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مقدمة
يهدف نظام المحاسبة لنشاط  .....إلى تنظيم المعمومات اإلدارية لمنشاط ،ومن خالل اآللية الكاممة لكل العمميات
المحاسبية يمكنن لمنظنام المحاسنب اسنتيعاا المتطمبنات اإلدارينة الحالينة والمسنت بمية ،حينن من الننظم اآللينة تمتناز
بمرونة التشغيل عمى مختمف قواعد البيانات ،كما منها ت دم إمكانينات متطنورت تتنيل لممسنتخدمين إ نراع المعنامالت
المالية من خالل شبكة "اإلنترنت" واالستفادت من مميزات الت ارت اإللكترونية.
الخصائص المميزة لنظام المحاسبة
يتميننز النظننام المحاسننب اآلل ن بالعدينند مننن الممي نزات الت ن تتننيل لممسننتخدم إن نناز مهام ن بسننهولة ويسننر وب ن عمى
در ات الدقة والكفاعت ،فالنظام عمى سبيل المثال وليس الحصر يتميز بالخصائص التالية:
-1

إمكانيننة اسننتخدام النظننام مننن خننالل عنندت إدارات ومسننتخدمين س نواع مننن خننالل حاسننا واحنند مو شننبكة

محمية من الحاسبات.
-2

عمل ال يود المحاسبية بدقة وكفاعت لكل منواع حركات المبيعات والمشتريات والمخازن وحسابات العمالع

واالعتمادات المستندية واستهالك األصول الثابتة وسندات ال بض والدفع وت ييم العمالت.
-3

الحفاظ عمى السرية وحماية البيانات المتداولة من خالل نظام آمن وحماية متعدد المستويات.

-4

العمل بالمغتين العربية واإلن ميزية.

-5

و ود مساعدت فورية شاممة تغط كل وانا استخدام النظام.

وفيما يم بعض خصائص نظام المحاسبة اآلل .
الحسابات العامة
ي ننوم نظننام الحسننابات العامننة بيعننداد دليننل الحسننابات واستع ارض ن وطباعننة بيانات ن باألرصنندت مو بنندونها

وب ي عدد من المستويات.


يمكننن إدخننال الحركننة اليوميننة لكننل حسنناا ف ن صننورت قيننود يوميننة عامننة عمننى شننكل منندين ودائننن بحيننن

يكون ال يد متوازن ويتم تعديل الحسابات المعنية تبعا لذلك.


يسمل النظام بتعدد اليوميات المساعدت عمنى مسنتو ال يند الواحند وي نوم باسنتخراه انذو اليومينات بصنورت

مفصننمة مو م ممننة ،باإلضننافة إلننى اسننتيعاب ألي عنندد مننن م اركننز التكمفننة بهيكننل ش ن ري وقيام ن بيعننداد الموازنننات
الت ديرية لهذو المراكز استخراه ميزانياتها الم معة.


يمكننن إ نراع الحسننابات الختاميننة لفننروع النشنناط كننل عمننى حنندت والحصننول عمننى ميزانيننات منفصننمة لهننا،

واسننتخراه الت ننارير باألرصنندت السنننوية مننع عمننل م ارنننات بالت ننديري مو بالسنننة السنناب ة مننع إمكانيننة إخ نراه الت ننارير
والميزانيات الم معة والمفصمة لعدت سنوات.



عمل الموازين الشهرية والسنوية وال يام بيعداد ميع منواع الفواتير والسداد والتحصيل واالرتداد كما ي نوم

النظام بتحميل آ ال المدينين واعداد قوائم بها وعمل إ راعات الفحص التحميم باستخدام الرسوم البيانية.


ي وم النظام بالتحميل باستخدام النسا المالية لمربط بنين مرصندت الحسنابات السنتنباط التغينرات التن تطن مر

عمى عناصر األصول والخصوم وح وق الممكية.


ي ننوفر النظ ننام م موع ننة م ننن الت ننارير المفص ننمة والم مم ننة ع ننن بيان ننات وحرك ننات االعتم ننادات المس ننتندية

واستهالك األصول الثابتة ومتابعة الحركات المالية.
المخازن
يتننيل نظننام المخننازن إمكانيننة إنشنناع مكثننر مننن  33مخننزن فرعن لممنشننات الواحنندت ،وميضننا باختيننار سياسننة

التسعيرت الت ت وم المنشات بيتباعها ف ت ييم األصناف المو ودت بالمخازن ،وسعر الخصم الت سوف ينتم إتباعهنا
عند الخصم.


يسننمل النظننام باختي ننار من نواع األسننعار المطمننوا استع ارضننها مو طباعته ننا فنن بطاقننة الصنننف وتسننعير

األصناف المنصرفة واألصناف المحولة من مخزن لمخزن آخر بسعر التكمفة مو سعر البيع حسا الرغبة.


يمكن استعراض وطباعة إ ماليات اإلضافة والصرف والرصنيد اإل منال لنصنناف منع إمكانينة طباعنة

قائمة األصناف الت انتهى تاريخ صالحيتها.


ي وم النظنام بطباعنة الت نارير التحميمينة التن تصنور حركنة صننف مو م موعنة منن األصنناف منن مخنزن

معين مو عميل معين مو لنوع من األذونات مع بيان حركة األصناف بالكمية وال يمة.


يتننيل اسننتعراض وطباعننة الت ننارير التفصننيمية واإل ماليننة الت ن تصننور الحركننة ف ن المخننازن خننالل فت نرت

معينة.


يسمل النظام بيدخال مي عدد من مرصدت المخزون لكنل صننف وذلنك فن سياسنات ت ينيم المخنزون التن

تتطما ذلك كسياسات ...FIFO, LIFO


يتعامنل النظننام مننع مي عنندد مننن وحنندات ال ينناس المختمفننة لنننفس الصنننف مننع إمكانيننة الصننرف واإلضننافة

ب ي وحدت مع إمكانية التعامل مع األصناف الم معة (األط م).
العمالء والمبيعات
يتميننز نظننام العمننالع والمبيعننات بيمكانيننة التعامننل مننع مي عنندد مننن العمننالع دون حنند مقصننى واالحتفنناظ

ببياناتهم الشخصية والمالية واستعراض وطباعة كشوفات حسابات العمالع ومذونات الصرف والتوريد.


ي وم بينشاع ال ينود التن تعبنر عنن الحركنة ب كممهنا فن نظنام الحسنابات العامنة بشنكل آلن  ،والتعامنل منع

طرق التحصيل والسداد ب وراق ال بض والشيكات.


يمكننن ربننط المبيعننات عمننى م اركننز لمتكمفننة وادخننال مي عنندد مننن األصننناف والخصننومات عمننى حركننات

المبيعات ب انا إمكانية تحصيل الشيكات آليا لم موعة شيكات مو يدويا لكل شيك عمى حدت.


يتننيل النظننام حسنناا مسننعار األصننناف ف ن الف نواتير حسننا نننوع العميننل وي ننوم بتنبي ن المسننتخدم بننالعمالع

الذين تخطوا حد االئتمان.


يتعامل النظام مع مي عدد من العمالع دون الت يد بحد مقصى ب انا إمكانية معال ة عدد ال حصنر لن

من الحركات ف نفس الوقت سواع كانت حركات بيع مو حركات مالية ن دية مو آ مة.



يستخره النظام كشوفات حسابات العمالع باإلضافة إلى مذونات الصرف والتوريند فن المخنازن لمبضنائع

المباعة والمردودت وي وم بينشاع ال يود الت تعبر عن الحركة ب كممها ف نظام الحسابات العامة.
الموردين والمشتريات
يتعامل نظام الموردين والمشتريات مع مي عندد منن المنوردين منع االحتفناظ بالبياننات الشخصنية والمالينة

الخاصة بهم ،باإلضافة إلى إمكانية طباعة يومية المدفوعات والديون ومرصدت المنشات معهم.


ي ننوم النظننام بيعننداد موامننر التورينند وف نواتير المشننتريات ب انننا إمكانيننة التعامننل مننع مننردودات المشننتريات

وسداد العمولة باإلضافة إلى تحصيل قيمة المردودات.


يسننمل النظننام باسننترداد بيانننات الفنواتير مننن الحسننابات العامننة والترحيننل لبيانننات حركننات المشننتريات لكننل

من نظام الحسابات العامة والمخازن.


ي وم بيعداد مذونات التوريد والصرف لمبضائع المشترات والمردودت واعنداد ال ينود الخاصنة بحركنات الشنراع

والسداد والتحصيل ف نظام الحسابات العامة بشكل آل .
نظام المحاسبة اآللي لنشاط .....
مكونات النظام
نظام الحسابات العامة
نظام المخازن
نظام العمالع والمبيعات
نظام الموردين والمشتريات
نظام االعتمادات المستندية
نظام الحسابات العامة
مكونات النظام
بيانات المنش ت
العمالت
دليل الحسابات
مراكز التكمفة
األصول الثابتة
تصميم الت ارير الختامية
اليومية العامة
سند قبض
سند دفع
إعداد ال يود الدورية
ال يود العكسية
حركة األصول

ترحيل قيود اليومية
إعداد اإلاالك الدوري
إعادت ت ييم العمالت
موازين الم ار عة
كل حركة وكل شهر
األرصدت الشهرية
استعادت ال يود الممغات
حذف ال يود الممغات
تصفير الدليل والمراكز
إلغاع الترحيل لميومية
نظام المخازن
مكونات النظام
بيانات المنش ت
العمالت
الوحدات
معامالت التحويل
الم موعات
المخازن
األصناف
مرصدت الصنف
األط م
إذن إضافة
إذن صرف
إذن تحويل
إذن تسوية
الترحيل لنصناف
إلغاع الترحيل لنصناف
إلغاع الترحيل لميومية
نظام العمالء والمبيعات
مكونات النظام
بيانات المنش ت
العمالت والوحدات

معامالت التحويل
الم موعات والمؤثرات
البنوك
المناطق
المندوبين
المخازن
األصناف
العمالع
عروض األسعار
موامر التوريد
المبيعات
الحركة المالية
تحصيل الشيكات والكمبياالت
تخصيص الحركة المالية
تحصيل الشيكات آليا
الترحيل لميومية
كل حركة وكل شهر
األرصدت الشهرية
إلغاع الترحيل لميومية

نظام الموردين والمشتريات
مكونات النظام
بيانات المنش ت
العمالت والوحدات
معامالت التحويل
الم موعات والمؤثرات
البنوك
المناطق
المندوبين
شركات الت مين
منواع االعتماد ومصروفات االعتمادات
المخازن
األصناف
الموردون
موامر الشراع
المشتريات الخار ية والمشتريات المحمية
الحركة المالية
تحصيل الشيكات والكمبياالت
تخصيص الحركة المالية
الترحيل لميومية
كل حركة وكل شهر
األرصدت الشهرية
إلغاع الترحيل لميومية

نظام االعتمادات المستندية
مكونات النظام
منوع االعتمادات
مكواد مصروفات االعتمادات
بيانات االعتماد دفعة
االعتمادات المستندية  /دفعات
مصروفات االعتمادات المستندية
ت ديد االعتمادات المستندية

المنفذ من موامر االعتماد

نظام المحاسبة اآللي لنشاط .....
العمالء والمبيعات
إدخال بيانات المنشأة
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار إدخننال البيانننات األساسننية لممنش ن ت مثننل ( االسننم  /العن نوان  /رقننم الس ن ل الت نناري /
الهاتف  /الفاكس  /ال وال) وي ا كتابنة انذو البياننات بدقنة حينن منهنا تظهنر فيمنا بعند فن الت نارير ويمنزم تعرينف
تاريخ بدع السنة المالية والعممة األساسية لمنظام (العممة المحمية ) وتحديد سياسنة ت ينيم المخنزون وقاعندت اإلانالك
وحساا اإلاالك يوم مو شهري واألرصدت ومواصفات الحركة ونوع اليومية والحسابات الرئيسية والتحذيرات.
واذا لننم ي ننم المسننتخدم بتحدينند سياسننة ت يننيم المخننزون فننين البرنننامي سننوف يعتبننر من السياسننة ا ن آخننر سننعر مننع
مصناف بدون تاريخ صالحية؛ إال من يمكن تغيير السياسة ف مي وقت الحق.
إدخال بيانات العملة
يتم من خالل اذا االختيار إدخال مكواد العمالت وبياننات انذو العمنالت مثنل سنعر التحوينل وآخنر تعنديل فن انذا
السننعر ،وآخننر تعننديل يظهننر بن تنناريخ اليننوم الحننال ويمكننن تعديمن ؛ ممننا سننعر التحويننل لمعممننة فهننو بالنسننبة لمعممننة

المحميننة التن تننم تعريفهننا مننن خننالل بيانننات المنشن ت ،كمننا يمكننن كتابننة مي مالحظننات مخننر ي نراد إدخالهننا مننع اننذو
العممة.
الوحدات
يتم من خالل اذا االختيار إدخال مي عدد من الوحدات اسنم كنل منهنا  33حنرف حينن يمكنن الصنرف واإلضنافة
لمصنف الواحد بوحدات مختمفة .ويتم إدخال اذو البيانات من خالل نافذت بيانات الوحدات حين يضغط المستخدم

عمننى زر ( دينند ) ثننم يبنندم فن إدخننال كننود الوحنندت واسننمها والمالحظننات .وبعنند االنتهنناع مننن إدخننال بيانننات إحنند
الوحن نندات ين ننتم اختين ننار ( حفن ننظ ) حين ننن ين ننتم تس ن ن يل ان ننذو البيانن ننات ويبن نندم المسن ننتخدم ف ن ن إدخن ننال بيانن ننات وحن نندت
ديدت.واكذا .ويمكن حذف بيانات مي وحدت وذلك باختيار ( حذف ) .كما يمكن استعراض بيانات الوحندات التن

سنبق إدخالهننا وذلننك بالضنغط عمننى مسننهم الحركننة اليمننى مو اليسننر وكننذلك يمكننن النذااا إلننى مول وحنندت مو آخننر
وحدت حسا الحا ة .ويمكن اختيار (انت اع) لمذااا إلنى وحندت محنددت .ويسنتطيع المسنتخدم اختينار ( ت ار نع ) إذا
مراد عدم تس يل بيانات الوحدت.
معامالت التحويل
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار تحدينند معننامالت التحويننل بننين الوحنندات المختمفننة .ويننتم تنفيننذ ذلننك مننن خننالل نافننذت
معننامالت التحويننل حيننن يننتم الننذااا إلننى العممننة المطمننوا تحويمهننا وذلننك باسننتخدام األسننهم اليمنننى مو اليسننر مو

باستخدام الزر (انت اع) ويؤد ذلك إلى ظهور كود العممة واسمها ف الح ول الخاصنة بهنا معمنى النافنذت ولتحديند
معننامالت التحويننل بننين اننذو العممننة والعمننالت األخننر يننتم ضننغط المؤشننر فننوق ال نندول الخنناص بالتحويننل فيننتم
تنشنيط الننزر ( إضننافة سننطر ) والننزر ( حننذف سننطر) في ننوم المسننتخدم باختيننار ( إضننافة سننطر )حيننن يننؤد ذلننك

إلننى ظهننور سننطر خننال فن ال نندول يننتم مننن خاللن إدخننال كننل وحنندت ومعامننل التحويننل بينهننا وبننين الوحنندت األولننى.
ويمكننن إضننافة مي عنندد مننن السننطور إلننى ال نندول بنننفس الطري ننة .كمننا يمكننن حننذف مي سننطر مننن ال نندول وذلننك
باختيننار اننذا السننطر ثننم الضننغط عمننى الننزر (حننذف سننطر) .وبعنند االنتهنناع مننن إدخننال بيانننات محنند الوحنندات يننتم
اختيار ( حفظ ) حين يتم تس يل اذو البيانات ويبدم المستخدم ف إدخال بيانات تحوينل وحندت ديدت.واكنذا .كمنا

يمكن استعراض بيانات الوحدات التن سنبق إدخالهنا وذلنك بالضنغط عمنى مسنهم الحركنة اليمننى مو اليسنر وكنذلك
يمكن ننن الن ننذااا إلن ننى مول وحن نندت مو آخن ننر وحن نندت حسن ننا الحا ن ننة .ويمك ن ننن اختين ننار (انت ن نناع) لم ن ننذااا إلن ننى وحن نندت
محددت.ويستطيع المستخدم اختيار ( ت ار ع ) إذا مراد عدم تس يل بيانات الوحدت.
المجموعات
يتم من خالل اذا االختيار تصنيف األصناف ف م موعات وذلك حتى يستطيع المستخدم طباعة ت ارير م معة
لنصناف .ويمكن تمييز مي عدد من الم موعات طول اسم كنل منهنا  23حرفنا ..وينتم إدخنال بياننات الم موعنات

من خالل نافذت بيانات الم موعات حين يضغط المستخدم عمنى زر ( ديند ) ثنم يبندم فن إدخنال كنود الم موعنة

ومسمها والمالحظات .وبعد االنتهاع من إدخال بيانات محد الم موعات يتم اختينار ( حفنظ )حينن ينتم تسن يل انذو
البيان نات ويبنندم المسننتخدم ف ن إدخننال بيانننات م موعننة ديدت.واكننذا .ويمكننن حننذف بيانننات مي م موعننة باختيننار
الم موعة ون ر زر ( حذف ) .كما يمكنن اسنتعراض بياننات الم موعنات التن سنبق إدخالهنا وذلنك بالضنغط عمنى
مسننهم الحركننة اليمنننى مو اليسننر و يمكننن الننذااا إلننى مول م موعننة مو آخننر م موعننة حس نا الحا ننة .ويمكننن
اختيار ( انت اع ) لمذااا إلى م موعة محددت .ويسنتطيع المسنتخدم اختينار (ت ار نع ) إذا مراد عندم تسن يل بياننات

الم موعة.
المؤثرات
المننؤثرات ان حركننات اإلضننافة والخصننم التن تننؤثر فن المبيعننات مو المشننتريات مثننل ضنريبة المبيعننات مو خصننم
اوكازيون .ويمكن تعريف العديد من المؤثرات الستخدامها فيما بعد دون الحا ة إلعادت إدخالها فيتم تعريف اسم
المؤثر وقيمت وت ثيرو بالخصم مو باإلضافة ونوع إذا كان قيمنة مو نسنبة وكنذلك تعرينف رقنم الحسناا الخناص بن

مننع مالحظننة من البرنننامي يظهننر مسمسننال األكنواد التن تننم تعريفهننا .ويننتم إدخننال المننؤثر مننن خننالل نافننذت المننؤثرات
حيننن يننتم اختيننار ( دينند ) ثننم يننتم إدخننال كننود المننؤثر ومسننم وقيمتن كمننا يننتم إدخننال خصننائص اننذا المننؤثر مثننل
نوع وطري ة حساب .
البنوك
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار إدخننال مك نواد وبيانننات البنننوك الت ن يننتم التعامننل معهننا وذلننك مننن خننالل نافننذت بيانننات
البنننوك حيننن يضننغط المسننتخدم عمننى زر ( دينند ) ثننم يبنندم ف ن إدخننال كننود البنننك ومسننم وعنوان ن والمالحظننات،
وكذلك مرقام التميفونات والفاكسات الخاصة بالبنك .وبعد االنتهاع من إدخال بيانات محد البنوك يتم اختينار ( حفنظ
) حين يتم تس يل اذو البيانات ويبدم المستخدم ف إدخال بيانات بنك ديد.واكذا .ويمكن حذف بيانات مي بننك
وذلك باختيار ( حذف ) .كما يمكن استعراض بيانات البنوك الت سبق إدخالها وذلك بالضغط عمى مسهم الحركة
اليمنى مو اليسر وكذلك يمكن الذااا إلى مول بنك مو آخر بنك حسا الحا نة .ويمكنن اختينار (انت ناع) لمنذااا
إلى بنك محدد .ويستطيع المستخدم اختيار (ت ار ع ) إذا مراد عدم تس يل بيانات البنك.
المناطق
ينتم منن خنالل اننذا االختينار إدخنال مكنواد المنناطق وبياناتهنا وذلنك مننن خنالل نافنذت بيانننات المنناطق حينن يضننغط
المسننتخدم عمننى زر ( دينند ) ثننم يبنندم ف ن إدخننال كننود المنط ننة واسننمها ونوعهننا والمالحظننات .وبعنند االنته ناع مننن

إدخال بيانات محد المناطق يتم اختيار ( حفظ ) حين يتم تس يل اذو البيانات ويبندم المسنتخدم فن إدخنال بياننات
منط ننة ديدت.واكننذا .ويمكننن حننذف بيانننات مي منط ننة وذلننك باختيننار ( ح ننذف ) بشننرط مال يكننون قنند تننم تحدينند
مندوبين لهذو المنط ة .كما يمكن استعراض بيانات المناطق الت سبق إدخالها وذلك بالضغط عمنى مسنهم الحركنة
اليمنى مو اليسر وكذلك يمكن الذااا إلى مول بنك مو آخر بنك حسا الحا نة .ويمكنن اختينار (انت ناع) لمنذااا

إلننى بنننك محنندد .ويسننتطيع المسننتخدم اختيننار ( ت ار ننع ) إذا مراد عنندم تس ن يل بيانننات البنننك .ويسننتطيع المسننتخدم
إدخال األرصدت الخاصة بكل منط ة وذلك بالضغط عمنى زر (األرصندت ) حينن ينؤد ذلنك إلنى فنتل نافنذت ديندت
ي ننتم م ننن خالله ننا إدخ ننال بيان ننات األرص نندت الس نناب ة واس ننتعراض األرص نندت الحالي ننة م ننن مبيع ننات ومرت ننع مبيع ننات
ومتحصالت مو مشتريات ومرت نع مشنتريات ومندفوعات وف نا لننوع المنط نة .وفنى حالنة اختينار مرصندت شنهرية منن

بيانننات المنش ن ت يظهننر زر األرصنندت الشننهرية حيننن يننؤد إلننى فننتل نافننذت دينندت يننتم مننن خاللهننا إدخننال بيانننات
األرصدت الشهرية الساب ة واستعراض األرصدت الحالية.
المندوبين
يتم من خالل اذا االختيار إدخال مكنواد المنندوبين وبيانناتهم مثنل رقنم المنندوا واسنم ونوعن إذا كنان منندوا بينع
مو ش نراع مو مننندوا بيننع وش نراع ف ن نفننس الوقننت وكننذلك رقننم المنط ننة والعن نوان وتنناريخ التعامننل وصننندوق البرينند
والتحميم والس ل الت اري واالسم الت اري والحد األدننى لممبيعنات ونسنبة العمولنة ورقنم التميفنون والفناكس والنتمكس
باإلضافة إلى المالحظات .ويتم ذلك من خالل نافذت بيانات المندوبين حين يضغط المستخدم عمى زر ( ديند )
ثم يبدم ف إدخال بيانات المندوا .وبعد االنتهاع من إدخال بيانات محد المنندوبين ينتم اختينار ( حفنظ ) حينن ينتم

تس ن يل اننذو البيانننات ويبنندم المسننتخدم ف ن إدخننال بيانننات مننندوا دينند واكننذا .ويمكننن حننذف بيانننات مي مننندوا
وذ لك باختيار ( حذف ) بشرط مال يكون قدتم تحديد عمالع لهذا المندوا .كما يمكنن اسنتعراض بياننات المنندوبين
الت سبق إدخالها وذلك بالضغط عمى مسهم الحركنة اليمننى مو اليسنر وكنذلك يمكنن النذااا إلنى مول منندوا مو
آخنر مننندوا حسننا الحا ننة .ويمكننن اختيننار ( انت نناع ) لمننذااا إلننى مننندوا محنندد .ويسننتطيع المسننتخدم اختيننار (
ت ار ع ) إذا مراد عدم تس يل بيانات المندوا.
ويستطيع المستخدم إدخال األرصدت الخاصة بكل مندوا وذلك بالضغط عمى زر (األرصدت ) مو
( األرصدت الشهرية ) إذا كان تم تحديد مرصدت شهرية من بيانات المنش ت .حين يؤد ذلك إلى فتل نافذت ديندت

يتم من خاللها إدخال بياننات مرصندت المنندوا السناب ة واسنتعراض األرصندت الحالينة منن مبيعنات ومرت نع مبيعنات
ومتحصالت .مو مشتريات ومرت ع مشتريات ومدفوعات طب ا لنوع المندوا.
المخازن
يتم من خالل اذا االختيار إدخال كود كل مخزن واسم من خالل نافذت المخازن ويمكنن إدخنال حتنى 999مخزننا.

ف النظام واسم كل مخزن حتى  33حرفا .مع إضافة مالحظات عن كل مخزن .حين يضغط المستخدم عمى زر

( ديد ) ثم يبدم ف إدخال بيانات المخازن مثل رقم المخنزن واسنم المخنزن ومالحظنات وبعند االنتهناع منن إدخنال

بيانات محد المخازن يتم اختيار ( حفظ ) حين يتم تس يل اذو البيانات ويبندم المسنتخدم فن إدخنال بياننات مخنزن
ديد ...واكذا .ويمكنن حنذف بياننات مي مخنزن وذلنك باختينار ( حنذف ) .كمنا يمكنن اسنتعراض بياننات المخنازن

الت سبق إدخالها وذلنك بالضنغط عمنى مسنهم الحركنة اليمننى مو اليسنر وكنذلك يمكنن النذااا إلنى مول مخنزن مو
آخر مخزن حسا الحا ة .ويمكن اختيار (انت اع) لمذااا إلى مخزن محدد .ويسنتطيع المسنتخدم اختينار ( ت ار نع
) إذا مراد عدم تس يل بيانات المخزن.

األصناف
ينتم منن خنالل انذا االختينار إدخنال كنود كننل صننف ( حرفن حتنى  15حرفنا ويشنمل األرقنام والحنروف والعالمننات
الخاصة ) واسم ( حتى  33حرفا ) واذا مراد المستخدم إظهار األصناف مرتبة حسا كود الصنف في ا إدخنال
بيانات متساوية ف عدد حروف ح ل كود الصنف ف

ميع البطاقات.

مثال:
إذا كان طول كود الصنف ف المنش ت مكونا من خمسة مرقام في ا من تكون األكواد باألسموا التال :
33331
33133
33231
35313
وينتم إدخننال بياننات األصننناف منن خننالل نافنذت األصننناف حيننن يضنغط المسننتخدم عمنى زر ( دينند ) ثنم يبنندم فن

إدخننال بيانننات الصنننف مثننل كننود الصنننف واسننم الصنننف والوحنندت كمننا يننتم إدخننال بيانننات المخننازن الخاصننة بهننذا
الصنف حين يتم ضغط المؤشنر فنوق ال ندول الخناص بالمخنازن فينتم تنشنيط النزر (إضنافة سنطر) والنزر (حنذف

سنطر) في ننوم المسننتخدم باختيننار ( إضننافة سننطر ) حيننن يننؤد ذلننك إلننى ظهننور سننطر خننال فن ال نندول يننتم مننن
خالل إدخال كل مخزن والم موعة وسعر البيع وسعر االستيراد وسعر المستهمك وسعر الصرف وسنعر التحوينل.
ويمكننن إضننافة مي عنندد مننن السننطور إلننى ال نندول بنننفس الطري ننة .كمننا يمكننن حننذف مي سننطر مننن ال نندول وذلننك
باختيار اذا السطر ثم الضنغط عمنى النزر ( حنذف سنطر ) .وبعند االنتهناع منن إدخنال بياننات محند األصنناف ينتم
اختينار (حفنظ) حيننن ينتم تسن يل انذو البيانننات ويبندم المسنتخدم فن إدخنال بيانننات صننف دينند ...واكنذا .ويمكننن
حذف بيانات مي صنف وذلك باختيار ( حذف) .كما يمكن استعراض بيانات األصنناف التن سنبق إدخالهنا وذلنك
بالضننغط عم ننى مسننهم الحركننة اليمن ننى مو اليسننر وك ننذلك يمكننن الننذااا إل ننى مول صنننف مو آخ ننر ص نننف حس ننا
الحا ننة .ويمكننن اختيننار (انت نناع) لمننذااا إلننى صنننف محنندد .ويسننتطيع المسننتخدم اختيننار ( ت ار ننع ) إذا مراد عنندم

تس يل بيانات الصنف.
أرصدة الصنف
يتم من خالل اذا االختيار إدخال سعر التكمفة والرصيد االفتتاح لكنل صننف فن كنل مخنزن حينن يظهنر سن ل
(بطاقة) لكل صنف تم تس يم من قبل ف نافذت األصناف حين من كل سنطر منن سنطور ندول الصننف والنذي

يحدد مخزن لمصنف يتم إنشاع سن ل م ابنل لن فن االختينار (مرصندت األصنناف) .وكنذلك ينتم تسن يل مرصندت كنل
صنف لكل تاريخ مضاف وكل تاريخ صالحية ويختمف شنكل بطاقنة مرصندت األصنناف تبعنا لسياسنة ت نيم المخنزون
الت ن يتبعهننا المسننتخدم والمس ن مة ف ن نافننذت بيانننات المنشننات .والشننكمين التاليننان يعرضننان نموذ ننان لبطاقننة مرصنندت
الصنف ف حالة اختالف سياسة ت يم المخزون مخر سعر الوارد موال يصرف موال ،وكذلك يمكنن إدخنال األصنناف
البديمننة لهننذا الصنننف وذلننك عننن طريننق ن ننر زر(مصننناف بديمن ) والننذي مننن خاللن يننتم فننتل نافننذت فرعين يمكننن مننن

خاللها إدخال األصناف البديمة.

الترحيل لألصناف
يننتم م ننن خ ننالل ا ننذا االختي ننار ترحيننل مذون ننات األص ننناف حت ننى ت نناريخ معننين سن نواع كان ننت إض ننافة مو ص ننرف إل ننى
األصناف ف المخازن حتى تصبل األرصدت مطاب ة لممو ود الفعم ويتم ذلنك فن حالنة منا إذا كنان النظنام يعمنل
ب سموا الترحينل الغينر فنوري والنذي ينتم اختينارو كمنا سنبق التوضنيل فن بياننات المنشن ت (الفصنل الثالنن) .ويظهنر
ف ح ل (إل تاريخ) والم صود ب تاريخ انتهاع السنة المالية المس ل فن بياننات المنشن ت ،وعنند اختينار (الترحينل
لنصناف) يتم الترحيل كل الحركات اليومية عم األصناف .ويمكن اختيار تاريخ آخر خالل السنة المالية بحين

من الحركننات التاليننة لهننذا التنناريخ ال يننم ترحيمهننا .حيننن من الترحيننل يكننون مننن بدايننة السنننة الماليننة حتننى التنناريخ
المس ل ف ح ل (إل تاريخ).
األطقم
يستخدم اذا االختيار فن إدخنال بياننات األط نم التن تتكنون منن عندت مصنناف .وينتم ذلنك منن خنالل نافنذت بياننات
األط م حين يضغط المستخدم عمى زر ( ديد ) ثم يبدم ف إدخال بيانات األط نم مثنل كنود الط نم واسنم وسنعر

البيع .كما يتم إدخال مكونات الط م من خنالل ندول األط نم .حينن ينتم ضنغط المؤشنر فنوق ال ندول فينتم تنشنيط
الننزر ( إضننافة سننطر ) والننزر ( حننذف سننطر ) في ننوم المسننتخدم باختيننار (إضننافة سننطر) حيننن يننؤد ذلننك إلننى
ظهور سطر خال ف ال دول يتم منن خاللن إدخنال كنود الط نم وسنعر البينع واسنم الط نم ويمكنن إضنافة مي عندد
مننن السننطور إلننى ال نندول بنننفس الطري ننة .كمننا يمكننن حننذف مي سننطر مننن ال نندول وذلننك باختيننار اننذا السننطر ثننم
الضغط عمى الزر ( حذف سطر ) .وبعد االنتهناع منن إدخنال بياننات محند األط نم ينتم اختينار ( حفنظ ) حينن ينتم
تسن يل انذو البيانننات ويبندم المسنتخدم فن إدخنال بياننات ط ننم ديد.واكنذا .ويمكنن حننذف بياننات مي مخنزن وذلننك
باختيننار( حننذف ) .كمننا يمكننن اسننتعراض بيانننات األط ننم الت ن سننبق إدخالهننا وذلننك بالضننغط عمننى مسننهم الحركننة
اليمنى مو اليسر وكذلك يمكن الذااا إلى مول ط م مو آخر ط م حسا الحا ة .ويمكن اختيار (انت ناع) لمنذااا

إلى ط م محدد .ويستطيع المستخدم اختيار (ت ار ع ) إذا مراد عدم تس يل بيانات الط م.
ممحوظة:
يتم معاممة الط م معاممة الصنف حين ال ي خذ كود سبق إعطاعو لصنف تم تكويدو ويمكن التعامل مع اذا الط م
فن الحركننات العاديننة واألذونننات عمن انن احنند األصننناف ولكننن عننند التعامننل مننع األرصنندت ال يننتم التعامننل إال مننع
األرصدت المكونة لهذا الط م.
العمالء والموردون
من خالل اذا االختيار يمكن إدخال البيانات األساسية لمعمالع والمنوردين .وينتم منن خنالل نافنذت بياننات العمنالع
والمننوردون حيننن ي ننوم المسننتخدم بالضننغط عمن زر( دينند) ثننم يبنندم فن إدخننال بيانننات العميننل مو المننورد مثننل كننود
العميل واالسم والنوع لتوضيل ما إذا كان اذا المتعامل عميل مو مورد مو عميل/مورد ف نفنس الوقنت وكنذلك رقنم
المنط ة الت يو د بها المتعامل ورقم المندوا واو رقم مندوا البيع مو الشنراع المتصنل بالمتعامنل واسنم المنندوا
وعن نوان المتعامننل وصننندوق البرينند وبدايننة تنناريخ التعامننل ورقننم الس ن ل الت نناري لممتعامننل و الننرقم التحميم ن واسننم
المسننئول االتصننال لدين ورقننم الحسنناا الخنناص بن حيننن يننتم اختيننارو مننن خننالل العننرض حيننن تظهننر شن رت دليننل
الحسابات فيتم اختيار رقم الحسناا ويفيند تسن يل انذا الحسناا فن التكامنل منع برننامي الحسنابات العامنة ،وكنذلك
يمكننن اختي ننار سننعر التعام ننل وال ننذي يحنندد مس ننعار األصننناف عن نند إ ن نراع مي حركنن عمن ن األص ننناف تخ ننص ا ننذا

المتعامننل والننذي يننتم اختيننارو مننن األسننعار (تكمف ن - -بيننع – اسننتيراد  -مسننتهمك) وكننذلك يننتم إدخننال حنند االئتمننان
والنذي يخنص العمنالع ف نط والننذي يحندد المبمن النذي ال يمكننن بعندو الصنرف لمعمينل باأل ننل ثنم ينتم إدخنال بيانننات
الهنناتف ورقننم الفاكس.وبعنند االنتهنناع مننن إدخننال بيانننات احنند المتعنناممين يننتم اختيننار(حفظ) حيننن يننتم تس ن يل اننذو
البيانات ويبدم المستخدم ف إدخال بياننات عمينل مو منورد ديد.واكنذا .ويمكنن حنذف بياننات مي عمينل مو منورد

وذلك باختيار (حذف) .كما يمكن استعراض بيانات العمنالع مو المنوردين التن سنبق إدخالهنا وذلنك بالضنغط عمنى
مسننهم الحركننة اليمنننى مو اليسننر وكننذلك يمكننن الننذااا إلننى مول عميننل مو مننورد مو آخننر عميننل مو مننورد حسننا
الحا ة .ويمكن اختيار (انت ناع) لمنذااا إلنى عمينل مو منورد محندد .ويسنتطيع المسنتخدم اختينار (ت ار نع ) إذا م ارد

عندم تسن يل بياننات العمينل مو المورد.وكنذلك ينتم إدخنال األرصندت السناب ة سنواع كاننت (مرصندت شنهرية مو ارصندو
إ ماليننة) وال يننتم اننذا اإل نراع مال فن الم نرت األولننى لتسن يل المتعامننل.ويتم إدخننال األرصنندت السنناب ة الضننغط عم ن
زر(األرصدت)مو األرصدت الشهرية)حسا السياسة المختارت ف نافذت بيانات المنشات.
عروض األسعار
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار تس ن يل عننروض األسننعار الم دمننة لمعمننالع ل ينناس منند اسننت ابة العمننالع لننبعض
العننروض ولك ن يننتم التس ن يل يضننغط المسننتخدم عمننى زر ( دينند) ثننم يبنندم ف ن إدخننال رقننم العننرض والتنناريخ ورقننم
العميل واسم والعممة وسعر التحوينل والتحميمن  .وينتم إدخنال األصنناف الخاصنة بهنذا العنرض منن خنالل ال ندول
الموضل حين يتم ضنغط المؤشنر فنوق ال ندول فينتم تنشنيط النزر ( إضنافة سنطر ) والنزر ( حنذف سنطر ) في نوم
المستخدم باختيار ( إضافة سطر ) حين يؤد ذلك إلى ظهور سطر خال ف ال دول يتم من خالل إدخال كنود

الصنف واسم الصنف والوحدت والسعر .ويمكن إضافة مي عدد من السطور إلى ال دول بنفس الطري ة .كما يمكن
حذف مي سطر من ال دول وذلك باختيار انذا السنطر ثنم الضنغط عمنى الزر(حنذف سنطر ) .وبعند االنتهناع منن
إدخال بيانات محد السندات يتم اختيار ( حفظ ) حين يتم تس يل اذو البيانات ويبندم المسنتخدم فن إدخنال بياننات
عرض مسعار ديد.واكذا.
أوامر التوريد
يتم من خالل اذا االختيار إدخنال موامنر التوريند النواردت منن العمنالع والتن يمكنن اعتبارانا بمثابنة ع ند منع العمينل
حين يضغط المستخدم عمى زر ( ديد) ثم يبدم ف إدخنال رقنم ممنر التوريند والتناريخ ورقنم العمينل واسنم والعممنة
وسننعر التحويننل والتحميمن ورقننم عننرض األسننعار إن و نند .ويننتم إدخننال األصننناف الخاصننة بهننذا األمننر مننن خننالل
ال دول الموضل حين يتم ضغط المؤشر فوق ال دول فيتم تنشيط الزر ( إضافة سطر ) والنزر ( حنذف سنطر )

في وم المستخدم باختيار (إضافة سطر) حين يؤد ذلك إلى ظهور سطر خال ف ال دول ينتم منن خاللن إدخنال
مخننزن الصنننف وكننود الصنننف واسننم الصنننف والوحنندت والكميننة والسننعر .ويمكننن إضننافة مي عنندد مننن السننطور إلننى
ال دول بنفس الطري ة بشرط و وداا فن عنرض األسنعار فن حالنة عمنل ممنر التوريند عمنى عنرض األسنعار .كمنا
يمكننن حننذف مي سننطر مننن ال نندول وذلننك باختيننار ا نذا السننطر ثننم الضننغط عمننى الننزر ( حننذف سننطر ) .وبعنند
االنتهاع من إدخال بيانات محد موامر التوريد ينتم اختينار ( حفنظ ) حينن ينتم تسن يل انذو البياننات ويبندم المسنتخدم

ف إدخال بيانات ممر توريد ديد.واكذا.

المبيعات
يتم من خالل اذا االختيار ت هيز فواتير البيع والت تعد الو

اآلخر الم ابل األذونات الصرف الت ي وم النظنام

بينشائها تم ائيا دون الحا ة إلى تس يمها مرت مخر  .وينتم إدخنال انذو البياننات منن خنالل نافنذت فنواتير البينع حينن
يضغط المستخدم عمى زر ( ديد ) ثم يبدم ف إدخال رقم الحركة والتاريخ ورقم العميل واسم ورقنم الفناتورت ورقنم
المخزن ورقم ممر التوريد والعممة وسعر التحويل والرقم التحميم ونوع الحركة إذا كانت مبيعات مو مرت نع مبيعنات

ون ننوع ال نندفع إذا ك ننان ن نندا مو آ ننال مو مختمط ننا.ويتم إدخ ننال األص ننناف الخاص ننة به ننذا اإلذن م ننن خ ننالل ال نندول
الموضنل حيننن يننتم ضننغط المؤشننر فنوق ال نندول فيننتم تنشننيط الننزر ( إضنافة سننطر ) والننزر ( حننذف سننطر) في ننوم
المستخدم باختيار ( إضافة سطر ) حين يؤد ذلك إلى ظهور سطر خال ف ال دول يتم من خالل إدخال كنود
الصنف واسم الصنف والكمية والسعر والوحدت واختيار المؤثرات وتحديد قيمتها ( وذلك وف ا الختيار المستخدم ف
بيانات المنشن ت ونافنذت بياننات المنؤثرات ) وتناريخ الصنالحية ويمكنن إضنافة ميعندد منن السنطور إلنى ال ندول بننفس
الطري ة .كما يمكن حذف مي سطر من ال ندول وذلنك باختينار انذا السنطر ثنم الضنغط عمنى النزر ( حنذف سنطر

) .وبعنند االنتهنناع مننن إدخننال بيانننات محنند الحركننات يننتم اختيننار ( حفننظ ) حيننن يننتم تس ن يل اننذو البيانننات ويبنندم
المستخدم ف إدخال بيانات حركة ديدت ...واكذا
الحركة المالية
الحركة المالية
o
o

تحصيل الشيكات والكمبياالت

o

تخصيص الحركة المالية

o

تحصيل الشيكات آليا

الحركة المالية
يتم من خالل اذا االختيار إدخال بيانات الحركات المالية سنواع كاننت متحصنالت مو مندفوعات وبكافنة منواعهنا (
ن دا  -شيك  -كمبيالة  -خصم  -إضافة ..الخ ) .ويتم إدخال اذو البيانات من خالل نافذت الحركة المالية حين
يضننغط المسننتخدم عمننى زر ( دينند ) ثننم يبنندم ف ن إدخننال رقننم الحركننة والتنناريخ والت ن ثير إذا كننان متحصننالت مو
منندفوعات ونننوع الحركننة إذا كننان ن نندا مو شننيكا مو كمبيال نة مو خصننم مو إضننافة ونننوع المتعامننل إذا كننان عمننيال مو
موردا مو عميال وموردا ف نفس الوقت وكنود المتعامنل واسنم ورقنم المنندوا واسنم ورقنم اإليصنال ورقنم الحافظنة
والعممة وسعر التحويل ومبمن الحركنة وقيمنة اإلضنافة مو الخصنم .وبعند االنتهناع منن إدخنال بياننات محند الحركنات
يتم اختيار ( حفظ ) حين يتم تس يل اذو البيانات ويبدم المستخدم ف إدخال بيانات حركة ديدت.واكذا.
تحصيل الشيكات والكمبياالت
يتم من خالل اذا االختيار متابعة موقف الشيكات والكمبياالت .حين يضغط المستخدم عمى زر ( ديد ) ثم يبندم
ف إدخال رقم الحركة المالية وحالة التحصيل وتاريخ التعديل وتعديل حالنة التحصنيل ( محصنل مباشنرت  -إرسنال
لمبنننك  -تحصننيل بنننك -مرتنند  -مرت ننع ) .وبعنند االنتهنناع مننن إدخننال بيانننات محنند الحركننات يننتم اختيننار ( حفننظ )
حيننن يننتم تسن يل اننذو البيانننات ويبنندم المسننتخدم فن إدخننال بيانننات حركننة ديدت.واكننذا .ويمكننن حننذف بيانننات مي

حركة وذلك باختيار (حذف ) .كما يمكن استعراض بيانات الحركات الت سبق إدخالها وذلك بالضغط عمى مسهم

الحركننة اليمنننى مو اليسننر وكننذلك يمكننن الننذااا إلننى مول حركننة مو آخننر حركننة حسننا الحا ننة .ويمكننن اختيننار(
انت اع ) لمذااا إلى حركة محددت .ويستطيع المستخدم اختيار (ت ار ع ) إذا مراد عدم تس يل بيانات الحركة.
تخصيص الحركة المالية
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار تخصننيص المبننال المحصننمة والمدفوعننة عمننى ف نواتير محننددت بحيننن يظهننر فيمننا بعنند
موقف كل فاتورت ( بيع مو شراع ) من عممية التحصيل مو السداد .حين يختار المستخدم الحركة المالية.
ويتم إدخال بيانات التخصيص من خالل ال دول الموضل حين يتم ضغط المؤشر فوق ال دول فيتم تنشيط الزر
( إضننافة سننطر )والننزر ( حننذف سننطر ) في ننوم المسننتخدم باختيننار ( إضننافة سننطر ) حيننن يننؤد ذلننك إلننى ظهننور
سننطر خننال ف ن ال نندول يننتممن خالل ن إدخننال نننوع ورقننم الفنناتورت وقيمننة ال ننزع المخصننص مننن المبم ن عمننى اننذو
الفاتورت .ويمكن إضافة إي عدد من السطور إلى ال دول بنفس الطري ة بشرط مال تت اوز قيمة المخصصات قيمة

الحركننة الماليننة .كمننا يمكننن حننذف مي سننطر مننن ال نندول وذلننك باختيننار اننذا السننطر ثننم الضننغط عمننى الزر(حننذف
سننطر).وبعد االنتهنناع مننن ال نندول يعننرض البرنننامي المبمن وا مننال المخصننص .وبعنند االنتهنناع مننن إدخننال بيانننات
محنند الحركننات يننتم اختيننار ( حفننظ ) حيننن يننتم تس ن يل اننذو البيانننات ويب نندم المسننتخدم ف ن إدخ ننال بيانننات حركننة
ديدت.واكذا
تحصيل الشيكات آليا
يتم من خالل اذا االختيار إدخال بيانات الشيكات الت تم تحصنيمها منن العمنالع آلينا مي من المسنتخدم ال يحتناه
إلننى إدخننال بيانننات كننل شننيك منفصننال .ولكنن يحنندد الشننيكات المحصننورت مننن تنناريخ اسننتح اق إلننى تنناريخ اسننتح اق
ويتم إدخال اذو البيانات من خالل نافذت التحصيل اآلل لمشيكات حين يحندد المسنتخدم تناريخ االسنتح اق ( منن:

إلى ) ثنم يحندد منا إذا كنان تناريخ التحصنيل يسناو تناريخ االسنتح اق مم ال .وفنى الحالنة األخينرت ينتم إدخنال تناريخ
التحصيل.
الترحيل لليومية
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار ترحيننل حركننة المخننازن والعمننالع والمننوردين إلننى اليوميننة .ويننتم ذلننك مننن خننالل نافننذت
الترحيل إلى الحسابات العامة .واذا يعنى من النظام ي وم بيدراه قيود ف اليومية العامة واذو ال يود ا :
o

حركة المبيعات ومرت عاتها ( الصرف ومرت عات ).

o

حركة المشتريات ومرت عاتها ( اإلضافة ومرت عاتها ).

o

الحركة المالية ( متحصالت ومدفوعات ).

يو د اختياران لمترحيل:
م-الترحيل كل حرك .
ا -الترحيل كل شهر.
األرصدة الشهرية
يتم من خالل اذا االختيار إعداد األرصدت الشهرية حين يتم ترصنيد الحسنابات المختمفنة الشنهرية .وينتم ذلنك لكنل
من األرصدت الشهرية لمعمالع والموردين والمناطق والمندوبين.

إلغاء الترحيل لليومية
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار إلغنناع الترحيننل لميوميننة والغنناع ت ن ثير مي حرك ن ماليننة مو مشننتريات مو مبيعننات عم ن
برنامي الحسابات .حين تظهر نافذت يتم من خاللها تحديد الحركات المطمنوا إلغناع ترحيمهنا وذلنك منن تناريخ إلنى
تاريخ ومن متعامل إلى متعامل ومن حركنة إلنى حركنة كمنا ينتم تحديند ننوع الحركنة (مبيعنات – مشنتريات – حركنة
مالية) ثم يتم اختيار (موافق).

نظام المحاسبة اآللي لنشاط .....
الحسابات العامة
إدخال بيانات المنشأة
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار إدخننال البيانننات األساسننية لممنش ن ت مثننل ( االسننم  /العن نوان  /رقننم الس ن ل الت نناري /
الهاتف  /الفاكس  /التمكس) وي ا كتابة اذو البياننات بدقنة حينن منهنا تظهنر فيمنا بعند فن الت نارير ويمنزم تعرينف
تاريخ بدع السنة المالية والعممة األساسية لمنظام (العممة المحمية ) وتحديد سياسنة ت ينيم المخنزون وقاعندت اإلانالك
وحساا اإلاالك يوم مو شهري واألرصدت ومواصفات الحركة ونوع اليومية والحسابات الرئيسية والتحذيرات .واذا

لم ي م المستخدم بتحديد سياسة ت ييم المخزون فين البرنامي سنوف يعتبنر من السياسنة ان آخنر سنعر منع مصنناف
بدون تاريخ صالحية  -إال من يمكن تغيير السياسة ف مي وقت الحق.
إدخال بيانات العملة
يتم من خالل اذا االختيار إدخال مكواد العمالت وبياننات انذو العمنالت مثنل سنعر التحوينل وآخنر تعنديل فن انذا
السننعر .وآخننر تعننديل يظهننر ب ن تنناريخ اليننوم الح نال ويمكننن تعديم ن ممننا سننعر التحويننل لمعممننة فهننو بالنسننبة لمعممننة
المحميننة التن تننم تعريفهننا مننن خننالل بيانننات المنشن ت .كمننا يمكننن كتابننة مي مالحظننات مخننر ي نراد إدخالهننا مننع اننذو
العممة.
إدخال البيانات األساسية
يتم إدخال البيانات األساسية من خالل قائمة البيانات األساسية .حين يتم ضغط المؤشر فوق االختينار المطمنوا
فيتم فتل النافذت الخاصة ب  .وتشمل اذو ال ائمة االختيارات التالية:
دليل الحسابات
مراكز التكمفة
األصول الثابتة
المخازن
األصناف
مرصدت الصنف
األط م
العمالع والموردون
تصميم الت ارير الختامية
دليل الحسابات
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار تصننميم دليننل الحسننابات ف ن مي عنندد مننن المسننتويات تبنندم مننن المسننتو األول الننذي
يشمل الحسابات الرئيسية ثم المستو الثان النذي قند يمثنل حسنابات رئيسنية مو حسنابات فرعينة حسنا موقعن منن

ش رت دليل الحسابات .وي وم المستخدم بيدخال دليل محاسب



ديد باألسموا اآلت .

يتم إدخال الحسابات الرئيسية موال ،.فيكون مول حساا او نفس الحساا الرئيس وليكن 1333
يتم إدخال مول حساا فرعى متفرع من اذا الحساا الرئيس وليكن 1331



يتم إدخال الحسابات الفرعية األخر بنفس الطري ة ولتكن 1333 - 1332



يتم إدخال حساا رئيس آخر وليكن 1133



يتم إدخال الحسابات الفرعية المتفرعة من اذا الحساا الرئيس مثل 1133 - 1132-1131

 يتم إدخال مي عدد من الحسابات الرئيسية والفرعية بنفس الطري ة.
مالحظات:
 يمكن إظهار الحسنابات الرئيسنية السنابق إدخالهنا ،منن خنالل العنارض ( )BROWSERممنام ح نل الحسناا
الرئيس ..


يمكن إدخنال عمنالت مو مرصندت افتتاحينة لمحسنابات الفرعينة ف نط حينن يمكنن اسنتعراض العمنالت منن خنالل

ال ائمة المنسدلة.


ي ا من يكون رقم الحساا الفرع مكبر من الحساا الرئيس ل .



مستو الحساا مفتوو بدون حد مقصى

مراكز التكلفة
مركننز التكمفننة اننو عبننارت عننن مركننز مو إدارت مو قسننم يننتم تحميننل الحسننابات المختمف نة عمي ن حتننى يمكننن لممؤسسننة
المستخدمة لمنظام تح يق المراقبة المالية ألحد مشروعاتها مو محد مقسامها مثال .وذلك حتى يمكن حصر األرباو
والخسننائر مو الحركننات الماليننة المختمفننة الت ن تننتم لهننذا المشننروع مو لهننذا ال سننم بصننورت منفصننمة عننن بنناق مقسننام

ومشننروعات المؤسسننة .والبرنننامي يتننيل لممسننتخدم إنشنناع م اركننز تكمفننة رئيسننية ومخننر فرعيننة واننذو بنندوراا يمكننن من
تؤد إلى مراقبة الحركات المالية المختمفة لمشروعات فرعية ضمن مشروع رئيس خاص بالمؤسسة الت يخندمها
النظام.
ويننتم ذلننك مننن خننالل نافننذت دليننل الم اركننز حيننن يضننغط المسننتخدم عمننى زر ( دينند ) ثننم يبنندم ف ن إدخننال بيانننات
المركز .مثل رقم المركز والمركز الرئيس الخاص ب واسم المركز ونوع المركز والرقم التحميم كما يظهر مستو
المركز إذا كان رئيسيا مو فرعيا وبعد االنتهاع من إدخال بيانات محد المراكز يتم اختيار (حفظ ) حين يتم تسن يل

اذو البيانات ويبدم المستخدم ف إدخال بيانات مركز ديد.واكذا .ويمكن حذف بيانات مي مركز وذلك باختينار (
حننذف ) بشننرط مال يكننون قنند تننم إدخننال حركننة عمننى اننذا المركننز .كمننا يمكننن اسننتعراض بيانننات الم اركننز التن سننبق
إدخالها وذلك بالضغط عمى مسنهم الحركنة اليمننى مو اليسنر وكنذلك يمكنن النذااا إلنى مول مركنز مو آخنر مركنز
حسا الحا ة .ويمكن اختيار ( انت اع ) لمذااا إلى مركنز محندد .ويسنتطيع المسنتخدم اختينار ( ت ار نع ) إذا مراد
عدم تس يل بيانات المركز.
ممحوظة :يتم تكويد مراكز التكمفة بنفس الطري ة السابق شرحها ف نافذت دليل الحسابات.
األصول الثابتة
يستخدم اذا االختيار لتس يل كافة البيانات الخاصة باألصول الثابتة المو ودت بالمنش ت حتى يمكن لمنظام حساا
اإلاننالك الخنناص بهننذو األصننول .واننو برنننامي مسننت ل يتعامننل مننع األصننول باعتباراننا ش ن رت مسننت مة تحتننو عمننى
مصول رئيسية ومصول فرعية .ويتم إنشاع دليل األصنول منن خنالل نافنذت األصنول الثابتنة حينن يضنغط المسنتخدم
عمى زر ( ديد ) ثم يبدم ف إدخال بيانات األصل .مثل رقم األصل واألصل الرئيس الخناص بن واسنم األصنل

ونوع األصل كما يظهر مستو األصل ونوعن إذا كنان رئيسنيا مو فرعينا ،كنذلك ينتم إدخنال مرقنام حسنابات األصنل

مثننل حسنناا األصننل وحسنناا م مننع اإلاننالك وحسنناا قسننط اإلاننالك وحسنناا الن ديننة ،وكننذلك مواصننفات األصننل
ومكان توا د األصل ويبدم المستخدم بعد ذلك ف تحديد طري ة حساا اإلاالك (قيمة – نسبة منن ال يمنة الدفترينة
– نسبة من صافى قيمة األصل) وكذلك تحديد تاريخ شنراع األصنل وكنذلك بناق التنواريخ المتعم نة باألصنل وقيمنة
األصل الدفترية وال يمة النهائية لنصل والمالحظات .وبعد االنتهناع منن إدخنال بياننات محند األصنول ينتم اختينار(
حفظ ) حين يتم تس يل اذو البيانات ويبدم المستخدم ف إدخنال بياننات مصنل ديد.واكنذا .ويمكنن حنذف بياننات
مي مصل وذلك باختيار ( حذف ) .كما يمكن استعراض بيانات األصول التن سنبق إدخالهنا وذلنك بالضنغط عمنى
مسهم الحركة اليمنى مو اليسر وكذلك يمكن الذااا إلى مول مصل مو آخر مصل حسا الحا نة .ويمكنن اختينار

( انت اع ) لمذااا إلى مصل محدد .ويستطيع المستخدم اختيار ( ار ع) إذا مراد عدم تسن يل بياننات األصنل .وينتم
تكوينند دليننل الم اركننز بنننفس طري ننة تكوينند الحسننابات المننذكورت سنناب ا ،مننع مالحظننة من ي ننا إدخننال بيانننات األصننل
كاممة.
تصميم التقارير الختامية
مننن خننالل اننذا االختيننار يمكننن توصننيف الت ننارير الختاميننة وذلننك مننن خننالل نافننذت تصننميم الت ننارير الختاميننة حيننن
يخت ننار المس ننتخدم الت ري ننر المطم ننوا سن نواع ك ننان ت ري ننر المت ننا رت والتش ننغيل مو ت ري ننر األرب نناو والخس ننائر مو ت ري ننر
الميزانيننة مو الت ريننر اإلضنناف وذلننك باسننتخدام مسننهم الحركننة اليمنننى مو اليسننر ثننم يننتم إدخننال ال انننا المنندين مو
ال انا الدائن باستخدام وظائف ( رقم حساا  -قيمنة ثابتنة  -عننوان  -معادلنة ) منع النتحكم فن إمكانينة إظهنار
مو إخفاع السطر .ورقم الحساا يعنى استخدام حساا سبق إدخال ف دلينل الحسنابات .وقيمنة ثابتنة تعننى إدخنال
المسننتخدم ل يمننة ف ن الت ريننر ( سننابق  -حننال  -ت ننديري ) والعن نوان يسننمل لممسننتخدم بكتابننة نننص كعن نوان لكننل
م موعننة مننن السننطور مم ننا معادلننة فتسننمل بوظ ننائف ال مننع والطننرو والض ننرا وال س ننمة .وبعنند اختي ننار المس ننتخدم
لمحتويات السطر ف ال انبين المدين والدائن يتم الضغط عمى زر إضافة سطر ليتم إضافت إلنى تصنميم الت رينر
ثنم الضنغط عمنى زر حفنظ وبعنداا يظهنر زر (تصنميم المعادلنة ) وينتم الضنغط عمين لوضنع المعادلنة واكنذا حتننى

يتم توصيف ميع سطور الت رير المطموا .ويمكن إضافة مي عدد من السطور إلى ال دول بننفس الطري نة .كمنا
يمكن حذف مي سطر من ال دول وذلك باختيار اذا السطر ثم الضغط عمى النزر ( إلغناع ) .وبعند االنتهناع منن
إدخال بيانات محد الت ارير الختامية يتم اختيار ( حفظ )حين يتم تس يل اذو البياننات ويبندم المسنتخدم فن إدخنال
بيانننات ت ريننر خت ننام

ديد.واك ننذا .ويمكننن ح ننذف بيانننات مي ت ريننر خت ننام وذلننك باختي ننار (إلغ نناع) .كمننا يمك ننن

اسنتعراض بيانننات الت نارير التن سننبق إدخالهنا وذلننك بالضنغط عمننى مسننهم الحركنة اليمنننى مو اليسنر وكننذلك يمكننن
الذااا إلى مول ت رير ختام مو آخر ت رير ختنام حسنا الحا نة .ويمكنن اختينار ( انت ناع ) لمنذااا إلنى ت رينر

ختام محدد .ويستطيع المستخدم اختيار ( ت ار ع ) إذا مراد عدم تس يل بيانات الت رير الختام .
مالحظة:
ف الت ارير الختامية يشترط ل بول حساا ف ت رير ما من يكون سبق توصيف ف دليل الحسابات لنفس الت رير (
مثال :حساا المبيعات يتم توصيف ف دليل الحسابات عمى من يظهر ف ت رير المتا رت وبذلك يسمل بعمل انذا
الحس نناا فن ن ت ري ننر المت ننا رت عن نند التص ننميم ) واك ننذا .وذل ننك باس ننتثناع الت ري ننر اإلض نناف ف ننيمكن اس ننتخدام مي ننع
الحسابات في دون فرق.

أنواع اليومية العامة
اناك عدت حاالت مختم ة لميومية العامة طب نا الختينار المسنتخدم فن بياننات المنشن ت ينتم شنرحها فن ال نزع التنال
واى كاآلت :
-1اليومية بدون عممة
-2اليومية بالعممة
-3اليومية بالمراكز
-4اليومية بالعممة والمراكز
اليومية بدون عملة
يستخدم اذا النوع من اليومية ف حالة عدم استخدام الشركة لم اركنز التكمفنة وكنذلك فن حالنة عندم و نود حسنابات
بعممننة غيننر العممننة المحميننة .ويننتم مننن خننالل اننذا االختيننار إدخننال قيننود اليوميننة العامننة حيننن يننتم إدخننال مسمسننل
المستند ( ي وم البرنامي بيعطاع مسمسل لكل قيد ديد آليا ) .ورقم المستند والشرو والتاريخ (يظهر تناريخ الينوم فن

ح ل التاريخ حين يمكن تعديم ) واليومية الفرعية والكود التحميم (واى بيانات إضنافية تفيند المسنتخدم فن تميينز
بعض ال يود ومتابعتها)ثم يتم إدخال ال يود من خالل ال دول المو ود ف نافذت اليومية العامة.

مالحظات:


ال يو د حد مقصى لعدد سطور ال يد.



يظهر مسفل البطاقة إ مال حين يبين لممستخدم توازن انب ال يد من عدم .



ال يمكن حفظ البطاقة إال عند تساو

انب ال يد.

اليومية بالعملة
يستخدم اذا النوع من اليومية ف حالة عدم استخدام مراكز التكمفة مع و ود حسابات بعممة غير العممنة المحمينة.
ويتم من خالل اذا االختيار إدخال قيود اليومية العامنة بالعممنة حينن ينتم إدخنال مسمسنل المسنتند ( ي نوم البرننامي
بيعطاع مسمسل لكل قيد ديد آليا ) .ورقم المستند والشرو والتاريخ ( يظهر تاريخ آخنر قيند فن ح نل التناريخ حينن

يمكننن تعديم ن ) واليوميننة الفرعيننة والكننود التحميم ن ( واننى بيانننات إضننافية تفينند المسننتخدم ف ن تمييننز بعننض ال يننود

ومتابعتهننا) ثننم يننتم إدخننال ال يننود مننن خننالل ال نندول المو ننود فن نافننذت اليوميننة العامننة ولكننن بيضننافة سننعر تحويننل
العممة مع إمكانية تعديل ال يمة بعد التحويل.
اليومية بالمراكز
يستخدم اذا االختيار ف حالة استخدام مراكز التكمفة مع عدم و نود حسنابات بعممنة غينر العممنة المحمينة ينتم منن
خالل اذا االختيار إدخال قيود اليومية العامة بالمراكز حين ينتم إدخنال مسمسنل المسنتند ( ي نوم البرننامي بيعطناع

مسمسل لكل قيد ديند آلينا ) .ورقنم المسنتند والشنرو والتناريخ ( يظهنر تناريخ آخنر قيند فن ح نل التناريخ حينن يمكنن

تعديم ) واليومية الفرعية والكود التحميم ( واى بيانات إضافية تفيد المستخدم ف تمييز بعض ال يود ومتابعتها )
ثننم يننتم إدخننال ال يننود مننن خننالل ال نندول العمننوي كمننا يمكننن توزيننع كننل سننطر فن ال ينند عمننى عنندد غيننر محنندود مننن
المراكز بشرط تساو إ مال ال يمة الموزعة مع قيمة سطر ال يد من خالل ال دول السفم .

اليومية بالعملة والمراكز
مركننز التكمفننة مننع و ننود حسننابات بعممننة غيننر العممننة المحميننة .ويننتم مننن
يسننتخدم اننذا االختيننار فن حالننة اسننتخدام ا
خالل اذا االختيار إدخال قيود اليومية العامة بالعممنة والم اركنز حينن ينتم إدخنال مسمسنل المسنتند ( ي نوم البرننامي
بيعطاع مسمسل لكل قيد ديد آليا ) .ورقم المستند والشرو والتاريخ ( يظهر تاريخ آخنر قيند فن ح نل التناريخ حينن
يمكننن تعديم ن ) واليوميننة الفرعيننة والكننود التحميم ن ( واننى بيانننات إضننافية تفينند المسننتخدم ف ن تمييننز بعننض ال يننود
ومتابعتهننا ) ثننم يننتم إدخننال ال يننود مننن خننالل ال نندول العمننوي مننع إدخننال سننعر تحويننل العممننة كمننا يمكننن توزيننع كننل

سطر ف ال يد عمى عدد غير محدود من المراكز بشرط تسناو إ منال ال يمنة الموزعنة منع قيمنة سنطر ال يند منن
خالل ال دول السفم .
سند القبض
يتم من خالل اذا االختيار إدخال بيانات سندات ال بض من خنالل نافنذت سنند اسنتالم ن دينة .وينتم منن خنالل انذو
الناف ننذت إدخ ننال بيان ننات الس ننندات ويو نند ع نندت مغن نراض الس ننتخدم ا ننذو الناف ننذت حي ننن ي ننتم التمي ننز ب ننين فئت ننين م ننن
المسنتخدمين لمنظنام فئنة المحاسنبين وفئنة ماسنك الندفاتر والفئننة الثانينة انم ممنن ي ومنون بتسن يل األحندان الماليننة
ف المنش ت بدون النظر إلى طبيعتها المحاسبية (مدين مو دائن) حين ر العرف عمى ت سيم انذو األحندان إلنى
محنندان ماليننة تننؤد إلننى ن ديننة داخمننة مو محنندان ماليننة تننؤد إلننى ن ديننة خار ننة ولهننذا الغننرض تننم تصننميم نافننذت
سننندات ال ننبض وسننندات النندفع حيننن ي ننوم النظننام بتحويمهننا آليننا إلننى قينند ف ن اليوميننة العامننة بكامننل طرفين المنندين

والدائن ومثال عمنى ذلنك ورود فناتورت مبيعنات ب يمنة 5333ينراد تسن يمها والتن تعبنر عنن ن دينة داخمنة لممنشنات فمنا
عمننى المسننتخدم مال من ي ننوم بفننتل نافننذت سننند اسننتالم ن ديننة وي ننوم بيدخننال تنناريخ الحركننة ون ننر زر إضننافة سننطر
ويختار من خالل العارض رقم حساا المبيعات ويدخل قيمة فاتورت المبيعات 5333ثم ي وم بن نر زر(حفنظ) حينن

ينتم عمنل قيند يومينة آليننا فن نافنذت اليومينة العامنة بكامننل طرفين (طرف مندين)  5333منن و/الن دينة  5333إلننى
حسنناا المبيعننات(طرف دائننن) .ويمكننن حننذف بيانننات مي سننند وذلننك باختيننار ( حننذف) بشننرط عنندم ترحيننل ال ينند
المناظر لهذا السند والذي يتم عمم آليا.
ممحوظننة :يمكننن اسننتخدام مي ونننة (العننارض)ف اسننتعراض البيانننات المس ن مة سنناب ا ف ن دليننل الحسننابات الختيننار
حسناا الن ديننة.وف حالننة اختيننار حسنناا الن دينة مننن خننالل نافننذت الحسننابات الرئيسنية فن نافننذت البيانننات األساسننية
فسوف يظهر آليا.
سند دفع
يتم من خالل انذا االختينار إدخنال بياننات سنندات الندفع منن خنالل نافنذت سنند صنرف ن دينة .وينتم منن خنالل انذو
النافنذت إدخننال بيانننات السننندات حيننن يضننغط المسننتخدم عمننى زر ( ديند ) ثننم يبنندم فن إدخننال رقننم السننند والتنناريخ
ورقم اإليصال ورقم حساا الن دية والعممة وسعر التحويل .ويتم إدخال الحسابات المديننة الخاصنة بهنذا السنند منن

ال نندول الموضننل حيننن يننتم ضننغط المؤشننر فننوق ال نندول الخنناص بالحسننابات المدينننة فيننتم تنشننيط الننزر ( إضننافة
سطر) والزر ( حذف سطر ) في نوم المسنتخدم باختينار( إضنافة سنطر ) حينن ينؤد ذلنك إلنى ظهنور سنطر خنال
فن ال نندول يننتم مننن خاللن إدخننال الحسننابات وال يمننة المدينننة المراف ننة .ويمكننن إضننافة مي عنندد مننن السننطور إلننى
ال دول بنفس الطري ة .كما يمكن حذف مي سطر من ال دول وذلك باختيار اذا السطر ثنم الضنغط عمنى النزر (
حذف سطر ).

ملحوظة:
 يمكن استخدام مي ونة (العنارض) فن اسنتعراض البياننات المسن مة سناب ا فن دلينل الحسنابات الختينار حسناا
الن دية.وف حالة توصيف حساا الن دية من خالل نافذت الحسابات الرئيسية المتفرعة من نافذت البيانات األساسنية
فسوف يظهر آليا.


بع نند عممي ننة الترحي ننل ال يمك ننن التع ننديل فن ن قي نند اليومي ننة حي ننن ي ننا عمن ن المس ننتخدم إلغ نناع الترحي ننل موال ث ننم

الترحيل .ويمكن إلغاع الترحيل بن ر زر (إلغاع الترحيل).


يمكن استخدام زر العرض ف استعراض البيانات المو ودت وانت اع البيان المطموا.



يمكن ترحيل ال يد سواع كان قيد يومي عام مو قيد يومي فرعي  ،وينتي عن عممية الترحيل اآلت :

-1الت ثير عم مرصدت الحسابات الت استخدمت ف ال يد.
-2التن ثير عمن مرصنندت م اركننز التكمفننة فن حالننة اسننتخدام (يومين بم اركننز) فيننتم تحميننل اإلينراد مو المصننرف الننناتي
عن اذا ال يد مو السند عم المركز مو المراكز الت محدثت اذو التكمفة.
القيود الدورية
يتم من خالل اذا االختيار تحديد ال يود الدورية من خالل وضع عالمة ممام عبارت ( قيد دوري ) ثم الضغط عمى
زر ( تعننديل ) لحفننظ ال ينند النندوري .وي صنند بننال يود الدوريننة ال يننود الت ن يتكننرر إدخالهننا بصننفة شننهرية ب ننيم ثابتننة
(عناصننر التكنناليف الثابتننة) مثننل قينند اإلي ننار ويننوفر النظننام إمكانيننة إعننداد ال ينند بنندون الحا ننة لتك نرار إدخال ن

و

يمكننن اسننتعراض بيانننات ال يننود التن سننبق إدخالهننا وضننع عالمننة ( ( ممننام عبننارت ( قينند دوري ) بالنسننبة لهننذا ال ينند
وذلك بالضغط عمى مفاتيل مسهم الحركة اليمنى مو اليسر وكذلك يمكن النذااا إلنى مول قيند مو آخنر قيند حسنا
الحا ة .ويمكن اختيار( انت ناع) لمنذااا إلنى قيند محندد .ويسنتطيع المسنتخدم اختينار ( ت ار نع ) إذا مراد عندم ال يند

ك يد دوري.
إعداد القيود الدورية
يتم من خالل اذا االختيار تكنوين ال ينود الدورينة وي صند بنال يود الدورينة ال ينود التن يتكنرر إدخالهنا بصنفة شنهرية
ب ننيم ثابتننة (عناصننر التكنناليف الثابتننة) مثننل قينند اإلي ننار ويننوفر النظننام إمكانيننة إعننداد ال ينند بنندون الحا ننة لتك نرار
إدخالن بعنند وضننع عالمننة ( ( ممننام عبننارت ( قينند دوري ) فن نافننذت ال يننود الدوريننة

مننن خننالل نافننذت إعننداد ال يننود

الدورية .ويتم م ن خالل اذو النافذت تحديد التاريخ المطموا إعداد ال يود الدورية عندو ثم الضغط عمى زر ( إعداد
ال يود الدورية ).
القيود العكسية
يتم من خالل اذا االختيار تحديد ال يود المطموا تكوين قينود عكسنية لهنا وتسناعد انذا النافنذت فن إ نراع عممينات
الم ار عة الداخمية حين ينتم تسن يل رقنم ال يند النذي تنم إدخالن خطناع ثنم ي نوم النظنام بيعنداد قيند عكسن لن ب عنل
الحسنناا المنندين دائننن والحسنناا النندائن منندين مننع تحدينند تنناريخ ال ينند مو ال يننود العكسننية .وذلننك مننن خننالل إدخننال
بيانننات ال يننود مننن مسمسننل إلننى مسمسننل ومننن قينند إلننى قينند ومننن تنناريخ إلننى تنناريخ ومننن تحميمن إلننى تحميمن  .وبعنند
االنتهاع من تحديد ال يد مو ال يود المطموبة يتم الضغط عمى زر ( إعداد ال يود العكسية ).

حركة األصول
يتم من خنالل انذا االختينار إدخنال بياننات حركنة األصنول ( إضنافة  -اسنتبعاد  -إعنادت ت ينيم  -تخريند  -بينع -
تغييننر م اركننز ) حيننن يضننغط المسننتخدم عمننى زر ( دينند ) ثننم يبنندم ف ن إدخننال رقننم األصننل واختيننار نننوع الحركننة
وتنناريخ الحركننة ورقننم حسنناا الحركننة وبيننان الحركننة وقيمننة الحركننة .وبعنند االنتهنناع مننن إدخننال بيانننات حركننة محنند
األصننول يننتم اختيننار ( حفننظ ) حيننن يننتم تس ن يل اننذو البيانننات وتس ن يل ال ينند المننناظر لهننذو الحركننة ف ن اليوميننة

العامنة ويبنندم المسننتخدم فن توزيننع قيمننة الحركننة عمنى م اركننز التكمفننة ( بضننغط زر م اركنز حركننة األصننول والضننغط
عمى زر إضافة سطر ثم إدخال رقم مركز التكمفة ونسبة توزيع بحينن ال يزيند وال ي نل م منوع نسنا التوزينع عنن
 ) %133ثم يتم إدخال بيانات مصل ديد.واكذا .ويمكن حذف بيانات مي حركة مصل وذلنك باختينار (حنذف).
كمننا يمكننن اسننتعراض بيانننات الحركننات الت ن تمننت عم ن األصننول الت ن سننبق إدخالهننا وذلننك بالضننغط عمننى مسننهم
الحركننة اليمنننى مو اليسننر وكننذلك يمكننن الننذااا إلننى مول مصننل مو آخننر مصننل حسننا الحا ننة.ويمكن اختيننار(
انت اع) لمذااا إلى سند محدد .ويستطيع المستخدم اختيار ( ت ار ع ) إذا مراد عدم تس يل بيانات السند.
قائمة إعداد دوري
ينتم إ نراع عممينات الترحيننل منن خنالل قائمنة إعننداد دوري .حينن ينتم ضنغط المؤشننر فنوق االختينار المطمنوا فيننتم
فتل النافذت الخاصة ب  .وتشمل اذو العمميات ما يم :
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ترحيل قيود اليومية
يتم من خالل انذا االختينار ترحينل قينود اليومينة التن تمنت منن خنالل اليومينة العامنة إلنى دلينل الحسنابات وتوزينع
اننذو ال يننود عمننى م اركننز التكمفننة ف ن حالننة اسننتخدام م اركننز التكمفننة .وتعنننى عمميننة الترحيننل الت ن ثير عمننى الحسننابات

المختمفننة فن دليننل الحسننابات مننن واقننع ال ننيم المسن مة ف ن قيننود اليوميننة وذلننك كخطننوت مولننى لعمميننة إعننداد منوازين
الم ار عة الت سيتم شرحها بالتفصيل.مما عممية التوزيع فتعنى الت ثير عمى دليل مراكز التكمفنة بنال يم المنذكورت فن
ال يود ممام كل مركز ف حالنة اسنتخدام انذو الخاصنية .حينن يختنار المسنتخدم ال ينود المطمنوا ترحيمهنا باسنتخدام

الح ول من مسمسنل إلنى مسمسنل ومنن قيند إلنى قيند واكنذا .ويمكنن لممسنتخدم اختينار مينع مننواع ال ينود مو بعنض
منها من خالل نوع اليومية ثم الضغط عمى زر ( بدع الترحيل ).ويمكن لممستخدم الضغط عمى مفتاو االختيار (
إلغاع الترحيل ) إللغاع ت ثير ال يود عمى دليل الحسابات وعمى دليل مراكز التكمفة ميضا.
إعداد اإلهالك الدوري
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار إعننداد اإلاننالك النندوري لنصننول الثابتننة لتحدينند قيمننة اننذو األصننول بعنند آخننر إاننالك
دوري لهننا ثننم ترحيننل بيانننات اننذو األصننول إلننى مرقننام الحسننابات المننناظرت لهننا فن دليننل الحسننابات ،اننذا إلننى انننا
إنشاع قيود ف اليومية العامة إلثبات عممية اإلاالك .ويتم ذلك من خالل نافذت إعداد اإلاالك الدوري حين يحدد
المسننتخدم التنناريخ الم نراد إعننداد اإلاننالك إلي ن مو رقننم الشننهر ( وف ننا الختيننار المسننتخدم ف ن بيانننات المنش ن ت ) ثننم
يضغط عمى الزر ( إعداد اإلاالك الدوري ).
إعادة تقييم العمالت
نظن ن ار لمتغي ننر ا لمس ننتمر فن ن مس ننعار العم ننالت المس ننتخدمة فن ن العممي ننات الحس ننابية والحرك ننات المالي ننة عم ننى مرق ننام
الحسابات المختمفة ف دليل الحسابات ،ف د مصبل من الضنروري و نود وسنيمة معيننة تعمنل عمنى تعنديل األرصندت
بالعممننة المحميننة بمننا يتماشننى مننع األسننعار ال دينندت لتحويننل العمننالت .مننن انننا كانننت مامي نة إنشنناع برنننامي إعننادت
الت ييم لضمان معمى مستويات الدقة ف األرصدت حين ي وم النظام بيعادت الت ييم لكل الحسابات الت تكون بعممة

غير العممة المحمية مع م ارنة الت ييم بالرصيد الفعم لهذا الحساا ووضع الفارق ف حساا إعنادت الت ينيم حسنا
نوع إذا كان ربحا مو خسارت مع إنشاع قيد إلثبات اذو العممينة .حينن يحندد المسنتخدم تناريخ إعنادت الت ينيم ويحندد
رقم حساا فرق العممة ثم يضغط عمى النزر ( إعنادت ت ينيم العمنالت ).وذلنك بعند وضنع السنعر ال ديند لمعممنة فن
بطاقة بيانات العمالت.
موازين المراجعة
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار إعننداد م نوازين الم ار عننة لتشننمل آخننر الحركننات الماليننة الت ن تمننت عمننى الحسننابات
المختمفة والت ثير عمى مرصدت الحسابات بكل الحركات الت تمت عمى الحسنابات وال يمكنن إعنداد مينزان الم ار عنة
بدون إ راع عممية ترحيل لكل قيود اليومية.ثم حين يحدد المسنتخدم منا إذا كنان يريند إعنداد منوازين الحسنابات مم
إعداد موازين المراكز.
الترحيل لليومية
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار ترحيننل حركننة المخننازن والعمننالع والمننوردين إلننى اليوميننة .ويننتم ذلننك مننن خننالل نافننذت
الترحيل إلى الحسابات العامة .واذا يعنى من النظام ي وم بيدراه قيود ف اليومية العامة واذو ال يود ا :
.1

حركة المبيعات ومرت عاتها ( الصرف ومرت عات ).

.2

حركة المشتريات ومرت عاتها ( اإلضافة ومرت عاتها ).

.3

الحركة المالية ( متحصالت ومدفوعات ).

يو د اختياران لمترحيل:
م -الترحيل كل حرك .
ا -الترحيل كل شهر.
األرصدة الشهرية
يتم من خالل اذا االختيار إعداد األرصدت الشهرية حين يتم ترصنيد الحسنابات المختمفنة الشنهرية .وينتم ذلنك لكنل
من األرصدت الشهرية لمعمالع والموردين والمناطق والمندوبين.
إلغاء الترحيل لليومية
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار إلغنناع الترحيننل لميوميننة والغنناع ت ن ثير مي حرك ن ماليننة مو مشننتريات مو مبيعننات عم ن
برنامي الحسابات .حين تظهر نافذت يتم من خاللها تحديد الحركات المطمنوا إلغناع ترحيمهنا وذلنك منن تناريخ إلنى
تاريخ ومن متعامل إلى متعامل ومن حركنة إلنى حركنة كمنا ينتم تحديند ننوع الحركنة (مبيعنات – مشنتريات – حركنة
مالية) ثم يتم اختيار (موافق).
وظائف مساعدة
استعادة القيود الملغاة
يتم من خالل اذا االختيار استعادت ال يود الممغات حين يتم اختيار ال يد المطموا استر اع وذلك باستخدام مسنهم
الحركة ثم يتم الضغط عمى زر ( استر اع ).
حذف القيود الملغاة
يتم من خالل اذا االختيار حذف ال يود الممغات حين تظهر نافذت تس ل المستخدم إذا كان يريد حذف ميع ال يود
الممغات مم ال .وبعد ذلك يمكن لممستخدم إدخال قيود بدال من تمك الت تم إلغاؤاا وبنفس المسمسل.
تصفير الدليل والمراكز
يتم من خالل اذا االختيار تصفير مرصدت الحسابات والمراكز ويتم ذلك منن خنالل نافنذت تصنفير الندليل والم اركنز.
حين تظهنر نافنذت تسن ل المسنتخدم إذا كنان يريند تصنفير األرصندت السناب ة مو األرصندت الحالينة مو مينع األرصندت
سواع لمحسابات مو لمراكز التكمفة.
إلغاء الترحيل لألصناف
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار إلغنناع الترحيننل .حيننن يننتم إلغنناع الترحيننل لنصننناف حتننى اننذا التنناريخ .وت ن ثير اننذا
االختيار يتمثل ف إلغاع ت ثير ميع الحركات اليومية عم األصنناف منن التناريخ الحنال ننزوال إلن التناريخ النذي
يتم تحديدو ف ح ل (التاريخ).

نظام المحاسبة اآللي لنشاط .....
المخازن
إدخال بيانات المنشأة
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار إدخننال البيانننات األساسننية لممنش ن ت مثننل ( االسننم  /العن نوان  /رقننم الس ن ل الت نناري /
الهاتف  /الفاكس  /التمكس) وي ا كتابة اذو البياننات بدقنة حينن منهنا تظهنر فيمنا بعند فن الت نارير ويمنزم تعرينف
تاريخ بدع السنة المالية والعممة األساسية لمنظام (العممة المحمية ) وتحديد سياسنة ت ينيم المخنزون وقاعندت اإلانالك

وحساا اإلاالك يوم مو شهري واألرصدت ومواصفات الحركة ونوع اليومية والحسابات الرئيسية والتحذيرات .واذا

لم ي م المستخدم بتحديد سياسة ت ييم المخزون فين البرنامي سنوف يعتبنر من السياسنة ان آخنر سنعر منع مصنناف
بدون تاريخ صالحية  -إال من يمكن تغيير السياسة ف مي وقت الحق.
إدخال بيانات العملة
يتم من خالل اذا االختيار إدخال مكواد العمالت وبياننات انذو العمنالت مثنل سنعر التحوينل وآخنر تعنديل فن انذا
السننعر .وآخننر تعننديل يظهننر ب ن تنناريخ اليننوم الحننال ويمكننن تعديم ن ممننا سننعر التحويننل لمعممننة فهننو بالنسننبة لمعممننة
المحميننة التن تننم تعريفهننا مننن خننالل بيانننات المنشن ت .كمننا يمكننن كتابننة مي مالحظننات مخننر ي نراد إدخالهننا منع اننذو
العممة.
الوحدات
يتم من خالل اذا االختيار إدخال مي عدد من الوحدات اسنم كنل منهنا  33حنرف حينن يمكنن الصنرف واإلضنافة
لمصنف الواحد بوحدات مختمفة .ويتم إدخال اذو البيانات من خالل نافذت بيانات الوحدات حين يضغط المستخدم
عمننى زر ( دينند ) ثننم يبنندم فن إدخننال كننود الوحنندت واسننمها والمالحظننات .وبعنند االنتهنناع مننن إدخننال بيانننات إحنند
الوحن نندات ين ننتم اختين ننار ( حفن ننظ ) حين ننن ين ننتم تس ن ن يل ان ننذو البيانن ننات ويبن نندم المسن ننتخدم ف ن ن إدخن ننال بيانن ننات وحن نندت
ديدت.واكذا .ويمكن حذف بيانات مي وحدت وذلك باختيار ( حذف ) .كما يمكن استعراض بيانات الوحندات التن

سنبق إدخالهننا وذلننك بالضنغط عمننى مسننهم الحركننة اليمننى مو اليسننر وكننذلك يمكننن النذااا إلننى مول وحنندت مو آخننر
وحدت حسا الحا ة .ويمكن اختيار (انت اع) لمذااا إلنى وحندت محنددت .ويسنتطيع المسنتخدم اختينار ( ت ار نع ) إذا
مراد عدم تس يل بيانات الوحدت.
معامالت التحويل
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار تحدينند معننامالت التحويننل بننين الوحنندات المختمفننة .ويننتم تنفيننذ ذلننك مننن خننالل نافننذت
معننامالت التحويننل حيننن يننتم الننذااا إلننى العممننة المطمننوا تحويمهننا وذلننك باسننتخدام األسننهم اليمنننى مو اليسننر مو
باستخدام الزر ( انت اع ) ويؤد ذلك إلى ظهور كود العممة واسمها ف الح ول الخاصة بها معمى النافذت ولتحديد
معننامالت التحويننل بننين اننذو العممننة والعمننالت األخننر يننتم ضننغط المؤشننر فننوق ال نندول الخنناص بالتحويننل فيننتم
تنشنيط الننزر ( إضننافة سننطر ) والننزر ( حننذف سننطر) في ننوم المسننتخدم باختيننار ( إضننافة سننطر )حيننن يننؤد ذلننك
إلننى ظهننور سننطر خننال فن ال نندول يننتم مننن خاللن إدخننال كننل وحنندت ومعامننل التحويننل بينهننا وبننين الوحنندت األولننى.
ويمكننن إضننافة مي عنندد مننن السننطور إلننى ال نندول بنننفس الطري ننة .كمننا يمكننن حننذف مي سننطر مننن ال نندول وذلننك
باختينار اننذا السننطر ثنم الضننغط عمننى النزر ( حننذف سننطر ) .وبعنند االنتهناع مننن إدخننال بياننات محنند الوحنندات يننتم

اختيار ( حفظ ) حين يتم تس يل اذو البيانات ويبدم المستخدم ف إدخال بيانات تحوينل وحندت ديدت.واكنذا .كمنا

يمكن استعراض بيانات الوحدات التن سنبق إدخالهنا وذلنك بالضنغط عمنى مسنهم الحركنة اليمننى مو اليسنر وكنذلك
يمكن ننن الن ننذااا إلن ننى مول وحن نندت مو آخن ننر وحن نندت حسن ننا الحا ن ننة .ويمكن ننن اختين ننار (انت ن نناع ) لمن ننذااا إلن ننى وحن نندت
محددت.ويستطيع المستخدم اختيار ( ت ار ع ) إذا مراد عدم تس يل بيانات الوحدت.
المجموعات
يتم من خالل اذا االختيار تصنيف األصناف ف م موعات وذلك حتى يستطيع المستخدم طباعة ت ارير م معة
لنصناف .ويمكن تمييز مي عدد من الم موعات طول اسم كنل منهنا  23حرفنا ..وينتم إدخنال بياننات الم موعنات
من خالل نافذت بيانات الم موعات حين يضغط المستخدم عمنى زر ( ديند ) ثنم يبندم فن إدخنال كنود الم موعنة

ومسمها والمالحظات .وبعد االنتهاع من إدخال بيانات محد الم موعات يتم اختينار ( حفنظ )حينن ينتم تسن يل انذو
البيانننات ويبنندم المسننتخدم ف ن إدخننال بيانننات م موعننة ديدت.واكننذا .ويمكننن حننذف بيانننات مي م موعننة باختيننار
الم موعة ون ر زر ( حذف ) .كما يمكنن اسنتعراض بياننات الم موعنات التن سنبق إدخالهنا وذلنك بالضنغط عمنى
مسننهم الحركننة اليمنننى مو اليسننر و يمكننن الننذااا إلننى مول م موعننة مو آخننر م موعننة حسننا الحا ننة .ويمكننن

اختيار ( انت اع ) لمذااا إلى م موعة محددت .ويسنتطيع المسنتخدم اختينار (ت ار نع ) إذا مراد عندم تسن يل بياننات
الم موعة.
شركات التأمين
يتم من خالل اذا االختيار إدخال مكواد شركات الت مين .وينتم ذلنك منن خنالل نافنذت بياننات شنركات التن مين حينن
يضغط المستخدم عمى زر ( ديند ) ثنم يبندم فن إدخنال كنود الشنركة واسنم الشنركة ومرقنام التميفوننات ورقنم الفناكس
ومي مالحظات مخر  .وبعد االنتهاع من إدخال بيانات محد شركات الت مين يتم اختيار ( حفظ ) حين يتم تس يل
اذو البيانات ويبدم المستخدم ف إدخال بيانات شركة ديدت.واكذا .ويمكن حنذف بياننات مي شنركة وذلنك باختينار
( حذف ) .كما يمكن استعراض بيانات الشركات الت سبق إدخالها وذلنك بالضنغط عمنى مسنهم الحركنة اليمننى مو
اليسر وكذلك يمكن الذااا إلى مول شركة مو آخر شركة حسنا الحا نة .ويمكنن اختينار ( انت ناع ) لمنذااا إلنى
شركة محددت .ويستطيع المستخدم اختيار (ت ار ع ) إذا مراد عدم تس يل بيانات الشركة.
المخازن
يتم من خالل اذا االختيار إدخال كود كل مخزن واسم من خالل نافذت المخازن ويمكنن إدخنال حتنى 999مخزننا.
ف النظام واسم كل مخزن حتى  33حرفا .مع إضافة مالحظنات عنن كنل مخنزن .حينن يضنغط المسنتخدم عمنى

زر ( دينند ) ثننم يبنندم فن إدخننال بيانننات المخننازن مثننل رقننم المخننزن واسننم المخننزن ومالحظننات وبعنند االنتهنناع مننن
إدخال بيانات محد المخازن يتم اختيار ( حفظ ) حين يتم تس يل اذو البيانات ويبندم المسنتخدم فن إدخنال بياننات

مخ ننزن ديد.واك ننذا .ويمك ننن ح ننذف بيان ننات مي مخ ننزن وذل ننك باختي ننار ( ح ننذف ) .كم ننا يمك ننن اس ننتعراض بيان ننات
المخنازن التن سننبق إدخالهنا وذلننك بالضننغط عمننى مسنهم الحركننة اليمنننى مو اليسننر وكننذلك يمكننن الننذااا إلننى مول
مخننزن مو آخننر مخننزن حسننا الحا ننة .ويمكننن اختيننار ( انت نناع ) لمننذااا إلننى مخننزن محنندد .ويسننتطيع المسننتخدم
اختيار ( ت ار ع ) إذا مراد عدم تس يل بيانات المخزن.

األصناف
ينتم منن خنالل انذا االختينار إدخنال كنود كننل صننف ( حرفن حتنى  15حرفنا ويشنمل األرقنام والحنروف والعالمننات
الخاصة ) واسم ( حتى  33حرفا ) واذا مراد المستخدم إظهار األصناف مرتبة حسا كود الصنف في ا إدخنال
بيانات متساوية ف عدد حروف ح ل كود الصنف ف

ميع البطاقات.

مثال:
إذا كان طول كود الصنف ف المنش ت مكونا من خمسة مرقام في ا من تكون األكواد باألسموا التال :
33331
33133
33231
35313
وينتم إدخننال بياننات األصننناف منن خننالل نافنذت األصننناف حيننن يضنغط المسننتخدم عمنى زر ( دينند ) ثنم يبنندم فن

إدخننال بيانننات الصنننف مثننل كننود الصنننف واسننم الصنننف والوحنندت كمننا يننتم إدخننال بيانننات المخننازن الخاصننة بهننذا
الصنف حين يتم ضغط المؤشر فوق ال دول الخاص بالمخنازن فينتم تنشنيط النزر (إضنافة سنطر) والنزر ( حنذف
سطر ) في وم المستخدم باختينار ( إضنافة سنطر ) حينن ينؤد ذلنك إلنى ظهنور سنطر خنال فن ال ندول ينتم منن
خالل إدخال كل مخزن والم موعة وسعر البيع وسعر االستيراد وسعر المستهمك وسعر الصرف وسنعر التحوينل.
ويمكننن إضننافة مي عنندد مننن السننطور إلننى ال نندول بنننفس الطري ننة .كمننا يمكننن حننذف مي سننطر مننن ال نندول وذلننك
باختيار اذا السطر ثم الضنغط عمنى النزر ( حنذف سنطر ) .وبعند االنتهناع منن إدخنال بياننات محند األصنناف ينتم
اختيار (حفظ) حين يتم تس يل اذو البيانات ويبدم المستخدم ف إدخال بيانات صنف ديد.واكذا .ويمكنن حنذف
بيانننات مي صنننف وذلننك باختيننار ( حننذف) .كمننا يمكننن اسننتعراض بيانننات األص ننناف التنن سننبق إدخاله ننا وذل ننك
بالضننغط عم ننى مسننهم الحركننة اليمن ننى مو اليسننر وك ننذلك يمكننن الننذااا إل ننى مول صنننف مو آخ ننر ص نننف حس ننا

الحا ننة .ويمكننن اختيننار (انت نناع) لمننذااا إلننى صنننف محنندد .ويسننتطيع المسننتخدم اختيننار ( ت ار ننع ) إذا مراد عنندم
تس يل بيانات الصنف.
أرصدة الصنف
يتم من خالل اذا االختيار إدخال سعر التكمفة والرصيد االفتتاح لكنل صننف فن كنل مخنزن حينن يظهنر سن ل
(بطاقة) لكل صنف تم تس يم من قبل ف نافذت األصناف حين من كل سنطر منن سنطور ندول الصننف والنذي
يحندد مخننزن لمصنننف ينتم إنشنناع سن ل م ابنل لن فن االختينار (مرصنندت األصننناف).وكذلك ينتم تسن يل مرصنندت كننل
صنف لكل تاريخ مضاف وكل تاريخ صالحية ويختمف شنكل بطاقنة مرصندت األصنناف تبعنا لسياسنة ت نيم المخنزون
الت ن يتبعهننا المسننتخدم والمس ن مة ف ن ناف نذت بيانننات المنشات.والشننكمين التاليننان يعرضننان نموذ ننان لبطاقننة مرصنندت
الصنف ف حالة اختالف سياسة ت يم المخزون مخنر سنعر النوارد موال يصنرف موال،وكنذلك يمكنن إدخنال األصنناف

البديمننة لهننذا الصنننف وذلننك عننن طريننق ن ننر زر(مصننناف بديم )والننذي مننن خالل ن يننتم فننتل نافننذت فرعي ن يمكننن مننن
خاللها إدخال األصناف البديمة.

الترحيل لألصناف
يننتم م ننن خ ننالل ا ننذا االختي ننار ترحيننل مذون ننات األص ننناف حت ننى ت نناريخ معننين سن نواع كان ننت إض ننافة مو ص ننرف إل ننى
األصناف ف المخازن حتى تصبل األرصدت مطاب ة لممو ود الفعم ويتم ذلنك فن حالنة منا إذا كنان النظنام يعمنل
ب سموا الترحيل الغير فوري والذي يتم اختينارو كمنا سنبق التوضنيل فن بياننات المنشن ت (الفصنل الثالنن ) .ويظهنر
ف ح ل (إل تاريخ)والم صود ب تناريخ انتهناع السننة المالينة المسن ل فن بياننات المنشن ت ،وعنند اختينار (الترحينل

لنصناف)يتم الترحيل كل الحركات اليومية عمن األصنناف.ويمكن اختينار تناريخ آخنر خنالل السننة المالينة بحينن
من الحركات التالية لهذا التاريخ ال يم ترحيمها.حين من الترحيل يكون من بداية السنة المالية حتى التاريخ المس ل
ف ح ل(إل تاريخ).
األطقم
يستخدم اذا االختيار فن إدخنال بياننات األط نم التن تتكنون منن عندت مصنناف .وينتم ذلنك منن خنالل نافنذت بياننات

األ ط م حين يضغط المستخدم عمى زر ( ديد ) ثم يبدم ف إدخال بيانات األط نم مثنل كنود الط نم واسنم وسنعر
البيع .كما يتم إدخال مكونات الط م من خنالل ندول األط نم .حينن ينتم ضنغط المؤشنر فنوق ال ندول فينتم تنشنيط
الننزر ( إضننافة سننطر ) والننزر ( حننذف سننطر ) في ننوم المسننتخدم باختيننار ( إضننافة سننطر )حيننن يننؤد ذلننك إلننى
ظهور سطر خال ف ال دول يتم منن خاللن إدخنال كنود الط نم وسنعر البينع واسنم الط نم ويمكنن إضنافة مي عندد

مننن السننطور إلننى ال نندول بنننفس الطري ننة .كمننا يمكننن حننذف مي سننطر مننن ال نندول وذلننك باختيننار اننذا السننطر ثننم
الضغط عمى الزر ( حذف سطر ) .وبعد االنتهناع منن إدخنال بياننات محند األط نم ينتم اختينار ( حفنظ ) حينن ينتم
تسن يل انذو البيانننات ويبندم المسنتخدم فن إدخنال بياننات ط ننم ديد.واكنذا .ويمكنن حننذف بياننات مي مخنزن وذلننك
باختيننار( حننذف ) .كمننا يمكننن اسننتعراض بيانننات األط ننم الت ن سننبق إدخالهننا وذلننك بالضننغط عمننى مسننهم الحركننة

اليمنى مو اليسر وكذلك يمكن الذااا إلى مول ط م مو آخر ط م حسا الحا ة .ويمكن اختيار (انت ناع) لمنذااا
إلى ط م محدد .ويستطيع المستخدم اختيار (ت ار ع ) إذا مراد عدم تس يل بيانات الط م.
ملحوظة:
يتم معاممة الط م معاممة الصنف حين ال ي خذ كود سبق إعطاعو لصنف تم تكويدو ويمكن التعامل مع اذا الط م
فن الحركننات العاديننة واألذونننات عمن انن احنند األصننناف ولكننن عننند التعامننل مننع األرصنندت ال يننتم التعامننل إال مننع

األرصدت المكونة لهذا الط م.
األذونات







إذن إضافة
إذن صرف
إذن تحويل
إذن تسوية
المشتريات الخار ية

إذن إضافة
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار تس ن يل وارد األصننناف و حركننات إضننافة األصننناف عمننى المخننازن حيننن يضننغط
المسننتخدم عمننى زر ( دينند ) ثننم يبنندم فن إدخننال رقننم الحركننة والتنناريخ ورقننم الفنناتورت ورقننم المننورد واسننم ورقننم ممننر
الشراع إن و د والعممة وسعر التحويل ونوع الحركة إذا كان إضافة مو مرت نع إضنافة وننوع الندفع إذا كنان ن ندا مو
آ ال مو مختمطا .ويتم إدخال األصناف الخاصة بهذا األمر من خالل ال دول الموضل حينن ينتم ضنغط المؤشنر
فوق ال دول فيتم تنشيط الزر ( إضافة سطر) والزر (حذف سطر) في وم المستخدم باختيار (إضافة سطر) حينن

يؤد ذلك إلى ظهور سطر خال ف ال دول يتم من خالل إدخال المخزن وكنود الصننف واسنم الصننف والوحندت
والكمية واختيار المؤثرات وتحديد قيمتها ( وذلك وف نا الختينار المسنتخدم فن بياننات المنشن ت ) .ويمكنن إضنافة مي
عدد من السطور إلى ال دول بنفس الطري ة .كما يمكن حذف مي سطر من ال دول وذلك باختيار اذا السطر ثم
الضغط عمى الزر ( حذف سطر ).
إذن صرف
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار إدخننال حركننات صننرف األصننناف مننن المخننازن حيننن يضننغط المسننتخدم عمننى زر (
ديد ) ثم يبدم ف إدخال رقم الحركة والتاريخ ورقم الفناتورت ورقنم العمينل واسنم ورقنم ممنر التوريند إن و ند والعممنة
وسعر التحويل ونوع الحركنة إذا كنان صنرفا مو مرت نع صنرف وننوع الندفع إذا كنان ن ندا مو آ نال مو مختمطنا .وينتم
إدخننال األصننناف الخاصننة بهننذا األمننر مننن خننالل ال نندول الموضننل حيننن يننتم ضننغط المؤشننر فننوق ال نندول فيننتم

تنشنيط الننزر ( إضننافة سننطر ) والننزر( حننذف سننطر )في ننوم المسننتخدم باختيننار ( إضننافة سننطر ) حيننن يننؤد ذلننك
إلننى ظهننور سننطر خننال ف ن ال نندول يننتم مننن خالل ن إدخننال كننود الصنننف واسننم الصنننف والوحنندت والكميننة واختيننار
المؤثرات وتحديد قيمتها ( وذلك وف ا الختيار المستخدم ف بيانات المنش ت ).ويمكنن إضنافة مي عندد منن السنطور

إلنى ال نندول بننفس الطري ننة .كمنا يمكننن حننذف مي سنطر مننن ال ندول وذلننك باختيننار انذا السننطر ثنم الضننغط عمننى
الننزر ( حننذف سننطر ) .وبعنند االنتهنناع مننن إدخننال بيانننات محنند الحركننات يننتم اختيننار ( حفننظ ) حيننن يننتم تسن يل
اذو البيانات ويبدم المستخدم ف إدخال بيانات حركة ديدت.واكذا.
إذن التحويل
يتم من خالل اذا االختيار إدخال حركات تحوينل األصنناف منن مخنزن إلنى مخنزن حينن يضنغط المسنتخدم عمنى
زر ( دي نند ) ث ننم يب نندم فن ن إدخ ننال رق ننم الحرك ننة والت نناريخ ورق ننم المخ ننزن المح ننول منن ن (م ننن مخ ننزن) .وي ننتم إدخ ننال

األصناف المحولة بهذا اإلذن من خالل ال دول الموضل حين يتم ضغط المؤشر فنوق ال ندول فينتم تنشنيط النزر
( إضننافة سننطر ) والننزر ( حننذف سننطر ) في ننوم المسننتخدم باختيننار (إضننافة سننطر) حيننن يننؤد ذلننك إلننى ظهننور
سطر خال ف ال دول يتم من خالل إدخال رقم المخزن المحول إلي وكود الصنف واسم الصنف والوحدت والكمية
والسعر واختيار الرسالة الت سيتم التحويل منها .ويمكن إضافة مي عدد من السطور إلى ال دول بننفس الطري نة.

كما يمكن حذف مي سطر من ال دول وذلك باختينار انذا السنطر ثنم الضنغط عمنى النزر ( حنذف سنطر) .وبعند
االنتهاع.

إلغاء الترحيل لألصناف
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار إلغنناع الترحيننل .حيننن يننتم إلغنناع الترحيننل لنصننناف حتننى اننذا التنناريخ .وت ن ثير اننذا
االختيار يتمثل ف إلغاع ت ثير ميع الحركات اليومية عم األصنناف منن التناريخ الحنال ننزوال إلن التناريخ النذي
يتم تحديدو ف ح ل (التاريخ).
إلغاء الترحيل لليومية
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار إلغنناع الترحيننل لميوميننة والغنناع ت ن ثير مي حرك ن ماليننة مو مشننتريات مو مبيعننات عم ن
برنامي الحسابات .حين تظهر نافذت يتم من خاللها تحديد الحركات المطمنوا إلغناع ترحيمهنا وذلنك منن تناريخ إلنى
تاريخ ومن متعامل إلى متعامل ومن حركنة إلنى حركنة كمنا ينتم تحديند ننوع الحركنة (مبيعنات – مشنتريات – حركنة
مالية) ثم يتم اختيار (موافق).
نظام المحاسبة اآللي لنشاط .....
المشتريات والموردين
إدخال بيانات المنشأة
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار إدخننال البيانننات األساسننية لممنش ن ت مثننل ( االسننم  /العن نوان  /رقننم الس ن ل الت نناري /
الهاتف  /الفاكس  /التمكس) وي ا كتابة اذو البياننات بدقنة حينن منهنا تظهنر فيمنا بعند فن الت نارير ويمنزم تعرينف

تاريخ بدع السنة المالية والعممة األساسية لمنظام (العممة المحمية ) وتحديد سياسنة ت ينيم المخنزون وقاعندت اإلانالك
وحساا اإلاالك يوم مو شهري واألرصدت ومواصفات الحركة ونوع اليومية والحسابات الرئيسية والتحذيرات .واذا
لم ي م المستخدم بتحديد سياسة ت ييم المخزون فين البرنامي سنوف يعتبنر من السياسنة ان آخنر سنعر منع مصنناف
بدون تاريخ صالحية  -إال من يمكن تغيير السياسة ف مي وقت الحق.
إدخال بيانات العملة
يتم من خالل اذا االختيار إدخال مكواد العمالت وبياننات انذو العمنالت مثنل سنعر التحوينل وآخنر تعنديل فن انذا
السننعر .وآخننر تعننديل يظهننر ب ن تنناريخ اليننوم الحننال ويمكننن تعديم ن ممننا سننعر التحويننل لمعممننة فهننو بالنسننبة لمعممننة
ا لمحميننة التن تننم تعريفهننا مننن خننالل بيانننات المنشن ت .كمننا يمكننن كتابننة مي مالحظننات مخننر ي نراد إدخالهننا مننع اننذو
العممة.
الوحدات
يتم من خالل اذا االختيار إدخال مي عدد من الوحدات اسنم كنل منهنا  33حنرف حينن يمكنن الصنرف واإلضنافة
لمصنف الواحد بوحدات مختمفة .ويتم إدخال اذو البيانات من خالل نافذت بيانات الوحدات حين يضغط المستخدم
عمننى زر ( دينند ) ثننم يبنندم فن إدخننال كننود الوحنندت واسننمها والمالحظننات .وبعنند االنتهنناع مننن إدخننال بيانننات إحنند
الوحن نندات ين ننتم اختين ننار ( حفن ننظ ) حين ننن ين ننتم تس ن ن يل ان ننذو البيانن ننات ويبن نندم المسن ننتخدم ف ن ن إدخن ننال بيانن ننات وحن نندت
ديدت.واكذا .ويمكن حذف بيانات مي وحدت وذلك باختيار ( حذف ) .كما يمكن استعراض بيانات الوحندات التن

سنبق إدخالهننا وذلننك بالضنغط عمننى مسننهم الحركننة اليمننى مو اليسننر وكننذلك يمكننن النذااا إلننى مول وحنندت مو آخننر
وحدت حسا الحا ة .ويمكن اختيار (انت اع) لمذااا إلنى وحندت محنددت .ويسنتطيع المسنتخدم اختينار ( ت ار نع ) إذا
مراد عدم تس يل بيانات الوحدت.

معامالت التحويل
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار تحدينند معننامالت التحويننل بننين الوحنندات المختمفننة .ويننتم تنفيننذ ذلننك مننن خننالل نافننذت
معننامالت التحويننل حيننن يننتم الننذااا إلننى العممننة المطمننوا تحويمهننا وذلننك باسننتخدام األسننهم اليمنننى مو اليسنر مو
باسننتخدام الننزر ( انت نناع ) ويننؤد ذل ننك إلننى ظهننور كننود العممننة واسننمها ف ن الح ننول الخاصننة به ننا معمننى النافننذت
ولتحديد معامالت التحوينل بنين انذو العممنة والعمنالت األخنر ينتم ضنغط المؤشنر فنوق ال ندول الخناص بالتحوينل
فيننتم تنشننيط الننزر ( إضننافة سننطر ) والننزر ( حننذف سننطر) في ننوم المسنتخدم باختيننار ( إضننافة سننطر )حيننن يننؤد

ذلك إلى ظهور سطر خال ف ال دول يتم من خالل إدخال كل وحدت ومعامل التحويل بينها وبين الوحدت األولى.

ويمكننن إضننافة مي عنندد مننن السننطور إلننى ال نندول بنننفس الطري ننة .كمننا يمكننن حننذف مي سننطر مننن ال نندول وذلننك
باختينار اننذا السننطر ثنم الضننغط عمننى النزر ( حننذف سننطر ) .وبعنند االنتهناع مننن إدخننال بياننات محنند الوحنندات يننتم
اختيار ( حفظ ) حين يتم تس يل اذو البيانات ويبدم المستخدم ف إدخال بيانات تحوينل وحندت ديدت.واكنذا .كمنا

يمكن استعراض بيانات الوحدات التن سنبق إدخالهنا وذلنك بالضنغط عمنى مسنهم الحركنة اليمننى مو اليسنر وكنذلك
يمكن ننن الن ننذااا إلن ننى مول وحن نندت مو آخن ننر وحن نندت حسن ننا الحا ن ننة .ويمكن ننن اختين ننار (انت ن نناع ) لمن ننذااا إلن ننى وحن نندت
محددت.ويستطيع المستخدم اختيار ( ت ار ع ) إذا مراد عدم تس يل بيانات الوحدت.
المجموعات
يتم من خالل اذا االختيار تصنيف األصناف ف م موعات وذلك حتى يستطيع المستخدم طباعة ت ارير م معة
لنصناف .ويمكن تمييز مي عدد من الم موعات طول اسم كنل منهنا  23حرفنا ..وينتم إدخنال بياننات الم موعنات

من خالل نافذت بيانات الم موعات حين يضغط المستخدم عمنى زر ( ديند ) ثنم يبندم فن إدخنال كنود الم موعنة

ومسمها والمالحظات .وبعد االنتهاع من إدخال بيانات محد الم موعات يتم اختينار ( حفنظ )حينن ينتم تسن يل انذو
البيانننات ويبنندم المسننتخدم ف ن إدخننال بيانننات م موعننة ديدت.واكننذا .ويمكننن حننذف بيانننات مي م موعننة باختيننار
الم موعة ون ر زر ( حذف ) .كما يمكنن اسنتعراض بياننات الم موعنات التن سنبق إدخالهنا وذلنك بالضنغط عمنى

مسننهم الحركننة اليمنننى مو اليسننر و يمكننن الننذااا إلننى مول م موعننة مو آخننر م موعننة حسننا الحا ننة .ويمكننن
اختيار ( انت اع ) لمذااا إلى م موعة محددت .ويسنتطيع المسنتخدم اختينار (ت ار نع ) إذا مراد عندم تسن يل بياننات
الم موعة.
المؤثرات
المننؤثرات ان حركننات اإلضننافة والخصننم التن تننؤثر فن المبيعننات مو المشننتريات مثننل ضنريبة المبيعننات مو خصننم
اوكازيون .ويمكن تعريف العديد من المؤثرات الستخدامها فيما بعد دون الحا ة إلعنادت إدخالهنا فينتم تعرينف اسنم
المؤثر وقيمت وت ثيرو بالخصم مو باإلضافة ونوع إذا كان قيمنة مو نسنبة وكنذلك تعرينف رقنم الحسناا الخناص بن

مننع مالحظننة من البرنننامي يظهننر مسمسننال األكنواد التن تننم تعريفهننا .ويننتم إدخننال المننؤثر مننن خننالل نافننذت المننؤثرات
حيننن يننتم اختيننار ( دينند ) ثننم يننتم إدخننال كننود المننؤثر واسننم وقيمتن كمننا يننتم إدخننال خصننائص اننذا المننؤثر مثننل
نوع وطري ة حساب .

البنوك
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار إدخننال مك نواد وبيانننات البنننوك الت ن يننتم التعامننل معهننا وذلننك مننن خننالل نافننذت بيانننات
البنننوك حيننن يضننغط المسننتخدم عمننى زر ( دينند ) ثننم يبنندم ف ن إدخننال كننود البنننك واسننم وعنوان ن والمالحظننات،
وكذلك مرقام التميفونات والفاكسات الخاصة بالبنك .وبعد االنتهاع من إدخال بيانات محد البنوك يتم اختينار ( حفنظ
) حين يتم تس يل اذو البيانات ويبدم المستخدم ف إدخال بيانات بنك ديد.واكذا .ويمكن حذف بيانات مي بننك
وذلك باختيار ( حذف ) .كما يمكن استعراض بيانات البنوك الت سبق إدخالها وذلك بالضغط عمى مسهم الحركة

اليمنننى مو اليسننر وكننذلك يمكننن الننذااا إلننى مول بنننك مو آخننر بنننك حسننا الحا ننة .ويمكننن اختيننار ( انت نناع )
لمذااا إلى بنك محدد .ويستطيع المستخدم اختيار (ت ار ع ) إذا مراد عدم تس يل بيانات البنك.
المناطق
ينتم منن خنالل اننذا االختينار إدخنال مكنواد المنناطق وبياناتهنا وذلنك مننن خنالل نافنذت بيانننات المنناطق حينن يضننغط
المسننتخدم عمننى زر ( دينند ) ثننم يبنندم ف ن إدخننال كننود المنط ننة واسننمها ونوعهننا والمالحظننات .وبعنند االنتهنناع مننن
إدخال بيانات محد المناطق يتم اختيار ( حفظ ) حين يتم تس يل اذو البيانات ويبندم المسنتخدم فن إدخنال بياننات
منط ننة ديدت.واكننذا .ويمكننن حننذف بيانننات مي منط ننة وذلننك باختيننار ( ح ننذف ) بشننرط مال يكننون قنند تننم تحدينند
مندوبين لهذو المنط ة .كما يمكن استعراض بيانات المناطق الت سبق إدخالها وذلك بالضغط عمنى مسنهم الحركنة
اليمنننى مو اليسننر وكننذلك يمكننن الننذااا إلننى مول بنننك مو آخننر بنننك حسننا الحا ننة .ويمكننن اختيننار ( انت نناع )

لمننذااا إلننى بن ننك مح نندد .ويسننتطيع المس ننتخدم اختي ننار ( ت ار ننع ) إذا مراد ع نندم تسنن يل بيان ننات البن ننك .ويس ننتطيع
المسننتخدم إدخننال األرصنندت الخاصننة بكننل منط ننة وذلننك بالضننغط عمننى زر (األرصنندت ) حيننن يننؤد ذلننك إلننى فننتل
نافننذت دينندت يننتم مننن خاللهننا إدخننال بيانننات األرصنندت السنناب ة واسننتعراض األرصنندت الحاليننة مننن مبيعننات ومرت ننع

مبيعننات ومتحصننالت مو مشننتريات ومرت ننع مش نتريات ومنندفوعات وف ننا لنننوع المنط ننة .وفننى حالننة اختيننار مرصنندت
شنهرية مننن بياننات المنشن ت يظهنر زر األرصنندت الشنهرية حيننن ينؤد إلننى فنتل نافننذت ديندت يننتم منن خاللهننا إدخننال
بيانات األرصدت الشهرية الساب ة واستعراض األرصدت الحالية.
المندوبين
يتم من خالل اذا االختيار إدخال مكنواد المنندوبين وبيانناتهم مثنل رقنم المنندوا واسنم ونوعن إذا كنان منندوا بينع
مو ش نراع مو مننندوا بيننع وش نراع ف ن نفننس الوقننت وكننذلك رقننم المنط ننة والعن نوان وتنناريخ التعامننل وصننندوق البرينند
والتحميم والس ل الت اري واالسم الت اري والحد األدننى لممبيعنات ونسنبة العمولنة ورقنم التميفنون والفناكس والنتمكس
باإلضافة إلى المالحظات .ويتم ذلك من خالل نافذت بيانات المندوبين حين يضغط المستخدم عمى زر ( ديند )
ثم يبدم ف إدخال بيانات المندوا .وبعد االنتهاع من إدخال بيانات محد المنندوبين ينتم اختينار ( حفنظ ) حينن ينتم

تس ن يل اننذو البيانننات ويبنندم المسننتخدم ف ن إدخننال بيانننات مننندوا دينند واكننذا .ويمكننن حننذف بيانننات مي مننندوا
وذلك باختيار ( حذف ) بشرط مال يكون قدتم تحديد عمالع لهذا المندوا .كما يمكنن اسنتعراض بياننات المنندوبين
الت سبق إدخالها وذلك بالضغط عمى مسهم الحركنة اليمننى مو اليسنر وكنذلك يمكنن النذااا إلنى مول منندوا مو
آخنر مننندوا حسننا الحا ننة .ويمكننن اختيننار ( انت نناع ) لمننذااا إلننى مننندوا محنندد .ويسننتطيع المسننتخدم اختيننار (
ت ار ع ) إذا مراد عدم تس يل بيانات المندوا.

ويستطيع المستخدم إدخال األرصدت الخاصة بكل مندوا وذلك بالضغط عمى زر (األرصدت ) مو
شركات التأمين
يتم من خالل اذا االختيار إدخال مكواد شركات الت مين .وينتم ذلنك منن خنالل نافنذت بياننات شنركات التن مين حينن
يضغط المستخدم عمى زر ( ديند ) ثنم يبندم فن إدخنال كنود الشنركة واسنم الشنركة ومرقنام التميفوننات ورقنم الفناكس

ومي مالحظات مخر  .وبعد االنتهاع من إدخال بيانات محد شركات الت مين يتم اختيار ( حفظ ) حين يتم تس يل
اذو البيانات ويبدم المستخدم ف إدخال بيانات شركة ديدت.واكذا .ويمكن حنذف بياننات مي شنركة وذلنك باختينار
( حذف ) .كما يمكن استعراض بيانات الشركات الت سبق إدخالها وذلنك بالضنغط عمنى مسنهم الحركنة اليمننى مو

اليسر وكذلك يمكن الذااا إلى مول شركة مو آخر شركة حسنا الحا نة .ويمكنن اختينار ( انت ناع ) لمنذااا إلنى
شركة محددت .ويستطيع المستخدم اختيار (ت ار ع ) إذا مراد عدم تس يل بيانات الشركة.
أنواع االعتماد
يتم من خالل انذا االختينار إدخنال مكنواد االعتمنادات .وينتم ذلنك منن خنالل نافنذت مكنواد االعتمنادات حينن يضنغط
المستخدم عمى زر ( ديد ) ثم يبدم ف إدخال كود نوع االعتماد واسم االعتماد ومي مالحظنات خاصنة بن  .وبعند
االنتهنناع مننن إدخننال بيانننات محنند من نواع االعتمننادات يننتم اختيننار ( حفننظ ) حيننن يننتم تس ن يل اننذو البيانننات ويبنندم
المستخدم ف إدخال بياننات اعتمناد ديد.واكنذا .ويمكنن حنذف بياننات مي اعتمناد وذلنك باختينار ( حنذف ) .كمنا
يمكننن اسننتعراض بيانننات االعتمننادات الت ن سننبق إدخالهننا وذلننك بالضننغط عمننى مسننهم الحركننة اليمنننى مو اليسننر
وكذلك يمكن الذااا إلى مول اعتماد مو آخر اعتماد حسا الحا ة .ويمكن اختيار ( انت اع ) لمذااا إلى اعتماد
محدد .ويستطيع المستخدم اختيار (ت ار ع ) إذا مراد عدم تس يل بيانات االعتماد.
مصروفات االعتمادات
ي ننتم م ننن خ ننالل ا ننذا االختين ننار إدخ ننال مكن نواد مص ننروفات االعتم ننادات .وين ننتم ذلن ننك م ننن خ ننالل نافن ننذت مصن ننروفات
االعتمادات حين يضغط المستخدم عمى زر ( ديد ) ثم يبدم ف تحديد كود المصروف واسم وال او منؤثر مم

غير مؤثر ونوع الت ثير ثم يبندم فن اختينار ممينز المصنروف إن كنان مصنروف بننك مو مصنروف مينناع مو مخنر

مو مصننروف مننارك مو مصننروف ض نرائا وكننذلك مي مالحظننات مخننر  .وبعنند االنتهنناع مننن إدخننال بيانننات محنند
المصننروفات يننتم اختيننار ( حفننظ ) حيننن يننتم تس ن يل اننذو البيانننات ويبنندم المسننتخدم ف ن إدخننال بيانننات مصننروف
ديد.واك ن ننذا .ويمك ن ننن ح ن ننذف بيان ن ننات مي مص ن ننروف وذل ن ننك باختي ن ننار (ح ن ننذف ) .كم ن ننا يمك ن ننن اس ن ننتعراض بيان ن ننات
المصروفات الت سبق إدخالها وذلك بالضغط عمى مسهم الحركة اليمنى مو اليسر وكذلك يمكن الذااا إلى مول

مصننروف مو آخننر مصننروف حسننا الحا ننة .ويمكننن اختيننار( انت نناع ) لمننذااا إلننى مصننروف محنندد .ويسننتطيع
المستخدم اختيار ( ت ار ع ) إذا مراد عدم تس يل بيانات المصروف.
أوامر الشراء
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار إدخننال موامننر الش نراع الصننادرت لممننوردين لتورينند كميننات مننن مصننناف محننددت ب سننعار
محددت حين يضنغط المسنتخدم عمنى زر ( ديند) ثنم يبندم فن إدخنال رقنم ممنر الشنراع والتناريخ ورقنم المنورد واسنم

والعممة وسعر التحويل والتحميم  .ويتم إدخال األصناف الخاصة بهذا األمر من خالل ال دول الموضل حين يتم

ضننغط المؤشننر فننوق ال نندول فيننتم تنشننيط الننزر (إضننافة سننطر) والننزر (حننذف سننطر ) في ننوم المسننتخدم باختيننار (
إضافة سطر ) حين يؤد ذلنك إلنى ظهنور سنطر خنال فن ال ندول ينتم منن خاللن إدخنال مخنزن الصننف وكنود
الصنف واسم الصنف والوحدت والكمية والسنعر .ويمكنن إضنافة مي عندد منن السنطور إلنى ال ندول بننفس الطري نة.

كما يمكن حذف مي سطر من ال دول وذلك باختينار انذا السنطر ثنم الضنغط عمنى النزر ( حنذف سنطر ) .وبعند
االنتهاع من إدخال بيانات محد موامر الشنراع ينتم اختينار ( حفنظ ) حينن ينتم تسن يل انذو البياننات ويبندم المسنتخدم
ف إدخال بيانات ممر شراع ديد.واكذا .ويمكن حذف بيانات مي ممر شراع وذلك باختينار ( حنذف ) بشنرط عندم
إدخال مذونات عمى اذا األمر..
المشتريات الخارجية
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار إدخنناال حركننات المشننتريات الخار يننة والت ن ت نرتبط باعتمنناد مسننتندي .حيننن يضننغط
المسننتخدم عمننى زر ( دينند) ثننم يبنندم فن إدخننال رقننم الحركننة والتنناريخ ورقننم إذن الشننحن ورقننم ممننر االعتمنناد وتنناريخ
االعتم نناد ورق ننم الدفع ننة وك ننود الم ننورد واس ننم والعمم ننة وس ننعر التحوي ننل والك ننود التحميمن ن ون ننوع ال نندفع .وي ننتم إدخ ننال
األصناف الخاصة بهذا اإلذن من خالل ال دول الموضل حين يتم ضغط المؤشر فوق ال دول فينتم تنشنيط النزر

(إضننافة سننطر) والننزر ( حننذف سننطر ) في ننوم المسننتخدم باختيننار (إضننافة سننطر ) حيننن يننؤد ذلننك إلننى ظهننور
سطر خال ف ال دول يتم من خالل إدخال كود الصنف واسم الصنف والوحدت والكمية والسعر واختيار المنؤثرات
وتحدينند قيمتهننا ( وذلننك وف ننا الختيننار المسننتخدم ف ن بيانننات المنش ن ت ).ويمكننن إضننافة مي عنندد مننن السننطور إلننى
ال دول بنفس الطري ة .كما يمكن حذف مي سطر من ال دول وذلك باختيار اذا السطر ثنم الضنغط عمنى النزر (
حذف سطر).
المشتريات
يتم من خنالل انذا االختينار ت هينز مذوننات اسنتالم األصنناف طب نا لفنواتير المشنتريات النواردت منن المنوردين والتن
تعد الو

الم ابنل إلذن اإلضنافة فن نظنام المخنازن حينن ي نوم النظنام بينشناع إذن اإلضنافة عمن المخنازن تم ائينا

دون الحا ة لتكرار إدخال مرت مخر  .ويتم إدخال اذو البياننات منن خنالل نافنذت مذوننات المشنتريات حينن يضنغط
المستخدم عمى زر ( ديد ) ثنم يبندم فن إدخنال رقنم الحركنة والتناريخ ورقنم المنورد واسنم ورقنم إذن االسنتالم ورقنم
المخزن ورقم ممر الشراع والعممة وسعر التحويل ونوع الحركنة إذا كاننت مشنتريات مو مرت نع مشنتريات وننوع الندفع
إذا ك ننان ن ن ندا مو آ ننال مو مختمط ننا .وي ننتم إدخ ننال األص ننناف المطم ننوا اس ننتالمها به ننذا اإلذن م ننن خ ننالل ال نندول
الموضننل حيننن يننتم ضننغط المؤشننر فننوق ال نندول فيننتم تنشننيط الزر(إضننافة سننطر) والننزر ( حننذف سننطر ) في ننوم
المستخدم باختيار ( إضافة سطر ) حين يؤد ذلك إلى ظهور سطر خال ف ال دول يتم من خالل إدخال كنود

الصنف واسم الصنف والكمية والسعر واختيار المؤثرات وتحديد قيمتها ( وذلك وف ا الختيار المسنتخدم فن بياننات
المنش ت ) وتاريخ الصالحية ويمكن إضافة مي عدد من السطور إلى ال دول بنفس الطري نة .كمنا يمكنن حنذف مي
سننطر مننن ال نندول وذلننك باختيننار اننذا السننطر ثننم الضننغط عمنى الننزر ( حننذف سننطر ) .وبعنند االنتهنناع مننن إدخننال
بيانات محد الحركات يتم اختيار ( حفظ ) حين يتم تس يل اذو البيانات ويبدم المسنتخدم فن إدخنال بياننات حركنة
ديدت.واكذا.

الحركة المالية
الحركة المالية
تحصيل الشيكات والكمبياالت
تخصيص الحركة المالية
تحصيل الشيكات آليا
الحركة المالية
يتم من خالل اذا االختيار إدخال بيانات الحركات المالية سنواع كاننت متحصنالت مو مندفوعات وبكافنة منواعهنا (
ن دا  -شيك  -كمبيالة  -خصم  -إضافة ..الخ ) .ويتم إدخال اذو البيانات من خالل نافذت الحركة المالية حين
يضننغط المسننتخدم عمننى زر ( دينند ) ثننم يبنندم ف ن إدخننال رقننم الحركننة والتنناريخ والت ن ثير إذا كننان متحصننالت مو
منندفوعات ونننوع الحركننة إذا كننان ن نندا مو شننيكا مو كمبيالننة مو خصننم مو إضننافة ونننوع المتعامننل إذا كننان عمننيال مو

موردا مو عميال وموردا ف نفس الوقت وكنود المتعامنل واسنم ورقنم المنندوا واسنم ورقنم اإليصنال ورقنم الحافظنة
والعممة وسعر التحويل ومبمن الحركنة وقيمنة اإلضنافة مو الخصنم .وبعند االنتهناع منن إدخنال بياننات محند الحركنات
يتم اختيار ( حفظ ) حين يتم تس يل اذو البيانات ويبدم المستخدم ف إدخال بيانات حركة ديدت.واكذا.
تحصيل الشيكات والكمبياالت
يتم من خالل اذا االختيار متابعة موقف الشيكات والكمبياالت .حين يضغط المستخدم عمى زر ( ديد ) ثم يبندم
ف إدخال رقم الحركة المالية وحالة التحصيل وتاريخ التعديل وتعديل حالنة التحصنيل ( محصنل مباشنرت  -إرسنال
لمبنننك  -تحصننيل بنننك -مرتنند  -مرت ننع ) .وبعنند االنتهنناع مننن إدخننال بيانننات محنند الحركننات يننتم اختيننار ( حفننظ )
حيننن يننتم تسن يل اننذو البيانننات ويبنندم المسننتخدم فن إدخننال بيانننات حركننة ديدت.واكننذا .ويمكننن حننذف بيانننات مي
حركة وذلك باختيار (حذف ) .كما يمكن استعراض بيانات الحركات الت سبق إدخالها وذلك بالضغط عمى مسهم

الحركننة اليمنننى مو اليسننر وكننذلك يمكننن الننذااا إلننى مول حركننة مو آخننر حركننة حسننا الحا ننة .ويمكننن اختيننار(
انت اع ) لمذااا إلى حركة محددت .ويستطيع المستخدم اختيار (ت ار ع ) إذا مراد عدم تس يل بيانات الحركة.
تخصيص الحركة المالية
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار تخصننيص المبننال المحصننمة والمدفوعننة عمننى ف نواتير محننددت بحيننن يظهننر فيمننا بعنند
موقف كل فاتورت ( بيع مو شراع ) من عممية التحصيل مو السداد .حين يختار المستخدم الحركة المالية.
ويتم إدخال بيانات التخصيص من خالل ال دول الموضل حين يتم ضغط المؤشر فوق ال دول فيتم تنشيط الزر
( إضننافة سننطر )والننزر ( حننذف سننطر ) في ننوم المسننتخدم باختيننار ( إضننافة سننطر ) حيننن يننؤد ذلننك إلننى ظهننور
سننطر خننال ف ن ال نندول يننتممن خالل ن إدخننال نننوع ورقننم الفنناتورت وقيمننة ال ننزع المخصننص مننن المبم ن عمننى اننذو
الفاتورت .ويمكن إضافة إي عدد من السطور إلى ال دول بنفس الطري ة بشرط مال تت اوز قيمة المخصصات قيمة

الحركننة الماليننة .كمننا يمكننن حننذف مي سننطر مننن ال نندول وذلننك باختيننار اننذا السننطر ثننم الضننغط عمننى الزر(حننذف
سننطر).وبعد االنتهنناع مننن ال نندول يعننرض البرنننامي المبمن وا مننال المخصننص .وبعنند االنتهنناع مننن إدخننال بيانننات
محنند الحركننات يننتم اختيننار ( حفننظ ) حيننن يننتم تس ن يل اننذو البيانننات ويب نندم المسننتخدم ف ن إدخ ننال بيانننات حركننة
ديدت.واكذا

ترحيل قيود اليومية
يتم من خالل انذا االختينار ترحينل قينود اليومينة التن تمنت منن خنالل اليومينة العامنة إلنى دلينل الحسنابات وتوزينع
اننذو ال يننود عمننى م اركننز التكمفننة ف ن حالننة اسننتخدام م اركننز التكمفننة .وتعنننى عمميننة الترحيننل الت ن ثير عمننى الحسننابات
المختمفننة فن دليننل الحسننابات مننن واقننع ال ننيم المسن مة ف ن قيننود اليوميننة وذلننك كخطننوت مولننى لعمميننة إعننداد منوازين
الم ار عة الت سيتم شرحها بالتفصيل.مما عممية التوزيع فتعنى الت ثير عمى دليل مراكز التكمفنة بنال يم المنذكورت فن
ال يود ممام كل مركز ف حالنة اسنتخدام انذو الخاصنية .حينن يختنار المسنتخدم ال ينود المطمنوا ترحيمهنا باسنتخدام

الح ول من مسمسنل إلنى مسمسنل ومنن قيند إلنى قيند واكنذا .ويمكنن لممسنتخدم اختينار مينع مننواع ال ينود مو بعنض
منها من خالل نوع اليومية ثم الضغط عمى زر ( بدع الترحيل ).ويمكن لممستخدم الضغط عمى مفتاو االختيار (
إلغاع الترحيل ) إللغاع ت ثير ال يود عمى دليل الحسابات وعمى دليل مراكز التكمفة ميضا.
إلغاء الترحيل لليومية
يننتم مننن خننالل اننذا االختيننار إلغنناع الترحيننل لميوميننة والغنناع ت ن ثير مي حرك ن ماليننة مو مشننتريات مو مبيعننات عم ن
برنامي الحسابات .حين تظهر نافذت يتم من خاللها تحديد الحركات المطمنوا إلغناع ترحيمهنا وذلنك منن تناريخ إلنى
تاريخ ومن متعامل إلى متعامل ومن حركنة إلنى حركنة كمنا ينتم تحديند ننوع الحركنة (مبيعنات – مشنتريات – حركنة
مالية) ثم يتم اختيار (موافق).

نظام المحاسبة اآللي لنشاط .....
االعتمادات المستندية
قائمة االعتمادات المستندية
منوع االعتمادات
مكواد مصروفات االعتمادات
بيانات االعتماد دفعة
االعتمادات المستندية  /دفعات
مصروفات االعتمادات المستندية
ت ديد االعتمادات المستندية
المنفذ من موامر االعتماد

أنوع االعتمادات
ويتم اختياراا منن قائمنة مكنواد مساسنية وينتم فيهنا تسن يل كنود ننوع االعتمناد واسنم ومي مالحظنات ثنم ينتم اختينار(
حفننظ) ،واذا مراد المسننتخدم إدخننال نننوع دينند مننن من نواع االعتمننادات فمننا عمي ن إال من ين ننر زر( دينند) ويبنندم ف ن
تس يل نفس الخطوات الساب ة.
أكواد مصروفات االعتمادات:
ويتم فيها تس يل كود المصروف واسم المصروف وننوع التن ثير (منؤثر – غينر منؤثر) وينتم اختينار ممينز الصنرف
(بنك – ضرائا – مخر ) ثم يتم كتابة مي مالحظات يرااا المستخدم ثم يتم اختيار(حفظ).
بيانات االعتماد دفعة
يننتم اختياراننا مننن قائمننة اعتمننادات مسننتندية حيننن يننتم تسن يل رقننم االعتمنناد وتنناريخ فننتل االعتمنناد وبنندع التورينند ثننم
تنناريخ انتهنناع الصننالحية ثننم نننوع االعتمنناد وكننود المننورد واسننم ورقننم ممننر الش نراع والعممننة وسننعر التحويننل والسننعر
ال مرك ثم يتم تو ي المؤشر إلى دول التس يل وبالن ر عمي ينشط زر إضافة سطر ويس ل في كنود الصننف

واسم والكمية والسعر ونسبة الخدمات والبند ال مرك وبالتنال تظهنر قيمنة الخندمات وقيمنة ال منرك ثنم ينتم عمنل
حفظ ثم يتم بعد ذلك تس يل مصروفات االعتماد بالن ر عمى مصروفات حين تظهر شاشة مصروفات اعتمادات
مسنتندية ويظهننر فيهنا رقننم االعتمنناد ورقنم الدفعننة ونننوع التوريند (واننو دفعننة) ويبندم فن تسن يل تنواريخ االعتمنناد مثننل
تاريخ فتل االعتماد وتاريخ بدع التوريد وتاريخ انتهاع الصالحية نوع االعتماد وكود المورد واسم ورقنم ممنر الشنراع

ونوع العممة والسعر ال مرك .
وبتو ي المؤشر إلى دول التس يل يتم ن رو فينشط زر إضافة سطر وبن رو يظهر سطر ف معمى ال دول يس ل
في كود واسم المصنروف وذلنك منن خنالل اسنتخدام العنارض ثنم ال يمنة ثنم العممنة وسنعر التحوينل وال يمنة المحولنة
ورقنم المسننتند وتاريخن  ،ثننم ينتم كتابننة تعننديل ثنم خروه.بعنند ذلنك يننتم تسن يل شنروط النندفع والشنحن بن ننر زر شننروط
الندفع حينن تظهننر شاشنة شنروط النندفع والشنحن وتظهنر مكتننوا فيهنا رقنم االعتمنناد ورقنم الدفعنة واسننم المنورد ونننوع

االعتمنناد وطمننا الشنراع وتنناريخ ممننر الش نراع ،ثننم يننتم تسن يل نننوع البضنناعة.ويتم اختيننار شننركة التن مين مننن ال ائمننة
المنسدلة واو ما تم تكويدو من قبل فن شنركات التن مين فن قائمنة مكنواد مساسنية  /شنركات التن مين ثنم ينتم تسن يل
نسبة الغطاع الن دي لهذا االعتماد وقيمة العطاع الن دي تظهر آليا .ثم يتم اختيار نوع التسهيل بنك مو منورد ثنم ينتم

كتابننة منندت التسننهيل باأليننام ثننم يننتم كتابننة بوليصننة الت ن مين وتنناريخ البوليصننة ويننتم تس ن يل البنننك المسننتورد والبنننك
المرسل.
ثم يتم كتابة النسبة المئوية لالعتماد عند الفتل وكذلك عند استالم المستندات فتظهنر آلينا .النسنبة المئوينة ثنم تناريخ

الشننحن واننى عبننارت عننن النسننبة(المئوية) عننند الفننتل ي النسننبة(المئوية) عننند اسننتالم المسننتندات –  ،%133ثننم يننتم

اختيار نوع الشحن بر مو بحري مو و وتترك خاننة ال يمنة المسنددت وننوع التوريند ثنم ينتم تسن يل شنروط الشنحن
ومي شروط مخر و بعد ذلك يتم عمل حفظ .ومن الممكن من يندخل مصنروفات االعتمنادات المسنتندية فن داخنل
شاشة شروط الدفع والشحن بن ر المصروفات مو كما سبق ف الشاشة الرئيسية – االعتمادات المستندية  /دفعة.

االعتمادات المستندية  /دفعات
مننن قائمننة اعتمننادات مسننتندية يننتم اختيننار اعتمننادات مسننتندية دفعننات ويننتم فيهننا تسن يل رقننم االعتمنناد ورقننم الدفعننة
وتنواريخ االعتمننادات ،فننتل االعتمنناد ،بنندع التورينند ،انتهنناع الصننالحية ثننم يننتم تس ن يل نننوع االعتمنناد ،وكننود المننورد
ومسننم مننن خننالل العننارض ورقننم ممننر الشنراع والعممننة المسننتخدمة وسننعر التحويننل لهننذو العممننة إلننى العممننة المحميننة
والسنعر ال مركن ثننم ينتم تو ين المؤشننر إلنى نندول التسن يل وينتم تنشننيط زر إضنافة سنطر واختيننار كنود الصنننف

ومسم من خالل العارض وكمية االعتماد والسعر ونسبة الخدمات ونسبة البند ال مرك ويتم كتابة قيمة الخندمات
وقيمة ال مرك آليا .والمصروفات الشرائية ثنم ينتم اختينار حفظ.وبعنداا ينشنط زر شنروط الندفع والشنحن ويظهنر فن

اذو الشاشة الفرعية رقم االعتماد ورقم الدفعة ونوع االعتماد واسم المورد وطما الشراع وتاريخ األمر .ثم يتم كتابة
نوع البضاعة ونسبة الغطاع الن دي فيتم بذلك حساا قيمة العطاع الن دي ثم يتم اختيار نوع العميل ومندت التسنهيل

باأليام ثم يتم اختيار شركة الت مين ورقم بوليصة الت مين وتاريخها والبنك المسنتورد والبننك المرسنل والنسنبة المئوينة
عند الفتل والنسبة المئوية عند استالم المستندات.
ممحوظة :م موعة النسبة عند استالم المستند وعند استالم ممر الفتل ي ا من تكون مقل من نسبة الغطاع الن ندي
وتدره آليا .النسبة المئوية من تاريخ الشحن.

واى عبارت عن م موع النسبة المئوية عند الفتل ي النسبة المئوية عند استالم المستندات % 133-ثم ينتم اختينار

نننوع الشننحن بحننري مم ننو مم بننر وتتننرك ال يمننة المسننددت وتظهننر نننوع التورينند دفعننات وذلننك لالختيننار المسننبق إذا
كان نوع االعتماد دفعات.
ثننم يننتم كتابننة شننروط الشننحن ومي شننروط مخننر ثننم يننتم اختيننار تعننديل فيننتم تس ن يل المصننروفات مننن خننالل اننذو
الشاش ننة بن ن ننر زر المص ننرفات مو بن ننالر وع لمشاش ننة الرئيسن ننية (شاش ننة االعتمن ننادات المس ننتندية  /دفعن ننات) لتس ن ن يل
المصروفات ويتم في اآلت :
يظهننر آلينا .رقننم االعتمنناد ورقننم الدفعننة ونننوع التورينند ودفعننات وتنواريخ االعتمنناد ونننوع االعتمنناد وكننود المننورد واسننم

وممر الشراع والعممة المستخدمة ف الدفعة وسعر العممة وكود المورد واسم والعممة المسنتخدمة فن الدفعنة وسنعر
العممة والسعر ال مرك ثم يتم تو ي المؤشنر إلنى ندول التسن يل لينتم ن نرو حينن فينشنط زر إضنافة سنطر حينن

يننتم تس ن ل كننود المصننروف واسننم وقيمننة المصننروف والعممننة ويظهننر آلي نا .سننعر التحويننل وال يمننة المحولننة ورقننم
المستند ويتم كتابت وتاريخ ميضا ثم يتم كتابة تعديل.

مصروفات االعتمادات المستندية:
وينتم ذلنك باختيننار مصنروفات االعتمننادات منن قائمننة اعتمنادات مسنتندية ،واننناك ثنالن طننرق لتسن يل مصننروفات
االعتمادات المستندية:
-1من شاشة إدخال بيانات االعتمادات حين يتم ن ر مي ونة المصروفات ويتم التس يل.
-2من خالل شاشة بيانات االعتمادات ثم شاشة شروط الدفع ثم مي ونة المصروفات.
-3مننن خننالل شاشننة رئيسننية مننن قائمننة اعتمننادات مسننتندية ثننم يننتم اختيننار مصننروفات االعتمنناد ويننتم فيهننا تسن يل
مصروفات االعتمادات كما سبق.

تجديد االعتمادات المستندية
من قائمة االعتمادات المستندية يتم اختيار ت ديدات االعتمادات فتظهر شاشنة ت ديند االعتمنادات المسنتندية وينتم
فيها اختيار رقم االعتماد المطموا ت ديدو منن خنالل مسنهم التحنرك فيظهنر فيهنا رقنم شنركة التن مين ورقنم االعتمناد
ورقم الدفعة وتواريخ االعتماد وبدع التوريد وانتهاع الصالحية ونوع االعتماد وننوع البضناعة واسنم المنورد ورقنم ممنر
الشراع وتاريخ وشركة الت مين وبوليصة الت مين وتاريخها ثم يتم تو ي المؤشر إلى ال ندول وينتم ن نرو حينن ينشنط
زر إضننافة سننطر ،وبعنند إضننافة سننطر دينند يس ن ل في ن رقننم الت دينند والت دينند حتننى تنناريخ (منندت س نريان الت دينند)

وي ا من يكون مكبر من تاريخ انتهاع االعتماد ثم كتابة قيمة الت ديدات وبيان الت ديدات ثم يتم عمل تعديل.
المنفذ من أوامر االعتماد
واى شاشة استعراضية يتم فيها استعراض الكميات المنفذت من االعتمادات المستندية وشنروط الندفع والمصنروفات
ويالحظ عدم و ود زر حفظ مو تعديل ألنها شاشة لالستعراض ف ط.
المشتريات الخارجية
ويننتم اختياراننا مننن قائمننة حركننات يوميننة  /مذونننات – المشننتريات الخار يننة ،ويننتم فيهننا تس ن يل رقننم الحركننة وتنناريخ
الحركننة وتنناريخ الحركننة ورقننم إذن الشننحن ورقننم ممننر االعتمنناد وتنناريخ االعتمنناد ورقننم الدفعننة ونننوع النندفع والعممننة
المستخدمة ف الشراع وسعر التحويل والرقم التحميم ثنم ينتم تو ين المؤشنر إلنى ندول التسن يل وبنالن ر عمين ينتم
تنشيط زر إضافة سطر فيتم ن رو ويبدم المستخدم ف تس يل اسم المخزن عن طريق قائمة منسدلة تعديالت وكنود

الصنننف واسننم عننن طريننق العننارض وكننود الوحنندت واسننم الوحنندت وكميننة الش نراع والسننعر ويننتم حسنناا إ مننال قيمننة
البيان ثم يتم عمل حفظ.
واذا مراد المستخدم تس يل مشتريات مخر من صنف مخر مو ف مخزن آخر فيتم ن ر زر إضافة سطر ويبدم ف
تس يل البيانات واذا مرادت الت ار ع فيتم عن تس يل البيانات فيتم اختيار ت ار ع ويمكن الطابعة عن طرينق اختينار
طباعة وكذلك يستطيع المستخدم حذف عن طريق االختيار حذف.
كننذلك يمكننن اسننتعراض ميننع الحركننات عننن طريننق األسننهم حيننن يسننتطع الننذااا إلننى مول حركننة عننن طريننق
ويسننتطيع الننذااا إلننى مخننر حركننة عننن طريننق السننهم ق وكننذلك الحركننة السنناب ة عننن طريننق السننهم

وكننذلك

الحركة التالية عن طريق السهم قق.
وكننذلك إذا مراد تس ن يل مننؤثرات لهننذو الحركننة فيننتم ن ننر زر المننؤثرات حيننن تظهننر شاشننة فرعيننة يننتم فيهننا تس ن يل
المتعامل ورقم والمنط ة والمندوا ثم يتم تو ي المؤشر إلى دول التس يل فيتم ضغط زر إضافة سطر وبالن ر
عمي يتم إضافة سطر ثنم يبندم المسنتخدم فن اختينار اسنم المنؤثر وننوع التن ثير وينتم حسناا ال يمنة آلينا .ثنم ينتم فنتل

العارض الختيار رقم الحساا المطموا الت ثير في  ،واذا مراد المستخدم اختيار مؤثرات مخر فيتم بنفس الخطوات
الساب ة .ثم يتم عمل حفظ وعنداا ينشط زر (مرقام الحسابات ومراكز التكمفة).
ومننن خاللهننا يننتم توزيننع مبمن الحركننة عمننى م اركننز التكمفننة ومننن الممكننن ميضنا .توزيعهننا عمننى الحسننابات مننن خننالل
الشاشة الساب ة عن طريق زر (الحسابات) ،وكالاما يؤد إلى نفس النتي ة.

وبن ننر مي منهمننا ( زر الحسننابات ف ن شاشننة مشننتريات خار يننة مو زر مرقننام الحسننابات وم اركننز التكمفننة) فتظهننر
الشاشنة التالينة وانى شاشنة مرقنام حسنابات الحركنة وم اركنز التكمفنة وينتم فيهنا تسن يل حسنابات الحركنة مثنل حسنناا
المتعامل ،حساا المندوا ،حساا مؤثرات اإلضافة ،حساا مؤثرات الخصم ،حساا الن دية ،حساا الحركة.

ويتم كتابة مالحظات ثم يتم التوزيع عمى مراكز التكمفنة وذلنك بتو ين المؤشنر إلنى ندول التسن يل ثنم ن نرو فينشنط
زر إ ضافة سطر وبالن ر عمي يتم تس ل رقم المركز من خالل العارض الذي سوف يتم توزيع المصروفات عمي ،
ثم يتم كتابة رقم المركنز واسنم ثنم ينتم كتابنة ال يمنة وي نا من تتسناو ال يمنة (إ منال توزينع حسناا الحركنة) منع
ال يمة الموزعة عمى المراكز مو مركز واحد ف ط حسا رغبة المستخدم ثم يتم عمل حفظ ثم الخروه.
شركات التأمين
يتم من خالل اذا االختيار إدخال مكواد شركات الت مين .وينتم ذلنك منن خنالل نافنذت بياننات شنركات التن مين حينن
يضغط المستخدم عمى زر ( ديند ) ثنم يبندم فن إدخنال كنود الشنركة واسنم الشنركة ومرقنام التميفوننات ورقنم الفناكس

ومي مالحظات مخر  .وبعد االنتهاع من إدخال بيانات محد شركات الت مين يتم اختيار ( حفظ ) حين يتم تس يل
اذو البيانات ويبدم المستخدم ف إدخال بيانات شركة ديدت.واكذا .ويمكن حنذف بياننات مي شنركة وذلنك باختينار
( حذف ) .كما يمكن استعراض بيانات الشركات الت سبق إدخالها وذلنك بالضنغط عمنى مسنهم الحركنة اليمننى مو
اليسر وكذلك يمكن الذااا إلى مول شركة مو آخر شركة حسنا الحا نة .ويمكنن اختينار ( انت ناع ) لمنذااا إلنى
شركة محددت .ويستطيع المستخدم اختيار (ت ار ع ) إذا مراد عدم تس يل بيانات الشركة.

