساري

 التالي:

 

o  :حددلال من خالل احلقةني عةد تفعيل هذا اخليار يتم اسافظ  عة  املوقع الذي موقع ثابت

السابقني بدوا تغيري لتيج  عوامل أخرى كميزة سحب احلقول اليت تقع أسفل اجلدول والةيت  

 سةتحدث عةها الحقًا 

 

 

املوقع: 

 علوي

املوقع: 

 يساري
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 وحيوي احلقةني التاليني:احلجم: 

حندد من خالل هذا احلقل طةول وعةرض مربةع الةةص  والشةكل التةالي يوضةه هةذين         طول، عرض: 

 احلقةني:

 

 وحيوي احلقةني التاليني: احلواف:

حندد من خالل هذين احلقةني ةط احلواف أي اإلطار اخلارجي ملربةع الةةص أو    النمط، السماكة:

 مربع احلقل أو جدول البيالات ومساك  هذل احلواف 

 وحيوي احلقةني التاليني:ألوان: 

الةةص وخةفية  الةةص ورةفافي       حندد من خةالل هةذل احلقةول لةولي    النص، ا:لفية، الشفافية: 

 اخلةفي  وذل  كما يف الشكل التالي:

 

 

 

 الطول

 العرض
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حندد من خالل هذا احلقل موقع الةص ضمن مربع الةص  والشكل التالي يوضه وظيف  حماذاة النص: 

 هذا احلقل:
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 :تتشابه احلقول املوجودة يف رريط األدوات عةةد إدرا  حقةل مةع لظريتهةا عةةد إدرا  لةص        حقل

 واليت حتدثةا عةها سابقًا مع وجود احلقول اإلضافي  التالي :

 : يوجد خيارات إضافي  هي:ا:صائص

 :لفعل هذا اخليار إذا أردلا أا يتم عرض الرقم كتاب  ولي  عة  ركل رقةم فمةثاًل بةداًل     تفقيط

 ( يتم عرضه )مئ  ومخس ( 869أا يتم عرض الرقم ) من

  :يظهر هذا اخليار عةدما يكوا احلقل عبةارة عةن جةدول مثةل بةةود الفةاتورة       طباعة احلواف

 مثاًل  وحيدد هذا اخليار فيما إذا كةا لريد طباع  اجلدول أو احلقل حبدود أو بدوا حدود 

  :اجلدول كأسةطر حبية  تظهةر لهاية      لستخدم هذا اخليار حبي  يتم تاغري حتجيم تلقائي

 اجلدول عةد لهاي  آخر سطر بيالات موجود باجلدول 

  :لةفرتض أله لديةا التاميم الظاهر يف الشكل التاليسحب احلقول اليت تقع أسفل اجلدول: 
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بفرض أا الفاتورة اليت لريد طباعتها حتوي بةد أو بةدين فقط عةة  سةبيل املثةال عةةدها سةيتم طباعة        

البةدين يف اجلدول وسيكوا هةا  مساف  فارغ  يف الطباع  بني آخر اجلدول واحلقةول الةيت تقةع أسةفل     

اجلدول كإمجالي الفاتورة وصايف الفاتورة، ولكن عةةد تفعيةل خيةار "سةحب احلقةول الةيت تقةع أسةفل         

بةني   اجلدول" يتم سحب هذل احلقول ويتم وضعهما بعد لهاي  اجلدول وهكذا يةتم جتةةب وجةود فةراغ    

 احلقول وجدول بةود الفاتورة عةد طباع  الفاتورة 

  :عةد إلشالةا لااق  باركود وإدراجةةا حقةل "بةاركود الوحةدة األوىل" مةثاًل      حتويل إىل باركود

ضمن هذا التاميم يتم هذا اإلدرا  عة  ركل رقم، فإذا رغبةا بتحويةل هةذا الةرقم إىل الطريقة      

ابق ومن ثم لضغط عة  زر حتويل إىل باركود فيةتم حتويةل   املشفرة أو الباركود حندد احلقل الس

 الرقم إىل ريفرة ميكن قراءتها عن طريق قارئ الباركود 

ميكةةا من خالل هذا الزر أا لتحكم  االص اجلدول املدر  ضمن التاةميم  فعةةد   خصائص األعمدة: 

ذة التالية  الةيت ميكةةةا مةن     حتديد جدول بةود الفاتورة مثاًل والضغط عة  خاالص األعمدة تظهر الةافة 

خالهلا التحكم جبدول بةود مواد الفاتورة من حي  األعمدة اليت ستظهر وترتيب هةذل األعمةدة وعةرض    

 العمود       اخل 
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 خصائص الفرز والتجميع:

تعترب خاالص الفرز والتجميع من امليزات املتقدم  واهلام  يف املامم الطباعي واليت ميكةةا من خالهلةا  

رز البةود املوجودة يف جدول بيالات السجل )فاتورة أو سةد قيد أو قيد خماص   اخل( حبسةب رغبة    ف

املستخدم أو جتميع هذل البةود وفق أي حقل من احلقول وذل  حسب رغب  املسةتخدم  وسةيتم التطةرق    

والةيت  بشكل تفايةي لشرح "خاالص الفرز والتجميع" يف فقرة "خاالص متقدم  يف املاةمم الطبةاعي"   

 سيتم ررحها يف لهاي  املامم الطباعي 

 شروط التصفية:

تعترب أيضًا رروط التافي  من امليزات اهلام  يف املاةمم الطبةاعي لربلةامج امليةزاا دوت لة  لةمحاسةب        

واملستودعات حي  ألها متكن املستخدم من إجراء عمةي  تافي  عة  البةود اليت تظهر يف الطباع  وفةق  

دها املستخدم بشكل اختياري  وسيتم التطرق بشكل تفايةي لشرح "رةروط التاةفي "   رروط يقوم بتحدي

 يف فقرة "خاالص متقدم  يف املامم الطباعي" واليت سيتم ررحها يف لهاي  املامم الطباعي 

 العناوين:

 حندد من خالل احلقل األول فيما إذا كةا لرغب بإظهةار عةةاوين األعمةدة يف   طباعة العناوين، ارتفاع: 

 الطباع   وحندد من خالل احلقل الثالي ارتفاع سطر العةاوين  والشكل التالي يوضه ما سبق:

 

 االرتفاع
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 األسطر:

حندد من خالل هذين احلقةني فيما إذا أردلا أا يتم طباع  فواصل بةني أسةطر    طباعة فواصل، ارتفاع:

 بةود مواد الفاتورة وارتفاع كل سطر 

 تكرار يف الصفحة:

ميكةةا من خالل استخدام هذا اخليار أا لطبع أكثر من جةدول يف الاةفح  الواحةدة     العدد، الفاصل: 

ولستخدم هذا اخليار مثاًل لطباع  أكثر من جدول لألرقام التسةسةي  يف الافح  الواحدة ولي  يف صفح  

حندد من خالل حقةل  مستقة  لكل جدول وذل  يؤدي إىل توفري يف كميات الورق املستخدم يف الطباع   و

العدد عدد اجلداول اليت سيتم طباعتها يف الافح  ثم حندد من خالل حقل الفاصل املساف  الةيت سةيتم   

 تركها لتفال بني اجلداول  والشكل التالي يوضه ما سبق:

 

اإلمجةالي،  يظهر هذا اخليار عةد إدرا  حقل من احلقةول لةه طبيعة  رقمية  مثةل حقةل       صيغة الرقم: 

 :وتةدر  ضمةه اخليارات التالي 

 حندد من خالل هذا احلقل عدد خالات الفاصة  الفاصلة:  

 الفاصل
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 عةد تفعيل هذا اخليار يتم استخدام فاصة  لأللوف  استخدام فاصلة األلوف: 

 لستخدم هذا اخليار إذا كاا احلقل عبارة عن لسب  مئوي   إضافة رمز النسبة املئوية: 

 :باركود ما من زر باركود يظهر الشريط التالي الذي حندد من خالله حجم ولوع  عةد إدرا  باركود

وطريق  ظهور الباركود وخيار يتيه لةا إمكالي  إظهار الةةص وموقةع البةاركود ضةمن التاةميم ورقةم       

 الباركود  والشكل التالي يوضه ما سبق:

 

 :عةد إدرا  خط ما من زر خط يظهر الشريط التالي الذي حندد من خالله اجتال هذا اخلط هل  خط

هو عمودي أو أفقي ومساك  وةط هذا اخلةط  ودوراا هةذا اخلةط والاةفحات الةيت سةيظهر عةيهةا        

 وطول وعرض مربع اخلط وموقع هذا املربع ولوا املربع الذي حيوي هذا اخلط  الحظ الشكل:
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 :درا  ركل ما من زر ركل يظهر الشريط التالي الذي حنةدد مةن خاللةه الشةكل الةذي      عةد إشكل

سيتم إدراجه )مستطيل، مثة ، قطع أو جنم ( وظهور هذا الشكل عة  الافحات واسةتدارة زوايةا   

هذا الشكل ودوراا الشكل وموقعه وحجمه وةط ومساك  حوافةه ولةوا احلةواف واألرضي  والشةكل     

 :التالي يوضه ما سبق
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: حيوي هذا الشريط جمموع  من األزرار اليت ميكةةا من خالهلةا الةتحكم   ثالثًا: شريط األدوات العلوي

مبوقع البةد )لص أو حقل أو باركود أو خط أو رةكل( والةذي مت إدراجةه ضةمن التاةميم  ولالحةظ أا       

بةةد  حية  ألةه    رريط األدوات العةوي خيتةف يف حال  التحكم ببةد واحد عن حال  التحكم بأكثر مةن  

يف احلال  األوىل تكوا وظيف  هذا الشريط التحكم مبوقع بةد واحد ضمن التاميم، أمةا يف احلالة  الثالية     

عةد حتديد أكثر من بةد تكوا وظيف  هذا الشريط التحكم مبوقع هذين البةدين بالةسب  لبعضهما الةبعه  

 والشكةني التاليني يوضحاا احلالتني السابقتني:

 

 

دوات عند التحكم شريط األ

 ببند واحد

 

شريط األدوات عند 

 التحكم بأكثر من بند
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عةد رغبتةا بتاميم لااق  لةباركود لضغط يف لافذة "املامم الطبةاعي" عةة  زر   تصميم لصاقة للباركود: 

 "جديد" وتتار لوع التاميم "باركود فاتورة" ثم لضغط "موافق" كما يف الشكل التالي:

 

تظهر لافذة حتوي الةااق  االفرتاضي  لضغط يف هذل الةافذة عةة  زر "حتريةر الاةفح " فةتفه     بعد ذل  

الةافذة التالي  حي  لقوم فيها بإدخال عدد الةاةاقات املوجةودة يف الاةفح  وحجةم الةاةاق  الواحةدة       

ادات والفراغات بني الةااقات مع مراعاة اهلةوامش الضةالع  واملرتبطة  بةةوع الطابعة   بعةد وضةع إعةد        

الافح  حنفظ هذل اإلعدادات من زر "حفظ" ومن ثم لعود إىل صةفح  التاةميم ولةدر  يف هةذا التاةميم      

الباركود املختار ثم لضغط عة  زر "حتويل إىل باركود" ثم لضيف أي معةومات أخرى لرغةب بطباعتهةا   

سةم الةذي لريةدل    كاسم املادة واسم الشرك      اخل ومن ثم لضغط عةة  زر "حفةظ" وحنفةظ التاةميم باال    

 وليكن باركود فاتورة مثاًل  والشكل التالي مثال عن عمةي  التاميم هذل:
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 مالحظة:

ميكةةا إدرا  أحد ألواع الباركود من خةالل زر حقةل حية  حتةوي جمموعة  احلقةول عةة  اخليةارات         

 التالي  لةباركود:

 وهو املوجود يف صفح  الوحدات يف حقل الباركود مقابل الوحدة األوىل  باركود الوحدة األوىل:

 وهو املوجود يف صفح  الوحدات يف حقل الباركود املقابل لةوحدة الثالي   باركود الوحدة الثانية:

 وهو املوجود يف صفح  الوحدات يف حقل الباركود املقابل لةوحدة الثالث   باركود الوحدة الثالثة:

عةد إدرا  هةذا البةاركود يةتم طباعة  بةاركود الوحةدة االفرتاضةي  الةواردة يف          حسب الوحدة: الباركود

 الفاتورة سواء كاا هذا الباركود لةوحدة األوىل أو الثالي  أو الثالث  

عةد إدرا  هذا الباركود يتم طباع  باركود لةوحدات املوجودة يف الفاتورة وذل   الباركود حسب املخطط:

تاميمه من خالل خمطط الباركود املوجود يف قالم  املواد والةذي ربطةةال باملةادة    الذي مت حسب املخطط 

  عن طريق بطاقتها يف صفح  وحدات ويف حقل خمطط الباركود

أما الباركود الذي لدرجه من خالل زر باركود فهو باركود ثاب  ال يتغري ولةي  لةه عالقة  ببطاقة  كةل      

 سابق  مادة أو بأحد ألواع الباركود ال
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ثةم لضةغط يف زر   املاةمم  سةابقًا لفةته الفةاتورة املطةوبة        لطباع  الفاتورة أو الباركود وفق أحد التااميم

 كما يف الشكل التالي: "طباع  فاتورة خماا "أو  "طباع  باركود"عة   "عمةيات"

 

بعد ذل  تظهر الةافذة التالية   

الةةةيت حنةةةدد مةةةن خالهلةةةا  

التاةةميم الةةذي لريةةد طباعتةةه 

والاةةفح  الةةيت سةةيطبع هةةذا 

التاةةميم عةيهةةا ثةةم لضةةغط    

طباع  فيتم طباع  الفةاتورة أو  

الباركود وفق التاميم املختار  

واملعاجل  ذاتهةا تةطبةق عةة     

طباعةةةة  الورقةةةة  التجاريةةةة  

وطباعةة  إياةةال لقطةة  البيةةع 

      اخل 
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 خصائص متقدمة يف املصمم الطباعي:

 :خصائص الفرز والتجميع 

الفرز والتجميع من امليزات املتقدم  واهلام  يف املامم الطباعي واليت ميكةةا من خالهلةا  تعترب خاالص 

فرز البةود املوجودة يف جدول بيالات السجل )فاتورة أو سةد قيد أو قيد خماص   اخل( حبسةب رغبة    

 املستخدم أو جتميع هذل البةود وفق أي حقل من احلقول وذل  حسب رغب  املستخدم 

 ذل امليزة لطرح املثال التالي:ولتوضيه ه

ويرغةب   بفرض أا املستخدم يقوم بإدخال عدة بةود يف الفاتورة الواحةدة ويةتم متييةز مسةتودع كةل بةةد      

عة  أكثر من صفح  حبي  حتوي كل صفح  بةود مستودع واحد فقةط دوا  املستخدم يف طباع  الفاتورة 

زر ا أا لقوم بالعمةية  السةابق  مةن خةالل     غريل مع إظهار جمموع بةود كل صفح  بشكل مةفال  ميكةة

 "خاالص الفرز والتجميع" وذل  باتباع اخلطوات التالي :

 أواًل: نقوم بتقسيم الفاتورة حسب املستودع طباعيُا بإتباع ا:طوات التالية:

خاةالص  "لقوم بالدخول عة  التاميم الطباعي لةفاتورة وحندد جدول بةود الفاتورة ومن ثم لضغط عة  

 كما يف الشكل التالي: "رز والتجميعالف
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تظهر لافذة خاالص الفرز والتجميع حي  لفعل يف هةذل الةافةذة حقةل "اسةم املسةتودع" ولفعةل خيةار        

"البدء باةفح  جديةدة مةن أجةل     

كل قيم  جديةدة لةحقةل" عةةدها    

عةد طباع  هذل الفاتورة فإلةه يةتم   

طباعةة  بةةةود الفةةاتورة يف صةةفح   

جديدة من أجل كةل قيمة  حلقةل    

  والشةةةةكل التةةةةالي "املسةةةةتودع"

 يه:لةتوض

 

 

 

 ثانيًا: إظهار جماميع كل صفحة:

إلظهار جماميع كل صفح  لقوم بتفعيل حقل "بةود الفاتورة" مرة أخرى من زر "حقل"  ومن ثم لقوم 

 بتفعيل احلقول اليت لرغب بظهورها جممع  أسفل الفاتورة كما يف األركال التالي :
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بعدها لقوم بالضغط عة  جدول اجملاميع 

عة  زر "خاالص الفرز ومن ثم الضغط 

والتجميع" ولفعل حقل اسم املستودع 

 ولفعل اخليارين التاليني:

      البدء باةفح  جديةدة مةن أجةل

 كل قيم  جديدة لةحقل 

  التجميع حبسب هذا احلقل 

 وذل  كما يف الشكل التالي:

 

 

 

ثةةم حنةةدد حقةةةي الكميةة  واإلمجةةالي   

ولضع تابع التجميع هةو اجملمةوع كمةا    

 :يف الشكل التالي
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عةد إجراء اخلطوات السابق  يظهر يف كل صفح  طباعي  لةفاتورة البةود اخلاصة  بكةل مسةتودع بشةكل     

 مةفال ويظهر يف أسفل التقرير حقول اجملموع )كمي ، إمجالي( اخلاص  بهذل البةود 

 مالحظ :

لقوم بإظهار ميكةةا أا  يف اخلطوة األخرية تظهر حقول اجملاميع )كمي ، إمجالي( مع بعضها كجدول 

ثانيًا: إظهار كل حقل جمموع بشكل مةفال وذل  بأا لقوم باخلطوات السابق  املذكورة يف اخلطوة )

 ( مرتني، مرة عة  حقل الكمي  ومرة أخرى عة  حقل اإلمجالي جماميع كل صفحة

 :شروط التصفية 

يةزاا دوت لة  لةمحاسةب     من امليزات اهلام  يف املاةمم الطبةاعي لربلةامج امل   أيضًا تعترب رروط التافي  

حي  ألها متكن املستخدم من إجراء عمةي  تافي  عة  البةود اليت تظهر يف الطباع  وفةق   تواملستودعا

  رروط يقوم بتحديدها املستخدم بشكل اختياري

ميكةةةا مةن خالهلةا صةياغ  رةرط       التالية  والةيت   ةافةذة الفعةد الضغط عة  زر "رروط التاةفي " تظهةر   

ال يتم طباع  كاف  البةود املوجودة يف الفاتورة أو سةد القيد بةل يةتم طباعة  فقةط البةةود      لةتافي  حبي  

 اليت تةطبق عةيها الشروط اسددة يف هذل الةافذة 
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 مثال عة  استخدام "رروط التافي ":

بفرض أا الربلامج يستخدم يف مطعم لةوجبات السريع  ومستخدم الربلامج عةةد تةقيةه لطةبةات الزبةالن     

جود مطبخني إلعداد الوجبةات كةل   يقوم بتوجيهها إىل املطبخ املختص بإعداد هذل الوجبات، وبفرض و

، وكل مطةبخ بعةد   ما مستقل عن اخخر، مطبخ إلعداد البيتزا ومطبخ إلعداد السةدويش بكاف  أركالهمةه

ياةةه   تةقي طةب الزبوا جيب أا ياةه قالم  بالوجبةات الةيت جيةب أا يقةوم بإعةدادها، وجيةب أا      

اياال مطبوع بالوجبات اخلاص  بهذا املطبخ فقط دوا غريها من الوجبات  ولطباع  االياةاالت باخلية    

السابق  لقوم بتعريف فهرسني لةمواد فهرس هو "بيتزا" وحيوي مةواد البيتةزا مبختةةف أرةكاهلا والةيت      

والذي يقةوم بإعةدادل    يعدها مطعم البيتزا وفهرس آخر هو "سةدويش" حيوي السةدويش مبختةف ألواعه

بإلشاء تاميم طباعي خاا مبطبخ البيتزا وحندد جلةدول املةواد يف   مطبخ السةدويش، ثم لقوم بعد ذل  

 هذا التاميم رروط تافي  هي الفهرس يساوي "البيتزا" كما يف الشكل التالي:
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التالية  والةيت ميكةةةا مةن     عةد الضغط عة  زر التافي  املوجود يف لافذة "رروط التاةفي  تظهةر الةافةذة    

 كما يف الشكل التالي: "بيتزا"اليساوي  "الفهرس"هو  خالهلا وضع ررط متقدم

 

الشرط السابق كما يوضه بعد وضع الشرط السابق لضغط "موافق" فتظهر لافذة ميكةةا من خالهلا حفظ 

 الشكل التالي:

 

فقةط طباعة  املةواد الةيت تةتمةي لفهةرس       بعد وضع ررط التافي  السابق وعةد طباع  هذا التاةميم يةتم   

 "البيتزا" ويابه االياال املطبوع خاا بالطةبي  اليت جيب عة  مطبخ البيتزا جتهيزها 

السةدويش ليتم وفقه طباع  املواد خاا بطباع  مواد فهرس وبةف  الطريق  لةش ء تاميم طباعي آخر  

مه ملطبخ السةدويش ليقةوم بعةدها بتجهيةز    اليت تةتمي لفهرس "السةدويش" عة  اياال مستقل يتم تسةي

 الطةبي  
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 :إدارة جمموعات التصميم

ميكةةا من خالل لافذة إدارة جمموعات التاميم أا لةشئ تاميم رليسي يضم جمموع  من التااميم 

الطباعي  وأا لقوم بطباع  هذا التاميم الرليسي فيتم طباع  السجل وفق مجيع التااميم اليت حيتويها 

لتاميم الرليسي يف الوق  ذاته وبضغط  زر واحدة مما يوفر عة  املستخدم الوق  واجلهد الالزمني هذا ا

لطباع  كل تاميم بشكل مةفال  وميكةةا أيضًا أا لتحكم بافح  كل تاميم والطابع  اليت يتم عةيها 

 طباع  كل تاميم 

لعرف سجل جملموع  من التااميم  اوميكةةا أ

الم  "أدوات" إىل "إدارة من خالل االلتقال من ق

جمموعات التاميم" فعةد الضغط عةيها تظهر 

الةافذة التالي  واليت ميكةةا من خالهلا إضاف  

جمموع  جديدة من خالل الضغط عة  زر 

"إضاف " فتظهر لافذة حندد من خالهلا اسم 

جمموع  التاميم ولوع التااميم اليت حتتويها 

 :الظاهركما يف الشكل 

 

حندد هذا التاميم ثم لضغط زر حترير بعد ذل  

 كما يف الشكل التالي:

 

 

عةدها تظهةر الةافةذة التالية  والةيت ميكةةةا مةن       

خالهلةةا أا حنةةدد التاةةاميم الفرعيةة  استةةواة  

ضمن جمموع  التاميم وذل  مةن خةالل الضةغط    

 :الظاهرعة  زر "إضاف " كما يف الشكل 
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عةدها تفته لافةذة ميكةةةا مةن خالهلةا أا     

دد التاةةميم الطبةةاعي وصةةفح  هةةذا   حنةة

التاةةةميم والطابعةةة  الةةةيت لريةةةد طباعةةة  

التاميم عةيهةا وعةدد لسةخ الطباعة  كمةا      

ميكةةةةا أيضةةًا أا حنةةدد رةةروط لةطباعةة    

 ورروط لةتافي  كما يوضه الشكل التالي:

 

وباملثل لضةيف التاةاميم األخةرى    

فتاةةبه لافةةذة جمموعةة  تاةةاميم   

 حتوي التااميم التالي  كما يوضةه 

 الشكل التالي:

 

ميكةةا يف الةافذة السابق  أا حنذف أي تاميم من خالل حتديدل ومن ثم الضغط عة  زر "حذف" 

وميكةةا حترير أي تاميم وتغيري إعداداته من خالل الضغط عة  زر "حترير" كما ميكةةا أا لضيف 

اع  هذا التاميم من خالل بعد ذل  ميكةةا طب تاميم جديد إىل الةافذة السابق  من خالل زر "إضاف " 

الضغط عة  زر "طباع  

فاتورة خماا " يف زر 

"العمةيات" يف الفاتورة ومن 

ثم حتديد جمموع  التاميم 

اليت عرفةاها سابقًا يف حقل 

"جمموع  التااميم" بعد أا 

لفعل خيار "طباع  متعددة" 

 كما يف الشكل التالي:
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 الصالحيات ثنا عشر:إ

ركالز العمةل عةة  أي برلةامج حماسةيب وخاوصةًا عةةدما يكةوا هةةا  أكثةر مةن           تعد الاالحيات من 

مسةتخدم لةربلةامج، عةةدها مةن الضةروري أا لةشةئ لكةل مسةتخدم حسةاب وكةمة  مةرور خاصة  بةةه             

 وصالحيات حمددة حبي :

  ال يستطيع املستخدم القيام بعمةيات عة  قاعدة البيالات ليس  ضمن صالحياته 

 يدخل عة  العمةيات اليت قام بها مستخدم آخر ويعب  بها  ال يستطيع املستخدم أا 

  ال يرى املستخدم بعه العمةيات اليت تعترب سري  وال ميكةه االطالع عةيها 

 كما هو واضه يف الفقرات التالي :وميكةةا تعريف املستخدمني وصياغ  الاالحيات 

 :إدارة املستخدمني -1

يةةةف لقةةةوم مةةةن خةةةالل "إدارة املسةةةتخدمني" بتعر 

املستخدمني املفرتضني لقاعدة بيالات الشةرك   ويةتم   

ذل  من خالل االلتقال إىل قالم  "صةالحيات" ومةن   

ثم الضغط عةة  "إدارة املسةتخدمني" فتظهةر الةافةذة     

 الظاهرة:

ميكةةةةا مةةن خةةالل هةةذل الةافةةذة إضةةاف  

مستخدمني جدد من خالل الضةغط عةة    

زر "إضاف " فتفته الةافةذة التالية  الةيت    

كةةةةا مةةن خالهلةةا تعريةةف مسةةتخدم   مي

 جديد وحتوي ما يةي:

حندد يف هذا احلقل اسم اسم املستخدم: 

 املستخدم مثل طارق 

حنةةدد كةمةة  مةةرور هةةذا  كلمةةة املةةرور:

املستخدم من خالل الضغط عة  "حتديد 

كةم  املرور" فيتم فته الةافذة التالية  الةيت حنةدد مةن     

خالهلا كةم  املرور القدمي  إا وجدت ومةن ثةم حنةدد    

كةم  املرور اجلديدة ولؤكد هذل الكةم  ومةن ثةم لضةغط    

 موافق 
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مرات تسجيل الةدخول الةيت ميكةن أا تةتم      حندد يف هذا احلقل عدد احلد األقصى لتسجيل الدخول:

 باستخدام اسم املستخدم هذا ويف لف  الوق  

 وهي الفرتة اليت ميكن خالهلا استخدام كةم  املرور دوا تغيريها فرتة صالحية كلمة املرور: 

حندد يف هذا احلقل اجملموع  اليت يةتمي إليها هةذا املسةتخدم وذلة  يف حةال     جمموعة املستخدمني: 

 ةا لةمستخدمني ضمن جمموعات تاةيف

 مستخدم أا يسجل دخول عة  قاعدة البيالات لةعةد إلغاء هذا اخليار ال ميكن  متكني هذا احلساب:

عةد إلغاء تفعيل هذا اخليار ال يظهر اسةم املسةتخدم يف الةافةذة الةيت      يظهر يف شاشة تسجيل الدخول:

 ة البيالات قاعديظهر فيها أمساء املستخدمني عةد تسجيل الدخول ل

 :جمموعات املستخدمني -2

لستخدم هذل الةافذة يف حال تاةيف املستخدمني ضمن جمموعات  ولستفيد من هذا التاةيف بالدرجة   

األوىل يف حتديد الاالحيات مرة واحدة جملموع  من املستخدمني دوا احلاج  إىل حتديةد الاةالحيات   

تاةةةيفةا لةمسةةتخدمني ضةةمن جمموعةةات عةةة  لكةةل مسةةتخدم بشةةكل مةفةةرد، لةةذل  جيةةب أا يعتمةةد 

صةةالحيات هةةؤالء املسةةتخدمني أللةةه كمةةا سةةةرى الحقةةًا ال ميكةةةةا التمييةةز يف صةةالحيات املسةةتخدمني 

املوجودين ضةمن جمموعة    

واحةةدة  وميكةةةةا إضةةاف    

جمموعة  مةن املسةتخدمني    

مةةةن خةةةالل االلتقةةةال إىل 

قالمةةةة  "صةةةةالحيات" و  

الضةةغط عةةة  "جمموعةةات 

ظهةةةةةر املسةةةةةتخدمني" فت

 الةافذة السابق :

لضغط يف هذل الةافذة عة  زر إضاف  فتظهةر الةافةذة التالية  الةيت ميكةةةا مةن خالهلةا إضةاف  جمموعة           

 مستخدمني كما يف الشكل التالي:
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إلضاف  مستخدمني عة  اجملموع  املعرفة  سةابقًا لضةغط عةة  زر "إضةاف  إزالة  املسةتخدمني" فتظهةر         

لضيف من خالهلةا  الةافذة التالي  اليت 

مةن   مسةتخدمني عةة  هةذل اجملموعة     

خالل حتديد اسم املستخدم عة  يسةار  

الةافذة ومن ثم الضغط عة  زر "إضاف " 

فيةةةةتم إضةةةةاف  هةةةةذا املسةةةةتخدم إىل 

 :اجملموع  كما يوضه الشكل الظاهر

 

 حتديد الصالحيات: -3

اعدة البيالات واملعرفني كما مر جمموعات املستخدمني املوجودين عة  قلتحديد صالحيات املستخدمني و

معةا سابقًا لةتقل إىل قالمة  "صةالحيات"   

ومن ثم لضغط عة  "حتديد الاالحيات" 

فتظهر الةافةذة التالية  الةيت حنةدد فيهةا      

اسةةم املسةةتخدم أو جمموعةة  املسةةتخدمني 

حي  تكوا اليت لريد حتديد صالحياتها 

بشكل افرتاضةي حبسةب عةاصةر     جممع 

    الاالحيات

ولتوضيه كيفي  حتديد الاالحيات 

 :لفرتض األمثة  التالي 

 

 

 : للمستخدم صالحيات بإجراء مجيع العمليات واالطالع على كافة البيانات والعملياتاملثال األول

 على قاعدة البيانات: والتقارير

إرارة خضراء يف عةدها لضغط عة  املربع الفارغ املوجود عة  ميني عبارة "كاف  الاالحيات" فيتم وضع 

 :كاف  املربعات وعةدها تكوا صالحيات هذا املستخدم كامة  وذل  كما هو واضه يف الشكل التالي
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 مالحظة:

يف حال تعريف مستخدم جديد باالحيات كامة  فإله ميكةه القيام بكاف  العمةيات باستثةاء أمرين 

حي  ال ميكن ألي مستخدم القيام  "لبيالاتقاعدة ا تدوير" و "قاعدة البيالات حذف"اثةني هما 

هو املستخدم الوحيد املخول بالقيام  مسؤول النظامبهاتني العمةيتني باستثةاء مسؤول الةظام حي  أا 

 بهاتني العمةيتني 

 

للمسةةتخدم صةةالحيات   املثةةال الثةةاني: 

 بإجراء عملييت الشراء والبيع فقط:

عةدها من لافذة حتديد الاالحيات لةتقةل  

إىل "بيالات" ثم إىل "الفواتري" ولفعل كافة   

الاةةةالحيات عةةةة  فةةةاتورتي "رةةةراء" و 

"مبيةةع" فقةةط كمةةا هةةو واضةةه يف الشةةكل   

 :التالي
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وعةد الدخول باسم هذا املستخدم لالحظ أا مجيع القوالم مقفة  أمام هذا املستخدم باستثةاء فاتورتي 

 :الشراء واملبيع كما يف الشكل التالي

للمستخدم صالحيات بإضافة فواتري شراء جديدة بكافة مستويات السرية واسةتعراض   :الثالثاملثال 

 الفواتري ذات مستوى السرية العام فقةط  

وليس هلذا املستخدم صةالحية بتعةديل   

أو حذف أو معاينة أو طباعةة أو طباعةة   

 باركود أو تصدير هذه الفاتورة.

عةةةدها مةةن لافةةذة حتديةةد الاةةالحيات   

"بيالةةات" ثةةم إىل "الفةةواتري"  لةتقةةل إىل 

ولفعل خيار "إضةاف " يف فةاتورة "رةراء"    

وذل  جلميةع مسةتويات السةري  ولفعةل     

االستعراض لةفواتري اليت مستوى سريتها 

 عام فقط وذل  كما يف الشكل التالي:

وعةد العودة لفاتورة الشراء لالحظ أله 
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يد مفع ل وميكةةا أيضًا استعراض الفواتري ميكةةا إضاف  فواتري رراء جديدة حي  أا زر إضاف  سجل جد

السابق  إذا كاا مستوى سريتها عام حي  أا أزرار التةقل بني السجالت مفع ة  ولكن ال ميكةةا تعديل 

أي حقل من حقول الفاتورة ومجيع احلقول تظهر كحقول لةقراءة فقط وال ميكن تعديةها ألا املستخدم ال 

 تها  والشكل التالي يوضه ما سبق:لسابق  أو طباعمية  صالحيات لتعديل الفواتري ا

 

: للمستخدم صالحيات بإجراء مجيع العمليات واالطالع على كافة البيانات والعمليات املثال الرابع

واحلسابات على قاعدة البيانات باستثناء بعض احلسابات السرية واليت ال نريد هلذا املستخدم أن 

 ا يف شجرة احلسابات أو يطلع عليها أو يطلب رصيدها عن طريق أحد التقارير:يستعرضه

عةدها من لافذة حتديد الاالحيات لةتقل إىل "بيالات" ثم إىل "احلسابات" ولفعل خيار "إضاف " كاماًل 

ولفعل االستعراض والتعديل واحلذف بشكل جزلي وذل  ملستويي السري  العام واخلاا  وبفرض ألةا 

 :التاليووضعةا هلا مستوى سري  "سري" كما يف الشكل  هشامةا إىل بطاق  حساب الزبوا التقة

تعديل مستوى 

 السرية
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يف رجرة  هشاموعةدها ال ميكةةا أا لشاهد حساب الزبوا 

 احلسابات وذل  كما يوضه الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

ضةمن احلسةابات الةيت     هشاموأيضًا إذا طةبةا ميزاا مراجع  حلسابات الزبالن فال يظهر حساب الزبوا 

 ضه الشكل التالي:وتظهر يف التقرير الةهالي ويبق  هذا احلساب سريًا عن هذا املستخدم وذل  كما ي
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 :مالحظ  

والةيت تةؤدي اىل تغةيري جتميةع      ميكن لةمستخدم طةب تغيري طريق  جتميع العةاصر وفقًا لة "العمةيةات" 

طريق  الاالحيات حي  يتم التحكم يف الاةالحيات عةن   عةاصر الاالحيات وفقًا لةعمةيات وهي عك  

 ذف احلتعديل والستعراض واالطريق االضاف  و

 

 
   

 مثال:

لةفرض أله لديةا أحد املستخدمني وألا ال أريدل أا يقوم بالتعديل عة  إعةدادات الربلةامج فةقةوم بإلغةاء     

صةةةةالحياته بالتعةةةةديل بالةةةةذهاب إىل 

ثةم   "العمةيات"ثم  "حتديد الاالحيات"

ثةم لقةوم    "تعديل" و "عام"ثم  "بيالات"

بإالغةةاء إمكاليةةة  تعةةةديل "االعةةةدادات  

عةدها لن يتمكن املسةتخدم بعةد   العام " 

كمةا  ذل  من تعةديل اإلعةدادات العامة     

   التالي:يظهر بالشكل 
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 مالحظ  هام  جدًا:

إا"إدارة املستخدمني والاالحيات"هي حبد ذاتها صالحي  ميكن مةحها ملستخدم معني أو حجبها عةه 

وهي يف رجرة الاالحيات حسب املسار التالي:"كاف  الاالحيات"      "عمةيات"       "عام"      

يكوا قادرًا  ال لريدل أا"إدارة املستخدمني والاالحيات"لذل  جيب االلتبال إىل عدم مةحها ملستخدم 

 عة  تعديل الاالحيات له ولغريل عةمًا أا هذل الاالحي  تكوا مةغاة بشكل افرتاضي لةمستخدم 

 

 
 فتكوا الاورة بعد التعديل السابق:
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 :سياسات التقييد -6

الفكرة األساسي  من سياسات التقييد ألها عبارة عن إعدادات عام  مرتبط  باملستخدم الذي يعمل عة  

البيالات  فهي ختتةف بني مستخدم وآخر ولذل  كاا من الضروري فال االعدادات اليت تتغري قاعدة 

من مستخدم خخر ووضعها يف لافذة مستقة  ميكن ملسؤول الةظام من خالهلا أا يتحكم بهذل االعدادات 

  املستخدمني أو كل مستخدم عة  حدى بالةسب  جلميع

   الاالحيات تظهر الةافذة التالي  واليت حتوي مايةي:عةد الضغط عة  سياسات التقييد يف قالم

 

يتم يف هذل الةافذة يف الشريط اليميين إظهار املستخدمني وجمموعات املسةتخدمني املعرفة     املستخدمني:

 سابقًا عة  ركل رجرة 

أو أي عمةية  أخةرى    وحتوي خيار "تسجيل بطاق  بتاريخ الحق" أي تسجيل أي فةاتورة أو قيةد   عام:

 عة  الربلامج 

وهةا يوجد ثالث  خيارات ملعاجل  هذل احلال  يف حال مرت مةع املسةتخدم أثةةاء عمةةه وهةي: مسةاح،       

 تةبيه، مةع  والشكل السابق يوضه صفح  عام 

 وحتوي اخليارات التالي  كما يوضه الشكل التالي: األسعار:
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 : هذا اخليار أا حندد أقل سعر ميكن لةمستخدم أا ميكةةا من خالل  أقل سعر ميكن البيع ب

 يبيع املادة به هل هو سعر املستهة ، املستهة  اخلاا، اجلمة      اخل 

 :ميكةةا من خالل هذا اخليار أا حندد كيفي  تعامل الربلامج مع  البيع بسعر أقل من الكلفة

يوجد اخليارات الثالث   حال  أا املستخدم حياول بيع املادة بسعر أقل من سعر الكةف  وهةا

 التالي : مساح، تةبيه، مةع 

 :ميكةةا من خالل هذا احلقل أا حندد لسب  احلسم القاوى اليت من  نسبة احلسم القصوى

 املمكن أا يدخةها املستخدم يف الفاتورة والرقم الذي يتم إدخاله هةا يتم أخذل كةسب  مئوي  

 :ميكةةا أا حندد من خالل هذا احلقل األسعار  األسعار اليت ميكن للمستخدم مشاهدة قيمتها

اليت ميكن لةمستخدم مشاهدتها يف رجرة املواد ) وذل  عةد الضغط بزر املسطرة عة  مادة من 

املواد يف رجرة املواد( واألسعار اليت ميكن مشاهدتها يف الفاتورة عةد الضغط بالزر اليميين عة  

 حقل السعر مقابل املادة املطةوب  

 وحتوي اخليارات التالي  كما يف الشكل التالي: الكميات:
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ميكةةا من خالل هذا اخليار أا حندد كيفي  تعامل الربلامج مع حال  أا  إخراج كمية غري متوفرة:

املستخدم حياول بيع مادة كميتها غري متوفرة يف املستودع وهةا يوجد اخليارات الثالث  التالي : مساح، 

 تةبيه، مةع 

 ةةا أيضًا أا لتحكم بتوقي  ظهور رسال  التةبيه اليت تظهر لةمستخدم وهةا يوجد خيارين:وميك

  إظهار رسالل التةبيه واملةع عةد احلفظ فقط 

  إظهار رسالل التةبيه واملةع عةد إدرا  مادة غري متوفرة وعةد تعديل الكمي  إىل كمي  غري متوفرة

 وعةد احلفظ أيضًا 

 

 :8مالحظ  

ل لافذة سياسات التقييد أا لةتحكم باإلعةدادات السةابق  بالةسةب  لكةل مسةتخدم عةة         ميكةةا من خال

حدى من خالل الوقوف عة  هذا املستخدم وتغيري سياسات التقييد، أو جملموع  مةن املسةتخدمني مةن    

أو بالةسةب  لكافة  املسةتخدمني وذلة       عة  ومةن مةوتغيري سياسةات التقييةد،     خالل حتديد هذل اجملمو

كاف  املستخدمني" الظاهرة يف رجرة املستخدمني يف الةافذة السةابق  ومةن ثةم تغةيري سياسةات      بتحديد "

 التقييد 
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 :2مالحظ  

عةد حتديد جمموع  مستخدمني أو حتديد "كاف  املستخدمني" وإجراء تعديل عة  سياسات التقييد فإا 

سةابقا تعةديل سياسةاتهم بشةكل     التعديل يةطبق عة  مجيع املستخدمني باستثةاء املستخدمني الةذين مت  

خاا  ومثال ذل : إذا حددلا املستخدم طارق ثم وضعةا أقل سعر ميكن البيع به هةو سةعر املسةتهة ،    

ثم بعد ذل  حددلا كاف  املستخدمني ووضعةا اقل سعر ميكن البيع به هو املستهة  اخلاا فيةطبق عةةد  

 ارق ذل  التعديل عة  كاف  املستخدمني باستثةاء املستخدم ط

 

 

 :3مالحظ  

ميكةةا معرف  فيما إذا أجريةا تعديل عة  خيار ما أم أله مازال عة  الوضع االفرتاضي من خالل مساكة   

 اخلط حي  أا اإلعداد الذي مل جير عةيه تغيري يظهر  ط عادي كما يف الشكل التالي:
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 التالي:أما اإلعداد الذي مت تعديةه فيظهر  ط مسي  كما يف الشكل 

 

الحظ أا اخلط أصبه غامه عةد حتديد اخليار الثالي وذل  لةتميةز الةه قةد مت تعةديل خيةار الرسةالل       

 اخلاص  لةمستخدم اسدد 

 :4مالحظ  

ميكةةا اسرتجاع مجيع اإلعدادات االفرتاضي  لةمستخدم من خالل حتديدل ومن ثم الضغط بةالزر األميةن   

اسةتعادة االفرتاضةي  فيةتم بةذل  اسةتعادة مجيةع سياسةات التقييةد         لةماوس ومن ثم الضغط عة  خيار 

 اخلاص  باملستخدم إىل الوضع االفرتاضي كما يف الشكل التالي:
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أو ميكةةا أا لعيد خيار واحد من خيارات سياسات التقييد إىل الوضع االفرتاضي من خالل حتديد هةذا  

 " من قالم  الزر اليميين كما يوضه الشكل التالي:اخليار ومن ثم الضغط عة  خيار "استعادة االفرتاضي

 

 مستويات السرية: -5

لعرف من خالل هذل الةافذة مسةتويات السةري  املطةوبة  والةيت مةن املمكةن أا لسةتخدمها عةة  قاعةدة          

بيالاتةا  ويوجد بشكل افرتاضي أربع مستويات سري  معرف  بشكل مسبق عةة  قاعةدة البيالةات وهةي:     

سري لةغاي   وإلضاف  مستوى سري  جديد لضغط عة  زر إضةاف  سةجل جديةد يف     عام، خاا، سري،

 رريط أدوات الةافذة التالي  

  تغيري كلمة مرور مسؤول النظام: -6

عةد الضغط عة  "تغيري كةم  مرور مسؤول الةظةام" مةن قالمة  "صةالحيات"تظهر عةة  الشارة  الةافةذة        

كةمةة  مةةرور التاليةة  الةةيت ميكةةةةا مةةن خالهلةةا تغةةيري 

مسؤول الةظام من خالل إدخال كةمة  املةرور احلالية     

ثم إدخال كةم  املرور اجلديدة وتأكيدها وذلة  كمةا يف   

 الشكل التالي:
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 :صالحيات احلقول -7

تعد صالحيات احلقول من امليزات اجلديدة واملبتكةرة والفريةدة يف برلةامج امليةزاا دوت لة  لةمحاسةب        

صدى كبريًا عةد مستخدمي الربلامج من حي  مرولتها وفالدتها الكةبرية فيمةا    واملستودعات واليت الق 

يتعةةةق مبوضةةوع حتديةةد الاةةالحيات  فمعظةةم بةةرامج اساسةةب  املةتشةةرة تعتمةةد عةةة  فكةةرة حتديةةد    

الاالحيات عة  مستوى الةوافذ والعمةيات اليت تتم عة  مستوى الةافذة وهذا موجةود أيضةًا يف برلةامج    

  لةمحاسب  واملستودعات، وهةا جاء برلامج امليزاا دوت ل  ليتميز عن باقي الربامج يف امليزاا دوت ل

استكمال معاجل  موضوع الاالحيات حبي  يةتمكن املسةتخدم مةن حتديةد الاةالحيات عةة  مسةتوى        

احلقول املوجودة يف الةافذة حبي  حندد لةمستخدم احلقول الةيت ميكةن أا يستعرضةها واحلقةول الةيت      

 يعدهلا    اخل  ميكن أا

ي: بفرض أله لديةا مستخدم امسه "طارق" حددلا له من خالل لافذة حتديةد  الولةتوضيه لطرح املثال الت

الاالحيات صالحي  لةدخول إىل فاتورة املبيع ولكن لريد أا حندد رةيء إضةايف غةري موجةود يف لافةذة      

تخدم مةن تعةديل سةعر املبيةع،     حتديد الاالحيات وهو قفل حقول األسعار حبي  ال يةتمكن هةذا املسة   

ميكةةا ذل  من خالل استخدام ميزة صالحيات احلقول وذل  من خالل فته لافةذة فةاتورة املبيةع عةة      

كمةا يف   "مستخدم "مسؤول الةظام" ومن ثم الضغط يف قالم  "العمةيةات" عةة  أمةر "صةالحيات احلقةول     

 الةافذة التالي :
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أا حندد احلقول اليت مية  املستخدم صةالحي  عةيهةا وذلة  مةن     عةدها تفته لافذة ميكةةا من خالهلا 

خالل حتديد اسم املستخدم طارق يف حقل "جمموع  املستخدمني" ومن ثةم تفعيةل احلقةول الةيت ميةة       

املستخدم صالحي  عةيها أو إلغاء تفعيل احلقول اليت ال مية  املستخدم صالحي  ملشاهدتها  كما ميكةةةا  

أا حندد أيضًا بدق  العمةيات اليت مية  املستخدم صالحي  القيام بهةا عةة  هةذا    من خالل هذل الةافذة 

احلقل ففي مثالةًا السابق مثاًل ال مية  املستخدم طارق صالحي  تغيري السعر االفرادي وبالتالي جيب أا 

سم لةغي صالحي  املستخدم طارق عة  تعديل حقول السعر االفرادي واإلمجالي ولسب  احلسم وقيم  احل

وهذل احلقول موجودة يف هذل الةافذة حت  جمموع  حقول هي "بةود الفةاتورة" والشةكل التةالي يوضةه     

 كيفي  حتديد صالحيات احلقول لةمستخدم طارق:

 

بعد ذل  وعةد تسجيل الدخول لةربلامج باسم املستخدم طارق والعودة إىل فاتورة املبيع لالحظ أا حقةول  

لسب  احلسم وقيم  احلسم تظهر لةقةراءة فقةط وال ميكةةةا إجةراء أي تعةديل      السعر اإلفرادي واإلمجالي و

 عةيها كما يوضه الشكل التالي:
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 استكمال إعداد خصائص قاعدة البيانات واألمور التقنية األخرى ثالثة عشر:

 مقارنة جرد املستودع: -8

بةإجراء عمةية  جةرد     اخلتامية  تقوم معظم الشةركات يف لهاية  الةدورة املالية  وقبةل إعةداد احلسةابات        

لةمستودعات ملعرف  القيم  الفعةي  لبضاع  آخةر املةدة املوجةودة يف املسةتودعات أللةه يف معظةم األحيةاا        

يكوا هةا  فرق بني القيم  الدفرتي  لةمخزوا والقيم  الفعةي  وال بد من تعديل جةرد املةواد املوجةودة يف    

ته وذل  حسب سياس  الشرك   فإذا أرادت الشرك  عةدم إثبةات   الدفاتر واثبات الفرق الةاتج أو عدم إثبا

الفرق يف الدفاتر واحلسابات اخلتامي  تستخدم لتعديل اجلرد فاتورة تةؤثر عةة  املسةتودع وال تولةد قيةد      

كفاتورة اإلدخال أو اإلخرا  مثاًل  أما إذا أرادت الشرك  إثبات الفرق بني جرد الةدفاتر واجلةرد الفعةةي    

ها تستخدم لتعديل اجلرد فاتورة هلا قيد كفاتورة املبيع أو الشراء وذل  يف حال تأكدلا مةن أا  دفرتيًا فإل

الفرق لاتج عن عدم تسجيل عدد من فواتري الشراء أو املبيةع، ولكةن يف معظةم األحيةاا يكةوا الفةرق يف       

تورة "تةف" فئة   املستودع لاتج عن تةف جزء من البضاع  لذل  لقوم بتعريف فاتورة جديدة عبارة عن فا

هذل الفاتورة "مبيع" ولقوم بوضع حساب "بضةاع  تالفة " يف حقةل "املةواد" واحلسةاب اخلتةامي هلةذا        

حلساب هو حساب املتاجرة ولقوم بوضع حساب "ماروف تةف" يف حقل "حساب العميل" واحلساب ا

 اخلتامي هلذا احلساب هو حساب األرباح واخلسالر كما يف الشكل التالي:

 
 عةدها سيةتج عن هذل الفاتورة القيد التالي:

 احلساب دائن مدين

 ماروف تةف  86666

 بضاع  تالف  86666 

 احلسابني املوضوعني الحظ
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وميكةةا إجراء عمةي  مقارل  جرد املستودع السابق  أوتوماتيكيًا من خالل لافذة "مقارل  جةرد املسةتودع"    

وميكةةةةا االلتقةةال 

إىل هةةذل الةافةةذة  

قالم  "مةواد"  من 

ومةةن ثةةم الضةةغط  

عةةةة  "مقارلةةةة   

جةةرد املسةةتودع"  

فتظهةةةر الةافةةةذة 

التاليةةة  والةةةةيت  

 حتوي ما يةي:

 

 حندد من خالل هذا احلقل املستودع الذي لريد تسوي  جردل املستودع: 

فيتم عرض جرد املواد لةحركات الةيت   حندد من خالل هذين احلقةني جمال زمينمن تاريخ إىل تاريخ: 

 ذا اجملال الزمين مت  ضمن ه

 حندد من خالل هذا احلقل مادة حمددة وذل  إذا رغبةا بتسوي  جرد هذل املادة فقط املادة: 

حندد من خالل هذا احلقل فهةرس مةن فهةارس املةواد فيةتم عةرض املةواد املوجةودة يف هةذا          الفهرس: 

 الفهرس فقط 

الةيت لريةد عةرض جردهةا هةل هةي املةواد        ميكةةا من خالل هذا احلقل اختيةار لةوع املةواد    نوع املادة: 

 اخلدمي  )خدم ( أم املواد احلقيقي  )مادة( 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار املواد ذات الرصيد املعدوم ضمن املواد الةيت يةتم   إظهار املواد الفارغة: 

 عرض جردها 

السةابق  وجةرد هةذل     عةد الضغط عة  هذا الزر يتم عرض املواد اليت تةطبق عةيها الشروط زر "عرض":

املواد حسب احلركات املوجودة يف قاعدة البيالات وهذا اجلرد هو ذات جرد املواد الذي ميكةةا الوصةول  

إليه يف حال طةبةا تقرير جرد املواد  ويظهر أيضًا يف هذل الةافذة حقل لةجرد الفعةي لةمواد حي  لةدخل  

من خالل حقةل "مت" املوجةود ضةمن هةذل الةافةذة       يف هذا احلقل اجلرد الفعةي لةمواد ثم بعد ذل  حندد

املواد اليت لريد تعديل جردها من خالل وضع إرارة ضمن املربع املقابةل لةمةادة ثةم لضةغط عةة  توليةد       
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فاتورة إدخال إذا كاا اجلرد الفعةي أكرب من جرد املواد أو توليد فاتورة إخةرا  إذا كةاا اجلةرد الفعةةي     

 شكل التالي:أقل من جرد املواد كما يف ال

 

فعةد الضغط عة  توليد فاتورة إخرا  مثاًل تظهر الةافذة التالي  حي  لقوم من خالل هذل الةافذة باختيار 

الفاتورة اليت لريد توليدها لتسوي  جرد املستودع وتتار تاريخ الفاتورة املولةدة وطريقة  دفعهةا وحسةاب     

 :الظاهرالعميل واحلساب الةقدي وحساب املواد كما يف الشكل 

 

 

 وعةدها ستةتج الفاتورة التالي :
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 :تعديل أسعار املواد -0

لستخدم لافذة تعديل األسةعار لتعةديل أسةعار الوحةدات املوجةودة يف بطاقة  املةادة يف صةفح  أسةعار،          

وميكةةةةا أيضةةًا أا لعةةدل 

طريقةة  التسةةعري املتبعةة   

لةمةةادة فمةةثاًل ميكةةةةا أا 

لعدل طريق  التسعري مةن  

التسةعري "يةدوي"   طريق  

إىل طريق  التسعري "كةف  

الشرك "  وحتتوي لافذة 

تعديل األسةعار الظةاهرة   

يف الشةةكل التةةالي عةةة   

 احلقول التالي :
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 لدخل يف هذا احلقل فهرس لةمواد فيتم تعديل أسعار مواد هذا الفهرس  فهرس:

 ويوجد هةا ثالث  حقول: تعديل:

الةذي لريةد تعديةةه، هةل هةو سةعر املسةتهة  أو        : حندد يف هذا احلقةل لةوع السةعر    السعر (8

 مستهة  خاا أو لاف مجة       اخل 

: حندد يف هذا احلقل طريق  التسةعري وذلة  إذا رغبةةا بتعةديل هةذل      شروط طريقة التسعري (2

 الطريق  

 : حندد يف هذا احلقل الوحدة اليت لريد تعديل سعرها الوحدة (3

لتسعري الةيت لريةد االلتقةال إليهةا يف حةال أردلةا تغةيري        حندد يف هذا احلقل طريق  ا طريقة التسعري:

 طريق  التسعري 

حندد يف هذا احلقل مادر معةوماتةا الذي لعتمد عةيه يف تعديل السعر  ومثال ذل  إذا ارتفعة    املصدر:

% وأردلا تعةديل سةعر املسةتهة  املوجةود يف بطاقة  املةادة يف صةفح  أسةعار لضةع يف حقةل           86األسعار 

"مستهة " ولضع يف حقةل املاةدر أيضةًا "مسةتهة " أللةةا لريةد        وهو الذي لريد تعديةهلسعر ا"السعر" 

 % 86تعديل األسعار الطالقًا من األسعار القدمي  وبزيادة 

 حندد يف هذا احلقل الوحدة اليت لريد تعديل سعرها  الوحدة:

هي إما مجع أو طرح أو ضةرب أو  حندد يف هذا احلقل العمةي  اليت توصةةا إىل السعر اجلديد و العملية:

 قسم  أو تعديل من قيم  إىل قيم  

ترتبط هذل القيم  بشكل مبارر حبقل العمةي  فإذا كال  العمةية  مجةع حنةدد يف حقةل القيمة        القيمة:

 العدد الذي سةجمعه وإذا كال  القيم  ضرب حندد يف هذا احلقل العدد الذي سةضرب به      اخل 

احلقل لتقريب الرقم اجلديد الةةاتج عةن التعةديل  وتةرتاوح قةيم التقريةب بةني         لستخدم هذا التقريب:

 وحدات لقدي   86و  6068

وهو القيم  اليت يتم تعديل السعر عة  أساسها إذا كال  القيمة  بعةد التعةديل أقةل مةن       احلد األدنى:

 966كةاا احلةد األدلة     وحدة لقدي  و 496احلد األدل   فمثاًل إذا عدلةا السعر وكال  لتيج  التعديل 

 وحدة لقدي  عةدها يتم اعتماد احلد األدل  ألا القيم  املعدل  أقل من هذا احلد 

عك  احلد األدل  يتم اعتماد احلد األعة  لتعديل السعر إذا كال  القيمة  املعدلة  أكةرب     احلد األعلى:

 من احلد األعة  

 واد وسعرها قبل وبعد التعديل لستخدم هذا الزر إلخفاء اجلدول الذي يعرض امل إخفاء:
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لستخدم هذا الزر لةقيام بعمةية  تعةديل جديةدة، أي تفرية  الاةفح  مةن رةروط عمةية          إعادة تعيني: 

 التعديل السابق  

 لضغط عة  هذا الزر يف حال أردلا تطبيق التعديل يف أسعار املواد عة  بطاقات املواد  تعديل:

 مثال:

% ولريةد تعةديل األسةعار املوجةودة يف     36قةد ارتفعة     "كيةا" بفرض أا أسعار املواد املوجودة يف فهرس 

بطاقات املواد يف حقةل  

سعر املستهة   عةةدها  

لقةةوم بتعةةديل األسةةعار 

كمةةةا هةةةو واضةةةه يف   

 الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 تعديل املواد: -2

إضاف  إىل حقل  يف بطاق  املادة "صفح  معةومات"لستخدم هذل الةافذة لتعديل كاف  احلقول املوجودة يف 

"لوع املادة" املوجود يف صفح  "متقدم "  وحتتوي لافذة تعديل املواد كمةا هةو واضةه يف الشةكل التةالي      

 عة  ما يةي:

وتشةمل رةروط التاةفي  جمموعة  مةن احلقةول الةيت يةتم اسةتخدامها حلاةر تطبيةق            شروط التصفية: 

تةطبق عةيها هذل الشروط  فمثاًل عةد حتديد فهةرس مةن فهةارس املةواد يةتم      التعديالت عة  املواد اليت 

 تطبيق التعديالت عة  املواد املوجودة ضمن هذا الفهرس 

حندد هةا احلقل الذي لريد تغيريل يف بطاق  املادة  فمثاًل لضع حقل الفهةرس إذا رغبةةا   تعديل احلقل: 

 بتعديل الفهرس الذي تةتمي إليه املواد 

 حندد يف هذا احلقل القيم  اليت سيأخذها احلقل املعدل بعد تعديةه  اجلديدة: القيمة
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 لضغط عة  زر تعديل فيتم تعديل احلقول املطةوب  حبي  تأخذ القيم  اجلديدة  تعديل:

رةروط التاةفي  اخلاصة       لةقيام بعمةي  تعديل جديةدة ومسةه  لضغط عة  زر إعادة تعينيإعادة تعيني: 

 بعمةي  التعديل اليت كةا لقوم بها 

 ملواد:ا معاجلة -6

وميكةةةا طباعة  هةذل املعةومةات مةن       تعطيةا هذل الةافذة معةومات عن املواد املوجودة عة  قاعدة بيالاتةا

ر خالل هذل الةافذة  وحتوي هذل الةافذة جمموع  من حقول الشروط واليت ميكةةا مةن خالهلةا أا حناة   

املواد املعروض  يف هذل الةافذة باملواد اليت تةطبق عةيها الشروط املوضةوع  يف حقةول الشةروط الظةاهرة يف     

 الشكل التالي:
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 احلد األدنى واألعلى: -5

لستخدم هذل الةافذة لتعديل بعه احلقول املوجودة يف بطاق  املادة يف صفح  "معةومات املستودع" وذل  

واد  وهذل احلقول هي احلد األعة  واحلد األدل  والكمي  املثالية  وحةد الطةةب    بالةسب  جملموع  من امل

 واملوقع  وحتتوي هذل الةافذة كما هو واضه يف الشكل التالي عة  احلقول التالي :
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وتشمل هذل الشروط جمموع  من احلقول اليت يتم اسةتخدامها حلاةر تطبيةق التعةديالت ضةمن       شروط:

املواد اليت تبق  بعد تافيتها من خةالل هةذل الشةروط  فمةثاًل عةةد حتديةد فهةرس لةمةواد يةتم تطبيةق           

  فقط التعديالت عة  املواد املوجودة ضمن هذا الفهرس

األعة  وكمي  الطةب والكمي  املثالي  واملوقع لةمواد الةيت  لستخدم هذا الزر لعرض احلد األدل  وعرض: 

 تةطبق عةيها الشروط املوضوع  يف حقول التافي  السابق  

املواد ميكةةا إجراء تعديالت بشكل مبارر عة  احلقول وذلة  بشةكل يةدوي ومةفاةل لكةل       وبعد عرض

واحدة من خةالل الضةغط عةة     عة  حدى، أو ميكةةا إجراء تعديل عة  كامل احلقول دفع   ومادة حقل

زر "متقدم" فيتم إظهار جمموع  من احلقول أسفل الةافذة هي حقول احلد األعةة  واحلةد األدلة  وحةد     

الطةب والكمي  املثالي  واملوقع وجبالب كل حقل مربع لةدخل فيةه القيمة  اجلديةدة املعدلة  ثةم لضةغط        

فيةتم   "حفةظ "عروض  يف األعة  ثم لضغط عة  زر اجلديدة عة  كاف  املواد امل  فيتم تطبيق القيم "تطبيق"

 حفظ التعديالت السابق  يف بطاقات املواد 

 معاجلة سندات القيد: -4

عرض كافة  القيةود املوجةودة يف قاعةدة بيالاتةةا، كمةا ألةه         "لافذة معاجل  سةدات القيد"يتم من خالل 

ميكةةا عرض عدد حمدد من القيود ويتم تافي  هذا العدد اسدد من خةالل احلقةول الظةاهرة يف أعةة      

هذل الةافذة  وميكةةا أيضًا بعد عرض القيود املطةوب  أا لقوم برتحيل أو ف  ترحيةل هةذل القيةود دفعة      

ا ومن ثم الضغط بالزر األمين لةماوس عة  هذل القيود والضةغط بعةد ذلة  عةة      واحدة من خالل حتديده

"ترحيل" أو "ف  ترحيل" القيود فيتم ذل  دفع  واحدة دوا الرجوع إىل القيود وترحيةها بشكل مةفاةل  

 كل قيد عة  حدى 

ومن ثم الضغط عة  وميكةةا االلتقال إىل لافذة معاجل  سةدات القيد من خالل الدخول إىل قالم  "القيود" 

 "معاجل  سةدات القيد" وحتتوي هذل الةافذة كما هو واضه يف الشكل التالي عة  ما يةي:

يتم من خالل حقول الشروط تافي  القيود اليت سوف يتم عرضها، وقد وضةع  هةذل الشةروط    الشروط: 

 هذل الشروط ما يةي:افرتاضيًا حبي  يتم عرض كاف  سةدات القيد املوجودة يف قاعدة البيالات  وتشمل 

يتم من خالل هذين احلقةني حتديد جمال زمين فيتم عرض سةدات القيةد الةيت    من تاريخ، إىل تاريخ:

 يقع تارخيها ضمن هذا اجملال الزمين 

حندد يف هذين احلقةني جمال رقمي فيتم عرض سةدات القيد اليت يقةع رقمهةا ضةمن     من رقم إىل رقم:

 هذا اجملال الرقمي 

 وحتوي رروط البةود الشروط التالي :البنود: 
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 حندد يف هذا احلقل لص فيتم عرض سةدات القيد اليت حيوي بيالها هذا الةص  البيان حيوي:

 حندد يف هذا احلقل لص فيتم عرض سةدات القيد اليت ال حيوي بيالها هذا الةص  البيان ال حيوي:

 

رجرة احلسابات فيتم عةرض سةةدات   حندد من خالل هذا احلقل حساب موجود يف  وي احلساب:حت

 القيد اليت حتوي يف أحد طرفيها هذا احلساب 

 حندد يف هذا احلقل رقم وثيق  ما فيتم عرض القيود اليت متة  رقم الوثيق  اسدد  رقم الوثيقة:

حندد يف هذا احلقل لص فيتم عرض سةدات القيد الةيت حيةوي بيةاا البةةد فيهةا هةذا        البيان حيوي:

 الةص 

حندد يف هذا احلقل لص فيتم عرض سةدات القيد اليت ال حيوي بياا البةد فيها هذا  البيان ال حيوي:

 الةص 

 ويوجد لديةا هةا االحتماالت التالي :نوع سند القيد: 

 :وهو سةد القيد الةاتج عن عمةي  أخرى مثل فاتورة    اخل  آلي 

  :خالل لافذة "سةد القيد"  وهو القيد الذي أدخةةال بطرفني مدين ودالن منيدوي 

 :وهو سةد القيد الذي فعل يف لافذته يف حقل "احلال " خيار "افتتاحي"  افتتاحي 

 :وهو سةد القيد الذي رحل إىل احلسابات اخلاص  به  مرحل 
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 :وهو سةد قيد مكتوب ولكةه غري مرحل  غري مرحل 

تتار من خالل هذا احلقل لوع أصل القيد اخلي الذي لريد عةرض القيةود الةيت     نوع أصل القيد اآللي:

  فقط تولدت عةه  فإذا اخرتلا مثاًل "فاتورة" فيتم عرض القيود اليت تولدت عن الفواتري

 حندد من خالل هذا احلقل فرع فيتم عرض القيود اليت مت  يف هذا الفرع  للفروع:

ا احلقل مستوى لةسري  فيتم عةرض القيةود الةيت حتمةل مسةتوى      حندد من خالل هذ مستوى السرية:

 السري  املختار 

سةدات القيد اليت تةطبق عةيها الشروط الةيت مت حتديةدها   يتم عةد الضغط عة  هذا الزر عرض  عرض:

 أعالل 

تظهةر يف هةذا   التحكم باألعمةدة الةيت   عةد الضغط عة  هذا الزر تظهر لافذة ميكةةا من خالهلا األعمدة:

التقرير وميكةةا أيضًا أا لتحكم برتتيب ظهور هةذل األعمةدة   

من خالل السهمني الزرق املوجودين عة  يسار الةافةذة كمةا   

 :الظاهريف الشكل 

طباع : ميكةةا من خالل هذا الزر طباع  املعةومات الظةاهرة  

 يف هذا التقرير 

يتم يف هةذا احلقةل عةرض إمجةالي     إمجالي سندات القيد: 

 مبال  القيود املعروض  

حندد مةن خةالل هةذين احلقةةني العمةة        العملة واملعادل:

 اليت سيتم عرض إمجالي سةدات القيد بها ومعادل هذل العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  

 معاجلة سندات القيد املخصصة: -7

قاعدة بيالاتةةا، كمةا    يتم من خالل لافذة معاجل  سةدات القيد املخاا  عرض كاف  القيود املوجودة يف

أله ميكةةا عرض عدد حمدد من القيود املخاا  ويتم تاةفي  هةذا العةدد اسةدد مةن خةالل احلقةول        

الظاهرة يف أعة  هذل الةافذة  وميكةةا أيضًا بعد عرض القيود املطةوب  أا لقةوم برتحيةل أو فة  ترحيةل     

األمين لةماوس عة  هذل القيود والضةغط   هذل القيود دفع  واحدة من خالل حتديدها ومن ثم الضغط بالزر

بعد ذل  عة  "ترحيل" أو "ف  ترحيل" القيود فيتم ذل  دفع  واحدة دوا الرجوع إىل القيود وترحيةةها  

واليت حتوي تقريبةًا ذات احلقةول    بشكل مةفال كل قيد عة  حدى  والشكل التالي يوضه هذل الةافذة

 :واليت مت ررحها يف الفقرة السابق املوجودة يف لافذة "معاجل  سةدات القيد" 
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 :عمليات القيود -8

عةةدها سةتظهر لافةذة     "عمةيات القيةود "لةتقل إىل عمةيات القيود من قالم  حماسب  ومن ثم لضغط عة  

 عمةيات القيود واليت حتوي بشكل رليسي كما هو واضه يف الشكل التالي عة  األمور التالي :

 إعادة احتساب األرصدة   8

 إعادة ترقيم القيود   2

 إعادة توليد الرقم الفرعي لةقيود   3

 إعادة ترقيم القيود املخاا    4
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 :إعادة احتساب األرصدة 

لقوم من خالل عمةي  إعادة احتساب األرصدة بإعادة احتساب أرصدة احلسابات بةاء عة  القيةود الةيت   

مت ترحيةها إضاف  إىل إعادة احتسةاب الكةةف الاةحيح     

كةةاا هةةةا  مشةةاكل يف الكةفةة  لاجتةة  عةةن عةةدم يف حةةال 

إدخةةال الفةةواتري بالرتتيةةب الةةزمين الاةةحيه أو إحةةداث  

 تغيريات يف ترتيب الفواتري 

تظهةر   "إعةادة احتسةاب األرصةدة   "وعةد الضغط عةة  زر  

الةافذة التالي  اليت لقوم فيهةا بإدخةال الفةرتة اساسةبي      

وذل  كما  والفروع اليت لريد إعادة احتساب األرصدة فيها

 هو ظاهر يف الشكل:

 :إعادة ترقيم القيود 

ميكةةا من خالل هةذل العمةية  إعةادة تةرقيم القيةود لفةرع       

يكوا فيه الرتقيم مستقاًل، أو إعةادة تةرقيم القيةود التابعة      

تظهةر   "إعةادة تةرقيم القيةود   "لسةسة   فعةد الضةغط عةة    

الةافةةذة التاليةة  حيةة  لةةدخل يف هةةذل الةافةةذة الفةةرع أو   

السةسة  اليت سةيتم عةة  أساسةها إعةادة تةرقيم القيةود،       

ولدخل أيضًا رروط إضافي  وذل  إذا رغبةةا بإعةادة تةرقيم    

جزء من القيود املوجودة يف فرع حمدد ولةي  كةةها وذلة     

 اعتمادًا عة   تواريخ أو أرقام هذل القيود 

 

 وليد الرقم الفرعي للقيود:إعادة ت 

بةف  اخلي  السابق  ميكةةا إعادة توليد الرقم الفرعي لةقيود وذل  لفرع يكوا فيه ترقيم القيود مستقاًل أو 

تابعًا لسةسة   وميكةةا أيضًا من خالل هذل الةافذة حتديد سةسة  الرقم الفرعي وحتديد لةوع أصةل سةةد    

والشةكل التةالي    ليد األرقام الفرعي  لةقيود اليت أصةها من الفواتري القيد، حبي  ميكةةا مثاًل أا لعيد تو

 يوضه الةافذة اليت يتم من خالهلا إعادة توليد األرقام الفرعي  لةقيود:
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 :إعادة ترقيم القيود املخصصة 

ألةواع  ميكةةا من خالل هذل الةافذة إعادة ترقيم القيود املخاا   وميكةةا عةد اجراء هذل العمةي  حتديد 

القيود املخاا  املطةوب إعادة ترقيمها كمةا ميكةةةا حتديةد تةاريخ القيةود أو رقةم القيةود املةراد إعةادة          

 ترقيمها 
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 الفواتري: عمليات -9

حية  تظهةر لافةذة     لةتقل إىل عمةيات الفواتري من قالم  "املواد" ومن ثم لضغط عة  "عمةيات الفةواتري" 

 يوضه الشكل التالي عة  ما يةي: عمةيات الفواتري واليت حتوي كما

 

 :إعادة تثبيت الفواتري 

لقوم من خالل هذل العمةي  بإعادة تثبي  مجيع الفةواتري املوجةودة عةة  قاعةدة البيالةات وتفيةدلا هةذل        

العمةي  يف العديد من األمور وأهمها إعادة احتساب كةف املواد بشكل صحيه وإعادة ختزين أرقام أربةاح  

الفواتري بشكل صحيه بةاء عة  الكةف اجلديدة الةاجت   يف حال كاا هةةا  أي مشةكة  يف   املواد وأرباح 

كةف املواد واليت من املمكن أا تةشأ لعدة أسباب وأهم هذل األسةباب هةو عةدم إدخةال الفةواتري بشةكل       

عةة    مةتظم أو التغيريات اليت يقوم بها املسةتخدم عةة  فةواتري مت حفظهةا سةابقا  فمةثاًل إا أي تغةيري       

فاتورة رراء سابق  ال تةعك  بشكل تةقالي عة  كةف  وربه املادة يف العمةيات اليت مت حفظها الحقَا بةل  

جيب أا يتم إجراء عمةي  "إعادة تثبي  الفواتري" لكي تتم هذل العمةي  دفعة  واحةدة وبشةكل صةحيه      

عةة  األقةل قبةل طةةب تقريةر      ويةاه املستخدم بإجراء هذل العمةي  بشكل دوري أو أا تتم هذل العمةي  

 احلسابات اخلتامي  أو التقارير اخلاص  بقيم  اجلرد وكةف املواد وأرباح املواد والفواتري 

تظهر الةافذة التالي  واليت ميكةةا من خالهلةا أا لضةغط زر    "إعادة تثبي  الفواتري"وعةد الضغط عة  زر 

ضًا أا لفعةل خيةار "إعةادة توزيةع املاةاريف عةة        "موافق" فتتم عمةي  إعادة تثبي  الفواتري وميكةةا أي
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التكةف "  واملقاود بهذل املااريف هي املااريف اليت مت وضعها يف فاتورة الشراء يف صفح  "ماةاريف"  

 واليت تؤثر عة  تكةف  املواد  والشكل التالي يوضه لافذة "إعادة تثبي  الفواتري":

 

 :إعادة توليد قيود الفواتري 

خالل هذل الةافذة إعادة توليد قيود الفواتري، حية  أا مسةتخدم الربلةامج حيتةا  يف بعةه      ميكةةا من 

األحياا ألا يغري يف قواعد وبةي  القيد اساسيب الةاتج عن الفواتري  وكمثال عة  ذل  مسةتخدم عةرف   

ألةه مةن    فاتورة إدخال يدخل من خالهلا البضاع  بدوا أا تولد هذل الفاتورة قيد حماسيب ومن ثم قةرر 

الضروري أا يكوا هلذل الفاتورة قيد حماسيب فيمكةه أوال تغيري إعدادات هذل الفاتورة حبي  تولد قيةد  

 حماسيب كما يف الشكل التالي:

 

إا تغيري إعدادات الفاتورة لتابه تولد قيد حماسيب يةطبق بشكل تةقالي عةة  الفةواتري اجلديةدة الةيت     

ولكةه ال يةطبق عة  الفواتري القدمية  الةيت مت حفظهةا قبةل تعةديل       سيتم إدخاهلا بعد تغيري اإلعدادات
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اإلعدادات وبذل  ال بد من إجراء عمةي  "إعادة توليد قيود الفواتري" وذلة  إلعةادة توليةد قيةود الفةواتري      

بةاء عة  اإلعدادات اجلديدة  وعةد الضغط عة  لافذة "إعادة توليد قيود الفواتري" من "عمةيات الفواتري" 

تظهر الةافذة التالي  واليت ميكةةا من خالهلا إعادة توليد قيود الفواتري واليت حتةوي كمةا هةو واضةه يف     

 الشكل التالي عة  ما يةي:

 

حندد يف هذين احلقةني جمال زمين فيتم إعادة توليةد قيةود الفةواتري الةيت يقةع      من تاريخ، إىل تاريخ: 

 تارخيها ضمن اجملال الزمين اسدد 

حندد من خالل هذا الشريط ألواع الفواتري املطةوب إعادة توليد قيودها كفاتورة اإلدخال  لفواتري:أنواع ا

 عة  سبيل املثال 

لقوم بتفعيل هذا اخليار فيةتم ترحيةل القيةود الةيت مت توليةدها مةن        ترحيل القيود املولدة: –خيارات 

 خالل هذل الةافذة 

 :توليد فواتري بضاعة آخر املدة 

خالل هذل الةافذة توليد فاتورة متثل بضاع  آخر املدة أو اجلرد املتبقي يف املستودع وعةادة مةا    ميكةةا من

يتم استخدام هذل الةافذة يف لهاي  الفرتة اساسبي  أو الدورة املالي  أو العام فتولةد هةذل العمةية  فةاتورة     

رة بضةاع  آخةر املةدة يف القاعةدة     لبضاع  آخر املدة بعد ذل  عةد تدوير قاعدة البيالات يتم حتويل فةاتو 

القدمي  إىل فاتورة لبضاع  أو املدة عة  القاعدة اجلديدة بشةكل تةقةالي  وعةةد الضةغط عةة  زر "توليةد       

فواتري بضاع  آخر املدة" من "عمةيات الفواتري" تظهر الةافةذة التالية  والةيت حتةوي كمةا هةو واضةه يف        

 الشكل التالي عة  احلقول التالي :
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حندد يف هذين احلقةني جمال زمين فيتم توليد فاتورة بضاع  آخر املدة من جرد   يخ، إىل تاريخ:من تار

 املواد يف الفواتري اليت يقع تارخيها يف هذا اجملال الزمين 

حندد يف هذا احلقل فرع من فروع الشرك  فيتم توليد فاتورة بضاع  آخر املدة من جةرد املةواد يف   الفرع: 

 ستودعها يةتمي هلذا الفرع الفواتري اليت م

 حندد يف هذا احلقل مستودع فيتم توليد فاتورة بضاع  آخر املدة من جرد فواتري هذااملستودع  املستودع:

يف هذا احلقل مركز كةف  فيتم توليد فاتورة بضاع  آخر املدة من جرد الفواتري الةيت   حندد مركز الكلفة:

 مت حتميةها عة  مركز الكةف  اسدد 

 حندد من خالل هذا احلقل مادة ما فيتم توليد فاتورة بضاع  آخر املدة هلذل املادة فقط  ادة:امل

لةمةواد املعرفة    حندد من خالل هذا احلقل فهرس ما فيتم توليد فاتورة بضاع  آخر املةدة   فهرس املادة:

 الفهرس فقط  يف هذا

ميكةةا من خالل هذا احلقل صياغ  رروط متقدم  لةمادة حبي  يتم توليد فاتورة  شروط متقدمة للمادة:

 بضاع  آخر املدة لةمواد اليت تةطبق عةيها هذل الشروط فقط 

ميكةةامن خالل هذا احلقل صياغ  رروط متقدمة  لةفةاتورة حبية  يةتم توليةد       شروط متقدمة للفاتورة:

 الفواتري اليت تةطبق عةيها هذل الشروط  فاتورة بضاع  آخر املدة من جرد املواد يف

لوع أو أكثر من ألواع الفواتري فيتم توليد فةاتورة بضةاع  آخةر املةدة      حندديف هذا الشريط أنواع الفواتري:

 من جرد املواد يف الفواتري اليت مت حتديدها فقط 
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" فيةتم وضةع   لدخل يف هذا احلقل حساب وهو عة  األغةب حساب "بضاع  آخر املدةحساب العميل: 

 هذا احلساب يف حقل حساب العميل يف الفاتورة املتولدة 

 أي الفاتورة الةاجت  عن عمةي  التوليد وهي يف الغالب " بضاع  آخر املدة" نوع الفاتورة املولدة: 

يتم يف هذا احلقل اختيةار طريقة  ترتيةب املةواد يف الفةاتورة وهةةا يوجةد ثالثة          ترتيب بنود الفاتورة: 

 خيارات:

 .رمز املادة 

 .اسم املادة 

 رمز الفهرس ثم اسم املادة. 

حندد يف هذا احلقل السع  القاوى من املواد لةفاتورة الواحدة املتولدة فإذا حددلا عدد البنود األعظمي: 

يةتم توليةد فةاتورة بضةاع  آخةر املةدة عةة          366بةد وكاا عدد املواد  896مثاًل السع  القاوى لةفاتورة 

 واحد أي فاتورتني سجةني ولي  سجل 

لفعل هذا اخليار يف حال رغبةا حبذف أي سجالت فواتري لبضاع  آخر املةدة  حذف الفواتري السابقة: 

 قد مت تسجيةها سابقًا واعتماد فقط الفواتري اليت يتم توليدها من خالل هذل الةافذة 

ولدة به وهةذا السةعر هةو    حندد من خالل هذا احلقل السعر الذي سيتم تسعري الفاتورة املت سعر اجلرد:

 عة  األغةب "كةف  الشرك " 

عمةة  الفةاتورة املتولةدة ومعةادل هةذل العمةة  بالةسةب          حندد من خالل هذين احلقةنيالعملة واملعادل: 

 لةعمة  األساسي  

ميكةةا أا لولد فاتورة بضاع  آخر املدة وذل  بشكل تفايةي حبسةب أحةد اخليةارات     تفصيل حبسب:

، الةةوا، تةاريخ الاةالحي ، رمةز املعمةل، االرتفةاع، الطةول،        ملساح ، الطبخة ، الفئة   لي  وهي: االتا

القياس، تاريخ اإللتا ، احلجم، العرض  فعةد تفعيل تفايل حبسب الةوا مثاًل يتم توليةد بةةود املةواد    

 يف الفاتورة بشكل تفايةي حبي  يتم توليد كل مادة عة  عدة أسطر وذل  حبسب تفايل لولها    

 عةد الضغط عة  هذا الزر يتم توليد الفاتورة فق: موا

 عةد الضغط عة  هذا الزر يتم إغالق الةافذة بدوا توليد الفاتورة  إلغاء األمر:

 :إعادة ترقيم الفواتري 

ميكةةا من خالل هذل الةافذة إعادة ترقيم الفواتري بشكل متسةسل حسب الرتتيب الزمين هلذل الفةواتري   

الفواتري  ال تكوا أرقام الفواتري متسةسة  حبسب تاريخ الفاتورة وذلة  بسةبب عةدم     فأحيالًا عةد إدخال
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إدخال الفواتري بشكل مةتظم فأحيالا يضطر مسةتخدم الربلةامج إلدخةال فةاتورة قدمية  تارخيهةا سةابق        

سةة   لتاريخ اليوم فيتم إعطاؤها رقم متسةسل بعد رقم آخر فاتورة  وإلعطةاء الفةواتري املدخةة  أرقةام متسة    

حسب تارخيها ال بد من استخدام لافذة "إعادة ترقيم الفواتري" فعةد الضغط عة  هذا األمر تظهر الةافذة 

التالي  اليت ميكةةا من خالهلا إعادة ترقيم الفواتري واليت حتوي كما هو واضه يف الشكل التالي عة  مةا  

 يةي:

 

 حندد يف هذا احلقل تاريخ ما فيتم إعادة ترقيم الفواتري بدءًا من التاريخ اسدد  الفواتري من تاريخ:

حندد يف هذا احلقل رقم ما فيتم إعادة توليد قيود الفواتري لةفواتري اليت رقمها أكرب أو  الفواتري من رقم:

 يساوي هذا الرقم 

 بإعادة ترقيمها  حندد يف هذا الشريط ألواع الفواتري اليت لرغب أنواع الفواتري:

 عةد الضغط عة  هذا الزر يتم إعادة ترقيم الفواتري  موافق:

 عةد الضغط عة  هذا الزر يتم إغالق لافذة "إعادة ترقيم الفواتري" بدوا إجراء هذل العمةي   إلغاء األمر:
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 األوراق التجارية: -12

من األوراق التجارية  والةيت ميكةةةا أا    يتيه برلامج امليزاا بةسخته احلديث  )دوت ل ( تعريف العديد 

لتحكم  االاها وأا لعدل هذل اخلاالص حبسب طبيعة  األوراق الةيت لسةتخدمها يف رةركتةا سةواء      

كالةة  هةةذل األوراق لةةةدفع أم لةقةةبه، وسةةواء كالةة  أيضةةًا جمةةرد أداة لةةةدفع أو لةقةةبه كالشةةيكات  

ه الكةم  من مضموا حماسةيب مةن اسةتالم هلةذل     وإيااالت االستالم مثاًل، أو أوراق جتاري  بكل ما تعةي

 األوراق وإيداع يف البة  وتظهري       اخل 

وميكةةا تعريف هذل األوراق من خالل االلتقال إىل قالم  تعةاريف ومةن ثةم الضةغط عةة  "ألةواع األوراق       

كم  االاةها   التجاري " فتظهر الةافذة التالي  واليت لعرف من خالهلا الورق  التجاري  املطةوبة  ولةتح  

 وحتوي هذل الةافذة كما هو واضه يف الشكل التالي عة  ما يةي:

 

 وتضم احلقول التالي :نوع الورقة: 

 :لدر  يف هذا احلقل رمزًا ما أو يتم توليد هذا احلقل بأرقام متسةسة   الرمز 

 :حندد من خالل هذا احلقل االسم العربي لةورق  التجاري   االسم 

 :حندد من خالل هذا احلقل االسم االلكةيزي لةورق  التجاري   االسم الالتيي 

 :ميكةةا من خالل حقةل عةةواا القالمة  الفرعية  أا لةشة ء قالمة  فرعية          عنوان القائمة الفرعية

 ضمن قالم  فرعي  باالسم املدخل يف هذا احلقل فيتم وضع هذل الورق  

 ويوجد هةا اخليارين التاليني: اجتاه الورقة:
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 تتار هذا اخليار إذا كال  هذل الورق  مقدم  من الزبالن أو أي طرف من األطةراف كقةبه    :قبض

ملبال  مستحق  لةشرك  عةة  أحةد هةذل األطةراف وبالتةالي إصةدار هةذل الورقة  يةةقص احلسةابات           

 املستحق  لةا يف امليزالي  

 ن األطةراف كسةداد   تتار هذا اخليار إذا كال  هذل الورق  مقدمة  لةمةوردين أو أي طةرف مة     :دفع

ملبال  مستحق  عة  الشرك  لاا  هذل األطةراف وبالتةالي إصةدار هةذل الورقة  يةةقص احلسةابات        

 املستحق  عةيةا يف امليزالي  

 ويوجد هةا اخليارين التاليني: :وضع الورقة

ويةتم ترحيةل املبةة      وصةل اسةتالم أو تسةةيم لقةود    عةد تفعيل هذا اخليار تعترب الورقة  مبثابة     :نقدي

  عة  احلساب الةقدي أو املدفوع املقبوض

عةد تفعيل هذا اخليار تعترب الورق  مبثاب  ورق  قبه أو دفع ويتم ترحيل قيمة  الورقة     :ورقة جتارية

 عة  حساب القبه أو حساب الدفع تبعًا الجتال الورق  

بأا يتم جةبها إىل الورقة  التجارية     حندد من خالل احلقول االفرتاضي  احلقول اليت لرغب افرتاضي:

بشكل تةقالي أللها ثابت  وال تتغري من ورق  ألخرى  فإذا مت تعبئ  هذل احلقول يةتم جةبهةا وإذا مل يةتم    

ذل  لقوم بتعبئ  هذل احلقول يف كل مرة لقوم فيهةا بتسةجيل ورقة  جتارية  جديةدة  وتتكةوا احلقةول        

 االفرتاضي  من احلقول التالي :

  :وهو احلساب الذي سيتولد يف قيد الورقة  التجارية  مقابةل حسةاب الزبةوا أو أي      حساب القبض

 حساب مدين آخر  ولضع يف هذا احلقل بشكل رليسي أحد احلسابني التاليني:

  :وذل  إذا كال  الورق  التجاري  عبارة عن وصل الستالم الةقدية   عةةدها   حساب الصندوق

   التجاري  كما يةي:يكوا القيد املتولد عن الورق

 احلساب دائن مدين 

 صةدوق  ×××

 الزبوا ××× 

    :)وذلة  إذا اسةتةمةا مةن الزبةوا ورقة  جتارية        حساب أوراق القبض )أو شةيكات القةبض

لظامي  ومضمول   القبه بعد فرتة حمةددة وميكةن إرسةال هةذل الورقة  لتحاةيةها يف البةة         

 الةاتج عن هذل الورق  كما يةي:وميكن تظهريها      اخل  ويكوا القيد 
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 احلساب دائن مدين

 أوراق القبه/ريكات القبه  ×××

 الزبوا ××× 

 :وهو احلساب الذي سةيتولد يف قيةد الورقة  التجارية  مقابةل حسةاب املةورد أو أي         حساب الدفع

 حساب دالن آخر  ولضع يف هذا احلقل بشكل رليسي أحد احلسابني التاليني:

  :وذل  إذا كال  الورق  التجاري  عبارة عن وصةل لتسةةيم الةقدية   عةةدها     حساب الصندوق

 يكوا القيد املتولد عن الورق  التجاري  كما يةي:

 احلساب دائن مدين 

 املورد  ×××

 صةدوق ××× 

    :)وذلة  إذا حررلةا لةمةورد ورقة  جتارية  لظامية        حساب أوراق الدفع )أو شةيكات الةدفع

 حمددة  ويكوا القيد الةاتج عن هذل الورق  كما يةي:ومضمول  الدفع بعد فرتة 

 احلساب دائن مدين

 املورد  ×××

 أوراق الدفع/ريكات الدفع ××× 

 :لدخل يف هذا احلقل حساب فيتم ترحيل قيم  الورق  التجاري  عة  هذا احلسةاب   حساب النقدي

االجتةال املةدين أو االجتةال    يف حال كاا وضع الورق  "لقدي"  ويتم الرتحيل عة  هةذا احلسةاب يف   

 الدالن حسب اجتال الورق  

  :لدخل يف هذا احلقل الفرع االفرتاضي الذي تتم فيه العمةي  الفرع 

  :لدخل يف هذا احلقل مركز الكةف  االفرتاضي الذي تتم فيه العمةي  مركز الكلفة 

  :تتار من هذا احلقل العمة  اليت تتم بها الورق  التجاري  العملة 

  :حندد من خالل هذا احلقل مستوى السري  االفرتاضي لةورق  مستوى السرية 

  :لةدخل يف هةذا احلقةل احلسةاب الةذي لرحةل عةيةه العمةوالت املاةرفي  الةيت            حساب العمولةة

 يتقاضاها البة  لقاء حتايةه هلذل األوراق 
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إذا كالة  الورقة    حندد من خالل اخليارات اليت تةةدر  ضةمن هةذل اجملموعة  مةا      القيد احملاسيب: 

التجاري  اليت يتم تعريفها تولد قيد أم ال وكيفي  توليد هذا القيد  حي  تضم هذل اجملموعة  اخليةارات   

 التالي :

 عةد تفعيل هذا اخليار يابه لةورق  التجاري  أثر حماسيب ويةتج عةهةا   :الورقة تولد قيد حماسيب

 قيد حماسيب 

  :يار يتم توليد قيد عن الورق  التجاري  بشةكل آلةي عةةد حفةظ     عةد تفعيل هذا اخلتوليد القيد آليًا

 هذل الورق  

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم ترحيل القيد الذي مت توليدل بشكل آلي  ترحيل القيد آليًا 

 :تتار من خالل هذا احلقل طريق  ترقيم القيود الةيت تةةتج عةن األوراق التجارية ،      الرقم الفرعي

 ستقل أم يتم ربط أرقام القيود بسةسة  هل يتم ترقيمها بشكل م

 :املتولةد عةن الورقة      لةقيةد اساسةيب   هذا احلقةل رةكل البيةاا اخلةي    من خالل تتار بيان القيد

بيةاا   يف بياا القيد الةاتج عن الورق  التجارية   التجاري  وحمتويات هذا البياا فمثاًل ميكةةا أا لولد

 تسةسل هلا وتاريخ استحقاقها آلي حيوي لوع الورق  التجاري  والرقم امل

حندد من خالل اخليارات املوجةودة يف هةذل اجملموعة  مةا      إرسال للبنك للتحصيل )حمفظة  بنكية(:

إذا كال  األوراق التجاري  اليت لستةمها يتم إرساهلا لةبة  ليحاةها عن رةركتةا ومةا يتعةةق بإرسةاهلا     

 من عموالت وما رابه  وتضم هذل اجملموع  اخليارات التالي :

     :إلةه ميكةةةا أا لرسةل الورقة      عةةد تفعيةل هةذا اخليةار ف    ميكن إرسال الورقةة للبنةك للتحصةيل

 التجاري  إىل البة  فيقوم البة  بتحايةها لةا مقابل عمول  حمددة 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتولد قيد لاتج عن إرسةال الورقة  التجارية  إىل البةة      توليد قيد لإلرسال

همةا، حسةاب   لةتحايل ويرتبط القيد الةاتج عن إرسال الورق  التجاري  إىل البة  حبسةابني اثةةني   

القبه الذي حتدثةا عةه سابقًا وحساب الورق  املرسة  إىل البة  لةتحايل والةذي لدخةةه يف حقةل    

دفاتر وإثبةات  احلساب املوجود يف هذل اجملموع   وهذا القيد عبارة عن إلغاء لةورق  األساسي  من الة 

  حت  حساب لسميه "أوراق جتاري  برسم التحايل" مثاًل لورق  جتاري  جديدة

  :توليةد قيةد لعمولة  اإلرسةال وذلة  حتة         عةد تفعيل هذا اخليار يةتم توليد قيد لعمولة اإلرسال

 احلساب الذي لدخةه يف حقل عمول  اإلرسال والذي حتدثةا عةه سابقًا 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم توليد القيد بشكل آلي عةد إمتام العمةي  توليد القيد آليًا 
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  :د تفعيل هذا اخليةار يةتم ترحيةل القيةد الةذي يةتم توليةدل بشةكل آلةي دوا          عةترحيل القيد آليًا

 احلاج  إىل ترحيةه بشكل يدوي 

  :لدخل يف هذا احلقل احلساب الذي ستفال فيه األوراق التجارية  املرسةة  لةتحاةيل يف    احلساب

 البة  عن األوراق التجاري  األخرى 

املوجةودة يف هةذل اجملموعة  مةا إذا كةاا ميكةةةا       حندد من خةالل اخليةارات   إغالق الورقة التجارية: 

إغالق الورق  التجاري  واخليارات اليت ميكةةا من خالهلا إغالق الورق  التجاري   وتضم هذل اجملموعة   

 اخليارات التالي :

 :إغالق الورق  بالتسديد يعين إلغاء الورق  عن طريق قبه قيمتهةا   إمكانية إغالق الورقة بالتسديد

 لقدًا من الزبوا 

  :عةد تفعيل هةذا اخليةار يةتم توليةد قيةد لعمةية  التسةديد تةغة          توليد قيد عند التسديد

 مبوجبه الورق  التجاري  مقابل زيادة يف الةقدي  

 :لقةبه قيمة  الورقة  عةة       عةد تفعيل هذا اخليةار ميكةةةا أا   السماح بالتسديد اجلزئي

 دفعات ويف كل مرة لستةم دفع  يتم إلغاء جزء من الورق  مبقدار هذل الدفع  

  :لدخل يف هذا احلقل احلساب الةقدي الةذي يةتم القةبه مةن خاللةه وهةو إمةا        احلساب

 حساب الاةدوق أو حساب املارف 

 :ء الورق  عن طريق إثبات قيمتها إغالق الورق  بالتظهري يعين إلغا إمكانية إغالق الورقة بالتظهري

 عة  حساب آخر 

 :عةد تفعيل هةذا اخليةار يةتم توليةد قيةد لعمةية  التسةديد تةغة           توليد قيد عند التظهري

 مبوجبه الورق  التجاري  مقابل إثباتها عة  حساب آخر 

 :ة مبةغهةا إىل  إغالق الورق  باإللغاء يعين إلغاء الورق  عن طريق إعاد إمكانية إغالق الورقة باإللغاء

 يتم عك  القيد الذي مت توليدل عةد إلشاء هذل الورق   أي احلساب األصةي 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم توليد قيد لعمةي  اإللغاء معةاك  لةقيةد    توليد قيد عند اإللغاء

 الذي مت إثباته عةد إلشاء هذل الورق  

  :ليد قيد عمةي  اإلغالق بشكل آلي عةةد إجةراء   عةد تفعيل هذا اخليار يتم توتوليد قيد اإلغالق آليًا

 عمةي  اإلغالق بأحد الطرق الثالث  السابق  

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم ترحيل القيد الذي يتم توليدل بشةكل آلةي دوا    ترحيل قيد اإللغاء آليًا

 احلاج  إىل ترحيةه بشكل يدوي 
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 :الورق  اغالق من خالل هذا احلقل ركل البياا اخلي لةقيد اساسيب املتولد عن  تتار بيان القيد

الورق  التجاري  اغالق التجاري  وحمتويات هذا البياا فمثاًل ميكةةا أا لولد يف بياا القيد الةاتج عن 

 بياا آلي حيوي لوع الورق  التجاري  والرقم املتسةسل هلا وتاريخ استحقاقها 

 ذل اجملموع  اخليارات التالي :تضم هخيارات: 

  :أو العك  أي ال ميكن حتويل الورق  من ورق  قبه إىل ورق  دفعمنع تغيري اجتاه الورقة  

 :أي ال ميكن حتويل الورق  من ورق  جتاري  إىل ورق  لقدي  أو العك   من تغيري وضع الورقة 

  :القةبه أو الةدفع املةدخل عةةد     أي ال ميكن تغيري حسةاب  منع تغيري حساب الورقة االفرتاضي

 تعريف الورق  التجاري  يف صفح  "ألواع األوراق التجاري " 

  :أي ال ميكن تغيري الفرع الذي مت  فيه الورق  منع تغيري الفرع االفرتاضي 

 :أي ال ميكن تغيري الرقم الذي مت إعطاؤل لةورق  بشكل تةقالي منع تغيري الرتقيم التلقائي  

 أي ال ميكن تغيري التاريخ الذي مت إعطاؤل لةورق  بشكل تةقالي  االفرتاضي: منع تغيري التاريخ 

 :بتفعيل هذا اخليار يتم إضاف  حقل حتةيل عام وحتةيةل خةاا يف    إظهار حقول حتليل احلساب

  بطاق  الورق  التجاري 

 رقم الورقة: 

أم  أم "تةبيةه"  "مسةاح" يوجد ثالث  خيارات هي  عدم حتديد رقم الورق عةد  أي يف حال عدم التحديد:

  "مةع"

تةبيةه عةةد تكةرارل يف    ، مسةاح أي عةد تكرار رقم الورق  يوجد عدة خيارات وهي:  تكرار رقم الورقة:

مةةع عةةد تكةرارل يف كةل     ، مةع عةد تكةرارل يف هةذا الةةوع   ، تةبيه عةد تكرارل يف كل األلواع، هذا الةوع

  األلواع

 يوجد يف هذا الشريط اخليارات التالي : طباعة":شريط "خيارات ال

عةد تفعيل هذا اخليار يتم طباع  الورق  التجارية  بشةكل   ورقة جتارية جديدة:   طباعة آلية عند حفظ

 آلي مبجرد أا يقوم املستخدم حبفظ هذل الورق  

عةد تفعيل هذا اخليار يظهر مربع حوار ميكةةا من خاللةه اختيةار    إظهار مربع حوار اختيار الطابعة:

ميكةةا الضغط عة  زر "إلغاء األمر" يف حال عدم رغبتةةا باالسةتمرار   الطابع  اليت لريد الطباع  عةيها أو 

 بعمةي  الطباع  
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 معاجلة األوراق التجارية: -11

قاعدة بيالاتةا أو جةزء مةهةا وذلة  مةن خةالل      لستخدم هذل الةافذة لعرض األوراق التجاري  املوجودة يف 

وضع رروط يتم مبوجبها عرض األوراق التجاري  اليت تةطبق عةيها هذل الشروط  ولستخدم هةذل الةافةذة   

هري واإللغةةاء واإلرسةةال إىل البةةة   أيضةةًا لةقةةوم بعمةيةةات عةةة  األوراق التجاريةة  مثةةل التسةةديد والةةتظ  

 لةتحايل    اخل 

 

 يةي:هو واضه يف الشكل التالي عة  ما كما وحتوي هذل الةافذة

 الشروط: وتضم الشروط التالية:

 وتشمل اخليارات التالي الورقة:  اجتاه: 

  :لفعل هذا اخليار فيتم عرض األوراق اليت هلا جه  القبه قبض 

 :لفعل هذا اخليار فيتم عرض األوراق اليت هلا جه  الدفع  دفع 

 :حالة ووضع الورقة 

 :هذا الشرط يتم إظهار األوراق التجاري  الةقدي   عةد تفعيل نقدي 

 :عةد تفعيل هذا الشرط يتم إظهار األوراق التجاري  اليت حالتها ورق  جتاري   ورقة جتارية 

 :لفعل هذا اخليار فيتم عرض األوراق التجاري  غري اساة   غري حمصلة 

 :مت إرسةةاهلا لةبةةة  لفعةةل هةةذا اخليةةار فيةةتم عةةرض األوراق التجاريةة  الةةيت  مرسةةلة للبنةةك 

 لتحايةها 
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  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض األوراق التجاري  اليت مت سدادها بشكل كامل مسددة كليًا 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض األوراق التجاري  اليت مت سدادها جزليًا  مسددة جزئيًا 

 :تظهريها عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض األوراق التجاري  اليت مت مظهرة  

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض األوراق التجاري اليت مت إلغاؤها  ملغاة 

  :لدخل يف هذين احلقةني جمااًل رقميًا فيتم عةرض األوراق التجارية  الةيت    من مسلسل، إىل مسلسل

 يقع رقمها ضمن هذا اجملال الرقمي 

 :لدخل يف هذين احلقةني جمةااًل زمةيةًا فيةتم عةرض األوراق التجارية        من استحقاق، إىل استحقاق

 اليت يقع تاريخ استحقاقها ضمن هذا اجملال الزمين 

  :لدخل يف هذا احلقل حساب ما من احلسابات املوجودة يف رجرة احلسةابات فيةتم   احلساب ألمر

 ساب عرض األوراق التجاري  اليت وضع فيها يف حقل "احلساب)ألمر(" هذا احل

 :لدخل يف هذا احلقل مركز كةف  فيتم عرض األوراق التجاري  الةيت متة  عةة  مركةز      مركز الكلفة

 الكةف  اسدد 

  :لدخل يف هذا احلقل عمة  فيتم عرض األوراق التجاري  اليت مت  بهذل العمة  عملة الورقة 

  :هذا الفرع  لدخل يف هذا احلقل فرع فيتم عرض األوراق التجاري  اليت مت  ضمنالفرع 

  :لدخل يف هذا احلقةل لةص مةا فيةتم عةرض األوراق التجارية  الةيت وضةع فيهةا يف حقةل           اجلهة

 "اجله " هذا الةص 

  :اسةم   ميكةةا من خالل هذل احلقول ادخال معةومات الشي  املتعةق  بالبة  وهي:معلومات الشيك

 البنك، فرع البنك، رقم احلساب، حساب البنك.

  :من خالل هذا احلقل ألواع األوراق التجاري  اليت لرغب بعرضها  تتارأنواع األوراق 

  :حندد من خالل هذا احلقل مستوى سري  أو أكثةر فيةتم عةرض األوراق التجارية      مستوى السرية

 اليت متة  مستويات السري  اسددة 

  :بيالهةا  حندد يف هذا احلقل لص ما فيتم عرض األوراق التجاري  الةيت حيةوي   بيان الورقة حيوي

 الةص اسدد 

 :حيةوي  الحندد يف هذا احلقل لص ما فيةتم عةرض األوراق التجارية  الةيت      بيان الورقة ال حيوي

 بيالها الةص اسدد 

  :عةد الضغط عة  هذا الزر يتم عرض األوراق التجاري  اليت تةطبق عةيها الشروط السابق  عرض 
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  :ظهةر يف الةافةذة والةيت متثةل تفاصةيل الورقة        لتحكم من خالل هذا الزر باألعمدة الةيت ت األعمدة

 التجاري  

  :ميكةةا من خالل هذا الزر طباع  املعةومات الظاهرة يف الةافذة طباعة 

  :حندد من خالل هذين احلقةني العمة  اليت تظهر بها معةومةات الورقة  التجارية     العملة، املعادل

 ومعادل هذل العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  

  :يظهر يف هذا احلقل قيم  األوراق التجاري  الظاهرة يف الةافذة السابق  القيمة 

   :يظهةر يف هةذا احلقةل إمجةالي قةيم عمةيةات اإلغةالق الةيت متة  عةة  األوراق           إمجالي اإلغةالق

 التجاري  الظاهرة يف الةافذة السابق  

  :وهي حاصل طرح القيمتني السابقتني القيمة املتبقية 

موع  مةن األوراق التجارية  الظةاهرة يف الةافةذة السةابق  والضةغط بةالزر األميةن         جم وعةد حتديد أحد أو

من خالله القيام بالعمةيات اليت مت ررحها سابقًا عةة  األوراق   لةماوس يظهر الشريط التالي الذي ميكةةا

 التجاري   وحيوي هذا الشريط كما هو واضه يف الشكل التالي عة  ما يةي:

  :ةةا من خالل الضغط عة  "فته ورق  جتاري " أا لعود إىل الورقة  التجارية    ميكفتح ورقة جتارية

 األصةي  اليت مت إدخاهلا سابقًا 

 :ميكةةا من خالل الضغط عة  زر قيد أا لفته القيد الةاتج عن هذل الورق  التجاري   قيد 

 :ميكةةا من خالل هذا الزر أا حنذف القيد الةاتج عن الورق  التجاري   إلغاء قيد 

   :ميكةةةا إرسةال األوراق التجارية  إىل البةة  ليقةوم البةة  بتحاةيةها عةن         إرسال حملفظة بنكيةة

الشرك  مقابل تقاضيه عمول  عن التحايل  فعةد الضغط عة  "إرسال سفظ  بةكي " تفةته الةافةذة   

 كما هو واضه يف الشكل عة  احلقول التالي :التالي  واليت حتوي 

 وهو رقم العمةي  ويتم توليدل بشكل تةقالي رقم: 

 وهو تاريخ عمةي  اإلرسال إىل البة  تاريخ: 

لدخل يف هةذا احلقةل احلسةاب الةذي سةيتم      احلساب: 

ترحيل الورق  التجاري  املرسة  لةبة  عةيه، وإذا مل يةتم  

صياغ  القيةد بةةاء عةة     وضع حساب يف هذا احلقل يتم 

احلسةةاب االفرتاضةةي املوجةةود يف لافةةذة لةةوع الورقةة      

 التجاري  

لدخل يف هذا احلقةل لةص ميثةل بيةاا لعمةية       البيان: 
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 اإلرسال 

 وهو حساب العمول  الذي أدخةةال يف لافذة لوع الورق  التجاري  احلساب املدين: 

لةه فةيمكن أا يكةوا الاةةدوق أو املاةرف      وهو احلساب الذي سددلا العمول  من خالاحلساب الدائن: 

       اخل 

 لدخل يف هذا احلقل قيم  العمول  املستحق  قيمة العمولة: 

لدخل يف هذا احلقل العمة  اليت تتم بها العمةي  ومعادل هةذل العمةة  بالةسةب  لةعمةة      العملة، املعادل: 

 األساسي  

من خالل االلتقال إىل لافذة معاجلة  األوراق التجارية     وميكةةا العودة إىل القيد الةاتج عن عمةي  اإلرسال

ومن ثم الضغط بالزر األمين لةماوس عة  الورق  التجاري  اليت مت إرساهلا لةبة  ومن ثم لضغط عةة  قيةد   

  اسفظ  البةكي 

 مالحظة:

الورقة   عةد إرسال الورق  التجاري  لةبة  لةتحاةيل وفةته لافةذة معاجلة  األوراق التجارية  فةال تظهةر        

التجاري  املرسة  لةبة  يف هذل الةافذة إال إذا فعةةا خيار "مرسة  لةبةة " واملوجةود يف حقةول الشةروط يف     

 جمموع  "حال  الورق " والذي حتدثةا عةه يف فقرة سابق  واملشار إليه يف الشكل التالي:
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  :التجاري  عن طريق دفع أو قةبه  يتم من خالل الضغط عة  هذا األمر إغالق الورق  إغالق بتسديد

قيمتها لقدًا  فعةد الضغط عة  

هذا األمر تظهر الةافذة الظاهرة 

يف الشكل التالي واليت حتةوي  

 احلقول التالي :

 

وهةةةو تةةةاريخ عمةيةةة    التةةةاريخ:

 التسديد 

وهةةي عبةةارة عةةن املبةةة   القيمةةة: 

وميكةةا أا لعدل هذا الةرقم إىل رقةم أقةل    املقبوض أو املدفوع ويتم جةب هذا املبة  افرتاضيًا بقيم  الورق  

 إذا كاا التسديد يتم بشكل جزلي 

لدخل يف هذا احلقل العمة  اليت يتم السداد بها ومعادل هةذل العمةة  بالةسةب  لةعمةة      العملة، املعادل: 

 األساسي  

 وهو حساب الورق  التجاري  الذي سيتم إغالقه بالتسديد احلساب املدين: 

 وهو احلساب الذي سيتم السداد عن طريقه مثل حساب الاةدوق أو املارف    اخل  احلساب الدائن:

 ويةدر  ضمةها ما يةي:العمولة: 

o  :وهي مبة  العمول  عة  التسديد إذا كال  موجودة القيمة 

o  :وهو حساب عمول  التسديد احلساب املدين 

o  :وهو احلساب الذي مت السداد عن طريقه احلساب الدائن 

 دد يف هذا احلقل بياا ما فيةتقل هذا البياا إىل بياا القيد الةاتج عن اغالق الورق  التجاري  حن البيان:

ميكةةا من خالل هذا الزر أا لفته القيد الةاتج عن عمةي  السداد وذل  بعد أا تكةوا عمةية    فتح القيد: 

 السداد قد مت  بالفعل 

وبفرض أا عمةي   السداد قد مت  كما هو واضه يف الشةكل السةابق فسةيكوا القيةد الةةاتج عةن عمةية         

 :التاليالسداد كما هو واضه يف الشكل 
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  :ويعين التظهري حتويل املبةة  املسةتحق مةن حسةاب إىل حسةاب آخةر  ويف حالة         إغالق بتظهري

التجارية  إىل حسةاب آخةر مغةاير حلسةاب       األوراق التجاري  يتم حتويل املبة  املسةتحق يف الورقة   

 الورق  التجاري   ولتوضيه ذل  لفرتض املثال التالي:

بفرض ألةا ألشألا ورق  جتاري  إلثبات الدين املستحق عة  أحد الزبالن وليكن طارق مثاًل ثةم بعةد فةرتة    

اها مةن هةذا املةورد    هذل الورق  عن طريق تظهريها إىل املورد سامر عوضًا عن بضةاع  ارةرتية   إغالققررلا 

عةدها سيقوم املورد سامر بتحايل قيم  هذل الورق  عةد استحقاقها  وتتم عمةي  التظهري هذل من خةالل  

حتديد الورق  يف لافذة معاجل  األوراق التجاري  ومن ثم الضةغط عةة  "إغةالق بةتظهري" فتظهةر الةافةذة       

 :الظاهرضه يف الشكل التالي  حي  لضع حساب املورد سامر يف الةافذة كما هو وا
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 :الظاهرويكوا القيد الةاتج عن عمةي  التظهري كما يف الشكل 

 

  :عةد الضغط عة  "إغالق بإلغاء" يتم إلغةاء الورقة  التجارية  اسةددة وذلة  بعكة        إغالق بإلغاء

الضغط عة  القيد الذي مت تسجيةه سابقًا عةد إلشاء هذل الورق   فعةد حتديد الورق  املطةوب  ومن ثم 

 زر "إغالق بإلغاء" تظهر الةافذة التالي :

 

لدخل يف الةافذة السابق  قيم  الورق  اليت لريد إلغاءها يف حقل القيم  ثم لضغط موافق فيتم إلغاء الورقة   

 :الظاهراملطةوب  ويكوا القيد الةاتج عن عمةي  اإللغاء كما يف الشكل 
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   مالحظة هامة:

ميكةةا القيام جبميع العمةيات السابق  )تسديد، إلغاء، تظهري      ( من خالل لافةذة الورقة  التجارية     

 :الظاهروذل  من زر عمةيات يف لافذة الورق  كما يبني الشكل 

 

  :ميكةةا طباعة  الورقة  التجارية  مةن خةالل فةته الورقة  التجارية  املطةةوب          طباعة ورقة جتارية

كمةا يف الشةكل    "طباعة  ورقة  جتارية    "والضةغط عةة     "عمةيةات "طباعتها ومن ثم االلتقةال إىل زر  

 التالي:
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وبعد الضغط عة  "طباع  ورق  جتاري " تظهر لافذة لقوم من خالهلةا بتحديةد تاةميم الورقة  التجارية       

املوجود مسبقًا والذي لريد طباع  الورق  التجاري  عة  أساسه  وقد استعرضةا طريق  إلشاء هذا التاةميم  

 عةد حتدثةا عن املامم الطباعي يف فال سابق  والشكل التالي يوضه ما سبق:

 

  :حندد من خالل هذا احلقل أحد مسةتويات السةري  املتاحة  فيةتم وضةع مسةتوى       مستوى السرية

 بشكل افرتاضي عةد إلشاء ورق  جتاري  جديدة  السري  هذا

  :عةد الضغط عة  زر لسخ يتم لسخ املعةومات الواردة يف األسطر اليت مت لسخها نسخ 
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 معاجلة أرباح وخسائر الصرف: -01

يتم من خالل لافذة معاجل  أرباح وخسالر الارف معاجل  الفروقات يف احلسةابات الةاجتة  عةن أربةاح     

 وخسالر الارف 

 وتظهر لافذة معاجل  أرباح وخسالر الارف كما يف الشكل التالي:

 

وميكةكم العودة إىل مةحق "معاجل  أرباح وخسالر الارف" لةتعرف أكثر عة  هذل الةافذة وطريق  عمةها 

 مع مثال تطبيقي عن كيفي  معاجل  أرباح وخسالر الارف 

 

 

 معاجلة الفواتري: -21

عرض كاف  الفواتري املوجودة يف قاعدة بيالاتةةا، كمةا ألةه ميكةةةا      "الفواتريمعاجل  "يتم من خالل لافذة 

عرض عدد حمدد من الفواتري ويتم تافي  هذا العدد اسدد من خةالل احلقةول الظةاهرة يف أعةة  هةذل      

الةافذة  وميكةةا أيضًا بعد عرض الفواتري املطةوبة  أا لقةوم بتثبية  أو فة  تثبية  هةذل الفةواتري دفعة          

دة من خالل حتديدها ومن ثم الضغط بالزر األمين لةماوس عة  هذل الفواتري والضغط بعد ذلة  عةة    واح

"تثبي " أو "ف  تثبي " الفواتري فيتم ذل  دفع  واحدة دوا الرجوع إىل الفواتري وتثبيتها بشكل مةفال 

ةفواتري أو حذف هةذل  كل فاتورة عة  حدى  ولف  األمر يةطبق أيضًا عة  حذف الفواتري و توليد قيود ل

 طباع  هذل الفواتري القيود وتغيري مستوى سري  الفواتري و

ثةم الضةغط عةة      " ومةن فاتورةمن خالل الدخول إىل قالم  " "معاجل  الفواتري"وميكةةا االلتقال إىل لافذة 

 "معاجل  الفواتري" 
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 يةي:كما هو واضه يف الشكل التالي عة  ما  "معاجل  الفواتري"وحتتوي لافذة 

 

يتم من خالل حقول الشروط تافي  الفواتري اليت سوف يتم عرضها، وقد وضع  هذل الشةروط  الشروط: 

 افرتاضيًا حبي  يتم عرض كاف  الفواتري املوجودة يف قاعدة البيالات  وتشمل هذل الشروط ما يةي:

a  :تتار يف هذا احلقل حال  الفواتري اليت لريد عرضها هل هي الفواتري اليت هلا قيةد   حالة الفاتورة

 أو اليت لي  هلا قيد أو الفواتري املثبت  أو الفواتري غري املثبت  

b  :تتار من خالل هذا احلقل لوع الفواتري اليت لريد عرضها هل هي فةواتري الشةراء أم    نوع الفاتورة

 املبيع      اخل 

c   حندد يف هذا احلقل مستوى سري  الفواتري اليت لريد عرضها السرية: مستوى 

d  :حندد يف هذا احلقل رروط متقدم  لةفاتورة حبي  يتم اسةتعراض الفةواتري    شروط متقدمة للفاتورة

الذين تةطبق عةيهم هذل الشروط  وهذل الشروط تتعةق باحلقول املوجودة يف الفةاتورة  كةةوع الفةاتورة    

 لرقم الفرعي اخل واملستودع وا

e   لفةاتورة حبية  يةتم اسةتعراض     بةةود ا حتوي يف بةود الفواتري: حندد يف هذا احلقل رروط متقدم  ل

الفواتري اليت حتوي هذل الشروط  وهذل الشروط تتعةق بالبةود املوجودة يف الفاتورة مثل املادة وتةاريخ  

 اخل     االلتا  وتاريخ الاالحي  
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f.  :خالل هذين احلقةني حتديد جمال رقمي فيتم عرض الفةواتري الةيت يقةع    يتم من من رقم، إىل رقم

 رقمها ضمن هذا اجملال الرقمي 

g.  :حندد يف هذا احلقل رقم فرعي فيتمعرض الفاتورة اليت حتمل هذا الرقم الفرعي الرقم الفرعي 

h.  :حندد يف هذا احلقل مةدوب ما فيتم عرض الفواتري املرتبط  بهذا املةدوب فقط املندوب 

i. :حندد يف هذا احلقل لص فيتم عرض الفواتري اليت حيوي بيالها هذا الةص  البيان 

j.  :حندد من خالل هذا احلقل طريق  الةدفع فيةتم عةرض الفةواتري الةيت حتمةل طريقة         طريقة الدفع

 الدفع اسددة 

k. :يتم من خالل هذين احلقةني حتديد جمال زمين فيتم عةرض الفةواتري الةيت    من تاريخ، إىل تاريخ 

 يقع تارخيها ضمن هذا اجملال الزمين 

l.  :عةد حتديد املستودع يتم عرض الفواتري اليت مت  يف هذا املستودع املستودع 

m.  :حندد من خالل هذا احلقل حساب العميل فيتم عرض الفواتري اليت متة  لاةا    حساب العميل

 العميل اسدد 

n.  :حتوي هذل املادة حندد مادة ما فيتم عرض مجيع الفواتري اليتحتوي املادة  

o. :حندد من خالل هذين احلقةني العمةة  الةيت سةيتم عةرض إمجةالي الفةواتري بهةا         العملة واملعادل

 ومعادل هذل العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  

 ميكةةا من خالل هذا الزر أا لعرض يف التقرير الفواتري اليت تةطبق عةيها الشروط السابق  عرض: 

خالل هذا الزر أا لتحكم باألعمةدة  ميكةةا من األعمدة: 

الةةيت تظهةةر يف هةةذا التقريةةر وميكةةةةا أيضةةًا أا لةةتحكم  

برتتيب ظهور هذل األعمةدة مةن خةالل السةهمني الةزرق      

 املوجودين أعة  يسار الةافذة 

ميكةةةا مةن خةالل هةذا الةزر طباعة  معةومةات        طباعة: 

 التقرير 

تعطيةا حقول اجملةاميع معةومةات إمجالية     اجملاميع: 

 هام  عن الفواتري الظاهرة يف هذا التقرير 
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 ترتيب الفواتري: -61

ميكةةا من خالل هذل الةافذة أا لستعرض الفواتري املوجودة عةة  قاعةدة بيالاتةةا وأا لةتحكم برتتيبهةا       

 وتفيدلا هذل العمةي  يف التحكم بتكةف  وأرباح الفواتري يف حال ورود هذل الفواتري يف ذات اليوم 

ء وفاتورة مبيع يف ذات اليوم فهةا ميكةةةا مةن خةالل ترتيةب     سبيل املثال يوجد لديةا فاتورتي رراوعة  

بطريق  احتساب الكةف وربه الفاتورة وهةا لديةا خيارين: إمةا جعةل ترتيةب فةاتورة     لتحكم الفواتري أا 

 حي  أا األرباح وكةةف  املبيع بعد فاتورتي الشراء أو جعل ترتيب فاتورة املبيع بعد فاتورة الشراء األوىل

 املواد ختتةف يف احلالتني يف حال اختالف سعر رراء املادة يف فاتورتي الشراء 

 

 :إنشاء نسخة احتياطية -51

ميكةةا إلشاء لسخ  احتياطي  عن قاعدة البيالات من خالل طةريقتني اثةةتني كمةا هةو ظةاهر يف الشةكل       

 :الظاهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة يدوية         طريقة آلية
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i   :وذل  من خةالل االلتقةال إىل قالمة  "مةةف" ومةن ثةم الضةغط عةة  "إلشةاء لسةخ            طريقة يدوية

احتياطي " فتظهر عة  الشار  الةافذة التالي  حي  لدخل يف هذل الةافذة مسار الةسةخ  أي املكةاا   

الذي لريد عمل الةسخ  االحتياطي  لقاعدة 

البيالات عةيه ولةدخل أيضةًا االسةم الةذي     

وحنةدد   لريد أا يتم لسةخ القاعةدة بامسةه   

ثم لضغط موافق  وصف لةةسخ  االحتياطي 

فيتم إجةراء لسةخ  احتياطية  عةن قاعةدة      

 كما يوضه الشكل التالي: البيالات

 

ii   :يتم من خالل الطريق  اخلية   طريقة آلية

توليةةد لسةةخ احتياطيةة  يف أوقةةات حمةةددة  

يوميةةةًا أو أسةةةبوعيًا أو رةةةهريًا وبشةةةكل  

يكي  ويتم ذل  من خةالل االلتقةال   أوتومات

إىل قالمةة  أدوات ومةةن ثةةم الضةةغط عةةة     

"جدولةةة  الةسةةةخ االحتيةةةاطي لقاعةةةدة    

البيالات" فتظهةر لافةذة يةتم مةن خالهلةا      

وضةةع إعةةدادات الةسةةخ اخلةةي لقاعةةدة     

 البيالات وحتوي هذل الةافذة ما يةي:

حنةدد مةن خةالل هةذا احلقةل       مسار النسةخ: 

 االحتياطي  فيه املسار الذي ستوضع الةسخ  

حندد من خالل مواعيد اجلدولة  األوقةات الةيت سةيتم فيهةا إجةراء لسةخ احتياطية          مواعيد اجلدولة: 

أوتوماتيكي   ويتم ذل  من خالل الضغط عة  زر 

حي  لقوم  الظاهرةإعداد اجلدول  فتظهر الةافذة 

من خالل هذل الةافذة باختيار عدد مرات إجةراء  

الةسخ االحتياطي  وتوقي  هذا اإلجراء والتةاريخ  

 الذي سيبدأ فيه إجراء هذل الةسخ االحتياطي  
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عةد الضغط عة  زر تاريخ الةسخ يتم عرض جةدول بعمةيةات الةسةخ االحتيةاطي حسةب      تاريخ النسخ: 

ول ، ويعطيةا مةخص عن عمةي  الةسخ هل جنحة  أم فشةة   ومعظةم    املواعيد اسددة يف مواعيد اجلد

 حاالت فشل الةسخ االحتياطي تةتج عن كوا احلاسب كاا مطفأ يف الوق  املفةرتض لةةسةخ االحتيةاطي   

أو بسبب توقف خدم  "وكيل خمدم قواعد البيالات" أو بسةبب عةدم تةوفر مسةاح  عةة  مسةار الةسةخ        

 االفرتاضي 

عةةد تفعيةل هةذا اخليةار يةتم حةذف الةسةخ االحتياطية  القدمية            ة القدميةة: حذف النسخ االحتياطي

واالحتفاظ بعدد حمدد من الةسخ االحتياطي  اجلديدة ويتم حتديد هذا العدد من خالل حقةل "االحتفةاظ   

يتم حذف أقةدم لسةخ  احتياطية  موجةودة      89بأحدث      لسخ  احتياطي "  فمثاًل إذا وضعةا العدد 

 وهكذا  86  االحتياطي  الة عةد لسخ الةسخ

 استعادة لسخ  احتياطي : -41

ميكةةا استعادة لسخ  احتياطي  موجودة من خالل الضغط عةة  "اسةتعادة لسةخ  احتياطية " وذلة  يف      

قالم  "مةف" فتظهر الةافذة التالي  حي  حندد من خةالل هةذل الةافةذة "مةةف الةسةخ االحتيةاطي" أي       

اسةتعادتها،   الةسخ  االحتياطي  الةيت لريةد  

وحندد أيضًا "اسم قاعدة البيالات اجلديةدة"  

ثةةم لضةةغط اسةةتعادة فيةةتم إدرا  الةسةةخ     

االحتياطيةة  حتةة  االسةةم اجلديةةد يف لافةةذة 

"االتاال بقاعدة البيالات" اليت لةتقل إليها 

من قالم  "مةف" حي  جند قاعدة البيالات 

موجودة باالسةم اجلديةد حية  ميكةةةا مةن      

  الربط عة  هذل القاعدة خالل هذل الةافذة

 

 حذف قاعدة البيانات: -71

ميكةةا أا حنذف قاعدة بيالةات حمةددة مةن خةالل     

الربط عة  قاعدة البيالات هذل ومن ثةم الضةغط عةة     

"حذف قاعدة البيالات" فتظهر الةافذة التالية  الةيت   

 حتوي اسم قاعدة البيالات اليت سيتم حذفها:
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الرسال  التالي  اليت يطةب فيها مةا عمل لسخ  احتياطي  عن قاعدة عةد الضغط عة  زر حذف تظهر 

 البيالات اليت سيتم حذفها وذل  إذا رغبةا بذل :

 

 ثم تظهر الرسال  التالي  لتأكيد عمةي  االستمرار يف احلذف:

 

 

 :مالحظة

ميتةة  صةالحيات   ال ميكن ألي مستخدم القيام بعمةي  "حذف قاعدة البيالات" ولو كاا هةذا املسةتخدم   

 كامة  باستثةاء مسؤول الةظام الذي هو املستخدم الوحيد املخول لةقيام بهذل العمةي  

 فحص وإصالح قاعدة البيانات: -81

تبني فيمةا إذا كةاا هةةا  أخطةاء يف بةية  قاعةدة بيالاتةةا         ةميكةةا القيام بعمةي  فحص لقاعدة بيالاتةا ل

االلتقةةال إىل وميكةةةا القيةام بةةذل  مةن خةالل     

قالم  "أدوات" ومن ثةم الضةغط عةة  "فحةص     

وإصالح قاعدة البيالات" فتظهةر لافةذة لضةغط    

فيها عة  "التالي" ثم لضغط يف الةافذة الثالية   

 عة  "فحص قاعدة البيالات" 
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عة  األغةب ستظهر لةا رسال  بأا فهارس قاعةدة  

مةةن البيالةةات حباجةة  إىل إلغةةاء جتزلةة  حيةة    

األفضل أا لقوم بهذل العمةي  واليت تظهر كمةا يف  

 :الشكل التالي

 

  

 

 

 قائمة املهام: -19

تعد قالم  املهام من األمور اهلام  جدًا لةمستخدم وذلة  لتةذكري املسةتخدم مبهةام حمةددة جيةب عةيةه        

اجنازها أو مبشاكل حمددة يتوجب عةيه معاجلتها يف املستقبل وتسةتخدم أيضةًا مةن مسةتخدم الربلةامج      

إلرسال مهم  أو مالحظ  ملستخدم آخر وذلة  بإلشةاء   

د أو جمموع  مةن  هذل املهم  وتوجيهها ملستخدم حمد

املسةةتخدمني  وميكةةةةا فةةته قالمةة  املهةةام مةةن خةةالل 

ومةةن ثةةم الضةةغط عةةة   االلتقةةال إىل قالمةة  "أدوات" 

 "قالم  املهام" 

وعةد الضغط عةة  "قالمة  املهةام" تظهةر الةافةذة      

 :التالي 

ميكةةا من خالل الةافذة السابق  أا لضيف مهمة   

ع جديدة من خةالل إدخةال رةرح املهمة  يف املربة     
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فيةتم إضةاف  املهمة  السةابق  إىل قالمة  املهةام          Enterالفارغ الظاهر يف الشكل السابق ومن ثم لضغط 

وميكةةا أا لفته بطاق  املهم  السابق  من خالل الضغط مرتني عة  سطر املهم  أو بتحديةد سةطر املهمة     

 :الظاهرومن ثم الضغط عة  زر "حترير مهم " وذل  كما يف الشكل 

 

ضةةغط عةةة  حتريةةر وعةةةد ال

مهمةة  تظهةةر بطاقةة  املهمةة  

واليت حتوي احلقول التالي  

 الظاهرة يف الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

لكتةةةب يف هةةةذا  الوصةةةف:

احلقل لص ميكةةا من خالله تعريف املهم  سواء كال  هذل املهم  مشكة  جيب حةها الحقةًا أو مهمة    

  موجه  من مستخدم خخر أو أي ري آخر 

ميكةةا من خالل هذا احلقل أا لرتب املهام الظاهرة يف قالم  املهام حسةب أهميتهةا  ويوجةد     األهمية:

يف هذا احلقل أربع  مستويات لألهمي  وهي: هام وعاجل، هام وغري عاجةل، غةري هةام وعاجةل، غةري      

 هام وغري عاجل 

 م  يف قالم  مهامهم حندد من خالل هذا احلقل أمساء املستخدمني الذين ستظهر هذل املهاملستخدمني: 

 يتم يف هذا احلقل عرض املستخدم الذي ألشأ هذل املهم   املنشىء:

 يتم يف هذين احلقةني عرض تارخيي إلشاء وآخر تعديل املهم  تاريخ اإلنشاء، آخر تعديل: 

 لقوم بتفعيل هذا اخليار لإلرارة إىل أا املهم  قد الته  وال حاج  لةعودة هلا املهمة منتهية: 

ميكةةا من خالل احلافظ  أا لعود من قالمة  املهةام إىل بعةه الةوافةذ يف الربلةامج      فة من احلافظة: إضا

 واليت ميكن أا تشكل مادرًا لةمهم  دوا تكةف عةاء البح  عةها  ولشرح ذل  لطرح املثال التالي:
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يف تسةعري أحةد   بفرض أا املستخدم كاا يةظم فاتورة مبيع ألحد الزبالن ببعه املواد وواجهتةه مشةكة    

املواد والبد له من مراجع  رخص مسؤول قبل أا يثب  السعر لذل  ولكي ال يةس  هذا األمر مةن جهة    

 ولسهول  العودة لةفاتورة من جه  أخرى جيب أا يقوم مبا يةي:

 من زر عمةيات يف الفاتورة لقوم بالضغط عة  زر "لسخ االختاار" كما يف الشكل التالي:

 
إىل قالم  املهام ولكتةب يف  بعد ذل  لعود  

كن )مشةكة   املهم  ولةي املربع الفارغ وصف 

  Enter( ثم لضةغط  29يف تسعري الفاتورة 

فتاةةبه املهمةة  موجةةودة يف  

قالمةة  املهةةام وذلةة  كمةةا يف 

 :الظاهرالشكل 

 

بعد ذل  لفته بطاق  املهمة   

ولضغط عة  زر "إضاف  مةن  

احلافظةة " ثةةم لضةةغط عةةة  

الفةةاتورة املطةوبةة  فتاةةةبه   
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 :الظاهرموجودة يف املربع اجلاليب وذل  كما يف الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

عةد ذل  ميكةةا العةودة إىل هةذل الفةاتورة بشةكل     

وذلة  بالضةغط    مبارر من قالمة  املهةام الرليسةي    

املةفات املرفق  املوجودة يف سطر املهم  عة  إرارة 

 وذل  كما يوضه الشكل التالي:

 

 

 

ميكةةا أا لرفق باملهمة  العديةد مةن ألةواع السةجالت كسةجالت املةواد واحلسةابات والقيةود          مالحظ : 

 والفواتري واألوراق التجاري        اخل 
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 سجل مراقبة: -20

يعاجلها برلةامج امليةزاا دوت لة  لةمحاسةب  واملسةتودعات        تعد عمةي  املراقب  من األمور املتقدم  اليت

وعمةي  املراقب  تشكل الذراع اخخر واملكمل لعمةي  تعريةف مسةتخدمني لةربلةامج وحتديةد صةالحياتهم       

فمن الضروري مبكاا أا يتم مؤازرة عمةي  حتديد الاةالحيات بةظةام متكامةل وفعةال ملراقبة  العمةيةات       

ستخدمني  ويابه لظام املراقب  ضرورة أساسي  ملدير الةظام عةد تعدد مسةتخدمي  اليت يقوم بها هؤالء امل

الربلامج وتداخل صالحياتهم عةدها البد من لظام فعال ملراقب  وحتديد من قام بعمةي  ما يف حال وجةود  

 صالحي  ألكثر من مستخدم لةقيام بها 

ظم العمةيات اليت تتم عةة  قاعةدة البيالةات    ويوفر برلامج امليزاا دوت ل  لةمستخدم إمكالي  مراقب  مع

من خالل إلشاء سجل تارخيي مفال يتضمن الةافذة اليت مت  عةيها العمةي  وتوصيفها )كفاتورة البيةع  

العمةي  اليت مت  )إضاف ، تعديل، حذف، معاية ، طباع ، تسجيل دخةول،   هو ةطمثاًل( وما  9رقم 

 تر، ومن املستخدم الذي قام بها، ويف أي وق  وتاريخ تسجيل خرو ،    اخل( ومن أي جهاز كمبيو

 تفعيل املراقبة:

ميكةةا مةن   ولقوم بتفعيل عمةي  املراقب  من اإلعدادات العام  من خالل االلتقال إىل صفح  املراقب  حي 

التحكم بإعدادات عمةي  املراقبة  حية  حتةوي لافةذة "اإلعةدادات" صةفح  خاصة         خالل هذل الةافذة 

باملراقب ، متكن املستخدم من حتديد العمةيات اليت يرغب بالبةدء مبراقبتهةا، وميكةةه مةن خةالل هةذل       

الةافذة أيضةًا أا يوقةف عمةية  املراقبة  إذا مل     

  وميكن لةمستخدم من خالل هذل تعد ضروري 

الةافذة أا يفعل املراقب  عة  عمةيات تسجيل 

اخلةةرو  والةةدخول إىل قاعةةدة البيالةةات وأا   

ل املراقب  عة  التعةديالت عةة  البيالةات    يفع

كما ميكةه تفعيل املراقب  عة  طباع  وتاةدير  

التقارير وميكةه أيضةًا أا يفعةل املراقبة  عةة      

إلشةةاء واسةةتعادة الةسةةخ االحتياطيةة  لقواعةةد  

 كما يوضه الشكل التالي: البيالات
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 سجل املراقبة:

سجل املراقب " والةيت  استعراض سجل املراقب  من لافذة "بعد تفعيل عمةي  املراقب  من اإلعدادات ميكةةا 

ميكةةا من خالهلا استعراض احلركات اليت مت تسجيةها يف لظام املراقب  والعودة إىل أصل احلركة  الةيت   

مت تسجيةها واليت هي الةافذة اليت مت  عةيها العمةي  )كالفاتورة أو القيد أو بطاقة  املةادة   اخل(، كمةا    

عة  سجالت املراقب  تعتمد هةذل الفةةرتة عةة  العديةد      جل املراقب  من إجراء عمةي  فةرتةس متكةةا لافذة

 من الشروط وهي كما يوضه الشكل التالي:

حندد يف هذين احلقةني جمال زمين فيتم عرض سجالت املراقب  لةعمةيات الةيت   إىل تاريخ: من تاريخ،

 مت  ضمن هذا اجملال الزمين 

ميكةةا يف هذا احلقل اختيار أحد ألواع البيالات املوجودة يف الربلامج كبطاقة  احلسةاب    نوع البيانات:

 أو بطاق  املادة أو الفاتورة   اخل  فيتم عرض سجالت املراقب  عة  هذا الةوع فقط دوا غريل من األلواع 

لةيت قةام بهةا    حندد يف هذا احلقل اسم مستخدم فيتم عرض سجالت املراقب  لةعمةيات ا اسم املستخدم:

 هذا املستخدم 

حندد يف هذا احلقل اسم جهاز كمبيوتر فيتم عرض سجالت املراقب  لةعمةيات اليت متة    اسم اجلهاز:

 من هذا اجلهاز فقط 

لوع العمةي : حندد يف هذا احلقل لوع العمةي  اليت مت  عة  السةجل واملةراد عةرض سةجالت املراقبة       

 عديل    اخل املسجة  عةها كاإلضاف  واحلذف والت
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 يتم من خالل هذا الزر عرض سجالت املراقب  بعد تطبيق الشروط السابق   عرض:

ميكةةةا مةن خةالل هةذا الةزر الةتحكم باألعمةةدة        األعمةدة: 

الظاهرة بالتقرير مةن خةالل تفعيةل احلقةول املطةوبة  كمةا       

ميكةةا أيضًا التحكم برتتيب ظهور هذل احلقول مةن خةالل   

هرين يف هذل الةافذة كما يوضه الشةكل  السهمني الزرق الظا

 التالي:

ميكةةةةا مةةن خةةالل هةةذا الةةزر طباعةة  املعةومةةات   طباعةةة:

 الظاهرة يف هذا التقرير 

 

 حذف سجالت املراقبة:

ميكةةةةا حةةذف سةةجالت املراقبةة  السةةابق  يف حةةال عةةدم 

احلاج  إليها، مع إمكالي  حتديةد جمةال زمةين لعمةية      

املراقبة  الةيت تقةع    احلذف حبي  يتم حةذف سةجالت   

 ضمن تارخيني حمددين كما يف الشكل التالي:

 

 

 عرض سجالت املراقبة املرتبطة بسجل حمدد:

 يتيه برلامج امليزاا دوت ل  لةمستخدم إمكالي  الوصول إىل سةجالت املراقبة  املرتبطة  بسةجل حمةدد      

من السجل ذاتةه ودوا تكبةد       (  8)كبطاق  مادة حمددة أو بطاق  حساب حمدد أو فاتورة الشراء رقم 

أي معالاة بالبح  عن املعةوم  وذل  مةن خةالل أمةر موجةود يف زر "العمةيةات" يف السةجل ذاتةه وهةو         

"سجل املراقب " ولالحظ عةد فته سجل املراقب  من هذا الةزر يةتم إدرا  حقةل "لةوع البيالةات" بشةكل       

ةني السابقني يأتياا كحقةول لةقةراءة فقةط    تةقالي ويتم إدرا  توصيف هلذا الةوع بشكل تةقالي وكال احلق

 وبةوا رمادي وال ميكةةا تغيريهما واألركال التالي  لةتوضيه:



427 

 

 

 

 إمكانية طباعة معلومات املراقبة:

ال ميكةةا برلامج امليزاا دوت ل  لةمحاسب  واملستودعات فقط من استعراض سجالت املراقب  ومتابعتهةا  

معةومات املراقب  كحقول إضافي  يف حال طباع  السجل  فمن املمكةن   وحذفها بل ميكةةا أيضًا من طباع 

أا ترغب اإلدارة بطباع  كل سجل يةتم إضةافته عةة  الربلةامج وإضةاف  اسةم املسةتخدم الةذي أضةاف          



428 

 

السجل أو عدله عة  صفح  الطباع  أو ميكةةا أيضًا إضاف  وق  اإلضاف  أو التعديل أيضًا واسم اجلهةاز  

 مةه وغريها من املعةومات املتعةق  بسجل املراقب  الذي مت التعديل 

وكمثال لةفرتض ألةا لريد طباع  معةومات املراقب  عةد طباع  فاتورة املبيةع عةةدها لةدخل عةة  املاةمم      

الطباعي لطباع  الفاتورة وتتار من حقول "سجل املراقب " احلقول املطةوب طباعتها كما تبني األرةكال  

 التالي :
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غط عة  زر "حقل" يف املامم الطباعي تظهةر لافةذة احلقةول املتاحة  والةيت ميكةةةا أا تتةار        وعةد الض

 معةومات املراقب  من قسم "سجل املراقب " كما يف الشكل التالي:

 

 :صفحة البداية -10

تعد صفح  البداي  من امليزات األساسي  لربلامج امليزاا دوت ل  لةمحاسب  واملستودعات، حية  تةوفر   

هذل الافح  لةمستخدم الكثري من األمور املفيدة واليت هلا دور كبري يف اختاار الوقة  واجلهةد املبةذول    

مةات تتعةةق بالبيالةات    من قبل املستخدم يف الوصةول إىل لوافةذ وسةجالت الربلةامج أو الوصةول إىل معةو     

املدخة  من قبل املستخدم عةة  قاعةدة البيالةات أو معةومةات عامة  عةن قاعةدة البيالةات أو تةميحةات          

خمتارة عن كيفي  عمل الربلامج أو معةومات عن أوقات الاةالة تبعةًا لةمديةة  املوجةود فيهةا مسةتخدم       

عةة  املهةام الواجةب عةيةه تةفيةذها مةع       الربلامج، وتوفر هذل الافح  أيضًا لةمستخدم إمكالي  االطالع 

مهمة  وإجةراء التعةديل املطةةوب عةيهةا، كمةا يظهةر عةة  هةذل           أيإمكالي  الوصول السريع إلعدادات 

الافح  بعه التحذيرات الضروري  لةمستخدم واليت جيب عةيه معاجلتها واليت من املمكةن أا تشةكل   

 ا عة  املستخدم خطرًا يف املستقبل يف حال عدم معاجلته

 تفعيل صفحة البداية:

ميكةةا تفعيل صفح  البداي  من خالل االلتقال من قالم  "أدوات" إىل أمر "إظهار صةفح  البداية " كمةا    

 يبني الشكل التالي:



431 

 

 

كما ميكةةا تفعيل هةذل الاةفح  أيضةًا مةن خةالل االلتقةال مةن قالمة  "أدوات" ومةن ثةم الضةغط عةة              

"صفح  البداية " حية  لفعةل يف هةذل الاةفح  خيةار "إظهةار        "إعدادات" وبعد ذل  لةتقل إىل صفح  

 صفح  البداي " كما يبني الشكل التالي:
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 التحكم باإلعدادات العامة لصفحة البداية:

ميكةةا التحكم باإلعدادات العام  لافح  البداي  من خالل الةافذة السابق  واليت حتوي كمةا هةو واضةه    

 عة  ما يةي:

 د تفعيل هذا اخليار تظهر صفح  البداي  كما حتدثةا سابقًا عة إظهار صفحة البداية:

عةد تفعيل هذا اخليار يظهر الوق  والتاريخ يف صةفح  البداية  يف أعةة  يسةار     إظهار الوقت والتاريخ:

 الافح  كما يوضه الشكل التالي:

 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم تكبري وتاغري أي صةدوق من الاةاديق بشكل  استخدام تأثريات التحريك:

بطيء مع تأثريات يف التحري  أما يف حال عدم تفعيل هذا اخليار فيتم تكبري وتاةغري الاةةدوق بشةكل    

 سريع وبدوا أي تأثريات 

هرة يف صفح  الدخل يف هذا احلقل عدد األعمدة اليت سيتم ترتيب الاةاديق الظ عدد األعمدة )عمود(:

 البداي  وفقًا هلا 

لدخل يف هذا احلقل عةدد الةدقالق فيةتم حتةدي  املعةومةات الةواردة يف        التحديث اآللي كل )دقيقة(:

 صفح  البداي  يف كل مرة تةقضي فيها فرتة زمةي  تساوي عدد الدقالق املدخة  
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البداي  وهذل الاةاديق هةي:  تتار يف هذا احلقل الاةاديق اليت لرغب بظهورها يف صفح   الصناديق:

التةةذكري، احلسةةابات، تةمةةيه اليةةوم، املهةةام، االختاةةارات، أوقةةات الاةةالة، املعةومةةات العامةة ،      

ررح كل صةدوق بشةكل تفاةيةي مةع كيفية  الةتحكم بإعةدادات كةل         يف فقرة تالي التحذيرات  وسيتم 

 صةدوق 

دوق مةن الاةةاديق الظةاهرة يف    ميكةةا من خالل هذا الزر أا لتحكم  اةالص كةل صةة    زر خصائص:

لافذة اإلعدادات وذل  من خالل حتديد الاةدوق ومن ثم الضغط عة  زر "خاالص" الظاهر عةة  يسةار   

 الاةاديق 

ميكةةا من خالل جمموع  احلقول الواردة هةا التحكم  ط صفح  البداي  وحجمه وةطةه وهةذل    ا:ط:

 احلقول هي:

 :تتار من خالل هذا احلقل اسم اخلط املطةوب  وميكةةا من خالل الزر الذي يقةع   اسم ا:ط

يسار هذا احلقل أا تتار جمموع  اخلطوط الةيت سةتظهر يف هةذا احلقةل هةل هةي اخلطةوط        

 القياسي  أو كاف  اخلطوط كما يبني الشكل التالي:

 

 :ميكةةا من خالل هذا احلقل التحكم بقياس اخلط  حجم ا:ط 

  ميكةةا من خالل هذا احلقل التحكم بةمط اخلط هل هو عادي أو عريه  ا:ط:منط 

     كما يوجد سهم أزرق يسار مربع املعاية  ميكةةا من خالله الرتاجع عن التغيريات الةيت متة

 عة  هذل احلقول والعودة لةخط االفرتاضي 
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 وق:الصناديق اليت ميكن إظهارها يف صفحة البداية والتحكم بإعدادات كل صند

قبل البدء بشرح الاةاديق ال بد يف البداي  من رةرح أزرار أدوات الاةةاديق والةيت ميكةةةا مةن خالهلةا       

 التحكم بهذل الاةاديق وهذل األزرار هي:

: ميكةةا من خالل هذا الزر فته لافذة ضبط أو لافذة إعدادات هذا الاةدوق  وهذا الزر مشرت  بني 

 مجيع الاةاديق تقريبًا 

ميكةةا من خالل هذا الزر حتدي  املعةومات املوجودة يف هذا الاةدوق  وهةذا الةزر مشةرت  بةني     : 

 مجيع الاةاديق تقريبًا 

 هذا الاةدوق  وهذا الزر مشرت  بني مجيع الاةاديق تقريبًا  : ميكةةا من خالل هذا الزر إغالق

   بني مجيع الاةاديق تقريبًا وهذا الزر مشرت : ميكةةا من خالل هذا الزر تكبري هذا الاةدوق 

 وهذا الزر مشرت  بني مجيع الاةاديق تقريبًا  ميكةةا من خالل هذا الزر تاغري هذا الاةدوق  :

 : هذا الزر خاا باةدوق املهام وميكةةا من خالله إضاف  مهم  جديدة 

 هذا الزر خاا باةدوق املهام وميكةةا من خالله فته قالم  املهام  :

الزرين خاصني باةدوق تةميه اليوم وميكةةا من خالهلما االلتقال إىل التةميحة  السةابق     : هذين

 أو التةميح  التالي  

 والاةاديق اليت ميكةةا تفعيةها يف صفح  البداي  هي:

  :د روهذا الاةدوق لن لتطرق لةه بالتفاةيل أللةه صةةدوق خةاا حاليةًا بربلةامج املةوا        صندوق التذكري

 البشري  

  ميكةةا يف هذا الاةةدوق تفعيةل بعةه احلسةابات اهلامة  الةيت يرغةب مسةتخدم          احلسابات:صندوق

الربلامج مبعرف  معةومات عن رصيدها بشكل دالم، فعةد تفعيل هذل احلسابات يف هذا الاةةدوق يظهةر   

اسم احلساب ورصيدل ويتم حتدي  هذا الرصيد بشكل دالم وآلةي ليتةاسةب مةع أي حركةات جديةدة      

احلساب  وميكةةا إضاف  حسابات إىل هذا الاةدوق والتحكم بطريق  ظهورها من خةالل   مت  عة  هذا

الضغط عة  زر ضبط صةدوق احلسابات فتظهر الةافذة التالي  واليت حتةوي كمةا هةو واضةه يف الشةكل      

 التالي عة  احلقول التالي :
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 إدرا  احلساب املطةوب ميكةةا من خالل هذا الزر االلتقال إىل سطر جديد ليتم فيه إضافة: 

ميكةةا حذف أي حساب مةن احلسةابات الظةاهرة يف هةذا الاةةدوق مةن خةالل حتديةد هةذا           حذف:

 احلساب ومن ثم الضغط عة  زر حذف 

ميكةةا التحكم برتتيب ظهور احلسابات يف صةدوق احلسةابات مةن   حتريك لألسفل:  حتريك لألعلى،

 ألسفل ل وخالل حتديد احلساب ومن ثم حتريكه لألعة  أ

عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار رصةيد احلسةاب    خيارات: إظهار األرصدة السالبة باللون األمحر:

 السالب )الدالن( بالةوا األ ر 

لقوم يف الةافذة السابق  بإدرا  احلسابات اهلام  املطةوب إظهارهةا يف صةةدوق احلسةابات كمةا ميكةةةا      

 رصيد احلساب يف الفرع اسدد فقط دوا غريل من الفروع حتديد فرع لةحساب املختار فيتم إظهار 

 مالحظ :

ميكةةا فته دفرت أستاذ لةحساب الظاهر يف صةدوق احلسابات يف صفح  البداي  بشةكل مبارةر الطالقةًا    

 من هذا الاةدوق وذل  بالضغط عة  اسم احلساب الظاهر يف هذا الاةدوق 

 

 احلسابات يف هذا الاةدوق: والشكل التالي يعطيةا مثال عن كيفي  ظهور 
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 :يظهر يف هذا الاةدوق بشكل تةقالي بعه املالحظةات والتعةيمةات الةيت تتعةةق      صندوق تلميح اليوم

بالي  عمل الربلامج واليت من املفيد أا يقرأهةا املسةتخدم يف حةال مل يتسةة  لةه الوقة  الكةايف لقةراءة         

املرجع التعةيمي والتفايةي الشامل اخلاا بشرح الربلةامج  وميكةةةا عةةد قةراءة تةميحة  مةا أا لقةوم        

 ءة التةميح  اليت بعدها من خالل زر االلتقال إىل التةميح  التالي  والذي ررحةال يف الفقرة السابق  بقرا

 والشكل التالي يعطيةا مثال عن كيفي  ظهور التةميحات يف هذا الاةدوق:

 

 :يعد هذا الاةدوق من أكثر الاةاديق اليت تظهر يف صفح  البداي  أهمي   حية  ميكةن    صندوق املهام

م امستخدم من خالل هذا الاةدوق أا يضيف املهام اليت جيةب عةيةه تةفيةذها أو ميكةةه إرسةال مهة      لة

لغريل من املستخدمني ومتابع  تةفيذها بعد ذل  كما ميكن لةمستخدم أا يربط هذل املةفات مع سةجالت  

كل كامةل  موجودة عة  قاعدة البيالات كفاتورة معية  أو سةد قيد معني  وإا هذا الاةةدوق مةرتبط بشة   

مع لافذة قالم  املهام واليت ميكةةا الوصول إليها من قالم  "أدوات" بالضغط عة  "قالم  املهام" والةيت  

مت ررحها بشكل تفايةي يف فقرة "قالم  املهام" مع مالحظ  أله ال يظهر يف صةةدوق املهةام يف صةفح     

ملهام اليت متة  يف حقةل "حالة  املهمة "    البداي  مجيع املهام املوجودة يف قالم  املهام وإةا يظهر فقط ا

احلاالت التالي : جديدة، قيد التةفيذ، لإلعادة  

كالة    ر املهم  يف صةدوق املهام يف حةال وال تظه

وفيما يةي مثال عةن   حال  املهم  مةفذة أو مغةق  

 كيفي  ظهور هذل الةافذة:

 :1مالحظة 

سجل من سجالت الربلامج مرتبطة  مةع هةذا     إا الزر املوجود عة  يسار وصف املهم  يدل عة  وجود

املةف كبطاق  مادة أو بطاقة  حسةاب أو فةاتورة    

      اخل  واألركال التالي  لةتوضيه:
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 :2مالحظ  

يف  "عمةيةات "يف صةةدوق املهةام أو مةن زر     "إضةاف  "أو مةن زر   "قالم  املهةام "ميكةةا إضاف  املهم  من 

ل  بااللتقال إىل زر "عمةيةات" ومةن ثةم الضةغط عةة  "إلشةاء       السجل املراد إلشاء مهم  مرتبط  به  وذ

 مهم " كما يوضه الشكل التالي:
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 :ميكةةا يف هذا الاةدوق تفعيةل بعةه الةوافةذ أو التقةارير أو السةجالت اهلامة         صندوق االختصارات

الختاةارات  األكثر استخدامًا من قبل املستخدم  فعةد إضاف  أي لافذة أو تقرير أو سجل عة  صةدوق ا

يابه بإمكاا املستخدم فته هذل الةافذة أو التقرير أو السجل مةن خةالل صةةدوق االختاةارات بشةكل      

إىل هةذا الاةةدوق    اتمبارر دوا احلاج  إىل فته قوالم الربلامج والبح  عةها  وميكةةا إضاف  اختاار

هةر الةافةذة التالية     والتحكم بطريق  ظهورها من خالل الضغط عة  زر ضةبط صةةدوق االختاةارات فتظ   

واليت حتوي كما هو واضه يف الشكل التةالي  

 عة  احلقول التالي :

تةقسةةم احلقةةول كمةةا هةةو واضةةه يف الةافةةذة   

 الظاهرة إىل قسمني:

ووظيفة  هةذا القسةم     قسم خةاص باألفعةال:  

إضاف  اختاار ألي لافذة أو تقرير موجةودين  

يف الربلامج كبطاق  احلساب أو بطاق  العميل 

 سةد املقبوضات أو فاتورة املبيع    اخل  وأ

ووظيفة  هةذا القسةم     وقسم خاص بةاملراجع: 

إضةةاف  اختاةةار ألي سةةجل مةةن سةةجالت   



438 

 

أو بطاقة  املةادة الةيت امسهةا )وصةة  طابعة (        9أو سةد املقبوضةات رقةم    8الربلامج كفاتورة املبيع رقم 

    اخل 

 وهذل األزرار كما هو واضه يف الشكل وبالرتتيب هي: أزرار إضافة األفعال:

ميكةةا من خالل هذا الزر فته الةافذة بشكل مبارر من خالل حتديد االختاار املطةوب ومةن ثةم    فتح:

  "فته"الضغط عة  زر 

ميكةةا من خالل هذا الزر إضاف  اختاار ألي لافذة أو تقرير مةن تقةارير الربلةامج حية  ألةه       إضافة:

غط عة  زر "إضاف " تظهر الةافذة التالي  واليت ميكةةا من خالهلا أا حندد لافذة أو تقريةر ثةم   عةد الض

لضغط موافق فيتم اضاف  اختاار هلذل الةافذة أو هذا التقرير كما ميكةةا أا لضيف أكثر من لافذة دفعة   

ضةغط عةة  زر   واحدة من خالل حتديد أكثر من عةار يف لافذة اإلضةاف  عةن طريةق اسافظة  عةة  ال     

 ( عةد اختيار العةاصر ومن ثم الضغط موافق  والشكل التالي يوضه لافذة اإلضاف :Ctrlالكةرتول )
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ميكةةا من خالل هذا الزر أا حنذف أي اختاار مةن لافةذة االختاةارات مةن خةالل حتديةد        حذف:

 االختاار ومن ثم الضغط عة  زر "حذف" 

االختاةارات يف صةةدوق االختاةارات مةن خةالل حتديةد        ميكةةا التحكم برتتيب ظهور أعلى،أسفل:

 االختاار ومن ثم حتريكه لألعة  أو لألسفل 

 وهذل األزرار كما هو واضه يف الشكل وبالرتتيب هي: أزرار إضافة املراجع:

ميكةةا من خالل هذا الزر أا لضيف اختاار لسجل معني كفاتورة معية  أو سةد إضافة من احلافظة: 

 اخل  وحت  يظهر هذا السجل يف احلافظ  جيب أا لكوا قد ضغطةا يف هذا السجل عة  قيد معني    

زر "عمةيات" ومن ثم ضغطةا عة  زر "لسخ االختاار" من القالم  الفرعي  "االختاارات" كما يوضه 

 الشكل التالي:

 
 بعد ذل  يابه هذا السجل موجود يف احلافظ  وميكةةا إضافته كما يوضه الشكل التالي:
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 :1مالحظة 

ميكةةا وضع أي سجل يف صةدوق االختاارات بشكل مبارر دوا لسخه إىل احلافظ  من خالل الضةغط  

بشكل مبارر عة  أمر "إرسال إىل صةدوق االختاارات" واملوجود يف زر "عمةيةات" يف القالمة  الفرعية     

 "االختاارات" كما يوضه الشكل التالي:
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 يفي  ظهور هذا الاةدوق:والشكل التالي يعطيةا مثال عن ك

 

 :ميكةةا من خالل هذا الاةدوق أا لطةع عة  أوقات الاةالة  وميكةةةا الةتحكم     صندوق أوقات الصالة

بإعدادات ظهور أوقات الاالة من حي  املوقع وطريق  احلساب  حي  أله عةد الضغط عةة  زر ضةبط   

اإلعدادات وهي: طريقة  احلسةاب، طريقة     صةدوق أوقات الاالة تفته لافذة حتوي العديد من حقول 

حساب العار، الدول ، املدية ، مةطق  التوقي ، كما ميكةةا وضع مديةة  خمااة  بشةكل اختيةاري     

من خالل حتديد خطي الطول والعرض فيتم عرض أوقات الاالة هلةذل املديةة  بشةكل آلةي  والشةكل      

 التالي يوضه احلقول السابق :

 

 ل عن كيفي  ظهور هذا الاةدوق:والشكل التالي يعطيةا مثا
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 :يظهر يف هذا الاةدوق بعه املعةومات العام  اليت تتعةةق بقاعةدة البيالةات     صندوق املعلومات العامة

 وهذل املعةومات هي بالرتتيب:

 املستخدم احلالي 

 خمدم البيالات احلالي 

 قاعدة البيالات احلالي  

 الفرتة اساسبي  احلالي  

 لسخ  الربلامج 

 لسخ  قاعدة البيالات 

 عن كيفي  ظهور هذا الاةدوق: يعطيةا مثااًل الظاهروالشكل 

 :يظهر يف هةذا الاةةدوق جمموعة  مةن التحةذيرات والةيت مةن األفضةل أا يقةوم           صندوق التحذيرات

مستخدم الربلامج مبعاجلتها ألا عدم معاجلتها من املمكن أا يكوا له آثار سةبي  عة  عمةل املسةتخدم   

ربلامج أو من املمكن أيضًا أا يكوا له آثار سةبي  عة  قاعةدة البيالةات  وعةةد الضةغط عةة  زر      عة  ال

"ضبط صةدوق التحذيرات" تظهر لافذة حتوي ألواع التحةذيرات الةيت تظهةر يف هةذا الاةةدوق حية        

ميكةةةا أا لفعةل األلةواع الةيت لريةدها أا تظهةر يف حةال وجودهةا وال لفعةل ألةواع التحةذيرات غةةري            

 لضروري  بالةسب  لةا  و حتوي هذل الةافذة كما هو واضه يف الشكل التالي عة  مايةي:ا
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 ألواع التحذيرات: ويوجد ثالث  ألواع لةتحذيرات وهي:

   التةبيه عةد األخطاء احلرج 

  التةبيه عن التحذيرات 

  التةبيه عن املالحظات 

 ويوجد أيضًا عدة حتذيرات ميكةةا تفعيةها وهي:

  عمةي  الةسخ االحتياطي املاضي  فشل 

  خدم  وكيل خمدم قواعد البيالات 

  عدم حتديد كةم  مرور 

  عدم تفعيل الةسخ االحتياطي 

   حتذيرات متفرق 

  اختالف لسخ  الربلامج عن قاعدة البيالات 

 نقل حركات حساب: -00

آخةر  فمةن الاةعوب      توفر لةا هذل الةافذة إمكالي  لقل احلركات اليت مت  عة  حساب ما إىل حسةاب 

مبكاا لقل حركات حساب ما إىل حساب آخر وخاوصًا إذا كال  احلركةات املوجةودة عةة  احلسةاب     

واليت لرغب بةقةها كثرية ومتةوع   فاستخدام هذل الةافذة يوفر عة  املستخدم الكثري من الوق  واجلهد 

ل لوع معني من احلركات  فمثاًل عةةد  وميةه املستخدم الكثري من املرول  يف عمةي  الةقل حبي  ميكةه لق

لقل حركات الزبوا حسام ميكةةا من خالل هذل الةافذة لقل الفواتري املسجة  عة  الزبوا حسام فقةط أو  

لقل املقبوضات فقط أو األوراق التجاري  فقط    اخل  أو ميكةةةا لقةل حركةات موجةودة ضةمن تةارخيني       

 كما هو واضه يف الشكل التالي عة  ما يةي: حمددين أو يف فرع حمدد  وحتوي هذل الةافذة
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 وهو احلساب الذي لرغب بةقل احلركات مةه  احلساب املصدر:

 وهو احلساب الذي لرغب بةقل احلركات إليه  احلساب الوجهة:

حندد يف هذا احلقل فرع من فروع الشرك  فيتم لقل احلركات اليت مت  يف هذا الفةرع فقةط دوا    الفرع:

 غريل من الفروع 

حندد يف هذا احلقل جمال زمين فيتم لقل فقةط احلركةات الةيت متة  يف هةذا       من تاريخ ، إىل تاريخ:

 اجملال الزمين 

لبيالات املوجودة عة  قاعدة البيالات فيةتم  حندد يف هذا احلقل لوع من ألواع ا النوع: –شروط متقدمة 

لقل فقط حركات هذا الةوع فقط  حي  ميكةةا مثاًل لقل حركات الفةواتري فقةط أو حركةات القيةود فقةط      

 دوا غريها من احلركات 

عةةد تفعيةل هةذا اخليةار يةتم إعةادة احتسةاب أرصةدة          إعادة احتساب أرصدة احلسابات: –خيارات 

املادر بعد القيةام بعمةية  الةقةل حبية  تظهةر أرصةدة احلسةابات داخةل         احلساب الوجه  واحلساب 

 الربلامج بشكل صحيه  ويفضل تفعيل هذا اخليار عةد القيام بعمةي  لقل حركات حساب 

 مالحظة:

يف حال لسي املستخدم تفعيل اخليار السابق عةد القيام بعمةي  لقل حركات حساب ميكةه القيام بعمةي  

واليت ميكةةا الوصةول إليهةا بااللتقةال مةن قالمة        "عمةيات القيود"من لافذة  "رصدةإعادة احتساب األ"

"القيود" إىل لافذة "عمةيات القيود" ومن ثم الضغط عة  أمر "إعادة احتساب األرصةدة" ومةن ثةم الضةغط     

 كما توضه األركال التالي : "موافق"عة  
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 نقل حركات مادة: -20

إمكالي  لقل احلركات اليت مت  عة  مادة ما إىل مادة أخرى  فمن الاعوب  مبكةاا  توفر لةا هذل الةافذة 

لقل حركات مادة ما إىل مادة أخرى وخاوصًا إذا كال  احلركات املوجةودة عةة  املةادة والةيت لرغةب      

بةقةها كثرية ومتةوع   فاستخدام هذل الةافذة يةوفر عةة  املسةتخدم الكةثري مةن الوقة  واجلهةد وميةةه         

تخدم الكثري من املرول  يف عمةي  الةقل حبي  ميكةه لقل لوع معني من احلركةات  فمةثاًل عةةد لقةل     املس

حركات مادة القطن ميكةةا من خالل هذل الةافذة لقل فواتري املبيع فقط املسجة  عة  مادة القطن أو لقةل  

أو يف املسةتودعات   فواتري الشراء فقط    اخل  أو ميكةةا لقل حركات موجةودة ضةمن تةارخيني حمةددين    

 الواقع  ضمن فرع حمدد  وحتوي هذل الةافذة كما هو واضه يف الشكل التالي عة  ما يةي:

 

 وهي املادة اليت لرغب بةقل احلركات مةها  املادة املصدر:

 وهي املادة اليت لرغب بةقل احلركات إليها  املادة الوجهة:

حندد يف هذا احلقل فرع من فروع الشرك  فيتم لقل احلركات اليت مت  يف املستودعات الواقعة    الفرع:

 يف هذا الفرع فقط دوا غريل من الفروع 

حندد يف هذا احلقل جمال زمين فيتم لقل فقةط احلركةات الةيت متة  يف هةذا       من تاريخ ، إىل تاريخ:

 اجملال الزمين 

ا احلقل لوع من ألواع البيالات املوجودة عة  قاعدة البيالات فيةتم  حندد يف هذ النوع: –شروط متقدمة 

لقل فقط حركات هذا الةوع فقط  حي  ميكةةا مثاًل لقل حركات فواتري الشةراء فقةط أو حركةات فةواتري     

 املبيع فقط دوا غريها من احلركات 
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تفعيل هذا اخليةار يةتم    عةد إعادة تثبيت الفواتري ، إعادة توزيع املصاريف على التكلفة: –خيارات 

إعادة تثبي  الفواتري وما تةطوي عةيةه هةذل العمةية  مةن تاةحيه ألي مشةكة  يف كةةف املةواد وإعةادة          

 احتسابها وإعادة احتساب أرباح فواتري املبيع وإعادة احتساب أرباح املواد     اخل 

 مالحظة:

قل حركات مادةماميكةةه القيةام بعمةية     يف حال لسي املستخدم تفعيل اخليار السابق عةد القيام بعمةي  ل

إعادة تثبي  الفواتري من لافذة عمةيات الفواتري واليت ميكةةا الوصول إليها بااللتقال مةن قالمة  "املةواد"    

إىل لافذة "عمةيات الفواتري" ومن ثم الضغط عة  أمر "إعادة تثبي  الفواتري" ومن ثم الضةغط عةة  موافةق    

 كما توضه األركال التالي :
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 :ربط ملفات قاعدة البيانات -60

يةتم ختزيةهمةا عةادة     MDF, LDFيتم من خالهلا ربط مةفات قاعدة البيالات وهةي عبةارة عةن مةفةني     

 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Dataار ةةةةةةةةة الي مبسةةةةةةةةةة بشةكل تةق 

عادة لقوم حبفظها بأحد األقةراا  و :Cعن القرا  عة  بقاء املعةومات بعيدًا و ميكن تغيري املسار حرصًا

  DBFILESاألخرى مبجةد 

 مهام و حمتويات املةفني:

8- MDF :حيتوي عة  الافوف واألعمدة واحلقةول   ،حي  يتم ختزين كاف  معةومات قاعدة البيالات

اجلديةدة   توالبيالات اليت مت إلشاؤها من قبل تطبيق أو مستخدم  ختزين فيه كاف  بيالات و اإلدخةاال 

 و التعديالت و احلذف سواء عة  سجل أو عدة سجالت 

2- LDF : )عة  أثةاء القيام بعمةيات خمتةف  )إلشاءوتعديلMDF    يةتم  ، يتم تسجيل مجيةع األلشةط

 لشاطات املستخدمني  لذل ، يتم تسجيل كل  إلدارةاخلطأ، ولتيجLDF ختزين البيالات يف

 

 

 قائمة مساعدة: -50

ولستفيد من لافذة  "مساعدة"الرليس  أو من القالم   F8بالضغط عة   لستطيع الوصول اىل لافذة مساعدة 

 :كما يف الشكل التالي بالبح  عن ررح أي فقرة يف الربلامج أو لافذة حمددة مساعدة
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رقم إصةدار إطةار عمةل مايكروسةوف  دوت لة       يقول  حول الربلامج لستفيد مةها مبعرف  أوكذل  لديةا 

أرقةام الشةرك    ومةن أجةل التواصةل معةةا وضةعةا لكةم       رقم إصدار الربلامج ورقم إصدار قاعدة البيالةات  و

عةة  التطةوير    استفساراتكم وآرالكم لةعمل سةوياً وحنن جاهزوا لسماع  مييل وموقع الويب الفاك  واإلو

 والتقدم 
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 التصنيع أربعة عشر:

 :شجرة مناذج العمليات التصنيعية -1

ميكةةا من خالل هذل الشةجرة القيةام بعمةية  تاةةيف وفهرسة  لةمةاذ  العمةيةات التاةةيعي  الةيت مت          

 تعريفها من قبل املستخدم 

التاةةيعي  لقةوم يف   بعد فته رجرة ةاذ  العمةيةات  

البداي  بتعريف الفهارس الرليسي  لةةماذ  وذل  مةن  

خالل حتديد "رجرة ةاذ  العمةيات التاةيعي " يف 

الشجرة ومن ثم لضغط يف قالم  الزر اليميين لةمةاوس  

 عة  أمر "إضاف  فهرس" كما يف الشكل التالي:

 

 البطاق  املعةومات التالي :بعد ذل  تظهر لافذة لتعريف الفهرس حي  لدخل يف هذل 

لةةدخل يف هةةذا احلقةةل رمةةز  الرمةةز:

 الفهرس 

لةةدخل يف هةةذا احلقةةل اسةةم  االسةةم:

الفهةةرس كاأللبسةة  الرجةةالي عةةة     

 سبيل املثال 

 لدخل يف هذا احلقل اسم التيين فيظهر يف الواجه  االلكةيزي  لةربلامج  االسم الالتيي:

حلقل يف حال كةاا هةةا  عةدة مسةتويات لةفهةارس فيةتم       ميكةةا أا لستخدم هذا ا الفهرس الرئيسي:

 وضع اسم الفهرس الرليسي لةفهرس الذي يتم تعريفه ضمن هذا احلقل 

 عةدها حنال عة  رجرة الفهارس كما يوضه الشكل التالي:
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 :مصاريف التصنيع -0

ةيعي  وذلة   لقوم من خالل لافذة مااريف التاةيع بتعريةف املاةاريف الةيت تةدخل يف عمةياتةةا التاة      

بوضع اسم املاروف يف حقل "االسةم"  

ووضةةع حسةةاب املاةةروف يف حقةةل    

"احلساب الفعةةي لةماةروف" ووضةع    

احلسةةةاب التقةةةديري لةماةةةروف إذا 

كال  سياس  الشرك  تقوم عة  أساس 

حتميةةةل املةةةواد املاةةةةع  مباةةةاريف 

تقديري  ومن ثم تعديل هذل املاةاريف  

عةةةد دفةةع املاةةاريف بشةةكل فعةةةي   

 لظاهر يوضه هذل الةافذة:والشكل ا

  

 توزيع احلسابات على مراكز الكلفة: -2

لستخدم هذل الةافذة إذا رغبةا بتوزيع مااريف التاةيع عة  مراكز الكةف  املستفيدة من هةذل املاةاريف   

وذل  وفق لسب حمددة معرف  مسبقًا ضمن هذل الةافذة  ويتم ذل  من خالل الضةغط يف قالمة  "تاةةيع"    

"توزيع احلسابات عة  مراكةز الكةفة " فتظهةر الةافةذة التالية  الةيت حنةدد مةن خالهلةا حسةاب           عة  

املاروف الذي لرغب بتوزيعه عة  مراكز الكةف  ومن ثم حندد حا  كل مركز كةفة  كةسةب  مئوية  مةن     

مئ ، وميكةةا أا لوزع مبة  املاروف بشكل متسةاوي بةني مراكةز الكةفة  املوجةودة مةن خةالل إدخةال         

اب املاةةةروف يف هةةةذل  حسةةة

الةافذة ومن ثم الضةغط عةة  زر   

"توزيةةع متسةةاوي" املوجةةود يف 

هذل الةافةذة فيةتم بشةكل آلةي     

توزيع مبةة  املاةروف بةسةب    

مئويةة  متسةةاوي  بةةني مراكةةز    

الكةف  املوجودة  والشكل التالي 

 يوضه هذل الةافذة:
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 :أنواع العمليات التصنيعية -4

ات التاةيعي  اليت لقوم بهةا يف رةركتةا، ويف معظةم األحيةاا تكةوا      لعرف من خالل هذل الةافذة العمةي

العمةي  التاةيعي  مرتبط  بةوع حمدد من املواد املاةع  كالقميص مثاًل أو البةطةال    اخل  وحتةوي هةذل    

 الةافذة احلقول التالي :

 
 لدخل يف هذا احلقل رمز العمةي  التاةيعي  الرمز: 

 االسم العربي لةعمةي  التاةيعي  لدخل يف هذا احلقل االسم: 

 لدخل يف هذا احلقل االسم االلكةيزي لةعمةي  التاةيعي   االسم الالتيي:

وهي الفاتورة اليت تةر  مبوجبهةا املةواد األولية  الالزمة  لعمةية  التاةةيع مةن          نوع فاتورة اإلخراج:

 املستودعات، أي تكوا فاتورة "إخرا " 

اتورة الةيت يةتم مبوجبهةا حترية  املةواد املاةةع  الةاجتة  عةن العمةية           وهي الفة  نوع فاتورة اإلدخال:

التاةيعي ، ويف معظم األحياا تكوا هذل الفاتورة هي فاتورة "إدخال" لدخل مبوجبها املواد املاةةع  إىل  

 املستودعات بسعر الكةف  

تودعات إىل العمةية   وهو السعر الذي سيتم مبوجبةه صةرف املةواد األولية  مةن املسة      سعر املواد األولية: 

التاةيعي  وهذا السعر سيؤثر بشكل مبارةر عةة  سةعر املةواد املاةةع  املدخةة  إىل املسةتودعات لتيجة          

ية  الداخةة  يف   العمةي  التاةيعي  حي  أله يتم حساب كةف  املواد املاةع  بةاء عةة  أسةعار املةواد األول   

واملااريف املدفوع  عة  هذل العمةي   ويف معظم األحياا يكةوا هةذا السةعر هةو سةعر       العمةي  التاةيعي 

 الكةف  
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حندد من خالل هذا احلقل مستوى سةري  سةجالت العمةيةات التاةةيعي  الةيت لقةوم       مستوى السرية: 

 بها 

 تشمل هذل اخليارات ما يةي: خيارات:

 :يار فإله يةتم توليةد قيةد لةاتج عةن      عةد تفعيل هذا اخل مصاريف العملية التصنيعية هلا قيد

 املااريف املوجودة يف العمةي  التاةيعي  

  :عةد تفعيل هذا اخليار فإله يةتم توليةد قيةد لةماةاريف الةيت تةدخل يف       يولد آليًا عند احلفظ

 العمةي  التاةيعي  مبجرد حفظ سجل هذل العمةي  

  :العمةي  التاةةيعي  ميكةن أا تولةد    عةد تفعيل هذا اخليار فإا العملية التصنيعية هلا فواتري

 فواتري وذل  إما بشكل يدوي أو بشكل آلي مبجرد حفظ العمةي  التاةيعي  

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم توليد الفواتري بشكل آلةي عةةد حفةظ العمةية      تولد آليًا عند احلفظ

 التاةيعي  

 :يت لقةوم بهةا بشةكل تةقةالي     يتم ترقيم العمةيات التاةيعي  الة  منع تغيري الرتقيم االفرتاضي

بأرقام متسةسة  وميكةةا أا لغري هذل األرقام  ولكن عةد تفعيل هذا اخليار يابه من غري املمكن 

 تغيري األرقام اليت يتم توليدها بشكل تةقالي 

  :عةد القيام بعمةي  تاةيعي  يتم بشكل تةقالي وضع تاريخ اليوم منع تغيري التاريخ االفرتاضي

مةي  التاةيعي  وميكةةا أا لعدل هذا التاريخ لةضعه يف تاريخ سابق أو تاريخ الحةق   يف لافذة الع

ولكن عةد تفعيل هذا اخليار يابه من غري املمكن تغةيري تةاريخ العمةية  التاةةيعي  الةذي يةتم       

 وضعه بشكل افرتاضي 

 

 منوذج العملية التصنيعية: -5

التاةيع املوجودة يف رركتةا وحندد من خةالل كةل    لعرف من خالل هذل الةافذة ةاذ  معياري  لعمةيات

ةوذ  كمي  املواد األولي  ومبة  املااريف الالزم  لتاةيع وحدة أو كمي  حمددة من الوحدات اجلةاهزة   

فبفرض ألةا ألشألا هذا الةموذ  إللتةا  وحةدة واحةدة مةن املةواد املاةةع  وحةددلا كمية  املةواد األولية            

  هذل الوحدة، فيكفي فيما بعد عةد القيةام بالعمةية  التاةةيعي  أا لقةوم بهةذل      واملااريف الالزم  إللتا

العمةي  باالعتماد عة  هذا الةموذ  مع مراعاة ضرب هذا الةموذ  بالعدد الذي يتةاسب مةع كمية  املةواد    

 اليت لرغب بتاةيعها فعاًل وذل  كما سيمر معةا الحقًا 

 كما هو ظاهر يف الشكل التالي عة  احلقول التالي : وحتتوي لافذة "ةوذ  العمةي  التاةيعي "
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 لدخل يف هذا احلقل رقم حمدد أو يتم توليدل آليًا عةد عدم إدخال أي رقم رمز: 

  املاةع  مثل البةطال لدخل يف هذا احلقل اسم الةموذ  وهو يف معظم احلاالت يدل عة  املادةاالسم: 

 تتم فيه العمةي  التاةيعي  لدخل يف هذا احلقل الفرع الذي الفرع: 

 لدخل يف هذا احلقل مركز الكةف  الذي تتم لااحله العمةي  التاةيعي  مركز الكلفة: 

حندد من خالل هذين احلقةني العمة  اليت تتم بهةا العمةية  التاةةيعي  ومعةادل هةذل      العملة واملعادل: 

 بالةسب  لةعمة  لألساسي   العمة 

هةةرس مةةن الفهةةارس املعرفةة  يف لافةةذة "رةةجرة الةمةةاذ  العمةيةةات لةةدخل يف هةةذا احلقةةل ف الفهةةرس:

التاةيعي " واليت مت ررحها مسبقًا  كما ميكةةا أا لدخل فهرس جديد يف هذا احلقل ليةتم تعريفةه مةن    

 هةا دوا الرجوع إىل رجرة ةاذ  العمةيات التاةيعي  

ي تةر  مةةه املةواد األولية       يوجد حقةني لةمستودع، مسةتودع اإلخةرا  وهةو املسةتودع الةذ     مستودع: 

 ومستودع اإلدخال وهو املستودع الذي لدخل إليه املواد اجلاهزة املاةع  الةاجت  عن عمةي  التاةيع 

ميثل هذا احلساب حساب املواد الذي سيتم ترحيل قيم  املواد املاةع  واألولي  يف القيد املتولد حساب: 

 ابقًا عةد ررح ألواع العمةيات "التاةيعي " عن فاتورتي اإلدخال واإلخرا  املذكورتني س

ميثل هذا احلساب حساب العميل لفاتورتي اإلدخةال واإلخةرا  املةذكورتني سةابقًا عةةد       حساب وسيط:

 ررح ألواع العمةيات "التاةيعي " 
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 وحتوي هذل الافح  احلقول التالي :صفحة املواد املصنعة: 

  :الةاجت  عن عمةي  التاةيع  حندد من خالل هذا احلقل اسم املادةاملادة 

  :حندد يف هذا احلقل عدد الوحدات من املادة املاةع  وفق الةموذ  الكمية 

 :وهذا السعر عبارة عن تكةف  الوحدة الواحدة من املواد املاةةع   وهةذا السةعر ال     سعر إفرادي

األولية    ميكن أا لدخةه بشكل يدوي بل يتم حسابه بشكل تةقالي من خالل تقسيم قيم  املةواد 

 واملااريف الالزم  لإللتا  عة  عدد وحدات املادة املاةع       

  :وهي الوحدة اليت تقاس بها كمي  املواد املاةع   وحدة 

  :وهو إمجالي قيم  املواد املاةع  اإلمجالي 

 :لدخل يف هذا احلقل مالحظ  عن املواد املاةع  يف هذا الةموذ   مالحظات 

  :الكةف  بني املواد املاةةع  عةة     التوزيع الةسب اليت سيتم توزيع ميثل معاملمعامل التوزيع

أساسها وذل  يف حال كاا هةا  أكثر من مادة ماةةع   ويف حةال عةدم وضةع لسةب يف حقةل       

معامل التوزيع يتم توزيع الكةف  بالتساوي عة  املةواد املاةةع   والشةكل التةالي يوضةه كيفية        

املاةعتني عةد عدم وضع لسب لةتوزيع حية  يةتم توليةد    توزيع الكةف  بالتساوي عة  املادتني 

 هذل الةسب مةاصف  بني هاتني املادتني:

 



455 

 

 وحتوي هذل الافح  احلقول التالي : صفحة املواد األولية:

 :حندد من خالل هذا احلقل أمساء املواد األولي  الداخة  يف عمةي  التاةيع  املادة 

  :ملواد األولي  الالزم  إللتا  عدد الوحدات من املةواد  حندد من خالل هذا احلقل كمي  االكمية

 املاةع  املدخة  يف صفح  املواد املاةع  واليت حتدثةا عةها سابقًا 

 :وهي الوحدة اليت تقاس بها كمي  املواد األولي    وحدة 

  :وهو إمجالي قيم  كل مادة أولي  داخة  يف عمةي  التاةيع اإلمجالي 

  :قل مالحظ  مرتبط  بةاملواد األولية  الداخةة  يف التاةةيع يف هةذا      لدخل يف هذا احلمالحظات

 الةموذ  

 :لستخدم هذا احلقل يف حال رغبةا بتخايص املادة األولي  ملادة ماةع  بذاتها    املادة املصنعة 

  :حندد من خالل هذا احلقل السعر الذي سيتم صرف املواد األولي  عة  أساسه سعر إفرادي 

 وي هذل الافح  احلقول التالي :وحتصفحة املصاريف: 

  :حندد من خالل هذا احلقل اسم أحد مااريف التاةةيع والةيت أدخةةاهةا يف لافةذة     املصروف

 مااريف التاةيع اليت حتدثةا عةها سابقًا 

  :حندد من خالل هذا احلقل قيم  املاروفالالزم إللتا  عدد الوحدات من املواد املاةةع   القيمة

 .املواد املاةع املدخة  يف صفح  

 :حندد يف هذين احلقةني عمة  املاروف ومعةادل هةذل العمةة  بالةسةب  لةعمةة        العملة واملعادل

 .األساسي 

 :حندد يف هذا احلقل لوع املاروف فعةي أم تقديري  نوع املصروف 

  :حندد يف هذا احلقل احلساب املقابل حلساب املاروف  فإذا مت دفعه لقدًا لضع حساب دائن

وق وإذا قدمه لةا أحد املوردين لضةع حسةاب املةورد وإذا مل يكةن كةذل  لضةع حسةاب        الاةد

 املاروف املستحق والذي يشكل التزامًا عة  الشرك  ويرد كحساب دالن يف امليزالي   

  :لستخدم هذا احلقل يف حال رغبةا بتخايص املاروف ملادة ماةع  بذاتها املادة املصنعة 

  :ل تاريخ إثبات املاروف لدخل يف هذا احلقالتاريخ 

  :لستخدم هذين احلقةني يف حال أردلةا حتميةل املاةاريف    مركز كلفة مدين، مركز كلفةدائن

 عة  مركز كةف  مدين أو دالن 
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 خطة تصنيعية: -4

تعتمد معظم الشركات الاةاعي  يف تاةيعها لةمواد اجلاهزة عة  خطط مت وضعها مسبقًا لعمةي  التاةةيع  

التاةيع بدوا خطط ممةا يسةبب فالضةًا أو لقاةًا يف املةواد اجلةاهزة أو املةواد األولية   وإا         حت  ال يتم 

تثبي  خطط التاةيع يف هذل الةافذة ال يؤثر عة  الكميات املوجودة يف املستودعات بشةكل مبارةر وإةةا    

أي لقةص يف هةذل   له دور كبري يف حتديد املواد األولي  الالزم  لتةفيذ هذل اخلطط وفيمةا إذا كةاا هةةا     

املواد حبي  تتمكن اإلدارة من تدار  الوضع مسةبقًا حبية  تطةةب املةواد األولية  الالزمة  لتةفيةذ هةذل         

 اخلطط يف موعدها اسدد 

ميكةةا تسجيل خطط التاةيع املقررة من خالل االلتقال من قالم  "تاةيع" إىل "خطة  تاةةيعي " ومةن    و

عرف  سابقًا كما حتدثةا عةد رةرحةا "ألةواع العمةيةات التاةةيعي "     ثم اختيار أحد العمةيات التاةيعي  امل

 وعةد اختيارلا ألحد العمةيات التاةيعي  تظهر الةافذة التالي :

 

لقوم من خالل الةافذة السابق  بالضغط عة  زر "إدرا  ةوذ " وذلة  مةن أجةل تسةجيل خطة  تاةةيع       

"ةةوذ   اعتمادًا عة  أحةد الةمةاذ  الةيت عرفةاهةا سةابقًا مةن       

العمةي  التاةيعي "  فعةد الضغط عة  الزر السابق تظهر الةافذة 

 الظاهرة يف الشكل التالي واليت حتوي احلقول التالي :

لةدر  يف هةذا احلقةل أحةد أو عةدة ةةاذ  تاةةيع        النموذج: 

 معرف  مسبقًا 
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يف ةوذ  التاةةيع   لدخل من خالل هذا احلقل عدد ما إذا ضربةال بعدد املواد املوجودةمعامل الضرب: 

 يعطيةا عدد املواد املخطط تاةيعها من خالل اخلط  التاةيعي  

 مثال يوضح معامل الضرب:

بةطال حيوي املواد األولية  واملاةاريف الالزمة  إللتةا  هةذل       89بفرض ألةا عرفةا ةوذ  تاةيع إللتا  

ةمةوذ  بةطةال الةذي مةن     بةطةال لةدر  ال   896الكمي ، وبفرض ألةا لريد وضع خط  تاةةيعي  لتاةةيع   

فيةتم ضةرب كةل األرقةام يف الةمةوذ        86بةطال ولضع معامل لةضةرب مبقةدار    89خالله ميكةةا تاةيع 

 بةطال  896فتابه املواد املخطط تاةيعها  86بالعدد 

وحتوي لافذة خط  التاةيع عة  ذات الافحات واحلقول املوجودة يف لافذة ةةوذ  العمةية  التاةةيعي     

 قول ضروري  خلط  التاةيع و هذل احلقول هي:إضاف  إىل ح

حي  يفيةدلا هةذا    يرغب املستخدم يف اغالق هذل اخلط حي  لفعل هذا اخليار عةدما  :خيار "إغالق"

 وال داعي لةعودة هلا ملتابع  تةفيذها  اغالقهاالتفعيل الحقًا يف معرف  أا هذل اخلط  قد مت 

يوجد حقةني لةتاريخ، تاريخ اإلدخال وتاريخ اإلخرا  وتفيدلا هةذل التةواريخ يف معرفة  التةاريخ      تاريخ:

املخطط إلخرا  املواد األولي  مةن مسةتودع املةواد األولية  وإدخاهلةا إىل أقسةام اإللتةا ، ويفيةدلا تةاريخ          

 ودع املواد اجلاهزة اإلدخال يف معرف  الوق  املخطط اللتهاء تاةيع املواد اجلاهزة وإدخاهلا ملست

بعةد االلتهةاء مةن تاةةيع كمية  حمةددة مةن املةواد          حقل "الكمية املنفذة" يف صفحة "املواد املصةنعة": 

اجلاهزة وإدخاهلا إىل مستودع املواد اجلاهزة لقوم بالعودة إىل اخلطة  التاةةيعي  املرتبطة  بتاةةيع هةذل      

يف حقل "الكمي  املةفذة" واليت من املمكةن أا تتطةابق   الكمي  ولقوم بإدخال الكمي  اليت مت تةفيذها فعةيًا 

مع الكمي  املخطط تاةيعها أو أا تكوا أكرب أو أصغر مةهةا، وحتديةد الكمية  املةفةذة تةعةب دور كةبري       

وهام يف حتديد املواد األولي  الالزم  لتةفيذ خطط التاةيع حي  أا الكميةات الةيت يسةجل ألهةا مةفةذة      

لي  الالزم  لتةفيذ خطةط التاةةيع  كمةا يةتم جةةب الكمية  املةفةذة        املواد األوها عةد حساب ؤيتم استثةا

 وتغيريها بشكل تةقالي يف حال كاا هةا  عمةي  تاةيعي  مرتبط  باخلط  التاةيعي  

 :"شريط أدوات ا:طة التصنيعية"يف  "عمليات"زر أمر "توليد عملية تصنيعية" يف 

عي " أا لولد عمةي  تاةيعي  تكوا مرتبط  باخلط  التاةةيعي ،  ميكةةا من خالل أمر "توليد عمةي  تاةي

وميكةةةةا هةةةا أا لولةةد عمةيةة  تاةةةيعي  لتةفيةةذ كامةةل اخلطةة  التاةةةيعي  أو لتةفيةةذ جةةزء مةةن العمةيةة   

التاةيعي ، حي  أله عةد الضغط عة  زر "توليد عمةي  تاةيعي " تفته لافةذة "عمةية  تاةةيعي " ويةتم     

املواد اجلاهزة اليت جيب أا لقوم بالتاجها من أجل تةفيذ اخلط  التاةةيعي     فيها بشكل تةقالي إدرا 

 ولتوضيه أمر التوليد سةطرح املثال التالي:
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بفرض ألةا يف رةرك  لتاةةيع املةبوسةات وعةةدلا ةةوذ  لتاةةيع بةطةال واحةد وفتحةةا لافةذة اخلطة             

وأدرجةةا  التاةيعي  

 866خط  لتاةةيع  

بةطال، وبعةد ذلة    

ا لضةغط زر  ميكةةا أ

"توليةةةةةد عمةيةةةةة  

تاةيعي  الطالقًا من 

هةةذل اخلطةة  كمةةا   

يوضةةةةةه الشةةةةةكل 

 التالي:

 

 

 

 بعد الضغط عة  زر "توليد عمةي  تاةيعي " تتولد عمةي  تاةيعي  لتةفيذ هذل اخلط  كما يف الشكل:
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عد حفظ العمةي  التاةيعي  السابق  وعةد العودة إىل اخلط  التاةيعي  اليت مت تةفيذها وحتديثها لالحةظ  ب

احلقةول   بعةه وأصةبح   وخيار إغالق قد مت تفعيةه بشةكل تةقةالي    866أا حقل الكمي  املةفذة يابه 

لتاةةيعي  الةذي مت   لةقراءة فقط وال ميكةةا تعديةها كما يظهةر أيضةًا يف رةريط عمةيةات سةجل العمةية  ا      

 توليدل، والشكل التالي يوضه كل ما سبق:

 

كما ميكةةا أا لضغط زر "توليد عمةي  تاةيعي  مطابق  لةخط " عةدها سيتم توليد عمةية  تاةةيعي  بةةاء    

عة  بيالات املواد املاةع  واملةواد األولية  واملاةاريف الةواردة يف اخلطة  التاةةيعي  دوا األخةذ بعةني         

 "ةوذ  العمةي  التاةيعي " االعتبار 

 مالحظات هامة تتعلق با:طة التصنيعية وتوليد العملية التصنيعية:

 :1مالحظة 

ميكةةا أا لولد عمةي  تاةيعي  جزلي  مرتبط  باخلط  التاةيعي  مةن خةالل تغةيري الكمية  املوجةودة يف      

ةيعي " ألول مرة فإلةه يةتم توليةد    العمةي  التاةيعي  املتولدة  حي  أله عةدما لضغط زر "توليد عمةي  تا

عمةي  تاةيعي  وتكوا الكمي  املاةع  يف هةذل العمةية  هةي كامةل الكمية  املخططة  املوجةودة يف لافةذة         

اخلط  التاةيعي  يف حقل "الكمي "، وهةا ميكةةا قبل حفظ العمةية  التاةةيعي  أا لقةوم بتغةيري الكمية       

عي  يف حقل الكمي  عةدها تتم عمةي  تاةيع جةزء مةن اخلطة     املاةع  واملوجودة يف لافذة العمةي  التاةي

 ولي  كامل اخلط  
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 :0مالحظة 

السةابق  لقةوم بتغةيري كمية       8عةد الرغب  يف تاةيع جزء من اخلط  فإله كما مر معةا يف املالحظ  رقةم  

املادة املاةع  وذل  من خالل تغيري الرقم املوجةود يف حقةل الكمية ، وهةةا جيةب عةيةةا أا لةدخل إىل        

" فيةتم تعةديل كميةات    " ولقوم بالضغط عة  زر "جةب املواد األولية  وفةق الةمةوذ    املواد األولي "صفح  

 والشكل التالي لةتوضيه: ،املواد األولي  ومبال  املااريف لتتةاسب مع الكمي  املاةع  اجلديدة

 

 :2مالحظة 

عةد الضغط عة  زر "توليد عمةي  تاةيعي " فإله يتم بشكل تةقالي فته لافذة عمةي  تاةيعي  وتكوا 

 لتالي :كمي  املادة املاةع  فيها حمسوب  حسب املعادل  ا

 آليًا الكمي  املةفذة –كمي  املادة املاةع    الكمي  املخطط  لةمادة اجلاهزة 

فإا الربلامج يأخذها بعني االعتبار يف حال خلط  ما أي أله عةد توليد عمةي  تاةيعي  جزلي  سابقًا 

ما يتم األخذ لذات اخلط ، أي عةد الرغب  يف تةفيذ خط  تاةيعي  أردلا توليد عمةي  تاةيعي  جديدة 

  واملرتبط  بهذل اخلط  بعني االعتبار العمةيات التاةيعي  اليت مت تةفيذها سابقًا عة  هذل اخلط 
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 :6مالحظة 

عةد توليد عمةي  تاةيعي  الطالقًا من اخلط  التاةيعي  فإله يتم حتديد املواد األولي  واملااريف الالزمة   

عةة    العمةي  التاةيعي  املرتبط  باخلط  التاةيعي  ولي  بةةاء لتةفيذ اخلط  التاةيعي  بةاء عة  ةوذ  

 املواد األولي  واملااريف الواردة يف اخلط  التاةيعي  

 

 :9مالحظ  

يف لافذة اخلط  التاةيعي  عةدما تابه الكمي  املةفذة أكرب أو تساوي الكمي  املخططة  فإلةه يةتم تفعيةل     

ط  التاةيعي  إىل وضع القراءة فقط، وخيتفي أيضًا زر توليد خيار اإلغالق بشكل تةقالي ويتم حتويل اخل

 عمةي  تاةيعي  ألله ال يوجد كمي  خمطط  مل يتم تةفيذها 

 

 :4مالحظة 

والعمةي  التاةيعي  عة  القيام بعمةي  التاةيع عن طريق زر ال تقتار عمةي  الربط بني اخلط  التاةيعي  

زر "توليد عمةي  تاةيعي " بل ميكةةا ربط أي عمةي  تاةيعي  حمفوظ  مع أي خط  تاةيعي  عن طريةق  

 كما يوضه الشكل التالي:"ربط عمةي  تاةيعي " 
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التاةيعي  وبإمكالةا هةا بعد الضغط عة  زر "ربط مع خط  تاةيعي  تظهر لافذة فيها سجالت اخلطط 

 اختيار أي سجل خط  تاةيعي  لربط  مع العمةي  التاةيعي  السابق  

 :5مالحظ  

 :وط أساسي  وهيررثالث  ميكةةا ربط عمةي  تاةيعي  مع أي خط  تاةيعي  ب

 أا تكوا العمةي  التاةيعي  واخلط  التاةيعي  تةتمياا لةف  لوع العمةي  التاةيعي   -8

العمةي  التاةيعي  غري مرتبط  مع خط  أخرى مع العةم ألةه ميكةةةا أا لفة  ربطهةا مةع      أا تكوا  -2

 اخلط  يف حال وجودها ولربطها مع خط  أخرى كما يف الشكل التالي 

وضةع "إغةالق" ال   تكوا اخلط  التاةيعي  غري مغةقة ، فعةةدما تتحةول اخلطة  التاةةيعي  إىل ال     أا  -3

 اةيعي  ميكةةا أا لربط معها أي عمةي  ت

 
 :8مالحظة 

ميكةةا أا لدخل الكمي  املةفذة بشكل يدوي أو لفعل خيار "إغةالق" بشةكل يةدوي أيضةًا وذلة  بشةرط       

 أساسي وهام جدًا وهو أا ال يكوا مرتبط مع اخلط  التاةيعي  أي عمةي  تاةيعي  
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 عملية تصنيعية: -7

قالمة  "تاةةيع" إىل "عمةية  تاةةيعي " ومةن ثةم       ميكةةا القيام بعمةي  تاةيعي  ما من خالل االلتقال من 

اختيار أحد العمةيات التاةيعي  املعرف  سابقًا كما حتدثةا عةد ررحةا "ألواع العمةيات التاةيعي " وعةد 

 اختيارلا ألحد العمةيات التاةيعي  تظهر الةافذة التالي :

 

وذل  من أجل القيام بالعمةية  التاةةيعي    لقوم من خالل الةافذة السابق  بالضغط عة  زر "إدرا  ةوذ " 

اعتمادًا عة  أحد الةمةاذ  الةيت عرفةاهةا سةابقًا مةن "ةةوذ        

العمةية  التاةةةيعي "  فعةةد الضةةغط عةةة  الةزر السةةابق تظهةةر    

 الةافذة الظاهرة يف الشكل التالي واليت حتوي احلقول التالي :

 قًا لدر  يف هذا احلقل ةاذ  التاةيع املعرف  مسبالنموذج: 

لةدخل مةن خةالل هةذا احلقةل عةدد مةا إذا        معامل الضرب: 

ةيعها مةن خةالل   ضربةال بعدد املواد املوجودة يف ةوذ  التاةيع يعطيةا عدد املواد املاةع  املطةةوب تاة  

  العمةي  التاةيعي 
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 معاجلة العمليات التصنيعية: -8

العمةيات التاةيعي  اليت مت تسجيةها مةن  ميكةةا من خالل لافذة معاجل  العمةيات التاةيعي  استعراض 

لافذة "عمةي  تاةيعي "  كما ميكةةا أا لستعرض جزء من هذل العمةيات والةيت يةطبةق عةيهةا جمموعة      

من الشروط اليت حنددها بشكل اختياري من خالل جمموع  من حقةول الشةروط املوجةودة يف رأس هةذل     

 ي  كما يوضه الشكل التالي عة  ما يةي:الةافذة  وحتوي لافذة معاجل  العمةيات التاةيع

 

وحتوي هذل اجملموع  عة  العديد من احلقةول الةيت تةرتبط بفةاتورة اإلخةرا        حقول شروط "إخراج":

واليت يتم إدخاهلا يف لافذة "عمةي  تاةيعي "  وهذل احلقول هي املستودع، حساب، حساب وسيط، من 

 تاريخ، إىل تاريخ 

هذل اجملموع  عة  العديد من احلقةول الةيت تةرتبط بفةاتورة اإلدخةال       وحتوي حقول شروط "إدخال":

واليت يتم إدخاهلا يف لافذة "عمةي  تاةيعي " وهذل احلقول هي املستودع، حساب، حساب وسيط، مةن  

 تاريخ، إىل تاريخ 

اليت حندد يف هذا احلقل فرع من فروع الشرك  أو أكثر من فرع فيتم عرض العمةيات التاةيعي  للفروع: 

 مت  ضمن هذل الفروع فقط 

حندد من خالل هذا احلقل لوع عمةي  تاةيعي  أو أكثر فيتم عةرض العمةيةات التاةةيعي      نوع العملية:

 اليت مت  وفق األلواع اسددة فقط دوا غريها من األلواع 
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حندد يف هذل احلقل مستوى سري  أو أكثر فيتم عرض العمةيات التاةيعي  اليت متةة    مستوى السرية:

 مستويات السري  اسددة فقط دوا غريها من العمةيات 

حندد يف هذا احلقل لص ما فيتم عرض العمةيةات التاةةيعي  الةيت حيةوي بيالهةا هةذا       البيان حيوي: 

 الةص 

اذ  العمةيات التاةةيعي  فيةتم عةرض العمةيةات التاةةيعي       حندد يف هذا احلقل ةوذ  من ة النموذج:

 اليت مت  وفق الةموذ  الذي مت حتديدل فقط 

حندد يف هذا احلقل مركز كةف  فيتم عرض العمةيةات التاةةيعي  الةيت متة  عةة  مركةز        مركز الكلفة:

 الكةف  اسدد 

ات التاةةيعي  املرتبطة    حندد يف هةذا احلقةل خطة  تاةةيعي  فيةتم عةرض العمةية        ا:طة التصنيعية:

 باخلط  التاةيعي  اليت مت حتديدها 

حندد يف هذا احلقل مادة من املواد فيتم عرض العمةيات التاةيعي  اليت حتوي يف  حيوي مادة مصنعة:

 صفح  املواد املاةع  املادة اليت مت حتديدها 

ت التاةةيعي  الةيت حتةوي يف    حندد يف هذا احلقل مادة من املواد فيتم عرض العمةيةا حيوي مادة أولية:

 صفح  املواد األولي  املادة اليت مت حتديدها 

عةد الضغط عة  هذا الزر يتم عرض العمةيات التاةيعي  الةيت تةطبةق عةيهةا جمموعة  الشةروط       عرض:

 اليت حددلاها أعالل 

هةر يف هةذل   ميكةةا من خالل هذا الزر التحكم حبقول معةومات العمةيةات التاةةيعي  الةيت تظ    األعمدة:

الةافةذة حيةة  ألةه عةةةد الضةةغط عةة  زر "األعمةةدة" تظهةةر    

الةافذة التالي  واليت ميكةةا من خالهلا تفعيل األعمةدة الةيت   

لرغةةب بظهورهةةا يف لافةةذة معاجلةة  العمةيةةات التاةةةيعي     

وميكةةا أيضًا أا لةتحكم برتتيةب ظهةور هةذل األعمةدة مةن       

فةذة كمةا   خالل السةهمني الةزرق املوجةوداا عةة  يسةار الةا     

 يوضه الشكل التالي:

ميكةةا من خالل هذا الزر طباع  التقريةر الظةاهر يف    طباعة:

 لافذة "معاجل  العمةيات التاةيعي " 

 عةد الضغط عة  هذا الزر يتم إغالق لافذة "معاجل  العمةيات التاةيعي "  إغالق:
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 التصنيعية: ا:ططمعاجلة  -9

التاةةيعي  الةيت مت تسةجيةها مةن      اخلطةط التاةيعي  اسةتعراض   اخلططميكةةا من خالل لافذة معاجل  

واليت يةطبق عةيهةا جمموعة  مةن     اخلططتاةيعي "  كما ميكةةا أا لستعرض جزء من هذل  خط لافذة "

الشروط اليت حنددها بشكل اختيةاري مةن خةالل جمموعة  مةن حقةول الشةروط املوجةودة يف رأس هةذل          

 كما يوضه الشكل التالي عة  ما يةي: "التاةيعي  طاخلطمعاجل  "الةافذة  وحتوي لافذة 

 

وحتوي هذل اجملموع  عة  العديد من احلقةول الةيت تةرتبط بفةاتورة اإلخةرا        حقول شروط "إخراج":

تاةيعي "  وهذل احلقول هي املستودع، حساب، حساب وسيط، مةن   خط واليت يتم إدخاهلا يف لافذة "

 تاريخ، إىل تاريخ 

وحتوي هذل اجملموع  عة  العديد من احلقةول الةيت تةرتبط بفةاتورة اإلدخةال       ":حقول شروط "إدخال

تاةيعي " وهذل احلقول هي املستودع، حساب، حساب وسةيط، مةن    خط واليت يتم إدخاهلا يف لافذة "

 تاريخ، إىل تاريخ 

ي  الةيت  التاةةيع  اخلطةط حندد يف هذا احلقل فرع من فروع الشرك  أو أكثر من فرع فيتم عرض للفروع: 

 مت  ضمن هذل الفروع فقط 
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 اخلطةط حندد من خالل هذا احلقل لوع عمةي  تاةيعي  أو أكثةر فيةتم عةرض     :التصنيعية نوع العملية

 التاةيعي  اليت مت  وفق األلواع اسددة فقط دوا غريها من األلواع 

عي  الةيت متةة    التاةةي  اخلططحندد يف هذل احلقل مستوى سري  أو أكثر فيتم عرض  مستوى السرية:

 مستويات السري  اسددة فقط دوا غريها من العمةيات 

 التاةيعي  اليت حيوي بيالها هذا الةص  اخلططحندد يف هذا احلقل لص ما فيتم عرض البيان حيوي: 

التاةيعي  الةيت   اخلططحندد يف هذا احلقل ةوذ  من ةاذ  العمةيات التاةيعي  فيتم عرض  النموذج:

 مت  وفق الةموذ  الذي مت حتديدل فقط 

 هذا املركز التاةيعي  اليت مت  عة   اخلططحندد يف هذا احلقل مركز كةف  فيتم عرض  مركز الكلفة:

التاةةيعي  الةيت حتةوي يف     اخلططحندد يف هذا احلقل مادة من املواد فيتم عرض  حيوي مادة مصنعة:

 ة اليت مت حتديدها صفح  املواد املاةع  املاد

حندد يف هذا احلقل مادة من املواد فيتم عرض العمةيات التاةةيعي  الةيت حتةوي يف     حيوي مادة أولية:

 صفح  املواد األولي  املادة اليت مت حتديدها 

 حالة ا:طة:

 عةد تفعيل هذا اخليار تظهر اخلطط املغةق   مغلقة:

 عةد تفعيل هذا اخليار تظهر اخلطط غري املغةق   غري مغلقة:

 الشروط السابق  التاةيعي  اليت تةطبق عةيها  اخلططعةد الضغط عة  هذا الزر يتم عرض  عرض:

التاةةيعي  الةيت تظهةر يف هةذل      اخلطةط ميكةةا من خالل هذا الزر الةتحكم حبقةول معةومةات     األعمدة:

الةافةذة حيةة  ألةه عةةةد الضةةغط عةة  زر "األعمةةدة" تظهةةر    

الةافذة التالي  واليت ميكةةا من خالهلا تفعيل األعمةدة الةيت   

التاةةيعي  وميكةةةا    اخلططلرغب بظهورها يف لافذة معاجل  

أيضةةًا أا لةةتحكم برتتيةةب ظهةةور هةةذل األعمةةدة مةةن خةةالل 

ا عةة  يسةار الةافةذة كمةا يوضةه      السهمني الةزرق املوجةودا  

 الشكل التالي:

ميكةةا من خالل هذا الزر طباع  التقريةر الظةاهر يف    طباعة:

 التاةيعي "  اخلططلافذة "معاجل  

 التاةيعي "  اخلططعةد الضغط عة  هذا الزر يتم إغالق لافذة "معاجل   إغالق:
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 :املواد األولية الالزمة للخطط التصنيعيةتقرير  -12

تقرير املواد األولي  الالزم  لةخطط التاةيعي  مةن التقةارير اهلامة  جةدًا حية  ميكةن اإلدارة يف أي        يعد

وق  من األوقات من معرف  كمي  املواد األولي  الالزم  لتةفيذ مجيع خطط التاةيع اليت مل يةتم تةفيةذها   

بني جرد املادة والكمية  الالزمة     بعد  وميكن أا يزودلا هذا التقرير أيضًا جبرد كل مادة ويبني لةا الفرق

كاا هةا  لقص يف كمي  املادة وال تكفيةةا الكمية  املوجةودة لتةفيةذ خطةط      لتةفيذ خطط التاةيع يف حال 

 التاةيع 

 وحتوي لافذة رروط التقرير كما هو واضه يف الشكل التالي عة  احلقول التالي :

 

حندد يف هذين احلقةني جمال زمين فيتم األخذ باالعتبار فقط اخلطط التاةةيعي    من تاريخ، إىل تاريخ:

 اليت يقع تارخيها يف هذا اجملال 

 حندد يف هذا احلقل مادة أولي  فيتم عرض الكمي  الالزم  مةها لتةفيذ اخلطط التاةيعي   املادة األولية:

تقرير عن املواد األولي  الالزم  لتاةيع هذل  حندد يف هذا احلقل مادة ماةع  فيتم عرض املادة املصنعة:

 املادة 

حندد يف هذا احلقل مستودع مةا فيةتم عةرض املةواد األولية  الالزمة  لتةفيةذ اخلطةط         مستودع اإلخراج: 

 التاةيعي  من ضمن اخلطط اليت مستودع اإلخرا  فيها هو املستودع اسدد 

عةرض املةواد األولية  الالزمة  لتةفيةذ اخلطةط        حندد يف هذا احلقل مسةتودع مةا فيةتم   مستودع اإلدخال:

 التاةيعي  من ضمن اخلطط اليت مستودع اإلدخال فيها هو املستودع اسدد 
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حنةةدد يف هةةذا احلقةةل ةةةوذ  مةةن ةةةاذ  العمةيةة  التاةةةيعي  فيةةتم عةةرض املةةواد األوليةة     النمةةوذج:

 الالزم  لتةفيذ اخلطط التاةيعي  املةشأة وفق هذا الةموذ  

حندد يف هذا احلقل مركز كةف  فيتم عرض املواد األولي  الالزم  لتةفيذ اخلطط التاةةيعي   كلفة: مركز ال

 من ضمن اخلطط التاةيعي  اسمة  عة  مركز الكةف  اسدد  

حندد يف هذا احلقةل لةص مةا فيةتم عةرض املةواد األولية  الالزمة  لتةفيةذ اخلطةط           بيان ا:طة حيوي: 

 يت حيوي بيالها الةص اسدد التاةيعي  من ضمن اخلطط ال

 ميكةةا من خالل حقول الوحدات أا حندد الوحدة اليت لرغب بعرض التقرير عة  أساسها  الوحدات:

حندد يف هذا احلقل فرع من فةروع الشةرك  فيةتم عةرض املةواد األولية  الالزمة  لتةفيةذ اخلطةط          للفروع:

 التاةيعي  من ضمن اخلطط اليت حيوي بيالها الةص اسدد 

 حيوي رريط خيارات عة  اخليارات التالي :: ا:يارات

عةد عدم تفعيل هةذا اخليةار تظهةر املةواد      :عرض جرد املادة للمستودع – جتميع حسب املادة األولية

األولي  الالزم  لتةفيذ كل خط  تاةيعي  عة  حدى وبشكل مةفال أمةا عةةد تفعيةل هةذا اخليةار فيةتم       

إظهار التقرير بشكل إمجالي حبي  ال يظهر التفايل عة  مستوى كل خط  بل يتم دمج مجيع اخلطةط  

 كل خط  يف املادة األولي   مجيع اخلطط دوا أا تتكرر مع بعضها وتظهر املواد األولي  الالزم  لتةفيذ

 ولةتوضيه لطرح املثال التالي:

بفرض أله لديةا خطتني لتاةيع ألواح الشوكوال، خط  لتاةيع قطع  واحدة واخلطة  األخةرى لتاةةيع    

قطعتني  وهةا يوجد حالتني لكيفي  استعراض هذا التقرير حسب خيار "جتميع حبسةب املةواد األولية "    

 كما تبني األركال التالي :

 عرض التقرير عةد عدم تفعيل خيار "جتميع حبسب املادة األولي ":

 
 لالحظ يف الشكل السابق أله مت عرض املواد األولي  الالزم  لكل خط  عة  حدى وبشكل تفايةي 
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 عرض التقرير مع تفعيل خيار "جتميع حبسب املادة األولي ":

 

مت دمج الكمي  الالزم  من كل مادة أولي  عةة  مسةتوى مجيةع اخلطةط وال      لالحظ يف الشكل السابق أله

 تفاصيل يف الشكل السابق بالةسب  لتوزع املواد الالزم  لتاةيع اخلطط عة  مستوى كل خط  

عةد تفعيل هذا اخليار يظهر يف التقريةر حقةل هةو "اجلةرد" يظهةر كمية         عرض جرد املادة للمستودع:

 املستودع ويظهر أيضًا حقل اضايف هو حقل "الةقص" يظهر فيه كمي  الةةقص مةن   اجلرد الفعةي لةمادة يف

 املادة يف حال كال  الكمي  املوجودة يف املستودع أقل من الكمي  الالزم  لتةفيذ اخلطط التاةيعي  

ميكةةا من خالل هذا احلقل أا حندد املستودع الذي سيتم جردل وإظهار كمي  جردل يف حقل  املستودع:

 اجلرد" الةاتج عن اخليار السابق "

 والشكل التالي يوضه ركل ظهور التقرير عةد تفعيل هذا اخليار:

 

 ميكةةا من خالل رريط "احلقول" تفعيل احلقول اليت لرغب بظهورها يف هذا التقرير شريط "احلقول": 

حندد من خالل هذا احلقل عمةي  تاةةيعي  أو أكثةر فيةتم عةرض      شريط "أنواع العمليات التصنيعية":

املواد األولي  الالزم  لتةفيذ اخلطط التاةيعي  من ضمن اخلطط اليت مت إدخاهلا حبسب ألةواع العمةيةات   

 التاةيعي  اسددة يف هذا الشريط 
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 األصول الثابتة :مخسة عشر

ول الثابت " حي  حتوي قالمة  األصةول الثابتة  كمةا هةو      يتم االلتقال إىل األصول الثابت  من قالم  "األص

 واضه يف الشكل التالي عة  األمور التالي :

 

 :أنواع األصول -8

يتم من خالل هذل الةافذة تعريف األلواع )الفهةارس( الرليسةي  لألصةول الثابتة  املوجةودة يف الشةرك ،       

فبفرض أا رركتةا حتةوي  

األلةةواع التاليةة  لألصةةول:  

سةةةةةةيارات، مبةةةةةةالي، 

مكةات   اخل  يةتم إضةاف    

ألةةواع هةةذل األصةةول كمةةا   

 يةي:

من قالم  "األصول الثابت " 

لضةةةةغط عةةةةة  "ألةةةةواع  

األصةةول" فتظهةةر الةافةةذة  
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 التالي :

 حي  حتتوي هذل الةافذة عة  احلقول التالي :

 ي وهو رمز لوع األصل املدخل ويتم وضعه يدويًا أو يتم إعطاؤل رقم تسةسةي بشكل تةقال الرمز:

 وهةا يتم وضع االسم العربي لةوع األصل مثل املبالي  االسم:

  Buildingsوهةا يتم وضع اسم لوع األصل بأحرف التيةي  مثل  االسم الالتيي:

وهو احلساب الذي خيص لةوع األصةل واملوجةود يف رةجرة احلسةابات مثةل حسةاب         حساب األصل:

 املبالي 

اخلاا بةوع األصل واملوجود يف رةجرة احلسةابات     وهو حساب ماروف االهتال  حساب االهتالك:

 مثل ماروف اهتال  املبالي 

وهو احلساب الذي ميثل جمموع املبال  اليت مت اقتطاعها حتة  تارخيةه مةن     حساب جممع االهتالك:

األرباح ومت حجزها بهدف تبةديل األصةل أو احلاةول عةة  أصةل جديةد يف لهاية  العمةر االفرتاضةي          

 اهتال  املبالي  وهذا احلساب حسابه اخلتامي امليزالي  لألصل  مثل جممع 

وهو حساب املاروف الذي يتحر  عةد إجراء أي صيال  عادية  عةة  األصةل  مثةل      حساب الصيانة:

 ماروف صيال  املبالي 

وهو عبارة عن حساب األرباح الةيت جنةيهةا لتيجة  التخةةي عةن األصةل أو        حساب أرباح رأمسالية:

 حساب أرباح رأمسالي  بيعه   اخل  مثل 

وهو عبارة عن حساب اخلسالر اليت لتكبدها لتيج  التخةي عةن األصةل أو    حساب خسائر رأمسالية:

 بيعه   اخل  مثل حساب خسالر رأمسالي  

وهي عبارة عن طريق  اهتال  األصل  والطريق  املوجودة هي طريقة  القسةط الثابة       طريقة احلساب:

 ثاب  من سة  ألخرى وذل  خالل العمر املتوقع حلياة هذا األصل أي يتم اهتال  األصل بشكل 

 وهو العمر الذي يتوقع لألصل أا يكوا مةتجًا فيه  العمر املتوقع:

يف حال فعةةا هذا اخليار يتم اهةتال  األصةل بةدءًا مةن تةاريخ الوضةع        اعتبار تاريخ الوضع با:دمة:

ا األصل وذلة  إذا كةاا تةاريخ الوضةع باخلدمة  بعةد       باخلدم  دوا األخذ بعني االعتبار تاريخ رراء هذ

تاريخ الشراء فيمكن أا لشرتي األصل وال لضعه فورًا يف العمل بل لضعه يف العمل يف تةاريخ حمةدد هةذا    

التاريخ يسم  تاريخ الوضع باخلدم   أما إذا أدخةةا تاريخ لةوضع باخلدم  قبل تاريخ الشراء فيتم أخةذ  

الهتال  دوا أخذ تاريخ الوضع باخلدم  بعني االعتبار وذلة  أللةه مةن غةري     تاريخ الشراء عةد حساب ا

 املةطقي أا لضع أصاًل يف اخلدم  قبل رراءل 
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 وعةد إدخال البيالات السابق  تظهر لةا الةافذة التالي  كما يف الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لضغط زر جديةد لةضةيف ألةواع     وعةد االلتهاء من تعريف لوع األصل السابق لقوم حبفظ هذا السجل ثم

 أخرى من األصول مثل السيارات واخالت    اخل 

وميكةةا إضاف  ألواع جديدة من األصول بطريق  أخرى بالضغط يف قالم  "األصول الثابت " عةة  "رةجرة   

ثم لضغط عة   "رجرة األصول"األصول" فتظهر رجرة األصول املوجودة وإلضاف  لوع أصل جديد حندد 

بيالةات الةةوع   رريط األدوات العةوي لشجرة األصول فتظهر أمامةا بطاقة  لةوع لةدخل فيهةا      لوع" من"

 الذي لرغب بإضافته 

 بطاقة أصل ثابت: -0

بعد إضاف  األلواع الرليسي  لألصول تأتي اخلطوة التالي  وهي إضاف  األصول املوجودة ضمن هذل األلةواع  

ن أا يكوا هةا  مبة  لةمعمل ومبةة  لةتسةويق ومبةالي    الرليسي   فضمن لوع األصول املسم  مبالي ميك

وضةمن اخالت   والةيسةاا  لإلدارة   اخل، وضمن السيارات ميكن أا يكوا هةا  سيارات عديةدة كاملةازدا  

ميكن أا يكوا هةا  أكثر من آلة  ولكةل آلة  اسةم خاا  وهكةذا  ولةذل  لعةرف ضةمن لةوع األصةول           

  بطاقات األصول اليت تدخل ضمن هذا الةوع

ويتم ما سبق من خالل االلتقال من قالم  "األصول الثابت " إىل "بطاقة  أصةل ثابة " فتفةته لةةا بطاقة        

أصل لقوم يف هذل البطاق  بوضع لوع األصل أي الفهةرس الرليسةي لألصةل فيةتم بشةكل تةقةالي جةةب        

 احلسابات اليت أدخةةاها سابقًا يف بطاق  لوع األصل كما يف الشكل التالي:
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وميكةةا أيضًا تعريف األصول بطريق  أخرى وذل  من خالل رجرة األصول بالضةغط عةة  لةوع األصةول     

"أصل" مةن رةريط األدوات العةةوي لشةجرة      الذي لرغب بإضاف  أصل ضمةه وليكن املبالي ثم لضغط زر

األصةةول أو بالضةةغط بةةالزر األميةةن لةمةةاوس عةةة  لةةوع  

وذلة    "إضاف  أصل ثابة  "األصل ومن ثم الضغط عة  

كما يف الشكل التالي فتظهر لديةا بطاقة  لألصةل الةذي    

لريةةد إضةةافته وحتةةوي هةةذل البطاقةة  بشةةكل مسةةبق    

 حسابات لوع األصل السابق وهو املبالي 

ل  ةةأل بطاقة  األصةل الةيت حتةوي املعةومةات       بعد ذ

 التالي :

 وهو رمز األصل املدخل ويتم وضعه يدويًا أو يتم إعطاؤل رقم تسةسةي بشكل تةقالي  الرمز:

 وهةا يتم وضع االسم العربي لألصل مثل مبالي اإلدارة  االسم:

 Managerialوهةةةا يةةتم وضةةع اسةةم لةةوع األصةةل بةةأحرف التيةيةة  مثةةل      االسةةم الالتةةيي: 

Buildings  

وتتار يف هذا احلقل لوع األصل الرليسي الذي يةتمي إليةه األصةل املةدخل مثةل املبةالي        نوع األصل:

وعةدما لدخل لوع األصل يتم بشكل مبارر جةب احلسابات اخلاص  بةوع األصل هذا واليت عرفةاهةا يف  

 بطاق  ألواع األصول اليت حتدثةا عةها سابقًا 

عندوضع نوع األصل يتم جلب حسابات  

 بشكل تلقائي
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 وهو العمر الذي يتوقع لألصل أا يكوا مةتجًا فيه  العمر املتوقع:

 وهي طريق  القسط الثاب   طريقة احلساب:

 حندد هةا الفرع الذي يوجد فيه هذا األصل وبالتالي يتبع له حماسبيًا  الفرع:

 وهو تاريخ حيازة األصل  تاريخ الشراء:

وهو تاريخ البدء باالستعمال، حي  أله بدءًا من هذا التاريخ تبدأ قيمة  األصةل    تاريخ الوضع با:دمة:

 بالتةاقص لتيج  استعمال هذا األصل 

 يتم يف هذا احلقل وضع حقول لةمالحظات  مالحظات:

 والشكل التالي لتوضيه ما سبق:

 

وحتتوي هذل الافح  عة  احلسابات اليت يتم ترحيل عمةيات األصل إليها  وعةةد   صفحة املعلومات:

وضع لوع األصل يتم جةب حقول احلسابات املدخة  يف بطاق  الةوع بشكل تةقالي  وإا حسابات الةةوع  

اليت يتم جةبها إىل حقول احلسابات هي حسابات اختياري  حي  ألةه ميكةةةا تغةيري أي حسةاب مةن      

ت أو مجيع احلسابات وذل  إذا رغبةا بفال حسابات األصل الذي لدخةه عةن حسةابات   هذل احلسابا

 لوع األصل  والشكل التالي لةتوضيه:

 

وحتتوي صفح  املعةومات أيضًا عة  حقل يةتم فيةه إدخةال قيمة  خةردة األصةل وهةي القيمة  املتبقية           

 لألصل اليت تبق  يف لهاي  عمرل املتوقع 
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ضًا حقول إحاالي  يتم مةؤها تةقاليًا وتتعةق بالعمةيات اليت تةتم عةة  األصةل    ويوجد يف هذل الافح  أي

 من رراء وبيع      اخل  وتتةخص هذل احلقول اإلحاالي  بالتالي:

 حقول االهتالك:

 :وهو عبةارة عةن قيمة  االهةتال  يف السةةوات السةابق  واملةدور يف القيةد          مدور جممع االهتالك

 االفتتاحي 

 وهو عبارة عن ماروف االهتال  اسسوب يف مذكرة االهةتال  والةذي    الية:اهتالك السنة احل

 خيص هذل الدورة اساسبي  

 :وهو عبارة عن جممع االهتال  لألصول املباع  والتالف  واملسةتبعدة   إقفال جممع السنة احلالية

 يف السة  احلالي  

 :وهو عبارة عن مدور جممع االهتال  مضافًا إليه قيم  االهةتال  لةةدورة    جممع االهتالك الكلي

 اساسبي  احلالي  

 :وهي القيم املتبقي  من األصل يف لهاي  عمرل املتوقع  ا:ردة 

 :وهي عبارة عن قيم  األصل يف دفرت أستاذ حساب األصل  أو بشةكل آخةر    التكلفة التارخيية

 ل الرصيد الةاتج عن حتر  حساب األص

 :وهي عبارة عن القيم  الاافي  لألصل، أي رصيد األصل يف الةدفاتر خماةومًا    القيمة الدفرتية

 مةه جممع االهتال  

 حقول العمليات:

  :القيم  املدورة 

 السة  احلالي : وهي عبارة عن قيم  األصل املدورة يف القيد االفتتاحي هلذا العام  -

قةيم األصةل الةيت دورلاهةا يف السةةوات      جمموع سةوات سابق : وهةي عبةارة عةن جممةوع      -

 السابق  

 :رراء 

 السة  احلالي : وهي عبارة عن قيم  مشرتيات األصل يف السة  احلالي   -

 جمموع سةوات سابق : وهي عبارة عن جمموع مشرتيات األصل يف السةوات السابق   -
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 :تكاليف اقتةاء 

ة يف السة  احلالي  لةحاول عةة   السة  احلالي : وهي عبارة عن املبة  الذي تكبدته املةشأ -

 األصل أو لشراله 

جمموع سةوات سابق : وهي عبارة عن املبةة  الةذي تكبدتةه املةشةأة يف السةةوات السةابق         -

 لةحاول عة  األصل أو لشراله 

 :تطوير 

السة  احلالي : وهو عبارة عن املبة  الذي تكبدته املةشأة يف السة  احلالية  بهةدف إطالة      -

لألصل أو زيادة عدد املةتجات اليت يةتجها األصل أو إجراء تعةديل جةوهري    العمر املتوقع

 عة  لوعي  املةتجات اليت يقدمها األصل 

جمموع سةوات سابق : وهو عبارة عةن املبةة  الةذي تكبدتةه املةشةأة يف السةةوات السةابق          -

و إجةراء  بهدف إطال  العمر املتوقع لألصل أو زيادة عدد املةتجةات الةيت يةتجهةا األصةل أ    

 تعديل جوهري عة  لوعي  املةتجات اليت يقدمها األصل 

 : صيال 

السة  احلالي : وهو عبارة عن املبة  الذي تكبدته املةشأة يف السة  احلالي  بهةدف صةيال     -

 األصل لةمحافظ  عة  كمي  ولوعي  املةتجات اليت يقدمها 

شةأة يف السةةوات السةابق     جمموع سةوات سابق : وهو عبارة عةن املبةة  الةذي تكبدتةه املة     -

 بهدف صيال  األصل لةمحافظ  عة  كمي  ولوعي  املةتجات اليت يقدمها 

 :إعادة تقييم 

السة  احلالي : وهي عبارة عن املبال  اليت قيم فيها األصل بالزيادة أو الةقاةاا يف السةة     -

 احلالي  

لزيادة أو الةقاةاا يف  جمموع سةوات سابق : وهي عبارة عن املبال  اليت قيم فيها األصل با -

 السةوات السابق  

 :مبيع 

السة  احلالي : وهي عبارة عةن قيمة  األصةل املبةاع أو قيمة  األجةزاء املباعة  مةن األصةل           -

 بالتكةف  التارخيي  وذل  يف السة  احلالي  

جمموع سةوات سابق : وهي عبارة عةن قيمة  األصةل املبةاع أو قيمة  األجةزاء املباعة  مةن          -

 التارخيي  وذل  يف السةوات السابق   األصل بالتكةف 
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 :استبعاد 

و التالف أو قيمة  األجةزاء املسةتبعدة    أالسة  احلالي : وهي عبارة عن قيم  األصل املستبعد  -

 و التالف  من األصل بالتكةف  التارخيي  وذل  يف السة  احلالي  أ

و التةالف أو قيمة  األجةزاء    أجمموع سةوات سابق : وهي عبارة عن قيم  األصةل املسةتبعد    -

 و التالف  من األصل بالتكةف  التارخيي  وذل  يف السةوات السابق  أاملستبعدة 

 :إقفال جممع 

السة  احلالي : وهي عبارة عن قيم  جممعات االهتال  لألصول املباع  واملستبعدة والتالفة    -

 يف السة  احلالي  

االهتال  لألصول املباع  واملسةتبعدة   جمموع سةوات سابق : وهي عبارة عن قيم  جممعات -

 والتالف  يف السةوات السابق  

 : أرباح رأمسالي 

السة  احلالي : وهي عبارة عن قيم  األرباح اسققة  مةن عمةيةات األصةل مثةل املبيةع يف        -

 السة  احلالي  

جمموع سةوات سابق : وهي عبارة عن قيمة  األربةاح اسققة  مةن عمةيةات األصةل مثةل         -

  السةوات السابق  املبيع يف

 : خسالر رأمسالي 

السة  احلالي : وهي عبارة عن قيمة  اخلسةالر املتكبةدة مةن عمةيةات األصةل مثةل املبيةع          -

 والتةف واالستبعاد يف السة  احلالي  

جمموع سةوات سابق : وهي عبارة عن قيم  اخلسةالر املتكبةدة مةن عمةيةات األصةل مثةل        -

 املبيع يف السةوات السابق  

 عمةيات: وتبني هذل الافح  مجيةع العمةيةات الةيت جةرت عةة  األصةل مةن تةاريخ أول         صفح  ال

 عمةي  وحت  تاريخ اليوم وحتوي هذل الافح  كما هو واضه يف الشكل التالي احلقول التالي :
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  التاريخ: وهو تاريخ القيام بعمةي  ما عة  األصل 

  كالبيع أو الشراء أو التةف      اخل لوع العمةي : أي تاةيف العمةي  اليت مت  عة  األصل 

         إضاف : يتم يف هذا احلقل وضع مبة  العمةي  إذا كالة  أحةد العمةيةات التالية : مةدور قيمة

 األصل، رراء، تكاليف اقتةاء، تطوير، إعادة التقييم بزيادة )ربه( 

     سةتبعاد،  استبعاد: يتم يف هذا احلقل وضع مبة  العمةي  إذا كالة  أحةد العمةيةات التالية : ا

 مبيع، تةف، إعادة التقييم بةقااا )خسارة( 

  صيال : يتم يف هذا احلقل وضع مبة  العمةي  إذا كال  العمةي  عمةي  صيال  عة  األصل 

   اهتال : يتم يف هذا احلقل وضع مبة  العمةي  إذا كال  العمةي  املقابة  هي اهتال 

 أحد العمةيةات التالية : مةدور جممةع     أخرى: يتم يف هذا احلقل وضع مبة  العمةي  إذا كال  

 اهتال  األصل، أرباح رأمسالي ، خسالر رأمسالي ، إقفال اجملمع 

  البياا: وهو البياا املوجود يف صفح  العمةي  واليت سةشرحها الحقًا 

   بياا تفايةي: وهو البياا الفرعي املوجود يف بطاق  العمةي 

   العمةي  الرمز: وهو رقم العمةي  املوجود يف بطاق 

  مرحل: ويدل عة  ترحيل قيد العمةي  أو عدم ترحيةه 

ويوجد يف أسفل الافح  خيار إلظهار عمةيةات األصةل يف الفةرتة احلالية  فقةط أو إظهةار عمةيةات        

 مجيع الفرتات 

  ،رريط أدوات بطاق  األصل: وحيوي األزرار املعروف : التةقل بني السجالت، جديد، حفظ، لسخ

 حتدي ، حب ، تافي ، فرز لاق، تراجع، حذف، 

 :رجرة األصول -3

وهي عبارة عن الشجرة اليت تبني ألواع األصول املوجودة يف رةركتةا واألصةول املوجةودة ضةمةها بشةكل      

 كما يف الشكل التالي: رجرة كشجرة احلسابات أو رجرة املواد
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 العمليات األساسية اليت تتم على األصول: -4

تدوير قيم  األصل من خالل القيةد االفتتةاحي حية  ألةةا يف القيةد االفتتةاحي       يتم مدور قيمة األصل:  (1

ومقابل القيم  املدورة لألصل لضع اسم األصل الثاب  الذي لقوم بتدوير قيمته هةذا العةام وتتةار أيضةًا     

 العمةي  اليت لقوم بها وهي يف هذل احلال  مدور قيم  األصل 

اهتال  األصل من خالل القيد االفتتاحي أيضًا حية  ألةةا يف   يتم تدوير جممع مدور جممع االهتالك:  (0

القيد االفتتاحي ومقابل القيم  املدورة جملمع االهةتال  لضةع اسةم األصةل الثابة  الةذي لقةوم بتةدوير         

 هذا العام وتتار أيضًا العمةي  اليت لقوم بها وهي يف هذل احلال  مدور جممع االهتال   اهتال جممع 

فيكةوا قيةد    29666وجممةع اهتالكهةا    866666قيمتهةا   طةاوالت خشةب  وبفرض ألةا دورلا أصل هو 

 التدوير كما هو واضه يف الشكل التالي:

 

تتم عمةي  رراء األصل أو جزء جديد من األصل من خالل االلتقال إىل قالمة  "األصةول الثابتة "     شراء: (3

 شراء لدخل فيها البيالات التالي :ومن ثم الضغط عة  "رراء" فتظهر لافذة لعمةي  ال

    الرمز: وهو رقم أو رمز عمةي  الشراء ويتم إدخاله يدويًا أو يتم توليدل بشةكل تةقةالي إذا مل

 يدخل فيعط  أرقامًا تسةسةي  

  التاريخ: وهو تاريخ القيام بعمةي  الشراء 

  األصل: وهو عبارة عن اسم األصل يف رجرة األصول أو يف بطاق  األصل 

 ساب: وهو احلساب املقابل لطريقة  الةدفع الةيت ارةرتيةا بهةا فهةي إمةا املةوردوا أو         احل

 الاةدوق أو أوراق الدفع     اخل 
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  القيم : وهو املبة  الذي تكبدلال لشراء األصل 

   العمة  واملعادل: وذل  إذا كةا لشرتي بغري العمة  األساسي 

  بعمةي  الشراء هذل  البياا والبياا الفرعي: وهةا لكتب أي لص له عالق 

 يةا بطاق  عمةي  لةشراء كما هو واضه يف الشكل التالي:لد لدخل بيالات عمةي  الشراء فيةتج

 

واخا وبالعودة إىل صفح  معةومات وصفح  عمةيات يف بطاق  األصل جند أا قيم  الشراء قد رحةة  إىل  

 هذل البطاق  كما هو ظاهر يف الشكةني التاليني:
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: وهي مجيع التكاليف اليت لتكبدها عةد عمةي  حيةازة األصةل الثابة   ويةتم تسةجيل      اقتناءتكاليف  (4

هذل التكاليف من خالل لافذة عمةي  "تكاليف اقتةاء" بالضغط عة  "تكاليف اقتةاء" من قالم  "األصةول  

يف لافةذة عمةية    الثابت " فتظهر الةافذة التالي  اليت لقوم فيها بإدخال بيالات تشةابه البيالةات املدخةة     

 الشراء:
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 ويكوا القيد الةاتج عن تكاليف االقتةاء كالتالي:

 
 

 :تطوير (9

وهي املبال  اليت تتكبدها الشرك  لتطوير األصل الثاب  فتزيد هذل املااريف من قيم  األصل أللها تزيد 

تجةات الةيت يةتجهةا     عمرل املتوقع أو تزيد طاقته اإللتاجي  أو تؤدي إىل حتسني جوهري يف جةودة املة 

 واألركال التالي  توضه لافذة عمةي  التطوير والقيد الةاتج عن هذل الةافذة:
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وهياملبال  اليت تتكبدها الشرك  بهدف اسافظ  عة  الطاق  اإللتاجي  لألصل  وتدخل بيالةات  صيانة: (4

 العمةي  والقيد التاليني:عمةي  الايال  بةف  الطريق  السابق  ويةتج عن هذل العمةي  لافذتي 
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ويعين أا أصاًل أو جزء مةه قد استبعد من الدفاتر  ويتم إقفال قيمة  األصةل أو جةزء مةةه يف      استبعاد: (7

حساب األصول املستبعدة اليت تعاجل الحقًا بالقيد املةاسب  وإا لافةذة عمةية  االسةتبعاد والقيةد الةةاتج      

 يظهراا يف الشكةني التاليني:

 

 
 

 

 

 

 

مصروف الصيانة ألن  حتركيف هذه العملية بل  مل يتحركالحظ أن حساب األصل 

 احلساب الذي ترحل علي  الصيانة يف بطاقة األصل هو مصروف الصيانة وليس األصل
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بيعه  ولسجل هةا يف لافذة العمةي  قيم  األصل املباع بالتكةف   يعين أا أصاًل أو جزء مةه قد متمبيع: و (8

التارخيي  ولي  القيم  املقبوض  من البيع ويكةوا احلسةاب املقابةل هةو حسةاب وسةيط كمةا يف احلالة          

السابق  وهو حساب أصول مباع  ويتم بعد ذل  التعامةل مةع األصةول املباعة  مةن خةالل القيةد الةالزم         

صل املباع والقيمة  املقبوضة  مةةًا لألصةل املبةاع إضةاف  إىل أربةاح أو خسةالر         والذي حيوي خماص األ

 العمةي  إا وجدت  والشكةني التاليني يوضحاا لافذة عمةي  البيع والقيد الةاتج:
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وهةةا يةتم   إعادة تقييم:  (9

إما ختفيه قيم  األصل 

 أو زيادته 

فعةد زيادة قيمة  األصةل   

 تكوا لافذة إعادة التقييم

 والقيد الةاتج كما يةي:
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أمةةا إذا كالةة  عمةيةة  إعةةادة 

التقيةةةيم  سةةةارة فسةةةتكوا 

لافةةذة العمةيةة  و القيةةد كمةةا  

 :يةي

 

 

 

 

 مالحظة:

 جيب االلتبال هةا أله يف حال  التقييم بةقااا يتم إدخال القيم  برقم سالب 

 

األصةل يف هةذل العمةية  بقيمتةه     ويعين أا أصاًل قد أصبه غةري قابةل لالسةتخدام  ويةتم إخةرا       تلف:  (12

املوجودة يف الةدفاتر إىل حسةاب   

وسةةيط هةةو أصةةول تالفةة  ويةةتم   

معاجلةة  هةةذا احلسةةاب الحقةةًا   

بالقيد الالزم  وتظهر لافذة وقيةد  

 هذل العمةي  كما يةي:
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 :مايةيوتتم يف حال استبعاد أو تةف أو بيع أصل من األصول  ولةتوضيه لفرتض إقفال اجملمع:  (11

قةد بيةع    69 االهةتال  اخلةاا بةه   جممةع  و( 8129بفرض أا اجلزء املباع سةابقًا ) تكةفتةه التارخيية     

ل س عةدها لكتب القيد التالي الواضه يف الشكل ويف هذا القيد سةوف لضةع مقابةل جممةع      8566بسعر

االهتال  املقفةل  

اسةةةةم األصةةةةل 

والعمةيةة  الةةيت  

مت  وهي إقفال 

جممةةةةةةةةةةةةع 

 االهتال :

 

 

 

 

 الية، خسائر رأمسالية:أرباح رأمس (10

 وتتكوا األرباح أو اخلسالر الرأمسالي  عةد بيع األصل أو تةفه      اخل 

وحةدات   86حلققةا خسالر رأمسالية  مبقةدار    8596ففي املثال السابق وبفرض ألةا بعةا األصل بةة 

تم إثبةات  وحةدة لقدية   ية    26حلققةا أرباحةًا رأمسالية  مبقةدار     8516لقدي ، ولو بعةا األصل بةة 

  األرباح أو اخلسالر الرأمسالي  ولضع مقابةها اسم األصل والعمةي  اليت مت  عة  األصل
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 :8 مالحظ  هام 

لالحظ  يف ررح العمةيات السابق  أا عمةيات مدور قيم  األصل ومدور جممةع اهةتال  األصةل واقفةال     

مت  من خالل لوافذ العمةيةات   أما العمةيات األخرى فقداجملمع قد مت  من خالل لافذة سةد القيد  

عة  األصول الثابت  واملوجودة يف قالم  "األصول الثابت " حي  يتولد عن لافذة العمةية  قيةد حماسةيب    

بشكل آلي وقد وضع فيه حقل "األصل الثاب " وحقل "عمةي  أصل" بشكل تةقالي دوا حتديةدها مةن   

 قبل املستخدم 

افذ عمةيات األصول وإةةا مةن لافةذة "سةةد القيةد" أيضةًا دوا       وميكةةا أيضًا اجراء السابق  لي  من لو

احلاج  الستخدام لافذة عمةي  األصل وذل  بكتاب  القيد بشكل يدوي ومن ثةم حتديةد األصةل الثابة      

 وعمةي  األصل     

 

 :2مالحظ  هام  

اب جيةب أا يطةابق احلسة    عةد ادخال العمةيات اليت مت  عة  األصل من خالل لافذة "سةد القيةد" 

املوضوع يف سةد القيد احلساب املعرف يف بطاق  األصل واملرتبط بهذا األصل من أجل العمةي  اسةددة   

فمثاًل بفرض لف  بيالات املثال السابق حي  ألةا لسجل عمةي  رراء ألصل ضمن لوع األثةاث ووضةعةا   

اث املوضةوع يف سةةد   باخلطأ األصل الثاب  هو سيارة كيا عةدها ستظهر رسال  تةبيه بةأا حسةاب األثة   

القيد ال يطابق حساب عمةي  الشراء بالةسب  لألصل سيارة كيا وعةةدها ال بةد مةن تعةديل احلسةاب يف      

حقل احلساب أو تعةديل األصةل ليتطةابق مةع احلسةاب  ويتةيه الربلةامج يف رسةال  التةبيةه الظةاهرة           

  األصةل  كمةا يوضةه    لةمستخدم إمكالي  تغيري احلساب يف حقل احلساب ليتطابق مةع حسةاب بطاقة   

 الشكل التالي:
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 معاجلة األصول: -5

إا هذل الةافذة هي عبارة عن مةخص ملا مت من عمةيات عة  األصل أو األصول املختارة  ولةتقةل إىل  

لافةةةةةذة معاجلةةةةة  

األصةةول مةةن قالمةة  

"األصةةةول الثابتةةة " 

ثةةةم لضةةةغط عةةةة   

"معاجلةة  األصةةول" 

فتظهةةةةر الةافةةةةذة  

التالي  اليت حتةوي  

 يةي:ما 

 

 

 

: ويتم من خالل هذين احلقةني وضع الفرتة الزمةي  الةيت لريةد أا   من تاريخ الشراء، إىل تاريخ الشراء

 يعرض األصول املشرتاة ضمةها 

 وحندد يف هذا احلقل حساب األصل املوجود يف امليزالي  حساب األصل: 

 وحندد يف هذا احلقل الةوع الذي تةتمي إليه األصول اليت لود عرضها  نوع األصل:

 وهي طريق  حساب االهتال  وهي هةا القسط الثاب   طريقة احلساب:

 وحندد هةا الفرع الذي لرغب أا لعرض األصول املوجودة فيه  الفروع:

وهةا بضغط هذا اخليار تظهر لديةا لافذة حتةوي   األعمدة:

اليت يتم عرضها بالةسةب  لكةل أصةل مةن      أعمدة املعةومات

األصول، لقوم مةها بتفعيل األعمدة اليت لرغةب بظهورهةا   

يف لافةذة معاجلة  األصةةول  والشةكل التةةالي يوضةه لافةةذة     

 األعمدة:
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 وتظهر األصول يف هذل الةافذة كما يةي:

 
 

 االصول: معاجلة عمليات -6

ميكن من خالل هذل الةافذة عرض مجيع العمةيات اليت مت  عة  األصول الثابت  املوجودة يف الشةرك ،  

وميكن أا يتم عرض جزء من العمةيات اليت متة  عةة  األصةول وذلة  باسةتخدام الشةروط الظةاهرة يف        

ص هةذل الشةروط   العمةيات اليت يتم عرضها ضمن لافذة املعاجل   وتتةخ تقوم بفةرتةواليت  الظاهرالشكل 

 بالتالي:
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لقوم بوضع رقمني يف هذين احلقةني فيتم يف لافذة املعاجل  عرض العمةيةات الةيت   من الرقم، إىل الرقم: 

 تقع أرقامها ضمن هذين الرقمني 

لقوم بوضع تارخيني يف هذين احلقةني فيتم يف لافذة املعاجلة  عةرض العمةيةات    من تاريخ، إىل تاريخ:  

 توارخيها ضمن هذين التارخيني اليت تقع 

  اخل ، اهتال  شراءالتتار يف هذا احلقل لوع العمةيات اليت لرغب أا يتم عرضها مثل  نوع العملية:

 حندد يف هذا احلقل األصل الذي لرغب بعرض العمةيات اليت مت  عةيه  األصل:

حندد يف هذا احلقل لوع األصل الذي لرغب بةأا يةتم عةرض العمةيةات الةيت متة  عةة          نوع األصل:

 األصول اليت تقع ضمن لوع األصل السابق 

يتم يف هذا احلقل اختيار احلساب الذي لرغب بعرض عمةيات األصل اليت متة  عةة  هةذا     احلساب:

 حت  اسم "احلساب"  احلساب مثل حساب الاةدوق  هذا احلساب يظهر يف بطاق  عمةي  األصل

هذل احلقول موجودة يف بطاقة  العمةية   ومةن     البيان حيوي، البيان ال حيوي، البيان الفرعي حيوي:

خالل حتديد بعه الكةمات اليت ذكرلاها سابقًا يف بطاق  العمةي  ميكةةا أا لعرض فقط العمةيةات الةيت   

 حيوي أو ال حيوي بيالها عة  هذل الكةمات 

 دد مستوى سري  عمةيات األصل اليت لرغب بعرضها حن مستوى السرية:

 حندد من خالهلا األعمدة اليت لرغب بظهورها يف لافذة املعاجل  وترتيب ظهور هذل األعمدة   األعمدة:

بعد عرض عمةيات األصول يف هذل الةافذة ميكةةا العودة إىل بطاق  أي عمةية  مةن العمةيةات أو إىل قيةد     

  األصل الذي مت  عةيه العمةي  بالضغط بالزر األمين لةماوس عة  سطر العمةية   هذل العمةي  أو إىل بطاق

 الظاهر يف لافذة معاجل  األصول كما يف الشكل السابق 

 :مذكرة االهتالك -7

يتم من خالل هذل املذكرة حساب اهتال  األصل الثاب  وذل  ضمن جمموع  من اخليارات مةع مراعةاة   

لكل العمةيات الةيت متة  سةابقًا مةن بيةع ورةراء وقيمة  مةدورة         اخل          املبال  والتواريخ بالةسب  

وميكن الوصول إىل مذكرة االهتال  من خالل قالم  األصول الثابت  ومن ثم الضةغط عةة  مةذكرة اهةتال      

 فتظهر الةافذة التالي  اليت حتوي احلقول التالي :

  :أو يتم إعطاء املةذكرة رمةز تةقةالي عبةارة      وهو عبارة عن رمز املذكرة ويتم إدخاله يدويًاالرمز

 عن رقم تسةسةي 
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 :وهي عبارة عن الفةرتة الزمةية  الةيت لريةد أا يةتم حسةاب االهةتال          من تاريخ ، إىل تاريخ

 ضمةها 

 
 

 وهو الفرع الذي سيسجل قيد االهتالكفيه الفرع : 

 األساسي  : وذل  يف حال أردلا حساب االهتال  بغري العمة  العملة واملعادل 

 وهو لص لرغب بإدخاله وله عالق  مبذكرة االهتال  هذل البيان : 

 ويتم من خالل هذا الزر إدرا  األصول اليت لود اهتالكها حية  ألةه عةةد ضةغط هةذا      إدراج :

 :الزر تظهر الةافذة التالي 

 
 

ن هةذا  حي  إما تتار لوع األصل ولضغط إدرا  فيتم حساب االهتال  لكل األصول املوجةودة ضةم  

أو لضةغط عةة  عالمة  اجملهةر فتظهةر قالمة         F4الةوع املختار  أو لقف يف حقل األصةل ولضةغط   

 باألصول املوجودة يف الشرك  وتتار مةها األصل الذي لريد اهتالكه كما يبني الشكل التالي:
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هةذا  بتوليةد قيةد ثةم لةدخل عةة        "عمةيات"وبعد إدرا  األصل املطةوب وحفظ املذكرة لقوم من زر 

 القيد ولقوم برتحيةه كما تبني األركال التالي :

 
 

 



496 

 

 
 

 

 

  



497 

 

 نقطة البيع ستة عشر:

 يتم االلتقال إىل  لقط  البيع من خالل قالم  "لقط  بيع" واليت حتوي ما يةي:

 أنواع نقاط البيع: -8

لقاط البيةع الةيت   عةد الضغط عة  "ألواع لقاط البيع" تظهر الةافذة التالي  واليت يتم من خالهلا تعريف 

لرغب بإلشالها عة  قاعدة بيالاتةا  وحتوي هذل الةافذة كما هو واضه يف الشةكل التةالي عةة  احلقةول     

 التالي :

 
 لقوم يف هذا احلقل بإدخال رمز لقط  البيع  رمز:

 لدخل يف هذا احلقل االسم العربي لةقط  البيع  اسم:

 لدخل هةا االسم االلكةيزي لةقط  البيع  اسم التيي:

 يوجد ضمن ألواع الفواتري احلقول التالي :أنواع الفواتري: 

 :وهي الفاتورة اليت لريد أا يتم ترحيل املبيعات يف لقط  البيةع عةة  أساسةها،     فاتورة املبيع

 وهي عة  الغالب فاتورة "مبيع لقط  بيع" 

 :يد أا يتم ترحيل مردودات املبيعات يف لقط  البيع عةة   وهي الفاتورة اليت لر فاتورة املردود

 أساسها، وهي عة  الغالب فاتورة "مردود مبيع لقط  بيع" 
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 :لستخدم هذل الفاتورة إذا رغبةا عن طريق لقط  البيع بأا يتم حجز جمموعة    فاتورة احلجز

دع لكةي ال يةتم   من املواد لاا  زبوا معني وأا يتم إخرا  هذل املواد بشكل وهمةي مةن املسةتو   

بيعها أللها حمجوزة لةزبوا  ويتم ذل  بتعريف مستودع وهمي هةو مسةتودع احلجةز ومةن ثةم      

لقوم بتعريف فاتورة "فاتورة حجز" وهي عبارة عن فاتورتني، فاتورة "إدخال لقل بدوا سةعر"  

إىل مستودع احلجز وفاتورة "إخرا  لقل بدوا سعر" من املستودع الرليسي وعةةد ذلة  سةتكوا    

 وظيف  فاتورة "فاتورة حجز" لقل البضاع  من املستودع الرليسي إىل مستودع احلجز 

 :لستخدم هذل الفاتورة إذا رغبةا بإلغةاء حجةز مت سةابقًا  بتعريةف فةاتورة       فاتورة فك احلجز

" إىل املسةتودع  2"فاتورة ف  حجز" وهي عبارة عن فاتورتني، فاتورة "إدخال لقةل بةدوا سةعر   

" من مستودع احلجز وعةد ذل  ستكوا وظيف  فاتورة 2الرليسي وفاتورة "إخرا  لقل بدوا سعر

   من مستودع احلجز إىل املستودع الرليسي "فاتورة ف  حجز" لقل البضاع

 ويوجد حقةني لةحسابات: احلسابات:

 :وهو احلساب الذي يتم عةيه ترحيل املبيعةات الةقدية  الةيت تةتم عةن طريةق        حساب النقدي

 لقط  البيع 

  :وهو حساب الزبوا الذي مت  لااحله عمةي  البيع حساب العميل 

 حقول وهي:يوجد لديةا ثالث  الفرع واملستودعات: 

 :لدخل يف هذا احلقل الفرع الذي تتم فيه فواتري لقط  البيع  الفرع 

  :لدخل يف هذا احلقل املستودع الذي تتحر  مةه البضاع  اليت تباع أو تةرد يف لقطة    مستودع

 .البيع

  :لدخل يف هذا احلقل املستودع الذي حنجز فيةه البضةاع اليت قةام حبجزهةا     مستودع احلجز

ملستودع هو مستودع وهمي وظيفته األساسةي  أا يةتم إدخةال املةواد اسجةوزة      زبوا ما  وهذا ا

 إليه واملوجودة يف املستودع املدخل يف حقل "مستودع" السابق 

 ويوجد هةا حقةني لةعمالت:العمالت: 

 :وهي العمة  األساسي  اليت يتم التعامل بها يف لقط  البيع  العملة األساسية 

  :ة  أخرى يتم التعامل بها يف لقط  البيع وهي عمالعملة الثانوية 
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لستخدم حقول توازا الةقط  يف حال أردلا أا يتم اعتبار إياةال لقطة  البيةع لقةدي يف     توازن النقطة: 

حال كاا هةا  مبة  بسيط مل يدفعه الزبوا أو دفعه زيادة وال يعترب هذا اإلياال آجاًل يف هةذل احلالة     

 وةيز هةا احلقول التالي :

 لدخل يف هذين احلقةني رقم هلامش لقص الاةةدوق  ع مساح نقص، هامع مساح زيادة: هام

ورقم هلامش الزيادة فيةتم اعتبةار اإلياةال لقةديًا إذا كةاا الفةرق بةني قيمة  اإلياةال والقيمة            

 املدفوع  أو املقبوض  تقع ضمن هذل اهلوامش 

 :إغةالق اهلةوامش املوجبة  أو    الذي سيتم فيةه  احلساب لدخل يف هذا احلقل  حساب التسوية

 السالب  الةاجت  

حندد من خالل هذا احلقةل جمموعة  األزرارالةيت لرغةب بظهورهةا عةة        جمموعة األزرار الرئيسية: 

ميني الشار  الرليسي  لةقط  البيع بشكل افرتاضي  وعةادة مةا تضةم هةذل الشارة  أزرار لةمةواد األكثةر        

 ميم هذل اجملموع  حرك   وسةتحدث يف فقرة الحق  عن كيفي  تا

اليت لرغب بظهورهةا يف أسةفل    حندد من خالل هذا احلقل جمموع  األزرارجمموعة األزرار السفلية: 

الشار  الرليسي  لةقط  البيع  وعادة مةا تضةم هةذل الشارة  أزرار كةل زر مةهةا ميثةل جمموعة  أزرار          

 وسةتحدث يف فقرة الحق  عن كيفي  تاميم هذل اجملموع  

لدخل يف حقةي السطر األول والسطر الثالي لص ما لريدل أا يظهر عةة  رارة  الزبةوا     ن:شاشة الزبو

 وذل  إذا كاا جهازلا مزودًا بهذل الشار  

ميكةةا من خالل هذا احلقل أا لقرب قيم  اإلياال إىل أقرب قيم  حيددها مسةتخدم الربلةامج   القيمة: 

 من اخليارات وهي: بشكل اختياري حي  أله يوجد يف هذل الةافذة جمموع 

 :أي ال يتم أي تقريب  دون تغيري 

 تقريب إىل أقرب عدد صحيه  

 تقريب إىل أقرب لاف  

 تقريب إىل أقرب ربع  

 تقريب إىل أقرب واحد بالعشرة  

  باملالتقريب إىل أقرب واحد   

   باأللف لاا  البالع 29تقريب إىل أقرب ربع مع إزاح  
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 لتقريب السابق  ومن ثم اختيار هذا اخليةار فيتةيه لةةا    ميكةةا اختيار أحد خيارات ا :خمصص

معادل  خيار التقريب الذي اخرتلةال سةابقًا حبية  ميكةةةا تعديةةه أي إجةراء تغةيريات عةة          

 املعادل  الرياضي  لةتقريب 

لقوم من خالل رريط األعمدة بتفعيل احلقةول الةيت لرغةب بظهورهةا يف رارة  لقطة        شريط "أعمدة": 

 أيضًا أا لتحكم برتتيب ظهور هذل األعمدة عة  الشار  الرليسي  البيع وميكةةا 

لفعل من خالل هذا الشريط طةرق الةدفع الةيت لرغةب بظهورهةا يف رارة  لقطة          شريط "طرق الدفع":

البيع، وميكةةا أيضًا أا لتحكم برتتيب ظهور هذل الطرق يف لقط  البيع من خةالل حتريكهةا بالسةهمني    

 الزرق الظاهرين يف أعة  الشريط كما يوضه الشكل التالي:

 

 التالي :يوجد ضمن هذا الشريط اخليارات شريط "خيارات": 

 ولديةا هةا خياراا::حجم نافذة نقطة البيع 

 166×666  تفعيل هذا اخليار يتةاسب مع دق  رار  مماثة  وعةد اختيار هذا اخليار ختتفةي :

 لوح  األزرار السفةي  لشار  لقط  البيع 

 8624×516  تفعيل هذا اخليار يتةاسب مع دق  رار  مماثة  وعةد اختيار هذا اخليار تظهةر :

 ألزرار السفةي  لشار  لقط  البيع لوح  ا
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 البيع اخجل مبفهومه العام هو أا يكوا جمموع املبال  املسددة يف فةاتورة املبيةع أصةغر أو     :البيع اآلجل

أكرب من مبة  صايف الفاتورة أو أا تكوا جمموع املبال  املعادة لةزبوا يف فةاتورة مةردود املبيةع أصةغر أو     

ولديةا اخليارات التالي  اليت ميكن أا يتحكم املستخدم بالتاةرف وفقهةا عةةد    أكرب من صايف الفاتورة  

 البيع اخجل 

 عةد تفعيل هذا اخليار يةتم البيةع أو مةردود املبيةع اخجةل دوا أا يظهةر الربلةامج أي رسةال          مساح :

 تةبيه 

  ويعطةي لةمسةتخدم   : عةد تفعيل هذا اخليار يتم تةبيه املستخدم عةد حماول  تسديد إياال آجةل  تنبي

 خيارين إما إكمال العمةي  أو إلغاء األمر  والشكل التالي يوضه الرسال  اليت تظهر عةد تفعيل التةبيه:

 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم مةع املستخدم من إكمال عمةي  التسديد عةةد حماولة  تسةديد    منع :

عمةية  تسةديد اإلياةال    إياال آجل ويعطي لةمستخدم خيار واحد وال ميكن لةمسةتخدم إمتةام   

حت  يتم تعديل معةومات التسديد حبي  يابه اإلياال لقدي  والشكل التالي يوضه الرسةال   

 :اليت تظهر عةد تفعيل املةع

 

 ويوجد لديةا خيارين لطريق  حذف بةد من بةود فاتورة لقط  البيع:حذف البند : 

 لسطر اسةذوف مةن رارة  لقطة      : يف حال تفعيل هذا اخليار يتم إخفاء احذف البند نهائيًا

 البيع عةد حذفه وال يعود ظاهر أبدًا 

 يف حال تفعيل هذا اخليار يتم إبقاء السطر اسذوف يف رار  لقطة  البيةع عةةد    : إبقاؤه ظاهرًا

حذفه ولكن يتم التعامل معه عة  أله غةري موجةود حبية  ال يةؤثر عةة  اإلياةال املطبةوع أو        

له ورطبه  طةوط مميةزة لةداللة  عةة  ألةه حمةذوف  والشةكل        إمجالي اإلياال ويتم تغيري لو

 التالي يوضه كيف يتم إبقاء البةد ظاهرًا بعد حذفه عةد تفعيل هذا اخليار:
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 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إلهاء جةس  البيع احلالي  عةد  إنهاء اجللسة عند إغالق نافذة نقطة البيع

افذة الذي يقع أعة  ميني لافذة لقط  البيع أو من زر "خرو " إغالق لافذة لقط  البيع من زر إغالق الة

 املوجود يف األزرار املوجودة يف زر "عمةيات" 

 :عةد تفعيل هذا اخليار ال ميكةةا إغةالق لافةذة لقطة      منع إغالق نافذة نقطة البيع دون إنهاء اجللسة

ة الذي يقع أعة  ميني لافذة لقطة   البيع دوا إلهاء اجلةس  احلالي   فعةد الضغط عة  زر إغالق الةافذ

البيع يتم إلهاء اجلةس  احلالي  ويف زر "عمةيات" خيتفي زر "خرو  مؤقة " ويبقة  زر "خةرو " فقةط     

 والذي من خالله ميكةةا إغالق لافذة لقط  البيع وإلهاء اجلةس  احلالي  

 :الضغط عة  زر تسةديد يف لافةذة   عةد تفعيل هذا اخليار يتم فته الدر  بشكل آلي عةد  فتح الدرج آليًا

 لقط  البيع 

 عةد تفعيل هذا اخليار يابه بإمكالةا العودة إىل إياال سةابق يف لقطة     :السماح بالتنقل بني السجالت

البيع وتعديةه بشرط أا يكوا هذا اإلياال يف ذات اجلةس  املفتوح  الةيت حنةن فيهةا، فةال جيةوز أا      

ا ذل  جيعل من معةومات ترحيل اجلةس  فيمةا لةو متة  سةابقًا     لعدل إياال يف جةس  مغةق  سابقًا أل

غري متةاسب  مع معةومات اجلةس   فعةد تفعيل هذا اخليار يظهةر يف أسةفل لافةذة لقطة  البيةع رةريط       
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أدوات ميكةةةا مةن خاللةه التةقةل بةني سةجالت إياةةاالت لقطة  البيةع والقيةام بعمةيةات عةة  هةةذل            

 اإليااالت كما يف الشكل التالي:

 

 :لكل طريق  دفع يتم تفعيةها عمة  ومعادل، وعةد تفعيل هةذا اخليةار يةتم     إظهار حقول معادل العملة

 إظهار حقل معادل عمة  طريق  الدفع يف صفح  تسديد اإلياال 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يابه بإمكةاا املسةتخدم تعةديل حقةل املعةادل       السماح بتعديل حقول املعادل

خالل تفعيل اخليار السابق  وسةتحدث عن هذا احلقل بالتفايل عةد احلةدي   الذي قمةا بإظهارل من 

 عن صفح  تسديد يف لقط  البيع   

حندد من خالل احلقول الظاهرة يف هذا الشريط ةوذجني يتم مبوجبهما طباعة  فةواتري   شريط "طباعة": 

 لقط  البيع، ةوذ  أول وةوذ  ثالي  ويوجد ضمن كل ةوذ  احلقول التالي :

وهو اسم التاميم الذي صممةال يف املامم الطباعي والذي لوع تاةميمه "إياةال لقطة  بيةع"      التصميم: 

ومةن ثةم الضةغط     "وميكةةا إلشاء هذا التاميم من خالل االلتقال من قالم  "أدوات" إىل "املامم الطباعي

 عة  زر جديد واختيار لوع التاميم "إياال لقط  بيع" كما يف الشكل التالي:
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 ثم لامم إياال لقط  البيع بالشكل الذي يةاسب رركتةا 

 تتار يف هذا احلقل الافح  اليت اخرتلاها عةد إلشاء التاميم السابق الصفحة: 

 تتار من خالل هذا احلقل الطابع  االفرتاضي  اليت لطبع من خالهلا إياال لقط  البيع  الطابعة:

دد الةسخ املطةوب طباعتها آليةًا مةن التاةميم اسةدد يف     ميكةةا من خالل هذا احلقل إدخال ع النسخ:

 احلقل السابق 

ميكةةا من خالل هذا احلقل حتديد جمموع  فيتم طباع  جمموعة  التاةاميم املعرفة  ضةمن      اجملموعة:

هذل اجملموع   وقد مت احلدي  يف فقرة سابق  عن كيفي  تعريف هةذل اجملموعة  وذلة  يف فقةرة "إدارة     

 يم" جمموعات التام

عةد تفعيل هذا اخليار يتم طباع  إياال لقط  البيع بشكل مبارر عةةد التهةاء    طباعة آلية عند احلفظ:

 عمةي  التسديد 

عةد تفعيل هذا اخليار يتم طباع  إياال لقط  البيع بشكل مبارر عةد تعةيةق   طباعة آلية عند التعليق:

 إياال لقط  البيع 
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 جمموعات األزرار: -0

خالل جمموعات األزرار أا لعرف املواد أو احلسابات كأزرار يف رارة  لقطة  البيةع حبية      ميكةةا من 

يتم إدخال املادة إىل فاتورة لقطة  البيةع عةن طريةق     

الضةةغط عةةة  زر هةةذل املةةادة فيةةتم إدخاهلةةا بشةةكل 

 تةقالي إىل أسطر املواد يف رار  لقط  البيع 

ولتعريةةف األزرار الظةةاهرة يف رارةة  لقطةة  البيةةع   

غط عةةة  "جمموعةةات األزرار" يف قالمةة  "لقطةة  لضةة

 بيع" فتظهر الةافذة التالي :

 

لقوم من خالل هذل الةافذة اليت عةوالها "جمموع  األزرار" بتعريف زر رليسي عةد الضةغط عةيةه يظهةر    

لديةا جمموع  من األزرار الفرعي   فمثاًل إذا رغبةا بتعريف زر رليسي هو عبارة عن جمموعة  مةواد هةي    

 الكمبيوتر واليت تضم رار  و ماوس و سبيكرات ومعاجل فةقوم مبا يةي: قطع

لقوم يف حقل االسم بإدخال اسم الزر الرليسي وهو قطع الكمبيوتر ولدخل يف حقل االسم الالتيين االسةم  

ولقوم يف األسطر الظاهرة بتعريف األزرار الفرعي  وهي املاوس Computer Pieces االلكةيزي وهو 

والسبيكرات واملعاجل وذل  بالضغط بزر املاوس األمين جبالب السطر كما هةو واضةه يف الشةكل    والشار  

السابق ثم لضغط عة  معةومات الزر فتظهر لديةا الةافذة التالية  الةيت لقةوم مةن خالهلةا بتعريةف الةزر        

الفرعةةي املوجةةود ضةةمن الةةزر الرليسةةي، وحتةةوي هةةذل  

 الةافذة ما يةي:

 الفرعي مثل املاوس : وهو اسم الزر االسم

 : وهو االسم السابق بالةغ  االلكةيزي  الالتيي االسم

 : وهو لوع الزر  ويوجد هةا ثالث  ألواع:النوع

 تتار هذا اخليار إذا رغبةا أا يتم إدخال مادة مةا إىل أسةطر فةاتورة لقطة  البيةع عةةد       مادة :

 الضغط عة  هذا الزر 

 يتم جةب حساب ما إىل رار  لقط  البيع : تتار هذا اخليار إذا رغبةا أا حساب 

 تتار هذا اخليار إذا رغبةةا عةةد الضةغط عةة  الةزر أا يكةوا هةذا الةزر هةو زر          لوحةأزرار :

رليسي معرف سابقًا ضمن الزر الرليسي الذي لعرفه  فمثاًل ميكةةا إذا كاا لديةا أكثةر مةن لةوع    

الةزر عةدة أزرار فرعية  متثةل ألةواع      معاجل معرف  سابقًا بزر رليسي هو املعاجلات وحيوي هةذا  
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وذل  بأا و املعاجلات املعرف لديةا سابقًا املعاجلات أا لضع ضمن قطع الكمبيوتر زر رليسي ه

 تتار يف حقل الةوع خيار "لوح  أزرار" 

 تتار هذا اخليار يف حال رغبةا أا تكوا وظيفة  هةذا الةزر عةةد الضةغط      تعديل قيمة احلقل :

احلسم العام عة  الفاتورة وذلة  إمةا بتعةديل حقةل "لسةب  احلسةم" أو       عةيه هي تعديل حقل 

تعديل حقل "قيم  احلسم"  حي  أله عةد اختيار أحد احلقةني السابقني بقاد تعديةةه يظهةر   

حقةني إضافيني حندد يف احلقل األول والذي هو "لوع التعديل" العمةي  احلسابي  الةيت لرغةب   

ع" بإجرالها هل هي "استبدال" أو "مجة 

أو "ضةةرب" وتتةةار يف احلقةةل الثةةالي  

"القيم  اجلديدة" واليت هةي عبةارة عةن    

رقم ما والشكل التالي يعطيةا مثةال عةن   

كيفي  تعريف زر جلةب لسب  حسم عام 

 % عة  الفاتورة:9

 

        تعديل قيم  حقل يف البةد: تتار هذا اخليار يف حال رغبةةا أا تكةوا وظيفة  هةذا الةزر عةةد

عديل أحد حقول بةود الفاتورة كحقول الكمي ، االفرادي، الوحةدة، السةعر،   الضغط عةيه هي ت

الةوا، القياس     اخل  حي  أله عةد اختيار أحد احلقول السابق  بقاد تعديةه يظهر حقةةني  

إضافيني حنةدد يف احلقةل األول والةذي هةو "لةوع التعةديل" العمةية  احلسةابي  الةيت لرغةب           

"مجع" أو "ضرب" وتتار يف احلقل الثالي "القيم  اجلديةدة"   بإجرالها هل هي "استبدال" أو

واليت هي عبةارة عةن رقةم مةا والشةكل      

التالي يعطيةا مثال عةن كيفية  تعريةف    

زر جلمع كمي  واحد إىل كمية  املةادة يف   

 كل مرة يتم فيها الضغط عة  هذا الزر:
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باختيار قيم  حقل الةوع  فةإذا كةاا حقةل    لقوم من خالل هذا احلقل املادة، لوحة األزرار، احلساب: 

الةوع مادة فةختار يف هذا احلقةل املةادة الةيت لريةدها وإذا كةاا حقةل الةةوع حسةابًا فةختةار احلسةاب           

 املطةوب، وإذا كاا جمموع  أزرار تتار جمموع  أزرار من جمموعات األزرار اليت عرفةاها سابقًا 

 سري  الزر الذي لعرفه تتار يف هذا احلقل مستوى  مستوى السرية:

: حي  لديةا ثالث  خيارات إما إظهار اإلظهار

"االسم والاةورة" أو "االسةم فقةط "أو "الاةورة     

فقط" حي  ميكةةا أا تتار صورة معيةة  لةةزر   

وميكةةا أا لظهر اسم هذا الزر عة  رار  لقط  

البيع إما مع الاورة أو بدوا الاةورة أو لظهةر   

 ل التالي:  الاورة فقط كما يف الشك

 

وبةف  الطريق  لعرف بقي  املواد كأزرار فرعي  فيةتج لةديةا جمموعة  األزرار التالية  كمةا هةو واضةه يف       

 الشكل التالي:

 
وميكةةا أيضًا أا لتحكم برتتيةب ظهةور هةذل األزرار عةة  الشارة  مةن خةالل حتديةد الةزر وحتريكةه           

 بالسهمني الزرق عة  يسار الةافذة 

وبفرض ألةا وضعةا جمموع  األزرار السابق  يف حقل جمموع  األزرار الرليسي  يف لافذة ألواع لقاط البيةع  

فستظهر األزرار املوجودة يف هذل اجملموع  بشكل مبارر عة  الةافذة الرليسي  لةقط  البيةع  وذلة  كمةا    

 يف الشكل التالي:

للتحكم بترتيب ظهور الزر 
 على شاشة نقطة البيع
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 يم األزرار يف نافذة نقطة البيع:مثال على تصم

بفرض ألةا يف ررك  لبيع املثةجات حي  أله يتم بيع املثةجات بالعةب وبالروالت، والعةةب فيهةا عةدة    

ألةةواع حسةةب الةكهةة  ) مةةوز، برتقةةال، حةيةةب، ليمةةوا 

    اخل( وكل لوع معرف كمادة والروالت فيها عدة ألةواع  

فإذا أردلةا أا يةتم   ) فستق، فستق دبل، موز       اخل(  

عة  لافذة لقطة  البيةع الرليسةي  عةرض ألةواع الةروالت       

أللها أكثر تداواًل من العةب ولريد عة  هذل الشار  وضةع  

زر يتم من خاللةه االلتقةال إىل ألةواع العةةب  فةقةوم مبةا       

 يةي:

o  لتظهةر كمةا يف الشةكل     لعرف موادلا يف رجرة املواد

 التالي:
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o  امسها العةةب حتةوي   لامم جمموع  أزرار

هذل اجملموع  عة  أزرار وكل زر مةن هةذل   

األزرار لوعه مادة وامسه باسةم املةادة الةيت    

 حنددها وذل  كما يف األركال التالي :

 

 

 
o   لامم جمموع  أزرار أخرى باسم الروالت حتوي املواد املوجودة ضمن فهرس "رول" إضاف  لزر يةتم

 العةب وذل  كما يف الشكةني التاليني:وع  أزرار ممن خالله االلتقال إىل جم
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o          لعود إىل جمموع  العةب ولضةيف فيهةا زر لسةميه رجةوع ولوعةه جمموعة  أزرار وتتةار يف حقةل

"لوح  أزرار" الةوح  اليت صممةاها باسم "الروالت"  حي  أا الوظيف  الرليسي  هلذا الةزر أا يةتم   

الرجوع من لوحة  العةةب إىل لوحة  الةروالت،     

وجةود هةذا الةزر ال ميكةن اخلةرو  مةن        وبدوا

 لوح  العةب عةد الدخول إليها 

o     لةتقل إىل لافذة ألواع لقاط البيةع ولةدخل فيهةا

يف حقةةةل "لوحةةة  األزرار الرليسةةةي " لوحةةة    

الروالت اليت صممةاها سابقًا وذل  لكي يتم عرض هذل الةوح  عة  الةافذة الرليسةي  لةقطة  البيةع    

 كما يف الشكل التالي:
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 شرح نافذة نقطة البيع: -2

عةد الضغط عة "لقط البيع" من قالم  "لقط  بيع" تظهر عة  الشارة  الةافةذة التالية  الةيت حتةوي مةا       

 يةي:

 :تظهر أعة  الةافةذة وتةدلةا عةة  تةاريخ      التاريخ والوقت

 ووق  الدخول إىل لقط  البيع 

   :ويةةتم تةقاليةًا وضةةع اسةةم   اسةم املسةةتخدم وكلمةة املةةرور

 املستخدم املوجود عة  قاعدة البيالات وكةم  مرورل 

 :وهةةةا حنةةدد أحةةد لقةةاط البيةةع الةةيت  نةةوع نقطةةة البيةةع

 عرفةاها يف لافذة ألواع لقاط البيع 

 :وهو الرصيد املوجود يف الةدر  والةذي    الرصيد االبتدائي

 بدأت به جةس  البيع 

 :العمةة  الةيت ختةص    لدخل يف هذا احلقل  عملة الرصيد

 الرصيد االبتدالي السابق 

 حتتوي لافذة لقط  البيع كما هو ظاهر يف الشكل التالي عة  األمور التالي :
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ميكةةا من خالل هذا احلقل البح  عن املادة املطةوب إدراجها يف لافذة لقطة   مربع البحث عن املادة: 

واليت أهمها رمةز املةادة، اسةم املةادة، بةاركود املةادة،       البيع وذل  بدالل  أحد املعةومات املتعةق  باملادة 

 الرقم التسةسةي لةمادة      اخل 

ميكةةا يف هذل الةوح  أا لةشئ أزرار  لةمواد األكثر استخدامًا وقد حتةدثةا يف   لوحة األزرار اجلانبية:

 فقرة سابق  عن كيفي  تاميم هذل الةوح  

ذل الةوح  عدة أزرار ميثل كةل زر مةهةا لوحة  أزرار مسةتقة      غالبًا ما حتوي ه لوحة األزرار السفلية:

 قالم  بذاتها  وقد حتدثةا يف فقرة سابق  عن كيفي  تاميم هذل الةوح    

تضم هذل احلقول معةومات عامة  عةن اجلةسة  أو اإلياةال وهةذل       حقول معلومات اجللسة واإليصال:

   البيع واسم املستخدم احلقول هي رقم اإلياال وتاريخ اجلةس  والوق  ولوع لقط

: لقوم من خالل هذل احلقول بإدخال املةواد الةيت يةتم حتريكهةا يف لقطة  البيةع       حقول أسطر الفاتورة

وإدخال كميتها وسعرها وغريها من املعةومات  وميكةةا التحكم باحلقول اليت تظهر يف هذل الشارة  مةن   

 ما ررحةا سابقًا خالل لافذة "ألواع لقاط البيع" من رريط "أعمدة" وذل  ك

: ويوجد يف هذا القسم العديد من األزرار اليت ميكةةا من خالهلةا الةتحكم   أزرار التحكم ببنود اإليصال

 باملعةومات الظاهرة يف جدول بةود إياال لقط  البيع كالكمي  والسعر والوحدة وهذل األزرار هي:

 
ن املادة وذل  بتحديةد سةطر املةادة الةيت     لقوم من خالل هذا الزر بتعديل سعر الوحدة م تعديل السعر:

لرغب بتغيري سعرها ثم لضغط هذا الزر ولقةوم بتعةديل السةعر بةذات اإللية  السةابق  الةيت عةدلةا بهةا          

 الكمي  

 
لقوم من خالل هذا الزر بتعديل الكمية  املوجةودة يف سةطر مةا مةن أسةطر املةواد وذلة          تعديل الكمية: 

عة  هذا الزر فيةتم فةته لافةذة عةة  ميةني الشارة  لتعةديل الكمية          بتحديد هذا السطر ومن ثم الضغط 

(  ×، ÷ةةة ،   ،  القدمي ، فةدخل من خالل أزرار األرقام الكمية  اجلديةدة، أو لسةتخدم املعةامالت )    

 3ولريةد ختفيضةها    29لتعديل الكمي  القدمي  إىل الكمي  اجلديةدة، فمةثاًل إذا كالة  الكمية  القدمية       

  22فتابه الكمي  اجلديدة  3وحدات لضغط ةة 

 
لقوم من خالل هذا الزر بتعديل الوحدة ملادة ما من املواد وذل  بتحديد سطر من أسطر  تعديل الوحدة:

 املواد ومن ثم الضغط عة  هذا الزر فيتم فته لافذة عة  ميني الشار  لتعديل وحدة املادة 
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تعديل الرقم التسةسةي اخلاا باملادة وذل  يف حال ميكةةا من خالل هذا الزر  تعديل الرقم التسلسلي:

 كاا مفعاًل يف بطاق  املادة يف صفح  "متقدم " خيار األرقام التسةسةي  

 
ميكةةا من خالل هذا الزر تعديل احلسم عة  بةد الفاتورة اسةدد فقةط دوا    تعديل احلسم على البند:

 البةد كةسب  أو إدخال احلسم كقيم  غريل من البةود  ويتم هذا التعديل إما بإدخال حسم 

 
لقوم من خالل هذا الزر حبذف سطر من أسطر املواد اليت أدخة  سابقًا وذلة    حذف السطر احملدد:

بتحديد هذا السطر ومن ثم الضغط عة  هذا الزر، فيتم رطب هذا السطر وتأثريل املستودعي واساسةيب  

ةةا حذفه بشكل لهالي وذل  يعتمد عة  خيار احلةذف  مع إبقاء ظهورل عة  رار  لقط  البيع، أو ميك

 اسدد يف لافذة "ألواع لقاط البيع" واليت حتدثةا عةها سابقًا 

 
ميكةةا من خالل هذا الزر أا لعدل حقل "مالحظات" لبةد ما من بةود املةواد حية     اختيار املالحظة:

ع لقاط البيع"  وميكةةا من خةالل هةذا   أا هذا الزر بتفعيل عةد تفعيل حقل "مالحظات" من لافذة "ألوا

 الزر أا لدر  مالحظ  ما من املمكن أا تكوا مفيدة جدًا لةمستخدم 

 مثال على استخدام حقل "مالحظات" يف نقطة البيع:

بفرض أا الربلامج يستخدم يف مطعم لةوجبات السريع  وترغب إدارة املطعم يف وضع مالحظ  عة  بةةود  

حتديد بعه اخلاالص اإلضافي  لةوجب  ومن هذل اخلاالص اإلضافي  عة  بعه املواد وذل  من أجل 

سبيل املثال ال احلار: مةه زيادة، بدوا كتشب، مع صةا     اخل  ميكةةةا حتقيةق ذلة  مةن خةالل      

وضع هذل اخلاالص اإلضافي  يف أحد املكالني التاليني: إما يف بطاق  املادة يف صفح  "بدالل الباركود / 

" ويف كةتةا احلةالتني   لقط  البيع: مالحظات بةد املواديف لافذة "الةص التةقالي" يف قسم " مالحظات" أو

تظهر هذل املالحظات عةد الضغط عة  زر "اختيار املالحظ " ولكن الفرق بني إدخاهلةا يف كةال املكةالني    

أما املالحظات  أا املالحظات املدخة  يف لافذة "الةص التةقالي" هي مالحظات عام  تظهر جلميع املواد

املدخة  ببطاق  املادة هي مالحظات خاص  باملادة وتظهر عةد الضغط عةة  زر "اختيةار املالحظة " عةةد     

تعديل مالحظ  هذل املادة فقط دوا غريهةا مةن املةواد  واألرةكال التالية  لتوضةيه كيفية  إدخةال هةذل          

 املالحظات وكيفي  اختيارها يف لقط  البيع:
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 ة يف بطاق  املادة:إدخال مالحظات املاد

 

 إدخال مالحظات يف لافذة الةص التةقالي:
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ميكةةا من خالل هذا احلقل تغيري الزبوا املرتبط بهذا اإلياال من خالل تغةيري   تغيري حساب العميل:

حقل اسم العميل  فعةد الضغط عة  هذا الزر تظهر مجيع بطاقات العمالء فيمكةةا اختيار عميل مةا مةن   

 باختيار أحد األمساء الظاهرة يف هذل الةافذة 

 
ري حساب العميل االفرتاضةي الةذي يةتم عرضةه يف     لقوم من خالل هذا الزر بتغيتغيري حساب العميل: 

حقل حساب العميل واملوضوع أصاًل يف حقل حساب العميل يف لافذة ألةواع لقةاط البيةع، فعةةد الضةغط      

عة  هذا الزر تفته عة  ميني الشار  لافةذة حتةوي حسةابات عمةالء الشةرك  فةقةوم باختيةار حسةاب         

 العميل من هذل احلسابات 

 حقول اجملاميع:

ي هذل احلقول معةومةات عةن اإلياةال احلةالي وهةذل املعةومةات هةي البةةود، الكميةات، حسةم،           حتو

 إضاف ، اإلمجالي، الاايف  وذل  كما يبني الشكل التالي:
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ميكةةا من خالل هذل األزرار التحكم باإلياال بشكل كامل كةأا لطبةع    أزرار التحكم بكامل اإليصال:

يه    اخل إضاف  ألمةور أخةرى  وهةذل هةي بالرتتيةب مةن اليسةار إىل        اإلياال أو لسددل أو لعةقه أو لةغ

 اليمني:

 
عةد الضغط عة  هذا الزر تظهر لوح  مفاتيه عة  رار  لقط  البيع ميكةةا مةن   لوحة مفاتيح الشاشة:

خالهلا إدخال أرقام أو أحرف  وعادة ما لستخدم هذا الزر يف حةال عةدم احتةواء اجلهةاز عةة  لوحة        

يف حال كال  لوح  املفاتيه معطوب   فعةد الضغط عة  هذا الزر تظهر عة  رار  لقط  البيع مفاتيه أو 

 لوح  املفاتيه التالي :

 

 
يف حال رغب املستخدم يف طباع  إياال سابق ميكةه فته لقط  البيع والعودة إىل هةذا  طباعة اإليصال: 

الضغط عة  زر طباع  اإلياال فيتم طباع  اإلياال عن طريق تفعيل أزرار التةقل بني السجالت ومن ثم 

 اإلياال 

 
لستخدم هذا الزر لقبه قيم  املواد املباع  من خالل لقط  البيع أو لةدفع قيمة  املةواد الةيت مت     تسديد: 

لةرية سةوري     8666ردها من خالل هذل الةقط   وبفرض ألةا بعةا عشةر سةبيكرات وكةل سةبيكر بسةعر      

ي ، فإذا ضغطةا زر تسديد تظهر لافذة التسديد عة  ميني رار  لقط  لرية سور 86666يكوا اإلمجالي 

البيع وحتوي هذل الشار  عة  حقول إلدخال املبة  املقبوض وذل  مبختةف عمالت طرق الدفع املفعةة   

يف رريط "طرق الدفع" يف لافذة ألواع لقاط البيع  إضاف  لذل  يوجد أزرار أرقام لتعديل املبال  املوجةودة  

قول  وجتدر اإلرارة هةا إىل أله يتم بشكل تةقالي جةةب صةايف الفةاتورة إىل حقةل طريقة  الةدفع       يف احل

األوىل ومن ثم لقوم بتعديةه إذا رغبةا  وبعد ذل  لضغط زر موافق إلمتام عمةية  التسةديد كمةا يف الشةكل     

 التالي:
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 واملعادة يف صفح  تسديد:جمموع  مالحظات هام  جدًا تةخص قواعد احتساب املبال  املقبوض  

عةد الضغط عة  زر تسديد يتم إدرا  صايف الفاتورة بشكل افرتاضي يف حقل املبةة  املقبةوض يف    (8

أول طريق  دفع موجودة يف صفح  تسديد يف لقطة  البيةع وذلة  يف حةال كةاا صةايف اإلياةال        

 املعادة موجب أي جمموع قيم املواد املباع  يف اإلياال أكرب من جمموع قيم املواد 

يف حقةل   966وحدة لقدي  وضغطةا زر تسديد فيتم إدرا  مبة   966: فاتورة مبيع قيمتها مثاال (2

 املقبوض يف أول طريق  دفع  معرف  يف صفح  تسديد 

عةد الضغط عة  زر تسديد يتم إدرا  صايف الفاتورة بشكل افرتاضي يف حقل املبة  املعاد يف أول  (3

 صفح  تسديد يف لقط  البيع وذل  يف حال كاا صايف اإلياال طريق  دفع متاح فيها اإلعادة يف

 سالب أي جمموع قيم املواد املباع  يف اإلياال أقل من جمموع قيم املواد املعادة 

يف  366وحدة لقدي  وضغطةا زر تسديد فيتم إدرا  مبة   366: فاتورة مردود مبيع قيمتها مثاال

 اإلعادة حقل املعاد يف أول طريق  دفع أتيه فيها 

يف حال  فاتورة املبيع وعةد وضع مبة  يف حقل املقبةوض أكةرب مةن صةايف الفةاتورة يةتم بشةكل         (4

تةقالي حساب املبة  املتبقي لةزبوا ووضعه يف حقل املعاد يف أول طريق  دفع متاح فيها اإلعادة 

 يف صفح  تسديد يف لقط  البيع 
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يف حقل املبة   596زر تسديد فظهر مبة  وحدة لقدي  وضغطةا  596: فاتورة مبيع قيمتها مثاال

ووضعه يف حقل  296فيتم حساب املبة  املتبقي وهو  8666املقبوض فقمةا بتغيري هذا املبة  إىل 

 املعاد 

يف حال  فاتورة مردود املبيع وعةد وضع مبة  يف حقل املعاد أكرب من صايف الفةاتورة يبقة  هةذا     (9

 ألها آجة   املبة  كما هو ويتم ترحيل الفاتورة عة 

 296وحدة لقدي  وضغطةا زر تسةديد فيةتم إدرا  مبةة      296مثال: فاتورة مردود مبيع قيمتها 

وحدة لقدي  فيتم ترحيل هذل الفةاتورة   366أو  266يف حقل املعاد وبفرض ألةا غريلا املبة  إىل 

 وحدة لقدي   366أو  266عة  ألها فاتورة مردود مبيع آجة  عةيها دفع  

ضع عدة مبال  يف حقل املقبوض يف عدة طرق دفع يتم بشكل تةقالي احتسةاب املعةاد   يف حال و (6

ووضعه يف أول طريق  دفع أتيح  فيها اإلعادة وذل  بشكل تةقالي حبي  يكوا املبة  املتبقةي  

 من اإلياال يساوي الافر ويتم ترحيل اإلياال عة  أله إياال لقدي 

تم بشكل تةقالي تغيري املبة  املعاد حبي  يتم ترحيل يف حال تغيري معادل عمة  طريق  الدفع ي (5

 اإلياال بشكل لقدي 

يف كل ما سبق ذكرل من مالحظات يةتم أخةذ عمةة  طريقة  الةدفع ومعةادل هةذل العمةة  بعةني           (1

 االعتبار عةد احتساب املبال  املقبوض  واملبال  املعادة 

 حال كال  كل طرق الةدفع ال  يتم ترحيل اإلياال بدوا احتساب أي مبال  يف حقول املعاد يف (9

 تسمه باإلعادة 

 ال ميكةةا تغيري معادل طريق  دفع مربوط  مع العمة  األساسي   (86

يتم بشكل تةقةالي لقةل البيةاا املوضةوع يف صةفح  تسةديد مقابةل كةل طريقة  دفةع إىل القيةد             (88

 اساسيب املتولد عن طريق  الدفع عة  سطر املبال  املرتبط  بطريق  الدفع هذل 

كةةا أا حنسب املبة  املعاد يف أي طريق  دفةع تتارهةا يف حةال عةدم رغبتةةا يف أا يكةوا       مي (82

املبة  املعاد بأول طريق  دفع متاح فيهةا اإلعةادة وذلة  مةن خةالل الضةغط عةة  زر "حسةاب         

املتبقي آليًا" والذي هو عبارة عن زر آل  حاسب  صغري يوجد يف كل حقةل مةن حقةول املعةاد يف     

يشرتط حلساب املبة  املعاد أا يكةوا صةايف املبةال  املقبوضة  أكةرب مةن قيمة         صفح  تسديد  و

 اإلياال 

وكقاعدة عام : يف حال إجراء أي تغيري يف حقل املبال  املقبوض  يف أي طريق  دفع أو يف حةال   (83

تغيري معادل العمة  يتم تغيري املبة  املعاد حبي  ياةبه املتبقةي يسةاوي الاةفر إال إذا كالة       
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ملبال  املقبوض  أقل من قيم  اإلياال  ويف حال إجراء أي تغةيري يف حقةول املعةاد ال يةتم     صايف ا

 تغيري مبة  املعاد أو املقبوض يف طرق الدفع األخرى أبدًا 

 

: ميكةةا من خالل هذا الزر تعديل احلسم العام عة  الفةاتورة وذلة  مةن خةالل إمةا إدخةال       تعاديل الحسام

والشكل التالي يوضه الةافذة اليت تظهر عةد الضغط عةة  هةذا الةزر والةيت      لسب  احلسم أو قيم  احلسم 

 ميكةةا من خالهلا إدخال حسم عة  الفاتورة:

 
 

 

لقوم من خالل هذا الزر بتغيري حساب العميل االفرتاضةي الةذي يةتم عرضةه يف     تغيري حساب العميل: 

ذة ألةواع لقةاط البيةع، فعةةد الضةغط      حقل حساب العميل واملوضوع أصاًل يف حقل حساب العميل يف لاف

عة  هذا الزر تفته عة  ميني الشار  لافةذة حتةوي حسةابات عمةالء الشةرك  فةقةوم باختيةار حسةاب         

 العميل من هذل احلسابات 
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لستخدم هذا الزر عةد رد البضاع  اليت بيع  أو جزء مةها  ويتم ذل  بالضغط عة  زر إرجةاع   إرجاع:

ومن ثم الضغط عة  زر املادة اليت لرغب بإرجاعها ومن ثم تعديل الكمي  أو السةعر إذا رغبةةا  ولالحةظ    

هةر الكمية  بةرقم    عة  الشار  أا املادة اليت يتم إرجاعها تظهر بةوا خمتةف عن املواد اليت لبيعها وتظ

 سالب وذل  من أجل سهول  التمييز  ويتضه ذل  يف الشكل التالي:

 

 
عةد الضغط عة  زر عمةيات تفته لافذة العمةيات عة  ميني رار  لقط  البيع والةيت حتةوي   عمليات: 

 ما يةي:

 :ها لستخدم هذا اخليار إذا رغبةا بتعةيق عمةي  بيع لقف عةيها حاليةًا ولريةد اسةرتداد    تعليق

 وإكماهلا الحقًا 

 :لستخدم هذا اخليار الستعادة عمةي  بيع مت تعةيقها سابقًا  استعادة 

  :لستخدم هذا اخليار إذا كاا هةا  حسم إمجالي عة  عمةي  البيع احلالي  حسم 

  :لستخدم هذا اخليار حلذف إياال لقط  البيع احلالي لهاليًا إلغاء 
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  :أردلا أا يتم حذف إياال معةق  حية  لقةوم بعةد    لستخدم هذا اخليار يف حال حذف معلق

تعةيق اإلياال باستعادته من زر "استعادة" ومن ثم لضغط عة  زر حذف معةق فيتم حذف هذا 

 اإلياال 

  :ميكةةا مةن خةالل هةذا الةزر أا     خروج مؤقت

لغةةةق لافةةذة لقطةة  البيةةع حبيةة  يةةتم إيقةةاف  

اجلةس  احلالي  بشكل مؤقة  ويةتم اسةتئةافها    

افذة لقط  البيع مرة أخرى  والشةكل  عةد فته ل

التالي يوضه لافذة تسجيل الةدخول إىل جةسة    

لقط  البيع ويظهةر عةيهةا معةومةات تفيةد بةأا      

هةا  جةس  قد مت اخلرو  مةها بشةكل مؤقة    

 وسيتم استئةافها اخا:

 :لستخدم هةذا اخليةار إللهةاء اجلةسة       خروج

 احلالي  واخلرو  من لقط  البيع 

يوضه صفح  عمةيات اليت حتوي األوامر السابق :والشكل التالي   
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وذلة  كمةا يف   . عةد الضغط عة  زر مواد تظهر املواد بشكل قالم  عة  ميةني رارة  لقطة  البيةع    مواد: 

 الشكل التالي:

 
 معاجلة جلسات نقطة البيع: -4

 تسةةتخدم هةةذل الةافةةذة لعةةرض خمتةةةف جةسةةات البيةةع الةةيت متةة  مةةن خةةالل لقطةة  البيةةع           

 وعةد الضغط عة  معاجل  جةسات لقط  البيع تظهر الةافذة التالي  واليت حتوي ما يةي:

 



523 

 

 ويوجد لديةا اخليارات التالي : حالة اجللسة:

 :تتار هذا اخليار إذا رغبةا مبعرف  اجلةسات اليت فتح  وأغةق  ومل يتم فيها أي عمةية    فارغة

 أي بقي  فارغ   

 :لفعل هذا اخليار إذا رغبةا مبعرف  تفاصيل عن اجلةسات املفتوح   مفتوحة 

 :لفعل هذا اخليار إذا رغبةا مبعرف  تفاصيل عن اجلةسات اليت أغةق  ومل تعد مفتوح   مغلقة 

 : عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار اجلةسات اليت مت ترحيةه أي اليت مت إغالق صةدوقها مرحل 

 :اخليار يتم إظهار اجلةسات اليت مل يتم ترحيةها عةد تفعيل هذا غري مرحل 

: حندد من خالل هذا احلقل لقةاط البيةع املعرفة  عةة  قاعةدة بيالاتةةا والةيت لرغةب         نوع نقطة البيع

 مبعرف  تفاصيل عن اجلةسات اليت مت  فيها 

 : حندد من خالل هذين احلقةني جمةال رقمةي فيةتم عةرض اجلةسةات الةيت يقةع       من الرقم، إىل الرقم

 رقمها ضمن هذا اجملال الرقمي 

: حندد من خالل هذين احلقةني جمال زمين فيةتم عةرض اجلةسةات الةيت يقةع      من تاريخ، إىل تاريخ

 تارخيها ضمن هذا اجملال الزمين 

إذا رغبةا مبعرف  تفاصيل عن اجلةسات اليت كال  عمةة  رصةيدها االبتةدالي     عملة الرصيد االبتدائي:

الدوالر األمريكي يف هذا احلقل فيةتم عةرض اجلةسةات املطةوبة  والةيت بةدأت        الدوالر األمريكي فةدخل

 برصيد ابتدالي هو الدوالر 

حندد يف هذا احلقل اسم مستخدم ما فيتم عرض جةسات لقط  البيع اليت قام بإلشةالها  اسم املستخدم: 

 وعمل عةيها هذا املستخدم 

لسةةتخدم هةةذا الةةزر لعةةرض اجلةسةةات الةةيت  زر "عةةرض":

 طبق عةيها الشروط اليت وضعةاها ضمن احلقول السابق  تة

عةد الضغط عة  زر أعمدة تظهر عة  الشار   زر"األعمدة":

الةافذة التالي  اليت لقوم من خالهلةا باختيةار احلقةول الةيت     

لرغةةب بظهورهةةا كأعمةةدة يف تفاصةةيل اجلةسةةات الةةيت يةةتم 

عرضها ويتم مةن خةالل هةذل الةافةذة أيضةًا حتديةد ترتيةب        

ور األعمدة من خةالل حتديةد احلقةل ومةن ثةم حتريكةه       ظه

 بالسهمني الزرق يف أعة  يسار الشار  

 ميكةةا من خالل هذا الزر طباع  تقرير معاجل  اجلةسات  طباعة:
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: لقوم من خالل هةذين احلقةةني باختيةار العمةة  الةيت لرغةب بعةرض إمجةالي قيمة           العملة واملعادل

 ادل هذل العمة  بالةسب  لةعمة  األساسي  اجلةسات املعروض  عة  أساسها ومع

تعطيةا هةذل احلقةول معةومةات إحاةالي      اإلمجالي، إمجالي احلسم، ضريبة مضافة، إمجالي صايف: 

 إمجالي  جلميع اجلةسات وذل  من حي  القيم  مقدرة بالعمة  واملعادل املدخة  يف احلقةني السابقني 

زر األمين عةة  أحةد اجلةسةات الظةاهرة يف لافةذة معاجلة        ميكةةا من خالل الضغط بال تقرير اجللسة:

اجلةسات ومن ثةم الضةغط   

عة  "تقريةر اجلةسة " أا   

حناةةل عةةة  معةومةةات   

تفاةةةيةي  عةةةن اجلةسةةة  

املختةةةارة وذلةةة  كمةةةا يف 

 الشكل التالي:

 

 

 :)توليد قيد إغالق اجللسة( نقطة البيع ترحيل جلسة -9

برتحيل كاف  املبال  الةاجت  عن هذل اجلةس  إىل الاةةدوق   ميكةةا بعد إغالق جةس  لقط  البيع أا لقوم

الرليسي لةشرك  أو ما لسميه "صةدوق اإلغالق" حي  أله غالبًا ما يكوا صةدوق لقط  البيع مةفال عن 

صةدوق الشرك  وحباج  إىل ترحيل بشكل مستمر  يةوفر برلةامج امليةزاا دوت لة  لةمسةتخدم إمكالية        

ل آلي مع إعطاء املستخدم مرول  يف حتديد حسابات اإلغالق مةع مراعةاة حالة     القيام بهذل العمةي  بشك

 وجود لقص أو زيادة يف صةدوق لقط  البيع وترحيةها إىل احلسابات املةاسب  اليت خيتارها املستخدم 

وإا إعدادات عمةي  الرتحيل تبدأ من لافذة ألواع طرق الدفع اليت حتدثةا عةها سةابقًا وسةةعيد رةرحها    

 ا حي  حتوي هذل الةافذة كما هو واضه يف الشكل التالي عة  ما يةي:اخ

 : وهو رقم السجل الرمز

 : وهو االسم العربي لطريق  الدفع اسم

 : وهو االسم االلكةيزي لطريق  الدفع اسم التيي

 : وهي العمة  اليت يتم بها الدفع العملة

   إليه : وهو احلساب الذي يتم ترحيل املبال  املدفوعاحلساب
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: لدخل يف هذا احلقل لسب  العمول  واليت من املمكن أا تكوا مفروض  عة  النسبة -عمولة التحصيل

طريق  الدفع املعرف  وذل  يف بعه احلاالت واليت تعد بطاقات االلتماا من أكثرها ريوعًا كطريق  دفع 

 وذل  كما يظهر يف الشكل السابق 

 

خل يف هذا احلقل احلساب املدين لعمول  التحايل والذي هو يف : لداحلساب املدين –عمولة التحصيل

 معظم احلاالت حساب املاروف 

: لدخل يف هذا احلقل احلساب الدالن لعمول  التحايل والذي هو احلساب الدائن –عمولة التحصيل

 يف معظم احلاالت حساب العمول  املستحق  

 ا لسمه بإعادة األموال بواسط  طريق  الدفع املعرف  : لفعل هذا اخليار يف حال أردلا أالسماح باإلعادة

: لدخل يف هذا احلقل حساب الاةدوق الرليسي الذي يتم ترحيل صةدوق لقط  احلساب -اإلغالق

 البيع إليه 

 : لدخل يف هذا احلقل احلساب الذي يتم فيه إغالق الزيادة يف صةدوق لقط  البيع حساب الزيادة

 احلقل احلساب الذي يتم فيه إغالق الةقااا يف صةدوق لقط  البيع  : لدخل يف هذاحساب النقصان

بعد ررح الةافذة السابق  لةفرتض أله يوجد لديةا جةس  مغةق  فيها ثالث  إيااالت وكةل إياةال مببةة     

لرية سوري  من صةدوق الكةاش إىل   4966لرية سوري  ولريد ترحيل هذل اجلةس  أي ترحيل مبة   8966

ي عةدها لفته تقرير معاجل  جةسات لقط  البيع فتظهر هذل اجلةس  حي  لقوم بالضغط الاةدوق الرليس

 بالزر اليميين لةماوس عة  سطر اجلةس  ومن ثم تتار أمر "ترحيل اجلةس " كما يف الشكل التالي:
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 وعةد الضغط عة  ترحيل اجلةس  تظهر لافذة الرتحيل واليت حند من خالهلا األمور التالي :

 لدخل يف هذا احلقل تاريخ الرتحيل وهو غالبًا تاريخ اليوم  خ:التاري

يظهر بشكل تةقالي أسطر بطرق الدفع اليت مت استخدامها يف هذل اجلةس  مع صايف  أسطر طرق الدفع:

املبال  املقبوض  أو املدفوع  عة  هذل الطرق يف حقل "املبة " ويظهر أيضًا حسابات اإلغالق والزيادة 

اضي  حي  ميكةةا التحكم بها يف هذل الةافذة وتغيريها إا رغبةا بذل   ويظهر حقل والةقص االفرت

ميكةةا فيه إدخال املبة  الفعةي املوجود يف صةدوق الكاش أو صةدوق لقط  البيع والذي من املمكن أا 

ضًا أسفل يكوا يساوي أو أكرب أو أصغر من حقل املبة  أو صايف املبال  املقبوض  أو املدفوع   ويوجد أي

الةافذة زر "إضاف " إلضاف  طريق  دفع وزر "حذف" حلذف طريق  دفع من الطرق الظاهرة يف الةافذة وزر 

 "موافق" لةموافق  عة  عمةي  الرتحيل وزر "إلغاء األمر" إللغاء عمةي  الرتحيل 

 ت املثال السابق:وسةةاقش فيما يةي القيد املتولد عن الرتحيل يف احلاالت التالي وذل  بةاء عة  معطيا

 :6522احلالة األوىل: املبلغ الفعلي املوجود يف صندوق الكاش 

يف هذل احلال  تكوا لافذة الرتحيل كما تظهر بشكل افرتاضي وال لدخل إال تاريخ اليوم كما يف الشكل 

 التالي:
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 وبعد الضغط عة  "موافق" يتولد عن الرتحيل القيد التالي:

 

قيد إغالق املبة  املوجود يف صةدوق لقط  البيع يف الاةدوق الرليسي بدوا وجود لالحظ أله مت يف هذا ال

 أي لقص أو زيادة يف صةدوق لقط  البيع 

 :6622احلالة الثانية: املبلغ الفعلي املوجود يف صندوق الكاش 

 التالي:وتكوا لافذة الرتحيل كما تظهر يف الشكل  4466يف هذل احلال  لعدل حقل "املبة  الفعةي" إىل 
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 وبعد الضغط عة  "موافق" يتولد عن الرتحيل القيد التالي:

 

لالحظ أله مت يف هذا القيد إغالق املبة  الفعةي املوجود يف صةدوق لقط  البيع يف الاةدوق الرليسي وهو 

لرية سوري  وإغالقه يف  866لرية سوري  ومت معاجل  مبة  الةقص يف صةدوق لقط  البيع والبال   4466

 ساب الةقص ح
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 :6422احلالة الثالثة: املبلغ الفعلي املوجود يف صندوق الكاش 

 وتكوا لافذة الرتحيل كما تظهر يف الشكل التالي: 4666يف هذل احلال  لعدل حقل "املبة  الفعةي" إىل 

 

 وبعد الضغط عة  "موافق" يتولد عن الرتحيل القيد التالي:

 

املوجود يف صةدوق لقط  البيع يف الاةدوق الرليسي ومت  4966مبة   لالحظ أله مت يف هذا القيد إغالق

 لرية سوري  يف الاةدوق الرليسي وتسجيةها عة  حساب الزيادة  866أيضًا إغالق مبة  الزيادة والبال  
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 تقرير إيصاالت نقطة البيع: -4

جمموع  مةن إياةاالت   ميكةةا من خالل هذا التقرير احلاول عة  معةومات تفايةي  وذل  عة  مستوى 

لقط  البيع  وحتةوي لافةذة   

رروط التقرير كما هو واضةه  

يف الشةةكل التةةالي عةةة  مةةا  

 يةي:

 مةةةن تةةةاريخ، إىل تةةةاريخ:

لةةدخل يف هةةذين احلقةةةني   

جمةةااًل زمةيةةًا فيةةتم عةةرض   

اإلياةةةةاالت الةةةةيت يقةةةةع 

 تارخيها ضمن هذا اجملال الزمين 

ميكةةا من خالل هذين احلقةني أا حندد الوق  الذي يبدأ ويةتهي بةه التقريةر وذلة  يف     حقلي الوقت:

 اليومني الذين وضعا ضمن حقةي من تاريخ إىل تاريخ السابقني 

 حندد من خالل هذا احلقل حساب فيتم عرض اإليااالت املرتبط  بهذا احلساب  حساب العميل:

 مستخدم فيتم عرض اإليااالت اليت قام بها هذا املستخدم حندد من خالل هذا احلقل اسم املستخدم: 

 حندد من خالل هذا احلقل اسم اجلةس  فيتم عرض اإليااالت اليت مت  يف هذل اجلةس   :اجللسة

 حنةةةدد مةةةن خةةةالل هةةةذا الشةةةريط احلقةةةول الةةةيت سةةةتظهر يف التقريةةةر الةهةةةالي         احلقةةةول:

 وحتوي ما يةي:خيارات: 

  :م تفعيل هذا اخليار يظهر يف التقرير كل إياةال بشةكل مةفاةل    عةد عدإظهار اإلمجالي فقط

 وذل  كما يف الشكل التالي:
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أما عةد تفعيل هذا اخليار فتظهر معةومات إمجالي  عن كاف  اإليااالت ضمن الشةروط املوضةوع  وذلة     

 كما يف الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض اإليااالت الةقدي   اإليصاالت النقدية 

 عةد تفعيل هذا اخليار يتم عرض اإليااالت اخجة   اآلجل:اإليصاالت 

  :عةد تفعيل هذا اخليار يتم اظهار اإليااالت اليت مت تعةيقها وسةيتم  إظهار اإليصاالت املعلقة

 استعادتها وإكماهلا الحقًا 

 خالل هذا الشريط أا لفعل ألواع لقاط البيع اليت لرغب بعرض إيااالتها ميكةةا من أنواع نقاط البيع: 
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  الطلبياتسبعة عشر: نظام 

يعترب لظام الطةبيةات مةن األلظمة  األساسةي  واهلامة  يف الشةركات، حية  أا معظةم الشةركات تهةتم           

يم الطةبيةات املةواد   عة  بضالعها، كما ألها تهتم أيضًا مبوضوع تةظمبوضوع تةظيم الطبيات اليت تتةقاها 

اليت تطةبها من موردي الشرك   فمن اهلام جدًا أا تسجل الشرك  وتؤررف طةبيات الزبالن من موادهةا  

وأا تستخةص فيما بعد تقارير مفيدة تتعةق بةظام الطةبيات اخلاا بها  ويةوفر لظةام امليةزاا دوت لة      

ن حي  مرولته الكبرية جدًا حي  يتيه لةمحاسب  واملستودعات لةشركات لظام طةبيات فريد من لوعه م

لةشرك  تاميم لظام الطةبيات حبي  يتةاسب مع مراحل طةب البضاع  وتسةيمها يف الشةرك  ويةتم هةذا    

التاميم بشكل سة  وبسيط وضمن خيارات واسع  ويف واجه  رسومي  متميزة تعرب عن خط سري الةظةام  

تسجيل عدد غري حمدد من الطةبيات حبية  يةتم    ويتيه لظام الطةبيات لةمستخدمبشكل دقيق ومتميز  

 الةيت طةبهةا الزبةوا    وتفاصيل املوادتاريخ الطةبي  وتاريخ التسةيم املتفق والزبوا الذي طةب املواد  إدخال

وبعةدة   واليت من املمكن أا تكةوا قةد طةبة  عةة  عةدة مراحةل       من حي  األصةاف وكمياتها وأسعارها

واليت من املمكن أا تكوا دفعة  واحةدة أو    تأتي مرحة  تسةيم املوادومن ثم  فواتري ضمن الطةبي  الواحدة

تقارير هام  تتعةق جبةرد الطةبيةات والكمية  املتبقية  مةن كةل        ، ليعطيةا الةظام بالةهاي عة  عدة فواتري

كافة   مستقباًل يف حةال إغةالق   طةبي ، كما يعطيةا الربلامج توقعات مستقبةي  ملا سيكوا عةيه جرد املواد 

 الطةبيات وتسةيم كاف  املواد 

 ووتضمن قالم  الطةبيات ما يةي:

 رجرة الطةبيات: -8

ميكةةا من خالل رجرة الطةبيات تعريف ألظم  الطةبيات املوجودة يف رركتةا  وحتوي هذل الةافةذة كمةا   

 التالي : األزرارهو واضه يف الشكل التالي عة  
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 وتتضمن هذل احلقول ما يةي: حقول "أنظمة الطلبيات":

 يستخدم هذا الزر إلظهار التغريات اليت مت  عة  تعريف ألظم  الطةبيات  حتديث:

"إضةاف " تظهةر   يستخدم هذا الزر إلضاف  لظام طةبيات جديد  حي  أله عةد الضةغط عةة  زر    إضافة:

اليت لعرف من خالهلا لظام طةبيات جديد من خالل إدخال اسم الةظام واالسةم الالتةيين    الةافذة التالي 

 لةةظام ومالحظات حول تعريف هذا الةظام كما يوضه الشكل التالي:

 

يستخدم هذا الزر لفته بطاق  تعريف لظام الطةبيات السابق   وميكةةةا ذلة  مةن خةالل حتديةد       بطاقة:

 ومن ثم الضغط عة  زر "بطاق "  ابقًاطةبيات قد مت تعريفه سلظام 

وميكةةا ذل  من خالل حتديد لظام  يستخدم هذا الزر حلذف لظام طةبيات قد مت اضافته سابقًا حذف: 

 طةبيات قد مت تعريفه سابقًا ومن ثم الضغط عة  زر "حذف" 

مةن لظةام    ميكةةا من خالل هذين الزرين توليةد أو تعريةف لظةام طةبيةات جديةد الطالقةاً       نسخ، لصق:

طةبيات معرف سابقًا، وذل  من خالل حتديد لظام الطةبيات القديم والضةغط عةة  زر "لسةخ" ومةن ثةم      

الضغط عة  زر "لاق" فيتم توليد الةظام اجلديد والذي جيب أا لعةدل يف امسةه حتة  ال يكةوا امسةه      

 مطابق لةةظام القديم وحيدث خةط بني الةظامني 

 ذل احلقول ما يةي:وتتضمن ه ":النظام حتريرحقول "

 يستخدم هذا الزر إلظهار التغريات اليت مت  عة  تعريف مراحل ألظم  الطةبيات  حتديث:

حية  ألةه بعةد تعريةف لظةام       مرحة  إىل لظام طةبيات معرف سابقًا يستخدم هذا الزر إلضاف   إضافة:

الةظةام ومةن ثةم لضةغط زر     لةطةبيات يظهر هذا الةظام حت  حقول "حترير الةظام" فةقوم بتحديةد هةذا   

"إضاف " وذل  الضاف  أول مرحة  يف الةظام  ولةفرتض حال  لظةام طةبيةات مبيعةات بسةيط يتكةوا مةن       

مرحةتني مرحة  أوىل هي "طةب الزبوا" واليت عادة ما تكوا فةاتورة "طةةب مبيةع" ومرحةة  ثالية  هةي       

اتني املرحةتني لعرف أواًل لظام طةبيةات  ولتعريف ه "تسةيم الطةبي " واليت عادة ما تكوا فاتورة "مبيع" 

هو "لظام مبيعات" كما مر معةا يف الفقرة السابق ، ثم لعرف املرحة  األوىل يف الةظةام والةيت هةي "طةةب     
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وذلة  كمةا يوضةه الشةكل      "إضةاف  "الزبوا" من خالل حتديد "لظام مبيعات" ومن ثم الضةغط عةة  زر   

 التالي:

 

الةافذة التالي  واليت لدخل من خالهلا تعريف املرحة  األوىل يف لظةام   بعد الضغط عة  زر "إضاف " تظهر

الطةبيات واليت هي مرحة  "طةب الزبوا" واليت حتوي كما هو واضةه يف الشةكل التةالي عةة  احلقةول      

 التالي :

 

 وميثل اسم هذل املرحة  وليكن "طةب الزبوا"  االسم:

 وميثل االسم االلكةيزي هلذل املرحة   االسم الالتيي:

لدخل يف هذل احلقل لوع الفاتورة اليت جيب أا ترتبط بهذل املرحة ، أي لوع الفاتورة  نوع الفاتورة:

اليت سيتم فيها تسجيل طةبيات الزبالن، وعادة ما تكوا الفاتورة املرتبط  مبرحة  "طةب الزبوا" هي 
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ي تأثري حماسيب أو مستودعي وإةا يتم فيها فقط أررف  طةبات عبارة عن فاتورة طةب مبيع لي  هلا أ

وبطها مع لظام الطةبيات  والشكل التالي يبني إعدادات فاتورة "طةب مبيع" املرتبط  مع هذل الزبالن 

 املرحة :

 

لدخل يف هذا احلقةل فةاتورة مةاقةة  معرفة  عةة  الربلةامج وذلة  يف حةال كالة            نوع فاتورة املناقلة:

أي أا  داخةةي لةمةواد  املرحة  ممثة  بفاتورة مةاقة   ومثال ذل  يف حال كال  فاتورة الطةب هةي طةةب   

مواد من مستودع آخر يف الشرك  عةةدها سةتكوا فةاتورة تسةةيم     مستودع من مستودعات الشرك  قد طةب 

 عبارة عن فاتورة مةاقة  بدوا قيد يسةم مبوجبها مستودع ما املواد لةمستودع الذي طةب املواد املواد هي 

هذا احلقل عبارة عن حقل لةقراءة فقط يظهر فيه املرحة  السابق  لةمرحةة  الةيت لقةوم    املرحلة السابقة: 

 بتعريفها 

 لسجل يف هذا احلقل أي مالحظ  تتعةق بتعريف هذل املرحة  مالحظات: 

 وهةا يوجد خيارين اثةني: ا:يارات:

 لفعل هذا اخليار يف حال كال  املرحة  متثل تثبي  الطةبي   املرحلة متثل تثبيت طلب مواد:

لفعل هذا اخليار يف حةال كالة  هةذل املرحةة  متثةل رد لةطةةب السةابق أو         املرحلة متثل تسليم مواد:

أا حندد مرحة  "تثبي  الطةب" الةيت متثةل هةذل     تسةيم لةمواد املطةوب   وعةد تفعيل هذا اخليار جيب

 هلا  ًاتسةيماملرحة  
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 والشكل التالي يبني لافذة تعريف مرحة  "طةب الزبوا":

 

 ":طةب الزبواوالشكل التالي يبني لافذة تعريف مرحة  "تسةيم 

 

 

 ويابه بعدها ركل لظام الطةبيات كما يف الشكل التالي:
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 الطةبيات: إدخال -2

هةذا  بعد تعريف لظام الطةبيات السابق يابه هذا الةظام موجةود يف قالمة  "الطةبيةات" وبالضةغط عةة       

تظهر لافذة الةظام واليت ميكةةا من خالهلا فته طةبي  لةزبوا من خالل ادخال احلقةول املوجةودة    الةظام

 يف الةافذة التالي :
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 بشكل تةقالي يف حال تر  هذا احلقل فارغًا  للدخل يف هذا احلقل رمز الطةبي  أو يتم توليد الرمز:

لدخل يف هذا احلقل تاريخ فته الطةبي ، ويتم ادرا  تاريخ اليوم بشكل افرتاضي يف هذا  تاريخ الطلبية:

 احلقل 

لدخل يف هذا احلقل التاريخ املتوقع إلغالق الطةبي  أو التةاريخ املتفةق عةيةه مةع      تاريخ اغالق الطلبية:

 الزبوا إلغالق الطةبي   وأيضًا يتم إدرا  تاريخ اليوم بشكل تةقالي يف هذا احلقل 

 لدخل يف هذا احلقل مالحظ  معية  تتعةق بالطةبي  بشكل عام  مالحظات:

 ق الطةبي  لفعل هذا اخليار يف حال مت اغال إغالق:

"  يف أول مرحة  مةن  مبيعبعد إدخال احلقول السابق  لقوم حبفظ سجل الطةبي  ثم لضيف فاتورة "طةب 

وهي "طةب الزبوا"  ويوفر لظام الطةبيات يف برلامج امليزاا دوت لة  مرولة  واسةع  يف     مراحل الطةبي 

سةي  إلدخةال الفةاتورة عةة      طريق  إدخال فاتورة يف لظام الطةبيات، حي  ألةه يوجةد ثالثة  طةرق أسا    

 الطةبي  وهي:

 إضافة فاتورة جديدة من نافذة الطلبية: :الطريقة األوىل

ميكةةا ذل  من خالل الضغط عة  زر "جديد" واملوجود ضمن املرحة  لفسها  فمثاًل إلضاف  فاتورة "طةب 

"طةةب الزبةوا"    مبيع" ضمن طةبي  طارق الظاهرة يف الشكل السابق لضغط عة  زر "جديد" ضمن مرحةة  

 وذل  كما يف الشكل التالي:
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فتظهر لافذة الفاتورة لدخل يف هذل الفاتورة املةواد املطةوبة  مةن الزبةوا وكمياتهةا وأسةعارها كمةا يوضةه         

 الشكل التالي:

 
 فتظهر هذل الفاتورة يف لافذة الطةبي  كما يف الشكل التالي:
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 الفاتورة: الطريقة الثانية: إضافة فاتورة جديدة من نافذة

ميكةةا إضاف  الفاتورة السابق  من لافذة الفةاتورة لفسةها وذلة  بالةتقةال مةن قالمة  "فةاتورة" إىل فةاتورة         

"طةب مبيع" فةدر  يف حقل "حساب العميل" اسم الزبوا طارق فتظهر بشةكل تةقةالي لافةذة تةبني لةةا      

لريدها فيةتم ربةط هةذل الفةاتورة مةع      سجالت الطةبيات املفتوح  باسم الزبوا طارق فةختار الطةبي  اليت 

 طةبي  طارق كما يبني الشكل التالي:

 

 

 مالحظة هامة:

لكي تعمل اخلي  السابق  بشكل صحيه جيب أا لدخل إىل إعدادات فاتورة "طةب مبيع" ولفعل خيار 

 الطةبيات" وذل  كما يوضه الشكل التالي: ألظم "التفاعل مع 
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 مسجلة سابقًا بسجل الطلبية:ربط فاتورة الطريقة الثالثة: 

أحيالًا يتم تركيب مةظوم  الطةبيات عة  قاعدة بيالات حتوي فواتري مسجة  سابقًا ويرغب املستخدم يف 

ربط هذل الفواتري مع لظام الطةبيات، عةدها ميكةةةا أا لسةتخدم زر "ربةط فةاتورة" وذلة  لةربط فةاتورة        

( قد سةجة   8ابق أله يوجد فاتورة "طةب مبيع" رقمها )سابق  مع طةبي  الزبوا  ولةفرتض يف املثال الس

سابقًا ولريد ربطها مع طةبي  الزبوا طارق عةدها لدخل إىل سةجل طةبية  طةارق ولضةغط عةة  زر "ربةط       

 فاتورة" كما يوضه الشكل التالي:
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ل فتظهر الةافذة التالي  اليت حندد من خالهلا رقم فاتورة "طةب مبيع" اليت لرغب بربطها مع سج

 ( كما يوضه الشكل التالي:8الطةبي  السابق وليكن )

 

عةدها وبالعودة إىل سجل الطةبي  لالحظ أا هذل الفاتورة قد ارتبط  مع سجل الطةبي  وظهرت ضمن 

 املرحة  األوىل كما يوضه الشكل التالي:
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 :8مالحظ  

والةيت متثةل مرحةة  تثبية       إا الشرح السابق املتعةق بطرق إدخال الفواتري عة  مرحة  "طةب الزبةوا" 

يةطبق عة  إدخال الفواتري يف املراحل األخرى لةطةبي  واليت أهمها مرحة  تسةةيم املةواد أو    طةب الزبوا

 مرحة  رد الطةب 

  

 :2مالحظ  

إا إدخال فاتورة يف مرحة  رد الطةب أو مرحة  تسةيم املواد يتميز بفرق أساسةي وجةوهري عةن إدخةال     

اليت متثل تثبي  الطةب، وهذا الفرق اجلوهري واملهم هو أله عةةد إدخةال فةاتورة يف     الفاتورة يف املرحة 

مرحة  تسةيم املواد لةزبوا يقرتح لةا الربلامج بشكل تةقالي املةواد الةيت جيةب تسةةيمها لةزبةوا دوا أا      

بالطريقة   يتكةف املستخدم عةاء إدخال هذل املواد بشكل يدوي وذل  سواء كاا إدخال هذل الفاتورة يةتم  

 األوىل أم بالطريق  الثالي  والةتني مت ررحهما سابقًا  

ويتميز لظام اقرتاح املواد يف لظام الطةبيات بفاعةي  ودق  عالي   فكميات املواد املقرتح  تعرب عن كميةات  

املواد اليت جيب أا يتم تسةيمها لةزبوا حبي  يتم إغالق طةبيته بشكل كامل  وهةا يأخذ الةظةام بعةني   

يعطةي الةظةام مرولة  لةمسةتخدم     االعتبار حالتني مهمتني جدًا عةد اقةرتاح كميةات املةواد وهمةا: أواًل:     

حبي  ميكةه تغيري الكميات اليت مت اقرتاحها حبي  يتمكن املسةتخدم مةن القةاا الكميةات املقرتحة       
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لةزبةوا يأخةذ الةظةام    وذل  لعمل تسةيم جزلي لةمواد  ثاليًا: عةد اقرتاح كميات املةواد الةالزم تسةةيمها    

بعني االعتبار إمكالي  وجود تسةيمات جزلي  سابق  لةطةبية  حبية  يةتم اقةرتاح كميةات املةواد لتكةوا        

   مكمة  لةتسةيمات اجلزلي  السابق   

 

 معاجل  الطةبيات: -3

ميكةةا من خالل لافذة معاجل  الطةبيات استعراض كاف  سجالت الطةبيات اليت مت تسةجيةها  وحتةوي   

إلجةراء عمةية  تاةفي  عةة  سةجالت      الةافذة جمموع  من حقول الشروط اليت ميكةةةا اسةتخدامها    هذل

الطةبيات الظاهرة يف هذل الةافذة  وحتوي هذل الةافةذة كمةا هةو واضةه يف الشةكل التةالي عةة  احلقةول         

 التالي :

 
 

حندد يف هذين احلقةني جمال زمين فيتم استعراض سجالت الطةبيةات الةيت    تاريخ الطلبية: من، إىل:

 يقع تارخيها ضمن هذا اجملال الزمين 

حندد يف هذين احلقةني جمال زمين فيتم استعراض سجالت الطةبيات  الطلبية: من، إىل:إغالق تاريخ 

 اليت يقع تاريخ إغالقها ضمن هذا اجملال الزمين 

حندد يف هذين احلقةني جمال رقمي فيتم اسةتعراض سةجالت الطةبيةات الةيت      : من، إىل:رمز الطلبية

 ضمن هذا اجملال الزمين  رمزهايقع 
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حندد يف هذا احلقل لظام لةطةبيةات فيةتم اسةتعراض سةجالت الطةبيةات املسةجة  ضةمن هةذا          النظام:

 الةظام 

ةبيةات املسةجة    ل مةا فيةتم اسةتعراض سةجالت الط    ية حندد يف هذا احلقل حسةاب عم  حساب العميل:

 لاا  هذا العميل 

 وهةا يوجد اخليارات الثالث  التالي :إظهار الطلبيات: 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار سجالت الطةبيات املغةق   املغلقة 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم اظهار سجالت الطةبيات اليت مل يتم اغالقها بعد  غري املغلقة 

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم إظهار كاف  سجالت الطةبيات املغةق  وغري املغةق   الكل 

 عةد الضغط عة  هذا الزر يتم استعراض سجالت الطةبيات اليت تةطبق عةيها الشروط السابق   عرض:

ميكةةا من خالل األعمدة حتديد األعمةدة الةيت جيةب أا تظهةر يف لافةذة املعاجلة  والةتحكم         األعمدة:

ب هذل األعمدة  فعةد الضغط عة  هذا الزر تظهر الةافذة التالي  اليت حتةوي األعمةدة والةيت متثةل     برتتي

معةومات الطةبي  وميكةةا من خالل هذل الةافذة أا لفعل أو لةغي تفعيل أي حقةل أو لغةري ترتيةب هةذا     

 احلقل كما توضه الةافذة التالي :

 
املعةومةات املتعةقة  بسةجالت الطةبيةات الةيت تظهةر يف هةذل        ميكةةا من خالل هذا الزر طباع   طباعة:

 الةافذة 

 الزر إغالق لافذة معاجل  الطةبيات  هذاميكةةا من خالل  إغالق:
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 جرد الطةبيات: -4

بالطةبيات اليت مت تسجيةها لةزبالن ومةن أهمهةا    يعطيةا تقرير جرد الطةبيات معةومات هام  جدًا تتعةق

ما هي املواد اليت مت طةبها وما هي الكميات املطةوب  من كل مادة وما هي الكميات اليت مت تسةيمها مةن  

 كل مادة إضاف  إىل لسب  تةفيذ التسةيم من كل مادة 

 ضه الشكل التالي:وحتوي لافذة تقرير "جرد الطةبيات" عة  احلقول والشروط التالي  كما يو

 

حندد يف هذين احلقةني جمال زمين فيتم عةرض جةرد لةطةبيةات الةيت يقةع       تاريخ الطلبية: من، إىل:

 تارخيها ضمن هذا اجملال الزمين 

حندد يف هذين احلقةني جمال زمين فيتم عرض جرد لةطةبيةات الةيت    الطلبية: من، إىل:إنتهاء تاريخ 

 ل الزمين يقع تاريخ إغالقها ضمن هذا اجملا

 حندد يف هذا احلقل سجل طةبي  ما فيتم عرض تقرير جرد الطةبيات هلذل الطةبي  فقط  الطلبية:

املسةجة  لاةا  هةذا     عرض جرد لةطةبياتل ما فيتم يحندد يف هذا احلقل حساب عم حساب العميل:

 العميل 

املادة فقط دوا غريها من  فيما خيص هذلحندد يف هذا احلقل مادة ما فيتم عرض جرد لةطةبيات  املادة:

  املواد 

 وهةا يوجد اخليارات الثالث  التالي :إظهار الطلبيات: 

 :املغةق   عرض جرد لةطةبياتعةد تفعيل هذا اخليار يتم  املغلقة 
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 :اليت مل يتم اغالقها بعد  عرض جرد لةطةبيات عةد تفعيل هذا اخليار يتم غري املغلقة 

 :كاف  الطةبيات املغةق  وغري املغةق  عرض جرد ل عةد تفعيل هذا اخليار يتم الكل 

ميكةةا من خالل رريط حقول الطةبي  أا حندد معةومات الطةبي  اليت لرغب بظهورهةا  حقول الطلبية: 

 يف هذا التقرير 

اليت لرغب بظهورها يف هةذا   املادةأا حندد معةومات  املادةميكةةا من خالل رريط حقول حقول املادة: 

 التقرير 

ميكةةا مةخ خالل هةذا الشةريط أا حنةدد لظةام طةبيةات أو أكثةر فيةتم عةرض جةرد          أنظمة الطلبيات: 

 لةطةبيات املسجة  ضمن األلظم  اليت مت حتديدها 

  التقريرعةد الضغط عة  هذا الزر يتم استعراض  عرض:

 عةد الضغط عة  هذا الزر يتم طباع  التقرير مباررة  طباعة:

 هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير عةد الضغط عة   إغالق:

 مثال عة  ظهور هذا التقرير:

 96بفرض ألةا سجةةا طةبي  لةزبوا طارق من مادتني هما الربتقال واخليار حي  أا الزبوا طةارق طةةب   

 89ك  خيار، ومت بعد ذل  تسةيم الزبوا طارق جزء من هذل الطةبي  عبارة عةن   826ك  برتقال وطةب 

 ك  خيار  عةدها سيظهر تقرير جرد الطةبيات كما يوضه الشكل التالي: 69ك  برتقال و 
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 مالحظ  هام :

ميكةةا الوصول أيضًا إىل تقرير جرد طةبي  معية  من خالل زر "العمةيات" يف لافذة الطةبي  والذي حيوي 

 عة  أمر "جرد الطةبيات" كما يوضه الشكل التالي:

 

 جرد املواد مع الطةبيات: -9

هذا التقرير معةومات هام  جدًا عن جرد املواد فيما لو مت تسةيم كاف  الطةبيات اخا، أي مبعةة   يعطيةا 

 آخر يعطيةا هذا التقرير معةومات عن اجلرد املستقبةي لةمواد يف حال اعتبار كاف  الطةبيات مغةق  

يةو برتقةال، وبفةرض   ك 816كيةو خيار و  266فبفرض اعتبار بيالات املثال السابق وبفرض ألةا اررتيةا 

لف  بيالات الطةبي  السابق  لةزبوا طارق  عةدها يتبني لةا الفرق بني تقرير جرد املةواد العةادي وتقريةر    

 جرد املواد مع الطةبيات من خالل األركال التالي :
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 تقرير "جرد مواد":

 

 تقرير "جرد مواد مع الطةبيات":

 

الطةبيات" أا كميات املةواد تظهةر أقةل مةن الكميةات يف تقريةر "جةرد        لالحظ يف تقرير "جرد املواد مع 

مواد" والذي ميثل اجلرد الفعةي وذل  ألا تقرير "جرد املواد مع الطةبيةات" يعتةرب أا كافة  الطةبيةات     

 اليت مل تسةم موادها بعد قد مت تسةيمها فعاًل 

 جرد مواد أفقي مع الطةبيات: -6

 الطةبيات ولكن تظهر الكميات يف املستودعات كأعمدة يف التقرير وهو لف  تقرير جرد املواد مع  
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 نظام األرشفة عشر: مثانية

 

 ميزة أرشفة أي نوع من أنواع امللفات مع سجالت الربنامج

توفر بعه الربامج اساسبي  لةمستخدم إمكالي  إرفاق صورة لةمادة أو صورة لةحساب    اخل  ويف 

ج امليزاا دوت ل  لةمحاسب  واملستودعات فقد طورلا آلي  جديدة لةتعامل سعيةا املستمر لتطوير برلام

مع موضوع أررف  املةفات مع سجالت الربلامج حبي  تكوا رامة  ملعظم سجالت الربلامج كبطاق  

املادة وبطاق  احلساب وبطاق  العميل والفاتورة وسةد القيد وسةد القيد املخاص والورق  التجاري  

ت الربلامج هذا من جه ، ومن جه  أخرى مت تطوير هذل امليزة حبي  تكوا رامة  وغريها من سجال

ملعظم ألواع املةفات كالاور مبختةف صيغها ومةفات الفيديو واإلكسةوالوورد ومةفات املضغوط  أو غري 

املضغوط ، ومت إعطاء املستخدم حري  يف اختيار طريق  اضاف  هذل املةفات حبي  ميكن لةمستخدم 

فتها عة  قاعدة البيالات أو عمل رابط فقط بيةها وبني قاعدة البيالات حت  ال تشكل ضغطًا عة  إضا

حجم قاعدة البيالات، ومت أيضًا وضع ضوابط عة  عمةي  األررف  من حي  حجم املةفات املرفق  وميكن 

رير هام جدًا لةمستخدم التحكم بهذل الضوابط وتكبريها أو تاغريها حسب املطةوب، كما مت اضاف  تق

الستعراض املةفات اليت مت إرفاقها مع سجالت الربلامج وحتوي هذل الةافذة عة  رروط واسع  ومرل  

 متكن املستخدم من الوصول إىل املةفات املرفق  املطةوب  بأسهل الطرق املمكة  

 كيفية أرشفة ملف مع سجل من سجالت الربنامج: -1

حمدد من سجالت الربلامج من خالل فته السجل  ميكةةا أررف  أي مةف من املةفات مع سجل

 املطةوب ومن ثم الضغط عة  زر املرفقات كما يبني الشكل التالي حي  يظهر يف عدة أمور وهي:

 ويوجد ثالث  خيارات إلضاف  أي مةف مرفق وهي: إضافة:

 :ميكةةا من خالل هذل الطريق  إرفاق مةف بالسجل احلالي حبي  يتم ختزين لسخ   من ملف

من هذا املةف عة  قاعدة البيالات وعةدها يابه بإمكالةا حذف املةف املرفق األصةي من مسارل 

السابق دوا أا يؤثر ذل  عة  املةف املرفق  هذل الطريق  متكةةا من االحتفاظ باملةفات املرفق  

ت عة  قاعدة بيالاتةا ولكةها تشكل ضغطًا عة  حجم قاعدة البيالات يف حال كاا حجم املةفا

 املرفق  كبري  

 :ميكةةا من خالل هذل الطريق  من إرفاق صورة مع السجل احلالي بواسط   من ماسح ضوئي

سحب لسخ  عن هذل الاورة عن طريق املاسه الضولي بشكل مبارر  ومتاثل هذل الطريق  يف 

 اإلرفاق الطريق  السابق  من حي  أا املةف املرفق يابه جزءًا من قاعدة البيالات 
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 ميكةةا من خالل هذل الطريق  إرفاق مةف بالسجل احلالي حبي  يتم فقط  ط مبلف:ارتبا

ختزين رابط هذا املةف عة  قاعدة البيالات دوا ختزين املةف كاماًل، وعةدها يف حال مت 

حذف املةف املرفق األصةي من مسارل السابق ال يبق  موجود يف الربلامج كمةف مرفق ومن هةا 

اختيار هذل الطريق  فيقع عة  عاتق املستخدم أا حيتفظ باملةفات املرفق   جيب التةويه أله عةد

عة  جمةد حمدد يف أقراا الكمبيوتر وأا يقوم باالحتفاظ بهذا اجملةد بشكل جيد  هذل 

الطريق  متكةةا من إرفاق مةفات عة  قاعدة بيالاتةا بدوا أا تشكل أي ضغط عة  قاعدة 

 فات املرفق  البيالات بغه الةظر عن حجم املة

 
 

ميكةةا من خالل هذل الةافذة أا لتحكم باملةفات املرفق  املوجودة من حي  اإلضاف  واحلذف  :إدارة

وتغيري االسم والعرض واحلفظ يف مسار آخر عة  األقراا  وحتوي هذل الةافذة كما هو واضه يف الشكل 

 التالي عة  األمور التالي :
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 الزر إضاف  مةف مرفق جديد إىل السجل احلالي اضاف : ميكةةا من خالل هذا 

حترير: ميكةةا من خالل هذا الزر حترير املةف املرفق حبي  ميكةةا تغيري امسه أو تغيري املةف املرفق 

 من خالل تغيري مسارل كما توضه الةافذة التالي :

 حذف: ميكةةا من خالل هذا الزر حذف املةف املرفق 

 الزر استعراض املةف املرفق عرض: ميكةةا من خالل هذا 

 حفظ باسم: ميكةةا من خالل هذا الزر حفظ لسخ  من املةف املرفق عة  أقراا الكمبيوتر 

 

 وإعدادات خاصة بعملية األرشفة: كيفية وضع ضوابط  -0

ميكةةا وضع ضوابط لعمةي  األررف  من لافذة اإلعدادات العامة  مةن صةفح  األررةف  حية  ميكةةةا مةن        

الافح  حتديد رقم حبي  يةبهةا الربلامج يف حال جتاوز حجم املةف املرفق لةرقم اسدد أو خالل هذل 

ميكةةا حتديد رقم حبي  ميةعةا الربلامج يف حال جتاوز حجم املةف املرفق لةرقم اسدد من إرفةاق هةذا   

 املةف  والشكل التالي لةتوضيه:
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 مالحظ  هام :

حجم التةبيه أقةل مةن حجةم املةةع  فمةن املةطقةي مةثاًل أا يةبهةةا         يف احلقةني السابقني جيب أا يكوا 

كيةةو   966كيةو باي  وأا ميةعةا من إضافته عةدما يكوا حجمه  866الربلامج عةدما يكوا  حجم املةف 

 باي  ولكن العك  غري مةطقي أبدًا 

 

 استعراض امللفات اليت مت أرشفتها من خالل تقرير معاجلة الوثائق: -2

راض كاف  املةفات اليت مت أررفتها من خالل لافذة معاجل  الوثالق وحتوي هذل الةافذة ميكةةا استع

عة   جمموع  متةوع من الشروط واليت متكةةا من إجراء عمةي  تافي  عة  املةفات املرفق  الظاهرة يف 

 هذل الةافذة  حي  حتوي هذل الةافذة كما هو واضه يف الشكل التالي عة  احلقول التالي :
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 ميكةةا أا حندد يف هذا احلقل اسم فيتم عرض املةفات املرفق  اليت حتمل هذا االسم  اسم امللف:

 حندد يف هذا احلقل مسار فيتم عرض املةف املرفق الذي مية  هذا املسار  مسار امللف:

هذا أكرب من: حندد يف هذا احلقل رقم فيتم عرض املةفات املرفق  اليت حجمها أكرب من  حجم امللف:

 حندد يف هذا احلقل رقم فيتم عرض املةفات املرفق  اليت حجمها أصغر من هذا الرقم    الرقم  أصغر من:

حندد يف هذين احلقةني جمال زمين فيتم عرض املةفات املرفق  اليت مت إضافتها  من تاريخ، إىل تاريخ:

 يف هذا اجملال الزمين 

املرتبط فيه املةف املرفق كالفاتورة أو بطاق  املادة    اخل  حندد يف هذا احلقل لوع السجل  نوع األب:

 فعةد حتديد بطاق  املادة مثاًل يتم عرض املةفات اليت مت إرفاقها مع مجيع بطاقات املواد 

ميكةةا من خالل هذا احلقل وضع وصف لبطاق  املادة املطةوب  مثاًل أو بطاق  احلساب  وصف األب:

 املرفق  املتعةق  بهذل البطاق  فقط  املطةوب فيتم عرض املةفات

ميكةةا من خالل هذا احلقل أا تتار مثاًل لوع اإلضاف  من مةف فيتم عرض املةفات  طريقة اإلضافة:

 اليت مت إرفاقها بهذل الطريق  فقط دوا اظهار املةفات اليت مت إرفاقها بالطرق األخرى 

ةف ما فيتم عرض املةفات املرفق  اليت تةتمي ميكةةا من خالل هذا احلقل حتديد لوع م نوع امللف:

لذات الةوع  مع مالحظ  أله ال يظهر يف هذل الةافذة ألواع افرتاضي  بل يظهر مجيع ألواع املةفات اليت 

 مت إضافتها  

 عرض: نقوم من خالل هذا الزر باستعراض امللفات املرفقة وفق الشروط السابقة.
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التحكم باألعمدة اليت ستظهر بالتقرير من خالل تفعيةها يف لافذة ميكةةا من خالل هذا الزر  األعمدة:

األعمدة وميكةةا أيضًا التحكم برتتيب ظهور هذل األعمدة من خالل األسهم الزرق الظاهرة يف الةافذة 

 التالي :

 
 

 ميكةةا من خالل هذا الزر طباع  املعةومات الظاهرة يف التقرير السابق طباعة: 

 مالحظة:

يضًا يف الةافذة السابق  أا حندد أي سطر من أسطر املةفات املرفق  الظاهرة يف هذا التقرير وأا ميكةةا أ

 لستخدم قالم  الزر اليميين لةقيام ببعه العمةيات عة  املةف املرفق اسدد وأهمها:

 لعرض املةف املرفق عرض: 

 لتحرير اسم ومسار املةف املرفق حترير: 

 رفق عة  أحد أقراا الكمبيوتر حلفظ املةف املحفظ باسم: 

 حلذف املةف املرفق حذف: 

 لفته السجل املرفق فيه هذا املةف فتح األب: 

 لةسخ سطر معةومات املةف املرفق الظاهر يف هذا التقرير نسخ: 
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 برنامج امليزان يفوطريقة تطبيقها  متقدمةحاالت  مالحق: :عشر تسعة

 تدوير قاعدة البيانات: -1

 البيالات جيب إتباع اخلطوات التالي : لتدوير قاعدة

 أواًل: ا:طوات على القاعدة القدمية:

 أخذ لسخ  احتياطي  عن قاعدة البيالات  -8

" مةن قالمة    معاجلةة الفةواتري  التأكد من أا مجيةع الفةواتري مرحةة  ومثبتة  وذلة  مةن لافةذة "        -2

 " فاتورة"

 
 

" إعادة تثبيت الفةواتري " - "عمليات الفواتري" -" املوادإعادة تثبي  الفواتري وذل  من قالم  " -3

 وذل  من أجل تدقيق احتساب كةف  املواد 
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معاجلةة سةندات   " -"القيةود"  التأكد من أا مجيع القيود اساسةبي  مرحةة  وذلة  مةن لافةذة       -4

 كما يف الشكل التالي:" القيد

 

إعةادة  " - "القيةود عمليةات  " - "حماسةبة رصةدة وذلة  مةن قالمة  "    األسةاب  احتطةب إعةادة   -9

 " احتساب األرصدة
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طةب تقرير اجلرد لكل مستودع، والتأكد من أا اجلرد صةحيه، والتأكةد مةن عةدم وجةود مةواد        -6

 .وجود فرق بني جرد الربلامج واجلرد الفعةةي، فيجةب معاجلتهةا   حال سالب  يف أي مستودع، ويف 

"، لتاحيه جرد كةل مسةتودع،   مواد" من قالم  "مقارنة جرد املستودعاالستعال  بةافذة " ةاوميكة

ستطيع من خالل هذل الةافذة توليد فواتري التاحيه آليًا، حية  يةتم عةرض مجيةع املةواد      حي  ل

والكميات املوجودة يف كل مستودع، ثم لدخل اجلرد الفعةي لةمواد خمتةف  الرصةيد إمةا بالزيةادة أو    

املستودع باملواد الةاقا  بشةكل آلةي، وثةم    توليد فاتورة إدخال حبي  يتم زيادة ب ثم لقومالةقااا، 

 توليد فاتورة اإلخرا  حبي  يتم إلقاا املواد الزالدة يف املستودع بشكل آلي 

 لتأكد من وجود فاتورة "امسها بضاع  آخر مدة"  -5

بعد التأكد من وجود هذل الفاتورة، جيب فته بطاق  لوع هذل الفاتورة والتأكد من أا فئتها هي  -1

 ة" حارًا، ولتأكد من ألها ال تولد قيد كما يف الشكل:"بضاع  آخر مد
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، وألها  "، وفئتها "بضاع  أول مدة"بضاع  أول مدة"كما جيب التأكد من وجود فاتورة امسها  -9

  ال تولد قيد أيضًا

" مةن  املةواد بعد التأكد من صح  اجلرد، لقوم بتوليد فاتورة بضاع  آخر املدة، وذل  من قالمة  "  -86

"، حبي  يتم توليد فاتورة بضاع  آخةر  توليد فاتورة بضاعة آخر املدة" - "الفواتري عملياتلافذة "

 .مدة لكل مستودع من املستودعات
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 ا هذل القيم  ستطةب مةا الحقًا اع  أخر املدة عة  ورق  خارجي  أللسجل القيم  الةهالي  لبض -88

ممكن أا لضيفه يف املطاليةب  يف رجرة احلسابات لقوم بتعريف حساب األرباح املدورة وهو حساب  -82

 كما يف الشكل التالي: الثابت  جبالب حساب رأس املال و يكوا حسابه اخلتامي امليزالي 

 

 :مالحظة

يف حال كاا لديةا أكثر من فرع من املمكن أا لعتمد لف  احلساب لألرباح املةدورة يف حةال أردلةا دمةج     

ة خر فيجب تعريةف حسةابات أربةاح مةدور    القيام بفال أرباح كل فرع عن اخ األرباح أما يف حال  أردلا

 السابق   لكل فرع عة  حدة وبةف  الطريق 

 لةشئ لسخ  احتياطي  لقاعدة البيالات  -83

 " مةن لةوع  إنشةاء قاعةدة بيانةات جديةدة    " -" ملةف لةشئ قاعدة بيالات جديدة وذل  من قالم  " -84

 "Empty"يدة، مثاًل "، باسم جديد مةاسب لةسة  اجلدData0212". 
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 ثانيًا: ا:طوات على القاعدة اجلديدة:

 .املةشأة اجلديدةلتال بقاعدة البيالات  -89

 كما يف الشكل التالي:"تدوير قاعدة البيالات"،  ثم "التالي"  -من قالم  "أدوات"  لةتقل -86

 

ولكتب كةم  املرور يف حةال  ثم حندد اسم قاعدة البيالات املراد تدوير حساباتها )القاعدة القدمي (، 

 ثم لضغط التالي كما يف الشكل التالي: وجودها

 

"اسةترياد بيالةات املةواد" و "اسةترياد     بعد ذل  املعةومات اليت لريد اسةتريادها حية  لفعل  وحندد 

لفعةل أيضةًا   بيالات املستخدمني والاالحيات" يف حال وجةود مسةتخدمني معةرفني يف الربلةامج، و    

هذل الةماذ  عةد اسةتخدام الشةرك  لةظةام     " وذل  يف حال وجود يالعمةي  التاةيع"استرياد ةاذ  

 كما يف الشكل التالي: "التالي" التاةيع  ثم لضغط
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وبشكل أساسي تاريخ بدايتها وتةاريخ لهايتهةا    حندد الفرتة اساسبي  لقاعدة البيالات اجلديدة ثم

 كما يف الشكل التالي:

 

 كما يف الشكل التالي: ا توليد سةد قيد افتتاحي أم الثم حندد فيما إذا أردل
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لةقاعدة اجلديدة وتكوا عة   د احلسابات اخلتامي  املراد لقل أرصدة احلسابات التابع  هلاثم حند 

 كما يف الشكل التالي: األغةب "امليزالي "

 

 عةة  قاعةدة البيالةات   ثم حندد الفروع املراد تدوير بيالاتها يف حال وجةود أكثةر مةن فةرع لةشةرك       

 القدمي  

والذي عرفةةال يف اخلطةوة رقةم     مدورة"حساب "أرباح حندد حساب األرباح واخلسالر وهو مثاًل ثم  

، يتم إغالق صايف الربه أو اخلسارة الةاجت  عن السة  السابق  يف هذا احلسابحي  ( السابق  82)

املدة وهي تساوي جمموع فواتري بضاع  وحندد "حساب بضاع  أول املدة" ولدخل قيم  بضاع  أول 

 "التةالي" لضةغط  ثم  (88) آخر املدة املولدة يف القاعدة السابق  املدورة واليت سجةةاها يف اخلطوة رقم

 كما يف الشكل التالي:
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أم ال حي أله عةد تفعيةل   توليد فواتري بضاع  أول املدة يف القاعدة اجلديدةفيما إذا رغبةا بحندد ثم 

لقل فواتري بضاع  آخر املدة اليت كةةا قةد ولةدلاها    يتم  "توليد فواتري بضاع  أول املدة -م لع"خيار 

ويةتم تفعيةل هةذا اخليةار كمةا يف       مةدة، يف القاعدة السابق  إىل القاعدة اجلديدة كفواتري بضاع  أول 

 الشكل التالي:

 

الكمةال عمةية  التةدوير كمةا      ثم تظهر لافذة لتأكيد عمةي  البدء بالتدوير لضغط فيهةا عةة  "التةالي"   

 يوضه الشكل التالي:

 

"قيةد   -بعد التهاء عمةي  التدوير، لستطيع مشةاهدة القيةد االفتتةاحي املولةد مةن قالمة  "القيةود"         -85

" والذي حيوي عة  أرصدة حسابات امليزالية  إضةاف  حلسةابي بضةاع  أو املةدة واألربةاح       افتتاحي

  لةشرك  عبارة عن خالص  السة  السابق املدورة، والذي ميثل ميزالي  افتتاحي  
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"بضاع  أول املةدة" أا لشةاهد أرصةدة املةواد املوجةودة يف املسةتودع        - ولستطيع من قالم  "فاتورة" -81

  واملةقول  من فواتري بضاع  آخر املدة لةسة  السابق  وأسعار الكةف  لكل مادة

عد القيام بأي تعديل عة  كمية  أو  ب يف حال احلاج  لةتعديل عة  فاتورة بضاع  أول املدة، فيجب -89

أا لعدل رصيد بضاع  أول املدة يف القيد االفتتاحي بةف  القيم  حبي  جيب أا يكةوا   كةف  املواد

 إمجالي فواتري بضاع  أول املدة مساوي لرصيد بضاع  أول املدة يف القيد االفتتاحي 

 مالحظ  هام :

يف حال كاا ألي حساب يف القاعدة القدمي  رصيد ومل يتم تدويرل إىل القاعدة اجلديدة فتكوا هةا  

مشكة  يف عالدي  هذا احلساب )حسابه اخلتامي( يف بطاقته  فمثاًل حسابات الزبالن جيب أا يكوا 

صيد يف القاعدة حسابها اخلتامي ميزالي  ويف حال مل جند لةزبوا رصيد يف القاعدة اجلديدة وكاا له ر

القدمي  فيمكن أا يكوا هةا  خطأ يف وضع احلساب اخلتامي هلذا الزبوا بالذات فعةد وضع حساب 

ختامي له متاجرة أو أرباح وخسالر فال يتم تدويرل ويعترب مثةه مثل باقي املااريف واإليرادات تغةق 

 يف حساب األرباح املدورة   
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 :ربنامج امليزاناستخدام داالت االكسل ا:اصة ب  -0

 ميزة تصميم تقارير خمصصة باستخدام داالت االكسل ا:اصة بامليزان:

توفر معظم الربامج اساسبي  لةمستخدم إمكالي  استرياد بيالات كشجرة املواد من اإلكسل أو إمكالي  

املستمر لتطوير تادير التقارير عة  اإلكسل وهذا ما يوفرل أيضًا برلامج امليزاا دوت ل   ويف سعيةا 

برلامج امليزاا دوت ل  لةمحاسب  واملستودعات فقد طورلا آلي  جديدة لةتعامل مع برلامج اإلكسل من 

خالل إضاف  داالت عة  برلامج اإلكسل ميكةها إحضار معةومات من قاعدة البيالات بشكل مبارر دوا 

ب، االسم الالتيين لةحساب، فته الربلامج، وهذل املعةومات هي رقم حساب، االسم العربي لةحسا

رصيد حساب، الرصيد االفتتاحي حلساب، رصيد حساب بدوا القيد االفتتاحي، جرد املواد  إا 

الداالت السابق  متكن املستخدم من صياغ  كم كبري من التقارير  وتعطي هذل الطريق  يف صياغ  التقارير 

تاميم أي تقرير واستخدام إمكالات برلامج باالعتماد عة  برلامج اإلكسل مرول  كبرية لةمستخدم يف 

 اإلكسل كامة  يف إجراء أي عمةيات عة  املعةومات اسضرة من قاعدة البيالات من خالل الداالت 

 تفعيل امليزة من خالل برنامج اإلكسل:

 وهي تةفذ ملرة واحدة بعد تةايب برلامج امليزاا دوت ل  عة  احلاسب، وفق اخلطوات التالي :

  برلامج اإلكسل لشغل 

 التالي: من زر "ختايص رريط أدوات الوصول السريع" لضغط عة  "أوامر إضافي " كما يف الشكل 

 
 :لةتقل إىل لافذة "الوظالف اإلضافي " ومن ثم لضغط عة  زر "التقال" كما يف الشكل التالي 
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  الشكل التالي:فتظهر لافذة الوظالف اإلضافي  لضغط يف هذل الةافذة زر "استعراض" كما يف 

 
  "  لقوم باختيار املةف اخلاا بالربط مع اإلكسل املسةمMizanNet.xla  والحقتةه ""xla" ،

واملوجود يف جمةد برلامج امليزاا الذي يظهر عة  األقراا بعد تةايب الربلامج والذي يكةوا عةادة   

كمةا يف   C:\Program Files\HadaraSoft\Mizan .NETبشكل افرتاضي التالي: 

 األركال التالي :
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لالحظ عةدها أا هةا  وظيف  إضافي  قد مت إدراجها وهي 

MizanNet :كما يوضه الشكل التالي 

 

 

 

 

 

 

 

عةد إضاف  الوظيف  السابق  لالحظ أله 

مت إضاف  داالت جديدة إىل برلامج 

اإلكسل خاص  بربلامج امليزاا دوت ل  

الت لةمحاسب  واملستودعات يف قسم الدا

اخلاا بالداالت املعرف  من قبل 

 املستخدم كما يوضه الشكل التالي:
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 الداالت األساسية املستخدمة يف برنامج امليزان:

 وظيفتها اسم الدال 

MNGetAccountBalance وتعين إحضار رصيد حساب 

MNGetAccountBalanceDB  وتعين إحضار رصيد حساب من قاعدة بيالات

 حمددة

MNGetAccountBalanceWithoutOp

ening 
وتعين إحضار رصيد حساب بدوا الرصيد 

 االفتتاحي

MNGetAccountBalanceWithoutOp

eningDB 
وتعةةين إحضةةار رصةةيد حسةةاب بةةدوا الرصةةيد    

 االفتتاحي من قاعدة بيالات حمددة

MNGetAccountCode وتعين إحضار رمز حساب 

MNGetAccountCodeDB  حساب من قاعدة بيالات وتعين إحضار رمز

 حمددة

MNGetAccountCodeName وتعين إحضار رمز واسم حساب 

MNGetAccountCodeNameDB  وتعين إحضار رمز واسم حساب من قاعدة بيالات

 حمددة

MNGetAccountNameArabic وتعين إحضار االسم العربي حلساب 

MNGetAccountNameArabicDB  حلساب من قاعدة وتعين إحضار االسم العربي

 بيالات حمددة

MNGetAccountNameEnglish وتعين إحضار االسم الالتيين حلساب 

MNGetAccountNameEnglishDB  وتعين إحضار االسم الالتيين حلساب من قاعدة

 بيالات حمددة

MNGetInventoryValue وتعين إحضار قيم  جرد املواد 

MNGetInventoryValueDB  جرد املواد من قاعدة بيالات  وتعين إحضار قيم

 حمددة

MNGetOpeningAccountBalance وتعين إحضار الرصيد االفتتاحي حلساب 

MNGetOpeningAccountBalanceDB  وتعين إحضار الرصيد االفتتاحي حلساب من

 قاعدة بيالات حمددة
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 مثال بسيط على استخدام الداالت ومالحظات هامة:

بفرض ألةا لريد جتهيز رريط اكسل يظهر فيه رصيد حساب الاةدوق عةدها لقف عة  خةي  ما 

ولكتب عبارة "رصيد الاةدوق" ثم يف اخلةي  اجملاورة لةخةي  اليت كتبةا فيها العبارة السابق  لدر  

ثم لضغط موافق فتظهر الةافذة التالي  واليت حندد  MNGetAccountBalanceالدال  األوىل 

 ها مايةي:في

 

AccountCodes لدخل يف هذا احلقل رمز احلساب املراد معرف  رصيدل، وهذا احلقل إجباري :

 وال ميكةةا االستغةاء عةه 

PeriodCode لدخل يف هذا احلقل رمز الفرتة اساسبي  وذل  يف حال أردلا معرف  رصيد :

 احلساب ضمن هذل الفرتة 

FromDate فيتم إحضار رصيد احلساب لةحركات اليت مت  بعد هذا : حندد يف هذا احلقل تاريخ

 التاريخ 

ToDate حندد يف هذا احلقل تاريخ فيتم إحضار رصيد احلساب لةحركات اليت مت  لغاي  هذا :

 التاريخ  

BranchCodes حندد يف هذا احلقل رمز لةفرع فيتم عرض رصيد احلساب من احلركات اليت :

 مت  ضمن هذا الفرع 

CurCodeدد يف هذا احلقل العمة  اليت سيتم عرض التقرير عة  أساسها : حن 

CurRate  حندد يف هذا احلقل معادل العمة  السابق : 

ثم بعد ذل  لضغط "موافق" يف الةافذة السابق  فتظهر لافذة االتاال مبخدم البيالات وذل  من أجل أا 

اتاال فتظهر لافذة لتحديد قاعدة البيالات  حندد املخدم املوجود عةيه قاعدة البيالات املطةوب  ثم لضغط

 املطةوب  واملوجودة عة  املخدم الذي اخرتلال سابقًا كما يف األركال التالي :
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بعد الضغط عة  زر اتاال السابق تظهر لتيج  الدال  واليت متثل رصيد حساب الاةدوق يف القاعدة 

 "ررك  احلضارة" واملوجودة عة  املخدم اسةي 

قوم حبفظ رريط اإلكسل السابق ولفتحه يف أي وق  الحق فيعطيةا رصيد الاةدوق حمدثًا حسب آخر ل

 احلركات اليت مت  عة  قاعدة البيالات 

 : 8مالحظ  

واليت تعطيةا رصيد حساب   MNGetAccountBalanceيف املثال السابق استخدمةا دال  

يف كل مرة لفته فيها رريط اإلكسل السابق  الاةدوق بدوا حتديد قاعدة البيالات بشكل ثاب   أي

يطةب مةا الربلامج حتديد اسم املخدم واسم قاعدة البيالات وهذا يعطيةا مرول  يف حتديد قاعدة 

البيالات يف حال وجود أكثر من قاعدة بيالات لعمل عةيها  أما يف حال وجود قاعدة بيالات واحدة 

م قاعدة البيالات من خالل استخدام دال   عة  املخدم فيمكةةا تثبي  اسم املخدم واس

MNGetAccountBalanceDB  واليت تتيه لةا ذل   ففي حال اختيار هذل الدال  ومن ثم

 كما يف الشكل التالي: DBConnectionالضغط موافق لالحظ أله يظهر ررط إضايف لةدال  وهو 
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 حندد الشرط اإلضايف السابق كما يةي:

، طريق  االتاال باملخدم ، اسم قاعدة البيالات ، SQL، اسم مستخدم SQL"كةم  مرور مستخدم 

 اسم املخدم"

 اسم املخدم: اسم اجلهاز املوجودة عةيه قاعدة البيالات 

 اسم قاعدة البيالات: وهو اسم قاعدة البيالات املطةوب رصيد أي حساب مةها 

 مستخدم ولدوز يف حال كاا عن طريق اسم   6طريق  االتاال باملخدم: لضع 

   SQLيف حال كاا عن طريق اسم مستخدم  8لضع                             

  sa: وهو بشكل افرتاضي SQLاسم مستخدم 

ولي  كةم  مةرور مسةتخدم قاعةدة البيالةات      Sa: وهي كةم  مرور مستخدم SQLكةم  مرور مستخدم 

 رتاضي وال يوجد كةم  سر هلذا املستخدم يف الوضع الطبيعي االف

 ولتوضيه ما سبق لشاهد الةافذة التالي :

 

Acc-8 اسم املخدم : 

Data2688 اسم قاعدة البيالات : 

   SQL: أي االتاال باملخدم يتم عن طريق مستخدم 8

Sa وهو اسم مستخدم :SQL   

 وال يوجد كةم  مرور هلذا املستخدم 
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 : 0مالحظة 

القوالم البسيط  بل ميكن أا يتعدال إىل إلشاء قوالم مالي  ال تقتار تطبيقات هذل الداالت عة  جتهيز 

كقالم  املركز املالي وقالم  الدخل وقالم  التدفقات الةقدي   وميكن أا يال أيضًا إىل حساب الةسب املالي  

اخلاص  بالتحةيل املالي  وسيتم إا راء اهلل إرفاق رريط إكسل مع هذا املةف مت فيه تطبيق ميزة الداالت 

 لشاء القوالم املالي  إل

 

 

 : 2مالحظة 

 عةدما يبدأ رمز احلساب بافر من اليسار جيب وضع الرمز  ضمن دبل كوتيشن كما يف املثال التالي:

 682398 

 جيب أا يوضع كما يةي:

"682398" 

 

 

 :وتطبيقاتها مراكز الكلفة -3

 :فكرة مركز الكلفة 

تعترب فكرة مركز الكةف  من الفكر املتقدم  يف برلامج امليزاا دوت لة  لةمحاسةب  واملسةتودعات، حية      

توفر هذل املراكز معةومات إحاالي  هام  عن بعه األلشط  اليت تقوم بها الشرك  وذل  بشكل متةوازي  

ع مراكةز الكةفة  مبرولة     وال يتعارض مع املعةومات اساسبي  واملستودعي  اليت يقدمها الربلامج  وتتمتة 

عالي  يف االستخدام حبي  ميكةةا استخدامها يف حاالت كثرية جدًا وعة  عدة مسةتويات  فمةن املمكةن    

 أا لستخدمها يف القيود فقط أو يف الفواتري فقط أو يف الفواتري والقيود معًا   

رير اخلاا مبراكز الكةف  وفيما يةي ررح كامل عن تعريف مراكز الكةف  واستخدامها يف التقارير والتق

 مع أمثة  تطبيقي  عن استخدام مراكز الكةف  يف الشركات 
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 :تعريف مراكز الكلفة 

ميكةةا تعريف مراكز الكةف  وذل  بااللتقال من قالم  "تعاريف" إىل "رجرة الفروع" ومن ثم الضغط عة  

 زر "إضاف  مركز كةف " كما يف الشكل التالي:

 

 الكةف  ميكةةا من خالهلا تعريف مركز الكةف  كما يف الشكل التالي: عةدها تفته لافذة مركز

 

 مالحظة:

عةدما يكوا هةا  عدة فروع يف قاعدة البيالات فهةا عةد تعريف مركز الكةف  حنن أما احتمالني يتحةدد  

 من خالهلما لوع مركز الكةف  حي  يوجد لوعني ملركز الكةف :

حمدد وميكةةا استخدامه يف أي فرع من الفروع املعرفة   وميكةةةا    أي ال يةتمي لفرع مركز كلفة مستقل:

تعريفه من خالل حتديد رجرة الفروع ومن ثم الضغط عة  إضاف  مركز كةف  فيتم تعريةف مركةز الكةفة     

 حبي  يكوا مستقل وال يةتمي ألي فرع كما يف الشكةني السابقني 

اسةتخدامه يف هةذا الفةرع فقةط دوا غةريل مةن       أي يةتمي لفةرع حمةدد وميكةةةا     مركز كلفة تابع لفرع:

الفروع  وميكةةا تعريفه من خالل حتديد أحد الفروع املعرف  يف رجرة الفروع ومن ثم الضغط عة  إضةاف   
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مركز كةف  فيتم تعريف مركز الكةف  حبية  يكةوا تةابع هلةذا الفةرع وال يةتمةي ألي فةرع آخةر كمةا يف          

 الشكةني التاليني:

 

 

 

 

 راكز الكلفة يف القيود والفواتري واألوراق التجارية:تفعيل حقول م 

ميكةةا تفعيل حقول مراكز الكةف  يف سةد القيد العادي من خالل االلتقال من قالم  "أدوات" إىل 

"اإلعدادات" ومن ثم فته صفح  "سةد القيد" ومن ثم تفعيل حقةي "مركز كةف  مدين" و "مركز كةف  

 دالن" كما يف الشكل التالي:
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كما ميكةةا تفعيل حقول مركز الكةف  يف القيود املخاا  كقيد املقبوضات وقيد املدفوعات وذل  من 

 خالل لافذة "ألواع القيود املخاا " كما يوضه الشكل التالي:

 

وأما بالةسب  لةفواتري فحقةي مركز الكةف  موجداا يف حقول رأس الفاتورة أما إذا رغبةا يف إظهار حقول 

ةف  عة  مستوى بةد الفاتورة فيمكةةا ذل  من خالل االلتقال إىل إعدادات الفاتورة من لافذة مراكز الك

 "ألواع الفواتري" كما يف الشكل التالي:
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أما يف الورق  التجاري  فيظهر حقل مركز الكةف  بشكل افرتاضي ودوا االلتقال إىل أي اعدادات كما 

 توضه الةافذة التالي :

 

 كلفة يف تقارير الربنامج:استخدام مركز ال 

بعد إدخال مركز الكةف  يف القيود ميكةةا استخدام مركز الكةف  كشرط تافي  يف معظم تقارير الربلامج  

وعة  سبيل املثال بفرض ألةا أدخةةا عدة مدفوعات صةدوق حلساب املااريف املتةوع  وكاا أحدها قد 

 يوضه الشكل التالي:مت حتميةه ملركز كةف  "مةاقا  مشروع يعفور" كما 
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عةدها ميكةةا طةب تقرير دفرت األستاذ حلساب املااريف املتةوع  فتظهر مجيةع احلركةات وميكةةةا أا    

لضع ررط يف لافذة التقرير لعرض فقط احلركات اليت مت  عة  مركز كةف  "مةاقا  مشروع يعفور" كمةا  

 يف الشكل التالي:

 

 مركز الكةف  اسدد كما يف الشكل التالي: عةدها ستظهر فقط احلركات اليت مت  عة 
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 :تقرير دفرت أستاذ ملركز كلفة ا:اص باستعراض احلركات اليت متت على مركز كلفة 

حمةدد  وتشةمل لافةذة     ويتم من خالله تاةيف وجتميع احلركات املالي  اليت متة  لاةا  مركةز كةفة     

 :رروط هذا التقرير عة  ما يةي

 

هذا احلقل مركز الكةف  الذي لريد معرف  احلركات املدية  أو الدالةة  الةيت متة     : حندد يف مركز كلفة

 عةيه 

: حندد يف هذا احلقل احلساب الذي لريد معرف  احلركات اليت مت  عةيه لاا  مركةز كةفة    احلساب

حمدد، أو حندد احلساب دوا أا حنةدد مركةز لةكةفة  فيةتم عةرض احلركةات الةيت متة  عةة  هةذا           

   مراكز الكةف  كاف  احلساب لاا

 : حندد يف هذين احلقةني اجملال الزمين لةتقرير من تاريخ، إىل تاريخ
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حندد يف هذا احلقل حتةيل خةاا باحلسةاب املةذكور يف حقةل احلسةاب السةابق فيةتم        حتليل خاص: 

  عرض دفرت أستاذ ملركز الكةف  لةحركات اليت مت  عة  التحةيل اخلاا اسدد 

يف هذا احلقل حتةيل عام فيتم عرض دفرت أستاذ ملركز الكةف  لةحركةات الةيت متة     حندد  حتليل عام:

 عة  التحةيل العام اسدد 

 حندد يف هذا احلقل الفروع اليت مت  ضمةها حركات لاا  مركز الكةف  للفروع: 

ريةر   إا العمالت اليت حنددها يف هذا احلقل حتدد احلركات الةيت يةتم عرضةها يف هةذا التق     للعمالت:

حي  أا العمة  اليت ال تتارها هةا ال يتم عرض احلركات اليت مت  بها لاا  مركز الكةف  اسةدد   

دوالر ومل ترت الةدوالر ضةمن حقةل "لةعمةالت" فةال يةتم        8666مثاًل إذا  ةةا مركز الكةف  مواد بقيم  

  عرض األلف دوالر هذل ضمن احلركات املالي  اليت مت  لاا  مركز الكةف 

حندد يف هذين احلقةني العمة  اليت يتم عرض التقرير عة  أساسها ومعادهلةا بالةسةب     العملة واملعادل:

 لةعمة  األساسي  

يتم من خالل رريط احلقول تفعيل األعمدة اليت لرغب بظهورها يف التقرير الةهالي من خالل  احلقول:

 تفعيل هذل احلقول والتحكم برتتيب ظهورها 

 ويوجد لديةا اخليارات التالي : ا:يارات:

 نوع التقرير:

 :عةد تفعيل هذا اخليار يتم جتميع احلركات اليت مت  لاا  مركز الكةف  وذل  حسب  جتميعي

احلساب  ولةتوضيه لفرتض أله مت رراء فاتورتي مواد لاا  مركز كةف  هو مركةز الةسةج ومت دفةع    

ز الةسج عةدها إذا طةبةا التقرير وكةاا اخليةار   مااريف متةوع  بقيدي مدفوعات صةدوق لاا  مرك

 املفع ل جتميعي فسيظهر التقرير بالشكل التالي:

 
  :عةد تفعيل هذا اخليار يتمفال احلركات اليت متة  عةة  مركةز الكةفة  كمةا يف الشةكل       تفصيلي

 التالي:
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 : ويوجد لديةا ثالث  خيارات لةفرز:فرز

  :لف  االسم حت  بعضها، أي يتم الفرز حسةب اسةم   ويتم هةا جتميع احلسابات ذات احلساب

 احلساب  وذل  كما هو واضه يف الشكل السابق 

 :ويتم هةةا ترتيةب احلركةات حسةب تةاريخ تسةجيةها  وعةة  سةبيل املثةال بفةرض أا            التاريخ

 احلركات املالي  عة  مركز الكةف  كال  كما يةي:

 8/8/2683ل س بتاريخ  4222شراء 

 9/8/2683 ل س بتاريخ 7222شراء 

 2/8/2683بتاريخ  8966مدفوعات صةدوق لةمااريف املتةوع  

 3/8/2683بتاريخ  2666مدفوعات صةدوق لةمااريف املتةوع  

 عةدها سيكوا ترتيب ظهور هذل احلركات يف كشف حساب مركز الكةف  كما يةي:
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 :يتم ترتيب احلركات هةا حسب مركز الكةف   ويسةتخدم هةذا اخليةار عةةد وضةع       مركز الكلفة

حساب ما يف حقل احلساب دوا وضع مركز لةكةف ، عةدها يتم عرض احلركات اليت مت  عةة   

 هذا احلساب لاا  مراكز الكةف  كاف  

ل س لاةةا  مركةةز الةسةةج، و   2666و  8966مثةةال: بفةةرض ألةةةا دفعةةةا ماةةاريف متةوعةة    

ل س لاا  مركز القص عةدها إذا طةبةا دفرت األستاذ ملركز كةف  ووضةعةا يف حقةل    3666و2666

 احلساب مااريف متةوع  دوا أا حندد مركزًا لةكةف  سيظهر التقرير عة  الشكل التالي:

 

 : ويوجد هةا خيارين:جتميع

o  :خيةار إظهةار   عةد تفعيل خيار الفرز حسب احلساب ميكةةةا تفعيةل   إظهار جمموع كل حساب

جمموع كل حساب، فيتم مجع احلركات اليت مت  عة  مركز الكةفة  بالةسةب  لكةل حسةاب يف     

 سطر مةفال كما يبني الشكل التالي:
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o  :لقوم بتفعيل هذا اخليةار عةةد اسةتخدامةا خليةار الفةرز حسةب مركةز        إظهار جمموع كل مركز

رض لف  مثةال مركةزي القةص    الكةف ، فيتم عرض جمموع كل مركز كةف  عة  سطر مةفال  وبف

والةسج وحتركهما عة  حساب املااريف املتةوع  وبتفعيل هذا اخليار سةيتم عةرض التقريةر كمةا     

 يةي:

 

 يتم باستخدام هذا الزر عرض التقرير وفق الشروط السابق  عرض:

 يتم من خالل هذا الزر طباع  التقرير الةهالي  طباعة:

 يتم من خالل هذا الزر إغالق لافذة رروط التقرير  إغالق:
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 :حاالت تطبيقية الستخدام مراكز الكلفة 

احلالة األوىل: شركة خدمية تدفع مصاريف على العديد من املناقصات وتريد استخراج تقرير عن 

 :املصاريف اليت مت دفعها على كل مناقصة ) إدخال مراكز الكلفة يف القيود فقط(

 احلال  السابق  من خالل اخلطوات التالي : ميكةةا ختديم

تعريف املةاقاات واليت هةي عبةارة عةن مراكةز كةفة  ويفضةل أا لعةرف مركةز كةفة  رليسةي هةو             -8

مةاقاات ومن ثم لعرف ضمةه مجيع املةاقاات وذل  من رجرة الفروع بتحديد "رجرة الفروع" ومن ثم 

الرليسةي الةذي هةو "مةاقاةات" كمةا يف األرةكال       الضغط عة  "إضاف  مركز كةف " فةعرف مركز الكةف  

 التالي :

 

 

ثم لعرف مراكز كةف  ضمن املركز الرليسي السابق وذل  بتحديد مركز الكةف  الرليسي والذي هو 

 "مةاقاات" ومن ثم اضاف  مراكز كةف  فرعي  ضمةه كما يف األركال التالي :
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 كما يف الشكل التالي:وتابه رجرة الفروع بعد تعريف مراكز الكةف  
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 بعد ذل  لقوم بتفعيل حقل مركز الكةف  يف قيد "مدفوعات الاةدوق" كما يف الشكل التالي:

 

بعد ذل  عةد ادخال املااريف يف قيد مدفوعات الاةدوق تتار املشروع الذي خيص كل ماروف  -2

 كما يف الشكل التالي:

 

بعد ذل  ميكةةا طةب حرك  حساب "املااريف املتةوع " مع إظهار حقل مركز الكةف  لتظهر  -3 

 املةاقا  اليت صرف من أجةها كل مبة  من املبال  اليت حتر  بها هذا املاروف كما يف الشكل التالي:
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 عةد الضغط عة  زر "عرض" يظهر التقرير التالي:

 
 

 ت عة  مةاقا  حمددة كما يف الشكل التالي:وميكةةا أيضًا طةب مجيع احلسابا
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 عةدها بعد الضغط عة  زر "عرض" يةتج التقرير التالي:
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وميكةةا أيضًا طةب تقرير "دفرت األستاذ ملركز كةف " ألحد املةاقاات املوجودة فيعطيةا مجيع احلركات 

 اليت مت  عة  هذل املةاقا  كما يف الشكةني التاليني:

 

  

 

ا أا ال حندد أي ررط يف التقرير السابق فيعرض لةا التقرير مجيع احلركات اليت مت  عة  كما ميكةة

 كاف  املةاقاات كما يف الشكل التالي:
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وبذل  لكوا قد أخذلا معةومات وافي  عن حرك  حسابات املااريف عة  خمتةف املةاقاات ضمن 

 خيارات واسع  ميكةةا تفعيةها يف التقرير السابق وصواًل لةمعةومات املطةوب   
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احلالة الثانية: شركة مقاوالت تةدير عةدة مشةاريع وتصةرف عليهةا العديةد مةن املصةاريف واملةواد          

قدية عن كل مشروع وتريد استخراج تقريةر مةا مت صةرف  علةى املشةروع مةن جهةة        وتقبض قيمة تعا

والقيمة التعاقدية للمشروع من جهة أخرى وصةواًل إىل ربةح كةل مشةروع )إدخةال مراكةز الكلفةة يف        

 القيود والفواتري(:

ل اتباع تتم معاجل  حال  ررك  مقاوالت تدير العديد من املشاريع عن طريق تطبيق مراكز الكةف  من خال

 اخلطوات التالي :

تعريف املشاريع واليت هي عبارة عن مراكز كةف  ويفضل أا لعرف مركز كةف  رليسةي هةو مشةاريع     -8

ومن ثم لعرف ضمةه مجيع املشاريع وذل  من رجرة الفروع بتحديةد "رةجرة الفةروع" ومةن ثةم الضةغط       

 مشاريع" كما يف األركال التالي :عة  "إضاف  مركز كةف "  فةعرف مركز الكةف  الرليسي الذي هو "

 

 

ثم لعرف مراكز كةف  ضمن املركةز الرليسةي السةابق وذلة  بتحديةد مركةز الكةفة  الرليسةي والةذي هةو           

 "مشاريع" ومن ثم اضاف  مراكز كةف  فرعي  ضمةه كما يف األركال التالي :
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 التالي:وتابه رجرة الفروع بعد تعريف مراكز الكةف  كما يف الشكل 
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 بعد ذل  لقوم بتفعيل حقل مركز الكةف  يف قيد "مدفوعات الاةدوق" كما يف الشكل التالي:

 

ولقوم بعد ذل  بتعريف فاتورة خاص  باةرف املةواد مةن املسةتودع إىل املشةاريع حبية  تولةد هةذل          -3

العميةل يف   الفاتورة قيد حماسيب عة  حساب مواد هو "مواد ماروف  لاةا  املشةاريع" ولضةع حسةاب    

هذل الفاتورة "مقابل مواد ماروف  لةمشةاريع" وكةال احلسةابني عالةديتهما متةاجرة كمةا يوضةه الشةكل         

 التالي:
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وهكذا لكوا من خالل اخلطوات السابق  قةد التهيةةا مةن التعةاريف الالزمة  ملعاجلة  حالة  املقةاوالت          

 البسيط التالي:ولتوضيه طريق  استخدام التعاريف السابق  لفرتض املثال 

 مثال عملي:

مةيوا لرية سوري  وقد مت وضع كامل رأس املال يف صةةدوق   26تأسس  ررك  مقاوالت برأمسال قدرل  -

 الشرك  

مةيةوا لةرية    86ثم بعد ذل  قام  الشرك  بشراء مةواد أولية  الزمة  لالسةتخدام يف املشةاريع مبقةدار        -

 سوري  

 مةيوا لرية سوري   89بةاء كفرسوس  بقيم  تعاقدي  بةغ   ثم بعد ذل  تعاقدت عة  تةفيذ مشروع -

مةيوا لرية سوري  وصةرف  ماةاريف    5وقد قام  الشرك  بإجنار املشروع وقد صرف  له مواد مبقدار  -

 مةيوا لرية سوري   9خمتةف  عة  هذا املشروع مبقدار 

ج مع ربطها مبراكةز كةفة  وصةواًل إىل    واملطةوب اثبات العمةيات السابق  حماسبيًا ومستودعيًا عة  الربلام

 احلسابات اخلتامي  من جه  ودفرت أستاذ مشروع بةاء كفرسوس  والذي يوضه ربه هذا املشروع 

 احلل: )لتبسيط األرقام سيتم اعتبار األرقام التالي  مباليني الةرية السوري (:

 :اثبات رأس مال الشرك : ويتم ذل  من خالل القيد االفتتاحي التالي -
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 اثبات رراء املواد الالزم  لةمشاريع: ويتم ذل  من خالل فاتورة رراء كما يف الشكل التالي: -

 

مةيوا لةرية سةوري : ويةتم ذلة  مةن خةالل        89اثبات القيم  التعاقدي  ملشروع بةاء كفرسوس  والبال   -

يكن "ايةرادات  سةد قيد عادي له طرفاا طرف مدين هو الزبوا وطرف دالةن هةو حسةاب اإليةرادات ولة     

املشاريع" وعالدي  هذا احلساب متاجرة مع وضع مركز كةف  هو "مشروع بةاء كفرسوس " يف حقل مركةز  

 الكةف  املدين مقابل حساب "ايرادات املشاريع" كما يف الشكل التالي:
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  مةن  مةيوا لرية سةوري : ويةتم ذلة    9اثبات املااريف اليت مت دفعها لاا  هذا املشروع واليت تبة   -

خالل قيد مدفوعات الاةدوق واحلساب املقابل لةاةدوق هةو "ماةاريف متفرقة  لةمشةاريع" مةع وضةع       

 مركز كةف  دالن هو املشروع مقابل حساب املااريف كما يبني الشكل التالي:

 

مةيةوا لةرية سةوري : وذلة  مةن خةالل فةاتورة         5اثبات صرف املواد لاا  هذا املشروع واليت تبة   -

 واد لةمشاريع" مع وضع مركز كةف  دالن هو املشروع يف رأس الفاتورة كما يبني الشكل التالي:"اخرا  م
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 ويكوا القيد الةاتج عن هذل الفاتورة كما يوضه الشكل التالي:

 

بعد ادخال املعةومات السابق  ميكةةا استخرا  احلسابات اخلتامي  لةشرك  كحسابي املتةاجرة وامليزالية    

 األركال التالي :كما يف 

 حساب املتاجرة بعد اجراء العمةيات السابق :

 

 

 امليزالي  اخلتامي  بعد اجراء العمةيات السابق :
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كما ميكةةا أا لطةب تقرير دفرت "األستاذ ملركز كةف " ملشروع بةاء كفرسوسة  فيعطيةةا مجيةع االيةرادات     

عة  هذا املركز ويعطيةا أيضةًا رصةيد هةذا     اليت سجة  لاا  هذا املركز ومجيع املااريف اليت  ة 

 املركز والذي هو عبارة عن صايف ربه أو صايف خسارة املركز كما توضه األركال التالي :
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 :معاجلة االستريادطرق  -6

 مقدمة:

تقوم الكةثري مةن الشةركات التجارية  أو الاةةاعي  باسةترياد املةواد األولية  أو اجلةاهزة الالزمة  لةقيةام            

األمور اساسبي  واملستودعي  الةيت حتتةا  إىل معاجلة       منبةشاطها، ويةشأ عن عمةي  االسترياد الكثري

ومةا  ويوفر برلامج امليزاا دوت ل  لةمحاسب  واملستودعات إمكالي  معاجلة  موضةوع االسةترياد     خاص  

ربلامج من مرول  عالي  بالعديد من الطرق حسب رغب  املستخدم وذل  ملا يتاف به اليةشأ عةه من آثار 

متكن املستخدم من التحكم بطريق  توليد القيود اساسبي  وطريق  وتوقية  تةأثري احلركةات الةيت تةتم      

 عة  املادة عة  مستودعات الشرك  

إلرارة هةةا إىل  وسةسرد فيما يةي الطريقتني األساسيتني ملعاجل  موضوع االسترياد عة  الربلامج  وجتدر ا

أله من املمكن أا يكوا هةا  طرق أخرى ملعاجل  موضوع االسترياد حسةب طبيعة  عمةية  االسةترياد يف     

وميكةن باالعتمةاد   الشرك  ولكن الطريقتني التاليتني هما من أكثر الطرق ريوعًا ملعاجل  موضوع االسترياد 

 عةيهما ارتقاق أي طريق  معاجل  أخرى 

 ح حساب يف شجرة احلسابات إلجازات االسترياد:األوىل: فت املعاجلة

 يتم تطبيق هذل الطريق  من خالل إتباع اخلطوات التالي :

 وذل  كما يف الشكل التالي: إسترياد" اتإجاز"لعرف يف رجرة احلسابات حساب هو  -8

 
لعرف فاتورة جديدة هي فاتورة االسترياد تتمتع هذل الفاتورة  "ألواع الفواتري" –من قالم  تعاريف  -2

 باخلاالص التالي :
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، وهذل الفاتورة تولد قيةد لةمةواد   إسترياد" اتإجاز"، حساب املواد فيها حساب شراءفئ  هذل الفاتورة 

وتولد قيد لةمااريف ولكن هةذل الفةاتورة ال تةؤثر عةة  الكمية  أي لةي  هلةا تةأثري جةردي وذلة  ألا           

 البضاع  مل تدخل إىل املستودع بعد  وتتضه اخليارات السابق  من خالل الةافذة التالي :

 

الشةكل  لدخل البيالات يف هذل الفاتورة كما هةو واضةه يف   عةد التعاقد مع املورد عة  رراء البضاع   -3

 التالي:

 
ورة عة  حساب الاةدوق بداًل أو ميكةةا وضع طريق  الدفع يف الفاتورة السابق  "لقدي" فتتولد هذل الفات

 من حساب العميل وذل  يف حال دفعةا من البضاع  لقدًا 
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 الشكل التالي:كما هو واضه يف وعةد إثبات أي ماروف عة  هذل الفاتورة يتم ذل   -4

 

 ويكوا القيد املتولد عن هذل الفاتورة كما يف الشكل التالي:

 
يف هةذل   "عمةيةات "لقوم بفته فاتورة الشةراء ولضةغط مةن زر    وعةدما تال البضاع  إىل املستودعات  -9 

 الفاتورة عة  أمر "إدرا  بةود من فاتورة" كما يف الشكل التالي:
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فتفته لافذة اإلدرا  واليت تتار من خالهلا فاتورة االسترياد اليت لريد حتويةها إىل فاتورة رراء لظامي  

إلدرا  تتار مةها خيار "بةود مع توزيع املااريف فتظهر خيارات ل "إدرا "ومن ثم لضغط عة  زر 

 عة  البةود" وذل  كما يف الشكل التالي:
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بارةر، ولضةع يف   عةد ذل  يتم إدرا  املواد يف فاتورة الشراء مع توزيع املااريف عة  هذل املواد بشكل م

 وذل  كما يف الشكل التالي: إسترياد اتهو إجاز "العميل حساب"هذل الفاتورة 
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كوا بذل  قد حولةا فاتورة االسترياد إىل فاتورة رراء لظامي  تؤثر عة  الكمي  أي عة  املستودع ل

فال احلساب املؤق  والذي هو واجلرد وتؤثر أيضًا عة  حساب املشرتيات وتقوم هذل الفاتورة أيضًا بإق

القيد السابق املتولد من خالل توليد قيد حيوي هذا احلساب باجله  املعاكس   ففي  إسترياد" اتإجاز"

ومديةًا أيضًا  260966مديةًا بقيم  املواد والذي هو  إسترياد" اتإجاز"فاتورة االسترياد كاا حساب  عن

باجله   إسترياد" اتإجاز"ويف فاتورة الشراء حتر  حساب  590666مبقدار املااريف واليت تبة  

 يف الشكل التالي:وذل  كما  990966الدالة  مبجموع املبةغني السابقني وهو 

 

وبذل  لكوا من خالل الطريق  السابق  قد أثبتةا يف املرحة  األوىل عةد تسجيل فاتورة اإلسةترياد الذمة    

أو أثبتةا املبة  الذي دفعةال مةًا لةبضاع ، ومن ثم عةد تسةجيل املاةاريف   املرتتب  عة  الشرك  لةمورد 

املرتتب عةيةا جله  ما، ثم بعد ذل  عةد حتويل فةاتورة  لكوا قد أثبتةا مبة  املاروف الذي دفعةال أو 

اإلسترياد إىل فاتورة رراء لكوا قد أثبتةا حساب املشرتيات من جه  وأدخةةا البضاع  إىل املسةتودعات  

  إسترياد" اتإجاز"وأغةقةا احلساب املؤق  أيضًا والذي هو  وأثبتةاها يف اجلرد من جه  أخرى
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الثانية: معاجلة االسترياد من خالل احلسابات املوجودة يف شةجرة احلسةابات أي مةن دون     املعاجلة

 إضافة حساب خاص ألجازات االسترياد:

 يتم تطبيق هذل الطريق  من خالل إتباع اخلطوات التالي :

 تتمتع هذل الفاتورة باخلاالص التالي : "إسترياد"لعرف فاتورة جديدة هي فاتورة  -8

الكمي  ألا املواد مل تال بعد وال تولد املواد أي قيد حماسةيب، فقةط صةفح  املاةاريف يف      ال تؤثر عة 

 هذل الفاتورة تولد قيد حماسيب  حي  لعرف هذل الفاتورة كما يف الشكل التالي:

 

 لدخل البيالات يف هذل الفاتورة كما هو واضه يف الشكةني التاليني: -2
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 الفاتورة كما يف الشكل التالي: ويكوا القيد الةاتج عن هذل

 
 

حبي  املااريف يف هذل الفاتورة تابه ال تولد قيد أو ميكةةا  "رراء"لقوم بتعديل بسيط عة  فاتورة  -3

 أا لعرف فاتورة رراء جديدة تتمتع بهذل اخلاصي   الحظ الشكل التالي:
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الفاتورة عة  أمر "إدرا  بةود من فاتورة" لقوم بفته فاتورة الشراء ولضغط من زر عمةيات يف هذل  -4

 كما يف الشكل التالي:

 

 "رةراء "الةيت لريةد حتويةةها إىل فةاتورة      "إسةترياد" فتفته لافذة اإلدرا  واليت تتار من خالهلا فاتورة 

فتظهر خيارات لةإلدرا  تتةار مةهةا خيةار "بةةود وماةاريف"        "إدرا "لظامي  ومن ثم لضغط عة  زر 

 التالي:الشكل وذل  كما يف 
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فةقوم بوضةع حسةاب العميةل كمةا يف      ىعةدها يتم إدرا  املواد واملااريف يف فاتورة الشراء كل عة  حد

 الشكل التالي:
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 إا الفاتورة السابق  تؤثر عة  املستودع ويكوا القيد املتولد عن الفاتورة كما يف الشكل التالي:

 

أثبتةةا يف املرحةة  األوىل عةةد تسةجيل فةاتورة اإلسةترياد       وبذل  لكوا من خةالل الطريقة  السةابق  قةد     

املااريف اليت دفعةاها أو املرتتب  عةيةا جله  ما، ثم بعد ذل  عةد حتويل فاتورة اإلسترياد إىل فةاتورة  

رراء لكوا قد أثبتةا حساب املشرتيات والذم  املرتتبة  عةيةةا لةمةورد مةن جهة  وأدخةةةا البضةاع  إىل        

 تةاها يف اجلرد من جه  أخرى املستودعات وأثب

 
 مالحظ  هام :

إا الطريقتني السابقتني خمتةفتني بالشكل ولكةن مضةمولهما واحةد وأي رةرك  مةن الشةركات حةرة يف         

اختيارها ألي طريق  من الطريقتني ولكن الطريق  األوىل تتمتع مبيزة أساسي  وهي أله ميكن لةشةرك  مةن   

ادة احلقيقي  بشكل فوري بعد استخدام زر إدرا  بةةود مةع توزيةع    خالل الطريق  األوىل أا ترى كةف  امل

املااريف عة  البةود بيةما يف الطريق  الثالي  ال لرى الكةف  احلقيقي  بشكل مبارةر بةل حنتةا  لطةبهةا     

من خالل تقرير يظهر الكةف  احلقيقي  لةمادة كتقرير حرك  مادة أو جرد مواد  ولكةن مةن جهة  أخةرى     

بأا الطريق  الثالي  هي طريق  أسةهل مةن حية  التطبيةق أللةه ال يتحةر  فيهةا حسةاب         ميكةةا القول 

مل  افةإ  يف لهاي  عمةي  االسةترياد الذي جيب أا يكوا مرصدًا وكما يف الطريق  األوىل إجازات االسترياد 

 هةا  خطأ ما جيب معاجلته عةدها  يكن مرصدًا فيكوا
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 معاجلة أرباح وخسائر الصرف: -5

خالل لافذة معاجل  أرباح وخسالر الارف معاجل  الفروقات يف احلسةابات الةاجتة  عةن أربةاح     يتم من 

 وخسالر الارف 

وتةتج هذل الفروقات لتيج  اتفاقةا مع الزبوا أو املورد عة  التعامل بعمة  غري العمة  األساسي  ففي هذل 

احلال  عةد اختالف معادل العمة  اليت اتفقةا معه عة  التعامل بها من فرتة ألخرى أثةةاء التعامةل معةه    

اجل  هذل الفروق لقوم باسةتخدام هةذل   تةشأ فروق بني رصيدل بعمة  االتفاق ورصيدل بالعمة  األساسي  وملع

الةافذة اليت تقوم بعةي  التسوي  وحساب الفروقات وتوليد القيد بشكل آلي دوا جهد يذكر من مسةتخدم  

   ولتوضيه ما سبق لطرح املثال التالي:الربلامج

بةوا طةارق   بفرض أا العمة  األساسي  عة  قاعدة بيالاتةا هي الةرية السوري  وبفرض ألةةا اتفقةةا مةع الز   

 عة  التعامل معه بالدوالر األمريكي وبفرض قيامةا بالعمةيات التالي  مع الزبوا طارق:

 96دوالر أمريكي وكاا معادل الدوالر بالةسةب  لةةرية السةوري  كةل دوالر يعةادل       8666بعةال بضاع  بة 

زبةوا طةارق حوالة     لرية سوري  وبفرض ألةا قبضةا قيم  البضاع  بعد فرتة من الزمن حي  أرسةل لةةا ال  

لةرية سةوري     49دوالر أمريكي لرتصيد من البضاع  ولكن املعادل عةد استالم احلوال  كاا  8666مببة  

 لكل دوالر أمريكي عةدها يةشأ لفرق التالي:

إا رصيد الزبوا بالعمة  املتفق معه لةتعامل بها هو صفر دوالر أمريكي وذل  بسبب ألةا بعةال بضاع  بةة  

 دوالر لرتصيد حسابه  8666واتفقةا معه عة  السداد بالدوالر أي أله أرسل إليةا  دوالر 8666

 إا رصيد الزبوا بالعمة  اسةي  الةرية السوري  حيسب كما يةي:

 ( 49× دوالر  8666) سداد:   -(   96× دوالر  8666   )مبيع:  

               96666               -         49666 

 لرية سوري   9666        

 األساسي أي ألةا إذا فتحةا امليزالي  اخلتامي  أو ميزاا املراجع  واليت هي حسابات يتم تقييمها بالعمة  

سةجد أا هةا  رصيد لةزبوا طارق وهذا الرصيد غري موجود فعاًل وهو عبارة عن خسارة تكبدلاها لتيج  

 اد وال بد من معاجل  هذا الفرق الفرق يف سعر صرف الدوالر بني وق  املبيع ووق  السد

وفيما يةي تقرير دفرت أستاذ حلساب الزبوا طارق حسب املثةال السةابق بةالعمةتني الةةرية والةدوالر قبةل       

 إجراء عمةي  التسوي :

 دفرت أستاذ لةزبوا طارق بالدوالر األمريكي:
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ي  وهو عبارة عن رصةيد غةري   لرية سور 9666دفرت أستاذ طارق بالةرية السوري  والذي يظهر فيه الرصيد 

 حقيقي لاتج عن فروق أسعار الارف:

 

لقوم مبعاجل  هذا الفرق من خالل لافذة "معاجل  أرباح وخسالر الارف"  واليت ميكةةةا الوصةول إليهةا    

من قالم  "القيود" وعةد الضغط عةيها تظهر لافذة حتوي السةجالت السةابق  الةيت ولةدلاها وميكةةةا أا      

 ف " لتوليد قيد فروق جديد كما يف الشكل الظاهر:لضغط فيها "إضا
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عةد الضغط عة  زر "إضاف " تظهر لافذة لتوليد فروق أسعار الارف واليت حتوي احلقول التالي  كما هو 

 واضه يف الشكل التالي:

 
 وهو الرقم املتسةسل لةسجل  مسلسل:

لدخل يف هذين احلقةني جمال زمين فيتم تسوي  فروق الاةرف لةحركةات الةيت     من تاريخ، إىل تاريخ:

 تقع يف اجملال الزمين اسدد 

 حندد يف هذا احلقل فرع فيتم تسوي  فروق الارف لةحركات اليت مت  يف هذا الفرع  الفرع:

 دد حندد يف هذا احلقل حساب )رليسي أو فرعي( فيتم تسوي  فروق الارف لةحساب اس حساب:

حندد يف هذا احلقل حساب ختامي فيتم تسوي  فةروق الاةرف لةحسةابات الةيت هلةا       حساب ختامي:

 احلساب اخلتامي اسدد 

حندد يف هذا احلقل العمة  اليت لقوم بتسوي  فةروق صةرفها ومعةادل هةذل العمةة  اخا       العملة واملعادل:

 بالةسب  لةعمة  األساسي  

 ا احلقل التاريخ الذي سيتولد فيه قيد فروق الارف تتار يف هذ تاريخ توليد القيد:
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 حندد يف هذا احلقل حساب ليتم ترحيل أرباح الارف إليه  حساب أرباح الصرف:

 حندد يف هذا احلقل حساب ليتم ترحيل خسالر الارف إليه  حساب خسائر الصرف:

 لكتب يف هذا احلقل بياا يتم لقةه إىل قيد فروق الارف  بيان القيد:

ا بعد الضغط عة  موافق يتم توليد قيد فروق الارف ويابه دفرت أستاذ احلساب طارق بعةد توليةد   عةده

 قيد فروق الارف كما يف الشكةني التاليني:

 كشف طارق بالدوالر بعد تسوي  فروق الارف:

 

 كشف طارق بالةرية السوري  بعد تسوي  فروق الارف: 
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زبةوا طةارق بةالةرية ورصةيدل بالةدوالر األمريكةي ويف كالهمةا        لالحظ أا مل يعد هةا  فرق بةني رصةيد ال  

 الرصيد صفر 

 مالحظ :

ليتم توليد فروق أسعار الارف حسب اخلي  السابق  جيب أا لقوم بوضةع العمةة  الةيت مت االتفةاق مةع      

 الزبوا لةتعامل بها يف بطاق  حساب الزبوا كما يف الشكل التالي:
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 :املبيعاتمعاجلة مندوبي طرق  -6

 مقدم :

تةعب السياسات الرتوجيية  دورًا كةبريًا يف جنةاح الشةرك  يف تسةويق مةتجاتهةا يف السةوق ويف اسةتمرار         

املكولات األساسي  واهلامة  يف السياسة    يف القيام بألشطتها التجاري   ويعد مةدوب املبيعات من الشرك  

عديةد مةن الاةي  واألرةكال والةيت ختتةةف       لوجود مةدوب املبيعةات يف الشةرك  ال    والتسويقي  لةشرك 

حبسب املةدوب أو حبسب طبيع  الشرك ، وكل صيغ  حباج  إىل معاجل  خمتةف  عن األخةرى  ويةوفر   

صةي  مةةدوبي املبيعةات    إمكالي  معاجل  كافة    برلامج امليزاا دوت ل  لةمحاسب  واملستودعات لةشرك 

الات متكن املستخدم مةن اختيةار اخليةار املةاسةب مةع      وذل  ملا يتمتع به برلامج امليزاا من مرول  وإمك

 إمكالي  اجلمع بني أكثر من خيار يف ذات الوق  

 وسةطرح فيما يةي الطرق األساسي  ملعاجل  مةدوبي املبيعات عة  برلامج امليزاا دوت ل :

 الربنامج:صة ملندوبي املبيعات يف األوىل: تعريف مندوبي املبيعات من خالل احلقول املخص املعاجلة

لقوم من خالل هذل الطريق  بربط سجالت فواتري املبيع مع املةدوبني املعرفني من خالل حقل موجود يف 

الفاتورة وبذل  ميكةةا احلاول عة  معةومات عن الفواتري وذل  استةادًا حلقل املةدوب  تستخدم هذل 

واملةدوب هو موظف   الشرك الطريق  بشكل أساسي يف الشركات اليت تكوا فيها البضاع  موجودة يف

أو يف احلاالت اليت تكوا فيها البضاع  مع املةدوب خار  الشرك  ولكن ال تريد اإلدارة  يعمل يف الشرك 

وتستخدم هذل الطريق  بشكل أساسي  فرض رقاب  عة  الكمي  املوجودة مع املةدوب من خالل الربلامج 

بيعات هو ربط كل فاتورة مع املةدوب الذي باع هذل عةدما يكوا الغرض األساسي من تعريف مةدوبي امل

الفاتورة الستخالا معةومات عن مبيعات كل مةدوب أو األرباح املتحقق  من مبيعات كل مةدوب 

 تتم هذل الطريق  من خالل اخلطوات التالي :    اخل 
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 :مندوبي املبيعات 

عةد وجود أكثر من مةدوب يقوم بعمةي  البيع يف الشرك  فمن الضروري تعريف هؤالء املةدوبني وربطهم 

بالفواتري اليت يبيعولها وذل  من أجل معرف  ماذا باع كل مةدوب ألله يف معظم األحياا يكوا راتب 

ولضغط عة   "تعاريف"املةدوب يعتمد عة  قدرته عة  البيع  ولتعريف املةدوب لذهب إىل قالم  

"مةدوبي املبيعات" فتظهر لةا الةافذة التالي  حي  لدخل فيها اسم املةدوب ثم لضغط حفظ، ثم لضغط 

 إلضاف  مةدوب آخر  "جديد"فته سجل زر 
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 :تعريف املسارات 

ضةمن جمموعةات ممةا يسةهل عمةية  إسةةادها لةمةةدوبني أو تغةيري          العمالءتهدف املسارات إىل جتميع 

 إسةادها بني املةدوبني 

لقوم من خالل هذل الةافذة بتعريف املسارات اليت يسةكها املةدوب عادة واليت يتواجد عةيهةا عةدد مةن    

فيها عدد مةن  العمالء، ولعرف يف لافذة املسار اسم املسار وهو يف معظم األحياا اسم املةطق  اليت يتواجد 

العمالء واليت يقوم بالتعامل معها مةدوب واحد عة  األكثر  ولسرد ضمن كل مسار أمسةاء العمةالء الةيت    

 تةتمي هلذا املسار، والشكل التالي يوضه كيفي  تعريف املسار:

 
 :مسارات مندوب 

  باملةةدوبني  لقوم من خةالل هةذل الةافةذة بةربط املسةارات الةيت مت تعريفهةا مةن خةالل الةافةذة السةابق           

املتواجدين يف الشرك ، حي  أله يتم بشكل تةقالي إلشاء سجل مستقل يف هذل الةافذة لكةل مةةدوب مت   

تعريفه يف لافذة "مةدوبي املبيعات" ويبق  عة  املستخدم فقط أا يربط املسارات اليت مت تعريفهةا سةابقًا   

أا لةسب لةمةدوب مسار واحد أو عةدة   بسجالت مةدوبي املبيعات املوجودة يف هذل الةافذة  حي  ميكن

والشةكل التةالي يوضةه     ملسةارات  مسارات، ولكوا تةقاليًا قد أسةدلا له كل العمالء اليت تةتمةي هلةذل ا  

 :زة" إىل املةدوب "حممد"املسار "ةدوبي املبيعات حي  مت إسةاد مكيفي  ربط املسارات مب
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من العمالء مةن مةةدوب خخر،سةواءش بشةكل مؤقة        كما تفيد فكرة املسار يف تسهيل عمةي  لقل جمموع 

)إجازة أو مرض(، أو بشكل دالم )تر  العمل(، حي  حنول فقط املسار لةمةةدوب اجلديةد ولةغيةه عةن     

 املةدوب السابق، دوا احلاج  إلجراء التحويل عة  مستوى كل عميل 

 ربط املندوب مع الفاتورة: 

املةةدوب   حتديةد تتضةه عةةد    املسارات وربطها مع املةدوبنيا الفالدة الكربى اليت جنةيها من تعريف إ

الذي قام بعمةي  البيع وذل  عةد إلشاء فاتورة جديدة  فإذا اقتاةرلا عةة  تعريةف "مةةدوبي املبيعةات"      

دوا تعريف املسارات وربطها باملةدوبني فعةدها يتوجب عةيةةا عةةد إلشةاء فةاتورة مبيةع جديةدة ألحةد        

دوي املةدوب الذي قام بعمةي  البيع مةن بةني املةةدوبني املعةرفني عةة  قاعةدة       العمالء أا تتار بشكل ي

 البيالات ولكن تابه هذل العمةي  صعب  وراق  عةدما يكوا عدد املةدوبني وعدد العمالء كبريًا 

ولكن عةد تعريف املسارات وربطها باملةدوبني يتم اختيةار مةةدوب املبيعةات بشةكل تةقةالي عةةد إلشةاء        

بيع جديدة وذل  يتم عةد إدخال عميل ما يف حقل "حسةاب العميةل" يف فةاتورة املبيةع  وذلة       فاتورة م

بشرط أا لكوا قد وضعةا هذا العميل ضمن مسار من املسارات هذا من جه  ومن جه  أخرى ربطةا هذا 

 املسار مبةدوب مبيعات من املةدوبني املعرفني سابقًا 

 ا يوضه الشكل التالي:يتم ربط فاتورة املبيع مبةدوب معني كم
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 :طلب تقارير حتوي معلومات عن املندوب 

يتم بعد ذل  طةب عدة تقارير تتضمن معةومات عن مبيعات املةدوب وأرباح مبيعاته وأهةم هةذل التقةارير    

حي  أا ررط املةدوب موجود ضمن الشروط األساسي  هلذا التقرير كما يوضه  "أرباح الفواتري"هو تقرير 

 الشكل التالي:

 



621 

 

 
أي إمجالي  إا لتيج  هذا التقرير ميكن أا تعطيةا الكثري من املعةومات مثل إمجالي فواتري املبيع

كما يبني  ةدوب املبيعات اليت حققها املةدوب وصايف هذل املبيعات وأيضًا األرباح اليت حققها هذا امل

 الشكل التالي: 

 
 :من قيمة املبيعاتثابتة املعاجلة الثانية: ملندوب املبيعات نسبة 

  ولستخدم هةذل الطريقة    حساب عمول  املةدوب وترحيةها عة  حسابه بشكل آلي يتم وفق هذل الطريق 

املادة  ويتم تطبيةق هةذل   يف حال كاا ملةدوب املبيعات لسب  ثابت  من قيم  املبيعات بغه الةظر عن لوع 

 من خالل االستفادة من ميزة احلسابات التوزيعي  كما يةي: الطريق 

ولعرف حساب امسةه مبيعةات املةةدوب باسةم مةثاًل       "حسابات توزيعي " – "حماسب "لدخل إىل قالم  

احلسةاب  " وعالدية  هةذا احلسةاب أي    عمول  باسم املسةتحق  "ولوزعه إىل حسابني معرفني مسبقًا وهما 

وحسةاب املبيعةات ولضةع مقابةةه     من املبيعةات،  ولضع مقابةه لسبته  اخلتامي هلذا احلساب "ميزالي "

 كما يف الشكل التالي:  متمم الةسب  السابق  إىل املال
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 توليةد وعةد إجراء أي فاتورة مبيع لضع احلساب التوزيعي السابق يف حساب املواد فيتم بشةكل تةقةالي   

بيعات حسب الةسةب اسةددة   وامل عمول  باسم املستحق ي  تتوزع قيمتها عة  حسابي قيد الفاتورة حب

 واألركال التالي  توضيه كيفي  وضع هذا احلساب يف الفاتورة والقيد الةاتج عن الفاتورة: سابقًا 
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 مالحظ :

يف كل فاتورة لسجةها مةن خةالل    "حساب املواد"ميكةةا اإلستغةاء عن وضع احلساب التوزيعي يف حقل 

فاتورة مةع  هلذل الاالفرتاضي  "املواد"وربط حساب  املةدوب باسمتعريف فاتورة خاص  لتسجيل مبيعات 

 احلساب التوزيعي اخلاا باملةدوب كما يف الشكل التالي:
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 حبوزت :اليت  كمية املواداعتبار مندوب املبيعات مستودع وضبط : الثالثةاملعاجلة 
تخدم هذل الطريق  بشكل أساسي يف الشركات اليت تريد فرض رقابة  كمية  عةة  املةواد املوجةودة يف      تس

مستودعاتها واملواد املوجودة مع املةةدوبني كشةركات توزيةع املةواد الغذالية  أو رةركات توزيةع األلبةاا         

دوب املبيعةات يف  واألجباا حي  أا املةدوب عادة يوزع املواد بواسط  سيارة له أو لةشةرك   ويكةوا مةة   

هذل الشركات موظف يف الشرك  وغري مطالب بقيم  البضاع  عةد تسةيمها لةه ولكةةه مطالةب بالبضةاع      

يةتم مةن   اليت مت تسةيمها له من حي  الكمي  ومطالب أيضًا مبا يستةمه من دفعات لقدي  مةن الزبةالن    

تسةجيل   الشةرك  حية  يةتم    اعتبار مةدوب املبيعات كأي مستودع مةن مسةتودعات   خالل هذل الطريق 

كميات املواد اليت استةمها املةدوب والكميات اليت أعادها والكميات اليت باعهةا وبةذل  ميكةةةا معرفة      

يف أي حلظة  مةن خةالل طةةب تقريةر جةرد ملسةتودع        ومطالبتةه بهةا   كمي  املواد املوجودة مةع املةةدوب   

 :ما يةياملةدوب  تتم هذل الطريق  من خالل إتباع 

رجرة الفروع" ومن ثم إضاف  مسةتودعات بأمسةاء املةةدوبني كمةا     " – "االلتقال إىل قالم  "تعاريفب لقوم

 يف الشكل التالي:

 

 
 

وذلة  بوضةع    "مةاقةة  بةدوا سةعر   "بعد ذل  لقوم بتسةيم البضاع  لةمةدوبني من خالل استخدام فاتورة 

املواد اليت مت تسةيمها وكمياتها وحتديد املستودع الةذي خرجة  مةةه البضةاع  وهةو أحةد مسةتودعات        

 الشرك  واملستودع الذي استةم البضاع  وهو مستودع املةدوب كما يف الشكل التالي:



625 

 

 

 
ع املةةدوب  لضةع يف حقةل املسةتودع مسةتود     لةزبوا الذي باعه املةدوبومن ثم عةد تسجيل فاتورة مبيع 

 الذي قام بعمةي  املبيع كما يف الشكل التالي:
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عكسةي  مةن    "مةاقةة  بةدوا سةعر   "ويف حال أرجع املةدوب بضاع  إىل مستودعات الشرك  لقةوم بعمةية    

 مستودع املةدوب إىل مستودع الشرك  

ج التقريةر  بعد ذل  ميكةةا طةب تقرير جرد مواد وحتديد مستودع مةدوب معني يف حقةل املسةتودع فيةةت   

 التالي:

 
وتفاةيةها حسةب املسةتودعات    أفقي فيعطيةا جرد املواد يف الشةرك   وميكةةا أيضًا طةب تقرير جرد مواد 

 كما يف الشكل التالي:مبا فيها مستودعات املةدوبني 
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 :للمادة تعريف واستخدام الوحدة احلرة -7

غةري مرتبطة  بالوحةدة املةذكورة يف األعةة       عةة  األغةةب   هي وحدة قياس لةمادة ولكةهةا  الوحدة احلرة 

مبعادل ثاب  وتستخدم من اجل الضبط املستودعي لةمادة وال تستخدم لتقيةيم املةادة وإليضةاحها بشةكل     

وفق وحدتني وحدة أساسةي  وهةي املسةاح : )عةدد       قياسهأكرب لعرض املثال التالي: إا السريامي  يتم 

 (، ووحةدة حةرة )عةدد الاةةاديق( مةع مالحظة  أا الاةةدوق ال        األمتار أو كم مرتًا بعةا أو ارةرتيةا    

 حيوي عدد ثاب  من األمتار 

ستضرب بالسعر االفرادي لتحديد مبة  الفاتورة سةحددها عة  أساس الوحدة األساسةي    اليتإا الكمي  

وهي املرت املربع ألله ميكةةا وضع سعر ثابة  هلةا، وال ميكةةةا مةن جهة  أخةرى حتديةد سةعر موحةد          

 مرتبط ةاةدوق ألا كل صةدوق حيوي عدد خمتةف من األمتار املربع   لذل  لعرف املرت املربع كوحدة ل

هلا معادل، أما الاةدوق فةعرفه كوحدة حر ة ال ترتبط مع الوحدة األوىل مبعادل  ولو أمكةةا حتديد عةدد  

  مثاًلعشرة أمتار مربع  ثاب  لألمتار املربع  يف كل صةدوق عةدها لعرف الاةدوق كوحدة ثالي  حتوي 

من تعريف الوحدة احلرة تظهر يف اسةتخدامةا هلةا يف تقةارير جةرد وحركة  املةادة،        الرليسي إا الفالدة 

 حي  ألها متكةةا مثاًل من جرد السريامي  بالاةاديق إضاف  لألمتار 

لتعامةل مةع مةادة هةي     ولتوضيه كيفي  تعريف واستخدام الوحدة احلرة لفرتض املثال السابق حي  ألةا 

السريامي ، لبيع هذل املادة باملرت املربع ولكةةا لريد أا جنرد هذل املادة بوحةدة أخةرى هةي الاةةدوق،     

وملا كاا الاةدوق ال حيوي عدد ثاب  من األمتار املربع  فةعرفه يف حقل الوحةدة احلةرة ولةي  الوحةدة     

 بطاق  املادة التالي :   يف الثالي  كما
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"ألةواع   –ل يف الفواتري حقةي الوحدة احلةرة والكمية  احلةرة وذلة  مةن قالمة  "تعةاريف"        بعد ذل  لفع

 الفواتري" من رريط "أعمدة" كما يف الشكل التالي:

بعد ذل  لدخل يف الفاتورة كمي  األمتار املربع  يف حقل "الكمي " وما تساويه من صةاديق يف حقل "كمي  

 حرة" كما يف الشكل التالي:
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ل  ميكةةا أا لطةب تقرير جرد املواد ولفعةل فيةه خيةار "إظهةار الوحةدة احلةرة" كمةا يف الشةكل         بعد ذ

 التالي:

 

عةدها سيظهر يف تقرير اجلرد كمي  السريامي  املوجودة يف املستودعات باملرت املربع وبالاةدقو كما يف 

 الشكل التالي:
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  :الفاتورة يف حلساب كمية املادةعادالت املتعريف واستخدام  -8

يف الفاتورة يتم حتديدها بشكل اختياري بإلزال الرقم اسةدد املبةاع أو املشةرتى     اخل     إا كمي  املادة 

 ولكن يف بعه احلاالت ياعب حتديد هذا الرقم بشكل فوري وحيتا  إىل تعريف معادل  حلسابه 

املادة ضمن العديد من الشةروط املرلة    ويوفر برلامج امليزاا دوت ل  إمكالي  وضع معادل  حلساب كمي  

اليت متكةةا من وضع املعادل  املطةوب  اعتمادًا عة  الكثري من احلقول مع إمكالي  إجةراء تعةديالت عةة     

املعادل  حبي  لضع فيها توابع متقدم  متكةةا من احلاول عة  الةتيج  املطةوبة  بدقة  متةاهية ، كةأا     

 ج  عة  عدد حمدد وغريها من اخليارات الواسع  جدًا لقرب لتيج  املعادل  أو لقسم الةتي

 ولةتوضيه لطرح املثال التالي:

لديةا ررك  تقوم باملتاجرة بالرخام وتشرتي وتبيع هذا الرخام باملرت املربع، وكمي  األمتار املربع  املباعة   

القيةاس،   تةتج عن معادل  بسيط  وهي طول القطع  املباع  ضرب عرضها ضرب عدد القطةع ذات لفة   

أي أا املستخدم يدخل يف الفاتورة الطول والعرض والعدد فيقوم الربلامج تةقاليًا جبةةب الةةاتج إىل حقةل    

 تعريف املعادل  السابق  من خالل بطاق  الوحدة كما يةي: وميكنالكمي   

"ثواب  املادة" –من خالل قالم "املواد" 

"الوحدة" لعرف وحةدة جديةدة هةي     -

 لضةع م يف حقةل الاةيغ    املرت املربع، ث

واليت هي: املعادل  اليت تةيب متطةباتةا 

كمةا يف  كمية  حةرة   × العرض × الطول 

 الشكل التالي:

 

وميكةةا أيضًا أا جنري تعديالت عة  هذل املعادلة  ألسةباب معيةة  وعةة  سةبيل املثةال إذا كةةا لبيةع         

سةةتيمرت فهةةا جيةب أا لقسةم املعادلة       الرخام يف املثال السابق باملرت املربع ولدخل الطةول والعةرض بال  

السابق  عة  عشرة آالف لةحول املساح  من السةتيمرت املربع إىل املرت املربع، ويتم ذل  باختيار الاةيغ   

حرة ثم لةتقل إىل الايغ  خماص فيجةب لةا يف حقل التعبري الرياضةي لفة    كمي  ×  العرض ×الطول 

يالت عةيها فةقوم بإجراء التعديل السابق وهو تقسيم املعادل  عةة   املعادل  السابق  مع إمكالي  إجراء تعد

فعةد ذل  سيجةب لةا الكمية  بةاملرت املربةع ولةي  بالسةةتيمرت املربةع  والشةكل التةالي يوضةه           86666

 التعبري الرياضي اجلديد:
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هةي املةرت املربةع     األوىل" الوحدة"يف بطاقتها  "وحدات"رخام ولضع يف صفح  ذل  لعرف مادة هي بعد 

 كما يف الشكل التالي:
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بعد ذل  لفعل حقول الطول والعرض والكمي  احلرة والذي ميثل العدد من لافذة "ألواع الفواتري" كمةا يف  

 الشكل التالي:

 

ادرا  الطةول والعةرض وعةدد القطةع يةتم حسةاب       بعد ذل  عةد إدرا  مادة الرخام يف الفاتورة ومةن ثةم   

 شكل آلي وادرا  الةتيج  يف حقل الكمي  كما يف الشكل التالي:مساح  هذل القطع ب
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 :1مالحظة 

كمية  حةرة حية  أا املعادلة  السةابق       × العةرض  × يف مثالةا السابق اخرتلا معادل  جاهزة هي الطةول  

اجلاهزة تةيب متطةبات مثالةةا  ولكةن يف حةال كةاا املطةةوب معادلة  خمتةفة  عةن املعةادالت اجلةاهزة           

مستخدم أا ياي  املوجودة وحتوي متغريات غري املتغريات املوجودة يف هذل املعادالت اجلاهزة فيمكن لة

املعادل  املةاسب  وباملتغريات املطةوب  من خالل الضغط عة  الزر املوجود يف حقل التعةبري الرياضةي ومةن    

العمةيات اليت سةةجريها  ثم اختيار املتغري املطةوب فيتم ادراجه يف حقل الايغ  وميكةةا أيضًا أا تتار 

  الشكل التالي:عة  املتغريات كاجلمع أو الضرب أو القسم  كما يبني

 
إمكالي  إضاف  توابع متقدم  عة  املعادل  وعة  سةبيل املثةال بفةرض    كما يتيه الربلامج أيضًا لةمستخدم 

ه يف حةال  هو عبارة عن لتيجة  املعادلة  بشةرط ألة    أا الزبوا يريد أا يكوا الرقم املدر  يف حقل الكمي  

ولتحقيق ذل  ميكةةا استخدام  اعتبارها ربع مرت مربع فيتم ربع مرت مربع كال  لتيج  املعادل  أقل من 

حي  أا فكرة هذا التابع هي اختيار القيم  األكرب بني قيمتني، حية  ألةةا لضةع يف هةذا      تابع املاك 

هذا التابع، وهةةا يةأتي دور   التابع لتيج  املعادل  هي القيم  األوىل والرقم ربع مرت هي القيم  الثالي  يف 

أخذ القيم  األكرب بني القيمتني، فإذا كال  لتيج  حساب املعادل  أقل من ربةع مةرت يةتم    هذا التابع يف 

ادرا  ربع مرت يف حقل الكمي  بيةما إذا كال  لتيج  املعادل  أكرب من ربع مرت فيتم أخذ لتيج  املعادلة   

فية  صةياغ  هةذل    باالعتبار أللها أكرب من ربع ويتم ادراجها يف حقل الكمي   والشةكل التةالي يوضةه كي   

 املعادل  يف بطاق  الوحدة:
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 :0مالحظة 

ميكةةةةا أا لعةةدل ماةةطةه "كميةة  حةةرة" إىل "العةةدد" مةةن لافةةذة "اإلعةةدادات العامةة " مةةن صةةفح       

 "املاطةحات" كما يف الشكل التالي:
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 :يف الفاتورة تعريف واستخدام اجلرد الفرعي للمادة -9

األساسي  واهلام  يف برلامج امليزاا دوت ل  لةمحاسب   يعترب اجلرد الفرعي لةمادة من امليزات

واملستودعات حي  أا هذل امليزة تساعد املستخدم بشكل كبري عةد اخرا  املادة أو بيعها وذل  يف حال 

كاا هلذل املادة معةوم  إضافي  جيب حتديدها عةد اخراجها أو بيعها كتاريخ الاالحي  أو تاريخ 

   اخل االلتا  أو رقم الطبخ   

ةد تفعيل خيار اجلرد الفرعي عة  أي حقل من احلقول تظهر عةد اخرا  املادة من املستودع ومبجرد ف 

مفاة  ادراجها يف الفاتورة لافذة مساعدة هي لافذة اجلرد الفرعي تعطيةا الكمي  املتبقي  من هذل املادة 

 حبسب تاريخ صالحيتها مثاًل حبسب احلقل الذي فعةةا فيه خيار اجلرد الفرعي، كأا تظهر مفاة  

 ولةتوضيه لطرح املثال التالي:

يف بطاق  مادة هي دواء كما يف الشكل  بفرض ألةا فعةةا خيار اجلرد الفرعي عة  حقل تاريخ الاالحي 

 التالي:

 

  

 

 أدخةةا فاتورة رراء ملادة الدواء بأكثر من تاريخ صالحي  كما يف الشكل التالي:بفرض ألةا و
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عةد االلتقال إىل فاتورة املبيع وادرا  مادة الدواء يف هذل الفاتورة تظهر لافذة اجلرد الفرعي هلذل عةدها 

املادة واليت يظهر فيها الكمي  املتبقي  من هذل املادة من كل تاريخ صالحي  وبإمكاا املستخدم اختيار 

 أحد تواريخ الاالحي  الظاهرة يف هذل الةافذة كما يوضه الشكل التالي:
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 مالحظات هام  جدًا حول لافذة اجلرد الفرعي:

 :8مالحظ  

عةد عدم ادخال تاريخ الاالحي  يف فواتري الشراء يتم اعتبار القيم  الفارغ  قيم  قالم  بذاتها وتظهر يف 

لافذة اجلرد الفرعي كغريها من تواريخ الاالحي   حي  أله يف بعه األحياا يدخل املستخدم تواريخ 

ء مثاًل ولكن هةا  كمي  مةفاة  ال يهتم بإدخال تاريخ صالحيتها وحيتا  عةد اخرا  هذل صالحي  الدوا

املادة أا يعرف الكمي  املتبقي  من الدواء الذي مل يتم ادخال تاريخ صالحي  له وهو ما يظهر فعةيًا يف 

 لافذة اجلرد الفرعي كما يف الةافذة السابق  

 

 :2مالحظ  

فرعي تغيري وحدة املادة فتتغري الكميات املوجودة يف حقل الكمي   وعة  سبيل ميكةةا يف لافذة اجلرد ال

املثال وبفرض استخدام معةومات املثال السابق وبفرض أا مادة الدواء وحدتها الثالي  عةب  ومعادل هذل 

 عةدها ستظهر لافذة اجلرد الفرعي كما يف الشكل التالي: 86الوحدة يساوي 

 

 :3مالحظ  

يف لافذة اجلرد الفرعي وهو "إسةاد الكمي  لةبةد" فعةد تفعيل هةذا اخليةار يةتم ادرا  تةاريخ      يوجد خيار

الاالحي  مع الكمي  الظاهرة يف هذل الةافذة واليت هي عبارة عن الكمية  املتبقية  مةن املةادة مةن تةاريخ       

فقةط دوا إدرا  أي  الاالحي ، أما عةد عدم تفعيل هذا اخليار فيتم ادرا  املةادة مةع تةاريخ الاةالحي      

كمي   واجلدير ذكرل هةا أا هذا اخليار يتم حفظه يف حال كاا مفعاًل أو ال يف كةل مةرة يةتم فيهةا فةته      

 لافذة اجلرد الفرعي عة  ذات مستخدم الولدوز من جه  وعة  ذات الفاتورة من جه  ثالي  
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 :4مالحظ  

ريخ الاةالحي  الظةاهرة وذلة  بشةكل     ميكةةا ترتيب األسةطر الظةاهرة يف هةذل الةافةذة حسةب قةيم تةوا       

تااعدي أو تةازلي حسب رغب  املستخدم، حي  ميكن لةمسةتخدم أا يةتحكم بهةذا األمةر مةن زر فةرز       

 املوجود يف بطاق  مادة جبالب خيار اجلرد الفرعي كما يف الشكل التالي:

 

 شكل التالي:فعةد ترتيب تواريخ الاالحي  بشكل تةازلي تظهر لافذة اجلرد الفرعي كما يف ال
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 :9مالحظ  

ميكةةا تفعيل أكثر من مفتاح لةجرد الفرعي لذات املادة كتاريخ الاالحي  وتاريخ االلتا  يف ذات الوقة   

وعةدها ستظهر لافذة اجلرد الفرعي بشكل تفايةي حسب تاريخ الاالحي  وتةاريخ االلتةا  وميكةةةا أا    

اجلرد الفرعي من خالل التحكم برتتيب هةذين احلقةةني   تتار احلقل الذي سيظهر قبل اخخر يف لافذة 

 من خالل السهمني الزرق الظاهرين عة  يسار احلقول يف بطاق  املادة كما يف الشكل التالي:

 

 بعد تفعيل اجلرد الفرعي عة  احلقةني السابقني تظهر لافذة اجلرد الفرعي كما يف الشكل التالي:
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 :5مالحظ  

دة من لافذة اجلرد الفرعي لةمادة حت  يف حال  عدم تفعيل اجلرد الفرعةي يف بطاقة    ميكةةا أيضًا االستفا

املادة عة  أي حقل من احلقول  حي  أا لافذة اجلرد الفرعي يف هذل احلال  تعطيةا معةومات عن جرد 

املادة مفاة  حسب املستودعات، ولكن هةذل الةافةذة ال تظهةر بشةكل تةقةالي وإةةا تظهةر عةةد رغبة           

 يف سطر املادة  والشكل التالي يوضه كيفي  ظهور هذل الةافذة: F6ستخدم وذل  بالضغط عة  زر امل
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 :6مالحظ  

يف حال تفعيل خيار اجلرد الفرعي لةمادة وقد أجري عة  هذل املادة حركات سةابقًا فةال بةد مةن إجةراء      

حت  تظهر املعةومات يف لافذة اجلرد الفرعةي   الظاهرة يف الشكةني التالينيعمةي  "إعادة تثبي  لةفواتري" 

  بشكل صحيه
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 استخدام اجملموعة احملاسبية للمادة )الزمرة احملاسبية(:تعريف و -12

تةبع الفكرة األساسي  من اجملموع  اساسبي  لةمادة من واقع أا بعه الشركات تريد حسابات مفاة  

رراء و مبيع و مردود رراء و مردود مبيع و احلسميات الةيت  أكثر عن احلركات اليت تتم عة  املواد من 

 تتم عة  هذل املواد يف حال  البيع أو حال  الشراء و األرباح اإلمجالي  والاافي  لةمواد 

وتتدر  املعةومات التفايةي  اليت حتتاجها الشرك  ضمن ثالث حاالت عمةية  سةيتم رةرحها بالتفاةيل     

 ت التالي :مدعم  باألمثة  وذل  يف الفقرا

حالة شركة تريد معلومات تفصيلية عن حسابات املواد )املبيعةات و املشةرتيات و املةردودات و    : أواًل

 احلسميات( ولكن ضمن حساب متاجرة واحد:

بفةةرض ألةةه لةةديةا رةةرك  تتةةاجر بةةةوعني مةةن    

السةةيارات سةةيارات هولةةداي وسةةيارات كيةةا،    

وتظهر حسابات املبيعات واملشرتيات واملردودات 

واحلسةةومات بشةةكل إمجةةالي بالةسةةب  لةةةوعي   

السةةيارات وبةةدوا تفاةةيل  وبفةةرض أا الشةةرك  

تريةةد فاةةل حسةةابات املشةةرتيات واملبيعةةات     

بالةسب  لكةل لةوع سةيارات عةة  حةدى، فهةةا       

ميكةةةةا توظيةةف اجملموعةة  اساسةةبي  لفاةةل   

مبيعةةات ومشةةرتيات اهلولةةداي عةةن مبيعةةات     

 ي  ومشرتيات الكيا وذل  حسب اخلطوات التال

: تعريف املواد يف شجرة املةواد : ا:طوة األوىل

ويتم ذل  كما حتدثةا يف الفقرات السابق  وستظهر رجرة املواد 

 بالشكل االفرتاضي التالي:

ا:طوة الثانية: فصل حسةابات املشةرتيات واملبيعةات لكةل     

 نوع يف شجرة احلسابات:

كما إا حسابات املواد يف رجرة احلسابات قبل فاةها ستظهر 

 يف الشكل التالي:
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لقوم بفال حسابات املشةرتيات واملبيعةات لةةوعي السةيارات     

وذل  بإضاف  أربع  حسابات جديدة بالوقوف عةة  حسةابات   

املواد  ومن ثم الضغط عة  زر اإلضاف  وإضاف  أربةع حسةابات   

 وهي:

مشرتيات اهلولداي، مبيعةات اهلولةداي، مشةرتيات الكيةا،     

حنةذف حسةابي املشةرتيات واملبيعةات      مبيعات الكيا ومن ثم

الرليسةةيني إذا مل يكةةن هةةةا  مةةواد أخةةرى لتعامةةل بهةةا يف   

 الشرك ، فتابه رجرة احلسابات كما يةي:

ا:طوة الثالثةة: تعريةف اجملموعةات احملاسةبية لنةوعي      

ويتم ذل  بالضغط يف قالمة  "املةواد" عةة  "اجملموعة      املواد: 

لتةةالي فتظهةةر لافةةذة   اساسةةبي  لةمةةادة" كمةةا يف الشةةكل ا  

اجملموعةةةةةةةة  

اساسةةةةةةةبي  

 لةمادة 

 

 

 

 

 

 

ويف لافذة اجملموع  اساسبي  لةمادة لقوم بتعريف اجملموع  اساسبي  لسيارات اهلولداي بوضع اسةم  

اجملموع  ومن ثم حسابات املواد اخلاص  بسيارات اهلولداي مقابةل لةوع فةاتورة هةذل احلسةابات، ثةم       

 إضاف  وبةف  الطريق  لضيف اجملموع  اساسبي  لسيارات الكيا  حنفظ هذل الافح  ولضغط زر
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وذل  إما من خالل بطاق  املةادة حية  حيتةوي     ا:طوة الرابعة: ربط املواد مبجموعتها احملاسبية:

رأس البطاق  عة  حقل الزمرة اساسبي  لةمادة فةختةار اجملموعة  اساسةبي  الةيت تتبةع هلةا املةادة        

 لكل املواد، كما يف الشكل التالي:وهكذا بالةسب  

 
 

أو يتم ذل  بالذهاب إىل "رجرة املواد" والضغط عة  فهرس معني بالزر األمين لةمةاوس ومةن ثةم الضةغط     

عة  "بطاق " فتظهر بطاق  الفهرس اسدد ويتم من خةالل هةذل البطاقة  وضةع اجملموعة  اساسةبي        

س املواد، وتابه مجيةع املةواد املوجةودة ضةمن هةذا الفهةرس تابعة  لةمجموعة  اساسةبي  الةيت           لفهر

 أدخةةاها يف بطاق  الفهرس  والشكل التالي يبني آلي  الربط من خالل بطاق  فهرس املواد:

خنتار اجملموعة احملاسبية 

 املناسبة
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السةةابق  عةةةد إجةةراء التعةةديالت 

سيتغري القيد الةةاتج عةن فةاتورة    

البيع أو فاتورة الشراء وذل  كمةا  

 هو واضه يف القيود التالي :

 

 :القيود املولدة عن املبيعات واملشرتيات قبل التعديل

 احلساب دالن مدين

   قيد الشراء

 املشرتيات  ×××

 الاةدوق ××× 

   قيد البيع

 الاةدوق  ×××

 املبيعات ××× 

 القيود املولدة عن املبيعات واملشرتيات بعد التعديل:

 احلساب دالن مدين

   قيد الشراء

 مشرتيات اهلولداي  ×××

 مشرتيات الكيا  ×××

 الاةدوق ××× 

   قيد البيع

 الاةدوق  ×××

 مبيعات اهلولداي ××× 

 مبيعات الكيا ××× 

خنتار الفهرس ثم خنتار يف 

بطاقت  اجملموعة احملاسبية 

املناسبة
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 الشكةني التاليني:وتبعًا لذل  سيتغري حساب املتاجرة كما هو ظاهر يف 

 حساب املتاجرة االفرتاضي )قبل التعديل(

 املبيعات   بضاع  أول املدة

 بضاع  آخر املدة   املشرتيات

 حسم مكتسب   حسم ممةوح

 مردودات املشرتيات   مردودات املبيعات

    

 

 حساب املتاجرة بعد التعديل

 مبيعات اهلولداي   بضاع  أول املدة

 مبيعات الكيا   اهلولدايمشرتيات 

 بضاع  آخر املدة   مشرتيات الكيا

 حسم مكتسب   حسم ممةوح

 مردودات املشرتيات   مردودات املبيعات

 

حالة شركة تريد معلومات تفصيلية عن حسابات املواد )املبيعةات واملشةرتيات واملةردودات و    : ثانيًا

 على حدى )حسابي متاجرة منفصلني(:احلسميات( وتريد معرفة الربح اإلمجالي لكل مادة 

باعتماد لف  معطيات املثال السابق، وبفرض أا هذل الشرك  تريد معرف   إمجالي رحبهةا مةن املتةاجرة    

بكل لوع من السيارات عة  حدى أي تةظيم حساب متاجرة لكل لوع من السيارات  عةد ذل  ال بد مةن  

 إتباع اخلطوات التالي :

 : ويتم ذل  كما حتدثةا يف احلال   السابق  املواد يف شجرة املوادتعريف : ا:طوة األوىل

 ا:طوة الثانية: تعريف حسابني للمتاجرة لنوعي السيارات:

ويتم ذل  من قالم  "حماسب " "احلساب اخلتامي" لضغط زر جديد يف الةافةذة الةيت تظهةر ثةم لضةيف      

)أي املكاا الةذي يقفةل فيةه رصةيدل(      حساب ختامي امسه متاجرة سيارات اهلولداي وحسابه اخلتامي

األرباح واخلسالر ثم حنفظ هذا السجل  وبةف  الطريق  لضيف حساب متاجرة سيارات الكيةا  والشةكل   

 التالي لتوضيه ما سبق:
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 ا:طوة الثالثة: فصل حسابات املواد لكل نوع من السيارات على حدى:

رجرة  لقوم هةا بفال مجيع حسابات املواد يف

احلسابات، فةعرف حسابات مواد خاص  بسيارات 

 اهلولداي وحسابات مواد لةكيا وذل  كما يةي:

لةةدخل إىل رةةجرة احلسةةةابات وحنةةدد "رةةةجرة    

احلسابات" ثم لضةغط عةة  إضةاف  كمةا يف الشةكل      

 الظاهر:

 فتظهر بطاق  حساب لقوم فيها بتعريف حساب رليسي هو "حسابات مواد اهلولداي" حسابه اخلتامي  

 هو "متاجرة سيارات اهلولداي" وذل  كما يف الشكل التالي:
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ثم لضيف ضمن هذا احلساب حسابات مشرتيات، مبيعات، مردود مشرتيات، مةردود مبيعةات، حسةم    

بضاع  أول املدة، بضاع  آخر املدة متاجرة وبضاع  آخةر املةدة    ممةوح، حسم مكتسب، مااريف رراء،

ميزالي  وذل  لسيارات اهلولداي  وبةف  الطريق  لعرف حساب رليسي باسةم "حسةابات مةواد الكيةا"     

ولعرف ضمةه احلسابات السابق  اخلاص  بالكيا  وستابه رجرة احلسابات كمةا هةو واضةه يف الشةكل     

 التالي:
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 ة: تعريف اجملموعات احملاسبية لنوعي املواد:ا:طوة الرابع

ويةتم ذلةة  بةةةف  الطريقةة   

يف اخلطةةةوة الثالثةةة  مةةةن  

احلال  السابق  مع فارق أا 

احلسةةابات الةةيت لضةةعها   

ضمن اجملموع  اساسبي  

هةةةا متتةةد لتشةةمل كافةة     

حسةابات املةةواد لكةةل لةةوع  

من األلواع وذل  كما يتضه 

 يف الشكل التالي:

 

 ربط املواد مبجموعتها احملاسبية:ا:طوة ا:امسة: 

 ويتم ذل  كما حتدثةا سابقًا من خالل بطاق  املادة أو من خالل بطاق  فهرس املواد 

عةد إجراء مجيع التعديالت السابق  ستتغري مجيع القيود من قيود إمجالي  لةةةوعني إىل قيةود تفاةيةي     

 كالتالي:لكل حساب من حسابات املواد، وسيتغري ركل حساب املتاجرة 

 حساب املتاجرة االفرتاضي )قبل التعديل(

 املبيعات   بضاع  أول املدة

 بضاع  آخر املدة   املشرتيات

 حسم مكتسب   حسم ممةوح

 مردودات املشرتيات   مردودات املبيعات

    مااريف الشراء

 بعد التعديل يابه لديةا حسابني لةمتاجرة كما يبني الشكةني التاليني:

 حساب متاجرة سيارات اهلولداي 

 مبيعات اهلولداي   بضاع  أول املدة هولداي

 بضاع  آخر املدة هولداي   مشرتيات اهلولداي

 حسم مكتسب لةهولداي   حسم ممةوح لةهولداي

 مردودات مشرتيات اهلولداي   مردودات مبيعات اهلولداي

    مااريف رراء اهلولداي
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 حساب متاجرة سيارات الكيا 

 مبيعات الكيا   بضاع  أول املدة كيا

 بضاع  آخر املدة كيا   مشرتيات الكيا

 حسم مكتسب لةكيا   حسم ممةوح لةكيا

 مردودات مشرتيات الكيا   مردودات مبيعات الكيا

    مااريف رراء الكيا

 

املةواد )املبيعةات واملشةرتيات واملةردودات     ثالثًا: حالة شركة تريد معلومات تفصيلية عةن حسةابات   

واحلسميات( وتريد معرفة الربح اإلمجالي لكل مادة على حدى )حسابي متاجرة منفصةلني( وتريةد   

 أيضًا معرفة الربح الصايف لكل مادة على حدى ) حسابي أرباح وخسائر منفصلني(:

ع كةل لةوع مةن ألةواع السةيارات يف      باعتماد لف  معطيات املثال السابق وبفرض أا الشرك  السابق  تبية 

صال  مةفاة  عن األخرى حبي  ألها تستطيع متييز املااريف العام ) أي كل املاةاريف الةيت تاةةف    

يف حساب األرباح واخلسالر( اليت تدفعها عة  بيع سيارات اهلولداي عن مثيةتهةا املدفوعة  عةة  بيةع     

ع كل من لوعي السيارات مةفااًل عن اخخر وذلة   سيارات الكيا، عةدها ميكةها معرف  الربه الاايف لبي

 بإتباع اخلطوات التالي :

 : ويتم ذل  كما حتدثةا سابقًا تعريف املواد يف شجرة املواد: ا:طوة األوىل

 ا:طوة الثانية: تعريف حسابني لألرباح وا:سائر لنوعي السيارات:

جديد يف الةافةذة الةيت تظهةر ثةم لضةيف      ويتم ذل  من قالم  "حماسب " "احلساب اخلتامي" لضغط زر 

حساب ختامي امسه أربةاح وخسةالر   

سيارات اهلولداي وحسةابه اخلتةامي   

)أي املكاا الذي يقفةل فيةه رصةيدل(    

هو األرباح واخلسةالر ثةم حنفةظ هةذا     

السةةجل  وبةةةف  الطريقةة  لضةةيف    

حساب أرباح وخسالر سيارات الكيا  

 والشكل التالي لتوضيه ما سبق:
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 ثالثة: تعريف حسابني للمتاجرة لنوعي السيارات:ا:طوة ال

ويتم ذل  من قالم  "حماسب " "احلساب اخلتامي" لضغط زر جديد يف الةافةذة الةيت تظهةر ثةم لضةيف      

حساب ختامي امسه متاجرة سةيارات  

اهلولداي وحسابه اخلتامي )أي املكاا 

الةةذي يقفةةل فيةةه رصةةيدل( هةةو أربةةاح  

ظ وخسالر سيارات اهلولةداي ثةم حنفة   

هذا السجل  وبةةف  الطريقة  لضةيف    

حساب متاجرة سيارات الكيا وحسابه 

اخلتامي أرباح وخسالر سيارات الكيا  

 والشكل التالي لتوضيه ما سبق:

 وذل  كما حتدثةا سابقًا  ا:طوة الرابعة: فصل حسابات املواد لكل نوع من السيارات على حدى:

 ويتم ذل  كما حتدثةا سابقًا ا:طوة ا:امسة: تعريف اجملموعات احملاسبية لنوعي املواد: 

ويتم ذل  كما حتدثةا يف اخلطةوة اخلامسة  مةن    ا:طوة السادسة: ربط املواد مبجموعتها احملاسبية: 

 احلال  السابق  

ا حساب أرباح وخسالر مبا ألةا فاةةا:طوة السابعة: فصل حسابات املصاريف يف شجرة احلسابات: 

اهلولداي عن حساب أرباح وخسالر الكيا فهةا جيب أا لفال حسابات املااريف اليت ميكةن متييزهةا   

 لكل حساب أرباح وخسالر 

إذا كاا كل لةوع مةن ألةواع السةيارات يبةاع يف      مثاًل: 

صال  مةفاة  فيكوا إجيار الاال  من املااريف الةيت  

ن السةيارات وكةذل    ميكن متييزها وفاةها لكل لوع م

رواتب املوظفني يف الاالتني، فحساب املاةروف هةةا   

لقسمه إىل حسابني مثاًل ماروف إجيار املبةة  لقسةمه   

إىل حسابني ماروف إجيةار صةال  اهلولةداي ويكةوا     

حسابه اخلتامي أربةاح وخسةالر اهلولةداي وماةروف     

إجيةةار صةةال  الكيةةا ويكةةوا حسةةابه اخلتةةامي أربةةاح  

تظهر هةةذل احلسةةابات يف رةةجرة وخسةةالر الكيةةا  وسةة

 احلسابات كما يف الشكل الظاهر:
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وتكوا بطاق  حساب ماروف 

 إجيار صال  اهلولداي كما يةي:

 

 

 

 

 

 

 

 

أما إذا كاا هةا  مبة  إداري لإلرراف عة  الاالتني فإا إجيار هذا املبةة  ورواتةب اإلداريةني فيةه ال     

لوع من ألواع السيارات مةها بشكل مبارر فرمبا سيارات اهلولداي تستةزم عمةل  ميكن حتديد حا  كل 

وجهد إداري أكرب من سيارات الكيا هلةذا السةبب ال يةتم تقسةيم هةذل املاةاريف وإةةا يةتم إقفاهلةا يف          

حساب األرباح واخلسالر الرليسي)العام( والذي تاب فيه أرصدة حسةابي األربةاح واخلسةالر لكةل مةن      

 هلولداي وسيارات الكيا سيارات ا

 

 مالحظة:

هةةةا  مسةةأل  ال بةةد مةةن    

اإلرارة إليها وهةي مسةأل    

خيارات جرد بضاع  آخةر  

املةةدة واملوجةةودة يف بطاقةة   

اجملموعةةةة  اساسةةةةبي   

لةمادة كما تظهر يف الشةكل  

 التالي:

 

 

 

 الحظ احلساب ا:تامي

 

خيارات جرد مواد 

 اجملموعة احملاسبية
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 يوجد لديةا اخليارات التالي :

عةد اختيار هذا اخليةار جيةب حتديةد حسةابي بضةاع  آخةر املةدة الةذين يةرداا يف          تدخل يف اجلرد: 

امليزاليةةةةة  ويف حسةةةةةاب 

املتةةاجرة وهمةةا يف مثالةةةا   

السةةةابق عةةةن سةةةيارات   

اهلولةةداي: بضةةاع  آخةةر  

املدة متاجرة وبضاع  آخةر  

املدة ميزالي   وهةةا عةةدما   

لطةب حساب املتةاجرة أو  

 امليزاليةة  فسةةيظهر جةةرد  

مواد هذل اجملموع  حتة   

مسةةم  هةةذين احلسةةابني  

 والشكل التالي لةتوضيه:

عةد اختيار هذا اخليار لن يتحدد حسةابني تةةدر  قيمة  جةرد مةواد اجملموعة         تتبع املستوى األعلى:

اساسبي  حت  مسةماهما يف امليزالية  وحسةاب املتةاجرة، وهةةا سةتتبع املةادة املوجةودة يف اجملموعة           

 حتديد احلسابني الذين ستدر  قيم  جردهةا فيهمةا لفهرسةها األب إذا كةاا قةد حةدد يف       اساسبي  يف

زمرته حسابني لبضاع  آخر املدة فإذا مل يوجد ضمن الفهارس األب هلذل املةادة حتديةد حلسةابي جةرد     

بضةةاع  آخةةر املةةدة   

فإله يتم تةقاليًا أخةذ  

احلسابني املوجةودين  

يف صفح  "إعدادات" 

ة" "بضةاع  آخةر املةد   

واليت ميكن الوصةول  

إليهةةةا بااللتقةةةال إىل 

قالمةةةةةةةة  "أدوات" 

"إعدادات" "بضةاع   

آخةةر املةةدة" كمةةا يف  

 الشكل الظاهر:
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عةد اختيار هذا اخليار فإله ال يتم أخذ قيم  بضاع  آخر املدة ملواد هذل الزمرة  ال تدخل يف اجلرد:

 بعني االعتبار يف امليزالي  وحساب املتاجرة، ولادرًا ما تستخدم هذل احلال  

 مالحظة هامة:

إا حتديد جمموع  حماسبي  لةمادة يف بطاقتها جيعةها تابع  هلذل اجملموعة  اساسةبي  بغةه الةظةر     

جملموع  اساسبي  لفهرس موادها األب أو اجلد    اخل  ولكن عةد عةدم حتديةد زمةرة حماسةبي      عن ا

هلذل املادة يف بطاقتها فإلها تتبع الزمرة اساسبي  لةفهرس األب وإذا مل جتد زمةرة حماسةبي  ألي مةن    

جتة  عةن حركة  هةذل     الفهارس الرليسي  اليت توجد هذل املادة ضمةها فإا حسابات املواد  يف القيود الةا

 املادة حتدد عة  أساس احلسابات املوجودة ضمن اإلعدادات األصةي  لةفاتورة 

 ولتوضيه ما سبق لفرتض املثال التالي:

بفرض ألةا أجريةا التغيري التالي يف رجرة املةواد السةابق    

ضةمن فهةرس    2661حي  ألةا وضةعةا سةيارة كيةا ريةو     

املةواد الشةكل    "سيارات اهلولداي" عةدها ستأخذ رةجرة 

 التالي:

ولةفرتض ألةةا ضةمن احلالة  الثالية  السةابق  أي وجةود       

جمموعتني حماسبيتني لةوعي السيارات ووجةود حسةابي   

 متاجرة مةفاةني لةوعي السيارات  هةا لديةا عدة احتماالت:

  هي  هي "سيارات الكيا" والزمرة اساسبي  لفهرسها "هولداي " 2661الزمرة اساسبي  لةكيا ريو

"سيارات اهلولداي"  يف هذل احلال  عةد رراء عدد من سيارات الكيةا ريةو مةثاًل فةإا القيةد الةةاتج       

سيعتمد عة  حسابات املواد املوجودة يف اجملموع  اساسبي  "سيارات الكيا" وسيكوا ركل القيةد  

 الةاتج كالتالي:

 

 احلساب دالن مدين

 مشرتيات الكيا  ×××

 الاةدوق ××× 

 

  غري حمددة والزمرة اساسبي  لفهرس "هولةداي" حمةددة وهةي     2661الزمرة اساسبي  لةكيا ريو

"سيارات اهلولداي"  يف هذل احلال  عةد رراء عدد من سيارات الكيةا ريةو مةثاًل فةإا القيةد الةةاتج       
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كل سيعتمد عة  حسابات املواد املوجودة يف اجملموع  اساسبي  "سيارات اهلولداي" وسةيكوا رة  

 القيد الةاتج كالتالي:

 

 احلساب دالن مدين

 مشرتيات اهلولداي  ×××

 الاةدوق ××× 

 

  غري حمددة والزمرة اساسبي  لفهةرس "هولةداي" غةري حمةددة      2661الزمرة اساسبي  لةكيا ريو

أيضًا  يف هذل احلال  عةد رراء عدد من سيارات الكيةا ريةو مةثاًل فةإا القيةد الةةاتج سةيعتمد عةة          

حسابات املواد املوجودة يف إعدادات فاتورة الشراء واليت سةتحدث عةها يف فال الحةق واملبيةة  يف   

 الشكل التالي:

 
 ويكوا القيد الةاتج يف هذل احلال  اختي:

 احلساب دالن مدين

 مشرتيات    ×××

 الاةدوق ××× 

 

حساب املواد االفرتاضي الذي يعتمد عند عدم 

 حتديده باجملموعة احملاسبية
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 :للمادة خمطط الباركودواستخدام تعريف  -11

 :فكرة خمطط الباركود -1

عوضةًا عةن إختيارهةا     إا فكرة الباركود تةطةق من كوله أداة مساعدة لةمسةتخدم يف التعةرف عةة  املةادة    

رمزها أو امسها أو بدالل  أي معةوم  أخرى  فالباركود له دور مساعد كبري يف ادرا   بدالل بشكل يدوي 

قراءة رقةم البةاركود وادراجةه    املادة يف الفاتورة ألا هةال  جهاز مساعد هو "قارىء الباركود" يساعدلا يف 

   ولةباركود لوعني أساسيني:يف الفاتورة بشكل تةقالي

املادة يف الفاتورة ويدخل هذا الباركود عادة يف بطاق  املةادة يف صةفح    وظيفته فقط ادرا   :باركود بسيط

 "وحدات" مقابل الوحدة األوىل أو الثالي  أو الثالث  كما يبني الشكل التالي:

 

ادرا  املادة يف الفةاتورة إضةاف  الدرا  معةومةات    وظيف  هذا الباركود : )خمطط الباركود( باركود مركب

كةوا املادة أو قياسها أو وزلها أو قيمتها      اخل  كما من املمكن أا حيتةوي هةذ   أخرى غري اسم املادة 

 الباركود أكثر من معةوم  يف ذات الوق  كالةوا والقياس يف ذات الوق  مثاًل 

 ولتوضيه كيفي  تعريف هذا املخطط لطرح املثال التالي:

قمااا قطةي  وكل القمااا هلا لف  الكةف  ولكةن لكةل قمةيص لةوا وقيةاس      بفرض ألةا يف ررك  تبيع 

لوا وقياس كل قميص حبية  يةتم لاةقه عةة       الشرك  بتاميم وطباع  باركود حيويحمددين وترغب 

حبية  يةتم إدرا  لةوا    هذا القميص ومن ثم يتم إدخال واخرا  هذا القميص عةن طريةق هةذا البةاركود     
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عةن جةرد   يف الفةاتورة، وبعةد ذلة  ترغةب اإلدارة يف اسةتخالا معةومةات       وقياس املادة بشكل تةقةالي  

 القمااا القطن املتبقي  وذل  حبسب لولها أو قياسها أو حبسب اإلثةني معًا 

لتطبيق احلال  السابق  ال بد من تعريف خمطط باركود حيتوي الةوا والقياس ويتم تعريف هةذا املخطةط   

 لتالي :واستخدامه من خالل اتباع اخلطوات ا

 تعريف خمطط الباركود: -0

االلتقال إىل قالم  "املواد" ومةن ثةم الضةغط     لةوا والقياس من خاللكود حيوي ارميكةةا تعريف خمطط با

لةدخل فيهةا اسةم املخطةط الةذي لريةد       عة  "خمطط الباركود" فتظهر لافذة "خمطةط البةاركود" والةيت    

" الضةاف  حقةول عةة  خمطةط     إضةاف  "عةة  زر  تاميمه وليكن "خمطط الةوا والقياس" ومن ثةم لضةغط   

 باركود كما يف الشكل التالي:

 

بعد الضغط عة  زر "إضاف " تظهر لافذة ميكةةا من خالهلا إضاف  حقول إىل هذا الباركود حي  لضةيف  

مةثاًل كمةا    99يف البداي  لص ثاب  لتمييز هذا املخطط عن املخططات األخرى وليكن هذا الةص الثابة   

 التالي:يف الشكل 

 

أرقام وجيب أا يدخل يف  6حقل "بيالات" هو الباركود وحندد "طول احلقل" ب  لضيفثم ومن 

 بطاق  املادة ست  خالات عة  األكثر كما يبني الشكل التالي:
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 كما يف الشكةني التاليني: 2كما لضيف أيضًا حقةي "بيالات" هما الةوا والقياس وطول كل مةهما 

 

 

والذ جيب أا يتألف من اثةتا عشرة خال  وسيتم توليد  التهيةا من تاميم هذا الباركودوبذل  لكوا قد 

اخلال  الثالث  عشرة بشكل تةقالي عةد طباع  هذا الباركود  حي  أله بعد إضاف  احلقول السابق  يابه 

 ركل الباركود كما يوضه الشكل التالي:
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 :مع خمطط الباركودتعريف املادة وباركودها وألوانها وربطها  -2

لةوحةدة األوىل مؤلةف مةن سةت      بطاق  مادة هي قميص قطةن ولعةرف يف بطاقتهةا بةاركود     لقوم بتعريف 

 ولربط مع بطاق  املادة خمطط باركود الةوا والقياس الذي عرفةال سابقًا كما يف الشكل التالي:خالات 

 

ثم "ثواب  املادة" ومن ثةم لعةرف األلةواا مةن     ولعرف ألواا املادة وقياسات املادة من قالم  "املواد" ومن 

 حي  لدخل اسم الةوا يف حقل "اسم الةوا" ولدخل رقم باركود الةوا يف حقةل "بةاركود"   لافذة "الةوا"

  الشكل التالي:كما يف
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 مالحظ  هام :

 ويف حال عدم إدخالةا لرقم يف حقل "باركود" يتم اعتبار "رمز الةوا" هو الباركود 

 

 : الطريق  لقوم بتعريف قياسات لةمادة كما يف األركال التاليبةف  

 

 

 

 :واستخدام  يف الفواتري خمطط الباركودطباعة  -6

ألةواا   قمةا بتعريف املادة وتعريف خمطط الةوا والقياس وربط هذا املخطط ببطاق  املادة وتعريةف بعد أا 

مادة القميص القطن يف فاتورة الشراء مثاًل بشكل تفايةي حبسةب قياسةاتها   لقوم بإدخال  وقياسات املادة

 بطباع  باركود حسب املخطط لةمواد املدخة  يف هذل الفاتورة وألوالها ومن ثم لقوم 

الدخال املادة بشكل تفايةي حبسب ألوالها وقياساتها لقوم بتفعيل حقةةي الةةوا والقيةاس يف الفةاتورة      

وتفعيل أعمدة الةوا والقياس من قالم  "تعاريف" ومن ثم الضغط عة  "ألواع الفواتري"  وذل  بااللتقال إىل

 رريط "أعمدة" كما يبني الشكل التالي:
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 ثم لدخل املادة يف فاتورة الشراء بشكل تفايةي حبسب الةوا والقياس كما يف الشكل التالي:
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رراؤها حبي  حيوي كل باركود عة  لوا وقيةاس  بعد ذل  ميكةةا طباع  باركود بعدد القمااا اليت مت 

كل قميص من خالل طباع  باركود حسب املخطط  ويتم ذل  من خةالل االلتقةال إىل زر "العمةيةات" يف    

 الفاتورة ومن ثم الضغط عة  "طباع  باركود" كما يف الشكل التالي:

 
يد طباعته كما حندد أيضًا تاميم عةدها ستظهر لافذة ميكةةا من خالهلا حتديد تاميم الباركود الذي لر

 الافح  الذي يتةاسب مع قياس لااقات الباركود املتوفرة لديةا كما يبني الشكل التالي:
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يف البداي  لضغط زر "حترير" الافح  فتظهةر لافةذة ميكةةةا مةن خالهلةا حتديةد قياسةات و إعةدادات         

هذل الافح  يف املامم الطباعي  وبعد ذل  صفح  الباركود املتوفرة لديةا، وقد حتدثةا عن كيفي  تاميم 

 لقوم بالضغط عة  زر "حفظ" كما يف الشكل التالي:

 

بعد الضغط عة  زر حفظ تظهر لافذة لتحديد اسةم تاةميم الاةفح  السةابق حية  لةدخل اسةم كمةا يف         

 الشكل التالي:

 

التاةميم فتفةته لافةذة    بعد ذل  لعود إىل الةافذة اليت حتوي زري "حتريةر" ولضةغط عةة  زر "حتريةر"     

ميكةةا من خالهلا أا لامم لااق  الباكود املطةوب  ولضع فيها احلقول املطةوب  حي  يف البداية  لضةغط   

عة  زر "جديد" فتظهر لااق  واحدة من الةااقات واليت ميكةةا أا لضع فيها احلقول املطةوبة  كمةا يف   

 الشكل التالي:
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اء واليت متثل لااق  واحدة ما لرغب من حقول وليكن اسم املادة ميكةةا أا لدر  ضمن املساح  الافر

مثاًل وسعرها والباركود حسب املخطط وذل  من خالل الضغط عة  زر "حقل" ومن ثم تفعيل احلقول 

 : التالي األركالالسابق  والضغط "موافق" كما يف 
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 باركود" كما يف الشكل التالي: ثم حندد حقل "الباركود حسب املخطط" ولضغط عة  زر "حتويل إىل

 

وذل  حلفظ التاميم السابق فتظهر لافذة ميكةةا بعد ذل  لضغط عة  زر "حفظ" يف أعة  الةافذة السابق  

 من خالهلا وضع اسم لةتاميم السابق كما يف الشكل التالي:
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الةافذة اليت حتةوي زري "حتريةر" فةةالحظ ألةه أصةبه يوجةد        لعود إىللغةق املامم الطباعي وبعد ذل  

تاميم باركود وتاميم صفح ، بعد ذل  لضغط عةة  زر معايةة  ملعايةة  البةاركود قبةل طباعتةه كمةا يف        

 الشكل التالي:
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لالحظ يف الشكل السابق مكولات هذا الباركود مشروح  بشكل مفال، بعد ذلة  لقةوم بةاةق الةاةقات     

فةاتورة  يف  بواسةط  قةارىء البةاركود    املةتجات بشكل دقيق ومن ثم عةد قراءة هذا البةاركود السابق  عة  

يتم احضار املادة وسعرها وكميتها ولولها وقياسها  الشراء أو املبيع عة  حد سواء أو يف أي فاتورة أخرى

 من الوق  واجلهد بشكل تةقالي إىل الفاتورة بدوا أي عةاء أو جهد مبذول من املستخدم مما يوفر الكثري

  مع مالحظ  أا حقول الةوا والقياس جيب أا تكوا مفعة  يف الفواتري كما حتدثةا سابقًا

 :طلب تقرير جرد مواد حبسب تفاصيل خمطط الباركود -5

بعد أا لدخل املواد ولطبع هلا خمطط باركود ومن ثةم ترجهةا مةن املسةتودع باسةتخدام هةذا املخطةط        

مواد" و تقرير "جرد مواد أفقي" وذل  بشكل تفايةي حبسب الةوا أو القياس أو ميكةةا أا تقرير "جرد 

االثةني معًا أو ميكةةا طةب التقرير بدوا هذل التفاصيل  فبفرض ألةا أدخةةا فةاتورة رةراء لةمةواد كمةا يف     

 الشكل التالي:

 

 لفرتض ألةا سجةةا فاتورة مبيع كما يف الشكل التالي:وبعد ذل  
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عرف  معةومات عن جرد املواد املتبقي  يف املستودع مفاة  حبسب لولها وقياسةها لفعةل خيةار    بعد ذل  مل

 "تفايل حبسب" الةوا والقياس كما لفعل حقةي الةوا والقياس من احلقول كما يف الشكل التالي:
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 التالي:عةدها سيظهر تقرير "جرد مواد" مفااًل حبسب لوا وقياس القطع املتبقي  كما يف الشكل 

 
 أو ميكةةا طةب التقرير بتفعيل خيار "تفايل حبسب" الةوا فقط فيظهر التقرير كما يف الشكل التالي:

 

 أو ميكةةا طةب التقرير بدوا تفعيل أي تفايل فيظهر التقرير كما يف الشكل التالي:
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 :وخمطط باركود تاريخ الصالحية الوزن و خمطط باركود اإلمجالي باركودخمطط  -4

يوجد ألواع من خمططات الباركود ال لطبعها حنن وإةا تأتي مطبوع  جاهزة ووظيفتةا تن أا لعرفهةا  

عة  الربلامج ليتم التعرف عة  املعةومات الواردة فيها عةةد قراءتهةا عةة  قةارىء البةاركود ومةن أرةهر        

لي قيمة  املةادة، حية     ألواع هذل الباركودات هو الباركود الذي حيوي معةومات عن وزا املادة أو إمجا

أله كثريًا ما يستخدم هذا الباركود يف املوالت ويف حمالت بيع املواد الغذالي  وذل  عةدما يكةوا يف هةذل   

اسالت جهاز ميزاا يقوم بوزا املادة ومن ثم طباع  باركود هلذل املادة حيتوي عة  وزلهةا أو إمجةالي   

امج من خالل معرف  احلقةول املوجةودة يف هةذا البةاركود     قيمتها  وميكةةا تعريف هذا الباركود عة  الربل

 أواًل ومن ثم ادخاهلا عةد تعريف املخطط يف املرحة  الثالي  

وعة  سبيل املثال لةفرتض ألةا يف مول وفيه جهاز ميزاا يطبع لااق  باركود حتتوي عة  رقم ثاب  هو 

 9ت وحيتوي عةة  وزا املةادة املؤلةف مةن     خالا 9مثاًل وحتتوي أيضًا عة  باركود املادة املؤلف من  99

اثةتني مةهم خمااتني لةفواصل اليت من املمكن اا تكوا موجودة يف الوزا عةةدها يةتم تعريةف    خالات 

 الباركود كما يف األركال التالي :
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وهةذا يعةين أا خالةات الةوزا أو الكمية  هةي مخة          866لالحظ يف الةافذة السابق  ألةا وضعةا الدقة   

فهذا يعين أا ثالث  أرقام مةن   8666ولو كال  الدق   خالات إثةني مةها من اليمني متثل فواصل الكمي 

  اليمني متثل فواصل الكمي 

 عةدها يابه خمطط الباركود كما يف الشكل التالي:

 

 ويتم ربط خمطط الباركود مع بطاق  املادة كما يف الشكل التالي:
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كيةةو غةرام كمةا يف الشةكل      8209الةيت وزلهةا   بعد ذل  بفرض أا جهاز امليزاا طبع لةا باركود لةجبة  

 التالي:

 

 بشكل تةقالي  8209اجلبة  ويتم ادرا  وزلها وعةد قراءة هذا الباركود عة  الفاتورة يتم ادرا  مادة 

 ادة كما يف الشكل التالي:وبةف  الطريق  أيضًا ميكةةا أا لامم باركود حيوي إمجالي قيم  امل

 

وبةف  الطريق  أيضًا ميكةةا أا لامم باركود فيه تاريخ صالحي  املادة عادة ما تستخدمه الايدليات 

 كما يف الشكل التالي:
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 العروض ا:اصة )مجع جمموعة مواد ضمن مادة واحدة (: -10

تعتمةدها الكةثري مةن املؤسسةات التجارية       تعترب العروض اخلاص  من السياسات التسويقي  اهلام  الةيت  

واخلدمي  لتسويق مةتجاتها يف السوق، حي  أا هذل العروض تةف  التبال املسةتخدم مةن حية  السةعر     

بالدرج  األوىل  وختتةف طبيع  العروض اخلاص  اليت تقدمها الشركات حسب طبيع  الشةرك  وحسةب   

  املةتشرة هي عةروض دمةج أكثةر مةن مةادة مةع       املستهة  املستهدف بعمةي  البيع  ومن العروض اخلاص

بعضها وتقدميها كمادة واحةدة، وعةادة مةا تسةتخدم هةذل العةروض يف املةوالت أو حمةالت بيةع املةواد           

 الغذالي  أو حمالت بيع القطع الكهربالي  أو األدوات املةزلي  

ضع باركود وسعر يتم التعامل مع العروض اخلاص  من خالل تعريف مادة جديدة هي العرض اخلاا وو

 مبيع هلذل املادة اجلديدة ولقوم بتجميع هذا العرض اخلاا من خالل استخدام لافذة التاةيع 

وحدة لقدي  ومادة  866لةتوضيه أكثر لطرح املثال التالي: بفرض أله لديةا مادة احلةيب سعرها مثاًل 

رراء هذا احلةيب بإعطاء كيةو وحدة لقدي  وقررلا لسبب ما أا لشجع الزبالن عة   96السكر وسعرها 

وحدة لقدي  وعادة ما يقوم موظفو السوبر مارك  بتجميع كل  829سكر مع كل عبوة بسعر خاا وهو 

من عبوة احلةيب وكي  السكر مع بعضهما بواسط  رريط الصق أصفر مكتوب عةيه عرض خاا 

امسه مثاًل  ميكةةا ولطبع هلذا العرض لااق  حتوي باركود مستقل لةعرض اخلاا وسعر العرض و

 القيام بالعمةي  السابق  من خالل اخلطوات التالي :

 :تعريف مادة جديدة هي العرض اخلاا 
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  "ألواع العمةيات التاةةيعي " كمةا    -لعرف عمةي  تاةيع لتاةيع العروض اخلاص  من قالم  "تاةيع"

 يف الشكل التالي:

 

  ةةوذ    -رض اخلةاا مةن قالمة  "تاةةيع"     لعرف ةوذ  تاةيعي لتاةيع قطع  واحدة من هذا العة"

 العمةي  التاةيعي " كما يف الشكل التالي:
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 حمتوى هذا العرض من املواد األولي :

 
  لتاةيع العروض اخلاص  لةتقل إىل عمةي  "تاةيع عروض خاص " ولدر  ةوذ  التاةيع املعرف سابقُا

 يعها كما يف الشكل التالي:ولدخل يف حقل معامل الضرب عدد العروض اخلاص  املراد تاة

 
 بعد حفظ عمةي  التاةيع السابق  يتولد بشكل تةقالي فاتورتي إخرا  وإدخال 

فاتورة إدخال إلدخال عرض خاا جديد عدد واحد وفاتورة إخةرا  وذلة  إلخةرا  مكولةات العةروض      

 اخلاص  اليت مت تركيبها واليت هي عبارة عن كيةو سكر وعبوة حةيب 
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 :استرياد مواد وحسابات من اكسل -12

من امليزات اهلام  لربلةامج امليةزاا دوت لة     من اإلكسل احلسابات وتعد عمةي  استرياد بطاقات املواد 

تتميز هذل العمةي  بوضوحها وبساطتها من جه  ومبرولتها العالية  مةن جهة     و  لةمحاسب  واملستودعات

 أخرى  

ت من اإلكسل لطرح املثال التالي حي  أله بفرض لديةا بطاقات طريق  استرياد مواد أو حساباولتوضيه 

املواد الظاهرة يف الشكل التالي واليت لريد استريادها من االكسل عةدها ميكةةا القيام بعمةي  االسترياد 

 من خالل اتباع اخلطوات التالي :

 ةيف" "اخلاالص اإلضافي " : لقوم باسترياد ثواب  املادة مةها "الوحدة" "الةوا" "الفئ " "التاأواًل

إىل برلامج امليزاا دوت ل  وهي موجودة عة  مةةف   استريادهاالتالي  ولريد  معةومات املوادمثاًل: لديةا 

 كما يوضه الشكل التالي: اكسل

 

مسبق كةوا املادة و فهرسها حي  جيب أا لةسخ باسترياد املعةومات اليت حباج  إىل تعريف أواًل لقوم 

"الةوا" فتفته بطاق  الةوا  –"ثواب  املادة"  –معةومات الةوا مثاًل ومن ثم لةتقل إىل قالم  "املواد" 

 لضغط يف هذل البطاق  عة  زر "عمةيات" ثم لضغط عة  زر "عرض كجدول" كما يف الشكل التالي:
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ريق  جدولي  تقبل الةسخ والةق من اكسل حي  لقوم يف هذل الةافذة عةدها تفته بطاقات الةوا ولكن بط

الضغط عة  املربع الفارغ الذي يقع فوق رقم السطر األول جبعل حقل اسم الةوا أول حقل من خالل 

مباررة ومن ثم الضغط عة  زر "األعمدة" حي  ميكةةا من خالل لافذة األعمدة أا لتحكم برتتيب 

دول وجعل ترتيب حقل اسم الةوا يف البداي  من خالل حتديد هذا احلقل ومن األعمدة الظاهرة يف اجل

ثم تغيري ترتيب ظهورل من خالل األسهم الزرق اليت تظهر عة  يسار الةافذة كما توضه األركال 

 التالي :

 

 

 

 ل ولةاق املعةومةات يف بطاقة  الةةوا بعةد حتديةد السةطر      بعد ذل  لةسخ معةومات الةوا من مةف اإلكس

 األول بشكل كامل كما يف الشكل التالي:
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 فيتم عةدها لاق لوا املواد يف هذا اجلدول ولقوم بعدها بالضغط عة  زر "حفظ" كما يف الشكل التالي:  

 

املةواد   وقياسةات وحةدات املةادة   وهكذا تكوا قد الته  عمةي  إضاف  األلواا وبةف  الطريق  يتم إضةاف   

 وتااليف املواد وغريها من احلقول 

 ثم "فهرس املواد" ""موادقالم  ملادة لقوم باسترياد الفهارس من بعد االلتهاء من عمةي  استرياد ثواب  ا

ةف  الطريق  لذهب إىل عرض كجدول ولقوم بةاق الفهارس اليت لسخةاها من مةف اكسل مع بو

  رس الرليسياباسترياد الفه لقوم أواًل  رس فرعياوفه  يسيرس رلافه يوجدااللتبال أله يف حال كاا 

كمعةوم  إضافي  عةد  "يحقل "الفهرس الرليسإدرا  بعد ذل  لقوم باسترياد الفهارس الفرعي  مع و

كما يف  استرياد الفهارس الفرعي  حي  ميثل الفهرس الرليسي الفهرس األب هلذا الفهرس الفرعي 

 الشكل التالي:
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 قد التهيةا من استرياد "ثواب  املواد" و "الفهارس" ولةتقل اىل استرياد املواد   واخا لكوا

لقةوم باسةترياد املةواد حية       "الفهةارس"  و وبةف  اخلطوات اليت اتبعةاها يف اسةترياد "ثوابة  املةواد"   

 أصبح  الفهارس والثواب  جاهزة 

الضةغط عةة    لقةوم ب  "عمةيات"السترياد املواد لقوم بفته بطاق  مادة ومن زر ولقوم باسترياد املوا: : ثاليًا

وذلة  بةالوقوف    لامج بةف  ترتيب األعمةدة يف إكسةل  ولقوم برتتيب األعمدة يف الرب "عرض كجدولزر "

يةي  لةجدول ومن ثم الضغط عة  زر "األعمدة" فتظهر الةافةذة التالية  الةيت ميكةةةا مةن      عة  الزاوي  اليم

 ا تفعيل احلقول املطةوب  والتحكم برتتيبها من خالل األسهم الزرق كما يوضه الشكل التالي:خالهل
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بعد اإللتهاء من ترتيب األعمدة لقوم بةاق البيالات اليت لسخةاها من اإلكسل يف اجلدول كما يف الشكل 

 التالي :

 
 

 استرياد احلسابات:

 ثةم لعةرف  بتعريف احلسةابات اخلتامية  وهةي املتةاجرة واألربةاح واخلسةالر وامليزالية          لقوم يف البداي 

ثةم  لذكر مةهةا املوجةودات و املطاليةب واملاةاريف واإليةرادات      ذات املستوى األول احلسابات الرليسي  

ا حت  لال إىل تعرف احلسبات الفرعية  يف آخةر   املستوى الثالي وهكذ لعرف احلسةبات الرليسي ذات

"عةرض كجةدول"    ثم الضةغط عةة  زر   "عمةيات"ثم  "بطاق  حسابخالل فته "ذل  من مستوى  لقوم ب

  د املواد واليت مت رررحها سابقًاوبةف  اخلطوات اليت مت فيها استريا

 مالحظة:

جيب أا تتم عمةي  االسترياد بشكل دقيق حبي  تتطابق املعةومات املةسوخ  من اكسل عةد لسخ املواد 

واب  املادة متطابق  مع ثواب  املادة اليت قمةا بتعريفها وذل  يف حال تعريفها يدويًا  فمثاًل وخاوصًا ث

يف حال كاا من ضمن ثواب  املادة لوا املادة أبيه ولكن مت كتاب  الةوا يف بعه البطاقات بهمزة ويف 

كتاب  كةم  عةدها جيب أا لاحه هذا الوضع وأا لوحد طريق  بعه البطاقات األخرى بدوا همزة 

أبيه يف مجيع البطاقات وأا لعرف الةوا وفق الكةم  الاحيح  املوحدة وإال ستحدث مشاكل يف 

 عمةي  استرياد املعةومات 

وميكةةا هةا اإلستفادة من خاالص برلامج اإلكسل لكشف هذل احلاالت حي  ميكةةا حتديد املعةومات 

التكرارات" واليت تفيد هةا بشكل كبري حي   زال إومن ثم الضغط عة  خاصي  "املوجودة يف حقل الةوا 

تعطيةا مجيع القيم املوضوع  يف حقل الةوا وتكشف لةا األخطاء األجبدي  يف كتاب  أي اسم حي  أله 
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يأتي الةوا بعد استخدام هذل اخلاصي  مرتني وكأا  ألفومرة بدوا  بألفعةد كتاب  الةوا أبيه مرة 

 التالي يوضه طريق  استخدام هذل اخلاصي :  والشكل هةا  لولاا هما األبيه
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 )طرق الدفع(: بأكثر من عملة يف الفاتورةإدخال الدفعة  -16

عادة ما تكوا طريق  الدفع يف الفاتورة بعمة  واحدة ولكن يف بعه األحياا تتطةب طبيع  عمل املةشأة أو 

طبيع  السوق وظروفه أو العتبارات أخرى أا يةتم دفةع الفةاتورة بةأكثر مةن عمةة   فعةةدما يكةوا دفةع          

  لةمةورد يف حقةل الدفعة  أو    الفاتورة بعمة  واحدة بإمكالةا ادخال الدفع  املستةم  من الزبةوا أو املدفوعة  

وضع طريق  الدفع لقدي فيتم دفع أو قبه كامل قيم  الفاتورة، ولكن عةدما يكوا دفةع أو قةبه قيمة     

هةا ال بد من تعريف أكثر من طريق  دفع كمةا مةر معةةا عةةد     أو بأكثر من طريق  الفاتورة بأكثر من عمة  

ق الدفع السابق  يف لافذة "ألواع الفواتري" وذلة  يف  تعريف "ألواع طرق الدفع" وبعد ذل  لقوم بتفعيل طر

الفاتورة املطةوب   كما ميكةةا أيضًا أا لضع هامش لةسماح إا كاا لقص أو زيةادة وحسةاب يةتم ترحيةل     

هذا اهلامش عةيه حبي  يتم ترحيل الفاتورة لقدًا وتسجيل الفرق يف املبة  عة  حساب اهلامش يف حةال  

  الفاتورة واملبة  املدفوع أو املقبوض األرقام املدخة  يف حقةي الةةقص والزيةادة    عدم جتاوز الفرق بني مبة

 والشكل التالي يوضه رريط "طرق الدفع )الدفع (" يف لافذة "ألواع الفواتري":

 

عةدها يظهر جبالب حقل الدفع  يف الفةاتورة السةابق  زر صةغري ميكةةةا مةن خاللةه تسةديد الفةاتورة أو         

 هذل الفاتورة بأكثر من عمة  كما يوضه الشكل التالي: إدخال دفع  عة 
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عةد الضغط عة  زر "تسديد" الظاهر يف الشكل السابق تظهر لافةذة التسةديد والةيت ميكةةةا مةن خالهلةا       

 قبه الفاتورة بأكثر من عمة  كما يوضه الشكل التالي:
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تفاةيةي  مةن خةالل تفعيةل خيةاري "إظهةار       حركة  فةواتري    وميكةةا إظهار طرق الدفع السابق  يف تقرير

 الدفع  عة  الفاتورة" و "إظهار طرق الدفع" كما يف الشكل التالي:

 

 وتظهر طرق الدفع يف هذا التقرير كما يف الشكل التالي:
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 أكثر األسئلة ورودًا من الزبائن: ملحق أسئلة شائعة: عشرون

 

 ؟فمن أين أحصل على نسخة الربنامجالسؤال األول: أريد أن أقوم بتنصيب الربنامج 

ميكةكم احلاول عة  سيدي الربلامج مةن مقةر الشةرك  الرليسةي يف دمشةق أو مةن أحةد فةروع الشةرك           

املعتمدة لتوزيع الربلامج يف اسافظات السوري  والبةداا العربي   كما ميكةكم أيضًا احلاول عة  لسخ  

 العةكبوتي  والذي حيمل العةواا التالي:الربلامج من خالل موقعةا عة  الشبك  

http://www.hadarasoft.com/ 

الظةاهر يف الةافةذة   فعةد فته هذا املوقع تظهر الافح  الرليسي  لةموقع واليت حتوي عة  زر "التحميل" 

 التالي :

 

http://www.hadarasoft.com/
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عتمد من رركتةا من خالل الضغط عة  الةرابط املبارةر   وميكةكم الوصول إىل آخر مةف تةايب لةربلامج م

التالي والذي يةقةةا إىل صفح  حتوي أحدث مةفات التةاةيب املعتمةدة ويفضةل أا يةتم تةزيةل أحةدث       

 مةف أو املةف الذي مية  الرقم األكرب والرابط  هو:

http://www.hadarasoft.com/downloads/mizandotnet/setup/beta/ 

 

لوصول إىل آخر مةف حتدي  لةربلامج يف حةال كةاا الربلةامج قةد مت تةاةيبه سةابقًا عةة         كما ميكةكم ا

 ط املبارر التالي والذي يةقةةا إىل صةفح  آخةر التحةديثات املعتمةدة    من خالل الضغط عة  الراب احلاسب

 ويفضل أا يتم تةزيل أحدث مةف أو املةف الذي مية  الرقم األكرب والرابط  هو:من الشرك  

http://www.hadarasoft.com/downloads/mizandotnet/ 
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 فماذا أفعل؟ ناجحتنصيب الربنامج فال يتم تنصيب  بشكل أقوم ب: الثانيالسؤال 

 تأكد عةد تةايب  لربلامج امليزاا من األمور التالي:

يف حال كاا القرا املسةتخدم   (DVD)تأكد من أا السواق  املوصول  عة  احلاسب تشغل أقراا  (8

 يف تةايب الربلامج من هذا الةوع 

يف حةةال اسةةتخدام  لةةةدي يف دي يف تةاةةيب الربلةةامج سةةةيم  (DVD) دي يف ديتأكةةد مةةن أا  (2

الربلامج وذل  من خالل قيام  بةسخ حمتوياته إىل أحد األقراا الاةب  يف احلاسب فةإذا حةدث    

إىل القةرا الاةةب فهةذا يةدل بشةكل كةبري عةة  وجةود          الدي يف ديمشكة  أثةاء لقل حمتويات 

  وال بد من احلاول عة  لسخ  أخرى سةيم  مةه الدي يف ديمشكة  يف 

يف حال مل يعمل دي يف دي الربلامج تأكد من أا السواق  سةيم  وذل  من خالل جتريب أكثةر مةن    (3

ذا يةدل عةة  وجةود    دي يف دي عةيها ففي حال مل تعمل كاف  السةيديات أو جةزء كةبري مةهةا فهة     

 مشكة  فيها وال بد من صيالتها أو استبداهلا 

من أا لظام تشغيل احلاسب هةو ولةدوز إكة  بةي عةة  األقةل حية  أا اإلصةدرات األقةدم          تأكد  (4

 لةولدوز ال ميكن تةايب الربلامج عةيها 

 "administrator"تأكد من أل  قد سجة  الدخول إىل الولدوز مبستخدم لوعه "مسؤول" أو  (9

ومن ثم الضغط عة  حسابات املسةتخدمني كمةا   كة  التأكد من ذل  بالعودة إىل "لوح  التحكم" ومي

 يف الشكل التالي:
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 تغيري لوع احلساب كما يف الشكل التالي:بعد ذل  تظهر لافذة لضغط يف هذل الةافذة عة  

 

"مسؤول" كم يف الشكل ثم تظهر لافذة فيها لوع احلساب وجيب أا يكوا لوع احلساب يف هذل الةافذة 

 التالي:
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اإلعالمةات عةةد حةدوث تغةيريات يف الكمبيةوتر وذلة  لفة  الةافةذة السةابق  ولكةن           جيب إيقاف  (6

 بالدخول إىل "تغيري إعدادات التحكم يف حساب املستخدم" كما يوضه الشكل التالي:

 

 اإلعالم" كما يف الشكل التالي: عدمعداد إىل الوضع "اإلومن ثم تغيري 
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جيب التأكد من إيقاف برلامج مضاد الفريوسات بشكل مؤق  حلني االلتهةاء مةن تةزيةل الربلةامج      (5

ل  ألا معظم الربامج املضادة لةفريوسات من املمكن أا تعرقل تةزيل الربلةامج أو بعةه أجةزاءل ولةذ    

 يقاف برلامج مضاد الفريوسات مهما كاا لوعه قبل البدء بتةزيل الربلامج من األفضل إ

اإلعةةدادات بةةأا الةغةة  احلاليةة  لةةةربامج الةةيت ال تةةدعم ال   تأكةةد قبةةل تةاةةيب الربلةةامج مةةن   ال (1

unicode  "وذلة  مةن خةالل االلتقةال مةن "لوحة  الةتحكم" إىل خيةارات          هي "العربي  سةوريا

 "املةطق  والةغ " كما يف الشكل التالي:

 

 صفح  "إداري" ومن ثم لضغط عة  حي  تظهر لافذة خيارات املةطق  والةغ  لةتقل يف هذل الةافذة إىل

 زر "تغيري اإلعدادات اسةي  لةةظام" كما يف الشكل التالي:
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فتظهر لافذة لقوم فيها بتغيري "اإلعدادات اسةي  احلالي  لةةظام" إىل "العربي  سوريا" كما يف الشكل 

 التالي:

 
 

الربلةامج يفضةل أا لقةوم بإعةادة تشةغيل      بعد القيام جبميع العمةيات السابق  وااللتهاء من تةايب  (9

 اجلهاز ومن ثم فته الربلامج وإا راء اهلل سيعمل بشكل صحيه 
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أو أن النسةخة االحتياطيةة ال    أقوم بإنشاء نسخة احتياطية فال تتم العمليةة بنجةاح  : الثالثالسؤال 

 ؟فما السبب أو النسخ االحتياطي األوتوماتيكي يفشل تعمل

لسخ  احتياطي  ولكن مل تتم عمةي  الةسخ االحتياطي بةجاح فيجب التأكد من األمور يف حال مت إلشاء 

 التالي :

تأكد من أا القرا الذي تقوم بإلشاء لسةخ  احتياطية  عةيةه حيةوي مسةاح  حةرة كافية  اللشةاء          -8

 الةسخ  االحتياطي  عة  هذا القرا 

 سةيم  وحتوي أخطاء فمةن املمكةن أا ال   تأكد من أا قاعدة البيالات سةيم  ألله يف حال كال  غري -2

تتم عمةي  الةسخ االحتياطي بةجاح  وميكةةا التأكد من أا قاعدة البيالات سةيم  وال حتةوي مةن خةالل    

فعةد فحص قاعةدة البيالةات إمةا    االلتقال من قالم  "أدوات" إىل لافذة "فحص واصالح قاعدة البيالات" 

  وال حتوي أي أخطاء أو يعطيةا معاجل الفحص واإلصالح رسةال   تكوا الةتيج  أا قاعدة البيالات سةيم

بأا بةي  قاعدة البيالات غري سةيم  وحتوي أخطاء لذل  ال بد من القيةام بعمةية  االصةالح ويف حةال مل     

تةجه عمةي  اصالح قاعدة البيالات فال بد عةدها من مراجع  الشرك  وتزيدها بقاعدة البيالةات املعطوبة    

 القيام مبا يةزم ساول  اصالح هذل القاعدة وتاحيه أخطالها  أجلوذل  من 

يف حال كال  قاعدة البيالات سةيم  والقرا حيوي مساح  كافي  فهةا من املمكةن أا يكةوا فشةل     -3

لةاجم عةن تضةرر أو مشةكة  يف حمةر  قواعةد       أو استعادة الةسخ  االحتياطية   عمةي  الةسخ االحتياطي 

( وهةا ال بد من إلغاء تةايب هذا الربلامج من احلساب وإعادة تةايبه مةن    SQL Engineالبيالات ) 

 جديد، ومن املفضل هةا استشارة الشرك  يف ذل  قبل القيام بهذل العمةي  

يف حال استعادة لسخ  احتياطي  أو إلشاء قاعدة بيالات جديدة جيةب االبتعةاد قةدر اإلمكةاا عةن       -4

 قاعدة البيالات ويفضل اا يكوا بأحرف التيةي  ودوا فراغات الرموز الغريب  والفراغات يف اسم 

يف حال استعادة لسخ  احتياطي  أو إلشاء قاعدة بيالات جديدة فيفضل عدم استخدام مسار السواق   -9

عةدم قةدرة حمةر      الةيزري  أو سطه املكتب أبدًا كمسار لةةسخ  االحتياطي  أو لقاعدة البيالةات بسةبب  

( عة  التعامل مع هذين املسارين، ويفضل أا يكوا املسةار عةة  غةري      SQL Engineقواعد البيالات )

  يف أي وق    أو التهيئ  ( املوجود عةيه لظام الولدوز بسبب كوا هذا القرا عرض  لةفرمت  cالقرا )

يف حال فشة  عمةي  الةسخ االحتياطي األوتومةاتيكي والةيت مت وضةع إعةداداتها مةن خةالل لافةذة         -6

والةيت  ( SQLSERVERAGENTخدمة  ) "جدول  الةسخ االحتياطي" فهةا ال بةد مةن التأكةد مةن أا     

أدوات " –ول إليهةا وتشةغيةها مةن خةالل االلتقةال يف لظةام الولةدوز إىل "لوحة  الةتحكم"          ميكةةا الوص

يةة " ومةةن ثةةم لضةةغط عةةة  "اخلةةدمات" فتظهةةر الةافةةذة التاليةة  والةةيت حتةةوي عةةة  خدمةة          إدار

(SQLSERVERAGENT:كما يف الشكل التالي ) 
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 يكوا يف هذل الةافذة "لوع بدء التشغيل" تةقةالي" و "حالة  اخلدمة "   عةد الضغط عة  هذل اخلدم  جيب أا 

 "بدء" كما يف الشكل التالي:
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بفرمتتة أو تهيئة نظام الوندوز ومل آخذ نسخة احتياطية عن قاعةدة البيانةات   قمت : الرابعالسؤال 

 فماذا أفعل؟

( بشكل كامل، وهةا cيف حال مت فرمت  لظام ويةدوز فهذا يعين أله مت حذف مجيع حمتويات القرا )

 جيب أا لتخذ بالرتتيب اخلطوات التالي :

أا لبح  عن مةف لسةخ   رة احلماي  جيب أواًلبعد إعادة تةايب الربلامج عة  اجلهاز وتعريف دا -8

فمةا  احتياطي لقاعدة البيالات مأخوذة قبل الفرمت  مباررة، ففي حال وجود هةذل الةسةخ  االحتياطية     

 عة  املستخدم سوى استعادة هذل الةسخ  االحتياطي  ويكمل العمل عةيها 

قبل الفرمت  فال بد من البحة  عةن   يف حال مل جيد املستخدم لسخ  احتياطي  لةقاعدة يف الوق  ما  -2

وكةل   ldfو مةف آخةر الحقتةه     mdfقاعدة البيالات األساسي  واليت هي عبارة عن مةفني مةف الحقته 

مةف من املةفني حيمل لف  اسم قاعدة البيالات اليت كةا لعمل عةيها، ويف هذل احلال  ميكن لةمستخدم 

لات إىل العمل كما السابق  وتتم عمةي  الربط هذل من خةالل  أا يقوم بربط هذين املةفني لتعود قاعدة البيا

لافذة "ربط مةفات قاعدة بيالات" املوجودة يف قالمة  "مةةف" والةيت حنةدد فيهةا هةذين املةفةني كمةا يف         

 الشكل التالي:

 
يف حال عدم وجود لسخ  احتياطي  من جه  وعدم وجود قاعدة البيالات األساسي  من جه  أخرى  -3

" إىل اختااصي استعادة بيالات مةن  HARDد من أخذ احلاسب وبشكل خاا اهلارد ديس  "هةا ال ب

احلاسب بعد الفرمت ، فمن املمكن أا يتم بواسط  هةذا الشةخص االختااصةي اسةتعادة كافة  البيالةات       

 اليت مت فقدالها من احلاسب لتيج  فرمت  الةظام ومن بيةها قاعدة البيالات 
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تخدم على قاعدة البيانات غري مسؤول النظام ول  كلمة سر ولكةن ال أجةد   أملك مس: ا:امسالسؤال 

 امسي يف نافذة تسجيل الدخول فما السبب؟

يوجد احتمالني يسبباا عدم ظهور املستخدم يف لافذة تسجيل الدخول اليت تظهر عةد تشةغيل الربلةامج   

 :بالرتتيب وهما

 االحتمال األول:

مسؤول الةظام قد قام حبذف مستخدم  عن قاد أو غري قاد وميكن ملسؤول الةظام التأكد مةن   أا يكوا

أا مستخدم  قد مت حذفه أم ال مةن خةالل االلتقةال مةن قالمة  "صةالحيات" إىل "إدارة املسةتخدمني"        

فةذة  فيجب أا يكوا مستخدم  موجود يف هذل الةافذة وإال فإله قد مت حذفه  والشكل التالي يوضةه الةا 

 اليت جيب أا يكوا اسم املستخدم فيها موجود:

 
 :الثانياالحتمال 

الةذي ال يظهةر   يظهر يف رار  تسجيل الدخول" غري مفعل يف لافذة إعدادات املستخدم أا يكوا خيار "

 يف حني أله جيب تفعيل هذا اخليار كما يوضه الشكل التالي: يف رار  تسجيل الدخول
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تسةجيل الةدخول إىل قاعةدة البيانةات مبسةتخدمي ولكةن يعطةيي رسةالة         : أحاول السادسالسؤال 

"فشلت عملية تسجيل الدخول، تأكد من اسم املستخدم وكلمة املرور. مع أني متأكد من كلمة املةرور  

 فما السبب؟

 يسبباا ظهور هذل الرسال  وهما: ثالث  احتماالتيوجد 

 االحتمال األول:

" غري مفعل يف لافذة إعدادات املستخدم يف حني أله جيةب تفعيةل   متكني هذا احلسابأا يكوا خيار "

 هذا اخليار كما يوضه الشكل التالي:

 
 االحتمال الثاني:

قد سجل دخول عة  قاعدة البيالات عدد مةرات يسةاوي "احلةد األقاة  لتسةجيل      أا يكوا املستخدم 

   أخرى يبتسجيل الدخول ملرة إضافالدخول" والظاهر يف الةافذة السابق  ولذل  ال يسمه له الربلامج 

 االحتمال الثالث:

أا يكوا املستخدم قد لسي كةم  املرور، ويف هذل احلال  جيب الرجوع إىل مسةؤول الةظةام لتغةيري كةمة      

املرور حي  أا مسؤول الةظام ميكةه تغيري كةم  املرور القدمي  بدوا أا يعرفها مةن خةالل الضةغط عةة      

الظاهر يف الةافذة السابق ، فعةد الضغط عةة  هةذا الةزر تظهةر لافةذة ميكةةةا مةن        زر "تغيري كةم  املرور" 

 خالهلا وضع كةم  املرور اجلديدة وتأكيدها بدوا وضع كةم  املرور القدمي  كما يوضه الشكل التالي:
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مةا  ف ربح الفاتورة كامل قيمة الفاتورة والكلفةة صةفر   يظهر تقرير أرباح الفواتري  يف: سابعالسؤال ال

 ؟سبب ذلك

ومن األخطاء الشةالع  الةيت تتكةرر كةثريًا عةةد الزبةالن وذلة         تعد هذل احلال  من احلاالت املهم  جدًا 

شةراء قبةل تسةجيل    أي تسةجيل فةاتورة ال  جيل الفةواتري بتسةسةةها املةطقةي )   لتيج  عدم االلتظام يف تس

 وإا سبب هذل احلال  يعود ألحد االحتماالت التالي : فاتورة املبيع(

 شراء للمادة: فاتورةمل يتم تسجيل أي  االحتمال األول:

وفتحةةا   لةرية سةوري    8266فبفرض ألةا بعةا قطع  واحدة من مادة "قميص قطن" عة  سبيل املثةال بةة   

لرية سوري  وتكةفة  الفةاتورة صةفر كمةا يف الشةكل       8266تقرير أرباح الفواتري فظهر ربه الفاتورة يساوي 

 التالي:

 

املسجة  عةدها وبالعودة لتقرير حرك  مادة وجدلا أا فاتورة الشراء غري موجودة وأا احلرك  الوحيدة 

 هي حرك  املبيع وتظهر هذل احلرك  بالةوا األ ر  كما يبني الشكل التالي:
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ووجود الةوا األ ر هةا حبد ذاته يدل عة  وجةود مشةكة  والبةد مةن معاجلة  هةذل احلالة  وتاةحيه         

ياةبه بعةدها تقريةر حركة      ، وخ فةاتورة املبيةع  يلتاردخال فاتورة الشراء بتاريخ سابق من خالل إاخلطأ 

 مادة كما يوضه الشكل التالي:

 

 مالحظ  هام  جدًا:

"عمةيةات   –بعد تسجيل فاتورة الشراء ال بد من القيام بعمةي  "إعادة تثبي  الفواتري" من قالم  "املواد" 

"أربةاح الفةواتري"  فبعةد    الفواتري" وذل  من أجل أا يتم تاحيه األرقام اإلحاةالي  املوجةودة يف تقريةر    

القيام بعمةي  إعادة تثبي  الفواتري تظهر تكةف  الفاتورة ورحبها بشكل صةحيه يف تقريةر أربةاح الفةواتري     

 كما يوضه الشكل التالي:
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 ورة الشراء بتاريخ الحق لفاتورة املبيع:مت تسجيل فات :الثانياالحتمال 

وفتحةةا   لةرية سةوري    8266فبفرض ألةا بعةا قطع  واحدة من مادة "قميص قطن" عة  سبيل املثةال بةة   

لرية سوري  وتكةفة  الفةاتورة صةفر كمةا يف الشةكل       8266تقرير أرباح الفواتري فظهر ربه الفاتورة يساوي 

 التالي:

 

ولكةن بتةاريخ الحةق لفةاتورة املبيةع        مادة وجدلا أا فاتورة الشراء موجةودة  عةدها وبالعودة لتقرير حرك

 بالةوا األ ر  كما يبني الشكل التالي: ويظهر سطر فاتورة املبيع

 

ووجود الةوا األ ر هةا حبد ذاته يدل عة  وجةود مشةكة  والبةد مةن معاجلة  هةذل احلالة  وتاةحيه         

بتاريخ سةابق لتةاريخ فةاتورة املبيةع، وياةبه بعةدها       ليابه فاتورة الشراء تغيري تاريخ اخلطأ من خالل 

 تقرير حرك  مادة كما يوضه الشكل التالي:
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 مالحظ  هام  جدًا:

 –فاتورة الشراء ال بد من القيةام بعمةية  "إعةادة تثبية  الفةواتري" مةن قالمة  "املةواد"          تغيري تاريخبعد 

م تاحيه األرقام اإلحاالي  املوجودة يف تقرير "أرباح الفةواتري"   "عمةيات الفواتري" وذل  من أجل أا يت

فبعد القيام بعمةي  إعادة تثبي  الفواتري تظهر تكةفة  الفةاتورة ورحبهةا بشةكل صةحيه يف تقريةر أربةاح        

 الفواتري كما يوضه الشكل التالي:
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 وتسجيل مت تسجيل فاتورة الشراء بتاريخ سابق لفاتورة املبيع ولكن عملية إدخال :الثالثاالحتمال 

 فاتورة الشراء متت بعد عملية إدخال فاتورة املبيع:

وفتحةةا   لةرية سةوري    8266فبفرض ألةا بعةا قطع  واحدة من مادة "قميص قطن" عة  سبيل املثةال بةة   

لرية سوري  وتكةفة  الفةاتورة صةفر كمةا يف الشةكل       8266تقرير أرباح الفواتري فظهر ربه الفاتورة يساوي 

 التالي:

 

وال لفةاتورة املبيةع    وبتةاريخ سةابق  عةدها وبالعودة لتقرير حرك  مادة وجدلا أا فةاتورة الشةراء موجةودة    

 ني الشكل التالي:كما يب يوجد هةا أي مشكة  ظاهري  يف تقرير حرك  مادة

 

يف حال كاا تقرير حرك  املادة صحيه وال مشكة  فيه كمةا يف الشةكل السةابق يف حةني أا تقريةر أربةاح       

الفواتري تظهر فيه األرباح والتكةف  بشكل غري صحيه فهذا يدل أا بشكل رليسي عة  أا احلركات قةد  

ويقاد هةا بالرتتيةب   الاحيه ملةطقيايب تسجة  بتارخيها الاحيه ولكن مل تتم عمةي  التسجيل بالرت

املةطقي الاحيه لعمةي  اإلدخال هو أا لةدخل فةاتورة الشةراء أواًل ثةم لقةوم بعةد ذلة  بإدخةال فةاتورة          
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املبيع، ولكن ألسباب متعددة تضطر الشركات أحيالةًا أا تةدخل البضةاع  لةمسةتودع بةدوا أا تسةجل       

سةبب عةدم وصةول الفةاتورة مةع البضةاع  أو تةةف        فاتورة الشراء وذل  بسبب ضيق الوقة  أحيالةًا أو ب  

الفاتورة وطةب لسخ  أخرى من املورد أو تضطر لتسجيل فةاتورة املبيةع بشةكل مسةتعجل قبةل ترحيةل       

فاتورة الشراء    اخل، بغه الةظر عن السبب فإله عةد تسجيل فاتورة املبيع قبل تسجيل فاتورة الشةراء  

تم ختزين كةفة  هةذل الفةاتورة ورحبهةا يف جةداول إحاةالي  يف       فإله مبجرد أا يتم حفظ فاتورة املبيع ي

قاعدة البيالات يف حقول ختص الفاتورة اليت يتم تسجيةها فقط دوا غريها من الفواتري، وعةةد تسةجيل   

فاتورة الشراء بعد ذل  ولو بتاريخ سابق لفاتورة املبيع ال يؤثر ذل  عةة  املعةومةات اإلحاةالي  الةيت مت     

ري األخرى وإةا تؤثر عة  املعةومات اإلحاالي  لفاتورة الشراء فقط، ولذل  عةد تسةجيل  تسجيةها لةفوات

 فاتورة الشراء الحقًا ال تتعدل املعةومات اإلحاالي  لفاتورة املبيع كربه الفاتورة وتكةفتها بشةكل تةقةالي   

اتري وبالتةالي أرباحهةا   ثبي  الفواتري" ليتم إعادة احتساب كةف الفةو هةا يكفي أا لقوم بعمةي  "إعادة تو

وختزيةها يف اجلداول اإلحاالي  من جديد وبذل  يتم حل املشكة  ويظهر ربه الفاتورة وتكةفتها بشةكل  

 صحيه يف تقرير أرباح الفواتري كما يف الشكل التالي:
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 :وجود مشكلة يف تعريف الفواتري وخياراتها :الرابعاالحتمال 

وفتحةةا   لةرية سةوري    8266من مادة "قميص قطن" عة  سبيل املثةال بةة    فبفرض ألةا بعةا قطع  واحدة

لرية سوري  وتكةفة  الفةاتورة صةفر كمةا يف الشةكل       8266تقرير أرباح الفواتري فظهر ربه الفاتورة يساوي 

 التالي:

 

وال عةدها وبالعودة لتقرير حرك  مادة وجدلا أا فةاتورة الشةراء موجةودة وبتةاريخ سةابق لفةاتورة املبيةع        

من حي  ترتيب اإلدخاالت ولكن يف حقةل الرصةيد يظهةر حقةل      يوجد أي مشكة  يف تقرير حرك  مادة

كما يةبني الشةكل    السعر صفر وهذا يدل عة  أا الكةف  صفر وأا فاتورة الشراء مل تؤثر عة  سعر الكةف  

 التالي:

 

جيب أا يكوا خيار "تؤثر عةة   رة ال بد من العودة إىل إعدادات فاتورة الشراء حي  أا هذل الفاتو وهةا

ومبا أا فاتورة الشراء مل تؤثر عة  سعر الكةف  كما يبني الشكل السةابق هةذا   الكةف " مفعاًل يف خياراتها  

 ال بد من تفعيةه كما يوضه الشكل التالي:غري مفعل وهذا اخليار  يدل أا
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بعمةية  "إعةادة تثبية  الفةواتري" مةن قالمة        بعد تفعيل اخليار السابق يف فاتورة الشراء ال بد من القيةام  

"عمةيات الفواتري" وذل  مةن أجةل أا يةتم تاةحيه األرقةام اإلحاةالي  املوجةودة يف تقريةر          –"املواد" 

"أرباح الفواتري"  فبعد القيام بعمةي  إعادة تثبي  الفواتري تظهر تكةف  الفاتورة ورحبها بشكل صةحيه يف  

 الشكل التالي: تقرير أرباح الفواتري كما يوضه
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السؤال الثةامن : قمةت بتغةيري االعةدادات االفرتاضةية للفةواتري با:طةأ أو يوجةد مشةاكل يف هةذه           

اإلعدادات  فكيةف ميكةني أن أعةرف اإلعةدادات االفرتاضةية الصةحيحة للفةواتري ألقةوم بتعةديل          

 ا؟إعدادات فواتريي وفقه

 بطريقتني:ميكةةا استعادة اخليارات االفرتاضي  لةفاتورة 

 طريقة آلية:

يف حال مت تعديل خيةارات الفةاتورة باخلطةأ مةن قبةل املسةتخدم فيمكةةه تعةديل "اخليةارات" وإعةادة           

اخليارات االفرتاضي  من خالل تغيري "فئ  الفةاتورة" إىل فئة  أخةرى ومةن ثةم العةودة إىل فئة  الفةاتورة         

الةيت فئتهةةا "رةراء" ميكةةةا العةةودة إىل    شةراء و لا حةةال مت تغةيري "خيةارات" فةةاتورة   األصةةي  فمةثاًل يف  

 اخليارات اإلفرتاضي  من خالل تغيري فئ  الفاتورة إىل "مبيع" ومن ثم العودة إىل فئ  الفاتورة "رراء" 

 طريقة يدوية:  

تعديل خيارات الفاتورة اليت مت تغيريها بشكل يدوي وذل  مةن خةالل الةدخول إىل لافةذة ألةواع       ميكةةا

ديل اخليةارات بشةكل يةدوي  ويةتم التعةديل بشةكل يةدوي اعتمةادًا عةة  معرفتةةا           الفواتري ومن ثم تعة 

باخليارات الاحيح  أو ميكةةا االعتماد عة  اجلدول التالي يف معرف  اخليارات االفرتاضي  لكل فةاتورة  

 كما يوضه الشكل التالي:

  

 


