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 مقدمة 
التفاصيل وذلك ألن نما سوفت تدعم الكثير من   من  تقدم شركة نماسوفت نظام عمالق لمتابعة المخزون والمخازن يتضمن كم ضخم

األنظمة األخرى مثل المبيعات والمشتريات والمقاوالت والتصنيع ونقاط البيع والمستشفيات ومراكز الخدمة، وقد يتطلب كل موديول  

، وبعض بالصنفالخاصة  مواصفات خاصة لبعض األصناف فاألصناف التصنيعية مثال  قد يتطلب الصنف معلومات تخطيط اإلنتاج  

 األصناف تتطلب تحديد األرقام المسلسلة بينما البعض اآلخر يتطلب تعريف النظام بمعلومات الصالحية، وغير ذلك.

 ينقسم هذا الكتاب إلى أقسام رئيسية وهي كالتالي: 

 :التعامل مع األصناف والمخازن للتعرف على بعض المفاهيم التي ينبغي اإلحاطة بها قبل التعرف على كيفية    مفاهيم أساسية

 .، وغير ذلكوحركات المخزون

   المخزون.موديول  ومستندات  نوافذ وإجراءات  لبالشرح  من خالل هذا الجزء، يتم التعرض    :المخازننوافذ وإجراءات نظام 

   إجراءات المخازن ح  رلش   اتم تخصيص جدول بذيل المستند إلدراج الفيديوهات التي تم تسجيله  :المخازن إجراءات  شروحات

 .المختلفة
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 مفاهيم أساسية  – نوالمخز
 . المخازن نظام فيما يلي سنتناول بعض المفاهيم األساسية التي يجب اإلحاطة بها قبل استخدام

 ( SUPPLY CHAINإدارة التوزيع )
نظام المخزون ونظام المبيعات ونظام  نظمة التي تتعامل مع األصناف بطريقة مباشرة وهي  ربعة أبإدارة التوزيع هي األالمقصود  

ونظام  التصنيع  نظام  مثل  األصناف  مع  تتعامل  أن  يمكن  األخرى  األنظمة  بعض  توجد  المستندية.  االعتمادات  ونظام  المشتريات 

( خاص Supply Chainارة التوزيع. وبذلك يوفر النظام ملفا  خاصا  بإعدادات إدارة التوزيع )المقاوالت ولكنها ال تعتبر أحد أنظمة إد

 بهذه األنظمة األربعة فقط. 

 نظام المخزون
المعني بصفة مباشرة بكل ما يتعلق باألصناف والمخازن والمواقع   التوزيع فهو  إدارة  النظام األساسي بأنظمة  المخزون هو  نظام 

ف األصناف ووحداتها وأقسامها وأوصافها باإلضافة لعمليات الجرد  يتعامل بها بصورة مباشرة. فمن خالله يتم تعروالمستندات التي ت

بالتوريد   الخاصة  المباشرة  للمستندات  باإلضافة  ذلك.  وغير  والمواقع  المخازن  تعريف  يتم  كما  والمناقصات،  والجودة  والتجميع 

 ميع ما يتعلق باألصناف والمخازن والمواقع من خالل التالي: باختصار يتم التحكم في ج والصرف والتحويل.

 نظام )موديول( المخزون الرئيسي 

 .الخيارات الموجودة بإعدادات إدارة التوزيع 

   الخيارات الخاصة بتوجيهات المستندات، كما سنرى الحقا 

 الصنف
يوفر نظام   .األصناف باختالف طبيعتها من صنف آلخرمن خالل ملف الصنف الرئيسي يمكن للمستخدم تعريف عدد ال نهائي من  

نما كما هائال  من المعلومات التي يمكن تغطيتها لكل صنف سواء من ناحية مواصفات الصنف أو وحداته أو اإلعدادات الخاصة بهذا  

 الصنف وغير ذلك. سنتعرض بالشرح لجميع هذه المواصفات واإلعدادات عند التعرض لنظام الصنف الرئيسي.

 أكواد الصنف 
يوفر النظام من خالل ملف الصنف الرئيسي عدة أكواد لكل صنف يمكن استخدام أي منهم بمستندات النظام حيث يمكن تعريف كودين 

ومن    خاص لكل عميل أو موردكود  ة الرئيسية كما يمكن تعريف عدد النهائي من األكواد من خالل تعريف  للصنف من خالل النافذ

 ثم استخدامهم بفواتير المبيعات والمشتريات. 

 وحدات الصنف 
يسمح النظام بتعريف عدد النهائي من الوحدات على مستوى كل صنف حيث يسمح النظام ومن خالل ملف خاص بالوحدات بتعريف 

لكل من هذه الوحدات د النهائي من الوحدات ثم استخدام أي منهم ألي من األصناف المعرفة شريطة تحديد معامالت التحويل  عد

، ويمكن للمستخدم التعرف على رصيد كميات أي بحيث يمكن استخدام أي منهم بمستندات المخزون مثل التوريد والصرف والتحويل

 مختلفة. من أصناف المخزون بأي من الوحدات ال
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 أنواع الصنف 
 أنواع رئيسية للصنف وهي كالتالي: ثالثةيسمح النظام بتعريف 

 :وهو النوع التلقائي ويمثل أغلب أنواع األصناف.  مخزني 

 :كالتوصيل والصيانة مثال . وهو الصنف الغير ملموس والذي يعبر عن خدمة محددة   خدمي 

 :نماسوفت.  نظامدعمه  يصنف الذي يتم تجميعه من عدة أصناف مخزنية عن طريق نظام التجميع الذي  لوهو ا  صنف مجمع 

 أقسام وفئات وتصنيفات الصنف
أولوية عظيمة لتصنيف الصنف حيث يوفر عشرة ملفات لتصنيفات األصناف، يمكن تعريف عدد النهائي من يعطي نظام نماسوفت  

باإلضافة لملف خاص بقسم الصنف وآخر بموديل مسة مستويات لفئات الصنف المختلفة  وختصنيفات الصنف لكل ملف تصنيف منهم  

سام ساعد في عملية فرز األصناف وإطالق التقارير الخاصة بأقالملفات التصنيفية تهذا     الصنف وأخيرا  قسم خاص بماركة الصنف.

 لية لألصناف. الصنف باإلضافة إلى إمكانية استخدامها في التكويد اآللي والتسمية اآل

 https://youtu.be/CpwgTTYOcKcأنظر الفيديو  

 مواصفات الصنف
من خالل ملف الصنف الرئيسي وفي بداية التعامل مع النظام مع إدخال األصناف، يوفر النظام كما  هائال  من المواصفات التي يمكن 

 ، فيما يلي نتعرض بإيجاز ألهم المواصفات التي يمكن تسجيلها لكل صنف:تحديدها لكل صنف

 ارتفاعه، كثافته... الخ.  ،عرضه ،وزنه ،مثل طول الصنف :طبيعية مواصفات 

  :تحديد ما إذا كان الصنف يتضمن معلومات صالحية وشحنات أم ال.مواصفات الصالحية 

   :لنظام بتعريف ومتابعة األصناف ذات األرقام المسلسلة حيث يمكن تعريف رقم مسلسل يسمح امعلومات األرقام المسلسلة

 أو رقمين مسلسلين باإلضافة لكود ضمان بمستندات النظام وذلك عند تعريف الصنف بأن له هذه الطبيعة. 

   :النظام  مواصفات أنواع الصنف الواحد من األصناف  لكل صنف  وصناديق    بتعريف ألوان ومقاسات وإصداراتيسمح 

المعرفة، ومن ثم يمكن إدخال كافة هذه األنواع لألصناف المدخلة مع تعريف الكمية الخاصة بأي منهم في بداية التعامل مع 

النظام، كما يسمح نما من خالل إعدادات النظام بمتابعة الكميات والتكاليف الخاصة بأي من هذه األنواع )المقاس، اللون،  

 اإلصدار(. 

 للبيع أو الشراء أو االستبدال أو ستندات:  معلومات الم على مستوى كل صنف يمكن تحديد ما إذا كان هذا الصنف قابل 

 التصنيع.

 :بالتخطيط وذلك بالنسبة لألصناف المصنعة مثل فترة التصنيع وغير  يمكن تحديد المعلومات الخاصة    معلومات التخطيط

 ذلك.

 أبعاد الصنف 
× العرض( أو ثالثيا  مثل عاد بحيث يكون بعد الصنف أحاديا  )مثل الطول( أو ثنائيا  مثل )الطول  يسمح النظام بتعريف أصناف ذات أب

)الطول × العرض × االرتفاع(. من خالل ملف الصنف الرئيسي يمكن تحديد الصنف على أنه صنف ذو أبعاد وتحديد نوع األبعاد  

( متر 4×    3×    2تندات إدارة التوزيع كأن يتم إدخال الصنف باألبعاد ))أحادي، ثنائي، ثالثي( ومن ثم يمكن إدخال قيم األبعاد بمس

 متر مكعب.  24مكعب، أي بكمية تساوي 
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 األبعاد القياسية
( مثال  لألصناف ذات البعدين، ليقوم  8×    4،    6×    5،    3×    2يسمح النظام من خالل ملف "أبعاد قياسية" بتعريف أبعاد قياسية مثل )

على مستوى كل صنف من   ةد قياسيابعأبملف الصنف الرئيسي حيث يمكن تعريف  سجالت هذا الملف  المستخدم باستحضار أحد  

 من  الخاص بالصنف بدال   ةالقياسي أحد هذ األبعادأصناف المخزون، ومن ثم القيام باستخدام آلية البحث بمستندات النظام الستحضار 

 األبعاد يدويا  من خالل مستندات النظام. إدراج

 الصيغة الحسابية
الصيغة الحسابية هي مصطلح مشابه لمصطلح )أبعاد الصنف( ولكن يتم استخدامه مع األصناف الخدمية، فمثال  عند تعريف صنف 

متر عرضا ، أي  2ومتر طوال   3ستكون   ( أي أن السنفرة2×  3" مثال  يمكن أن تكون أحد الصيغ الحسابية هي )بابخدمي "سنفرة  

 متر.  6بمساحة تساوي 

 ( SAFETY STOCK) كمية المخزون اآلمنة
كمية المخزون اآلمنة هي الكمية التي يجب توافرها بالمخزن، وقد تختلف هذه الكمية من صنف آخر حيث أنها تعبر عن الكمية التي 

 ال يسمح بأقل منها حسب طبيعة العمل.

 افمصفوفات األصن
تسهيال    –ذكرنا بالنقطة السابقة أنه يمكن على مستوى الصنف الواحد تعريف أكثر من لون ومقاس وإصدار للصنف. يسمح النظام  

فمثال     النظام بإظهار كل احتماالت األلوان والمقاسات   مثال ، ليقومبإنشاء مصفوفات على مستوى اللون والمقاس    –على المستخدم  

عندما يكون الصنف عبارة عن قميص بالمقاسات )كبير، وسط، صغير( وباأللوان )أزرق، أخضر، أسود( فسيقوم النظام عند وضع 

يد هذه اآللية في اختصار هذه المعلومات بالمصفوفة بإظهار تسعة سطور لكل االحتماالت. بدال  من تعريفهم الواحد تلو اآلخر. تف

الوقت والجهد لتعريف عدد كبير من احتماالت المقاسات واأللوان واإلصدارات من ناحية، كما تستخدم في تسهيل التعامل مع تشكيالت 

 ما نتحدث عنها في الفقرة التالية.  واألصناف، وه

 تشكيالت األصناف
هي عبارة عن كمية محددة من الصنف بألوان ومقاسات )أو إصدارات( في بعض أنواع التجارة يستخدم كثيرا مصطلح التشكيلة، و

 االلي:  هو األحذية حيث يمكن أن تكون التشكيلة )والمتضمنة داخل كرتونة مثال ( عبارة عن مختلفة. أقرب مثال على هذا المفهوم

 6  44أحذية سوداء مقاس 

  12  42حذاء أسود مقاس 

 8  44أحذية بني مقاس 

  6 الخ.40اس أحذية بني مق...... ، 

آلية   باستخدام  التشكيالت  تعريف  بالكرتونة(.  )أو  بالقطعة  ببيعها  ليقوم  للتاجر  كتشكيلة  تأتي  قد  والمقاسات  األلوان  هذه  جميع 

 .األصناف المعرفة بالتشكيلةالمصفوفات يوفر الكثير من الوقت والجهد السيما أن النظام يتيح آلية تحديد أسهم تكلفة لكل نوع من 

( والتي سندات مخازن، سندات مبيعات، سندات مشتريات...الخ)  إدارة التوزيعمستندات  أي من  يمكن بعد ذلك استدعاء هذه التشكيلة ب

 .مما يوفر الكثير من الوقت والجهدقد تتضمن عشرات )أو مئات( األصناف دفعة واحدة 
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 عالقات األصناف
سبيل المثال يمكن جعل أحد األصناف عبارة عن "صنف اكسسوار" لصنف آخر بحيث يدعم نما إنشاء عالقة بين صنف وآخر، فعلى  

إذا تم بيع صنف بفاتورة مبيعات، يقوم النظام بإدراج الصنف اآلخر كصنف اكسسوار بالسطر التالي. يسمح نما ومن خالل أحد نوافذ 

إكسسوار لمجموعة من األصناف )إدارة، النظام بتعريف صنف محدد كإكسسوار لصنف آخر أو يمكن جعل هذا الصنف كصنف  

ال (، يقوم النظام بإدراج صنف  خقسم، تصنيف، فئة، ماركة( ومن ثم فعند إدراج أي صنف من هذه اإلدارة )أو القسم، التصنيف، 

 اكسسوار كصنف مصاحب له بالسطر التالي. 
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 المخازن بنظام نما
يث يمكن تعريف عدد النهائي من المخازن بالمنشأة كما يوفر النظام عدة أنواع ح   المخازن بالمنشأةلتعريف  يوفر نظام نما ملفا  خاصا   

 من المخازن حيث يمكن أن يكون مخزنا  عاديا بالمفهوم التقليدي أو مخزن للفحص أو للحجز أو تعريفه كصالة تصنيع.

ن ومن ثم يمكن إصدار كشوف حسابات حسابات لكل مخزحيث يمكن تعريف عدد كبير من اليتعامل النظام مع المخزن كذمة مستقلة  

مخزن بأي فترة من فترات السنة المالية أو لعدة سنوات، كما يتم التأثير على حسابات المخازن بعمليات الصرف والتوريد وغير   لكل

 ذلك.

 ل الخصائص لكبضبط المخزن بحيث يمكن إنشاء عدد ال نهائي من المواقع بكل صنف، كما يمكن تعريف عدد كبير من  يسمح النظام  

 مخزن كأمين المخزن والمورد االفتراضي والموقع االفتراضي ووحدات الشراء والبيع االفتراضية وغير ذلك.

 الحظ أن المخزن في نظام نما ال يعني الفرع حيث يمكن أن يتضمن كل فرع أي عدد من المخازن. 

 ربط األصناف بالمخازن 
بالصرف والتوريد والتحويل   بحيث يمكن التعامل مع هذه األصناف  محدديسمح نما بربط أصناف أو أقسام معينة من األصناف بمخزن  

، كما يسمح النظام أيضا  بعدم ربط أصناف أو أقسام معينة من األصناف بأحد المخازن بحيث ال يمكن فقط  من خالل هذا المخزن

يسمح النظام باستخدام أي مخزن مع   –وبدون إعدادات    –لمخزن. ولكن بصفة تلقائية  ألقسام( بهذا اه األصناف )أو االتعامل مع هذ

 أي من أصناف المنشأة.

 المواقع بنظام نما 
، كما يمكن ربط الموقع بعميل يوفر نظام نما ملفا  خاصا  لتعريف المواقع بالمنشأة حيث يمكن تعريف أي عدد من المواقع لكل مخزن

 حدد باإلضافة إلمكانية تخصيص الموقع للحجز فقط.أو مورد م

ومن ثم يمكن إصدار كشوف حسابات   موقعيتعامل النظام مع الموقع كذمة مستقلة حيث يمكن تعريف عدد كبير من الحسابات لكل  

بعمليات الصرف والتوريد   المواقعيتم التأثير على حسابات  يمكن أن  مخزن بأي فترة من فترات السنة المالية أو لعدة سنوات، كما    لكل

 وغير ذلك.

 الرفوف بنظام نما 
رورية  ضيرتبط بها الصنف وهي معلومة  ن  بجانب المخازن والمواقع، يسمح النظام بتعريف عدد ال نهائي من الرفوف والتي يمكن أ

 في بعض األنشطة كالصيدليات مثال .

 توريد األصناف 
المخازن أي اضافتها لهذا المخزن. يمكن توريد األصناف يدويا  عن طريق سند يعني توريد كمية محددة من أحد األصناف إلى أحد  

توريد يدوي أو آليا  عبر إنشاء سند توريد آلي بمجرد إصدار فاتورة مشتريات أو مردودات مبيعات أو استالم منتج أو استالم تالف أو 

 بحيث تقوم بتوريد األصناف آليا  ألحد المخازن أو ألحد المواقع.   غير ذلك من المستندات التي يدعمها النظام والتي يمكن ضبطها

 ريد وهي كالتالي:يوفر النظام عدة مستندات لعملية التو

 سند التوريد المخزني 

  سند طلب توريد مخزني 

  سند استالم مبدئي 

  سند فحص توريد مخزني 
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 صرف األصناف 
إخراجها من هذا الموقع بهدف بيعها أو إدخالها في عملية إنتاج أو من المخزن أو الموقع  حد األصناف  أليعني صرف كمية محددة  

تجميع أو غير ذلك من المستندات التي يدعمها النظام والتي يمكن ضبطها بحيث تقوم بتوريد األصناف آليا  ألحد المخازن أو ألحد 

أو   المخزني  الصرف  سند  يدويا  عن طريق  إما  نما  بنظام  األصناف  يمكن صرف  أو المواقع.  مبيعات  فاتورة  إصدار  بمجرد  آليا  

 يوفر النظام عدة مستندات لعملية التوريد وهي كالتالي: مردودات مشتريات أو صرف مواد خام أو غير ذلك.

 سند صرف مخزني 

 طلب صرف مخزني 

 تحويل األصناف 
وذلك عن طريق سند   المواقع( األخرىيعني تحويل األصناف أي نقل الصنف من أحد المخازن )أو المواقع( إلى أحد المخازن )أو  

 التحويل المخزني. يوفر سندين للتحويل المخزني كالتالي:

 سند التحويل المخزني 

 سند طلب التحويل المخزني 

 حجز األصناف بنظام نما
يتم إلغاء المقصود بحجز كمية محددة من الصنف، هو منع المستخدمين من التصرف في هذه الكمية سواء بالصرف أو بالتحويل حتى  

حجز هذه الكمية ومن ثم تكون الكمية المحجوزة هي كمية غير متاحة للتصرف حتى يتم إلغاء حجزها. يسمح النظام بحجز كمية من 

. بالطبع توجد إعدادات بحيث تقوم بحجز األصناف  الصنف عن طريق سند حجز أصناف أو ضبط أي من مستندات إدارة التوزيع

 ثل إلغاء الحجز آليا  بمجرد إصدار فاتورة، وغير ذلك. كثيرة خاصة بعملية الحجز م

 يوفر النظام المستندين التاليين: الحجز،لدعم عملية 

  سند الحجز 

 سند إلغاء حجز 

يدعم النظام أيضاَ حجز األصناف بغرض الشراء بحيث يمكن اعتبار الكمية المحجوزة للشراء كمية متاحة بالمخزن للحجز بغرض 

لحجز األصناف بغرض الشراء يمكن ضبط أي من مستندات المشتريات )أمر شراء، عرض شراء. الخ( بحيث تقوم بحجز البيع.  

 األصناف آليا  بمجرد التخزين.

" باإلضافة لمستندات مفاهيم أساسية  –حجز األصناف  يمكن االطالع على الباب "  ،نما  بنظامثر على نظام حجز األصناف  للتعرف أك

 الحجز، كما توجد فيديوهات خاصة بحجز األصناف بجدول الفيديوهات بنهاية الكتاب. 

 التوصيل والتحميل
للقيام بوضع   وذلك  معينة،  ذات طبيعة  النظام عدة مستندات  )بضاعة يدعم  تحميل  حالة  في  األصناف  تكون  كأن  بحالة  األصناف 

بالطريق(، أو توصيل بضاعة )إثبات لتوصيل البضاعة ألحد العمالء مثال (. لدعم هذه الحاالت، يدعم النظام هذه الحاالت من خالل 

 المستندات التالية:

  سند توصيل 

  سند إلغاء توصيل 

  سند تحميل 
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 تكاليف االستالم اإلضافية

محددة يسمح النظام بإصدار سند تكاليف استالم إضافية وتوزيع هذه التكاليف على األصناف الواردة من خالل بنود مصروفات 

راجع   توزيع التكلفة المختلفة.  قه التكاليف بحسب الكمية، الحجم، الوزن أو يدويا  أو غير ذلك من طرذبحيث يمكن توزيع ه

الفقرة "بنود المصروفات" بالكتاب االعتمادات المستندية الخاص بنظام نماسوفت. تم دعم نظام التكاليف اإلضافية لحاجة المنشأة 

 أحيانا  إلضافة تكاليف إضافية للبضاعة الواردة مثل مصاريف النقل والجمارك وغير ذلك. 

 تكاليف األصناف بنظام نما 
فمتوسط التكلفة يمكن أن يتغير لحظيا  بحسب مستندات المخزون المنشأة  ومن ثم  ،  متوسط التكلفةام  يدعم نما تكليف األصناف بنظ

 أشياء كالتالي: العتماد نما أسلوب الجرد المستمر. يجب التنويه على عدة 

 :ات ومردودات المستندات التي تؤدي إلى التأثير على تكلفة المخزون مثل سندات التوريد الخاصة بالمشتري توقيت التكلفة

،  )حفظ المستندات الجديدة، أو التعديل فيها( أو الحذف  المبيعات وغير ذلك تقوم بالتأثير على تكلفة الصنف بمجرد الحفظ

الحيث ال   الكثير من  تحتاجها  والتي  مثال   الترحيل  مثل  عملية  نما  يحتاج  فال  ذلك،  بعد  آخر  إجراء  أي  نما  رامج  بينتظر 

والتكلفة بمجرد    تضمن العديد من أوجه القصور أبسطها تعطيل المستخدمين على سبيل المثال.المحاسبية األخرى والتي ت

 .  لنظام نماسوفت الحدث )سواء إضافة أو تعديل، أو حذف( يعتبر من الخصائص العظيمة

 بنظام نما سوفت أن مستوى التكلفة متعدد ويأخذ أشكال متعددة، فيسمح النظام   الفريدةخصائص  من ال  :مستويات التكلفة

. كما  والمجموعة التحليليةواإلدارة، والفرع،    الشركة والقطاع،  ككل، وعلى مستوىالكيان  بتتبع تكلفة الصنف على مستوى  

تكلفة الصنف على مستوى بتتبع  أيضا   . وذلك من خالل والصندوقدار  اإلصو  المخزن والشحنة واللون والمقاس  يسمح 

 الخاصة بالصنف واإلعدادات الخاصة بنظام إدارة التوزيع.اإلعدادات 

 كالتالي:  ثالثة أقسامإلى على تكلفة المخزون تنقسم  التي تؤثر األحداث: نوعية حدث التكلفة 

o   المبيعات    وهي فواتير المشتريات  بطريقة غير مباشرةتكلفة الصنف  مستندات تؤثر على ومردوداتها وفواتير 

  في ذلك ألنها تحدد تكلفة الصنف  .  ، وغير ذلكالمخزني، وسندات التجميع والتصنيعومردوداتها وسندات االفتتاح  

 سندات التوريد والصرف المرتبطة بها.

o  والصرف كالتالي:وهي سندات التوريد والتحويل   بطريقة مباشرةتكلفة الصنف مستندات تؤثر على 

 سندات التوريد ألنها يمكن أن يتم توريدها بتكلفة جديدة مما يؤثر على متوسط تكلفة الصنف قطعا . -

التحويل، وذلك   - التكلفة على مستوى المخزن  عندسندات  )أو الموقع، أو اإلدارة، ...الخ( ألنه   متابعة 

كما يمكن أن تكون تكلفة المخزنين   .يمكن أن تختلف التكلفة من مخزن إلى آخر أو من محدد إال آخر

 واحدة ولكن يتم تحميل سند التحويل بمستند استالم تكاليف إضافية.

القيام بالتعديل أو حذف سندات صرف سابقة )أو إضافة سندات صرف  - سندات الصرف، وذلك عند 

توجد   بينما  قديم(  التكلفةبتاريخ  على  تؤثر  لها    أحداث  ولكنبتاريخ الحق  الحقة  توريد  سندات   مثل 

 بمتوسط تكلفة مختلف.

وتكلفة ساعات إعادة تقييم المخزون،  السندات التي الغرض منها في األصل هو التأثير على التكلفة مثل   -

بالتصنيع، و االستالم اإلضافية،  الموارد  تكاليف  المستندي وأي سندات سندات  االعتماد  ومصروفات 

 تكاليف غير مباشرة. أخرى تحتوي

o .التكاليف الغير مباشرة بنظام التصنيع  
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 التوريد الغير مكلف
، ثم يتم بعد ذلك ربط سند التوريد في بعض األحيان يتم توريد أصناف بدون تكلفة، كأن يتم توريد األصناف من خالل سند توريد أوال  

تى تدخل األصناف الموردة بتكلفة، يتم ذلك من خالل إعدادات إدارة . في هذه الحالة يكون التوريد غير مكلفا ، وحبفاتورة مشتريات

تجاهل متوسط التكلفة التوزيع، حيث يمكن إدخالها بمتوسط تكلفة الصنف أو بالتكلفة القياسية أو بآخر تكلفة أو بالصفر. راجع الخيار "

  Supply Chain) الغير مكلف" بنافذة "إعدادات إدارة التوزيع" )، والجدول "مصادر التكلفة للتوريد  "ةللتوريدات الغير مكلف  ةالحالي

 بهذا الكتاب. 

 تكلفة األصناف المكشوفة
في بعض األحيان يتم صرف أصناف مكشوفة وهي األصناف التي يتم صرفها بدون رصيد مخزني، هذه األصناف يتم ضبط التكلفة 

، راجع الجدول "مصادر تكلفة المكشوف" بملف إعدادات  (Supply Chainإعدادات إدارة التوزيع )  ل ملفالخاصة بها من خال

 إدارة التوزيع بهذا الكتاب.

 الكميات المتاحة  
الكمية المتاحة للصنف بأحد المخازن هي الكمية الموجودة للصنف بهذا المخزن كما يمكن ضبط إعدادات النظام بحيث يتم طرح 

 بحيث يتم اعتبار الكمية المجوزة وكأنها قد تم صرفها بالفعل. ة من الكمية المتاحةالكمية المحجوز

بعض سندات النظام تقوم بالتأكد من الكميات المتاحة قبل الحفظ مثل "سند الصرف المخزني" وذلك في حالة إذا لم يتم السماح بالسحب 

أما أغلب المستندات مثل "طلب الصرف" أو طلب البيع أو عرض    –أنظر الفقرة التالية " السحب على المكشوف"    –على المكشوف  

 األسعار، الخ، فال يشترط النظام وجود الكميات المسردة بها بالمخازن المذكورة بتفاصيل المستند. 

بتوجيه "  الحفظ  من الكميات المتاحة قبل  التأكدإللزام النظام بالتأكد من الكميات المتاحة في مثل هذه المستندات، يتم تعليم الخيار "

  ومن ثم فال يسمح النظام بحفظ المستند إذا لم تكن هناك كميات متاحة لألصناف المذكورة بالمستند. المستند، 

 السحب على المكشوف
يعني السحب على المكشوف ألحد األصناف من مخزن محدد إصدار سندات صرف )أو تحويل( من هذا المخزن بدون وجود كمية 

. يسمح النظام بالسحب على المكشوف من خالل وجود رصيد دفتريلهذا الصنف، أي أن الصرف تم عن طريق النظام بدون    دفترية

 ثالثة مستويات كالتالي:

 المكشوف من خالل إعدادات النظام وهذا يؤثر على جميع أصناف المخزون.بالسحب على  السماح 

  َب اإلعداد  ج  سحب على المكشوف من خالل قسم الصنف وهذا سيؤثر على جميع األصناف التي تتبع هذا القسم، وهذا ي

 الموجود بالنقطة السابقة.

   وف على مستوى صنف محدد وهذا  يجب سيسمح بالسحب على المكشسحب على المكشوف على مستوى الصنف، وهذا

 . السابقتينب اإلعداد الموجود بالنقطتين ج  يَ 
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 متابعة أعمار المخزون
النقطة وبفرض شراء كمية = تتبع كميات األصناف  تعني متابعة أعمار المخزون   بالمخزون بحسب تاريخ شرائها. لتوضيح هذه 

. عند ضبط النظام بحيث يقوم بمتابعة أعمار المخزون يمكن تتبع  من أحد األصناف من خالل فاتورة مشتريات بتاريخ محدد  2000

معرفة عمر هذه الكمية بحيث يمكن التعرف ببساطة على األصناف الراكدة واألصناف المباعة بكثرة من خالل التعرف على تاريخ  

   الصنف ببساطة بالمخزن. يمكن تتبع عمر الصنف على ثالثة مستويات، كالتالي:

   ومن ثم سيقوم النظام بمتابعة أعمار المخزون   مستوى كافة أصناف المنشأة وذلك من خالل إعدادات إدارة التوزيععلى

 ألي من أصناف المنشأة

  على مستوى القسم، ومن ثم سيقوم النظام بمتابعة أعمار جميع األصناف التي تندرج تحت هذا القسم. هذا المستوى يجب

و تمت متابعة أعمار المخزون من خالل إعدادات إدارة التوزيع، ولم يتم متابعة أعمار المخزون  المستوى السابق، بمعنى أنه ل

 على مستوى هذا القسم، فلن يتم متابعة أعمار المخزون لهذا القسم والعكس صحيح.

   طبع  على مستوى صنف محدد، وبال  – أو عدم متابعته    –مستوى الصنف حيث يمكن تطبيق متابعة أعمار المخزون  على

 يجب هذا المستوى المستويين السابقين. 

 

  1قطعة من نفس الصنف في    300مارس،    1قطعة من أحد األصناف في    200لتوضيح مفهوم عمر المخزون، فمثال  عند شراء  

من شهر يونيو يكون عمر الصنف   1قطعة من هذا الصنف، فإنه في    150مايو، وتم بيع    1قطعة من هذا الصنف في    400ابريل،  

 كالتالي: 

 50  أشهر 3قطعة من الصنف عمرها 

 300  شهر 2قطعة من الصنف عمرها 

 400  شهر 1قطعة من هذا الصنف عمرها 

 حيث يتم صرف الصنف األقدم فاألقدم، ومن ثم يمكن التعرف على ما إذا كانت هناك أصناف يتم شراؤها بدون الحاجة إليها أم ال.
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 متابعة كميات األصناف
، أي عند إصدار مستند مثل "سند الصرف" بناء  على أمر بيع مثال ، المقصود بمتابعة كميات األصناف هو متابعة كميات مستند محدد 

يمكن ضبط النظام بحيث ال تتعدى كمية سند )أو سندات( الصرف كمية أمر البيع. تأخذ عملية متابعة الكميات بنظام عدة نقاط وهي 

 كالتالي:

   المستخدم مخيرا  فيها مثل إصدار سندات التوريد في بعض األحيان تكون متابعة كميات األصناف إجبارية حيث ال يكون

بناء  على فواتير الشراء ومردودات المبيعات والعكس فلن يمكن أن تتخطى كمية سند )أو سندات( التوريد كمية فاتورة  

عدى أو كميات فواتير المشتريات ومردودات المبيعات ال يمكن أيضا  أن تت   مردودات المبيعات، كما أن كميات  المشتريات

كمية سند التوريد إذا تم إصدارها بناء  على سند توريد. كذلك الحال، إذا تم إصدار سند )أو سندات( صرف بناء  على فاتورة  

 ند العلوي التي تم إصداره بناء  عليه. تسمال  امبيعات أو مردودات مشتريات فال يمكن أن يتخطى كميات هذ

 كميات المستند العلوي مثل فاتورة المشتريات بناء  على أمر شراء مثال  ولكن   أغلب المستندات األخرى ال يقوم النظام بتتبع

 يمكن ضبط ذلك من خالل توجيه المستند بأحد الطريقتين التاليتين:

   الكميات  المستند  توجيه  ضبط بمتابعة  تقوم  المبيعات بحيث  فاتورة  العلوي مثل ضبط  المستند  يتابع كمية  بحيث 

العلو بالمستندات  ...الخ(الخاصة  بيع،  على عرض  بناء   مبيعات  فاتورة  بيع،  أمر  على  بناء   مبيعات  )فاتورة    ي 

، ويتم وبالتالي يمكن ضبط النظام بحيث ال تتعدى فاتورة )فواتير( المبيعات الكمية الخاصة بالمستندات العلوية.

 بمتابعة كميات المستند العلوي.ذلك من خالل الخيار "متابعة كمية المستند المرتبط" بتوجيه المستند الذي سيقوم 

   التي العلوي بحيث تتم متابعته لجميع المستندات  تم إصدارها بناء  عليه. على سبيل المثال ضبط توجيه المستند 

يمكن ضبط مستند عرض البيع بحيث تتم متابعة كمياته كمستند علوي، ومن ثم يمكن منع المستخدم من إصدار  

البيع ت تخطى كمية عرض البيع نفسه فمثال  يمكن إصدار )أمر بيع، فاتورة مبيعات،  مستندات بناء  على عرض 

وسند صرف( بناء  على أمر البيع ومن ثم يمكن منع المستخدم من أن تكون مجموع كميات هذه المستندات الثالثة 

ند العلوي يتم ذلك من خالل الخيار "متابعة الكميات" وذلك من خالل توجيه المست  من تخطي كمية عرض البيع.

 ليقوم أي مستند تم إصداره بناء  على هذا المستند بمتابعة كميات هذا المستند.

   بكال الطريقتين السابقتين، يسمح النظام بمتابعة الكميات على أكثر من حقل، فمثال  بالطريقة األولى، وعند التعامل

متابعة يمكن  التوريد  المشتريات، وسند  فاتورة  الشراء من خالل  أمر  فاتورة   مع  الشراء من خالل  أمر  كميات 

المتابعة في األولى(، كذلك، يمكن ضبط توجيه سند التوريد بحيث يقوم بمتابعة  )المشتريات فيما يعرف بنظام نما  

 كميات أمر الشراء فيما يعرف )المتابعة في الثانية(. 

 ة: لمزيد من التوضيح حول متابعة الكميات بنظام نما، راجع الفيديوهات التالي 

o tKL0-https://youtu.be/TbCRex 

o https://youtu.be/WDSSH3BoleA 

o https://youtu.be/NYOhViQ0d5s 

ة يمكن ربطها بمواصفات الصنف، فمثال  يمكن متابعة مقاسات الصنف )أو ألوان الصنف أو الحظ أن متابعة الكميات بصفة عام

( ومن ثم سيقوم النظام بمتابعة كل مقاس من مقاسات الصنف بحيث ال يمكن صرف مقاس من أحد أو.. الخإصدارات الصنف،  

 . المخازن قد تم استنفاذه بالفعل ولم يعد متاح(

إظهار الحقول الخاصة بالمتابعة في األولى أو المتابعة في الثانية من خالل ملف تعديل شاشة، حيث يمكن عند الحظ أيضا  أنه يمكن  

وسند الصرف مثال  ،  )متابعة الكميات في األولى(  متابعة كميات المستند المرتبط، أن يتم ضبط متابعة الكميات بفاتورة المبيعات 

وجيهي فاتورة المبيعات وسند الصرف، ثم بعد ذلك يتم إظهار حقول متابعة الكميات )الكمية  )متابعة الكميات في الثانية(، بكٍل من ت

من خالل آلية تعديل الشاشة ألمر البيع مثال  ومن ثم يمكن متابعة   لكل من الكميتين )األولى والثانية(  المنفذة، الكمية الغير مسلمة(

 .على أمر البيع، وسندات الصرف المبنية على أمر البيعكميات أمر البيع من خالل فواتير المبيعات المبنية 

المتابعة من خالل أحد إعدادات ملف إدارة التوزيع ) إضافة  ( من خالل الجدولين "Supply Chainيمكن أيضا  إظهار كميات 

 ".إلي 2إضافة حقول متابعة الكميات ، ""حقول متابعة الكميات إلي
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 األصناف  تجميع
يمكن االستعاضة   مصغرة، ومن ثم  خاصا  بتجميع األصناف حيث تعتبر عملية التجميع بنظام نما سوفت عملية تصنيعيوفر نما نظاما   

بعملية تجميع األصناف عن عملية التصنيع ببعض الصناعات الصغيرة. تتمحور فكرة تجميع األصناف بنظام نما سوفت بتعريف 

اف المكونة للصنف المجمع، ثم بعد ذلك ومن خالل مستند التجميع يتم استدعاء طريقة تجميع وهي التي يتم من خاللها تعريف األصن

صرف للمكونات من المخازن الخاصة بها، وسندات توريد لألصناف التي تم تجميعها طريقة التجميع هذه ليقوم النظام بإصدار سندات  

 .  في نظام نماسوفت البسيطلتجميع ل هذه هي الفكرة األساسيةبعد االنتهاء من عملية التجميع. 

بالتجميع لها بالجزء الخاص  التعرض  التجميع األكثر تعقيدا  والتي سيتم  آليات ونوافذ لطرق  النظام  فيديوهات خاصة   .يوفر  توجد 

 بعملية التجميع بجدول الفيديوهات بنهاية الكتاب. 

 جرد األصناف
الدفترية والتي تم تسجيلها    بأحد المخازن )أو المواقع( بالكميةيعني جرد األصناف مقارنة الكمية الفعلية لبعض )أو كل( األصناف  

. يتم وضع المخزن المراد جرده من خالل سندات التوريد والصرف والتحويل. يوفر نما نظاما  متقدما  لتغطية عملية الجرد بتفاصيلها

اد جردها( في وضع التسوية الجردية ليقوم النظام بمنع إصدار حركات على أي من هذه المخازن، ومن ثم يمكن )أو المخازن المر

إنشاء لجنة جرد لكل مخزن ليتم بعد ذلك مقارنة كميات األصناف الفعلية بلجان الجرد بالكميات الدفترية وذلك على مستوى كل مخزن 

لنظام بإصدار سندات توريد لألصناف الزائدة في الكمية الفعلية عنها بالكمية الدفترية )حالة أو موقع. بعد انتهاء عملية الجرد، يقوم ا

 زيادة(، وسندات صرف لألصناف الزائدة في الكمية الدفترية عنها بالكمية الفعلية )حالة عجز(.

ركة نماسوفت، يمكن تنزيله عن طريق نظاما  خاصا  بالجرد اإللكتروني وذلك من خالل تطبيق خاص بذلك قامت بتصميمه شيدعم نما  

Google Play كما يسمح النظام أيضا  بجرد نقاط البيع المختلفة ومتابعة الجرد على مستوى كل نقطة بيع متصلة بقاعدة بيانات .

 الرئيسية.

 توجد فيديوهات خاصة بعملية التجميع بجدول الفيديوهات بنهاية الكتاب. 

 االفتتاح المخزني 
التعا النظام،  في بداية  الحالي مل مع  للرصيد  للوصول  بالنظام  السابقة  بالسنين  الخاصة  المخزنية  المستندات  إدخال كل  ليس عمليا  

والتكلفة الحالية لألصناف، ولذلك يوفر النظام ملفا  خاصا  بإدخال الكميات والتكلفة الحالية لألصناف بأي من مخازن المنشأة. يسمح 

أي من األصناف المدخلة مثل المقاس واللون ورقم الشحنة متضمنا  في ذلك المواصفات الخاصة بالنظام بإدخال كميات األصناف  

 وغير ذلك.

 إعادة تقييم المخزني
يسمح النظام بإعادة تقييم األصناف الموجودة بأحد المخازن، بمعنى تعديل متوسط التكلفة الخاصة بكل أو بعض األصناف بأي من 

 ذلك من خالل نافذة "إعادة تقييم المخزون" التي يدعمها نظام نما.  مخازن المنشأة ألي سبب. يتم

 نظام الجودة 
يسمح النظام بمراقبة جودة أصناف المنشأة وهذا النظام يستخدم في العادة مع األصناف المصنعة حيث يمكن مراقبة الجودة في كل 

زون. يوفر النظام آليتين لمراقبة جودة األصناف وهي مرحلة من مراحل اإلنتاج، كما يمكن تطبيقها على أي صنف من أصناف المخ

 كالتالي:

 :وهي التحقق من تطابق الصنف مع عناصر الجودة المخططة.  آلية فحص الجودة 

 :تنفيذ عملية فحص الجودة.وهي التأكد من   آلية تأكيد الجودة  
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 بنظام نما الرئيسي  المخزونموديول 
خاصة    نمايدعم   الرئيسي  بالمخزونقائمة  نما  القائمة    .بنظام  هذه  خالل  األصناف من  تعريف  يتم 

والمخازن، واستخدام آليات الجرد والتجميع والجودة باإلضافة إلصدار مستندات النظام مثل الصرف 

 . والتوريد والتحويل وغير ذلك. أنظر الصورة
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 الرئيسية  الصفحة –الصنف  نافذة
   .المتعلقة به أغلب البيانات األساسيةوتسجيل  الصنفيتم تعريف  الصفحةهذه من خالل 

  

 المعلومات األساسية 
مثل كود االعتماد واالسم وغير ذلك. فيما يلي نتعرض ألهم هذه   الصنفيمكن إدراج عدد ضخم من معلومات    من خالل هذ القسم

 الحقول

 قسم الصنف  

وذلك من خالل ملف خاص بذلك وهو ملف "قسم الصنف".    يسمح النظام بتعريف عدد ال نهائي من أصناف الصنف

فعلى سبيل المثال وعلى افتراض أن المنشأة خاصة ببيع األجهزة الكهربائية، يمكن تعريف "قسم الثالجات"، "قسم 

 (.خالغساالت “،..ال"قسم  "،التكييفات
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 1 فئة الصنف 

 2فئة الصنف  

 3فئة الصنف  

 4فئة الصنف  

 5فئة الصنف  

 وذلك من خالل ملف "فئة صنف" واستدعاء هذه الفئات بملف الصنف.بتعريف خمس فئات  النظاميسمح 

 الماركة 

 الموديل 

(، خديال، الياالماركة والموديل الخاصان بكل صنف، ففي مثال األجهزة الكهربائية مثال  يمكن إدخال الماركة )توشيبا،  

 (. ، الخ2020 ،2019 ،2018والموديل )

 10، ...تصنيف2 ، تصنيف1تصنيف  

يسمح النظام بإدخال عشرة تصنيفات لكل صنف حيث يوفر النظام عشرة ملفات خاصة بالتصنيفات، يمكن تعريف  

  قدم،  8تصنيف األول سعة الثالجة )تحديد     –  مثال األجهزة الكهربائية  وفي  –   عدد النهائي بكل تصنيف، فيمكن مثال  

باب"(، وتحديد التصنيف الثالث ببلد   2"  "،التصنيف الثاني بعدد األبواب )"واحد باب( وتحديد  قدم، الخ  12  قدم،  10

 .(". الخإيطالي "،"مصري"، "صيني)المنشأ 

وهكذا يمكن تعريف عدد ضخم من التصنيفات والفئات وغير ذلك لكل صنف، مما يساعد في عمليات البحث والفرز 

 تسمية اآللية لألصناف. والتقارير باإلضافة للمساعدة في التكويد وال

 " بالباب المفاهيم األساسية بهذا الكتاب. أقسام وفئات وتصنيفات الصنفراجع الفقرة "

 

 المعلومات األساسية 
 ، يتم إدخال المعلومات األساسية الخاصة بالصنف وهي كالتالي:من خالل هذ القسم

 الكود  

 الكود البديل  

لصفحة الرئيسية وذلك بخالف أكود العمالء والموردين. راجع الفقرة يسمح النظام بإدخال كودين لكل صنف من خالل ا

 "أكواد الصنف" بالمفاهيم األساسية.

 المجموعة  

تقسيم  يمكن  بالمجموعة حيث  خاصا   حقال   النظام  يوفر  عنها،  الحديث  تم  التي  والفئات  واألقسام  التصنيفات  بجانب 

كأداة تصنيف أيضا ، باإلضافة الستخدامها في عملية التكويد والتسمية اآللية األصناف إلى مجموعات. تفيد المجموعات  

 (. https://youtu.be/CpwgTTYOcKcاآللي في نما ) بنظام التكويد  الرابط الخاصلألصناف. أنظر إلى 

 المورد االفتراضي 

للصنف افتراضي  مورد  بتحديد  النظام  استخدامها  يسمح  يمكن  أنه  بجانب  بالتقارير  المعلومة  هذه  استخدام  ويمكن   ،

يمكن عمل مسار كيان بإصدار )أمر شراء آلي مثال  لصنف بلغ حد الطلب( بحيث  بمسارات الكيان. كمثال على ذلك  

 يتم إدراج المورد االفتراضي بأمر الشراء هذا. 
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 االسم العربي  

 االسم االنجليزي 

 اسمين لكل صنف باللغتين العربية واألجنبية، ومن ثم يمكن إظهار أحدهما بالتقارير بحسب اللغة. يسمح النظام بإدخال  

 وعالن 

أحد األنواع الثالثة )مخزني، خدمة، صنف مجمع(. راجع الفقرة  من خالل هذه القائمة، يمكن تحديد نوع الصنف وهو  

 " بالمفاهيم األساسية.أنواع الصنف"

 1الوصف  

 2الوصف  

 5...مرفق  1مرفق 

ات خاصة بالصنف من خالل هذه الحقول يمكن إدراج أي أوصاف إضافية للصنف، باإلضافة إلمكانية إرفاق أي مرفق

 مثل صور الصنف أو أي مستندات خاصة به. 

 طلب فتح الصنف 

وهو عبارة عن   صنف،يمكن إدخال أحد طلبات فتح الصنف، حيث يمكن القيام أوال  بطلب فتح    ،من خالل هذا الحقل

فتح صنف". عند إدراج أحد طلبات فتح سجل يشمل تقريبا  كل بيانات الصنف ويمكن تعريفه من خالل "ملف طلب  

صنف من خالل هذا الحقل، يقوم النظام باستحضار كافة البيانات الخاصة بهذا الطلب إلنشاء صنف جديد من خالل  

 ملف الصنف الرئيسي. 

 الخدميبند المصروف المقابل للصنف  

. فهناك بعض األصناف الخدمية التي يمكن أن تلحق بفاتورة  هذا الحقل مخصص لألصناف الخدمية بغرض شرائها

 الشراء. على سبيل المثال عند إصدار فاتورة مشتريات باألصناف التالية: 

  جنيه 4000أسمنت بقيمة 

  جنيه 12000حديد بقيمة 

  جنيه 2000تكاليف نقل بقيمة 

الصنف الثالث والخاص بتكاليف النقل هو صنف خدمي لن يدخل المخزن. وكان المفترض أن يتم تحميله على قيمة  

فاتورة المشتريات من خالل مستند )تكاليف استالم إضافية( ولكن بإدخاله كأحد أصناف الفاتورة، فسيقوم النظام بإنشاء  

 بالشروط التالية:ي أصناف الفاتورة سند تكاليف إضافية لهذا الصنف وتوزيع قيمته على باق

  .راجع بنود المصروفات بالكتاب االعتمادات  أن يتم ربط هذا الصنف بأحد بنود المصروفات من خالل هذا الحقل

 .المستندية الخاص بشركة نماسوفت

 جرد تخزين أن يتم ضبط توجيه فاتورة المشتريات إلنشاء مستند تكاليف استالم إضافية آليا  لألصناف الخدمية بم

 الفاتورة. 

 مواصفات الصنف 
 من خالل هذ القسم، يتم إدخال مواصفات الصنف كالتالي: 

 له شحنات  

 .الحقل "له شحنات" يمكن للمستخدم إدخال شحنات لهذا الصنف بمستندات إدارة التوزيععند تعليم 
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 له تاريخ صالحية 

د تعليم هذا الخيار، سيسمح النظام بإدخال "تاريخ إنتاج"،  سيكون هذا الخيار متاحا  بمجرد تعليم الحقل "له شحنات. عن

 و"تاريخ صالحية" لهذا الصنف بمستندات إدارة التوزيع.

 رقم مسلسلله  

 له رقمان مسلسالن  

عند تعليم الخيار األول يمكن إدخال رقم مسلسل للصنف بمستندات إدارة التوزيع، كما يسمح النظام بإدخال رقمين  

 تعليم الخيار الثاني.مسلسلين عند 

 له نسبة فعالة 

 له نسبة غير فعالة 

من خالل هذين الخيارين، يمكن تحديد نسبة فعالة ونسبة غير فعالة لكل صنف. هذه المعلومة تعتبر مفيدة جدا  في بعض 

فقرة  الصناعات لتحديد نسب هذا الصنف بالمنتج المصنع عند دخول هذا الصنف كمكون من مكونات التصنيع. راجع ال

 بالمفاهيم األساسية بالكتاب الخاص بنظام التصنيع. "النسبة الفعالة والنسبة الغير فعالة" 

 له كود ضمان  

 ، فسوف يسمح النظام للمستخدم بإدخال كود ضمان لهذا الصنف بمستندات إدارة التوزيع.عند تعليم هذا الخيار

 له ألوان 

 له مقاسات  

 له إصدارات 

إصدارات( مختلفة لنفس الصنف، فعند تعليم الخيار   مقاسات،رات يمكن التعامل مع ألوان )عند تعليم أي من هذه الخيا

"له ألوان" مثال  يمكن للمستخدم إدخال األلوان المتوفرة للصنف من خالل صفحة )اإلصدارات والمقاسات( وكذلك  

 . له إصدارات(  مقاسات،عند تعليم الخيارين )له 

 يوضع بصناديق  

 بمستندات إدارة التوزيع.( لهذا الصنف Containerيار، يمكن تحديد صندوق )عند تعليم هذا الخ

 عدة  

 قطعة غيار  

 يمكن تحديد الصنف على أنه عدة أو قطعة غيار بحيث يمكن التعامل معه في بعض األنظمة مثل نظام "مراكز الخدمة". 

 يمكن بيعه 

 يمكن شراؤه 

 مرتجع 

 يمكن استبداله 

للمستخدم   الخيارات سيسمح  الصنفتعليم هذه  البيع، والشراء،    بالبحث عن  واالستبدال على  واالرتجاع،  بمستندات 

فعند البحث عن األصناف بفاتورة المبيعات مثال  لن  التوالي. فعلى سبيل المثال إذا لم يتم تعليم الخيار "يمكن بيعه"  

المبيعات عن طريق البحث. كذلك عند عدم تعليم الخيارات األخرى يظهر هذا الصنف ومن ثم ال يمكن إدراجه بفاتورة  

 )يمكن شراؤه، مرتجع، يمكن استبداله( فلن يظهر هذا البحث بمستندات الشراء، المرتجعات، االستبدال على التوالي. 

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 24 

 

لنظام بالرغم  هذه الخيارات قاصرة على عملية البحث فقط، ولكن يمكن للمستخدم إدخال األصناف يدويا  بمستندات ا

 من عدم تعليم هذه الخيارات.

نقاط البيع تكتسب طبيعة خاصة في هذه النقطة فعند عدم تعليم الخيار "يمكن بيعه" مثال  فلن يستطيع المستخدم إدراج  

 هذا الصنف بفاتورة مبيعات نقطة البيع سواء عن طريق البحث أو يدويا . 

لنظام من بيع األصناف التي لم يتم تعليم الخيار "يمكن بيعه"، وكذلك  بالنسبة لمستندات إدارة التوزيع، يمكن منع ا

التوزيع  إدارة  إعدادات  ملف  خالل  من  استبداله(  يمكن  مرتجع،  شراؤه،  يمكن   ( الخيارات  لباقي  بالنسبة  األمر 

(Supply Chain) 

 يمكن تصنيعه 

لهذا الصنف بملف مكونات المنتج ومن   يعني أن هذا الصنف هو صنف مصنع بمعنى تعريف مكونات  تعليم هذه الخيار

 .عثم استخدامه بمستندات التصنيع على أنه صنف مصن

 عدم النقل إلى نقاط البيع 

فلن يقوم نظام نقطة البيع المتصل بقاعدة البيانات هذه بنقل هذا الصنف الستخدامه بفواتير نقطة  ،عند تعليم هذا الخيار

طالع ملف  الصنف بنظام نقطة البيع. للتعرف على المزيد عن نظام نقطة البيع، البيع، ومن ثم ال يمكن التعامل مع هذا 

 "نقاط البيع" الخاص بشرح نظام نقاط البيع. 

 إمكانية السحب على المكشوف 

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام بإصدار صرف لهذا الصنف من المخزن بدون رصيد مخزني. هذه اإلمكانية  

الثة مستويات )إعدادات النظام، قسم الصنف، الصنف(، راجع الفقرة "السحب على المكشوف"  يمكن دعمها على ث

 بالمفاهيم األساسية الخاصة بهذا الكتاب. 

 متابعة أعمار المخزون 

 هذا الحقل عبارة قائمة تحوي الخيارات التالية: 

 :لن يقوم بمتابعة أعمار المخزون لهذا الصنف. أي أن النظام  ال 

 :متابعة أعمار المخزون ستكون بناء  على إعدادات القسم الذي ينتمي إليه الصنف، فإذا لم يوجد أي أن    موروث

بناء  على ما تم   المخزون للصنف  النظام بمتابعة أعمار  المخزون للصنف فسوف يقوم  إعدادات خاصة بأعمار 

 .تحديده بإعدادات إدارة التوزيع

 :بغض النظر عن إعدادات إدارة التوزيع أو إعدادات    ة أعمار المخزون لهذا الصنفأي أن النظام سيقوم بمتابع  نعم

 . قسم الصنف

 للتعرف على تعريف متابعة أعمار المخزون، راجع الفقرة "متابعة أعمار المخزون" بالمفاهيم األساسية لهذا الكتاب. 

 له صيغة حسابية 

بحيث   الخيار خاص باألصناف الخدميةهذا  خاصة بهذا الكتاب.  راجع الفقرة "الصيغة الحسابية" بالمفاهيم األساسية ال

يتم تعريف الصنف بصيغة حسابية محددة. كأن يكون هذا الصنف عبارة عن صنف الخدمة )سنفرة( ويتم إدخال مساحة 

 . )الصيغة المحاسبية( السنفرة بالحقل التالي

 الصيغة الحسابية  

سابية، يتم إدخال أحد الصيغ الحسابية التي تم تعريفها بملف  عند تعريف الحقل على أنه صنف خدمي وله صيغة ح

(، وبالتالي حينما يكون صنف الخدمة  3  ×  2"صيغة حسابية" بهذا الحقل، وذلك كأن تكون الصيغة الحسابية هي )

 (. 3×  2سنفرة مساحة )نفرة فهو يعبر عن سالحالي هو 
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 . حسابية" أو تحديد صيغة حسابية له إال إذا كان الصنف له أبعادغة الحظ أنه ال يمكن تحديد صنف على أن له "صي

 كما في الحقل التالي. 

 له أبعاد  

 نوع األبعاد  

.  عند تعليم الخيار "له أبعاد"، يمكن للمستخدم من خالل قائمة "نوع األبعاد" اختيار نوع البعد )أحادي، ثنائي، ثالثي(

 ة الخاصة بهذا الكتاب.راجع الفقرة "أبعاد الصنف" بالمفاهيم األساسي

 أبعاد قياسية 

( بحيث يقوم النظام بإدراج  6×    4×    2، )(3×    2)(،  4)يمكن من خالل ملف "أبعاد قياسية" تعريف أبعاد قياسية مثل  

 هذه األبعاد القياسية مباشرة بمجرد إدراج الصنف بمستندات إدارة التوزيع. راجع ملف "أبعاد قياسية" بهذا الكتاب.

 الصنف وزن  

 حجم الصنف  

 كثافة الصنف  

 مساحة الصنف 

 طول الصنف  

 عرض الصنف  

 ارتفاع الصنف  

جميع هذه المعلومات يمكن إدخالها يدويا  عن طريق المستخدم وهي تعبر عن األوصاف الطبيعية الخاصة بالصنف،  

 والتي يمكن استحضارها بالتقارير.

 فترة الضمان وحقل ملحق به  

الحقلين، يمكن ذات األرقام    من خالل هذين  باألصناف  غالبا  خاصة  الصنف، وهي  بهذا  فترة ضمان خاصة  تحديد 

 يمكن عرض فترات الضمان الخاصة بأي صنف من خالل التقارير. المسلسلة.

 فترة الركود، وحقل ملحق به 

لى هذه يمكن استخراج تقارير باألصناف الراكدة بناء  عمن خالل هذا الحقل يمكن تعريف فترة ركود للصنف بحيث  

 المعلومة.

الحظ أن جميع المعلومات الخاصة بالصنف والتي ال يتم عرضها بمستندات النظام بصورة تلقائية، يمكن عن طريق تعديل شاشة  

مدة خاصة بها ثم استدعائها بعد ذلك بمجرد إدراج الصنف بمستندات النظام وذلك عن طريق آليات يقوم بعملها مجهزو  إظهار أع

 العميل.النظام عند 

 

 مواصفات الصنف 
الخاصة    التواريخ( حيث يتم استخدام المعلومات المدخلة في هذا القسم في حساب  MRPهذا القسم خاص بنظام تخطيط التصنيع )

ى  تصنيع المنتجات وشراء المواد الخام عن طريق سندات اإلنتاج وأوامر الشراء. للتعرف على معلومات هذا القسم بالتفصيل، يرجب

 (. https://youtu.be/Z43PVuV3m5Uع على الرابط )االطال

 فترة الشراء، وحقل ملحق به 

في عملية تخطيط اإلنتاج،  يمكن إدخال الفترة الالزمة لشراء الصنف، وهي معلومة مفيدة    ، من خالل هذين الحقلين

عندما يكون هذا الصنف هو أحد الخامات الداخلة في تصنيع أحد المنتجات ومن ثم يتم أخذها في االعتبار عند حساب  

تاريخ الشراء المخطط الخاص بهذا الصنف ومن ثم تحديد تاريخ أمر اإلنتاج والذي سيلي تاريخ الشراء وفترة الشراء  

 د يستغرق شراؤها فترة محددة )كاألصناف المستوردة مثال (. المواد الخام والتي قيتضمن وذلك ألن أمر اإلنتاج 
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 ، وحقل ملحق به التصنيعفترة  

هذان الحقالن لن يكونا متاحين إال إذا تم تعليم الخيار "يمكن تصنيعه". حيث يتم تحديد الفترة التي يستغرقها النظام  

اإلنتاج المخططة. فهذان الحقالن أيضا   ، ومن ثم استخدام هذه المعلومة في حساب تواريخ  لتصنيع الصنف المصنع

 ضروريان في عملية تخطيط اإلنتاج. 

 Safety Stockطريقة حساب ال  

 Safety Stock 

هذان الحقالن خاصان بتحديد ( بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب.  Safety stockراجع الفقرة كمية المخزون اآلمنة )

 كمية المخزون اآلمنة وطريقة حسابها. 

 .(MRPاستخدام الطريقة الخاصة بهذا الحقل بمستند التخطيط الخاص بالتصنيع )يتم 

 على الخيارات التالية:" Safety Stockطريقة حساب ال ". تحتوي القائمة 

 :أي أن  الكمية( كمية المخزون اآلمنة هي كمية ثابتة يتم إدراجها بالحقل التاليSafety Stock فمثال  عند تحديد )

 ( تكون هي كمية المخزون اآلمنة لهذا الصنف. Safety Stockحقل )بال (200الكمية )

 بدون: ( اختيار هذا الخيار يعني أن هذا الصنف ليس لهSafety Stock.) 

 عدد الفترات :  ( يستخدم هذا الخيار مع األصناف الداخلة في تخطيط التصنيعMRP  فعند اختيار الخيار "عدد .)

ال  النظام هذا  )الفترات"، سينتظر  بالحقل  " (Safety Stockعدد  الفقرة  الخيار، راجع  أكثر على هذا  للتعرف   .  

 مفاهيم أساسية" بالكتاب الخاص بالتصنيع.  –في الباب "تخطيط الموارد  "Safety Stockطريقة حساب الـ 

 أقل كمية يمكن طلبها  

أيضا  معلومة تستخدم عادة في التصنيع، أقل كمية من هذا الصنف يمكن طلبها وهذه   إدراجيتم    ،من خالل هذا الحقل

الواحد. فمثال  في بعض الصناعات )مثل الصناعات الدوائية( يتم إنتاج    حيث أنها مرتبطة عادة بكمية الصنف بالباتش

، ومن ثم فأقل كمية يمكن تصنيعها  ألف علبة دواء  20الصنف من خالل باتش. فمثال  ممكن أن تكون كمية الباتش الواحد  

باتش أي كمية تساوي  2، فالبد من إصدار ألف علبة دواء 30ألف علبة دواء، فإذا كان المطلوب هو كمية =  20هي 

 . آالف علبة دواء. 10ألف علبة دواء وسيتبقى كمية تساوي  30ألف علبة دواء، لتسليم  40

 المحددات قسم
 : كيان والمرتبط بصالحية المستخدم الحاليالمعلومات المتعلقة بالهيكل الشجري لل  النظام بعرضفي هذا القسم يقوم 

 : حقول المحددات الخمسة هي كالتالي

 الشركة 

 الفرع  

 اإلدارة 

 القطاع  

 المجموعة التحليلية  

سيالحظ المستخدم أن النظام قام بملء هذه الحقول طبقا  للصالحيات المحددة للمستخدم الحالي، فإذا كانت صالحيات  

المستخدم الحالي مربوطة مثال  على شركة الغزل والنسيج، فرع اسكندرية، إدارة الحسابات، قطاع األجهزة الكهربية، 

ا لهذه  وفقا   الحقول  هذه  بملء  النظام  يقوم  وفقا  فسوف  المعلومات  هذه  تغيير  المستخدم  يستطيع  ولن  لمعلومات، 

للصالحيات المتاحة له والهيكل الشجري المعرف للكيان، وبالتالي فلن يستطيع المستخدم تغيير هذه المعلومات إال من  

من شركات  صالحية أعلى إلى صالحية أقل فالمستخدم المرتبط مثال  بالشركة "عام" يستطيع أن يحدد أي شركة أخرى  

المستخدمين حيث أن   كبيرة الكيان بالحقل "الشركة"، والعكس غير صحيح. هذا األسلوب يعطي ميزة   بصالحيات 

 .الصالحيات يمكن أن ترتبط حتى على مستوى السجل لكل مستخدم
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 الوحداتصفحة  –نافذة الصنف 
 والتحويل بينها. تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:البيانات المتعلقة بوحدات الصنف يتم تعريف  الصفحةخالل هذه  من

  

 الوحدات الرئيسية 
 يتم إدراج الوحدات المستخدمة للصنف كالتالي: الجدول،من خالل هذ 

 مجموعة الوحدات 

حدات والذي يتضمن عدة وحدات )طن، كيلو،  مجموعة وحدات من خالل ملف مجموعات الو يسمح النظام بتعريف

ع نافذة "مجموعة وحدات". بمجرد إدراج أحد مجموعات الوحدات بهذا الحقل، سيقوم النظام بإدراج هذه  راج  –جرام(  

 . الوحدات بالجدول "الوحدات"

 الوحدة األساسية )األصغر(  

 .أن تكون هذه الوحدة هي أصغر الوحدات واألفضلمن خالل هذا الحقل يقوم المستخدم بإدخال الوحدة األساسية 

 1 وحدة التقارير 

 2وحدة التقارير  

 .من خالل هذين الحقلين يمكن إدخال وحدتان الستخدامهما بتقارير النظام

 وحدة الشراء  

من خالل هذا الحقل يسمح النظام بتعريف وحدة للشراء، وهذه الوحدة ستكون هي الوحدة التلقائية بمستندات المشتريات  

 شراء، الخ(. ويمكن للمستخدم تغييرها بالطبع بالمستندات.)فاتورة مشتريات، أمر شراء، طلب 

 وحدة البيع  

الوحدة ستكون هي الوحدة التلقائية بمستندات المبيعات    من خالل هذا الحقل يسمح النظام بتعريف وحدة للبيع، وهذه

 )فاتورة مبيعات، أمر بيع، طلب بيع، الخ(. ويمكن للمستخدم تغييرها بالطبع بالمستندات. 
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 الوحدات
 من خالل هذ القسم يتم إدراج الوحدات المستخدمة للصنف كالتالي:

 ة الوحد 

 تخدامها مع هذا الصنف بمستندات النظام. من خالل هذا الحقل يتم إدخال الوحدات المراد اس

معامل   الحظ أن الوحدات البد أن تكون متناسقة مثل )الكيلو والطن( أو )المتر والسنتيمتر( أي البد أن يكون هناك

 والمتر مثال .  جرام تحويل فيما بينها، فال يمكن أن يتم إدخال الكيلو

ات في هذا بشرط وجود طريقة فيما بينها، ويتم تحديد معامل الحظ أيضا  أنه يمكن إدخال عدد ال نهائي من الوحد

 التحويل بالجدول "التحويالت" الموجود بنفس النافذة.

 

 الكود  

، والذي يتم إدراجه بدال  من كود الصنف )معبرا  عن وحدة معينة( بواسطة "قارئ  الباركود الخاص بالوحدة المقابلة 

 الباركود".

 السعر االفتراضي 

حسب إعدادات النظام حيث    ، وهو السعر الذي سيعرض بمستندات المبيعاتص بالوحدة المقابلةااضي الخالسعر االفتر

 . يمكن التعامل مع سعر الصنف بقوائم األسعار أو سعر الصنف بجدول الوحدات

 " بسند المبيعات. االلتزام بقوائم األسعار تم تعليم الخيار "إذا سيقوم النظام باستخدام هذا السعر 

عند ضبط النظام بحيث يتعامل بأسعار جدول الوحدات الحالي، فالمفترض أال يسمح النظام بسعر أقل من السعر المحدد 

 بهذا الحقل.

 أقل ربح  

ن الربح المحدد  عند ضبط النظام بحيث يتعامل بأسعار جدول الوحدات الحالي، فالمفترض أال يسمح النظام بربح أقل م

 = )تكلفة الصنف + أقل ربح(.>المدرج بمستندات المبيعات ال بد وأن يكون الصنف بهذا الحقل. بمعنى أن سعر 

 أقل كمية بيع 

( في هذا الحقل مما يعني أنه ال  1أقل كمية يمكن بيعها للصنف، فمثال  إذا كان الصنف يباع بالمتر فيمكن تحديد القيمة )

 سم( مثال  سيكون مضطرا  ألن يحاسب على سعر المتر كامال .  60لب العميل )تر، فلو طيمكن بيع أقل من م

 بالمضاعفات أقل كمية  

الحقل عبارة عن صندوق اختيار ويعبر عما إذا كانت أقل كمية بالمضاعفات أم ال، فمثال  في المثال المذكور بالحقل   هذا

( متر فسوف  1.5وقام العميل بشراء )  لخيار )أقل كمية بالمضاعفات(فإذا تم تعليم هذا ا، أقل كمية بيع هي متر،  السابق

متر(، أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار، ففي هذا المثال سوف يتم بيع ومحاسبة    2يتم بيع ومحاسبة العميل على سعر )

 ( متر. 1.5العميل على )

 التشكيلة 

تشكيالت  . راجع الفقرة "ن فردها عند إدخالها بالمستندمن خالل هذا الحقل يمكن ربط الوحدة بتشكيلة معينة بحيث يمك

 " بالمفاهيم األساسية. األصناف
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 التحويالت
 :تعريف النظام بمعامالت التحويل بين الوحدات المختلفةمن خالل هذ القسم يتم 

بالوحدة األساسية المعرفة كما هو واضح يتم تعريف عدد من الوحدة األولى يساوي عدد من الوحدة األخرى بشرط تعريف أي وحدة  

 .بالحقل
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 اإلصدارات والمقاسات  –نافذة الصنف 
المتعلقة    من البيانات  تعريف  يتم  الصفحة  هذه  إن وجدتخالل  األصناف  وإصدارات  وألوان  "مواصفات   .بمقاسات  الفقرة  راجع 

 تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:  الصنف" بالمفاهيم األساسية.

  

 المعلومات األساسية 
من خالل هذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض المعلومات األساسية المتعلقة بالصنف والتي تم تعريفها بالصفحة الرئيسية، كما يمكن 

 : افة إلى الحقل التاليتعديلها من هذه الصفحة باإلض

 مصفوفه ألوان ومقاسات  

ان والمقاسات التي تم تعريفها بملف "مصفوفة ألوان ومقاسات"، من خالل هذا الحقل يمكن إدخال أحد مصفوفات األلو

 ليقوم النظام بإدخال كافة احتماالت المصفوفة التي تم تعريفها بالجدول "مقاسات وألوان" بهذه الصفحة. 

أنه   ألوان"  الحظ  "له  الخيار  تعليم  تم  إذا  إال  وألوان"  باأللوان بجدول "مقاسات  إدخال معلومات خاصة  لن يمكن 

 بالصفحة الرئيسية أو من خالل هذه الصفحة. كذلك بالنسبة للمقاسات.

 

 مقاسات وألوان
 ولون كالتالي: من خالل هذا القسم، يمكن إدخال معلومات خاصة بكل مقاس 

 االفتراضي 

بمستندات النظام، فمثال  إذا   هذا الخيار سيجعل المواصفات الموجودة بهذا السطر هي التي يتم إدراجها تلقائيا  بالفواتير

اللون )أسود( والمقاس ) إدخال  المواصفات )لون أسود ومقاس  40تم  النظام بإظهار هذه  تلقائيا   40( فسوف يقوم   )

 بالطبع. بمستندات النظام، ويمكن للمستخدم تغييرها  

 الكود  

 .والذي يمكن االستيعاض به عن كود الصنف الباركود الخاص بالصنف بالمواصفات المدرجة بهذا السطر
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 اللون )الملف، الكود، االسم(  

 المقاس )الملف، الكود، االسم( 

مقاس بشرط  لسطر. يمكن إدخال أي لون أو  من خالل هذه الحقول يمكن إدراج اللون والمقاس المراد إدراجهما بهذا ا

 تعريفهما مسبقا  بملفات اللون والمقاس.

 أقل كمية  

 أقصى كمية 

 السعر االفتراضي 

 المفترض أنه من خالل هذه الحقول، يمكن تحديد أسعار افتراضية لكل )لون، مقاس( وربط السعر بالكمية. 

 حد الطلب 

للصنف، بحيث يمكن إدراجها بالتقارير،  من خالل هذا الحقل، المفترض أنه يمكن تحديد حد طلب لكل )لون، مقاس(  

 أو إصدار مستندات آلية عن طريق إعدادات النظام بناء  على وصول أحد األلوان )المقاسات( إلى حد الطلب. 

 الوحدة  

 الوحدة الخاصة بالصنف ذي المواصفات المقابلة )اللون والمقاس(.

 مرفق 

 بالصنف ذي المواصفات المقابلة )اللون والمقاس(.من خالل هذا الحقل، يمكن إرفاق أي صورة أو مستند خاص 

 إصدارات
ملف "إصدار   ، حيث يمكن ومن خاللإن وجدت  –من خالل هذا القسم، يمكن إدخال معلومات خاصة بإصدارات الصنف المتوفرة  

 .صنف" تعريف عدد ال نهائي من األصناف

 االفتراضي 

 المقابل.  ية للصنفهذه اإلصدارة هي اإلصدارة التلقائهذا الخيار سيجعل 

 الكود  

 الباركود الخاص بالصنف باإلصدارة المقابلة. 

 اإلصدار )اإلصدار، الملف، اسم اإلصدار( 

 يتم تحديد أحد اإلصدارات المعرفة سابقا  وذلك للقيام بإدراج المعلومات الخاصة بها. ،من خالل هذه الحقول

 المورد االفتراضي 

 فترة الشراء )وحدة، قيمة( 

 من تاريخ، إلى تاريخ  

 الوحدة االفتراضية  

 أقل قيمة 

 أقصى قيمة 

 حد الطلب 

 السعر االفتراضي 

 .أو غير ذلكاستخدامها الحقا  بالتقارير ل هذه الحقول، يمكن إدراج معلومات خاصة بكل إصدار والتي يمكن من خال
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 األكواد المخصصةصفحة  –نافذة الصنف 
الصفحة    من إدارة خالل هذه  فيما بعد بمستندات  للصنف والتي يمكن استخدامها  يمكن تعريف عدد النهائي من األكواد اإلضافية 

يمكن استخدام هذا األسلوب أحيانا  عندما تريد المنشأة استخدام نفس    .ال  من الكود األصلي للصنف، لتعبر عن نفس الصنفالتوزيع بد

بفاتورتي   المبيعات الخاصة بالمورد أو العميل ومن ثم تكون األكواد موحدة لنفس الصنف  المشتريات أوكود الصنف المسجل بفاتورة  

 تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:. المورد(المنشأة وفاتورة العميل )أو 

  

 أكواد العمالء
من خالل هذا الجدول يمكن إدخال أي عدد من األكواد والخاصة بعمالء محددين، والتي من المفترض أن يسمح النظام بإدخال أي 

هذه الفاتورة للعميل المقابل. يحتوي هذا   من هذه األكواد بدال  من كود الصنف الرئيسي بأي من سندات المبيعات في حالة إصدار

 الجدول على الحقول التالية: 

 الكود  

 العميل 

 الوحدة  

 المقاس 

 اللون  

 اإلصدار 

 كود الشحنة 

 صندوق  

أو على مستوى كل مجموعة   جميع هذه المعلومات يمكن إدراجها على مستوى كل كود مدرج بجدول أكواد العمالء 

 .أصناف
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 أكواد الموردين 
خالل هذا الجدول يمكن إدخال أي عدد من األكواد والخاصة بموردين محددين، والتي من المفترض أن يسمح النظام بإدخال أي من 

من هذه األكواد بدال  من كود الصنف الرئيسي بأي من سندات المشتريات في حالة إصدار هذه الفاتورة للعميل المقابل. يحتوي هذا 

 الجدول على الحقول التالية: 

 الكود  

 المورد 

 الوحدة  

 المقاس 

 اللون  

 اإلصدار 

 كود الشحنة 

 صندوق  

 جميع هذه المعلومات يمكن إدراجها على مستوى كل كود مدرج بجدول أكواد الموردين. 
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 صفحة اإلعدادات –نافذة الصنف 
 البيانات التالية: . تحتوي هذه النافذة على بعض اإلعدادات المتعلقة بالصنفخالل هذه الصفحة يتم تعريف  من

  

 المعلومات األساسية 
 :على الحقول التاليةهذ القسم  يحتوي

 الكود  

 المجموعة  

 االسم العربي  

 االسم االنجليزي 

 لملف الصنف. جميع هذه المعلومات قد تم شرحها بالنافذة الرئيسية

 قائمة فحص جودة  

، ومن ثم عند إصدار سند فحص جودة لهذا محددةمن خالل هذا الحقل، يمكن ربط الصنف الحالي بقائمة فحص جودة  

 الصنف )كصنف مصنع مثال ( سيقوم النظام باستحضار قائمة فحص الجودة الموجودة هنا بملف الصنف.

 قائمة تأكيد جودة  

، ومن ثم عند إصدار سند تأكيد جودة لهذا  من خالل هذا الحقل، يمكن ربط الصنف الحالي بقائمة تأكيد جودة محددة

 .)كصنف مصنع مثال ( سيقوم النظام باستحضار قائمة تأكيد الجودة الموجودة هنا بملف الصنفالصنف 

  تصنيف الموقع المخزني االفتراضي 

عند تحديد أحد تصنيفات المواقع بهذا الحقل، فإنه عند إدراج هذا الصنف بأحد المستندات، وتم إدراج أحد المخازن  

يقوم النظام بإدراج الموقع المخزني الذي له نفس التصنيف و الموجود بهذا  وكان هذا المخزن له عدة مواقع، فسوف  

 كموقع افتراضي.  –إن وجد  –المخزن 

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 35 

 

 االفتراضيةلوان مستندات الصرف أتشكيلة  

 االفتراضية  االستالملوان مستندات أتشكيلة  

 االفتراضيةمستندات التحويل  ألوانتشكيلة  

كتشكيلة افتراضية    –تشكيلة محددة يتم إدراجها آليا    يسمح النظام بتعريفعند تعريف تشكيالت ألوان للصنف الحالي،  

بمجرد إدراج هذا الصنف. يسمح النظام بتطبيق هذه اآللية على مستوى جميع سندات الحركات المخزنية )صرف،  –

محددة بالحقل "تشكيلة ألوان مستندات الصرف االفتراضية" فسوف  استالم، تحويل(. فمثال ، إذا تم تعريف تشكيلة ألوان  

راجع الفقرة "تشكيالت األصناف" بالمفاهيم األساسية لهذا   يقوم النظام بمجرد إدراج هذا الصنف بإدراج هذه التشكيلة.

 " بهذا الكتاب.نافذة تشكيلة ألوان ومقاساتالكتاب. راجع أيضا  نافذة "

 قصر البيع على العميل  

 صر الشراء على المورد ق  

من خالل هذين الحقين يمكن قصر بيع الصنف على عميل بحيث ال يمكن بيع هذا الصنف لغير هذا العميل، وكذلك 

يسمح أيضا  النظام من خالل القائمة بقصر البيع على مجموعة عمالء   يمكن قصر شراء الصنف على مورد محدد.

الش فئة عمالء محددة، وكذلك بقصر  أو  فئة موردين محددة  أو  راء، يمكن قصره على مجموعة موردين محددين، 

 محددين.

  على المورد"، البد من تفعيل الخيارين "  الشراءالحظ أنه لتفعيل هاتين اآلليتين "قصر البيع على العميل"، "قصر  

بالعمالء   األصناف  البيع  فيربط  الشراء"  مستندات  مستندات  في  بالموردين  األصناف  "ربط  إدارة "،  بإعدادات 

 التوزيع.

 التكويد اآللي
 (Batches)يتم تحديد نظام لتكويد الشحنات  هذا القسم خاللمن 

 بادئة التكويد  

 طول الالحقة 

 أول رقم  

من خالل هذه الحقول، يمكن تعريف نظام ترقيم آلي لشحنات الصنف الحالي، وذلك في حالة إنتاج هذا الصنف كصنف  

 مصنع.

 أقصى قيمة لإلنتاجية  

 أقصى قيمة للفعالية 

، في بعض الصناعات، يمكن تحديد قيمة لإلنتاجية وقيمة للفعالية. من  نظام التصنيعملف مكونات المنتج بمن خالل  

لهذا الصنف عندما يتم إدخاله كمادة أقصى قيمة للفعالية(  و  أخالل هذين الحقلين يمكن تعريف أقصى قيمة لإلنتاجية )

 بحيث ال تزيد نسبتي اإلنتاجية والفعالية عن هاتين القيمتين.  منتجات التصنيعيةخام كمكون من مكونات أحد ال
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 القيم االفتراضية 
، والتي يستفاد منها في إطالق التقارير المخزنية باإلضافة للتكلفة القياسية والتي هذا القسم يتم إدراج بعض القيم االفتراضية  خاللمن  

 تستخدم في إعدادات التكلفة. 

 كمية أقل  

 لهذا الصنف.  أقل كمية يجب أن تكون متوفرة

 أقصى كمية 

 أقصى كمية لهذا الصنف بالمخزن، يجب أال تتخطى كمية الصنف لهذه الكمية.

 حد الطلب 

أي الكمية التي إذا وصل إليها الصنف، يجب طلب شراء كمية إضافية لهذا الصنف. تفيد هذه المعلومة بالتقارير وعند  

 وم بإنشاء أوامر شراء آليا  عند وصول الصنف إلى حد الطلب. ضبط النظام بحيث يق

 التكلفة القياسية 

الصنف  الحاالت، حيث يمكن تكليف  النظام في بعض  قبل  الحالي والتي يتم استخدامها من  للصنف  القياسية  التكلفة 

صادر التكلفة للتوريد الغير مبالتكلفة القياسية عند التوريد الغير مكلف أو عند السحب على المكشوف. راجع القسمين "

 (.Supply Chain" بملف إعدادات إدارة التوزيع )مصادر تكلفة المكشوف" ، "مكلف

 أقل سعر 

 أقل سعر يجب أال يباع به الصنف الحالي، وهذه معلومة أرشيفية غير ملزمة.

 فترة الركود  

 لمعلومة في إطالق تقرير خاص باألصناف الراكدة. الفترة )باليوم( التي يعتبر الصنف فيها راكدا  إذا تخطاها. تفيد هذه ا
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 صفحة األسعار –نافذة الصنف 
 :باإلضافة لربطه بقوائم األسعار المختلفة يمكن االطالع على بعض المعلومات الخاصة بالصنف خالل هذه الصفحة  من

  

 المعلومات األساسية 
 : على المعلومات التالية  وأسماء الصنف يحتوي هذا القسم بجانب الكود والمجموعة

 السعر الحالي 

 العملة 

المقابل، للصنف  الحالي  بقوائم   السعر  الموجود  السعر  أو  الوحدات  الوحدات بصفحة  بجدول  الموجود  السعر  سواء 

 يقوم النظام أيضا  بعرض العملة الخاصة بسعر الصنف المقابل.  النظام.األسعار تبعا  إلعدادات 

 سياسة الضريبة 

 السياسة الضريبية المطبقة على الصنف والتي سيتم إدراجها آليا  بسندات النظام.

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 38 

 

 معلومات الشراء 
 : هذا القسم مخصص لعرض معلومات تتعلق بشراء الصنف وهي كالتالي. فمعلومات هذا القسم خاصة لالطالع فقط عجمي

 سعر الشراء 

 1مرجع  

 نسبة التخفيض  

 تفاصيل التخفيض  

 1نسبة خصم 

 1تفاصيل خصم  

 2نسبة خصم  

 2تفاصيل خصم  

 3نسبة خصم  

 3تفاصيل خصم  

 صافي التكلفة 

 لفة الحالية متوسط التك 

 هذه المعلومات الخاصة بالصنف من خالل ما تم تسجيله بمستندات النظام. من خالل هذا الحقل، يقوم النظام بعرض 

 أزرار النافذة 
 : من خالل هذا القسم، يمكن إدراج الصنف بأحد القوائم التالية 

 إضافة الصنف إلى قائمة سعر 

بإظهار نافذة ليقوم المستخدم بها بإدراج أي من قوائم األسعار التي يريد المستخدم عند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام  

 . من خالل النافذة التالية يمكن للمستخدم ربط الصنف الحالي بأي من قوائم األسعار المختلفة.إضافة الصنف الحالي بها

وبالتالي فعند   مسبقا  إلضافة الصنف إليها.أسعار" يمكن اختيار أي من قوائم األسعار المعرفة  من خالل الحقل "قائمة  

 إدراج أحد قوائم األسعار، فسيقوم النظام بفتح هذه القائمة إلضافة الصنف الحالي إليها.

 إضافة الصنف إلى ملف التصويت على صنف  

 إضافة الصنف إلى ملف التصويت على األسعار  

إضافة الصنف الحالي على أي من الملفين "ملف التصويت بنفس مفهوم إضافة صنف إلى قائمة سعر، يمكن أيضا   

 على صنف"، "ملف التصويت على األسعار".
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 أسعار الصنف في القوائم 
يق هذه األسعار على الصنف بمن خالل هذا الجدول، يمكن إضافة الصنف الحالي لقائمة سعر محددة أو عدة قوائم أسعار، وذلك لتط

 حتوي هذا الجدول على الحقول التالية: ي. ةبحسب المحددات الخاصة بكل قائم

 إضافة الصنف إلى قائمة سعر 

إلضافة الصنف الحالي إليها. فعند تخزين السجل الحالي سيقوم النظام بإضافة  من خالل هذا الحقل يتم إدراج أحد قوائم  

 الصنف الحالي لجميع قوائم األسعار المدرجة بهذا الجدول. 

 باقي حقول الجدول  

من خالل باقي حقول هذا الجدول، يتم إدخال محددات األسعار الخاصة بالصنف الحالي على مستوى كل قائمة أسعار  

 بكل قائمة إلى قائمة األسعار المدخلة بهذا السطر.  المدخل  السطرمضاف إليها، فسوف يقوم النظام بإضافة نفس 

 ار بالكتاب "المبيعات". عرف على جميع حقول هذا الجدول، راجع ملف قائمة األسعللت

 

 قوائم الصنف الحالي
 من خالل القوائم الموجودة بالشكل المقابل يمكن االطالع على البيانات التالية:

  جميع قوائم أسعار البيع التي تحتوي الصنف الحالي 

  جميع قوائم أسعار الشراء التي تحتوي الصنف الحالي 

  الحالي جميع عروض المبيعات التي تحتوي الصنف 

  جميع خصومات الموردين التي تحتوي الصنف الحالي 

  التي تحتوي الصنف الحالي المواسم جميع قوائم 

  التي تحتوي الصنف الحالي  خصومات المبيعاتجميع قوائم 
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 صفحة الحسابات  –نافذة الصنف 
بالتعامل مع الصنف كذمة مستقلة ومن  من خالل هذه الصفحة يتم إدخال الحسابات الخاصة بالصنف الحالي، وذلك ألن النظام يسمح

 ثم التأثير على كل صنف على حدة من خالل مستندات إدارة التوزيع. تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:

  

 الحسابات 
 من خالل هذ القسم يتم إدراج الحسابات الخاصة بالصنف الحالي: 

 حقيبة حسابات  

إدراج عدد النهائي من الحسابات لكل صنف. تتضمن عدد ال نهائي من الحسابات  من خالل ملف حقيبة الحسابات، يمكن  

 لهذا الصنف. راجع ملف حقيبة حسابات بالكتاب "الحسابات". 

 الحساب الرئيسي  

 1حساب 

 2حساب  

 3حساب  

 4حساب  

 5حساب  

بات أخرى، كما يمكن ضبط  من خالل هذه الحقول يمكن تعريف الحساب الرئيسي الخاص بالصنف الحالي باإلضافة لخمسة حسا

حساب إضافي بهذه الصفحة.  20النظام إلظهار حتى   
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 صفحة الحركات –نافذة الصنف 
 : يسمح النظام باالطالع على بعض المعلومات الخاصة بالصنف الحالي كالتالي ،خالل هذه الصفحة من

  

 الكميات

الخاصة بكل صنف، حيث يقوم النظام بعرض كمية الصنف الموجودة بكل رابط الكميات، يقوم النظام بإظهار التفاصيل  من خالل  

أو الكمية الخارجة منه   والتحويل  مخزن من المخازن المعرفة سواء الكمية الحالية الموجودة بداخل المخزن من خالل سندات التوريد

 ستوى كل مخزن. لك على مذمن خالل سندات الصرف والتحويل أو الكمية المحجوزة أو المتاحة للبيع، و

 التكاليف

النظام بعرض متوسط التكلفة الخاص بالصنف على مستوى كل مخزن من المخازن باإلضافة لعرض   التكاليف، يقوممن خالل رابط  

 صافي كمية الصنف وتكلفة صافي الكمية وآخر تاريخ بيع وآخر تاريخ شراء وغير ذلك من المعلومات. 
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 الحركات

صرف والتحويل التي أدت إلى الكميات الحالية المعروضة للصنف يقوم النظام بعرض سندات التوريد وال   ، الحركاتمن خالل رابط  

 إذا كانت الكمية مستلمة أو منصرفة. ما بالمخازن، مع بيان التاريخ الفعلي للحركة وبيان

 األصناف المحجوزة  حركات
حجز األصناف وأي مستندات   وهي مستنداتالي  حالصنف الالحركات التي أدت إلى حجز  بعرض  يقوم النظام    ،من خالل هذا الرابط

 وغير ذلك. وأوامر الشراء أخرى قد تم ضبطها بحيث تقوم بحجز األصناف مثل أوامر البيع 
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 طلب إضافة صنف
المعلومات الخاصة   أغلب. يحتوي هذا الملف على  ليتم تعريف صنف جديد يتم إصدار طلب إضافة صنف  ،من خالل هذه الصفحة

هذا الطلب عند تعريف الصنف من خالل إدراج بملف الصنف الرئيسي. للتعرف عليها راجع ملف الصنف الرئيسي. يتم استدعاء  

 كود الطلب بالحقل "طلب فتح الصنف".
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 لون صنف
لك الستحضارها الحقا  بملف الصنف لتعريف األلوان المتوفرة  ، يمكن تعريف أي عدد من ألوان األصناف وذصنف  لونمن خالل  

 ألوان. لكل صنف إذا كان الصنف يتضمن عدة 
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 مقاس صنف
من خالل ملف مقاس صنف، يمكن تعريف أي عدد من مقاسات األصناف وذلك الستحضارها الحقا  بملف الصنف لتعريف المقاسات 

 عدة مقاسات. المتوفرة لكل صنف إذا كان الصنف يتضمن 
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 إصدار صنف 
لتعريف  الصنف  بملف  أي عدد من إصدارات األصناف وذلك الستحضارها الحقا   يمكن تعريف  من خالل ملف إصدار صنف، 

 اإلصدارات المتوفرة لكل صنف إذا كان الصنف يتضمن عدة إصدارات. 
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 صنف تصنيف
 المقابلة. بالشكلكما (.  10 ف، ....، تصني2صنيف ، ت 1يوفر النظام عشرة ملفات خاصة بالتصنيفات وهي )تصنيف 

 يوفر النظام ملف تعريف مستقل لكل تصنيف من هذه التصنيفات العشرة. 

األصناف وذلك الستحضارها الحقا  بملف الصنف   تصنيفاتصنف، يمكن تعريف أي عدد من    تصنيفمن خالل ملف  

يمكن ربط التصنيف بقسم صنف أو بتصنيف    .يتضمن تصنيفات  صنف إذا كان الصنفالتصنيفات الخاصة باللتعريف  

 الموقع المخزني االفتراضي ومن ثم إظهار ذلك بالتقارير. 

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 48 

 

 عالقة التصنيف بقسم الصنف والتصنيفات األخرى 
قي سجالت التصنيفات العشرة التي يوفرها النظام. يمكن ابأقسام الصنف المختلفة أو بب  كل تصنيف سواء  ب عالقة  يسمح النظام بتحديد  

الخيار " الخاصية من خالل  التوزيع )عرض عالقات تصنيف األصنافدعم هذه  إدارة  إعدادات  بملف   "Supply Chain  ) كما

 بالشكل التالي: 

 

بالسماح أو بالمنع بين التصنيف   تفاصيل النافذة، يمكن تحديد عدد ال نهائي من العالقات سواء  كما هو موضح بالشكل، من خالل  

 .ىالحالي وأي من األقسام والتصنيفات األخر
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 نافذة ربط األصناف بالمخازن 
من خالل هذا   األساسية بهذا الكتاب.يسمح النظام بآلية ربط بعض األصناف بمخازن محددة. راجع الفقرة "ربط األصناف" بالمفاهيم  

 الملف، يسمح النظام بربط )أو عدم ربط( بعض األصناف مخازن )أو بمواقع( محددة. 

" بإعدادات  تفعيل ربط االصناف بالمخزنملف "ربط أصناف بمخزن" إال إذا تم تعليم الخيار "عدادات  إلالحظ أن النظام لن يستجيب  

بأحد المخازن أي إمكانية استخدامه بمستندات النظام التي تتعامل مع هذا المخزن كسند التوريد يعني ربط الصنف  .  إدارة التوزيع

 تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:مثال . 

 المعلومات األساسية 
 من خالل هذا القسم، يتم إدراج المعلومات األساسية الخاصة بسجل ربط األصناف كالتالي:

 الكود  

 العربي االسم  

 االسم اإلنجليزي 

 الكود الخاص بسجل ربط األصناف الحالي، باإلضافة لالسمين العربي واإلنجليزي. 

 األولوية 

حيث يمكن تعريف أكثر من أولوية لنفس الصنف )أو القسم أو  من خالل هذا الحقل، يتم تحديد أولوية للسجل الحالي،  

 دادات السجل األولى.(، ومن ثم يقوم النظام بتطبيق إعخ.. الالتصنيف أو

 التفاصيل
 من خالل هذا القسم، يتم إدراج المعلومات األساسية الخاصة بسجل ربط األصناف كالتالي:

 قسم الصنف  

 5...فئة الصنف  1فئة الصنف  

 10 ف.. تصني1تصنيف  

 الصنف 

، فيمكن  )أو أحد المواقع(  بأحد المخازن  ا )أو عدم ربطها(من خالل هذه الحقول، يمكن تحديد األصناف التي سيتم ربطه

 .بأحد المخازن )أو أحد المواقع( ربط قسم أصناف محددة أو فئات أصناف أو تصنيفات أو أصناف بعينها
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 المخزن 

من خالل هذا الحقل، يتم اختيار المخزن الذي سيتم ربط الصنف المقابل )أو مجموعة األصناف المحددة( به على نفس 

 السطر.

 الموقع 

حدد بالمخزن ليتم ربط الصنف المقابل )أو مجموعة األصناف المحددة( به ممن خالل هذا الحقل، يتم اختيار موقع  

 .على نفس السطر، ومن ثم يمكن ربط )أو عدم ربط( األصناف بأحد مواقع المخزن دونا  عن المواقع األخرى

 نوع الربط  

ذي سيتم بين المخزن )أو الموقع( وبين الصنف )أو األصناف( المحددة من خالل هذه القائمة يتم تحديد نوع الربط ال

 على نفس السطر. تحتوي هذه القائمة على القيمتين التاليتين: 

 :بالتعامل المحدد على نفس   السماح  الموقع(  المقابل بالمخزن )أو  الصنف )أو األصناف(  أنه سيتم ربط  بمعنى 

المقابل مع المخزن )أو الموقع( المحدد على نفس السطر  ، ومن ثم يمكن إدراج الصنف )أو األالسطر صناف( 

 بمستندات النظام.

 :الصنف )أو األصناف( المقابل بالمخزن )أو الموقع( المحدد على نفس   سيتم منع تعاملبمعنى أنه    منع التعامل

قع( المحدد على  السطر، ومن ثم لن يسمح النظام باستخدام الصنف )أو األصناف( المحدد مع المخزن )أو المو

 . نفس السطر بمستندات النظام

"ربط أصناف بمخزن" إال إذا تم تعليم الخيار "تفعيل ربط االصناف بالمخزن" بإعدادات    إلعدادات ملفأن النظام لن يستجيب    تذكر

 .إدارة التوزيع
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 تصنيف الموقع المخزنينافذة 
 بملف الموقع.  حيث يمكن ربط أي موقع بأحد هذه التصنيفات  .المخزنية المختلفةمن خالل هذا الملف، يمكن تعريف تصنيفات للمواقع  

" بنافذة "اإلعدادات" بملف الصنف بهذا الكتاب، للتعرف أكثر على أهمية هذه    تصنيف الموقع المخزني االفتراضي  راجع الحقل " 

  النافذة.
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 الصفحة الرئيسية  – نافذة مصفوفة ألوان ومقاسات
الخاصة بأي من األصناف   آلية إلنشاء عدد من األلوان والمقاسات  النظام  إنشاء مصفوفة بجميع األلوان وجميع  عن  يوفر  طريق 

 المقاسات المتوفرة. راجع الفقرة "مصفوفات األصناف" بالمفاهيم األساسية.

 التفاصيل
الجدول المستخدم شريطة أن تكون هذه األلوان   ،من خالل هذا  الموجودة يدويا  عن طريق  إدخال جميع األلوان والمقاسات  يمكن 

 والمقاسات قد تم تعريفها مسبقا  من خالل ملفي األلوان والمقاسات.

 اللون  

 المقاس 

 مالحظات  

كانية إدراج ملحوظة لكل  من خالل هذه الحقول يمكن إدخال جميع األلوان والمقاسات الموجودة لهذا الصنف مع إم

مثل )أسود صغير، أسود وسط، أزرق وسط، أزرق    محتويا  على األلوان والمقاسات الموجودة سطر. فيكون الجدول  

 كبير، ...الخ(.

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 53 

 

 صفحة المصفوفة – نافذة مصفوفة ألوان ومقاسات
سات بجدول تفاصيل أخرى ليقوم النظام بإصدار يمكن إدخال جميع األلوان بأحد تفاصيل النافذة وجميع المقا ،من خالل هذه الصفحة

بالصفحة الرئيسية تتضمن جميع االحتماالت الخاصة باأللوان والمقاسات الموجودة بدال  من إدخالهم يدويا ،   "سطور "ألوان ومقاسات

 كما تحدثنا بالصفحة الرئيسية، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

 

 األلوان
شريطة أن تكون هذه األلوان قد تم تعريفها مسبقا  من خالل ملف    المراد إدخالهاكن إدخال جميع األلوان  يم  ،من خالل هذا الجدول

 األلوان. 

 المقاسات
يمكن إدخال جميع المقاسات المراد إدخالها شريطة أن تكون هذه المقاسات قد تم تعريفها مسبقا  من خالل ملف    ،من خالل هذا الجدول

 المقاسات.

 إنشاء مصفوفة 
 بمجرد استخدام زر "إنشاء مصفوفة"، يقوم النظام بسرد جميع احتماالت األلوان والمقاسات في جدول التفاصيل بالنافذة الرئيسية.
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 تشكيلة ألوان ومقاسات نافذة 
إلنشاء   آلية  النظام  "تشكيالت يوفر  الفقرة  راجع  األحذية،  تجارة  مثل  التجارة  أنواع  بعض  في  مفيدة  وهي  األصناف  من  تشكيلة 

فالتشكيلة تكون عبارة عن مجموعة من األلوان والمقاسات )واإلصدارات(. من خالل هذه األصناف" بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب.  

 .افذة يتم تعريف التشكيلة والكمية الخاصة بكل نوع من أنواعها باإلضافة للتكلفة الخاصة بكل نوع الن

 

 المعلومات األساسية 
يتم إدراج المعلومات األساسية مثل الكود والمجموعة واالسمين العربي واإلنجليزي باإلضافة إلى المعلومات   ،القسممن خالل هذا  

 التالية: 

 الوحدة المقابلة  

 ي وحدة التشكيلة، فمثال  تشكيلة األحذية يمكن أن تكون وحدتها هي "الكرتونة".أ

 وحدة الفك  

 وحدة الصنف الموجود بداخل الكرتونة، ففي المثال "األحذية" تكون وحدة الفك هي قطعة أو "زوج أحذية" مثال .

 مصفوفة ألوان ومقاسات  

 2مصفوفة ألوان ومقاسات  

 3مصفوفة ألوان ومقاسات  

 4فة ألوان ومقاسات مصفو 

بتفاصيل النافذة حيث يمكن بدال  من إدخال أنواع األصناف المضمنة داخل    تفيد هذه الحقول في تسهيل ملء البيانات

،.....الخ(، يمكن إدراج مصفوفات 42، لون بني مقاس  42، لون أسود مقاس  40يدويا  مثل )لون أسود مقاس    التفاصيل

" بالمفاهيم األساسية، ونافذة  راجع الفقرة "مصفوفات األصنافاد وضعها بالتشكيلة.  محددة تتضمن جميع األنواع المر

وذلك من خالل إدخال هذه األنواع من خالل حتى أربع مصفوفات. فبمجرد "مصفوفة ألوان ومقاسات" بهذا الكتاب.  

يقوم النظام بإدراج جميع األنواع المتضمنة داخل هذه المصفوفة.  ،  مثال    إدراج "مصفوفة ألوان ومقاسات" بالحقل األول
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، مصفوفة ألوان وقاسات  1يمكن بعد ذلك إضافة أنواع جديدة من خالل الحقول الثالثة األخرة )مصفوفة ألوان ومقاسات  

 .(3، مصفوفة ألوان ومقاسات2

 التفاصيل
 :أنواع الصنف المدرجة بالتشكيلة إما يدويا  أو باستخدام حقول المصفوفات برأس النافذةمن خالل تفاصيل النافذة، يتم إدراج جميع 

 اللون  

 المقاس 

 اإلصدار 

دة بالتشكيلة جويتم إدراج األلوان والمقاسات )ويمكن اإلصدارات( الخاصة بأنواع الصنف المو  ، من خالل هذه الحقول

 ورة التالية:كما بالص

 كما هو موضح بالصورة يتم إدراج جميع أنواع الصنف الموجودة بالتشكيلة. 

 الكمية  

 كمية كل نوع من األنواع المقابلة على نفس السطر داخل التشكيلة.

 أسهم التكلفة 

التشكيلة التكلفة الخاصة بكل نوع من األنواع المدرجة بتفاصيل   صناف، حيث يمكن أن تختلف تكلفة أحد األأسهم 

 عن األصناف األخرى. بالتشكيلة

 الحظ أنه حتى يتم فرد التشكيلة ألحد األصناف البد من التالي: 

مقاسات وألوان، فالبد أن يكون قد تم تعليم الخيار "له  أن يكون هذا الصنف يدعم نفس التشكيلة فلو كانت التشكيلة تتضمن   -1

 مقاسات"، "له ألوان" بسجل هذا الصنف. 

الصنف من خالل التشكيلة بأي من مستندات إدارة التوزيع )فاتورة مشتريات مثال (، بمعنى إدراج جميع األنواع  لفرد هذه   -2

المذكورة بالتشكيلة عند إدراج الصنف، البد أن يكون هذا المستند قد تم إدراجه بالجدول "فرد التشكيلة في السندات التالية"  

 .(Supply Chain) بإعدادات إدارة التوزيع
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 الصفحة الرئيسية  –نافذة المخزن 
من خالل ملف المخزن، يمكن تعريف عدد النهائي من المخازن داخل المنشأة. راجع الفقرة "المخازن بنظام نما" بالمفاهيم األساسية.  

 Qassid  تحتوي نافذة المخزن على المعلومات التالية:

 

 المعلومات األساسية 
 المعلومات األساسية الخاصة بالمخزن وهي الكود والمجموعة واالسمين العربي واإلنجليزي. يتضمن هذا القسم 

 التفاصيل
 هذا القسم يتم تعريف المعلومات التالية: خالل من 

 أمين المخزن 

الموظفين. يمكن  المعرفين بملف  الموظفين  المخزن وهو يجب أن يكون أحد  إدخال أمين  الحقل، يتم  من خالل هذا 

بأن البضاعة بالطريق مثال  أو  هذه المعلومة بالتقارير أو ألي غرض أخر مثل إرسال تنبيه ألمين المخزن    استخدام

 غير ذلك. 

 نوع المخزن  

 التالية: هذا الحقل عبارة عن قائمة تحتوي أنواع المخازن وهي أحد األنواع 

 تخزين 

 صالة تصنيع 

 فحص 
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 نوع التخزين  

 تحتوي أنواع التخزين والتي يجب اختيار أحدها للمخزن، وهي أحد األنواع التالية:هذا الحقل عبارة عن قائمة 

  عادية 

  عرض 

 مركزي 

 مخزن الحجز  

عند استعمال مخزن للحجز ومن ثم إظهاره بتفاصيل المستندات، يكون هذا المخزن هو مخزن الحجز التلقائي للمخزن 

 الحالي 

 األولوية 

االستفادة من أولوية المخزن  ، يمكن  مثال    شروط محددة بحسب بعد المخزنعند السحب من عدة مخازن بناء  على  

 بحيث يتم صرف البضاعة من المخزن الذي له أولوية أعلى. 

 مخزن الفحص  

النظام أو يمكن  يمكن تحديد مخزن فحص معين للمخزن الحالي من خالل هذا الحقل، بحيث يمكن إظهاره بتقارير 

 بمسارات الكيان مثال . الحاجة إليه بحسب طبيعة العمل 

 استخدام الموقع 

يمكن إجبار أو منع المستخدم من استخدام المواقع  المفترض أنه    ه القائمة،من خالل هذهذا الحقل عبارة عن قائمة.  

 تحتوي هذه القائمة على القيمتين التاليتين:  .بمستندات النظام

  بإدخال هذا المخزن بمستندات النظام إال إذا تم إدخال الموقع  عند اختيار هذا الخيار فلن يسمح النظام    :إجباري

 بجانب المخزن.

 عند اختيار هذه القيمة، فلن يسمح النظام بإدخال موقع عند استخدام هذا المخزن بأحد مستندات النظام. :ممنوع 

 الموقع االفتراضي 

 ن.الموقع االفتراضي الذي يتم إدراجه بالمستندات عند استخدام هذا المخز

 الوحدة الثانية مطلوبة  

 عند تعليم هذا الخيار، يكون المستخدم ملزما  بإدخال وحدة ثانية للصنف عند التعامل مع هذا المخزن.

في بعض األحيان، يتم تعريف نوعين من الوحدات للصنف بحيث يتم إدخال وحدتين للصنف بمستندات إدارة التوزيع  

جرام،    400ض أنواع التجارة مثل الذهب، حيث يتم إدخال الكمية بالشكل )بدال  من وحدة واحدة، وذلك مناسب في بع

 مشغوالت ذهبية( وبذلك فقد تم إدخال الصنف على كميتين بوحدتين. 4

 في مثل هذه الحاالت، يمكن ضبط المخزن بحيث بتم إلزام المستخدم بإدخال وحدتين بالمستند بدال  من وحدة واحدة.

 تخطيطيمخزن  

استخدام هذا  من خالل هذا   أنه مخزن تخطيطي، والذي يكون مفيدا  عند  الحالي على  المخزن  يمكن تحديد  الخيار، 

 المخزن بتخطيط التصنيع. 
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 وحدة الشراء االفتراضية  

عند تحديد وحدة شراء افتراضية بهذا المخزن فإن هذه الوحدة ستج ب وحدة الشراء االفتراضية الخاصة بالصنف عند 

 ن بالمستند.استخدام هذا المخز

 وحدة البيع االفتراضية 

بالصنف عند   الخاصة  االفتراضية  البيع  الوحدة ستج ب وحدة  فإن هذه  المخزن  بهذا  افتراضية  بيع  عند تحديد وحدة 

 استخدام هذا المخزن بالمستند.

 منع التوريد بالمخزن إال من خالل الجرد والتجميع 

من   المستخدم  سيمنع  النظام  أن  فالمفترض  الخيار  هذا  اختيار  من عند  بأي  توريد(  )كمخزن  المخزن  هذا  استخدام 

 مستندات النظام باستثناء النوافذ والمستندات التي تتعلق بالجرد والتجميع. 

  منع الصرف من المخزن إال من خالل الجرد والتجميع  

المخزن )كمخزن   استخدام هذا  المستخدم من  النظام سيمنع  أن  فالمفترض  الخيار  اختيار هذا  بأي من صرفعند   )

 مستندات النظام باستثناء النوافذ والمستندات التي تتعلق بالجرد والتجميع. 

 الحسابات 
مخزن وذلك لحساب المخزون، الصيانة،  يتعامل النظام مع المخزن كذمة مستقلة وبالتالي يمكن تعريف أي عدد من الحسابات لكل  

ها ف. من خالل قسم الحسابات، يمكن إدخال الحسابات الخاصة بالمخزن شريطة أن تكون أي من هذه الحسابات قد تم تعري اإليجار، الخ

 بملف الحسابات على أنه حسابات ذمة ونوع الذمة "مخزن". 

 الموقع على الخريطة 
 على خرائط جوجل من خالل الحقول التالية: موقع المخزن الخاصة ب من هذا القسم يتم تعريف المعلومات

 رابط خرائط جوجل  

 خط الطول  

 دائرة العرض  

)باإلضافة   المعلومة  هذه  بالمخزن، ستكون  الخاص  الموقع  تحديد  يمكن  الحقول  بهذه  المدخلة  المعلومات  من خالل 

قادمة بحيث يقوم بتطبيق قواعد سحب بحيث يكون  لمعلومة األولوية( مفيدة جدا  إذا تم تحديث نظام نما بإصدارات  

على غرار طريقة أمازون مثال  في   –السحب من المخازن يختلف باختالف عنوان العميل وبعض المحددات األخرى 

 إدارة صرف البضائع. 
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 الصفحة الرئيسية –  الموقعنافذة 
الفقرة "أي من مخازن  داخل    المواقع، يمكن تعريف عدد النهائي من  الموقعمن خالل ملف   "   المواقع بنظام نما  المنشأة. راجع 

 بالمفاهيم األساسية. تحتوي نافذة المخزن على المعلومات التالية:

 المعلومات األساسية 
واالسمين   والمجموعة  الكود  وهي  بالمخزن  الخاصة  األساسية  المعلومات  القسم  هذا  واإلنجليزييتضمن  إلى   العربي  باإلضافة 

 المعلومات التالية

 المخزن 

، ومن ثم فال يمكن استخدام هذا الموقع بمستندات يتم تحديد المخزن الذي ينتمي إليه الموقع الحالي  من خالل هذا الحقل،

 النظام إال مع هذا المخزن. 

 األولوية 

 من خالل هذا الحقل 

 ، حقل ملحق به يرتبط ب 

 عن قائمة تحتوي الخيارين التاليين:  هذا الحقل عبارة

 عميل 

 مورد 

 وذلك لربط هذا الموقع بعميل أو بمورد محدد.

 موقع الحجز  

، عند تجهيز النظام بحيث يتم تخصيص موقع )أو مواقع( للحجز بكل موقع الحجز االفتراضي الخاص بالمخزن الحالي

 مخزن.

 تصنيف الموقع المخزني  

تصنيف الموقع المخزني   راجع الحقل "  التصنيفات التي تم تعريفها بملف "تصنيف الموقع المخزني".يمكن تحديد أحد  

 " بنافذة "اإلعدادات" بملف الصنف بهذا الكتاب، للتعرف أكثر على أهمية هذه النافذة.  االفتراضي
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 الحسابات 
مع   النظام  لكل    الموقعيتعامل  الحسابات  عدد من  أي  تعريف  يمكن  وبالتالي  المخزون  موقعكذمة مستقلة  لحساب  الموجود   وذلك 

شريطة أن تكون أي من هذه الحسابات قد تم   بالموقع. من خالل قسم الحسابات، يمكن إدخال الحسابات الخاصة  الخ  ، الصيانةبالموقع

 ".موقعة "تعريفها بملف الحسابات على أنه حسابات ذمة ونوع الذم
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 الصفحة الرئيسية  –نافذة األبعاد القياسية 
النافذة بمستنداتمن خالل هذه  استحضارها الحقا   ليتم  قياسية  أبعاد  يتم تعريف  الصنف"،  ،  "أبعاد  الفقرتين  التوزيع. راجع  إدارة 

 معلومات التالية: تحتوي هذه النافذة على ال"األبعاد القياسية" بالمفاهيم األساسية الخاصة بهذا الكتاب. 

 المعلومات األساسية 
إلى  باإلضافة  واإلنجليزي  العربي  واالسمين  والمجموعة  الكود  وهي  بالمخزن  الخاصة  األساسية  المعلومات  القسم  هذا  يتضمن 

 :المعلومات التالية

 نوع األبعاد  

 تأخذ أحد القيم التالية:خالل هذه القائمة، يتم تحديد نوع األبعاد المراد تعريفها بالسجل الحالي وهي من 

  أحادي البعد 

  ثنائي البعد 

  ثالثي البعد 
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 التفاصيل
تضمينها بسجل األبعاد الحالي. يمكن إدخال عدد ال نهائي من األبعاد، ثم يتم إدخال األبعاد القياسية المراد    ،من خالل هذا الجدول

يمكن استحضار أي من هذه األبعاد بمستندات إدارة التوزيع استدعاء سجل األبعاد بعد ذلك بأي من سجالت ملف الصنف، ومن ثم  

 عند إدراج أحد هذه األصناف. يحتوي الجدول على الحقول التالية: 

 األبعاد )ط(  

 األبعاد )ع(  

 األبعاد )ر(  

 يتم تعريف األبعاد من خالل هذه الحقول أنظر التالية: 

 

 

، ومن ثم عند إدراج كود السجل الخاص بهذه األبعاد بملف  كما هو موضح بالصورة فقد تم تعريف أربعة أبعاد ثالثية

 الصنف ألحد األصناف، فعند البحث عن هذا الصنف بمستندات إدارة التوزيع سوف تظهر الصورة التالية: 
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 نافذة ماركة صنف
 :يتم تعريف ماركات لألصناف الستخدامها الحقا  بملف الصنف ،من خالل هذه النافذة

 كما هو موضح بالصورة، يمكن ربط ماركة الصنف بقسم ومورد محدد، كما يمكن تحديد مورد لكل قسم من أقسام هذه الماركة. 

 يمكن أيضا  تحميل بعض المرفقات الخاصة بهذه الماركة. 
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 نافذة فئة صنف
 عدد ال نهائي من فئات األصناف. تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية: تعريف  يمكنمن خالل هذه النافذة 

 

 قسم الصنف  

 يمكن ربط فئة الصنف بأحد أقسام األصناف التي تم تعريفها بملف قسم الصنف. 

 مستوى الفئة 

النظام خمسة مستويات من  من خالل هذه القائمة، يتم تحديد مستوى الفئة التي تنتمي إليها الفئة الحالية، حيث يوفر  

 الفئات.

يدعم النظام من خالل ملف األصناف خمسة حقول للفئات بحيث يتم إدخال كل فئة تنتمي لمستوى معين للحقل الخاص  

 ، راجع حقول الفئات بملف األصناف.بها

 الكود  

 كود الفئة الذي يتم استحضاره بملف األصناف.
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 نافذة قسم صنف
 ن تعريف عدد ال نهائي من أقسام األصناف.من خالل هذه النافذة يمك

 

 من خالل قسم الصنف يمكن تحديد المواصفات التالية والتي ستنسحب على جميع األصناف التي تنتمي لهذا القسم:

، سيتم إدراج الوحدة بعض المواصفات الخاصة بالصنف فمثال  عند تحديد "وحدة البيع االفتراضية" واإلعدادات الخاصة بالصنف  -

 إدراج قسم الصنف بملف الصنف.الفتراضية واإلعدادات بمجرد ا

 يمكن تحديد نظام تكويد خاص باألصناف المندرجة تحت هذا القسم. -

 من خالل قسم الحسابات، يمكن تحديد حسابات محددة لقسم الصنف ومن ثم التأثير عليها بمستندات النظام. -

 

 المعلومات األساسية 
القسم هذا  العربي   ،من خالل  واالسمين  والمجموعة  الكود  في  والمتمثلة  الصنف  بقسم  الخاصة  األساسية  المواصفات  تحديد  يمكن 

 واإلنجليزي باإلضافة للمعلومات التالية: 

 فترة الركود  

 سياسة الضريبة 

 نوع الحجز  

 إمكانية السحب على المكشوف 

 متابعة أعمار المخزون 

 بدالهيمكن است 

أنه بمجرد   بملف المفترض  المعلومات  بنسخ جميع هذه  النظام  يقوم  الصنف،  بملف  القسم  األقسام بحقل  أحد  إدخال 

 الصنف. للتعرف على هذه الحقول، راجع هذه الحقول بملف الصنف الرئيسي بهذا الكتاب. 

 الحسابات قسم  

لتعرف على حجم األعمال  يسمح النظام بالتعامل مع قسم الصنف كذمة مستقلة ومن ثم التأثير عليه بمستندات النظام ل

 الخاصة بكل صنف من أصناف المخزون. يمكن تعريف عدة حسابات لكل قسم كما هو واضح بالصورة السابقة.
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 إعدادات صيغة التكويد للملفات  

كيفية التكويد اآللي لألصناف.  من خالل هذا القسم يمكن تحديد نظام تكويد لكل قسم من أقسام الصنف. للتعرف على  

 https://youtu.be/CpwgTTYOcKcديو التالي راجع الفي

 التكويد بناء على معيار  

بحيث يكون بناء  على معايير بحيث يمكن أن يختلف التكويد الخاص بكل   تكويدالنظام    تقييممن خالل هذا القسم يمكن  

ى هذا القسم، فمثال  يمكن أن تكون طريقة التكويد الخاصة بأحد أصناف القسم  صنف بحسب المعيار الذي ينطبق عل

كمثال آخر،   الذي ينتمي لفئة معينة مختلفة عن طريقة التكويد الخاصة بأحد أصناف هذا القسم المنتمية لفئة أخرى.

د الخاص بفرع آخر لنفس القسم يمكن مثال  أن يكون تكويد أصناف القسم الخاصة بأحد الفروع بنظام محدد، بينما التكوي

 بنظام آخر.

 المعلومات االفتراضية 
 .من خالل األقسام التالية، يتم تعريف بعض المعلومات االفتراضية

 

 الفئات االفتراضية 
النظام باستحضار   ممن خالل هذا القسم، يمكن تحديد فئات افتراضية لقسم الصنف باإلضافة إلى أحد اإلعدادات المعرفة، بحيث يقو

 قسم الصنف بملف الصنف.  هذه الفئات واإلعداد المحدد بملف الصنف كقيم تلقائية بمجرد إدخال

 الوحدة الرئيسية 
أنظر الصورة( كقيم افتراضية لقسم   –من خالل هذا القسم، يمكن تحديد )مجموعة افتراضية، ووحدة أساسية، ووحدة شراء، ...الخ  

 استحضار هذه المعلومات بملف الصنف كقيم تلقائية بمجرد إدخال قسم الصنف بملف الصنف. الصنف بحيث يقو النظام ب
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 العالقات
بحيث يمكن السماح باستخدامه مع تصنيفات أصناف محددة ومنع السماح   يمكن تعريف عالقات للقسم الحالي  ، من خالل هذا القسم

 باستخدامه من تصنيفات أصناف أخرى. 

 منع" يمكن السماح أو المنع الستخدام القسم الحالي مع بعض التصنيفات األخرى. –من خالل الحقل "سماح 

اجع "عالقة التصنيف بقسم الصنف والتصنيفات األخرى"،  رتصنيف الحظ أنه يمكن تقييد التعامل مع القسم والتصنيفات تبعا  لكل  

 بهذا الكتاب. 

" بإعدادات إدارة التوزيع عرض عالقات تصنيف األصنافالحظ أيضا  أنه لتفعيل هذا القسم وإظهاره بالنافذة، يجب تفعيل الخيار "

(Supply Chain.) 
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 نافذة ربط األصناف بالعمالء 
 –ومن ثم يمكن    عمالءحيث يمكن ربط أي صنف بعدة    العمالءي عدد من األصناف بأي عدد من  ربط أمن خالل هذه النافذة يمكن  

 .غير مرتبط به  منع استخدام أي صنف بعميل –من خالل إعدادات إدارة التوزيع 

الفرق بين النافذة يختلف عن  ر   الحظ أن  العميل" الموجود بملف  بط األصناف بالعمالء من خالل هذه  البيع على  الخيار "قصر 

الخيار   العميل"  الصنف، حيث أن هذا  البيع على  النافذة فيمكن ربط  "قصر  أما من خالل هذه  الصنف بعميل واحد،  يقوم بربط 

 الصنف الواحد بعدة عمالء.

 يمكن ربط أي من األصناف بأي من العمالء مع السماح بتكرار نفس الصنف مع أكثر من عميل. كما هو واضح من النافذة 
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 نافذة ربط األصناف بالموردين 
يمكن ربط أي عدد من األصناف بأي عدد من الموردين حيث يمكن ربط أي صنف بعدة موردين ومن ثم يمكن   ،من خالل هذه النافذة

 . غير مرتبط به منع استخدام أي صنف بمورد –من خالل إعدادات إدارة التوزيع  –

 

الحظ أن الفرق بين ربط األصناف بالموردين من خالل هذه النافذة يختلف عن الخيار "قصر الشراء على المورد" الموجود بملف 

فيمكن ربط   يقوم بربط الصنف بمورد واحد، أما من خالل هذه النافذة"قصر الشراء على المورد"  الصنف، حيث أن هذا الخيار  

 الصنف الواحد بعدة موردين.

 يمكن ربط أي من األصناف بأي من الموردين مع السماح بتكرار نفس الصنف مع أكثر من مورد. ،كما هو واضح من النافذة
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 منع استخدام شحنة نافذة 
ن إدراجها بأحد مستندات إدارة شحنة أو عدة شحنات من االستخدام بمستندات النظام بحيث ال يمك  منعمن خالل هذه النافذة يمكن  

 .(Supply Chain) التوزيع

 

 المعلومات األساسية 
الخاصة   األساسية  المواصفات  القسم يمكن تحديد  العربي واإلنجليزي  من خالل هذا  الكود والمجموعة واالسمين  الملف مثل  بهذا 

 :باإلضافة للحقلين التاليين

 من تاريخ 

 إلى تاريخ 

 . يمكن تحديد فترة محددة بغرض أن تكون هذه هي الفترة التلقائية التي سيتم منع الشحنات ،الحقلينمن خالل هذين 

 التفاصيل
تفاصيل هذا الملف، يتم تحديد الشحنات التي سيتم منع استخدامها والتفاصيل الخاصة بهذه الشحنات. تحتوي التفاصيل على  من خالل  

 : الحقول التالية

 الصنف 

 الحقل، يتم إدراج األصناف المراد منع استخدام أحد )أو بعض( شحناتها. من خالل هذا 

 كود الشحنة 

  دات إدارة التوزيعاستخدامها بمستن عهذا الحقل يتم إدراج الشحنات المراد منمن خالل 

 المخزن 

 الموقع 

يمكن استخدامها    يمكن قصر منع استخدام الشحنة المقابلة على مخزن أو موقع محدد بحيث  من خالل هذين الحقلين

 بجميع المخازن والمواقع فيما عدا هذا المخزن )أو هذا الموقع(. 

 تاريخ من 

 إلى تاريخ 

 منع الشحنة المقابلة من االستخدام بمستندات إدارة التوزيعفيها الفترة البينية التي سيتم 
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 نوع الصالحيات  

المستخدمون المنتمون لهذا النوع ممنوعون من  يمكن منع استخدام أحد الشحنات على نوع صالحيات، بحيث يكون  

 استخدام الشحنة المقابلة. 

الحظ أنه ليس بالضرورة تحديد جميع هذه المحددات، فيمكن منع استخدام الشحنة على مخزن أو موقع محدد أو 

  بفترة محددة أو على نوع صالحيات محدد.
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يوحدة الجرد المخزن  
 التالية:اآلليات  وحدة الجرد المخزنيتتضمن 

 هذا المستند يستخدم عادة عند التعامل مع نظام نما ألول مرة، حيث يتم من خالل هذا المستند إدخال    :سند افتتاح مخزني

كميات األصناف الموجودة بمخازن المنشأة مع تحديد التكلفة الخاصة بكل صنف وذلك بدال  من إدخال جميع المستندات  

الكميات وهذه التكاليف، مما يوفر على المستخدمين في البداية  والتي أدت إلى هذه إدارة التوزيع مستندات السابقة الخاصة ب

 كمية هائلة من الوقت والجهد.

 من خالل هذا المستند، يمكن تغيير التكلفة الخاصة بأي من أصناف المنشأة يدويا  ألي سبب.   :إعادة تقييم المخزون 

 :كميات األصناف الدفترية تبعا  للمستندات الصادرة    يدعم النظام آلية الجرد المخزني والوقوف على الفرق بين  جرد المخزون

 وهي كالتالي: . يوفر نما عدة مستندات للقيام بعملية الجرد بجميع مراحله والكميات الفعلية التي تم رصدها بالمخازن

o  مستند لجنة جرد 

o  مستند بداية جرد 

o  مستند إنهاء جرد 

o  :والجرد الخاص بنقاط البيع.  رد اإللكترونيلجبا لدعم سندات الجرد الخاصةمستند لجنة جرد إلكتروني 
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 سند افتتاح مخزني
راجع الفقرة   يتم إدخال المعلومات االفتتاحية لألصناف متضمنا  في ذلك الكمية والتكلفة الخاصة بكل صنف.  ،من خالل هذا المستند

 :ةيحتوي هذا المستند على المعلومات التالي ."االفتتاح المخزني" بالمفاهيم األساسية

 

 المعلومات األساسية 
الخاصة بالمستند مثل الكود وتوجيه المستند وغير ذلك. يحتوي هذا القسم على    يمكن تحديد المواصفات األساسية  ، من خالل هذا القسم

 الحقول التالية: 

 الكود  

فتر المستندات بالكتاب  راجع نافذة د  التي تم تعريفها لترقيم المستندات.  رقم المستند وهو يعبر عن أحد دفاتر المستندات 

 "األساسيات". 

 توجيه المستند 

للمستند   المحاسبي  التوجيه  تعريف  خاللها  من  يتم  والتي  المستندات  توجيهات  أحد  إدراج  يتم  الحقل  هذا  خالل  من 

 . راجع ملف "توجيه المستند" بالكتاب "األساسيات". باإلضافة لبعض الخيارات األخرى

 تاريخ التحرير  

 .تحرير المستند الحالي وهو التاريخ الذي تم فيه تسجيل المستندتاريخ 

 التاريخ الفعلي  

يمكن أن يتم تحرير المستند بعد    االفتتاح المخزني فعليا  حيثالتاريخ الفعلي هو التاريخ المعتبر للنظام والذي تم فيه  

 االفتتاح الفعلي لألصناف.
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 الفترة  

، راجع  وهي فترة إصدار المستند  الفترة تعبر عن أحد فترات السنوات المالية التي تم تعريفها بملف "سنوات مالية"

 ملف السنوات المالية بالكتاب "األساسيات". 

الفترة البد أن يكونوا جميعا  منتمين ألحد فترات السنوات المالية الحظ أن كل من التاريخ الفعلي وتاريخ التحرير و

 المعرفة بقاعدة البيانات.

 

 المخزن 

   المخزن الذي سيتم تعريف القيم االفتتاحية لألصناف المحتواه بداخله.

 المورد 

الجانب الدائن مثال     فيومن ثم يمكن التأثير عليه في التأثير المحاسبي للمستند. لوضعه    ،يسمح النظام بإدراج مورد

 . بسند االفتتاح األصناف المدرجةم بتوريد احينما يكون هو الذي ق

 المستند 

المعلومات االفتتاحية الخاصة بأصناف هذا   التوريد لتعريف  النظام بإدراج أحد سندات  من خالل هذا الحقل، يسمح 

 المستند.

 إجمالي التكلفة  

  بإظهار القيمة الكلية لتكاليف األصناف المدرجة بالمستند.من خالل هذا الحقل، يقوم النظام 

 التفاصيل
 من خالل هذا الجدول، يقوم المستخدم بإدراج األصناف الجاري تعريف المعلومات االفتتاحية الخاصة بها:

 الكود  

 الصنف 

 كود واسم الصنف الجاري تعريف المعلومات االفتتاحية الخاصة به بالسطر الحالي. 

 الصنف )قيمة، وحدة( كمية  

 كمية الصنف المقابل مع إدخال الوحدة الخاصة بالكمية. 

 الرقم المسلسل  

في حالة أن هذا الرقم تم تعريفه بأن له أرقام    من خالل هذا الحقل، يتم إدراج الرقم المسلسل الخاص بالصنف المقابل

 ة. مسلسل

 رقم الشحنة  

 اإلنتاج تاريخ  

 تاريخ االنتهاء  

 . ول، يمكن إدخال المعلومات الخاصة باألصناف ذات الصالحيةذه الحقمن خالل ه
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بر عن صفات الصنف مثل المقاس، الحظ أنه ومن خالل إعدادات النظام، يمكن إظهار الكثير من الحقول التي تع

 واللون، والصندوق، والحجم، وغير ذلك.

 

 تكلفة الوحدة  

متوسط  عن  هذا الحقل، يتم إدراج التكلفة الخاصة بوحدة الصنف المقابل، ومن ثم تكون هذه التكلفة تعبر    من خالل

 تكلفة هذه الوحدة لهذا الصنف بالمخزن الذي تم تحديده برأس المستند. 

 آخر تواريخ )شراء، مورد، بيع(  

والمورد الخاص بها، وتاريخ آخر فاتورة مبيعات  ول الثالثة، يمكن إدراج تاريخ آخر فاتورة شراء،  من خالل هذا الحق

 للصنف المقابل. 

 آخر تواريخ )تحويل من، تحويل إلى(  

 من خالل هذين الحقلين، يتم إدخال كل من

 خر تاريخ تم فيه تحويل الصنف المقابل من أحد المخازن. آ 

  .آخر تاريخ تم فيه تحويل الصنف المقابل إلى المخازن 

 إلى(  ركاتشمن،  شركاتآخر تواريخ ) 

 من خالل هذين الحقلين، يتم إدخال كل من

  المقابل من أحد شركات الكيانآخر تاريخ تم فيه تحويل الصنف. 

  شركات الكيانآخر تاريخ تم فيه تحويل الصنف المقابل إلى. 

 الحظ ما يلي: 

تكاليف( بدال  من إدخال جميع    كميات، باألصناف )يتم استخدام هذا المستند في العادة إلدخال المعلومات االفتتاحية الخاصة   -1

ا بالنظام للوصول لكمية وتكلفة كل صنف. ومن ثم يتم استخدام هذه النافذة عادة بعد مستندات إدارة التوزيع التي تم إصداره

 شراء النظام.قبل شراء نظام نما بينما تم إصدار سندات مخزنية 

. راجع   في خالل أحد الفترات التي تم تعريفها بملف السنة المالية على أنها فترة افتتاحيةال يسمح النظام باستخدام هذه النافذة إال -2

 "ملف السنة المالية" بالكتاب "األساسيات". 

بمجرد تخزين هذا المستند، سيقوم النظام بتسجيل كمية ومتوسط تكلفة كل صنف تم إدراجه في هذا المستند، حيث سيقوم النظام  -3

 كلفة وحساب الربحية بناء  على ما تم تسجيله بهذا المستند.بتحديث متوسط الت
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 سند إعادة تقييم المخزون 
المستند   هذا  األصناف من خالل  )أو كل(  ببعض  الخاصة  التكلفة  متوسط  قيمة  تغيير  بمعنى  المخزون،  أصناف  تقييم  إعادة  يمكن 

 : الموجودة بأحد المخازن

 

 المعلومات األساسية 
القسم يمكن تحديد المواصفات األساسية الخاصة بالمستند مثل الكود وتوجيه المستند وغير ذلك. يحتوي هذا القسم على من خالل هذا  

 الحقول التالية: 

 الكود  

رقم المستند وهو يعبر عن أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها لترقيم المستندات. راجع نافذة دفتر المستندات بالكتاب  

 "األساسيات". 

 جيه المستندتو 

الحقل هذا  للمستند    ،من خالل  المحاسبي  التوجيه  تعريف  يتم من خاللها  والتي  المستندات  توجيهات  أحد  إدراج  يتم 

 باإلضافة لبعض الخيارات األخرى. راجع ملف "توجيه المستند" بالكتاب "األساسيات". 

 تاريخ التحرير  

 تسجيل المستند.تاريخ تحرير المستند الحالي وهو التاريخ الذي تم فيه 

 التاريخ الفعلي  

التاريخ الفعلي هو التاريخ المعتبر للنظام والذي تم فيه إعادة تقييم المخزون فعليا  حيث يمكن أن يتم تحرير المستند بعد  

 االفتتاح الفعلي لألصناف.
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 الفترة  

مالية" وهي فترة إصدار المستند، راجع  الفترة تعبر عن أحد فترات السنوات المالية التي تم تعريفها بملف "سنوات  

 ملف السنوات المالية بالكتاب "األساسيات". 

الحظ أن كل من التاريخ الفعلي وتاريخ التحرير والفترة البد أن يكونوا جميعا  منتمين ألحد فترات السنوات المالية 

 المعرفة بقاعدة البيانات.

 

 المخزن 

 المحتواه بداخله.   ادة حساب متوسط التكلفة(إعادة تقييم )إعالمخزن الذي سيتم تعريف 

 المورد 

 يسمح النظام بإدراج مورد ومن ثم يمكن التأثير عليه في التأثير المحاسبي للمستند. 

من األمثلة التي يمكن أن يتم استخدام المورد فيها، حينما يكون الغرض وضعه في الجانب المدين نتيجة ألن األصناف  

م يتم االتفاق مع المورد بتقليل ثمنها ومن ثم إمكانية بيعها بتخفيض كبير للتخلص منها  غير مطلوبة بالسوق ومن ث

 بدال  من إرجاعها للمورد مرة أخرى.

 التفاصيل
 التالية: من خالل هذا الجدول، يقوم المستخدم بإدراج األصناف الجاري إعادة تقييمها. يحتوي هذا الجدول على الحقول 

 الكود  

 الصنف 

 صنف المراد إعادة تقييمه كود واسم ال

 رقم الشحنة  

 له شحنات. قد تم تعريفه بملف الصنف أن رقم الشحنة الخاصة بالصنف المقابل، وذلك في حالة أن الصنف المقابل 

 تكلفة الوحدة  

من خالل هذا الحقل، يتم إدراج التكلفة الخاصة بوحدة الصنف المقابل، ومن ثم تكون هذه التكلفة تعبر متوسط تكلفة 

 بالمخزن الذي تم تحديده برأس المستند.  لصنف المقابل الجاري إعادة تقييمهذه الوحدة له

الحظ أنه ومن خالل إعدادات النظام، يمكن إظهار الكثير من الحقول التي تعبر عن صفات الصنف مثل المقاس، 

 واللون، والصندوق، والحجم، وغير ذلك.

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 78 

 

 مفاهيم أساسية –  جرد األصناف
راجع الفقرة "جرد .  يدعم نما نظاما  خاصا  بجرد األصناف للوقوف على مقدار العجز أو الزيادة للكميات الفعلية بأصناف المخزون

وهي   رئيسيةالمخزني لألصناف على ثالث مراحل    الجرد  يتم إجراء  األصناف بنظام نما" بالمفاهيم األساسية الخاصة بهذا الكتاب.

 :كالتالي

 لجان الجرد
يتم تسجيل الكميات الفعلية لألصناف الموجودة بأي من مخازن )أو مواقع( المنشأة من خالل مستند لجنة جرد، حيث يكون المستند 

 .في لجنة جرد واحدة   ، وال يسمح النظام بتسجيل كميات الجرد الخاصة بأكثر من مخزن )أو موقع(معبرا  عن مخزن )أو موقع( محدد

 توقيت الجرد 
 طريقتين في التعامل مع توقيت عملية الجرد وهما كالتالي:  النظام  يدعم

 :الجرد في الوقت الحالي ومن ثم يقوم يسمح النظام بأن يكون    في نفس تاريخ التحرير الخاص بإجراءات الجرد بالنظام

 .بالنظامالنظام بمقارنة الكميات الفعلية بالكميات الدفترية لألصناف في نفس توقيت عملية الجرد 

 بمعنى إجراء لجان الجرد للمخازن    لتاريخ التحرير الخاص بإجراءات الجرد بالنظام:  إجراء عملية الجرد بتاريخ سابق

تنفيذ إجراءات الجرد بالنظام في تاريخ الحق    يتم، ثم بعد ذلك،  )أو المواقع( للتعرف على الكميات الفعلية في تاريخ محدد

ة بكميات  األخذ في االعتبار ان الجرد يكون بتاريخ سابق وهو التاريخ الذي تم فيه القيام بعملية الجرد الفعلية والخاصمع  

 . بلجان الجرد األصناف التي تم رصدها

 متى نحتاج للجرد بتاريخ سابق؟ 
 :ين التاليتينيتم الجرد بتاريخ سابق في أحد الحالت

  تم مقارنة كميات الجرد الفعلي والتي توبذلك يتم الجرد بتاريخ سابق حتى    :عندما يكون الجرد الفعلي تم في تاريخ سابق

 تم إجراؤها بتاريخ سابق بالكميات الدفترية في نفس التاريخ.

 :سابق عن تاريخ آخر جرد، مثل  عندما يتم اكتشاف خطأ ما في المستندات بتاريخ    عند اكتشاف خطأ ببعض المستندات

وجود خطأ ما بأحد المستندات المخزنية أو لم يتم إدخال أحد المستندات المخزنية أو الرغبة في حذف أحد هذه المستندات، 

، ومن ثم يمكن إعادة إصدار مستند "إنهاء الجرد" ليأخذ ومن ثم لن يعبر إجراء الجرد األخير عن الكميات بصورة صحيحة

 ر الحركة )أو الحركات( التي تم التغيير فيها )بالتعديل أو باإلضافة أو بالحذف(. في االعتبا

 ضوابط عملية الجرد
 في نظام مجموعة الضوابط.  تتحكم في آلية الجرد

   النظام  في هذا التاريخ  حركات مخزنيةعمل الجرد في تاريخ بينما تم إصدار  ال يمكن ، وهو إال من خالل أحد خيارات 

 ." بإعدادات إدارة التوزيعحالة وجود حركة على المخزن بعد تاريخ الجرد فيالسماح بعمل بداية جرد مخزني الخيار "

 إصدار حركات مخزنية على هذا المخزن )أو الموقع( (، يمكنبمجرد إنهاء عملية الجرد ألحد المخازن )أو المواقع. 

 ضوابط األخرى، يمكن االطالع عليها من خالل نافذة "إعدادات الجرد المخزني". توجد بعض ال 
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 مراحل عملية الجرد

  الناتجة عن جرد المخزون. لتسجيل الكميات الفعلية  ، مستند لكل مخزن )أو موقع(إصدار مستندات لجان جرد 

 الة التسويات الجردية بحيث يتم منع الحركات  إصدار مستند "بدء جرد" لوضع المخازن )أو المواقع( التي سيتم جردها في ح

 على هذه المخازن حتى يتم إنهاء الجرد. 

  المخازن )الجاري جردها( للوضع الطبيعي ومن ثم السماح بإصدار حركات على هذه إصدار مستند إنهاء جرد إلعادة 

 .ية الدفترية مع الكمية الفعليةلتتساوى الكم إصدار سندات ضبط المخزون، وأيضاَ يمكن من خالل هذه الخطوة المخازن

 كميات جرد لها األصناف التي ليس
جرد تم إدخالها بسجل الجرد، فكيف يتصرف النظام مع هذه األصناف.   اتعندما تكون بعض األصناف )أو أحد األصناف( ليس له كمي

 يمكن تحديد أحد الخيارات التالية:  –بتوجيه مستند بداية الجرد المخزني  – من خالل هذه القائمة

  منع الحفظ 

األخذ    ، مع، سيمنع الحفظ إذا لم يتم إدخال الكميات الخاصة ببعض األصناف"لجنة الجرد"أي أن النظام بمستند  

 في االعتبار أنه يمكن إدخال الكمية بصفر.

 هذا الخيار يستخدم حينما يكون هناك حرص شديد على عدم حدوث أي خطأ بكميات األصناف بالمخازن.

 تسوية بكمية صفر 

، سيقوم بمساواة  لم يتم إدخال الكميات الخاصة بها "لجنة الجرد"أي أن النظام عند وجود بعض األصناف بمستند  

 الكمية بالصفر.هذه 

 هذا الخيار هو الخيار األنسب في أغلب الحاالت. 

 تجاهل الكل عدا المكشوف 

الكمية  بنفس  باعتبارها  النظام  يقوم  الجرد، فسوف  إدخالها بمستند  يتم  لم  إذا كان هناك بعض األصناف  أنه  أي 

المسجلة بها إال إذا كانت كمية هذه األصناف مكشوفة بالمخزن بمعنى أنها أقل من الصفر، فسوف يقوم الدفترية  

 النظام بمساواتها بالصفر.

  تجاهل الكل حتى المكشوف 

الكمية  بنفس  باعتبارها  النظام  يقوم  الجرد، فسوف  إدخالها بمستند  يتم  لم  إذا كان هناك بعض األصناف  أنه  أي 

 بها حتى األصناف المكشوفة بالمخزن. الدفترية المسجلة

 يستخدم هذا الخيار عادة حينما يكون الغرض من الجرد هو جرد صنف واحد فقط.
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 أنواع الجرد 
 ، وهي كالتالي:يوفر النظام عدة أساليب للجرد

  الجرد العادي 

 ". عملية الجرد مراحلوهو الجرد من خالل نوافذ الجرد بالنظام على مراحل ثالثة راجع الفقرة السابقة "

  جرد نقاط البيع 

 . حيث يتم إنشاء لجنة جرد بأحد نقاط البيع ثم يتم إصدار لجنة جرد مخزني بواجهة نظام نما الرئيسية بناء  عليها

 جرد إلكتروني 

ليتم استخدامها عن طريق جهاز إلكتروني خاص بالجرد، ثم بعد ذلك يتم عمل وفيه يتم استخدام أحد برامج نما  

جرد إلكتروني، ومن ثم يتم استيرادها بقاعدة بيانات نما ليتم إنشاء مستند لجنة جرد بناء  على مستند لجنة لجنة  

 الجرد اإللكتروني الذي تم استيراده.

 حالة الجرد
 حالة الجرد، تكون حالة الجرد هي أحد الحاالت التالية: 

 بدأ 

في حالة التسوية   التي تم تحديدها بمستند "بداية جرد"  الجرد، وتظل المخازنمستند    وهذه الحالة تكون بمجرد إنشاء

 الجردية بمعنى أن النظام لن يسمح بإصدار حركات عليها ما دام الجرد على هذه الحالة. 

 منتهي ومفعل 

وهذه الحالة يقوم المستخدم باختيارها عند إصدار مستند "إنهاء جرد مخزني" بحيث يقوم النظام بمجرد تخزين 

 بالتالي: جرد مخزني"مستند "إنهاء 

o  إنهاء حالة التسوية المخزنية، بمعنى السماح بإصدار حركات مخزنية على المخازن التي كان في

 . الجرديةحالة التسوية 

o  وسندات الزائدة  األصناف  بكمية  توريد  سندات  إصدار  بمعنى  المخزون  ضبط  سندات  إصدار 

 العجز(. صراف بكمية األصناف الناقصة )أصناف

 منتهي 

وهذه الحالة يقوم المستخدم باختيارها عند إصدار مستند "إنهاء جرد مخزني" بحيث يقوم النظام بمجرد تخزين 

مستند "إنهاء جرد مخزني إنهاء حالة التسوية المخزنية، بمعنى السماح بإصدار حركات مخزنية على المخازن  

 .ت ضبط المخزون، كما بالخيار السابق ولكن بدون إصدار سندا، الجرديةالتي كان في حالة التسوية 
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 الصفحة الرئيسية  - مخزنيسند بداية جرد 
هذا المستند مخصص لوضع المخازن )أو المواقع( التي سيتم جردها في حالة التسويات الجردية بحيث يتم منع الحركات على هذه 

 المخازن حتى يتم إنهاء الجرد.

 المعلومات األساسية 
يمكن تحديد المواصفات األساسية الخاصة بالمستند مثل الكود وتوجيه المستند وغير ذلك. يحتوي هذا القسم على    ، القسممن خالل هذا  

 الحقول التالية: 

 الكود  

رقم المستند وهو يعبر عن أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها لترقيم المستندات. راجع نافذة دفتر المستندات بالكتاب  

 "األساسيات". 

 توجيه المستند 

للمستند   المحاسبي  التوجيه  تعريف  خاللها  من  يتم  والتي  المستندات  توجيهات  أحد  إدراج  يتم  الحقل  هذا  خالل  من 

 باإلضافة لبعض الخيارات األخرى. راجع ملف "توجيه المستند" بالكتاب "األساسيات". 

 الفترة  

ي تم تعريفها بملف "سنوات مالية" وهي فترة إصدار المستند، راجع  الفترة تعبر عن أحد فترات السنوات المالية الت

 ملف السنوات المالية بالكتاب "األساسيات". 

 تاريخ التحرير  

 تاريخ تحرير المستند الحالي وهو التاريخ الذي تم فيه تسجيل المستند.

 التاريخ الفعلي  
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 .في حالة التسوية الجرديةفعليا   لمخازنوضع االتاريخ الفعلي هو التاريخ المعتبر للنظام والذي تم فيه 

الحظ أن كل من التاريخ الفعلي وتاريخ التحرير والفترة البد أن يكونوا جميعا  منتمين ألحد فترات السنوات المالية 

 المعرفة بقاعدة البيانات.

 تاريخ البداية  

لحالي، وإما أن يكون تاريخ سابق وذلك تاريخ بداية الجرد المخزني وهو إما أن يكون تاريخ التحرير الخاص باليوم ا

 يإجراؤه بتاريخ سابق، ومن ثم ستتم مقارنة الكميات الفعلية بالكميات الدفترية ففي حالة أن يكون الجرد الفعلي قد تم 

 " من هذا الكتاب.  مفاهيم أساسية – جرد األصناف هذا التاريخ. راجع الفقرة "توقيت الجرد" في الجزء "

 لمسحوبة دفتر األصناف ا 

 توجيه األصناف المسحوبة 

 دفتر األصناف المستلمة 

 توجيه األصناف المستلمة  

الصرف والتوريد التي سيقوم النظام بإنشائها لضبط المخزون بعد عملية الجرد.    الدفاتر والتوجيهات الخاصة بسندات

". يتم تحديد هذه الدفاتر والتوجيهات من خالل توجيه مستند بداية الجرد حيث جرد األصناف بنظام نماراجع الفقرة "

 ها مسبقا  بملف التوجيه المستخدم يقوم النظام بمجرد إدراج التوجيه باستحضار هذه الدفاتر والتوجيهات التي تم تعريف 

 .ومن ثم يتم إدراجها بالمستند الحالي

 األصناف التي ليس كميات جرد  

ه القائمة لتحديد الطريقة التي سيتعامل بها النظام مع األصناف التي لن يتم تحديد الكمية الخاصة بها بسندات الجرد هذ

"    األصناف التي ليس كميات جردخيارات هذه القائمة راجع الفقرة ". للتعرف على  . من خالل هذه القائمةالمخزني

 مفاهيم أساسية". –بالباب "جرد األصناف 

 الحالة  

 –" بالباب "جرد األصناف    جردحالة ال. للتعرف على الحاالت المختلفة، راجع الفقرة "الحالة الخاصة بعملية الجرد

 مفاهيم أساسية".

 التفاصيل
وضعها في حالة التسوية الجردية ليتم مقارنة كميات األصناف بها بما تم  تم تحديد المخازن والمواقع التي سيتم  من خالل هذا القسم، ي

 :. يحتوي هذا القسم على الحقول التاليةحصره بمستندات لجان الجرد

 المخزن 

لي منع إصدار حركات من خالل هذا الحقل، يتم إدراج أي عدد من المخازن لوضعها في حالة التسوية الجردية وبالتا

 مخزنية عليها. 

 الموقع 

 من خالل هذا الحقل، يمكن تحديد مواقع محددة ببعض المخازن ليتم جردها بدال  من جرد المخزن كامال .

يمكن تحديد بعض المواقع للمخزن على أكثر من سطر ليتم جردها، كما يمكن تحديد المخزن فقط )بدون    هالحظ أن

. فإما تحديد ولكن ال يمكن تحديد أحد المخازن بأحد السطور، ثم تحديد موقع خاص به بسطر آخرتحديد مواقع( له.  

 المخزن بكامله أو تحديد بعض المواقع به. 
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 صفحة سندات الجرد - مخزنيسند بداية جرد 
، حيث يجب إنشاء سندات من خالل هذه الصفحة، يقوم النظام بإظهار سندات الجرد )لجان الجرد( المستخدمة بعملية الجرد الحالية

 جرد بعدد المخازن والمواقع التي تم جردها بعملية الجرد الحالية والتي تم ربطها بمستند بداية الجرد الحالي. 

 
 ثال، تم عمل مستند لجنة جرد واحد فقط وحالته "منتهي ومفعل". في هذا الم
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 الصفحة الرئيسية  - توجيه سند بداية جرد مخزني
 كالتالي:من خالل التوجيه الخاص بمستند بداية الجرد، يتم ضبط بعض اإلعدادات الخاصة بعملية الجرد وهي 

 
 

 دفتر األصناف المسحوبة  

 توجيه األصناف المسحوبة 

 دفتر األصناف المستلمة 

 توجيه األصناف المستلمة  

بكل من سندات التوريد وسندات الصرف التي قد تنتج عن عملية الجرد في حالة وجود فرق   الدفتر والتوجيه الخاص

 –راجع النقطة "منتهي ومفعل" في الفقرة "حالة الجرد" بالباب "جرد األصناف  بين الكمية الفعلية والكمية الدفترية.  

 .اهيم أساسية"مف

 ليس لها كميات جرد األصناف التي  

من خالل هذه القائمة، يتم تحديد الطريقة التي سيتعامل بها النظام مع األصناف التي لم يتم تعريف كمياتها بلجنة الجرد،  

 وهي تحتوي الخيارات التالية:

  منع الحفظ 

  تسوية بكمية صفر 

  )تجاهل الكل )حتى المكشوف 

  المكشوف(تجاهل )عدا 

 –جرد األصناف  "، بالباب " األصناف التي ليس لها كميات جرد  كل من هذه الطرق، راجع الفقرة "للتعرف على  

  ".مفاهيم أساسية

 حساب الكمية الدفترية لألصناف  

مفاهيم    –جرد األصناف  "، بالباب "توقيت الجردهذه القائمة خاصة بتوقيت عملية حساب الجرد الدفتري. راجع الفقرة "

 ".أساسية
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 الصفحة الرئيسية  –  سند لجنة جرد مخزني
يتم تحديد كميات األصناف الفعلية الموجودة في مخزن )أو موقع( محدد، ومن ثم يمكن استدعاء هذا المستند   ،من خالل هذا المستند

الم الدفترية  بالكميات  الفعلية  الكميات  بمقارنة هذه  النظام  ليقوم  الجرد  إنهاء  البياناتفي عملية  بقاعدة  إنشاء وجودة  . وبالتالي سيتم 

 سندات لجنة جرد بعدد المخازن والمواقع المراد جردها. يحتوي هذا المستند على الحقول التالية: 

 
 المعلومات األساسية 

ي هذا القسم على من خالل هذا القسم يمكن تحديد المواصفات األساسية الخاصة بالمستند مثل الكود وتوجيه المستند وغير ذلك. يحتو

 الحقول التالية: 

 الكود  

رقم المستند وهو يعبر عن أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها لترقيم المستندات. راجع نافذة دفتر المستندات بالكتاب  

 "األساسيات". 

 توجيه المستند 

خاللها   من  يتم  والتي  المستندات  توجيهات  أحد  إدراج  يتم  الحقل  هذا  خالل  للمستند  من  المحاسبي  التوجيه  تعريف 

 باإلضافة لبعض الخيارات األخرى. راجع ملف "توجيه المستند" بالكتاب "األساسيات". 

 تاريخ التحرير  

 تاريخ تحرير المستند الحالي وهو التاريخ الذي تم فيه تسجيل المستند.

 التاريخ الفعلي  

فعليا  حيث يمكن أن يتم تحرير المستند بعد الجرد   جرد األصناف  التاريخ الفعلي هو التاريخ المعتبر للنظام والذي تم فيه

 الفعلي لألصناف. 

 الفترة  
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الفترة تعبر عن أحد فترات السنوات المالية التي تم تعريفها بملف "سنوات مالية" وهي فترة إصدار المستند، راجع  

 ملف السنوات المالية بالكتاب "األساسيات". 

ي وتاريخ التحرير والفترة البد أن يكونوا جميعا  منتمين ألحد فترات السنوات المالية الحظ أن كل من التاريخ الفعل

 المعرفة بقاعدة البيانات.

 مستند بداية الجرد  

هذا الحقل، يتم إدراج مستند بداية الجرد الخاص بعملية الجرد الحالية. هذه المعلومة البد من إدخالها، حتى  من خالل  

 والمواقع التي سيتم جردها حيث أن هذه المعلومة مدونة بمستند بداية الجرد. يتم معرفة ما هي المخازن

 الحالة  

هذا الحقل غير متاح للمستخدم، يقوم النظام من خالله بإظهار حالة الجرد الحالية )بدأ، منتهي، منتهي ومفعل(. راجع  

 ". مفاهيم أساسية –جرد األصناف  الفقرة "حالة الجرد" بالباب "

 بناء على  

أو لجنة جرد نقطة بيع(. راجع   إلكتروني،يتم استخدام هذه القائمة في حالة إنشاء مستند لجنة جرد بناء  على )لجنة جرد  

 ". مفاهيم أساسية –جرد األصناف  "الفقرة "أنواع الجرد" بالباب 

 المخزن 

 الموقع 

 المخزن والموقع الذي سيتم جرده بمستند لجنة الجرد الحالي. 

)متضمنا  في ذلك  إما أن يتم تحديد مخزن أو مخزن وموقع، حيث أن لجنة الجرد تكون فقط لمخزن محدد  الحظ أنه  

ثم تحديد   ، ولكن ال يمكن تحديد مخزن بأحد السطورأو لموقع محدد بداخل أحد المخازنجميع المواقع المدرجة به(  

 أحد مواقع هذا المخزن بسطر آخر.

 1مرفق  

 2مرفق  

 3مرفق  

 4رفق م 

 5مرفق  

 يمكن إدراج أي مرفقات خاصة بعملية الجرد مثل أن تكون المستندات الورقية التي تم تسجيل الجرد الفعلي بها.

 أزرار النافذة 
 تجميع األصناف 

الدفترية  باإلضافة للكمية  األصناف الموجودة بالمخزن )أو الموقع( المحدد    بإظهارمن خالل هذا الزر، يقوم النظام  

 . ليقوم المستخدم بتعديلها بكمية الجرد في حالة وجود فرق بين كمية الجرد والكمية الدفترية كل صنفالخاصة ب
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 تجميع األصناف في تاريخ  

لتجميع كميات األصناف الموجودة بالمخزن )أو الموقع( المراد جرده ولكن بتاريخ محدد. راجع الفقرة "توقيت الجرد" 

 ". عند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بإظهار النافذة التالية:  مفاهيم أساسية –جرد األصناف  بالباب "

 تحتوي هذه النافذة على الحقلين التاليين:

 :التاريخ المراد حساب الجرد على أساسه. بمعنى أن النظام سيعتبر الكمية الدفترية لكل صنف هي الكمية   في تاريخ

 ا التاريخ.الدفترية التي موجودة لهذا الصنف في هذ

 :)عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام عند استحضار كميات األصناف بتاريخ   تضمين الكميات المكشوفة )السالبة

 محدد، أيضا  باستحضار األصناف التي لها كميات سالبة بالمخزن )أو الموقع( المراد جرده. 

 التفاصيل
 : جردها من خالل لجنة الجرد الحاليةجدول، يتم تحديد األصناف التي تم من خالل هذا ال

 الكود  

 االسم  

 األصناف التي تم جردها بلجنة الجرد الحالية. 

 كمية الصنف )قيمة( 

 كمية الصنف )وحدة(  

 كمية ووحدة كل صنف مقابل تم إدخاله بعملية الجرد. 

 الموقع 

 مواقع. بأكمله يتضمن عدةمن خالل هذا الحقل، يتم إدخال الموقع الخاص بكل صنف، وذلك في حالة جرد مخزن 

،  يمكن أن يقوم بإظهار بعض خصائص األصناف مثل المقاس، اللون، كود الشحنة، والصندوق  –تبعا  لإلعدادات    –الحظ أن النظام  

 . المسلسل، الخوالرقم 
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 صفحة لجنة جرد إلكتروني  –سند لجنة جرد مخزني  
ليقوم النظام بإنشاء مستند جرد مخزني بناء    –أو جرد نقاط بيع  –لكتروني يمكن إدراج أكثر من مستند جرد إ، من خالل هذا المستند

 عليهم دفعة واحدة. 

 
 التفاصيل

 مستندات الجرد اإللكتروني  

 لجنة جرد نقطة بيع  

ليقوم النظام بناء  على ذلك بإنشاء  من خالل هذا الجدول يمكن إدراج عدة لجان جرد إلكتروني أو لجان جرد نقاط بيع،  

 لجنة جرد مخزني مجمعة.

 أزرار النافذة 
 إنشاء سطور لجنة الجرد المخزني 

جميع لجان جرد نقاط البيع( في بمجرد استخدام هذا الزر، سيقوم النظام بتضمين جميع لجان الجرد اإللكتروني )أو  

 لجنة جرد مخزني واحد بالصفحة الرئيسية لنافذة "لجنة جرد مخزني".
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 الصفحة الرئيسية  – جرد نهايةند تسم
الكميات الفعلية لألصناف التي تم جردها بالكميات الدفترية لهذه األصناف، ومن ثم يتم    يقوم النظام بمقارنة  ،من خالل هذا المستند

. يحتوي هذا المستند في أي من المخازن )أو المواقع( الجاري جردها  على مستوى كل صنف  –إن وجد    –على فرق الكميات    التعرف

 على الحقول التالية: 

 

 المعلومات األساسية 
القسم على من خالل هذا القسم يمكن تحديد المواصفات األساسية الخاصة بالمستند مثل الكود وتوجيه المستند وغير ذلك. يحتوي هذا  

 الحقول التالية: 

 الكود  

التي تم تعريفها لترقيم المستندات. راجع   الخاصة بمستند نهاية الجرد   رقم المستند وهو يعبر عن أحد دفاتر المستندات

 نافذة دفتر المستندات بالكتاب "األساسيات". 

 توجيه المستند 

المستندات   إدراج أحد توجيهات  الحقل يتم  الجرد  من خالل هذا  والتي يتم من خاللها تعريف  الخاصة بمستند نهاية 

 التوجيه المحاسبي للمستند باإلضافة لبعض الخيارات األخرى. راجع ملف "توجيه المستند" بالكتاب "األساسيات". 

 تاريخ التحرير  

 الذي تم فيه تسجيل المستند. تاريخ تحرير المستند الحالي وهو التاريخ

 التاريخ الفعلي  

 جرد األصناف فعليا .إنهاء التاريخ الفعلي هو التاريخ المعتبر للنظام والذي تم فيه 
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 الفترة  

الفترة تعبر عن أحد فترات السنوات المالية التي تم تعريفها بملف "سنوات مالية" وهي فترة إصدار المستند، راجع  

 بالكتاب "األساسيات".  ملف السنوات المالية

الحظ أن كل من التاريخ الفعلي وتاريخ التحرير والفترة البد أن يكونوا جميعا  منتمين ألحد فترات السنوات المالية 

 المعرفة بقاعدة البيانات.

 مستند بداية الجرد  

لومة البد من إدخالها، حتى  من خالل هذا الحقل، يتم إدراج مستند بداية الجرد الخاص بعملية الجرد الحالية. هذه المع

  ، والتي سيتم بها مقارنة الكمية الفعلية لألصناف بالكمية الدفترية يتم معرفة ما هي المخازن والمواقع التي تم جردها

 حيث أن هذه المعلومة مدونة بمستند بداية الجرد. 

 تاريخ النهاية 

يخ سابق لمقارنة كمية الجرد بالكمية الدفترية هذا الحقل مخصص لتاريخ نهاية الجرد حيث يمكن أن يتم الجرد بتار

تاريخ سابق إذا كان الجرد الفعلي تم  إدراج  يمكن  كما  إدراج التاريخ الحالي بهذا الحقل  يمكن  لألصناف بهذا التاريخ.  

 .مفاهيم أساسية –جرد األصناف في هذا التاريخ. راجع الفقرة "توقيت الجرد" بالباب 

 الحالة  

)منتهي، منتهي ومفعل(. راجع الفقرة "حالة    لة يتم اختيار أحد الطريقتين في إنهاء الجرد وهماقائمة الحامن خالل  

 ". مفاهيم أساسية –جرد األصناف   الجرد" بالباب "

 حساب الكمية الدفترية لألصناف  

 هذا الحقل عبارة عن قائمة تحوي الخيارين التاليين: 

 :بالتاريخ الموجود بالحقل "تاريخ    بناء على تاريخ الخاصة  الدفترية  الجرد بالكمية  للجنة  الفعلية  الكمية  لمقارنة 

 .مفاهيم أساسية –جرد األصناف النهاية". راجع الفقرة "توقيت الجرد" بالباب 

 :اريخ الحالي. لمقارنة الكمية الفعلية للجنة الجرد بالكمية الدفترية الخاصة بالتوهو الخيار التلقائي،  مع الحفظ 

 نهاء الجرد )ما عدا حركات التسوية الناتجة عن الجرد( إاعتبار الحركات المخزنية في نفس يوم  

 " حالة وجود حركة على المخزن بعد تاريخ الجرد يالسماح بعمل بداية جرد مخزني ف عند تعليم الخيار "

الخيار تعليم هذا  انها  "  فعند  يوم  في نفس  المخزنية  الحركات  الناتجة عن  اعتبار  التسوية  الجرد )ما عدا حركات  ء 

الجرد باألخذ في االعتبار الحركات المخزنية الخاصة بتاريخ اليوم الحالي )باستثناء  عملية  في  "، سيقوم النظام  الجرد(

ولكنه سيقوم باعتبار سندات ضبط المخزون في نفس اليوم ،  سندات التوريد والصرف الناتجة عن ضبط المخزون(

 . الخاصة بجرد آخر غير الجرد الحالي

السماح بعمل جرد في حالة وجود حركة مخزنية بتاريخ الجرد، فسوف يقوم النظام   مع أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار  

بإجراء الجرد مع األخذ في االعتبار جميع الحركات المخزنية حتى السندات الخاصة باليوم السابق للجرد، ولكن لن  

 يأخذ في االعتبار الحركات المخزنية الخاصة باليوم الحالي.  
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 تالتسويامطالعة إجراء 
النظام باستحضار    وهو مزيدمن خالل أحد إجراءات قائمة   التسويات"، يقوم  اإلجراء "مطالعة 

صناف التي تم جردها باإلضافة إلى الكمية الفعلية الخاصة بكل صنف )من خالل لألكميات الجرد  

ية المستندات المخزنما تم تحديده بلجنة الجرد" باإلضافة للكمية الدفترية لكل صنف )من خالل  

 . "نهاية الجرد"بتفاصيل نافذة  هو موضحبالنظام( باإلضافة للفرق بينهما كما 

 الحظ أنه حتى يتم استخدام هذا اإلجراء "مطالعة تسويات"، البد من تخزين المستند أوال . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجراء حساب الكميات طبقاً للتاريخ
الكميات   حساب  يتم  سابق،  بتاريخ  الجرد  يكون  ثم عندما  ومن  التاريخ  بهذا  الخاصة  الدفترية 

 مقارنتها بالكميات الفعلية )كميات الجرد( من خالل اإلجراء "حساب الكميات طبقا  للتاريخ". 

 يستخدم هذا اإلجراء في أحد الحالتين التاليتين: 

   النظام من الرغبة في إجراء جرد مخزني تم إجراؤه بتاريخ سابق ومن ثم يقوم  عند 

اء باستحضار الكمية الدفترية في هذا التاريخ لمقارنة الكمية الفعلية بناء   خالل هذا اإلجر

 عليها.

   عندما يتم اكتشاف خطأ ما بتاريخ سابق آخر جرد، ومن ثم تتم معالجة )باإلضافة أو

يتم اختيار حساب الكمية بمستند "نهاية الجرد" السابق بالتعديل أو بالحذف( ثم بعد ذلك 

، ثم تنفيذ اإلجراء "حساب الكميات اويا  للخيار "بناء  على تاريخ"الدفترية لألصناف مس

 طبقا  للتاريخ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 92 

 

 التفاصيل
 ع جميع حقول هذا القسم غير متاحة للمستخدم، وإنما يتم إدراج المعلومات الخاصة بها من خالل اإلجراء "مطالعة التسويات". راج

 الفقرة السابقة "مطالعة التسويات". محتويات هذا الجدول للعرض فقط، وهي كالتالي:

 الصنف 

 األصناف التي تم تحديدها بالجرد والموجودة بالمخزن الذي تم جرده.

 المخزن 

 موقعال 

 المخزن أو الموقع الذي تم تحديده بلجنة الجرد الخاصة بالجرد الحالي.

 الكمية )الدفتري(  

الدفترية الخاصة بالصنف المقابل والناتجة عن الحركات المخزنية بالنظام لهذا الصنف على المخزن )أو الموقع( الكمية  

 الجاري جرده. 

 الكمية )الفعلي(  

 الكمية الفعلية الخاصة بالصنف المقابل والتي تم تحديدها بلجنة الجرد المستخدمة بالجرد الحالي. 

 الكمية فرق 

 الكمية الدفترية(.  –ة )كمية الجرد( والكمية الدفترية )نتيجة مستندات النظام( أي )الكمية الفعلية  الفرق بين الكمية الفعلي

 أقل من الكمية الدفترية فإن هذا الحقل سيحتوي كمية سالبة.( الحظ أنه إذا كانت الكمية الفعلية )كمية الجرد
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 مفاهيم أساسية  –تجميع األصناف 
يع األصناف حيث تعتبر عملية التجميع بنظام نما سوفت عملية تصنيع مصغرة، ومن ثم يمكن االستعاضة يوفر نما نظاما  خاصا  بتجم

بعملية تجميع األصناف عن عملية التصنيع ببعض الصناعات الصغيرة. تتمحور فكرة تجميع األصناف بنظام نما سوفت بتعريف 

يتم استدعاء   ، للصنف المجمع، ثم بعد ذلك ومن خالل مستند التجميع  طريقة تجميع وهي التي يتم من خاللها تعريف األصناف المكونة

طريقة التجميع هذه ليقوم النظام بإصدار سندات صرف للمكونات من المخازن الخاصة بها، وسندات توريد لألصناف التي تم تجميعها 

ل الخاصة بعملية التجميع سيتم التعرض لها عند بعد االنتهاء من عملية التجميع. هذه هي الفكرة األساسية. توجد الكثير من التفاصي

 شرح عملية تجميع األصناف. 

 األصناف التجميعية
 األصناف التجميعية هي عبارة عن أصناف يتم تجميعها داخل المنشأة وذلك إلدخالها بعد ذلك بفواتير مبيعات أو مشتريات. 

أجهزة الكمبيوتر مثال ، والتي تتكون من البروسيسور والبوردة والرامات  هناك العديد من األصناف التي تكون مجمعة بالضرورة مثل  

والهارد ديسك، وغير ذلك من المكونات. يوفر النظام بعض الملفات والمستندات التي تساهم في تجميع األصناف المجمعة وصرف 

 المكونات وتوريد األصناف المجمعة.

 ات مكونال
هذا المكون بالملف   عدة أصناف، ومن ثم عند استحضارن معين والذي يمكن أن يكون  يتم تعريف مكوالمكونات،  من خالل ملف  

أو مستند التجميع، يمكن اختيار أي من هذه المكونات حيث تعتبر جميع هذه المكونات بدائل لبعضهم البعض "طرق تجميع أصناف"،  

 باختيار المكون المناسب. بعد ذلك ليقوم المستخدم 

 ، Cor i3بروسيسور  كثيرة مسجلة بملف الصنف كأصناف مثل    له أنواع  البروسيسور، فعلى سبيل المثال  لتوضيح فكرة المكونات

بتجميع جهاز Cor i7بروسيسور    ،Cor i5بروسيسور   المستخدم  يقوم  في مكون واحد بحيث  إدخالها  يتم  . جميع هذه األصناف 

المكون    مثال ،  كمبيوتر التجميع  في مس  –بروسيسور )كمكون(  سيقوم بإدخال  النظام بتحديد    سيكونومن ثم    –تند  نوع مطالبا  من 

( Cor i7بروسيسور    ،Cor i5بروسيسور    ،Cor i3يختار أي من هذه األنواع الثالثة )بروسيسور  ، وللمستخدم أي  البروسيسور

 بالطبع يمكن اختيار أحدهم كمكون تلقائي ويمكن للمستخدم تغييره.  المعرفة بملف المكون.

 طرق تجميع
التجميع تكون   ،من خالل ملف طرق  أن  إما  المجمع  الصنف  المجمع. مكونات  الصنف  لمكونات  بإدخال توصيف  المستخدم  يقوم 

 مكونات بمعنى أنه قد سبق تعريفها مسبقا  بملف المكونات أو أصناف محددة أو مزيج بين هذا وذاك.
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 األصناف األخرى
 ذلك لدعم الخاصيتين التاليتين:يدعم النظام توريد أصناف أخرى بسندات التجميع باإلضافة للصنف المجمع و

   )حيث يمكن أن تنتج أصناف نتيجة عملية التجميع. كمثال بسيط  دعم خاصية المنتجات الثانوية )على غرار نظام التصنيع

 على ذلك يمكن اعتبار الكراتين الخاصة باألصناف المصروفة أصناف ثانوية ناتجة عن عملية التجميع. 

   أو بتكلفة محددة    –  الخاصية أيضا  لتحديد تكلفة محددة لبعض كميات الصنف المجمع كأن تكون بدون تكلفةيتم استغالل هذه

المجمع   الصنف  باقي كمية  لتكلفة  كمية تساوي  –مغايرة  المجمعة يمكن تحديد    10فعند تجميع  أحد األصناف  من    1من 

 الصنف المجمع بدون تكلفة ألي سبب. 

   ( في توريد عدة أنواع من نفس الصنف، فبدال   كثروهذا هو االستخدام األ)  ي بعض الصناعاتفيمكن استغالل هذه الخاصية

 كالتالي:وجبة مثال ، يمكن أن يتم تقسيمها  100من تعريف النظام بأن كمية المنتج التجميعي هي 

 20 وجبة دجاج 

 30  وجبة سمك 

 50 وجبة لحوم 

تعريف األصناف المسحوبة على هذا األساس بحيث يتم صرف الخامات جميعية، ويتم وبالتالي تكون كمية المنتج المجمع ت

 .الالزمة لكل نوع من أنواع الوجبات

   كميات من الصنف ولكن كل كمية بطريقة تعبئة مختلفة، كما سنرى في النقطة يمكن أيضا  استغالل هذه الخاصية في تعريف

 السابقة.

 طرق التعبئة
إصدار عدة أصناف موردة من خالل مستند التجميع. يمكن أن تكون هذه   عن طريق مستند التجميعتحدثنا في النقطة السابقة أنه يمكن  

 : األصناف الموردة لنفس الصنف ولكن بعبوات مختلفة كأن تكون كالتالي

  كيلو جرام  10علبة بلح 

  كيلو جرام  5علبة بلح 

  كيلو جرام  2علبة بلح 

  كيلو جرام  1علبة بلح 

خاصا  بطرق التعبئة بحيث يمكن تعرف عدد ال نهائي من طرق التعبئة المختلفة، ومن ثم يمكن استدعاء أحد هذه  يدعم النظام ملفا   

 الطرق بأي من األصناف الموردة الناتجة عن مستند التجميع. 

 مستند تجميع 
نظام بتجميع أصناف مجمعة بإصدار سندات لتجميع صنف مجمع وهو بمثابة إصدار أمر لل يقوم المستخدم ،من خالل مستند التجميع

سندات صرف بكمية مكونات الصنف المجمع المطلوبة، وسندات توريد بكمية   ذلك بإصدارعلى    بكميات محددة، ليقوم النظام بناء  

 األصناف المجمعة المطلوبة.
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 فك األصناف المجمعة
ون الصنف المجمع نفسه هو ك، بحيث ينف المجمعيمكن أيضا  فك الص  ،من خالل مستند التجميعباإلضافة إلمكانية تجميع األصناف 

الصنف المصروف، مع تحديد األصناف المكونة للصنف المجمع على أنها األصناف الموردة. يتم تحديد كميات أصناف معينة ليتم 

 .هلكت نتيجة عملية التجميع والفكإعادة توريدها للمخزن على أساس أن بعض األصناف يمكن أن تكون قد أ  

 بنود المصروفات 
مثل العمالة الداخلة في عملية التجميع، أو النقل أو الكهرباء المستنفذة وغير   عملية التجميع قد يصاحبها بعض المصروفات األخرى

خالل   من  المصروفات  هذه  تسجيل  يتم  مباشرة.  الغير  المصاريف  من  ثم ذلك  مصروف"  "بند  بالملف  مصروفات  بنود  تعريف 

تحميل هذه المصروفات على تكلفة الصنف ب من خالل صفحة "بنود مصروفات" بمستند التجميع، ليقوم النظام  استحضار هذه البنود

 المجمع.

يسمح النظام أيضا  بتقييد بنود المصروفات بحيث تختلف باختالف الصنف وطريقة التجميع وطريقة التعبئة وكال  من قسم الصنف 

قسم عمليات التجميع. راجع   –صفحة بنود المصروفات    – صفحة مستند التجميع  راجع    وفئة الصنف وتصنيف الصنف وغير ذلك.

 أيضا  نافذة "ملف عمليات التجميع" بهذا الكتاب. 

 التجميع المتعدد 
صنف مجمع، يمكن إصدار سند تجميع متعدد يحتوي    100سند تجميع لتجميع    100يوفر النظام آلية التجميع المتعدد فبدال  من إصدار  

سطر، وأيضا  يمكن تحميل تكاليف إضافية على كل سطر )أي لكل صنف مجمع(،    ليتم من خالله إدراج سطر مجمع بكسطر،    100

 مما يوفر الكثير من الوقت والجهد.
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 خامات التجميع البديلة 
من خالل مبدأ خامات التجميع البديلة، يسمح النظام باستحضار أكثر من نوع لنفس الصنف المجمع والذي قد تختلف محتوياته باختالف  

النوع المستخدم. لتوضيح هذا المفهوم، يمكن أن يكون الصنف المجمع عبارة عن وجبة غداء مثال  والتي قد تختلف في أنواعها، فيمكن 

 عناصر الثالثة كالتالي: التكون أنواع وكمثال جبة مكونة من ثالثة عناصر )بروتين، نشويات، فاكهة( مثال  أن تكون الو

 :هو أحد األنواع الثالثة )دجاج، لحوم، سمك(  البروتين 

 :وهو يكون أحد األنوان الثالثة )أرز عادي، أرز بسمتي، مكرونة(  النشويات 

 :فة، تفاح( وهو أحد الفواكه الثالثة )مانجو، جوا الفاكهة 

الصنف المجمع من خالل سند التجميع، يمكن من خالل صفحة األصناف األخرى تحديد عدد الوجبات وليكن  تجميعومن ثم أثناء  

وجبة وفقا  للطلب حيث يتم إنشاء مستند خامات بديلة أثناء إنشاء سند التجميع   100ليسمح النظام للمستخدم بتفصيل ال وجبة،  100

 لوجبات المائة. على سبيل المثال، يمكن تفصيل الوجبات كالتالي:متضمنا  محتويات ا

 :سمك( 20لحوم، 50دجاج،  30)  البروتين 

 :مكرونة(  10أرز بسمتي،  50أرز عادي،  40وهو يكون أحد األنوان الثالثة ) النشويات 

 :تفاح( 40جوافة، 18مانجو، 42وهو أحد الفواكه الثالثة ) الفاكهة 

ة التجميع المستخدمة لتحديد الكمية الخاصة  قالكميات الخاصة بكل نوع من أنواع العناصر بحسب طري   ومن ثم يقوم النظام بسحب

  وجبة تبعا  لرغبة كل طلب.  100بكل نوع. وفي النهاية يتم توريد  
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 بنظام نما  تجميعال دورة
 من خالل سندات النظام كالتالي:  ( البسيطالتجميع )من خالل مستندات التجميع، يمكن تعريف دورة 

  ."تعريف الصنف الذي سيتم تجميعه بملف الصنف الرئيسي مع تحديد نوع الصنف "صنف مجمع 

 .تحديد األصناف التي سيتم إدخالها كمكونات بالصنف المجمع 

   النظام بتعريف مكونات من خالل ليتم  اتمكونالملف " يسمح  واحد منها بحسب  اختيار  " والتي تتكون من عدة أصناف 

 ."مفاهيم أساسية –تجميع األصناف " بالباب "المكونات" الفقرةراجع  .اختيار المستخدم في كل مرة

 "في  طريقة التجميع    يتم تحديد الصنف المجمع واألصناف المكونة له بحيث يتم استحضار  ،من خالل ملف "طرق تجميع

 مستند التجميع. 

  ليتم توريدها نتيجة لعملية التجميع. )أو أصناف موردة( من خالل ملف "طرق التجميع" أيضا ، يمكن تحديد أصناف أخرى

 ".مفاهيم أساسية –تجميع األصناف  ألصناف األخرى" بالباب "اراجع الفقرة "

   عليه.يمكن إنشاء مستند طلب تجميع ليتم إنشاء مستند تجميع بناء 

   النظام بتجميع ليقوم  التجميع  المجمعة، كما يتم استحضار أحد طرق  إدراج أحد األصناف  التجميع، يتم  من خالل مستند 

تجميع" "طرق  بملف  الموجودة  والتفاصيل  بالمكونات  المجمع  تجميع  الصنف  مستند  بإصدار  أيضا   النظام  يسمح  كما   ،

 ون إدخال طريقة تجميع. وتعريف مكوناته واألصناف األخرى به يدويا  بد

 .يمكن تعريف مصروفات محددة خاصة بسند التجميع )تكاليف عمالة مثال (، ليتم تحميلها على تكلفة الصنف المجمع 

 :بمجرد تخزين سند التجميع يقوم النظام بالتالي 

o  من مخزن الصرف الخاص بكل مكوناألصناف المكونة للصنف المجمع كميات صرف. 

o  الصنف المجمع المطلوبة للمخزن المطلوب.توريد كمية 

o  توريد األصناف األخرى والتي قد تكون أصناف ثانوية تم توريدها بناء  على عملية التجميع أو تكون أصناف

 .أو تكون أصناف مجمعة أخرى مجمعة أيضا  ولكن بتكلفة محددة

 :تكون تكلفة األصناف المجمعة الموردة بناء  على المحددات التالية 

o لفة مكونات الصنف المجمع وهي األصناف التي سيتم صرفها لتجميع الصنف. تك 

o التي تم صرفها أثناء عملية التجميع.  تكلفة بنود المصروفات 

o .طريقة التكلفة الخاصة باألصناف األخرى والتي قد تؤثر على التكلفة النهائية للصنف المجمع 
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 نافذة مكون
بطريقة تجميع   عند إدراج هذا المكون سواء  من خالل نافذة المكون، يمكن تعريف عدة أصناف كمكون من مكونات الصنف المجمع  

راجع الفقرة "المكونات" بالباب تجميع األصناف   .صنف أو بمستند التجميع، سيكون المستخدم مطالبا  بإدراج أحد أصناف هذا المكون

 النافذة على المعلومات التالية: ذه هتحتوي مفاهيم أساسية".  –

 

 المعلومات األساسية 
والمجموعة باإلضافة   ةيمكن تحديد البيانات األساسية الخاصة بالمكون مثل الكود واالسمين العربي واإلنجليزي  ،من خالل هذا القسم

 إلى الحقل التالي: 

 السماح بتكرار السطور  

يمكن السماح بتكرار نفس الصنف بتفاصيل النافذة، حيث يمكن في بعض األحيان أن يتم إدراج  ،من خالل هذا الخيار

 الكميات أو الوحدات أو اإلصدار، المقاس، اللون، الخ. في عدة سطور مع اختالف الصنف نفس 

 أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام بتكرار نفس الصنف في عدة سطور. 

 التفاصيل
 تم إدخال األصناف المكونة للمكون الحالي من خالل تفاصيل هذه النافذة. يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية: ي

 الصنف 

 من خالل هذا الحقل يتم إدخال أي عدد من األصناف لتكون هي األصناف المكونة للمكون الحالي.

 الكمية لكل صنف مجمع )الوحدة( 

اختيار هذا الصنف من جها تلقائيا  عند اختيار هذا الصنف من المكون وذلك عند يتم إدراوحدة الصنف المقابل، والتي  

  بمستند التجميع )أو بطريقة التجميع(. المكون

 الكميات )الكمية االفتراضية( 

كمية الصنف المقابل االفتراضية عند اختيار هذا الصنف من المكون بعد استحضار هذا المكون بمستند التجميع )أو  

 بطريقة التجميع(. 
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 أقصى كمية(  كمية،الكميات لكل صنف مجمع )أقل  

من خالل هذين الحقلين يمكن تعريف أقل كمية وأقصى كمية للصنف المقابل بحيث ال يمكن للمستخدم إدراج كمية  

المكون الحال المجمع وذلك عند استحضار  المقابل كأحد أصناف الصنف  النطاق، عند اختيار الصنف    ي خارج هذا 

 بمستند التجميع. 

 األبعاد 

 اإلصدار 

 المقاس 

 اللون  

 ..... 

ه األعمدة يمكن تحديد أي من خصائص الصنف المقابل وذلك عند دعم هذه الخاصية لهذا الصنف من من خالل هذ

 خالل إعدادات النظام مثل المقاس، واللون، والرقم المسلسل، والشحنة، وغير ذلك.

 االفتراضي 

تحديد الصنف المقابل على أنه هو الصنف االفتراضي بحيث إذا قام المستخدم باستحضار ا الخيار، يمكن  من خالل هذ

 . المكون بسند التجميع، يقوم النظام بإدراج هذا الصنف

أي من أصناف المكون على أنه هو الصنف االفتراضي، فسوف يقوم النظام بإدراج الصنف األول    دإذا لم يتم تحدي

 د استحضار هذا المكون بمستند التجميع. في الجدول عن
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 نافذة طريقة تعبئة
 مفاهيم أساسية"  –تجميع األصناف    باب "لراجع الفقرة "طرق التعبئة" با  .من خالل هذه النافذة، يتم تعريف طرق تعبئة لنفس الصنف

 تحتوي النافذة على المعلومات التالية: 

 

 المعلومات األساسية 
والمجموعة باإلضافة   ةتحديد البيانات األساسية الخاصة بالمكون مثل الكود واالسمين العربي واإلنجليزي  من خالل هذا القسم يمكن

 إلى الحقل التالي: 

 الكمية للعبوة الواحدة  

  5، يكون معنى ذلك أن العبوة تحتوي  5للعبوة الواحدة كأن تكون العبوة خاصة بالبلح مثال ، فعند كتابة  كمية الصنف  

 كيلو بلح. 

 التفاصيل
النافذة التالية .  ق، يتم إدخال األصناف )الخامات( الخاصة بالعبوة، كأن تكون علبة كرتون أو لصمن خالل تفاصيل هذه  الصورة 

 . ذلكتوضح 

مسردة هي األصناف المكونة للعبوة الموصوفة بسجل "طريقة التعبئة" الحالي. حيث تتكون العبوة الخاصة بكمية  هذه األصناف ال

 كيلو(.  1كيس  10 لصق، ستيكر، كيلو، 10من األصناف )كرتونة  10البلح المساوية 
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 طريقة تجميع أصناف  نافذة
راجع الفقرة "طرق تجميع"    –من خالل ملف طريقة تجميع أصناف، يتم تعريف أحد طرق التجميع الخاصة بأحد األصناف المجمعة  

 على الحقول التالية:  الملف. يحتوي هذا "مفاهيم أساسية –بالباب "تجميع األصناف 

 
 المعلومات األساسية 

والمجموعة    ةالخاصة بطريقة التجميع مثل الكود واالسمين العربي واإلنجليزيالبيانات األساسية  يمكن تحديد    ،من خالل هذا القسم

 باإلضافة إلى الحقول التالية: 

 الصنف 

 وحدة الصنف  

 الصنف المجمع والذي سيتم تعريف طريقة التجميع الخاصة به ووحدة هذا الصنف.

هذا الصنف هو "صنف مجمع"، الطبيعي أن يكون هذا الصنف قد تم تعريفه بملف الصنف الرئيسي على أن نوع  

 لكن النظام ال يمنع إدخال صنف غير مجمع بهذا الحقل. 

 مخزن الصرف  

المخزن الذي سيتم من خالله صرف األصناف الداخلة في تجميع الصنف المجمع. سيكون هذا المخزن هو المخزن 

ب الخاصة  التجميع"  "طريقة  استحضار  عند  التجميع  بمستند  المكونات  لصرف  تغييره  التلقائي  للمستخدم  ويمكن  ه، 

 . بالطبع

 مخزن التوريد  

سيكون هذا المخزن هو المخزن التلقائي لتوريد الصنف المجمع   المخزن الذي سيتم توريد الصنف المجمع الحالي إليه.

 بمستند التجميع عند استحضار "طريقة التجميع" الخاصة به، ويمكن للمستخدم تغييره بالطبع. 

 األصناف الغير المخططة عدم التشارك في تكلفة  

أي إذا تم إضافة صنف بسند التجميع لم يتم التخطيط له بطريقة التخطيط التي تم استخدامها بالسند، ال يتم مشاركة هذا 

 الصنف مع أصناف طريقة التجميع.
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 التفاصيل
حيث يتم إدراج كل صنف مع تحديد   المجمعتفاصيل هذا الملف، يتم تحديد األصناف والمكونات الداخلة في تكوين الصنف  من خالل  

 :كالتالي الوحدة والكمية والخصائص الخاصة بكل من هذه األصناف

 صنف 

 من خالل هذا الحقل، يتم إدراج األصناف الداخلة في طريقة تجميع الصنف المجمع الحالي. 

 مكون 

المكونات التي تم تعريفها بملف المكونات  يمكن إدراج أحد تعديل شاشة" حيث هذا الحقل يتم إظهاره من خالل ملف "

ليقوم النظام بإدراج الصنف االفتراضي من هذا المكون أو يختر المستخدم أحد األصناف المدرجة في هذا المكون.  

 ". مفاهيم أساسية –تجميع األصناف  راجع الفقرة "المكونات" بالباب "

 الوحدة  –الكميات لكل صنف مجمع  

 . بالصنف المقابلالوحدة المراد إدراجها 

 الكمية االفتراضية  –الكميات  

الكمية االفتراضية للصنف المقابل التي سيقوم النظام بإدراجها بمستند التجميع عند استحضار طريقة تجميع األصناف  

 . به الحالية

 )أقل كمية، أقصى كمية(  –الكميات لكل صنف مجمع  

حيث يمكن    ديدها للصنف المقابل عند استحضار طريقة التجميع الحالية بسند التجميع.أقل كمية وأقصى كمية يمكن تح

 ضبط النظام بسند التجميع بحيث ال يقبل أقل من أقل كمية كما ال يقبل بأكثر من أقصى كمية.

 )الكمية، الوحدة(  –كمية الصنف المجمع  

 نف المقابل.كمية ووحدة الصنف المجمع التي ستنتج من الكمية المحددة بالص

كيلو، فإن معنى   20كيلو مثال  وكمية الصنف المجمع هي    6لتوضيح ذلك، عند تحديد الكمية والوحدة للصنف هي  

أنه إلنتاج كمية تساوي   الصنف( كمية   20ذلك  المقابل )أحد مكونات  الصنف  فإنه يلزم من  المجمع  للصنف  كيلو 

 كيلو.  6تساوي 

 

 األبعاد 

 اإلصدار 

 اللون  

 المقاس 

حيث يسمح النظام بإدخال مواصفات األصناف   –إذا وجدت حسب إعدادات األصناف    –بالصنف    ةالخصائص الخاص 

 المكونة بملف طريقة التجميع. 

 مخزن الصرف  

 موقع الصرف 

المخزن )والموقع إن وجد( الذي سيتم صرف الصنف المقابل منه من خالل سند الصرف الناتج عن سند التجميع الذي  

 له استخدام طريقة التجميع الحالية.سيتم من خال

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 103 

 

 الكمية دائماً رقم صحيح  

يعني هذا الخيار أن كمية الصنف المقابل التي سيتم صرفها، سيتم تقريبها بحيث تكون كمية صحيحة ال تتضمن كسور.  

الكمية ) ( من  10كمية )ال  ت فمثال  إذا كان الكمية  3الصنف المجمع تتطلب  المقابل، فإن  ن الصنف م  6( من الصنف 

 . (1.8=  10\ 3×  6) بدال  منمن الصنف المقابل   2ستتطلب كمية تساوي المجمع 

 إجباري  

 بسند التجميع الذي سيتم فيه استخدام هذه الطريقة.هذا الخيار معناه أن المستخدم البد أن يقوم بإدخال هذا الصنف 

 األصناف األخرى 
عن عملية التجميع إما كأصناف ثانوية أو لتحديد كمية معينة من الصنف    من خالل هذا الجدول، يمكن تعريف أصناف أخرى ناتجة

بالباب "  –  المجمع بتكلفة محددة الفقرة "األصناف األخرى"  الجدول على    ".مفاهيم أساسية  –تجميع األصناف  راجع  يحتوي هذا 

 الحقول التالية: 

 الكود  

 صنف 

يراد سردها كأصناف ثانوية أو ككمية من الصنف المجمع هذان الحقالن مخصصان إلدراج األصناف األخرى التي  

 بتكلفة محددة. 

 الكمية  

 الوحدة  

 . الصنف المقابلكمية ووحدة 

 المخزن 

 الموقع 

 . المخزن )والموقع إن وجد( الذي سيتم توريد الصنف المقابل إليه

 نوع التكلفة 

 يتم تحديد طريقة التكلفة الخاصة بالصنف المقابل. تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:  ،من خالل هذه القائمة

 :من   10للمخزن بدون تكلفة. بمعنى أنه لو تم توريد كمية  أي أن كمية الصنف المقابل سيتم توريدها    بدون تكلفة

وف تكون تكلفة الصنف ستكلفة، فدون  من الصنف المجمع أيضا  ب  2، وتم توريد كمية  1000الصنف المجمع بتكلفة  

 . (83.33=   12\1000المجمع الواحد هي )

 ألصناف ثانوية. يمكن أيضا  أن تكون التكلفة معدومة حينما يتم تخصيص هذا الجدول 

 

 :التالي  الصنف المقابل ستكون تكلفة ثابتة بنسبة محددة. يتم تحديد هذه النسبة بالحقل كمية أي أن تكلفة  تكلفة ثابتة

 (. % التكلفة)

 :أي أن كمية الصنف المقابل سيتم تكليفها بنفس طريقة تكليف كمية الصنف المجمع بالجدول "التفاصيل".  عادية 

 % التكلفة  

 يتم استخدام هذا الحقل عندما يتم تحديد طريقة تكلفة الصنف المقابل بحيث تكون "تكلفة ثابتة".
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 خامات التجميع البديلة مستند 
خامات التجميع راجع الفقرة " – يمكن تعريف بدائل لكل صنف من أصناف الصنف المجمع ،خامات التجميع البديلةمستند من خالل 

الحظ كما بالصورة التالية أن أسماء صفحات النافذة هي أسماء نظامية ليقوم مفاهيم أساسية".    –" بالباب "تجميع األصناف  البديلة

بحسب نوع الصنف المجمع المستخدم كأن تكون أسماء الصفحات مثال    –وذلك من خالل آلية تغيير الترجمة    –المستخدم بتغييرها  

ل المتاحة، ففي صفحة البروتين مثال  يتم إدراج )بروتين، نشويات، فواكه، عصائر، أخرى( ومن ثم ففي كل صفحة يتم تعريف البدائ

 األصناف )لحوم، دجاج، أسماك(. 

 
كل صفحة على بدائل ألحد مكونات الصنف المجمع. كما هو واضح من الصورة تتكون النافذة من خمس صفحات متشابهة تحتوي  

 الصورة التالية توضح ذلك: 
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مات البديلة لطريقة تجميع صنف مجمع وهي "وجبة غداء" حيث تتكون وجبة الغداء  فقد تم تعريف الخا ،كما هو واضح بهذا المستند

 أصناف، كل صنف ينتمي إلى أحد أنواع الغذاء كالتالي:  5من 

 البروتين 

 بدائل يمكن استخدام أحدها في تكوين البروتين الخاص بوجبة الغداء كالتالي:  3تم تعريف 

 دجاج 

 لحوم 

  سمك 

 النشويات 

 ينسحب على النشويات حيث يمكن تعريف عدة بدائل كالتالي:كذلك األمر 

  أرز 

  مكرونة 

 خبز 

 وكذلك األمر بالنسبة للخضروات والعصائر وغير ذلك.

ومن ثم أثناء تعريف األصناف المنتجة من الصنف المجمع، يمكن أن يكون هذا الصنف هو "وجبة غداء" بكميات محددة كل وجبة  

 وع تم تعريفة لطريقة التجميع. توي على بدائل محددة من كل نحت

 ".2مثال   –تجميع األصناف  لمزيد من التوضيح والتعرف على كيفية تكييف هذه الطريقة لتجميع األصناف، أنظر إلى الفقرة "
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 ملف عمليات التشغيل 
  – عاء عملية تشغيل من خالل ملف عمليات التشغيل، يمكن توصيف بنود المصروفات التي سيتم تطبيقها على األصناف وذلك باستد

بناء  على ما تم توصيفه بملف المذكورة في هذا الملف  بمستند التجميع، ومن ثم يتم تطبيق بنود المصروفات    –أو عدة عمليات تشغيل  

 المطبقة.  –عمليات التشغيل  أو ملفات –عملية التشغيل 

 

 المعلومات األساسية 
من خالل هذا القسم يمكن تحديد البيانات األساسية الخاصة بطريقة التجميع مثل كود المستند وتوجيهه واالسمين العربي واإلنجليزي 

 والمجموعة.

 التفاصيل
يتم توصيف بنود المصروفات التي سيتم تطبيقها على األصناف في حالة استخدام عملية التشغيل الحالية بمستند  هذا القسم،  من خالل  

 تحتوي هذه التفاصيل على المعلومات التالية:  .صفحة بنود المصروفات –التجميع 

 الصنف 

 ا.خاصة بهال المصروفاتصيف بنود ومن خالل هذا الحقل، يتم إدراج األصناف التي سيتم ت

 بند مصروف 

بند المصروف المطبق على هذا الصنف حال استدعاء العملية الحالية مع سند تجميع يتضمن هذا الصنف، ومن ثم  

سيتم إضافة هذا البند عند استدعاء هذه العملية بسند تجميع يتضمن هذا الصنف، وذلك تبعا  للشروط المذكورة بالحقول 

 التالية بهذا المستند.

 عندما  عدم إضافة البند 

من خالل هذه القائمة يتم تحديد شروط عدم إضافة بند المصروف المقابل على الصنف. تتضمن هذه القائمة الشروط 

 التالية: 
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 إذا ظهر سبقا  في أي سطر ألي عملية 

سابقة للعملية    – تم إدراجها بسند التجميع    أي أنه إذا تم إضافة بند المصروف المقابل على أي سطر ألي عملية

فلن يتم تطبيق بند المصروف الحالي. فمثال  إذا كانت العملية الحالية قد تم إدراجها    –الحالية بجدول عمليات التجميع  

مثال  بينما قد تم إضافة عملية   5جدول عمليات التجميع( بالسطر رقم  –بمستند التجميع )صفحة بنود المصروفات 

مثال ( وتتضمن بند المصروف الحالي وتم تطبيقه، فلن يقوم النظام بتطبيق بند المصروف   3بقة )بالسطر رقم  سا

 الحالي الخاص بالعملية الحالية على الصنف المقابل.

  العملية في نفسإذا ظهر سبقا  في سطر 

فلن يتم تطبيق    ،ن نفس العملية( مع نفس العملية )أي مع صنف أخر ولك  أي أنه إذا تم إضافة بند المصروف المقابل

 بند المصروف الحالي مع الصنف المقابل.

   إضافة دائما 

عند استدعاء العملية الحالية مع وجود الصنف المقابل بسند التجميع بغض  أي أن بند الصروف المقابل سيتم تطبيقه  

 النظر عما إذا كان تم تطبيق هذا البند سابقا  أم ال. 

 كود المتابعة 

عند استدعائها بسند التجميع، حتى يتم تجميع جميع  يستخدم كود التجميع عند الرغبة في تجميع عدة بنود مصروفات  

 بنود المصروفات التي لها نفس كود التجميع. 

 )النوع، مطابقة السطور وحساب الكميات، رقم / نسبة(يقة التجميع طر 

التجميع عبارة عن ثالثة حقول متتالية،   التكلفة التي سيتم تطبيقها عند استيفاء    من خاللها تحديد  يتمطريقة  قيمة بند 

الحالي.   الصنف  على  التطبيق  الحقول من خالل شرح  شروط  هذه  بشرح جميع  النوع  النوع.    قائمةسنقوم  تتضمن 

 : الخيارات التالية

  رقم ثابت 

إدراج الرقم  بت عند استحضار هذه العملية مع سند تجميع يتضمن الصنف المقابل. يتم  أي أنه سيتم إضافة رقم ثا

 الثابت بالحقل )رقم / نسبة(. 

  مضروبا  في كمية 

. أي عبارة عن حاصل  مضروبا في كمية)قيمة ثابتة(  أن بند المصروف المقابل المطبق سيكون عبارة رقم  أي  

 التاليتين: القيمتينضرب 

 .(حديدها بالحقل )رقم / نسبةقيمة ثابتة يتم ت -

أحد   - اختيار  بالحقليتم  بسند   الكميتين  المسحوب  الصنف  كمية  الكمية هي  تكون  أن  إما  التالي، وهما 

الموردة   األصناف  كمية  أن تكون  وإما  تجميع،  عملية  بملف  الحالي  بالسطر  والموجود  بسند التجميع 

 . من هذا الصنفالتجميع 

 نسبة من بنود مصروفات أخرى 

أن بند المصروف الحالي هو عبارة عن نسبة مئوية من مجموع بنود مصروفات أخرى وهي المصروفات   أي

 (.20،....بند مصروف2، بند مصروف1المذكورة على نفس السطر بنافذة عمليات التشغيل )بند مصروف 

 يتم تحديد النسبة من خالل الحقل )رقم / نسبة(.
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 1طريقة تعبئة  

 2طريقة تعبئة  

 3طريقة تعبئة  

 4طريقة تعبئة  

 5طريقة تعبئة  

(  10، عبوة  5يمكن تقييد تطبيق بند المصروف الحالي تبعا  لطريقة تعبئة معينة، فإذا ما تم تحديد الطريقتين )عبوة  

التعبئة    ،مثال   بينما طرق  التعبئة،  النوعين من طريق  هذين  فقط مع  إضافتها  سيتم  الحالي  المصروف  بند  قيمة  فإن 

 مثال ( فلن يتم تطبيق بند المصروف المقابل عليها. 30، عبوة 20رى مثل )عبوة األخ

 يستخدم فقط إذا وجدت العملية التجميعية 

من خالل هذا الحقل، يمكن تحديد كود عملية تجميعية محددة )سجل ملف عملية تجميع سابق( بحيث ال يتم تطبيق بند  

 ردة بسند التجميع. المصروف الحالي إال إذا وجدت هذه العملية مس

 قسم الصنف  

 الماركة 

 10، ...فئة الصنف 1فئة الصنف  

 مع أحد هذه المحددات. يمكن تقييد تطبيق بند المصروف الحالي بحيث ال يتم تطبيقه إال ،من خالل هذه الحقول
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 النافذة الرئيسية –  سند التجميع
من    لعملية التجميع حيث يقوم النظام من خالله بصرف المكونات الخاصة بالصنف المجمعيعتبر مستند التجميع هو المستند الرئيسي  

 . يحتوي هذا الملف على الحقول التالية: خالل سندات صرف وأيضا  إصدار سندات توريد بالصنف المجمع واألصناف األخرى

 المعلومات األساسية 
ة بطريقة التجميع مثل كود المستند وتوجيهه واالسمين العربي واإلنجليزي من خالل هذا القسم يمكن تحديد البيانات األساسية الخاص

 باإلضافة إلى الحقول التالية: 

 مخزن الصرف  

المخزن الذي سيتم من خالله صرف األصناف الداخلة في تجميع الصنف المجمع. عند استحضار طريقة تجميع، سيقوم  

 في هذا المستند، ويمكن للمستخدم تغييره بالطبع.  النظام باستنساخ مخزن الصرف المعرف بطريقة التجميع

 موقع الصرف 

 موقع محدد لصرف األصناف الداخلة في تجميع الصنف المجمع.يمكن تحديد  

المخزن والموقع الذي تم تحديده برأس المستند سيكونان هما التلقائيين عند عدم تحديد مواقع ومخازن بتفاصيل مستند  

 التجميع. 

 مخزن التوريد  

زن الذي سيتم توريد الصنف المجمع الحالي إليه. عند استحضار طريقة تجميع، سيقوم النظام باستنساخ مخزن  المخ

 التوريد المعرف بطريقة التجميع في هذا المستند، ويمكن للمستخدم تغييره بالطبع. 

 موقع التوريد  

 يمكن تحديد موقع محدد لتوريد الصنف المجمع واألصناف األخرى إليه. 
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 طريقة التجميع  

سيقوم النظام    ،يمكن تحرير مستند التجميع بناء  على طريقة تجميع محددة. بمجرد إدراج أحد طرق التجميع المعرفة

الداخلة في عملية    بإدراج المعلومات الخاصة بهذه الطريقة مثل الصنف المجمع ومخزني التوريد والصرف واألصناف

نافذة طريقة    ". راجع أيضا  نافذة "مفاهيم أساسية  –تجميع األصناف  باب "راجع الفقرة "طرق تجميع" بال  التجميع.

 " بهذا الكتاب. تجميع أصناف

 مجمع  صنف 

 وحدة ال 

 . والذي سيتم تجميعه من خالل هذا المستند الصنف المجمع

الطبيعي أن يكون هذا الصنف قد تم تعريفه بملف الصنف الرئيسي على أن نوع هذا الصنف هو "صنف مجمع"، 

 لكن النظام ال يمنع إدخال صنف غير مجمع بهذا الحقل. 

 

 الكمية  

 بالطبع ستختلف كميات األصناف المصروفة تبعا  لكمية الصنف المجمع.الذي سيتم تجميعه،  الصنف المجمعكمية 

 إجمالي التكاليف اإلضافية 

والتي تتمثل في بنود المصروفات المحددة بصفحة بنود  –هذا الحقل مخصص لعرض إجمالي المصروفات اإلضافية 

 .تجميع كمية الصنف المجمع من خالل هذا المستندلالتي تم إنفاقها  –المصروفات

 سند الفك  

المستند الحالي. حيث يقوم النظام بمجرد إدراج  من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج أحد مستندات التجميع لفكها من خالل  

سندات التجميع، بإدراج الصنف المجمع كصنف وحيد بجدول "األصناف المسحوبة"، ويقوم بإدراج األصناف    أحد

 المكونة بمستند التجميع )المدرج بهذا الحقل( كأصناف موردة بجدول األصناف الموردة بصفحة "األصناف الموردة".

مفاهيم  –تجميع األصناف راجع الفقرة "فك األصناف المجمعة" بالباب " عملية عكسية )فك بدل تجميع(.أي أنه يقوم ب

 ".أساسية

  ً  الكمية الموردة فعليا

بمستند   "الكمية"  بحقل  والمذكورة  المخططة  الكمية  عن  المجمع  الصنف  من  فعليا   الموردة  الكمية  تختلف  أن  يمكن 

 فعلية بهذا الحقل.إدراج هذه الكمية الالتجميع. يتم 

 التفاصيل
يتم إدراج األصناف المكونة للصنف المجمع بمجرد إدراج طريقة التجميع الخاصة بالصنف المجمع برأس المستند، ولكن يمكن إدراج 

األصناف ، يتم تحديد  المستندمن خالل تفاصيل هذا  .  والمكونة للصنف المجمع يدويا  من خالل المستخدم  المصروفةهذه األصناف  

والمكونات الداخلة في تكوين الصنف المجمع حيث يتم إدراج كل صنف مع تحديد الوحدة والكمية والخصائص الخاصة بكل من هذه 

 :كالتالي األصناف

 مكون 

النظام بإدراج الصنف االفتراضي  إدراج أحد المكونات التي تم تعريفها بملف المكونات ليقوم    من خالل هذا الحقل، يمكن

تجميع    .  راجع الفقرة "المكونات" بالباب "ا المكون أو يختر المستخدم أحد األصناف المدرجة في هذا المكونمن هذ

 راجع أيضا  نافذة "المكونات" بهذا الكتاب.  ". مفاهيم أساسية –األصناف 
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 الكود  

 الصنف 

 . تخزين مستند التجميع عندليتم صرفها آليا   الداخلة في عملية التجميع يمكن إدراج أي عدد من األصناف

 وحدة(  قيمة،كمية الصنف ) 

المقابل الكمية ستتغير بتغير كمية الصنف المجمع برأس المستند، كمية ووحدة الصنف  . سيالحظ المستخدم أن هذه 

 الصنف المجمع.كمية األصناف الداخلة في عملية التجميع تزداد بزيادة كميات وهذا طبيعي حيث 

 الكميات لكل صنف مجمع 

 )الكمية، الوحدة(  –كمية الصنف المجمع  

الحقلين، يتم تعريف الكمية الالزمة من الصنف المقابل للدخول في تجميع كمية محددة من الصنف من خالل هذين  

بتحديد كمية الصنف    النظام  المجمع. أي العالقة الكمية بين الصنف المقابل والصنف المجمع والتي على أساسها يقوم

 يير كمية الصنف المجمع برأس المستند.المقابل عند تغ

كيلو، فإن معنى   20كيلو مثال  وكمية الصنف المجمع هي    6لتوضيح ذلك، عند تحديد الكمية والوحدة للصنف هي  

أنه إلنتاج كمية تساوي   الصنف( كمية   20ذلك  المقابل )أحد مكونات  الصنف  فإنه يلزم من  المجمع  للصنف  كيلو 

 . كيلو 6تساوي 

( فإن كمية الصنف المقابل 2×    20)  40أساس هذه العالقة، فإنه عند تجميع كمية من الصنف المجمع تساوي  على  

 (. 2×  6) 12التي سيتم صرفها ستكون 

 

 مخزن الصرف  

 موقع الصرف 

التجميع   الناتج عن سند  المقابل منه من خالل سند الصرف  الصنف  الذي سيتم صرف  المخزن )والموقع إن وجد( 

 . الحالي

 الكمية دائماً رقم صحيح  

يعني هذا الخيار أن كمية الصنف المقابل التي سيتم صرفها، سيتم تقريبها بحيث تكون كمية صحيحة ال تتضمن كسور.  

الكمية ) 10الكمية )  ت فمثال  إذا كان الصنف المجمع تتطلب  الكمية  3( من  المقابل، فإن  من الصنف   6( من الصنف 

 ( 1.8=  10\ 3×  6) بدال  منن الصنف المقابل م  2ستتطلب كمية تساوي المجمع 

 األصناف المسحوبة المخططة 
راجع هذا  من خالل هذا الرابط، يتم عرض األصناف المسحوبة التي تم التخطيط لها بغض النظر عن األصناف المسحوبة فعليا .  

 "1مثال  –الجدول في الباب "تجميع األصناف 

 السندات المخزنية 
الجدول، يقوم النظام بعرض سندات الصرف الخاصة باألصناف الداخلة في عملية التجميع، وسندات التوريد الخاصة  من خالل هذا  

 الموجودة برأس المستند. التي تم تحديدها بطريقة التجميعة، وف المجمعاصنباأل

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 112 

 

 صفحة األصناف الموردة – سند التجميع 
بالباب "  األصناف األخرىراجع الفقرة ".  التي يمكن أن تنتج عن عملية التجميع  ألخرىيتم تحديد األصناف ا  ،من خالل هذه الصفحة

 يحتوي هذا الملف على الحقول التالية: .  " بملف "طريقة تجميع"األصناف األخرىوجدول ""،  مفاهيم أساسية –تجميع األصناف  "

 المعلومات األساسية 
 "المعلومات األساسية" بالنافذة الرئيسية لسند التجميع.للتعرف على حقول هذا القسم، راجع قسم 

 األصناف الموردة 
من خالل هذا الجدول، يمكن تعريف أصناف أخرى ناتجة عن عملية التجميع إما كأصناف ثانوية أو لتحديد كمية معينة من الصنف  

". راجع أيضا  جدول األصناف مفاهيم أساسية  –تجميع األصناف راجع الفقرة "األصناف األخرى" بالباب "  – المجمع بتكلفة محددة 

 حتوي هذا الجدول على الحقول التالية:ي  .األخرى بنافذة "طريقة تجميع"

 الكود  

 صنف 

هذان الحقالن مخصصان إلدراج األصناف األخرى التي يراد سردها كأصناف ثانوية أو ككمية من الصنف المجمع 

 بتكلفة محددة. 

 الكمية  

 الوحدة  

 كمية ووحدة الصنف المقابل. 

 المخزن 

 الموقع 

 نف المقابل إليه. المخزن )والموقع إن وجد( الذي سيتم توريد الص
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 نوع التكلفة 

 يتم تحديد طريقة التكلفة الخاصة بالصنف المقابل. تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:  ،من خالل هذه القائمة

 :من   10أي أن كمية الصنف المقابل سيتم توريدها للمخزن بدون تكلفة. بمعنى أنه لو تم توريد كمية    بدون تكلفة

وف تكون تكلفة الصنف سمن الصنف المجمع أيضا  بدون تكلفة، ف  2، وتم توريد كمية  1000الصنف المجمع بتكلفة  

 (. 83.33=   12\1000المجمع الواحد هي )

 ومة حينما يتم تخصيص هذا الجدول ألصناف ثانوية. يمكن أيضا  أن تكون التكلفة معد

 

 :أي أن تكلفة كمية الصنف المقابل ستكون تكلفة ثابتة بنسبة محددة. يتم تحديد هذه النسبة بالحقل التالي   تكلفة ثابتة

 (. % التكلفة)

 :ل "التفاصيل". أي أن كمية الصنف المقابل سيتم تكليفها بنفس طريقة تكليف كمية الصنف المجمع بالجدو عادية 

 % التكلفة  

 يتم استخدام هذا الحقل عندما يتم تحديد طريقة تكلفة الصنف المقابل بحيث تكون "تكلفة ثابتة".

 متوسط سعر البيع 

يمكن توزيع التكلفة على األصناف على أساس متوسط سعر البيع الخاص بكل صنف. لمزيد من التوضيح حول هذه  

 ".خيارات توجيه سند التجميع " بالباب "التكاليف حسب متوسط سعر البيعتوزيع  " النقطة أنظر الحقل

 إجمالي متوسط سعر البيع  

 حاصل ضرب كمية الصنف بالسطر الحالي في متوسط سعر البيع.

 خامات التجميع البديلة 

تكوين الصنف يمكن  من خالل هذا الحقل يتم إدراج أحد سندات التجميع البديلة أو إنشاء سند تجميع بديل جديد حيث  

ببدائل مختلفة حسب الطلب. لمزيد من التعرف   المجمع عن طريق "خامات تجميع بديلة" بحيث تنتج أصناف مجمعة

  – "خامات التجميع البديلة" بالباب "تجميع األصناف    على خامات التجميع البديلة وكيفية التعامل معها، راجع الفقرة

   " بهذا الكتاب.2مثال  –مفاهيم أساسية"، راجع أيضا  مستند "خامات التجميع البديلة"، "تجميع األصناف 

 طريقة التعبئة  

 بئة كمية التع 

من خالل هذا الحقل يتم إدراج طريقة وكمية التعبئة الخاصة بالصنف المقابل حيث يمكن تجميع الصنف بأكثر من 

ى طرق التعبئة وكيفية التعامل معها، راجع الفقرة "طرق التعبئة" بالباب "تجميع  طريقة تعبئة. لمزيد من التعرف عل

 " بهذا الكتاب. 1مثال   –"تجميع األصناف  "،مفاهيم أساسية"، راجع أيضا  ملف “طريقة تعبئة –األصناف 
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 صفحة بنود المصروفات  – سند التجميع 
فاقها على عمليات التجميع التي أدت في النهاية إلى توريد الصنف المجمع المصروفات التي تم إنيتم تحديد    ،من خالل هذه الصفحة

. يحتوي هذا الملف على "  مفاهيم أساسية  –تجميع األصناف    راجع الفقرة "بنود المصروفات" بالباب "  –  المذكور بالمستند الحالي

 الحقول التالية: 

 المعلومات األساسية 
 بالنافذة الرئيسية باستثناء الحقل التالي: جميع حقول هذا القسم تم التعرض لها 

 سند التكاليف اإلضافية 

حقل غير متاح للمستخدم، يقوم النظام من خالله بعرض رقم مستند التكاليف اإلضافية. يتم إصدار مستند التكاليف هذا ال

 اإلضافية بإحدى الطريقتين التاليتين.

 ع. إنشاء مستند تكاليف إضافية بناء  على مستند التجمي 

  والتي تقوم بدورها بإضافة بنود مصروفاتعن طريق إدراج عمليات تشغيل ، 

 التفاصيل
التجميع الحالي حيث يقوم المستخدميتم  من خالل هذا الجدول،   بإدراج بنود المصروف   إدراج بنود المصروفات الخاصة بمستند 

 . يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية: اسبي الدائنالمطلوبة والتي سبق تعريفها بملف بنود المصروفات متضمنة التأثير المح

 بند مصروف 

راجع ملف "بنود المصروفات" بالكتاب "االعتمادات   .أحد بنود المصروفات التي تم تعريفها بملف "بنود المصروفات"

 المستندية".
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 القيمة لكل وحدة  

 إجمالي الوحدات  

بند المصروف المستخدم. على سبيل المثال، يمكن أن يكون البند هو  من خالل هذين الحقلين، يتم إدخال قيمة ووحدة  

بالسيارة بتكلفة   النقالت هو خمس نقالت، وبذلك تكون "ال  200عملية نقل  للنقلة، وعدد  قيمة لكل وحدة" هي  جنيه 

 ".5"، وإجمالي الوحدات هو "200"

 قيمة المصروف )القيمة، العملة، المعدل، القيمة المحلية( 

الم يساوي  قيمة  السابقين  بالحقلين  بالمثال  وهو  المقابل،  والحقلين 1000=    200×    5صروف  "جنيه"،  والعملة   ،

 )المعدل، القيمة المحلية( إذا كانت قيمة المصروف بأحد العمالت األجنبية.

 الجانب الدائن  

 الذمة  

 نوع الحافظة  

 الحساب  

 ند المصروف المقابل.، يتم تحديد التأثير المحاسبي الدائن لبمن خالل هذه الحقول

 عمليات التجميع 
، والتي يتم فيها توصيف التكاليف الغير مباشرة والتي تنطبق على ، يمكن إدراج حتى خمس عمليات تجميعالحقول  همن خالل هذ

مباشرة  مجموعة معينة من األصناف وتتضمن توصيف محدد للتكاليف الغير  مع  بقيود محددة، بحيث تناسب كل عملية    األصناف

على األصناف المدرجة وكمياتها وطريقة   العمليات على التكاليف الغير مباشرةهذه  ختلف تأثير  ي، ومن ثم  الخاصة بهذه األصناف

المحددات. ذلك من  السطور وغير  التكاليف للتعرف على كيفية توصيف    التجميع ومطابقة  تأثيرها على  التجميع، وكيفية  عمليات 

   ملف "عمليات التجميع". اف، راجعاإلضافية الخاصة باألصن

 جدول عمليات التجميع 
والتي يتم فيها توصيف التكاليف الغير مباشرة والتي تنطبق على    ،من خالل هذا الجدول، يمكن إدراج عدد النهائي من عمليات تجميع 

للتكاليف الغير مباشرة    األصناف بقيود محددة، بحيث تناسب كل عملية مع مجموعة معينة من األصناف وتتضمن توصيف محدد

الخاصة بهذه األصناف، ومن ثم يختلف تأثير هذه العمليات على التكاليف الغير مباشرة على األصناف المدرجة وكمياتها وطريقة 

التكاليف  تأثيرها على  التجميع، وكيفية  للتعرف على كيفية توصيف عمليات  المحددات.  ذلك من  السطور وغير  التجميع ومطابقة 

  ية الخاصة باألصناف، راجع ملف "عمليات التجميع". اإلضاف
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 سند التجميع  خيارات توجيه 
توجيه سند التجميع، يدعم النظام بعض الخيارات التي ينبغي اإلحاطة بها لتسهيل عمليات التجميع. هذه الخيارات موجودة   من خالل

 يحتوي مستند التجميع المتعدد على الحقول التالية:   بقسم التأثير بصفحة خيارات بملف توجيه مستند التجميع.

 التفاصيل
 توجيه األصناف المسحوبة 

 المسحوبة دفتر األصناف  

ين، يتم تحديد دفتر وتوجيه سندات الصرف التي ستنتج عن سند التجميع، والخاصة باألصناف  الحقل  ينمن خالل هذ

 المصروفة الداخلة في عملية التجميع. 

 توجيه األصناف المستلمة  

 دفتر األصناف المستلمة 

التوريد   وتوجيه سندات  دفتر  تحديد  يتم  الحقلين،  هذين  باألصناف من خالل  والخاصة  الموردة  باألصناف  الخاصة 

 المجمعة.

 دفتر سند التكاليف اإلضافية  

 توجيه سند التكاليف اإلضافية  

" الذي ينتج عن سند التجميع عند إدخال بنود من خالل هذين الحقلين، يتم تحديد دفتر وتوجيه "تكاليف استالم إضافية

 . التجميعبصفحة البنود والمصروفات بسند  مصروفات إضافية

 دفتر صرف المنتج التام  

 توجيه صرف المنتج التام  

صرف المنتجات المجمعة قبل إصدار فاتورة المبيعات، ليتم تجميع سندات الصرف من خالل  في بعض األحيان، يتم  

 تجميع المستندات بفاتورة المبيعات ثم إصدار الفاتورة.

الخاص بسندات الصرف التي سيتم استخدامها   والتوجيهلدفتر من خالل هذين الحقلين )الدفتر والتوجيه( يمكن تحديد ا

التجميع هذا، يتم صرفها عن   المبيعات بحيث تكون األصناف التي تم تجميعها من خالل مستند  قبل إصدار فاتورة 

 بنفس الدفتر والتوجيه المحدد بتوجيه سند التجميع. طريق سندات صرف 

بهذين الحقلين يكون يدويا  وليس نظاميا ، ألنه سيتم استخدامهما بسندات   الحظ أن الدفتر والتوجيه الذي يتم إدخاله

   صرف يدوية تسبق الفاتورة.
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 الكمية وليستوزيع تكلفة الخامات بإجمالي متوسط سعر البيع  

من   –والتي يتم سردها بجدول األصناف الموردة بمستند التجميع  –الناتجة في بعض األحيان تكون كميات األصناف 

المجمع المنتج  لنفس األصناف ولكن مع اختالف في بعض صفات  التجميع هي كميات  والتي يصعب تحديد   عملية 

الناتجة لمنتج مثل ع الكميات  البلح التكلفة الخاصة بكل نوع من أنواع هذه األصناف. كمثال على ذلك قد تكون    لب 

 كالتالي:

  كيلو مجفف. 1علبة بلح 

  كيلو محشو )باللوز(  1علبة بلح 

  كيلو محشو )بعين الجمل( 1علبة بلح 

فبدون كمية الحشو ونوعه الموجود ببعض األنواع، يتم بدال  من ذلك إدراج "متوسط سعر البيع" على مستوى كل نوع  

ة الخاصة بإجمالي األصناف الموردة تبعا  لمتوسط سعر البيع.  أنواع األصناف الموردة، ومن ثم يتم توزيع التكلفمن  

  – "صفحة األصناف الموردة"    –إجمالي متوسط سعر البيع" بمستند التجميع  راجع الحقلين "متوسط سعر البيع"، "

 جدول األصناف الموردة". 

األصناف الموردة بحسب إجمالي إجمالي مستند التجميع على  عند اختيار الخيار الحالي، سيقوم النظام بتوزيع تكلفة  

 الموردة.  متوسط سعر البيع الخاص بكل صنف من األصناف

 حساب كمية الصنف المجمع من األصناف الموردة 

المجمع  الصنف  كمية  المسحوبة( من خالل  )واألصناف  الموردة  األصناف  بحساب كميات  األصل  في  النظام  يقوم 

الخيار الحالي سيقوم النظام بإعادة حساب كمية الصنف المجمع الموجودة    المذكورة برأس مستند التجميع. عند تعليم

، عند إدخال كميات األصناف الموردة المدرجة بصفحة األصناف الموردة الصفحة الرئيسية  –برأس مستند التجميع  

 بمستند التجميع. 

  الموردفرد سطور األصناف المسحوبة من طريقة التجميع مع تغيير كمية الصنف  

المذكورة برأس مستند  الصنف المجمع  المسحوبة من خالل كمية  النظام في األصل بحساب كميات األصناف  يقوم 

ات األصناف المسحوبة )المكونة لألصناف التجميع. عند تعليم الخيار الحالي سيقوم النظام أيضا  بإعادة حساب كمي

بمستند التجميع(، ومن ثم بمجرد    –ة بصفحة األصناف الموردة  الموردة( بناء  على كميات األصناف الموردة )المدرج

 تغيير كميات هذه األصناف الموردة، سيقوم النظام بإعادة حساب كميات األصناف المسحوبة تبعا  لذلك.
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 في حساب التكاليف المخططةاستخدام األصناف المسحوبة  

ليف التكلفة الفعلية لألصناف الموردة بنفس النسب التي تم  عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بسند التجميع بتك

 التخطيط لها. لتوضيح ذلك إذا كانت األصناف المجمعة هي وجبات طعام مثال  وكانت األصناف الموردة هي كالتالي:

 70 وجبة A  جرام للوجبة 100أرز ودجاج بكمية أرز تساوي والمكونة من.   

 250  وجبة B جرام للوجبة 250ية أرز تساوي م بك أرز ودجاجوالمكونة من . 

 جنيه(  1000كيلو جرام )تكلفة =  100جنيهات، فإذا ما تم صرف كمية فعلية لألرز تساوي  10ثمن األرز هو وكان 

 فسوف يتم توزيع هذه التكلفة الفعلية بنفس النسب المخططة في الوجبات 

 كيلو  A  =70  ×0.100  =7من الوجبة  70األرز الخاص ب  كميةوبالتالي فإن 

 كيلو   B  =250  ×0.250  =62.5من الوجبة  250وأيضا  فإن كمية األرز الخاص ب 

 69.5=  62.5+   7مجموع الكميات المخططة هو 

 = A الوجبةاألرز في وبذلك التكلفة الفعلية لكمية 
7

69.5
 تقريبا  جنيه  100جنيه =  1000×    

  = B الوجبة في األرزضا  تكون التكلفة الفعلية لكمية وأي
62.5

69.5
 جنيه تقريبا   900جنيه =  1000×    

=   Aأي أن تكلفة األرز في الوجبة ِ
100

70
 جنيه تقريبا  1.43=   

=  Aكما أن تكلفة األرز في الوجبة ِ
900

250
 جنيه تقريبا  3.6=   

 التجميعالسماح بصرف وتوريد نفس الصنف في نفس سند  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام بسند التجميع بتكرار األصناف بجدول األصناف المسحوبة، كما سيسمح 

 األصناف الموردة. األصناف بجدولبتكرار 
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 1مثال  –تجميع األصناف 
 في هذا المثال، سنقوم بالتعرض لطريقة تجميع صنف مجمع بعدة طرق تعبئة

  مجففالصنف المجمع: بلح 

 :العبوات كالتالي 

o  كيلو بلح مجفف  10كرتونة 

o  كيلو بلح مجفف  5كرتونة 

 كالتالي: (كيلو بلح مجفف 10كرتونة ) التعبئة الخاصة بالعبوة األولي أصناف 

o  كيلو  10كرتونة 

o  ستيكر 

o  لصق 

o 10  كيلو  1كيس 

  كالتالي:   كيلو بلح مجفف( 5)كرتونة  أصناف التعبئة الخاصة بالعبوة الثانيةبنفس الطريقة يتم تعريف 

o  كيلو  5كرتونة 

o  ستيكر 

o  لصق 

o 5  كيلو  1كيس 
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 خطوات إنشاء مستند التجميع

 :يتم إدخال البيانات األساسية لمستند التجميع كما بالصورة التالية 

  الي: من خالل صفحة األصناف الموردة، يتم إدخال كمية الصنف المجمع مع تحديد طريقتين للتعبئة كالت 

 

تم إدخال نفس الصنف المجمع مع تحديد الكمية والمخزن على سطرين بنفس طريقة التجميع ولكن بطريقتي تعبئة  أنه الحظ 

 )الكمية للعبوة الواحدة الخاصة بطريقة التعبئة(  \، فقام النظام بحساب "كمية التعبئة" من خالل حاصل قسمة )الكمية( مختلفتين

  خاصة بالصنف المجمع )بلح مجفف( بكل من طريقتي التعبئة في جدول النظام بسرد المكونات العند تخزين المستند، قام

 األصناف المسحوبة بالصفحة الرئيسية كالتالي: 

 

بطريقة التجميع الخاصة  تجميعه هي األصناف الخاصة بالصنف المجمع من خالل ما تم  3 ،1الحظ أن األصناف باألرقام 

 كيلو(.  10)عبوة  أيضا  طريقة التعبئة الخاصة بالعبوة األولىبالبلح المجفف ومن خالل 

بطريقة التجميع الخاصة بالبلح  تجميعه هي األصناف الخاصة بالصنف المجمع من خالل ما تم  4 ،2كما أن األصناف باألرقام 

 كيلو(.  10)عبوة  المجفف ومن خالل أيضا  طريقة التعبئة الخاصة بالعبوة الثانية
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 النظام بسرد أصناف الصنف المجمع الخاصة بطريقتي التعبئة بالجدول "األصناف المسحوبة المخططة" كما  أيضا ، قام

 بالصورة التالية: 

فرد سطور األصناف المسحوبة من طريقة التجميع مع تغيير كمية  وذلك نتيجة إعدادات توجيه سند التجميع. راجع الخيارين "

 " بإعدادات توجيه سند التجميع.في حساب التكاليف المخططةاستخدام األصناف المسحوبة   " "،الصنف المورد

فسوف يقوم النظام بحساب    "في حساب التكاليف  المخططةاستخدام األصناف المسحوبة    الحظ أنه عند تعليم الخيار "

تي تم إدخالها بجدول بصفحة ال  بصرف النظر عن الكمية الفعليةتكلفة األصناف المسحوبة طبقا  للكمية المخططة  

 .األصناف الموردة

إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بالتكلفة تبعا  لكميات الصنف المجمع الفعلية المدخلة بصفحة األصناف  

"الموردة.   الخيار  التكاليفراجع  حساب  في  المخططة  المسحوبة  األصناف  مستند استخدام  توجيه  بإعدادات   "

 المثال الخاص به.التجميع و
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 2مثال  –تجميع األصناف 
، ولنفرض أن الصنف المجمع سيتم فيه استخدام خامات بديلة بحسب الطلب في هذا المثال، سنقوم بالتعرض لطريقة تجميع صنف

ول ة أصناف تنتمي لثالثة تصنيفات )بروتين، نشويات، عصير(. سيتم تطبيق المثال حتى الوصهو وجبة غداء مكونة من ثالث

 للوجبات المطلوبة بالخطوات التالية:

 إنشاء تصنيفات الخامات
، ويتم ربط كل تصنيف  من خالل ملف "تصنيف الخامة"، يتم إنشاء سجالت للتصنيفات المختلفة وهي )بروتين، نشويات، عصير(

 :ةل التالياشككما باألمن هذه التصنيفات بجدول بدائل خامات محدد 

الحظ أن التصنيفات )خضروات، أخرى( غير مطلوبة بالمثال الحالي، ولكن تم إنشاؤها للتوضيح، فنحن سنتعامل بالمثال فقط مع  

 )البروتين، النشويات، العصائر(. 
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 : امات البديلةتعديل عناوين صفحات مستند الخ
كأسماء التصنيفات السابقة يتم تغيير النوافذ المختلفة لنافذة "خامات التجميع البديلة" بحيث تكون  من خالل ملف "تغيير الترجمات"

 ومن ثم تكون نافذة "خامات التجميع البديلة" كالتالي: 

الخاصة بهذا التصنيف، فمثال  سيتم إدخال عناصر الوجبة الحظ أن المكونات التي تنتمي لتصنيف محدد، سيتم إدراجها بالصفحة 

، وهي صفحة "بروتين" وكذلك العناصر التي تنتمي  التي تنتمي للبروتينات مثال  )لحوم، دجاج، سمك( في الصفحة الخاصة بها

"  إنشاء تصنيفات الخامات للتصنيفات األخرى، حيث تم ربط كل تصنيف بأحد جداول نافذة "خامات التجميع البديلة". راجع نوافذ "

 السابقة بالمثال الحالي. 

 إنشاء طريقة تجميع األصناف:
 :يتم توصيف طريقة تجميع الوجبة حيث يتم عدة بدائل لكل تصنيف كما بالنافذة التاليةمن خالل ملف "طريقة تجميع أصناف"، 

 المذكورة )بروتين، نشويات، عصائر(. الحظ أن الوجبة المكونة بهذه الطريقة تحتوي على صنف من كل من التصنيفات 

هذا الصنف سيكون أساسيا  بالوجبة بغض النظر عن البدائل    نالحظ أيضا  أنه إذا تم إدراج صنف بدون تصنيف، فإن معنى ذلك أ

 المكونة للوجبة. 
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 0.25كيلو، لحوم    0.5)دجاج  الحظ بالنافذة أنه تم إدخال البدائل الخاصة بكل تصنيف، فتصنيف البروتين تم فيه تعريف البدائل  

البدائل )أرز    0.5كيلو، سمك   فيه تعريف  تم  النشويات،  أرز بسمتي    0.2كيلو، مكرونة    0.2كيلو(، وتصنيف  كيلو(   0.2كلو، 

 (. 1، موز عدد 1، مانجو عدد 1وتصنيف العصائر، تم فيه تعريف البدائل )برتقال عدد 

 ستكون عبارة عن المكونات التالية: ع هذهفكل وجبة مجمعة بطريقة التجميوبالتالي 

 سمك  0.5 أوكيلو لحوم  0.25 أودجاج  0.5 -1

 جرام مكرونة 200 أوجرام أرز بسمتي  200 أوجرام أرز  200 -1

 علبة عصير موز أوعلبة عصير مانجو  أوعلبة عصير برتقال  -2

 

 من خالل سند التجميع يمكن تجميع أي عدد من الوجبات البديلة 
 كالتالي:  "األصناف الموردة"من خالل سند التجميع، سيتم إدراج الوجبات بالصفحة 

 

راجع طريقة التجميع التي تم شرحها  –كما هو موضح، فقد تم تحديد الصنف "وجبة غذاء" وتم تحديد طريقة تجميع "وجبة غذاء" 

 بهذا الباب.

بالحقل "خامات التجميع البديلة،  يلة جديد من خالل أيقونة جديد يتم تحديد الخامات البديلة من خالل إنشاء مستند خامات بد

 إصداره سابقا  وتم فيه تعريف البدائل المطلوبة وكمياتها. أو استحضار مستند تم 

 وذلك الختيار الوجبات المطلوبة: بمجرد استخدام أيقونة جديد سيقوم النظام بإظهار نافذة "خامات التجميع البديلة"

 وجبات ليتم تجميعها بالمواصفات التالية:  10المستخدم بتحديد  . في هذا المثال، قامتالية "خامات التجميع البديلة"في النافذة ال

 البروتين كالتالي:

  = 4دجاج 

  = 3لحوم 

  = 3سمك 
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 كالتالي: النشوياتتم تعريف 

 4=  أرز 

  = 1مكرونة 

  = 5أرز بسمتي 

 

 

 عصائر كالتالي: تم تعريف ال

 2=  أرز 

  = 6مكرونة 

  = 2أرز بسمتي 

 

 باستخدام الزر "موافق" سيقوم النظام بالموافقة على هذه الوجبات.

"بتفاصيل" نافذة "سند التجميع البديل" ليقوم النظام بإدراج كميات األصناف المسحوبة بالنافذة ( 10)قم بعد ذلك بإدخال الكمية 

 بالنافذة التالية:، كما الرئيسية طبقا  للوجبات المطلوبة

 الحظ أن النظام قد قام بصرف الخامات طبقا  لما تم التخطيط له من خالل نافذة الخامات البديلة: 

 اإلجمالي الوزن  العدد  النوع

 كيلوجرام 2 0.5 4 الدجاج 

 كيلوجرام 0.75 0.25 3 لحوم

 كيلو جرام 1.5 0.5 3 سمك 

 كيلو جرام 0.8 0.2 4 أرز 

 كيلو جرام 0.2 0.2 1 مكرونة 

 كيلو جرام 1 0.2 5 أرز بسمتي 

 علبة  2 علبة  2 برتقال 

 علبة  6 علبة  6 مانجو 

 علبة  2 علبة  2 موز 
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 سند طلب تجميع
يدعم نما إصدار طلب تجميع كعملية مبدئية قبل إصدار سند التجميع، حيث يتم إدراج الصنف المجمع واألصناف المسحوبة والموردة 

لبنود المصروفات وأي معلومات أخرى خاصة بالتجميع بمستند طلب التجميع تماما  مثل سند التجميع الرئيسي، مع مراعاة باإلضافة  

أنه ال يتم إصدار سندات صرف وتوريد وسندات تكاليف استالم إضافية من سند "طلب التجميع". للتعرف على كيفية إدخال البيانات 

 تند "تجميع األصناف" السابق.والحقول الخاصة بالمستند، راجع مس
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 النافذة الرئيسية  – المتعدد سند التجميع
التجميع دفعة واحدة    المتعدد يمكن إصدار أي عدد من سندات  التجميع  المتعدد" بالباب "   –من خالل سند  الفقرة "التجميع    راجع 

أساسية  –تجميع األصناف   المجمعة ".  مفاهيم  لجميع األصناف  النظام بإصدار سندات تجميع  التجميع، سيقوم  بمجرد تخزين سند 

مستند يحتوي    بنود المصروفات المذكورة لكل صنف بصفحة "بنود المصروفات".المذكورة بتفاصيل النافذة مع األخذ في االعتبار  

 على الحقول التالية:  التجميع المتعدد

 

 المعلومات األساسية 
 ، يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة بالمستند مثل رقم المستند وتوجيه وغير ذلك.خالل هذا القسممن 

 التفاصيل
 . سيتم إصدار سندات تجميع بها بمجرد تخزين المستندمن خالل تفاصيل النافذة، يتم إدراج األصناف التجميعية التي 

 صنف مجمع  

 فور حفظ المستند. بها األصناف المجمعة ليتم إصدار سندات تجميع من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج أي عدد من  

 طريقة التجميع  

والتي تتضمن األصناف المكونة للصنف المجمع وكمياتها، وذلك حتى يتم  المقابل الطريقة المستخدمة لتجميع الصنف 

طرق    راجع الفقرة "  بمستند التجميع الخاص بالصنف المقابل والصادر من سند التجميع المتعدد الحالي.استخدامها  

 أيضا  نافذة "طريقة تجميع أصناف".". راجع مفاهيم أساسية –تجميع األصناف " بالباب "تجميع

 يتم تجميعها بمستند التجميع الصادر.  –أو أصناف موردة  –ة التجميع هذه قد تتضمن أصناف أخرى طريق

 الكمية  

 الوحدة  

 كمية ووحدة الصنف المجمع المقابل.
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 مخزن التوريد  

 مخزن الصرف  

 موقع التوريد  

 موقع الصرف 

الخاص   والموقع  للمخزن  باإلضافة  المقابل،  المجمع  الصنف  )مكونات(  أصناف  الخاص بصرف  والموقع  المخزن 

بتوريد الصنف المجمع المقابل. وذلك حتى يتم إصدار سندات الصرف والتوريد الناتجة عن سند التجميع الخاص بأي 

 المطلوبة. والمواقع من األصناف المدرجة مع المخازن 

 دة فعلياً )القيمة، الوحدة( الكمية المور 

كأن تكون هناك كمية من األصناف   يمكن أن تختلف كمية الصنف المجمع المخططة عن الكمية الموردة فعليا  ألي سبب

 . لذلك يمكن إدخال كمية بهذا الحقل مختلفة عن الكمية المخططة.المجمعة قد تلفت

 المقاس 

 اللون  

 الشحنة 

 تاريخ اإلنتاج  

 ..... 

ذلك،   الصالحية وغير  واللون واألبعاد وتواريخ  المقاس  المعروفة مثل  أي من خصائص األصناف  تفعيل  في حال 

 ستظهر الحقول المناسبة لهذه الخصائص بتفاصيل المستند.  

 تجميع دسن 

الصادر التجميع  النظام من خالله بعرض رقم سند  للمستخدم، يقوم  الحقل غير متاح  المجمع   هذا  بالصنف    الخاص 

 فور تخزين سند التجميع المتعدد بنجاح.  المقابل
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 صفحة بنود المصروفات  –سند التجميع المتعدد 
كمصاريف   –على األصناف المجمعة خاصة بعملية التجميع  من خالل صفحة بنود المصروفات، يسمح النظام بتحميل تكاليف إضافية  

حيث يتم تحميل بنود تكلفة على مستوى كل صنف مجمع مع تحديد التأثير المحاسبي لكل بند مصروف وذلك على   – العمالة مثال   

 مستوى كل صنف تجميعي. أنظر الصورة التالية: 

 

بالنافذة   المعرفة  لكل صنف مجمع من األصناف  بإنشاء مستند تجميع  النظام  يقوم  المستند،  إليالبمجرد تخزين   –  ه رئيسية مضافا  

المصروفات المخصصة لهذا الصنف، كما سيتم إصدار سند تكاليف   بنود  –  يع الصادربصفحة بنود المصروفات الخاصة بسند التجم

 تعريف بنود مصروفات محملة عليه. استالم إضافية لكل صنف مجمع قد تم 

مجمع، يتم إنفاق مصروف محدد،  الصنف المن  كما هو واضح، يمكن تحديد قيمة المصروف إما كقيمة لكل وحدة. أي لكل وحدة  

 ومن ثم يتم ضرب هذا المصروف في كمية الصنف المجمع المقابل.

 تحميل قيمة مصروف إجمالية على مستوى كل كمية الصنف المجمع المقابل.أو يمكن 

ديد تكلفة كلية على  أحد األصناف المجمعة، فإنه البد من تحديد "قيمة لكل وحدة" ألنه ال يمكن أن يتم تحتكرار  بالطبع إذا تم  

 جميع الكمية أكثر من مرة.

 . بالنافذةيتم بعد ذلك تحديد التأثير المحاسبي الدائن على مستوى كل صنف مجمع كما هو موضح 
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 مفاهيم أساسية  - نمااالستالم بنظام  اتسند
 كالتالي: المقصود بسندات االستالم هو هي السندات المعنية بتوريد األصناف للمخازن، وهي  

 سند التوريد المخزني 

 طلب التوريد المخزني 

 بدئي مسند االستالم ال 

 سند تكاليف االستالم اإلضافية 

  قيود الكميات 

 سند التوريد المخزني
المستند  من خالله توريد األصناف فعليا  بالمخازن. يتم إنشاء هذا  والذي يتم    بتوريد األصناف  المستند الرئيسي الخاص  هذا المستند هو

 أو آليا  فور إنشاء مستند آخر. المستخدم إما  يدويا  من خالل

 ً المخازن عن طريق   من  كأن يتم إصدار مستند توريد مخزني بناء  فاتورة مشتريات لتسليم البضاعة المدرجة بفاتورة المشتريات   يدويا

يات فيتم إدراج رقم فاتورة المشتريات برأس مستند التوريد حيث يتم إصدار سند التوريد بناء  على فاتورة المشتر  سند التوريد المخزني

بتفاصيل مستند التوريد ليقوم المستخدم بتخزين سند التوريد ومن ثم يقوم النظام المشتريات  ليقوم النظام بسرد جميع أصناف فاتورة  

 بتسجيل هذه األصناف بالمخازن المذكورة بسند التوريد. 

ند التوريد بناء  عليها يدويا  كثيرة في أنظمة نما المختلفة فيمكن إنشاء سند التوريد بناء  على فاتورة المستندات التي يمكن إصدار مست

، وسند استالم منتج أو سند توريد مواد خام بنظام المقاوالت  التصنيع،مشتريات، أو مردودات مبيعات، أو سند توريد مواد خام بنظام  

 بنظام التصنيع إلى غير ذلك.

لتقوم بإنشاء سند التوريد آليا  بمجرد تخزين فاتورة المشتريات، ومن ثم يكون سند التوريد هذا    يتم ضبط فاتورة المشتريات  كأنآلياً  

سمح للمستخدم بالتعديل فيه بأي حال من األحوال، وإنما التعديل في فاتورة المشتريات هو الذي يؤدي بالتبعية سندا  نظاميا ، وال ي  

 وريد الناتج آليا  ودون تدخل من المستخدم. للتعديل في سند الت

يمكن ضب أيضا    التي  المشتريات المستندات  كفاتورة  بالنظام  كثيرة  أيضا   التخزين  بمجرد  آليا   توريد  سند  بإصدار  تقوم  بحيث  طها 

 ومردودات المبيعات وغير ذلك.

 تأثير سند التوريد 
بمجرد التخزين الفعلي )وليس المسودة( شأنه في ذلك مثل جميع مستندات    يقوم سند التوريد المخزني بالتأثير على قاعدة البيانات

 بالتأثيرات التالية:  –سواء  تم إنشاؤه يدويا  أو آليا   –. يقوم مستند التوريد بمجرد التخزين المؤثرة النظام

  باألصناف المدرجة بسند التوريد.زيادة الكميات بالمخازن المستهدفة 

   مع احتمال أن تظل تكلفة األصناف كما هي إذا تم توريد األصناف بنفس  التكلفة الخاصة باألصناف الواردةتعديل متوسط ،

 .متوسط التكلفة الخاص بها في المخزون
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 مصدر التكلفة 
يختلف مصدر التكلفة الخاص باألصناف الموردة عن طريق سند التوريد بحسب المستند الذي تم بناء  عليه إصدار سند التوريد فيمكن 

 بسند االفتتاح المخزني أو فاتورة المشتريات أو مردودات المبيعات أو االعتماد المستندي أو ...الخ.أن تكون التكاليف المذكورة 

 مخازن التوريد
ط سند التوريد بمخزن التوريد الذي سيتم توريد األصناف إليه كما يمكن أن يتم تحديد موقع محدد )أو عدة مواقع( بالمستند ليتم  يرتب

 توريد البضاعة إلى عدة مواقع بالمخزن المحدد برأس المستند.

 لعدة مواقع بنفس المخزن. إصدار سند توريد لعدة مخازن وإنما يمكن إصدار سند توريد ولكن ال يمكن أن يتم 

 سند تكاليف االستالم اإلضافية
التحويلعملية توريد األصناف سواء  الخاصة بفاتورة المشتريات أو بسندات التجميع أو   ، أو ...الخ، قد يصاحبها تكاليف  بسندات 

العمال والتحميل، وغير ذلك. النقل وإكراميات  ا  إضافية مثل مصاريف  التكاليف على  الواردةلتحميل هذه  يتم ذلك عن   ،ألصناف 

سند تكاليف االستالم اإلضافية"، حيث يتم إصدار مستند "تكاليف االستالم اإلضافية" بناء  على فاتورة المشتريات أو  طريق مستند "

 أو تجميع أو.. الخ.تحويل 
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 التوريد المخزني  سند
التوريد هو المستند الرئيسي المسؤول عن توريد األصناف بالمخا التوريد المخزني" بالباب "سند  سندات   زن. راجع الفقرة "سند 

 ". يحتوي سند التوريد على المعلومات التالية: مفاهيم أساسية  -االستالم بنظام نما 

 

 المعلومات األساسية 
 وهي كالتالي:من خالل هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة بالمستند 

 الكود  

تعريفها مسبقا  والخاصة بسند التوريد. للتعرف على  تم  رقم المستند. يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي  

 لملفات األساسية".دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "ا 

 يه المستندتوج 

التوجيه الخاص بمستند التوريد حيث يقوم المستخدم باختيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها لسندات التوريد. 

الخاص   المحاسبي  التأثير  الخاص بالمستند في  التوجيه  للكثير من  يتحكم  الخاصة بسند  الخيارات  بالمستند باإلضافة 

 تعرف على توجيهات المستندات وكيفية تعريفها، راجع توجيهات المستندات بالكتاب "الملفات األساسية".التوريد. لل

 تاريخ التحرير  

 التاريخ الفعلي  

التاريخ الذي تم فيه تحرير مستند التوريد والتاريخ الفعلي الذي تم فيه توريد البضاعة للمخزن حيث يمكن أن يتأخر 

 عن التاريخ الفعلي. –أو يتقدم  –تاريخ التحرير 

 المخزن 

 الموقع 

  - سندات االستالم بنظام نما    "راجع الفقرة "مخازن التوريد" بالباب    المخزن والموقع الذي سيتم توريد األصناف إلية.

 ". مفاهيم أساسية
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 بناء على  

يمكن إصدار سند التوريد على أحد المستندات األخرى حيث يسمح النظام بذلك، مثل أن يكون 

وم النظام بمجرد إدراج أحد هذه المستندات، يق  أنظر الصورة المقابلة.    "فاتورة المشتريات" مثال .

هذه   على  اإلبقاء  للمستخدم  يمكن  حيث  التوريد  سند  بتفاصيل  المستند  هذا  أصناف  بإدراج 

 المعلومات أو التعديل فيها. 

 مورد 

أحد  إدراج  خالل  من  المورد  هذا  بإدراج  النظام  يقوم  منه.  البضاعة  توريد  تم  الذي  المورد 

 تورة المشتريات. المستندات التي تم إصدار سند التوريد بناء  عليه مثل فا

 الذمة  

يقوم بالتأثير على ذمة  يفيد هذا الحقل في التوجيه المحاسبي لسند التوريد حيث يمكن ضبط توجيه سند التوريد بحيث  

 بالجانب الدائن من المستند.

 مصدر التكلفة  

المشتريات   فاتورة  مثل  التوريد  المدرجة بمستند  تكلفة األصناف  إلى  أدى  الذي  الفقرة "مصدر المستند  مثال . راجع 

 ". مفاهيم أساسية -سندات االستالم بنظام نما  التكلفة" بالباب "

الحظ أن مستند التوريد البد وأن يرتبط مستند آخر من المستندات الموجودة بقائمة "بناء على" وذلك لتحديد تكلفة 

 األصناف الموردة.

تكلفة، البد وأن يكون قد يكون هذا التوريد غير مكلف،   حتى يستطيع المستخدم إصدار مستند توريد بدون مصدر

 ويمكن أن يتحقق هذا من خالل تعليم الخيار "توريد غير مكلف" بتوجيه التوريد المستخدم.

 الفاتورة  

، حيث يسمح النظام من خالل فاتورة المشتريات باستحضار يمكن إصدار فاتورة مشتريات بناء  على سند التوريد الحقا  

 ، ومن ثم إصدار فاتورة المشتريات بناء  عليه.سندات التوريد )أو تجميع عدة سندات توريد( خاصة بمورد محددأحد 

إصدارها بناء  على سند التوريد في هذا الحقل، حيث   فورفي هذه الحالة، سيقوم النظام بإدراج رقم فاتورة المشتريات  

 ، فهو غير متاح للمستخدم.دات مبيعات()أو مردوأن هذا الحقل مخصص لعرض فاتورة المشتريات 

 جهة اتصال  

المعرفة بقاعدة البيانات كأن تكون أحد الوزارات    بأحد جهات االتصال  سند التوريدمن خالل هذا الحقل، يمكن ربط  

 أو أحد الهيئات الحكومية. راجع ملف "جهات االتصال" بالكتاب "الملفات األساسية".

 العميل 

 ربط سند التوريد بأحد العمالء كأن يكون سند التوريد هذا خاصا  بفاتورة مرتجعات مبيعات.   نمن خالل هذا الحقل، يمك

 مرفق 

 يمكن إرفاق أي من المستندات بسند التوريد من خالل هذا الحقل. 

 مالحظات  

 يمكن إدراج أي ملحوظة يراها المستخدم مناسبة لسند التوريد الحالي.  ،من خالل هذا الحقل

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 134 

 

 التفاصيل
 التي سيتم توريدها بالمخزنمن خالل تفاصيل النافذة، يتم إدراج األصناف 

 الكود  

 الصنف 

 كمية الصنف )قيمة، وحدة(  

 الموقع 

للكمية والوحدة الخاصة بكل صنف مدرج،  من خالل تفاصيل النافذة، يتم إدراج وعرض األصناف الواردة باإلضافة  

 كما يسمح النظام بتحديد موقع لكل صنف بحيث يتم التوريد على مواقع مختلفة داخل المخزن الواحد.

يقوم بعرض حقول أخرى بسند التوريد بحسب إعدادات النظام مثل تواريخ الصالحية وكود الشحنة   النظام  الحظ أن

.  ت الخاصة بالشركةالك. يمكن إظهار هذه الحقول أو إخفائها من خالل قائمة إعدادمقاس واللون واألبعاد وغير ذوال

 راجع قائمة اإلعدادات بالكتاب الملفات األساسية. 
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 المخزني  لتوريدطلب ا سند
يسمح نما بإصدار مستند طلب توريد مخزني أوال  ليقوم المستخدم بعد ذلك بإصدار سند توريد مخزني بناء  على طلب التوريد المخزني. 

إنما يمكن استخدامه كخطوة تنظيمية قبل إصدار سند وبالطبع مستند طلب التوريد المخزني ليس له أي تأثير مخزني أو محاسبي،  

التوريد المخزني    جميع   .المخزني  التوريد التوريد المخزني. راجع سند  التوريد، تم التعرض لها بسند  الحقول الخاصة بسند طلب 

 للتعرف على هذه الحقول كما في الصورة التالية. 
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 مفاهيم أساسية   –  ات التحويل المخزنيسند
الل سند التحويل تحويل كمية من الصنف واألصل أنه يمكن من خ  يوفر نظام نما قسما  خاصا  بسندات التحويل الخاصة باألصناف

 من أحد المخازن )أو موقع معين بمخزن( إلى أحد المخازن األخرى )أو موقع معين بالمخزن(. 

 التحويل بين المحددات المختلفة 
مواقع وإنما يمكن في نظام نما أشكاال  متعددة فهو ليس قاصرا  على التحويل من مخزن إلى مخزن أو من موقع إلى  يأخذ التحويل  

التحليلية والقطاعات، فيمكن أن تكون األصناف في نفس المخزن  تحويل األصناف بين اإلدارات المختلفة والفروع والمجموعات 

ومن ثم لن يكون هناك انتقال كمية فعلية من المخزون بالصورة المألوفة وإنما يتم    ،ولكن تنتمي لقطاعين مختلفين على سبيل المثال

يمكن أن تنتمي لمجموعة تحليلية أخرى  لمحددات الخاصة باألصناف المحولة فبدال  من أن تنتمي لمجموعة تحليلية محددة  تغيير ا

 بنفس المخزن. 

يكون النظام يقوم بمتابعة  الحظ أنه حتى يتم نقل األصناف من محدد لمحدد )قسم، فرع، إدارة، قطاع، مجموعة تحليلية(، البد أن  

هذا المحدد، فلنقل كمية للصنف من إدارة ألخرى مثال  البد أن يكون قد تم تهيئة النظام لمتابعة الكميات على الكميات على مستوى  

 مستوى اإلدارة. 

 

 التحويل بين الشركات المختلفة
 Company 1فيمكن مثال  أن ينتقل الصنف من الشركة    ،يسمح النظام أيضا  بانتقال األصناف بين الشركات الشقيقة بنفس الكيان

 :. قيد بكل شركة كالتاليمخزونين قيد يقوم النظام بإنشاء، ومن ثم Bبالمخز  Company 2إلى الشركة   Aبالمخزن 

 Bفي الشركة 

 ) (Company 2بالشركة  Bمن حساب المخزون بالمخزن 

 ( Company 1جاري شركة ) إلى حساب      

 Aفي الشركة 

 ( Company 2جاري شركة ) حساب من

 ( Company 1)بالشركة  Aحساب المخزون بالمخزن   إلى                                           

تحديد توجيه سند التحويل بحيث يكون تحويل بين  الحظ أنه حتى يتم نقل األصناف من شركة إلى شركة أخرى البد أن يكون قد تم 

 نوع التحويل" بصفحة "اإلعدادات" بملف "توجيه مستند". قائمة "من  الشركات. يتم ذلك من خالل اختيار الخيار "بين الشركات"

       

 راجع جاري الشركة بنافذة الشركة بقائمة أساسيات. 

 يوفر النظام سندين لتحويل األصناف وهما كالتالي:

  المخزني التحويلسند 

 طلب التحويل المخزني 
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 التحويل المخزني  سند
".   مفاهيم أساسية  –سندات التحويل المخزني  "سند التحويل هو المستند الرئيسي المسؤول عن تحويل األصناف بالمخازن. راجع  

 يحتوي سند التوريد على المعلومات التالية:

 

 المعلومات األساسية 
 كالتالي:من خالل هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة بالمستند وهي 

 الكود  

. للتعرف على  التحويلمسبقا  والخاصة بسند التي تم تعريفها رقم المستند. يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات 

 دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات األساسية".

 توجيه المستند 

. التحويلحيث يقوم المستخدم باختيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها لسندات    التحويلالتوجيه الخاص بمستند  

للكثير من   الخاص بالمستند باإلضافة  المحاسبي  التأثير  الخاص بالمستند في  التوجيه  الخاصة بسند    الخياراتيتحكم 

 ة تعريفها، راجع توجيهات المستندات بالكتاب "الملفات األساسية". . للتعرف على توجيهات المستندات وكيفيالتحويل

 تاريخ التحرير  

 التاريخ الفعلي  

البضاعة للمخزن حيث يمكن أن يتأخر   تحويلوالتاريخ الفعلي الذي تم فيه    التحويلالتاريخ الذي تم فيه تحرير مستند  

 عن التاريخ الفعلي. –أو يتقدم  –تاريخ التحرير 

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 138 

 

 مخزنمن  

 موقعال 

 إلى مخزن  

 موقع إلى  

منه والمخزن )والموقع إن وجد( الذي سيتم تحويل األصناف    األصناف  تحويلالذي سيتم    إن وجد(  والموقع)المخزن  

 . إليه

 الذمة  

ذمة بالتأثير على بحيث يقوم   تحويلحيث يمكن ضبط توجيه سند ال تحويليفيد هذا الحقل في التوجيه المحاسبي لسند ال

 لمستند.امن  أو بالجانب المدين الدائن سواء بالجانبالمستند 

 سيارة التوصيل  

بملف السيارة التي تم تحويل البضاعة من خاللها. يقوم المستخدم من خالل هذا الحقل بإدخال أحد السيارات المعرفة  

 .سيارات التوصيل

 السائق  

 الفني 

 حويل. يمكن إدخال أي من الموظفين الذين تم تعريفهم بملف الموظف. يمكن إدخال سائق وفني قام بالخدمة في عملية الت

 مرفق 

 من خالل هذا الحقل.  تحويليمكن إرفاق أي من المستندات بسند ال

 مالحظات  

 الحالي.  تحويلمن خالل هذا الحقل يمكن إدراج أي ملحوظة يراها المستخدم مناسبة لسند ال

 التفاصيل
األصناف   إدراج  يتم  النافذة،  تفاصيل  القسم،  من خالل  الموقع،  )المخزن،  منها  المنتقل  المحددات  إدراج  مع  الحالي  التحويل  بسند 

 . (خوالمحددات المنتقل إليها )المخزن، الموقع، القسم، اإلدارة، ال (،خاإلدارة، ال

 الكود  

 الصنف 

 كمية الصنف )قيمة، وحدة(  

 من موقع 

 من قسم 

 إلى قسم  

من خالل تفاصيل النافذة، يتم إدراج وعرض األصناف الواردة باإلضافة للكمية والوحدة الخاصة بكل صنف مدرج،  

باإلضافة للتحويل   على مواقع مختلفة داخل المخزن الواحد.  تحويلكما يسمح النظام بتحديد موقع لكل صنف بحيث يتم ال

مفاهيم    –سندات التحويل المخزني    فة. راجع الفقرات بالباب "بين المحددات المختلفة والتحويل بين الشركات المختل

 ". أساسية
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ال  النظام يمكن أن  الحظ أن النظام مثل تواريخ الصالحية    تحويليقوم بعرض حقول أخرى بسند  بحسب إعدادات 

قائمة أو إخفائها من خالل  الحقول  الشحنة والمقاس واللون واألبعاد وغير ذلك. يمكن إظهار هذه  إعدادات   وكود 

 الخاصة بالشركة. راجع قائمة اإلعدادات بالكتاب الملفات األساسية.

 

 

 سطرنافذة ال
كالتحويل   –عند الحاجة    –الستكمال معلومات التحويل    السطر  تفاصيل  ، يمكن فتح نافذةالسطراأليقونة الخاصة بتفاصيل   من خالل

 حيث يتم فتح النافذة التالية:  ،أو.. الخمن شركة إلى شركة أو من فرع إلى فرع 

 

الخاصة بكل سطر. التحويل  النافذة تتعلق بكل سطر حيث يمكن من خاللها استكمال معلومات  السطور   هذه  إدراج  ومن ثم يمكن 

 وحذفها والتنقل بينها من خالل األيقونات المجودة أسفل النافذة 

أي من المحددات لالنتقال حيث يمكن تحديد    –حسب الحاجة    –من خالل هذه النافذة، يمكن إدخال معلومات أخرى تتعلق بعملية النقل  

 منها وأي من المحددات لالنتقال إليها.
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 صفحة التفاصيل  – التحويل المخزني سند
  . إدارة،...الخ( سواء من الجهة المحول منها أو من الحول إليهامن خالل صفحة التفاصيل يمكن تحديد أكثر من محدد )شركة، فرع، 

 التالية.وذلك لتطبيقها على جميع األصناف المحولة. أنظر الصورة 

 

 تكاليف استالم إضافية 
التحويل الخاصة بمستن النظام بعرض جميع سندات االستالم اإلضافية التي تم إصدارها على عملية  القائمة، يقوم  د  من خالل هذه 

 التحويل الحالي. 

 بنود المصروفات )االجماليات(
إجماليات بنود المصروفات التي تم صرفها على عملية التحويل الحالي. للتعرف على بنود من خالل هذه القائمة، يقوم النظام بعرض  

 المصروفات، راجع الجزء الخاص ببنود المصروفات بالكتاب "االعتمادات المستندية".
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 الصفحة الرئيسية  –طلب التحويل المخزني  
يسمح نظام نما بإصدار مستند طلب تحويل مخزني كمرحلة أولية قبل إصدار مستند تحويل حيث يتم إصدار مستند التحويل بناء  على  

طلب التحويل، طلب التحويل. يحتوي طلب التحويل تقريبا  على نفس البيانات الخاصة بمستند التحويل. للتعرف على أي من حقول  

 راجع مستند التحويل. 

يمكن تحديد المحددات التي يتم نقل األصناف منها )الفرع، اإلدارة، الخ(، والمحددات التي يتم النقل إليها في طلب التحويل من  أيضا  

 خالل صفحة التفاصيل كما هو الحال بمستند التحويل الرئيسي. أنظر الصورة التالية: 
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 مفاهيم أساسية  - نماالصرف بنظام  اتسند
 ، وهي كالتالي: المخازن المقصود بسندات الصرف هو هي السندات المعنية بصرف األصناف من 

  المخزني الصرفسند 

 طلب الصرف المخزني 

 

 سند الصرف المخزني
المخازن. يتم إنشاء هذا من  األصناف فعليا     صرفاألصناف والذي يتم من خالله    بصرفالمستند الرئيسي الخاص    هذا المستند هو

 المستخدم أو آليا  فور إنشاء مستند آخر. المستند إما  يدويا  من خالل

 ً من المخازن عن طريق  المبيعاتكأن يتم إصدار مستند صرف مخزني بناء  فاتورة مبيعات لصرف البضاعة المدرجة بفاتورة   يدويا

ند الصرف بناء  على فاتورة المبيعات فيتم إدراج رقم فاتورة المبيعات برأس مستند التوريد سند الصرف المخزني حيث يتم إصدار س

ليقوم النظام بسرد جميع أصناف فاتورة المبيعات بتفاصيل مستند الصرف ليقوم المستخدم بتخزين سند الصرف ومن ثم يقوم النظام  

 بتسجيل هذه األصناف بالمخازن المذكورة بسند التوريد. 

تندات التي يمكن إصدار مستند الصرف بناء  عليها يدويا  كثيرة في أنظمة نما المختلفة فيمكن إنشاء سند الصرف بناء  على فاتورة المس

مبيعات، أو مردودات مشتريات، أو سند صرف مواد خام بنظام التصنيع، أو سند صرف مواد خام بنظام المقاوالت، وسند ارتجاع  

 ير ذلك.منتج بنظام التصنيع إلى غ

هذا    الصرف، ومن ثم يكون سند  المبيعاتآليا  بمجرد تخزين فاتورة    الصرفلتقوم بإنشاء سند    المبيعاتكأن يتم ضبط فاتورة  آلياً  

هو الذي يؤدي بالتبعية للتعديل   المبيعاتسندا  نظاميا ، وال يسمح للمستخدم بالتعديل فيه بأي حال من األحوال، وإنما التعديل في فاتورة  

 الناتج آليا  ودون تدخل من المستخدم.  الصرففي سند 

سند   بإصدار  تقوم  بحيث  يمكن ضبطها  التي  المستندات  التخ  صرفأيضا   بمجرد  كفاتورة  آليا   بالنظام  كثيرة  أيضا    المبيعات زين 

 وغير ذلك. المشترياتومردودات 

 الصرفتأثير سند 
المخزني بالتأثير على قاعدة البيانات بمجرد التخزين الفعلي )وليس المسودة( شأنه في ذلك مثل جميع مستندات   الصرفيقوم سند  

 بالتأثيرات التالية:  –تم إنشاؤه يدويا  أو آليا   سواء   –بمجرد التخزين  الصرف. يقوم مستند المؤثرة النظام

 الصرفالمخازن المستهدفة باألصناف المدرجة بسند من الكميات   إنقاص . 

  وذلك في الحاالت التالية: تعديل متوسط التكلفة الخاصة باألصناف 

o  التكلفة لألصناف.في حالة أن يتم الصرف بتاريخ سابق وحدث بعده حركات أدت إلى تغيير متوسط 

o .في حالة التعديل في سند صرف سابق وحدث بعده حركات أدت إلى تغيير متوسط التكلفة لألصناف 

o .في حالة حذف سند صرف سابق وحدث بعده حركات أدت إلى تغيير متوسط التكلفة لألصناف 
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 مصدر التكلفة 
 وقت إصدار سند الصرف.  تكون التكلفة الخاصة بأصناف سند الصرف هي متوسط التكلفة الحالية

 الصرف مخازن 
كما يمكن أن يتم تحديد موقع محدد )أو عدة مواقع( بالمستند   منهاألصناف    صرفالذي سيتم    الصرفبمخزن    الصرفيرتبط سند  

 عدة مواقع بالمخزن المحدد برأس المستند. منالبضاعة  صرفليتم 

 مواقع بنفس المخزن.  من صرفيمكن إصدار سند عدة مخازن وإنما من  صرفولكن ال يمكن أن يتم إصدار سند  
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 الصرف المخزني  سند
سندات  سند الصرف هو المستند الرئيسي المسؤول عن صرف األصناف بالمخازن. راجع الفقرة "سند الصرف المخزني" بالباب "

 صرف على المعلومات التالية:ال". يحتوي سند  مفاهيم أساسية -بنظام نما  الصرف

 المعلومات األساسية 
 من خالل هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي:

 الكود  

. للتعرف على الصرفتعريفها مسبقا  والخاصة بسند  تم  رقم المستند. يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي  

 دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات األساسية".دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع 

 توجيه المستند 

بمستند   الخاص  لسندات   الصرفالتوجيه  تعريفها  تم  التي  المستندات  توجيهات  أحد  باختيار  المستخدم  يقوم  حيث 

لخاصة  . يتحكم التوجيه الخاص بالمستند في التأثير المحاسبي الخاص بالمستند باإلضافة للكثير من الخيارات االصرف

"الملفات  الصرفبسند   بالكتاب  المستندات  توجيهات  راجع  تعريفها،  وكيفية  المستندات  توجيهات  على  للتعرف   .

 األساسية".

 تاريخ التحرير  

 التاريخ الفعلي  

البضاعة للمخزن حيث يمكن أن يتأخر  صرف والتاريخ الفعلي الذي تم فيه  الصرف التاريخ الذي تم فيه تحرير مستند 

 عن التاريخ الفعلي. –أو يتقدم  –رير تاريخ التح

 المخزن 

 الموقع 

بنظام نما   الصرفسندات    " بالباب "الصرف. راجع الفقرة "مخازن  منهاألصناف    صرفالمخزن والموقع الذي سيتم  

 ".  مفاهيم أساسية -
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 بناء على  

ن  على أحد المستندات األخرى حيث يسمح النظام بذلك، مثل أن يكو  الصرفيمكن إصدار سند  

" مثال . أنظر الصورة المقابلة.  بمجرد إدراج أحد هذه المستندات، يقوم النظام  مبيعات"فاتورة 

سند   بتفاصيل  المستند  هذا  أصناف  هذه ابإدراج  على  اإلبقاء  للمستخدم  يمكن  حيث  لتوريد 

 المعلومات أو التعديل فيها. 

 العميل 

تم    العميل هذا  إليهالبضاعة    صرفالذي  بإدراج  النظام  يقوم  أحد    العميل.  إدراج  من خالل 

 . المبيعات مثال  بناء  عليه مثل فاتورة  الصرفالمستندات التي تم إصدار سند 

 الذمة  

بحيث يقوم بالتأثير على ذمة   الصرفحيث يمكن ضبط توجيه سند    الصرفيفيد هذا الحقل في التوجيه المحاسبي لسند  

 من المستند.  المدينبالجانب 

 مالحظات  

 من خالل هذا الحقل يمكن إدراج أي ملحوظة يراها المستخدم مناسبة لسند الصرف الحالي. 

 السائق  

إدراج   الحقل يمكن  المصروفةمن خالل هذا  البضاعة  بتوصيل  الذي سيقوم  بالسائق  الخاص  أحد    .الكود  إدراج  يتم 

 الموظفين. هم بملف فالسائقين الذين تم تعري

 سيارة توصيل  

سيارات  بالسيارة التي تم توصيل البضاعة المصروفة من خاللها. يتم إدراج أحد سيارات التوصيل الذين تم تعريفهم  

 التوصيل.

 الفني 

 .تعريفهم بملف الموظفينتم أحد الفنيين الذين 

 الفاتورة  

باستحضار    المبيعاتالحقا ، حيث يسمح النظام من خالل فاتورة    الصرفبناء  على سند    مبيعاتيمكن إصدار فاتورة  

 بناء  عليه.   المبيعاتمحدد، ومن ثم إصدار فاتورة    بعميلخاصة  ال(  صرف)أو تجميع عدة سندات    الصرفأحد سندات  

إصدارها بناء  على سند التوريد في هذا الحقل، حيث أن    فور  المبيعاتفي هذه الحالة، سيقوم النظام بإدراج رقم فاتورة  

 ، فهو غير متاح للمستخدم. )أو مردودات المشتريات(  المبيعاتهذا الحقل مخصص لعرض فاتورة 

 جهة اتصال  

بأحد جهات االتصال المعرفة بقاعدة البيانات كأن تكون أحد الوزارات   سند الصرفمن خالل هذا الحقل، يمكن ربط  

 هيئات الحكومية. راجع ملف "جهات االتصال" بالكتاب "الملفات األساسية".أو أحد ال

 المورد 

هذا خاصا  بفاتورة مرتجعات    الصرفكأن يكون سند    الموردينبأحد    الصرفمن خالل هذا الحقل، يمكن ربط سند  

 . مشتريات
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 مرفق 

 من خالل هذا الحقل.  الصرفيمكن إرفاق أي من المستندات بسند 

 التفاصيل
 من المخزن صرفها الل تفاصيل النافذة، يتم إدراج األصناف التي سيتم من خ

 الكود  

 الصنف 

 كمية الصنف )قيمة، وحدة(  

 الموقع 

باإلضافة للكمية والوحدة الخاصة بكل صنف مدرج،    المنصرفةمن خالل تفاصيل النافذة، يتم إدراج وعرض األصناف  

 مواقع مختلفة داخل المخزن الواحد.  من الصرفكما يسمح النظام بتحديد موقع لكل صنف بحيث يتم 

بحسب إعدادات النظام مثل تواريخ الصالحية وكود الشحنة   الصرفيقوم بعرض حقول أخرى بسند    النظام  الحظ أن

والمقاس واللون واألبعاد وغير ذلك. يمكن إظهار هذه الحقول أو إخفائها من خالل قائمة إعدادات الخاصة بالشركة.  

 راجع قائمة اإلعدادات بالكتاب الملفات األساسية. 
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 المخزني  الصرفطلب  سند
مخزني بناء  على طلب التوريد   صرفمخزني أوال  ليقوم المستخدم بعد ذلك بإصدار سند    رفصيسمح نما بإصدار مستند طلب  

المخزني ليس له أي تأثير مخزني أو محاسبي، وإنما يمكن استخدامه كخطوة تنظيمية قبل   الصرفالمخزني. بالطبع مستند طلب  

سند   بسند طلب    الصرفإصدار  الخاصة  الحقول  االصرفالمخزني. جميع  تم  بسند  ،  لها  راجع سند   الصرفلتعرض  المخزني. 

 : المخزني للتعرف على هذه الحقول كما في الصورة التالية  الصرف
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 مفاهيم أساسية –حجز األصناف  
.  سواء حجز األصناف للبيع أو حجز األصناف للشراء  يدعم النظام حجز األصناف بقصد عدم التصرف بها حتى يتم إلغاء حجزها

راجع الفقرة "حجز األصناف بنظام نما" بالمفاهيم األساسية الخاصة بهذا الكتاب. توجد فيديوهات خاصة بحجز األصناف بجدول 

 الفيديوهات بنهاية الكتاب. 

 كيف تتم عملية الحجز
مستندات إدارة التوزيع بحيث يقوم بحجز كميات األصناف المدرجة به، تتم عملية الحجز في نظام نما من خالل ضبط توجيه أحد  

 جز لهذه الكمية.حومن ثم ال يمكن التصرف في هذه الكمية إال إذا تم إجراء فك ال

 الحجز سندات 
الحجز في نظام نما من خالل ضبط السندات تنقسم  تتم عملية  المدرجة بها. هذه  السندات بحيث تقوم بحجز األصناف  إلى   بعض 

 :نوعين

   التوصيل(    الحجز،)سند    وهي:  األصليةسندات الحجز ط  والتي يتم أيضا  من خالل توجيه المستند الخاص بها بضبسند 

 . ، وهو الخيار "حجز" بتوجيه المستندالخيار الخاص بحجز األصناف بحيث يقوم بذلك

 :و "أمر    "،مثل "طلب صرف األصناف  األصناف التي من المنطقي أن يتم توظيفها في حجز  كل المسندات    سندات أخرى

، وذلك  المستندات أيضا  البد من ضبط التوجيه الخاص بها بحيث تقوم بحجز األصناف المدرجة بها  هذهالبيع"، وغير ذلك.  

 الخيار "حجز" بتوجيه المستند. من خالل تعليم 

 الحجز   إلغاء
فيذ اإلجراء "إلغاء الحجز". يتم إلغاء الحجز بأحد سندات الحجز، البد من تنحتى يتم استخدام األصناف التي تم حجزها من خالل  

 الطرق التالية: 

  مع ضبط الخيار الخاص بإلغاء حجز المستندات المرتبطة.  إلغاء حجزمن خالل إصدار مستند 

 " الحجز" من قائمة مزيد، للمستند الذي تم الحجز من خالله.  إلغاءمن خالل اإلجراء 

  آليا  عند إصدار مستند بناء  على المستند الذي قام بعملية الحجز. الحجزالمستند بحيث يقوم بإلغاء من خالل ضبط 

 الحجز   تطبيق
 بعد إلغاء الحجز، يسمح النظام بتطبيق الحجز مرة أخرى من خالل الخيار "تطبيق الحجز" من خالل قائمة المزيد أيضا . 
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 الكمية التي يمكن حجزها بنظام نما  
النظام   المخازن هي   –في األصل    –ال يمنع  فيمكن مثال  أن تكون أحد األصناف بأحد  حجز أي كمية من األصناف بأي مخزن، 

" مثال ، ومن ثم تكون أي كمية لهذا الصنف بهذا المخزن 2000بكمية تساوي " " ثم يتم إصدار مستند حجز لهذا الصنف  1000"

 أكثر من ذلك. كمية بأي، ويمكن التصرف 2000محجوزة حتى الكمية 

 ألحد األصناف البد أن يتوفر الشرطان التاليان:  لمنع النظام من حجز كمية أكبر من المتوفرة بالمخزن

 .يتم تعليم الخيار "التأكد من الكميات في المستندات التي تقوم بالحجز" بإعدادات إدارة التوزيع 

 إعدادات هذا الصنف  تعليم الخيار "خصم المحجوز من المتاح للبيع" بنافذة 

حتى يتم منع المستخدمين من بيع الكمية المحجوزة ألحد األصناف، البد من أن يتم تعليم الخيار "خصم المحجوز من الحظ أنه  

للبيع" بإعدا المحجوزة حتى بدون المتاح  الكمية  المستخدم من بيع كل  النظام  فلن يمنع  الخيار  دات هذا الصنف. بدون تعليم هذا 

 . "إلغاء الحجز"اإلجراء 

  

 بأحد المخازن هي كالتالي:  المتاحة للحجزعند تعليم الخيارين السابقين تكون الكمية 

 الكمية المحجوزة للبيع –الكمية الموجودة بالفعل في المخزن + الكمية المحجوزة للشراء 

 أنظر لفقرة "حجز المشتريات" بهذا الباب.

 مخزن الحجز 
. وهو المخزن العادي  المقابل للصنف بكل سطرالمخزن التلقائي الذي يتم حجز األصناف منه بأي من مستندات الحجز هو المخزن  

من خالل توجيه المستند )مستند الحجز، أمر البيع، أو أي من المستندات التي يمكن أن تقوم بالحجز( يمكن تحديد المخزن الذي سيتم  

 حد الخيارين التاليين:"مصدر مخزن الحجز" بتوجيه المستند، حيث يمكن تحديد   من خالل الحقلالحجز منه 

 :وهو المخزن المقابل لكل صنف بمستند الحجز المخزن العادي 

 :وهو مخزن الحجز حيث يمكن حجز الصنف بمخزن آخر غير المخزن الخاص بالصنف، يتم إضافة مخزن    مخزن الحجز

 ليتم إضافته بتفاصيل مستند الحجز. الحجز من خالل نافذة "تعديل شاشة" 

من خالل نافذة تعديل شاشة، يسمح النظام بإظهار حقل خاص بالحجز بحيث يتم إدراج كمية حجز غير الكمية   إلظهار مخزن الحجز

حد الخاصة بالمستند. فمثال  يمكن إظهار الحقل "كمية الحجز" إلى جانب الحقل "كمية الصنف"، ومن ثم يمكن إصدار أمر بيع أل

 . 200فقط، وليس  50فقط في الحقل "كمية الحجز"، لتكون كمية الحجز هي  50بينما يتم إدراج  200األصناف بكمية 

 فلتر سطور الحجز 
النظام من خالل توجيه مستند الحجز   حقل "فلتر سطور الحجز"، بالحجز بناء  على معيار محدد، حيث يتم ربط الحجز   –يسمح 

فقط  محدد  لقسم  تنتمي  التي  باألصناف  األصناف  كتقييد حجز  المعيار،  هذا  عليها  ينطبق  التي  األصناف  إال  يتم حجز  فال  بمعيار 

 والمندرجة داخل مستند الحجز. 
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 حقول الكمية الملغي حجزها 
راجع الجزء "المتابعة في األولى والمتابعة في الثانية" في الفقرة   –حقلين للمتابعة  ابعة كميات الصنف من خالل  يسمح النظام بمت

   ب.كميات" بالمفاهيم األساسية لهذا الكتامتابعة ال"

ديد إلغاء الحجز بالكمية ومن ثم عند القيام باإلجراء "إلغاء الحجز" مع مستند يتم فيه متابعة الكميات عن طريق حقلي متابعة يمكن تح

 " بتوجيه مستند الحجز.حقول الكمية الملغي حجزها  األولى أو الكمية الثانية. يتم ضبط حقل الكمية الملغي حجزها من خالل الخيار "

خاصة حتى يكون مستند الحجز معبرا  دائما  عن الكمية المحجوزة يجب إعادة تخزين مستند الحجز بعد استخدام بعض كمية الحجز ال

تم ضبطها على متابعة كميات المستند   -، وتم إصدار فاتورة مبيعات  100به، فمثال ، عند إصدار أمر بيع ألحد األصناف بكمية تساوي  

، فعند ضبط توجيه أمر البيع بحيث يقوم بتحديث حجز األصناف المرتبطة، تكون 30بناء  على أمر البيع بكمية تساوي    –المرتبط  

 .100( بدال  من 70=  30 – 100كمية الحجز ألمر البيع هي )

عن طريق حقل خاص بالمتابعة  للتذكرة بمفهوم المتابعة في األولى والمتابعة في الثانية، يمكن تتبع الكميات الخاصة بأمر بيع مثال  

التي تم إنشاؤها بناء  على أمر البيع، وبحقل المتابعة في الثانية،   –مثال     –  باألولى والذي يتم من خالله متابعة كميات فواتير المبيعات

 التي تم إصدارها بناء  على أمر البيع. –مثال   – يتم تتبع الكميات الخاصة بسندات الصرف

 

  تسلسل الحجزالتأكد من 
 يسمح النظام بمتابعة تسلسل الحجز بالكمية المحجوزة بمعنى وضع أولوية للكميات المحجوزة أوال .

 : كالتالي أحد األصنافأوامر بيع يقوم بحجز  3لتوضيح ذلك، عند إنشاء 

  ( بكمية 1أمر بيع )تم إنشاؤه أوال   100 

 ( بكمية 2أمر بيع )تم إنشاؤه ثانيا   100 

 ( بكمية 3أمر بيع )تم إنشاؤه ثالثا   100 

 ، حيث يسمح النظام بحجز كمية أكبر من الموجودة بالمخازن.200فإذا ما كانت الكمية المتاح من هذا الصنف بالمخزن هي 

سند ألمر البيع األول والثاني، ولكن ال يمكن إصدار  سند صرفيمكن إصدار ، إذا تم ضبط النظام بحيث يقوم بمتابعة تسلسل الحجز

(، فإذا ما تم إدخال كمية إضافية للمخزن  2(، أمر بيع )1( محجوزة بالفعل بواسطة أمر بيع )200الثالث حيث أن الكمية )   الصرف

 (. 3(، يمكن بعد ذلك استخدام الكمية المحجوزة بأمر البيع )100تساوي )

 بتوجيه مستند الحجز. " من تسلسل الحجز  التأكدلضبط النظام بمتابعة تسلسل الحجز، يتم تعليم الخيار "

، بمعنى عند إضافة مستند الحجز ألول، يتم إجراء تسلسل الحجز،  كد من التسلسل في الحفظ اول مرة فقطألتبايسمح النظام أيضا   

"  ول مرة فقطأكد من التسلسل في الحفظ  أالتيتم ذلك من خالل الخيار "  تعديل المستند ال يتم التأكد من تسلسل الحجز.بينما عند  

 توجيه مستند الحجز.ب
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 ً    إلغاء الحجز آليا
آليا  بدال  من القيام بإلغاء الحجز ثم استخدام الكمية التي كانت محجوزة، وذلك من خالل    المستندات المرتبطةيسمح النظام بإلغاء حجز  

 " بتوجيه المستند الذي تم إصداره بناء  على مستند الحجز.المستندات المرتبطةالخيار "إلغاء حجز 

 لتوضيح ذلك، يتم عند ضبط أمر البيع بحيث يقوم بحجز األصناف

القيام بإجراء "عند القيام بإصدار فاتور الحجز" بأمر البيع أوال  للقيام بإصدار فاتورة   إلغاءة مبيعات بناء  على أمر البيع فالبد من 

 مبيعات بناء  عليه.

ء عن اإلجراء "إلغاء الحجز" بأمر البيع، واالستعاضة عن ذلك بتعليم الخيار "إلغاء حجز المستندات المرتبطة" بتوجيه يمكن االستغنا

يقوم النظام بإلغاء حجز ،  يعات، ومن ثم عند إصدار فاتورة المبيعات بناء  على "أمر البيع" )الذي لم يتم إلغاء حجزه بعد(فاتورة المب

 الموجودة بأمر البيع آليا  بمجرد تخزين فاتورة المبيعات.  المستندات المرتبطة

 ن فاتورة المبيعات. وبذلك فقد تم اختصار الخطوة "إلغاء الحجز" وتم إلغاءه آليا  بمجرد تخزي

 سم التالي:آليا ، ويوجد بالفعل مسار كيان لهذا األمر باال المستنداتيمكن عمل مهمة مجدولة إللغاء حجز 

EACancelReservationOfDocsByQuery 

 

 المشترياتحجز 
بنفس الطريقة تقريبا  التي يتم التعامل بها مع األصناف المحجوزة بغرض البيع، يدعم نما أيضا  نظاما  لجز األصناف بغرض الشراء،  

األصناف بالحالة والمراد بحجز األصناف من خالل مستندات الشراء )مثل أمر الشراء، عرض الشراء، طلب الشراء( أن تكون هذه  

 للحجز بالمخزن.لوصول لمخازن المنشأة ومن ثم يمكن اعتبارها من الكميات المتاحة )بالطريق( أي بالطريق ل

أحد مستندات الشراء )أمر شراء مثال ( بحيث يقوم بحجز األصناف المدرجة به ستظل هذه الكمية محجوزة حتى يتم إلغاء  عند ضبط  

 تقوم بإلغاء الحجز آليا .  المشتريات بحيثبمستند الحجز، كما يمكن ضبط فاتورة حجزها عن طريق قائمة المزيد 

 المزيد بمستندات المشتريات، يتم ذلك عن طريق نافذة "تعديل شاشة".  الحظ أنه إلظهار الخيار الخاص بإلغاء الحجز بقائمة
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 الحجز  سند
حيث يمكن حجز األصناف إما عن طريق مستند الحجز أو   األصناف بالمخازن حجزهو المستند الرئيسي المسؤول عن    الحجزسند  

حجز "  البابراجع    ألصناف آليا  بمجرد الحجز.عن طريق ضبط أحد مستندات إدارة التوزيع )مثل أمر البيع( بحيث يقوم بحجز ا

 على المعلومات التالية:  الحجز". يحتوي سند مفاهيم أساسية –األصناف 

 

 المعلومات األساسية 
 من خالل هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي:

 الكود  

. للتعرف على  الحجزمسبقا  والخاصة بسند  التي تم تعريفها  رقم المستند. يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات  

 دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات األساسية".

 توجيه المستند 

. الحجزحيث يقوم المستخدم باختيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها لسندات    الحجزالتوجيه الخاص بمستند  

بالمستند. للتعرف على توجيهات المستندات وكيفية    ةالخاص   الكثير من اإلعداداتيتحكم التوجيه الخاص بالمستند في  

 تعريفها، راجع توجيهات المستندات بالكتاب "الملفات األساسية".

 ر تاريخ التحري 

 التاريخ الفعلي  

البضاعة للمخزن حيث يمكن أن يتأخر   حجزوالتاريخ الفعلي الذي تم فيه    الحجزالتاريخ الذي تم فيه تحرير مستند  

 عن التاريخ الفعلي. –أو يتقدم  –تاريخ التحرير 

 المخزن 

 الموقع 

الذي سيتم   الفقرة "   حجزالمخزن والموقع  الحجزاألصناف منه. راجع  بالباب "مخزن  مفاهيم    –حجز األصناف    " 

 ". أساسية
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 بناء على  

أحد فواتير المبيعات التي لم يتم صرف أصنافها بعد بحيث يتم حجز كمية األصناف  على    الحجز بناء  يمكن إصدار سند  

 التي سيتم بيعها. 

 العميل 

إدراج أحد المستندات التي البضاعة إليه. يقوم النظام بإدراج هذا العميل من خالل  حجز األصناف  تم  سيالعميل الذي  

 تم إصدار سند الصرف بناء  عليه مثل فاتورة المبيعات مثال . 

 مالحظات  

 من خالل هذا الحقل يمكن إدراج أي ملحوظة يراها المستخدم مناسبة لسند الصرف الحالي. 

 حالة الحجز  

الحجز   القائمة، يتم اختيار نوع  قائمة. من خالل هذه  الحقل عبارة عن  الخاص  هذا 

فقط  إحصائية  المعلومة  هذه  المقابلة.  بالقائمة  الموجودة  الخيارات  أحد  بالسند، وهو 

 يمكن استخدامها بالتقارير وليس لها تأثير على عملية الحجز بأي شكل من األشكال.

 التفاصيل
 .من المخزن المقابل حجزهامن خالل تفاصيل النافذة، يتم إدراج األصناف التي سيتم 

 الكود  

 الصنف 

 الصنف )قيمة، وحدة(  كمية 

  .باإلضافة للكمية والوحدة الخاصة بكل صنف مدرج  المحجوزةمن خالل تفاصيل النافذة، يتم إدراج وعرض األصناف  

بعرض حقول أخرى بسند الصرف بحسب إعدادات النظام مثل تواريخ الصالحية وكود الشحنة أن النظام يقوم  الحظ  

ذلك. يمكن إظهار هذه الحقول أو إخفائها من خالل قائمة إعدادات الخاصة بالشركة.  والمقاس واللون واألبعاد وغير  

 راجع قائمة اإلعدادات بالكتاب الملفات األساسية. 

 

 حالة الحجز  

حالة الحجز الخاصة بالصنف المقابل وهي تأخذ أحد الحاالت )بدون، حجز جزئي، حجز كلي، حجز مؤجل، حجز  

طبيعة الحجز للصنف المقابل، وهي معلومة إحصائية يمكن استحضارها بالتقارير وال تؤثر  مؤكد( وهي تعبر عن  

 بحال على طبيعة الحجز. 

 المخزن 

 الموقع 

  .  المخزن والموقع الخاص بالحجز للصنف المقابل
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 إلغاء حجز  سند
 –راجع الباب "حجز األصناف  .  قةمن خالل مستند إلغاء الحجز، يمكن إلغاء حجز األصناف الخاصة بأحد مستندات الحجز الساب

 مفاهيم أساسية". يحتوي سند إلغاء الحجز على المعلومات التالية:

 

 المعلومات األساسية 
 من خالل هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي:

 الكود  

. للتعرف إلغاء حجزمسبقا  والخاصة بسند  التي تم تعريفها  رقم المستند. يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات  

 على دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات األساسية".

 توجيه المستند 

إلغاء  باختيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها لسندات    حيث يقوم المستخدم  إلغاء حجزالتوجيه الخاص بمستند  

. يتحكم التوجيه الخاص بالمستند في التأثير المحاسبي الخاص بالمستند باإلضافة للكثير من الخيارات الخاصة  حجز

بالكتاب  إلغاء حجزبسند   المستندات  توجيهات  راجع  تعريفها،  وكيفية  المستندات  على توجيهات  للتعرف  "الملفات  . 

 األساسية".

 تاريخ التحرير  

 التاريخ الفعلي  

البضاعة للمخزن حيث يمكن    إلغاء حجز تم فيه  سيوالتاريخ الفعلي الذي    إلغاء الحجزالتاريخ الذي تم فيه تحرير مستند 

 عن التاريخ الفعلي.  –أو يتقدم  –أن يتأخر تاريخ التحرير 

 بناء على  

 .سندات الحجز إلصدار سند إلغاء حجز بناء  عليهمن خالل هذا الحقل يمكن إدراج أحد 
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 مالحظات  

 . إلغاء الحجز الحالييمكن إدراج أي ملحوظة يراها المستخدم مناسبة لسند  ،من خالل هذا الحقل

 التفاصيل
 . من المخزن حجزهامن خالل تفاصيل النافذة، يتم إدراج األصناف التي سيتم 

 الكود  

 الصنف 

 وحدة( كمية الصنف )قيمة،  

باإلضافة للكمية والوحدة الخاصة بكل    هاحجزالمراد إلغاء    من خالل تفاصيل النافذة، يتم إدراج وعرض األصناف

 .صنف مدرج

بحسب إعدادات النظام مثل تواريخ الصالحية وكود    الحجزإلغاء  بعرض حقول أخرى بسند  أن النظام يقوم  الحظ  

مكن إظهار هذه الحقول أو إخفائها من خالل قائمة إعدادات الخاصة  الشحنة والمقاس واللون واألبعاد وغير ذلك. ي

 بالشركة. راجع قائمة اإلعدادات بالكتاب الملفات األساسية. 

 

 الكمية الملغاة 

من خالل هذا الحقل يمكن إلغاء حجز كمية محددة من الكمية التي تم حجزها سابقا  بمستند الحجز، فيمكن مثال  أن تكون  

( بمستند الحجز، ومن خالل مستند إلغاء الحجز الذي تم إصداره بناء  على مستند  100د األصناف هي ) ألح  كمية الحجز

 . 50( = 50 – 100( فقط فتظل كمية الحجز المتبقية لهذا الصنف هي )50الحجز، يمكن إلغاء حجز كمية ) 

 ام على ذلك كإنشاء مسار كيان مثال . الحظ أنه لن يتم طرح الكمية الملغاة من الكمية المحجوزة إال إذا تم ضبط النظ

 أما إذا لم يتم ضبط النظام من قبل المجهزين فلن يقوم النظام بطرح الكمية الملغاة من الكمية المحجوزة.

 

 المخزن 

 الموقع 

 المخزن والموقع الخاصان بالصنف المقابل والذي تم إلغاء حجز الكمية )أو بعض الكمية( الخاصة به.
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 التوصيل  سند
العمالء توصيلها ألحد  المراد  البضاعة  تسجيل  يمكن  التوصيل  سند  الكميات من خالل  على حاالت  أكثر  التعرف  يمكن  ثم  ، ومن 

الموجودة بالمخازن وعرضها بالتقارير من خالل تأثير سند التوصيل، فيمكن إظهار بعض كميات الصنف على أنها بانتظار التوصيل 

. ولكن هذا المستند هو مستند تنظيمي متعلق بإدارة األعمال مثل أوامر البيع وطلبات البيع وغير ذلك  أو جاري توصيلها، أو غير 

 على المعلومات التالية:  التوصيليحتوي سند  ذلك، ولكن لن يؤثر بحال على كميات األصناف بالمخازن.

 

 المعلومات األساسية 
 خاصة بالمستند وهي كالتالي:من خالل هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية ال

 الكود  

. للتعرف على  التوصيلمسبقا  والخاصة بسند  التي تم تعريفها  رقم المستند. يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات  

 دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات األساسية".

 توجيه المستند 

بمستند   الخاص  لسندات    التوصيلالتوجيه  تعريفها  تم  التي  المستندات  توجيهات  أحد  باختيار  المستخدم  يقوم  حيث 

. يتحكم التوجيه الخاص بالمستند في الكثير من اإلعدادات الخاصة بالمستند. للتعرف على توجيهات المستندات التوصيل

 لملفات األساسية".وكيفية تعريفها، راجع توجيهات المستندات بالكتاب "ا

 تاريخ التحرير  

 التاريخ الفعلي  

يمكن أن يتأخر تاريخ التحرير    التوصيل، حيثالتاريخ الذي تم فيه تحرير مستند الحجز والتاريخ الفعلي الذي تم فيه  

 عن التاريخ الفعلي.  –أو يتقدم  –

 المخزن 

 الموقع 

 . إليهاألصناف  توصيلالمخزن والموقع الذي سيتم 
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 بناء على  

 . فاتورة مبيعات مثال (سند حجز أو أحد مستندات النظام )التوصيل على  يمكن إصدار سند 

 مالحظات  

 الحالي.  التوصيلمن خالل هذا الحقل يمكن إدراج أي ملحوظة يراها المستخدم مناسبة لسند 

 تفاصيل التوصيل 
 :، وهي كالتاليمن خالل هذا القسم، يتم إدراج بعض المعلومات المتعلقة بعملية

 سيارة التوصيل  

السيارة التي سيتم توصيل البضاعة من خاللها. يقوم المستخدم من خالل هذا الحقل بإدخال أحد السيارات المعرفة 

 بملف سيارات التوصيل.

 السائق  

 الفني 

 الموظف. يمكن إدخال سائق وفني قام بالخدمة في عملية التوصيل. يمكن إدخال أي من الموظفين الذين تم تعريفهم بملف  

 التوصيل حالة  

مرحلة أو نوع هذا الحقل عبارة عن قائمة. من خالل هذه القائمة، يتم اختيار  

التوصيل حيث يتم اختيار أحد القيم الموجودة بالشكل المقابل. هذه المعلومة 

 هي للمتابعة فقط وليس لها تأثير على كميات األصناف بأي حال.

 كلمة سر العميل 

بإصدار كلمة سر لسند التوصيل الحالي، ولكن ال يتم إدراجها بالحقل "كلمة لتوصيل، يقوم النظام  بمجرد تخزين مستند ا

 السر" الحالي، وإنما يتم االحتفاظ بها في حقل ما بقاعدة البيانات. 

العميل بكلمة السر )عن طريق  تم إنشاء هذا الحقل مثال (، فإذا ما تم توصيل البضاعة يقوم    SMS، حتى يتم إبالغ 

العميل بإخبار السائق بكلمة المرور ليقوم السائق بإدراج هذه الكلمة بالحقل الحالي، ليكون ذلك إثباتا  بأن البضاعة قد  

 تم توصيلها بالفعل عند العميل.

" إال إذا كانت كلمة المرور كلي  زيادة في الحيطة والحذر، يمكن ضبط النظام بحيث ال يتم اختيار الحالة "توصيل

 عنها العميل السابق مطابقة لكلمة المرور التي قام النظام بإصدارها. التي أخبر 

" بتوجيه مستند  يجب تطابق كلمة السر حتى يمكن تعديل الحالة إلى تم التوصيل  الخيار "تعليم  يتم ذلك عن طريق  

 التوصيل.

 

 1مرفق  

 2مرفق  

 الحقل. مكن إرفاق أي مرفقات مناسبة تتعلق بعملية التوصيل من خالل هذا ي

 زر "إضافة مستند حجز"  

 .مستند حجز  أكثر من  من خالل هذا الزر، يمكن إدراج األصناف الخاصة بعدة مستندات حجز، حيث يمكن استحضار
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 عند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بإظهار النافذة التالية: 

. يمكن استخدام هذا الزر  خاصة بهامن خالل الحقل بناء  على، يمكن إدراج أحد سندات الحجز الستحضار األصناف ال

 عدة مرات الستحضار األصناف أكثر من مرة 

 التفاصيل
 توصيلها من خالل هذا المستندمن خالل تفاصيل النافذة، يتم إدراج األصناف التي سيتم 

 الكود  

 الصنف 

 كمية الصنف )قيمة، وحدة(  

باإلضافة للكمية والوحدة الخاصة بكل صنف  المراد توصيلهامن خالل تفاصيل النافذة، يتم إدراج وعرض األصناف 

 مدرج. 

بحسب إعدادات النظام مثل تواريخ الصالحية وكود الشحنة    التوصيلبعرض حقول أخرى بسند  أن النظام يقوم  الحظ  

والمقاس واللون واألبعاد وغير ذلك. يمكن إظهار هذه الحقول أو إخفائها من خالل قائمة إعدادات الخاصة بالشركة.  

 قائمة اإلعدادات بالكتاب الملفات األساسية.  راجع

 

 سعر الوحدة  

 السعر الكلي  

 .سعر وحدة الصنف المقابل والسعر الكلي الخاص بالكمية المدرجة 

 الكمية الجاري توصيلها  

 المتبقي من التحميل 

 تاريخ التوصيل  

 وقت التوصيل  

 سيارة التوصيل  

 السائق  

 الفني 

توصيل لذلك فيمكن أن تكون الكمية )أي على أكثر من نقلة(  يمكن توصيل كمية الصنف المقابل على أكثر من مستند  

كذلك يمكن أن يكون لكل نقلة )تاريخ    . ميل يختلف في كل نقلةالجاري توصيلها هي نصف الكمية مثال  والمتبقي من التح

 رة التوصيل والسائق والفني في كل مرة.ووقت توصيل( متوقع مختلف، كذلك يمكن أن تختلف سيا

 تم النسخ من 

كما سبق وأن ذكرنا أنه يمكن أن يتم استحضار األصناف الخاصة بأكثر من مستند حجز من خالل الزر "إضافة مستند 

المستند  رقم  أو  الحجز  أي رقم مستند  المقابل،  بالسطر  الخاص  المستند  بإظهار  النظام  يقوم  المستند،  برأس  حجز" 

 وجود بالحقل بناء  على )فاتورة المبيعات مثال (. الم
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 توصيلإلغاء  سند
، ومن ثم يمكن  لبعض األصناف التي تم إثبات توصيلها من خالل سند توصيليمكن إلغاء التوصيل    ،التوصيلإلغاء  من خالل سند  

، فيمكن وسند إلغاء التوصيل  تأثير سند التوصيلالتعرف أكثر على حاالت الكميات الموجودة بالمخازن وعرضها بالتقارير من خالل  

هو مستند   أيضا    ولكن هذا المستندها وبعض األصناف األخرى التي تم إلغاء توصيلها  توصيلتم  إظهار بعض كميات الصنف على أنها  

ألصناف بالمخازن. يحتوي تنظيمي متعلق بإدارة األعمال مثل أوامر البيع وطلبات البيع وغير ذلك، ولكن لن يؤثر بحال على كميات ا

 على المعلومات التالية: إلغاء التوصيلسند 

 

 المعلومات األساسية 
 من خالل هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي:

 الكود  

التوصيل. للتعرف إلغاء  مسبقا  والخاصة بسند  التي تم تعريفها  رقم المستند. يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات  

 على دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات األساسية".

 توجيه المستند 

المستخدم باختيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها لسندات  التوصيل حيث يقوم    إلغاء  التوجيه الخاص بمستند

التوصيل. يتحكم التوجيه الخاص بالمستند في الكثير من اإلعدادات الخاصة بالمستند. للتعرف على توجيهات المستندات 

 وكيفية تعريفها، راجع توجيهات المستندات بالكتاب "الملفات األساسية".

 تاريخ التحرير  

 خ الفعلي التاري 

فيه   الذي تم  الفعلي  الحجز والتاريخ  فيه تحرير مستند  الذي تم  يمكن أن يتأخر تاريخ    التوصيل، حيثإلغاء  التاريخ 

 عن التاريخ الفعلي. –أو يتقدم  –التحرير 

 بناء على  

 .بناء  على أحد سندات التوصيلالتوصيل إلغاء يمكن إصدار سند بالطبع 
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 حالة التوصيل  

التوصيل حيث   حالةهذا الحقل عبارة عن قائمة. من خالل هذه القائمة، يتم اختيار  

يتم اختيار أحد القيم الموجودة بالشكل المقابل. هذه المعلومة هي للمتابعة فقط وليس  

 لها تأثير على كميات األصناف بأي حال. 

 مالحظات  

 التوصيل الحالي. إلغاء ناسبة لسند يمكن إدراج أي ملحوظة يراها المستخدم م ،من خالل هذا الحقل

 التفاصيل
 من خالل تفاصيل النافذة، يتم إدراج األصناف التي سيتم توصيلها من خالل هذا المستند

 الكود  

 الصنف 

 كمية الصنف )قيمة، وحدة(  

بكل    توصيلها باإلضافة للكمية والوحدة الخاصة  إلغاء  من خالل تفاصيل النافذة، يتم إدراج وعرض األصناف المراد

 صنف مدرج. 

 

 الكمية الملغاة 

 .الكمية التي سيتم إلغاءها من كمية التوصيل

 المخزن 

 الموقع 

 المخزن والموقع الخاصين بكمية الصنف الملغاة. 
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 التحميل  سند
ومن   ،توصيلها، كما يمكن تحميل األصناف قبل  تحميل بعض األصناف ويمكن توصيلها بعد ذلكتم إثبات  ي ،  التحميلمن خالل سند  

 حيث تظهر بعض األصناف على أنه قد تم تحميلهاثم يمكن التعرف أكثر على حاالت الكميات الموجودة بالمخازن وعرضها بالتقارير  

يؤثر بحال على كميات    والولكن هذا المستند أيضا  هو مستند تنظيمي متعلق بإدارة األعمال مثل أوامر البيع وطلبات البيع وغير ذلك،  

 على المعلومات التالية:  التحميلناف بالمخازن. يحتوي سند  األص

 

 المعلومات األساسية 
 من خالل هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي:

 الكود  

. للتعرف على  التحميلمسبقا  والخاصة بسند التي تم تعريفها  رقم المستند. يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات 

 دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات األساسية".

 توجيه المستند 

.  التحميلتيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها لسندات  حيث يقوم المستخدم باخ   التحميلالتوجيه الخاص بمستند  

يتحكم التوجيه الخاص بالمستند في الكثير من اإلعدادات الخاصة بالمستند. للتعرف على توجيهات المستندات وكيفية  

 تعريفها، راجع توجيهات المستندات بالكتاب "الملفات األساسية".

 تاريخ التحرير  

 التاريخ الفعلي  

، حيث يمكن أن يتأخر تاريخ  تحميل األصنافوالتاريخ الفعلي الذي تم فيه    التحميلالتاريخ الذي تم فيه تحرير مستند  

 عن التاريخ الفعلي. –أو يتقدم  –التحرير 

 بناء على  

 على أحد سندات التوصيل. يسمح النظام بإصدار سند التحميل 

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 162 

 

 

 حالة التوصيل  

التوصيل حيث حالة  ل هذه القائمة، يتم اختيار  هذا الحقل عبارة عن قائمة. من خال

. هذه المعلومة هي  مثل "تم التحميل"  يتم اختيار أحد القيم الموجودة بالشكل المقابل

 للمتابعة فقط وليس لها تأثير على كميات األصناف بأي حال.

 مالحظات  

 الحالي.  ميلالتحمن خالل هذا الحقل يمكن إدراج أي ملحوظة يراها المستخدم مناسبة لسند 

 التفاصيل
 من خالل هذا المستند تحميلهامن خالل تفاصيل النافذة، يتم إدراج األصناف التي سيتم 

 الكود  

 الصنف 

 كمية الصنف )قيمة، وحدة(  

باإلضافة للكمية والوحدة الخاصة بكل صنف   تحميلهامن خالل تفاصيل النافذة، يتم إدراج وعرض األصناف المراد  

 مدرج. 

 الموقع 

 مخزن التحميل  

 .المقابل الذي تم تحميلهالمخزن والموقع الخاصين بكمية الصنف 
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 مفاهيم أساسية – نظام الجودة 
دام نظام الجودة من  يدعم نما نظاما  خاصا  بالجودة للتحقق من جودة األصناف الواردة إلى المخازن أو المنصرفة منها. يمكن استخ

خالل نظام إدارة التوزيع للتحقق من جودة األصناف، كما يمكن استخدامها من خالل نظام التصنيع وذلك للتحقق من جودة األصناف  

 المصنعة.

  الجودة بنظام نماسوفت آليات
 :تبع جودة األصناف وهما كالتاليتفر النظام آليتين لوي

   يتم    .السندات يتم التأكد من أن األصناف )أو المنتجات( مطابقة للمواصفات القياسيةمن خالل هذه  :  فحص الجودةسندات

 ذلك في العادة من خالل خبراء أو مهندسين متخصصين للتأكد من أن األصناف مطابقة للمواصفات المطلوبة.

 أي دة السابقة قد تمت بالفعلالتحقق من الجومن خالل هذه المستندات يتم التأكد من أن عملية    :سندات التأكد من الجودة ،

 التأكد من أن عملية فحص الجودة قد حدثت بالفعل أم ال.

 قسم الجودة بقائمة المخزون 
 يحتوي قسم الجودة على الملفات والمستندات التالية:

 تصنيف سؤال 

 قوائم تحقق الجودة 

 طلب فحص جودة 

  سندات فحص الجودة 

 طلبات تأكيد الجودة 

   سندات تأكيد الجودة 

 الدورة الخاصة بعملية الجودة  
 تأخذ عمليات الجودة بنظام نما الدورة التالية:

 بتأكيد الجودة. تسجيل أسئلة الجودة بالملف "تصنيف سؤال"، سواء أسئلة تتعلق بالتحقق من الجودة أو أسئلة تتعلق 

 ئلة الخاصة بالجودة وذلك بغرض استحضارها دفعة واحدة والمكونة من عدد من األس يمكن إنشاء قوائم للتحقق من الجودة

 بسندات الجودة ومن ثم إدراج اإلجابة الخاصة بكل سؤال. 

   األسئلة التي   إدراج  تي ينبغي اإلجابة عليها. يمكناإلجابة على أسئلة فحص الجودة ال"فحص الجودة"  يتم من خالل مستند

جابة على األسئلة الخاصة بها. يمكن لإل  من الجودة ار أحد قوائم التحققأو استحضيدويا   تم تعريفها بملف "تصنيف سؤال"  

 إصدار طلب فحص جودة كخطوة مبدئية ليتم إصدار مستند فحص الجودة بناء  عليه.

   يتم من خالل مستند "تأكيد جودة" اإلجابة على أسئلة تأكيد الجودة التي ينبغي اإلجابة عليها. يمكن إدراج األسئلة التي تم

لإلجابة على األسئلة الخاصة بها. يمكن إصدار  الجوبة  استحضار أحد قوائم تأكيد    أو  يدويا  ريفها بملف "تصنيف سؤال"  تع

 طلب تأكيد جودة كخطوة مبدئية ليتم إصدار مستند تأكيد الجودة بناء  عليه. 
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 نافذة تصنيف سؤال 
 بالتحقق من الجودة أو تلك المتعلقة بالتحقق من الجودة.  األسئلة سواء المتعلقةمن خالل نافذة تصنيف سؤال، يمكن تعريف أي عدد من  

 الحقول األساسية والمتمثلة في كود السؤال والمجموعة واالسمين العربي واإلنجليزي، كما بالشكل التالي.نافذة تصنيف حتوي ت

العربي االسم  ففي  واإلنجليزي،  العربي  باالسمين  السؤال  صيغة  إدخال  مطابقة   يتم  القماشة  "هل  السؤال  إدراج  يمكن  مثال  

وأحد األسئلة األخرى )هل اللون غير باهت( وغير   (،ال  نعم،للمواصفات" كأحد األسئلة ليتم اإلجابة عنها بعد ذلك بأحد القيمتين )

 جابة عليها برقم. يمكن أيضا  إدراج أسئلة نصية تكون اإلجابة عليها بنص، كما يمكن إدراج اسئلة رقمية لتكون اإل ذلك.
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 قائمة فحص الجودة
يتم   .يمكن تعريف قائمة تتضمن أسئلة إما خاصة بفحص الجودة أو خاصة بتأكيد الجودة كما سنرى  ،قائمة فحص الجودةمن خالل  

الجودة وتأكيد  الجودة  التحقق من  مثل طلبات وسندات  الجودة  بمستندات  ذلك  بعد  القائمة  هذه  التح  استدعاء  سند  على يحتوي  ميل 

 المعلومات التالية:

 

 المعلومات األساسية 
بقائمة التحقق والمتمثلة في الكود والمجموعة واالسمين العربي واإلنجليزي هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة    خاللمن  

 باإلضافة إلى الحقل التالي:  الخاصين بالقائمة

 النوع 

 تحوي الخيارين التاليين: لتحديد نوع القائمة الحالية حيث 

 فحص الستخدامها بمستندات فحص الجودة . 

 .تأكيد الستخدامها بمستندات تأكيد الجودة 

 البنود
األسئلة  من  عدد  أي  إدراج  يمكن  سؤال".  "تصنيف  بملف  مسبقا   تعريفها  تم  التي  األسئلة  إدراج  يتم  التفاصيل،  هذه  خالل  من 

 بمستندات الجودة. تحتوي هذه التفاصيل على الحقول التالية: الستحضارهم فيما بعد دفعة واحدة 

 تصنيف السؤال 

 السؤال 

من خالل هذين الحقلين يمكن إدراج السؤال المناسب الخاصة بالجودة، حيث يمكن من خالل الحقل األول "تصنيف 

مكن من خالل الحقل  السؤال" استحضار أحد تصنيفات األسئلة التي سبق وتم تعريفها بملف "تصنيف سؤال"، كما ي

 "السؤال" إدراج السؤال المطلوب يدويا . 
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 نوع اإلجابة 

 هذا الحقل عبارة عن قائمة، يتم من خاللها تحديد نوع السؤال المدرج، والذي يأخذ أحد الخيارات التالية:

 :الخيارات" إلدخال الخيارات التي يمكن عند اختيار هذا الخيار، يقوم النظام بتفعيل الحقل التالي    اختيار من متعدد"

 ، كأن تكون اإلجابة بأحد القيميتين )نعم، ال(. االختيار بينها عند اإلجابة على هذا السؤال بمستندات الجودة

 أي أن هذا السؤال من أسئلة الجودة خاص بإدخال تاريخ محدد عند اإلجابة عليه بمستندات الجودة. :تاريخ 

 ى هذا ستكون بإدخال رقم أي أن اإلجابة عل :رقم 

 ستكون بإدخال متوسط محدد.  بمستندات الجودة أي أن اإلجابة على هذا السؤال :متوسط 

 أي أن اإلجابة على هذا السؤال بمستندات الجودة ستكون بإدراج نسبة مئوية محددة. :نسبة 

 أي أن اإلجابة على هذا السؤال ستكون بإدراج نص محدد :نص 

 الخيارات  

 اختيار نوع اإلجابة بالحقل السابق هي "اختيار من متعدد". سيكون متاحا  فقط عند هذا الخيار 

كمثال على ذلك تكون الخيارات    (,فاصلة باللغة اإلنجليزية بين الخيارات المدرجة وهي )يتم إدخال الخيارات بوضع  

 ( نعم, ال)بالشكل 

 عدد(  عامل،)  أقل عدد مقبول 

 )عامل، عدد(  أكبر عدد مقبول 

ع اإلجابة )رقم أو متوسط( حيث يمكن من خالل هذه الحقول  هذه الحقول لن تكون متاحة للمستخدم إال إذا تم اختيار نو

 تحديد المدى المقبول للرقم المدخل والذي لن يقبل النظام بأقل أو أكثر منه.

 النتيجة االفتراضية 

لى المستخدم بحيث تكون القيمة التلقائية بسند الجودة للسؤال المقابل يمكن إدراج قيمة افتراضية بهذا الحقل تيسيرا  ع

 كأن تكون هذه القيمة هي )نعم( ويمكن للمستخدم تغييرها عند الحاجة. 

 المواصفات الفنية  

 من خالل هذا الحقل يمكن إدراج أي نص يعبر عن المواصفات الفنية للسؤال المقابل. 
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 األصناف المرتبطة  –قائمة فحص الجودة 
"قائمة فحص الحقل  من خالل هذه الصفحة يقوم النظام بعرض األصناف التي تم ربطها بقائمة فحص الجودة الحالية، وذلك من خالل  

 بالقائمة الحالية. بصفحة اإلعدادات بملف الصنف. في الصورة التالية، يقوم النظام بعرض جميع األصناف التي تم ربطها الجودة" 

 

 

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 168 

 

 مستند فحص الجودة
تسجيل نتيجة فحص جودة األصناف )أو المنتجات عند استخدام المستند مع موديول التصنيع(. حيث يتم  يتم    ،مستند الفحصمن خالل  

ل "بناء على"  استحضار أحد قوائم فحص الجودة، وأيضا  استحضار األصناف )أو المنتجات( من أحد مستندات النظام من خالل الحق

ل صنف )أو منتج( األسئلة الخاصة بقائمة الفحص المذكورة برأس مستند كليقوم النظام بسرد أصناف المستند بتفاصيل النافذة وأمام 

 على المعلومات التالية:  فحص الجودةند ت سم. يحتوي الفحص

 

 المعلومات األساسية 
 هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي: خاللمن 

 الكود  

. للتعرف فحص الجودةمسبقا  والخاصة بسند  التي تم تعريفها  رقم المستند. يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات  

 ات األساسية".على دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملف

 دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات األساسية".

 قائمة فحص الجودة  

، وذلك ليتم  من خالل هذا الحقل، يمكن اختيار أحد قوائم الفحص التي تم تعريفها مسبقا  بملف "قائمة تحقق جودة"

 القائمة بمستند الفحص الحالي. راجع نافذة "قائمة تحقق جودة" بهذا الكتاب. استخدام أسئلة الجودة الخاصة بهذه 
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 ، وحقل مجاور لهبناء على 

على أحد المستندات الموضحة    بناء    بإصدار مستند فحص الجودة  يسمح النظام

وهي أحد مستندات المخزون أو التصنيع كما هو موضح    –  بالصورة المقابلة

المستند   اإدراج أحد هذه المستندات، يقوم النظام بسرد أصناف هذ  بمجرد  –

الخاصة بكل صنف وهي  الفحص باإلضافة إلدراج األسئلة  بتفاصيل مستند 

المدرجة   فحص  األسئلة  "قائمة  بالحقب  اختيارها  تم  التي  الفحص  بقائمة 

 الجودة". 

 إنتاجأمر  

أمر اإلنتاج، وذلك إذا تم استخدام أحد سندات موديول التصنيع مثل "تسليم منتج مثال " فالمفترض أن يقوم النظام عند 

 ذلك بإدراج أمر اإلنتاج الخاص بمستند التصنيع بهذا الحقل.

تم ربطها بقائمة فحص   عند إدراج أمر إنتاج محدد، يقوم النظام بإدراج جميع األصناف الموجودة بأمر اإلنتاج والتي

 جودة محددة.

 م. العملية 

 .يمكن إدراج أحد العمليات المعرفة بأمر اإلنتاج، ليتم تحديد الجودة لألصناف الخاصة بهذه العملية

 مهندس الجودة  

النظام بإدراج هذا   من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج أحد مهندسي الجودة الذين تم تعريفهم بملف الموظفين. سيقوم 

مهندس كمهندس تلقائي بتفاصيل المستند عند حفظ المستند ويمكن للمستخدم إدراج مهندسين مختلفين بسطور مستند ال

 الجودة.

 مرفق 

" والتي تم استخدامها للتحقق من Check Listكمستند قائمة اختبار محددة "يمكن إدراج أي من المرفقات المناسبة  

 جودة األصناف.

 طلب فحص جودة  

ستند فحص الجودة الحالي بناء  على مستند "طلب فحص جودة". من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج أحد  يمكن إصدار م

 بتفاصيل مستند "فحص الجودة"  الخاصة بهذا الطلب البياناتطلبات فحص الجودة، ليقوم النظام بإدراج جميع 

 مالحظات  

 .التحقق من الجودة الحالييمكن إدراج أي ملحوظة يراها المستخدم مناسبة لسند  ،من خالل هذا الحقل

 التفاصيل
 .من خالل هذا المستند فحص جودتهامن خالل تفاصيل النافذة، يتم إدراج األصناف التي سيتم 

 م. العملية 

 مصنعة مرتبطة بأمر إنتاج محدد.مسلسل العملية، وذلك عند إصدار مستند فحص الجودة ألصناف 

 الكود  

 الصنف 

 .كود واسم الصنف الذي تم إدراجه
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 تصنيف سؤال 

 السؤال 

 يقوم النظام بإدراج تصنيفات األسئلة واألسئلة التي تم تعريفها بقائمة التحقق المستخدمة.هذين الحقلين، من خالل 

 ابة )نص، تاريخ، رقم( اإلج 

من خالل هذه الثالثة حقول، يتم إدراج اإلجابة الخاصة بالسؤال المقابل وفقا  لنوع السؤال كما تم تعريفه بملف "قائمة 

  الحقل "نوع اإلجابة" بنافذة "قائمة تحقق جودة".تحقق الجودة". راجع 

 مرجع 

أساسها تقييم جودة الصنف المقابل على غرار األيزو مثال .   من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج أحد المراجع التي تم على

 " كأحد المراجع الخاصة بصناعة األدوية. USP38فمثال  يمكن إدخال القيمة "

 المرفوض(  المقبول،القرار األخير ) 

. يقوم النظام بإدراج من خالل هذا الحقل، يتم تحديد الكمية المقبولة والكمية المرفوضة من الصنف )أو المنتج( المقابل

كمية الصنف كاملة بالحقل "المقبول" على أساس أن كل الكمية سيتم قبولها كقيمة تلقائية، ويمكن للمستخدم إنقاص هذه 

ليقوم النظام بطرحة من الكمية االجمالية  الكمية ليقوم النظام بإدراج الباقي كفمية مرفوضة، أو إدراج كمية مرفوضة  

 ل "المقبول".وإدراج الباقي بالحق

 فحص النتائج  

من خالل هذا الحقل، يتم اختيار أحد القيم الثالثة )مقبول، مرفوض، غير مطبق( للتعبير عن قبول أو رفض جودة  

 الصنف المقابل. 

 ملحوظة 

هذا الحقل، يمكن إدراج أي ملحوظة نصية تتعلق بالصنف المقابل كأن تكون شروط الموافقة مثال  إذا كانت   من خالل

 افقة هي موافقة مشروطة. المو

 المواصفات الفنية  

من خالل هذا الحقل، يمكن للمهندس أو المتخصص المطلوب منه تقييم جودة الصنف المقابل إدراج نص يعبر عن 

 المواصفات الفنية الخاصة بالصنف المقابل.

 مهندس الجودة  

 مهندس الجودة الذي قام بفحص جودة الصنف المقابل. 

 موافقة مشروطة  

لتعليم الموافقة المذكورة بهذا السطر على أنها "موافقة مشروطة" بشروط محددة،  هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار  

 يمكن تحديدها بالحقلين السابقين )ملحوظة، المواصفات الفنية(.
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 أزرار النافذة 
فحو على  تمبناء   التي  الجودة  المقبولة صات  األصناف  لنقل  تحويل  سندات  إصدار  يمكن  الحالي،  الفحص  مستند  أصناف  على  ت 

 والمرفوضة بالمخزن الخاص بكل منهم. 

 المقبولة إنشاء طلب تحويل مخزني للكميات 

ليتم تحويلها إلى أحد    بالمستندالمقبولة  من خالل هذا الزر، سيقوم النظام بفتح مستند "طلب تحويل مخزني" بالكميات  

 المخازن. 

 إنشاء طلب تحويل مخزني للكميات المرفوضة 

من خالل هذا الزر، سيقوم النظام بفتح مستند "طلب تحويل مخزني" بالكميات المرفوضة بالمستند ليتم تحويلها إلى 

 أحد المخازن. 
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 مثال لبعض أسئلة الجودة وإدخال اإلجابات الخاصة بها
( برأس 1053،  1051،  1050لتالية، تم إدراج أحد المستندات "مستند التوريد المخزني" والذي يحتوي على األصناف )بالصورة ا

)هل كان المنتج جيد، ما نوع المادة، ما هي درجة جودة المادة(    المستند، كما تم ربط المستند بقائمة تحقق والتي تحتوي األسئلة التالية

قا إدراج  بمجرد  النظام  الثالثة فقام  األصناف  بإدراج  على"،  "بناء  بالحقل  التوريد  وسند  جودة"  فحص  "قائمة  بالحقل  الجودة  ئمة 

الموجودة بسند التوريد مع ثالثة أسطر )خاصة بالجودة( لكل صنف، كما بالصورة التالية. قام المستخدم بالصورة بإدراج قيمة نصية 

 رجة. على مستوى كل صنف من األصناف المد ن وقيمة رقمية للسؤال الثالث وذلكيللسؤالين األول

 18بالحقل "القرار األخير" )المقبول، المرفوض( تم إدخال الكمية المقبولة والمرفوضة على مستوى كل صنف فتم مثال  تحديد كمية 

الثالث(   مرفوضة للصنف  42مقبولة،    18مرفوضة( للصنف الثاني، )  6مقبولة،    34مرفوضة للصنف األول. و )  2مقبولة وكمية  

 أنظر الصورة.

 تم أيضا  قبول الصنف األول والثاني، ورفض الصنف الثالث 
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 طلب فحص الجودة
. طلب فحص الجودة، يمكن إصدار مستند طلب فحص جودة كخطوة أولية ليتم إصدار مستند "فحص جودة" بناء  عليه من خالل سند  

البيانات   للتعرف على يحتوي مستند "طلب الفحص" على نفس  الموجودة بمستند "فحص الجودة". راجع مستند "فحص الجودة" 

 مستند "طلب الفحص".
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 الصفحة الرئيسية  –سند تأكيد جودة 
يتم من خالل سند   تأكيد جودة(، حيث  النوع  لقائمة فحص جودة محددة )من  تأكيد جودة األصناف وفقا   يتم إصدار  الجودة،  تأكيد 

الجودة وأيضا  أحد المستندات الجاري تأكيد الجودة الخاصة بأصنافها. يحتوي مستند تأكيد الجودة على   استحضار أحد قوائم فحص

نفس البيانات ويعمل بنفس طريقة العمل الخاصة بمستند فحص الجودة السابق. للتعرف على أي من تفاصيل هذا المستند. راجع مستند 

 "فحص الجودة". 

 

 

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 175 

 

 طلب تأكيد جودة
جودة" بناء  عليه هو مشابه تماما  لمستندات الجودة السابقة. راجع طلب تأكيد الجودة والذي يمكن إصدار مستند "تأكيد    دمستنأيضا   

 مستند "فحص الجودة" للتعرف على حقول وطريقة عمل مستند "طلب تأكيد جودة". 
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 عداداتقسم اإل
الخاصة بالقياس والوحدات وعالقات األصناف من خالل قسم اإلعدادات، يتم ضبط إعدادات الصنف  

باإلضافة لإلعدادات العامة الخاصة بأنظمة إدارة التوزيع )المخزون، المبيعات، المشتريات، االعتمادات 

 . أنظر الصورة المقابلة. Supply Chain)، وهي ما تسمى بإعدادات )السبالي تشين  المستندية(
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 وحدة القياس  
   . بتعريف عدد ال نهائي من وحدات األصناف. راجع الفقرة "وحدات الصنف" بالمفاهيم األساسية الخاصة بهذا الكتابيسمح النظام  

 من خالل ملف وحدة القياس، يتم إدخال المعلومات التالية:

 

 المعلومات األساسية 
المجموعة واالسمين العربي واإلنجليزي  يمكن تحديد المواصفات األساسية الخاصة بهذا الملف مثل الكود و  ،من خالل هذا القسم

 باإلضافة للحقلين التاليين:

 عدد خانات الكسر  

يتم تحديد عدد الخانات المسموح بها للوحدة، فمثال  إذا كانت الوحدة هي المتر وكان عدد خانات   ،من خالل هذا الحقل

ولكن ال يمكن   (24.68م يمكن إدخال )عشريين لوحدة المتر، ومن ث  رقمين" فلن يسمح النظام بأكثر من  2الكسر هو "

 مثال  ألنه غير مسموح بأكثر من رقمين بعد العالمة العشرية. (24.681إدخال القيمة )

 Quantity Pattern in Reports 

 . القيم الخاصة بهذه الوحدة وذلك عند عرضها بالتقارير( Format)من خالل هذا الحقل، يتم تحديد صيغة 
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 التحويالت جدول 
 لجدول، يتم تعريف طرق التحويل بين هذه الوحدة والوحدات المختلفة كالتالي: من خالل هذا ا

 س من هذه الوحدة  

 يساوي ص من  

 الوحدة  

 لتوضيح ذلك، حينما تكون الوحدة المعرفة بالسجل الحالي هي الكيلو جرام مثال ، يمكن إدخال القيم كالتالي: 

 1 س من هذه الوحدة =

 1000 يساوي ص من =

 جرام الوحدة =

 . جرام 1000يكون قد تم تعريف الكيلو جرام )وحدة السجل الحالي( على أنه يساوي وبذلك 

 معامل التحويل بين الوحدات الذي يتعامل معه النظام يكون باألولوية التالية:المفترض أن الحظ أن 

 لوحدات بملف الصنف الرئيسي.راجع صفحة ا  معامل التحويل المعرف بملف الصنف الرئيسي. -1

 معامل التحويل المعرف بملف مجموعة الوحدات.  -2

 معامل التحويل المعرف بهذا الملف )وحدة قياس(.  -3
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 مجموعة وحدات
   . يسمح النظام بتعريف عدد ال نهائي من وحدات األصناف. راجع الفقرة "وحدات الصنف" بالمفاهيم األساسية الخاصة بهذا الكتاب

بحيث يتم   ،جرام( مثال    كيلو،  طن،يمكن تعريف مجموعة وحدات مرتبطة ببعضها البعض مثل )  ،خالل ملف "مجموعة وحدات"من  

 يتم إدخال المعلومات التالية:  .استحضارها جميعا  بملف الصنف لتعريف وحدات الصنف المختلفة

 

 المعلومات األساسية 
 .اسية الخاصة بهذا الملف مثل الكود والمجموعة واالسمين العربي واإلنجليزييمكن تحديد المواصفات األس ،من خالل هذا القسم

 الوحدات
من خالل هذا الجدول، يتم إدراج جميع الوحدات المراد تعريفها بمجموعة الوحدات الحالية، مثل )طن، كيلو، جرام( أو )متر، سم(  

 وغير ذلك.

 جدول التحويالت 
 طرق التحويل بين وحدات المجموعة الحالية: من خالل هذا الجدول، يتم تعريف 

 س من 

 الوحدة  

 يساوي ص من  

 الوحدة  

 لتوضيح ذلك، حينما تكون الوحدة المعرفة بالسجل الحالي هي الكيلو جرام مثال ، يمكن إدخال القيم كالتالي: 

 جرام الوحدة =، 1000 يساوي ص من =كيلو جرام،  الوحدة =، 1 س من =

 جرام.  1000الكيلو جرام )وحدة السجل الحالي( على أنه يساوي يكون قد تم تعريف وبذلك 

 معامل التحويل بين الوحدات الذي يتعامل معه النظام يكون باألولوية التالية:المفترض أن الحظ أن 

 معامل التحويل المعرف بملف الصنف الرئيسي. راجع صفحة الوحدات بملف الصنف الرئيسي. -4

 موعة الوحدات. معامل التحويل المعرف بملف مج -5

 معامل التحويل المعرف بهذا الملف )وحدة قياس(.  -6
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 الوحدات
من خالل هذا القسم يتم تعريف الوحدات االفتراضية التي ستظهر للصنف تلقائيا  بمجرد إدراج هذه المجموعة بملف الصنف، حيث 

اظرة لها بملف الصنف كقيم افتراضية، ويمكن للمستخدم الوحدات المحددة بالحقول التالية تلقائيا  بالحقول المنبإدراج  سيقوم النظام  

 . تغييرها بالطبع

 )األصغر(  الوحدة األساسية 

 1وحدة التقارير  

 2وحدة التقارير  

 وحدة الشراء  

 وحدة البيع  

 . يتم تعريف الوحدات االفتراضية اآلتية تلقائيا  لتظهر بملف الصنف عند استخدام هذه المجموعة

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 181 

 

 تحويل وحدات 
النافذة لالطالع فقط وال يمكن التعديل فيها، يقوم النظام من خاللها بعرض التحويالت الخاصة بالوحدات المختلفة. أنظر الصورة هذه  

 التالية. 

 
كما هو واضح، يقوم النظام بإظهار الوحدة مع جميع التحويالت الخاصة بها، حيث يعرض النظام في هذا المثال التحويالت الخاصة  

 بالسنتيمتر أو بالمليمتر.  بالمتر، سواء
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 إعدادات الصنف
 من خالل ملف إعدادات الصنف، يسمح النظام بتحديد بعض اإلعدادات على مستوى كل صنف.

 

 المعلومات األساسية 
العربي   الكود والمجموعة واالسمين  الملف مثل  بهذا  الخاصة  األساسية  المواصفات  القسم يمكن تحديد  واإلنجليزي  من خالل هذا 

 باإلضافة إلى الخيار التالي: 

 خصم المحجوز من المتاح للبيع  

الكمية   الكمية المحجوزة من األصناف التي تنتمي لهذا اإلعداد من  النظام بخصم  عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم 

تم حجز كمية تساوي ثم  ،  1000المتاحة للبيع، بمعنى أنه إذا كانت الكمية المتاحة للصنف المنتمي لهذا اإلعداد هي  

( من هذا الصنف عن طريق بعض المستندات )مثل أوامر البيع أو أي مستندات تم ضبطها بحيث تقوم بحجز 300)

( 300  –  1000، فعند تعليم هذا الخيار سوف تكون الكمية المتوفرة للبيع من هذا الصنف هي )الكميات المدرجة بها(

 =700. 

( بغض  1000يار فسوف تكون الكمية المتاحة للبيع لهذا صنف ينتمي لهذا اإلعداد هي )أما إذا لم يتم تعليم هذا الخ

 النظر عن الكميات المحجوزة له عبر مستندات نما. 
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 ناف القيم االفتراضية لألص
باستحضارها آليا  بملف الصنف  القيم االفتراضية لألصناف التي تنتمي لهذا القسم، والتي يقوم النظام  يمكن تحديد    ،من خالل هذا القسم

 . يحتوي هذا القسم على الحقول التالية: . راجع حقل "اإلعدادات" بملف الصنفبمجرد استخدام هذا اإلعداد بملف الصنف

 له شحنات  

 له تاريخ صالحية 

 يوضع بصناديق  

 يمكن شراؤه 

 يمكن بيعه 

 يمكن تصنيعه 

 مرتجع 

 مقاسات له  

 له ألوان 

 له إصدارات 

 النوع 

 استبدالهيمكن  

بمجرد  الصنف  بملف  باستحضارها  أيضا   النظام  يقوم  حيث  الصنف  بملف  أيضا   تحديدها  يتم  الخيارات  هذه  جميع 

 استخدام هذا اإلعداد. لمزيد من المعلومات عن هذه الحقول، راجع هذه الحقول بملف الصنف. 

 إعدادات اإلصدار 
 بإصدارات األصناف التي تنتمي لإلعداد الحالي، وهي كالتالي:  بعض اإلعدادات المتعلقةمن خالل هذا القسم، يتم تحديد 

 السياسة في السحب 

من خالل هذه القائمة، يتم تحديد السياسة المتبعة مع إصدارات األصناف التي تنتمي لهذا اإلعداد مع مستندات السحب 

التحويل(. تحتوي هذه القائمة  مثل مستندات الصرف والمبيعات و  )المستندات التي تقوم بصرف األصناف من المخازن

 على الخيارات التالية: 

  :أي أن النظام سيقوم بإلزام المستخدم بتحديد إصدار الصنف بمستندات السحب )الصرف(.إجباري 

 :أي أن المستخدم سيكون مخيرا  بإدراج إصدار الصنف أو عدم إدراجه بمستندات السحب )الصرف(.  اختياري 

 :يسمح للمستخدم بإدراج إصدار الصنف بمستندات السحب )الصرف(.أي أن النظام لن  ممنوع 

 السياسة في االستالم 

من خالل هذه القائمة، يتم تحديد السياسة المتبعة مع إصدارات األصناف التي تنتمي لهذا اإلعداد مع مستندات االستالم  

المشتريات والتحويل(. تحتوي هذه القائمة )المستندات التي تقوم بتوريد األصناف إلى المخازن مثل مستندات التوريد و

 على الخيارات التالية: 

  :أي أن النظام سيقوم بإلزام المستخدم بتحديد إصدار الصنف بمستندات االستالم )التوريد(.إجباري 

 :التوريد(.أي أن المستخدم سيكون مخيرا  بإدراج إصدار الصنف أو عدم إدراجه بمستندات االستالم  اختياري( 

 :أي أن النظام لن يسمح للمستخدم بإدراج إصدار الصنف بمستندات االستالم )التوريد(.  ممنوع 

 الكميات متابعة 

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بمتابعة الكميات الخاصة بكل إصدار من إصدارات الصنف، بحيث يمكن تتبع كمية 

 كل إصدار للصنف على حدة. 
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 يف متابعة التكال 

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بمتابعة التكاليف الخاصة بكل إصدار من إصدارات الصنف، بحيث يمكن تتبع  

 تكلفة كل إصدار للصنف على حدة.

 إعدادات المقاس

 إعدادات اللون 

 إعدادات الشحنة

 إعدادات األبعاد 

 إعدادات السيريال 

 إعدادات التعبئة 
بها لألصناف المنتمية لإلعداد الحالي، فمثال  يمكن تحديد سياسة السحب )الصرف( يد إعدادات خاصة  من خالل هذه األقسام يمكن تحد

ممنوع( اختياري،  )إجباري،  الصنف  )التوريد( أللوان  االستالم  ممنوع(، وسياسة  اختياري،  )إجباري،  الصنف  باإلضافة   أللوان 

 ألوان الصنف.  إلمكانية متابعة الكميات والتكاليف على مستوى كل لون من

 ظرها بالقسم إعدادات اإلصدار. للتعرف تفصيلياً على حقول هذه األقسام، راجع ما ينا
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 عالقات أصناف
من خالل هذا الملف يمكن إنشاء عالقة بين صنف وآخر أو بين صنف ومجموعة أصناف محددة كأن يتم تعريف صنف كإكسسوار 

تصنيف أو ...الخ. للتعرف على مبدأ عالقات األصناف في نظام نما، راجع الفقرة "عالقات لصنف آخر أو ألي صنف منتمي لفئة أو  

 األصناف" في المفاهيم األساسية الخاصة بهذا الكتاب.

 

 المعلومات األساسية 
العربي واإل  الكود والمجموعة واالسمين  الملف مثل  بهذا  الخاصة  األساسية  المواصفات  القسم يمكن تحديد  نجليزي  من خالل هذا 

 : ةالتالي الحقولباإلضافة إلى 

 من تاريخ 

 إلى تاريخ 

لتقييد العالقات المذكورة بسجل عالقات األصناف الحالية بفترة محددة، بحيث ال تعمل هذه العالقة قبل أو بعد هذه  

 الفترة.

 األولوية 

يتحتم تحديد أولوية   ، في أكثر من سجل، ومن ثمقد يتم تعريف عالقة بين صنف )أو مجموعة أصناف( وصنف آخر

 . (2أعلى من األولوية  1بكل سجل ليقوم النظام باختيار العالقة المذكورة باألولوية األعلى. )الحظ أن األولوية 
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 إيقاف التخفيضات األخرى  

اعتبار تعتبر العالقات أحد أنواع العروض، فعلى سبيل المثال عند تعريف صنف على أنه إكسسوار لصنف آخر، يمكن  

صنف اإلكسسوار هذا عرضا  للصنف األول. من خالل هذا الخيار سيقوم النظام عند تطبيق العالقة المذكورة بعدم 

عند تعريف صنف كإكسسوار لصنف آخر بهذا السجل بملف   ،ثالتطبيق أي عرض أو عالقة أخرى. فعلى سبيل الم

ض أو عالقات أخرى د المستندات فلن يتم تطبيق أي عروقام النظام بتطبيق هذه العالقة بأح  فإذا األصناف،عالقات  

 على نفس السطر. 

(، وفي نفس B)الصنف   على أنه له صنف اخر إكسسوار  A)أحد األصناف )الصنف    تم تعريفلتوضيح ذلك، إذا  

الصنف   )الصنف    (A)الوقت كان هذا  آخر مجاني  فسوف تكون هناك    ،بملف عروض األصناف  C)عليه صنف 

 لتالية:االحتماالت ا

   أقل في رقم األولوية( كانت أولوية العالقة أعلى من أولوية العرضإذا( 

o التخفيضات األخرى )إيقاف  الخيار  تعليم  العالقة  عند  الصنف  (بملف  إدراج  بأحد    (A)، بمجرد 

( بالسطر التالي كصنف إكسسوار، بينما لن يتم Bفواتير المبيعات، يقوم النظام بإدراج الصنف )

 ( كصنف مجاني.Cالصنف )إدراج 

o   إيقاف التخفيضات األخرى  عدمعند( (، بمجرد إدراج الصنف )بملف العالقة  تعليم الخيارA بأحد )

وسيقوم بعد  ( بالسطر التالي كصنف إكسسوار،  Bفواتير المبيعات، يقوم النظام بإدراج الصنف )

 ( كصنف مجاني. Cالصنف ) ذلك بإدراج

  أكبر في رقم األولوية(من أولوية العرض  أقلكانت أولوية العالقة إذا( 

o   التخفيضات األخرىعند )إيقاف  الخيار  )  بمجرد  (العرضبملف    تعليم  الصنف  بأحد Aإدراج   )

( الصنف  بإدراج  النظام  يقوم  المبيعات،  التالي كصنف  Cفواتير  بالسطر  يتم  مجاني(  لن  بينما   ،

 .اكسسوار( كصنف Bإدراج الصنف )

o   بمجرد  (العرضبملف    تعليم الخيار )إيقاف التخفيضات األخرى  عدمعند  ( إدراج الصنفA  بأحد )

وسيقوم أيضا  ،  مجاني( بالسطر التالي كصنف  Cفواتير المبيعات، يقوم النظام بإدراج الصنف )

 .اكسسوار( كصنف Bإدراج الصنف )ب

 

 عالقات األصناف
 م تحديد العناصر الثالثة التالية والضرورية إلنشاء عالقة بين األصناف: يت ،من خالل جدول عالقات األصناف

   تصنيف صنف، فئة  محدد، قسم صنف،  الطرف األول من العالقة، وهو عبارة عن صنف أو مجموعة األصناف )صنف

 صنف، ...الخ(. 

 الثاني من العالقة، وهو عبارة عن صنف محدد.  الطرف 

  الطرف الثالث: طبيعة العالقة نفسها، كأن يكون الطرف الثاني )صنف محدد( عبارة عن إكسسوار للطرف الثاني )صنف

 .محدد أو مجموعة أصناف )قسم، تصنيف، الخ((
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 يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية: 

 اإلدارة 

 5فئة الصنف  ،4فئة الصنف  ،3فئة الصنف  ،2 ، فئة الصنف1فئة الصنف  

 10......، تصنيف ، 2، تصنيف1تصنيف 

 الماركة 

 صنف 

طبيق العالقة عليها )الطرف األول( حيث يمكن تحديد  من خالل جميع هذه الحقول، يتم تعريف األصناف التي سيتم ت

ة منتميا  ألكثر من محدد من هذه المحددات فئة محددة أو تصنيف أو.. الخ، كما يمكن أن يكون الطرف األول من العالق

 أو يمكن تحديده كصنف محدد.

 الثاني  صنفال 

الثاني هو  الصنف  أنها )إكسسوارات صنف( مثال ، يكون  العالقة على  العالقة، فعند تحديد  الثاني من  الطرف  وهو 

 صنف اإلكسسوار نفسه. 

 العالقة  

 العالقة بين الصنف، والصنف الثاني.من خالل هذا الحقل، يتم تعريف طبيعة 

 القيمة  

 الثاني )صنف اإلكسسوار(.قيمة الصنف 

 الوحدة   

 وحدة الصنف الثاني )صنف اإلكسسوار(.

 صندوق  

 اإلصدار 

 مقاس 

 اللون  

 رقم الشحنة   

تحديد  صنف الثاني )صنف االكسسوار( حيث يمكن  يمكن من خالل هذه الحقول تحديد بعض المواصفات الخاصة بال

 . محدد أو ..الخ أو مقاس  محدد هذا الصنف بلون

 من تاريخ 

 إلى تاريخ 

المذكورة بفترة محددة على مستوى كل سطر. سيقوم النظام بإدراج الفترة المذكورة برأس المستند   يمكن تقييد العالقة

 كقيمة تلقائية بكل السطور إذا لم يتم تحديد فترات بالتفاصيل. 
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 صيغة حسابية 
. للتعرف خالل هذا الملف يتم تعريف صيغ حسابية الستحضارها بعد ذلك بأي من األصناف الخدمية ذات األبعاد بملف الصنفمن  

مبدأ   المحاسبيةعلى  "  الصيغ  الفقرة  راجع  نما،  نظام  المحاسبيةفي  الكتابالصيغة  بهذا  الخاصة  األساسية  المفاهيم  في  والحقل "   ،

 "الصيغة المحاسبية" بملف الصنف.

 

 المعلومات األساسية 
العربي واإلنجليزي   الكود والمجموعة واالسمين  الملف مثل  بهذا  الخاصة  األساسية  المواصفات  القسم يمكن تحديد  من خالل هذا 

 : الحقل التاليباإلضافة إلى 

 الصيغة المحاسبية 

مع صنف خدمي ثنائي   " الستخدامها3*2من خالل هذا الحقل، يتم تعريف الصيغة المحاسبية المطلوبة كأن تكون "

"  األبعاد األبعاد.  "4*3*2أو  ثالثي  )  الستخدامها مع صنف خدمي  الحقلين  الصيغة  "  محاسبية"،له صيغة  "راجع 

 ( بملف الصنف."المحاسبية
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 التكاليف/الوحدة الثانية/المحددات–ملف إعدادات النظام 
خيارات اإلعدادات على مستوى النظام.   تعتبر هذه الصفحة هي أهم صفحات نافذة إعدادات النظام إذ تحتوي على كم غزير جدا  من 

 تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

 

 إعدادات التكاليف
 نشأة. وذلك من خالل الحقول التالية: ممن خالل هذا القسم يتم تحديد إعدادات التكاليف المتبعة بال

 تكلفة الخروج  سياسة 

تحديد سياسة التكلفة الخاصة بخروج األصناف من المخازن. تحتوي ن قائمة اختيار، يتم من خاللها  عهذا الحقل عبارة  

 هذه القائمة على الخيارات التالية: 

 أي أن األصناف المخرجة من المخازن، ستكون بمتوسط التكلفة. :متوسط 

 أي أن األصناف المخرجة من المخازن، ستكون بتكلفة الوارد أوال  صادر أوال . :فيفو 

 التكلفة الحالية للتوريدات الغير مكلفة تجاهل متوسط  

سيقوم النظام بتكليف األصناف بالتكلفة القياسية )أو بأخر  . عند تعليم هذا الخيار،هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار

لو    ىعند وردود كمية غير مكلفة حت  جدول "مصادر التكلفة للتوريد الغير مكلف"بحسب  (  أو. الخ  تكلفة أو بالصفر

ال النظام بتكلكان  بمتوسط  ألصناف الواردة  اف  يصنف له متوسط تكلفة، أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فسوف يقوم 

التكلفة الخاص بالصنف ، وذلك بالطبع في حالة وجود متوسط تكلفة للصنف أما إذا لم يكن هناك متوسط تكلفة للصنف 

الوارد بدون تكلفة أيضا  بتكليف الصنف  النظام  الجدول  فسوف يقوم  الغير   طبقا  إلعدادات  للتوريد  التكلفة  "مصادر 

 . والموجود بالنافذة الرئيسية إعدادات إدارة التوزيع أيضا  )النافذة الحالية( مكلف"

مثال لتطبيق هذا الخيار، عند إصدار سند "توريد مخزني" بناء  على أمر شراء، يمكن من خالل "توجيه سند التوريد" 

"، ومن ثم تكون تكلفة السطر الخاص بأصناف سند   )امر شراء(  على  من بناء    المؤقتةالتكلفة  حساب  تعليم الخيار "

التوريد هي تكلفة الصنف بأمر الشراء، ولكن من أجل تفعيل هذه الخاصية وعدم استخدام متوسط تكلفة الصنف، البد 

 من تعليم الخيار الحالي. 
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 استعمال صفر للتوريدات الغير مكلفة في الفيفو  

سيقوم النظام بجعل عند تعليم هذا الخيار،    "،FIFOارد أوال  صادر أوال   عندما يكون نظام التكلفة المستخدم هو "الو

 تكلفة التوريد الغير مكلف مساوية للصفر. 

  المردودات من االوبشن "استعمال صفر للتوريدات الغير مكلفة في الفيفو"  استثناء 

للتوريدا "استعمال صفر  الخيار  تعليم  عند  النظام  سيقوم  الخيار،  هذا  تعليم  باستثناء  عند  الفيفو"  في  مكلفة  الغير  ت 

 ، وإنما ستكون تكلفة المردودات بأخر تكلفة مشتريات. المردودات حيث لن يجعل المردودات الغير مكلفة مساوية للصفر

 استخدام تكلفة السطر في حالة فيفو ما عدا في حالة المردودات  

ر الخاص بأصناف التوريد، ولكن باستثناء المردودات فسوف يقوم النظام باستخدام تكلفة السط  ،عند تعليم هذا الخيار

 FIFOحيث سيقوم بتكلفة المردودات بنظام التوريد العادي الخاص بالتوريد 

 الحالة االفتراضية للتوصيل  

لتحديد الحالة التلقائية لتوصيل أصناف والمفترض أنه  اختيار    عن قائمةهذا الحقل خاص بسند التوصيل وهو عبارة  

ستند توصيل جديد ويمكن للمستخدم تغييرها بالطبع. تحتوي هذه القائمة على عدة خيارات مثل )بانتظار  فور إنشاء م

 التوصيل، جاري التوصيل، تم توصيله، توصيل جزئي(.

 تكلفة السحب على المكشوف 

قائمة اختيار تحوي تكلفة األصناف التي سيتم سحبها على المكشوف، أي من غير رصيد مخزني. هذا الحقل عبارة عن  

 الخيارات التالية: 

 :ف تكون تكلفة هذا الصنف عند السحب هي التكلفة  اصنحد األفي حالة عدم وجود رصيد مخزني أل  هأي أن  قياسي

 القياسية التي تم تحديدها بملف الصنف.

 :اوي أخر  تكون تكلفة هذا الصنف عند السحب تسف اصنحد األألأي أن في حالة عدم وجود رصيد مخزني   أخير

 تكلفة لهذا الصنف من خالل سندات النظام.

 :أن في حالة عدم وجود رصيد مخزني    صفر األألأي  السحب تساوي  ف  ا صنحد  الصنف عند  تكلفة هذا  تكون 

 الصفر. 

 نوع تأثير الضرائب على التكلفة  

النظام لتحديد ما إذا كانت الضريبة هذا الحقل عبارة عن قائمة اختيار، يتم من خالله تحديد اإلعدادات التي سيعتبرها  

 . تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية: ستؤثر على تكلفة الصنف أم ال

 1سيتم تحديد تأثيرها على  ( 1,2الخيار أن الضريبتين )يعني هذا    من التوجيه:  4و   3ومن سياسة الصنف    2و

 التكلفة من (، فسوف يتم تحديد تأثيرها على  3,4الضريبتين ) التكلفة من سياسة الضريبة الموجودة بالصنف، أما  

 خالل السياسة الضريبية الموجودة بالتوجيه. 

 أي سيتم تحديد ما إذا كانت الضريبة سيتم إضافتها للتكلفة بناء  على الخيار "عدم إضافة ضرائب   :من اإلعدادات

 .المشتريات للتكلفة المخزنية"

 بناء   أي سيتم تحديد ما إذا كانت الضريبة سيتم إضافتها للتكلفة    لكل الضرائب:  من السياسة الضريبية ثم الصنف

فسوف يتم    ،على ما تم تحديده بالسياسة الضريبية بتوجيه المستند، فإذا لم يتم تحديد سياسة ضريبية بتوجيه المستند

 .التحديد من السياسة الضريبية الخاصة بالصنف، وذلك على مستوى كل صنف
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 أي سيتم تحديد ما إذا كانت الضريبة سيتم إضافتها للتكلفة بناء    لكل الضرائب ثم السياسة الضريبية:  من الصنف

في السياسة الضريبية الخاصة بالصنف، وذلك على مستوى كل صنف فإذا لم تكن هناك سياسة   ما تم تحديدهعلى 

   .بتوجيه المستندة الموجودالسياسة الضريبية يتم التحديد من خالل  ،ضريبة معرفة بالصنف

 عدم إضافة ضرائب المشتريات للتكلفة المخزنية 

القيمة "من اإلعدادات" بقائمة " التكلفةلن يكون لهذا الخيار أي تأثير إال إذا تم اختيار  "    نوع تأثير الضرائب على 

 بالحقل السابق.

فإن ضريبة المشتريات لن يتم إضافتها لتكلفة الصنف. أما   ،صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار  عبارة عنهذا الحقل  

 إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فإن ضريبة الصنف ستضاف على تكلفة الصنف.  

 وقف التعامل بالكود البديل  

، حيث لن يقبل النظام إدراج أي كود يمكن منع المستخدم من استخدام الكود البديل بالمستندات  ،من خالل هذا الخيار

 بديل بالمستندات، كما لن يظهر الكود البديل باألصناف المقترحة حال البحث عن األصناف. 

 السماح باختالف تواريخ االنتهاء لنفس الشحنة  

 فسوف يسمح النظام باختالف تاريخ االنتهاء بأكثر من سند لنفس الشحنة. ،عند تعليم هذا الخيار

 رف شحنات لم تورد السماح بص 

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام بإدراج أكواد شحنات لألصناف مع أن هذه الشحنات لم يتم توريدها أصال  

 من خالل سندات توريد 

 السماح بتعديل متابعة الكميات والتكاليف بعد استعمال الصنف  

بالتعديل في متابعة الكميات والتكاليف. بمعنى المتابعة ، سيسمح النظام من خالل إعدادات الصنف  عند تعليم هذا الخيار

 ثم عدم المتابعة أو العكس.

 عادة حساب كميات االصناف مع حفظ سند التجميع إعدم  

 بإعادة حساب الكميات الموجودة في المستند.  ععند تعليم هذا الخيار، لن يقوم النظام عند حفظ سند التجمي

من الممكن بعد إدخال الكمية المطلوبة بسند التجميع برأس المستند وضرب هذه الكمية في مكونات    ،لتوضيح هذه النقطة

الصنف المجمع حسب طريقة التجميع، يمكن أن يقوم المستخدم بتعديل الكميات الموجودة بتفاصيل المستند بحيث يقوم  

خال نصف هذه الكمية بأحد السطور ليتم سحبها من أحد المخازن بينما يتم إدراج سطر آخر لسحب باقي الكمية من بإد

مخزن آخر، ومن ثم فإن تعديل الكمية في رأس المستند ثم إعادة حساب مكونات الصنف المجمع يؤدي إلى تغير في  

التجميع  الكميات المسحوبة بطريقة خاطئة، ولذلك فإن هذا الخيار يمن ع إعادة ضرب الكمية الموجودة برأس مستند 

 بالكميات في التفاصيل. 

 األسعار اضافه السعر بعد الضريبة الي سطور قوائم  

عند تعليم هذا الخيار، يسمح النظام عن طريق تعديل الشاشة بإضافة حقل خاص بالسعر بعد تطبيق الضريبة بتفاصيل  

النظام بم الضريبة قائمة األسعار، ومن ثم يقوم  السعر بعد تطبيق  بإظهار  الصنف بقائمة األسعار  إدراج سعر  جرد 

 المعرفة لهذا الصنف بالحقل "السعر بعد اإلضافة" المضاف للقائمة.
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 ةالبحث عن الصنف بالصندوق او الشحن 

الشحنة، بحيث  إدارة التوزيع عن طريق الصندوق أو  عند تعليم هذا الخيار، يسمح النظام بالبحث عن األصناف بسندات  

   .يمكن كتابة الصندوق أو الشحنة بحقل الصنف الستحضار هذا الصنف بتفاصيل المستند

 عدم حساب تكلفة المردود من الفاتورة  

الخاص   الصرف  سند  من  تكلفتها  باستحضار  المبيعات  بمردودات  األصناف  تكلفة  بحساب  األصل  في  النظام  يقوم 

 .بفاتورة المبيعات الخاصة بهذه األصناف

التكلفة  يتم حساب  ثم  تكلفة، ومن  بدون  الواردة وكأنها  بمعاملة هذه األصناف  النظام  الخيار، سيقوم  تفعيل هذا  عند 

الخاصة بها من خالل ما تم ضبطه بإعدادات النظام. راجع اإلعدادات الخاصة بالتوريد الغير مكلف بإعدادات إدارة  

 التوزيع. 

  تم إغالقها  التيالفاتورة المبدئية لالعتماد وسندات المصروف لالعتمادات  فيالسماح بالتعديل   

ال يسمح النظام في األصل بتعديل الفاتورة المبدئية أو سندات المصروف بمجرد إصدار سند "تكليف اعتماد مستندي" 

دئية وسندات المصروف لالعتماد فسوف يسمح النظام بالتعديل في الفاتورة المب  ،. عند تعليم هذا الخياراالعتماد  إلغالق

 حتى بعد إصدار مستند "تكليف اعتماد مستندي"، أي بعد إغالقه. 
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 اقتراح الكميات 
 بعض إعدادات الكميات. وذلك من خالل الحقول التالية:  من خالل هذا القسم يتم تحديد التحكم في

 

 ترتيب الكميات المقترحة اوالً ب 

بسندات األصناف مثل فواتير المبيعات، يوفر النظام أسلوب البحث عن الصنف بواسطة اللون، المقاس، اإلصدار،  

الصندوق، أو الشحنة وذلك من خالل الحقول الخاصة بهذه المحددات، فمثال  بحقل اللون، يستطيع من خالل الضغط 

باإل الموجودة  باأللوان  قائمة  على  االطالع  بالفأرة  بالمقاس،  المزدوج  الحال  كذلك  لون.  بكل  الخاصة  للكمية  ضافة 

 .خوالشحنة، ال 

يمكن التحكم في ترتيب الكميات المعروضة بغض النظر عن    "ب  من خالل القائمة "ترتيب الكميات المقترحة أوال   

 محتويات التالية:الحقل الذي يتم البحث منه )اللون، المقاس، اإلصدار، الصندوق، الشحنة(. تحتوي هذه القائمة على ال

 أول تاريخ استالم 

 أي أن ترتيب كميات األصناف المعروضة )من كل لون مثال ( سوف يكون تبعا  لتاريخ االستالم. 

  تاريخ االنتهاء 

 أي أن ترتيب كميات األصناف المعروضة )من كل لون مثال ( سوف يتم تبعا  لتاريخ انتهاء صالحية الصنف. 

  الخ( -الشحنة   -)الصندوقصفة البحث 

أي أن ترتيب كميات األصناف سوف يتم تبعا  للحقل الذي يتم البحث منه. فمثال  عند البحث عن طريق حقل اللون 

فسوف يتم الترتيب بحسب الترتيب األبجدي لأللوان فاللون األبيض سيكون قبل اللون األحمر قبل اللون األسود، 

 وهكذا.

 تصاعدي/تنازلي  

 ذه القائمة يتم تحديد كيفية الترتيب من حيث كونه تصاعديا  أو تنازليا . من خالل ه

 ترتيب الكميات المقترحة ثانياً ب 

 تصاعدي/تنازلي  

يعمل هذان الحقالن بنفس الطريقة الخاصة بالحقلين السابقين ولكن يتم من خاللهما تحديد الفرز الثاني لكميات األصناف 

 المعروضة.  
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  ً  ب  ترتيب الكميات ثالثا

 تصاعدي/تنازلي  

الثالث لكميات األصناف المعروضة حال   الفرز  كذلك الحال مثل الحقول السابقة يتم من خالل هذين الحقلين تحديد 

 البحث.

 الشكل التالي يوضح كيفية فرز كميات األصناف: 

 

م بترتيب كميات  بالصورة الموضحة مع افتراض أن البحث عن كميات األصناف سيكون بحقل اللون، فإن النظام سيقو

 : كاآلتياألصناف 

   الترتيب بحسب تاريخ االستالم تصاعديا 

   الترتيب بحسب تاريخ االنتهاء تنازليا 

   الترتيب بحسب اللون تصاعديا 

أي أنه إذا تساوت األصناف المعروضة بتاريخ االستالم فسوف يتم ترتيبها تنازليا  بحسب تاريخ االنتهاء فإذا ما تساوت  

 اء يتم ترتيبها بحسب اللون تصاعديا .بتاريخ االنته

 إضافة الكميات للبحث في خصائص األصناف في سندات الصرف  

سيقوم النظام بإضافة الكميات لألصناف عند البحث   ،هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الصندوق

سند   مثل  الصرف  بسندات  الشحنة(  الصندوق،  اإلصدار،  المقاس،  )اللون،  مثل  الخصائص  بواسطة  الصنف  عن 

أبيض،   120اللون، يتم عرض )  لفمثال  إذا تم البحث بحق  .خ، الالمبيعاتوفاتورة  الصرف المخزني وسند أمر البيع  

 (. بني 40أزرق،  82

 اعتبار التاريخ عند اقتراح الكميات في البحث  

إال باستحضار كميات األصناف التي تم توريدها بتاريخ سابق    –في األصل    –عند تعليم هذا الخيار فلن يقوم النظام  

النظام غير موجودة   لتاريخ الصرف فسوف يعتبرها  بتاريخ الحق  التي تم توريدها  أما األصناف  لتاريخ الصرف، 

 .بالمخزن

 إضافة الكميات للبحث في خصائص األصناف في سندات التوريد  

سيقوم النظام بإضافة الكميات لألصناف عند البحث   ،ليم هذا الصندوقهذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تع

عن الصنف بواسطة الخصائص مثل )اللون، المقاس، اإلصدار، الصندوق، الشحنة( بسندات التوريد مثل سند التوريد 

أزرق،    82ض،  أبي  120فمثال  إذا تم البحث بحق اللون، يتم عرض )  .خ، الالمشترياتوفاتورة  المخزني، وأمر الشراء  

 بني(.  40
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 عرض الكميات أكبر من الصفر فقط في االستالم 

سيقوم النظام بإضافة الكميات لألصناف عند البحث   ،هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الصندوق

سند التوريد عن الصنف بواسطة الخصائص مثل )اللون، المقاس، اإلصدار، الصندوق، الشحنة( بسندات التوريد مثل  

، شريطة أن تكون كمية الصنف المعروض أكبر من الصفر، أي أن  فاتورة المشتريات و..الخالمخزني وأمر الشراء و

 لها كمية  النظام سيقوم بالبحث بواسطة الخصائص فقط لألصناف التي يوجد لها كميات، أما األصناف الغير موجود

 فيلزم للمستخدم إدراجها يدويا. 

 في سندات االستالم  اعتبار المخزن 

. عند تعليم هذا  فاتورة المشتريات و..الخيعمل هذا الخيار مع سندات االستالم مثل سند التوريد المخزني وأمر الشراء و

الخيار فسوف يقوم النظام حال عرض الكميات باستحضار الكميات التي تم توريدها في المخزن الموجود بنفس السطر  

 ها بالمخزن الموجود برأس المستند.ثم بالكميات التي تم توريد

بها مثال  هي الشحنة، فسوف يقوم النظام باقتراح كميات  البحث  لتوضيح هذا الخيار فعندما يكون الخاصية التي يتم  

الشحنات التي تم توريدها بمخزن السطر أو بالمخزن الموجود برأس المستند، أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فسوف  

 باقتراح كميات جميع الشحنات التي تم توريدها بغض النظر عن مخزن المستند.يقوم النظام 

 الوحدة المستعملة القتراح الكميات 

البحث عن   بها حال  المقترحة  الكميات  سيتم عرض  التي  الوحدة  تحديد  يتم من خاللها  قائمة  الحقل عبارة عن  هذا 

الصند  اإلصدار،  المقاس،  )اللون،  الخصائص  بواسطة  الخيارات األصناف  على  القائمة  هذه  تحتوي  الشحنة(.  وق، 

 التالية: 

 )الوحدة األساسية )األصغر 

 وحدة البيع 

  1وحدة التقارير 

  2وحدة التقارير 

 وحدة الشراء 

 وضع إجمالي الكمية بعد اختيار الشحنة 

خصائص  سيقوم النظام بإدراج كمية الصنف المعروضة بالقائمة حال البحث عن طريق أي من    ،عند تعليم هذا الخيار

فسوف يقوم النظام   اللون، المقاس، اإلصدار، الصندوق، الشحنة(. فمثال  عند البحث باستخدام خاصية اللون)الصنف  

أما إذا لم يتم تحديد هذا الخيار فسوف بإدراج كمية اللون المقترحة بحقل الكمية فور اختيار اللون بالحقل "اللون"،  

 يترك النظام إدخال كمية اللون المختار للمستخدم بغض النظر عن الكمية المقترحة.

 التأكد من الكميات في المستندات التي تقوم بالحجز  

فلن يقبل النظام حفظ أي من مستندات الحجز إال إذا كانت الكمية المحددة موجودة فعال  بالمخزن   ،عند تعليم هذا الخيار

 الذي تم الحجز منه.

   عدم اقتراح أي مقاسات في حالة عدم وجود كميات 

 باقتراح أي كميات في حالة عدم وجود مقاسات. حال البحث بحقل "المقاس" عند تعليم هذا الخيار فلن يقوم النظام 

   عدم اقتراح أي صناديق في حالة عدم وجود كميات 

 باقتراح أي كميات في حالة عدم وجود صناديق.حال البحث بحقل "الصندوق" عند تعليم هذا الخيار فلن يقوم النظام 
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   عدم اقتراح أي شحنات في حالة عدم وجود كميات 

 اقتراح أي كميات في حالة عدم وجود شحنات. بحال البحث بحقل "الشحنة"  عند تعليم هذا الخيار فلن يقوم النظام 

   عدم اقتراح أي إصدارات في حالة عدم وجود كميات 

 باقتراح أي كميات في حالة عدم وجود إصدارات.حال البحث بحقل "اإلصدار" عند تعليم هذا الخيار فلن يقوم النظام 

   عدم اقتراح أي ألوان في حالة عدم وجود كميات 

 باقتراح أي كميات في حالة عدم وجود ألوان. حال البحث بحقل "اللون" فلن يقوم النظام عند تعليم هذا الخيار 

 عرض االصناف الموردة الخاصة بالطريقة فقط في سند التجميع 

بمستند   الموردة"  "األصناف  الموردة بصفحة  األصناف  البحث عن  عند  النظام  يقوم  فسوف  الخيار،  هذا  تعليم  عند 

المجمعة الموردة الموجودة بطريقة التجميع التي تم اختيارها بالمستند فقط، ولن يقوم بعرض    التجميع بإظهار األصناف 

 أي أصناف موردة من خارج طريقة التجميع. 

  عرض الخامات الخاصة بالطريقة فقط في سند التجميع 

المسحوبة بمستند التجميع بإظهار عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند البحث عن الخامات بجدول األصناف 

الخامات الموجودة بطريقة التجميع التي تم اختيارها بالمستند فقط، ولن يقوم بعرض أي أصناف من خارج طريقة 

 التجميع. 

   اظهار التأثير فقط على تكلفة الصنف المجمع 

" بحيث يقوم المستخدم  الصنف المجمع  التأثير فقط على تكلفةفسوف يقوم النظام بإظهار الحقل "  عند تعليم هذا الخيار،

بتحديد الصنف المورد الذي ستدخل فيه الخامة    –بجدول األصناف المسحوبة    –بمستند التجميع على مستوى كل خامة  

 المقابلة.

التجميع هي مالبس ) النقطة، بفرض أن األصناف الموردة المطلوبة بمستند    2000المتر    بسعرأ(  كمثال على هذه 

جنيه، ومن ثم فإدخال خامات المالبس    100جنيه، ومالبس )ج( بسعر المتر    1000س )ب( بسعر المتر  ومالبجنيه،  

الثالثة بحيث تكون جميعها بمتوسط تكلفة واحد غير مقبولة وغير منطقية، ولذلك فاألفضل تحديد الصنف المورد الذي  

 لة لألصناف الموردة. ستستخدم فيه الخامة المقابلة. على مستوى كل خامة من الخامات المدخ
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 اقتراح الكميات 
بالشكل   التي تم تحديدها بالقسم السابق.  باإلعداداتهذا القسم يمكن تحديد المستندات التي سيتم فيها اقتراح الكميات وذلك    خالل  من

 . التي سيتم فيها اقتراح الكميات التالي فقد تم تحديد المستندات "أمر البيع"، فاتورة المبيعات"، فاتورة المشتريات"

 فرد التشكيلة في السندات التالية 
  جميع أصناف فرد  يدعم النظام تشكيالت األصناف والمكونة من كمية بنفس الصنف ولكن بمقاسات وألوان مختلفة مثال ، حتى يتم  

بمعنى إدراج جميع األنواع المذكورة بالتشكيلة   بمجرد إدراج الصنف،  التشكيلة بأي من مستندات إدارة التوزيع )فاتورة مشتريات مثال (

الصنف، ال إدراج  إدراجه  عند  تم  قد  المستند  أن يكون هذا  إدارة الحالي “بالجدول  بد  بإعدادات  التالية"  السندات  في  التشكيلة  فرد 

 التي سيتم فيها فرد التشكيلة.  بالشكل التالي، تم تحديد المستندات "أمر البيع"، "أمر الشراء" فاتورة المبيعات" التوزيع.

 

تشكيلة  المفاهيم األساسية"، ونافذة "   –تشكيالت األصناف" بالباب "المخزون    ع الفقرة "للتعرف على مفهوم التشكيلة ووظيفتها، راج

 ".ألوان ومقاسات
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 جدول تشغيل التكاليف )يجب تفعيلها من ملف االعدادات(
االنتظار لترحيل  تحتوي حسابات التكاليف على إجراءات معقدة جدا  من قبل النظام خاصة أن نما يقوم بالتكلفة بمجرد الحفظ بدال  من  

النظام خاصة حينما ال    كفاءة المستندات كبعض األنظمة األخرى. لذلك فإن عملية حساب التكاليف لحظيا  تؤثر بشكل أو بأخر على  

فائقة. يوفر نظام نما إمكانية حساب التكاليف من خالل جدول محدد كأن يكون في غير ساعات العمل الرسمية.   كفاءةيكون الخادم ذو  

الخاصية هذه  استخدام  يتم  )  ،حتى  ملف  خالل  من  أوال   تفعيلها  " (NAMA.Propertiesيجب  الخيار  طريق   عن 

enablecostschedule=true من خالل هذا الجدول. " ثم بعد ذلك تحديد ساعات تشغيل التكاليف 

 

 وقت البدء  

 وقت التوقف  

من خالل هذين الحقلين يتم تعريف وقت البدء، ووقت التوقف لتشغيل التكاليف. قي الشكل السابق مثال ، يتم تشغيل 

 التكاليف من الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى الساعة الثامنة صباحا .

" حتى يتم التحكم في  NAMA.Propertiesفعيل أحد خيارات ملف " الحظ أن تشغيل التكاليف يتم أوال  عبر ت

من خالل   التكاليف  تشغيل  يتم  بحيث  الفروع  خوادم  يمكن ضبط  وبالتالي  الخادم  مستوى  على  الخاصية  هذه 

دول بالفروع المختلفة بينما يتم تشغيل التكاليف لحظيا  بخادم الموقع الرئيسي وذلك لألهمية من جهة وألن  جال

النظام    كفاءةالتكليف اللحظي على    يؤثرلموقع الرئيسي في العادة يكون ذو إمكانيات فائقة وبالتالي فلن  خادم ا

 بشكل ملحوظ. 
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 تجميع سطور الشراء المتشابهة في طلب الشراء المجمع علي حسب
. عند الرغبة في تجميع األصناف المدرجة من جميع شراء  طلباتيسمح النظام بإصدار مستند "طلب شراء مجمع" بناء  على عدة  

الشراء على أساس بعض المحددات، سيتحتم استخدام هذا القسم والذي من خالله يتم تجميع األصناف بأحد محددات النظام،    طلبات

 الشراء والتي لها إصدار محدد.   طلباتابهة من جميع فمثال  تجميع جميع األصناف المتش

 تجميع سطور الشراء المتشابهة في طلب الشراء المجمع 

الشراء المجمعة على حسب    بطلباتعند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتجميع األصناف المتشابهة الموجودة  

 المحددات المذكورة بالخيارات التالية بهذا القسم. 

 اإلصدار تجميع ب 

 تجميع بالمقاس  

 تجميع بالصندوق  

 تجميع باللون  

 تجميع بالشحنة  

 تجميع بالنسبة الفعالة  

 تجميع بالنسبة الغير فعالة 

 1تجميع بمحدد سعر  

 2تجميع بمحدد سعر  

 3تجميع بمحدد سعر  

 4تجميع بمحدد سعر  

 5تجميع بمحدد سعر  

الشراء المجمعة على حسب محدد معين، فعند اختيار    بطلباتمن خالل هذه الحقول، يمكن تجميع األصناف الموجودة  

"تجميع بالمقاس" مثال ، سيقوم النظام بتجميع كل األصناف المتشابهة التي لها نفس اإلصدار في سطر واحد، وهكذا  

 مع جميع الخيارات. 

 إضافة اسم اللون  

 إضافة اسم الحجم  

 إضافة اسم اإلصدار 

(، فيتم  0018a5#يكون كود اللون هو )   من الكود، فمثال  قدو اإلصدار( بدال  إلظهار االسم )الخاص باللون أو الحجم أ

 إظهار االسم "أزرق" بدال  من ذلك.
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 المشتريات 
 كالتالي: عريف بعض الخيارات المتعلقة بالمشترياتمن خالل هذا القسم يتم ت

 

 نسخ القطاع من الصنف  

فسوف يقوم النظام بسندات األصناف بنسخ قطاع الصنف والذي تم تحديده بسجل الصنف مسبقا     ،عند تعليم هذا الخيار

بدال  من القطاع المدرج بسطر هذا الصنف بالمستند. أما إذا كان القطاع المعرف في الصنف هو "عام" فسوف يتم 

 استخدام قطاع سطر الصنف بالمستند. 

 نسخ الفرع من الصنف  

فسوف يقوم النظام بسندات األصناف بنسخ فرع الصنف والذي تم تحديده بسجل الصنف مسبقا    ،عند تعليم هذا الخيار

يتم  الصنف هو "عام" فسوف  في  المعرف  الفرع  إذا كان  أما  بالمستند.  الصنف  بسطر هذا  المدرج  الفرع  بدال  من 

 استخدام فرع سطر الصنف بالمستند. 

 نسخ االدارة من الصنف 

فسوف يقوم النظام بسندات األصناف بنسخ إدارة الصنف والتي تم تحديدها بسجل الصنف مسبقا    ،عند تعليم هذا الخيار

المعرفة في الصنف هي "عام" فسوف يتم   اإلدارةبدال  من اإلدارة المدرجة بسطر هذا الصنف بالمستند. أما إذا كانت  

 استخدام إدارة سطر الصنف بالمستند. 

 نسخ المجموعة من الصنف 

تعليم الخيار  عند  تم    ،هذا  والتي  بالصنف  الخاصة  التحليلية  المجموعة  بنسخ  األصناف  بسندات  النظام  يقوم  فسوف 

تحديدها بسجل الصنف مسبقا  بدال  من المجموعة التحليلية المدرج بسطر هذا الصنف بالمستند. أما إذا كانت المجموعة 

 جموعة التحليلية الخاصة بسطر الصنف بالمستند. التحليلية المعرفة في الصنف هي "عام" فسوف يتم استخدام الم

 منع شراء اإلصدارات من مورد مختلف 

يسمح النظام بشراء أي من إصدارات الصنف سوى من المورد االفتراضي الذي    الالمفترض أف  ،عند تعليم هذا الخيار

 تم تحديده لسجل هذا الصنف بملف المخزون. 

 تجميع سطور التوريد المتشابهة في المشتريات  

الخيار هذا  تعليم  بفاتورة    ،عند  توريد  سندات  تجميع  عند  المتشابهة  األصناف  كميات  بتجميع  النظام  يقوم  فسوف 

 . مشتريات

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 201 

 

 تجميع سطور الشراء المتشابهة في المشتريات في طلب الشراء المجمع  

 شراءفسوف يقوم النظام بتجميع كميات األصناف المتشابهة عند تجميع عدة طلبات شراء بطلب    ،عند تعليم هذا الخيار

 مجمع. 

 عدم التعليم على طلب الشراء على أنه تمت معالجته 

 م يمكنه استخدام طلب الشراء بأمر الشراء أكثر من مرة.عند تعليم هذا الخيار فإن المستخد

 عدم التعليم على طلب مردود المشتريات على أنه تمت معالجته 

 عند تعليم هذا الخيار فإن المستخدم يمكنه استخدام طلب مردود المشتريات بفاتورة مردود المشتريات أكثر من مرة. 

  يمكن شراؤه منع حفظ سندات المشتريات إذا وجد صنف ال 

يتم   لم  فلن يسمح النظام بحفظ أي من سندات المشتريات إذا كان أحد األصناف المدرجة بالمستند  عند تعليم هذا الخيار،

 .تعليمه بملف الصنف على أنه "يمكن شراؤه"

 منع حفظ سندات مردود المشتريات إذا وجد صنف غير مرتجع  

النظام بحفظ   المشتريات إذا كان أحد األصناف المدرجة  مردودات  أي من سندات  عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح 

 ".مرتجعيتم تعليمه بملف الصنف على أنه "لم بالمستند  

 السماح بتعديل سندات الصرف والتوريد بعد ربطها بفواتير  

فمثال     .بفواتير النظامبطها  فسوف يسمح النظام بالتعديل في سندات الصرف والتوريد حتى بعد ر   ،عند تعليم هذا الخيار

إذا تم ربط أحد سندات الصرف بفاتورة مبيعات، فعند تعليم هذا الخيار، يسمح النظام بالتعديل في سنط الصرف بالرغم  

 . من ربطها بفاتورة مبيعات

 المبيعات
 من خالل هذا القسم يتم تحديد االعدادات الخاصة بالمبيعات. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية: 
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 تفعيل العروض على عدد أصناف الفاتورة  

عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بتفعيل نظام العروض وهو إدراج صنف مجاني عند إدراج عدد محدد من  

صفحة عروض   –األصناف. يتم ضبط هذه الطريقة من العروض عن طريق قسم "عرض على عدد أصناف الفاتورة  

 المبيعات. ملف عرض" بقائمة  –الفاتورة 

 Supply Chainتفعيل القسائم )الكوبونات( اآللية في  

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بتفعيل خاصية إنشاء كوبونات آلية عندما ينطبق العرض على الفاتورة حسب ما  

 . "عروض األسعار بملف – ةقيمة الفاتور على قسائم خصومات تم إعداده بالعرض، وذلك من خالل القسم "

  االسعار  وقوائمولويات العروض أالسماح بتكرار  

 يسمح النظام بتعريف قائمتي أسعار أو عرضين بنفس رقم األولوية. عند تعليم هذا الخيار فسوف

 استعمال القيود الرقابية  

النظام   يقوم  فسوف  الخيار  هذا  تعليم  التوريد   باإلضافة عند  بسندات  الخاصين  والدائن  المدين  طرفي  على  للتأثير 

،  1(. حيث سيجد المستخدم أنه يمكنه تحديد الحسابين )مدين1، دائن1والصرف بالتأثير أيضا  على الحسابين )مدين

 . الصرف( بسجل توجيه المستند الخاص بسند التوريد أو سند 1دائن

 منع الخصم بدون عرض  

لن يسمح النظام بإدراج خصومات بسندات المبيعات عن طريق المستخدم وإنما سيقوم بتطبيق    ،رعند تعليم هذا الخيا

 العروض المعرفة مسبقا  بملفات عروض المبيعات. 

 تجميع سطور الصرف المتشابهة في المبيعات 

الخيار هذا  تعليم  المخزني  ،عند  الصرف  بسندات  الموجودة  المتشابهة  األصناف  بتجميع  النظام  عند سيقوم  وذلك   ،

 استحضار سندات الصرف بفاتورة المبيعات فيتم تجميع كميات األصناف المتشابهة بالفاتورة. 

 تحديث االسعار مع الشحنات  

 الخيار، فسوف يقوم النظام بتحديث سعر الصنف تبعا  للشحنة وفقا  لما تم تحديده بقوائم األسعار. عند تعليم هذا

 السطر في العروض وقوائم االسعار ىمستو علىتصنيف الفاتورة  

هذا تعليم  ملفات   ،الخيار  عند  في  السطر  على مستوى  الفاتورة كمحدد سعر  بتصنيف  الخاص  الحقل  يظهر  فسوف 

عروض األسعار وقوائم األسعار بدال  من أن يكون فقط على مستوى قائمة السعر أو سجل عرض األسعار. بذلك يمكن  

مختلفة   فواتير  تصنيفات  األسعار.تحديد  وعروض  األسعار  قوائم  بتفاصيل  صنف  كل  مستوى  الفقرة   على  راجع 

 "تصنيف الفاتورة" بالكتاب "المبيعات". 

 يجب تطابق وحدة السطر مع وحدة عرض المبيعات عند البحث  

نف  األسعار، فمثال  إذا كان سعر الص  بعروضالخيار، فسوف يلتزم النظام بأسعار الوحدات الموجودة    عند تعليم هذا

، وإنما سيبحث عن سعر 1000عند إدخال الوحدة "كيلو" فلن يقوم النظام بضرب سعر الجرام ×    ، "5بالجرام هو "

 الكيلو في عرض السعر.
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 1محدد السعر  استخدام 

 2محدد السعر  استخدام 

 3محدد السعر  استخدام 

 4محدد السعر  استخدام 

 5محدد السعر  استخدام 

فسوف يظهر هذا المحدد في قوائم األسعار وعروض األسعار الخاصة بالمبيعات    ، المحدداتأي من هذه  عند تعليم  

أسعار   تحديد  أساسها  على  يتم  أسعار  تظهر كمحددات  والمشتريات. وهذه  المبيعات  لسندات  باإلضافة  والمشتريات 

 راجع الفقرة "تصنيف الفاتورة" بالكتاب "المبيعات".  األصناف بالمستند.

 تصنيف األصناف عرض عالقات  

  الخيار، فسوف يقوم النظام بملف تصنيف صنف، بإظهار جدول خاص بعالقات تصنيفات األصناف  عند تعليم هذا

)أو منع( تعامل كل تصنيف مع كل قسم أو تصنيف من  ، بحيث يتم تحديد ما إذا كان سيتم السماح  بملف تصنيف صنف

 راجع ملف "تصنيف صنف". التصنيفات األخرى.

 الخدمة بارتجاع اصناف السماح  

 الخيار، فسوف يسمح النظام بارتجاع األصناف الخدمية من خالل سندات المردودات. عند تعليم هذا

 من العروض  الفاتورةتفعيل احتساب خصم  

، سيسمح النظام بإعداد خصم على قيمة الفاتورة، وذلك من خالل القسم "خصومات على قيمة الخيار  عند تعليم هذا

 صفحة عروض الفاتورة". –الفاتورة" بنافذة "عروض األسعار 

 عدم اعتبار االصناف التي لها خصومات عند احتساب خصم الفاتورة من العروض  

بعدم تطبيق خصومات  الخيار، فسوف يقوم النظام عند تفعيل "احتساب خصم الفاتورة من العروض"    عند تعليم هذا

على األصناف التي تم تعريفها بملف العروض على أن لها خصومات، أي أن الخصم على قيمة الفاتورة سيج ب الخصم  

 المعرف على أصنافها.
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 تساب خصم الفاتورة من العروض عند اح مجانيةعدم اعتبار االصناف التي لها اصناف  

العروض   عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تفعيل "احتساب خصم الفاتورة من العروض" بعدم تطبيق

عروض األصناف ، أي أن الخصم على قيمة الفاتورة سيج ب  الخاصة باألصناف المجانية على أصناف هذه الفاتورة

 .المجانية

 الفاتورة قيمه  على مجانيةالتفعيل عروض االصناف  

صناف  أقيمة الفاتورة، وذلك من خالل القسم "  على  عروض أصناف مجانيةسيسمح النظام بإعداد    الخيار،عند تعليم هذا  

 صفحة عروض الفاتورة". –" بنافذة "عروض األسعار ةقيمة الفاتور على مجانية

 على عرض أوامر البيع التي حالتها قيد التنفيذ فقط في بناء  

فاتورة مبيعات بناء    إلصدار – الخيار، فلن يعرض النظام بفاتورة المبيعات حال البحث عن أوامر البيع عند تعليم هذا

 أوامر البيع التي بالحالة "قيد التنفيذ" أي التي لم تنتهي كمياتها بعد.  إال – عليه

 جاني بدون استخدام اإلجراءتطبيق عروض األصناف المجانية اليدوية تلقائيا عند ادخال الصنف الم 

األصناف المجانية الخاصة بالفاتورة، يتم إدراجها من خالل أحد إجراءات قائمة المزيد والمسمى "تطبيق عروض  

بدون   آليا   المجانية  بإدراج األصناف  النظام  يقوم  فسوف  الخيار  هذا  تعليم  عند  األصناف".  على  المجانية  األصناف 

 استخدام هذا اإلجراء. 

 كمية الحجز مع تغيير كمية المستند تحديث 

 أي عند تغيير كمية الصنف، يقوم النظام تبعا  لذلك بنسخ هذه الكمية في كمية الحجز.

 بيعه نال يمكمنع حفظ سندات المبيعات إذا وجد صنف  

المبيعات، إذا كان   عند تعليم هذا النظام حفظ مستندات  صنف قد تم ضبطه بملف الصنف   ت تحتويالخيار، يرفض 

 أي لم يتم تعليم الخيار "يمكن بيعه" بملف الصنف.  بحيث ال يمكن بيعه.

  منع حفظ سندات مردودات المبيعات إذا وجد صنف غير مرتجع  

قد تم ضبطه بملف   ت تحتوي صنفعند تعليم هذا الخيار، يرفض النظام حفظ مستندات مردودات المبيعات، إذا كان

 أي لم يتم تعليم الخيار "مرتجع" بملف الصنف.  ث ال يمكن ارتجاعه.الصنف بحي
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 اإلعدادات 
 من خالل هذا القسم يتم تحديد بعض اإلعدادات الخاصة بأصناف المنشأة.

 اإلعدادات االفتراضية  

المنشأةمن خالل هذا الحقل يتم تحديد سجل إعدادات الصنف والذي يتم تطبيقه كإعدادات تلقائية خاصة   ، بأصناف 

تغييره   للمستخدم  ويمكن  الجديد،  بالصنف  تلقائي  كإعداد  اإلعداد  هذا  بإدراج  النظام  يقوم  راجحيث   نافذة  عبالطبع. 

 إعدادات الصنف. 

 متابعة الكميات –إعدادات القطاع  

 متابعة التكاليف –إعدادات القطاع  

 م بمتابعة كميات وتكاليف األصناف على مستوى القطاع. من خالل هذين الخيارين سيتم تحديد ما إذا كان النظام سيقو

 متابعة الكميات  –إعدادات الفرع  

 متابعة التكاليف –إعدادات الفرع  

من خالل هذين الخيارين سيتم تحديد ما إذا كان النظام سيقوم بمتابعة كميات وتكاليف األصناف على مستوى الفرع أم  

 ال.

 متابعة الكميات –إعدادات اإلدارة  

 متابعة التكاليف –إعدادات اإلدارة  

من خالل هذين الخيارين سيتم تحديد ما إذا كان النظام سيقوم بمتابعة كميات وتكاليف األصناف على مستوى اإلدارة  

 أم ال.

 متابعة الكميات –إعدادات المجموعات التحليلية  

 متابعة التكاليف  –إعدادات المجموعات التحليلية  

خالل هذين الخيارين سيتم تحديد ما إذا كان النظام سيقوم بمتابعة كميات وتكاليف األصناف على مستوى المجموعة من  

 التحليلية أم ال. 
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 CONFIGENTRY.ACTIVEANDINACTIVEPERCENTAGEإعدادات النسبة الفعالة 
ير فعالة للصنف، ومن ثم يمكن استخدام هاتين الخاصتين يكون هناك عدم احتياج لخاصية النسبة الفعالة والنسبة الغ  ،في بعض األعمال

ألي خصائص أخرى )بخالف المقاس، واللون، واإلصدار...الخ، التي يدعمها نظام(، ومن ثم يمكن أن تكون صيغة الحقل غير مقيدة 

 والحقل "النسبة الغير فعالة" يمكن   بعد تغيير عنوان الحقل "النسبة الفعالة" ، –، ومن ثمبالنسبة كما هو الحال في طبيعة حقول النسبة

 من خالل الحقلين التاليين: فعالةمن خالل هذا القسم السماح باألرقام والحروف في كل من النسبة الفعالة والنسبة الغير 

  فعالةالالسماح باألرقام والحروف في حقل النسبة . 

 السماح باألرقام والحروف في حقل النسبة الغير فعالة . 

 تحديد ما إذا كان سيتم اعتبارهم كمحددات بقوائم األسعار والعروض أم ال من خالل الحقلين التاليين: وكذلك يتم 

  في العروض. فعالةالالنسبة اعتبار 

  في العروض. فعالةالغير النسبة اعتبار 

 األبعاد
 ل التالية: من خالل هذا القسم يتم تحديد بعض اإلعدادات الخاصة باألبعاد. يحتوي هذا القسم على الحقو

 خيارات المشتريات1  شكل                      

 استخدام األبعاد القياسية فقط في فواتير الشراء  

لن يسمح النظام باستخدام األبعاد القياسية إال بسندات الشراء فقط، ولن يسمح باستخدامها بسندات   ،عند تعليم هذا الخيار

 المبيعات. 

 معامل األبعاد 

 أبعاد قطعةفي بعض األحيان يتم إدخال األبعاد بوحدات بينما يتم تخزين المساحة ببعد مختلف. فمثال  يمكن إدخال  

مية المساحة بالمتر وبالتالي يلزم ضرب المساحة في معامل محدد حتى يتم إدخال خشبية بالسنتيمتر، بينما يتم إدخال ك

سم"، فتكون المساحة المدخلة    100سم ×    100كميتها بالمخزن بالمتر. فمثال  عند إدخال قطعة بالمستندات بالمساحة "  

" "2سم   10000هي  القيمة  هذه  إدخال  يتم  وبالتالي حتى  القيم  1"،  فالبد من ضرب  في متر"  بالسنتيمتر  المدخلة  ة 

( "0.0001المعامل  القيمة  إدخال  يتم  وبالتالي  الواحد.  تساوي  المدخلة  المساحة  كمية  فتكون  بالحقل 0.0001(   "

 "المعامل".

 جدول قيم معامالت  

من خالل هذا الجدول يمكن تحديد معامالت على مستوى كل مستند فمن خالل الحقل "النوع" يتم تحديد المستند ومن 

 .على مستوى مستندات محددة الل الحقل "المعامل" يمكن تحديد المعاملخ
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 الوحدة االفتراضية 
 يتم التحكم في بعض االعدادات االفتراضية في إعدادات الكميات. وذلك من خالل الحقول التالية:  ،من خالل هذا القسم

 

 

 مجموعة الوحدات 

عند إنشاء صنف جديد، ويمكن للمستخدم تغييرها بالطبع بملف  يتم إضافتها للصنف  مجموعة الوحدات االفتراضية التي  

 الصنف. 

 الوحدة األساسية )األصغر(  

 الوحدة األساسية االفتراضية للصنف عند إنشاء صنف جديد والتي يمكن للمستخدم حال إنشاء الصنف تغييرها بالطبع. 

 المشتريات عند الحفظ  حساب أسعار مردود 

فإن النظام عند تخزين فاتورة مردودات مشتريات بينما توجد أصناف بالفاتورة لم يتم تحديد    ،عند تعليم هذا الخيار

فسوف يقوم النظام بإدراج أخر سعر شراء لهذه األصناف بمردود المشتريات، فإذا كان أحد هذه األصناف   ،سعرها

 فسوف يقوم النظام بإدراج متوسط التكلفة لهذا األصناف. ،سعر شراء سابقالغير مسعرة بالمردود ليس لها 

 استخدام أخر سعر بيع  

عند تعليم هذا الخيار سيقوم النظام بإدراج عندما ال يكون هناك قوائم أسعار مبيعات أو عروض بيع معرفة للصنف ف

 للمستخدم تغييرها بالمستند. المبيعات كقيمة تلقائية بسندات المبيعات، ويمكن  بسنداتأخر سعر بيع 

 اعتبار اللون عند البحث عن آخر سعر بيع 

 اعتبار المقاس عند البحث عن آخر سعر بيع  

 اعتبار وحدة القياس عند البحث عن آخر سعر بيع  

 عند البحث عن آخر سعر بيع  اإلصداراعتبار  

 عند البحث عن آخر سعر بيع  النسبة الفعالةاعتبار  

 ند البحث عن آخر سعر بيع عاعتبار النسبة الغير  

عند تعليم أي من هذه الخيارات، سيقوم النظام بأخذ هذا الخيار في اعتباره عند البحث، فمثال  عند تعليم الخيار "اعتبار 

للصنف ولكن مع هذا المقاس   بيع"، فسوف يقوم النظام بالبحث عن آخر سعر  بيعالمقاس عند البحث عن آخر سعر  

 حيث يمكن أن يختلف السعر لنفس الصنف باختالف المقاس.
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 استخدام أخر سعر شراء 

عند تعليم هذا الخيار سيقوم النظام بإدراج عندما ال يكون هناك قوائم أسعار مشتريات أو عروض شراء معرفة للصنف ف

 المشتريات، ويمكن للمستخدم تغييرها بالمستند.  المشتريات كقيمة تلقائية بسنداتبسندات أخر سعر شراء 

 اعتبار اللون عند البحث عن آخر سعر شراء 

 اعتبار المقاس عند البحث عن آخر سعر شراء 

 اعتبار وحدة القياس عند البحث عن آخر سعر شراء 

 اعتبار اإلصدار عند البحث عن آخر سعر شراء 

 شراءاعتبار النسبة الفعالة عند البحث عن آخر سعر  

 اعتبار النسبة الغير عند البحث عن آخر سعر شراء 

اعتبار عند البحث، فمثال  عند تعليم الخيار "عند تعليم أي من هذه الخيارات، سيقوم النظام بأخذ هذا الخيار في اعتباره  

المقاس    "، فسوف يقوم النظام بالبحث عن آخر سعر شراء للصنف ولكن مع هذاالمقاس عند البحث عن آخر سعر شراء

 حيث يمكن أن يختلف السعر لنفس الصنف باختالف المقاس.

 استعمال األلوان في تحويل الوحدات 

 استعمال المقاسات في تحويل الوحدات 

 استعمال اإلصدارات في تحويل الوحدات 

ر(،  تستخدم هذه الخيارات عندما تختلف الوحدة من لون إلى لون )أو من مقاس إلى مقاس أو من إصدار إلى إصدا

 حبة. 14حبة، بينما نفس الصنف للعلبة البيضاء مكون من   12يكون صنف العلبة الخضراء مكون من فمثال  

بالنسبة   يتم تعريف معامل كل وحدة  الوحدات حيث  الوحدات عند تعريف تحويالت  الخصائص في  يتم اعتبار هذه 

بحسب الخيارات التي تم اختيارها بهذه    حدةللوحدات األخرى على حسب لون الوحدة )أو مقاس الوحدة أو إصدار الو

 (.الحقول

 مصدر التكلفة للتوريد الغير مكلف 

 الحظ أنه سيتم العمل بإعدادات هذا الجدول في طريقة تكليف األصناف الواردة بدون تكلفة في أحد الحالتين التاليتين: 

 التوزيع. ةللتوريدات الغير مكلفة" بأعلى النافذة بإعدادات إدارعند تعليم الخيار "تجاهل متوسط التكلفة الحالية --1

 تكلفة.  "، ولكن الصنف ليس له متوسطتجاهل متوسط التكلفة الحالية للتوريدات الغير مكلفةعند عدم تعليم الخيار "--2

 ول التالية: من خالل هذا القسم يتم تحديد مصدر التكلفة الخاصة بالتوريد الغير مكلف. وذلك من خالل الحق

 الشركة 

 القطاع  

 الفرع  

 اإلدارة 

 المجموعة التحليلية  

أو  اإلدارة،  الفرع،  القطاع،  الشركة،  مستوى  على  مكلفة  الغير  التكلفة  تحديد مصادر  يمكن  الحقول  هذه  من خالل 

 المجموعة التحليلية. 

 أول مصدر 

 ثاني مصدر  
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 ثالث مصدر  

 ع مصدربرا 

 خامس مصدر 

هذه الحقول عبارة عن قوائم اختيار يتم من خاللها تحديد المصادر التي سيتم بها تكليف األصناف باألولويات األول  

 التالية:  على الخياراتوالثاني والثالث والرابع والخامس. تحتوي كل قائمة 

 دخول على المطلق  تكلفة أخر 

التكلفة سواء من سند توريد أو افتتاح مخزني أو اعتماد للصنف بغض النظر عن مصدر  تكلفة  آخر  وهو يعني  

 مستندي أو غير ذلك.

 استعالم 

 ( يتم إدراجه بالحقل "استعالم". SQL Statementعلى استعالم محدد ) يتم حساب التكلفة بناء  

  تكلفة الخروج في التاريخ 

 .و قبلهأ أخر تكلفة خرج بها الصنف بنفس التاريخ الخاص بسند التوريد الغير مكلف

 تكلفة الدخول في التاريخ 

 .أو قبله أخر تكلفة دخل بها الصنف بنفس التاريخ الخاص بسند التوريد الغير مكلف

 تكلفة السطر 

تكلفة السطر الخاص بالصنف بسند التوريد وذلك حينما يتم إدراج تكلفة الصنف تلقائيا  من أمر شراء مثال  عند  

 .نحو ذلكأو  اءعلى أمر شر إصدار سند التوريد بناء  

 تكلفة قياسية 

 .التكلفة القياسية الخاصة بالصنف والتي تم تحديدها بملف الصنف

 صفر 

 .أي أن تكلفة الصنف ستساوي الصفر

 متوسط التكلفة الحالي المطلق 

 . المطلقة أي أن متوسط تكلفة الصنف الحالية

التكلفة   الحالي ومتوسط  التكلفة  متوسط  بين  الفرق  على  تم شراء صنف محددللتعرف  أنه  نفترض   المطلق، 

 بأسعار مختلفة كالتالي: 

 ، سيكون بمتوسط تكلفة محددة2020\1\1بتاريخ  تم شراء الصنف

 ، سيكون بمتوسط تكلفة أخرى2020\2\1تم شراء الصنف بتاريخ 

 ، سيكون بمتوسط تكلفة أخرى2020\3\1تم شراء الصنف بتاريخ 

سيكون التاريخ المطلق واحد في   1أو شهر  2أو بتاريخ قديم في شهر  3شهر عند توريد هذا الصنف سواء في  

 في الثالثة مستندات. التواريخ الثالثة، أما متوسط التكلفة الحالي فبالطبع يختلف 

 أي أن متوسط التكلفة المطلق هو أخر متوسط تكلفة للصنف. 
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 االستعالم  

 لزم إدخال جملة استعالم خاصة بالتكلفة بهذا الحقل.ي ،عند تحديد القيمة "استعالم" بأحد القوائم السابقة

 نوع الفاتورة  

 اللون  

 المقاس 

 اإلصدار 

 الموقع 

 المخزن 

السابقةيمكن   اإلعدادات  فاتورة    تقييد  بنوع  تكلفة  بدون  الواردة  األصناف  تكليف  بطريقة  )والخاصة  فاتورة  معين 

 . (مشتريات مثال  أو لون، مقاس، إصدار، موقع، مخزن

 هذا القسم يتم تحديد التحكم في إعدادات الكميات. وذلك من خالل الحقول التالية: من خالل 

 من خالل إعدادات التكلفة بالصورة السابقة فسوف يقوم النظام بتكليف الصنف بالتوريد الغير مكلف باألولويات التالية: 

 لهذا الصنف.الحالية المطلقة تكلفة المتوسط ب 

   فسوف يقوم النظام بتكلفة هذا الصنف بالتكلفة القياسية الخاصة بهذا    ،متوسط تكلفة لهذا الصنفإذا لم يكن هناك

 الصنف. 

 فسوف يقوم النظام بتكليفه بأخر تكلفة خرج بها هذا الصنف. ،إذا لم يتم تحديد تكلفة قياسية لهذا الصنف 

 ة دخل بها هذا الصنف. فسوف يتم تكليفه بأخر تكلف ،إذا لم يكن هناك تكلفة خروج لهذا الصنف 

  .إذا لم يكن هناك تكلفة دخول لهذا الصنف فسوف يتم تكليفه بصفر 

 

 مصدر تكلفة المكشوف 
 ، أي التي سيتم صرفها بدون رصيد   من خالل هذا القسم يتم تحديد مصدر التكلفة الخاصة باألصناف التي سيتم سحبها على المكشوف.

 وذلك من خالل الحقول التالية: 

 الشركة 

 قطاع ال 

 الفرع  

 اإلدارة 

 المجموعة التحليلية  

ها على المكشوف على مستوى الشركة، بمن خالل هذه الحقول يمكن تحديد مصادر تكلفة األصناف التي سيتم سح

 القطاع، الفرع، اإلدارة، أو المجموعة التحليلية. 
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 أول مصدر 

 ثاني مصدر  

 ثالث مصدر  

 ع مصدربرا 

 خامس مصدر 

هذه الحقول عبارة عن قوائم اختيار يتم من خاللها تحديد المصادر التي سيتم بها تكليف األصناف باألولويات األول  

 التالية:  على الخياراتوالثاني والثالث والرابع والخامس. تحتوي كل قائمة 

 المطلق دخول على   أخر تكلفة 

التكلفة سواء من سند توريد أو افتتاح مخزني أو اعتماد وهو يعني آخر تكلفة للصنف بغض النظر عن مصدر  

 مستندي أو غير ذلك.

 استعالم 

بناء   التكلفة  )  يتم حساب  محدد  استعالم  "استعالم"  SQL Statementعلى  بالحقل  إدراجه  يتم  بنفس  (  المقابل 

 السطر. 

  تكلفة الخروج في التاريخ 

 قبله. ما أو السحب على المكشوف الذي تم فبه ندتسالمأخر تكلفة خرج بها الصنف بنفس التاريخ الخاص ب

 تكلفة الدخول في التاريخ 

 . بالمستند الذي تم فبه السحب على المكشوف أو ما قبلهأخر تكلفة دخل بها الصنف بنفس التاريخ الخاص 

 افتتاحي وهكذا( –تجميع   –)مشتريات  تكلفة دخول حقيقي في التاريخ 

الحقيقية ) المردودات والجرد والتحويل( أي آخر تكلفة دخول ولكن  النظام بحسابها مثل سندات  لم يقم  التي  أي 

 سندات التوريد الحقيقية مثل المشتريات والتجميع واالفتتاحي وتوريدات التصنيع.

 تكلفة قياسية 

 التكلفة القياسية الخاصة بالصنف والتي تم تحديدها بملف الصنف.

 صفر 

 أي أن تكلفة الصنف ستساوي الصفر

 متوسط التكلفة الحالي المطلق 

 أي أن متوسط تكلفة الصنف الحالية المطلقة. 

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 212 

 

للتعرف على الفرق بين متوسط التكلفة الحالي ومتوسط التكلفة المطلق، نفترض أنه تم شراء صنف محدد بأسعار 

 -1 مختلفة كالتالي:

 ، سيكون بمتوسط تكلفة محددة2020\1\1الصنف بتاريخ  صرفتم 

 ، سيكون بمتوسط تكلفة أخرى2020\2\1الصنف بتاريخ  صرفتم 

 ، سيكون بمتوسط تكلفة أخرى2020\3\1الصنف بتاريخ  صرفتم 

سيكون التاريخ المطلق واحد في    1أو شهر    2أو بتاريخ قديم في شهر    3\1هذا الصنف سواء في    صرف عند  

 خ الثالثة، أما متوسط التكلفة الحالي فبالطبع يختلف في الثالثة مستندات. التواري

 أي أن متوسط التكلفة المطلق هو أخر متوسط تكلفة للصنف. 

 االستعالم  

 عند تحديد القيمة "استعالم" بأحد القوائم السابقة يلزم إدخال جملة استعالم خاصة بالتكلفة بهذا الحقل.

بالصورة السابقة فسوف يقوم النظام بتكليف الصنف المسحوب على المكشوف باألولويات  من خالل إعدادات التكلفة 

 التالية: 

 .بمتوسط التكلفة الحالية المطلقة لهذا الصنف 

   إذا لم يكن هناك متوسط تكلفة لهذا الصنف فسوف يقوم النظام بتكلفة هذا الصنف بالتكلفة القياسية الخاصة بهذا

 الصنف. 

  تكلفة قياسية لهذا الصنف فسوف يقوم النظام بتكليفه بأخر تكلفة خرج بها هذا الصنف.إذا لم يتم تحديد 

  .إذا لم يكن هناك تكلفة خروج لهذا الصنف فسوف يتم تكليفه بأخر تكلفة دخل بها هذا الصنف 

  .إذا لم يكن هناك تكلفة دخول لهذا الصنف فسوف يتم تكليفه بصفر 
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 تكاليف االعتمادات والتكاليف االضافية وتسعير المناقصاتاستعمال محددات األصناف في 

يكون نفس الصنف قد تم   مايتم تحديد طريقة تكلفة األصناف باالعتمادات المستندية والتكاليف االضافية عند  ،من خالل هذا القسم

 التالية: إدخاله على أكثر من شحنة )أو أكثر من لون أو أكثر من صندوق،...الخ(، وذلك من خالل الحقول

 استعمال الشحنة 

 استعمال الصندوق  

 استعمال اللون  

 استعمال األبعاد 

 استعمال المقاس 

 استعمال اإلصدار  

 النسبة الفعالة عمال است 

 النسبة الغير فعالةاستعمال  

باالعتماد المستندي مثال     –من خالل هذه الخيارات يتم تحديد ما إذا كان سيتم اعتبار هذه الخصائص في توزيع التكلفة  

عند توزيع    أم ال، فمثال  إذا تم تعليم الخيار "استعمال اللون" فسوف يعتبر النظام اللونين لنفس الصنف كأنهما مختلفين  –

ع التكلفة الخاصة بالصنف األبيض مثال  ويكون هناك سطر لتوزيع تكلفة نفس  التكلفة فسوف يكون هناك سطر لتوزي

الصنف للون األخضر مثال . أما إذا لم يتم اعتبار اللون فسوف يتم توزيع التكلفة للصنف على كمية جميع األلوان على  

 نفس السطر، وكذلك الحال بالنسبة للخصائص األخرى.

 عتمادات استعمال الصافي وليس السعر في اال 

السعر   المستندي بصافي  باالعتماد  األصناف  على  بالتكلفة  التأثير  سيتم  مثال    – أي  الخصومات  بسعر   –بعد  وليس 

 الصنف كما هو الوضع التلقائي.

 صنف 
 الخاصة باألصناف. وذلك من خالل الحقول التالية:  بعض اإلعداداتمن خالل هذا القسم يتم تحديد 
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 تفعيل فئات الصنف  

أي سوف تظهر خمسة حقول   عند تعليم هذا الخيار فسيقوم النظام بتفعيل خمسة حقول خاصة بالفئات بملف األصناف.

 خاصة بالفئات بنافذة ملف الصنف.

 تفعيل تصنيفات الصنف  

بتف  النظام  الخيار فسيقوم  بملف األصناف.   عشرة عيل  عند تعليم هذا  أي سوف يتم إظهار    حقول خاصة بالتصنيفات 

 عشرة حقول خاصة بالتصنيفات بنافذة ملف الصنف.

 السماح بتعديل الوحدة لألصناف التي تم عليها حركة  

بعد إصدار حركات كأن تكون  الخاصة بأي من األصناف  تغيير الوحدات  عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام ب

وحدة األساسية تم تعريفها بالصنف على أنها بالجرام، يمكن بعد إصدار حركات لهذا الصنف تغيير الوحدة األساسية ال

 ، وذلك عند تعليم هذا الخيار.بالكيلو جرام مثال  لتصبح 

 السماح بتعديل معامل التحويل لوحدات األصناف التي تم عليها حركة 

×  6=  معامل وحدة بعد إصدار حركات، كأن تكون الوحدة الكبرى النظام بتغييرعند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح 

 . 6بدال  من  12الوحدة الصغرى، يمكن للمستخدم عند تعليم هذا الخيار بجعل معامل التحويل = 

 السماح بتغيير سياسة استعمال المواقع إذا وجدت حركة على المخزون  

، بالرغم من عدم السماح بها بعد إصدار حركاتمع المخازن  تخدام المواقع  عند تعليم هذا الخيار، يمكن السماح باس

 والعكس. 

 عدم إضافة الموقع إلى المخزن  

بإخفاء التفاصيل الخاصة بالمواقع المخزنية بنافذة المخزن، وهي المواقع التي تم تعريفها   فسيقومعند تعليم هذا الخيار  

 تعريف المواقع. على أنها موجودة بهذا المخزن عند 

 منع الحفظ في مستندات البيع والصرف المخزني إذا لم يكن مسموح للعميل  

، المفترض أن يقوم النظام بمنع تخزين سندات المبيعات أو سندات الصرف المخزني، إذا كانت  عند تعليم هذا الخيار

 الخيار "قصر البيع على العميل" رها على عميل آخر غير الموجود بالمستند. راجعص تحتوي أحد األصناف التي تم ق 

 بملف الصنف.

 فلترة الموقع بناًء على الذمة 

فسوف يقوم النظام حال البحث يسمح النظام بربط الموقع بذمة محددة من خالل نافذة الموقع. عند تعليم هذا الخيار،  

 ة برأس المستند.باستحضار المواقع المرتبطة بالذمة المذكور –المبيعات مثال   –عن الموقع بالسندات 

 فلترة الموقع بناًء على العميل  

يسمح النظام بربط الموقع بعميل محدد من خالل نافذة الموقع. عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام حال البحث 

 عن الموقع بسندات المبيعات باستحضار المواقع المرتبطة بالعميل المذكور برأس المستند. 
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 صناف بمواصفات الباركود السماح بالبحث عن األ 

يحتوي باركود الصنف على كود الصنف باإلضافة لبعض الحروف األخرى الخاصة به )مثل التي تتعلق بالوزن مثال   

وسعر الوحدة أو ما شابه ذلك(. عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند إدراج الباركود بالبحث عن الصنف من  

 اركود.خالل كود الصنف المذكور بالب

    العروض  فيقيم األصناف  -اظهار تحديث نسب  

النظام بإظهار الزر "تحديث نسب   قيم الخصومات" بنافذة عروض األسعار،   –عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم 

 وذلك لتحديث نسبة وقيمة كل خصم. 

 المبيعات عند البحث عن السعر  ييجب تطابق وحدة السطر مع وحدة قائمة االسعار ف  

الصنف   إذا كان سعر  فمثال   األسعار،  بقوائم  الموجودة  الوحدات  بأسعار  النظام  يلتزم  الخيار، فسوف  تعليم هذا  عند 

، وإنما سيبحث عن سعر 1000" فعند إدخال الوحدة "كيلو" فلن يقوم النظام بضرب سعر الجرام ×  5بالجرام هو "

 الكيلو في عرض السعر.

     ليا في قوائم االسعار مع الحفظآسعر  قلأوقصي سعر أم تحديث عد 

للصنف  االفتراضي    ربالسعن يقوم النظام باستبدال أي من الحقلين )أقصى سعر، أقل سعر(  لهذا الخيار، ف  عند تعليم

 ما بدون قيمة. ترك أي منه دالمقابل بقوائم األسعار عن

   المشتريات عند البحث عن السعر  فيعار يجب تطابق وحدة السطر مع وحدة قائمة االس 

النظام بأسعار الوحدات الموجودة بقوائم   التعامل مع سندات  عند تعليم هذا الخيار، فسوف يلتزم  أسعار الشراء عند 

إذا كان سعر الصنف بالجرام هو "المشتريات النظام بضرب سعر 5، فمثال   فلن يقوم  الوحدة "كيلو"  إدخال  " فعند 

 ، وإنما سيبحث عن سعر الكيلو في عرض السعر.1000الجرام × 

   وضع وصلة تكاليف الصنف في صفحة منفصلة  

فسوف يقوم النظام بعرض التكاليف الخاصة بالصنف بالمخازن المختلفة بصفحة خاصة بذلك    ،هذا الخيار  عند تعليم

لبا  يستعمل هذا الخيار لفصل  بملف الصنف بدال  من عرضها بنفس الصفحة الخاصة بكميات الصنف بالمخازن. غا

 الصالحيات حيث أن ليس لكل المستخدمين حق االطالع على تكلفة الصنف. 

 البحث في األرقام المسلسلة عند إدخال كود صنف في مستندات التوزيع  

يتم العثور   فسوف يقوم النظام عند إدراج الكود بالبحث عن هذا الكود في األرقام المسلسلة إذا لمعند تعليم هذا الخيار،  

يمكن إدراج الرقم المسلسل الخاص    –مع تعليم هذا الخيار    –، ومن ثم  عليه في أكواد األصناف المعرفة بملف الصنف

 بالصنف بدال  من إدراج الصنف. 
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 ربط األصناف بالعمالء والموردين 
 خاص بإعدادات الصنف المتعلقة بالعمالء والموردين. هذا القسم 

 

 بالعمالء في مستندات البيعربط األصناف  

، فسوف يقوم النظام عند البحث عن األصناف بمستندات المبيعات، باستحضار األصناف المرتبطة  عند تعليم هذا الخيار

"  قصر البيع علي العميل بالعميل المذكور برأس المستند فقط أو األصناف الغير مرتبطة بأي عميل. راجع الخيار "

 بملف الصنف.

 األصناف بالموردين في مستندات الشراءربط  

األصناف   باستحضار  المشتريات،  بمستندات  األصناف  عن  البحث  عند  النظام  يقوم  فسوف  الخيار،  هذا  تعليم  عند 

  على   الشراءقصر  راجع الخيار "  .المرتبطة بالمورد المذكور برأس المستند فقط أو األصناف الغير مرتبطة بأي مورد

 المورد" بملف الصنف. 

 ربط األصناف بعدة عمالء  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند البحث عن األصناف بمستندات المبيعات، باستحضار األصناف المرتبطة  

، وذلك عن طريق ربط األصناف بالعمالء. راجع عميلبالعميل المذكور برأس المستند أو األصناف الغير مرتبطة بأي  

  .بهذا الكتاب" الءربط األصناف بالعم" نافذة

 عند ربط األصناف بعدة عمالء، عدم جلب األصناف التي ال تحتوي على عمالء 

عند البحث عن األصناف بمستندات المبيعات،    –عند تعليم هذا الخيار    –عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام  

ستحضر األصناف الغير مرتبطة بأي عميل،  فقط، ولن يباستحضار األصناف المرتبطة بالعميل المذكور برأس المستند  

 ربط األصناف بالعمالء" بهذا الكتاب. وذلك عن طريق ربط األصناف بالعمالء. راجع نافذة "

 ربط األصناف بعدة موردين  

بمستندات   األصناف  عن  البحث  عند  النظام  يقوم  فسوف  الخيار،  هذا  تعليم  األصناف  المشترياتعند  باستحضار   ،

بأي    بالموردالمرتبطة   الغير مرتبطة  أو األصناف  المستند  ، وذلك عن طريق ربط األصناف موردالمذكور برأس 

 " بهذا الكتاب. بالموردين. راجع نافذة "ربط األصناف بالموردين

 عند ربط األصناف بعدة موردين، عدم جلب األصناف التي ال تحتوي على موردين  

ه تعليم  بمستندات  عند  األصناف  عن  البحث  عند  النظام  يقوم  فسوف  الخيار،  األصناف  المشترياتذا  باستحضار   ،

، وذلك عن طريق موردفقط، ولن يستحضر األصناف الغير مرتبطة بأي  المذكور برأس المستند    بالموردالمرتبطة  

 " بهذا الكتاب. بالموردين. راجع نافذة "ربط األصناف بالموردينربط األصناف 
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 التأكد من ربط األصناف بالعمالء والموردين عند الحفظ  

إال إذا كانت جميع األصناف    ، فلن يسمح النظام بحفظ المستند )سواء مستند مبيعات أو مشتريات(عند تعليم هذا الخيار

تم ر قد  بالمستند  الشراء( وذلك عن طريق ملفبالمدرجة  )أو  البيع  المذكور بسند  المورد(  )أو  بالعميل  "ربط    طها 

 األصناف بالعمالء" )أو ربط األصناف بالموردين(.

 مستويات األصناف 
التاليان " " خاصان بمستويات األصناف، وحتى يمكن جدول مستويات األصناف"، "طريقة عرض مستويات األصناف  القسمان 

 بمستويات. استيعابهما البد من اإلحاطة بهذه المقدمة والخاصة بإظهار األصناف عند البحث 

أصناف البحث هي األصناف التي يقوم النظام بإظهارها بنافذة البحث كأصناف بنافذة البحث وهو الوضع التلقائي، يمكن ضبط النظام 

 بحيث يتم إظهار هذه األصناف بأقسامها وتصنيفاتها )كأزرار بأسفل النافذة(. 

ى األول( لتظهر التصنيفات المتفرعة عنها )تليفزيونات، ثالجات، لتوضيح ذلك، يتم مثال  الضغط على زر أجهزة كهربائية )المستو 

(، وعند الضغط بالماوس على الثالجات مثال ، يقوم النظام بإظهار األزرار "توشيبا"، "إيديال"، "فريش"، الخ )وهو  خغساالت، ال

المتمثل في أحد التصنيفات ) الثالث  الثاني( ثم بعد ذلك المستوى  ، بحيث يتم الوصول اقدم(.. وهكذ  8قدم،    10قدم،    12المستوى 

 للصنف المطلوب عن طريق تتبع المستويات الخاصة به.

 . (New GUI) مع الجيوي الجديد فقطتعمل آلية مستويات األصناف الحظ أن 

بملف الحظ أيضا  أن النظام سوف يقوم بإظهار صورة الصنف على الزر الخاص به عندما يكون قد تم تعريف صورة لهذا الصنف  

 األصناف.

 

 طريقة عرض مستويات األصناف 

أزرار أنه سيتم عرض األصناف وأقسامها على هيئة  السابقة  بالمقدمة  المواصفات ذكرنا  يتم تحديد بعض  القسم،  ، من خالل هذا 

 يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:  المتعلقة باألزرار.

 ارتفاع زر األصناف 

 صناف عرض زر األ 

 وعرض زر أي من األصناف المعروضة بالبحث. ارتفاع 

  في المستوي االخير للبحث  أزرارهيئة  علىعرض االصناف  

أي في المستوى األخير )الخاص باألصناف( هل سيتم عرض األزرار أيضا  على هيئة أزرار أم على هيئة قائمة بحث. 

المعرفة بالمستويات التي قبل المستوى والماركات  أما المستويات قبل األخيرة فهي خاصة باألقسام والتصنيفات والفئات  

 األخير.

  أقصى عدد يمكن عرضه من زرائر الصنف  

(، كم عدد األصناف التي  عرض االصناف على هيئة أزرار في المستوي االخير للبحث أي إذا تم تعليم الخيار السابق )

 سيتم عرضها على هيئة أزرار بالمستوى األخير في البحث. 
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  فلترة المستوي األول بمحددات المستخدم  

إذا تم تعليم هذا الخيار، فلن يظهر للمستخدم في عملية البحث إال األقسام )أو التصنيفات، الفئات، الماركات( التي تنتمي  

 لنفس محددات المستخدم أو التي تنتمي للمحدد عام.

 جدول مستويات األصناف 

 

 المستوى األول 

 المستوى الثاني  

 وى الثالث المست 

 المستوى الرابع 

 المستوى الخامس  

 من خالل هذه المستويات الخمسة يمكن إظهار أزرار األصناف تبعا  للتصنيف الخاص بها )أو للفئة أو للقسم(.

. يمكن تعريف عدة سجالت  3صيدلية، ومستويات األصناف هي  الفاتورة خاصة بلتوضيح هذا األمر، وبفرض أن  

 كالتالي:  1بالتصنيف 

 أدوية 

 مستحضرات 

 أجهزة 

 ......... 

 يمكن تعريف عدة سجالت كالتالي:  2ثم بعد ذلك بالتصنيف 

  أقراص 

 شراب 

  أمبوالت 

 مراهم 

 ........... 

 به )التصنيف األعلى( هو أدوية   1 التصنيففي كل من السجالت السابقة، يتم تعريف 

 كالتالي:يمكن تعريف عدة سجالت   3ثم بعد ذلك بالتصنيف 

 مضادات حيوية 

  مسكنات 

  فيتامينات 

 ............ 

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 219 

 

 )التصنيف األعلى( هو أقراص  به 3 التصنيففي كل من السجالت السابقة، يتم تعريف 

، يمكن أيضا  إنشاء أكثر من تصنيف مندرج تحت كل من 1بنفس الطريقة التي تم بها تقسيم األدوية المعرفة بالتصنيف  

 المستحضرات واألجهزة. 

أي مضاد حيوي أقراص  –على المثال السابق  وبناء    –بملف الصنف يتم إدراج التصنيفات الخاصة بكل صنف، فمثال  

التصنيف   تسجيل  "تصنيف    3يتم  بالحقل  "أقراص"  بإدراج  آليا   النظام  فيقوم  حيوي،  "أدوية" 2= مضادات  و   ،"

 . 1بالتصنيف 

عند   المستند وبالتالي  مع  النظام  التعامل  سيقوم  األزرار،  األصناف   بعرض  عن  البحث  مستحضرات،   إثر  )أدوية، 

 أجهزة، ....(.

 (. الخ.مراهم،…وعند الضغط على الزر "أدوية"، يقوم النظام بعرض األزرار )أقراص، شراب، أمبوالت، 

 (.،...الخوعند الضغط على الزر "أقراص"، يقوم النظام بعرض األزرار )مضادات حيوية، مسكنات، فيتامينات

بها على أنه    3وعند الضغط على الزر "مضادات حيوية"، يقوم النظام بعرض جميع األصناف التي تم ضبط تصنيف  

 "مضادات حيوية" ليختر منها المستخدم الصنف المراد. 
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 إعدادات الصنف – ملف إعدادات النظام
 عدادات التالية: اإلمن خالل هذه الصفحة يمكن التحكم في 

             

 إعدادات الصنف
 يحتوي هذا القسم على الحقول التالية: 

 إمكانية السحب على المكشوف 

 هذا الحقل عبارة هن قائمة اختيار، يحتوي على الخيارين التاليين: 

 حتى ال يسمح النظام بالسحب على المكشوف. :ال 

 حتى يسمح النظام بالسحب على المكشوف. :نعم 

 أولويات للسماح بالسحب على المكشوف كالتالي: ثثال الحظ أن النظام يتبع 

هي   الصنف  بملف  المختارة  القيمة  كانت  ما  فإذا  المكشوف"  السحب  "إمكانية  الصنف  ملف  خيار  من خالل 

 "موروث" ينتقل النظام إلى األولوية التالية.

رة بملف قسم الصنف  من خالل خيار ملف قسم الصنف "إمكانية السحب المكشوف" فإذا ما كانت القيمة المختا

 هي "موروث" ينتقل النظام إلى األولوية التالية.

 .بملف اإلعدادات  من خالل الحقل الحالي "إمكانية السحب على المكشوف" والموجود بالنافذة الحالية

 

 التأكد من السحب على المكشوف بالتاريخ  

 المكشوف، لن يعتبر النظام الكمية الواردة بتاريخ الحق للصرف. مع تعليم هذا الخيار، فعند عدم السماح بالسحب على  

 لتوضيح ذلك، عند عدم السماح بالبيع على المكشوف، ثم توريد أحد األصناف بالمواصفات التالية: 
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  من أحد األصناف  10، تم توريد كمية 1\1في يوم 

  من هذا الصنف  10، تم صرف كمية 1\5في يوم 

  من أحد األصناف  10ة ، تم توريد كمي1\10في يوم 

 فلن يسمح النظام بالصرف، ألن الكمية الموردة مستقبلية   1\6)أو أقل( يوم    10إذا تم محاولة صرف كمية تساوي  

 . ، وهذا بالطبع عند تعليم الخيار الحاليوليست موجودة في نفس التاريخ الذي تم الصرف فيه

  م تصبح مكشوفةمن انها ل التأكدعدد الحركات الالحقة للسند التي يجب  

بالسحب على المكشوف، فسوف يتأكد النظام عند الصرف بتاريخ   مع عدم السماح بهذا الحقل عند تحديد عدد حركات

 سابق أن حركة الصرف لن تؤدي إلى كشف الكمية لهذا العدد من الحركات التالية. 

صدار سند صرف بتاريخ سابق، فسوف يتأكد  ( بهذا الحقل، فإنه عند إ10لتوضيح هذه النقطة، فإنه عند تحديد القيمة )

الـ ) التالية لهذا الصرف لن تنكشف، أي لن يؤدي الصرف الجديد إلى أن أحد هذه 10النظام أن  ( حركات صرف 

الحركات تم فيها السحب على المكشوف وذلك بسبب نقص الكمية التي تسبب بها سند الصرف الجديد المدخل بتاريخ 

 سابق. 

 الضمان فارغا السماح بترك كود  

يسمح النظام للصنف بأن يكون له كود ضمان خاص به، وذلك من خالل الخيار "له كود ضمان" بملف الصنف، وذلك  

ليتم إدخاله بمستندات النظام. يقوم النظام بصفة تلقائية بإلزام المستخدم بإدخال كود الضمان لألصناف التي لها كود 

يمكن السماح للمستخدم بإدخال هذه األصناف بدون   ،ك كود الضمان فارغا"ضمان. من خالل هذا الخيار "السماح بتر

 إدخال أكواد الضمان الخاصة بها.

 في الصنف جزء من كود الصنف للعمالء عدم اعتبار األكواد المخصصة  

مها يقوم النظام بالسماح باستخدام األكواد المخصصة للعمالء على أنها نفس الكود الخاص بالصنف ومن ثم استخدا

إذا تم تعليم    –راجع "أكواد العمالء" بصفحة "األكواد المخصصة" بنافذة الصنف    –بحقل الصنف بأي من نوافذ النظام  

 هذا الخيار فلن يسمح النظام باستخدام األكواد المخصصة للعمالء بديال  عن كود الصنف، ومن ثم ال يمكن البحث بها. 

 للموردين في الصنف جزء من كود الصنفعدم اعتبار األكواد المخصصة  

يقوم النظام بالسماح باستخدام األكواد المخصصة للموردين على أنها نفس الكود الخاص بالصنف ومن ثم استخدامها 

إذا تم    –راجع "أكواد الموردين" بصفحة "األكواد المخصصة" بنافذة الصنف    –بحقل الصنف بأي من نوافذ النظام  

النظام باستخدام األكواد المخصصة  تعليم هذا الخيار   بديال  عن كود الصنف، ومن ثم ال يمكن    للموردينفلن يسمح 

 البحث بها. 

 معاملة األكواد المخصصة لألصناف كأكواد بديلة 

يقوم النظام بالسماح باستخدام الكود البديل على أنه نفس الكود الخاص بالصنف ومن ثم استخدامه بحقل الصنف بأي 

فلن يسمح النظام باستخدام األكواد   ،تعليم هذا الخيار  لم يتمإذا    – راجع "الكود البديل" بنافذة الصنف    –من نوافذ النظام  

  يمكن البحث بها. البديلة بديال  عن كود الصنف، ومن ثم ال

 طلب التحويل يقوم بحجز الكميات للخارج فقط  

فإنه   بالحجز،  يقوم  التحويل بحيث  الخيار    –أي عندما يتم ضبط سند  سوف يقوم بحجز األصناف   –عند تعليم هذا 

( إلى . فمثال  إذا تم التحويل من المخزن )أالخارجة من المخزن، ولكن لن تتم عملية حجز في المخزن المحول إليه

 عند تعليم هذا الخيار. المخزن )ب(، فسوف يتم الحجز من المخز )أ( فقط 
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 للون والمقاس 1صيغة تكويد اسم  

 للون والمقاس 2صيغة تكويد اسم  

 لإلصدارة  1صيغة تكويد اسم  

  لإلصدارة  2صيغة تكويد اسم  

إمكانية تكويد األسماء من خالل مجموعة الصنف وقسم الصنف، والتي تقوم بذلك    إضافة  تم تطوير هذه الحقول قبل

تتعلق باللون محددة  ألسماء األصناف  . ولكن يمكن أيضا  استخدام هذه الحقول من خالل وضع صيغ  بصفة أعم وأشمل

للتعرف على كيفية تكوين الصيغ، يمكن اال الحقول.  اللون واإلصدار من خالل هذه  أو  الفيديو والمقاس  طالع على 

 https://youtu.be/CpwgTTYOcKcالتالي: 

 التوريد والصرف والتحويل  فيالسماح بتعديل نوع الصنف من خدمة الى مخزني والعكس بعد استعمال الصنف  

غيير نوع الصنف من صنف مخزني إلى صنف خدمي والعكس  بتفسوف يسمح النظام للمستخدم    ،عند تعليم هذا الخيار

 حتى بعد إصدار حركات مخزنية على هذا الصنف سواء بالتوريد أو الصرف أو التحويل.

 يجب الحذر عن استخدام هذا الخيار، والتأكد من االحتياج الفعلي له، كما ال ينصح بتفعيله إال من خالل مدير النظام.  

 سند التجميع فقط عند إنشاء سند الخامات البديلة  فيالخامات المسحوبة  فيالموجودة الخامات البديلة  راجإد 

ليقوم    ة، فلن يسمح النظام للمستخدم بسحب خامات بديلة إال من خالل إصدار سند خامات بديلعند تعليم هذا الخيار

  بدوره باستحضار الخامات. 

 متابعة أعمار المخزون 
التأكد لمعرفة األصناف الراكدة وألسباب أخرى مثل  يسمح النظام بمتابعة عمر المخزون، بمعنى معرفة عمر كل صنف بالمخزن  

لمعرفة المزيد، عن متابعة أعمار المخزون، راجع الفقرة "متابعة أعمار   ليست هناك حاجة لها.من عدم شراء كميات من هذا الصنف  

 هذا القسم خاص بمتابعة أعمار المخزون، ويحتوي على الحقول التالية:  ي هذا الكتاب.الديون" بالمفاهيم األساسية ف

 متابعة أعمار المخزون 

أم ال وذلك من خالل الخيارين )نعم، ال(، ويمكن    يتم تحديد ما إذا كان سيتم متابعة عمر المخزون  ،من خالل هذه القائمة

زون على ثالثة مستويات )على مستوى الصنف، أو القسم، أو المنشأة  أن يكون موروثا ، يسمح النظام بمتابعة عمر المخ

 بالمفاهيم بهذا الكتاب.  كل من هذه المستويات، راجع الفقرة "متابعة أعمار المخزون". للتعرف على ككل(

 متابعة أعمار المخزون للقطاع  

 للفرع متابعة أعمار المخزون  

 لإلدارة متابعة أعمار المخزون  

 للمجموعة التحليلية مخزون متابعة أعمار ال 

 للمخزن متابعة أعمار المخزون  

 للمخزن والموقعمتابعة أعمار المخزون  

 لإلصداراتمتابعة أعمار المخزون  

 للمقاسمتابعة أعمار المخزون  

 لأللوان متابعة أعمار المخزون  

 للتعبئة )الصناديق( متابعة أعمار المخزون  
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 للشحنات متابعة أعمار المخزون  

 للنسبة الفعالة متابعة أعمار المخزون  

 للنسبة الغير فعالةمتابعة أعمار المخزون  

بحيث  بالخيارات السابقة.  الخيارات، يسمح النظام بتحديد متابعة عمر المخزون بأحد المحددات المذكورة  من خالل هذه  

 خزون إال إذا تم السحب على نفس المحدد الذي تم تعليمه. ال يتم إنقاص كمية الصنف التي لها نفس عمر الم

 ثم توريد أحد األصناف كالتالي:"، للمخزنمتابعة أعمار المخزون فعلى سبيل المثال عند تعليم الخيار "

  ( 10تم التوريد إلى مخزن )أ( بكمية تساوي ) 1\1في يوم 

  ( 10تم التوريد إلى مخزن )ب( بكمية تساوي ) 1\2في يوم 

 إذا تم صرف هذا الصنف كالتالي:

  ( 5تم الصرف من المخزن )أ( بكمية تساوي ) 1\4في 

  ( 7مخزن )ب( بكمية تساوي ) الصرف منتم  1\5في 

 بهذا الصنف سيكون كالتالي:  عمر المخزون الخاصمثال   1\6في يوم  هفإن

 6 ( 5أيام للكمية)( بالمخزن )أ   

 5 ( 3أيام للكمية )( بالمخزن )ب 

 ((. 7+  5) – 20) 8أيام للكمية  5أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فإن عمر المخزون هو 
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 محددات تسمح بالسحب على المكشوف 

 

إدارة   في  المكشوف مسموحة  السحب على  المكشوف بمحددات معينة، كأن يكون  السحب على  تقييد  الجدول يمكن  من خالل هذا 

ة الحسابات وغير ذلك. يمكن تحديد أكثر محدد من محددات المنشأة الخمسة المعروفة )الشركة،  بإدارالمبيعات مثال  وغير مسموحة  

 اإلدارة. الخ( باإلضافة إلى المخزن والموقع، فيمكن السحب على المكشوف من مخزن أو موقع محدد دون غيره. 

 أم ال من خالل الخيارين )غير مسموح، مسموح(.من خالل القائمة "السياسة" يتم تحديد إذا كان سيتم السحب على المكشوف مسموح  

 تفعيل عالقات األصناف في المستندات التالية

(ACTIVATERELATIONSHIPSOFITEMSINNEXTDOCS ) 

الفقرة "عالقات األصناف" للصنف األول. راجع   اكسسوار يسمح النظام بعمل عالقة بين صنفين بحيث يكون الصنف الثاني عبارة عن

 المفاهيم األساسية بهذا الكتاب، نافذة عالقات األصناف.في 

 ، يقوم النظام بإدراج الصنف الثاني كإكسسوار للصنف األول. مثال   فعند إضافة الصنف األول في مستندات المبيعات

 . الخ( يجب اختيار هذا المستند من خالل هذا الجدول ،أمر بيع، فاتورة مبيعات) محددولكن لتفعيل هذه الخاصية مع مستند 
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 إعدادات التفاصيل–ملف إعدادات النظام
 اإلعدادات كالتالي:من خالل هذه الصفحة يمكن التحكم في بعض إعدادات 

 

 المحددات والمخزنإعدادات 
 يحتوي هذا القسم على الحقول التالية: 

 المخزن على مستوى السطر  

هذا   تعليم  بمستندات   ففسو  ،يارالخعند  صنف  كل  مستوى  على  بالسطر  الموجود  المخزن  باعتبار  النظام  يقوم 

سيقوم النظام على مستوى هذا الصنف بالتأثير على المخزن   ،األصناف، فإذا لم يتم تحديد مخزن على مستوى الصنف

  الموجود برأس المستند، أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام باعتبار المخزن الموجود برأس المستند دائما  

 . المستندبغض النظر عن المخازن المدرجة بالتفاصيل حيث سيقوم النظام باستبدالها بالمخزن الموجود برأس 

 المجموعة التحليلية على مستوى السطر  

الخيار هذا  تعليم  تحديد    ،عند  يتم  لم  فإذا  الصنف  مستوى  على  الموجودة  التحليلية  المجموعة  باعتبار  النظام  سيقوم 

فسوف يتم التأثير على المجموعة التحليلية الموجودة برأس المستند، أما إذا لم   ،مجموعة تحليلية على مستوى الصنف

بغض النظر عن   تم تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام باعتبار المجموعة التحليلية الموجودة برأس المستند دائما  ي

 المجموعات التحليلية المدرجة بالتفاصيل حيث سيقوم النظام باستبدالها بالمجموعة التحليلية الموجودة برأس المستند. 
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 الفرع على مستوى السطر  

سيقوم النظام باعتبار الفرع الموجود على مستوى الصنف فإذا لم يتم تحديد فرع على مستوى   ، يارعند تعليم هذا الخ

فسوف يتم التأثير على الفرع الموجود برأس المستند، أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام باعتبار   ،الصنف

لمدرجة بالتفاصيل حيث سيقوم النظام باستبدالها بالفرع  بغض النظر عن الفروع ا  الفرع الموجود برأس المستند دائما  

 الموجود برأس المستند. 

 القطاع على مستوى السطر  

سيقوم النظام باعتبار القطاع الموجود على مستوى الصنف فإذا لم يتم تحديد فرع على مستوى   ،عند تعليم هذا الخيار

القطاع الموجود برأس المست   ،الصنف التأثير على  النظام  فسوف يتم  ند، أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فسوف يقوم 

دائما   المستند  برأس  الموجود  القطاع  النظام   باعتبار  سيقوم  حيث  بالتفاصيل  المدرجة  القطاعات  عن  النظر  بغض 

 باستبدالها بالقطاع الموجود برأس المستند.

 االدارة على مستوى الصنف  

تبار االدارة الموجودة على مستوى الصنف فإذا لم يتم تحديد فرع على مستوى  سيقوم النظام باع  ،عند تعليم هذا الخيار

فسوف يتم التأثير على االدارة الموجودة برأس المستند، أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام   ،الصنف

دائما   المستند  برأس  الموجودة  اإلدارة  بال  باعتبار  المدرجة  اإلدارات  عن  النظر  النظام بغض  سيقوم  حيث  تفاصيل 

 باستبدالها باإلدارة الموجودة برأس المستند. 

 مندوب المبيعات في التفاصيل  

سيقوم النظام باعتبار مندوب المبيعات الموجود على مستوى الصنف فإذا لم يتم تحديد فرع على   ،عند تعليم هذا الخيار

د برأس المستند، أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فسوف  مستوى الصنف فسوف يتم التأثير على مندوب المبيعات الموجو

 يقوم النظام باعتبار مندوب المبيعات الموجود برأس المستند دائما . 

 مندوب المبيعات من رأس المستند إذا كان فارغاً في التفاصيل  

الموجود برأس المستند بالتفاصيل إذا تم لن يقوم النظام بإدراج مندوب المبيعات    ،الخيار  تعليم هذا  إذا لم يتمأي أنه  

 تركه فارغا . 

 مندوب المشتريات في التفاصيل  

سيقوم النظام باعتبار مندوب المشتريات الموجود على مستوى الصنف فإذا لم يتم تحديد فرع    ، عند تعليم هذا الخيار

ند، أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار  فسوف يتم التأثير على مندوب المشتريات الموجود برأس المست   ،على مستوى الصنف

 فسوف يقوم النظام باعتبار مندوب المشتريات الموجود برأس المستند دائما . 

 على الحقول التالية: التالي يحتوي القسم 

 السماح بتعديل اسم الصنف 

المستخدم بإدراج أي    " ليقوماسم الصنفبإظهار حقل جديد باالسم "  النظام بتغييريقوم    ففسو  ،عند تعليم هذا الخيار

 بملف الصنف الرئيسي.اسم للصنف المقابل بخالف اسم الصنف األصلي المعرف 
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 الوحدة قبل الكمية 

يقوم النظام بتعديل الحقل "كمية الصنف" بمستندات إدارة التوزيع بحيث تكون "الوحدة"   فعند تعليم هذا الخيار، فسو

 .بحقل "كمية الصنف"قبل "قيمة" 

 تفعيل ربط األصناف بالمخزن  

سيقوم النظام بتفعيل ربط األصناف بالمخازن حيث لن يسمح النظام بالتعامل مع أي من األصناف    ،عند تعليم هذا الخيار

خالل من  بمخزن"   إال  أصناف  ربط  "إضافة  ملف  طريق  عن  بالمخازن  األصناف  ربط  يتم  به.  الخاص  المخزن 

 والموجود بقائمة المخزون.

سوف يسمح النظام بالتعامل معها مع أي مخزن بالرغم من أنها غير مرتبطة   ،األصناف الغير مرتبطة بأي مخزن

 بمخزن الفاتورة. 

 يجب تحديد عالقة األصناف بالمخازن  

عند تعليم هذا الخيار فلن يسمح النظام بالتعامل مع أي صنف بمستندات إدارة التوزيع إال إذا كان هذا الصنف مرتبط  

   أي أنه لن يسمح بإدراج أصناف غير مرتبطة بأي مخزن.. بالمخزن المحدد له بالمستند

 ستخدام الجدول النظامي لمتابعة الكمياتا 

النظام عند إنشاء أي مستند بناء  على مستند آخر بإدراج هذه المعلومة بالجدول فسوف يقوم    ،عند تعليم هذا الخيار

 كمية محددة.  Yمثال  قد سحب من المستند   Xالنظامي لمتابعة الكميات. يتم فيه إدراج أن المستند 

 السماح بإنشاء فاتورة مبدئية قبل إنشاء االعتماد المستندي 

لالعتماد المستندي بالرغم من عدم إنشاء    ظام للمستخدم بإنشاء فاتورة مبدئيةعند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح الن

 ، ومن ثم فسيسمح بتخزين فاتورة مبدئية بدون تحديد اعتماد مستندي بهذه الفاتورة. هذا االعتماد في األصل

 إعدادات عد التأكد من تطابق مواصفات الصنف عند ربط السندات المخزنية بالفواتير 
 يحتوي هذا القسم على اإلعدادات التالية: 

 عدم التأكد من تطابق الصندوق عند ربط السندات المخزنية بالفواتير 

 عدم التأكد من تطابق اللون عند ربط السندات المخزنية بالفواتير  

 عدم التأكد من تطابق الشحنة عند ربط السندات المخزنية بالفواتير 

 ربط السندات المخزنية بالفواتير عدم التأكد من تطابق األبعاد عند  

 عدم التأكد من تطابق اإلصدار عند ربط السندات المخزنية بالفواتير 

 عدم التأكد من تطابق الرقم المسلسل عند ربط السندات المخزنية بالفواتير  

 عدم التأكد من تطابق الرقم المسلسل الثاني عند ربط السندات المخزنية بالفواتير  

 ابق الحجم عند ربط السندات المخزنية بالفواتيرعدم التأكد من تط 

 عدم التأكد من تطابق النسبة الفعالة عند ربط السندات المخزنية بالفواتير  

 عدم التأكد من تطابق النسبة الغير فعالة عند ربط السندات المخزنية بالفواتير  
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لمستخدم من أن الصنف في كل من الفاتورة ند تعليم الخيار الخاص بأي من هذه المحددات فلن يقوم النظام بإلزام ا ع

 . )الصندوق، اللون، الشحنة،..الخ( والمستند المخزني المرتبط له نفس المحدد

" مثال  فإنه عند ربط  عدم التأكد من تطابق اللون عند ربط السندات المخزنية بالفواتيرلتوضيح ذلك، عند تعليم الخيار " 

مثال     Xل صفحة "المستندات المرتبطة" فلن يسمح النظام بأن الصنف  صرف مخزني من خال  فاتورة المبيعات بسند

 الموجود بتفاصيل فاتورة المبيعات.   Xبالمستند المرتبط )سند الصرف في هذه الحالة( له لون مختلف عن نفس الصنف  

 إعداد ترتيب التفاصيل 

النظام من خاللها بالتحكم في ترتيب الحقول. ولكن لم يعد لها حاجة تم تطوير هذه اآللية قبل تطوير ملف "تعديل شاشة" حيث يسمح 

 عمليا  اآلن.

 إضافة حقول متابعة الكميات إلى

 إلى 2إضافة حقول متابعة الكميات 
   تنداتبتفاصيل المس 2، 1 يتم تحديد المستندات التي سيقوم النظام فيها بإظهار حقول متابعة الكميات ين التاليينمن خالل هذا الجدول

يمكن    ،على أمر بيع  لتوضيح ذلك ينبغي أن نعلم أن النظام يسمح بمتابعة الكميات للمستندات، فمثال  عند إصدار فاتورة مبيعات بناء  

متابعة الكمية الموجودة بأمر البيع بحيث يتم إصدار أكثر من فاتورة مبيعات على نفس أمر البيع، وبالتالي يتم السحب من كمية أمر 

 راجع الفقرة "متابعة كميات األصناف" بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب.  حتى تنتهي الكمية.البيع 
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 الجدول األول )إضافة حقول متابعة الكميات إلى( 

تم  التي  الكمية  تعبر عن  التي  الحقول  بإظهار  الكميات  النظام حال متابعة  التي سيقوم  المستندات  يتم تحديد  الجدول  من خالل هذا 

 :بأمر البيعسيقوم النظام بإضافة الحقول التالية    ،مثال  بهذا الجدول  أمر البيعمها من المستند العلوي والكمية الحالية. فعند اختيار  استخدا

 أي الكمية التي تم بها عمل فواتير مبيعات  الذي تم تنفيذه بناء  على هذا المستندهي الكمية التي تم تنفيذها من المستند    :نفذت ،

 على سبيل المثال. –على أمر البيع الموجود برأس فاتورة المبيعات 

   أي الكمية التي لم يتم بها عمل فواتير مبيعات  بناء  على أمر البيعهي الكمية الباقية التي لم يتم تنفيذها    :مسلمة  الغيرالكمية ،

 على سبيل المثال. –تورة المبيعات على أمر البيع الموجود برأس فا

 استخدام النظام مثال    قبل –  من خالل هذا الحقل يمكن إدخال كمية يدويا  على أساس أنه تم تسلمها من قبل  :المستلمة  الكمية  

 تؤثر هذه الكمية على كميات األصناف وإنما يمكن استخدامها بالتقارير فقط.  وال –

 

 إلى(  2)إضافة حقول متابعة الكميات  الثانيالجدول 

ثالثة حقول أخرى من نفس نوع الحقول التي تم إضافتها بالجدول   التي سيتم بها إضافة  يتم تحديد المستندات  ،من خالل هذا الجدول

 .السابق

لمستند الذي تم اختياره بهذا أي أن النظام سوف يقوم بإضافة الحقول )نفذت، الكمية الغير مسلمة، الكمية المستلمة( مرتين بتفاصيل ا

من خالل المستندين )فاتورة مبيعات،   أمر البيعكأن يتم متابعة الكميات    الخاصة بهذا المستندالجدول. وذلك حتى يتم متابعة الكميات  

ة مبيعات، سند  بكل من هذين المستندين )فاتور  أمر البيع بالحقل "بناء  على"سند الصرف( حيث يتم من خالل هذين المستندين إدراج  

   .الصرف(

الحظ أنه لم تعد هناك حاجة إلظهار حقول متابعة الكميات عن طريق هذه اآللية، حيث يمكن أن تتم اآلن عن طريق توجيه المستند  

المستند  ) كمية  المرتبط،  المرتبطمتابعة  السند  في  الكميات  متابعة  بالمستند  حقول  المتابعة  الشاشة إلظهار حقول  تعديل  وملف   )

 راجع الفقرة "متابعة كميات األصناف" بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب.  لمطلوب.ا

 حقل مسح عند الحفظإضافة 
 يراد إضافة "خيار الحذف" بتفاصيل هذه المستندات عند حفظ المستند.  التي من خالل هذا الجدول يتم تحديد المستندات

 فسوف تظهر تفاصيل فاتورة المبيعات كما بالشكل التالي:   ،عند تحديد فاتورة المبيعات مثال  بهذا الجدول

 الحفظ".في الصورة الموضحة عند حفظ المستند سيقوم النظام بحذف الثالثة سطور المعلمة بالحقل "مسح عند 

 يمكن أيضا  إضافة هذا الحقل عن طريق ملف تعديل شاشة.
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 إضافة حقول الوزن القائم والفارغ إلى 
 هذا الجدول يمكن تحديد المستندات التي يتم فيها إضافة حقول الوزن القائم والفارغ.أيضا  من خالل 

 يمكن أيضا  إضافة هذا الحقل عن طريق ملف تعديل شاشة.
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 لباركود لألصناف المحددات في ا
من خالل هذا الجدول بمكن تحديد نص محدد بباركود الصنف بحيث يقوم النظام بناء  على هذا النص بتحديد بعض محددات الصنف 

 عند إدراجه بفاتورة المبيعات. 

 

 النص  

 وهو النص الموجود في الباركود والذي يعبر عن أي من محددات الصنف. 

 بادئة أو الحقة 

 الحقل يمكن تحديد ما إذا كان هذا النص هو بادئة للباركود أو الحقةمن خالل هذا 

 المجموعة التحليلية  

 الفرع  

 االدارة 

 القطاع  

 الشركة 

 من خالل هذه الحقول يمكن تحديد المحددات المرتبطة بهذا النص.

يعبر عن الدولة "انجلترا    8لتوضيح هذه الفكرة عند استخدام "المجموعة التحليلية" مثال " للتعبير عن بلد المنشأ.  عندما يكون الرقم  

على سبيل المثال وكانت القيمة المختارة بالحقل "بادئة أو الحقة" هي "بادئة" فسوف   8ccxy67yur232" مثال . فعند ادخال النص  

د إدخال هذا الباركود بفاتورة المبيعات بإدخال القيمة “انجلترا" بالحقل "المجموعة التحليلية" وسيقوم بإدخال الصنف  يقوم النظام عن

"ccxy67yur232  يوجد في بادئة الباركود، أما إذا كانت قيمة الحقل "بادئة أو الحقة" هي "الحقة" فسوف   8" وذلك ألن الرقم

 ية الباركود للتعبير عن بلد المنشأ.يبحث النظام عن الرقم الموجود بنها

بنفس المبدأ يمكن تحديد أي أرقام أو حروف ببادئة أو الحقة الباركود للتعبير عن أي من محددات الصنف، والتي سيقوم النظام 

 أو الحقة". ةسيقوم النظام بإدراجه بالمحدد فور إدخال الباركود وفقا  للمعايير المحددة بالحقلين "النص “،” بادئ

 

 ( CONFIGENTRY.ADDGENERATEDDOCSTOإظهار المستندات المصدرة )
الجدول   هذا  خالل  تحديد  يمن  التي  مكن  منها  المستندات  المصدرة  األخرى  المستندات  إظهار  فيها  إنشاء سيتم  قواعد  خالل  )من 

 . المستندات الموجودة بتوجيه المستند(

  شاشة".  أيضا  يمكن إظهار هذا الجدول من خالل نافذة "تعديل
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 مواصفات باركود األصناف–ملف إعدادات النظام
الصنف يتم تغذية نظام نما بتعريفات أنواع الباركود المستخدمة بالمنشأة، وذلك حتى يتعرف النظام مكان كمية    ،من خالل هذه الصفحة

التهصالحيوتاريخ    هوسعر المدخل عن طريق   خ،  الصنف  ببيانات  المعلومات  بإدراج هذه  النظام  يقوم  ثم  الباركود ومن  في نص 

 الباركود.

 

متشابهة وذلك للتعامل مع خمسة أنواع مختلفة من أنواع الباركود. على سبيل المثال وبفرض أن  تتكون هذه النافذة من خمسة أقسام  

التي تقوم بإصدار أنواع متعددة من )موازين جبن، موازين لحوم،...الخ(  المنشأة هي نقطة بيع وتوجد خمسة أنواع من الموازين  

 . كل قسم من هذه األقسام يتكون من البيانات التالية:خمسةأنواع الباركود، فيتم تعريف كل نوع في أحد هذه األقسام ال

 المعلومات األساسية 
 من خالل هذا القسم يتم تحديد الخصائص العامة الخاصة بالباركود وهي كالتالي:

 بادئة الباركود  

البادئة هذه  الباركود  قارئ  يجد  فعندما  الحالي،  بالقسم  المعرف  للباركود  المميزة  البادئة  على يقوم    ،وهي  بالتعرف 

 خصائص الباركود المختلفة من الجدول الموجود بنفس القسم.

 معاملة البادئة على أنها جزء من أول خاصية  

"،  1عند تعليم هذا الخيار ستكون البادئة هي باألساس جزء من الخاصية، كأن تكون جميع أصناف الجبن تبدأ بالرقم "

 الخاصية المميزة للباركود الخاص بموازين الجبن." هو 1وفي نفس الوقت يكون الرقم "

 الفاصل  

بعض أنواع الباركود تحتوي على فاصل محدد يفصل بين المقاطع المختلفة للباركود مثل مقطع الكود، ومقطع السعر،  

ما لم    لجميع مقاطع الباركود الموجودة بالجدول  التلقائيالخ. سيكون هذا الفاصل هو الفاصل  الصالحية،  ومقطع تاريخ  

 يتم تحديد فاصل مختلف على مستوى المقطع. 
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 أجزاء العرض
 من خالل هذا الجدول يتم تعريف كل مقطع من مقاطع الباركود المعرف بالقسم الحالي: 

 الخاصية  

والوحدة،  هذا الحقل عبارة عن قائمة يتم من خاللها اختيار مقطع الباركود المراد توصيفه بالسطر الحالي، مثل الكود،  

 واللون، والكمية، وغير ذلك. 

 الفاصل  

 " بالباركود. -الفاصل الالحق للمقطع الخاص بهذا السطر كأن يكون السعر مثال  ينتهي بالفاصل "

 عدد الحروف 

سيتكون هذا المقطع من أربعة حروف فقط ومن    يوبالتال،  4عدد حروف المقطع كأن يكون المقطع الخاص بالسعر هو  

 ع التالي بالباركود. يقوم النظام باستخدام عدد الحروف لتحديد كل مقطع عند عدم تعريف فاصل. ثم ننتقل للمقط

 مضروب في 

ويراد مثال   القيمة التي سيتم ضربها في المقطع، كأن يكون هذا المقطع خاص بالكمية والتي تعبر عن الوزن بالكيلو  

 ".1000القيمة " تسجيله بالفاتورة بالجرام ومن ثم يتم ضرب قيمة المقطع في

 مقسوما على  

ويراد  مثال    القيمة التي سيتم القسمة عليها للمقطع، كأن يكون هذا المقطع خاص بالكمية والتي تعبر عن الوزن بالجرام

 ".1000تسجيله بالفاتورة بالكيلو ومن ثم يتم قسمة قيمة المقطع على القيمة "

 النسق 

لمقطع خاص بالسعر مثال  وينتهي بالعالمة "$"، فيقوم النظام باستثناء  التنسيق الخاص بالمقطع المقابل، كأن يكون ا

 هذه العالمة عند إدراج السعر بالفاتورة. 
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 إعدادات الجرد
 : إعدادات إدارة التوزيع"، يمكن ضبط إعدادات الجرد التالية" "بنافذة صفحة "إعدادات الجرد المخزنيمن خالل 

 
 الجرد المنتهيةالسماح بالتعديل في سندات  

عند تعليم هذا الخيار، يسمح النظام بالتعديل ببعض معلومات سندات الجرد حتى بعد إصدار سندات "ضبط المخزون"،  

فيمكن مثال  تعديل بعض كميات األصناف بلجنة الجرد ومن ثم إعادة استدعائها بمستند "نهاية جرد" ومن ثم إعادة  

 إنشاء سندات ضبط المخزون.

 سندات الجرد عند إعادة الحفظ حذف  

فسوف يقوم النظام بحذف سندات التوريد والصرف عند تعديل الجرد ومن ثم إصدارها مرة   ،عند تعليم هذا الخيار

 أخرى. 

 اعتبار المحددات في حساب كميات انهاء الجرد  

إلدارة، القطاع، الفرع، المجموعة فسوف يقوم النظام بأخذ محددات الكيان في االعتبار )الشركة، ا  ،عند تعليم هذا الخيار

التحليلية( أثناء عملية الجرد، ومن ثم يتم حساب كمية الجرد للمخزن على مستوى أي صنف تبعا  للمحددات المذكورة. 

، بينما  200تكون كمية  أحد األصناف بأحد المخازن )وليكن قلم حبر( الخاصة بإدارة المشتريات هي    أن  فمثال  يمكن

 .220م في هذا المخزن الخاصة بإدارة الحسابات هي كمية هذا القل

  من الكميات مع السندات المنشأة من سند الجرد  التأكدعدم  

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإصدار سندات الصرف المخزني الناتجة عن ضبط المخزون حتى لو أدى ذلك 

 األصناف بالمخزن بالسالب. أي يكون رصيد هذه إلى انكشاف كميات بعض األصناف بالمخزن.

  حالة وجود حركة على المخزن بعد تاريخ الجرد  فيالسماح بعمل بداية جرد مخزني  

وذلك للسماح بإجراء عملية الجرد بالرغم من وجود حركات مخزنية تم إصدارها بنفس تاريخ الجرد أو بتاريخ الحق  

   له.

 منع الحفظ بعد الجرد  

كان تاريخهم يسبق سند    إذا التوريد والتحويل والصرف  سندات  حفظ  وم النظام بمنع  عند تعليم هذا الخيار، فسوف يق

 أي سندات مخزنية بتاريخ سابق لتاريخ الجرد. تعديل. أي أنه بعد جرد المخزون ال يمكن منتهيالجرد ال
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 الجرد  في نفس تاريخمنع الحفظ  

  في نفس تاريخ كان تاريخهم    إذاالتوريد والتحويل والصرف  سندات  حفظ  عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بمنع  

 أي سندات مخزنية بتاريخ مساو لتاريخ الجرد.  تعديل. أي أنه بعد جرد المخزون ال يمكن منتهيالجرد السند 

  السماح بالكميات السالبة في سندات لجان الجرد  

ليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بالسماح للمستخدم بإدخال كميات سالبة في سندات لجان الجرد بمعنى كميات  عند تع

  بلجنة الجرد مكشوفة    إدخال كميةمكشوفة، فمثال  يمكن أن يكون الرصيد الفعلي ألحد األصناف هو )صفر( بينما يتم  

وبالتالي يكون هناك فرق كمية تستلزم إصدار سند توريد   لدفتريةبقيمة الكمية ا له    مغايرة للكمية المكشوفة  لهذا الصنف

   .أو صرف بحسب الكمية األكبر بين الفعلي والدفتري

  أقصي عدد من السطور في السندات الناتجة من الجرد المخزني 

ملية  يعني هذا الحقل تقييد عدد السطور الخاصة بسندات الصرف والتوريد )سندات ضبط المخزون( الصادرة عن ع

( في هذا الحقل، ثم تم إجراء جرد وكان عدد  50الجرد بعدد معين من السطور، فعلى سبيل المثال عند تحديد القيمة )

صنف، فسوف يقوم النظام بدال  من إصدار    60األصناف التي تتضمن تزيد فيها الكميت الدفترية عن الكمية الفعلية هو  

 ف كالتالي:صنف بإصدار سندين صر 60سند صرف يحتوي على 

  50سند صرف بالكمية 

  10سند صرف بالكمية 

  عرض سطور انهاء الجرد في عرض بقائمة بدال من الجدول 

ضخم جدا  )نتيجة ألن الجرد   هذا الخيار يكون مفيدا  عندما يكون عدد األصناف التي سيتم إدراجها بمستند إنهاء الجرد

الحالة سيكون عرض األصناف بتفاصيل النافذة مرهق جدا  لذاكرة الحاسوب كان لعدد كبير من المخازن مثال (. في هذه  

. عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بدال  من  تتوقف على إمكانيات الخادم ومن ثم سيتم إظهاره بعد فترة ليست قليلة

 عرض األصناف بتفاصيل مستند إنهاء الجرد بعرضه بقائمة مما يوفر الكثير من الوقت.

  موارد الخادم لعدم تعطيل المستخدمين(  علىلة اجراءات الجرد المخزني )حفاظا جدو 

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام آليا  )وفقا  إلعدادات محددة( بتنفيذ إجراءات الجرد بتوقيتات محددة، يتم تحديدها  

 بالجدول التالي. 

 نهاء الجرد المخزني إأوقات تشغيل اجراءات جدول 
اءات الجرد في تعطيل المستخدمين بأوقات العمل، ولذلك يوفر آلية تنفيذ إجراءات الجرد آليا  بأوقات محددة يحددها مدير تتسبب إجر

 :النظام )بعد انتهاء الدوام مثال ( ولمدة معينة كما بالجدول التالي

حا ( والفترة )من الساعة السادسة صباحا  حتى كما هو واضح، فقد تحديد الفترة )من الساعة الثانية صباحا  حتى الساعة الرابعة صبا

 الساعة الثامنة صباحا ( كفترات جرد.
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   االعتمادات المستنديةبعض الفيديوهات المتعلقة بنظام 
 بالجدول التالي بعض الفيديوهات التي قامت شركة نما سوفت بإنتاجها لشرح وتسويق نظام نقطة البيع.

 الرابط  الفيديو 

 https://youtu.be/TbCRex-tKL0 1الكميات تتبع 

 https://youtu.be/WDSSH3BoleA 2تتبع الكميات 

 https://youtu.be/NYOhViQ0d5s 3تتبع الكميات 

 https://youtu.be/7F_b_BCCgEQ تجميع األصناف

 https://youtu.be/P4oXMpR6nzg في نظام نما  والخضرواتتعبئة الفواكه 

 https://youtu.be/aFxw9nJfRPo فك األصناف المجمعة 

 https://youtu.be/Ym1rgMORTxk حجز األصناف بنظام نما 

 https://youtu.be/wjCIthGA4Xk 1إعدادات حجز األصناف 

 https://youtu.be/b8LXZvhO-o0 2إعدادات حجز األصناف 

 https://youtu.be/TbCRex-tKL0 1تتبع الكميات 

 https://youtu.be/WDSSH3BoleA 2تتبع الكميات 

 https://youtu.be/NYOhViQ0d5s 3تتبع الكميات 

 https://youtu.be/WCmXTjE8y40 1الجرد المخزني 

 https://youtu.be/5zBKW4iQ4wU 2الجرد المخزني 

 https://youtu.be/HgPlNt9Wl0E الجرد المخزني لنقاط البيع 

 https://youtu.be/5gj2IrfALe4 لجان الجرد االلكتروني 

 https://youtu.be/ruzPc9Giwio نظام نماسوفت  -سابق  المخزني بتاريخالجرد 

ببرنامج ربطه  وطريقة  الجرد  جهاز  عمل   كيفية 

Nama ERP 

https://www.youtube.com/watch?v=aaiJaGWkUNk&t=2s 

 https://youtu.be/uvvJmz5shX8 سند التجميع المتعدد 

 https://youtu.be/DrtHBZXMAIs إعادة توزيع تكاليف أوامر االنتاج المجمعة 

 https://youtu.be/pqgsf_bDTsg األكواد اإلضافية 
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 https://youtu.be/CpwgTTYOcKc نظام التكويد 

 https://youtu.be/C6FnrMPqLDU ملف الصنف 

 https://youtu.be/xoxj6gw4u3k مستندات األصناف 

 https://youtu.be/3KNUP78VXvc التجميع والجرد والجودة 
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