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 مقدمة
نظام إدارة الحسابات من أهم األنظمة فمن خالله تتم اإلجراءات والعمليات 
المحاسبية والتأثيرات على الحسابات، ويتم العمل فيه عبر مراحل فبعد التهيئة 

ض ات المحاسبية المختلفة كسندات القبالالزمة وإدخال المدخالت يتم إصدار العملي
وسندات الصرف النقدية والبنكية وقيود اليومية واستحقاق الشيكات وغيرها من 
العمليات، كما يمكن تنفيذ عمليات الضمانات البنكية المتمثلة بخطابات الضمان 

 وتمديدها وإنهائها.
تعراض التقارير كما يمكن للمستخدم من خالل نظام الحسابات ترحيل العمليات واس

والدفاتر المحاسبية للعمليات التي تتم في مختلف األنظمة، إضافة إلى ما ذكر فإن 
مدخالت نظام الحسابات تستخدم في األنظمة األخرى كالحسابات والصناديق 

 والبنوك وغيرها من المدخالت.
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الفصل األول 
تهيئة إدارة 
 احلسابات



 

 
فهرس 
  العودة للفهرس المحتويات

4 

  دليل المستخدم – 5بالس  المتكاملنظام  -إدارة الحسابات 

 مقدمة
قدددوم  هدددا المسدددتخدم قبدددل العمدددل علدددى النظدددام فهدددي قصدددد بالتهيئدددة اإلجدددراءات التدددي يي

إجدددراءات مهمدددة ويجددده اسدددتخدامها  دقدددة لمدددا يترتددده عليهدددا مدددن  ثدددار فدددي شاشدددات 
النظددام، وتتمثددل تلددا اإلجددراءات بالخيددارات الخاصددة  نظددام الحسددابات واألسددتاذ العددام 
وترميددددز الفتددددرات المحاسددددبية والعمددددالت النقديددددة وروددددز الحسددددابات الوسدددديطة وترميددددز 

لمجموعات واألنواع المستخدمة كمجموعدات وأندواع الحسدابات ومراكدز التكلفدة وقيدود ا
اليوميددة إلددى غيددر ذلددا، وهددي إجددراءات غالبدداو مددا تددتم لمددرة واحدددة عنددد  دايددة تشدد يل 
النظام إال إذا اسدتدع  الضدرورة فدي بعدض الشاشدات كإضدافة عملدة أو إضدافة ندوع 

 م يتم روطه من قبل.ألنواع قيود اليومية أو روز حساب وسيز ل
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 اخليارات
 تستخدم شاشة الخيارات ب رض تحديد الخيار المناسه والميزات والخصائص المناسبة للمنشأة من  ين االستخدام:

ه المناس الخيارات المتاحة، وتعتبر من أهم الشاشات في النظام ووالتالي يجه على مدير النظام بالمنشأة تحديد الخيار
رات ال ته عليه من تأثيرات في الشاشات المعنية في مختلف أقسام النظام خاصة وأن بعض تلا الخيا دقة نظراو لما يتر 

لخيار معنى ا يمكن تعديلها أثناء العمل على النظام خالل الفترة الفعالة، وال يمكن تحديد الخيار المناسه إال بعد معرفة
 والتأثيرات التي ستترته على تحديده من عدمه.

 
 العامةاخليارات 

 آليا   اتتوزيع التسديد
نشأة ن  الميستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة توزيع المبالغ التي يسددها العميل عن المديونه التي عليه، فإذا كا
لخلية اتحديد  ترغه بخصم المبالغ التي يقوم  تسديدها العميل من مديونته وتوزيعها على المستندات  لياو يقوم المستخدم 

جل أو بأي ( سواءو كان  تلا المديونية تم اثباتها بموجه فواتير مبيعات باآلتقاطع مع هذا الخيار بإشارة )التي ت
التي  مستند من مستندات النظام، ويقوم النظام بموجه هذا التحديد بخصم المديونية  لياو بحسه أقدمية المستندات

لمستند اات أو تاحاو للمستخدم في سند القبض تحديد فاتورة المبيعبموجبها تم اثبات المديونية أما عدم التحديد فسيكون م
ل ستوى كالذي سيتأثر بعملية التسديد ووموجبه سيتم استعراض تقارير مفصلة عن مديونية العميل وما تم تسديده على م

 مستند.
 التعامل مع العمالت األجنبية

ل بأكثر التعامأكثر من عملة نقدية، فإذا كان  المنشأة ترغه بيستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة التعامل في النظام ب
مكانية إ(، ويترته على هذا التحديد من عملة يقوم المستخدم  تحديد الخلية التي تتقاطع مع هذا الخيار بإشارة )

شأة ن المنيعني أترميز واستخدام أكثر من عملة مع إمكانية روز أكثر من عملة بالحساب الواحد، أما عدم التحديد فهذا 
 ستتعامل بعملة واحدة فقز.
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 (VATاملضافة )استخدام ضريبة القيمة 
منشأة (، فإذا كان  ال vatيستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة استخدام ضريبة القيمة المضافة )ضريبة المبيعات

، ويترته (ع هذا الخيار بإشارة )ترغه باستخدام ضريبة القيمة المضافة يقوم المستخدم  تحديد الخلية التي تتقاطع م
في شاشة الحسابات الوسيطة وسيقوم النظام  ترحيل ضريبة  vatعلى هذا التحديد تفعيل حقل حساب ضريبة الد 

ة إلى المحدد في شاشة الحسابات الوسيط vatالمبيعات التي يتم تحديدها في فاتورة المبيعات إلى حساب ضريبة الد 
انه لى الجيبة المشتريات التي يتم تحديدها في فواتير المشتريات وأوامر التوريد المخزني إالجانه الدائن وترحيل ضر 

 المدين من نفس الحساب ويظهر رصيد هذا الحساب إما مدين على الضرائه أو دائن لصالح الضرائه.
 الرتحيل حلساب الرتويج باملبيعات

ي لها، لمحاسبت المجانية في فواتير المبيعات وكيفية التأثير ايستخدم هذا الخيار ب رض تحديد كيفية ترحيل قيمة الكميا
ديد فإذا كان  المنشأة ترغه بفصل احتساب تكلفة الكميات المجانية عن حساب تكلفة المبيعات يقوم المستخدم  تح

ات موع( ويترته على هذا التحديد ظهور حقل في شاشة  يانات المجالخلية التي تتقاطع مع هذا الخيار بإشارة )
بيعات رة المالمخزنية باسم )حساب الترويج( لتحديد الحساب الذي سيتأثر بقيمة تكلفة الكميات المجانية عند ترحيل فاتو 

جانية التي تحتوي على كميات مجانية ووموجبه سيتم الفصل  ين حساب تكلفة المبيعات ووين حساب تكلفة الكميات الم
لكمية اتكلفة يعات، أما عدم تحديد الخيار فسيتم ترحيل تكلفة الكميات المباعة و في القيد المحاسبي الخاص بفاتورة المب
 المجانية إلى حساب تكلفة المبيعات.

 إدخال املقابل احمللي للمبلغ األجنبي يدويا  يف السندات والقيود
يستخدم فقرة سابقة، و يستخدم هذا الخيار في حالة استخدام خيار )التعامل مع العمالت األجنبية( الذي تم شرحه في 

لمبلغ عند رغبة المنشأة السماح للمستخدم أثناء إدخال مبلغ بالعملة األجنبية في مختلف شاشات العمليات إدخال ا
عملة لغ بالالمعادل بالعملة المحلية يدوياو ب ض النظر عن سعر التحويل للعملة بشرط عدم تجاوز ناتج القسمة  ين المب

مين لمستخدة األجنبية للحد األعلى والحد األدنى لسعر التحويل، فإذا كان  المنشأة ستسمح لالمحلية و المبلغ بالعمل
لى هذا (، ويترته عاالستفادة من هذه الميزة يقوم المستخدم  تحديد الخلية التي تتقاطع مع هذا الخيار بإشارة )

ب ي حالة استخدام عملة أجنبية للحساالتحديد تفعيل حقل أو عمود العملة المحلية في مختلف شاشات العمليات ف
لنظام المستخدم في العملة، ويستفاد من هذه الميزة عدم ظهور كسور في المبلغ المحلي، أما عدم التحديد فسيقوم ا

 باحتساب المبلغ المحلي  لياو بحسه سعر الصرف المحدد ولن يكون متاحاو استخدام حقل العملة المحلية.
 قيود والسنداتإظهار قائمة البيان يف ال

هيل ن التسيستخدم هذا الخيار في حالة رغبة إنزال واستخدام  يان عملية تم حفظها سابقاو كبيان لعملية جديدة كنوع م
خلية ديد الللمستخدم عند إضافة عملية جديدة، فإذا كان  المنشأة ترغه بمنح مستخدميها هذه الميزة يقوم المستخدم  تح

فوظة من (، ويترته على هذا التحديد إمكانية استعراض البيان للعمليات المحبإشارة ) التي تتقاطع مع هذا الخيار
فلن  في حقل البيان في شاشة قيود اليومية ومختلف شاشات السندات، أما عدم التحديد F9خالل قائمة تظهر  واسطة 

 عملية جديدة. عند إضافة كل يكون ذلا متاحاو للمستخدم ووالتالي سيقوم بكتابة البيان يدوياو 
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 التشييك على الرصيد املتوفر يف الصندوق أو البنك يف سندات الصرف 
ا يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة منع إصدار سند صرف نقدي أو  نكي إال إذا كان رصيد الصندوق أو البن

ف إال إذا كان رصيد الذي سيتم منه صرف متوفراو، فإذا كان  المنشأة ترغه بمنع المستخدمين إصدار سند صر 
ه على هذا (، ويترتالصندوق أو البنا يسمح  ذلا يقوم المستخدم  تحديد الخلية التي تتقاطع مع هذا الخيار بإشارة )

ه التحديد عدم إمكانية إصدار سندات الصرف )نقداو / شيا( إال إذا كان رصيد الصندوق أو البنا يسمح، وفي هذ
مح، ف والرصيد ال يسمح تظهر رسالة للمستخدم بأن رصيد الصندوق أو البنا ال يسالحالة إذا ما تم إصدار سند صر 

 ا.و البنأما عدم التحديد فسيكون متاحاو للمستخدم إصدار تلا السندات حتى لو لم يكن الرصيد متوفراو في الصندوق أ
 استخدام قيود حتت االنتظار

متساوي  ال ير ال ير متزن، وتستخدم هذه الميزة لحفظ قيد اليومية يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة حفظ قيد اليومية
د ف القيطرفيه المدين والدائن ألي سبه من األسباب، فأحياناو قد ال يتمكن المستخدم من استكمال إدخال مختلف أطرا

 سباب،يرها من األخاصة القيود ذات األطراف المتعددة بسبه انتهاء الدوام أو إنش ال المستخدم بعمل  خر ملح أو غ
كد من و التأفكي ال يذهه مجهود المستخدم  دون فائدة يمكن حفظ القيد مؤقتاو ثم يعود بعد ذلا الستكمال إدخال القيد أ

ت لحساباصحته، مع مالحظة أنه من خالل هذه الميزة يمكن حفظ القيد فقز  ينما ال يمكن ترحيل القيد والتأثير على ا
تتقاطع مع  ة التي، فإذا كان  المنشأة ترغه منح موظفيها هذه الميزة يقوم المستخدم  تحديد الخليإال إذا كان القيد متزناو 
من ثم و (، ويترته على هذا التحديد تفعيل خيار )قيد تح  االنتظار( في شاشة قيود اليومية هذا الخيار بإشارة )

 تزناو.ما كان لن يسمح النظام بحفظ قيد اليومية إال إذإمكانية استخدم هذه الميزة في قيود اليومية، أما عدم التحديد ف
 طباعة منوذجني لقيود اليومية

م يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة طباعة قيد اليومية على شكل سند صرف أو على أي شكل يرغه به المستخد
يد كانية طباعته على شكل قبحيث يمكن تصميم النموذج الثاني بحسه رغبة وحاجة المستخدم للتقرير، إلى جانه إم

لية يد الخيومية )مدين ودائن(، فإذا كان  المنشأة ترغه بطباعة قيد اليومية على شكل سند الصرف يقوم المستخدم  تحد
اشة قيود (، ويترته على هذا التحديد ظهور حقل )طباعة النموذج الثاني( في شالتي تتقاطع مع هذا الخيار بإشارة )

وضاو عن ع يوميةباعة مثل هذا النموذج، وغالباو ما تستخدم هذه الميزة عندما تستخدم المنشأة القيود الاليومية يستخدم لط
د سندات الصرف عند صرف مبلغ، أما عدم تحديد الخيار فهذا يعني أن التقرير لن يتم استعراضه إال على شكل قي

 يومية واحد فقز.
 استخدام أنواع الوثائق يف القيود

لخيار عند رغبة المنشأة تقسيم وأرشفة قيود اليومية إلى أنواع مختلفة بحيث يتم تخصيص كل نوع يستخدم هذا ا
لمجموعة قيود متشا هة كأن يخصص نوع لقيود المرتبات ونوع  خر لقيود تصفية العهد ونوع ثالث للقيود العامة وغيرها 

عراض تقارير بحسه كل نوع، فإذا كان  المنشأة ترغه من األنواع التي قد تحتاجها المنشأة، ويستفاد من هذه الميزة است
(، ويترته استخدام أنواع الوثائق في قيود اليومية يقوم المستخدم  تحديد الخلية التي تتقاطع مع هذا الخيار بإشارة )
امها في شاشة على هذا التحديد ظهور شاشة في تهيئة إدارة الحسابات لترميز أنواع القيود وهي األنواع التي سيتم استخد
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قيود اليومية على مستوى كل قيد وسيكون استخدامها إجبارياو، أما عدم تحديد الخيار سيترته عنه استخدام قيود اليومية 
 كنوع واحد.

 السماح بإدخال قيود تسوية فوارق العملة
لة، سوية فروق العميستخدم هذا الحقل في حالة رغبة مدير النظام السماح للمستخدمين بإنشاء قيود يومية ب رض ت

عر سقص في وتستخدم هذه الميزة إلقفال الفروق التي تنشأ في حسابات العمالت األجنبية والتي تنتج عن الزيادة أو الن
للمستخدم في شاشة قيود اليومية  (  يسمح النظامالصرف، وومجرد تحديد الخلية التي تتقاطع مع هذا الخيار بإشارة )

ي المحل وق العملة(  ناءو على تحديد هذا الخيار إدخال مبلغ في الجانه المدين أو الدائنالتي يظهر فيها خيار )فر 
لية  قيود  للحساب الواحد ب رض تسوية فروق العملة للحسابات التي عملتها أجنبية، مع العلم بأن النظام سيقوم بإنشاء

 .ة يدويةلم يتم تسوية تلا الفروق بقيود يوميعند اإلقفال لمعالجة فروق العملة للحسابات التي عملتها أجنبية إذا 
 إظهار عمود للنسب للجانب الدائن يف قيود اليومية

الة ة في حيستخدم هذا الخيار في حالة الرغبة  توجيه النظام باحتساب مبالغ الطرف الدائن من قيد اليومية  لياو خاص
مود في ع( يظهر تي تتقاطع مع هذا الخيار بإشارة )وجود أكثر من طرف دائن في القيد، فعندما يتم تحديد الخلية ال

شاشة قيود اليومية ل رض إدخال نسبة كل حساب من الطرف الدائن للقيد، والمقصود بالنسبة نسبة كل حساب من 
ا بإدخال ريدال ثم قمن 1.000.000إجمالي مبلغ القيد الذي يتم إدخاله أعلى الشاشة، فإذا كان مبلغ القيد اإلجمالي 

بلغ في حقل نسبة الدائن من المبلغ أمام الحساب األول من الطرف الدائن فإن النظام  لياو يقوم باحتساب م 10%
ل في حقل المبلغ الدائن مع إمكانية تعديله، وهكذا يتم إدخال وتحديد نسبة ك 100.000الحساب حيث يظهر مبلغ 

خدم استخدام هذه الميزة فال يعني ذلا أن المست حساب من حسابات الطرف الدائن األخرى، مع مالحظة أنه في حالة
دون شرة ووسيكون ملزماو باستخدام تحديد النسبة عند إدخال كل قيد يومية  ل سيسمح النظام بإدخال المبلغ الدائن مبا

 تحديد النسبة ووالتالي فالنظام سيسمح باستخدام هذه الميزة عند الحاجة لها فقز.
 خيارات الدليل احملاسبي

 اب الرئيسي غري متضمن يف احلساب الفرعياحلس
أي فرعي بالدليل المحاسبي بطريقة عشوائية بحيث يمكن روز رقم الحساب ال ءيستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة  نا

يد م  تحدرقم من أرقام الحسابات الرئيسية، فإذا كان  المنشأة ترغه  بناء دليل محاسبي  هذه الطريقة يقوم المستخد
طريقة تسلسلية (، أما عدم التحديد سيقوم النظام  بناء الدليل المحاسبي بية التي تتقاطع مع هذا الخيار بإشارة )الخل

( 1101، بمعنى إذا كان رقم الحساب الرئيس هو )دنىبحيث يظهر الحساب الرئيسي كجزء أساسي من الحساب األ
 (.110101هو ) يتفرع عنهسيكون أول حساب 
 بات الفرعية من احلسابات الرئيسيةتوليد آيل للحسا

يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة  ناءو الدليل المحاسبي بطريقة تسلسلية  لية، بحيث يقوم النظام  توليد الحساب 
الفرعي  لياو بمجرد تحديد رقم الحساب الرئيسي، بمعنى أن المستخدم إذا قام  تحديد رقم الحساب الرئيسي فإن النظام 

توليد رقم حساب فرعي يلي  خر رقم حساب فرعي مرتبز بالحساب الرئيسي الذي تم تحديده، فإذا افترضنا أن يقوم  
( وكان المستخدم قد قام  ترميز حسابات فرعية لهذا الحساب وكان  خر رقم 11الحساب الرئيسي الذي تم تحديده هو )
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( سيقوم النظام  لياو بمنح الحساب حساب بإشارة )( فإنه عند تحديد هذا ال1103حساب متفرع من هذا الحساب هو )
 (.1104الذي سيتم إضافته رقم )

 حتديد رتبة احلسابات الفرعية
 خير منيستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة تحديد رتبة واحدة وموحدة للحسابات الفرعية وهي حسابات المستوى األ

مليات يذ العيد رتبة موحدة لمختلف الحسابات الفرعية التي سيتم تنفشجرة دليل الحسابات، فإذا كان  المنشأة ترغه  تحد
ام هذا (، ويترته على هذا التحديد ظهور حقل أمعليها يقوم  تحديد الخلية التي تتقاطع مع هذا الخيار بإشارة )

اب اء حسلنظام بإنشالخيار يقوم فيه المستخدم  تحديد رقم رتبة الحسابات الفرعية، ووناءو على هذا الرقم لن يسمح ا
س فرعي في رتبة أص ر أو أكبر من الرتبة التي تم تحديدها، كما أن النظام لن يسمح بإنشاء حساب رئيسي في نف

اض استعر  الرتبة التي تم تحديدها، وتفيد هذه الميزة المستخدم على  ناء دليل محاسبي مرته بموجبه يستطيع المستخدم
 رة صحيحة.تقارير ختامية لكل المستويات بصو 

 إظهار عدد مرات الطباعة لكشف حساب حىت تاريخ معني 
يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة توجيه النظام إظهار عدد مرات طباعة كشف حساب حيث تظهر عدد مرات 

، ريرطباعة كشف الحساب بعدد مرات إرساله إلى الطابعة وذلا ب رض مراقبة عدد مرات الطباعة التي نفذت على التق
، ووموجه (فإذا كان  المنشأة ترغه  هذه الميزة يقوم المستخدم  تحديد الخلية التي تتقاطع مع هذا الخيار بإشارة )

 تحديد هذا الخيار تظهر في التقرير عدد مرات إرسال التقرير إلى الطابعة.
 إظهار عدد مرات طباعة املستند مع إظهار رقم واسم املستخدم 

 م بطبعد رغبة المنشأة توجيه النظام إظهار عدد مرات طباعة المستند واسم المستخدم الذي قايستخدم هذا الخيار عن
باعة المستند حيث تظهر عدد مرات طباعة المستند بعدد مرات إرساله إلى الطابعة وذلا ب رض مراقبة عدد مرات الط

لخيار اع هذا مخدم  تحديد الخلية التي تتقاطع التي نفذت على التقرير، فإذا كان  المنشأة ترغه  هذه الميزة يقوم المست
هور اسم ظ(، ووموجه تحديد هذا الخيار تظهر في التقرير عدد مرات إرسال التقرير إلى الطابعة إضافة إلى بإشارة )

 المستخدم الذي قام بعملية طباعة التقرير.
 استخدام احلافظات اليومية )قبض / صرف( يف النظام

 ليوميةند رغبة المنشأة استخدام الحافظات اليومية لسندات القبض والصرف، ويقصد بالحافظات ايستخدم هذا الخيار ع
 تنفيذ عملية القبض والصرف بصورة مؤقتة لعدة سندات  دون التأثير المحاسبي على حسابات الصناديق والبنوك،

ترغه  ف والقبض، فإذا كان  المنشأةويمكن اعتبارها كمرحلة اختيارية لتدوين طلبات قبل إصدار وتحرير سندات الصر 
على هذا  (، ويترتهباستخدام الحافظات اليومية يقوم المستخدم  تحديد الخلية التي تتقاطع مع هذا الخيار بإشارة )
 التحديد ظهور شاشتي حافظة القبض اليومية وحافظة الصرف اليومية في عمليات إدارة الحسابات.

 منح الصالحيات
فظ اليومية للقبض والصرف إلى سندات، حيث يمكن إنزالها في سنات القبض والصرف، وال يمكن يمكن تحويل الحوا

تحويلها إلى سندات إال إذا تم اعتمادها في شاشات الحافظات، وصالحية اعتماد الحوافظ ال يمكن أن تمنح إال 
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م الخيار تظهر شاشة جانبية من للمستخدم الذي يحدده مدير النظام، ووواسطة زر )منح الصالحيات( الذي يظهر أما
 خاللها يتم منح صالحية اعتماد وإل اء اعتماد الحافظة.

 
 عدد اخلانات العشرية بعد العالمة لسعر التحويل

خاله يتم إديستخدم هذا الخيار لتحديد عدد األرقام العشرية بعد الفاصلة العشرية لسعر تحويل العمالت، والرقم الذي س
لتعامل به في مختلف حقول سعر التحويل في شاشات عمليات النظام وسيظهر في مختلف في هذا الحقل سيتم ا

ي يدها فالتقارير، وهذا الخيار خاص بالخانات العشرية لسعر التحويل  ينما عدد األرقام العشرية لألعداد سيتم تحد
 شاشات الخيارات في إدارة النظام.

 املوازنة التقديرية
نظام يتم في ال رغبة المنشأة في طريقة إعداد الموازنة التقديرية، ومن خالل الخيارات المتاحة يستخدم هذا الخيار لتحديد
 تحديد أحد الخيارين التاليين:

جه وومو  شهر،يتم تحديد خيار )شهرية( عندما ترغه المنشأة إعداد موازنتها التقديرية على مستوى كل  شهرية: -
لشهر اإدخال موازنة المنشأة التقديرية لمختلف الحسابات على مستوى تحديد هذا الخيار سيتيح النظام للمستخدم 

 ومن ثم سيتم قياس ومراقبة االنحراف على مستوى كل شهر.

 ككل،ية يتم تحديد خيار )سنوية( عندما ترغه المنشأة إعداد موازنتها التقديرية على مستوى السنة المال سنوية: -
مالي دير إجلمستخدم إدخال موازنة المنشأة التقديرية لمختلف الحسابات كتقووموجه تحديد هذا الخيار سيتيح النظام ل

 للسنة المالية وسيتم قياس ومراقبة االنحراف على مستوى السنة المالية.
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 خيارات العمليات

 
 خيارات تهيئة قيود اليومية

 إظهار اسم العميل
هذا  ي شاشة قيود اليومية، ويظهر اسم العميل فييستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة إظهار عمود اسم العميل ف

اسم بعمود  العمود  ناءو على روز العميل بالحساب والذي تم في شاشة  يانات العمالء، فإذا كان  المنشأة ترغه بإظهار
التحديد  ى هذا(، ويترته علالعميل في قيد اليومية يقوم المستخدم  تحديد الخلية التي تتقاطع مع هذا الخيار بإشارة )

 ظهور عمود في شاشة قيود اليومية يظهر فيه اسم العميل للتأكيد على أن العملية تتم على عميل محدد.
 إظهار اسم املورد

هذا  يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة إظهار عمود اسم المورد في شاشة قيود اليومية، ويظهر اسم المورد في
 ر عمودب والذي تم في شاشة  يانات الموردين، فإذا كان  المنشأة ترغه بإظهاالعمود  ناءو على روز المورد بالحسا

ه على هذا (، ويترتباسم المورد في قيد اليومية يقوم المستخدم  تحديد الخلية التي تتقاطع مع هذا الخيار بإشارة )
 د.ملية تتم على مورد محدالتحديد ظهور عمود في شاشة قيود اليومية يظهر فيه اسم المورد للتأكيد على أن الع

 يف قيود اليومية اإلشعاراتإنزال بيانات 
إنزال بيستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة تحويل االشعارات المالية إلى قيود يومية، فإذا كان  المنشأة ترغه 

(، ) إشارةذا الخيار باإلشعارات في قيود اليومية وتحويلها إلى قيود يقوم المستخدم  تحديد الخلية التي تتقاطع مع ه
قيد شعار كويترته على هذا التحديد تفعيل خيار )إنشاء قيد من إشعار( في شاشة قيود اليومية  واسطته يمكن إنزال اال

 يومية، كما تظهر بعض األعمدة في الشاشة تظهر فيها  يانات االشعار كرقم ونوع االشعار.
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 ساباستخدام رقم املرجع يف القيود على مستوى احل
ان  يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة تدوين رقم مرجع العملية على مستوى كل حساب في قيد اليومية، فإذا ك

ته على هذا (، ويتر المنشاة ترغه  هذه الميزة يقوم مدير النظام  تحديد الخلية التي تتقاطع مع هذا الخيار بإشارة )
 .تخدامه اختياري يتم فيه كتابة رقم المرجع على مستوى كل حسابالتحديد ظهور عمود في شاشة قيود اليومية اس

 التعامل مع رقم الشيك وتاريخ االستحقاق يف قيود اليومية
 هذه  ة ترغهيستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة تدوين رقم وتاريخ استحقاق الشيا في قيد اليومية، فإذا كان  المنشا

لتي الخلية ايومية عوضاو عن السندات في اثبات العمليات يقوم مدير النظام  تحديد الميزة خاصة إذا تم استخدام قيد ال
ا  يانات (، ويترته على هذا التحديد ظهور حقلين في شاشة قيود اليومية يدون فيهمتتقاطع مع هذا الخيار بإشارة )
 رقم وتاريخ استحقاق الشيا.

 خيارات تهيئة سندات القبض والصرف
 ل/إظهار اسم املورد/سندات حتت االنتظار/إظهار اسم العمي

 استخدام رقم املرجع يف السندات على مستوى كل حساب

ي نفس هتستخدم هذه الخيارات إذا كان  المنشأة ترغه باستخدامها في سندات القبض والصرف، واستخدامها وتأثيراتها 
ن تأثير أرق هو اليومية في الفقرات السابقة، والفا استخدام الخيارات المشا هة لها التي تم شرحها في خيارات تهيئة قيود

 تلا الخيارات على قيود اليومية فقز،  ينما تأثير هذه الخيارات سيكون على سندات القبض والصرف.
 استخدام ميزة السندات املعلقة )سندات حتت االنتظار(

ترغه  نة أو لحفظ السند متزناو ولكن اليستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة حفظ سندات القبض والصرف ال ير متز 
له  ترحيله ألي سبه من األسباب، مع مالحظة أنه من خالل هذه الميزة يمكن حفظ السند فقز  ينما ال يمكن ترحي

ذه الميزة فيها هوالتأثير على الحسابات إال إذا كان السند متزناو وتم رفع تعليق السند، فإذا كان  المنشأة ترغه منح موظ
ار )سند (، ويترته على هذا التحديد تفعيل خيالمستخدم  تحديد الخلية التي تتقاطع مع هذا الخيار بإشارة ) يقوم

 معلق( في شاشتي سندات القبض وسندات الصرف ومن ثم إمكانية استخدم هذه الميزة عند إصدار وتحرير السندات،
 تزناو.أما عدم التحديد فلن يسمح النظام بحفظ السند إال إذا كان م

 إنزال بيانات احلافظات اليومية يف السندات
م عند يستخدم هذا الخيار في حالة تفعيل خيار )استخدام الحافظات النقدية( الذي تم شرحه في فقرة سابقة، ويستخد

 رغبة المنشأة إنزال وتحويل كالو من حافظة القبض وحافظة الصرف اليومية إلى سندات قبض وصرف مما يسهل على
نح خدم إصدار تلا السندات بموجه الحافظات اليومية التي تم إصدارها من قبل، فإذا كان  المنشأة ترغه مالمست

ذا التحديد (، ويترته على هموظفيها هذه الميزة يقوم المستخدم  تحديد الخلية التي تتقاطع مع هذا الخيار بإشارة )
او ل يدويد طريقة إدخال البيانات وما إذا كان سيتم اإلدخاظهور خاليا في شاشتي سندات القبض والصرف يتم فيها تحدي

 أو  ناءو على حافظة يومية.
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 استخدام رقم سند القبض أو الصرف على مستوى احلساب
 يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة تدوين رقم سند القبض أو رقم سند الصرف على مستوى كل حساب في سندات

ر الخيا نشاة ترغه  هذه الميزة يقوم مدير النظام  تحديد الخلية التي تتقاطع مع هذاالقبض والصرف، فإذا كان  الم
تم (، ويترته على هذا التحديد ظهور عمود في شاشتي سندات القبض وسندات الصرف استخدامه اختياري يبإشارة )

 فيه كتابة رقم سند القبض أو رقم سند الصرف على مستوى كل حساب.
 ات القبض والصرف اليوميةخيارات تهيئة حافظ

 تعدد )الصناديق/البنوك( لكل حساب يف احلافظة/
 حتديد )صندوق/بنك( وحيد لكل مستندات احلافظة

ظام تستخدم هذه الخيارات لتحديد كيفية استخدام الصناديق والبنوك في حوافظ القبض والصرف اليومية، ويتيح الن
ة ل حافظشأة، فإذا كان  المنشأة ترغه  تحديد صندوق أو  نا واحد لكاستخدام أحد البدائل المتاحة بحسه رغبة كل من

يتيح يقوم المستخدم  تحديد خيار )تحديد صندوق /  نا وحيد لكل مستندات الحافظة(، فإذا تم تحديد هذا الخيار س
 تخدمةابات المسالنظام للمستخدم تحديد الصندوق أو البنا على مستوى الحافظة لمرة واحدة ووالتالي فإن جميع الحس

ستوى ستؤثر على هذا الصندوق أو البنا، أما إذا كان  المنشأة ترغه بمنح صالحية تحديد الصندوق أو البنا على م
 كل حساب مستخدم في الحافظة ومن ثم إمكانية تعدد أكثر من صندوق أو أكثر من  نا في الحافظة الواحدة يقوم

رات الخيا لبنوك لكل حساب في الحافظة(، مع العلم بانه ال يمكن تعديل هذهالمستخدم  تحديد خيار )تعدد الصناديق / ا
 بعد استخدام حوافظ الصرف أو القبض اليومية ولو كان  عملية واحدة في العمليات.

 تعدد احملصلني لكل حساب يف حافظة القبض اليومية / حتديد حمصل وحيد لكل مستندات حافظة القبض

دائل حد البأيد كيفية التعامل مع المحصلين في حوافظ القبض اليومية، ويتيح النظام استخدام تستخدم هذه الخيارات لتحد
حديد المتاحة بحسه رغبة كل منشأة، فإذا كان  المنشأة ترغه  تحديد محصل واحد لكل حافظة قبض يقوم المستخدم  ت

يد لخيار سيتيح النظام للمستخدم تحدخيار )تحديد محصل وحيد لكل مستندات حافظة القبض(، فإذا تم تحديد هذا ا
إذا  المحصل على مستوى الحافظة لمرة واحدة ووالتالي فإن جميع الحسابات المستخدمة ستؤثر على هذا المحصل، أما

كان  المنشأة ترغه  تحديد المحصل على مستوى كل حساب مستخدم في حافظة القبض ومن ثم إمكانية تعدد أكثر 
احدة يقوم المستخدم  تحديد خيار )تعدد المحصلين لكل حساب في حافظة القبض(، مع من محصل في الحافظة الو 

 العلم بانه ال يمكن تعديل هذه الخيارات بعد استخدام حافظة القبض اليومية في العمليات.
 رقم املرجع يف احلافظات على استخدام/إظهار اسم العميل/إظهار اسم املورد

 القبض أو الصرف على مستوى احلساب مستوى كل حساب/استخدام رقم سند

ي نفس هتستخدم هذه الخيارات إذا كان  المنشأة ترغه باستخدامها في حوافظ القبض والصرف، واستخدامها وتأثيراتها 
ن تأثير أرق هو استخدام الخيارات المشا هة لها التي تم شرحها في خيارات تهيئة قيود اليومية في الفقرات السابقة، والفا

 لخيارات على قيود اليومية فقز،  ينما تأثير هذه الخيارات سيكون على حوافظ القبض والصرف.تلا ا
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 إظهار اسم املستلم يف حوافظ الصرف على مستوى احلساب

يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة إظهار اسم المستلم على مستوى كل حساب في شاشة حافظة الصرف، فإذا 
ع هذا ر اسم المستلم في شاشة حافظة الصرف يقوم المستخدم  تحديد الخلية التي تتقاطع مكان  المنشأة ترغه بإظها

دخال (، ويترته على هذا التحديد ظهور عمود للمستلم في شاشة حوافظ الصرف اليومية يستخدم إلالخيار بإشارة )
 اسم المستلم على مستوى كل حساب.
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 الفرتات احملاسبية
 الفتدرات المحاسدبية التدي تعتبدر مدن أهدم شاشدات النظدام المحاسدبي المتكامدل  دايدة العمدل علدى تسدتخدم شاشدة :االستخدام

إلقفداالت النظام ألول مرة ولمرة واحدة ب درض تحديدد الفتدرة الماليدة والمحاسدبية المعتمددة فدي المنشدأة التدي علدى أساسدها تدتم ا
لشاشدة اة خدالل تلدا الفتدرة )السدنة الماليدة(، ويمكدن اسدتخدام ومن ثم يدتم معرفدة وتحديدد المركدز المدالي و تقيديم نشداط المنشدأ

سدتكون  بالطريقة التي تتناسه مع نوع وحجم نشاط المنشأة، والفترات المالية والمحاسبية التي سديتم تعريفهدا فدي هدذه الشاشدة
تددي يددات خدارج الفتددرات الثبدات الحركددات والعمليدات الماليددة والمحاسدبية إذ ال يمكددن اثبدات أيددة حركدات أو عملهدي األسدداس إل

سدمح يسيتم تعريفها، ويسمح النظام بإنشاء فترات محاسبية خالل السنة بالطريقة التي ترغده  هدا المنشدأة، ففدي الوقد  الدذي 
ة فيدده النظددام تعريددف فتددرات محاسددبية خددالل السددنة الواحدددة يمكددن أيضدداو تددداخل السددنوات بحيددث تبدددأ الفتددرة بسددنة وتنهددي بسددن

ام ( أو أي يدوم مدن ايد16( أو )11( أو )6تدداخل األشدهر بحيدث يبددأ الشدهر بدأي تداريخ كدأن يبددأ  تداريخ ) تالية، كما يمكن
التدالي  ( مدن الشدهر5( فسدينتهي تداريخ )6الشهر وينتهي باليوم السا ق لهذا اليوم من الشهر التدالي فدإذا  ددأ الشدهر  تداريخ )

تدرة خدالل فتش يل النظام والعمل عليه مدن  دايدة السدنة الماليدة أو مدن أي  وهكذا، ويتم تعريف السنة المالية للمنشأة سواءو تم
 م.السنة المالية، ويتم تعريف وتحديد الفترات بكل دقة نظراو لعدم إمكانية تعديل تلا البيانات بمجرد استخدام النظا

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:
 تستخدم الحقول التابعة لد )من( لتحديد أول فترة محاسبية في السنة المالية كما يلي: ن:م -

 :لسنة.لشهر وايستخدم هذا الحقل إلدخال  داية الفترة المحاسبية )باليوم( بحيث يتم إدخال تاريخ اليوم وا اليوم 
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 تلميح
حددددد مدددن يسدددمح النظدددام  تدددداخل األشدددهر حيدددث يمكدددن أن يبددددأ الشدددهر  تددداريخ يدددوم م

الشددهر وينتهددي فددي تدداريخ اليددوم السددا ق مددن الشددهر التددالي، فددإذا افترضددنا أن شدددهر 
( 16( فبرايدددددر، وإذا  ددددددأ فدددددي )10( ينددددداير فسدددددينتهي فدددددي )11ينددددداير يبددددددأ  تددددداريخ )

 ( فبراير وهكذا.15فسينتهي في )
 :ما يمكن ك السا ق،الحقل يظهر الشهر والسنة في هذه الحقول  لياو بمجرد إدخال البيانات في  الشهر / السنة

 الحقل إدخال الدد )شهر( والدد )سنة( مباشرة كأول فترة محاسبية في السنة المالية  دون إدخال البيانات في
مع السنة  ( من الشهر كأول يوم في الفترة وستظهر  لياو 1وفي هذه الحالة سيقوم النظام اعتماد تاريخ ) السا ق،

 في حقل )اليوم(.
 حقول التابعة لد )إلى( لتحديد  خر فترة محاسبية في السنة المالية كما يلي:تستخدم ال إىل: -

 :لسنة.لشهر وايستخدم هذا الحقل إلدخال نهاية الفترة المحاسبية )باليوم( بحيث يتم إدخال تاريخ اليوم وا اليوم 
 تلميح

ضدنا يعتمد تداريخ  خدر يدوم فدي الفتدرة المحاسدبية علدى تداريخ أول يدوم فيهدا، فدإذا افتر 
( مددن يندداير فددإن  خددر تدداريخ يددوم فددي الفتددرة المحاسددبية 6أن أول يددوم كددان  تدداريخ )

 ( يناير من السنة التالية5سيكون )
 :ما يمكنك السا ق،يظهر الشهر والسنة في هذه الحقول  لياو بمجرد إدخال البيانات في الحقل  الشهر / السنة 

 النظام وفي هذه الحالة سيقوم السا ق،البيانات في الحقل  إدخال الدد )شهر( والدد )سنة( مباشرة  دون إدخال
 اعتماد تاريخ  خر يوم في الشهر كآخر يوم في الفترة وستظهر  لياو مع السنة في حقل )اليوم(.

 تلميح
 ( فترة محاسبية للسنة المالية في حالة تداخل األشهر أ13يسمح النظام  تعريف ) ي

أيام الشهر وتنتهي في اليوم السا ق من في حالة  داية الشهر في أي يوم من 
 الشهر التالي.

 .يعتمد اإلقفال الشهري واإلقفال السنوي على الفترات المرمزة في هذه الحقول 
ل على يستطيع مدير النظام في المنشأة إيقاف العمل على النظام ألي قترة محاسبية، فاالفتراضي هو العم موقف: -

به ية ألي سالعمل على النظام لفترة محاسب إليقاففعالة، ولكن قد تحتاج المنشأة النظام ما دام  الفترة المحاسبية 
ل اإلقفا بعد ذلا بفتح اإليقاف، واإليقاف يختلف عن يقوممن األسباب كأن يوقف النظام خالل فترة إجازة العيد ثم 

ف، اإليقا أية عمليات خالل فترةالشهري الذي سيتم تناوله في إدارة النظام، فاإليقاف هو لمنع المستخدم من إجراء 
 (.ويقوم مدير النظام  واسطة تحديد خلية هذا العمود التي تتقاطع مع الشهر المطلوب إيقافه بإشارة )
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 تلميح
 يتم إيقاف الفترة المحاسبية  واسطة )تعديل( ثم )حفظ(.

ر( من ية )الشهل الشهري للفترة المحاسبتظهر الفترات المحاسبية مفتوحة اعتباراو من أول فترة، فإذا تم اإلقفا مغلق: -
( للداللة على أن هذا الشهر تم لية هذا العمود التي تتقاطع مع الشهر بإشارة )خ  -لياو   –إدارة النظام تظهر 

 إقفاله  لياو.

 تلميح
و ضية أاالقفال الشهرية واالقفال السنوي سيتم  نفس اآللية سواءو في الفترات االفترا

 هر أو تداخل السنوات.تداخل األش عند
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 جمموعات احلسابات
تستخدم شاشة مجموعات الحسابات ب رض تعريف مجموعات محاسبية بحيث يتم روز الحسابات المتجانسة  :االستخدام

بات بمجموعة حسابات واحدة، حيث يمكن للمستخدم أثناء إدخال الدليل المحاسبي جمع حسابات متعددة وتنتمي إلى حسا
لها  في مجموعة حسابات واحدة، وهي شاشة اختيارية وليس  اجبارية ال رض منها تجميع الحسابات التيرئيسية مختلفة 

 يمكن ، فمثالو عالقة فيما  ينها في حالة عدم القدرة على تجميعها في هيكل الحسابات التي يتم إدخالها في الدليل المحاسبي
الء بحسه تصنيفات محددة كمجموعة )عمالء درجة أولى( إنشاء مجموعة حسابات المساهمين أو مجموعة حسابات للعم

يها، نتمي إلتو )عمالء درجة ثانية(، ويستفاد من هذا التقسيم استخراج تقارير للحسابات المتفرقة من خالل المجموعة التي 
 حيث يمكن استعراض كشوفات حساب وميزان مراجعة بحسه المجموعة

 
 طريقة استخدام الشاشة

 بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:تستخدم الشاشة 
 يستخدم هذا الحقل إلدخال رمز مجموعة الحسابات التي يتم ترميزها. رمز اجملموعة: -

 يستخدم هذا الحقل إلدخال أسماء مجموعات الحسابات. اسم اجملموعة: -

 يتم حفظ مجموعات الحسابات  واسطة وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -

 تلميح
، كما يمكن يدم ترميز مجموعات الحسابات قبل ترميز الدليل المحاسبيستطيع المستخ

ترميزها بعد الدليل المحاسبي ومن ثم يمكن روز الحسابات بالمجموعات سواءو عند 
 إضافة الحساب أو بالتعديل على الحساب.
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 جمموعات مراكز التكلفة
عات مراكز تكلفة بحيث يتم روز المراكز تستخدم شاشة مجموعات مراكز التكلفة ب رض تعريف مجمو  :االستخدام

 ى مراكزالمتجانسة بمجموعة واحدة، حيث يمكن للمستخدم أثناء إدخال دليل مراكز التكلفة جمع مراكز متعددة وتنتمي إل
 لتي لهااتكلفة رئيسية مختلفة في مجموعة واحدة، وهي شاشة اختيارية وليس  اجبارية ال رض منها تجميع مراكز التكلفة 

ة، التكلف قة فيما  ينها في حالة عدم القدرة على تجميعها في هيكل مراكز التكلفة التي يتم إدخالها في دليل مراكزعال
 .ويستفاد من هذا التقسيم استخراج تقارير لمراكز التكلفة المتفرقة من خالل المجموعة التي تنتمي إليها

 
 طريقة استخدام الشاشة

 زر إضافة على النحو التالي:تستخدم الشاشة بعد النقر على 
 يستخدم هذا الحقل إلدخال رمز مجموعة مراكز التكلفة التي يتم ترميزها. رمز اجملموعة: -

 يستخدم هذا الحقل إلدخال أسماء مجموعات مراكز التكلفة. اسم اجملموعة: -
 يتم حفظ مجموعات مراكز التكلفة  واسطة وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -

 تلميح
 خدم ترميز مجموعات مراكز التكلفة قبل ترميز دليل مراكز التكلفة،يستطيع المست

كما يمكن ترميزها بعد ترميز دليل مراكز التكلفة ومن ثم يمكن روز المراكز 
 لتكلفة أو بالتعديل على المراكز.بالمجموعات سواءو عند إضافة مركز ا
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 أنواع قيود اليومية
لقيود  ميز أنواععلى تفعيل خيار )استخدام أنواع الوثائق في القيود( وتستخدم لتر تظهر هذه الشاشة مفعلة  ناءو  :االستخدام

 تسويات اليومية، حيث يمكن ترميز عدة أنواع لقيود اليومية ب رض تصنيفها إلى أنواع متجانسة مثل ) قيود عامة، قيود
ء مية أثنامن هذا التصنيف روز كل قيد يو  نكية، قيود تسويات العهد، قيود تسويات جرديه، قيود استحقاق..الخ( ويستفاد 

ية ع إمكانمإدخال قيود اليومية بالنوع الخاص به، كما يمكن منح كل نوع من تلا القيود تسلسل مستقل عن األنواع األخرى 
ر منح جميع األنواع تسلسالو واحداو، إضافة إلى ذلا فإن تصنيف قيود اليومية تمكن المستخدم من استعراض تقاري

 .ات على مستوى كل نوع من تلا األنواعومخرج

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:
 يستخدم هذا الحقل إلدخال أرقام أنواع قيود اليومية. رقم النوع: -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال أسماء أنواع قيود اليومية. اسم النوع: -

ما إذا و هذا الحقل لتحديد رغبة المستخدم في تسلسل قيود اليومية في شاشة قيود اليومية يستخدم  رقم التسلسل: -
 الحقل كان يرغه  تسلسل واحد لجميع األنواع أو أنه يريد تسلسل خاص بكل نوع، ففي حالة تكرار رقم محدد في هذا

حداو، ووالتالي ال تسلسالو وا  -األنواع جميع ل -( في جميع األنواع سيقوم النظام بمنح قيود اليومية 1وليكن الرقم )
نها ائق كأيمكن أن يقبل النظام إدخال قيدين  نفس الرقم، وذلا الن التسلسل واحد في كل الوثائق بمعنى أن كل الوث
 ن باقيفي دفتر واحد، أما إذا كان المستخدم يرغه بمنح قيود كل نوع من أنواع قيود اليومية تسلسالو مستقالو ع

 خرى.فعليه أن يدخل في هذا الحقل عند ترميز كل نوع رقم مختلف عن الرقم الذي تم إدخاله لألنواع األاألنواع 

لتي ارميز نوع قيد اليومية الخاص  تصحيح الضريبة عند ت يستخدم هذا الخيار :تصحيح ضريبة القيمة املضافة -
ن هذا ملتصحيح الخطأ بإصدار قيود يومية  يظهر فيها فارق باإلقرار الضريبي بالزيادة أو النقص وتحتاج المنشأة

 النوع. 
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من  يستخدم هذا الخيار عند ترميز نوع قيد اليومية الخاص بالمقدم :مقدم استرياد ضريبة القيمة املضافة -
م يستخد الضريبة وهو المبلغ المدفوع في الجمارك عند استيراد البضاعة في المشتريات الخارجية من دول أخرى التي

لشحن المصروفات الخاصة  ها قيود اليومية أو سندات الصرف في النظام وهي مصرفات )قيمة الفاتورة وافي إثبات 
 .والتأمين والجمارك وغيرها من المصاريف(

اص يستخدم هذا الخيار عند ترميز نوع قيد اليومية الخ :مقدم االحتساب العكسي لضريبة القيمة املضافة -
ها يدها لمصلحة الضرائه في الحاالت التي تستدعى ذلا كالضريبة التي يدفعباحتساب الضريبة بطريقة عكسية وق

حاصل  العميل  دالو عن المورد أو في حالة أتفاق الدول على عدم دفع ضريبة القيمة المضافة في الجمارك كما هو
  ين دول مجلس التعاون الخليجي.

 حة.يتم حفظ أنواع قيود اليومية  واسطة وسائل الحفظ المتا حفظ: -

 تلميح
اع من الممكن أن يكون لعدة أنواع تسلسل واحد وونفس الوق  يكون لنوع أو لعدة أنو 

 أخرى تسلسل مختلف.
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 أنواع الضمان
تستخدم شاشة أنواع الضمان ب رض ترميز أنواع الضمانات البنكية في حالة تعامل المنشأة مع تلا  :االستخدام

ناقصات ن ترميز الضمانات البنكية بمختلف أنواعها سواءو كان  ضمانات المالضمانات كالمقاوالت والتوريدات، حيث يمك
ي لبنكي فاأو الصيانة واإلنجاز أو ضمانات الدفع المقدمة وغيرها كي يتم استخدام تلا األنواع في شاشة خطابات الضمان 

 .عمليات إدارة الحسابات

 
 طريقة استخدام الشاشة

 ضافة على النحو التالي:تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ
 يستخدم هذا الحقل إلدخال أرقام أنواع الضمانات. رقم النوع: -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال أسماء أنواع الضمانات. اسم النوع: -
 .األجنبيةيستخدم هذا الحقل إلدخال أسماء أنواع الضمانات بالل ة االسم األجنبي:  -
 لحفظ المتاحة.يتم حفظ أنواع الضمانات  واسطة وسائل ا حفظ: -
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 أنواع إجراءات الضمان
منشأة تستخدم شاشة أنواع إجراءات الضمان ب رض ترميز أنواع إجراءات الضمان البنكي في حالة تعامل ال :االستخدام

مع الضمانات البنكية، حيث يمكن ترميز تلا اإلجراءات كي يتم استخدامها في شاشة خطابات الضمان البنكي في 
 .ساباتعمليات إدارة الح

 

 طريقة استخدام الشاشة
 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 يستخدم هذا الحقل إلدخال أرقام أنواع إجراءات الضمان. رقم النوع: -

 يستخدم هذا الحقل إلدخال أسماء أنواع إجراءات الضمان. اسم النوع: -

 .األجنبيةأنواع إجراءات الضمان بالل ة يستخدم هذا الحقل إلدخال أسماء  االسم األجنبي: -
 يتم حفظ أنواع إجراءات الضمان  واسطة وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -
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 أنواع متديد الضمان
تستخدم شاشة أنواع تمديد الضمان ب رض ترميز أنواع تمديدات الضمانات البنكية، حيث يتم ترميز  :االستخدام

 .ساباتألنواع في شاشة تمديدات خطابات الضمان البنكي في عمليات إدارة الحالضمانات البنكية كي يتم استخدام تلا ا

 

 طريقة استخدام الشاشة
 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 يستخدم هذا الحقل إلدخال أرقام أنواع تمديد الضمان. رقم النوع: -
 تمديد الضمان.يستخدم هذا الحقل إلدخال أسماء أنواع  اسم النوع: -

 .األجنبيةيستخدم هذا الحقل إلدخال أسماء أنواع تمديد الضمان بالل ة  االسم األجنبي: -
 يتم حفظ أنواع تمديد الضمان  واسطة وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -
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 احلسابات الوسيطة
لياو م التعامل معها  تستخدم شاشة الحسابات الوسيطة ب رض تعريف النظام على بعض الحسابات التي سيت :االستخدام

سبي ل المحافي النظام اثناء تنفيذ العمليات المعنية بكل حساب من هذه الحسابات، ويتم استخدام الشاشة بعد ترميز الدلي
 الحساب ووشرط أن يكون  في مدخالت إدارة الحسابات إذ ال يمكن تحديد الحساب إال إذا كان مرمزاو في الدليل المحاسبي

ة في النظام  دون  وظائف محدد - لياو  –، وتقوم هذه الحسابات سابات الوسيطة( في الدليل المحاسبيمرتبز بخيار )الح
لمحدد تدخل مباشر من المستخدم ولهذا سمي  بالحسابات الوسيطة، فحساب فروق العملة مثالو بمجرد تعريفه في الحقل ا

ذات  لحساباتتنتج من العمليات المحاسبية التي تتم على ا له يقوم النظام  ناءو على روز  رمجي بإضافة أية فروق عملة قد
لضروري العملة األجنبية بسبه ت ير في أسعار الصرف وإضافتها  لياو على هذا الحساب عند االقفال الشهري، وليس من ا

 .تعريف جميع تلا الحسابات إنما تعرف الحسابات بحسه حاجة المنشأة الستخدامها

 

 طريقة استخدام الشاشة
تستخدم الشاشة ألول مرة  واسطة )إضافة(، أما إذا تم تعريف بعض الحسابات ويرغده المسدتخدم  تعريدف حساب/حسدابات 

 أخرى فيتم تعريفها  واسطة )تعديل(، ويقصد بالحسابات التي سيتم تعريفها في الشاشة المدلوالت التالية:
 الوسيطة سابأوال : احل

ل لتحديدد الحسداب الوسديز )فدروق العملدة( وهدو حسداب فرعدي بالعملدة المحليدة يستخدم هذا الحقد: حساب فروق العملة
اثنداء اإلقفددال الشدهري فدروق العملدة الناتجدة عدن الت يددر فدي سدعر الصدرف العمدالت األجنبيددة،  – ليداو  –يقفدل فيده النظدام 

ارق فدوعدد اإلقفدال، فدإذا ظهدر بمعنى أن النظام يتعامل مع أرصدة الحسابات ذات العملدة األجنبيدة قبدل اإلقفدال الشدهري و 
فدي سددعر الصدرف اثندداء اإلقفدال الشددهري فإنده مددن المؤكدد سددينتج عنده فددارق فدي الرصدديد المحلدي لتلددا الحسدابات، سدديقوم 

 النظام  ترحيل هذا الفارق إلى الحساب الذي سيتم تحديده في هذا الحقل.
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 مثال توضيحي
 .العملة المحلية للمنشأة هي الريدال اليمني 
  ضمن الدليل المحاسبي )حساب الصندوق( بعملة الدوالر.يوجد 
  دوالر. 1.000 بمبلغتكون رصيد لحساب الصندوق بالدوالر 
  ( ريدال للدوالر210ان )ك –ما ظهر هذا الرصيد  ثناءأ –سعر الصرف خالل الفترة المالية. 
  ريدال يمني 210.000 هو –ملة دوالر ع –بمعنى أن الرصيد المقا ل بالعملة المحلية لحساب الصندوق 
 ( ريدال215عند اإلقفال ت ير سعر الصرف إلى ). 
  ريدال 215.000 ناءو على هذا السعر سيت ير الرصيد المقا ل بالعملة المحلية لحساب الصندوق إلى. 
  نما ريدال  ي 210.000يظهر مما سبق أن الرصيد المقا ل بالعملة المحلية لحساب الصندوق قبل اإلقفال كان

 .ريدال 5.000ريدال بفارق  215.000 أصبحاإلقفال بعد 
 وفي (،سيقوم النظام  ترحيل هذا الفارق إلى الحساب الوسيز الذي سيتم إدخاله في حقل )حساب فروق عملة 

 ( ريدال.5.000هذه الحالة سيظهر رصيد هذا الحساب بعد اإلقفال الشهري دائناو  د )
 يتم ء الفترة المالية أكثر من مرة ووالتالي فإن فروق العملة سمع مالحظة أن سعر التحويل قد يت ير أثنا

 احتسا ها  ناءو على سعر تحويل كل عملية.
يسدتخدم هدذا الحقدل لتحديدد الحسداب الوسديز )التسدعيرة( وهدو حسداب فرعدي يقدوم النظدام باسدتخدامه : حساب التسعرية

 يددد البضدداعة للمخددازن، حيددث يقددوم النظددام عنددد إقفددالكوسدديز  ددين مرحلددة اقفددال اعتمددادات المشددتريات الخارجيددة ووددين تور 
رك دذا الحسدداب بجميددع التكدداليف المسددجلة علددى االعتمدداد مددن قيمددة الفدداتورة والشددحن والتددأمين والجمدداهدداالعتمدداد  تحميددل 

 والمصروفات األخرى بقيد ومن ثم عكسها وتحميلها في حساب المخزون بقيد أخر.
 مثال توضيحي

  تكاليف الشراء المختلفة بسند صرف أو بقيد يومية على النحو التالي: بإثباتيقوم المستخدم 
 من مذكورين

 حد / اعتماد قيمة الفاتورة×× 
 حد / اعتماد تكاليف الشحن×× 
 حد / اعتماد تكاليف الجمارك×× 

 إلى حد / البنا / الصندوق / المورد×× 
 ات ة حسابحيث يقوم النظام  لياو بإقفال أرصد يتم احتساب التكاليف من النظام  لياو ومن ثم إقفال االعتماد

 :اعتماد تكاليف الشراء في حساب )التسعيرة( الذي سيتم تحديده في هذا الحقل بقيد محاسبي
 التسعيرةمن حد / ×× 

 إلى مذكورين
 حد / اعتماد قيمة الفاتورة×× 
 حد / اعتماد تكاليف الشحن×× 
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 حد / اعتماد تكاليف الجمارك×× 
 لى اتورة المشتريات ووموجبه يقوم النظام  تكوين قيد محاسبي  لي إلثبات توريد البضاعة إيتم ترحيل ف

 المخازن على النحو التالي:
 من حد / المخزون ×× 

 التسعيرةإلى حد / ×× 
يستخدم هذا الحقدل لتحديدد الحسداب الوسديز )األصدناف المفقدودة( وهدو حسداب فرعدي يقدوم : حساب األصناف املفقودة

ات التدي استخدامه  ليداو عندد اقفدال االعتمدادات المسدتندية وتوريدد البضداعة إلدى المخدازن إلثبدات الفدارق فدي الكميدالنظام ب
لكميدات يتم اثباتها في فاتورة المشتريات ووين الكميدات الواصدلة إلدى المخدازن بموجده أذن التوريدد المخزندي سدواءو كاند  ا

ة قددد المثبتددة فددي الفدداتورة، وتددم تسددميته باألصددناف المفقددودة ألن البضدداعالواصددلة إلددى المخددازن أقددل أو أكثددر مددن الكميددات 
 تصل أقل من الفاتورة ألي سبه من األسباب  ينما في النادر ما تكون أكثر

 مثال توضيحي
 وم الة يقترض أن الكميات الواصلة إلى المخازن أقل من الكميات المثبتة في فاتورة المشتريات، في هذه الحنف

 ين قيد محاسبي عند ترحيل فاتورة المشتريات على النحو التالي:النظام  تكو 
 من مذكورين

 حد / المخزون ×× 
 حد / األصناف المفقودة×× 

 إلى حد / التسعيرة×× 
 حالة نفترض أن الكميات الواصلة إلى المخازن أكثر من الكميات المثبتة في فاتورة المشتريات، في هذه ال

 ي عند ترحيل فاتورة المشتريات على النحو التالي:يقوم النظام  تكوين قيد محاسب
 من حد / المخزون ×× 

 إلى مذكورين
 حد / التسعيرة×× 
 حد / األصناف المفقودة×× 

في حالة  – لياو  –يتضح مما سبق أن حساب األصناف المفقودة الذي يتم إدخاله في هذا الحقل يستخدم من قبل النظام 
اندد  ولهددا اعتمددادات وتكدداليف شددراء إمددا أقددل مددن فدداتورة المشددتريات أو أكثددر، أمددا إذا كوصددول البضدداعة المشددتراة خارجيدداو 

 الكميات الواصلة إلى المخازن مطابقة للكميات في فاتورة المشتريات فالنظام ال يستخدم هذا الحساب.
وم النظددام يسددتخدم هددذا الحقددل لتحديددد الحسدداب الوسدديز )أوراق القددبض( وهددو حسدداب فرعددي يقدد: حساااب أوراق القاابض

باسددتخدامه عنددد اسددتالم شدديا مددن ال يددر تدداريخ اسددتحقاقه الحقدداو )شدديا مؤجددل( بموجدده سددند قددبض )شدديا(، ويقددوم النظددام 
ى  توسيز هذا الحساب  ين مرحلة استالم الشيا من الددافع وودين إضدافة المبلدغ إلدى حسداب البندا بحيدث يدتم التدأثير علد

 نا.هذا الحساب مؤقتاو  دل عن التأثير على الب



 

 
فهرس 
  العودة للفهرس المحتويات

28 

  دليل المستخدم – 5بالس  المتكاملنظام  -إدارة الحسابات 

يسددتخدم هددذا الحقددل لتحديددد الحسدداب الوسدديز )مقبوضددات قيددد االسددتحقاق( وهددو : حساب مقبوضات قيد االستحقاق
حساب فرعي يقوم النظام باستخدامه عند استالم شيا من ال ير تاريخ استحقاقه الحقاو )شيا مؤجل( بموجه سند قبض 

ويقددوم النظددام  توسدديز هددذا الحسدداب  ددين مرحلددة اسددتالم )شدديا( ب ددرض عدددم التددأثير علددى العميددل أثندداء اسددتالم الشدديا، 
لدى عالشيا من الدافع ووين إضافة المبلغ إلى حساب البنا بحيث يتم التأثير علدى هدذا الحسداب مؤقتداو  ددل عدن التدأثير 

 حساب دافع الشيا )العميل(.
 مثال توضيحي حلساب أوراق القبض وحساب مقبوضات االستحقاق

 .09/09 ينما تاريخ االستحقاق  06/06العمالء شيكاو  تاريخ  استلم  المنشأة من أحد
 يتكون القيد التالي: 06/06عند استالم الشيا بموجه سند قبض )شيا(  تاريخ 

 من حد / أوراق القبض×× 
 إلى حد / مقبوضات قيد االستحقاق×× 

 يتكون القيد التالي: 09/09عند توريد الشيا إلى البنا  تاريخ االستحقاق 
 مذكورينمن 
 حد / البنا×× 
 حد / مقبوضات قيد االستحقاق×× 

 إلى مذكورين
 حد / أوراق القبض×× 
 حد / العميل×× 

 من خالل القيد السا ق يتضح أن النظام قام بعكس القيد الوسيز الذي تكدون عندد اسدتالم الشديا وفدي نفدس الوقد  تدم
 التأثير على البنا وعلى العميل.

هددذا الحقددل لتحديددد الحسدداب الوسدديز )أوراق الدددفع( وهددو حسدداب فرعددي يقددوم النظددام  يسددتخدم: حساااب أوراق الاادفع
باسددتخدامه عنددد إصدددار شدديا لل يددر تدداريخ اسددتحقاقه الحقدداو )شدديا مؤجددل( بموجدده سددند صددرف )شدديا(، ويقددوم النظددام 

 التأثير على هدذا  توسيز هذا الحساب  ين مرحلة إصدار الشيا للمستفيد ووين خصم المبلغ من حساب البنا بحيث يتم
 الحساب مؤقتاو  دل عن التأثير على البنا.
يسدتخدم هدذا الحقدل لتحديدد الحسداب الوسديز )مصدروفات قيدد االسدتحقاق( وهدو : حساب مصروفات قياد االساتحقاق

حسدداب فرعددي يقددوم النظددام باسددتخدامه عنددد صددرف شدديا إلددى ال يددر تدداريخ اسددتحقاقه الحقدداو )شدديا مؤجددل( بموجدده سددند 
( ب ددرض عدددم التددأثير علددى حسدداب المدددورد أو المسددتفيد أثندداء صددرف الشدديا، ويقددوم النظددام  توسدديز هدددذا صددرف )شدديا

 الحساب  ين مرحلة استالم الشيا من المستفيد ووين خصم المبلغ من حساب البنا بحيث يتم التأثير على هدذا الحسداب
 مؤقتاو  دل عن التأثير على المستفيد من الشيا )المورد(.
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 حي حلساب أوراق الدفع وحساب مصروفات االستحقاقمثال توضي
 .09/09 ينما تاريخ االستحقاق  06/06صرف  المنشأة إلى أحد الموردين شيكاو  تاريخ 

 يتكون القيد التالي: 06/06عند صرف الشيا بموجه سند صرف )شيا(  تاريخ 
 مصروفات قيد االستحقاق / حدمن ×× 

 إلى حد / أوراق الدفع×× 
 يتكون القيد التالي: 09/09لشيا من البنا  تاريخ االستحقاق عند خصم ا

 من مذكورين
 حد / أوراق الدفع×× 
 حد / المورد×× 

 إلى مذكورين
 حد / مصروفات قيد االستحقاق×× 
 حد / البنا×× 

م مددن خددالل القيددد السددا ق يتضددح أن النظددام قددام بعكددس القيددد الوسدديز الددذي تكددون عنددد صددرف الشدديا وفددي نفددس الوقدد  تدد
 التأثير على البنا وعلى المورد.

يسدتخدم هدذا الحقدل لتحديدد الحسداب الوسديز )عمولدة المنددووين( وهدو حسداب فرعدي يقدوم : نيحساب عمولاة املنادوب
 النظدددام باسدددتخدامه عندددد رغبدددة المسدددتخدم ترحيدددل عمولدددة المنددددووين عندددد تحريدددر فددداتورة المبيعدددات، فبمجدددرد ترحيدددل فددداتورة

لجانده االمندوب يقوم النظام  ترحيل العمولة بحسه النسبة المحددة في الفاتورة وإضافتها إلى  المبيعات التي اضيف لها
حديدده تالدائن في حساب المندوب للمندوب الذي تم تحديده في الفاتورة،  ينما يتم إثباتها كمدين في الحسداب الدذي سديتم 

 في هذا الحقل.
بيدع ن  المنشأة ترغه بالتعامل  بطاقة االئتمدان كطريقدة مدن طدرق اليستخدم هذا الحقل إذا كا: حساب بطاقة االئتمان

 ويسددتخدم لتحديددد الحسدداب الوسدديز )بطاقددة االئتمددان( وهددو  جددل(، - شدديا –إلددى جاندده الطددرق المتعددارف عليهددا )نقددداو 
فدي حالدة  حساب فرعي يقوم النظام باستخدامه إذا كان  المنشأة تتعامدل مدع طريقدة البيدع هدذه، ويسدتخدم كحسداب وسديز

مددا يكددون االسددتحقاق الحددق لتنفيددذ العمليددة حيددث يددتم تحميددل هددذا الحسدداب بقيمددة فدداتورة المبيعددات وفددي تدداريخ اسددتحقاق 
 الفاتورة يقوم النظام  تنزيل قيمة الفاتورة من هذا الحساب وتسجيله في حساب البنا الضامن للفيزا.

ذا هدة تتعامل مدع نظدام المشدتريات، ويقدوم النظدام باسدتخدام يستخدم هذا الحقل إذا كان  المنشأ: حساب فوارق الكسور
ريددة الحسدداب بطريقددة  ليددة ليددتم فيدده إقفددال الفددوارق و الكسددور التددي تنشددأ مددن احتسدداب التكدداليف سددواءو فددي المشددتريات الفو 

 )المحلية( أو المشتريات الخارجية.
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( فددي خيددارات نظددام )إدارة الطددابعم ضددريبة يسددتخدم هددذا الحقددل إذا تددم تحديددد خيددار )اسددتخدا: طااابعحساااب ضااريبة ال
( وهدددو حسددداب فرعدددي يقدددوم النظدددام باسدددتخدامه إذا كانددد  الطدددابع)ضدددريبة  لدددد النظدددام(، ويسدددتخدم لتحديدددد الحسددداب الوسددديز

 الطابع إلى هذا الحساب.المنشأة تتعامل مع هذا النوع من الضرائه، حيث يقوم النظام  ترحيل ضريبة 
( فددي خيددارات نظددام )إدارة األرودداحم هددذا الحقددل إذا تددم تحديددد خيددار )اسدتخدام ضددريبة يسدتخد: األرباااححساااب ضااريبة 

( وهددو حسدداب فرعددي يقددوم النظددام باسددتخدامه إذا كاندد  األرودداح)ضددريبة  لددد النظددام(، ويسددتخدم لتحديددد الحسدداب الوسدديز
 لى هذا الحساب.األرواح إالمنشأة تتعامل مع هذا النوع من الضرائه، حيث يقوم النظام  ترحيل ضريبة 

ي يستخدم هذا الحقل إذا تم تحديد خيار )استخدام ضريبة القيمة المضافة( ف: (VATحساب ضريبة القيمة املضافة )
ام خيارات نظام )إدارة النظام(، ويستخدم لتحديد الحساب الوسيز )ضريبة القيمة المضافة( وهدو حسداب فرعدي يقدوم النظد

تم مدع هدذا الندوع مدن الضدرائه، حيدث يقدوم النظدام  ترحيدل ضدريبة المبيعدات التدي يد باستخدامه إذا كاند  المنشدأة تتعامدل
واتير تحديدها في فاتورة المبيعات إلى الجانه الدائن من هذا الحساب وترحيل ضريبة المشتريات التي يتم تحديدها فدي فد

د هددذا الحسدداب أمددا مدددين علددى المشددتريات وأوامددر التوريددد المخزنددي إلددى الجاندده المدددين مددن نفددس الحسدداب ويظهددر رصددي
الضدرائه أو دائددن لصددالح الضدرائه، وفددي حالددة التعامدل مددع مسددتويات أخدرى للضددريبة يددتم إدخدال الحسدداب الوسدديز لكددل 

 :نوع في الخيارات التالية
يسدتخدم هدذا الحقدل إذا كاند  المنشداة : VAT 2 (C.S.T With Out C Form)حسااب ضاريبة القيماة املضاافة 

ثر (، ويتم فيه تحديد الحساب الوسيز الذي سيتأVATى أو نوع ثاني من أنواع ضريبة القيمة المضافة )تتعامل مع مستو 
 (( السا ق.VAT هذا النوع من الضرائه، ويستخدمبنفس طريقة استخدام خيار )ضريبة القيمة المضافة )

كاند  المنشداة تتعامدل  يسدتخدم هدذا الحقدل إذا: VAT 3 (C.S.T With C Form)حساب ضريبة القيماة املضاافة 
 (، ويدتم فيده تحديدد الحسداب الوسديز الدذي سديتأثر  هدذاVATمع مستوى أو نوع ثالث من أنواع ضريبة القيمدة المضدافة )
 ( السا ق.VATضريبة القيمة المضافة ) النوع من الضرائه، ويستخدم  نفس طريقة استخدام خيار

 تلميح
من ضريبة في شاشة ) يانات سيتم تهيئة األصناف التي ستتعامل مع أكثر 

 األصناف( في مدخالت نظام )المخزون(.
فدي  هذا الحقل عند استخدام نظام المنشآت الطبية وهو حساب وسيز يتأثر بالمبلغ المتبقدي يستخدم: الدفعات النقدية

يحمدل بداقي ا بالكامدل  ينمدولدم تددفع الفداتورة  طريقدة الددفع )نقدد  ددفعات(إذا كان نوع الفداتورة نقدد و فاتورة الخدمات الطبيه 
 .يتم تصفير هذا الحساب العميل للمبلغ المتبقي وعند سداد، عند ترحيل الفاتورة المبلغ المتبقي على المريض
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: احل  الوسيطة للحركة املخزنية سابثانيا 

 
 يقدوم النظدام ( وهو حساب فرعيأعباء المبيعات) لد يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب الوسيز: وسيط أعباء مبيعات

م حيث يقدو  تم استخدام خيار )عدم تضمين األعباء( في تبويه ) يانات أخرى( في شاشة فواتير المبيعاتباستخدامه إذا 
 األعباء التي هي من هذا النوع إلى هذا الحساب كحساب مقا ل لحساب األعباء في الفاتورة.النظام  ترحيل 

 مدد اسدتخدام هدذا الحسداب علدى تفعيدل خيدار )اسدتخدام فداتورة مبيعداتيعت: وسيط الصرف املخزني لفاتورة املبيعات
الصرف المخزني  وسيز)يستخدم لتحديد حساب بعد أمر الصرف المخزني( في شاشة الخيارات العامة في إدارة النظام و 

وعنددد لفدداتورة المبيعددات(، ويتددأثر كمدددين عنددد إصدددار أمددر صددرف مخزنددي مددن نددوع )أمددر صددرف قبددل فدداتورة المبيعددات( 
 إصدار فاتورة مبيعات لهذا النوع من أوامر الصرف يصبح دائن ويقا له حساب العميل.

 يعتمد اسدتخدام هدذا الحسداب علدى تفعيدل خيدار )اسدتخدام فداتورة مبيعدات: وسيط إيرادات الصرف لفاتورة املبيعات
إيدرادات الصدرف  وسديز)ديدد حسداب يستخدم لتحبعد أمر الصرف المخزني( في شاشة الخيارات العامة في إدارة النظام و 

 لفاتورة المبيعات(، ويتأثر كدائن عند إصدار أمر صرف مخزني من نوع )أمر صرف قبل فاتورة المبيعات( وعند إصدار
 فاتورة مبيعات لهذا النوع من أوامر الصرف يصبح مدين ويقا له حساب إيرادات المبيعات.

اب مصاريف المشتريات التي تسدجل فدي فدواتير المشدتريات المحليدة يستخدم هذا الحقل لروز حس: مصاريف املشرتيات
كمصدداريف إضددافية علددى الفدداتورة ال تدددخل فددي تكدداليف األصددناف وهددو الحسدداب الددذي سدديتأثر بالمصددروف كمدددين عنددد 

 تحمل المنشأة للمصروف.
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: احل  ات الوسيطة للحواالت والصرافةسابثالثا 

 
عها التي يتم إيددا  عمالء االمانات الذين ليس لديهم حسابات لدى المنشاهانات حساب يتأثر بحركة أم: حساب األمانات

 لفترة محددة ومن ثم سحبها.
 حساب يتأثر بإيرادات عموالت إيداعات العمالء لدى المنشأة.: عموالت إيداعات العمالء
 حساب يتأثر بإيرادات عموالت سحه العمالء.: عموالت سحب العمالء
حساب يتأثر بإيرادات عمدوالت التحويدل مدن حسداب إلدى حسداب كدأن يدتم التحويدل مدن : حساب عموالت التحويل إىل

 حساب الدوالر على حساب الريال.
طدرف حسداب وسديز يتدأثر بمبدالغ الحدواالت الدواردة حيدث يكدون دائدن عندد اثبدات الحوالدة الدواردة وال: احلواالت الاواردة

ة، وعند صدرف الحوالدة يصدبح هدذا الحسداب مددين مقا دل الصدراف كددائن المدين الفرع أو الوكيل الذي جاءت منه الحوال
 .و العميل اذا كان الصرف الى حساب العميلعند صرف الحالة نقداو أ

 يتم في هذا الحساب قيد إيراد عموالت المنشأة من الحواالت الواردة.: عموالت الواردة
 يتم قيدها في هذا الحساب كمصروف. المبالغ التي تخصم من العمولة الوارد: عموالت صرف الوارد

ل حساب وسيز يتأثر بمبالغ الحواالت الصادرة حيث يكون دائن عند قبض الحوالة  والصندوق يمث: احلواالت الصادرة
ع أو لطددرف المدددين إذا تددم القددبض نقددداو أو العميددل إذا تددم قيدددها علددى العميددل، وعنددد اثبددات الحوالددة الصددادرة لصددالح الفددر 

 هذا الحساب مدين والفرع أو الوكيل يمثل الطرف الدائن.الوكيل يصبح 
 ،تخصم من ايراد الحواالت الصادرةيتم في هذا الحساب قيد عمولة الجهة المستقبلة التي : عموالت الصادرة

 المبالغ التي تخصم من العمولة الصادرة يتم قيدها في هذا الحساب كمصروف.: مصروف عموالت صادر
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 تلميح
 بإدخال  من قبل ل( يتم إضافة الحسابات إذا كان المستخدم قد قام واسطة )تعدي

 بعض الحسابات.
  ال يمكن حذف أو تعديل الحساب إذا تم استخدامه في أي عملية من العمليات

 المرتبطة بالحساب.
 ( يتم البحث عن الحسابات في الحقول السابقة  واسطةF9.) 
  عية كون النظام متعدد العمالت جميع الحسابات التي يتم تحديدها هي حسابات فر

 للحساب الواحد.
 فظ يتم حفظ البيانات سواءو عند اإلضافة ألول مرة أو عند التعديل  واسطة طرق الح

 المختلفة.
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 التنبيهات
 رةإدانظام  تستخدم شاشة التنبيهات لتحديد سياسة المنشأة في طريقة الحصول على رسائل التنبيهات المتعلقة  :االستخدام
واءو ، حيث يستطيع المستخدم الحصول على عدة رسائل تنبيه كالتنبيه بمواعيد استحقاق الشيكات المستحقة سالحسابات

ا ظهر فيهكان  شيكات صرف أو قبض، ويتم من خالل الشاشة تحديد التهيئات الالزمة لتلا التنبيهات كتحديد المدة التي ت
و لنظام أا إذا كان المستخدم يرغه بالحصول على تلا التنبيهات عند فتح ارسالة التنبيه قبل موعد استحقاق الشيكات وم

 .عند الخروج من النظام

 

 طريقة استخدام الشاشة
 :التالييتم تحديد التهيئات من الشاشة الجانبية التي تظهر بعد الض ز على زر )إعدادات( كما في الشكل 

 

لنظام ستخدم هذا الخيار إذا كان مدير اي التنبيه عند الدخول إىل نظام إدارة احلسابات: -
د ويترته على هذا التحديد أنه بمجر  النظام،الدخول إلى  أثناءيرغه بظهور رسائل التنبيه 

 الدخول إلى النظام تظهر رسائل التنبيه بحسه التهيئة.
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سائل ر بظهور  يستخدم هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغه التنبيه عند اخلروج من نظام إدارة احلسابات: -
 بيه بحسهويترته على هذا التحديد أنه بمجرد الخروج من النظام تظهر رسائل التن النظام،التنبيه عند الخروج من 

 التهيئة.

رسالة  يستخدم هذا الحقل لتحديد عدد األيام التي يرغه مدير النظام أن تظهر فيها تنبيه الشيكات املستحقة: -
 ات.التنبيه قبل موعد استحقاق الشيك

ظهور  تستخدم هذه الخيارات لتحديد ما إذا كان مدير النظام يرغه  تكرار تكرار التنبيه / إيقاف التنبيه: -
ر )تكرار حديد خيافإذا كان يرغه  تكرار التنبيه يقوم المستخدم  ت واحدة،رسالة التنبيه يومياو أم يكتفي بظهورها لمرة 

 التنبيه(.

 ائل الحفظ المتاحة. واسطة وس اإلعداداتيتم حفظ  حفظ: -



 

 
فهرس 
  العودة للفهرس المحتويات

36 

  دليل المستخدم – 5بالس  المتكاملنظام  -إدارة الحسابات 

الفصل الثاني 
 مدخالت
 احلسابات
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 مقدمة
 تعتبر المدخالت اللبنة األساسية للعمل على النظام فمدن خاللهدا يدتم ترميدز البياندات
األساسية التي يدتم اسدتخدامها فدي عمليدات نظدام األسدتاذ العدام  دل ويتعددى اسدتخدام 

ميزهدا دليدل الحسدابات ودليدل بعضها إلى جميع األنظمة ومدن المددخالت التدي يدتم تر 
مراكددز التكلفددة والصددناديق والبنددوك إضددافة إلددى إدخددال األرصدددة االفتتاحيددة والموازنددة 

 التقديرية.
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 الدليل احملاسبي
ن أهم تستخدم شاشة الدليل المحاسبي ب رض ترميز دليل الحسابات الخاص بالمنشأة، وتعتبر هذه الشاشة م :االستخدام

زمة ات الالليه العمل في النظام، ويتم ترميز الحسابات فيها بعد قيام مدير النظام بإعداد التهيئالشاشات التي يرتكز ع
لنظام، اكتحديد الفترة المحاسبية وترميز العمالت ومجموعات الحسابات في الشاشات المعنية  تلا الترميزات في تهيئة 

ليات ا من عملية إدخال البيانات المحاسبية وما يترته عليهويعتبر الدليل المحاسبي الركيزة األولى التي ترتكز عليها عم
أة خالل الفترة المحاسبية مما ُيمكن من الحصول على مخرجات وتقارير مختلفة ومنظمة، ولهذا يجه على صاحه المنش

 أو من يفوضه أن تكون لديه رؤية واضحة لهيكلة الدليل المحاسبي قبل أن يبدأ بإدخال الدليل في النظام.
ية ات رئيسم  ناء شجرة الدليل المحاسبي بما يتناسه مع حجم ونشاط المنشأة، حيث يتم  ناء تلا الشجرة على عدة مستوييت

م م النظاومستوى فرعي واحد، سيتم التعامل في النظام بمختلف الشاشات من قبل المستخدم مع المستوى الفرعي  ينما سيقو 
 .ة  لياو بالتصعيد والتأثير على المستويات الرئيسي

 

 طريقة استخدام الشاشة
 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 فإذا كان تعريفه،يستخدم هذا الحقل إلدخال الحساب الرئيسي األعلى للحساب الذي سيتم  احلساب الرئيسي: -
ي إطار أما إذا كان ف (،0صفر ) الحساب الرئيسي الذي سيتم تعريفه يقع في إطار المستوى األول يتم إدخال الرقم
 المستويات األخرى فيتم تحديد الحساب من  ين الحسابات التي تم ترميزها من قبل.

 مثال عملي
 إذا كان المستخدم يقوم  ترميز الحساب )الموجودات( وهو أحد الحسابات الرئيسية

 (.0) صفر )المستوى األول( يتم إدخال
خال رقم الحساب الذي يقوم المستخدم  ترميزه ويستخدم الحقل بإحدى يستخدم هذا الحقل إلد رقم احلساب: -

 طريقتين:
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 :يتم إدخال رقم الحساب يدوياو. الطريقة األوىل 
 :للحسابات  يد  لييقوم النظام  توليد الرقم  لياو إذا كان مدير النظام قد قام  تحديد خيار )تول الطريقة الثانية

يقة الرئيسي( في شاشة خيارات نظام إدارة الحسابات، ووموجه هذه الطر الفرعية باالعتماد على رقم الحساب 
حقل  يمنح النظام الحساب  لياو  خر رقم تسلسلي للحسابات المتفرعة من الحساب الرئيسي الذي تم تحديده في

 )الحساب الرئيسي( السا ق.
جانه رقم الحساب في مختلف يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم الحساب، وسيتم التعامل به إلى  اسم احلساب: -

 شاشات النظام.

 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم الحساب بالل ة األجنبية. اسم احلساب أجنبي: -

، حيث تظهر رتبة الحساب  لياو  ناءو على رتبة رقم الحساب الذي تم تحديده في حقل )الحساب الرئيسي( الرتبة: -
 تظهر الرتبة التالية لرتبة الحساب الرئيسي.

 حتلمي
تم الحسابات الفرعية يفترض أن تكون جميعها في رتبة واحدة )الرتبة األخيرة( كي ي
حد استخراج تقارير متزنة، ومنعاو للخطأ يمكن لمدير النظام تحديد رتبة ومستوى وا

للحسابات الفرعية من خالل استخدام خيار )تحديد رتبة الحسابات الفرعية( في 
 يد رقم الرتبة في هذا الخيار.خيارات نظام إدارة الحسابات وتحد

ت فهذا ( كرتبة للحسابات الفرعية في الخيارا5إذا افترضنا أنه تم تحديد الرتبة رقم )
يعني أن النظام سيمنع تحديد نوع الحساب على أنه )فرعي( إال إذا كان  الرتبة 

 (، وسيترته على هذا أن جميع الحسابات الفرعية ستكون في مستوى واحد.5)
 او:يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الحساب وما إذا كان الحساب حساباو رئيسياو أم حساباو فرعي ساب:احلنوع  -

 :يستخدم خيار )رئيسي( لجميع رته ومستويات الدليل المحاسبي باستثناء المستوى األخير. رئيسي 
 :لتعامل بات التي سيتم اوهي الحسا المحاسبي،يستخدم خيار )فرعي( للرتبة والمستوى األخير من الدليل  فرعي

 معها مباشرة في مختلف عمليات النظام.
 ،محددةيستخدم هذا الحقل في حالة رغبة المستخدم روز الحساب الذي يتم ترميزه بمجموعة حسابات  اجملموعة: -

 يتمو  مجموعة،ويعتبر استخدام هذا الحقل اختيارياو ال رض منه الحصول على تقارير عن الحسابات المنتمية لكل 
ة تحديد المجموعة من  ين المجموعات التي تظهر  ناء على ما تم ترميزه في شاشة مجموعات الحسابات في تهيئ

 إدارة الحسابات.
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 تلميح
  يمكن روز حسابات متعددة تنتمي لحسابات رئيسية مختلفة في الدليل في مجموعة

مع  واحدة، فيمكن مثالو روز الحسابات المعنية بالموظف )س( كحساب السلف
 المرتبات المستحقة في مجموعة واحدة. حساب العهد مع حساب

  يستطيع المستخدم استخدام حقل مجموعة الحسابات أثناء ترميز الحساب، كما
 يمكن استخدامه بعد إنشاء الدليل.

 واحد يدحيث يتم تحد به،يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع التقرير السنوي المناسه الذي سيتم روز الحساب  التقرير: -
 من الخيارات المتاحة التالية:

  :يتم تحديد هذا الخيار للحسابات التي طبيعتها ميزانية عمومية كحسابات األصول ميزانية عمومية
 والخصوم، وهي الحسابات التي ترحل أرصدتها إلى فترة محاسبية جديدة كأرصدة افتتاحية.

 :عتها أرواح وخسائر كحسابات المصروفات يتم تحديد هذا الخيار للحسابات التي طبي أرباح وخسائر
 نهاية الفترة المالية في األرواح والخسائر. إقفالهاوهي الحسابات التي يتم  واإليرادات،

يستخدم هذا الحقل عند الحاجة لروز الحساب بخاصية عمل محددة، بمعنى تخصيص الحساب : احلساب مرتبط -
إلى  حساب وسيزنه حساب صناديق أو  نوك أو عمالء أو للقيام بمهمة محددة كأن يتم تخصيص الحساب على أ

غير ذلا من التخصيصات، ووموجه هذا التخصيص سيتم استخدام هذه الحسابات في األنظمة والشاشات التي 
 خصص  لها هذه الحسابات.

 تلميح
عند روز حساب رئيسي فإن هذا الروز سينعكس على جميدع الحسدابات المتفرعدة 

 كان  حسابات رئيسية أو فرعية. من هذا الحساب سواءو 
يستخدم القسم الخاص بالعمالت لتحديد عمالت الحساب الفرعي حيث يجه روز عملة واحدة على أقل  العمالت: -

ة العمل تقدير بالحساب، ويتيح النظام للمستخدم روز أكثر من عملة بكل حساب فرعي  ينما الحسابات الرئيسية تأخذ
م ئة، ويتالعمالت التي تظهر هي العمالت التي تم ترميزها في شاشة العمالت في التهيالمحلية للمنشأة، علماو بأن 

 (.) تفعيل بإشارةتحديد العملة التي تتقاطع مع الخلية في عمود 

 يستخدم هذا العمود للحسابات الفرعية إلدخال سقف أعلى لرصيد الحساب على مستوى كل عملة احلد األعلى: -
ا تم د تجاوز هذا الحد، وهو من الحقول االختيارية يمكن استخدامه ويمكن تجاوزه، فإذب رض تنبيه المستخدم عن

 ة.تحديد قيمة فإنه سيترته على هذا التحديد ظهور رسالة تنبيه للمستخدم بأنه تم تجاوز الحد األعلى للعمل
 لى مستوى كل عملةيستخدم هذا العمود للحسابات الفرعية إلدخال سقف أدنى لرصيد الحساب ع احلد األدنى: -

 رسالة ب رض تنبيه المستخدم بعدم النزول عن هذا الحد، فإذا تم تحديد قيمة فإنه سيترته على هذا التحديد ظهور
 تنبيه للمستخدم.
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 مثال عملي
ريدال، فإنه بمجرد اثبات  200.000إذا تم تحديد حد أعلى لحساب سلف الموظف )س( بقيمة  -

يه سند صرف أو قيد يومية تتجاوز هذا الحد سيقوم النظام  تنب سلفة أو سلف على الموظف  واسطة
 المستخدم  هذا التجاوز.

بلغ إذا تم تحديد حد أدنى لحساب الصندوق لمواجهة الطوارئ التي تحتاج فيها المنشأة لسيولة بم -
ريدال فإنه بمجرد إصدار سند صرف نقدي من الصندوق ورصيد الصندوق مساوي لهذا  500.000

 أو أقل منه سيقوم النظام  تنبيه المستخدم.المبلغ 
يمكن توقيف أية عملة من عمالت الحساب  واسطة تحديد الخلية في عمود )توقيف( مع العملة التي  توقيف: -

 (.يرغه المستخدم بإيقافها بإشارة )

 تلميح
 مدير النظام هو المستخدم الوحيد الذي يستطيع تجاوز الحدين األعلى واألدنى.

ا كان فإذ الرئيسية،يستطيع المستخدم الحصول على دليل حسابات افتراضي بالمستويات  دليل احملاسبي:إنشاء ال -
اء ام بإنشوومجرد النقر على الزر يقوم النظ الزر،المستخدم يرغه باالستفادة من هذه الخدمة يقوم بالنقر على هذا 

 خال الحسابات الفرعية.الدليل المحاسبي بمستوياته الرئيسية وما على المستخدم إال إد

 تلميح
ية أال يمكن االستفادة من هذه الميزة إال في  داية العمل على النظام وقبل إدخال 

 حسابات.
 يستطيع المستخدم  واسطة هذا الزر استيراد الدليل المحاسبي من ملف اكسل. االسترياد من اكسل: -

 تلميح
 ية أل على النظام وقبل إدخال ال يمكن االستفادة من هذه الميزة إال في  داية العم

 حسابات.
  ،يتم االستفادة من ملف االكسل المرفق مع ملفات النظام كنموذج لدليل محاسبي

 فعلى ضوء تقسيم هذا الملف تتم عملية االستيراد من اكسل.
 يتم حفظ الحسابات  واسطة وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -
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 تلميح
 زء األيسر من الشاشة.الحسابات التي يتم ترميزها تظهر في الج 
 يتم ترميز الحسابات في الشاشة لمرة واحدة عند  داية العمل على النظام، ويقوم 

النظام  نقل هذه الحسابات عند فتح سنوات جديدة كي يتم استخدامها في عمليات 
 السنة الجديدة مع إمكانية إضافة حساب أو أكثر في أي وق  من األوقات.

 ب رئيسي إذا كان لهذا الحساب حسابات رئيسية أو ال يسمح النظام بحذف حسا
 فرعية مرتبطة به.

  ال يمكن حذف حساب إذا وجدت لهذا الحساب حركة، حتى لو كان رصيد الحساب
 صفر.

 تبويبات شاشة الدليل احملاسبي
عدن  حصائيةإتتضمن شاشة الدليل المحاسبي عدة تبويبات يستطيع المستخدم من خاللها الحصول على معلومات وويانات 

العمليات التي تم  على الحساب وأرصدة تلا الحسابات علدى مسدتوى كدل عملدة وعلدى مسدتوى مراكدز التكلفدة، إضدافة إلدى 
 معرفة االنحراف عن الموازنة مع إمكانية طباعة الدليل المحاسبي.

فترة المحاسبية، ختلف العمليات التي تم  على الحساب خالل الم -لياو   – التبويهيظهر في هذا  :العمليات -
تي فبمجرد فتح التبويه بعد البحث عن الحساب والوقوف عليه في تبويه دليل الحسابات تظهر جميع العمليات ال

في للرصيد االفتتاحي وإجمالي المدين والدائن والرصيد، و  إحصائيةتم  على الحساب، ويظهر فيه أيضاو خالصة 
لى على مستوى الحسابات الفرعية يمكن أيضاو استعراضها ع ئياتاإلحصاالوق  الذي يمكن فيه استعراض مثل تلا 
 أي مستوى من مستويات الحسابات الرئيسية.

للمنفذ الفعلي خالل  إحصائيةنحراف الموازنة، حيث يظهر خالصة ا –لياو   – التبويهيظهر في هذا  :االحنراف -
لة كل عم على مستوى  اإلحصائياتوازنة، تظهر تلا الفترة المحاسبية وموازنة تلا الفترة واالنحراف  ين الفعلي والم

 في الحساب.
للحساب والعملة على مستوى كل مركز تكلفة،  إحصائيةالصة خ – لياو  – التبويهيظهر في هذا  :مراكز التكلفة -

ه للرصيد االفتتاحي وإجمالي المدين والدائن والرصيد على كل مركز تكلفة بحس إحصائيةحيث تظهر فيه خالصة 
 خدامات مراكز التكلفة في عمليات النظام.است

 يستطيع المستخدم من خالل هذا التبويه طباعة الدليل المحاسبي، حيث يمكن طباعة الدليل :طباعة الدليل -
 بالكامل أو بعض أقسام الدليل.
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 دليل مراكز التكلفة
الشاشة  لفة في المنشأة، وتعتبر هذهتستخدم شاشة دليل مراكز التكلفة ب رض ترميز دليل خاص بمراكز التك :االستخدام

، ز تكلفةمن أهم الشاشات التي يرتكز عليه العمل في النظام إذا كان طبيعة وحجم نشاط المنشأة يتطله التعامل مع مراك
ن لمعنييله من اومراكز التكلفة التي قد تكون إدارية أو فنية وسواءو كان  مشاريع أو  رامج أو وحدات انتاجية أو غيرها يتط

 اضحة كيو بالمنشأة أن يكونوا على إلمام تام بمتطلباتها قبل الترميز حيث يجه على مدير النظام أن تكون عنده الصورة 
قييم غه في تيكون الترميز ملبياو الحتياجات المنشأة، فإذا كان  المنشأة ترغه بمسا دفاتر خاصة بحسابات التكاليف أو تر 

م ي النظاها أو هما معَا حينها يمكن للمنشأة االستفادة من ميزة مراكز التكلفة فأنشطة معينة بمصروفاتها أو إيرادات
ى لى مستو واستخدامها في عملياتها المالية والمحاسبية كي يتم تحميل تلا المراكز بما يخصها ومن ثم استخراج تقارير ع

 تلا المراكز.
 شاط معين )مشروع / قسم / فرع( من عمليات تم مركز التكلفة عبارة عن سجل يتم من خالله تجميع مبالغ خاصة  ن

على حسابات متنوعة مفتوحة في الدليل المحاسبي، ب رض فرض رقابة أدق  وأكثر تفصيل عما هو مراقه  واسطه 
 حسابات الدليل المحاسبي ووالتالي الحصول على تقارير تقييميه عن هذا النشاط.

 ل مراكزاسبي ووين ترميز دليل مراكز التكلفة، حيث يتم  ناء شجرة دلييوجد تشابه كثير  ين طريقة ترميز الدليل المح
 د، سيتمالتكلفة بما يتناسه مع حجم ونشاط المنشأة، ويتم  ناء تلا الشجرة على عدة مستويات رئيسية ومستوى فرعي واح

 ثير علىام بالتصعيد والتأالتعامل في النظام بمختلف الشاشات من قبل المستخدم مع المستوى الفرعي  ينما سيقوم النظ
 .المستويات الرئيسية  لياو 

 

 طريقة استخدام الشاشة
 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:
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 إذا كانيستخدم هذا الحقل إلدخال مركز التكلفة الرئيسي األعلى للمركز الذي سيتم تعريفه، ف املركز الرئيسي: -
كان في  (، أما إذا0سيتم تعريفه يقع في إطار المستوى األول يتم إدخال الرقم صفر ) مركز التكلفة الرئيسي الذي

 إطار المستويات األخرى فيتم تحديد المركز من  ين المراكز التي تم ترميزها من قبل.

  يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم مركز التكلفة الذي يقوم المستخدم  ترميزه. رقم مركز التكلفة: -
مركز في حيث سيتم التعامل به إلى جانه رقم ال التكلفة،يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم مركز  عربي: اسم املركز -

 مختلف شاشات النظام.

 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المركز بالل ة األجنبية. اسم املركز أجنبي: -

ظهر ، حيث تحقل )المركز الرئيسي( تظهر رتبة المركز  لياو  ناءو على رتبة رقم المركز الذي تم تحديده في الرتبة: -
 الرتبة التالية لرتبة المركز الرئيسي.

 تلميح
م المراكز الفرعية يفترض أن تكون جميعها في رتبة واحدة )الرتبة األخيرة( كي يت

 .استخراج تقارير متزنة
 :فرعياو  او أم مركزاو يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع مركز التكلفة وما إذا كان المركز مركزاو رئيسي نوع املركز: -

 :يستخدم خيار )رئيسي( لجميع رته ومستويات دليل مراكز التكلفة باستثناء المستوى األخير. رئيسي 
 :ل التعام يستخدم خيار )فرعي( للرتبة والمستوى األخير من دليل مراكز التكلفة، وهي المراكز التي سيتم فرعي

 معها مباشرة في مختلف عمليات النظام.
ويعتبر  محددة،يستخدم هذا الحقل في حالة رغبة المستخدم روز المركز الذي يتم ترميزه بمجموعة مراكز  :اجملموعة -

د م تحديويت مجموعة،استخدام هذا الحقل اختيارياو ال رض منه الحصول على تقارير عن مراكز التكلفة المنتمية لكل 
 إدارة زه في شاشة مجموعات مراكز التكلفة في تهيئةالمجموعة من  ين المجموعات التي تظهر  ناء على ما تم ترمي

 الحسابات.

 تلميح
  يمكن روز مراكز متعددة تنتمي لمراكز رئيسية مختلفة في الدليل في مجموعة

 واحدة.
  يستطيع المستخدم استخدام حقل مجموعة مراكز التكلفة أثناء ترميز المركز، كما

 يمكن استخدامه بعد إنشاء الدليل.
 ظ مراكز التكلفة  واسطة وسائل الحفظ المتاحة.يتم حف حفظ: -
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 تعريف الصناديق
ز تستخدم شاشة الصناديق ب رض إدخال  يانات الصناديق وهي من الشاشات التي يجه تهيئتها بعد ترمي :االستخدام

يداع لها إالدليل المحاسبي وقبل استخدام شاشات العمليات، فمن خالل الشاشة يتم إنشاء الصناديق التي سيتم من خال
 وصرف النقدية في شاشتي سندات القبض وسندات الصرف وفي مختلف شاشات العمليات ومنها فواتير المبيعات وأوامر

 ى تهيئةالتوريد المخزني، كما يتم من خالل الشاشة روز كل صندوق بالحساب الخاص به في الدليل المحاسبي باإلضافة إل
الصناديق وما إذا كان هذا التسلسل تسلسل واحد لجميع الصناديق أم  تسلسل السندات )قبض / صرف( الصادرة عن

 .تسلسل خاص لكل صندوق 

 

 طريقة استخدام الشاشة
 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم الصندوق. :رقم الصندوق -

دوق الذي يتم ترميزه  رقم الحساب الخاص به بالدليل يستخدم هذا الحقل لروز الصن رقم حساب الصندوق: -
عندما يكون المؤشر داخل  F9المحاسبي، ويتم تحديد الحساب من قائمة الحسابات التي تظهر بعد الض ز على 

يل ة الدلالحقل، مع العلم بأن الحسابات التي تظهر في هذه القائمة هي الحسابات الفرعية التي تم ترميزها في شاش
 بي.المحاس

تحديد رقم الحساب في حقل رقم حساب  الصندوق بمجرديظهر في هذا الحقل اسم حساب  اسم الصندوق: -
 الصندوق السا ق كاسم افتراضي للصندوق مع إمكانية تعديل االسم بأي مسمى يرغه به المستخدم.

دات القبض وسندات يستخدم هذا الحقل لتحديد رغبة المستخدم في تسلسل السندات في شاشتي سن رقم التسلسل: -
الصرف وما إذا كان يرغه  تسلسل واحد لسندات جميع الصناديق أو أنه يريد تسلسل خاص بكل صندوق، ففي 

 -( في جميع الصناديق سيقوم النظام بمنح سندات القبض 1حالة تكرار رقم محدد في هذا الحقل وليكن الرقم )
كن أن يقبل النظام إصدار سندي قبض  نفس الرقم، وذلا الن تسلسالو واحداو، ووالتالي ال يم  -لجميع الصناديق 

التسلسل واحد في كل الصناديق، بمعنى أن كل سندات القبض لمختلف الصناديق كأنها دفتر واحد، أما إذا كان 
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المستخدم يرغه بمنح سندات قبض كل صندوق تسلسالو مستقالو عن باقي الصناديق فعليه أن يدخل في هذا الحقل 
ميز كل صندوق رقم مختلف عن الرقم الذي تم إدخاله عند ترميز الصناديق السابقة، وفي هذه الحالة سيقوم عند تر 

 النظام  تكرار أرقام سندات القبض على مستوى كل صندوق، وينطبق ما تم شرحه سابقاو على سندات الصرف.

 تلميح
خرى، فإذا افترضنا يسمح النظام  تسلسل واحد لبعض الصناديق وتسلسل مختلف لصناديق أ

أن عدد الصناديق في المنشأة ستة صناديق ويرغه مدير النظام بأن يكون تسلسل 
ل  خر الصندوقين األول والثاني تسلسالو واحداو  ينما تسلسل الصندوقين الثالث والرابع تسلس

يختلف عن تسلسل الصندوقين األول والثاني وفي نفس الوق  يرغه بأن يكون تسلسل 
الخامس مختلف عن تسلسل األروعة الصناديق السابقة وتسلسل الصندوق السادس الصندوق 

 -على سبيل المثال  –( 1يختلف عن باقي الصناديق ففي هذه الحالة نقوم بإدخال القيمة )
دوقين ( عند ترميز  يانات الصن2عند ترميز  يانات الصندوقين األول والثاني وإدخال القيمة )

( عند 4( عند ترميز الصندوق الخامس وإدخال القيمة )3ل القيمة )الثالث والرابع وإدخا
 ترميز  يانات الصندوق السادس.

 الرقم التسلسلي رقم الصندوق 
 1 الصندوق األول
 1 الصندوق الثاني
 2 الصندوق الثالث
 2 الصندوق الرابع

 3 الصندوق الخامس
 4 الصندوق السادس

يتم سويترته على هذا أن الصندوق الذي  البيع،استخدام نظام نقاط  عند را الخياستخدم هذي صندوق نقطة بيع: -
يها فأما الصناديق التي ال تحدد  استخدامه،تحديده على أنه صندوق نقطة  يع سيظهر في نظام نقاط البيع ب رض 

 ع.هذه الخلية لن تظهر في نقاط البي

وق تحديد ما إذا كان الصندوق صندوق قبض أم صندالخيارات مع نظام الحواالت والصرافة ل تستخدم هذه :النوع -
 صرف أم صندوق لبيع وشراء العمالت.

 تظهر في الجدول أسفل الشاشة أرصدة حساب الصندوق على مستوى كل عملة. :األرصدة -

ل يظهر في هذا الحقل الحد األدنى لعمالت حساب الصندوق بحسه ما تم تحديده في شاشة الدلياحلد األدنى:  -
 ارئ،طو ويمثل هذا الحد األدنى كسقف أدنى من النقدية التي يفترض أن تكون في الصندوق لمواجهة أية  المحاسبي،

 بحيث إذا وصل رصيد الصندوق إلى هذا الحد يقوم النظام  تنبيه المستخدم.

 يستخدم هذا الخيار إليقاف التعامل مع الصندوق إذا لزم األمر ذلا. إيقاف: -

 دخلة  واسطة وسائل الحفظ المتاحة.يتم حفظ البيانات الم حفظ: -
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 تعريف البنوك
دليل تستخدم شاشة البنوك ب رض إدخال  يانات البنوك وهي من الشاشات التي يجه تهيئتها بعد ترميز ال :االستخدام

 وصرف المحاسبي وقبل استخدام شاشات العمليات، فمن خالل الشاشة يتم إنشاء البنوك التي سيتم استخدامها في استالم
الشيكات في شاشتي سندات القبض وسندات الصرف، كما يمكن استخدامها في شاشات العمليات األخرى كفواتير 
بي المبيعات وأوامر التوريد المخزني، كما يتم من خالل الشاشة روز كل  نا بالحساب الخاص به في الدليل المحاس

يع بنوك وما إذا كان هذا التسلسل تسلسل واحد لجمصرف( الصادرة عن ال باإلضافة إلى تهيئة تسلسل السندات )قبض/
 .البنوك أم تسلسل خاص لكل  نا

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:
 يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم البنا. البنك:رقم  -
 بي،المحاسزه  رقم الحساب الخاص به بالدليل يستخدم هذا الحقل لروز البنا الذي يتم ترمي رقم حساب البنك: -

مع  الحقل،عندما يكون المؤشر داخل  F9ويتم تحديد الحساب من قائمة الحسابات التي تظهر بعد الض ز على 
 ي.لمحاسبالعلم بأن الحسابات التي تظهر في هذه القائمة هي الحسابات الفرعية التي تم ترميزها في شاشة الدليل ا

 هر في هذا الحقل اسم حساب البنا بمجرد تحديد رقم الحساب في حقل رقم حساب البنا السا قيظ اسم البنك: -
 كاسم افتراضي للبنا مع إمكانية تعديل االسم بأي مسمى يرغه به المستخدم.

يستخدم هذا الحقل لتحديد رغبة المستخدم في تسلسل السندات في شاشتي سندات القبض وسندات  رقم التسلسل: -
ا إذا كان يرغه  تسلسل واحد لسندات جميع البنوك أو أنه يريد تسلسل خاص بكل  نا، ففي حالة تكرار الصرف وم

  -لجميع البنوك  -( في جميع البنوك سيقوم النظام بمنح سندات القبض 1رقم محدد في هذا الحقل وليكن الرقم )
 نفس الرقم، وذلا الن التسلسل واحد في كل تسلسالو واحداو، ووالتالي ال يمكن أن يقبل النظام إصدار سندي قبض 

البنوك، بمعنى أن كل سندات القبض لمختلف البنوك كأنها دفتر واحد، أما إذا كان المستخدم يرغه بمنح سندات 
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قبض كل  نا تسلسالو مستقالو عن باقي البنوك فعليه أن يدخل في هذا الحقل عند ترميز كل  نا رقم مختلف عن 
اله عند ترميز البنوك السابقة، وفي هذه الحالة سيقوم النظام  تكرار أرقام سندات القبض على الرقم الذي تم إدخ

 مستوى كل  نا، وينطبق ما تم شرحه سابقاو على سندات الصرف.

 تلميح
يسمح النظام  تسلسل واحد لبعض البنوك وتسلسل مختلف لبنوك أخرى، فإذا 

ويرغه مدير النظام بأن يكون  افترضنا أن عدد البنوك في المنشأة ستة  نوك
رابع تسلسل البنكين األول والثاني تسلسالو واحداو  ينما تسلسل البنكين الثالث وال

تسلسل  خر يختلف عن تسلسل البنكين األول والثاني وفي نفس الوق  يرغه بأن 
يكون تسلسل البنا الخامس مختلف عن تسلسل األروعة البنوك السابقة وتسلسل 

 –( 1س يختلف عن باقي البنوك ففي هذه الحالة نقوم بإدخال القيمة )البنا الساد
( 2يانات البنكين األول والثاني وإدخال القيمة )عند ترميز   -على سبيل المثال 

 ( عند ترميز البنا3عند ترميز  يانات البنكين الثالث والرابع وإدخال القيمة )
 بنا السادس.( عند ترميز  يانات ال4الخامس وإدخال القيمة )

 الرقم التسلسلي رقم البنك
 1 البنك األول
 1 البنك الثاني
 2 البنك الثالث
 2 البنك الرابع

 3 البنك الخامس
 4 البنك السادس

 اختيارياو إلدخال حساب المنشأة لدى البنا. يستخدم هذا الحقل البنك: يف ساباحلرقم  -

 اب البنا على مستوى كل عملة.تظهر في الجدول أسفل الشاشة أرصدة حس :األرصدة -

 يستخدم هذا الخيار إليقاف التعامل مع البنا إذا لزم األمر ذلا. إيقاف: -

يظهر في هذا الحقل الحد األدنى لعمالت حساب البنا بحسه ما تم تحديده في شاشة الدليل  احلد األدنى: -
 ئ،طوار تكون في البنا لمواجهة أية  ويمثل هذا الحد األدنى كسقف أدنى من النقدية التي يفترض أن المحاسبي،

 بحيث إذا وصل رصيد البنا إلى هذا الحد يقوم النظام  تنبيه المستخدم.

 يتم حفظ البيانات المدخلة  واسطة وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -
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 األرصدة االفتتاحية
رصدة لفرعية، والمقصود باألتستخدم شاشة األرصدة االفتتاحية إلدخال األرصدة االفتتاحية للحسابات ا :االستخدام

م، ويمكن م النظااالفتتاحية هي أرصدة أول الفترة التي يستخدم فيها النظام أو األرصدة النهاية آلخر فترة مالية قبل استخدا
خال الحصول على تلا األرصدة من الدفاتر اليدوية أو النظام اآللي الذي كان  تستخدمه المنشأة من قبل، وسيتم إد

إدخال  فتتاحية للحسابات الفرعية  ينما سيقوم النظام  تصعيد األرصدة إلى الحسابات الرئيسية، حيث يتماألرصدة اال
ال الرصيد االفتتاحي للحساب الواحد بعدد العمالت المرتبطة  ذلا الحساب، وفي الوق  الذي سيتيح لا النظام إدخ

ستوى مز التكلفة إدخال الرصيد االفتتاحي للحساب على األرصدة االفتتاحي للحساب يمكن أيضاو في حالة استخدام مراك
 .كل مركز تكلفة

 

 طريقة استخدام الشاشة
 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

ها تستخدم هذه الحقول لتحديد الحساب / الحسابات الفرعية التي يرغه المستخدم بحصر  من حساب / إىل حساب: -
ر بعد ويتم تحديد أول حساب من قائمة الحسابات التي تظه االفتتاحية،شة ب رض إدخال أرصدتها وإنزالها في الشا
ويتم تحديد  خر حساب من قائمة الحسابات التي  (،عندما يكون المؤشر في الحقل )من حساب F9الض ز على 

 عندما يكون المؤشر في الحقل )إلى حساب(. F9تظهر بعد الض ز على 

 تلميح
ع الحسابات الفرعية في الشاشة إذا لم يتم تحديد حساب / حسابات في ستظهر جمي

 .الحقلين السابقين
 يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة الحساب الذي سيتم إنزاله وإدخال رصيده االفتتاحي.: العملة -
م تستخدم هذه الحقول ب رض حصر عمالء يرغه المستخدم إنزالهم في الشاشة كي يت من عميل / إىل عميل: -

 إدخال أرصدتهم االفتتاحية.
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تستخدم هذه الحقول ب رض حصر موردين يرغه المستخدم إنزالهم في الشاشة كي يتم  من مورد / إىل مورد: -
 إدخال أرصدتهم االفتتاحية.

على  فتتاحيةاال األرصدةتستخدم هذه الحقول لتحديد مركز / مراكز التكلفة في حالة إدخال  من املركز / إىل املركز: -
ذا هتوى مراكز التكلفة، حيث يمكن إدخال الرصيد االفتتاحي للحساب على مستوى كل مركز تكلفة، ويترته على مس

 أن الرصيد االفتتاحي سيكون موزع على مراكز التكلفة  ينما على مستوى الحساب سيكون رقماو واحداو.

 تلميح
 ها تي سيتم تحديدسيقوم النظام  تكرار الحساب الواحد على مستوى مراكز التكلفة ال

 في الحقلين السابقين.
  إذا كان  طريقة تعامل المنشأة مع مراكز التكلفة إجباري سيكون استخدام مراكز

 التكلفة في الشاشة إجباري وما عدا ذلا يمكن تجاوز استخدامها.
تيه حيث يمكن تر  الشاشة،يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة عرض الحسابات وترتيبها في  طريقة العرض: -

 الحسابات  واحدة من الطرق التالية:

 حسه رقم الحساب 
 حسه اسم الحساب 
 حسه المركز ورقم الحساب 
 حسه المركز واسم الحساب 

 يتم إنزال وإظهار الحسابات بإحدى الطريقتين التاليتين: إنزال احلسابات يف الشاشة: -
 :ات الحساب ها، وفي هذه الحالة يتم إنزالإذا تم تحديد  يانات في الحقول السابقة أو في بعض الطريقة األوىل

  واسطة النقر على زر )إضافة( مرة واحدة.
 :ة ات  واسطوفي هذه الحالة يتم إنزال الحساب السابقة،إذا لم يتم تحديد  يانات في الحقول  الطريقة الثانية

 النقر المزدوج على زر )إضافة(.
يد ويتم إدخال الرص وجد،عي والعملة ومركز التكلفة إن يتم إدخال الرصيد االفتتاحي على مستوى الحساب الفر  -

فإذا كان رصيد الحساب مدين يتم إدخال المبلغ في )المدين( سواءو كان مدين  ورصيده،بحسه طبيعة الحساب 
دائن  وإذا كان رصيد الحساب دائن يتم إدخال المبلغ في )الدائن( سواءو كان الحساب،محلي أو أجنبي بحسه عملة 

 أجنبي بحسه عملة الحساب.  محلي أو
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 تلميح
  تظهر إجماليات المدين والدائن أسفل الشاشة للتأكد من مطابقة أو عدم مطابقة

 الجانبين.
 .يظهر الفارق المحلي  ين المدين والدائن في حقل )الفارق( كي يتم مراقبته 
 يسمح النظام بحفظ األرصدة االفتتاحية غير متزنة في جانبيها المدين والدائن 

بصورة مبدئية كي يتمكن المستخدم من إدخال األرصدة بحسه ظروفه وظروف 
ة في المنشأة،  ينما ال يسمح النظام بإقفال أول فترة إال إذا كان  األرصدة متطابق

 جانبيها المدين والدائن.
 يتم تصعيد األرصدة إلى الحسابات الرئيسية  واسطة الزر )تصعيد(. -
 احية  واسطة وسائل الحفظ المتاحة.يتم حفظ األرصدة االفتت حفظ: -

 تلميح
  ال يشترط إدخال األرصدة االفتتاحية قبل استخدام النظام، حيث يمكن استخدام

مختلف شاشات عمليات النظام في أي قسم من أقسامه قبل إدخال األرصدة 
 االفتتاحية، ولكن ال يمكن إقفال أول فترة مالية إال بعد إدخال جميع األرصدة

 ة.االفتتاحي
  يسمح النظام  تكرار عملية إدخال األرصدة االفتتاحية أكثر من مرة، حيث يمكن

 إدخال أرصدة بعض الحسابات ثم يتم بعملية اخرى إدخال أرصدة حسابات أخرى.
  ة الحسابات التي يتم إدخال أرصدتها االفتتاحية ال تظهر عند إنزال الحسابات مر

 .أخرى،  ينما يتم استعراضها  واسطة )بحث(
 حالية يستطيع المستخدم تعديل  يانات األرصدة االفتتاحية سواءو  تعديل البيانات ال

 أو باإلضافة أو الحذف بشرط عدم إقفال أول فترة مالية.
  يتم تعديل األرصدة  واسطة )تعديل( بعد أن يتم عرض األرصدة  واسطة النقر

 المزدوج على )بحث(.
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 املوازنة التقديرية
هي من و م شاشة الموازنة التقديرية ب رض إدخال تقديرات الموازنة للمنشأة خالل الفترة المالية، تستخد :االستخدام

معرفة و قديرية الشاشات االختيارية ال رض منها رسم الخطة المستقبلية للمنشأة ومن ثم مقارنة العمليات الفعلية بالخطة الت
جات  دراسة األسباب التي أدت إلى االنحراف ووضع المعالمدى االنحراف  ينهما، وعلى ضوء االنحراف تقوم المنشأة 

عية المناسبة كي يتم تحقيق األهداف بكل وضوح وشفافية، وسيتم إدخال تقديرات الموازنة على مستوى الحسابات الفر 
العملة و بمختلف العمالت المرتبطة  ذلا الحساب، وفي الوق  الذي سيتيح لا النظام إدخال الموازنة التقديرية للحساب 
 لموازنةايمكن أيضاو في حالة استخدام مراكز التكلفة إدخالها للحساب على مستوى كل مركز تكلفة، ويتم إدخال تقديرات 

دارة إعلى مستوى كل شهر أو على مستوى السنة ككل بحسه ما تم تحديده في خيار الموازنة التقديرية في خيارات نظام 
ديرات ال التقظام في المنشأة قام  تحديد طريقة تقدير الموازنة شهرياو فإنه سيتم إدخالحسابات، وعلى افتراض أن مدير الن

 .حسه هذه الطريقة

 

 طريقة استخدام الشاشة
 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

حديد زنة له، ويتم تيستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب الذي سيقوم المستخدم  وضع تقديرات الموا احلساب:رقم  -
عندما يكون المؤشر في الحقل )من حساب( أو  F9الحساب من قائمة الحسابات التي تظهر بعد الض ز على 

  واسطة الزر األيمن للماوس.

 حيث سيتم إدخال تقديرات الموازنة على مستوى عمالت كل الحساب،يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة  العملة: -
 حساب.

دام هذا ويعتبر استخ تقديرية،تخدم هذا الحقل لتحديد مركز التكلفة الذي سيتم له رصد موازنة يس مركز التكلفة: -
 اري.فة إجبالحقل اختياري إال إذا كان  طريقة تعامل المنشأة مع مراكز التكلفة إجباري سيكون استخدام مراكز التكل
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 طرق إدخال املوازنة التقديرية
مستوى  ياو علىائل إلدخال الموازنة التقديرية للمنشأة، فإلى جانه إدخال التقديرات يدو يتيح النظام للمستخدم عدة طرق وود

 كل شهر يمكن أيضاو استخدام طرق التوزيع األخرى وعلى النحو التالي: 
 إذا كان  الموازنة التقديرية مختلفة من شهر آلخر فيتم إدخال التقديرات يدوياو على مستوى كل شهر. -

 تلميح
ت تقديرات العمالت المحلية في عمود )المحلي(  ينما يتم إدخال تقديرايتم إدخال 

 العمالت األجنبية في عمود )األجنبي(.
لى لنقر عإذا كان المستخدم يرغه  تكرار مبلغ محدد على جميع األشهر يقوم بكتابة المبلغ في الشهر األول ثم قم ا -

 ع إمكانية تعديل المبالغ ألي شهر.( يقوم النظام  تكرار المبلغ لجميع األشهر مF7الزر )
في  السنة إذا كان المستخدم يرغه بإدخال مبلغ إجمالي للسنة كموازنة تقديرية للحساب يقوم بكتابة إجمالي تقديرات -

لغ اإلجمالي ( سيقوم النظام  توزيع المبF8حقل )اإلجمالي( سواءو كان  العملة محلية أو أجنبية ثم النقر على الزر )
 على أشهر السنة مع إمكانية التعديل في حدود مبلغ اإلجمالي.بالتساوي 

ل( أو إذا كان المستخدم يرغه بإضافة نسبة إلى تقديرات أول شهر يقوم  تحديد خيار )باالعتماد على الشهر األو  -
(F5ويقوم  تحديد النسبة التي يرغه بإضافتها إلى تقديرات الشهر األول في خلية عمود النسبة التي تتق )طع معا 

ت تقديراأول شهر ثم النقر على زر )توزيع(، سيقوم النظام بإضافة النسبة إلى تقديرات أول شهر ومن ثم إظهارها ك
ريال ثم قام  100.000لباقي أشهر السنة، فإذا افترضنا أن تقديرات موازنة أول شهر ألحد الحسابات كان  

 ريال لكل 110.000رات جميع األشهر التالية بمبلغ % سيقوم النظام باحتساب تقدي10المستخدم  تحديد نسبة 
 شهر. 

إذا كان المستخدم يرغه بإضافة نسبة تدريجية بصفة شهرية إلى تقديرات الشهر السا ق يقوم  تحديد خيار  -
لشهر ( ويقوم  تحديد النسبة التي يرغه بإضافتها شهرياو إلى تقديرات اF6)باالعتماد على الشهر السا ق( أو )

لى لنسبة إفي خلية عمود النسبة التي تتقاطع مع أول شهر ثم النقر على زر )توزيع(، سيقوم النظام بإضافة االسا ق 
 ر ألحدتقديرات الشهر السا ق ومن ثم إظهارها كتقديرات للشهر التالي، فإذا افترضنا أن تقديرات موازنة أول شه

% سيقوم النظام باحتساب تقديرات الشهر 100 ريال ثم قام المستخدم  تحديد نسبة 100.000الحسابات كان  
نسبة % إلى هذه التقديرات كتقديرات للشهر الثالث ووموجه هذه ال100ريال وسيتم إضافة  200.000الثاني بمبلغ 

هر % لتقديرات الش100ريال أي أنه قام بإضافة  400.000سيقوم النظام باحتساب تقديرات الشهر الثالث بمبلغ 
 % إلى تقديرات الشهر السا ق في باقي األشهر . 100قوم بإضافة السا ق وهكذا سي

 يتم حفظ تقديرات الموازنة  واسطة وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -
 تلميح

يدددتم إدخدددال تقدددديرات بددداقي الحسدددابات علدددى مسدددتوى العمدددالت ومراكدددز التكلفدددة  دددنفس 
 .الطريقة السابقة
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الفصل الثالث 
 عمليات احلسابات
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 مقدمة
ليات الحسابات العمليات المحاسبية التدي ينفدذها المسدتخدمون بعدد التهيئدة يقصد بعم

وترميدددز المددددخالت وتقتصدددر علدددى العمليدددات الحسدددا ية ال يدددر مخزنيدددة، وتتندددوع تلدددا 
العمليددددات  ددددين قيددددود اليوميددددة وسددددندات القددددبض والصددددرف النقديددددة والبنكيددددة ومتابعددددة 

مديندة والدائندة وإصددار خطابدات استحقاق الشيكات والتسويات البنكيدة واإلشدعارات ال
 الضمان وتمديدها وإنهاء وغيرها من العمليات.
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 قيود اليومية
د تستخدم شاشة قيود اليومية إلثبات مختلف التسويات  ين الحسابات كقيود تصفية العهد وإثبات قيو  :االستخدام

قبض ت التي تنفذ من النظام كسندات الاالستحقاق وغيرها من عمليات التسويات  ين الحسابات، أما بالنسبة للعمليا
ها من م اثباتوالصرف والتوريد والصرف المخزني والمشتريات ومردوداتها والمبيعات ومردوداتها وغيرها من العمليات التي يت

الشاشة ووالتالي ال يتم اثباتها من هذه  – لياو  –شاشات عمليات النظام المختلفة فالنظام يقوم بإجراء القيود الخاصة  ها 
 يصدرها ألن اثباتها سيؤدي إلى تكرار القيود، ولهذا فقد صمم  هذه الشاشة إلدخال قيود اليومية )التسويات( التي ال

 النظام  لياو.
خدام يمكن استخدام الشاشة إلدخال قيود المشتريات والمبيعات في حالة استخدام نظام إدارة الحسابات فقز وعدم است

 ن والمشتريات والمبيعات.األنظمة الخاصة بالمخزو 
ود نشاء قيإتمتاز الشاشة بالكثير من المميزات كإدخال قيود دورية وقيود تح  االنتظار وقيود فروق العملة، وإضافة إلى 
 ة.ل الشاشيومية من إشعارات مدينة أو دائنة ومن تسويات  نكية، وسيتم تناول هذه المزايا وغيرها عند شرح استخدام حقو 

لقيد تخدم من خالل استخدام هذه الشاشة إدخال قيود مركبة واستخدام حسابات فرعية بعمالت مختلفة في ايستطيع المس
 الواحد وكذلا استخدام )مراكز تكلفة( في الجانبين المدين والدائن.

 

 طريقة استخدام الشاشة
 أوال : البيانات األساسية

 لي:تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التا
 يوم حركة قيد اليومية. تاريخ -لياو   -يظهر في هذا الحقل  التاريخ: -
يظهر هذا الحقل مفعالو  ناءو على استخدام خيار )استخدام أنواع الوثائق في القيود( ويستخدم  نوع / اسم املستند: -

ديده من القائمة التي تظهر بعد ويتم تحديد النوع إما بكتابة رقم النوع مباشرة أو  تح اليومية،لتحديد نوع مستند قيد 
بحيث يتم روز كل قيد  متجانسة،وال رض من استخدام هذا الحقل تصنيف قيود اليومية إلى أنواع  ،F9الض ز على 
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يومية أثناء إدخال قيود اليومية بالنوع الخاص به، إضافة إلى ذلا فإن تصنيف قيود اليومية تمكن المستخدم من 
 لى مستوى كل نوع من تلا األنواع.استعراض تقارير ومخرجات ع

 تلميح
  د يظهر حقل )نوع قيد اليومية(  ناءو على التهيئة التي تم  في شاشة )أنواع قيو

 اليومية( في تهيئة إدارة الحسابات.
 في حالة الرغبة بإضافة أنواع جديدة يتم العودة إلى شاشة أنواع قيود اليومية. 

 لرقم التسلسلي لقيد اليومية.ا –لياو   –قل يظهر في هذا الح رقم سند قيد اليومية: -
 تلميح

د ع قيو يظهر الرقم التسلسلي لقيد اليومية  ناءو على التهيئة التي تم  في شاشة )أنوا 
 اليومية( في تهيئة إدارة الحسابات، ووناءو على تلا التهيئة يظهر التسلسل إما

 ل نوع من أنواع قيودتسلسالو واحداو لجميع قيود اليومية وإما أن يكون تسلسل ك
 اليومية تسلسالو مختلفاو عن النوع اآلخر.

، ن صافي المبلغ الذي سيتم تسديده أو استالمهييستخدم هذا الحقل في إطار محدود ب رض تدو  صايف املبلغ: -
ال لمثاويستخدم ب رض تدوين الصافي كمعلومة فقز وليس له أية تأثيرات على الحسابات وال على القيد، فعلى سبيل 

قد تتفق المنشأة مع أية جهة على  يع موظفي المنشأة سلعة معينة وتضمن المنشأة خصم المبلغ من رواته 
ي الموظفين ب رض تسديدها لتلا الجهة وتتفق مع الجهة أنها ستقوم بخصم جزء من المبلغ مقا ل أتعاب والباق

ئن ن والداسيتم قيد المبلغ في طرفي القيد المدي)صافي المبلغ( هو الذي سيتم تسديده لتلا الجهة، وفي هذه الحالة 
لغ د المببالكامل لصالح تلا الجهة  ينما سيتم تدوين الصافي في هذا الحقل كمعلومة ب رض االسترشاد  ها عند تسدي

  للجهة الدائنة.

ثناء أللقيد يعتبر هذا الحقل اختياري، ويستخدم إلدخال المرجع لقيد اليومية ب رض سهولة الرجوع  رقم املرجع: -
 البحث، ويمكن في هذا الحقل استخدام كالو من الحروف واألرقام.

 يستخدم هذا الحقل إلدخال إجمالي مبلغ القيد بالعملة المحلية. إمجايل املبلغ: -

 تلميح
يستخدم حقل إجمالي المبلغ السا ق ب رض فرض رقابة على المبالغ التي سيتم 

، حيث يجه أن يتساوى إجمالي المبلغ إدخالها في طرفي القيد المدين والدائن
لي بالعملة المحلية في هذا الحقل مع كل من إجمالي المدين بالعملة المحلية وإجما

 الدائن بالعملة المحلية.
 يستخدم هذا الحقل إلدخال البيان الخاص بقيد اليومية. البيان: -

ليومية خ الشيا إذا كان ال رض من قيد اتستخدم هذه الحقول لتدوين رقم وتاري رقم الشيك / تاريخ االستحقاق: -
 عملية  نكية ويتم تدوين تلا البيانات كمعلومات يمكن الرجوع إليها في أي وق . إثبات
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 أنواع قيود اليومية
، تحديد نوع أو أكثر من تلا األنواع ب رض أداء وظائف محددة للقيد من خاللها خيارات في يسار الشاشة يمكن تظهر عدة

 دم استخدام تلا األنواع والخيارات على النحو التالي:ويمكن للمستخ
ي يتم استخدام هذه الخلية في حالة رغبة المستخدم تأثير القيدد على األرصدة بصفة مؤقتة تنته قيد عكسي: -

يقوم سلنظام باإلقفال الشهري، فإذا كان المستخدم يرغه  ذلا يقوم  تحديد هذه الخلية، ويترته على هذا التحديد أن ا
( لعكسيةابعكس هذا القيد عند اإلقفال الشهري ومن ثم انتهاء التأثير على األرصدة بشرط تحديد خيار )عكس القيود 

 في شاشة اإلقفال الشهري.

قيد قصد بالتستخدم هذه الخلية لتحديد ما إذا كان المستخدم يرغه بأن يكون هذا القيد قيداو دورياو، وي قيد دوري: -
ن ثاله ماج المستخدم إلصداره بصورة متكررة كقيود االستحقاق الشهري، فمثل هذا القيد وأمالدوري القيد الذي يحت

 لتحديداالقيود الكبيرة يستطيع المستخدم تحديدها على أنها قيود دورية عند إصدارها ألول مرة، ويترته على هذا 
 إصدار دعن – دوري  قيد – يانات القيد إمكانية إصدار قيد جديد من هذا القيد، بمعنى أن المستخدم يستطيع إنزال  

 في رقهيست  الذي والجهد الوق  المستخدم يوفر الطريقة ووهذه، الجديد القيد  يانات تعديل إمكانية مع جديد قيد
 .جديد قيد إصدار

ن تستخدم هذه الخلية في حالة حاجة المستخدم حفظ قيد وتعليقه، فإذا كا قيد حتت االنتظار )قيد معلق(: -
بيه خدم يرغه بحفظ قيد يومية وال يرغه  ترحيله ألي سبه من األسباب كأن يتم حفظ قيد غير متزن في جانالمست

ترته ية، ويالمدين والدائن بصورة مؤقتة أو قد يكون متزن ولكن الوثائق الثبوتية غير مكتملة يقوم  تحديد هذه الخل
خدم ، وتستال يسمح  ترحيله إال بعد إل اء هذا التحديد على هذا التحديد سماح النظام بحفظ القيد على حالته  ينما

لقيد اهذه الميزة ب رض السماح للمستخدم حفظ القيد غير متزن ألي سبه من األسباب ومن ثم يستطيع العودة لهذا 
اشة ، ويرتبز تفعيل واستخدام هذا الخيار بخيار )استخدام قيود تح  االنتظار( في شواستكمال إجراءات إصداره

 ارات النظام في تهيئة إدارة الحسابات.خي

 تلميح
  لميزة اال يسمح النظام  ترحيل القيد إذا كان )تح  االنتظار(، فإذا تم استخدام هذه

ة يجه على المستخدم إل اء تحديد هذا الخيار بعد االنتهاء من إدخال القيد بصور 
 كاملة كي يتم ترحيله.

 يه قيود )تح  االنتظار( إال بعد ال يسمح النظام بإقفال الشهر الذي صدرت ف
 .تلا القيود وإنهاء حالة تح  االنتظار استكمال
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فروق العملة، فإذا كان المستخدم  إثباتتستخدم هذه الخلية في حالة رغبة المستخدم إصدار قيد  قيد فروق عملة: -
د، ويترته على هذا التحديد يرغه بإصدار مثل تلا القيود يقوم  تحديد هذه الخلية أثناء إصدار مثل تلا القيو 

إمكانية التأثير على الرصيد المحلي إذا كان  عملة الحساب أجنبية، بمعنى أنه عند تحديد هذا الخيار يسمح النظام 
بإدخال قيمة في عمود المحلي )مدين / دائن( إذا كان  عملة الحساب أجنبية، ويرتبز تفعيل واستخدام هذا الخيار 

 قيود تسوية فوارق العملة( في شاشة خيارات النظام في تهيئة إدارة الحسابات.بخيار )السماح بإدخال 
 تلميح

اثناء األقفال الشهري  تسوية فروق الرصيد المحلي لعملة  – لياو  –يقوم النظام 
الحساب األجنبية الناتج عن ت ير في سعر الصرف وعليه ال داعي أن يقوم 

عند  وجد في النظام إمكانية معالجتها  لياو المستخدم بإصدار مثل تلا القيود كونه ي
 األقفال الشهري.

: البيانات التفصيلية  ثانيا 
أطدراف  يتم إدخال البياندات التفصديلية للقيدد فدي الجدزء األسدفل مدن الشاشدة وتتمثدل البياندات التفصديلية للقيدد  تحديدد حسدابات

ت التدي د مراكدز التكلفدة إذا لدزم األمدر وغيرهدا مدن البيانداالقيد المديندة والدائندة وعمدالت ومبدالغ كدل حسداب إضدافة إلدى تحديد
 تظهر في الشاشة:

ينة أو يستخدم هذا العمود لتحديد الحسابات التي سيتم إجراء التسويات فيما  ينها سواءو كان  مد رقم احلساب: -
 لمؤشر في هذاعندما يكون ا (F9)دائنة، ويتم تحديد الحساب من قائمة الحسابات التي تظهر بعد الض ز على 

 الحقل، وومجرد تحديد الحساب يظهر رقم واسم الحساب، كما يمكن إدخال رقم الحساب مباشرة.

ن لعملة مايستخدم هذا العمود لتحديد عملة الحساب التي يرغه المستخدم استخدامها في القيد، ويتم تحديد  العملة: -
  ين عمالت الحساب التي تظهر  واسطة السهم نهاية الحقل.

 مع ا ق،الس( العملة) عمود في تحديدها تم التي العملة تحويل سعر –  لياو  –يظهر في هذا العمود  ر التحويل:سع -
يده في يتوافق مع الحد األدنى والحد األعلى لسعر صرف العملة الذي تم تحد أن بشرط التحويل سعر تعديل إمكانية

 شاشة )العمالت( في تهيئة إدارة الحسابات.

 دم هذا العمود إلدخال البيان الخاص بالحساب، ويتم تدوين البيان في هذا الحقل مباشرة.يستخ البيان: -

 تلميح
ة يستطيع المستخدم استخدام  يان عملية سابقة، ويمكن اختيار أي  يان عملية سابق

( عندما يكون المؤشر في حقل F9من القائمة التي تظهر بعد الض ز على )
يار خهذه الميزة أن يكون مدير النظام قد قام  تحديد البيان، ويشترط االستفادة من 

)إظهار قائمة البيان في القيود والسندات( في شاشة الخيارات في تهيئة إدارة 
 الحسابات. 
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ان  يستخدم هذا العمود إلدخال المبلغ للحساب المدين في حالة ما تكون العملة محلية أما إذا ك مدين حملي: -
 بلغ  لياو بمجرد إدخاله في حقل المبلغ أجنبي.العملة أجنبية فسيظهر الم

إدخال  يستخدم هذا العمود إلدخال المبلغ للحساب المدين في حالة ما تكون العملة أجنبية، وومجرد مدين أجنبي: -
مدين بلغ الالمبلغ بالعملة األجنبية يظهر المبلغ المقا ل بالعملة المحلية في عمود )مدين محلي(  لياو، ويمثل الم

 سعر التحويل.× عملة المحلية حاصل ضرب المبلغ المدين األجنبي بال

ملة ان  العيستخدم هذا العمود إلدخال المبلغ للحساب الدائن في حالة ما تكون العملة محلية أما إذا ك دائن حملي: -
 أجنبية فسيظهر المبلغ  لياو بمجرد إدخاله في حقل المبلغ أجنبي.

إدخال  إلدخال المبلغ للحساب الدائن في حالة ما تكون العملة أجنبية، وومجرديستخدم هذا العمود  دائن أجنبي: -
ة دائن بالعملبلغ الالمبلغ بالعملة األجنبية يظهر المبلغ المقا ل بالعملة المحلية في عمود )دائن محلي(  لياو، ويمثل الم

 سعر التحويل.× المحلية حاصل ضرب المبلغ الدائن األجنبي 

 تلميح
ام بإدخال قيود مركبة ألكثر من حساب في طرفي القيد المدين والدائن يسمح النظ

بشرط أن يتساوى إجمالي الطرف المدين المحلي مع إجمالي الطرف الدائن المحلي 
 مع المبلغ في البيانات األساسية في أعلى الشاشة.

او، أو دائن اءو كان الحساب مديناو يستخدم هذا العمود لتحديد مركز التكلفة الذي سيحمل بالمبلغ سو  مركز التكلفة: -
 ويستخدم بحسه حاجة المنشأة للتعامل مع مراكز التكلفة.

ب يظهر في هذا العمود رقم العميل إذا كان الحساب المستخدم في القيد حساب عمالء وهو الحسا رقم العميل: -
ب يتم اط أكثر من عميل بالحساالذي تم روطه بالعميل في شاشة  يانات العمالء في نظام المبيعات وفي حالة ارتب

 تحديد رقم العميل من  ين العمالء، وال رض من تحديده التأثير على العميل بمبلغ القيد.

د ا العمو بمجرد تحديد رقم العميل في الحقل السا ق يظهر في هذا الحقل  لياو اسم العميل، ويظهر هذ اسم العميل: -
لخيار ذاك ا شاشة الخيارات في تهيئة إدارة الحسابات، أما إذا لم يكن  ناءو على تحديد خيار )إظهار اسم العميل( في

 محدد فيظهر فقز رقم العميل.

اب يظهر في هذا العمود رقم المورد إذا كان الحساب المستخدم في القيد حساب موردين وهو الحس رقم املورد: -
م ساب يتالذي تم روطه بالمورد في شاشة  يانات الموردين في نظام المشتريات وفي حالة ارتباط أكثر من مورد بالح

 ورد بمبلغ القيد.تحديد رقم المورد من  ين الموردين، وال رض من تحديده التأثير على الم

د ا العمو بمجرد تحديد رقم المورد في الحقل السا ق يظهر في هذا الحقل  لياو اسم المورد، ويظهر هذ اسم املورد: -
لخيار ذاك ا  ناءو على تحديد خيار )إظهار اسم المورد( في شاشة الخيارات في تهيئة إدارة الحسابات، أما إذا لم يكن

 محدد فيظهر فقز رقم المورد.

تستخدم هذه الخلية في حالة ما يكون المبلغ المسجل في القيد في الجانه الدائن، ويستخدم ب رض توزيع  تسديد: -
المبلغ الدائن )المسدد( على عدة سندات تخص العميل الذي تم تحديده في عمود )العميل(، وومجرد النقر عليه 
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تي تم تسجيلها على العميل بالتفصيل مع نوع العملية تظهر  شاشة )توزيع تسديدات العمالء( فيها جميع العمليات ال
ورقم الوثيقة ومبل ها بحيث يقوم المستخدم  تحديد الوثيقة المطلوب خصم المبلغ الدائن المسجل في القيد منها، 
م وتستخدم هذه الطريقة في حالة عدم تحديد خيار )توزيع التسديدات  لياو( في شاشة خيارات النظام، أما في حالة عد
تحديد ذلا الخيار وقام المستخدم  تحديد خلية )تسديد( سيقوم النظام بخصم المبلغ  لياو من أقدم مديونية للعميل 

 ووالتالي ال يحتاج إلى عملية التوزيع من خالل شاشة التوزيع.

حقل  ما فييظهر إجمالي الطرف المدين المحلي وإجمالي الطرف الدائن المحلي، كما يظهر الفارق  ينه اإلمجايل: -
 )الفارق( للتأكد من أن المستخدم قد أدخل المبالغ المدينة والدائنة بطريقة صحيحة.

 تلميح
لن يسمح النظام بحفظ العملية إال إذا تساوى الطرف المدين المحلي مع الطرف 

في  الدائن المحلي مع إجمالي المبلغ بالعملة المحلية في البيانات األساسية للقيد
ال في حالة استخدام خاصية )قيد تح  االنتظار(، وفي حالة أعلى الشاشة، إ

االستفادة من هذه الخاصية لن يسمح النظام  ترحيل القيد إال إذا تساوت جميع 
 أطراف القيد.

 ( في هذه الخلية للداللة على أن قيد اليومية تم ترحيله.تظهر إشارة ) القيد مرحل: -
 الحفظ المتاحة.يتم حفظ قيد اليومية  واسطة وسائل  حفظ: -

مية تستخدم هذه الخلية عندما يرغه المستخدم إظهار تقرير قيد اليو  :املتأثرةإظهار احلسابات الرئيسية  -
 بالحسابات الفرعية التي تم استخدامها في القيد وكذلا ظهور الحسابات الرئيسية التي تأثرت بالعملية.

موذج المستخدم إظهار تقرير قيد اليومية على شكل ن تستخدم هذه الخلية عندما يرغه طباعة النموذج الثاني: -
يارات خاص تصممه المنشأة، وتظهر هذه الخلية  ناءو على تحديد خيار )طباعة نموذجين لقيود اليومية( في شاشة خ

 نظام.النظام، عند عدم استخدام هذه الميزة أو عدم تحديد هذه الخلية يظهر التقرير بحسه النموذج المعد في ال
: وظائف ومزايا أخرى لشاشة قيود اليوميةثالث  ا 

لمزايدا اتتمثدل هدذه  االسدتخدام،توجد في النظام بعض المزايا التي تفيد المستخدم أثناء إدخدال قيدود اليوميدة وتسدهل لده عمليدة 
 بما يلي:

 يعد هذا، و يستخدم هذا الخيار عند رغبة المستخدم إنشاء قيد يومية جديد من قيد سا ق إنشاء قيد من قيد دوري: -
 يحتاج اإلجراء ميزة من ميزات النظام في هذه الشاشة، فالقيود المركبة الطويلة التي تم إدخالها في النظام قد

من  ة  دالو بصورة مستمرة ولو كان  ص ير  إثباتهاالمستخدم إلى تكرارها  ين الوق  واآلخر وكذلا القيود التي يتكرر 
ألمر إذا لزم ا –ال  يانات قيد سا ق مشابه لهذا القيد وإجراء بعض التعديالت إدخالها من جديد يستطيع المستخدم إنز 

وم واءو في أطراف القيد أو في المبالغ ومن ثم حفظ تلا البيانات كقيد جديد، فإذا كان المستخدم يرغه  ذلا يقس -
 دوري(.(، ويترته على هذا التحديد تفعيل حقل )رقم المستند ال تحديد هذا الخيار بإشارة )
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 رض يظهر هذا الحقل مفعالو إذا تم تحديد خيار )إنشاء قيد من قيد دوري(، ويستخدم ب رقم املستند الدوري: -
لقيد من اد رقم تحديد رقم قيد اليومية الذي يرغه المستخدم بإنزال  ياناته في الشاشة مكوناو منه قيد جديد، ويتم تحدي

في  ( عندما يكون المؤشر داخل الحقل، مع العلم بأنه ال تظهرF9)الشاشة الجانبية التي تظهر بعد الض ز على 
لشاشة ااته في قيود دورية، وومجرد تحديد رقم القيد تظهر  يان أنهاهذا الحقل إال قيود اليومية التي تم تحديدها على 

 ذف أويد إما بالحووحسه رغبة المستخدم إما أن يتم حفظ القيد على هيئته وإما أن يقوم بإجراء تعديالت على الق
  اإلضافة سواءو في الحسابات أو في المبالغ ومن ثم حفظه  رقم قيد يومية جديد.

ئنة، يستخدم هذا الخيار عند رغبة المستخدم إنشاء قيد يومية من إشعارات مدينة أو دا إنشاء قيد من إشعار: -
الل ن من خمحاسبية يمك تأثيراتلتي ليس لها فاإلشعارات المدينة أو الدائنة التي يتم إدخالها في شاشة اإلشعارات ا

مية يود يو قإلى  تاإلشعارااستخدام هذا الخيار تحويلها إلى قيد يومية، فإذا كان المستخدم يرغه  تحويل  يانات تلا 
 (.اإلشعارقم (، ويترته على هذا التحديد تفعيل حقل )ر  دالو من إدخالها من جديد يقوم  تحديد هذا الخيار بإشارة )

قم ر يظهر هذا الحقل مفعالو إذا تم تحديد خيار )إنشاء قيد من إشعار(، ويستخدم ب رض تحديد  رقم اإلشعار: -
شاشة من ال اإلشعار الذي يرغه المستخدم بإنزال  ياناته في الشاشة مكوناو منها قيد جديد، ويتم تحديد رقم اإلشعار

ر لمؤشر داخل الحقل، وومجرد تحديد رقم اإلشعار تظه( عندما يكون اF9الجانبية التي تظهر بعد الض ز على )
   ياناته في الشاشة مكوناو منها قيد يومية.

نكية، يستخدم هذا الخيار عند رغبة المستخدم إنشاء قيد يومية من مذكرات تسويات   إنشاء قيد تسوية بنكية: -
مكن من محاسبية ي تأثيراتالتي ليس لها فمذكرات التسويات البنكية التي يتم إدخالها في شاشة التسويات البنكية 

يات خالل استخدام هذا الخيار تحويلها إلى قيد يومية، فإذا كان المستخدم يرغه  تحويل  يانات مذكرات التسو 
ذا التحديد (، ويترته على هالبنكية إلى قيود يومية  دالو من إدخالها من جديد يقوم  تحديد هذا الخيار بإشارة )

 م التسوية البنكية(.تفعيل حقل )رق
 دم ب رضيظهر هذا الحقل مفعالو إذا تم تحديد خيار )إنشاء قيد من تسوية  نكية(، ويستخ رقم التسوية البنكية: -

د رقم م تحديتحديد رقم التسوية البنكية الذي يرغه المستخدم بإنزال  ياناتها في الشاشة مكوناو منها قيد جديد، ويت
مجرد ( عندما يكون المؤشر داخل الحقل، ووF9الجانبية التي تظهر بعد الض ز على )التسوية البنكية من الشاشة 

ا قيد او منهتحديد رقم التسوية البنكية تظهر  ياناتها في الشاشة ثم يقوم المستخدم بإجراء التعديالت الالزمة مكون
 يومية جديد.

 تلميح
 ود( نزال التسوية في القيال تظهر في هذا الحقل إال التسويات التي تم تحديد خلية )إ

ل في شاشة التسويات البنكية، ثم ان المستخدم قد قام باعتماد تلا التسويات من خال
 استخدام خلية )اعتماد التسوية البنكية( في شاشة التسويات البنكية أيضاو.

 .ال يمكن حذف أو تعديل قيود اليومية التي يتم انشائها من تسوية  نكية 
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 ميةحافظة الصرف اليو
تستخدم شاشة حافظة الصرف اليومية ب رض تجميع بعض المصروفات كمصروفات النثريات اليومية  :االستخدام

ميعها الص يرة في حافظة موقتة ثم يتم إنزال الحافظة في سند صرف واحد، فبدالو من إصدار سند صرف لكل مبلغ يتم تج
ت ن االستفادة من استخدام الحافظة في مختلف المصروفافي حافظة ووموجه الحافظة يتم إصدار سند صرف واحد، ويمك

افظة سواءو تم صرفها من الصندوق )نقداو( أو من البنا )شيا(، ويمكن التعامل مع مختلف الحسابات والعمالت في الح
 ل.يالواحدة، وفي الوق  الذي يتيح فيه النظام روز العملية بمركز تكلفة يمكن أيضاو روز العملية بالمورد والعم

دارة تهيئة إ )استخدام الحافظات اليومية في النظام( في شاشة الخيارات فيويتم التعامل مع الشاشة  ناءو على تفعيل خيار 
إما قتين، فووحسه التهيئة التي تتم في تلا الشاشة يتم تحديد طريقة التعامل مع الصناديق والبنوك بإحدى طري الحسابات،

 .ا واحد للحافظة الواحدة أو التعامل مع صناديق أو  نوك متعددةأن يتم التعامل مع صندوق أو  ن

 

 طريقة استخدام الشاشة
 أوال : البيانات األساسية

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:
 .تاريخ اليوم - لياو  -يظهر في هذا الحقل  التاريخ: -
 الخيارات التالية: يتم تحديد نوع العملية  واحد من نوع العملية: -

 :  يتم تحديد هذا الخلية في حالة الصرف نقداو من الصندوق. نقدا 
 :يتم تحديد هذا الخلية في حالة صرف شيا من البنا. شيك  

 أو يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم الصندوق الذي يتم الصرف منه في حالة الصرف نقداو  رقم الصندوق / البنك: -
 بنا بموجه شيا.البنا في حالة الصرف من ال
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 تلميح
  يستخدم هذا الحقل في حالة استخدام حافظة صرف يومية من صندوق أو  نا

أما إذا كان  طريقة استخدام الصناديق والبنوك متعدد بمعنى الصرف من  واحد،
أكثر من صندوق أو من أكثر من  نا بموجه حافظة واحدة ففي هذه الحالة يتم 

 توى كل حساب في القسم األسفل من الشاشة.تحديد الصندوق أو البنا على مس
  تحديد طريقة صندوق أو  نا وحيد أو متعدد تتم من شاشة )الخيارات( في تهيئة

كون يفإما أن  الواحدة،وال يمكن الجمع  ين الطريقتين في المنشاة  الحسابات،إدارة 
 وحيد لجميع العمليات أو متعدد لجميع العمليات.

  الصناديق والبنوك )وحيد( وتم اختيار عملة )أجنبية( إذا كان  طريقة استخدام
 أسفلللصندوق أو البنا الذي سيتم الصرف منه في أعلى الشاشة فإنه يظهر في 

 الشاشة سعر تحويل عملة الصندوق أو البنا األجنبية ومبلغ الصندوق.
صناديق ستخدام التسلسل في الويظهر الرقم بحسه تهيئة ا الحافظة،يظهر في هذا الحقل  لياو رقم  رقم املستند: -

 والبنوك.
 يستخدم هذا الحقل لتدوين  يان العملية. البيان: -

: البيانات التفصيلية  ثانيا 
فظددة يددتم إدخددال البيانددات التفصدديلية لحافظددة الصددرف اليوميددة فددي الجددزء األسددفل مددن الشاشددة وتتمثددل البيانددات التفصدديلية للحا

التكلفدة  بدالغ المصدروفة، وتتمثدل البياندات التفصديلية لتلدا الحسدابات بالعملدة ومراكدز تحديد الحسابات التي سيتم تحميلهدا الم
 إذا لزم األمر وغيرها من البيانات التي تظهر في الشاشة:

ساب من يستخدم هذا العمود لتحديد الحسابات التي سيتم تحميلها بالمبلغ المصروف، ويتم تحديد الح رقم احلساب: -
عندما يكون المؤشر في هذا الحقل، وومجرد تحديد الحساب  (F9)هر بعد الض ز على قائمة الحسابات التي تظ

 الحقل يظهر رقم واسم الحساب، كما يمكن إدخال رقم الحساب مباشرة، علماو بان الحساب الذي سيتم تحديده في هذا
 سيمثل الطرف المدين عند ترحيل سند الصرف.

ة د العمللحساب التي يرغه المستخدم استخدامها في العملية، ويتم تحدييستخدم هذا العمود لتحديد عملة ا العملة: -
 من  ين عمالت الحساب التي تظهر  واسطة السهم نهاية الحقل.

 مع، ا قالس( العملة) عمود في تحديدها تم التي العملة تحويل سعر –  لياو  –يظهر في هذا العمود  سعر التحويل: -
ده في ي تم تحديالذ العملة صرف لسعر األعلى والحد األدنى الحد مع يتوافق نأ بشرط التحويل سعر تعديل إمكانية

 شاشة )العمالت( في تهيئة إدارة الحسابات.

ن و البيايستخدم هذا العمود إلدخال البيان الخاص بالحساب، ويتم تدوين البيان في هذا الحقل مباشرة وه البيان: -
 الذي سيظهر في كشف الحساب.
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ا ة أما إذيستخدم هذا العمود إلدخال المبلغ الذي سيتم صرفه في حالة ما تكون عملة الحساب محلي املبلغ احمللي: -
حلي لغ المكان  العملة أجنبية فسيظهر المبلغ  لياو بمجرد إدخاله في حقل المبلغ أجنبي وفي هذه الحالة يمثل المب

 سعر التحويل.× حاصل ضرب المبلغ األجنبي 

لة لغ بالعمذا العمود إلدخال المبلغ في حالة ما تكون العملة أجنبية، وومجرد إدخال المبيستخدم ه املبلغ أجنبي: -
 األجنبية يظهر المبلغ المقا ل بالعملة المحلية في عمود )المبلغ محلي(  لياو.

شأة يستخدم هذا العمود لتحديد مركز التكلفة الذي سيحمل بالمبلغ، ويستخدم بحسه حاجة المن مركز التكلفة: -
 لتعامل مع مراكز التكلفة.ل

يظهر في هذا العمود رقم العميل إذا كان الحساب المستخدم في الحافظة حساب عمالء وهو  رقم العميل: -
 الحساب الذي تم روطه بالعميل في شاشة  يانات العمالء في نظام المبيعات وفي حالة ارتباط أكثر من عميل

 ء، وال رض من تحديده التأثير على العميل بالمبلغ.بالحساب يتم تحديد رقم العميل من  ين العمال
حساب يظهر في هذا العمود رقم المورد إذا كان الحساب المستخدم في الحافظة حساب موردين وهو ال رقم املورد: -

م ساب يتالذي تم روطه بالمورد في شاشة  يانات الموردين في نظام المشتريات وفي حالة ارتباط أكثر من مورد بالح
 د رقم المورد من  ين الموردين، وال رض من تحديده التأثير على المورد بالمبلغ.تحدي

 ه تخفيضيستخدم هذا العمود الذي يظهر عندما يكون نوع العملية )نقداو( لتحديد الصندوق الذي سيتم من الصندوق: -
عددة حسابات على أنها متالنقدية مقا ل المصروف، ويظهر في حالة تهيئة الصناديق والبنوك في خيارات إدارة ال

بحيث يمكن خصم مبلغ كل حساب من صندوق مختلف عن الصناديق المستخدمة في الحسابات األخرى في نفس 
 الحافظة.

ض يستخدم هذا العمود الذي يظهر عندما يكون نوع العملية )شيا( لتحديد البنا الذي سيتم منه تخفي البنك: -
 النقدية مقا ل المصروف.

 خدم هذا العمود الذي يظهر عندما يكون نوع العملية )شيا( لتحديد رقم الشيا.يست رقم الشيك: -

 الشيا. يستخدم هذا العمود الذي يظهر عندما يكون نوع العملية )شيا( إلدخال تاريخ استحقاق تاريخ االستحقاق: -

 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المستلم للمبلغ أو للشيا. املستلم: -

 ا الحقل إجمالي الحافظة بالعملة المحلية.يظهر في هذ اإلمجايل: -

 يتم حفظ حافظة الصرف اليومية  واسطة وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -

ماد يستخدم زر )اعتماد الحافظة( ب رض مراجعة واعتماد المصروفات التي بالحافظة، واالعت اعتماد احلافظة: -
 يمثل الموافقة النهائية لصرف المبالغ بموجه سندات صرف.
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 يحتلم
حددددوافظ الصددددرف اليوميددددة ال يمكددددن إنزالهددددا فددددي شاشددددة سددددندات الصددددرف إال إذا تددددم 

 اعتمادها من زر اعتماد الحافظة.
يظهددر زر )اعتمدداد الحافظددة( مفعددل بحسدده الصددالحية الممنوحددة للمسددتخدم مددن زر 
)مدددددنح الصدددددالحيات( فدددددي خيدددددار )اسدددددتخدام الحدددددوافظ اليوميدددددة فدددددي النظدددددام( شاشدددددة 

 ارة الحسابات.)الخيارات( في تهيئة إد
 ى إل اءويترته عل بالحافظة،يستخدم زر )إل اء االعتماد( ب رض إل اء اعتماد المصروفات التي  إلغاء االعتماد: -

 االعتماد أن الحافظة ستعود إلى حالتها قبل االعتماد ووالتالي لن تظهر في شاشة سندات الصرف.
 تلميح

  مية.ال توجد أية تأثيرات محاسبية لحافظة الصرف اليو 
  يستطيع المستخدم إنزال حافظة الصرف اليومية في شاشة سندات الصرف وإثباتها

كمصروف، حيث يمكن إنزال جميع الحسابات المستخدمة في الحافظة في سند 
 صرف واحد أو بعدة سندات، وال يمكن حذف أو تعديل الحافظة التي تم إنزالها أو

 إنزال جزء منها في السندات.
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 يوميةحافظة القبض ال
م ثتستخدم شاشة حافظة القبض اليومية ب رض تجميع بعض اإليرادات اليومية الص يرة في حافظة موقتة  االستخدام:

فظة يتم إنزال الحافظة في سند قبض واحد، فبدالو من إصدار سند قبض لكل مبلغ يتم تجميعها في حافظة ووموجه الحا
ا( أو )شي ستخدام الحافظة في مختلف اإليرادات سواءو تم قبضها )نقداو(يتم إصدار سند قبض واحد، ويمكن االستفادة من ا

ي وسواء كان  مقبوضة من قبل أمين الخزينة أو  واسطة المحصلين، ويمكن التعامل مع مختلف الحسابات والعمالت ف
 ورد.يل والملعملية بالعمالحافظة الواحدة، وفي الوق  الذي يتيح فيه النظام روز العملية بمركز تكلفة يمكن أيضاو روز ا

دارة تهيئة إ )استخدام الحافظات اليومية في النظام( في شاشة الخيارات في ويتم التعامل مع الشاشة  ناءو على تفعيل خيار
إما قتين، فووحسه التهيئة التي تتم في تلا الشاشة يتم تحديد طريقة التعامل مع الصناديق والبنوك بإحدى طري الحسابات،
 .لتعامل مع صندوق أو  نا واحد للحافظة الواحدة أو التعامل مع صناديق أو  نوك متعددةأن يتم ا

 

 طريقة استخدام الشاشة
 أوال : البيانات األساسية

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:
 .تاريخ اليوم - لياو  -يظهر في هذا الحقل  التاريخ: -
 نوع العملية  واحد من الخيارات التالية: يتم تحديد نوع العملية: -

 :  يتم تحديد هذا الخلية في حالة القبض نقداو إلى الصندوق. نقدا 
 :يتم تحديد هذا الخلية في حالة قبض شيكات. شيك  

و لمبلغ أيستخدم هذا الحقل في حالة القبض نقداو لتحديد رقم الصندوق الذي سيورد إليه ا رقم الصندوق / البنك: -
 في حالة قبض شيكات.البنا 



 

 
فهرس 
  العودة للفهرس المحتويات

68 

  دليل المستخدم – 5بالس  المتكاملنظام  -إدارة الحسابات 

 تلميح
  يستخدم هذا الحقل في حالة استخدام حافظة قبض يومية من صندوق أو  نا

واحد، أما إذا كان  طريقة استخدام الصناديق والبنوك متعدد بمعنى الصرف من 
أكثر من صندوق أو من أكثر من  نا بموجه حافظة واحدة ففي هذه الحالة يتم 

 ى مستوى كل حساب في القسم األسفل من الشاشة.تحديد الصندوق أو البنا عل
  تحديد طريقة صندوق أو  نا وحيد أو متعدد تتم من شاشة )الخيارات( في تهيئة

يكون  وال يمكن الجمع  ين الطريقتين في المنشاة الواحدة، فإما أن الحسابات،إدارة 
 وحيد لجميع العمليات أو متعدد لجميع العمليات.

 دام الصناديق والبنوك )وحيد( وتم اختيار عملة )أجنبية( إذا كان  طريقة استخ
 أسفلللصندوق أو البنا الذي سيتم القبض إليه في أعلى الشاشة فإنه يظهر في 

 الشاشة سعر تحويل عملة الصندوق أو البنا األجنبية ومبلغ الصندوق.
 يستخدم هذا الحقل لتحديد الشخص الذي قام بعملية تحصيل المبلغ. احملصل: -

 لميحت
  يظهر هذا الحقل في حالة استخدام خيار )تحديد محصل وحيد لكل مستندات

حافظة القبض اليومية( بمعنى أن كل محصل ستفتح له حافظ مستقلة، أما إذا 
كان  طريقة استخدام المحصلين متعددة بموجه خيار )تعدد المحصلين لكل 

مستوى كل حساب حساب في الحافظة( ففي هذه الحالة يتم تحديد المحصل على 
 في القسم األسفل من الشاشة.

  تحديد طريقة محصل وحيد أو متعدد تتم من شاشة )الخيارات( في تهيئة إدارة
حيد و الحسابات، وال يمكن الجمع  ين الطريقتين في المنشاة الواحدة، فإما أن يكون 

 لجميع العمليات أو متعدد لجميع العمليات.
صناديق ويظهر الرقم بحسه تهيئة استخدام التسلسل في ال الحافظة،ل  لياو رقم يظهر في هذا الحق رقم املستند: -

 والبنوك.

 يستخدم هذا الحقل لتدوين  يان العملية. البيان: -
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: البيانات التفصيلية  ثانيا 

ظددة للحاف يددتم إدخددال البيانددات التفصدديلية لحافظددة القددبض اليوميددة فددي الجددزء األسددفل مددن الشاشددة وتتمثددل البيانددات التفصدديلية
 لفدة إذا لدزم تحديد الحسابات التي سيتم إضافة المبالغ إليها، وتتمثدل البياندات التفصديلية لتلدا الحسدابات بالعملدة ومراكدز التك

 األمر وغيرها من البيانات التي تظهر في الشاشة:
 الحساب ، ويتم تحديديستخدم هذا العمود لتحديد الحسابات التي سيتم إضافة المبالغ المحصلة إليها رقم احلساب: -

اب عندما يكون المؤشر في هذا الحقل، وومجرد تحديد الحس (F9)من قائمة الحسابات التي تظهر بعد الض ز على 
 الحقل يظهر رقم واسم الحساب، كما يمكن إدخال رقم الحساب مباشرة، علماو بان الحساب الذي سيتم تحديده في هذا

 لقبض.سيمثل الطرف الدائن عند ترحيل سند ا

ة د العمليستخدم هذا العمود لتحديد عملة الحساب التي يرغه المستخدم استخدامها في العملية، ويتم تحدي العملة: -
 من  ين عمالت الحساب التي تظهر  واسطة السهم نهاية الحقل.

 مع، ا قالس( العملة) عمود في تحديدها تم التي العملة تحويل سعر –  لياو  –يظهر في هذا العمود  سعر التحويل: -
 في دهتحدي تم الذي العملة صرف لسعر األعلى والحد األدنى الحد مع يتوافق أن بشرط التحويل سعر تعديل إمكانية
 إدارة الحسابات. تهيئة في( العمالت) شاشة

 يانو البويتم تدوين البيان في هذا الحقل مباشرة وه بالحساب،يستخدم هذا العمود إلدخال البيان الخاص  البيان: -
 الذي سيظهر في كشف الحساب.

ا ة أما إذيستخدم هذا العمود إلدخال المبلغ الذي سيتم قبضه في حالة ما تكون عملة الحساب محلي املبلغ احمللي: -
حلي لغ المكان  العملة أجنبية فسيظهر المبلغ  لياو بمجرد إدخاله في حقل المبلغ أجنبي وفي هذه الحالة يمثل المب

 سعر التحويل.× األجنبي حاصل ضرب المبلغ 

لة لغ بالعميستخدم هذا العمود إلدخال المبلغ في حالة ما تكون العملة أجنبية، وومجرد إدخال المب املبلغ أجنبي: -
 األجنبية يظهر المبلغ المقا ل بالعملة المحلية في عمود )المبلغ محلي(  لياو.

شأة ذي سيحمل بالمبلغ، ويستخدم بحسه حاجة المنيستخدم هذا العمود لتحديد مركز التكلفة ال مركز التكلفة: -
 للتعامل مع مراكز التكلفة.

يظهر في هذا العمود رقم العميل إذا كان الحساب المستخدم في الحافظة حساب عمالء وهو  رقم العميل: -
يل الحساب الذي تم روطه بالعميل في شاشة  يانات العمالء في نظام المبيعات وفي حالة ارتباط أكثر من عم

 بالحساب يتم تحديد رقم العميل من  ين العمالء، وال رض من تحديده التأثير على العميل بالمبلغ.

حساب يظهر في هذا العمود رقم المورد إذا كان الحساب المستخدم في الحافظة حساب موردين وهو ال رقم املورد: -
 ساب يتموفي حالة ارتباط أكثر من مورد بالحالذي تم روطه بالمورد في شاشة  يانات الموردين في نظام المشتريات 

 تحديد رقم المورد من  ين الموردين، وال رض من تحديده التأثير على المورد بالمبلغ.
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قدية ادة النيستخدم هذا العمود الذي يظهر عندما يكون نوع العملية )نقداو( لتحديد الصندوق الذي سيتم زي الصندوق: -
مكن ئة الصناديق والبنوك في خيارات إدارة الحسابات على أنها متعددة بحيث يفيه، ويظهر العمود في حالة تهي

 إضافة مبلغ كل حساب إلى صندوق مختلف عن الصناديق المستخدمة في الحسابات األخرى  نفس الحافظة.

 يه.نقدية فيستخدم هذا العمود الذي يظهر عندما يكون نوع العملية )شيا( لتحديد البنا الذي سيتم زيادة ال البنك: -

 يستخدم هذا العمود الذي يظهر عندما يكون نوع العملية )شيا( لتحديد رقم الشيا. رقم الشيك: -

 الشيا. يستخدم هذا العمود الذي يظهر عندما يكون نوع العملية )شيا( إلدخال تاريخ استحقاق تاريخ االستحقاق: -

لين مبلغ، ويظهر العمود في حالة تهيئة المحصيستخدم هذا العمود لتحديد الشخص الذي قام  تحصيل ال احملصل: -
في خيارات إدارة الحسابات على أنها متعددة بحيث يمكن روز كل مبلغ حساب بمحصل يختلف عن المحصلين 

 المستخدمين في الحسابات األخرى  نفس الحافظة.

 يظهر في هذا الحقل إجمالي الحافظة بالعملة المحلية. اإلمجايل: -

 القبض اليومية  واسطة وسائل الحفظ المتاحة. يتم حفظ حافظة حفظ: -

 اد يمثلواالعتم بالحافظة،يستخدم زر )اعتماد الحافظة( ب رض مراجعة واعتماد المقبوضات التي  اعتماد احلافظة: -
 الموافقة النهائية لتوريد المبالغ بموجه سندات قبض.

 تلميح
 ها ض إال إذا تم اعتمادحوافظ القبض اليومية ال يمكن إنزالها في شاشة سندات القب

 من زر اعتماد الحافظة.
  يظهر زر )اعتماد الحافظة( مفعل بحسه الصالحية الممنوحة للمستخدم من زر

)منح الصالحيات( في خيار )استخدام الحوافظ اليومية في النظام( شاشة 
 )الخيارات( في تهيئة إدارة الحسابات.

 لى إل اءب رض إل اء اعتماد المقبوضات التي بالحافظة، ويترته عيستخدم زر )إل اء االعتماد(  إلغاء االعتماد: -
 القبض.االعتماد أن الحافظة ستعود إلى حالتها قبل االعتماد ووالتالي لن تظهر في شاشة سندات 

 تلميح
 .ال توجد أية تأثيرات محاسبية لحافظة القبض اليومية 
 دات القبض وإثباتها يستطيع المستخدم إنزال حافظة القبض اليومية في شاشة سن

كمورد، حيث يمكن إنزال جميع الحسابات المستخدمة في الحافظة في سند قبض 
ال واحد أو بعدة سندات، وال يمكن حذف أو تعديل الحافظة التي تم إنزالها أو إنز 

 جزء منها في السندات.
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 الصرف سندات
صرف النقدية والبنكية، ونقصد بسندات تستخدم شاشة سندات الصرف ب رض إدخال مختلف سندات ال االستخدام:

ة المنشأ الصرف النقدية تلا السندات الرسمية التي يقوم أمين الخزينة أو الشخص المخول له القيام  تحريرها نيابة عن
لصندوق الطرف  خر مستفيد من المبلغ، ويتم إصدار هذه السندات  لياو لتقوم مقام السندات اليدوية التي يحررها أمين 

بعد ترحيل  –تفيد، ووموجه هذه السندات التي يحررها أمين الصندوق أو المختص المعني بعملية الصرف يقوم النظام للمس
رف تتأثر بموجبه الحسابات المستخدمة في سند الصرف بما فيها حساب الصندوق أو البنا صبإنشاء قيد  -تلا السندات 

 ر القيد.تم تكرازم المستخدم إدخال قيد يومية  خر ألنه في هذه الحالة سيالذي يعتبر في هذه الحالة دائناو، ووالتالي ال يل
ث يتم ويتم التعامل مع الصناديق والبنوك التي تعتبر الطرف الدائن في سندات الصرف في القسم األعلى من الشاشة حي

حسابات لشاشة للتعامل مع الفيها إدخال مختلف البيانات المتعلقة بالصناديق والبنوك، وتم تخصيص القسم األسفل من ا
 كثير منالفرعية التي ستحمل بالمبلغ المصروف مع إمكانية التعامل بعمالت مختلفة للحساب الواحد، وتمتاز الشاشة بال

 المميزات كإدخال سندات صرف دورية وسندات صرف تح  االنتظار وكذلا استخدام مراكز تكلفة.
يضاو إصدار سندات صرف بموجه حوافظ صرف نقدية، أاشرة يمكن فيه إصدار سند صرف مب وفي الوق  الذي يتم

 .بمعنى انه يمكن إنزال  يانات حافظة الصرف النقدية وإنزالها في سند صرف

 

 طريقة استخدام الشاشة
 أوال : البيانات األساسية

لا تق أو من البنا، وتتمثل يقصد بالبيانات األساسية البيانات التي تمثل الطرف الدائن في عملية صرف نقدية من الصندو 
عدد بالبيانات بالصندوق أو البنا الذي سيتم منه الصرف والمبلغ المصروف والعملة وغيرها مدن البياندات، وتسدتخدم الشاشدة 

 النقر على زر إضافة على النحو التالي:
 .تاريخ اليوم - لياو  -يظهر في هذا الحقل  التاريخ: -
 ة  واحد من الخيارات التالية:يتم تحديد نوع العملي نوع العملية: -
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 :  يتم تحديد هذا الخلية في حالة إصدار سند صرف من النقدية في الصندوق. نقدا 
 :يتم تحديد هذا الخلية في حالة إصدار سند صرف من النقدية في البنا. شيك 

دخال رقم يستخدم هذا الحقل لتحديد الصندوق الذي سيتم منه صرف المبلغ، ويتم إ رقم الصندوق / البنك: -
كون يعندما  F9الصندوق أو البنا مباشرة أو  تحديدهما من قائمة الصناديق أو البنوك التي تظهر بعد الض ز عل 

شاشة  المؤشر داخل الحقل، مع العلم أن الصناديق والبنوك التي تظهر هي الصناديق والبنوك التي تم ترميزها في
 الحسابات.الصناديق وشاشة البنوك في المدخالت في إدارة 

ن لعملة ميستخدم هذا الحقل لتحديد عملة المبلغ الذي سيتم صرفه من الصندوق أو من البنا، ويتم تحديد ا العملة: -
 قائمة العمالت التي تظهر بعد الض ز على السهم نهاية الحقل.

 تلميح
في حالة تحديد عملة أجنبية يتفعدل حقدالن، أحددهما يسدتخدم إلدخدال المبلدغ بالعملدة 

 سعر التحويل. اآلخرنبية ويظهر في الحقل األج
حقل يظهر في هذا الحقل سعر صرف العملة التي تم تحديدها في الحقل السا ق، وال يظهر هذا ال سعر التحويل: -

 إال إذا كان  العملة أجنبية.

تم ، وييستخدم هذا الحقل إلدخال المبلغ الذي سيتم صرفه من قبل أمين الصندوق أو من البنا أجنبي:املبلغ  -
 إدخال المبلغ إذا كان  العملة عملة أجنبية.

 ن البنا،ميستخدم هذا الحقل إلدخال المبلغ الذي سيتم صرفه من قبل أمين الصندوق أو  املبلغ بالعملة احمللية: -
، وعو ياو ظهر  لويتم إدخال المبلغ إذا كان  العملة محلية، أما إذا كان  العملة أجنبية فإن المبلغ بالعملة المحلية ي

 سعر التحويل.× عبارة عن حاصل ضرب المبلغ األجنبي 

 .الصرف لسند التسلسلي الرقم –  لياو  –يظهر في هذا الحقل  رقم املستند: -
 تلميح

يظهدددر الدددرقم التسلسدددلي لسدددندات الصدددرف  نددداءو علدددى التهيئدددة التدددي تمددد  فدددي شاشدددة 
علدى تلدا التهيئدة )الصناديق( وشاشة )البنوك( فدي مددخالت إدارة الحسدابات، وونداءو 

يمكدددن مددددنح جميددددع سددددندات الصددددرف تسلسددددالو واحدددداو، كمددددا يمكددددن مددددنح سددددندات كددددل 
 صندوق أو  نا تسلسالو مختلفاو عن باقي الصناديق أو عن باقي البنوك.

أة يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز التكلفة الذي سيحمل بالمبلغ، ويستخدم بحسه حاجة المنش مركز التكلفة: -
 كز التكلفة.للتعامل مع مرا

ارية يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المستفيد، ويقصد بالمستفيد الشخص الحقيقي أو الشخصية االعتب املستفيد: -
 الذي سيصرف له المبلغ، وهو االسم الذي سيظهر في سند الصرف.

ناء للسند أث يعتبر هذا الحقل اختياري، ويستخدم إلدخال المرجع لسند الصرف ب رض سهولة الرجوع رقم املرجع: -
 البحث، ويمكن في هذا الحقل استخدام كالو من الحروف واألرقام.
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 يستخدم هذا الحقل إلدخال البيان الخاص بسند الصرف. البيان: -

كون يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم الشخص الذي سيستلم المبلغ من الصندوق أو سيستلم الشيا، وقد ي املستلم: -
 من يفوضه المستفيد باالستالم. الشخص المستلم هو المستفيد او

 يستخدم هذا الخيار إذا كان نوع السند )شيا(، ويستخدم إذا كان  المنشأة ستصرف إجمالي مبلغ شيك وحيد: -
 السند بشيا واحد مهما تعددت الحسابات، وفي حالة استخدام هذا الخيار تظهر الحقول التالي:

 :الشيا  جبارياو إذا كان تاريخ استحقاقإويكون استخدامه  يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم الشيا، رقم الشيك
 مؤجل.

 :إذا جبارياو إويكون استخدامه  يستخدم هذا الحقل إلدخال تاريخ استحقاق الشيا المسحوب، تاريخ االستحقاق 
نفيذ كان تاريخ استحقاق الشيا مؤجل، وتكمن أهمية إدخال تاريخ االستحقاق كي يتمكن المستخدم من متابعة ت

 لشيا بالتاريخ المحدد.ا
 يستخدم هذا الخيار إذا كان نوع السند )شيا(، ويستخدم إذا كان  المنشأة ستصرف إجمالي شيكات متعددة: -

ي فمبلغ السند بأكثر من شيا سواءو تم تحرير شيا بمبلغ كل حساب على حدة أو تم تجميع مبالغ بعض الحسابات 
في حالة استخدام هذا الخيار سيظهر عمودان في الجدول أسفل شيا والبعض اآلخر في شيا أو شيكات أخرى، و 

 الشاشة )البيانات التفصيلية( لكل من رقم الشيا وتاريخ االستحقاق ب رض استخدامهما على مستوى كل حساب.

 أنواع سندات الصرف
ا بمدا شدة وتتمثدل تلدا المزايديستطيع المستخدم االستفادة من بعض المزايا التي تتضمنها الشاشة التي تسهل لده اسدتخدام الشا

 يلي:
سند قصد بالتستخدم هذه الخلية لتحديد ما إذا كان المستخدم يرغه بأن يكون هذا السند سنداو دورياو، وي سند دوري: -

اتف الدوري السند الذي يحتاج المستخدم إلصدارها بصورة متكررة كسندات صرف الراته أو السلف أو تسديدات اله
على  السند وأمثاله من السندات التي تصدر عن الجهة باستمرار يستطيع المستخدم تحديدها والكهرواء، فمثل هذا

نى د، بمعأنها سندات دورية عند إصدارها ألول مرة، ويترته على هذا التحديد إمكانية إصدار سند جديد من هذا السن
د مع إمكانية تعديل  يانات السند ار سند جديعند إصد –ند دوري س –أن المستخدم يستطيع إنزال   يانات السند 

 الجديد، ووهذه الطريقة يوفر المستخدم الوق  والجهد الذي يست رقه في إصدار سند جديد.

كأن  تستخدم هذه الخلية في حالة حاجة المستخدم حفظ سند وال يرغه  ترحيله سند حتت االنتظار )قيد معلق(: -
ه بحفظ غير مكتملة وغيرها من األسباب، فإذا كان المستخدم يرغيكون السند غبر متزن أو أن المستندات الثبوتية 

ينما الته  سند وال يرغه  ترحيله يقوم  تحديد هذه الخلية، ويترته على هذا التحديد سماح النظام بحفظ السند على ح
تزن مد غير ال يسمح  ترحيله إال بعد إل اء هذا التحديد، وتستخدم هذه الميزة ب رض السماح للمستخدم حفظ السن

ل ألي سبه من األسباب ومن ثم يستطيع العودة لهذا السند وإجراء التعديالت حتى يكون متزناو، ويرتبز تفعي
ارة واستخدام هذا الخيار بخيار )استخدام سندات تح  االنتظار / معلقة( في شاشة خيارات النظام في تهيئة إد

 الحسابات.
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 تلميح
 لميزةكان )تح  االنتظار(، فإذا تم استخدام هذه ا ال يسمح النظام  ترحيل السند إذا 

 يجه على المستخدم إل اء تحديد هذا الخيار بعد االنتهاء من إدخال السند بصورة
 كاملة كي يتم ترحيله.

  ال يسمح النظام بإقفال الشهر الذي صدرت فيه سندات )تح  االنتظار( إال بعد
 النتظار.تصحيح وتعديل تلا السندات وإنهاء حالة تح  ا

: البيانات التفصيلية  ثانيا 
يقصد بالبيانات التفصديلية لسدند الصدرف البياندات التدي تمثدل الطدرف المددين فدي عمليدة صدرف نقديدة مدن الصدندوق أو مدن 
 البنا، وتتمثل تلا البيانات بالحسابات التي سديتم تحميلهدا بدالمبلغ المصدروف علدى مسدتوى كدل حسداب والعملدة وغيرهدا مدن

 ويتم استخدامها كما يلي: البيانات،
بنا يستخدم هذا العمود لتحديد الحساب / الحسابات التي سيصرف لها نقدية من الصندوق أو من ال رقم احلساب: -

مة وتمثل الطرف المدين في عمليات صرف النقدية، ويتم إدخال رقم الحساب في الحقل مباشرة أو تحديده من قائ
 عندما يكون المؤشر في هذا الحقل. (F9)الحسابات التي تظهر بعد الض ز على 

 تلميح
 الحسابات التي يتم التعامل معها وتظهر في هذا الحقل هي الحسابات الفرعية.

مة يستخدم هذا العمود لتحديد عملة الحساب التي سيتم  ها صرف المبلغ، ويتم تحديد العملة من قائ العملة: -
 الحقل.العمالت التي تظهر بعد الض ز على السهم نهاية 

 تلميح
في حالة تحديد عملة أجنبية يظهر حقدالن، أحددهما يسدتخدم إلدخدال المبلدغ بالعملدة 

 سعر التحويل. اآلخراألجنبية ويظهر في الحقل 
 يستخدم هذا العمود إلدخال البيان الخاص بالحساب، ويتم تدوين البيان في هذا الحقل مباشرة. البيان: -

 تلميح
ان عمليدة سدابقة، ويمكدن اختيدار أي  يدان عمليدة سدابقة يستطيع المستخدم استخدام  ي

( عندما يكون المؤشر في حقل البيدان، F9من القائمة التي تظهر بعد الض ز على )
ويشترط االستفادة من هذه الميزة أن يكدون مددير النظدام قدد قدام  تحديدد خيدار )إظهدار 

 ة إدارة الحسابات. قائمة البيان في القيود والسندات( في شاشة الخيارات في تهيئ
ذا هيظهر في هذا العمود سعر صرف العملة التي تم تحديدها في حقل العملة السا ق، وال يظهر  سعر التحويل: -

 الحقل إال إذا كان  العملة أجنبية.

يتم و يستخدم هذا العمود إلدخال المبلغ الذي سيتم صرفه من قبل أمين الصندوق أو من البنا،  املبلغ أجنبي: -
 المبلغ إذا كان  العملة عملة أجنبية.إدخال 
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ا، من البن يستخدم هذا العمود إلدخال المبلغ الذي سيتم صرفه من قبل أمين الصندوق أو املبلغ بالعملة احمللية: -
ياو، وهو ظهر  لويتم إدخال المبلغ إذا كان  العملة محلية، أما إذا كان  العملة أجنبية فإن المبلغ بالعملة المحلية ي

 سعر التحويل.× عن حاصل ضرب المبلغ األجنبي  عبارة

 تلميح
يسدتطيع المسدتخدم فدي حالدة العملدة األجنبيدة تعدديل المبلدغ فدي حقدل )المبلدغ بالعملدة 
المحليددة(، ووندداءو علددى هددذا التعددديل سدديقوم النظددام  تعددديل سددعر الصددرف مددع مراعدداة 

هدددذه الميدددزة أن  الحدددد األعلدددى والحدددد األدندددى لسدددعر التحويدددل، ويشدددترط لالسدددتفادة مدددن
يكدددون مددددير النظدددام قدددد قدددام  تحديدددد خيدددار )إدخدددال المقا دددل المحلدددي للمبلدددغ األجنبدددي 

 يدوياو( في شاشة الخيارات في تهيئة إدارة الحسابات.
شأة يستخدم هذا العمود لتحديد مركز التكلفة الذي سيحمل بالمبلغ، ويستخدم بحسه حاجة المن مركز التكلفة: -

 كلفة.للتعامل مع مراكز الت

ب يظهر في هذا العمود رقم العميل إذا كان الحساب المستخدم في السند حساب عمالء وهو الحسا رقم العميل: -
ب يتم الذي تم روطه بالعميل في شاشة  يانات العمالء في نظام المبيعات وفي حالة ارتباط أكثر من عميل بالحسا

 لتأثير على العميل بالمبلغ.تحديد رقم العميل من  ين العمالء، وال رض من تحديده ا

اب يظهر في هذا العمود رقم المورد إذا كان الحساب المستخدم في السند حساب موردين وهو الحس رقم املورد: -
م ساب يتالذي تم روطه بالمورد في شاشة  يانات الموردين في نظام المشتريات وفي حالة ارتباط أكثر من مورد بالح

 وردين، وال رض من تحديده التأثير على المورد بالمبلغ.تحديد رقم المورد من  ين الم

ال يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم الشيا، ويستخدم في حالة تحديد خيار )شيا متعدد( كي يتم إدخ رقم الشيك: -
 كثر من حساب.أالشيكات على مستوى كل حساب مع إمكانية تكرار رقم الشيا في 

ذا كان جبارياو إإويكون استخدامه  دخال تاريخ استحقاق الشيا المسحوب،يستخدم هذا الحقل إل تاريخ االستحقاق: -
 تاريخ استحقاق الشيا مؤجل.

 إلجمالي أسفل الشاشة.ايظهر إجمالي حسابات الطرف المدين المحلي في حقل  اإلمجايل: -

هر في حقل يظهر في حقل )الفارق( الفارق  ين إجمالي مبالغ الحساب / الحسابات المدينة الذي يظ الفارق: -
 بيانات)اإلجمالي( السا ق ووين المبلغ الدائن المحلي الذي تم إدخاله في حقل )المبلغ بالعملة المحلية( في ال

 األساسية أعلى الشاشة، للتأكد من أن المستخدم قد أدخل المبالغ المدينة والدائنة بطريقة صحيحة.

 تلميح
ف الدددائن المحلددي فددي البيانددات لددن يسددمح النظددام بحفددظ العمليددة إال إذا تسدداوى الطددر 

األساسية لسند الصدرف فدي أعلدى الشاشدة مدع إجمدالي الطدرف المددين المحلدي الدذي 
يظهددر فددي حقددل اإلجمددالي السددا ق إال فددي حالددة اسددتخدام خاصددية )سددند معلددق( التددي 
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سدديتم شددرحها فيمددا بعددد، وفددي حالددة االسددتفادة مددن هددذه الخاصددية لددن يسددمح النظددام 
 ال إذا تساوى الطرفان المدين والدائن. ترحيل سند الصرف إ

 يتم حفظ سند الصرف  واسطة وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -
 تلميح

ميدة يقوم النظام بإنشاء قيد يومية  لياو لسند الصرف وال تحتاج العملية إلدخال قيد يو 
 في شاشة قيود اليومية ويظهر قيد سند الصرف على النحو التالي:

 ساب من حسابات المصروفاتمن حد / المورد أو أي ح
 اإلى حد / الصندوق / البن                                                      

 ر )القيدز بمجرد حفظ العملية يعمل النظام على توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام  :القيد املايل -
 المالي(.

 ت.حظات على سند الصرف إن وجديستخدم هذا الحقل لتدوين أية مال مالحظات: -

يتم طباعة سند الصرف بعد حفظ العملية  واسطة األمر )طباعة(، ووموجه هذا األمر يتم استعراض  طباعة: -
  التقرير ومن ثمة إرساله إلى الطابعة.

 للداللة على أن سند الصرف النقدي قد تم ترحيله. ا المروع( في هذتظهر إشارة ) السند مرحل: -

 اتنوع البيان
 يتم التعامل مع البيانات التفصيلية في سند الصرف التي تتمثل بحسابات الطرف المدين في الشاشة بإحدى طريقتين:

م تت التي طريقة اإلدخال اليدوي للبيانات التفصيلية في الشاشة تتم  نفس الخطوا الطريقة األوىل: إدخال يدوي: -
 شرحها في البيانات التفصيلية لسند الصرف السا ق.

 الصرف يستخدم هذا الخيار في حالة رغبة المستخدم إنزال  يانات حافظة الطريقة الثانية: احلافظة اليومية: -
خدم اليومية كبيانات تفصيلية لسند الصرف، فإذا كان  المنشأة تتعامل مع حوافظ الصرف اليومية يستطيع المست

ن ند صرف، ويشترط لالستفادة من هذه الميزة أإنزال  يانات حافظة أو أكثر من حوافظ الصرف وتحويلها إلى س
 ي شاشةيكون مدير النظام قد سمح العمل  ها من خالل تحديد خيار )إنزال  يانات الحافظة اليومية في السندات( ف
كما  لخيار،الخيارات في تهيئة إدارة الحسابات، علماو بأن هذه الخاليا ال تظهر في الشاشة إال إذا تم تحديد ذاك ا

 ط لظهور حوافظ الصرف أن تكون تلا الحوافظ معتمدة من قبل المخول لهم باالعتماد، ووموجه تحديد هذايشتر 
ا إنزالهبالخيار تظهر شاشة جانبية كما في الشكل، من خالل هذه الشاشة يتم تحديد الحافظة أو الحوافظ التي يرغه 

 (رة )مود اختيار التي تتقاطع مع الحافظة بإشافي سند الصرف، ويتم اختيار الحوافظ  واسطة تحديد الخلية في ع
 شة.مع إمكانية اختيار الكل أو اختياري يدوي للحوافظ المطلووة من خالل تحديد الخيارات التي تظهر في الشا



 

 
فهرس 
  العودة للفهرس المحتويات

77 

  دليل المستخدم – 5بالس  المتكاملنظام  -إدارة الحسابات 

 
ال وومجرد الض ز على زر )نقل البيانات( تظهر  يانات الحافظة في البيانات التفصيلية لسند الصرف وما على المستخدم إ

 استكمال إجراءات إصدار السند
 ترحيل الشيكات

صددرف نقديددة مددن البنددا يختلددف فددي بعددض حاالتدده عددن صددرف نقديددة مددن الصددندوق، فالتددأثير علددى الصددندوق سدديتم بمجددرد 
م تإصدار سند الصرف،  ينما في حالة الشيكات سيعتمد التأثير على البنا على تاريخ االستحقاق، ونظراو لتلا الخصوصية 

الخيارات لطريقة ترحيل الشيكات يختار المستخدم أحدها عند صرف شيا ووما يتناسده مدع كدل حالدة وتتمثدل  إضافة بعض
 تلا الخيارات بما يلي:

سند الصرف على كل من حساب البنا   تأثيريستخدم هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغه  بتاريخ السند: -
 ف ب ض النظر عن تاريخ االستحقاق.والحساب المدين وإنشاء قيد محاسبي  تاريخ سند الصر 

ا سند الصرف على كل من حساب البن  تأثيريستخدم هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغه  بتاريخ االستحقاق: -
تفظ والحساب المدين وإنشاء قيد محاسبي  تاريخ استحقاق الشيا وليس  تاريخ سند الصرف، بمعنى أن النظام سيح

اب ستحقاق سيقوم حينها سيقوم بإنشاء القيد المحاسبي ومن ثم التأثير على حسبسند الصرف حتى يحل تاريخ اال
 البنا والحساب المدين.

فع يستخدم هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغه  توسيز أوراق الد ترحيل آيل: -توسيط حساب أوراق الدفع  -
 :لتينسند الصرف على كل من حساب البنا والحساب المدين على مرح تأثيربحيث يتم 

 :د دفع بقييقوم النظام في تاريخ السند بالتأثير على الحسابات المدينة وعلى حساب أوراق ال املرحلة األوىل
 محاسبي على النحو التالي:

 من حد / المصروفات / المورد ...الخ
 إلى حد / أوراق الدفع                        

 :اق ساب أور حق بالتأثير على حساب البنا وإل اء التأثير على يقوم النظام في تاريخ االستحقا املرحلة الثانية
 بي علىفبمجرد ما يحل تاريخ االستحقاق يقوم النظام  لياو وودون تدخل من المستخدم بإنشاء قيد محاس الدفع،

 النحو التالي:
 من حد / أوراق الدفع
 إلى حد / البنا        
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 او عندما يرغه المستخدم  توسيز أوراق الدفع وتتم نفسيستخدم هذا الخيار أيض إدخال االستحقاق يدوي: -
 التأثيربلنظام اإلجراءات التي في الخيار السا ق )ترحيل  لي( إال أن الفارق  ين الطريقين أن الطريقة السابقة يقوم ا
ديددد م  تحتخدعلى البنا  تاريخ االستحقاق  لياو وودون تدخل من المستخدم،  ينما في هذه الطريقة يجه أن يقوم المس

يكات الشيكات التي تم خصمها فعال من البنا ويقوم  تحديد تلا الشيكات من خالل شاشة الشيكات المستحقة، والش
أثير التي سيتم تحديدها في تلا الشاشة سيقوم النظام باعتبارها شيكات تم تنفيذها من البنا ومن ثم سيتم الت

 المحاسبي على البنا.

 تلميح
الددفع(  أوراقمن توسديز حسداب أوراق الددفع يجده ترميدز حسداب ) ب رض االستفادة

 في شاشة الحسابات الوسيطة في تهيئة إدارة الحسابات.
 طريقة الرتحيل

تم تاثير النظام على حساب البنا الذي يعتبر الطرف )الدائن( في حركة سند الصرف تم استعراضه فدي الفقدرة السدابقة، وسدي
لدى لتاثير على الطرف )المدين( في الشيكات اآلجلة وما إذا كدان المسدتخدم يرغده بالتدأير عفي هذه الفقرة استعراض طرق ا

الطرف المدين كالمورد مباشرة أم أنه يرغه  توسيز حساب مصروفات قيد االستحقاق )شيكات صرف  جلة(، ويتيح النظام 
 للمستخدم طريقتين للترحيل:

الدفع  دم هذه الطريقة إذا كان المستخدم يرغه  توسيز أوراقتستخ توسيط حساب أوراق وحيد:الطريقة األوىل:  -
تاريخ  بمعنى أن التأثير على حساب البنا سيكون  تاريخ االستحقاق  ينما التأثير على الطرف المدين سيتم  فقز،

لثالثة رتين اقوتتم  نفس اإلجراءات التي تم استعراضها في الف فقز،السند وهذه الطريقة تحتاج إلى توسيز أوراق الدفع 
 والرابعة في ترحيل الشيكات.

 لى حسابتستخدم هذه الطريقة عندما ال يرغه المستخدم التأثير ال ع توسيط قيد االستحقاق:الطريقة الثانية:  -
قيد  ويرغه  توسيز كالو من أوراق الدفع ومصروفات المدينة،حساب المورد أو حسابات المصروفات  وال علىالبنا 

اريخ ووهذه الطريقة سيتم التأثير على حساب البنا وعلى الحسابات المدينة في ت (،ت صرف  جلةاالستحقاق )شيكا
 االستحقاق  ينما سيتم في تاريخ السند تكوين قيد وسيز لمراقبة العملية على النحو التالي:

 :سيتكون القيد المحاسبي  تاريخ السند على النحو التالي 
 قيد االستحقاق(من حد / شيكات صرف  جلة )مصروفات 
 إلى حد / أوراق الدفع                         

 :أما في تاريخ االستحقاق سيقوم النظام  تكوين القيود التالي 
 :التاثير على البنا وعلى الحسابات المدينة بالقيد التالي:  القيد األول 

 من حد / المصروفات / المورد .....الخ
 إلى حد / البنا

 :قوم النظام بعكس القيد الوسيز على الحسابات المدينة بالقيد التالي:سي  القيد الثاني 
 من حد / أوراق الدفع 
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 إلى حد / شيكات صرف  جلة )مصروفات قيد االستحقاق(
 تلميح

علدى الطدرف  التأثيرب رض االستفادة من توسيز حساب شيكات صرف  جلة وعدم 
)مصدددروفات قيدددد  إصددددار سدددند صدددرف الشددديكات يجددده ترميدددز حسددداب أثنددداءالمددددين 

 االستحقاق( في شاشة الحسابات الوسيطة في تهيئة إدارة الحسابات.
 تلميح

الشدديكات التددي لهددا تدداريخ اسددتحقاق فددي سددنوات قادمددة يقددوم النظددام  ترحيلهددا  ليدداو إلددى 
 السنة الجديدة.

: وظائف ومزايا أخرى لشاشة سندات الصرف  ثالثا 
مسددتخدم أثندداء إدخددال سددندات الصددرف وتسددهل لدده عمليددة االسددتخدام، تتمثددل هددذه توجددد فددي النظددام بعددض المزايددا التددي تفيددد ال

 المزايا بما يلي:
يستخدم هذا الخيار عند رغبة المستخدم إنشاء سند صرف جديد من سند سا ق،  إنشاء سند من سند دوري: -

لها م إدخاتع التكرار التي ويعد هذا اإلجراء ميزة من ميزات النظام في هذه الشاشة، فالسندات التي ي له عليها طاب
ال دم إنز في النظام قد يحتاج المستخدم إلى تكرارها  ين الوق  واآلخر فبدالو من إدخالها من جديد يستطيع المستخ

ابات السند أو في سواءو في حس -إذا لزم األمر  – يانات سند سا ق مشابه لهذا السند وإجراء بعض التعديالت 
(، شارة )بيانات كسند جديد، فإذا كان المستخدم يرغه  ذلا يقوم  تحديد هذا الخيار بإالمبالغ ومن ثم حفظ تلا ال

 ويترته على هذا التحديد تفعيل حقل )رقم المستند الدوري(.

ض يظهر هذا الحقل مفعالو إذا تم تحديد خيار )إنشاء سند من سند دوري(، ويستخدم ب ر  رقم السند الدوري: -
ند قم السر يرغه المستخدم بإنزال  ياناته في الشاشة مكوناو منه سند جديد، ويتم تحديد  تحديد رقم سند الصرف الذي

ظهر ( عندما يكون المؤشر داخل الحقل، مع العلم بأنه ال تF9من الشاشة الجانبية التي تظهر بعد الض ز على )
ياناته تحديد رقم السند تظهر  سندات دورية، وومجرد  أنهافي هذا الحقل إال سندات الصرف التي تم تحديدها على 

ءو ند سوافي الشاشة ووحسه رغبة المستخدم إما أن يتم حفظ السند على هيئته وإما أن يقوم بإجراء تعديالت على الس
 بالحذف أو اإلضافة سواءو في الحسابات أو في المبالغ ومن ثم حفظه  رقم سند صرف جديد. 

 تعدد الدائن
 رغبة المستخدم استخدام أكثر من حساب في الطرف الدائن إلى جانه الصدندوق أو البندا، يستخدم تبويه تعدد الدائن عند

ففي بعض الحاالت يحتاج المستخدم عند صرف مبلغ إلى خصدم مبلدغ أو تحميدل بعدض الحسدابات جدزء مدن مبلدغ العمليدة، 
 ففي مثل هذه الحاالت يقوم المستخدم بقيد المبلغ الدائن على أكثر من حساب.

 مليمثال ع
 ريدال من الصندوق للموظف )س( كمكافأة: 100.000تم صرف مبلغ 

 :القيد االفتراضي لسند الصرف  دون تعدد الدائن سيكون على النحو التالي 
 من حد / المكافآت 100.000
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 إلى حد / الصندوق  100.000
  فة من المكافأة ريدال وترغه المنشأة بخصم مبلغ السل 10.000نفترض أن الموظف )س( عليه سلفة بمبلغ

وصرف باقي المبلغ نقداو، ووموجه هذا ستكون حسابات الطرف الدائن هي حساب الصندوق وحساب سلف 
 الموظف، وفي هذه الحالة سيتم إدخال البيانات في شاشة سندات الصرف على النحو التالي:

  ريدال )دائن(. 90.000مبلغ الصندوق 
 ريدال )دائن(. 10.000ف الموظف بمبلغ في تبويه تعدد الدائن سيتم إدخال حساب سل 
  ريدال )مدين(. 100.000في الجدول أسفل الشاشة سيتم استخدام حساب المكافآت بمبلغ 

 :يظهر القيد عند ترحيل السند على النحو التالي 
 من حد / المكافآت 100.000

 90.000إلى حد / الصندوق 
 10.000إلى حد / السلف 

 تلميح
 ق مبلغ الصندوق وإجمالي حسابات تبويه تعدد الدائن نالحظ أنه يجه أن يتطا 

 مع إجمالي الحسابات المستخدمة في الجدول أسفل الشاشة )المدين(.
  يمكن إصدار تقرير للسند متضمن لالستحقاقات واالستقطاعات من خالل استخدام

 خيار )إظهار االستقطاعات( ثم )طباعة(.
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 سندات القبض
ض ات القبض ب رض إدخال مختلف سندات القبض النقدية والبنكية، ونقصد بسندات القبتستخدم شاشة سند االستخدام:

لشخص نة أو االنقدية تلا السندات الرسمية التي تؤدي إلى زيادة النقدية في الصندوق أو في البنا والتي يقوم أمين الخزي
 دات  لياو المبلغ منه، ويتم إصدار هذه السنالمخول له القيام  تحريرها نيابة عن المنشأة كاستالم لطرف  خر تم تحصيل 

دوق أو لتقوم مقام السندات اليدوية التي يحررها أمين الصندوق للدافع، ووموجه هذه السندات التي يحررها أمين الصن
بض تتأثر بموجبه الحسابات قبإنشاء قيد  -بعد ترحيل تلا السندات  –المختص المعني بعملية القبض يقوم النظام 

ستخدم لزم المدمة في سند القبض بما فيها حساب الصندوق أو البنا الذي يعتبر في هذه الحالة مديناو، ووالتالي ال يالمستخ
 إدخال قيد يومية  خر ألنه في هذه الحالة سيتم تكرار القيد.

يتم  لشاشة حيثويتم التعامل مع الصناديق والبنوك التي تعتبر الطرف المدين في سندات القبض في القسم األعلى من ا
حسابات وتم تخصيص القسم األسفل من الشاشة للتعامل مع ال والبنوك،فيها إدخال مختلف البيانات المتعلقة بالصناديق 

ن الكثير موتمتاز الشاشة ب الواحد،الفرعية التي ستضاف لها المبلغ المحصل مع إمكانية التعامل بعمالت مختلفة للحساب 
 دورية وسندات قبض تح  االنتظار وكذلا استخدام مراكز تكلفة. المميزات كإدخال سندات قبض

بمعنى  نقدية،يضاو إصدار سندات قبض بموجه حوافظ قبض أفيه إصدار سند قبض مباشرة يمكن  وفي الوق  الذي يتم
 قبض.انه يمكن إنزال  يانات حافظة القبض النقدية وعكسها في سند 

 
 طريقة استخدام الشاشة

 ت األساسيةأوال : البيانا
، يقصد بالبيانات األساسية البيانات التي تمثل الطرف المدين في عملية قدبض وتحصديل نقديدة إلدى الصدندوق أو إلدى البندا
، وتتمثدددل تلدددا البياندددات بالصدددندوق أو البندددا الدددذي سددديقوم بقدددبض المبلدددغ وكدددذا  ياندددات المبلدددغ والعملدددة وغيرهدددا مدددن البياندددات

 زر إضافة على النحو التالي:وتستخدم الشاشة بعد النقر على 
 .تاريخ اليوم - لياو  -يظهر في هذا الحقل  التاريخ: -
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 يتم تحديد نوع العملية  واحد من الخيارات التالية: نوع العملية: -

 :  يتم تحديد هذا الخلية في حالة إصدار سند قبض نقدية إلى الصندوق. نقدا 
 :شيا إلى البنا.يتم تحديد هذا الخلية في حالة إصدار سند قبض  شيك 

 صندوق أوويتم إدخال رقم ال المبلغ،يستخدم هذا الحقل لتحديد الصندوق الذي سيورد إليه  رقم الصندوق / البنك: -
 F9 البنا مباشرة أو  تحديد الصندوق أو البنا من قائمة الصناديق أو قائمة البنوك التي تظهر بعد الض ز عل

ا ترميزه أن الصناديق والبنوك التي تظهر هي الصناديق والبنوك التي تم مع العلم الحقل،عندما يكون المؤشر داخل 
 في شاشة الصناديق وشاشة البنوك في المدخالت في إدارة الحسابات.

 العملة يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة المبلغ الذي سيتم قبضه إلى الصندوق أو إلى البنا، ويتم تحديد العملة: -
 ر بعد الض ز على السهم نهاية الحقل.من قائمة العمالت التي تظه

 تلميح
في حالة تحديد عملة أجنبية يظهر حقدالن، أحددهما يسدتخدم إلدخدال المبلدغ بالعملدة 

 سعر التحويل. اآلجراألجنبية ويظهر في الحقل 
حقل وال يظهر هذا ال السا ق،يظهر في هذا الحقل سعر صرف العملة التي تم تحديدها في الحقل  سعر التحويل: -

 إال إذا كان  العملة أجنبية.

يتم يستخدم هذا الحقل إلدخال المبلغ الذي سيتم قبضه من قبل أمين الصندوق أو من البنا، و  أجنبي:املبلغ  -
 إدخال المبلغ إذا كان  العملة عملة أجنبية.

، ن البناق أو ميستخدم هذا الحقل إلدخال المبلغ الذي سيتم قبضه من قبل أمين الصندو  املبلغ بالعملة احمللية: -
ياو، وهو ظهر  لويتم إدخال المبلغ إذا كان  العملة محلية، أما إذا كان  العملة أجنبية فإن المبلغ بالعملة المحلية ي

 سعر التحويل.× عبارة عن حاصل ضرب المبلغ األجنبي 

 الرقم التسلسلي لسند القبض. –  لياو  –يظهر في هذا الحقل  رقم املستند: -

 تلميح
قم التسلسدددلي لسدددندات القدددبض  نددداءو علدددى التهيئدددة التدددي تمددد  فدددي شاشدددة يظهدددر الدددر 

)الصناديق( وشاشة )البنوك( فدي مددخالت إدارة الحسدابات، وونداءو علدى تلدا التهيئدة 
يمكن منح جميع سندات القبض تسلسالو واحداو، كما يمكن منح سندات كل صدندوق 

 البنوك.أو  نا تسلسالو مختلفاو عن باقي الصناديق أو عن باقي 
أة ويستخدم بحسه حاجة المنش بالمبلغ،يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز التكلفة الذي سيحمل  مركز التكلفة: -

 للتعامل مع مراكز التكلفة.

 لذي قاميستخدم هذا الحقل إلدخال اسم الدافع، ويقصد بالدافع الشخص الحقيقي أو الشخصية االعتبارية ا الدافع: -
 الذي سيظهر في سند القبض.  دفع المبلغ، وهو االسم
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ثناء يعتبر هذا الحقل اختياري، ويستخدم إلدخال المرجع لسند القبض ب رض سهولة الرجوع للسند أ رقم املرجع: -
 البحث، ويمكن في هذا الحقل استخدام كالو من الحروف واألرقام.

 يستخدم هذا الحقل إلدخال البيان الخاص بسند القبض. البيان: -

و إلى هذا الحقل إلدخال الشخص الذي قام  تحصيل المبلغ نقداو أو شيا وتوريده إلى الصندوق أ يستخدم احملصل: -
 البنا.

بشيا  يستخدم هذا الخيار إذا كان نوع السند )شيا(، ويستخدم إذا كان  المنشأة استلم  مبلغ السند شيك وحيد: -
 حقول التالي:واحد مهما تعددت الحسابات، وفي حالة استخدام هذا الخيار تظهر ال

 :الشيا  جبارياو إذا كان تاريخ استحقاقإويكون استخدامه  يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم الشيا، رقم الشيك
 مؤجل.

 :إذا جبارياو إويكون استخدامه  يستخدم هذا الحقل إلدخال تاريخ استحقاق الشيا المسحوب، تاريخ االستحقاق 
نفيذ إدخال تاريخ االستحقاق كي يتمكن المستخدم من متابعة ت كان تاريخ استحقاق الشيا مؤجل، وتكمن أهمية

 الشيا بالتاريخ المحدد.
لسند ايستخدم هذا الخيار إذا كان نوع السند )شيا(، ويستخدم إذا كان  المنشأة استلم  مبلغ  شيكات متعددة: -

الحسابات في شيا  بأكثر من شيا سواءو تم استالم شيا بمبلغ كل حساب على حدة أو تم تجميع مبالغ بعض
ة والبعض اآلخر في شيا أو شيكات أخرى، وفي حالة استخدام هذا الخيار سيظهر عمودان في الجدول أسفل الشاش

 )البيانات التفصيلية( لكل من رقم الشيا وتاريخ االستحقاق ب رض استخدامهما على مستوى كل حساب.

 أنواع سندات القبض
ا بمدا المزايا التي تتضمنها الشاشة التي تسهل لده اسدتخدام الشاشدة وتتمثدل تلدا المزايديستطيع المستخدم االستفادة من بعض 

 يلي:
سند قصد بالتستخدم هذه الخلية لتحديد ما إذا كان المستخدم يرغه بأن يكون هذا السند سنداو دورياو، وي سند دوري: -

مرار لسندات التي تصدر عن الجهة باستالدوري السند الذي يحتاج المستخدم إلصدارها بصورة متكررة، فمثل هذه ا
ر ة إصدايستطيع المستخدم تحديدها على أنها سندات دورية عند إصدارها ألول مرة، ويترته على هذا التحديد إمكاني

عند إصدار سند جديد  –سند دوري  –سند جديد من هذا السند، بمعنى أن المستخدم يستطيع إنزال   يانات السند 
د صدار سن يانات السند الجديد، ووهذه الطريقة يوفر المستخدم الوق  والجهد الذي يست رقه في إمع إمكانية تعديل 

 جديد.

تستخدم هذه الخلية في حالة حاجة المستخدم حفظ سند وال يرغه  ترحيله كأن  سند حتت االنتظار )قيد معلق(: -
ن األسباب، فإذا كان المستخدم يرغه بحفظ يكون السند غبر متزن أو أن المستندات الثبوتية غير مكتملة وغيرها م

سند وال يرغه  ترحيله يقوم  تحديد هذه الخلية، ويترته على هذا التحديد سماح النظام بحفظ السند على حالته  ينما 
ال يسمح  ترحيله إال بعد إل اء هذا التحديد، وتستخدم هذه الميزة ب رض السماح للمستخدم حفظ السند غير متزن 

من األسباب ومن ثم يستطيع العودة لهذا السند وإجراء التعديالت حتى يكون متزناو، ويرتبز تفعيل ألي سبه 



 

 
فهرس 
  العودة للفهرس المحتويات

84 

  دليل المستخدم – 5بالس  المتكاملنظام  -إدارة الحسابات 

واستخدام هذا الخيار بخيار )استخدام سندات تح  االنتظار / معلقة( في شاشة خيارات النظام في تهيئة إدارة 
 الحسابات.

 تلميح
 )فإذا تم استخدام هذه ال يسمح النظام  ترحيل السند إذا كان )تح  االنتظار ،

ند الميزة يجه على المستخدم إل اء تحديد هذا الخيار بعد االنتهاء من إدخال الس
 بصورة كاملة كي يتم ترحيله.

  ال يسمح النظام بإقفال الشهر الذي صدرت فيه سندات )تح  االنتظار( إال بعد
 تصحيح وتعديل تلا السندات وإنهاء حالة تح  االنتظار.

: ال  بيانات التفصيليةثانيا 
يقصددد بالبيانددات التفصدديلية لسددند القددبض البيانددات التددي تمثددل الطددرف الدددائن فددي عمليددة قددبض نقديددة إلددى الصددندوق أو إلددى 
ن البنا، وتتمثل تلا البياندات بالحسدابات التدي سديتم تحميلهدا بالمبدالغ المحصدلة علدى مسدتوى كدل حسداب والعملدة وغيرهدا مد

 كما يلي:البيانات، ويتم استخدامها 
ائن في يستخدم هذا العمود لتحديد الحساب / الحسابات المعنية بعملية قبض مبالغ وتمثل الطرف الد رقم احلساب: -

عد بعمليات قبض النقدية، ويتم إدخال رقم الحساب في الحقل مباشرة أو تحديده من قائمة الحسابات التي تظهر 
 .عندما يكون المؤشر في هذا الحقل (F9)الض ز على 

 تلميح
 الحسابات التي يتم التعامل معها وتظهر في هذا الحقل هي الحسابات الفرعية.

ائمة قويتم تحديد العملة من  إليه،يستخدم هذا العمود لتحديد عملة الحساب التي سيتم توريد المبلغ  العملة: -
 العمالت التي تظهر بعد الض ز على السهم نهاية الحقل.

 تلميح
أحددهما يسدتخدم إلدخدال المبلدغ بالعملدة  حقدالن،أجنبية يظهر في حالة تحديد عملة 

 سعر التحويل. اآلخراألجنبية ويظهر في الحقل 
 ويتم تدوين البيان في هذا الحقل مباشرة. بالحساب،يستخدم هذا العمود إلدخال البيان الخاص  البيان: -

 تلميح
 يدان عمليدة سدابقة يستطيع المسدتخدم اسدتخدام  يدان عمليدة سدابقة، ويمكدن اختيدار أي 

( عندما يكون المؤشدر فدي حقدل البيدان، F9من القائمة التي تظهر بعد الض ز على )
ويشترط االستفادة مدن هدذه الميدزة أن يكدون مددير النظدام قدد قدام  تحديدد خيدار )إظهدار 

 قائمة البيان في القيود والسندات( في شاشة الخيارات في تهيئة إدارة الحسابات. 
ذا وال يظهر ه السا ق،يظهر في هذا العمود سعر صرف العملة التي تم تحديدها في حقل العملة  سعر التحويل: -

 الحقل إال إذا كان  العملة أجنبية.
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يتم و يستخدم هذا العمود إلدخال المبلغ الذي سيتم قبضه من قبل أمين الصندوق أو من البنا،  أجنبي:املبلغ  -
 ية.إدخال المبلغ إذا كان  العملة عملة أجنب

ا، من البن يستخدم هذا العمود إلدخال المبلغ الذي سيتم قبضه من قبل أمين الصندوق أو املبلغ بالعملة احمللية: -
ياو، وهو ظهر  لويتم إدخال المبلغ إذا كان  العملة محلية، أما إذا كان  العملة أجنبية فإن المبلغ بالعملة المحلية ي

 ر التحويل.سع× عبارة عن حاصل ضرب المبلغ األجنبي 
 تلميح

يسدتطيع المسدتخدم فدي حالدة العملدة األجنبيدة تعدديل المبلدغ فدي حقدل )المبلدغ بالعملدة 
المحليددة(، ووندداءو علددى هددذا التعددديل سدديقوم النظددام  تعددديل سددعر الصددرف مددع مراعدداة 
الحدددد األعلدددى والحدددد األدندددى لسدددعر التحويدددل، ويشدددترط لالسدددتفادة مدددن هدددذه الميدددزة أن 

قدددد قدددام  تحديدددد خيدددار )إدخدددال المقا دددل المحلدددي للمبلدددغ األجنبدددي يكدددون مددددير النظدددام 
 يدوياو( في شاشة الخيارات في تهيئة إدارة الحسابات.

شأة ويستخدم بحسه حاجة المن بالمبلغ،يستخدم هذا العمود لتحديد مركز التكلفة الذي سيحمل  مركز التكلفة: -
 للتعامل مع مراكز التكلفة.

ب عمود رقم العميل إذا كان الحساب المستخدم في السند حساب عمالء وهو الحسايظهر في هذا ال رقم العميل: -
ب يتم الذي تم روطه بالعميل في شاشة  يانات العمالء في نظام المبيعات وفي حالة ارتباط أكثر من عميل بالحسا

 تحديد رقم العميل من  ين العمالء، وال رض من تحديده التأثير على العميل بالمبلغ.

اب يظهر في هذا العمود رقم المورد إذا كان الحساب المستخدم في السند حساب موردين وهو الحس ملورد:رقم ا -
م ساب يتالذي تم روطه بالمورد في شاشة  يانات الموردين في نظام المشتريات وفي حالة ارتباط أكثر من مورد بالح

 .على المورد بالمبلغتحديد رقم المورد من  ين الموردين، وال رض من تحديده التأثير 

ال يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم الشيا، ويستخدم في حالة تحديد خيار )شيا متعدد( كي يتم إدخ رقم الشيك: -
 جبارياو إذاإويكون استخدامه  من حساب، أكثرالشيكات على مستوى كل حساب مع إمكانية تكرار رقم الشيا في 

 كان تاريخ استحقاق الشيا مؤجل.

ذا كان جبارياو إإويكون استخدامه  يستخدم هذا الحقل إلدخال تاريخ استحقاق الشيا المسحوب، تحقاق:تاريخ االس -
 تاريخ استحقاق الشيا مؤجل.

تستخدم هذه الخلية في حالة ما يكون المبلغ المسجل في سند القبض يخص حساب أحد العمالء، ويستخدم  تسديد: -
ة سندات تخص العميل الذي تم تحديده في عمود )العميل(، وومجرد ب رض توزيع المبلغ الدائن )المسدد( على عد

النقر عليه تظهر  شاشة )توزيع تسديدات العمالء( فيها جميع العمليات التي تم تسجيلها على العميل بالتفصيل مع 
المسجل في القيد نوع العملية ورقم الوثيقة ومبل ها بحيث يقوم المستخدم  تحديد الوثيقة المطلوب خصم المبلغ الدائن 

منها، وتستخدم هذه الطريقة في حالة عدم تحديد خيار )توزيع التسديدات  لياو( في شاشة خيارات النظام، أما في 
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حالة عدم تحديد ذلا الخيار وقام المستخدم  تحديد خلية )تسديد( سيقوم النظام بخصم المبلغ  لياو من أقدم مديونية 
 .ملية التوزيع من خالل شاشة التوزيعللعميل ووالتالي ال يحتاج إلى ع

 ستخدم هذا العمود إلدخال المحصل في حالة تعدد المحصلين في السند الواحد.ي :رقم احملصل -

  الشاشة. أسفل اإلجمالييظهر إجمالي حسابات الطرف الدائن المحلي في حقل  اإلمجايل: -

 / الحسابات الدائنة الذي يظهر في حقل يظهر في حقل )الفارق( الفارق  ين إجمالي مبالغ الحساب الفارق: -
 بيانات)اإلجمالي( السا ق ووين المبلغ المدين المحلي الذي تم إدخاله في حقل )المبلغ بالعملة المحلية( في ال

 األساسية أعلى الشاشة، للتأكد من أن المستخدم قد أدخل المبالغ المدينة والدائنة بطريقة صحيحة.

 تلميح
العمليددة إال إذا تسدداوى الطددرف المدددين المحلددي فددي البيانددات  لددن يسددمح النظددام بحفددظ

األساسدية لسددند الصددرف فددي أعلددى الشاشددة مدع إجمددالي الطددرف الدددائن المحلددي الددذي 
يظهددر فددي حقددل اإلجمددالي السددا ق إال فددي حالددة اسددتخدام خاصددية )سددند معلددق( التددي 

ح النظددام سدديتم شددرحها فيمددا بعددد، وفددي حالددة االسددتفادة مددن هددذه الخاصددية لددن يسددم
  ترحيل سند القبض إال إذا تساوى الطرفان المدين والدائن.

 يتم حفظ سند القبض  واسطة وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -
 تلميح

يدة يقوم النظام بإنشاء قيد يومية  ليداو لسدند القدبض وال تحتداج العمليدة إلدخدال قيدد يوم
 الي:في شاشة قيود اليومية ويظهر قيد سند القبض على النحو الت

 من حد / الصندوق / البنا
 إلى حد / العميل أو أي حساب من حسابات اإليرادات                         

لتقرير ووموجه هذا األمر يتم استعراض ا (،يتم طباعة سند القبض بعد حفظ العملية  واسطة األمر )طباعة طباعة: -
  ومن ثمة إرساله إلى الطابعة.

ر )القيد ز العملية يعمل النظام على توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام بمجرد حفظ  :القيد املايل -
 المالي(.

 ( في هذه الخلية للداللة على أن سند القبض النقدي قد تم ترحيله.تظهر إشارة ) السند مرحل: -
 نوع البيانات

 لطرف الدائن في الشاشة بإحدى طريقتين:يتم التعامل مع البيانات التفصيلية في سند القبض التي تتمثل بحسابات ا
م ت التي تطريقة اإلدخال اليدوي للبيانات التفصيلية في الشاشة تتم  نفس الخطوا يدوي:الطريقة األوىل: إدخال  -

 شرحها في البيانات التفصيلية لسند القبض السا ق.
تخدم إنزال  يانات حافظة القبض يستخدم هذا الخيار في حالة رغبة المس الطريقة الثانية: احلافظة اليومية: -

اليومية كبيانات تفصيلية لسند القبض، فإذا كان  المنشأة تتعامل مع حوافظ القبض اليومية يستطيع المستخدم إنزال 
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 يانات حافظة أو أكثر من حوافظ القبض وتحويلها إلى سند قبض، ويشترط لالستفادة من هذه الميزة أن يكون مدير 
ل  ها من خالل تحديد خيار )إنزال  يانات الحافظة اليومية في السندات( في شاشة الخيارات في النظام قد سمح العم

تهيئة إدارة الحسابات، علماو بأن هذه الخاليا ال تظهر في الشاشة إال إذا تم تحديد ذاك الخيار، كما يشترط لظهور 
عتماد، ووموجه تحديد هذا الخيار تظهر الحوافظ معتمدة من قبل المخول لهم باال  حوافظ القبض أن تكون تلا

شاشة جانبية كما في الشكل، من خالل هذه الشاشة يتم تحديد الحافظة أو الحوافظ التي يرغه بإنزالها في سند 
( مع القبض، ويتم اختيار الحوافظ  واسطة تحديد الخلية في عمود اختيار التي تتقاطع مع الحافظة بإشارة )

 و اختياري يدوي للحوافظ المطلووة من خالل تحديد الخيارات التي تظهر في الشاشة.إمكانية اختيار الكل أ

 
م وومجرد الض ز على زر )نقل البيانات( تظهر  يانات الحافظة في البيانات التفصيلية لسدند القدبض ومدا علدى المسدتخد

 إال استكمال إجراءات إصدار السند
 ترحيل الشيكات

ي بعض حاالته عن قبض نقدية إلى الصندوق، فالتأثير على الصندوق سيتم بمجرد إصدار قبض نقدية إلى البنا يختلف ف
فة سند القبض،  ينما في حالة الشيكات سيعتمد التأثير على البنا على تاريخ االستحقاق، ونظدراو لتلدا الخصوصدية تدم إضدا

ا يتناسدده مددع كددل حالددة وتتمثددل تلددا بعددض الخيددارات لطريقددة ترحيددل الشدديكات يختددار المسددتخدم أحدددها عنددد قددبض شدديا وومدد
 الخيارات بما يلي:

سند القبض على كل من حساب البنا   تأثيريستخدم هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغه  بتاريخ السند: -
 والحساب الدائن وإنشاء قيد محاسبي  تاريخ سند القبض ب ض النظر عن تاريخ االستحقاق.

ا سند القبض على كل من حساب البن  تأثيرإذا كان المستخدم يرغه  يستخدم هذا الخيار بتاريخ االستحقاق: -
تفظ والحساب الدائن وإنشاء قيد محاسبي  تاريخ استحقاق الشيا وليس  تاريخ سند القبض، بمعنى أن النظام سيح
ب سابسند القبض حتى يحل تاريخ االستحقاق سيقوم حينها سيقوم بإنشاء القيد المحاسبي ومن ثم التأثير على ح

 البنا والحساب الدائن.

بض يستخدم هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغه  توسيز أوراق الق ترحيل آيل: -توسيط حساب أوراق القبض  -
 سند القبض على كل من حساب البنا والحساب الدائن على مرحلتين: تأثيربحيث يتم 
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 :د قبض بقيبات الدائنة وعلى حساب أوراق اليقوم النظام في تاريخ السند بالتأثير على الحسا املرحلة األوىل
 محاسبي على النحو التالي:

 من حد / أوراق القبض
 إلى حد / اإليرادات / العميل ...الخ

 :اق ساب أور حيقوم النظام في تاريخ االستحقاق بالتأثير على حساب البنا وإل اء التأثير على  املرحلة الثانية
 بي علىق يقوم النظام  لياو وودون تدخل من المستخدم بإنشاء قيد محاسفبمجرد ما يحل تاريخ االستحقا القبض،

 النحو التالي:
 من حد / البنا

 إلى حد / أوراق القبض
 يستخدم هذا الخيار أيضاو عندما يرغه المستخدم  توسيز أوراق القبض وتتم نفس إدخال االستحقاق يدوي: -

 التأثيربلنظام أن الفارق  ين الطريقين أن الطريقة السابقة يقوم ااإلجراءات التي في الخيار السا ق )ترحيل  لي( إال 
ديددد دم  تحعلى البنا  تاريخ االستحقاق  لياو وودون تدخل من المستخدم،  ينما في هذه الطريقة يجه أن يقوم المستخ

 لشيكاتالمستحقة، واالشيكات التي تم تحصيلها فعال إلى البنا ويقوم  تحديد تلا الشيكات من خالل شاشة الشيكات 
أثير التي سيتم تحديدها في تلا الشاشة سيقوم النظام باعتبارها شيكات تم تنفيذها من البنا ومن ثم سيتم الت

 المحاسبي على البنا.

 تلميح
 أوراقب ددددرض االسددددتفادة مددددن توسدددديز حسدددداب أوراق القددددبض يجدددده ترميددددز حسدددداب )

 الحسابات.القبض( في شاشة الحسابات الوسيطة في تهيئة إدارة 
 طريقة الرتحيل

تم تاثير النظام على حساب البنا الذي يعتبر الطرف )المدين( في حركة سند القبض تم استعراضده فدي الفقدرة السدابقة، وسدي
لدى في هذه الفقرة استعراض طرق التاثير على الطرف )الدائن( في الشديكات اآلجلدة ومدا إذا كدان المسدتخدم يرغده بالتدأير ع

العميددل مباشددرة أم أندده يرغدده  توسدديز حسدداب مقبوضددات قيددد االسددتحقاق )شدديكات قددبض  جلددة( أو )شدديكات الطددرف الدددائن ك
 تح  التحصيل(، ويتيح النظام للمستخدم طريقتين للترحيل:

القبض  تستخدم هذه الطريقة إذا كان المستخدم يرغه  توسيز أوراق توسيط حساب أوراق وحيد:الطريقة األوىل:  -
تاريخ  أثير على حساب البنا سيكون  تاريخ االستحقاق  ينما التأثير على الطرف الدائن سيتم بمعنى أن الت فقز،

قرتين وتتم  نفس اإلجراءات التي تم استعراضها في الف فقز،السند وهذه الطريقة تحتاج إلى توسيز أوراق القبض 
 الثالثة والرابعة في ترحيل الشيكات.

 لى حسابتستخدم هذه الطريقة عندما ال يرغه المستخدم التأثير ال ع قاق:توسيط قيد االستحالطريقة الثانية:  -
قيد  ويرغه  توسيز كالو من أوراق القبض ومقبوضات الدائنة،حساب العميل أو حسابات اإليرادات  وال علىالبنا 

ريخ ئنة في تاووهذه الطريقة سيتم التأثير على حساب البنا وعلى الحسابات الدا (،االستحقاق )شيكات قبض  جلة
 االستحقاق  ينما سيتم في تاريخ السند تكوين قيد وسيز لمراقبة العملية على النحو التالي:
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 :سيتكون القيد المحاسبي  تاريخ السند على النحو التالي 
 من حد / أوراق القبض

 إلى حد / شيكات قبض  جلة )مقبوضات قيد االستحقاق(
   تكوين القيود التالي:أما في تاريخ االستحقاق سيقوم النظام 

  التأثير على البنا وعلى الحسابات الدائنة بالقيد التالي: :األولالقيد 
 من حد / البنا

 إلى حد / اإليرادات / العميل .....الخ
  النظام بعكس القيد الوسيز على الحسابات المدينة بالقيد التالي: سيقوم الثاني:القيد 

 االستحقاق( من حد / شيكات قبض  جلة )مقبوضات قيد
 إلى حد / أوراق القبض

 تلميح
علدى الطدرف  التدأثيرب رض االستفادة من توسيز حساب شيكات قدبض  جلدة وعددم 

إصدددددار سددددند قددددبض الشدددديكات يجدددده ترميددددز حسدددداب )مقبوضددددات قيددددد  أثندددداءالدددددائن 
 االستحقاق( في شاشة الحسابات الوسيطة في تهيئة إدارة الحسابات.

 تلميح
يخ اسددتحقاق فددي سددنوات قادمددة يقددوم النظددام  ترحيلهددا  ليدداو إلددى الشدديكات التددي لهددا تددار 

 السنة الجديدة.
: وظائف ومزايا أخرى لشاشة سندات القبض  ثالثا 

توجددد فددي النظددام بعددض المزايددا التددي تفيددد المسددتخدم أثندداء إدخددال سددندات القددبض وتسددهل لدده عمليددة االسددتخدام، تتمثددل هددذه 
 المزايا بما يلي:

عد يستخدم هذا الخيار عند رغبة المستخدم إنشاء سند قبض جديد من سند سا ق، وي دوري:إنشاء سند من سند  -
ي فخالها هذا اإلجراء ميزة من ميزات النظام في هذه الشاشة، فالسندات التي ي له عليها طابع التكرار التي تم إد

انات نزال  يإمن جديد يستطيع المستخدم النظام قد يحتاج المستخدم إلى تكرارها  ين الوق  واآلخر فبدالو من إدخالها 
ابات السند أو في المبالغ ومن سواءو في حس -إذا لزم األمر  –سند سا ق مشابه لهذا السند وإجراء بعض التعديالت 

ترته على (، ويثم حفظ تلا البيانات كسند جديد، فإذا كان المستخدم يرغه  ذلا يقوم  تحديد هذا الخيار بإشارة )
 يد تفعيل حقل )رقم المستند الدوري(.هذا التحد

 :يظهر هذا الحقل مفعالو إذا تم تحديد خيار )إنشاء سند من سند دوري(، ويستخدم ب رض  رقم السند الدوري
تحديد رقم سند القبض الذي يرغه المستخدم بإنزال  ياناته في الشاشة مكوناو منه سند جديد، ويتم تحديد رقم 

( عندما يكون المؤشر داخل الحقل، مع العلم بأنه F9التي تظهر بعد الض ز على )السند من الشاشة الجانبية 
سندات دورية، وومجرد تحديد رقم السند  أنهاال تظهر في هذا الحقل إال سندات القبض التي تم تحديدها على 

م بإجراء تظهر  ياناته في الشاشة ووحسه رغبة المستخدم إما أن يتم حفظ السند على هيئته وإما أن يقو 
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تعديالت على السند سواءو بالحذف أو اإلضافة سواءو في الحسابات أو في المبالغ ومن ثم حفظه  رقم سند 
  قبض جديد.

 تعدد املدين
يسددتخدم تبويدده تعدددد المدددين عنددد رغبددة المسددتخدم اسددتخدام أكثددر مددن حسدداب فددي الطددرف المدددين إلددى جاندده الصددندوق أو 

 خدام تبويه تعدد الدائن في سندات الصرف.البنا، ويستخدم  نفس طريقة است



 

 
فهرس 
  العودة للفهرس المحتويات

91 

  دليل المستخدم – 5بالس  المتكاملنظام  -إدارة الحسابات 

 الشيكات املستحقة
، تستخدم شاشة الشيكات المستحقة ب رض الرقابة على الشيكات اآلجلة سواءو كان  شيكات صرف أو قبض االستخدام:

ه عني هذوت وتستخدم لتوجيه النظام إما  تحصيل الشيا أو بإرجاعه، كما يمكن استخدامها لتمديد فترة استحقاق الشيكات،
ن ا تها مالشاشة بالشيكات اآلجلة الصادرة في سندات الصرف أو القبض كشيا وحيد للسند أما الشيكات المتعددة فسيتم رق
ل ا )إدخاشاشة )استحقاق الشيكات المتعددة(، وتتعامل هذه الشاشة مع الشيكات التي تم تحديد طريقة ترحيل الشيكات فيه

 اللشيكات التي تم فيها توسيز األوراق سواءو كان  أوراق قبض أو أوراق دفع، فمثل هذه ا االستحقاق يدوي( وهي الطريقة
اع ام بإرجيتأثر البنا بسندات الشيكات إال بعد تدخل المستخدم للتأكيد على الشيا تم تنفيذه بالفعل أو أن البنا قد ق

 .لنظام بالتأثير على حساب البناالشيا، وعملية تحصيل الشيكات المستحقة من هذه الشاشة تعنى توجيه ا

 

 طريقة استخدام الشاشة
 أوال : البيانات األساسية

تسدتخدم البياندات األساسددية ب درض المسداعدة فددي البحدث عددن الشديكات المسدتحقة المطلددوب إنزالهدا فدي الشاشددة، وتدتم عمليددة 
 البحث على النحو التالي:

 المستحقة التي تاريخ استحقاقها حتى هذا التاريخ.يستخدم هذا الحقل ب رض إنزال الشيكات  حىت تاريخ: -

 يتم تحديد نوع السندات  واحد من الخيارات التالية: نوع السند: -

 :يتم تحديد هذا الخلية في حالة رغبة المستخدم إنزال شيكات سندات الصرف. صرف 
 :يتم تحديد هذا الخلية في حالة رغبة المستخدم إنزال شيكات سندات القبض. قبض 

م يتم لتستخدم هذه الخلية في حالة رغبة المستخدم إنزال الشيكات المستحقة التي  الشيكات الغري مرحلة: عرض -
 بمعنى أن تأثيرات استحقاقها لم تتم على البنا. ترحيلها،

د تستخدم هذه الخلية ب رض إنزال الشيكات المستحقة، وهي الشيكات التي تم تحدي عرض الشيكات املستحقة: -
 إرجاعها وتعتبر جاهزة للترحيل. تحصيلها أو
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يستخدم زر )بحث( ب رض عرض  يانات الشيكات في الشاشة، فبمجرد النقر عليه تظهر الشيكات بحسه ما  حبث: -
 تم استخدامه في الفقرات السابقة.

: البيانات التفصيلية  ثانيا 
االىسدددتحقاق، ويدددتم العمدددل فدددي البياندددات تسدددتخدم البياندددات التفصددديلية ب دددرض تحصددديل الشددديكات أو إرجاعهدددا أو لتمديدددد فتدددرة 

 التفصيلية بعد الض ز على زر )بحث( كما يلي:
لا ت  تأثيريستخدم هذا العمود لتحديد الشيكات التي تأكد تحصيلها من قبل البنا ويرغه المستخدم  التحصيل: -

 ا الذي قام البناالشيكات على حساب البنا، ويقوم المستخدم  تحديد خلية )التحصيل( التي تتقاطع مع الشي
يتم  (، ويترته على هذا التحديد ظهور هذه الشيكات في شاشة )ترحيل الشيكات المستحقة( كي تحصيله بإشارة )
 على حساب البنا. التأثيرترحيلها ومن ثم 

دم عيستخدم هذا العمود في حالة قيام البنا بإرجاع الشيا ألي سبه من األسباب، وإرجاع الشيا يعني  إرجاع: -
ي شيا الذعلى حساب البنا، ويقوم المستخدم  تحديد خلية )إرجاع( التي تتقاطع مع ال التأثيرنفيذه ووالتالي عدم ت

تم قام البنا بإرجاعه، ويترته على هذا التحديد ظهور هذه الشيكات في شاشة )ترحيل الشيكات المرتجعة( كي ي
 ترحيلها ومن ثم عكس القيد المحاسبي للسند.

ظهر في ييستطيع المستخدم تمديد فترة استحقاق الشيا  واسطة تعديل تاريخ الشيا الذي  الستحقاق:متديد فرتة ا -
 عمود تاريخ التحصيل.

 يتمم حفظ اإلجراءات التي تم  في الشاشة  واسطة وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -

 تلميح
اإلجدددراءات التدددي تمددد  فدددي هدددذه الشاشدددة ال تدددؤثر مباشدددرة علدددى حسددداب البندددا، ويدددتم 

لتددأثير علدددى حسددداب البندددا بعدددد ترحيدددل الشدديكات المسدددتحقة التدددي تدددم تحصددديلها مدددن ا
شاشة ترحيل الشيكات المستحقة أو من خالل ترحيدل الشديكات المرتجعدة مدن شاشدة 
)ترحيدددل الشددديكات المرتجعدددة(، وال يمكدددن ترحيدددل الشددديكات المسدددتحقة إال بعدددد إجدددراء 

 الشيا من هذه الشاشة. إرجاععملية االستحقاق أو 
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 استحقاق الشيكات املتعددة
ف أو تستخدم شاشة استحقاق الشيكات المتعددة ب رض الرقابة على الشيكات اآلجلة سواءو كان  شيكات صر  االستخدام:

ر قبض وهي الشيكات المتعددة في السند الواحد، وكما عرفنا في سندات الصرف وسندات القبض بانه من الممكن تحري
ة للسند الواحد، فالسندات ذات الشيا الوحيد سيتم مراقبة تحصيلها من البنا من شاش شيا وحيد أو شيكات متعددة

ام إما الشيكات المستحقة  ينما السندات متعددة الشيكات سيتم مراقبة تحصيلها من هذه الشاشة، وتستخدم لتوجيه النظ
 ات التي، وتتعامل هذه الشاشة مع الشيك تحصيل الشيا أو بإرجاعه، كما يمكن استخدامها لتمديد فترة استحقاق الشيكات

وراق أ كان  تم تحديد طريقة ترحيل الشيكات فيها )إدخال االستحقاق يدوي( وهي الطريقة التي تم فيها توسيز األوراق سواءو 
 ملشيا تقبض أو أوراق دفع، فمثل هذه الشيكات ال يتأثر البنا بسندات الشيكات إال بعد تدخل المستخدم للتأكيد على ا
م ه النظاتنفيذه بالفعل أو أن البنا قد قام بإرجاع الشيا، وعملية تحصيل الشيكات المستحقة من هذه الشاشة تعنى توجي

 .بالتأثير على حساب البنا

 
 طريقة استخدام الشاشة
 أوال : البيانات األساسية

تم عدددة المطلدوب إنزالهدا فدي الشاشدة، وتدتستخدم البيانات األساسية ب رض المساعدة في البحث عن الشيكات المسدتحقة المت
 عملية البحث على النحو التالي:

 ن.تستخدم هذه الحقول ب رض إنزال الشيكات المستحقة خالل فترة ما  ين التاريخي من تاريخ / إىل تاريخ: -

 يتم تحديد نوع السندات  واحد من الخيارات التالية: نوع السند: -

 :رغبة المستخدم إنزال شيكات سندات الصرف. يتم تحديد هذا الخلية في حالة صرف 
 :يتم تحديد هذا الخلية في حالة رغبة المستخدم إنزال شيكات سندات القبض. قبض 

الزر  يتم توجيه النظام بإنزال الشيكات المستحقة بحسه البيانات المحددة في الفقرات السابقة  واسطة إنزال: -
 )إنزال(.
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: البيانات التفصيلية  ثانيا 

البياندددات التفصددديلية ب دددرض تحصددديل الشددديكات أو إرجاعهدددا أو لتمديدددد فتدددرة االىسدددتحقاق، ويدددتم العمدددل فدددي البياندددات  تسدددتخدم
 التفصيلية بعد الض ز على زر )إنزال( كما يلي:

لا ت  تأثيريستخدم هذا العمود لتحديد الشيكات التي تأكد تحصيلها من قبل البنا ويرغه المستخدم  التحصيل: -
 ساب البنا، ويقوم المستخدم  تحديد خلية )التحصيل( التي تتقاطع مع الشيا الذي قام البناالشيكات على ح
يتم  (، ويترته على هذا التحديد ظهور هذه الشيكات في شاشة )ترحيل الشيكات المستحقة( كي تحصيله بإشارة )
 على حساب البنا. التأثيرترحيلها ومن ثم 

دم عقيام البنا بإرجاع الشيا ألي سبه من األسباب، وإرجاع الشيا يعني يستخدم هذا العمود في حالة  إرجاع: -
 شيا الذيويقوم المستخدم  تحديد خلية )إرجاع( التي تتقاطع مع ال البنا،على حساب  التأثيرتنفيذه ووالتالي عدم 

م رتجعة( كي يتقام البنا بإرجاعه، ويترته على هذا التحديد ظهور هذه الشيكات في شاشة )ترحيل الشيكات الم
 ترحيلها ومن ثم عكس القيد المحاسبي للسند.

ظهر في ييستطيع المستخدم تمديد فترة استحقاق الشيا  واسطة تعديل تاريخ الشيا الذي  متديد فرتة االستحقاق: -
 عمود تاريخ التحصيل.

 يتمم حفظ اإلجراءات التي تم  في الشاشة  واسطة وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -

 تلميح
جراءات التي تم  في هذه الشاشة ال تؤثر مباشرة علدى حسداب البندا، حيدث يدتم اإل

التددأثير علدددى حسددداب البندددا بعدددد ترحيدددل الشدديكات المسدددتحقة التدددي تدددم تحصددديلها مدددن 
شاشة ترحيل الشيكات المستحقة، أو من خالل ترحيل الشيكات المرتجعة من شاشدة 

 )ترحيل الشيكات المرتجعة(.
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 ءتوزيع تسديدات العمال
 تسديدها تستخدم شاشة توزيع تسديدات العمالء إذا كان  المنشأة ترغه  توزيع المبالغ التي يقوم العميل  االستخدام:

أو من  سواءو تم التسديد  واسطة سندات قبض أو قيود يومية أو من مردودات فواتير مبيعات سنة حالية أو سنوات سابقة
و بيعات أأنها تكون  من أكثر من عملية سواءو كان  تلا العمليات فواتير م رصيد افتتاحي، فمديونية العميل في ال اله

ي فلتقسيز اقيود يومية أو غيرها من المستندات، كما أن الفواتير اآلجلة التي على العميل  قد تكون دخل  في إطار نظام 
ل ه العميمكن توزيع المبلغ الذي سددفواتير المبيعات، ومن خالل هذه الشاشة التي يرجع استخدامها إلى رغبة المنشأة ي

ة أو من كثر من فاتورة أو على أكثر من مستند، بمعنى أنه يمكن تخفيض أي سداد يقوم به العميل من مديونية معينأعلى 
لى عدة مديونيات، ومن خالل هذا التوزيع تستطيع المنشأة معرفة  يانات تسديد عمالئها على مستوى كل مديونية وع

 اط ومعرفة تواريخ سدادها ووالتالي معرفة المديونية ال ير مسددة.مستوى األقس
 ات،الحساب ويعتمد استخدام هذه الشاشة على عدم تحديد خيار )توزيع التسديدات  لياو( في شاشة الخيارات في تهيئة إدارة

 يات العميللى مديونع المبلغ المسدد عالنظام سيقوم  لياو  توزي أنفإذا كان مدير النظام قد قام  تحديد هذا الخيار فهذا يعني 
تخدم احاو للمسأما إذا لم يتم تحديد ذاك الخيار فسيكون مت الشاشة،المديونية ووالتالي ال يمكن استخدام هذه  أقدميةبحسه 

 من خالل استخدام هذه الشاشة توزيع المبلغ المسدد على مديونيات العميل.
ض أو لصالحه سواءو تم  عملية التسديد بموجه سند قب وإثباتهميل للمبلغ ويأتي استخدام هذه الشاشة بعد تسديد الع
 .بموجه قيد يومية أو غيرها من المستندات

 

 طريقة استخدام الشاشة
 أوال : البيانات األساسية

تسدددتخدم البياندددات األساسدددية ب دددرض تحديدددد العميدددل وحسددداب العميدددل وندددوع السدددند الدددذي سددددد بموجبددده العميدددل المبلدددغ وندددوع 
 المديونيات التي سيتم توزيع المبلغ المسدد عليها، ويتم تحديد تلا البيانات على النحو التالي:
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يد يتم تحدو  المبلغ،يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع المستند الذي قام العميل بموجبه  تسديد  نوع املستند الدائن: -
ا أن فإذا افترضن الحقل،ز على السهم نهاية نوع السند من األنواع التي تظهر في القائمة التي تنسدل بعد الض 

 العميل قام  تسديد المبلغ بموجه سند قبض يتم تحديد نوع المستند في هذا الحقل )سند قبض(.

 تلميح
يستطيع المستخدم فتح هذه الشاشة واالنتقدال إليهدا مدن شاشدات المسدتندات التدي يدتم 

ة سددندات القددبض أو شاشددة المبلددغ المسدددد للعميددل سددواءو مددن شاشدد إثبدداتمددن خاللهددا 
قيود اليوميدة، فبمجدرد اسدتخدام خليدة )تسدديد( فدي تلدا الشاشدات تظهدر هدذه الشاشدة 

 مباشرة كنوع من التسهيل للمستخدم القيام  توزيع تسديدات العمالء.
ن ذا كاإ وتحديد ما السا ق،يتم تحديد نوع السند بحسه نوع المستند المدين الذي تم تحديده في الحقل  نوع السند: -

 نقدي أو  نكي.

يد رقم يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم المستند الذي يرغه المستخدم  توزيع قيمته، كما يمكن تحد رقم املستند: -
 ( عندما يكون المؤشر داخل الحقل.F9المستندات التي تظهر  واسطة ) أرقامالمستند من قائمة 

ا لرقم كماتم تحديده في حقل )رقم المستند( السا ق، ويظهر  يظهر في هذا الحقل  لياو تاريخ السند الذي التاريخ: -
 أدخل في شاشة السند.

م يظهر في هذا الحقل  لياو رقم واسم العميل كما أدخل في شاشة السند لنفس رق رقم / اسم حساب العميل: -
 المستند السا ق.

  س رقم المستند السا ق.يظهر في هذا الحقل  لياو مبلغ السند كما أدخل في شاشة السند لنف املبلغ: -

 يظهر في هذا الحقل  لياو رقم العميل كما أدخل في شاشة السند لنفس رقم المستند السا ق. رقم العميل: -

لغ على يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع المستند المدين الذي سيقوم المستخدم  توزيع المب نوع املستند املدين: -
 أقساط فواتير المبيعات ووالتالي سيتم تحديد )فاتورة مبيعات(.التوزيع سيتم على  أنمستنداته، ونفترض 

لنظام ايستخدم هذا الحقل لتحديد تاريخ لحصر أقساط المستندات المستحقة على العميل، وسيقوم  حىت تاريخ قسط: -
ذا هق حتى بإنزال المستندات باألقساط المستحقة الخاصة بالعميل للنوع المحدد في حقل )نوع المستند المدين( السا 

 التاريخ.

: البيانات التفصيلية و  توزيع التسديدات طرقثانيا 
تند يد المستتم عملية توزيع التسديدات بعد أن يكون المستخدم قد قام بإدخال البيانات األساسية أعلى الشاشة، فبعد تحد

ير يع فواتومجرد االنتقال تظهر جمالمدين الذي افترضنا أنها فاتورة مبيعات وتحديد التاريخ في حقل )حتى تاريخ قسز( و 
تند حيث تظهر  يانات نوع المس المبيعات اآلجلة الخاصة بالعميل حتى التاريخ المحدد في القسم األسفل من الشاشة

د في عمو  التوزيعوصافي المبلغ واسم العميل ورقم وتاريخ ومبلغ القسز في الحقول المخصصة لها  لياو ومن ثم تتم عملية 
 :ةالتالي الطرق عبر  سددالمبلغ الم
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 قساطاألتوزيع يدوي: يستخدم هذا الخيار في حالة رغبة المستخدم توزيع المبلغ المسدد على  الطريقة األوىل: -
ل قسز كأمام  المستحقة يدوياو، بمعنى أن يقوم المستخدم بكتابة المبلغ الذي سيقوم  توزيعه في عمود )المبلغ المسدد(

ن جزء م لطريقة في الحاالت التي يتم توزيع السداد حسه االتفاق مع العمالء أو إلخالءبشكل يدوي، وتستخدم هذه ا
 المطلوب.العهد المتعددة على موظفي المشتريات وغيرها من الحاالت، مع إمكانية تسديد مبلغ أقل من القسز 

على  المسدد ام  توزيع المبلغتوزيع  لي: يستخدم هذا الخيار في حالة رغبة المستخدم توجيه النظ الطريقة الثانية: -
سه دول بحالمستحقة  لياو، بمعنى أن النظام سيقوم  لياو  توزيع المبلغ على المستندات التي تظهر في الج األقساط

ات من أقدمية تاريخ المديونية، ويستطيع المستخدم التدخل بعد التوزيع اآللي حيث يمكن أن يستثني بعض المستند
 مستندات ويقوم عوضاو عنها بالتسديد لمستندات أخرى، فإذا كان يرغه باستثناء أحدعملية التسديد لبعض ال

شارة د من إالمستندات من التوزيع الذي تم بحسه األقدمية يقوم بإل اء  تحديد خلية )توزيع( التي تتقاطع مع المستن
( وكمثال على ذلا نفترض أن عدد فواتير المبيعات التي ظهرت في الجدول عشر ،) فواتير ووموجه التوزيع

قوم يلثالث اآللي تم التوزيع على السبع الفواتير أو األقساط األولى، فإذا كان المستخدم يرغه باستثناء المستند ا
لى المستند ع( من خلية )توزيع(، ويترته على هذا أن النظام سيقوم  توزيع المبلغ الذي كان موزعاو بإل اء إشارة )

 لمستندات التالية للمستند السابع.الثالث وتوزيعه على ا

 تلميح
يجدده أن يتطددا ق إجمددالي المبددالغ المسددددة التددي تظهددر فددي حقددل )اإلجمددالي( أسددفل 

 الشاشة مع مبلغ المستند الذي يظهر في حقل )المبلغ( أعلى الشاشة. 
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 االشعارات
ية  في عملنة أو المدينة والدائنة معاو إلصدار وتحرير اإلشعارات المدينة أو الدائ اإلشعاراتتستخدم شاشة  االستخدام:

جبها أنها رهم بمو واحدة، ويقصد باإلشعارات المدينة والدائنة تلا الخطابات التي توجهها المنشأة إلى المدينين والدائنين تشع
اتهم ابستقوم بقيد مبالغ لصالحهم أو عليهم مقا ل  يع سلعة أو أداء خدمة أو تصويه لعمليات محاسبية سابقة ووأن حس

 ستتأثر لدينا بالزيادة أو بالنقص.
أثير فإذا كان التأثير خصم من مديونية عميل أو إضافة إلى رصيد مورد تقوم  تحريدر وإرسدال إشدعار دائدن، أمدا إذا كدان التد

 زيادة المديونية لعميل أو تخفيض رصيد أحد الموردين فإننا نقوم بإرسال إشعار مدين.
 ة األفرادأية تأثيرات محاسبية كما هو الحال في السندات والفواتير كونها تعبر عن إحاط اإلشعاراتوال يترته على تلا 

لالزمة راءات اوالجهات المدينة والدائنة علماو بأن المنشأة ستقوم بقيد مبالغ لصالح تلا الجهات ب رض قيامها باتخاذ اإلج
 . لية المحاسبي ووموجبها يمكن تحرير قيود يومية ، كما أنها تعتبر وثائق مساعدة لتسيير العملاإلشعاراتحيال تلا 

 
 طريقة استخدام الشاشة
 أوال : البيانات األساسية

ب ثلة بالحساة المتمتتمثل البيانات األساسية لإلشعارات المدينة والدائنة  نوع اإلشعار وتاريخ ورقم اإلشعار والبيانات المالي
 د الض ز على )إضافة( على النحو التالي:والعملة، ويتم استخدام حقول تلا البيانات بع

 حرير اإلشعار.تاريخ يوم ت -لياو   -يظهر في هذا الحقل  التاريخ: -

 حديد أحديتم من خالل هذه الخيارات تحديد نوع اإلشعار الذي يرغه المستخدم بإصداره حيث يقوم  ت نوع اإلشعار: -
 الخيارات التالية:

 :إصدار إشعار دائن إل الغ أحد الدائنين بأن المنشأة ستقوم بقيد مبلغ  يتم تحديد خيار )دائن( في حالة دائن
 كخطألصالح ذلا الدائن مقا ل شراء سلعة أو أداء خدمة قام  ها الدائن أو تصويه في عمليات مالية سابقة 
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لمنشأة في  يانات فاتورة مشتريات وغيرها من الحاالت المماثلة كي تقوم الجهة الدائنة بإثبات المبلغ على ا
 اإلشعار. بموجه هذا

 :قيد بيتم تحديد خيار )مدين( في حالة إصدار إشعار مدين إل الغ أحد المدينين بأن المنشأة ستقوم  مدين
 في  يانات كخطأمبلغ على ذلا المدين مقا ل  يع سلعة أو أداء خدمة أو تصويه في عمليات مالية سابقة 

 ذاموجه هكي تقوم الجهة المدينة بإثبات المبلغ لصالح المنشأة ب فاتورة مبيعات وغيرها من الحاالت المماثلة
 اإلشعار.

 :لغ قيد مبابيتم تحديد هذا الخيار في حالة إشعار أحد المدينين أو الدائنين بأن المنشأة ستقوم  مدين / دائن
 احد.لصالحهم )دائنة( ومبالغ أخرى سيتم قيدها عليهم )مدينة( وسستم هذه العملية بموجه إشعار و 

ت تسلسالو ويمنح النظام كل نوع من أنواع اإلشعارا لإلشعارات،يظهر في هذا الحقل الرقم التسلسلي  :اإلشعاررقم  -
  مستقالو عن النوع اآلخر.

لحقل يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب الذي سيوجه له اإلشعار، ويتم كتابة رقم الحساب مباشرة في ا احلساب: -
  (.F9سطة )كما يمكن البحث عنه  وا

ائمة يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة المبلغ الذي سيتم  ها إصدار اإلشعار، ويتم تحديد العملة من ق العملة: -
 عندما يكون المؤشر داخل الحقل. F9العمالت التي تظهر بعد الض ز عل 

: البيانات التفصيلية  ثانيا 

وتحديد نوع  لمبلغ وويان كل مبلغ وروز المبلغ بعميل أو مورد،تتمثل البيانات التفصيلية لإلشعارات المدينة والدائنة با
 االشعار إذا كان نوع االشعار )مدين / دائن( وتستخدم تلا البيانات على النحو التالي:

 .اإلشعاريستخدم هذا لعمود لتدوين البيان الخاص بمبلغ البيان:  -
ثر من في أك اإلشعارتطيع المستخدم تفصيل مبلغ ، ويساإلشعاريستخدم هذا العمود إلدخال مبلغ  املبلغ احمللي: -

بية األجن سجل إذا كان يحتاج لتدوين  يان لكل مبلغ على حدة، وإذا كان  العملة أجنبية يتم إدخال المبلغ بالعملة
 وسيظهر المبلغ في هذا الحقل  ناءو على سعر الصرف.

 ة وما إذاين / دائن( ويستخدم لتحديد نوع العملي)مد اإلشعاريظهر هذا العمود في حالة تحديد نوع  نوع اإلشعار: -
 الواحد. اإلشعاركان النوع مدين أو دائن مع إمكانية استخدام النوعين في 

 يتم حفظ البيانات في الشاشة  واسطة وسائل الحفظ المختلفة. حفظ: -
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 التسويات البنكية
 تإثباة تسوية البنوك التي من خاللها يتم تستخدم شاشة التسويات البنكية ب رض إصدار وتحرير مذكر  االستخدام:

 ن( ووينالفوارق التي تظهر  ين سجالت المنشأة ووين كشف البنا  ناءو على مطابقة رصيد البنا في دفاتر المنشأة )مدي
 دون علمرصيد المنشأة في دفاتر البنا )دائن(، وتنشأ تلا الفوارق نتيجة تسجيل البنا مبالغ لصالح أو على المنشأة  
غ في اة مبالالمنشاة كالمصاريف البنكية والعموالت وغيرها من المبالغ، كما يمكن أن تنشأ تلا الفوارق بسبه تسجيل المنش
د اشة قيو شحساب البنا لديها  دون علم البنا، ووموجه هذه المذكرة يمكن تسوية تلا الفوارق  لياو بإنزال  ياناتها في 

 .حاسبيةاليومية وعكس تلا الفوارق في قيود م

 
 طريقة استخدام الشاشة
 أوال : البيانات األساسية

اتر ا في دفتتمثل البيانات األساسية لمذكرات التسويات البنكية بالبنا الذي ستجرى له مذكرة تسوية ورصيد كالو من البن
لى النحو عدامها ة، ويتم استخالمنشأة ورصيد المنشأة في دفاتر البنا والعملة والبيانات االساسية األخرى كرقم وتاريخ المذكر 

 التالي:
قاماو لبنكية أر اويمنح النظام مذكرات التسويات  البنكية،يظهر في هذا الحقل  لياو رقم مذكرة التسويات  رقم التسوية: -

 تسلسلية.

 .تاريخ اليوم - لياو  -يظهر في هذا الحقل  التاريخ: -
صدة ر مذكرة تسوية لمعالجة الفوارق  ين أرصدته وأر يستخدم هذا الحقل لتحديد البنا الذي سيتم إصدا البنك: -

 المنشأة.

 أة.يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة البنا التي سيتم تسوية أرصدتها  ين دفاتر البنا ودفاتر المنش العملة: -
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 تلميح
يتم إصدار مذكرة تسوية  نكية على مستوى كل عملة في حالة ما يكون للبندا أكثدر 

 من عملة.
 لمحلية.يظهر في هذا الحقل  لياو سعر تحويل العملة التي تم تحديدها في الحقل السا ق للعملة ا :سعر التحويل -

لسا ق، في هذا الحقل  لياو رصيد البنا في النظام بالعملة المحددة في حقل العملة ا ريظه النظام:الرصيد يف  -
 ويظهر الرصيد كرصيد لعمليات البنا التي نفذت في النظام.

 يظهر في هذا الحقل رصيد عملة البنا بالعملة المحلية. لي:املبلغ احمل -

م هذا الحقل إلدخال رصيد المنشأة الذي ظهر في كشف البنا لعملة البنا التي ت ميستخد البنك:الرصيد يف  -
 تحديدها في حقل العملة.

نا، يد في كشف البيظهر في هذا الحقل  لياو الفارق  ين الرصيد في النظام ووين الرص الفارق بعملة البنك: -
 ويظهر الرصيد بعملة البنا المحددة في حقل العملة.

 يظهر في هذا الحقل الفارق بالعملة المحلية للمنشأة. الفارق حملي: -

 يستخدم هذا الحقل لتدوين  يان العملية. البيان: -

: البيانات التفصيلية  ثانيا 
أة ي المنشفوية وستحمل بالفوارق التي ظهرت  ين رصيد البنا تتمثل البيانات التفصيلية بالحسابات التي ستستخدم في التس

نشير   نا أن ووين كشف البنا وتحديد ما إذا كان  العملية مدينة أو دائنة، وقبل الشروع في شرح البيانات التفصيلية يجدر
 إلى أن رصيد البنا في المنشأة قد يكون أكبر أو أص ر من الرصيد الذي يظهر في كشف البنا.

ق ن الفار يستخدم هذا العمود لتحديد رقم الحساب أو الحسابات التي سيتم تحميلها بالفارق أو بجزء م احلساب: رقم -
 المصاريف البنكية. أوكحساب العموالت البنكية 

 يتم إدخال باقي البيانات التفصيلية كتحديد العملة والمبلغ وغيرها من البيانات. -
 ي:دائنة وعلى النحو التال أويد نوع العملية وما إذا كان  مدينة يستخدم هذا العمود لتحد نوع العملية: -

 :لمبلغ إذا كان الرصيد في كشف البنا أكبر من الرصيد في دفاتر المنشأة )الرصيد في النظام( أي أن ا مدين
د كقيها مسجل في البنا وغير مسجل في النظام يتم تحديد نوع العملية )مدين(، بمعنى أن العملية إذا تم إنزال

  يومية سيظهر البنا مديناو والحسابات التي تم إدخالها في الشاشة دائنة.
 :لمبلغ إذا كان الرصيد في دفاتر المنشأة )الرصيد في النظام( أكبر من الرصيد في كشف البنا أي أن ا دائن

 زالهاإذا تم إن بمعنى أن العملية (،مسجل في النظام وغير مسجل في كشف البنا يتم تحديد نوع العملية )دائن
 كقيد يومية سيظهر البنا دائناو والحسابات التي تم إدخالها في الشاشة مدينة.

 ق يتم معالجة الفارق بحيث يتساوى إجمالي مبالغ الحسابات في الجدول مع الفارق في أعلى الشاشة بحيث يتطا -
 إجمالي المحلي مع الفارق المحلي واإلجمالي األجنبي مع الفارق األجنبي.
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مية ود اليو يتم تحديد هذه الخلية إذا كان المستخدم يرغه بإنزال التسوية في شاشة قي إنزال التسوية يف القيود: -
 وعكسها كقيد يومية.

ي لتسوية فتستخدم هذه الخلية العتماد التسوية، ويترته على هذا االعتماد ظهور رقم ا اعتماد التسوية البنكية: -
 شاشة قيود اليومية.

 ظ البيانات  واسطة وسائل الحفظ المتاحةيتم حف حفظ: -
 تلميح

 ال يمكن تعديل أو حذف التسويات التي يتم إنزالها في قيود اليومية.
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 كرت تسويق
ات في المنشآت التي تقوم بعملية تسويق بضائع لل ير كبيع الفواكه والخضرو  كرت تسويقتستخدم شاشة  االستخدام:

يث يتم خالل الشاشة إثبات عمليات البيع للعمالء  دون التعامل مع األصناف ح والدجاج وغيرها من المنتجات، ويتم من
ع عمالء مإثبات العملية بموجه قيد يومية تحدد في الكميات سواءو الكميات المستلمة من المورد أو الكميات المباعة لل

 .إمكانية إضافة أية حسابات للقيد كأن يتم إثبات أجور نقل أو مصاريف أخرى وغيرها

 

 طريقة استخدام الشاشة
 أوال : البيانات األساسية

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:
 يوم حركة قيد اليومية. تاريخ -لياو   -يظهر في هذا الحقل  التاريخ: -

تخدم د( ويسفي القيو  يظهر هذا الحقل مفعالو  ناءو على استخدام خيار )استخدام أنواع الوثائق نوع / اسم املستند: -
  (.قيد اليومية) كرت التسويق لتحديد نوع مستند

 .(يد اليومية)ق التسلسلي لكرت التسويق الرقم –  لياو  –يظهر في هذا الحقل  :داملستنرقم  -
أثناء  يعتبر هذا الحقل اختياري، ويستخدم إلدخال المرجع لقيد اليومية ب رض سهولة الرجوع للقيد رقم املرجع: -

 ، ويمكن في هذا الحقل استخدام كالو من الحروف واألرقام.البحث

 بالعملة المحلية. )القيد( يستخدم هذا الحقل إلدخال إجمالي مبلغ القيد إمجايل املبلغ: -

 تلميح
يسددتخدم حقددل إجمددالي المبلددغ السددا ق ب ددرض فددرض رقابددة علددى المبددالغ التددي سدديتم إدخالهددا 

أن يتسداوى إجمدالي المبلدغ بالعملدة المحليدة فدي  في طرفي القيد المدين والدائن، حيث يجه
 هذا الحقل مع كل من إجمالي المدين بالعملة المحلية وإجمالي الدائن بالعملة المحلية.

 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المزرعة التي سيتم التسويق لمنتجاتها وهو حقل اختياري. :املزرعة -
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لبيان البائع التي سيتم التسويق له، وسيتم إظهار االسم كجزء من اسم ايستخدم هذا الحقل إلدخال  :اسم البائع -
 .على مستوى الحسابات في البيانات التفصيلية

 اسم الصنف الذي سيتم تسويقه، وسيتم إظهار الصنف كجزء من البيانيستخدم هذا الحقل إلدخال  :اسم الصنف -
 .على مستوى الحسابات في البيانات التفصيلية

 هذا الحقل لتحديد المورد الذي سلم البضاعة للمنشأة ب رض توزيها. خدميست رقم املورد: -

 يستخدم هذا الحقل إلدخال الكمية المستلمة من المورد. الكمية املستلمة: -

 يستخدم هذا الحقل إلدخال الكميات التالفة إن وجدت. الكمية التالفة: -

 لعملية التسويق.يستخدم هذا الحقل إلدخال صافي الكمية الصالحة  صايف الكمية: -

 يتم قيدهسيستخدم هذا الحقل إلدخال صافي مبلغ الكمية الصالحة لعملية التسويق، وهو المبلغ الذي  صايف املبلغ: -
 لصالح المورد.

 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم السائق وهو حقل اختياري. السائق: -
 .التسويق( )كرت يستخدم هذا الحقل إلدخال البيان الخاص بقيد اليومية البيان: -
ن ميستخدم هذا الخيار في حالة رغبة المستخدم إضافة المبلغ في الجانه الدائن  االحتساب للطرف الدائن: -

بة السعر يظهر في الجانه المدين عند عملية التوزيع كي يتم مراق× القيد، فاالفتراضي أن حاصل ضرب الكمية 
هذا  ستخدامغبة التأثير على الجانه الدائن يقوم المستخدم باالكميات التي تم تسليمها للعمالء، إال أنه في حالة ر 
د السعر سيظهر في الجانه الدائن، وتستخدم هذه الحالة عن× الخيار، وسيترته على ذلا أن حاصل ضرب الكمية 

 استالم البضاعة من المورد أو عند رد بضاعة من قبل العميل.

 تلميح
 ( قبل إدخال الحسابات التي لها عالقة بالكميات.يجه استخدام هذا الخيار وتحديده بإشارة )

 لكروت التسويق وظائف أخرى
تحديددد نددوع أو أكثددر مددن تلددا األنددواع ب ددرض أداء وظددائف محددددة للقيددد،  مددن خاللهددا خيددارات فددي الشاشددة يمكددن تظهددر عدددة

 ويمكن للمستخدم استخدام تلا األنواع والخيارات على النحو التالي:
صد ويق دورياو،ذه الخلية لتحديد ما إذا كان المستخدم يرغه بأن يكون هذا الكرت كرتاو تستخدم ه دوري: كرت -

يده فمثل هذا الكرت يستطيع المستخدم تحد متكررة،بالكرت الدوري الكرت الذي يحتاج المستخدم إلصداره بصورة 
 الكرت،كرت جديد من هذا ويترته على هذا التحديد إمكانية إصدار  مرة،على أنه كرت دوري عند إصداره ألول 

عند إصدار كرت جديد مع إمكانية تعديل  يانات  –كرت دوري  –الكرت  إنزال  ياناتبمعنى أن المستخدم يستطيع 
 ووهذه الطريقة يوفر المستخدم الوق  والجهد الذي يست رقه في إصدار كرت جديد. الجديد،الكرت 

وتعليقه، فإذا كان  كرتفي حالة حاجة المستخدم حفظ  تستخدم هذه الخلية معلق(: كرتحتت االنتظار ) كرت -
غير متزن في  كرتوال يرغه  ترحيله ألي سبه من األسباب كأن يتم حفظ  كرت تسويقالمستخدم يرغه بحفظ 

جانبيه المدين والدائن بصورة مؤقتة أو قد يكون متزن ولكن الوثائق الثبوتية غير مكتملة يقوم  تحديد هذه الخلية، 
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على حالته  ينما ال يسمح  ترحيله إال بعد إل اء هذا التحديد،  الكرتعلى هذا التحديد سماح النظام بحفظ ويترته 
الكرت واستكمال إجراءات ومن ثم يستطيع العودة لهذا الكرت وتستخدم هذه الميزة ب رض السماح للمستخدم حفظ 

 .إصداره
 تلميح

 فإذا تم استخدام هذه  (،تظارال يسمح النظام  ترحيل الكرت إذا كان )تح  االن
ت الميزة يجه على المستخدم إل اء تحديد هذا الخيار بعد االنتهاء من إدخال الكر 

 بصورة كاملة كي يتم ترحيله.
  تح  االنتظار( إال بعد  كروتال يسمح النظام بإقفال الشهر الذي صدرت فيه(

 وإنهاء حالة تح  االنتظار. الكروتتلا  استكمال
 يستخدم هذا الخيار عند رغبة المستخدم إنشاء كرت تسويق جديد من :سابق دوري كرتمن  يدكرت جدإنشاء  -

د قلنظام كرت دوري سا ق، ويعد هذا اإلجراء ميزة من ميزات النظام في هذه الشاشة، فالكروت التي تم إدخالها في ا
ات كرت يستطيع المستخدم إنزال  يانيحتاج المستخدم إلى تكرارها  ين الوق  واآلخر فبدالو من إدخالها من جديد 

راف القيد أو في المبالغ أو في سواءو في أط -إذا لزم األمر  –سا ق مشابه لهذا الكرت وإجراء بعض التعديالت 
شارة الكميات ومن ثم حفظ تلا البيانات ككرت جديد، فإذا كان المستخدم يرغه  ذلا يقوم  تحديد هذا الخيار بإ

( ويترته على هذا ،).)التحديد تفعيل حقل )رقم المستند الدوري 

(، سا ق دوري  كرتمن  كرت جديديظهر هذا الحقل مفعالو إذا تم تحديد خيار )إنشاء  رقم املستند الدوري: -
د، جدي كرتالذي يرغه المستخدم بإنزال  ياناته في الشاشة مكوناو منه  كرت التسويق ويستخدم ب رض تحديد رقم

أو  ل( عندما يكون المؤشر داخل الحقF9من الشاشة الجانبية التي تظهر بعد الض ز على ) الكرتويتم تحديد رقم 
 كروت أنهاالتي تم تحديدها على  كروت التسويق، مع العلم بأنه ال تظهر في هذا الحقل إال بإدخال الرقم مباشرة

 على الكرتإما أن يتم حفظ تظهر  ياناته في الشاشة ووحسه رغبة المستخدم  الكرتدورية، وومجرد تحديد رقم 
ي أو ف غهيئته وإما أن يقوم بإجراء تعديالت على القيد إما بالحذف أو اإلضافة سواءو في الحسابات أو في المبال

  جديد. كرت تسويقومن ثم حفظه  رقم  الكميات

: البيانات التفصيلية  ثانيا 
 تحديد  لكرت التسويقمن الشاشة وتتمثل البيانات التفصيلية في الجزء األسفل  لكرت التسويقيتم إدخال البيانات التفصيلية 
غيرهدا وعمدالت ومبدالغ كدل حسداب إضدافة إلدى تحديدد مراكدز التكلفدة إذا لدزم األمدر و  والكميات حسابات القيد المدينة والدائنة

 من البيانات التي تظهر في الشاشة:
مدينة  استخدامها في قيد كرت التسويق سواءو كان  يستخدم هذا العمود لتحديد الحسابات التي سيتم رقم احلساب: -

ذا هعندما يكون المؤشر في  (F9)أو دائنة، ويتم تحديد الحساب من قائمة الحسابات التي تظهر بعد الض ز على 
 الحقل، وومجرد تحديد الحساب يظهر رقم واسم الحساب، كما يمكن إدخال رقم الحساب مباشرة.

 لعملة منالتحديد عملة الحساب التي يرغه المستخدم استخدامها في القيد، ويتم تحديد يستخدم هذا العمود  العملة: -
  ين عمالت الحساب التي تظهر  واسطة السهم نهاية الحقل.
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 مع، ا قالس( العملة) عمود في تحديدها تم التي العملة تحويل سعر –  لياو  –يظهر في هذا العمود  سعر التحويل: -
 في دهتحدي تم الذي العملة صرف لسعر األعلى والحد األدنى الحد مع يتوافق أن بشرط حويلالت سعر تعديل إمكانية
 شة )العمالت( في تهيئة إدارة الحسابات.شا

 يستخدم هذا العمود إلدخال الكمية التي سيتم  يعها للعميل. الكمية: -

 يستخدم هذا العمود إلدخال قيمة الوحدة الواحدة من الصنف. السعر: -

لصنف اع واسم  لياو وهو عبارة عن البيانات التي تم إدخالها في حقلي اسم البائ هذا العمود يظهر البيان في البيان: -
 في البيانات األساسية وويانات الكمية والسعر مع إمكانية تعديله أو حذفه وإدخال البيان يدوياو.

ما السعر، ك× وهو عبارة عن الكمية بالعملة المحلية  لحساب المدينا مبلغ هذا العموديظهر في  مدين حملي: -
لنقل أجور ايمكن إدخال المبلغ يدوياو للحسابات التي سيتم استخدامها في القيد وليس لها عالقة بالكميات المباعة ك

 والشحن والتفريغ.

 او.مبلغ الحساب المدين إذا كان  العملة اجنبيه مع إمكانية إدخاله يدوي هذا العمود يظهر في مدين أجنبي: -

ملة ان  العيستخدم هذا العمود إلدخال المبلغ للحساب الدائن في حالة ما تكون العملة محلية أما إذا ك دائن حملي: -
 أجنبي. الدائن أجنبية فسيظهر المبلغ  لياو بمجرد إدخاله في حقل المبلغ

إدخال  جنبية، وومجرديستخدم هذا العمود إلدخال المبلغ للحساب الدائن في حالة ما تكون العملة أ دائن أجنبي: -
ة دائن بالعملبلغ الالمبلغ بالعملة األجنبية يظهر المبلغ المقا ل بالعملة المحلية في عمود )دائن محلي(  لياو، ويمثل الم

 سعر التحويل.× المحلية حاصل ضرب المبلغ الدائن األجنبي 

او، أو دائن بلغ سواءو كان الحساب مديناو يستخدم هذا العمود لتحديد مركز التكلفة الذي سيحمل بالم مركز التكلفة: -
 ويستخدم بحسه حاجة المنشأة للتعامل مع مراكز التكلفة.

ب يظهر في هذا العمود رقم العميل إذا كان الحساب المستخدم في القيد حساب عمالء وهو الحسا رقم العميل: -
ب يتم ة ارتباط أكثر من عميل بالحساالذي تم روطه بالعميل في شاشة  يانات العمالء في نظام المبيعات وفي حال

 تحديد رقم العميل من  ين العمالء، وال رض من تحديده التأثير على العميل بمبلغ القيد.

اب يظهر في هذا العمود رقم المورد إذا كان الحساب المستخدم في القيد حساب موردين وهو الحس رقم املورد: -
م ساب يتين في نظام المشتريات وفي حالة ارتباط أكثر من مورد بالحالذي تم روطه بالمورد في شاشة  يانات المورد

 تحديد رقم المورد من  ين الموردين، وال رض من تحديده التأثير على المورد بمبلغ القيد.

ي حقل يظهر إجمالي الطرف المدين المحلي وإجمالي الطرف الدائن المحلي، كما يظهر الفارق  ينهما ف اإلمجايل: -
ميات كما يظهر إجمالي الك لتأكد من أن المستخدم قد أدخل المبالغ المدينة والدائنة بطريقة صحيحة)الفارق( ل

 الموزعة للعمالء.
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 تلميح
لدددن يسدددمح النظدددام بحفدددظ العمليدددة إال إذا تسددداوى الطدددرف المددددين المحلدددي مدددع الطدددرف 

ى قيد في أعلدالدائن المحلي مع إجمالي المبلغ بالعملة المحلية في البيانات األساسية لل
الشاشة، إال في حالة استخدام خاصية )قيد تح  االنتظار(، وفدي حالدة االسدتفادة مدن 

 هذه الخاصية لن يسمح النظام  ترحيل القيد إال إذا تساوت جميع أطراف القيد.
 يستطيع المستخدم من خالل استخدام هذا الزر استيراد  يانات قيد كرت التش يل من ملف اكسل ووحسه :اكسل -

 البيانات التي تظهر في الشاشة الجانية التي تظهر بمجرد النقر على الزر.

  واسطة وسائل الحفظ المتاحة. كرت تسويقيتم حفظ  حفظ: -

 ر )القيدز بمجرد حفظ العملية يعمل النظام على توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام  :القيد املايل -
 المالي(.
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الفصل الرابع 
 الرتحيل
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 مقدمة
قوم يرحيل العمليات والتأثير على الحسابات وهو إجراء تيهتم هذا القسم من النظام  

به مدير النظام أو المستخدم الذي سيمنح صالحية الترحيل فمن خالل شاشات 
 الترحيل سيتم ترحيل عمليات جميع األنظمة.
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 الرتحيل
ض القيد ة استعرااعتماد القيد( مع إمكاني)لنهائي للعمليات الترحيل ا تستخدم شاشات الترحيل المختلفة ب رض االستخدام:

تندات ذف المسحعدم السماح للمستخدمين  تعديل أو المالي من الشاشة قبل عملية الترحيل، وسيترتب على عملية الترحيل 
 المرحلة.

 
نظدام بمختلدف أقسددامه يحتدوي النظددام علدى شاشدات مختلفددة للترحيدل حيدث يددتم ترحيدل جميدع عمليددات ال طريقااة الرتحياال:

سدواءو كاندد  عمليدات حسددابات أو عمليددات مخدازن ومشددتريات ومبيعددات مدن هددذه الشاشدات وقددد تددم تخصديص تبويدده مسددتقل 
الحسدابات توجدد تبويبدات أخدرى لعمليدات أنظمدة  إدارةلشاشات ترحيل عمليات كل نظام، فإضافة إلى تبويه ترحيل عمليات 

خددالل  فددتح شاشددات الترحيددل نالحددظ أنهددا جميعدداو متشددا هة فهددي تحتددوي علددى حقددول  المخددازن والمشددتريات والمبيعددات، ومددن
موحدة كتاريخ الترحيل ونوع الترحيل وحقل اسدتعراض الوثدائق غيدر المرحلدة مدع وجدود اخدتالف محددود فدي بعدض الشاشدات 

ظهدر قديدة والسدندات البنكيدة تيتناسه مع البيانات المستخدمة في تلا الشاشات فعلى سبيل المثال شاشة ترحيدل السدندات الن
فيهدددا حقدددول خاصدددة  دددرقم الصدددندوق أو البندددا ومدددا إذا كدددان السدددند الدددذي سددديتم ترحيلددده سدددند قدددبض أو صدددرف، ونظدددراو لتشدددابه 

 الشاشات فإن طريقة الترحيل سيتم شرحها على شاشة واحدة.
ة فدي يدوم محددد أو المسدتندات توجدد عددة طدرق لترحيدل المسدتندات حيدث يمكدن ترحيدل المسدتندات الصدادر  طرق الرتحيل:

ير خالل فترة محصورة  دين تداريخين أو الترحيدل بحسده أرقدام المسدتندات، ويدتم تحديدد الطريقدة المناسدبة التدي يرغده  هدا مدد
 النظام أو المستخدم الذي لديه صالحية الترحيل من الطرق المتاحة في النظام وهي:

 الخيار عند رغبة المستخدم ترحيل مستندات صادرة خالليتم تحديد هذا  ترحيل مستندات يوم واحد )يوم(: -
ى نقر علنيوم محدد، ووموجه هذا التحديد يقوم النظام بإظهار حقل لكتابة تاريخ اليوم المراد ترحيل مستنداته ثم 
تأثير لم، وارمز الترحيل أسفل الشاشة فيقوم النظام  ترحيل جميع المستندات المتعلقة بالشاشة والمقيدة  تاريخ اليو 

واريخ على الحسابات واألرصدة بالبيانات التي تحتويها السندات المرحلة ووهذا النوع ضمان عدم ترحيل سندات  ت
 مختلفة عن تاريخ اليوم المراد ترحيل سنداته.
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ة يتم تحديد هذا الخيار عند رغبة المستخدم ترحيل مستندات صادرة خالل فتر  ترحيل مستندات فرتة معينة: -
خير ل واألصورة  ين تاريخين، ووموجه هذا التحديد يقوم النظام بإظهار حقلين للتاريخ لكتابة اليوم األو محددة ومح

يخ اليوم بة تار من الفترة المراد ترحيل مستنداتها من خالل كتابة تاريخ اليوم األول للفترة في حقل التاريخ )من( وكتا
 األخددير للفترة في حقل )إلى(.

مرحلة. دات اللترحيل ليقوم النظام بالتأثير على الحسابات واألرصدة بالبيانات التي تحتويها السنثم النقر على رمز ا -
 ووهذا النوع من الترحيل نضمن عدم ترحيل سندات تاريخها ليس ضمن الفترة المراد ترحيل سنداتها.

سه رقم المستند، يتم تحديد هذا الخيار عند رغبة المستخدم ترحيل مستندات بح ترحيل مستندات معينة: -
موجبها بتأثير ووموجه هذا التحديد يقوم النظام بعرض أرقام وتواريخ السندات التي لم يتم ترحيلها ووالتالي لم يتم ال

لا بحيث يمكننا اختيار السندات التي نريد التأثير على الحسابات بموجبها وذ جزئية،على الحسابات في شاشة 
 تى تظهرفي العمود )ترحيل( المجاور لتاريخ السند المراد ترحيله ثالث نقرات حبالنقر على المروع الداكن اللون 

 ( في المروع  ذلا يكون المستند جاهز للترحيل.إشارة )

سابات ووعد ذلا نقوم بالنقر على رمز الترحيل ليقوم النظام  ترحيل المستندات المؤشر عليها والتأثير على الح
 بموجبها.

لا ووذ س،للماو لمستند قبل ترحيله وذلا بالنقر على حقل رقم أو تاريخ المستند بالزر األيمن كما يمكننا استعراض ا
 يقوم النظام بعرض  يانات المستند في الجزء األسفل من الشاشة للمراجعة أو لمطابقة السند مع الوثائق.

 تلميح
 توجد خيارات استثنائية في بعض شاشات الترحيل أهمها ما يلي:

 الصرف والقبض يتم  ناءو على كل صندوق أو  نا. ترحيل سندات 
  ترحيددل سددندات الصددرف والقددبض البنكيددة المتعددددة يددتم بموجدده تحديددد خيددار )شدديكات

 متعددة( من نفس الشاشة. 
 .ترحيل قيود اليومية يتم  ناءو على نوع المستند 
 حديددد ترحيددل فددواتير المبيعددات يددتم  ندداءو علددى طريقددة التسلسددل فددي الفددواتير فددي حالددة ت

 طريقة التسلسل بحسه طريقة الدفع أو المخزن أو مركز التكلفة.


