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 مقدمة
ل يمثل نظام إدارة المشتريات والموردين أحد األنظمةة الفرييةة المنونةة لنظةام المتكامة

بةةةةءجراءات الشةةةةراء سةةةةواءا  انةةةةو إجةةةةراءات  ةةةةراء فوريةةةةة أو  بةةةةهو فهةةةةو نظةةةةام يعتنةةةة 
باعتمةةةادات مدةةةتندية  ويةةةتي العمةةةل ليةةةد عبةةةر مراحةةةل لبعةةةد التهي ةةةة اله مةةةة و د ةةةا  
المةةةد هت المتمثلةةةة ببيانةةةات المةةةوردين وييانةةةات التوريةةةد وتير ةةةا مةةةن المةةةد هت يةةةتي 

ات ومردوداتهةةةا إصةةةدار العمليةةةات المختلفةةةة  البةةةات وأوامةةةر الشةةةراء وفةةةواتير المشةةةتري
إضةةافة إلةةت احتدةةاة تكلفةةة المشةةتريات الفوريةةة والميةةر فوريةةة   مةةا يمنةةن مةةن  ةةه  

 النظام استعراض تقارير المشتريات المختلفة.
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الفصل األول 
 تهيئة املشرتيات
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 مقدمة
قصد بالتهي ة اإلجراءات الت  يقوم بها المدتخدم قبةل العمةل علةت نظةام المشةتريات ي

ه  إجراءات مهمة ويجب استخدامها بدقة لما يترتب عليها من آثار فة  والموردين ف
 ا ات النظام  وتتمثل تلك اإلجراءات بالخيارات الخاصة بنظام المشتريات وترمية  

 األنواع المدتخدمة  أنواع الموردين.
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 اخليارات
ائص المناسةةبة للمنشةةأة مةةن بةةين تدةةتخدم  ا ةةة الخيةةارات بمةةرض تحديةةد الخيةةار المناسةةب والميةة ات والخصةة :االستتدادا 

سةةب الخيةةارات المتاحةةة  وتعتبةةر مةةن أ ةةي الشا ةةات فةة  النظةةام ويالتةةال  يجةةب علةةت مةةدير النظةةام بالمنشةةأة تحديةةد الخيةةار المنا
 بدقة نظراا لمةا يترتةب عليةد مةن تةأثيرات فة  الشا ةات المعنيةة فة  مختلةن أقدةام النظةام  اصةة وأن بعة  تلةك الخيةارات ا

لخيةةار اأثنةةاء العمةةل علةةت النظةةام  ةةه  الفتةةرة الفعالةةة  وا يمنةةن تحديةةد الخيةةار المناسةةب إا بعةةد معرفةةة معنةةت  يمنةةن تعةةديلها
 والتأثيرات الت  ستترتب علت تحديده من عدمد.

 
 الكميات اجملانية

فةةة  فةةةواتير  تدةةةتخدم  يةةةارات الكميةةةات المجانيةةةة بمةةةرض تحديةةةد الاريقةةةة والخيةةةار المناسةةةب للتعامةةةل مةةة  الكميةةةات المجانيةةةة
المشةةتريات مةةن حيةةر تةةاثير تلةةك الكميةةات علةةت تكةةاليح األصةةنال وعلةةت الحدةةابات والمخةةا ن  ويةةت  النظةةام للمنشةةأة تحديةةد 

 الاريقة المناسبة للمنشأة من بين الارق التالية:
 تيتي تحديد  ذا الخيار عندما ترتب المنشأة بتو ي  تكلفة  راء الصنن عل :تؤثر على الدكلفة بدافيضها -

د ( وحدة من أح100الكميات الت  تي  رائها وعلت الكميات المجانية  فءذا افترضنا أن المنشأة قامو بشراء )
 ( وحدات  ميات مجانية فءند عند تحديد  ذا الخيار سيقوم النظام بقدمة تكلفة الة10األصنال وحصلو علت )

رائها  و ( ريةا  فءن تكلفة الكمية الت   11دة )( وحدة  فءذا  ان سعر الوح110( وحدة الت  تي  رائها علت )100)
يقوم ست اند ( ريةا  وسيقوم النظام بقدمة  ذا المبلغ علت الكمية الت  تي  رائها وعلت الكمية المجانية بمعن1.100)

حديد (  ومما سبق نهحظ أن ت10( وحدات وعةليد فءن تكلفة الوحدة الواحدة  و )110( رةيا  علت )1.100بقدمة )
 ( ريةا .10( إلت )11ذا الخيار قد  ف  تكلفة الوحدة الواحدة من ) 
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 الصنن يتي تحديد  ذا الخيار عندما ا ترتب المنشأة أن تؤثر الكميات المجانية علت تكلفة  :تدخل كإيراد -
الكميات الت   لبموجب تحديد  ذا الخيار سيقوم النظام بتوريد الكميات الت  تي  رائها والكميات المجانية بنفس تكلفة

 تكلفة الكميات المجانية  ءيراد. إثباتوسيتي   رائها تي 
 تلميح

بموجب استخدام  ذا الخيار يتي تحديد حدةاة إيةرادات الكميةات المجانيةة فة   ا ةة 
 بيانات المجموعات المخ نية ف  نظام المخا ن حقل )مشتريات الكميات المجانية(.

 الدافيض يف املشرتيات الفورية
  يارات التخفي  ف  المشتريات الفورية بمرض تحديد الاريقة والخيةار المناسةب للتعامةل مة  التخفةي  فة  فةواتير تدتخدم

التخفةةي  علةت تكةةاليح األصةةنال وعلةت الحدةةابات  ويةةت  النظةام للمنشةةأة تحديةةد إحةةد   تةةأثيرالمشةتريات الفوريةةة مةةن حيةر 
 الارق التالية:

حصل  ذا الخيار إذا  انو المنشأة ترتب بأن يؤثر التخفي  الذي ت يتي تحديد :تؤثر على الدكلفة بدافيضها -
كلفة عليد المنشأة ف  المشتريات الفورية علت تكلفة الصنن  لبموجب تحديد  ذا الخيار سيقوم النظام بتخفي  ت
اء بشر الصنن بمقدار التخفي  الذي تحصل عليد ف  فواتير المشتريات الفورية  فءذا افترضنا أن المنشأة قامو 

( فءن تكلفة الصنن ف  حالة تحديد 10%( ريةا  للوحدة الواحدة وحصلو علت تخفي  بمقدار )100صنن بمبلغ )
 .( ريةا  مما يعن  أن النظام قام بتخفي  تكلفة الصنن بمقدار التخفي  ف  الفاتورة90 ذا الخيار ستكون )

نشأة ف  تب بأن يؤثر التخفي  الذي تحصل عليد الميتي تحديد  ذا الخيار إذا  انو المنشأة ا تر  :تدخل كإيراد -
المشتريات الفورية علت تكلفة الصنن وترتب بأن يحتدب التخفي   ءيراد وتبقت تكلفة الصنن  ما    قبل 

لذي التخفي   لبموجب تحديد  ذا الخيار سيقوم النظام بءضافة قيمة التخفي   ءيراد ف  حداة الخصي المنتدب ا
صنن   ة بيانات المجموعات المخ نية ف  نظام المخا ن  فءذا افترضنا أن المنشأة قامو بشراءيتي تحديده ف   ا

( فءن تكلفة الصنن ف  حالة تحديد  ذا 10%( ريةا  للوحدة الواحدة وحصلو علت تخفي  بمقدار )100بمبلغ )
 ( ريةا   ءيراد.10( ريةا  وسيتي توريد )100الخيار ستبقت )

 ان اجلمركياسدادا  تفاصيل البي
لمنشةأة يتي تحديد  ذا الخيار إذا  انو المنشأة ترتب بتدوين تفاصيل البيان الجمر   ف  المشةتريات الخارجيةة  فةءذا  انةو ا

 ة  (  ويترتةب علةت  ةذا التحديةد  هةور  ر تفاصةيل البيةان الجمر ترتب بذلك يقوم المدتخدم بتحديةد  ةذا الخيةار بء ةارة )
 لخارجية والذي يظهر بعد حفظ بيانات احتداة التكلفة.ف   ا ة تكلفة المشتريات ا
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 اسدادا  أنواع أوامر الشراء
ط أمر قديي رييتي تحديد  ذا الخيار إذا  انو المنشأة ترتب بتقديي أوامر الشراء إلت أنواع متجاندة  ويدتفاد من  ذا الت

أنواع  استخداممر الشراء  فءذا  انو المنشأة ترتب بالشراء بالنوع المناسب لد   ما يدتفاد منها إصدار تقارير بحدب نوع أ
اع أوامر (  ويترتب علت  ذا التحديد  هور  ا ة أنو ف  أوامر الشراء يقوم مدير النظام بتحديد  ذا الخيار بء ارة )

ظام ات النليالشراء ف  مد هت النظام يتي من  هلها ترمي  أنواع أوامر الشراء   ما يظهر ف   ا ة أوامر الشراء ف  عم
 حقل يدتخدم لتحديد النوع.

 إصدار قيد يومية أو سند صرف وترحيلها من شاشة أذن الدوريد
 انتقا ايتي تحديد  ذا الخيار إذا  انو المنشأة ترتب بمن  المدتخدمين الذين يعملون علت  ا ة أذن التوريد صهحية 

اص ة الحدابات بمرض إصدار قيد يومية أو سند صرل الخإلت  ا ة قيود اليومية أو  ا ة سندات الصرل ف  نظام إدار 
ويترتب  ( ) بااعتماد  فءذا  انو المنشأة ترتب من  مدتخدميها  ذه المي ة يقوم مدير النظام بتحديد  ذا الخيار بء ارة

و ا ات التوريد من  هلد يمنن فت   ا ات قيود اليومية وسندات الصرل  إذنعلت  ذا التحديد  هور  ر ف   ا ة 
 الترحيل.

 إظهار زر فدح االعدماد يف شاشة احدساب تكلفة املشرتيات
  مدتندي فااعتماد ال إقفا يتي تحديد  ذا الخيار إذا  انو المنشأة ترتب بمن  المدتخدمين صهحية التراج  عن عملية 

ت لمشترياء اعتماد احتداة تكلفة ا ا ة احتداة تكلفة المشتريات  فءذا  انو المنشأة ترتب من  مدتخدميها صهحية إلما
ت  ذا (  ويترتب علسواءا  انو مشتريات  ارجية أو مشتريات محلية يقوم مدير النظام بتحديد  ذا الخيار بء ارة )

د التحديد  هور  ر ف   ا ت  احتداة تكلفة المشتريات يظهر بمجرد اعتماد ااحتداة من  هلد يمنن إلماء اعتما
 تريات    يتمنن من إجراء أية تعديهت ف  ااعتماد.احتداة تكلفة المش

 ربط الصنف مبورد واحد
ية ف  عمل يتي تحديد  ذا الخيار إذا  انو المنشأة ترتب بريط أحد األصنال بمورد واحد فقط ينون لهذا المورد األولوية

د ام بتحديمورد واحد يقوم مدير النظ انو المنشأة ترتب ريط الصنن ب آ ر  فءذا راء الصنن م  إمنانية توريده من مورد 
ا بمورد (  ويترتب علت  ذا التحديد أن النظام لن يدم  بريط الصنن ف   ا ة بيانات التوريد إ ذا الخيار بء ارة )

تاحاا واحد فقط  م  إمنانية توريد الصنن ف   ا ات العمليات من أي مورد آ ر تير مرتبط  أما عدم التحديد سينون م
 نن بأكثر من مورد.لريط الص

 عد  السماح بدوريد الصنف من مورد آخر
مورد  يتي تحديد  ذا الخيار إذا  انو المنشأة ترتب بريط أحد األصنال بمورد واحد م  عدم الدماح بتوريد الصنن من

من  د صننآ ر  ويرتبط تفعيل واستخدام  ذا الخيار بخيار )ريط الصنن بمورد واحد( إذ ا يمنن أن يتي احتكار توري
للصنن   انو المنشأة ترتب من  مدتخدم  النظام من إد ا  عملية توريد بالمورد  فءذامورد إا إذا  ان الصنن مرتبط 

انية إصدار (  ويترتب علت  ذا التحديد عدم إمنإذا  ان مرتبااا بمورد يقوم مدير النظام بتحديد  ذا الخيار بء ارة )
 مورد إا للمورد المرتبط بد الصنن فقط.فاتورة مشتريات للصنن المرتبط ب

 إخفاء األعمدة
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 ءذا  انف ذه الخيارات للتحني ف  إ هار بع  أعمدة  ا ة فواتير المشتريات  أعمدة المجان  والتخفي  البيان   دتخدمت
ر المالوة الخياأمام  ()المدتخدم يرتب بء فاء تلك األعمدة أو بعضها وعدم إ هار ا ف  الفاتورة يقوم بتحديد بء ارة 

 إ فائد.
 إظهار األوامر يف املشرتيات بعد اسدادامها

أم  دة مراتد ما إذا  انو المنشأة ستدم  بتكرار استخدام أوامر الشراء ف  فواتير المشتريات عيدتخدم  ذا الخيار لتحدي
 .()ا  فءذا  انو المنشأة ستدم  بذلك يقوم المدتخدم بتحديد  ذا الخيار بء ارة 

 امل مع مراكز الدكلفة يف املشرتيات الفوريةالدع
حة علت ت المتايدتخدم  ذا الخيار لتحديد طريقة التعامل م  مراك  التكلفة ف  المشتريات الفورية  ويتي تحديد أحد الخيارا

 النحو التال :
ر ية  بحيريات الفور يتي تحديد  يار )وحيد( إذا  انو المنشأة ترتب بالتعامل م  مر   تكلفة وحيد ف  المشت وحيد: -

 تورة.  الفايتي تحديد مر   تكلفة لمرة واحدة وسيتأثر  ذا المر   ف  طرف  الحر ة المدين والدائن علت مدتو  إجمال

 مشترياتيتي تحديد  يار )متعدد( إذا  انو المنشأة ترتب بالتعامل م  أكثر من مر   تكلفة ف  فاتورة ال مدعدد: -
ر   تكلفة علت مدتو   ل صنن وستتأثر  ذه المراك  بنفس القيي ف  الارل الفورية  بحير يمنن تحديد م

 المقابل.
 يف املشرتيات VATضريبة الت 

ي تحديد ف  المشتريات و يفية إد ا  مقدار الضريبة  ويت VATيدتخدم  ذا الخيار لتحديد طريقة التعامل م  ضريبة الة 
 أحد الخيارات المتاحة علت النحو التال :

  يتي تحديد  ذا الخيار إذا  انو المنشأة ترتب بالتعامل م نسبة تلقائية من الصنف: (VAT) التضريبة  -
خ ون مقدار الضريبة  ندبة تلقائية من قيمة الصنن ويحدب ما يتي تحديده ف   ا ة بيانات األصنال ف  نظام الم

  ة فواتير مشتريات فورية.وف   ذه الحالة تظهر قيمة الضريبة آلياا ف  تبويب )بيانات أ ر ( ف   ا

د ا  يتي تحديد  ذا الخيار إذا  انو المنشأة ترتب بء مبلغ إمجايل ثابت يدخل يدويًا: (VAT) ضريبة الت -
 مقدار الضريبة يدوياا ف  فواتير المشتريات الفورية علت مدتو   ل صنن.
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 أنواع أوامر الشراء
 ة رغبةة المنشةةأة تصةنيح وفةةر  أوامةر الشةراء إلةةت أوامةر متجاندةةة تدةةتخدم  ا ةة أنةواع أوامةةر الشةراء فةة  حالة :االستتدادا 

ارير وتدتخدم لترمي  أنواع األوامر الت  ترتب المنشأة باسةتخدامها فة  أوامةر الشةراء  ويدةتفاد مةن  ةذا التصةنيح إصةدار تقة
 . ا ة الخيارات علت مدتو  أوامر الشراء  ويشترط استخدام الشا ة تفعيل  يار استخدام أنواع أوامر الشراء ف 

 

 طريقة اسدادا  الشاشة
 تدتخدم الشا ة بعد النقر علت  ر إضافة علت النحو التال :

ياا م  لدلية آليظهر ف   ذا الحقل آلياا رقي النوع حير يمن  النظام أنواع أوامر الشراء أرقاماا تد رقم نوع األمر: -
 قي من قبل.إمنانية تعديل الرقي برقي آ ر بشرط عدم استخدام  ذا الر 

 يدتخدم  ذا الحقل إلد ا  اسي نوع أمر الشراء. اسم النوع: -

 يتي حفظ البيانات بواساة وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -
 تلميح

أنواع أوامر الشراء الت  يتي ترمي  ةا سةتظهر فة  حقةل )نةوع األمةر( فة   ا ةة أوامةر 
 بد.الشراء ف  عمليات النظام    يتي ريط أمر الشراء بالنوع الخاص 
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 الدنبيهات
نظام بتدتخدم  ا ة التنبيهات لتحديد سياسة المنشأة ف  طريقة الحصو  علت رسائل التنبيهات المتعلقة  :االسدادا 

 ورسائل المشتريات  حير يدتاي  المدتخدم الحصو  علت عدة رسائل تنبيد  التنبيد بتجاو  الحد األعلت لديون الموردين
تخدم بة المديتي من  ه  الشا ة أيضاا تحديد التهي ات اله مة لتلك التنبيهات  تحديد رغلتجاو  تاريخ تدديد الديون  و 

 .ف  الحصو  علت تلك التنبيهات وما إذا  ان يرتب بالحصو  عليها عند فت  النظام أو عند الخروج من النظام

 

 طريقة اسدادا  الشاشة
 هةةر بعةةد الضةةمط علةةت  ر )إعةةدادات التنبيهةةات(  مةةا فةة  الشةةنل  يةةتي تحديةةد التهي ةةات مةةن تبويةةب إعةةدادات التنبيهةةات الةةذي

 التال :
ور يدتخدم  ذا الخيار إذا  ان مدير النظام يرتب بظه الدنبيه عند الدخول إىل نظا  إدارة املشرتيات: -

نبيد ل التسائويترتب علت  ذا التحديد أند بمجرد الد و  إلت النظام تظهر ر  النظام الد و  إلت  أثناءرسائل التنبيد 
 بحدب التهي ة.

 ر رسائليدتخدم  ذا الخيار إذا  ان مدير النظام يرتب بظهو  الدنبيه عند اخلروج من نظا  إدارة املشرتيات: -
 يد بحدبويترتب علت  ذا التحديد أند بمجرد الخروج من النظام تظهر رسائل التنب النظام التنبيد عند الخروج من 

 التهي ة.

الة  هور رس تدتخدم  ذه الخيارات لتحديد ما إذا  ان مدير النظام يرتب بتكرار ف الدنبيه:تكرار الدنبيه / إيقا -
ار ار )تكر فءذا  ان يرتب بتكرار التنبيد يقوم المدتخدم بتحديد  ي واحدة التنبيد يومياا أم ينتف  بظهور ا لمرة 

 التنبيد(.

 بواساة وسائل الحفظ المتاحة. اإلعداداتيتي حفظ  حفظ: -
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 ع املوردينأنوا
تدةةتخدم  ا ةةةة أنةةواع المةةوردين التةة  يعتبةةر اسةةتخدامها ا تياريةةةاا بمةةرض تصةةنيح المةةوردين إلةةت مجموعةةةات  :االستتدادا 

ر متجاندة إما بحدب النشاط أو المناقة أو تو يعهي إلت درجات وتير ا من التصةنيفات  ومةا سةيتي ترمية ه مةن أنةواع سةتظه
 .لمورد بالنوع المناسب لدف   ا ة بيانات الموردين    يتي ريط ا

 

 طريقة اسدادا  الشاشة
 تدتخدم الشا ة بعد النقر علت  ر إضافة علت النحو التال :

  إمنانية مة آلياا يظهر ف   ذا الحقل آلياا رقي النوع حير يمن  النظام أنواع الموردين أرقاماا تدلدلي رقم نوع األمر: -
 ا الرقي من قبل.تعديل الرقي برقي آ ر بشرط عدم استخدام  ذ

 أنواع الموردين. أسماءيدتخدم  ذا الحقل إلد ا   اسم النوع: -

ن موع ج ء يدتخدم  ذا الخيار إذا  انو المنشأة ترتب بأن ينون رقي الن تضمني رقم نوع املورد يف رقم املورد: -
 وع.وعند استخدامد سيظهر رقي النوع ف   ا ة بيانات الموردين بمجرد تحديد الن المورد رقي 

 ويدتخدم إذا ( يرتبط استخدام بخيار )تضمين رقي نوع المورد ف  رقي المورد توليد رقم املورد آليًا لنوع املورد: -
يد  ة لتحدوف  حالة استخدامد ستظهر حقو  أ ر  ف  الشا آلياا كانو المنشأة ترتب بمن  الموردين أرقاماا تدلدلية 

 سياسة توليد الرقي علت النحو التال :

  لتحديد ما إذا  ان التدلدل رقم  أم حرف . الدسلسل:نوع 

 :يدتخدم إلد ا  الرقي الذي سيبدأ مند النظام من  أرقام للموردين. يبدأ الدسلسل من 

 :لتحديد طو  رقي المورد ف   ا ة بيانات الموردين. طول رقم املورد 

 ردين.المورد ف   ا ة بيانات المو لتحديد نوع الفاصلة الت  تفصل بين رقي النوع ويين رقي : نوع الفاصلة 
 يتي حفظ البيانات بواساة وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -
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الفصل الثاني 
مدخالت 
 املشرتيات
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 مقدمة
تعتبر المد هت اللبنة األساسية للعمل علت نظام المشتريات والموردين فمن  هلها 

نظةةةةام  بيانةةةةات يةةةتي ترميةةةة  البيانةةةات األساسةةةةية التةةة  يةةةةتي اسةةةتخدامها فةةةة  عمليةةةات ال
الموردين وييانات التوريد باإلضافة إلت بع  مد هت نظام  الحدابات والمخ ون 
كدليل الحدابات ومراك  التكلفة والمجموعات المخ نية وييانات األصةنال والمخةا ن 

 وتير ا من المد هت ذات العهقة.
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 بيانات املوردين
بتأمين  رمي  بيانات الموردين الذين تتعامل معهي المنشأة ويقومون تدتخدم  ا ة بيانات الموردين بمرض ت :االسدادا 

رد ة بالمو احتياجاتها من األصنال الدلعية والخدمية  ويدتفاد من ترمي  بيانات الموردين استخدامهي ف  الشا ات المعني
ي ن ومن ثد ف  نظام المخ و ف  نظام المشتريات  شا ات فواتير المشتريات وفواتير المشتريات الفورية وف  أوامر التوري

مي  مراقبة الحر ات الت  تمو علت المورد سواءا  انو حر ات توريد أو  راء أو تدديدات   ما يدتفاد من  ذا التر 
ديد يضاا تحاستعراض تقارير تفصيلية علت مدتو   ل مورد  وياإلضافة إلت ترمي  البيانات العامة للمورد ف  الشا ة يتي أ

 .سيتأثر بالعمليات الت  تتي علت المورد حداة المورد الذي

 

 طريقة اسدادا  الشاشة
 تدتخدم الشا ة بعد النقر علت  ر إضافة علت النحو التال :

لنظام اويمن   الشا ات يظهر ف   ذا الحقل رقي المورد و و الرقي الذي سيتي التعامل بد ف  مختلن  رقم املورد: -
قي ر يد آ ر وحبذا تحد قبل تعديل الرقي برقي آ ر بشرط عدم استخدام الرقي من الموردين أرقاماا تدلدلية م  إمنانية 

 من رقي حداة المورد  رقي للمورد  نوع من التوفيق والتدهيل ف  استخدام رقي المورد.

  تتي و و الحداة الذي سيتأثر بالعمليات الت المورد يدتخدم  ذا الحقل لتحديد رقي حداة  رقم حساب املورد: -
قي ر ويتي إد ا   العمليات لمورد سواءا  انو فواتير  راء أو أوامر توريد مخ ن  أو تدديدات وتير ا من علت ا

 ( عندما ينون المؤ ر وسط الحقل. F9الحداة مبا رة أو بالبحر عند بواساة )

 تلميح
يدةةةم  النظةةةام باسةةةتخدام الحدةةةاة الواحةةةد ألكثةةةر مةةةن مةةةورد  وفةةة   ةةةذه الحالةةةة سةةةيتي 

اة للمةةةورد بنةةةاءا علةةةت رقةةةي المةةةورد   مةةةا يمنةةةن اسةةةتخدام نفةةةس اسةةتعراض  شةةةن حدةةة
الحداة ف   ا ة بيانات العمهء إذا  ان المورد يتعامل م  المنشأة  مةورد وعميةل 

 ف  وقو واحد.
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 عديلد.يظهر ف   ذا الحقل آلياا اسي حداة المورد بمجرد تحديد رقي حداة المورد م  إمنانية ت االسم العربي: -

صدار إيدتخدم  ذا الحقل ف  حالة رغبة المنشأة تحديد حد أعلت للدين بحير يمن  النظام  دين:احلد األعلى لل -
 فواتير  راء من المورد إذا بلغ الدين الحد الذي سيتي تحديده ف   ذا الحقل.

وان العننة و تدتخدم مختلن الحقو  األ ر  ف  الشا ة إلد ا  البيانات العامة للمورد  الدولة والمدي بيانات عامة: -
 وأرقام الهاتن والفاكس وتير ا من البيانات.

 يدتخدم  ذا الخيار للمورد الخاض  للضريبة  فءذا  ان المورد سيخض  للتعامل م  املورد خاضع للضريبة: -
يد أن أية (  ويترتب علت  ذا التحد( يقوم المدتخدم بتحديد  ذا الخيار بء ارة )vatضريبة القيمة المضافة الة )

 سيتي إصدار ا لهذا المورد سينون من اله م استخدام ضريبة القيمة المضافة. فاتورة

خلية لن تدتخدم  ذه الخلية ف  حالة رغبة المدتخدم إيقال التعامل م  المورد  لبمجرد تحديد ال إيقاف املورد: -
 يدتاي  المدتخدم التعامل م  المورد ف  مختلن  ا ات النظام.

 ساة وسائل الحفظ المتاحة.يتي حفظ البيانات بوا حفظ: -
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 بيانات الدوريد
 تدتخدم  ا ة بيانات التوريد بمرض ريط الصنن بمورد أو بأكثر من مورد  ما تدتخدم لريط أكثر من :االسدادا 

ن صنن بمورد واحد أو أكثر  ويتي ريط الصنن بمورد  تدهيل للمدتخدم ف  التعامل م  الصنن نظراا لشراء الصنن م
اء قرار  ر  متكررة أو ف  حالة احتكار توريد الصنن من قبل مورد واحد   ما يمنن أن يدتفاد منها ف  اتخاذالمورد بصورة 

 الصنن من المورد  فف  حالة ريط الصنن بأكثر من مورد سيتي أيضاا تحديد سعر  راء الصنن من  ل مورد علت حدة
 .رار الشراءويالتال  سيقوم متخذ القرار بمقارنة األسعار ومن ثي اتخاذ ق

 

 طريقة اسدادا  الشاشة
 تدتخدم الشا ة بعد النقر علت  ر إضافة علت النحو التال :

لارق يدتخدم  ذا الحقل لتحديد طريقة ريط الصنن بالمورد حير يمنن استخدام إحد  ا طريقة إدخال البيانات: -
 التالية:

 :واحد بمورد أو بأكثر من مورد.يتي تحديد  ذا الخيار عند رغبة المدتخدم ريط صنن  حسب املورد 

 :يتي تحديد  ذا الخيار عند رغبة المدتخدم ريط صنن أو أكثر من صنن بمورد واحد فقط. حسب الصنف 

بحر أو بال يدتخدم  ذا الحقل لتحديد المورد الذي سيتي ريط الصنن بد  ويتي إد ا  رقي المورد مبا رة رقم املورد: -
 (.F9عند بواساة )

لدابق الحقل الذي يظهر ف  حالة تحديد  يار )حدب المورد( ف  حقل )طريقة إد ا  البيانات( ا يدتخدم  ذا إىل: -
 لحصر الموردين الذين سيتي ريط الصنن بهي.

 ويتي إد ا  رقي الصنن مبا رة أو بالمورد يدتخدم  ذا الحقل لتحديد الصنن الذي سيتي رياد  رقم الصنف: -
 (.F9بالبحر عند بواساة )

دابق م  ذا الحقل الذي يظهر ف  حالة تحديد  يار )حدب الصنن( ف  حقل )طريقة إد ا  البيانات( اليدتخد إىل: -
 لحصر األصنال الت  سيتي رياها بالمورد.
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 يدتخدم  ذا الحقل لتحديد العملة الت  يتي بها  راء الصنن من المورد. العملة: -

بمجرد لانات األصنال الت  سيتي رياها بالموردين  يدتخدم  ذا ال ر لتوجيد النظام إن ا  بي إنزال البيانات: -
 الضمط علت ال ر تظهر البيانات بحدب ما تي تحديده ف  الخيارات الدابقة.

 يدتخدم عمود الدعر إلد ا  سعر الصنن علت مدتو   ل مورد. السعر: -

 يتي حفظ البيانات بواساة وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -
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الفصل الثالث 
عمليات 
 تاملشرتيا
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 مقدمة
يقصةةةد بعمليةةةات المشةةةتريات عمليةةةات الشةةةراء التةةة  ينفةةةذ ا المدةةةتخدمون بعةةةد التهي ةةةة 
وترمي  المد هت و   عمليات متراباة ليما بينها وذات تدلدةل مرحلة  حيةر تبةدأ 
تلةةةك المراحةةةل بعةةةروض األسةةةعار المقدمةةةة مةةةن المةةةوردين ثةةةي مرحلتةةة  طلبةةةات الشةةةراء 

دار فةةةةةواتير الشةةةةةراء واحتدةةةةةاة تكةةةةةاليح وأوامةةةةةر الشةةةةةراء ومةةةةةن ثةةةةةي تةةةةةأت  مرحلةةةةةة إصةةةةة
المشةةةتريات المحليةةةة والخارجيةةةة وأ يةةةراا فةةةواتير مةةةردود مشةةةتريات مةةة  إمنانيةةةة إصةةةدار 

 فواتير مشتريات مبا رة بدون تنفيذ العمليات الدابقة لها.
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 عروض األسعار
ين  ار المقدمة من الموردتدتخدم  ا ة عروض األسعار ف  حالة رغبة المدتخدم التعامل م  عروض األسع :االسدادا 

وتدتخدم بمرض إد ا  بيانات عروض األسعار حير يتي إد ا  بيانات  ل عرض سعر علت حدة   ما يمنن من  ه  
لشحن االشا ة ريط طلبات العمهء الت  يتي إصدار ا ف  نظام العمهء بعروض اسعار الموردين ف  حالة استخدام نظام 

اء ت طلب العميل وتحويلها إلت أكثر من عرض سعر بحدب الموردين الذين سيتي الشر والتصدير حير يمنن إن ا  بيانا
 .منهي  ويدتفاد من إد ا  بيانات عروض األسعار الحصو  علت مقارنة بين عروض األسعار المقدمة من الموردين

 

 طريقة اسدادا  الشاشة
 تدتخدم الشا ة بعد النقر علت  ر إضافة علت النحو التال :

 تاريخ العملية. –ياا آل -يظهر ف   ذا الحقل  يخ:الدار -

 أرقاماا  األسعار عروض النظام يمن  يرح  الدعر عرض عملية رقي – آلياا  -يظهر ف   ذا الحقل  الرقم: -
 .تدلدلية

 يدتخدم  ذا الحقل لتحديد عملة عرض الدعر. العملة: -

 يدتخدم  ذا الحقل لتحديد المورد الذي قدم عرض الدعر. املورد: -

ال يدتخدم  ذا الحقل لتحديد العميل  و و العميل الذي تقدم للمنشأة بالب ت ويده ببع  األصن رقم العميل: -
 ويموجب  ذا الالب طلبو المنشأة من الموردين عروض سعر بتلك األصنال.

ء مهيدتخدم  ذا الحقل لتحديد رقي طلب العميل  و و الالب الذي تي إصداره من  ا ة طلبات الع رقم الطلب: -
 ف  نظام المبيعات.

يدتخدم  ذا ال ر بمرض استعراض قائمة طلبات العميل  لبمجرد الضمط علت  ذا ال ر تظهر  عرض الطلبات: -
 قائمة بالبات العميل الذي تي تحديده ف  حقل )رقي العميل( الدابق.

 بمجرد تحديد طلب العميل تظهر بيانات الالب ف  الجدو  أسفل الشا ة. -



 

 
فهرس 
  العودة للفهرس المحتويات

21 

  دليل المستخدم – 5بالس  المتكاملظام ن -إدارة المشتريات والموردين 

 دم التحني بتلك البيانات حير يمنن تعديل الكميات أو استثناء بع  األصنال بحذفها.يدتاي  المدتخ -
 يدتخدم  ذا العمود لتحديد سعر الوحدة الواحدة بحدب عرض الدعر المقدم من المورد. السعر: -

 يدتخدم  ذا العمود الذي يعد استخدامد ا تيارياا لتحديد تاريخ تدليي الصنن. تاريخ الدسليم: -
حدب ما ورد ف  عرض ب -صو  علت تخفي  ف  حالة الح -يتي إد ا  قيمة أو ندبة التخفي   :الدافيض -

 سعر المورد.

يدتخدم  ذا الحقل لتحديد مدة سريان صهحية عرض الدعر ف  حالة تحديد مدة  مدة صالحية العرض: -
 لصهحية عرض الدعر من المورد.

رغبة المدتخدم استيراد بيانات عرض الدعر من ملن يدتخدم  ذا ال ر ف  حالة  :األكسلالعرض من  إحضار -
  ان  وفاكدل حير يمنن استيراد البيانات األساسية لعرض الدعر المتمثلة برقي واسي الصنن والكمية والدعر والبي

تير مرم  ف  النظام يتي إضافتد إلت بيانات األصنال بواساة  ا ة  األكدلحالة وجود صنن جديد ف  ملن 
  لهذا المرض.جديدة مخصصة 

 يتي حفظ البيانات بمختلن وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -
 تلميح

يدتاي  المدتخدم من  ه  استخدام  ا ة مقارنة عروض األسعار الحصو  علت 
مقارنةةة بةةين مختلةةن عةةروض األسةةعار المقدمةةة مةةن المةةوردين بمةةرض المدةةاعدة فةة  

 اتخاذ قرار الشراء.
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 مقارنة عروض األسعار
   دتخدم  ا ة مقارنة عروض األسعار بمرض إجراء مقارنة بين عروض األسعار المقدمة من الموردين و ت :االسدادا 

ت العروض الت  تي إد الها ف   ا ة عروض األسعار  حير يمنن استعراض مقارنة بين عروض األسعار بناءا علت طلبا
 .اتخاذ قرار الشراءالعمهء  ويدتفاد من تلك المقارنة مداعدة المد ولين ف  المنشأة ف  

 
 طريقة اسدادا  الشاشة

 تدتخدم الشا ة بعد النقر علت  ر إضافة علت النحو التال :
حير يمن  النظام تلك العمليات أرقاماا  األسعار عروض  رقي عملية مقارنة –لياا آ -يظهر ف   ذا الحقل  الرقم: -

 تدلدلية.

 .ليةالعم تاريخ – آلياا  -يظهر ف   ذا الحقل  الداريخ: -

وض يدتخدم  ذا الحقل لتحديد رقي طلب العميل الذي يرتب المدتخدم بءجراء مقارنة بين عر  رقم طلب العميل: -
 (.F9األسعار الخاصة بهذا الالب  ويتي تحديد الالب مبا رة أو بالبحر عند بواساة )

 تلميح
يمنةةن ترميةة  المنشةةأة  عميةةل بمةةرض إجةةراء مقارنةةات لعةةروض األسةةعار التةة  تالبهةةا 
المنشأة مبا رة من الموردين  و   احتياجات المنشأة من الدل  بدون أن ينون لتلك 

 الدل  طلب من العمهء. 
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 .بمجرد تحديد رقي طلب العميل تظهر ف  الشا ة جمي  عروض األسعار المرتباة بذلك الالب

 
 تدتخدم  لية )اعتماد( بمرض تحديد عرض الدعر المناسب. اعدماد: -

 لبيانات بمختلن وسائل الحفظ المتاحة.يتي حفظ ا حفظ: -
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 طلبات الشراء
ر طلب تدتخدم  ا ة طلبات الشراء الت  يعتبر استخدامها ا تيارياا بمرض إصدار طلبات  راء سل   ويعتب :االسدادا 

راء أمين  تالشراء إجراءا أولياا يتقدم بد أمين المخ ن أو أي  خص آ ر معن  بعملية الشراء للجهات المعنية بالمنشأة ل
 .الدل  والمواد الت  نفدت أو قاريو علت النفاد ف  المخا ن 

 

 طريقة اسدادا  الشاشة
 البيانات األساسيةأوالً: 

 تدتخدم الشا ة بعد النقر علت  ر إضافة علت النحو التال :
 اماا تدلدلية علتحير يمن  النظام طلبات الشراء أرق الشراء رقي طلب  –آلياا  -يظهر ف   ذا الحقل  رقم الطلب: -

 مدتو   ل مخ ن.

 .لعمليةا تاريخ –آلياا  -يظهر ف   ذا الحقل  الداريخ: -

د لبحر عنيدتخدم  ذا الحقل لتحديد المورد الذي سيتي مند الشراء  ويتي تحديد المورد مبا رة أو با رقم املورد: -
 (.F9بواساة )

لعمهت شراء م  العلي بأن العمهت الت  تظهر    ايدتخدم  ذا الحقل لتحديد العملة الت  سيتي بها ال العملة: -
 المرتباة بحداة المورد.

 يدتخدم  ذا الحقل لتحديد المخ ن الذي سيتقدم بالب الشراء. رقم املازن: -

ميل يدتخدم  ذا الحقل لتحديد العميل ف  حالة ما ينون طلب الشراء مرتبط بعميل  بمعنت أن الع رقم العميل: -
ب  راء أصنال ونظراا لعدم توفر الكميات المالوية ف  مخا ن المنشأة يضار أمين المخ ن بالتقدم للمنشأة بشراء 

 لتماية احتياجات العميل.

 اء.يدتخدم  ذا الحقل لتحديد مر   التكلفة الذي سيتي تحميلد بالمبلغ إذا تمو عملية الشر  مركز الدكلفة: -
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ة  ة المدتخدم تحرير طلب  راء بموجب فاتورة أولييدتخدم  ذا الحقل ف  حالة رغب رقم الفاتورة األولية: -
انية ويدتخدم  نوع من التدهيل للمدتخدم لبموجبد يمنن إن ا  بيانات فاتورة أولية لعميل ف  طلب  راء م  إمن

    تعديل تلك البيانات.

ن يدتخدم  ذا الحقل ف  حالة إصدار طلب  راء بناءا علت عرض سعر مورد  فءذا  ا رقم عرض السعر: -
المدتخدم يرتب بتحرير طلب  راء بناء علت عرض سعر يقوم بءد ا  رقي عرض الدعر مبا رة أو بالبحر عند 

 (  ويتي تحديد رقي عرض الدعر بعد تحديد المورد  ون عروض األسعار مرتباة بالموردين.F9بواساة )

 البيانات الدفصيليةثانيًا: 
 ت  سيتي طلب  رائها. يدتخدم الجدو  أسفل الشا ة لتحديد األصنال ال

عند  يدتخدم  ذا العمود لتحديد الصنن المالوة  رائد  ويتي إد ا  رقي الصنن مبا رة أو بالبحر رقم الصنف: -
 (  ويمجرد تحديد الرقي يظهر اسي الصنن ف  العمود المخصص لد.F9بواساة )

 تلميح
وجةةب فةةاتورة تظهةةر األصةةنال آليةةاا مةة  إمنانيةةة تعةةديلها إذا تةةي إصةةدار طلةةب  ةةراء بم

 أولية أو عرض سعر.
 يدتخدم  ذا العمود إلد ا  البيان التفصيل . البيان: -

 يدتخدم  ذا العمود إلد ا  الكمية المالوة  رائها. الكمية: -

يدتخدم  ذ العمود لتحديد الدعر األول  للصنن  ويمنن ااستر اد بآ ر سعر  راء للمورد  وليس  السعر: -
 تخدام.لنهائ  حير يمنن تعديل  ذا الدعر ف  الشا ات الت  تل   ذه الشا ة بااسبالضرورة أن ينون  و الدعر ا

 الدعر.× يظهر ف   ذا العمود إجمال  قيمة الصنن و و يبار عن حاصل ضرة الكمية  اإلمجايل: -

 يظهر ف   ذا الحقل آلياا الكمية المتوفرة من الصنن ف  المخ ن. الكمية املدوفرة: -

صنال  ذه الخلية ف  حالة استخدام نظام الشحن فقط بمرض تأكيد المورد علت بيانات األ تدتخدم تأكيد املورد: -
إذا تي  يعنس طلب الشراء ف  أمر الشراء إا أنف  الالب من حير توفر الكميات والموافقة علت الدعر  وا يمنن 

 تأكيد المورد.

 يتي حفظ البيانات بمختلن وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -
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 شراءأوامر ال
اء  وف  تدتخدم  ا ة أوامر الشراء الت  يعتبر استخدامها ا تيارياا بمرض إصدار أمر الموافقة علت الشر  :االسدادا 

 .الوقو الذي يمنن ليد إصدار أمر  راء بناءا علت طلب  راء يمنن أيضاا إصدار أمر  راء مبا رة بدون طلب

 

 طريقة اسدادا  الشاشة
 البيانات األساسيةأوالً: 

 تدتخدم الشا ة بعد النقر علت  ر إضافة علت النحو التال :
 .تدلدلية أرقاماا  الشراء أوامر النظام يمن  يرح  الشراء أمر رقي – آلياا  -يظهر ف   ذا الحقل  رقم األمر: -

 .العملية تاريخ – آلياا  -يظهر ف   ذا الحقل  الداريخ: -

د لبحر عنسيتي مند الشراء  ويتي تحديد المورد مبا رة أو با يدتخدم  ذا الحقل لتحديد المورد الذي رقم املورد: -
 (.F9بواساة )

لعمهت يدتخدم  ذا الحقل لتحديد العملة الت  سيتي بها الشراء م  العلي بأن العمهت الت  تظهر    ا العملة: -
 المرتباة بحداة المورد.

 ر الشراء مرتبط بعميل.يدتخدم  ذا الحقل لتحديد العميل ف  حالة ما ينون أم رقم العميل: -

 اء.يدتخدم  ذا الحقل لتحديد مر   التكلفة الذي سيتي تحميلد بالمبلغ إذا تمو عملية الشر  مركز الدكلفة: -

دم ة  ويدتخيدتخدم  ذا الحقل ف  حالة رغبة المدتخدم تحرير أمر  راء بموجب فاتورة أولي رقم الفاتورة األولية: -
ديل نية تعيمنن إن ا  بيانات فاتورة أولية لعميل مورد ف  أمر الشراء م  إمنا كنوع من التدهيل للمدتخدم لبموجبد

 تلك البيانات.

رتب ييدتخدم  ذا الحقل ف  حالة إصدار أمر  راء بناءا علت طلب  راء  فءذا  ان المدتخدم : رقم طلب الشراء -
 (.F9و بالبحر عند بواساة )بتحرير أمر  راء بناء علت طلب  راء يقوم بءد ا  رقي طلب الشراء مبا رة أ
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 البيانات الدفصيليةثانيًا: 
 يدتخدم الجدو  أسفل الشا ة لتحديد األصنال الت  سيتي توجيد األمر بشرائها. 

ا رة يدتخدم  ذا العمود لتحديد الصنن الذي تمو الموافقة علت  رائد  ويتي إد ا  رقي الصنن مب :كود الوحدة -
 جرد تحديد الرقي يظهر اسي الصنن ف  العمود المخصص لد.(  ويمF9أو بالبحر عند بواساة )

حدب ما تي ترمي ه  صنن وحدة قياو واحدةإذا  ان لل وحدة قياو الصنن –ياا آل –ظهر ف   ذا الحقل ت الوحدة: -
 ءذا لي  أما إذا  ان للصنن أكثر من وحدة قياو ستظهر وحدة الشراء اافتراضية آلياا فف   ا ة بيانات األصنال

ار جد وحدة  راء افتراضية فءند بمجرد اانتقا  من حقل الصنن ستظهر  ا ة جانبية بوحدات قياو الصنن يختيو 
   تظهرالمدتخدم الوحدة الت  سيتي التوريد بها  وف  جمي  األحوا  يمنن تميير وحدة القياو من نفس الشا ة الت

 .( عندما ينون المؤ ر ف  حقل الوحدةF9بواساة )

 خدم  ذا العمود إلد ا  البيان التفصيل .يدت البيان: -

 يدتخدم  ذا العمود إلد ا  الكمية الت  تي األمر بشرائها. الكمية: -

يدتخدم  ذ العمود لتحديد الدعر األول  للصنن  ويمنن ااستر اد بآ ر سعر  راء للمورد  وليس  السعر: -
 خدام.  الشا ات الت  تل   ذه الشا ة بااستبالضرورة أن ينون  و الدعر النهائ  حير يمنن تعديل  ذا الدعر ف

 الدعر.× يظهر ف   ذا العمود إجمال  قيمة الصنن و و يبار عن حاصل ضرة الكمية  اإلمجايل: -

 تلميح
تظهةةر األصةةنال مةة  مختلةةن البيانةةات فةة  الجةةدو  آليةةاا مةة  إمنانيةةة تعةةديلها إذا تةةي 

 إصدار أمر  راء بموجب فاتورة أولية أو طلب  راء.
 يتي حفظ البيانات بمختلن وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -
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 املشرتيات الفورية فواتري
من  تدتخدم  ا ة فواتير المشتريات الفورية بمرض إصدار فواتير المشتريات لألصنال الت  يتي  رائها :االسدادا 

ال بع  األيباء الت  تضالدوق المحلية و   األصنال الت  ف  المالب ما تكون تكلفتها معلومة ومعروفة م  إضافة 
ده من تي توريإلت التكلفة  وقد سبق معنا أن توريد األصنال الت  تكلفتها معروفة وا توجد أية أيباء تضال إلت التكلفة ي

نظام   ا ة أوامر التوريد المخ ن  ف  نظام المخ ون  أما إذا تي إضافة أيباء إلت التكلفة فيتي التوريد من  ا ات
 فواتير  انو األيباء متعددة ويموجب فت  اعتماد مدتندي و اوات  راء متعددة فيتي التوريد من  ا ة المشتريات  فءذا

ص  ذه المشتريات  أما إذا  انو األيباء معلومة و رقي واحد فيتي التوريد من  ذه الشا ة  والمرض الرئيد  من تخصي
 ي تو ي  األيباء علت أصنال الفاتورة بشنل آل الشا ة  و تو ي  األيباء اإلضالية علت مختلن األصنال حير يت

فتها داة تكلبحدب ندبة إجمال  قيمة الصنن من إجمال  قيمة الفاتورة وتورد األصنال إلت المخا ن تلقائياا بناءا علت احت
 .النهائية

 

 طريقة اسدادا  الشاشة
 البيانات األساسيةأوالً: 

 لنحو التال :تدتخدم الشا ة بعد النقر علت  ر إضافة علت ا
إحد   يدتخدم  ذا الحقل لتحديد الاريقة الت  سيتي بها تدديد قيمة المشتريات حير يمنن تحديد طريقة الدفع: -

 طرق الدف  التالية:

 :د  ذه ويموجب تحدي الصندوق يتي تحديد طريقة الدف  )نقداا( ف  حالة دف  قيمة المشتريات نقداا من  نقدًا
   ( يتي ليد تحديد الصندوق الذي سيتي مند صرل قيمة الفاتورة.الاريقة يظهر حقل )الصندوق 

 :يتي تحديد طريقة الدف  ) يك( ف  حالة دف  قيمة المشتريات بموجب  يك من البنك  ويموجب تحديد شيك 
هر  ذه الاريقة يظهر حقل )البنك( يتي ليد تحديد البنك الذي سيتي مند سحب  يك بقيمة الفاتورة   ما تظ

 ة ببيانات الشيك  رقي وقيمة الشيك.حقو   اص
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 :وق يتي تحديد طريقة الدف  ) يك ونقد( ف  حالة دف  ج ء من قيمة المشتريات نقداا من الصند شيك ونقد
 والج ء اآل ر بموجب  يك من البنك  ويموجب تحديد  ذه الاريقة يظهر حقل )الصندوق( وحقل )البنك( يتي

سيتي منهما صرل قيمة الفاتورة  إضافة إلت  هور الحقو  الخاصة فيهما تحديد الصندوق والبنك اللذان 
 الشيك.ببيانات 

 :موجب يتي تحديد طريقة الدف  )آجل( ف  حالة الشراء باآلجل وتدجيل قيمة الفاتورة لصال  المورد  وي آجل
  ة لصالحد.تحديد  ذه الاريقة يظهر حقل )المورد( يتي ليد تحديد المورد الذي سيتي تدجيل قيمة الفاتور 

 أرقاماا  الفورية الشراء فواتير النظام يمن  حير  شراءال فاتورة رقي – آلياا  -يظهر ف   ذا الحقل  رقم الفاتورة: -
 .تدلدلية

 .العملية تاريخ – آلياا  -يظهر ف   ذا الحقل  الداريخ: -

د ) يك ونقد( لتحدي يدتخدم  ذا الحقل الذي يظهر ف  حالة تحديد طريقت  الدف  )نقداا( أو رقم الصندوق: -
 (.F9الصندوق الذي سيتي مند صرل قيمة الفاتورة  ويتي تحديد رقي الصندوق مبا رة أو بالبحر عند بواساة )

نك يدتخدم  ذا الحقل الذي يظهر ف  حالة تحديد طريقت  الدف  ) يك( أو ) يك ونقد( لتحديد الب رقم البنك: -
 (.F9يد رقي البنك مبا رة أو بالبحر عند بواساة )الذي سيتي مند صرل قيمة الفاتورة  ويتي تحد

اء ند الشر ميدتخدم  ذا الحقل الذي يظهر ف  حالة تحديد طريقة الدف  )آجل( لتحديد المورد الذي سيتي  رقم املورد: -
 (.F9وسيتي قيد قيمة الفاتورة لصالحد  ويتي تحديد رقي المورد مبا رة أو بالبحر عند بواساة )

لعمهت  ذا الحقل لتحديد العملة الت  سيتي بها الشراء م  العلي بأن العمهت الت  تظهر    ايدتخدم  العملة: -
 المرتباة بحداة الصندوق أو البنك أو المورد.

ت خدامد عليدتخدم  ذا الحقل لتحديد مر   التكلفة الذي سيتي تحميلد بقيمة الفاتورة  ويعتمد است مركز الدكلفة: -
تعدد متكلفة ف  المنشأة وعلت ما إذا  ان استخدامد  مر   وحيد علت مدتو  العملية أو طريقة استخدام مراك  ال
 علت مدتو   ل صنن.

لت إيدتخدم  ذا الحقل لتحديد المخ ن الذي سيتي توريد األصنال إليد ف  حالة توريد جمي  األصنال  املازن: -
 ت مدتو  إلت مخا ن متعددة فيتي تحديد المخ ن علمخ ن واحد  أما إذا  ان المدتخدم يرتب بتوريد أصنال الفاتورة 

 كل صنن ف  البيانات التفصيلية.

لمدتخدم ايدتخدم  ذا ال ر ف  حالة إصدار فاتورة مشتريات محلية بناءا علت أمر  راء  فءذا  ان  أوامر الشراء: -
  تظهر اء التن قائمة أوامر الشر علت أمر  راء يقوم بتحديد رقي أمر الشراء مبا رة م يرتب بتحرير فاتورة  راء بناءا 

 بعد الضمط علت  ذا ال ر.

الحقل ا تيار طريقة احتداة الضريبة ويموجب  ذه الاريقة سيعمل  يدتخدم  ذا :طريقة احدساب الضريبة -
 النظام علت احتداة الضريبة حدب أنواع الضريبة المرتباة باريقة ااحتداة وندبة الضريبة لكل صنن مرتبط

 ة.بنوع الضريب

 يدتخدم  ذا الحقل إلد ا  البيان التفصيل  للعملية. البيان: -
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  شا ة تظهر ف  الشا ة عدة أ رار مداعدة للمدتخدم من  هلها يتي اانتقا  إلت  ا ات أ ر  إما إلد ا  بيانات -
لصنن ام ابيانات الموردين إلضافة مورد أو اانتقا  إلت  ا ات أ ر  بعد الحفظ إلد ا  بيانات  اصة عند استخد

ن لموردياألو  مرة  اانتقا  إلت  ا ات التدعيرة وطباعة البار ود و ما استعراض بيانات  استعراض تقرير أرصدة 
 وتقرير مشتريات المورد تحليل   ويمجرد الضمط علت ال ر تظهر الشا ة المعنية.

 بيانات أخرىثانيًا: 
لمضافة الفاتورة  ءضافة األيباء والتعامل م  ضريبت  القيمة ايدتخدم تبويب بيانات أ ر  لتنفيذ بع  العمليات علت 

(VAT.واألرياح أو م  أحد ما ) 

 
و ي  من ثي تو خدم القدي الخاص باأليباء إلد ا  بيانات األيباء الت  سيتي إضافتها إلت قيمة الفاتورة تيد األعباء: -

ة أو علت أكثر من حداة سواءا بعملة الفاتور  م  إمنانية إضافة األيباء علت األصنال ف  الفاتورة العبءمبلغ 
   ويتي استخدام تلك الحقو  علت النحو التال :بعمهت تختلن عن عملة الفاتورة

 :فاا مثل طر توس استخدامها  أيباء سيتي  أو الحدابات الت  يدتخدم  ذا الحقل لتحديد الحداة رقم احلساب
   المدين.   بينما سيمثل المخ ون الارلالعبءدائناا بقيمة 

 :يدتخدم  ذا الحقل لتحديد عملة حداة األيباء. العملة 

 العبء علت مدتو   ل حداة بالعملة المحددة. ذا الحقل إلد ا  مبلغ  دميدتخ :بعملة احلساب املبلغ 

 عر العبء علت مدتو   ل حداة بعملة الفاتورة حدب س ذا الحقل مبلغ  يظهر ف  :بعملة الفاتورة املبلغ
تو يعد علت أصنال  علت النظام سيعمل  و و المبلغ الذي عملة الحداة إلت عملة الفاتورة التحويل من

 الفاتورة.

 :مرض توجيد النظام بتو ي  مبلغ ب -الذي يظهر ف  البيانات األساسية  – يدتخدم  ذا ال ر توزيع األعباء
ل األيباء علت أصنال الفاتورة  ويمجرد الضمط علت ال ر سيقوم النظام بتو ي  مبلغ األيباء علت األصنا
 ء.بناءا علت تكلفة  ل صنن  وسيظهر ف  عمود )األيباء( نصيب الوحدة الواحدة من الصنن من تلك األيبا
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 تلميح
 بة إجمال   ل صنن إلت إجمال  قيمة الفاتورة.يتي تو ي  األيباء بناءا علت ند 
  ة.يتي تو ي  األيباء بعد إد ا  األصنال ف  الجدو  أسفل الشا 

 يار  ( إذا تي استخدامVATيدتخدم القدي الخاص بضريبة القيمة المضافة الة )(: VATضريبة القيمة املضافة ) -
لضريبة لارات المشتريات  فءذا  انو الفاتورة  اضعة مبلغ إجمال  ثابو يد ل يدوياا( ف   ا ة  ي VAT)ضريبة الة 

لت ( ومن ثي يتي التعامل م  باق  الحقو  ع( بء ارة )VATلضريبة الة ) عةيقوم المدتخدم بتحديد  يار  اض
 النحو التال :

 :تدتخدم  ذه الخيارات لتحديد مدتو  أو نوع الضريبة المالوة احتدابها علت فاتورة  نوع الضريبة
 يات.المشتر 

 :نات يظهر ف   ذا الحقل الرقي الضريب  للمورد بحدب ما تي ترمي ه ف   ا ة بيا الرقم الضريبي للمورد
 الموردين.

 ( قيمة ضريبة التVAT:)  تظهر قيمة الضريبة آلياا بحدب الندبة المحددة لكل صنن م  إمنانية إد ا 
 ة الةيدوي(  م  العلي أن قيمة ضريب 2لضريبة قيمة الضريبة يدوياا للنوع الثان  من أنواع الضرائب )نوع ا

(VAT ) يتي احتدابها أو إد الها( بعملة حداة ضريبة الةVAT.المرم  ف   ا ة الحدابات الوسياة ) 

 :سعر الدحويل ( يظهر ف   ذا الحقل آلياا سعر تحويل حداة ضريبة الةVAT.إلت حداة الفاتورة ) 

 ( قيمة ضريبة التVAT:بعملة الفاتورة ) يظهر ف   ذا الحقل آلياا مبلغ الضريبة بعملة الفاتورة. 

 تلميح
 يشترط للتعامل م   ذا التبويب ما يل :

 .تفعيل  يار )قيمة الضريبة المضافة( ف   ا ة  يارات نظام إدارة النظام 
 ( ترمي  حدابات ضريبة الةVAT ف   ا ة الحدابات الوسياة ف  نظام إدارة )

 الحدابات.
  ضريبة صنن( لألصنال الخاضعة لضريبة الة )تفعيل  يارات(VAT ف   ا ة بيانات )

 م  تحديد ندبة ضريبة الصنن. األصنال ف  نظام المخ ون 
ذا  انو يدتخدم القدي الخاص بضريبة األرياح ف  إذا  انو الفاتورة  اضعة لضريبة األرياح  فء ضريبة األرباح: -

تعامل م  ( ومن ثي يتي ال يار ) اض  لضريبة األرياح( بء ارة ) الفاتورة  اضعة للضريبة يقوم المدتخدم بتحديد
 باق  الحقو  علت النحو التال :

 لنظام متظهر ندبة الضريبة آلياا بحدب الندبة الت  تي تحديد ا لضريبة األرياح ف   يارات إدارة ا :النسبة  
 فواتير المبيعات والمشتريات(. إمنانية تعديلها ف  حالة استخدام  يار )إد ا  ندبة الضريبة يدوي ف 

 ت  تي آلياا بحدب الندبة ال  ذا الحقلف   تظهر قيمة ضريبة األرياح علت الفاتورة :األرباح قيمة ضريبة
 .ةالمرم  ف   ا ة الحدابات الوسيا األرياح بعملة حداة ضريبةتحديد ا ف  حقل )الندبة(  وتظهر القيمة 
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 :إلت حداة الفاتورة. األرياح اا سعر تحويل حداة ضريبةيظهر ف   ذا الحقل آلي سعر الدحويل 

 يظهر ف   ذا الحقل آلياا مبلغ الضريبة بعملة الفاتورة. بعملة الفاتورة: األرباح قيمة ضريبة 
 ثالثًا: املصاريف

 تبويب المصاريح عند إضافة أي مصاريح علت الفاتورة بحير ا ينون لهذه المصاريح أي تأثير علت تكلفة خدمتيد
  رةالصنن م  إمنانية إضافة المصاريح علت أكثر من حداة سواءا بعملة الفاتورة أو بعمهت تختلن عن عملة الفاتو 

 ويتي استخدام تلك الحقو  علت النحو التال :

 :أو الحدابات الدائنة  أن ينون حداة وسيلة النقل أو يدتخدم  ذا الحقل لتحديد الحداة رقم احلساب 
 الحدابات. الصندوق وتير ا من

 :الدائن حداةاليدتخدم  ذا الحقل لتحديد عملة  العملة. 

 ة.المصرول علت مدتو   ل حداة بالعملة المحدد ذا الحقل إلد ا  مبلغ  دميدتخ :بعملة احلساب املبلغ 

 المصرول علت مدتو   ل حداة بعملة الفاتورة حدب ذا الحقل مبلغ  يظهر ف  :بعملة الفاتورة املبلغ 
 .يل من عملة الحداة إلت عملة الفاتورةسعر التحو 

 ا تيار طريقة تحمل المبلغ  ما يل :  ذا الحقليدتخدم  :طريقة الدحمل 

 ذه  يدتخدم  ذا الخيار إذا  ان المصرول سيتي تحميلد علت المورد وف  :حتمل املصاريف على املورد 
 الحالة سيتي توليد القيد المحاسب  التال : 

 من حة / المورد 
 حة / الحداة الذي تي تحديده ف  عمود رقي الحداةإلت 

 يدتخدم  ذا الخيار إذا  ان المصرول ستتحملد  :حتمل املصاريف على حساب وسيط املصاريف
 المنشأة وسيقيد  مصرول وف   ذه الحالة سيتي توليد القيد المحاسب  التال : 

 ة من حة / حداة المصرول الوسيط المحدد ف   ا ة الحدابات الوسيا
 إلت حة / الحداة الذي تي تحديده ف  عمود رقي الحداة.  

 البيانات الدفصيليةرابعًا: 
 يدتخدم الجدو  أسفل الشا ة لتحديد األصنال الت  سيتي تضمينها فاتورة الشراء. 

ة ا ر يدتخدم  ذا العمود لتحديد الصنن أو األصنال الت  سيتي  رائها  ويتي إد ا  رقي الصنن مب :كود الوحدة -
 (  ويمجرد تحديد الرقي يظهر اسي الصنن ف  العمود المخصص لد   ما تظهرF9أو بواساة البحر عند بواساة )
 باق  البيانات المتعلقة بالصنن.

حدب ما تي ترمي ه  إذا  ان للصنن وحدة قياو واحدة وحدة قياو الصنن –آلياا  –ظهر ف   ذا الحقل ت الوحدة: -
إذا  ان للصنن أكثر من وحدة قياو ستظهر وحدة الشراء اافتراضية آلياا فءذا لي    أماف   ا ة بيانات األصنال

يوجد وحدة  راء افتراضية فءند بمجرد اانتقا  من حقل الصنن ستظهر  ا ة جانبية بوحدات قياو الصنن يختار 
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نفس الشا ة الت  تظهر المدتخدم الوحدة الت  سيتي الشراء بها  وف  جمي  األحوا  يمنن تميير وحدة القياو من 
 .( عندما ينون المؤ ر ف  حقل الوحدةF9بواساة )

 

 تلميح
يمنن توريد الصنن المر ب مبا رة بدون تر يةب للصةنن فة   ا ةة )أوامةر تر يةب 
األصةةةةنال المر بةةةةة( بشةةةةرط تفعيةةةةل  يةةةةار )الدةةةةماح بتوريةةةةد األصةةةةنال المر بةةةةة مةةةةن 

الةةةة سةةتتي عمليةةةة التر يةةب حدةةةب الكميةةات المتةةوفرة( فةةة  إدارة النظةةام  وفةةة   ةةذه الح
ندةةبة  ةةل صةةنن مةةن األصةةنال األوليةةة المنونةةة للصةةنن المر ةةب الةةذي تةةي تحديةةد ا 

 ف   ا ة منونات األصنال المر بة.
 ان  يدتخدم  ذا العمود لألصنال الت  يتي التعامل معها بواساة األرقام التدلدلية  فءذا الرقم الدسلسلي: -

د ا  تخدم إد ا  تفاصيل األرقام التدلدلية للصنن ف  فاتورة الشراء  ويتي إالصنن من  ذا النوع يدتاي  المد
  ماألرقام التدلدلية من الشا ة الجانبية الت  تظهر بمجرد الضمط علت الخلية ف   ذا العمود الت  تتقاط  

 الصنن.

 يدتخدم  ذا العمود إلد ا  الكمية الت  سيتي  رائها من الصنن. الكمية: -

 تلميح
 لكمية آلياا إذا تي استخدام الرقي التدلدل .تظهر ا

  لت مدتو يدتخدم  ذا العمود ف  حالة التعامل م  الكميات المجانية ويتي ليد إد ا  الكمية المجانية ع اجملاني: -
 الصنن.

تظهر األعمدة الخاصة بالكميات المجانية )البونص( عند استخدام  يار )استخدام  ميات البونص  البونص: -
ف  فاتورة المشتريات وا تورد وا تؤثر محاسبياا  إثباتها( ف   يارات المح ون  و   الكميات الت  يتي المدتحقة

ومخ نياا إا بعد استيفاء بع  الشروط  بي  الكمية بالكامل  ومن ثي يتي توريد تلك الكميات بموجب فاتورة مشتريات 
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التهي ة الت  تمو ف   يارات المخ ون إما ندبة أو  جديدة م  تحديد  يار )فاتورة بونص(  ويتي إد الها بحدب
 قيمة  وتدتخدم ف  المنشآت المتخصصة باألدوية  وسيتي  رح طرق استخدام البونص نهاية  رح الشا ة.

 
ال ء األصنيدتخدم  ذا العمود الذي يظهر ف  حالة استخدام تواريخ اانتهاء إلد ا  تاريخ انتها تاريخ االندهاء: -

 اريخ انتهاء.الخاضعة لتو 

 يدتخدم  ذا العمود إلد ا  تكلفة الوحدة الواحدة من الصنن. الدكلفة: -

يظهر ف   ذا العمود آلياا األيباء علت الصنن  وتظهر ف  حالة تحديد مبلغ لأليباء ف  الحقل  األعباء: -
نصيب الوحدة  المخصص لمبلغ األيباء أعلت الشا ة  ويمجرد تو ي  األيباء بواساة  ر تو ي  األيباء يظهر

 الواحدة من الصنن من تلك األيباء.
يدتخدم  ذان العمودان ف  حالة حصو  المنشأة علت تخفي  من المورد  م  العلي أن  :2/ ختفيض  1ختفيض  -

ة التخفي  األو   و ندبة تكلفة الصنن بينما التخفي  الثان   و ندبة من تكلفة الصنن المتبقية بعد احتدا
 التخفي  األو .

ند (   ما أند ا يظهر إا عVATيظهر  ذا العمود ف  حالة تعامل المنشأة م  ضريبة الة ) :VATبة الت ضري -
ندبة من الصنن تلقائياا( ف   ا ة  يارات المشتريات  ويدتخدم م  األصنال  VATتحديد  يار )ضريبة الة 

 هت المخ ون  ويتي احتداة الخاضعة للضريبة بحدب الترمي  الذي تي ف   ا ة )بيانات األصنال( ف  مد
 مقدار الضريبة بحدب ندبتها المحددة علت مدتو  الصنن ف   ا ة بيانات األصنال.

× يظهر ف   ذا العمود التكلفة اإلجمالية للصنن الواحد و   يبارة عن حاصل ضرة  مية الصنن  اإلمجايل: -
 التكلفة م  مراعاة قيمة األيباء والتخفي  إن وجد.

 ر ف  حقل اإلجمال  أسفل الشا ة إجمال  تكلفة أصنال فاتورة الشراء.يظه اإلمجايل: -

يدتخدم حقل التخفي  أسفل الشا ة ف  حالة وجود تخفي  علت مدتو  إجمال  الفاتورة ويدتخدم  الدافيض: -
 إلد ا  قيمة التخفي .
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ال  و يبارة عن اإلجميظهر ف  حقل اإلجمال  الكل  أسفل الشا ة إجمال  تكلفة األصنال و  اإلمجايل الكلي: -
 ناقص التخفي  إن وجد.

 تلميح
تظهةةر األصةةنال مةة  مختلةةن البيانةةات فةة  الجةةدو  آليةةاا مةة  إمنانيةةة تعةةديلها إذا تةةي 

 إصدار فاتورة مشتريات بموجب أمر  راء.
 يتي حفظ البيانات بمختلن وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -

 ر )القيد  وليد قيد محاسب  ويمنن استعراض القيد باستخدام بمجرد حفظ العملية يعمل النظام علت ت :القيد املايل -
 المال (.

 تلميح
 تتأثر المخا ن ف  فواتير المشتريات الفورية بمجرد حفظ الفاتورة.

 طريقة اسدادا  كميات البونص يف الفواتري
ا بعد إ تورد رة المشتريات واالتعامل م  الكميات المجانية المؤجلة ف  المشتريات و   الكميات الت  يتي اثباتها ف  فاتو 

 استيفاء بع  الشروط يتي التعامل معها علت النحو التال :
 تفعيل  يار )استخدام  ميات البونص المدتحقة( ف   ا ة  يارات المخ ون. -
مجانية ويتي فيها إد ا  الكميات ال  رائها إصدار فاتورة مشتريات محلية من المورد بالكميات الفعلية الت  تي  -

 مخ ن  وا محاسب . تأثيرلبونص( ف  األعمدة المخصصة لها ولن ينون لهذه الكميات )ا
مرض بعند استحقاق البونصات يتي إصدار فاتورة مشتريات محلية من نوع )آجل( للمورد م  ا تيار )فاتورة بونص(  -

 ن ا   ميات البونصويواساة  ر يظهر ف  مثل  ذه الحالة تظهر  ا ة يتي من  هلها إ البونص توريد  ميات 
 .بحدب الفاتورة والمورد

 يدتاي  المدتخدم ف  مردود المشتريات رد  ميات مجانية )بونص( إضافة إلت الكميات الفعلية. -
 استعراض تقارير بحر ة البونصات. -
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 فواتري املشرتيات
ت  يتي  رائها بموجب فتدتخدم  ا ة فواتير المشتريات بمرض إصدار فواتير المشتريات لألصنال الت   :االسدادا 

ن تير ا مو اعتماد مدتندي و   المشتريات الت  تضال بع  التكاليح إلت قيمة الفاتورة  تكلفة الشحن والجمارك والتأمين 
لها تي إد االتكاليح  أما إذا  انو المشتريات محلية أو قد تي احتداة تكلفة الوحدة الواحدة من الصنن و انو معروفة في

ريات التوريد المخ ن  ف  نظام المخ ون ف  حالة ما تكون تكلفتها معروفة أو من  ا ة فواتير المشتمن  ا ة أوامر 
 الفورية ف  حالة إضافة أيباء معلومة  مبلغ واحد إلت فاتورة المشتريات.

ثبات إإلت لباإلضافة  وتعتبر إصدار فاتورة المشتريات إحد  مراحل الشراء الخارج  أو المحل  المير محتدب مصاريفد 
د ت المور باق  التكاليح بموجب قيد يومية أو سند صرل سيتي ف   ذه الشا ة إد ا  فاتورة المشتريات بحدب فاتورة مبيعا
ملد سيتي ع ومن ثي سيتي تو ي  قيمة الفاتورة والتكاليح األ ر  بمرض احتداة تكلفة الوحدة الواحدة من األصنال و ذا ما

 .خارجية أو المحليةف   ا ة تكلفة المشتريات ال

 
  طريقة اسدادا  الشاشة

 البيانات األساسيةأوالً: 
 تدتخدم الشا ة بعد النقر علت  ر إضافة علت النحو التال :

 النظام فواتير الشراء أرقاماا تدلدلية. حير يمن  الشراء رقي فاتورة  –ياا آل -يظهر ف   ذا الحقل  رقم الفاتورة: -

 العملية. تاريخ – آلياا  -ل يظهر ف   ذا الحق الداريخ: -

إحد   يدتخدم  ذا الحقل لتحديد الاريقة الت  سيتي بها تدديد قيمة المشتريات حير يمنن تحديد طريقة الدفع: -
 طرق الدف  التالية:

 :يتي تحديد طريقة الدف  )نقداا( ف  حالة دف  قيمة المشتريات نقداا من الصندوق. نقدًا   

 :يك( ف  حالة دف  قيمة المشتريات بموجب  يك من البنك. يتي تحديد طريقة الدف  شيك ( 
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 :نقد( ف  حالة دف  ج ء من قيمة المشتريات نقداا من   يك( ويتي تحديد طريقت  الدف  ) شيك ونقد(
 الصندوق والج ء اآل ر بموجب  يك من البنك.

 :تورة لصال  المورد. يتي تحديد طريقة الدف  )آجل( ف  حالة الشراء باآلجل وتدجيل قيمة الفا آجل 

قي ر تحديد  ويتي لصالحد يدتخدم  ذا الحقل لتحديد المورد الذي سيتي مند الشراء وسيتي قيد قيمة الفاتورة  املورد: -
 (.F9المورد مبا رة أو بالبحر عند بواساة )

 يدتخدم  ذا الحقل لتحديد العملة الت  سيتي بها الشراء. العملة: -

ت خدامد علحقل لتحديد مر   التكلفة الذي سيتي تحميلد بقيمة الفاتورة  ويعتمد استيدتخدم  ذا ال مركز الدكلفة: -
 طريقة استخدام مراك  التكلفة ف  المنشأة.

دم يرتب يدتخدم  ذا ال ر ف  حالة إصدار فاتورة مشتريات بناءا علت أمر  راء  فءذا  ان المدتخ أوامر الشراء: -
عد ب  تظهر يقوم بتحديد رقي أمر الشراء مبا رة من قائمة أوامر الشراء التبتحرير فاتورة  راء بناء علت أمر  راء 

 الضمط علت  ذا ال ر.

 يدتخدم  ذا الحقل إلد ا  البيان التفصيل  للعملية. البيان: -

  شا ة تظهر ف  الشا ة عدة أ رار مداعدة للمدتخدم من  هلها يتي اانتقا  إلت  ا ات أ ر  إما إلد ا  بيانات -
يمجرد و  تحليل  الموردين و ما استعراض بيانات  استعراض تقرير أرصدة الموردين وتقرير مشتريات المورد  بيانات

 الضمط علت ال ر تظهر الشا ة المعنية.
 البيانات الدفصيليةثانيًا: 

 يدتخدم الجدو  أسفل الشا ة لتحديد األصنال الت  سيتي تضمينها فاتورة الشراء. 
ا رة ويتي إد ا  رقي الصنن مب  رائها ذا العمود لتحديد الصنن أو األصنال الت  سيتي يدتخدم   :كود الوحدة -

 ما تظهر  لد ويمجرد تحديد الرقي يظهر اسي الصنن ف  العمود المخصص  ( F9أو بواساة البحر عند بواساة )
 باق  البيانات المتعلقة بالصنن.

حدب ما تي ترمي ه  إذا  ان للصنن وحدة قياو واحدة صننوحدة قياو ال –آلياا  –ظهر ف   ذا الحقل ت الوحدة: -
 ءذا لي  أما إذا  ان للصنن أكثر من وحدة قياو ستظهر وحدة الشراء اافتراضية آلياا فف   ا ة بيانات األصنال

ار يوجد وحدة  راء افتراضية فءند بمجرد اانتقا  من حقل الصنن ستظهر  ا ة جانبية بوحدات قياو الصنن يخت
تظهر  دتخدم الوحدة الت  سيتي الشراء بها  وف  جمي  األحوا  يمنن تميير وحدة القياو من نفس الشا ة الت الم

 .( عندما ينون المؤ ر ف  حقل الوحدةF9بواساة )
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ان  فءذا  التدلدلية يدتخدم  ذا العمود لألصنال الت  يتي التعامل معها بواساة األرقام  الرقم الدسلسلي: -
 ا  ويتي إد الشراء ا النوع يدتاي  المدتخدم إد ا  تفاصيل األرقام التدلدلية للصنن ف  فاتورة الصنن من  ذ

  ماألرقام التدلدلية من الشا ة الجانبية الت  تظهر بمجرد الضمط علت الخلية ف   ذا العمود الت  تتقاط  
 الصنن.

 الصنن.يدتخدم  ذا العمود إلد ا  الكمية الت  سيتي  رائها من  الكمية: -

 تلميح
 تظهر الكمية آلياا إذا تي استخدام الرقي التدلدل .

  لت مدتو يدتخدم  ذا العمود ف  حالة التعامل م  الكميات المجانية ويتي ليد إد ا  الكمية المجانية ع اجملاني: -
 الصنن.

ل األصنا تاريخ انتهاءيدتخدم  ذا العمود الذي يظهر ف  حالة استخدام تواريخ اانتهاء إلد ا   تاريخ االندهاء: -
 الخاضعة لتواريخ انتهاء.

 يدتخدم  ذا العمود إلد ا  تكلفة الوحدة الواحدة من الصنن. الدكلفة: -

يدتخدم  ذان العمودان ف  حالة حصو  المنشأة علت تخفي  من المورد  م  العلي أن  :2/ ختفيض  1ختفيض  -
ة ن   و ندبة من تكلفة الصنن المتبقية بعد احتداالتخفي  األو   و ندبة تكلفة الصنن بينما التخفي  الثا

 التخفي  األو .

× يظهر ف   ذا العمود التكلفة اإلجمالية للصنن الواحد و   يبارة عن حاصل ضرة  مية الصنن  اإلمجايل: -
 التكلفة م  مراعاة التخفي  إن وجد.

 رة الشراء.يظهر ف  حقل اإلجمال  أسفل الشا ة إجمال  تكلفة أصنال فاتو  اإلمجايل: -

يدتخدم حقل مقدار التخفي  أسفل الشا ة ف  حالة وجود تخفي  علت مدتو  إجمال   مقدار الدافيض: -
 الفاتورة ويدتخدم إلد ا  قيمة التخفي  إذا  ان سيتي التعامل م  التخفي   قيمة.
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 مال  الفاتورةيدتخدم حقل ندبة التخفي  أسفل الشا ة ف  حالة وجود تخفي  علت مدتو  إج نسبة الدافيض: -
 ويدتخدم إلد ا  ندبة التخفي  إذا  ان سيتي التعامل م  التخفي   ندبة.

ال  يظهر ف  حقل اإلجمال  الكل  أسفل الشا ة إجمال  تكلفة األصنال و و يبارة عن اإلجم اإلمجايل الكلي: -
 ناقص التخفي  إن وجد.

 تلميح
إمنانيةةة تعةةديلها إذا تةةي تظهةةر األصةةنال مةة  مختلةةن البيانةةات فةة  الجةةدو  آليةةاا مةة  

 إصدار فاتورة مشتريات بموجب أمر  راء.
 يتي حفظ البيانات بمختلن وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -

 تلميح
 ا توجد أية تأثيرات محاسبية وا مخ نية عند حفظ الفاتورة.
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 اذن الدوريد
صلة من خارج  بمرض توريد الكميات الواتدتخدم  ا ة اذن التوريد الت  تعتبر مرحلة من مراحل الشراء ال :االسدادا 

لو فاتورة المشتريات إلت المخا ن فه  تعتبر بمثابة سند فحص واستهم لألصنال الت  تي  رائها وما إذا  انو وص
 بناملها أم أنها وصلو بنميات  ائدة أو ناقصة عن فاتورة المشتريات.

ي تة الت  تخدامها أن النظام سيقوم بتو ي  التكاليح المختلفوتدتخدم الشا ة بعد إصدار فاتورة مشتريات ويدتفاد من اس
فلن  انفاقها لهعتماد علت الكميات الت  وصلو ووردت إلت المخا ن فعها أما البضاعة الت  لي تصل أو وصلو تالفة

 .تد ل ف  عملية تو ي  التكاليح

 

 طريقة اسدادا  الشاشة
 البيانات األساسية

 علت  ر إضافة علت النحو التال : تدتخدم الشا ة بعد النقر
ماا التوريد أرقا أذون حير يمن  النظام  المخ ن  التوريد  إذنرقي  –آلياا  -يظهر ف   ذا الحقل  الدوريد: إذنرقم  -

 تدلدلية.

 .العملية تاريخ – آلياا  -يظهر ف   ذا الحقل  الداريخ: -

لمخا ن اتريات الت  يرتب المدتخدم بتوريد ا إلت يدتخدم  ذا ال ر بمرض تحديد فاتورة المش فواتري املشرتيات: -
د ظهر بعو   الفواتير الت  تي إد الها ف   ا ة فواتير المشتريات  ويتي تحديد رقي الفاتورة من القائمة الت  ت

 الضمط علت  ذا ال ر  ويمجرد الضمط عليد تظهر بيانات الفاتورة ف  الشا ة.

 رقي المخ ن الذي سيتي توريد البضاعة إليد.يدتخدم  ذا الحقل لتحديد  رقم املازن: -
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 البيانات الدفصيلية
ل بيانات دم تعديتظهر بيانات فاتورة المشتريات ف  الجدو  أسفل الشا ة آلياا بمجرد تحديد رقي الفاتورة  وا يدتاي  المدتخ

 األصنال الت  تظهر باستثناء عمود الكمية الذي يظهر مفعها: 
خا ن و   الكمية الت  سيتي توريد ا إلت الم صنن عمود لتحديد الكمية الواصلة من  ل يدتخدم  ذا ال الكمية: -

من  و أكثروسيتي تو ي  مصاريح التكاليح المختلفة عليها م  إمنانية تعديل الكمية إذا  انو الكمية الواصلة أقل أ
 الكمية الت  ف  فاتورة المشتريات.

 فظ المتاحة.يتي حفظ البيانات بمختلن وسائل الح حفظ: -

 تلميح
ا يمنةن احتدةاة تكلفةة المشةتريات فة  الشا ةةات القادمةة إا بعةد توريةد الفةاتورة إلةةت 

 المخا ن.
موجب  يتي بتكاليح الشراء المختلفة  قيمة ااعتماد والشحن والتأمين والجمارك محاسبياا  إثبات إجراءات االعدماد: -

لقيود افءذا  ان المدتخدم لي يقي بءثبات تلك  الترحيل ا ات قيد يومية أو بموجب سند صرل ومن ثي ترحيلها من  
و  ن الرمأو أنها لي ترحل فءند يدتاي  اانتقا  إلت تلك الشا ات بواساة الرم  الذي يد  علت الشا ة المالوية م

  الت  تظهر عند الضمط علت  ر )إجراءات ااعتماد(.
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 تكلفة املشرتيات اخلارجية
ة  ة تكلفة المشتريات الخارجية الت  تعتبر مرحلة من مراحل الشراء الخارج  بمرض احتداتدتخدم  ا :االسدادا 

ن وتو ي  تكاليح ومصروفات الشراء علت أصنال الفاتورة بحير تعرل تكلن الصنن النهائية وتحمل  ل وحدة من الصن
يرتب بها  قة الت   تلك التكاليح آلياا بالاريبما يخصها من تلك التكاليح إلت جانب قيمتها ف  الفاتورة  ويقوم النظام بتو ي

 ل  قيمةالمدتخدم لباإلضافة إلت إمنانية تو ي  جمي  تلك التكاليح أو بعضها آلياا بحدب ندبة قيمة  ل صنن إلت إجما
ظام الن قوميالفاتورة يمنن أيضاا تو ي  تلك التكاليح يدوياا علت أصنال الفاتورة بندبة أو قيمة ثابتة لكل صنن ومن ثي 

 بتو ي  تلك الندب أو القيي علت  مية  ل صنن.
بموجب  وتدتخدم  ذه الشا ة بعد أن ينون المدتخدم قد قام بءصدار فاتورة الشراء ومن ثي توريد األصنال إلت المخا ن 

ند أو بد ميةاذن توريد مخ ن  ف  الشا ة الدابقة   ما يجب أن يتي اثبات قيد بتكاليح ومصروفات ااعتماد بموجب قيد يو 
 ا ن.صرل قبل القيام باحتداة التكاليح    يتي تو ي  تلك التكاليح علت األصنال الت  تي توريد ا فعها إلت المخ

ة ون عمليوتعتبر  ذه الشا ة من أ ي  ا ات النظام  ونها توفر الوقو والجهد علت  المدتخدمين والمعنيين ف  المنشأة  
ألصنال وعلت  مية  ل صنن تتي بضماة  ر   ما أن الشا ة تدتوعب مختلن طرق احتداة التكاليح وتو يعها علت ا

 (.CF.CIF.FOBعقود ااعتماد المتعارل عليها سواءا تي تدليي البضاعة ف  ميناء المورد أو ف  ميناء المشتري )
نوند حاسب  ييرة بموجب قيد مكما تكمن أ مية استخدام  ذه الشا ة أنها تقوم بءقفا  تكاليح فاتورة الشراء ف  حداة التدع

 .النظام آلياا عند اعتماد احتداة التكاليح

 
 طريقة اسدادا  الشاشة

 تدتخدم الشا ة بعد النقر علت  ر إضافة علت النحو التال :
حير يمن  النظام عمليات ااحتداة أرقاماا  اليح التكرقي عملية احتداة  –لياا آ -يظهر ف   ذا الحقل  الرقم: -

 تدلدلية.

 .العملية تاريخ – آلياا  -يظهر ف   ذا الحقل  الداريخ: -
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 ها  و  يدتخدم  ذا ال ر بمرض تحديد فاتورة المشتريات الت  يرتب المدتخدم باحتداة تكلفت فواتري املشرتيات: -
مط لضعد ابالفواتير الت  تي إد الها ف   ا ة فواتير المشتريات  ويتي تحديد رقي الفاتورة من القائمة الت  تظهر 

 ن  ريد مختو  إذنعلت  ذا ال ر  علماا بأن الفواتير الت  تظهر    الفواتير الت  تي توريد ا إلت المخا ن من  ا ة 
 رقي الفاتورة تظهر بياناتها ف  الشا ة. علتولي يتي احتداة تكلفتها من قبل  ويمجرد الضمط 

 تلميح
التوريةةد  إذن ن بموجةةب يتعامةةل النظةةام فةة   ةةذه الشا ةةة مةة  الكميةةات المةةوردة للمخةةا

وفةةة  حالةةةة وجةةةود  الكميةةةات المخ نةةة  ويقةةةوم باحتدةةةاة وتو يةةة  التكةةةاليح علةةةت تلةةةك 
التوريةةةد فةةةءن الفةةةارق بةةةين  إذنا ةةةتهل بةةةين  ميةةةات فةةةاتورة المشةةةتريات ويةةةين  ميةةةات 

الكميتةةين يةةةتي ترحيلةةةد إلةةةت حدةةاة )األصةةةنال المفقةةةودة( الةةةذي تةةي ترميةةة ه فةةة   ا ةةةة 
 رة الحدابات.الحدابات الوسياة ف  إدا

متاحة بدائل اليتي من  ه  استخدام تلك الخهيا تحديد نوع اعتماد فاتورة الشراء بتحديد واحد من ال نوع االعدماد: -
 والمناسب لهعتماد:

 FOB :لشحن يدتخدم  ذا النوع إذا  انو المنشأة )المشتري( ستتحمل جمي  تكاليح الشراء بما فيها تكاليح ا
 والتأمين.

 CIF :لتكاليحادم  ذا النوع إذا  ان البائ  سيتحمل تكاليح الشحن والتأمين بينما سيتحمل المشتري باق  يدتخ. 

 CF :.يدتخدم  ذا النوع ف  حالة تحمل البائ  لتكاليح الشحن بينما باق  التكاليح سيتحملها المشتري 

 تلميح
 ه.تظهر حقو  حدابات التكاليح مفعلة بحدب نوع ااعتماد الذي تي ا تيار 

ويفترض أن تكون    نفس  التكاليح تدتخدم الحقو  الخاصة بالحدابات لتحديد حدابات  أرقا  احلسابات: -
 الحدابات المدتخدمة ف  قيد اليومية الخاص بااعتماد.

  الفاتورةويفترض أن تكون عملة ااعتماد    عملة  التكاليح:يتي تحديد عملة  ل حداة من حدابات  العملة: -
 ن تكون    نفس عمهت الحدابات المدتخدمة ف  قيد اليومية الخاص بااعتماد.كما يفترض أ

النحو  يتي تحديد طريقة احتداة التكاليح وتو يعها علت األصنال باستخدام الة )الف ات( علت طريقة االحدساب: -
 التال :

 :( لتكلفة )المصروليتي تحديد  يار )ندبة من الصنن( عند رغبة المدتخدم تو ي  مبلغ ا نسبة من الصنف
مصرول ويتي تحديد  ذا الخيار بعد تحديد  لية )ف ات( الت  تتقاط  م  ال آلية علت أصنال الفاتورة باريقة 

نال علت األص التكاليح وتو يعهاويموجب  ذا الخيار يقوم النظام باحتداة  األصنال الذي سيتي تو يعد علت 
 ة الفاتورة.آلياا بحدب ندبة قيمة  ل صنن إلت إجمال  قيم

 :يتي تحديد  يار )ندبة من المصرول( عند رغبة المدتخدم تو ي  مبلغ التكلفة  نسبة من املصروف
ويتي تحديد  ذا الخيار  المصرول )المصرول( بندب بين األصنال يدوياا بحير يمن   ل صنن ندبة من 
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ويمجرد تحديد الخيار  ألصنال ابعد تحديد  لية )ف ات( الت  تتقاط  م  المصرول الذي سيتي تو يعد علت 
يظهر عمود علت يدار جدو  األصنال يمثل المصرول الذي تي ا تياره لنقوم ليد بنتابة ندبة  ل صنن من 

ويشترط أن ينون إجمال  الندب المحددة ف   الصنن إجمال  المصرول ف   لية العمود الت  تتقاط  م  
 %(.100العمود )

 :بحير  ند رغبة المدتخدم تو ي  مبلغ التكلفة )المصرول(  قيمة بين األصناليتي تحديد  يار )قيمة( ع قيمة
وتتي  المصرول ويشترط أن يتداو  المبلغ الذي تي تو يعد م  مبلغ  المصرول يمن   ل صنن قيمة من 

 عملية إد ا  القيي بنفس طريقة إد ا  الندبة.

 تلميح
تلةن عةن طريقةة احتدةاة يمنن أن ينون لكل نةوع مةن التكةاليح طريقةة احتدةاة تخ

 التكاليح األ ر .
يدتخدم  ر )احتداة( ف   ريط األدوات بمرض توجيد النظام القيام بتو ي  التكاليح )المصاريح(  احدساب: -

ن مالمختلفة علت األصنال    يتي معرفة نصيب  ل صنن من تلك التكاليح ومن ثي معرفة تكلفة الوحدة الواحدة 
 الصنن.

ن قيمة و   يبارة ع ااحتداة ف  عمود )سعر التكلفة( التكلفة النهائية للصنن بعد عملية يظهر : سعر الدكلفة -
  الصنن ف  الفاتورة إضافة إلت نصيب  ل صنن من التكاليح األ ر .

 يتي حفظ البيانات بمختلن وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -

 تلميح
 اليح.إليها بمجرد حفظ احتداة التك األصنالتتأثر المخا ن بءضافة 

ظام ويموجب ااعتماد يقوم الن األدوات يتي اعتماد احتداة التكاليح بواساة  ر )اعتماد( ف   ريط  اعدماد: -
  مي ه فبءقفا  ااعتماد حير يقوم بتصفير الحدابات المتعلقة بااعتماد و قفالها ف  حداة التدعيرة الذي تي تر 

 وجب قيد محاسب  علت النحو التال : ا ة الحدابات الوسياة ف  نظام إدارة الحدابات بم

 من حة / التدعيرة
 إلت مذ ورين

 حة / اعتماد الفاتورة
 حة / اعتماد الشحن

 حة / اعتماد الجمارك
 حة / اعتماد التأمين

 حة / اعتماد المصاريح البنكية
 حة / اعتماد المصاريح األ ر  
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ل ثل ترحيويم الحدابات الترحيل ف  نظام إدارة  يتي ترحيل فاتورة المشتريات من  ا ة ترحيل فاتورة املشرتيات: -
ب  آل  الفاتورة آ ر مرحلة من مراحل الشراء حير يترتب علت  ذا الترحيل التأثير علت حداة المخ ون بقيد محاس

 علت النحو التال :

 من حة / المخ ون 
 إلت حة / التدعيرة

لفةة بموجب فت  اعتمادات مدتندية ويحتاج إلت تكاليح مخت ويهذه الخاوة نكون قد أنهينا  اوات الشراء الخارج  الذي يتي
 تضال إلت قيمة الفاتورة.
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 تكلفة املشرتيات احمللية
تدةتخدم  ا ةةة تكلفةة المشةتريات المحليةةة بمةرض احتدةاة وتو يةة  تكةاليح ومصةروفات الشةةراء علةت أصةةنال  :االستتدادا 

ن أتخدام  ا ةة تكلفةة المشةتريات الخارجيةة والفةارق بينهمةا الفاتورة بحير تعةرل تكلةن الصةنن النهائيةة  وتدةتخدم بةنفس اسة
 ا ةةةة تكلفةةةة المشةةةتريات الخارجيةةةة تدةةةتوعب اسةةةتخدام تكةةةاليح متعةةةددة بينمةةةا  ا ةةةة تكلفةةةة المشةةةتريات المحليةةةة تحتةةةوي علةةةت 

عروفةة مصرول واحد  وتدتخدم ف  حالة رغبة المدتخدم العمل بموجةب  اةوات الشةراء الخةارج   أمةا إذا  انةو األيبةاء م
 دة.سلفاا وا يحتاج األمر العمل بتلك الخاوات ليمنن استخدام  ا ة فواتير المشتريات الفورية الت  تدتخدم  خاوة واح
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 مردودات فواتري املشرتيات
نال تدتخدم  ا ة مردودات فواتير المشتريات بمرض استيعاة عمليات مردودات فواتير المشتريات  فاألص :االسدادا 
ن راجها مرائها وترتب المنشأة ارجاعها إلت المورد لعدم ماابقتها للمواصفات أو ألي سبب من األسباة يتي إ الت  تي  

 المخا ن بموجب تحرير مدتند مردودات فواتير مشتريات.
ي ذوقو الويدتاي  المدتخدم من  ه  الشا ة إرجاع فاتورة مشتريات فورية أو فاتورة مشتريات  ارجية أو محلية  وف  ال

مية يمنن ليد إرجاع فاتورة مشتريات بنامل أصنافها و مياتها يمنن أيضاا إرجاع بع  أصنال الفاتورة أو ج ء من  
 الصنن.

قو يتي وتعتبر عملية المردود عملية عندية لفاتورة المشتريات ويالتال  يتي إ راج األصنال من المخا ن وف  نفس الو 
رائب إن المحاسبية الت  رافقو عملية الشراء  التخفي  والكميات المجانية والضمعالجتها محاسبياا بمختلن التأثيرات 

 .وجدت   ما يتي معالجة فوارق تكلفة الصنن بين تكلفتد عند الشراء وتكلفتد عند المردود

 
 طريقة اسدادا  الشاشة

 البيانات األساسية
 تدتخدم الشا ة بعد النقر علت  ر إضافة علت النحو التال :

ة حير يمن  النظام مردودات فواتير المشتريات أرقاماا تدلدلي المردود رقي  –آلياا  -يظهر ف   ذا الحقل  :الرقم -
 بحدب نوع الفاتورة.

 .العملية تاريخ – آلياا  -يظهر ف   ذا الحقل  الداريخ: -

حدة ن تحديد واتدتخدم  هيا طرق الدف  بمرض تحديد طريقة دف  قيمة مردود المشتريات حير يمن طريقة الدفع: -
 من الارق التالية:

 :يتي تحديد  يار )آجل( ف  حالة قيد قيمة المردود علت المورد. آجل 

 :يتي تحديد  يار ) يك( ف  حالة استهم قيمة المردود بشيك. شيك 
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 :يتي تحديد  يار )نقد( ف  حالة استهم قيمة المردود نقداا. نقدًا 

  اا.( ف  حالة استهم ج ء من قيمة المردود بشيك والباق  نقديتي تحديد  ياري ) يك( و )نقد :ونقدشيك 

 تلميح
ليس من الضةروري أن تكةون طريقةة دفة  قيمةة المةردود  ة  نفدةها طريقةة دفة  قيمةة 
 فاتورة المشتريات  فعلت سةبيل المثةا  إذا  انةو قيمةة فةاتورة المشةتريات مدفوعةة نقةداا 

 يمنن أن تكون قيمة المردود  يك أو آجل.
ن ذلك ميدتخدم  ذا ال ر بمرض تحديد نوع فاتورة المشتريات الذي يرتب المدتخدم إرجاع فاتورة  فاتورة:نوع ال -

 ويتي تحديد أحد الخيارات التالية: النوع 

 :ورية.فتدتخدم  ذه الخلية إذا  انو فاتورة الشراء الت  سيتي إرجاعها    فاتورة مشتريات  فاتورة فورية 

 :محلية. إذا  انو فاتورة الشراء الت  سيتي إرجاعها    فاتورة مشتريات  ارجية أو تدتخدم  ذه الخلية أخرى 

ع أو إرجا يدتخدم  ذا الحقل لتحديد رقي فاتورة المشتريات الت  يرتب المدتخدم إرجاعها رقم فاتورة املشرتيات: -
اتير فءذا  ان نوع الفو  ق الدابوتظهر الفواتير بحدب نوع الفواتير المدتخدم ف  الحقل  للمورد بع  أصنافها 

تير الفواتير الت  ستظهر    الفواتير الت  تي إصدار ا من  ا ة فوا أرقامالمدتخدم  و )فاتورة فورية( فأن 
رة الفاتو  ويمجرد تحديد رقي المحلية المشتريات الفورية و ذا ما ينابق أيضاا علت فواتير المشتريات الخارجية أو 

 ما تي إد الد ف   ا ة فواتير المشتريات. تظهر بيانات الفاتورة بحدب

يقة ويدتخدم بحدب طر   يدتخدم  ذا الحقل لتحديد الحداة الذي يمثل الارل المدين ف  عملية المردود احلساب: -
ف   الدف  فءذا  انو طريقة الدف  )آجل( سيتي تحديد حداة مورد و ذا  انو ) يك( سيتي تحديد حداة بنك و نذا

 النقد.

 تلميح
ي  المدةةةتخدم اسةةةتخدام حدةةةاة تيةةةر الحدةةةاة الةةةذي تةةةي اسةةةتخدامد فةةة  فةةةاتورة يدةةةتا

المشةةتريات  فةةءذا  انةةو قيمةةة الفةةاتورة قةةد تةةي دفعهةةا مةةن أحةةد الصةةناديق يمنةةن اسةةتهم 
 وتوريد قيمة المردود إلت صندوق آ ر و نذا ف  البنوك. 

ذي تي ويظهر رقي المخ ن ال مند ضاعة يدتخدم  ذا الحقل لتحديد رقي المخ ن الذي سيتي إ راج الب رقم املازن: -
 استخدامد ف  فاتورة المشتريات م  إمنانية تعديلد إذا  انو البضاعة سيتي صرفها من مخ ن آ ر.

 يدتخدم  ذا الحقل إلد ا  البيان الخاص بعملية المردود. البيان: -
 البيانات الدفصيلية

ل بيانات دم تعديوا يدتاي  المدتخ  ياا بمجرد تحديد رقي الفاتورةتظهر بيانات فاتورة المشتريات ف  الجدو  أسفل الشا ة آل
 األصنال الت  تظهر باستثناء عمود الكمية الذي يظهر مفعها.

ذا  انو فء الصنن ويتي تحديد الخلية الت  تتقاط  م   رده يدتخدم  ذا العمود لتحديد الصنن الذي سيتي  اخديار: -
 يتي تحديد  لية )ا تيار الكل(. عملية المردود ستتي لجمي  األصنال
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رتب يفءذا  ان المدتخدم   تظهر ف   ذا العمود  مية الصنن بحدب ما تي إد الد ف  فاتورة المشتريات الكمية: -
 الكميةبأما إذا  ان سيرد ج ء من الكمية ليقوم بتعديل تلك الكمية   بءرجاع  ل الكمية يبق  علت الكمية  ما   

 الت  يرتب برد ا.

 حتلمي
 .يمنن رد جمي  أصنال الفاتورة  ما يمنن رد بع  األصنال 
 .يمنن رد  مية الصنن ف  أكثر من عملية مردود 
  ا يدم  النظام برد  مية أكبر من  مية الفاتورة سواءا تي رد  مية الصنن

 بعملية مردود واحدة أو بأكثر من عملية.
  بونص( إضافة إلت يدتاي  المدتخدم ف  مردود المشتريات رد  ميات مجانية(

 الكميات الفعلية.
 يتي اعتماد بيانات عملية المردود بواساة تحديد  لية )اعتماد الخيارات(. اعدماد: -

 تلميح
نؤ د علةت أ ميةة الدقةة فة  إد ةا  ومراجعةة البيانةات والكميةات التة  سةيتي رد ةا قبةل 

 اعتماد العملية.
 .يتي حفظ البيانات بمختلن وسائل الحفظ المتاحةحفظ:  -

 ر )القيد  بمجرد حفظ العملية يعمل النظام علت توليد قيد محاسب  ويمنن استعراض القيد باستخدام  :القيد املايل -
 المال (.

 تلميح
وفةةة  حالةةةة وجةةةود فةةةارق بةةةين تكلفةةةة  المعنيةةةةسةةةيتي التةةةأثير علةةةت مختلةةةن الحدةةةابات 

خا ن سةيتي الصنن ف  فاتورة المشتريات ويين تكلفتها المخ نية عند إ راجها من الم
ترحيةةل الفةةارق إلةةت حدةةاة )فةةوارق مةةردود مشةةتريات( الةةذي يفتةةرض أن ينةةون قةةد تةةي 

 مةةا سةةيتي التةةأثير علةةت  الحدةةابات ترميةة ه فةة   ا ةةة الحدةةابات الوسةةياة فةة  إدارة 
 وجةود تخفةي  أو  ميةات مجانيةة أو  تالمشةتريامختلن الحدابات المعنيةة بفةاتورة 

 تير ا من الحاات.
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 ت سنوات سابقةمردودات مشرتيا
تدتخدم  ا ة مردودات مشتريات سنوات سابقة بمرض استيعاة عمليات مردودات فواتير المشتريات  :االسدادا 

ات ويدتاي  المدتخدم من  ه  الشا ة إرجاع فاتورة مشتريات فورية أو فاتورة مشتري  الصادرة  ه  سنوات سابقة
وف    فاتورة  راء محددة  ما يدم  بالرد بدون تحديد فاتورة الشراءويدم  النظام برد أصنال من    ارجية أو محلية

رجاع إيمنن أيضاا  -ف  حالة تحديد فاتورة  راء  –الوقو الذي يمنن ليد إرجاع فاتورة مشتريات بنامل أصنافها و مياتها 
حالية ائها  ه  الدنة ال ما يمنن استخدام الشا ة لرد مشتريات تي  ر   بع  أصنال الفاتورة أو ج ء من  مية الصنن

 إذا  ان المدتخدم يرتب بالرد بدون تحديد رقي فاتورة المشتريات أو بتحديد فاتورة.
قو يتي وتعتبر عملية المردود عملية عندية لفاتورة المشتريات ويالتال  يتي إ راج األصنال من المخا ن وف  نفس الو 

 رائب إنت  رافقو عملية الشراء  التخفي  والكميات المجانية والضمعالجتها محاسبياا بمختلن التأثيرات المحاسبية ال
 . ما يتي معالجة فوارق تكلفة الصنن بين تكلفتد عند الشراء وتكلفتد عند المردود  وجدت

 

 طريقة اسدادا  الشاشة
 البيانات األساسية

 تدتخدم الشا ة بعد النقر علت  ر إضافة علت النحو التال :
ن ذلك مخدم  ذا ال ر بمرض تحديد نوع فاتورة المشتريات الذي يرتب المدتخدم إرجاع فاتورة يدت نوع الفاتورة: -

 ويتي تحديد أحد الخيارات التالية: النوع 

 :فورية. تدتخدم  ذه الخلية إذا  انو فاتورة الشراء الت  سيتي إرجاعها    فاتورة مشتريات فاتورة فورية 

 :و محليةاتورة الشراء الت  سيتي إرجاعها    فاتورة مشتريات  ارجية أتدتخدم  ذه الخلية إذا  انو ف أخرى. 

بقة أم تدتخدم  ذه الخلية لتحديد ما إذا  انو عملية المردود ستتي من مشتريات سنوات سا مردود سنوات سابقة: -
 ويتي تحديد الخلية إذا  ان المردود من مشتريات سنوات سابقة. الحالية مشتريات من الدنة 



 

 
فهرس 
  العودة للفهرس المحتويات

51 

  دليل المستخدم – 5بالس  المتكاملظام ن -إدارة المشتريات والموردين 

 دام  ذهويشترط استخ  تدتخدم  ذه الخلية إذا  انو عملية المردود ستتي من فاتورة محددة ديد الفاتورة:مع حت -
 الاريقة أن ينون النظام قد تي استخدامد  ه  الدنة الت  سيتي منها الرد.

 نها ردسيتي م ويدتخدم لتحديد الدنة الت   يدتخدم  ذا الحقل ف  حالة تحديد  يار )م  تحديد الفاتورة( السنة: -
 مشتريات.

ورة رقي فات ويدتخدم لتحديد  يدتخدم  ذا الحقل ف  حالة تحديد  يار )م  تحديد الفاتورة( رقم فاتورة املشرتيات: -
ير وتظهر الفواتير بحدب نوع الفوات  المشتريات الت  يرتب المدتخدم إرجاعها أو إرجاع بع  أصنافها للمورد

ر    ت  ستظهالفواتير ال أرقاما  ان نوع الفواتير المدتخدم  و )فاتورة فورية( فأن فءذ  المدتخدم ف  الحقل الدابق
ارجية ات الخالفواتير الت  تي إصدار ا من  ا ة فواتير المشتريات الفورية و ذا ما ينابق أيضاا علت فواتير المشتري

 تريات.إد الد ف   ا ة فواتير المش ويمجرد تحديد رقي الفاتورة تظهر بيانات الفاتورة بحدب ما تي  أو المحلية

 أرقاماا  سابقة سنوات مشتريات مردودات النظام يمن  حير  المردود رقي – آلياا  -يظهر ف   ذا الحقل  الرقم: -
 .الفاتورة نوع بحدب تدلدلية

 .العملية تاريخ – آلياا  -يظهر ف   ذا الحقل  الداريخ: -

نن ديد طريقة دف  قيمة مردود مشتريات سنوات سابقة حير يمتدتخدم  هيا طرق الدف  بمرض تح طريقة الدفع: -
 تحديد واحدة من الارق التالية:

 :يتي تحديد  يار )آجل( ف  حالة قيد قيمة المردود علت المورد. آجل 

 :يتي تحديد  يار ) يك( ف  حالة استهم قيمة المردود بشيك. شيك 

 :لمردود نقداا.يتي تحديد  يار )نقد( ف  حالة استهم قيمة ا نقدًا 

  اا.يتي تحديد  ياري ) يك( و )نقد( ف  حالة استهم ج ء من قيمة المردود بشيك والباق  نقد :ونقدشيك 

 تلميح
لةةةيس مةةةن الضةةةروري فةةة  حالةةةة الةةةرد مةةةن فةةةاتورة محةةةددة أن تكةةةون طريقةةةة دفةةة  قيمةةةة 

و المردود    نفدها طريقة دف  قيمةة فةاتورة المشةتريات  فعلةت سةبيل المثةا  إذا  انة
 قيمة فاتورة المشتريات مدفوعة نقداا يمنن أن تكون قيمة المردود  يك أو آجل.

يقة ويدتخدم بحدب طر  المردود يدتخدم  ذا الحقل لتحديد الحداة الذي يمثل الارل المدين ف  عملية  احلساب: -
ا ف  حداة بنك و نذالدف  فءذا  انو طريقة الدف  )آجل( سيتي تحديد حداة مورد و ذا  انو ) يك( سيتي تحديد 

 النقد.

 تلميح
يدةةةتاي  المدةةةتخدم اسةةةتخدام حدةةةاة تيةةةر الحدةةةاة الةةةذي تةةةي اسةةةتخدامد فةةة  فةةةاتورة 
المشةةتريات  فةةءذا  انةةو قيمةةة الفةةاتورة قةةد تةةي دفعهةةا مةةن أحةةد الصةةناديق يمنةةن اسةةتهم 

 وتوريد قيمة المردود إلت صندوق آ ر و نذا ف  البنوك. 
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ذي تي ويظهر رقي المخ ن ال مند حديد رقي المخ ن الذي سيتي إ راج البضاعة يدتخدم  ذا الحقل لت رقم املازن: -
 استخدامد ف  فاتورة المشتريات م  إمنانية تعديلد إذا  انو البضاعة سيتي صرفها من مخ ن آ ر.

ي الذ كلفةويدتخدم لتحديد مر   الت  يدتخدم  ذا الحقل ف  حالة استخدام المنشأة لمراك  التكلفة مركز الدكلفة: -
  سيتأثر بالعملية.

 يدتخدم  ذا الحقل إلد ا  البيان الخاص بعملية المردود. البيان: -

 البيانات الدفصيلية
 لرد منافف  حالة   يدتخدم القدي الخاص بالبيانات التفصيلية بحدب طريقة التعامل م  الفاتورة ف  البيانات األساسية

دتاي  يوا   ف  الجدو  أسفل الشا ة آلياا بمجرد تحديد رقي الفاتورةفاتورة محددة ستظهر بيانات فاتورة المشتريات 
تورة رقي فا أما ف  حالة عدم تحديد  المدتخدم تعديل بيانات األصنال الت  تظهر باستثناء عمود الكمية الذي يظهر مفعها 

ملية علقة بعا  باق  البيانات المتفف   ذه الحالة سينون متاحاا للمدتخدم إد ا  األصنال الت  سيتي رد ا يدوياا م  إد 
 الرد  الكمية والدعر والتخفي  وتير ا من البيانات.

ذا  انو فء الصنن ويتي تحديد الخلية الت  تتقاط  م   رده يدتخدم  ذا العمود لتحديد الصنن الذي سيتي  اخديار: -
 عملية المردود ستتي لجمي  األصنال يتي تحديد  لية )ا تيار الكل(.

ستتي  تظهر ف   ذا العمود  مية الصنن بحدب ما تي إد الد ف  فاتورة المشتريات إذا  انو عملية الرد الكمية: -
د ج ء أما إذا  ان سير   فءذا  ان المدتخدم يرتب بءرجاع  ل الكمية يبق  علت الكمية  ما     من فاتورة محددة

 من الكمية ليقوم بتعديل تلك الكمية بالكمية الت  يرتب برد ا.

 لميحت
 .يمنن رد جمي  أصنال الفاتورة  ما يمنن رد بع  األصنال 
 .يمنن رد  مية الصنن ف  أكثر من عملية مردود 
  ا يدم  النظام برد  مية أكبر من  مية الفاتورة سواءا تي رد  مية الصنن

 بعملية مردود واحدة أو بأكثر من عملية.
د  لية )اعتماد بواساة تحدي -الرد من فاتورة محددة  ةف  حال –يتي اعتماد بيانات عملية المردود  اعدماد: -

 الخيارات(.
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 تلميح
نؤ د علةت أ ميةة الدقةة فة  إد ةا  ومراجعةة البيانةات والكميةات التة  سةيتي رد ةا قبةل 

 اعتماد العملية.
 يتي حفظ البيانات بمختلن وسائل الحفظ المتاحة. حفظ: -

 ر )القيد  ت توليد قيد محاسب  ويمنن استعراض القيد باستخدام بمجرد حفظ العملية يعمل النظام عل :القيد املايل -
  المال (.

 تلميح
سةةةيتي التةةةأثير علةةةت مختلةةةن الحدةةةابات المعنيةةةة وفةةة  حالةةةة وجةةةود فةةةارق بةةةين تكلفةةةة 
الصنن ف  فاتورة المشتريات ويين تكلفتها المخ نية عند إ راجها من المخا ن سةيتي 

تريات( الةةذي يفتةةرض أن ينةةون قةةد تةةي ترحيةةل الفةةارق إلةةت حدةةاة )فةةوارق مةةردود مشةة
ترميةة ه فةة   ا ةةة الحدةةابات الوسةةياة فةة  إدارة الحدةةابات   مةةا سةةيتي التةةأثير علةةت 

 وجةود تخفةي  أو  ميةات مجانيةة أو  تالمشةتريامختلن الحدابات المعنيةة بفةاتورة 
 تير ا من الحاات.


