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 مقدمة 
باإلضافة إلى كل من   المبيعاتحيث يعتبر موديول  التفاصيل    من  اً ضخم  اً يتضمن كم  المبيعاتخاصاً ب تقدم شركة نماسوفت نظام  

الغرض الرئيسي هي    المبيعات( فSupply Chainمن األعمدة الرئيسية لنظام إدارة التوزيع )  المشترياتموديول  موديول المخزون و 

وقوائم أسعار    العمالء وفئات    العمالء مثل ملف    بيععملية الالملفات الرئيسية المتعلقة ب  المبيعات ول  ن مودي. يتضمألي منشأة تجارية

 .وغير ذلك  المبيعاتومردوداتها وعروض وأوامر  المبيعاتمثل فواتير  المبيعاتباإلضافة إلى مستندات  وغير ذلك. المبيعات

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

 .المبيعاتنظام 

 والتي تم شرحها أيضاً بكتاب المخزون بملف اإلعدادات الخاص بإدارة التوزيع، توجد  المبيعاتكثيراً من اإلعدادات الخاصة ب

 الكتاب إلى أقسام رئيسية وهي كالتالي:  ينقسم هذا

 المبيعاتنظام التعامل مع للتعرف على بعض المفاهيم التي ينبغي اإلحاطة بها قبل التعرف على كيفية  ة: أساسي مفاهيم. 

  المبيعات نظامومستندات نوافذ وإجراءات لبالشرح من خالل هذا الجزء، يتم التعرض  :المبيعات نوافذ وإجراءات نظام. 

   بعض أنظمة ح  رلش  ا ات التي تم تسجيلهمستند إلدراج الفيديوهتم تخصيص جدول بذيل ال  : المبيعات إجراءات  شروحات

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

 بيع عناصر ال 
ن تكون هذه األصناف قد تم أحيث يجب    بيعمستندات التعريفها بملف الصنف الرئيسي هي التي يمكن إدراجها باألصناف التي تم  

كما يمكن ضبط أحد خيارات النظام بحيث ال يقبل النظام ببيع أي صنف إال إذا تم تحديده على أنه    تعريفها بملف الصنف الرئيسي.

 لمخزون". ملف الصنف وكيفية تعريف األصناف، راجع ملف الصنف الرئيسي بالكتاب "ا للتعرف على  صنف يمكن بيعه.

 المبيعات مستندات 
  بيع وأوامر ال  ومردوداتها   المبيعاتالرئيسية والمتمثلة في فواتير    المبيعاتوهي مستندات    المبيعاتيدعم النظام عدة مستندات خاصة ب

 . وغير ذلك بيعوطلبات ال المبيعاتل وعروض باإلضافة لبعض المستندات التنظيمية األخرى مث

 بيع ل التأثير المحاسبي لسندات ا
أو بأي من سندات النظام. حيث يتم    المبيعاتيعتمد نظام نما أسلوباً موحداً في كيفية تعريف التأثير المحاسبي سواًء الخاص بسندات  

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

حقل "توجيه المستند". بال المبيعاتيتم إدراج أحد توجيهات المستندات الخاصة بفاتورة  ت،المبيعا ه المحاسبي الخاص بفاتورة التوجي

يتم تحديد طرفي الفاتورة  ،ومن ثم يتم تنفيذ التأثير المحاسبي الخاص بهذه الفاتورة بما تم تعريفه بهذا التوجيه. من خالل هذا التوجيه

 – تورة أو بأي من ضرائب الفا  –حتى ثمانية خصومات  –مات الفاتورة سواء بصافي قيمة الفاتورة أو بأي من خصو الدائن والمدين

لها    المبيعاتوبذلك فإن التأثير المحاسبي بكل تفاصيله متضمن بالتوجيه المستخدم بالمستند. بعض سندات    –حتى أربعة ضرائب  

والبعض اآلخر ليس له أي تأثير محاسبي، بل هو مستند تنظيمي يدخل فقط  المبيعات ومردودات المبيعاتتأثير محاسبي مثل فاتورة 

  مبيعاتأو طلب عرض أسعار    المبيعاتتم في النهاية إصدار مستند ذو تأثير محاسبي. مثل مستند عرض أسعار  لي  المبيعاتفي دورة  

 .، وغير ذلكاتبيعاستبدال مأو طلب 

 بيع التأثير المخزني لسندات ال
إلدارات، القطاعات  في كمية األصناف الموجودة سواء بالمخازن، المواقع، ا  بطريقة غير مباشرة  المبيعاتتير ومرتجعات  فوا  تؤثر

أو سند    المبيعاتورة  الناتج عن فات  الصرفبإصدار مستند مخزني كسند    بيعوغير ذلك، حيث يمكن ضبط النظام بحيث يقوم سند ال

 .المبيعاتيدوياً بفواتير المخزون ، كما يمكن أيضاً ربط مستندات عاتالمبيالناتج عن مردودات  التوريد

 بيع توقيت تأثير سندات ال
والمخزني   –مثل باقي سندات النظام تؤثر على النظام بمجرد التخزين مباشرة، حيث يقوم النظام بالتأثير المحاسبي  المبيعاتسندات 

ير المطلوب محاسبياً ومخزنياً، فال يتطلب ام عملية أخرى غير التخزين لتنفيذ التأث بمجرد تخزين المستند حيث ال ينتظر النظ   –أحياناً  

المرغوب، وإنما بمجرد الحفظ، ولذلك يدعم النظام حفظ المستند كمسودة أوالً باإلضافة لنظام عملية ترحيل مثالً للتأثير العمل على ا

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

 بيع خيارات عمليات ال 
، ومن ثم يدعم النظام العديد من الخيارات المختلفة  بيعكما تتنوع أساليب الشركات في معالجة عمليات ال  بيعنوع طرق وأساليب التت

والبعض اآلخر يفرض ضريبتان. يسمح   بيعبة واحدة على أصناف ال لمراعاة جميع هذه األساليب، فبعض المنشئات تفرض ضري

لفاتورة. كمثال آخر تفرض بعض األنظمة متابعة كميات المستند العلوي )عرض األسعار مثالً( النظام بتطبيق حتى أربعة ضرائب با
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ام العديد من الخيارات المختلفة لتوجيه والبعض اآلخر يتعامل مع المستند العلوي كنموذج فقط، وهكذا. يوفر النظ  المبيعاتبفاتورة  

 هذه الخيارات تتواجد في المنشأة. أغلب بحيث تتناسب مع طريقة عمل  بيععملية ال

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

 أو أي من مستندات النظام. بيعكم في طريقة عمل المستندات، سواًء مستندات الالخيارات التي يمكن من خاللها التح 

 :بعض خيارات إدارة التوزيع    خيارات إدارة التوزيع(Supply Chain)  والتي ينسحب تأثيرها على بيعات المتعلقة بعملي ،

مستندات وليست   أو عدة  مثل "مستند محدد  محدد  بتوجيه  بتعديل سندات  مرتبطة  بعد ربطها   الصرفو  التوريدالسماح 

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

 " بالكتاب المخزون.التكاليف/الوحدة الثانية/المحددات

تضمن إلى حد كبير الخيارات الموجودة  جودة بتوجيه فاتورة المبيعات، وهذه الخيارات تسنقوم بشرح جميع الخيارات تقريباً المو

والتي ال توجد في المستندات  مبيعات األخرى كأمر البيع مثالً، وسنقف بالشرح عند الخيارات الخاصة بكل مستند على حدة  بسندات ال

 وسند االستبدال.مثل مردودات المبيعات  األخرى

 العمل إدارة سير 
أو بأي من مستندات النظام، فمثالً يمكن إلزام   بيعماح بالحيد عنها سواء بسندات اليسمح النظام بتعريف دورة عمل محددة وعدم الس

 بيع محددة كإصدار عرض أسعار    بيعمباشرة بدون مستندات سابقة، أو يمكن تعريف طريقة    المبيعاتالمستخدمين بإصدار فاتورة  

. وإلزام المستخدمين بتتبع هذه  المبيعاتة بفاتورة  خاصال  الصرف، ثم بعد ذلك إصدار سندات  مبيعاتر فاتورة  ثم إصدا  بيعثم أمر  

تخزين  الموافقة أوالً على المستند قبل  بطلب    المستخدمالدورة أو بجزء منها، كما يسمح النظام عن طريق نظام الموافقات بإلزام  

 المحاسبي والمخزني واإلحصائي الخاص بالمستند.المستند بشكل فعلي ومن ثم تنفيذ التأثير 

مستخدم أو لبعض  لام الموافقات يدعم أيضاً النظام خمسة مستويات للمراجعة قبل إتمام المستند، وأيضاً إصدار تنبيهات  ب نظبجان

محددة   إجراءات  باتخاذ  مثالً    –المستخدمين  والمراجعة  ال  –كالموافقة  عملية  سير  أبيعأثناء  ناحية  من  نظام  .  خالل  ومن  خرى 

سواء الصالحيات على مستوى المستند ككل أو على مستوى    بيعصالحية كل مستخدم بمستندات ال  الصالحيات يمكن التحكم في تحديد

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

 .  ذلك، راجع هذه المفاهيم بالكتاب الملفات األساسية والصالحيات وغير

 المبيعات دورة 
هذه الدورات هي    .المبيعاتأصناف    صرفوالتي تتنوع بحسب الرغبة في توقيت    المختلفة  المبيعاتيوفر نما ثالثة أنواع من دورات  

 كالتالي: 

 بناًء عليها. المبيعات فاتورةالمخازن ثم إصدار من األصناف أوالً  صرف 

  المبيعاتفاتورة على بناًء  صرفعن طريق إصدار سندات  ةباعالماألصناف  صرفأوالً، ثم  المبيعاتإصدار فاتورة. 

  المبيعاتفور إصدار فاتورة آلياً  الصرفإصدار سندات ضبط النظام بحيث يتم. 

 المبيعات دورة مردودات 
.  المردوداتأصناف   توريدالمختلفة والتي تتنوع بحسب الرغبة في توقيت    مبيعاتاليوفر نما أيضاً ثالثة أنواع من دورات مردودات  

 هذه الدورات هي كالتالي: 

 بناًء عليها. المبيعاتالمخازن ثم إصدار فاتورة مردودات  إلىأوالً المرتجعة األصناف  توريد 
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   ى فاتورة  لبناًء ع  توريداألصناف المردودة عن طريق إصدار سندات    توريدأوالً، ثم    المبيعاتإصدار فاتورة مردودات

 . المبيعاتمردودات 

 المبيعاتفور إصدار فاتورة مردودات  آلياً  التوريدإصدار سندات بحيث يتم  ضبط النظام . 

 العمالء 
المعلومات االساسية كاالسم   مثل  بالعميل. يحتوي هذا الملف على جميع المعلومات الخاصة  عميليوفر نظام نما ملف تفصيلي لكل  

وشروط التعاقد، كما يمكن تعريف عدة حسابات   .كمان وغير ذلوحدود االئت  العمالءومعلومات االتصال متضمنة عناوين    العميلوفئة  

ستندات  بإرفاق أي عدد من الم عميل. يسمح النظام أيضاً من خالل سجل العلى أنه ذمة مستقلة عميلحيث يتم التعامل مع ال عميللكل 

 لتدوين أي عدد من المالحظات. باإلضافةكصور االتفاقيات 

 عمالء التأثير المحاسبي لل
الرئيسي"،   عمالءمثل "حساب ال  عميلكذمة مستقلة حيث يمكن تعريف أي عدد من الحسابات الخاصة بال  عميللنظام مع المل ايتعا 

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

 أكثر من سنة.  وعلى بأي من فترات السنة المالية  عميلبات البإصدار كشف حساب ألي من حسا  يسمح

 عمالء فئات ال
تحديد بعض القيم   ا  ي يمكن من خاللهت والبعدة فئات  ومن ثم يمكن تصنيف العميل  النظام،    عمالءة بخاص  اتملفستة  يوفر نظام نما  

بال الفئاتالمنتمين    عمالءاالفتراضية الخاصة  ال  . يمكن االستفادةألي من هذه  في عمليات البحث والفرز وإطالق    عمالءمن فئات 

 التقارير الخاصة بفئات محددة.

 التصويت على األصناف 
بالتصويت على بعض األصناف للتحكم   الموظفينيوفر نظام نماسوفت آلية خاصة بالتصويت على األصناف بحيث يقوم أي عدد من  

التكلفة  خصائص هذه األصنافبعض  في   الطلب ف بالمخزن وأقصى كمية وحد  القياسية وأقل كمية ألي صن  كأن يتم التحكم في 

لك على مستوى أي من محددات الشركة المختلفة مثل القسم، واإلدارة، وغير ذلك به إلى غير ذلك من خصائص الصنف، وذ  الخاص

 ب أي من هذه المحددات. وأي من المخازن والمواقع والرفوف بحيث يمكن أن تتغير هذه الخصائص بحس

المطلوبة  والقيام بالتأثير على الخصائص يمكن لكل مصوت من المصوتين إصدار مستند تصويت لتعديل بعض خصائص الصنف،

 بالصنف عند وجود الصالحية لهذا المستخدم.

 خصومات األصناف 
، يمكن تحديد عدد  . من خالل إعدادات النظامالمبيعاتكل صنف من أصناف سندات    خصومات علىحتى ثمانية  يسمح النظام بتطبيق  

 حية إدراج خصم أو أكثر على كل صنف. . يمكن للمستخدمين ذوي الصالالنظامت التي سيتم السماح بتطبيقها على مستندات  الخصوما 

 السياسة الضريبية 
تورة يدعم النظام تقريباً أي نظام ضرائب يتم تطبيقه في الدول العربية، حيث يمكن تطبيق حتى أربع ضرائب على مستوى كل فا 

اإلعدادات   كماً هائالً من   مبيعات، حيث يمكن تطبيق ضريبتين على مستوى الصنف وضريبتين على مستوى الفاتورة، كما يدعم النظام

. للتعرف أكثر على سياسات الضرائب بنظام نما، راجع الفيديوهات الخاصة بالضرائب يجة المطلوبةت الخاصة بالضرائب للوصول للن

 يل الكتاب.بجدول الفيديوهات بذ
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 قوائم أسعار المبيعات 
. من خالل قوائم أسعار المبيعات يمكن  قوائم تسعير مخصصة بذلكيسمح النظام بتحديد أسعار خاصة ببيع األصناف، وذلك من خالل  

، التاريخ،  تعريف عدد ال نهائي من قوائم األسعار والتي يمكن أن تتضمن نفس األصناف لتختلف األسعار باختالف العميل، المستخدم

ف والذي يظهر آلياً بمستندات المبيعات. األولوية، محددات األسعار، الكمية، وغير ذلك من المحددات التي تؤثر في سعر بيع الصن

هذه القوائم ليست ملزمة فيمكن االستغناء عنها، ولكن ينبغي للمستخدم إلدخال أسعار بيع األصناف بنفسه بمستندات المبيعات أن تكون 

 صالحية بذلك. له ال

ي يتم من خاللها تحديد أسعار األصناف طبقاً يمكن استخدام قوائم أسعار المبيعات في تسجيل االتفاقيات التجارية مع العميل، والت

 لشروط محددة. 

 عروض األسعار 
من األصناف مع  يدعم نما نظاماً لدعم عروض األسعار والمتمثلة في تعريف خصومات لبعض األصناف أو ألقسام أو لفئات محددة

 ددة أو غير ذلك من الشروط.  توفير آلية لوضع شروط لتطبيق هذه الخصوم كربطها بأحد العمالء أو بفترة زمنية مح 

 عروض الفاتورة 
يوفر النظام أيضاً تطبيق عروض على مستوى الفاتورة ككل سواًء عند بلوغ الفاتورة قيمة محددة أو صرف أصناف مجانية على  

 . أو على عدد أصناف الفاتورة مع دعم كماً كبيراً من الشروط والمميزات مع كل نوع من أنواع العروض قيمة الفاتورة

 وقوائم األسعار   أولويات العروض
يسمح النظام بتحديد أولويات للعروض سواًء عروض األسعار أو تلك العروض الخاصة بالفاتورة. بحيث إذا انطبقت شروط عدة  

قيمة الفاتورة، يقوم النظام بتطبيق العرض ذو األولوية األعلى ثم تطبيق العرض ذو األولوية    فس عروض على نفس الصنف أو ن

األقل. كذلك يسمح النظام بتحديد أولويات لقوائم األسعار بحيث إذا انطبقت أسعار أكثر من قائمة تسعير على نفس الصنف، يتم تطبيق  

 السعر ذو األولوية األعلى.

 ائم األسعار قوقواعد تطبيق العروض و
. يتم تعريف هذه القاعدة بنافذة إعداد قاعدة مستخدمين ليتم من خاللها تطبيق عرض البيع الحقاً بناًء على هذه القاعدةيسمح النظام ب

 . حيث يتم فيها تحديد أقسام موظفين أو فئات موظفين أو غير ذلك ليتم استدعاء هؤالء الموظفين الحقاً بنافذة العروض.خاصة بذلك

ياسة تطبيق العروض س  
المقصود بسياسة تطبيق العرض بنظام نما هو هل سيتم تطبيق العرض مرة واحدة أم بالمضاعفات، فمثالً إذا كان عرض الفاتورة 

جنيه( فسوف يتم تطبيق العرض بحسب السياسة    1000( من أحد األصناف المجانية عندما تكون قيمة الفاتورة )2هو إدراج كمية )

 الي: لتالمطبقة كا 

 1000: أي أنه سوف يتم تطبيق نفس كمية األصناف المجانية مهما كانت قيمة الفاتورة طالما أنها بلغت قيمة )مرة واحدة  

 جنيه(.

  في هذه    –: أي أنه سيتم مضاعفة كمية األصناف المضاعفة مع مضاعفة قيمة الفاتورة فإذا ما كانت قيمة الفاتورة  مضاعفات

( من الصنف المجاني، كذلك  2×    2(، فسوف يقوم النظام بإدراج كمية تساوي )3000قل من  وأجنيه )  2000هي    –الحالة  

( من الصنف 3×  2، فسوف يقوم النظام بإدراج كمية تساوي ) (4000جنيه )وأقل من  3000إذا كانت قيمة الفاتورة هي 

 المجاني، وهكذا. 
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 قسائم الخصومات 
والتي يتم إصدارها للعميل يدوياً أو آلياً نتيجة عروض المبيعات وذلك   –أو الكوبونات    –يدعم نما نظاماً خاصاً بقسائم الخصومات  

يمكن إصدار قسائم الخصومات يدوياً من خالل   المبيعات الحقاً.هذا الكوبون في سداد فواتير  قيمة  ليقوم العميل بعد ذلك باستخدام  

لعميل المستهدف، أو يمكن أن تكون نتيجة ألحد عروض المبيعات بغرض نافذة قسيمة الخصومات نافذها ومن ثم إعطاء هذه القسيمة ل

 فاتورة مبيعات بقيمة معينة. تحفيزي إذا قام العميل بشراء 

 نماذج الدفعات 
بحيث يتم سداد إجمالي قيمة الفاتورة  على دفعات منتظمة بتواريخ محددة أو غير منتظمة    المبيعاتفي بعض األحيان، يتم سداد فاتورة  

ليقوم النظام بتقسيم إجمالي قيمة  المبيعاتريخ محددة. يدعم نما آلية محددة لتعريف نماذج دفعات بحيث يتم استحضارها بسندات بتوا

فمثالً يمكن  .  في كل مرة بشكل يدوي  نفسه  بيعالفاتورة على القيم )أو النسب( المحددة بنموذج الدفعات بدالً من تعريف األقساط بسند ال

  األمر الذي يسهل على المستخدم، شهرين.. وهكذادفعات تم تعريفها على أنها شهرية وأخرى أسبوعية وأخرى كل  استحضار نماذج 

نفس هذا األمر يمكن تطبيقه مع فواتير مردودات المبيعات والتي يتم من خاللها تقسيط المبلغ   إدخال بيانات األقساط ويجنبه األخطاء.

 . المرتجع للعميل بعد ارتجاع الفاتورة

 تحديد كميات محددة للعميل 
في بعض األحيان، يكون المطلوب هو السماح ببيع كمية محددة من أحد األصناف لكل عميل وذلك ألي سبب مثل قلة هذا الصنف أو 

وجود بعض القوانين التي تحد من بيع هذا الصنف، على سبيل المثال أدوية الجدول بالصيدليات تكون عليها رقابة بحيث ال يأخذ 

" بأن يتم السماح ببيع تحديد كميات الصنف للعميللمريض جرعة أكثر من المسموحة له طبياً. لذلك يوفر نظام نما من خالل نافذة " ا

 كمية محددة للصنف خالل فترة محددة وذلك على مستوى كل صنف وكل عميل على حدة.

 بيع األصناف بعمليات ال حجز
عدم السماح    بيع. يعني حجز األصناف بسندات الالمشترياتالمبيعات أو على مستوى  يدعم النظام حجز األصناف سواء على مستوى  

التصرف على أساس ذلك. فمثالً، إذا  هذه األصناف مادامت هذه األصناف محجوزة إلى أن يتم فك الحجز ثم السماح ب  بالتصرف في

كميات األصناف الموجودة فسوف يعتبر النظام    يقوم بحجز األصناف،  بحيث  – وجيه الخاص به  عن طريق الت  –   بيعتم ضبط أمر ال

 طرح هذه الكميات من الكميات المتاحة للبيع.ب –حسب اإلعدادات  –أن يقوم النظام ، ومن ثم يمكن كميات محجوزة بيعبأمر ال

 المبيعات توجيهات سندات 
 بيع الفي الكثير من الخيارات المتعلقة بعملية  التحكم في التأثير المحاسبي، يمكن التحكم، بجانب بيعمن خالل توجيه أي من سندات ال

تقريباً جميع خيارات سندات  الصادرة أو.. الخ.    الصرفأو إدراج مستند علوي أو التحكم في سندات    عميلكإلزام المستخدم بإدراج  

، راجع  المبيعاتمستندات . لذلك للتعرف على أي من الخيارات الخاصة بتوجيه أي من المبيعاتفاتورة  ، توجد متضمنة بتوجيهبيعال

، للتعرف على مفهوم الخيار ومن ثم التعرف على الهدف منه  "اإلعداداتصفحة    –  المبيعاتتوجيه فاتورة  في الباب "  الخيارهذا  

 ، إن أمكن. بيعوالتحكم في إمكانية تطبيقه بأي من مستندات ال
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 لمبيعات اسندات 
وتدعم إدارة سير   بيعتساعد في تنظيم عملية التي  وال  المبيعاتيوفر نظام نما العديد من مستندات  

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

ال لعملية  المطلوب  والمحاسبي  المخزني  التبيعالتأثير  المبيعات  مستندات  هي .  نما  نظام  يدعمها    ي 

 كالتالي: 

   اليتم من  والتي    :المبيعات فاتورة التوجيه  اص بها تعريف ما إذا كان سيتم من خخالل 

سندات   إصدار  المحاسبي    المباعةصناف  لأل  صرفخاللها  التأثير  تحديد  أيضاً  يتم  كما 

بكل   الخاص  المحاسبي  التأثير  وأيضاً  البضاعة  بقيمة  والخاص  والمدين  من الدائن 

 الخصومات والضرائب وغير ذلك.

   ا  :المبيعات مردودات يمكذلك  الخاص  لحال  والمخزني  المحاسبي  التأثير  تعريف  كن 

حيث يمكن تعريف إصدار سندات من خالل توجيه فاتورة المردودات    المبيعاتبمردودات  

سبية وأيضاً يتم من خاللها تحديد التأثيرات المحا   المبيعاتأصناف خاصة بمرتجعات    توريد

 .بقيمة المردودات والضرائب والخصومات وغير ذلك الخاصة

 محاسبي بحسبأو كمستند له تأثير    المبيعاتكمستند تنظيمي كخطوة سابقة لفاتورة    بيع يمكن استخدام أمر ال  :بيعأوامر ال  

 طبيعة العمل. 

  المباعة عن طريق فاتورة مبيعات بأصناف أخرى دال أي من األصناف  استبيمكن    ،المستند  امن خالل هذ:  استبدال مبيعات

 .ف المستبدلة، وسندات صرف لألصناف المباعةوإصدار سندات توريد لألصنا 

  بعض المعلومات الخاصة بعدة عمالء دفعة واحدة مثل مندوب  هذا المستند خاص بتحديث    :مستند تحديث مندوب المبيعات

 البيع والمسئول عن البيع. 

 تالي: جموعة من المستندات التنظيمية والتي تفيد في متابعة سير العمل وهي كالأيضاً يدعم النظام م

   من دون أن يكون له أي تأثير محاسبي. المبيعاتكمستند تنظيمي كخطوة سابقة لفاتورة  بيعيمكن استخدام أمر ال : بيعأمر ، 

  بناًء عليها. المبيعاتومن ثم يمكن إصدار فاتورة مردودات  المبيعاتكخطوة سابقة لفاتورة مردودات  : بيعطلب مردودات 

   بيع أو فاتورة  بيعلعرض األسعار والتي يمكن إصدار سند أمر  عميلي يتم إصداره للوهو مستند تنظيم  :بيععرض أسعار 

 بناًء عليه.

  بيعمستند عرض أسعار دار قبل إصكخطوة سابقة ويستخدم  :بيعطلب عرض أسعار .  
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 الرئيسيةصفحة ال  –  عميلالنافذة  
 : األخرى وبعض الخيارات الحالي باإلضافة للتأثير المحاسبي عميلاألساسية الخاصة بالالبيانات يتم تعريف  ،الصفحةخالل هذه  من

 المعلومات األساسية
 وهي كالتالي  عميل بالمن خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات األساسية الخاصة 

 الكود  

 الكود اإلنجليزي  

لفات النظام بحيث يمكن إدراج أي منهما بمستندات وم  عميلبتعريف كودين مميزين على مستوى كل  يسمح النظام  

 الحالي. عميلللتعبير عن ال

 المجموعة  

معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات الفرز والبحث    عمالءمنتمي لمجموعة    عميليسمح النظام بأن يكون كل  

وأيضاً   –   عمالءبالتكويد اآللي ألكواد الوإصدار التقارير باإلضافة إال أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام  

 . عمالءبمجرد إدراج أحد مجموعات ال عميلال واسم  بحيث يقوم النظام بإدراج كود – سمية آلية مكن تعريف تي

 االسم العربي  

 اإلنجليزي االسم  

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

 بالتقارير بحسب لغة الواجهة الحالية.  عميلظهر اسم ال، ومن ثم سياإلنجليزية

 األهمية 

 ، يمكن استخدامه الحقاً بأي غرض مناسب لذلك. عميلر عن أهمية المن خالل هذا الحقل يمكن إدراج رقم يعب
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 عميل فئة ال 

 ".عمالءالالحالي، وهي أحد الفئات التي تم تعريفها بملف "فئات  عميليمكن إدراج فئة محددة ينتمي إليها ال

 1 فئة العميل 

 2 فئة العميل 

 3 فئة العميل 

 4 فئة العميل 

 5 فئة العميل 

 تصنيف العميل  

  .باإلضافة لتحديد أحد التصنيفات التي تم تعريفها للعمالء  للعميلأخرى  يمكن تحديد أكثر من فئة    الحقول،من خالل هذه  

 ات البحث والفرز وإطالق التقارير.جميع هذه الحقول هي حقول تنظيمية قد تكون مفيدة جداً في عملي

 مالحظات  

 سبة. أي مالحظات نصية خاصة بالعميل يراها المستخدم منا 

 الوحدة االفتراضية  

يسمح النظام بتحديد "وحدة افتراضية" للعميل، بحيث إذا تم إدراج هذا العميل بأحد سندات المبيعات، يتم إدراج هذه  

خال الصنف. فيمكن مثالً تحديد "وحدة البيع" التي تم تحديدها للصنف على الوحدة مع األصناف كوحدة تلقائية فور إد

 ة للصنف المدرج. راجع قسم "الوحدة الرئيسية" بالملف "المخزون". أنها الوحدة التلقائي

 مرفق  

 خصية واالتفاقيات التجارية مثالً.شيمكن إدراج أي عدد من المرفقات الخاصة بالعميل بهذا العميل كالصورة ال

 فرصة  -ط بيع يخ 

"خدمة العمالء". راجع  تعريفها بنظام  من خالل هذه القائمة، يمكن ربط هذا العميل بأحد خيوط البيع أو الفرص التي تم  

 الكتاب "خدمة العمالء".

 مندوب المبيعات  

إدراج العميل يمكن تحديد مندوب مبيعات محدد للعميل بحيث يقوم النظام بإدراج هذا المندوب بفاتورة المبيعات بمجرد  

 بالفاتورة.

 المسئول عن العميل  

ألي غرض من األغراض كأن يكون أحد الموظفين هو القائم على طلبات هذا العميل    يمكن تحديد مسئول عن العميل 

 مثالً. 

 سياسة الضريبة  

ومن  ،  مبيعاتلابأحد سندات    عميلمن خالل هذا الحقل، يمكن إدراج أحد السياسات الضريبية، بحيث إذا تم إدراج هذا ال

 الضريبية على األصناف المندرجة بهذا السند.يقوم النظام بإدراج هذه السياسة ثم يمكن أن 
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 الحسابات 

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

"، وحساب "أوراق  01ل "حساب  ئيسي بالحقل "الحساب الرئيسي"، وحساب "أوراق الدفع" بالحق يمكن إدراج حساب العمالء الر

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

 استحضارها بسجل العميل. راجع حقائب الحسابات بالكتاب "الحسابات".

 فذة النا أزرار
 من خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات 

 قع لمخزن إنشاء مو 

 بأحد المخازن.  عميلمن خالل هذا الزر، يقوم النظام بفتح نافذة الموقع وذلك إلنشاء موقع مرتبط بهذا ال

 تحويل إلى مشتري  

 ف العميل الحالي كمشتري أو مشتري"، ومن ثم يمكن تعري  –عند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بفتح النافذة "مالك  

 كمالك.
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 معلومات االتصال  صفحة –  عميلنافذة ال

 

االتصال الخاصة به باإلضافة   ، وعناوين الشحن والدفع، وجهاتعميلبيانات االتصال الخاصة باليتم تعريف    ،خالل هذه الصفحة  من

 المختصة وغير ذلك. أنظر النافذة. ةكرقم السجل الضريبي والمأموري عميللمعلومات الضرائب المتعلقة بهذا ال

وذلك عن طريق تعليم الخيار   –إذا لم تكن قد أنشئت بعد    –الحظ أنه يمكن إنشاء جهة اتصال لكل سطر من سطور جهات االتصال  

 "إنشاء جهة اتصال لكل سطر".
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 جهات االتصال  –نافذة العميل  
الحالي. حيث يقوم النظام بعرض    بعرض جهات االتصال الخاصة بالعميل  رابط "جهات االتصال" بهذه النافذة، يقوم النظامخالل    من

 أنظر الصورة. ي.جميع جهات االتصال التي تم تعريفها بالملف "جهة اتصال" وتم ربطها بالعميل الحال 
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 حدود االئتمان  –نافذة العميل  
باآلجل، حيث يتم تحديد ما إذا كان هذا العميل سيتم  ل  هذه النافذة يمكن ضبط بعض اإلعدادات المتعلقة بالتعامل مع العميخالل    من

 السماح له بالبيع باألجل وما هو حد االئتمان الخاص به باإلضافة لبعض الخيارات األخرى. 

عدم السماح للعميل بالبيع باألجل مثالً من خالل هذه النافذة،   غير ملزمة للنظام فمجرد  –حتى اآلن    –الحظ أن جميع هذه الخيارات  

اعتماداً على خيارات هذه النافذة من خالل آلية "التحقق بناء    يمنع النظام من إصدار فواتير آجلة للعميل، وإنما يمكن عمل ذلكال

 . األخرى" التي يدعمها النظام، وبعض اإلعدادات Criteria based validation –على معايير 

 

 عميل السداد 

لي. كأن يكون عميل السداد هو ء ليقوم هو بالسداد نيابة عن العميل الحا يمكن تحديد عميل آخر تم تعريفه بملف العمال

 الفرع الرئيسي، وتم تعريفه كعميل مستقل مثالً. 

 الجهة األعلى )البديل المحاسبي(  

ي دراجها بالعميل. تحتول والتي يتم التأثير عليها بالحسابات عند إوهي الجهة التي ستقوم بالتعامل المالي بدالً عن العمي

 قيم التالية: هذه القائمة على ال

  جهة ذات صلة 

  عميل 

 مورد 

 موظف 

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

 والشاشات".
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 باالئتمان السماح   

األجل، ومن ثم يمكن ضبط إعدادات النظام تعليم هذا الخيار، فإن معنى ذلك أن العميل الحالي سيسمح له بالبيع بعند  

 ع باألجل لهذا العميل، وعدم السماح للعمالء الذين لم يتم تعليم هذا الخيار لديهم.بناًء على ذلك بالسماح بالبي

 السماح باالئتمان بدون حد أقصى  

 سيتم له السماح باألجل بدون حد أقصى لقيمة مديونية هذا العميل.أي أن هذا العميل 

 مان ائت أقصى 

"، يمكن تحديد حد  السماح باالئتمان بدون حد أقصىعند السماح للعميل باالئتمان ولكن بدون تعليم الحقل السابق "

 أقصى بحيث يتم ضبط النظام لكيال تتجاوز مديونية العميل هذا الحد. 

 مدة السداد 

 دة. التي يلتزم فيها العميل بالسداد قبل انتهاء هذه الم لسداد )باأليام(مدة ا

 تمان حدود االئ

 
يمكن تعريف الحد األقصى لالئتمان ومدد السداد بحيث تتغير مدة السداد بحسب الحد األقصى المسموح به، كما   من خالل هذا القسم، 

 يمكن منع إصدار الفواتير في كل حالة قبل السداد.

طريق آلية    ام بها عنمكن ضبط إعدادات النظام لاللتزغير ملزمة لنظام نما، وإنما ي  تذكر أن جميع إعدادات االئتمان بهذه النافذة

 التحقق بناًء على معايير وبعض اإلعدادات األخرى.
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 اإلحصائيات  –نافذة العميل  
راجع    االطالع على سندات التحديث التي تم إصدارها لكل من العميل والمندوب المذكور بهذا العميل.يمكن    ،خالل هذه النافذة  من

 سند تحديث بيانات عميل بالكتاب األساسيات.راجع أيضاً  تاب. وب مبيعات بهذا الكسند تحديث مند 
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 عمالء نافذة فئة 
 وغير ذلك. والتي قد تفيد في أغراض الفرز والتقارير عمالءمكن تعريف فئات للخالل هذه الصفحة ي من

 

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

 الوحدة االفتراضية  

الذين ينتمون لهذه الفئة. وهي أحد    عمالءمن خالل هذه القائمة يمكن تحديد وحدة افتراضية للهذا الحقل عن قائمة.  

 ية:الوحدات التالوالتعامل بها بسندات النظام وهي أحد  الوحدات التي يمكن تعريفها لكل صنف

 )الوحدة األساسية )األصغر 

 وحدة البيع 

 بيعوحدة ال 

  1وحدة التقارير 

  2وحدة التقارير 

 نوافذ فئات العمالء 
يوفر النظام خمسة ملفات أخرى لفئات العمالء والتي يمكن استخدامها كأدوات أخرى مساعدة في عمليات 

 الفرز والتصنيف. أنظر الصورة المقابلة.
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 عمالء   فنيتص نافذة  
 للعمالء والتي قد تفيد في أغراض الفرز والتقارير وغير ذلك. تصنيفاتخالل هذه الصفحة يمكن تعريف  من
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 بند بيع قياسي نافذة  
أي أنه يمكن    .بنود قياسية والتي يمكن استخدامها كبنود تعاقد مع العميل بمستندات المبيعاتخالل هذه الصفحة يمكن تعريف    من

اض قانونية مع العمالء. يتم تعريف البنود من خالل إدخال كود واسم البند ثم استدعائه بعد ذلك بسندات المبيعات غر استخدامها أل

 عند الرغبة في ذلك.
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 نموذج جدولة الدفعات 
المفاهيم ات" بالدفعهذه النافذة خاصة بعمل نماذج لجدولة الدفعات بحيث يتم استحضارها بمستندات المبيعات. راجع الفقرة "نماذج  

 األساسية الخاصة بهذا الكتاب. 

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

 الكود  

كود    الكود الخاص بنموذج الجدولة. يمكن إدراج أي كود شريطة أال يكون قد تم تعريفه مسبقاً. إذا قام المستخدم بإدخال

 ة أسعار بيع قد تم تعريفها مسبقاً، يقوم النظام باستحضار بيانات هذه القائمة على الفور. لقائم

 المجموعة  

يسمح النظام بأن يكون كل سجل خاص بنموذج جدولة منتمي لمجموعة نماذج معينة، ويفيد نظام المجموعات في 

ات بحيث يقوم النظام بالتكويد اآللي المجموع  يمكن ضبطعمليات الفرز والبحث وإصدار التقارير باإلضافة إال أنه  

 لنماذج الجدولة بحيث يقوم النظام بإدراج كود النموذج بمجرد إدراج أحد مجموعات نماذج الجدولة. 

 االسم العربي  

 االسم اإلنجليزي  

 االسمان العربي واإلنجليزي الخاصان بنموذج الجدولة الحالي. 

 قيمة الدفعة المقدمة  

 مة عة المقدنسبة الدف 

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

 الدفعة بالمستند. الحظ أنه يمكن تحديد قيمة أو نسبة، وال يسمح النظام بإدراج قيم في كل من الحقلين. 
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ال بحسابها عن طريقة الحقول األخرى مثل "عدد   تي سيقومدفعات السيقوم النظام بخصم قيمة الدفعة المقدمة من 

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

  ×   10، وكل دفعة من الدفعات العشرة ستساوي %2000" فسوف تكون الدفعة المقدمة هي  20000الفاتورة هي "

(2000 – 2000 = )1800 . 

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

 طريقة التحديث  

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

 خيارات التالية: ة على اله القائمالدفعات الحالي. تحتوي هذ

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

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

 .فقط المبيعات

 الحفظ، وإنما سيترك  م لن يقوم بالتأثير على دفعات األقساط عند  عند اختيار هذا الخيار، فالمفترض أن النظا   : يدوي

 ذلك للمستخدم.

 طريقة السداد 

 تحديد طريقة سداد الدفعات كاآلتي:من خالل هذه القائمة، يتم 

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

 لل  : دفعات متغيرة الفاتورة بحيث تكون الدفعات متغيرة من دفعة إلى تعريف  مستخدم  أي أنه يمكن  دفعات لقيمة 

 . "، يجب أن يتم تحديد هذه الدفعات بجدول التفاصيلأخرى. عند اختيار هذه القيمة "دفعات متغيرة

 عدد الدفعات  

المقدمة(.   الدفعة  )بعد خصم  الفاتورة عليها  مبلغ  تقسيم  سيتم  التي  الدفعات  قيمة  عدد  الدفعا تفيد  تكون  عدد  حينما  ت 

 . الدفعات متساوية

 مدة الدفعات، وحقل ملحق به  

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

 شهرين.

 فترة السماح، وحقل ملحق به  

فيمكن تأخير سداد ، يوم(،  10داد القسط. فإذا ما تم تحديد القيمة )الفترة التي المفترض أن يُسمح فيها بالتأخر عن س

 القسط عن الموعد المحدد عشرة أيام.

 التقريب  

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

 العشرية لكل قيمة ناتجة.

 جعل تاريخ الدفعة يوم  

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

 ثالً، يكون تاريخ استحقاق الدفعة في هذا اليوم من أو الشهر )أول يوم سبت مثالً(. م

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


 

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

 

 إضافة دفعة بالمتبقي دائماً مع الحفظ 

بإعادة حساب   – المطبق عليه هذا النموذج  –ع سيقوم النظام مع كل حفظ لسند البي المفترض أنه عند تعليم هذا الخيار،

 الدفعات ووضع دفعة بالمتبقي.

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

 وية، حيث يتم سدادها بقيم )أو نسب( مختلفة:تكون األقساط غير متسا 

 فترة الدفعة )القيمة، الوحدة(  

، فمعنى ذلك أنه ، شهر( بهذين الحقلين1لسطر، فإذا ما تم تحديد القيمتين )الفترة الخاصة بالقسط المقابل على نفس ا

 .سيتم سداد الدفعات شهرياً 

 طريقة السداد 

 على القيمتين التاليتين: قابل على نفس السطر. تحتوي هذه القائمة الطريقة التي سيتم بها احتساب القسط الم

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

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

 لفاتورة بالنسب المحددة بهذا الجدول.بتقسيم مبلغ ا

 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.

 مالحظات  

 توى كل قسط. يمكن إدراجها على مسأي مالحظات مناسبة، 
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 النافذة الرئيسية   – المبيعاتقائمة أسعار نافذة 
أسعار  خالل    من قائمة  الالمبيعاتملف  نهائي ألسعار  تعريف عدد ال  يمكن  باألصناف  بيع،  أسعار الخاصة  "قوائم  الفقرة  . راجع 

 . تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية: "المبيعات

 ساسيةالمعلومات األ
 :وهي كالتالي المبيعاتمن خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات األساسية الخاصة بقائمة أسعار 

 الكود  

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

 الفور.النظام باستحضار بيانات هذه القائمة على ، يقوم قد تم تعريفها مسبقاً  بيع بإدخال كود لقائمة أسعار 
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 المجموعة  

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

 قوائم األسعار لاآللي  والبحث وإصدار التقارير باإلضافة إال أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام بالتكويد  

 . قوائم األسعاربمجرد إدراج أحد مجموعات  القائمةيقوم النظام بإدراج كود  ومن ثم

 االسم العربي  

 االسم اإلنجليزي  

اللغة، لذلك يوفر النظام اسمين لكل   بحيث يمكن إدراج اسم بكل من اللغة   بيعقائمة أسعار  نظام نما هو نظام ثنائي 

 ية.العربية واللغة اإلنجليز 

 يل تعط 

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

 المندرجة بها. بيعغير موجودة، ومن ثم لن يتم تطبيق أي من أسعار ال

 ، وحقل ملحق به عميلال 

 :ةالتالي اتمنسدلة تحوي الخيار  هذا الحقل عبارة عن قائمة

 عمالء إدراج أحد ال  يجب،  من هذه القائمة  عميلمحدد. عند اختيار    عميلحتى تكون هذه القائمة منطبقة على    : عميل  

 بالحقل الملحق.

   يجب ،  من هذه القائمة  "عمالء"فئة  . عند اختيار  ينمحدد  عمالءفئة  حتى تكون هذه القائمة منطبقة على    :عمالءفئة

 ملحق. بالحقل ال عمالءالفئات إدراج أحد 

  من هذه    "تصنيف عميل" محدد. عند اختيار    عمالء  تصنيفحتى تكون هذه القائمة منطبقة على    :تصنيف عميل

 بالحقل الملحق. عمالءال تصنيفاتإدراج أحد يجب ، القائمة

 ، وحقل ملحق به الموظف 

 :ةالتالي اتلة تحوي الخيار هذا الحقل عبارة عن قائمة منسد

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

  المجاور.

 تنطبق قائمة األسعار على درجة وظيفية محددة. يتم إدراج أحد الدرجات الوظيفية بالحقل حتى    : درجة وظيفية

 المجاور. 

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

 بالحقل المجاور.  موظفين

 يتم ، تم تعريفهم بملف "مجموعة موظفين"تنطبق قائمة األسعار على مجموعة موظفينحتى    :مجموعة موظفين .

 بالحقل المجاور.  جموعات الموظفينسجالت ملف مإدراج أحد 

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

 تصنيف الفاتورة  

يمكن تحديد أحد تصنيفات الفواتير بقائمة األسعار الحالية، ومن ثم فلن تنطبق أسعار قائمة األسعار إال على سندات 

 المبيعات التي تتبع نفس التصنيف.
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 موسم 

له فقط. يتم تعريف المواسم  الخ يمكن تحديد موسم محدد )مثل شهر رمضان مثالً( ليتم تطبيق قائمة األسعار الحالية  

 . وتاريخ البداية والنهاية الخاص به بملف "موسم". راجع الملف "موسم" بهذا الكتاب

 من تاريخ  

 إلى تاريخ  

 . األسعار الحاليةة قائممن خالل هذين الحقلين، يمكن تحديد فترة معينة لتطبيق 

 العملة  

بهذه   بحيث ال تنطبق على سند البيع إذا لم يتم فيه التعامل  يمكن قصر تطبيق قائمة األسعار الحالية على عملة محددة

 العملة.

 األولوية  

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

أعلى من  1 بالرقماألولوية ل. فمثالً . )األولوية األعلى هي التي لها رقم أقثم بعد ذلك يتم تطبيق األولوية األقل األعلى

 .(2األولوية بالرقم 

الحظ أن الحقول األربعة السابقة )من تاريخ، إلى تاريخ، العملة، األولوية( جميعها حقول الزمة ولن يسمح النظام 

 السجل بدون إدراج هذه الحقول. بتخزين 

 ، وحقل ملحق به المصدر 

ت، بحيث يقوم النظام بإدراج  صناف التي سيتم تسعيرها من أحد المستنداتسهيالً على المستخدم، يمكن استحضار األ

بالمستند المستحضر، فمثالً عند اختيار أمر بيع النظام من ، من قائمة المصدر، سينتظر  جميع األصناف الموجودة 

ائمة لبيع بتفاصيل قيع أصناف أمر االمستخدم إدراج أحد سندات أوامر البيع بالحقل المجاور، ليقوم النظام بإدراج جم

 تحتوي قائمة المصدر على المصادر التالية الستحضار أصنافها:  ، ليقوم المستخدم بتسعيرها.المبيعاتأسعار 

  أمر بيع 

  شراء أمر 

  فاتورة مبيعات 

  تريات مشفاتورة 

  قائمة أسعار 

   المشتريات قائمة أسعار 

  مستند تصويت على األصناف 

 ملف التصويت على األسعار 

  ف على األصنا  ملف التصويت 

 المصدر اإلضافي، وحقل ملحق به  

بالحقل    –من خالل هذه القائمة، يمكن إدراج مصدر ثاني الستحضار األصناف يعمل بنفس طريقة المصدر األول  

إال أنه ال يتم استحضار األصناف الخاصة بالمصدر الثاني إال إذا تم استخدام الزر "إضافة سطور المصدر   –السابق 

 .سنرى ، كما الثاني"
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 الصنف فرد اإلصدارات مع اختيار  

عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بمجرد إدراج أحد األصناف بتفاصيل قائمة األسعار بإدراج جميع اإلصدارات 

الصنف   بهذا  وجدت    –الخاصة  الصنف.  – إن  لهذا  إصدار  لكل  سطر  بإدراج  سيقوم  على   حيث  أكثر  للتعرف 

 ت الصنف بملف المخزون.اإلصدارات، راجع إصدارا

 مع اختيار الصنف   فرد الوحدات  

 الوحداتعند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بمجرد إدراج أحد األصناف بتفاصيل قائمة األسعار بإدراج جميع  

 لهذا الصنف. وحدةالخاصة بهذا الصنف حيث سيقوم بإدراج سطر لكل 

 فرد المقاسات واأللوان مع اختيار الصنف  

المقاسات بمجرد إدراج أحد األصناف بتفاصيل قائمة األسعار بإدراج جميع    م هذا الخيار فسوف يقوم النظامتعليعند  

 لهذا الصنف. مقاس ولونحيث سيقوم بإدراج سطر لكل  – إن وجدت  –الخاصة بهذا الصنف  واأللوان

 السماح بتعديل البيانات في الصنف  

 ر الصنف في القوائم" في الصنف. بالجدول "أسعا عديل بيانات األسعار عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بت

 احتساب السعر في الفواتير بعد كل الخصومات  

مستند علوي بإدراج سعر كل صنف بعد طرح الخصم   منعند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام عند استحضار األصناف  

   الخاص به بهذا المستند العلوي. 

 لبيع" صناف المرسلة لنقاط اإضافة األصناف إلى "األ 

ل هذا الحقل، يتم إدراج أحد سجالت األصناف المرسلة لنقاط البيع، ومن ثم يقوم النظام بإرسالها لنقطة البيع من خال

 المستهدفة. 

 تصنيف الفاتورة  

 1محدد سعر  

 2محدد سعر  

 3محدد سعر  

 4محدد سعر  

 5محدد سعر  

د أو بأحد محددات األسعار الخمسة أو بأكثر من محدد منهم،  اتورة محدبتصنيف ف  المبيعاتيمكن تقييد قائمة أسعار  

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

 .بيعنفس المحددين بمستند ال

 أزرار النافذة 
 فرد بيانات السطر المحدد 

م بفرد بيانات جميع سطور التفاصيل التي تم تعليمها من خالل الحقل "اختيار"،  الزر، يقوم النظا عند استخدام هذا  

سطر، كما يقوم أيضاً بنفس الشيء إذا كان بمعنى أنه سيقوم بإنشاء سطر لكل وحدة من وحدات الصنف المحدد بهذا ال

 هناك أكثر من إصدار أو أكثر من مقاس ولون للصنف.
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 تحديث التفاصيل  

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

)ال  عميلال القيمة الجديدة  النافذة، والرغبة في تطبيق  بالتفاصيل، يتم استخدام هذا الزر واختيار    عميلبرأس  الجديد( 

، من تاريخ، إلى عميلفقط، ويمكن أيضاً تحديث عدة تفاصيل )ال  عميلحقل الم النظام بتحديث  " منها ليقوعميل الخيار "

الزر "تحديث  استخدام  عند  تظهر  التي  التالية  النافذة  أنظر  منهم.  بكل  الخاصة  الخيارات  اختيار  من خالل  تاريخ( 

 .التفاصيل"

 . يدها برأس الملفانات التي تم تحدالحظ أنه يمكن تحديد أكثر من خيار لتحديث تفاصيل الملف بالبي

 

 إضافة سطور المصدر اإلضافي 

الذي تم اختياره   –أو الملف    –باستحضار األصناف الموجودة بالمستند    عند استخدام هذا الزر، فسوف يقوم النظام

 بالحقل "المصدر اإلضافي". راجع الحقل "المصدر اإلضافي" بهذه النافذة. 

 التفاصيل 
 مة وإدراج المعلومات الخاصة بتسعيرها األصناف المراد تسعيرها بهذه القائمن خالل جدول التفاصيل، يتم إدراج 

 اختيار  

بعض الخيارات عليها مثل فرد بيانات ض األسطر لتطبيق  تحديد بع  هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، يتم من خالله

 .بهذه النافذة بعض األسطر. راجع الزر "فرد بيانات السطر المحدد"

 الصنف  

 ل، يتم إدراج أحد أكواد األصناف التي تم تعريفها سلفاً بملف الصنف.هذا الحقمن خالل 

 كمية أقل  

 وحدة 

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

 بحسب الوحدة.

 صندوق  

 يمكن أن يختلف سعر الصنف بحسب الصندوق الخاص به.

أن  يمكن أي قائمة ضاً  النظام من خالل  يختلف سعر الصنف بحسب المقاس واإلصدار واللون، ولكن يجب ضبط 

 . ، ومن ثم يمكن أن يختلف السعر بحسب هذه الخصائصإلظهار أي منهم بقائمة األسعار داداتإع

 السعر أقل  

عند تطبيق   –لن يسمح النظام  يثح  أقل سعر يسمح للمستخدم بالبيع به للصنف المقابل تحديدالحقل، يتم  امن خالل هذ

 .بأقل من السعر المدرج بهذا الحقل بالبيع – هذه القائمة بأحد مستندات المبيعات
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 أقصى سعر  

عند    –سعر يسمح للمستخدم بالبيع به للصنف المقابل حيث لن يسمح النظام    أقصى  تحديدمن خالل هذا الحقل، يتم  

 من السعر المدرج بهذا الحقل. بأكثر بالبيع – تطبيق هذه القائمة بأحد مستندات المبيعات

 السعر االفتراضي  

عند تطبيق هذه القائمة   –  سيقوم النظاملصنف المقابل حيث  السعر االفتراضي الخاص با  تحديدلحقل، يتم  من خالل هذا ا

 . هذا السعر بمجرد إدراج الصنف المقابل بأحد سندات المبيعات بإدراج – بأحد مستندات المبيعات

 ر المخصص سعال 

أيضاً بتفاصيل فاتورة المبيعات ألي سبب كإجراء من خالل هذا الحقل يمكن إدراج سعر مخصص والذي يمكن إظهاره  

 عمليات حسابية عليه.

 إيقاف التخفيضات  

 .عند تعليم هذا الخيار، فالمفترض أن يقوم النظام عند تطبيق هذا السعر بعدم تطبيق أي تخفيضات عليه

 اإلدارة 

 الصنف المقابل بإدارة محددة على مستوى كل صنف. بط سعريمكن ر

يمكن أيضاً تقييد السعر بكل من القطاع واإلدارة والمجموعة التحليلية، حيث يمكن من خالل تعديل الشاشة إظهار  

 لتقييد السعر بها.  محدداتهذه ال

 ميل الع 

 .صنف محدد على مستوى كل  عميللربط سعر الصنف المقابل ب

برأس القائمة في هذا الحقل عند   يقوم النظام بإدراج العميل الموجودالحقل،    د عميل بهذا عند عدم وجو -

 القائمة.تخزين 

عند الرغبة في استبدال العميل المدرج بهذا الحقل بالعميل الموجود برأس القائمة، يمكن استخدام الزر  -

 . مع اختيار "تحديث العميل" "تحديث التفاصيل"

 من تاريخ  

 إلى تاريخ  

 قييد السعر المقابل بفترة محددة على مستوى كل صنف. تل

عند عدم وجود تواريخ بهذين الحقلين، يقوم النظام بإدراج التاريخين )من تاريخ، إلى تاريخ( الموجود  -

  برأس القائمة في هذا الحقل عند تخزين القائمة.

برأس القائمة،  ينالموجوديخين ين بالتار الحقل ينبهذ ينالمدرج  هذين التاريخينعند الرغبة في استبدال  -

 ".تحديث إلى تاريخ "من تاريخ، ديث التفاصيل" مع اختيار "تحديث يمكن استخدام الزر "تح 

 

 1السعر بعد الضريبة  

 2السعر بعد الضريبة  

وذلك كمرجع يظهر أمام المستخدم بقائمة    2،  1يمكن للمستخدم إدراج سعر الصنف المقابل بعد إضافة الضريبتين  

 ار.األسع
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 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. 

 "تحديث التفاصيل. يمكن أيضاً استبدال القيم الموجودة بأي من هذه الحقول بنظائرها برأس القائمة من خالل الزر 

 

 تحديث األسعار
األسعار"  قسم من خالل   تسعير  ،  "تحديث  النظام عدة طرق إلعادة  يوفر  القائمة.  بتفاصيل  المدرجة  تسعير األصناف  إعادة  يمكن 

 األصناف عن طريق عدة آليات حسابية كالتالي: 

 5، 4، 3، 2، 1 عملية  

ير السعر. يوفر طبيقها على األصناف لتغية الحسابية التي سيتم ت، يتم تحديد نوع العملي)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  والحقل الملحق بها من خالل قائمة "قيمة"  

 ين: السابق عليها. تتضمن القائمة القيمتين التاليت

 قيمة 

 نسبة 

" ثم تم إضافة لتوضيح ذلك، إذا تم تحديد القيمة "جمع" بالحقل السابق "عملية"، وتحديد القيمة "قيمة" بالحقل "قيمة

صناف المدرجة لجميع األ  10" بالحقل الملحق، فسوف يقوم النظام من خالل هذه العملية بإضافة القيمة  10القيمة "

 بالجدول "التفاصيل".

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

 لسعر األصناف. 
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 خمس عمليات حسابية للوصول إلى السعر المطلوب.  يسمح النظام من خالل هذا القسم بتطبيق حتى

 

 السعر   مصدر 

الذي سيتم تطبيق العمليات الحسابية السابقة عليه للوصول إلى السعر ل قائمة "المصدر"، يتم تحديد السعر  خالمن  

 تتضمن هذه القائمة الخيارات التالية:  المطلوب.

  أقصى سعر 

 أقل سعر 

  السعر االفتراضي 

 سعر ثابت 

ت لسعر االفتراضي"، يتم التأثير بالعمليا ستتأثر أسعار األصناف بحسب السعر الذي تم اختياره فإذا ما تم اختيار "ا

 الرياضية على السعر االفتراضي، وكذلك أقصى سعر، وأقل سعر. 

ضعها بالسعر الثابت، ثم  وعند اختيار "سعر ثابت" فالمراد التأثير بالعمليات السابقة على القيمة الموجودة والتي يتم 

، فسوف يتم  قل سعر" مثالً ة وهي "يؤثر على" فإذا ما تم اختيار "أ التأثير بعد ذلك على القيمة المختارة بالقائمة التالي

 التأثير بالقيمة النهائية )قيمة السعر الثابت بعد تطبيق العمليات الحسابية( على الحقل "أقل سعر".

 يؤثر في  

ن األسعار )أقل يمكن استخدام قائمة "يؤثر على" بدالً من قائمة "مصدر السعر" للتأثير بالعمليات الحسابية على أي م

 االفتراضي(.  قيمة، أقصى قيمة، السعر

تكمن أهمية قائمة "يؤثر على" عند اختيار "سعر ثابت" من قائمة "مصدر السعر". راجع الملحوظة الخاصة بالحقل 

 السابق.

 يتم التطبيق على  

القائمة على  تحتوي    عليها.  األسعار الجديدةاألصناف التي سيتم تطبيق    "، يتم تحديديؤثر فيمن خالل قائمة " هذه 

 الخيارات التالية:

  :بجدول   على األسطر التي لم يتم اختيارها من خالل الحقل "اختيار"  آلية التسعيرلتطبيق    السطور الغير مختارة

 . التفاصيل

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

 . لتفاصيلا

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

 أزرار النافذة 
 تحديث األسعار  

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

 حساب السعر من متوسط التكلفة  

لية التسعير على متوسط التكلفة الخاص بكل صنف من األصناف المدرجة قوم النظام بتطبيق آمن خالل هذا الزر، ي

 .التي يتم الموجودة بالنافذة )أقل سعر، أقصى سعر، السعر االفتراضي(بجدول التفاصيل، وليس على أحد القيم 
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 تجميع األصناف   – المبيعاتنافذة قائمة أسعار 
فر النظام محددات عديدة يمكن من خاللها استحضار أصناف معينة، والتي توفر الكثير من يو،  حة "تجميع األصنافصف خالل    من

 . تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية: الوقت والجهد الستحضار األصناف بدالً من إدخالها يدوياً من خالل النافذة الرئيسية

 

 تسعيرهااستحضار األصناف التي سيتم 
رأس هذه النافذة الكثير جداً من المحددات التي يمكن من خاللها استحضار األصناف المراد تطبيق األسعار  ل  يوفر النظام من خال

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

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

 .بهذا الجدول من خالل محددات القسم السابق

 الحالية. المبيعاتللتعرف على حقول هذا الجدول، راجع جدول التفاصيل بالنافذة الرئيسية لقائمة أسعار 

 أزرار النافذة 
 ألصناف تجميع ا 

 تم تحديده بالمحددات التي تم ضبطها برأس النافذة. لما من خالل هذا الزر، يقوم النظام باستحضار األصناف وفقاً 
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 الصفحة الرئيسية   –نافذة العروض 
". عروض األسعارالخاصة باألصناف. راجع الفقرة "  لعروض البيع، يمكن تعريف عدد ال نهائي  عروض األسعارخالل ملف    من

 لنافذة على البيانات التالية: ي هذه اتحتو

 

 المعلومات األساسية
 :وهي كالتالي بعرض األسعارمن خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات األساسية الخاصة 

 الكود  

م تعريفه مسبقاً. إذا قام المستخدم بإدخال . يمكن إدراج أي كود شريطة أال يكون قد تبعرض األسعارالكود الخاص  

 على الفور. ا العرضأسعار قد تم تعريفه مسبقاً، يقوم النظام باستحضار بيانات هذ لعرضكود 
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 المجموعة  

أسعار معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات   عروض منتمي لمجموعة   عرض أسعاركون كل ييسمح النظام بأن 

  لعروضالنظام بالتكويد اآللي    ارير باإلضافة إال أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم الفرز والبحث وإصدار التق

 . عروض األسعاربمجرد إدراج أحد مجموعات  عرض األسعاراألسعار بحيث يقوم النظام بإدراج كود 

 االسم العربي  

 االسم اإلنجليزي  

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

 ير بحسب لغة الواجهة الحالية.غة اإلنجليزية، ومن ثم سيظهر اسم العميل بالتقاروالل

 تعطيل  

 معطل بمعنى أن النظام سيعتبر   العرض  ان هذكويهذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار، فسوف  

 . العروض الموجودة بهغير موجود، ومن ثم لن يتم تطبيق أي من  ذا العرضه

 قل ملحق به ل، وحالعمي  

 هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة تحوي الخيارات التالية:

 إدراج أحد العمالء    يجب ،  من هذه القائمة  منطبق على عميل محدد. عند اختيار عميل  العرض  اكون هذيحتى    : عميل

 بالحقل الملحق.

   إدراج أحد   يجب،  "فئة عمالء"ر  . عند اختياينمحدد  عمالءفئة  حتى تكون هذه القائمة منطبقة على    :عمالءفئة

 بالحقل الملحق.  عمالءالفئات 

 القائمة منطبق  : تصنيف عميل  يجب ،  "تصنيف عميل"محدد. عند اختيار    عمالءتصنيف  ة على  حتى تكون هذه 

 بالحقل الملحق. عمالءالتصنيفات إدراج أحد 

 الموظف، وحقل ملحق به  

 :التاليةالخيارات هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة تحوي 

 على إدارة موظفين محددة. يتم إدراج أحد إدارات الموظفين بالحقل    عرض األسعارنطبق  يحتى    : إدارة موظف

 المجاور. 

 على درجة وظيفية محددة. يتم إدراج أحد الدرجات الوظيفية بالحقل  ينطبق عرض األسعار  حتى    : درجة وظيفية

 المجاور. 

 التي من نوع  فين محددة. يتم إدراج أحد المجموعات  وعة موظعلى مجمينطبق عرض األسعار  حتى    : مجموعة

 موظفين بالحقل المجاور. 

 على مجموعة موظفين، تم تعريفهم بملف "مجموعة موظفين". ينطبق عرض األسعار  حتى    :مجموعة موظفين

 يتم إدراج أحد سجالت ملف مجموعات الموظفين بالحقل المجاور. 

 مجاور.. يتم إدراج أحد الموظفين بالحقل المحدد وظفعلى مينطبق عرض األسعار حتى  :موظف 

 تصنيف الفاتورة  

إال على سندات المبيعات ينطبق عرض األسعار  الحالي، ومن ثم فلن    بعرض األسعاريمكن تحديد أحد تصنيفات الفواتير  

 التي تتبع نفس التصنيف. 
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 موسم 

سم  خالله فقط. يتم تعريف المواسعار الحالي األ عرض  تطبيقيمكن تحديد موسم محدد )مثل شهر رمضان مثالً( ليتم 

 وتاريخ البداية والنهاية الخاص به بملف "موسم". راجع الملف "موسم" بهذا الكتاب. 

 من تاريخ  

 إلى تاريخ  

 الحالي. عرض األسعار من خالل هذين الحقلين، يمكن تحديد فترة معينة لتطبيق 

 األولوية  

إذا انطبق    سعارعرض أيسمح النظام بتعريف أولوية لكل   على نفس الصنف، يقوم النظام بتطبيق    عرضانبحيث 

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

ح النظام بتخزين السابقة )من تاريخ، إلى تاريخ، األولوية( جميعها حقول الزمة ولن يسم  الثالثةالحظ أن الحقول  

 السجل بدون إدراج هذه الحقول.

 

 خرى ضات األي إيقاف التخف 

الفقرة   أي عروض أخرى عند تعليم هذا الخيار فلن يقوم النظام بتطبيق عند تطبيق بعد تطبيق هذا العرض. راجع 

ض أن أحد األصناف  . لتوضيح هذه النقطة، نفتربالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب  "م األسعاروقوائ "أولويات العروض

 يه العروض التالية: تنطبق عل

 1بأولوية  1العرض 

 2بأولوية  2العرض 

 3بأولوية  3العرض 

 4بأولوية  4العرض 

 5بأولوية  5العرض 

ثم    2ثم العرض  1يقوم النظام بتطبيق العرض، فسوف  3إذا تم تعليم الخيار "إيقاف التخفيضات األخرى" في العرض

 .5أو العرض 4ولن يتم تطبيق العرض 3العرض

 مندوب المبيعات ضات ي تخفتعطيل التحقق من  

عند  من خالل ملف الموظف، يمكن تحديد حد أقصى لنسبة الخصم على مستوى كل خصم من الخصومات الثمانية.  

 ، فلن يعتبر النظام نسب الخصم القصوى للموظف عند تطبيق العرض الحالي.تعليم هذا الخيار

 1محدد سعر  

 2محدد سعر  

 3عر محدد س 

 4محدد سعر  

 5محدد سعر  

بأحد محددات األسعار الخمسة أو بأكثر من محدد منهم، فإذا ما تم تحديد قيم بكل    لحاليعرض األسعار ايمكن تقييد  

 سعار إال إذا تم تحديد نفس المحددين بمستند البيع. عرض األمثالً فلن يتم تطبيق   2، ومحدد السعر 1من محدد السعر 
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 أزرار النافذة 
 ديث خصومات األصناف حت 

خصومات األصناف"، يمكن تحديث تفاصيل خصومات األصناف بالبيانات المدخلة برأس من خالل الزر "تحديث  

النافذة. فمثالً عند تغيير العميل برأس النافذة، والرغبة في تطبيق القيمة الجديدة )العميل الجديد( بالتفاصيل، يتم استخدام 

ل فقط، ويمكن أيضاً تحديث عدة تفاصيل )العميل، "عميل" منها ليقوم النظام بتحديث حقل العميهذا الزر واختيار الخيار  

من تاريخ، إلى تاريخ( من خالل اختيار الخيارات الخاصة بكل منهم. أنظر النافذة التالية التي تظهر عند استخدام الزر 

 "تحديث التفاصيل". 

 

 التفاصيل 
 تحتوي هذه التفاصيل على الحقول التالية: . األصناف الخصومات المراد تطبيقها على بعض من خالل جدول التفاصيل، يتم إدراج

 اختيار  

 . دون غيرها هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، يتم من خالله تحديد بعض األسطر 

 اإلدارة 

 ذه اإلدارة فقط. ، يتم تحديد إدارة محددة ليتم تطبيق الخصومات على األصناف التي تنتمي لهمن خالل هذا الحقل

آلية "تعد )الفرع، يل شاشة"، يمكن  من خالل  إظهار محددات أخرى لينطبق عليها التخفيض المحدد بالسطر مثل 

 القطاع، المجموعة التحليلية(.

 يطبق عندما يكون إجمالي الصنف على السطر )أكبر من أو يساوي( 

أن يتم    المفترضف"،  100، فمثال عند تحديد القيمة "من خالل هذا الحقل، يمكن تحديد قيمة كحد أدنى لتطبيق الخصم

 . 100تطبيق الخصم المحدد على هذا السطر إذا كانت قيمة كمية الصنف أكبر من أو تساوي 

 يطبق عندما يكون إجمالي الصنف على السطر )أقل من(  

أن يتم   فالمفترض "، 100" من خالل هذا الحقل، يمكن تحديد قيمة كحد أقصى لتطبيق الخصم، فمثال عند تحديد القيمة

 .100صم المحدد على هذا السطر إذا كانت قيمة كمية الصنف أقل من تطبيق الخ

 )أكبر من أو يساوي(  الفاتورة يطبق عندما يكون إجمالي  

، فلن يقوم النظام بتطبيق الخصم المحدد على هذا السطر إال إذا كانت قيمة (100)ولتكن    عند تحديد قيمة في هذا الحقل

أو تساوي هذه القيمة، فعند إضافة الصنف الذي ينطبق عليه التخفيض إذا كانت قيمة الفاتورة بر من  كأ  الكليةفاتورة  ال

ينطبق التخفيض المحدد فسوف  100قبل إضافة الصنف أو بعد إضافة كمية هذا الصنف ستساوي أو ستتخطى القيمة 

 بهذا السطر.
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 من( يطبق عندما يكون إجمالي الفاتورة )أقل  

(، فلن يقوم النظام بتطبيق الخصم المحدد على هذا السطر إال إذا كانت قيمة 100عند تحديد قيمة في هذا الحقل )ولتكن  

أقل من هذه القيمة، فعند إضافة الصنف الذي ينطبق عليه التخفيض إذا كانت قيمة الفاتورة قبل إضافة   الكليةالفاتورة  

 فسوف ينطبق التخفيض المحدد بهذا السطر. 100تخطى القيمة لن تالصنف أو بعد إضافة كمية هذا الصنف 

 الصنف قسم  

 1الصنففئة  

 2فئة الصنف 

 3فئة الصنف 

 4فئة الصنف 

 5فئة الصنف 

 1تصنيف  

 2تصنيف  

 3تصنيف  

 4تصنيف  

 5تصنيف  

 6تصنيف  

 7تصنيف  

 8تصنيف  

 9تصنيف  

 10تصنيف  

 الماركة  

 الصنف  

، حيث يمكن التخفيض الخاص بالسطر المقابل ف التي سينطبق عليها صنا األمن خالل هذه الحقول، يتم تحديد مجال  

 تطبيق التخفيض على قسم محدد أو مجموعة فئات محددة أو حتى صنف محدد.

 تجمع القيمة بـ  

 هذا الحقل عبارة عن قائمة تحوي الخيارات التالية: 

  ( 10.. تصنيف 1)تصنيف 

  ( 5 ة.. فئ1)فئة 

 قسم 

  قيمة الفاتورة 

تطبيق العرض المقابل عندما يكون مجموع األصناف التي تنتمي لقسم محدد )أو تصنيف ، يمكن  الحقل  خالل هذامن  

إلى   1000) الفاتورةمحدد أو فئة محددة( يساوي قيمة محددة. فمثالً إذا تم التجميع بالقسم وكان العرض إذا كانت قيمة 

، فإذا ما  جميع السطور التي تنتمي لهذا القسمبتجميع    م النظام%( فإنه في هذه الحالة سيقو5(، يتم تحديد خصم )2000

%( على جميع سطور  5(، فسوف يقوم النظام بتطبيق الخصم )2000إلى    1000كان مجموع قيم هذه السطور هو )

 . األصناف التي تنتمي لهذا القسم. )كذلك بالنسبة للفئات والتصنيفات(

كون إجمالي الفاتورة"، وليس "يطبق عنما يكون إجمالي ق عنما يخصم "يطبلتعمل هذه القائمة، البد أن يكون نوع ال 

"قيمة الفاتورة" عند عدم تحديد تصنيف أو قسم  الصنف على السطر"، ومن ثم فالقيمة التلقائية بالقائمة الحالية هي  

 أو فئة محددة. 
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 الكمية  

 الوحدة 

ة المشتراة، وبالطبع يختلف سب الكميالصنف بح كمية ووحدة الصنف الجاري تسعيره، حيث يمكن أن يختلف سعر  

 بحسب الوحدة.

 التخفيض في  

، خصم 1من خالل هذه القائمة، يتم اختيار أي الخصومات التي سيتم تطبيق الخصم عليها حيث يمكن اختيار )خصم  

 (. 8 مخص ....حتى،2

 الخصم )النوع(  

 األنواع اآلتية: هذا الخصم أحديمكن أن يكون ، حيث هذه القائمة، يتم تحديد نوع الخصم المطبقمن خالل 

  :جنيهات من قيمة الصنف. 10مثالً فسوف يتم خصم  10بمعنى أنه إذا كان الخصم  قيمة 

  :من قيمة الصنف.% 10مثالً فسوف يتم خصم  10بمعنى أنه إذا كان الخصم  نسبة ثابتة 

  يق الخصم ر الخصم األول عند تطب الثاني، هل سيتم اعتبا بمعنى أنه لو كان الخصم الحالي هو الخصم    :نسبة مركبة

%( هل  10% ثم  10فإذا ما تم تطبيق الخصمين )  ،(100أم ال. لتوضيح هذا األمر، إذا كانت قيمة الصنف هي )

اختيار أي نسبة من النسبتين السابقتين  . هذا يكون بحسب  81أم    80ستكون قيمة الصنف بعد تطبيق الخصم هي  

 كالتالي: 

o ثم تكون  90%( = 10-100الخصم األول هي ) تكون قيمة الصنف بعد ختيار "نسبة ثابتة" ا عند ،

 . 80=  10 –  90%(( = 10 –  100)  – 90القيمة بعد الخصم الثاني هي )

o ا هي )عند  ، ثم  90%( =  10-100ختيار "نسبة مركبة" تكون قيمة الصنف بعد الخصم األول 

 . 81=  9 –  90%(( = 10 – 90) – 90تكون القيمة بعد الخصم الثاني هي )

 التخفيض )الحد األدنى(  

أن النظام يمنع المستخدم من    فالمفترض، يتم إدراج الحد األدنى للتخفيض على الصنف المقابل،  من خالل هذا الحقل

 إدخال قيمة أصغر من هذه القيمة بتخفيض هذا الصنف.

 التخفيض )االفتراضي(  

، ليقوم النظام ى الصنف المقابل )سواء نسبة أو قيمة(، يتم إدراج التخفيض المطلوب تحديده علمن خالل هذا الحقل

 ا بحسب صالحياته.بإدراج هذا التخفيض كقيمة افتراضية، ويمكن للمستخدم تغييره

 التخفيض )الحد األقصى(  

أن النظام يمنع المستخدم من   فالمفترضمن خالل هذا الحقل، يتم إدراج الحد األقصى للتخفيض على الصنف المقابل،  

 لصنف.يمة أكبر من هذه القيمة بتخفيض هذا اإدخال ق 

 الصالحية  

 طبيق العرض المقابل إال إذا توفرت هذه الصالحية.، يمكن تحديد صالحية محددة بحيث ال يتم تمن خالل هذا الحقل

 من تاريخ  

 إلى تاريخ  

 . سطرالمقابل بفترة محددة على مستوى كل  التخفيضلتقييد 
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ن )من تاريخ، إلى تاريخ( الموجود ين، يقوم النظام بإدراج التاريخي عند عدم وجود تواريخ بهذين الحقل -

 . رض الحاليسجل العبرأس القائمة في هذا الحقل عند تخزين 

، العرضعند الرغبة في استبدال هذين التاريخين المدرجين بهذين الحقلين بالتاريخين الموجودين برأس   -

 "تحديث من تاريخ، تحديث إلى تاريخ". يمكن استخدام الزر "تحديث التفاصيل" مع اختيار 

 

 األصناف المرتبطة  

%  20عليه )خصم    أصناف بحيث يتم تطبيق العرض المقابلمن خالل هذه القائمة يمكن تحديد صنف أو مجموعة  

)أكبر من أو يساوي، أقل  يطبق عندما يكون اجمالي الفاتورة[قيمة الفاتورة محصورة بين القيمتين كون تعندما وذلك 

 . ]من(

 تصنيف الفاتورة  

 1محدد سعر  

 2محدد سعر  

 3محدد سعر  

 4محدد سعر  

 5محدد سعر  

 الصنف بحسب تصنيف الفاتورة أو أي من المحددات الخمسة، وذلك على مستوى كل صنف. يمكن أن يختلف تسعير 

 تحديث التفاصيل. يمكن أيضاً استبدال القيم الموجودة بأي من هذه الحقول بنظائرها برأس القائمة من خالل الزر "

 

 قيم خصومات األصناف -تحديث نسب 

المطبقة على األصناف المندرجة بتفاصيل   و القيم( الخاصة بخصومات األصنافتحديث النسب )أ، يمكن إعادة  هذا القسممن خالل  

ب طبيعة التغيير ، بمعنى تعديل الخصومات بالزيادة أو بالنقصان وذلك من خالل عدة عمليات حسابية بحس"خصومات األصناف"

 التالي: عن طريق عدة آليات حسابية ك تحديث الخصوماتيوفر النظام عدة طرق إلعادة  المطلوب.

 5، 4، 3، 2، 1عملية  

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

 لتالية: النظام العمليات الحسابية ا

 جمع 

 ضرب 

  طرح 

  قسمة 
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 ، وحقل ملحق به 5، 4، 3، 2، 1قيمة 

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

 السابق عليها. تتضمن القائمة القيمتين التاليتين: 

 قيمة 

 نسبة 

ملية"، وتحديد القيمة "قيمة" بالحقل "قيمة" ثم تم إضافة قيمة "جمع" بالحقل السابق "علتوضيح ذلك، إذا تم تحديد ال

المدرجة   لجميع الخصومات 10" بالحقل الملحق، فسوف يقوم النظام من خالل هذه العملية بإضافة القيمة 10القيمة "

 بالجدول "التفاصيل".

%    10ظام سوف يقوم بإضافة نسبة  ة" بالحقل "القيمة"، فإن النثال ولكن بتحديد القيمة "نسبأما إذا تم تطبيق نفس الم

 .المدرجة بالجدول "التفاصيل" لجميع الخصومات

 المطلوب.  الخصميسمح النظام من خالل هذا القسم بتطبيق حتى خمس عمليات حسابية للوصول إلى 

 

 ، وحقل ملحق به مصدرال 

تطبيق العمليات الحسابية السابقة عليه للوصول إلى    سيتم  الذي  مصدر الخصم، يتم تحديد  من خالل قائمة "المصدر"

 المطلوب. تتضمن هذه القائمة الخيارات التالية:  الخصم

  االفتراضي".  –أي أن العمليات الحسابية سوف يتم تطبيقها لتعديل القيمة المدرجة بالحقل "التخفيض  :االفتراضي 

 الحد األدنى".   –بالحقل "التخفيض  يقها لتعديل القيمة المدرجة  عمليات الحسابية سوف يتم تطبأي أن ال  : الحد األدنى 

 األقصى "التخفيض    : الحد  بالحقل  المدرجة  القيمة  لتعديل  تطبيقها  يتم  سوف  الحسابية  العمليات  أن  الحد   –أي 

 األقصى". 

 يتم تطبيق ج قيمة بالحقل الملحق، حيث سعند اختيار هذه القيمة، فسوف يتعين على المستخدم إدرا :ثابت  تخفيض

 .""يؤثر على  بالحقل الذي سيتم تحديده بالقائمةعلى هذه القيمة ومن ثم يتم إدراج الناتج  العمليات الحسابية

فعند تحديد القيمة "طرح"    أن التخفيض المراد تغييره هو التخفيض االفتراضي،لتوضيح فكرة "تخفيض ثابت"، بفرض  

ثم  1  "عمليةبالحقل   ق"،  بالحقل  القيمة  )قيمة،    1يمة  تحديد  بالحقل (2لتكون  ثابت"  "تخفيض  القيمة  إدراج  ثم   ،

"يؤثر في"، ثم إدراج القيمة "االفتراضي" بالحقل    " بالحقل المجاور لحقل المصدر،6، ثم إدراج القيمة ""المصدر"

راضي بدالً من  " بالحقل "التخفيض االفت4اج القيمة "(، ثم إدر4=    2-6بإجراء العملية الحسابية )فسوف يقوم النظام  

 القيمة السابقة فيه.

 أنظر الشكل التالي للتوضيح 
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 يؤثر في  

 تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:

  االفتراضي 

  الحد األدنى 

  الحد األقصى 

المختارة في المصدر )االفتراضي، الحد  يتم استعمال قيم هذه القائمة عندا يكون المراد هو إجراء عمليات على القيمة 

ذلك  األد بعد  ثم  ثابت(  تخفيض  األقصى،  الحد  مثل نى،  على"  "يؤثر  بالقائمة  الخاصة  القيم  أحد  في  الناتج  تطبيق 

 االفتراضي، الحد األدنى، الحد األقصى(.

 لتوضيح هذه الفكرة بمثال عند تحديد العمليات الحسابية كالتالي 

  4إضافة القيمة 

 هو "االفتراضي"  المصدر 

  الحد األقصى" يؤثر في" 

" إلى السعر االفتراضي ثم إدراج الناتج في الحد األقصى ليكون الحد األقصى = )قيمة السعر  4إضافة القيمة "م  يت

 (. 4االفتراضي + 

 يتم التطبيق على  

تحتوي هذه القائمة على  عليها. الخصومات الجديدةمن خالل قائمة "يؤثر في"، يتم تحديد األصناف التي سيتم تطبيق 

 الخيارات التالية:

  :على األسطر التي لم يتم اختيارها من خالل الحقل "اختيار" بجدول   الخصوماتلتطبيق آلية    السطور الغير مختارة

 التفاصيل. 

 :المختارة فقط آلية    السطور  على األسطر التي تم اختيارها فقط من خالل الحقل "اختيار"   الخصوماتلتطبيق 

 بجدول التفاصيل. 

  :ميع األصناف الموجودة بجدول التفاصيل. ى ج عل الخصوماتلتطبيق آلية  الكل 
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 أزرار النافذة 
 قيم الخصومات  –تحديث نسب  

  –   تحديث نسب"تم ضبطها بالقسم  الجديدة وفقاً للمحددات التي    الخصوماتمن خالل هذا الزر، يقوم النظام بتطبيق  

 ." قيم خصومات األصناف

 تحديث األصناف المجانية  

،  1القطاع والفرع ومحددبجدول األصناف المجانية )مثل    لمحددات الموجودةبتحديث اام  من خالل هذا الزر، يقوم النظ

 . ( بالمحددات الموجودة برأس نافذة العرض، وغير ذلك2ومحدد

 األصناف على مجانيةاصناف 

 ، كما سنرى. دةيمكن تحديد أصناف مجانية ليتم إضافتها عند إضافة بعض كميات أصناف محد، األصناف المجانيةمن خالل جدول 

 اإلدارة 

  من خالل هذا الحقل، يتم تحديد إدارة محددة ليتم تطبيق الخصومات على األصناف التي تنتمي لهذه اإلدارة فقط.

آلية "تعديل شاشة"،  )الفرع،   من خالل  يمكن إظهار محددات أخرى لينطبق عليها التخفيض المحدد بالسطر مثل 

 القطاع، المجموعة التحليلية(.

 1لصنففئة ا 

 2فئة الصنف 

 3فئة الصنف 

 4فئة الصنف 

 5فئة الصنف 

 1تصنيف  

 2تصنيف  

 3تصنيف  

 4تصنيف  

 5تصنيف  

 6تصنيف  

 7تصنيف  

 8تصنيف  

 9تصنيف  

 10تصنيف  

 الماركة  

 هذه الحقول، يمكن تحديد مجال األصناف الذي سيتم تطبيق األصناف المجانية عليه.من خالل 
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 ( صنف األساسي )  الصنف  

يمكن تحديد صنف محدد ليكون هو الصنف األساسي الذي سيتم إضافة أصناف مجانية إليه،   الحقل،  امن خالل هذ

 .وذلك بالطبع في حالة عدم تحديد )فئة أو تصنيف أو ماركة( بالحقول السابقة

 الصنف األساسي )الكمية(  

يقوم النظام بإدراج كمية    منها(، يتم تحديد كمية الصنف األساسي التي إذا تم إدراجها )أو أكثر    ،من خالل هذا الحقل

 الصنف المجاني المحددة بنفس السطر.

 الصنف األساسي )وحدة(  

 يتم تحديد وحدة الصنف األساسي الذي سيتم تحديد صنف مجاني له. ،من خالل هذا الحقل

 الصنف األساسي )صندوق(  

الصنف إال إذا كان هذا   لى هذا، بحيث ال يتم تطبيق الصنف المجاني عيسمح النظام بتحديد صندوق محدد للصنف

 الصنف له نفس الصندوق.

من خالل نافذة "تعديل شاشة"، يمكن إظهار خصائص أخرى للصنف مثل المقاس واللون واإلصدار وغير ذلك، 

 ومن ثم يتم تحديد مواصفات الصنف األساسي على أساس ذلك.

 ( النوع، كود الصنف )أو المجموعة(الصنف المجاني ) 

 ل يتم تحديد نوع الصنف المجاني حيث يمكن اختيار أحد القيمتين التاليتين: ل األومن خالل الحق

  :أي أن الصنف المجاني الذي ستتم إضافته مع الصنف األساسي هو صنف وليس مجموعة أصناف. عند    صنف

 تحديد القيمة "صنف"، يجب إدراج أحد األصناف بالحقل الثاني.

  :الصنف األساسي. عند تحديد القيمة ف كمجموعة مجانية عند إدراج  وذلك عند تحديد مجموعة أصنا   مجموعة

 . راجع الملف "مجموعة مجانية" بهذا الكتاب."مجموعة" يجب إدراج أحد أكواد المجموعات المجانية

يتم   مجموعة(، كما  أو  المجاني )صنف  الصنف  نوع  إدراج  يتم  الحقلين  هذين  الصنف من خالل  كود  تحديد 

 مجموعة المجانية(.المجاني )أو كود ال

عند إدراج كمية    إضافة عدة أصناف )مجموعة مجانية(يتم اختيار القيمة "مجموعة" عندما يكون العرض هو  

 .اختيار صنف من مجموعة أصناف مجانية عند انطباق العرضأو ، محددة من الصنف األساسي

 من الشرطين التاليين: نية، البد الختيار صنف من مجموعة أصناف مجا 

 يتم تحديد سياسة االختيار "صنف واحد" بملف مجموعة مجانية. راجع ملف مجموعة مجانية بهذا الكتاب.  -1

"يدوي" بنفس السطر، وذلك حتى يتم إضافة الصنف المجاني من خالل أحد إجراءات تعليم الخيار    أن يتم  -2

 قائمة مزيد بفاتورة المبيعات. 

 

 ( الوحدةالصنف المجاني )الكمية،  

خالل   الح من  المجانيهذين  الصنف  كمية  تحديد  يتم  الصنف    قلين  لوحدة  باإلضافة  المجانية،  المجموعة  كمية  )أو 

 .المجاني(

 خصم نسبة من السعر بدالً من مجاني  

%، وإنما 100بنسبة ، فإن معنى ذلك أن الصنف المحدد على أنه صنف مجاني لن يكون مجاني عند تعليم هذا الخيار

 . بالحقل التالي "نسبة التخفيض" سيتم إضافة تخفيض عليه
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 مكان التخفيض  

، حيث يتم من  قيمة إال إذا تم تعليم الخيار السابق "نسبة التخفيض"  ذه القائمةلن يكون لهعبارة عن قائمة.  هذا الحقل  

يه إذا كان العرض تخفيض على أحد األصناف  خالل هذا الحقل تحديد حقل التخفيض الذي سيتم إدراج قيمة التخفيض ف

 (. 8،.....، خصم 2، خصم 1أحد الخصومات )خصم  ، يتم اختياروليس صنفاً مجانياً. من خالل هذه القائمة

 التخفيض نسبة  

خصم  من خالل هذا الحقل، يتم إدراج نسبة التخفيض التي سيتم تحديدها للصنف المضاف وذلك عند تعليم الخيار "

 ". سعر بدالً من مجانينسبة من ال

 السياسة  

 يتم تحديد سياسة الصنف المجاني، حيث يمكن اختيار أحد القيمتين التاليتين:  ا الحقلمن خالل هذ

 :أي أن الصنف المجاني ستتم مضاعفته مع مضاعفة الصنف األساسي، فعلي سبيل المثال إذا تم تعريف   مضاعفات

من الصنف األساسي،   6من الصنف المجاني فإنه عند بيع عدد    1  عددمن الصنف األساسي سيكون عليهم    3أن عدد  

 من الصنف المجاني. 2يكون عليهم العدد 

 أي أن الصنف المجاني لن تتم مضاعفته، فمهما كانت الكمية المباعة من الصنف األساسي سيتم إضافة   : مرة واحدة

 كمية ثابتة من الصنف المجاني وهي الكمية المحددة بالسطر.

 ( صندوق)  الصنف المجاني  

 صندوق محدد للصنف المجاني. تحديد ، يمكنمن خالل هذا الحقل

شاشة"، يمكن إظهار خصائص أخرى للصنف مثل المقاس واللون واإلصدار وغير ذلك، من خالل نافذة "تعديل  

 ومن ثم يتم تحديد مواصفات الصنف األساسي على أساس ذلك.

 

 محددات الصنف المجاني )القطاع، الفرع، اإلدارة، المجموعة التحليلية(  

 .عل الصنف المجاني منتمياً ألحد محددات الكيانالنظام بج  يمكن إلزام

 سياسة االستبدال  

 ، وهي تحتوي الخيارات التالية: من خالل هذه القائمة، يتم تحديد سياسة استبدال األصناف المجانية

 :يعني هذا الخيار أن النظام سيسمح للمستخدم باستبدال الصنف المجاني بأي صنف آخر.  استبدال الكل 

 بأصناف مجانية: بدااست للمستخدم باستبدال الصنف المجاني إال بصنف يعني هذا الخيار أن النظام لن يسمح    ل 

 مجاني أيضاً. 

 :يعني هذا الخيار أن النظام لن يسمح للمستخدم باستبدال الصنف المجاني مطلقاً. ممنوع 

 يدوي  

 اص بتطبيق العرض من قائمة مزيد.أي أن الصنف المجاني المقابل يتم تطبيقه فقط عن طريق اإلجراء الخ

 خاضع للضريبة  

 ف المجاني بالرغم من أنه ليس له سعر سيتم إدراجه بالفاتورة فسوف يتم حساب ضريبة عليه.أي أن الصن 

 أقصى كمية  
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، يتم تحديد أقصى كمية يمكن صرف الصنف المجاني المقابل منها. على سبيل المثال إذا كانت من خالل هذا الحقل

خالل الفواتير السابقة التي ينطبق عليها  ( وكانت كمية الصنف المجاني التي تم صرفها من  100ة هي )أقصى كمي

(، وهكذا حتى تنتهي هذه  10(، فإن الفاتورة التالية ال يمكن أن تزيد فيها كمية الصنف المجاني عن )90العرض هي )

 ذلك. الكمية، ومن ثم ال يتم صرف هذا الصنف المجاني بهذا العرض بعد 

 تصنيف الفاتورة  

 الصالحية  

 1محدد سعر  

 2محدد سعر  

 3دد سعر مح 

 4محدد سعر  

 5محدد سعر  

صنف المجاني المقابل مثل ربط العرض بصالحية  ال عرض  جميع هذه الحقول يمكن استخدامها لوضع شروط لتطبيق  

   محددة أو تصنيف فاتورة محدد أو أي من محددات السعر الخمسة.  
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 عروض الفاتورة  –نافذة العروض 
راجع الفقرة "عروض    .هذه الصفحة يمكن تعريف عروض ولكن على كافة الفاتورة وليست على أصناف محددةخالل ملف    من

 تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية: .ألساسية بهذا الكتاباألسعار" بالمفاهيم ا

 

 المعلومات األساسية
 بهذه النافذة.  . راجع هذه البيانات بالصفحة الرئيسيةبالعرض ت األساسية الخاصةمن خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانا 
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 خصومات على قيمة الفاتورة 
 يمكن تعريف خصومات، يتم تنفيذها ولكن على قيمة الفاتورة أي مع تخزين الفاتورة، يقوم النظام بتطبيق الخصم. من خالل هذا القسم،  

"بإعدادات  من العروض الفاتورةتفعيل احتساب خصم  " بهذا القسم، البد من تعليم الخيارالحظ أنه لتفعيل الخصومات الخاصة 

 . (" ChainSupply)إدارة التوزيع 

من العروض   ةحساب خصم الفاتورهذا المستند من تعليم الخيار "   بتوجيهأيضاً حتى يتم تطبيق الخصم مع تخزين مستند البيع، البد  

 ".عند الحفظ 

 الية: على الحقول الت  يحتوي هذا القسم

 ال يعتد بعروض األصناف مع هذا العرض  

الموجود على السطر الحالي والخاص بقيمة الفاتورة، لن يقوم النظام بتطبيق  يعني هذا الخيار أنه عند تطبيق العرض 

 .والتي تم تحديدها بالصفحة الرئيسية أي من عروض األصناف

 قيمة الفاتورة )أكبر من أو تساوي(  

ال  من خالل البيع( أكبر من هذه  هذا  )أو سند  الفاتورة  القيمة أو  حقل، يمكن إدراج قيمة محددة بحيث إذا كانت قيمة 

 مساوية لها، يقوم النظام بتطبيق الخصم المحدد بهذا السطر عند تخزين مستند المبيعات.

 قيمة الفاتورة )أقل من(  

من هذه القيمة، يقوم    أقلت قيمة الفاتورة )أو سند البيع(  من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج قيمة محددة بحيث إذا كان

 سطر عند تخزين مستند المبيعات. النظام بتطبيق الخصم المحدد بهذا ال

 نوع الخصم  

 يتم تعريف نوع الخصم المطبق، وهو يأخذ أحد القيم التالية: من خالل هذا الحقل، 

  :أي أن الخصم سيكون نسبة وليس قيمة فإذا تم تحديد  نسبة  ( الفاتورة   (10التخفيض على أنه  إذا تخطت قيمة 

 . ( جنيه20أي ) من قيمة الفاتورة %10يقوم بالتخفيض ، فإن معنى ذلك أن النظام سوف ( جنيه200)

   أي أن التخفيض سيكون عبارة عن قيمة وليست نسبة، ومن ثم فإنه إذا تم تحديد التخفيض على   مرة واحدة:   – قيمة

جنيهات من قيمة  10، فإن معنى ذلك أن النظام سوف يقوم بطرح ( جنيه200الفاتورة ) إذا تخطت قيمة (10أنه )

جنيه فقط، ولكن إذا كانت قيمة الفاتورة هي مضاعفات الـ   190، ليصبح المطلوب من قيمة الفاتورة هو  ةالفاتور

 جنيهات. 10( جنيه، فلن يقوم النظام بمضاعفة القيمة المخصومة فسوف تظل أيضاً 200)

   يد التخفيض على  أي أن التخفيض سيكون عبارة عن قيمة وليست نسبة، ومن ثم فإنه إذا تم تحد  :مضاعفات   – قيمة

جنيهات من قيمة  10( جنيه، فإن معنى ذلك أن النظام سوف يقوم بطرح 200( إذا تخطت قيمة الفاتورة )10أنه )

وأيضاً إذا كانت قيمة الفاتورة هي مضاعفات الـ  جنيه فقط،  190الفاتورة، ليصبح المطلوب من قيمة الفاتورة هو 

( جنيه، فسوف  400مة التخفيض أيضاً، فإذا ما كانت قيمة الفاتورة )( جنيه، فسوف يقوم النظام بمضاعفة قي200)

 . جنيه 20=  20×  2تكون قيمة التخفيض هي 
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 التخفيض )الحد األدنى، الحد األقصى(  

فاتورة، وأقصى تخفيض مسموح به على  نى تخفيض سيتم إدراجه على إجمالي المن خالل هذين الحقلين، يتم تحديد أد

 قيمة الفاتورة. 

الفاتورة بإدراج التخفيض )الحد األدنى( كقيمة  د انطباق هذا التخفيض على الفاتورة، سيقوم النظام بمجرد تخزين عن

 وال تقل عن الحد الدنى.األقصى المحدد  ال تزيد عن الحد تلقائية بتخفيض الفاتورة، ويمكن للمستخدم تعديلها بحيث

 إيقاف التخفيضات األخرى  

 لمفترض أن يقوم النظام بإيقاف التخفيضات األخرى عند تطبيق العرض.عند تعليم هذا الخيار فا 

 الصالحية  

 مستخدمين ذوي صالحية محددة. على من خالل هذا الحقل، يمكن قصر العرض الخاص بالسطر الحالي  

 يطبق على  

كأن  ل هذا  من خال السطر  نفس  المقابل على  لتطبيق العرض  العروض  قواعد  أحد  اختيار  يمكن  تطبيق  الحقل،  يتم 

فقط   تتضمن  العرض  كانت  أو  إذا  معينة،  فئات  أو  أقسام  إلى  تنتمي  أو  أصناف  فئات  من  تتضمن أصناف  كانت ال 

 راجع ملف "قواعد تطبيق العروض بهذا الكتاب".   تصنيفات معينة. 

 مالي السطور المنطبقة فقطمن إج الخصم  أساس 

 أي أن الخصم سيكون فقط على األصناف المنطبقة، والتي تم تحديدها بالحقل "يطبق على".

فقط    االنطباقالحظ أن الفرق بين تعليم هذا الخيار واالكتفاء بحقل االنطباق فقط هو أن العرض الخاص بالفاتورة من  

الموجودة بملف "قواعد تطبيق العروض" المستخدم. فإذا ما   الشروطتحقق    فقط معسيكون على إجمالي الفاتورة  

 ( جنيه.200%( فإن الخصم سيكون )10( جنيه مثالً وكتنت نسبة العرض هي )2000كانت قيمة الفاتورة هي )

يمة  كانت ق، فإذا ما  أما إذا تم تعليم هذا الخيار، فسوف يكون العرض فقط على األصناف الموجودة بالسطور المنطبقة

 جنيه.  30( = 300×  10( جنيه فسوف يكون العرض في هذه الحالة هو )300سطور المنطبقة هي فقط )ال

 1محدد سعر  

 2محدد سعر  

 3محدد سعر  

 4محدد سعر  

 5محدد سعر  

من خالل هذه الحقول، يمكن تحديد بعض محددات األسعار والتي إن توفرت بمستند المبيعات، يتم تطبيق العرض  

 الي. طر الح ص بالسالخا 

 " تحديث خصومات الفاتورةزر "  

 من خالل هذه النافذة، يتم تحديث بيانات جدول "خصومات الفاتورة" بما تم تحديده برأس النافذة بالصفحة الرئيسية.
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 قسائم خصومات على قيمة الفاتورة
. للتعرف على قسائم الخصومات، راجع ةإصدار قسائم خصومات للعميل عندما تبلغ الفاتورة قيمة معين  من خالل هذا القسم، يمكن

 الفقرة "قسائم الخصومات" بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب. 

 ". supply chainفي  اآلليةتفعيل القسائم )الكوبونات(  الحظ أنه لتفعيل الخصومات الخاصة بهذا القسم، البد من تعليم الخيار "

 

 قيمة الفاتورة )من(  

 قيمة الفاتورة )إلى(  

الحقلين، يتم تحديد القيمة التي إذا كانت هي قيمة الفاتورة يتم إصدار قسيمة عند تخزين هذه الفاتورة.   ل هذين من خال

، بينما بالسطر التالي جنيه  100( يتم إصدار قسيمة بقيمة  2000إلى    1000فمثالً يمكن في أحد السطور تحديد )من  

 جنيه.  200ة ة بقيم( يتم إصدار قسيم4000إلى  2001يتم تحديد )من 

 القيمة نوع  

 من خالل هذا الحقل، يتم تحديد نوع قيمة القسيمة، وهي تأخذ أحد القيمتين التاليتين: 

 أي أن القسيمة المنشأة ستكون عبارة عن قيمة محددة.  : قيمة 

  :أي أن قيمة القسيمة ستكون نسبة ثابتة من قيمة الفاتورة. نسبة ثابتة 

 ( من القسيمة ةنسب  -)قيمة  

 حقل، يتم تحديد قيمة القسيمة أو نسبة القسيمة بناًء على تم تحديده بالحقل السابق.هذا ال من خالل

 مدة القسيمة )وحدة، قيمة(  

بها فواتير أخرى بحيث إذا انتهت هذه المدة، ال تكون  ، يتم تحديد فترة صالحية القسيمة للدفع  من خالل هذين الحقلين

 تير الفواهذه القسيمة المنشأة صالحة لسداد 

 القسيمة تستعمل مرة واحدة فقط 

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام باستخدام القسيمة للدفع مرة واحدة حتى إذا كانت قيمة الفاتورة أقل من قيمة 

ة هي  عليم هذا الخيار، فيمكن للعميل دفع عدة فواتير بقيمة القسيمة. فمثالً إذا كانت قيمة القسيمالقسيمة. أما إذا لم يتم ت

 (. 100، 40، 60جنيه، فيمكن من خاللها سداد فواتير مبيعات بالقيم ) 200

 األولوية  

لى عند انطباق األع  ة يمكن تحديد أولوية على مستوى كل سطر من سطور القسائم بحيث يقوم النظام بتطبيق األولوي

 العرضين على الفاتورة. )األولوية األعلى تعني األولوية ذات الرقم األقل(
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 تاريخ  نم 

 إلى تاريخ  

 تحديد فترة بينية لتطبيق عرض القسيمة على مستوى كل عرض بتفاصيل عروض القسائم. يمكن

  األخرىيقاف التخفيضات إعدم تطبيق الكوبون في حال وجود عروض بها  

ض بيق عروعند تط  –على نفس السطر    –عند تعليم هذا الخيار، فالمفترض أن يقوم النظام بعدم تطبيق العرض المقابل  

 ها تعليم الخيار" فيها إيقاف التخفيضات األخرى". قد تم في أخرى

 طريقة نسخ المحددات  

طريقة نسخ المحددات إلى ملف القسيمة المنشأ نتيجة العرض، وهو  تعريف  هذا الحقل عبارة عن قائمة، يتم من خاللها  

 يأخذ أحد القيمتين التاليتين: 

 :إلى القسيمة المنشأة عند    –المطبق عليها العرض    –سخ محددات الفاتورة  أي أن النظام سيقوم بن  من الفاتورة

 تطبيق العرض.

   التالية    – أي أن النظام سيقوم بنسخ محددات العرض    :العرضمن إلى   –الموجودة على نفس السطر بالحقول 

 القسيمة المنشأة عند تطبيق العرض.

 القطاع 

 الفرع  

 اإلدارة 

 المجموعة التحليلية  

إلى ملف القسيمة المنشأ عند تطبيق العرض وذلك عند اختيار القيمة "من العرض" بالحقل    ه المحدداتيتم نسخ هذ

 "طريقة نسخ المحددات". 

 " تحديث قسائم خصومات على قيمة الفاتورةزر "  

ة والنهاية  لها تحديث كل من تاريخي البدايمن خالل هذه الزر، يقوم النظام بإظهار النافذة التالية، والتي يمكن من خال

  ةاألولويتحديث  الخاصين بالعرض وذلك باستبدالهما بالتاريخين المحددين برأس نافذة العرض، وبالمثل يمكن أيضاً  

 على مستوى سطور تفاصيل الخصومات باألولوية الموجودة برأس نافذة العرض.
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  ةقيمة الفاتور على مجانيةصناف أ
اتورة عندما تكون قيمة الفاتورة أكبر من أو تساوي أو أقل من جانية، يتم صرفها بالفخالل هذا القسم، يمكن تعريف أصناف ممن  

 . قيمة محددة

" الفاتورةقيمه    على  المجانيةصناف  تفعيل عروض األ  الحظ أنه لتفعيل األصناف المجانية الخاصة بهذا القسم، البد من تعليم الخيار "

 . ( "supply chain)التوزيع إدارة بإعدادات 

 على   المجانيةتطبيق االصناف     حتى يتم تطبيق الخصم مع تخزين مستند البيع، البد بتوجيه هذا المستند من تعليم الخيار "ضاً أي

 ". مع الحفظ الفاتورةقيمه 

 ال يعتد بعروض األصناف مع هذا العرض  

ة، لن يقوم النظام بتطبيق  الموجود على السطر الحالي والخاص بقيمة الفاتور يعني هذا الخيار أنه عند تطبيق العرض 

 التي تم تحديدها بالصفحة الرئيسية.أي من عروض األصناف و

 قيمة الفاتورة )أكبر من أو تساوي(  

الق البيع( أكبر من هذه  )أو سند  الفاتورة  يمة أو  من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج قيمة محددة بحيث إذا كانت قيمة 

 .المجانية بهذا السطر عند تخزين مستند المبيعات مساوية لها، يقوم النظام بتطبيق األصناف

 قيمة الفاتورة )أقل من(  

من هذه القيمة، يقوم    أقلمن خالل هذا الحقل، يمكن إدراج قيمة محددة بحيث إذا كانت قيمة الفاتورة )أو سند البيع(  

 بهذا السطر عند تخزين مستند المبيعات.األصناف المجانية النظام بتطبيق 

  اني المجالصنف  

 من خالل هذا الحقل، يتم إدراج الصنف المجاني الذي سيتم إدراجه بهذا العرض. 

 الكمية  

  الوحدة 

 كمية ووحدة الصنف المجاني الذي سيتم إدراجه بالعرض المقابل.

  صندوق  

 رقم الصندوق الذي ينتمي إليه الصنف المجاني.

مثل المقاس واللون واإلصدار وغير ذلك، من خالل نافذة "تعديل شاشة"، يمكن إظهار خصائص أخرى للصنف  

 اصفات الصنف األساسي على أساس ذلك.ومن ثم يتم تحديد مو
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 السياسة  

واحدة على قيمة الفاتورة التي يتحقق الشرط  تطبيقه مرة من خالل هذه القائمة، يتم تحديد ما إذا كان هذا العرض سيتم 

قيمتها،   الفاتورةمع  بمضاعفات  "سأم  الفقرة  راجع  العرو.  تطبيق  المبيعات  ياسة  "عروض  بالباب  مفاهيم    –ض" 

 أساسية".

  يدوي  

فلن يقوم النظام بتطبيق العرض بمجرد تخزين الفاتورة، وإنما سينتظر من المستخدم استخدام ،  عند تعليم هذا الخيار

بعمل ذلك فلن يقوم  اإلجراء "تطبيق عرض األصناف المجانية على األصناف" من قائمة مزيد، فإذا لم يقم المستخدم  

 النظام بتطبيق هذا العرض.

  الصالحية  

 المستخدمين الذين لديهم الصالحية المستخدمة بهذا الحقل.أي أن هذا العرض سوف ينطبق فقط على 

 1محدد سعر  

 2محدد سعر  

 3محدد سعر  

 4محدد سعر  

 5محدد سعر  

وفرت بمستند المبيعات، يتم تطبيق العرض  من خالل هذه الحقول، يمكن تحديد بعض محددات األسعار والتي إن ت

 الخاص بالسطر الحالي. 

 لى قيمة الفاتورة" زر "تحديث األصناف المجانية ع 

تاريخي   بعض المعلومات مثلمن خالل هذه الزر، يقوم النظام بإظهار النافذة التالية، والتي يمكن من خاللها تحديث  

وبالمثل يمكن أيضاً لهما بالتاريخين المحددين برأس نافذة العرض،  البداية والنهاية الخاصين بالعرض وذلك باستبدا

 ى مثل الفرع والقطاع والمحددات وغير ذلك.المعلومات األخر تحديث بعض

 ة الفاتور عدد أصناف على مجانيةصناف أ
أصناف محدد كأن يكون    تحتوي الفاتورة على عددمن خالل هذا القسم، يمكن تعريف أصناف مجانية، يتم صرفها بالفاتورة عندما  

 و أكثر.أصناف أ 5لعرض ينطبق فقط على الفواتير التي تحتوي ا
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بإعدادات إدارة   "تفعيل العروض علي عدد أصناف الفاتورة"بهذا القسم، البد من تعليم الخيار  األصناف المجانيةالحظ أنه لتفعيل 

 ".Supply Chainالتوزيع "

عدم تفعيل "   يتم تعليم الخيار  أاليجب    (،مع الحفظ وليس يدوياً فقط)  الخاصة بهذا القسمنية  األصناف المجالتطبيق  الحظ أيضاً أنه  

 " بتوجيه فاتورة المبيعات.  مع الحفظ الفاتورةعدد اصناف  على المجانيةعروض االصناف 

 

 ال يعتد بعروض األصناف مع هذا العرض  

الحالي والخاص بقيمة الفاتورة، لن يقوم النظام بتطبيق  يعني هذا الخيار أنه عند تطبيق العرض الموجود على السطر  

 األصناف والتي تم تحديدها بالصفحة الرئيسية.من عروض  أي

 عدد أصناف الفاتورة  

األصناف    يتم إدراج،    6أو    5من خالل هذا الحقل، يتم تحديد عدد األصناف الذي إذا توفر في الفاتورة كأن يكون  

 .ةالمجاني

 صناف آلية احتساب عدد األ 

دد أصناف الفاتورة ومن ثم تطبيق العرض. تحوي هذه  يتم تحديد الطريقة التي سيتم بها حساب ع  ،من خالل هذا الحقل

 القائمة الخيارين التاليين: 

 :أصناف على    4كون عدد األسطر بعدد األصناف المذكورة بالعرض فإذا ما تم إدراج  يأي البد أن    بعدد األسطر

حد مثالً ال  بسطر وا  4، ينطبق العرض أما إذا تم إدراج كمية =  4هو    أصناف العرض، وكان عدد  أربعة أسطر

 ينطبق العرض.

 :بغض النظر عن عدد السطور. العرض أي أن النظام سيقوم باعتبار الكمية عند تطبيق  بكميات األصناف 

 قسم الصنف  

 الماركة  

 1فئة الصنف 

 2فئة الصنف 

 3فئة الصنف 

 4فئة الصنف 

 5فئة الصنف 

 1ف تصني 

 2تصنيف  

 3تصنيف  

 4تصنيف  

 5تصنيف  

 6تصنيف  

 7تصنيف  

 8تصنيف  

 9تصنيف  

 10تصنيف  

 مجموعة أصناف  

هذه الحقول، يمكن تحديد قسم أو فئات أو تصنيفات األصناف التي سيتم عليها العرض، فمثالً يمكن تطبيق من خالل  

لورقية ومن ثم فسوف يتم تطبيق العرض  عرض الفاتورة )الخاص بعدد األصناف( على التصنيف الخاص بالمنتجات ا

 صنف لتصنيف "المنتجات الورقية"، كذلك بالنسبة لألقسام والفئات وغير ذلك.ينتمي الما على الفاتورة عند
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 ( ، الكمية الصنف المجاني )النوع 

الفاتورة العدد   يتم تحديد الصنف المجاني الذي سيتم تطبيق العرض عليه حينما يبلغ عدد أصنافمن خالل هذه القائمة،  

 الخيارات التالية: الحقل "النوع" يأخذ لصنف المجاني المدرج. باإلضافة للكمية الخاصة با المحدد للعرض 

  آخر صنف في الفاتورة 

( كصنف بحقل الكمية  فسوف يقوم النظام بإضافة الصنف األخير بالفاتورة )بالكمية المحددة  ،هذا الحقل  را عند اختي 

 صناف الفاتورة العرض. مجاني عند بلوغ عدد أ

  ًأعلى األصناف سعرا 

( بحقل الكمية  بإضافة الصنف األعلى سعراً بالفاتورة )بالكمية المحددة  فسوف يقوم النظام  ،اختيار هذا الحقلعند  

 كصنف مجاني عند بلوغ عدد أصناف الفاتورة العرض. 

  ًأقل األصناف سعرا 

ال   عند اختيار هذا الحقل فسوف يقوم النظام )بالكمية المحددة  األقلصنف  بإضافة  بالفاتورة  ( حقل الكميةب  سعراً 

 كصنف مجاني عند بلوغ عدد أصناف الفاتورة العرض. 

  أول صنف في الفاتورة 

( كصنف بحقل الكمية فسوف يقوم النظام بإضافة الصنف األول بالفاتورة )بالكمية المحددة ،عند اختيار هذا الحقل

 رة العرض. مجاني عند بلوغ عدد أصناف الفاتو

 مجاني مع تجاهل كميته  فه صرالصنف الذي سيتم  علىيقتصر العرض  

في الصنف المعروض عند تعديل التعديل    مبعدوالتخزين،    فسوف يقوم النظام بعد تطبيق العرض  ،عند تعليم هذا الخيار

 الفاتورة.

 مجموعة أصناف  

ي سبق وتم تحديدها بملف مجموعة مجانية، ومن  من خالل هذا الحقل، يمكن تحديد مجموعة من األصناف المجانية الت

 يكون الصنف المجاني هو أحد أصناف هذه المجموعة.  فالمفترض أن ثم

 السياسة  

هذا الحقل عبارة عن قائمة تحوي الخيارين )مرة واحدة، مضاعفات( وذلك لتحديد طريقة تطبيق األصناف المجانية.  

، فهل معنى ذلك أن  4 هو   2فها عندما يكون عدد أصناف الفاتورة هو رصسوف يتم التي الكمية المجانية  تفإذا ما كان

( أم سيظل  8=    2×    4مثالً( سوف يؤدي إلى مضاعفة كمية الصنف المضاعف )  4مضاعفة عدد أصناف الفاتورة )

 مفاهيم أساسية".   –. راجع الفقرة "سياسة تطبيق العروض" بالباب "عروض المبيعات 4

 من مجاني خصم نسبة من السعر بدال  

 مكان التخفيض  

 التخفيض  نسبة 

هذه الحقول، يتم تحديد العرض على خصم نسبة من سعر األصناف بدالً من إدراج هذه األصناف مجاناً،   من خالل

 ، ونسبة الخصم المطبقة.(8...أو خصم2أو خصم  1يتم تحديد مكان التخفيض )خصم ،من خالل هذه الحقولفومن ثم 

جاني قد تم اختياره على أنه "صنف من   إذا نوع الصنف المباستخدام هذا األسلوب إالالحظ أن النظام لن يسمح  

 مجموعة أصناف مجانية". 
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 ة األولوي  

الحقل هذ  خالل  "عروض من  بالباب  الخصم"  "أولوية  الفقرة  راجع  المقابل.  الخصم  لتطبيق  أولوية  تحديد  يمكن   ،

 مفاهيم أساسية".  –المبيعات 

 من تاريخ  

 إلى تاريخ  

 .يمكن تحديد فترة بينية لتطبيق العرض الخاص بالسطر الحالي ،ل هذين الحقلينخالمن 

 1محدد سعر  

 2محدد سعر  

 3محدد سعر  

 4محدد سعر  

 5محدد سعر  

من خالل هذه الحقول، يمكن تحديد بعض محددات األسعار والتي إن توفرت بمستند المبيعات، يتم تطبيق العرض  

 الخاص بالسطر الحالي. 

 المجانية على عدد أصناف الفاتورةألصناف تحديث ا 

الفاتورة وهي   النافذة، يمكن تحديث بعض المعلومات الخاصة بتفاصيل عدد أصناف  البينية الخاصة من هذه  الفترة 

بالعروض المذكورة بتفاصيل هذا القسم واألولوية حيث يقوم النظام باستبدال هذه المعلومات الموجودة بجميع تفاصيل 

 بنظيرتها بسجل العرض الحالي. هذا القسم
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 نافذة قسيمة خصومات 
خالل هذه النافذة، يتم تعريف قسائم خصومات يدوياً أو مطالعة الخصومات التي تم إصدارها آلياً وفي كلتا الحالتين يمكن أيضاً   من

الفقرة "قسائم الخصومات" بالمفاهيم  اجع، رمطالعة الفواتير التي تم سدادها بالقسيمة. للتعرف على الفكرة العامة لقسيمة الخصومات

 لكتاب. األساسية بهذا ا

 

 المعلومات األساسية
إلضافة  مثل الكود والمجموعة واالسمين الخاصين بالقسيمة با   من خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات األساسية الخاصة بالقسيمة

 : إلى الحقول التالية

 نوع القسيمة  

 خصومات".  م تعريفها بالملف "نوع قسيمةن أحد أنواع القسائم التي تمن خالل هذا الحقل يتم تعيي

 ، وحقل ملحق به المبلغ 

عند إنشاء قسيمة من خالل هذه النافذة، أو يقوم النظام باستحضار هذه القيمة    يمكن إدراج هذه القيمة يدوياً   قيمة القسيمة. 

 من قيمة القسيمة المنشأة آلياً.

 منشأة من  

راجع نافذة "دفتر قسيمة" بهذا    –سيمة"  ئم بطريقة آلية من خالل نافذة "دفتر قء أي عدد من القسا يسمح النظام بإنشا 

عندما تكون القسيمة قد تم إصدارها عن طريق أحد دفاتر القسائم، يقوم النظام من خالل هذا الحقل هذا    –الكتاب"  

 الدفتر بهذا الحقل. 

 من تاريخ  

 إلى تاريخ  

هذه    – أو بعد    –، بحيث تكون هذه القسيمة غير صالحة للدفع بها قبل  هذه القسيمة  صالحية  ن بفترةان خاصن الحقالاهذ

 الفترة.
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 الجهة  

التي تم إصدار القسيمة إليها. حيث يمكن اختيار الجهة  هذا الحقل عبارة عن قائمة. يتم من خالل هذه القائمة اختيار  

القسيمة قد تم إنشاؤها يدوياً، أو يحمل هذا  وياً لو كانت هذه عميل محدد أو مورد محدد أو أي ذمة. يتم إدراج الجهة يد

 الحقل الجهة التي تم إصدارها آلياً، كأن تكون قد تم إصدارها لعميل كعرض ناتج عن فاتورة المبيعات مثالً.

الحقول  "إعدادات  آلية  طريق  عن  أخرى  ذمم  إضافة  يمكن  ولكن  "حساب"،  "عميل"،  القيمتين  القائمة  تتضمن 

 اشات".والش

 

 ة واحدة تستخدم مر 

عند تعليم هذا الخيار، لن يسمح النظام باستخدام هذه القسيمة في دفع فواتير أكثر من مرة واحدة حتى لو كانت قيمة  

 . القسيمةالفاتورة المدفوعة أقل من قيمة 

 المتبقي 

ة فواتير، ومن  قسيمة في تسديد عد، حيث يمكن االستفادة بالمن خالل هذا الحقل، يقوم النظام بعرض باقي قيمة القسيمة

 مجموع قيم الفواتير التي تم سدادها(.   –ثم يتم من خالل هذا الحقل عرض ناتج )قيمة القسيمة 

  ً  مستخدمة سابقا

يقوم النظام بتعليم هذا الخيار عند استخدام هذه القسيمة هذا الحقل غير متاح للمستخدم وهو عبارة عن صندوق اختيار.  

 رة مبيعات. في سداد أي فاتو

 ل الكوبون كتخفيض في الفواتير استعما 

عند تعليم هذا الخيار، فالمفترض أن يسمح النظام باستخدام هذا الكوبون كتخفيض فقط في أسعار أصناف الفاتورة. 

الفاتورة بما  حيث يتم إدراج كود هذا الكوبون بأحد حقول رأس فاتورة المبيعات، ومن ثم يتم تطبيق تخفيض على 

 قيمة هذا الكوبون. يساوي 

 إذا لم يكن حقل الكوبون موجود برأس فاتورة المبيعات، يمكن إضافته عن طريق تعديل شاشة. 

 للقسيمة  المنشأةتم عمل مردود للفاتورة  

أنه إذا تم إصدار مردود مبيعات لفاتورة المبيعات التي أنشأت هذه    المفترضهذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار،  

 أخرى.  النظام بتعليم هذا الخيار ومن ثم ال يمكن استعمالها بعد ذلك ككوبون لسداد فاتورةالقسيمة، يقوم 

 التفاصيل 
الحقول   . يحتوي هذا الجدول علىالقسيمة الحاليةمن خالل هذا القسم، يقوم النظام بعرض بيانات الفواتير التي تم سدادها عن طريق 

 التالية: 

 فاتورة المبيعات  

 فواتير المبيعات التي تم سدادها أو تم سداد جزء منها بالقسيمة الحالية.يقوم النظام بعرض  من خالل هذا الحقل،

 الفاتورة كود 

نظام نقاط البيع. من خالل هذا الحقل، يتم تم سدادها بهذه القسيمة هي فاتورة خاصة بقد تكون فاتورة المبيعات التي  

 عرض كود الفاتورة الخاصة بنقطة البيع.
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 القيمة  

 سدادها من الفاتورة المقابلة بالقسيمة الحالية.تم مة التي قيال

 يمكن أن تكون هذه القيمة هي جزء من قيمة الفاتورة وليس إجمالي قيمة الفاتورة.

 كود الماكينة  

من خاللها، وذلك في حالة أن الفاتورة قد تم إصدارها من   –بالقسيمة الحالية    –كود الماكينة التي تم سداد الفاتورة  

 خالل نظام نقاط البيع.
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 نافذة دفتر قسيمة خصومات 
ياً، ومن ثم ، يتم إنشاء دفتر خاص بقسائم الخصومات بحيث يمكن إصدار أي عدد من قسائم الخصومات آلالمستند  اخالل هذ  من

قسيمة الخصومات، راجع ( الذي أنشأت إليه. للتعرف على الفكرة العامة لةاستخدامها الحقاً في سداد الفواتير للعميل )أو ألي جه

 .بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب. تحتوي هذه النافذة على المعلوماتالفقرة "قسائم الخصومات" 

 

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

 رقم المستند  

. للتعرف "دفتر قسائم خصومات"سند  ندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بيقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المست

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

 تاريخ التحرير  

 التاريخ الفعلي  

 الفترة  

الفع  دفتر قسائم الخصوماتالتاريخ الذي تم فيه تحرير   والتاريخ  حيث يمكن أن يتأخر   إلنشاء هذا الدفترلي  الحالي 

 باإلضافة للفترة الخاصة بهذا التاريخ. عن التاريخ الفعلي – أو يتقدم  –تاريخ التحرير 

 عدد القسائم المنشأة  

الحالي، حيث سيقوم النظام بإدراج سطور قسائم بتفاصيل النافذة بهذا  عدد القسائم المراد إصدارها والتي تنتمي للدفتر

 .العدد

  

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


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 61 

 

 قيمة القسيمة االفتراضية  

 لهذا الدفتر.  القيمة لكل قسيمة منشأة بتفاصيل النافذةالقيمة االفتراضية للقسيمة، حيث سيقوم النظام بإدراج هذه 

 من تاريخ االفتراضي  

 إلى تاريخ االفتراضي  

ميل استخدام القسيمة فيه وتاريخ  فترة الصالحية االفتراضية الخاصة بالقسائم، والمتمثلة في تاريخ البداية الذي يمكن للع

،  نظام بإدراج هذين التاريخين كقيمة تلقائية بالحقلين "من تاريخ"سيقوم ال  النهاية الذي تنتهي عنده صالحية هذه القسيمة. 

 "إلى تاريخ" بتفاصيل النافذة.

 الجهة  

إليها. حيث يمكن   القسائمإصدار  سيتمي التالتلقائية هذا الحقل عبارة عن قائمة. يتم من خالل هذه القائمة اختيار الجهة 

 اختيار عميل محدد أو مورد محدد أو أي ذمة. 

الحقول  "إعدادات  آلية  طريق  عن  أخرى  ذمم  إضافة  يمكن  ولكن  "حساب"،  "عميل"،  القيمتين  القائمة  تتضمن 

 والشاشات".

 

 تستخدم مرة واحدة  

مرة واحدة فقط بمعنى    درة من خالل هذا الدفتر أنها تستخدمتكون القيمة التلقائية للقسائم المصعند تعليم هذا الخيار،  

في دفع فواتير أكثر من مرة واحدة حتى لو كانت قيمة الفاتورة   ائم المصدرةالقسأي من  لن يسمح باستخدام  أن النظام  

 . القسيمةالمدفوعة أقل من قيمة 

 العملة  

 .يتم إصدار القسائم بها التي سالتلقائية العملة 

 نوع القسيمة  

من خالل هذا الحقل يمكن تحديد نوع محدد من أنواع القسائم تنتمي القسائم الصادرة من هذا الدفتر إليه. نوع القسيمة  

 هو لغرض تصنيفي فقط. راجع ملف "نوع القسيمة" بهذا الكتاب.

 استعمال الكوبون كتخفيض في الفواتير  

م الخيار "استعمال الكوبون هذا الدفتر، يقوم النظام فيها بتعليقسائم )الكوبونات( الصادرة من خالل  يعني هذا الخيار أن ال

كتخفيض في الفواتير". عند تعليم هذا الخيار بالقسيمة، يسمح النظام باستخدام هذا الكوبون كتخفيض فقط في أسعار  

يق تخفيض على  أس فاتورة المبيعات، ومن ثم يتم تطبأصناف الفاتورة. حيث يتم إدراج كود هذا الكوبون بأحد حقول ر

 مة هذا الكوبون. الفاتورة بما يساوي قي

 إذا لم يكن حقل الكوبون موجود برأس فاتورة المبيعات، يمكن إضافته عن طريق تعديل شاشة. 

اصيل عند استخدام الزر "إنشاء القيم التي تم تحديدها بالحقول السابقة هي قيم افتراضية يتم إدراجها بجدول التف الحظ أن جميع  

 ياً بتفاصيل النافذة. ر"، ولكن يمكن للمستخدم تغييرها يدوالسطو
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 طريقة التكويد
 آلياً من خالل هذه النافذة. هذا القسم، يتم تعريف طريقة تكويد القسائم المنشأة من خالل

 طريقة التكويد  

ن ثالث طرق  للقسائم الصادرة من خالل هذه اآللية، وهي تتضمهذا الحقل عبارة عن قائمة تتضمن طرق التكويد  

 كالتالي: 

 :باإلضافة لتعريف  المستخدم سيقوم بنفسه بتكويد القسائم التي سيتم إصدارها من خالل تفاصيل النافذة  أي أن  يدوي ،

 كل الخصائص الخاصة بكل قسيمة صادرة.

 :مات  سيقوم بتكويد العدد المطلوب من قسائم الخصو  ،النظام فور استخدام الزر "إنشاء السطور"  أي أن  تلقائي

طبقاً لما تم تعريفه بالقسم "طريقة التكويد" حيث سيتم استخدام بادئة التطويد وطول الالحق وغير بتفاصيل النافذة 

 ذلك.

  :والتي تم تحديد عددها من خالل الحقل "عدد القسائم   قسائم المطلوبةآلي لل النظام سيقوم هو بتكويد   أي أن  عشوائي

، ولكن بترقيم عشوائي للقسائم ليس للمستخدم  الحقل "طول الالحقة" بهذا القسمالمنشأة"، وتم تحديد طولها من خالل  

 .تدخل فيه

 بادئة التكويد  

 طول الالحقة 

 أول رقم  

وذلك في حالة اختيار الطريقة "تلقائي"   –تحديد طريقة الترقيم التي سيتم التكويد بها  من خالل هذه الحقول الثالثة، يتم  

(  Couponالخاصة بالقسائم المصدرة هي بعض الحروف من كلمة )  د يد بادئة التكويلتوضيح ذلك بمثال، عند تحد  –

 كالتالي: 

  :بادئة التكويدCPN 

  :6طول الالحقة 

  1أول رقم 

القسائمفإذا   عدد  كان  )  ما  هو  )  10الصادرة  كالتالي  تكون  الصادرة  القسائم  فإن  ، CPN000001قسائم(، 

CPN000002  ،CPN000003  ،CPN000004  ،CPN000005  ،CPN000006 ....، CPN000010) أنظر .

 الصورة التالية بقسم "التفاصيل". 

 " إنشاء السطورزر "  

 في تفاصيل النافذة.  –فور تخزين المستند  –ا هذا الزر، يقوم النظام بإدراج القسائم التي سيتم إصدارهمن خالل 

 التفاصيل 
.  اؤها فور تخزين المستندشم إنم إنشاؤها آلياً، أو يتم إدراج القسائم يدوياً ليتتفاصيل النافذة، يقوم النظام بعرض القسائم التي ت  من خالل

 الشكل التالي يوضح هذا الجدول بعد تخزين المستند أي بعد إصدار القسائم بالفعل وإدراجها بالحقل "القسيمة المنشأة".
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" برأس المستند، وعدد  4000كما تم تحديد قيمة القسيمة هي "  –كما أوضحنا بالحقول السابقة  –د التكويد تلقائي بهذه النافذة، تم تحدي

يتم تحديد الخيار "تستخدم مرة واحدة". قام النظام فور تخزين المستند  لم(، كما 102( وتم تحديد الجهة هي العميل )10القسائم هو )

نشأة"، ولم يتم استخدام أي منهم لتسديد فواتير  األرقام الخاصة بهذه القسائم بالحقل "القسيمة الم  وتم إدراجبإصدار القسائم العشرة  

 .حيث لم يتم التعليم على الخيار "مستخدمة سابقاً" بأي من القسائم المدرجة عاتمبي

ا بعد، كما يقوم النظام بإظهار قيمة القسيمة  يمكن للمستخدم تغيير القيم المدرجة يدوياً ألي من القسائم المدرجة مادام لم يتم استخدامه

 ة. قية عند استخدام العميل لجزء معين من قيمة الفاتورالمتب
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 نافذة نوع قسيمة خصومات 
 .من خالل هذه النافذة يتم تعريف أنواع القسائم والتي تفيد كناحية تنظيمية للقسائم المصدرة

 

 المعلومات األساسية
 واإلنجليزي.ين العربي نات األساسية كالكود والمجموعة واالسما قسيمة يتم تحديد البيمن خالل كل نوع 
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 قواعد تطبيق العروضنافذة 
راجع الفقرة "قواعد  .  يتم إعداد قاعدة مستخدمين ليتم من خاللها تطبيق عرض البيع الحقاً بناًء على هذه القاعدة  من خالل هذه النافذة،

 ية:على الحقول التالالنافذة تحتوي هذه تطبيق العروض" بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب. 

 المعلومات األساسية
مثل الكود والمجموعة واالسمين العربي واإلنجليزي    الخاصة بالسجل الحالي  من خالل هذا القسم، يتم تحديد المعلومات األساسية 

 باإلضافة إلى الحقل التالي: 

 نوع القاعدة  

 القائمة، يتم اختيار نوع القاعدة وهي كالتالي من خالل هذه 

  :هي التي سينطبق عليها عرض األسعار عند استحضار هذه القاعدة  بجدول النافذة    محددةلا  األصنافأي أن    إدراج

 في العرض. 

  :ينطبق عليها عرض األسعار عند استحضار هذه    لنأي أن األصناف المحددة بجدول النافذة هي التي    استبعاد

 القاعدة في العرض. 

 التفاصيل 
بالقاعدة الحالية سواًء باإلدراج أو باالستبعاد، حيث يتم تحديد األصناف عن مرتبطة م تحديد األصناف المن خالل تفاصيل النافذة، يت

 طريق تحديد أحد الحقول التالية: 

 قسم الصنف  

على هذا   هذا الحقل، يتم اختيار أحد أقسام األصناف، ليتم تطبيق القاعدة الحالية )باإلضافة أو االستبعاد(  من خالل

 القسم.

 5صنف ....فئة ال 1الصنف  فئة 

، ليتم تطبيق القاعدة الحالية )باإلضافة )أو بعض منها(  األصنافالفئات الخمسة  ، يتم اختيار أحد ه الحقولن خالل هذم

 . الفئة )الفئات( هأو االستبعاد( على هذ
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 10...تصنيف 1تصنيف  

)أو بعض منها(، من خالل هذا الحقل، يتم اختيار أحد التصنيفات   القاعدة  العشرة  ة )باإلضافة أو الحالي  ليتم تطبيق 

 .التصنيف )التصنيفات(االستبعاد( على هذا 

 الماركة  

من خالل هذا الحقل، يتم اختيار أحد ماركات األصناف، ليتم تطبيق القاعدة الحالية )باإلضافة أو االستبعاد( على هذه  

 الماركة.

 الصنف  

 لية )باإلضافة أو االستبعاد( على هذا الصنف.حا المن خالل هذا الحقل، يمكن اختيار صنف محدد، ليتم تطبيق القاعدة 

 اإلدارة 

 المجموعة التحليلية  

 الفرع  

 القطاع 

 الشركة  

هذه الحقول، يمكن تحديد بعض المحددات ليتم تطبيق القاعدة الحالية )باإلضافة أو االستبعاد( عليها دون    من خالل

 .غيرها 
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 تحديد كميات الصنف للعميلنافذة  
النا  الفقرة  فذة، يمكن تحديد  من خالل هذه  تحديد كميات محددة  "كميات محددة يمكن بيعها لنفس العميل خالل فترة محددة. راجع 

 . تحتوي هذه على الحقول التالية: بهذا الكتاب بالمفاهيم األساسية" للعميل

 المعلومات األساسية
عليهم    ت الخاصة بكل من األصناف والعمالء الذين سينطبقتحديد المعلومات األساسية باإلضافة إلى المحددامن خالل هذا القسم، يتم  

 تحديد الكميات.

 الكود  

 المجموعة  

 االسم العربي  

 االسم اإلنجليزي  

 الصنف للعميل والمتمثلة في الكود   بتحديد كمياتمن خالل هذه الحقول، يتم تعريف المعلومات األساسية الخاصة  

 والمجموعة واالسمين العربي واإلنجليزي. 

 طغير نش 

 سجل تحديد كميات الصنف للعميل الحالي.  بعدم تطبيقعند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام 

 األولوية  

من خالل هذا الحقل، يمكن تحديد أولوية للسجل الحالي، حيث يسمح النظام بتعريف أكثر من سجل تحديد كميات ينطبق 

على من أ  1لسجل ذي األولوية األعلى )األولوية  مع أكثر من عميل. في هذه الحالة، سيتم تطبيق ا  على نفس الصنف

 (. 2األولوية 
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 الفترة )أيام(  

)المحددة من خالل تفاصيل   من خالل هذا الحقل، يمكن  الفترة التي سيسمح النظام خاللها ببيع كمية الصنف  تحديد 

ل السجل والتي لم  ترة بتفاصيبحقول الف  بإدراج قيمة هذا الحقل  ،النافذة(. المفترض أن يقوم النظام عند تخزين السجل

 يتم تحديد فترة خاصة بها.

 تصنيف العميل  

 فئة العميل  

 10...تصنيف  1تصنيف  

 5... فئة   1فئة  

جميع هذه الحقول، المفترض أن يقوم النظام بنسخها بتفاصيل السجل في حال عدم تحديد قيمة بأي من هذه الحقول بأي 

 من سطور تفاصيل السجل.

أو تصنيفات   فئات محددة من العمالء على  تطبيق الكميات المحدودة خالل فترة محددة    ول هو حصربهذه الحقالمقصود  

 لعمالء، كما يمكن أن يكون محصوراً على تصنيفات محددة من األصناف أو فئات محددة منها.محددة من ا

 التفاصيل 
ألصناف والتي يتم قصرها على عميل )أو عمالء  من خالل هذه التفاصيل، يمكن تعريف عدد ال نهائي من الكميات المحددة من ا

أيام( ألحد العمالء، فإن معنى ذلك أن النظام لن   6( لفترة زمنية )4أحد األصناف بحد أقصى )كمية  محددين(. فمثالً عند تعريف  

 : أيام لهذا العميل. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية 6( لهذا الصنف خالل 4يسمح ببيع كمية أكثر من )

 العميل  

 تصنيف العميل  

 فئة العميل  

يات، كما أنه عند تحديد تصنيف عميل أو فئة  يمكن تحديد عميل محدد لينطبق عليه تحديد الكم  ،من خالل هذه الحقول

 عميل محدد أن ينطبق تحديد الكميات على جميع العمالء الذين ينتمون لهذا التصنيف أو لهذه الفئة من العمالء. 

 الصنف  

 السطر. تحديد صنف محدد لينطبق عليه تحديد الكمية لفترة محددة مع العميل المحدد بنفس  الحقل يمكن من خالل هذا

 للعميل   الحد األقصى 

 الفترة )أيام(  

من الصنف المقابل والمسموح ببيعها للعميل الموجود بنفس السطر يتم تحديد أقصى كمية    ،ينالحقل  ينمن خالل هذ

 فترة )أيام(.خالل الفترة المحددة بالحقل ال

 10 ف.. تصني1تصنيف  

األصناف لينطبق عليها تحديد الكميات بفترة للعميل  من خالل هذه الحقول العشرة يمكن تحديد تصنيفات محددة من  

 بفاتورة المبيعات.   التي تم تحديدها   المقابل. المفترض أنه لن ينطبق تحديد الكميات بفترة إال إذا تم اختيار هذه التصنيفات

 قسم  

على    المقابلينطبق تحديد الكميات بفترة للعميل  الحقل، يمكن تحديد قسم محدد من األصناف بحيث  الل هذه  خ   من

 منتمي لهذا القسم   صنف. المفترض أنه لن ينطبق تحديد الكميات بفترة إال إذا تم اختيار  األصناف التي تنتمي لهذا القسم

 بفاتورة المبيعات.
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 5 ة.. فئ1فئة  

يمكن تحديد فئات محددة من األصناف لينطبق عليها تحديد الكميات بفترة للعميل المقابل. لحقول الخمسة  من خالل هذه ا

 هذه الفئات التي تم تحديدها بفاتورة المبيعات. صنف ينتمي لالمفترض أنه لن ينطبق تحديد الكميات بفترة إال إذا تم اختيار  
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 نافذة مجموعة مجانية 
الصنف    عروض الفاتورة. راجع الحقل "عة مجانية" بغرض استخدامها الحقاً في نافذة  م تعريف "مجموه النافذة، يتمن خالل هذ

نافذة المجموعة المجانية على الحقول تحتوي    الصفحة الرئيسية.  –المجاني" بالقسم "أصناف مجانية على الفاتورة بملف "العروض" 

 : التالية

 

 المعلومات األساسية
للمجموعة األساسية والخاصة بالكود والمجموعة واالسمين العربي واإلنجليزي  اسية  م إدراج البيانات األسمن خالل هذا القسم، يت

 : باإلضافة للحقول التالية

 سياسة االختيار  

 من خالل هذه القائمة باختيار أحد الخيارين التاليين: يقوم المستخدم 

  :واحد استحضار ص  صنف  يتم  أنه سوف  الأي  من األصناف  واحد  المجا نف  بالمجموعة  تطبيق معرفة  نية عند 

 العرض، حيث سيقوم المستخدم باختيار هذا الصنف من بين أصناف المجموعة.

 –عند انطباق العرض الخاص بهذه المجموعة    –إذا لم يقم المستخدم باختيار أحد أصناف المجموعة المجانية  

  المبيعات بإدراج عند تخزين فاتورة    قوم النظامقائمة المزيد، فسوف ي  بفاتورة المبيعات عن طريق أحد إجراءات

الصنف الذي تم تحديده بتفاصيل نافذة المجموعة على أنه "افتراضي"، فإذا لم يتم تحديد صنف افتراضي، يقوم 

 أول أصناف المجموعة المجانية بتفاصيل النافذة.النظام بإدراج 

 

  :انطباق العرض الخاص بهذه  لمجموعة المجانية عند م بإدراج كافة أصناف اأي أن النظام سوف يقو كل األصناف

 المجموعة.
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 التفاصيل 
من خالل هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية للمجموعة األساسية والخاصة بالكود والمجموعة واالسمين العربي واإلنجليزي  

 باإلضافة للحقول التالية: 

 الصنف  

 بالمجموعة المجانية.ة من خالل هذا الحقل، يتم إدراج األصناف الخاص

 صندوق  

 إن وجد.  –من خالل هذا الحقل، يمكن تحديد الصندوق الخاص بالصنف المقابل 

من خالل نافذة "تعديل شاشة"، يمكن إظهار خصائص أخرى للصنف مثل المقاس واللون واإلصدار وغير ذلك، 

 ات.الصنف المجاني الذي سيتم صرفه بهذه المواصف ومن ثم يتم تحديد مواصفات

 

 الموقع 

 .يمكن تحديد موقع محدد ليتم صرف الصنف المجاني من خالله

 الكمية  

 الوحدة 

  كمية ووحدة الصنف المجاني المقابل.

 االفتراضي  

 "صنف واحد". عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإدراج الصنف المقابل عندما يتم تحديد سياسة االختيار هي
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 نافذة مواسم 
بنافذة   وض، يتم تعريف عرفي بعض األحيان أو قوائم أسعار مرتبطة بمواسم معينة حيث يتم في هذه الحالة إدراج كود الموسم 

بالفترة الخاصة بهذا الموسم فقط. من خالل النافذة الحالية والخاصة بالمواسم،   العروض، ومن ثم يتم تطبيق العرض أو قائمة السعر

 ة بهذا الموسم. يتم تعريف تاريخ البداية والنهاية الخاص

 المعلومات األساسية
باإلضافة الكود والمجموعة واالسمين العربي واإلنجليزي  الخاصة بالموسم مثل  من خالل هذا القسم، يتم إدراج البيانات األساسية  

 : ينالتالي لينللحق 

 من تاريخ  

 إلى تاريخ  

 البداية وتاريخ النهاية الخاص بالموسم.  ريخبتا من خالل هذين الحقلين، يتم تعريف الفترة الخاصة بالموسم والمتمثلة 
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 الصفحة الرئيسية  –  المبيعاتفاتورة  نافذة
ك والتي يمكن ضبطها بحيث تؤثر مباشرة على المخزن وذل  ،األصناف  بيعهي الفاتورة الرئيسية التي يتم من خاللها    المبيعاتفاتورة  

باإلضافة   بيعلوب لعملية البالطبع بالتأثير المحاسبي المط  اتورة، كما تقومبمجرد إصدار الفباألصناف المباعة  آلياً    صرفإصدار سند  ب

 على الحقول التالية:  المبيعات. تحتوي فاتورة لتوصيف عملية الدفع الخاصة بالفاتورة

 

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

 ند رقم المست  

. للتعرف على دفاتر  المبيعات  فاتورةمسبقاً والخاصة بسند  يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها  

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

 توجيه المستند  

 لفواتير وجيهات المستندات التي تم تعريفها دم باختيار أحد تحيث يقوم المستخ  المبيعاتفاتورة التوجيه الخاص بمستند 

ضافة لبعض الخيارات اإل ، يتم تحديد التأثير المحاسبي الخاص بالفاتورة بالمبيعاتمن خالل توجيه فاتورة    .يعاتالمب

 ."اإلعدادات صفحة  –توجيه فاتورة المبيعات  ها في الباب "ح والتي سيتم شر األخرى
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 تاريخ التحرير  

 التاريخ الفعلي  

حيث يمكن أن يتأخر   األصناف بيعتم فيه يوالتاريخ الفعلي الذي سالحالية  المبيعات فاتورةالتاريخ الذي تم فيه تحرير 

 عن التاريخ الفعلي.  – أو يتقدم  –تاريخ التحرير 

 بناًء على  

صفة تلقائية مثل ى عدة مستندات بعدة مستندات. تحتوي قائمة "بناء على" علبناًء على  المبيعاتيمكن إصدار فاتورة 

 ". طلب عرض أسعارالمخزني"، " الصرفالمخزني"، "طلب  الصرف"، "بيع"، "أمر ال بيع"عرض أسعار 

التي يمكن أن يتم إصدار فاتورة الظاهرة  التحكم في المستندات    يمكن من خالل نافذة "إعدادات الحقول والشاشات"

 قول والشاشات" بالكتاب "أساسيات".ادات الح بناًء عليها. راجع نافذة "إعد المبيعات

 

 تاريخ االستحقاق  

 التاريخ الذي سيستحق فيه سداد الفاتورة.

، يقوم النظام بملف العمالء سيالحظ المستخدم عند إدراج عميل بالحقل العميل بينما تم تحديد "مدة سداد" لهذا العميل

 حقاق".ة السداد( بالحقل "تاريخ االست ل بإضافة )التاريخ الفعلي + مدبمجرد إدراج هذا العمي

 

 المخزن  

 الموقع 

 . صرف البضاعة المباعة منهالذي سيتم  والموقع المخزن

بمجرد تخزين الفاتورة، فلن   آلياً   صرف مخزنييقوم بإصدار سند  بحيث  عندما يتم ضبط توجيه الفاتورة المستخدم  

 زن فارغاً. يسمح النظام بترك حقل المخ 

 مندوب المبيعات  

ة. عند تعريف مندوب مبيعات محدد للعميل بملف العميل، يقوم النظام بإدراج المبيعات الخاص بالفاتورة الحاليوب  مند

 هذا المندوب بمجرد إدراج هذا العميل

 عميل ال 

 الخاص بالفاتورة.  عميلال

 بالفاتورة.  المدينهو الطرف  عميليمكن ضبط توجيه الفاتورة بحيث يكون ال

 المطبقة حالياً.  المبيعاتبناًء على ما تم تحديده بقائمة أسعار  عميلر األصناف تبعاً لليمكن أن تتغير أسعا 

 الذمة  

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

. تحتوي قائمة الذمم على بعض الذمم بصفة تلقائية  فاتورةبحيث يتم التأثير على الذمة بالقيد الصادر من الالمستخدم  

 موظف(.  عميل، مورد،  ، شريك، حسابمثل )

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

 جودة بالقائمة أو اإلضافة عليها.تغيير الذمم المو
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 منطقة جفرافية  

خالل   الحقلمن  خاصة  هذا  جفرافية  منطقة  تحديد  يمكن  راجع  ،  العميل.  بالكتاب بفاتورة  جفرافية"  "منطقة  الملف 

 "أساسيات". 

 تصنيف الفاتورة  

 يمكن ربط الفاتورة بتصنيف فاتورة محدد.

 أسعار المبيعات المستخدمة   ت قائمةإذا كان  تصنيف الفاتورة المستخدميمكن أن تتغير أسعار أصناف الفاتورة بحسب  

 . تتأثر بتصنيف الفاتورةبحيث  ا قد تم ضبطه

 

 تصنيف سجل  

 محدد. سجليمكن ربط الفاتورة بتصنيف 

 SalesInvoice.paymentTerminal  

الخاصة بالسحب اإللكتروني   الموجودة بالماكينةتفيد المعلومة المدخلة في هذا الحقل في التعرف آلياً على طريقة الدفع  

 يل طرق الدفع لفاتورة المبيعات.، ومن ثم الدفع بهذه الطريقة بدون إدراجها بتفاصزا كارت()في

 1محدد سعر  

 2محدد سعر  

 3محدد سعر  

 4محدد سعر  

 5محدد سعر  

ات األسعار الموجودة برأس النافذة. راجع دديمكن أن تتغير أسعار األصناف المدرجة بفاتورة المبيعات بحسب مح 

 .ألسعار"ملف "العروض" وملف "قوائم امن بكل " "محددات األسعار

 مالحظات  

 يمكن إدراج أي مالحظات يراها المستخدم مناسبة بهذا الحقل.

 التفاصيل 
التفاصيل، يتم إدراج األصناف   فور إعةالمبا من خالل جدول  آلياً  بقائمة "بناًء ، إما عن طريق المستخدم أو  دراج أحد المستندات 

 على"، وهي كالتالي: 

 كود ال 

 الصنف  

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

 بملف األصناف. 

 كمية الصنف )وحدة، قيمة(  

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

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

 . )كالمشغوالت الذهبية مثالً(

 سعر الوحدة  

قوا أحد  الصنف على  ينطبق  عندما  آلياً  السعر  بعرض  النظام  يقوم  المقابل.  الصنف  وحدة  أسعار  سعر   المبيعات ئم 

والتاريخ   عميله القائمة حيث قد يختلف السعر بحسب الكمية والالسعر من هذالمعرفة، حيث يقوم النظام باستحضار  

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

 ألسعار. راجع الملف الخاص بقائمة أسعار المبيعات بهذا الكتاب.الحظ أنه يمكن أن يختلف السعر تبعاً لقوائم ا

 عر الكلي الس 

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

 1خصم  

 2خصم  

  .. 

 8خصم  

 خصومات على مستوى كل صنف. 8يمكن إدراج حتى 

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

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

 ضريبة مبيعات  

 2ضريبة مبيعات  

 1ضريبة  

 2ضريبة  

إدراج   كل صنفح يمكن  مستوى  أربع ضرائب على  خاصتان،  تى  و  ضريبتان  خاصتانبالصنف  بقيمة   ضريبتان 

 . الفاتورة الكلية

 بنظام نما، يمكنك مشاهدة الفيديوهات التالية:للتعرف على الضرائب 

mhI-https://youtu.be/Ca5zFsV 

https://youtu.be/HOJCJxd8iCo 

//youtu.be/iPWZjyrol00https: 

https://youtu.be/0yFZBxaqoIw 

https://youtu.be/bbmVmkIl4Ms 

https://youtu.be/OtPPJRiM4hs 
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خدم قد تم فيه تعليم الخيار "خاضع حقول الضرائب إال إذا كان توجيه الفاتورة المست بتفعيلأن النظام لن يقوم الحظ 

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

 .توجيه فاتورة المبيعات بهذا الكتابخيارات الخاص بشرح راجع هذه الخيارات بالجزء  المستخدم. المبيعات

 الصافي  

 قيمة كمية الصنف المقابل بعد تطبيق الخصومات والضرائب الخاصة بالصنف المقابل. صافي 

 صنف مجاني  

النظام بتعليم هذا الخيار عند إدراج صنف    قوميتم تعليم هذا الخيار عندما يكون الصنف المقابل هو صنف مجاني. ي

أن يقوم يدوياً بتعليم هذا    –جود صالحية  عند و  –اني آلياً طبقاً لعروض األسعار المنطبقة، كما يمكن للمستخدم  مج 

 الخيار عند الرغبة في جعل هذا الصنف صنف مجاني.

 السطر باللون األخضر لتمييز هذا السطر بأنه يحتوي صنف مجاني.   وليقوم النظام عند تعليم هذا الخيار، بإظهار حق

 الرقم المسلسل  

الخاص بالصنف المقابل شريطة أن يكون هذا الحقل قد تم تعليمه  من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج الرقم المسلسل  

 . بملف الصنف على أن له رقم مسلسل

 كود الضمان  

ه على الخاص بالصنف المقابل شريطة أن يكون هذا الحقل قد تم تعليم كود الضمانمن خالل هذا الحقل، يمكن إدراج 

 . بملف الصنف كود ضمانأن له 

 صندوق  

الصندوق الخاص بالصنف المقابل، وذلك إذا كان هذا الصنف قد تم ضبطه بملف األصناف بأنه   يسمح النظام بتحديد

 يوضع بصناديق.

هذه واألبعاد والتشكيلة وغير ذلك للصنف إذا تم إعداد الصنف ب اللون والمقاس واإلصدار يسمح النظام أيضاً بتحديد

 الخصائص، يرجى االطالع عليها بملف المخزون. الخصائص بملف الصنف الرئيسي. لمزيد من المعلومات عن هذه  

 المخزن  

 الموقع 

عدة    منأكثر من مخزن أو    مناألصناف    صرفيسمح النظام بتحديد مخزن وموقع على مستوى كل سطر حيث يمكن  

بناًء على فاتورة    صرفلنظام عند إصدار سند  بأحد المخازن أو بعدة مخازن، ومن ثم سيقوم امواقع     المبيعات آلياً 

 .المبيعاتبعدد المخازن )أو المواقع( المذكورة بفاتورة  صرفبإنشاء سندات 

الشحنة  ثل  كل صنف معلى مستوى    المبيعاتالحظ أن هناك العديد من الحقول التي يمكن التعامل معها بفاتورة  

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

 للتعرف على هذه الحقول وكيفية التعامل معها، راجع هذه الحقول بالمفاهيم الخاصة بها بالكتاب "المخزون".

 الذمة  

ج، ومن ثم يمكن أن يتم  لكل صنف مدر  ةبحيث يتم التأثير على ذمة محددذمة على مستوى السطر    يسمح النظام بتحديد

 التأثير على أكثر من جانب مدين.
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 1محدد سعر  

 2محدد سعر  

 3محدد سعر  

 4محدد سعر  

 5محدد سعر  

محددات سعر على مستوى كل صنف بحيث تتغير أسعار األصناف بتغير محدد السعر الخاص   يسمح النظام بتحديد

 بكل صنف طبقاً لما تم تحديده بقائمة األسعار المطبقة. 

 طرق الدفع 
 ، وهي كالتالي: يمكن تحديد طرق محددة للدفع مثل إدراج بعض بطاقات االئتمان مثالً من خالل هذا القسم، 

الدفع يدوياً من خالل إدخال الطرق المراد الدفع بها من خالل الحقل "طريقة دفع"، حيث يتم إدراج المبلغ المراد  يمكن إدراج طرق  

 ل النظام معه من خالل ما تم إعداده بملف طريقة دفع. من خالل كل طريقة ليتعام هدفع

برأس الفاتورة.   "paymentTerminalبالحقل "  هراج يمكن أيضاً أن يقوم النظام بإدراج معلومات طرق الدفع آلياً من خالل ما تم إد

ياً وفقاً لما تم تحديده بكل من الملفين ليقوم النظام باستنساخ جميع المعلومات الخاصة بالبطاقة )ماستر كارد، أو فيزا كارد مثالً( آل

" Payment Terminal" ،" Payment Gateway Method Group ." 

 

 ليات األصناف إجما
 ، وهي كالتالي: ، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات األصناف باإلضافة إلمكانية إدخال بعض المعلوماتهذا القسم من خالل

 اإلجمالي  

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

 1صافي بعد خصم  

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

 على مستوى جميع األصناف(. 1مجموع القيم الموجودة في الحقل خصم  –"اإلجمالي" 

 2عد خصم صافي ب 

 3صافي بعد خصم  

 4صافي بعد خصم  

 5صافي بعد خصم  

 6صافي بعد خصم  

 7صافي بعد خصم  

 8صافي بعد خصم  

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

 ، بنفس فكرة الحقل السابق، فمثالً بعد طرح هذه الخصومات  هذه الخصومات بإظهار صافي قيمة الفاتورة 
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+ خصم  1)خصم  – األصناف أو ضرائب األصناف = )إجمالي قيمة الفاتورة بدون خصومات 2الصافي بعد خصم 

2 .)) 

 .يتم تفعيل أي من الخصومات الثمانية من خالل قائمة إعدادات

 التخفيض  

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

 1ضريبة الفاتورة  

 2ضريبة الفاتورة  

من خالل توجيه  والتي تم ضبطها    إجمالي الفاتورة  الضرائب المطبقة علىم بعرض  يقوم النظا   ،نمن خالل هذين الحقلي

 .المبيعاتفاتورة 

بتوجي الضريبة"  تعديل  "يمكن  الخيار  تعليم  بشرط  المطبقة  بالضرائب  بالتعديل  النظام  فاتورة  يسمح   المبيعات ه 

 المستخدم.

 الصافي  

 تورة بعد خصم الخصومات وإضافة الضرائب المطبقة.من خالل هذا الحقل، يقوم النظام بعرض صافي قيمة الفا 

 المدفوع نقداً  

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

 . مع إصدار الفاتورة عميللا

 إجمالي المدفوع  

ابات( )حس القبضإجمالي القيم المدفوعة للفاتورة، وهي عبارة عن القيمة المدفوعة نقداً مضافاً إليها جميع قيم سندات 

لمنشأة. أي أن النظام يضيف إلى هذا العميل لوالتي تخصم من مديونية    على هذه الفاتورة.  عميلإصدارها لل  التي تم

 تم إصداره لسداد هذه الفاتورة.  قبض الحقل أي قيمة سند 

 المتبقي 

. أي أن هذا الحقل هو عبارة عميللمن امن خالل هذا الحقل، يقوم النظام بعرض الفرق بين قيمة الفاتورة وما تم سداده  

 إجمالي المدفوع(. –عن )صافي الفاتورة 

 النقدية المدفوعة  

 النقدية المتبقية  

الممكن مثالً أن يكون المطلوب هو   لمراد دفعها )أو سدادها( للفاتورة أقل من فئة عمالت محددة، فمنن القيمة اوقد تك

" والنقدية المتبقية  4000في هذه الحالة ستكون النقدية المدفوعة هي ".  جنيه للكاشير  4000جنيه مثالً، وتم دفع    3980

 جنيهاً. 20( = 3980 –  4000هي )
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 إجماليات األصناف 
 يقوم النظام بعرض بعض إجماليات الفاتورة، وهي كالتالي: حقول هذا القسم غير متاحة للمستخدم. من خالل هذا القسم،  جميع

 إجمالي الخصم  

 2إجمالي خصم  

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

 األصناف المدرجة بالفاتورة.

، 4، خصم  3)خصم  خرى على األصناف مثل  ند ضبط إعدادات النظام بحيث يتم تطبيق أي من الخصومات األع

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

 1إجمالي ضريبة مبيعات  

 2إجمالي ضريبة مبيعات  

 1إجمالي ضريبة الفاتورة  

 2الفاتورة  إجمالي ضريبة  

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

 (.2، ضريبة الفاتورة 1( والفاتورة )ضريبة الفاتورة 2، ضريبة مبيعات 1مبيعات 

 العملة، حقل ملحق بها  

ويستطيع المستخدم إدخال هذا الحقل عندما يتم البيع بعملة أجنبية،    العملة الخاصة بالفاتورة والمعامل الخاص بها، يفيد

التقيد بإعدادات العمالت ومعامالتها، شريطة أن يكون للمستخدم صالحية   البائع وعدم  معامل للعملة بحسب رغبة 

  بذلك.
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 التوصيل صفحة  – نافذة فاتورة المبيعات 
 ة.التوصيل والشحن كما هو موضح بالصورة التاليالمعلومات الخاصة ب يتم إدراجمن خالل هذه الصفحة 
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 صفحة الشحن والدفع  –  المبيعاتنافذة فاتورة 
عملية الدفع، وطرق الدفع التي   عنوان. حيث يمكن تعريف  يمكن إدخال جميع معلومات الدفع الخاصة بالفاتورة  ،من خالل هذه النافذة

فاتورة المبيعات   الفاتورة بالتقسيط، باإلضافة إلمكانية إصدار سند قبض بناًء على  تم دفع الفاتورة بها، وتفاصيل الدفعات عند سداد 

 .بالفاتورة الحاليةالحالية وأخيراً عرض سندات القبض الخاصة 

 عنوان الدفع
 ن الدفع الخاص بفاتورة المبيعات الحالية. إدخال عنوامن خالل هذا القسم، يتم 

 نفس عنوان الشحن 

بعنوان الشحن في الحقول الخاصة بعنوان الدفع، أي سيكون  ر، يقوم النظام بنسخ المعلومات الخاصة  عند تعليم هذا الخيا 

 .عنوان الدفع هو نفسه عنوان الشحن

 منطقة جفرافية  

الجفرافية التي تم تعريفها مسبقاً بملف المناطق، حيث يقوم النظام  من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج أي من المناطق  

 . ع معلومات المنطقة بحقول قسم عنوان الدفع بمجرد تحديدها بهذا الحقلباستنساخ جمي
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 الدولة  

 المدينة  

 المحافظة  

 المنطقة  

 ، الموقع على الخريطة 2، عنوان 1شارع، عنوان  

 بمعلومات الدفع. جميع هذه البيانات خاصة 

 المبيعات مندوب  

فور    المبيعاتالنظام بإدراج هذا المندوب بفاتورة    ، يقومعمالءالمستخدم بملف ال  عميلخاص بال  بيع عند تعريف مندوب  

 .بالنافذة الرئيسية عميلإدراج ال

 طرق الدفع 

. للتعرف على مزيد من المعلومات عن هذا  من خالل هذا القسم، يمكن تحديد طرق محددة للدفع مثل إدراج بعض بطاقات االئتمان

 ع لنفس القسم بالنافذة الرئيسية والقسم يرجى الرج 

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

 نموذج الدفع 

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

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

" 6000، وكانت الفاتورة قيمتها "متساوية  أقساط  10فمثالً إذا كان النموذج، هو تقسيم قيمة الفاتورة على  

( جنيه على  5000، وبالتالي سيتم تقسيم باقي قيمة الفاتورة )" كدفعة أولية1000تحديد القيمة "جنيه، وتم  

راجع الملف "نموذج جدولة الدفعات"   .500( =  10÷    5000، قيمة كل قسط هي )عشرة أقساط متساوية

 الكتاب. بهذا

 زر "إنشاء الدفعات"  

قيمة الفاتورة بالطريقة التي وضحناها   المستخدم علىمن خالل هذا الزر، يقوم النظام بتطبيق نموذج الدفع  

 مستخدم.، ومن ثم سرد قيم هذه الدفعات بحسب النموذج البالحقل السابق

 قبض إنشاء سند  

)حسابات( متضمناً قيمة الفاتورة الحالية والذمة المرتبطة    القبضمن خالل هذا الزر، سيقوم النظام بفتح مستند  

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

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

 كود القسط 

الحالي. يمكن للمستخدم تكويد القسط يدوياً. إذا لم يقم المستخدم بتعريف كود أي  الخاص بالسطر كود القسط 

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

 إلى جانب رقم القسط.
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 سبة الدفعة ن 

 ي من الدفعات المخططة لسداد الفاتورة. نسبة أتحديد  ،يمكن للمستخدم يدوياً من خالل هذا الحقل

 المبلغ  

 قيمة القسط المقابل.

 القيمة المدفوعة  

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

 اتورة.من ذمة الف

 المتبقي 

هي القيمة المطلوب سدادها الحقاً من قيمة  الحالي و  المتبقي من قيمة القسطالمفترض أن هذه القيمة تمثل  

 القسط.

 تاريخ الدفع 

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

 مالحظات  

 . كن تدوين أي ملحوظة عن القسط يراها المستخدم مناسبةمن خالل هذا الحقل، يم

 الدفعسندات 
، من العميل المذكور بالفاتورة  التي تم من خاللها سداد قيمة الفاتورة الحالية  القبضيقوم النظام بعرض سندات    ،من خالل هذا الجدول

 . القبضوالتي تم ربطها بهذه الفاتورة من خالل صفحة الفواتير بسند 
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 المستندات المرتبطة صفحة  –  المبيعاتفاتورة  نافذة
هذه النافذة على   ، كما سنرى. تحتويالمبيعاتمن خالل هذه الصفحة، يتم االطالع والتعامل مع المستندات المرتبطة الخاصة بفاتورة  

  البيانات التالية:

 

 المعلومات األساسية
، والتي تم إدراجها سابقاً من خالل النافذة المبيعاتسية الخاصة بفاتورة  البيانات األسا بعض  من خالل هذا القسم، يتم االطالع على  

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

 السندات المخزنية
 الحالية كالتالي:  المبيعاتالمرتبطة بفاتورة  لصرفال مع مستندات من خالل هذا القسم يتم االطالع والتعام

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

 الناتجة عن هذه السندات بهذا الجدول. الصرفالنظام بإظهار سندات 

 المبيعاتيدوياً بعد إصدار فاتورة    الصرفيه الخاص بها بحيث يتم إصدار سندات  د تم ضبط التوج إذا كانت هذه الفاتورة ق ،

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

   حالية وذلك إلدراج  ال   المبيعاترة  قبل إصدار الفاتورة، يمكن استحضار هذه السندات بفاتو  صرفإذا تم إصدار سندات

 .المبيعاتاألصناف الخاصة بها بفاتورة 

 يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية:

 المستند  

أو الذي تم استحضاره من   المبيعاتأو بناًء على فاتورة    المبيعاتالذي تم إصداره فور إصدار فاتورة    الصرفسند  

 خالل الزر "تجميع". 

 رقم المستند اليدوي  

 المقابل على نفس السطر. الصرفالرقم اليدوي لمستند هذا الحقل خاص ب
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 التاريخ الفعلي  

 المقابل. الصرفالتاريخ الفعلي الذي تم فيه إصدار سند 

 أزرار النافذة 
 .لها  بيعوذلك إلصدار فاتورة  المبيعاتالمذكور بفاتورة  عميللل الصرفيمكن استحضار سندات من خالل أزرار النافذة، 

 تجميع  

النظام عند استخدام  . يقوم  المبيعاتبفاتورة  التي يراد ربطها    الصرفالزر، يقوم النظام بتجميع سندات    من خالل هذا 

 التي تم إصدارها بفترة محددة كالتالي:  الصرفهذا الزر بفتح نافذة تجميع لكي يتم استحضار سندات 

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

 :التي تتوفر فيها الشروط التالية الصرفسندات 

 عميل بالحقل " المبيعاتالمدرج بفاتورة  عميلتكون هذه السندات مرتبطة بنفس ال " 

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

 سابقةمبيعات بها سابقاً بفاتورة أال يكون قد تم تجميع. 

 تطبيق  

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

 الرئيسية. ومن ثم يتم تسعيرها بالنافذة الرئيسية.

 إنشاء مستند مخزني  

الحالية، حيث يقوم النظام بفتح سند    المبيعاتبناًء على فاتورة    صرفمن خالل هذا الزر، يقوم النظام بإنشاء سند  

فاتورة    الصرف رقم  فاتورة    المبيعاتمتضمناً  وأصناف  "بناًء على"،  بالحقل  تسهيالً على المبيعاتالحالية  وذلك   ،

 .المستخدم
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 البنود صفحة  – نافذة فاتورة المبيعات 
بند بيع  تورة المبيعات كشروط أو كناحية قانونية. يتم تعريف هذه البنود بملف  من خالل هذه الصفحة، يمكن إدراج بنود خاصة بفا

 قياسي. 
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 اإلعدادات صفحة  – المبيعاتفاتورة   توجيه
يتم ضبط الكثير من الخيارات الخاصة بفاتورة المبيعات. تحتوي هذه النافذة على    – صفحة اإلعدادات    – من خالل توجيه المستند  

 التي تؤثر في اتجاه فاتورة المبيعات.العديد من الخيارات 
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 والمحددات األساسية وإنشاء سند النواقص المعلومات 
 أهم الخيارات الخاصة بهذا القسم هي كالتالي: 

 

 غير نشط 

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

 بحقل التوجيه. المبيعاتتوفرة لفاتورة التوجيهات الم

 فلترة الحقول  

، والتي تعني قصر هذا التوجيه على حاالت معينة كأن يتم تعريف  من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج أحد فالتر الحقول

 أو المخازن أو.. الخ، الذين يمكن استخدام هذا التوجيه معهم.  عمالءد من العدد محد

 القالب  

اختيار توجيه   آلياً بمجرد  تطبيقهبحيث يتم    المبيعاتوالب المستندات التي تم تعريفها سلفاً لفاتورة  يمكن إدراج أحد ق

 .المبيعاتفاتورة 

 طريقة إنشاء سند النواقص 
 طلبات العمالءدفتر مستند نواقص  

 توجيه مستند نواقص طلبات العمالء 

أحد سطور نافذة المبيعات إلضافته إلى م بالنواقص وهو مستند  يسمح النظام باختيار  "نواقص طلبات  ستند خاص 

العمالء"، وذلك من خالل أحد إجراءات قائمة المزيد، حيث يقوم النظام بمجرد اختيار هذا اإلجراء بنقل السطر المعلم  

إلى مستند "نواقص طلبات العمالء"، فإذا لم يوجد مستند خاص باليوم   –لمحتوي على أحد أصناف النواقص  وا  –

 قوم النظام بإنشاء هذا المستند مستخدماً الدفتر والتوجيه المحددين بهذا القسم. الحالي، ي

 طريقة البحث عن مستند النواقص  

القائمة، يتم تحديد طريقة البحث عن مستند "نواقص طلبات العمالء" الذي سيتم فيه إضافة السطر   من خالل هذه 

ذا لم يكن موجوداً فسوف يتم إنشاؤه آلياً. تحتوي هذه القائمة على ، أما إإذا كان موجوداً  –المختار من فاتورة المبيعات 

 الخيارات التالية:
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 :م عند تنفيذ هذا اإلجراء )إضافة الصنف المطلوب إلى مستند النواقص(، سيبحث عن  أي أن النظا   التاريخ فقط

 مستند النواقص الخاص بتاريخ اليوم، وهذا بالطبع إذا كان موجوداً. 

 أي أن النظام عند تنفيذ هذا اإلجراء )إضافة الصنف المطلوب إلى مستند النواقص(، سيبحث   خدم: التاريخ والمست

لخاص بتاريخ اليوم والذي تم إنشاؤه سابقاً لنفس المستخدم الخاص بفاتورة المبيعات الحالية عن مستند النواقص ا

 والتي تم الطلب من خاللها. وهذا بالطبع إذا كان موجوداً. 

 أي أن النظام عند تنفيذ هذا اإلجراء )إضافة الصنف المطلوب إلى مستند النواقص(، سيبحث عن  قط:المستخدم ف

ذي تم إنشاؤه سابقاً لنفس المستخدم الخاص بفاتورة المبيعات الحالية والتي تم الطلب من خاللها. المستند النواقص 

   وهذا بالطبع إذا كان موجوداً.

 المحددات
 الربط مرة واحدة فقط  

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

التي تنتمي لهذا   المبيعاتفاتورة    س( بناًء على نفأو.. الخ،  مبيعات)أو مردودات    صرفيمكن إصدار أكثر من سند  

 التوجيه.

 منع تعديل سطور بناًء على  

)من هذا التوجيه( بتعديل تفاصيل الفاتورة إذا كانت  مبيعاتا الخيار، فلن يسمح النظام عند إنشاء فاتورة عند تعليم هذ

مثالً فإنه    بيعأمر  على    بناءً   المبيعاتهذه التفاصيل قد تم استحضارها من مستند علوي. أي أنه لو تم إصدار فاتورة  

 .بيعل الفاتورة والتي تم استحضارها أصالً من أمر العند تعليم هذا الخيار فلن يسمح النظام بتعديل تفاصي
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 بناًء على

 التحقق من التوافق  

بالحقل بناًء مع تفاصيل المستند الذي تم استخدامه    المبيعاتيتم التحكم في تطابق تفاصيل فاتورة    ،من خالل هذه القائمة

 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". مغايرة للكميات  المبيعات

 :ت  عند اختيار هذا الخيار، فالمفترض أن يسمح النظام بتغيير الكميات بشرط أن مجموع الكميا   صافي الكميات

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

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

مغايرة للكميات الموجودة بالمستند الموجود    المبيعاترة  النظام للمستخدم بأن تكون الكميات الموجودة بتفاصيل فاتو

 بالحقل "بناء على". 

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

 ع بيار فاتورة  ، فعند إصد300،  200مثالً( بحيث تكون على سطرين )  بيعبأمر    500تقسيم كميات أحد األصناف )

  ا( أيضاً فال يمكن أن يكونو300،  200فيجب أن تكون كمية نفس الصنف موجودة على سطرين )  المبيعاتبناًء أمر  

 ( مثالً. 100، 400)

 نسخ التفاصيل  

)التي تنتمي   المبيعاتفاتورة بعند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بمجرد إدراج أحد المستندات بالحقل بناًء على 

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

)التي    المبيعاتالنظام باستحضار أصناف المستند العلوي في تفاصيل فاتورة  أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فلن يقوم  

 (.تنتمي لهذا التوجيه
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 على  اعتبار الكميات المسلمة في بناءً  

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

أخرى يقوم النظام فور إدخال    بيع، فإنه عند إصدار فاتورة  بيع" بالحقل بناء على بكميات أقل من كميات أمر البيع"أمر  

بدالً من استحضار كل  المبيعات" بتفاصيل فاتورة بيع لباقي كميات "أمر اباستحضار " بالحقل "بناء على" بيع"أمر ال

 .بيععلى نفس أمر ال المبيعاتفي كل مرة يتم فيها إصدار فاتورة  بيعكميات أمر ال

 حقول اعتبار الكميات المسلمة في بناًء على  

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

)التي تتبع هذا التوجيه(. وذلك حيث أنه يمكن أن   المبيعات)من المستند المرتبط( التي سيقوم النظام باعتبارها بفاتورة 

بناًء على   يعبيتم متابعة الكميات الخاصة بالمستند المرتبط من خالل مستندين كأن يتم إصدار سندات توريد وفواتير  

  بيعمثالً، ومتابعة كمية أمر ال  المبيعاتباألولى بفاتورة   بيع"، ومن ثم يتم متابعة كمية أمر البيعبط "أمر الالمستند المرت

 .الصرفبالثانية بسند 

يم الفقرة "متابعة كميات األصناف" بالمفاهلمزيد من التفاصيل حول المتابعة في األولى والمتابعة في الثانية، راجع  

 . "نظام المخزون" األساسية الخاصة بالكتاب

 والمذكورة بنهاية هذا الكتاب. أنظر أيضاً الفيديوهات الخاصة بمتابعة الكميات 

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

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

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

 . المبيعاتتورة بإدراج جميع األصناف الخاصة بهذا المستند بتفاصيل فا 

باستحضار السطور التي تحتوي على د المستندات بهذا الحقل يقوم النظام عند إدراج أح  فسوفعند تعليم هذا الخيار، 

 الصنف الخاص بالسطر الحالي فقط. 

 ملء بيانات الصنف في السطر عند إضافة هذا الصنف من السند الموجود في بناًء على  

تورة المبيعات. "، فإن النظام لن يقوم بإدراج تفاصيل المستند العلوي بتفاصيل فا فاصيلنسخ التعند عدم تعليم الخيار "

ومن ثم عند الرغبة في إضافة أي من أصناف المستند العلوي بتفاصيل فاتورة المبيعات، يمكن للمستخدم إدراج هذا  

تفاصيل المستند العلوي في تفاصيل  الصنف بتفاصيل فاتورة المبيعات ليقوم النظام باستنساخ بيانات هذا الصنف من  

 فاتورة المبيعات.

   صنف  اختيار واسم صنف بدون  السماح بإدخال كود  

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

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

 الصنف.

   لنسخ من سند" نسخ السندات المخزنية من حقل "تم ا  

فإنه عندما يقوم المستخدم بإدراج أحد سندات المخزون بالحقل "تم النسخ من سند"، يقوم النظام الخيار، عند تعليم هذا 

 ت المرتبطة.جدول المستندات المخزنية بصفحة المستندا  إلى المستندبنسخ هذا 

  

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


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 93 

 

 علي  عدم نسخ مخزن رأس المستند من بناءً  

بالحقل "بناًء على" باستحضار مخزن هذا المستند   اتيقوم النظام عند إدراج أحد المستند  فلن  ،عند تعليم هذا الخيار

 )التي تنتمي لهذا التوجيه(. المبيعاتبفاتورة 

 علي  جعل الكمية صفر مع بناءً  

الحقل  يقوم النظام بجعل كميات األصناف المستحضرة من المستند المدرج ب   أنعند تعليم هذا الخيار،    أنه  المفترض

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

 عدم نسخ سطور الدفعات من بناء على  

 الدفعات )إن وجدت( من المستند المدرج بالحقل "بناء على".   استحضار سطور  بعدم عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام  

 تدفع بالتقسيط 

، سيقوم النظام بإلزام المستخدم بهذا النوع من فواتير المبيعات بتعرف أقساط للفاتورة. أي أن  لخيارعند تعليم هذا ا

 الفاتورة البد أن يتم دفعها على دفعات.

 عدم تحديث األسعار على اإلطالق  

  المبيعاتسعار األسعار الموجودة بقوائم أ باستحضارلن يقوم  الصنف عند تغيير سعرن النظام فإ هذا الخيار  تعليمعند 

 تغيير كمية الصنف. إدخال الصنف أو عند 

 واألصناف المجانية إذا وجد سعر الوحدة والخصومات عدم حساب األسعار  

الخيار،   تعليم هذا  النظام  عند  يقوم  سعر  ال  إدخال  أو األصناف    الصنفبعد  الخصومات  أو  األسعار  بإعادة حساب 

 المجانية.

 واألصناف المجانية إذا وجد سعر الوحدة" قبل الحفظ اول مرة  ات والخصومتجاهل "عدم حساب األسعار  

بإعادة   بعد إدخال سعر الصنففإن النظام ال يقوم النظام  عند تعليم هذا الخيار،  هذا الخيار متعلق بالخيار السابق.  

الحفظ، يقوم حساب األسعار أو الخصومات أو األصناف المجانية، ولكن هذا بعد حفظ فاتورة المبيعات، ولكن قبل  

 بتغيير األسعار والخصومات واألصناف المجانية بتغير الكميات. النظام

 نسخ طرق الدفع 

بناًء على مستند علوي بنسخ طرق    – النوع  من هذا    – عند استحضار إصدار فاتورة مبيعات    يقومعند تعليم هذا الخيار،  

 من المستند العلوي.  – إن وجدت  –الدفع 

 نقدية  نسخ ألول سطر طريقة دفع 

النظام بنسخ قيمة فاتورة المبيعات إلى أول سطر بسطور طرق الدفع تكون   يقومعند تعليم هذا الخيار،  المفترض أنه  

 فيه طريقة الدفع نقدية.

 السجل نسخ البائع إلى منشئ   

 سجل.الخيار، فسوف يقوم النظام عند تخزين فاتورة المبيعات، بتسجيل بائع الفاتورة كمنشئ لل عند تعليم هذا

 يمكن إظهار حقل "منشئ السجل" بفاتورة المبيعات عن طريق تعديل الشاشة كما يمكن إظهاره بالتقارير.
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  ً  عدم نزول سعر الوحدة للصنف تلقائيا

 سعر وحدة الصنف بمجرد إدراج كميته بتفاصيل الفاتورة.فلن يقوم النظام بإدراج  ،عند تعليم هذا الخيار

 اقتراح أقل سعر للصنف  

عند الضغط بالماوس على الحقل "سعر الوحدة" باقتراح أقل سعر للصنف  يقوم النظام    فسوفتعليم هذا الخيار،  عند  

 فاتورة المبيعات. كما تم تحديده بقائمة األسعار المنطبقة على الصنف في 
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 اقتراح السعر االفتراضي  

  االفتراضي  سعرالل "سعر الوحدة" باقتراح  عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند الضغط بالماوس على الحق

 للصنف كما تم تحديده بقائمة األسعار المنطبقة على الصنف في فاتورة المبيعات.

 سعر اقتراح أقصى  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند الضغط بالماوس على الحقل "سعر الوحدة" باقتراح أقصى سعر للصنف 

 :بيعات. أنظر الصورة التاليةسعار المنطبقة على الصنف في فاتورة المكما تم تحديده بقائمة األ

هذه الصورة خاصة بفاتورة مبيعات، تم إعداد التوجيه الخاص بها بحيث يقوم بعرض جميع األسعار المقترحة )السعر 

 االفتراضي، أقل سعر، أقصى سعر( أي تم تعليم الخيارات الثالثة السابقة.

 المخزني اتورة مع كميات المستند يجب تطابق كميات الف 

عند استحضار سندات صرف مخزني )من خالل صفحة المستندات المرتبطة( بفاتورة    فإنهيم هذا الخيار،  عند تعل

بالتأكد من أن كميات األصناف بالفاتورة مساوية لكميات األصناف يقوم النظام عند تخزين فاتورة المبيعات المبيعات، 

 الكمية، ال يقوم النظام بالسماح بتخزين المستند. مجمعة. فإذا ما قام المستخدم بتغيير هذهبالسندات المخزنية ال

 االلتزام بقوائم األسعار  

، فسيلزم النظام المستخدم بقوائم األسعار بمعنى أن النظام عند تطبيق أحد قوائم األسعار على أحد  عند تعليم هذا الخيار

ل سعر" لقائمة السعر المنطبقة أو  ح للمستخدم بإدراج سعر للصنف أقل من "أقفواتير المبيعات، فإن النظام لن يسم

 " لقائمة السعر المنطبقة حيث سيقوم النظام بعدم السماح بتخزين فاتورة المبيعات في هذه الحالة.أكثر من "أكثر سعر

األصناف بالفاتورة وال تنطبق    عند وجود أحد  عند االلتزام بقوائم األسعار، فسوف يمنع النظام المستخدم من التخزين

 عليه أي قائمة سعر من قوائم األسعار.

 السماح بالحفظ مع وجود أصناف ليس لها سعر )مع االلتزام بقوائم األسعار(  

 بااللتزام بقوائم األسعار )نفس الخيار السابق( ولكن مع السماح بعدم تحديدعند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام  

 اف الفاتورة. سعر ألحد أصن

  تجاهل االلتزام بقوائم االسعار في حالة وجود سند بيع في بناء على 

فسوف يسمح النظام بإدراج أسعار مغايرة لقائمة األسعار المنطبقة في حالة وجود مستند علوي  عند تعليم هذا الخيار، 

 بفاتورة المبيعات.

 نسخ المتبقي الي المدفوع نقدا  

ف يقوم النظام بنسخ القيمة الموجودة بالحقل "المتبقي" برأس فاتورة المبيعات في الحقل  فسوعند تعليم هذا الخيار،  

 "المدفوع نقدا". يستخدم هذا الخيار في توجيهات فواتير المبيعات التي يتم ضبط تأثيرها المحاسبي بحيث يكون نقداً. 
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    من العروض عند الحفظ  الفاتورة حساب خصم  

قوم النظام بتطبيق خصومات الفواتير الخاصة بعروض األسعار المنطبقة على الفاتورة، وذلك  عند تعليم هذا الخيار، ي

 عند حفظ فاتورة المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه.

 قسم خصومات على قيمة الفاتورة".  –نافذة عروض الفاتورة  –راجع "عروض األسعار 

     مع الحفظ   الفاتورةقيمه  لىع المجانيةتطبيق االصناف  

عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بتطبيق األصناف المجانية الخاصة بعروض األسعار المنطبقة على الفاتورة، وذلك 

 عند حفظ فاتورة المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه.

 قيمة الفاتورة". قسم أصناف مجانية على  –نافذة عروض الفاتورة  –راجع القسم "عروض األسعار 

  األسعار في جدول الوحدات للصنف االلتزام ب 

بمنع المستخدم من تخزين فاتورة المبيعات إذا لم يتم إدراج األسعار  تعليم هذا الخيار، يقوم النظام    أنه عند  المفترض 

 باألصناف المدرجة كما تم تحديدها باألسعار المحددة بجدول وحدات الصنف بملف الصنف. ةالخاص

    ر الدفعات تاريخ الدفعة غير مطلوب في سطو  

"تاريخ الدفع" بجدول الدفعات بالفاتورة عندما تكون  بإدراج    فلن يقوم النظام بإلزام المستخدمعند تعليم هذا الخيار،  

 أقساط.  الفاتورة سيتم سدادها على

   ليس فارغا  ى عل في حاله بناءً   الفاتورةعدد اصناف  على المجانيةعدم تفعيل عروض االصناف  

ال الفاتورة إذا كان هناك مستند علوي    خيار،عند تعليم هذا  فلن يقوم النظام بتطبيق العروض الخاصة بعدد أصناف 

 بالحقل "بناء على" بفاتورة المبيعات. 

     مع الحفظ  الفاتورةصناف أ عدد  على المجانيةصناف عدم تفعيل عروض األ 

الفاتورة مع الحفظ وإنما سيتم تطبيقها صناف  فلن يقوم النظام بتطبيق العروض الخاصة بعدد أ  عند تعليم هذا الخيار،

 يدوياً فقط من خالل أحد إجراءات قائمة مزيد. 

 خصومات السطور من العروض عند الحفظتحديث  

المفترض أنه عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام عند حفظ مستند المبيعات )مع تطبيق هذا العرض( بتحديث  

  الكمية.  تغييرالخصومات كما لو قام المستخدم ب

  علي  عدم تحديث األسعار بعد بناءً  

بإدراج نفس األسعار الموجودة بالمستند بناًء على مستند،    بيعإصدار فاتورة    سيقوم النظام عندالخيار،  عند تعليم هذا  

 العلوي وعدم تحديثها باألسعار الموجودة بقوائم األسعار.

   آجلة 

عند ارتجاع الفاتورة بأن يكون مستند المردودات أيضاً قد تم فيه تعليم الخيار    المستخدم، سيلتزم  عند تعليم هذا الخيار

 "آجلة".
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   خاضع للضريبة  

التي تنتمي لهذا التوجيه. أما إذا لم يتم   المبيعاتعند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام بتطبيق ضريبة على فاتورة 

ف أي ضريبة   المبيعاتب  بيق ضرائن يقوم النظام بتطلتعليم هذا الخيار  بحذف  الخاصة بالصنف كما سيقوم النظام 

 يقوم المستخدم بإدراجها يدوياً. أصناف 

   سياسة الضريبية  

 التي تنتمي لهذا التوجيه.  المبيعاتلتطبيقها على فواتير هذا الحقل مخصص إلدراج أحد السياسات الضريبية 

 مة إذا لم يتم تعليم الخيار "خاضع للضريبة". الحقل أي قيبالطبع لن يكون للسياسة الضريبية بهذا 

 

 يمكن تعديل الضريبة  

 األصناف.الخاصة بالمطبقة  المبيعاتعند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام للمستخدم بتعديل ضريبة 

بالضريبتين  ( وليس له عالقة  2الحظ أن هذا الخيار خاص بضريبتي الصنف )ضريبة مبيعات، ضريبة مبيعات  

 (.2، ضريبة 1تين بالفاتورة )ضريبة الخاص

 عند عدم تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام عند تخزين الفاتورة باسترجاع قيم ضريبتي الصنف قبل التعديل.

 

  السماح بتعديل ضريبة الفاتورة في السطر 

 ورة.عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام للمستخدم بتعديل ضريبة الفات

بضريبتي الصنف   وليس له عالقة(  2، ضريبة  1بالضريبتين الخاصتين بالفاتورة )ضريبة  الخيار خاص    الحظ أن هذا

 . ( 2)ضريبة مبيعات، ضريبة مبيعات 

 .الفاتورةعند عدم تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام باسترجاع قيم ضريبتي 

 نسخ السعر من المستند األعلى مع بناء على  

لن يقوم النظام بتعديل أسعار األصناف الخاصة بالمستند العلوي طبقاً لقوائم األسعار المنطبقة.  ف الخيار،عند تعليم هذا 

 حيث سيتم إدراج أسعار األصناف كما هي بالمستند العلوي. 

 منع السحب على المكشوف  

تى إذا كان  جيه ألي صنف بالفاتورة ح فلن يسمح النظام بالسحب على المكشوف مع هذا التو  عند تعليم هذا الخيار،

 (. Supply Chainمسموحاً به بإعدادات الصنف أو إعدادات إدارة التوزيع )

 مطلوب  عميل  /عميل  

 التي تنتمي لهذا التوجيه.   المبيعات" بفاتورة  عميلعند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام بتخزين المستند بدون تعريف "

  أعمار الديون  فيال سندات الدفع ماستع 

عن طريق إدراج سند القبض بتفاصيل سندات الدفع )جدول    هذا الخيار فسوف يسمح النظام بسداد الفاتورةعند تعليم  

 . سندات الدفع( ومن ثم ال يمكن استحضار هذه الفاتورة مرة أخرى للسداد عن طريق سند القبض
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  علي في االعتبار عند تجميع المستندات  وضع بناءً  

لنظام إال بتجميع السندات التي لها نفس  يع سندات الصرف المخزني للفاتورة، لن يقوم اعند تعليم هذا الخيار، فعند تجم

 مثالً.  كأمر البيع –التي تنتمي لهذا التوجيه  –المستند العلوي المحدد بفاتورة المبيعات 

 عدم اختصار قيود مصروفات طرق الدفع  

 عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام 

 عند تجميع السندات المخزنية في الفواتير اعتبار جهة االتصال  

، لن يقوم النظام إال بتجميع من خالل زر "تجميع"  تجميع سندات الصرف المخزني للفاتورة   ندفع  تعليم هذا الخيار  عند

أو سندات الصرف التي ال تحتوي على جهة اتصال    بفاتورة المبيعات  ةالمحدد  جهة االتصالالسندات التي لها نفس  

 .أصالً 

  تبار الذمة عند تجميع السندات المخزنية في الفواتير اع 

عند تجميع سندات الصرف المخزني للفاتورة، لن يقوم النظام إال بتجميع السندات التي لها    فإنهعند تعليم هذا الخيار،  

 .–تنتمي لهذا التوجيه التي  –نفس الذمة المحددة بفاتورة المبيعات 

 ى عل البحث بالعميل داخل حقل بناءً  

عند تعليم هذا الخيار، فإن النظام سوف يأخذ في اعتباره عميل الفاتورة عند البحث عن أحد المستندات بقائمة "بناًء 

لموجود بالفاتورة. إال بإظهار المستندات التي لها نفس العميل اعلى" حيث لن يقوم النظام عند البحث عن أحد المستندات  

إذا قام المستخدم بإدراج عميل بالفاتورة مغايراً للعميل الموجود بالحقل "بناء كما لن يسمح النظام بتخزين الفاتورة  

 على". 

 عدم تفريغ حقل الذمة مع اختيار العميل أو المورد  

 الذمة، إذا تم إدخال قيمة بالحقل "العميل".لن يقوم بإفراغ القيمة الموجودة بحقل عند تعليم هذا الخيار، فإن النظام 
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 بناء على نسخ السطور مع 
 من خالل هذا القسم، يتم ضبط اإلعدادات الخاصة بتجميع سطور المستند الذي تم إدراجه بالحقل "بناء على"، كالتالي: 

 تجميع السطور المتشابهة مع بناء على  

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

في سطر  الصنف الواحدالذي ينتمي لهذا التوجيه. أي أنه سيقوم بتجميع كميات  المبيعاتبتفاصيل فاتورة  سطر واحد 

 واحد.

 عدم اعتبار المقاس  

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

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

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

 عدم اعتبار اللون  

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

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

 الخاص بكل سطر. اللونتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختالف باعتبارهما صنف واحد وجمع كمي

 عدم اعتبار اإلصدار  

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

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

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

 عدم اعتبار الصندوق  

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

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

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

 اعتبار الشحنة عدم  

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

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

 بكل سطر.  ةالخاص الشحنةسطر واحد على الرغم من اختالف باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في 
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 فعالة العدم اعتبار النسبة  

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

،  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

 عدم اعتبار النسبة الغير فعالة  

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

في كل   لصنفلفعالة  الغير    النسبةأي أنه عند وجود سطرين )أو أكثر( لنفس الصنف مع اختالف    فعالة،الغير  النسبة  

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

 بكل سطر.  ةالخاصفعالة الغير 

 اعتبار المخزن  عدم 

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

، سيقوم النظام في كل سطر  الصنف  مخزنف  ، أي أنه عند وجود سطرين )أو أكثر( لنفس الصنف مع اختالالمخزن

صنف  ال  بصرفالخاص    المخزنسطر واحد على الرغم من اختالف    باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في

 سطر. بكل 

 عدم اعتبار االبعاد  

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

،  في كل سطر الصنف أبعادختالف ، أي أنه عند وجود سطرين )أو أكثر( لنفس الصنف مع ااألبعاد 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 لخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار  عند تعليم هذا ا

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

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

 الخاص بكل سطر. المسلسل

 عدم اعتبار الموقع 

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

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

صنف  بصرف الالخاص    الموقعباعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختالف  

 سطر. بكل 

  بها نفس العميل فقط مع بناء على   التينسخ السطور  

جد عمالء مختلفين  النظام بينما يواستحضار أحد مستندات    عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عندأنه    المفترض

 المستند، أن يقوم النظام بنسخ السطور التي لها نفس العميل المحدد بفاتورة المبيعات.هذا بتفاصيل 
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 منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على
 "بناء على". المستند الموجود في الحقلمن خالل هذا القسم، يتم التحكم في إمكانية تعديل خصائص األصناف المدرجة من خالل 

 منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على  

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

مراد منع  هدف والمتعلق بالخاصية ال، ثم بعد ذلك التعليم على الخيار المست"بناء على"الموجود في الحقل  من المستند  

 التعديل فيها، كما في الحقول التالية.

 اعتبار الشحنة  

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

التي   المبيعاتر  ، وذلك بفواتي"ببناء على  منع تعديل خصائص السطور المرتبطة  بشرط تعليم الخيار "تعليم هذا الخيار  

 تنتمي لهذا التوجيه.

 اعتبار اإلصدار  

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

 ات المبيع، وذلك بفواتير "ببناء علىمنع تعديل خصائص السطور المرتبطة  بشرط تعليم الخيار "من تعليم هذا الخيار 

 التي تنتمي لهذا التوجيه.

 الصندوق اعتبار  

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

 المبيعات ، وذلك بفواتير "ىمنع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء عل بشرط تعليم الخيار "من تعليم هذا الخيار 

 تنتمي لهذا التوجيه.التي 

 اللون اعتبار  

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

التي   المبيعاتاتير  ، وذلك بفو"منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على  بشرط تعليم الخيار "تعليم هذا الخيار  

 لتوجيه.تنتمي لهذا ا

 الموقع اعتبار  

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

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

 تنتمي لهذا التوجيه.

 الرقم المسلسل تبار اع 

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

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

 التي تنتمي لهذا التوجيه. المبيعات
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 المقاس اعتبار  

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

التي   المبيعاتتير  ، وذلك بفوا"منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على بشرط تعليم الخيار "تعليم هذا الخيار  

 تنتمي لهذا التوجيه.

 خزن اعتبار الم 

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

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

 تنتمي لهذا التوجيه.

 بط لمرتمتابعة كمية المستند ا
 . من خالل هذا القسم يتم ضبط بعض اإلعدادات المتعلقة بمتابعة الكميات الخاصة بالمستند المرتبط

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

  ً  متابعة كمية المستند المرتبط إجباريا

 مثالً. بيعبمتابعة كمية المستند الموجود بالحقل "بناء على" كأمر اليقوم النظام عند تعليم هذا الخيار، فسوف 

 تجاهل متابعة الكميات عند إضافة سطور يدويًا  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بمتابعة كمية المستند الموجود بالحقل "بناء على" كأمر البيع مثالً، ولكن  

دة بالمستند العلوي عن طريق إضافة أسطر جديدة بفاتورة المبيعات )وليس التعديل  سيسمح بإضافة كميات غير موجو 

 في السطور المستحضرة من أمر البيع(. 

 متابعة كمية المستند المرتبط  

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

 كميات األصناف   المبيعاتف يسمح أن تتخطى كميات أصناف فواتير أي أن النظام سو طي الكميات:السماح بتخ

 مثالً. بيع"بناء على" مثل أمر الالمحدد بالحقل  الموجودة بالمستند

 كميات األصناف الموجودة بالمستند    المبيعاتيسمح أن تتخطى كميات أصناف فواتير    لن أي أن النظام    : الكمية أقل

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

فعلى سبيل المثال إذا كان المستند العلوي هو "أمر    ."بناء على"المحدد بالحقل  بالمستند  كميات األصناف الموجودة  

 بيع بناًء على أمر ال التي تم إصدارها  المبيعات"، فإن جميع فواتير 100حد األصناف فيه هي "" وكانت كمية أبيع

هذا    بيععلى أمر ال  بيع"، فإذا ما تم إصدار فاتورتين  100هذا، لن تتخطى مجموع كميات هذا الصنف فيها الكمية "

، لن تتخطى كمية هذا الصنف فيه بيعفإن كمية الفاتورة الثالثة على نفس أمر ال  لهذا الصنف،  80تساوي  بكمية  

 . 20( = 80 – 100القيمة )
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 يعني هذا الخيار أن النظام سوف يقوم بإلزام المستخدم بأن تكون كميات فاتورة المبيعات مساوية   : ساويةالكمية م

 للكميات الخاص بالمستند العلوي )مع متابعة الكميات( وذلك من خالل فاتورة واحدة.

 لتوجيه.التي تنتمي لهذا ا المبيعاتم متابعة كميات المستند المرتبط لفاتورة أي أنه لن يت : بدون 

 حقول متابعة الكميات في المستند المرتبط  

 قائمة على الخيارين التاليين:تحتوي هذه ال

  متابعة في األولى 

  متابعة في الثانية 

  بيعمستندين، فمثالً يمكن أن يتم متابعة أمر الالنظام يسمح بأن تتم متابعة كميات المستند المرتبط من خالل  حيث أن  

  بيع، ومن ثم يتم إظهار عدة حقول على مستوى كل صنف بأمر ال"صرف"سند    "،بيعة  من خالل المستندين "فاتور

ال  بيعخاصة بفواتير الكميات الصنف الإجمالي  لمتابعة   بناًء على أمر  ، وحقول أخرى خاصة بإجمالي  بيعالمصدرة 

العام لمتابعة الكميات،   . للتعرف على المعنىبيعالمصدرة بناًء على نفس أمر ال  الصرفلخاصة بسندات  كميات الصنف ا

 " بالكتاب "المخزون".متابعة كميات األصناف والمتابعة في األولى والمتابعة في الثانية، راجع الفقرة "

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

 لتي تنتمي لهذا التوجيه.ا المبيعاتالخاصة بفواتير 

 عدم السماح بحذف سطر من مستند به متابعة كميات  

 فلن يسمح النظام بحذف أي من السطور المستخدمة عند متابعة الكميات. عند تعليم هذا الخيار، 

سطر كمثال على ذلك، إذا تم إصدار فاتورة مبيعات بناًء على أمر بيع )مع متابعة الكميات( فلن يسمح النظام بحذف  

 من أمر البيع هذا إذا كان موجوداً بفاتورة المبيعات.  

 منع الحفظ إذا كانت حقول متابعة الكميات سالبة  

 ستند سوف يؤدي إلى جعل كميات األصناف المتتبعة سالبة. عند تعليم هذا الخيار، فسوف يمنع النظام التعديل في أي م

فواتير مبيعات، وتم استنفاذ جميع الكمية الموجودة بأمر البيع  مثال على ذلك، إذا تم متابعة كمية أمر بيع عن طريق  

 أمر البيع. ذة بالكمية المستنفعن طريق فواتير المبيعات، فعند تعليم هذا الخيار، سوف يمنع النظام المستخدم من تعديل 

 ة الكمية بالسالب متابع  

س زيادتها، فمثالً عند إصدار أمر بيع ألحد كميات بتقليل الكمية المنفذة ولي عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام 

عن طريق فاتورة مبيعات مثالً فعند ضبط توجيه فاتورة المبيعات   "، وتمت متابعة كمية األمر100األصناف بقيمة "

  70يتابع الكمية بالسالب، يمكن نتيجة ألحد الفواتير وبحسب ظروف العمل أن تجعل الكمية المنفذة من أمر البيع  بحيث  

 على سبيل المثال.  80بعد أن كانت 

 )متابعة في األولى، متابعة في الثانية(  ـ تحديث حالة االمر في حالة ال 

 : هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة تحوي الخيارين التاليين

 :حالة أمر البيع بناًء على متابعة الكميات في األولى.وذلك ليتم تحديث   متابعة في األولى 

 وذلك ليتم تحديث حالة أمر البيع بناًء على متابعة الكميات في الثانية.  نية: متابعة في الثا 
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راجع الفقرة الخاصة بمتابعة ،  للتعرف أكثر على متابعة الكميات وعنى المتابعة في األولى والمتابعة في الثانية

 الكميات بالكتاب "المخزون".

  حالة امر البيع لملغي )يدويا + نظاميا( عند تغيير ة التحقق من الكمية المنفذ 

المفترض أن هذا الخيار يعني أنه عند تغيير حالة أمر البيع )الذي تم إصدار فاتورة المبيعات بناًء عليه( سيقوم النظام 

 مجموع الكميات المنفذة يدوياً + مجموع الكميات المنفذة نظامياً = صفر، حتى يسمح بإلغاء أمر البيع.بالتحقق من أن 

 لسيريال الخاص رقم ا ب  السماح 

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام بتخزين فاتورة المبيعات التي تحتوي على أصناف ذات أرقام مسلسلة بالرغم 

 . لة بشرط إدراج رقم سيريال خاص مكانه تقوم بإصداره الشركة المطورة )نماسوفت( من عدم إدراج األرقام المسلس

 نسبة السماحية لتخطى متابعة الكميات  

يمكن إدراج نسبة مئوية يمكن من خاللها تخطي الكمية التي يتم متابعتها للمستند. فمثالً إذا تم    ،الحقلمن خالل هذا  

مثالً، فعندما يتم تحديد نسبة سماحية   ( 200وكانت كمية أحد األصناف تساوي )إصدار فاتورة مبيعات بناًء على أمر بيع  

%( =  20+    200وم النظام بالسماح بإصدار كمية من الصنف تساوي )%( بتوجيه فاتورة المبيعات، فسوف يق20)

 فقط.  200بدالً من  240

 الحجز 
"  بيع األصناف بعمليات ال حجز  الفقرة " ع. راج المشترياتيدعم النظام حجز األصناف سواء على مستوى المبيعات أو على مستوى 

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

 " بالكتاب "المخزون".مفاهيم أساسية –حجز األصناف ساسية بالكتاب "المخزون". راجع أيضاً الباب "" بالمفاهيم األ بنظام نما 

 
 التأكد من تسلسل الحجز  

 وضع أولوية للكميات المحجوزة أوالً.  يسمح النظام بمتابعة تسلسل الحجز بالكمية المحجوزة بمعنى

 ناف كالتالي: أوامر بيع يقوم بحجز أحد األص 3لتوضيح ذلك، عند إنشاء 

 ( بكمية 1أمر بيع )تم إنشاؤه أوالً  100 

 ( بكمية 2أمر بيع )تم إنشاؤه ثانياً  100 

 ( بكمية 3أمر بيع )تم إنشاؤه ثالثاً  100 

، حيث يسمح النظام بحجز كمية أكبر من الموجودة  200بالمخزن هي    فإذا ما كانت الكمية المتاح من هذا الصنف

 بالمخازن. 

يقوم النظام بمتابعة تسلسل الحجز، يمكن إصدار سند صرف ألمر البيع األول والثاني، ولكن ، سهذا الخيارتعليم  إذا تم  

(، فإذا 2(، أمر بيع )1يع )( محجوزة بالفعل بواسطة أمر ب200ال يمكن إصدار سند الصرف الثالث حيث أن الكمية )

 (. 3استخدام الكمية المحجوزة بأمر البيع )(، يمكن بعد ذلك 100ما تم إدخال كمية إضافية للمخزن تساوي )
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 التأكد من التسلسل في الحفظ أول مرة فقط 

المستندات التي  أحدالنظام بالتأكد من التسلسل في الحفظ اول مرة فقط، بمعنى عند إضافة  عند تعليم هذا الخيار، يقوم

ب التأكد من    –كما أوضحنا بالخيار السابق    –  الحجز، يتم إجراء تسلسل الحجزتقوم  بينما عند تعديل المستند ال يتم 

 تسلسل الحجز.

 إلغاء حجز المستندات المرتبطة  

ية التي كانت محجوزة،  يسمح النظام بإلغاء حجز المستندات المرتبطة آلياً بدالً من القيام بإلغاء الحجز ثم استخدام الكم

 المستندات المرتبطة" بتوجيه المستند الذي تم إصداره بناًء على مستند الحجز. وذلك من خالل الخيار "إلغاء حجز 

عند القيام بإصدار فاتورة مبيعات بناًء على أمر  ، ولتوضيح ذلك، يتم عند ضبط أمر البيع بحيث يقوم بحجز األصناف 

 رة مبيعات بناًء عليه.اء "إلغاء الحجز" بأمر البيع أوالً للقيام بإصدار فاتوالبيع فالبد من القيام بإجر

"إلغاء حجز المستندات هذا الخيار  يمكن االستغناء عن اإلجراء "إلغاء الحجز" بأمر البيع، واالستعاضة عن ذلك بتعليم  

م يتم إلغاء حجزه بعد(، يقوم النظام  المرتبطة"، ومن ثم عند إصدار فاتورة المبيعات بناًء على "أمر البيع" )الذي ل

 دات المرتبطة الموجودة بأمر البيع آلياً بمجرد تخزين فاتورة المبيعات.بإلغاء حجز المستن

 تحديث حجز المستندات المرتبطة  

 عند تعليم هذا الخيار يقوم النظام بتحديث حجز المستندات المرتبطة بحسب الكمية المصروفة.

أمر البيع، ثم إصدار فاتورة مبيعات بكمية  ( مثالً، من أحد األصناف عن طريق  100ية )لتوضيح ذلك، عند حجز كم

  –  100) 60بتوجيه فاتورة، سيقوم النظام بتحديث كمية الحجز بأمر البيع لتكون  (، فعند تعليم هذا الخيار40تساوي )

 . 100( بدالً من 40

 حجز 

 رجة بفاتورة المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه.اف المدعند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بحجز األصن 

عندما تكون فاتورة المبيعات ال تقوم بالصرف آلياً عند تخزين   –مثالً في حالة فاتورة المبيعات    –يفيد هذا الخيار  

صرف  الفاتورة، حيث يقوم النظام بحجز كميات األصناف المذكورة الخاصة بفاتورة المبيعات حتى يتم إصدار سند 

 .بها 

 

 من كميات الحجز وليس من كمية المستند  حجز 

أي أنه عند إضافة الحقل "كمية الحجز" بفاتورة المبيعات عن طريق تعديل شاشة، فإنه عند ضبط الفاتورة بحيث تقوم  

"كمية  بالحقل  تحديدها  تم  التي  الكمية  هي  كل صنف  من  المحجوزة  الكمية  النظام  يعنبر  فسوف  األصناف،  بحجز 

 ز".الحج 

 فلتر سطور الحجز  

الحقل،   هذا  إال من خالل  يتم حجز  فال  بمعيار  الحجز  يتم ربط  حيث  محدد،  معيار  بناًء على  بالحجز  النظام  يسمح 

األصناف التي ينطبق عليها هذا المعيار، كتقييد حجز األصناف باألصناف التي تنتمي لقسم محدد فقط والمندرجة داخل 

 ر محدد، يتم إدراج هذا المعيار كفلتر بالحقل "فلتر سطور الحجز".لربط الحجز بمعيا  مستند الحجز.

 مصدر مخزن الحجز  

المخزن التلقائي الذي يتم حجز األصناف منه بأي من مستندات الحجز هو المخزن المقابل للصنف بكل سطر وهو  

 : كالتاليم الحجز منه د المخزن الذي سيتيمكن تحدي"، مصدر مخزن الحجزهذه القائمة "المخزن العادي. من خالل 
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  :بالفاتورة وهو المخزن المقابل لكل صنف  المخزن العادي 

  :وهو مخزن الحجز حيث يمكن حجز الصنف بمخزن آخر غير المخزن الخاص بالصنف. يتم إضافة   مخزن الحجز

 .الفاتورةمخزن الحجز من خالل نافذة "تعديل شاشة" ليتم إضافته بتفاصيل 

ل نافذة تعديل شاشة، يسمح النظام بإظهار حقل خاص بالحجز بحيث يتم إدراج  مخزن الحجز من خالإلظهار  

الخاصة   الكمية  الحقل "كمية  بالفاتورةكمية حجز غير  جانب  إلى  الحجز"  الحقل "كمية  إظهار  يمكن  فمثالً   .

مية  فقط في الحقل "ك  50بينما يتم إدراج    200الصنف"، ومن ثم يمكن إصدار أمر بيع ألحد األصناف بكمية  

 . 200فقط، وليس  50الحجز"، لتكون كمية الحجز هي 

  حقول الكمية الملغي حجزها 

يمكن متابعة الكميات عن طريق مستندين حيث يمكن مثالً إصدار أمر بيع، ثم يتم متابعة كمية أمر البيع من خالل  

تحديد أي من الكميتين التي سيتم  هذه القائمة يتم    فاتورة مبيعات )ككمية أولى( ومستند صرف )ككمية ثانية(. من خالل

بالكتاب   الكميات"  الفقرة "متابعة  الحجز. راجع  بإلغاء  التوجيه(  بهذا  )الخاص  المستند  يقوم  بها عندما  الحجز  إلغاء 

 المخزون. 

    من الكميات المتاحة قبل الحفظ  التأكد  

منع حفظ الفاتورة إذا لم تكن جميع الكميات مه، يقوم النظام بهذا الخيار ليس له عالقة بعملية الحجز. هو فقط عند تعلي

 الخاصة بأصناف هذه الفاتورة متاحة بالمخزن المحدد بالفاتورة.

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  

  ، " عند استحضار األصناف من المستندات المخزنية من صفحة "المستندات المرتبطة  ، يقوم النظامخيارالعند تعليم هذا  

 ، بإدراج األصناف بدون تحديث أسعارها من خالل قوائم األسعار والعروض المطبقة.  (من خالل الزر "تطبيق)

 المخزني بمجرد اختياره  تطبيق المستند  

من خالل صفحة والذي تم اختياره    –نظام باستحضار أصناف المستند المخزني  عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم ال

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

 "تطبيق".

ضاره عن طريق الزر  راج مستند المخزون يدوياً أو عن طريق البحث، أما مجرد استحإد  دسيقوم النظام بذلك عن

 بنسخ األصناف بالصفحة الرئيسية بفاتورة المبيعات."تجميع"، فلن يقوم النظام 
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 اعتبار الصندوق  

 اعتبار الشحنة  

 اعتبار اإلصدار  

 اعتبار المقاس  

 اعتبار اللون  

 اعتبار النسبة الفعالة  

 النسبة الغير فعالة اعتبار  

م باعتباره عند تطبيق أسعار القوائم على األصناف المستحضرة من أي من هذه الخيارات فسوف يقوم النظا عند تعليم 

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

رة المبيعات  ر، فسوف يقوم النظام باستحضار السعر الخاص بالصندوق الموجود بفاتوالسعر لصندوقين بقائمة األسعا 

كما تم تعريف سعره بقائمة األسعار. نفس المبدأ ينسحب على جميع خصائص الصنف مثل الشحنة واإلصدار والمقاس. 

 الخ.
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 سياسة تجميع سطور السندات المخزنية في الفواتير  
 .واتيرتحكم في بعض الخيارات الخاصة بتجميع سطور السندات المخزنية في الفمن خالل هذا القسم، يتم ال

 تجميع سطور السندات المخزنية المتشابهة  

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

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

 السندات المخزنية.المستحضرة من 

 عدم اعتبار المقاس  

 عدم اعتبار اللون  

 عدم اعتبار اإلصدار  

 عدم اعتبار الصندوق  

 عدم اعتبار الشحنة  

 عالة عدم اعتبار النسبة الغير ف 

 عدم اعتبار النسبة الفعالة  

 عدم اعتبار المخزن  

 عدم اعتبار األبعاد  

 عدم اعتبار الرقم المسلسل  

 عدم اعتبار الموقع 

 1مرجع عدم اعتبار   

 2عدم اعتبار مرجع  

 3عدم اعتبار مرجع  

 .زنية المتشابهةتجميع سطور السندات المخ أي من هذه الخصائص فلن يقوم النظام باعتبار هذه الخاصية عند  عند تعليم  

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

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

 الصندوق الموجود على كل سطر، وهكذا.  يقوم النظام بتجميع األصناف المتشابهة حتى مع اختالف

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

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

مخزني لألصناف المدرجة بالفاتورة. يحتوي هذا القسم على الحقول   صرفار سندات ضبط توجيه الفاتورة بحيث يقوم النظام بإصد

 .فية(تعديل الصورة عند حذف التكاليف اإلضاالتالية: )

  ً  إنشاء مستندات تلقائيا

تلقائياً عند إصدار فاتورة    صرفسندات  هذا الخيار سيسمح للمستخدم بتحديد   الخاصة بهذا   المبيعاتيتم إصدارها 

 .التوجيه

 دفتر المستند  

 توجيه المستند  

إصداره آلياً فور تخزين فاتورة الذي سيتم  الصرفن بسند ي من خالل هذين الحقلين، يتم تحديد الدفتر والتوجيه الخاص

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

 م بهذين الحقلين إال إذا تم تعليم هذا الخيار.بإدخال قي
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 الصفحة الرئيسية   –نافذة أمر البيع 
النافذة، يمكن إصدار أمر بيع  من خالل   فاتورة    كمستند بيع رئيسيإما  هذه  أو كمرحلة سابقة لفاتورة المبيعات بحيث يتم إصدار 

الشرح  تم شرحها سابقاً بفاتورة المبيعات. للتعرف على أي منهم، راجع    المبيعات بناًء عليه. جميع حقول نافذة أمر البيع تقريباً قد

 الخاص بفاتورة المبيعات.

  

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


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 111 

 

 صفحة التوصيل  –نافذة أمر البيع 
من خالل هذه النافذة، يتم تحديد معلومات الشحن الخاصة بأصناف أمر البيع. للتعرف على محتويات هذه النافذة، راجع الشرح الخاص  

 صفحة التوصيل. –عات بفاتورة المبي
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 الدفعات صفحة  –نافذة أمر البيع 
جميع حقول نافذة هذه النافذة ً قد تم شرحها سابقاً بفاتورة  من خالل هذه النافذة، يتم تحديد معلومات الشحن الخاصة بأصناف أمر البيع.  

 . ، راجع الشرح الخاص بها بفاتورة المبيعات. للتعرف على أي منهمصفحة البنود –، وفاتورة المبيعات صفحة الدفعات –المبيعات 
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 الصفحة الرئيسية  – أسعارعرض نافذة  
لفاتورة المبيعات بحيث يتم إصدار فاتورة المبيعات   ألمر البيع أو   سابقة  عرض أسعار كمرحلةمن خالل هذه النافذة، يمكن إصدار  

ح الخاص سابقاً بفاتورة المبيعات. للتعرف على أي منهم، راجع الشرتقريباً قد تم شرحها    عرض األسعاربناًء عليه. جميع حقول نافذة  

 بفاتورة المبيعات.

من خالل حقلي التاريخ "صالح من"، "صالح إلى" يمكن تحديد فترة زمنية يكون مستند عرض األسعار صالح خاللها بحيث ال 

   هذه الفترة.يمكن إصدار فاتورة مبيعات بناًء على المستند إال خالل 

  

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


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 114 

 

 صفحة التوصيل  –افذة أمر البيع ن
. للتعرف على محتويات هذه النافذة، راجع بمستند عرض األسعارمن خالل هذه النافذة، يتم تحديد معلومات الشحن الخاصة بأصناف 

 صفحة التوصيل.  –الشرح الخاص بفاتورة المبيعات 
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 صفحة الدفعات  – عرض أسعارنافذة  
. جميع حقول نافذة هذه النافذة ً قد تم شرحها مستند عرض األسعارب د معلومات الشحن الخاصة بأصناف  من خالل هذه النافذة، يتم تحدي

صفحة البنود. للتعرف على أي منهم، راجع الشرح الخاص بها بفاتورة   –صفحة الدفعات، وفاتورة المبيعات    –سابقاً بفاتورة المبيعات  

 المبيعات.
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 نافذة طلب عرض أسعار 
إلصدار مستند عرض أسعار بناًء عليه الحقاً في حال تمت الموافقة    عرض أسعارمستند طلب  هذه النافذة، يمكن إصدار  من خالل  

. جميع حقول نافذة عرض األسعار تقريباً قد تم شرحها سابقاً بفاتورة المبيعات. للتعرف على أي منهم، راجع الشرح الخاص  عليه.

 بفاتورة المبيعات.
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 الصفحة الرئيسية  –المبيعات   مردوداتنافذة 
فاتورة مبيعات خاصة التي سبق وتم إصدار    األصناف  ارتجاعالمبيعات هي الفاتورة الرئيسية التي يتم من خاللها  مردودات  فاتورة  

اتورة، مجرد إصدار الف بباألصناف المرتجعة  والتي يمكن ضبطها بحيث تؤثر مباشرة على المخزن وذلك بإصدار سند توريد آلياً    بها،

لعملية   المطلوب  المحاسبي  بالتأثير  بالطبع  تقوم  فاتورة   االرتجاعكما  تحتوي  بالفاتورة.  الخاصة  الدفع  عملية  لتوصيف  باإلضافة 

 المبيعات على الحقول التالية: مردودات 

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

 رقم المستند  

مبيعات. للتعرف مردودات  يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند فاتورة  

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

 توجيه المستند  

الخاص   فاتورةالتوجيه  تم ا  مردودات   بمستند  التي  المستندات  توجيهات  أحد  باختيار  المستخدم  يقوم  حيث  لمبيعات 

المبيعات، يتم تحديد التأثير المحاسبي الخاص بالفاتورة  مردودات  المبيعات. من خالل توجيه فاتورة    لمردوداتتعريفها  

 . الخاصة بطريقة عمل مردودات المبيعات الخياراتباإلضافة لبعض 

 اريخ التحرير ت 

 فعلي التاريخ ال 

األصناف حيث يمكن أن  ارتجاعالحالية والتاريخ الفعلي الذي سيتم فيه  المردوداتالتاريخ الذي تم فيه تحرير فاتورة 

 عن التاريخ الفعلي. –أو يتقدم  –يتأخر تاريخ التحرير 
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 بناًء على  

على عدة مستندات بصفة    تحتوي قائمة "بناء على"  المبيعات بناًء على عدة مستندات.   مردودات  يمكن إصدار فاتورة

 ".مردودات مشتريات"، "فاتورة مبيعات" مثلتلقائية 

يمكن من خالل نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" التحكم في المستندات التي يمكن أن يتم إصدار فاتورة المبيعات  

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

 

 ات مندوب المبيع 

مندوب المبيعات الخاص بالفاتورة الحالية. عند تعريف مندوب مبيعات محدد للعميل بملف العميل، يقوم النظام بإدراج 

 .هذا المندوب بمجرد إدراج هذا العميل

 العميل  

 التي سيتم ارتجاعها العميل الخاص بالفاتورة

 اتورة.بالف الدائنيمكن ضبط توجيه الفاتورة بحيث يكون العميل هو الطرف 

 الذمة  

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

. تحتوي قائمة الذمم على بعض  الفاتورةبحيث يتم التأثير على الذمة بالقيد الصادر من  المبيعات المستخدم  مردودات  

 ريك، عميل، مورد، موظف(.  الذمم بصفة تلقائية مثل )حساب، ش

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

 تغيير الذمم الموجودة بالقائمة أو اإلضافة عليها.

 المخزن  

 عالموق 

 المخزن والموقع الذي سيتم توريد البضاعة المرتجعة إليه.

بط توجيه الفاتورة المستخدم بحيث يقوم بإصدار سند توريد مخزني آلياً بمجرد تخزين الفاتورة، فلن عندما يتم ض

 يسمح النظام بترك حقل المخزن فارغاً. 

 

 تصنيف الفاتورة  

 بتصنيف فاتورة محدد. المرتجعات يمكن ربط فاتورة

ا كانت قائمة أسعار المبيعات المستخدمة يمكن أن تتغير أسعار أصناف الفاتورة بحسب تصنيف الفاتورة المستخدم إذ

 قد تم ضبطها بحيث تتأثر بتصنيف الفاتورة. 

 

 1محدد سعر  

 2محدد سعر  

 3محدد سعر  

 4محدد سعر  

 5محدد سعر  
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المبيعات بحسب محددات األسعار الموجودة برأس النافذة. مردودات  يمكن أن تتغير أسعار األصناف المدرجة بفاتورة  

 ار" بكل ملف "العروض" وملف "قوائم األسعار".راجع "محددات األسع

 مالحظات  

 يمكن إدراج أي مالحظات يراها المستخدم مناسبة بهذا الحقل.

 التفاصيل 
، إما عن طريق المستخدم أو آلياً فور إدراج أحد المستندات بقائمة "بناًء المرتجعةمن خالل جدول التفاصيل، يتم إدراج األصناف  

 على"، وهي كالتالي: 

 كود ال 

 الصنف  

هذان الحقالن خاصان بكود واسم الصنف المدخل. يمكن أن يتم إدخال أي صنف شريطة أن يكون قد تم تعريفه مسبقاً  

 األصناف.  بملف

 كمية الصنف )وحدة، قيمة(  

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

 الوحدة الثانية  

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

 )كالمشغوالت الذهبية مثالً(. 

 سعر الوحدة  

وحد المبيعات سعر  أسعار  قوائم  أحد  الصنف على  ينطبق  عندما  آلياً  السعر  بعرض  النظام  يقوم  المقابل.  الصنف  ة 

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

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

الفاتورة الحالية. راجع الملف  للعروض المطبقة على  لقوائم األسعار وتبعاً  الحظ أنه يمكن أن يختلف السعر تبعاً 

 اص بقائمة أسعار المبيعات، والملف الخاص بعروض األسعار بهذا الكتاب.الخ

 السعر الكلي  

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

 1خصم  

 2خصم  

  .. 

 8خصم  

 خصومات على مستوى كل صنف. 8يمكن إدراج حتى 

يانات حيث يتم تحديد عدد الخصومات التي يمكن التعامل معها  سيظهر عدد من الخصومات بحسب إعدادات قاعدة الب

 لف "قائمة إعدادات" بالكتاب "األساسيات". خالل قائمة اإلعدادات الخاصة بالشركة. راجع م على مستوى كل صنف
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 ضريبة مبيعات  

 2ضريبة مبيعات  

 1ضريبة  

 2ضريبة  

خا  كل صنف، ضريبتان  مستوى  أربع ضرائب على  حتى  إدراج  بقيمة يمكن  خاصتان  بالصنف وضريبتان  صتان 

 الفاتورة الكلية. 

 للتعرف على الضرائب بنظام نما، يمكنك مشاهدة الفيديوهات التالية:

mhI-https://youtu.be/Ca5zFsV 

utu.be/HOJCJxd8iCohttps://yo 

https://youtu.be/iPWZjyrol00 

FZBxaqoIwhttps://youtu.be/0y 

https://youtu.be/bbmVmkIl4Ms 

https://youtu.be/OtPPJRiM4hs 

 

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

" بتوجيه فاتورة ديل الضريبةيمكن تعللضريبة"، كما لن يسمح النظام أيضاً بتعديل الضريبة إال إذا تم تعليم الخيار "

بهذا  مردودات   المبيعات  فاتورة  توجيه  خيارات  بشرح  الخاص  بالجزء  الخيارات  هذه  راجع  المستخدم.  المبيعات 

 الكتاب.

 الصافي  

 لصنف المقابل بعد تطبيق الخصومات والضرائب الخاصة بالصنف المقابل. صافي قيمة كمية ا

 صندوق  

ص بالصنف المقابل، وذلك إذا كان هذا الصنف قد تم ضبطه بملف األصناف بأنه يسمح النظام بتحديد الصندوق الخا 

 يوضع بصناديق.

ذلك للصنف إذا تم إعداد الصنف بهذه  يسمح النظام أيضاً بتحديد اللون والمقاس واإلصدار واألبعاد والتشكيلة وغير

 ى االطالع عليها بملف المخزون. الخصائص بملف الصنف الرئيسي. لمزيد من المعلومات عن هذه الخصائص، يرج 

 الفاتورة  

يسمح النظام بتحديد فاتورة مبيعات على مستوى كل صنف بحيث يتم ارتجاع أكثر من فاتورة مبيعات من خالل فاتورة 

 ت واحدة. مردودات مبيعا 

 المخزن  

 الموقع 

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

أو على عدة مواقع بأحد المخازن أو بعدة مخازن، ومن ثم سيقوم النظام عند إصدار سند توريد آلياً بناًء على فاتورة  

 المبيعات.مردودات المبيعات بإنشاء سندات توريد بعدد المخازن )أو المواقع( المذكورة بفاتورة مردودات 
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الشحنة  المبيعات على مستوى كل صنف مثل    بمردوداتتي يمكن التعامل معها  الحظ أنه هناك العديد من الحقول ال

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

 "المخزون". حقول بالمفاهيم الخاصة بها بالكتابللتعرف على هذه الحقول وكيفية التعامل معها، راجع هذه ال

 1محدد سعر  

 2محدد سعر  

 3محدد سعر  

 4محدد سعر  

 5محدد سعر  

بفاتورة المبيعات ومن ثم يتم استحضار هذه المحددات يسمح النظام بتحديد محددات سعر على مستوى كل صنف  

 بمردودات المبيعات. 

 إجماليات األصناف 
 باإلضافة إلمكانية إدخال بعض المعلومات، وهي كالتالي: النظام بعرض بعض إجماليات األصناف من خالل هذا القسم، يقوم 

 

 اإلجمالي  

 قبل تطبيق الخصومات والضرائب المطبقة على كل صنف. المردودات مجموع قيم األصناف المدرجة بفاتورة 

 1صافي بعد خصم  

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

 على مستوى جميع األصناف(. 1مجموع القيم الموجودة في الحقل خصم  –"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 ردوداتالم خصومات على مستوى كل صنف بفاتورة 8يسمح النظام بتطبيق حتى 

 أي من 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 .)) 

 ات الثمانية من خالل قائمة إعدادات.يتم تفعيل أي من الخصوم

 تأتي الخصومات كما هي من فاتورة المبيعات التي تم إصدار فاتورة مردودات المبيعات بناًء عليها.
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 التخفيض  

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

 1ضريبة الفاتورة  

 2ضريبة الفاتورة  

المردودات والتي تم استحضارها  ذين الحقلين، يقوم النظام بعرض الضرائب المطبقة على إجمالي فاتورةمن خالل ه

 .من فاتورة المبيعات المرتجعة

المبيعات  مردودات    يسمح النظام بالتعديل بالضرائب المطبقة بشرط تعليم الخيار "يمكن تعديل الضريبة" بتوجيه فاتورة

 المستخدم.

 الصافي  

الفاتورة بعد خصم الخصومات وإضافة الضرائب مردودات  ذا الحقل، يقوم النظام بعرض صافي قيمة  من خالل ه

 المطبقة.

 المدفوع نقداً  

تورة فا يتم رد قيمة ، ويتم ذلك حينما  –  مدفوعة للعميل – لفاتورة المردود هذا الحقل مخصص للقيمة النقدية المدفوعة 

 صدار الفاتورة. آجلة، ويراد دفع قيمة نقدية للعميل مع إ

 إجمالي المدفوع  

  الدفع، وهي عبارة عن القيمة المدفوعة نقداً مضافاً إليها جميع قيم سندات  فاتورة المردوداتبإجمالي القيم المدفوعة  

. أي أن النظام يضيف  للعميل لمنشأةا)حسابات( التي تم إصدارها للعميل على هذه الفاتورة. والتي تخصم من مديونية 

 .للعميل الفاتورةقيمة مردودات تم إصداره لسداد  دفعحقل أي قيمة سند إلى هذا ال

 المتبقي 

لعميل. أي أن هذا الحقل هو  لوما تم سداده  ات  المردودمن خالل هذا الحقل، يقوم النظام بعرض الفرق بين قيمة فاتورة  

 إجمالي المدفوع(. –عبارة عن )صافي الفاتورة 

 النقدية المدفوعة  

 ية النقدية المتبق 

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

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

 جنيهاً. 20( = 3980 –  4000هي )

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

 إجمالي الخصم  

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

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

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

 1إجمالي ضريبة مبيعات  

 2إجمالي ضريبة مبيعات  

 1إجمالي ضريبة الفاتورة  

 2ورة إجمالي ضريبة الفات 

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

 (.2، ضريبة الفاتورة 1( والفاتورة )ضريبة الفاتورة 2مبيعات ، ضريبة 1مبيعات 
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 صفحة الدفع  –المبيعات   مردوداتنافذة 
وليس من العميل    –حيث سيكون الدفع هنا للعميل    بفاتورة المردوداتمعلومات الدفع الخاصة    من خالل هذه النافذة، يمكن إدخال جميع

الخاصة بفاتورة   الدفععرض سندات باإلضافة إلى ق الدفع التي تم دفع الفاتورة بها، ان عملية الدفع، وطروحيث يمكن تعريف عن –

 الحالية. المردودات

 طرق الدفع 
حديد طرق محددة للدفع مثل إدراج بعض بطاقات االئتمان. للتعرف على مزيد من المعلومات عن هذا  من خالل هذا القسم، يمكن ت

   بالنافذة الرئيسية لفاتورة المبيعات.لهذا القسم يرجى الرجوع  ،القسم

 سندات الدفع

الحالية  المردودات يمة فاتورةالتي تم من خاللها سداد ق)الصرف حسابات(  الدفع من خالل هذا الجدول، يقوم النظام بعرض سندات

 الصرف )حسابات(.ة الفواتير بسند  من خالل صفح )فاتورة المردودات(  العميل المذكور بالفاتورة، والتي تم ربطها بهذه الفاتورة    إلى
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 صفحة المستندات المرتبطة  –المبيعات   مردوداتنافذة 
المبيعات، كما سنرى. تحتوي هذه النافذة  مردودات  الخاصة بفاتورة  يد  التورسندات    من خالل هذه الصفحة، يتم االطالع والتعامل مع

 على البيانات التالية: 

 

 المعلومات األساسية
المبيعات، والتي تم إدراجها سابقاً من خالل    مردودات   ا القسم، يتم االطالع على بعض البيانات األساسية الخاصة بفاتورةمن خالل هذ

مردودات لى أي من حقول هذا القسم، راجع هذه الحقول بقسم المعلومات األساسية بالنافذة الرئيسية لفاتورة  النافذة الرئيسية. للتعرف ع

 المبيعات.

 السندات المخزنية
 المبيعات الحالية كالتالي: مردودات المرتبطة بفاتورة  التوريدمن خالل هذا القسم يتم االطالع والتعامل مع مستندات 

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

 الناتجة عن هذه السندات بهذا الجدول.  التوريدالنظام بإظهار سندات 

  مردودات  وياً بعد إصدار فاتورةيد التوريدإذا كانت هذه الفاتورة قد تم ضبط التوجيه الخاص بها بحيث يتم إصدار سندات

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

   المبيعات الحالية وذلك  مردودات  قبل إصدار الفاتورة، يمكن استحضار هذه السندات بفاتورة    توريدإذا تم إصدار سندات

 المبيعات.مردودات ة ناف الخاصة بها بفاتورإلدراج األص 

 يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية:

 المستند  

أو الذي تم استحضاره من   المردوداتأو بناًء على فاتورة    المردوداتالذي تم إصداره فور إصدار فاتورة    التوريدسند  

 خالل الزر "تجميع". 
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 رقم المستند اليدوي  

 لمقابل على نفس السطر.ا التوريديدوي لمستند هذا الحقل خاص بالرقم ال

 التاريخ الفعلي  

 المقابل. التوريدالتاريخ الفعلي الذي تم فيه إصدار سند 

 أزرار النافذة 
 مردودات المبيعات وذلك إلصدار فاتورة  مردودات  للعميل المذكور بفاتورة    التوريدمن خالل أزرار النافذة، يمكن استحضار سندات  

 لها.

 تجميع  

المبيعات. يقوم النظام عند استخدام هذا الزر    مردودات  بفاتورة  التوريدالنظام بتجميع سندات    من خالل هذا الزر، يقوم

 التي تم إصدارها بفترة محددة كالتالي: التوريدبفتح نافذة تجميع لكي يتم استحضار سندات 

زر "موافق" باستحضار إلى تاريخ " واستخدام ال  خ"، "يقوم النظام فور إدراج الفترة المرغوبة بالحقلين "من تاري

 التي تتوفر فيها الشروط التالية: التوريدسندات 

  بالحقل "عميل"  المردوداتتكون هذه السندات مرتبطة بنفس العميل المدرج بفاتورة 

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

 سابقة.  مردوداتاتورة يكون قد تم تجميعها سابقاً بف أال 

 تطبيق  

المستحضرة في نافذة التفاصيل بالنافذة  التوريدعند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بإدراج األصناف الخاصة بسندات 

 الرئيسية.
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 الدفعات صفحة  –المبيعات   مردوداتنافذة 
 .مة األصناف المرتجعةتعريف أقساط محددة ليتم سدادها للعميل لسداد قيمن خالل هذه الصفحة، يمكن 

 المعلومات األساسية
من خالل هذا القسم، يتم االطالع على بعض البيانات األساسية الخاصة بفاتورة مردودات المبيعات، والتي تم إدراجها سابقاً من خالل  

نافذة الرئيسية لفاتورة مردودات على أي من حقول هذا القسم، راجع هذه الحقول بقسم المعلومات األساسية بال  النافذة الرئيسية. للتعرف

 المبيعات.

 أزرار النافذة 
 تجميع الدفعات من بناًء على  

ناء من خالل هذا الزر، يقوم النظام باستنساخ األقساط من المستند المدرج برأس المستند بالصفحة الرئيسية بالحقل "ب

ستنساخ نفس األقساط تسهيالً على المستخدم على" مثل )فاتورة المبيعات أو مردودات المشتريات( حيث يقوم النظام با 

بفاتورة  لها  التخطيط  تم  التي  السداد  لطريقة  مماثلة  للعميل ستكون  المبيعات  مردودات  سداد  أن طريقة  أساس  على 

 .المبيعات األصلية

 الدفعات 
 الخاصة بكل قسط. أنظر الشكل التالي: ل، يتم تحديد األقساط التي سيتم من خاللها سداد قيمة المردود والمعلومات  من خالل هذا الجدو
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 اإلعدادات صفحة   –توجيه مردودات المبيعات 
رات يتم ضبط الكثير من الخيارات الخاصة بفاتورة مردودات المبيعات. أغلب الخيا –صفحة اإلعدادات  –من خالل توجيه المستند 

فاتورة   توجيه  بخيارات  شرحها  تم  قد  المبيعات  مردودات  بتوجيه  فاتورة   –المبيعات  الموجودة  بتوجيه  الخاصة  الخيارات  راجع 

 .فيما يلي سنتناول الخيارات الخاصة بمردودات المبيعات فقط –هذا الكتاب المبيعات ب

 عمار الديون استخدام بناء علي أل 

من الدين عند تعليم هذا الخيار بتوجيه مردودات المبيعات فسوف يقوم النظام عند ارتجاع الفاتورة بطرح قيمة المردود  

 .يؤثر على عمر دين فاتورة المبيعاتسارتجاع الفاتورة  . أي أنفاتورة المبيعات بالحقل "بناء على" المستحق على

 
 أصنافها   لم يتم صرف التي السماح برد فواتير المبيعات   

رف أصنافها. إذا لم  هذا الخيار، سيسمح النظام بارتجاع فاتورة مبيعات بالرغم من أن هذه الفاتورة لم يتم صعند تعليم  

يتم تعليم هذا الخيار، فسوف يمنع النظام المستخدم من تخزين مردودات مبيعات إذا كانت "فاتورة المبيعات" بالحقل 

 عد."بناء على" لم يتم صرف أصنافها ب

 

 االرتجاع نوع  

 اختيار أحد الخيارات التالية:من خالل هذه القائمة، يتم 

 التغيير في األصناف المستحضرة من فاتورة المبيعات   سيمنع النظام المستخدم منر،  عند اختيار هذا الخيا   :كلي

  الموجودة برأس المستند والتي سيتم ارتجاعها. سواء بإضافة أصناف أو حذف أصناف أو التعديل فيها.

 سيسمح النظام للمستخدم بارتجاع جزء من فاتورة المبيعات المرتجعة بدالً من ارتجاعها كلياً  : جزئي . 

 نظام سوف يسمح للمستخدم بإصدار مردودات مبيعات بالرغم من عدم إدراج فاتورة مبيعات أي أن ال  : بدون فواتير

 برأس الفاتورة. 
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 الصفحة الرئيسية  –  استبدال المبيعاتنافذة  
 المباعة بفاتورة المبيعات من خالل هذه النافذة يمكن استبدال أي من فواتير المبيعات التي تم إصدارها بحيث يتم ارتجاع البضاعة  

 االستبدال ، كما تقوم بالطبع بالتأثير المحاسبي المطلوب لعملية  واستبدالها بأخرى ومن ثم محاسبة العميل بالفرق سواًء له أو عليه

 مبيعات على الحقول التالية: سند استبدالحتوي يباإلضافة لتوصيف عملية الدفع الخاصة بالفاتورة. 

 

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

 رقم المستند  

والخاصة بسند   دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً  المبيعات. للتعرف على   استبداليقوم المستخدم باختيار أحد 

 اب "الملفات األساسية".دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكت

 توجيه المستند  

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

، يتم تحديد التأثير المحاسبي الخاص بالفاتورة باإلضافة لبعض الخيارات االستبدالرة . من خالل توجيه فاتواالستبدال

 األخرى. 
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من خالل توجيه سند االستبدال، يتم تحديد الدفاتر والتوجيهات الخاصة بالسندات المصدرة من سند االستبدال وهي 

 أحد السندات التالية: 

 .االستبدالخالل سند وسند صرف لألصناف األخرى المباعة من سند توريد لألصناف المرتجعة من االستبدال  إما 

 ى المباعة من خالل سند االستبدال.المرتجعة وفاتورة مبيعات لألصناف األخر فاتورة مردودات لألصناف أو

 تاريخ التحرير  

 التاريخ الفعلي  

األصناف حيث يمكن أن    استبدالفيه    الحالية والتاريخ الفعلي الذي سيتم  االستبدالالتاريخ الذي تم فيه تحرير فاتورة  

 علي.عن التاريخ الف –أو يتقدم  –يتأخر تاريخ التحرير 

 بناًء على  

 أحد المستندين التاليين: بناًء على  االستبداليمكن إصدار فاتورة 

  فاتورة مبيعات 

 سند طلب استبدال 

 تاريخ االستحقاق  

 .قيمة فرق االستبدال عن فاتورة العميل سواء من العميل أو إلى العميلالتاريخ الذي سيستحق فيه سداد 

 المخزن  

 الموقع 

 .مباعة وتوريد البضاعة المرتجعة والتي سيتم استبدالها الصرف البضاعة من خالله  المخزن والموقع الذي سيتم 

 يسمح النظام بترك حقل المخزن فارغاً. دار سندات آلياً، فلن مستند االستبدال بحيث يتم إصعندما يتم ضبط توجيه 

 مندوب المبيعات  

ت محدد للعميل بملف العميل، يقوم النظام بإدراج مندوب المبيعات الخاص بالفاتورة الحالية. عند تعريف مندوب مبيعا 

 هذا المندوب بمجرد إدراج هذا العميل

 العميل  

 العميل الخاص بالفاتورة. 

 تتغير أسعار األصناف تبعاً للعميل بناًء على ما تم تحديده بقائمة أسعار المبيعات المطبقة حالياً. يمكن أن 

 .و الطرف المدين أو الدائن بالفاتورةيمكن ضبط توجيه الفاتورة بحيث يكون العميل ه

الصحيح حيث سيكون مديناً في هذه الحالة سواًء كان العميل دائناً أو مديناً، سيقوم النظام بوضع العميل في الجانب  

 في حالة أن العميل عليه دين أو دائناً إذا كان الفرق لصالح العميل حال االستبدال.

 الذمة  

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

. تحتوي قائمة الذمم على بعض الذمم بصفة لذمة بالقيد الصادر من الفاتورةبحيث يتم التأثير على ا المستخدم    االستبدال

 تلقائية مثل )حساب، شريك، عميل، مورد، موظف(. 
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  الذمم التي يتم عرضها بقائمة "الذمة"، ومن ثم يمكنعدادات الحقول والشاشات" التحكم في يمكن من خالل نافذة "إ 

 تغيير الذمم الموجودة بالقائمة أو اإلضافة عليها.

 الطرف المدين أو الدائن بالفاتورة. هي الذمة تكونيمكن ضبط توجيه الفاتورة بحيث 

  ةكون مدينتفي الجانب الصحيح حيث س  الذمةيقوم النظام بوضع  ، سةأو مدين  ةدائن  الذمة  تفي هذه الحالة سواًء كان

 حال االستبدال. الذمةإذا كان الفرق لصالح  ةأو دائن دين ا عليه الذمةفي حالة أن 

 منطقة جفرافية  

بالكتاب  جفرافية"  "منطقة  الملف  راجع  العميل.  بفاتورة  خاصة  جفرافية  منطقة  تحديد  يمكن  الحقل،  هذا  خالل  من 

 . "أساسيات"

 تصنيف الفاتورة  

 يمكن ربط الفاتورة بتصنيف فاتورة محدد.

أسعار أصناف   تتغير  أن  االستبدالسيمكن  المبيعات    ند  أسعار  قائمة  كانت  إذا  المستخدم  الفاتورة  بحسب تصنيف 

 المستخدمة قد تم ضبطها بحيث تتأثر بتصنيف الفاتورة.

 

 تصنيف سجل  

 يمكن ربط الفاتورة بتصنيف سجل محدد.

 1عر محدد س 

 2محدد سعر  

 3محدد سعر  

 4محدد سعر  

 5محدد سعر  

المدرجة   األصناف  أسعار  تتغير  أن  االستبداليمكن  راجع   بسند  النافذة.  برأس  الموجودة  األسعار  محددات  بحسب 

 "محددات األسعار" بكل ملف "العروض" وملف "قوائم األسعار".

 مالحظات  

 بهذا الحقل.يمكن إدراج أي مالحظات يراها المستخدم مناسبة 

 التفاصيل 

ر إدراج رقم فاتورة المبيعات برأس المستند أن األصناف الخاصة بالفاتورة قد تم إظهارها باللون سيالحظ المستخدم أن النظام فو

 األحمر على أساس أنه سيتم ارتجاعها.

صناف الجديدة. تحتوي تفاصيل مستند األ  إلدراجباإلضافة  ،  ات المستبدلةعيالمبفاتورة  أصناف  عرض  من خالل جدول التفاصيل، يتم  

 لحقول التالية:على ا لاالستبدا

 الكود  

 الصنف  

هذان الحقالن خاصان بكود واسم الصنف المدخل. يمكن أن يتم إدخال أي صنف شريطة أن يكون قد تم تعريفه مسبقاً  

 بملف األصناف. 

 كمية الصنف )وحدة، قيمة(  

 ية الصنف المقابل. من خالل هذين الحقلين، يتم إدخال وحدة وكم
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 سعر الوحدة  

المقا  الصنف  وحدة  المبيعات سعر  أسعار  قوائم  أحد  الصنف على  ينطبق  عندما  آلياً  السعر  بعرض  النظام  يقوم  بل. 

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

 له الصالحية بذلك. مستخدم بإدخال أو تعديل السعر يدوياً شريطة أن تكونوغير ذلك. يسمح النظام لل

. راجع الملف  سند االستبدال الحاليالحظ أنه يمكن أن يختلف السعر تبعاً لقوائم األسعار وتبعاً للعروض المطبقة على  

 الخاص بقائمة أسعار المبيعات، والملف الخاص بعروض األسعار بهذا الكتاب.

 ي السعر الكل 

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

 1خصم  

 2خصم  

  .. 

 8خصم  

 خصومات على مستوى كل صنف. 8يمكن إدراج حتى 

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

 ملف "قائمة إعدادات" بالكتاب "األساسيات". ل قائمة اإلعدادات الخاصة بالشركة. راجع خال على مستوى كل صنف

 ضريبة مبيعات  

 2ضريبة مبيعات  

 1ضريبة  

 2ضريبة  

بقيمة  خاصتان  بالصنف وضريبتان  خاصتان  كل صنف، ضريبتان  مستوى  أربع ضرائب على  حتى  إدراج  يمكن 

 الفاتورة الكلية. 

 ما، يمكنك مشاهدة الفيديوهات التالية:للتعرف على الضرائب بنظام ن

mhI-https://youtu.be/Ca5zFsV 

https://youtu.be/HOJCJxd8iCo 

.be/iPWZjyrol00https://youtu 

https://youtu.be/0yFZBxaqoIw 

https://youtu.be/bbmVmkIl4Ms 

https://youtu.be/OtPPJRiM4hs 

 

المستخدم قد تم فيه تعليم الخيار    سند االستبدالام لن يقوم بتفعيل حقول الضرائب إال إذا كان توجيه  الحظ أن النظ

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

 ص بشرح خيارات توجيه فاتورة المبيعات بهذا الكتاب.بالجزء الخا  المستخدم. راجع هذه الخيارات سند االستبدال
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 الصافي  

 صافي قيمة كمية الصنف المقابل بعد تطبيق الخصومات والضرائب الخاصة بالصنف المقابل. 

 صنف مجاني  

راج صنف  يتم تعليم هذا الخيار عندما يكون الصنف المقابل هو صنف مجاني. يقوم النظام بتعليم هذا الخيار عند إد

أن يقوم يدوياً بتعليم هذا    –عند وجود صالحية    –ي آلياً طبقاً لعروض األسعار المنطبقة، كما يمكن للمستخدم  مجان

 الخيار عند الرغبة في جعل هذا الصنف صنف مجاني.

 ف مجاني. يقوم النظام عند تعليم هذا الخيار، بإظهار حقول السطر باللون األخضر لتمييز هذا السطر بأنه يحتوي صن

 رقم المسلسل ال 

من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج الرقم المسلسل الخاص بالصنف المقابل شريطة أن يكون هذا الحقل قد تم تعليمه  

 على أن له رقم مسلسل. 

 كود الضمان  

على  الخاص بالصنف المقابل شريطة أن يكون هذا الحقل قد تم تعليمه  كود الضمانمن خالل هذا الحقل، يمكن إدراج 

 .ود ضمانكأن له 

 صندوق  

يسمح النظام بتحديد الصندوق الخاص بالصنف المقابل، وذلك إذا كان هذا الصنف قد تم ضبطه بملف األصناف بأنه 

 يوضع بصناديق.

يسمح النظام أيضاً بتحديد اللون والمقاس واإلصدار واألبعاد والتشكيلة وغير ذلك للصنف إذا تم إعداد الصنف بهذه 

 لرئيسي. لمزيد من المعلومات عن هذه الخصائص، يرجى االطالع عليها بملف المخزون. الخصائص بملف الصنف ا

 المخزن  

 الموقع 

على  المرتجعة وصرف المباعة  يسمح النظام بتحديد مخزن وموقع على مستوى كل سطر حيث يمكن توريد األصناف  

باستخدام هذه المخازن )أو النظام    أكثر من مخزن أو على عدة مواقع بأحد المخازن أو بعدة مخازن، ومن ثم سيقوم 

 .سند االستبدالآلياً بناًء على وسندات صرف  توريد اتعند إصدار سند( واقعالم

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

 .ة وتاريخ اإلنتاج والصالحية والرقم المسلسل وغير ذلكوالمقاس واللون واإلصدار والصندوق واألبعاد والتشكيل

 للتعرف على هذه الحقول وكيفية التعامل معها، راجع هذه الحقول بالمفاهيم الخاصة بها بالكتاب "المخزون".

 الذمة  

 ى مستوى السطر بحيث يتم التأثير على ذمة محدد لكل صنف مدرج. يسمح النظام بتحديد ذمة عل

 1محدد سعر  

 2سعر محدد  

 3محدد سعر  

 4محدد سعر  

 5محدد سعر  

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


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 134 

 

يسمح النظام بتحديد محددات سعر على مستوى كل صنف بحيث تتغير أسعار األصناف بتغير محدد السعر الخاص 

 لعروض( المطبقة. بكل صنف طبقاً لما تم تحديده بقائمة األسعار )أو ا

 طرق الدفع 
 : . أنظر الصورة التاليةثل إدراج بعض بطاقات االئتمان مثالً من خالل هذا القسم، يمكن تحديد طرق محددة للدفع م

يمكن إدراج طرق الدفع يدوياً من خالل إدخال الطرق المراد الدفع بها من خالل الحقل "طريقة دفع"، حيث يتم إدراج المبلغ المراد  

 من خالل كل طريقة ليتعامل النظام معه من خالل ما تم إعداده بملف طريقة دفع. دفعة 

 " برأس الفاتورة paymentTerminalحقل "إدراجه بالمكن أيضاً أن يقوم النظام بإدراج معلومات طرق الدفع آلياً من خالل ما تم  ي

. ليقوم النظام باستنساخ جميع المعلومات الخاصة بالبطاقة )ماستر كارد، أو فيزا )والذي يمكن إضافته عن طريق تعديل شاشة( 

 ". Payment Terminal" ،" Payment Gateway Method Group ا تم تحديده بكل من الملفين "كارد مثالً( آلياً وفقاً لم

 

 إجماليات األصناف 
 إلمكانية إدخال بعض المعلومات، وهي كالتالي:  باإلضافة سم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات األصناف من خالل هذا الق

 اإلجمالي  

 ل تطبيق الخصومات والضرائب المطبقة على كل صنف.مجموع قيم األصناف المدرجة بالفاتورة قب

 1صافي بعد خصم  

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

 على مستوى جميع األصناف(. 1مجموع القيم الموجودة في الحقل خصم  –"اإلجمالي" 

 2صافي بعد خصم  

 3ي بعد خصم صاف 

 4صافي بعد خصم  

 5صافي بعد خصم  

 6صافي بعد خصم  

 7بعد خصم   صافي 

 8صافي بعد خصم  

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

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

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

2 .)) 
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 يتم تفعيل أي من الخصومات الثمانية من خالل قائمة إعدادات.

 

 التخفيض  

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

 1ضريبة الفاتورة  

 2ضريبة الفاتورة  

والتي تم ضبطها من    االستبدال  فاتورةمن خالل هذين الحقلين، يقوم النظام بعرض الضرائب المطبقة على إجمالي  

 .المستندخالل توجيه 

 المستخدم.  بدالسند االستيسمح النظام بالتعديل بالضرائب المطبقة بشرط تعليم الخيار "يمكن تعديل الضريبة" بتوجيه  

 الصافي  

ي الحقل،  هذا  قيمة  من خالل  بعرض صافي  النظام  الضرائب   االستبدال  فاتورةقوم  وإضافة  الخصومات  بعد خصم 

 المطبقة.

 المدفوع نقداً  

آجل، ويراد دفع قيمة نقدية  المستند، ويتم ذلك حينما تكون لسند االستبدالهذا الحقل مخصص للقيمة النقدية المدفوعة 

 . تبدالأو لصالح المنشأة بحسب صافي قيمة االسلعميل لصالح ا

الحظ أن قيمة سند االستبدال ستكون موجبة إذا كانت قيمة األصناف الجديدة المباعة أكبر من قيمة األصناف المستبدلة 

 .وستكون قيمة المستند سالبة إذا كان العكس هو الصحيح

 إجمالي المدفوع  

هي عبارة عن القيمة المدفوعة نقداً مضافاً إليها جميع قيم سندات القبض )حسابات( إجمالي القيم المدفوعة للفاتورة، و

. سند االستبدالالتي تم إصدارها للعميل على  أو الصرف )حسابات( بحسب قيمة سند االستبدال )موجبة أو سالبة( و

نظام يضيف إلى هذا الحقل أي قيمة  . أي أن المديونية المنشأة للعميل()أو من    والتي تخصم من مديونية العميل للمنشأة

 . سند االستبدالتم إصداره لسداد )أو صرف( سند قبض 

 المتبقي 

العميل. أي أن هذا  )أو إلى( وما تم سداده من سند االستبدالمن خالل هذا الحقل، يقوم النظام بعرض الفرق بين قيمة 

 إجمالي المدفوع(. –الحقل هو عبارة عن )صافي الفاتورة 

 المدفوعة النقدية  

 النقدية المتبقية  

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

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

 جنيهاً. 20( = 3980 –  4000هي )
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 إجماليات األصناف 
 جميع حقول هذا القسم غير متاحة للمستخدم. من خالل هذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات الفاتورة، وهي كالتالي: 

 إجمالي الخصم  

 2إجمالي خصم  

على مستوى كل    ، وذلك2وخصم    1ن خالل هذين الحقلين، يقوم النظام بعرض مجموع الخصومات الخاصة بخصم  م

 .بسند االستبدالاألصناف المدرجة 

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

 م أيضاً بعرض اإلجماليات الخاصة بهذه الخصومات.(، سيقوم النظام من خالل هذا القس8...خصم 

 1إجمالي ضريبة مبيعات  

 2ة مبيعات إجمالي ضريب 

 1إجمالي ضريبة الفاتورة  

 2إجمالي ضريبة الفاتورة  

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

 (.2، ضريبة الفاتورة 1( والفاتورة )ضريبة الفاتورة 2بيعات ، ضريبة م1مبيعات 
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 صفحة التوصيل  –ات  المبيع استبدالنافذة  
 من خالل هذه الصفحة يتم إدراج المعلومات الخاصة بالتوصيل والشحن كما هو موضح بالصورة التالية.
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 صفحة الشحن والدفع  –المبيعات   استبدالنافذة  
ة الدفع، وطرق  عملي  عنوان. حيث يمكن تعريف  بسند االستبدال  النافذة، يمكن إدخال جميع معلومات الدفع الخاصةمن خالل هذه  

سند  على    قبض بناءً الدفع التي تم دفع الفاتورة بها، وتفاصيل الدفعات عند سداد الفاتورة بالتقسيط، باإلضافة إلمكانية إصدار سند  

 .الحالي بسند االستبدالت القبض الخاصة الحالي وأخيراً عرض سندا االستبدال

 

 عنوان الدفع
 .بسند االستبدال الحاليالدفع الخاص من خالل هذا القسم، يتم إدخال عنوان 

 نفس عنوان الشحن 

عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بنسخ المعلومات الخاصة بعنوان الشحن في الحقول الخاصة بعنوان الدفع، أي سيكون  

 فع هو نفسه عنوان الشحن.عنوان الد
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 منطقة جفرافية  

التي تم تعريفها مسبقاً بملف المناطق، حيث يقوم النظام    فرافيةمن خالل هذا الحقل، يمكن إدراج أي من المناطق الج 

 باستنساخ جميع معلومات المنطقة بحقول قسم عنوان الدفع بمجرد تحديدها بهذا الحقل. 

 الدولة  

 المدينة  

 المحافظة  

 المنطقة  

 ، الموقع على الخريطة 2، عنوان 1شارع، عنوان  

 جميع هذه البيانات خاصة بمعلومات الدفع. 

 الدفع  طرق

من خالل هذا القسم، يمكن تحديد طرق محددة للدفع مثل إدراج بعض بطاقات االئتمان. للتعرف على مزيد من المعلومات عن هذا  

 لفاتورة المبيعات. القسم يرجى الرجوع لنفس القسم بالنافذة الرئيسية 

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

 نموذج الدفع 

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

  سند االستبدال الحالي، حيث يقوم النظام بتطبيق النموذج الذي تم استدعاؤه على    سند االستبداللتطبيقها على  

" 6000قيمته "  السند  أقساط متساوية، وكان  10على    االستبدالنموذج، هو تقسيم قيمة  ن الالحالي، فمثالً إذا كا 

( جنيه على 5000)  االستبدال" كدفعة أولية، وبالتالي سيتم تقسيم باقي قيمة  1000جنيه، وتم تحديد القيمة "

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

 زر "إنشاء الدفعات"  

قيمة    خاللمن   المستخدم على  الدفع  نموذج  بتطبيق  النظام  يقوم  الزر،  االستبدالهذا  التي    سند  بالطريقة 

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

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

 سطكود الق 

كود القسط الخاص بالسطر الحالي. يمكن للمستخدم تكويد القسط يدوياً. إذا لم يقم المستخدم بتعريف كود أي  

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

 إلى جانب رقم القسط.

 نسبة الدفعة  

 خالل هذا الحقل، تحديد نسبة أي من الدفعات المخططة لسداد الفاتورة. لمستخدم يدوياً من يمكن ل
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 المبلغ  

 قيمة القسط المقابل.

 القيمة المدفوعة  

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

 من ذمة الفاتورة.

 المتبقي 

يمة تمثل المتبقي من قيمة القسط الحالي وهي القيمة المطلوب سدادها الحقاً من قيمة  المفترض أن هذه الق

 القسط.

 تاريخ الدفع 

 التاريخ المطلوب فيه سداد القسط المقابل تبعاً للنموذج المستخدم، ويمكن للمستخدم تغييره حسب الطلب. 

 مالحظات  

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

 سندات الدفع
حسابات( التي تم استخدامها لسداد سند االستبدال    –المستندات )مثل سندات الصرف  من خالل هذا الجدول، يقوم النظام بعرض  

 الحالي 
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 صفحة المستندات المرتبطة   –مبيعات سند استبدال نافذة 
المستندات مع  والتعامل  يتم االطالع  الصفحة،  هذه  الخاصة    من خالل  تم المرتبطة  التي  المستندات  وهي  الحالي،  االستبدال  بسند 

يقوم النظام من خالل هذه الصفحة بعرض بعض هذه المستندات إذا تم ضبط توجيه سند    .إصدارها آلياً فور تخزين سند االستبدال

 :بإصدارها آلياً فور التخزين. يتم عرض التالياالستبدال بحيث يقوم النظام 

 رف المخزني سندات الص 

 المخزني  سندات التوريد  

يقوم النظام بإصدار سندات توريد لألصناف المستبدلة والخاصة بفاتورة المبيعات المستبدلة، كما يتم أيضاً 

 ند االستبدال الحالي. إصدار سندات صرف مخزني لألصناف الجديدة والتي تم إدخالها يدوياً من خالل س

صدار سندات توريد وصرف حتى يتم إصدار هذين المستندين عند تخزين البد أن يتم ضبط توجيه المستند إل

 المستند.

 فواتير مبيعات  

 مردودات مبيعات  

يقوم النظام بإصدار مردودات مبيعات لألصناف المستبدلة والخاصة بفاتورة المبيعات المستبدلة، كما يتم  

 وياً من خالل سند االستبدال الحالي. دار فواتير مبيعات لألصناف الجديدة والتي تم إدخالها يدأيضاً إص

البد أن ييتم ضبط توجيه المستند إلصدار فواتير مبيعات ومردودات مبيعات حتى يتم إصدار هذين المستندين  

 عند تخزين المستند.
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 اإلعدادات صفحة  – مبيعات سند استبدال توجيه 
بسند االستبدال. جميع خيارات هذه الصفحة الخيارات الخاصة  يتم ضبط الكثير من    –صفحة اإلعدادات    –ل توجيه المستند  من خال

. للتعرف على أي من هذه الخيارات، راجع هذه الخيارات بتوجيه  صفحة اإلعدادات  –تم شرحها بتوجيه فاتورة المبيعات  تقريباً قد  

 نتناول الخيارات الخاصة بتوجيه سند االستبدال، وهي كالتالي: فاتورة المبيعات. فيما يلي، 

 مردود معا  وسطوريجب وجود سطور بيع  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإلزام المستخدم بإدراج أصناف مرتجعة )وهي أصناف فاتورة المبيعات 

إضافتها يدوياً عن طريق المستخدم بسند االستبدال. أما  صناف مباعة تمت  ( باإلضافة ألالمرتجعة أو بعض أصنافها 

تبدال يحتوي على أصناف مرتجعة فقط )والملونة باللون األحمر( أو أصناف مباعة فقط فلن يقبل  إذا كان سند االس

 النظام تخزين سند االستبدال عند تعليم هذا الخيار.

   اإلنشاء التلقائي 
، فمثالً يمكن  ستبدالاالات الخاصة بالسندات التي يمكن إنشاؤها تلقائياً بمجرد تخزين فاتورة  ضبط اإلعدادمن خالل هذا القسم، يتم  

خزني لألصناف وسندات صرف م  توريد مخزني لألصناف المستبدلة  بإصدار سنداتآلياً  ضبط توجيه الفاتورة بحيث يقوم النظام  

 قول التالية: . يحتوي هذا القسم على الح االستبدال بفاتورةالجديدة المباعة 

 

  ً  إنشاء مستندات تلقائيا

سند استبدال ينتمي يتم إصدارها تلقائياً عند إصدار  التي  سندات  لدفاتر وتوجيهات لحديد  الخيار سيسمح للمستخدم بت  تعليم

 ، سواًء كانت هذه السندات )توريد وصرف مخزني( أو )فواتير مبيعات ومردودات مبيعات(  لهذا التوجيه

 دفتر المستند  

 توجيه المستند  

بسند الصرف الذي سيتم إصداره آلياً فور تخزين سند   من خالل هذين الحقلين، يتم تحديد الدفتر والتوجيه الخاصين

 إنشاء مستندات تلقائياً في ذلك، وذلك بالطبع عند تعليم الخيار السابق "   عند الرغبة  –االستبدال الذي ينتمي لهذا التوجيه

س الناتج  الصرف  سند  الخيار.  هذا  تعليم  تم  إذا  إال  الحقلين  بهذين  قيم  بإدخال  النظام  يسمح  لن  حيث  خاصاً "  يكون 

 باألصناف المباعة والمضافة يدوياً إلى سند االستبدال.

 دفتر مستند التوريد  

 التوريد توجيه مستند  

من خالل هذين الحقلين، يتم تحديد الدفتر والتوجيه الخاصين بسند التوريد الذي سيتم إصداره آلياً فور تخزين سند 

 إنشاء مستندات تلقائياً ي ذلك، وذلك بالطبع عند تعليم الخيار السابق "عند الرغبة ف  –  االستبدال الذي ينتمي لهذا التوجيه

قيم بهذين الحقلين إال إذا تم تعليم هذا الخيار. سند التوريد الناتج سيكون خاصاً باألصناف    " حيث لن يسمح النظام بإدخال

 المرتجعة )المستبدلة( بسند االستبدال. 
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 دفتر فاتورة المبيعات  

 لمبيعات توجيه فاتورة ا 

سند االستبدال بدالً يستخدم هذان الحقالن عند الرغبة في إصدار فواتير مبيعات ومردودات مبيعات آلياً عند تخزين  

من سندات الصرف والتوريد. سيقوم النظام باستخدام الدفتر والتوجيه الموجودين بهذين الحقلين عند إصدار فاتورة 

 ضافة بفاتورة االستبدال.المباعة الممبيعات آلياً خاصة باألصناف 

 دفتر مردود المبيعات  

 توجيه مردود المبيعات  

يستخدم هذان الحقالن عند الرغبة في إصدار فواتير مبيعات ومردودات مبيعات آلياً عند تخزين سند االستبدال بدالً 

ن عند إصدار فاتورة من سندات الصرف والتوريد. سيقوم النظام باستخدام الدفتر والتوجيه الموجودين بهذين الحقلي 

 بفاتورة االستبدال.المستبدلة )المرتجعة( مبيعات آلياً خاصة باألصناف مردودات 

 نوع المستندات المنشأة من سند استبدال المبيعات  

 من خالل هذه القائمة، يتم اختيار أحد النوعين من المستندات المنشأة آلياً من سند االستبدال وهي أحد النوعين التاليين: 

 آلياً عند إصدار فاتورة   وذلك   صرف مخزني:   – ريد مخزني  تو إلصدار سندي توريد مخزني وصرف مخزني 

 االستبدال. 

   آلياً عند إصدار فاتورة   ومردودات مبيعات  وذلك إلصدار فاتورتي مبيعات  فاتورة المبيعات:   –مردود مبيعات

  االستبدال.
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 نافذة طلب استبدال المبيعات 
مبيعات" وذلك ليتم إصدار سند استبدال مبيعات بناًء عليه الحقاً. تحتوي هذه  مكن إصدار سند "طلب استبدال  من خالل هذه النافذة ي

 النافذة على نفس الحقول الخاصة بمستند االستبدال. للتعرف على أي من الحقول الخاصة بطلب االستبدال، راجع مستند االستبدال
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 مبيعات تحديث مندوب النافذة سند 
تتمثل هذه المعلومات في مندوب المبيعات والمسؤول عن العميل.    .المعلومات الخاصة بالعميل بعضهذه النافذة يتم تحديث    من خالل

النافذة يمكن إجراء تحديث   البياناتأي  من خالل هذه  وذلك من خالل   عدد من العمالء بمندوبي مبيعات ومسؤولي مبيعات بهذه 

 على الحقول التالية:  تفاصيل النافذة. تحتوي هذه النافذة

 معلومات األساسيةال
بالمستند الخاصة  األساسية  البيانات  إدراج  يتم  القسم،  هذا  الفعلي    من خالل  والتاريخ  التحرير  وتوجيهه وتاريخ  المستند  دفتر  مثل 

 :والمالحظات باإلضافة للبيانات التالية

 مندوب المبيعات  

 عند تخزينه.  بتفاصيل المستندمندوب المبيعات المراد إدراجه 

 العميل  

  المراد إدراجه بتفاصيل المستند عند تخزينه. العميل

 تاريخ من  

 إلى تاريخ  

تم إدراج هذين الحقلين   .الموجود بهذه النافذة  من خالل هذين الحقلين، يمكن تحديد فترة زمنية، يتم فيها تطبيق التحديث

، فمثالً إذا كانت هذه الفترة خالل  قديمب مبيعات"  حتى ال يمكن تحديث ملف العمالء عن طريق مستند "تحديث مندو 

نما التاريخ الحالي هو شهر فبراير، فلن يتأثر ي( فإنه عند التعديل في هذا المستند ب1\31إلى  1\1شهر يناير مثالً )من 

 .لبهذا المستند بهذا التحديث ألن هذه الفترة قد انتهت بالفعالعمالء الموجودون 

 لحقول، سيقوم النظام بإدراجها بنظائرها بتفاصيل المستند عند الحفظ.عند تحديد قيم بهذه ا
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 العمالء  تجميع
بحيث يقوم النظام عند المبيعات الخاصين بهم،    ييمكن فلترة العمالء المراد تحديث مندوبي المبيعات ومسؤولمن خالل هذا القسم،  

لمحددات المدرجة بهذا القسم فقط في جدول النافذة. يحتوي هذا القسم  الزر "تجميع العمالء" باستحضار العمالء المقيدين با   استخدام

 على المحددات التالية:

 من عميل  

 إلى عميل  

 من مندوب  

 إلى مندوب  

 من مسؤول عن عميل  

 إلى مسؤول عن عميل  

 من فرع  

 إلى فرع  

 قطاع من  

 إلى قطاع  

 من مجموعة تحليلية  

   إلى مجموعة تحليلية 

 النافذة.  تفاصيلالمحددات التي سيتم على أساسها استحضار العمالء المطلوبين ب من خالل هذه الحقول، يتم تحديد

 زر "تجميع العمالء"   

بمجرد استخدام هذا الزر، يقوم النظام باستحضار جميع العمالء الذين تتوافر فيهم المحددات الموجودة بهذا القسم في  

 النافذة. تفاصيل

 تجميع العمالء 
ت  تحديد البيانات المطلوب تعديلها بالعمالء المدرجين كأن يتم تحديث مندوب المبيعات أو مسؤول المبيعا يتم  ،من خالل هذا الجدول

 للعميل.

 تفاصيل المستند
تفاصيل المستند يمكن تحديث قيم مختلفة لكل من مندوبي المبيعات، ومسؤولي المبيعات بأي عدد من العمالء، حيث يقوم  من خالل  

القيم   قول  اصيل المستند على الح فالموجودة بسجالت العمالء المذكورين بالقيم المحددة بتفاصيل المستند. تحتوي تالنظام باستبدال 

 : التالية

 مندوب المبيعات  

 المسئول عن العميل  

 العميل   

المدرجين بتفاصيل    من العمالء   لكل عميلمن خالل هذه الحقول الثالثة، يمكن تحديد مندوب مبيعات، ومسؤول مبيعات  

 تند.المس

 من تاريخ  

 إلى تاريخ   

هذين الحقلين يمكن تحديد فترة بينية، يمكن أن يتأثر فيها العميل بهذا التحديث المناظر له على نفس السطر.  من خالل

 راجع الحقلين "من تاريخ"، "إلى تاريخ" الموجودين برأس المستند. 
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 الصفحة الرئيسية  – نافذة ملف التصويت على األصناف 
ميع آراء عدد من الموظفين للوصول إلى بعض التعديالت المطلوبة ألحد األصناف فذة التصويت على األسعار، يمكن تج من خالل نا 

راجع الفقرة "التصويت   . ذه النافذةأو لعدة أصناف بحيث يتم في النهاية االتفاق على خصائص معينة لكل من األصناف المدرجة به

 الحقول التالية: ا الكتاب. تحتوي هذه النافذة على على األصناف" بالمفاهيم األساسية بهذ

 المعلومات األساسية
 للتالي: باإلضافة مثل الكود واالسمين العربي اإلنجليزي يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة بملف التصويت من خالل هذا القسم، 

 الحالة  

 الحاالت التالية: لف التصويت الحالي، وهي أحد هذا الحقل عبارة عن قائمة. يتم من خالل هذه القائمة تحديد حالة م

 جاهز للتصويت 

 مبدئي 

 منتهي 

فاصيل على األصناف المستهدفة من التعديالت حتى يتم التأثير بمعلومات الت  البد أن تكون حالة الملف هي منتهي

 المصوت عليها.

 

 أزرار النافذة 
 تحديث األصناف  

ألصناف المدرجة بالتفاصيل بالتعديالت المطلوبة على مستوى كل صنف،  عند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بتحديث ا

 حيث يتم تحديث الجدول الخاص بسياسات األسعار بصفحة اإلعدادات بملف الصنف. 

 التفاصيل 
المصوت عليها حيث يقوم النظام من خالل هذه    ، يمكن إدراج البيانات المطلوب تعديلها ألي من األصنافمن خالل هذا الجدول

 البيانات بتحديث جدول سياسات األسعار الخاص بكل صنف من األصناف المدرجة بالجدول.
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األسعار" بصفحة  بالجدول "سياسات  الحقل  هذا  بتعديل  النظام  يقوم  مثالً فسوف  قيمة"  "أقل  بالحقل  محددة  قيمة  تحديد  تم  ما  فإذا 

نف ولكن على مستوى أكواد رف مختلفة أو مخازن أو مواقع  . كما يمكن تحديد أكثر من إعدادات لنفس الصفاإلعدادات بملف الصن

 مختلفة أو حتى محددات مختلفة. أنظر تفاصيل النافذة.
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 المصوتون  - نافذة ملف التصويت على األصناف 
  لنافذة: ، وذلك من خالل تفاصيل هذه النافذة. أنظر اتصويتالمصوتين يتم إدراج الموظفين الذين شاركوا في هذا المن خالل نافذة 
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 تصويت على األصناف  مستند
، يمكن ألحد المستخدمين التصويت على بعض أصناف المخزون للتعديل بالمواصفات الخاصة بكل صنف مثل ا المستندمن خالل هذ

افذة ن  راجع أيضاً اف" بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب. راجع الفقرة "التصويت على األصن  "أقصى كمية"، وغير ذلك.قل كمية"، أ"

"ملف التصويت على األصناف" بهذا الكتاب، حيث يعتمد المستند الحالي نفس اآللية تقريباً في التسعير، مع الفارق أن التصويت يتم 

من خالل هذا المستند بشرط    كما يمكن لهذا الموظف التأثير الفعلي على الصنف  –وليس عدة موظفين    –من خالل موظف محدد  

وذلك من خالل الزر "تحديث األصناف". راجع الملف "التصويت على األصناف" للتعرف على محتويات وجود الصالحية بذلك،  

 هذه النافذة فطريقة العمل متشابهة تقريباً. 
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 مستند نواقص طلبات العمالء
قاً. يمكن إصدار هذا  الناقصة بالمخازن حتى يتم إصدار أوامر أو فواتير شراء بها الح من خالل هذا المستند، يتم تسجيل األصناف  

المستند يدوياً أو يمكن إصداره آلياً عبر أحد إجراءات قائمة "المزيد" حيث يقوم المستخدم بتعليم السطر الذي يتضمن صنفاً ناقصاً ثم 

 ى قائمة النواقص" من قائمة "المزيد". يقوم بعد ذلك بتنفيذ اإلجراء "إضافة المستند الحالي إل 

 الحقول التالية:تحتوي هذه النافذة على  

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

 رقم المستند  

والخاصة بسند نواقص طلبات العمالء. للتعرف يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً  

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

 توجيه المستند  

حيث يقوم المستخدم باختيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها  العمالء التوجيه الخاص بمستند نواقص طلبات

 .ة بمستند النواقصلخاصا تحديد بعض الخيارات، يتم سند النواقص. من خالل توجيه  ص طلبات العمالءلسندات نواق

 تاريخ التحرير  

 التاريخ الفعلي  

والتاريخ الفعلي  سند نواقص طلبات العمالء )أو إنشائه آلياً عن طريق فاتورة المبيعات(    التاريخ الذي تم فيه تحرير

 عن التاريخ الفعلي.  – أو يتقدم  –يمكن أن يتأخر تاريخ التحرير  حيث طلب النواقصالذي سيتم فيه 

 الفترة  

 الفترة الخاصة بالمستند.

 المنشئ  

 المستخدم الذي قام بإنشاء هذا المستند آلياً عن طريق فاتورة المبيعات )إذا تم إصداره عن طريق فاتورة مبيعات(.
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 التفاصيل 
 إدراج )أو عرض( األصناف الناقصة المطلوبةمن خالل تفاصيل المستند، يتم 

 الكود  

 الصنف  

 د األصناف الناقصة والتي سيتم طلبها من خالل هذا المستند. تحديمن خالل هذين الحقلين، يتم 

 األصناف توفرت  

 قد توفر، وهي فقط معلومة. هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، يتم من خالله تعليم الصنف المقابل على أنه 

 كمية الصنف )وحدة، قيمة(  

 .الكمية والوحدة الخاصة بالصنف المقابل

 سعر الوحدة  

 ابل بالوحدة المحددة بالسطر. سعر الصنف المق

 األسعار )السعر الكلي(  

 . السعر اإلجمالي لكمية الصنف المقابل

 1خصم  

 2خصم  

  .. 

 8خصم  

 مستوى كل صنف.خصومات على  8يمكن إدراج حتى 

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

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

 ضريبة مبيعات  

 2ضريبة مبيعات  

 1ضريبة  

 2ضريبة  

بقيمة  خاصتان  بالصنف وضريبتان  خاصتان  كل صنف، ضريبتان  مستوى  أربع ضرائب على  حتى  إدراج  يمكن 

 الفاتورة الكلية. 

 ضرائب بنظام نما، يمكنك مشاهدة الفيديوهات التالية:للتعرف على ال 

mhI-https://youtu.be/Ca5zFsV 

https://youtu.be/HOJCJxd8iCo 

https://youtu.be/iPWZjyrol00 

https://youtu.be/0yFZBxaqoIw 
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https://youtu.be/bbmVmkIl4Ms 

https://youtu.be/OtPPJRiM4hs 

 

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

" بتوجيه مستند  يمكن تعديل الضريبةللضريبة"، كما لن يسمح النظام أيضاً بتعديل الضريبة إال إذا تم تعليم الخيار "

 تاب.جزء الخاص بشرح خيارات توجيه فاتورة المبيعات بهذا الكالنواقص المستخدم. راجع هذه الخيارات بال 

 الصافي  

 صافي قيمة كمية الصنف المقابل بعد تطبيق الخصومات والضرائب الخاصة بالصنف المقابل. 

 صنف مجاني  

ف  يتم تعليم هذا الخيار عندما يكون الصنف المقابل هو صنف مجاني. يقوم النظام بتعليم هذا الخيار عند إدراج صن 

أن يقوم يدوياً بتعليم هذا    –عند وجود صالحية    –مجاني آلياً طبقاً لعروض األسعار المنطبقة، كما يمكن للمستخدم  

 الخيار عند الرغبة في جعل هذا الصنف صنف مجاني.

 ي. يقوم النظام عند تعليم هذا الخيار، بإظهار حقول السطر باللون األخضر لتمييز هذا السطر بأنه يحتوي صنف مجان

 الرقم المسلسل  

من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج الرقم المسلسل الخاص بالصنف المقابل شريطة أن يكون هذا الحقل قد تم تعليمه  

 على أن له رقم مسلسل بملف الصنف. 

 د الضمان كو 

عليمه على الخاص بالصنف المقابل شريطة أن يكون هذا الحقل قد تم ت كود الضمانمن خالل هذا الحقل، يمكن إدراج 

 . كود ضمان بملف الصنفأن له 

 صندوق  

يسمح النظام بتحديد الصندوق الخاص بالصنف المقابل، وذلك إذا كان هذا الصنف قد تم ضبطه بملف األصناف بأنه 

 يق.يوضع بصناد

نف بهذه يسمح النظام أيضاً بتحديد اللون والمقاس واإلصدار واألبعاد والتشكيلة وغير ذلك للصنف إذا تم إعداد الص

 الخصائص بملف الصنف الرئيسي. لمزيد من المعلومات عن هذه الخصائص، يرجى االطالع عليها بملف المخزون. 

 المخزن  

 الموقع 

أكثر من مخزن أو من عدة   إلىاألصناف  توريدتوى كل سطر حيث يمكن يسمح النظام بتحديد مخزن وموقع على مس

 مواقع بأحد المخازن أو بعدة مخازن.

العديد من الحقول التي يمكن التعامل معها    الحظ أن الشحنة على مستوى كل صنف مثل    بمستند النواقصهناك 

 .ج والصالحية والرقم المسلسل وغير ذلكوالمقاس واللون واإلصدار والصندوق واألبعاد والتشكيلة وتاريخ اإلنتا

 هيم الخاصة بها بالكتاب "المخزون".للتعرف على هذه الحقول وكيفية التعامل معها، راجع هذه الحقول بالمفا 
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 الذمة  

 على ذمة محددة لكل صنف مدرج.  – فيما بعد  –يسمح النظام بتحديد ذمة على مستوى السطر بحيث يتم التأثير 

 1محدد سعر  

 2محدد سعر  

 3محدد سعر  

 4محدد سعر  

 5محدد سعر  

ر األصناف بتغير محدد السعر الخاص يسمح النظام بتحديد محددات سعر على مستوى كل صنف بحيث تتغير أسعا 

 بكل صنف طبقاً لما تم تحديده بقائمة األسعار المطبقة. 
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   المبيعاتبعض الفيديوهات المتعلقة بنظام 
 . المبيعاتبالجدول التالي بعض الفيديوهات التي قامت شركة نما سوفت بإنتاجها لشرح وتسويق نظام 

 الرابط  الفيديو 

 https://youtu.be/vXO4o0RI1aY ملف العمالء

 https://youtu.be/st9pGBhEffU قوائم األسعار 

 https://youtu.be/eAT5jJOD3Zs سندات المبيعات 

 عروض الفاتورة 

 https://youtu.be/gLymZKXnOVY قسم خصومات عىل قيمة األصناف 

 الفاتورة  عروض

 https://youtu.be/08JVYzTJPas قسائم الخصومات 

 https://youtu.be/NC4mEVLDuQ4 عروض الفاتورة بناًء عىل عدد األصناف 

 https://youtu.be/HgiFka8srVo أصناف مجانية بناًء عىل قيمة الفاتورة 

 الكميات  تتبع

 المرتبط متابعة كميات المستند 

ي بناءً 
 
 https://youtu.be/TbCRex-tKL0 عىل اعتبار الكميات المسلمة ف

 https://youtu.be/WDSSH3BoleA متابعة كميات مستند محدد 

ي الثانية  متابعة الكميات 
 
ي األوىل ومتابعة الكميات ف

 
 https://youtu.be/NYOhViQ0d5s ف

ائب بنظام نما   مقدمة  -الض 

ائب األصناف   ض 

ائب الفاتورة   https://youtu.be/Ca5zFsV-mhI ض 

يبية   https://youtu.be/HOJCJxd8iCo السياسة الض 

يبة   وعاء الض 

يبة   https://youtu.be/iPWZjyrol00 وقت حساب الض 

يبة بالخصم   ض 

يبة قيمة وليست خصم  الض 

يبة لإلجماىلي وليس لكل وحدة
 قيمة الض 

يبة  السعر يشمل الض 

يبية عند البحث بملف الصنف   https://youtu.be/0yFZBxaqoIw إظهار السياسة الض 

ائب الفاتورة   ض 

ائب بتوجيه المستند    إعدادات الض 

يبية   أولويات تطبيق السياسات الض 
https://youtu.be/bbmVmkIl4Ms 
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 بعض اإلعدادات األخرى  

يبية الخاصة بالعميل  السياسة الض 

يبة المبيعات   يبة لض   ، وتطبيق إعدادات 1،2مثال للض 

ائب من االعدادات العامة   https://youtu.be/OtPPJRiM4hs الض 
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