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 مقدمة 
  ،يمكن استالم االعتماد الواحد على عدة شحنات بفترات متباعدةتتميز عملية االستيراد واالعتمادات المستندية بطبيعة خاصة حيث  

المصروفات   تتطلب نظام محاسبي قوي وفعال لمتابعة تكاليف الشحنات أوالً بأول متضمناً في ذلك الشحنات الواردة وجميعومن ثم  

  الواردة ي نفس الوقت السماح ببيع البضاعة  التي تحملتها الشركة حتى اغالق االعتماد واالنتهاء من تكليف كافة االصناف الواردة، وف

تماد االع تعريفقبل االنتهاء من عملية التكلفة النهائية. يقوم نظام نما لالعتمادات المستندية بتغطية كافة اجراءات االعتماد بداية من 

اردة وكافة المصروفات واالجراءات المتخذة  المقدم للبنك ومروراً بتسجيل كافة البيانات والفواتير المبدئية، ثم متابعة كافة الشحنات الو

 عليه.مؤثرة تفصيلياً وحتى تكليف كافة االصناف الواردة ومن ثم اغالق االعتماد نهائياً ومنع المستخدمين من إصدار أي حركات 

 الذي أنتجته شركة نما سوفت للبرمجيات.  االعتمادات المستنديةالكتاب سنتعرض بالشرح لنظام ل هذا من خال

 ينقسم هذا الكتاب إلى أقسام رئيسية وهي كالتالي: 

 :منذ تعريف االعتماد وحتى تكليف األصناف الواردة وإغالقه.  يتم سرد دورة االعتماد المستندي دورة االعتماد المستندي 

 العتمادات  نظام اى  للتعرف على بعض المفاهيم التي ينبغي اإلحاطة بها قبل التعرف على كيفية العمل عل  ساسية:مفاهيم أ

 . بنود المصروفات، وغير ذلكووأنواعه تعريف االعتماد المستندي . فمثالً يتم المستندية

 المستندية االعتمادات  نظام  وإجراءات  التعرض    :نوافذ  يتم  الجزء،  هذا  خالل  موديول  لرح  لشبامن  وإجراءات  نوافذ 

 .ا لزم األمرحيث يمكن التعرف تفصيلياً على بعض الحقول إذ االعتمادات المستندية

   ح االعتمادات رلش  اتم تخصيص جدول بذيل المستند إلدراج الفيديوهات التي تم تسجيله  المستندية:شروحات االعتمادات

 .المستندية
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 مان  المستندية بنظامدورة االعتمادات  

 تم تعريفها بالفعل بملف بنود المصروفات.   ديتم التأكد من أن بنود المصروفات التي سوف يتم استخدامها بتكاليف االعتماد ق 

 طلب اعتماد" كإجراء أولي قبل إنشاء سجل اعتماد مستندي جديد بملف االعتمادات   كخطوة اختيارية، يمكن إصدار مستند"

 الرئيسي.

 رقم االعتماد واسم  والمعلومات المطلوبة مثل كود    تحه متضمناً كافةتماد المستندي المطلوب فيتم إنشاء سجل جديد لالع

 .البنك والبنك المراسل وغير ذلك

 .يتم إصدار الفاتورة المبدئية لألصناف التي سيتم استيرادها عن طريق هذا االعتماد 

 قة على الطلب. صدار مستند فتح اعتماد مستندي عند الموافكخطوة اختيارية، يتم إنشاء مستند طلب فتح اعتماد ليتم بعد ذلك إ  

 بمجرد إصدار مستند فتح االعتماد يكون االعتماد مستوفياً لشروطه بالنسبة للبنك، ومن ثم يتم إصدار مستند فتح اعتماد .

على ليف  تكالسندات  و  وسندات التوريد  المصروف،سندات  مثل  إصدار أي من المستندات األخرى  يبدأ المستخدمون في  

 .هذا االعتماد

   ذلك عن طريق مستند غير  أو  الجمركي  التخليص  أو  االعتماد  تعزيز  مثل  باالعتماد  الخاصة  اإلجراءات  تسجيل  يمكن 

في أي وقت وبدون شروط من على االعتماد. يتم تسجيل هذه اإلجراءات  في العادةاإلجراء وهي إجراءات إدارية ال تؤثر 

 ك بالتقارير. ضارها بعد ذل، ويمكن استحقبل نظام نما

 بحسب ما    وغير ذلك–والحجم  يتم توزيع المصروفات على األصناف بحسب الكمية والوزن    ،من خالل سند المصروفات

 .تم تحديده بملف بنود المصروفات

  ،باالعتماداألصناف الخاصة لتوريد  يتم إصدار سندات التوريد المخزنيعند استالم البضاعة الموردة. 

 إصدا سندات  يتم  تكلفة  ر  عن  إما  المصروفات  سندات  تعبر  حيث  التوريدات  سندات  إصدار  مع  بالتوازي  المصروفات 

 البضاعة الواردة أو أي مصروفات أخرى مثل مصاريف فتح االعتماد والنقل والجمارك وغير ذلك.

   التعرف على تكلفة مبدئية تماد، يمكن التعرف على المصروفات المنفقة حتى االن ومن ثم  وقبل إغالق االعفي أي وقت

 ، وذلك من خالل أحد أزرار ملف االعتماد المستندي.لألصناف الواردة حتى االن

   مستندي عند االنتهاء من توريد جميع األصناف الواردة وتسجيل جميع المصروفات، يمكن إصدار مستند تكليف اعتماد

من خالل    تم إصدارها وكمية األصناف الواردةروفات التي  لسندات المصية طبقاً  ئوذلك لتكليف األصناف الواردة بصفة نها

 .سندات التوريد
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 مفاهيم أساسية – االعتمادات المستندية 
 . المستندية االعتمادات نظام فيما يلي سنتناول بعض المفاهيم األساسية التي يجب اإلحاطة بها قبل استخدام

 االعتماد المستندي
ار هذا التعهد بناًء على طلب المشتري وهذا التعهد هو عتماد( وهو بنك المستورد، ويتم إصدهو تعهد صادر من بنك )البنك فاتح اال

 لفائدة بائع وهذا البائع هو المستفيد.

يسمح النظام بتسجيل كافة بيانات    الملفخالل هذا  . من  رئيسيعتماد المستندي الاال  يتم تعريف االعتماد المستندي من خالل ملف

المستندي   والمواالعتماد  المراسل  والبنك  البنك  معلومات  ذلك  في  والتأمين متضمناً  والتسليم  الشحن  وبيانات  الحساب  وعملة  رد 

كل لتسجيل الشحنات المخططة وتاريخ تسليم    ةباإلضافوالتخليص الجمركي ونوع االعتماد وعدة حسابات يمكن ربطها باالعتماد،  

 سجل االعتماد الجديد بناًء عليه. ندي" ليتم إنشاءيسمح النظام بإصدار مستند "طلب اعتماد مست  منها.

 بنود المصروفات 
محددة بحيث يتم من خاللها توزيع المصروفات على األصناف الواردة على حسب  من خالل ملف بنود المصروفات يتم تعريف بنود  

 . خ.... ال و أو المساحة أأو الكثافة  ع المصروف بالكمية أو بالحجم أو بالوزنالبند، حيث يمكن أن يتم توزيطبيعة 

لتوضيح ذلك فحينما يتم تعريف البند بحيث يكون التوزيع على األصناف بالكمية، فعند استخدام هذا المصروف في توزيع المصروفات  

انت كميات األصناف كجنيه مثالً و  12000روف هي  فسوف يتم توزيع المصروف بحسب كمية كل صنف، فمثالً إذا كانت قيمة المص

 ا كالتالي:سيتم توزيع المصروف عليه التي 

 20بكمية تساوي  1 صنف 

  40بكمية تساوي  2صنف 

 60بكمية تساوي  3 صنف 

 كالتالي:من المصروف ، وبذلك سيكون نصيب كل صنف من األصناف الثالثة 2:4:6فإن معنى ذلك أن نسبة كميات األصناف هي 

 2000=  12000×  12\2من المصروف هو  1نصيب صنف

 4000=  12000×  12\4لمصروف هو من ا 2فنصيب صن

 6000=  12000×  12\6من المصروف هو  3نصيب صنف

بالحجم، فسوف يتم توزيع المصروفات على حسب   هوزيع المصروف على بند قد تم تعريف توزيع المصروفات فيكذلك حينما يتم ت

 . الحجم الخاص بكل صنف من األصناف الواردة

م توزيع قيمة المصروف يدوياً على كل صنف من األصناف الواردة. ويتم ند المصروف يدوياً بحيث يتيدعم النظام أن يكون نوع ب

 ا المصروف بمستند المصروف.هذتوزيع 
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 فتح االعتماد
. يدعم بنوكلن يدخل االعتماد المستندي حيز التنفيذ والمسائلة القانونية إال إذا تم القيام بفتح هذا االعتماد عن طريق المستورد بأحد ال

 النظام مستندين خاصين بفتح االعتماد وهما كالتالي:

  .مستند فتح االعتماد 

 عتماد.مستند طلب فتح اال 

 الفاتورة المبدئية 
رها البائع للمستورد وذلك للقيام باإلجراءات القانونية لدى البنك لفتح اعتماد مستندي، والتي  الفاتورة المبدئية هي وثيقة الزمة يصد

صنف مثل   يمكن فتح االعتماد. تحتوي الفاتورة على بيانات كثيرة أهمها األصناف التي سيتم استيرادها ومواصفات كل  بدونها ال

بإصدار  النظام  يسمح  لن  بالفاتورة.  الدفعات  بيانات سداد  بتسجيل  النظام  يسمح  والحجم بحسب طبيعة كل صنف.  والوزن  الكمية 

كميات األصناف المدرجة بالفاتورة المبدئية بدون الفاتورة المبدئية، بينما    تكليف االعتمادمستندات االعتماد مثل سندات المصروفات و

 . رد   ص  ملزمة فمن الممكن أن تزيد أو تقل عن ذلك بحسب االتفاق مع الم  غير 

 توريدات األصناف
أكثر من سند توريد. الستخدام سندات من خالل مستند التوريد المخزني، يتم توريد أصناف االعتماد حيث يمكن توريد األصناف على  

 .التوريد في توريد أصناف االعتماد

 إجراءات االعتماد 
يسمح النظام بتسجيل أي إجراءات تتعلق باالعتماد المستندي، حيث يمكن تسجيل وصول بوليصة التأمين من خالل نافذة اإلجراءات،  

عتماد أو أي إجراءات أخرى. من خالل هذه التسجيالت حتى إلغاء اال  أو بوليصة الشحن أو اجراءات التعزيز أو التخليص الجمركي أو

 الرسمية، وغير ذلك. والجهاتيمكن إصدار تقارير لالطالع على حالة االعتماد المستندي بكافة تفاصيله مع المورد 

 سندات المصروفات
ود المصروفات المستخدمة م تحديد بنيت  حيث من خالل مستند المصروفات، يسمح النظام بتسجيل أي مصروفات تتعلق باالعتماد  

 ، يمكن أيضاً توزيع هذا المصروف على عدة اعتمادات مستندية.وتوزيع المصروفات على األصناف الواردة بناًء على هذه البنود

 تعتبر سندات المصروفات هي مصدر التكلفة الخاصة باالعتماد المستندي. 

 تكليف أصناف االعتماد
، صناف االعتماداالعتماد، يتم إغالق االعتماد ومنع إصدار حركات عليه، كما يتم تسجيل التكلفة النهائية ألمن خالل مستند تكليف  

ومن ثم إعادة حساب التكلفة الخاصة بسندات التوريد وما يترتب على ذلك من إجراءات مثل إعادة ربحية الفواتير التي تحتوي على 

 كليف النهائي.أصناف االعتماد والتي تم إصدارها قبل الت

المنشأة في   أنلكن االنتظار حتى ورود كافة الشحنات وتسجيل كل المصروفات للوصول للتكلفة النهائية يبدو غير منطقي السيما  

يقوم   بحيثوقت  في أي  على هذه التكلفة. لذلك يوفر النظام آلية لتكليف االعتماد    حاجة لبيع البضاعة الواردة وتحديد أسعارها بناءً 

للمنشأة تحديد أسعار  . هذا األسلوب يتيح  حتى اآلن  مستندات التوريد والمصروفات  بناًء علىف الشحنات الواردة في أي وقت  بتكلي

 .على التكلفة األولية ألصناف االعتماد بناءً 
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 بنظام نما الرئيسي   االعتمادات المستنديةموديول 
قائمة خاصة   النظام  المستنديةيدعم  نم  باالعتمادات  الرئيسيبنظام  القائمة    .ا  هذه  جديدة يمكن  من خالل  اعتمادات مستندية  إنشاء 

المصروفات والتكاليف   المبدئية وسندات  الفواتير  باإلضافة إلصدار  وتعريف بنود مصروفات 

 وغير ذلك. أنظر الصورة. 

 ي. بواجهة نظام نما الرئيس ملفات ومستندات االعتمادات المستنديةسنتعرض فيما يلي إلى 
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 الرئيسية الصفحة – االعتمادات المستندية  ةنافذ
 .هذه النافذة يتم تعريف االعتماد المستندي وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بهمن خالل 

  

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

 الحقول

 البنك  

 مورد 

 العملة 

النظام بتخزين االعتماد بدونها حيث أنها معلومات أساسية، حيث يتم تسجيل البنك الذي سيقوم  يقوم  هذه الحقول لن  

 .والمورد الذي سيقوم بتصدير البضاعة، والعملة الخاصة باالعتمادبفتح االعتماد، 

 رقم حساب البنك  

 .عتمادالا فاتحة بالشركةرقم الحساب الخاص 

 حالة االعتماد  

. يقوم النظام من خالل هذا الحقل بعرض حالة االعتماد هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة وهو غير متاح للمستخدم

 ت التالية: الحالية وهي أحد الحاال

 :عند إنشاء سجل اعتماد جديد.وهذه الحالة تظهر  مبدئي 

 :د "فتح اعتماد" لهذا االعتماد.يصبح االعتماد مفتوحاً بمجرد إصدار مستن مفتوح 
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 تكون حالة االعتماد مغلق بمجرد إصدار سند "تكليف اعتماد". :مغلق 

 تاريخ انتهاء صالحية االعتماد 

حية االعتماد. هذا الحقل مرجعي فقط، ويمكن استخدامه بالتقارير، ولكن ال يؤثر على الموعد الذي ستنتهي عنده صال

 االعتماد بالنظام فعلياً. 

 5فق...مر1مرفق 

النظام   باالعتماد كصورة    خمسيدعم  تتعلق  أي مستندات  اعتماد وذلك إلرفاق  لكل  إرفاقها  الفاتورة  مرفقات يمكن 

 الشحن، والتخليص الجمركي وغير ذلك. بوليصة المبدئية 

 نوع االعتماد 
 نوع االعتماد كالتالي:د يتحدمن خالل هذا القسم يتم 

 متعدد الشحنات  

 نات متعددة.لى شحصناف هذا االعتماد عأي أنه سيتم توريد أ

 طريقة السداد  

القائمة، يتم للبنك فاتح االعتماد وهي تحوي    من خالل هذه  تحديد الطريقة التي سيقوم المستورد من خاللها بالسداد 

 الخيارات التالية: 

 أي أن قيمة االعتماد كاملة قد تم تسديدها للبنك.مغطى : 

 ويكون البنك قد أخذ ضمانات أخرى على المستورد. االعتماد، قيمةمبلغ من  يأ أي أنه لم يتم سداد  :غير مغطى 

   أي أنه قد تم سداد جزء من قيمة االعتماد على أن يتم سداد الجزء اآلخر الحقاً، ويكون البنك قد أخذ   :مغطى جزئيا

 ضمانات أخرى على المستورد. 

 مصاريف أخرى
 مبلغ االعتماد 

 مبلغ التغطية 

 عمولة االعتماد  

 1مصاريف أخرى  

 2مصاريف أخرى  

من خالل هذا القسم يتم إدراج المعلومات المالية الخاصة باالعتماد والمتمثلة في مبلغ االعتماد وعمولة البنك، ومبلغ 

 وعمولة البنك الخاصة باالعتماد، وأي مصاريف أخرى. التغطية،

 أزرار النافذة 
 لية: من خالل هذا القسم، يمكن القيام باإلجراءات التا

 حساب التكلفة المؤقتةإعادة  

من خالل هذا الزر، يقوم النظام بحساب تكلفة كل صنف من األصناف الواردة قبل إغالق االعتماد، وذلك بناًء على  

كل صنف   التوريد  كمية  بمستندات  الواردة  األصناف  اآلنمن  حتى  التي صرفت  سندات   والمصروفات  من خالل 

 لم يتم توريد جميع كميات األصناف بعد أو لم يتم صرف جميع المصروفات. مؤقتة ألنه  المصروفات. وهذه التكلفة تكون  

التوريد   لسندات  تبعاً  األصناف  تكلفة  ستتغير  وبالطبع  الحاجة  بحسب  مرة  من  أكثر  الزر  هذا  استخدام  يمكن 

 تندي.ف اعتماد مسة بالتكلفة النهائية بمجرد إصدار سند تكليفوالمصروفات، كما أنه سيتم استبدال هذه التكل
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 إنشاء فتح اعتماد مستندي  

، سيؤدي إلى إظهار نافذة "فتح اعتماد مستندي" ليقوم المستخدم بفتح هذا االعتماد وتحويل حالة استخدام هذا الزر 

 االعتماد من "مبدئي" إلى "مفتوح".

 إنشاء سند تكليف  

أصناف االعتماد تكلفة نهائية وإغالق االعتماد كليف  تكليف اعتماد" وذلك لت من خالل هذا الزر، يقوم النظام بفتح سند "

 نهائياً. 

 الحسابات 
يتعامل النظام مع االعتماد المستندي كذمة مستقلة، ومن ثم يمكن تعريف أي عدد من الحسابات لالعتماد المستندي بشرط أن يكون قد 

 .تم تعريف نوع الذمة للحساب بملف الحسابات "اعتماد مستندي"
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 المستندات المرتبطة  – المستندية  ماداتنافذة االعت
 ه النافذة، يمكن مطالعة كافة السجالت والحركات المتعلقة باالعتماد المستندي. أنظر الصورة.من خالل هذ
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 توريد أصناف األصناف 
 .من خالل مستند التوريد المخزني يتم توريد أصناف االعتماد المستندي

  
 ، يتم ذلك بأحد الطريقتين تنديالمسلربط سند التوريد باالعتماد 

 من خالل قائمة "بناء على"  

القائمة  نع الفاتورة د اختيار "االعتماد المستندي" من هذه  النظام بإدراج أصناف  فبمجرد إدراج رقم االعتماد، يقوم 

 المبدئية الخاصة بهذا االعتماد بنفس الكميات المذكورة بالفاتورة المبدئية كقيم تلقائية.

االعتماد. سيالحظ المستخدم أن النظام بسند التوريد الثاني   كأحد توريداتتعديل الكميات بكميات أقل  خدم  لمستيمكن ل

 .، وهكذاقد قام بإدراج الكميات المتبقية من الفاتورة المبدئية بعد طرح الكميات المدرجة بسند التوريد السابق

مخزني مثالً" وفي هذه الحالة لربط سند  ب توريد  "طل  خرىبالطبع يمكن إنشاء سند التوريد على أحد المستندات األ

 التوريد باالعتماد المستندي، يتم اختيار "االعتماد المستندي" من قائمة "مصدر التكلفة". 

 من خالل الحقل "مصدر التكلفة" 

المراد ربط  يكونى" واستخدام القيمة "االعتماد المستندي" من خالل قائمة "بناء عل   عدميتم االحتياج لهذا الخيار عند  

  . مستند التوريد بأحد االعتمادات المستندية
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 بند مصروفافذة ن
الممن خالل   بنود  تعريف  يتم  المصروف  بند  بند  ملف  ماهية  على  للتعرف  المستندي.  باالعتماد  استخدامها  يمكن  التي  صروفات 

 ي نافذة بند المصروف على البيانات التالية: المصروف بنظام نما. راجع الفقرة "بنود المصروفات" بالمفاهيم األساسية. تحتو

  

 المعلومات األساسية 
البيانات األساسية الخاصة  من خالل هذ القسم يتم   باإلضافة إلى    واإلنجليزيمثل الكود واالسمين العربي    ببند المصروفتعريف 

 البيانات التالية:

 التوزيع على األصناف  

عند استخدام هذا البند.  تحديد طريقة توزيع المصروف على األصناف    من خالل قائمة "التوزيع على األصناف" يتم

المصروفات تبعاً لكمية كل صنف أو حجمه أو قيمته. راجع الفقرة "بنود المصروفات"  حيث يمكن أن يكون توزيع  

 بالمفاهيم األساسية.

 توزيع على األصناف المجانية  

بما  الواردة باالعتماد  ة الخاصة بهذا البند على جميع األصناف  كلفالتعند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بتوزيع  

 . في ذلك األصناف المجانية

 المعايير  

بحيث ال يتم توزيع تكلفة بند تقييد توزيع تكلفة بند المصروف الحالي بمعيار محدد  يسمح النظام من خالل هذا الحقل ب

 .نطبق عليها هذا المعيارالمصروف الحالي إلى على أصناف محددة ي

 الجانب الدائن  

 العملة 

 نوع الحافظة  

 الذمة  

 حساب  
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يقوم النظام بإدراج هذه المعلومات بتفاصيل سند    ، حيثجميع هذه المعلومات متعلقة بالتأثير الحسابي لبند المصروف

ال المحاسبي  التأثير  هو  هذا  يكون  ثم  ومن  المصروف.  بسند  البند  هذا  استخدام  عند  للبندالمصروف  بمستند    تلقائي 

 المصروف، ويمكن للمستخدم تغييره بالطبع. 

 عدم التأثير على التكاليف  

 األصناف ألي سبب. أي أن قيمة هذا البند لن تؤثر على تكلفة 

 لتقريب هذه النقطة فبعض أنواع الضرائب مثالً قد تسترد الحقاً من الدولة، ومن ثم ال يجب إضافتها على التكلفة. 

 التأثير 
المحدد    –ب التأثير المحاسبي لسند المصروف  خالل هذ القسم، يمكن تحديد التأثيرات المحاسبية الخاصة ببند المصروف والتي تج  من  

 على مستوى هذا البند فقط –بتوجيه المستند 

 مدين 

 دائن 

لحالي، ومن ثم  ند المصروف ابمن خالل هذين الحقلين، يمكن تحديد جانب محاسبي لكل من التأثير الدائن والمدين ل

ن التأثير المحاسبي )مدين، ودائن( الموجود بتوجيه فسيقوم النظام عند تخزين سند المصروف باستثناء قيمة هذا البند م 

 المستند، وإنما ستؤثر قيمة هذا البند على الحسابين المدين والدائن المحددين بهذين الحقلين.

 1مدين ضريبة  

 1دائن ضريبة  

 2مدين ضريبة  

 2ريبة دائن ض 

 3مدين ضريبة  

 3دائن ضريبة  

 4مدين ضريبة  

 4دائن ضريبة  

تأثيرا قيمة  عند تحديد  لتسجيل  الحسابات  باستخدام هذه  النظام  يقوم  األربعة، فسوف  الضرائب  ت محاسبية ألي من 

ى مستوى  محاسبي الضريبي الموجود بتوجيه سند المصروف وذلك علالضريبة المتعلقة بهذا البند بدالً من التأثير ال

 هذا البند فقط.
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 نافذة الفاتورة المبدئية 
الفاتورة   الم  من خالل  ر. راجع الفقرة الخاصة بالفاتورة د   ص  المبدئية يتم تسجيل األصناف المراد توريدها والمتفق عليها مبدئيا مع 

 المبدئية بالمفاهيم األساسية. تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:

  

 األساسية المعلومات 
  اتورة المبدئية كالتاليالمعلومات األساسية الخاصة بالف يتم تحديد من خالل هذا القسم

 رقم المستند  

 توجيه المستند 

 يتم تحديد الدفتر والتوجيه الخاص بالفاتورة المبدئية الحالية. 

 .خالل التوجيهليس للتوجيه تأثير محاسبي وإنما يمكن ضبط إعدادات الضريبة المطبقة على األصناف من 

 بناء على  

 . لى "أمر شراء" أو "عرض أسعار مشتريات"يسمح النظام بإصدار الفاتورة المبدئية بناًء ع

 االعتماد المستندي 

 مورد 

عليه بناًء  المبدئية  الفاتورة  إصدار  سيتم  الذي  المستندي  االعتماد  تحديد  الخاص  يتم  المورد  بإدراج  النظام  سيقوم   .

 كود االعتماد. باالعتماد بمجرد إدراج

 تفاصيل المستند 
   تفاصيل الفاتورة يتم إدراج األصناف المراد توريدها بالفاتورة خالل من 

 الكود  

 الصنف 

 كمية الصنف )قيمة، وحدة(  
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 سعر الوحدة  

 السعر الكلي  

 المواصفات الفنية  

رع من خالل هذه الحقول، يتم إدراج كميات وأسعار األصناف المدرجة كما تم االتفاق عليها م د    .الم ص 

 الوزن  

 الحجم  

 الطول  

 ة الكثاف  

 المساحة 

التي سيتم  المصروفات  المواصفات )إن وجدت( لكل صنف وذلك في حال استخدامها في أحد بنود  إدراج هذه  يتم 

. راجع  أو.. الختطبيقها على أصناف الفاتورة، حيث يمكن أن يتم توزيع التكلفة على حسب الحجم أو الكمية أو الوزن  

 ."بنود المصروفات" الفقرة

 تفاصيل الدفع 
    مبلغ الفاتورة المبدئية ليتم سدادها على دفعات. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية: تقسيط يمكن  ،ل هذا القسممن خال

 نموذج الدفع  

د الدفعات  بملف "نموذج جدولة الدفعات" وذلك لسداالمعرفة سلفاً    اتمن خالل هذا الحقل يمكن تحديد أحد نماذج الدفع

 النموذج. بناًء على الخطة المحددة بهذا

 إنشاء الدفعات  

بنموذج   المذكورة  الدفعات  بسرد  النظام  يقوم  الزر،  هذا  الدفعات"من خالل  الدفعات  "جدولة  جدول  إلى    المستخدم 

 .الموجود بنافذة الفاتورة المبدئية

 جدول الدفعات
ت تم  التي  بالدفعات  الجدول  النظام بملء هذا  الدفعات  يقوم  بنموذج جدولة  المستخدم، حيث يكون كل سطر من سطور هذا  حديدها 

الجدول معبراً عن أحد األقساط المطلوبة، والتي يمكن سدادها إما يدوياً عن طريق إدراج القيمة المطلوبة بالحقل "القيمة المطلوبة" 

 .باتبموديول الحسا أو نظامياً عن طريق أحد مستندات النظام مثل مستند الصرف

"القيمة المطلوبة" ثم التخزين أو نظامياً عن طريق أحد مستندات سداد أحد األقساط سواء يدوياً عن طريق    سيالحظ المستخدم أنه عند

  النظام مثل "سند الصرف" أنه قد تم تعليم الخيار "مسددة" أمام القسط الذي تم سداده. 
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 خيارات التوجيه للفاتورة المبدئية
 الخيارات التالية:فاتورة المبدئية، يمكن تحديد من خالل توجيه ال

 :ت األصناف خاضعة للضريبة أم اليتم تحديد ما إذا كان  خاضع للضريبة . 

 :سياسة الضريبة المطبقة والتي تحدد نسبة الضريبة سياسة الضريبة. 

  السماح بتعديل ضريبة الفاتورة على السطر :الضريبةيمكن تعديل. 
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 دينافذة طلب اعتماد مستن
 يسمح النظام بتحرير طلبات اعتماد مستندي ليتم إنشاء اعتماد مستندي من خاللها.، المستندمن خالل هذا 

  
 لحقول نافذة االعتماد المستندي الرئيسية. راجع نافذة االعتماد المستندي.حقول هذه النافذة مشابهة 
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 نافذة فتح اعتماد مستندي
والفاتورة ة االعتماد المستندي من "مبدئي" إلى "مفتوح"، ومن ثم يتم إصدار سندات المصروفات  ه النافذة، يتم تحويل حالمن خالل هذ

 والتكليف وغير ذلك.

  
بالقسم "معلومات   االعتماد  بإدراج معلومات هذا  النظام  يقوم  المستندي"،  "االعتماد  بالحقل  المستندي  االعتماد  إدراج كود  بمجرد 

 ماد.االعت

فيما يلي نتعرض لبعض حقول مستند فتح االعتماد التي تحتاج   فتح اعتماد".تح اعتماد" بناًء على مستند "طلب  يمكن إصدار مستند "ف

 إلى توضيح، وهي: 

 المعلومات األساسية 
 بناء على  

 عليه.من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج أحد طلبات فتح اعتماد إلصدار مستند فتح اعتماد بناًء 

 سند المصروفات  

ير متاح للمستخدم وهو خاص بمستند المصروفات المنشأ من مستند فتح االعتماد. عند ضبط مستند فتح  هذا الحقل غ

بحيث يقوم بإنشاء سند مصروف لعمولة فتح االعتماد أو للدفعة المقدمة، المفترض أن    –من خالل التوجيه    –االعتماد  

 مصروفات بهذا الحقل. يقوم النظام بإدراج رقم سند ال

 عتمادمعلومات اال
 البنك،  البنك،)رقم حساب  بمجرد إدراج كود االعتماد المراد فتحه من خالل هذا المستند، يقوم النظام بإدراج معلومات هذا االعتماد  

 التغطية( العملة، مبلغ االعتماد،قيمة  المورد،

 عمولة فتح االعتماد 

 .حصلة لفتح االعتماد المستنديثابتة تعبر عن قيمة العمولة المتمن خالل هذا الحقل يتم إدخال قيمة 

 الدفعة المقدمة 

من خالل هذا الحقل، يتم إدراج نسبة مئوية من قيمة االعتماد المستندي تعبر عن الدفعة المقدمة الخاصة باالعتماد. 

 المجاور بمجرد إدخال النسبة بهذا الحقل. ب قيمة الدفعة المقدمة بالحقل اسيالحظ المستخدم أن النظام قد قام بحس
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 طريقة توزيع عمولة فتح االعتماد 

 طريقة توزيع قيمة الدفعة المقدمة 

والدفعة المقدمة،  يستخدم النظام هذين الحقلين في تحديد الطريقة التي سيتم توزيع قيمة كل من عمولة فتح االعتماد،  

 أحدهما(.ء مستند مصروف )وذلك لهاتين القيمتين أو وذلك عند ضبط توجيه هذا المستند بحيث يقوم بإنشا

 مبلغ التغطية 

  من خالل هذا الحقل يمكن إدراج مبلغ تغطية االعتماد وهو في الغالب أقل من ثمن االعتماد.

 "فتح اعتماد" يمكن تحديد حسابي دائن ومدين لمبلغ التغطية. من خالل توجيه مستند 
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 مستندينافذة طلب فتح اعتماد 
 .تماد" ليتم إصدار مستند "فتح اعتماد بناًء عليهمن خالل هذه النافذة، يتم إصدار "طلب فتح اع
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 الصفحة الرئيسية  – نافذة سند مصروف
المستندمن خالل   يتمهذا  قيمة توريد    ،  أو  االعتماد  فتح  قيمة  المستندي )سواًء  تم صرفها على االعتماد  التي  المصروفات  تسجيل 

الفقرة "بنود  راجع    –األصناف بحسب طبيعة بند المصروف  األصناف أو أي مصروفات أخرى( وتوزيع هذه المصروفات على  

 :مفاهيم أساسية" –المصروفات" في "االعتمادات المستندية 

 

  

 المعلومات األساسية 
 هي كالتالي: أهم هذه المعلومات. المعلومات األساسية الخاصة بمستند المصروفمن خالل هذ القسم يتم تحديد 

 توجيه المستند 

  قل يتم إدراج أحد التوجيهات المستندية الخاصة بسند المصروف. من خالل هذا التوجيه يتم التحكم من خالل هذا الح

 طرفي القيد الناتج من سند المصروف )مدين، دائن( باإلضافة للتأثيرات الخاصة بالضرائب.في 

 االعتماد المستندي 

 االعتماد المستندي الذي سيتم إصدار سند المصروف عليه. 

 الذمة  

الدائنة لسند المصروفمن خال في تحديد الذمة  كأن يكون    ل هذا الحقل يتم تحديد ذمة االعتماد وهي تستخدم غالباً 

 المورد أو الخزينة أو أحد الحسابات البنكية. 

 التفاصيل
 :األساسية"بنود المصروفات" بالمفاهيم يتم تحديد بنود المصروفات التي سيتم الصرف عليها. راجع الفقرة  ،من خالل هذ القسم
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 بند مصروف 

 قيمة المصروف )القيمة، العملة، المعدل، القيمة المحلية( 

يتم تحديد بند المصروف ثم يتم تحديد القيمة الخاصة به، ففي الصورة السابقة تم تحديد    واضح من الصورةكما هو  

على األصناف ه  جني  10000جنيه سيتم توزيعهم على األصناف بحسب كمية كل صنف، كما سيتم توزيع    12000

األصناف، وذلك من خالل صفحة  جنيه يدوياً على    20000  بحسب الوزن الخاص بكل صنف، كما سيتم توزيع مبلغ

 "التوزيع على األصناف". 

 ضريبة مبيعات 

 2ضريبة مبيعات  

 1ضريبة  

 2ضريبة  

ال التحكم في عدد هذه  النظام بتطبيق حتى أربع ضرائب لكل مصروف، يسمح النظام في  ضرائب من خالل يسمح 

 إعدادات النظام. 

 الخيار "خاضع للضريبة" من خالل توجيه المستند المستخدم.لن يسمح النظام بإدراج ضرائب إال إذا تم تعليم 

 

 الضرائب المحتسبة في التكلفة  

النظام بتجميع الضرائب المدرجة على مستوى كل بند مصروف في هذا الحقل، وذلك بشرط   ضبط هذه    عدميقوم 

 .الضريبة باإلعدادات أنها "ال تؤثر على التكلفة"

 الصافي  

 إن وجدت. –قيمة المصروف الخاصة بالبند المقابل بعد احتساب الضرائب 

 الجانب الدائن  

 ذمة ال 

 نوع الحافظة  

 الحساب  

 من خالل هذه الحقول يمكن تحديد الحساب الدائن على مستوى كل بند من بنود المصروفات المدرجة.

 اإلجماليات
 : المدرجة بتفاصيل النافذة من خالل هذ القسم، يقوم النظام بعرض إجماليات القيم

 1إجمالي ضريبة  

 2إجمالي ضريبة  

 3إجمالي ضريبة  

 4إجمالي ضريبة  

 بكل حقل من هذه الحقول، يقوم النظام بعرض اإلجمالي على مستوى كل ضريبة من الضرائب المطبقة.

 إجمالي الضرائب 

 إجمالي مجموع الضرائب المطبقة. 
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 المصاريف الغير مضافة إلى التكلفةإجمالي  

تم تحديدها بملف بنود  وهي المصروفات التي    –ات التي ال تؤثر على التكلفة  سيقوم النظام بعرض إجمالي المصروف

 المصروفات أنها ال تؤثر على تكلفة االعتماد.

 اإلجمالي 

  ند متضمنة في ذلك الضرائب المطبقة. إجمالي المصروفات المسردة بالمست
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 التوزيع على األصناف – نافذة سند مصروف
سب طبيعة كل بند مصروف. راجع الفقرة يقوم النظام بتوزيع قيم بنود المصروفات على األصناف وذلك بح، ه الصفحة من خالل هذ

 "بنود المصروفات" بالمفاهيم األساسية.

  
 جدولين كالتالي: يتم توزيع المصروف من خالل 

 جدول التوزيع اليدوي
ي(  يقوم المستخدم من خالل هذا الجدول بتوزيع قيم بنود المصروفات اليدوية المستخدمة بالنافذة الرئيسية )التي من النوع توزيع يدو

 بطريقة يدوية. أنظر الصورة التالية:

 

ألف( على األصناف الثالثة يدوياً بدون تدخل من    20000كما هو مبين في الصورة، فقد تم توزيع بند المصروف اليدوي والبالغ )

بكل   الخاص  المبلغ  بإدراج  المستخدم  قام  الم8000،  7000،  5000)  صنفالنظام، حيث  المبالغ  أن يكون مجموع  دخلة ( بشرط 

 ي تم توزيعه.مساوي لقيمة بند المصروف اليدوي الذ
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 جدول التوزيع  
بسرد المصاريف الموزعة على األصناف على مستوى كل بند من بنود   بمجرد تخزين المستندمن خالل هذا الجدول، يقوم النظام  

 . أنظر الصورة التالية:المصروفات التي تم إدراجها بالصفحة الرئيسية

 

 خاصة بالتوزيع اليدوي في هذا الجدول بدون تعديل.ن فقد قام النظام بإدراج الثالثة أسطر الكما هو مبي

 بالتوزيع بالكميات والتوزيع بالوزن رياضياً. كما قام النظام بتوزيع المصروفات الخاصة 

ل صنف بالفاتورة المبدئية. فقد تم توزيع قيمة بند المصروف )والمسمى توزيع بالكميات( بحسب كميات األصناف المذكورة لكفمثالً 

( ومن ثم تم توزيع قيمة المصروف 1،  2،  1( أي بنسبة )100،  200،  100المبدئية بالكميات )كميات األصناف بالفاتورة  تم تحديد  

 (.3000، 6000، 3000( على األصناف بنفس نسبة الكميات بالقيم )12000)

 

المبدئية هي ) بالفاتورة  فقد كانت األوزان  قيمة بند  ( ولذل3،  2،  1(، أي بنسبة )300،  200،  100كذلك  النظام بتوزيع  قام  فقد  ك 

 (5000 ،3333.33 ،1666.67( بنفس النسبة وهي )10000المصروف )توزيع بالوزن( والبالغة )
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 أكثر من اعتماد  التوزيع على األصناف –سند مصروف 
االعتمادات جميعاً بدالً من توزيعه على اعتماد توزيع المصروف على هذه  من خالل هذه النافذة يمكن إدراج أكثر من اعتماد ليتم  

 واحد

  
من خالل جدول )االعتمادات والشحنات( المبين بالنافذة يمكن إدراج أي عدد من االعتماد لتوزيع قيمة المصروف الخاص بالمستند 

 الحالي عليها جميعاً. أنظر الصورة التالية: 

 i`iالمصروف عليها جميعاً بنفس الطريقة التي تم التوزيع بها على اعتماد واحد. ففي  ، سيتم توزيع  ت الثالثةعند تحديد هذه االعتمادا

 :تم إصدار ثالثة اعتمادات بالكميات التالية بالفاتورة المبدئية، الصورةهذه 

 (. 200، 100بالكميات ) (2صنف  ،1الصنفين )صنف  يحتوي 10003االعتماد رقم 

 (. 400، 300بالكميات ) (4، صنف 3يحتوي الصنفين )صنف  10004االعتماد رقم 

 (. 600، 500بالكميات ) (6، صنف 5يحتوي الصنفين )صنف  10005االعتماد رقم 

 (6، 5، 4، 3، 2، 1من خالل الكميات المدرجة لألصناف تكون النسب بين الكميات هي )

 اف االعتمادات الثالثة بحسب كميات األصناف:جنيه( على أصن 10000الصورة التالية تمثل توزيع المصروف )
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 الحظ ما يلي 

 ( 10003الصنفان األوالن خاصان باالعتماد األول )اعتماد رقم 

 (10004الصنفان التاليان خاصان باالعتماد الثاني )اعتماد رقم 

 (10005الصنفان االخيران خاصان باالعتماد الثالث )اعتماد رقم 

بالكمية، فقد تم توزيع قيم المصروف بنفس   على نسب الكميات المحددة سلفاً وألن المصروف قد تم تحديدهبناًء  شة أنه  الحظ بالشا

 .(6،  5، 4، 3، 2 ،1نسب الكميات )
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 توجيه سند المصروف
ريبية باإلضافة لتحديد السياسة الضمن خالل توجيه سند المصروف، يتم التحكم في التأثيرات المحاسبية الخاصة بسند المصروف  

والتوجيه المحاسبي الخاصة بكل ضريبة من الضرائب المطبقة باإلضافة لخضوع المصروف أصالً للضريبة وإمكانية التعديل بها  

 ، وأخيراً تحديد ما إذا كان هذا المصروف سيؤثر على تكلفة األصناف أم ال. من خالل المستند
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 ملف إجراء 
 ءات االعتماد. راجع "إجراءات االعتماد" بالمفاهيم األساسية.يمكن تسجيل أي من إجرامن خالل هذا الملف، 

  
يتم من خالل هذه النافذة تحديد االعتماد المستندي المطلوب تسجيل  

بالصورة   كما  اإلجراءات  أنواع  من  أي  اختيار  ثم  عليه،  إجراء 

  .المقابلة
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 الصفحة الرئيسية –سند تكليف 
 اد تكلفة نهائية وإغالق االعتماد لمنع إصدار حركات عليه. من خالل سند التكليف، يتم تكليف االعتم

  

 المعلومات األساسية 
 االعتماد. أهم هذه البيانات كالتالي:أصناف البيانات األساسية الخاصة بتكليف من خالل هذ القسم يتم تحديد 

 توجيه المستند 

 . وإغالقه العتماد المستندياأصناف  جيه المستند، يتم تحديد التأثير المحاسبي لتكليفمن خالل تو

 االعتماد المستندي 

 االعتماد المستندي الذي سيتم تكليف أصنافه. 

 تجميع المصروفات على األصناف 

الخ المبدئية  بالفاتورة  إدراجها  تم  التي  األصناف  بإدراج جميع  النظام  يقوم  الزر،  هذا  االعتمادمن خالل  بهذا    اصة 

 فها )من خالل سندات المصروفات( على كل صنف من األصناف المدرجة. باإلضافة لمجموع المصروفات التي تم صر

 التفاصيل
 من خالل هذ القسم يقوم النظام بمجرد استخدام الزر "تجميع المصروفات على األصناف" بإدراج المعلومات التالية: 

 الصنف 

 المذكور برأس النافذة. لالعتماد يقوم النظام بإدراج جميع األصناف المدرجة بالفاتورة المبدئيةمن خالل هذا الحقل 

 إجمالي المصروفات  

 إجمالي المصروفات التي تم صرفها على الصنف المقابل من خالل سندات المصروفات حتى االن. 

 الكمية في الفاتورة  

   الخاصة باالعتماد المستندي الذي يتم تكليفه من خالل هذا المستند.كمية الصنف المقابل بالفاتورة المبدئية 
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 مية في سند التوريد الك 

 من خالل سندات التوريد الخاصة باالعتماد الحالي. مجموع الكميات الخاصة بالصنف المقابل 

النظام بمنع إصدار حركات على    بمجرد تخزين هذا المستند يكون االعتماد المستندي قد تم تكليف أصنافه بصفة نهائية، كما يقوم

 .هذا االعتماد
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 المرتبطة المستندات  –سند تكليف 
المصروفات   بنود  على  االطالع  يمكن  حيث  باالعتماد،  المتعلقة  األخرى  المستندات  كافة  مطالعة  يمكن  الصفحة  هذه  خالل  من 

 ئية. المستخدمة، وسندات المصروفات، وسندات التوريد باإلضافة إلى الفاتورة المبد
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 دية االعتمادات المستنإدارة التوزيع المتعلقة ب إعدادات
 ( على بعض اإلعدادات المتعلقة باالعتمادات المستندية وهي كالتالي:Supply Chainوي إعدادات إدارة التوزيع )تحت

 

 إغالقها السماح بالتعديل في الفاتورة المبدئية لالعتماد وسندات المصروف لالعتمادات التي تم  

دي الفاتورة المبدئية وسندات المصروف حتى  عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام للمستخدم بالتعديل في مستن

( ألخذ هذا التعديل Recommitل )ميمكن ع  وبعد ذلك  تكليف اعتماد.بعد إغالق االعتماد المستندي عن طريق سند  

 في االعتبار في التكلفة. 

 

 رة مبدئية قبل إنشاء االعتماد المستنديالسماح بإنشاء فاتو 

، أي أن النظام لن يلزم  ظام بإنشاء فاتورة مبدئية قبل إنشاء االعتماد المستنديفسوف يسمح الن  عند تعليم هذا الخيار

  .المستخدم بإدخال اعتماد بالفاتورة المبدئية

 ه. ءبعد ذلك يمكن إدخال كود االعتماد بالفاتورة المبدئية بعد إنشا

 ستعمال محددات األصناف في تكاليف االعتماد ا

 

 استعمال الشحنة 

 استعمال الصندوق  

 استعمال اللون  

 استعمال االبعاد 

 استعمال المقاس 

 استعمال اإلصدار  

 استخدام النسبة الفعالة  

 استخدام النسبة الغير فعالة 

النظام باعتبار هذا المحدد في تكلفة األصناف الخاصة باالعتماد. فمثالً عند  أي من هذه المحددات، سيقوم  عند تعليم  

 أثناء تكليف أصناف االعتماد.وم النظام باعتبار لون الصنف تعليم الخيار "استعمال اللون" فسوف يق

 عر في االعتمادات ساستخدام الصافي وليس ال 

قيمة بالخاصة بأي من أصناف الفاتورة المبدئية بدالً من السعر  عند استخدام هذا الخيار، سيقوم النظام باعتبار صافي ال

  الخاص بكل صنف.
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   عتمادات المستنديةاالبعض الفيديوهات المتعلقة بنظام 
 بالجدول التالي بعض الفيديوهات التي قامت شركة نما سوفت بإنتاجها لشرح وتسويق نظام نقطة البيع.

 الرابط  الفيديو 

 https://youtu.be/kgUvYxo7XtM مقدمة  -االعتمادات المستندية 

 https://youtu.be/Gk41ctMcVjU 2 -االعتمادات المستندية 

 https://youtu.be/vflx_QG8TUM 3 -االعتمادات المستندية 
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