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 مقدمة 
حيث يعتبر موديول المشتريات باإلضافة إلى كل من  التفاصيل  من اً ضخم اً يتضمن كم خاصاً بالمشترياتتقدم شركة نماسوفت نظام 

 ( فالمشتريات هي المصدر الرئيسي Supply Chainإدارة التوزيع )المبيعات من األعمدة الرئيسية لنظام  موديول  موديول المخزون و

وفئات  مثل ملف الموردين    عملية الشراءالملفات الرئيسية المتعلقة ب  المشترياتتكلفة األصناف. يتضمن موديول  لتوريد األصناف و

المشتريات وغير ذلك. إلى مستندات المشتريات مثل فوات  الموردين وقوائم أسعار  ردوداتها وعروض ير المشتريات ومباإلضافة 

 .وأوامر المشتريات وغير ذلك

الخاص بشرح نظام المخزون أو على األقل المفاهيم األساسية به حيث ستساعد كثيراً على فهم   الكتابتنصح الشركة المطورة بقراءة  

 نظام المشتريات. 

 والتي تم شرحها أيضاً بكتاب المخزون إدارة التوزيع، بملف اإلعدادات الخاص بكثيراً من اإلعدادات الخاصة بالمشتريات توجد 

 ينقسم هذا الكتاب إلى أقسام رئيسية وهي كالتالي: 

  :نظام المشترياتالتعامل مع للتعرف على بعض المفاهيم التي ينبغي اإلحاطة بها قبل التعرف على كيفية  مفاهيم أساسية. 

   المشتريات  نظامومستندات  نوافذ وإجراءات  ل  شرحبالمن خالل هذا الجزء، يتم التعرض    :المشتريات نوافذ وإجراءات نظام . 

   بعض أنظمة  ح  رلش  ا تم تخصيص جدول بذيل المستند إلدراج الفيديوهات التي تم تسجيله  : المشتريات إجراءات  شروحات

 .المشتريات
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 مفاهيم أساسية – المشتريات
 . المخازن نظام ماألساسية التي يجب اإلحاطة بها قبل استخدافيما يلي سنتناول بعض المفاهيم 

 عناصر الشراء 
ن تكون هذه األصناف قد تم أتعريفها بملف الصنف الرئيسي هي التي يمكن إدراجها بمستندات الشراء حيث يجب األصناف التي تم 

را األصناف،  تعريف  وكيفية  الصنف  ملف  على  للتعرف  الرئيسي.  الصنف  بملف  بالكتاب تعريفها  الرئيسي  الصنف  ملف  جع 

 "المخزون". 

 مستندات المشتريات 
وأوامر    يدعم النظام عدة مستندات خاصة بالمشتريات وهي مستندات المشتريات الرئيسية والمتمثلة في فواتير المشتريات ومردوداتها 

 .راء وغير ذلكلبعض المستندات التنظيمية األخرى مثل وعروض المشتريات وطلبات الش باإلضافة الشراء

 شراء التأثير المحاسبي لسندات ال 
يعتمد نظام نما أسلوباً موحداً في كيفية تعريف التأثير المحاسبي سواًء الخاص بسندات المشتريات أو بأي من سندات النظام. حيث يتم 

من خالل ربط هذا المستند بأحد توجيهات المستندات الخاصة بنوع هذا المستند. فمثالً  -إن وجد  –تعريف التأثير المحاسبي للمستند 

يتم إدراج أحد توجيهات المستندات الخاصة بفاتورة المشتريات بالحقل "توجيه   ،يه المحاسبي الخاص بفاتورة المشترياتالتوج لتعريف  

ي المستند". ومن ثم يتم تنفيذ التأثير المحاسبي الخاص بهذه الفاتورة بما تم تعريفه بهذا التوجيه. من خالل هذا التوجيه يتم تحديد طرف

أو بأي من ضرائب    –حتى ثمانية خصومات    –ين سواء بصافي قيمة الفاتورة أو بأي من خصومات الفاتورة  والمدالفاتورة الدائن  

وبذلك فإن التأثير المحاسبي بكل تفاصيله متضمن بالتوجيه المستخدم بالمستند. بعض سندات الشراء    –حتى أربعة ضرائب    –الفاتورة  

ت المشتريات والبعض اآلخر ليس له أي تأثير محاسبي، بل هو مستند تنظيمي  ردودالها تأثير محاسبي مثل فاتورة المشتريات وم

يدخل فقط في دورة المشتريات ليتم في النهاية إصدار مستند ذو تأثير محاسبي. مثل مستند عرض أسعار مشتريات أو طلب عرض  

 أسعار مشتريات أو طلب شراء. 

 التأثير المخزني لسندات الشراء 
 على النظام على عدة مستويات   ترياتتؤثر سندات المش

والمواقع المخازن  مستوى  المشتريات    :على  ومرتجعات  فواتير  مباشرةتؤثر  غير  سواء    بطريقة  الموجودة  األصناف  كمية  في 

بالمخازن، المواقع، اإلدارات، القطاعات وغير ذلك، حيث يمكن ضبط النظام بحيث يقوم سند الشراء بإصدار مستند مخزني كسند  

ورة المشتريات أو سند الصرف الناتج عن مردودات المشتريات، كما يمكن أيضاً ربط هذه المستندات يدوياً  الناتج عن فات  توريدال

 بفواتير المشتريات.

غير المشتريات   –تعتبر فاتورة المشتريات هي المصدر الرئيسي لتكلفة األصناف، فهناك آليات أخرى    :على مستوى تكلفة المخزون 

لفة المخزون مثل التجميع والتصنيع واالفتتاح المخزني وغير ذلك، غير أن فاتورة المشتريات تعتبر أول وأهم مصادر  في تكتؤثر  –

" بالمفاهيم األساسية  تكاليف األصناف بنظام نما  تكلفة األصناف بالنظام، راجع الفقرة "التكلفة الخاصة باألصناف. للتعرف على آلية 

 بالكتاب "المخزون. 

 تأثير سندات الشراء ت توقي
والمخزني    –سندات المشتريات مثل باقي سندات النظام تؤثر على النظام بمجرد التخزين مباشرة، حيث يقوم النظام بالتأثير المحاسبي  

ال يتطلب ف  بمجرد تخزين المستند حيث ال ينتظر النظام عملية أخرى غير التخزين لتنفيذ التأثير المطلوب محاسبياً ومخزنياً،  –أحياناً  
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المرغوب، وإنما بمجرد الحفظ، ولذلك يدعم النظام حفظ المستند كمسودة أوالً باإلضافة العمل على النظام عملية ترحيل مثالً للتأثير 

 قبل حفظ المستند.  –عند الرغبة في ذلك    –لعدة مستويات من المراجعة باإلضافة لنظام الموافقات وغير ذلك ألخذ االحتياطات الالزمة  

 ارات عمليات الشراء خي
، ومن ثم يدعم النظام العديد من الخيارات تتنوع طرق وأساليب الشراء كما تتنوع أساليب الشركات في معالجة عمليات الشراء المختلفة

لمراعاة جميع هذه األساليب، فبعض المنشئات تفرض ضريبة واحدة على أصناف الشراء والبعض اآلخر يفرض ضريبتان. يسمح 

تطبيق حتى أربعة ضرائب بالفاتورة. كمثال آخر تفرض بعض األنظمة متابعة كميات المستند العلوي )عرض األسعار مثالً( ب   النظام

بفاتورة المشتريات والبعض اآلخر يتعامل مع المستند العلوي كنموذج فقط، وهكذا. يوفر النظام العديد من الخيارات المختلفة لتوجيه 

 المنشأة. أغلب هذه الخيارات تتواجد في ع طريقة عمل م عملية الشراء بحيث تتناسب

 :العديد من   –راجع النقطة السابقة    –حيث يدعم النظام بتوجيه المستند بجانب التأثير المحاسبي للمستند    توجيه المستند

 ت النظام.داالخيارات التي يمكن من خاللها التحكم في طريقة عمل المستندات، سواًء مستندات الشراء أو أي من مستن

 :بعض خيارات إدارة التوزيع    خيارات إدارة التوزيع(Supply Chain)  ات الشراء، والتي ينسحب تأثيرها متعلقة بعملي

السماح بتعديل سندات الصرف والتوريد بعد ربطها مستند محدد أو عدة مستندات وليست مرتبطة بتوجيه محدد مثل "على 

"بفواتير  الصنف "،  من  اإلدارة  "  ."نسخ  الباب  راجع  التوزيع،  إدارة  خيارات  على  النظام  للتعرف  إعدادات  – ملف 

 " بالكتاب المخزون.التكاليف/الوحدة الثانية/المحددات

سنقوم بشرح جميع الخيارات تقريباً الموجودة بتوجيه فاتورة المشتريات، وهذه الخيارات تتضمن إلى حد كبير الخيارات الموجودة  

 كأمر الشراء مثالً، وعرض الشراء مثالً. ىبسندات المشتريات األخر

 إدارة سير العمل 
يسمح النظام بتعريف دورة عمل محددة وعدم السماح بالحيد عنها سواء بسندات الشراء أو بأي من مستندات النظام، فمثالً يمكن إلزام 

شراء محددة كإصدار عرض أسعار   ةقالمستخدمين بإصدار فاتورة المشتريات مباشرة بدون مستندات سابقة، أو يمكن تعريف طري

مشتريات ثم طلب أمر شراء ثم طلب شراء مجمع ثم أمر شراء ثم إصدار فاتورة مشتريات، ثم بعد ذلك إصدار سندات التوريد 

ام زلالخاصة بفاتورة المشتريات. وإلزام المستخدمين بتتبع هذه الدورة أو بجزء منها، كما يسمح النظام عن طريق نظام الموافقات بإ 

التأثير المحاسبي والمخزني واإلحصائي بطلب الموافقة أوالً على المستند قبل  المستخدم   تنفيذ  تخزين المستند بشكل فعلي ومن ثم 

 الخاص بالمستند.

الموافقات نظام  تنبيهات    ،بجانب  إصدار  وأيضاً  المستند،  إتمام  قبل  للمراجعة  مستويات  خمسة  النظام  أيضاً  لبعض  ألحد  يدعم  أو 

بات الم محددة  ستخدمين  إجراءات  مثالً    –خاذ  والمراجعة  نظام   –كالموافقة  ومن خالل  أخرى  ناحية  من  الشراء.  سير عملية  أثناء 

بمستندات الشراء سواء الصالحيات على مستوى المستند ككل أو على    يمكن التحكم في تحديد صالحية كل مستخدم  ،الصالحيات

أحد الحقول أو على مستوى.. الخ.  للتعرف على عمليات الموافقة والمراجعة والتنبيهات   مستوى أحد سجالت المستند أو على مستوى 

 ذلك، راجع هذه المفاهيم بالكتاب الملفات األساسية.  والصالحيات وغير 

 لشراء دورة طلبات ا 
دارات أو عدة فروع أو عدة أقسام،  يدعم النظام منهجية طلبات الشراء قبل الدخول في عملية الشراء ذاتها، فمثالً قد تكون هناك عدة إ

بإصدار طلب شراء خاص به، ثم يتم إصدار مستند "طلب شراء  (  كل منها يحتاج عدة أصناف محددة. يقوم كل قسم )على سبيل المثال

ذكورة خالله تجميع جميع هذه الطلبات، كما يتم إدراج الكمية التي تمت الموافقة عليها لكل صنف من األصناف الممجمع" يتم من  

مجمع، يقوم المستخدم بإصدار بسندات طلبات الشراء حيث يمكن أن تقل عن الكمية المطلوبة. في النهاية وبعد إصدار طلب الشراء ال

موافق عليها لكل  جميع األصناف المذكورة بطلبات الشراء المجمعة مع تحديد الكمية ال  "أمر شراء" لطلب الشراء المجمع يتضمن

 ر الشراء" الصادر. إصدار فاتورة مشتريات بناًء على "أمصنف. بعد ذلك يمكن 
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 دورة المشتريات 
هذه الدورات   .والتي تتنوع بحسب الرغبة في توقيت توريد أصناف المشتريات يوفر نما ثالثة أنواع من دورات المشتريات المختلفة

 هي كالتالي: 

  بناًء عليها.  ترياتالمش فاتورةثم إصدار بدون تكلفة توريد األصناف أوالً بالمخازن 

  رة المشتريات.فاتوعلى إصدار فاتورة المشتريات أوالً، ثم توريد األصناف المشتراة عن طريق إصدار سندات توريد بناًء 

  فور إصدار فاتورة المشتريات.آلياً إصدار سندات التوريد ضبط النظام بحيث يتم 

 دورة مردودات المشتريات 
من   أنواع  ثالثة  أيضاً  نما  المختليوفر  المشتريات  مردودات  أصناف دورات  صرف  توقيت  في  الرغبة  بحسب  تتنوع  والتي  فة 

 . هذه الدورات هي كالتالي: المردودات

  األصناف أوالً من المخازن ثم إصدار فاتورة مردودات المشتريات بناًء عليها. صرف 

 ى فاتورة لإصدار سندات صرف بناًء ع  إصدار فاتورة مردودات المشتريات أوالً، ثم صرف األصناف المردودة عن طريق

 مردودات المشتريات. 

  ردودات المشتريات. فور إصدار فاتورة م آلياً  إصدار سندات الصرفضبط النظام بحيث يتم 

 الموردون 
  يوفر نظام نما ملف تفصيلي لكل مورد. يحتوي هذا الملف على جميع المعلومات الخاصة بالمورد مثل المعلومات االساسية كاالسم 

وشروط التعاقد، كما يمكن تعريف   واالرتجاع.وفئة المورد وخالفه ومعلومات االتصال متضمنة عناوين المورد وسياسة االستبدال  

. يسمح النظام أيضاً من خالل سجل المورد بإرفاق أي عدد حيث يتم التعامل مع المورد على أنه ذمة مستقلة عدة حسابات لكل مورد

 لتدوين أي عدد من المالحظات. باإلضافةاقيات وصور االعتمادات المستندية من المستندات كصور االتف

 المحاسبي للموردين التأثير 
يتعامل النظام مع المورد كذمة مستقلة حيث يمكن تعريف أي عدد من الحسابات الخاصة بالمورد مثل "حساب الموردين الرئيسي"،  

النظام هذا    مستندات النظام.ذلك من الحسابات والتي يمكن التأثير عليها ب"أوراق الدفع"، وحساب "أوراق القبض"، وغير    وحساب

 أكثر من سنة.  وعلى دار كشف حساب ألي من حسابات المورد بأي من فترات السنة المالية بإص يسمح

 فئات الموردين 
لخاصة بالموردين المنتمين لهذه خاص بفئات الموردين والذي يمكن من خالله تحديد بعض القيم االفتراضية ا يوفر نظام نما ملف  

 ت البحث والفرز وإطالق التقارير الخاصة بفئات محددة.ن في عمليا الفئة. يمكن االستفادة من فئات الموردي

 المشتريات  قوائم أسعار
األصناف بمشتريات  خاصة  أسعار  بتحديد  النظام  بذلكيسمح  مخصصة  تسعير  قوائم  خالل  من  وذلك  أسعار    . ،  قوائم  خالل  من 

صناف لتختلف األسعار باختالف المورد، د ال نهائي من قوائم األسعار والتي يمكن أن تتضمن نفس األلمشتريات يمكن تعريف عدا

المستخدم، التاريخ، األولوية، محددات األسعار، الكمية، وغير ذلك من المحددات التي تؤثر في سعر شراء الصنف والذي يظهر آلياً 

فيمكن االستغناء عنها، ولكن ينبغي للمستخدم إلدخال أسعار شراء األصناف بنفسه   القوائم ليست ملزمةبمستندات المشتريات. هذه  

 ن تكون له الصالحية بذلك.أبمستندات المشتريات 
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اً  يمكن استخدام قوائم أسعار المشتريات في تسجيل االتفاقيات التجارية مع المورد، والتي يتم من خاللها تحديد أسعار األصناف طبق 

 لشروط محددة. 

 ومات األصناف خص
كل صنف من أصناف سندات المشتريات. من خالل إعدادات النظام، يمكن تحديد    خصومات علىحتى ثمانية  يسمح النظام بتطبيق  

. يمكن للمستخدمين ذوي الصالحية إدراج خصم أو أكثر على كل النظامعدد الخصومات التي سيتم السماح بتطبيقها على مستندات  

 .صنف

 خصومات الموردين 
يتم تطبيق خصم محدد لمورد محدد على أصناف محددة  حتىالخصومات الخاصة بكل مورد يسمح النظام بتعريف عدد النهائي من 

يقوم النظام بتطبيق الخصومات المخططة عند إدراج أحد هؤالء الموردين بأحد   بناًء على ذلك، المفترض أن،  تبعاً لشروط محددة

. يتم تحديد تعريف خصومات الموردين بملف خاص بمستندات المشتريات األصنافهذه راج أحد يات بينما قد تم إدمستندات المشتر

 بذلك وهو ملف خصومات الموردين. 

 شروط التعاقد 
للتعاقد مع الموردين بحيث يتم تحديد العالقة مع المورد مثل سياسة االسترجاع واالستبدال وسياسة   يسمح النظام بتعريف شروط 

ومدة السداد وحد االئتمان. هذه الشروط غير ملزمة للنظام، ولكن يمكن إلزام المستخدمين بها عن طريق آلية التحقق بناًء على السداد 

 معايير.

 ومات تعديل الخص 
صم، حد الموردين بخصم محدد أو بدون خ أليوفر نظام نما آلية لتعديل الخصومات بأثر رجعي، حيث يمكن إصدار فواتير مشتريات  

يمكن تعديل هذا الخصم ليقوم النظام بإعادة احتساب الخصم لهذا المورد مع جميع فواتير المشتريات    –وألي سبب    – ثم بعد ذلك  

الخاصة به خالل فترة محددة، ومن ثم يمكن تحميل هذا المورد بفرق الخصومات ألي سبب. من أمثلة ذلك أن تكون األصناف الخاصة  

رد بطلب زيادة الخصم الخاص بهذا األصناف بهدف بيعها بسعر أقل ومن ثم  يقوم الموانتهاء الصالحية، فبأحد الموردين على وشك 

التخلص منها قبل انتهاء الصالحية. يسمح النظام بذلك من خالل آلية تعديل الخصومات، كما يسمح أيضاً بتحميل فرق الخصم على  

م نماسوفت. يسمح نظام نماسوفت بتعديل  نظا صائص القوية التي يدعمها  وتعد هذه الخاصية من الخ   –أو على أي ذمة    –المورد  

 . "الخصوماتتعديل آلية "الخصومات السابقة من خالل 

 تسعير المنتجات 
من خالل قائمة المشتريات، يوفر النظام آلية لتسعير المنتجات سواًء المنتجات التي تم تصنيعها عن طريق موديول التصنيع. راجع 

 نتجات التي يتم تجميعها عن طريق آلية التجميع. راجع الباب التجميع بالكتاب "التصنيع".ج بالكتاب "التصنيع"، أو الممكونات المنت

يمكن تسعير المنتج المصنع قبل تصنيعه أو حتى المنتج المجمع قبل تجميعه، يساعد النظام في ذلك   من خالل آلية "تسعير المنتجات"

مجموع لداخلة في تجميع المنتج المجمع، ومن ثم يقوم النظام بعرض  لمصنع، أو األصناف االمنتج امكونات    أسعارعن طريق تجميع  

التجميع الداخلة في عملية  أو  التصنيع  الداخلة في عملية  المناسب    أسعار األصناف  السعر  بتسجيل  المستخدم  في ضوء هذه  ليقوم 

 . المعلومة

 نماذج الدفعات 
بحيث يتم سداد إجمالي قيمة  تواريخ محددة أو غير منتظمة  ة المشتريات على دفعات منتظمة بفي بعض األحيان، يتم سداد فاتور

الفاتورة بتواريخ محددة. يدعم نما آلية محددة لتعريف نماذج دفعات بحيث يتم استحضارها بسندات المشتريات ليقوم النظام بتقسيم 

فمثالً يمكن استحضار ساط بسند الشراء نفسه.  ذج الدفعات بدالً من تعريف األقالقيم )أو النسب( المحددة بنمو  إجمالي قيمة الفاتورة على
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إدخال   األمر الذي يسهل على المستخدم،  شهرين.. وهكذانماذج دفعات تم تعريفها على أنها شهرية وأخرى أسبوعية وأخرى كل  

 بيانات األقساط ويجنبه األخطاء.

 المشتريات  مقارنة أسعار 
عرف على أقل أسعار شراء لبعض األصناف. يوفر نظام نما آلية للتعرف على أقل سعر  ترغب المنشأة في التفي بعض األحيان، قد  

شراء تم تحديده سواء بقوائم أسعار الشراء أو بعروض وطلبات عروض أسعار المشتريات، ومن ثم يقوم النظام بمساعدة المستخدم  

ذه اآللية عند الرغبة في إصدار أوامر شراء لبعض األصناف . تفيد هالمنشأة  شراء خاص بأي من أصناف  في الوصول ألقل سعر

 ولكن بأقل سعر للشراء.

 التكاليف اإلضافية 
عند شراء بعض األصناف بسند شراء، قد تكون هناك تكاليف إضافية للفاتورة غير أسعار األصناف المدرجة بها مثل تكاليف النقل 

تراة. في هذه الحالة يتم إصدار مستند فة البضاعة المشهذه التكاليف اإلضافية على تكل  وغير ذلك. بالطبع البد من تحميلوالتحميل  

إضافيةك"ت استالم  على اليف  اإلضافية  التكلفة  هذه  بتحميل  النظام  ليقوم  المشتريات  بفاتورة  المستند  هذا  وربط  المضافة  بالقيمة   "

 مشتريات.البضاعة الموردة بفاتورة ال

 لشراء األصناف بعمليات ا حجز
يدعم النظام حجز األصناف سواء على مستوى المبيعات أو على مستوى المشتريات. يعني حجز األصناف بسندات الشراء اعتبار  

عن طريق التوجيه   – الكميات األصناف المحجوزة "بضاعة بالطريق" والتصرف على أساس ذلك. فمثالً، إذا تم ضبط أمر الشراء  

فسوف يعتبر النظام كميات األصناف الموجودة بأمر الشراء بضاعة بالطريق، ومن ثم  صناف،  يقوم بحجز األ  بحيث  –الخاص به  

 بالمخزن عند إصدار سندات الصرف.يمكن اعتبار هذه الكميات 

 توجيهات سندات المشتريات 
يارات المتعلقة بعملية  من خالل توجيه أي من سندات الشراء، بجانب التحكم في التأثير المحاسبي، يمكن التحكم في الكثير من الخ 

تقريباً جميع خيارات التوريد الصادرة أو.. الخ.  الشراء كإلزام المستخدم بإدراج مورد أو إدراج مستند علوي أو التحكم في سندات  

فاتورة المشتريات. لذلك للتعرف على أي من الخيارات الخاصة بتوجيه أي من مستندات    متضمنة بتوجيه  سندات الشراء، توجد

، للتعرف على مفهوم الخيار ومن ثم التعرف "صفحة الخيارات –توجيه فاتورة المشتريات في الباب " الخيارتريات، راجع هذا المش

 ستندات الشراء، إن أمكن. على الهدف منه والتحكم في إمكانية تطبيقه بأي من م

 سندات المشتريات 
الشراء وتدعم إدارة سير العمل  ي تنظيم عمليةوالتي تساعد ف يوفر نظام نما العديد من مستندات المشتريات 

والموافقات فهناك مستندات تنظيمية إلدارة سير العمل وأخرى رئيسية والتي يتم من خاللها التأثير المخزني  

 وهي كالتالي: لعملية الشراء والمحاسبي المطلوب 

  ن سيتم من خاللها  اص بها تعريف ما إذا كا خ والتي يتم من خالل التوجيه ال  :فاتورة المشتريات

المشتراة    إصدار باألصناف  توريد  والمدين سندات  الدائن  المحاسبي  التأثير  تحديد  أيضاً  يتم  كما 

بكل من الخصومات والضرائب وغير  والخاص بقيمة البضاعة وأيضاً التأثير المحاسبي الخاص  

 ذلك.

 :ي الخاص بمردودات المشتريات حيث يمكن  كذلك الحال يمكن تعريف التأثير المحاسبي والمخزن  مردودات المشتريات

المحاسبية   تعريف إصدار التأثيرات  تحديد  خاللها  من  يتم  وأيضاً  المشتريات  بمرتجعات  خاصة  سندات صرف أصناف 

 ت والضرائب والخصومات وغير ذلك.بقيمة المردودا الخاصة
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 :محاسبي رة المشتريات أو كمستند له تأثير  يمكن استخدام أمر الشراء كمستند تنظيمي كخطوة سابقة لفاتو  أوامر الشراء

 طبيعة العمل.  بحسب

  جع يمكن تعديل الخصومات الخاصة بفواتير مشتريات سابقة بأثر رجعي. را  ،المستند  ا من خالل هذ:  تعديل الخصومات

 ، أنظر أيضاً الفيديو الخاص بتعديل الخصومات بنهاية الكتاب.الفقرة "تعديل الخصومات"

 وذلك لتسعير المنتجات التصنيعية أو المجمعة. راجع الفقرة "تسعير المنتجات". ئية: تسعير منتجات نها 

 وهي كالتالي:  أيضاً يدعم النظام مجموعة من المستندات التنظيمية والتي تفيد في متابعة سير العمل

  :ات الشراء الحقاً في  إصداره من عدة إدارات أو قطاعات ليتم تجميع طلبوهو مستند تنظيمي، يمكن  مستند طلب الشراء

 ثم يمكن إصدار أمر شراء أو فاتورة مشتريات لطلبات الشراء المجمعة.مستند طلب شراء مجمع، ومن 

  :يتم تجميع عدة طلبات شراء ليتم إصدار أمر شراء واحد لجميع هذه    ، من خالل هذا المستند  مستند طلب شراء مجمع

 الطلبات.

 :اتورة المشتريات، من دون أن يكون له أي تأثير  ستند تنظيمي كخطوة سابقة لفيمكن استخدام أمر الشراء كم  أمر شراء

 محاسبي.

  :مشتريات ومن ثم يمكن إصدار فاتورة مردودات المشتريات كخطوة سابقة لفاتورة مردودات ال  طلب مردودات مشتريات

 بناًء عليها. 

  :يمكن إصدار سند أمر شراء أو   عار والتيلعرض األسوهو مستند تنظيمي يتم إصداره للمورد    عرض أسعار مشتريات

 فاتورة مشتريات بناًء عليه. 

 :عار مشتريات.مستند عرض أسقبل إصدار كخطوة سابقة ويستخدم   طلب عرض أسعار مشتريات  
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 الرئيسيةصفحة ال   – الموردنافذة  
 : وبعض الخيارات لتأثير المحاسبيالحالي باإلضافة ل األساسية الخاصة بالموردالبيانات يتم تعريف  الصفحةخالل هذه  من

 المعلومات األساسية
 :وهي كالتالي من خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات األساسية الخاصة بالمورد 

 الكود  

 الكود اإلنجليزي  

بتعريف كودين مميزين على مستوى كل مورد بحيث يمكن إدراج أي منهما بمستندات وملفات النظام يسمح النظام  

 المورد الحالي. للتعبير عن 

 المجموعة  

يسمح النظام بأن يكون كل مورد منتمي لمجموعة موردين معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات الفرز والبحث 

وأيضاً   –بالتكويد اآللي ألكواد الموردين  وإصدار التقارير باإلضافة إال أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام  

 ج كود المورد بمجرد إدراج أحد مجموعات الموردين. بحيث يقوم النظام بإدرا – يمكن تعريف تسمية آلية 

 االسم العربي  

 اإلنجليزي االسم  

، لذلك يوفر النظام اسمين لكل مورد بحيث يمكن إدراج اسم بكل من اللغة العربية واللغة  نظام نما هو نظام ثنائي اللغة

 .بحسب لغة الواجهة الحالية، ومن ثم سيظهر اسم المورد بالتقارير اإلنجليزية

 األهمية 

 من خالل هذا الحقل يمكن إدراج رقم يعبر عن أهمية المورد، يمكن استخدامه الحقاً بأي غرض مناسب لذلك.
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 فئة المورد  

 يمكن إدراج فئة محددة ينتمي إليها المورد الحالي، وهي أحد الفئات التي تم تعريفها بملف "فئات الموردين". 

 سياسة الضريبة  

يمكن إدراج أحد السياسات الضريبية، بحيث إذا تم إدراج هذا المورد بأحد سندات المشتريات، من خالل هذا الحقل،  

 يقوم النظام بإدراج هذه السياسة الضريبية على األصناف المندرجة بهذا السند. 

 1معلومات إضافية  

 2معلومات إضافية  

 3معلومات إضافية  

 4معلومات إضافية  

 1الوصف  

 2صف الو 

 3الوصف  

 4الوصف  

 .للموردأخرى  تعريف تفاصيل ها،جميع هذه الحقول هي حقول نصية، يتم من خالل

 الوحدة االفتراضية  

يسمح النظام بتحديد "وحدة افتراضية" للمورد، بحيث إذا تم إدراج هذا المورد بأحد سندات المشتريات، يتم إدراج هذه  

فيمكن مثالً تحديد "وحدة الشراء" التي تم تحديدها للصنف  .  خال الصنفالوحدة مع األصناف كوحدة تلقائية فور إد

 على أنها الوحدة التلقائية للصنف المدرج. راجع قسم "الوحدة الرئيسية" بالملف "المخزون". 

 )البديل المحاسبي(   الجهة األعلى 

عند إدراجها بالمورد. تحتوي   ا بالحساباتوهي الجهة التي ستقوم بالتعامل المالي بدالً عن المورد والتي يتم التأثير عليه

 هذه القائمة على القيم التالية: 

  عميل 

 مورد 

الحقول   "إعدادات  طريق  عن  وذلك  ذلك،  في  الرغبة  عند  األخرى  الذمم  من  بأي  القائمة  هذه  في  التعديل  يمكن 

 والشاشات".

 مندوب مشتريات  

 وب بفاتورة المشتريات فور إدراج المورد.ج هذا المنديمكن تعريف مندوب مشتريات افتراضي بحيث يقوم النظام بإدرا

 مالحظات  

 أي مالحظات نصية خاصة بالمورد يراها المستخدم مناسبة.

 مرفق  

 خصية واالتفاقيات التجارية مثالً.شكالصورة ال يمكن إدراج أي عدد من المرفقات الخاصة بالمورد بهذا المورد

 إنشاء موقع لمخزن  

 النظام بفتح نافذة الموقع وذلك إلنشاء موقع مرتبط بهذا المورد بأحد المخازن. من خالل هذا الزر، يقوم 
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 الحسابات 

يتعامل نما مع المورد على أنه "ذمة مستقلة" ولذلك يسمح النظام بتعريف أي عدد من حسابات الذمم التي ينتمي إليها المورد، فمثالً  

"، وحساب "أوراق 01رئيسي"، وحساب "أوراق الدفع" بالحقل "حساب يمكن إدراج حساب الموردين الرئيسي بالحقل "الحساب ال

"حساب   بالحقل  ثم 02القبض  الحسابات،  بنظام  المعرفة  الحسابات"  "حقائب  بأحد  الحسابات  من  عدد  أي  إدراج  يمكن  كما   ."

 بالكتاب "الحسابات". استحضارها بسجل المورد. راجع حقائب الحسابات 
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 صيلصفحة التفا   –نافذة المورد 
 خالل هذه الصفحة يتم تعريف البيانات المتعلقة بوحدات الصنف والتحويل بينها. تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:  من

  

 المعلومات األساسية
 الوحدات المستخدمة للصنف كالتالي: 

 العملة االفتراضية  

 .الموردإدراج هذا  الشراء عند المفترض أن تكون هذه العملة هي العملة الرئيسية بسندات

 شروط التعاقد 

جميع المعلومات التي يمكن إدراجها بهذا القسم والتي تخص شروط التعاقد، هي معلومات أرشيفية ال   -

يقوم النظام بإلزام المستخدم بها، ولكن يمكن االلتزام بها بسندات النظام من خالل خاصية التحقق بناًء 

بالتأكد ما تم تحديده في شروط    من أن معلومات المستند متوافقة مع   على معايير، بحيث يقوم النظام 

 مورد المستند.  التعاقد مع

عند تحديد مدة سداد، يقوم النظام بسندات الشراء عند تحديد هذا المورد بإضافة مدة السداد على تاريخ   -

 المستند لحساب تاريخ االستحقاق. 
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 اإلحصائيات 

 الهدف السنوي  

للمشتريات من هذا المورد، ومن ثم يمكن إصدار تقارير للمقارنة تحديد قيمة محددة كهدف    من خالل هذا الحقل، يمكن

 المور.  هذابين المشتريات الفعلية وهذا الهدف مع  

 تاريخ بداية التعامل  

 من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج تاريخ البداية الذي تم فيه التعامل مع هذا المورد. 

 آخر أمر شراء  تاريخ 

 فاتورة مشتريات  تاريخ آخر  

 تاريخ آخر مرتجع   

تواريخ كل من آخر أمر شراء، وآخر أن يقوم النظام من خاللها بعرض    والمفترضهذه الحقول غير متاحة للمستخدم،  

 فاتورة مشتريات، وآخر فاتورة مردودات مشتريات. 

 نطاق أعمال مقدم الخدمة

 خط مالحي 

 تخليص جمركي  

 احنات نقل بالش 

 مولدات  

 بريد سريع  

جميع هذه الخيارات تكون مفيدة حينما يكون هذا المورد خاص بخدمة معينة، وهي تكون مطلوبة عادة مع نظام إدارة 

 الشحن. 
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 صفحة معلومات االتصال   –نافذة المورد 

لضرائب الخاصة به باإلضافة لمعلومات ابيانات االتصال الخاصة بالمورد، وجهات االتصال  خالل هذه الصفحة يتم تعريف    من

 ة المختصة وغير ذلك. أنظر النافذة.رقم السجل الضريبي والمأموريالمتعلقة بهذا المورد ك
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 نافذة فئة موردين 
فمثالً يمكن تطبيق قائمة    وغير ذلك.  مكن تعريف فئات للموردين والتي قد تفيد في أغراض الفرز والتقاريرخالل هذه الصفحة ي  من

 منتمين لهذه الفئة.يث تنطبق على جميع الموردين الأسعار محددة على فئة موردين بح 

 المعلومات األساسية
 : المعلومات األساسية للفئة مثل الكود واالسمين العربي واإلنجليزي والمجموعة باإلضافة إلى، يتم إدراج القسممن خالل هذ 

 الوحدة االفتراضية  

وحدات التي يمكن  ين ينتمون لهذه الفئة. وهي أحد التحديد وحدة افتراضية للموردين الذمن خالل هذه القائمة يمكن  

 والتعامل بها بسندات النظام وهي أحد الوحدات التالية:  تعريفها لكل صنف

 )الوحدة األساسية )األصغر 

 وحدة البيع 

 وحدة الشراء 

  1وحدة التقارير 

  2وحدة التقارير 
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 النافذة الرئيسية  –قائمة أسعار المشتريات  نافذة 
. راجع الفقرة "قوائم أسعار  ئمة أسعار المشتريات، يمكن تعريف عدد ال نهائي ألسعار الشراء الخاصة باألصنافقا  ملفخالل    من

 . تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية: المشتريات"

 

 المعلومات األساسية
 : ي كالتاليتعريف البيانات األساسية الخاصة بقائمة أسعار المشتريات وهمن خالل هذا القسم، يتم 

 الكود  

. يمكن إدراج أي كود شريطة أال يكون قد تم تعريفه مسبقاً. إذا قام المستخدم  الكود الخاص بقائمة أسعار المشتريات

 الفور.يانات هذه القائمة على بإدخال كود لقائمة أسعار مشتريات قد تم تعريفها مسبقاً، يقوم النظام باستحضار ب

 المجموعة  

معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات الفرز   قوائم أسعارلمجموعة    ة منتمي  قائمة أسعارن كل  وكتيسمح النظام بأن  

 لقوائم األسعار والبحث وإصدار التقارير باإلضافة إال أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام بالتكويد اآللي  

 .ائم أسعار المشترياتوقبمجرد إدراج أحد مجموعات  القائمةيقوم النظام بإدراج كود بحيث 

 االسم العربي  

 االسم اإلنجليزي  
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بحيث يمكن إدراج اسم بكل من    قائمة أسعار مشترياتنظام نما هو نظام ثنائي اللغة، لذلك يوفر النظام اسمين لكل  

 اسم المورد بالتقارير بحسب لغة الواجهة الحالية. اللغة العربية واللغة اإلنجليزية، ومن ثم سيظهر

 تعطيل  

الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار، فسوف تكون هذه القائمة معطلة بمعنى أن النظام سيعتبرها ا  هذ

 غير موجودة، ومن ثم لن يتم تطبيق أي من أسعار الشراء المندرجة بها. 

 ، وحقل ملحق به مورد 

 منسدلة تحوي الخيارين التاليين:  الحقل عبارة عن قائمةهذا 

 :محدد. عند اختيار مورد، يتم إدراج أحد الموردين بالحقل الملحق.  هذه القائمة منطبقة على موردتكون  حتى    مورد 

  :يتم إدراج أحد "فئة موردين". عند اختيار ينمحدد ينموردفئة حتى تكون هذه القائمة منطبقة على  فئة موردين ،

 الموردين بالحقل الملحق. فئات 

 ، وحقل ملحق به الموظف 

 ائمة منسدلة تحوي الخيارين التاليين: عبارة عن قهذا الحقل 

 موظفين محددة.حتى    : إدارة موظف إدارة  األسعار على  قائمة  بالحقل    تنطبق  الموظفين  إدارات  أحد  إدراج  يتم 

  المجاور.

 ة األسعار على درجة وظيفية محددة. يتم إدراج أحد الدرجات الوظيفية بالحقل تنطبق قائمحتى    : درجة وظيفية

 ور. المجا 

 المجموعات التي من نوع تنطبق قائمة األسعار على مجموعة موظفين محددة. يتم إدراج أحد  حتى    : مجموعة

 بالحقل المجاور.  موظفين

 يتم ، تم تعريفهم بملف "مجموعة موظفين"موظفينتنطبق قائمة األسعار على مجموعة  حتى    :مجموعة موظفين .

 مجاور. قل البالح  جموعات الموظفينسجالت ملف مإدراج أحد 

 بالحقل المجاور. الموظفين. يتم إدراج أحد موظفتنطبق قائمة األسعار على حتى  :موظف 

 األولوية  

ال إذا انطبقت قائمتان على نفس  قائمة بحيث  صنف، يقوم النظام بتطبيق األولوية يسمح النظام بتعريف أولوية لكل 

 .(2أعلى من األولوية بالرقم  1 بالرقماألولوية األعلى. )األولوية األعلى هي التي لها رقم أقل. فمثالً 

 ، وحقل ملحق به المصدر 

تسهيالً على المستخدم، يمكن استحضار األصناف التي سيتم تسعيرها من أحد المستندات، بحيث يقوم النظام بإدراج  

بالمستند المستحضر، فمثالً عند اختيار أمر بيع ينتظر النظام من ، من قائمة المصدر، سجميع األصناف الموجودة 

يع أصناف أمر البيع بتفاصيل قائمة تخدم إدراج أحد سندات أوامر البيع بالحقل المجاور، ليقوم النظام بإدراج جمالمس

 ي قائمة المصدر على المصادر التالية الستحضار أصنافها: أسعار المشتريات، ليقوم المستخدم بتسعيرها. تحتو

  أمر بيع 

  أمر شراء 

  فاتورة مبيعات 

 رة مشتريات توفا 

  قائمة أسعار 

   مشتريات القائمة أسعار 
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 ملف التصويت على األسعار 

 العملة  

تم فيها استخدام هذه يمكن تحديد عملة محددة، حتى ال تنطبق قائمة أسعار المشتريات الحالية إال على المستندات التي  

 .العملة

 من تاريخ  

 إلى تاريخ  

عينة بحيث ال تنطبق على أي م تقييد قائمة األسعار الحالية على فترة مإدخال تاريخين بهذين الحقلين وذلك حتى يت  تم

 اره خارج هذه الفترة. مستند تم إصد

 تصنيف الفاتورة  

 1محدد سعر  

 2محدد سعر  

 3محدد سعر  

 4محدد سعر  

 5محدد سعر  

كثر من محدد منهم،  يمكن تقييد قائمة أسعار المشتريات بتصنيف فاتورة محدد أو بأحد محددات األسعار الخمسة أو بأ 

 فلن يتم تطبيق أسعار هذه القائمة إال إذا تم تحديد  مثالً   2، ومحدد السعر  1فإذا ما تم تحديد قيم بكل من محدد السعر  

 نفس المحددين بمستند الشراء.

 تحديث التفاصيل
بالبيانات القائمة  التفاصيل"، يمكن تحديث تفاصيل  الن  من خالل الزر "تحديث  تغيير المورد برأس  افذة. فمثالً عند  المدخلة برأس 

لمورد الجديد( بالتفاصيل، يتم استخدام هذا الزر واختيار الخيار "مورد" منها ليقوم النظام النافذة، والرغبة في تطبيق القيمة الجديدة )ا

تيار الخيارات الخاصة بكل بتحديث حقل المورد فقط، ويمكن أيضاً تحديث عدة تفاصيل )المورد، من تاريخ، إلى تاريخ( من خالل اخ 

 ."تحديث التفاصيل" منهم. أنظر النافذة التالية التي تظهر عند استخدام الزر

 . الحظ أنه يمكن تحديد أكثر من خيار لتحديث تفاصيل الملف بالبيانات التي تم تحديدها برأس الملف

 التفاصيل 
 ه القائمة وإدراج المعلومات الخاصة بتسعيرها من خالل جدول التفاصيل، يتم إدراج األصناف المراد تسعيرها بهذ

 اختيار  

تحديد بعض األسطر لتطبيق تغيير األسعار عليها. أنظر القائمة   صندوق اختيار، يتم من خالله هذا الحقل عبارة عن  

 "يتم التطبيق على" بالقسم "تحديث األسعار".

 الصنف  

 تعريفها سلفاً بملف الصنف. من خالل هذا الحقل، يتم إدراج أحد أكواد األصناف التي تم
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 الكمية  

 الوحدة 

ره، حيث يمكن أن يختلف سعر الصنف بحسب الكمية المشتراة، وبالطبع يختلف كمية ووحدة الصنف الجاري تسعي

 بحسب الوحدة.

 ( 1السعر )القيمة، مرجع  

لمقابل بأحد سندات الشراء تمثل القيمة، السعر الخاص بالصنف المقابل، والتي سيتم تطبيقها آلياً عند إدراج الصنف ا

 نف.قائمة األسعار الحالية على هذا الص عند انطباق

" فهو سعر مرجعي يمكن استخدامه في بعض الحاالت. كمثال على ذلك، يمكن أن يقوم المورد الحقاً  1أما "مرجع  

د بالحقل  " وليس السعر المحد1% ولكن من السعر الخاص بالحقل "مرجع20بإعطاء خصم إضافي للصنف بقيمة  

 "القيمة". 

 من تاريخ  

 إلى تاريخ  

تين )من تاريخ ، إلى تاريخ( الموجودين قيمان الأخذما يوه  محددة على مستوى كل صنف.لتقييد السعر المقابل بفترة  

 برأس القائمة، ويمكن تغييرهما بالطبع. 

 اإلدارة 

 يمكن ربط سعر الصنف المقابل بإدارة محددة على مستوى كل صنف.

عر أيضاً بكل من القطاع واإلدارة والمجموعة التحليلية، حيث يمكن من خالل تعديل الشاشة تقييد الس  يمكن أيضاً 

 لتقييد السعر بها. محدداتهذه الإظهار 

 مورد  

 .صنف لربط سعر الصنف المقابل بمورد محدد على مستوى كل

 تصنيف الفاتورة  

 1محدد سعر  

 2محدد سعر  

 3محدد سعر  

 4محدد سعر  

 5محدد سعر  

 يمكن أن يختلف تسعير الصنف بحسب تصنيف الفاتورة أو أي من المحددات الخمسة، وذلك على مستوى كل صنف. 
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 تحديث األسعار
األسعار"  قسم من خالل   تسعير  ،  "تحديث  النظام عدة طرق إلعادة  يوفر  القائمة.  بتفاصيل  المدرجة  تسعير األصناف  إعادة  يمكن 

 كالتالي:  يات حسابيةاألصناف عن طريق عدة آل

 5، 4، 3، 2، 1 عملية  

، يتم تحديد نوع العملية الحسابية التي سيتم تطبيقها على األصناف لتغيير السعر. يوفر )عملية(  هذه القائمة  من خالل

 النظام العمليات الحسابية التالية: 

 جمع 

 ضرب 

  طرح 

  قسمة 

 ، وحقل ملحق به 5، 4، 3، 2، 1قيمة 

مقدار القيمة )أو النسبة( التي سيتم تطبيق العملية المحددة بالحقل ، يتم تحديد  بها   والحقل الملحقمن خالل قائمة "قيمة"  

 السابق عليها. تتضمن القائمة القيمتين التاليتين: 

 قيمة 

 نسبة 

" ثم تم إضافة لحقل "قيمةلتوضيح ذلك، إذا تم تحديد القيمة "جمع" بالحقل السابق "عملية"، وتحديد القيمة "قيمة" با 

لجميع األصناف المدرجة   10وم النظام من خالل هذه العملية بإضافة القيمة  " بالحقل الملحق، فسوف يق10القيمة "

 بالجدول "التفاصيل".

  %   10ة  ب، فإن النظام سوف يقوم بإضافة نسأما إذا تم تطبيق نفس المثال ولكن بتحديد القيمة "نسبة" بالحقل "القيمة"

 سعر األصناف. ل

 خمس عمليات حسابية للوصول إلى السعر المطلوب.  ذا القسم بتطبيق حتىيسمح النظام من خالل ه

 

 يتم التطبيق على  

عليها. تحتوي هذه القائمة على الخيارات  األسعار الجديدةاألصناف التي سيتم تطبيق  قائمة، يتم تحديدهذه المن خالل 

 التالية: 

  :بجدول   ن خالل الحقل "اختيار"لم يتم اختيارها معلى األسطر التي    آلية التسعيرطبيق  لت  السطور الغير مختارة

 . التفاصيل
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 :لتطبيق آلية التسعير على األسطر التي تم اختيارها فقط من خالل الحقل "اختيار" بجدول   السطور المختارة فقط

 التفاصيل. 

 لتطبيق آلية التسعير على جميع األصناف الموجودة بجدول التفاصيل. : الكل 

 أزرار النافذة 
 ألسعار تحديث ا 

 للمحددات التي تم ضبطها بالقسم تحديث األسعار.طبيق األسعار الجديدة وفقاً من خالل هذا الزر، يقوم النظام بت

 حساب السعر من متوسط التكلفة  

من خالل هذا الزر، يقوم النظام بتطبيق آلية التسعير على متوسط التكلفة الخاص بكل صنف من األصناف المدرجة 

 وليس على أحد القيم التي يمكن تحديدها من خالل الحقل "المصدر".بجدول التفاصيل، 
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 تجميع األصناف  –ذة قائمة أسعار المشتريات  ناف
، يوفر النظام محددات عديدة يمكن من خاللها استحضار أصناف معينة، والتي توفر الكثير من صفحة "تجميع األصنافخالل    من

 النافذة على البيانات التالية: . تحتوي هذه ن إدخالها يدوياً من خالل النافذة الرئيسيةالوقت والجهد الستحضار األصناف بدالً م

 

 استحضار األصناف التي سيتم تسعيرها
رأس هذه النافذة الكثير جداً من المحددات التي يمكن من خاللها استحضار األصناف المراد تطبيق األسعار  يوفر النظام من خالل  

 عدة أقسام محددة أو.. الخ. أنظر الصورة السابقة. فرع معين أو  واستحضار األصناف التي تنتمي لفئة معينة أ الجديدة عليها كأن يتم

 جدول التفاصيل
يحتوي هذا الجدول على نفس الحقول الموجودة بجدول التفاصيل بالنافذة، والتي يمكن من خاللها تسعير األصناف التي تم استحضارها 

 .ددات القسم السابقبهذا الجدول من خالل مح 

 دول التفاصيل بالنافذة الرئيسية لقائمة أسعار المشتريات الحالية.للتعرف على حقول هذا الجدول، راجع ج 

 أزرار النافذة 
 تجميع األصناف  

 تم تحديده بالمحددات التي تم ضبطها برأس النافذة. لما من خالل هذا الزر، يقوم النظام باستحضار األصناف وفقاً 
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 خصومات مورد  نافذة
النافذة، يمكن تحديد خصومات أصناف خاصة بمورد محدد، بحيث يقوم النظام بتطبيق هذه الخصومات  هذه خالل  من المفترض أنه 

على األصناف المدرجة بهذه النافذة عندما تكون هذه األصناف محتواه بسند شراء خاص بهذا المورد. تحتوي هذه النافذة على البيانات 

 التالية: 

 معلومات األساسيةلا
 بخصومات المورد كالتالي: تم تعريف البيانات األساسية الخاصة من خالل هذا القسم، ي

 الكود  

. يمكن إدراج أي كود شريطة أال يكون قد تم تعريفه مسبقاً. إذا قام المستخدم بإدخال بخصومات الموردالكود الخاص 

 ور.على الف الخصوماتم باستحضار بيانات هذه قد تم تعريفه مسبقاً، يقوم النظا  لخصومات موردكود 

 المجموعة  

معينة، ويفيد نظام    خصومات موردينمنتمي لمجموعة    سجل خاص بخصومات موردكون كل  ييسمح النظام بأن  

المجموعات في عمليات الفرز والبحث وإصدار التقارير باإلضافة إال أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام 

صومات خ إدراج كود القائمة بمجرد إدراج أحد مجموعات  بحيث يقوم النظام ب  لخصومات الموردينلي  بالتكويد اآل

 الموردين.

 االسم العربي  

 .االسم الخاص بخصومات المورد الحالي

 تعطيل  

بمعنى أن  ةمعطل خصومات المورد الحاليهذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار، فسوف تكون 

الخصومات المدرجة به عند إصدار سند شراء للمورد  بيق أي من  يتم تط  ال موجود، ومن ثم    ام سيعتبره غيرالنظ

 المذكور بالسجل الحالي.

 مورد  
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هذا الحقل إلزامي حيث   ونة بالسجل الحالي.د، يتم إدراج المورد الذي سترتبط به الخصومات المهذا الحقلمن خالل  

 ون إدخال المورد.ال يسمح النظام بتخزين السجل بد

 ترتيب األهمية  

للمورد على نفس الصنف، يتم تطبيق أهمية لكل سجل خصم، بحيث إذا انطبقت عدة خصومات يسمح النظام بتعريف 

 (. 2أعلى من األهمية  1األهمية الخصم ذي األهمية األعلى أوالً ثم يتم تطبيق الخصم ذي األهمية األقل ثم األقل )

 من تاريخ  

 إلى تاريخ  

الحالي على فترة معينة بحيث ال    سجل خصومات المورد دخال تاريخين بهذين الحقلين وذلك حتى يتم تقييد  ن إيمك

 تم إصداره خارج هذه الفترة. لهذا المورد تنطبق على أي مستند 

 إيقاف التخفيضات األخرى  

الخصومات المدرجة بهذا   سيقوم النظام بإيقاف التخفيضات األخرى على الصنف عند استخداممن خالل هذا الخيار،  

  الملف.

 مرفق  

 يمكن إرفاق بعض المرفقات )كصور وملفات مثالً( والخاصة بخصومات المورد الحالي. 

 مالحظات  

 بخصومات المورد الحالي. أي مالحظات خاصة 

 تحديث التفاصيل
تغيير فترة رأس النافذة. فمثالً عند  اصيل"، يمكن تحديث تفاصيل سجل خصومات المورد الحالي المدخل بمن خالل الزر "تحديث التف 

برأس السجل الحالي، ويراد تطبيق الفترة الجديدة على جميع األصناف  من تاريخ، إلى تاريخ(  تطبيق خصومات المورد الحالي )

الية نافذة الت. أنظر التحديث إلى تاريخ(  تاريخ،ن بفترة التطبيق )تحديث من  يتم اختيار الخيارين الخاصي   المدرجة بتفاصيل النافذة.

 التي تظهر عند استخدام الزر "تحديث التفاصيل".

 الحظ أنه يمكن تحديد أكثر من خيار لتحديث تفاصيل الملف بالبيانات التي تم تحديدها برأس الملف. 

 التفاصيل 
 البيانات األساسية الخاصة بخصومات المورد كالتالي: من خالل هذا القسم، يتم تعريف 

 اإلدارة 

 1فئة الصنف 

 2فئة الصنف 

 3فئة الصنف 

 4فئة الصنف 

 5فئة الصنف 

 الماركة  
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 الصنف  

 ، ليتم تطبيق الخصم المقابل عليها.أو.. الخمن خالل هذه الحقول يمكن تحديد صنف محدد أو فئة أصناف محددة 

 الخصم )النوع(  

ى الصنف المقابل )أو هذا الحقل عبارة عن قائمة. يتم من خالل هذه القائمة، تحديد نوع الخصم المطبق علمن خالل  

 قائمة النوع على األنواع التالية:حتوي تمجموعة األصناف المقابلة(. 

 ل بأحد  فمثالً إذا كانت قيمة الصنف المقاب .لطرح قيمة محددة من الصنف عند تطبيق هذا الخصم عليه وذلك  : قيمة

يقوم النظام بطرح هذه  يه، فسوف جن 140هي جنيه، فإذا ما كانت قيمة الخصم المحددة هنا  1200المستندات هي 

 . 1060( = 140 –  1200الصنف بعد الخصم هي )كمية القيمة من قيمة هذا الصنف، ومن ثم تكون قيمة  

  :ضربها في قيمة الصنف ثم طرحها، فإذا ما كانت  وذلك حتى يكون الخصم عبارة عن نسبة معينة يتم  نسبة ثابتة

فسوف تكون قيمة كمية الصنف بعد الخصم هي    %10صم هي  ، وكانت نسبة الخ 1200قيمة كمية الصنف هي  

في هذا الخصم، لن يقوم النظام باعتبار أي خصومات سابقة،   . 1080( = 1200-120)  =)1200*10 –  1200)

 وذلك ألن الخصم غير مركب.

  ابق، م السبمعنى إذا كان هذا الخصم خصم تالي، هل سيتم تطبيق هذا الخصم بدون اعتبار للخص  ة: نسبة مركب

( أم 100فهل سيتم تطبيق الخصم على ) %، 10( وتم تطبيق خصم سابق 100فمثالً إذا كانت قيمة الصنف هي )

 .( بعد طرح الخصم السابق90على )

 ( القيمةالخصم ) 

 ء كان قيمة أو نسبة. م المراد تطبيقه سواقيمة الخص

 الخصم )في(  

وهو أحد الخصومات الثمانية التي يمكن    الحالي  راج الخصممن خالل هذا الحقل، يتم تحديد الخصم الذي سيتم فيه إد

 (. 8،..خصم2، خصم1تطبيقها بحسب إعدادات النظام )خصم

 الخصم )يحتسب من(  

خالل ف  من  الحالي،  الخصم  سيتم  متى  تحديد  يتم  القائمة،  خصم  هذه  بعد  )صافي  تم  ما  تطبيق  4إذا  يتم  فسوف   ،)

 .عد ذلك تطبيق الخصم المقابل( ثم يتم ب4الخصومات على الصنف حتى )خصم 

 فعال 

، فالبد من تعليم هذا الخيار عند الرغبة في تطبيق  عند عدم تعليم هذا الخيار فلن يتم تطبيق الخصم على الصنف المقابل

 الخصم المقابل. 

 مالحظات  

 مالحظات خاصة بالصنف المقابل. أي 

 إلى(  من، القيمة ) 

   (.وإلى ،خالل الحقلين )من المقابل. يتم إدخال هذا الحد منيمكن تحديد حد أدنى وحد أقصى لتطبيق الخصم 

 من تاريخ، إلى تاريخ  

 من خالل هذين الحقلين يمكن تحديد فترة بينية لتطبيق الخصم المقابل.
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 نموذج جدولة الدفعات 
"نماذج الدفعات" بالمفاهيم  نافذة خاصة بعمل نماذج لجدولة الدفعات بحيث يتم استحضارها بمستندات المشتريات. راجع الفقرةهذه ال

 األساسية الخاصة بهذا الكتاب. 

 

 المعلومات األساسية
 من خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات األساسية الخاصة بنموذج الجدولة كالتالي: 

 الكود  

خدم بإدخال كود  خاص بنموذج الجدولة. يمكن إدراج أي كود شريطة أال يكون قد تم تعريفه مسبقاً. إذا قام المستالكود ال

 ذه القائمة على الفور.لقائمة أسعار مشتريات قد تم تعريفها مسبقاً، يقوم النظام باستحضار بيانات ه

 المجموعة  

، ويفيد نظام المجموعات في نماذج معينةمنتمي لمجموعة    بنموذج جدولةيسمح النظام بأن يكون كل سجل خاص  

فة إال أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام بالتكويد اآللي عمليات الفرز والبحث وإصدار التقارير باإلضا

 . نماذج الجدولةبمجرد إدراج أحد مجموعات  النموذجبحيث يقوم النظام بإدراج كود  لنماذج الجدولة

 بي االسم العر 

 اإلنجليزي االسم  

 . مان العربي واإلنجليزي الخاصان بنموذج الجدولة الحالياالس

 ة قيمة الدفعة المقدم 

 نسبة الدفعة المقدمة  

بقيمة عملية الشراء عند استحضار نموذج نسبة للدفعة المقدمة الخاصة    أومن خالل هذين الحقلين، يمكن تحديد قيمة  

 تحديد قيمة أو نسبة، وال يسمح النظام بإدراج قيم في كل من الحقلين. الدفعة بالمستند. الحظ أنه يمكن 
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ا عن طريقة الحقول األخرى مثل "عدد قدمة من الدفعات التي سيقوم بحسابهسيقوم النظام بخصم قيمة الدفعة الم

، وكانت قيمة  10، وعدد الدفعات هو  2000، وغير ذلك. فمثالً إذا كانت الدفعة المقدمة هي  الدفعات"، ومدة الدفعات"

×    10%ساوي  ، وكل دفعة من الدفعات العشرة ست2000" فسوف تكون الدفعة المقدمة هي  20000الفاتورة هي "

(2000 – 2000 = )1800 . 

 .الشراءسيقوم النظام أيضاً بإدراج قيمة الدفعة المقدمة بالحقل "المدفوع نقداً" بمستند 

 التحديث  طريقة 

ديد طريقة التحديث الخاصة بالدفعات عند تطبيقها بأحد المستندات باستخدام نموذج جدولة  من خالل هذه القائمة، يتم تح 

 تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية: الدفعات الحالي. 

  :أي أن النظام سوف يعيد حساب الدفعات مع كل حفظ لمستند المشتريات.  مع كل حفظ 

  عند اختيار هذا الخيار، فالمفترض أن النظام سوف يقوم بحساب الدفعات مع أول حفظ لمستند   :أول حفظ فقطمع

 المشتريات.

 تأثير على دفعات األقساط عند الحفظ، وإنما سيترك  مفترض أن النظام لن يقوم بالعند اختيار هذا الخيار، فال  : يدوي

 ذلك للمستخدم.

 طريقة السداد 

 يد طريقة سداد الدفعات كاآلتي:من خالل هذه القائمة، يتم تحد

 أي أن دفعات قيمة الفاتورة سيتم تقسيمها إلى دفعات متساوية في القيمة.  :دفعات متساوية 

 الفاتورة  لدفعات  تعريف  أي أنه يمكن للمستخدم    : دفعات متغيرة بحيث تكون الدفعات متغيرة من دفعة إلى قيمة 

  يجب أن يتم تحديد هذه الدفعات بجدول التفاصيلعند اختيار هذه القيمة "دفعات متغيرة"،  .أخرى

 عدد الدفعات  

المقدم الدفعة  )بعد خصم  الفاتورة عليها  مبلغ  تقسيم  سيتم  التي  الدفعات  تكون  تفيد  ة(.  عدد  حينما  الدفعات  قيمة عدد 

 . الدفعات متساوية

 مدة الدفعات، وحقل ملحق به  

يتم سداد الدفعات كل  ، شهر( بهذين الحقلين، فسوف  2، فإذا ما تم إدراج القيمتين )ا قسط بعدهسداد كل  الفترة التي سيتم  

 شهرين.

 فترة السماح، وحقل ملحق به  

، يوم(، فيمكن تأخير سداد 10خر عن سداد القسط. فإذا ما تم تحديد القيمة )ا بالتأ سمح فيهي  المفترض أن  الفترة التي  

 القسط عن الموعد المحدد عشرة أيام.

 قريب الت 

أنه من خالل هذا الحقل يتم تحديد عدد األرقام    المفترضوعند تقسيم مبلغ الفاتورة على عدة دفعات، قد تنتج كسور،  

 لكل قيمة ناتجة. العشرية

 عة يوم يخ الدفجعل تار 

كل شهر  عند تحديد أحد أيام األسبوع بهذا الحقل )السبت مثالً( فإنه عند تعريف تاريخ الدفعات على أنهالمفترض أنه 

 مثالً، يكون تاريخ استحقاق الدفعة في هذا اليوم من أو الشهر )أول يوم سبت مثالً(. 
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 إضافة دفعة بالمتبقي دائماً مع الحفظ 

بإعادة حساب   –المطبق عليه هذا النموذج    –سيقوم النظام مع كل حفظ لسند الشراء  يم هذا الخيار،  المفترض أنه عند تعل

 قي.الدفعات ووضع دفعة بالمتب

 التفاصيل 
من خالل جدول التفاصيل، يمكن تحديد قيم محددة يتم سدادها بفترات محددة، بدالً من تحديدها برأس النافذة. تفيد هذه الطريقة حينما 

 :ريق تسديد األقساط غير متساوية، حيث يتم سدادها بقيم )أو نسب( مختلفةتكون ط

 ة )القيمة، الوحدة( فعفترة الد 

، شهر( بهذين الحقلين، فمعنى ذلك أنه 1قسط المقابل على نفس السطر، فإذا ما تم تحديد القيمتين )الفترة الخاصة بال

 سيتم سداد الدفعات شهرياً.

 طريقة السداد 

 تساب القسط المقابل على نفس السطر. تحتوي هذه القائمة على القيمتين التاليتين: سيتم بها اح  الطريقة التي

  :ليتم تحديد قيمة محددة للقسط بالحقل "القيمة الثابتة" على نفس السطر. قيمة ثابتة 

  :يقوم النظام   والمفترض بعد ذلك أن  " على نفس السطر.نسبة الدفعةليتم تحديد نسبة محددة للقسط بالحقل "  نسبة

 بهذا الجدول.مبلغ الفاتورة بالنسب المحددة بتقسيم 

 نسبة الدفعة  

 الحقل "طريقة السداد"، يتم إدخال هذه النسبة بهذا الحقل.عند تحديد القيمة "نسبة" ب

 القيمة الثابتة  

 عند تحديد القيمة "قيمة ثابتة" بالحقل "طريقة السداد"، يتم إدخال هذه القيمة بهذا الحقل.

 حظات الم 

 أي مالحظات مناسبة، يمكن إدراجها على مستوى كل قسط. 
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 تعديل الخصومات 
مات المطبقة على فواتير المشتريات الخاصة بأحد الموردين بأثر رجعي، بحيث يتم تغيير الخصومات يسمح النظام بتعديل الخصو

 .المشتريات أو عن طريق أمر الشراء التي تم شراؤها سابقاً سواء عن طريق فاتورة ومن ثم تغيير تكلفة البضاعة

 المعلومات األساسية
 األساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي: من خالل هذا القسم، يتم إدراج البيانات 

 رقم المستند  

والخاصة بسند   دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً  . للتعرف على تعديل خصوماتيقوم المستخدم باختيار أحد 

 دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات األساسية".دات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستن

 تاريخ التحرير  

 التاريخ الفعلي  

حيث يمكن أن يتأخر تاريخ    التعديلوالتاريخ الفعلي الذي تم فيه    تعديل الخصوماتالتاريخ الذي تم فيه تحرير مستند  

 عن التاريخ الفعلي.  –أو يتقدم  –التحرير 
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 مالحظات  

 ل الخصم مثالً.ل هذا الحقل، يمكن إدراج أي مالحظات مناسبة خاصة بتعديل الخصومات كإدراج أسباب تعديخالمن  

 التفاصيل 
تي سيتم استحضارها لتعديل الخصم فيها وغير ذلك.  الخصم وتاريخ الفواتير الالخاصة بقيمة من خالل هذا القسم، يتم إدراج البيانات 

 : التالية يحتوي هذا القسم على التفاصيل

 الفاتورة، وحقل ملحق به  

نوع الفواتير التي سيتم تعديل الخصومات عليها. تحتوي هذه  ر لها، يتم تحديد  من خالل هذه القائمة والحقل المجاو

 القائمة على الخيارين التاليين: 

  فاتورة مشتريات 

 أمر شراء 

 ر.فاتورة مشتريات معينة، أو أمر شراء محدد بالحقل المجاو إدراج يمكن

 

 من تاريخ  

 إلى تاريخ  

الستحضار مستندات )فواتير مشتريات أو أوامر مشتريات( تم  هذين الحقلين، يتم إدراج فترة بينية وذلك  من خالل  

 إصدارها في هذه الفترة.

 قيمة الخصم، وحقل ملحق به  

تحديد يتم  الحقلين،  هذين  الم  من خالل  المستندات  من  سيتم خصمها  التي  النسبة(  )أو  الخصومات القيمة  تعديل  راد 

 ة:صم" الخيارات التاليالخاصة بها. تتضمن قائمة "قيمة الخ 

  :األصناف المراد تنفيذ خصم فيها بالمستندات المستحضرة. عند تطبيق من  ، يتم خصمها  يتم تحديد قيمة محددة  قيمة

بالحقل المجاور  ه القيمةخصم بالقيمة، فسوف يتم طرح هذه القيمة من األصناف المراد الخصم فيها. يتم تحديد هذ

 لقائمة "قيمة الخصم".

 :محددة، يتم خصمها من األصناف المراد تنفيذ خصم فيها بالمستندات المستحضرة.   يتم تحديد نسبة  نسبة ثابتة

من األصناف المراد الخصم فيها. يتم تحديد هذه  هذه النسبة  عند تطبيق خصم بالنسبة، فسوف يتم طرح هذه قيمة  

 ل المجاور لقائمة "قيمة الخصم". النسبة بالحق

 وقت حساب التخفيض في الفاتورة  

"، فإن الخصم 1، يتم تحديد الخصم الذي سيتم فيه إدراج الخصم. فإذا ما تم تحديد القيمة "خصم القائمة من خالل هذه

آلية "تعديل الخصومات" سيتم إدراجه بالحقل "خصم   ت، وإذا تم  " بفاتورة المشتريا 1الذي سيتم حسابه من خالل 

من خالل آلية "تعديل الخصومات" بة  " هو الذي سيحتوي القيمة المحسو2"، فإن الحقل "خصم  2تحديد القيمة "خصم  

 الحالية.

 يحتسب من  

فيه تطبيق الخصم الحالي. أنه من خالل هذه القائمة، يتم تحديد التوقيت الذي سيتم    المفترض هذا الحقل عبارة عن قائمة.  

ت تم  إذا  ا فمثالً  حساب  يتم  األساسي"،  "السعر  القيمة  وال  حديد  مباشرة  األساسي  السعر  من  المطبق  مراعاة  لخصم 
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"، فالمفترض أن يقوم النظام بتطبيق الخصم الحالي 2للخصومات السابقة له. أما إذا تم تحديد القيمة "صافي بعد خصم  

 ".2"، "خصم 1على صافي قيمة الصنف بعد تطبيق كل من "خصم 

أسفل النافذة،   طبيق الخصم الجديد على أي من مستندات المشتريات المحددة بجدول "الفواتير"حتى يتم تالحظ أنه  

 : لشرطين التاليينم فيه توجيه مستند الشراء )سواء فاتورة مشتريات أو أمر شراء( قد تأن يكون البد 

 الخيار "تطبيق خصومات الموردين".  تعليمتم  -1

تعبر عن أحد الخصومات الثمانية، فمثالً إذا تم    X"، حيث  للموردين  Xيق خصم  عدم تطبالخيار "  عدم تعليمتم   -2

بآلية "تعديل الخصومات" التي   2"، فإن خصم  للموردين  2عدم تطبيق خصم    خيار "تعليم ال لن يتأثر مطلقاً 

 نحن بصدد شرحها.

 األولوية  

تعديل الخصومات"  يقوم النظام بتطبيق "  على نفس مستند الشراء،عندما تنطبق عدة سجالت خاصة بتعديل الخصومات  

 (. 2أعلى من األولوية  1األولوية ذات األولوية األعلى )الحظ أن 

 إيقاف التخفيضات األخرى  

بتعديل  المدرج  التخفيض  تطبيق  التخفيضات األخرى عند  بإيقاف  النظام  يقوم  الخيار،  هذا  تعليم  أنه عند  المفترض 

 الخصومات الحالي.

 مجال التعديل
بيق تعديل الخصومات الحالية عليها حيث يمكن تطبيق يمكن تحديد األصناف )أو أنواع األصناف( التي سيتم تطل هذا القسم،  خالمن  

 التالية:  الخصومات الخاصة بالسجل الحالي عليها. يحتوي هذا القسم على الحقول

 الماركة  

تعدي سيتم  التي  األصناف  من  محددة  ماركة  على  الخصومات  تعديل  بالمستندات  ليتم  بها  الخاصة  الخصومات  ل 

 .بها والمراد تعديل الخصومات  المستحضرة

 1فئة الصنف  

 2فئة الصنف  

 3فئة الصنف  

 4فئة الصنف  

 5فئة الصنف  

على   الخصومات  تعديل  بالمستندات   فئاتليتم  بها  الخاصة  الخصومات  تعديل  سيتم  التي  األصناف  من  محددة 

 . والمراد تعديل الخصومات بها  الحاليالمستحضرة بسجل "تعديل الخصومات" 

 الصنف  

 .ف محددن لتطبيق تعديل الخصم على ص

 معايير تجميع الفواتير 
المعايير التي سيتم من خاللها تجميع الفواتير التي سيتم تعديل الخصومات عليها. يحتوي هذا القسم من خالل هذا القسم، يمكن تحديد 

 على الحقول التالية: 

 نوع الفاتورة  

 لتطبيق الخصم عليها. تحتوي هذه القائمة القيمتين التاليتين:  ر المستحضرةياتوه القائمة، يتم تحديد نوع الفل هذمن خال

  أمر شراء 
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  فاتورة مشتريات 

فإذا ما تم اختيار القيمة "فاتورة مشتريات" مثالً، فسوف يقوم النظام بتجميع فواتير المشتريات فقط والتي تنطبق عليها  

 الموجودة في هذا القسم.  باقي المحددات

 من قطاع، إلى قطاع  

 ، إلى فرع من فرع 

 من إدارة، إلى إدارة  

 من مجموعة تحليلية، إلى مجموعة تحليلية  

هذه   خالل  "تعديل من  سجل  خالل  من  تجميعها  سيتم  التي  الفواتير  في  المطلوبة  المحددات  تحديد  يمكن  الحقول 

حدد أو  بإدارة معينة أو فرع ملى فواتير المشتريات الخاصة  ، حيث يمكن تعديل الخصومات عالخصومات" الحالي

 غير ذلك.

 من مورد  

 إلى مورد  

 .لتطبيق تعديل الخصومات الحالية على الفواتير الخاصة بمورد محدد أو بعدة موردين محددين

 أزرار النافذة 
 تجميع  

ء( التي تنطبق عليها المحددات التي تم من خالل هذا الزر، يقوم النظام باستحضار فواتير المشتريات )أو أوامر الشرا

 يقوم النظام بسرد الفواتير المجمعة بالجدول "الفواتير" بأسفل النافذة. بالقسم السابق "معايير تجميع الفواتير". تحديدها 

 تطبيق  

ديدها من خالل هذا الزر، يقوم النظام بتطبيق الخصم الذي تم تحديده بالقسم "التفاصيل" على األصناف التي تم تح 

 بالمستندات التي تم تجميعها بالجدول "الفواتير" من خالل الزر "تجميع"." وذلك بالقسم "مجال التعديل

 الفواتير 
 يقوم النظام من خالل جدول "الفواتير"، بعرض فواتير المشتريات )أو أوامر الشراء( التي تم تجميعها من خالل الزر "تجميع".
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 رئيسية حة الالصف  –نافذة تسعير منتج نهائي 
" بالمفاهيم األساسية بهذا تسعير المنتجات  اعدة لتحديد سعر المنتج المجمع أو المنتج المصنع. راجع الفقرة "يقدم نظام نما أداة مس

الفكرة األساسية بهذه اآللية هو التعرف بطريقة سريعة على أسعار المكونات الداخلة في تصنيع الصنف المصنع أو الداخلة الكتاب.  

جميع األصناف الداخلة في تكوين أحد المنتجات، أسعار  فبحساب مجموع  تجميع األصناف الداخلة في المنتج المجمع ومن ثم    في

 .يسي المصنع )أو المجمع( من هذه األصنافيمكن بسهولة تحديد سعر المنتج الرئ

 

 المعلومات األساسية
 بالمستند وهي كالتالي:  من خالل هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة

 رقم المستند  

  رقم المستند. يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند تسعير منتج نهائي.

 للتعرف على دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات األساسية". 

 توجيه المستند  

حيث يقوم المستخدم باختيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها لسندات   تسعير المنتجص بمستند  ه الخا التوجي

 .تسعير المنتج النهائي

 تاريخ التحرير  

 الفعلي التاريخ  

مكن ث يحي  تسعير المنتج النهائيوالتاريخ الفعلي الذي سيتم فيه    تسعير المنتج النهائيالتاريخ الذي تم فيه تحرير مستند  

 عن التاريخ الفعلي. –أو يتقدم  –أن يتأخر تاريخ التحرير 

 الفترة  

 . الفترة التي تم فيها إصدار مستند التسعير الحالي

 مالحظات  
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 .يراها المستخدم مناسبة لتسعير المنتج الحالي ملحوظة أي

  ً  عند اختيار الصنف إدراج التالي آليا

الت القيمة  تحديد  يتم  القائمة،  هذه  إدراج  من خالل  عند  آلياً  إدراجها  سيتم  التي  )أو  لقائية  المجمعة  من األصناف  أي 

 هذه القائمة على الخيارين: تحتوي  .بتفاصيل النافذة المصنعة(

 يع أصناف طريقة تجم 

  مكونات منتج 

م يتيتم اختيار أي من هاتين القيمتين بحسب طبيعة األصناف المدخلة بالتفاصيل فإذا كانت أصناف مجمعة فبالطبع  

بإدراج  النظام  يقوم  المستند،  بتفاصيل  المجمع  الصنف  إدخال  بمجرد  بحيث  تجميع أصناف"  القيمة "طريقة  اختيار 

طريقة التجميع"، كذلك الحال إذا تم اختيار القيمة "مكونات المنتج"، يقوم النظام  طريقة التجميع الخاصة به بالحقل " 

 "مكونات المنتج". ج" الخاصة به بالحقل بإدراج "مكونات المنتالصنف المصنع إدخال بمجرد 

 المنتجات 
 اص بها. يحتوي هذا الجدول  الجدول، يتم إدراج األصناف المنتجة )أو المصنعة( ليتم تحديد السعر النهائي الخمن خالل هذا 

 صنف  

 . الصنف المجمع )أو المصنع( المراد تعريف النظام بالسعر الخاص به

 طريقة التجميع 

 مكونات المنتج  

 المقابل.الل هذين الحقلين، يتم إدخال طريقة التجميع )أو مكونات المنتج( الخاصة بالصنف المجمع )أو المصنع(  خ   من

بنافذة  المصنع(  )أو  المجمع  الصنف  مكونات  بإدراج  المنتج"  "مكونات  أو  التجميع"  "طريقة  النظام  يستخدم 

اً يقوم النظام باستخدام مجموع أسعار  وأيض  مكون،"التفاصيل" بحيث يتعرف المستخدم على السعر الخاص بكل  

لصنف المجمع )أو المصنع بالحقل "إجمالي تكلفة  سعر  ( لتحديد قيمة تلقائية لمكونات الصنف المجمع )أو المصنع

 الخامات" بتفاصيل الصفحة الرئيسية ليكون هذا هو سعر الصنف المقابل، ويمكن للمستخدم تغييره.

 الكمية  

مصنع( المقابل، يقوم النظام بضرب هذه الكمية في كميات األصناف المكونة بصفحة أو الجمع )الم كمية الصنف

 "التفاصيل". 

 1مكونات تجميع خامة نصف مجمعة  

 2مكونات تجميع خامة نصف مجمعة  

 3مكونات تجميع خامة نصف مجمعة  

 4مكونات تجميع خامة نصف مجمعة  

 5مكونات تجميع خامة نصف مجمعة  

. من خالل هذه  وهي التي تسمى )أصناف نصف مجمعة( ع على أصناف مجمعة بداخلهالمجملصنف قد يحتوي ا

 خمسة مستويات من األصناف المجمعة المتضمنة داخل الصنف المجمع. الحقول، يمكن إدراج حتى 

 1مكونات تصنيع خامة نصف مصنعة  

 2مكونات تصنيع خامة نصف مصنعة  

 3مكونات تصنيع خامة نصف مصنعة  

 4خامة نصف مصنعة صنيع نات تمكو 

 5مكونات تصنيع خامة نصف مصنعة  
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(. من خالل هذه  مصنعةبداخله وهي التي تسمى )أصناف نصف  مصنعةعلى أصناف  المصنعقد يحتوي الصنف 

 .المصنعالمتضمنة داخل الصنف  المصنعةالحقول، يمكن إدراج حتى خمسة مستويات من األصناف 

بداخل أصناف مصنعة بداخل أصناف مصنعة...حتى خمسة   اف مصنعةوجود أصنتعني الخمسة مستويات أي  

مستويات ومن ثم يقوم النظام باستحضار جميع هذه مكونات التجميع )أو مكونات الصنيع( بجميع مستويات  

 التجميع )أو التصنيع( الخاصة بالصنف.

 إجمالي تكلفة الخامات  

  )أو المجمع(  اخل الصنف المصنعصناف المكونة دإجمالي أسعار األيقوم النظام من خالل هذا الحقل بعرض 

الرئيسي المقابل، والذي تم إدراجه بالحقل "الصنف". يقوم النظام بحساب مجموع الخامات من أسعار األصناف  

 المدرجة بصفحة "التفاصيل" بهذه النافذة.

ليف س له عالقة بتكا ناف المكونة ولييقوم بعرض مجموع أسعار األص  ،الحظ أن النظام من خالل هذا الحقل -1

 هذه األصناف.

 الحظ أيضاً أن كلمة الخامات وإن كانت متعلقة بالتصنيع فإنها تنطبق أيضاً األصناف المكونة للصنف المجمع. -2

 الحظ أيضاً أن النظام يسمح للمستخدم بإدخال سعر الصنف المجمع )أو المصنع( يدوياً.  -3

 تجميع المواد الخام  

بسرد جميع مكونات األصناف المجمعة )أو المصنعة( المدرجة  عند استخدامه نظام ا الزر ليقوم التم تصميم هذ

 في صفحة "التفاصيل". )بكافة مستوياتها( الموجودة بالنافذة الرئيسية
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 صفحة التفاصيل – نافذة تسعير منتج نهائي 
سية. حيث عة( المدرجة بالنافذة الرئيباألصناف المصنعة )أو المجممن خالل هذه الصفحة، يقوم النظام بعرض المكونات الخاصة  

يمكن التعرف على السعر الخاص بكل مكون من هذه المكونات لمعرفة كيف قام النظام بحساب تكلفة )سعر( المنتجات النهائية بالنافذة 

 الرئيسية.
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 نافذة مقارنة أسعار مشتريات 
بالتعرف علاتمن خالل نافذة "مقارنة أسعار المشتري أصناف النظام وذلك من خالل  ى األسعار الخاصة بأي من  " يسمح النظام 

عروض أسعار المشتريات وطلبات العروض وقوائم أسعار المشتريات ومن ثم االطالع على أقل هذه األسعار إلصدار أوامر شراء 

 لكتاب." بالمفاهيم األساسية بهذا ا مقارنة أسعار المشتريات راجع الفقرة " بها.

ت في استحضار أسعار األصناف المرادة سواء من قوائم أسعار المشتريات أو عروض  ارنة أسعار المشتريا تتمحور فكرة آلية مق

 أسعار المشتريات، ليقوم النظام بالتعرف على أقل األسعار ليقوم المستخدم بعد ذلك بإصدار أوامر شراء بهذه األسعار. 

 التالية: تحتوي هذه النافذة على الحقول 

 

 سيةالمعلومات األسا
 من خالل هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي: 

 رقم المستند  

يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند مقارنة أسعار مشتريات. للتعرف  

 بالكتاب "الملفات األساسية".وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات على دفاتر المستندات 

 توجيه المستند  

التوجيه الخاص بمستند مقارنة أسعار مشتريات حيث يقوم المستخدم باختيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها 

 لسندات مقارنة أسعار المشتريات.

 تاريخ التحرير  

 التاريخ الفعلي  

حيث يمكن أن   هذه المقارنةتم فيه تشتريات والتاريخ الفعلي الذي سي تم فيه تحرير مستند مقارنة أسعار المالتاريخ الذ

 عن التاريخ الفعلي. –أو يتقدم  –يتأخر تاريخ التحرير 

 بناًء على  
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رنة، يمكن يتم اختيار أي من المستندات التي سيتم استحضار أصنافها للدخول في عملية المقا  ،من خالل هذه القائمة

 ين: اختيار أحد المستندين التالي

 طلب عرض أسعار مشتريات 

 عرض أسعار مشتريات 

عند اختيار أي من هذين المستندين، يقوم المستخدم بإدراج رقم مستند محدد بالحقل المجاور، ليقوم النظام باستحضار  

 أصناف هذا المستند بتفاصيل المستند الحالي.

 ظ عدم تحديث أفضل سعر مع الحف 

وجود عدة أسعار لنفس الصنف على عدة سطور  عند –عند تخزين المستند  –ام تعليم هذا الخيار، يقوم النظ  عدمعند 

 .بالتفاصيل بالتعليم على الخيار "السعر األفضل" للسطر الذي يحوي أقل سعر لهذا الصنف

 عند تعليم هذا الخيار فلن يقوم النظام بهذا األمر.

 مالحظات  

 . للمستند الحاليأي ملحوظة يراها المستخدم مناسبة 

 اصيل تفال
 تحتوي تفاصيل هذا المستند على البيانات التالية: 

 تم النسخ من سند، وحقل ملحق به  

من خالل هذين الحقلين، يقوم النظام بإدراج نوع ورقم المستند الخاص بكل صنف مدرج، وذلك إما عن طريق المستند  

عند إدراج   وياً على مستوى كل سطر. بالحقل "بناء على" برأس المستند، أو عن طريق إدراجه يدالذي تم استحضاره 

جميع األصناف    ر مشتريات(، يقوم النظام بعرضأي من المستندين )عرض أسعار مشتريات، أو طلب عرض أسعا 

 الخاصة بالمستند. يمكن إدراج أكثر من مستند يحوي نفس الصنف ليتبين األصناف األقل سعراً.

 الكود  

 الصنف  

 بل.أحد أصناف المستند المستحضر المقا يقوم النظام على مستوى كل سطر بعرض

 مورد  

 ر. المورد الخاص بالمستند المقابل على نفس السط

 السعر األفضل  

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، يتم من خالله اختيار الصنف األقل سعراً إما عن طريق المستخدم أو آلياً عند  

 ". مع الحفظ أفضل سعر عدم تحديثتعليم الخيار " عدم تخزين المستند وذلك بشرط 

 كمية الصنف )وحدة، قيمة(  

 تحديدها بمستند عرض األسعار )أو طلب عرض األسعار( المستحضر.كمية الصنف المقابل، كما تم 

 سعر الوحدة  

 السعر الكلي  

 سعر الصنف المقابل والسعر الكلي الخاص بكمية الصنف المقابلة.
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 ند باألولوية التالية:الحظ أن النظام يستحضر السعر عند تخزين المست

 سعر الصنف الموجود بقائمة األسعار -1

توجد   -2 لم  األسعار  إذا  بعرض  الموجود  الصنف  سعر  إدراج  يتم  الصنف،  هذا  تتضمن  نشطة  أسعار  قائمة 

 المستحضر. 

 الخيار عند وجود أكثر من سعر لنفس الصنف على أكثر من سطر، يقوم النظام عند تخزين المستند بالتعليم على   -3

وذلك بشرط عدم  ألقل سعر للصنف وذلك على مستوى كل سنف من األصناف المدرجة،    ضل"ر األف "السع

 ". عدم تحديث أفضل سعر مع الحفظتعليم الخيار "

 

 8..4،3،2،1خصم  

 ضريبة مبيعات  

 2ضريبة مبيعات  

 1ضريبة  

 2ضريبة  

ديدها بالمستند المستحضر ، يتم عرض الخصومات والضرائب المحددة لكل صنف كما تم تح من خالل هذه الحقول

 أسعار مشتريات(. لب عرض )سواء عرض أسعار مشتريات، أو ط

 أزرار النافذة 
 إنشاء أوامر شراء ألفضل األسعار  

من خالل هذا الزر، يقوم النظام بإصدار أمر شراء يتضمن األصناف التي تم التعليم عليها من خالل الخيار "السعر 

حديد أسعار  . حيث يتم إصدار أوامر شراء بعدد الموردين المدرجين والذي تم تاألفضل"، وذلك على مستوى كل مورد

 مفضلة لألصناف لهم. 

تم إنشاؤه ألحد الموردين المدرجين على جميع األصناف التي تم تعليمها من خالل الخيار يحتوي كل أمر شراء  

المدرجة مثل الكمية والوحدة والخصم   على جميع البيانات التي تم تحديدها لكل صنف من األصناف  "السعر األفضل"

 والضريبة وغير ذلك.

 

 أوامر الشراء
، حيث يقوم النظام عن طريق  من خالل قائمة أوامر الشراء التي تم إصدارها عن طريق الزر "إنشاء أوامر شراء ألفضل األسعار"

 بإنشاء أمر شراء لكل مورد.  –هذا الزر كما أشرنا 
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 الصفحة الرئيسية   –فاتورة المشتريات  نافذة
والتي يمكن ضبطها بحيث تؤثر مباشرة على المخزن   ،الرئيسية التي يتم من خاللها شراء األصناففاتورة المشتريات هي الفاتورة  

بالتأثير المحاسبي المطك بوذل الفاتورة، كما تقوم بالطبع  بمجرد إصدار  آلياً  لوب لعملية الشراء. تحتوي فاتورة إصدار سند توريد 

 شتريات على الحقول التالية:الم

 المعلومات األساسية
 من خالل هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي: 

 رقم المستند  

مشتريات. للتعرف على دفاتر   فاتورةيقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند  

 لملفات األساسية". لكتاب "ا كيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات با المستندات و

 توجيه المستند  

 لفواتير مشتريات حيث يقوم المستخدم باختيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها  فاتورة الالتوجيه الخاص بمستند  

المحاسب  المشتريات. التأثير  تحديد  يتم  المشتريات،  فاتورة  توجيه  خالل  ب من  بالفاتورة  الخاص  لبعض اإلي  ضافة 

 ى. الخيارات األخر

 تاريخ التحرير  

 التاريخ الفعلي  

حيث يمكن أن    شراء األصنافتم فيه  يوالتاريخ الفعلي الذي سالحالية  المشتريات    فاتورةالتاريخ الذي تم فيه تحرير  

 عن التاريخ الفعلي. –أو يتقدم  –يتأخر تاريخ التحرير 

 تاريخ االستحقاق  
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 .اد الفاتورةستحق فيه سديالذي سريخ التا

، فسوف يقوم النظام بمجرد سيالحظ المستخدم عند إدراج مورد بالحقل المورد بينما تم تحديد "مدة سداد" لهذا المورد

 إدراج هذا المورد بإضافة )التاريخ الفعلي + مدة السداد( بالحقل "تاريخ االستحقاق".

 بناًء على  

عدة مستندات. تحتوي قائمة "بناء على" على عدة مستندات بصفة تلقائية يات بناًء على  يمكن إصدار فاتورة المشتر 

 مثل "عرض أسعار مشتريات"، "أمر الشراء"، "التوريد المخزني"، "طلب التوريد المخزني"، "فاتورة المبيعات". 

يات يتم إصدار فاتورة المشتر  ي المستندات التي يمكن أنالتحكم ف  يمكن من خالل نافذة "إعدادات الحقول والشاشات"

 قول والشاشات" بالكتاب "أساسيات".بناًء عليها. راجع نافذة "إعدادات الح 

 

 المخزن  

 الموقع 

 الذي سيتم توريد البضاعة المشتراة إليه. والموقع المخزن

لفاتورة، فلن بمجرد تخزين ا  خزني آلياً يقوم بإصدار سند توريد مبحيث  عندما يتم ضبط توجيه الفاتورة المستخدم  

 سمح النظام بترك حقل المخزن فارغاً. ي

 المورد 

 المورد الخاص بالفاتورة.

 يمكن ضبط توجيه الفاتورة بحيث يكون المورد هو الطرف الدائن بالفاتورة.

 المشتريات المطبقة حالياً. يمكن أن تتغير أسعار األصناف تبعاً للمورد بناًء على ما تم تحديده بقائمة أسعار 

 تورة الفا تصنيف 

 يمكن ربط الفاتورة بتصنيف فاتورة محدد.

الفاتورة المستخدم الفاتورة بحسب تصنيف  الفاتورة قد تم ضبطه   يمكن أن تتغير أسعار أصناف  إذا كان تصنيف 

 بحيث يؤثر على قائمة أسعار المشتريات المستخدمة. 

 

 رقم المستند اليدوي  

 يرها بالنظام.ت التي تم تحرالمستند الورقي المناظر لفاتورة المشتريا رقم 

 الذمة  

فاتورة  توجيه  تم ضبط  إذا  الذمم  هذه  أحد  على  التأثير  يتم  أن  يمكن  ذمم،  عدة  تحتوي  قائمة  عن  عبارة  الحقل  هذا 

مة الذمم على بعض الذمم بصفة  . تحتوي قائالصادر من الفاتورةيتم التأثير على الذمة بالقيد    بحيثالمشتريات المستخدم  

   موظف، وغير ذلك(. )مورد، عميل، شريك،  تلقائية مثل

الذمم التي يتم عرضها بقائمة "الذمة"، ومن ثم يمكن  يمكن من خالل نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" التحكم في 

 تغيير الذمم الموجودة بالقائمة أو اإلضافة عليها.
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 سند التكاليف اإلضافية  

 الذي تم إصداره   الحالية، يقوم النظام بعرض سند التكاليفشتريات  ورة المفاتعند إصدار سند تكاليف إضافية على  

 بهذا الحقل. راجع الفقرة "التكاليف اإلضافية" بالمفاهيم األساسية لهذا الكتاب.

 مالحظات  

 يمكن إدراج أي مالحظات يراها المستخدم مناسبة بهذا الحقل.

 التفاصيل 
اج أحد المستندات بقائمة "بناًء راة، إما عن طريق المستخدم أو آلياً فور إدرالل جدول التفاصيل، يتم إدراج األصناف المشتمن خ 

 على"، وهي كالتالي: 

 الكود  

 الصنف  

كود واسم الصنف المدخل. يمكن أن يتم إدخال أي صنف شريطة أن يكون قد تم تعريفه مسبقاً  بهذين الحقلين خاصين 

 األصناف. بملف 

 كمية الصنف )وحدة، قيمة(  

 م إدخال وحدة وكمية الصنف المقابل. الحقلين، يت من خالل هذين

 الوحدة الثانية  

للصنف وحدتين  إدخال  بعدد  يمكن  الثانية  والوحدة  بالجرام  األولى  الوحدة  تكون  أن  يمكن  المثال  سبيل  القطع  . على 

 . )كالمشغوالت الذهبية مثالً(

 سعر الوحدة  

عندما ينطبق الصنف على أحد قوائم أسعار المشتريات سعر وحدة الصنف المقابل. يقوم النظام بعرض السعر آلياً  

السعر من هذه القائمة حيث قد يختلف السعر بحسب الكمية والمورد والتاريخ  فة، حيث يقوم النظام باستحضار  المعر

 ذا الكتاب. وغير ذلك. راجع الملف الخاص بقائمة أسعار المشتريات به

 يدوياً شريطة أن تكون له الصالحية بذلك. يسمح النظام للمستخدم بإدخال أو تعديل السعر

 السعر الكلي  

 وهو يساوي حاصل ضرب سعر الصنف في كمية هذا الصنف. سعر كمية الصنف المقابل

 صنف مجاني  

تورة حيث ستكون كمية هذا الصنف هي  النظام بعدم إضافة هذا الصنف على إجمالي الفا عند تعليم هذا الخيار، يقوم  

ليم هذا الخيار باللون األخضر لتمييزه  المستخدم أن النظام قد قام بتعليم السطر الذي تم فيه تعكمية مجانية. سيالحظ  

 بأنه يتضمن صنف مجاني. 

 1خصم  

 2خصم  

  .. 

 8خصم  

 خصومات على مستوى كل صنف. 8يمكن إدراج حتى 
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يمكن التعامل معها   سيظهر عدد من الخصومات بحسب إعدادات قاعدة البيانات حيث يتم تحديد عدد الخصومات التي

 . خالل قائمة اإلعدادات الخاصة بالشركة. راجع ملف "قائمة إعدادات" بالكتاب "األساسيات" صنفعلى مستوى كل 

 ضريبة مبيعات  

 2ضريبة مبيعات  

 1ضريبة  

 2ضريبة  

إدراج   كل صنفيمكن  مستوى  أربع ضرائب على  خاصتان،  حتى  و  ضريبتان  خاصتانبالصنف  بقيمة   ضريبتان 

 . ورة الكليةالفات

 للتعرف على الضرائب بنظام نما، يمكنك مشاهدة الفيديوهات التالية:

mhI-https://youtu.be/Ca5zFsV 

https://youtu.be/HOJCJxd8iCo 

https://youtu.be/iPWZjyrol00 

https://youtu.be/0yFZBxaqoIw 

https://youtu.be/bbmVmkIl4Ms 

://youtu.be/OtPPJRiM4hshttps 

 

حقول الضرائب إال إذا كان توجيه الفاتورة المستخدم قد تم فيه تعليم الخيار "خاضع  بتفعيلالحظ أن النظام لن يقوم 

" بتوجيه فاتورة يمكن تعديل الضريبةبتعديل الضريبة إال إذا تم تعليم الخيار "أيضاً يسمح النظام ، كما لن للضريبة"

 مستخدم.المشتريات ال

 الضرائب المطبقة. صافي قيمة كمية الصنف المقابل بعد حساب الخصومات و

 المخزن  

 الموقع 

يسمح النظام بتحديد مخزن وموقع على مستوى كل سطر حيث يمكن توريد األصناف على أكثر من مخزن أو على 

يد آلياً بناًء على فاتورة المشتريات بأحد المخازن أو بعدة مخازن، ومن ثم سيقوم النظام عند إصدار سند تورعدة مواقع  

 عدد المخازن )أو المواقع( المذكورة بفاتورة المشتريات.بإنشاء سندات توريد ب

الشحنة  كل صنف مثل  الحظ أنه هناك العديد من الحقول التي يمكن التعامل معها بفاتورة المشتريات على مستوى  

 . وغير ذلك كيلة وتاريخ اإلنتاج والصالحية والرقم المسلسل والمقاس واللون واإلصدار والصندوق واألبعاد والتش

 لتعرف على هذه الحقول وكيفية التعامل معها، راجع هذه الحقول بالمفاهيم الخاصة بها بالكتاب "المخزون". ل
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 ليات األصناف إجما
 ، وهي كالتالي: بعض المعلومات، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات األصناف باإلضافة إلمكانية إدخال هذا القسم من خالل

 اإلجمالي  

 ألصناف المدرجة بالفاتورة قبل تطبيق الخصومات والضرائب المطبقة على كل صنف.مجموع قيم ا

 1صافي بعد خصم  

على مستوى جميع األصناف المسردة بالفاتورة )قيمة الحقل السابق    1الفاتورة مطروحاً منه مجموع خصم  صافي قيمة  

 ألصناف(.على مستوى جميع ا 1ع القيم الموجودة في الحقل خصم مجمو –"اإلجمالي" 

 2صافي بعد خصم  

 3صافي بعد خصم  

 4صافي بعد خصم  

 5صافي بعد خصم  

 6صافي بعد خصم  

 7صافي بعد خصم  

 8صافي بعد خصم  

ن خصومات على مستوى كل صنف بالفاتورة، ومن ثم سيقوم النظام حال تطبيق أي م  8يسمح النظام بتطبيق حتى  

 رح هذه الخصومات، بنفس فكرة الحقل السابق، فمثالً بعد ط  هذه الخصومات بإظهار صافي قيمة الفاتورة 

+ خصم  1)خصم  – األصناف أو ضرائب األصناف = )إجمالي قيمة الفاتورة بدون خصومات 2الصافي بعد خصم 

2  .)) 

 التخفيض  

 . فقط وليس على أحد أصنافها من خالل هذا الحقل، يمكن تطبيق تخفيض على كل الفاتورة، 

 1ضريبة الفاتورة  

 2ضريبة الفاتورة  

من خالل توجيه  والتي تم ضبطها    إجمالي الفاتورة  الضرائب المطبقة علىيقوم النظام بعرض    ،نمن خالل هذين الحقلي

 فاتورة المشتريات.

الضريب تعديل  "يمكن  الخيار  تعليم  بشرط  المطبقة  بالضرائب  بالتعديل  النظام  المشتريات يسمح  فاتورة  بتوجيه  ة" 

 المستخدم.

 ع نقداً المدفو 

هذا الحقل مخصص للقيمة النقدية المدفوعة للفاتورة، ويتم ذلك حينما تكون الفاتورة آجلة، ويراد دفع قيمة نقدية للمورد  

 . مع إصدار الفاتورة

  

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


 

               namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 47 

 

 إجمالي المدفوع  

الصرف )حسابات( وعة نقداً مضافاً إليها جميع قيم سندات  إجمالي القيم المدفوعة للفاتورة، وهي عبارة عن القيمة المدف

والتي تخصم من مديونية المنشأة للمورد. أي أن النظام يضيف إلى هذا    إصدارها للمورد على هذه الفاتورة.  التي تم

 الحقل أي قيمة سند صرف تم إصداره لسداد هذه الفاتورة.

 المتبقي 

ورد. أي أن هذا الحقل هو عبارة فرق بين قيمة الفاتورة وما تم سداده للممن خالل هذا الحقل، يقوم النظام بعرض ال

 إجمالي المدفوع(. –عن )صافي الفاتورة 

 النقدية المدفوعة  

 النقدية المتبقية  

ن القيمة المراد دفعها )أو سدادها( للفاتورة أقل من فئة عمالت محددة، فمن الممكن مثالً أن يكون المطلوب هو  وقد تك

" والنقدية المتبقية 4000هذه الحالة ستكون النقدية المدفوعة هي "  جنيه للكاشير ففي  4000ه مثالً، وتم دفع  جني  3980

 جنيهاً. 20( = 3980 –  4000هي )

 العملة، حقل ملحق بها  

بالفاتورة والمعامل الخاص بها، يفيد هذا الحقل عندما يتم الشراء بعملة أجنبية، ويستطيع المستخ  دم  العملة الخاصة 

، شريطة أن يكون للمستخدم صالحية التقيد بإعدادات العمالت ومعامالتها   مالبائع وعدإدخال معامل للعملة بحسب رغبة  

 بذلك.

 إجماليات األصناف 
 جميع حقول هذا القسم غير متاحة للمستخدم. من خالل هذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات الفاتورة، وهي كالتالي: 

 

 خصم إجمالي ال 

 2إجمالي خصم  

، وذلك على مستوى كل  2وخصم    1بعرض مجموع الخصومات الخاصة بخصم    هذين الحقلين، يقوم النظاممن خالل  

 األصناف المدرجة بالفاتورة.

، 4، خصم  3)خصم  عند ضبط إعدادات النظام بحيث يتم تطبيق أي من الخصومات األخرى على األصناف مثل  

 اإلجماليات الخاصة بهذه الخصومات. خالل هذا القسم أيضاً بعرض، سيقوم النظام من (8...خصم 

 1إجمالي ضريبة مبيعات  

 2إجمالي ضريبة مبيعات  

 1إجمالي ضريبة الفاتورة  

 2إجمالي ضريبة الفاتورة  

هذه الحقول، يقوم النظام بعرض اإلجماليات الخاصة بأي من الضرائب األربع المطبقة باألصناف )ضريبة من خالل 

 (.2، ضريبة الفاتورة 1فاتورة )ضريبة الفاتورة ( وال2، ضريبة مبيعات 1ات مبيع
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 صفحة الشحن والدفع   –نافذة فاتورة المشتريات 
يتم تعريف عناوين الشحن والدفع باإلضافة لتفاصيل األقساط التي سيتم دفعها للمورد إذا كانت الفاتورة آجلة.   ،من خالل هذه النافذة

 الحقول التالية:  تحتوي الفاتورة على

 

 المعلومات األساسية
 والتي تم الحديث عنها بالنافذة الرئيسية باإلضافة للحقول التالية: من خالل هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية 

 مندوب مشتريات  

 جهة اتصال  

 ، وحقل ملحق بها مدة السداد 

د الدورية )يوم، شهر، أسبوع، الخ( ،  اج   نوع فترة السدا، حيث يتم إدرخاللها  فيمدة السداد التي سيتم سداد الفاتورة 

 كما يتم إدخال عدد الفترات بالحقل الملحق. 
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 تاريخ االستحقاق  

بناًء على مدة السداد التي تم  التاريخ الذي تكون فيه الفاتورة مستحقة الدفع. يقوم النظام باستحضار هذا التاريخ آلياً 

إذا كانت لديه الصالحية دت، ويمكن للمستخدم إدراجها يدوياً إن وج  –بملف المورد تعريفها للمورد الخاص بالفاتورة 

 لذلك.

 مندوب المشتريات  

بفاتورة   المندوب  هذا  بإدراج  النظام  يقوم  الموردين،  بملف  المستخدم  بالمورد  مشتريات خاص  مندوب  تعريف  عند 

 المشتريات فور إدراج المورد بالنافذة الرئيسية

 عنوان الشحن 

 كما هو واضح من الصورة. ،القسم، يتم تعريف العنوان الخاص بشحن أصناف الفاتورةن خالل هذا م

 الدفععنوان 

 .بدفع قيمة الفاتورة، كما هو واضح من الصورةالخاص من خالل هذا القسم، يتم تعريف العنوان 

 تفاصيل الدفع
 الخاصة بالفاتورة. ساط من خالل هذا القسم واألقسام التالية، يتم تعريف ومتابعة األق

 نموذج الدفع 

الدفع نماذج  أحد  اختيار  يتم  القائمة،  هذه  تعريفها    –  من خالل  تم  الدفعات"والتي  جدولة   بالملف "نموذج 

لتطبيقها على الفاتورة الحالية، حيث يقوم النظام بتطبيق النموذج الذي تم استدعاؤه على الفاتورة الحالية، 

" 6000، وكانت الفاتورة قيمتها "متساوية  أقساط  10سيم قيمة الفاتورة على  و تقفمثالً إذا كان النموذج، ه

( جنيه على  5000، وبالتالي سيتم تقسيم باقي قيمة الفاتورة )" كدفعة أولية1000جنيه، وتم تحديد القيمة "

 . 500( = 10÷  5000عشرة أقساط متساوية، قيمة كل قسط هي )
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 زر "إنشاء الدفعات"  

قيمة الفاتورة بالطريقة التي وضحناها   الزر، يقوم النظام بتطبيق نموذج الدفع المستخدم علىا  من خالل هذ

 ، ومن ثم سرد قيم هذه الدفعات بحسب النموذج المستخدم.بالحقل السابق

 إنشاء سند صرف  

والذ الحالية  الفاتورة  قيمة  متضمناً  )حسابات(  مستند صرف  بفتح  النظام  سيقوم  الزر،  هذا  خالل   مة من 

 ، بحيث يقوم المستخدم بسداد الفاتورة أو بعض أقساطها عن طريق سند الصرف.المرتبطة بها 

 الدفعات 
 من خالل هذا القسم واألقسام التالية، يتم تعريف ومتابعة األقساط الخاصة بالفاتورة. 

 كود القسط 

المستخدم بتعريف كود أي   قمالخاص بالسطر الحالي. يمكن للمستخدم تكويد القسط يدوياً. إذا لم يكود القسط 

من األقساط المسردة، فسوف يقوم النظام فور تخزين المستند بإدراج كوداً لكل قسط، يتضمن التاريخ الحالي  

 إلى جانب رقم القسط.

 نسبة الدفعة  

 نسبة أي من الدفعات المخططة لسداد الفاتورة. تحديد  ،يمكن للمستخدم يدوياً من خالل هذا الحقل

 المبلغ  

 لقسط المقابل.ا قيمة

 القيمة المدفوعة  

يمكن يدوياً دفع قيمة من القسط المقابل لتكون القيمة المتبقية هي المطلوبة  المفترض أنه من خالل هذا الحقل،  

 من ذمة الفاتورة.

 المتبقي 

  قيمةهي القيمة المطلوب سدادها الحقاً من  المتبقي من قيمة القسط الحالي والمفترض أن هذه القيمة تمثل  

 القسط.

 تاريخ الدفع 

 للمستخدم تغييره حسب الطلب. وذج المستخدم، ويمكن مالتاريخ المطلوب فيه سداد القسط المقابل تبعاً للن

 مالحظات  

 . من خالل هذا الحقل، يمكن تدوين أي ملحوظة عن القسط يراها المستخدم مناسبة

 سندات الدفع
الفاتورة الحالية  يقوم النظام بعرض سندات الصرف  ،من خالل هذا الجدول ، والتي تم ربطها بهذه التي تم من خاللها سداد قيمة 

 الفاتورة من خالل صفحة الفواتير بسند الصرف. 
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 صفحة بنود مصروفات   –نافذة فاتورة المشتريات 
ذلك. راجع   ثل مصاريف النقل والتحميل وغيرفي بعض األحيان، يتم إصدار سندات تكاليف استالم إضافية على قيمة الفاتورة م

 " بالمفاهيم األساسية لهذا الكتاب. التكاليف اإلضافيةالفقرة "

 

كما هو واضح بالشكل، يتم من خالل هذه الصفحة عرض "تكاليف االستالم اإلضافية" التي تم إصدارها على فاتورة المشتريات، 

 مستندات تكاليف االستالم اإلضافية. باإلضافة لبنود المصروفات المستخدمة في 
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 المستندات المرتبطة صفحة   –نافذة فاتورة المشتريات 
هذه النافذة   من خالل هذه الصفحة، يتم االطالع والتعامل مع المستندات المرتبطة الخاصة بفاتورة المشتريات، كما سنرى. تحتوي

  على البيانات التالية:

 

 المعلومات األساسية
هذ البيانات  من خالل  يتم االطالع على  القسم،  النافذة ا  خالل  من  سابقاً  إدراجها  تم  والتي  المشتريات،  بفاتورة  الخاصة  األساسية 

 هذه الحقول بقسم المعلومات األساسية بالنافذة الرئيسية لفاتورة المشتريات.للتعرف على أي من حقول هذا القسم، راجع  .الرئيسية

 السندات المخزنية
 تندات التوريد المرتبطة بفاتورة المشتريات الحالية كالتالي: خالل هذا القسم يتم االطالع والتعامل مع مسمن 

  إذا كانت الفاتورة الحالية قد تم ضبط التوجيه الخاص بها بحيث تقوم بإصدار سندات توريد ألصناف الفاتورة آلياً، يقوم

 ندات بهذا الجدول. النظام بإظهار سندات التوريد الناتجة عن هذه الس

 د تم ضبط التوجيه الخاص بها بحيث يتم إصدار سندات التوريد يدوياً بعد إصدار فاتورة المشتريات، إذا كانت هذه الفاتورة ق

 بالجدول "السندات المخزنية". –والتي قام المستخدم يدوياً بإصدارها   –سيقوم النظام بعرض هذه السندات 

  هذه السندات بفاتورة المشتريات الحالية وذلك  إذا تم إصدار سندات توريد غير مكلفة قبل إصدار الفاتورة، يمكن استحضار

 سندات التوريد التي تم استحضارها.إلدراج األصناف الخاصة بها بفاتورة المشتريات، ومن ثم تكليف  

 يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية:

 المستند  

شتريات أو الذي تم استحضاره من ريات أو بناًء على فاتورة الميد الذي تم إصداره فور إصدار فاتورة المشتسند التور

 خالل الزر "تجميع". 

 رقم المستند اليدوي  

 هذا الحقل خاص بالرقم اليدوي لمستند التوريد المقابل على نفس السطر.
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 التاريخ الفعلي  

 توريد المقابل.التاريخ الفعلي الذي تم فيه إصدار سند ال

 أزرار النافذة 
النافذة،   أزرار  سندمن خالل  استحضار  فاتورة يمكن  وذلك إلصدار  المشتريات  بفاتورة  المذكور  للمورد  مكلفة  الغير  التوريد  ات 

 .لها  مشتريات

 تجميع  

النظام عند استخدام هذا الزر بفتح  من خالل هذا الزر، يقوم النظام بتجميع سندات التوريد بفاتورة المشتريات. يقوم  

 ارها بفترة محددة كالتالي:نافذة تجميع لكي يتم استحضار سندات التوريد التي تم إصد

" باستحضار موافقواستخدام الزر "  تاريخ "إلى    بالحقلين "من تاريخ"، "  يقوم النظام فور إدراج الفترة المرغوبة

 سندات التوريد التي تتوفر فيها الشروط التالية:

 وذلك من خالل أحد خيارات التوجيه الخاص بها.تكون هذه السندات غير مكلفة ، 

  السندات مرتبطة بنفس المورد المدرج بفاتورة المشتريات بالحقل "مورد" تكون هذه 

 بنافذة التجميع.إلى تاريخ "  "من تاريخ"، "بين التاريخين ة نكون مصدرة بالفترة البيني 

 أال يكون قد تم تجميعها سابقاً بفاتورة مشتريات سابقة. 

 تطبيق  

مستحضرة في نافذة التفاصيل بالنافذة الخاصة بسندات التوريد ال عند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بإدراج األصناف

 لنافذة الرئيسية.الرئيسية. ومن ثم يتم تسعيرها با 

 إنشاء مستند مخزني  

من خالل هذا الزر، يقوم النظام بإنشاء سند توريد بناًء على فاتورة المشتريات الحالية، حيث يقوم النظام بفتح سند 

 .تورة المشتريات الحالية بالحقل "بناًء على"، وأصناف فاتورة المشترياتالتوريد متضمناً رقم فا 
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 الخيارات صفحة   –ت  فاتورة المشتريا توجيه
. تحتوي هذه النافذة على  يتم ضبط الكثير من الخيارات الخاصة بفاتورة المشتريات  –صفحة اإلعدادات    –توجيه المستند  من خالل  

 البيانات التالية: 

 ألساسيةالمعلومات ا
 أهم الخيارات الخاصة بهذا القسم هي كالتالي: 

 غير نشط 

يسمح النظام باستخدام هذا التوجيه بأي من فواتير المشتريات حيث لن يظهر عند البحث عن  عند تعليم هذا الخيار، لن 

 التوجيهات المتوفرة لفاتورة المشتريات بحقل التوجيه.

 فلترة الحقول  

، والتي تعني قصر هذا التوجيه على حاالت معينة كأن يتم تعريف  راج أحد فالتر الحقولمن خالل هذا الحقل، يمكن إد

 حدد من الموردين أو المخازن أو.. الخ، الذين يمكن استخدام هذا التوجيه معهم. عدد م

 القالب  

اختيار توجيه    بمجردآلياً  تطبيقهيمكن إدراج أحد قوالب المستندات التي تم تعريفها سلفاً لفاتورة المشتريات بحيث يتم 

 فاتورة المشتريات.

 المحددات
 الربط مرة واحدة فقط  

مستند آخر، فمثالً ال من  كثر  فاتورة مشتريات بهذا التوجيه لن يسمح النظام بربط هذه الفاتورة بأ   أي أنه عند إصدار

المشتريات التي تنتمي لهذا   فاتورة س( بناًء على نفأو.. الخيمكن إصدار أكثر من سند توريد )أو مردودات مشتريات، 

 التوجيه.

 منع تعديل سطور بناًء على  
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الخيار، فلن يسمح النظام عند إنشاء فاتورة مشتريات )من هذا التوجيه( بتعديل تفاصيل الفاتورة إذا كانت عند تعليم هذا  

أمر شراء مثالً على    ءً هذه التفاصيل قد تم استحضارها من مستند علوي. أي أنه لو تم إصدار فاتورة المشتريات بنا 

 يل الفاتورة والتي تم استحضارها أصالً من أمر الشراء.فإنه عند تعليم هذا الخيار فلن يسمح النظام بتعديل تفاص

 بناًء على

 التحقق من التوافق  

الحقل  بمن خالل هذه القائمة يتم التحكم في تطابق تفاصيل فاتورة المشتريات مع تفاصيل المستند الذي تم استخدامه  

 بناًء على. تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:

 :اختيار    تجاهل فاتورة  عند  بتفاصيل  الموجودة  الكميات  تكون  بأن  للمستخدم  النظام  يسمح  فسوف  الخيار،  هذا 

 الموجودة بالمستند الموجود بالحقل "بناء على".المشتريات مغايرة للكميات 

 :يار، فالمفترض أن يسمح النظام بتغيير الكميات بشرط أن مجموع الكميات  عند اختيار هذا الخ   صافي الكميات

صنف بتفاصيل فاتورة المشتريات يكون مساوياً لمجموع كميات نفس الصنف الموجود بالمستند "بناًء    الخاص بأي

على". يسمح على، وهذا بالطبع عندما يتم إدراج نفس الصنف على سطرين أو أكثر بالمستند الموجود بالحقل "بناء  

المشتري فاتورة  بتفاصيل  الموجودة  الكميات  تكون  بأن  للمستخدم  بالمستند  النظام  الموجودة  للكميات  مغايرة  ات 

 الموجود بالحقل "بناء على".

 :أي يجب تطابق جميع سطور المستند بالحقل "بناًء على" مع جميع سطور فاتورة المشتريات، فإذا ما   لكل سطر

رة  ، فعند إصدار فاتو300،  200بأمر شراء مثالً( بحيث تكون على سطرين )  500ألصناف )تم تقسيم كميات أحد ا

( أيضاً فال  300،  200مشتريات بناًء أمر المشتريات فيجب أن تكون كمية نفس الصنف موجودة على سطرين )

 ( مثالً. 100، 400)  ايمكن أن يكونو

 نسخ التفاصيل  

فاتورة المشتريات )التي تنتمي  ب بمجرد إدراج أحد المستندات بالحقل بناًء على    عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام

لهذا التوجيه(، باستحضار جميع األصناف الموجودة بالمستند الموجود في "بناء على" في تفاصيل فاتورة المشتريات.  

في تفاصيل فاتورة المشتريات )التي  م النظام باستحضار أصناف المستند العلوي أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فلن يقو

 (.تنتمي لهذا التوجيه

 اعتبار الكميات المسلمة في بناًء على  

عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام باعتبار كميات المستند المرتبط، فمثالً إذا تم إصدار فاتورة مشتريات سابقة 

الشراء، فإنه عند إصدار فاتورة مشتريات أخرى يقوم لحقل بناء على بكميات أقل من كميات أمر على "أمر شراء" با 

باقي كميات "أمر الشراء" بتفاصيل فاتورة المشتريات النظام فور إدخال "أمر الشراء" بالحقل "بناء على" باستحضار  

 تورة المشتريات على نفس أمر الشراء.بدالً من استحضار كل كميات أمر الشراء في كل مرة يتم فيها إصدار فا 

  

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


 

               namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 56 

 

 قول اعتبار الكميات المسلمة في بناًء على ح 

من خالل هذه القائمة، يتم تحديد أي الكميتين  هذه القائمة تحتوي على القيمتين )متابعة في األولى، متابعة في الثانية(. 

ه يمكن  )التي تتبع هذا التوجيه(. وذلك حيث أن  ت)من المستند المرتبط( التي سيقوم النظام باعتبارها بفاتورة المشتريا 

أن يتم متابعة الكميات الخاصة بالمستند المرتبط من خالل مستندين كأن يتم إصدار سندات توريد وفواتير مشتريات  

ومتابعة  بناًء على المستند المرتبط "أمر الشراء"، ومن ثم يتم متابعة كمية أمر الشراء باألولى بفاتورة المشتريات مثالً،  

 التوريد.ء بالثانية بسند كمية أمر الشرا

الفقرة "متابعة كميات األصناف" بالمفاهيم لمزيد من التفاصيل حول المتابعة في األولى والمتابعة في الثانية، راجع  

 . األساسية الخاصة بالكتاب "نظام المخزون"

 م النسخ من" الصنف المختار فقط عند اختيار سند "ت على نسخ السطور التي تحتوي  

والذي تتم إضافته من  )تند العلوي على مستوى السطر من خالل الحقل "تم النسخ من"  يسمح النظام بنسخ سطور المس

تفاصيل المستند، يقوم النظام  بأحد سطور    (، ومن ثم عند إدراج رقم المستند في هذا الحقلخالل نافذة تعديل شاشة

 المستند بتفاصيل فاتورة المشتريات.بإدراج جميع األصناف الخاصة بهذا 

هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند إدراج أحد المستندات بهذا الحقل باستحضار السطور التي تحتوي على عند تعليم 

 الصنف الخاص بالسطر الحالي فقط. 

   صنف  اختيار السماح بإدخال كود واسم صنف بدون  

 يد باالسم "اسم الصنف" بتفاصيل المستند.من خالل ملف تعديل شاشة، يمكن إظهار حقل جد

عليم هذا الخيار، المفترض أن يتم السماح بإدخال الصنف من خالل حقلي االسم والكود بدون تعريفهم مسبقاً بملف عند ت

 الصنف.

  الكمية الموردة بغض النظر عن الكمية بالفاتورة  علىتوزيع التكلفة  

الخيار،   هذا  تعليم  أنعند  قيمة    فالمفترض  بتوزيع  النظام  من أصيقوم  بكل  الخاصة  المشتريات ناف  التكلفة  فاتورة 

 على كمية الصنف التي تم توريدها للمخزن وليست الكمية المذكورة بفاتورة المشتريات.)الخاصة بهذا التوجيه(، 

 علي  عدم نسخ مخزن رأس المستند من بناءً  

هذا المستند مخزن  فلن يقوم النظام عند إدراج أحد المستندات بالحقل "بناًء على" باستحضار    ،تعليم هذا الخيارعند  

 بفاتورة المشتريات )التي تنتمي لهذا التوجيه(.

 علي  جعل الكمية صفر مع بناءً  

مستند المدرج بالحقل "بناًء أن يقوم النظام بجعل كميات األصناف المستحضرة من ال  فالمفترضعند تعليم هذا الخيار،  

 بكل صنف. على" مساوية للصفر، بحيث يقوم المستخدم بنفسه بتعريف الكمية الخاصة

 عدم تحديث األسعار على اإلطالق  

يقوم باستحضار األسعار الموجودة بقوائم أسعار المبيعات  العند تعليم هذا الخيار فإن النظام عند تغيير سعر الصنف 

 و تغيير كمية الصنف. عند إدخال الصنف أ

 عدم نسخ سطور الدفعات من بناء على  

 إن وجدت( من المستند المدرج بالحقل "بناء على". الدفعات )استحضار سطور    عدم بعند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام  
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 يجب تطابق كميات الفاتورة مع كميات المستند المخزني  

الخيار،   هذا  تعليم  النظام  عند  بفاتورة عند  يقوم  المرتبطة(  المستندات  خالل صفحة  )من  توريد  سندات  استحضار 

ف بالفاتورة مساوية لكميات األصناف بالسندات المخزنية المجمعة. فإذا ما  ، بالتأكد من أن كميات األصنا المشتريات

 قام المستخدم بتغيير هذه الكمية، ال يقوم النظام بالسماح بتخزين المستند. 

  علي  بعد بناءً   عدم تحديث األسعار 

ند، فسوف يلتزم النظام إصدار فاتورة مشتريات بناًء على مست  أنه عند  فالمفترضعند تعليم هذا الخيار،  )ال تعمل(  

باألسعار المدرجة بالمستند الموجود بالحقل "بناء على" حتى إذا تم تغيير كميات األصناف بفاتورة المشتريات فلن  

 اف. يقوم النظام بتحديث أسعار األصن 

   خاضع للضريبة  

تمي لهذا التوجيه. أما إذا لم  عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام بتطبيق ضريبة على فاتورة المشتريات التي تن

ن يقوم النظام بتطبيق ضرائب المشتريات الخاصة بالصنف كما سيقوم النظام بحذف أي ضريبة ليتم تعليم هذا الخيار ف

 يقوم المستخدم بإدراجها يدوياً. أصناف 

   السياسة الضريبية  

 مشتريات التي تنتمي لهذا التوجيه.لتطبيقها على فواتير الهذا الحقل مخصص إلدراج أحد السياسات الضريبية 

 اسة الضريبية بهذا الحقل أي قيمة إذا لم يتم تعليم الخيار "خاضع للضريبة". بالطبع لن يكون للسي

 

 يمكن تعديل الضريبة  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام للمستخدم بتعديل ضريبة المشتريات المطبقة على الفاتورة سواء ضريبة 

 و ضريبة الفاتورة.األصناف أ

 مورد مطلوب  /عميل  

ال خيار، فلن يسمح النظام بتخزين المستند بدون تعريف "مورد" بفاتورة المشتريات التي تنتمي لهذا عند تعليم هذا 

 التوجيه.

 نسخ السطور مع بناء على 
 حقل "بناء على"، كالتالي: من خالل هذا القسم، يتم ضبط اإلعدادات الخاصة بتجميع سطور المستند الذي تم إدراجه بال

 المتشابهة مع بناء على تجميع السطور  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتجميع األصناف المتشابهة من المستند المدرج بالحقل "بناء على" على 

المتشابهة في  بتفاصيل فاتورة المشتريات الذي ينتمي لهذا التوجيه. أي أنه سيقوم بتجميع كميات األصنافسطر واحد 

 سطر واحد. 
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 اعتبار المقاس عدم  

بعدم اعتبار    عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على"

، سيقوم النظام في كل سطر  المقاس، أي أنه عند وجود سطرين )أو أكثر( لنفس الصنف مع اختالف مقاس الصنف

 سطر واحد على الرغم من اختالف المقاس الخاص بكل سطر.واحد وجمع كميتي الصنفين في  باعتبارهما صنف

 عدم اعتبار اللون  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار  

اختاللون مع  الصنف  لنفس  أكثر(  )أو  وجود سطرين  أنه عند  أي  كل سطر  الصنف  لونالف  ،  سيقفي  النظام ،  وم 

 الخاص بكل سطر. اللونباعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختالف 

 عدم اعتبار اإلصدار  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار  

، سيقوم النظام في كل سطر الصنف إصدار)أو أكثر( لنفس الصنف مع اختالف ، أي أنه عند وجود سطرين صداراإل

 الخاص بكل سطر. اإلصدارباعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختالف 

 عدم اعتبار الصندوق  

با   عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع لحقل "بناء على" بعدم اعتبار  السطور من المستند المدرج 

، سيقوم النظام  في كل سطر  الصنف  صندوق، أي أنه عند وجود سطرين )أو أكثر( لنفس الصنف مع اختالف  الصندوق

 الخاص بكل سطر.  الصندوقباعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختالف 

 ار الشحنة عدم اعتب  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار  

، سيقوم النظام  في كل سطر  الصنف  شحنة، أي أنه عند وجود سطرين )أو أكثر( لنفس الصنف مع اختالف  الشحنة

 بكل سطر.  ةالخاص الشحنةلرغم من اختالف واحد على اباعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر 

 عدم اعتبار النسبة الغير فعالة  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار  

في كل   لصنفلر فعالة  لنسبة الغياأي أنه عند وجود سطرين )أو أكثر( لنفس الصنف مع اختالف    فعالة،النسبة الغير  

النسبة ، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختالف  سطر

 بكل سطر.  ةالخاصالغير فعالة 

 عدم اعتبار النسبة الغير فعالة  

بناء على" بعدم اعتبار  ج بالحقل "عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدر

،  في كل سطر  لصنفلفعالة  الالنسبة  أي أنه عند وجود سطرين )أو أكثر( لنفس الصنف مع اختالف    فعالة،الالنسبة  

فعالة الالنسبة  سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختالف  

 بكل سطر.  ةالخاص

 المخزن ار  عدم اعتب  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار  

، سيقوم النظام في كل سطر  الصنف  مخزن، أي أنه عند وجود سطرين )أو أكثر( لنفس الصنف مع اختالف  المخزن

كل توريد  الخاص ب  المخزند على الرغم من اختالف  واح باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر  

 سطر.صنف بكل 
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 عدم اعتبار االبعاد  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار  

،  في كل سطر الصنف أبعاد الف، أي أنه عند وجود سطرين )أو أكثر( لنفس الصنف مع اختاألبعاد الخاصة بالصنف

 ة الخاص  األبعادسيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختالف  

 بكل سطر. 

 الرقم المسلسل عدم اعتبار   

الرقم اعتبار    عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم

)أو أكثر( لنفس الصنف مع اختالف  المسلسل الصنف في كل الرقم المسلسل الخاص ب، أي أنه عند وجود سطرين 

الرقم  صنفين في سطر واحد على الرغم من اختالف  سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي ال

 الخاص بكل سطر. المسلسل

 عدم اعتبار الموقع 

ذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار  عند تعليم ه

، سيقوم النظام في كل سطر  لصنفا  موقع، أي أنه عند وجود سطرين )أو أكثر( لنفس الصنف مع اختالف  الموقع

ب  الموقعالف  باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اخت كل توريد  الخاص 

 سطر.صنف بكل 

  بها نفس العميل فقط مع بناء على   التينسخ السطور  

استحضار أحد مستندات النظام بينما يوجد موردين مختلفين    عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عندالمفترض أنه  

 المورد المحدد بفاتورة المشتريات. بتفاصيل هذا المستند، أن يقوم النظام بنسخ السطور التي لها نفس

 منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على
 رجة من خالل المستند الموجود في الحقل "بناء على".من خالل هذا القسم، يتم التحكم في إمكانية تعديل خصائص األصناف المد

 منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على  

ر أوالً عند الرغبة في منع المستخدم من التعديل في أي من خصائص األصناف المستحضرة البد من تعليم هذا الخيا

الخيار المستهدف والمتعلق بالخاصية المراد منع  من المستند الموجود في الحقل "بناء على"، ثم بعد ذلك التعليم على  

 التعديل فيها، كما في الحقول التالية.

 اعتبار الشحنة  

المستخدم من تعديل الشحنة ألحد األصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، البد من عند الرغبة في منع 

 المشتريات ، وذلك بفواتير  "طور المرتبطة ببناء على منع تعديل خصائص الس  بشرط تعليم الخيار "تعليم هذا الخيار  

 التي تنتمي لهذا التوجيه.

 اعتبار اإلصدار  
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من تعديل اإلصدار ألحد األصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، البد    عند الرغبة في منع المستخدم

 المشتريات ، وذلك بفواتير  "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على  بشرط تعليم الخيار "من تعليم هذا الخيار  

 التي تنتمي لهذا التوجيه.

 اعتبار الصندوق  

يل الصندوق ألحد األصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، البد  غبة في منع المستخدم من تعدعند الر 

 المشتريات ، وذلك بفواتير  "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على  بشرط تعليم الخيار "من تعليم هذا الخيار  

 التي تنتمي لهذا التوجيه.

 اعتبار اللون  

ألحد األصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، البد من  ع المستخدم من تعديل اللون  عند الرغبة في من

 المشتريات ، وذلك بفواتير  "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على   بشرط تعليم الخيار "تعليم هذا الخيار  

 التي تنتمي لهذا التوجيه.

 اعتبار الموقع  

ناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، البد من  من تعديل الموقع ألحد األص عند الرغبة في منع المستخدم

 المشتريات ، وذلك بفواتير  "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على   بشرط تعليم الخيار "تعليم هذا الخيار  

 التي تنتمي لهذا التوجيه.

 اعتبار الرقم المسلسل  

األصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"،   عند الرغبة في منع المستخدم من تعديل الرقم المسلسل ألحد

الخيار   هذا  تعليم  من  الخيار "البد  تعليم  ببناء على بشرط  المرتبطة  السطور  تعديل خصائص  بفواتير "منع  وذلك   ،

 التي تنتمي لهذا التوجيه.  المشتريات

 اعتبار المقاس  

لمستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، البد من الرغبة في منع المستخدم من تعديل المقاس ألحد األصناف ا عند

 المشتريات ، وذلك بفواتير  "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على بشرط تعليم الخيار "تعليم هذا الخيار  

 التي تنتمي لهذا التوجيه.

 اعتبار المخزن  

ن المستند بالحقل "بناء على"، البد من  منع المستخدم من تعديل المخزن ألحد األصناف المستحضرة م  عند الرغبة في

 المشتريات ، وذلك بفواتير  "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على بشرط تعليم الخيار "تعليم هذا الخيار  

 التي تنتمي لهذا التوجيه.
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 متابعة كمية المستند المرتبط 
 . ميات الخاصة بالمستند المرتبطخالل هذا القسم يتم ضبط بعض اإلعدادات المتعلقة بمتابعة الكمن 

 " بالكتاب "المخزون" متابعة كميات األصناف للتعرف على المعنى العام لمتابعة الكميات، راجع الفقرة "

  ً  متابعة كمية المستند المرتبط إجباريا

 اء مثالً.بمتابعة كمية المستند الموجود بالحقل "بناء على" كأمر الشر عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام

 متابعة كمية المستند المرتبط  

 من خالل هذه القائمة، يتم تحديد منهجية متابعة الكميات، وهي أحد المنهجيات التالية:

 :المشتريات كميات األصناف  أي أن النظام سوف يسمح أن تتخطى كميات أصناف فواتير    السماح بتخطي الكميات

 " مثل أمر الشراء مثالً. "بناء علىالمحدد بالحقل  الموجودة بالمستند

 أقل النظام    :الكمية  أن  الموجودة   لنأي  كميات األصناف  المشتريات  فواتير  كميات أصناف  تتخطى  أن  يسمح 

كميات األصناف بفواتير   ، وإنما سيسمح بأن تكون أقل حتى يصل مجموع"بناء على"المحدد بالحقل  بالمستند  

فعلى سبيل المثال إذا كان المستند  ."بناء على"المحدد بالحقل  تند بالمسإلى كميات األصناف الموجودة  المشتريات

"، فإن جميع فواتير المشتريات التي تم إصدارها 100العلوي هو "أمر شراء" وكانت كمية أحد األصناف فيه هي "

فاتورتين  "، فإذا ما تم إصدار 100تتخطى مجموع كميات هذا الصنف فيها الكمية " بناًء على أمر الشراء هذا، لن

، لن فإن كمية الفاتورة الثالثة على نفس أمر الشراء  لهذا الصنف،  80تساوي  مشتريات على أمر الشراء هذا بكمية  

 . 20( = 80 – 100تتخطى كمية هذا الصنف فيه القيمة )

  صناف بفاتورة المشتريات يجب أن تساوي كميات األصناف بالمستند العلويأي أن كميات األ  : الكمية مساوية  ،

 مما يعني أنه سيتم إصدار فاتورة شراء واحدة بناًء على المستند العلوي. 

 أي أنه لن يتم متابعة كميات المستند المرتبط لفاتورة المشتريات التي تنتمي لهذا التوجيه. : بدون 

 المستند المرتبط حقول متابعة الكميات في  

 قائمة على الخيارين التاليين:تحتوي هذه ال

 لى متابعة في األو 

  متابعة في الثانية 

النظام يسمح بأن تتم متابعة كميات المستند المرتبط من خالل مستندين، فمثالً يمكن أن يتم متابعة أمر الشراء  حيث أن 

، ومن ثم يتم إظهار عدة حقول على مستوى كل صنف بأمر "سند توريد"  "،من خالل المستندين "فاتورة مشتريات

خاصة بفواتير الشراء المصدرة بناًء على أمر الشراء، وحقول أخرى خاصة الصنف ال كميات إجمالي الشراء لمتابعة 

المعن للتعرف على  الشراء.  أمر  نفس  بناًء على  المصدرة  التوريد  بسندات  الخاصة  الصنف  كميات  العام بإجمالي  ى 

" الفقرة  راجع  الثانية،  في  والمتابعة  األولى  في  والمتابعة  الكميات،  كميلمتابعة  األصناف متابعة  بالكتاب ات   "

 "المخزون". 
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"، يتم تحديد في أي من الكميتين سيتم متابعة الكميات    حقول متابعة الكميات في المستند المرتبطمن خالل هذه القائمة "

 التي تنتمي لهذا التوجيه.  الخاصة بفواتير المشتريات

 الحجز 
األصناف بعمليات الشراء"   حجز  الفقرة "  عالمشتريات. راج توى  يدعم النظام حجز األصناف سواء على مستوى المبيعات أو على مس

حجز األصناف   بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب. للتعرف على أي من خيارات هذا القسم راجع المفاهيم الخاصة بها، راجع الفقرة "

 "." بالكتاب "المخزون مفاهيم أساسية –حجز األصناف " بالمفاهيم األساسية بالكتاب "المخزون". راجع أيضاً الباب " بنظام نما 
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 األسعار
 .، يتم التحكم في التعديل في بعض األسعار، والخصومات وغير ذلكمن خالل هذا القسم

 منع تعديل سعر أمر الشراء 

عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بمنع المستخدم من تغيير سعر الصنف إذا كانت أصناف الفاتورة قد تم استحضارها  

على". فإذا ما قام المستخدم بتغيير سعر أحد األصناف، سيقوم النظام باستحضار ن مستند "أمر شراء" بالحقل "بناء م

 سعر أمر الشراء مرة أخرى عند التخزين.

 منع تعديل تخفيض إجمالي أمر الشراء 

مالي التخفيض" كما تم تحديدها  عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإلزام المستخدم بنفس نسبة التخفيض على "إج 

 ر الشراء المستخدم برأس فاتورة المشتريات.بأم

 منع تعديل تخفيض أمر الشراء  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بمنع المستخدم من تغيير أي من خصومات الصنف الثمانية التي تم تحديدها  

 ات.بأمر الشراء الذي تم استحضاره من رأس فاتورة المشتري

 األسعار االلتزام بقوائم  

إذا تم تغيير    –  فاتورة المشتريات  عند حفظ  –بإظهار رسالة خطأ للمستخدم    عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام

 أسعار األصناف عن األسعار المعرفة بقوائم أسعار المشتريات المطبقة.

 إعادة تطبيق قوائم األسعار عند الحفظ 

عند حفظ فاتورة    –إعادة تطبيق األسعار الخاصة بقوائم األسعار المطبقة  ب  ، فسوف يقوم النظامعند تعليم هذا الخيار

 إذا قام المستخدم بتغييرها بأسعار أخرى.  –المشتريات 

 تطبيق خصومات الموردين  

على فاتورة سيقوم النظام بتطبيق الخصومات المذكورة لهذا المورد بمستند "تعديل الخصومات"  عند تعليم هذا الخيار،  

 التي تنتمي لهذا التوجيه. راجع مستند "تعديل الخصومات" بهذا الكتاب.  المشتريات

 للموردين  1عدم تطبيق خصم  

 للموردين  2عدم تطبيق خصم  

 للموردين  3عدم تطبيق خصم  

 للموردين  3عدم تطبيق خصم  

 للموردين  4عدم تطبيق خصم  

 للموردين  5عدم تطبيق خصم  

 وردين للم  6عدم تطبيق خصم  

 للموردين  7عدم تطبيق خصم  
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 للموردين  8عدم تطبيق خصم  

فمثالً إذا تم تعليم الخيار  باستثنائه من آلية "تعديل الخصومات".    ، سيقوم النظامات الثمانيةالخيار   أي من هذهعند تعليم  

تطبيق خصم   فإن خصم    2" عدم  الخصومات"  2للموردين"،  "تعديل  بآلية  مطلقاً  يتأثر  م.  لن  "تعديل راجع  ستند 

 الخصومات" بهذا الكتاب.

 والخصوماتالضرائب 
  صم الخصم الموجودة بالفاتورة من تكلفة األصناف بحيث ال يخ   أو الضرائب  ، يمكن استثناء أي من الخصوماتمن خالل هذا القسم

 ناف الموجودة بالفاتورة تكلفة أي من األصأو تضاف الضريبة التي تم تعليمها إلى 

 للتكلفة  1ضريبة  عدم إضافة  

 للتكلفة  2ضريبة  عدم إضافة  

 للتكلفة  3ضريبة  عدم إضافة  

 للتكلفة  4ضريبة  عدم إضافة  

الخيارات، ال أي من هذه  تعليم  بالفاتورة عند  الموجودة  من األصناف  أي  لتكلفة  الضريبة  هذه  بإضافة  النظام  يقوم   

 المنتمية لهذا التوجيه.

 للتكلفة  1 احتساب خصمعدم  

 للتكلفة  2 احتساب خصمعدم  

 للتكلفة  3 احتساب خصمعدم  

 للتكلفة  4 احتساب خصمعدم  

 للتكلفة  5 احتساب خصمعدم  

 للتكلفة  6 احتساب خصمعدم  

 للتكلفة  7 احتساب خصمعدم  

 للتكلفة  8 احتساب خصمعدم  

الخيار "عدم احتساب خصم  تعليم  لن يقوم النظام بخصمه من تكلفة الصنف، فمثالً عند  من هذه الخيارات فعند تعليم أي  

ة بفاتورة المشتريات المنتمية  الموجود  أي من األصنافمن تكلفة    1فلن يتم خصم القيمة الخاصة بخصم    ،للتكلفة"  1

 لهذا التوجيه.

 للتكلفة  التخفيضاحتساب عدم  

تعليم   بخصم  عند  النظام  يقوم  فلن  الخيار،  اهذا  األصناف  التخفيض  من  أي  تكلفة  من  ككل  بالفاتورة  الخاص  لكلي 

 المندرجة بالفاتورة المنتمية لهذا التوجيه.
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PRICE UPDATE WITH APPLY BUTTON POLICY   

 

 من خالل هذا القسم، يتم التحكم في التعديل في بعض الخيارات الخاصة بتطبيق السندات المخزنية 

 تحديث األسعار مع تطبيق السندات المخزنية عدم  

من  الغ هذا  رض  تعليم  النظامـن  ،  الخيارعند  من صفحة عن  يقوم  المخزنية  المستندات  من  األصناف  استحضار  د 

، بإدراج األصناف بدون تحديث أسعارها من خالل قوائم األسعار  (من خالل الزر "تطبيق)  ،""المستندات المرتبطة

 والعروض المطبقة.  

 المخزني بمجرد اختياره  تطبيق المستند  

من خالل صفحة  والذي تم اختياره    –اف المستند المخزني  يقوم النظام باستحضار أصن  أنهذا الخيار    الغرض من تعليم 

المرتبطة"   الزر    –"المستندات  استخدام  تم  كأنه  أي  المخزني.  السندات  بجدول  المخزون  سند  إدراج  بمجرد  وذلك 

 "تطبيق".

  راج مستند المخزون يدوياً أو عن طريق البحث، أما مجرد استحضاره عن طريق الزر إد  دسيقوم النظام بذلك عن

 .شترياتالمبنسخ األصناف بالصفحة الرئيسية بفاتورة "تجميع"، فلن يقوم النظام 

 

 اعتبار الصندوق  

 اعتبار الشحنة  

 اعتبار اإلصدار  

 اعتبار المقاس  

 اعتبار اللون  

 اعتبار النسبة الفعالة  

 النسبة الغير فعالة اعتبار  

بيق أسعار القوائم على األصناف المستحضرة يقوم النظام باعتباره عند تط أنأي من هذه الخيارات تعليم  الغرض من

، فمثالً إذا تم اعتبار "الصندوق" وقد تم  من سندات المخزون والتي تم استحضارها بصفحة "المستندات المرتبطة"

ر، فسوف يقوم النظام باستحضار السعر الخاص بالصندوق الموجود بفاتورة  تعريف السعر لصندوقين بقائمة األسعا 

م تعريف سعره بقائمة األسعار. نفس المبدأ ينسحب على جميع خصائص الصنف مثل الشحنة واإلصدار  المبيعات كما ت

 والمقاس. الخ.
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 سياسة تجميع سطور السندات المخزنية في الفواتير  
 من خالل هذا القسم، يتم التحكم في بعض الخيارات الخاصة بتجميع سطور السندات المخزنية في الفواتير 

 السندات المخزنية المتشابهة تجميع سطور  

من خالل صفحة  –سندات مخزنية فسوف يقوم النظام عند إصدار فاتورة المشتريات بناًء على  ،عند تعليم هذا الخيار

المرتبطة   بمجموع    – المستندات  واحد  سطر  في  المتماثلة  األصناف  األسطر  بتجميع  بجميع  المذكورة  كمياتها 

 المستحضرة من السندات المخزنية.

 عدم اعتبار المقاس  

 عدم اعتبار اللون  

 عدم اعتبار اإلصدار  

 عدم اعتبار الصندوق  

 عدم اعتبار الشحنة  

 اعتبار النسبة الغير فعالة عدم  

 عدم اعتبار النسبة الفعالة  

 عدم اعتبار المخزن  

 عدم اعتبار األبعاد  

 عدم اعتبار الرقم المسلسل  

 عدم اعتبار الموقع 

 1عدم اعتبار مرجع  

 2مرجع   عدم اعتبار 

 3عدم اعتبار مرجع  

 .ميع سطور السندات المخزنية المتشابهةتج أي من هذه الخصائص فلن يقوم النظام باعتبار هذه الخاصية عند  عند تعليم  

أي أنه عند تعليم الخيار "تجميع سطور السندات المخزنية المتشابهة" وتعليم الخيار "عدم اعتبار المقاس" فسوف يقوم  

ألصناف المتشابهة حتى إذا كانت المقاسات مختلفة، كذلك عند عدم اعتبار "الصندوق" مثالً فسوف  النظام بتجميع ا

 الصندوق الموجود على كل سطر، وهكذا.  ظام بتجميع األصناف المتشابهة حتى مع اختالفيقوم الن

الخيار  ال تعليم  تم  إذا  إال  قيمة  لها  يكون  لن  اعتبار..(  )عدم  الخيارات  هذه  جميع  أن  السندات  "حظ  تجميع سطور 

 " أوالً.  المخزنية المتشابهة
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   اإلنشاء التلقائي 
ضبط اإلعدادات الخاصة بالسندات التي يمكن إنشاؤها تلقائياً بمجرد تخزين فاتورة المشتريات، فمثالً يمكن من خالل هذا القسم، يتم 

صناف المدرجة بالفاتورة. يحتوي هذا القسم على الحقول ضبط توجيه الفاتورة بحيث يقوم النظام بإصدار سندات توريد مخزني لأل

 التالية: 

 سند تكاليف استالم إضافية باألصناف الخدمية إنشاء  

بإنشاء مستند "تكاليف استالم إضافية" لألصناف الخدمية بفاتورة المشتريات عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام  

 إن وجدت.  –

 دفتر سند التكاليف اإلضافية  

 وجيه سند التكاليف اإلضافية ت 

الحقالن   الخا  مخصصهذان  والتوجيه  الخدمية  صبالدفتر  لألصناف  تلقائياً  المنشأ  التكاليف اإلضافية  بسند  إن   –ان 

السابق "  –وجدت   الخيار  تعليم  بالطبع عند  وذلك  المشتريات  باألصناف  بفاتورة  استالم إضافية  تكاليف  سند  إنشاء 

 ". الخدمية

ً إنشاء مستندات     تلقائيا

تلقائياً عند إصدار فاتورة المشتريات الخاصة بهذا  سندات توريد يتم إصدارها  هذا الخيار سيسمح للمستخدم بتحديد  

 التوجيه.

 دفتر المستند  

 توجيه المستند  

رة  إصداره آلياً فور تخزين فاتومن خالل هذين الحقلين، يتم تحديد الدفتر والتوجيه الخاصان بسند التوريد الذي سيتم  

" حيث لن يسمح   إنشاء مستندات تلقائياً عند الرغبة في ذلك، وذلك بالطبع عند تعليم الخيار السابق "   –المشتريات  

 النظام بإدخال قيم بهذين الحقلين إال إذا تم تعليم هذا الخيار.
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 نافذة طلب شراء 
إصدار أمر شراء أو فاتورة شراء بناًء على هذا الطلب.   من خالل نافذة طلب الشراء يتم إصدار عملية طلب لشراء أصناف ليتم الحقاً 

 . ا بهذا الطلب من حيث التعرف على الكميات التي تم الموافقة عليه يمكن متابعة كميات األصناف المدرجة كما 

 

 المعلومات األساسية
 من خالل هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي: 

 ند رقم المست  

. للتعرف على دفاتر  طلب شراءيقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند  

 المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات األساسية". 

 توجيه المستند  

توجيهات المستندات التي تم تعريفها لسندات  حد  حيث يقوم المستخدم باختيار أ  طلب الشراءالتوجيه الخاص بمستند  

 .الخاصة بالمستند، يتم تحديد بعض الخيارات طلب الشراء. من خالل توجيه طلبات الشراء

 الفترة  

 الفترة التي تم فيها إصدار مستند طلب الشراء الحالي.

 ، وحقل ملحق به تمت معالجته بواسطة 

 تند "طلب الشراء" الحالي.مس نوع ورقم المستند الذي تم إصداره بناًء على

 تاريخ التحرير  

 التاريخ الفعلي  
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شراء حيث يمكن أن يتأخر تاريخ  طلب الالحالي والتاريخ الفعلي الذي سيتم فيه    طلب الشراءالتاريخ الذي تم فيه تحرير  

 عن التاريخ الفعلي.  –أو يتقدم  –التحرير 

 الحالة  

م، يقوم النظام من خاللها بعرض حالة مستند "طلب الشراء" تخدهذا الحقل عبارة عن قائمة وهي غير متاحة للمس

 الحالي وهو يأخذ أحد الحالتين التاليتين: 

  :أي أنه لم يتم استخدامه من خالل أحد مستندات النظام بحقل "بناء على" مبدئي. 

   لب شراء مجمع"  مستند "ط  أي تم استخدامه من خالل أحد مستندات النظام بحقل "بناء على"، مثل  :تمت معالجته

 "أمر شراء".أو 

 محرر الطلب  

 المستخدم الذي قام بتحرير طلب الشراء الحالي.

 مورد  

 الشراء.المورد الذي قام بطلب 

 المخزن  

 الموقع 

 والتي سيتم طلب شرائها عن طريق سند طلب الشراء الحالي.  المشتراة إليهالمخزن والموقع الذي سيتم توريد البضاعة  

 مرفق  

 . فق أو عدة مرفقات خاصة بطلب الشراء الحالييمكن تضمين مر

 مالحظات  

 أي مالحظات يراها المستخدم مناسبة أو ضرورية لمستند طلب الشراء الحالي.

 ا تم تحديده بقائمة أسعار المشتريات المطبقة حالياً. يمكن أن تتغير أسعار األصناف تبعاً للمورد بناًء على م

 التفاصيل 
 م إدراج األصناف الخاصة بطلب الشراء الحالي، وهي كالتالي: من خالل جدول التفاصيل، يت

 الكود  

 الصنف  

مسبقاً  كود واسم الصنف المدخل. يمكن أن يتم إدخال أي صنف شريطة أن يكون قد تم تعريفه  بن ان خاصن الحقالاهذ

 بملف األصناف. 

 كمية الصنف )وحدة، قيمة(  

 المقابل.  من خالل هذين الحقلين، يتم إدخال وحدة وكمية الصنف

 )الموافق عليها، المستلمة، المتبقية( حالة الكميات  

 أي التي تم إصدار طلب شراء مجمع لها.  الموافق عليها:
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 الصفحة الرئيسية  – نافذة طلب شراء مجمع
ات دفعة  لجميع هذه الطلبلب الشراء المجمع، يمكن تجميع أي عدد من طلبات الشراء وذلك إلصدار أمر شراء واحد  من خالل نافذة ط

 تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية: " بالمفاهيم األساسية الخاصة بهذا الكتاب. دورة طلبات الشراءراجع الفقرة "واحدة. 

 

 المعلومات األساسية
 القسم، يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي: من خالل هذا 

 رقم المستند  

أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند طلب شراء مجمع. للتعرف على    يقوم المستخدم باختيار

 ية".دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات األساس

 توجيه المستند  

لمستندات التي تم تعريفها التوجيه الخاص بمستند طلب الشراء المجمع حيث يقوم المستخدم باختيار أحد توجيهات ا

 لسندات طلبات الشراء المجمعة. من خالل توجيه طلب الشراء المجمع، يتم تحديد بعض الخيارات الخاصة بالمستند.

 الفترة  

 مستند طلب الشراء المجمع الحالي.  الفترة التي تم فيها إصدار

 تاريخ التحرير  

 التاريخ الفعلي  

حيث يمكن  المجمع  الحالي والتاريخ الفعلي الذي سيتم فيه طلب الشراء  المجمع  ء  التاريخ الذي تم فيه تحرير طلب الشرا

 عن التاريخ الفعلي. –أو يتقدم  –أن يتأخر تاريخ التحرير 
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 مالحظات  

 المستخدم مناسبة أو ضرورية لمستند طلب الشراء المجمع الحالي. أي مالحظات يراها 

 تفاصيل المستند

 ظام بعرض طلبات الشراء التي تم استحضارها بواسطة الزر "تجميع الطلبات"، كما سنرى. الجدول، يقوم النمن خالل هذا 

 محددات تجميع الطلبات 

بات  لمحددة الستحضارها بمستند "طلب شراء مجمع"، حيث يمكن تجميع طكما هو موضح بهذا القسم يمكن تحديد طلبات شراء  

 موردين فقط أو الخاصة بفترة محددة أو غير ذلك. الشراء الخاصة بإدارة محددة أو بمورد محدد أو عدة 

 تجميع الطلبات  

 م. من خالل هذا الزر، يقوم النظام بتجميع طلبات الشراء بناًء على المحددات الموجودة بهذا القس
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 صفحة التفاصيل  –نافذة طلب شراء مجمع 
ض التفاصيل الخاصة بسندات طلب الشراء كما يمكن  يقوم النظام بعرض بع،  صفحة التفاصيل  –   من خالل نافذة طلب الشراء المجمع

 التالية: . تحتوي هذه النافذة على البيانات الكمية المقبولة الخاصة بأي من هذه السندات يتم تحديدأن 

 التفاصيل 
تجميع يقوم النظام بعرض سندات طلبات الشراء التي تم استحضارها بطلب الشراء المجمع عن طريق الزر "من خالل هذا القسم،  

 : ةالتالي. تحتوي هذه التفاصيل على البيانات الطلبات" بالصفحة الرئيسية

 رقم المستند  

 . رقم مستند "طلب الشراء" المستحضر

 صنف  

مستوى كل مستند، يقوم النظام بعرض سطور لكل مستند بعدد األصناف المذكورة بهذا المستند حيث يتم عرض  على 

 ات المستحضرة.جميع األصناف الخاصة بأي من المستند

 الكميات )الوحدة، الكمية، الموافق عليها(  

بسند    د الشراء المقابل والموجودةمن خالل حقلي )الوحدة، الكمية(، يقوم النظام بعرض الوحدة والكمية الخاصة بسن

 "طلب الشراء" المقابل. 

ر( بحيث يتم إصدار أمر الشراء الذي  من خالل الحقل "الموافق عليها"، يمكن للمستخدم تعديل الكمية بكمية أقل )أو أكث

 درجة.سيتم إصداره بناًء عل "طلب الشراء المجمع" بالكمية الجديدة وذلك على مستوى كل صنف من األصناف الم

 المورد المفضل  

 الخاص بطلب الشراء المقابل، وذلك على مستوى كل سطر. المفضل المورد 
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 إجماليات صفحة –نافذة طلب شراء مجمع 
هذه النافذة، يتم عرض جميع األصناف الموجودة بطلبات الشراء المستحضرة باإلضافة إلى إمكانية تحويل طلب الشراء  من خالل  

 شراء.المجمع إلى أمر 

 

 أمر شراءتحويل إلى زر 
ت األصناف  األصناف المدرجة مع األخذ في االعتبار أن تكون كميا يقوم النظام بإصدار أمر شراء يتضمن جميع  من خالل هذا الزر،  

 صفحة التفاصيل.  –هي الكميات تمت الموافقة عليها من خالل الحقل "الموافق عليها" بطلب الشراء المجمع 
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 الصفحة الرئيسية  –نافذة عرض أسعار مشتريات  
والتي يمكن إصدار سندات شراء  ،  من خالل نافذة "عرض أسعار مشتريات"، يمكن إصدار عروض أسعار مشتريات للموردين

ابتدائي بغرض . ليس لمستند عرض األسعار أي تأثير محاسبي وإنما يستخدم كنموذج  رى )كفواتير المشتريات مثالً( بناًء عليها أخ 

المشتريات على الحقول مستند عرض أسعار    حتويي  عرض األسعار على المورد ومن ثم يتم إصدار سند شراء آخر بناًء عليه.

 التالية: 

 المعلومات األساسية
 ل هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي: من خال

 رقم المستند  

مشتريات. للتعرف   عرض أسعارار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند  يقوم المستخدم باختي

 فات األساسية".على دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "المل

 توجيه المستند  

الخاص   أسعارالتوجيه  توجيهات  بعرض  أحد  باختيار  المستخدم  يقوم  حيث  تعريفها    المشتريات  تم  التي  المستندات 

الخاصة بعض الخيارات  التحكم في  المشتريات، يتم    عرض أسعارأسعار المشتريات. من خالل توجيه    عرضلسندات  

 مورد مثالً.  بالمستند كإلزام المستخدم بإدراج

 تاريخ التحرير  

 التاريخ الفعلي  

شراء األصناف  عرض  يخ الفعلي الذي سيتم فيه  المشتريات الحالي والتار  عرض أسعارالتاريخ الذي تم فيه تحرير  

 عن التاريخ الفعلي. –أو يتقدم  –حيث يمكن أن يتأخر تاريخ التحرير 

 بناًء على  

عدة مستندات. تحتوي قائمة "بناء على" على عدة مستندات بصفة    المشتريات بناًء علىعرض أسعار  يمكن إصدار  

 . وغير ذلك لشراء"،عرض أسعار مشتريات"، "أمر اطلب تلقائية مثل "
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مستند عرض  يمكن من خالل نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" التحكم في المستندات التي يمكن أن يتم إصدار  

 "إعدادات الحقول والشاشات" بالكتاب "أساسيات". المشتريات بناًء عليها. راجع نافذة أسعار

 

 مورد  

 . عرض أسعار المشتريات الحاليالمورد الخاص ب

 يمكن أن تتغير أسعار األصناف تبعاً للمورد بناًء على ما تم تحديده بقائمة أسعار المشتريات المطبقة حالياً. 

 مشتريات  عرض أسعار طلب  

 .ات عروض األسعار وذلك إلصدار عرض أسعار مشتريات بناًء عليهمن خالل هذا الحقل، يمكن إدراج أحد طلب

 صالح من  

 صالح حتى  

من خالل هذين الحقلين، يمكن تحديد فترة صالحية لعرض األسعار بحيث ال يمكن استخدام هذا العرض بأحد سندات 

 .الل آلية التحقق بناء على معايير(الشراء خارج هذه الفترة )يمكن أن يتم ذلك من خ 

 حظات مال 

 يمكن إدراج أي مالحظات يراها المستخدم مناسبة بهذا الحقل.

 التفاصيل 
، إما عن طريق المستخدم أو آلياً فور إدراج أحد المستندات بقائمة "بناًء على"،  أصناف العرضمن خالل جدول التفاصيل، يتم إدراج  

 وهي كالتالي: 

 الكود  

 الصنف  

. يمكن أن يتم إدخال أي صنف شريطة أن يكون قد تم تعريفه مسبقاً  ن بكود واسم الصنف المدخلان خاصالحقال ناهذ

 بملف األصناف. 

 كمية الصنف )وحدة، قيمة(  

 من خالل هذين الحقلين، يتم إدخال وحدة وكمية الصنف المقابل. 

 سعر الوحدة  

ار المشتريات  عندما ينطبق الصنف على أحد قوائم أسعسعر وحدة الصنف المقابل. يقوم النظام بعرض السعر آلياً 

المعرفة، حيث يقوم النظام باستحضار السعر من هذه القائمة حيث قد يختلف السعر بحسب الكمية والمورد والتاريخ  

 وغير ذلك. راجع الملف الخاص بقائمة أسعار المشتريات بهذا الكتاب. 

 ذلك.تعديل السعر يدوياً شريطة أن تكون له الصالحية بيسمح النظام للمستخدم بإدخال أو 

 السعر الكلي  

 سعر كمية الصنف المقابل وهو يساوي حاصل ضرب سعر الصنف في كمية هذا الصنف.

 1خصم  

 2خصم  

  .. 
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 8خصم  

 خصومات على مستوى كل صنف. 8يمكن إدراج حتى 

حديد عدد الخصومات التي يمكن التعامل معها  سيظهر عدد من الخصومات بحسب إعدادات قاعدة البيانات حيث يتم ت

 خالل قائمة اإلعدادات الخاصة بالشركة. راجع ملف "قائمة إعدادات" بالكتاب "األساسيات".  ستوى كل صنفعلى م

 ضريبة مبيعات  

 2ضريبة مبيعات  

 1ضريبة  

 2ضريبة  

كل صنف،   مستوى  أربع ضرائب على  حتى  إدراج  خاصتانيمكن  و  ضريبتان  خاصتانبالصنف  بقيمة   ضريبتان 

 الفاتورة الكلية. 

ظام لن يقوم بتفعيل حقول الضرائب إال إذا كان توجيه الفاتورة المستخدم قد تم فيه تعليم الخيار "خاضع الحظ أن الن

" بتوجيه فاتورة يمكن تعديل الضريبة ة إال إذا قد تم تعليم الخيار "بتعديل الضريبيسمح النظام  للضريبة"، كما لن  

 المشتريات المستخدم.

 حساب الخصومات والضرائب المطبقة. صافي قيمة كمية الصنف المقابل بعد 

الشحنة  الحظ أنه هناك العديد من الحقول التي يمكن التعامل معها بفاتورة المشتريات على مستوى كل صنف مثل  

 . وغير ذلك واللون واإلصدار والصندوق واألبعاد والتشكيلة وتاريخ اإلنتاج والصالحية والرقم المسلسل  والمقاس 

 وكيفية التعامل معها، راجع هذه الحقول بالمفاهيم الخاصة بها بالكتاب "المخزون". للتعرف على هذه الحقول  

 

 

 

 تفاصيل الدفع
يمكن تعريف دفعات أقساط مدمجة بعرض األسعار بغرض عرضها للمورد ومن ثم نسخها في النهاية    ،من خالل هذا القسم

 إلى أقساط فاتورة المشتريات.

 نموذج الدفع 

يتم اختيار أحد نماذج الدفع لتطبيقها على عرض األسعار الحالي، حيث يقوم النظام   من خالل هذه القائمة،

استدعاؤه عل تم  الذي  النموذج  الحاليى  بتطبيق  األسعار  قيمة  عرض  تقسيم  هو  النموذج،  كان  إذا  فمثالً   ،

متساوية،    10الفاتورة على   الحالي  أقساط  األسعار  ا6000قيمته "وكان عرض  تحديد  وتم  جنيه،  لقيمة  " 

( جنيه على عشرة أقساط متساوية، 5000" كدفعة أولية، وبالتالي سيتم تقسيم باقي قيمة الفاتورة )1000"

 . 500( = 10÷  5000ط هي )قيمة كل قس

 زر "إنشاء الدفعات"  

بالطريقة التي   عرض األسعارمن خالل هذا الزر، يقوم النظام بتطبيق نموذج الدفع المستخدم على قيمة  

 الحقل السابق.وضحناها ب

 الدفعات 
 .الخاصة بعرض األسعارمن خالل هذا القسم واألقسام التالية، يتم تعريف ومتابعة األقساط 

 القسطكود  
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كود القسط الخاص بالسطر الحالي. يمكن للمستخدم تكويد القسط يدوياً. إذا لم يقم المستخدم بتعريف كود أي  

خزين المستند بإدراج كوداً لكل قسط، يتضمن التاريخ الحالي  من األقساط المسردة، فسوف يقوم النظام فور ت

 إلى جانب رقم القسط.

 نسبة الدفعة  

 من خالل هذا الحقل تحديد نسبة أي من الدفعات المخططة لسداد الفاتورة.يمكن للمستخدم يدوياً 

 المبلغ  

 قيمة القسط المقابل.

 القيمة المدفوعة  

 تكون القيمة المتبقية هي المطلوبة من ذمة الفاتورة. ، والمفترض أن يمكن يدوياً دفع قيمة من القسط المقابل

 المتبقي 

قيمة القسط الحالي وهي القيمة المطلوب سدادها الحقاً من قيمة    المفترض أن هذه القيمة تمثل المتبقي من

 القسط.

 تاريخ الدفع 

 للمستخدم تغييره حسب الطلب.  التاريخ المطلوب فيه سداد القسط المقابل تبعاً للنموذج المستخدم، ويمكن

 مالحظات  

 من خالل هذا الحقل، يمكن تدوين أي ملحوظة عن القسط يراها المستخدم مناسبة. 

 إجماليات األصناف 
 . من خالل هذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات األصناف باإلضافة إلمكانية إدخال بعض المعلومات

 قسم بفاتورة المشتريات.للتعرف على هذه الحقول. راجع هذا ال

 إجماليات األصناف 
الخصومات والضرائب المطبقة على    ام بعرض إجمالياتجميع حقول هذا القسم غير متاحة للمستخدم. من خالل هذا القسم، يقوم النظ

  سند عرض أسعار المشتريات. راجع هذه الحقول بفاتورة المشتريات بهذا الكتاب.
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 التفاصيل فحة ص –نافذة عرض أسعار مشتريات  
الشحن وطريقة الشحن وغير  ، يتم تسجيل المعلومات الخاصة بعملية شحن األصناف بعرض األسعار كعنوان  نافذةهذه ال  من خالل

 ذلك. أنظر الصورة.
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 نافذة طلب عرض أسعار مشتريات 
م فيما بعد إصدار "عرض أسعار من خالل نافذة "طلب عرض أسعار مشتريات"، يمكن إصدار طلب عرض أسعار مشتريات أوالً ليت

 ر مشتريات".مشتريات" بناًء عليه. للتعرف على تفاصيل هذا المستند، راجع مستند "عرض أسعا 
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 الصفحة الرئيسية  –نافذة أمر الشراء 
يمكن أن يكون   عليه الحقاً، كما بناًء  صدار فاتورة مشتريات  إلمن خالل مستند أمر الشراء، يمكن إدراج أغلب تفاصيل عملية الشراء  

أمر الشراء عملية بيع فعلية حيث يمكن تحديد تأثير محاسبي خاص بأمر الشراء، كما يمكن الحقاً إصدار سندات توريد بناًء على أمر  

 على الحقول التالية:  الشراء أمرحتوي يالشراء. 

 

 المعلومات األساسية
 تالي: لمستند وهي كالمن خالل هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة با 

 رقم المستند  

. للتعرف على دفاتر أمر الشراءيقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند  

 المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات األساسية". 

 توجيه المستند  

بمستند   الخاص  الشالتوجيه  اراء  أمر  يقوم  تعريفها  حيث  تم  التي  المستندات  توجيهات  أحد  باختيار  ألوامر  لمستخدم 

تأثير المحاسبي    يمكن،  شراءال  أمر. من خالل توجيه  الشراء ضافة لبعض الخيارات اإل ب  خاص بأمر الشراءتحديد 

 األخرى. 

 تاريخ التحرير  

 التاريخ الفعلي  

التاريخ الفعلي الذي سيتم فيه شراء األصناف حيث يمكن أن يتأخر الحالي و  أمر الشراءالتاريخ الذي تم فيه تحرير  

 عن التاريخ الفعلي.  – أو يتقدم  –تاريخ التحرير 
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 بناًء على  

تلقائية مثل   أمر الشراءيمكن إصدار   بناًء على عدة مستندات. تحتوي قائمة "بناء على" على عدة مستندات بصفة 

 .وغير ذلك "،شراء طلباء"، ""عرض أسعار مشتريات"، "أمر الشر

بناًء    أمر الشراء من خالل نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" التحكم في المستندات التي يمكن أن يتم إصدار    يمكن

 عليها. راجع نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" بالكتاب "أساسيات".

 

 المخزن  

 الموقع 

 ة إليه.المخزن والموقع الذي سيتم توريد البضاعة المشترا

 ورد م 

 .بأمر الشراءالمورد الخاص 

 .بأمر الشراءبحيث يكون المورد هو الطرف الدائن  أمر الشراءيمكن ضبط توجيه 

 يمكن أن تتغير أسعار األصناف تبعاً للمورد بناًء على ما تم تحديده بقائمة أسعار المشتريات المطبقة حالياً. 

 تاريخ التحصيل  

 مدرجة بأمر الشراء.قيمة األصناف ال لسدادالتاريخ المتوقع 

 تصنيف الفاتورة  

 يمكن ربط الفاتورة بتصنيف فاتورة محدد.

بحسب تصنيف الفاتورة المستخدم إذا كان تصنيف الفاتورة قد تم ضبطه    أمر الشراء  يمكن أن تتغير أسعار أصناف

 بحيث يؤثر على قائمة أسعار المشتريات المستخدمة. 

 رقم المستند اليدوي  

 تم تحريره بالنظام. ألمر الشراء الذيالمناظر  م المستند الورقيرق

 العملة، حقل ملحق به  

 شراء المستخدم، والمعامل الخاص بها.العملة الخاصة بأمر ال

 مالحظات  

 يمكن إدراج أي مالحظات يراها المستخدم مناسبة بهذا الحقل.

 التفاصيل 
ما عن طريق المستخدم أو آلياً فور إدراج أحد المستندات ، إالخاصة بأمر الشراءمن خالل جدول التفاصيل، يتم إدراج األصناف  

 بقائمة "بناًء على"، وهي كالتالي: 

 الكود  

 الصنف  

سبقاً  ن بكود واسم الصنف المدخل. يمكن أن يتم إدخال أي صنف شريطة أن يكون قد تم تعريفه مان خاصن الحقالاهذ

 بملف األصناف. 
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 كمية الصنف )وحدة، قيمة(  

 ين، يتم إدخال وحدة وكمية الصنف المقابل. من خالل هذين الحقل

 سعر الوحدة  

سعر وحدة الصنف المقابل. يقوم النظام بعرض السعر آلياً عندما ينطبق الصنف على أحد قوائم أسعار المشتريات 

هذه القائمة حيث قد يختلف السعر بحسب الكمية والمورد والتاريخ    المعرفة، حيث يقوم النظام باستحضار السعر من

 غير ذلك. راجع الملف الخاص بقائمة أسعار المشتريات بهذا الكتاب. و

 يسمح النظام للمستخدم بإدخال أو تعديل السعر يدوياً شريطة أن تكون له الصالحية بذلك.

 السعر الكلي  

 ضرب سعر الصنف في كمية هذا الصنف.سعر كمية الصنف المقابل وهو يساوي حاصل 

 1خصم  

 2خصم  

  .. 

 8خصم  

 خصومات على مستوى كل صنف. 8اج حتى يمكن إدر

سيظهر عدد من الخصومات بحسب إعدادات قاعدة البيانات حيث يتم تحديد عدد الخصومات التي يمكن التعامل معها  

 بالشركة. راجع ملف "قائمة إعدادات" بالكتاب "األساسيات". خالل قائمة اإلعدادات الخاصة  على مستوى كل صنف

 ضريبة مبيعات  

 2عات ضريبة مبي 

 1ضريبة  

 2ضريبة  

كل صنف،   مستوى  أربع ضرائب على  حتى  إدراج  خاصتانيمكن  و  ضريبتان  خاصتانبالصنف  بقيمة   ضريبتان 

 الفاتورة الكلية. 

 الفيديوهات التالية:للتعرف على الضرائب بنظام نما، يمكنك مشاهدة 

mhI-FsVhttps://youtu.be/Ca5z 

https://youtu.be/HOJCJxd8iCo 

https://youtu.be/iPWZjyrol00 

https://youtu.be/0yFZBxaqoIw 

https://youtu.be/bbmVmkIl4Ms 

https://youtu.be/OtPPJRiM4hs 
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المستخدم قد تم فيه تعليم الخيار "خاضع   أمر الشراءالحظ أن النظام لن يقوم بتفعيل حقول الضرائب إال إذا كان توجيه  

 أمر الشراء " بتوجيه يمكن تعديل الضريبة  يبة"، كما لن يسمح النظام بتعديل الضريبة إال إذا تم تعليم الخيار "للضر 

 المستخدم.

 بعد حساب الخصومات والضرائب المطبقة.  صافي قيمة كمية الصنف المقابل

 المخزن  

 الموقع 

ألصناف على أكثر من مخزن أو على يسمح النظام بتحديد مخزن وموقع على مستوى كل سطر حيث يمكن توريد ا

عدة مواقع بأحد المخازن أو بعدة مخازن، ومن ثم سيقوم النظام عند إصدار سند توريد آلياً بناًء على فاتورة المشتريات 

 بإنشاء سندات توريد بعدد المخازن )أو المواقع( المذكورة بفاتورة المشتريات. )الصادرة بناًء على أمر الشراء الحالي(  

الشحنة والمقاس  على مستوى كل صنف مثل    بأمر الشراءظ أنه هناك العديد من الحقول التي يمكن التعامل معها  الح 

والتشكيلة  واألبعاد  والصندوق  واإلصدار  المسلسل   واللون  والرقم  والصالحية  اإلنتاج  ذلك  وتاريخ   . وغير 

 . فاهيم الخاصة بها بالكتاب "المخزون" للتعرف على هذه الحقول وكيفية التعامل معها، راجع هذه الحقول بالم

 

 إجماليات األصناف 
 معلومات، وهي كالتالي: من خالل هذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات األصناف باإلضافة إلمكانية إدخال بعض ال

 اإلجمالي  

 ف. قبل تطبيق الخصومات والضرائب المطبقة على كل صن بأمر الشراءمجموع قيم األصناف المدرجة 

 1صافي بعد خصم  

)قيمة الحقل   بأمر الشراءعلى مستوى جميع األصناف المسردة    1صافي قيمة الفاتورة مطروحاً منه مجموع خصم  

 على مستوى جميع األصناف(. 1مجموع القيم الموجودة في الحقل خصم  –السابق "اإلجمالي" 

 2صافي بعد خصم  

 3صافي بعد خصم  

 4صافي بعد خصم  

 5صافي بعد خصم  

 6صافي بعد خصم  

 7صافي بعد خصم  

 8صافي بعد خصم  

، ومن ثم سيقوم النظام حال تطبيق أي من بأمر الشراءخصومات على مستوى كل صنف    8يسمح النظام بتطبيق حتى  

 بعد طرح هذه الخصومات، بنفس فكرة الحقل السابق، فمثالً  أمر الشراءهذه الخصومات بإظهار صافي قيمة 

+ خصم  1)خصم  –فاتورة بدون خصومات األصناف أو ضرائب األصناف )إجمالي قيمة ال = 2الصافي بعد خصم 

2  .)) 
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 التخفيض  

 ، وليس على أحد أصنافها فقط.أمر الشراءمن خالل هذا الحقل، يمكن تطبيق تخفيض على كل 

 1ضريبة الفاتورة  

 2ضريبة الفاتورة  

من خالل  والتي تم ضبطها    ر الشراءأمقة على إجمالي  من خالل هذين الحقلين، يقوم النظام بعرض الضرائب المطب

 .أمر الشراءتوجيه 

 المستخدم. أمر الشراءيسمح النظام بالتعديل بالضرائب المطبقة بشرط تعليم الخيار "يمكن تعديل الضريبة" بتوجيه 

 المدفوع نقداً  

 إجمالي المدفوع  

 المتبقي 

 النقدية المدفوعة  

 النقدية المتبقية  

 حق بها العملة، حقل مل 

 .هذه الحقول بفاتورة المشتريات التي تم شرحها بهذا الكتابراجع 

 إجماليات األصناف 
 ، وهي كالتالي: أمر الشراءجميع حقول هذا القسم غير متاحة للمستخدم. من خالل هذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات 

 

 إجمالي الخصم  

 2إجمالي خصم  

، وذلك على مستوى كل  2وخصم    1موع الخصومات الخاصة بخصم  نظام بعرض مج من خالل هذين الحقلين، يقوم ال

 األصناف المدرجة.

، 2، خصم  1)خصم  عند ضبط إعدادات النظام بحيث يتم تطبيق أي من الخصومات األخرى على األصناف مثل  

 ت.، سيقوم النظام من خالل هذا القسم أيضاً بعرض اإلجماليات الخاصة بهذه الخصوما (8...خصم 

 1إجمالي ضريبة مبيعات  

 2إجمالي ضريبة مبيعات  

 1إجمالي ضريبة الفاتورة  

 2إجمالي ضريبة الفاتورة  

من خالل هذه الحقول، يقوم النظام بعرض اإلجماليات الخاصة بأي من الضرائب األربعة المطبقة باألصناف )ضريبة 

 (.2لفاتورة ة ا، ضريب1( والفاتورة )ضريبة الفاتورة 2، ضريبة مبيعات 1مبيعات 
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 التفاصيل صفحة   –نافذة أمر الشراء 
للتعرف أكثر على هذه الحقول، راجع ما   من خالل هذه الصفحة، يمكن إدراج بعض التفاصيل المتعلقة بالشحن والدفع وغير ذلك.

 يناظر هذه الحقول بفاتورة المشتريات.

 

 بنود الشراء
عدد من بنود الشراء النصية المتفق عليها مع المورد، والتي سبق تعريفها بأحد   جدول بنود الشراء، يمكن إدراج أيمن خالل هذا  

 ملفات البنود بالنظام.
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 فحة الرئيسية الص  –المشتريات  مردوداتنافذة 
األصناف التي سبق وأن تم توريدها من خالل فاتورة مشتريات سابقة.  كل  بعض أو  من خالل مردودات المشتريات، يمكن ارتجاع  

يمكن ضبطها بحيث تؤثر    المشتراة والتي  األصناف  ارتجاعهي الفاتورة الرئيسية التي يتم من خاللها    مردودات المشتريات  رةفاتو

بالتأثير المحاسبي المطلوب لعملية    صرفزن وذلك بإصدار سند  مباشرة على المخ الفاتورة، كما تقوم بالطبع  بمجرد إصدار  آلياً 

على  تا يرتشمالارتجاع   للتعرف  راجع".  منها،  الصادرة  الصرف  بسندات  المشتريات  مردودات  فاتورة  مردودات    عالقة  دورة 

 المشتريات على الحقول التالية:مردودات . تحتوي فاتورة " المشتريات

 المعلومات األساسية
 من خالل هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي: 

 رقم المستند  

مشتريات. للتعرف على  مردودات  ستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند  يقوم الم

 دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات األساسية".

 توجيه المستند  

ر أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها  م باختيا المشتريات حيث يقوم المستخد  مردوداتالتوجيه الخاص بمستند  

بالفاتورة ب  لمردودات التأثير المحاسبي الخاص  ضافة اإلالمشتريات. من خالل توجيه فاتورة المشتريات، يتم تحديد 

 لبعض الخيارات األخرى.

 تاريخ التحرير  

 التاريخ الفعلي  

لتاريخ الفعلي الذي سيتم فيه شراء األصناف حيث حالية واالمشتريات ال  مردودات  التاريخ الذي تم فيه تحرير فاتورة

 عن التاريخ الفعلي.  –أو يتقدم  –يمكن أن يتأخر تاريخ التحرير 

 بناًء على  
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بناًء على عدة مستندات. تحتوي قائمة "بناء على" علىمردودات    يمكن إصدار فاتورة أحد المستندات   المشتريات 

 التالية: 

  :اع األصناف بناًء على طلب باالرتجاع. أي يتم ارتج  طلب مردودات مشتريات 

  وذلك الرتجاع بعض أو كل فاتورة مشتريات محددة  مشتريات: فاتورة 

 على أساس أن األصناف قد تم فحصها ولم تكن مطابقة للمواصفات. : فحص توريد مخزني 

ن يتم التي يمكن أيمكن من خالل نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" التحكم في المستندات  الحظ أنه   -

 المشتريات بناًء عليها. راجع نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" بالكتاب "أساسيات".  مردوداتإصدار  

 يسمح النظام أيضاَ بإصدار فاتورة مردودات مشتريات بدون مستند علوي.  -

 مورد  

 المورد الذي سيتم ارتجاع األصناف إليه.

 بالفاتورة.  المدين رد هو الطرفيمكن ضبط توجيه الفاتورة بحيث يكون المو

 الذمة  

مردودات  هذا الحقل عبارة عن قائمة تحتوي عدة ذمم، يمكن أن يتم التأثير على أحد هذه الذمم إذا تم ضبط توجيه فاتورة  

. تحتوي قائمة الذمم على بعض الذمم بصفة  بحيث يتم التأثير على الذمة بالقيد الصادر من الفاتورةالمشتريات المستخدم  

 )مورد، عميل، شريك، موظف، وغير ذلك(.   تلقائية مثل

الذمم التي يتم عرضها بقائمة "الذمة"، ومن ثم يمكن  يمكن من خالل نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" التحكم في 

 تغيير الذمم الموجودة بالقائمة أو اإلضافة عليها.

 المخزن  

 . المرتجعة منهالبضاعة  صرفالمخزن الذي سيتم 

مخزني آلياً بمجرد تخزين الفاتورة، فلن   صرفجيه الفاتورة المستخدم بحيث يقوم بإصدار سند  عندما يتم ضبط تو

 يسمح النظام بترك حقل المخزن فارغاً. 

 تصنيف الفاتورة  

 يمكن ربط الفاتورة بتصنيف فاتورة محدد.

نيف الفاتورة قد تم اف فاتورة المردودات بحسب تصنيف الفاتورة المستخدم إذا كان تص يمكن أن تتغير أسعار أصن

 ضبطه بحيث يؤثر على قائمة أسعار المشتريات المستخدمة. 

 مالحظات  

 يمكن إدراج أي مالحظات يراها المستخدم مناسبة بهذا الحقل.

 التفاصيل 
"بناًء ا عن طريق المستخدم أو آلياً فور إدراج أحد المستندات بقائمة  ، إمالمردودةمن خالل جدول التفاصيل، يتم إدراج األصناف  

 . على"

مشتريات" مثالً، ثم يتم التعديل   ةفي العادة، تكون األصناف المدرجة بمستند المردودات، تم إدراجها عن طريق مستند علوي "فاتور

 بعد ذلك في بعض األصناف إذا لم يتم ارتجاع األصناف كلياً. 

 الحقل "الفاتورة". –ق تفاصيل المستند  أن يتم االرتجاع من عدة فواتير مشتريات، يتم إدراجهم عن طرييمكن أيضاً 
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 وهي كالتالي: تحتوي تفاصيل المستند على المعلومات التالية، 

 الكود  

 الصنف  

يفه مسبقاً  ن بكود واسم الصنف المدخل. يمكن أن يتم إدخال أي صنف شريطة أن يكون قد تم تعران خاصن الحقالاهذ

 بملف األصناف. 

 كمية الصنف )وحدة، قيمة(  

 ين الحقلين، يتم إدخال وحدة وكمية الصنف المقابل. من خالل هذ

 سعر الوحدة  

في العادة، يقوم النظام بإدراج سعر الصنف من المستند العلوي، ولكن يمكن التعديل به  سعر وحدة الصنف المقابل.  

، سعار المنطبقةالمستخدم بإدراج أحد األصناف يدوياً، يقوم النظام بتطبيق قائمة األبحسب الصالحية، كما أنه لو قام  

حيث يقوم النظام باستحضار السعر من هذه القائمة حيث قد يختلف السعر بحسب الكمية والمورد والتاريخ وغير ذلك. 

للمستخدم بإدخال أو تعديل السعر يدوياً شريطة  يسمح النظام    راجع الملف الخاص بقائمة أسعار المشتريات بهذا الكتاب.

 أن تكون له الصالحية بذلك.

 لسعر الكلي ا 

 سعر كمية الصنف المقابل وهو يساوي حاصل ضرب سعر الصنف في كمية هذا الصنف.

 1خصم  

 2خصم  

  .. 

 8خصم  

 لعلوي. ، وهي في العادة يتم استحضارها من المستند اخصومات على مستوى كل صنف 8يمكن إدراج حتى 

عدد الخصومات التي يمكن التعامل معها  سيظهر عدد من الخصومات بحسب إعدادات قاعدة البيانات حيث يتم تحديد 

 خالل قائمة اإلعدادات الخاصة بالشركة. راجع ملف "قائمة إعدادات" بالكتاب "األساسيات".  على مستوى كل صنف

 ضريبة مبيعات  

 2ضريبة مبيعات  

 1ضريبة  

 2ضريبة  

كل صنف،  يمكن   مستوى  أربع ضرائب على  حتى  خاصتانإدراج  و  ضريبتان  خ بالصنف  بقيمة   اصتانضريبتان 

   ، وهي في العادة يتم استحضارها من المستند العلوي.الفاتورة الكلية

 للتعرف على الضرائب بنظام نما، يمكنك مشاهدة الفيديوهات التالية:

mhI-https://youtu.be/Ca5zFsV 

https://youtu.be/HOJCJxd8iCo 

https://youtu.be/iPWZjyrol00 

https://youtu.be/0yFZBxaqoIw 
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/bbmVmkIl4Mshttps://youtu.be 

https://youtu.be/OtPPJRiM4hs 

 

ول الضرائب إال إذا كان توجيه الفاتورة المستخدم قد تم فيه تعليم الخيار "خاضع الحظ أن النظام لن يقوم بتفعيل حق

" بتوجيه فاتورة  يمكن تعديل الضريبة  تعليم الخيار "  للضريبة"، كما لن يسمح النظام بتعديل الضريبة إال إذا قد تم

 المشتريات المستخدم.

 ئب المطبقة. صافي قيمة كمية الصنف المقابل بعد حساب الخصومات والضرا 

 المخزن  

 الموقع 

عدة    منأكثر من مخزن أو    مناألصناف    صرفيسمح النظام بتحديد مخزن وموقع على مستوى كل سطر حيث يمكن  

  مردودات آلياً بناًء على فاتورة صرفعدة مخازن، ومن ثم سيقوم النظام عند إصدار سند من مخازن أو مواقع بأحد ال

 .المردوداتبعدد المخازن )أو المواقع( المذكورة بفاتورة  صرفالمشتريات بإنشاء سندات 

مستوى كل صنف مثل   المشتريات علىمردودات  الحظ أنه هناك العديد من الحقول التي يمكن التعامل معها بفاتورة  

واألبعاد   واللون واإلصدار والصندوق  المسلسل  وتاريخ اإلنتاج   والتشكيلةالشحنة والمقاس  والرقم    والصالحية 

وكيفية  ذلك.   وغير  الحقول  هذه  على  بالكتاب    للتعرف  بها  الخاصة  بالمفاهيم  الحقول  هذه  راجع  معها،  التعامل 

 "المخزون". 

 

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://youtu.be/bbmVmkIl4Ms
https://youtu.be/OtPPJRiM4hs


 

               namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 90 

 

 إجماليات األصناف 
 المعلومات، وهي كالتالي: ذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات األصناف باإلضافة إلمكانية إدخال بعض من خالل ه

 اإلجمالي  

 قبل تطبيق الخصومات والضرائب المطبقة على كل صنف.  المردوداتمجموع قيم األصناف المدرجة ب

 1صافي بعد خصم  

على مستوى جميع األصناف المسردة بالفاتورة )قيمة    1م  الفاتورة مطروحاً منه مجموع خصمردودات  صافي قيمة  

 على مستوى جميع األصناف(. 1مجموع القيم الموجودة في الحقل خصم  –الحقل السابق "اإلجمالي" 

 2صافي بعد خصم  

 3صافي بعد خصم  

 4صافي بعد خصم  

 5صافي بعد خصم  

 6صافي بعد خصم  

 7صافي بعد خصم  

 8صافي بعد خصم  

أي من   خصومات على مستوى كل صنف بالفاتورة، ومن ثم سيقوم النظام حال تطبيق  8تطبيق حتى  يسمح النظام ب

 هذه الخصومات بإظهار صافي قيمة الفاتورة   بعد طرح هذه الخصومات، بنفس فكرة الحقل السابق، فمثالً 

+ خصم  1)خصم  –= )إجمالي قيمة الفاتورة بدون خصومات األصناف أو ضرائب األصناف  2الصافي بعد خصم 

2  .)) 

 التخفيض  

 الفاتورة، وليس على أحد أصنافها فقط. من خالل هذا الحقل، يمكن تطبيق تخفيض على كل 

 1ضريبة الفاتورة  

 2ضريبة الفاتورة  

 المشتريات. فاتورةمردودات  من خالل هذين الحقلين، يقوم النظام بعرض الضرائب المطبقة على إجمالي

با  بالتعديل  النظام  فاتورةيسمح  بتوجيه  الضريبة"  تعديل  "يمكن  الخيار  تعليم  بشرط  المطبقة    وداتمرد  لضرائب 

 المشتريات المستخدم.

 المدفوع نقداً  

 إجمالي المدفوع  

 المتبقي 

 النقدية المدفوعة  

 النقدية المتبقية  

 العملة، حقل ملحق بها  
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 .للتعرف على تفاصيل هذه الحقول، راجع ما يناظرها بفاتورة المشتريات

 اليات األصناف إجم
، المشتريات فاتورة مردودات م، يقوم النظام بعرض بعض إجمالياتجميع حقول هذا القسم غير متاحة للمستخدم. من خالل هذا القس

 وهي كالتالي: 

 إجمالي الخصم  

 2إجمالي خصم  

توى كل  ، وذلك على مس2وخصم    1من خالل هذين الحقلين، يقوم النظام بعرض مجموع الخصومات الخاصة بخصم  

 األصناف المدرجة بالفاتورة.

، 2، خصم  1)خصم  أي من الخصومات األخرى على األصناف مثل    عند ضبط إعدادات النظام بحيث يتم تطبيق

 ، سيقوم النظام من خالل هذا القسم أيضاً بعرض اإلجماليات الخاصة بهذه الخصومات.(8...خصم 

 1إجمالي ضريبة مبيعات  

 2إجمالي ضريبة مبيعات  

 1جمالي ضريبة الفاتورة إ 

 2إجمالي ضريبة الفاتورة  

الحقول، يقوم النظام بعرض اإلجماليات الخاصة بأي من الضرائب األربعة المطبقة باألصناف )ضريبة من خالل هذه  

 (.2، ضريبة الفاتورة 1( والفاتورة )ضريبة الفاتورة 2، ضريبة مبيعات 1مبيعات 
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 لمستندات المرتبطة صفحة ا  –نافذة فاتورة المشتريات 
المشتريات، كما سنرى. تحتوي  مردودات  من خالل هذه الصفحة، يتم االطالع والتعامل مع المستندات المرتبطة الخاصة بفاتورة  

 هذه النافذة على البيانات التالية: 

 المعلومات األساسية
، والتي تم إدراجها سابقاً من المشتريات  مردودات  ةالبيانات األساسية الخاصة بفاتور  بعض  من خالل هذا القسم، يتم االطالع على

  لمردوداتخالل النافذة الرئيسية. للتعرف على أي من حقول هذا القسم، راجع هذه الحقول بقسم المعلومات األساسية بالنافذة الرئيسية  

 المشتريات.

 السندات المخزنية
 المشتريات الحالية كالتالي:  وداتمرد لمرتبطة بفاتورةا الصرفمن خالل هذا القسم يتم االطالع والتعامل مع مستندات 

  ألصناف   صرفالحالية قد تم ضبط التوجيه الخاص بها بحيث تقوم بإصدار سندات  المشتريات فاتورةمردودات إذا كانت

 الناتجة عن هذه السندات بهذا الجدول. النظامية الصرفآلياً، يقوم النظام بإظهار سندات  المردودات فاتورة

 يدوياً بعد إصدار   الصرفقد تم ضبط التوجيه الخاص بها بحيث يتم إصدار سندات  مردودات فاتورة المشتريات  ذا كانت إ

بالجدول "السندات   –والتي قام المستخدم يدوياً بإصدارها    –المشتريات، سيقوم النظام بعرض هذه السندات    مردودات  فاتورة

 لمخزنية".ا

   يمكن استحضار هذه السندات )لنفس المورد المذكور بفاتورة المشتريات( صدار الفاتورةقبل إ  صرفإذا تم إصدار سندات ،

 المشتريات. مردودات المشتريات الحالية وذلك إلدراج األصناف الخاصة بها بفاتورة مردودات بفاتورة 

 يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية:

 المستند  

مردودات  بناًء على فاتورة    تم إصداره الحقاً   المشتريات أو   مردودات   رةالذي تم إصداره فور إصدار فاتو  الصرفند  س

 المشتريات أو الذي تم استحضاره من خالل الزر "تجميع".

 رقم المستند اليدوي  
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 المقابل على نفس السطر. الصرفهذا الحقل خاص بالرقم اليدوي لمستند 

 التاريخ الفعلي  

 المقابل. رفالصسند  تاريخ الفعلي الذي تم فيه إصدارال

 أزرار النافذة 
 المشتريات.مردودات المرتبطة بفاتورة  الصرفمن خالل أزرار النافذة، يتم التعامل مع سندات 

 تجميع  

المشتريات. يقوم النظام عند استخدام هذا مردودات  بفاتورة    الصرفمن خالل هذا الزر، يقوم النظام بتجميع سندات  

 التي تم إصدارها بفترة محددة كالتالي: الصرفحضار سندات الزر بفتح نافذة تجميع لكي يتم است

 

إلى تاريخ " واستخدام الزر "موافق" باستحضار   يقوم النظام فور إدراج الفترة المرغوبة بالحقلين "من تاريخ"، "

 التي تتوفر فيها الشروط التالية: الصرفسندات 

  المشتريات بالحقل "مورد" دودات مرتكون هذه السندات مرتبطة بنفس المورد المدرج بفاتورة 

 " ،"إلى تاريخ " بنافذة التجميع. نكون مصدرة بالفترة البينية بين التاريخين "من تاريخ 

 سابقة. مردودات مشتريات )أو مبيعات(  يكون قد تم تجميعها سابقاً بفاتورة  أال 

 تطبيق  

المستحضرة في نافذة التفاصيل بالنافذة   لصرفاعند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بإدراج األصناف الخاصة بسندات  

 الرئيسية. ومن ثم يتم تسعيرها بالنافذة الرئيسية.
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   المشترياتبنظام بعض الفيديوهات المتعلقة 
 . المشترياتبالجدول التالي بعض الفيديوهات التي قامت شركة نما سوفت بإنتاجها لشرح وتسويق نظام 

 الرابط  الفيديو 

 https://youtu.be/qn8twP-Itp4 ملفات المشتريات 

 https://youtu.be/6gHivTdo88A الخصومات سندات المشتريات تعديل 

 https://youtu.be/zvQ7Ad8Mmok موديول المشتريات 

 مشتريات ثم التوريد  

 توريد ثم مشتريات  

 المشتريات التوريد آلياً فور 

https://youtu.be/8u3g4qe1ibs 

 https://youtu.be/fTCcz_dklyU كيفية تعريف خصومات خاصة بالموردين 

الخاصة   الخصومات  حساب  بفواتير إعادة  بالموردين 

 .المشتريات، بأثر رجعي

https://youtu.be/vHBWD5szKfc 
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