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 ...كلمة ال بد منها 

  
ّ هذا يعود إىل سبب أساسي هو عجز دور نشر الربامج  تفتقر املكتبة العربية  إىل العديد من برامج الكمبيوتر و لعل

  .عن محاية إنتاجها من النسخ غري املشروع 
  

  ..كما أطلق عليها البعض ، هلا نتائج سلبية متعددة ، منها ) أو قرصنة الربامج ( فعملية النسخ غري املشروع 
  للتعويض عن خسائر القرصنة(" األصلي"ارتفاع سعر الربنامج. (  
  ن تلبيــة احتياجـات غالبيــة مســتخدميو ابتعادهـا عــ" حسـب الطلــب  " توجـه معظــم دور النشـر العربيــة لإلنتــاج 

  .احلواسب يف الوطن العريب
  احلد من انطالقة املبتكرين إلنتاج برامج عربية جديدة.  
  و قد تسبب إرباكا للمستخدم اعتماد أنظمة محاية خاصة باملنتج قد تكون معقدة و مكلفة ،.  

  
م يف جمال  من ناحية  أخرى ، قد يتمكن العديد يف الوطن العريب من حيازة حاسب متوسط لتلبية احتياجا

قد ال .. يعترب نوعا من املغامرة املادية  -و اإلقدام على شرائها  -و لكن تطور الربامج املطروحة يف األسواق . املعلوماتية 
ناهيك أنّ أسعار  معظم الربامج ال تتناسب مع متوسط دخل غالبية مستخدمي احلواسب .. ت املستخدم تليب احتياجا

  .اتية هلذا االنتشار الواسع للقرصنة و كل هذه الظروف كانت م..
  

قد يكون احلل يف طرح املوضوع على املعنيني كافة ، و مناقشته بكافة جوانبه مع دور النشر العربية من جهة ، و مل 
صلنا إىل صيغة لردع عملية القرصنة هذه و لتشجيع العديد من .. من جهة أخرى ” قراصنة الربامج " مع .. ال؟ ّ رمبا تو

  .دور النشر إىل إنتاج الربامج العربية و تسويقها بأسعار معقولة لتصل إىل عدد أكرب من املستخدمني 
فنا .. و حنن يف إنتاجنا هذا  ً إمنا نطرح منتجا كّل ً ..جهدا   .حرصنا على جعله مبتناول أكثرية املستخدمني..و ماالً ..زمنا

نأمل من املستخدم العريب التعاون معنا إلنتاج املزيد .. و يسعدنا تقبل أي اقرتاح لتطوير إنتاجنا يف جمال املعلوماتية العربية 
  .من الربامج العربية 

  
  لفريق العم
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  مقدمة
 

وراء كل جناح مقومات وأسباب، ولنصل إىل ذلك البد لنا من املرور على هذه املقومات ،  فهدف أي منشأة 
االقتصاد، وهو مرتبط بنجاح األعمال املالية واحملاسبية وعلى سالمة القرارات ودقة املعلومات ، اقتصادية أو جتارية هو 

هلذا باتت املنشآت االقتصادية تويل اهتمامها الكبري لألعمال املالية والقائمني عليها ودعمهم باإلمكانات الالزمة ، ومن 
  " .يوترنظام احملاسبة مبعاونة الكمب"أهم أدوات النجاح تلك هي 

  
ة تلك املنشآت وهلذا اخليار حماذير ناجتة  ّ رت ضمن خصوصي ّ كانت املنشآت سابقًا تعتمد على برامج تطبيقية طو
رة للربامج والوقت احملدود املخصص هلا ، ناهيك عن األعباء املادية  ّ عن املسؤولية الفردية اليت تقع على عاتق اجلهة املطو

  .ينالكبرية اليت ترتتّب على املستثمر 
  

لذا اجته فريق بازارسوفت إلجياد احلل العملي والعلمي هلذه املشكلة  فمنذ اإلصدار األول حملاسب البازار وحىت 
ة وبفضل اهللا والقائمني على هذا العمل أصبح برناجمنا اليوم يف   ّ اآلن يسعى وبشكل مستمر للنهوض إىل صيغة تكاملي

احملاسبية تكاد تكون واحدة يف الدول العربية كافة و حماسب البازار يتوافق فاملبادئ واألسس . كافة أحناء الوطن العريب 
  .مع هذه األسس ويعترب حالً متكامالً بني أيدي احملاسبني العرب " متاما

  
م اليت أغنت برناجمنا بفقرات  هناك العديد من املستثمرين ذوي اخلربات العريقة يف جمال احملاسبة أفادونا مبقرتحا

ه إليهم وجلميع من سامهوا معنا بالشكر اجلزيل متنوعة و  ّ   .عديدة ، نتوج
  

اليات املالية ضمن املنشآت االقتصادية ويغين  ّ نأمل أن نكون قد وفقنا بتقدمي برنامج متطور يشمل مجيع الفع
ال    .املكتبة العربية واملستثمر العريب يف هذا ا

  
  .  نسعى حنو تقدمي األمثل" دائما مبقرتحات مجيع املستثمرين ألننا نرحب" حنن دائما
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  "محاسب البازار " رزمة 
  

  :ما يلي  " حماسب البازار "يتضمن برنامج 
 
حيث جيب )عقد استثمار الربنامج(كفالة املستخدم + دليل املستخدم  .1

 .استكماهلا و إرساهلا للمنتج 
  
 . CD الربنامج ةأسطوان .2

  
  
 . Dongelمفتاح احلماية  .3

  : كما يلي  Dongelمفتاح احلماية ميكن ملستخدم الربنامج أن خيتار   : مالحظة 
 . LPTيتم تركيبها على خمرج الطابعة   Parallelقطعة محاية  -1
  
 

  
 . USBقطعة محاية  -2

  
 
 
 .) Dongelبدون قطعة محاية (  كود خاص باجلهاز  الذي سيتم تشغيل الربنامج عليه  -3
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  التشغيل ألول مرة
  : الصلبة السواقةاإلنزال على 

ا التالية ، حيث تظهر معنا الشاشة   Auto Run بشكل تلقائي األسطوانة  تعمل    :الرئيسية خبيارا

 
 

  

  ) :إنزال أنظمة احملاسبة ( خنتار أمر  .1
مع إمكانية إنزال )ويندوز + دوس ( وفقًا لإلصدارين تنستخدمه إلنزال جمموعة برامج بازار سوف هذا اخليار

، إضافة للنشرات ... ) رواتب وأجور ، مطاعم ، البيع باألمانة ، ( امللحقة املرتبطة مع هذين اإلصدارين الربامج 
ا    ..الفينة املتعلقة 

 

  :حندد موقع الربنامج  .2

  
  

  .وهنا جيب حتديد املسار الذي نزيد إنزال الربنامج عليه 
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  :مالحظة هامة 
، وذلك لضمان بقاء الربنامج يف حال إجراء أي )   C( الـ  عداننصح أن يتم إنزال الربنامج على أي سواقة     

 .عملية صيانة  للجهاز 
  :  حتديد معلومات مستخدم الربنامج .3

   
  

من خالل الشاشة السابقة يتم حتديد كل من اسم املستخدم واسم الشركة مع حتديد طبيعة النسخة املطلوب إنزاهلا 
  " .التايل" مث نضغط على ) نسخة خاصة للتعليم –نسخة جتريبية  –رخصة استثمار رئيسية (

  : مالحظة 
  " عليممنوذجية للتنسخة " إلنزال اإلصدار النموذجي التجرييب يرجى اختيار 

  

  : الربامج اليت نريد إنزاهلا  .4
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  .، من خالل تفعيل املؤشر عليها نقوم من خالل الشاشة السابقة بتحديد الربامج املطلوب إنزاهلا 
  : خيارات التنزيل  .5

  
  

ع ضمن  لة اليت تتوضّ ّ ة اختصارات للربامج املنز ة إنشاء عدّ ّ " جملد امسه نالحظ من الشاشة السابقة وجود إمكاني
BazarSoft"  ة اإلنزال بشكل سليم ّ ء برامج سهولة استدعاهذه االختصارات تفيد يف .. وذلك عند إمتام عملي

 .البازار املطلوبة 
إنزال "و  Wordاليت ميكن االّطالع عليها بربنامج الـ " إنزال النشرات التعليمية"كذلك نالحظ وجود إمكانية 

  .األكروبات وهو الربنامج اخلاص بتصفح النشرات  وكذلك خيار إلنزال قارئ" معلومات جتريبية
  

  :مالحظة هامة 
املوجود ) "  Dongle( إنزال تعريف قطعة احلماية " أن نقوم بتفعيل خيار  إنزال الربنامج ألول مرةال بد لنا عند 

  .ضمن هذه النافذة 
  

من إنزال الربنامج ، حيث نرى أنه قد مت إنزال اختصار للربنامج على سطح املكتب  وبالتايل  وهكذا يتم اإلنتهاء
  .نكون جاهزين لبدء العمل على الربنامج 
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  تشغيل محاسب البازار ألول مرة
  :الشاشة األولية للربنامج  -1

  :عند فتح الربنامج تظهر لنا النافذة التالية   
  

  
  

  :يلي وهنا ميكن أن نالحظ ما 
وهـو رقـم إصـدار الربنـامج الـذي يـتم تشـغيله حاليـًا ، حيـث يـتم طـرح إصـدار  جديـد : اإلصدار  -1

 .بشكل دوري لتلبية كافة متطلبات مستخدمي الربنامج 
وهـو رقـم نسـخة الربنـامج اخلـاص بكـل مسـتخدم ، وال ميكـن أن يتشـابه هـا الـرقم : رقم النسـخة  -2

 .لدى مستخدمني خمتلفني
و للداللــة علــى أن الربنــامج يعمــل وفــق نســخة أصــلية ، ويف حــال عــدم وجــود وهــ: اســم الشــركة  -3

 .بدل اسم الشركة "  جمانية حمدودةنسخة " تظهر عبارة  Dongelقطعة احلماية 
 

  

  ) .موافق ( وللدخول إىل الربنامج ال بد لنا من الضغط على زر 
  

  :حتديد موقع املعلومات  -2
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  .تواجد املعلومات يف اجلهازوهنا جيب أن نقوم بتحديد مكان 
  ال بد لنا من إنشاء جملد . يف حال استخدام الربنامج للمرة األوىل ، وال يوجد لدينا أي بيانات لنقوم بفتحها

إلنشاء جملد  أو النقر على زر  )   F7( جديد ، وذلك من خالل النقر على مفتاح 
 .جديد

 راضها ، نقوم بالنقر على مفتاح يف حال وجود العديد من املعلومات ، ونرغب باستعF5  الستعراض كافة
 :البيانات املوجودة ضمن جملد الربنامج ، كما يوضح الشكل التايل 

  
  

لد املطلوب ، مث ننقر على زر موافق    .وبالتايل خنتار ا
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  بدء العمل في البرنامج
  :قائمة هي ، و قوائم رئيسية نامج مخس رب الضم ي

  

  .هذا القسم يقوم بإدارة اخليارات اخلاصة باملعلومات :  Fileاملعلومات  )1
يوميـة صـندوق ، (  ويقوم هذا القسم بإدارة عمليات احملاسـبة املاليـة علـى اختالفهـا : G/Ledgerاحملاسبة املالية  )2

   .... ) سندات قيد ، 
ـايقـوم هـذا القسـم بـإدارة العمليـات الكميـة واملاليـة لل:  Stock Controlاملخـزون  حماسـبة )3 (  بضـاعة ومراقبـة خمز

  .... ) الفواتري ، حركة املواد ، جرد البضاعة ، 
كلمـــات الســـر ، الصـــالحيات (   يقـــوم هـــذا القســـم بـــإدارة ثوابـــت العمليـــات يف الربنـــامج:  Setupالتجهيــزات  )4

 .... ) األمنية ، 
ما " وتارخيه ، باإلضافة إىل أمر الربنامج وهي قائمة هامشية ، حتتوي على رقم إصدار  :  Aboutحول الربنامج  )5

  .للتعرف على أهم مستجدات الربنامج " اجلديد 
  

  قائمة المعلومات
  :بالضغط على قائمة معلومات تظهر القائمة املبينة جانبًا وحتوي على

مـن خـالل هـذا األمـر يظهـر لنـا مربـع احلـوار الـذي :  فـتح املعلومـات .1
وبالتــايل ميكــن للمســتخدم أن ظهــر لنــا عنــدما قمنــا بفــتح الربنــامج ، 

  .يقوم باالنتقال إىل جملد معلومات آخر للعمل فيه 
ميكننا هذا األمر أن نقوم بإغالق جملد املعلومات : إغالق املعلومات .2

 .حاليًا دون إغالق الربنامج   املفتوح
مـــن خـــالل هـــذا األمـــر ميكننـــا أن ننشـــئ : إنشـــاء معلومـــات جديـــدة .3

 .معلومات جديدة 
 )هام جدًا (  :املعلوماتختزين  .4

ولتجنب قد يصل حجم ملفات املعلومات إىل أحجام كبرية ،          
ضمن تخزين كامل املعلومات ضياع هذه املعلومات متت إضافة خيار ل

ا للطوارئ )  ZIP File( ملف مضغوط  ، لذا يعد و ذلك لالحتفاظ 
ا يوميًا    . هذا األمر من أهم األمور الواجب القيام 

  :تالية لعند تنفيذ هذا األمر تظهر لنا النافذة ا
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  :نالحظ أن الشاشة السابقة تتألف من قسمني  

  . ويتم من خالله حتديد جملد املعلومات املطلوب ختزينه  : جملد املعلومات  
  .ويتم من خالله حتديد موقع امللف املضغوط واسم امللف : امللف املضغوط  

زر  وهنا تظهر لنا نافذة  ة يف حتديد موقع امللف املضغوط ما علينا إال النقر على يف حال الرغب:  مالحظة 
 .لتحديد املوقع الذي نرغب التخزين فيه 

حيث يعلمنا الربنامج بعدها أن عملية التخزين " مباشرة التخزين " بعد حتديد املعلومات السابقة نقوم بالضغط على 
  .ناجحة 

 .خمزن سابقًا وإعادة بياناته إىل جملد املعلومات حمدد  ZIPضغط ملف يقوم بفك : إعادة املعلومات  -1

ويف حال الرغبة يف . يقوم هذا األمر بنسخ جملد املعلومات دون ضغطه إىل أي جملد آخر : نسخ املعلومات -2
 .نسخ املعلومات إىل جملد معلومات غري موجود أصالً فإن الربنامج يقوم بإنشائه آليًا 

وفيها يتم حتديد اسم املعلومات ومكان تواجد معلومات الدورة املالية السابقة ، ومكان جملد :  ثوابت املعلومات -3
 .صور املواد يف حال الرغبة يف استعماهلا 

تم بعمليات الرتتيب والصيانة للمعلومات اليت حيتويها جملد املعلومات املفتوح : الصيانة -4  .فيها قائمة 

اخل   وفق ....من بطاقات احلسابات، أو بطاقات املخزون، أو القيودحلذف جمموعة : تفريغ املعلومات -5
 .مواصفات معينة

 .بالضغط عليه تظهر اآللة احلاسبة: اآللة احلاسبة -6

 .إلغالق الربنامج: اخلروج من الربنامج -7
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:قسم المحاسبة المالية   
  

  :الشاشة التاليةبطلب هذه القائمة تظهر معنا 
  

  
  

  

  :  Recordsالبطاقات
ن و وهي أوىل أقسام احملاسبة املالية ،  ّ   :تتضم

  

  
  

  سنقوم بشرح كل منها بالتفصيل كما يلي
  : Accounts Records بطاقات احلسابات

وبالضغط على هذا األمر يظهر مربع حوار نستطيع من خالله استعراض بطاقات احلسابات وإضافة وتعديل 
،  أن يشكل بطاقة حساب خاصة لكل حساب سيقوم بالتعامل معه املستخدمجيب على يث ، حوحذف البطاقات 

  .تبني اخلصائص العامة هلذا احلساب وتفريعاته وأسس إقفاله 

 يتم فتح بطاقات احلسابات وتسجيل القيد االفتتاحيوهنا 

 ... )قبض ، صرف ، ( هنا يتم تسجيل العمليات املالية 

.. كشف حساب ، ميزان ( وهنا تظهر كافة التقارير املالية 

 وهنا ميكن حساب األرباح و اخلسائر وإظهار امليزانيات

 )دورات احلسابات ( وهنا ميكن صياغة مناذج للحسابات 

 وهنا حندد العمالت وأسعار الصرف واستحقاقات احلسابات
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  :بالنسبة لتبويبات بطاقة احلساب ، فيمكننا أن نستعرض أمهها على الشكل التايل
  :باب احلساب   )1

 :يعد هذا الباب هو أهم باب يف بطاقة احلساب ، حيث يتضمن ما يلي 
احلساب ( احلسابات ، ويعطي داللة عن أصل هذا احلساب وهو رقم مييز احلساب عن غريه من : رمز احلساب  -1

 ... ) .أصل ، خصم ، مصروف ، إيراد ( ، وداللة عن طبيعة احلساب ) الذي يتفرع منه 
  )إلزامي . ( ن أن يتكرر يف بطاقتني خمتلفتني كوهذا الرمز ال مي     

ّف : احلساب الرئيسي -2   بطاقته ، حيث يظهر رمز احلسابوهو احلساب الذي سيتفرع عنه احلساب الذي نعر
ً عليه، وبالتايل يظهر هذا احلساب آليًا دون تدخل احملاسب  الرئيسي مبجرد تسجيلنا لرمز احلساب اجلديد وبناء

 .ميثل اسم احلساب باللغة العربية : االسم العريب  -3
  )إلزامي .( ابه أمساءمع مالحظة أن الربنامج ينبهنا يف حال وجود تش وميكن أن يتكرر االسم لعدة حسابات

مثل األصول الثابتة ، الزبائن ، ( هنالك نوعني للحسابات ، فإما أن يكون احلساب رئيسي : نوع احلساب -4
... ) .         األراضي ، الزبون أمحد ، املورد خالد ، ( ، أو أن يكون احلساب تفصيلي مثل ... ) املوردون ، 

 )إلزامي ( 
  :احلساب الرئيسي والتفصيلي وهنا ال بد من التفريق بني 

  لزم الربنامج . فال ميكن أن يقوم احملاسب بتسجيل أي واقعة حماسبية على أي حساب الرئيسي ُ حيث ي
 .حصرًا  التفصيليةاملستخدم بالتسجيل على احلسابات 

  وبالتايل يقتصر دور احلساب الرئيسي على جتميع أرصدة وحركة احلسابات التفصيلية التابعة له . 

  األدواتشريط 
 

 بطاقة احلساب تبويبات

 شريط املفاتيح السريعة
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وال بد . وهنا جيب أن يقوم احملاسب بتحديد احلساب اخلتامي الذي جيب أن يقفل احلساب به:حساب ختامي  -5
لنا هنا من أن ننوه إىل أن أي خطأ يف حتديد احلساب اخلتامي قد يؤدي إىل خطأ يف حسابات النتائج، مثل 

  )إلزامي . ( ج مسؤوالً عن هذا اخلطأ وال يعد الربنام. خ بدالً من امليزانية .أ/الزبون ياسر يف حـ/إقفال حـ
 :باب املعلومات )2

بإدخال أي من هذه البيانات ، فإن الربنامج  املستخدمفلو مل يقم . تعد كافة مضامني هذا الباب اختيارية
يف كثري من األحيان إىل إجياد توصيفات دقيقة عن احلساب  املستخدمولكن قد حيتاج . يقبل بطاقة احلساب 

ذا احلساب لسهولة تصنيف ويعد حساب الزبائن أهم . ها ، وبالتايل سرعة احلصول على التقارير اخلاصة 
 .مثال على أمهية إدخال التفاصيل 

  
 : باب االستحقاقات )3

وهنا يتم حتديد كافة املعلومات اخلاصة مبواعيد استحقاق احلساب ، خصوصًا عند استخدام الشيكات 
  .العمالء الستحراراملؤجلة ، كما تتضمن هذه الصفحة املعلومات اخلاصة باألهداف املخصصة 
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 :باب أمن املعلومات )4

  
فبإمكانه أن يقوم حبجب هذا احلساب عن . ذه البطاقةوهنا بإمكان املدير املايل يف الشركة حتديد الصالحيات اخلاصة 

  .ث ال يستطيع املستخدم العادي أن جيده ، أو أن يعرف رصيده ينافذة البحث ، حب
مبعىن . ونعين باملخصصات عمومًا هو سقف احلساب . كما ميكننا من خالل هذا الباب حتديد خمصصات كل حساب 

صات احملددة هلا ، فإن الربنامج يقوم بإظهار رسالة تنبيه عن هذا التجاوز الختاذ أنه يف حال جتاوز رصيد البطاقة للمخص
  .اإلجراء الالزم 

  .كما ميكننا من خالل هذا الباب معرفة تاريخ فتح البطاقة املعروضة ، مع إظهار اسم املستخدم الذي قام بفتحها 
  :كيفية التعامل مع بطاقات الحسابات   -

للداللة على الوظائف أو ) أيقونات ( حلساب وجود شريط للمهام يتضمن رسومات صغرية نالحظ يف أعلى بطاقة ا
 ةوملعرفة وظيفة كل أيقونة ، ما علينا إال وضع مؤشر الفأرة على األيقون، العمليات اليت ميكن إجراءها على هذه البطاقة 

  . بية واإلجنليزية ومفتاح االختصار هلذه الوظيفة ملدة ثانية ، فيظهر لدينا مربع نصي يتضمن شرحًا لوظيفتها باللغة العر 
  : وأهم هذه األيقونات 

  واختصارها  أيقونة البحث عن بطاقة حسابF5 . 

  واختصارها  أيقونة تعديل البطاقة املعروضةF6 . 

  واختصارها  أيقونة إضافة بطاقة حساب جديدةF7 .  
نافذة لتحديد احلساب الرئيسي لدينا من لوحة املفاتيح تظهر  F7بالنقر على هذه املهمة أو باستخدام املفتاح 

  :الذي سنقوم بتفريع احلساب منه 
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وبعدها سيقوم الربنامج آليًا باقرتاح الرمز للحساب اجلديد، ومن مث يتم فتح بطاقة حساب جديدة ، حتتاج إىل 
  ). F10( قة اسم احلساب فقط ، لذا بعد كتابة اسم احلساب ما علينا إال حفظ البطا

      : ويستخدم هذا الرمز حلفظ البطاقةF10.  

     :ويستخدم لالنسحاب من بطاقات احلسابات.  
  

ً املفاتيح األكثر    :خالصة    : استخداما
F5 لبحثل   -   F6 للتعديل   -   F7 لإلضافة   -   F8  للطباعة    -   F9  لإللغاء   - F10  للحفظ  

  :  Accounts Tree شجرة احلسابات
 حيث نستعرض من خالل هذه

الشاشة شجرة احلسابات 
  . املوجودة ضمن جملد املعلومات

وفيه تظهر احلسابات على 
شكل شجرة حسب تفرع 
احلسابات اجلزئية من احلسابات 
الرئيسية، حيث يظهر احلساب 
الرئيسي على شكل جملد أصفر 

) مثل حساب املوجودات الثابتة(
، ويظهر احلساب التفصيلي 

مثل ( على شكل ورقة بيضاء 
  ).االراضي 
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  :Edit Listing  جدول إدخال احلسابات
حيث يتيح هذا اجلدول التعديل السريع لكافة استعراض بطاقات احلسابات على شكل جدول ،  وهنا ميكن

  ... ) .احلساب اخلتامي، رقم اهلاتف، املنطقة، ( مكونات بطاقة احلساب  

  
  

 : Opening Voucher القيد االفتتاحي
  

ّ منشأة  ، وهو عبارة عن مستند حماسيب يتم إصداره يف بداية كل دورة حماسبية ويعترب األساس الذي تبدأ به أي
  .إلنشائه بالشكل املناسب حماسبية مقبولة أعماهلا ، لذلك فهو حيتاج إىل خربة 

 

  : بالنقر على هذا األمر تظهر معنا الشاشة التالية 
 

  
  

  :ولكتابة القيد االفتتاحي ، ال بد لنا من اتباع اخلطوات التالية

  .ليتيح لنا الربنامج إمكانية كتابة القيد) F6( النقر على زر التعديل  -1
 .حتديد تاريخ القيد االفتتاحي ، وهو تاريخ بدء العمل -2
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الزبائن ، النقدية ، بضاعة أول املدة ، املوجودات ( ملء العمود املدين بكافة موجودات وحقوق الشركة  -3
 ...)الثابتة،

 )..،دون ، أوراق الدفع ، رأس املالاملور ( ى الشركة ملء العمود الدائن بكافة املطاليب و اإللتزامات املرتتبة عل -4
 .الغالب هو عبارة عن رأس املال يف حال عدم توازن العمود املدين مع العمود الدائن يكون الفارق يف -5
ً جيب التأكد من أن جمموع عمود األرصدة املدينة  -6  .جمموع عمود األرصدة الدائنة تساوي متاما

 .) F10(  مث نقوم حبفظ السند  -7

 ) . F4(  مث نقوم برتحيل سند القيد  -8
  

  :مالحظة 
ما علينا إال الدخول ... ) دوالر ، يورو ، ( يف حال وجود أكثر من عملة للحسابات يف القيد االفتتاحي 

 ).إظهار العملة األجنبية ( خيارات القيد االفتتاحي وتفعيل خيار 
  

  :  Account Sttings ثوابت احملاسبة
اية الدورة املالية ، باإلضافة إىل حتديد العمالت وهنا بإمكان  كما أننا نستطيع أن نغري يف أمساء . احملاسب حتدد بداية و

كما ميكن حتديد احلسابات اليت سيتم . وترتيب احلسابات اخلتامية اليت تظهر يف بطاقة احلساب من خالل هذه القائمة
باإلضافة إىل العديد من اخليارات اليت تتحكم باملستندات احملاسبية  .توزيع األرباح عليها ، مع حتديد نسبة كل حساب 

  .عمومًا 
  : A/C Vouchers القيود المحاسبية

 :Jounal Voucher سندات القيد
من ميزات ، حيث أنه بإمكان  يعد سند القيد أحد أهم الوثائق احملاسبية املستخدمة يف تسجيل الوقائع املالية ملا يتمتع به

احملاسب أن يسجل كافة أنواع وحاالت الوقوعات املالية يف السند ، فبإمكاننا أن نستخدمه يف حاالت القبض والصرف 
،  ... ، وتسجيل احلسومات ، ويستخدم يف بعض احلاالت لتوثيق عمليات البيع والشراء واملرجتعات وفتح االعتمادات و

  .طي ميزة كتابة القيود البسيطة أو املركبة ، وذلك حسب متطلبات العمل كما أن سند القيد يع
ويغلب استخدام سند القيد يف شركات القطاع العام ، ويف بعض شركات القطاع اخلاص اليت تستخدم سند القيد لتوثيق  

  .كافة العمليات اخلاصة بيوم حمدد 
ب شريط أدوات   :سند القيد المرّك

  
  

 :اإليكونات اخلاصة بسند القيد فيما يلي شرح ألهم 
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  هذه الرموز مهمتها التنقّل بني سندات القيد ضمن الدفرت احلايل 

  
  

    ّ   .)F5(يستخدم هذا الرمز للبحث عن سند قيد معني

  .)F4(ترحيل سند القيد املعروض    

  .)F6( )حل أو ملغىشرط أن يكون غري مر (تعديل سند القيد املعروض   

  .)F7(إصدار سند قيد مركّب جديد    
  

  :كيف نضيف سند قيد ونسجل القيود
  :حيب أن نقوم مبا يلي  .لنفرض أننا نريد تسجيل واقعة مقبوضات الصندوق من الزبون هاين و حممود 

  و أ " إصدار سند قيد جديد"نضغط زرF7  فيتم إصدار سند قيد جديد.  
 التاريخ املناسب ّ   .مث نعني
  املبالغ يدويا باستخدام لوحة املفاتيح وال جيوز أن يكون هناك مبلغ مدين ودائن بنفس السطر ألن  يتم تسجيل

  .كل سطر خيص حساب واحد كما نرى، وال يكمن لنفس احلساب أن يكون مدينا ودائنا بنفس اللحظة
 ال عدم تذكره لرمز يتم تسجيل رمز احلساب يدويا يف حال كان احملاسب يعلم رموز احلسابات اليت لديه، ويف ح

فتظهر  F5أو  " البحث"احلساب ، يقف على خلية الرمز يف السطر املراد التسجيل عليه  ويضغط زر 
  :لدينا النافذة التالية

  
  .احلساب املطلوب و بعد حتديده نضغط على زر موافق  كتابة اسمو يف نافذة البحث السريع  يتم  

أو عن طريق   ن و الدائن نقوم بعملية حفظ السند عن طريق الزر  و بعد االنتهاء من كتابة الطرفني املدي
  :و بعد احلفظ يظهر مربع احلوار التايل  F10املفتاح 
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  .وعند الضغط على نعم يتم ترحيل السند اىل احلسابات املالية اخلاصة بالسند 

تساوي الطرفني املدين و الدائن للسند ، و يف حال عدم التساوي فان الربنامج لن يكون  و هنا  جيب االنتباه اىل
  .قادرًا على ترحيل السند 

 
  

أما يف حال اختيار عدم ترحيل السند فإنه يبقى يف حالة احلفظ و لكن دون أن تتأثر احلسابات املالية به و ميكن 

  .F4  عن طريق املفتاح أو السند و ترحيله عن طريق الرمز  فيما بعد العودة اىل
  

  :شاشة الخيارات  -

  
  

يتم من خالل الشاشة السابقة حتديد اخليارات اخلاصة بسند القيد كإظهار العملة واسم احلساب واسم احلساب األجنيب 
  .باإلضافة للعديد من اخليارات األخرىار لتكرار نفس البيان يف كل سطر وإظهار حقلي البيان والوثيقة مع وجود خي

  

  :شرح ألهم رموز نافذة اخليارات* 
  

  
ال يكون هذا الرمز مفعل إال إذا كان سند : مالحظة [ )  F9( إلغاء ترحيل سند القيد املعروض :

  ] القيد مرحل 

  
  .ة لتحديد السندات املراد ترحيلهاترحيل مجاعي لسندات القيد ، حيث تظهر شاش: 
  

  .يد السندات املراد إلغاء ترحيلهاإلغاء ترحيل مجاعي لسندات القيد ، حيث تظهر شاشة لتحد :  
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  :شاشة الطباعة  -
  

نالحظ من الشاشة السابقة وجود إمكانية 
 A5 – A4/الختيار منوذج خاص للصفحة 

– A3 – A6 /  
 باإلضافة إىل وجود إمكانية لطباعة تذييلة
خاصة لسندات القيد  ، باإلضافة للعديد 

  .من امليزات األخرى 
  

  : Journal Voucher Listingجدول سندات القيد 
وهو عبارة عن جدول يشمل كافة سندات القيد املركبة املدخلة ويتيح لنا إمكانية استعراض هذه السندات والقيام 

  :بطلب هذا القسم يظهر لدينا اجلدول كما يف الشكل التايل. الرتحيل بشكل مباشر من اجلدول بعملييت الرتحيل وإلغاء

  
  

 :Payment Orders أوامر الصرف املالية
يف تسجيلها ليومية الصندوق على أوامر الصرف والقبض ، وتكمن ميزة أوامر الصرف يف تلجأ بعض املنشآت 

يف عمود االستحقاق  أكثر من دفعةمرة واحدة ، مع إمكانية تسجيل ) الصندوق أو البنك ( حتديد احلساب النقدي 
لدفعات والطرف الدائن أي أن الربنامج يقوم بتسجيل قيد مركب طرفه املدين هو حسابات ا. ضمن أمر صرف واحد 

فعات للموردين أو دفعات الدوبالتايل ميكن استخدام أمر الصرف يف حال قمنا بتسديد . هو احلساب النقدي
  .أما عمود احلسم فنسجل فيه احلسومات اليت قد حنصل عليها من املوردين. املصاريف
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 :Receipt Orders أوامر القبض املالية
ا تعىن بتسجيل وهي  أي أننا باإلمكان أن نسجل عدة مقبوضات ضمن . قبوضاتاملتشبه أوامر الصرف إال أ

أمر قبض واحد ، وكما يف أمر الصرف ، جيب علينا أن حندد احلساب النقدي مرة واحدة فيقوم الربنامج باعتماد هذا 
  .م تسجيل احلسومات اليت قد مت منحها للزبائن أما عمود احلسم يف أمر القبض فيت. احلساب عند إصدار باقي األوامر

  
  :مالحظة 
  إظهار ( ، أو  )العملة االجنبية  إظهار( ميكن تسجيل أوامر الصرف أو القبض بالعمالت األجنبية عرب تفعيل خيار

 .املوجودة ضمن خيارات أمر القبض والصرف ) العملة الثانية 
  قبضجدول أوامر الصرف أو ال"يع عرب بشكل سر ميكن استعراض أوامر الصرف أو القبض " 

  

 : Exchange Difference قيد فروقات الصرف
من املعلوم أن أسعار صرف العمالت متغرية من يوم إىل آخر ، ونلجأ عمومًا إىل إجراء تسوية للحسابات 

اية الدورة املالية ، من أجل حتويل رصيد احلساب بالعملة االجنبية إىل ما يعادله بالعملة  بالعملة األجنبية يف 
اية الفرتة وتعد هذه العملية من األمور املعقدة نسبيًا واليت يصعب على املستخدم . احمللية وفق سعر صرف 

  .لذا ميكننا استخدام قيد فروق الصرف إلصدار قيد فروق الصرف بشكل آيل . إجراؤها بشكل يدوي 
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  :التأكد من أمرين جيب قبل البدء بتحميل قيد فروق الصرف ولكن 
 .حتديد عملة احلساب ضمن بطاقة احلساب يف صفحة األرصدة  -1
  .حتديد سعر الصرف للعمالت بتاريخ إنشاء قيد فروق الصرف -2

ويف حال متت اخلطوتني السابقتني ميكننا البدء بتسجيل قيد فروق الصرف عرب النقر على مفتاح التحميل 
تحديد احلسابات املطلوبة وسعر الصرف املعتمد ، وبذلك ، بالتايل تظهر نافذة ل           اآليل 

  .يقوم الربنامج آليًا بتوليد القيد 
  

  : Direct Vouchersالقيود المباشرة 
ن  ثالثوهي  ّ ا تتضم   :أقسام احملاسبة املالية ، بالتأشري عليها نالحظ أ

  : Simple Voucher Noteإشعار قيد بسيط  
ط إلدخال وهو السند الذي يتألف من  ّ طرفني فقط أحدمها مدين واآلخر دائن ، كما أنه الشكل املبس

   ..املعلومات املالية 
  :بطلب هذا القسم يظهر لدينا القيد كما يف الشكل التايل 

  

  

:شاشة اإلشعار -  
للقيد احملاسيب كأن نقوم بتسجيل قيد " Finance Infoاملعلومات املالية "تسجيلويتم من خالل هذا القسم 

  :املبيعات التايل
  إمجايل املبيعات 431/ إىل ح    الصندوق 181/ من ح 10000

لها بشكل مباشر أو  ّ بعد تسجيل مبلغ القيد يف احلقل املخصّص نقوم بتسجيل رموز احلسابات ، حيث نسج
د  F5نضغط على مفتاح    ..لتظهر لنا نافذة البحث عن حساب حمدّ
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ل رقم الوثيقة احملاسبية ومثل هذه النافذة تظهر لنا عند حتديد احل ّ ساب الدائن لتعريف رموز احلسابات ، مث نسج
ل  ّ –شرح للعملية اليت أجريناها ، يف مثالنا السابق كتبنا  وهوبيان اليف احلقل املخصّص هلا ، بعد ذلك نسج

  .مبيعات نقدية
  

  :  Simple Voucher Listجدول القيود البسيطة 
  

القيود البسيطة املوجودة لدينا ويتيح لنا إمكانية استعراض هذه السندات  وهو عبارة عن جدول يبني لنا كافة
  :والقيام بعملييت الرتحيل وإلغاء الرتحيل بشكل مباشر  وذلك كما هو  موضح يف الشكل التايل 

  

  
  
  
  
  
  
  
 

  : A/C Direct Voucherإشعار قيد حسايب مباشر 
وأن يكون لدينا جمموعة من البيانات اليت حتوي يف أحد أطرافها لكي نقوم بالتعامل مع هذا النوع من القيود ال بد 

مثالً عندما نقوم بإدخال يومية الصندوق فهذا يعين بأن حساب الصندوق هو ... احملاسبية على حساب واحد 
ذه احلالة ميكن أن نقوم باستخدام القيد احلسايب إلدخال هذه البيانات حيث  أحد أطراف كل عملية حماسبية 

  ...تار حساب الصندوق كحساب أساسي خن
  :عند طلب هذا القسم تظهر معنا الشاشة التالية 
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  f5أو مفتاح  يف البداية نقوم بتحديد احلساب األساسي املراد التعامل معه وذلك بالضغط على أيقونة 
  .زر موافق وبعد حتديد احلساب املطلوب وليكن الصندوق نضغط على فتظهر معنا شاشة حتديد احلساب 

مث ننتقل لتسجيل بنود سند القيد حيث نقوم بإدخال املبالغ املدينة والدائنة مع حتديد احلساب اخلاص بكل مبلغ 
  ...وتاريخ العملية حيث ميكن أن نقوم بتحديد تاريخ خمتلف لكل عملية على حدى 

  .وقد مت شرح آلية إدخال البيانات سابقًا ضمن فقرة سندات القيد 
  
  
  
  
  

  : Journal Cash Voucherقيد يومية صندوق 
  

  .و هو عبارة عن قيد بسيط خاص بإدخال يومية الصندوق
  :وبالنقر على هذا األمر تظهر لدينا الشاشة التالية

  

  
  

يف العمود املدين و املبالغ املدفوعة و  تم من خالل هذه الشاشة إدخال املبالغ املقبوضة أو االيراداتي
املصروفات يف العامود الدائن و هنا جيب االنتباه اىل أن كل سطر ميثل قيد حماسيب مستقل عن السطر اآلخر  

أما الطرف اآلخر للقيد فيتم ادخاله عن طريق اجلدول    .وهذا القيد أحد أطرافه هو حساب الصندوق حصرا ً
لصندوق و وإشعار قيد حسايب  ، أن اإلشعار ميكن الرجوع إليه وحفظه وترقيمه ، أما والفارق بني قيد يومية ا

بنا بالعودة إىل القيود اليت غر حال قيد يومية الصندوق فيفرغ بعد ترحيله إىل اليومية ، وال ميكن الرجوع إليه ، ويف 
  .ة املفصلة مت تسجيلها فال بد لنا من الدخول إىل كشف حساب الصندوق أو حتميل  اليومي

  : A\C Notesاإلشعارات 
ا تتضمن    :وهي ثالث أقسام احملاسبة املالية وبالنقر عليها نالحظ أ
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  :أنواع اإلشعارات ووظائفها 
  

  : Receipt Notesإشعار قبض 
  :نقوم بإصدار إشعار قبض يف حال قبضنا مبلغ نقدي من قبل زبون معني كما يوضح لنا الشكل التايل

  
  

  .حيث يتم الرتقيم بشكل آيل ويقوم الربنامج مبراقبة ذلك: اإلشعار رقم  -1
التاريخ حندد من خالله تاريخ  -2

  .العملية أو تاريخ استحقاقها
حندد من خالله مبلغ : املبلغ  -3

العملية ويوجد لدينا إمكانية حتديد 
  .املبلغ بعدة عمالت

نسجل شرح مبسط : البيان  -4
  .حول العملية

حندد رمز احلساب : احلساب  -5
  . الذي قبضنا منه

وفيه حيدد رقم إشعار  : الوثيقة  -6
  .القبص

باقي ويتم حتديده مرة واحدة فيعتمده الربنامج ل ) ..،مصرف صندوق،(نقديالساب احلهو و  : احلساب املقابل -7
  .القادمة إلشعارات

  

  
  
  

  : Payment Notes صرفإشعار 
  ....الً مصاريف نقل أو مصاريف كهرباءإشعار صرف إلثبات بعض النفقات أو املصاريف مثميكن أن نقوم بإصدار 

  :وذلك كما يف الشكل ...) حساب النفقة ، أو املورد ( حيث حندد املبلغ ورمز احلساب 
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  : Notes  ( Debit  / Credit ) )الدائن/املدين(اإلشعار 
  .حساب نقدي)يف الغالب(بأن الطرف املقابل اليكونوهو إشعار شبيه باإلشعارات السابقة، ولكن يتميز عنهما 

  

  :جداول اإلشعارات 
  ....رح جدول إشعارات القبض كمثال عنهاوهي عبارة عن جداول تبني لنا كافة اإلشعارات اليت مت إصدارها وسنقوم بش

  

  :  List Receipt Notesجدول إشعارات القبض 
  :وهو عبارة عن جدول يبني لنا كافة إشعارات القبض اليت مت إصدارها وذلك كما هو مبني يف الشكل التايل 

  

  
  

  : Payment Notes List جدول إشعارات الصرف 
  .وهو عبارة عن جدول شبيه متاما جبدول إشعارت القبض ، ولكنه خاص بإشعارات الصرف
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  : Accounting Reports الماليةالتقارير 
  : J/Reports التفصيليةالتقارير 

  

   :وهي إحدى أقسام احملاسبة املالية الرئيسية وتشمل 
  

  : A/Statementكشف احلساب 
 

د .. ويسمى بدفرت األستاذ إضافةً إىل ) مدينة أو دائنة(وهو عبارة عن بيان يوضّح فيه مجيع احلركات اخلاصة حبساب حمدّ
اية التقرير إظهار جمموع هذه احلركات    .وكذلك إظهار الرصيد يف 

  : بطلب هذا األمر تظهر لنا الشاشة التالية

  
  

نقوم من خالل هذه الشاشة بتحديد رمز احلساب املطلوب مباشرة أو نقوم بالبحث عن احلساب املطلوب وذلك 
  / ....وقد مت شرحها سابقًا /حيث تظهر لدينا شاشة البحث عن حساب  F5بالضغط على مفتاح 

ّ ) 1زبون (151001ليكن قد متّ حتديد احلساب    " OKموافق "، نضغط على زر
) حيث ميكن اختيار فرتة حمددة مثالً ( فيظهر لدينا شاشة خاصة مبواصفات البحث ضمن العمليات احملاسبية اليومية 

ّ مث    :ليظهر لدينا كشف احلساب التايل" OKق مواف"نضغط على زر
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ّ لنا هذه الشاشة كشف حساب الزبون الذي قمنا بتحديده ، وذلك من خالل إظهار مبلغ كل عملية وتارخيها  تبني
ا ، باإل   ")  250. 00الرصيد مدين " يف مثالنا(ضافة إىل رصيد احلسابورقم الوثيقة اخلاصة 

  :ضمن كشف احلساب و ذلك من خالل ) إظهار املواد ( تفاصيل الفواتري  إظهاركما ميكن 
  :كما يف الشكل التايل" ة املخزونإظهار حرك" تفعيل خيار –صفحة املخزون  –نافذة خيارات  كشف احلساب 

  
  

  يتم من خالل الشاشة السابقة خيار إظهار حركة املخزون كما نقوم بتفعيل اخليارات املطلوبة مثل إظهار السعر االفرادي 
  :وبعد اعادة حتميل الكشف جند أنه أصبح بالشكل التايل 

ال بد من تفعيل 
هذا الخيار 

إلظهار المواد 
ضمن كشف 
 الحساب 
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 :كشف الحساب  شرح ألهم رموز شريط أدوات -
  

  .مطابقة الرصيد يف املوقع املشار إليهلتثبيت : 
  .يستخدم من أجل طلب كشف حساب يف جملد السنة السابقة: 
حلساب آخر غري املعروض على الشاشة، ) صفحة األستاذ(يستخدم من أجل طلب كشف حساب : 

مث نضغط  وبالضغط عليه تظهر شاشة حتديد احلساب اليت نقوم من خالهلا بتحديد احلساب املراد إظهاره ومن
  .على موافق ونتابع نفس إجراءات الكشف السابق

عندما  ويتم استخدامه.. ويستخدم من أجل إعادة حتميل بيانات التقرير وإظهار كشف احلساب بشكل آخر :
  .يف شاشة اخلياراتنقوم بتغيري يف خيارات كشف احلساب واليت تظهر 

، أما يف حال استخدام سندات القيد )ام قيد يومية الصندوقيف حال استخد(لعملية احملاسبية لتعديل ايستخدم :
  .أو االشعارات ، فال بد لنا من العودة إىل املستند األساسي ، وإجراء التعديل عليه

  ..../.سند قيد  –فاتورة /إلظهار املستند املوافق للسطر املشار إليه : 

  .ويستخدم إلظهار بطاقة احلساب: 
  .التقرير قبل الطباعةخدم ملعاينة يست: 
  .يستخدم لطباعة التقرير :
  .يستخدم لالنسحاب من كشف احلساب: 

  

الحظ ظھور تفاصیل 
 المواد للفاتورة
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  : Journal Report املفصلة اليومية
ل فيه مجيع العمليات احملاسبية اليت ّمتت خالل اليوم ووفق تيعترب دفرت اليومية من الوثائق احملاسبية اهلامة، و  ّ سج

اليومية ضمن حماسب البازار يكون بشكل آيل ومن واقع سندات القيد والفواتري وتنظيم سجل ..القيد املزدوج
  ...اخل ..واإلشعارات 

تظهر لنا اليومية وبعد حتديد املواصفات املطلوبة عند الضغط على هذا األمر تظهر لدينا شاشة مواصفات البحث 
  :التالية

  

  
  

وكغريها من التقارير نالحظ أننا نستطيع 
بأكثر من شكل وحسب  عرض اليومية

دة   :يف شاشة اخليارات وهي اخليارات احملدّ
 –إظهار رموز وأمساء احلسابات : مثالً 

إظهار رقم  –إظهار حقل البيان والوثيقة 
اميع السابقة  –قيد اليومية    .. إظهار ا

  

كذلك نالحظ وجود خيار لطباعة كل 
 .يوم على صفحة مستقلة 

  .   القيام بإعادة حتميل بيانات التقرير من خالل الرمز التايلوينبغي بعد حتديد اخليارات  
  

  

  : T/Reports تقارير إجمالية
  ..جدول احلسابات – ميزان املراجعة: وهي إحدى أقسام احملاسبة املالية األساسية وتشمل

  : Accounts List جدول احلسابات
مع بيان أرصدة هذه )أو جزء منها(املوجودة لديناوهو عبارة عن تقرير يساعد يف إظهار مجيع احلسابات 

  ..احلسابات
دة ات كثرية لعرضه بأشكال متعدّ ّ    ..وتتوفر يف هذا اجلدول إمكاني
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  :نالحظ وجود نوافذ رئيسية متوضعة على الشريط وهي 

ّ الشكل السابق رموز وأمساء احلساب: Reportالتقرير  اية التقرير كما يظهر يف   ا ،إضافةً إىل أرصد اتيبني
موع اإلمجايل لألرصدة    .ا

  :تظهر معنا الشاشة التالية :  Optionsالخيارات 
  

  
ّع صغري إىل يتيح لنا الربنامج  ات عديدة للعرض وذلك حبسب اخليارات املوجودة ، ونالحظ وجود مرب ّ إمكاني

ّ خيار نقوم بالتأشري على ذلك اخليار باملاوس ليظهر لنا  جانب كل خيار ، فعندما نريد إظهار اجلدول حسب أي
دة   .شكل جدول احلسابات وفق اخليارات احملدّ

  

  ..آخر عملية مدينة وآخر عملية دائنة مع تارخيها وإظهار نريد إظهار جدول حسابات :مثال
ومن مث نقوم بإعادة حتميل بيانات التقرير السابق من خالل  لذلك نقوم بالتأشري جبانب اخليارات السابقة املطلوبة

فيظهر لدينا شكل آخر جلدول احلسابات   "جدول احلسابات"اخلاص بـ  شريط األدواتاملوجود ضمن  الرمز 
  :كما يلي
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اميع  ونالحظ أنّ اجلدول السابق قد أظهر مجيع اخليارات اليت أردنا إظهارها ضمن اجلدول ، إضافةً إىل وضع ا
  .اإلمجالية

  ":اخليارات"من ضمن اخليارات األخرى اليت تظهر ضمن شاشة  -
ة عرض اجلدول السابق حسب الرتتيب األجبدي ألمساء احلسابات * ّ   .إمكاني
  .أرصدة احلسابات ، حيث يظهر لنا احلسابات ذات الرصيد األكرب يف بداية التقرير أو اجلدولترتيب اجلدول حسب * 

كذلك نالحظ وجود إمكانية حتديد ظهور مؤشر احلسابات وذلك إلظهار احلسابات املؤشرة فقط حيث يتم التأشري  *  
أو من خالل أيقونة تفعيل  Spaceأو بالضغط على زر  على احلساب املطلوب ضمن اجلدول بالنقر عليه مرتني باملاوس

مث نقوم بإعادة حتميل / تظهران ضمن سطر املهام عند تفعيل خيار ظهور مؤشر احلسابات/مؤشر أو أيقونة إلغاء مؤشر 
  .بيانات التقرير

 

  :نالحظ وجود اخليارات التالية بالدخول اىل هذه الشاشة:  Searchمواصفات البحث  -3
 * ّ   ".بدون احلسابات املغلقة"ء احلسابات ذات الرصيد املساوي للصفر وذلك بالتأشري على خيار ناة العرض باستثإمكاني
  .إمكانية استبعاد احلسابات الرئيسية من التقرير  * 
  .إمكانية استبعاد احلسابات ذات األرصدة املدينة أوالدائنة * 
  .إمكانية حتديد التقرير لغاية شهر حمدد * 
  .إمكانية حصر التقرير باحلسابات الراكدة لفرتة حمددة * 
  .إمكانية حتميل جمموعة حسابات حمددة  ومواصفات حبث حمددة * 

  
  

  : Resumed Balances  ملخص األرصدة
وهو يشبه ...هو عبارة عن جدول يبني لنا األرصدة املدينة والدائنة لكافة احلسابات ، ولكن بشكل ملخص و 

حيث ميكننا إظهار احلسابات الرئيسية فقط بدال من احلسابات التفصيلية عندما يتفرع من ... ابات تقرير جدول احلس
  .احلساب الرئيسي عدد حمدد من احلسابات ميكن حتديده ضمن خيارات التقرير 

  
  : T/Balanceميزان املراجعة 
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اية الفرتة  وهو الوسيلة اليت يتم من خالهلا التأكد من صحة تسجيل العمليات احملاسبية ، ويعدّ ميزان املراجعة يف 
  .. كل ثالثة أشهر أو كل شهر: املالية أو يف فرتات خمتلفة مثالً 

  :ننقر على هذا األمر عن طريق املاوس فيظهر لدينا شكل ميزان املراجعة التايل
  

  
  

  : حيث يقسم هذا التقرير إىل ثالث أقسام 
  .يظهران رصيد احلساب يف بداية القرتة :   ثاين عمود+ أول عمود  -1
 .يظهران حركة احلساب خالل الفرتة : رابع عمود + ثالث عمود  -2
اية الفرتة : سادس عمود + خامس عمود  -3   .يظهران رصيد احلساب يف 

-1لغاية  2011-01-1مثالً من ( هلذا التقرير ) شهرية ( ومن اجلدير بالذكر انه باإلمكان حتديد أي فرتة 
12-2011  (  

  

  : Det. T/Blcاليومي ميزان املراجعة 
  .وهو يشبه متامًا ميزان املراجعة الشهري ولكن مع إمكانية حتديد التاريخ باأليام وليس باألشهر  

  : Statistic Reports اإلحصائيةالتقارير 
 ُ َ وت   : التقارير هذه ، واهم اخلاصة باحلسابات اتياإلحصائ هذه التقارير بإظهار بعض عىن

  : Ages Of Balances  أعمار األرصدة
وذلك لتفصيل عمر رصيد الزبون .... )  150يوم ،  180(  يظهر هذا التقرير أعمار األرصدة ضمن أعمدة حمددة

  :  والشكل التايل يوضح هذا اجلدول . ، حيث يقوم الربنامج بتغطية الدفعات من أقدم رصيد بشكل آيل ) او احلساب (

1 3 2 
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  : Unpaid Invoices الفواتري املستحقة
يظهر ضمن هذا التقرير أرقام الفواتري املستحقة على العميل ومبالغها ، حيث يقوم الربنامج آليًا بإغالق الفواتري األقدم 

  :كما يوجد ميزة ضمن هذا التقرير لعدم إظهار الفواتري اليت متت خالل فرتة حمددة . بالدفعات

  
  

  : Analysis Invoices العمالءحتليل فواتري 
 والدفعات واملرجتعات واحلسومات) املبيعات ( يظهر ضمن هذا التقرير حتليل لفواتري العمالء حيث تظهر قيمة الفواتري 

اين يف حال وجوده  ولكي يظهر هذا التقرير بشكل سليم ال بد من تعبئة حقول احلسابات بشكل دقيق . وقيمة ا
  .صفحة احلسابات  –ضمن جتهيزات احملاسبة 

  
  
  

  : Analytical Reports التقارير التحليلية
 ُ َ وت   :، وأهم هذه التقارير  احلسابات بتحليل حركات هذه التقارير عىن

 : Accounts Monthly Analysis الشهري للحسابات التحليل
  :وتظهر يف هذا التقرير احلركة التحليلية الشهرية للحسابات 
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  :ومن اجلدير بالذكر أنه ميكن حتليل احلسابات يف هذا التقرير وفق اخليارات التالية  

  
  

 : Monthly Flow Analysis التدفقات الشهرية حلساب
اعتمادا ) دائنة ( واليت استجرت منه ) مدينة ( اليت غذت هذا احلسابات احلسابات إمجايل حركة ويظهر هذا اجلدول 

ومن اجلدير بالذكر أنه ال بد لنا من استخدام أسلوب القيد البسيط يف . على احلسابات املقابلة ضمن حركة احلساب
  .  التسجيل احملاسيب من أجل ضمان ظهور هذا التقرير بشكل واضح وسليم

  
 : Accounts Budget جدول املوازنات التقديرية

واليت يتم حتديدها ( ميكن من خالل هذا اجلدول استعراض أرصدة احلسابات مع إظهار املوازنات اخلاصة بكل حساب 
. الفائض من موازنات احلسابات ، و مع ميزة إظهار املتبقي من موازنة احلسابات ) . من صفحة األمن يف بطاقة احلساب 

  .مع إظهار النسب اخلاصة بكل حساب 
  

 : Customer Targets جدول أهداف العمالء
يف بطاقات احلسابات ، بإمكاننا من خالل هذا التقرير معرفة إمجايل استجرار بعد أن قمنا بتحديد أهداف العمالء 

  .االستجرارالعميل مقارنة مع اهلدف الذي مت حتديده له ، ومعرفة النسبة املئوية هلذا 

  
  

  : Preselected A\Cs نماذج الحسابات
  :وتتضمن 

  : Cs\Preselected Aاحلسابات  دورات
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) سيف الدولةدورة زبائن (نستطيع من خالل هذا اخليار تعريف بطاقات خاصة لكل جمموعة زبائن ندعوها مثالً 
موعة من الزبائن بسائق حمدد أو يوم حمدد    :وذلك كما هو موضح يف الشكل التايل   اخل....وبالتايل ربط هذه ا

  
  

  : Cs List\Preselected Aجدول الدورات 
  :هو عبارة عن جدول يبني لنا كافة دورات احلسابات املعرفة لدينا وذلك كما هو موضح يف الشكل التايل و 

  
  : Cs P.List\A احلسابات يف الدورات 

  :بدورات احلسابات وذلك كما هو موضح يف الشكل التايل هو عبارة عن جدول يبني لنا املعلومات اخلاصة و 

  
  :Closing Vouchers  قيود نهاية الفترة

خالل هذه الفقرة معاجلة عملية إقفال حسابات املنشأة وإنشاء حسابات النتائج أو احلسابات اخلتامية  ويتم من
  :للمشروع وتتضمن
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  :Final A/CS Processمعاجل القيود اخلتامية 
  :على هذا األمر تظهر لدينا الشاشة التاليةبالضغط 

  
  :نقوم من خالل الشاشة السابقة بتحديد الفرتة املالية املراد معاجلة قيودها اخلتامية حيث يوجد لدي خياران 

 حيث يتم اعتماد الفرتة املالية من تاريخ أول قيد مايل ولغاية تاريخ آخر :احلسابات اخلتامية لغاية الفرتة احملددة -1
  .قيد مايل

حيث يتم اعتماد الفرتة املالية من تاريخ أول قيد مايل ولغاية تاريخ حمدد  :احلسابات اخلتامية لغاية تاريخ حمدد -2
  .نقوم حنن بتحديده

  :فتظهر لدينا الشاشة التالية" التايل"بعد حتديد اخليار املطلوب نضغط على أيقونة 

  
  

  :طريقة تقييم بضاعة آخر املدة حيث يوجد لدي خياران نقوم من خالل الشاشة السابقة بتحديد 
1-  ً حيث يتم حساب قيمة بضاعة آخر املدة آليًا وذلك اعتمادًا على السعر الذي نقوم : حساب قيمة املخزون آليا

  .مع مالحظة وجود خيار إلمهال األرصدة السالبة عند حساب القيمة / مثل الكلفة الوسطية/بتحديده 
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ً  تسجيل وحساب -2   .حيث نقوم بتسجيل قيمة املخزون يدويًا ضمن حقل قيمة بضاعة آخر املدة: قيمة املخزون يدويا
كذلك نالحظ وجود خيار العتماد اجلرد املستمر يف معاجلة قيمة البضاعة حيث تكون حسابات كلفة املخزون 

ا اخلتامية املناسبة بشكل آيل دون احلاجة إلدراج البضاعة يف ا   ..حلسابات اخلتامية موجهة حلسابا
  :فتظهر لدينا الشاشة التالية "التايل"بعد حتديد اخليارات املطلوبة نضغط على أيقونة 

  
تبني لنا الشاشة السابقة قيمة بضاعة آخر املدة وذلك بالنسبة لكافة أنواع البضاعة املعرفة لدينا مع بيان كل من 

  .وحساب بضاعة أول املدةاحلساب اخلتامي للبضاعة وحساب بضاعة آخر املدة 
  :نالحظ من الشاشة السابقة وجود األيقونات التالية

  ..لتعديل حساب بضاعة أول املدة وحساب بضاعة آخر املدة للسطر املشار إليه:   

  .لتعديل احلساب اخلتامي للسطر املشار إليه :   

  .املطلوبة بشكل يدويلتعديل قيمة بضاعة السطر املشار إليه حبيث يتم تسجيل القيمة :   

   : ً   .إلعادة حساب قيمة بضاعة السطر املشار إليه آليا

  :ذلك كما هو موضح يف الشكل التايلإلظهار جدول بتفاصيل املواد للسطر املشار إليه و :   
  

  
  :فتظهر لدينا الشاشة التالية" التالي"بعد االنتهاء من معالجة بضاعة آخر المدة نضغط على أيقونة 
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تبني لنا الشاشة السابقة توزيع األرباح واخلسائر حيث يتم احتساب كل من مبلغ ونسبة الربح أو اخلسارة ووضع الناتج 
مع وجود إمكانية لتعديل هذا احلساب حيث ميكن إقفاله يف " فائض مرحل"ضمن احلساب املايل االفرتاضي لكل منهما 
  .جاري الشركاء أو يف أي حساب مايل آخر 

  

  :فتظهر لدينا الشاشة التالية " التالي"ذلك نقوم بالضغط على أيقونة بعد 
  

املالية ميع احلسابات النهائية جلرصدة ة القيد اخلتامي للدورة املالية حيث يتضمن األلياتتبني لنا الشاشة ال
للمنشأة لغاية التاريخ الذي قمنا 

  ..بتحديده عند بداية عملية التدوير 
وتتيح لنا الشاشة السابقة إمكانية * 

إقفال /استعراض قيود اإلقفال اخلتامية 
 –إقفال األرباح واخلسائر  –املتاجرة 

ومن مث القيام بإغالق / القيد اخلتامي
هذه األرصدة ضمن احلسابات املالية 

" وذلك عن طريق الضغط على أيقونة 
  " .الرتحيل

  
  
  

  .تهاإمكانية تصدير القيد اخلتامي إىل ملف بصيغة اكسل مع وجود إمكانية لطباعكذلك تتيح لنا الشاشة السابقة  *

  .كذلك نالحظ وجود أيقونة إللغاء ترحيل القيد إىل احلسابات املالية *
  :فتظهر لدينا الشاشة التالية" التالي " بعد االنتهاء من معالجة القيد الختامي نضغط على أيقونة 
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حيث توجد إمكانية / املتاجرة –األرباح واخلسائر  –امليزانية / احلسابات اخلتامية للمنشأة تبني لنا الشاشة السابقة

  ..ت أو تصديرها إىل ملف بصيغة اكسللطباعة هذذه احلسابا
  :فتظهر لدينا الشاشة التالية" التالي"بعد االنتهاء من استعراض الحسابات الختامية نضغط على أيقونة 

  
  

خلتاميـة ود اخلتامية لفرتة املالية حيث نالحـظ وجـود خيـارين االول حلفـظ احلسـابات ايالسابقة معاجلة القتبني لنا الشاشة 
  .مع أمكانية تسمية احلسابات اخلتامية حسب الرغبة، الثاين ختطي عملية احلفظ -"امليزانية السابقة"ضمن 
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  :فتظهر لدينا الشاشة التالية" التالي"من تحديد عملية الحفظ نقوم بالضغط على أيقونة  نتهاءبعد اإل

   
  

تبني لنا الشاشة السابقة انتهاء عملية معاجلة القيود اخلتامية بنجاح مع وجود خيار إلنشاء قيود افتتاحية جديدة يف 
اء"ومن مث الضغط على أيقونة جملد الدورة املالية التالية حيث نقوم بالتأشري على هذا اخليار  فيوجه لنا الربنامج " إ

  :السؤال التايل 
  

  
  

بالضغط على أيقونة نعم يقوم الربنامج بتحضري القيود االفتتاحية للمنشأة اعتمادًا على املعلومات اخلتامية اليت قمنا 
  :التدوير  مبعاجلتها ومن مث تظهر لدينا الشاشة التالية واليت تدلنا على انتهاء عملية 

  

  
لد اجلديد لنقوم بالتحقق منه ومن ترحيله إىل احلسابات املالية بشكل  بعد ذلك ننتقل إىل القيد االفتتاحي يف ا

  ..صحيح ليتم البدء بعام حماسيب جديد 
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  إدارة المخزون

Stock Control  
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  مقدمة
  

تم مبراقبة املواد ضمن املنشأة حيث أن إن إدارة املخزون أو حماسبة املواد ليست أقل أمهية من احملاسبة املالية  حماسبة املواد 
  .من إدخال وإخراج املواد وكذلك استهالك املواد 

 
" قسم حماسبة املواد"دعى نشأة يامل يفقسم خاص  فإن أغلب املنشآت تقوم بإنشاء خزونونظرًا لألمهية الكربى حملاسبة امل

نشأة وذلك من خالل فتح السجالت والبطاقات اخلاصة بذلك، والغاية هو حصر امل يتوىل هذا القسم إدارة املخزون يف
ومراقبة حركة مجيع املواد يف املنشأة، هذا بالنسبة للمنشآت اليت تعتمد على احملاسبة باستخدام السجالت والدفاتر، أما 

حيث أصبحت إدارة املخزون تتم بشكل آيل وسريع وبذلك .. باستخدام احلاسب فاألمور ختتلف بالنسبة للمحاسبة
  ..نتمكن من احلصول على كافة التقارير اخلاصة باملواد وباللحظة اليت نريد 

  :إن حماسب البازار ضمن إصداره اجلديد يقدم نظامًا إلدارة املخزون يتّسم مبا يلي 
  .يساعد يف مراقبة املواد وضبط حركتها بدقة أكرب وتفاصيل أدق نظامًا متعدد املستودعات  -1
ي ومايل  -2 ّ  .ترابطه الوثيق مع قسم احملاسبة مما يوفر لنا مراقبة املخزون بشكل كم
ننا من إجراء جرد فعلي ويف  -3 نظامًا فعاالً نستطيع بواسطته مراقبة حركات املواد من إدخال وإخراج وتصنيع مما ميّك

 .به املستخدم  الوقت الذي يرغب
ات تلك األسعار إضافةً إىل احلصول على الكلفة الوسطية لكل مادة من املواد مما  -4 ّ مراقبة أسعار املواد وتغري

 .يساعد على إجراء دراسات تسويقية لتلك املواد وذلك من خالل عرض تغريات أسعارها 
كمي ومايل وهذا يساعد على إجراء إمكانيته يف وضع تنبؤات مستقبلية ملبيعات ومشرتيات املواد بشكل   -5

دراسات إحصائية تفيد يف عملية التخطيط من خالل مقارنة املبيعات واملشرتيات الفعلية مع املبيعات 
 .واملشرتيات املخطط هلا 

من حيث شكل الفاتورة وبنودها ) مرجتع  –شراء  –مبيع ( وجود مرونة تامة بالنسبة للتعامل مع الفواتري  -6
 .وطباعتها 

كانية عرض املواد ضمن جداول إحصائية خمتلفة وحسب طلب املستخدم ،هذه اجلداول تتوفر فيها إمكانية إم -7
ا من قبل املستخدم نفسه وحفظ هذه النماذج وطلبها يف الوقت الذي نريد  . تصميم مناذج خاصة 

 . الربنامج عن طريق تبادل املعلومات من وإىل MICROSOFT EXCELتوفر إمكانية التعامل مع برنامج  -8
 

  .إضافة إىل ذلك يوجد العديد من املزايا سنورد ذكرها الحقًا من خالل أقسام نظام إدارة املخزون 
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  إدارة المخزون
  :إن نظام املخزون ضمن حماسب البازار يتضمن 

  

  
  : Records البطاقات

ن، بالتأشري عليها نالحظ إدارة املخزون وهي أوىل أقسام  ّ ا تتضم   : أ
  

  :  Stock Items Recordsبطاقات املخزون 
ا وبالنقر على هذا األمر أو  ومن خالهلا نستطيع تعريف بطاقات املواد حيث تأخذ كل مادة  بطاقة واحدة خاصة 

  :تظهر معنا النافذة التالية   ا عن طريق األيقونة اخلاصة

 قسم تعريف بطاقات المخزون وإدخال أرصدة البداية لها

 نقطة بيع نقدي) + مرتجعات + شراء + مبيع ( قسم الفواتير 

 تسويات جردية+ إنتاج صناعي ) + إدخال،إخراج،تحويل ( قسم المذكرات 

 )مبيع + شراء ( قسم الطلبات 

 قسم تقارير المخزون
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سنتعرض فيما يلي لكل ...   نوافذ الفرعية متوضعة ضمن الشريطعدد من النالحظ أن الشكل السابق حيتوي على 

 :منها 
  : التوصيف  -1

تتضمن هذه النافذة وصف عام للمادة حيث نقوم بإدخال رمز و اسم املادة و مها حقالن الزاميان ال يقوم الربنامج 
ما أما بقية احلقول فهي اختيارية مثل الرمز الوارد  و االسم الوارد للمادة من الشركة و حبفظ بطاقة املادة من دو

  .حقول الباركود و املالحظات و املواصفات 
  
  
  
  
  

   المجموعة  –الفئة ( كما يمكن في هذه النافذة تصنيف المادة حسب مواصفاتها الى خمس درجات– 
 )الماركة –الصفة  –النوع 

تدعى الصفات اخلمس األخرية مبفاتح املخزون ،والغاية منها هو أن 
ويتم حتديدها ،حنصل على دقة أكرب بالنسبة لتنظيم املواد وحركتها 

اليت تظهر معنا عند الضغط على أيقونتها و تظهر  بواسطة اللوحة
  :لدينا الشاشة التالية 

نستطيع من خالل هذه الشاشة تعريف صفة خاصة باملادة 
  حيث نقوم بالضغط على أيقونة التعديل املوجودة يف أعلى النافذة

  .لك بعد حتديد السطر املراد تعديله ومن مث كتابة الصفة املطلوبة وذ
  
  

تربز أمهية تصنيف املواد بشكل أساسي عند ما نريد احلصول على تقرير املواد املوجودة يف  املستودع و لكن ليس 
ً بشرح هذه امليزة بالتفصيل الحجلميع املواد و إمنا ملواد فئة حمددة أو جمموعة حمددة و سنقوم    .قا
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   :األسعار  –2

  
  

 -سعر التصدير (يتم من خالل هذه النافذة حتديد عدة أسعار للمادة الواحدة حسب ما هو وارد يف البطاقة 
حيث يوجد مقابل كل سعر حقل لتسجيل القيمة ) سعر املستهلك  -سعر املفرق -سعر خاص -سعر اجلملة

  .وحقل لتسجيل مالحظة خاصة يف حال وجودها  
 قد نضطر يف سياق عملنا إىل إخراج كميات جمانية من املواد على سبيل الدعاية أو من  :المجانية  الكميات

قطعة مث حندد الكمية  5نقوم بتحديد كمية احلد األدىن املطلوب للمجان مثالً  ... أجل تنشيط املبيعات 
انية املطلوبة مثالً قطعة واحدة أي مع كل إخراج  دة جمانًا بشكل آيل مع وجود قطعة يتم إخراج واح 5ا

انية من مادة أخرى   .إمكانية إلخراج الكمية ا
  

  : التكلفة  -3

  
  

 : نالحظ من الشاشة السابقة وجود احلقول التالية
  يبني رصيد أول املدة للمادة و تكلفة القطعة الواحدة و : والكلفة االمجاليةرصيد أول املدة و الكلفة االفرادية

 .والتكلفة االمجالية ادخاهلا يف بند أرصدة البدايةاليت مت 
  للمادةالشهرية  كلفةال جدولسعر الشراء األخري و الكلفة الوسطية للمادة كما يوجد.  
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  : الكميات  -1
 

  
  

  :األقسام التالية  ضمن هذه الشاشة نالحظ
  ا مع هذه املادة ،حيث يوجد عدة طرق للتعامل  :التعليب ويقصد به وحدة قياس املادة والطريقة اليت سوف نتعامل 

  :مع قياس املادة وهي 
 اخل.....كغ  - دستة  -يتم من خالله تعريف واحد للمادة إما قطعة : حقل واحد للكمية ) آ

يث نتعامل مع املادة بوحديت قياس يف آن واحد، وهاتني الوحدتني ح :حقالن مترابطان للكمية ) ب
لدينا قطعة ودستة نقوم بتحديد العالقة بينهما : مرتابطتني بشرط أن حندد العالقة اليت تربط بينهما،مثالً 

قطعة عند إخراج دستة واحدة أو  12عندها يقوم الربنامج بإخراج ) قطعة أو أي عدد آخر 12=الدستة(
 .العكس

يتم تسجيل الرقم الذي يربط بني وحديت القياس يف اخلانة : أما خبصوص طريقة حتديد العالقة املطلوبة 
  .ومن مث ننقر على الزر اخلاص باحلفظ " املعادلة بني الوحدتني"املتواجدة أسفل 

ترابط  وهنا ال يتوجب إدخال أي عالقة بني وحديت القياس لعدم وجود :حقالن غير مترابطان للكمية ) ج
  .. بينهما حيث ميكن أن ندخل أي كمية نشاء مبعزل عن الكمية الثانية

 . ميكن أن نعتمد قطعة ودستة ونقوم بعملية إدخال وإخراج لكل نوع على حدى : مثالً 
ميكن من خالل هذه الطريقة اختيار وحديت قياس أو ثالث وحدات للمادة  : عدة وحدات مترابطة) د

ا، و )حسب ما هو مطلوب( وعند تسجيل أي عملية على . من مث تسجيل آلية تعليبها أو حمتوى وحدا
 ً على عكس احلقالن املرتابطان الذي . هذه املادة يقوم الربنامج بتحريك املادة بواحدة القياس احملددة حصرا

  .يقوم بتحريك الواحدتني يف آن واحد عند إجراء أي عملية
حيث تكون الواحدة األكرب على ) ×× : ×× : ×× ( على الشكل  ويظهر رصيد املادة وفقًا هلذه الطريقة

  .وهكذا... اليسار مث تليها الواحدة األصغر على ميينها 

لتعدیل وحدة 
القیاس ننقر 

على ھذا 
 المستطیل

لتعدیل 
طریقة 

ننقر  التعلیب
على ھذا 
 المستطیل
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وقد . قطعة ) 12(وكانت الدستة حتتوي على ) دستة(و) قطعة (  لو كان لدينا مادة هلا واحدتني:  مثال
قطعة  3ولو قمنا ببيع )  5:  0( فإن الربنامج سيظهر الرصيد على الشكل التايل ) دستة  5(قمنا بشراء 

 ) . 4:  9( فإن الرصيد سيظهر 
  

 : الكميات /ت -5
الرقم التسلسلي ، اللون ، القياس ، تاريخ ( ميكن من خالل برنامج حماسب البازار إدخال تفاصيل للمواد وهي 

وميكننا من خالل هذه النافذة إلزام املستخدم بإدخال تفاصيل الكميات عند قيامة بإجراء أي عملية ) . الصالحية 
  ) نشرة تفاصيل الكميات يف آخر الدليل: ملزيد من املعلومات بإمكانكم الدخول إىل ملحق . ( على هذه املادة 

وميكن من خالل ... ) . الطول ، املساحة ، ( الربنامج تنظيم األعمال القائمة على فكرة األبعاد كما يدعم 
ا الربنامج مع هذه املادة    .هذه النافذة حتديد الطريقة اليت سيتعامل 

  

  :األمن  -6
  

  
لتجميد كل عمليات نالحظ من الشاشة السابقة وجود إمكانية حلجب هذه البطاقة عن نافذة البحث كما يوجد خيار 

  .اإلخراج أو اإلدخال هلذه البطاقة 
كذلك يف حال وجود مالحظات خاصة بالبطاقة يتم تسجيلها يف هذا القسم مع وجود خيار لتسجيل تاريخ إنشاء هذه 

  . البطاقة
  .إن هذه الشاشة تظهر فقط ملستخدمي الدرجة األوىل : مالحظة * 

  

  :معلومات -9
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  :الشاشة السابقة تسجيل املعلومات التالية يتم من خالل  هذه 
  هو عبارة عن رقم للداللة على التصنيف اهلرمي للمادة ضمن شجرة مواد مقرتحة من قبل : رقم تصنيفي

 .الشركة 
  يتم من خالهلا حتديد طريقة تعبئة املادة  :التعبئة. 
  الحجم  ، المساحة ، الوزن. 
   ثالثية  (املراد تعريفها ميكن أن نسجل هذه األبعاد يف هذا احلقل للمادة  يف حال وجود أبعاد :األبعاد

 .).األبعاد 
  مثالً ضمن /نقوم يف هذا القسم بتسجيل رقم الرف الذي مت ختزين املادة ضمنه : رمز الرف التخزيني

 الصيدليات يتم توزيع األدوية على عدة رفوف لذلك فعملية تسجيل رمز الرف تسهل من عملية الوصول إىل
  /  .املادة املطلوبة بسرعة أكرب 

  

  :شريط األدوات  * 
  :تظهر يف أعلى بطاقة املادة األيقونات التالية 

  

أي الستعراض بطاقات (تستخدم هذه األسهم لالنتقال بني البطاقات :  
  ).املخزون

  .لتحديد نوع اخلط :   
  :تظهر لدينا النافذة التالية وعند النقر على هذه األيقونة .. للبحث عن بطاقة حمددة :   

  

  
  

  ،نالحظ من الشاشة السابقة أنه بإمكاننا البحث عن مادة معينة وذلك عن طريق تدوين اسم املادة أو رمزها 



 61129 

  

  

كما تتيح لنا الشاشة السابقة إمكانية اإلطالع على معلومات ختص املادة املشار إليها كاألسعار ومعلومات 
  .وجودها مع وجود إمكانية لتحديد بعض اخليارات اخلاصة بعملية البحث  املخزون وصورة املادة يف حال

  

  .إلعادة فهرسة بطاقات املخزون     

  . ةالسابقاملشار إليه من بطاقة املخزون  لتكرار احلقل    

  .إلصدار قيد خمزون مباشر     

  .تظهر لنا هذه األيقونة حركة املادة املعروضة     

 .ات املكافئة للمادة املعروضة إلظهار البطاق   

  .إلضافة بطاقة جديدة    

  .لتعديل البطاقة املعروضة     

  .حلفظ البطاقة املعروضة   

  .إللغاء البطاقة املعروضة   

  .لطباعة البطاقة املعروضة   

  .االنسحاب من القسم املعروض   
  

معة   :  Assembly Kits بطاقة األطقم ا
معة يف حال رغب املستخدم بإدخال أو إخراج جمموعة مواد يف وقت واحد ، دون اللجوء       تستخدم ميزة األطقم ا

مث " اسم الطقم"وهنا يقوم املستخدم بإصدار بطاقة جديدة يقوم بتسميتها يف حقل . إىل اختيار كل مادة على حده 
  .ع أسعارهايقوم بإدراج املواد املطلوب مجعها ضمن هذا الطقم م

  
إلظهار نافذة البحث عن األطقم )  Ctrl+F5( والستخدام هذه امليزة ضمن الفواتري أو املذكرات جيب النقر على مفتاح 

معة  اسم الطقم بدالً من إظهار أمساء املواد تفصيليًا ومن اجلدير بالذكر أن هنالك بعض املستخدمني يرغبون بإظهار . ا
  ) .عدم اإلظهار التفصيلي ( فعيل خيار يف الفواتري ، لذا جيب ت
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  : Special Stock Pricingالتسعري اخلاص 
ا ضمن الفواتري    .يتم من خالل هذا القسم حتديد أسعار خاصة ببعض الزبائن ليتم التعامل 

  :بطلب هذا القسم تظهر لدينا الشاشة التالية 

  
نالحظ من الشاشة السابقة وجود إمكانية لتحديد نسبة حسم خاصة بالعميل احملدد وكذلك حتديد نسبة احلسم 

 –مستهلك  –سعر مجلة / كذلك نالحظ وجود إمكانية العتماد سعر حمدد عند املبيع ، األعظمي املسموح مبنحه إياه
أما بالنسبة . حمددة يتم تسجيلها ضمن اجلدول ادأيضًا نالحظ وجود إمكانية لتحديد أسعار خاصة مبو .../. خاص 

بعد حتديد البيانات املطلوبة نضغط . نسب حسم وفقًا ملفاتيح املخزون لنسب احلسم اخلاصة فيتم من خالهلا حتديد
  .احملددة ضمن فواتري هذا العميل على أيقونة احلفظ ليقوم الربنامج باعتماد األسعار
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  :  StockOpeningأرصدة بداية املخزون  
  .يتم من خالل هذا القسم إدخال أرصدة بداية املدة للمخزون 

  : بطلب هذا القسم تظهر لدينا يف البداية شاشة الختيار طريقة إدخال أرصدة البداية ، حيث أن هنالك خيارين 
 )  أي ال يوجد مستودعات ( رصيد بداية إفرادي  - 1
 .. )تفاصيل الكميات أي أن هنالك مستودعات أو ( رصيد بداية مفصل  - 2

  
  

  
  
  
  
 

 

أما . يظهر لنا جدول ميكننا أن ندخل فيه أرصدة بداية املواد مع تكلفتها ) رصيد بداية إفرادي ( يف حال حتديد اخليار األول 
 فيجب علينا أن نقوم بإصدار مذكرة خاصة بكل مستودع ، كما ميكننا ضمن نفس النافذة) رصيد بداية مفصل ( اخليار الثاين 

  .يف حال وجوده ...) الرقم التسلسلي ، اللون ( إضافة تفاصيل الكميات 
بعد ذلك نقوم بتحميل ، )(F7 بعد حتديد اخليار املطلوب نضغط التايل فتظهر لنا هذه النافـذة فنقوم بالضغط على األيقونة

  .ترحيل ) F4(  ومن مث نضغط على األيقونة) F10( بعد ذلك نقوم بالضغط على األيقونة، املـواد 
  

  
  

  .ميكن أن نقوم بإدخال املواد بشكل مجاعي من خالل األيقونة :مالحظة
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  :شاشة الخيارات  -

  
  

نالحظ من الشاشة السابقة وجود خيار لتحميل الكلفة الفعلية آليًا وفق السعر الذي نقوم بتحديده مع وجو خيار 
  .للقيام بعملية الرتحيل املايل بشكل جتميعي 

توجد إمكانية لرتحيل املستند إىل سند قيد مركب حيث تظهر لدينا شاشة نقوم من خالهلا بتحديد رقم السند كذلك 
  .املطلوب 

  .كما نالحظ وجود خيار إلظهار حقل املالحظات يف كل سطر وخيار إلخفاء حقلي السعر والقيمة من املستند 
  
  

  :Stock Settingsاملخزون  ثوابت
 

  
  

، ... تعريف املستودعات ، ... النافذة حتديد ثوابت املخزون مثل تعديل تسميات األسعار ويتم من خالل هذه 
موعة /تعريف املفاتيح    .../.املاركة ، الصفة ، ا
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  : Edit Stock Listing اإلدخال الجدولي للبطاقات
  : Edit Stock Listingجدول إدخال البطاقات 

املخزون بشكل مباشر مع وجود إمكانية لتعديل البطاقات املعرفة يتم من خالل هذا اجلدول تعريف بطاقات 
 ً ، فئة حمددة، اسم حمدد(املطلوبةفعند طلب هذا اجلدول تظهر نافذة لتحديد مواصفات البحث عن املواد  .مسبقا

  :يلوبعد حتديد كافة خيارات البحث نضغط موافق ليظهر لدينا اجلدول كما يف الشكل التا..)زمرة بطاقات حمددة،

  
نقوم يف البداية بالضغط على أيقونة التعديل ومن مث نقوم بإدخال البيانات املطلوبة ضمن اجلدول كإدخال األسعار 

  :يف حالة التعديل تظهر لدينا عدة أيقونات وهي  .......ومفاتيح املخزون وواحدات القياس 
اسم املادة اجلديدة ومن مث ندخل باقي املعلومات أيقونة إلضافة بطاقة خمزون جديدة نقوم من خالهلا بتعريف رمز و  -

  ...من اجلدول السابق
  :أيقونة تعديل األسعار وبالضغط على هذه األيقونة تظهر لدينا الشاشة التالية  -

نالحــظ مــن الشاشــة الســابقة وجــود إمكانيــة لتعــديل 
األسعار بنسبة معينة وذلك وفقًا لألسعار املثبتة حاليًا 

للكلفــة األجنبيــة أو للكلفــة الوســطية يف البطاقــات أو 
  .أو لعامل التثقيل

كــذلك توجـــد إمكانيـــة لتحديـــد أســـعار جديـــدة وفـــق 
ـــك بنســـبة  ـــة ضـــمن بطاقـــة املخـــزون وذل األســـعار املثبت

 ً   .حمددة تضرب بنفس السعر احملدد مسبقا
وبعـــد حتديـــد النســــب املطلوبـــة نضــــغط علـــى مباشــــرة 

  .املعاجلة ليقوم الربنامج بتعديل األسعار 
  .نالحظ من الشاشة السابقة وجود إمكانية  لتقريب السعر الناتج  كما
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أيقونة لتعديل نوع التعليب املعتمد بالنسبة لكميات بطاقة املخزون املشار إليها ضمن اجلدول مع وجود خيار  -
  .العتماد التعديل بشكل مجاعي لكافة املواد املوجودة ضمن اجلدول 

اية اجلدول أيقونة لتكرار احلقل السا -   .بق وأيقونة لتكرار احلقل حىت 
  .أيقونة إللغاء البطاقة املشار إليها ضمن اجلدول  -

  ...وبعد االنتهاء من إدخال البيانات املطلوبة نضغط على أيقونة حفظ اجلدول 
  

  : Edit Qty Unitsجدول إدخال الوحدات 
 ةمرتابطني ، عد( خزون ، وتغيري طريقة التعليب ميكن من خالل هذا اجلدول تعديل وحدات القياس لبطاقات امل

  .، واختيار واحدة القياس االفرتاضية ... ) وحدات مرتابطة 
  

  : Edit Barcodesجدول إدخال الباركود 
ميكن إدخاهلا من خالل . فرعية  يدعم الربنامج إمكانية حتديد باركود أساسي للمادة باإلضافة إىل عشر باركودات

  .صفحة املعلومات يف بطاقة املادة أو عن طريق هذا اجلدول 
  

  : Invoices Ledgerنظام الفواتير 
  ) .مرجتعات شراء –شراء  –مرجتعات مبيع  –مبيع (ويتم من خالل هذا القسم إصدار الفواتري بأنواعها املتعددة 

  .لتوضيح كيفية إصدار هذه الفواتري وسنقوم بشرح نظام املبيعات بشكل مفصل 
  : Sales Invoices  فواتري املبيع

  :التاليةنستطيع من خالل هذه الفقرة أن نقوم بإصدار فواتري املبيعات، عند طلب هذا األمر تظهر لنا شاشة 

  
حتتوي على منها كل نافذة   دواتعالمات تبويب متوضعة على شريط األ أربعةنالحظ أن البطاقة السابقة حتتوي على 

  :متغريات خاصة بالفاتورة وسنتعرض فيما يلي لكل منها 
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  :وتتضمن البيانات التالية :  الفاتورة -أ
  يتم ترقيم الفواتري بشكل آيل حيث يقوم الربنامج مبراقبته  :رقم الفاتورة. 
  يتم تسجيل رقم الفاتورة اآليل أو نستطيع تدوين أي رقم أو رمز ليظهر معنا عند استعراض العمليات  :الوثيقة. 
  يتم تسجيل البيان اخلاص بالفاتورة ليظهر ضمن التقارير  :بيان القيد المالي. 
  يتم هنا تسجيل تاريخ إصدار الفاتورة  :التاريخ. 
  وميكن أن نقوم باستعراض مجيع احلسابات عند الضغط  نقوم بتسجيل رمز حساب الزبون :حساب العميل

فتظهر لنا شاشة البحث عن حساب حمدد حيث خنتار االسم املطلوب أو  أو على زر  F5على مفتاح 
 .نقوم بالبحث عن هذا االسم عند كتابته ليقوم الربنامج بعملية البحث وحتضري احلساب املطلوب 

  يل رقم خاص بالفاتورة للرجوع إليه ضمن التقارير ونقوم ضمن هذا القسم بتسج: رقم خاص.  
 ا نقوم بتحديد طبيعة الفاتورة ع :طبيعة الفاتورة حيث يوجد عدة ن طريق الضغط على الزر اخلاص 

، شيكات مؤجلة، حوالة ملغاة ،حوالة مسددة ،حوالة ضد الدفع ،فاتورة آجلة ،فاتورة نقدية (أنواع هلا 
 ) سندات مؤجلة، فاتورة جمانية 

  لنقر على هذه النافذة تظهر نافذة بأمساء املستودعات، فنختار املستودع الذي اعند  :المستودع
 .خرجت منه البضاعة ، مث ننقر على زر موافق 

  ا املكاناختيار عملة الفاتورة من خالل هذميكن يف حال كانت الفاتورة بعملة أجنبية ،  :العملة. 
  

أو البحث عنها بواسطة ( مز املادة يتم إدخال بنود الفاتورة إما بشكل مباشر وذلك بإدخال ر : بنود الفاتورة  -
F5  ( مث يتم حتديد السعر ، فيظهر اإلمجايل بشكل تلقائي.  

  
  :بالضغط عليها تظهر معنا الشاشة التالية : الترحيل معلومات - ب

 

  
  :وهي  دواتعالمات تبويب متوضعة على شريط األ مخسةنالحظ أن البطاقة السابقة حتتوي على 

ويف  كاسم احلساب باإلضافة إىل حقل ثاين لتسجيل العنوان وتتضمن املعلومات اخلاصة بالعميل  : الفاتورة  -1
لك نالحظ وجود إمكانية لتسجيل كذ.حال كانت الفاتورة نقدية يتم حتديد احلساب النقدي وتعيني املبلغ املقبوض 

  . اسم منظم الفاتورة
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  :تظهر لنا الشاشة التالية :  حسابات مالية -2

  
  

نقوم بإدخال حساب البضاعة وحساب احلسم وحساب العمولة وحساب املندوب عن طريق الضغط على  
كما نستطيع تدوين املالحظات اخلاصة بكل حساب أو بيان القيد املايل مع وجود إمكانية لتحديد   F5أو  

  .كذلك نالحظ وجود إمكانية لتسجيل اسم مدقق الفاتورة ،  نسبة عمولة املندوب 
  

  :ة مصاريف إضافي -3
  

  
  

تستخدم هذه النافذة يف فواتري الشراء يف األغلب ، حيث يتم حتميل الفاتورة بكافة املصاريف اإلضافية اليت مت 
  . على هذه البضاعة من أجل الوصول إىل كلفة املادة بشكل دقيق ... ) شحن ، حتميل ، ختليص ، (  سدداها

  

  :معلومات الشحن-4

  
ا كحساب احلوالة واملبلغ واسم  يف حال التعامل مع شركات شحن لنقل البضاعة يتم حتديد املعلومات اخلاصة 

وذلك عن طريق الضغط على ... ضد الدفع  –نقدي  –كما يتم حتديد طبيعة الشحن آجل ... شركة الشحن 
ا    .الزر اخلاص 

  :التذييلة-5
اية الفاتورة  مالحظات خاصة بالفاتورة لتتم طباعتهاإمكانية تسجيل وتتيح لنا هذه الشاشة    .يف 

  : optionsخيارات  -ج
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  :نالحظ يف أعلى الشاشة وجود األيقونات التالية 

  

  .إللغاء الرتحيل  :
  .لرتحيل الفواتري بشكل مجاعي : 
  .إللغاء ترحيل الفواتري بشكل مجاعي: 
طأ ويف حال كانت الفاتورة جممدة طريق اخللتجميد الفاتورة وذلك لتجنب ترحيلها عن  :

  .األيقونة إلزالة جتميد الفاتورة نضغط على هذه
  .حلساب كلفة الفاتورة: 
ائي احملددة إلزالة الفاتورة  :   .بشرط أن تكون الفاتورة غري مرحلةوذلك بشكل 

  .يتم من خالل هذا األمر إضافة فاتورة جديدة فارغة يف املوقع احملدد: 
يتم من خالل هذا األمر إعادة ترقيم كافة الفواتري املوجودة ضمن الدفرت احملدد على أن تكـون  : 

  .كافة الفواتري غري مرحلة 
ــار فحــص تسلســل تــرقيم الفــواتري ضــمن الــدفرت احملــدد وحتديــد موقــع :  يــتم مــن خــالل هــذا اخلي

  .اخلطأ يف حال وجوده 
علـى أن تكـون الفـاتورة مرحلـة وتفيـد هـذه العمليـة يف لتحميل بنـود الفـاتورة مـن اليوميـة وذلـك : 

  حال وجود خلل يف جسم الفاتورة املرحلة 
  .لتصدير دفرت الفواتري إىل ملف مضغوط: 
  .السترياد دفرت الفواتري من ملف مضغوط : 
  .اضي احملدد ضمن إعدادات الفاتورةحسب السعر االفرت ،إلعادة تسعري الفواتري بشكل مجاعي: 

ة عند كذلك ن الحظ وجود خيار لالنتقال ضمن الفاتورة من اليسار لليمني كذلك يوجد خيار لدمج األسطر املتشا
  .اخل... احلفظ وخيار لالنتقال إىل حتديد حساب العميل فورًا عند اإلصدار 

  .كذلك نالحظ وجود إمكانية لتحديد نوع اخلط املعتمد للبنود الظاهرة على الشاشة 
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  : رة المبيعاتشريط أدوات فاتو 
  

  
 

  .لتحديد نوع اخلط املعتمد عند الطباعة 
  .يفيد يف حتويل الكتابة من اليمني إىل اليسار 

  :لالنتقال إىل قسم جتهيزات الفواتري وسنقوم بشرحه الحقا ً 
  :الفاتورة حيث يوجد لدينا خيارين السترياد معلومات

  .االسترياد من ملف أكسل  -1
وذلك حبسب األجهزة  TXTحيث توجد إمكانية السترياد الفاتورة من ملف ..استرياد املعلومات من ملف نصي -2

  .املستخدمة لدى الشركة 
  .لتصدير التقرير إىل ملف بصيغة أكسل 

  .الستعراض الفواتري 

  .للبحث عن فاتورة حمددة  

  .إلعادة حتميل بيانات التقرير  

  
  .االفرتاضي يف إعدادات الفاتورة حبسب السعرلتسعري الفاتورة 

  .للتحقق من إمكانية ترحيل الفاتورة  

  .لرتحيل الفاتورة إىل اليومية  

  .لتعديل الفاتورة املعروضة  

  .جديدةإلصدار فاتورة   

  .إلصدار فاتورة جديدة مماثلة للفاتورة املعروضة على الشاشة   

  
  .ملطالعة التقرير قبل الطباعة

  .لطباعة الفاتورة  

  .لالنسحاب من القسم الفعال  

  .فظ الفاتورة حيث تظهر لنا رسالة للسؤال عن رغبتنا برتحيل الفاتورة بشكل مباشر أم الحل  

  : قسم تجهيزات الفاتورة 
  :يلي شرح لبعض هذه اخليارات ويف ما......  واألعمدةتتضمن خيارات خاص بالتسعري والرتحيل 
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  :التسعير -1

  
أو كإظهار أحد األسعار بشكل تلقائي والكميات   حتديد اخليارات اخلاصة باألسعارميكن من خالل هذه الصفحة 

مع وجود خيار لتحميل السعر تلقائيًا بعد حتديد واحدة القياس إظهار كمية حمددة أو الكمية احملددة يف بطاقة املخزون 
  .وخيار للرتحيل احلصري هلذا السعر على األقل

لتحديد نسبة احلسم العظمى املسموحة  ملنع تعديل حقلي السعر واحلسم يف بنود الفاتورة وكذلك كذلك توجد إمكانية
  .ضمن الدفرت احملدد

 وخيار لتوزيع املصاريف اإلضافية كذلك نالحظ وجود خيار لعدم تأثر سعر كلفة البضاعة مببالغ احلسم واملصروف

مع وجود خيار لتحديد العتماد السعر اإلفرادي كأساس يف حتديد قيمة البضاعة  اعتمادًا على الكمية مع وجود خيار
  .نسبة العمولة يف كل بند على حدى 

كذلك نالحظ من الشاشة السابقة وجود إمكانية إلظهار أحد األسعار بشكل تلقائي ضمن حقل السعر املرجعي 
  ....وحقل الكلفة القسرية

  :الترحيل   -2
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ابقة وجود إمكانية العتماد حسابات البضاعة احملددة يف بطاقات املخزون مع وجود خيار نالحظ من الشاشة الس
  .للتنبيه يف حال عدم وجود حساب بضاعة يف بطاقة املخزون 

يف حال رغبتنا باعتماد حسابات حمددة جلميع الفواتري  املدخلة نقوم بتحديدها من خالل الشاشة السابقة كذلك 
  .حتديد حساب نقدي ليتم اعتماده ضمن مجيع الفواتري النقدية حيث نالحظ إمكانية 

  .هلذا الدفرت حمدد  موردين كما نستطيع حتديد حساب زبائن حمدد أو حساب 
كما نالحظ من الشاشة السابقة وجود إمكانية لتحديد كلمة سر خاصة بدفرت الفواتري احملدد وذلك بالضغط على 

  .السر املطلوبة  ةشاشة نقوم من خالهلا بتحديد كلمأيقونة كلمة السر حيث تظهر لدينا 
  

  :األعمدة -3
حيث عن الضغط على هذه الصفحة نالحظ حيث نقوم بتحديد بنود الفاتورة اليت نرغب بظهورها يف الفاتورة 

  :كما موضح بالشكل التايلوجد عمودين  

  
  

وهو مضمون العمود حيث نقوم بتحديد : األول* 
مفتاح التعديل لبدء البند عن طريق الضغط على 

العمل على اجلدول وذلك باختيار احلقول املطلوب 
 F5إظهار ضمن الفاتورة بالضغط على زر البحث 

 أو عن طريق النقر املزدوج باملاوس على السطر
  فتظهر معنا الشاشة التالية 

  

  
  

حيث نبدأ من أقصى اليسار إىل اليمني وخنتار  19حىت العمود  0برتتيب بنود الفاتورة من العمودنقوم من خالهلا 
  .مضمون األعمدة
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  .الذي نريده أن يظهر ضمن الفاتورةوهو العنوان حيث نقوم بكتابة اسم البند :  الثاني* 
 :التالية  اإليقوناتونالحظ إيضًا ظهور 

  

  .بالفاتورةلتعديل احلقول املراد إظهار 
ا   . بعد االنتهاء من تعديل احلقول نقوم بالضغط على هذا املفتاح حلفظ التعديالت الذي قمنا 

 .حلشر سطر جديد ضمن بني حقلني 

  .حلذف سطر
  .أخرلنسخ سطر إىل سطر 

   

 :الخيارات  -6

  
  

  :خيارات عامة  -1
ّف على املواد يف حال التعامل مع بطاقات الباركود يتم اعتماد رموز الباركود   . للتعر

كذلك يوجد خيار لرتحيل الفواتري بشكل دائم إىل سندات القيد مع وجود خيار  العتماد واحدة القياس الثانية 
  .للمادة يف حال وجودها

كذلك يوجد خيار لنقل عنوان الفاتورة السابقة عند اإلصدار وخيار العتبار حقل مالحظات القيد كبيان للبضاعة 
  .الرتحيلعند 

  ....../مبيع بأقل من الكلفة –الرصيد السالب / كذلك توجد إمكانية لعدم إظهار رسائل تنبيه ترحيالت البضاعة
اينة مع وجود إمكانية لتحديد طبيعة فاتورة  كذلك يوجد خيار لتحديد املالحظة املراد تسجيلها على البنود ا

  .لكل الفواتري افرتاضية
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  .جلميع الفواتري عند اإلصدار افرتاضيةية لتحديد طبيعة فاتورة كذلك نالحظ وجود إمكان
  

 :خيارات العميل   -7

  
نالحظ من الشاشة السابقة وجود إمكانية لتحميل معلومات حقل العنوان مباشرة من بطاقة حساب العميل  

  ....كتحميل املالحظات واهلاتف
العميل عند الرتحيل مع وجود خيار لقيد احلسم يف كذلك توجد إمكانية إلضافة حقل العنوان إىل معلومات قيد 

  .حساب العميل عند الرتحيل
كذلك يوجد خيار لرتحيل الفاتورة بشكل تفصيلي إىل حساب الزبون حيث يتم ترحيل كل بند من بنود الفاتورة 

  .بشكل مستقل عن البنود األخرى 
  .الفاتورة عند الرتحيل كذلك نالحظ وجود خيار لعدم إظهار اسم العميل يف حقل بيان 

  

  :الضريبة -5
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يف حال اعتماد نظام الضريبة على القيمة املضافة يتم من خالل الشاشة السابقة حتديد حساب الضريبة ونسبة 
  .الضريبة مع وجود إمكانية لتسجيل تسمية حمددة للضريبة عند الطباعة
ر لتحديد سعر حمدد الحتساب الضريبة على كذلك توجد إمكانية لقيد الضريبة على حساب آخر مع وجود خيا

  .أساسه ضمن الفاتورة  وخيار حلساب الضريبة على القيمة اإلمجالية وليس الصافية
ا على الفاتورة  ..كذلك توجد إمكانية لتحديد ضريبة ثانية ليتم احتسا

  

  :خيارات أمنية  -9

  
كإصدار الفواتري بتاريخ يتم يف هذا القسم حتديد بعض البنود والعمليات املراد اعتمادها يف الفواتري بشكل دائم  

  .اليوم دائمًا وعدم السماح بإدخال البنود احلرة
كذلك نالحظ وجود خيار ملنع تكرار املادة ضمن الفاتورة وخيار ملنع تعديل الفاتورة بعد إصدارها ملستخدمي 

ت األمنية الثانية والثالثة ومنحهم حق احلسم فقط للفواتري النقدية مع وجود خيار لتجميد الفاتورة فورًا عند الدرجا
  .إلغاء ترحيلها

  .كذلك يوجد خيار لعدم التنبيه يف حال الرتحيل بدون حتديد أي كمية
  .كذلك نالحظ وجود خيار لقفل إصدار الفواتري أو تعديلها ضمن الدفرت احملدد

  
  : Sales invoices listingجدول فواتري املبيع 

مدة و امللغاة  وذلك  نستخدم هذا اجلدول من أجل إظهار كافة الفواتري مبختلف أوضاعها املرحلة و غري املرحلة و ا
  :كما يف الشكل التايل 
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العميل و حقل الوثيقة  ة ظهور  عناصر التقرير  كإظهار  اسم حسابيفيوميكن من خالل شاشة اخليارات التحكم بك 

  اخل... و إظهار وضع الفاتورة 
سابات اخلاصة بالفواتري مثل تعديل حساب وميكن إظهار شريط التعديل اجلماعي و الذي ميكن من خالله تعديل احل

عديل البضاعة أو حساب احلسم و ذلك  لكل الفواتري  الظاهرة يف التقرير شريطة أن تكون الفواتري غري مرحلة و بعد الت
  . نقوم بعملية الرتحيل 

  .و ميكن من خالل شاشة إمجايل البنود استعراض  للمواد املباعة ضمن هذه الفواتري  
إظهار : أما من شاشة البحث فيمكن حتديد جمال زمين الفواتري املراد إظهارها أو حتديد فواتري ذات طبيعة حمددة مثال ً 

مدة فقط أو   اخل... جلة فقط النقدية فقط أو اآلإظهار الفواتري  الفواتري ا
يار إظهار فواتري تيار إظهار فواتري عميل حمدد أو جمموعة حمددة من العمالء كما ميكن اختويف شاشة احلسابات ميكن اخ

  .مادة حمددة 
  
 
  

  : POS System  نظام نقاط المبيع
حيث  وهي الفواتري املعتمدة يف حال البيع النقدي اعتمادا على الباركود،

يصعب يف بعض األنشطة فتح فاتورة لكل زبون ومن مث ترحيل الفاتورة 
بشكل تفصيلي، لذا يتم اللجوء إىل نقطة املبيع النقدي وذلك لتسهيل 

حمالت بيع مفرق ، سوبر ماركت ، ( التعامل مع هذا النوع من األنشطة 
  ... ) مطاعم وجبات سريعة 

  
  
  )لنظام من خالل نشرة نقطة املبيع آخر الدليل ميكن معرفة كافة التفاصيل حول هذا ا(
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  :  Stock Vouchersقيود المخزون 
  :نقوم من خالل هذه الفقرة بإصدار قيود خمزون حلاالت اإلخراج أو اإلدخال املستودعي وتتضمن 

  

  : Direct Stock Operationقيد خمزون مباشر 
املطلوبة مع إمكانية عدم وم من خالل هذا القيد بإجراء عمليات خاصة باملخزون من إدخال أو إخراج للمواد قن

ترحيل أثر هذه العمليات إىل احملاسبة املالية و يتم ذلك بعدم حتديد احلسابات املوجودة يف هذه الشاشة و تركها 
وذلك كما يف  ذه احلالة عند إجراء التسويات اجلرديةو تفيد ه) حساب البضاعة و العميل و النقدي ( فارغة وهي 

  :الشكل 

  
 
  

  :   Stock Check Vouchers التسويات اجلردية
يتم من خالل هذا القسم إصدار بطاقات التسوية اجلردية للمستودعات يف حال وجود فروقات بني األرصدة الفعلية 

  ...والنظرية 
  :التالية وبطلب هذا القسم تظهر لدينا الشاشة 
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  ..نقوم يف البداية بتحديد كل من تاريخ العملية واملستودع والبيان 

الكمية الفعلية مث نقوم بإنزال املادة املطلوبة فيقوم الربنامج بإنزال كميتها النظرية و قيمتها النظرية مث  نقوم بإدخال 
   املوجودة يف املخازن

  ..قة نقوم حبفظ اإلشعار وترحيله وبعد االنتهاء من إدخال كافة البيانات الساب
  حتديد حسابات التسوية اإلجيابية والسلبية يف حال رغبتنا مبراقبة الفروقات ماليًا وميكن من خالل شاشة احلسابات 

  

  :شاشة الخيارات  -

  
  

لتحميل الكلفة الفعلية آليًا وفق السعر الذي نقوم بتحديده مع وجو خيار نالحظ من الشاشة السابقة وجود خيار 
  .للقيام بعملية الرتحيل املايل بشكل جتميعي 

كذلك توجد إمكانية لرتحيل املستند إىل سند قيد مركب حيث تظهر لدينا شاشة نقوم من خالهلا بتحديد رقم السند 
  .املطلوب 

  .الحظات يف كل سطر وخيار إلخفاء حقلي السعر والقيمة من املستند كما نالحظ وجود خيار إلظهار حقل امل
  

  



 79129 

  

  

  : Stock Memorandumsالمخزون  مذكرات
تعد هذه املذكرات هي أساس العمل املستودعي ، حيث تتضمن مذكرات اإلدخال واإلخراج والتحويل ، وفيما يلي 

  : شرح هلذه املذكرات
  

  :  MemorandumInputمذكرة اإلدخال 
تستخدم هذه املذكرة من أجل اإلدخال املستودعي للمواد ، وميكن استخدام هذه املذكرة لتأخذ أثر مستودعي فقط 

إدخال احلسابات املالية يف أعلى ، وبالتايل جيب ) يف حال اجلرد املستمر ( وميكن أن يكون هلا أثر مايل ومستودعي 
  .املذكرة 

  
  :حقول املذكرة 

 .للبحث عن املادة  F5هنا يتم إضافة املادة من خالل إدخال رمزها أو النقر على مفتاح : الرمز واالسم  -1
هنا يتم إدخال الكمية املراد إدخاهلا للمستودع ، يف حال وجود واحدتني للقياس جيب تفعيل : الكمية  -2

 .خيار إظهار الواحدة الثانية ضمن صفحة اخليارات 
ًا ما يتم إدخال سعر الشراء الذي مت إدخال املواد به ضمن حقل السعر فتظهر قيمة غالب: السعر والقيمة  -3

 .البند بشكل آيل 
 .ونعين به مستودع اإلدخال ، وهو املستودع املراد إدخال املواد له : اإلدخال /م -4
تبعي تستخدم يف الغالب مل( وهي احلسابات املراد حتريكها ضمن املذكرة ) : مدين ودائن ( احلسابات  -5

  )طريقة اجلرد املستمر يف حماسبة املخازن 
  

  :  MemorandumOutputمذكرة اإلخراج 
  . ، وغالبًا ما يتم إخراج املواد بالتكلفة  بإخراج املواد من املستودعاتولكنها ختتص وهي شبيه متاما مبذكرة اإلدخال 
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  :  MemorandumTransferمذكرة التحويل 
ومستودع اإلدخال ) إخراج /م( املواد من مستودع إىل آخر ، حيث نقوم مبستودع اإلخراج  وهي مذكرة متخصصة مبناقلة

  فيقوم الربنامج آليًا بإجراء عملييت اإلدخال واإلخراج للمادة ) إدخال /م( 

  
  

  : Production Process نظام اإلنتاج الصناعي
الصناعي من حيث إخراج املواد األولية وإدخال املواد خالل هذا النظام تنظيم كافة األمور اخلاصة باإلنتاج ميكن من 

  .اجلاهزة يف نفس املذكرة 
  

  : Formulas Production بطاقات اإلنتاج املعيارية
إلنتاج وحدة واحدة من معرفة تركيب املنتجات اجلاهزة ، مبعىن أنه ميكننا حتديد املواد املكونة يغلب يف األنشطة الصناعية 

مبعىن آخر ما هي املواد واملصاريف الالزمة إلنتاج . بشكل معياري باإلضافة للمصاريف الصناعية املتعلقة بهاملنتج اجلاهز 
وإلدخال هذه املعلومات على الربنامج جيب إنشاء بطاقة إنتاج معيارية خاصة بكل . وحدة واحدة من املنتج اجلاهز 

  :منتج حبيث نقوم بإدخال املعلومات ضمن احلقول التالية 
 .وفيها يتم إدخال اسم املنتج اجلاهز :االسم  -1
  F5ويتم فيها إدخال املواد عرب رمزها أو استعمال مفتاح البحث  :رمز املادة وامسها  -2
 وفيه حتدد كمية املواد األولية الالزمة لإلنتاج :اإلخراج /ك -3
 ) 1غالبًا ما يكون ( ج اجلاهز كمية املنتوفيه حتدد   :اإلنتاج /ك -4
وفيه حندد كلفة كل سطر من املواد األولية ، ومن مث حنسب كلفة املادة اجلاهزة عرب : السعر والقيمة  -5

 أو األيكون  F3النقر على مفتاح 
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  :مثل كما ميكن إضافة بعض املصاريف على الوحدة املنتجة من خالل نافذة املصاريف الصناعية ضمن البطاقة املعيارية 

 
  .اخلاصة بكل منتجاملصاريف الصناعية + وبالتايل تظهر كلفة املنتج املعيارية من خالل ناتج مجع قيمة املواد األولية 

  
  : Production Memos الصناعياإلنتاج  مذكرات

  

يف مستودع وهي مذكرة خاصة باإلنتاج مهمتها إخراج املواد األولية من مستودعات املواد األولية وإدخال املواد اجلاهزة 
   ) . إنتاج/ك( وعمود آخر للمواد اجلاهزة ) اإلخراج /ك( اجلاهز ، لذلك نرى أن فيها عمود للمواد األولية 

فإنه باإلمكان االستعانة ) الذي سبق وشرحناه (  ة يف اإلنتاجاملعيارياآللية إذا كان اإلنتاج يف املنشأة يعتمد على 
يات اإلنتاج ، أما يف حال كان اإلنتاج ال خيضع آللية منتظمة ، فإنه باإلمكان عملبالبطاقات املعيارية من أجل تنفيذ 

  .ملء حقول مذكرة اإلنتاج بشكل مباشر دون االستعانة بالبطاقات املعيارية 
  

  :كيفية إدخال مذكرة اإلنتاج
  :البطاقات املعيارية نتاج الصناعي ، األوىل تكون يدوية والثانية اعتمادا على مذكرة اإلإلدخال هنالك طريقتني 
بعد أن يتم إصدار مذكرة جديدة يتم البدء بإدخال املواد األولية اليت مت استخدامها ضمن اإلنتاج  :الطريقة اليدوية 

  )اإلنتاج / ك( وبعد االنتهاء منها يتم إدخال املنتجات اجلاهزة ضمن ) اإلخراج / ك( ضمن حقل 
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فتظهر  F7نقف على رمز املادة يف السطر األول مث ننقر على مفتاح بعد إصدار مذكرة جديدة :  الطريقة المعيارية
  :فنختار البطاقة اليت مت التصنيع منها من خالل زر التحديد الئحة بالبطاقات املعيارية اليت قمنا بفتحها سابقًا 

  

  
الربنامج عن عدد املنتجات اجلاهزة اليت مت إنتاجها من هذه البطاقة فنختار له العدد الذي مت بعد اختيار البطاقة يسأل 

  : )وحدة  120( مثال  إنتاجه

  
  :وهكذا يقوم الربنامج بتحميل املواد األولية الالزمة إلنتاج العدد املطلوب من املنتج اجلاهز 

حقل 
المواد 
 األولیة

حقل 
المواد 
 الجاھزة
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  : Items Reports الموادتقارير 
  : Item HistoryStock مادة حركة 

  ..ميكن أن نقوم باستعراض احلركات اليت جرت على مادة  ما من خالل هذه الفقرة 
  :عند طلب هذا القسم تظهر لدينا الشاشة التالية 

  
بعد حتديد املادة املطلوب استعراض حركتها نضغط على زر موافق فتظهر لدينا شاشة حتديد مواصفات البحث ضمن 

، أيضًا بعد الضغط على زر موافق يظهر لدينالعمليات احملاسبية    :ا جدول يبني حركة املادةاليومية وقد مت شرحها سابقًا

  
  

ّ تبويب    :نالحظ أن الشاشة السابقة تتألف من عالميت
  .وهو عبارة عن جدول يبني حركة املادة اليت قمنا بتحديدها : التقرير -1
ـــــارات  -2 ـــــة حتديـــــد بعـــــض ا:  الخي ـــــك بوضـــــع إشـــــارة وتتـــــيح لنـــــا إمكاني  لبيانـــــات لتظهـــــر ضـــــمن التقريـــــر وذل

  :والشاشة التالية توضح لنا هذه اخليارات ...على البيان املطلوب مث إعادة حتميل بيانات التقرير 
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  : شريط األدوات

  

  .إن كل رمز من هذه الرموز له وظيفة معينة ومعظمها قد مت شرحه يف األقسام السابقة
  

ــــب حركــــة ــــدورة املاليــــة الســــابقة ويف حــــال  يســــتخدم مــــن أجــــل طل مــــادة للمــــادة احملــــددة ولكــــن مــــن جملــــد ال
لــــد ضــــمن  ثوابــــت الربنــــامج ــــد جملــــد لنقــــوم مــــن -عــــدم حتديــــد هــــذا  ا الــــدورات الســــابقة تظهــــر لــــدينا شاشــــة حتدي

لد املطلوب  .خالهلا بتحديد ا
 .لتثبيت مطابقة الرصيد يف املوقع املشار إليه

  

  .لتحديد بطاقة خمزون أخرى
  

  :Items Cost Analysisاحلركة التحليلية ملادة 
يعـــد هــــذا التقريـــر بــــالغ األمهيــــة مـــن أجــــل تتبــــع التغـــريات الــــيت قــــد حتـــدث يف الكلفــــة الوســــطية خـــالل الــــدورة املاليــــة ، 

ومـــــن . للمــــادة  بعــــدة أســــعار ســـــوف تــــؤدي إىل تغــــري الكلفـــــة الوســــطية) املشـــــرتيات ( ومــــن املعلــــوم أن اإلدخــــاالت 
ـــة حســـــاب الربنـــــامج للكلفـــــة الوســـــطية اعتمـــــادا علـــــى الكلفـــــة الوســـــطية  خـــــالل هـــــذا التقريـــــر ميكـــــن أن نالحـــــظ كيفيــ

  :املرجحة للمادة 

  
 مالحظة: 

يف حـــــال وجـــــود مشــــــكلة يف الكلـــــف الوســـــطية للمــــــواد ، ومت اكتشـــــافها يف وقــــــت متـــــأخر مـــــن العــــــام ، ميكـــــن الرجــــــوع 
  .الكتيب من أجل احلصول على آلية تصحيح الكلفة بشكل مجاعي إىل ملحق تصحيح الكلف يف آخر 
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  :Item Monthly Customersمادة احلركة الشهرية لعمالء 
  .الشهرية اخلاصة مبادة حمددة وذلك لكافة الزبائن احلركة وهو عبارة عن تقرير إحصائي يبني لنا 

ـــــة  ـــــدينا يف البدايـــــة شاشـــــة حتديـــــد بطاق ـــــة تظهـــــر بطلـــــب هـــــذا القســـــم تظهـــــر ل ـــــد املـــــادة املطلوب املخـــــزون وبعـــــد حتدي
لـــــدينا شاشــــــة مواصـــــفات البحــــــث ضــــــمن العمليـــــات احملاســــــبية اليوميـــــة وبعــــــد حتديــــــد املواصـــــفات املطلوبــــــة يظهــــــر 

  :لدينا التقرير كما يف الشكل التايل 

  
  

  

  : T/Stock Reports اإلجمالية تقارير ال
  : lStock Items Journa  يومية املخزون

ـــــيت جـــــرت علـــــى عناصـــــر املخـــــزون مـــــن شـــــراء أو بيـــــع أو تســـــويات جرديـــــة و  يبـــــني لنـــــا هـــــذا التقريـــــر مجيـــــع احلركـــــات ال
  .العناصر املطلوب إظهارها شاشيت اخليارات ومواصفات البحث حتديد كيفية ظهور التقرير و  لميكن من خال

  
  

  : Stock Price Listالبضاعة جدول أسعار 
سعر اجلملة : السعر املطلوب مثالً  اختيارلدى املنشأة مع إمكانية  ةأسعار املواد املوجود يفيد هذا التقرير  يف إظهار

  .و كذلك ميكن عدم إظهار املواد ذات الرصيد املغلق ...أو سعر املستهلك 
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 :  Items Period Balancesميزان مراجعة املخزون 
االخراجــــــات الكميــــــة و املاليـــــــة للمــــــواد باإلضـــــــافة اىل جممــــــوع االدخـــــــاالت و  وهــــــو عبــــــارة عـــــــن تقريــــــر يبــــــني لنـــــــا

ا و ذلك    .كما يف الشكل  لفرتة زمنية حمددة  أرصد

  
  

  :شاشة اخليارات  -
ــــر علــــى أساســــه كمــــا  ــــة للتقري ــــارات حتديــــد الســــعر الــــذي نرغــــب بظهــــور املبــــالغ املالي ميكــــن مــــن خــــالل شاشــــة اخلي

ائيًا    ميكن حتميل التقرير من دون املبالغ املالية 
  .كذلك نالحظ وجود خيار إلظهار الوزن عوضًا عن الكمية وخيار العتماد سعر خمتلف ضمن التقرير 

خيــــارات الســـــتبعاد  يوجــــدكــــذلك حصــــر التقريــــر بفــــرتة زمنيــــة حمــــددة  فــــيمكن  ثشاشــــة مواصــــفات البحــــ أمــــا مــــن
ـــــاج مـــــع وجـــــود  ـــــة ومـــــذكرات اإلنت ـــــة والضـــــبوط الداخلي اني ـــــار الســـــتبعاد البضـــــاعة ا األرصـــــدة الســـــالبة واملغلقـــــة وخي

انية فقط وخيار حلصر التقرير باملواد املتحركة فقط    .خيار حلصر التقرير بالبضاعة ا
  

 :  Items Keys Period Balancesميزان مراجعة مفاتيح املخزون 
وبطلب هذا القسم تظهر  .الية وذلك وفق مفتاح خمزون حمدديبني لنا أرصدة املواد الكمية واملوهو عبارة عن تقرير 

ن لدينا يف البداية شاشة مواصفات البحث ضمن العمليات احملاسبية ومن مث شاشة حتديد مواصفات البحث ضم
  :رير كما هو موضح يف الشكل التايلبطاقات املخزون وبعد حتديد املواصفات املطلوبة يظهر لدينا التق



 87129 

  

  

  
  

  :شاشة اخليارات   -

  
  

يتم من خالل هذه الشاشة حتديد عدة خيارات إلظهار التقرير كإظهار املبالغ املالية وإظهار الواحدة األوىل أو الثانية 
  ......البداية وإمجايل اإلدخاالت واالخراجات وإظهار أرصدة النهاية  ةوإظهار أرصد

  .كذلك يوجد خيار لطباعة التقرير عرضانيًا 
املغلقة وكذلك  ةكذلك نالحظ وجود خيار الستبعاد املواد ذات األرصدة السالبة وخيار الستبعاد املواد ذات األرصد

انية أو إظ انية فقط ضمن التقرير توجد إمكانية الستبعاد البضاعة ا   .هار البضاعة ا
  .كذلك نالحظ من الشاشة السابقة إمكانية حتديد مفتاح املخزون املراد إظهار التقرير  على أساسه 

  . أيضًا نالحظ وجود إمكانية حصر التقرير بفرتة زمنية حمددة
  

  : Sales Reports المبيعاتتقارير 
  :فيما يلي عرض ألهم تقارير املبيعات 

  : Monthly Salesصايف املبيعات الشهرية 
  بشكل شهري ، سواء بشكل كمي أو بشكل مايل ) املرجتع  –املبيع ( يظهر هذا التقرير مبيعات املواد الصافية 
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  : Item Sales Marginصايف املبيعات واهلامش 
املايل منها وتكلفة املبيع وبالتايل هامش ربح  يتضمن هذا التقرير إمكانية التعرف على املبيع الكمي للمادة واملبيع

  . املادة ، مع ميزة إظهار نسبة الربح من سعر املبيع أو من الكلفة 

  
  

  : Customers Reports العمالءتقارير 
  :، وأهم هذه التقارير  )غالبًا الزبائن ( يتضمن هذا القسم كافة التقارير املتعلقة بالعمالء 

  : Customers Item Listمواد عميل حمدد 
، كميًا وماليًا ، مع إمكانية العميل خالل فرتة حمددة  واليت قام بردهااملواد اليت قام باستجرارها يظهر يف هذا التقرير 

  .إظهار صايف االستجرار ضمن عمود مستقل 

  
  
  

  

  
  

 صافي االستجرار المبیعات المرتجعات
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  : Customers Item Pricesأسعار مواد عميل حمدد 
  سعر على حده  من كل مادة لكليظهر يف هذا التقرير الكميات اليت مت بيعها للزبون 

  

  
  

  : Net Customers Benefitsصايف رحبية العمالء 
يظهر رقم مبيعات كل عميل وتكلفة مبيعاته وبالتايل الرحبية اليت مت حتصيلها من كل عميل ، حيث يظهر يف هذا التقرير 

ومن اجلدير بالذكر أنه للحصول على أرقام دقيقة يف هذه التقرير ال بد لنا من التأكد بأن . هامش الربح احملقق منه 
  :ويوضح الشكل التايل هذا التقرير . تكلفة املواد دقيقة وصحيحة خالل العام

  
  : Salesmen Reports المندوبينتقارير 

ميكن من خالل هذه التقارير احلصول على حتليل مبيعات مندوب حمدد من خالل معرفة كمية وقيمة مبيعات املندوب 
أما بالنسبة إلمجايل مبيعات املندوبني فهو تقرير متخصص مبقارنة مبيعات املندوبني ، سواء أكانت . وكمية وقيمة مرجتعاته

  .املبيعات كمية أو مالية
  

  : Warehouse Reports المستودعاتتقارير 
  :يتضمن هذا القسم كافة التقارير اخلاصة باملستودعات ، وأمهها

  : One Warehouse Listingأرصدة مستودع واحد 
ميكن من خالل هذا التقرير استعراض األرصدة املوجودة يف مستودع واحد ، كما ميكن التنقل بني أرصدة املستودعات 

  :مفتاح املستودع أعلى التقرير من خالل النقر على 

الكمية المباعة من 
كل سعر للمادة 
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  : Items Warehouse Listجدول البضاعة يف املستودعات 
يظهر هذا التقرير أرصدة املواد باإلمجال ، وتوزيع هذه األرصدة على املستودعات ، ويف حال زاد عدد املستودعات عن 

مستودعات من القائمة املخصصة واعتبار املستودع األخري هو  )9(مستودعات فإن الربنامج يقوم آليًا باختيار  )10(
  :رصيد املستودعات األخرى 

  
  
  
  
  

  : Report Generator قابلة للتوصيفتقارير 
وحيتوي هذا القسم على تقرير جداول بطاقات املخزون ، وميكن من خالل هذا القسم تصميم القرير حسب الطلب 

وتقتصر إمكانيات هذه التقارير على احلقول املوجودة يف بطاقة املادة . وحفظ هذا التقرير باسم معني خيتاره املستخدم 
  . حصرًا 

  

  : Details-Items Qty Subتفاصيل الكميات 
) الرقم التسلسلي، القياس، اللون، تاريخ الصالحية(ميكن من خالل هذه التقارير استعراض التفاصيل اخلاصة باملادة وهي 

.وميكن احلصول على مزيد من املعلومات حول تفاصيل املواد من خالل امللحق اخلاص يف آخر دليل االستخدام . 

الرصید 
اإلجمالي 

 للمواد

 توزع المواد ضمن المستودعات

يمكن تغيير المستودع 
  من خالل هذا المفتاح
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  المستخدميقوم بتسجيلها مالحظات 
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  الثوابت

Setup  
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  ثوابتال
  :ت ضمن حماسب البازار يتضمن الثوابإن قسم 

  
  
 

  :أقسام التجهيزات 
  :General Setup ثوابت الربنامج

  
  

  :نالحظ وجود عدة أقسام متوضعة على شريط وهي 
  

  :الثوابت األساسية  -1
ا  تتيح لنا الشاشة السابقة إمكانية تعيني بعض الثوابت العامة يف الربنامج مثالً يتم تعيني اللغة اليت نرغب أن نتعامل 

،  / هجري –ميالدي /وكذلك تعيني التقومي املعتمد يف التقارير / إنكليزي فقط – إنكليزية –عربية /يف الربنامج 
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مثالً الرغبة كمية للعملة األساسية وللمخزون والنسب واملقاسات والتعبئة كذلك يتم تعيني دقة األرقام املالية وال
  .خانات بعد الفاصلة أو خانتني أو واحدة حبيث نسجل الرقم املطلوب جبانب كل خيار / 3/بوضع 
 :المظهر -2

الربنامج  للربنامج أو أظهار نوافذ) العلوي(خفاء شريط األدوات الرئيسي يتم من خالهلا حتديد بعض اخليارات كإ
أ    ........وغريها من اخليارت) اعلى الشاشة الرئيسية(   أ

 من خالل صفحة األمن مع وجود إمكانية لتحديد كلمة سر خاصة بتشغيل برنامج البازار بشكل عام ومستقل   
باستخدام خاصة بكل جملد معلومات مما يزيد من إمكانية حصر املستخدمني املخولني فنقوم بتحديد كلمة السر 

  .الربنامج

  
  :Defult Remsثوابت املالحظات 
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بشكل متكرر وذلك لتسهيل عملية اإلدخال ضمن  ميتم من خالل هذه الفقرة تعريف بعض اجلمل اليت قد تستخد
  .حقل مالحظات القيد

  

  :الخصوصيات
  :وهي حتتوي"  اخلصوصيات "لدينا قائمة تدعى  "Setup" يف قسم جتهيزات الربنامج

  : Passwordsكلمات السر 
حبيث حيفظ الربنامج اسم املستخدم يف كل عملية حماسبية يقوم " (الشخصية"كلمات السر " حماسب البازار"يعتمد 

باإلضافة لكلمة  مستخدمني ضمن ثالث مستويات أمنيةللكلمات سر   عدةويسمح لنا الربنامج بتحديد ) بإجرائها
  .مدير النظام

  
  

  
  :جديد طريقة إضافة مستوى

  

نقوم بالضغط على زر إضافة مستخدم جديد 
  .فنالحظ ظهور نافذة 

اسم : نقوم بتحديد خصائص املستخدم مثلل
كلمة السر   –اسم الكامل  –املستخدم 

ذا املستخدم  الدرجة األمنية احملدد  –اخلاصة 
  ....له وصالحيات خاصة باملستخدم
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  :اشة الخياراتش -

  
ة وضع إشارة  ّ ذه النسخة حتديدًا  من خالل الشاشة السابقة نالحظ إمكاني جبانب عبارة ربط املعلومات 

  .لضمان عدم قراءة هذه املعلومات على نسخة برنامج أخرى وذلك لدعم املوقف األمين للمعلومات احملاسبية
نقوم بتحديد رقمها حيث يتيح لنا ويف حال وجود نسخة برنامج أخرى نريد السماح بتبادل املعلومات معها 

  .الربنامج إمكانية التعامل مع نسختني خمتلفتني باإلضافة إىل النسخة األساسية اليت يتم التعامل معها
  .كذلك نالحظ من الشاشة السابقة وجود إمكانية لتفريغ ملف كلمات السر

  .فظ املطلوبحل" حفظ " بالطبع عند االنتهاء من حتديد البيانات السابقة نضغط على 
 

  : Access Rights  حتديد الصالحيات األمنية
يتم من خالهلا إعطاء الصالحيات األمنية للمستويات األمنية اليت حتدثنا عنها سابقًا وذلك للقيام مبجموعة عمليات 

الفارغ ضمن املربع  خاصة باحملاسبة أو باملخزون أو بالرواتب حيث يتم حتديد هذه الصالحيات بوضع إشارة 
  /.3 - 2  -  1/وذلك وفق الدرجة األمنية املذكورة يف أعلى املربع 

 احملاسبة واملخزونالصالحيات العامة و عالمات تبويب خاصة بكل من ستة عند طلب األمر السابق نالحظ وجود 
  :واألرشفة والرواتب  وقفل البيانات

  :الصالحيات العامة -1
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خيار للسماح بتصدير البيانات مما يتيح لنا القيام بعمليات تبادل وجود من خالل الشاشة السابقة نالحظ 
املعلومات مع الفهارس األخرى مع وجود خيار ملنع الطباعة لفئة حمددة ومنع فئة حمددة من إنشاء دفاتر جديدة 

  .وذلك لفئة حمددة وخيار ملنع ترحيل املستندات احملاسبية
 .العمليات مع وجود إمكانية ملنع تعديل القيود السابقة هلذا التاريخ كما يوجد خيار العتماد تاريخ حمدد لبداية

حيث أنه يف السندات و القيود : كما يوجد خيار للسماح ملدير النظام بإزالة أو تعديل مؤشر تدقيق احلسابات
نالحظ يف أسفل الشاشة وجود حقل يفيد بتدقيق املستند و عند التأشري على هذا اخليار فإن املستخدم اليعود قادرًا 

 .على إجراء أية تعديالت على املستند أو القيد
  

  
  

 .حال اختيار السماح ملدير النظام بإمكانية تعديل القيود املدققة فيجب التأشري على هذا اخليار ويف
  

  
  

  المحاسبة:  
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إمكانية ملنع فئة حمددة من الدخول إىل قسم احملاسبة املالية بشكل كامل أو نالحظ من الشاشة السابقة وجود 

منعها من إصدار وتعديل القيود احملاسبية كافة حيث يتمكن املستخدم يف هذه احلالة من استعراض القيود والتقارير  
  .فقط دون أن يتمكن من إجراء أي تعديل عليها 

ع على أرصدة احلسابات ماعدا حساب واحد وتفرعاته نقوم بتحديده كذلك توجد إمكانية ملنع فئة من اإلطال
  .ضمن الشاشة السابقة

  

  المخزون:
  :ويتضمن االقسام التالية

  :الصالحيات -
ــــــــة حمــــــــددة مــــــــن الــــــــدخول إىل كافــــــــة أقســــــــام املخــــــــزون أو  ضــــــــمن هــــــــذه الصــــــــفحة جــــــــديو  إمكانيــــــــة ملنــــــــع فئ

عــــــــديل بطاقــــــــات املخــــــــزون أو مــــــــن اإلطــــــــالع علــــــــى الكلفــــــــة األجنبيــــــــة أو كلفــــــــة البضــــــــاعة مــــــــع تمنعهــــــــا مــــــــن 
ـــــــــدقيق  ـــــــــدون ت ـــــــــك ب ـــــــــدخول إىل دفـــــــــرت فـــــــــواتري شـــــــــراء حمـــــــــدد وذل ـــــــــات بال ـــــــــة للســـــــــماح لكـــــــــل الفئ وجـــــــــود إمكاني

  .اإلطالع على كلفة هذا الدفرت فقطأمين مما يتيح إمكانية 
كــــــــــذلك نالحـــــــــــظ وجـــــــــــود إمكانيـــــــــــة ملنـــــــــــع 

ـــــــــــة حمـــــــــــددة مـــــــــــن إصـــــــــــدا ـــــــــــود املخـــــــــــزون فئ ر قي
ــــــــــــى القيمــــــــــــة  املباشــــــــــــرة أو مــــــــــــن اإلطــــــــــــالع عل

   .املالية للمخزون
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  .ن إخراج البضاعة من مستودع حمددكذلك توجد إمكانية ملنع الفئات الثانية والثالثة م
  :األسعار والمفاتيح  -

  .وتتضمن خيارات للسماح للفئات األمنية باإلطالع على األسعار ومفاتيح املخزون 
  

 قفل البيانات:  
من خالل هذه النافذة ميكن قفل إصدار أوتعديل املستندات احملاسبية أو مستندات املخزون وذلك جلميع 
املستخدمني مبا فيهم مدير النظام و ذلك إما بقفل مجيع املستندات أو بإختيار قفل بعض املستندات مثل قفل القيد 

  .كلاخل و ذلك كما يف الش... االفتتاحي أو سندات القيد 

  
cs Access\Aطالع على احلساباتاإل 

األمر يتيح لنا هذا اخليار إمكانية حتديد احلسابات املسموح اإلطالع عليها للمستويات األمنية الثالثة وبطلب هذا 
  :تظهر لدينا الشاشة التالية

  
  .ويف حال رغبتنا حبصر التقرير حبساب رئيسي وتفرعاته يتم حتديده من شاشة اخليارات 
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Access Rightsلوائح املعلوماتأمن  

  
ذلك وعة بالنسبة لدرجات املستخدمني و نالحظ من الشاشة السابقة إمكانية حتديد اخليارات املسموحة و املمن

  .املعلومات و احملاسبة و املخزون بالنسبة إىل
 

Edit Operationمعاينة عملية حماسبية 
  :حسابية حمددة وبطلب هذا األمر تظهر لدينا الشاشة التالية يتيح لنا هذا اخليار إمكانية معاينة عملية 

  
  

  :نالحظ يف أعلى الشاشة السابقة وجود األيقونات التالية وهي 

  .وهي للبحث عن عملية حماسبية حمددة  وفقًا ملواصفات البحث احملددة 
  .وهي للبحث عن عدم توازن اعتبارًا من العملية احملاسبية احملددة 
ا احملاسبية حيث يقوم الربنامج بإعطائنا رقم هذه العملية    .وهي للبحث عن عملية حتوي خطأ يف ترحيال
  .وهي ملعاينة العملية احملاسبية احملددة 
  .وهي إللغاء جمموعة عمليات حماسبية 
  .وهي لتفريغ كافة احلقول ما عدا احلقول املالية 

  

Seek Unbalanceالبحث عن عدم توازن 
  :يتيح لنا هذا اخليار إمكانية البحث عن عملية غري متوازنة وبطلب هذا األمر تظهر لدينا الشاشة التالية 
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بالضغط على نعم ينتقل الربنامج مباشرة إىل العملية الغري متوازنة ويظهرها لنا ضمن شاشة البحث عن عملية حماسبية 
  .حمددة واليت مت شرحها يف الفقرة السابقة 

  

Detailed Journalاليومية املفصلة 
  .ويتم من خالهلا استعراض احلركة اليومية بشكل مفصل مع إمكانية استعراض العمليات امللغاة 

  

  :مالحظات هامة حول أمن المعلومات في البرنامج 
  

  الية جيدة حبيث يضمن " حماسب البازار"يعتمد برنامج ّ نظامًا حلماية املعلومات وهو ذي مرونة عالية وفع
الغري مرغوب به، خاصة عندما يكثر  واإلطالعللمؤسسة مراقبة أمنية للمعلومات احملاسبية من التسرب 

  ." حماسب البازار"نذكر فيما يلي عناصر النظام األمين املعتمد يف  .مستخدمو احلاسب
  برقم تسلسلي خاص" حماسب البازار"تنفرد كل نسخة أصلية من ) Serial Number (  حبيث ميكن أن

ا وال   ".حماسب البازار"على هذه املعلومات باستخدام نسخة أخرى من  اإلطالعميكن  ترتبط املعلومات 
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 ملحقات البرنامج

  متقدمة العمليات ملحق
 األسئلة الشائعةملحق 
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  متقدمة العمليات
  

  : Retrieveمن مجلد آخر جلب ال -
ا برنامج حماسب البازار  التعددية يف اعتماد عدد من جملدات املعلومات أي  هناك ،من خالل التعددية اليت يتمتع 

وجدت هذه املهمة لتفيدنا يف بعض املتناقالت ، لقد التعامل مع عدد من احلسابات املستقلة عن بعضها البعض 
  :بني جملد و آخر ،  و منها

  

 جلب بطاقات الحسابات Retrieve Accounts:  
عمل معني و قد جيد نفسه حباجة إىل قسم من هذه الشجرة قد يقوم املستثمر بتعريف شجرة حسابات مناسبة ل

لد  مللف معلومات آخر و هذه املهمة توفر على املستثمر إعادة تعريف بطاقات احلسابات من  جديد يف ا
 ّ لد اآلخر املعر ا من ا موعة بطاقات احلسابات املرغوب    . فة به سابقًا اجلديد حيث يقوم بعملية نقل 

  :ى هذا األمر تظهر معنا النافذة التاليةبالنقر عل

  
  

لد املطلوب جلب بطاقات احلسابات منه ، علمًا أننا باألساس جيب أن نكون  نقوم يف البداية بتحديد ا
لد املطلوب جلب بطاقات احلسابات إليه    ..متواجدين ضمن ا

.. جللب البطاقات اجلديدة فقط األول : بعد ذلك نقوم بتحديد خيارات اجللب حيث يوجد لدينا خيارين 
  .والثاين جللب االسم األجنيب

بعد حتديد هذه اخليارات نضغط على أيقونة التحميل ليقوم مع وجود خيار لتحميل تفرعات حساب حمدد فقط 
الربنامج بتحميل بطاقات احلسابات كما هو موضح يف الشكل السابق بعد ذلك نقوم بالتأشري على بطاقات 

  .ليقوم الربنامج جبلب احلسابات املطلوبة " مباشرة اجللب " راد جلبها مث نقوم بالضغط على أيقونة احلسابات امل
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 جلب بطاقات المخزون Retrieve Stock Items:  
  ...نقوم من خالل هذه الفقرة جبلب بطاقات املخزون من جملد معلومات إىل جملد آخر 

  .  فقرة جلب بطاقات احلسابات وتتم هذه العملية بنفس الطريقة اليت مت شرحها يف
  

  أسعار بطاقات المخزونجلب  Retrieve Item Prices :  
  .نقوم من خالل هذه الفقرة جبلب أسعار بطاقات املخزون من جملد معني إىل جملد آخر 

 

  تعاريف المفاتيح جلبRetrieve Keys Definition:  
ّ إىل جملد معلومات آخراملوجودة  تعاريف املفاتيحيتم من خالل هذه العملية نقل    . ضمن جملد معلومات معني

  

  تعاريف واحدات القياسجلب Retrieve Qty. Units :  
ّ إىل جملد املوجودة واحدات القياس تعاريف يتم من خالل هذه العملية نقل  ضمن جملد معلومات معني

  . معلومات آخر
  

  رصدة المخزونأجلب Retrieve Stock Qties.:  
ّ إىل جملد معلومات آخر يتم من  خالل هذه العملية نقل أرصدة املواد املوجودة ضمن جملد معلومات معني

ة نقل تفاصيل أرصدة املستودعات  ّ لد ، مع إمكاني   .لتصبح كرصيد أول املدة يف هذا ا
  

 جلب أرصدة البداية Retrieve Opening Stocks:  
 –اللون "واد يف حال االعتماد على هذه التفاصيل مثل من خالل هذه العملية نقوم جبلب أرصدة تفاصيل امل

لد" الصالحية –القياس    .من جملد معلومات إىل آخر لتكون كرصيد أول املدة هلذه التفاصيل يف هذا ا
  

  

  :  Zip Importالستيراد من ملف مضغوط ا -
ة  ّ ّ من   استريادويشمل هذا القسم إمكاني   : كل

  : Import Journal القيود اليوميةاستيراد  -1
يره إىل ملف مضغوط ضمن قرص بعد أن يكون قد مت تصد/ويتم من خالل هذه الفقرة استرياد ملف القيود اليومية 

  ./مرن
  :وبطلب هذا القسم تظهر لدينا الشاشة التالية 
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خيار ملسح كل القيود يتم من خالل الشاشة السابقة حتديد امللف املضغوط املراد استرياد املعلومات منه مع وجود 
  اليومية املوجودة مسبقًا يف امللف والكتابة فوقها

  

  : Import J/Voucher Folder استيراد دفتر سندات -2
بعد أن يكون قد مت تصديره إىل ملف مضغوط ضمن /ويتم من خالل هذه الفقرة استرياد دفرت سندات قيد حمدد

  / .قرص مرن 
  :التالية وبطلب هذا القسم تظهر لدينا الشاشة 

  
  

نقوم من خالل هذه الشاشة بتحديد رقم دفرت سندات القيد املراد استرياد املعلومات إليه مع مالحظة أن الربنامج 
  .سيقوم بإلغاء هذا الدفرت والكتابة فوقه يف حال وجود معلومات معرفة ضمنه سابقًا 

إليه مث نضغط على مباشرة االسترياد ليقوم بعد ذلك نقوم بتحديد امللف املضغوط الذي قمنا بتصدير املعلومات 
  .الربنامج بإعادة املعلومات املطلوبة من امللف املضغوط 
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  : Import Cards استيراد البطاقات من ملف -3
بعد أن يكون قد مت تصديرها إىل )تسعري خاص –حسابات  –خمزون (ويتم من خالل هذه الفقرة استرياد البطاقات

  .ملف مضغوط ضمن قرص مرن
  :وذلك كما هو موضح يف الشكل التايل 

  
  
 من ملف اكسل ستيراد االXls Import: 

من ملفات بصيغة أكسل وذلك لتسهيل بعض العمليات ويتضمن هذا استرياد املعلومات يوفر لنا الربنامج إمكانية 
  :القسم ما يلي 

  

  استيراد بطاقات الحسابات من ملف اكسلImport A/Cs :  
  :تظهر معنا الشاشة التالية بطلب هذا القسم 

  
نالحظ من الشاشة السابقة أن الربنامج يتيح لنا إمكانية استرياد املعلومات اخلاصة ببطاقات احلسابات بشرط أن 

  تكون وفق الرتتيب املبني يف اجلدول حيث يتم استرياد هذه املعلومات عن طريق الضغط على أيقونة 
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  ملف املعلومات املطلوب حيث يقوم فتظهر لدينا شاشة حندد من خالهلا  
الربنامج بوضع هذه املعلومات ضمن اجلدول املبني يف الشاشة السابقة ومن مث نقوم بالضغط على أيقونة 

  ليقوم الربنامج بنقل املعلومات إىل ملف بطاقات احلسابات وذلك بعد توجيه عدة 
  . رسائل لتأكيد عملية النقل

  :التالية  تاأليقونا نالحظ من الشاشة السابقة وجود

  .للتأكد من صحة معلومات اجلدول   

  .لتعديل اجلدول    

  .اجلدول  نلالنتقال إىل سطر حمدد ضم   

  .إللغاء السطر املشار إليه ضمن اجلدول    
  

  : شاشة الخيارات -
  .يتم من خالل هذه الشاشة حتديد خيار إلضافة بطاقة حساب جديدة يف حال عدم وجودها 

  

  :  Import Items استرياد بطاقات املخزون من ملف اكسل
  .حيث يتم إتباع نفس اخلطوات اليت مت شرحها يف فقرة استرياد بطاقات احلسابات 

  

  : Import Opening Stock استرياد أرصدة البداية من ملف اكسل
  .حيث يتم إتباع نفس اخلطوات اليت مت شرحها سابقًا 

  :شاشة اخليارات  -

  
  

نالحظ من الشاشة السابقة وجود خيار إلضافة بطاقة خمزون جديدة يف حال عدم وجودها ضمن البطاقات املعرفة يف 
  .الدليل احلايل 

  .كذلك يوجد خيار لنقل تفاصيل املستودعات مع وجود خيار لتفريغ أرصدة بداية املستودعات 
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  األسئلة الشائعةملحق 

  مقدمة
  ..عملكم على الربنامج بعض الرسائل اليت تشري إىل وجود أخطاء ضمن الربنامج  قد يصادفكم خالل مراحل      

ها االتصال بنا ملعرفة اخللل  ب حلّل ّ ها بشكل تلقائي من قبل املستخدم ويتوج بعضًا من هذه األخطاء ال ميكن حّل
ء االستخدام أو قد وإصالحه ، أما البعض اآلخر قد يكون سببه خطأ غري مقصود من قبل مستثمر الربنامج أثنا
ه هلا  ّ   ..يكون هناك بعض األخطاء الفنية ضمن  اجلهاز أثّرت على أداء الربنامج واملستثمر غري متنب

ّ ومتابعة عمله بشكل سليم  ومن ناحية ثانية وجدنا أنّ املستخدم له .. علمًا أنّ املستثمر بإمكانه أحيانًا يف إجياد احلل
ة  ّ   ..لألخطاء أو الرسائل اليت تظهر معه احلقّ يف معرفة تفسريات منطقي

ف عن العمل  ة عملكم دون االضطرار للتوّق ّ ا على استمراري من هذا املنطلق حاولنا يف هذا امللحق حصر ، حرصًا منّ
ّ بعضًا منها بشكل مباشر من قبلكم   ..أكرب عدد ممكن من املشاكل اليت قد تظهر لديكم واليت ميكنكم تفسريها وحل

  :رض معًا هذه األخطاء فيما يلي نستع

  
  ) :الدنكل ( قطعة احلماية أسئلة حول 

ّف اجلهاز على قطعة احلماية اخلاصة بالربنامج ، وهذه املشكلة تظهـر أثنـاء عمليـة إنـزال الربنـامج  يف بعض األحيان ال يتعر
  :ما يلي بإتباعوهنا ننصح 

 : اخلاص بقطعة احلماية  Driverطريقة تعريف الـ 

  : يف حال عدم تعرف الربنامج على قطعة احلماية جيب اتباع اخلطوات التالية 

  . رفع قطعة احلماية من اجلهاز  -1
اقة الـ ، اخلاص بربجميات البازار  CDالدخول اىل الـ  -2 ّ    E/:هو  CDلنفرتض ان مسار سو
   CDحتميل الربنامج التايل من الـ  -3

E:/Utility/SpiDRIVER 7.x.x\Sentinel Protection Installer 7.x.x.exe  
 

  . تتبع تعليمات الربنامج املذكور أعاله  -4
  . إعادة إقالع اجلهاز  -5
  .وضع قطعة احلماية  -6
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  :مالحظة 
يتم تركيبها على خمرج   Parallelماية احلقطعة كافة اخلطوات السابقة ، وتكون   بإتباعبعض األحيان يقوم املستخدم  

 : ومع ذلك ال يتمكن الربنامج من رؤية الدانكل ، يف هذه احلالة جيب عل املستخدم القيام مبا يلي   LPTالطابعة 
كما ) وهو املخرج الذي يتم تركيب الدنكل عليه(اخلاصة باجلهاز يفضّل جتهيز خمرج الطابعة  BIOSضمن جتهيزات الـ 

   ECP\EPPأو  EPP: يلي 
ـل عـدم وضـعها أو رفعهـا أثنـاء عمليـة تشـغيل اجلهـاز أو  من ناحية ثانية وحرصًا على أداء عمل الدنكل بشكل سـليم يفضّ

ّب تعّطلها     ..إطفائه باعتبار أنّ الصدمات الكهربائية تؤثّر على أداء عمل الدنكل وتسب
  

  
  : Zip Error Codeاألخطاء اخلاصة مبلفات الضغط  -

إصدار ويندوز قد تظهر معنا بعض الرسائل تفيد عن وجود -ضمن حماسب البازار Restoreواالسرتجاع  Backupأثناء عمليات التخزين 
ّ جدوالً بأرقام األخطاء ومفاهيمها .. أخطاء خاصة مبلفات الضغط ، هذه األخطاء تظهر بأرقامها    :فيما يلي نبني

  املفهوم  رقم اخلطأ

  No Zip FILEامللف املضغوط غري موجود   ) 100( 

  Error in Zip File Structureخطأ يف إنشائية امللف املضغوط   ) 110( 

  Disk Fullمساحة األسطوانة استهلكت   ) 150( 

 )240 (  
  :وهي  DLL Files No Foundامللفات املساعدة غري متواجدة 

 XCDZIP32.DLL 
 XCDUNZ32.DLL  

  Wrong Diskخطأ يف رقم تسلسل األسطوانة   ) 420( 
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  ملحق بآلية تصحيح الكلفة الوسطية للمواد
  

قد تواجه بعض الشركات وجود مشاكل يف الكلفة الوسطية للمواد و ذلك نتيجة بعض األخطاء يف تسلسل تسجيل 
و ذلك  العمليات احملاسبية من شراء أو بيع أو بسبب تغري سعر الشراء بعد تسجيل املبيعات و ميكن حل هذه املشكلة

  :بإتباع اخلطوات التالية 
  

هام ) خوفًا من حدوث مقاطعة طارئة أثناء القيام باخلطوات الالحقة ( أخذ نسخة احتياطية من املعلومات  )1
 ً  جدا

التأكد من عدم وجود فواتري ملغاة أو غري مرحلة و يف حال وجودها جيب العمل على جتميدها و ذلك تالفيا ً  )2
  .حال إجراء الرتحيل اجلماعي للفواتري  لعدم ترحيلها فيما بعد يف

  ) .يف حال وجودها  –لكافة الدفاتر ( إلغاء ترحيل مجيع فواتري املبيع و مرجتعات املبيع   )3
الدخول إىل جتهيزات الفاتورة يف مجيع دفاتر الفواتري  و من خالل بند التسعري و مث بند التكلفة جيب تفعيل  )4

  .ائما يف تارخيه قبل الرتحيل إعادة حساب الكلفة د: مؤشر البند 
  .إجراء الصيانة اجلماعية   )5
  .من قائمة املعلومات و من خالل بند الصيانة اختيار بند تصحيح كلفة بطاقات املخزون  )6
  : الدخول إىل بند صيانة مجاعية ملستندات  املخزون   من خالل قائمة الثوابت مث من قائمة اخلصوصيات  )7

  )ن هذه العملية قد تستغرق وقت طويل نحيطكم علمًا بأ –مالحظة ( 
  من بداية الفرتة لنهايتها ( تفعيل مؤشر الفرتة املالية(  
 إلغاء مؤشر معاجلة املذكرات املرحلة فقط  
  مرجتعات البيع+ تفعيل مؤشر فواتري املبيع  
  النقر على مفتاح الرتحيل و التسعري  

 
  إجراء صيانة مجاعية   )8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 114129 

  

  

  بالعمالتنشرة خاصة 
  

يدعم برنامج حماسب البازار التعامل مع أكثر من عملة ، فقد حتتاج بعض املنشآت للتعامل بعملة أخرى غري 
، وهنا ال بد لنا من التعامل مع العمالت األجنبية ، وسنوضح يف هذه النشرة آلية ) س مثالً .ل( العملة احمللية 

  .التعامل بالعمالت ضمن برناجمنا 
  

  :العملة األولى مفهوم 
  :عند إنشاء معلومات جديدة أو عند الدخول إىل ثوابت احملاسبة تظهر لنا نافذة تسألنا عن العملة األوىل 

  
درهم (يف اإلمارات ) س.ل(يف سوريا  ( ونقصد بالعملة األوىل هي العملة األساسية املتداولة ضمن بلد  املستخدم  

  ...)وهكذا ) 
  

  :األجنبية مفهوم العملة 
  .العملة الثانية و العملة املوازية : يتعامل برنامج حماسب البازار بالعمالت األجنبية وفق لتصنيفني 

  :الفرق بني العملة الثانية واملوازية 
، أما باقي ) مثل الدوالر أو اليورو ( غالبًا ما تتعامل الشركات مع عملة أجنبية حمددة بشكل كبري 

للتعامل مع العملة  بالعملة الثانيةا بشكل أقل ، لذلك قمنا بتخصيص ما يسمى العمالت فتتعامل معه
حيث نقوم  بتحديد العملة الثانية ملرة واحدة ضمن ثوابت . األكثر استخدامًا ، بشكل سلس وسريع 

ذه العملة ضمن احلقل املخصص هلا يف الربن. احملاسبة  امج ، وبالتايل ميكننا تسجيل كافة العمليات اخلاصة 
  .دون احلاجة إىل ذكر العملة يف كل عملية 
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، ولكن بشرط ذكر ) غري العملة الثانية ( فنستطيع مبوجبها التعامل مع أي عملة أخرى  العملة املوازيةأما 
ا   .اسم العملة عند تسجيل أي قيد  متعلق 

  

  :مالحظة هامة 
لزِم الربنامج كافة املستخدمني الذين يتعاملون بالعمالت من حتديد عملة ثانية ، فهو جمرد خيار  ُ ال ي

م االستعانه به أو ال    .للمستخدمني بإمكا
  

  :كيفية التعامل بالعمالت 
ت ، وأننا نتعامل بعمال) دوالر (وأن العملة الثانية ) س.ل( بفرض أن العملة األساسية لدى منشأة ما هي 

  :، فالتايل ميكننا تسجيل القيود كما يلي ... هي اليورو والريال ) موازية ( أخرى 
 :قسم المحاسبة المالية  -1

، سنجد صفحة خاصة باخليارات ، وهنا جيب على املستخدم تفعيل ) مثالً ( لو دخلنا إىل سند القيد 
  :بإدخال عمليات خاصة بالدوالر وذلك يف حال رغب املستخدم ) إظهار العملة الثانية ( اخليار 

  
  ) :الدوالر ( فبالتايل ستظهر أعمدة جديد ضمن سند قيد خاصة باحلركة للعملة الثانية 

  
  

  
، وذلك من أجل  آليًا بإدراج اسم العملة على رأس العمودنالحظ من الشكل السابق أن الربنامج قد قام 

  .ود وفق هذه العملة ضمان سرعة كتابة القي
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إظهار (، فعلينا أن نفعِّل خيار ) موازية ( أما لو أردنا أن نقوم بتسجيل قيد آخر بعملة أجنبية أخرى 
  :ضمن خيارات سند القيد ، فيظهر  سند القيد كما يلي ) العملة املوازية  

  
  

  
  .اخلاصة بكل عملية حسب الضرورة  للمستخدم بتحديد العملةترك اخليار وهنا نالحظ أن الربنامج 

  
  مثل  أمر صرف ، أمر ( وسنرى حقول مماثلة ملا رأيناه يف سند القيد يف كافة الوثائق احملاسبية األخرى

  ... )قبض ، اإلشعارات ، قيد صندوق 
 

 :قسم محاسبة المخزون  -2
، وهنا سنحاول إيضاح طريقة ) شراء أو مبيع ( قد تتعامل املنشأة بعدة عمالت عند تسجيلها للفواتري 

  :التسجيل 
عند الدخول إىل الفاتورة نرى حقل خاص بالعملة ، وعند النقر على عملة الفاتورة نظهر نافذة العمالت 

  ... ) ،  دوالر ، يورو( ، وهنا جيب على املستخدم اختيار عملة الفاتورة 
  

  
  
  
  

بعد اختيار العملة جيب على املستخدم أن يقوم بتحديد سعر الصرف الذي سيقوم الربنامج بالرتحيل على 
ويتم كتابة سعر الصرف املطلوب )  F7( وحيدد سعر الصرف من خالل النقر على زر إضافة سعر جديد . أساسه 

ذه الفاتورة بالعملتني  األساسية ( وتاريخ سعر الصرف ، وبعد ذلك يقوم الربنامج آليًا بكتابة القيود املتعلقة 
  ) .واألجنبية 
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 :قسم التقارير  -3
 : من أهم التقارير اليت تتعامل بالعمالت هي 

 كشف حساب   - أ
ا  فمثالً لو . وميكن من خالل كشف احلساب حتديد العملة اليت يرغب املستخدم بإظهار الكشف 

، فما علينا إال ) عملة ثانية ( أردنا أن نظهر كشف حساب بعملة الدوالر ، وكانت عملة الدوالر هي 
صيد بالعملة مع خيار الر ) إظهار العملة الثانية ( الدخول إىل خيارات كشف احلساب وتفعيل خيار  

إظهار العملة املوازية ( أما يف حال أردنا إظهار احلساب باليورو مثالً فإنه جيب علينا تفعيل خيار . الثانية 
  .والرصد بالعملة املوازية ) 

 جدول عمالت الحسابات   -  ب
  :وهو عبارة عن جدول يظهر رصيد كل حساب بالعملة األساسية ، وبالعمالت األجنبية  اخلاصة به 
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  نشرة خاصة بتفاصيل الكميات
  

  : مفهوم تفاصيل الكميات 
قد نضطر يف بعض األنشطة التجارية والصناعية إىل استخدام  معلومات تفصيلية للمادة ، ونقصد باملعلومات  

  :التفصيلية أحد املعلومات التالية 
للتمكن من تتبع املنتج من وهي عبارة عن أرقام تسلسلية تعطى لنفس املنتج وذلك : الرقم التسلسلي  - 1

 ).أو استخدامه ( لغاية تاريخ بيعه ) أو تصنيعه ( تاريخ شراءه 
يسمح الربنامج بتحديد تواريخ انتهاء الصالحية للمنتج ، وذلك للتمكن من معرفة : تاريخ الصالحية  - 2

 .تواريخ الصالحية للمواد املتبقية يف املستودعات 
 .اخلاصة باملنتج وفيها يتم تسجيل األلوان : اللون  - 3
 .وفيها يتم تسجيل القياسات اخلاصة باملنتج : القياس  - 4

  

وغالبًا ما نلجأ إىل استخدام تفاصيل الكميات من أجل سهولة التعامل مع املواد ، حيث أنه من الصعب 
اية الفرت ) أو أي تفصيل آخر ( جداً فتح بطاقة مادة خاصة بكل رقم تسلسلي  ة ، ألننا سنرى أنفسنا يف 

  .املالية قد قمنا بفتح آالف املواد ، مع أننا فعليًا منتلك عدد حمدود من املواد ولكن بتفاصيل منوعة 
  

  :مالحظة 
رقم يستخدم ال بد لنا من التفريق بني الرقم التسلسلي للمادة ورقم الباركود للمادة ، إذا أن رقم الباركود هو 

ا لذلك حتمل كافة وحدادون معرفة التفصيالت اخلاللداللة على املادة، ا نفس رقم الباركودصة  ، ت املادة ذا
  .ملادة الواحدة عدة أرقام تسلسليةبينما الرقم التسلسلي هو رقم يدل على وحدات معينة من املادة،لذلك حتمل ا

  

 :آلية تسجيل تفاصيل الكميات 
عندما نقوم بتسجيل فاتورة شراء ، وأردنا أن نقوم بتسجيل 

للمواد جيب أن نقوم ) أو أي تفصيل آخر ( تسلسلية أرقام 
  :باخلطوات التالية 

 . عمدةصفحة اال – جتهيزات الفاتورة الدخول إىل - 1
رقم تسلسلي (إضافة بند خاص بتفصيل املادة املطلوب  - 2

 ... ) ، اللون 
ذا  - 3 حفظ اخليارات ، وبذلك يظهر عمود خاص 

 .التفصيل
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، ومن اجلدير بالذكر أنه إلدخال أرقام تسلسلية بشكل مجاعي هنالك  وهكذا ميكن إضافة البنود املطلوبة - 4
زر خاص إلدخال عدة أرقام متسلسلة        ، أما إلدخال تواريخ الصالحية البد  من استخدام مفتاح 

 )F5 ( 
جانب الفاتورة ، ) تفاصيل الكميات (  عند االنتهاء من إدخال الفاتورة نرى ظهور شاشة خاصة بـ - 5

 .وذلك للتمكن من معرفة التفاصيل واإلمجاليات بنفس الوقت
اخليارات  –ونشري أيضًا أن هنالك خيارات كاملة لطباعة التفاصيل وآلية ترحيلها ضمن جتهيزات الفاتورة  - 6

 .تفاصيل الكميات  –
  

أما يف فاتورة البيع فيجب إتباع نفس اخلطوات السابقة باستثناء أن عملية اختيار التفصيل املطلوب جيب أن يتم 
  .وذلك إلظهار نافذة بأرصدة التفاصيل واختيار التفصيل املطلوب )  F5( باستخدام زر 

  
  

 :إلزامية إدخال تفاصيل الكميات 
ضمن فاتورة الشراء ، ولكن عند اإلخراج قد ينسى حتديد قد يقوم املستخدم بإدخال تفاصيل الكميات 

. التفصيل املطلوب ، وبذلك يصبح هنالك فارق بني رصيد املادة اإلمجايل ، ورصيد تفاصيل الكمية للمادة 
لذلك قمنا بإضافة خيار خاص ضمن بطاقة املادة إللزام املستخدم 

مج ترحيل بإدخال تفصيل الكمية املطلوب ، وبذلك ال يسمح الربنا
  .أي عملية هلذه املادة إذا مل يتم تسجيل التفصيل 

ذه العملية جيب الدخول إىل بطاقة املادة  صفحة  –وللقيام 
مثالً إلزامية إدخال الرقم ( الكميات ، وتفعيل اخليار املطلوب /ت

  ) :التسلسلي 
 ، كما أن هنالك خيار آخر ملنع حتول رصيد التفاصيل إىل رصيد سالب 
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إىل سالب ، علمًا أن رصيد ) مثالً ( مبعىن أن ال يتحول رصيد الرقم التسلسلي . جود أسفل اخليارات وهو مو 
  .املادة إمجاالً قد يكون موجب 

ولتعميم تفعيل هذا اخليار على بطاقات املواد األخرى ، ميكننا أن نضغط على مفتاح التعديل اجلماعي  ، 
  .تها فتظهر لنا نافذة باملواد املطلوب معاجل

  
  

 :تقارير تفاصيل الكميات 
نالحظ يف أسفل قائمة حماسبة املخزون ، أن هنالك زمرة من التقارير اخلاصة بتفاصيل الكميات ، أمهها تقرير 

رصيد البداية ، اإلدخاالت ، اإلخراجات ، ( أرصدة التفاصيل ، وهو تقرير يظهر احلركة الكاملة لكل تفصيل 
  )الرصيد 

املوجود يف الشريط العلوي لبطاقة     كما ميكن احلصول على تفاصيل الكميات للمادة من خالل األيكون 
  املادة 

  
  

  
  فريق عمل البازار
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  نشرة خاصة بنظام نقطة مبيع 
POINT OF SALES  

  
وسنحاول يف هذه النشرة توضيح . لقد قامت شركة بازار سوفت بتطوير نظام متكامل لتخدمي عمل نقاط البيع 

أهــــم املفــــاهيم حــــول نقطــــة املبيــــع ، وشــــرح آليــــة العمــــل فيهــــا ، وتوضــــيح تسلســــل الصــــالحيات األمنيــــة املمكــــن إعطائهــــا 
  .للمستخدمني 

  

  :مفهوم نقطة البيع 
لبيـع املسـؤول عـن حصـر طلبـات الزبـائن ، وحماسـبة الزبـائن ، وإعطـاء فـاتورة مفصـلة نعين بنقطة املبيـع هـي منفـذ ا

معــات التجاريـة . حـول الطلـب  )  Super Market( ومـن أشــهر األمثلـة علـى اســتخدام نقـاط املبيـع هــو مـا نـراه يف ا
وغريهــا مــن ... ت الســريعة وحمــالت الوجبــاواملــوالت ، كمــا يشــيع اســتخدام هــذا النظــام يف الصــيدليات وحمــالت األلبســة 

  .األنشطة التجارية اليت فيها احتكاك مباشر من الزبائن النقدية 
  

  :البدء بنقطة المبيع 
  :إن نقطة البداية يف عمل أي نقطة بيع يتمثل باخلطوات التالية 

سعر املبيع  رمز املادة ، اسم املادة ، رمز الباركود ،( بتعريف املواد ضمن الشركة ، ويتضمن تعريف املادة  -1
. ( 

حتضـري كلمـات السـر لكافـة املسـتخدمني مـع حتديـد املسـتوى األمـين لكـل مسـتخدم ، وهنـا ال بـد لنـا مــن  -2
 :القول أن الصالحيات العامة يف الربنامج هي كما يلي 

وهـــو أعلـــى مســـتوى ضـــمن الربنـــامج ، وهـــو املســـؤول العـــام عـــن كافـــة املعلومـــات ،  :مـــدير النظـــام   - أ
  .صالحيات للمستخدمني واملسؤول عن منح ال

 .وهو أمني الصندوق املسؤول عن مجع األموال من كافة نقاط املبيع  :مستوى أول   - ب
وهو املشرف عن نقاط البيع ، وهـو املسـؤول عـن فـتح النقطـة وإغالقهـا وواسـتخراج  :مستوى ثاني   - ت

 .اخلالصات والتقارير 
 .املبيع وهو املوظف املباشر الذي يعمل على نقطة  :مستوى ثالث   - ث

عمل املنشأة ، حيث  ةومن اجلدير بالذكر أن تسلسل هذه الصالحيات األمنية هو موضوع اختياري عائد لطبيع
  .منية يف حال عدم احلاجة لوجودها األستويات امل بعضميكن إختصار 

 جتهيز طابعة اإليصاالت وربطها مع الربنامج  -3
 .جتهيز نقطة امليبع حسب متطلبات العمل ضمن املنشأة  -4

 سنقوم بشرح هذه  النقاط بشكل تفصيلي الحقاً 
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  :فاتورة نقطة مبيع 
ميكن الدخول إىل نظـام نقطـة املبيـع عـن طريـق قائمـة حماسـبة املخـزون مث نظـام نقـاط البيـع ، فتظهـر قائمـة بكافـة 

  ) .فاتورة نقطة مبيع ( فروع القائمة ، فنبدأ بـ 
  

  
  

  :بدء يوم جديد في نقطة المبيع 
عند الدخول إىل فاتورة نقطة املبيع تظهر النافذة التالية ، وهي النافذة األوىل لبدء العمل يف نقطة املبيع ليوم 

  :حمدد 

  
  

بعد النقر على زر موافق تظهر رسالة يف حال رغبتنا يف طباعة إيصال للمبلغ الذي قام مسؤول نقطة البيع 
  :للعمل  األساسيةباستالمه يف أول العمل ، ومن مث تظهر الواجه 

  )فقط يف حال وجود أكثر من نقطة بيع ( حيدد هنا رقم نقطة املبيع 
  الذي سيتم فيه العملوهنا يتم تسجيل تاريخ اليوم 

  )من وردية فقط يف حال وجود أكثر ( وهنا يتم تسجيل رقم الوردية 

  وهنا يسجل رصيد الصندوق يف حلظة بدء العمل
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  :الشاشة السابقة قد مت تصميمها لتكون نالحظ أن 
  واضحة  - 1
 سهلة االستخدام  - 2
 .من املمكن التحكم فيها عن طريق مفاتيح االختصار السريعة أو املاوس أو شاشة اللمس  - 3

  

  :إصدار وتنفيذ فاتورة 

  أو النقر على زر  )  F7( ولبدء العمل يف هذه النقطة ال بد لنا من نقر مفتاح 
  

وهنا يصبح الربنامج جاهز الستقبال قراءة الباركود إلدخال املواد ، ونالحظ أنه عند إدخال املادة عن طريق الباركود يظهر اسم 
  .املادة وسعرها والكمية بشكل آيل ويظهر جمموع الفاتورة بشكل مايل وكمي يف أسفل الفاتورة 

  أو النقر على زر )  F10( وعند اإلنتهاء من إدخال الفاتورة ننقر على مفتاح 
  

  :فتظهر نافذة خاصة بالدفعة واإلعادة ، كما يلي 

  

  

  وهنا يظهر جمموع الفاتورة اليت مت اإلتنهاء من إدخال موادها

  الزبون بدفعه وهنا يتم إدخال املبلغ الذي قام
يستخدم هذا اخليار يف حال قام الزبون 
بالتسديد عرب بطاقة فيزا كارد أو ماسرت  

 كارد أو القسائم

  

  وهنا يظهر املبلغ املطلوب إعادته للزبون
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  .، وحفظ الفاتورة املنتهية عة الفاتورة على طابعة اإليصاالتيتم طبا)  F10( عند النقر على زر الرتحيل 

  
  

  :تعليق فاتورة 
أو الضغط على )  F4( البيع إىل تعليق فاتورة يف بعض األحيان لسبب ما، وهنا ال بد له من نقر  قد يضطر مسؤول

ميكن ( يظهر مربع حوار لكتابه اسم الزبون الذي سنعلق له الفاتورة   ، وهنا مفتاح 
ها ميكن العودة ، وبعدها ميكن أن نصدر فاتورة جديدة لزبون جديد ، وبعد)تركه فارغًا يف حال عدم معرفة االسم 

ا عرب  ولتمييز الفواتري املعلقة نالحظ أن الربنامج يعطينا مربع يظهر ).  F6( للفاتورة املعلقة ، واستئناف العمل 
                                             الشاشة كما يظهر لنا الربنامج عدد الفواتري املعلقة) أعلى يسار( وضع الفاتورة يف 

  الشاشة  وذلك كإشارة وتنبيه للمستخدم بضرورة متابعة هذه الفواتري) أسفل يسار( اليوم يف خالل    
  

  :إغالق فواتير اليوم 
بعد اإلنتهاء من كافة فواتري اليوم جيب أن نقوم بإغالق وتسليم الصندوق ، وذلك من خالل الدخول إىل قسم 

إغالق وتسليم (قوم باختيار أمر فتظهر قائمة بكافة صالحيات املشرف، فن صالحية املشرف
  :، فيظهر تقرير خبالصة مبيعات اليوم  ) الصندوق
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  :تحضير سند القيد 
، كمياً بعد إغالق نقطة املبيع، جيب أن نقوم بتحضري سند القيد وذلك للتمكن من ترحيل عمليات نقطة املبيع ماليًا و 

  :فيظهر سند القيد الذي جيب ترحيله )التحضري(مفتاح وهنا جيب الدخول إىل صفحة سند القيد ومن مث النقر على

  
 

  .، فيقوم الربنامج بتكوين سند قيد جديد برقم جديد ، ويظهر خيار لرتحيل سند القيد ) ترحيل ( وبعدها ننقر أمر 
  

  :خيارات نقطة المبيع 
بداية جيب التنويه إىل أن كافة اخليارات املذكورة أدناه هي من صالحيات املشرف ، وال ميكن ملسؤول املبيع 

  :الدخول إليها إال يف حال كان له صالحية بذلك ، وفيما يلي شرح ألهم خيارات نقطة املبيع 
  

  :خيارات عامة 
  : البحث عن املواد باالعتماد على املفاتيح  -

اخليار ، تظهر نافذة خمتلفة عند البحث عن املواد ، وهي شاشة حبث متخصصة لسرعة الوصول إىل عند تفعيل هذا 
موعة ، ( املواد من خالل تصنيفها    ... )الفئة ، ا

  
 

وتستخدم هذه الطريقة غالبًا يف املطاعم وحمالت بيع الوجبات السريعة ، وغالبًا ما تالئم هذه الطريقة يف البحث 
  .تعتمد على شاشات اللمس يف اختيار املواد  احملالت اليت

 : السماح بتحديد الواحدة عند اختيار املادة  -
  )دستة ، قطعة ( ويستخدم هذا اخليار يف حال التعامل مع أكثر من واحدة قياس 

 :إظهار لوحة اليمني لصور املواد  -
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يف حال ربط الصورة يف ( ا صورة املادة عند تفعيل هذا اخليار تظهر نافذة على اجلانب األمين للشاشة ، تظهر فيه
 )يف حال تفعيل شاشة اللمس ( ، كما تظهر لوحة رقمية للتحكم بالكمية ) بطاقة املادة 

 :السماح باملرجتعات  -
قد تسمح بعض الشركات للزبائن بإعادة املنتجات أو استبداهلا ، ويف حال رغبة املشرف مبنح الصالحية ملسؤول 

وعند رغبة املستخدم بإعادة أي مادة ال بد له من النقر على مفتاح . واد ال بد من تفعيل هذا اخليار املبيعات بإعادة امل
 )F8  ( فيظهر شريط أعلى الفاتورة لتنبيه املستخدم أنه يف حالة اإلعادة ، ويقوم الربنامج بطرح مبلغ املواد املعادة من

  :إمجايل الفاتورة 

  
 :ملف خاص لشعار الشركة  -

  .وهنا ميكن حتديد مسار ملف خاص بشعار الشركة ، وبذلك يظهر هذا الشعار على يسار الشاشة 
  

  : التسعيرخيارات 
 :اعتبار مبلغ الفاتورة مدفوع دائمًا  -

عادة ، وإمنا سيفرتض الربنامج أن الزبون قد دفع مبلغ مساوي متامًا عند تفعيل هذا اخليار ، لن تظهر نافذة الدفعة واإل
  .لقيمة الفاتورة 

 :السماح بإدخال السعر يف حال عدم وجوده  -
قد يرى املشرف أن بإمكان مسؤول املبيع أن يقوم بتسعري أي مادة جديدة مل تسعر بعد ، علمًا أن الربنامج ال يسمح 

اين ( نقطة املبيع بإدخال املواد غري املسعرة ضمن    ) .إال يف حال ا
انية  -  :السماح باملواد ا

  .أي ميكن للمستخدم أن يقوم بإخراج بعض املواد بدون قيمة 
 :حد التسليم اجلزئي للصندوق  -

ذا اخليار أن يقوم املشرف بتحديد سقف الرصيد النقدي الذي جيب على مسؤول املبيعات عنده أن يسلم  ونعين 
( ، ووصل رصيد الصندوق إىل )  100000( فمثالً لو مت وضع حد للتسليم اجلزئي بـ . النقدية اليت يف صندوقه 

  فتظهر رسالة على يسار الشاشة للتنبيه عن ضرورة تسليم النقدية )  105000
 

  : الحساباتخيارات 
 ، علمًا أن الربنامج يقوم افرتاضيًا بتحديد أمهك احلسابات الضرورية احلسابات الالزمة للرتحيل املايلوهنا جيب حتديد 

  .للرتحيل 

  املرجتعشريط للتنبيه عن حالة 

  الحظ اللون األمحر إلظهار املرجتع
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  : الطباعةخيارات 
وهنا جيب حتديد طابعة اإليصاالت اليت سيقوم الربنامج باستخدامها ، كما أن هنالك العديد من اخليارات لألعمدة 

حماذاة ( كما ميكن اختيار تنسيق الطباعة ... ) األسطر ، السعر ، رمز املادة ، أرقام ( اليت سيقوم الربنامج بطباعتها 
  .باإلضافة إىل إمكانية طباعة الفاتورة باللغة اإلجنليزية ... ) ميني ، توسيط ، 

  

  :تقارير خاصة بنقطة المبيع 
  :الخالصة 

، وذلك للتأكد من أي  وهي عبارة عن تقرير خالصة جيب اإلطالع عليه والتأكد من أرقامه قبل إغالق نقطة املبيع
  :أمور معلقة ، باإلضافة للتأكد من رصيد الصندوق 

  
 

  :الجداول 
) حتميل ( وهي عبارة عن جداول حتليلية عن أداء نقطة املبيع خالل اليوم ، وإلظهار هذه اجلداول جيب النقر على زر 

  :وتتضمن جدولني أساسيني ، وخيارات خاصة بكل جدول 
 :جدول الفواتير  -1

موع املايل والكمي لكل فاتورة    وفه تظهر عدد الفواتري اليت مت إصدارها يف هذا اليوم وا

  

 التحميلال بد من نقر زر 
لتظهر النتائج ضمن جدول 

  الفواتري واملواد



 128129 

  

  

 :جدول المواد  -2
 

  :د اليت قد مت بيعها يف هذا اليوموفيه تظهر خالصة لكافة املوا
  

السابقة كما أنه  رالتقاريومن اجلدير بالذكر أنه ميكن طباعة 
هذا وال ننسى أن . باإلمكان تصديرها إىل ملف إكسل 

لكل تقرير من التقارير السابقة خياراته اخلاصة ميكن تعديلها 
  .من صفحة اخليارات 

  
  
  

 
  

  :صالحيات المشرف 
  :الصالحيات أمهها عند فتح صالحيات املشرف جند أن له العديد من 

 :تسجيل فاتورة آجلة  - 1
حيث ميكن للمشرف بيع فاتورة آجلة ، وبالتايل ال يتأثر الرصيد 

ذه الفاتورة    .النقدي 
 :طباعة فاتورة منفذة  - 2

قد نضطر يف بعض األحيان من طباعة فاتورة قد نفذت 
وطبعت سابقًا ، وهنا يقوم الربنامج بطلب الطابعة وحجم الورق 

 .بالطباعة عليه  الذي نرغب
 :ختزين نقطة مبيع  - 3

 .وهنا يستطيع املشرف أن يأخذ نسخة احتياطية عن املعلومات
 :تسليم جزئي للصندوق  - 4

كما ذكرنا سابقًا ، عند وصول الرصيد النقدي إىل حد التسليم 
 .هذا األمر من خالل اجلزئي ، يقوم املشرف بإجراء هذه العملية

 :إغالق وتسليم الصندوق  - 5
ذا اليوم ، وقد سبق أن وهي آخ ا خالل اليوم من أجل إغالق نقطة البيع وتكوين القيد املايل اخلاص  ر خطوة نقوم 

  .شرحنا هذه اخلطوة سابقًا 
  

  

  ....عمل بازار سوفتفريق 


