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الثالث الباب 
املخزون إدارة 

 واجلرد
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 مقدمة
فهو  نظام إدارة المخزون والجرد أحد األنظمة الفرعية المكونة لنظام المتكامل بالس

 تعدد الوحدات للصنفنظام مخزني يهتم باإلجراءات والعمليات المخزنية باستخدام 
 تمثلةالواحد، ويتم العمل فيه عبر مراحل فبعد التهيئة الالزمة وإدخال المدخالت الم

بالمجموعات المخزنية واألصناف والمخازن وغيرها من المدخالت يتم إصدار 
 العمليات المخزنية المختلفة كالتوريد والصرف المخزني والتحويل واالستالم بين

صناف المركبة وتفكيكها وعمليات الجرد السنوي و الشهري المخازن وتركيب األ
بجرد األصناف من واقع المخزن ومقارنتها مع أرصدة األصناف في النظام وغيرها 
من العمليات، كما يمكن من خالل النظام استعراض التقارير المخزنية كتقرير 

 المخزون وحركة األصناف.
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الفصل األول 
 تهيئة املخزون
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 مقدمة
بالتهيئدة اإلجدراءات التدي يقدوم بهدا المسدتخدم قبدل العمدل علدم نظدام المخدزون  قصددي

فهي إجراءات مهمدة ويجدب اسدتخدامها بدقدة لمدا يترتدب عليهدا مدن شادار فدي  ا دات 
النظدام، وتتمثدل تلدك اإلجدراءات بالخيدارات الخاصدة بنظدام المخدزون وترميدز وحددات 

ي ألصدناف وأندواع أوامدر التوريدد المخزندالقياس المخزنية واألنواع المستخدمة كأنواع ا
 والصرف المخزني والتحويل المخزني وغيرها من األنواع.
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 اخليارات
تسددتخدم  ا ددة الخيددارات بغددرض تحديددد الخيددار المناسددب والميددزات والخصددائص المناسددبة للمنشددأة مددن بددين  :االستتدخدا 

سددب يجددب علددم مدددير النظددام بالمنشددأة تحديددد الخيددار المناالخيددارات المتاحددة، وتعتبددر مددن أهددم الشا ددات فددي النظددام وبالتددالي 
 بدقة نظرًا لمدا يترتدب عليده مدن تدأايرات فدي الشا دات المعنيدة فدي مختلدف أقسدام النظدام خاصدة وأن بعد  تلدك الخيدارات ال

لخيددار ة معنددم ايمكددن تعددديلها أاندداء العمددل علددم النظددام خددالل الفتددرة الفعالددة، وال يمكددن تحديددد الخيددار المناسددب إال بعددد معرفدد
 والتأايرات التي ستترتب علم تحديده من عدمه.

 

 اخليارات األساسية
 طرق احدساب الدكاليف

تستخدم خيارات طرق احتساب التكاليف بغرض تحديد الخيار والطريقة التي تتناسدب مدع نوعيدة نشدام المنشدأة، ويقصدد بهدا 
مسدتوعبة النظام للمنشدأة تحديدد الطريقدة المناسدبة مدن بدين الطدرق الالطرق التي تقيم بها المنشأة مخزونها شخر المدة، ويتيح 

 في النظام والمتداولة علم أوسع مجال بحيث يقوم مدير النظام بتحديد أحدى الطرق التالية:
عيار  علم ميتم تحديد هذا الخيار عندما ترغب المنشأة احتساب تكاليف مخزونها بناءً  :الوارد أوالً الصادر أوالً  -

ي تم األصناف التي تبقم في المخازن نهاية الفترة هي تلك الت أرصدةأقدم أرصدة المخزون وبالتالي فإن إخراج 
 حديثًا. إنتاجها راؤها أو 

قسمة لنظام بتعتمد هذه الطريقة علم معيار متوسط التكلفة المرجح، فعند تحديد هذا الخيار يقوم ا :املدوسط املرجح -
 دات ذلك الصنف.إجمالي تكلفة الصنف علم عدد وح

 عد  اسدخدا  الدكاليف
يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة عدم احتساب تكلفة البضاعة المباعة في عمليات النظام، بمعنم أن مراقبدة المخدزون 
لدن يدتم علدم الكميدات والتكدداليف إنمدا سديتم علدم الكميددات فقدط، فدإذا كاندغ المنشدأة ال ترغددب باسدتخدام التكداليف يقدوم مدددير 

(، ويترتدب علدم هدذا التحديدد أن النظدام لدن يقدوم بتوليدد قيدد تكلفدة المبيعدات والمخدزون النظام بتحديدد هدذا الخيدار بإ دارة  
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الددذي يددتم عنددد ترحيددل فدداتورة المبيعددات وسدديتولد قيددد بيددع البضدداعة فقددط، بينمددا عدددم تحديددد الخيددار يعنددي أن المنشددأة ترغددب 
فة البضاعة المباعة في كل عملية وسيقوم النظام عند ترحيل فاتورة المبيعات بتوليدد باستخدام الجرد المستمر وباحتساب تكل

قيدان محاسبيان األول إلابات عملية البيع والثاني إلابات خروج بضاعة من المخازن بتكلفتهدا وهدو القيدد الدذي يتولدد بسدبب 
يدل هدذا الخيدار خدالل السدنة الفعالدة فدي حالدة وجدود عدم تحديد هذا الخيار، وننوه إلم ان مدير النظام لن يسدتطيع إلغداء تفع
 عمليات مخزنية سواًء في المشتريات والتوريدات أو في المبيعات. 

 تلميح
 ال يمكن تعديل هذا الخيار بعد إجراء حركات علم المخزون. 

 السماح بكميات سالبة
رف مددن األصددناف رغددم نفدداذ الكميددة مددن والصدد بددالبيع –ليددًا فددي النظددام ش –يسددتخدم هددذا الخيددار عنددد رغبددة المنشددأة السددما  

ازن المخازن، بمعنم أنه يمكن التعامل مع الصنف في فاتورة المبيعات وأوامر الصرف المخزني قبل توريدد الكميدة إلدم المخد
بحيث يظهر رصيد الصدنف بإ دارة سدالبة بمقددار الصدرف علدم المكشدوف، فدإذا كاندغ المنشدأة ترغدب السدما  بالتعامدل مدع 

طيع إلغداء (، ونندوه إلدم ان مددير النظدام لدن يسدتت السالبة في النظام يقوم مدير النظام بتحديد هدذا الخيدار بإ دارة  الكميا
 ت.تفعيل هذا الخيار خالل السنة الفعالة في حالة وجود عمليات مخزنية سواًء في المشتريات والتوريدات أو في المبيعا

 تلميح
دم اسددتخدام التكدداليف(، ويمكددن العمددل بدده فددي يددرتبط اسددتخدام هددذا الخيددار بخيددار  عدد

حالددددة عدددددم اسددددتخدام التكدددداليف كددددون المنشددددأة ال تهددددتم بتقيدددديم المخددددزون، وال يمكددددن 
 استخدامه نهائيًا في حالة استخدام التكاليف 

 اسدخدا  الصنف املركب
 ركبدة إمكانيدة تكدوين صدنف مدنالتعامل مع األصناف المركبة، ويقصد باألصناف الميستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة 

 أصدنافصداًل مركدب مدن أكمبيوتر متكامل( وهذا الصنف هو  أصناف أخرى، حيث يمكن ترميز صنف مركب مثل  جهاز
 فدإذا كاندغ المنشدأة ترغدبتم ترميزها كأصناف مخزنية مسبقًا فهو يتركب من جهاز كمبيوتر و ا ة ولوحة مفاتيح وماوس، 

 (، ويترتب علم هذا التحديد ما يلي:مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإ ارة  باستخدام الصنف المركب يقوم 
 استخدام حقل  صنف مركب( في  ا ة بيانات األصناف. -
 ظهور  ا ة مكونات األصناف المركبة في المدخالت وهي الشا ة التي يتم فيها تجميع صنف مركب. -
نظام وهي الشا ة التي بموجبها يتم احتساب تكلفة ظهور  ا ة أوامر تركيب األصناف المركبة في عمليات ال -

الصنف المركب وخروج األصناف األولية التي يتركب منها الصنف المركب من المخازن  صرف األصناف األولية 
 وتوريد الصنف المركب(.

 ظهور  ا ة أوامر تفكيك األصناف المركبة في عمليات النظام وهي الشا ة التي بموجبها يتم صرف الصنف -
 المركب وتوريد األصناف األولية إلم المخازن.

 إمكانية التعامل مع األصناف المركبة في  ا ة فواتير المبيعات و ا ة الصرف المخزني. -
 تعدد الوحدات املخزنية
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 التعامل مع أكثر من وحدة مخزنية للصنف الواحدد، فدبع  األصدناف تحتداج المنشدأةيستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة 
بالكرتون  تتعامل معها بوحدات قياس مخزنية مختلفة سواًء عند الشراء أو عند البيع، فالشكوالتة مثاًل يمكن التعامل معهاأن 

والباكدغ والحبددة، فتحديددد هددذا الخيددار يتدديح للمسددتخدم التعامددل مدع الصددنف بمختلددف وحدددات القيدداس وبددرقم صددنف لكددل وحدددة 
ى خاصة وأن أكثر هذه األصدناف يوجدد لكدل وحددة قيداس فيهدا رقدم بداركود قياس يختلف عن رقم صنف وحدة القياس األخر 

د يختلف عن رقم باركود وحدة القياس األخرى، فإذا كانغ المنشأة ترغب بالتعامل مع أكثر مدن وحددة مخزنيدة للصدنف الواحد
 نف الرئيسددي( فددي  ا ددة(، ويترتددب علددم هددذا التحديددد تفعيددل حقددل  رقددم الصدد يقددوم المسددتخدم بتحديددد هددذا الخيددار بإ ددارة 

 بيانات األصناف في مدخالت النظام يتم فيه تحديد الصنف األب عند ترميز الصنف األبن.
 اسدخدا  حساب وسيط أجور النقل
أمدر  التعامل مع أجور نقل األصناف شليًا عندد  درائها وتوريددها إلدم المخدازن بموجدبيستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة 

يعتمدد النظدام علدم تحديدد قيمدة محدددة لكدل وحددة قيداس مدن الصدنف وقيددها بشدكل شلدي فدي الحسدابات  توريد مخزني بحيدث
ل المرتبطة بها عند توريدد األصدناف بموجدب أوامدر التوريدد المخزندي، فدإذا كاندغ المنشدأة ترغدب باسدتخدام حسداب أجدور النقد

ذا هددأمدر التوريدد المخزنددي يقدوم مددير النظددام بتحديدد وتحميلده بتكلفدة أجددور نقدل كدل كميددة يدتم توريددها إلددم المخدازن بموجددب 
 ويترتب علم هذا التحديد: (، الخيار بإ ارة 

ظهور حقل  حساب وسيط أجور النقل( في  ا ة بيانات المجموعات في المدخالت يتم فيه تحديد رقم الحساب  -
 الذي يمثل الجانب المدين في قيد أجور النقل مثل حساب مصاريف النقل. 

ند عحقل  أجور النقل( في  ا ة بيانات األصناف يتم فيه تحديد قيمة تكلفة أجور النقل للوحدة الواحدة ظهور  -
 التوريد.

مية ظهور عمود  إجمالي أجور النقل( في  ا ة أمر التوريد المخزني يظهر فيه إجمالي أجور النقل علم مستوى ك -
 كل صنف.

اب التوريد المخزني كي يتمكن المستخدم من تحديد رقم الحس النقل( في  ا ة أمر أجورتفعيل خلية  استخدام   -
 الدائن ألجور النقل كحساب النقدية أو حساب  ركة نقل.

ممددا سددبح نالحددل أن الجانددب المدددين الددذي سدديحمل بمبلددي النقددل سدديتم تحديددده فددي  ا ددة بيانددات المجموعددات المخزنيددة بينمددا 
فسددديتم تحديدددده فدددي تبويدددب  بياندددات إأدددافية( فدددي  ا دددة أمدددر التوريدددد حسددداب الجاندددب الددددائن الدددذي سددديقيد لصدددالحه المبلدددي 

 المخزني.
 عملة املخزون

وهدو  يستخدم خيار عملة المخزون لتحديد العملة التي ستستخدم لتقييم تكلفة المخزون بالمنشأة وبهدا تظهدر تقدارير المخدزون 
 بعددد ترميددز العمددالت فددي  ا ددة العمددالت فددي نظدداممددن الخيددارات المهمددة فددي النظددام، ويعتبددر تحديددد عملددة المخددزون اجباريددًا 

تخدام أيدة ، ويتم تحديد عملة المخزون لمرة واحدة بداية العمل علم النظام وال يمكن تعديلها أو حذفها بعد اسإدارة الحسابات
  ا ة لها عالقة بهذا الخيار.

 تلميح
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 ركة المخزون عملة المخزون هي العملة التي سيتم تحديدها في الحسابات المتأارة بح
كحساب المخزون وحساب تكلفة المبيعات ومردودات المبيعات والكميات المجانية 

 وغيرها من الحسابات.
 .ليس بالضرورة أن تكون عملة المخزون هي العملة المحلية للمنشأة 
 ات عملة، وفي الوقغ الذي ستتأار به الحساب ةعمليات البيع والشراء يمكن أن تتم بأي

مستخدمة في العملية كحسابات الصندوق والبنك والعمالء والموردين بحسب العملة ال
 وغيرها من الحسابات سيقوم النظام شليًا بالتأاير علم المخزون بعملة المخزون.

  عملة المخزون هي العملة التي ستستخدم كعملة لتحديد أسعار لبيع األصناف، مع
 ة المخزون. إمكانية تحديد أسعار البيع بعملة أخرى إلم جانب عمل

 عملة الدسعرية
صناف، يستخدم خيار عملة التسعيرة لتحديد عملة تسعير إأافية إلم جانب عملة المخزون يتم بهما تحديد أسعار بيع األ
ة ديد عملبمعنم أن هذا الخيار يستخدم في حالة رغبة المنشأة تحديد أسعار بيع بعملة إلم جانب عملة المخزون، ويتم تح

 حسابات.عمالت التي تظهر في الحقل وهي العمالت التي يتم ترميزها في  ا ة العمالت في نظام إدارة الالتسعيرة من ال
 تلميح

 .عملة التسعيرة التي يتم تحديدها في هذه الشا ة تظهر في  ا ة تسعير األصناف 
  عملة التسعير هي عملة اانية يتم بموجبها تسعير األصناف إلم جانب عملة المخزون

ملة بر العملة االفتراأية لتسعير األصناف وبالتالي ال يمكن أن يتم تحديد عالتي تعت
 المخزون كعملة للتسعيرة. 

 اخليارات العامة
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 إظهار تكلفة الصنف املركب عند الرتكيب
ت يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة إظهار تكلفة الصنف المركب في  ا ة أوامر تركيب األصدناف المركبدة فدي عمليدا
ب النظام وهي الشا ة التي سيتم فيها أحتساب تكلفة الصنف المركب، فإذا كانغ المنشأة ترغب بظهور تكلفة الصنف المرك
حديد وال يوجد عندها مانع من إطالع المستخدم علم التكلفة عندما يقوم بعملية تركيب الصنف المركب يقوم مدير النظام بت

فدة ذا التحديد ظهور عمود في  ا ة أوامر تركيب األصدناف المركبدة يظهدر فيده تكل(، ويترتب علم ههذا الخيار بإ ارة  
 الصنف المركب.

 إخفاء أعمدة الدكاليف يف أمر الصرف
يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة إخفاء تكلفة الصنف الذي سيتم صرفه بواسطة  ا ة أوامر الصرف المخزني بغرض 

إصددددار حركدددة أمدددر صدددرف مخزندددي، فدددإذا كاندددغ المنشدددأة ترغدددب بإخفددداء تكلفدددة  حجدددب تكلفدددة الصدددنف عدددن المسدددتخدم عندددد
ة أوامدر (، ويترتب علم هذا التحديد اختفاء عمود التكلفة في  ا األصناف يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإ ارة  

 الصرف المخزني.
 اسدخدا  نسبة الدخفيض الثانية للصنف

التعامدل مدع التخضدي  علدم مسدتوى الصدنف بنسدبتي تخضدي  فدي فداتورة المبيعدات و شأة يستخدم هذا الخيار عند رغبة المن
فاتورة المشتريات ويستطيع المستخدم مدن خاللهمدا إدخدال نسدبة تخضدي  أوليدة ونسدبة تخضدي  اانيدة حسدب الحاجدة بغدرض 

 ترغدب بتخضيضدين فدي الفدواتيرفدإذا كاندغ المنشدأة  ،بيدع الصدنف أو الشدراء أانداءمواجهة التخضيضات المتكدررة التدي تحصدل 
تي (، ويترتب علم هذا التحديد ظهور عمود اان للتخضي  في كل من  ا يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإ ارة  

فددواتير المشددتريات وفددواتير المبيعددات إأددافة إلددم عمددود التخضددي  الددذي يظهددر بصددورة افتراأددية فددي الشا ددة وبواسددطتهما 
 ل تخضيضين علم مستوى الصنف في تلك الفواتير.يستطيع المستخدم إدخا

 يف بيانات األصناف احلدين األعلى واألدنى لسعر البيع نسبة الدعامل مع
يستخدم هذا الخيار عند رغبدة المنشدأة تحديدد حدد أدندم وحدد أعلدم لسدعر البيدع علدم مسدتوى الصدنف، ويسدتخدم هدذا الخيدار 

نة في التعامل مع سعر البيع المحددد فدي  ا دة التسدعيرة مدع حصدر هدذه بغرض منح مستخدمي  ا ة فواتير المبيعات مرو 
المرونددة فددي تحديددد حدددين أدنددم وأعلددم كنسددبة مددن تكلفددة الصددنف يمنددع النظددام المسددتخدم مددن تجاوزهمددا عنددد إصدددار فدداتورة 

(، رة  هذا الخيار بإ ا المبيعات، فإذا كانغ المنشأة ترغب بتحديد حدين أدنم وأعلم لسعر البيع يقوم مدير النظام بتحديد
( فدي  ا دة بياندات األصدناف السدعر األدندم حددنسدبة ( و  السدعر األعلدم حددنسدبة ويترتب علم هذا التحديد تفعيل حقلي  

 ومن ام إمكانية المستخدم البيع في حدود هذين الحدين. إدخال النسبةكي يتم 
 يف الدسعرية الدعامل مع احلدين األعلى واألدنى لسعر البيع

يستخدم هذا الخيار عند رغبدة المنشدأة تحديدد حدد أدندم وحدد أعلدم لسدعر البيدع علدم مسدتوى الصدنف، ويسدتخدم هدذا الخيدار 
بغرض منح مستخدمي  ا ة فواتير المبيعات مرونة في التعامل مع سعر البيع المحددد فدي  ا دة التسدعيرة مدع حصدر هدذه 

ام المسدتخدم مدن تجاوزهمدا عندد إصددار فداتورة المبيعدات، فدإذا كاندغ يمندع النظد قيمدةالمرونة في تحديد حددين أدندم وأعلدم ك
(، ويترتدب علدم هدذا المنشأة ترغب بتحديد حددين أدندم وأعلدم لسدعر البيدع يقدوم مددير النظدام بتحديدد هدذا الخيدار بإ دارة  
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ومدددن ادددم إمكانيدددة  ةإدخدددال القيمددد كدددي يددتم التسدددعيرةاألعلدددم( فدددي  ا دددة  سددعراألدندددم( و  ال السدددعر  ظهدددور عمدددوديالتحديددد 
  .المستخدم البيع في حدود هذين الحدين

 تلميح
سمح النظام باستخدام أحد الخيارين السابقين إما بتحديد حد أدنم وحد ي

الحدين األعلم  نسبة التعامل معأعلم كنسبة من التكلفة حسب الخيار  
 في بيانات األصناف( وإما بإدخال قيمة الحد األدنم واألدنم لسعر البيع

 عالتعامل مع الحدين األعلم واألدنم لسعر البيوالحد األعلم حسب الخيار  
 في التسعيرة(.

 إظهار سعر البيع يف الدحويل املخزني
يسددتخدم هددذا الخيددار عنددد رغبددة المنشددأة إظهددار سددعر البيددع فددي  ا ددة التحويددل المخزنددي ومددن اددم ظهددوره فددي تقريددر مسددتند 

ي فع المستلم للبضاعة في تحديد سعر البيع خاصة إذا لم يكن لهذا الصنف سعر بيع التحويل المخزني كي يستفيد منه الفر 
لخيدار االفرع المسلم، فإذا كانغ المنشأة ترغب بإظهار سعر البيع في  ا ة التحويل المخزني يقوم مدير النظام بتحديدد هدذا 

 حويل المخزني.(، ويترتب علم هذا التحديد ظهور عمود  سعر البيع( في  ا ة التبإ ارة  
 السماح حبذف الصنف مع الدسعرية

يسدتخدم هدذا الخيدار عنددد رغبدة المنشدأة السددما  للمسدتخدم حدذف أي صدنف مددن  ا دة بياندات األصددناف بعدد أن يكدون هددذا 
غ الصنف قد ارتبط بتسعيرة، فبع  األصدناف التدي لديس لهدا حركدة قدد تحتداج المنشدأة لحدذفها لعددم الحاجدة إليهدا، فدإذا كاند

إ دارة نشأة ترغب بالسما  بحذف األصناف المرتبطة بتسعيرة والتي ليس لها حركة يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بالم
 ). 

 إظهار تكلفة الصنف آليًا يف الدوريد املخزني
 مخزنددي فددييسددتخدم هددذا الخيددار عنددد رغبددة المنشددأة إظهددار تكلفددة الصددنف شليددًا فددي عمددود التكلفددة فددي  ا ددة أوامددر التوريددد ال

التكلفدة  عمليات النظام، وغالبًا ما تستخدم هذه الميزة عندما تكون تكلفة األصناف اابتة فدي كدل أمدر توريدد فبدداًل مدن إدخدال
كلفدة الصدنف يدويًا في كل أمر توريد يقوم النظام بإظهار التكلفة شليًا مع إمكانية تعديلها، فإذا كانغ المنشأة ترغب بظهور ت

في عمدود  (، ويترتب علم هذا التحديد ظهور متوسط تكلفة الصنف شلياً النظام بتحديد هذا الخيار بإ ارة   شليًا يقوم مدير
 .التكلفة في  ا ة أوامر التوريد المخزني 

 الدحديث اآليل ألسعار األصناف يف بيانات الدوريد
 د األصدناف فددي  ا ددة بياندات التوريددد فددييسدتخدم هددذا الخيددار عندد رغبددة المنشددأة إظهدار توجيدده النظددام لتحدديث أسددعار توريدد

مدددخالت نظددام المشددتريات كددي يددتم اسددتخدام تلددك األسددعار فددي تعددامالت المنشدداة مددع المددوردين بحيددث تطلددب المنشددأة توريددد 
البضداعة علدم أددوء أسدعار شخددر توريدد للصدنف، فددإذا كاندغ المنشددأة ترغدب بالتحدديث ا لددي ألسدعار األصددناف فدي بيانددات 

 (.دير النظام بتحديد هذا الخيار بإ ارة  التوريد يقوم م
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 احدساب تكلفة اجلزئي يف أمر الدوريد واملشرتيات
صدنف يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة احتسداب تكلفدة وحددة القيداس الجزئيدة بنداًء علدم تكلفدة وحددات القيداس الكليدة لل

اب وفدواتير المشدتريات، فدإذا كاندغ المنشدأة ترغدب باحتسد عند توريد كميات جزئية وإظهارهدا فدي  ا دة أمدر التوريدد المخزندي
(،  دارة  تكلفة الوحدة الجزئية مثل  حبة( بناًء علم تكلفة الوحدة األكبر  كرتون( يقوم مددير النظدام بتحديدد هدذا الخيدار بإ

ة وإظهددار تكلفددة وحددد ويترتددب علددم هددذا التحديددد ان المسددتخدم سدديقوم بإدخددال تكلفددة الوحدددة الكليددة وسدديقوم النظددام باحتسدداب
 الصنف الجزئي في  ا ة أوامدر التوريدد المخزندي عندد توريدد بضداعة بوحددات جزئيدة، فمدثاًل إذا افترأدنا أن أحدد األصدناف

ار ( ريدال فإنه عند تحديد هذا الخي12.000( حبة وتكلفة الكرتون  12يتكون من وحدة قياس هي  كرتون( وعبوة الكرتون  
( ريدددال 12.000لكرتددون  ابإدخددال سددعر  -ريددد بالحبددة فقددط إذا تددم التو  -ة أمددر التوريددد المخزنددي سدديقوم المسددتخدم فددي  ا دد

( ريدددال، أمددا عدددم تحديددد الخيددار فددإن علددم 1.000وسدديقوم النظددام باحتسدداب سددعر الحبددة شليددًا وسددتظهر فددي عمددود التكلفددة  
مددل مددع لددم اندده فددي حالددة تحديددد هددذا الخيددار يددتم التعاالمسدتخدم إدخددال تكلفددة الوحدددة الجزئيددة  الحبددة( ولدديس الكرتددون، وننددوه إ

تكلفددة وحدددة القيدداس الكليددة فقددط حتددم فددي حالددة التعامددل مددع الجزئددي، بمعنددم أندده عنددد  ددراء وحدددات قيدداس جزئيددة يددتم إدخددال 
 تكلفة الكلي والنظام سيقوم باحتساب التكلفة للجزئي. 

 اركودالدخصيم من أقد  تاريخ اندهاء عند الرتحيل من نظا  الب
بخصدم  يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة التي تعتمد في مبيعاتها علم القارئ ا لي لألصناف  البداركود( توجيده النظدام

امدل الكميات في فواتير مبيعات صدرت بواسطة استخدام بداركود بحسدب تداريال االنتهداء األقددم، فدإذا كاندغ المنشدأة التدي تتع
بتحديد  م الكميات المباعة بواسطة الباركود بحسب أقدمية تواريال االنتهاء يقوم مدير النظاممع تواريال االنتهاء وترغب بخص

 (.هذا الخيار بإ ارة  
 مراقبة عدد مرات الطباعة يف العمليات املخزنية

ب يسددتخدم هددذا الخيددار عنددد رغبددة المنشددأة مراقبددة عدددد مددرات طباعددة مسددتندات عمليددات المخددازن، فددإذا كانددغ المنشددأة ترغدد
هددور (، ويترتدب علددم هدذا التحديدد ظبمراقبدة عددد مدرات طباعددة المسدتندات يقدوم مدددير النظدام بتحديدد هدذا الخيددار بإ دارة  
 عدد مرات طباعة كل مستند بحسب عدد المرات التي أرسل بها التقرير إلم الطابعة.

 الدعامل مع رقم الرف
مرقمدة ي مخازنها، فإذا كانغ المنشأة ترغب بالتعامل مع الرفوف اليستخدم هذا الخيار في حالة تعامل المنشأة مع الرفوف ف

لرفوف (، ويترتب علم هذا الخيار ظهور  ا ة في مدخالت النظام لترميز ايقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإ ارة  
 وترقيمها علم مستوى كل مخزن و ا ة أخرى لربط األصناف بالرفوف.

 لدفريغالدعامل مع خدمات الشحن وا
يسددتخدم هددذا الخيددار فددي المنشددعت التددي تتعامددل مددع خدددمات الشددحن والتفريددي أو فددي أيددة منشددأة يشددبه نشدداطها نشددام مكاتددب 
خدمات الشحن وترغب بالعمل بموجب الدورة المستندية الخاصة بتلك المكاتب، فإذا كانغ المنشأة ترغب بالتعامل مع نظدام 

( ويترتب علم هذا التحديد ظهور بع  الحقول في بع  الشا ات خيار بإ ارة  الشحن يقوم مدير النظام بتحديد هذا ال
كحقل هامش الدربح فدي  ا دتي مجموعدات وبياندات األصدناف وبعد  الحقدول ذات العالقدة فدي  ا دات طلدب الشدراء وأمدر 
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وض األسدعار فدي الشراء وفاتورة المبيعات، كما يترتب عليهدا ظهدور  ا دات جديددة كشا دتي عدروض األسدعار ومقارندة عدر 
 نظام المشتريات و ا ات طلبات العمالء والفاتورة األولية وبيان التعبئة في نظام المبيعات.

 السماح بدكرار الصنف يف الوارد واملنصرف
رار يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة السما  بتكرار الصنف في  ا ات النظام، فإذا كانغ المنشدأة ترغدب بالسدما  بتكد

 (.قوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإ ارة  الصنف ي
ي حالة تظهر هذه الخلية مفعلة في حالة السما  بتكرار الصنف في الوارد والمنصرف ويتم تحديدها ف بيه:نمع الد -

 رغبة مدير النظام ظهور رسالة تنبيه أذا تم تكرار الصنف كتنبيه للمستخدم بأن الصنف مكرر. 

ي حالة لخلية مفعلة في حالة السما  بتكرار الصنف في الوارد والمنصرف ويتم تحديدها فتظهر هذه ا بدون تنبيه: -
 رغبة مدير النظام السما  بتكرار الصنف بدون ظهور رسالة تنبيه.

 الدعامل مع اجملموعات الفرعية
 أدافة إلدم المجموعداتيستخدم هذا الخيار في حالة رغبة المنشأة التعامدل مدع تصدنيفات أخدرى للمجموعدات المخزنيدة، فباإل

المخزنيدددة الرئيسدددية التدددي سددديتم ربطهدددا بالحسدددابات وربدددط األصدددناف بهدددا سددديتم ترميدددز مجموعدددات نوعيدددة لددديس لهدددا ارتباطدددات 
بالحسابات تقوم بوظائف مساعدة للمستخدم يمكن أن يربط بها اصناف مدن مجموعدات مخزنيدة رئيسدية مختلفدة، فاألصدناف 

ي مجموعهدددا إلدددم غدددرض محددددد، والغدددرض مدددن تكدددوين هدددذه المجموعدددات هدددو مسددداعدة الشدددقيقة أو ا صدددناف التدددي تددد دي فددد
المسددتخدم فددي بعدد  األنشددطة كنشددام األدوات الصددحية أو الددورر أو مددواد الكهربدداء وغيرهددا مددن األنشددطة فددي العثددور علددم 

 دير النظدام بتحديددأصناف متجانسة في إطار مجموعة فرعية،  فإذا كانغ المنشأة ترغدب بالتعامدل تلدك المجموعدات يقدوم مد
 (، ويترتب علم هذا الخيار ظهور  ا ة في مدخالت النظام لترميز المجموعات الفرعية.هذا الخيار بإ ارة  

 الدعامل مع االمساء العلمية
رة يستخدم هذا الخيار الذي يظهر بداًل عن خيار التعامدل مدع المجموعدات الفرعيدة فدي حالدة تفعيدل نظدام الصديدليات فدي إدا

ام فددي حالددة رغبددة المنشددأة الطبيددة التعامددل مددع االسددماء العلميددة لألصددناف وهددو االسددم الددذي يجمددع عدددة اصددناف فددي النظدد
 مكوناتهدددا االساسدددية، ويسدددتفاد مدددن ترميدددز االسدددماء العلميدددة ربدددط األصدددناف بمختلدددف اسدددمائها التجاريدددة باالسدددم العلمدددي الدددذي

قددوم بط، فددإذا كانددغ المنشددأة ترغددب بالتعامددل مددع االسددماء العلميددة ييجمعهددا ومددن اددم سددهولة التعامددل معهددا بندداًء علددم ذلددك الددر 
ء (، ويترتددب علددم هددذا الخيددار ظهددور  ا ددة فددي مدددخالت النظددام لترميددز االسددمامددير النظددام بتحديددد هددذا الخيددار بإ ددارة  

لده ربدط الصدنف العلمية وربط األصناف المنتمية لالسم العلمي، كما يظهر حقل في  ا ة بياندات األصدناف يمكدن مدن خال
 باالسم العلمي عند ترميز الصنف.

 فإظهار اجملموعة الفرعية أو االسم العلمي للصنف وإخفاء املواصفات يف شاشة البحث العامة عن األصنا
 يستخدم هذا الخيار لتحديد البيانات التي ترغب المنشدأة ظهورهدا فدي  ا دة البحدث عدن األصدناف، فعنددما يحتداج المسدتخدم

( تظهر له  ا ة جانبيدة للبحدث عدن األصدناف ويظهدر F9بحث عن األصناف بواسطة  ال -ون في أية  ا ة عندما يك -
في الشا ة اسم الصنف والوصف، فإذا كانغ المنشأة ترغب بإظهدار المجموعدة الفرعيدة أو االسدم العلمدي فدي  ا دة البحدث 

ار ع العلددم بددأن االفتراأددي فددي هددذا الخيددار هددو إظهدد( مددبددداًل عددن الوصددف يقددوم مدددير النظددام بتحديددد هددذا الخيددار بإ ددارة  
 المجموعة الفرعية أما عند استخدام نظام الصيدليات يظهر االسم العلمي.
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 اسدخدا  البدائل
ل يستخدم خيار استخدام البدائل في المنشعت التي يمكن ان يكون فيها صنف بدياًل عن صنف شخر، ويعتبر استخدام البدائ

ة نوعيدددة إلدددم جاندددب المجموعدددات المخزنيدددة الرئيسدددية يمكدددن أن يدددربط بهدددا اصدددناف مدددن مجموعدددات بمثابددة مجموعدددات مخزنيددد
مخزنيددة مختلفددة، ويسددتفاد مددن تلددك المجموعددات انهددا تقددوم بوظددائف مسدداعدة للمسددتخدم  فاألصددناف الشددقيقة التددي يمكددن أن 

وين هدذه المجموعدات هدو مسداعدة تكون بديلة عن بع  األصناف يتم تجميعها في مجموعة بدائل واحدة، والغرض مدن تكد
المسددتخدم فددي بعدد  األنشددطة كالصدديدليات ومراكددز قطددع ال يددار فددي العثددور علددم أصددناف تقددوم مقددام أصددناف أخددرى، فددإذا 

لخيدار (، ويترتدب علدم هدذا اكانغ المنشأة ترغب بالتعامل تلك المجموعات يقوم مدير النظام بتحديدد هدذا الخيدار بإ دارة  
 ات التالية:استخدام أحد الخيار 

 صنف أو أصناف تعتبر بديلة عن أنيستخدم هذا الخيار إذا كانغ سياسة المنشأة ترتكز علم  بدائل الصنف: -
صنف شخر بينما العكس غير ممكن، ويترتب علم تحديد هذا الخيار ظهور  ا ة بدائل الصنف في مدخالت نظام 

 ك الصنف.المخزون يتم من خاللها تحديد الصنف واألصناف البديلة لذل

يستخدم هذا الخيار إذا كانغ سياسة المنشأة ترتكز علم ترميز مجموعة بدائل تضم عدة  جمموعة البدائل: -
أصناف يمكن أن يكون أي صنف فيها بدياًل عن أي صنف في المجموعة، بمعنم يمكن أن يكون أي صنف بدياًل 

لخيار ظهور  ا ة مجموعات البدائل في مجموعة بدائل محددة، ويترتب علم تحديد هذا ا عن ا خر في إطار
مدخالت نظام المخزون يتم من خاللها ترميز مجموعات البدائل وتحديد األصناف التي يمكن أن تكون كل صنف 

 فيها بدياًل عن األخر.
 إظهار طلبات الصرف يف الصرف املخزني بعد اسدخدامها

لب خدامها إذا كانغ المنشأة ستسمح بتكرار استخدام طإظهار طلبات الصرف في الصرف المخزني بعد استيستخدم خيار 
وم يق باستخدام هذه الطريقة ترغب فإذا كانغ المنشأةالصرف المخزني في  ا ة أوامر الصرف المخزني أكثر من مرة، 

 ظهور جميع طلبات الصرف في  ا ة أوامر (، ويترتب علم هذا الخيارمدير النظام بتحديد هذا الخيار بإ ارة  
 رف المخزني سواًء تم استخدامها من قبل أو لم يتم وإمكانية تكرار استخدامها بدون تخصيم الكميات.الص

 إمكانية الصرف املخزني بسعر البيع
 إذا كانغ المنشأة ستتعامل مع سعر البيع في أوامر الصرف المخزني. خيارال هذا يستخدم

 إمكانية الدحويل املخزني بسعر البيع
 إذا كانغ المنشأة ستتعامل مع سعر البيع في أوامر التحويل المخزني. رخياال هذا يستخدم

 ربط اجملموعات الدحليلية لألصناف باالعدماد على اجملموعات املخزنية
 لمجموعاتإذا كانغ المنشأة ترغب بتكوين هيكلة للمجموعات المخزنية بحيث تتفرع مجموعات تحليلية ل خيارال هذا يستخدم

ور ة بحيث يسهل مراقبة األصناف علم مستويات أكثر تفصياًل، وسيترتب علم تفعيل هذا الخيار ظهالمخزنية الرئيسي
تويات  ا ة  المجموعات التحليلية لألصناف( في مدخالت نظام المخزون يتم فيها ترميز المجموعات التحليلية بعدة مس

وعات بطها بالمستوى األخير من مستويات المجموربطها بالمجموعات المخزنية الرئيسية مع العلم بأن األصناف سيتم ر 
 التحليلية.
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 اسدخدا  كميات البونص املسدحقة
فدواتير  يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة التعامل مع الكميات المجانية الم جلة في المشتريات  فواتير مشتريات ومردود

استيفاء  تم ااباتها في فاتورة المشتريات وال تورد إال بعدمشتريات( كالمنشعت المتخصصة ببيع األدوية، وهي الكميات التي ي
(، بع  الشروم كبيع الكمية بالكامل، ومن ام يتم توريد تلك الكميات بموجب فداتورة مشدتريات جديددة نوعهدا  فداتورة بدونص

ال م مدن خاللهدا إدخدوبموجب استخدام هذا الخيار سيظهر في  ا تي فواتير المشتريات الفورية ومردود المشتريات أعمدة يت
 البونص.

الحالة  يتم تحديد خيار  نسبة( إذا كانغ المنشأة تتعامل مع الكميات المجانية  البونص( كنسبة، وفي هذه نسبة: -
 سيقوم النظام باحتساب البونص في فواتير المشتريات كنسبة من الكميات الفعلية شليًا.

لحالة ا، وفي هذه ككميةعامل مع الكميات المجانية  البونص( يتم تحديد خيار  نسبة( إذا كانغ المنشأة تت كمية: -
 سيقوم المستخدم بإدخال البونص في فواتير المشتريات يدويًا.

 الدعامل مع مراكز الدكلفة
 يسدتخدم هددذا التبويددب لتحديددد طريقددة التعامدل مددع مراكددز التكلفددة فددي مختلددف  ا دات عمليددات المخددازن، ويتدديح النظددام تحديددد

مل مدع مراكدز التكلفدة علدم مسدتوى كدل  ا دة، ويدتم تحديدد أحدد الخيدارات التدي تظهدر أمدام مسدمم الشا دة علدم طريقة التعا
 النحو التالي:

 تم تحديدبحيث ي المستند،يتم تحديد خيار  وحيد( إذا كانغ المنشأة ترغب بالتعامل مع مركز تكلفة وحيد في  وحيد: -
  طرفي الحركة المدين والدائن علم مستوى إجمالي المستند. مركز تكلفة لمرة واحدة وسيتأار هذا المركز في

لواحد، يتم تحديد خيار  متعدد( إذا كانغ المنشأة ترغب بالتعامل مع أكثر من مركز تكلفة في المستند ا مدعدد: -
  بحيث يمكن تحديد مركز تكلفة علم مستوى كل صنف وستتأار هذه المراكز بنفس القيم في الطرف المقابل.
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 واع األصنافأن
تسددتخدم  ا ددة أنددواع األصددناف بغددرض تهيئددة قاعدددة أساسددية لألصددناف وترميددز أنددواع مددن خاللهددا يددتم فددرز  :االستتدخدا 

األصددناف إلددم أصددناف متجانسددبة، وتتمثددل أهميددة هددذا التصددنيف أن النظددام سدديتعامل مددع كددل تصددنيف بطريقددة تختلددف عددن 
اع األصدددناف الخدميدددة غيدددر أندددواع األصدددناف التدددي تخدددزن لالسدددتهال  التصدددنيف ا خدددر، فدددأنواع األصدددناف السدددلعية غيدددر أندددو 

الددداخلي، ومددن خددالل هددذا التصددنيف تتحدددد طريقددة التعامددل مددع األصددناف فددي مختلددف الشا ددات، وبموجبدده يددتم اسددتعراض 
 .تقارير مفصلة

 

 ةطريقة اسدخدا  الشاش
 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 شليًا مع يظهر في هذا الحقل شليًا رقم النوع حيث يمنح النظام أنواع األصناف أرقامًا تسلسلية الصنف:رقم نوع  -
 إمكانية تعديل الرقم برقم شخر بشرم عدم استخدام هذا الرقم من قبل.

 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم نوع الصنف. اسم النوع: -

 تلميح
 تي يتم تخزينها وتكون قابلة للبيع يتم ترميز نوع أو أكثر لألصناف السلعية ال

 والشراء بدون تحديد أي خيار من الخيارات التي تظهر أسفل الشا ة.
 .األصناف السلعية يستطيع المستخدم استخدامها في جميع  ا ات النظام 

ي تستخدم هذه الخلية لتمييز نوع أو أنواع أصناف خاصة باالستخدام الداخلي في المنشأة وه غري قابل للبيع: -
، فإذا اإلنتاجاألصناف الغير قابلة للبيع كالمواد القرطاسية وأدوات النظافة أو تلك األصناف التي تدخل في عملية 

(، كانغ المنشأة تتعامل مع تلك األنواع يقوم المستخدم بترميز نوع أو أكثر ام يقوم بتحديد هذه الخلية بإ ارة  
 للمستخدمغير قابلة للبيع سيكون متاحًا  كأصنافتم ربطها بهذا النوع ويترتب علم هذا التحديد أن األصناف التي سي
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استخدامها في مختلف  ا ات النظام باستثناء  ا ة فواتير المبيعات و ا ة مردودات فواتير المبيعات كونها غير 
 متاحة للبيع.

اف الخدمية الخدمات تستخدم هذه الخلية لتمييز نوع أو أنواع أصناف كأصناف خدمية، ويقصد باألصن خدمي: -
تدريب الغير ملموسة وغير محسوسة وتقاس كمجهود يقوم بها األفراد أو المنشعت كالدورات التدريبية في معاهد ال
وع رميز نوخدمات الصيانة في مراكز الصيانة والورر، فإذا كانغ المنشأة تتعامل مع تلك األنواع يقوم المستخدم بت

بهذا النوع  (، ويترتب علم هذا التحديد أن األصناف التي سيتم ربطهالية بإ ارة  أو أكثر ام يقوم بتحديد هذه الخ
كن استخدامها في  ا ة فواتير المبيعات و ا ة مردودات فواتير المبيعات فقط كي يتم للمستخدمسيكون متاحًا 

 المستخدم من إصدار فاتورة مبيعات لعمالئه بالخدمات التي يقدمها.

 تلميح
مية ال تخزن وال تدخل كرصيد افتتاحي وال يمكن توريددها أو تحويلهدا األصناف الخد
 مخزنيًا. 

 يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -
 تلميح

أنواع األصناف التي يتم ترميزها سواًء كانغ أصناف سلعية أو خدمية أو غير قابلة 
اف كددي يددتم ربددط للبيددع سددتظهر فددي حقددل  نددوع الصددنف( فددي  ا ددة بيانددات األصددن

 الصنف بالنوع.
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 أنواع أوامر الدوريد
انسدة، تستخدم  ا ة أنواع أوامر التوريدد لترميدز أندواع ألوامدر التوريدد المخزندي بغدرض تصدنيفها إلدم أندواع متج :االسدخدا 

ث المنشدأة حيد ويعتبر استخدام الشا دة اختياريدًا حيدث يمكدن االسدتفادة منهدا فدي أر دفة أوامدر التوريدد المخزندي بحسدب حاجدة
 .تستطيع المنشأة استعراض تقارير بحسب هذا التصنيف

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

قامًا خزني أر يظهر في هذا الحقل شليًا رقم النوع حيث يمنح النظام أنواع أوامر التوريد الم رقم نوع أمر الدوريد: -
 يًا مع إمكانية تعديل الرقم برقم شخر بشرم عدم استخدام هذا الرقم من قبل.تسلسلية شل

 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم نوع أمر التوريد المخزني. اسم النوع: -

 يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -

 تلميح
فدي عمليدات أنواع أوامر التوريدد المخزندي تسدتخدم فدي  ا دة أوامدر التوريدد المخزندي 

 النظام.
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 أنواع أوامر الصرف
 تستخدم  ا ة أنواع أوامر الصرف المخزني لترميز أنواع ألوامر الصرف المخزني بغرض تصدنيفها إلدم أندواع :االسدخدا 

متجانسددة، ويعتبددر اسددتخدام الشا ددة اختياريددًا حيددث يمكددن االسددتفادة منهددا فددي أر ددفة أوامددر الصددرف المخزنددي بحسددب حاجددة 
 يث تستطيع المنشأة استعراض تقارير بحسب هذا التصنيف فمثاًل يمكن ترميز نوع صرف الزكاة أو ما يتم صدرفهالمنشأة ح

 للموظفين أو ما تم صرفه من المواد الخام، وبموجب هذه التصنيفات تستطيع المنشأة الحصول علم تقارير بحسب نوع أمر
 .ا الموادالصرف بغ  النظر عن المجموعات المخزنية التي صرفغ منه

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 أرقاماً  يظهر في هذا الحقل شليًا رقم النوع حيث يمنح النظام أنواع أوامر الصرف المخزني رقم نوع أمر الصرف: -
 ا الرقم من قبل.تسلسلية شليًا مع إمكانية تعديل الرقم برقم شخر بشرم عدم استخدام هذ

 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم نوع أمر الصرف المخزني. اسم النوع: -

 يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -
 تلميح

أنددددواع أوامددددر الصددددرف المخزنددددي تسددددتخدم فددددي  ا ددددة أوامددددر الصددددرف المخزنددددي فددددي 
 عمليات النظام.
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 أنواع أوامر الدحويل
م أندددواع أوامدددر التحويدددل لترميدددز أندددواع ألوامدددر التحويدددل المخزندددي وأندددواع أخدددرى ألندددواع االسدددتال تسدددتخدم  ا دددة :االستتتدخدا 

وامدر المخزني بغرض تصنيفها إلم أنواع متجانسة، ويعتبر استخدام الشا ة اختياريًا حيث يمكدن االسدتفادة منهدا فدي أر دفة أ
ث تسدددتطيع المنشددأة اسدددتعراض تقددارير بحسدددب هدددذا التحويددل المخزندددي وأوامددر االسدددتالم المخزنددي بحسدددب حاجددة المنشدددأة حيدد

 .التصنيف

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

وامر خزني وأيظهر في هذا الحقل شليًا رقم النوع حيث يمنح النظام أنواع أوامر التحويل الم رقم نوع أمر الدحويل: -
 بل.م من قًا تسلسلية شليًا مع إمكانية تعديل الرقم برقم شخر بشرم عدم استخدام هذا الرقاالستالم المخزني أرقام

 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم نوع أمر التحويل. اسم النوع: -

 يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -
 تلميح

ي عمليدددات أندددواع أوامدددر التحويدددل المخزندددي تسدددتخدم فدددي  ا دددة التحويدددل المخزندددي فددد
 النظام، بينما تستخدم أوامر االستالم المخزني في  ا ة االستالم المخزني.
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 الوحدات املخزنية
تسددتخدم  ا ددة الوحدددات المخزنيددة بغددرض ترميددز مختلددف وحدددات القيدداس التددي تسددتخدمها المنشددأة لتخددزين  :االستتدخدا 

درزن ...الددال(،  –باكددغ  –كرتددون  –شددأة كددد  طددن األصددناف، ويددتم ترميددز مختلددف الوحدددات المخزنيددة المسددتخدمة فددي المن
ويسدتفاد مدن هدذا الترميدز أنده سديتم ربدط وحددة القيدداس المخزنيدة بالصدنف المخزندي وبموجدب ربدط الوحددة المخزنيدة بالصددنف 
سدديتم التعامددل بتلددك الوحدددات عنددد توريددد وصددرف تلددك األصددناف مددن وإلددم المخددازن فددي  ا ددات عمليددات أنظمددة المخددازن 

ن( ت والمبيعات، ويعتمد ظهور بع  الخيارات في هذه الشا ة علم تحديد خيار  استخدام نظام المقاسات واألوزاوالمشتريا
 .في إدارة النظام، فإذا كان هذا الخيار مفعاًل تظهر بع  الحقول التي لها عالقة بالمقاسات واألوزان

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 سيتم تناول  ر  هذه الشا ة بطريقتين

 ريقة األوىل: وحدات القياس العاديةالط
تسددتخدم الشا ددة فددي مختلددف المنشددعت باسددتثناء المنشددعت التددي تتعامددل بالمقاسددات واألوزان بعددد النقددر علددم زر إأددافة علددم 

 النحو التالي:
دقة بويتم إدخال رمز الوحدة  القياس،يستخدم هذا الحقل إلدخال الرمز المختصر المتعارف عليه لوحدة  الرمز: -

جرام  فمثاًل  كجم( يعتبر رمز لوحدة الكيلو االسم،ن التعامل في النظام سيتم مع رمز وحدة القياس وليس مع كو 
 -ون أما الوحدات التي ليس لها اختصارات مثل  كرت مختصرة،ويقاس علم هذا باقي وحدات القياس التي لها رموز 

 االسم في هذا الحقل بدون  الد( التعريضية.ويتم كتابة  عنها،باكغ( فيتم إدخال اسم الوحدة كرمز يعبر 

 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم وحدة القياس. االسم: -
 يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -
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 تلميح
وحدات القياس التي تم ترميزها في هذه الشا ة تستخدم في  ا ة بيانات األصناف 

ادم سديتم اسدتخدامها فدي مختلدف  ا دات لربط الصنف بوحدة القياس المناسدبة ومدن 
 عمليات النظام.

 الطريقة الثانية: وحدات قياس املقاسات واألوزان
 تسددتخدم الشا ددة فددي المنشددعت التددي تتعامددل بالمقاسددات واألوزان كمنشددعت الحديددد والخشددب والددبالم والددورق واالسددفن ، ويددتم

ظام علدم خيار  استخدام نظام المقاسات واألوزان( في إدارة الن ترميز تلك الوحدات بعد أن يكون مدير النظام قد قام بتفعيل
 النحو التالي:

 

 يتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يقوم بترميز وحدة قياس غير عددية، وحدات قياس غري معدودة: -
ول مختلف الحق ُتفعلبمعنم أنه يرغب بترميز وحدات قياس لها طابع مقاسات وأوزان، وبموجب تحديد هذا الخيار 

 والخيارات في الشا ة.

وع يستخدم هذا الحقل الذي يظهر مفعاًل بمجرد تحديد خيار  وحدات قياس غير معدودة( لتحديد ن نوع الوحدة: -
علم  الضغط وحدة القياس، ويتم تحديد النوع من األنواع التي تظهر بقائمة األنواع كاألطوال والمساحة واألوزان بعد

 .السهم بداية الحقل
علم  يستخدم هذا الحقل لتحديد رمز وحدة القياس، ويتم تحديد الرمز من القائمة التي تظهر بعد الضغط الرمز: -
 F9ها رف علي( عندما يكون الم  ر داخل الحقل وهي الرموز التي تم تثبيتها في النظام علم اعتبار أنها رموز متعا

ديد نوع تم تح لتي تم تحديدها في حقل  نوع الوحدة( السابح، فإذاعالميًا، وتظهر الرموز بناًء علم نوع وحدة القياس ا
 الوحدة  أوزان( تظهر الرموز الدالة عن الوزن  طن، كجم، جم(.

 يظهر اسم الوحدة بمجرد تحديد رمز وحدة القياس في الحقل السابح. االسم: -
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 تلميح
م ترميزهددا رمددوز وحدددات القيدداس التددي تظهددر شليددًا فددي النظددام هددي رمددوز افتراأددية تدد

بغدددددرض مسددددداعدة المسدددددتخدم، فدددددإذا كاندددددغ تلدددددك الرمدددددوز تتناسدددددب مدددددع المنشدددددأة يدددددتم 
اسددتخدامها كمددا تظهددر أمددا إذا لددم تكددن تتناسددب مددع نشددام المنشددأة فدديمكن للمسددتخدم 
تعددديل تلددك الرمددوز بمددا يتناسددب مددع نشددام المنشدداة مددن  ا ددة  تغييددر رمددوز وحدددات 

 القياس( التي تظهر بعد هذه الشا ة.
دة تستخدم هذه الخلية إذا كانغ وحدة القياس التي يتم ترميزها يمكن التعامل معها بوح قياس أخرى: وحدات -

قياس  قياس أخرى إلم جانب وحدة القياس التي تم تحديدها، فالبالم يمكن التعامل معه بالمتر المربع وهي وحدة
ل التعام ددية، فإذا كانغ وحدة القياس يمكن مقاسات وأوزان( كما يمكن التعامل معه بالد  حبة( وهي وحدة قياس ع

تب علم ( ويتر معها في المنشأة كوحدة عددية إلم جانب أنها وحدة قياس وأوزان يتم تحديد هذا الخيار بإ ارة  
 هذا التحديد ظهور وحدات ظهور جدول باسم  الوحدات العددية المرتبطة(.

 ديد الوحدات العددية التي سيتم ربطها بوحدة قياسيستخدم هذا الجدول لتح الوحدات العددية املرتبطة: -
ل ية الحقالمقاسات واألوزان، ويتم تحديد الوحدة العددية من قائمة الوحدات التي تظهر بعد الضغط علم السهم بدا

 وهي وحدات القياس التي سبح ترميزها في الشا ة كوحدات قياس عادية.

 تلميح
 تم يلوبة يتم ترميزها كوحدة قياس عددية ام إذا لم تظهر وحدة القياس العددية المط

 استكمال ربطها بوحدة القياس ذات المقاس واألوزان.
  لوحدة وبين ا المربع(المعادلة الخاصة بتحديد العالقة العددية بين وحدة القياس  المتر

العددية التي سيتم ربطها بوحدة القياس  حبة( سيتم تحديدها علم مستوى كل صنف 
وعلم سبيل المثال سيتم من خاللها  النظام،ات األصناف في مدخالت في  ا ة بيان

 متر مربع. 0.44تحديد أن المتر المربع = سغ حبات بمعنم أن الحبة = 
 .جميع وحدات القياس يتم ترميزها بدون  الد( التعريضية 

 يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -
 تلميح

 معًا في المنشأة الواحدة.  يمكن التعامل بالطريقتين
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 وحدات القياستغيري رموز 
وزان، عند رغبة المنشأة تغيير رموز وحدات قياس المقاسات واأل وحدات القياستستخدم  ا ة تغيير رموز  :االسدخدا 

ام نظويمكن تعديل تلك الرموز بالشكل الذي ترغب به المنشأة علم اعتبار أن المستخدم سيتعامل في مختلف  ا ات ال
ب بتغييره فإذا كانغ المنشأة ترغ (CM 2  برمز وحدة القياس وليس باالسم، فمثاًل رمز السنتمتر المربع يظهر في النظام

 .يقوم مدير النظام بتغييره من هذه الشا ة سم( 2 إلم 

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر  تعديل( علم النحو التالي:

 .يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع وحدة القياس التي ترغب المنشأة بتغيير أحد أو جميع رموزها :نوع الوحدة -
 بمجرد تحديد نوع الوحدة في الحقل السابح تظهر رموز النوع في عمود الرمز الحالي. الرمز احلايل: -

 دل الرمزبة باعتماده كرمز يستخدم هذا العمود إلدخال رمز وحدة القياس الجديد الذي ترغب المنشأ الرمز اجلديد: -
 الحالي، ويتم إدخال الرمز الجديد في الخلية التي تقع إلم جانب الرمز المطلوب تغييره.

 يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -
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 الدنبيهات
نظام بات المتعلقة تستخدم  ا ة التنبيهات لتحديد سياسة المنشأة في طريقة الحصول علم رسائل التنبيه :االسدخدا 

المخزون، حيث يستطيع المستخدم الحصول علم عدة رسائل تنبيه كالتنبيه بتواريال انتهاء األصناف أو باألصناف 
حديد المتجاوزة حد الطلب أو باألصناف المخزنية التي لها أرصدة افتتاحية وليس لها حركة، ويتم من خالل الشا ة ت

م ان المستخدا إذا كتحديد المدة التي تظهر فيها رسالة التنبيه قبل موعد تاريال االنتهاء ومالتهيئات الالزمة لتلك التنبيهات ك
 .يرغب بالحصول علم تلك التنبيهات عند فتح النظام أو عند الخروج من النظام

 

 ةطريقة اسدخدا  الشاش
يتم تحديد التهيئات من الشا ة الجانبية التي 

لتنبيهات( تظهر بعد الضغط علم زر  إعدادات ا
 كما في الشكل التالي:

 

الدنبيه عند الدخول إىل نظا  إدارة  -
يستخدم هذا الخيار إذا كان  املخزون:

مدير النظام يرغب بظهور رسائل التنبيه 
ويترتب علم هذا  النظام،الدخول إلم  أاناء

 التحديد أنه بمجرد الدخول إلم النظام تظهر رسائل التنبيه بحسب التهيئة.
سائل ر يستخدم هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بظهور  ند اخلروج من نظا  إدارة املخزون:الدنبيه ع -

ب يه بحسالتنبيه عند الخروج من النظام، ويترتب علم هذا التحديد أنه بمجرد الخروج من النظام تظهر رسائل التنب
 التهيئة.
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ن تظهر أديد عدد األيام التي يرغب مدير النظام تستخدم هذه الخلية لتح تفعيل رسائل الدذكري / عدد األيا : -
 فيها رسالة التنبيه قبل موعد تاريال االنتهاء.

ة ور رسالتستخدم هذه الخيارات لتحديد ما إذا كان مدير النظام يرغب بتكرار ظه تكرار الدنبيه / عد  الدنبيه: -
ر ار  تكراالتنبيه يقوم المستخدم بتحديد خيفإذا كان يرغب بتكرار  واحدة،التنبيه يوميًا أم يكتفي بظهورها لمرة 

 التنبيه(.

 بواسطة وسائل الحفل المتاحة. اإلعداداتيتم حفل  حفظ: -
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الفصل الثاني 
 مدخالت املخزون
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 مقدمة
تعتبر المدخالت اللبنة األساسية للعمل علم نظدام المخدزون فمدن خاللهدا يدتم ترميدز 

يدددات النظدددام بدددل ويتعددددى اسدددتخدام البياندددات األساسدددية التدددي يدددتم اسدددتخدامها فدددي عمل
بعضددها إلددم جميددع األنظمددة ومددن المدددخالت التددي يددتم ترميزهددا بيانددات المجموعددات 
المخزنيددددة وربطهددددا باألسددددتاذ العددددام وبيانددددات األصددددناف وبيانددددات المخددددازن والرفددددوف 
وتسدددعير األصدددناف وإدخدددال األرصددددة االفتتاحيدددة لألصدددناف وغيرهدددا مدددن المددددخالت 

دخالت نظدددام الحسدددابات كددددليل الحسدددابات ومراكدددز التكلفدددة باإلأدددافة إلدددم بعددد  مددد
 والعمالت وغيرها من المدخالت ذات العالقة.
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 بيانات اجملموعات
تستخدم  ا ة بيانات المجموعات بغرض ترميز بيانات المجموعات المخزنية، وتستخدم بغرض تصنيف  :االسدخدا 

كز لمتجانسة، وتعتبر هذه الشا ة من أهم الشا ات التي يرتالمخزون إلم مجموعات تحتوي كل مجموعة علم األصناف ا
لم عليه العمل في نظام المخزون فإلم جانب أنها تساعد علم تقسيم المخزون إلم مجموعات متجانسة تأتي أهميتها إ

 كونها الشا ة التي يتم من خاللها ربط نظام المخزون بنظام إدارة الحسابات.
ناف المخزنية علم حقول يتم فيها تحديد أرقام الحسابات ذات العالقة بعمليات األصتحتوي  ا ة بيانات المجموعات 

الصرف  –مخزنيال  التوريدالمخزنية وهي الحسابات التي سيتم التأاير عليها شليًا بمجرد تنفيذ عمليات لها عالقة بالمخزون 
م حيل تلك العمليات وبالتالي ال يحتاج المستخدويقوم النظام بتوليد قيود يومية بمجرد تر  (،عالبي -الشراء  -المخزني 

 ًا.العام  إدارة الحسابات( كونها ستعد تكرارًا للقيود التي يولدها النظام شلي األستاذإلدخال تلك القيود من 
ة ويستوعب النظام ترميز مجموعات مخزنية متعددة سواًء كانغ مجموعات خاصة باصناف المواد الخام ومجموعات ااني

عدة  تمل علماالنتاج التام واالثة لألصناف الغير قابلة للبيع  االستهال  الداخلي(، وكل نوع من هذه األنواع تش ألصناف
اج أو مجموعات مخزنية، فمجموعات االنتاج التام أو المنشعت التجارية يمكن توزيعها إلم مجموعات بحسب نوعية االنت

ذا وهكته ال توزع إلم مجموعة الزيوت ومجموعة العصائر ومجموعة الشوكالنوعية التجارة فالمواد الغذائية علم سبيل المث
ة ، وعندما يتم ترميز األصناف سيتم ربط كل صنف بالمجموعة التي تخصه وبالتالي فإن اية حركفي باقي المجموعات

 .علم الصنف ستتأار بموجبها حسابات المجموعة المرتبط بها هذا الصنف

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 ستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:ت

ويفضل إدخال أرقام المجموعات علم نسح  المخزنية،يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم المجموعة  رقم اجملموعة: -
فالمنشأة التي ستتعامل مع أرقام مجموعات بالعشرات  من  المنشأة،موحد يتناسب مع عدد المجموعات المخزنية في 

( بينما المنشعت التي 09-10-11....     01-02-03زنية بالعشرات  خحبذا إدخال أرقام مجموعاتها الم ين(رقم
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-012...  001-002-003ستتعامل مع أرقام مجموعات بالمئات  االاة أرقام( يحبذ إدخال أرقام مجموعاتها  
  ة.( والغرض الرئيسي من هذا هو ظهور أرقام المجموعات بصورة منسق011-010

 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المجموعة المخزنية. االسم العربي: -

 ة.يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المجموعة المخزنية بلغة أخرى وهو من الحقول االختياري االسم األجنبي: -

وهو  ،يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم حساب المخزون للمجموعة المخزنية التي يتم ترميزها رقم حساب املخزون: -
لحقل من محاسبيًا بالعمليات التي تتم علم األصناف المرتبطة بهذه المجموعة، ويعتبر هذا ا سيتأارالحساب الذي 

 اريًا.بالحقول المهمة في الشا ة كونه يعبر عن قيمة المخزون واستخدامه يعد إج

 تلميح
 .يجب أن تكون عملة حساب المخزون بنفس عملة المخزون 
  الحساب ألكثر من مجموعة مخزنية في حالة رغبة المنشأة يسمح النظام بتكرار

تحميل الحساب بقيمة مخزون أكثر من مجموعة مخزنية ويرغب بمراقبة حركة 
 المخزون علم مستوى كل مجموعة من نظام المخزون.

 يتم إدخال رقم الحساب في الحقل وحقول الشا ة األخرى إما مبا رة أو بالبحث عنه 
 (.F9بواسطة  

  ترميز الحسابات في دليل الحسابات بإدارة الحسابات قبل ترميز بيانات يفترض
 المجموعات المخزنية.

 .يظهر اسم الحساب في حقل اسم الحساب بمجرد تحديد رقم الحساب 
  باستثناء حساب المخزون الذي تم استعراأه في الحقل السابح يفترض أن يكون

ت التي سيتم ذكرها في الفقرات أمن حسابات األصول المتداولة فإن جميع الحسابا
السابقة يفترض أن تكون أمن الحسابات التي يتم إقفالها في حساب األربا  

 والخسائر، بمعنم أنها تكون مدرجة في حسابات المصروفات أو اإليرادات.
يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب مبيعات المجموعة المخزنية وهو الحساب الذي  رقم حساب املبيعات: -

 تبط بهسيتأار محاسبيًا بقيمة مبيعات أصناف المجموعة في الطرف الدائن كإيراد، وهو حساب فرعي وال مانع أن ير 
 أكثر من عملة وبحسب السياسة البيعية للمنشأة.

يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب تكلفة المبيعات وهو حساب فرعي بعملة  رقم حساب تكلفة املبيعات: -
قابل يعات ماسبيًا كد  مدين( بقيمة تكلفة مبيعات أصناف المجموعة المباعة عند ترحيل فاتورة المبالمخزون يتأار مح

لتي ضاعة االتخضي  من المخزون الذي يمثل الطرف الدائن في المبيعات، ويتأار محاسبيًا كد  دائن( بقيمة تكلفة الب
 كطرف مدين.يتم ردها من مبيعات السنة الحالية مقابل إأافتها إلم المخازن 

يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب مردود المبيعات وهو حساب فرعي ترتبط به عدة  حساب مردود املبيعات: -
عمالت يتأار محاسبيًا  مدين( بقيمة مردودات مبيعات المجموعة الخاصة بالفترة المحاسبية الحالية  السنة الفعالة( 
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دائن، بينما مردودات مبيعات سنوات سابقة سيتم ربطها بحساب  مقابل تأار الصندوق أو البنك أو العميل كطرف
 شخر كي يتم الفصل بين مردودات السنة الحالية ومردودات السنوات السابقة.

  يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب الخصم المسمو  به، ويقصد بالخصم المسمو  حساب اخلصم املسموح به: -
دة بيع أصناف من المجموعة، وهو حساب فرعي طبيعته  مدين( ترتبط به عبه الخصم الذي يتم منحه للعمالء عند 

 عمالت يتأار محاسبيًا بقيمة الخصم الذي يمنح للعمالء عند البيع بموجب فاتورة المبيعات.

يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب مردود مبيعات بضاعة تم  حساب مردودات مبيعات سنوات سابقة: -
دة عبط به وات سابقة وتم إرجاعها خالل السنة الحالية  الفترة الفعالة(، وهو حساب فرعي ترتبيعها خالل سنة أو سن

عمالت يتأار محاسبيًا كطرف  مدين( بقيمة مردودات مبيعات أصناف المجموعة التي تم بيعها خالل السنوات 
 السابقة.

 تلميح
مدردودات  يستطيع مدير النظام تحديد الحساب الذي تم تحديده في حقل  حسداب

المبيعددات( إذا كانددغ المنشدداة ال ترغددب بمراقبددة مددردودات مبيعددات السددنة الحاليددة 
ومددددردودات السددددنوات السددددابقة، أمددددا إذا كانددددغ ترغددددب بمراقبددددة مددددردودات مبيعددددات 
سددددنوات سددددابقة فددددي تقددددارير مسددددتقلة عددددن مددددردودات مبيعددددات السددددنة الحاليددددة فيددددتم 

 .استخدام حساب شخر غير حساب مردودات المبيعات
 يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب تكلفة مبيعات سنوات سابقة وهو حساب تكلفة مبيعات سنوات سابقة: -

وات حساب فرعي بعملة المخزون يتأار محاسبيًا كد  دائن( بقيمة تكلفة مبيعات أصناف المجموعة مباعة خالل سن
لحالية سنوات سابقة عن تكلفة مبيعات السنة اسابقة وتم ردها خالل السنة الحالية، وتم فصل حساب تكلفة مبيعات 

 كي يتم مراقبة كل تكلفة علم حدة مع إمكانية استخدام نفس الحساب الذي تم استخدامه في حقل  حساب تكلفة
 المبيعات(.

 يعتمد استخدام هذا الحقل علم الخيارات في  ا ة الخيارات في نظام حساب مشرتيات الكميات اجملانية: -
 شترياتث يستخدم في حالة استخدام خيار  تدخل كإيراد( الذي يظهر كخيار الكميات المجانية في المالمشتريات، حي

ويستخدم لتحديد رقم حساب الكميات المجانية في المشتريات، وهو حساب فرعي ترتبط به عدة عمالت يتأار 
زون د مقابل اإلأافة إلم المخمحاسبيًا بترحيل فواتير المشتريات المتضمنة لكميات مجانية طرف  دائن( كإيرا

 نية في مدين( بتكلفة الكميات المجانية، أما في حالة تحديد خيار  ت ار علم التكلفة بتخضيضها( للكميات المجا
 خيارات نظام المشتريات فال حاجة الستخدام هذا الحقل.

 ات توريد ومشتريات،يستخدم هذا الحقل لتحديد حساب فارق مردود فارق مردودات أوامر توريد ومشرتيات: -
لشراء وهو حساب فرعي بعملة المخزون يتأار محاسبيًا بقيمة الفارق في تكلفة مردود المشتريات عن قيمتها عند ا

ذا الفارق في هتوريد مخزني أو بفاتورة مشتريات، ويظهر  أمر بموجب - النظام في –سواء تم التوريد إلم المخازن 
  حالتين:
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  القيد  األصناف  المردودة( في المخازن عن سعر المورد بالشراء والتوريد حتم يتوازن عند اختالف تكلفة خروج
 المحاسبي لهذه العملية.

 .عند إرجاع األصناف للمورد بعد أن أأيف لها تكاليف  راء أخرى إأافًة إلم سعر المورد 
بالخصم المكتسب يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب الخصم المكتسب، ويقصد  حساب اخلصم املكدسب: -

قيمة الخصم الذي يمنحه المورد للمنشأة، وهو حساب فرعي طبيعته  دائن( ترتبط به عدة عمالت يتأار محاسبيًا ب
ة الخصم الذي حصلغ عليه المنشأة من الموردين عند الشراء بموجب فاتورة المشتريات، ويستخدم الحقل في حال

 في المشتريات في خيارات المشتريات. تحديد خيار  تدخل كإيراد( في خيارات التخضي 

 يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب فارق أمر التفكيك وهو حساب فرعي، ويقصد حساب فارق أمر الدفكيك: -
وبين  بفارق أمر التفكيك الفارق الذي يظهر بين أوامر التركيب المخزنية التي تتم بموجب تكلفة محددة لألصناف

 عادة األصناف إلم المخازن بتكلفة أخرى.أوامر التفكيك حينما يتم إ 

تكلفة يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب التروي  وهو رقم حساب فرعي بعملة المخزون يتأار ب حساب الرتويج: -
 تكلفة الكميات المجانية في فواتير المبيعات بغرض الفصل بين تكلفة البضاعة المباعة فعاَل التي تظهر في حساب

 المن ام كلفة البضاعة المجانية التي تظهر في حساب التروي ، مع العلم بأن هذا الحقل ال يظهر و المبيعات وبين ت
 إدارة الحسابات. خياراتيستخدم إال بموجب تحديد خيار  الترحيل لحساب التروي  في المبيعات( في 

مدين( يتأار بقيمة يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب أجور النقل وهو حساب فرعي   حساب أجور النقل: -
ي فأجور نقل األصناف الموردة بموجب أوامر التوريد المخزني، ويقابله كطرف دائن الحساب الذي سيتم تحديده 
ور دام أج ا ة أوامر التوريد المخزني في تبويب  بيانات إأافية( كحساب الصندوق أو البنك أو المورد إذا تم استخ

 النقل.

 تلميح
قة بالحركددات التددي سددتتم علددم األصددناف المخزنيددة بموجددب سددتتأار الحسددابات السدداب

ربددط كددل صددنف بالمجموعددة الخاصددة بدده وبموجددب ربددط المجموعددات المخزنيددة بددإدارة 
 الحسابات.

 تهيئة اجملموعة
يستخدم تبويب تهيئدة المجموعدة بغدرض تحديدد بعد  التهيئدات التدي تتناسدب مدع اسدتخدامات المنشدأة وتتمثدل تلدك التهيئدات 

 بما يلي:
يستخدم هذا الخيار لتحديد رغبة المنشأة بتضمين رقم المجموعة  تضمني رقم اجملموعة يف رقم الصنف: -

المخزنية في أرقام األصناف التابعة لها، فإذا كانغ المنشاة ترغب بتضمين رقم المجموعة في رقم الصنف شليًا يقوم 
(، ويترتب علم هذا التحديد أنه عند إأافة  مدير النظام بتحديد الخلية التي تتقاطع مع هذا الخيار بإ ارة 

وترميز صنف جديد في  ا ة بيانات األصناف سيكون إجباري أن يبدأ رقم الصنف برقم المجموعة، فإذا كان رقم 
( فإن رقم الصنف يجب أن يبدأ بهذا الرقم ام رقم الصنف وبالتالي فرقم أول صنف يتبع هذه 001المجموعة  
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(، ويستفاد من هذه الطريقة أمان ربط ترميز األصناف برقم المجموعة المخزنية 001-001المجموعة سيكون  
 التي يتبعها الصنف وكذلك أمان ترميز األصناف علم نسح واحد.

ي  ا ة فيستخدم هذا الخيار إذا كانغ المنشأة ترغب بتوليد أرقام األصناف المخزنية  توليد رقم الصنف آليًا: -
يد ام بتحدمتضمنًا رقم المجموعة المخزنية، فإذا كانغ المنشأة ترغب بذلك يقوم مدير النظ بيانات األصناف( شليًا 

 (، ويترتب علم هذا التحديد أن رقم الصنف في  ا ة بياناتالخلية التي تتقاطع مع هذا الخيار بإ ارة  
ط ر مرتبن استخدام هذا الخيااألصناف سيتولد شليًا عند إأافة صنف جديد وسيكون متضمنًا لرقم المجموعة ولهذا فإ

 باستخدام خيار تضمين رقم المجموعة في رقم الصنف السابح، أما عدم التحديد فسيعنم أن المستخدم هو الذي
 سيقوم بإدخال الرقم يدويًا.

 يستخدم هذا الحقل في حالة رغبة المنشأة تحديد أعلم نسبة خصم مسمو  بها اخلصم على مسدوى اجملموعة: -
 ألصناف التابعة للمجموعة، والنسبة التي سيتم تحديدها في هذا الحقل سيتم تعميمها علم جميعفي مبيعات ا

 األصناف التي تتبع المجموعة المخزنية.

يستخدم هذا الحقل الذي يظهر عند استخدام نظام الشحن بغرض تحديد هامش ربح لألصناف  هامش الربح: -
 لية فييضاف هذا الهامش إلم سعر المورد، وسيتم إصدار فاتورة أو التابعة للمجموعة، وبموجب تحديد هذه النسبة س

عديل المبيعات بسعر تكلفة الصنف مضافًا لها نسبة هامش الربح التي سيتم تحديدها في هذا الحقل مع إمكانية ت
لتي ناف اصهامش الربح في الفاتورة األولية، والنسبة التي سيتم تحديدها في هذا الحقل سيتم تعميمها علم جميع األ

 تتبع المجموعة المخزنية.

هذه يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كانغ األصناف التابعة ل اجملموعة خاضعة لضريبة القيمة املضافة: -
 المجوعة ستكون خاأعة لضريبة القيمة المضافة أم ال، فإذا كان المنشأة ترغب بإخضاع تلك األصناف لضريبة

التي  (، وسينعكس هذا التحديد علم جميع األصنافبتحديد هذا الخيار بإ ارة   القيمة المضافة يقوم المستخدم
 ستتبع هذه المجموعة، وسيترتب علم هذا التحديد إخضاع تلك األصناف لضريبة القيمة المضافة في المشتريات

 والمبيعات.
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 طباعة بيانات اجملموعة
لها نات المجموعات المخزنية يشمل جميع الحسابات التي تم إدخايستخدم تبويب طباعة بيانات المجموعة لطباعة تقرير ببيا

كحسدابات لكدل مجموعدة، ويمكدن تحديددد مجموعدة أو أكثدر فدي الحقددول المحدددة لعمليدة عدرض التقريددر والتدي تظهدر كمدا فددي 
 لشا ة.ا

 



 

 
فهرس 
  العودة للفهرس المحتويات

34 

  دليل المستخدم – 5بالس  تكاملالمنظام  -إدارة المخزون والجرد 

 بيانات األصناف
اف ية، حيث يتم ترميز مختلف األصنتستخدم  ا ة بيانات األصناف بغرض ترميز بيانات األصناف المخزن :االسدخدا 

لخدمية افي المنشأة سواًء كانغ أصناف سلعية للبيع أو أصناف مواد خام أو األصناف التي تستهلك داخليًا أو األصناف 
يانات بوغيرها من األصناف، ويتم من خالل الشا ة ترميز الصنف وربطه بالمجموعة المخزنية المعنية ولهذا يجب ترميز 

تم علم تالمخزنية قبل ترميز بيانات األصناف ومن خالل هذا الربط تتأار الحسابات شليًا بموجب أية عملية  المجموعات
 الصنف.

ة الذي تحتوي  ا ة بيانات األصناف علم عدة تبويبات لكل تبويب استخدام محدد، فإلم جانب التبويب الرئيسي في الشا 
ت أخرى توجد أيضًا تبويبا بما في ذلك تعدد الوحدات المخزنية للصنف، من خالله يتم إدخال البيانات األساسية للصنف

ى لم مستو عتظهر فيها البيانات شليًا بموجب العمليات التي تتم علم الصنف، ففي تبويب تظهر الكميات المخزنة المتوفرة 
صنف فتظهر التكلفة كل مخزن وفي تبويب شخر تظهر بيانات إحصائية عن تكلفة الصنف إأافة إلم بيانات أسعار ال

خر سعر األولية للصنف وأعلم واقل تكلفة ومتوسط التكلفة وشخر تكلفة كما تظهر في نفس التبويب أعلم واقل ومتوسط وش
ة، بيع علم مستوى الصنف، وفي تبويب رابع تظهر بيانات الموردين الذين تم منهم  راء الصنف وسعر الوحدة الواحد

 صائية عن مبيعات وتوريدات الصنف.وتظهر في شخر تبويب تقارير إح
صناف، لها عالقة باأل أخرى وكنوع من التسهيل للمستخدم تم إأافة بع  األيقونات من خاللها يتم االنتقال إلم  ا ات 

حية فبمجرد ترميز الصنف يستطيع المستخدم االنتقال مبا رة إلم  ا ة تخزين األصناف بغرض إدخال األرصدة االفتتا
يمكن  يمكن االنتقال إلم  ا ة التسعيرة بغرض تحديد أسعار لبيع الصنف وأيقونة االثة أخرى ل أيقونة للصنف ومن خال

مكن يرابعة  من خاللها االنتقال إلم  ا ة الباركود إذا كان المستخدم يرغب بطباعة بيانات الباركود لهذا الصنف وأيقونة
، كما يستطيع المستخدم إدخال صورة الصنف األكسلمن من خاللها االنتقال إلم  ا ة استيراد بيانات األصناف 

 .وإأافتها إلم بيانات الصنف
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 طريقة اسدخدا  الشاشة
 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 دليل األصناف
 يستخدم هذا التبويب إلدخال البيانات األساسية للصنف علم النحو التالي:

رقم  ويتم تحديد بها،هذا الحقل لتحديد رقم المجموعة المخزنية التي سيتم ربط الصنف يستخدم  رقم اجملموعة: -
لمخصص وبمجرد تحديد الرقم يظهر اسم المجموعة في الحقل ا (،F9المجموعة إما بكتابة الرقم مبا رة أو بواسطة  

 له.

رقم  ال الرقم علم طريقة توليدويعتمد تحديد وإدخ المخزني،يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم الصنف  رقم الصنف: -
الصنف علم خياري  تضمين رقم المجموعة في رقم الصنف( و  توليد رقم الصنف شليًا( في  ا ة بيانات 

 المجموعات وعلم النحو التالي:
 :في حالة تحديد خيار  تضمين رقم المجموعة في رقم الصنف( في  تضمني رقم اجملموعة يف رقم الصنف

ون عات للمجموعة التي تم تحديدها ففي هذه الحالة سيكون المستخدم مجبرًا علم أن يك ا ة بيانات المجمو 
ة فإذا كان رقم المجموع الصنف،رقم المجموعة جزء من رقم الصنف وما علم المستخدم إال إدخال باقي رقم 

 (..…-001( فهذا يعني أن رقم الصنف سيبدأ بهذا الرقم وسيكون  001 
  ًيار خيتولد رقم الصنف شليًا بموجب أرقام تسلسلية ألصناف كل مجموعة إذا كان  :توليد رقم الصنف آليا

 مجموعةال توليد رقم الصنف شليًا( مفعاًل في  ا ة بيانات المجموعات للمجموعة التي تم تحديدها في حقل رقم 
 مع إمكانية تعديل الرقم.

 :لصنف االسابقة يقوم المستخدم بإدخال رقم  في حالة عدم تحديد أيًا من الخيارات طريقة اإلدخال اليدوي
 يدويًا بالطريقة التي تتناسب يرغب بها.

 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم الصنف. االسم العربي: -

 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم الصنف بلغة أخرى وهو من الحقول االختيارية. االسم األجنبي: -

اع وهو من الحقول المهمة في حالة استخدام المنشأة ألنو  ،الصنفيستخدم هذا الحقل لتحديد نوع  نوع الصنف: -
فنوع  المخرجات،ويترتب علم تحديد نوع الصنف تأايرات علم مختلف  ا ات النظام ومن ام علم  األصناف،

ويتم تحديد نوع الصنف من بين  (،الصنف  سلعي( غير نوع الصنف  خدمي( غير نوع الصنف  غير قابل للبيع
ي فصناف( وهي األنواع التي تم ترميزها في  ا ة  أنواع األ الحقل؛هر بعد الضغط علم السهم بداية األنواع التي تظ
 تهيئة المخزون.

 تلميح
فددي حالددة عدددم تحديدددد نددوع الصددنف سددديتعامل النظددام مددع هدددذا الصددنف علددم أنددده 

 صنف سلعي.
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 ع وحدات القياس علم النحوالصنف حيث يتم التعامل ميستخدم هذا الحقل لتحديد وحدة قياس  وحدة القياس: -
 ا تي:

 :واًء يتم اختيار وحدة القياس إذا كانغ وحدة واحدة مع تحديد العبوة في حقل العبوة س وحدة قياس واحدة
 ( أو أكثر.1كانغ العبوة  

 :ختيار يتم في هذا الحقل اختيار وحدة القياس الرئيسية وهي الوحدة األصغر ام يتم ا وحدات قياس مدعددة
 وحدات في جدول وحدات القياس علم النحو ا تي:باقي ال

 :يتم ستظهر وحدة القياس التي تم اختيارها في حقل وحدة القياس السابح كوحدة رئيسية ومن ام  الوحدة
 اختيار وحدات القياس األخرى متسلسلة من األصغر إلم األكبر  باكغ / كرتون(.

 :قبلها. عبوة الوحدة الرئيسية وليس من العبوة التي يستخدم هذا العمود إلدخال عبوة الوحدة من العبوة 

 :يستخدم هذا العمود إلدخال سعر بيع كل وحدة بعملة المخزون. سعر البيع 

 تلميح
تحديدددد سدددعر بيدددع الصدددنف مدددن هدددذه الشا دددة سددديكون سدددعرًا موحددددًا بعملدددة المخدددزون فقدددط 

المنشدددأة ترغدددب  لمختلدددف عمليدددات البيدددع سدددواًء كدددان البيدددع جملدددة أو تجزئدددة، أمدددا إذا كاندددغ
بتحديد أكثر مدن سدعر بيدع  جملدة / تجزئدة / خدا  ...( سدواء بعملدة المخدزون أو بعملدة 
 إأافية أخرى فيتم تحديد تلك األسعار من  ا ة التسعيرة التي سيتم تناولها الحقًا. 

 :يستخدم الختيار الوحدة التي ستظهر بشكل افتراأي في فاتورة المبيعات وحدة البيع االفرتاضية. 
 :يات يستخدم الختيار الوحدة التي ستظهر بشكل افتراأي في فواتير المشتر  وحدة الشراء االفرتاضية

 والتوريدات.

 :يستخدم إليقاف التعامل مع أي وحدة من وحدات قياس الصنف. موقف 

 مالحظة
األصددناف التددي تعتمددد وحدددات قياسددها علددم المقاسددات واألوزان كأصددناف الددبالم 

 لورق سيتم  رحها نهاية  ر  الشا ة.والخشب والحديد وا
 تلميح

خيدددار  تعددددد  بنددداًء علدددم تفعيدددل يدددتم التعامدددل مدددع تعددددد الوحددددات المخزنيدددة
 الوحدات المخزنية( في  ا ة الخيارات األساسية في تهيئة نظام المخزون. 

 اد علمناف باالعتمظهر هذا الحقل فعال عند تفعيل خيار  ربط المجموعات التحليلية لألصي :اجملموعة الدحليلية -
 الختيار المجموعة التي سيتم ربط الصنف بها. ستخدمالمجموعات المخزنية( في  ا ة خيارات المخزون، وي

يستخدم هذا الحقل الذي يعد استخدامه اختياريًا لتدوين أية مالحظات يراها المستخدم علم  مواصفات الصنف: -
المشابهة له كأن أميز الصنف بد  أصلي / تقليد( أو الصنف كصفة مميزة لهذا الصنف عن األصناف األخرى 

وتظهر هذه المواصفات في  ا ة البحث عن األصناف التي تستخدم لمساعدة  (، درجة أولم / درجة اانية ... الال
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ومن خالل  ا ة البحث يقوم المستخدم بالتمييز  النظام،المستخدم عند البحث عن األصناف في مختلف  ا ات 
 لمتشابهة بحسب مواصفات الصنف.بين األصناف ا

 يستخدم هذا الحقل الذي يعتبر استخدامه اختياريًا لتحديد الكمية التي إذا وصل إليها الصنف حد الطلب: -
 وانخفضغ الكمية المخزنة ينبهك النظام بضرورة  راء هذا الصنف بغرض تعزيز رصيد المخزون لهذا الصنف.

بقم في تتبر استخدامه اختياريًا لتحديد أقل كمية من الصنف يفترض أن يستخدم هذا الحقل الذي يع احلد األدنى: -
 المخازن بشكل دائم بغرض عدم النزول عليها كاحتيام لمواجهة الحاالت الطارئة.

ا م تجاوزهيستخدم هذا الحقل الذي يعتبر استخدامه اختياريًا لتحديد أكبر كمية من الصنف يفترض عد احلد األعلى: -
 في المخازن.

 يستخدم هذا الحقل الذي يعتبر استخدامه اختياريًا إلدخال رقم تصنيع الصنف. م الدصنيع:رق -
عند  كل من حقل نسبة حد السعر األدنم وحقل نسبة الحد األعلم ظهري نسبة حد السعر األدنى واألعلى: -

ة ي تهيئا ة الخيارات فتفعيل خيار  التعامل مع نسبة الحد األعلم واألدنم لسعر البيع في بيانات األصناف( في  
 ناءً ببغرض تحديد نسب رقابية علم سعر البيع في فواتير المبيعات حيث يتم تحديد هذه النسب  المخزون، وتستخدم

علم متوسط تكلفة كمية الصنف المتوفرة في المخزون بحيث يسمح النظام بتعديل السعر في حدودهما سواًء 
أو  ز نسبة االقتراب من متوسط التكلفة من الحد األدنم لسعر البيعبتخضي  السعر بحيث ال يسمح النظام بتجاو 

 ادة عنلنسبة الزي األعلمبزيادة سعر البيع بحيث ال يسمح النظام بتجاوز نسبة الحد األعلم لسعر البيع عن الحد 
 المتوسط.

ك األصناف يستخدم هذا الحقل في حالة رغبة المستخدم ربط أكثر من صنف بغرض إنزال تل رقم الدوريد: -
ية واستخدامها في أمر التوريد المخزني في  ا ة أوامر التوريد المخزني، ففي حالة إصدار أوامر توريد مخزن

 علم تلك األوامر طابع التكرار يحتاج المستخدم لربط تلك األصناف ببعضها، ومن خالل ألصناف محددة ويغلب
ألكثر  ( في هذا الحقل لصنف أو1ار رقم محدد وليكن رقم  استخدام هذا الحقل يتم ربط تلك األصناف، فإذا تم تكر 

من صنف فإنه بموجب هذا الرقم يتم الربط بين تلك األصناف، ويظهر هذا الرقم عند استخدام زر  بيانات 
م األصناف( في  ا ة أوامر التوريد المخزني، وبداًل من تحديد وإدخال األصناف في أمر التوريد المخزني عل

فقط تحديد الرقم المشتر  بين تلك األصناف وبمجرد تحديد هذا الرقم تظهر جميع األصناف  صنف صنف يتم
 في هذا الحقل.المرتبطة بهذا الرقم المستخدم 

تحديد هامش ب ترغب المنشأة إذا كانغالذي يظهر عند استخدام نظام الشحن  يستخدم هذا الحقل هامش الربح: -
بح سيكون ملزمًا بيع األصناف بسعر تكلفته مضافًا لها نسبة هامش الر ربح للصنف، وبموجب تحديد هذه النسبة 

 خدم قدالتي سيتم تحديدها في هذا الحقل، مع مالحظة أن هامش الربح قد يظهر في هذا الحقل شليًا إذا كان المست
 قام بتحديد هامش الربح للمجموعة المخزنية في  ا ة بيانات المجموعات.
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صنف الحقل في حالة رغبة المنشأة إأافة مبلي كأجور نقل للوحدة الواحدة من هذا اليستخدم هذا  ر النقل:وأج -
يار ويظهر هذا الحقل في حالة تحديد خ مخزني،بموجب أمر توريد  يضاف إلم تكلفة الشراء أاناء توريد البضاعة

  استخدام حساب وسيط أجور النقل( في  ا ة الخيارات في تهيئة نظام المخزون.

ويستفاد  الصنف،تخدم هذا الحقل الذي يظهر عند استخدام نظام الشحن والتفريي بغرض إدخال حجم يس احلجم: -
 منه كمعلومة في عملية الشحن بحيث من خالله يتم معرفة كم كمية تستوعب الحاوية من هذا الصنف.

في  وعات الفرعية( التعامل مع المجمخيار يستخدم هذا الحقل الذي يظهر في حالة تحديد  اجملموعة الفرعية: -
 ويستخدم عند رغبة المستخدم ربط الصنف الجديد بالمجموعة الفرعية. النظام،خيارات 

ارات  التعامل مع األسماء العلمية( في خيخيار يستخدم هذا الحقل الذي يظهر في حالة تحديد  االسم العلمي: -
 ي.النظام، ويستخدم عند رغبة المستخدم ربط الصنف الجديد باالسم العلم

رات  استخدام مجموعات البدائل( في خياخيار يستخدم هذا الحقل الذي يظهر في حالة تحديد  جمموعة البدائل: -
 النظام، ويستخدم عند رغبة المستخدم ربط الصنف الجديد بمجموعة بدائل.

 خدم عنمعلومات يراها المست أيةتظهر في الشا ة عدة حقول إأافية يمكن استخدامها لتدوين  حقول إضافية: -
 الصنف.

ي جهاز الكمبيوتر من خالل الشا ة الجانبية فيتم استدعاء صورة الصنف من الملف المحفوظ  صورة الصنف: -
 التي تظهر بعد النقر المزدوج علم اإلطار المخصص لصورة الصنف.

مع ستطيع المستخدم استيراد بيانات األصناف من ملف اكسل حسب الصيي المطلوبة ي :االسدرياد من اكسل -
 إمكانية تكرار الصنف حسب وحداته وعبواته المختلفة.
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 طريقة اسدخدا  وحدات قياس املقاسات واألوزان
ية يستطيع المستخدم التعامل مع وحدات قياس األصناف التي تعتمد علم المقاسات واألوزان بطريقة تتناسب مع خصوص

ابع كمنشعت صناعة وبيع البالم والحديد والخشب والمطتلك الوحدات، فالمنشعت التي تتعامل مع المقاسات واألوزان 
ت واالسفن  وغيرها لها خصوصيات أخرى تتعامل بها مع وحات القياس، فباإلأافة إلم إمكانية التعامل مع المساحا

ن من لطأو ا واألطوال واألحجام واألوزان سيتم التعامل أيضًا بالوحدات العددية األخرى؛ فمثاًل المتر المربع من البالم
 لمقاساتالدجاج سيتم التعامل معها كمساحات وأوزان كما سيتم التعامل معها بالوحدات العددية وسيتم ربط وحدة قياس ا

طن ...( بوحدات القياس العددية المحسوسة  –كيلو جرام  –واألوزان الغير محسوسة لصعوبة قياسها أو وزنها  متر مربع 
ة( بمعنم أن النظام سيتيح للمستخدم التعامل مع الصنف بوحدات المقاسات بح -باكغ  –التي يسهل عدها  كرتون 

 وتحويل واألوزان ووحدات القياس العددية، وسيتم إدخال الترميزات الالزمة لربط النوعين بحيث يستوعب النظام احتساب
المتر  صنف  بالم( تحديد أنوحدات قياس المقاسات واألوزان إلم وحدات القياس العددية، فمثاًل سيتم ااناء ترميز ال

العرض(  ×المربع يساوي كذا حبة ومن ام في  ا ات العمليات سيتم إدخال بيانات المساحة التي يحتاجها العميل  الطول 
ن مد تنت  وسيقوم النظام شليًا باحتساب الكمية العددية التي ستغطم المساحة المطلوبة مع معالجة فوارق الكسور التي ق

  لها بشر اب، ونظرًا لتلك التفاصيل المتعلقة بوحدات قياس المقاسات واألوزان تم تخصيص هذا الجزء لتناو عملية االحتس
 مفصل علم النحو التالي:

 أوالً: وحدات قياس املقاسات واألوزان الغري مرتبطة بوحدات قياس عددية -
 :دة لتحديد وحدة قياس يستخدم حقل وحدة القياس إذا كان الصنف يقاس بوحدة قياس واح وحدة القياس

 وهي وحدة مقاسات وأوزان. الصنف،
 :م لها يظهر في هذا الحقل شليًا قيمة مدى الكسور وهي عبارة عن قيم مثبتة برمجيًا في النظا مدى الكسور

 جرام. 1000استخدامات حسابية برمجية ويتم التعامل بها عالميًا كأن يتم تحديد الكيلو جرام = 
 ملقاسات واألوزان املرتبطة بوحدات قياس عدديةثانيًا: وحدات قياس ا -

ن عيختلف ترميز وحدات القياس إذا كانغ وحدة قياس المقاسات واألوزان يرتبط استخدامها بوحدات قياس عددية 
ات وحدات القياس الغير مرتبطة بوحدات قياس عددية كونها تحتاج إلم معادالت حسابية يتم من خاللها ربط وحد

غ س الوقزان بوحدات القياس العددية، فمثاًل إذا كان الصنف يقاس بالمتر المربع أو بالطن وفي نفالقياسات واألو 
 يقاس بالكرتون والحبة فنحن بحاجة إلم معادالت حسابية علم النحو التالي:

 :ًتحديد العالقة بين الوحدات الوزنية والوحدات العددية بحيث نحدد علم سبيل المثال أن: أوال 
 كراتين 10الطن = 

 :تحديد العالقة بين الوحدات العددية فيما بينها بحيث نحدد علم سبيل المثال أن: ثانيًا 
 حبة 24الكرتون = 

 ويتم ترميز وحدات القياس لمثل هذه الحاالت علم النحو التالي:
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 :فإذا كانغ وحدة القياس مرتبطة الصنف،يستخدم حقل وحدة القياس لتحديد وحدة قياس  وحدة القياس 
جرد بوحدة قياس عددية بحسب ما تم ترميزه في  ا ة الوحدات المخزنية في تهيئة نظام المخزون فإنه بم

 القياس:الشا ة لتحديد العالقة بين وحدات  أسفلتحديد وحدة القياس يظهر جدول في 

 

 :اء يظهر كل من رمز واسم وحدة القياس العددية في العمودين المخصصين لهما بن رمز واسم الوحدة
 علم ربط وحدة قياس المقاسات بوحدة / وحدات القياس العددية بحسب ما تم ترميزه في  ا ة الوحدات

  المخزنية في تهيئة نظام المخزون.
 :قياس يستخدم هذا العمود لتحديد العالقة بين وحدات القياس واألوزان ووحدات ال املعادل من الوحدة

نف إلم صنف ومن وحدة قياس إلم وحدة قياس أخرى، فإذا العددية بموجب معادلة حسابية تختلف من ص
ود افترأنا أن وحدة قياس الصنف هي  طن( ووحدة القياس العددية هي الكرتون فإننا من خالل هذا العم

 ( 0.1=  1/10نحدد أن الكرتون كم يساوي جزء من الطن  
 :يتم سأنا أنه لقياس العددية، فإذا افتر يستخدم هذا العمود لتحديد الوحدة الجزئية لوحدة ا الوحدة اجلزئية

الة التعامل مع وحدة قياس عددية  كرتون( ووحدة قياس عددية جزئية من هذه الوحدة  حبة( ففي هذه الح
  سيستخدم العمود علم النحو التالي:

  :)لن يتم تحديد أية قيم لوحدة القياس العددية األصغر.وحدة القياس اجلزئية )حبة 
 م سيتم تحديد عدد وحدات وحدة القياس الجزئية للكرتون وهي الحبة، بمعنتون(: وحدة القياس )كر

 سنحدد أن الوحدة الجزئية للد  كرتون( هي الد  حبة(.
 :ا في بمعنم أنه كم فقط،يستخدم هذا العمود لتحديد العالقة فيما بين وحدات القياس العددية  العبوة

 تحديد:مثالنا السابح سيتم 
 الكرتون = .... حبة                 

 :يستخدم هذا العمود لتحديد وحدة القياس العددية التي يرغب المستخدم ظهورها بصورة االفرتاضية 
با رة مافتراأية في  ا ة فواتير المبيعات، والوحدة التي سيتم تحديدها علم أنها وحدة افتراأية ستظهر 

  رى مرتبطة بنفس الصنف.في المبيعات مع إمكانية تعديلها بوحدة قياس عددية أخ
 تلميح

تهدف هذه الطريقدة إلدم تسدهيل عمدل المسدتخدم وتقليدل اسدتخدامه لالدة الحاسدبة عنددما 
يرغب معرفدة الكميدة المعادلدة لوحددة القيداس األساسدية والعكدس، فبموجدب اسدتخدام هدذه 
 –الميددزة يمكددن التعامددل مددع الصددنف بعدددة وحدددات قيدداس فددي عمليددات النظددام  التوريددد 

البيدددع( بحيددددث يسددددتطيع  إدخدددال العمليددددة بعددددد الكددددراتين أو بعدددددد  –الشددددراء  –صدددرف ال
بعددددد المتدددر المربدددع مدددع بقددداء المتدددر  أوالحبدددات المسدددتخدمة فدددي الواقدددع العملدددي للمنشددداة 

المربددع هددي وحدددة قيدداس األساسددية للصددنف فددي العمليددات  التكدداليف(، فعنددد توريددد كميددة 
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بمعادلتهدددا إلدددم مدددا يقابلهدددا بدددالمتر المربع بواسدددطة  معيندددة بدددالكرتون يقدددوم النظدددام مبا دددرة
 حاسبة تظهر عند إدخال العملية(  ليتم التوريد بالمتر المربع.

 تلميح
 تستخدم باقي الحقول بنفس الطريقة التي تم  رحها في وحدات القياس العادية.

 دفاصيلال
السدديطرة علددم التعامددل مددع الصددنف مددن خددالل يحتددوي هددذا التبويددب علددم عدددة خيددارات كددل خيددار منهددا يمثددل نددوع مددن أنددواع 

  ا ات الدورة المستندية المخزنية:

 

ابلة قيستخدم هذا الخيار بغرض تحديد األصناف التي تسمح المنشأة بأن تكون  السماح بالدخفيض يف املبيعات: -
يد لمستخدم بتحدللتخضي  في فواتير المبيعات، فإذا كانغ المنشأة ترغب بأن يكون الصنف قابل للتخضي  يقوم ا

سمو  بها (، ويترتب علم هذا التحديد ظهور حقلين أمام هذا الخيار لتحديد نسبة كحد أعلم مهذا الخيار بإ ارة  
جراء إكتخضي  أول وتخضي  ااني من الكمية المباعة في فاتورة المبيعات، كما سيترتب علم هذا التحديد إمكانية 

 .ة المبيعات في حدود النسبة المحددةتخضي  أول وتخضي  اان للصنف في فاتور 
بأن  يستخدم هذا الخيار بغرض تحديد األصناف التي تسمح المنشأة اسدخدا  الكميات اجملانية يف املبيعات: -

قابل  تكون قابلة للتعامل مع الكميات المجانية في فواتير المبيعات، فإذا كانغ المنشأة ترغب بأن يكون الصنف
هور ظ(، ويترتب علم هذا التحديد جانية يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإ ارة  لعملية صرف الكميات الم

، كما حقل أمام هذا الخيار لتحديد النسبة المسمو  بها ككميات مجانية من الكمية المباعة في فاتورة المبيعات
 .لنسبة المحددةسيترتب علم هذا التحديد إمكانية صرف كميات مجانية في فاتورة المبيعات في حدود ا

(، فإذا كانغ VATيستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كان الصنف خاأعًا لضريبة القيمة المضافة   ضريبة صنف: -
(، المنشأة ترغب بأن يكون الصنف خاأعًا لضريبة القيمة المضافة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإ ارة  

يتم فيه إدخال نسبة أريبة الصنف، والنسبة التي سيتم إدخالها ويترتب علم هذا التحديد ظهور حقل  النسبة( 
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سيقوم النظام شليًا بإأافتها كعبء إأافي  نسبة من قيمة الصنف( في فاتورة المبيعات أو فاتورة المشتريات عند 
النظام أو  استخدام هذا المستوى من أريبة القيمة المضافة في حالة تحديد خيار  احتسابها شليًا( في خيارات إدارة

 بإدخالها من قبل المستخدم في حالة عدم استخدام ذلك الخيار.
ة يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كان الصنف خاأعًا لنوع أو مستوى شخر لضريبة القيم(: 2ضريبة صنف ) -

يبة ( سيتم التعامل به إلم جانب النوع السابح، فإذا كانغ الصنف خاأعًا لمستوى شخر من أر VATالمضافة  
سبة( يتم (، ويترتب علم هذا التحديد ظهور حقل  النالقيمة المضافة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإ ارة  

بة من فيه إدخال نسبة أريبة الصنف، والنسبة التي سيتم إدخالها سيقوم النظام شليًا بإأافتها كعبء إأافي  نس
  فة.ريات عند استخدام هذا المستوى من أريبة القيمة المضاقيمة الصنف( في فاتورة المبيعات أو فاتورة المشت

مة يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كان الصنف خاأعًا لنوع أو مستوى االث لضريبة القي (:3ضريبة صنف ) -
( سيتم التعامل به إلم جانب النوعين السابقين، فإذا كانغ الصنف خاأعًا لمستوى االث من VATالمضافة  
ل (، ويترتب علم هذا التحديد ظهور حقيمة المضافة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإ ارة  أريبة الق

افي عبء إأ النسبة( يتم فيه إدخال نسبة أريبة الصنف، والنسبة التي سيتم إدخالها سيقوم النظام شليًا بإأافتها ك
يمة د استخدام هذا المستوى من أريبة الق نسبة من قيمة الصنف( في فاتورة المبيعات أو فاتورة المشتريات عن

 .ةالمضاف
الخيار  يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كان الصنف خاأعًا لرسوم تحسين مدينة، علمًا بأن هذا حتسني مدينة: -

غ ذا كانال يظهر مفعاًل إال إذا تم تفعيل خيار  استخدام تحسين مدينة( في  ا ة الخيارات في نظام المبيعات، فإ
 (،نشأة ترغب بأن يكون الصنف خاأعًا لرسوم تحسين مدينة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإ ارة  الم

ها إدخال ويترتب علم هذا التحديد ظهور حقل  القيمة( يتم فيه إدخال قيمة رسم تحسين المدينة، والقيمة التي سيتم
 ن قيمةألواحدة للصنف في فاتورة المبيعات، بمعنم سيقوم النظام شليًا بإأافتها كعبء إأافي علم مستوى الوحدة ا

رسم تحسين المدينة التي ستضاف في الفاتورة هي عبارة عن عدد وحدات الصنف مضروبة في القيمة التي سيتم 
 .إدخالها في هذا الحقل

صنف، هذا الء ليستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كان سيتم التعامل مع تواريال االنتها اسدخدا  تواريخ االندهاء: -
لعامة في ارات اعلمًا بأن هذا الخيار ال يظهر مفعاًل إال إذا تم تفعيل خيار  استخدام تواريال االنتهاء( في  ا ة الخي

د هذا بتحدي إدارة النظام، فإذا كانغ المنشأة ترغب بأن يكون الصنف خاأعًا الستخدام تاريال االنتهاء يقوم المستخدم
صرف وبيع  تب علم هذا التحديد إلزام المستخدم بتحديد تاريال االنتهاء كلما تم توريد أو(، ويتر الخيار بإ ارة  

 كمية من هذا الصنف.

ل يستخدم هذا الخيار بغرض تجميد التعامل مع الرصيد المخزني للصنف بحيث ال يسمح بالتعام الصنف حمجوز: -
لمستخدم يرغب بحجز الصنف يقوم بتحديد معه في  ا ات النظام الخاصة بصرف الكميات المخزنة، فإذا كان ا

 .(، وسيبقم الصنف محجوز ما لم يلغم الحجزهذا الخيار بإ ارة  
 ر إذا كان المستخدم يرغب بإيقاف الصنف وعدم التعامل به في الشا ات.يستخدم هذا الخيا :إيقاف صنف -
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قيمة شأة ترغب بإأافة أريبة الستخدم هذا الخيار إذا كانغ المني :سعره شامل الضريبة يف املبيعات صنفال -
قوم المضافة إلم سعر بيع الصنف وإدخالهما معًا في عمود  السعر( في فاتورة المبيعات بمعنم أن المستخدم سي
اب بإدخال إجمالي سعر بيع الصنف وأريبة الصنف معًا، وبمجرد االنتقال من حقل  السعر( سيقوم النظام باحتس

تخضيضها من المبلي الذي تم إدخاله وسيبقم سعر البيع فقط بينما قيمة الضريبة و  –حسب نسبتها  –قيمة الضريبة 
 سيظهر في عمود  قيمة الضريبة(.

ستخدم هذا الخيار إذا كانغ المنشأة ترغب بإأافة أريبة ي :سعره شامل الضريبة يف املشرتيات صنفال -
ن معنم أكلفة( في فاتورة المشتريات الفورية بالقيمة المضافة إلم سعر  راء الصنف وإدخالهما معًا في عمود  الت

م ( سيقو المستخدم سيقوم بإدخال إجمالي تكلفة  راء الصنف وأريبة الصنف معًا، وبمجرد االنتقال من حقل  التكلفة
وتخضيضها من المبلي الذي تم إدخاله وسيبقم تكلفة الشراء فقط  –حسب نسبتها  –النظام باحتساب قيمة الضريبة 

 مة الضريبة سيظهر في عمود  قيمة الضريبة(.بينما قي

 ولن يتم ر لتمييز األصناف التي لن تتأار بتوزيع األعباءيستخدم هذا الخيا :الصنف غري خاضع لدوزيع األعباء -
 تحميلها بأي أعباء عند توزيع األعباء علم األصناف في المبيعات.

 يز األصناف التي لن تتأار بتوزيع التخضي ر لتمييستخدم هذا الخيا :الصنف غري خاضع لدوزيع الدخفيض -
 علم األصناف في المبيعات.

ر لألصناف المستعملة وتمييزها عن األصناف الجديدة، ويترتب علم هذا يستخدم هذا الخيا :صنف مسدعمل -
التمييز تأايرات علم احتساب أريبة األصناف المستعملة حيث يقوم النظام باحتساب أريبة الصنف المستعمل 

 الفارق بين سعر البيع وبين تكلفة الصنف.  علم

يستخدم هذا الخيار لتمييز األصناف التي سيتم التعامل معها مع المحطات، وبموجب هذا  :حمطات صنف -
 .(محطات  صنفاالستخدام سيتم التعامل معها في فواتير المبيعات علم أنها 

تبرات، التعامل معها عند تفعيل التعامل مع المخيستخدم هذا الخيار لتمييز األصناف التي سيتم  :صنف خمدربات -
 .وبموجب هذا االستخدام سيتم التعامل معها في فواتير المبيعات علم أنها  صنف مختبرات(

يستخدم هذا الخيار لتمييز األصناف التي سيتم التعامل معها في نظام المطاعم، وبموجب هذا  :صنف مطاعم -
 .إال األصناف التي يتم تمييزها أنها  صنف مطاعم(االستخدام لن تظهر في نظام المطاعم 

ة وع  ماديستخدم هذا الخيار لتمييز األصناف التي سيتم التعامل معها في نظام اإلنتاج مع تحديد الن :صنف إنداج -
ا نهييزها أإال األصناف التي يتم تم اإلنتاجخام، منت  مرحلي، مادة تام(، وبموجب هذا االستخدام لن تظهر في نظام 

 (.إنتاج صنف 

يستخدم هذا الخيار إذا كانغ المنشأة ترغب  توحيد نسبة احلد األدنى واحلد األعلى ألصناف اجملموعة: -
بتعميم الحدين األعلم واألدنم للكميات في المخازن التي تم إدخالها في حقلي الحد األعلم والحد األدنم علم 

ذا الصنف، فإذا كانغ المنشأة ترغب بتعميم الحدين األعلم األصناف التابعة للمجموعة المخزنية التي يتبعها ه
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(، ويترتب علم هذا التحديد أن النظام سيقوم شليًا بتعميم تلك واألدنم يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإ ارة  
 .المخزن  وإلم من القيم ومن ام التعامل معها أاناء توريد وصرف أي صنف من أصناف المجموعة

ر إذا كان المستخدم يرغب بربط الصنف بأحد مندوبي المبيعات، يستخدم هذا الخيا :باملندوبربط الصنف  -
 وسيترتب علم هذا الربط أن الصنف لن يظهر في فواتير المبيعات إال مع المندوب المحدد.

كبة يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كان الصنف سيتم التعامل معه في تركيب األصناف المر  الصنف مركب: -
بمعنم أن هذا الصنف سيتم تركيبه من عدة أصناف، فإذا كان المستخدم يرغب بأن يدخل الصنف أمن األصناف 

صناف (، ويترتب علم هذا التحديد ظهور الصنف في  ا ة مكونات األالمركبة يقوم بتحديد هذا الخيار بإ ارة  
  المركبة.

 املخزون
ت الكميات المخزنة للصنف علم مستوى كل مخزن، حيث يمكن استعراض يستخدم تبويب المخزون بغرض استعراض بيانا

خالصددة للكميددة المتددوفرة والكميددة االفتتاحيددة، كمددا يمكددن اسددتعراض تقددارير إجماليددة وتفصدديلية لحركددة الصددنف علددم مسددتوى 
لدم عالفدارة األيمدن  المخزن الواحد وعلم مستوى جميع المخازن، وتظهر التقارير اإلجمالية والتفصيلية بواسطة الضدغط بدزر

 رقم المخزن:

 

 الدكاليف واألسعار
يستخدم تبويب التكاليف واألسعار بغرض استعراض خالصة بتكاليف الصنف بمختلف المراحل التي مرت بها، حيث يمكن 
 اسدتعراض خالصددة بتكلفدة الصددنف األوليددة وأعلدم وأقددل تكلفددة مدر بهددا الصددنف ومتوسدط التكلفددة الحددالي وشخدر تكلفددة وتظهددر
جميع تلك التكاليف بعملة المخزون، كما يمكن استعراض خالصة بتسعيرة الصنف بمختلف المراحدل التدي مدرت بهدا، حيدث 

 يمكن استعراض أعلم وأقل سعر بيع للصنف ومتوسط سعر بيع وشخر سعر بيع.
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 املوردين
حيددث يمكددن اسددتعراض المددورد  يسددتخدم تبويددب المددوردين بغددرض اسددتعراض قائمددة بددالموردين الددذين تددم  ددراء الصددنف مددنهم،

 وسعر الوحدة الذي تم به الشراء من المورد وعملة الشراء.
 تقارير إحصائية

يستخدم تبويب تقارير إحصائية بغرض اسدتعراض بعد  البياندات التفصديلية عدن الصدنف، حيدث يمكدن اسدتعراض خالصدة 
م مسدتوى المخدزن إأدافة إلدم اسدتعراض خالصدة كلفة( وخالصة بالمبيعات الشهرية علت -عامة بالمبيعات الشهرية  كمية 

 بتوريدات الصنف ومردودات التوريدات إن وجدت.
 الباركود
إلدخددال بدداركود الصددنف علددم مسددتوى كددل وحدددة قيدداس، ويددتم اختيددار وحدددة القيدداس بعددد البحددث عنهددا  هددذا التبويددب يسددتخدم
 ( ومن ام إدخال الباركود في عمود رقم الباركود.F9بواسطة  
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 ات األصناف املركبةمكون
تستخدم  ا ة مكونات األصناف المركبة بغرض تحديد األصناف وكميات األصناف األولية التي سيتم  :االسدخدا 

لنوم تركيب صنف مركب منها، فبع  األصناف برغم أنها اصناف مختلفة إال أنه يتم التعامل معها كصنف واحد، فغرفة ا
يحة ي نفس الوقغ هي عبارة عن أصناف متعددة فهي تتكون من سرير ودوالب وتسر مثاًل يمكن أن تكون صنفًا مركبًا وف

مبيوتر وغيرها من األصناف، وكذلك جهاز الكمبويتر المتكامل يعتبر صنفًا مركبًا من عدة أصناف فعو يتكون من جهاز ك
 صناف المركبة أن يكون و ا ة ولوحة مفاتيح وفارة وهكذا في باقي األصناف المركبة األخرى، ويشترم لتركيب األ
 .المستخدم قد قام بترميز كاًل من الصنف المركب واألصناف األولية في  ا ة بيانات األصناف

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 ةالبيانات األساسي

 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:
 ويتم أولية،مركب الذي سيتم تركيبه من أصناف يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم الصنف ال رقم / اسم الصنف: -

كون ي( ويشترم الستخدام الصنف أن يكون هذا الصنف صنفًا مركبًا بمعنم أن F9إدخال الصنف يدويًا أو بواسطة  
قم ر وبمجرد تحديد  األصناف،الصنف قد تم تحديده علم أنه صنفًا مركبًا في خيار  صنف مركب( في  ا ة بيانات 

ونفترض أن الصنف المركب الذي سيتم تكوينه هو جهاز  له،سم الصنف في الحقل المخصص الصنف يظهر ا
 كمبيوتر متكامل.

 البيانات الدفصيلية
 يتم تحديد األصناف األولية التي سيتكون منها الصنف المركب وكمياتها في الجدول علم النحو التالي:

لصنف لتحديد األصناف المخزنية األولية التي يستخدم كل من عمود رقم الصنف واسم ا رقم / اسم الصنف: -
( وصنف   ا ة( وصنف كمبيوتروفي مثالنا السابح سيتم تحديد صنف  جهاز  المركب،سيتكون منها الصنف 
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ويتم إدخال رقم الصنف يدويًا في الحقل أو بالبحث عنه بواسطة  (، لوحة مفاتيح( وصنف  فارة( وصنف  سماعة
 F9.) 

 العمود لتحديد كمية كل صنف أولي.يستخدم هذا  الكمية: -
الحقل عند تفعيل خيار  السما  بتوريد األصناف المركبة من هذا  يستخدم الصنف املركب:نسبة الدكلفة من  -

الكميات المتوفرة( في إدارة النظام، وهو الخيار الذي سيمنح المستخدم إمكانية توريد الصنف المركب مبا رة بدون 
 ة له، ويتم فيه إدخال نسبة تكلفة الصنف األولم من إجمالي تكلفة الصنف المركب.تركيب من األصناف المكون
 تلميح

 %.100يجب أن تكون إجمالي نسبة األصناف المكونة للصنف المركب 
 

 يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -
 تلميح

ة تدددم تسدددتخدم هدددذه الشا دددة بغدددرض تكدددوين األصدددناف المركبدددة مدددن أصدددناف مخزنيددد
علدددم  -يف كميدددات وتكدددال -، بينمدددا التدددأاير المخزندددي ككميدددات فقدددطترميزهدددا مسدددبقًا 

األصناف األولية بخروجها من المخزن وعلم الصنف المركب الجديد وإأافته إلدم 
 المخزن بتكلفته ستتم من  ا ة تركيب األصناف المركبة في عمليات المخزون.  
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 بيانات املخازن
 ونعني بكلمة  مخزن( المكان الذي تخزن فيهبيانات المخازن لترميز مخازن المنشأة،  تستخدم  ا ة :االسدخدا 

تخدام األصناف سواء كان هذا المخزن اابغ أو متحر  دائم أو م قغ وسواًء كانغ األصناف سلعية قابلة للبيع أو لالس
ض خزن بغر والصرف والبيع علم مستوى الم الداخلي في المنشأة، وسيتم التعامل في النظام أاناء إدخال عمليات التوريدات

 .الرقابة علم العهدة المخزنية

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 يستخدم هذا الحقل إلدخال الرقم التسلسلي للمخزن. رقم املخزن: -
 اللغة العربية.يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المخزن ب اسم املخزن عربي: -

ع تعامل ميستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المخزن باللغة األجنبية إذا كانغ المنشأة تحتاج ال اسم املخزن أجنبي: -
 االسم األجنبي.

كل يستخدم هذا الحقل لتحديد فرع المنشأة الذي سيرتبط به المخزن، بحيث يتم تخصيص مخزن أو أكثر ل الفرع: -
ا ط بينمع هو ربط المخزن بالفرع بحيث ال تظهر في الفرع إال المخازن المرتبطة به فقفرع، والغرض من تحديد الفر 

 باقي المخازن المرتبطة بفروع أخرى ال تظهر.

خزن يتم إدخال مختلف البيانات المتعلقة بالمخزن في الحقول المخصصة لها كمكان وأمين الم بيانات خمدلفة: -
 ارية يمكن استخدامها كما يمكن تجاوزها.وأرقام التلفون والفاكس، وهي حقول اختي

ف ي األصنايستخدم هذا الخيار للمخازن التي تخزن فيها المواد التي تستهلك داخليًا في المنشأة وه للدخزين فقط: -
لمواد ل تلك ا، فإذا كان المخزن سيستخدم لتخزين مثالبوفيهالغير قابلة للبيع كالمواد القرطاسية وقطع ال يار ومواد 

ا ة (، والمخزن الذي سيحدد علم أنه للتخزين فقط لن يظهر في  المستخدم بتحديد هذا الخيار بإ ارة  يقوم 
 فواتير المبيعات كونه غير معد للبيع بينما سيظهر في باقي  ا ات المخازن والمشتريات.
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يالت عمليات التحو يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب الوسيط الذي سيتأار ب حساب وسيط الدحويالت املخزنية: -
الة حالمخزنية بين الفروع  تحويل واستالم(، وهو حساب يتأار بموجب عمليات التحويل واالستالم المخزني، ففي 
مخزني التحويل المخزني يكون حساب المخزون دائنًا ووسيط التحويالت المخزنية مدينًا أما في حالة االستالم ال

 ويل دائنًا.سيكون حساب المخزون مدينًا ووسيط التح

ر بالفوارق بين تكلفة الصنف وسع يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب الذي سيتأار الدحويالت: فوارقحساب  -
 البيع عند التحويل المخزني بسعر البيع.

 يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -
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 بيانات الرفوف
ات بيانات األساسية للرفوف في المخزن، ويقصد بالرفوف تقسيمتستخدم  ا ة بيانات الرفوف إلدخال ال :االسدخدا 

زن المخزن الداخلية حيث يتم ترميز رفوف علم مستوى كل مخزن، وهي من الشا ات االختيارية التي تساعد امين المخ
ت لخيارا ة اعلم تحديد مكان وموقع الصنف بسهولة وال تظهر الشا ة إال إذا تم تحديد خيار التعامل مع رقم الرف في  ا

 .في تهيئة نظام المخزون 

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

و أيدويًا  ويتم إدخال رقم المخزن  رفوف،يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم المخزن الذي سيرمز له  رقم / اسم املخزن: -
 قم المخزن يظهر اسم المخزن في الحقل المخصص له.وبمجرد تحديد ر  (،F9بالبحث عنه بواسطة  

 ويمكن استخدام الحروف واألرقام ومختلف العالمات. الرف،يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم  رقم الرف: -

 يستخدم هذا الحقل إلدخال مسمم ووصف الرف باللغة العربية. مواصفات الرف عربي: -

سمم ووصف الرف باللغة األجنبية إذا كانغ المنشأة يستخدم هذا الحقل إلدخال م مواصفات الرف أجنبي: -
 تحتاج التعامل مع االسم األجنبي.

 يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -
 تلميح

تستخدم هذه الشا ة بغرض ترميز الرفوف فقدط بينمدا سديتم ربدط األصدناف بدالرفوف 
 بالرفوف. علم مستوى كل مخزن من خالل استخدام  ا ة ربط األصناف
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 ربط األصناف بالرفوف
تستخدم  ا ة ربط األصناف بالرفوف بغرض ربط الصنف المخزني بالرف المخصص له داخل المخزن  :االسدخدا 

ن وبالتالي سيتم ربط األصناف بالرفوف علم مستوى كل مخزن، وهي من الشا ات االختيارية التي تساعد امين المخز 
 هولة، وال تظهر الشا ة إال إذا تم تحديد خيار التعامل مع رقم الرف في  ا ةعلم تحديد مكان وموقع الصنف بس
 .الخيارات في تهيئة نظام المخزون 

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 البيانات األساسية

 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:
 فيه ربط الصنف بالرف. يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم المخزن الذي سيتم رقم املخزن: -

من  يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم الرف الذي سيتم ربط األصناف به، ويتم تحديد الرف رقم / مواصفات الرف: -
يظهر  بين الرفوف التي تظهر وهي الرفوف التي تم ترميزها للمخزن في  ا ة بيانات الرفوف، وبمجرد تحديد الرقم

 له.اسم ومواصفات الرف في الحقل المخصص 

 يستخدم هذا الحقل لتدوين بيان العملية. البيان: -

 طريقة اإلدخال
 يتم إدخال وتحديد أرقام األصناف في الجدول المخصص لألصناف بإحدى طريقتين:

 ،بحثيستخدم الخيار  شلي( في حالة رغبة المستخدم إدخال وتحديد األصناف بطريقة شلية بموجب معايير  آيل: -
فعل الحقول المخصصة لمعايير البحث كي يتم تحديد وحصر األصناف التي يرغب تُ  فبمجرد تحديد هذا الخيار

 حددة أوموغالبًا ما تستخدم هذه الطريقة إذا كان المستخدم يرغب بإنزال أصناف مجموعة  شليًا،المستخدم إنزالها 
 أصناف محصورة بين صنفين.
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 يستخدم الخيار  يدوي( في حالة ما تكون األصناف التي يرغب المستخدم ربطها بالرف موزعة بين عدة يدوي: -
ناف فبمجرد تحديد هذا الخيار يستطيع المستخدم تحديد األص المجموعة،مجموعات مخزنية أو غير مرتبة في إطار 

 في الجدول مبا رة بدون استخدام معايير البحث.

 معايري البحث
ايير البحث بغرض فلترة وحصر البيانات التي يرغب المستخدم إنزالها في الجدول بغرض ربطها بالرف، تستخدم مع

 وتستخدم معايير البحث إذا كانغ طريقة اإلدخال التي تم اختيارها هي طريقة  شلي(:
ي ف التتستخدم هذه الحقول إذا كان المستخدم يرغب بحصر األصنا رقم الصنف / إىل: إىل،رقم اجملموعة /  -

حديد مع العلم أنه إذا لم يتم ت صنفين،كانغ محصورة بين  محددة أويرغب إنزالها في إطار مجموعة أو مجموعات 
 بيانات في تلك الحقول فهذا يعني أن جميع األصناف ستنزل في الجدول وبحسب معايير البحث األخرى.

زاله خدم يرغب بحصر األصناف التي يرغب بإنتستخدم هذه الخلية إذا كان المست إنزال األصناف املخزنة فقط: -
، (ارة  وربطه بالرف باألصناف المخزنة، فإذا كان يرغب إنزال األصناف المخزنة فقط يقوم بتحديد هذه الخلية بإ 

 أما عدم التحديد فهذا يعني أن جميع األصناف ستنزل إلم الجدول وبحسب معايير البحث.

ليه عفبمجرد الضغط  الجدول،لتوجيه النظام بإنزال األصناف المخزنية في يستخدم هذا الزر  إنزال البيانات: -
 ستنزل بيانات األصناف بحسب معايير البحث.

 البيانات الدفصيلية
ع ميستخدم الجدول في النصف األسفل من الشا ة لتحديد األصناف المخزنية التي سيتم ربطها بالرف، ويتم التعامل 

 األصناف بطريقتين:
 ة إدخالتظهر األصناف في الجدول شليًا بمجرد الضغط علم زر  إنزال البيانات( إذا كانغ طريق ألوىل:الطريقة ا -

 البيانات  شلي(.
يدوي(، يقوم المستخدم بإدخال األصناف في الجدول مبا رة إذا كانغ طريقة إدخال البيانات   الطريقة الثانية: -

 (.F9اسطة  ويقوم بإدخال رقم الصنف مبا رة أو بالبحث عنه بو 
 يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -
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 ختزين األصناف
تتاحية بغرض إدخال األرصدة االفتتاحية للمخزون، ويتم إدخال األرصدة االف تخزين األصنافتستخدم  ا ة  :االسدخدا 

تم زن مع مالحظة أن التكاليف يلألصناف ككميات وتكاليف  في بداية استخدام النظام لمرة واحدة علم مستوى كل مخ
إدخال و إدخالها بعملة المخزون، ويستوعب النظام تسجيل مختلف البيانات المتعلقة باألصناف كتسجيل تواريال االنتهاء 
دخال ن يتم إأاألرقام التسلسلية لألصناف التي يتم التعامل معها بناًء علم أرقام تسلسلية وغيرها من البيانات،  ويشترم 

 .لصنفبيع( علم ا -راء   –رف ص –االفتتاحية لألصناف قبل إجراء أية حركات مخزنية  توريد  األرصدة

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 معايري البحث

 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:
 كي يتم ترة البياناتتستخدم هذه الحقول في حالة رغبة المستخدم فل رقم اجملموع / رقم الصنف / رقم املخزن: -

دخال ويتم تحديد األصناف التي يرغب المستخدم إنزالها في الجدول كي يتم إ بها،إنزالها بالطريقة التي يرغب 
ويمكن تحديد صنف واحد أو أكثر أو أصناف مجموعة محددة أو أصناف محصورة بين  االفتتاحية،أرصدتها 

مع العلم بأن عدم استخدام هذه  واحد،ر من صنف لمخزن صنفين كما يمكن إنزال الصنف لعدة مخازن أو أكث
 الحقول سيترتب عليه إنزال جميع األصناف بمختلف المخازن.

 يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة عرض األصناف وترتيبها في الشا ة وما إذا كان يرغب ترتيب البحث حسب: -
 المخزن أو بحسب االسم والمخزن.بترتيبها بحسب رقم الصنف أو بحسب اسم الصنف أو بحسب الرقم و 

عليه  فبمجرد الضغط الشا ة،يستخدم هذا الزر بغرض توجيه النظام إنزال بيانات األصناف في  إنزال البيانات: -
 تنزل بيانات األصناف بحسب معايير البحث التي تم تحديدها في الحقول السابقة.
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 البيانات الدفصيلية
لم عتظهر بيانات األصناف في هذه الحقول شليًا بمجرد الضغط  :ملخزنا - القياس وحدة –رقم / اسم الصنف  -

 زر  إنزال البيانات( السابح.

 تلميح
 تظهر األصناف مكررة علم عدد المخازن في المنشأة.

خزن ميستخدم هذا العمود إلدخال كمية الصنف االفتتاحية مع مراعاة أن يتم إدخال كمية كل  خمزون االفدداح: -
 علم حدة.

 يستخدم هذا العمود إلدخال تكلفة الوحدة الواحدة من الصنف. لفة األولية:الدك -

اء يال انتهيستخدم هذا العمود في المنشعت التي تتعامل مع تواريال االنتهاء ويستخدم إلدخال تار  تاريخ االندهاء: -
 الصنف.

نهاية ويتم إدخال بداية و يستخدم هذا العمود لألصناف التي تتعامل مع األرقام التسلسلية،  الرقم الدسلسلي: -
 األرقام التسلسلية من الشا ة التي تظهر بمجرد الضغط علم خلية الرقم التسلسلي التي تتقاطع مع الصنف.

 ستطيع المستخدم استيراد بيانات تخزين األصناف من ملف اكسل حسب الصيي المطلوبةي: االسدرياد من اكسل -
 المختلفة. مع إمكانية تكرار الصنف حسب وحداته وعبواته

 

 يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -
 تلميح

 يسمح النظام بتخزين األصناف المرمزة كعباء وأبناء.
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 الدسعرية
مخزون تستخدم  ا ة التسعيرة بغرض تحديد أسعار بيع األصناف، ويتيح النظام تحديد أسعار بيع بعملة ال :االسدخدا 

 ة تحديدالعملة التي تم تحديدها في  ا ة عملة التسعيرة في تهيئة النظام، وبإمكان المنشا إأافة إلم عملة أخرى وهي
وسعر  أسعار بيع مختلفة يتقيد بها المستخدمون ااناء البيع بموجب فواتير المبيعات حيث يمكن تحديد سعر بيع تجزئة

 .وحدات القياس الكلية والجزئيةجملة وسعر خا  وسعر إأافي، وفي الوقغ الذي يمكن فيه تحديد سعر بيع ل

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 معايري البحث

 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:
ة ا بالطريقتستخدم هذه الحقول في حالة رغبة المستخدم فلترة البيانات كي يتم إنزاله الصنف:رقم اجملموع / رقم  -

د ويمكن تحدي تسعيرها،اف التي يرغب المستخدم إنزالها في الجدول كي يتم ويتم تحديد األصن بها،التي يرغب 
مع العلم بأن عدم استخدام  صنفين،أو أصناف محصورة بين  دةدحد أو أكثر أو أصناف مجموعة محصنف وا
 سيترتب عليه إنزال جميع األصناف. رقم الصنف حقول

ي خزون وهتم التسعير بها، والعملة التي تظهر هي عملة الميستخدم هذا الحقل لتحديد العملة التي سي نوع العملة: -
لعملة العملة االفتراأية لتسعير األصناف، كما يمكن استخدام عملة أخرى للتسعير إلم جانب عملة المخزون وهي ا

 .التي تظهر بموجب ترميزها في  ا ة عملة التسعيرة في التهيئة
قة عرض األصناف في الشا ة وما إذا كان سيتم عرأها حسب طري يستخدم هذا الحقل لتحديد :ترتيب األصناف -

 الرقم أم حسب االسم.

إذا كان المستخدم يرغب بإنزال األصناف بمختلف وحدات  يستخدم هذا الحقل :مع تعدد الوحدات املخزنية -
 القياس كي يتم التسعير علم مستوى كل وحدة قياس.
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ات إذا كان المستخدم يرغب بحصر إنزال الكمي ذا الحقليستخدم ه :األصناف الدي لديها كميات مدوفرة فقط -
 التي لها رصيد مخزني فقط.

عليه  يستخدم هذا الزر بغرض توجيه النظام إنزال بيانات األصناف في الشا ة، فبمجرد الضغط إنزال البيانات: -
 تنزل بيانات األصناف بحسب معايير البحث التي تم تحديدها في الحقول السابقة.

 الدفصيلية البيانات
لم عتظهر بيانات األصناف في هذه الحقول شليًا بمجرد الضغط  :املخزن - القياس وحدة –رقم / اسم الصنف  -

 زر  إنزال البيانات( السابح.

من  و أكثريتم إدخال أسعار البيع المختلفة في األعمدة المخصصة لها، ويتيح النظام تحديد نوع من أنواع األسعار أ -
 لواحد حيث يمكن تحديد سعر بيع تجزئة وسعر جملة وسعر خا  وسعر إأافي.سعر بيع للصنف ا

تظهر تكلفة الصنف وشخر سعر تكلفة في العمودين المخصصين لهما بغرض  الدكلفة / آخر سعر تكلفة: -
 االستر اد به أاناء تحديد التسعيرة.

ديد أسعارها الجزئية باألعمدة األصناف التي يتم التعامل معها بوحدات قياس جزئية ووحدات كلية يمكن تح -
 المخصصة ألسعار الجزئي علم مستوى جميع األنواع.

 ستطيع المستخدم استيراد بيانات تسعير األصناف من ملف اكسل حسب الصيي المطلوبةي :االسدرياد من اكسل -
 مع إمكانية تكرار الصنف حسب وحداته وعبواته المختلفة.

 
 ئل الحفل المتاحة.يتم حفل البيانات بواسطة وسا حفظ: -

 تلميح
 .التسعيرة التي يتم تحديدها في هذه الشا ة ستظهر في  ا ة فواتير المبيعات 
 .تعديل األسعار يتم من خالل استخدام  ا ة تعديل االسعار 
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 تغيري االسعار
 د أسعارأو تحدي تستخدم  ا ة تغيير األسعار بغرض تعديل أسعار البيع التي تم تحديدها في  ا ة التسعيرة :االسدخدا 

 ة ه في  ابيع لألصناف الجديدة أو التي لم تسعر في  ا ة التسعيرة، كما يمكن تحديد أسعار بيع لنوع سعر لم يتم تحديد
لألصناف  -فقط  -التسعيرة بناًء علم تسعيرة نوع شخر، فعلم سبيل المثال إذا كان المستخدم قد حدد أسعار بيع الجملة 

ذه هراء من ب بإأافة نسبة إلم تلك األسعار كي تكون أسعار بيع بالتجزئة فعليه القيام بهذا اإلجفي  ا ة التسعيرة ويرغ
 اًء علمالشا ة، وفي الوقغ الذي يتم فيه تعديل التسعيرة بناًء علم السعر الحالي يمكن أيضًا تعديل تلك األسعار بن

 ار يمكنو توريد، وكما يمكن إأافة نسبة لتعديل األسعمتوسط تكلفة الصنف أو التكلفة األولية أو علم شخر سعر  راء أ
 .أيضًا تخضي  نسبة

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 تستخدم الشا ة علم النحو التالي:

 تتم عملية تعديل األسعار لألصناف التي تم تسعيرها في  ا ة التسعيرة بواسطة  تعديل(. تعديل: -

مكن إلم التسعيرة من هذه الشا ة بواسطة  إأافة( ومن ام ييتم إأافة األصناف الجديدة الغير مسعرة  إضافة: -
 التعديل عليها.

 يتم تحديد نوع التسعيرة الذي سيتم تعديله وما إذا كان سعر تجزئة أو جملة أو خا . نوع الدسعرية: -

 يستخدم هذا الحقل لتحديد العملة التي سيتم تعديل األسعار المسعرة بها. عملة الدسعرية: -

تستخدم هذه الحقول في حالة رغبة المستخدم فلترة أصناف محددة يرغب  من صنف إىل صنف: /رقم اجملموع  -
بتعديل أسعارها، حيث يمكن تعديل أسعار بيع أصناف مجموعة مخزنية بكاملها أو بعضها أو بتعديل سعر صنف 

 واحد.

 ألسعار حيث يمكن تعديليستخدم هذا الحقل لتحديد المتغير الذي بموجبه سيتم تعديل ا تغيري السعر حسب: -
 األسعار بواحدة من الحاالت التالية:
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 :يتم تحديد  السعر الحالي( إذا كان المستخدم يرغب بتعديل سعر البيع بإأافة أو خف السعر احلايل  
 وهي الحالة االفتراأية التي تظهر. التسعيرة،نسبة إلم أو من تسعيرة الصنف الحالية لنفس نوع 

 :أو خف   البيع بإأافةم تحديد  التكلفة األولية( إذا كان المستخدم يرغب بتعديل سعر يت الدكلفة األولية
 نسبة إلم أو من التكلفة األولية للصنف.

 :لبيع يتم تحديد  متوسط التكلفة الحالي( إذا كان المستخدم يرغب بتعديل سعر ا مدوسط الدكلفة احلايل
 حالي للصنف.بإأافة أو خف  نسبة إلم أو من متوسط التكلفة ال

 :لبيع يتم تحديد  شخر سعر توريد /  راء( إذا كان المستخدم يرغب بتعديل سعر ا آخر سعر توريد / شراء
 بإأافة أو خف  نسبة إلم أو من شخر سعر توريد أو سعر  راء للصنف، وإذا تم تحديد هذا الخيار يظهر

 اء.حقل جديد يحدد فيه المستخدم إما شخر سعر توريد أو شخر سعر  ر 
 :ف  خيتم تحديد  رقم توريد( إذا كان المستخدم يرغب بتعديل سعر البيع بإأافة أو  رقم توريد / شراء

ر حقول نسبة إلم أو من رقم عملية توريد مخزني محددة أو رقم فاتورة  راء، وإذا تم تحديد هذا الخيار تظه
اء، ورة الشر أمر التوريد المخزني أو رقم فاتجديدة يحدد فيه المستخدم إما رقم توريد أو رقم  راء وتحديد رقم 

و أفإذا تم تحديد  رقم  راء( تظهر حقول جديدة لتحديد نوع فاتورة الشراء وهل هي فاتورة  راء خارجي 
 مشتريات فورية  محلية(.

 :فة أو يتم تحديد  العملة الثانية للتسعيرة( إذا كان المستخدم يرغب بتعديل سعر البيع بإأا عملة أخرى
تم  ف  نسبة إلم أو من أسعار بيع العملة التي تم تحديدها في حقل عملة التسعيرة السابح للصنف، فإذاخ

تم تحديد هذا الخيار يظهر حقل لتحديد سعر التحويل إلم العملة األخرى المستخدمة لتسعير األصناف وسي
 تعديل األسعار بناًء علم سعر التحويل

 :لبيع اأنواع التسعيرة التي تظهر إذا كان المستخدم يرغب بتعديل سعر يتم تحديد  نوع شخر( من  نوع آخر
عر بإأافة أو خف  نسبة إلم أو من تسعيرة النوع الذي سيتم تحديده، فإذا افترأنا أننا نقوم بتعديل س
ذه هالتجزئة لصنف أو لعدة أصناف وهو النوع الذي تم تحديده في حقل  نوع التسعيرة السابح( فسيظهر في 

ا ائمة نوعي  جملة / خا ( يقوم المستخدم بتحديد أحدهما، وهذا يعني أن النسبة التي سيتم تحديدهالق
ستضاف أو ستخف  من سعر النوع الذي سيتم تحديده وسينت  عنها سعر التجزئة، ويشترم الحتساب سعر 

 .م االحتساب منهالتجزئة أن يكون سعر الجملة أو السعر الخا  قد تم إدخاله في النظام مسبقًا كي يت
غب فإذا كان ير  األسعار،يستخدم هذا الحقل لتحديد النسبة التي علم أوئها يرغب المستخدم بتعديل  النسبة: -

  يدخل أما إذا كان يرغب بالتخضي الحقل،بإأافة نسبة إلم قيمة الخيار الذي تم تحديده يدخل النسبة مبا رة في 
 (.-النسبة مسبوقة بإ ارة سالب  

 حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. يتم حفظ: -
 تلميح

 بمجرد الحفل تتعدل أسعار البيع بناًء علم المعطيات التي تم تحديدها في الشا ة.  
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 املوازنة الدقديرية لألصناف
 تبرتستخدم  ا ة الموازنة التقديرية لألصناف بغرض إعداد موازنة تقديرية لألصناف كخطة بيعية، ويع :االسدخدا 

دى استخدام هذه الشا ة اختياريًا كي يتم مراقبة بيع صنف أو عدة أصناف كون المستخدم سيحصل علم تقارير تظهر م
 ة فتراتاالنحراف بين الخطة والفعلي، ويمكن إعداد موازنة تقديرية علم مستوى الصنف أو األصناف لفترة واحدة أو لعد

 .بناء علم الخيارات المتاحة في الشا ة

 

 اسدخدا  الشاشة طريقة
 البيانات األساسية

 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:
 نوع املوازنة: يدم حتديد موازنة بيعية بإحدى طريقدني: -

 :بمعنم الصنف،يتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإعداد موازنة تقديرية حسب  حسب الصنف 
 عدة أصناف لفترة واحدة   هر(.إعداد موازنة لصنف أو ل

 :د عنم إعدايتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإعداد موازنة تقديرية حسب الفترة، بم حسب الفرتة
 موازنة لصنف واحد لعدة فترات  أ هر(.

ة مع سلسليويمنح النظام الخطط البيعية أرقامًا ت الخطة،يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم  رقم اخلطة البيعية: -
 يكون الرقم مستخدمًا من قبل. أالإمكانية تعديلها برقم شخر بشرم 

 يظهر في هذا الحقل شليًا تاريال اليوم. الداريخ: -

لها في تستخدم هذه الحقول بغرض فلترة البيانات التي يرغب المستخدم إنزا الصنف / املخزن / مركز الدكلفة: -
 نة بيعية لها علم مستوى المخزن ومركز التكلفة.الشا ة وهي األصناف التي سيتم إعداد مواز 

عداد إ يستخدم هذا الحقل الذي يظهر مفعاًل في حالة تحديد نوع  حسب الصنف( لتحديد الفترة التي سيتم  الشهر: -
 موازنة لها.
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ه علي يستخدم هذا الزر بغرض توجيه النظام إنزال بيانات األصناف في الشا ة، فبمجرد الضغط إنزال البيانات: -
 تنزل بيانات األصناف بحسب معايير البحث التي تم تحديدها في الحقول السابقة.

 البيانات الدفصيلية

 تنزل األصناف في الشا ة بمجرد الضغط علم زر  إنزال البيانات( وبحسب معايير البحث التي تم تحديدها. -
ف في دخال الكميات التقديرية للصنبحيث يتم إ الموازنة،يستخدم هذا الحقل إلدخال تقديرات  تقدير الكميات: -

 الخلية التي تتقاطع مع الصنف.

يده في تظهر الفترة في هذا الحقل شليًا فإذا كان نوع الموازنة  حسب الصنف( يظهر الشهر الذي تم تحد الفرتة: -
ه يقوم بموجبو لة، حقل الشهر في البيانات األساسية، أما إذا كان نوع الموازنة  حسب الفترة( فتظهر أ هر الفترة الفعا

 المستخدم بإدخال تقديرات الصنف لكل فترة   هر( علم حدة.

 يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -
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 اجملموعات الفرعية
ية( في تستخدم  ا ة المجموعات الفرعية التي تظهر بناًء علم تحديد خيار  التعامل مع المجموعات الفرع :االسدخدا 
م المخزون بغرض ترميز مجموعات مخزنية فرعية يتم فيها تجميع أصناف متجانسة من مختلف المجموعات خيارات نظا

حية المخزنية الرئيسية، والغرض من تكوين هذه المجموعات هو مساعدة المستخدم في بع  األنشطة كنشام األدوات الص
تجميع  ف متجانسة في إطار مجموعة فرعية كأن يتمأو الورر أو مواد الكهرباء وغيرها من األنشطة في العثور علم أصنا

رميز ه عند تمفاتيح كهرباء وأسال  ولمبات ذات الجودة أو الماركة الواحدة في مجموعة فرعية، وبناًء علم ما سبح نعلم أن
 تلك األصناف في بيانات األصناف تم ربطها بالمجموعات المخزنية الرئيسية الخاصة بكل صنف فمفاتيح الكهرباء

ما حدة بينبمختلف ماركاتها وصناعتها تم ربطها بمجموعة رئيسية واللمبات بمختلف ماركاتها تم ربطها بمجموعة رئيسية وا
ات في هذه المجموعة  الفرعية( يتم تجميع مختلف األصناف التي تدخل في إطار العمل المتكامل ولو كانغ من مجموع

 .رئيسية مختلفة

 
 طريقة اسدخدا  الشاشة

 دم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:تستخ
 يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم المجموعة الفرعية. الرقم: -

 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المجموعة الفرعية. االسم: -

 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المجموعة الفرعية باللغة األجنبية. :أجنبياالسم  -

 لتدوين أية مالحظات يراها المستخدم.يستخدم هذا الحقل  الوصف: -

تستخدم الحقول الخاصة بمجال البحث بغرض فلترة األصناف التي يرغب المستخدم إنزالها في  جمال البحث: -
 الشا ة حيث يمكن إنزال أصناف مجموعة رئيسية محددة أو أصناف محصورة بين صنفين.

 الخا  بمجال البحث، فبمجرد النقر عليه تنزل يستخدم هذا الزر في حال استخدام القسم: إنزال البيانات -
 األصناف في الجدول أسفل الشا ة بناًء علم ما تم تحديده في حقول البحث.
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 ة إنزالتظهر األصناف في هذه األعمدة بمجرد النقر علم زر  إنزال البيانات( السابح في حال رقم / اسم الصنف: -
 األصناف مبا رة بدون استخدام مجال البحث. األصناف بموجب مجال بحث محدد، كما يمكن إدخال

 يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -

 تلميح
  بناًء علم ترميز المجموعات الفرعية يستطيع المستخدم البحث ومن ام العثور علم

تلك األصناف سواًء عند التوريد والشراء أو عند البيع بكل سهولة حتم وإن كانغ 
 وعات مخزنية رئيسية مختلفة.منتمية لمجم

 يًا المجموعات المخزنية الرئيسية التي تنتمي لها تلك األصناف هي التي تتأار محاسب
ية عند استخدام األصناف في عمليات النظام بينما المجموعات الفرعية ال يوجد لها أ

 تأايرات محاسبية.



 

 
فهرس 
  العودة للفهرس المحتويات

63 

  دليل المستخدم – 5بالس  تكاملالمنظام  -إدارة المخزون والجرد 

 االمساء العلمية 
ديد خيار وتظهر بناًء علم تح في إدارة النظام، عند تفعيل نظام الصيدلياتتستخدم  ا ة االسماء العلمية  :االسدخدا 

في   التعامل مع االسماء العلمية( في خيارات نظام المخزون بغرض ربط األصناف المخزنية التي تشتر  في اسم علمي
ط السماء العلمية ربمجموعة واحدة وهو االسم الذي يجمع عدة اصناف في مكوناتها االساسية، ويستفاد من ترميز ا

بناًء  األصناف بمختلف اسمائها التجارية باالسم العلمي الذي يجمعها ومن ام سهولة التعامل معها في مختلف الشا ات
ادة علم ذلك الربط كأن يتم ترميز  مجموعة البراستيمول( ومن ام يتم ربط جميع األصناف التي يدخل في مكوناتها م

 .البراستيمول بهذه المجموعة

 
 طريقة اسدخدا  الشاشة

 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:
 العلمية. األسماءيستخدم هذا الحقل إلدخال رقم مجموعة  الرقم: -

 العلمية. األسماءيستخدم هذا الحقل إلدخال اسم مجموعة  االسم: -

 لمية باللغة األجنبية.الع األسماءيستخدم هذا الحقل إلدخال اسم مجموعة  :أجنبياالسم  -

 يستخدم هذا الحقل لتدوين أية مالحظات يراها المستخدم. الوصف: -

تستخدم الحقول الخاصة بمجال البحث بغرض فلترة األصناف التي يرغب المستخدم إنزالها في  جمال البحث: -
 الشا ة حيث يمكن إنزال أصناف مجموعة رئيسية محددة أو أصناف محصورة بين صنفين.

 يستخدم هذا الزر في حال استخدام القسم الخا  بمجال البحث، فبمجرد النقر عليه تنزل البيانات:إنزال  -
 األصناف في الجدول أسفل الشا ة بناًء علم ما تم تحديده في حقول البحث.

 الة إنز تظهر األصناف في هذه األعمدة بمجرد النقر علم زر  إنزال البيانات( السابح في حال رقم / اسم الصنف: -
 األصناف بموجب مجال بحث محدد، كما يمكن إدخال األصناف مبا رة بدون استخدام مجال البحث.

 يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -
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 تلميح
  ر بناًء علم ترميز مجموعات االسماء العلمية يستطيع المستخدم البحث ومن ام العثو

شراء أو عند البيع بكل سهولة حتم وإن علم تلك األصناف سواًء عند التوريد وال
 كانغ منتمية لمجموعات مخزنية رئيسية مختلفة.

 يًا المجموعات المخزنية الرئيسية التي تنتمي لها تلك األصناف هي التي تتأار محاسب
 عند استخدام األصناف في عمليات النظام بينما مجموعات االسماء العلمية ال يوجد

 لها أية تأايرات محاسبية.
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 بدائل األصناف
"( في تستخدم  ا ة بدائل األصناف التي تظهر بناًء علم تحديد خيار  استخدام البدائل "بدائل األصناف :االسدخدا 

خيارات نظام المخزون في حالة تحديد أصناف بديلة عن صنف محدد وتقوم مقام ذلك الصنف بينما العكس غير ممكن 
ناف بدياًل عن تلك األصناف البديلة كما ال يمكن أن يكون أي صنف من األص بمعنم أنه ال يمكن ان يكون هذا الصنف

طع محالت قو البديلة بدياًل عن أي صنف من تلك األصناف البديلة، وكثيرًا ما تستخدم هذه الميزة في المنشعت الصيدالنية 
 .ال يار

 
 طريقة اسدخدا  الشاشة

 و التالي:تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النح
 يستخدم هذا الحقل لتحديد الصنف الذي سيتم تحديد األصناف البديلة عنه. الصنف:رقم  -

يظهر اسم الصنف بمجرد تحديد الرقم في الحقل السابح، كما يظهر االسم األجنبي والوصف واالسم  االسم: -
 العلمي.

تي يرغب المستخدم إنزالها في تستخدم الحقول الخاصة بمجال البحث بغرض فلترة األصناف ال جمال البحث: -
الشا ة كي تكون أصناف بديلة عن الصنف حيث يمكن إنزال أصناف مجموعة رئيسية محددة أو أصناف 

 محصورة بين صنفين.

يرغب  تستخدم هذه الخلية إذا كان المستخدم إنزال األصناف الدابعة لنفس االسم العلمي للصنف الدجاري: -
 سم العلمي مع الصنف.بإنزال األصناف التي تشتر  باال

 يستخدم هذا الزر في حال استخدام القسم الخا  بمجال البحث، فبمجرد النقر عليه تنزل إنزال البيانات: -
 األصناف في الجدول أسفل الشا ة بناًء علم ما تم تحديده في حقول البحث.

ة لبيانات( السابح في حالتظهر األصناف في هذه األعمدة بمجرد النقر علم زر  إنزال ا رقم / اسم الصنف: -
 إنزال األصناف بموجب مجال بحث محدد، كما يمكن إدخال األصناف مبا رة بدون استخدام مجال البحث.
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 يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -

 تلميح
  بناًء علم ترميز بدائل األصناف يستطيع المستخدم البحث ومن ام العثور علم تلك

الها في  ا ة فواتير المبيعات كأصناف بديلة عن الصنف في حالة األصناف وإنز 
 عدم توفر رصيد لهذا الصنف أو ألي سبب من األسباب.

  الصنف الذي تم تحديده في حقل  رقم الصنف( في البيانات األساسية ال يمكن أن
يكون بدياًل عن األصناف التي يتم تحديدها في عمود  رقم الصنف( في البيانات 

 يلية. التفص
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 جمموعات البدائل
ي دائل"( فتستخدم  ا ة مجموعات البدائل التي تظهر بناًء علم تحديد خيار  استخدام البدائل "مجموعات الب :االسدخدا 

خيارات نظام المخزون في حالة تحديد أصناف يمكن أن يكون أي صنف فيها بدياًل عن الصنف ا خر في المجموعة، 
 نف بدياًل عن ا خر في إطار مجموعة بدائل محددة وكثيرًا ما تستخدم هذه الميزة فيبمعنم يمكن أن يكون أي ص

 .المنشعت الصيدالنية ومحالت قطع ال يار

 
 طريقة اسدخدا  الشاشة

 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:
 يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم مجموعة البدائل. الرقم: -

 دم هذا الحقل إلدخال اسم مجموعة البدائل.يستخ االسم: -

 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم مجموعة البدائل باللغة األجنبية. :أجنبياالسم  -

 يستخدم هذا الحقل لتدوين أية مالحظات يراها المستخدم. الوصف: -

نزالها في تستخدم الحقول الخاصة بمجال البحث بغرض فلترة األصناف التي يرغب المستخدم إ جمال البحث: -
 الشا ة حيث يمكن إنزال أصناف مجموعة رئيسية محددة أو أصناف محصورة بين صنفين.

 يستخدم هذا الزر في حال استخدام القسم الخا  بمجال البحث، فبمجرد النقر عليه تنزل إنزال البيانات: -
 األصناف في الجدول أسفل الشا ة بناًء علم ما تم تحديده في حقول البحث.

 ة إنزالتظهر األصناف في هذه األعمدة بمجرد النقر علم زر  إنزال البيانات( السابح في حال م الصنف:رقم / اس -
 األصناف بموجب مجال بحث محدد، كما يمكن إدخال األصناف مبا رة بدون استخدام مجال البحث.

 يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -

 تلميح
ت البددائل يسدتطيع المسدتخدم البحدث ومدن ادم العثدور علدم بناًء علم ترميدز مجموعدا

 تلك األصناف في فواتير المبيعات واستخدام أيًا منها بداًل عن ا خر.
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 ربط األصناف بالضريبة
سبة نلغرض ربط األصناف المخزنية بكل من أنواع الضرائب والجهات المستفيدة مع تحديد  شا ةالتستخدم  :االسدخدا 

 .ربط الصنف بأكثر من نوع ضريبةتوى كل نوع وجهة مستفيدة مع إمكانية الضريبة علم مس

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 ه الخيارات للتحديد طريقة إدخال البيانات في الشا ة علم النحو ا تي:ستخدم هذت طريقة اإلدخال: -

 :حث بحيثيار إذا كان المستخدم يريد إدخال البيانات بطريقة شلية بواسطة معايير البيتم تحديد هذا الخ آيل 
 يمكن إنزال صنف أو أكثر وإنزال نوع الضريبة والجهة التي سيتم الربط بها مع تحديد نسبة الضريبة.

 :يتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يريد إدخال البيانات في الشا ة يدويًا. يدوي 

ي يرغب الت البياناتغرض فلترة لتستخدم تستخدم هذه الحقول عند اختيار طريقة اإلدخال  شلي(، و  ري البحث:معاي -
 ها.بة حيث يمكن إنزال صنف أو أكثر مع نوع الضريبة والجهة التي سيتم ربط الصنف المستخدم إنزالها في الشا 

 الضريبة والجهة المستفيدة. الختيار الصنف الذي سيتم ربطه بنوع يستخدم هذا الحقل الصنف: -

 الختيار نوع الضريبة الذي سيتم ربط الصنف به. يستخدم هذا الحقل :نوع الضريبة -

 .الختيار الجهة المستفيدة التي سيتم ربط الصنف ونوع الضريبة بها يستخدم هذا الحقل :اجلهة املسدفيدة -
علم الصنف لصالح نوع الضريبة والجهة إلدخال نسبة الضريبة المقررة  يستخدم هذا الحقل :نسبة الضريبة -

 المستفيدة.

 يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -
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 الدحليلية لألصنافاجملموعات 
صناف ربط المجموعات التحليلية لألبناًء علم تحديد خيار   التحليلية لألصنافتستخدم  ا ة المجموعات  :االسدخدا 

ت ترميز هيكلة ذات مستويات متعددة لمجموعا غرضل( في خيارات نظام المخزون مخزنيةباالعتماد علم المجموعات ال
ة إذا المنشأ مخزنية تحليلية ترتبط بمجموعة المخازن الرئيسية إما حسب الماركة أو بلد المنشأ أو الجودة أو حسب ما تراه 

بط ر استخدام المجموعات التحليلية سيتم كانغ ترغب بتقارير تفصيلية حسب كل مجموعة تحليلية، مع العلم بأنه عند 
 األصناف بعخر مستوى من مستويات المجموعات التحليلية.

 
 طريقة اسدخدا  الشاشة

 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:
 أوالً: اجملموعات الدحليلية

 لمخازن الرئيسية علم النحو ا تي:يتم ترميز المجموعات التحليلية بمختلف مستوياتها وربطها بمجموعة ا
م مع العل التحليلية األعلم للمجموعة التي يتم ترميزها يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم المجموعة الرقم الرئيسي: -

 ( هو الرقم الرئيسي األعلم له.0بأن أول مستوى سيكون الرقم  

 م ترميزها.يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم المجموعة التحليلية التي يت الرقم: -

 .التحليليةيستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المجموعة  االسم: -
 باللغة األجنبية. التحليليةيستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المجموعة  :أجنبياالسم  -

 .يستخدم هذا الحقل لتدوين أي مالحظات يراها المستخدم الوصف: -
عات أو ن  رئيسي( وهو النوع الذي ستتفرع عنه مجمو الختيار نوع المجموعة وما إذا كا يستخدم هذا الحقل النوع: -

 . فرعي( وهو المستوى األخير الذي سيتم ربط األصناف به
 .تظهر رتبة المجموعة شليًا وتعبر عن رقم المستوى  :الرتبة -
 .اليلية بهإلدخال رقم مجموعة المخازن الرئيسية التي سيتم ربط المجموعات التحيستخدم هذا الحقل  :رقم اجملموعة -
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 ثانيًا: ربط األصناف
يسدتخدم الجددزء األسددفل مددن الشا دة مددع شخددر مسددتوى مدن المجموعددات التحليليددة لغددرض ربدط األصددناف بالمجموعددة التحليليددة 

 حيث تتم عملية الربط بإحدى طريقتين:
تستخدم الحقول الخاصة بمجال البحث بغرض فلترة األصناف التي يرغب  جمال البحث:الطريقة األوىل  -

 دم إنزالها في الشا ة حيث يمكن إنزال أصناف مجموعة رئيسية محددة أو أصناف محصورة بين صنفين.المستخ

 .يتم إدخال األصناف التي سيتم ربطها مبا رة في الجدول أسفل الشا ة :الطريقة الثانية -
 يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -
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 اسدرياد األصناف من اكسل
تستخدم  ا ة استيراد األصناف من اكسل بغرض نقل بيانات األصناف من ملف اكسل إلم النظام، حيث  :االسدخدا 

ي ابتها فتضيف الشا ة ميزة إلم النظام فبداًل من إدخال األصناف يدويًا في  ا ة بيانات األصناف يستطيع المستخدم كت
قول قوم الشا ة بعملية ربط أعمدة ملف االكسل بحملف اكسل ومن ام يمكن نقلها بواسطة هذه الشا ة إلم النظام، وت

 . ا ة بيانات األصناف، ويتم استيراد األصناف من ملف اكسل من الشا ة

 
 طريقة اسدخدا  الشاشة

 خطوات االسدرياد
 إدخال بيانات األصناف في ملف اكسل. -
 .األكسليستخدم هذا الزر لتوجيه النظام استيراد ملف  اسدرياد: -
 .XLSيكون امتداد الملف  أناألكسل علم يتم تحديد ملف  -
 التي توجد فيها البيانات. األكسليستخدم هذا الحقل لتحديد رقم صفحة ملف  رقم الصفحة: -

 في الشا ة.  األكسلبمجرد تحديد رقم الصفحة تظهر بيانات ملف  -
 .ستخدم استيرادهاحقول  ا ة بيانات األصناف التي يرغب الم أسماءيتم في هذا العمود تحديد  اسم العمود: -
في  يتم في هذا العمود تحديد رقم عمود ملف األكسل الذي يتوافح مع اسم الحقل الذي تم تحديده رقم العمود: -

 عمود  اسم العمود( السابح.

 يستخدم هذا الزر لتوجيه النظام بفحص البيانات بحسب المعطيات السابقة. فحص: -

ناف لمتاحة وبمجرد الحفل تحفل البيانات في جدول بيانات األصيتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل ا حفظ: -
 ويمكن استعراأها من  ا ة بيانات األصناف أو من التقارير.

 تلميح
الحقول األساسية التي يجب توفرها في البيانات التدي يدتم اسدتيرادها مدن ملدف اكسدل 

 (.لعبوةا –الوحدة  –سم الصنف ا –قم الصنف ر  –رقم المجموعة المخزنية   هي:
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الفصل الثالث 
 عمليات املخزون
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 مقدمة
يقصددد بعمليددات المخددزون العمليددات المخزنيددة التددي ينفددذها المسددتخدمون بعددد التهيئددة 
وترميز المدخالت وتتنوع تلك العمليدات بدين أوامدر التوريدد وأوامدر الصدرف المخزندي 

صناف المركبدة والتحويل واالستالم المخزني والتسويات المخزنية وتركيب وتفكيك األ
 وغيرها من العمليات.
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 أوامر الدوريد املخزني
ها تستخدم  ا ة أوامر التوريد المخزني بغرض توريد األصناف إلم المخازن؛ وهي األصناف التي تكلفت :االسدخدا 

ن عرائها  تم واأحة ومحسومة وال يوجد لها أية أعباء إأافية أو أنه قد تم احتساب تكلفتها يدويًا، أما األصناف التي ي
م يدها إلطريح فتح اعتمادات مستندية أو تلك المشتريات المحلية التي تضاف بع  األعباء إلم قيمة الفاتورة فسيتم تور 
بضاعة المخازن من الشا ات المخصصة لها في نظام المشتريات، بمعنم أن الشا ة ت ار علم المخازن بزيادة الكميات لل

 ة.يف إلم قيمة الفاتور التي ال تحتاج إلم إأافة مصار 

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 أوالً: البيانات األساسية

 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:
حيث يمنح النظام أوامر التوريد  لمخزني،ارقم امر التوريد  -ليًا ش -يظهر في هذا الحقل  رقم أمر الدوريد: -

 المخزنية أرقامًا تسلسلية.

 مر التوريد المخزني.تاريال أ -ليًا ش -يظهر في هذا الحقل  يخ:الدار -

يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب الذي سيتم إأافة المبلي لصالحه، وهو الحساب الذي يمثل  رقم احلساب: -
وق أو الجانب الدائن في عملية التوريد المخزني، ويعتمد تحديد الحساب علم طريقة الشراء فقد يكون حساب الصند

يظهر  (، وبمجرد تحديد رقم الحسابF9البنك أو المورد، ويتم إدخال رقم الحساب مبا رة أو بالبحث عنه بواسطة  
 اسم الحساب في الحقل المحدد له.

ين لة من بيستخدم هذا الحقل لتحديد عملة الحساب التي سيتم استخدامها في أمر التوريد، ويتم تحديد العم العملة: -
 وهي العمالت التي تم ربطها بالحساب في  ا ة الدليل المحاسبي.العمالت التي تظهر 
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لة إلم يظهر هذا الحقل ويظهر فيه سعر التحويل إذا تم تحديد عملة أجنبية، وهو سعر تحويل العم سعر الدحويل: -
 ي  ا ةالعملة المحلية للمنشأة مع إمكانية تعديل سعر التحويل في حدود الحدين األعلم واألدنم لسعر التحويل ف

  العمالت في تهيئة نظام إدارة الحسابات.

 يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتم إأافة األصناف إليه. رقم املخزن: -

ورد يستخدم هذا الحقل في حالة تحديد حساب مورد أو عميل في حقل الحساب السابح وهو الم املورد / العميل: -
يل أو ط العمد المخزني لصالحه، ويظهر اسم العميل أو المورد بناًء علم ربأو العميل الذي سيتم قيد مبلي أمر التوري

ي ات، وفالمورد بالحساب الذي تم في  ا ة بيانات العمالء أو  ا ة بيانات الموردين في نظامي المبيعات والمشتري
ذين ين الدأو المور حالة ربط أكثر من عميل أو مورد بحساب واحد يتم تحديد العميل أو المورد من بين العمالء 

 في قائمة العمالء أو الموردين التي تنسدل بعد الضغط علم السهم بداية الحقل. أسمائهمتظهر 

أة ام المنشيستخدم هذا الحقل الذي يعتبر استخدامه اختياري بغرض تحديد نوع التوريد في حالة استخد نوع الدوريد: -
ة ريد في تهيئر التو مة وهي األنواع التي تم ترميزها في  ا ة أنواع أوامألنواع التوريد، ويتم تحديد نوع التوريد من القائ

 المخزون.

ة ز التكلفيستخدم هذا الحقل لتحديد مركز التكلفة، ويعتمد استخدام الحقل علم طريقة استخدم مراك مركز الدكلفة: -
 مركزاً  ز التكلفة وما إذا كانوما إذا كان استخدامه اختياري أو إجباري، كما يعتمد علم طريقة التعامل مع مراك

حديد توحيدًا أم مراكز متعددة بحسب التهيئة التي تمغ في  ا ة الخيارات في تهيئة المخزون، ويستخدم في حالة 
 خيار  وحيد( في طريقة التعامل مع مراكز التكلفة في  ا ة الخيارات.

ير رحيل فواتام البيع أو نظام المطاعم، فعند تنق نظام يستخدم هذا الزر في حالة استخدام :إنزال كميات الباركود -
ذلك  بما في –مبيعات من نقام البيع أو من المطاعم إلم النظام المحاسبي وال يوجد ألصناف الفاتورة أو بعضها 

قوم النظام بواسطة هذا الزر بإنزال الكميات الناقصة من هذه يرصيد مخزني  -األصناف األولية لألصناف المركبة 
 ات.إلم أمر التوريد المخزني كي يتم توريدها ومن ام السما  بإصدار فاتورة مبيعات من نظام المبيع األصناف

 يستخدم هذا الزر في حالة استخدام الرقم الموحد في حقل رقم التوريد في  ا ة بيانات بيانات األصناف: -
ئمة ن القامريد شليًا بمجرد تحديد الرقم األصناف، فاألصناف التي سيتم ربطها برقم موحد سيتم إنزالها في أمر التو 

عدة التي تظهر عند الضغط علم هذا الزر، وتستخدم هذه الطريقة في حالة إصدار أوامر توريد مخزنية لصنف أو ل
 أصناف بصورة متكررة.

 يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم مرجع العملية إن وجد. رقم املرجع: -
تلف ان الخا  بالعملية، وهو البيان الذي سيظهر كشر  للعملية في مخهذا الحقل إلدخال البي يستخدم البيان: -

 التقارير.

 ثانيًا: البيانات الدفصيلية
تها يستخدم النصف األسفل من الشا ة بغرض إدخال بيانات األصناف التي سيتم توريدها إلم المخازن وكمياتها وتكلف

 ويتم إدخال تلك التفاصيل علم النحو التالي:   وغيرها من البيانات التفصيلية لعملية التوريد المخزني،
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ل رقم ويتم إدخا المخزني،يستخدم هذا العمود لتحديد األصناف التي سيتم توريدها في أمر التوريد  :كود الوحدة -
 وبمجرد تحديد الرقم يظهر اسم الصنف في العمود المخصص له. (،F9الصنف مبا رة أو بالبحث عنه بواسطة  

حسب ما تم ترميزه في  إذا كان للصنف وحدة واحدة وحدة قياس الصنف –شليًا  –ي هذا الحقل يظهر ف الوحدة: -
، أما إذا كان للصنف أكثر من وحدة قياس فإنه بمجرد االنتقال من حقل الصنف ستظهر  ا ة بيانات األصناف

لقياس اإمكانية تغيير وحدة  ا ة جانبية بوحدات قياس الصنف يختار المستخدم الوحدة التي سيتم التوريد بها مع 
 .( عندما يكون الم  ر في حقل الوحدةF9من نفس الشا ة التي تظهر بواسطة  

 
 تلميح

يمكن توريد الصنف المركب مبا رة بدون تركيدب للصدنف فدي  ا دة  أوامدر تركيدب 
األصددددناف المركبددددة( بشددددرم تفعيددددل خيددددار  السددددما  بتوريددددد األصددددناف المركبددددة مددددن 

فدددي إدارة النظددام، وفدددي هددذه الحالدددة سددتتم عمليدددة التركيددب حسدددب  الكميددات المتددوفرة(
نسددبة كددل صددنف مددن األصددناف األوليددة المكونددة للصددنف المركددب الددذي تددم تحديدددها 

 في  ا ة مكونات األصناف المركبة.
 حن  يستخدم هذا العمود لألصناف التي يتم التعامل معها بواسطة األرقام التسلسلية ككروت الرقم الدسلسلي: -
لم إوريده فإذا كان الصنف من هذا النوع يستطيع المستخدم إدخال تفاصيل األرقام التسلسلية للصنف أاناء ت لهاتف،ا

د العمو  ويتم إدخال األرقام التسلسلية من الشا ة الجانبية التي تظهر بمجرد الضغط علم الخلية في هذا المخازن،
 التي تتقاطع مع الصنف.

 إلدخال الكمية التي سيتم توريدها من الصنف. يستخدم هذا العمود الكمية: -

 تلميح
 تظهر الكمية شليًا إذا تم استخدام الرقم التسلسلي.

 يستخدم هذا العمود إلدخال تكلفة الوحدة الواحدة من الصنف. الدكلفة:  -
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 تلميح
تظهر تكلفة الصنف شليدًا إذا تدم تحديدد خيدار  إظهدار تكلفدة الصدنف شليدًا فدي التوريدد 

وتستخدم هذه الميدزة فدي المنشدعت التدي يغلدب الثبدات  الخيارات،في  ا ة المخزني( 
وتظهددر شليددًا كنددوع التسددهيل علددم الموظددف مددع إمكانيددة تعددديل  أصددنافها،علددم تكلفددة 
 تلك التكلفة.

× يظهر في هذا العمود التكلفة اإلجمالية للصنف الواحد وهي عبارة عن حاصل أرب كمية الصنف  اإلمجايل: -
 التكلفة.

كلفة في يظهر هذا العمود ويستخدم في حالة تحديد خيار  متعدد( في طريقة التعامل مع مراكز الت كز الدكلفة:مر -
م استخدام العمود يعتمد عل أنمع مالحظة  صنف،حيث يتم إدخال مركز التكلفة علم مستوى كل  الخيارات، ا ة 

 إجباري. طريقة استخدم مراكز التكلفة وما إذا كان استخدامه اختياري أو

جور ويظهر للصنف الذي تم تحديد أ الصنف،يظهر في هذا العمود شليًا إجمالي أجور نقل  إمجايل أجور النقل: -
اف فإن ونظرًا إلدخال تكلفة نقل الوحدة الواحدة للصنف في  ا ة بيانات األصن األصناف،نقل له في  ا ة بيانات 

 الكمية.×  التكلفةعبارة عن حاصل أرب تلك إجمالي أجور النقل الذي سيظهر في هذا العمود هو 

 مخزني.يظهر في حقل اإلجمالي أسفل الشا ة إجمالي تكلفة األصناف التي يحتوي عليها أمر التوريد ال اإلمجايل: -

جور يظهر في حقل اإلجمالي الكلي أسفل الشا ة إجمالي تكلفة األصناف إأافة إلم إجمالي أ اإلمجايل الكلي: -
 يبة إن وجدت.النقل وقيمة الضر 

 اء.ال انتهإذا كانغ المنشأة تتعامل مع تواريال االنتهاء سيظهر عمود لتحديد تاريال انتهاء األصناف الخاأعة لتواري -
كلفة تعدم إظهار التكلفة في التقرير: تستخدم هذه الخلية بغرض طباعة أمر التوريد المخزني بدون أن تظهر فيه  -

 الصنف.
ن الصنف في الحقول التي تظهر نهاية الشا ة حيث تظهر إلم جانب عملة المخزو تظهر بع  التفاصيل المتعلقة ب -

وغيرها من كاًل من سعر وتاريال شخر توريد للصنف ومتوسط تكلفة الصنف وسعر البيع إن كان الصنف مسعرًا 
 البيانات.

 يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة حفظ: -

 تلميح
 رحيل تعملية بينما تتأار الحسابات والقوائم المالية بعد تتأار المخازن بمجرد حفل ال

 أمر التوريد المخزني من نظام إدارة الحسابات.
  يمكن استعراض تقرير أمر التوريد المخزني وإرساله إلم الطابعة بواسطة زر

  طباعة(.
 ر  القيدز لقيد باستخدام بمجرد حفل العملية يعمل النظام علم توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض ا :القيد املايل -

 المالي(.
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 الدوجيه احملاسبي ألمر الدوريد املخزني
 يتولد القيد المحاسبي شليًا من عملية التوريد المخزني علم النحو التالي:

 من حد / المخزون 
 إلم حد / الصندوق / البنك / المورد 
 وفي حالة استخدام أجور النقل يظهر القي القيد علم النحو التالي:

 مذكورين من
 حد / المخزون  

 حد / أجور النقل
 إلم حد / الصندوق / البنك / المورد 
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 صرف خمزني طلب
في الجهات التي تتعامل بمراحل وخطوات متعددة في أوامر الصرف  صرف مخزني طلبتستخدم  ا ة  :االسدخدا 

لفرع ارة المعنية، كما يمكن تحديد االمخزني بحيث ال يتم إصدار أمر صرف مخزني إال بموجب طلب شلي تتقدم به اإلد
 والمخزن الذي سيتم الصرف منه.

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 أوالً: البيانات األساسية

 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:
أرقامًا الصرف  طلباتحيث يمنح النظام  المخزني،الصرف  طلبرقم  –شليًا  -يظهر في هذا الحقل  :طلبرقم ال -

 تسلسلية.

 صرف المخزني.ال طلبتاريال  -شليًا  -يظهر في هذا الحقل  الداريخ: -

لذي وهو الحساب ا المصروفة،يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب الذي سيتم تحميله قيمة األصناف  رقم احلساب: -
 ،(F9بحث عنه بواسطة  ويتم إدخال رقم الحساب مبا رة أو بال المخزني،يمثل الجانب المدين في عملية الصرف 

 وبمجرد تحديد رقم الحساب يظهر اسم الحساب في الحقل المحدد له.

من  ويتم تحديد العملة الصرف،يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة الحساب التي سيتم استخدامها في أمر  العملة: -
 سبي.بين العمالت التي تظهر وهي العمالت التي تم ربطها بالحساب في  ا ة الدليل المحا

لعملة اوهو سعر تحويل العملة إلم  أجنبية،هذا الحقل سعر التحويل إذا تم تحديد عملة  في يظهر سعر الدحويل: -
 لعمالتاالمحلية للمنشأة مع إمكانية تعديل سعر التحويل في حدود الحدين األعلم واألدنم لسعر التحويل في  ا ة 

 .في تهيئة نظام إدارة الحسابات
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 ملةعوهو سعر تحويل العملة إلم  أجنبية،هذا الحقل سعر التحويل إذا تم تحديد عملة  في ريظه :س. ت. خمزون -
ي فمع إمكانية تعديل سعر التحويل في حدود الحدين األعلم واألدنم لسعر التحويل في  ا ة العمالت  المخزون 

  تهيئة نظام إدارة الحسابات.

 كان المعني بالطلب مورد أو عميل. ول إذاالحق هستخدم هذت :رقم املورد / رقم العميل -

 .ل الختيار الفرع المستفيد من الصرفالحق استخدم هذي :من الفرع -

 .ل الختيار المخزن الذي سيتم الصرف منهالحق استخدم هذي :من املخزن -

 كلفةز التويعتمد استخدام الحقل علم طريقة استخدم مراك التكلفة،يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز  مركز الدكلفة: -
 وما إذا كان استخدامه اختياري أو إجباري.

 يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم مرجع العملية إن وجد. رقم املرجع: -

تلف خدم هذا الحقل إلدخال البيان الخا  بالعملية، وهو البيان الذي سيظهر كشر  للعملية في مختيس البيان: -
 التقارير.

 ثانيًا: البيانات الدفصيلية
ها صرفها من المخازن وكمياتها وغير  طلب ألسفل من الشا ة بغرض إدخال بيانات األصناف التي سيتميستخدم النصف ا

 ، ويتم إدخال تلك التفاصيل علم النحو التالي:  للطلبمن البيانات التفصيلية 
 أوويتم إدخال رقم الصنف مبا رة  ،صرفها طلب يستخدم هذا العمود لتحديد األصناف التي سيتم :كود الوحدة -

 وبمجرد تحديد الرقم يظهر اسم الصنف في العمود المخصص له. (،F9بالبحث عنه بواسطة  

حسب ما تم ترميزه في  لصنف وحدة واحدةلإذا كان  وحدة قياس الصنف –ليًا ش –يظهر في هذا الحقل  الوحدة: -
من حقل الصنف ستظهر ، أما إذا كان للصنف أكثر من وحدة قياس فإنه بمجرد االنتقال  ا ة بيانات األصناف

قياس  ا ة جانبية بوحدات قياس الصنف يختار المستخدم الوحدة التي سيتم طلب صرفها مع إمكانية تغيير وحدة ال
 .( عندما يكون الم  ر في حقل الوحدةF9من نفس الشا ة التي تظهر بواسطة  

 ه.صناف مناأليستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتم صرف  رقم املخزن: -

 صرفها من الصنف. طلب يستخدم هذا العمود إلدخال الكمية التي سيتم الكمية: -
 .بعملة المخزون  يظهر في هذا العمود شليًا تكلفة الوحدة الواحدة من الصنف :بعملة املخزون الدكلفة -
× نف يظهر في هذا العمود التكلفة اإلجمالية للصنف الواحد وهي عبارة عن حاصل أرب كمية الص اإلمجايل: -

 التكلفة.

مر أ طلب أسفل الشا ة إجمالي تكلفة األصناف التي يحتوي عليها القيمة يظهر في حقل إجمالي :مجايل القيمةإ -
 الصرف المخزني.
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 تلميح
الشا ددة إذا تددم  أسددفلال يظهددر عمددود التكلفددة وال عمددود اإلجمددالي وال حقددل اإلجمددالي 

في  ا ة الخيارات فدي تهيئدة  تحديد خيار  إخفاء أعمدة التكاليف في أمر الصرف(
 نظام المخازن 

 .يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة حفظ: -

 تلميح
تظهر الطلبات في  ا ة أوامر الصرف المخزني وبموجبها يمكن إصدار أوامر 

 الصرف.
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 أوامر الصرف املخزني
ويتم صرف األصناف إما  مخازن؛تستخدم  ا ة أوامر الصرف المخزني بغرض صرف األصناف من ال :االسدخدا 
يار أو األصناف التي تدخل في عملية االنتاج أو األصناف الغير قابلة للبيع كالمواد القرطاسية وقطع ال ك بتكلفتها

 كما ت،األصناف السلعية التي تصرفها المنشأة لموظفيها بتكلفتها أو تلك األصناف التي تصرف كزكاة وغيرها من الحاال
نظم ذلك تحسب خيارات  -خراجها من المخازن بسعر البيع حسب الخيار المنظم لتلك العملية، وتستخدم يمكن صرفها وإ

مرحلة من مراحل البيع كأن يتم صرف أصناف لعميل بأمر صرف أو أكثر ومن ام إنزال هذه األوامر في فاتورة ك -
 لمخازن بأوامر صرف مخزنية علم دفعات.المبيعات، أو إصدار فاتورة مبيعات للعميل ومن ام إخراج األصناف من ا

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 أوالً: البيانات األساسية

 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:
حيث يمنح النظام أوامر الصرف  ني،المخز رقم أمر الصرف  –ليًا ش -يظهر في هذا الحقل  رقم أمر الصرف: -

 .المخزني أرقامًا تسلسلية
قل عند إصدار أمر صرف مخزني من طلب صرف فبمجرد النقر علم الزر الذي يستخدم هذا الح طلبات الصرف: -

يظهر نهاية الحقل تظهر  ا ة بالطلبات وعند النقر علم الطلب تظهر  ا ة جانبية بمحتويات أصناف الطلب 
 وكمياتها يتم من خاللها اختيار األصناف التي سيتم إنزالها.

 تلميح
 يع المستخدم إنزال الطلب علم عدة دفعات حيث يمكن إنزال جميع األصناف أو يستط

 بعضها أو الكمية أو بعضها حتم االنتهاء من جميع األصناف وكمياتها.
  يسمح النظام بتكرار إنزال طلبات الصرف حسب استخدام خيار  إظهار طلبات الصرف

 في تهيئة نظام المخزون. في الصرف المخزني بعد استخدامها( في  ا ة  الخيارات(
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 لصرف المخزني.تاريال أمر ا -ليًا ش -يظهر في هذا الحقل  الداريخ: -

لذي وهو الحساب ا المصروفة،يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب الذي سيتم تحميله قيمة األصناف  رقم احلساب: -
 ،(F9أو بالبحث عنه بواسطة   ويتم إدخال رقم الحساب مبا رة المخزني،يمثل الجانب المدين في عملية الصرف 

 وبمجرد تحديد رقم الحساب يظهر اسم الحساب في الحقل المحدد له.

من  ويتم تحديد العملة الصرف،يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة الحساب التي سيتم استخدامها في أمر  العملة: -
 ل المحاسبي.بين العمالت التي تظهر وهي العمالت التي تم ربطها بالحساب في  ا ة الدلي

لة إلم وهو سعر تحويل العم أجنبية،يظهر هذا الحقل ويظهر فيه سعر التحويل إذا تم تحديد عملة  سعر الدحويل: -
 ي  ا ةالعملة المحلية للمنشأة مع إمكانية تعديل سعر التحويل في حدود الحدين األعلم واألدنم لسعر التحويل ف

  العمالت في تهيئة نظام إدارة الحسابات.

يستخدم هذا الحقل في حالة تحديد حساب عميل في حقل الحساب السابح وهو العميل الذي سيتم قيد  لعميل:ا -
ت ويظهر اسم العميل بناًء علم ربط العميل بالحساب الذي تم في  ا ة بيانا عليه،مبلي أمر الصرف المخزني 

لذين تم تحديد العميل من بين العمالء االعمالء في نظام المبيعات، وفي حالة ربط أكثر من عميل بحساب واحد ي
 ، ويستخدم بصورةالحقل الزر الذي يظهر نهايةفي قائمة العمالء التي تنسدل بعد الضغط علم  أسمائهمتظهر 

 .إجبارية عند إصدار امر صرف مخزني من نوع  أمر صرف قبل فاتورة المبيعات(
 سيتم المورد الذي ويتم فيه تحديد حقل الحساب السابحيستخدم هذا الحقل في حالة تحديد حساب مورد في  املورد: -

 عليه.قيد مبلي أمر الصرف  إصدار أمر صرف مخزني له ومن ام

يستخدم هذا الحقل الذي يعتبر استخدامه اختياري بغرض تحديد نوع الصرف المخزني في حالة  نوع الصرف: -
 ة ا في  امن القائمة وهي األنواع التي تم ترميزه ويتم تحديد نوع الصرف المخزني،استخدام المنشأة ألنواع الصرف 

 أنواع أوامر الصرف في تهيئة المخزون.

 ز التكلفةويعتمد استخدام الحقل علم طريقة استخدم مراك التكلفة،يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز  مركز الدكلفة: -
 وما إذا كان استخدامه اختياري أو إجباري.

ء مبالي أعبا بأيةقل لتحديد حساب األعباء وهو الحساب الذي سيتأار كدائن يستخدم هذا الح حساب األعباء: -
 .مقابل تأار الحساب الذي تم تحديده في حقل الحساب كمدين الصرف،إأافية علم عملية 

 الختيار طريقة الصرف علم النحو التالي: هذا الحقل ستخدمي :طريقة الصرف -

 :راأية ووحيدة وتستخدم مع أوامر الصرف االعتيادية.تظهر هذه الطريقة كطريقة افت أمر صرف عادي 

 :مر تظهر هذه الطريقة عند تفعيل خيار  استخدام فاتورة مبيعات بعد أ أمر صرف قبل فاتورة املبيعات
رة الصرف المخزني( في إدارة النظام ويستخدم مع أوامر الصرف التي يرغب المستخدم إنزالها في  ا ة فاتو 

ي فحالة يمكن إصدار أكثر من امر صرف لطلبية واحدة ولعميل محدد وإنزالها جميعًا المبيعات، وفي هذه ال
 فاتورة مبيعات واحدة، ولهذه طريقة تأايرات محاسبية مختلفة عن طريقة أمر الصرف االعتيادية.
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 :مر تظهر هذه الطريقة عند تفعيل خيار  استخدام فاتورة مبيعات قبل أ أمر صرف بعد فاتورة املبيعات
لصرف المخزني( في إدارة النظام ويستخدم إلصدار أوامر صرف مخزنية بالكميات التي تضمنتها فاتورة ا

ن أمر مالمبيعات التي من نوع  فاتورة مبيعات قبل أمر الصرف المخزني( مع إمكانية إنزال الفاتورة في أكثر 
 .صرف مخزني، ولهذه طريقة تأايرات محاسبية مختلفة عن طرق الصرف األخرى 

رتبط ظهور هذا الحقل باختيار طريقة  أمر صرف قبل فاتورة المبيعات( في حقل  طريقة ي :نوعية الطلب -
 الصرف( السابح، ويستخدم لتحديد نوعية الطلب علم النحو التالي:

 :كانية يتم اختيار هذا النوع إذا كان المستخدم يرغب بإصدار أوامر صرف مخزنية مبا رة مع إم من طلب آيل
ا مر الصرف بأمر صرف مخزني سابح من هذا النوع لتكوين طلبية واحدة من عدة أوامر صرف يتم إنزالهربط أ

 في فاتورة المبيعات دفعة واحدة حسب العميل المحدد.

 :يتم اختيار هذا النوع إذا كان المستخدم يرغب بإصدار أوامر صرف مخزنية بموجب طلب  من طلب عميل
 عمالء( في عمليات نظام المبيعات والعمالء، ويتم تحديد رقم طلب العميلعميل صادر من  ا ة  طلبات ال

 بواسطة الزر الذي يظهر نهاية حقل رقم الطلب مع إمكانية إنزال طلب العميل في أكثر من أمر حيث يمكن
 إنزال بع  األصناف أو الكميات حتم االنتهاء من إنزال بيانات الطلب.

 :إنزال  لتحديد رقم الطلبية التي يمكن ربط أكثر من أمر مخزني بها ومن اميستخدم هذا الحقل  رقم الطلبية
 جميع أوامر الصرف المربطة بالطلبية في فاتورة واحدة. 

لصرف( رتبط ظهور هذا الحقل باختيار طريقة  أمر صرف بعد فاتورة المبيعات( في حقل  طريقة اي :رقم الفاتورة -
اتورة ات التي سيتم صرفها بموجب أوامر صرف مخزنية حيث يمكن إنزال الفالسابح، ويستخدم لتحديد فاتورة المبيع

 في أكثر أمر.

 ستخدم هذا الحقل الختيار طريقة الصرف في أمر الصرف المخزني علم النحو ا تي: ي :طريقة الصرف -

 :يظهر هذا الخيار بشكل افتراأي وهو األساس في عملية الصرف التي من خالله يتم الصرف بالدكلفة 
 صرف األصناف وإخراجها من المخازن بتكلفتها.

 :تخدم يظهر هذا الخيار إذا تم تفعيل خيار  إمكانية الصرف المخزني بسعر البيع(، ويس الصرف بسعر البيع
 عند صرف األصناف وإخراجها من المخزن بسعر البيع وليس بالتكلفة.

 وجد.يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم مرجع العملية إن  رقم املرجع: -

تلف خدم هذا الحقل إلدخال البيان الخا  بالعملية، وهو البيان الذي سيظهر كشر  للعملية في مختيس البيان: -
 التقارير.

 ثانيًا: البيانات الدفصيلية
ن يستخدم النصف األسفل من الشا ة بغرض إدخال بيانات األصناف التي سيتم صرفها من المخازن وكمياتها وغيرها م

 ويتم إدخال تلك التفاصيل علم النحو التالي:   صيلية لعملية الصرف المخزني،البيانات التف
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قم ويتم إدخال ر  المخزني،يستخدم هذا العمود لتحديد األصناف التي سيتم صرفها في أمر الصرف  :كود الوحدة -
 مخصص له.وبمجرد تحديد الرقم يظهر اسم الصنف في العمود ال (،F9الصنف مبا رة أو بالبحث عنه بواسطة  

حسب ما تم ترميزه في  لصنف وحدة واحدةلإذا كان  وحدة قياس الصنف –ليًا ش –يظهر في هذا الحقل  الوحدة: -
، أما إذا كان للصنف أكثر من وحدة قياس فإنه بمجرد االنتقال من حقل الصنف ستظهر  ا ة بيانات األصناف

قياس تي سيتم الصرف بها مع إمكانية تغيير وحدة ال ا ة جانبية بوحدات قياس الصنف يختار المستخدم الوحدة ال
 .( عندما يكون الم  ر في حقل الوحدةF9من نفس الشا ة التي تظهر بواسطة  

 حن  يستخدم هذا العمود لألصناف التي يتم التعامل معها بواسطة األرقام التسلسلية ككروت الرقم الدسلسلي: -
 رفه منع المستخدم إدخال تفاصيل األرقام التسلسلية للصنف أاناء صالهاتف، فإذا كان الصنف من هذا النوع يستطي

د العمو  المخازن، ويتم إدخال األرقام التسلسلية من الشا ة الجانبية التي تظهر بمجرد الضغط علم الخلية في هذا
 التي تتقاطع مع الصنف.

 .صناف منهاأليستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتم صرف  رقم املخزن: -
 يستخدم هذا العمود إلدخال الكمية التي سيتم صرفها من الصنف. الكمية: -

 تلميح
 تظهر الكمية شليًا إذا تم استخدام الرقم التسلسلي.

 يظهر في هذا العمود شليًا تكلفة الوحدة الواحدة من الصنف. الدكلفة: -

× ة عن حاصل أرب كمية الصنف يظهر في هذا العمود التكلفة اإلجمالية للصنف الواحد وهي عبار  اإلمجايل: -
 التكلفة.

مر يظهر في حقل اإلجمالي الكلي أسفل الشا ة إجمالي تكلفة األصناف التي يحتوي عليها أ اإلمجايل الكلي: -
 الصرف المخزني.

 تلميح
الشا ددة إذا تددم  أسددفلال يظهددر عمددود التكلفددة وال عمددود اإلجمددالي وال حقددل اإلجمددالي 

كاليف في أمر الصرف( في  ا ة الخيارات فدي تهيئدة تحديد خيار  إخفاء أعمدة الت
 نظام المخازن 

 اء.يال انتهإذا كانغ المنشأة تتعامل مع تواريال االنتهاء سيظهر عمود لتحديد تاريال انتهاء األصناف الخاأعة لتوار  -
 .يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة حفظ: -

 تلميح
 يل أمرما تتأار الحسابات والقوائم المالية بعد ترحتتأار المخازن بمجرد حفل العملية بين 

 الصرف المخزني من نظام إدارة الحسابات.
 .)يمكن استعراض تقرير أمر الصرف المخزني وإرساله إلم الطابعة بواسطة زر  طباعة 
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د ر  القيز  بمجرد حفل العملية يعمل النظام علم توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام :القيد املايل -
 المالي(.

 الدوجيه احملاسبي ألمر الصرف املخزني
 يتولد القيد المحاسبي شليًا من عملية الصرف المخزني علم النحو التالي:

 من حد / الصندوق / البنك / الموظف ....
 إلم حد / المخزون 
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 مردود أوامر الدوريد املخزني
وريد ني بغرض إصدار عملية رد بضاعة تم توريدها بموجب أمر تتستخدم  ا ة مردود أوامر التوريد المخز  :االسدخدا 

د بع  مخزني، وفي الوقغ الذي يستطيع فيه المستخدم رد كل الكميات لكل أصناف أمر التوريد المخزني يستطيع أيضًا ر 
ضي  قوم بتخالكميات لبع  األصاف، ويترتب علم عمل الشا ة التأاير المخزني والتأاير المالي علم الحسابات حيث سي

ت الكميا المخزون بمقدار الكميات التي سيتم ردها وعكس التأاير المحاسبي بنفس قيمة الكميات التي تم ردها، وسيتم رد
مر سعر المردود حسب أبنفس قيمة الشراء بدون التأاير علم متوسط تكلفة األصناف حيث سيقوم بمعالجة الفارق بين 

ق ن محاسبيا عند ترحيل المستند في الحساب الذي تم ربطه في حقل  حساب فار التوريد( ومتوسط التكلفة في المخاز 
 .مردودات أوامر توريد ومشتريات( في  ا ة بيانات المجموعات المخزنية في مدخالت نظام المخزون 

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

حيث يمنح النظام  المخزني،قم عملية مردود التوريد ر  –ليًا ش -هر في هذا الحقل يظ رقم مردود الدوريد: -
 المردودات أرقامًا تسلسلية.

 اريال عملية مردود التوريد المخزني.ت -ليًا ش -يظهر في هذا الحقل  الداريخ: -

 جبه،بمو بضاعة وردت يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم امر التوريد المخزني الذي يرغب المستخدم برد  رقم األمر: -
 ية بدقة.( وتحديده من بين أوامر التوريد المخزنF9ويتم إدخال رقم أمر التوريد المخزني أو بالبحث عنه بواسطة  

ما تم ك( تظهر بيانات أمر التوريد في مختلف حقول الشا ة Tabبمجرد تحديد رقم أمر التوريد واالنتقال بواسطة   -
 ة.د سابقالمخزني ما لم يكن قد تم رد كميات من نفس أمر التوريد في عمليات مردو  إدخالها في  ا ة أوامر التوريد

ث ة من االالعمود الوحيد الذي يستطيع المستخدم التعامل معه هو عمود الكمية، ويتم تحديد المردود بواحد الكمية: -
 حاالت:
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  :كمياتها  رد جميع األصناف بكليقوم المستخدم في حالة  :رد جميع الكميات لجميع األصنافاحلالة األوىل
 تعديالت في الكميات وال في األصناف. أيةبالضغط علم زر  حفل( مبا رة بدون إحداث 

  :جميع  يقوم المستخدم في حالة رد بع  الكميات من :األصنافرد بعض الكميات من جميع احلالة الثانية
 دها منوم بتسجيل وإدخال الكمية التي سيتم ر األصناف بتعديل الكمية التي سيتم ردها في عمود  الكمية( وسيق

 كل صنف.
  :يقوم المستخدم في حالة رد كل أو بع  :رد كل أو بعض الكميات من بعض األصنافاحلالة الثالثة 

لتي االكميات من بع  األصناف باإلبقاء علم الكمية بكاملها للصنف الذي سيتم رد كل كميته وتعديل الكمية 
تخدم المسكمية منها يقوم  أيةلذي سيتم رد بع  كميته بينما األصناف التي لن يتم رد سيتم ردها من الصنف ا
 (.0بإدخال القيمة صفر  
 تلميح

ن كدددد علدددم أهميدددة التعامدددل مدددع الكميدددات التدددي سددديتم ردهدددا بكدددل دقدددة، ويجدددب علدددم 
المسدددتخدم قبدددل عمليدددة الحفدددل مدددن التأكدددد مدددن أنددده أدخدددل الكميدددات التدددي سددديتم ردهدددا 

 .بصورة صحيحة
 سيتأار إجمالي كل صنف بمقدار ما سيتم رده من كميات ذلك الصنف، كما سيتأار إجمالي المردود اإلمجايل: -

   بمقدار ما سيتم رده علم مستوى عملية المردود.

 يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -

 ر  القيدز بي ويمكن استعراض القيد باستخدام بمجرد حفل العملية يعمل النظام علم توليد قيد محاس :القيد املايل -
 المالي(.

 الدوجيه احملاسبي ملردود أمر الدوريد املخزني
 يتولد القيد المحاسبي شليًا من عملية أمر المردود المخزني علم النحو التالي:

 القيد المحاسبي إذا كانغ قيمة الصنف في أمر التوريد أكبر من متوسط التكلفة 
 / البنك / المورد من حد / الصندوق 

 إلم مذكورين:
 حد / المخزون 

 فارق مردودات أوامر توريد ومشترياتحد / 
 القيد المحاسبي إذا كانغ قيمة الصنف في أمر التوريد أقل من متوسط التكلفة 

 من مذكورين:
 حد / الصندوق / البنك / المورد

 مردودات أوامر توريد ومشتريات فارق  /حد 
 إلم حد / المخزون 
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 مر تركيب األصناف املركبةأوا
قد تستخدم  ا ة أوامر تركيب األصناف المركبة بغرض تركيب صنف أو أصناف مركبة لها كمية وتكلفة، و  :االسدخدا 

تي سبح معنا في  ا ة مكونات األصناف المركبة اننا قمنا بتكوين الصنف المركب بمعنم تحديد األصناف األولية ال
ف ينما في هذه الشا ة سيتم التعامل مع تركيب الصنف المركب حيث سيقوم النظام بصر يتكون منها الصنف المركب، ب

نظام الكميات األولية من المخازن بتكلفتها وتوريد صنف جديد إلم المخازن بتكلفته وهو الصنف المركب بمعنم أن ال
اسبيًا مع اابات تلك التكاليف مح سيقوم بالتعامل مع تلك األصناف سواًء كانغ أصناف أولية أو مركبة كميات وتكاليف

وهذا ما تتطلبه عملية التركيب خاصة إذا تم صرف األصناف األولية من مخزون له حساب غير حساب المخزون الذي 
سيورد له الصنف المركب، ويتم تركيب كميات مختلفة من الصنف المركب بشرم توفر الكميات الالزمة من األصناف 

 الصنف المركب، ويشترم لتركيب الصنف المركب أن يتم ترميزه برقم واسم صنف في  ا ةاألولية التي يتكون منها 
تحديد  بيانات األصناف مع تحديد خلية  الصنف المركب( إذ انه ال يمكن التعامل مع الصنف في هذه الشا ة إال إذا تم

 .لمركبة في مدخالت النظامتلك الخلية، كما يشترم أن يتم تكوين الصنف المركب من  ا ة مكونات األصناف ا

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 أوالً: البيانات األساسية

 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:
حيث يمنح النظام  المركب،قم عملية أمر تركيب الصنف ر  –ليًا ش -يظهر في هذا الحقل  رقم أمر الرتكيب: -

 ًا تسلسلية.أوامر تركيب األصناف المركبة أرقام

 اريال عملية أمر تركيب الصنف المركب.ت -ليًا ش -يظهر في هذا الحقل  الداريخ: -

نف يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتم منه صرف األصناف األولية التي يتكون منها الص من املخزن: -
 المركب.
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فس نمركب بكميته وتكلفته سواًء كان يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيورد له الصنف ال إىل املخزن: -
 المخزن الذي تم تحديده في حقل  من المخزن( أو مخزن شخر.

( في مل  وحيدإذا كانغ المنشأة تتعامل مع مراكز التكلفة وتم اختيار طريقة التعا يستخدم هذا الحقل :مركز الدكلفة -
 ركيب.تيار مركز التكلفة المعني بعملية التتبويب التعامل مع مراكز التكلفة في خيارات المخزون، ويتم فيه اخ

ير رحيل فواتنقام البيع أو نظام المطاعم، فعند ت نظام يستخدم هذا الزر في حالة استخدام :إنزال كميات الباركود -
عضها مبيعات من نقام البيع أو من المطاعم إلم النظام المحاسبي وال يوجد لألصناف المركبة في الفاتورة أو ب

ي يتم كي يقوم النظام بواسطة هذا الزر بإنزال الكميات الناقصة من األصناف المركبة إلم هذه الشا ة رصيد مخزن
إلم  ألوليةاتركيبها ومن ام السما  بإصدار فاتورة مبيعات من نظام المبيعات، وتتم هذه العملية بعد إنزال األصناف 

 أمر التوريد المخزني.

 ثانيًا: البيانات الدفصيلية
 الجدول في الشا ة إلدخال البيانات التفصيلية ألمر تركيب األصناف المركبة علم النحو التالي: يستخدم
 زن،المخايستخدم هذا العمود لتحديد الصنف المركب الذي سيتم تركيبه ومن ام توريده إلم  رقم / اسم الصنف: -

 قم الصنف يظهر االسم في الحقل( وبمجرد تحديد ر F9ويتم إدخال رقم الصنف مبا رة أو بالبحث عنه بواسطة  
 المخصص له.

 تلميح
ال تظهدر فددي هددذا العمدود إال األصددناف التددي تدم تحديدددها كصددنف مركدب فددي  ا ددة 

 بيانات األصناف. 
 خزن.يستخدم هذا العمود لتحديد كمية الصنف المركب الذي يرغب المستخدم بتركيبها وتوريدها إلم الم الكمية: -

 تلميح
األصددناف األوليددة التددي يتكددون منهددا الصددنف المركددب متددوفرة يشددترم أن تكددون كميددة 

لتركيدددب الصدددنف المركدددب بحسدددب الكميدددات التدددي تدددم تحديددددها فدددي  ا دددة مكوندددات 
 الصنف المركب.

 سط تكلفةوهي عبارة عن إجمالي متو  المركب،تظهر في هذا العمود شليًا تكلفة الوحدة الواحدة من الصنف  الدكلفة: -
 تكون منها الصنف المركب.األصناف األولية التي ي

غط وبمجرد الض العمود،يستطيع المستخدم تعديل مكونات الصنف المركب بواسطة استخدام هذا  تعديل املكونات: -
علم الخلية التي تتقاطع مع الصنف المركب تظهر  ا ة مكونات الصنف المركب ومن خاللها يمكن تعديل 

ة إلم المكونات السابقة أو بحذف أصناف من المكونات السابقمكونات الصنف المركب إما بإأافة أصناف جديدة 
 أو بتعديل كميات الصنف األولم.
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 تقرير أمر تركيب الصنف المركب يظهر فيه بيانات الصنف المركب، فإذا كان عرض املكونات عند الطباعة: -
نب بيانات الصنف المستخدم يرغب بعرض بيانات األصناف األولية التي يتكون منها الصنف المركب إلم جا

 (.المركب يقوم بتحديد هذا الخيار بإ ارة  

دد( مل  متعإذا كانغ المنشأة تتعامل مع مراكز التكلفة وتم اختيار طريقة التعا يستخدم هذا الحقل :مركز الدكلفة -
 ف.لصنفي تبويب التعامل مع مراكز التكلفة في خيارات المخزون، ويتم فيه اختيار مركز التكلفة علم مستوى ا

 يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -

د ر  القيز بمجرد حفل العملية يعمل النظام علم توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام  :القيد املايل -
 المالي(.

 الدوجيه احملاسبي ألوامر  تركيب األصناف املركبة
 األصناف حيث يقوم النظام بعملية صرف مخزني لألصناف األوليةيتولد قيد محاسبي شلي من عملية أمر تركيب 

كب التي تم التركيب منها وبالتالي تكون هذه األصناف  المخزون( دائنة، كما يقوم بعملية توريد للصنف المر 
 .وبالتالي يكون هذا الصنف  المخزون( مدين

 من حد / المخزون  حساب المجموعة المخزنية للصنف المركب(
 / المخزون  حساب المجموعة المخزنية لألصناف األولية( إلم حد

تتم عملية الترحيل سواًء كانغ األصناف األولية والصنف المركب أمن مجموعة مخزنية واحدة أو لو كانغ 
األصناف األولية في مجموعة مخزنية لها حساب مخزون والصنف المركب في مجموعة مخزنية أخرى لها حساب 

 مخزون مختلف.
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 مر تفكيك األصناف املركبةأوا
 تستخدم  ا ة أوامر تفكيك األصناف المركبة بغرض تفكيك صنف أو أصناف تم تركيبها في  ا ة أوامر :االسدخدا 

 ة عكسيةتركيب األصناف المركبة وإعادتها إلم األصناف األولية المكونة لها، فبموجب هذه العملية يقوم النظام بعملي
لية مركبة حيث يقوم بصرف الصنف المركب من المخزن بكميته وتكلفته وتوريد األصناف األو ألوامر تركيب األصناف ال

 .المكونة للصنف المركب إلم المخزن مع معالجة الفارق الذي سيترتب علم امر التفكيك محاسبياً 

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 أوالً: البيانات األساسية

 النحو التالي: تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم
حيث يمنح النظام  المركب،قم عملية أمر تفكيك الصنف ر  –ليًا ش -يظهر في هذا الحقل  رقم أمر الرتكيب: -

 أوامر تفكيك األصناف المركبة أرقامًا تسلسلية.

 اريال عملية أمر تفكيك الصنف المركب.ت -ليًا ش -يظهر في هذا الحقل  الداريخ: -

 وين بيان العملية.يستخدم هذا الحقل لتد البيان: -

 ثانيًا: البيانات الدفصيلية
 يستخدم الجدول في الشا ة إلدخال البيانات التفصيلية ألمر تفكيك األصناف المركبة علم النحو التالي:

يستخدم هذا العمود لتحديد الصنف المركب الذي سيتم تفكيكه ومن ام توريد األصناف  رقم / اسم الصنف: -
لصنف ( وبمجرد تحديد رقم اF9ويتم إدخال رقم الصنف مبا رة أو بالبحث عنه بواسطة   المخازن،المكونة له إلم 

 يظهر االسم في الحقل المخصص له.
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 تلميح
ال تظهدر فددي هددذا العمدود إال األصددناف التددي تدم تحديدددها كصددنف مركدب فددي  ا ددة 

 بيانات األصناف. 
يك تركيب محدد، فإذا كان المستخدم يرغب بتفكيستخدم هذا العمود في حالة التفكيك من أمر  من أمر تركيب: -

 (.صنف مركب من أمر تركيب يقوم بتحديد هذا الخيار بإ ارة  

طة يظهر هذا العمود في حالة استخدام عمود  من أمر تركيب( ويظهر بمجرد االنتقال بواس رقم أمر الرتكيب: -
 Tab،) .ويستخدم لتحديد أمر التركيب الذي سيتم التفكيك منه 

يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتم منه إخراج وتفكيك الصنف المركب. صرف األصناف  املخزن:من  -
 األولية التي يتكون منها الصنف المركب.

 كمياتهايستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي ستورد له األصناف األولية المكونة للصنف المركب ب إىل املخزن: -
 المخزن الذي تم تحديده في حقل  من المخزن( أو مخزن شخر.وتكلفتها سواًء كان نفس 

 يستخدم هذا العمود لتحديد الكمية التي سيتم تفكيكها من الصنف. الكمية: -

 تلميح
يشددترم أن تكددون كميددة األصددناف المركبددة متددوفرة فددي المخددزن الددذي تددم تحديددده فددي 

 حقل  من مخزن(.
 سط تكلفةوهي عبارة عن إجمالي متو  المركب،حدة الواحدة من الصنف تظهر في هذا العمود شليًا تكلفة الو  الدكلفة: -

 الصنف المركب.

 كلفة.الت× يظهر في هذا العمود شليًا إجمالي تكلفة الصنف المركب وهو عبارة عن حاصل أرب الكمية  اإلمجايل: -

 يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -

 ر  القيدز ة يعمل النظام علم توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام بمجرد حفل العملي :القيد املايل -
 المالي(.

 الدوجيه احملاسبي ألوامر تفكيك األصناف املركبة
يتولد قيد محاسبي شلي من عمليدة أمدر تفكيدك األصدناف المركبدة حيدث يقدوم النظدام بعمليدة صدرف مخزندي للصدنف المركدب 

ي تكدون المخزون( دائن، كما يقوم بعملية توريد لألصناف األولية التي تدم التركيدب منهدا وبالتدالوبالتالي يكون هذا الصنف  
هذه األصناف  المخزون( مديندة، كمدا يتدأار حسداب  فدارق أمدر التفكيدك( فدي حالدة وجدود فدارق فدي تكلفدة األصدناف األوليدة 

 نوعية الفارق  بين عملية التركيب والتفكيك وسيظهر الفارق مدينًا أو دائنًا بحسب
 من حد / المخزون  حساب المجموعة المخزنية لألصناف األولية(

 إلم حد / المخزون  حساب المجموعة المخزنية للصنف المركب(
تددتم عمليددة الترحيددل سددواًء كانددغ األصددناف األوليددة والصددنف المركددب أددمن مجموعددة مخزنيددة واحدددة أو لددو كانددغ األصددناف 

 حساب مخزون والصنف المركب في مجموعة مخزنية أخرى لها حساب مخزون مختلف. األولية في مجموعة مخزنية لها
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 الدحويل املخزني
تستخدم  ا ة التحويل المخزني بغرض تحويل أصناف مخزنية من مخزن إلم مخزن سواًء كانغ هذه  :االسدخدا 

حويل نية التي لألصناف بتكلفتها مع إمكا، وتتم عملية التحويل المخزنالمخازن في إطار الفرع الواحد أو بين فروع مختلفة
 حويلها،، وتتأار المخازن كميات وتكاليف بمقدار الكميات التي سيتم تبسعر البيع حسب الخيار الذي ينظم تلك العملية

 نما يتمفبمجرد حفل عملية التحويل المخزني تتأار كميات المخزن المحول منه بحيث تخف  بالكميات التي تم تحويلها بي
ت تااير المحاسبي بموجب ترحيل التحويل المخزني؛ فيصبح حساب المخزون دائنًا مقابل تأار حساب وسيط التحويالال

 مخازن من ال لألصناف بمثابة عملية صرف إما المخزنية المرتبط بالمخزن مدينًا، وبهذا تعتبر عملية التحويل المخزني
 ة م من  اميات إلم المخزن المحول إليه وتأايراتها المحاسبية ستتبينما إأافة الك بتكلفتها أو عملية بيع بسعر البيع

 .االستالم المخزني سواًء تم التحويل إلم مخزن شخر في إطار الفرع أو إلم مخزن في فرع شخر

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 أوالً: البيانات األساسية

 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:
 رقم عملية التحويل المخزني حيث يمنح النظام التحويالت المخزنية. –شليًا  -يظهر في هذا الحقل  دحويل:رقم ال -

 يال عملية التحويل المخزني.تار  -ليًا ش -يظهر في هذا الحقل  الداريخ: -

ة اليستخدم هذا الحقل الذي يعتبر استخدامه اختياري بغرض تحديد نوع التحويل المخزني في ح نوع الدحويل: -
ي  ا ة ميزها فويتم تحديد نوع التحويل من القائمة وهي األنواع التي تم تر  المخزني،استخدام المنشأة ألنواع التحويل 

 أنواع التحويل المخزني في تهيئة المخزون.

 لمخزني.وهو الفرع الذي سيتم منه التحويل ا المستخدم،يظهر في هذا الحقل شليًا الفرع الذي يعمل عليه  الفرع: -

ستظهر  علمًا بأن المخازن التي المخزني،يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتم منه التحويل  من املخزن: -
قل حهي المخازن التي تم ربطها في  ا ة بيانات المخازن في مدخالت نظام المخزون بالفرع الذي تم تحديده في 

  الفرع( السابح.
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أو  حول منهفرع الذي سيتم التحويل المخزني إليه سواًء كان نفس الفرع الميستخدم هذا الحقل لتحديد ال إىل الفرع: -
 فرع شخر.

هي  علمًا بأن المخازن التي ستظهر إليه،يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتم التحويل  إىل املخزن: -
 إلم  تم تحديده في حقل المخازن التي تم ربطها في  ا ة بيانات المخازن في مدخالت نظام المخزون بالفرع الذي

 الفرع( السابح.

ن يظهر في هذا الحقل شليًا حساب وسيط التحويالت المخزنية وهو الحساب الذي تم ربطه بالمخز  رقم احلساب: -
 المحول منه ويعبر عن الطرف المدين في عملية التحويل المخزني.

 ز التكلفةخدام الحقل علم طريقة استخدم مراكويعتمد است التكلفة،يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز  مركز الدكلفة: -
 وما إذا كان استخدامه اختياري أو إجباري.

 ستخدم هذا الحقل الختيار طريقة التحويل المخزني علم النحو ا تي: ي :طريقة الدحويل -

 :ه يظهر هذا الخيار بشكل افتراأي وهو األساس في عملية التحويل التي من خالل الدحويل بالدكلفة
 حويل األصناف وإخراجها من المخازن بتكلفتها.يتم ت

 :يع(، يظهر هذا الخيار إذا تم تفعيل خيار  إمكانية التحويل المخزني بسعر الب الدحويل بسعر البيع
 ويستخدم عند تحويل األصناف وإخراجها من المخزن بسعر البيع وليس بالتكلفة.

 تلميح
ساب فوارق التحدويالت الدذي تدم تسجل الفوارق بين تكلفة الصنف وسعر البيع في ح

 ربطه بالمخزن في  ا ة بيانات المخازن.
يستخدم هذا الحقل إلدخال مرجع عملية التحويل المخزني وهو حقل استخدامه اختياري يمكن  رقم املرجع: -

 استخدامه ويمكن تجاوزه.

 .يستخدم هذا الحقل لتدوين بيان العملية البيان: -
 يار رقم السائح إذا تطلب األمر ذلك.ل الختيستخدم هذا الحق :السائق -

 ثانيًا: البيانات الدفصيلية
ن ن المخز مة إلدخال البيانات التفصيلية للتحويل المخزني، وتعتبر الكميات التي سيتم تحويلها يستخدم الجدول في الشا 

  المخزون( الطرف الدائن في العملية، ويتم إدخال تلك التفاصيل علم النحو التالي:  
لصنف ويتم إدخال رقم ا تحويلها،يستخدم هذا العمود لتحديد األصناف المخزنية التي سيتم  اسم الصنف: رقم / -

 وبمجرد تحديد الرقم يظهر اسم الحساب في العمود المخصص له. (،F9مبا رة أو بالبحث عنه بواسطة  

 تلميح
فددي  الشا ددة الكميددة المتددوفرة مددن الصددنف أسددفلبمجدرد مددا يددتم تحديددد الصددنف تظهددر 
 .المخزن الذي سيتم التحويل منه

 حدة قياس الصنف بحسب ما تم ترميزه في  ا ة بيانات األصناف.و  –ليًا ش –يظهر في هذا الحقل  الوحدة: -

يستخدم هذا العمود لألصناف التي يتم التعامل معها بواسطة األرقام التسلسلية ككروت  حن  الرقم الدسلسلي: -
النوع يستطيع المستخدم إدخال تفاصيل األرقام التسلسلية للصنف أاناء تحويله  الهاتف، فإذا كان الصنف من هذا
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من المخازن، ويتم إدخال األرقام التسلسلية من الشا ة الجانبية التي تظهر بمجرد الضغط علم الخلية في هذا 
 العمود التي تتقاطع مع الصنف.

 لها من الصنف.يستخدم هذا العمود إلدخال الكمية التي سيتم تحوي الكمية: -

 تلميح
 تظهر الكمية شليًا إذا تم استخدام الرقم التسلسلي.

 يظهر في هذا العمود شليًا تكلفة الوحدة الواحدة من الصنف. الدكلفة: -

× يظهر في هذا العمود التكلفة اإلجمالية للصنف الواحد وهي عبارة عن حاصل أرب كمية الصنف  اإلمجايل: -
 التكلفة.

هذا العمود في حالة رغبة المنشأة تحديد سعر بيع للفرع المحول إليه، وهو سعر بيع خدم تيس سعر البيع: -
 استر ادي يتم تحديده من بين أنواع سعر البيع التي تظهر في الخلية الصنف.

 يظهر في حقل اإلجمالي أسفل الشا ة إجمالي تكلفة األصناف التي يحتوي عليها التحويل اإلمجايل الكلي: -
 المخزني.

 اء.ال انتهانغ المنشأة تتعامل مع تواريال االنتهاء سيظهر عمود لتحديد تاريال انتهاء األصناف الخاأعة لتواريإذا ك -
 .يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة حفظ: -

 ر  القيدز بمجرد حفل العملية يعمل النظام علم توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام  :القيد املايل -
 لمالي(.ا

 تلميح
  التأايرات المخزنية والمحاسبية في هذه الشا ة تتم علم مخزون وحسابات المخزن و

 الفرع المحول منه فقط، بينما سيتم التأاير علم المخزن والفرع المحول إليه بموجب
 عملية استالم مخزني في  ا ة االستالم المخزني. 

 د لية بعنما تتأار الحسابات والقوائم المايتأار المخزن المحول منه بمجرد حفل العملية بي
 ترحيل التحويل المخزني من نظام إدارة الحسابات.

 .)يمكن استعراض تقرير التحويل المخزني وإرساله إلم الطابعة بواسطة زر  طباعة 
 الدوجيه احملاسبي للدحويل املخزني

 لتالي:يتولد القيد المحاسبي شليًا من عملية التحويل المخزني علم النحو ا
 من حد / وسيط التحويالت المخزنية

 إلم حد / المخزون 
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 االسدال  املخزني
ي تستخدم  ا ة االستالم المخزني بغرض استالم أصناف مخزنية تم تحويلها من مخزن وسيتم إأافتها ف :االسدخدا 

ستالم حول له ولهذا فإن االمخزن شخر، ويتم استخدامها في الفرع الذي تم استخدامه في  ا ة التحويل المخزني كفرع م
فروع  المخزني يتطلب أن تسبقه عملية تحويل مخزني سواًء كان التحويل من مخزن إلم مخزن في إطار الفرع أو كان بين
لتأاير مختلفة، ويترتب علم عملية االستالم المخزني تأايرات مخزنية ومحاسبية علم عكس التحويل المخزني حيث سيتم ا

جرد حفل الفرع المستلم، وستتأار المخازن كميات وتكاليف بمقدار الكميات التي سيتم استالمها، فبمفي مخازن وحسابات 
ينما المها بعملية االستالم المخزني تتأار كميات المخزن المحول إليه بحيث يرتفع الرصيد المخزني بالكميات التي تم است

 تحويالتصبح حساب المخزون مدينًا مقابل تأار حساب وسيط اليتم التااير المحاسبي بموجب ترحيل االستالم المخزني؛ في
 .ن المخزنية المرتبط بالمخزن دائنًا، وبهذا تعتبر عملية االستالم المخزني هي بمثابة عملية توريد إلم المخاز 

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 البيانات األساسية

 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:
 .رقم عملية االستالم المخزني حيث يمنح النظام التحويالت المخزنية –شليًا  -يظهر في هذا الحقل  م االسدال :رق -
 اريال عملية االستالم المخزني.ت -ليًا ش -يظهر في هذا الحقل  الداريخ: -

الة خزني في حيستخدم هذا الحقل الذي يعتبر استخدامه اختياري بغرض تحديد نوع االستالم الم نوع االسدال : -
في  رميزهاتاستخدام المنشأة ألنواع االستالم المخزني، ويتم تحديد نوع االستالم من القائمة وهي األنواع التي تم 

  ا ة أنواع االستالم المخزني في تهيئة المخزون.

 يستخدم هذا الحقل لتحديد الفرع الذي تم التحويل منه. الفرع احملول منه: -
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ل رقم ويتم إدخا منه،ذا الحقل لتحديد رقم التحويل المخزني الذي تم في الفرع المحول يستخدم ه رقم الدحويل: -
في  وبمجرد تحديد الرقم تظهر بيانات التحويل المخزني (،F9التحويل المخزني مبا رة أو بالبحث عنه بواسطة  

 مختلف حقول الشا ة.

 ة.يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاح حفظ: -

 ر  القيدز بمجرد حفل العملية يعمل النظام علم توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام  :ملايلالقيد ا -
 المالي(.

 تلميح
 د لية بعيتأار المخزن المحول إليه بمجرد حفل العملية بينما تتأار الحسابات والقوائم الما

 ترحيل االستالم المخزني من نظام إدارة الحسابات.
 تقرير االستالم المخزني وإرساله إلم الطابعة بواسطة زر  طباعة(. يمكن استعراض 

 الدوجيه احملاسبي لالسدال  املخزني
 يتولد القيد المحاسبي شليًا من عملية االستالم المخزني علم النحو التالي:

 من حد / المخزون 
 إلم حد / وسيط التحويالت المخزنية
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 بيانات األصناف الدالفة
 دم  ا ة بيانات األصناف التالفة بغرض تدوين محاأر اابات باألصناف التالفة، وهي عبارة عنتستخ :االسدخدا 

ون القائم بيانات عامة ليس لها أية تأايرات مخزنية ومحاسبية، وبموجب تلك البيانات سيتم استعراض تقارير يستفيد منها
م جب أن تتوبعد اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة يعلم المنشأة في دراسة وتحليل التلف من حيث األسباب والمتسببين، 

 .تسوية األصناف التالفة وإخراجها من المخزن بموجب أمر صرف مخزني أو بتسوية من  ا ة  التسوية المخزنية(

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 حقل لتحديد الصنف الذي تعرض للتلف.يستخدم هذا ال رقم / اسم الصنف: -

 يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي جرى فيه التلف. املخزن: -

 يستخدم هذا الحقل إلدخال تاريال تلف األصناف. الداريخ: -

 يستخدم هذا الحقل إلدخال الكمية التالفة. الكمية: -

 يستخدم هذا الحقل لتدوين األسباب التي أدت إلم تلف الصنف. السبب: -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم واسم الموظف المتسبب بعملية التلف. املوظف املسئول: -

 .يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة حفظ: -
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 الدسويات املخزنية
و النقص تستخدم  ا ة التسويات المخزنية بغرض التعديل في كميات أو تكاليف األصناف المخزنة بالزيادة أ :االسدخدا 

ء في ي سبب من األسباب، فقد تضطر المنشأة إلم إجراء مثل تلك التعديالت كمعالجة فوارق الجرد أو لمعالجة أخطاأل
 في األرصدة االفتتاحية للمخزون، ففي وجود هذه األخطاء وما  ابهها يستطيع المستخدم إجراء تسويات مخزنية سواءً 

 اليف اليل الكميات ال ي ار علم متوسط تكلفة الصنف وتعديل التكالكميات المخزنة أو في التكاليف، مع مالحظة أن تعد
 .ي ار علم الكميات

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 أوالً: البيانات األساسية

 تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:
 ية أرقامًا تسلسلية.يظهر رقم الوايقة في هذا الحقل شليًا، حيث يمنح النظام التسويات المخزن الرقم: -

 يستخدم هذا الحقل إلدخال تاريال التسوية المخزنية. الداريخ: -

 ي:يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع التسوية بواحد من الخيارات المتاحة وهي علم النحو التال نوع الدسوية: -

 :م تكلفةالتأاير عليتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بتعديل كمية المخزون بدون  تعديل الكمية 
 الصنف.

 :لم تأاير عيتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بتعديل تكلفة الصنف الواحد بدون ال تعديل الدكلفة
 كمية الصنف في المخزن.

يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة عرض بيانات األصناف في الشا ة حيث يتم تحديد  طريقة عرض البيانات: -
 ت التالية:واحد من الخيارا
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 :)شا ة يتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإنزال بيانات األصناف في ال آيل )حسب اخليارات
لبحث بطريقة شلية تستخدم فيها معايير للبحث، فبمجرد تحديد هذا الخيار تظهر حقول القسم الخا  بمعايير ا

 ات األصناف في الشا ة.مفعلة وبالتالي يتم استخدامها لتسهيل عملية إنزال بيان
 :يدويةيتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإدخال بيانات األصناف في الشا ة بطريقة  يدوي، 

ا فبمجرد تحديد هذا الخيار تظهر حقول القسم الخا  بمجال البحث غير مفعلة وبالتالي ال يمكن استخدامه
 جدول فعال.بينما يظهر حقل الصنف في عمود رقم الصنف في ال

 يستخدم هذا الحقل إلدخال مرجع العملية إن وجد. رقم املرجع: -

 يستخدم هذا الحقل إلدخال بيان العملية. البيان: -

يادة ز يستخدم هذا الحساب لتحديد الحساب الذي يمثل الطرف ا خر للمخزون في العملية، ففي حالة  رقم احلساب: -
غ ذا كانإلي سيمثل هذا الحساب الطرف الدائن في عملية التسوية، أما كمية أو تكلفة يعتبر المخزون مدينًا وبالتا

 ين.التسوية تخضي  في الكميات أو في التكاليف فسيكون المخزون دائنًا ومن ام سيمثل هذا الحساب الطرف المد

 تلميح
كميددات( سدديتم تحميددل هددذا الحسدداب بتكلفددة الكميددات   تعددديلفددي حالددة نددوع التسددوية 

انددغ العمليددة زيددادة كميددات أو تخضددي ، بينمددا إذا كددان نددوع التسددوية المعدلددة سددواًء ك
  تعديل التكلفة( سيتم تحميل الحساب بفارق التكلفتين السابقة والجديدة.

 يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز التكلفة الذي سيتأار بالتسوية المخزنية. رقم املركز: -

 ثانيًا: معايري البحث
البحدددث فدددي حالدددة تحديدددد طريقدددة عدددرض البياندددات  شلدددي(، ويسدددتخدم لفلتدددرة وحصدددر بياندددات يسدددتخدم القسدددم الخدددا  بمعدددايير 

 :األصناف التي يرغب المستخدم إنزالها في الشا ة
جموعة تستخدم هذه الحقول إذا كان المستخدم يرغب بحصر إنزال أصناف تابعة لم من اجملموعة / إىل اجملموعة: -

 أو لمجموعات مخزنية محددة.

تستخدم هذه الحقول إذا كان المستخدم يرغب بحصر إنزال صنف أو أصناف محددة  ىل الصنف:من الصنف / إ -
 محصورة بين صنفين.

خزن تستخدم هذه الحقول إذا كان المستخدم يرغب بحصر تعديل كميات األصناف في م من املخزن / إىل املخزن: -
 .أو مخازن محددة محصورة بين مخزنين

ليات خدم هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإجراء تسوية للمخزون بموجب عميست إنزال الكميات من اجلرد: -
تظهر  الجرد التي تمغ في  ا ات الجرد، فإذا تم تحديد هذا الخيار فإنه بمجرد الضغط علم زر  إنزال البيانات(

 في الشا ة بيانات كميات زائد وناقص الجرد.
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الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإجراء تسوية للمخزون يستخدم هذا  إنزال الكميات من اجلرد الشهري: -
زر  بموجب عمليات الجرد التي تمغ في  ا ات الجرد الشهري، فإذا تم تحديد هذا الخيار فإنه بمجرد الضغط علم

  إنزال البيانات( تظهر في الشا ة بيانات كميات زائد وناقص الجرد.

 تلميح
 ويات المخزنية.يسمح النظام إنزال أكثر من جرد في التس

مغ تيستخدم هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإجراء تسوية للمخزون بموجب عملية  صرف الكميات الدالفة: -
ي ففإذا تم تحديد هذا الخيار فإنه بمجرد الضغط علم زر  إنزال البيانات( تظهر  التالفة،في  ا ة األصناف 

ي فأن تكون هنا  عمليات في  ا ة األصناف التالفة لم تعكس ويشترم  التالفة،الشا ة بيانات عملية األصناف 
 تسويات مخزنية من قبل.

لم تعميم النسبة علم كل األصناف: يستخدم هذا الحقل إذا كان المستخدم يرغب بتحديد نسبة محددة وتعميمها ع -
 فة( فقط.جميع األصناف التي سيتم تسويتها مخزنيًا، وتستخدم في حالة نوع التسوية  تعديل التكل

ي فحديدها يستخدم هذا الزر لتوجيه النظام إنزال البيانات في الشا ة بحسب البيانات التي تم ت إنزال البيانات: -
 حقول معايير البحث السابقة، وفي حالة عدم تحديد تلك البيانات ستنزل جميع األصناف في كل المخازن.

 ثالثًا: البيانات الدفصيلية
 التفصيلية في الجدول أسفل الشا ة علم النحو التالي:  يتم التعامل مع البيانات

 رقم / اسم الصنف: تسدخد  هذه احلقول بطريقدني: -

 :إذا كانغ طريقة عرض البيانات  شلي( ستظهر بيانات األصناف بمجرد الضغط علم زر  الطريقة األوىل
  إنزال األصناف( وستظهر بحسب معايير البحث التي تم استخدامها.

 لمستخدمإذا كانغ طريقة عرض البيانات  يدوي( ستظهر هذه الحقول فعالة وبالتالي سيقوم ا لثانية:الطريقة ا 
  (.F9بإدخال رقم الصنف يدويًا أو بالبحث عنه بواسطة  

 .تظهر بيانات الوحدة المخزنية للصنف والكمية المخزنة ومتوسط تكلفة الصنف شليًا في الحقول المخصصة لها -
ي حالة وتظهر بيانات المخزن شليًا ف (،العمود في حالة استخدام نوع التسوية  تعديل الكمية يظهر هذا املخزن: -

 أما في حالة استخدام طريقة  يدوي( فيتم إدخال رقم المخزن يدويًا. (،استخدام طريقة عرض البيانات  شلي

مية( التسوية  تعديل الك يستخدم هذا العمود الذي يظهر في حالة نوع (:-الكمية الدي سيدم تعديلها )+ /  -
مستخدم أو بتخضيضها للمخزون، فإذا كان ال بإأافتهابطريقة دقيقة، ويتم فيه إدخال الكمية التي يرغب المستخدم 

قة ة مسبو يرغب بزيادة الكمية يقوم بإدخالها مبا رة، أما إذا كان يرغب بتخضي  كمية المخزون فيقوم بإدخال الكمي
 (.-بإ ارة سالب  

يستخدم هذا العمود الذي يظهر في حالة نوع التسوية  تعديل التكلفة( بطريقة دقيقة، ويتم فيه إدخال  %(:)النسبة  -
أو بتخضيضها لتكلفة األصناف، فإذا كان المستخدم يرغب بزيادة التكلفة يقوم  بإأافتهاالنسبة التي يرغب المستخدم 

(، أما في -مسبوقة بإ ارة سالب   ة فيقوم بإدخال النسبةبإدخال النسبة مبا رة، أما إذا كان يرغب بتخضي  التكلف



 

 
فهرس 
  العودة للفهرس المحتويات

103 

  دليل المستخدم – 5بالس  تكاملالمنظام  -إدارة المخزون والجرد 

الحقل  لكفإن النسبة التي تم تحديدها في ذحالة استخدام خيار  تعميم النسبة علم األصناف( في معايير البحث 
 تظهر شليًا في هذا العمود.

 ة الصنفه شليًا متوسط تكلفيظهر هذا العمود في حالة نوع التسوية  تعديل التكلفة( ويظهر في املدوسط اجلديد: -
 نسبة.بعد تحديد نسبة الزيادة أو الخف ، كما يمكن إدخال المتوسط الجديد مبا رة في هذا الحقل بدون تحديد ال

 يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -

 ر  القيدز القيد باستخدام  بمجرد حفل العملية يعمل النظام علم توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض :القيد املايل -
 المالي(.
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الفصل الرابع 
 اجلرد
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 مقدمة
يهتم نظام المتكامل بالس بعمليات الجرد المخزني حيث يمكن من خالل هذا القسدم 
جددرد األصددناف المخزنيددة سددواًء الجددرد الشددهري أو الجددرد السددنوي مددع الحصددول علددم 

 تقارير الجرد وتقارير زائد وناقص الجرد.
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 دقوائم اجلر
 تستخدم  ا ة قوائم الجرد بغرض إصدار كشوفات باألصناف المخزنية، وتستخدم هذه الكشوفات من قبل :االسدخدا 

 اللجان المكلفة بعملية جرد المخازن بغرض تدوين الكميات التي يتم جردها علم مستوى كل مخزن.

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 تستخدم الشا ة النحو التالي:

ويتم تحديد البديل  التقرير،ستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة ترتيب وعرض األصناف في ي ترتيب الدقرير: -
 المناسب من بين البدائل المتاحة.

تستخدم هذه الحقول إذا كان المستخدم يرغب بإصدار تقرير ألصناف مجموعة أو  رقم / اسم اجملموعة: -
 مجموعات محددة.

ن المستخدم يرغب بإصدار تقرير ألصناف محددة ومصورة بين تستخدم هذه الحقول إذا كا رقم / اسم الصنف: -
 صنفين.

 يستخدم هذا الحقل لحصر طباعة األصناف علم مستوى المخزن. رقم املخزن: -

 يتم طباعة قوائم الجرد بواسطة  طباعة(. طباعة: -
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 اجلرد السنوي
و الجرد تم علم األصناف في الواقع وه تستخدم  ا ة الجرد السنوي بغرض إدخال بيانات الجرد الفعلي الذي :االسدخدا 

م هذه ة تستخدالذي يتم علم مخازن المنشأة سنويًا ولمرة واحدة، فإذا كانغ المنشأة تقوم بجرد مخازنها مرة واحدة في السن
م استخدا الشا ة للقيام بعملية الجرد أما إذا كانغ ترغب بتنفيذ عملية الجرد بشكل دوري أو  هري ففي هذه الحالة يتم
نات مع ك البيا ا ة الجرد الشهري، ويتم إدخال بيانات الجرد التي تم تسجيلها يدويًا من الواقع وسيقوم النظام بمقارنة تل

 من خاللو الكميات المتوفرة بالنظام وعلم أوئها ستظهر نتائ  الجرد وسيظهر ما إذا كانغ متساوية أم فيها زيادة ونقص 
 لجة الزيادة والنقص مخزنيًا ومحاسبيًا.تلك المقارنة ستقوم المنشأة بمعا

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 تستخدم الشا ة بحسب الخطوات التالية:

صصة يتم تحديد البيانات التي يرغب المستخدم باستعراأها وطريقة االستعراض في الحقول المخ معايري البحث: -
 اعلم الشا ة.

 وإنزالها في الشا ة، وبمجرد الضغط علم  بحث( تظهريتم توجيه النظام بعرض بيانات األصناف  عرض / حبث: -
 البيانات بحسب ما تم تحديده في الحقول السابقة.

 النظام تظهر في هذا العمود الكمية المتوفرة في المخازن دفتريًا وهي الكميات المتوفرة في الكمية املدوفرة: -
 ويفترض أنها تكون موجودة في المخازن.

ة ي الخليفإلدخال بيانات كميات الجرد الفعلي، ويتم إدخال كمية الجرد اليدوي الفعلي  يستخدم عمود الجرد اجلرد: -
 التي تتقاطع مع الصنف.

 يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -
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 تلميح
 )يتم استعراض بيانات الجرد الفعلي بواسطة التقرير الذي يظهر بواسطة الزر  طباعة 

 ت الكميات المدخلة.للتاكد من صحة بيانا
 فتري يستطيع المستخدم إنزال فوارق الجرد التي تظهر بين الجرد الفعلي وبين الرصيد الد

 في النظام في  ا ة تسوية المخزون للقيام بمعالجتها مخزنيًا ومحاسبيًا.
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 اجلرد الشهري / الدوري
ي لجرد الفعلي الذي يتم علم األصناف فتستخدم  ا ة الجرد الشهري أو الدوري بغرض إدخال بيانات ا :االسدخدا 

ي ن مرة فالواقع وهو الجرد الذي يتم علم مخازن المنشأة بصورة  هرية أو دورية بمعني أن الجرد يمكن أن يتكرر أكثر م
ة هري بصورة  السنة الواحدة، فإذا كانغ المنشأة تقوم بجرد مخازنها أكثر من مرة خالل السنة سواًء كانغ عملية الجرد تتم
احدة و رد مرة أو لفترة محصورة بين تاريخين تستخدم هذه الشا ة للقيام بعملية الجرد أما إذا كانغ ترغب بتنفيذ عملية الج
يًا من لها يدو في السنة ففي هذه الحالة يتم استخدام  ا ة الجرد اليدوي  السنوي(، ويتم إدخال بيانات الجرد التي تم تسجي

ا إذا سيظهر مة تلك البيانات مع الكميات المتوفرة بالنظام وعلم أوئها ستظهر نتائ  الجرد و الواقع وسيقوم النظام بمقارن
 .محاسبياً كانغ متساوية أم فيها زيادة ونقص ومن خالل تلك المقارنة ستقوم المنشأة بمعالجة الزيادة والنقص مخزنيًا و 

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 البيانات الرئيسية
 ستخدام  إأافة( بحسب الخطوات التالية:تستخدم الشا ة بعد ا

ات ويتم تحديد رقم المجموعة من بين المجموع الجرد،يستخدم هذا الحقل لتحديد مجموعة  رقم جمموعة اجلرد: -
 التي تظهر بمجرد الضغط علم  إأافة(.

 تلميح
  يستطيع المستخدم إأافة مجموعات جرد من الشا ة الجانبية التي تظهر بواسطة

 ر  إأافة مجموعة جرد جديدة(.الضغط علم ز 
 سبية مجموعة الجرد التي يرغب المستخدم بنقل بياناتها عند اإلقفال السنوي إلم فترة محا

جديدة  سنة جديدة( والتي تعبر عن شخر عملية جرد يميزها عند ترميز المجموعات في 
  ا ة ترميز مجموعات الجرد بخيار  شخر جرد(. 

 ية.حيث يمنح النظام عمليات الجرد الشهري أرقامًا تسلسل شليًا،ي هذا الحقل يظهر رقم الجرد ف رقم اجلرد: -
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 يظهر في هذا الحقل شليًا تاريال اليوم مع إمكانية تعديله. الداريخ: -

 يظهر في هذا الحقل اسم المستخدم. املسدخد : -

 ال نتيجةصة عندما يتم إنز يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز التكلفة الذي سيتأار بنتائ  الجرد خا: مركز الدكلفة -
 .الجرد في  ا ة تسوية المخزون إلجراء التسويات المخزنية والمحاسبية لألصناف الزائدة والناقصة إن وجدت

ا  يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة عرض بيانات األصناف التي سيتم إدخال بيانات الجرد الخ طريقة اجلرد: -
 الخيارات التالية:بها في الشا ة حيث يتم تحديد واحد من 

 :)شا ة يتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإنزال بيانات األصناف في ال آيل )حسب اخليارات
لبحث فبمجرد تحديد هذا الخيار تظهر حقول القسم الخا  بمعايير ا للبحث،بطريقة شلية تستخدم فيها معايير 

 ال بيانات األصناف في الشا ة.مفعلة وبالتالي يتم استخدامها لتسهيل عملية إنز 
 :ة، يتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإدخال بيانات األصناف في الشا ة بطريقة يدوي يدوي

ا فبمجرد تحديد هذا الخيار تظهر حقول القسم الخا  بمجال البحث غير مفعلة وبالتالي ال يمكن استخدامه
 ف في الجدول فعال.بينما يظهر حقل الصنف في عمود رقم الصن

 :يتم تحديد هذا الخيار إذا كانغ عملية الجرد ستتم بواسطة تطبيح متخصص في عملية الجرد  جهاز كفي
 كتطبيقات الموبايل وغيرها.

 :ظهر تيتم تحديد هذا الخيار إذا كانغ بيانات الجرد سيتم استيرادها من اكسل بحسب الشروم التي  من اكسل
 في الرسالة التالية:

 

 يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الجرد بواحد من الخيارات المتاحة وهي علم النحو التالي: ع اجلرد:نو -

 :ويتم تحديد الشهر في حقل  محدد،يتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بالجرد لشهر  شهري
 الشهر.

 :ن لتاريخية بين تاريخين يتم تحديد ايتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بالجرد لفترة محصور  فرتي
 في الحقول المخصصة لهما.

 يستخدم هذا الحقل إلدخال بيان العملية. البيان: -
 ثانيًا: معايري البحث

يسدددتخدم القسدددم الخدددا  بمعدددايير البحدددث فدددي حالدددة تحديدددد طريقدددة عدددرض البياندددات  شلدددي(، ويسدددتخدم لفلتدددرة وحصدددر بياندددات 
 :لها في الشا ة بغرض إدخال بيانات جردهااألصناف التي يرغب المستخدم إنزا
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جموعة تستخدم هذه الحقول إذا كان المستخدم يرغب بحصر إنزال أصناف تابعة لم من اجملموعة / إىل اجملموعة: -
 أو لمجموعات مخزنية محددة.

تستخدم هذه الحقول إذا كان المستخدم يرغب بحصر إنزال صنف أو أصناف محددة  من الصنف / إىل الصنف: -
 محصورة بين صنفين.

تستخدم هذه الحقول إذا كان المستخدم يرغب بحصر جرد أصناف مخزن أو مخازن  من املخزن / إىل املخزن: -
 محددة محصورة بين مخزنين.

ي فحديدها يستخدم هذا الزر لتوجيه النظام إنزال البيانات في الشا ة بحسب البيانات التي تم ت إنزال البيانات: -
 ث السابقة، وفي حالة عدم تحديد تلك البيانات ستنزل جميع األصناف في كل المخازن.حقول معايير البح

 ثالثًا: البيانات الدفصيلية
 يتم التعامل مع البيانات التفصيلية في الجدول أسفل الشا ة علم النحو التالي: 

 تستخدم هذه الحقول بطريقتين: رقم / اسم الصنف: -

 :رض البيانات  شلي( ستظهر بيانات األصناف بمجرد الضغط علم زر إذا كانغ طريقة ع الطريقة األوىل
  إنزال األصناف( وستظهر بحسب معايير البحث التي تم استخدامها.

 :لمستخدمإذا كانغ طريقة عرض البيانات  يدوي( ستظهر هذه الحقول فعالة وبالتالي سيقوم ا الطريقة الثانية 
  (.F9بواسطة  بإدخال رقم الحساب يدويًا أو بالبحث عنه 

 تلميح
 يسمح النظام بتكرار إدخال األصناف في الشا ة.

 تظهر بيانات الوحدة المخزنية للصنف والكمية المتوفرة شليًا في الحقول المخصصة لها. -
 النظام تظهر في هذا العمود الكمية المتوفرة في المخازن دفتريًا وهي الكميات المتوفرة في الكمية املدوفرة: -

 ا تكون موجودة في المخازن.ويفترض أنه

ة ي الخليفيستخدم عمود الجرد إلدخال بيانات كميات الجرد الفعلي، ويتم إدخال كمية الجرد اليدوي الفعلي  اجلرد: -
 التي تتقاطع مع الصنف.

 يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة. حفظ: -

 تلميح
  الذي يظهر بواسطة الزر  طباعة( يتم استعراض بيانات الجرد الفعلي بواسطة التقرير

 للتاكد من صحة بيانات الكميات المدخلة.
 تري يستطيع المستخدم إنزال فوارق الجرد التي تظهر بين الجرد الفعلي وبين الرصيد الدف

 في النظام في  ا ة تسوية المخزون للقيام بمعالجتها مخزنيًا ومحاسبيًا.
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 تقرير زائد وناقص اجلرد
ص في دم  ا ة تقرير زائد وناقص الجرد بغرض استعراض نتيجة الجرد وما ترتب عليه من زيادة أو نقتستخ :االسدخدا 

و ألم حدة المخازن بين الكميات الدفترية والكميات الفعلية، ويمكن استعراض تقرير بزيادة الجرد أو بنقص الجرد كاًل ع
دراسة و ن وجدت إلقرارات واإلجراءات الالزمة لمعالجة الفوارق تقرير للزيادة والنقص معًا، ويستفاد من هذا التقرير اتخاذ ا

 األسباب التي أدت إليها ومن ام اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة تلك الفوارق.

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
 يتم تحديد نوع التقرير المطلوب بتحديد أحد الخيارات التالية: نوع الدقرير: -

 :ئد الجردخلية في حالة رغبة المستخدم استعراض تقرير بزائد الجرد، ويقصد بزايتم تحديد هذه ال زائد اجلرد 
 الكميات التي ظهرت في المخازن أكثر من الكميات المتوفرة في الرصيد الدفتري في النظام.

 :قص يتم تحديد هذه الخلية في حالة رغبة المستخدم استعراض تقرير بناقص الجرد، ويقصد بنا ناقص اجلرد
 لكميات التي ظهرت في المخازن أقل من الكميات المتوفرة في الرصيد الدفتري في النظام.الجرد ا

 يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة ترتيب األصناف في التقرير بحسب الخيارات المتاحة. ترتيب الدقرير: -

يتم استخدام باقي  -
الحقول بحسب حاجة 

 المستخدم.
يتم طباعة  طباعة: -

ة التقرير بواسطة أيقون
 طباعة( في  ريط 

 األدوات.
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 اجلرد الشهري ريراتق
لشهري، الذي يتم إدخاله في  ا ة الجرد ا بغرض استعراض نتيجة الجرد تقارير الجرد الشهري تستخدم  ا ة  :االسدخدا 

اذ تخويستفاد من هذا التقرير ا ومن خالل التقرير يمكن استعراض تقارير إما حسب رقم الجرد أو حسب مجموعة الجرد،
ناسبة رات المالقرارات واإلجراءات الالزمة لمعالجة الفوارق إن وجدت ودراسة األسباب التي أدت إليها ومن ام اتخاذ القرا

 لمعالجة تلك الفوارق.

 

 طريقة اسدخدا  الشاشة
رد أو لجيتم تحديد نوع التقرير المطلوب وما إذا كان التقرير المطلوب سيتم استعراأه حسب رقم ا نوع الدقرير: -

 حسب مجموعة الجرد.

جرد(، تظهر هذه الحقول في حالة استخدام نوع التقرير المطلوب حسب  رقم ال من رقم اجلرد / إىل رقم اجلرد: -
 ويتم فيه تحديد رقم / أرقام الجرد الشهري المطلوب استعراأها.

حديد تعة الجرد(، ويتم فيه يظهر هذه الحقل في حالة استخدام نوع التقرير المطلوب حسب  مجمو  جمموعة اجلرد: -
 رقم مجموعة الجرد الشهري المطلوب استعراأها.

 يتم استخدام باقي الحقول بحسب حاجة المستخدم. -
 يتم طباعة التقرير بواسطة أيقونة  طباعة( في  ريط األدوات. طباعة: -


