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الباب الثالث
إدارة املخزون
واجلرد
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مقدمة

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

نظام مخزني يهتم باإلجراءات والعمليات المخزنية باستخدام تعدد الوحدات للصنف
الواحد ،ويتم العمل فيه عبر مراحل فبعد التهيئة الالزمة وإدخال المدخالت المتمثلة

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

المخازن وتركيب األصناف المركبة وتفكيكها وعمليات الجرد السنوي و الشهري

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.

2

فهرس
العودة للفهرس
المحتويات

إدارة المخزون والجرد  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

الفصل األول

تهيئة املخزون
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مقدمة

يقصدد بالتهيئدة اإلجدراءات التدي يقدوم بهدا المسدتخدم قبدل العمدل علدم نظدام المخدزون
فهي إجراءات مهمدة ويجدب اسدتخدامها بدقدة لمدا يترتدب عليهدا مدن شادار فدي ا دات

النظدام ،وتتمثدل تلدك اإلجدراءات بالخيدارات الخاصدة بنظدام المخدزون وترميدز وحددات

القياس المخزنية واألنواع المستخدمة كأنواع األصدناف وأندواع أوامدر التوريدد المخزندي
والصرف المخزني والتحويل المخزني وغيرها من األنواع.
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اخليارات

االستتدخدا  :تسددتخدم ا ددة الخيددارات بغددرض تحديددد الخيددار المناسددب والمي دزات والخصددائص المناسددبة للمنشددأة مددن بددين
الخيددارات المتاحددة ،وتعتبددر مددن أهددم الشا ددات فددي النظددام وبالتددالي يجددب علددم مدددير النظددام بالمنشددأة تحديددد الخيددار المناسددب
بدقة نظ اًر لمدا يترتدب عليده مدن تدأايرات فدي الشا دات المعنيدة فدي مختلدف أقسدام النظدام خاصدة وأن بعد

تلدك الخيدارات ال

يمكددن تعددديلها أاندداء العمددل علددم النظددام خددالل الفتدرة الفعالددة ،وال يمكددن تحديددد الخيددار المناسددب إال بعددد معرفدة معنددم الخيددار

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

الطرق التي تقيم بها المنشأة مخزونها شخر المدة ،ويتيح النظام للمنشدأة تحديدد الطريقدة المناسدبة مدن بدين الطدرق المسدتوعبة

في النظام والمتداولة علم أوسع مجال بحيث يقوم مدير النظام بتحديد أحدى الطرق التالية:
ً
ً
بناء علم معيار
مخزونها
تكاليف
احتساب
المنشأة
غب
تر
عندما
الخيار
هذا
تحديد
يتم
:
أوال
الصادر
 الوارد أوالً
إخراج أقدم أرصدة المخزون وبالتالي فإن أرصدة األصناف التي تبقم في المخازن نهاية الفترة هي تلك التي تم
راؤها أو إنتاجها حديثاً.

 املدوسط املرجح :تعتمد هذه الطريقة علم معيار متوسط التكلفة المرجح ،فعند تحديد هذا الخيار يقوم النظام بقسمةإجمالي تكلفة الصنف علم عدد وحدات ذلك الصنف.

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

النظام بتحديدد هدذا الخيدار بإ دارة  ،)ويترتدب علدم هدذا التحديدد أن النظدام لدن يقدوم بتوليدد قيدد تكلفدة المبيعدات والمخدزون
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الددذي يددتم عنددد ترحيددل فدداتورة المبيعددات وسدديتولد قيددد بيددع البضدداعة فقددط ،بينمددا عدددم تحديددد الخيددار يعنددي أن المنشددأة ترغددب

باستخدام الجرد المستمر وباحتساب تكلفة البضاعة المباعة في كل عملية وسيقوم النظام عند ترحيل فاتورة المبيعات بتوليدد

قيدان محاسبيان األول إلابات عملية البيع والثاني إلابات خروج بضاعة من المخازن بتكلفتهدا وهدو القيدد الدذي يتولدد بسدبب
عدم تحديد هذا الخيار ،وننوه إلم ان مدير النظام لن يسدتطيع إلغداء تفعيدل هدذا الخيدار خدالل السدنة الفعالدة فدي حالدة وجدود

اء في المشتريات والتوريدات أو في المبيعات.
عمليات مخزنية سو ً
تلميح

ال يمكن تعديل هذا الخيار بعد إجراء حركات علم المخزون.

السماح بكميات سالبة

يسددتخدم هددذا الخيددار عنددد رغبددة المنشددأة السددما – شلي داً فددي النظددام – بددالبيع والص درف مددن األصددناف رغددم نفدداذ الكميددة مددن
المخازن ،بمعنم أنه يمكن التعامل مع الصنف في فاتورة المبيعات وأوامر الصرف المخزني قبل توريدد الكميدة إلدم المخدازن
بحيث يظهر رصيد الصدنف بإ دارة سدالبة بمقددار الصدرف علدم المكشدوف ،فدإذا كاندغ المنشدأة ترغدب السدما بالتعامدل مدع

الكميات السالبة في النظام يقوم مدير النظام بتحديد هدذا الخيدار بإ دارة  ،)ونندوه إلدم ان مددير النظدام لدن يسدتطيع إلغداء
اء في المشتريات والتوريدات أو في المبيعات.
تفعيل هذا الخيار خالل السنة الفعالة في حالة وجود عمليات مخزنية سو ً
تلميح
يدرتبط اسددتخدام هددذا الخيددار بخيددار عددم اسددتخدام التكدداليف) ،ويمكددن العمددل بدده فددي

حالد ددة عد دددم اسد ددتخدام التكد دداليف كد ددون المنشد ددأة ال تهد ددتم بتقيد دديم المخد ددزون ،وال يمكد ددن
استخدامه نهائياً في حالة استخدام التكاليف

اسدخدا الصنف املركب

يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة التعامل مع األصناف المركبة ،ويقصد باألصناف المركبدة إمكانيدة تكدوين صدنف مدن

أصناف أخرى ،حيث يمكن ترميز صنف مركب مثل جهاز كمبيوتر متكامل) وهذا الصنف هو أصدالً مركدب مدن أصدناف
تم ترميزها كأصناف مخزنية مسبقاً فهو يتركب من جهاز كمبيوتر و ا ة ولوحة مفاتيح وماوس ،فدإذا كاندغ المنشدأة ترغدب
باستخدام الصنف المركب يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإ ارة  ،)ويترتب علم هذا التحديد ما يلي:
 -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. -ظهور ا ة أوامر تركيب األصناف المركبة في عمليات النظام وهي الشا ة التي بموجبها يتم احتساب تكلفة

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 الصنفالمركب 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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يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة التعامل مع أكثر من وحدة مخزنية للصنف الواحدد ،فدبع

األصدناف تحتداج المنشدأة

أن تتعامل معها بوحدات قياس مخزنية مختلفة سواء عند الشراء أو عند البيع ،فالشكوالتة مثالً يمكن التعامل معها بالكرتون
ً
والباكدغ والحبددة ،فتحديددد هددذا الخيددار يتدديح للمسددتخدم التعامددل مدع الصددنف بمختلددف وحدددات القيدداس وبدرقم صددنف لكددل وحدددة
قياس يختلف عن رقم صنف وحدة القياس األخرى خاصة وأن أكثر هذه األصدناف يوجدد لكدل وحددة قيداس فيهدا رقدم بداركود

يختلف عن رقم باركود وحدة القياس األخرى ،فإذا كانغ المنشأة ترغب بالتعامل مع أكثر مدن وحددة مخزنيدة للصدنف الواحدد
يقددوم المسددتخدم بتحديددد هددذا الخيددار بإ ددارة  ،)ويترتددب علددم هددذا التحديددد تفعيددل حقددل رقددم الصدنف الرئيسددي) فددي ا ددة
بيانات األصناف في مدخالت النظام يتم فيه تحديد الصنف األب عند ترميز الصنف األبن.

اسدخدا حساب وسيط أجور النقل

يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة التعامل مع أجور نقل األصناف شلياً عندد درائها وتوريددها إلدم المخدازن بموجدب أمدر

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

وتحميلده بتكلفدة أجددور نقدل كدل كميددة يدتم توريددها إلددم المخدازن بموجددب أمدر التوريدد المخزنددي يقدوم مددير النظددام بتحديدد هدذا

الخيار بإ ارة  ،)ويترتب علم هذا التحديد:

 ظهور حقل حساب وسيط أجور النقل) في ا ة بيانات المجموعات في المدخالت يتم فيه تحديد رقم الحسابالذي يمثل الجانب المدين في قيد أجور النقل مثل حساب مصاريف النقل.

 ظهور حقل أجور النقل) في ا ة بيانات األصناف يتم فيه تحديد قيمة تكلفة أجور النقل للوحدة الواحدة عندالتوريد.

 ظهور عمود إجمالي أجور النقل) في ا ة أمر التوريد المخزني يظهر فيه إجمالي أجور النقل علم مستوى كميةكل صنف.
-

تفعيل خلية استخدام أجور النقل) في ا ة أمر التوريد المخزني كي يتمكن المستخدم من تحديد رقم الحساب

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

حس دداب الجان ددب ال دددائن ال ددذي س دديقيد لص ددالحه المبل ددي فس دديتم تحدي ددده ف ددي تبوي ددب بيان ددات إأ ددافية) ف ددي ا ددة أم ددر التوري ددد
المخزني.

عملة املخزون

يستخدم خيار عملة المخزون لتحديد العملة التي ستستخدم لتقييم تكلفة المخزون بالمنشأة وبهدا تظهدر تقدارير المخدزون وهدو

مددن الخيددارات المهمددة فددي النظددام ،ويعتبددر تحديددد عملددة المخددزون اجباريداً بعددد ترميددز العمددالت فددي ا ددة العمددالت فددي نظددام
إدارة الحسابات ،ويتم تحديد عملة المخزون لمرة واحدة بداية العمل علم النظام وال يمكن تعديلها أو حذفها بعد استخدام أيدة
ا ة لها عالقة بهذا الخيار.

تلميح
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 عملة المخزون هي العملة التي سيتم تحديدها في الحسابات المتأارة بحركة المخزون
كحساب المخزون وحساب تكلفة المبيعات ومردودات المبيعات والكميات المجانية
وغيرها من الحسابات.

 ليس بالضرورة أن تكون عملة المخزون هي العملة المحلية للمنشأة.

 عمليات البيع والشراء يمكن أن تتم بأية عملة ،وفي الوقغ الذي ستتأار به الحسابات

بحسب العملة المستخدمة في العملية كحسابات الصندوق والبنك والعمالء والموردين

وغيرها من الحسابات سيقوم النظام شلياً بالتأاير علم المخزون بعملة المخزون.
 عملة المخزون هي العملة التي ستستخدم كعملة لتحديد أسعار لبيع األصناف ،مع
عملة الدسعرية

إمكانية تحديد أسعار البيع بعملة أخرى إلم جانب عملة المخزون.

يستخدم خيار عملة التسعيرة لتحديد عملة تسعير إأافية إلم جانب عملة المخزون يتم بهما تحديد أسعار بيع األصناف،

بمعنم أن هذا الخيار يستخدم في حالة رغبة المنشأة تحديد أسعار بيع بعملة إلم جانب عملة المخزون ،ويتم تحديد عملة

التسعيرة من العمالت التي تظهر في الحقل وهي العمالت التي يتم ترميزها في ا ة العمالت في نظام إدارة الحسابات.
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
التي تعتبر العملة االفتراأية لتسعير األصناف وبالتالي ال يمكن أن يتم تحديد عملة

المخزون كعملة للتسعيرة.
اخليارات العامة
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إظهار تكلفة الصنف املركب عند الرتكيب

يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة إظهار تكلفة الصنف المركب في ا ة أوامر تركيب األصدناف المركبدة فدي عمليدات

النظام وهي الشا ة التي سيتم فيها أحتساب تكلفة الصنف المركب ،فإذا كانغ المنشأة ترغب بظهور تكلفة الصنف المركب
وال يوجد عندها مانع من إطالع المستخدم علم التكلفة عندما يقوم بعملية تركيب الصنف المركب يقوم مدير النظام بتحديد

هذا الخيار بإ ارة  ،)ويترتب علم هذا التحديد ظهور عمود في ا ة أوامر تركيب األصدناف المركبدة يظهدر فيده تكلفدة

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

حج ددب تكلف ددة الص ددنف ع ددن المس ددتخدم عن ددد إص دددار حرك ددة أم ددر ص ددرف مخزن ددي ،ف ددإذا كان ددغ المنش ددأة ترغ ددب بإخف دداء تكلف ددة
األصناف يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإ ارة  ،)ويترتب علم هذا التحديد اختفاء عمود التكلفة في ا ة أوامدر

الصرف المخزني.

اسدخدا نسبة الدخفيض الثانية للصنف

علدم مسدتوى الصدنف بنسدبتي تخضدي

يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة التعامدل مدع التخضدي

فاتورة المشتريات ويستطيع المستخدم مدن خاللهمدا إدخدال نسدبة تخضدي

أوليدة ونسدبة تخضدي

فدي فداتورة المبيعدات و

اانيدة حسدب الحاجدة بغدرض

مواجهة التخضيضات المتكدررة التدي تحصدل أانداء بيدع الصدنف أو الشدراء ،فدإذا كاندغ المنشدأة ترغدب بتخضيضدين فدي الفدواتير
يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإ ارة  ،)ويترتب علم هذا التحديد ظهور عمود اان للتخضي
ف دواتير المشددتريات وف دواتير المبيعددات إأددافة إلددم عمددود التخضددي

في كل من ا تي

الددذي يظهددر بصددورة افت ارأددية فددي الشا ددة وبواسددطتهما

يستطيع المستخدم إدخال تخضيضين علم مستوى الصنف في تلك الفواتير.

الدعامل مع نسبة احلدين األعلى واألدنى لسعر البيع يف بيانات األصناف

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
المرونددة فددي تحديددد حدددين أدنددم وأعلددم كنسددبة مددن تكلفددة الصددنف يمنددع النظددام المسددتخدم مددن تجاوزهمددا عنددد إصدددار فدداتورة

المبيعات ،فإذا كانغ المنشأة ترغب بتحديد حدين أدنم وأعلم لسعر البيع يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإ ارة ،)

ويترتب علم هذا التحديد تفعيل حقلي نسدبة حدد السدعر األعلدم) و نسدبة حدد السدعر األدندم) فدي ا دة بياندات األصدناف

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

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

المرونة في تحديد حددين أدندم وأعلدم كقيمدة يمندع النظدام المسدتخدم مدن تجاوزهمدا عندد إصددار فداتورة المبيعدات ،فدإذا كاندغ
المنشأة ترغب بتحديد حددين أدندم وأعلدم لسدعر البيدع يقدوم مددير النظدام بتحديدد هدذا الخيدار بإ دارة  ،)ويترتدب علدم هدذا
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التحديددد ظهددور عمددودي السددعر األدنددم) و السددعر األعلددم) فددي ا ددة التسددعيرة كددي يددتم إدخددال القيم دة ومددن اددم إمكانيددة
المستخدم البيع في حدود هذين الحدين.
تلميح

يسمح النظام باستخدام أحد الخيارين السابقين إما بتحديد حد أدنم وحد

أعلم كنسبة من التكلفة حسب الخيار التعامل مع نسبة الحدين األعلم

واألدنم لسعر البيع في بيانات األصناف) وإما بإدخال قيمة الحد األدنم
والحد األعلم حسب الخيار التعامل مع الحدين األعلم واألدنم لسعر البيع

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

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

بإ ارة  ،)ويترتب علم هذا التحديد ظهور عمود سعر البيع) في ا ة التحويل المخزني.
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
الصنف قد ارتبط بتسعيرة ،فبع

األصدناف التدي لديس لهدا حركدة قدد تحتداج المنشدأة لحدذفها لعددم الحاجدة إليهدا ،فدإذا كاندغ

المنشأة ترغب بالسما بحذف األصناف المرتبطة بتسعيرة والتي ليس لها حركة يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإ دارة
.)
ً
إظهار تكلفة الصنف آليا يف الدوريد املخزني

يسددتخدم هددذا الخيددار عنددد رغبددة المنشددأة إظهددار تكلفددة الصددنف شليداً فددي عمددود التكلفددة فددي ا ددة أوامددر التوريددد المخزنددي فددي
عمليات النظام ،وغالباً ما تستخدم هذه الميزة عندما تكون تكلفة األصناف اابتة فدي كدل أمدر توريدد فبددالً مدن إدخدال التكلفدة

يدوياً في كل أمر توريد يقوم النظام بإظهار التكلفة شلياً مع إمكانية تعديلها ،فإذا كانغ المنشأة ترغب بظهور تكلفدة الصدنف
شلياً يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإ ارة  ،)ويترتب علم هذا التحديد ظهور متوسط تكلفة الصنف شلياً في عمدود
التكلفة في ا ة أوامر التوريد المخزني .

الدحديث اآليل ألسعار األصناف يف بيانات الدوريد

يسدتخدم هددذا الخيددار عندد رغبددة المنشددأة إظهدار توجيدده النظددام لتحدديث أسددعار توريدد األصدناف فددي ا ددة بياندات التوريددد فددي
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

التوريد يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإ ارة .)
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احدساب تكلفة اجلزئي يف أمر الدوريد واملشرتيات

داء علدم تكلفدة وحددات القيداس الكليدة للصدنف
يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة احتسداب تكلفدة وحددة القيداس الجزئيدة بن ً
عند توريد كميات جزئية وإظهارهدا فدي ا دة أمدر التوريدد المخزندي وفدواتير المشدتريات ،فدإذا كاندغ المنشدأة ترغدب باحتسداب

بناء علم تكلفة الوحدة األكبر كرتون) يقوم مددير النظدام بتحديدد هدذا الخيدار بإ دارة ،)
تكلفة الوحدة الجزئية مثل حبة) ً
ويترتددب علددم هددذا التحديددد ان المسددتخدم سدديقوم بإدخددال تكلفددة الوحدددة الكليددة وسدديقوم النظددام باحتسدداب وإظهددار تكلفددة وحدددة

الصنف الجزئي في ا ة أوامدر التوريدد المخزندي عندد توريدد بضداعة بوحددات جزئيدة ،فمدثالً إذا افترأدنا أن أحدد األصدناف
يتكون من وحدة قياس هي كرتون) وعبوة الكرتون  )12حبة وتكلفة الكرتون  )12.000ريدال فإنه عند تحديد هذا الخيار

سدديقوم المسددتخدم فددي ا دة أمددر التوريددد المخزنددي  -إذا تددم التوريددد بالحبددة فقددط  -بإدخددال سددعر الكرتددون  )12.000ريددال
وسدديقوم النظددام باحتسدداب سددعر الحبددة شلي داً وسددتظهر فددي عمددود التكلفددة  )1.000ري ددال ،أمددا عدددم تحديددد الخيددار فددإن علددم
المسدتخدم إدخددال تكلفددة الوحدددة الجزئيددة الحبددة) ولدديس الكرتددون ،وننددوه إلددم اندده فددي حالددة تحديددد هددذا الخيددار يددتم التعامددل مددع
تكلفددة وحدددة القيدداس الكليددة فقددط حتددم فددي حالددة التعامددل مددع الجزئددي ،بمعنددم أندده عنددد دراء وحدددات قيدداس جزئيددة يددتم إدخددال

تكلفة الكلي والنظام سيقوم باحتساب التكلفة للجزئي.

الدخصيم من أقد تاريخ اندهاء عند الرتحيل من نظا الباركود

يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة التي تعتمد في مبيعاتها علم القارئ ا لي لألصناف البداركود) توجيده النظدام بخصدم
الكميات في فواتير مبيعات صدرت بواسطة استخدام بداركود بحسدب تداريال االنتهداء األقددم ،فدإذا كاندغ المنشدأة التدي تتعامدل

مع تواريال االنتهاء وترغب بخصم الكميات المباعة بواسطة الباركود بحسب أقدمية تواريال االنتهاء يقوم مدير النظام بتحديد

هذا الخيار بإ ارة .)

مراقبة عدد مرات الطباعة يف العمليات املخزنية

يسددتخدم هددذا الخيددار عنددد رغبددة المنشددأة مراقبددة عدددد م درات طباعددة مسددتندات عمليددات المخددازن ،فددإذا كانددغ المنشددأة ترغ دب
بمراقبدة عددد مدرات طباعددة المسدتندات يقدوم مدددير النظدام بتحديدد هدذا الخيددار بإ دارة  ،)ويترتدب علددم هدذا التحديدد ظهددور
عدد مرات طباعة كل مستند بحسب عدد المرات التي أرسل بها التقرير إلم الطابعة.

الدعامل مع رقم الرف

يستخدم هذا الخيار في حالة تعامل المنشأة مع الرفوف في مخازنها ،فإذا كانغ المنشأة ترغب بالتعامل مع الرفوف المرقمدة

يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإ ارة  ،)ويترتب علم هذا الخيار ظهور ا ة في مدخالت النظام لترميز الرفوف

وترقيمها علم مستوى كل مخزن و ا ة أخرى لربط األصناف بالرفوف.

الدعامل مع خدمات الشحن والدفريغ

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

الشحن يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإ ارة  )ويترتب علم هذا التحديد ظهور بع
كحقل هامش الدربح فدي ا دتي مجموعدات وبياندات األصدناف وبعد
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الشراء وفاتورة المبيعات ،كما يترتب عليهدا ظهدور ا دات جديددة كشا دتي عدروض األسدعار ومقارندة عدروض األسدعار فدي
نظام المشتريات و ا ات طلبات العمالء والفاتورة األولية وبيان التعبئة في نظام المبيعات.

السماح بدكرار الصنف يف الوارد واملنصرف

يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة السما بتكرار الصنف في ا ات النظام ،فإذا كانغ المنشدأة ترغدب بالسدما بتكدرار

الصنف يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإ ارة .)

 مع الدنبيه :تظهر هذه الخلية مفعلة في حالة السما بتكرار الصنف في الوارد والمنصرف ويتم تحديدها في حالةرغبة مدير النظام ظهور رسالة تنبيه أذا تم تكرار الصنف كتنبيه للمستخدم بأن الصنف مكرر.

 بدون تنبيه :تظهر هذه الخلية مفعلة في حالة السما بتكرار الصنف في الوارد والمنصرف ويتم تحديدها في حالةرغبة مدير النظام السما بتكرار الصنف بدون ظهور رسالة تنبيه.

الدعامل مع اجملموعات الفرعية

يستخدم هذا الخيار في حالة رغبة المنشأة التعامدل مدع تصدنيفات أخدرى للمجموعدات المخزنيدة ،فباإلأدافة إلدم المجموعدات
المخزنيددة الرئيسددية التددي سدديتم ربطهددا بالحسددابات وربددط األصددناف بهددا سدديتم ترميددز مجموعددات نوعيددة لدديس لهددا ارتباطددات
بالحسابات تقوم بوظائف مساعدة للمستخدم يمكن أن يربط بها اصناف مدن مجموعدات مخزنيدة رئيسدية مختلفدة ،فاألصدناف

الشددقيقة أو ا صددناف التددي ت د دي ف دي مجموعهددا إلددم غددرض محدددد ،والغددرض مددن تكددوين هددذه المجموعددات هددو مسدداعدة
المسددتخدم فددي بعد

األنشددطة كنشددام األدوات الصددحية أو الددورر أو مدواد الكهربدداء وغيرهددا مددن األنشددطة فددي العثددور علددم

أصناف متجانسة في إطار مجموعة فرعية ،فإذا كانغ المنشأة ترغدب بالتعامدل تلدك المجموعدات يقدوم مددير النظدام بتحديدد

هذا الخيار بإ ارة  ،)ويترتب علم هذا الخيار ظهور ا ة في مدخالت النظام لترميز المجموعات الفرعية.
الدعامل مع االمساء العلمية

يستخدم هذا الخيار الذي يظهر بدالً عن خيار التعامدل مدع المجموعدات الفرعيدة فدي حالدة تفعيدل نظدام الصديدليات فدي إدارة

النظ دام فددي حالددة رغبددة المنشددأة الطبيددة التعامددل مددع االسددماء العلميددة لألصددناف وهددو االسددم الددذي يجمددع عدددة اصددناف فددي

مكوناتهددا االساسددية ،ويسددتفاد مددن ترميددز االسددماء العلميددة ربددط األصددناف بمختلددف اسددمائها التجاريددة باالسددم العلمددي الددذي

داء علددم ذلددك الددربط ،فددإذا كانددغ المنشددأة ترغددب بالتعامددل مددع االسددماء العلميددة يقددوم
يجمعهددا ومددن اددم سددهولة التعامددل معهددا بند ً
مددير النظددام بتحديددد هددذا الخيددار بإ ددارة  ،)ويترتددب علددم هددذا الخيددار ظهددور ا ددة فددي مدددخالت النظددام لترميددز االسددماء
العلمية وربط األصناف المنتمية لالسم العلمي ،كما يظهر حقل في ا ة بياندات األصدناف يمكدن مدن خاللده ربدط الصدنف

باالسم العلمي عند ترميز الصنف.

إظهار اجملموعة الفرعية أو االسم العلمي للصنف وإخفاء املواصفات يف شاشة البحث العامة عن األصناف

يستخدم هذا الخيار لتحديد البيانات التي ترغب المنشدأة ظهورهدا فدي ا دة البحدث عدن األصدناف ،فعنددما يحتداج المسدتخدم

 عندما يكون في أية ا ة  -البحث عن األصناف بواسطة  )F9تظهر له ا ة جانبيدة للبحدث عدن األصدناف ويظهدرفي الشا ة اسم الصنف والوصف ،فإذا كانغ المنشأة ترغب بإظهدار المجموعدة الفرعيدة أو االسدم العلمدي فدي ا دة البحدث

بدددالً عددن الوصددف يقددوم مدددير النظددام بتحديددد هددذا الخيددار بإ ددارة  )مدع العلددم بددأن االفت ارأددي فددي هددذا الخيددار هددو إظهدار
المجموعة الفرعية أما عند استخدام نظام الصيدليات يظهر االسم العلمي.
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إدارة المخزون والجرد  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

اسدخدا البدائل

يستخدم خيار استخدام البدائل في المنشعت التي يمكن ان يكون فيها صنف بديالً عن صنف شخر ،ويعتبر استخدام البدائل

بمثابددة مجموعددات مخزني دة نوعيددة إلددم جانددب المجموعددات المخزنيددة الرئيسددية يمكددن أن ي دربط بهددا اصددناف مددن مجموعددات
مخزنيددة مختلفددة ،ويسددتفاد مددن تلددك المجموعددات انهددا تقددوم بوظددائف مسدداعدة للمسددتخدم فاألصددناف الشددقيقة التددي يمكددن أن

تكون بديلة عن بع

المسددتخدم فددي بع د

األصناف يتم تجميعها في مجموعة بدائل واحدة ،والغرض مدن تكدوين هدذه المجموعدات هدو مسداعدة

األنشددطة كالصدديدليات وم اركددز قطددع ال يددار فددي العثددور علددم أصددناف تقددوم مقددام أصددناف أخددرى ،فددإذا

كانغ المنشأة ترغب بالتعامل تلك المجموعات يقوم مدير النظام بتحديدد هدذا الخيدار بإ دارة  ،)ويترتدب علدم هدذا الخيدار

استخدام أحد الخيارات التالية:

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

المخزون يتم من خاللها تحديد الصنف واألصناف البديلة لذلك الصنف.

 -جمموعة البدائل :يستخدم هذا الخيار إذا كانغ سياسة المنشأة ترتكز علم ترميز مجموعة بدائل تضم عدة

أصناف يمكن أن يكون أي صنف فيها بديالً عن أي صنف في المجموعة ،بمعنم يمكن أن يكون أي صنف بديالً
عن ا خر في إطار مجموعة بدائل محددة ،ويترتب علم تحديد هذا الخيار ظهور ا ة مجموعات البدائل في

مدخالت نظام المخزون يتم من خاللها ترميز مجموعات البدائل وتحديد األصناف التي يمكن أن تكون كل صنف
فيها بديالً عن األخر.

إظهار طلبات الصرف يف الصرف املخزني بعد اسدخدامها

يستخدم خيار إظهار طلبات الصرف في الصرف المخزني بعد استخدامها إذا كانغ المنشأة ستسمح بتكرار استخدام طلب

الصرف المخزني في ا ة أوامر الصرف المخزني أكثر من مرة ،فإذا كانغ المنشأة ترغب باستخدام هذه الطريقة يقوم

مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإ ارة  ،)ويترتب علم هذا الخيار ظهور جميع طلبات الصرف في ا ة أوامر

اء تم استخدامها من قبل أو لم يتم وإمكانية تكرار استخدامها بدون تخصيم الكميات.
الصرف المخزني سو ً
إمكانية الصرف املخزني بسعر البيع
يستخدم هذا الخيار إذا كانغ المنشأة ستتعامل مع سعر البيع في أوامر الصرف المخزني.
إمكانية الدحويل املخزني بسعر البيع

يستخدم هذا الخيار إذا كانغ المنشأة ستتعامل مع سعر البيع في أوامر التحويل المخزني.
ربط اجملموعات الدحليلية لألصناف باالعدماد على اجملموعات املخزنية

يستخدم هذا الخيار إذا كانغ المنشأة ترغب بتكوين هيكلة للمجموعات المخزنية بحيث تتفرع مجموعات تحليلية للمجموعات

المخزنية الرئيسية بحيث يسهل مراقبة األصناف علم مستويات أكثر تفصيالً ،وسيترتب علم تفعيل هذا الخيار ظهور
ا ة المجموعات التحليلية لألصناف) في مدخالت نظام المخزون يتم فيها ترميز المجموعات التحليلية بعدة مستويات
وربطها بالمجموعات المخزنية الرئيسية مع العلم بأن األصناف سيتم ربطها بالمستوى األخير من مستويات المجموعات

التحليلية.

13

فهرس
العودة للفهرس
المحتويات

إدارة المخزون والجرد  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

اسدخدا كميات البونص املسدحقة

يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة التعامل مع الكميات المجانية الم جلة في المشتريات فواتير مشتريات ومردود فدواتير

مشتريات) كالمنشعت المتخصصة ببيع األدوية ،وهي الكميات التي يتم ااباتها في فاتورة المشتريات وال تورد إال بعد استيفاء
بع

الشروم كبيع الكمية بالكامل ،ومن ام يتم توريد تلك الكميات بموجب فداتورة مشدتريات جديددة نوعهدا فداتورة بدونص)،

وبموجب استخدام هذا الخيار سيظهر في ا تي فواتير المشتريات الفورية ومردود المشتريات أعمدة يتم مدن خاللهدا إدخدال

البونص.

 نسبة :يتم تحديد خيار نسبة) إذا كانغ المنشأة تتعامل مع الكميات المجانية البونص) كنسبة ،وفي هذه الحالةسيقوم النظام باحتساب البونص في فواتير المشتريات كنسبة من الكميات الفعلية شلياً.

 كمية :يتم تحديد خيار نسبة) إذا كانغ المنشأة تتعامل مع الكميات المجانية البونص) ككمية ،وفي هذه الحالةسيقوم المستخدم بإدخال البونص في فواتير المشتريات يدوياً.

الدعامل مع مراكز الدكلفة

يسدتخدم هددذا التبويددب لتحديددد طريقددة التعامدل مددع م اركددز التكلفددة فددي مختلددف ا دات عمليددات المخددازن ،ويتدديح النظددام تحديددد

طريقة التعامل مدع م اركدز التكلفدة علدم مسدتوى كدل ا دة ،ويدتم تحديدد أحدد الخيدارات التدي تظهدر أمدام مسدمم الشا دة علدم
النحو التالي:

 وحيد :يتم تحديد خيار وحيد) إذا كانغ المنشأة ترغب بالتعامل مع مركز تكلفة وحيد في المستند ،بحيث يتم تحديدمركز تكلفة لمرة واحدة وسيتأار هذا المركز في طرفي الحركة المدين والدائن علم مستوى إجمالي المستند.

 مدعدد :يتم تحديد خيار متعدد) إذا كانغ المنشأة ترغب بالتعامل مع أكثر من مركز تكلفة في المستند الواحد،بحيث يمكن تحديد مركز تكلفة علم مستوى كل صنف وستتأار هذه المراكز بنفس القيم في الطرف المقابل.
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إدارة المخزون والجرد  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

أنواع األصناف

االستتدخدا  :تسددتخدم ا ددة أن دواع األصددناف بغددرض تهيئددة قاعدددة أساسددية لألصددناف وترميددز أن دواع مددن خاللهددا يددتم فددرز
األصددناف إلددم أصددناف متجانسددبة ،وتتمثددل أهميددة هددذا التصددنيف أن النظددام سدديتعامل مددع كددل تصددنيف بطريقددة تختلددف عددن

التصددنيف ا خددر ،فددأنواع األصددناف السددلعية غيددر أنددواع األصددناف الخدميددة غيددر أن دواع األصددناف التددي تخددزن لالسددتهال

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

تقارير مفصلة.

طريقة اسدخدا الشاشة

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 رقم نوع الصنف :يظهر في هذا الحقل شلياً رقم النوع حيث يمنح النظام أنواع األصناف أرقاماً تسلسلية شلياً معإمكانية تعديل الرقم برقم شخر بشرم عدم استخدام هذا الرقم من قبل.

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

 يتم ترميز نوع أو أكثر لألصناف السلعية التي يتم تخزينها وتكون قابلة للبيع
والشراء بدون تحديد أي خيار من الخيارات التي تظهر أسفل الشا ة.

 األصناف السلعية يستطيع المستخدم استخدامها في جميع ا ات النظام.

 غري قابل للبيع :تستخدم هذه الخلية لتمييز نوع أو أنواع أصناف خاصة باالستخدام الداخلي في المنشأة وهياألصناف الغير قابلة للبيع كالمواد القرطاسية وأدوات النظافة أو تلك األصناف التي تدخل في عملية اإلنتاج ،فإذا
كانغ المنشأة تتعامل مع تلك األنواع يقوم المستخدم بترميز نوع أو أكثر ام يقوم بتحديد هذه الخلية بإ ارة ،)

ويترتب علم هذا التحديد أن األصناف التي سيتم ربطها بهذا النوع كأصناف غير قابلة للبيع سيكون متاحاً للمستخدم
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إدارة المخزون والجرد  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

استخدامها في مختلف ا ات النظام باستثناء ا ة فواتير المبيعات و ا ة مردودات فواتير المبيعات كونها غير

متاحة للبيع.

 خدمي :تستخدم هذه الخلية لتمييز نوع أو أنواع أصناف كأصناف خدمية ،ويقصد باألصناف الخدمية الخدماتالغير ملموسة وغير محسوسة وتقاس كمجهود يقوم بها األفراد أو المنشعت كالدورات التدريبية في معاهد التدريب
وخدمات الصيانة في مراكز الصيانة والورر ،فإذا كانغ المنشأة تتعامل مع تلك األنواع يقوم المستخدم بترميز نوع

أو أكثر ام يقوم بتحديد هذه الخلية بإ ارة  ،)ويترتب علم هذا التحديد أن األصناف التي سيتم ربطها بهذا النوع

سيكون متاحاً للمستخدم استخدامها في ا ة فواتير المبيعات و ا ة مردودات فواتير المبيعات فقط كي يتمكن
المستخدم من إصدار فاتورة مبيعات لعمالئه بالخدمات التي يقدمها.
تلميح

األصناف الخدمية ال تخزن وال تدخل كرصيد افتتاحي وال يمكن توريددها أو تحويلهدا

مخزنياً.

 حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.تلميح

اء كانغ أصناف سلعية أو خدمية أو غير قابلة
أنواع األصناف التي يتم ترميزها سو ً
للبيددع سددتظهر فددي حقددل نددوع الصددنف) فددي ا ددة بيانددات األصددناف كددي يددتم ربددط

الصنف بالنوع.
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إدارة المخزون والجرد  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

أنواع أوامر الدوريد

االسدخدا  :تستخدم ا ة أنواع أوامر التوريدد لترميدز أندواع ألوامدر التوريدد المخزندي بغدرض تصدنيفها إلدم أندواع متجانسدة،

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

طريقة اسدخدا الشاشة

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 رقم نوع أمر الدوريد :يظهر في هذا الحقل شلياً رقم النوع حيث يمنح النظام أنواع أوامر التوريد المخزني أرقاماًتسلسلية شلياً مع إمكانية تعديل الرقم برقم شخر بشرم عدم استخدام هذا الرقم من قبل.

 اسم النوع :يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم نوع أمر التوريد المخزني. حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.تلميح

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

النظام.
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إدارة المخزون والجرد  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

أنواع أوامر الصرف

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

متجانسددة ،ويعتبددر اسددتخدام الشا ددة اختياريداً حيددث يمكددن االسددتفادة منهددا فددي أر ددفة أوامددر الصددرف المخزنددي بحسددب حاجددة

المنشأة حيث تستطيع المنشأة استعراض تقارير بحسب هذا التصنيف فمثالً يمكن ترميز نوع صرف الزكاة أو ما يتم صدرفه
للموظفين أو ما تم صرفه من المواد الخام ،وبموجب هذه التصنيفات تستطيع المنشأة الحصول علم تقارير بحسب نوع أمر

الصرف بغ

النظر عن المجموعات المخزنية التي صرفغ منها المواد.

طريقة اسدخدا الشاشة

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 رقم نوع أمر الصرف :يظهر في هذا الحقل شلياً رقم النوع حيث يمنح النظام أنواع أوامر الصرف المخزني أرقاماًتسلسلية شلياً مع إمكانية تعديل الرقم برقم شخر بشرم عدم استخدام هذا الرقم من قبل.

 اسم النوع :يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم نوع أمر الصرف المخزني. حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.تلميح

أند دواع أوام ددر الص ددرف المخزن ددي تس ددتخدم ف ددي ا ددة أوام ددر الص ددرف المخزن ددي ف ددي

عمليات النظام.
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إدارة المخزون والجرد  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

أنواع أوامر الدحويل

االستتتدخدا  :تسددتخدم ا ددة أن دواع أوامددر التحويددل لترميددز أن دواع ألوامددر التحويددل المخزنددي وأن دواع أخددرى ألن دواع االسددتالم
المخزني بغرض تصنيفها إلم أنواع متجانسة ،ويعتبر استخدام الشا ة اختيارياً حيث يمكدن االسدتفادة منهدا فدي أر دفة أوامدر
التحويددل المخزنددي وأوامددر االسددتالم المخزنددي بحسددب حاجددة المنشددأة حي دث تسددتطيع المنشددأة اسددتعراض تقددارير بحسددب هددذا

التصنيف.

طريقة اسدخدا الشاشة

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 رقم نوع أمر الدحويل :يظهر في هذا الحقل شلياً رقم النوع حيث يمنح النظام أنواع أوامر التحويل المخزني وأوامراالستالم المخزني أرقاماً تسلسلية شلياً مع إمكانية تعديل الرقم برقم شخر بشرم عدم استخدام هذا الرقم من قبل.

 اسم النوع :يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم نوع أمر التحويل. حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.تلميح

أن دواع أوامددر التحوي ددل المخزنددي تس ددتخدم فددي ا ددة التحويددل المخزن ددي ف دي عملي ددات

النظام ،بينما تستخدم أوامر االستالم المخزني في ا ة االستالم المخزني.
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الوحدات املخزنية

االستتدخدا  :تسددتخدم ا ددة الوحدددات المخزنيددة بغددرض ترميددز مختلددف وحدددات القيدداس التددي تسددتخدمها المنشددأة لتخ دزين

األصددناف ،ويددتم ترميددز مختلددف الوحدددات المخزنيددة المسددتخدمة فددي المنشددأة كد د طددن – كرتددون – باكددغ – درزن ...الددال)،
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

والمشتريات والمبيعات ،ويعتمد ظهور بع

الخيارات في هذه الشا ة علم تحديد خيار استخدام نظام المقاسات واألو ازن)

في إدارة النظام ،فإذا كان هذا الخيار مفعالً تظهر بع

الحقول التي لها عالقة بالمقاسات واألوزان.

طريقة اسدخدا الشاشة

سيتم تناول ر هذه الشا ة بطريقتين

الطريقة األوىل :وحدات القياس العادية

تسددتخدم الشا ددة فددي مختلددف المنشددعت باسددتثناء المنشددعت التددي تتعامددل بالمقاسددات واألوزان بعددد النقددر علددم زر إأددافة علددم

النحو التالي:

 -الرمز :يستخدم هذا الحقل إلدخال الرمز المختصر المتعارف عليه لوحدة القياس ،ويتم إدخال رمز الوحدة بدقة

كون التعامل في النظام سيتم مع رمز وحدة القياس وليس مع االسم ،فمثالً كجم) يعتبر رمز لوحدة الكيلو جرام
ويقاس علم هذا باقي وحدات القياس التي لها رموز مختصرة ،أما الوحدات التي ليس لها اختصارات مثل كرتون -
باكغ) فيتم إدخال اسم الوحدة كرمز يعبر عنها ،ويتم كتابة االسم في هذا الحقل بدون الد) التعريضية.

 -االسم :يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم وحدة القياس.

 -حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.

20

فهرس
العودة للفهرس
المحتويات
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تلميح

وحدات القياس التي تم ترميزها في هذه الشا ة تستخدم في ا ة بيانات األصناف

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

الطريقة الثانية :وحدات قياس املقاسات واألوزان

تسددتخدم الشا ددة فددي المنشددعت التددي تتعامددل بالمقاسددات واألوزان كمنشددعت الحديددد والخشددب والددبالم والددورق واالسددفن  ،ويددتم

ترميز تلك الوحدات بعد أن يكون مدير النظام قد قام بتفعيل خيار استخدام نظام المقاسات واألوزان) في إدارة النظام علدم

النحو التالي:

 وحدات قياس غري معدودة :يتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يقوم بترميز وحدة قياس غير عددية،بمعنم أنه يرغب بترميز وحدات قياس لها طابع مقاسات وأوزان ،وبموجب تحديد هذا الخيار تُفعل مختلف الحقول
والخيارات في الشا ة.

 -نوع الوحدة :يستخدم هذا الحقل الذي يظهر مفعالً بمجرد تحديد خيار وحدات قياس غير معدودة) لتحديد نوع

وحدة القياس ،ويتم تحديد النوع من األنواع التي تظهر بقائمة األنواع كاألطوال والمساحة واألوزان بعد الضغط علم

السهم بداية الحقل.

 الرمز :يستخدم هذا الحقل لتحديد رمز وحدة القياس ،ويتم تحديد الرمز من القائمة التي تظهر بعد الضغط علم )F9عندما يكون الم ر داخل الحقل وهي الرموز التي تم تثبيتها في النظام علم اعتبار أنها رموز متعارف عليها

بناء علم نوع وحدة القياس التي تم تحديدها في حقل نوع الوحدة) السابح ،فإذا تم تحديد نوع
عالمياً ،وتظهر الرموز ً
الوحدة أوزان) تظهر الرموز الدالة عن الوزن طن ،كجم ،جم).

 االسم :يظهر اسم الوحدة بمجرد تحديد رمز وحدة القياس في الحقل السابح.21
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إدارة المخزون والجرد  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

تلميح

رمددوز وحدددات القيدداس التددي تظهددر شلي داً فددي النظددام هددي رمددوز افت ارأددية ت دم ترميزهددا
بغد ددرض مسد دداعدة المسد ددتخدم ،فد ددإذا كاند ددغ تلد ددك الرمد ددوز تتناسد ددب مد ددع المنشد ددأة يد ددتم

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.

 وحدات قياس أخرى :تستخدم هذه الخلية إذا كانغ وحدة القياس التي يتم ترميزها يمكن التعامل معها بوحدةقياس أخرى إلم جانب وحدة القياس التي تم تحديدها ،فالبالم يمكن التعامل معه بالمتر المربع وهي وحدة قياس

مقاسات وأوزان) كما يمكن التعامل معه بالد حبة) وهي وحدة قياس عددية ،فإذا كانغ وحدة القياس يمكن التعامل

معها في المنشأة كوحدة عددية إلم جانب أنها وحدة قياس وأوزان يتم تحديد هذا الخيار بإ ارة  )ويترتب علم

هذا التحديد ظهور وحدات ظهور جدول باسم الوحدات العددية المرتبطة).

 -الوحدات العددية املرتبطة :يستخدم هذا الجدول لتحديد الوحدات العددية التي سيتم ربطها بوحدة قياس

المقاسات واألوزان ،ويتم تحديد الوحدة العددية من قائمة الوحدات التي تظهر بعد الضغط علم السهم بداية الحقل

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

 إذا لم تظهر وحدة القياس العددية المطلوبة يتم ترميزها كوحدة قياس عددية ام يتم
استكمال ربطها بوحدة القياس ذات المقاس واألوزان.

 المعادلة الخاصة بتحديد العالقة العددية بين وحدة القياس المتر المربع) وبين الوحدة

العددية التي سيتم ربطها بوحدة القياس حبة) سيتم تحديدها علم مستوى كل صنف
في ا ة بيانات األصناف في مدخالت النظام ،وعلم سبيل المثال سيتم من خاللها
تحديد أن المتر المربع = سغ حبات بمعنم أن الحبة =  0.44متر مربع.

 جميع وحدات القياس يتم ترميزها بدون الد) التعريضية.

 حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.تلميح

يمكن التعامل بالطريقتين معاً في المنشأة الواحدة.
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تغيري رموز وحدات القياس

االسدخدا  :تستخدم ا ة تغيير رموز وحدات القياس عند رغبة المنشأة تغيير رموز وحدات قياس المقاسات واألوزان،
ويمكن تعديل تلك الرموز بالشكل الذي ترغب به المنشأة علم اعتبار أن المستخدم سيتعامل في مختلف ا ات النظام

برمز وحدة القياس وليس باالسم ،فمثالً رمز السنتمتر المربع يظهر في النظام  )2 CMفإذا كانغ المنشأة ترغب بتغييره

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

طريقة اسدخدا الشاشة

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر تعديل) علم النحو التالي:

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

 الرمز اجلديد :يستخدم هذا العمود إلدخال رمز وحدة القياس الجديد الذي ترغب المنشأة باعتماده كرمز بدل الرمزالحالي ،ويتم إدخال الرمز الجديد في الخلية التي تقع إلم جانب الرمز المطلوب تغييره.

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

االسدخدا  :تستخدم ا ة التنبيهات لتحديد سياسة المنشأة في طريقة الحصول علم رسائل التنبيهات المتعلقة بنظام

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

التهيئات الالزمة لتلك التنبيهات كتحديد المدة التي تظهر فيها رسالة التنبيه قبل موعد تاريال االنتهاء وما إذا كان المستخدم
يرغب بالحصول علم تلك التنبيهات عند فتح النظام أو عند الخروج من النظام.

طريقة اسدخدا الشاشة

يتم تحديد التهيئات من الشا ة الجانبية التي

تظهر بعد الضغط علم زر إعدادات التنبيهات)

كما في الشكل التالي:

 الدنبيه عند الدخول إىل نظا إدارةاملخزون :يستخدم هذا الخيار إذا كان
مدير النظام يرغب بظهور رسائل التنبيه

أاناء الدخول إلم النظام ،ويترتب علم هذا

التحديد أنه بمجرد الدخول إلم النظام تظهر رسائل التنبيه بحسب التهيئة.

 -الدنبيه عند اخلروج من نظا إدارة املخزون :يستخدم هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بظهور رسائل

التنبيه عند الخروج من النظام ،ويترتب علم هذا التحديد أنه بمجرد الخروج من النظام تظهر رسائل التنبيه بحسب

التهيئة.
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 تفعيل رسائل الدذكري  /عدد األيا  :تستخدم هذه الخلية لتحديد عدد األيام التي يرغب مدير النظام أن تظهرفيها رسالة التنبيه قبل موعد تاريال االنتهاء.

 -تكرار الدنبيه  /عد الدنبيه :تستخدم هذه الخيارات لتحديد ما إذا كان مدير النظام يرغب بتكرار ظهور رسالة

التنبيه يومياً أم يكتفي بظهورها لمرة واحدة ،فإذا كان يرغب بتكرار التنبيه يقوم المستخدم بتحديد خيار تك ارر

التنبيه).

 -حفظ :يتم حفل اإلعدادات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.
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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

البيانددات األساسددية التددي يددتم اسددتخدامها فددي عمليددات النظددام بددل ويتعدددى اسددتخدام
بعضددها إلددم جميددع األنظمددة ومددن المدددخالت التددي يددتم ترميزهددا بيانددات المجموعددات

المخزنيد ددة وربطهد ددا باألسد ددتاذ العد ددام وبياند ددات األصد ددناف وبياند ددات المخد ددازن والرفد ددوف
وتسددعير األصددناف وإدخددال األرصدددة االفتتاحيددة لألصددناف وغيرهددا مددن المدددخالت

باإلأددافة إل ددم بعد د

مد ددخالت نظ ددام الحس ددابات ك دددليل الحس ددابات وم ارك ددز التكلف ددة

والعمالت وغيرها من المدخالت ذات العالقة.
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بيانات اجملموعات

االسدخدا  :تستخدم ا ة بيانات المجموعات بغرض ترميز بيانات المجموعات المخزنية ،وتستخدم بغرض تصنيف
المخزون إلم مجموعات تحتوي كل مجموعة علم األصناف المتجانسة ،وتعتبر هذه الشا ة من أهم الشا ات التي يرتكز
عليه العمل في نظام المخزون فإلم جانب أنها تساعد علم تقسيم المخزون إلم مجموعات متجانسة تأتي أهميتها إلم

كونها الشا ة التي يتم من خاللها ربط نظام المخزون بنظام إدارة الحسابات.

تحتوي ا ة بيانات المجموعات المخزنية علم حقول يتم فيها تحديد أرقام الحسابات ذات العالقة بعمليات األصناف

المخزنية وهي الحسابات التي سيتم التأاير عليها شلياً بمجرد تنفيذ عمليات لها عالقة بالمخزون التوريد المخزني– الصرف
المخزني  -الشراء  -البيع) ،ويقوم النظام بتوليد قيود يومية بمجرد ترحيل تلك العمليات وبالتالي ال يحتاج المستخدم
إلدخال تلك القيود من األستاذ العام إدارة الحسابات) كونها ستعد تك ار اًر للقيود التي يولدها النظام شلياً.
اء كانغ مجموعات خاصة باصناف المواد الخام ومجموعات اانية
ويستوعب النظام ترميز مجموعات مخزنية متعددة سو ً

ألصناف االنتاج التام واالثة لألصناف الغير قابلة للبيع االستهال الداخلي) ،وكل نوع من هذه األنواع تشتمل علم عدة
مجموعات مخزنية ،فمجموعات االنتاج التام أو المنشعت التجارية يمكن توزيعها إلم مجموعات بحسب نوعية االنتاج أو

نوعية التجارة فالمواد الغذائية علم سبيل المثال توزع إلم مجموعة الزيوت ومجموعة العصائر ومجموعة الشوكالته وهكذا

في باقي المجموعات ،وعندما يتم ترميز األصناف سيتم ربط كل صنف بالمجموعة التي تخصه وبالتالي فإن اية حركة
علم الصنف ستتأار بموجبها حسابات المجموعة المرتبط بها هذا الصنف.

طريقة اسدخدا الشاشة

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

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

رقمين) حبذا إدخال أرقام مجموعاتها المخزنية بالعشرات  )11-10-09 .... 03-02-01بينما المنشعت التي
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ستتعامل مع أرقام مجموعات بالمئات االاة أرقام) يحبذ إدخال أرقام مجموعاتها 012- ... 003-002-001

 )011-010والغرض الرئيسي من هذا هو ظهور أرقام المجموعات بصورة منسقة.

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

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

 رقم حساب املخزون :يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم حساب المخزون للمجموعة المخزنية التي يتم ترميزها ،وهوالحساب الذي سيتأار محاسبياً بالعمليات التي تتم علم األصناف المرتبطة بهذه المجموعة ،ويعتبر هذا الحقل من
الحقول المهمة في الشا ة كونه يعبر عن قيمة المخزون واستخدامه يعد إجبارياً.
تلميح

 يجب أن تكون عملة حساب المخزون بنفس عملة المخزون.

 يسمح النظام بتكرار الحساب ألكثر من مجموعة مخزنية في حالة رغبة المنشأة

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
بواسطة .)F9

 يفترض ترميز الحسابات في دليل الحسابات بإدارة الحسابات قبل ترميز بيانات
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
أمن حسابات األصول المتداولة فإن جميع الحسابات التي سيتم ذكرها في الفقرات

السابقة يفترض أن تكون أمن الحسابات التي يتم إقفالها في حساب األربا
والخسائر ،بمعنم أنها تكون مدرجة في حسابات المصروفات أو اإليرادات.

 رقم حساب املبيعات :يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب مبيعات المجموعة المخزنية وهو الحساب الذيسيتأار محاسبياً بقيمة مبيعات أصناف المجموعة في الطرف الدائن كإيراد ،وهو حساب فرعي وال مانع أن يرتبط به

أكثر من عملة وبحسب السياسة البيعية للمنشأة.

 -رقم حساب تكلفة املبيعات :يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب تكلفة المبيعات وهو حساب فرعي بعملة

المخزون يتأار محاسبياً كد مدين) بقيمة تكلفة مبيعات أصناف المجموعة المباعة عند ترحيل فاتورة المبيعات مقابل
التخضي من المخزون الذي يمثل الطرف الدائن في المبيعات ،ويتأار محاسبياً كد دائن) بقيمة تكلفة البضاعة التي
يتم ردها من مبيعات السنة الحالية مقابل إأافتها إلم المخازن كطرف مدين.

 -حساب مردود املبيعات :يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب مردود المبيعات وهو حساب فرعي ترتبط به عدة

عمالت يتأار محاسبياً مدين) بقيمة مردودات مبيعات المجموعة الخاصة بالفترة المحاسبية الحالية السنة الفعالة)
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مقابل تأار الصندوق أو البنك أو العميل كطرف دائن ،بينما مردودات مبيعات سنوات سابقة سيتم ربطها بحساب
شخر كي يتم الفصل بين مردودات السنة الحالية ومردودات السنوات السابقة.

 -حساب اخلصم املسموح به :يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب الخصم المسمو به ،ويقصد بالخصم المسمو

به الخصم الذي يتم منحه للعمالء عند بيع أصناف من المجموعة ،وهو حساب فرعي طبيعته مدين) ترتبط به عدة

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

 حساب مردودات مبيعات سنوات سابقة :يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب مردود مبيعات بضاعة تمبيعها خالل سنة أو سن وات سابقة وتم إرجاعها خالل السنة الحالية الفترة الفعالة) ،وهو حساب فرعي ترتبط به عدة

عمالت يتأار محاسبياً كطرف مدين) بقيمة مردودات مبيعات أصناف المجموعة التي تم بيعها خالل السنوات

السابقة.

تلميح

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

المبيعددات) إذا كانددغ المنشدداة ال ترغددب بمراقبددة مددردودات مبيعددات السددنة الحاليددة
وم ددردودات الس ددنوات الس ددابقة ،أم ددا إذا كان ددغ ترغ ددب بمراقب ددة م ددردودات مبيع ددات

س ددنوات س ددابقة ف ددي تق ددارير مس ددتقلة ع ددن م ددردودات مبيع ددات الس ددنة الحالي ددة في ددتم

استخدام حساب شخر غير حساب مردودات المبيعات.

 حساب تكلفة مبيعات سنوات سابقة :يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب تكلفة مبيعات سنوات سابقة وهوحساب فرعي بعملة المخزون يتأار محاسبياً كد دائن) بقيمة تكلفة مبيعات أصناف المجموعة مباعة خالل سنوات

سابقة وتم ردها خالل السنة الحالية ،وتم فصل حساب تكلفة مبيعات سنوات سابقة عن تكلفة مبيعات السنة الحالية
كي يتم مراقبة كل تكلفة علم حدة مع إمكانية استخدام نفس الحساب الذي تم استخدامه في حقل حساب تكلفة

المبيعات).

 حساب مشرتيات الكميات اجملانية :يعتمد استخدام هذا الحقل علم الخيارات في ا ة الخيارات في نظامالمشتريات ،حيث يستخدم في حالة استخدام خيار تدخل كإيراد) الذي يظهر كخيار الكميات المجانية في المشتريات
ويستخدم لتحديد رقم حساب الكميات المجانية في المشتريات ،وهو حساب فرعي ترتبط به عدة عمالت يتأار

محاسبياً بترحيل فواتير المشتريات المتضمنة لكميات مجانية طرف دائن) كإي ارد مقابل اإلأافة إلم المخزون
مدين) بتكلفة الكميات المجانية ،أما في حالة تحديد خيار ت ار علم التكلفة بتخضيضها) للكميات المجانية في

خيارات نظام المشتريات فال حاجة الستخدام هذا الحقل.

 -فارق مردودات أوامر توريد ومشرتيات :يستخدم هذا الحقل لتحديد حساب فارق مردودات توريد ومشتريات،

وهو حساب فرعي بعملة المخزون يتأار محاسبياً بقيمة الفارق في تكلفة مردود المشتريات عن قيمتها عند الشراء
سواء تم التوريد إلم المخازن – في النظام  -بموجب أمر توريد مخزني أو بفاتورة مشتريات ،ويظهر هذا الفارق في

حالتين:
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عند اختالف تكلفة خروج األصناف المردودة) في المخازن عن سعر المورد بالشراء والتوريد حتم يتوازن القيد



عند إرجاع األصناف للمورد بعد أن أأيف لها تكاليف راء أخرى إأاف ًة إلم سعر المورد.

المحاسبي لهذه العملية.

 حساب اخلصم املكدسب :يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب الخصم المكتسب ،ويقصد بالخصم المكتسبالخصم الذي يمنحه المورد للمنشأة ،وهو حساب فرعي طبيعته دائن) ترتبط به عدة عمالت يتأار محاسبياً بقيمة

الخصم الذي حصلغ عليه المنشأة من الموردين عند الشراء بموجب فاتورة المشتريات ،ويستخدم الحقل في حالة

تحديد خيار تدخل كإيراد) في خيارات التخضي

في المشتريات في خيارات المشتريات.

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

أوامر التفكيك حينما يتم إعادة األصناف إلم المخازن بتكلفة أخرى.

 -حساب الرتويج :يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب التروي وهو رقم حساب فرعي بعملة المخزون يتأار بتكلفة

الكميات المجانية في فواتير المبيعات بغرض الفصل بين تكلفة البضاعة المباعة فعالَ التي تظهر في حساب تكلفة

المبيعات وبين تكلفة البضاعة المجانية التي تظهر في حساب التروي  ،مع العلم بأن هذا الحقل ال يظهر ومن ام ال
يستخدم إال بموجب تحديد خيار الترحيل لحساب التروي في المبيعات) في خيارات إدارة الحسابات.

 -حساب أجور النقل :يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب أجور النقل وهو حساب فرعي مدين) يتأار بقيمة

أجور نقل األصناف الموردة بموجب أوامر التوريد المخزني ،ويقابله كطرف دائن الحساب الذي سيتم تحديده في
ا ة أوامر التوريد المخزني في تبويب بيانات إأافية) كحساب الصندوق أو البنك أو المورد إذا تم استخدام أجور

النقل.

تلميح

سددتتأار الحسددابات السددابقة بالحركددات التددي سددتتم علددم األصددناف المخزنيددة بموجددب
ربددط كددل صددنف بالمجموعددة الخاصددة بدده وبموجددب ربددط المجموعددات المخزنيددة بددإدارة

تهيئة اجملموعة

الحسابات.

يستخدم تبويب تهيئدة المجموعدة بغدرض تحديدد بعد

بما يلي:

التهيئدات التدي تتناسدب مدع اسدتخدامات المنشدأة وتتمثدل تلدك التهيئدات

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

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

وترميز صنف جديد في ا ة بيانات األصناف سيكون إجباري أن يبدأ رقم الصنف برقم المجموعة ،فإذا كان رقم

المجموعة  ) 001فإن رقم الصنف يجب أن يبدأ بهذا الرقم ام رقم الصنف وبالتالي فرقم أول صنف يتبع هذه
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المجموعة سيكون  ،)001-001ويستفاد من هذه الطريقة أمان ربط ترميز األصناف برقم المجموعة المخزنية

التي يتبعها الصنف وكذلك أمان ترميز األصناف علم نسح واحد.
ً
 توليد رقم الصنف آليا :يستخدم هذا الخيار إذا كانغ المنشأة ترغب بتوليد أرقام األصناف المخزنية في ا ةبيانات األصناف) شلياً متضمناً رقم المجموعة المخزنية ،فإذا كانغ المنشأة ترغب بذلك يقوم مدير النظام بتحديد

الخلية التي تتقاطع مع هذا الخيار بإ ارة  ،)ويترتب علم هذا التحديد أن رقم الصنف في

ا ة بيانات

األصناف سيتولد شلياً عند إأافة صنف جديد وسيكون متضمناً لرقم المجموعة ولهذا فإن استخدام هذا الخيار مرتبط
باستخدام خيار تضمين رقم المجموعة في رقم الصنف السابح ،أما عدم التحديد فسيعنم أن المستخدم هو الذي

سيقوم بإدخال الرقم يدوياً.

 اخلصم على مسدوى اجملموعة :يستخدم هذا الحقل في حالة رغبة المنشأة تحديد أعلم نسبة خصم مسمو بهافي مبيعات ا ألصناف التابعة للمجموعة ،والنسبة التي سيتم تحديدها في هذا الحقل سيتم تعميمها علم جميع
األصناف التي تتبع المجموعة المخزنية.

 -هامش الربح :يستخدم هذا الحقل الذي يظهر عند استخدام نظام الشحن بغرض تحديد هامش ربح لألصناف

التابعة للمجموعة ،وبموجب تحديد هذه النسبة سيضاف هذا الهامش إلم سعر المورد ،وسيتم إصدار فاتورة أولية في

المبيعات بسعر تكلفة الصنف مضافاً لها نسبة هامش الربح التي سيتم تحديدها في هذا الحقل مع إمكانية تعديل

هامش الربح في الفاتورة األولية ،والنسبة التي سيتم تحديدها في هذا الحقل سيتم تعميمها علم جميع األصناف التي

تتبع المجموعة المخزنية.

 -اجملموعة خاضعة لضريبة القيمة املضافة :يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كانغ األصناف التابعة لهذه

المجوعة ستكون خاأعة لضريبة القيمة المضافة أم ال ،فإذا كان المنشأة ترغب بإخضاع تلك األصناف لضريبة
القيمة المضافة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإ ارة  ،)وسينعكس هذا التحديد علم جميع األصناف التي

ستتبع هذه المجموعة ،وسيترتب علم هذا التحديد إخضاع تلك األصناف لضريبة القيمة المضافة في المشتريات

والمبيعات.
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طباعة بيانات اجملموعة

يستخدم تبويب طباعة بيانات المجموعة لطباعة تقرير ببيانات المجموعات المخزنية يشمل جميع الحسابات التي تم إدخالها

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

الشا ة.

33

فهرس
العودة للفهرس
المحتويات

إدارة المخزون والجرد  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

بيانات األصناف

االسدخدا  :تستخدم ا ة بيانات األصناف بغرض ترميز بيانات األصناف المخزنية ،حيث يتم ترميز مختلف األصناف

اء كانغ أصناف سلعية للبيع أو أصناف مواد خام أو األصناف التي تستهلك داخلياً أو األصناف الخدمية
في المنشأة سو ً
وغيرها من األصناف ،ويتم من خالل الشا ة ترميز الصنف وربطه بالمجموعة المخزنية المعنية ولهذا يجب ترميز بيانات

المجموعات المخزنية قبل ترميز بيانات األصناف ومن خالل هذا الربط تتأار الحسابات شلياً بموجب أية عملية تتم علم

الصنف.

تحتوي ا ة بيانات األصناف علم عدة تبويبات لكل تبويب استخدام محدد ،فإلم جانب التبويب الرئيسي في الشا ة الذي

من خالله يتم إدخال البيانات األساسية للصنف بما في ذلك تعدد الوحدات المخزنية للصنف ،توجد أيضاً تبويبات أخرى
تظهر فيها البيانات شلياً بموجب العمليات التي تتم علم الصنف ،ففي تبويب تظهر الكميات المخزنة المتوفرة علم مستوى

كل مخزن وفي تبويب شخر تظهر بيانات إحصائية عن تكلفة الصنف إأافة إلم بيانات أسعار الصنف فتظهر التكلفة
األولية للصنف وأعلم واقل تكلفة ومتوسط التكلفة وشخر تكلفة كما تظهر في نفس التبويب أعلم واقل ومتوسط وشخر سعر

بيع علم مستوى الصنف ،وفي تبويب رابع تظهر بيانات الموردين الذين تم منهم راء الصنف وسعر الوحدة الواحدة،
وتظهر في شخر تبويب تقارير إحصائية عن مبيعات وتوريدات الصنف.
وكنوع من التسهيل للمستخدم تم إأافة بع

األيقونات من خاللها يتم االنتقال إلم ا ات أخرى لها عالقة باألصناف،

فبمجرد ترميز الصنف يستطيع المستخدم االنتقال مبا رة إلم ا ة تخزين األصناف بغرض إدخال األرصدة االفتتاحية

للصنف ومن خالل أيقونة أخرى يمكن االنتقال إلم ا ة التسعيرة بغرض تحديد أسعار لبيع الصنف وأيقونة االثة يمكن
من خاللها االنتقال إلم ا ة الباركود إذا كان المستخدم يرغب بطباعة بيانات الباركود لهذا الصنف وأيقونة رابعة يمكن

من خاللها االنتقال إلم

ا ة استيراد بيانات األصناف من األكسل ،كما يستطيع المستخدم إدخال صورة الصنف

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 اجملموعة :يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم المجموعة المخزنية التي سيتم ربط الصنف بها ،ويتم تحديد رقمالمجموعة إما بكتابة الرقم مبا رة أو بواسطة  ،)F9وبمجرد تحديد الرقم يظهر اسم المجموعة في الحقل المخصص

له.

 رقم الصنف :يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم الصنف المخزني ،ويعتمد تحديد وإدخال الرقم علم طريقة توليد رقمالصنف علم خياري تضمين رقم المجموعة في رقم الصنف) و توليد رقم الصنف شلياً) في

ا ة بيانات

المجموعات وعلم النحو التالي:


تضمني رقم اجملموعة يف رقم الصنف :في حالة تحديد خيار تضمين رقم المجموعة في رقم الصنف) في

ا ة بيانات المجموعات للمجموعة التي تم تحديدها ففي هذه الحالة سيكون المستخدم مجب اًر علم أن يكون

رقم المجموعة جزء من رقم الصنف وما علم المستخدم إال إدخال باقي رقم الصنف ،فإذا كان رقم المجموعة



 )001فهذا يعني أن رقم الصنف سيبدأ بهذا الرقم وسيكون .)001-….
ً
توليد رقم الصنف آليا :يتولد رقم الصنف شلياً بموجب أرقام تسلسلية ألصناف كل مجموعة إذا كان خيار

توليد رقم الصنف شلياً) مفعالً في ا ة بيانات المجموعات للمجموعة التي تم تحديدها في حقل رقم المجموعة

مع إمكانية تعديل الرقم.



طريقة اإلدخال اليدوي :في حالة عدم تحديد أياً من الخيارات السابقة يقوم المستخدم بإدخال رقم الصنف

يدوياً بالطريقة التي تتناسب يرغب بها.

 -االسم العربي :يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم الصنف.

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

 نوع الصنف :يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الصنف ،وهو من الحقول المهمة في حالة استخدام المنشأة ألنواعاألصناف ،ويترتب علم تحديد نوع الصنف تأايرات علم مختلف ا ات النظام ومن ام علم المخرجات ،فنوع
الصنف سلعي) غير نوع الصنف خدمي) غير نوع الصنف غير قابل للبيع) ،ويتم تحديد نوع الصنف من بين

األنواع التي تظهر بعد الضغط علم السهم بداية الحقل؛ وهي األنواع التي تم ترميزها في ا ة أنواع األصناف) في
تهيئة المخزون.

تلميح

فددي حالددة عدددم تحديددد نددوع الصددنف سدديتعامل النظددام مددع هددذا الصددنف علددم أندده

صنف سلعي.
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 وحدة القياس :يستخدم هذا الحقل لتحديد وحدة قياس الصنف حيث يتم التعامل مع وحدات القياس علم النحوا تي:

اء
 وحدة قياس واحدة :يتم اختيار وحدة القياس إذا كانغ وحدة واحدة مع تحديد العبوة في حقل العبوة سو ً
كانغ العبوة  )1أو أكثر.
 وحدات قياس مدعددة :يتم في هذا الحقل اختيار وحدة القياس الرئيسية وهي الوحدة األصغر ام يتم اختيار
باقي الوحدات في جدول وحدات القياس علم النحو ا تي:

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

 العبوة :يستخدم هذا العمود إلدخال عبوة الوحدة من عبوة الوحدة الرئيسية وليس من العبوة التي قبلها.
 سعر البيع :يستخدم هذا العمود إلدخال سعر بيع كل وحدة بعملة المخزون.
تلميح

تحدي ددد س ددعر بي ددع الص ددنف م ددن ه ددذه الشا ددة س دديكون س ددع اًر موح ددداً بعمل ددة المخ ددزون فق ددط

اء كددان البي ددع جملددة أو تجزئ ددة ،أمددا إذا كان ددغ المنشددأة ترغ ددب
لمختلددف عملي ددات البيددع سد دو ً
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 الحقاً.

 وحدة البيع االفرتاضية :يستخدم الختيار الوحدة التي ستظهر بشكل افتراأي في فاتورة المبيعات.

 وحدة الشراء االفرتاضية :يستخدم الختيار الوحدة التي ستظهر بشكل افتراأي في فواتير المشتريات
والتوريدات.

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

األصددناف التددي تعتمددد وحدددات قياسددها علددم المقاسددات واألوزان كأصددناف الددبالم

والخشب والحديد والورق سيتم رحها نهاية ر الشا ة.
تلميح

داء عل ددم تفعي ددل خي ددار تع دددد
ي ددتم التعام ددل م ددع تع دددد الوح دددات المخزني ددة بن د ً
الوحدات المخزنية) في ا ة الخيارات األساسية في تهيئة نظام المخزون.

 اجملموعة الدحليلية :يظهر هذا الحقل فعال عند تفعيل خيار ربط المجموعات التحليلية لألصناف باالعتماد علمالمجموعات المخزنية) في ا ة خيارات المخزون ،ويستخدم الختيار المجموعة التي سيتم ربط الصنف بها.

 مواصفات الصنف :يستخدم هذا الحقل الذي يعد استخدامه اختيارياً لتدوين أية مالحظات يراها المستخدم علمالصنف كصفة مميزة لهذا الصنف عن األصناف األخرى المشابهة له كأن أميز الصنف بد أصلي  /تقليد) أو
درجة أولم  /درجة اانية  ...الال) ،وتظهر هذه المواصفات في ا ة البحث عن األصناف التي تستخدم لمساعدة
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المستخدم عند البحث عن األصناف في مختلف ا ات النظام ،ومن خالل ا ة البحث يقوم المستخدم بالتمييز

بين األصناف المتشابهة بحسب مواصفات الصنف.

 حد الطلب :يستخدم هذا الحقل الذي يعتبر استخدامه اختيارياً لتحديد الكمية التي إذا وصل إليها الصنفوانخفضغ الكمية المخزنة ينبهك النظام بضرورة راء هذا الصنف بغرض تعزيز رصيد المخزون لهذا الصنف.
 احلد األدنى :يستخدم هذا الحقل الذي يعتبر استخدامه اختيارياً لتحديد أقل كمية من الصنف يفترض أن تبقم فيالمخازن بشكل دائم بغرض عدم النزول عليها كاحتيام لمواجهة الحاالت الطارئة.

 احلد األعلى :يستخدم هذا الحقل الذي يعتبر استخدامه اختيارياً لتحديد أكبر كمية من الصنف يفترض عدم تجاوزهافي المخازن.
 -رقم الدصنيع :يستخدم هذا الحقل الذي يعتبر استخدامه اختيارياً إلدخال رقم تصنيع الصنف.

 -نسبة حد السعر األدنى واألعلى :يظهر كل من حقل نسبة حد السعر األدنم وحقل نسبة الحد األعلم عند

تفعيل خيار التعامل مع نسبة الحد األعلم واألدنم لسعر البيع في بيانات األصناف) في ا ة الخيارات في تهيئة

ن
ناء
المخزو  ،وتستخدم بغرض تحديد نسب رقابية علم سعر البيع في فواتير المبيعات حيث يتم تحديد هذه النسب ب ً
ن
اء
علم متوسط تكلفة كمية الصنف المتوفرة في المخزو بحيث يسمح النظام بتعديل السعر في حدودهما سو ً
بتخضي

السعر بحيث ال يسمح النظام بتجاوز نسبة االقتراب من متوسط التكلفة من الحد األدنم لسعر البيع أو

بزيادة سعر البيع بحيث ال يسمح النظام بتجاوز نسبة الحد األعلم لسعر البيع عن الحد األعلم لنسبة الزيادة عن

المتوسط.

 رقم الدوريد :يستخدم هذا الحقل في حالة رغبة المستخدم ربط أكثر من صنف بغرض إنزال تلك األصنافواستخدامها في أمر التوريد المخزني في

ا ة أوامر التوريد المخزني ،ففي حالة إصدار أوامر توريد مخزنية

ألصناف محددة ويغلب علم تلك األوامر طابع التكرار يحتاج المستخدم لربط تلك األصناف ببعضها ،ومن خالل
استخدام هذا الحقل يتم ربط تلك األصناف ،فإذا تم تكرار رقم محدد وليكن رقم  )1في هذا الحقل لصنف أو ألكثر
من صنف فإنه بموجب هذا الرقم يتم الربط بين تلك األصناف ،ويظهر هذا الرقم عند استخدام زر بيانات

األصناف) في ا ة أوامر التوريد المخزني ،وبدالً من تحديد وإدخال األصناف في أمر التوريد المخزني علم
صنف صنف يتم فقط تحديد الرقم المشتر بين تلك األصناف وبمجرد تحديد هذا الرقم تظهر جميع األصناف
المرتبطة بهذا الرقم المستخدم في هذا الحقل.

 -هامش الربح :يستخدم هذا الحقل الذي يظهر عند استخدام نظام الشحن إذا كانغ المنشأة ترغب بتحديد هامش

ربح للصنف ،وبموجب تحديد هذه النسبة سيكون ملزماً بيع األصناف بسعر تكلفته مضافاً لها نسبة هامش الربح

التي سيتم تحديدها في هذا الحقل ،مع مالحظة أن هامش الربح قد يظهر في هذا الحقل شلياً إذا كان المستخدم قد
قام بتحديد هامش الربح للمجموعة المخزنية في ا ة بيانات المجموعات.
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 -أجور النقل :يستخدم هذا الحقل في حالة رغبة المنشأة إأافة مبلي كأجور نقل للوحدة الواحدة من هذا الصنف

يضاف إلم تكلفة الشراء أاناء توريد البضاعة بموجب أمر توريد مخزني ،ويظهر هذا الحقل في حالة تحديد خيار
استخدام حساب وسيط أجور النقل) في ا ة الخيارات في تهيئة نظام المخزون.

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

 اجملموعة الفرعية :يستخدم هذا الحقل الذي يظهر في حالة تحديد خيار التعامل مع المجموعات الفرعية) فيخيارات النظام ،ويستخدم عند رغبة المستخدم ربط الصنف الجديد بالمجموعة الفرعية.

 االسم العلمي :يستخدم هذا الحقل الذي يظهر في حالة تحديد خيار التعامل مع األسماء العلمية) في خياراتالنظام ،ويستخدم عند رغبة المستخدم ربط الصنف الجديد باالسم العلمي.

 جمموعة البدائل :يستخدم هذا الحقل الذي يظهر في حالة تحديد خيار استخدام مجموعات البدائل) في خياراتالنظام ،ويستخدم عند رغبة المستخدم ربط الصنف الجديد بمجموعة بدائل.

 حقول إضافية :تظهر في الشا ة عدة حقول إأافية يمكن استخدامها لتدوين أية معلومات يراها المستخدم عنالصنف.

 صورة الصنف :يتم استدعاء صورة الصنف من الملف المحفوظ في جهاز الكمبيوتر من خالل الشا ة الجانبيةالتي تظهر بعد النقر المزدوج علم اإلطار المخصص لصورة الصنف.

 االسدرياد من اكسل :يستطيع المستخدم استيراد بيانات األصناف من ملف اكسل حسب الصيي المطلوبة معإمكانية تكرار الصنف حسب وحداته وعبواته المختلفة.
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طريقة اسدخدا وحدات قياس املقاسات واألوزان

يستطيع المستخدم التعامل مع وحدات قياس األصناف التي تعتمد علم المقاسات واألوزان بطريقة تتناسب مع خصوصية

تلك الوحدات ،فالمنشعت التي تتعامل مع المقاسات واألوزان كمنشعت صناعة وبيع البالم والحديد والخشب والمطابع

واالسفن وغيرها لها خصوصيات أخرى تتعامل بها مع وحات القياس ،فباإلأافة إلم إمكانية التعامل مع المساحات

واألطوال واألحجام واألوزان سيتم التعامل أيضاً بالوحدات العددية األخرى؛ فمثالً المتر المربع من البالم أو الطن من

الدجاج سيتم التعامل معها كمساحات وأوزان كما سيتم التعامل معها بالوحدات العددية وسيتم ربط وحدة قياس المقاسات

واألوزان الغير محسوسة لصعوبة قياسها أو وزنها متر مربع – كيلو جرام – طن  )...بوحدات القياس العددية المحسوسة

التي يسهل عدها كرتون – باكغ  -حبة) بمعنم أن النظام سيتيح للمستخدم التعامل مع الصنف بوحدات المقاسات

واألوزان ووحدات القياس العددية ،وسيتم إدخال الترميزات الالزمة لربط النوعين بحيث يستوعب النظام احتساب وتحويل

وحدات قياس المقاسات واألوزان إلم وحدات القياس العددية ،فمثالً سيتم ااناء ترميز الصنف بالم) تحديد أن المتر

المربع يساوي كذا حبة ومن ام في ا ات العمليات سيتم إدخال بيانات المساحة التي يحتاجها العميل الطول × العرض)
وسيقوم النظام شلياً باحتساب الكمية العددية التي ستغطم المساحة المطلوبة مع معالجة فوارق الكسور التي قد تنت من

عملية االحتساب ،ونظ اًر لتلك التفاصيل المتعلقة بوحدات قياس المقاسات واألوزان تم تخصيص هذا الجزء لتناولها بشر

مفصل علم النحو التالي:
ً
 أوال :وحدات قياس املقاسات واألوزان الغري مرتبطة بوحدات قياس عددية

وحدة القياس :يستخدم حقل وحدة القياس إذا كان الصنف يقاس بوحدة قياس واحدة لتحديد وحدة قياس



مدى الكسور :يظهر في هذا الحقل شلياً قيمة مدى الكسور وهي عبارة عن قيم مثبتة برمجياً في النظام لها

الصنف ،وهي وحدة مقاسات وأوزان.

استخدامات حسابية برمجية ويتم التعامل بها عالمياً كأن يتم تحديد الكيلو جرام =  1000جرام.

ً
 -ثانيا :وحدات قياس املقاسات واألوزان املرتبطة بوحدات قياس عددية

يختلف ترميز وحدات القياس إذا كانغ وحدة قياس المقاسات واألوزان يرتبط استخدامها بوحدات قياس عددية عن

وحدات القياس الغير مرتبطة بوحدات قياس عددية كونها تحتاج إلم معادالت حسابية يتم من خاللها ربط وحدات
القياسات واألوزان بوحدات القياس العددية ،فمثالً إذا كان الصنف يقاس بالمتر المربع أو بالطن وفي نفس الوقغ
يقاس بالكرتون والحبة فنحن بحاجة إلم معادالت حسابية علم النحو التالي:
ً
 أوال :تحديد العالقة بين الوحدات الوزنية والوحدات العددية بحيث نحدد علم سبيل المثال أن:


الطن =  10كراتين
ً
ثانيا :تحديد العالقة بين الوحدات العددية فيما بينها بحيث نحدد علم سبيل المثال أن:
الكرتون =  24حبة

ويتم ترميز وحدات القياس لمثل هذه الحاالت علم النحو التالي:
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وحدة القياس :يستخدم حقل وحدة القياس لتحديد وحدة قياس الصنف ،فإذا كانغ وحدة القياس مرتبطة
بوحدة قياس عددية بحسب ما تم ترميزه في ا ة الوحدات المخزنية في تهيئة نظام المخزون فإنه بمجرد
تحديد وحدة القياس يظهر جدول في أسفل الشا ة لتحديد العالقة بين وحدات القياس:



رمز واسم الوحدة :يظهر كل من رمز واسم وحدة القياس العددية في العمودين المخصصين لهما بناء

علم ربط وحدة قياس المقاسات بوحدة  /وحدات القياس العددية بحسب ما تم ترميزه في ا ة الوحدات

المخزنية في تهيئة نظام المخزون.


املعادل من الوحدة :يستخدم هذا العمود لتحديد العالقة بين وحدات القياس واألوزان ووحدات القياس

العددية بموجب معادلة حسابية تختلف من صنف إلم صنف ومن وحدة قياس إلم وحدة قياس أخرى ،فإذا

افترأنا أن وحدة قياس الصنف هي طن) ووحدة القياس العددية هي الكرتون فإننا من خالل هذا العمود
نحدد أن الكرتون كم يساوي جزء من الطن )0.1 = 10/1



الوحدة اجلزئية :يستخدم هذا العمود لتحديد الوحدة الجزئية لوحدة القياس العددية ،فإذا افترأنا أنه سيتم
التعامل مع وحدة قياس عددية كرتون) ووحدة قياس عددية جزئية من هذه الوحدة حبة) ففي هذه الحالة
سيستخدم العمود علم النحو التالي:



وحدة القياس اجلزئية (حبة) :لن يتم تحديد أية قيم لوحدة القياس العددية األصغر.

وحدة القياس (كرتون) :سيتم تحديد عدد وحدات وحدة القياس الجزئية للكرتون وهي الحبة ،بمعنم

سنحدد أن الوحدة الجزئية للد كرتون) هي الد حبة).



العبوة :يستخدم هذا العمود لتحديد العالقة فيما بين وحدات القياس العددية فقط ،بمعنم أنه كما في
مثالنا السابح سيتم تحديد:

الكرتون =  ....حبة



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

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

تهدف هذه الطريقدة إلدم تسدهيل عمدل المسدتخدم وتقليدل اسدتخدامه لالدة الحاسدبة عنددما
يرغب معرفدة الكميدة المعادلدة لوحددة القيداس األساسدية والعكدس ،فبموجدب اسدتخدام هدذه

المي دزة يمكددن التعامددل مددع الصددنف بعدددة وحدددات قيدداس فددي عمليددات النظددام التوريددد –

الص ددرف – الشد دراء – البي ددع) بحي ددث يس ددتطيع إدخ ددال العملي ددة بع دددد الكد دراتين أو بع دددد
الحبددات المسددتخدمة فددي الواقددع العملددي للمنشدداة أو بعدددد المتددر المربددع مددع بقدداء المتددر
المربددع هددي وحدددة قيدداس األساسددية للصددنف فددي العمليددات التكدداليف) ،فعنددد توريددد كميددة
40
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معينددة ب ددالكرتون يقددوم النظ ددام مبا درة بمعادلته ددا إلددم م ددا يقابلهددا ب ددالمتر المربع بواس ددطة
حاسبة تظهر عند إدخال العملية) ليتم التوريد بالمتر المربع.

تلميح
الدفاصيل

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

يحتددوي هددذا التبويددب علددم عدددة خيددارات كددل خيددار منهددا يمثددل نددوع مددن أندواع السدديطرة علددم التعامددل مددع الصددنف مددن خددالل
ا ات الدورة المستندية المخزنية:

 السماح بالدخفيض يف املبيعات :يستخدم هذا الخيار بغرض تحديد األصناف التي تسمح المنشأة بأن تكون قابلةللتخضي

في فواتير المبيعات ،فإذا كانغ المنشأة ترغب بأن يكون الصنف قابل للتخضي

يقوم المستخدم بتحديد

هذا الخيار بإ ارة  ،)ويترتب علم هذا التحديد ظهور حقلين أمام هذا الخيار لتحديد نسبة كحد أعلم مسمو بها
كتخضي

تخضي

أول وتخضي

أول وتخضي

ااني من الكمية المباعة في فاتورة المبيعات ،كما سيترتب علم هذا التحديد إمكانية إجراء

اان للصنف في فاتورة المبيعات في حدود النسبة المحددة.

 اسدخدا الكميات اجملانية يف املبيعات :يستخدم هذا الخيار بغرض تحديد األصناف التي تسمح المنشأة بأنتكون قابلة للتعامل مع الكميات المجانية في فواتير المبيعات ،فإذا كانغ المنشأة ترغب بأن يكون الصنف قابل

لعملية صرف الكميات المجانية يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإ ارة  ،)ويترتب علم هذا التحديد ظهور
حقل أمام هذا الخيار لتحديد النسبة المسمو بها ككميات مجانية من الكمية المباعة في فاتورة المبيعات ،كما

سيترتب علم هذا التحديد إمكانية صرف كميات مجانية في فاتورة المبيعات في حدود النسبة المحددة.

 ضريبة صنف :يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كان الصنف خاأعاً لضريبة القيمة المضافة  ،)VATفإذا كانغالمنشأة ترغب بأن يكون الصنف خاأعاً لضريبة القيمة المضافة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإ ارة ،)
ويترتب علم هذا التحديد ظهور حقل النسبة) يتم فيه إدخال نسبة أريبة الصنف ،والنسبة التي سيتم إدخالها
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سيقوم النظام شلياً بإأافتها كعبء إأافي نسبة من قيمة الصنف) في فاتورة المبيعات أو فاتورة المشتريات عند
استخدام هذا المستوى من أريبة القيمة المضافة في حالة تحديد خيار احتسابها شلياً) في خيارات إدارة النظام أو
بإدخالها من قبل المستخدم في حالة عدم استخدام ذلك الخيار.

 ضريبة صنف ( :)2يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كان الصنف خاأعاً لنوع أو مستوى شخر لضريبة القيمةالمضافة  )VATسيتم التعامل به إلم جانب النوع السابح ،فإذا كانغ الصنف خاأعاً لمستوى شخر من أريبة
القيمة المضافة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإ ارة  ،)ويترتب علم هذا التحديد ظهور حقل النسبة) يتم

فيه إدخال نسبة أريبة الصنف ،والنسبة التي سيتم إدخالها سيقوم النظام شلياً بإأافتها كعبء إأافي نسبة من
قيمة الصنف) في فاتورة المبيعات أو فاتورة المشتريات عند استخدام هذا المستوى من أريبة القيمة المضافة.

 ضريبة صنف ( :)3يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كان الصنف خاأعاً لنوع أو مستوى االث لضريبة القيمةالمضافة  )VATسيتم التعامل به إلم جانب النوعين السابقين ،فإذا كانغ الصنف خاأعاً لمستوى االث من

أريبة القيمة المضافة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإ ارة  ،)ويترتب علم هذا التحديد ظهور حقل
النسبة) يتم فيه إدخال نسبة أريبة الصنف ،والنسبة التي سيتم إدخالها سيقوم النظام شلياً بإأافتها كعبء إأافي
نسبة من قيمة الصنف) في فاتورة المبيعات أو فاتورة المشتريات عند استخدام هذا المستوى من أريبة القيمة

المضافة.

 -حتسني مدينة :يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كان الصنف خاأعاً لرسوم تحسين مدينة ،علماً بأن هذا الخيار

ال يظهر مفعالً إال إذا تم تفعيل خيار استخدام تحسين مدينة) في ا ة الخيارات في نظام المبيعات ،فإذا كانغ
المنشأة ترغب بأن يكون الصنف خاأعاً لرسوم تحسين مدينة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإ ارة ،)
ويترتب علم هذا التحديد ظهور حقل القيمة) يتم فيه إدخال قيمة رسم تحسين المدينة ،والقيمة التي سيتم إدخالها

سيقوم النظام شلياً بإأافتها كعبء إأافي علم مستوى الوحدة الواحدة للصنف في فاتورة المبيعات ،بمعنم أن قيمة
رسم تحسين المدينة التي ستضاف في الفاتورة هي عبارة عن عدد وحدات الصنف مضروبة في القيمة التي سيتم

إدخالها في هذا الحقل.

 اسدخدا تواريخ االندهاء :يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كان سيتم التعامل مع تواريال االنتهاء لهذا الصنف،علماً بأن هذا الخيار ال يظهر مفعالً إال إذا تم تفعيل خيار استخدام تواريال االنتهاء) في ا ة الخيارات العامة في
إدارة النظام ،فإذا كانغ المنشأة ترغب بأن يكون الصنف خاأعاً الستخدام تاريال االنتهاء يقوم المستخدم بتحديد هذا

الخيار بإ ارة  ،)ويترتب علم هذا التحديد إلزام المستخدم بتحديد تاريال االنتهاء كلما تم توريد أو صرف وبيع
كمية من هذا الصنف.

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

هذا الخيار بإ ارة  ،)وسيبقم الصنف محجوز ما لم يلغم الحجز.

 إيقاف صنف :يستخدم هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإيقاف الصنف وعدم التعامل به في الشا ات.42
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 الصنف سعره شامل الضريبة يف املبيعات :يستخدم هذا الخيار إذا كانغ المنشأة ترغب بإأافة أريبة القيمةالمضافة إلم سعر بيع الصنف وإدخالهما معاً في عمود السعر) في فاتورة المبيعات بمعنم أن المستخدم سيقوم
بإدخال إجمالي سعر بيع الصنف وأريبة الصنف معاً ،وبمجرد االنتقال من حقل السعر) سيقوم النظام باحتساب

قيمة الضريبة – حسب نسبتها – وتخضيضها من المبلي الذي تم إدخاله وسيبقم سعر البيع فقط بينما قيمة الضريبة
سيظهر في عمود قيمة الضريبة).

 -الصنف سعره شامل الضريبة يف املشرتيات :يستخدم هذا الخيار إذا كانغ المنشأة ترغب بإأافة أريبة

القيمة المضافة إلم سعر راء الصنف وإدخالهما معاً في عمود التكلفة) في فاتورة المشتريات الفورية بمعنم أن
المستخدم سيقوم بإدخال إجمالي تكلفة راء الصنف وأريبة الصنف معاً ،وبمجرد االنتقال من حقل التكلفة) سيقوم
النظام باحتساب قيمة الضريبة – حسب نسبتها – وتخضيضها من المبلي الذي تم إدخاله وسيبقم تكلفة الشراء فقط

بينما قيمة الضريبة سيظهر في عمود قيمة الضريبة).

 الصنف غري خاضع لدوزيع األعباء :يستخدم هذا الخيار لتمييز األصناف التي لن تتأار بتوزيع األعباء ولن يتمتحميلها بأي أعباء عند توزيع األعباء علم األصناف في المبيعات.

 الصنف غري خاضع لدوزيع الدخفيض :يستخدم هذا الخيار لتمييز األصناف التي لن تتأار بتوزيع التخضيعلم األصناف في المبيعات.

 صنف مسدعمل :يستخدم هذا الخيار لألصناف المستعملة وتمييزها عن األصناف الجديدة ،ويترتب علم هذاالتمييز تأايرات علم احتساب أريبة األصناف المستعملة حيث يقوم النظام باحتساب أريبة الصنف المستعمل

علم الفارق بين سعر البيع وبين تكلفة الصنف.

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

 صنف خمدربات :يستخدم هذا الخيار لتمييز األصناف التي سيتم التعامل معها عند تفعيل التعامل مع المختبرات،وبموجب هذا االستخدام سيتم التعامل معها في فواتير المبيعات علم أنها صنف مختبرات).

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

 صنف إنداج :يستخدم هذا الخيار لتمييز األصناف التي سيتم التعامل معها في نظام اإلنتاج مع تحديد النوع مادةخام ،منت مرحلي ،مادة تام) ،وبموجب هذا االستخدام لن تظهر في نظام اإلنتاج إال األصناف التي يتم تمييزها أنها
صنف إنتاج).

 -توحيد نسبة احلد األدنى واحلد األعلى ألصناف اجملموعة :يستخدم هذا الخيار إذا كانغ المنشأة ترغب

بتعميم الحدين األعلم واألدنم للكميات في المخازن التي تم إدخالها في حقلي الحد األعلم والحد األدنم علم
األصناف التابعة للمجموعة المخزنية التي يتبعها هذا الصنف ،فإذا كانغ المنشأة ترغب بتعميم الحدين األعلم
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واألدنم يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإ ارة  ،)ويترتب علم هذا التحديد أن النظام سيقوم شلياً بتعميم تلك
القيم ومن ام التعامل معها أاناء توريد وصرف أي صنف من أصناف المجموعة من وإلم المخزن.

 ربط الصنف باملندوب :يستخدم هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بربط الصنف بأحد مندوبي المبيعات،وسيترتب علم هذا الربط أن الصنف لن يظهر في فواتير المبيعات إال مع المندوب المحدد.

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

المركبة يقوم بتحديد هذا الخيار بإ ارة  ،)ويترتب علم هذا التحديد ظهور الصنف في ا ة مكونات األصناف

المركبة.
املخزون

يستخدم تبويب المخزون بغرض استعراض بيانات الكميات المخزنة للصنف علم مستوى كل مخزن ،حيث يمكن استعراض
خالصددة للكميددة المتددوفرة والكميددة االفتتاحيددة ،كمددا يمكددن اسددتعراض تقددارير إجماليددة وتفصدديلية لحركددة الصددنف علددم مسددتوى

المخزن الواحد وعلم مستوى جميع المخازن ،وتظهر التقارير اإلجمالية والتفصيلية بواسطة الضدغط بدزر الفدارة األيمدن علدم

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 الم ارحدل التدي مدرت بهدا ،حيدث
يمكن استعراض أعلم وأقل سعر بيع للصنف ومتوسط سعر بيع وشخر سعر بيع.
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املوردين

يسددتخدم تبويددب المددوردين بغددرض اسددتعراض قائمددة بددالموردين الددذين تددم دراء الصددنف مددنهم ،حيددث يمكددن اسددتعراض المددورد

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

عامة بالمبيعات الشهرية كمية  -تكلفة) وخالصة بالمبيعات الشهرية علم مسدتوى المخدزن إأدافة إلدم اسدتعراض خالصدة
بتوريدات الصنف ومردودات التوريدات إن وجدت.

الباركود

يسددتخدم هددذا التبويددب إلدخددال بدداركود الصددنف علددم مسددتوى كددل وحدددة قيدداس ،ويددتم اختيددار وحدددة القيدداس بعددد البحددث عنهددا

بواسطة  )F9ومن ام إدخال الباركود في عمود رقم الباركود.
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مكونات األصناف املركبة

االسدخدا  :تستخدم ا ة مكونات األصناف المركبة بغرض تحديد األصناف وكميات األصناف األولية التي سيتم
تركيب صنف مركب منها ،فبع

األصناف برغم أنها اصناف مختلفة إال أنه يتم التعامل معها كصنف واحد ،فغرفة النوم

مثالً يمكن أن تكون صنفاً مركباً وفي نفس الوقغ هي عبارة عن أصناف متعددة فهي تتكون من سرير ودوالب وتسريحة
وغيرها من األصناف ،وكذلك جهاز الكمبويتر المتكامل يعتبر صنفاً مركباً من عدة أصناف فعو يتكون من جهاز كمبيوتر

و ا ة ولوحة مفاتيح وفارة وهكذا في باقي األصناف المركبة األخرى ،ويشترم لتركيب األصناف المركبة أن يكون

المستخدم قد قام بترميز كالً من الصنف المركب واألصناف األولية في ا ة بيانات األصناف.

طريقة اسدخدا الشاشة

البيانات األساسية

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 -رقم  /اسم الصنف :يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم الصنف المركب الذي سيتم تركيبه من أصناف أولية ،ويتم

إدخال الصنف يدوياً أو بواسطة  )F9ويشترم الستخدام الصنف أن يكون هذا الصنف صنفاً مركباً بمعنم أن يكون
الصنف قد تم تحديده علم أنه صنفاً مركباً في خيار صنف مركب) في ا ة بيانات األصناف ،وبمجرد تحديد رقم

الصنف يظهر اسم الصنف في الحقل المخصص له ،ونفترض أن الصنف المركب الذي سيتم تكوينه هو جهاز

كمبيوتر متكامل.
البيانات الدفصيلية

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

 رقم  /اسم الصنف :يستخدم كل من عمود رقم الصنف واسم الصنف لتحديد األصناف المخزنية األولية التيسيتكون منها الصنف المركب ،وفي مثالنا السابح سيتم تحديد صنف جهاز كمبيوتر) وصنف
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ا ة) وصنف

إدارة المخزون والجرد  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

لوحة مفاتيح) وصنف فارة) وصنف سماعة) ،ويتم إدخال رقم الصنف يدوياً في الحقل أو بالبحث عنه بواسطة

.)F9

 -الكمية :يستخدم هذا العمود لتحديد كمية كل صنف أولي.

 -نسبة الدكلفة من الصنف املركب :يستخدم هذا الحقل عند تفعيل خيار السما بتوريد األصناف المركبة من

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

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

 حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.تلميح

تس ددتخدم ه ددذه الشا ددة بغ ددرض تك ددوين األص ددناف المركب ددة م ددن أص ددناف مخزنيد دة ت ددم

ترميزهددا مسددبقاً ككميددات فقددط ،بينمددا التددأاير المخزنددي  -كميددات وتكدداليف  -علددم
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

االسدخدا  :تستخدم

ا ة بيانات المخازن لترميز مخازن المنشأة ،ونعني بكلمة مخزن) المكان الذي تخزن فيه

ن
اء كانغ األصناف سلعية قابلة للبيع أو لالستخدام
األصناف سواء كان هذا المخز اابغ أو متحر دائم أو م قغ وسو ً
الداخلي في المنشأة ،وسيتم التعامل في النظام أاناء إدخال عمليات التوريدات والصرف والبيع علم مستوى المخزن بغرض

الرقابة علم العهدة المخزنية.

طريقة اسدخدا الشاشة

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 -رقم املخزن :يستخدم هذا الحقل إلدخال الرقم التسلسلي للمخزن.

 -اسم املخزن عربي :يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المخزن باللغة العربية.

 اسم املخزن أجنبي :يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المخزن باللغة األجنبية إذا كانغ المنشأة تحتاج التعامل معاالسم األجنبي.

 -الفرع :يستخدم هذا الحقل لتحديد فرع المنشأة الذي سيرتبط به المخزن ،بحيث يتم تخصيص مخزن أو أكثر لكل

فرع ،والغرض من تحديد الفرع هو ربط المخزن بالفرع بحيث ال تظهر في الفرع إال المخازن المرتبطة به فقط بينما

باقي المخازن المرتبطة بفروع أخرى ال تظهر.

 بيانات خمدلفة :يتم إدخال مختلف البيانات المتعلقة بالمخزن في الحقول المخصصة لها كمكان وأمين المخزنوأرقام التلفون والفاكس ،وهي حقول اختيارية يمكن استخدامها كما يمكن تجاوزها.

 للدخزين فقط :يستخدم هذا الخيار للمخازن التي تخزن فيها المواد التي تستهلك داخلياً في المنشأة وهي األصنافالغير قابلة للبيع كالمواد القرطاسية وقطع ال يار ومواد البوفيه ،فإذا كان المخزن سيستخدم لتخزين مثل تلك المواد
يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإ ارة  ،)والمخزن الذي سيحدد علم أنه للتخزين فقط لن يظهر في ا ة

فواتير المبيعات كونه غير معد للبيع بينما سيظهر في باقي ا ات المخازن والمشتريات.
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إدارة المخزون والجرد  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

 حساب وسيط الدحويالت املخزنية :يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب الوسيط الذي سيتأار بعمليات التحويالتالمخزنية بين الفروع تحويل واستالم) ،وهو حساب يتأار بموجب عمليات التحويل واالستالم المخزني ،ففي حالة

التحويل المخزني يكون حساب المخزون دائناً ووسيط التحويالت المخزنية مديناً أما في حالة االستالم المخزني
سيكون حساب المخزون مديناً ووسيط التحويل دائناً.

 حساب فوارق الدحويالت :يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب الذي سيتأار بالفوارق بين تكلفة الصنف وسعرالبيع عند التحويل المخزني بسعر البيع.

 -حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.
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إدارة المخزون والجرد  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

بيانات الرفوف

االسدخدا  :تستخدم ا ة بيانات الرفوف إلدخال البيانات األساسية للرفوف في المخزن ،ويقصد بالرفوف تقسيمات

المخزن الداخلية حيث يتم ترميز رفوف علم مستوى كل مخزن ،وهي من الشا ات االختيارية التي تساعد امين المخزن

علم تحديد مكان وموقع الصنف بسهولة وال تظهر الشا ة إال إذا تم تحديد خيار التعامل مع رقم الرف في ا ة الخيا ارت

في تهيئة نظام المخزون.

طريقة اسدخدا الشاشة

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 رقم  /اسم املخزن :يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم المخزن الذي سيرمز له رفوف ،ويتم إدخال رقم المخزن يدوياً أوبالبحث عنه بواسطة  ،)F9وبمجرد تحديد رقم المخزن يظهر اسم المخزن في الحقل المخصص له.
 رقم الرف :يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم الرف ،ويمكن استخدام الحروف واألرقام ومختلف العالمات. -مواصفات الرف عربي :يستخدم هذا الحقل إلدخال مسمم ووصف الرف باللغة العربية.

 مواصفات الرف أجنبي :يستخدم هذا الحقل إلدخال مسمم ووصف الرف باللغة األجنبية إذا كانغ المنشأةتحتاج التعامل مع االسم األجنبي.

 حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.تلميح

تستخدم هذه الشا ة بغرض ترميز الرفوف فقدط بينمدا سديتم ربدط األصدناف بدالرفوف

علم مستوى كل مخزن من خالل استخدام ا ة ربط األصناف بالرفوف.
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ربط األصناف بالرفوف

االسدخدا  :تستخدم ا ة ربط األصناف بالرفوف بغرض ربط الصنف المخزني بالرف المخصص له داخل المخزن
وبالتالي سيتم ربط األصناف بالرفوف علم مستوى كل مخزن ،وهي من الشا ات االختيارية التي تساعد امين المخزن
علم تحديد مكان وموقع الصنف بسهولة ،وال تظهر الشا ة إال إذا تم تحديد خيار التعامل مع رقم الرف في ا ة

الخيارات في تهيئة نظام المخزون.

طريقة اسدخدا الشاشة

البيانات األساسية

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 -رقم املخزن :يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم المخزن الذي سيتم فيه ربط الصنف بالرف.

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

اسم ومواصفات الرف في الحقل المخصص له.

 -البيان :يستخدم هذا الحقل لتدوين بيان العملية.

طريقة اإلدخال

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

 آيل :يستخدم الخيار شلي) في حالة رغبة المستخدم إدخال وتحديد األصناف بطريقة شلية بموجب معايير بحث،فبمجرد تحديد هذا الخيار تُفعل الحقول المخصصة لمعايير البحث كي يتم تحديد وحصر األصناف التي يرغب
المستخدم إنزالها شلياً ،وغالباً ما تستخدم هذه الطريقة إذا كان المستخدم يرغب بإنزال أصناف مجموعة محددة أو
أصناف محصورة بين صنفين.
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 يدوي :يستخدم الخيار يدوي) في حالة ما تكون األصناف التي يرغب المستخدم ربطها بالرف موزعة بين عدةمجموعات مخزنية أو غير مرتبة في إطار المجموعة ،فبمجرد تحديد هذا الخيار يستطيع المستخدم تحديد األصناف

في الجدول مبا رة بدون استخدام معايير البحث.

معايري البحث

تستخدم مع ايير البحث بغرض فلترة وحصر البيانات التي يرغب المستخدم إنزالها في الجدول بغرض ربطها بالرف،
وتستخدم معايير البحث إذا كانغ طريقة اإلدخال التي تم اختيارها هي طريقة شلي):

 رقم اجملموعة  /إىل ،رقم الصنف  /إىل :تستخدم هذه الحقول إذا كان المستخدم يرغب بحصر األصناف التييرغب إنزالها في إطار مجموعة أو مجموعات محددة أو كانغ محصورة بين صنفين ،مع العلم أنه إذا لم يتم تحديد

بيانات في تلك الحقول فهذا يعني أن جميع األصناف ستنزل في الجدول وبحسب معايير البحث األخرى.

 -إنزال األصناف املخزنة فقط :تستخدم هذه الخلية إذا كان المستخدم يرغب بحصر األصناف التي يرغب بإنزاله

وربطه بالرف باألصناف المخزنة ،فإذا كان يرغب إنزال األصناف المخزنة فقط يقوم بتحديد هذه الخلية بإ ارة ،)

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

 إنزال البيانات :يستخدم هذا الزر لتوجيه النظام بإنزال األصناف المخزنية في الجدول ،فبمجرد الضغط عليهستنزل بيانات األصناف بحسب معايير البحث.

البيانات الدفصيلية

يستخدم الجدول في النصف األسفل من الشا ة لتحديد األصناف المخزنية التي سيتم ربطها بالرف ،ويتم التعامل مع

األصناف بطريقتين:

 الطريقة األوىل :تظهر األصناف في الجدول شلياً بمجرد الضغط علم زر إنزال البيانات) إذا كانغ طريقة إدخالالبيانات شلي).

 الطريقة الثانية :يقوم المستخدم بإدخال األصناف في الجدول مبا رة إذا كانغ طريقة إدخال البيانات يدوي)،ويقوم بإدخال رقم الصنف مبا رة أو بالبحث عنه بواسطة .)F9

 -حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.
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إدارة المخزون والجرد  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

ختزين األصناف

االسدخدا  :تستخدم ا ة تخزين األصناف بغرض إدخال األرصدة االفتتاحية للمخزون ،ويتم إدخال األرصدة االفتتاحية
لألصناف ككميات وتكاليف في بداية استخدام النظام لمرة واحدة علم مستوى كل مخزن مع مالحظة أن التكاليف يتم

إدخالها بعملة المخزون ،ويستوعب النظام تسجيل مختلف البيانات المتعلقة باألصناف كتسجيل تواريال االنتهاء وإدخال
بناء علم أرقام تسلسلية وغيرها من البيانات ،ويشترم أن يتم إدخال
األرقام التسلسلية لألصناف التي يتم التعامل معها ً
األرصدة االفتتاحية لألصناف قبل إجراء أية حركات مخزنية توريد – صرف – راء  -بيع) علم الصنف.

طريقة اسدخدا الشاشة

معايري البحث

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 رقم اجملموع  /رقم الصنف  /رقم املخزن :تستخدم هذه الحقول في حالة رغبة المستخدم فلترة البيانات كي يتمإنزالها بالطريقة التي يرغب بها ،ويتم تحديد األصناف التي يرغب المستخدم إنزالها في الجدول كي يتم إدخال

أرصدتها االفتتاحية ،ويمكن تحديد صنف واحد أو أكثر أو أصناف مجموعة محددة أو أصناف محصورة بين
صنفين كما يمكن إنزال الصنف لعدة مخازن أو أكثر من صنف لمخزن واحد ،مع العلم بأن عدم استخدام هذه

الحقول سيترتب عليه إنزال جميع األصناف بمختلف المخازن.

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

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

 رقم  /اسم الصنف – وحدة القياس  -املخزن :تظهر بيانات األصناف في هذه الحقول شلياً بمجرد الضغط علمزر إنزال البيانات) السابح.
تلميح

تظهر األصناف مكررة علم عدد المخازن في المنشأة.

 خمزون االفدداح :يستخدم هذا العمود إلدخال كمية الصنف االفتتاحية مع مراعاة أن يتم إدخال كمية كل مخزنعلم حدة.

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

 تاريخ االندهاء :يستخدم هذا العمود في المنشعت التي تتعامل مع تواريال االنتهاء ويستخدم إلدخال تاريال انتهاءالصنف.

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

 االسدرياد من اكسل :يستطيع المستخدم استيراد بيانات تخزين األصناف من ملف اكسل حسب الصيي المطلوبةمع إمكانية تكرار الصنف حسب وحداته وعبواته المختلفة.

 حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.تلميح

يسمح النظام بتخزين األصناف المرمزة كعباء وأبناء.
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الدسعرية

االسدخدا  :تستخدم ا ة التسعيرة بغرض تحديد أسعار بيع األصناف ،ويتيح النظام تحديد أسعار بيع بعملة المخزون
إأافة إلم عملة أخرى وهي العملة التي تم تحديدها في ا ة عملة التسعيرة في تهيئة النظام ،وبإمكان المنشاة تحديد
أسعار بيع مختلفة يتقيد بها المستخدمون ااناء البيع بموجب فواتير المبيعات حيث يمكن تحديد سعر بيع تجزئة وسعر
جملة وسعر خا

وسعر إأافي ،وفي الوقغ الذي يمكن فيه تحديد سعر بيع لوحدات القياس الكلية والجزئية.

طريقة اسدخدا الشاشة

معايري البحث

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 رقم اجملموع  /رقم الصنف :تستخدم هذه الحقول في حالة رغبة المستخدم فلترة البيانات كي يتم إنزالها بالطريقةالتي يرغب بها ،ويتم تحديد األصناف التي يرغب المستخدم إنزالها في الجدول كي يتم تسعيرها ،ويمكن تحديد
صنف واحد أو أكثر أو أصناف مجموعة محددة أو أصناف محصورة بين صنفين ،مع العلم بأن عدم استخدام

حقول رقم الصنف سيترتب عليه إنزال جميع األصناف.

 نوع العملة :يستخدم هذا الحقل لتحديد العملة التي سيتم التسعير بها ،والعملة التي تظهر هي عملة المخزون وهيالعملة االفتراأية لتسعير األصناف ،كما يمكن استخدام عملة أخرى للتسعير إلم جانب عملة المخزون وهي العملة
التي تظهر بموجب ترميزها في ا ة عملة التسعيرة في التهيئة.

 ترتيب األصناف :يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة عرض األصناف في الشا ة وما إذا كان سيتم عرأها حسبالرقم أم حسب االسم.

 مع تعدد الوحدات املخزنية :يستخدم هذا الحقل إذا كان المستخدم يرغب بإنزال األصناف بمختلف وحداتالقياس كي يتم التسعير علم مستوى كل وحدة قياس.
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 األصناف الدي لديها كميات مدوفرة فقط :يستخدم هذا الحقل إذا كان المستخدم يرغب بحصر إنزال الكمياتالتي لها رصيد مخزني فقط.

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

البيانات الدفصيلية

 رقم  /اسم الصنف – وحدة القياس  -املخزن :تظهر بيانات األصناف في هذه الحقول شلياً بمجرد الضغط علمزر إنزال البيانات) السابح.

 يتم إدخال أسعار البيع المختلفة في األعمدة المخصصة لها ،ويتيح النظام تحديد نوع من أنواع األسعار أو أكثر منسعر بيع للصنف الواحد حيث يمكن تحديد سعر بيع تجزئة وسعر جملة وسعر خا

وسعر إأافي.

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

 األصناف التي يتم التعامل معها بوحدات قياس جزئية ووحدات كلية يمكن تحديد أسعارها الجزئية باألعمدةالمخصصة ألسعار الجزئي علم مستوى جميع األنواع.

 االسدرياد من اكسل :يستطيع المستخدم استيراد بيانات تسعير األصناف من ملف اكسل حسب الصيي المطلوبةمع إمكانية تكرار الصنف حسب وحداته وعبواته المختلفة.

 حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.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

االسدخدا  :تستخدم ا ة تغيير األسعار بغرض تعديل أسعار البيع التي تم تحديدها في ا ة التسعيرة أو تحديد أسعار
بيع لألصناف الجديدة أو التي لم تسعر في ا ة التسعيرة ،كما يمكن تحديد أسعار بيع لنوع سعر لم يتم تحديده في ا ة

بناء علم تسعيرة نوع شخر ،فعلم سبيل المثال إذا كان المستخدم قد حدد أسعار بيع الجملة  -فقط  -لألصناف
التسعيرة ً
في ا ة التسعيرة ويرغب بإأافة نسبة إلم تلك األسعار كي تكون أسعار بيع بالتجزئة فعليه القيام بهذا اإلجراء من هذه

اء علم
بناء علم السعر الحالي يمكن أيضاً تعديل تلك األسعار بن ً
الشا ة ،وفي الوقغ الذي يتم فيه تعديل التسعيرة ً
متوسط تكلفة الصنف أو التكلفة األولية أو علم شخر سعر راء أو توريد ،وكما يمكن إأافة نسبة لتعديل األسعار يمكن

أيضاً تخضي

نسبة.

طريقة اسدخدا الشاشة

تستخدم الشا ة علم النحو التالي:

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

 إضافة :يتم إأافة األصناف الجديدة الغير مسعرة إلم التسعيرة من هذه الشا ة بواسطة إأافة) ومن ام يمكنالتعديل عليها.

 نوع الدسعرية :يتم تحديد نوع التسعيرة الذي سيتم تعديله وما إذا كان سعر تجزئة أو جملة أو خا -عملة الدسعرية :يستخدم هذا الحقل لتحديد العملة التي سيتم تعديل األسعار المسعرة بها.

.

 -رقم اجملموع  /من صنف إىل صنف :تستخدم هذه الحقول في حالة رغبة المستخدم فلترة أصناف محددة يرغب

بتعديل أسعارها ،حيث يمكن تعديل أسعار بيع أصناف مجموعة مخزنية بكاملها أو بعضها أو بتعديل سعر صنف

واحد.

 تغيري السعر حسب :يستخدم هذا الحقل لتحديد المتغير الذي بموجبه سيتم تعديل األسعار حيث يمكن تعديلاألسعار بواحدة من الحاالت التالية:
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السعر احلايل :يتم تحديد السعر الحالي) إذا كان المستخدم يرغب بتعديل سعر البيع بإأافة أو خف



الدكلفة األولية :يتم تحديد التكلفة األولية) إذا كان المستخدم يرغب بتعديل سعر البيع بإأافة أو خف



مدوسط الدكلفة احلايل :يتم تحديد متوسط التكلفة الحالي) إذا كان المستخدم يرغب بتعديل سعر البيع



آخر سعر توريد  /شراء :يتم تحديد شخر سعر توريد  /راء) إذا كان المستخدم يرغب بتعديل سعر البيع

نسبة إلم أو من تسعيرة الصنف الحالية لنفس نوع التسعيرة ،وهي الحالة االفتراأية التي تظهر.

نسبة إلم أو من التكلفة األولية للصنف.
بإأافة أو خف

بإأافة أو خف

نسبة إلم أو من متوسط التكلفة الحالي للصنف.

نسبة إلم أو من شخر سعر توريد أو سعر راء للصنف ،وإذا تم تحديد هذا الخيار يظهر

حقل جديد يحدد فيه المستخدم إما شخر سعر توريد أو شخر سعر راء.



رقم توريد  /شراء :يتم تحديد رقم توريد) إذا كان المستخدم يرغب بتعديل سعر البيع بإأافة أو خف

نسبة إلم أو من رقم عملية توريد مخزني محددة أو رقم فاتورة راء ،وإذا تم تحديد هذا الخيار تظهر حقول

جديدة يحدد فيه المستخدم إما رقم توريد أو رقم راء وتحديد رقم أمر التوريد المخزني أو رقم فاتورة الشراء،
فإذا تم تحديد رقم راء) تظهر حقول جديدة لتحديد نوع فاتورة الشراء وهل هي فاتورة راء خارجي أو

مشتريات فورية محلية).


عملة أخرى :يتم تحديد العملة الثانية للتسعيرة) إذا كان المستخدم يرغب بتعديل سعر البيع بإأافة أو

خف

نسبة إلم أو من أسعار بيع العملة التي تم تحديدها في حقل عملة التسعيرة السابح للصنف ،فإذا تم

تحديد هذا الخيار يظهر حقل لتحديد سعر التحويل إلم العملة األخرى المستخدمة لتسعير األصناف وسيتم



بناء علم سعر التحويل
تعديل األسعار ً
نوع آخر :يتم تحديد نوع شخر) من أنواع التسعيرة التي تظهر إذا كان المستخدم يرغب بتعديل سعر البيع
بإأافة أو خف

نسبة إلم أو من تسعيرة النوع الذي سيتم تحديده ،فإذا افترأنا أننا نقوم بتعديل سعر

التجزئة لصنف أو لعدة أصناف وهو النوع الذي تم تحديده في حقل نوع التسعيرة السابح) فسيظهر في هذه

الق ائمة نوعي جملة  /خا
ستضاف أو ستخف

) يقوم المستخدم بتحديد أحدهما ،وهذا يعني أن النسبة التي سيتم تحديدها

من سعر النوع الذي سيتم تحديده وسينت عنها سعر التجزئة ،ويشترم الحتساب سعر

التجزئة أن يكون سعر الجملة أو السعر الخا

قد تم إدخاله في النظام مسبقاً كي يتم االحتساب منه.

 النسبة :يستخدم هذا الحقل لتحديد النسبة التي علم أوئها يرغب المستخدم بتعديل األسعار ،فإذا كان يرغببإأافة نسبة إلم قيمة الخيار الذي تم تحديده يدخل النسبة مبا رة في الحقل ،أما إذا كان يرغب بالتخضي

النسبة مسبوقة بإ ارة سالب .)-

 حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.تلميح

بناء علم المعطيات التي تم تحديدها في الشا ة.
بمجرد الحفل تتعدل أسعار البيع ً
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املوازنة الدقديرية لألصناف

االسدخدا  :تستخدم ا ة الموازنة التقديرية لألصناف بغرض إعداد موازنة تقديرية لألصناف كخطة بيعية ،ويعتبر
استخدام هذه الشا ة اختيارياً كي يتم مراقبة بيع صنف أو عدة أصناف كون المستخدم سيحصل علم تقارير تظهر مدى
االنحراف بين الخطة والفعلي ،ويمكن إعداد موازنة تقديرية علم مستوى الصنف أو األصناف لفترة واحدة أو لعدة فترات
بناء علم الخيارات المتاحة في الشا ة.

طريقة اسدخدا الشاشة
البيانات األساسية

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

حسب الصنف :يتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإعداد موازنة تقديرية حسب الصنف ،بمعنم



حسب الفرتة :يتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإعداد موازنة تقديرية حسب الفترة ،بمعنم إعداد

إعداد موازنة لصنف أو لعدة أصناف لفترة واحدة

هر).

موازنة لصنف واحد لعدة فترات أ هر).

 رقم اخلطة البيعية :يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم الخطة ،ويمنح النظام الخطط البيعية أرقاماً تسلسلية معإمكانية تعديلها برقم شخر بشرم أال يكون الرقم مستخدماً من قبل.
 -الداريخ :يظهر في هذا الحقل شلياً تاريال اليوم.

 الصنف  /املخزن  /مركز الدكلفة :تستخدم هذه الحقول بغرض فلترة البيانات التي يرغب المستخدم إن ازلها فيالشا ة وهي األصناف التي سيتم إعداد موازنة بيعية لها علم مستوى المخزن ومركز التكلفة.

 الشهر :يستخدم هذا الحقل الذي يظهر مفعالً في حالة تحديد نوع حسب الصنف) لتحديد الفترة التي سيتم إعدادموازنة لها.
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 إنزال البيانات :يستخدم هذا الزر بغرض توجيه النظام إنزال بيانات األصناف في الشا ة ،فبمجرد الضغط عليهتنزل 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.

 تقدير الكميات :يستخدم هذا الحقل إلدخال تقديرات الموازنة ،بحيث يتم إدخال الكميات التقديرية للصنف فيالخلية التي تتقاطع مع الصنف.

 -الفرتة :تظهر الفترة في هذا الحقل شلياً فإذا كان نوع الموازنة حسب الصنف) يظهر الشهر الذي تم تحديده في

حقل الشهر في البيانات األساسية ،أما إذا كان نوع الموازنة حسب الفترة) فتظهر أ هر الفترة الفعالة ،وبموجبه يقوم

المستخدم بإدخال تقديرات الصنف لكل فترة

هر) علم حدة.

 -حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.
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اجملموعات الفرعية

بناء علم تحديد خيار التعامل مع المجموعات الفرعية) في
االسدخدا  :تستخدم ا ة المجموعات الفرعية التي تظهر ً
خيارات نظام المخزون بغرض ترميز مجموعات مخزنية فرعية يتم فيها تجميع أصناف متجانسة من مختلف المجموعات
المخزنية الرئيسية ،والغرض من تكوين هذه المجموعات هو مساعدة المستخدم في بع

األنشطة كنشام األدوات الصحية

أو الورر أو مواد الكهرباء وغيرها من األنشطة في العثور علم أصناف متجانسة في إطار مجموعة فرعية كأن يتم تجميع

وبناء علم ما سبح نعلم أنه عند ترميز
مفاتيح كهرباء وأسال ولمبات ذات الجودة أو الماركة الواحدة في مجموعة فرعية،
ً
تلك األصناف في بيانات األصناف تم ربطها بالمجموعات المخزنية الرئيسية الخاصة بكل صنف فمفاتيح الكهرباء
بمختلف ماركاتها وصناعتها تم ربطها بمجموعة رئيسية واللمبات بمختلف ماركاتها تم ربطها بمجموعة رئيسية واحدة بينما

في هذه المجموعة الفرعية) يتم تجميع مختلف األصناف التي تدخل في إطار العمل المتكامل ولو كانغ من مجموعات
رئيسية مختلفة.

طريقة اسدخدا الشاشة

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 -الرقم :يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم المجموعة الفرعية.

 -االسم :يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المجموعة الفرعية.

 االسم أجنبي :يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المجموعة الفرعية باللغة األجنبية. -الوصف :يستخدم هذا الحقل لتدوين أية مالحظات يراها المستخدم.

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

 -إنزال البيانات :يستخدم هذا الزر في حال استخدام القسم الخا

بمجال البحث ،فبمجرد النقر عليه تنزل

بناء علم ما تم تحديده في حقول البحث.
األصناف في الجدول أسفل الشا ة ً
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 رقم  /اسم الصنف :تظهر األصناف في هذه األعمدة بمجرد النقر علم زر إنزال البيانات) السابح في حالة إنزالاألصناف بموجب مجال بحث محدد ،كما يمكن إدخال األصناف مبا رة بدون استخدام مجال البحث.

 حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.تلميح

بناء علم ترميز المجموعات الفرعية يستطيع المستخدم البحث ومن ام العثور علم
ً 
اء عند التوريد والشراء أو عند البيع بكل سهولة حتم وإن كانغ
تلك األصناف سو ً
منتمية لمجموعات مخزنية رئيسية مختلفة.

 المجموعات المخزنية الرئيسية التي تنتمي لها تلك األصناف هي التي تتأار محاسبياً
عند استخدام األصناف في عمليات النظام بينما المجموعات الفرعية ال يوجد لها أية

تأايرات محاسبية.
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االمساء العلمية

بناء علم تحديد خيار
االسدخدا  :تستخدم ا ة االسماء العلمية عند تفعيل نظام الصيدليات في إدارة النظام ،وتظهر ً
التعامل مع االسماء العلمية) في خيارات نظام المخزون بغرض ربط األصناف المخزنية التي تشتر في اسم علمي في

مجموعة واحدة وهو االسم الذي يجمع عدة اصناف في مكوناتها االساسية ،ويستفاد من ترميز االسماء العلمية ربط

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

البراستيمول بهذه المجموعة.

طريقة اسدخدا الشاشة

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 -الرقم :يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم مجموعة األسماء العلمية.

 -االسم :يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم مجموعة األسماء العلمية.

 االسم أجنبي :يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم مجموعة األسماء العلمية باللغة األجنبية. -الوصف :يستخدم هذا الحقل لتدوين أية مالحظات يراها المستخدم.

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

 -إنزال البيانات :يستخدم هذا الزر في حال استخدام القسم الخا

بمجال البحث ،فبمجرد النقر عليه تنزل

بناء علم ما تم تحديده في حقول البحث.
األصناف في الجدول أسفل الشا ة ً
 رقم  /اسم الصنف :تظهر األصناف في هذه األعمدة بمجرد النقر علم زر إنزال البيانات) السابح في حالة إنزالاألصناف بموجب مجال بحث محدد ،كما يمكن إدخال األصناف مبا رة بدون استخدام مجال البحث.

 حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.63
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تلميح

بناء علم ترميز مجموعات االسماء العلمية يستطيع المستخدم البحث ومن ام العثور
ً 
اء عند التوريد والشراء أو عند البيع بكل سهولة حتم وإن
علم تلك األصناف سو ً
كانغ منتمية لمجموعات مخزنية رئيسية مختلفة.

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

لها أية تأايرات محاسبية.
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بدائل األصناف

بناء علم تحديد خيار استخدام البدائل "بدائل األصناف") في
االسدخدا  :تستخدم ا ة بدائل األصناف التي تظهر ً
خيارات نظام المخزون في حالة تحديد أصناف بديلة عن صنف محدد وتقوم مقام ذلك الصنف بينما العكس غير ممكن
بمعنم أنه ال يمكن ان يكون هذا الصنف بديالً عن تلك األصناف البديلة كما ال يمكن أن يكون أي صنف من األصناف

البديلة بديالً عن أي صنف من تلك األصناف البديلة ،وكثي اًر ما تستخدم هذه الميزة في المنشعت الصيدالنية ومحالت قطع

ال يار.

طريقة اسدخدا الشاشة

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 -رقم الصنف :يستخدم هذا الحقل لتحديد الصنف الذي سيتم تحديد األصناف البديلة عنه.

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

 -جمال البحث :تستخدم الحقول الخاصة بمجال البحث بغرض فلترة األصناف التي يرغب المستخدم إنزالها في

الشا ة كي تكون أصناف بديلة عن الصنف حيث يمكن إنزال أصناف مجموعة رئيسية محددة أو أصناف
محصورة بين صنفين.

 إنزال األصناف الدابعة لنفس االسم العلمي للصنف الدجاري :تستخدم هذه الخلية إذا كان المستخدم يرغببإنزال األصناف التي تشتر باالسم العلمي مع الصنف.

 -إنزال البيانات :يستخدم هذا الزر في حال استخدام القسم الخا

بمجال البحث ،فبمجرد النقر عليه تنزل

بناء علم ما تم تحديده في حقول البحث.
األصناف في الجدول أسفل الشا ة ً
 رقم  /اسم الصنف :تظهر األصناف في هذه األعمدة بمجرد النقر علم زر إنزال البيانات) السابح في حالةإنزال األصناف بموجب مجال بحث محدد ،كما يمكن إدخال األصناف مبا رة بدون استخدام مجال البحث.
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 حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.تلميح

بناء علم ترميز بدائل األصناف يستطيع المستخدم البحث ومن ام العثور علم تلك
ً 
األصناف وإنزالها في ا ة فواتير المبيعات كأصناف بديلة عن الصنف في حالة
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 بديالً عن األصناف التي يتم تحديدها في عمود رقم الصنف) في البيانات

التفصيلية.
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جمموعات البدائل

بناء علم تحديد خيار استخدام البدائل "مجموعات البدائل") في
االسدخدا  :تستخدم ا ة مجموعات البدائل التي تظهر ً
خيارات نظام المخزون في حالة تحديد أصناف يمكن أن يكون أي صنف فيها بديالً عن الصنف ا خر في المجموعة،
بمعنم يمكن أن يكون أي صنف بديالً عن ا خر في إطار مجموعة بدائل محددة وكثي اًر ما تستخدم هذه الميزة في
المنشعت الصيدالنية ومحالت قطع ال يار.

طريقة اسدخدا الشاشة

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 -الرقم :يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم مجموعة البدائل.

 -االسم :يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم مجموعة البدائل.

 االسم أجنبي :يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم مجموعة البدائل باللغة األجنبية. -الوصف :يستخدم هذا الحقل لتدوين أية مالحظات يراها المستخدم.

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

 -إنزال البيانات :يستخدم هذا الزر في حال استخدام القسم الخا

بمجال البحث ،فبمجرد النقر عليه تنزل

بناء علم ما تم تحديده في حقول البحث.
األصناف في الجدول أسفل الشا ة ً
 رقم  /اسم الصنف :تظهر األصناف في هذه األعمدة بمجرد النقر علم زر إنزال البيانات) السابح في حالة إنزالاألصناف بموجب مجال بحث محدد ،كما يمكن إدخال األصناف مبا رة بدون استخدام مجال البحث.
 حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.تلميح

بناء علم ترميدز مجموعدات البددائل يسدتطيع المسدتخدم البحدث ومدن ادم العثدور علدم
ً
تلك األصناف في فواتير المبيعات واستخدام أياً منها بدالً عن ا خر.
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ربط األصناف بالضريبة

االسدخدا  :تستخدم الشا ة لغرض ربط األصناف المخزنية بكل من أنواع الضرائب والجهات المستفيدة مع تحديد نسبة
الضريبة علم مستوى كل نوع وجهة مستفيدة مع إمكانية ربط الصنف بأكثر من نوع ضريبة.

طريقة اسدخدا الشاشة

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 -طريقة اإلدخال :تستخدم هذه الخيارات للتحديد طريقة إدخال البيانات في الشا ة علم النحو ا تي:

 آيل :يتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يريد إدخال البيانات بطريقة شلية بواسطة معايير البحث بحيث
يمكن إنزال صنف أو أكثر وإنزال نوع الضريبة والجهة التي سيتم الربط بها مع تحديد نسبة الضريبة.

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

 معايري البحث :تستخدم هذه الحقول عند اختيار طريقة اإلدخال شلي) ،وتستخدم لغرض فلترة البيانات التي يرغبالمستخدم إنزالها في الشا ة حيث يمكن إنزال صنف أو أكثر مع نوع الضريبة والجهة التي سيتم ربط الصنف بها.

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

 -اجلهة املسدفيدة :يستخدم هذا الحقل الختيار الجهة المستفيدة التي سيتم ربط الصنف ونوع الضريبة بها.

 نسبة الضريبة :يستخدم هذا الحقل إلدخال نسبة الضريبة المقررة علم الصنف لصالح نوع الضريبة والجهةالمستفيدة.

 -حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.
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اجملموعات الدحليلية لألصناف

بناء علم تحديد خيار ربط المجموعات التحليلية لألصناف
االسدخدا  :تستخدم ا ة المجموعات التحليلية لألصناف ً
باالعتماد علم المجموعات المخزنية) في خيارات نظام المخزون لغرض ترميز هيكلة ذات مستويات متعددة لمجموعات
مخزنية تحليلية ترتبط بمجموعة المخازن الرئيسية إما حسب الماركة أو بلد المنشأ أو الجودة أو حسب ما تراه المنشأة إذا

كانغ ترغب بتقارير تفصيلية حسب كل مجموعة تحليلية ،مع العلم بأنه عند استخدام المجموعات التحليلية سيتم ربط

األصناف بعخر مستوى من مستويات المجموعات التحليلية.

طريقة اسدخدا الشاشة

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

يتم ترميز المجموعات التحليلية بمختلف مستوياتها وربطها بمجموعة المخازن الرئيسية علم النحو ا تي:

 الرقم الرئيسي :يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم المجموعة التحليلية األعلم للمجموعة التي يتم ترميزها مع العلمبأن أول مستوى سيكون الرقم  )0هو الرقم الرئيسي األعلم له.

 الرقم :يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم المجموعة التحليلية التي يتم ترميزها. -االسم :يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المجموعة التحليلية.

 االسم أجنبي :يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المجموعة التحليلية باللغة األجنبية. -الوصف :يستخدم هذا الحقل لتدوين أي مالحظات يراها المستخدم.

 النوع :يستخدم هذا الحقل الختيار نوع المجموعة وما إذا كان رئيسي) وهو النوع الذي ستتفرع عنه مجموعات أوفرعي) وهو المستوى األخير الذي سيتم ربط األصناف به.

 -الرتبة :تظهر رتبة المجموعة شلياً وتعبر عن رقم المستوى.

 رقم اجملموعة :يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم مجموعة المخازن الرئيسية التي سيتم ربط المجموعات التحليلية بها.69
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ً
ثانيا :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:

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

 الطريقة الثانية :يتم إدخال األصناف التي سيتم ربطها مبا رة في الجدول أسفل الشا ة. -حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة.
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اسدرياد األصناف من اكسل

االسدخدا  :تستخدم ا ة استيراد األصناف من اكسل بغرض نقل بيانات األصناف من ملف اكسل إلم النظام ،حيث

تضيف الشا ة ميزة إلم النظام فبدالً من إدخال األصناف يدوياً في ا ة بيانات األصناف يستطيع المستخدم كتابتها في
ملف اكسل ومن ام يمكن نقلها بواسطة هذه الشا ة إلم النظام ،وتقوم الشا ة بعملية ربط أعمدة ملف االكسل بحقول
ا ة بيانات األصناف ،ويتم استيراد األصناف من ملف اكسل من الشا ة.

طريقة اسدخدا الشاشة

خطوات االسدرياد

 -إدخال بيانات األصناف في ملف اكسل.

 اسدرياد :يستخدم هذا الزر لتوجيه النظام استيراد ملف األكسل. -يتم تحديد ملف األكسل علم أن يكون امتداد الملف .XLS

 رقم الصفحة :يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم صفحة ملف األكسل التي توجد فيها البيانات. -بمجرد تحديد رقم الصفحة تظهر بيانات ملف األكسل في الشا ة.

 -اسم العمود :يتم في هذا العمود تحديد أسماء حقول ا ة بيانات األصناف التي يرغب المستخدم استيرادها.

 رقم العمود :يتم في هذا العمود تحديد رقم عمود ملف األكسل الذي يتوافح مع اسم الحقل الذي تم تحديده فيعمود اسم العمود) السابح.

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

 حفظ :يتم حفل البيانات بواسطة وسائل الحفل المتاحة وبمجرد الحفل تحفل البيانات في جدول بيانات األصنافويمكن استعراأها من ا ة بيانات األصناف أو من التقارير.
تلميح

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

هي :رقم المجموعة المخزنية – رقم الصنف – اسم الصنف – الوحدة – العبوة).
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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
والتحويل واالستالم المخزني والتسويات المخزنية وتركيب وتفكيك األصناف المركبدة

وغيرها من العمليات.
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أوامر الدوريد املخزني

االسدخدا  :تستخدم ا ة أوامر التوريد المخزني بغرض توريد األصناف إلم المخازن؛ وهي األصناف التي تكلفتها

واأحة ومحسومة وال يوجد لها أية أعباء إأافية أو أنه قد تم احتساب تكلفتها يدوياً ،أما األصناف التي يتم رائها عن
طريح فتح اعتمادات مستندية أو تلك المشتريات المحلية التي تضاف بع

األعباء إلم قيمة الفاتورة فسيتم توريدها إلم

المخازن من الشا ات المخصصة لها في نظام المشتريات ،بمعنم أن الشا ة ت ار علم المخازن بزيادة الكميات للبضاعة

التي ال تحتاج إلم إأافة مصاريف إلم قيمة الفاتورة.

طريقة اسدخدا الشاشة
ً
أوال :البيانات األساسية

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 رقم أمر الدوريد :يظهر في هذا الحقل  -شلياً  -رقم امر التوريد المخزني ،حيث يمنح النظام أوامر التوريدالمخزنية أرقاماً تسلسلية.

 -الداريخ :يظهر في هذا الحقل  -شلياً  -تاريال أمر التوريد المخزني.

 -رقم احلساب :يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب الذي سيتم إأافة المبلي لصالحه ،وهو الحساب الذي يمثل

الجانب الدائن في عملية التوريد المخزني ،ويعتمد تحديد الحساب علم طريقة الشراء فقد يكون حساب الصندوق أو
البنك أو المورد ،ويتم إدخال رقم الحساب مبا رة أو بالبحث عنه بواسطة  ،)F9وبمجرد تحديد رقم الحساب يظهر

اسم الحساب في الحقل المحدد له.

 العملة :يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة الحساب التي سيتم استخدامها في أمر التوريد ،ويتم تحديد العملة من بينالعمالت التي تظهر وهي العمالت التي تم ربطها بالحساب في ا ة الدليل المحاسبي.
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 -سعر الدحويل :يظهر هذا الحقل ويظهر فيه سعر التحويل إذا تم تحديد عملة أجنبية ،وهو سعر تحويل العملة إلم

العملة المحلية للمنشأة مع إمكانية تعديل سعر التحويل في حدود الحدين األعلم واألدنم لسعر التحويل في ا ة

العمالت في تهيئة نظام إدارة الحسابات.

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

 -املورد  /العميل :يستخدم هذا الحقل في حالة تحديد حساب مورد أو عميل في حقل الحساب السابح وهو المورد

بناء علم ربط العميل أو
أو العميل الذي سيتم قيد مبلي أمر التوريد المخزني لصالحه ،ويظهر اسم العميل أو المورد ً
المورد بالحساب الذي تم في ا ة بيانات العمالء أو ا ة بيانات الموردين في نظامي المبيعات والمشتريات ،وفي
حالة ربط أكثر من عميل أو مورد بحساب واحد يتم تحديد العميل أو المورد من بين العمالء أو الموردين الذين

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

 -نوع الدوريد :يستخدم هذا الحقل الذي يعتبر استخدامه اختياري بغرض تحديد نوع التوريد في حالة استخدام المنشأة

ألنواع التوريد ،ويتم تحديد نوع التوريد من القائمة وهي األنواع التي تم ترميزها في ا ة أنواع أوامر التوريد في تهيئة

المخزون.

 -مركز الدكلفة :يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز التكلفة ،ويعتمد استخدام الحقل علم طريقة استخدم مراكز التكلفة

وما إذا كان استخدامه اختياري أو إجباري ،كما يعتمد علم طريقة التعامل مع مراكز التكلفة وما إذا كان مرك اًز
وحيداً أم مراكز متعددة بحسب التهيئة التي تمغ في ا ة الخيارات في تهيئة المخزون ،ويستخدم في حالة تحديد
خيار وحيد) في طريقة التعامل مع مراكز التكلفة في ا ة الخيارات.

 -إنزال كميات الباركود :يستخدم هذا الزر في حالة استخدام نظام نقام البيع أو نظام المطاعم ،فعند ترحيل فواتير

مبيعات من نقام البيع أو من المطاعم إلم النظام المحاسبي وال يوجد ألصناف الفاتورة أو بعضها – بما في ذلك

األصناف األولية لألصناف المركبة  -رصيد مخزني يقوم النظام بواسطة هذا الزر بإنزال الكميات الناقصة من هذه

األصناف إلم أمر التوريد المخزني كي يتم توريدها ومن ام السما بإصدار فاتورة مبيعات من نظام المبيعات.

 -بيانات األصناف :يستخدم هذا الزر في حالة استخدام الرقم الموحد في حقل رقم التوريد في

ا ة بيانات

األصناف ،فاألصناف التي سيتم ربطها برقم موحد سيتم إنزالها في أمر التوريد شلياً بمجرد تحديد الرقم من القائمة
التي تظهر عند الضغط علم هذا الزر ،وتستخدم هذه الطريقة في حالة إصدار أوامر توريد مخزنية لصنف أو لعدة

أصناف بصورة متكررة.

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

بالعملية ،وهو البيان الذي سيظهر كشر للعملية في مختلف

التقارير.

ً
ثانيا :البيانات الدفصيلية

يستخدم النصف األسفل من الشا ة بغرض إدخال بيانات األصناف التي سيتم توريدها إلم المخازن وكمياتها وتكلفتها
وغيرها من البيانات التفصيلية لعملية التوريد المخزني ،ويتم إدخال تلك التفاصيل علم النحو التالي:
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 كود الوحدة :يستخدم هذا العمود لتحديد األصناف التي سيتم توريدها في أمر التوريد المخزني ،ويتم إدخال رقمالصنف مبا رة أو بالبحث عنه بواسطة  ،)F9وبمجرد تحديد الرقم يظهر اسم الصنف في العمود المخصص له.

 الوحدة :يظهر في هذا الحقل – شلياً – وحدة قياس الصنف إذا كان للصنف وحدة واحدة حسب ما تم ترميزه فيا ة بيانات األصناف ،أما إذا كان للصنف أكثر من وحدة قياس فإنه بمجرد االنتقال من حقل الصنف ستظهر
ا ة جانبية بوحدات قياس الصنف يختار المستخدم الوحدة التي سيتم التوريد بها مع إمكانية تغيير وحدة القياس

من نفس الشا ة التي تظهر بواسطة  )F9عندما يكون الم ر في حقل الوحدة.

تلميح

يمكن توريد الصنف المركب مبا رة بدون تركيدب للصدنف فدي ا دة أوامدر تركيدب
األص ددناف المركب ددة) بشد ددرم تفعي ددل خيد ددار الس ددما بتوري ددد األص ددناف المركب ددة مدددن

الكميددات المتددوفرة) فددي إدارة النظددام ،وفددي هددذه الحالددة سددتتم عمليددة التركيددب حسددب
نسددبة كددل صددنف مددن األصددناف األوليددة المكونددة للصددنف المركددب الددذي تددم تحديدددها

في ا ة مكونات األصناف المركبة.

 الرقم الدسلسلي :يستخدم هذا العمود لألصناف التي يتم التعامل معها بواسطة األرقام التسلسلية ككروت حنالهاتف ،فإذا كان الصنف من هذا النوع يستطيع المستخدم إدخال تفاصيل األرقام التسلسلية للصنف أاناء توريده إلم

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

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

تظهر الكمية شلياً إذا تم استخدام الرقم التسلسلي.

 الدكلفة :يستخدم هذا العمود إلدخال تكلفة الوحدة الواحدة من الصنف.76
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تلميح

تظهر تكلفة الصنف شليداً إذا تدم تحديدد خيدار إظهدار تكلفدة الصدنف شليداً فدي التوريدد

المخزني) في ا ة الخيارات ،وتستخدم هذه الميدزة فدي المنشدعت التدي يغلدب الثبدات

علددم تكلفددة أصددنافها ،وتظهددر شليداً كنددوع التسددهيل علددم الموظددف مددع إمكانيددة تعددديل
تلك التكلفة.

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

 -مركز الدكلفة :يظهر هذا العمود ويستخدم في حالة تحديد خيار متعدد) في طريقة التعامل مع مراكز التكلفة في

ا ة الخيارات ،حيث يتم إدخال مركز التكلفة علم مستوى كل صنف ،مع مالحظة أن استخدام العمود يعتمد علم

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

 -إمجايل أجور النقل :يظهر في هذا العمود شلياً إجمالي أجور نقل الصنف ،ويظهر للصنف الذي تم تحديد أجور

نقل له في ا ة بيانات األصناف ،ونظ اًر إلدخال تكلفة نقل الوحدة الواحدة للصنف في ا ة بيانات األصناف فإن

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

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

 اإلمجايل الكلي :يظهر في حقل اإلجمالي الكلي أسفل الشا ة إجمالي تكلفة األصناف إأافة إلم إجمالي أجورالنقل وقيمة الضريبة إن وجدت.

 -إذا كانغ المنشأة تتعامل مع تواريال االنتهاء سيظهر عمود لتحديد تاريال انتهاء األصناف الخاأعة لتواريال انتهاء.

 عدم إظهار التكلفة في التقرير :تستخدم هذه الخلية بغرض طباعة أمر التوريد المخزني بدون أن تظهر فيه تكلفةالصنف.

 -تظهر بع

التفاصيل المتعلقة بالصنف في الحقول التي تظهر نهاية الشا ة حيث تظهر إلم جانب عملة المخزون

كالً من سعر وتاريال شخر توريد للصنف ومتوسط تكلفة الصنف وسعر البيع إن كان الصنف مسع اًر وغيرها من

البيانات.

 حفظ :يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحةتلميح

 تتأار المخازن بمجرد حفل العملية بينما تتأار الحسابات والقوائم المالية بعد ترحيل
أمر التوريد المخزني من نظام إدارة الحسابات.

 يمكن استعراض تقرير أمر التوريد المخزني وإرساله إلم الطابعة بواسطة زر
طباعة).

 القيد املايل :بمجرد حفل العملية يعمل النظام علم توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام زر القيدالمالي).
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الدوجيه احملاسبي ألمر الدوريد املخزني

يتولد القيد المحاسبي شلياً 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:
من مذكورين

حد  /المخزون

حد  /أجور النقل

إلم حد  /الصندوق  /البنك  /المورد
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طلب صرف خمزني

االسدخدا  :تستخدم ا ة طلب صرف مخزني في الجهات التي تتعامل بمراحل وخطوات متعددة في أوامر الصرف
المخزني بحيث ال يتم إصدار أمر صرف مخزني إال بموجب طلب شلي تتقدم به اإلدارة المعنية ،كما يمكن تحديد الفرع
والمخزن الذي سيتم الصرف منه.

طريقة اسدخدا الشاشة
ً
أوال :البيانات األساسية

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 رقم الطلب :يظهر في هذا الحقل  -شلياً – رقم طلب الصرف المخزني ،حيث يمنح النظام طلبات الصرف أرقاماًتسلسلية.

 -الداريخ :يظهر في هذا الحقل  -شلياً  -تاريال طلب الصرف المخزني.

 رقم احلساب :يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب الذي سيتم تحميله قيمة األصناف المصروفة ،وهو الحساب الذييمثل الجانب المدين في عملية الصرف المخزني ،ويتم إدخال رقم الحساب مبا رة أو بالبحث عنه بواسطة ،)F9

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

 العملة :يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة الحساب التي سيتم استخدامها في أمر الصرف ،ويتم تحديد العملة منبين العمالت التي تظهر وهي العمالت التي تم ربطها بالحساب في ا ة الدليل المحاسبي.

 -سعر الدحويل :يظهر في هذا الحقل سعر التحويل إذا تم تحديد عملة أجنبية ،وهو سعر تحويل العملة إلم العملة

المحلية للمنشأة مع إمكانية تعديل سعر التحويل في حدود الحدين األعلم واألدنم لسعر التحويل في ا ة العمالت

في تهيئة نظام إدارة الحسابات.
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 -س .ت .خمزون :يظهر في هذا الحقل سعر التحويل إذا تم تحديد عملة أجنبية ،وهو سعر تحويل العملة إلم عملة

المخزون مع إمكانية تعديل سعر التحويل في حدود الحدين األعلم واألدنم لسعر التحويل في ا ة العمالت في
تهيئة نظام إدارة الحسابات.

 رقم املورد  /رقم العميل :تستخدم هذه الحقول إذا كان المعني بالطلب مورد أو عميل. -من الفرع :يستخدم هذا الحقل الختيار الفرع المستفيد من الصرف.

 -من املخزن :يستخدم هذا الحقل الختيار المخزن الذي سيتم الصرف منه.

 مركز الدكلفة :يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز التكلفة ،ويعتمد استخدام الحقل علم طريقة استخدم مراكز التكلفةوما إذا كان استخدامه اختياري أو إجباري.

 رقم املرجع :يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم مرجع العملية إن وجد. -البيان :يست خدم هذا الحقل إلدخال البيان الخا

بالعملية ،وهو البيان الذي سيظهر كشر للعملية في مختلف

التقارير.

ً
ثانيا :البيانات الدفصيلية

يستخدم النصف األسفل من الشا ة بغرض إدخال بيانات األصناف التي سيتم طلب صرفها من المخازن وكمياتها وغيرها

من البيانات التفصيلية للطلب ،ويتم إدخال تلك التفاصيل علم النحو التالي:

 كود الوحدة :يستخدم هذا العمود لتحديد األصناف التي سيتم طلب صرفها ،ويتم إدخال رقم الصنف مبا رة أوبالبحث عنه بواسطة  ،)F9وبمجرد تحديد الرقم يظهر اسم الصنف في العمود المخصص له.

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

ا ة جانبية بوحدات قياس الصنف يختار المستخدم الوحدة التي سيتم طلب صرفها مع إمكانية تغيير وحدة القياس

من نفس الشا ة التي تظهر بواسطة  )F9عندما يكون الم ر في حقل الوحدة.

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

 -الدكلفة بعملة املخزون :يظهر في هذا العمود شلياً تكلفة الوحدة الواحدة من الصنف بعملة المخزون.

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

 إمجايل القيمة :يظهر في حقل إجمالي القيمة أسفل الشا ة إجمالي تكلفة األصناف التي يحتوي عليها طلب أمرالصرف المخزني.
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تلميح

ال يظهددر عمددود التكلفددة وال عمددود اإلجمددالي وال حقددل اإلجمددالي أسددفل الشا ددة إذا تددم
تحديد خيار إخفاء أعمدة التكاليف في أمر الصرف) في ا ة الخيارات فدي تهيئدة

نظام المخازن

 حفظ :يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة.تلميح

تظهر الطلبات في

ا ة أوامر الصرف المخزني وبموجبها يمكن إصدار أوامر

الصرف.
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أوامر الصرف املخزني

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

األصناف السلعية التي تصرفها المنشأة لموظفيها بتكلفتها أو تلك األصناف التي تصرف كزكاة وغيرها من الحاالت ،كما

يمكن صرفها وإخراجها من المخازن بسعر البيع حسب الخيار المنظم لتلك العملية ،وتستخدم  -حسب خيارات تنظم ذلك
 -ك مرحلة من مراحل البيع كأن يتم صرف أصناف لعميل بأمر صرف أو أكثر ومن ام إنزال هذه األوامر في فاتورة

المبيعات ،أو إصدار فاتورة مبيعات للعميل ومن ام إخراج األصناف من المخازن بأوامر صرف مخزنية علم دفعات.

طريقة اسدخدا الشاشة
ً
أوال :البيانات األساسية

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 رقم أمر الصرف :يظهر في هذا الحقل  -شلياً – رقم أمر الصرف المخزني ،حيث يمنح النظام أوامر الصرفالمخزني أرقاماً تسلسلية.

 طلبات الصرف :يستخدم هذا الحقل عند إصدار أمر صرف مخزني من طلب صرف فبمجرد النقر علم الزر الذييظهر 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

 يستط يع المستخدم إنزال الطلب علم عدة دفعات حيث يمكن إنزال جميع األصناف أو
بعضها أو الكمية أو بعضها حتم االنتهاء من جميع األصناف وكمياتها.

 يسمح النظام بتكرار إنزال طلبات الصرف حسب استخدام خيار إظهار طلبات الصرف
في الصرف المخزني بعد استخدامها) في ا ة الخيارات) في تهيئة نظام المخزون.
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 -الداريخ :يظهر في هذا الحقل  -شلياً  -تاريال أمر الصرف المخزني.

 رقم احلساب :يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب الذي سيتم تحميله قيمة األصناف المصروفة ،وهو الحساب الذييمثل الجانب المدين في عملية الصرف المخزني ،ويتم إدخال رقم الحساب مبا رة أو بالبحث عنه بواسطة ،)F9

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

 العملة :يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة الحساب التي سيتم استخدامها في أمر الصرف ،ويتم تحديد العملة منبين العمالت التي تظهر وهي العمالت التي تم ربطها بالحساب في ا ة الدليل المحاسبي.

 -سعر الدحويل :يظهر هذا الحقل ويظهر فيه سعر التحويل إذا تم تحديد عملة أجنبية ،وهو سعر تحويل العملة إلم

العملة المحلية للمنشأة مع إمكانية تعديل سعر التحويل في حدود الحدين األعلم واألدنم لسعر التحويل في ا ة

العمالت في تهيئة نظام إدارة الحسابات.

 -العميل :يستخدم هذا الحقل في حالة تحديد حساب عميل في حقل الحساب السابح وهو العميل الذي سيتم قيد

بناء علم ربط العميل بالحساب الذي تم في ا ة بيانات
مبلي أمر الصرف المخزني عليه ،ويظهر اسم العميل ً
العمالء في نظام المبيعات ،وفي حالة ربط أكثر من عميل بحساب واحد يتم تحديد العميل من بين العمالء الذين

تظهر أسمائهم في قائمة العمالء التي تنسدل بعد الضغط علم الزر الذي يظهر نهاية الحقل ،ويستخدم بصورة
إجبارية عند إصدار امر صرف مخزني من نوع أمر صرف قبل فاتورة المبيعات).

 املورد :يستخدم هذا الحقل في حالة تحديد حساب مورد في حقل الحساب السابح ويتم فيه تحديد المورد الذي سيتمإصدار أمر صرف مخزني له ومن ام قيد مبلي أمر الصرف عليه.

 نوع الصرف :يستخدم هذا الحقل الذي يعتبر استخدامه اختياري بغرض تحديد نوع الصرف المخزني في حالةاستخدام المنشأة ألنواع الصرف المخزني ،ويتم تحديد نوع الصرف من القائمة وهي األنواع التي تم ترميزها في ا ة

أنواع أوامر الصرف في تهيئة المخزون.

 مركز الدكلفة :يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز التكلفة ،ويعتمد استخدام الحقل علم طريقة استخدم مراكز التكلفةوما إذا كان استخدامه اختياري أو إجباري.

 حساب األعباء :يستخدم هذا الحقل لتحديد حساب األعباء وهو الحساب الذي سيتأار كدائن بأية مبالي أعباءإأافية علم عملية الصرف ،مقابل تأار الحساب الذي تم تحديده في حقل الحساب كمدين.

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

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

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

المبيعات ،وفي هذه الحالة يمكن إصدار أكثر من امر صرف لطلبية واحدة ولعميل محدد وإنزالها جميعاً في
فاتورة مبيعات واحدة ،ولهذه طريقة تأايرات محاسبية مختلفة عن طريقة أمر الصرف االعتيادية.
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 أمر صرف بعد فاتورة املبيعات :تظهر هذه الطريقة عند تفعيل خيار استخدام فاتورة مبيعات قبل أمر

الصرف المخزني) في إدارة النظام ويستخدم إلصدار أوامر صرف مخزنية بالكميات التي تضمنتها فاتورة

المبيعات التي من نوع فاتورة مبيعات قبل أمر الصرف المخزني) مع إمكانية إنزال الفاتورة في أكثر من أمر

صرف مخزني ،ولهذه طريقة تأايرات محاسبية مختلفة عن طرق الصرف األخرى.

 نوعية الطلب :يرتبط ظهور هذا الحقل باختيار طريقة أمر صرف قبل فاتورة المبيعات) في حقل طريقةالصرف) السابح ،ويستخدم لتحديد نوعية الطلب علم النحو التالي:

 من طلب آيل :يتم اختيار هذا النوع إذا كان المستخدم يرغب بإصدار أوامر صرف مخزنية مبا رة مع إمكانية

ربط أمر الصرف بأمر صرف مخزني سابح من هذا النوع لتكوين طلبية واحدة من عدة أوامر صرف يتم إنزالها
في فاتورة المبيعات دفعة واحدة حسب العميل المحدد.

 من طلب عميل :يتم اختيار هذا النوع إذا كان المستخدم يرغب بإصدار أوامر صرف مخزنية بموجب طلب

عميل صادر من ا ة طلبات العمالء) في عمليات نظام المبيعات والعمالء ،ويتم تحديد رقم طلب العميل
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.

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

 رقم الفاتورة :ي رتبط ظهور هذا الحقل باختيار طريقة أمر صرف بعد فاتورة المبيعات) في حقل طريقة الصرف)السابح ،ويستخدم لتحديد فاتورة المبيعات التي سيتم صرفها بموجب أوامر صرف مخزنية حيث يمكن إنزال الفاتورة

في أكثر أمر.

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

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

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

 رقم املرجع :يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم مرجع العملية إن وجد. -البيان :يست خدم هذا الحقل إلدخال البيان الخا

بالعملية ،وهو البيان الذي سيظهر كشر للعملية في مختلف

التقارير.

ً
ثانيا :البيانات الدفصيلية

يستخدم النصف األسفل من الشا ة بغرض إدخال بيانات األصناف التي سيتم صرفها من المخازن وكمياتها وغيرها من

البيانات التفصيلية لعملية الصرف المخزني ،ويتم إدخال تلك التفاصيل علم النحو التالي:
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 كود الوحدة :يستخدم هذا العمود لتحديد األصناف التي سيتم صرفها في أمر الصرف المخزني ،ويتم إدخال رقمالصنف مبا رة أو بالبحث عنه بواسطة  ،)F9وبمجرد تحديد الرقم يظهر اسم الصنف في العمود المخصص له.

 الوحدة :يظهر في هذا الحقل – شلياً – وحدة قياس الصنف إذا كان للصنف وحدة واحدة حسب ما تم ترميزه فيا ة بيانات األصناف ،أما إذا كان للصنف أكثر من وحدة قياس فإنه بمجرد االنتقال من حقل الصنف ستظهر
ا ة جانبية بوحدات قياس الصنف يختار المستخدم الوحدة التي سيتم الصرف بها مع إمكانية تغيير وحدة القياس

من نفس الشا ة التي تظهر بواسطة  )F9عندما يكون الم ر في حقل الوحدة.

 -الرقم الدسلسلي :يستخدم هذا العمود لألصناف التي يتم التعامل معها بواسطة األرقام التسلسلية ككروت حن

الهاتف ،فإذا كان الصنف من هذا النوع يستطيع المستخدم إدخال تفاصيل األرقام التسلسلية للصنف أاناء صرفه من

المخازن ،ويتم إدخال األرقام التسلسلية من الشا ة الجانبية التي تظهر بمجرد الضغط علم الخلية في هذا العمود

التي تتقاطع مع الصنف.

 رقم املخزن :يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتم صرف األصناف منه. الكمية :يستخدم هذا العمود إلدخال الكمية التي سيتم صرفها من الصنف.تلميح

تظهر الكمية شلياً إذا تم استخدام الرقم التسلسلي.

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

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

 اإلمجايل الكلي :يظهر في حقل اإلجمالي الكلي أسفل الشا ة إجمالي تكلفة األصناف التي يحتوي عليها أمرالصرف المخزني.

تلميح

ال يظهددر عمددود التكلفددة وال عمددود اإلجمددالي وال حقددل اإلجمددالي أسددفل الشا ددة إذا تددم
تحديد خيار إخفاء أعمدة التكاليف في أمر الصرف) في ا ة الخيارات فدي تهيئدة

نظام المخازن

 إذا كانغ المنشأة تتعامل مع تواريال االنتهاء سيظهر عمود لتحديد تاريال انتهاء األصناف الخاأعة لتواريال انتهاء. حفظ :يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة.تلميح

 تتأار المخازن بمجرد حفل العملية بينما تتأار الحسابات والقوائم المالية بعد ترحيل أمر
الصرف المخزني من نظام إدارة الحسابات.

 يمكن استعراض تقرير أمر الصرف المخزني وإرساله إلم الطابعة بواسطة زر طباعة).
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 القيد املايل :بمجرد حفل العملية يعمل النظام علم توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام زر القيدالمالي).

الدوجيه احملاسبي ألمر الصرف املخزني

يتولد القيد المحاسبي شلياً من عملية الصرف المخزني علم النحو التالي:
من حد  /الصندوق  /البنك  /الموظف ....
إلم حد  /المخزون
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مردود أوامر الدوريد املخزني

االسدخدا  :تستخدم ا ة مردود أوامر التوريد المخزني بغرض إصدار عملية رد بضاعة تم توريدها بموجب أمر توريد
مخزني ،وفي الوقغ الذي يستطيع فيه المستخدم رد كل الكميات لكل أصناف أمر التوريد المخزني يستطيع أيضاً رد بع
الكميات لبع

األصاف ،ويترتب علم عمل الشا ة التأاير المخزني والتأاير المالي علم الحسابات حيث سيقوم بتخضي

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

التوريد) ومتوسط التكلفة في المخازن محاسبيا عند ترحيل المستند في الحساب الذي تم ربطه في حقل حساب فارق

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:

 رقم مردود الدوريد :يظهر في هذا الحقل  -شلياً – رقم عملية مردود التوريد المخزني ،حيث يمنح النظامالمردودات أرقاماً تسلسلية.

 -الداريخ :يظهر في هذا الحقل  -شلياً  -تاريال عملية مردود التوريد المخزني.

 رقم األمر :يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم امر التوريد المخزني الذي يرغب المستخدم برد بضاعة وردت بموجبه،ويتم إدخال رقم أمر التوريد المخزني أو بالبحث عنه بواسطة  )F9وتحديده من بين أوامر التوريد المخزنية بدقة.

 بمجرد تحديد رقم أمر التوريد واالنتقال بواسطة  )Tabتظهر بيانات أمر التوريد في مختلف حقول الشا ة كما تمإدخالها في ا ة أوامر التوريد المخزني ما لم يكن قد تم رد كميات من نفس أمر التوريد في عمليات مردود سابقة.

 الكمية :العمود الوحيد الذي يستطيع المستخدم التعامل معه هو عمود الكمية ،ويتم تحديد المردود بواحدة من االثحاالت:
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احلالة األوىل :رد جميع الكميات لجميع األصناف :يقوم المستخدم في حالة رد جميع األصناف بكل كمياتها



احلالة الثانية :رد بعض الكميات من جميع األصناف :يقوم المستخدم في حالة رد بع

بالضغط علم زر حفل) مبا رة بدون إحداث أية تعديالت في الكميات وال في األصناف.

الكميات من جميع

األصناف بتعديل الكمية التي سيتم ردها في عمود الكمية) وسيقوم بتسجيل وإدخال الكمية التي سيتم ردها من

كل صنف.


احلالة الثالثة :رد كل أو بعض الكميات من بعض األصناف :يقوم المستخدم في حالة رد كل أو بع
الكميات من بع

األصناف باإلبقاء علم الكمية بكاملها للصنف الذي سيتم رد كل كميته وتعديل الكمية التي

سيتم ردها من الصنف الذي سيتم رد بع

كميته بينما األصناف التي لن يتم رد أية كمية منها يقوم المستخدم

بإدخال القيمة صفر .)0
تلميح

ن ك ددد عل ددم أهمي ددة التعام ددل م ددع الكمي ددات الت ددي س دديتم رده ددا بك ددل دق ددة ،ويج ددب عل ددم

المسددتخدم قبددل عمليددة الحفددل مددن التأكددد مددن أندده أدخددل الكميددات التددي سدديتم ردهددا
بصورة صحيحة.

 اإلمجايل :سيتأار إجمالي كل صنف بمقدار ما سيتم رده من كميات ذلك الصنف ،كما سيتأار إجمالي المردودبمقدار ما سيتم رده علم مستوى عملية المردود.

 -حفظ :يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة.

 القيد املايل :بمجرد حفل العملية يعمل النظام علم توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام زر القيدالمالي).

الدوجيه احملاسبي ملردود أمر الدوريد املخزني

يتولد القيد المحاسبي شلياً من عملية أمر المردود المخزني علم النحو التالي:


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

حد  /المخزون

حد  /فارق مردودات أوامر توريد ومشتريات



القيد المحاسبي إذا كانغ قيمة الصنف في أمر التوريد أقل من متوسط التكلفة
من مذكورين:

حد  /الصندوق  /البنك  /المورد

حد  /فارق مردودات أوامر توريد ومشتريات
إلم حد  /المخزون
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أوامر تركيب األصناف املركبة

االسدخدا  :تستخدم ا ة أوامر تركيب األصناف المركبة بغرض تركيب صنف أو أصناف مركبة لها كمية وتكلفة ،وقد
سبح معنا في ا ة مكونات األصناف المركبة اننا قمنا بتكوين الصنف المركب بمعنم تحديد األصناف األولية التي

يتكون منها الصنف المركب ،بينما في هذه الشا ة سيتم التعامل مع تركيب الصنف المركب حيث سيقوم النظام بصرف

الكميات األولية من المخازن بتكلفتها وتوريد صنف جديد إلم المخازن بتكلفته وهو الصنف المركب بمعنم أن النظام

اء كانغ أصناف أولية أو مركبة كميات وتكاليف مع اابات تلك التكاليف محاسبياً
سيقوم بالتعامل مع تلك األصناف سو ً
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

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

تلك الخلية ،كما يشترم أن يتم تكوين الصنف المركب من ا ة مكونات األصناف المركبة في مدخالت النظام.

طريقة اسدخدا الشاشة
ً
أوال :البيانات األساسية

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 رقم أمر الرتكيب :يظهر في هذا الحقل  -شلياً – رقم عملية أمر تركيب الصنف المركب ،حيث يمنح النظامأوامر تركيب األصناف المركبة أرقاماً تسلسلية.

 -الداريخ :يظهر في هذا الحقل  -شلياً  -تاريال عملية أمر تركيب الصنف المركب.

 من املخزن :يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتم منه صرف األصناف األولية التي يتكون منها الصنفالمركب.

89

فهرس
العودة للفهرس
المحتويات

إدارة المخزون والجرد  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

ن
اء كان نفس
 إىل املخزن :يستخدم هذا الحقل لتحديد المخز الذي سيورد له الصنف المركب بكميته وتكلفته سو ًالمخزن الذي تم تحديده في حقل من المخزن) أو مخزن شخر.

 مركز الدكلفة :يستخدم هذا الحقل إذا كانغ المنشأة تتعامل مع مراكز التكلفة وتم اختيار طريقة التعامل وحيد) فيتبويب التعامل مع مراكز التكلفة في خيارات المخزون ،ويتم فيه اختيار مركز التكلفة المعني بعملية التركيب.

 إنزال كميات الباركود :يستخدم هذا الزر في حالة استخدام نظام نقام البيع أو نظام المطاعم ،فعند ترحيل فواتيرمبيعات من نقام البيع أو من المطاعم إلم النظام المحاسبي وال يوجد لألصناف المركبة في الفاتورة أو بعضها

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

أمر التوريد المخزني.

ً
ثانيا :البيانات الدفصيلية

يستخدم الجدول في الشا ة إلدخال البيانات التفصيلية ألمر تركيب األصناف المركبة علم النحو التالي:

 رقم  /اسم الصنف :يستخدم هذا العمود لتحديد الصنف المركب الذي سيتم تركيبه ومن ام توريده إلم المخازن،ويتم إدخال رقم الصنف مبا رة أو بالبحث عنه بواسطة  )F9وبمجرد تحديد رقم الصنف يظهر االسم في الحقل

المخصص له.

تلميح

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

بيانات األصناف.

 الكمية :يستخدم هذا العمود لتحديد كمية الصنف المركب الذي يرغب المستخدم بتركيبها وتوريدها إلم المخزن.تلميح

يشددترم أن تكددون كميددة األصددناف األوليددة التددي يتكددون منهددا الصددنف المركددب متددوفرة
لتركي ددب الص ددنف المرك ددب بحس ددب الكمي ددات الت ددي ت ددم تحدي دددها ف ددي ا ددة مكون ددات

الصنف المركب.

 الدكلفة :تظهر في هذا العمود شلياً تكلفة الوحدة الواحدة من الصنف المركب ،وهي عبارة عن إجمالي متوسط تكلفةاألصناف األولية التي يتكون منها الصنف المركب.
 تعديل املكونات :يستطيع المستخدم تعديل مكونات الصنف المركب بواسطة استخدام هذا العمود ،وبمجرد الضغطعلم الخلية التي تتقاطع مع الصنف المركب تظهر ا ة مكونات الصنف المركب ومن خاللها يمكن تعديل

مكونات الصنف المركب إما بإأافة أصناف جديدة إلم المكونات السابقة أو بحذف أصناف من المكونات السابقة

أو بتعديل كميات الصنف األولم.
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 عرض املكونات عند الطباعة :تقرير أمر تركيب الصنف المركب يظهر فيه بيانات الصنف المركب ،فإذا كانالمستخدم يرغب بعرض بيانات األصناف األولية التي يتكون منها الصنف المركب إلم جانب بيانات الصنف
المركب يقوم بتحديد هذا الخيار بإ ارة .)

 مركز الدكلفة :يستخدم هذا الحقل إذا كانغ المنشأة تتعامل مع مراكز التكلفة وتم اختيار طريقة التعامل متعدد)في تبويب التعامل مع مراكز التكلفة في خيارات المخزون ،ويتم فيه اختيار مركز التكلفة علم مستوى الصنف.

 -حفظ :يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة.

 القيد املايل :بمجرد حفل العملية يعمل النظام علم توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام زر القيدالمالي).

الدوجيه احملاسبي ألوامر تركيب األصناف املركبة

يتولد قيد محاسبي شلي من عملية أمر تركيب األصناف حيث يقوم النظام بعملية صرف مخزني لألصناف األولية

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

من حد  /المخزون حساب المجموعة المخزنية للصنف المركب)

إلم حد  /المخزون حساب المجموعة المخزنية لألصناف األولية)

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

مخزون مختلف.
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أوامر تفكيك األصناف املركبة

االسدخدا  :تستخدم ا ة أوامر تفكيك األصناف المركبة بغرض تفكيك صنف أو أصناف تم تركيبها في ا ة أوامر
تركيب األصناف المركبة وإعادتها إلم األصناف األولية المكونة لها ،فبموجب هذه العملية يقوم النظام بعملية عكسية

ألوامر تركيب األصناف المركبة حيث يقوم بصرف الصنف المركب من المخزن بكميته وتكلفته وتوريد األصناف األولية

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

طريقة اسدخدا الشاشة
ً
أوال :البيانات األساسية

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 رقم أمر الرتكيب :يظهر في هذا الحقل  -شلياً – رقم عملية أمر تفكيك الصنف المركب ،حيث يمنح النظامأوامر تفكيك األصناف المركبة أرقاماً تسلسلية.

 -الداريخ :يظهر في هذا الحقل  -شلياً  -تاريال عملية أمر تفكيك الصنف المركب.

 البيان :يستخدم هذا الحقل لتدوين بيان العملية.ً
ثانيا :البيانات الدفصيلية

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

 رقم  /اسم الصنف :يستخدم هذا العمود لتحديد الصنف المركب الذي سيتم تفكيكه ومن ام توريد األصنافالمكونة له إلم المخازن ،ويتم إدخال رقم الصنف مبا رة أو بالبحث عنه بواسطة  )F9وبمجرد تحديد رقم الصنف
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.

 من أمر تركيب :يستخدم هذا العمود في حالة التفكيك من أمر تركيب محدد ،فإذا كان المستخدم يرغب بتفكيكصنف مركب من أمر تركيب يقوم بتحديد هذا الخيار بإ ارة .)

 رقم أمر الرتكيب :يظهر هذا العمود في حالة استخدام عمود من أمر تركيب) ويظهر بمجرد االنتقال بواسطة ،)Tabويستخدم لتحديد أمر التركيب الذي سيتم التفكيك منه.

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

 إىل املخزن :يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي ستورد له األصناف األولية المكونة للصنف المركب بكمياتهااء كان نفس المخزن الذي تم تحديده في حقل من المخزن) أو مخزن شخر.
وتكلفتها سو ً
 الكمية :يستخدم هذا العمود لتحديد الكمية التي سيتم تفكيكها من الصنف.تلميح

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

حقل من مخزن).

 الدكلفة :تظهر في هذا العمود شلياً تكلفة الوحدة الواحدة من الصنف المركب ،وهي عبارة عن إجمالي متوسط تكلفةالصنف المركب.

 اإلمجايل :يظهر في هذا العمود شلياً إجمالي تكلفة الصنف المركب وهو عبارة عن حاصل أرب الكمية × التكلفة. -حفظ :يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة.

 القيد املايل :بمجرد حفل العملية يعمل النظام علم توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام زر القيدالمالي).

الدوجيه احملاسبي ألوامر تفكيك األصناف املركبة

يتولد قيد محاسبي شلي من عمليدة أمدر تفكيدك األصدناف المركبدة حيدث يقدوم النظدام بعمليدة صدرف مخزندي للصدنف المركدب

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

بين عملية التركيب والتفكيك وسيظهر الفارق مديناً أو دائناً بحسب نوعية الفارق
من حد  /المخزون حساب المجموعة المخزنية لألصناف األولية)

إلم حد  /المخزون حساب المجموعة المخزنية للصنف المركب)

اء كانددغ األصددناف األوليددة والصددنف المركددب أددمن مجموعددة مخزنيددة واحدددة أو لددو كانددغ األصددناف
تددتم عمليددة الترحيددل سدو ً
األولية في مجموعة مخزنية لها حساب مخزون والصنف المركب في مجموعة مخزنية أخرى لها حساب مخزون مختلف.
93

فهرس
العودة للفهرس
المحتويات

إدارة المخزون والجرد  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

الدحويل املخزني

ن
ن
اء كانغ هذه
االسدخدا  :تستخدم ا ة التحويل المخزني بغرض تحويل أصناف مخزنية من مخز إلم مخز سو ً
المخازن في إطار الفرع الواحد أو بين فروع مختلفة ،وتتم عملية التحويل المخزني لألصناف بتكلفتها مع إمكانية التحويل
بسعر البيع حسب الخيار الذي ينظم تلك العملية ،وتتأار المخازن كميات وتكاليف بمقدار الكميات التي سيتم تحويلها،
فبمجرد حفل عملية التحويل المخزني تتأار كميات المخزن المحول منه بحيث تخف

بالكميات التي تم تحويلها بينما يتم

التااير المحاسبي بموجب ترحيل التحويل المخزني؛ فيصبح حساب المخزون دائناً مقابل تأار حساب وسيط التحويالت
المخزنية المرتبط بالمخزن مديناً ،وبهذا تعتبر عملية التحويل المخزني إما بمثابة عملية صرف لألصناف من المخازن
بتكلفتها أو عملية بيع بسعر البيع بينما إأافة الكميات إلم المخزن المحول إليه وتأايراتها المحاسبية ستتم من ا ة
اء تم التحويل إلم مخزن شخر في إطار الفرع أو إلم مخزن في فرع شخر.
االستالم المخزني سو ً

طريقة اسدخدا الشاشة
ً
أوال :البيانات األساسية

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 -رقم الدحويل :يظهر في هذا الحقل  -شلياً – رقم عملية التحويل المخزني حيث يمنح النظام التحويالت المخزنية.

 الداريخ :يظهر في هذا الحقل  -شلياً  -تاريال عملية التحويل المخزني. نوع الدحويل :يستخدم هذا الحقل الذي يعتبر استخدامه اختياري بغرض تحديد نوع التحويل المخزني في حالةاستخدام المنشأة ألنواع التحويل المخزني ،ويتم تحديد نوع التحويل من القائمة وهي األنواع التي تم ترميزها في ا ة

أنواع التحويل المخزني في تهيئة المخزون.

 الفرع :يظهر في هذا الحقل شلياً الفرع الذي يعمل عليه المستخدم ،وهو الفرع الذي سيتم منه التحويل المخزني. من املخزن :يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتم منه التحويل المخزني ،علماً بأن المخازن التي ستظهرهي المخازن التي تم ربطها في ا ة بيانات المخازن في مدخالت نظام المخزون بالفرع الذي تم تحديده في حقل
الفرع) السابح.
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اء كان نفس الفرع المحول منه أو
 إىل الفرع :يستخدم هذا الحقل لتحديد الفرع الذي سيتم التحويل المخزني إليه سو ًفرع شخر.

 إىل املخزن :يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتم التحويل إليه ،علماً بأن المخازن التي ستظهر هيالمخازن التي تم ربطها في ا ة بيانات المخازن في مدخالت نظام المخزون بالفرع الذي تم تحديده في حقل إلم
الفرع) السابح.

 رقم احلساب :يظهر في هذا الحقل شلياً حساب وسيط التحويالت المخزنية وهو الحساب الذي تم ربطه بالمخزنالمحول منه ويعبر عن الطرف المدين في عملية التحويل المخزني.
 مركز الدكلفة :يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز التكلفة ،ويعتمد استخدام الحقل علم طريقة استخدم مراكز التكلفةوما إذا كان استخدامه اختياري أو إجباري.

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

 الدحويل بالدكلفة :يظهر هذا الخيار بشكل افتراأي وهو األساس في عملية التحويل التي من خالله
يتم تحويل األصناف وإخراجها من المخازن بتكلفتها.
 الدحويل بسعر البيع :يظهر هذا الخيار إذا تم تفعيل خيار إمكانية التحويل المخزني بسعر البيع)،
ويستخدم عند تحويل األصناف وإخراجها من المخزن بسعر البيع وليس بالتكلفة.
تلميح

تسجل الفوارق بين تكلفة الصنف وسعر البيع في حساب فوارق التحدويالت الدذي تدم
ربطه بالمخزن في ا ة بيانات المخازن.

 رقم املرجع :يستخدم هذا الحقل إلدخال مرجع عملية التحويل المخزني وهو حقل استخدامه اختياري يمكناستخدامه ويمكن تجاوزه.

 -البيان :يستخدم هذا الحقل لتدوين بيان العملية.

 السائق :يستخدم هذا الحقل الختيار رقم السائح إذا تطلب األمر ذلك.ً
ثانيا :البيانات الدفصيلية

يستخدم الجدول في الشا ة إلدخال البيانات التفصيلية للتحويل المخزني ،وتعتبر الكميات التي سيتم تحويلها من المخزن
المخزون) الطرف الدائن في العملية ،ويتم إدخال تلك التفاصيل علم النحو التالي:

 رقم  /اسم الصنف :يستخدم هذا العمود لتحديد األصناف المخزنية التي سيتم تحويلها ،ويتم إدخال رقم الصنفمبا رة أو بالبحث عنه بواسطة  ،)F9وبمجرد تحديد الرقم يظهر اسم الحساب في العمود المخصص له.
تلميح

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

 -الوحدة :يظهر في هذا الحقل – شلياً – وحدة قياس الصنف بحسب ما تم ترميزه في ا ة بيانات األصناف.

 الرقم الدسلسلي :يستخدم هذا العمود لألصناف التي يتم التعامل معها بواسطة األرقام التسلسلية ككروت حنالهاتف ،فإذا كان الصنف من هذا النوع يستطيع المستخدم إدخال تفاصيل األرقام التسلسلية للصنف أاناء تحويله
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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.

 الكمية :يستخدم هذا العمود إلدخال الكمية التي سيتم تحويلها من الصنف.تلميح

تظهر الكمية شلياً إذا تم استخدام الرقم التسلسلي.

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

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

 سعر البيع :يستخدم هذا العمود في حالة رغبة المنشأة تحديد سعر بيع للفرع المحول إليه ،وهو سعر بيعاستر ادي يتم تحديده من بين أنواع سعر البيع التي تظهر في الخلية الصنف.

 اإلمجايل الكلي :يظهر في حقل اإلجمالي أسفل الشا ة إجمالي تكلفة األصناف التي يحتوي عليها التحويلالمخزني.

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

 القيد املايل :بمجرد حفل العملية يعمل النظام علم توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام زر القيدالمالي).

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.
 يتأار المخزن المحول منه بمجرد حفل العملية بينما تتأار الحسابات والقوائم المالية بعد
ترحيل التحويل المخزني من نظام إدارة الحسابات.

 يمكن استعراض تقرير التحويل المخزني وإرساله إلم الطابعة بواسطة زر طباعة).

الدوجيه احملاسبي للدحويل املخزني

يتولد القيد المحاسبي شلياً من عملية التحويل المخزني علم النحو التالي:
من حد  /وسيط التحويالت المخزنية
إلم حد  /المخزون
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االسدال املخزني

االسدخدا  :تستخدم ا ة االستالم المخزني بغرض استالم أصناف مخزنية تم تحويلها من مخزن وسيتم إأافتها في
مخزن شخر ،ويتم استخدامها في الفرع الذي تم استخدامه في ا ة التحويل المخزني كفرع محول له ولهذا فإن االستالم
اء كان التحويل من مخزن إلم مخزن في إطار الفرع أو كان بين فروع
المخزني يتطلب أن تسبقه عملية تحويل مخزني سو ً
مختلفة ،ويترتب علم عملية االستالم المخزني تأايرات مخزنية ومحاسبية علم عكس التحويل المخزني حيث سيتم التأاير

في مخازن وحسابات الفرع المستلم ،وستتأار المخازن كميات وتكاليف بمقدار الكميات التي سيتم استالمها ،فبمجرد حفل

عملية االستالم المخزني تتأار كميات المخزن المحول إليه بحيث يرتفع الرصيد المخزني بالكميات التي تم استالمها بينما

يتم التااير المحاسبي بموجب ترحيل االستالم المخزني؛ فيصبح حساب المخزون مديناً مقابل تأار حساب وسيط التحويالت
المخزنية المرتبط بالمخزن دائناً ،وبهذا تعتبر عملية االستالم المخزني هي بمثابة عملية توريد إلم المخازن.

طريقة اسدخدا الشاشة

البيانات األساسية

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 رقم االسدال  :يظهر في هذا الحقل  -شلياً – رقم عملية االستالم المخزني حيث يمنح النظام التحويالت المخزنية. -الداريخ :يظهر في هذا الحقل  -شلياً  -تاريال عملية االستالم المخزني.

 نوع االسدال  :يستخدم هذا الحقل الذي يعتبر استخدامه اختياري بغرض تحديد نوع االستالم المخزني في حالةاستخدام المنشأة ألنواع االستالم المخزني ،ويتم تحديد نوع االستالم من القائمة وهي األنواع التي تم ترميزها في
ا ة أنواع االستالم المخزني في تهيئة المخزون.

 -الفرع احملول منه :يستخدم هذا الحقل لتحديد الفرع الذي تم التحويل منه.
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 رقم الدحويل :يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم التحويل المخزني الذي تم في الفرع المحول منه ،ويتم إدخال رقمالتحويل المخزني مبا رة أو بالبحث عنه بواسطة  ،)F9وبمجرد تحديد الرقم تظهر بيانات التحويل المخزني في

مختلف حقول الشا ة.

 -حفظ :يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة.

 القيد املايل :بمجرد حفل العملية يعمل النظام علم توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام زر القيدالمالي).

تلميح

 يتأار المخزن المحول إليه بمجرد حفل العملية بينما تتأار الحسابات والقوائم المالية بعد
ترحيل االستالم المخزني من نظام إدارة الحسابات.

 يمكن استعراض تقرير االستالم المخزني وإرساله إلم الطابعة بواسطة زر طباعة).
الدوجيه احملاسبي لالسدال املخزني

يتولد القيد المحاسبي شلياً من عملية االستالم المخزني علم النحو التالي:
من حد  /المخزون
إلم حد  /وسيط التحويالت المخزنية
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بيانات األصناف الدالفة

االسدخدا  :تستخ دم ا ة بيانات األصناف التالفة بغرض تدوين محاأر اابات باألصناف التالفة ،وهي عبارة عن

بيانات عامة ليس لها أية تأايرات مخزنية ومحاسبية ،وبموجب تلك البيانات سيتم استعراض تقارير يستفيد منها القائمون

علم المنشأة في دراسة وتحليل التلف من حيث األسباب والمتسببين ،وبعد اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة يجب أن تتم

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:

 رقم  /اسم الصنف :يستخدم هذا الحقل لتحديد الصنف الذي تعرض للتلف. املخزن :يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي جرى فيه التلف. الداريخ :يستخدم هذا الحقل إلدخال تاريال تلف األصناف. -الكمية :يستخدم هذا الحقل إلدخال الكمية التالفة.

 -السبب :يستخدم هذا الحقل لتدوين األسباب التي أدت إلم تلف الصنف.

 املوظف املسئول :يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم واسم الموظف المتسبب بعملية التلف. -حفظ :يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة.
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الدسويات املخزنية

االسدخدا  :تستخدم ا ة التسويات المخزنية بغرض التعديل في كميات أو تكاليف األصناف المخزنة بالزيادة أو النقص
ألي سبب من األسباب ،فقد تضطر المنشأة إلم إجراء مثل تلك التعديالت كمعالجة فوارق الجرد أو لمعالجة أخطاء في

ن
اء في
األرصدة االفتتاحية للمخزو  ،ففي وجود هذه األخطاء وما ابهها يستطيع المستخدم إجراء تسويات مخزنية سو ً
الكميات المخزنة أو في التكاليف ،مع مالحظة أن تعديل الكميات ال ي ار علم متوسط تكلفة الصنف وتعديل التكاليف ال
ي ار علم الكميات.

طريقة اسدخدا الشاشة
ً
أوال :البيانات األساسية

تستخدم الشا ة بعد النقر علم زر إأافة علم النحو التالي:

 الرقم :يظهر رقم الوايقة في هذا الحقل شلياً ،حيث يمنح النظام التسويات المخزنية أرقاماً تسلسلية. -الداريخ :يستخدم هذا الحقل إلدخال تاريال التسوية المخزنية.

 نوع الدسوية :يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع التسوية بواحد من الخيارات المتاحة وهي علم النحو التالي:

تعديل الكمية :يتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بتعديل كمية المخزون بدون التأاير علم تكلفة



تعديل الدكلفة :يتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بتعديل تكلفة الصنف الواحد بدون التأاير علم

الصنف.

كمية الصنف في المخزن.

 طريقة عرض البيانات :يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة عرض بيانات األصناف في الشا ة حيث يتم تحديدواحد من الخيا ارت التالية:
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آيل (حسب اخليارات) :يتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإنزال بيانات األصناف في الشا ة
بطريقة شلية تستخدم فيها معايير للبحث ،فبمجرد تحديد هذا الخيار تظهر حقول القسم الخا

مفعلة وبالتالي يتم استخدامها لتسهيل عملية إنزال بيانات األصناف في الشا ة.



بمعايير البحث

يدوي :يتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإدخال بيانات األصناف في الشا ة بطريقة يدوية،
فبمجرد تحديد هذا الخيار تظهر حقول القسم الخا

بمجال البحث غير مفعلة وبالتالي ال يمكن استخدامها

بينما يظهر حقل الصنف في عمود رقم الصنف في الجدول فعال.

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

 -رقم احلساب :يستخدم هذا الحساب لتحديد الحساب الذي يمثل الطرف ا خر للمخزون في العملية ،ففي حالة زيادة

كمية أو تكلفة يعتبر المخزون مديناً وبالتالي سيمثل هذا الحساب الطرف الدائن في عملية التسوية ،أما إذا كانغ
التسوية تخضي في الكميات أو في التكاليف فسيكون المخزون دائناً ومن ام سيمثل هذا الحساب الطرف المدين.
تلميح

فددي حالددة نددوع التسددوية تعددديل كميددات) سدديتم تحميددل هددذا الحسدداب بتكلفددة الكميددات
 ،بينمددا إذا كددان نددوع التسددوية

اء كانددغ العمليددة زيددادة كميددات أو تخضددي
المعدلددة س دو ً
تعديل التكلفة) سيتم تحميل الحساب بفارق التكلفتين السابقة والجديدة.

 رقم املركز :يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز التكلفة الذي سيتأار بالتسوية المخزنية.ً
ثانيا :معايري البحث
يسددتخدم القسددم الخددا

بمعددايير البحددث فددي حالددة تحديددد طريقددة عددرض البيانددات شلددي) ،ويسددتخدم لفلت درة وحصددر بيانددات

األصناف التي يرغب المستخدم إنزالها في الشا ة:

 من اجملموعة  /إىل اجملموعة :تستخدم هذه الحقول إذا كان المستخدم يرغب بحصر إنزال أصناف تابعة لمجموعةأو لمجموعات مخزنية محددة.

 من الصنف  /إىل الصنف :تستخدم هذه الحقول إذا كان المستخدم يرغب بحصر إنزال صنف أو أصناف محددةمحصورة بين صنفين.

 من املخزن  /إىل املخزن :تستخدم هذه الحقول إذا كان المستخدم يرغب بحصر تعديل كميات األصناف في مخزنأو مخازن محددة محصورة بين مخزنين.

 -إنزال الكميات من اجلرد :يستخدم هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإجراء تسوية للمخزون بموجب عمليات

الجرد التي تمغ في ا ات الجرد ،فإذا تم تحديد هذا الخيار فإنه بمجرد الضغط علم زر إنزال البيانات) تظهر

في الشا ة بيانات كميات زائد وناقص الجرد.
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 إنزال الكميات من اجلرد الشهري :يستخدم هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإجراء تسوية للمخزونبموجب عمليات الجرد التي تمغ في ا ات الجرد الشهري ،فإذا تم تحديد هذا الخيار فإنه بمجرد الضغط علم زر
إنزال البيانات) تظهر في الشا ة بيانات كميات زائد وناقص الجرد.
تلميح

يسمح النظام إنزال أكثر من جرد في التسويات المخزنية.

 -صرف الكميات الدالفة :يستخدم هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإجراء تسوية للمخزون بموجب عملية تمغ

في ا ة األصناف التالفة ،فإذا تم تحديد هذا الخيار فإنه بمجرد الضغط علم زر إنزال البيانات) تظهر في

الشا ة بيانات عملية األصناف التالفة ،ويشترم أن تكون هنا عمليات في ا ة األصناف التالفة لم تعكس في
تسويات مخزنية من قبل.

 تعميم النسبة علم كل األصناف :يستخدم هذا الحقل إذا كان المستخدم يرغب بتحديد نسبة محددة وتعميمها علمجميع األصناف التي سيتم تسويتها مخزنياً ،وتستخدم في حالة نوع التسوية تعديل التكلفة) فقط.

 إنزال البيانات :يستخدم هذا الزر لتوجيه النظام إنزال البيانات في الشا ة بحسب البيانات التي تم تحديدها فيحقول معايير البحث السابقة ،وفي حالة عدم تحديد تلك البيانات ستنزل جميع األصناف في كل المخازن.

ً
ثالثا :البيانات الدفصيلية

يتم التعامل مع البيانات التفصيلية في الجدول أسفل الشا ة علم النحو التالي:
 رقم  /اسم الصنف :تسدخد هذه احلقول بطريقدني:

الطريقة األوىل :إذا كانغ طريقة عرض البيانات شلي) ستظهر بيانات األصناف بمجرد الضغط علم زر



الطريقة الثانية :إذا كانغ طريقة عرض البيانات يدوي) ستظهر هذه الحقول فعالة وبالتالي سيقوم المستخدم

إنزال األصناف) وستظهر بحسب معايير البحث التي تم استخدامها.

بإدخال رقم الصنف يدوياً أو بالبحث عنه بواسطة .)F9

 -تظهر بيانات الوحدة المخزنية للصنف والكمية المخزنة ومتوسط تكلفة الصنف شلياً في الحقول المخصصة لها.

 املخزن :يظهر هذا العمود في حالة استخدام نوع التسوية تعديل الكمية) ،وتظهر بيانات المخزن شلياً في حالةاستخدام طريقة عرض البيانات شلي) ،أما في حالة استخدام طريقة يدوي) فيتم إدخال رقم المخزن يدوياً.
 الكمية الدي سيدم تعديلها ( :)- / +يستخدم هذا العمود الذي يظهر في حالة نوع التسوية تعديل الكمية)بطريقة دقيقة ،ويتم فيه إدخال الكمية التي يرغب المستخدم بإأافتها أو بتخضيضها للمخزون ،فإذا كان المستخدم

يرغب بزيادة الكمية يقوم بإدخالها مبا رة ،أما إذا كان يرغب بتخضي

كمية المخزون فيقوم بإدخال الكمية مسبوقة

بإ ارة سالب .)-

 -النسبة ( :)%يستخدم هذا العمود الذي يظهر في حالة نوع التسوية تعديل التكلفة) بطريقة دقيقة ،ويتم فيه إدخال

النسبة التي يرغب المستخدم بإأافتها أو بتخضيضها لتكلفة األصناف ،فإذا كان المستخدم يرغب بزيادة التكلفة يقوم
بإدخال النسبة مبا رة ،أما إذا كان يرغب بتخضي

التكلفة فيقوم بإدخال النسبة مسبوقة بإ ارة سالب  ،)-أما في
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حالة استخدام خيار تعميم النسبة علم األصناف) في معايير البحث فإن النسبة التي تم تحديدها في ذلك الحقل

تظهر شلياً في هذا العمود.

 املدوسط اجلديد :يظهر هذا العمود في حالة نوع التسوية تعديل التكلفة) ويظهر فيه شلياً متوسط تكلفة الصنفبعد تحديد نسبة الزيادة أو الخف  ،كما يمكن إدخال المتوسط الجديد مبا رة في هذا الحقل بدون تحديد النسبة.
 -حفظ :يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة.

 القيد املايل :بمجرد حفل العملية يعمل النظام علم توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام زر القيدالمالي).
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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

اء الجددرد الشددهري أو الجددرد السددنوي مددع الحصددول علددم
جددرد األصددناف المخزنيددة سدو ً
تقارير الجرد وتقارير زائد وناقص الجرد.
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قوائم اجلرد

االسدخدا  :تستخدم ا ة قوائم الجرد بغرض إصدار كشوفات باألصناف المخزنية ،وتستخدم هذه الكشوفات من قبل
اللجان المكلفة بعملية جرد المخازن بغرض تدوين الكميات التي يتم جردها علم مستوى كل مخزن.

طريقة اسدخدا الشاشة

تستخدم الشا ة النحو التالي:

 ترتيب الدقرير :يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة ترتيب وعرض األصناف في التقرير ،ويتم تحديد البديلالمناسب من بين البدائل المتاحة.

 رقم  /اسم اجملموعة :تستخدم هذه الحقول إذا كان المستخدم يرغب بإصدار تقرير ألصناف مجموعة أومجموعات محددة.

 رقم  /اسم الصنف :تستخدم هذه الحقول إذا كان المستخدم يرغب بإصدار تقرير ألصناف محددة ومصورة بينصنفين.

 رقم املخزن :يستخدم هذا الحقل لحصر طباعة األصناف علم مستوى المخزن. -طباعة :يتم طباعة قوائم الجرد بواسطة طباعة).
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اجلرد السنوي

االسدخدا  :تستخدم ا ة الجرد السنوي بغرض إدخال بيانات الجرد الفعلي الذي تم علم األصناف في الواقع وهو الجرد
الذي يتم علم مخازن المنشأة سنوياً ولمرة واحدة ،فإذا كانغ المنشأة تقوم بجرد مخازنها مرة واحدة في السنة تستخدم هذه
الشا ة للقيام بعملية الجرد أما إذا كانغ ترغب بتنفيذ عملية الجرد بشكل دوري أو هري ففي هذه الحالة يتم استخدام
ا ة الجرد الشهري ،ويتم إدخال بيانات الجرد التي تم تسجيلها يدوياً من الواقع وسيقوم النظام بمقارنة تلك البيانات مع

الكميات المتوفرة بالنظام وعلم أوئها ستظهر نتائ الجرد وسيظهر ما إذا كانغ متساوية أم فيها زيادة ونقص ومن خالل

تلك المقارنة ستقوم المنشأة بمعالجة الزيادة والنقص مخزنياً ومحاسبياً.

طريقة اسدخدا الشاشة

تستخدم الشا ة بحسب الخطوات التالية:

 معايري البحث :يتم تحديد البيانات التي يرغب المستخدم باستعراأها وطريقة االستعراض في الحقول المخصصةاعلم الشا ة.

 عرض  /حبث :يتم توجيه النظام بعرض بيانات األصناف وإنزالها في الشا ة ،وبمجرد الضغط علم بحث) تظهرالبيانات بحسب ما تم تحديده في الحقول السابقة.

 الكمية املدوفرة :تظهر في هذا العمود الكمية المتوفرة في المخازن دفترياً وهي الكميات المتوفرة في النظامويفترض أنها تكون موجودة في المخازن.

 اجلرد :يستخدم عمود الجرد إلدخال بيانات كميات الجرد الفعلي ،ويتم إدخال كمية الجرد اليدوي الفعلي في الخليةالتي تتقاطع مع الصنف.

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

 يتم استعراض بيانات الجرد الفعلي بواسطة التقرير الذي يظهر بواسطة الزر طباعة)
للتاكد من صحة بيانات الكميات المدخلة.

 يستطيع المستخدم إنزال فوارق الجرد التي تظهر بين الجرد الفعلي وبين الرصيد الدفتري
في النظام في ا ة تسوية المخزون للقيام بمعالجتها مخزنياً ومحاسبياً.
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اجلرد الشهري  /الدوري

االسدخدا  :تستخدم ا ة الجرد الشهري أو الدوري بغرض إدخال بيانات الجرد الفعلي الذي يتم علم األصناف في
الواقع وهو الجرد الذي يتم علم مخازن المنشأة بصورة هرية أو دورية بمعني أن الجرد يمكن أن يتكرر أكثر من مرة في

اء كانغ عملية الجرد تتم بصورة هرية
السنة الواحدة ،فإذا كانغ المنشأة تقوم بجرد مخازنها أكثر من مرة خالل السنة سو ً
أو لفترة محصورة بين تاريخين تستخدم هذه الشا ة للقيام بعملية الجرد أما إذا كانغ ترغب بتنفيذ عملية الجرد مرة واحدة

في السنة ففي هذه الحالة يتم استخدام ا ة الجرد اليدوي السنوي) ،ويتم إدخال بيانات الجرد التي تم تسجيلها يدوياً من

الواقع وسيقوم النظام بمقارنة تلك البيانات مع الكميات المتوفرة بالنظام وعلم أوئها ستظهر نتائ الجرد وسيظهر ما إذا
كانغ متساوية أم فيها زيادة ونقص ومن خالل تلك المقارنة ستقوم المنشأة بمعالجة الزيادة والنقص مخزنياً ومحاسبياً.

طريقة اسدخدا الشاشة

البيانات الرئيسية

تستخدم الشا ة بعد استخدام إأافة) بحسب الخطوات التالية:

 رقم جمموعة اجلرد :يستخدم هذا الحقل لتحديد مجموعة الجرد ،ويتم تحديد رقم المجموعة من بين المجموعاتالتي تظهر بمجرد الضغط علم إأافة).
تلميح

 يستطيع المستخدم إأافة مجموعات جرد من الشا ة الجانبية التي تظهر بواسطة
الضغط علم زر إأافة مجموعة جرد جديدة).

 مجموعة الجرد التي يرغب المستخدم بنقل بياناتها عند اإلقفال السنوي إلم فترة محاسبية
جديدة سنة جديدة) والتي تعبر عن شخر عملية جرد يميزها عند ترميز المجموعات في
ا ة ترميز مجموعات الجرد بخيار شخر جرد).

 رقم اجلرد :يظهر رقم الجرد في هذا الحقل شلياً ،حيث يمنح النظام عمليات الجرد الشهري أرقاماً تسلسلية.109
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 الداريخ :يظهر في هذا الحقل شلياً تاريال اليوم مع إمكانية تعديله. -املسدخد  :يظهر في هذا الحقل اسم المستخدم.

 مركز الدكلفة :يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز التكلفة الذي سيتأار بنتائ الجرد خاصة عندما يتم إنزال نتيجةالجرد في ا ة تسوية المخزون إلجراء التسويات المخزنية والمحاسبية لألصناف الزائدة والناقصة إن وجدت.

 طريقة اجلرد :يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة عرض بيانات األصناف التي سيتم إدخال بيانات الجرد الخابها في الشا ة حيث يتم تحديد واحد من الخيارات التالية:


آيل (حسب اخليارات) :يتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإنزال بيانات األصناف في الشا ة
بطريقة شلية تستخدم فيها معايير للبحث ،فبمجرد تحديد هذا الخيار تظهر حقول القسم الخا

بمعايير البحث

مفعلة وبالتالي يتم استخدامها لتسهيل عملية إنزال بيانات األصناف في الشا ة.



يدوي :يتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإدخال بيانات األصناف في الشا ة بطريقة يدوية،
فبمجرد تحديد هذا الخيار تظهر حقول القسم الخا

بمجال البحث غير مفعلة وبالتالي ال يمكن استخدامها

بينما يظهر حقل الصنف في عمود رقم الصنف في الجدول فعال.



جهاز كفي :يتم تحديد هذا الخيار إذا كانغ عملية الجرد ستتم بواسطة تطبيح متخصص في عملية الجرد



من اكسل :يتم تحديد هذا الخيار إذا كانغ بيانات الجرد سيتم استيرادها من اكسل بحسب الشروم التي تظهر

كتطبيقات الموبايل وغيرها.

في الرسالة التالية:

 نوع اجلرد :يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الجرد بواحد من الخيارات المتاحة وهي علم النحو التالي:

شهري :يتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بالجرد لشهر محدد ،ويتم تحديد الشهر في حقل



فرتي :يتم تحديد هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بالجرد لفترة محصورة بين تاريخين يتم تحديد التاريخين

الشهر.

في الحقول المخصصة لهما.

 البيان :يستخدم هذا الحقل إلدخال بيان العملية.ً
ثانيا :معايري البحث
يسددتخدم القسددم الخددا

بمعددايير البحددث فددي حالددة تحديددد طريقددة عددرض البيانددات شلددي) ،ويسددتخدم لفلت درة وحصددر بيانددات

األصناف التي يرغب المستخدم إن ازلها في الشا ة بغرض إدخال بيانات جردها:
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إدارة المخزون والجرد  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

 من اجملموعة  /إىل اجملموعة :تستخدم هذه الحقول إذا كان المستخدم يرغب بحصر إنزال أصناف تابعة لمجموعةأو لمجموعات مخزنية محددة.

 من الصنف  /إىل الصنف :تستخدم هذه الحقول إذا كان المستخدم يرغب بحصر إنزال صنف أو أصناف محددةمحصورة بين صنفين.

 من املخزن  /إىل املخزن :تستخدم هذه الحقول إذا كان المستخدم يرغب بحصر جرد أصناف مخزن أو مخازنمحددة محصورة بين مخزنين.

 إنزال البيانات :يستخدم هذا الزر لتوجيه النظام إنزال البيانات في الشا ة بحسب البيانات التي تم تحديدها فيحقول معايير البحث السابقة ،وفي حالة عدم تحديد تلك البيانات ستنزل جميع األصناف في كل المخازن.

ً
ثالثا :البيانات الدفصيلية

يتم التعامل مع البيانات التفصيلية في الجدول أسفل الشا ة علم النحو التالي:
 رقم  /اسم الصنف :تستخدم هذه الحقول بطريقتين:

الطريقة األوىل :إذا كانغ طريقة عرض البيانات شلي) ستظهر بيانات األصناف بمجرد الضغط علم زر



الطريقة الثانية :إذا كانغ طريقة عرض البيانات يدوي) ستظهر هذه الحقول فعالة وبالتالي سيقوم المستخدم

إنزال األصناف) وستظهر بحسب معايير البحث التي تم استخدامها.

بإدخال رقم الحساب يدوياً أو بالبحث عنه بواسطة .)F9
تلميح

يسمح النظام بتكرار إدخال األصناف في الشا ة.

 -تظهر بيانات الوحدة المخزنية للصنف والكمية المتوفرة شلياً في الحقول المخصصة لها.

 الكمية املدوفرة :تظهر في هذا العمود الكمية المتوفرة في المخازن دفترياً وهي الكميات المتوفرة في النظامويفترض أنها تكون موجودة في المخازن.

 اجلرد :يستخدم عمود الجرد إلدخال بيانات كميات الجرد الفعلي ،ويتم إدخال كمية الجرد اليدوي الفعلي في الخليةالتي تتقاطع مع الصنف.

 حفظ :يتم حفل البيانات بمختلف وسائل الحفل المتاحة.تلميح

 يتم استعراض بيانات الجرد الفعلي بواسطة التقرير الذي يظهر بواسطة الزر طباعة)
للتاكد من صحة بيانات الكميات المدخلة.

 يستطيع المستخدم إنزال فوارق الجرد التي تظهر بين الجرد الفعلي وبين الرصيد الدفتري
في النظام في ا ة تسوية المخزون للقيام بمعالجتها مخزنياً ومحاسبياً.
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إدارة المخزون والجرد  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

تقرير زائد وناقص اجلرد

االسدخدا  :تستخدم ا ة تقرير زائد وناقص الجرد بغرض استعراض نتيجة الجرد وما ترتب عليه من زيادة أو نقص في

المخازن بين الكميات الدفترية والكميات الفعلية ،ويمكن استعراض تقرير بزيادة الجرد أو بنقص الجرد كالً علم حدة أو
تقرير للزيادة والنقص معاً ،ويستفاد من هذا التقرير اتخاذ الق اررات واإلجراءات الالزمة لمعالجة الفوارق إن وجدت ودراسة

األسباب التي أدت إليها ومن ام اتخاذ الق اررات المناسبة لمعالجة تلك الفوارق.

طريقة اسدخدا الشاشة

 نوع الدقرير :يتم تحديد نوع التقرير المطلوب بتحديد أحد الخيارات التالية:

زائد اجلرد :يتم تحديد هذه الخلية في حالة رغبة المستخدم استعراض تقرير بزائد الجرد ،ويقصد ب ازئد الجرد



ناقص اجلرد :يتم تحديد هذه الخلية في حالة رغبة المستخدم استعراض تقرير بناقص الجرد ،ويقصد بناقص

الكميات التي ظهرت في المخازن أكثر من الكميات المتوفرة في الرصيد الدفتري في النظام.

الجرد الكميات التي ظهرت في المخازن أقل من الكميات المتوفرة في الرصيد الدفتري في النظام.

 ترتيب الدقرير :يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة ترتيب األصناف في التقرير بحسب الخيارات المتاحة. -يتم

استخدام

باقي

الحقول بحسب حاجة

المستخدم.

 -طباعة :يتم طباعة

التقرير بواسطة أيقونة
طباعة) في

األدوات.

ريط
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إدارة المخزون والجرد  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

تقارير اجلرد الشهري

االسدخدا  :تستخدم ا ة تقارير الجرد الشهري بغرض استعراض نتيجة الجرد الذي يتم إدخاله في ا ة الجرد الشهري،
ومن خالل التقرير يمكن استعراض تقارير إما حسب رقم الجرد أو حسب مجموعة الجرد ،ويستفاد من هذا التقرير اتخاذ

الق اررات واإلجراءات الالزمة لمعالجة الفوارق إن وجدت ودراسة األسباب التي أدت إليها ومن ام اتخاذ الق اررات المناسبة

لمعالجة تلك الفوارق.

طريقة اسدخدا الشاشة

 نوع الدقرير :يتم تحديد نوع التقرير المطلوب وما إذا كان التقرير المطلوب سيتم استعراأه حسب رقم الجرد أوحسب مجموعة الجرد.

 من رقم اجلرد  /إىل رقم اجلرد :تظهر هذه الحقول في حالة استخدام نوع التقرير المطلوب حسب رقم الجرد)،ويتم فيه تحديد رقم  /أرقام الجرد الشهري المطلوب استعراأها.

 جمموعة اجلرد :يظهر هذه الحقل في حالة استخدام نوع التقرير المطلوب حسب مجموعة الجرد) ،ويتم فيه تحديدرقم مجموعة الجرد الشهري المطلوب استعراأها.

 -يتم استخدام باقي الحقول بحسب حاجة المستخدم.

 -طباعة :يتم طباعة التقرير بواسطة أيقونة طباعة) في ريط األدوات.
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