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 مقدمة
نـــق يقـــوم باالهتمـــام أحـــد األنظمـــة الهامـــة فـــي أي مؤسســـة حكوميـــة أو خاصـــة حيـــ  مراقبـــة المخـــزون أيمثـــل نظـــام 

 .المنشأة دعاتمستو مراقبة المخزون في عمليات معالجةب

 

  Net.مقدمة حول نظام مراقبة المخزون 
ــت شــركة حاســب بتطــوير ــام قام ــزون نظ ــة المخ ــة  (Stock Control.Net) مراقب ــة حاســب لألنظم ــي حزم ــة ف ــد األنظم كأح

ــة  ــالم البرمجــة أباســتخدام  MadarHasib GRP Suite (HGS.NET)الحكومي ــي ع ــات ف ــوت التقني  ASP.Net)حــدو وأق

& SQL Server) يعمــل النظــام كتطبيــ  ويــب و(Web Application)ــم فيــق مراعــاة جميــع اإل حتياجــات العمليــة ، وقــد ت

 التي قد تحدو في المنشأة.

 

 MadarHasib GRP Suite (HGS.NET) ما هي
ــة  ــدف ت طي ــل ومتوافــ  به ــكل متكام ــل بش ــي تعم ــة الت ــن األنظم ــة م ــة مجموع ــة الحكومي ــب لألنظم ــة حاس ــل حزم تمث

 الحكومية من التقنية.احتياجات اإلدارات 

التطــوير الموجــودة فــي العــالم وذلــ   أدواتهــم أحــدو وأتــم تطــوير هــذم األنظمــة باســتخدام تقنيــة الــدوت نــت وهــي مــن 

ــا ــات  إيمان ــة نخــر التقني ــن الشــركة بضــرورة مواكب ــب )وأفضــلهام ــة الوي ــاد بيل ــم اعتم ــات  (Web Application، وت للتطبيق

 ل متصفح االنترنت.األنظمة يتم تش يلها من خال أن أي

ــد  MadarHasib GRP Suite (HGS.NET)يمثــل و ــة وق ــرة فــي تطــوير األنظمــة الحكومي حصــيلة عشــرات الســنين مــن الخب

ــل المســتخدمين ألنظمــة حاســب الســابقة،  ــن قب ــا م ــم طلبه ــي ت ــع المالحظــات والتحســينات الت ــق مراعــاة جمي ــم في ت

ــىباإلضــافة  ــاحثين ومحللــي األنظمــة بال إل ــدر ممكــن مــن أ إلــىشــركة للوصــول بالنظــام اجتهــادات الب ــر ق  االســتقراركب

 والفائدة للمستخدمين.

 

 (Web Applicationلماذا تم استخدام تقنية الويب )
ـــرة زاد   ـــق فـــي الســـنوات األخي ـــة حيـــ  ان  أخـــذتوفـــي الويـــب  الســـتثمارايشـــكل الويـــب مســـتقبل األنظمـــة الحديث

ـــدوز  ـــات ا باالنحســـارتطبيقـــات الوين ـــ  لمـــا لتطبيق ـــل وتشـــ يل ســـوا  وذل ـــة وســـهولة تحمي ـــة عالي ـــب مـــن مرون لوي

 .(نترنتإ) الخارجية أو (إنترانت) لمستخدمي الشبكة الداخلية

ــادم )  ــاز الخ ــى جه ــام عل ــت النظ ــي تثبي ــ  يكف ــد حي ــت والجه ــوفير الوق ــات  (Serverت ــي تطبيق ــا ف ــام بينم ــل النظ ليعم

ــزة  ــع األجه ــى جمي ــت النظــام عل ــا  حاجــة لتثبي ــان هن ــدوز ك ــد الحاجــة  اوأيضــالوين ــر عن ــزة تظه ــىهــذم المي تحــدي   إل

 فقط. (Serverالنظام حي  يكفي تحدي  جهاز الخادم )
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 الدخول إلى نظام مراقبة المخزون
  

مراقبـة المخـزون مـن قائمـة األنظمـة ونقوم باختيـار نظـام  (0-0الشكل )بعد تسجيل الدخول إلى النظام تظهر الصورة كما في 

 .يشير السهمالموجودة على اليمين كما 
 

 
 .الشاشة الرئيسية لنظام حاسب لألنظمة الحكومية يمثل (0-0الشكل )

 

  .(1-0الشكل )حي  يظهر كما في  مراقبة المخزونيقوم النظام بإدخال المستخدم إلى نظام 
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 ( يمثل الشاشة الرئيسية لنظام مراقبة المخزون.1-0الشكل )

 

عليها النظام وعند اختيار أي مـن عناصـر القائمـة علـى اليمـين تظهـر أسـما  الشاشـات نالحظ وجود قائمة بالعناوين المقسم 

الموجود تحت هذا العنوان على شكل قائمة على اليسار وعند اختيار أي عنصر في القائمـة علـى اليسـار تظهـر الشاشـة 

 الخاصة بها وتستطيع عند ذل  القيام بالعمليات وف  الصالحيات المعطاة.
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  عداداتواإلالرموز 
 

مجموعــة شاشــات اإلعــدادات والتعريفــات فــي النظــام وتتضــمن التعريــف  (0-1الشــكل )تمثــل هــذم القائمــة كمــا فــي 

 المسب  للعديد من الحقول في الشاشات.
 

 
 ( يمثل شاشة الرموز واإلعدادات.0-1الشكل )

 

 البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذم الشاشة ومعالجة 
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 مجموعات األصناف 
  

كمــا فــي نظــام مراقبــة المخــزون  واإلعــدادات فــي مــن قائمــة الرمــوز مجموعــات األصــنافتظهــر هــذم الشاشــة عنــد اختيــار 

 .(1-1الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعات األصناف.1-1الشكل )

 

ويمكـن  األساسـيوهـو النـوع  األولالنـوع ،أنـواع ثة ثال وهي باألصنافتعريف المجموعات الخاصة يتم من خالل هذم الشاشة 

وفيمـا يلـي األصناف والنوع الثاني والثال . يمكن ت يير أسما  هذم المجموعات من إعـدادات النظـام، استخدامق في ترقيم 

 تبيان لكل من الحقول في هذم الشاشة:

 المعلومات الرئيسية: ▪

بتحديد نوع التصنيف التي سوف تندرج تحتق هـذم المجموعـة مـن  ضافة مجموعة جديدة يقوم المستخدمإل لتصنيف:انوع  

القائمة المنسدلة "مجموعات األصناف، اسم التصنيف الثاني، اسم التصنيف الثال " ومن ثم يقوم بالض ط على زر "جديـد" 

  من شريط المهام حي  تظهر الحقول التالية:

 م إضافتها في الشجرة.عرض النظام تلقائياً مستوت المجموعة التي تيالمستوى:  

يعرض النظام نخر مسلسل فـي نفـس المسـتوت لـنفس األب الـذي تنتمـي إليـق  مسلسل المجموعة في المستوى: 

 .1هذم المجموعة + 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم المجموعة التي قام بإضافتها. رقم المجموعة: 

 يقوم المستخدم بإدخال وصف للمجموعة التي قام بإضافتها. الوصف: 

 يعرض النظام اسم المجموعة التي تنتمي إليها المجموعة التي قمنا بإضافتها. المجموعة التي تنتمي إليها: 

 يعرض النظام تلقائياً "نعم" وفي حال اختيار "ال" تظهر الحقول التالية: لها مجموعات فرعية: 

o :تنتمـي إلـى المجموعـة مـن القائمـة يقـوم المسـتخدم باختيـار طبيعـة األصـناف التـي  طبيعة األصناف التي تنتمي لها

 المنسدلة "مستديمة، مستهلكة، يتم تحديدها لكل صنف".
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o :يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كانت هذم األصناف موقـوف التعامـل معهـا وذلـ  باختيـار "نعـم" أو  موقوف التعامل معها

 غير موقوف التعامل معها وذل  باختيار "ال".

o دم بتحديـد فيمـا إذا كـان يوجـد رقـم متسلسـل لكـل يقوم المسـتخاخل المجموعة: يوجد رقم متسلسل لكل قطعة د

 أو يختار "يتم تحديدم لكل صنف". يوجد رقم متسلسل وذل  باختيار "ال" قطعة داخل المجموعة وذل  باختيار "نعم" أو ال

o :يوجد صـالحية لكـل األصـناف يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان  يوجد تاريخ صالحية لكل األصناف داخل المجموعة

 داخل المجموعة وذل  باختيار "نعم" أو ال يوجد تاريخ صالحية وذل  باختيار "ال" أو يختار "يتم تحديدم لكل صنف".

o :)يقوم المستخدم باختيار نوع تاريخ الصالحية من القائمة المنسدلة، فيختار )هجـري(  تاريخ الصالحية )هجري/ ميالدي

فعل هذا الحقل إذا تم اختيار القيمة )نعـم( أو القيمـة )يـتم تحديـدم لكـل صـنف( فـي الحقـل السـاب  أو )ميالدي(، حي  يت

 (.يوجد تاريخ صالحية لكل األصناف داخل المجموعة)

o يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان للمجموعة معلومات تفصيلية وذل  باختيـار : (لها معلومات تفصيلية )حقول إضافية

 جد معلومات تفصيلية وذل  باختيار "ال"."نعم" أو ال يو

o  :لها معلومات تفصيلية )حقـول )يتفعل هذا الزر إذا تم اختيار القيمة )نعم( في الحقل الساب  تحديد الحقول اإلضافية

 ( لتحديد الحقول اإلضافية.1-1-1، وبالض ط عليق تظهر قائمة كما في الشكل )((إضافية
 

 
 تعريف الحقول اإلضافية.-عات األصناف ( يمثل شاشة مجمو1-1-1الشكل )

 

ولتحديد حقول إضافية يختار المستخدم المربع الص ير بجانب الحقـل المرغـوب ثـم يضـ ط علـى السـهم المتجـق لألعلـى لتـتم 

إضافة الحقل المختار إلى الحقول اإلضافية، أما إلزالة الحقل فيض ط المستخدم على السهم المتجـق لألسـفل، كمـا يمكـن 

" حي  تظهر ل  قائمة فرعية جديدة كمـا فـي تعريف حقل جديدحقل جديد غير موجود في القائمة من خالل الزر "تعريف 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذم الشاشة:(، 1-1-1-1الشكل )
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 تعريف الحقول اإلضافية.-( يمثل شاشة مجموعات األصناف 1-1-1-1الشكل )

 

 د"، ثم يبدأ بتعبلة معلومات الحقل الجديد والتي تشمل الحقول أدنام: يض ط المستخدم على الزر "جدي

 مز مسلسل للحقل.رم:  

ختار المستخدم نوع الحقل من القائمة المنسدلة مع مالحظة أنق عند اختيـار النـوع )قائمـة منسـدلة( تظهـر ينوع الحقل:  

 صر القائمة المنسدلة وهي:عناصر القائمة باألسفل كما في الشكل أعالم ليتم تعبلة معلومات عنا

o  :رمز مسلسل للعنصر.م 

o  :يدخل المستخدم ترتيب العنصر.الترتيب 

o  :يدخل المستخدم نص العنصر.النص 

 دخل المستخدم اسم الحقل.ياسم الحقل:  

 دخل المستخدم وصف الحقل.يالوصف:  

 لذي تم اختيارم )نصي(.دخل المستخدم طول الحقل حي  يتفعل هذا الحقل إذا كان نوع الحقل ايطول الحقل:  

 دخل المستخدم بداية الحقل، حي  يتفعل هذا الحقل إذا كان نوع الحقل المختار )رقمي( أو )مبلغ(.يمن:  

 دخل المستخدم نهاية الحقل، حي  يتفعل هذا الحقل إذا كان نوع الحقل المختار )رقمي( أو )مبلغ(.يإلى:  

وب بشكل إجباري فيختار القيمة )نعم(، أما إذا كان غيـر إجبـاري فيختـار حدد المستخدم فيما إذا كان الحقل مطليمطلوب:  

 القيمة )ال(.

حدد المستخدم فيما إذا كان الحقل يسمح بتكرارم فيختار القيمة )نعم(، أما إذا كان غير مسموح بتكـرارم ييسمح بتكراره:  

 فيختار القيمة )ال(.
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 عريف المستودعاتت
 

ــد ــذم الشاشــة عن ــر ه ــار تظه ــا  اختي ــزون كم ــة المخ ــام مراقب ــي نظ ــدادات ف ــوز واإلع ــة الرم ــن قائم ــف المســتودعات م تعري

 .(2-1في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تعريف المستودعات.2-1الشكل )

 

المستودعات التي سـوف يـتم التعامـل معهـا فـي النظـام، وإلضـافة مسـتودع جديـد يقـوم  تعريفيتم من خالل هذم الشاشة 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذم الشاشة: "جديد" من شريط المهام ،المستخدم بالض ط على زر 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 قوم المستخدم بإدخال رقم المستودع الذي سيقوم بإضافتق.ي :رقم المستودع 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم المستودع الذي سيقوم بإضافتق. اسم المستودع: 

تيار نوع المستودع الذي سيقوم بإضافتق من القائمة المنسـدلة "مسـتودع مركـزي، يقوم المستخدم باخ نوع المستودع: 

 مستودع فرعي....".

مـن لوحـة  "F2يقوم المستخدم بإدخال رمـز مـأمور المسـتودع أو يقـوم المسـتخدم بالضـ ط علـى زر " مأمور المستودع: 

دم باختيـار مـأمور المسـتودع مـن هـذم المفاتيح حي  سيعرض النظام شاشـة بأرقـام وأسـما  المـوظفين فيقـوم المسـتخ

 الشاشة.

مـن لوحـة  "F2يقـوم المسـتخدم بإدخـال رمـز مراقـب المخـزون أو يقـوم المسـتخدم بالضـ ط علـى زر " مراقب المخزون: 

المفاتيح حي  سـيعرض النظـام شاشـة بأرقـام وأسـما  المـوظفين فيقـوم المسـتخدم باختيـار مراقـب المخـزون مـن هـذم 

 الشاشة.

مـن لوحـة  "F2يقوم المستخدم بإدخال رمز مدير المستودعات أو يقوم المستخدم بالضـ ط علـى زر " عات:دمدير المستو 

المفاتيح حي  سـيعرض النظـام شاشـة بأرقـام وأسـما  المـوظفين فيقـوم المسـتخدم باختيـار مـدير المسـتودع مـن هـذم 

 الشاشة.
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مـن لوحـة  "F2أو يقوم المسـتخدم بالضـ ط علـى زر " يقوم المستخدم بإدخال رمز فرع وموقع المستودع الفرع / الموقع: 

المفاتيح حي  سيعرض النظام شاشة بأرقام وأسما  مواقع وفروع المستودعات فيقوم المستخدم باختيـار الفـرع أو الموقـع 

 من هذم الشاشة.

باختيـار "نعـم" يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان هذا المستودع مسـموح التعامـل معـق وذلـ   مسموح التعامل معه: 

 وإذا كان غير مسموح التعامل معق يقوم باختيار "ال".

يقـوم المسـتخدم بتحديـد فيمـا إذا كـان  :السماح باستالم األصناف من خالل مذكرة اإلستالم أو محضر بسعر صفر 

إذا كـان غيـر وذلـ  باختيـار "نعـم" و بسعر صفرم أو محضر األصناف من خالل مذكرة اإلستال باستالمهذا المستودع يسمح 

 مسموح التعامل معق يقوم باختيار "ال".

 

 العنوان: ▪

 يقوم المستخدم باختيار الدولة الموجود بها المستودع من القائمة المنسدلة. الدولة: 

 قوم المستخدم باختيار المدينة الموجود بها المستودع من القائمة المنسدلة.يالمدينة:  

 فاصيل عنوان المستودع الذي سيقوم بإضافتق.قوم المستخدم بإدخال تيتفصيل العنوان:  

 قوم المستخدم بإدخال رقم وعنوان صندوق بريد المستودع الذي سيقوم بإضافتق.يصندوق البريد:  

 قوم المستخدم بإدخال الرمز البريدي لصندوق بريد المستودع الذي سيقوم بإضافتق.يالرمز البريدي:  

 اتف المستودع الذي سيقوم بإضافتق.قوم المستخدم بإدخال رقم هيرقم الهاتف:  

 يقوم المستخدم بإدخال رقم فاكس المستودع الذي سيقوم بإضافتق. رقم الفاكس: 

 قوم المستخدم بإدخال رقم جوال مأمور المستودع. يرقم الجوال:  

 

 
 يمثل الجز  السفلي لشاشة تعريف المستودعات. (1-2-1الشكل )

 

في حالة كان يحتوي المستودع على أصناف من مجموعات محـددة يختـار  يحتوي على أصناف من مجموعات محددة: 

( فـي المربـع الموجـود يحتوي" وذلـ  بوضـع إشـارة ) المستخدم "نعم"، ويقوم المستخدم باختيار األصناف من جدول "ال
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ى أصناف مـن لنقل الصنف إلى جدول يحتوي، وفي حالة كان المستودع ال يحتوي عل بجانب الصنف وثم الض ط على زر 

مجموعات محددة يختار المستخدم "ال"، ويقوم المستخدم باختيار األصناف التي ال يحتويها المستودع من جـدول "يحتـوي" 

 يحتوي. لنقل الصنف إلى جدول ال  ( في المربع الموجود بجانب الصنف وثم الض ط على زروذل  بوضع إشارة )
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 تسلسل المستندات 
  

تسلسل المستندات من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام مراقبـة المخـزون كمـا فـي الشـكل  اختيار تظهر هذم الشاشة عند

(1-3). 
 

 
 ( يمثل شاشة تسلسل المستندات.3-1الشكل )

 

 مثـل قيمـة ذات أوراق تمثـل التي وخاصة المستودعات لمستندات التسلسلية األرقام مع التعامل الشاشة هذميتم من خالل 

 يسـمى مـا لوجـود ضـافةإ" المطبـوع الـرقم" وهـو مسبقا مطبوع تسلسلي رقم ورقة كل على يكون حي  ماالستال مذكرة

 مـن أكبر بالحركة الخاصة األسطر عدد فيها يكون حاالت وجود وبسبب, الورقة ئيعب من قبل من كتابتق ويتم "الخاص الرقم"

 وبهـذم الواحـد للمسـتند مختلفـة مطبوعـة بأرقـام قأورا عـدة هنـا  يكـون قـد النمـوذج على طباعتها الممكن األسطر عدد

وفيمـا يلـي تبيـان ، واحـدة اسـتالم عمليـة ألنهـا واحد خاص ورقم مطبوعة أرقام بـخمسة االستالم مذكرة مثال تكون الحالة

 لكل من الحقول في هذم الشاشة:

ات الخاصة بالرقم المطبـوع والـرقم يقوم المستخدم باختيار اإلعداداإلعدادات الخاصة بالرقم المطبوع والرقم الخاص:  ▪

الخاص وللتعديل على معلومـات أسـطر هـذا الجـدول يقـوم المسـتخدم باختيـار السـطر الـذي يريـد تعـديل معلوماتـق وذلـ  

بالض ط على إشارة اليد الموجودة في بداية السطر ومن ثم الض ط على زر "تعـديل" مـن شـريط المهـام وفيمـا يلـي تبيـان 

 يحتويها هذا الجدول: لكل من الحقول التي

 رقم مسلسل. م: 

 يعرض النظام نوع المستند المستخدم بالمستودعات مثل "استالم مؤقت، محضر استالم،....". نوع المستند: 

يعرض النظام الـرقم المطبـوع المختـار سـابقاً وللتعـديل عليـق يختـار المسـتخدم مـن القائمـة المنسـدلة  الرقم المطبوع: 

  يوجد"."تلقائي، غير تلقائي،ال

يعرض النظام الرقم الخاص المختار سابقاً وللتعديل عليق يختار المستخدم من القائمة المنسدلة "تلقـائي،  الرقم الخاص: 

 غير تلقائي".



 ي )حاسب(الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآلل
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 نظام مراقبة المخزون :دليل المستخدم

 

 

16 Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved. 

 يمكن للمستخدم التعديل على صي ة الرقم المطبوع. صيغة الرقم المطبوع: 

 اص.يمكن للمستخدم التعديل على صي ة الرقم الخ صيغة الرقم الخاص: 

يقوم المستخدم باختيار أرقـام المسـتندات الخاصـة بالمسـتودعات ،للتعـديل أرقام المستندات الخاصة بالمستودعات:  ▪

على معلومات أسطر هذا الجدول يقوم المستخدم بادخال رقم المستودع ومن ثم اختيار السطر الذي يريد تعديل معلوماتـق 

ة السطر ومن ثم الض ط علـى زر "تعـديل" مـن شـريط المهـام وفيمـا يلـي وذل  بالض ط على إشارة اليد الموجودة في بداي

 تبيان لكل من الحقول التي يحتويها هذا الجدول:

 قم مسلسل.ر م: 

 عرض النظام نوع المستند المستخدم بالمستودعات مثل "استالم مؤقت، محضر استالم،....".ي نوع المستند: 

علـى رمـز مجـال التـرقيم حيـ  يوجـد لكـل مسـتودع رمـز لمجـال تـرقيم مكن للمسـتخدم التعـديل يرمز مجال الترقيم:   

 المستندات.

حيـ   لمصـروفةا لمطبوعـةا ألرقـاما"إدخـال" مـن حقـل  رز لـىعيقوم المستخدم بالض ط  األرقام المطبوعة المصروفة: 

اإلعـدادات  جـدول فـي يلقائت غير أو تلقائي المطبوع الرقم دمحد فيق يكون الذي المستند لنوع فقط مسموح يكون التعديل

 وتكـون صـرفها تـم التـي المطبوعـة األرقـام بإدخـال يسـمح جـدول يظهر الض ط وعندالخاصة بالرقم المطبوع والرقم الخاص 

 .(1-3-1الشكل )، كما في تحديدم تم الذي الترقيم مجال مع مرتبطة

 سـموحم م الخاص حي  يكون التعديلقوم المستخدم بالض ط على زر "إدخال" من حقل مجال الرقيمجال الرقم الخاص:  

اإلعدادات الخاصـة بـالرقم المطبـوع  جدول في لقائيت غير أو تلقائي الخاص الرقم دمحد فيق يكون الذي المستند لنوع فقط

 الـذي الترقيم مجال مع مرتبطة وتكون صرفها تم التي الخاصة األرقام بإدخال يسمح جدول يظهر الض ط وعند والرقم الخاص

 .(2-3-1الشكل )، كما في دمتحدي تم

 يقوم المستخدم بالتعديل على نخر رقم مطبوع. آخر رقم مطبوع: 

 يقوم المستخدم بالتعديل على نخر رقم خاص. آخر رقم خاص: 
 

 
 ( يمثل شاشة األرقام المطبوعة.1-3-1الشكل )
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   تظهر الحقول التالية:إلضافة رقم مطبوع جديد يقوم المستخدم بالض ط على زر "جديد" من شريط المهام حي

 المعلومات الرئيسية: ▪

 قم مسلسل.ر :م 

 يقوم المستخدم بتحديد رقم بداية الرقم المطبوع.  من الرقم: 

 يقوم المستخدم بتحديد رقم نهاية الرقم المطبوع. إلى الرقم: 

 يقوم النظام بعرض العدد من الرقم المطبوع. العدد: 
 

 
 خاصة.( يمثل شاشة األرقام ال2-3-1الشكل )

 

 الحقول التالية: إلضافة رقم خاص جديد يقوم المستخدم بالض ط على زر "جديد" من شريط المهام حي  تظهر

 المعلومات الرئيسية: ▪

 قم مسلسل.ر :م 

 يقوم المستخدم بتحديد رقم بداية الرقم الخاص.  من الرقم: 

 يقوم المستخدم بتحديد رقم نهاية الرقم الخاص. إلى الرقم: 

 م النظام بعرض العدد من الرقم الخاص.يقو العدد: 
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 شاشة اختصارات اإلدخال السريع 
  

من قائمة الرموز واإلعدادات في نظـام مراقبـة المخـزون كمـا  شاشة اختصارات اإلدخال السريعتظهر هذم الشاشة عند اختيار 

 .(4-1في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة اختصارات اإلدخال السريع.4-1الشكل )

 

عبارات وتعريف رمز واختصار لهذم العبارات التي سوف يتم التعامل معها فـي النظـام، حيـ   تعريفل هذم الشاشة يتم من خال

" مـن لوحـة  F7"زر على ثم يض ط يتم استرجاع هذم العبارة من خالل إدخال المستخدم رمز العبارة أو الجز  المختصر منها 

ة عبارة جديدة يقوم المسـتخدم بالضـ ط علـى زر "جديـد" مـن شـريط ، وإلضاففيدخل النص الكامل بشكل تلقائيالمفاتيح 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذم الشاشة: المهام،

 المعلومات الرئيسية: ▪

 قم مسلسل.ر :م 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز للعبارة التي سيقوم بإدخالها. الرمز: 

 يريد إضافتها بشكل كامل.يقوم المستخدم بإدخال العبارة التي  العبارة الكاملة: 

قوم المستخدم بإدخال الجز  المختصر من العبارة حي  يـتم اسـترجاع كامـل العبـارة بمجـرد إدخـال هـذا الجـز  ي االختصار: 

 منها.
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 رموز أسباب اإلرجاع 
  

-1)كما في الشـكل من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام مراقبة المخزون  رموز أسباب اإلرجاعتظهر هذم الشاشة عند اختيار 

5). 
 

 
 ( يمثل شاشة رموز أسباب اإلرجاع.5-1الشكل )

 

رموز أسباب إرجاع األصناف حي  يتم تعريف رمز سبب اإلرجاع وسوف يتم التعامل مـع هـذا  تعريفيتم من خالل هذم الشاشة 

وإلضـافة رمـز سـبب إرجـاع الرمز في النظام، حي  يتم استرجاع سبب اإلرجاع من خالل إختيار الرمـز مـن قائمـة منسـدلة 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذم الشاشة: جديد يقوم المستخدم بالض ط على زر "جديد" من شريط المهام،

 المعلومات الرئيسية: ▪

 قم مسلسل.ر :م 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز لسبب اإلرجاع الذي سيقوم بإضافتق. الرمز: 

 سبب اإلرجاع الذي يريد إضافتق.يقوم المستخدم بإدخال  سبب اإلرجاع: 
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 رموز حــالة الصنف 
  

-1)من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام مراقبـة المخـزون كمـا فـي الشـكل  رموز حالة الصنفتظهر هذم الشاشة عند اختيار 

6). 
 

 
 ( يمثل شاشة رموز حالة الصنف.6-1الشكل )

 

ند استالمها في المستودع حي  يتم تعريف رمز لكل حالة وسوف يـتم رموز حالة األصناف ع تعريفيتم من خالل هذم الشاشة 

التعامل مع هذا الرمز في النظام، حي  يتم استرجاع حالة الصنف من خالل إختيار الحالة من قائمة منسدلة ،وإلضـافة رمـز 

ل من الحقول فـي هـذم وفيما يلي تبيان لك حالة أصناف جديدة يقوم المستخدم بالض ط على زر "جديد" من شريط المهام،

 الشاشة:

 المعلومات الرئيسية: ▪

 قم مسلسل.ر :م 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز لحالة الصنف الذي سيقوم بإضافتق. الرمز: 

 يقوم المستخدم بإدخال حالة الصنف مثالً "جديد وبحالة ممتازة، تالف، مستخدم....". حالة الصنف: 

في حقل قيمـة افتراضـية عنـد االسـتالم فـي حـال  (بوضع عالمة ) يقوم المستخدم قيمة افتراضية عند االستالم: 

 كان يرغب المستخدم أن يكون للصنف قيمة افتراضية عند االستالم.
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 شاشة إعدادات النظام 
  

من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام مراقبة المخزون كما فـي الشـكل  شاشة إعدادات النظامتظهر هذم الشاشة عند اختيار 

(1-7). 
 

 
 ( يمثل الجز  األعلى من شاشة إعدادات النظام.7-1الشكل )

 

 :وتتضمن الشاشة الحقول التالية، مراقبة المخزونتحديد اإلعدادات العامة لنظام يتم من خالل هذم الشاشة 

يها ظهر النظام السنة الهجرية الحالية لنظام المستودعات مع إمكانية التعديل علي :للمستودعات ةالسنة الحالي 

 بالنسبة للمستخدم.

وذل  عند إدخالها تلقائياً مع إمكانية التعديل على تاريخ  لمستودعاتلظهر النظام تاريخ بداية السنة الحالية ي وتبدأ في: 

 بدايتها.

وذل  عند إدخالها تلقائياً مع إمكانية التعديل على  لمستودعاتلظهر النظام تاريخ نهاية السنة الحالية ي وتنتهي في: 

 ريخ نهايتها.تا

 

 التصنيف األول لألصناف: ▪

يقوم المستخدم بإدخال اسم التصنيف األول لألصناف حي  يظهر هذا التصنيف في شاشة مجموعات  اسم التصنيف: 

 األصناف.

 قوم المستخدم بإدخال عدد خانات المستوت األول.يعدد خانات المستوى األول:  

 دخال عدد خانات المستوت الثاني.قوم المستخدم بإيعدد خانات المستوى الثاني:  

 قوم المستخدم بإدخال عدد خانات المستوت الثال .يعدد خانات المستوى الثالث:  

قوم المستخدم باختيار الحرف الفاصل بين مستويات التصنيف من القائمة يالحرف الفاصل بين مستويات التصنيف:  

 المنسدلة.
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المستخدم باختيار "نعم" إذا كان ترقيم األصناف يعتمد على هذا قوم يترقيم األصناف يعتمد على هذا التصنيف:  

 التصنيف أو "ال" إذا كان ال يعتمد.

 يقوم المستخدم باختيار رقم مستوت بد  التصنيف من القائمة المنسدلة. رقم مستوى بدء التصنيف: 

ين التصنيف ومسلسل قوم المستخدم باختيار الحرف الفاصل بيالحرف الفاصل بين التصنيف ومسلسل الصنف:  

 الصنف.

قوم المستخدم باختيار عدد الخانات الخاصة بمسلسل الصنف من القائمة يعدد الخانات الخاصة بمسلسل الصنف:  

 المنسدلة.

 قوم المستخدم باختيار عدد خانات رقم الصنف من القائمة المنسدلة.يعدد خانات رقم الصنف:  

 بادخال عدد خانات الرقم المطبوع.يقوم المستخدم  عدد خانات الرقم المطبوع: 

قوم المستخدم باختيار "نعم" إذا كان يريد أن يكون ترقيم الصنف تلقائي واختيار "ال" إذا كان يريد يترقيم الصنف تلقائي:  

 أن يكون ترقيم الصنف غير تلقائي.

 يقوم المستخدم بإدخال اسم التصنيف الثاني. اسم التصنيف الثاني: 

 قوم المستخدم بإدخال اسم التصنيف الثال .ي: ثاسم التصنيف الثال 
 

 
 ( يمثل الجز  األوسط من شاشة إعدادات النظام.1-7-1الشكل )

 

 .تحديد هل النظام مرتبط مع نظام خارجي أم البقوم المستخدم ياإلرتباط مع نظام خارجي:  

اإلجرا  المتبع للتـدقي  علـى ترتيـب يقوم المستخدم باختيار  التدقيق على ترتيب تواريخ سندات االستالم والصرف: 

 تواريخ سندات االستالم والصرف "تحذير، منع، بدون إجرا ".

قوم المستخدم باختيار "نعم" إذا كان يريد السماح بإرجاع األصـناف المسـتهلكة ي السماح بإرجاع األصناف المستهلكة: 

 يسمح بإرجاع األصناف المستهلكة.  واختيار "ال" إذا كان ال

يقوم المسـتخدم باختيـار "نعـم" إذا كـان يريـد حجـز كميـة طلـب الصـرف  ة طلب الصرف المعتمد ولم يصرف:يحجز كم 

 المعتمد ولم يصرف واختيار "ال" إذا كان ال يريد حجز كمية طلب الصرف.
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قـوم المسـتخدم باختيـار "نعـم" إذا كـان يريـد يمية طلب الترخيص المعتمدة ولم يتم عمل طلب صـرف لهـا: ك حجز 

 يريد الحجز. كمية طلب الترخيص المعتمدة ولم يتم عمل طلب صرف لها واختيار "ال" إذا كان ال حجز

قـوم المسـتخدم باختيـار "نعـم" إذا كـان يريـد اسـتخدام ياستخدام األصناف المعرفـة فقـع عنـد االسـتالم الم قـ :  

 ام جميع األصناف.يريد استخد األصناف المعرفة فقط عند االستالم المؤقت واختيار "ال" إذا كان

قوم المستخدم باختيار "نعم" إذا كان يريد السـماح بجـرد المسـتودع الرجيـع واختيـار يالسماح بجرد المستودع الرجيع:  

 يريد السماح بجرد المستودع الرجيع. "ال" إذا كان ال

صـرف األصـناف التـي يقـوم المسـتخدم باختيـار اإلجـرا  المتبـع ل صرف األصناف التي سيتجاوز رصيدها الحد األدنـى: 

 سيتجاوز رصيدها الحد األدنى "تحذير، منع".

قـوم المسـتخدم باختيـار "نعـم" إذا كـان يريـد السـماح بإرجـاع يالسماح بإرجاع االصناف إلى المستودع بسعر صفر:  

 صفر. االصناف إلى المستودع بسعر صفر واختيار "ال" إذا كان ال يريد السماح بإرجاع االصناف إلى المستودع بسعر

يقـوم المسـتخدم باختيـار "نعـم"  ظهور رسالة تحذيرية في حالة إضافة طلب صرف لطلب ترخيص لم يتم صـرفه: 

واختيار "ال" إذا كان ال يريد ظهـور  ظهور رسالة تحذيرية في حالة إضافة طلب صرف لطلب ترخيص لم يتم صرفقإذا كان يريد 

 رسالة تحذيرية بذل .
 

 
   األسفل من شاشة إعدادات النظام.( يمثل الجز2-7-1الشكل )

 

قـوم المسـتخدم باختيـار "نعـم" إذا كـان ي السماح باستالم األصناف من خالل مذكرة أو محضر استالم بسعر صـفر: 

يرغب باستالم األصناف من خالل مذكرة أو محضر استالم بسعر صفر واختيار "ال" إذا كان ال يريد السماح بذل ، ويختار "يتم 

 مستوت كل مستودع" إذا كان يرغب بتحديد ذل  لكل مستودع بشكل مستقل.تحديدم على 

قوم المسـتخدم بالضـ ط علـى مربـع الخيـار بجانـب النمـوذج المـراد طباعتـق علـى ورق ي :A4طباعة النماذج على ورق  

A4. 
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اضـر الضـ ط علـى هـذا الـرابط يعـرض النظـام شاشـة عـدد األسـطر فـي المحبعدد األسطر في المحاضر المطبوعـة:  

حي  يتم من خـالل هـذم الشاشـة تحديـد عـدد األسـطر التـي تظهـر عنـد طباعـة كـل  (3-7-1المطبوعة كما في الشكل )

 محضر.

يقوم المسـتخدم بإدخـال رقـم مـدير إدارة المسـتودعات وبالتـالي يعـرض النظـام تلقائيـاً اسـم  مدير إدارة المستودعات: 

 المدير.

 ال المسمى الوظيفي لمدير اإلدارة الذي تم إدخال اسمق.يقوم المستخدم بإدخ المسمى الوظيفي له: 

قوم المستخدم بإدخال رقم المدير المسؤول عـن المسـتودعات وبالتـالي يعـرض النظـام تلقائيـاً اسـم يالمدير المس ول:  

 المدير.

 قوم المستخدم بإدخال المسمى الوظيفي للمدير المسؤول الذي تم إدخال اسمق.يالمسمى الوظيفي له:  

 قوم المستخدم بإدخال المسمى الوظيفي لصاحب الصالحية.يسمى الوظيفي لصاحب الصالحية: مال 

كقيمـة افتراضـية مـع إمكانيـة بالتعـديل  %5سبة ضريبة القيمة المضـافة نعرض النظام ينسبة ضريبة القيمة المضافة:   

 عليها.
 

 
 ( يمثل شاشة عدد األسطر في المحاضر المطبوعة.3-7-1الشكل )

 

 الض ط على زر "تعديل" لتعديل عدد األسطر في المحاضر المطبوعة حي  تظهر الحقول التالية:يتم 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 قم مسلسل.رم:  

 عرض النظام إسم المحضر المطبوع.يإسم المطبوع:  

 قوم المستخدم بالتعديل على عدد األسطر في المحضر الذي اختارم.يعدد األسطر:  
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 رموز وحدات األصناف 
  

ــار  ــد اختي ــة المخــزون كمــا  رمــوز وحــدات األصــنافتظهــر هــذم الشاشــة عن مــن قائمــة الرمــوز و اإلعــدادات فــي نظــام مراقب

 .(8-1)في الشكل 
 

 
 ( يمثل شاشة رموز وحدات األصناف.8-1الشكل )

 

ف يتم التعامل مـع رموز وحدات األصناف في المستودع حي  يتم تعريف رمز لكل وحدة وسو تعريفيتم من خالل هذم الشاشة 

هذا الرمز في النظام، حي  يتم استرجاع وحدة الصنف من خالل إدخـال إختيـار الوحـدة مـن قائمـة منسـدلة ،إلضـافة رمـوز 

وفيما يلي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي  وحدات أصناف جديدة يقوم المستخدم بالض ط على زر "جديد" من شريط المهام ،

 هذم الشاشة:

 المعلومات الرئيسية: ▪

 قم مسلسل.ر :م 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز وحدة الصنف الذي سيقوم بإضافتق. الرمز: 

 يقوم المستخدم بإدخال وحدة الصنف مثالً "حبة، جهاز، كرتونق....". الوحدة: 
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 صالحية المستخدمين على المستودعات 
  

لرمـوز و اإلعـدادات فـي نظـام مراقبـة مـن قائمـة ا صـالحية المسـتخدمين علـى المسـتودعاتتظهر هذم الشاشة عند اختيـار 

 .(9-1)المخزون كما في الشكل 
 

 
 ( يمثل شاشة صالحية المستخدمين على المستودعات.9-1الشكل )

 

صالحيات المستخدمين من الوحدات اإلدارية األخرت على المسـتودعات فـي نظـام مراقبـة  تعريفيتم من خالل هذم الشاشة 

 الحقول في هذم الشاشة: وفيما يلي تبيان لكل منالمخزون 

قوم المستخدم بإدخال رمز الوحدة اإلدارية التـي يريـد إضـافة صـالحيات لموظفيهـا ي صالحيات موظفي الوحدة اإلدارية: 

 حي  يعرض النظام موظفي هذم الوحدة وصالحية كل منهم.

 

تـم إدخـال رمزهـا فـي الحقـل  يعرض النظام معلومات عن كل مستخدم تابع للوحـدة اإلداريـة التـي بيانات المستخدمين: ▪

الساب  وإلظهار صالحية كل مستخدم على نظام المستودعات يقوم المستخدم بالضـ ط علـى صـورة اليـد الموجـودة فـي 

أول سطر في جدول بيانات المستخدمين حي  تظهـر الصـالحيات ،وإلضـافة صـالحيات لهـذا المسـتخدم نقـوم بعـد تحديـدم 

 بيانات المستخدمين على الحقول التالية:وتحتوي ، هامبالض ط على زر "جديد" من شريط الم

 قم مسلسل.رم:  

 يعرض النظام رقم المستخدم داخل الوحدة اإلدارية التي تم اختيارها. الرقم: 

 يعرض النظام اسم المستخدم. االسم: 

للوحدة التي تـم يعرض النظام المجموعة التي ينتمي إليها هذا المستخدم  المجموعات التي ينتمي إليها المستخدم: 

 اختيارها.
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بعـد أن يقـوم المسـتخدم بتحديـد الوحـدة اإلداريـة والمسـتخدمين نقـوم  صالحيات المستخدمين على المسـتودعات: ▪

باختيار مستخدم إلضافة صالحيات لق على نظام المستودعات وذل  بالض ط على زر "جديد" من شريط المهام حيـ  تظهـر 

 الحقول التالية:

 رقم مسلسل. م: 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم المستودع الذي سوف يتم منح صالحية عليق لموظف الوحدة اإلدارية. المستودع: مرق 

 يقوم النظام باسترجاع اسم المستودع بمجرد إدخال رقمق. اسم المستودع: 

 يعرض النظام نوع المستودع بمجرد إدخال رقمق. نوع المستودع: 

 اإلدارية التابع لها هذا المستودع. يعرض النظام الوحدة الوحدة اإلدارية: 

 يقوم المستخدم بتحديد تاريخ بداية صالحية موظف الوحدة اإلدارية على هذا المستودع. من تاريخ: 

 قوم المستخدم بتحديد تاريخ نهاية صالحية موظف الوحدة اإلدارية على هذا المستودع.يإلى تاريخ:  

وم المسـتخدم باختيـار صـالحية الموظـف علـى األسـعار قـي :صـالحية المسـتخدم علـى األسـعار داخـل المسـتندات 

 الموجودة داخل المستندات وذل  من القائمة المنسدلة "إظهار، إخفا ، تعديل".

وم المستخدم باختيار صـالحية الموظـف علـى األسـعار الموجـودة قي صالحية المستخدم على األسعار داخل التقارير: 

 سدلة "إظهار، إخفا ".داخل التقارير وذل  من القائمة المن
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 كشف مجموعات األصناف 
  

مـن قائمـة الرمـوز واإلعـدادات فـي نظـام مراقبـة المخـزون كمـا فـي  كشف مجموعات األصنافاختيار تظهر هذم الشاشة عند 

 .(10-1الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف مجموعات األصناف.10-1الشكل )

 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقـول فـي  صناف في نظام مراقبة المخزونيتم من خالل هذم الشاشة إعداد كشف بمجموعات األ

 هذم الشاشة:

 :محددات التقرير ▪

قـوم المسـتخدم بتحديـد نـوع التصـنيف الـذي سـوف يـتم إعـداد كشـف بمجموعـات األصـناف لـق مـن القائمـة ي التصنيف: 

يقـوم المسـتخدم باختيـار كـل التصـنيفات المنسدلة "مجموعات األصناف، اسم التصنيف الثاني، اسم التصنيف الثالـ "، أو 

 داخل المربع الموجود بجانب كلمة الكل. (وذل  بوضع إشارة )

 (قوم المستخدم بإدخال مستوت مجموعة األصناف أو يختار كل المستويات وذلـ  بوضـع إشـارة )يمستوى الكشف:  
 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل.

خدم باختيار "نعم" في حال كـان يريـد إعـداد كشـف بمجموعـات األصـناف الموقـوف يقوم المست الموقوف التعامل معها: 

التعامل معها ويختار "ال" في حـال كـان يريـد إعـداد كشـف بالمجموعـات ال يـر موقـوف التعامـل معهـا، كمـا ويمكنـق اختيـار 

 ة الكل.في المربع الموجود بجانب كلم (الموقوف وال ير موقوف التعامل معها وذل  بوضع إشارة )

زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيـ  يعـرض النظـام كشـف  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالض ط على 

 . (1-10-1الشكل )بمجموعات األصناف كما في 
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 ( يمثل كشف مجموعات األصناف.1-10-1الشكل )
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 أصحاب الصالحية في النظام 
  

من قائمة الرموز واإلعدادات  في نظـام مراقبـة المخـزون كمـا فـي  اب الصالحية في النظامأصحتظهر هذم الشاشة عند اختيار 

 .(11-1)الشكل 
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية في النظام.11-1الشكل )

 

وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول الموظفين أصحاب الصالحية في نظام مراقبة المخـزون  تعريفيتم من خالل هذم الشاشة 

 هذم الشاشة:في 

يعرض النظام معلومات عـن كـل مسـتخدم تـابع للوحـدة اإلداريـة والتـي تـم تعـريفهم فـي شاشـة  :المعلومات الرئيسية ▪

صالحية المستخدمين على المستودعات، وإلظهار صالحية كـل مسـتخدم علـى نظـام مراقبـة المخـزون يقـوم المسـتخدم 

المسـتخدمين حيـ  تظهـر الصـالحيات وإلضـافة صـالحيات لهـذا  بالض ط على صورة اليد الموجودة في أول سطر معلومـات

 بيانات المستخدمين على الحقول التالية:وتحتوي ، المستخدم نقوم بعد تحديدم بالض ط على زر "جديد" من شريط المهام

 قم مسلسل.ر م: 

اريـة لهـم صـالحية قوم المستخدم بإدخال "اسم المستخدم" والذي ينتمي إلـى مجموعـة أو وحـدة إدياسم المستخدم:  

 على المستودعات.

 قوم المستخدم بإدخال رقم الموظف الخاص باسم المستخدم الذي تم إدخالق في الحقل الساب .يرقم الموظف:  

 قوم النظام بعرض مسمى الوظيفة الخاصة بالموظف الذي تم اختيارم.يالمنصب:  

 عرض النظام اسم الموظف بمجرد إدخال رقمق.ياالسم:  

 

بعـد أن يقـوم المسـتخدم بإضـافة أصـحاب الصـالحية علـى النظـام يقـوم باختيـار مسـتخدم إلضـافة صالحيات: التفاصيل  ▪

  تفاصيل الصالحيات لق على نظام المستودعات وذل  بالض ط على زر "جديد" من شريط المهام حي  تظهر الحقول التالية:

 قم مسلسل.ر م: 
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تـي يقـوم بهـا المسـتخدم صـاحب الصـالحية علـى النظـام مـن القائمـة قوم المستخدم باختيـار نـوع العمليـة الي العملية: 

 المنسدلة.

 قوم المستخدم بإدخال أعلى مبلغ يمكن للمستخدم صاحب الصالحية أن يعتمدم.ي أعلى مبلغ: 

قوم المستخدم باختيار "نعم" في حال كان يريد أن تكون صالحية الموظف على جميع الوحدات ي جميع الوحدات اإلدارية: 

 دارية، واختيار "ال" في حال يريد أن تكون صالحية الموظف على وحدة إدارية محددة.اإل

يقوم المستخدم بتحديـد الوحـدة اإلداريـة المـراد أن تكـون صـالحية  وحدة إدارية محددة والوحدات اإلدارية التابعة لها: 

حقل جميـع الوحـدات اإلداريـة الخيـار "ال" حيـ   الموظف عليها والوحدات اإلدارية التابعة لها ،وذل  في حال تم اإلختيار في

 يسمح بتحديد وحدة إدارية محددة.

قوم المستخدم بتحديد نوع األصناف التي سيكون للموظـف صـالحية عليهـا العتمادهـا مـع إمكانيـة إختيـار ي نوع األصناف: 

 الكل.
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 بطاقات الصنف 
 

 نظام مراقبة المخزون.في  الصنف بطاقاتمجموعة شاشات  (0-2الشكل )تمثل هذم القائمة كما في 
 

 
 ( يمثل شاشة بطاقات الصنف.0-2الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذم الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 سجل وبطاقة الصنف 
  

-2اقبة المخزون كمـا فـي الشـكل )من قائمة بطاقات الصنف في نظام مر سجل وبطاقة الصنفتظهر هذم الشاشة عند اختيار 

1). 
 

 
 يمثل الجز  العلوي من شاشة سجل وبطاقة الصنف. (1-2الشكل )

 

 وبطاقـة سـجل ويعتبـر مراقبـة المخـزون، نظـام خـالل من معها التعامل يمكن التي األصناف تعريفهذم الشاشة  يتم من خالل

مراقبـة  نظـام علـى تـتم سـوف عمليـة أي نأ حيـ  و مراقبـة المخـزون نظـام داخـل الموجـودة الشاشـات أهم من الصنف

 معرفـة خاللهـا مـن يـتم مراقبـة المخـزون لنظـام مركـز الشاشـة مهـذ تعـد لـذا ،بهـا عالقـة لألصناف يكون نأ البد المخزون

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذم الشاشة:الموجودة داخل مجموعات األصناف،  األصناف كل معلومات

 سية:المعلومات الرئي ▪

ظهر النظام تلقائياً نوع التصنيف "التصنيف األول" كما ويعرض النظـام مسـتويات تصـنيف المجموعـات علـى ي لتصنيف:انوع  

  شكل شجرة.

 يعرض النظام الصنف الساب  للصنف المختار حالياً.  الض ط على هذا الزر بالسابق:  

 للصنف المختار حالياً.يعرض النظام الصنف التالي  بالض ط على هذا الزر  التالي: 

عـرض النظـام العـدد الكلـي لألصـناف الموجـودة داخـل المجموعـة التـي تـم اختيارهـا ي :عدد األصناف في نتيجة البحث 

 تلقائياً.

بالض ط علـى زر "جديـد" مـن شـريط المهـام حيـ  تظهـر  قوم المستخدم بعد اختيار مجموعة األصنافيلتعريف صنف جديد  

  الحقول التالية:

 لنظام تلقائياً رقم الصنف المتسلسل حسب إعدادات نظام مراقبة المخزون.اعرض ي نف المتسلسل:صرقم ال 

 يعرض النظام تلقائياً رقم الصنف حسب إعدادات نظام مراقبة المخزون.   رقم الصنف: 
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 ( يمثل الجز  األوسط من شاشة سجل وبطاقة الصنف.1-1-2الشكل )

 

 رقم باركود الصنف حسب اإلعدادات العامة لنظام مراقبة المخزون.عرض النظام ي رقم باركود الصنف: 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الصنف بالل ة العربية. :(اسم الصنف )العربي 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الصنف بالل ة اإلنجليزية. :(اسم الصنف )باألحرف الالتينية 

 بإضافتق. يقوم المستخدم بإدخال وصف للصنف الذي سيقوم الوصف: 

يقوم المستخدم باختيار التصنيف الثاني وذل  بالضـ ط علـى زر "التصـنيف الثـاني" حيـ  تظهـر  التصنيف الثاني للصنف: 

 .(1-1-1-2الشكل )شاشة التصنيفات كما في 
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 ( يمثل شاشة التصنيفات )التصنيف الثاني(.1-1-1-2الشكل )

 

 مجرد اختيار التصنيف.عرض النظام تلقائياً وصف التصنيف بيوصف التصنيف:  

يقوم المستخدم باختيار التصنيف الثال  وذلـ  بالضـ ط علـى زر "التصـنيف الثالـ " حيـ  تظهـر  التصنيف الثالث للصنف: 

 .(2-1-1-2الشكل )شاشة التصنيفات كما في 
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 .(يمثل شاشة التصنيفات )التصنيف الثال  (2-1-1-2الشكل )

 

 صف التصنيف بمجرد اختيار التصنيف.عرض النظام تلقائياً ويوصف التصنيف:  

يقوم المستخدم باختيار "نعم" إذا كان هذا الصنف موقوف التعامل معـق أو اختيـار "ال" إذا كـان هـذا  موقوف التعامل معه: 

 الصنف غير موقوف التعامل معق.

 قوم المستخدم باختيار نوع الصنف من القائمة المنسدلة "مستديمة، مستهلكة".ينوع الصنف:  

للصنف المستديم، ويتم إدخالق بالصي ة التالية )يـوم  اإلفتراضي يقوم المستخدم بإدخال العمر عمر اإلفتراضي للصنف:لا 

  شهر / سنة(. /

 يقوم المستخدم بإدخال نخر سعر تم استالم هذا الصنف بق. آخر سعر استالم: 

 القائمة المنسدلة "حبة، كرتون.....".يقوم المستخدم باختيار الوحدة الرئيسية للصنف من  الوحدة الرئيسية: 

حميـل صـورة واحـدة للصـنف تيمكـن للمسـتخدم مـن خـالل الضـ ط علـى زر "حفـظ صـورة الصـنف"  حفظ صورة الصـنف: 

 .وتخزينها في قاعدة البيانات

مكن للمستخدم من خالل الض ط على زر "استطالع صورة الصنف" عـرض صـورة الصـنف التـي ياستطالع صورة الصنف:  

 زينها.تم تخ

قوم المستخدم بالض ط علـى هـذا الـزر إلضـافة معلومـات عـن الصـنف المتواجـد فـي ي معلومات الصنف بالمستودعات: 

 .(3-1-1-2الشكل )المستودعات حي  تظهر شاشة معلومات الصنف بالمستودعات كما في 
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 يمثل شاشة معلومات الصنف بالمستودعات. (3-1-1-2الشكل )

 

 :على زر "جديد" من شريط المهام الخاص بالمعلومات الرئيسية، حي  تظهر الحقول التالية يقوم المستخدم بالض ط

 المعلومات الرئيسية: ▪

o رقم مسلسل. :م 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المستودع الموجود بق هذا الصنف. رقم المستودع 

o :يظهر النظام اسم المستودع بمجرد إدخال رقمق. اسم المستودع 

o :يقوم المستخدم بتحديد الحد األدنى من عدد هذا الصنف الذي يجب أن يكون موجوداً في المستودع. الحد األدنى 

o :يقوم المستخدم بتحديد الحد األعلى من عدد هذا الصنف الذي يجب أن يكون موجوداً في المستودع. الحد األعلى 

o :في المستودع لتتم عمليـة إعـادة الطلـب  يقوم المستخدم بتحديد العدد الذي يجب أن يكون موجوداً  حد إعادة الطلب

 من هذا الصنف.

o :يقوم المستخدم بتحديد كمية إعادة الطلب من هذا الصنف. كمية إعادة الطلب 

o :يقوم المستخدم بتحديد مكان تخزين هذا الصنف في المستودع. مكان التخزين 

o :نف لهذا الصنف.يقوم المستخدم بتحديد تاريخ إنشا  بطاقة الص تاريخ إنشاء بطاقة الصنف 

o :يقوم المستخدم بتحديد موقع بطاقة الصنف. موقع البطاقة 

o :يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان هذا الصنف موقوف التعامل معق أو ال. موقوف التعامل معه 

o :يعرض النظام الكمية الحالية المتوفرة من الصنف بالمستودعات. الكمية الحالية المتوفرة 

o :ض النظام نخر سعر تم شرا  الصنف بق.يعر آخر سعر شراء 

o :يعرض النظام متوسط سعر الصنف. متوسع السعر 

o :يعرض النظام السعر اإلجمالي للصنف. السعر اإلجمالي 

 

يمكن للمستخدم أن يختار مكان التخزين للصنف في المستودع المختار، وذل  مـن خـالل الضـ ط علـى زر "جديـد" مـن شـريط 

 :زين، حي  تظهر الحقول التاليةالمهام الخاص بأماكن التخ
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 :أماكن التخزين ▪

o رقم مسلسل. :م 

o :يقوم المستخدم بإدخال رمز مكان التخزين المراد تخزين الصنف فيق. الرمز 

o :يظهر النظام اسم مكان التخزين المدخل رقمق. مكان التخزين 

 

 .اعة نتائج البح مكن للمستخدم من خالل الض ط على هذا الزر أن يقوم بطبي طباعة نتائج البحث: 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم القطعة أو الصنف لدت الوكيل لهذا الصنف. رقم القطعة لدى الوكيل: 

مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  تظهـر  "F2يقـوم المسـتخدم بإدخـال رقـم الوكيـل للقطعـة أو يقـوم بالضـ ط علـى زر " الوكيل: 

 من هذم الشاشة.شاشة بالوكال  يقوم المستخدم باختيار وكيل القطعة من ض

ذا كان الصنف مرتبط بصنف نخر، أما إذا لم يكـن الصـنف مـرتبط إ "عمنيختار المستخدم القيمة " الصنف مرتبع بصنف آخر: 

 ".البصنف نخر فيختار القيمة "

 وجـدي قـلح يف عريفقت مت ام سبح لىع ظهري طعةق كلل تسلسلم قمر وجدي قلحيوجد رقم متسلسل لكل قطعة:  

 التعـديل يـتم فـال "ال" أو "نعـم" اختيـار تـم فـإذا األصـناف مجموعات شاشة في المجموعة داخل قطعة كلل متسلسل رقم

 ".ال" أو "نعم" التعديل على هذا الحقل بإختيار فيمكن صنف لكل يحدد كان إذا أما في شاشة سجل وبطاقة الصنف عليها

قائي حي  يقوم النظام بإظهارم بشكل تلقـائي أو تم تحديد هل الرقم التسلسلي للصنف تليالرقم التسلسلي للصنف:  

 يتم اختيار الرقم التسلسلي غير تلقائي حي  يتم إدخالق يدوياً.

 كـلل الحيةصـ اريختـ وجـدي قـلح يفـ عريفـقت متـ امـ سـبح لـىع ظهـري الحيةصـ اريخت وجدي قلح يوجد تاريخ صالحية: 

فـي شاشـة  عليهـا التعـديل يـتم فـال "ال" أو "نعـم" تياراخ تم فإذا األصناف مجموعات شاشة في المجموعة داخل األصناف

 ".ال" أو نعم" التعديل على هذا الحقل بإختيار فيمكن صنف لكل يحدد كان إذا أماسجل وبطاقة الصنف 

 قـلح يفـ عريفـقت متـ امـ سـبح لىع يظهر (هجري/ميالدي) لصالحيةا اريخت لحق م ميالدي:أتاريخ الصالحية هجري  

 .صالحية تاريخ يوجد حقل على كذل  ويعتمد األصناف مجموعات شاشة في (ميالدي/ريهج) الصالحية تاريخ
 

 
 يمثل الجز  األسفل من شاشة سجل وبطاقة الصنف. (2-1-2الشكل )
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 الكميات القياسية للصنف: ▪

 ودع.الذي يجب أن يكون موجوداً في المست الحد األدنى من عدد هذا الصنف بتحديد قوم المستخدمي الحد األدنى: 

 الذي يجب أن يكون موجوداً في المستودع. من عدد هذا الصنف ألعلىاالحد  بتحديد قوم المستخدمي الحد األعلى: 

قوم المستخدم بتحديد الحد من عدد الصنف الـذي يجـب أن يكـون موجـوداً فـي المسـتودع حيـ  يـتم يحد إعادة الطلب:  

 طلب كمية بعد تجاوز هذا الحد.

 م المستخدم بتحديد كمية إعادة الطلب من الصنف بعد تجاوزم حد إعادة الطلب.يقو كمية إعادة الطلب: 

 

 الحقول اإلضافية: ▪

 قم مسلسل.ر م: 

 يعرض النظام اسم الحقل اإلضافي. اسم الحقل: 

 عرض النظام قيمة الحقل اإلضافي.يالقيمة:  

 

فيظهـر النظـام شاشـة الوحـدات  للتعبلـة"يقوم المستخدم بالض ط على زر "الوحدات الفرعية الفرعية للتعبئة:  الوحدات ▪

 .(1-2-1-2الشكل )الفرعية للتعبلة كما في 
 

 
 ( يمثل شاشة الوحدات الفرعية للتعبلة.1-2-1-2الشكل )

 

 :يقوم المستخدم بالض ط على زر "جديد" من شريط المهام حي  تظهر الحقول التالية

 المعلومات الرئيسية: ▪

 قم مسلسل.ر :م 

 قوم المستخدم باختيار الوحدة الفرعية من القائمة المنسدلة "حبة، كرتون...".ي الوحدة الفرعية: 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم معامل التحويل للوحدة الرئيسية. معامل التحويل للوحدة الرئيسية: 
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يقـــوم المســـتخدم بالضـــ ط علـــى زر "األصـــناف البديلـــة" وذلـــ  إلضـــافة أصـــناف بديلـــة لألصـــناف  األصـــناف البديلـــة: ▪

 .(2-2-1-2الشكل )المطلوبة في المستودعات حي  تظهر شاشة األصناف البديلة كما في 
 

 
 ( يمثل شاشة األصناف البديلة.2-2-1-2الشكل )

 

 :يقوم المستخدم بالض ط على زر "جديد" من شريط المهام حي  تظهر الحقول التالية

 المعلومات الرئيسية: ▪

 قم مسلسل.ر :م 

 المستخدم بإدخال رقم الصنف البديل.يقوم  رقم الصنف البديل: 

 عرض النظام تلقائياً اسم الصنف البديل بمجرد إدخال رقم هذا الصنف.ي اسم الصنف البديل: 
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  كشف باألصناف التي في المستودعات
  

مــن قائمــة بطاقــات الصــنف فــي نظــام مراقبــة  كشــف باألصــناف التــي فــي المســتودعاتعنــد اختيــار تظهــر هــذم الشاشــة 

 .(2-2ون كما في الشكل )المخز
 

 
 ( يمثل شاشة كشف باألصناف التي بالمستودعات.2-2الشكل )

 

وفيما يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي هـذم إعداد كشف باألصناف الموجودة في المستودعات، هذم الشاشة  يتم من خالل

 الشاشة:

 :محددات التقرير ▪

لذي يريـد إعـداد كشـف باألصـناف المتواجـدة فيـق حيـ  يعـرض قوم المستخدم بإدخال رقم المستودع اي :رقم المستودع 

" من لوحة المفاتيح حي  يعرض F2أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد إدخال رقمق، 

يــع النظــام قائمــة بأرقــام وأســما  المســتودعات فيختــار منهــا المســتخدم رقــم المســتودع ويمكــن للمســتخدم اختيــار جم

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. (المستودعات وذل  بوضع إشارة )

قوم المستخدم بإدخال رقم المجموعـة حيـ  يعـرض النظـام تلقائيـاً اسـم المجموعـة بمجـرد إدخـال ي مجموعة األصناف: 

م وأسـما  مجموعـات " من لوحة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـاF2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "رقمها

األصناف فيختار منها المستخدم رقم المجموعة التـي يريـدها، ويمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع المجموعـات وذلـ  بوضـع 

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. (إشارة )

 قوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن يبدأ منق الكشف.ي ن رقم صنف:م  

لمستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن ينتهـي بـق الكشـف، ويمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع قوم ايإلى رقم صنف:  

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. (أرقام األصناف وذل  بوضع إشارة )

قوم المستخدم بتحديـد فيمـا إذا كـان يريـد عـرض األصـناف الموقـوف التعامـل يعرض األصناف الموقوف التعامل معها:  

 وذل  باختيار "نعم" أو إذا كان ال يريد عرضها و ذل  باختيار "ال".معها 
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 قوم المستخدم بتحديد ترتيب الكشف حسب "رقم الصنف" أو "اسم الصنف".يالترتيب حسب:  

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالض ط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيـ  يعـرض النظـام كشـف  

 .(1-2-2الشكل )لتي في المستودعات كما في باألصناف ا
 

 
 ( يمثل كشف باألصناف التي بالمستودعات.1-2-2الشكل )
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 كشف بأرصدة األصناف لجميع المستودعات 
  

مـن قائمـة بطاقـات الصـنف فـي نظـام مراقبـة  كشـف بأرصـدة األصـناف لجميـع المسـتودعاتعنـد اختيـار تظهر هذم الشاشة 

 .(3-2المخزون كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بأرصدة األصناف لجميع المستودعات.3-2الشكل )

 

يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي هـذم  اوفيمـ إعداد كشف بأرصدة األصناف لجميع المستودعات،هذم الشاشة  يتم من خالل

 الشاشة:

 :محددات التقرير ▪

كشـف بأرصـدة األصـناف المتواجـدة فيـق حيـ  يعـرض قوم المستخدم بإدخال رقم فرع المستودع الذي يريد إعداد ي :الفرع 

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "النظام تلقائياً اسم فرع المستودع بمجرد إدخال رقمق

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسما  الفروع فيختار منها المستخدم رقم الفرع الذي يريدم.

 خدم باختيار نوع المستودع من القائمة المنسدلة "مركزي، فرعي، ساحة استالم".قوم المستي نوع المستودع: 

يـ  يعـرض النظـام حمراد إعداد كشف بأرصدة األصناف فيها ليقوم المستخدم بإدخال رقم المجموعة ا مجموعة األصناف: 

لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض " مـن F2، أو يقـوم المسـتخدم بالضـ ط علـى زر "تلقائياً اسم المجموعة بمجرد إدخال رقمهـا

النظام قائمة بأرقام وأسما  مجموعات األصناف فيختار منها المستخدم رقـم المجموعـة التـي يريـدها، ويمكـن للمسـتخدم 

 ( في المربع الموجود بجانب كلمة الكل.اختيار جميع المجموعات وذل  بوضع إشارة )

 د أن يبدأ منق الكشف.قوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريي من رقم صنف: 

قوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن ينتهـي بـق الكشـف، ويمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع يإلى رقم صنف:  

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. (أرقام األصناف وذل  بوضع إشارة )

الكشـف "مسـتديم" أو "مسـتهل "، وبإمكـان  قوم المستخدم بتحديد نوع األصناف التي يريدها أن تظهر فيي نوع الصنف: 

 المستخدم اختيار كل األصناف وذل  بالض ط بالدائرة الموجودة بجانب كلمة "الكل".
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 قوم المستخدم بتحديد ترتيب الكشف حسب "رقم الصنف" أو "اسم الصنف".يالترتيب حسب:  

رصدة األصناف لجميع المسـتودعات فيمـا إذا كـان قوم المستخدم بتحديد نوع الكشف الذي يريد إعدادم عن أينوع التقرير:  

 يريدم "تفصيلي" أو "إجمالي".

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عندم الكشف.يحتى تاريخ:  

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالض ط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيـ  يعـرض النظـام كشـف  

  .(1-3-2الشكل )صناف لجميع المستودعات كما في بأرصدة األ
 

 
 ( يمثل كشف بأرصدة األصناف لجميع المستودعات.1-3-2الشكل )
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 األصناف  عالماست
 

 .(4-2)استعالم األصناف من قائمة بطاقات الصنف في نظام مراقبة المخزون كما في الشكل تظهر هذم الشاشة عند اختيار 
 

 
 جز  العلوي من شاشة استعالم األصناف.يمثل ال (4-2الشكل )

 

عرض بيانات األصناف التي تحق  الشروط والمعايير المدخلة لالستطالع مـع عـدم إظهـار األصـناف يتم من خالل هذم الشاشة 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذم الشاشة:الموقوفة، 

 :مكونات البحث ▪

 أي جز  من اسم الصنف الذي يريد االستطالع عنق.قوم المستخدم بإدخال يأي جزء من اسم الصنف:  

 إدخال أي جز  من رقم الصنف الذي يريد االستطالع عنق.ب قوم المستخدميأي جزء من رقم الصنف:  

 يقوم المستخدم بإدخال أي جز  من رقم باركود الصنف الذي يريد االستطالع عنق. أي جزء من رقم الباركود: 

 المستخدم بإدخال أي جز  من رقم قطعة الصنف الذي يريد االستطالع عنق.يقوم  أي جزء من رقم القطعة: 

تحديد ترتيب االستطالع على حسب "رقم الصنف" أو "اسم الصـنف" أو "رقـم البـاركود" بقوم المستخدم يالترتيب حسب:  

 أو "رقم القطعة".

بتنفيذ البح  حسـب قـيم الحقـول التـي  يقوم المستخدم بالض ط على زر "تنفيذ البح " حي  يقوم النظام تنفيذ البحث: 

 تم إدخالها واختيارها سابقاً، كما ويعرض النظام جدول باألصناف المستديمة التي حققت شروط البح .

 

 األصناف: ▪

 رقم مسلسل. م: 

 عرض النظام رقم الصنف الذي تم البح  عنق.ي رقم الصنف: 

 عرض النظام اسم الصنف الذي تم البح  عنق.ياسم الصنف:  

 عرض النظام رقم قطعة الصنف الذي تم البح  عنق.يالقطعة:  مرق 
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 عرض النظام رقم باركود الصنف الذي تم البح  عنق.يرقم الباركود:  

 

بيانات الصنف األساسية وبياناتـق فـي  لعرضيقوم المستخدم باختيار صنف من جدول األصناف  بيانات الصنف األساسية: ▪

 .المستودع

 الذي تم اختيارم من الجدول. اسم الصنفعرض النظام ي رقم الصنف: 

 عرض النظام حالة الصنف.ي حالة الصنف: 

 لذي تم اختيارم من الجدول. ا يعرض النظام اسم الصنف اسم الصنف: 

 لذي تم اختيارم من الجدول.اللصنف  يعرض النظام السعر المتداول السعر المتداول: 

 ل ".يعرض النظام نوع الصنف "مستديم، مسته نوع الصنف: 

 يعرض النظام الوحدة األساسية للصنف "حبة، قطعة، كرتون..". الوحدة األساسية: 
 

 
 يمثل الجز  األسفل من شاشة استعالم األصناف. (1-4-2الشكل )

 

 الكميات القياسية للصنف: ▪

 األدنى الذي يجب أن يكون موجود من كمية الصنف في المستودعات. دعرض النظام الحيالحد األدنى:  

 األعلى الذي يجب أن يكون موجود من كمية الصنف في المستودعات. دعرض النظام الحي األعلى: الحد 

 عرض النظام حد إعادة طلب كمية من الصنف الموجود بالمستودعات.يحد إعادة الطلب:  

 يعرض النظام كمية إعادة الطلب من الصنف الموجود بالمستودعات. كمية إعادة الطلب: 

 ستودعات:معلومات الصنف بالم ▪

 قم مسلسل.رم:  

 عرض النظام رقم المستودع الموجود بق الصنف.يرقم المستودع:  

 عرض النظام اسم المستودع الموجود بق الصنف.ياسم المستودع:  

 األدنى الذي يجب أن يكون موجود من كمية الصنف في المستودعات. دعرض النظام الحيالحد األدنى:  
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 األعلى الذي يجب أن يكون موجود من كمية الصنف في المستودعات. دعرض النظام الحي الحد األعلى: 

 عرض النظام حد إعادة طلب كمية من الصنف الموجود بالمستودعات.يحد إعادة الطلب:  

 يعرض النظام كمية إعادة الطلب من الصنف الموجود بالمستودعات. كمية إعادة الطلب: 

 ي المستودعات.عرض النظام مكان تخزين الصنف فيمكان التخزين:  

 يعرض النظام تاريخ إنشا  بطاقة الصنف الموجود بالمستودعات. تاريخ إنشاء بطاقة الصنف: 

 عرض النظام موقع بطاقة الصنف في المستودعات.يموقع البطاقة:  

 يعرض النظام الكمية المتوفرة من الصنف في المستودعات. الكمية المتوفرة: 

 الصنف الموجود بالمستودعات.عرض النظام سعر وحدة يسعر الوحدة:  

 يعرض النظام السعر اإلجمالي ألسعار وحدات الصنف. السعر اإلجمالي: 

 

 معلومات أماكن التخزين: ▪

 قم مسلسل.رم:  

 عرض النظام رمز مكان التخزين الموجود بق الصنف.يرمز مكان التخزين:  

 .عرض النظام وصف مكان التخزين الموجود بق الصنفيوصف مكان التخزين:  
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 كشف بأرصدة األصناف حتى تاريخ 
  

من قائمة بطاقات الصنف في نظام مراقبة المخزون كما فـي  كشف بأرصدة األصناف حتى تاريخعند اختيار تظهر هذم الشاشة 

 .(5-2الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بأرصدة األصناف حتى تاريخ.5-2الشكل )

 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذم الشاشة:صناف حتى تاريخ، إعداد كشف بأرصدة األهذم الشاشة  يتم من خالل

 :محددات التقرير ▪

قوم المستخدم بإدخال رقم المستودع الذي يريد إعداد كشـف بأرصـدة األصـناف المتواجـدة فيـق حتـى تـاريخ ي :المستودع 

" مـن لوحـة F2م بالضـ ط علـى زر "أو يقوم المسـتخدمحدد حي  يعرض النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد إدخال رقمق، 

المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسما  المستودعات فيختار منها المستخدم رقم المستودع الـذي يريـدم ويمكـن 

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. (للمستخدم اختيار جميع المستودعات وذل  بوضع إشارة )

خال رقم المجموعـة حيـ  يعـرض النظـام تلقائيـاً اسـم المجموعـة بمجـرد إدخـال يقوم المستخدم بإد مجموعة األصناف: 

" من لوحة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـما  مجموعـات F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "رقمها

جموعـات وذلـ  بوضـع األصناف فيختار منها المستخدم رقم المجموعة التـي يريـدها، ويمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع الم

 ( في المربع الموجود بجانب كلمة الكل.إشارة )

 قوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن يبدأ منق الكشف.ي ن رقم صنف:م  

قوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن ينتهـي بـق الكشـف، ويمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع يإلى رقم صنف:  

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. (ضع إشارة )أرقام األصناف وذل  بو

قوم المستخدم بتحديد نوع األصناف التي يريدها أن تظهر في الكشـف "مسـتديم" أو "مسـتهل "، وبإمكـان ي نوع الصنف: 

 المستخدم اختيار كل األصناف وذل  بالض ط بالدائرة الموجودة بجانب كلمة "الكل".

 يد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عندم الكشف.قوم المستخدم بتحديحتى تاريخ:  
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قوم المسـتخدم بتحديـد طريقـة عـرض األصـناف فيمـا إذا كـان يريـد عـرض كافـة األصـناف وذلـ  يطريقة عرض األصناف:  

بالض ط بالدائرة الموجودة بجانب "عرض كافة األصناف" أم يريد عرض األصناف التي رصيدها أكبـر مـن الصـفر وذلـ  بالضـ ط 

الموجودة بجانب "عرض األصناف التي رصيدها أكبر مـن الصـفر" أم يريـد عـرض األصـناف التـي رصـيدها صـفر وذلـ   بالدائرة

 بالض ط بالدائرة الموجودة بجانب "عرض األصناف التي رصيدها الصفر".

 قوم المستخدم بتحديد ترتيب الكشف حسب "رقم الصنف" أو "اسم الصنف".يالترتيب حسب:  

إدخال الحقول السابقة بالض ط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيـ  يعـرض النظـام كشـف  يقوم المستخدم بعد 

 .(1-5-2الشكل )بأرصدة األصناف حتى تاريخ كما في 
 

 
 ( يمثل كشف بأرصدة األصناف حتى تاريخ.1-5-2الشكل )
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  كشف بطاقة الصنف
  

مــة بطاقــات الصــنف فــي نظــام مراقبــة المخــزون كمــا فــي مــن قائ كشــف بطاقــة الصــنفعنــد اختيــار تظهــر هــذم الشاشــة 

 .(6-2الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بطاقة الصنف.6-2الشكل )

 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذم الشاشة:إعداد كشف ببطاقة الصنف في النظام، هذم الشاشة  يتم من خالل

 :محددات التقرير ▪

لمستودع الذي يريد إعداد كشف ببطاقات األصناف المتواجدة فيـق حيـ  يعـرض قوم المستخدم بإدخال رقم اي :المستودع 

" من لوحة المفاتيح حي  يعرض F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد إدخال رقمق

 دم.النظام قائمة بأرقام وأسما  المستودعات فيختار منها المستخدم رقم المستودع الذي يري

يقوم المستخدم بإدخال رقم المجموعـة حيـ  يعـرض النظـام تلقائيـاً اسـم المجموعـة بمجـرد إدخـال  مجموعة األصناف: 

" من لوحة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـما  مجموعـات F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "رقمها

ريـدها، ويمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع المجموعـات وذلـ  بوضـع األصناف فيختار منها المستخدم رقم المجموعة التـي ي

 ( في المربع الموجود بجانب كلمة الكل.إشارة )

 قوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن يبدأ منق الكشف.ي ن رقم صنف:م  

خدم اختيـار جميـع قوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن ينتهـي بـق الكشـف، ويمكـن للمسـتيإلى رقم صنف:  

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. (أرقام األصناف وذل  بوضع إشارة )

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منق الكشف.يمن تاريخ:  

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عندم الكشف.يإلى تاريخ:  

سابقة بالض ط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيـ  يعـرض النظـام كشـف ليقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ا 

   .(1-6-2الشكل )بطاقة الصنف كما في 
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 ( يمثل كشف بطاقة الصنف.1-6-2الشكل )
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 تقرير ميزان مراجعة الصنف 
  

نظام مراقبة المخزون كمـا فـي  من قائمة بطاقات الصنف في كشف تقرير ميزان مراجعة الصنفعند اختيار تظهر هذم الشاشة 

 .(7-2الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير ميزان مراجعة الصنف.7-2الشكل )

 

وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي هـذم إعـداد تقريـر ميـزان مراجعـة الصـنف فـي النظـام، هذم الشاشـة  يتم من خالل

 الشاشة:

 :محددات التقرير ▪

أو  ،مستودع حي  يعرض النظـام تلقائيـاً اسـم المسـتودع بمجـرد إدخـال رقمـققوم المستخدم بإدخال رقم الي :المستودع 

" من لوحة المفاتيح حي  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـما  المسـتودعات فيختـار F2يقوم المستخدم بالض ط على زر "

 منها المستخدم رقم المستودع الذي يريدم.

عـة الـذي يريـدها حيـ  يعـرض النظـام تلقائيـاً اسـم المجموعـة يقوم المستخدم بإدخال رقـم المجمو مجموعة األصناف: 

" من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمـة بأرقـام وأسـما  F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "بمجرد إدخال رقمها

وعـات وذلـ  مجموعات األصناف فيختار منها المستخدم رقم المجموعة التي يريدها، ويمكن للمستخدم اختيار جميع المجم

 ( في المربع الموجود بجانب كلمة الكل.بوضع إشارة )

 قوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن يبدأ منق الكشف.ي ن رقم صنف:م  

قوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن ينتهـي بـق الكشـف، ويمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع يإلى رقم صنف:  

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. (إشارة ) أرقام األصناف وذل  بوضع

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منق الكشف.يمن تاريخ:  

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عندم الكشف.يإلى تاريخ:  
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 " أو "األصناف التـي لـيس عليهـا حركـة" أو "اختيار أنواع األصناف فيختار "جميع األصنافبقوم المستخدم يأنواع األصناف:  

 .األصناف التي عليها حركة"

 تم تحديد ترتيب االصناف في الكشف حسب "رقم الصنف" أو حسب "اسم الصنف".يالترتيب حسب:  

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالض ط على زر "تكوين التقرير" من شـريط المهـام حيـ  يعـرض النظـام تقريـر  

 .(1-7-2الشكل )زان مراجعة الصنف كما في مي
 

 
 يمثل تقرير ميزان مراجعة الصنف. (1-7-2الشكل )
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  الراكدة باألصنافكشف 
  

من قائمة بطاقات الصنف في نظـام مراقبـة المخـزون كمـا فـي الشـكل  كشف باألصناف الراكدةعند اختيار تظهر هذم الشاشة 

(2-8). 
 

 
 ألصناف الراكدة.( يمثل شاشة كشف با8-2الشكل )

 

إعـداد تقريـر عـن األصـناف الراكـدة والتـي لـم تحـدو عليهـا أي عمليـات حركـات صـرف أو حركـات هذم الشاشة  يتم من خالل

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذم الشاشة:استالم، 

 :محددات التقرير ▪

ألصـناف الراكـدة المتواجـدة فيـق حيـ  يعـرض قوم المستخدم بإدخال رمز فرع المستودع الذي يريد إعداد كشـف باي الفرع: 

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "النظام تلقائياً اسم فرع المستودع بمجرد إدخال رقمق

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسما  الفروع فيختار منها المستخدم رقم الفرع الذي يريدم.

ال رقم المستودع الذي يريد إعداد كشف باألصناف الراكدة المتواجـدة فيـق حيـ  يعـرض قوم المستخدم بإدخي :المستودع 

" من لوحة المفاتيح حي  يعرض F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد إدخال رقمق

ويمكـن للمسـتخدم اختيـار  الـذي يريـدم النظام قائمة بأرقام وأسما  المستودعات فيختار منها المسـتخدم رقـم المسـتودع

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. (جميع المستودعات وذل  بوضع إشارة )

يقوم المستخدم بإدخال رقم المجموعـة حيـ  يعـرض النظـام تلقائيـاً اسـم المجموعـة بمجـرد إدخـال  مجموعة األصناف: 

المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـما  مجموعـات " من لوحة F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "رقمها

األصناف فيختار منها المستخدم رقم المجموعة التـي يريـدها، ويمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع المجموعـات وذلـ  بوضـع 

 ( في المربع الموجود بجانب كلمة الكل.إشارة )

 يبدأ منق الكشف. قوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أني ن رقم صنف:م  
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قوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن ينتهـي بـق الكشـف، ويمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع يإلى رقم صنف:  

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. (أرقام األصناف وذل  بوضع إشارة )

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منق الكشف.يمن تاريخ:  

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عندم الكشف.يتاريخ:  ىإل 

 قوم المستخدم بتحديد نوع الصنف الذي يريد إجرا  استطالع عنق من القائمة المنسدلة.ي نوع الصنف: 

 اللخـ رفصـ ليهـاع تميـ ملـ لتـيا ألصـنافا لمسـتخدما ختارا الح يفاألصناف التي لم يتم عليها صرف خالل الفترة:  

 الفتـرة خـالل صـرف حركـات عليهـا تحـدو لـم التـي األصـناف وعـرض األصناف على الصرف حركات في البح  فيتم الفترة،

 .المحددة

 اللخـ صـيدهار تحـر ي ملـ لتـيا ألصـنافا لمسـتخدما ختـارا الحـ يفـ :األصناف التي لم يتحرك رصيدها خالل الفترة 

 حركـات وال صـرف حركـات عليهـا تحـدو لـم التي األصناف وعرض تالماالس وحركات الصرف حركات في البح  فيتم الفترة،

 .المحددة الفترة خالل استالم

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالض ط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيـ  يعـرض النظـام كشـف  

 .(1-8-2الشكل )باألصناف الراكدة كما في 
 

 
 ألصناف الراكدة.يمثل كشف با (1-8-2الشكل )
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 حركة المستودع حسب السند  بإجماليكشف 
  

مـن قائمـة بطاقـات الصـنف فـي نظـام مراقبـة  كشف بإجمالي حركة المستودع حسب السـندعند اختيار تظهر هذم الشاشة 

 .(9-2المخزون كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة كشف بإجمالي حركة المستودع حسب السند. (9-2الشكل )

 

 بحيـ  الحركـات، جميـع أو معينـة لحركـة النظـام فـي الصـادرة المسـتندات بيانات إعداد تقرير عنهذم الشاشة  ن خالليتم م

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذم الشاشة:،األصناف حسب وذل  وكمياتها أرقامهاب المستندات عن بيانات يعرض

 :محددات التقرير ▪

رع المستودع الذي يريد إعداد كشف لق حي  يعرض النظـام تلقائيـاً اسـم المسـتودع قوم المستخدم بإدخال رمز في الفرع: 

" من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـما  F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "بمجرد إدخال رقمق

 الفروع فيختار منها المستخدم رقم الفرع الذي يريدم.

دخال رقم المستودع الذي يريد إعداد كشف لق حي  يعرض النظام تلقائياً اسم المسـتودع قوم المستخدم بإي :المستودع 

" من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـما  F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "بمجرد إدخال رقمق

اختيار جميع المستودعات وذلـ  بوضـع  ويمكن للمستخدم المستودعات فيختار منها المستخدم رقم المستودع الذي يريدم

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. (إشارة )

التـي ذا أراد المستخدم أن يظهر الكشف بنوع معين من المستندات يقوم بالضـ ط علـى الـدائرةإالمستندات من نوع:  

سـدلة "اسـتالم مؤقـت، محضـر تسب  خيار "المستندات من نـوع" ومـن ثـم يقـوم بتحديـد نـوع المسـتند مـن القائمـة المن

 فحص...".

التـي ذا أراد المستخدم أن يظهر الكشف بجميع أنواع المستندات يقوم بالض ط على الدائرةإ جميع أنواع المستندات: 

 تسب  خيار "جميع أنواع المستندات".
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الضــ ط علــى ذا أراد المســتخدم أن يظهــر الكشــف بجميــع ســندات االســتالم فقــط يقــوم بإ جميــع ســندات االســتالم: 

 التي تسب  خيار "جميع سندات االستالم".الدائرة

ــرف:  ــندات الص ــع س ــى إ جمي ــ ط عل ــط يقــوم بالض ــرف فق ــندات الص ــع س ــر الكشــف بجمي ذا أراد المســتخدم أن يظه

 التي تسب  خيار "جميع سندات الصرف".الدائرة

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منق الكشف.يمن تاريخ:  

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عندم الكشف.يى تاريخ: لإ 

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالض ط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيـ  يعـرض النظـام كشـف  

 .(1-9-2الشكل )بإجمالي حركة المستودع حسب السند كما في 
   

 
 بإجمالي حركة المستودع حسب السند.يمثل كشف  (1-9-2الشكل )

 



 ي )حاسب(الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآلل
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 نظام مراقبة المخزون :دليل المستخدم

 

 

58 Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved. 

 األصناف  أرصدةاحتساب  إعادة
  

من قائمة بطاقات الصـنف فـي نظـام مراقبـة المخـزون كمـا فـي  إعادة احتساب أرصدة األصنافعند اختيار تظهر هذم الشاشة 

 .(10-2الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إعادة احتساب أرصدة األصناف.10-2الشكل ) 

 

 بيانـات فـي خطـأ وجـود حالـة فـي أو مسـتندات االسـتالم تعـديل أو إل ا  بعد الصنف سعر تصحيح الشاشة هذم يتم من خالل

 :وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذم الشاشة، النظام

 :المعلومات الرئيسية ▪

حيـ  يعـرض  قوم المستخدم بإدخال رقم المستودع الذي يريد إعادة احتساب أرصدة األصناف الموجـودة فيـقيالمستودع:  

" من لوحة المفاتيح حي  يعرض F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد إدخال رقمق

ويمكـن للمسـتخدم اختيـار  النظام قائمة بأرقام وأسما  المستودعات فيختار منها المستخدم رقـم المسـتودع الـذي يريـدم.

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. () جميع المستودعات وذل  بوضع إشارة

 قوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد تعديلق ويريد أن يبدأ بق البح .ي ن رقم صنف:م  

قوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الـذي يريـد تعديلـق ويريـد أن ينتهـي بـق البحـ ، ويمكـن للمسـتخدم يإلى رقم صنف:  

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. (بوضع إشارة ) اختيار جميع أرقام األصناف وذل 

 التـيو جـال البحـ م يفـ ألصـنافا ددع يعرض النظام عدد األصناف التي في المجال والتي لها حركة خالل السنة: 

 .للمستودعات الحالية السنة خالل حركة لها

 سـترجاعاا الـزر حيـ  يقـوم النظـام بقوم المستخدم بالض ط على هـذي عرض األصناف والحركات التي سيتم تعديلها: 

 الـذي الصـنف باختيار المستخدم ليقوم بطاقتها في المنصرف لحركات الصرف سعر وأ الرصيد في مشكلة بها التي األصناف

 .تعديلق يريد
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يعرض النظام األصناف والحركات التي سيتم معالجتها فـي المسـتودع الـذي  األصناف والحركات التي سيتم معالجتها: ▪

 تحديدم سابقاً حي  تظهر الحقول التالية: تم

 مز مسلسل.رم:  

قوم المستخدم باختيار الصنف الذي يريد تعديلق وذل  بالض ط على مربع الخيار الموجود بجانب حقـل رقـم الصـنف ياختيار:  

 في أعلى الجدول.  الذي يريد اختيارم، ويمكنق اختيار جميع األصناف وذل  بالض ط بالمربع الموجود بجانب حقل رقم الصنف

 عرض النظام رقم الصنف الذي يوجد بق مشكلة في الرصيد أو سعر الصرف.يرقم الصنف:  

 عرض النظام اسم الصنف.ياسم الصنف:  

 عرض النظام إذا كان الصنف مستديم أو مستهل  حسب معلومات الصنف في بطاقة الصنف.يمستديم/مستهلك:  

 علومات الصنف في بطاقة الصنف.عرض النظام وحدة الصنف حسب ميالوحدة:  

 عرض النظام كمية الصنف المتوفرة حالياً.يالرصيد الحالي كمية:  

 عرض النظام مجموع سعر الصنف.يالرصيد الحالي قيمة:  

 عرض النظام نوع الحركة.ينوع الحركة:  

 عرض النظام الرقم الخاص لمحضر استالم الصنف.يالرقم الخاص:  

 خ استالم الصنف.عرض النظام تارييالتاريخ:  

 عرض النظام كمية المنصرف من الصنف.يكمية المنصرف:  

 عرض النظام قيمة المنصرف من الصنف قبل التعديل.يقيمة المنصرف قبل التعديل:  

 .الحتسابا عادةإ نفيذت الح يف لمنصرفا يمةق حتسابا نع لناتجةا لقيمةا يه قيمة المنصرف بعد التعديل: 

ويعـرض  و لصـرفا تنفيـذب سـمحي لحركـةا نـدع لصـنفا صـيدر انكـ ذاإض النظام كلمـة "ممكـن" يعر وضع تنفيذ التصحيح: 

 النظام كلمة "غير ممكن" إذا كان رصيد الصنف عند الحركة ال يسمح بتنفيذ الصرف.

عـادة احتسـاب األصـناف لوجـود مشـكلة فـي تـواريخ إ كانيـةمإ دمعـ وضـحاً م يعرضـها النظـام لقائيـةت بـارةعهـي  اإليضاح: 

 والصرف. ستالماال

 

 تنفيذ التصحيح:  ▪

 .هال لتصحيحا نفيذتل اهختيارا مت لتيا ألصنافا ددع عرض النظامي عدد األصناف المختارة: 

 أكيـدت سـالةرقـوم المسـتخدم بالضـ ط علـى هـذا الـزر حيـ  يعـرض النظـام يتنفيذ التصحيح لألصـناف المختـارة ا:ن:  

 أسـعار تعـديلب يقـوم النظـام تأكيـدم وعنـد الصـنف مراقبـة بطاقـة في فالمنصر قيمة تعديل سيتم أن لق توضح للمستخدم

 .(لالتعدي على بنا  وقيمة كمية) للصنف الحالي الرصيد تصحيح، كما ويقوم بالمعدلة بالقيمة للحركات الصرف
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 بطاقة مراقبة الصنف 
  

-2ام مراقبة المخـزون كمـا فـي الشـكل )من قائمة بطاقات الصنف في نظ بطاقة مراقبة الصنفعند اختيار تظهر هذم الشاشة 

11). 
 

 
 ( يمثل شاشة بطاقة مراقبة الصنف.11-2الشكل )

 

وفيما يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول في النظام،  التي األصناف جميع عن ياناتإعداد تقرير يعرض بهذم الشاشة  يتم من خالل

 في هذم الشاشة:

 :محددات التقرير ▪

ز فرع المستودع الذي يريد إعداد تقرير عن بطاقة مراقبة الصنف لـق حيـ  يعـرض النظـام قوم المستخدم بإدخال رمي الفرع: 

" من لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "تلقائياً اسم فرع المستودع بمجرد إدخال رقمق

 يدم.النظام قائمة بأرقام وأسما  الفروع فيختار منها المستخدم رقم الفرع الذي ير

قوم المستخدم بإدخال رقم المستودع الذي يريد إعداد تقريـر بطاقـة مراقبـة الصـنف لـق حيـ  يعـرض النظـام ي :المستودع 

" من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "تلقائياً اسم المستودع بمجرد إدخال رقمق

منها المستخدم رقم المسـتودع الـذي يريـدم، ويمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع قائمة بأرقام وأسما  المستودعات فيختار 

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. (المستودعات وذل  بوضع إشارة )

قوم المستخدم بإدخال رقم المجموعة الذي يريدها من أجل إعداد تقرير بطاقة مراقبـة الصـنف حيـ  ي مجموعة األصناف: 

" مـن لوحـة المفـاتيح F2، أو يقـوم المسـتخدم بالضـ ط علـى زر "اسم المجموعة بمجرد إدخال رقمهـا يعرض النظام تلقائياً 

حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسما  مجموعات األصناف فيختار منها المسـتخدم رقـم المجموعـة التـي يريـدها، ويمكـن 

 جود بجانب كلمة الكل.في المربع المو (للمستخدم اختيار جميع المجموعات وذل  بوضع إشارة )

 قوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن يبدأ منق الكشف.ي من رقم صنف: 
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قوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن ينتهـي بـق الكشـف، ويمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع يإلى رقم صنف:  

 الكل.في المربع الموجود بجانب كلمة  (أرقام األصناف وذل  بوضع إشارة )

ويمكـن للمسـتخدم اختيـار كـال  (أو )مسـتهل  (قوم المسـتخدم باختيـار نـوع الصـنف فيختـار إمـا )مسـتديمي نوع الصنف: 

 في الدائرة الموجودة بجانب كلمة الكل. (الخيارين وذل  بوضع إشارة )

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منق الكشف.يمن تاريخ:  

 المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عندم الكشف. قوميإلى تاريخ:  

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالض ط على زر "تكوين التقرير" من شـريط المهـام حيـ  يعـرض النظـام تقريـر  

 .(1-11-2الشكل )بطاقة مراقبة الصنف كما في 
 

 
 ( يمثل كشف بطاقة مراقبة الصنف.1-11-2الشكل )
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 الطلب إعادةد طلب تأمين لألصناف التي وصلت حد إعدا
  

مـن قائمـة بطاقـات الصـنف فـي نظـام  إعداد طلب تأمين لألصناف التي وصلت حد إعادة الطلبعند اختيار تظهر هذم الشاشة 

 .(12-2مراقبة المخزون كما في الشكل )
 

 
 لتي وصلت حد إعادة الطلب.يمثل الجز  العلوي من شاشة إعداد طلب تأمين لألصناف ا (12-2الشكل )

 

فـي النظـام، إلعـداد طلـب تـأمين  الطلـب إعـادة حـد وصـلت التـي لألصـناف تـامين طلب تسجيل الشاشة هذم خالل من يتم

وفيمـا يلـي تبيـان لكـل لألصناف التي وصلت حد إعادة الطلب يقوم المستخدم بالض ط على زر "جديد" مـن شـريط المهـام 

 من الحقول في هذم الشاشة:

 :معلومات الرئيسيةال ▪

قوم المستخدم بإدخال رقم المستودع الذي يريد إعـداد طلـب تـأمين لألصـناف التـي وصـلت حـد إعـادة ي :رقم المستودع 

" مـن F2، أو يقـوم المسـتخدم بالضـ ط علـى زر "الطلب فيق حي  يعرض النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد إدخال رقمـق

ئمة بأرقام وأسما  المستودعات فيختار منها المستخدم رقـم المسـتودع الـذي يريـدم، لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قا

 وأ مـن اقـل المتـوفرة كميتها والتي المستودع اهذ داخل المعرفة األصناف كافة النظام عرضي المستودع اختيار بمجردحي  

 .الطلب إعادة حد تساوي

 جرد إدخال رقمق في حقل رقم المستودع.عرض النظام نوع المستودع تلقائياً بمي نوع المستودع: 

عــرض النظــام الفــرع التــابع لــق المســتودع أو الموقـع الموجــود بــق المســتودع تلقائيــاً بمجــرد إدخــال رقــم ي الفرع/الموقـع: 

 المستودع في حقل رقم المستودع.

 لب.قوم المستخدم بإدخال مرفقات على طلب التأمين لألصناف التي وصلت حد إعادة الطي المرفقات: 

 قوم المستخدم بإدخال موضوع طلب تأمين األصناف التي وصلت حد إعادة الطلب.ي الموضوع: 

 قوم المستخدم بإدخال منصب واسم الشخص المسؤول عن إعداد طلب التأمين.ي الشخص المس ول: 
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أو يعـرض تلقائيـاً يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لطلب تأمين األصناف التي وصلت حد إعادة الطلـب  الرقم الخاص: 

 من النظام حسب اإلعدادات الخاصة بالرقم المطبوع و الرقم الخاص في شاشة تسلسل المستندات.

 السنة الحالية لنظام مراقبة المخزون. يعرض النظام تلقائياً  السنة: 

 ليق.علتعديل ا مع إمكانية لب تأمين األصناف التي وصلت حد إعادة الطلبطعرض النظام تلقائياً تاريخ يالتاريخ:  

 عرض النظام عدد صفحات محضر االستالم.يعدد الصفحات:  

 عرض النظام تاريخ طباعة طلب تأمين األصناف التي وصلت حد إعادة الطلب وذل  عند عملية الطباعة.يتاريخ الطباعة:  

 عرض النظام تلقائياً حالة المستند "جديد".يحالة المستند:  

من شريط مهام جـدول الـرقم  إضافة رقم مطبوع جديد وذل  بالض ط على زر "جديد" ستطيع المستخدميالرقم المطبوع:  

 المطبوع.

 الض ط على هذا الزر يستطيع المستخدم طباعة طلب تأمين األصناف التي وصلت إلى حد إعادة الطلب.ب طباعة: 

 ليقـوم بالجـدول المعروضـة فاألصـنا ضـمنللبح  عنق بشرط أن يكـون  معين صنفبإدخال رقم  المستخدم قومي رقم الصنف:

 .الصنف لذل  المطلوبة الكمية بإدخال
 

 
 ( يمثل الجز  السفلي من شاشة إعداد طلب تأمين لألصناف التي وصلت حد إعادة الطلب.1-12-2الشكل )

 

 وأ مـن قـلأ المتـوفرة كميتهـا والتـي الذي تم تحديدم المستودع داخل المعرفة يعرض النظام األصناف :األصناف المطلوبة ▪

 المطلوبـة الكميـة علـى بالتعـديل يقوم أن يمكن كما األصناف بعض حذف للمستخدم يمكن، حي  الطلب إعادة حد تساوي

 ينطبـ  ال جديـدة أصـناف إضـافة للمسـتخدم يمكن كما ان،النقص وأ بالزيادة ماإ اإلجمالي والسعر االفرادي السعر ومتوسط

 إلـى كميتـق تصل لم الصنف هذا بان للمستخدم تحذيرية رسالة ظهر النظامي حي  الطلب إعادة حد وصلت أنها شرط عليها

 ويتضمن جدول األصناف المطلوبة الحقول التالية: الطلب إعادة حد

 قم مسلسل.ر م: 
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قوم المستخدم بإدخال رقم الصنف المطلوب تأمينق والذي وصل إلى حد إعادة الطلـب، أو يقـوم المسـتخدم ي رقم الصنف: 

" من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسما  األصناف فيقوم المستخدم باختيار الصـنف F2" بالض ط على زر

 الذي يريدم.

 عرض النظام اسم الصنف تلقائياً مجرد إدخال رقمق في حقل رقم الصنف.ي اسم الصنف: 

 ف.عرض النظام وحدة الصنف تلقائياً بمجرد إدخال رقمق في حقل رقم الصني الوحدة: 

 عرض النظام نوع الصنف "مستهل  أو مستديم" تلقائياً بمجرد رقمق في حقل رقم الصنف.ي نوع الصنف: 

 عرض النظام الكمية الحالية المتوفرة من الصنف في المستودع.ي الكمية الحالية: 

 جل وبطاقة الصـنفالتي تم تسجيلها في شاشة س الطلب عادةإيمة حقل كمية ق عرض النظام تلقائياً ي الكمية المطلوبة: 

 .التعديل عليها للمستخدم بالنسبة للصنف داخل المستودع ويمكن

 ع إمكانية التعديل عليق.معرض النظام متوسط السعر االفرادي للصنف ي متوسع السعر االفرادي: 

مطلوبـة عرض النظام تلقائياً قيمـة حقـل السـعر اإلجمـالي وذلـ  بمجـرد إدخـال قيمـة حقـل الكميـة الي :إلجمالياالسعر  

 وقيمة حقل متوسط السعر االفرادي.

عرض النظام تلقائياً نخر سعر شرا  تم استالم الصنف فيـق وذلـ  حسـب معلومـات الصـنف فـي شاشـة يآخر سعر شراء:  

 سجل وبطاقة الصنف.

 عرض النظام تلقائياً تاريخ نخر عملية صرف للصنف من المستودع.يتاريخ آخر عملية صرف:  

 بإدخال مالحظاتق على الصنف المطلوب تأمينق والذي وصل إلى حد إعادة الطلب. خدمقوم المستيمالحظات:  

 

ان يتم استثنا  األصناف الموقوفة بحي  ال تظهر في الطلب )بمعنى اذا كان الصنف موقـوف التعامـل يجب مراعاة  مالحظة: •

ن جدول األصـناف المطلوبـة( حيـ  ال معق حسب تعريفق في سجل وبطاقة الصنف ووصل حد إعادة الطلب فال يتم اظهارم ضم

 ُيسمح بتسجيل طلب تأمين لألصناف الموقوف التعامل معها اال بعد ال ا  ايقافها.
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 حسب مجموعة االصناف  باألصنافكشف 
  

باألصناف حسب مجموعة األصناف من قائمة بطاقات الصنف في نظـام مراقبـة المخـزون  كشف عند اختيارتظهر هذم الشاشة 

 .(13-2شكل )كما في ال
 

 
 .ألصناف حسب مجموعة األصنافشاشة كشف بايمثل  (13-2الشكل )

 

 تفاصـيل طباعـة مـع معـين، مسـتودع فـي الموجـودة األصـناف جميـع إعـداد كشـف عـن بيانـاتهـذم الشاشـة  يتم من خـالل

لحقـول فـي هـذم وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن ا، المسـتودع فـي الموجـودة والكميـة ،األصـناف لهـا تنتمـي التي المجموعة

 الشاشة:

 :محددات التقرير ▪

قوم المستخدم بإدخال رقم المستودع الذي يريـد إعـداد كشـف باألصـناف المتواجـدة فيـق حيـ  يعـرض ي :رقم المستودع 

" من لوحة المفاتيح حي  يعرض F2أو يقوم المستخدم بالض ط على زر " النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد إدخال رقمق،

مــة بأرقــام وأســما  المســتودعات فيختــار منهــا المســتخدم رقــم المســتودع ،ويمكــن للمســتخدم اختيــار جميــع النظــام قائ

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. (المستودعات وذل  بوضع إشارة )

يقوم المستخدم بإدخال رقم المجموعـة حيـ  يعـرض النظـام تلقائيـاً اسـم المجموعـة بمجـرد إدخـال  مجموعة األصناف: 

" من لوحة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـما  مجموعـات F2،أو يقوم المستخدم بالض ط على زر " رقمها

األصناف فيختار منها المستخدم رقم المجموعة التـي يريـدها، ويمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع المجموعـات وذلـ  بوضـع 

 ( في المربع الموجود بجانب كلمة الكل.إشارة )

 قوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن يبدأ منق الكشف.ي صنف: ممن رق 

قوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن ينتهـي بـق الكشـف، ويمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع يإلى رقم صنف:  

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. (أرقام األصناف وذل  بوضع إشارة )
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ويمكـن للمسـتخدم اختيـار كـال  (أو )مسـتهل  (تخدم باختيـار نـوع الصـنف فيختـار إمـا )مسـتديمقوم المسـي نوع الصنف: 

 في الدائرة الموجودة بجانب كلمة الكل. (الخيارين وذل  بوضع إشارة )

قوم المستخدم بتحديـد فيمـا إذا كـان يريـد عـرض الـرقم التسلسـلي للصـنف وذلـ  يعرض الرقم التسلسلي للصنف:  

 .في المربع (الموجود بجانب هذم الجملة حي  تظهر إشارة ) بالض ط بالمربع

 يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالض ط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيـ  يعـرض النظـام كشـف 

 .(1-13-2الشكل )باألصناف حسب مجموعة األصناف كما في 
 

 
 .ة األصنافألصناف حسب مجموعكشف بايمثل  (1-13-2الشكل )
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  استعالم المستندات من خالل الرقم المطبوع
  

استعالم المسـتندات مـن خـالل الـرقم المطبـوع مـن قائمـة بطاقـات الصـنف فـي نظـام مراقبـة  عند اختيارتظهر هذم الشاشة 

 .(14-2المخزون كما في الشكل )
 

 
 .استعالم المستندات من خالل الرقم المطبوعشاشة ( يمثل 14-2الشكل )

 

وفيما يلي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي  ،البح  عن كل المستندات التي لها نفس الرقم المطبوعهذم الشاشة يتم من خالل 

 هذم الشاشة:

 :محددات التقرير ▪

 قوم المستخدم بإدخال الرقم المطبوع للمستندات التي يريد االستعالم عنها.ي :الرقم المطبوع 

 " ليتم البح  عن المستندات التـي تحمـل الـرقم المطبـوع الـذي تـم إدخالـق يقوم المستخدم بالض ط على زر "بح بحث: 

 سابقاً.

يعرض النظام جدول بالمستندات التي تحمل نفس الرقم المطبوع وبالض ط على الرقم الخاص للمستند يقوم النظام بعـرض  

 المستند صاحب الرقم الخاص.
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 مراقبة المخزونكشف بعمليات مستخدمي نظام 
 

من قائمة بطاقـات الصـنف فـي نظـام مراقبـة  مراقبة المخزونالشاشة عند اختيار كشف بعمليات مستخدمي نظام تظهر هذم 

 .(15-2)المخزون كما في الشكل 
 

 
 .مراقبة المخزونشاشة محددات كشف بعمليات مستخدمي نظام  ( يمثل15 -2الشكل )

 

وفيما يلي تبيان لكل من هذم الحقـول فـي ، ة المخزونإعداد كشف عن عمليات مستخدمي نظام مراقبهذم الشاشة  منيتم 

 الشاشة:

 محددات التقرير: ▪

وذلـ  بالضـ ط  يقوم المستخدم بتحديد رقم الفرع الذي يريد أن يصدر تقرير بالعمليات التي قـام بهـا مـوظفي الفـرع الفرع: 

أو يقـوم  م اختيار اسم الفـرع المطلـوب،" من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسما  الفروع فيتF2على زر "

 في المربع بجانب كلمة الكل إلصدار تقرير بكل الفروع. (المستخدم بوضع )

مـن لوحـة  "F2وذلـ  بالضـ ط علـى زر " يقوم المستخدم بتحديد اسم المستخدم الذي قـام بالعمليـات اسم المستخدم: 

أو يقوم المسـتخدم  مين فيتم اختيار اسم المستخدم المطلوب،المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسما  المستخد

 في المربع بجانب كلمة الكل ليقوم النظام بإصدار الكشف لجميع المستخدمين. (بوضع إشارة )

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي سيصدر التقرير ابتدا  بالعمليات التي تمت فيق.يمن تاريخ:  

 حديد التاريخ الذي سيصدر التقرير انتها  بالعمليات التي تمت فيق.يقوم المستخدم بت إلى تاريخ: 

اختيار الخيـار "نعـم" إذا كـان يرغـب بإظهـار المسـتخدمين بيقوم المستخدم  :إظهار المستخدمين الذين حركاتهم صفر 

 .الذين حركاتهم صفر، ويختار القيمة "ال" إذا كان ال يرغب ذل 

 يـ  يعـرض النظـام كشـفحالض ط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام بلسابقة عد إدخال الحقول ابيقوم المستخدم  

 .(1-15-2كما في الشكل ) مراقبة المخزونبعمليات مستخدمي نظام 
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 .مراقبة المخزونكشف بعمليات مستخدمي نظام  ( يمثل1-15 -2الشكل )
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 كشف باألصناف التي وصلت حد إعادة الطلب 
  

من قائمة بطاقات الصـنف فـي نظـام مراقبـة  كشف باألصناف التي وصلت إلى حد إعادة الطلبعند اختيار  تظهر هذم الشاشة

 .(16-2المخزون كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة كشف باألصناف التي وصلت حد إعادة الطلب. (16-2الشكل ) 

 

 المحـدد الطلب إعادة حد عن المتوفرة كمياتها تساوي أو تقل التي األصناف جميع إعداد تقرير عنهذم الشاشة  يتم من خالل

 ، وتتضمن الشاشة الحقول التالية:المستودع حسب الصنف وبطاقة سجل في

 :محددات التقرير ▪

د حـلتي وصـلت االمتوفرم فيق و لذي يريد إعداد كشف باألصنافاقوم المستخدم بإدخال رقم المستودع ي :رقم المستودع 

" مـن F2، أو يقوم المستخدم بالضـ ط علـى زر "قائياً اسم المستودع بمجرد إدخال رقمقإعادة الطلب حي  يعرض النظام تل

 لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسما  المستودعات فيختار منها المستخدم رقم المستودع الذي يريدم.

شـف كريط المهام حيـ  يعـرض النظـام شيقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالض ط على زر "تكوين التقرير" من  

 .(1-16-2الشكل )حد إعادة الطلب كما في باألصناف التي وصلت 
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 ( يمثل كشف باألصناف التي وصلت حد إعادة الطلب.1-16-2الشكل )
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  األدنىالحد وصلت إلى كشف باألصناف التي 
  

مـن قائمـة بطاقـات الصـنف فـي نظـام مراقبـة  دنـىكشف باألصناف التي وصـلت إلـى الحـد األعند اختيار تظهر هذم الشاشة 

 .(17-2المخزون كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف باألصناف التي وصلت إلى الحد األدنى.17-2الشكل ) 

 

 سـجل فـي المحـدد األدنـى الحد عن المتوفرة كمياتها وصلت التي األصناف جميع إعداد تقرير عنهذم الشاشة يتم من خالل 

 ، وتتضمن الشاشة الحقول التالية:المستودع حسب نفالص وبطاقة

 :محددات التقرير ▪

لتي وصلت إلـى او المتوفرة فيق لذي يريد إعداد كشف باألصنافاقوم المستخدم بإدخال رقم المستودع ي :رقم المستودع 

" مـن F2ضـ ط علـى زر "، أو يقوم المسـتخدم بالحي  يعرض النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد إدخال رقمق الحد األدنى

 لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسما  المستودعات فيختار منها المستخدم رقم المستودع الذي يريدم.

شـف كيقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالض ط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيـ  يعـرض النظـام  

 .(1-17-2الشكل )كما في  د األدنىباألصناف التي وصلت إلى الح
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 ( يمثل كشف باألصناف التي وصلت الحد األدنى.1-17-2الشكل )
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  كشف بالمستندات غير المعتمدة في نظام مراقبة المخزون
  

من قائمة بطاقات الصنف في نظـام  كشف بالمستندات غير المعتمدة في نظام مراقبة المخزونعند اختيار تظهر هذم الشاشة 

 .(18-2راقبة المخزون كما في الشكل )م
 

 
 .المستندات غير المعتمدة في نظام مراقبة المخزون( يمثل شاشة كشف ب18-2الشكل ) 

 

المستندات غيـر المعتمـدة فـي نظـام مراقبـة المخـزون، وتتضـمن الشاشـة  جميع إعداد تقرير عنهذم الشاشة  يتم من خالل

 الحقول التالية:

 :محددات التقرير ▪

 قوم المستخدم باختيار نوع المستند من خالل القائمة المنسدلة.ي :مستندلنوع ا 

 قوم المستخدم بإدخال بداية تاريخ الكشف.ي :من تاريخ 

 قوم المستخدم بإدخال نهاية تاريخ الكشف.ي :إلى تاريخ 

شـف كيعـرض النظـام  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالض ط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيـ  

 .(1-18-2الشكل )بالمستندات غير المعتمدة في نظام مراقبة المخزون كما في 
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 .المستندات غير المعتمدة في نظام مراقبة المخزون( يمثل كشف ب1-18-2الشكل ) 
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  إستطالع عدد األصناف في المستودع
  

ــار تظهــر هــذم الشاشــة  ــة إســتطالع عــدد األصــناف فــي المســتودعنــد اختي ع مــن قائمــة بطاقــات الصــنف فــي نظــام مراقب

 .(19-2المخزون كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إستطالع األصناف في المستودع.19-2الشكل ) 

 

عدد األصناف في المستودع في نظام مراقبة المخزون، وتتضمن الشاشة الحقول  إعداد تقرير عنهذم الشاشة  يتم من خالل

 التالية:

 :محددات التقرير ▪

ستطالع عدد األصناف الموجودة فيق حي  يعرض إلذي يريد اقوم المستخدم بإدخال رقم المستودع ي :رقم المستودع 

" من لوحة المفاتيح حي  يعرض F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد إدخال رقمق

 نها المستخدم رقم المستودع الذي يريدم مع إمكانية إختيار الكل.النظام قائمة بأرقام وأسما  المستودعات فيختار م

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالض ط على زر "بح " حي  يعرض النظام جدول بعدد األصناف في  

 (.19-2المستودع كما في الشكل )
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 المستندات حسب حالتهاكشف ب
كمـا  مراقبـة المخـزونمن قائمة بطاقات الصنف في نظام  حسب حالتهاالمستندات تظهر هذم الشاشة عند اختيار كشف ب

 (.20-2في الشكل )
 

 
 .كشف بالمستندات حسب حالتها( يمثل شاشة 20-2الشكل )

 

يتم في هذم الشاشة اختيار المحددات التي سيتم من خاللها إصدار التقرير وفيما يلـي تبيـان لكـل مـن هـذم الحقـول فـي 

 الشاشة:

 

 رير:محددات التق ▪

 يقوم المستخدم باختيار نوع المستند من القائمة المنسدلة. نوع المستند: 

يظهـر الحقـل عنـد اختيـار نـوع المسـتند )محضـر اسـتالم أو طلـب صـرف(، يقـوم  الجهة )المسـتلمة/ المنصـرف لهـا(: 

ها فـي حـال كـان نـوع المستخدم باختيار الجهة المستلمة في حال كان نوع المستند )محضر استالم( أو الجهة المنصرف ل

حيـ  تظهـر  مع إمكانية اختيار جميع الجهات وذلـ  بالضـ ط بـالمربع الموجـود بجانـب كلمـة "الكـل" (،المستند )طلب صرف

 في المربع. () إشارة

فـي المحـدد السـاب  الخـاص بــ  "لكـلا"ي حـال اختيـار ف ترتيب المستندات حسب الجهة المستلمة/المنصرف لها: 

الجهـة ذا كـان يرغـب فـي ترتيـب المسـتندات حسـب إقـوم المسـتخدم باختيـار فيمـا يلمنصـرف لهـا( الجهة )المسـتلمة/ ا

 .في المربع ()  وذل  بالض ط بالمربع الموجود بجانب الحقل حي  تظهر إشارةم الأ المستلمة/المنصرف لها

يـار نـوع طلـب الصـرف مـن يظهر الحقل عند اختيار نوع المستند )طلب صـرف(، يقـوم المسـتخدم بإخت نوع طلب الصرف: 

 القائمة المنسدلة.

نـق وذلـ  باختيـار حالـة المسـتند مـن عالذي يريـد أن يصـدر تقريـر  الة المستندحيقوم المستخدم بتحديد  :حالة المستند 

حيـ  تظهـر  مع إمكانية اختيار جميع حاالت المستند وذل  بالض ط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكـل" القائمة المنسدلة،

 في المربع. () إشارة
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مـن لوحـة  "F2لموجودة بق المستندات وذل  بالضـ ط علـى زر "ا رقم المستودع يقوم المستخدم بتحديد :رقم المستودع 

مـع إمكانيـة اختيـار  م وأسما  المستودعات فيتم اختيار اسـم المسـتودع المطلـوب،االمفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرق

 ( في المربع.) وذل  بالض ط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حي  تظهر إشارةجميع المستودعات 

لفرع أو المنطقـة اقوم المستخدم بتحديد يي حالة إختيار )الكل( في المحدد الخاص بـ "رقم المستودع"ف :الفرع/المنطقة 

مـع إمكانيـة  لمنطقـة مـن القائمـة المنسـدلةعنـق وذلـ  باختيـار الفـرع أو االذي يريد أن يصدر تقرير  الموجود بها المستودع

فـي  االمربـع، أمـفـي  () حيـ  تظهـر إشـارة لمربع الموجود بجانب كلمة "الكـل"ختيار جميع الفروع وذل  بالض ط على اا

 .غير مفعل حالة إدخال رقم مستودع معين فيصبح هذا المحدد

الحـالي مـن القائمـة المنسـدلة، فيختـار "الكـل" أو ضع المستندات و اختياربيقوم المستخدم  ضع المستندات الحالي:و  

 "المستندات ال ير مل ية" أو "المستندات المل ية".

لمراد اصدار الكشف عن المستندات التي تقع تواريخها ابتـدا  مـن المحـدد مـن اقوم المستخدم بتحديد التاريخ يمن تاريخ:  

 .تاريخ

اصدار الكشف عن المستندات التي تقع تواريخها ضـمن الفتـرم المدخلـق لمراد ايقوم المستخدم بتحديد التاريخ  إلى تاريخ: 

، ويمكن للمستخدم اختيار كل التواريخ وذل  بالض ط بالمربع الموجود بجانـب كلمـة في المحددات "من تاريخ" و "إلى تاريخ"

 ( في المربع."الكل" حي  تظهر إشارة )

ب المسـتندات حسـب تـاريخ يـا كـان يرغـب فـي ترتذإار فيمـا وم المسـتخدم باختيـقـي :الترتيب حسـب تـاريخ المسـتند 

 ( في المربع. وذل  بالض ط بالمربع الموجود بجانب كلمة "نعم" حي  تظهر إشارة )م الأالمستند 

 

يقوم المستخدم بعد اختيار وتعبلة الحقول السابقة بالض ط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهـام وذلـ  إلعـداد كشـف  

 (.1-20-2حي  يظهر الكشف كما في الشكل ) اتالمستندب
 

 
 .المستندات حسب حالتها( يمثل كشف ب1-20-2الشكل )
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 حركات االستالم
 

 تمر حركات االستالم في نظام مراقبة المخزون في الدورة التالية:
 

 

           
)               (

                   
)                      

     (

        
)             (

          
)               (

            
)                (

                   
)                 (
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 حركات االستالم 

 

 مراقبة المخزون. في نظام  حركات االستالممجموعة شاشات  (0-3الشكل ) تمثل هذم القائمة كما في
 

 
 شاشة حركات االستالم. ( يمثل0-3الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذم الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 استالم مؤقت
 

 .(1-3الشكل )كما في في نظام مراقبة المخزون  تالمحركات االسمن قائمة استالم مؤقت تظهر هذم الشاشة عند اختيار 
 

 
 ( يمثل شاشة استالم مؤقت.1-3الشكل )

 

عمليـة اسـتالم األصـناف بشـكل مؤقـت فـي سـاحة االسـتالم المؤقـت وذلـ  إلثبـات ورود  إعـدادهذم الشاشـة  يتم من خالل

مطابقـة للمواصـفات المرسـلة  اأنهـوالتأكـد  حصهااألصناف وإلعفا  المورد من غرامات التأخير ومن ثم تهيلة هذم األصناف لف

 يقوم المستخدم بالض ط على زر "جديد" من شريط المهام حي  تظهر الحقول التالية: مؤقت في التعميد، وإلضافة استالم

 المعلومات الرئيسية: ▪

تالم، مـع إمكانيـة عرض النظام تلقائياً اسم ورقـم سـاحة االسـتالم الـذي سـوف تـتم بهـا عمليـة االسـي :ساحة االستالم 

 التعديل عليها من قبل المستخدم.

كون هذا الرابط فعاالً بعد حفظ االستالم المؤقت حي  بالضـ ط عليـق يسـتطيع المسـتخدم الـدخول إلـى ي محضر الفحص: 

 شاشة محضر الفحص ليتم فحص األصناف التي تم استالم مؤقت لها.

عقـد مناقصـة، تعميـد شـرا  مباشـر، " صناف من القائمة المنسـدلةقوم المستخدم بتحديد نوع استالم األينوع االستالم:  

 أخرت".

قوم المستخدم بإدخال رقم معاملـة الشـرا  أو المنافسـة حسـب نـوع االسـتالم الـذي قـام يمعاملة / منافسة الشراء:  

 باختيارم.

نوع االستالم الـذي قـام  بة حسلمنافساعقد  قمرأو  (أمر الشرا  )التعميد قوم المستخدم بإدخال رقميالتعميد / العقد:  

 باختيارم.

 ذل  حسب نوع االستالم الذي تم اختيارم.و (ةالمنافس ،مر الشرا أ) تاريخ قوم المستخدم بإدخاليالتاريخ:  

 الذي قام بتوريد وتسليم األصناف المطلوبة. قوم المستخدم بإدخال رقم المورديرقم المورد:  

  الستالم المؤقت.االمرفقات على محضر قوم المستخدم بإدخال بعض يالمرفقات:  
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 بإدخال اسم الشخص الذي  قام بتسليم األصناف إلى المستودع. قوم المستخدمياسم الُمَسلِم:  

 .ي المستودعفاسم الشخص الذي استلم األصناف  قوم المستخدم بإدخالياسم المستلم:  

 المؤقت.قوم المستخدم بإدخال مالحظاتق على محضر االستالم يالمالحظات:  

يقـوم المسـتخدم بإدخـال الـرقم الخـاص لمحضـر االسـتالم المؤقـت أو يعـرض تلقائيـاً مـن النظـام حسـب  الرقم الخـاص: 

 اإلعدادات الخاصة بالرقم المطبوع والرقم الخاص في شاشة تسلسل المستندات.

 السنة الحالية لنظام مراقبة المخزون. يعرض النظام تلقائياً  السنة: 

 ليق.علتعديل ا مع إمكانية المؤقت لنظام تلقائياً تاريخ محضر االستالمعرض ايالتاريخ:  

 عرض النظام عدد صفحات محضر االستالم المؤقت.يعدد الصفحات:  

 عرض النظام تاريخ طباعة محضر االستالم المؤقت وذل  عند عملية الطباعة.يتاريخ الطباعة:  

 "جديد".عرض النظام تلقائياً حالة المستند يحالة المستند:  

الموجـود فـوق جـدول الـرقم  ستطيع المستخدم إضافة رقم مطبوع جديد وذل  بالض ط علـى زر "جديـد"يالرقم المطبوع:  

 المطبوع.

 الض ط على هذا الزر يستطيع المستخدم طباعة محضر االستالم المؤقت.بطباعة المستند:  

 

المها بالضـ ط علـى زر "جديـد" مـن شـريط مهـام يقوم المستخدم بتسجيل األصناف التـي تـم اسـت األصناف المستلمة: ▪

 جدول األصناف المستلمة حي  تظهر الحقول التالية:

 قم مسلسل.رم:  

معرف في جدول الكميات في المشتريات وذلـ  باختيـار "نعـم" أو غيـر  فقوم المستخدم بتحديد إذا كان هذا الصنيمعرف:  

 معرف وذل  باختيار "ال".

من لوحة المفاتيح حيـ   "F2إدخال رقم الصنف الذي تم استالمق أو يقوم بالض ط على زر "قوم المستخدم بيرقم الصنف:  

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسما  األصناف الموجودة في المستودعات فيختار منها صنف.

 عرض النظام تلقائياً اسم الصنف ووصفق الذي تم إدخال رقمق في حقل رقم الصنف.ياسم الصنف ووصفه:  

 يعرض النظام وحدة الصنف بمجرد إدخال رقم الصنف. :ةالوحد 

 قوم المستخدم بإدخال الكمية المستلمة من الصنف.يالكمية:  

 قوم المستخدم بإدخال مالحظاتق على استالم األصناف.يمالحظات:  

قـوم المسـتخدم بالضـ ط علـى هـذا الحقـل حيـ  تظهـر شاشـة يالرقم المتسلسل للصنف فـي التعميـد أو العقـد:  

 .(1-1-3الشكل )لومات المشتريات كما في مع
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  ( يمثل شاشة معلومات المشتريات.1-1-3الشكل )

 

مكن للمستخدم بالض ط على هذا الرابط الـدخول إلـى شاشـة سـجل وبطاقـة الصـنف لتعريـف أصـناف ي تعريف األصناف: 

 .(2-1-3الشكل )جديدة كما في 
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 ( يمثل شاشة سجل وبطاقة الصنف.2-1-3الشكل )
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 محضر فحص
 

 .(2-3محضر فحص من قائمة حركات االستالم في نظام مراقبة المخزون كما في الشكل ) اختيارتظهر هذم الشاشة عند 
 

 
 يمثل الجز  العلوي من شاشة محضر فحص. (2-3الشكل )

 

ابقتهــا إعــداد محضـر فحـص لألصــناف المسـتلمة مـن المــوردين بشـكل مؤقـت والتأكــد مـن مطهـذم الشاشـة  يـتم مـن خــالل

وإلضافة محضر فحص جديـد يقـوم المسـتخدم بالضـ ط  للمواصفات المذكورة في التعميد المرسل من اإلدارة إلى الموردين،

 :على زر "جديد" من شريط المهام حي  تظهر الحقول التالية

 المعلومات الرئيسية: ▪

  عرض النظام السنة التي تمت فيها عملية االستالم.ي :السنة 

كون هذا الرابط فعاالً بعد حفظ محضـر الفحـص حيـ  بالضـ ط عليـق يسـتطيع المسـتخدم الـدخول إلـى ي :مذكرة االستالم 

 شاشة مذكرة االستالم ليتم إعداد مذكرة استالم لألصناف التي تم إعداد محضر فحص لها.

اإلعدادات الخاصـة أو يعرض تلقائياً من النظام حسب  قوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لمحضر الفحصي الرقم الخاص: 

 .بالرقم المطبوع والرقم الخاص في شاشة تسلسل المستندات

 عرض النظام تاريخ استالم األصناف.ي تاريخ االستالم: 

 عرض النظام اسم ساحة استالم األصناف من المورد.ي ساحة االستالم: 

 عرض النظام معلومات عن معاملة الشرا  أو المنافسة.يمعاملة / منافسة الشراء:  

 .لمنافسةاعقد  رقم أو عن (أمر الشرا  )التعميد رقم عرض النظام معلومات عنيالتعميد / العقد:  

 عرض النظام رقم أمر الشرا  أو رقم المنافسة.يالرقم:  

 .لمنافسةاعرض النظام تاريخ أمر الشرا  أو تاريخ يالتاريخ:  

 ألصناف المطلوبة.عرض النظام اسم المورد الذي قام بتوريد وتسليم ايرقم المورد:  

  قوم المستخدم بإدخال بعض المرفقات على محضر الفحص.يالمرفقات:  
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 عرض النظام تلقائياً اسم الشخص الذي استلم األصناف من المورد.ياسم المستلم:  

 قوم المستخدم بإدخال اسم الشخص المندوب عن المورد.يمندوب المورد:  

 على محضر الفحص. قوم المستخدم بإدخال مالحظاتقيالمالحظات:  

أو يعرض تلقائياً من النظام حسب اإلعدادات الخاصـة  قوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لمحضر الفحصي الرقم الخاص: 

 .بالرقم المطبوع والرقم الخاص في شاشة تسلسل المستندات

 السنة الحالية لنظام مراقبة المخزون. يعرض النظام تلقائياً  السنة: 

 ليق.علتعديل ا ع إمكانيةملفحص انظام تلقائياً تاريخ محضر عرض اليالتاريخ:  

 عرض النظام عدد صفحات محضر الفحص.يعدد الصفحات:  

 عرض النظام تاريخ طباعة محضر الفحص وذل  عند عملية الطباعة.يتاريخ الطباعة:  

 عرض النظام حالة المستند "جديد" تلقائياً.يحالة المستند:  

في شريط مهام جدول الـرقم  لمستخدم إضافة رقم مطبوع جديد وذل  بالض ط على زر "جديد"ستطيع ايالرقم المطبوع:  

 المطبوع.
 

 
 يمثل الجز  األسفل من شاشة محضر فحص. (1-2-3الشكل )

 

 طباعة مستند محضر الفحص. ميستطيع المستخد الض ط على هذا الزرب طباعة المستند: 

 يستطيع المستخدم اعتماد محضر الفحص الذي قام بإضافتق.الض ط على هذا الزر باعتماد محضر الفحص:  

 

يقوم المسـتخدم بالضـ ط علـى صـورة اليـد الموجـودة فـي بدايـة السـطر وذلـ  الختيـار صـنف مـن  األصناف المفحوصة: ▪

األصناف التي يريد فحصها ومن ثم يقوم المستخدم بالض ط على زر "تعديل" في شـريط مهـام جـدول األصـناف المفحوصـة 

 تظهر الحقول التالية:حي  

 رقم مسلسل. م: 

 عرض النظام رقم الصنف الذي تم استالمق.ي رقم الصنف: 
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 عرض النظام اسم الصنف الذي تم استالمق.ي اسم الصنف: 

 عرض النظام الوحدة المستلمة من هذا الصنف.ي الوحدة: 

 عرض النظام الكمية المطلوبة من هذا الصنف.ي الكمية المطلوبة: 

 عرض النظام الكمية الموردة من هذا الصنف من قبل المورد.ي ة:دالكمية المور 

 لكمية المقبولة من الكمية الموردة من الصنف الذي قام المورد بتوريدم.اقوم المستخدم بتحديد ي الكمية المقبولة: 

 يقوم المستخدم في حالة رفض الصنف بتحديد الكمية المرفوضة من هذا الصنف. الكمية المرفوضة: 

 يقوم المستخدم بتحديد أسباب رفض الصنف الذي تم توريدم. الرفض: أسباب 

 يقوم المستخدم بإدخال مالحظاتق على فحص هذا الصنف. المالحظات: 

مهـام جـدول زر "جديـد" مـن شـريط  إلضافة أعضا  للجنة الفحـص يقـوم المسـتخدم بالضـ ط علـى أعضاء لجنة الفحص: ▪

 ة:أعضا  لجنة الفحص حي  تظهر الحقول التالي

 قم مسلسل.ر م: 

  يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف الذي يريد إضافتق إلى لجنة الفحص. رقم الموظف: 

 عرض النظام تلقائياً اسم الموظف الذي تم إدخال رقمق في حقل رقم الموظف.ي االسم: 

المنسـدلة "رئـيس،  قوم المستخدم بتحديد منصب الموظف في لجنة الفحص وذل  باختيار منصبق مـن القائمـةي المنصب: 

 عضو، سكرتير اللجنة".

لطباعة محضر الفحص يقوم المستخدم بالضـ ط علـى زر "طباعـة" مـن شـريط المهـام الموجـود  طباعة محضر الفحص: ▪

 .(2-2-3الشكل )في أعلى الصفحة حي  يعرض النظام شاشة محضر الفحص كما في 
 

 
 ( يمثل شاشة طباعة محضر الفحص.2-2-3الشكل )
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 ستالممذكرة ا 
 

 .(3-3مذكرة استالم من قائمة حركات االستالم في نظام مراقبة المخزون كما في الشكل )تظهر هذم الشاشة عند اختيار 
 

 
 يمثل الجز  العلوي من شاشة مذكرة استالم. (3-3الشكل )

 

ا بشـكل مؤقـت وتمـت المطابقـة للمواصـفات التـي تـم اسـتالمهإعداد مذكرة االسـتالم لألصـناف هذم الشاشة  يتم من خالل

المطابقـة للمواصـفات المـوردة في موقع االستالم حي  يتم اسـتالم نهـائي لألصـناف  عملية فحصها من قبل لجنة الفحص

وإلضافة مذكرة استالم يقوم المسـتخدم بالضـ ط علـى زر "جديـد"  ،من قبل الموردين الستكمال عملية صرف مستحقاتهم

 :اليةحي  تظهر الحقول الت من شريط المهام

 المعلومات الرئيسية: ▪

 إدخال رقم المستودع الذي سوف تتم فيق عملية االستالم.ب قوم المستخدمي :رقم المستودع 

محضـر فحـص، منافسـات، شـرا  " قوم المستخدم بتحديـد نـوع اسـتالم األصـناف مـن القائمـة المنسـدلةينوع االستالم:  

 مباشر...".

 .برعاتت وأهبات  وأمنح  وأال اختيار نوع االستالم هدايا حفي هذا الحقل  ريظه الجهة المتبرعة/ المورد: 

قوم المستخدم بإدخال رقم "محضر الفحص أو االستالم المؤقت أو بوليصة الشحن أو أمر الشرا  أو رقـم المنافسـة يالرقم:  

 .إختيارم حسب نوع االستالم الذي تم أو الفاتورة"

سـب ح االستالم المؤقت أو بوليصة الشحن أو أمر الشرا  أو رقم المنافسـة" محضر الفحص أو"عرض النظام تاريخ يالتاريخ:  

 .إختيارم نوع االستالم الذي تم

 عرض النظام اسم ورقم ساحة االستالم الذي تمت فيها عملية االستالم لألصناف.يساحة االستالم:  

  .الستالما ذكرةمقوم المستخدم بإدخال بعض المرفقات على يالمرفقات:  

 الستالم.ا قوم المستخدم بإدخال مالحظاتق على مذكرةيظات: حالمال 

 عرض النظام اسم الشخص الذي قام بتسليم األصناف إلى المستودع مع إمكانية التعديل عليق.ياسم الُمَسلِم:  
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 .ي المستودعفاسم الشخص الذي استلم األصناف  عرض النظامياسم المستلم:  

الـرقم الخـاص لمـذكرة االسـتالم أو يعـرض تلقائيـاً مـن النظـام حسـب اإلعـدادات يقوم المستخدم بإدخـال  الرقم الخاص: 

 الخاصة بالرقم المطبوع والرقم الخاص في شاشة تسلسل المستندات.

 السنة الحالية لنظام مراقبة المخزون. يعرض النظام تلقائياً  السنة: 

 ليق.علتعديل ا االستالم مع إمكانية ذكرةمعرض النظام تلقائياً تاريخ يالتاريخ:  

 عرض النظام عدد صفحات مذكرة االستالم.يعدد الصفحات:  

 عرض النظام تاريخ طباعة مذكرة االستالم وذل  عند عملية الطباعة.يتاريخ الطباعة:  

 عرض النظام تلقائياً حالة المستند "جديد".يحالة المستند:  

في شريط مهام جدول الـرقم  الض ط على زر "جديد"ستطيع المستخدم إضافة رقم مطبوع جديد وذل  بيالرقم المطبوع:  

 المطبوع.

 الض ط على هذا الزر يستطيع المستخدم طباعة مذكرة االستالم.ب طباعة المستند: 

بالض ط على هذا الزر يستطيع المستخدم اعتماد مذكرة اإلستالم حي  تصبح مذكرة االسـتالم  اعتماد مراقبة المخزون: 

 معتمدة من مراقبة المخزون.

 رقـامأباعـة ط"ر زيقوم المستخدم بطباعة رقم الباركود للصـنف مـن خـالل الضـ ط علـى  طباعة أرقام الباركود لألصناف: 

كانــت الكميــة  فــإذاالبــاركود للصــنف علـى حســب كميتــق  ألرقــاميــتم مــن خاللـق طباعــة ملصــ  حيــ   "لألصــنافالبـاركود 

الملصقات علـى  إلصاقكود لهذا الصنف ليتم فيما بعد ارم البملصقات لرق 10فيتم طباعة  أصناف 10المستلمة لصنف معين 

 .الضوئي القارئفي الحركات التالية باستخدام  األصنافالتعامل مع  باإلمكانالمستلمة ليصبح  األصنافجميع 
 

 
 يمثل الجز  السفلي من شاشة مذكرة استالم. (1-3-3الشكل )

 

 م استالمها من المورد كما في جدول األصناف المستلمة.يعرض النظام األصناف التي ت األصناف المستلمة: ▪

 نسبة الخصم اإلجمالي على سعر الصنف. لقوم المستخدم بإدخاي الخصم اإلجمالي نسبته: 

 يعرض النظام قيمة الخصم اإلجمالي وبإمكان المستخدم إدخال قيمة الخصم وبالتالي يعرض النظام نسبتق. وقيمته: 
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"توزيع الخصم"عند ادخال نسبة أو قيمة الخصـم اإلجمـالي، وعنـد الضـ ط عليـق يقـوم النظـام  تم تفعيل زري توزيع الخصم: 

 بتوزيع الخصم على القيم اإلجمالية لجميع األصناف في جدول األصناف المستلمة.

 عرض النظام مجموع قيم الضريبة المضافة لالصناف المستلمة .ي المضافة القيمة ريبةضإجمالي  

 يعرض النظام مجموع القيم اإلجمالية لألصناف المستلمة. القيمة اإلجمالية: 

 

لطباعة مذكرة االستالم يقوم المستخدم بالض ط على زر "طباعة" مـن شـريط المهـام الموجـود  طباعة مذكرة االستالم: ▪

 في أعلى الصفحة.
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 محضر استالم
 

 .(4-3م مراقبة المخزون كما في الشكل )محضر استالم من قائمة حركات االستالم في نظاتظهر هذم الشاشة عند اختيار 
 

 
 يمثل الجز  العلوي من شاشة محضر استالم. (4-3الشكل )

 

المطابقة للمواصفات التي تم استالمها بشكل مؤقت وتمـت عمليـة إعداد محضر استالم لألصناف هذم الشاشة  يتم من خالل

الم يقـوم المسـتخدم بالضـ ط علـى زر "جديـد" مـن وإلضافة محضر اسـت ،في موقع االستالم فحصها من قبل لجنة الفحص

 :حي  تظهر الحقول التالية شريط المهام

 المعلومات الرئيسية: ▪

 إدخال رقم المستودع الذي سوف تتم فيق عملية االستالم.ب قوم المستخدمي :المستودع 

ي تـم إدخـال رقمـق فـي حقـل عرض النظام الوحـدة اإلداريـة التـي يتبـع لهـا المسـتودع الـذي الوحدة اإلدارية المستلمة: 

" من لوحة المفاتيح حي  يعـرض F2المستودع، ويمكن للمستخدم تعديل الوحدة اإلدارية المستلمة وذل  بالض ط على زر "

 التي يريدها. ةالنظام قائمة بأرقام وأسما  الوحدات اإلدارية فيختار منها المستخدم الوحدة اإلداري

 د نوع استالم األصناف من القائمة المنسدلة.قوم المستخدم بتحديينوع االستالم:  

سـب ح عرض النظام رقم "محضر الفحص أو االستالم المؤقت أو بوليصة الشـحن أو أمـر الشـرا  أو رقـم المنافسـة"يالرقم:  

 .اختيارم نوع االستالم الذي تم

سـب ح ر الشرا  أو رقم المنافسـة"محضر الفحص أو االستالم المؤقت أو بوليصة الشحن أو أم"عرض النظام تاريخ يالتاريخ:  

 .اختيارم نوع االستالم الذي تم

ال اختيـار نـوع االسـتالم حـهـر هـذا الحقـل فـي ظيقوم المستخدم بإدخال اسم الجهة المتبرعة حيـ  يالجهة المتبرعة:  

 .تتبرعا أوهبات  أومنح  أوهدايا 



 ي )حاسب(الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآلل
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 نظام مراقبة المخزون :دليل المستخدم

 

 

92 Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved. 

من لوحة المفاتيح حي  يعـرض  "F2على زر " قوم المستخدم بإدخال رقم محضر الفحص أو يقوم بالض طيمحضر الفحص:  

النظام قائمة بأرقام محاضر الفحص فيختار المستخدم منها رقم محضـر الفحـص، ويظهـر هـذا الحقـل فـي حـال اختيـار نـوع 

 االستالم محضر فحص. 

شـرا  مباشـر أو  قم محضر االستالم المؤقت تلقائياً وذل  في حال اختيار نـوع االسـتالمرعرض النظام ياالستالم الم ق :  

 .مناقصات

 قوم المستخدم بإدخال رقم بوليصة شحن األصناف.يبوليصة الشحن:  

 لمنافسة.ا قم عقدرأو  (أمر الشرا  )التعميد قوم المستخدم بإدخال رقميالتعميد / العقد:  

االسـتالم الـذي تـم  ذل  حسب نوعو (لمنافسةا ،أمر الشرا  االستالم، ر)محضر الفحص، محض عرض النظام تاريخيالتاريخ:  

 اختيارم.

 الذي قام بتوريد وتسليم األصناف المطلوبة. عرض النظام رقم واسم المورديالمورد:   

 يعرض النظام اسم ورقم ساحة االستالم تلقائياً. ساحة االستالم: 

  .الستالماقوم المستخدم بإدخال بعض المرفقات على محضر يالمرفقات:  

 بإدخال اسم الشخص قام بتسليم األصناف إلى المستودع. مقوم المستخدي اسم الُمَسلِم: 

 .قوم النظام بإظهار اسم المستخدم تلقائياً ياسم المستخدم:  

 .قوم النظام بإظهار اسم المستلم تلقائياً ياسم المستلم:  

عـدادات يقوم المستخدم بإدخـال الـرقم الخـاص لمحضـر االسـتالم أو يعـرض تلقائيـاً مـن النظـام حسـب اإل الرقم الخاص: 

 الخاصة بالرقم المطبوع والرقم الخاص في شاشة تسلسل المستندات.

 السنة الحالية لنظام مراقبة المخزون. يعرض النظام تلقائياً  السنة: 

 ليق.علتعديل ا عرض النظام تلقائياً تاريخ محضر االستالم مع إمكانيةيالتاريخ:  

 عرض النظام عدد صفحات محضر االستالم.يعدد الصفحات:  

 عرض النظام تاريخ طباعة محضر االستالم وذل  عند عملية الطباعة.يتاريخ الطباعة:  

 عرض النظام تلقائياً حالة المستند "جديد".يحالة المستند:  

في شريط مهام جدول الـرقم  ستطيع المستخدم إضافة رقم مطبوع جديد وذل  بالض ط على زر "جديد"يالرقم المطبوع:  

 المطبوع.
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 يمثل الجز  السفلي من شاشة محضر استالم. (1-4-3الشكل )

 

الضـ ط علـى هـذا الـزر يسـتطيع المسـتخدم طباعـة أرقـام بـاركود األصـناف التـي تـم ب طباعة أرقام الباركود لألصـناف: 

 استالمها عن طرق محضر االستالم.

 الض ط على هذا الزر يستطيع المستخدم طباعة مستند محضر االستالم.بطباعة المستند:  

الض ط على هذا الزر يستطيع المستخدم اعتماد محضر اإلستالم حي  يصـبح محضـر االسـتالم ب اعتماد مراقبة المخزون 

 معتمد من مراقبة المخزون.

 ختار المستخدم هذا الخيار إذا رغب بعدم اعتماد المستند.يعدم اعتماد:  

 دخال سبب عدم اإلعتماد.ختار المستخدم خيار عدم اإلعتماد يقوم بإاذا إسبب عدم اإلعتماد:  

يقوم المستخدم بتسجيل األصناف التـي تـم اسـتالمها بالضـ ط علـى زر "جديـد" مـن شـريط مهـام  األصناف المستلمة: ▪

 جدول األصناف المستلمة حي  تظهر الحقول التالية:

 قم مسلسل.رم:  

تريات وذل  باختيار "نعـم" أو غيـر معرف في جدول الكميات في المش فقوم المستخدم بتحديد إذا كان هذا الصنيمعرف؟:  

 معرف وذل  باختيار "ال".

 قوم المستخدم بإدخال رقم الصنف الذي تم استالمق.يرقم الصنف:  

 عرض النظام تلقائياً اسم الصنف الذي تم إدخال رقمق في حقل رقم الصنف.ياسم الصنف:  

 ق في حقل رقم الصنف.يعرض النظام تلقائياً الوحدة من الصنف الذي تم إدخال رقم الوحدة: 

 قوم المستخدم بإدخال الكمية المستلمة من الصنف.يالكمية:  

 يقوم المستخدم بإدخال سعر الوحدة من الصنف الذي تم استالمق. سعر الوحدة: 

 يعرض النظام تلقائياً مجموع أسعار وحدات الصنف المستلم بمجرد إدخال الكمية وسعر الوحدة. مجموع القيمة: 

 قوم النظام تلقائيا بعرض القيمة نعم كقيمة افتراضية مع امكانية التعديل عليها .يللضريبة المضافة:  البند يخضع   
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ي حـال كـان الصـنف ال فـقوم النظام تلقائيا بعرض قيمة الضـريبة المضـافة بنـا اً علـى مـايلي يقيمة الضريبة المضافة:    

يقـوم النظـام تلقائيـا بإحتسـاب قيمـة حال كان يخضع للضـريبة في وصفر المضافة تساوي الضريبة قيمة يخضع للضريبة تكون 

 .الضريبة المضافة 

 قوم المستخدم بإدخال مالحظاتق على استالم األصناف.يمالحظات:  

 قوم المستخدم باختيار حالة الصنف المستلم من القائمة المنسدلة.يحالة الصنف:  

 .لمستلمالصنف قوم المستخدم بتحديد تاريخ صالحية ايتاريخ الصالحية:  

  .قوم المستخدم بإدخال الرقم التسلسلي للصنفيالرقم التسلسلي:  

يـتم  "ألصـنافلالباركود  رقامأباعة ط"ر زيقوم المستخدم بطباعة رقم الباركود للصنف من خالل الض ط على  رقم الباركود: 

 أصـناف 10المسـتلمة لصـنف معـين  كانـت الكميـة فـإذاالباركود للصنف على حسب كميتق  ألرقاممن خاللق طباعة ملص  

المسـتلمة ليصـبح  األصـنافالملصقات على جميـع  إلصاقكود لهذا الصنف ليتم فيما بعد ارملصقات لرقم الب 10فيتم طباعة 

 .الضوئي القارئفي الحركات التالية باستخدام  األصنافالتعامل مع  باإلمكان

ى هذا الحقل حي  تظهر شاشـة معلومـات المشـتريات يقوم المستخدم بالض ط عل مسلسل الصنف في المشتريات: 

 .(1-1-4-3الشكل )كما في 
 

 
 ( يمثل شاشة معلومات المشتريات.1-1-4-3الشكل )

 

 نسبة الخصم اإلجمالي على سعر الصنف. لقوم المستخدم بإدخاي :نسبة الخصم 

الخصـم وبالتـالي يعـرض النظـام  يعرض النظـام قيمـة الخصـم اإلجمـالي وبإمكـان المسـتخدم إدخـال قيمـة قيمة الخصم: 

 نسبتق.

تم تفعيل زر "توزيع الخصم"عند ادخال نسبة أو قيمة الخصـم اإلجمـالي، وعنـد الضـ ط عليـق يقـوم النظـام ي توزيع الخصم: 

 بتوزيع الخصم على القيم اإلجمالية لجميع األصناف في جدول األصناف المستلمة.

 قيم الضريبة المضافة لالصناف المستلمة .عرض النظام مجموع ي المضافة  ريبةضال إجمالي 

 يعرض النظام مجموع القيم اإلجمالية لألصناف المستلمة. القيمة اإلجمالية: 
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 كشف بحركات االستالم حسب الصنف
 

من قائمة حركات االستالم فـي نظـام مراقبـة المخـزون  بحركات االستالم حسب الصنفتظهر هذم الشاشة عند اختيار كشف 

 .(5-3كل )كما في الش
 

 
 يمثل شاشة كشف بحركات االستالم حسب الصنف. (5-3الشكل )

 

وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول بالمسـتودعات،  بحركات االستالم حسب الصنفعداد كشف يتم من خالل هذم الشاشة إ

 في هذم الشاشة:

 :محددات التقرير ▪

حركـات االسـتالم حسـب الصـنف الـذي تـم بكشـف  عدادإقوم المستخدم بإدخال رقم المستودع الذي يريد ي المستودع:  

" مـن F2" أو يقوم المستخدم بالضـ ط علـى زر ،رقمق إدخالحي  يعرض النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد  استالمق فيق

 لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسما  المستودعات فيختار منها المستخدم المستودع الذي يريدم.

يقوم المستخدم بإدخال رقم المجموعـة حيـ  يعـرض النظـام تلقائيـاً اسـم المجموعـة بمجـرد إدخـال  عة األصناف:ومجم 

" من لوحة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـما  مجموعـات F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "رقمها

ويمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع المجموعـات وذلـ  بوضـع األصناف فيختار منها المستخدم رقم المجموعة التـي يريـدها، 

 ( في المربع الموجود بجانب كلمة الكل.إشارة )

 يبدأ منق الكشف. نأقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد ين رقم صنف: م  

يـار جميـع ينتهـي بـق الكشـف، ويمكـن للمسـتخدم اخت نأقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد يرقم صنف:  إلى 

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. () إشارةوذل  بوضع  األصناف أرقام

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منق الكشف.يمن تاريخ:  

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عندم الكشف.يإلى تاريخ:  
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 وأ "سـتديمم" نـوع الصـنف اختياربذل  ولمستديمة ا ألصنافاكان يريد عرض  اذإقوم المستخدم بتحديد فيما ي :نوع الصنف 

، وبإمكان المستخدم اختيـار كـل األصـناف وذلـ  بالضـ ط بالـدائرة "مستهل " وذل  باختيار يريد األصناف المستهلكةكان  إذا

 الموجودة بجانب كلمة "الكل".

االصـناف بيريـد إعـداد كشـف  لتـيا لوحدة اإلداريـة المسـتلمةا رقم إدخالبقوم المستخدم ي :الوحدة اإلدارية المستلمة 

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام F2وذل  بالض ط علـى زر "على حسب الوحدة اإلدارية المستلمة 

لمسـتلمة وذلـ  مـع إمكانيـة اختيـار جميـع الوحـدات اإلداريـة ا، ةالمطلوبـ الوحـدةرقم  اختيارفيتم  الوحدات اإلداريةوأسما  

 ( في المربع.بالض ط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حي  تظهر إشارة )

ذلـ  بالضـ ط علـى زر واالصناف حسـب الصـنف بيريد إعداد كشف  لذيا لمستلمارقم  إدخالبقوم المستخدم يالمستلم:  

"F2  مـع المطلـوب،  المسـتلمرقـم  اختيـار فيـتم المسـتلمين" من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمـة بأرقـام وأسـما

 ( في المربع.إمكانية اختيار جميع المستلمين وذل  بالض ط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حي  تظهر إشارة )

 إدخال رقم التعميد عندما يكون نوع االستالم شرا  مباشر أو منافسات. بقوم المستخدم يرقم التعميد:  

 إدخال تاريخ التعميد عندما يكون نوع االستالم شرا  مباشر أو منافسات.بتخدم قوم المسيتاريخ التعميد:  

الحقول السابقة بالض ط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيـ  يعـرض النظـام كشـف  دخالإيقوم المستخدم بعد  

 .(1-5-3الشكل ) كما في بحركات االستالم حسب الصنف
 

 
 ت االستالم حسب الصنف.يمثل كشف بحركا (1-5-3الشكل )



 ي )حاسب(الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآلل
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 نظام مراقبة المخزون :دليل المستخدم

 

 

98 Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved. 

 كشف بحركات االستالم
 

بحركات االستالم من قائمة حركات االستالم في نظام مراقبة المخزون كما في الشـكل تظهر هذم الشاشة عند اختيار كشف 

(3-6). 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بحركات االستالم.6-3الشكل )

 

وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي هـذم لمسـتودعات، بابحركـات االسـتالم كشـف  إعـدادهـذم الشاشـة  يتم من خالل

 الشاشة:

 :محددات التقرير ▪

يقوم المستخدم بإدخال رمز فرع المسـتودع الـذي يريـد إعـداد كشـف بحركـات االسـتالم فيـق حيـ  يعـرض النظـام  الفرع: 

لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض " من F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "تلقائياً اسم فرع المستودع بمجرد إدخال رقمق

 النظام قائمة بأرقام وأسما  الفروع فيختار منها المستخدم رقم الفرع الذي يريدم.

قوم المستخدم بإدخال رقم المستودع الذي يريـد إعـداد كشـف بحركـات االسـتالم لألصـناف المتواجـدة فيـق ي :المستودع 

" من لوحة المفاتيح F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "حي  يعرض النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد إدخال رقمق

ويمكــن  حيــ  يعــرض النظــام قائمــة بأرقــام وأســما  المســتودعات فيختــار منهــا المســتخدم رقــم المســتودع الــذي يريــدم

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. (للمستخدم اختيار جميع المستودعات وذل  بوضع إشارة )

 وم المستخدم بتحديد نوع االستالم من القائمة المنسدلة "الكل، محضر استالم، مذكرة استالم".قينوع االستالم:  

 يبدأ منق الكشف. نأالذي يريد  لخاصاقم رلاقوم المستخدم بتحديد ي :لخاصان رقم م  

اختيار جميـع ينتهي بق الكشف، ويمكن للمستخدم  نأالذي يريد  لخاصاقم رلاقوم المستخدم بتحديد ي :لخاصارقم  إلى 

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. () إشارةوذل  بوضع  األرقام الخاصة

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منق الكشف.يمن تاريخ:  
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 لتـواريخايمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع و ،قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عندم الكشفيإلى تاريخ:  

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. () إشارةوذل  بوضع 

يقوم المسـتخدم بتحديـد رقـم المـورد والـذي يريـد المسـتخدم إعـداد كشـف بحركـات اسـتالم األصـناف التـي تـم  :المورد 

انـب فـي المربـع الموجـود بج () إشـارةوذلـ  بوضـع  المـوردينويمكن للمستخدم اختيار جميع  استالمها من هذا المورد،

 كلمة الكل.

 الذي يريد أن يبدأ منق الكشف. اريخ إدخال المستندتقوم المستخدم بتحديد ي :تاريخ إدخال المستند من 

يمكـن و ،الـذي يريـد أن ينتهـي عنـدم الكشـف اريخ إدخال المستندتقوم المستخدم بتحديد ي :تاريخ إدخال المستند إلى 

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. () ةإشاروذل  بوضع  التواريخللمستخدم اختيار جميع 

الحقول السابقة بالض ط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيـ  يعـرض النظـام كشـف  دخالإيقوم المستخدم بعد  

 .(1-6-3الشكل ) كما في االستالمبحركات 
 

 
 ( يمثل كشف بحركات االستالم.1-6-3الشكل )
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 حركات الصرف
  

 .مراقبة المخزونفي نظام  حركات الصرفمجموعة شاشات  (0-4الشكل )ة كما في تمثل هذم القائم
 

 
 ( يمثل شاشة حركات الصرف.0-4الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذم الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 طلب صرف مواد
 

 .(1-4ائمة حركات الصرف في نظام مراقبة المخزون كما في الشكل )طلب صرف مواد من قتظهر هذم الشاشة عند اختيار 
 

 
 يمثل الجز  العلوي من شاشة طلب صرف مواد. (1-4الشكل )

 

وإلضافة طلـب صـرف جديـد يقـوم  إعداد طلب صرف مواد من المستودع لجهات طالبة لهذم المواد،هذم الشاشة  يتم من خالل

 :يط المهام حي  تظهر الحقول التاليةالمستخدم بالض ط على زر "جديد" من شر

 المعلومات الرئيسية: ▪

 قوم المستخدم باختيار الفرع الطالب لهذم المواد من القائمة المنسدلة.ي :الفرع 

 قوم المستخدم باختيار نوع طلب الصرف من القائمة المنسدلة.ي نوع طلب الصرف: 

مـن لوحـة  "F2ة الطالبة لهذم المواد أو يقـوم بالضـ ط علـى زر "قوم المستخدم بإدخال رقم الوحدة اإلداريي :الجهة الطالبة 

 المفاتيح حي  يعرض النظام شاشة بأرقام الوحدات اإلدارية فيختار منها وحدة.

قوم المستخدم بإدخال رقم الموظـف الـذي يعمـل فـي الوحـدة اإلداريـة الطالبـة أو يقـوم بالضـ ط علـى زر ي رقم الموظف: 

"F2يعرض النظام شاشة بأرقام الموظفين التابعين للوحدة اإلدارية فيختار منها موظف." من لوحة المفاتيح حي   

 قوم المستخدم بإدخال السبب أو ال رض من طلب صرف المواد.يالسبب أو الغرض:  

 قوم المستخدم بتحديد صفة طلب الصرف من القائمة المنسدلة "عادي، عاجل، عاجل جداً".يصفة الطلب:  

 قوم المستخدم بإدخال تاريخ التسليم المطلوب للمواد التي تم طلبها.يطلوب: متاريخ التسليم ال 

يعرض النظام اسم ورقم المستودع وذل  حسـب نـوع الطلـب الـذي يحـددم المسـتخدم مـع إمكانيـة التعـديل  المستودع: 

 عليق.

 قوم المستخدم بإدخال مالحظاتق على طلب الصرف الذي سيقوم بإضافتق.يالمالحظات:  

و يعـرض تلقائيـاً مـن النظـام حسـب اإلعـدادات أ يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لطلب صـرف المـواد الخاص: الرقم 

 الخاصة بالرقم المطبوع والرقم الخاص في شاشة تسلسل المستندات.
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 يعرض النظام السنة الحالية لنظام مراقبة المخزون. السنة: 

 ليق.علتعديل ا مع إمكانية رفلب الصطعرض النظام تلقائياً تاريخ يالتاريخ:  

 عرض النظام عدد صفحات طلب الصرف.يعدد الصفحات:  

 عرض النظام تاريخ طباعة طلب الصرف وذل  عند عملية الطباعة.يتاريخ الطباعة:  

 عرض النظام تلقائياً حالة المستند "جديد" مع إمكانية التعديل عليق.يحالة المستند:  

في شريط مهام جدول الـرقم  م إضافة رقم مطبوع جديد وذل  بالض ط على زر "جديد"ستطيع المستخديالرقم المطبوع:  

 المطبوع.

 الض ط على هذا الزر يستطيع المستخدم طباعة طلب صرف المواد.بطباعة المستند:  
 

 
 يمثل الجز  السفلي من شاشة طلب صرف مواد. (1-1-4الشكل )

 

فها يقوم المستخدم بالضـ ط علـى زر "جديـد" مـن شـريط مهـام جـدول إلضافة األصناف المطلوب صر األصناف المطلوبة: ▪

 األصناف المطلوبة حي  تظهر الحقول التالية:

 قم مسلسل.رم:  

مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  تظهـر  "F2أو يقوم بالض ط على زر " بلمطلواقوم المستخدم بإدخال رقم الصنف يرقم الصنف:  

 ر الصنف من القائمة.قائمة بأرقام وأسما  األصناف فيقوم باختيا

 عرض النظام اسم ووصف الصنف المطلوب والذي تم إدخال رقمق في حقل رقم الصنف. ياسم الصنف:  

 عرض النظام الوحدة للصنف المطلوب والذي تم إدخال رقمق في حقل رقم الصنف.يالوحدة:  

 المطلوب. لمستخدم بإدخال الكمية المطلوبة من الصنفاقوم يالكمية المطلوبة/ المعتمدة:  

وذلـ  عنـد  عرض النظام قيمة حقـل الكميـة المصـروفة حيـ  تسـاوي قيمـة حقـل الكميـة المعتمـدةيالكمية المصروفة:  

 اعتماد طلب الصرف.

 عرض النظام نخر سعر استالم للوحدة من الصنف المطلوب.يسعر الوحدة:  

 عرض النظام القيمة الكلية للصنف.يالقيمة الكلية:  
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 تخدم بإدخال مالحظاتق على الصنف المطلوب.قوم المسيمالحظات:  

الصنف مستديم وكان الرصـيد فـي المسـتودع كميـة واحـدة يظهـر الـرقم التسلسـلي لهـا وال  انك ذاإالرقم التسلسلي:  

تكـون مـن  أنويجـب  ةالتسلسـلي جـدول األرقـامفي  التسلسلية التي تم صرفها األرقام إدخاليمكن تعديلق وغير ذل  يتم 

 .الموجودة حاليا للصنف في المستودع التسلسلية نافصاألضمن 

ال و تاريخ الصـالحية لهـا احد يظهروالرصيد في المستودع لق تاريخ صالحية  ستهل  وكانمان الصنف كا ذإ تاريخ الصالحية: 

 .المستودعيمكن تعديلق وغير ذل  يتم االختيار من ضمن تواريخ نهاية الصالحية الموجودة للصنف في 

 يستخدم هذا الزر العتماد طلب صرف المواد من مراقبة المخزون. بة المخزون:قاعتماد مرا 
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 صرف احتياجاتبطلب الترخيص 
 

طلب الترخيص بصرف احتياجات من قائمة حركات الصرف فـي نظـام مراقبـة المخـزون كمـا فـي تظهر هذم الشاشة عند اختيار 

 .(2-4الشكل )
 

 
 ف احتياجات.( يمثل شاشة طلب الترخيص بصر2-4الشكل )

 

لالسـتعالم عـن طلـب تـرخيص يقـوم المسـتخدم  االستعالم عن طلب الترخيص بصرف احتياجـات،هذم الشاشة يتم من خالل 

بالض ط على زر "بح " من شريط المهـام حيـ  يعـرض النظـام قائمـة بطلبـات التـرخيص فيقـوم المسـتخدم باختيـار طلـب 

 :قول التاليةالترخيص الذي يريد االستعالم عنق حي  تظهر الح

 المعلومات الرئيسية: ▪

 عرض النظام الفرع الطالب لهذم االحتياجات.ي :الفرع 

 عرض النظام رقم واسم الوحدة اإلدارية الطالبة لهذم االحتياجات.ي :الجهة الطالبة 

 عرض النظام رقم واسم الموظف الذي يعمل ضمن الوحدة اإلدارية الطالبة لالحتياجات.ي رقم الموظف: 

 عرض النظام السبب أو ال رض من طلب الترخيص.يالغرض:  والسبب أ 

 عرض النظام صفة طلب الصرف "عادي، عاجل، عاجل جداً".يصفة الطلب:  

 عرض النظام تاريخ التسليم المطلوب لالحتياجات التي تم طلبها.يتاريخ التسليم المطلوب:  

 عرض النظام رقم المستودع اإلفتراضي.يرقم المستودع اإلفتراضي:  

 عرض النظام المالحظات التي تم إدخالها على طلب الترخيص.يالمالحظات:  

 يعرض النظام الرقم الخاص لطلب الترخيص. الرقم الخاص: 

 لسنة الحالية لنظام مراقبة المخزون.ايعرض النظام  السنة: 

 .لب الترخيصطاريخ ت عرض النظاميالتاريخ:  

 خيص.عرض النظام عدد صفحات طلب التريعدد الصفحات:  
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 عرض النظام تاريخ طباعة طلب الترخيص.يتاريخ الطباعة:  

 عرض النظام حالة المستند.يحالة المستند:  

 طلب الترخيص.لطبوع ملاقم رلا عرض النظاميالرقم المطبوع:  

 

  :المطلوبةاألصناف  ▪

 قم مسلسل.ر م: 

 صنف.لارقم  عرض النظاميرقم الصنف:  

 نف ووصفق.عرض النظام اسم الصياسم الصنف ووصفه:  

 عرض النظام وحدة في المستودعات.يالوحدة:  

 .يعرض النظام رقم أول مستودع تابع لنفس الفرع يوجد بق الصنف المطلوب رقم المستودع: 

 عرض النظام الكمية المتوفرة من الصنف المطلوب في المستودع.يالكمية المتوفرة:  

 نف المطلوب.يعرض النظام الكمية المطلوبة من الص الكمية المطلوبة: 

 .يعرض النظام سعر الصنف إذا كان معرفاً في المستودعات سعر الوحدة التقديري: 

 عرض النظام رقم القطعة.يرقم القطعة:  

 ريقة تأمين األصناف.ط عرض النظاميطريقة التأمين:  

 .ن الصنف المطلوبمالكمية المعتمدة  عرض النظاميالكمية المعتمدة:  

  :اعتماد الطلب ▪

 عرض النظام اسم ورقم مسؤول المستودع.ي تودع:سمس ول الم 

 عرض النظام اسم ورقم صاحب الصالحية.يصاحب الصالحية:  
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 كشف بالمنصرف حسب الجهة
 

من قائمة حركات الصـرف فـي نظـام مراقبـة المخـزون كمـا فـي  بالمنصرف حسب الجهةتظهر هذم الشاشة عند اختيار كشف 

 .(3-4الشكل )
 

 
 اشة كشف بالمنصرف حسب الجهة.يمثل ش (3-4الشكل )

 

عرض بيانات عن الكميات المنصرفة حسب جهة الصرف بحي  يـتم عـرض بيانـات عـن يتقرير  إعداديتم من خالل هذم الشاشة 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذم الشاشة:، المستندات واألصناف التي بموجبها تم صرف مواد لهذم الجهة

 :محددات التقرير ▪

يمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع وم المستخدم باختيار الجهة أو الوحدة اإلدارية التي يريد أن يعد لهـا الكشـف، وقي الجهة: 

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. () إشارةوذل  بوضع  الجهات

يـ  حذم الجهة ن الكميات المنصرفة منق لهعكشف  عدادإقوم المستخدم بإدخال رقم المستودع الذي يريد ي المستودع:  

 إشـارةوذل  بوضـع  المستودعاتويمكن للمستخدم اختيار جميع  ،رقمق إدخاليعرض النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد 

() .في المربع الموجود بجانب كلمة الكل 

ل يقوم المستخدم بإدخال رقم المجموعـة حيـ  يعـرض النظـام تلقائيـاً اسـم المجموعـة بمجـرد إدخـا مجموعة األصناف: 

" من لوحة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـما  مجموعـات F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "رقمها

األصناف فيختار منها المستخدم رقم المجموعة التـي يريـدها، ويمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع المجموعـات وذلـ  بوضـع 

 ( في المربع الموجود بجانب كلمة الكل.إشارة )

 لموظـفايـ  يعـرض النظـام تلقائيـاً اسـم حلموظف الـذي قـام باسـتالم األصـناف ايقوم المستخدم بإدخال رقم  :تلمسالم 

" من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـما  F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "بمجرد إدخال رقمق

، ويمكن للمستخدم اختيار جميـع المـوظفين وذلـ  بوضـع إشـارة الموظفين فيختار منها المستخدم رقم الموظف الذي يريد

(.في المربع الموجود بجانب كلمة الكل ) 
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 وأ "سـتديمم" نـوع الصـنف اختياربذل  ولمستديمة ا ألصنافاكان يريد عرض  ذاإقوم المستخدم بتحديد فيما ي :نوع الصنف 

 اختيار كليهما. أو "مستهل " باختيارو ذل   يريد األصناف المستهلكةكان  إذا

 يبدأ منق الكشف. نأقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد ين رقم صنف: م  

ينتهـي بـق الكشـف، ويمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع  نأقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد يرقم صنف:  إلى 

 .في المربع الموجود بجانب كلمة الكل () إشارةوذل  بوضع  األصناف أرقام

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منق الكشف.يمن تاريخ:  

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عندم الكشف.يإلى تاريخ:  

يقوم المستخدم باختيار الترتيب حسب الجهة والصنف حي  يظهر الكشف حسـب رقـم  الترتيب حسب الجهة والصنف: 

 الصنف المصروف.

قوم المستخدم باختيار الترتيب حسب الجهة والمستند حي  يظهـر الكشـف حسـب ييب حسب الجهة والمستند: تالتر 

 أرقام المستندات المعروضة.

الحقول السابقة بالض ط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيـ  يعـرض النظـام كشـف  دخالإيقوم المستخدم بعد  

 .(1-3-4الشكل ) كما في بالمنصرف حسب الجهة
 

 
 يمثل كشف بالمنصرف حسب الجهة. (1-3-4الشكل )
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 كشف بحركات الصرف حسب الصنف
 

من قائمة حركات الصرف فـي نظـام مراقبـة المخـزون كمـا  بحركات الصرف حسب الصنف تظهر هذم الشاشة عند اختيار كشف

 .(4-4في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة كشف بحركات الصرف حسب الصنف. (4-4الشكل )

 

التي تحق  بياناتها معايير ومحـددات التقريـر المدخلـة  األصنافعرض بيانات عن جميع يتقرير م من خالل هذم الشاشة إعداد يت

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذم الشاشة:، التي ليس لها حركات صرف األصناف إظهارمع عدم 

 :محددات التقرير ▪

حركات الصـرف حسـب الصـنف الموجـود فيـق  كشف عدادإستودع الذي يريد قوم المستخدم بإدخال رقم المي المستودع:  

" من لوحة المفاتيح F2أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "، رقمق إدخالحي  يعرض النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد 

 .ريدمحي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسما  المستودعات فيختار منها المستخدم رقم المستودع الذي ي

يقوم المستخدم بإدخال رقم المجموعـة حيـ  يعـرض النظـام تلقائيـاً اسـم المجموعـة بمجـرد إدخـال  مجموعة األصناف: 

" من لوحة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـما  مجموعـات F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "رقمها

يريـدها، ويمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع المجموعـات وذلـ  بوضـع  األصناف فيختار منها المستخدم رقم المجموعة التـي

 ( في المربع الموجود بجانب كلمة الكل.إشارة )

 يبدأ منق الكشف. نأقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد ين رقم صنف: م  

سـتخدم اختيـار جميـع ينتهـي بـق الكشـف، ويمكـن للم نأقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد يرقم صنف:  إلى 

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. () إشارةوذل  بوضع  األصناف أرقام

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منق الكشف.يمن تاريخ:  

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عندم الكشف.يإلى تاريخ:  
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 وأ "سـتديمم" نـوع الصـنف اختياربذل  ولمستديمة ا ألصنافاكان يريد عرض  ذاإد فيما قوم المستخدم بتحديي :نوع الصنف 

 ".مستهل " باختيارو ذل   يريد األصناف المستهلكةكان  إذا

الحقول السابقة بالض ط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيـ  يعـرض النظـام كشـف  دخالإيقوم المستخدم بعد  

 .(1-4-4الشكل ) كما في نفبحركات الصرف حسب الص
 

 
 يمثل كشف بحركات الصرف حسب الصنف. (1-4-4الشكل )
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 كشف بحركات الصرف
 

-4بحركات الصرف من قائمة حركات الصرف في نظام مراقبة المخزون كما فـي الشـكل ) تظهر هذم الشاشة عند اختيار كشف

5). 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بحركات الصرف. 5-4الشكل )

 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هـذم بحركات الصرف في نظام مراقبة المخزون، إعداد كشف الل هذم الشاشة يتم من خ

 الشاشة:

 :محددات التقرير ▪

ي  يعرض النظـام تلقائيـاً حبحركات الصرف التي تمت فيق  كشف عدادإالذي يريد  رعفقوم المستخدم بإدخال رقم اليالفرع:   

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة F2أو يقوم المستخدم بالضـ ط علـى زر "، قمقر إدخالبمجرد  فرعاسم ال

 .بأرقام وأسما  الفروع فيختار منها المستخدم رقم الفرع الذي يريدم

 .وع الصرف من القائمة المنسدلةنقوم المستخدم بتحديد ينوع الصرف:   

يـ  يعـرض حبحركات الصـرف التـي تمـت فيـق  كشف عدادإي يريد قوم المستخدم بإدخال رقم المستودع الذي المستودع:  

" من لوحة المفاتيح حي  يعرض F2أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "، رقمق إدخالالنظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد 

 .النظام قائمة بأرقام وأسما  المستودعات فيختار منها المستخدم رقم المستودع الذي يريدم

أو يقـوم  ،هة الطالبة حي  يظهر النظام اسمها تلقائياً بمجرد إدخـال الـرقمجقوم المستخدم بتحديد رقم الية: بالجهة الطال 

" من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسما  الوحدات اإلداريـة فيختـار منهـا F2المستخدم بالض ط على زر "

فـي  () إشـارةوذلـ  بوضـع الجهـات  ويمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع ،(المستخدم رقم الوحدة اإلدارية )الجهة الطالبـة

 المربع الموجود بجانب كلمة الكل.

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منق الكشف.يمن تاريخ:  

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عندم الكشف.يإلى تاريخ:  
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 وأ "سـتديمم" نـوع الصـنف اختياربذل  ولمستديمة ا ألصنافاكان يريد عرض  ذاإحديد فيما قوم المستخدم بتي :نوع الصنف 

 ".مستهل " باختيارو ذل   يريد األصناف المستهلكةكان  إذا

 اريخ بداية المستند.تقوم المستخدم بتحديد ي :تاريخ إدخال المستند من  

وذلـ   لتواريخاويمكن للمستخدم اختيار جميع  ،اية المستنداريخ نهتقوم المستخدم بتحديد ي :تاريخ إدخال المستند إلى 

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. () إشارةبوضع 

الحقول السابقة بالض ط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيـ  يعـرض النظـام كشـف  دخالإيقوم المستخدم بعد  

 .(1-5-4الشكل ) كما فيبحركات الصرف 
 

 
  .شاشة كشف بحركات الصرف ( يمثل1-5-4الشكل )
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 مراجعة وإعتماد طلبات التأمين
 

من قائمة حركات الصـرف فـي نظـام مراقبـة المخـزون كمـا فـي  مراجعة وإعتماد طلبات النأمينتظهر هذم الشاشة عند اختيار 

 .(6-4الشكل )
 

 
 يمثل شاشة مراجعة واعتماد طلبات التأمين. (6-4الشكل )

 

بحي  يتم عرض بيانات عـن  الشاشة مراجعة وإعتماد طلبات التأمين التي تم إعدادها في تظام المشترياتيتم من خالل هذم 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذم الشاشة:طلبات التأمين، 

 :محددات التقرير ▪

أو يقـوم المسـتخدم  ،ةم المستخدم بادخال رقم الجهة الطالبة حي  يعرض النظـام تلقائيـاً اسـم الجهـوقي :الطالبة الجهة 

" من لوحة المفاتيح حي  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـما  الجهـات فيختـار منهـا المسـتخدم رقـم F2بالض ط على زر "

 .الجهة

 .م المستخدم بادخال رقم خطاب الجهة الطالبةوقي :رقم خطاب الجهة الطالبة 

 .ذي تم إعدادم في نظام المشترياتم المستخدم بادخال تاريخ خطاب التأمين الوقي :تاريخ الخطاب 

 .قوم النظام بعرض موضوع خطاب طلب التأمينيموضوع خطاب التأمين:  

 

 :جدول األصنافم ▪

 م النظام بعرض وصف األصناف الموجودة في خطاب التأمين الذي تم استرجاعق.وقي :الوصف 

 تم استرجاعق. م النظام بعرض رقم القطع الموجودة في خطاب التأمين الذيوقيرقم القطعة:  

 م النظام بعرض وحدة األصناف.وقي الوحدة: 

م النظام بعرض الكمية المعتمدة لإلحالة الموجودة في خطاب التأمين الذي تـم اسـترجاعق وقي الكمية المعتمدة لإلحالة: 

 مع إمكانية التعديل عليق.
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 ذي تم إعدادم في نظام المشتريات.م المستخدم بالض ط على زر اإلعتماد بعد مراجعة طلب التأمين الوقياعتماد:  

 م النظام تلقائياً بعرض تاريخ اإلعتماد.وقيتاريخ اإلعتماد:  
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 حركات اإلرجاع
 

 .مراقبة المخزونفي نظام  حركات اإلرجاعمجموعة شاشات  (0-5الشكل )تمثل هذم القائمة كما في 
 

 
 ( يمثل شاشة حركات اإلرجاع.0-5الشكل )

 

 ن القائمة على اليسار ليتم فتح هذم الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة م
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 مستند صرف أصناف رجيع
 

مستند صرف أصناف رجيع من قائمة حركات اإلرجاع في نظام مراقبة المخزون كما في الشـكل تظهر هذم الشاشة عند اختيار 

(5-1). 
 

 
 ( يمثل شاشة مستند صرف أصناف رجيع.1-5الشكل )

 

والعتماد مستند صرف أصـناف رجيـع يقـوم  إعتماد مستند صرف أصناف رجيع من مراقبة المخزون،هذم الشاشة من خالل يتم 

المستخدم بالض ط على زر "بح " مـن شـريط المهـام حيـ  يعـرض النظـام قائمـة بمسـتندات الصـرف فيقـوم المسـتخدم 

 :تظهر الحقول التالية باختيار مستند الصرف الذي يريد اعتمادم من مراقبة المخزون حي 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 عرض النظام اسم ورقم المستودع الرجيع.ي مستودع الرجيع: 

  .ا لصرف أصناف الرجيعهقالجهة التي تم التوجيق عن طري واسم قمرعرض النظام يجهة طلب الصرف:  

 ناف الرجيع.عرض النظام اسم الجهة أو الشخص الذي سوف تنصرف لق أصي جهة الشخص المنصرف له: 

 عرض النظام ال رض من صرف أصناف الرجيع.يالغرض من الصرف:  

 على مستند صرف أصناف الرجيع. عرض النظام المالحظات المدخلةيالمالحظات:  

 يعرض النظام الرقم الخاص لمستند صرف أصناف الرجيع. الرقم الخاص: 

 السنة الحالية لنظام مراقبة المخزون. يعرض النظام السنة: 

 .ستند الصرفماريخ ت عرض النظاميريخ: االت 

 عرض النظام عدد صفحات مستند الصرف.يعدد الصفحات:  

 عرض النظام تاريخ طباعة مستند الصرف.يتاريخ الطباعة:  

 عرض النظام حالة المستند "مصروف غير معتمد من مراقبة المخزون".يحالة المستند:  

 ستند صرف أصناف الرجيع.لم طبوعملاقم رعرض النظام اليالرقم المطبوع:  
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 ( يمثل الجز  السفلي من شاشة مستند صرف أصناف رجيع.1-1-5الشكل )

 

 الض ط على هذا الزر يستطيع المستخدم طباعة مستند صرف أصناف رجيع.بطباعة المستند:  

 

  :التي تم صرفهااألصناف  ▪

 رقم مسلسل.م:  ▪

 صرفق. بلمطلواعرض النظام رقم الصنف يرقم الصنف:  

 عرض النظام اسم ووصف الصنف المطلوب صرفق. يالصنف:  ماس 

 عرض النظام الوحدة للصنف المطلوب صرفق.يالوحدة:  

 عرض النظام حالة الصنف الرجيع "جديد وبحالة ممتازة، مستخدم".يحالة الصنف:  

 عرض النظام نوع الصنف مستهل  أو مستديم.يمستديم / مستهلك:  

 ن الصنف.مالكمية المصروفة  عرض النظاميالكمية المصروفة:  

 .الصنف لقطعة لرقم التسلسلياعرض النظام يالرقم المتسلسل للقطعة:  

 .لصنفايعرض النظام تاريخ صالحية  تاريخ الصالحية: 

 عرض النظام المالحظات المدخلة على الصنف الرجيع.يمالحظات:  

 لبة للصرف.عرض النظام رقم واسم مدير الجهة الطايالمس ول في جهة طلب الصرف:  

 يعرض النظام اسم ورقم مدير المستودعات. مدير المستودعات: 

 يعرض النظام اسم ورقم صاحب الصالحية. صاحب الصالحية: 

 يعرض النظام اسم ورقم مأمور مستودع الرجيع. مأمور مستودع الرجيع: 

 يعرض النظام اسم ورقم مستلم أصناف الرجيع. المستلم: 

 م المستخدم بالض ط على هذا الزر العتماد مستند صرف أصناف رجيع من مراقبة المخزون.يقو اعتماد مراقبة المخزون: 

 يختار المستخدم هذا الخيار إذا كان ال يرغب باعتماد المستند. عدم اعتماد: 



 ي )حاسب(الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآلل
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 نظام مراقبة المخزون :دليل المستخدم

 

 

117 Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved. 

 مستند إرجاع
 

 .(2-5)الشكل مستند إرجاع من قائمة حركات اإلرجاع في نظام مراقبة المخزون كما في تظهر هذم الشاشة عند اختيار 
 

 
 ( يمثل شاشة مستند إرجاع.2-5الشكل )

 

إلرجاع األصناف المصـروفة لجهـات أو أشـخاص  هذا المستند يستخدمإرجاع، حي   مستندإعتماد هذم الشاشة  يتم من خالل

ديد يقوم ج مستند إرجاع، وإلضافة (إلى مستودع الرجيع بسبب حاالت مختلفة )انتها  ال رض، فائض، عدم الصالحية، تالف

 المستخدم بالض ط على زر "جديد" من شريط المهام حي  تظهر الحقول التالية:

 المعلومات الرئيسية: ▪

قوم المستخدم بالتأشير على الخيار  و ذل  عند رغبة المستخدم بالبح  عن جميع العهد ب ض النظر عـن يجميع العهد :  

 نوع صاحب العهدة

 وع اإلرجاع "عهدة موظف، أصناف سب  صرفها لجهة".قوم المستخدم بتحديد ني نوع اإلرجاع: 

أو يقـوم  ،قوم المستخدم بإدخال رمز الجهة المرجعة لألصناف وبالتالي يعرض النظام اسـم هـذم الجهـةي الجهة المرجعة: 

 " من لوحة المفاتيح حي  سـيعرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـما  الوحـدات اإلداريـة فيقـومF2المستخدم بالض ط على زر "

 المستخدم باختيار الجهة المرجعة للصنف من القائمة.

يقـوم وو "عهـدة مبنـى" أو "عهـدة إدارة" أظهر هذا الحقل في حالة اختيـار نـوع اإلرجـاع "عهـدة موظـف" يصاحب العهدة:  

بنـى أو خدم بإدخال رقم الموظف أو المبنى أو اإلدارة صاحب العهدة وبالتالي يعرض النظام اسم هـذا الموظـف أو المالمست

" من لوحة المفاتيح حي  سيعرض النظام قائمة فيقوم المسـتخدم باختيـار F2اإلدارة، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "

حسـب مـا تـم ، ويقوم النظـام بعـرض رقـم االتصـال بصـاحب العهـدة الموظف أو المبنى أو اإلدارة صاحب العهدة من القائمة

  .ات في نظام العهدتحديدم في مستند ارجاع العهد للمستودع

قوم المستخدم بإدخال رقم المستودع الذي سيتم إرجاع األصناف منـق والـذي تـم تعريفـق فـي الرمـوز يمستودع الرجيع:  

 واإلعدادات في شاشة تعريف المستودعات، وبالتالي سيعرض النظام اسم هذا المستودع.
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 ألصناف الرجيعة.بإدخال اسم الموظف الذي استلم ا قوم المستخدمياسم المستلم:  

 يقوم المستخدم بإدخال بعض مالحظاتق على عملية اإلرجاع. المالحظات: 

 يقوم المستخدم باختيار سبب اإلرجاع من القائمة المنسدلة. سبب اإلرجاع: 

قوم المستخدم بإدخـال رقـم المسـتودع الـذي يالمستودع الذي ستقيد فيه األصناف الموصى بإعادتها للمستودع:  

، أو يقـوم المسـتخدم بالضـ ط علـى زر األصناف المرجعة إليق، وبالتالي سيعرض النظام اسـم هـذا المسـتودعسيتم إعادة 

"F2 من لوحة المفاتيح حي  سيعرض النظام قائمة بأرقام وأسـما  المسـتودعات المعرفـة فـي النظـام فيقـوم المسـتخدم "

 باختيار المستودع من القائمة.

ال الـرقم الخـاص لمسـتند اإلرجـاع أو يعـرض تلقائيـاً مـن النظـام حسـب اإلعـدادات يقوم المسـتخدم بإدخـ الرقم الخاص: 

 الخاصة بالرقم المطبوع و الرقم الخاص في شاشة تسلسل المستندات.

 السنة الحالية لنظام مراقبة المخزون. يعرض النظام تلقائياً  السنة: 

 ليق.ععديل لتا مع إمكانية لب الصرفطعرض النظام تلقائياً تاريخ يالتاريخ:  

 عرض النظام عدد صفحات مستند اإلرجاع.يعدد الصفحات:  

 عرض النظام تاريخ طباعة مستند اإلرجاع وذل  عند عملية الطباعة.يتاريخ الطباعة:  

 عرض النظام تلقائياً حالة المستند "غير معتمد" مع إمكانية التعديل عليق.يحالة المستند:  

الموجـود فـوق جـدول الـرقم  افة رقم مطبوع جديد وذل  بالض ط علـى زر "جديـد"ستطيع المستخدم إضيالرقم المطبوع:  

 المطبوع.

 الض ط على هذا الزر يستطيع المستخدم طباعة مستند اإلرجاع.بطباعة المستند:  

 

إلضافة األصناف التي تم إرجاعها إلى المستودع يقـوم المسـتخدم بالضـ ط علـى زر "جديـد"  األصناف التي تم إرجاعها: ▪

 شريط مهام جدول األصناف التي تم إرجاعها حي  تظهر الحقول التالية: من

 قم مسلسل.ر :م 

مـن لوحـة  "F2يقوم المستخدم بإدخال رقم الصنف الذي يريد إعادتق، أو يقوم المسـتخدم بالضـ ط علـى زر " رقم الصنف: 

 لذي يريد إعادتق.المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام و أسما  األصناف فيختار منها الصنف ا

 يعرض النظام اسم الصنف بمجرد إدخال رقمق في حقل رقم الصنف. اسم الصنف: 

 يعرض النظام وحدة الصنف بمجرد إدخال رقم الصنف في حقل رقم الصنف. الوحدة: 

 .يقوم المستخدم باختيار حالة الصنف المرجع من القائمة المنسدلة "جديد وبحالة ممتازة، مستخدم" حالة الصنف: 

 عرض النظام تلقائياً نوع الصنف مستهل  أو مستديم.يمستديم / مستهلك:  

 يقوم المستخدم بإدخال الكمية المرتجعة من الصنف الذي يريد إرجاعق. الكمية المرتجعة: 

 قوم المستخدم باختيار سبب إرجاع الصنف من القائمة المنسدلة.يسبب اإلرجاع:  

 م بإدخال الرقم المتسلسل لقطعة الصنف الذي يريد إرجاعق.قوم المستخديالرقم المتسلسل للقطعة:  

 قوم المستخدم بإدخال تاريخ صالحية الصنف الذي يريد إرجاعق.يتاريخ الصالحية:  

 بناً  على حالة الصنف. (إلتالفل ,لبيعل ,إلصالحل ,لمستودعل قوم المستخدم باختيار نوع التوصية )إعادةيالتوصية:  

لشـرا  ا عرسـ عـدلم الفتراضـيةا لقيمـةا تكونو (لمستودعل عادةإ) لتوصيةا انتك ذاإ قطف ظهري سعر اإلرجاع للمستودع: 

 بالبطاقـة حركـة للصـنف يكـن لـم حـال فـي المتداول السعر أو (الصنف بطاقة واقع من) المستودعات جميع في سنة خالل

 .(استالم محضر أو بمذكرة االستالم)

 ظاتق.يقوم المستخدم بإدخال مالح المالحظات: 

 

وم المسـتخدم بإدخـال رقـم الموظـف المسـؤول فـي الجهـة التـي قامـت بإرجـاع يقـ المس ول فـي الجهـة المرجعـة: ▪

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  F2األصناف، وبالتالي سيعرض النظام اسم هذا الموظف، أو يقوم المستخدم بالض ط علـى زر "

خدم باختيـار الموظـف المسـؤول فـي الجهـة المرجعـة مـن سيعرض النظام قائمة بأرقام وأسـما  المـوظفين فيقـوم المسـت

 القائمة، كما يقوم المستخدم بإدخال تاريخ ووقت اإلرجاع.

 يقوم المستخدم بالض ط على هذا الزر العتماد مستند صرف أصناف رجيع من مراقبة المخزون. اعتماد مراقبة المخزون: 

 .لمستندااعتماد  يختار المستخدم هذا الخيار إذا رغب بعدم عدم اعتماد: 
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 إدخال قرارات لجنة فحص الرجيع
 

إدخال قرارات لجنة فحص الرجيع من قائمة حركات اإلرجاع في نظام مراقبـة المخـزون كمـا فـي تظهر هذم الشاشة عند اختيار 

 .(3-5)الشكل 
 

 
 ( يمثل شاشة إدخال قرارات لجنة فحص الرجيع.3-5الشكل )

 

بفحـص األصـناف  اً دائمـ حيـ  تقـوم اللجنـةلجنـة فحـص الرجيـع  صناف المرجعة من قبـلفحص األهذم الشاشة يتم من خالل 

أو صالحة لالستعمال أو أنها بحاجة إلى إصالح أو يجب التخلص منها إمـا عـن  جديدةالرجيعة وإبدا  توصياتها إما أن األصناف 

يقوم المسـتخدم بالضـ ط علـى ، توصياتها مع التوقيع عليق بخصوص طري  اإلتالف أو البيع وذل  على نفس مستند اإلرجاع

بمسـتندات اإلرجـاع وبعـد ذلـ  يقـوم باختيـار مسـتند اإلرجـاع حيـ  تظهـر  حي  تظهر شاشـةزر "بح " من شريط المهام 

 :الحقول التالية

 المعلومات الرئيسية: ▪

 عرض النظام نوع مستند اإلرجاع.ي نوع اإلرجاع: 

 ة المرجعة لألصناف.واسم الجه رمز عرض النظامي الجهة المرجعة: 

و "عهـدة مبنـى" أو "عهـدة إدارة" وبالتـالي يعـرض أظهر هذا الحقل في حالة نوع اإلرجاع "عهدة موظف" يصاحب العهدة:  

  النظام رقم واسم الموظف أو المبنى أو اإلدارة صاحب العهدة.

 عرض النظام رقم واسم المستودع الذي سيتم إرجاع األصناف منق.يمستودع الرجيع:  

 عرض النظام رقم واسم الموظف الذي استلم األصناف الرجيعة.ياسم المستلم:  

 يعرض النظام المالحظات المدخلة على عملية اإلرجاع. المالحظات: 

 يعرض النظام سبب اإلرجاع. سبب اإلرجاع: 

لـذي عـرض النظـام رقـم واسـم المسـتودع ايالمستودع الذي ستقيد فيه األصـناف الموصـى بإعادتهـا للمسـتودع:  

 إليق.األصناف المرجعة سيتم إعادة 
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 يعرض النظام الرقم الخاص لمستند اإلرجاع. الرقم الخاص: 

 لسنة الحالية لنظام المستودعات.ايعرض النظام  السنة: 

 .لب الصرفطاريخ ت عرض النظاميالتاريخ:  

 عرض النظام عدد صفحات مستند اإلرجاع.يعدد الصفحات:  

 تاريخ طباعة مستند اإلرجاع.عرض النظام يتاريخ الطباعة:  

 عرض النظام حالة المستند. يحالة المستند:  

 عرض النظام الرقم المطبوع لمستند اإلرجاع.يالرقم المطبوع:  

 الض ط على هذا الزر يستطيع المستخدم طباعة مستند صرف أصناف رجيع.بطباعة المستند:  

 

م إرجاعها وإلضافة توصيات اللجنـة علـى مسـتند اإلرجـاع يقـوم يعرض النظام األصناف التي ت األصناف التي تم إرجاعها: ▪

 المستخدم بالض ط على زر "تعديل" من شريط مهام جدول األصناف التي تم إرجاعها حي  تظهر الحقول التالية:

 قم مسلسل.ر :م 

 يعرض النظام رقم الصنف المراد إرجاعق. رقم الصنف: 

 رجاعق.يعرض النظام اسم الصنف المراد إ اسم الصنف: 

 يعرض النظام وحدة الصنف المراد إرجاعق. الوحدة: 

 يعرض النظام حالة الصنف المراد إرجاعق. حالة الصنف: 

 عرض النظام تلقائياً نوع الصنف مستهل  أو مستديم.يمستديم / مستهلك:  

 يعرض النظام الكمية المرتجعة من الصنف الذي يراد إرجاعق. الكمية المرتجعة: 

 رض النظام سبب إرجاع الصنف.عيسبب اإلرجاع:  

 عرض النظام الرقم المتسلسل لقطعة الصنف المراد إرجاعق.يالرقم المتسلسل للقطعة:  

 .قعرض النظام تاريخ صالحية الصنف المراد إرجاعيتاريخ الصالحية:  

 على حالة الصنف. بنا ً  (إلتالفل ,لبيعل ,إلصالحل ,لمستودعل عادةإقوم المستخدم باختيار نوع التوصية )يالتوصية:  

لشـرا  ا عرسـ عـدلم الفتراضـيةا لقيمـةا تكونو (لمستودعل عادةإ) لتوصيةا انتك ذاإ قطف ظهري سعر اإلرجاع للمستودع: 

 بالبطاقـة حركـة للصـنف يكـن لـم حـال فـي المتداول السعر أو (الصنف بطاقة واقع من) المستودعات جميع في سنة خالل

 .(استالم محضر أو بمذكرة االستالم)

 يقوم المستخدم بإدخال مالحظاتق. المالحظات: 

 

الذي قام بفحص األصـناف المرجعـة،  1يقوم المستخدم بإدخال رقم عضو لجنة الفحص رقم  :1عضو لجنة فحص الرجيع  ▪

 وبالتالي سيعرض النظام اسم هذا العضو تلقائياً.

الذي قام بفحص األصـناف المرجعـة،  2م يقوم المستخدم بإدخال رقم عضو لجنة الفحص رق :2عضو لجنة فحص الرجيع  ▪

 وبالتالي سيعرض النظام اسم هذا العضو تلقائياً.

الذي قام بفحص األصـناف المرجعـة،  3يقوم المستخدم بإدخال رقم عضو لجنة الفحص رقم  :3عضو لجنة فحص الرجيع  ▪

 وبالتالي سيعرض النظام اسم هذا العضو تلقائياً.
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 الجرد السنوي
 ات الجرد السنوي في نظام مراقبة المخزون.شاشمجموعة  (0-6الشكل )ة كما في تمثل هذم القائم

 

 
 ( يمثل شاشة الجرد السنوي.0-6الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذم الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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  االصناف التي لم يتم جردهاكشف 
  

من قائمة الجـرد السـنوي فـي نظـام مراقبـة المخـزون كمـا  كشف االصناف التي لم يتم جردهاختيار عند اتظهر هذم الشاشة 

 .(1-6في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف االصناف التي لم يتم جردها.1-6الشكل )

 

ول فـي هـذم وفيما يلي تبيان لكل من الحقإعداد كشف باألصناف التي لم يتم جردها في النظام، هذم الشاشة يتم من خالل 

 الشاشة:

 :محددات التقرير ▪

قوم المستخدم بإدخال رقم المستودع الذي يريد إعداد كشف باألصناف المتواجدة فيق والتي لم يـتم جردهـا ي :المستودع 

" من لوحة المفاتيح F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "حي  يعرض النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد إدخال رقمق

 ض النظام قائمة بأرقام وأسما  المستودعات فيختار منها المستخدم رقم المستودع الذي يريدم.حي  يعر

قوم المستخدم بتحديد رقم محضر الجرد، ويمكن للمستخدم اختيار جميع أرقـام محاضـر الجـرد وذلـ  ي :رقم محضر الجرد 

 .في المربع (بالض ط على المربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حي  يعرض النظام إشارة )

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منق الكشف.يمن تاريخ:  

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عندم الكشف.يإلى تاريخ:  

 يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالض ط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيـ  يعـرض النظـام كشـف 

 .(1-1-6الشكل )األصناف التي لم يتم جردها كما في 
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 ( يمثل كشف االصناف التي لم يتم جردها.1-1-6الشكل )
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 استمارة الجرد
 

 .(2-6استمارة الجرد من قائمة الجرد السنوي في نظام مراقبة المخزون كما في الشكل )تظهر هذم الشاشة عند اختيار 
 

 
 الجرد. يمثل شاشة استمارة (2-6الشكل )

 

 طباعتهـا بعـد يـتم و الجـرد اسـتمارة وطباعـة ،نظـام مراقبـة المخـزون فـي اسـتمارة الجـرد إعـداد الشاشة هذم خالل من يتم

 بعـد طباعتهـا ويمكـن بالنظام تفري ها ثم يدوياً  بالمستودع فعليا الموجود الرصيد وتعبلة معهم ألخذها الجرد لجنةل تسليمها

و إلضـافة اسـتمارة جديـدة  ،يدوياً  قيعهاتو واستكمال االستمارة في التي لألصناف الفعلي جردال نتيجة لتوضيح الجرد إدخال

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذم الشاشة:بقوم المستخدم بالض ط علة زر "جديد" من شريط المهام ،

 :المعلومات الرئيسية ▪

يد إعداد استمارة جرد لألصـناف الموجـودة فيـق، أو يقـوم قوم المستخدم بإدخال رقم المستودع الذي يري :رقم المستودع 

" مــن لوحــة المفــاتيح حيــ  يعــرض النظــام قائمــة بأرقــام وأســما  المســتودعات التــي F2المســتخدم بالضــ ط علــى زر "

 للمستخدم صالحية عليها فيقوم المستخدم باختيار المستودع الذي يريدم.

 الذي يريد إعدادم من القائمة المنسدلة "كلي، مستمر، جزئي". قوم المستخدم باختيار نوع الجردي نوع الجرد: 

 قوم المستخدم باختيار سبب الجرد من القائمة المنسدلة "رقابي، استالم وتسليم، جرد نهاية العام".ي سبب الجرد: 

 التعديل عليق.عرض النظام تاريخ بد  الجرد تلقائياً حي  يساوي تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية ي تاريخ بدء الجرد: 

 عرض النظام تاريخ انتها  الجرد تلقائياً حي  يساوي تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليق.ي تاريخ انتهاء الجرد: 

 .لصنفل (لحاليا) لقيديا لرصيدا باعةط يف لتحكمل "الو "أ "عمنباختيار " قوم المستخدمي طباعة الرصيد القيدي: 
  المستخدم باختيار "نعم" أو "ال" للتحكم في طباعة باركود الصنف.يقوم  طباعة باركود الصنف: 
وم المستخدم بإدخال الرقم الخاص الستمارة الجرد أو يقوم النظام بعرضق بشـكل تلقـائي وذلـ  حسـب قي :الرقم الخاص 

 و غير تلقائي".اختيار المستخدم في شاشة تسلسل المستندات بالنسبة إلدخال الرقم الخاص الستمارة الجرد "تلقائي أ
 يعرض النظام تلقائياً السنة الحالية لنظام مراقبة المخزون. السنة: 
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 عرض النظام تاريخ اليوم تلقائياً مع إمكانية التعديل عليق.ي التاريخ: 

 عرض النظام عدد صفحات استمارة الجرد.يعدد الصفحات:  

 د طباعة استمارة الجرد.يعرض النظام تاريخ طباعة استمارة الجرد وذل  عن تاريخ الطباعة: 

 عرض النظام تلقائياً حالة المستند "جديد".يحالة المستند:  

في شريط مهام جدول الـرقم  ستطيع المستخدم إضافة رقم مطبوع جديد وذل  بالض ط على زر "جديد"يالرقم المطبوع:  

 المطبوع.

 

 إضافة األصناف لالستمارة: ▪

 لصنف الذي يريد أن يبدأ منق إضافة األصناف إلى استمارة الجرد.قوم المستخدم بإدخال رقم اي من الصنف رقم: 

قوم المستخدم بإدخال رقم الصنف الـذي يريـد أن ينتهـي بـق إضـافة األصـناف إلـى اسـتمارة الجـرد، أو يإلى الصنف رقم:  

 لمة الكل.في المربع الموجود بجانب ك ()يقوم باختيار جميع األصناف الموجودة في المستودع وذل  بوضع إشارة 

 قوم المستخدم بإدخال رقم المجموعة التابعة لها األصناف.يرقم المجموعة:  

ضـافة األصـناف إ يفـ لـتحكمل "الو "أ "عـمنباختيـار " قـوم المسـتخدميإضافة األصناف التي رصيدها القيدي هو صفر:  

 صفر في المستودع. (الحالي) القيدي هارصيدالتي 

 ذاإ لصـنفا باعةط تمي ال ختيارهاا دمع الح يفرها يتم طباعة األصناف المستديمة وي حال اختيافاألصناف المستديمة:  

 .مستديم كان

 ذاإ لصنفا باعةط تمي ال ختيارهاا دمع الح يففي حال اختيارها يتم طباعة األصناف المستهلكة و األصناف المستهلكة: 

 مستهل . كان

حسـب "رقـم الصـنف، مكـان التخـزين ثـم رقـم الصـنف، اسـم  بتحديد ترتيـب االسـتمارة قوم المستخدميالترتيب حسب:  

 الصنف".

باعـة األرقـام ط يفـ لـتحكمل "الو "أ "عـمنباختيـار " قوم المسـتخدميطباعة األرقام التسلسلية لألصناف المستديمة:  

 التسلسلية لألصناف المستديمة في استمارة الجرد.

باعـة ط يفـ لـتحكمل "الو "أ "عمنباختيار " قوم المستخدمي :طباعة تواريخ الصالحية لألصناف التي لها تاريخ صالحية 

 تواريخ الصالحية لألصناف التي لها تاريخ صالحية في استمارة في استمارة الجرد.

 لمحـدداتا سـبح ألصنافا ضافةإب قوم المستخدم بالض ط على هذا الزر حي  يقوم النظاميإضافة األصناف لالستمارة:  

قبـل القيـام بعمليـة  مـرة مـن أكثـر إضـافة طلـب ثـم المحددات ت يير للمستخدم يمكن نقأ حظةمال مع لالستمارة المطلوبة

 .الحفظ

بالضـ ط علـى هـذا الـزر يقـوم النظـام بحـذف جميـع األصـناف التـي تـم إضـافتها إلـى  حذف جميـع أصـناف االسـتمارة: 

 االستمارة ليتم إضافة أصناف جديدة.

 يمكـنو عبلتهـات مت لتيا األصنافب لشاشةا لىع الستمارةا شفك رضع تميالض ط على هذا الزر بمشاهدة االستمارة:  

 .(1-1-6الشكل )، يظهر كشف االستمارة كما في الحفظ قبل تنفيذها
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 ( يمثل استمارة الجرد.1-2-6الشكل )
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 الجرد السنوي إدخال
 

-6ام مراقبة المخزون كمـا فـي الشـكل )إدخال الجرد السنوي من قائمة الجرد السنوي في نظتظهر هذم الشاشة عند اختيار 

3). 
 

 
 ( يمثل شاشة إدخال الجرد السنوي.3-6الشكل )

 

 وجـدت التـي الكميـة أي) الفعلـي الجـرد إدخـالو ،نظام مراقبة المخزون في إدخال الجرد السنوي الشاشة هذم خالل من يتم

وم المستخدم بالبح  عن استمارة جرد تـم ، حي  يقإعدادها تم التي الجرد ةاستمار حسب وذل  (للصنف المستودع في

 :حي  يعرض النظام الحقول التالية إدخالها سابقاً ومن ثم يقوم بالض ط على زر "تعديل" من شريط المهام

 :المعلومات الرئيسية ▪

 عرض النظام رقم المستودع الذي تم إعداد استمارة جرد لألصناف الموجودة فيق.ي :رقم المستودع 

 النظام نوع الجرد الذي تم إعدادم.عرض ي نوع الجرد: 

 عرض النظام سبب الجرد.ي سبب الجرد: 

 قوم المستخدم بإدخال تاريخ بد  الجرد.ي تاريخ بدء الجرد: 

 عرض النظام تاريخ انتها  الجرد.ي تاريخ انتهاء الجرد: 

 يعرض النظام الرقم الخاص الستمارة الجرد. :الرقم الخاص 
 لية لنظام مراقبة المخزون.يعرض النظام السنة الحا السنة: 
 عرض النظام تاريخ استمارة الجرد.ي التاريخ: 

 عرض النظام عدد صفحات استمارة الجرد.يعدد الصفحات:  

 يعرض النظام تاريخ طباعة استمارة الجرد وذل  عند طباعة استمارة الجرد. تاريخ الطباعة: 

 عرض النظام حالة المستند "جديد".يحالة المستند:  

 ستمارة الجرد.الطبوع ملاقم رلا عرض النظاميطبوع: مالرقم ال 
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بالضـ ط علـى هـذا إضافة تلقائية لمعلومات الجرد في االستمارة بجعل الموجود الفعلي نفس الرصيد القيـدي:  ▪

 األرقـام تفاصـيل ذلـ  ويشـمل االسـتمارة إعـداد لحظـة القيـدي الرصـيد نفسـق هـو الفعلـي الرصيد بجعل الزر يقوم النظام

 .(جرد) االستمارة في الصنف حالة وتكون سابقاً  بإدخالها قام قد المستخدم كانالتي  و الصالحية انتها  وتاريخ ليةالتسلس

 

حي  يقوم المستخدم باختيار الصنف  تمارةساال في مرتبة جا ت ما حسب األصناف جميع ويظهر األصناف جدولاألصناف:  ▪

ومن ثم بقـوم بالضـ ط علـى زر "جديـد" مـن شـريط مهـام جـدول األصـناف من الجدول والذي يريد إدخال معلومات الجرد لق 

 حي  تظهر الحقول التالية:

 قم مسلسل.رم:  

 يعرض النظام رقم الصنف حسب ما هو موجود في استمارة الجرد. رقم الصنف: 

 يعرض النظام اسم الصنف حسب ما هو موجود في استمارة الجرد. اسم الصنف: 

 الصنف حسب ما هو موجود في استمارة الجرد. يعرض النظام وحدة الوحدة: 

 يقوم المستخدم بإدخال العدد الذي تم جردم فعلياً من الصنف في المستودع. الموجود الفعلي: 

 يعرض النظام الرصيد القيدي للصنف. الرصيد القيدي: 

 انكـ الحـ يفـ لقيـديا دالرصـيو لفعلـيا لرصـيدا ينبـ لفـرقا ميـةكيعرض النظام بعد حفظ معلومـات الجـرد  الفرق زيادة: 

 .صفر تكون ذل  وغير القيدي من كبرأ الفعلي

 انكـ الحـ يفـ لقيـديا الرصـيدو لفعلـيا لرصـيدا ينبـ لفـرقا ميـةكيعرض النظام بعد حفظ معلومـات الجـرد  الفرق نقص: 

 .صفر تكون ذل  وغير الفعلي من كبرأ القيدي

 وجدت.يقوم المستخدم بإدخال مالحظاتق على الصنف إن  المالحظات: 

لموجود الفعلي من الصنف تسـاوي "واحـد ا ميةك انتك ذاإ التسلسلي لرقما دخالإب يقوم المستخدم الرقم التسلسلي: 

 جـدول اسـتعمال يـتم"واحـد"  مـن اكبـر كانت كمية الموجـود الفعلـي حال وفي إدخالق يتم فال "صفر" تساوي كانت إذا ماأ

إلضافة أرقام متسلسـلة لقطـع الصـنف يقـوم المسـتخدم  (تسلسلية قامأر للصنف كان حال في وذل ) التسلسلية األرقام

، ويكون هذا (1-3-6الشكل )حي  يعرض النظام شاشة األرقام المتسلسلة لصنف معين كما في  […]بالض ط على الرابط 

 موعات األصناف.الحقل فعاالً إذا تم اختيار أنق يتم تحديد رقم متسلسل لقطع الصنف في الرموز واإلعدادات في شاشة مج
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 ( يمثل شاشة األرقام المتسلسلة لصنف معين.1-3-6الشكل )

 

إلضافة أرقام متسلسلة لقطع لصنف معين يقـوم المسـتخدم باختيـار الصـنف  األرقام المتسلسلة للقطع لصنف معين: ▪

تسلسلة بشـكل فتـرات من جدول األصناف فيعرض النظام شاشة األرقام المتسلسلة فيقوم المستخدم بإدخال األرقام الم

" ومن ثم يقوم بالض ط على زر "إضافة" فيعـرض 5" ويدخل في حقل "إلى" مثالً الرقم "1في حقل "من" مثالً يدخل الرقم "

فـي الجـدول، وإلضـافة رقـم متسلسـل جديـد يقـوم المسـتخدم بالضـ ط علـى زر  5إلى  1من  ةالنظام األرقام المتسلسل

 م المتسلسلة للقطع لصنف معين حي  تظهر الحقول التالية:"جديد" من شريط مهام جدول األرقا

o  :رقم مسلسل.م 

o :يقوم المستخدم بإدخال الرقم المتسلسل لقطعة الصنف الذي تم اختيارم. الرقم المتسلسل للقطعة 

 فرصـ انـتك اذإ مـاأ كثرأ وألموجود الفعلي "واحد" ا ميةك انتك ذاإ اريخ الصالحيةت دخالإب قوم المستخدميتاريخ الصالحية: 

 تـواريخ للصـنف كـان حـال فـي) الصالحية تواريخ جدول استخدام يتم صالحية تاريخ من أكثر وجود حالة وفي إدخالق يتم فال

حيـ  يعـرض النظـام شاشـة تـواريخ  […]وإلضافة تاريخ الصالحية للصنف يقوم المسـتخدم بالضـ ط علـى الـرابط  (صالحية

، ويكون هذا الحقل فعاالً إذا تم اختيار أنق يتم تحديد تـاريخ صـالحية للصـنف (2-3-6الشكل )الصالحية لصنف معين كما في 

 في الرموز واإلعدادات في شاشة مجموعات األصناف.
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 ( يمثل شاشة تواريخ الصالحية لصنف معين.2-3-6الشكل )

 

لى زر "جديـد" مـن شـريط إلضافة تواريخ صالحية لصنف معين يقوم المستخدم بالض ط ع تواريخ الصالحية لصنف معين: ▪

 المهام الموجود فوق جدول تواريخ الصالحية لصنف معين حي  تظهر الحقول التالية:

o :رقم مسلسل. م 

o :يقوم المستخدم بتحديد الكمية من الصنف التي سوف يحدد تاريخ صالحيتها. الكمية 

o :يقوم المستخدم بتحديد تاريخ صالحية الصنف الذي تم اختيارم تاريخ الصالحية. 
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 اعتماد استمارة الجرد السنوي
 

اعتماد استمارة الجرد السنوي من قائمة الجرد السـنوي فـي نظـام مراقبـة المخـزون كمـا فـي تظهر هذم الشاشة عند اختيار 

 .(4-6الشكل )
 

 
 يمثل الجز  العلوي من شاشة اعتماد استمارة الجرد السنوي. (4-6الشكل )

 

نظام مراقبة المخزون من قبل أصـحاب الصـالحية، حيـ  يقـوم  في مارة الجرد السنوياعتماد است الشاشة هذم خالل من يتم

 :حي  يعرض النظام الحقول التالية المستخدم بالبح  عن استمارة جرد تم إدخالها سابقاً،

 :المعلومات الرئيسية ▪

 فيق. عرض النظام رقم المستودع الذي تم إعداد استمارة جرد لألصناف الموجودةي :رقم المستودع 

 عرض النظام نوع الجرد الذي تم إعدادم.ي نوع الجرد: 

 عرض النظام سبب الجرد.ي سبب الجرد: 

 عرض النظام تاريخ بد  الجرد.ي تاريخ بدء الجرد: 

 عرض النظام تاريخ انتها  الجرد.ي تاريخ انتهاء الجرد: 

 يعرض النظام الرقم الخاص الستمارة الجرد. :الرقم الخاص 
 ام السنة الحالية لنظام مراقبة المخزون.يعرض النظ السنة: 
 عرض النظام تاريخ استمارة الجرد.ي التاريخ: 

 عرض النظام عدد صفحات استمارة الجرد.يعدد الصفحات:  

 يعرض النظام تاريخ طباعة استمارة الجرد وذل  عند طباعة استمارة الجرد. تاريخ الطباعة: 

 عرض النظام حالة المستند. يحالة المستند:  

 ستمارة الجرد.الطبوع ملاقم رلا عرض النظاميرقم المطبوع: لا 
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حيـ  يعـرض فـي الجـدول معلومـات  مارةتسـالا يف رتبةم ا تج ام سبح ألصنافا ميعج يظهرو ألصنافا دولج :األصناف 

 الجرد لألصناف.
 

 
 يمثل الجز  السفلي من شاشة اعتماد استمارة الجرد السنوي. (1-4-6الشكل )

 

 د االستمارة:معلومات اعتما ▪
 عرض النظام رقم واسم مأمور المستودع الذي تم إعداد استمارة الجرد الموجودة فيق تلقائياً.يمأمور المستودع:  
عرض النظام رقم واسم مدير المستودعات والذي تم تحديدم في شاشات إعـدادات النظـام، ويمكـن يمدير المستودعات:  

حيـ  يعـرض  […]حية على المستودع وذلـ  مـن خـالل الضـ ط علـى الـرابط للمستخدم ت ييرم باختيار موظف نخر لق صال

النظام شاشة معلومات المستخدمين فيـتم اختيـار موظـف لـق صـالحية علـى المسـتودع الـذي تـم إعـداد اسـتمارة الجـرد 

 لألصناف الموجودة فيق.
يعرض النظـام اسـم هـذا العضـو ، وبالتـالي سـ1قوم المستخدم بإدخال رقم عضو لجنـة الجـرد رقـم ي :1عضو لجنة الجرد  

 تلقائياً.

، وبالتـالي سـيعرض النظـام اسـم هـذا العضـو 2يقوم المستخدم بإدخال رقم عضو لجنـة الجـرد رقـم  :2 الجرد عضو لجنة 

 تلقائياً.

، وبالتـالي سـيعرض النظـام اسـم هـذا العضـو 3يقوم المستخدم بإدخال رقم عضو لجنـة الجـرد رقـم  :3 دالجر عضو لجنة 

 .تلقائياً 

، وبالتـالي سـيعرض النظـام اسـم هـذا العضـو 4يقوم المستخدم بإدخال رقم عضو لجنـة الجـرد رقـم  :4 دالجر عضو لجنة 

 تلقائياً.

عرض النظام حقل التاريخ بجانب حقول أعضا  لجنة الجرد ومأمور المسـتودع ومـدير المسـتودع، حيـ  يكـون هـذا ي التاريخ: 

 نية التعديل عليق.التاريخ هو تاريخ انتها  الجرد مع إمكا

الض ط على هذا الزر يتم اعتماد استمارة الجرد بشرط أن يكون قد تم جـرد أصـناف االسـتمارة إلتمـام باعتماد االستمارة:  

 عملية اعتماد االستمارة.
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 تسوية الجرد السنوي مع رصيد الكمبيوتر
 

ن قائمة الجرد السنوي في نظـام مراقبـة المخـزون تسوية الجرد السنوي مع رصيد الكمبيوتر متظهر هذم الشاشة عند اختيار  

 .(5-6كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تسوية الجرد السنوي مع رصيد الكمبيوتر.5-6الشكل )

 

ويـتم ذلـ   ،نظـام مراقبـة المخـزون فـي مع رصيد الكمبيوتر جردها تم التي األصناف أرصدة تسوية الشاشة هذم خالل من يتم

 عـن القيـدي) لألصناف المتسلسلة األرقام فيها تختلف أو (زيادة أو نقص) فرقبها و جردها تم التي األصناف أرصدة بتسوية

فيما يلي تبيان لكـل مـن الحقـول فـي هـذم و ،الصنف مراقبة وبطاقات الصنف بطاقات على الفرق عكس والمطلوب (الفعلي

 الشاشة:

 :المعلومات الرئيسية ▪

رقم المستودع الذي يريد إعداد تسوية الجـرد السـنوي لألصـناف الموجـودة فيـق قوم المستخدم بإدخال ي :رقم المستودع 

" من لوحة المفاتيح حي  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـما  F2مع رصيد الكمبيوتر، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "

 م.المستودعات التي للمستخدم صالحية عليها فيقوم المستخدم باختيار المستودع الذي يريد

قوم المستخدم باختيار نوع الجرد الذي تم إعدادم مـن القائمـة المنسـدلة "كلـي، مسـتمر، جزئـي"، أو يقـوم ي نوع الجرد: 

 باختيار جميع أنواع الجرد وذل  بالض ط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل.

وتسـليم، جـرد نهايـة العـام"، أو  قوم المستخدم باختيار سبب الجرد من القائمة المنسدلة "رقابي، استالمي سبب الجرد: 

 يقوم باختيار جميع أسباب الجرد وذل  بالض ط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل.

عرض النظام تاريخ بد  الجرد تلقائياً حي  يساوي تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعـديل عليـق، أو يقـوم ي تاريخ بدء الجرد: 

 الجرد وذل  بالض ط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل.المستخدم باختيار جميع تواريخ بداية 

عرض النظام تاريخ انتها  الجرد تلقائياً حي  يساوي تاريخ اليوم الهجري مـع إمكانيـة التعـديل عليـق، أو ي تاريخ انتهاء الجرد: 

 ل.يقوم المستخدم باختيار جميع تواريخ نهاية الجرد وذل  بالض ط بالمربع الموجود بجانب كلمة الك
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 لتـيا لجـدولا يفـ الستماراتا علوماتم رضع تميقوم المستخدم بالض ط على هذا الزر حي  ي عرض استمارات الجرد: 

 .فقط والمعتمدة التي تم تحديدها في الحقول السابقة الشروط يهاعل تنطب 

 

سـتخدم بالضـ ط بعد أن يقوم الماستمارات الجرد التي تخص المستودع التي تنطبق على االختيارات المطلوبة:  ▪

على زر "عرض استمارات الجرد" يعرض النظام جدول يحتوي على استمارات الجـرد التـي تخـص المسـتودع والتـي تنطبـ  

 على االختيارات المطلوبة:

 قم مسلسل.رم:  

اً فـي قوم المستخدم بالض ط بالمربع الموجود تحت كلمة اختيار وذل  الختيار االستمارة ويكـون هـذا الحقـل متاحـياختيار:  

 حال كان "وضع تنفيذ التسوية ممكن".

 عرض النظام رقم االستمارة التي تخص المستودع الذي تم تحديدم وتنطب  عليها االختيارات المطلوبة.يرقم االستمارة:  

 عرض النظام تاريخ االستمارة.يتاريخها:  

 عرض النظام نوع الجرد الذي تم إعدادم في االستمارة.ينوع الجرد:  

 عرض النظام سبب الجرد الذي تم إعدادم في االستمارة.ي: دسبب الجر 

 يعرض النظام تاريخ بد  الجرد الستمارة الجرد. تاريخ بدء الجرد: 

 عرض النظام تاريخ انتها  الجرد الستمارة الجرد.يتاريخ انتهاء الجرد:  

 يعرض النظام عدد األصناف التي في االستمارة. عدد األصناف الكلي: 

 السـتمارةا يفـ لتيا ألصنافا ددع النظام رضعي :(الزيادةب) الجردو لدفتريا لرصيدا ينب رقف هاب لتيا ألصنافا عدد 

 .صفر تكون وقد الدفتري الرصيد من اكبر الفعلي الجرد يكون والتي

 السـتمارةا يفـ لتـيا ألصنافا ددع النظام ضرعي :(النقصب) الجردو لقيديا لرصيدا ينب رقف هاب لتيا ألصنافا عدد 

 .صفر تكون وقد الفعلي الجرد من اكبر يالدفتر الرصيد يكون والتي

 عرض النظام عدد األصناف التي حالتها لم تجرد.يعدد األصناف التي لم تجرد:  

 ظهر النظام إمكانية تنفيذ التسوية وذل  حسب الحاالت التالية:يوضع تنفيذ التسوية:  

  .سابقاً  لالستمارة ةالتسوي تنفيذ تم وتظهر عندما يكون قد :ممكن غير (1

 .للتنفيذ فروقات بها أصناف يوجد الوتظهر عندما  :ممكن غير (2

  .إنشائق بعد االستمارة أصناف ألحد حركة يوجدوتظهر عندما  :ممكن غير (3

 .الحالية المستودعات سنة تخص ال االستمارةوتظهر عندما تكون  :ممكن غير (4

 متاحة.وتظهر عندما تكون إمكانية تنفيذ التسوية : ممكن (5

 

 تنفيذ التسوية:  ▪

 مـن الجـدول لمسـتخدما اختارهـاو هـال لتسويةا نفيذت لممكنا الستماراتا ددعيعرض النظام  عدد االستمارات المختارة: 

 .اختيار عدم أو اختيار كل بعد عدد االستمارات المختارة وتعدل

 صـيدهار نمـ كبـرا لفعلـيا صـيدهار نأل) الزيـادةب صـحيحت ركـةح ضـافةإ يتمسـ لتـيا ألصـنافا ددعـ ماليجإ 

 ((بالزيـادة) والجـرد الـدفتري الرصـيد بين فرق بها التي األصناف عدد) خانة في الذي العدد مجموع يعرض النظام: (القيدي

 ر لالستمارات.اختيا عملية كل بعد وتعدل المختارة لالستمارات

 صـيدهار نمـ كبـرا قيـديلا صـيدهار نأل) النقصبـ صـحيحت ركـةح ضـافةإ يتمسـ لتـيا ألصـنافا ددعـ إجمالي 

 ((بـالنقص) والجـرد القيـدي الرصـيد بـين فرق بها التي األصناف عدد) خانة في الذي العدد يعرض النظام مجموع: (الفعلي

 لالستمارات. اختيار عملية كل بعد وتعدل المختارة لالستمارات

 الســتماراتل لصــنفا راقبــةم بطاقــةو لصــنفا طاقــةب لــىع لرصــيدا عــديلت ركــاتح إضــافةو لتســويةا فيــذنت 

 الحركـات إضـافة سـيتم قنأ لق توضح للمستخدم تأكيد رسالة تظهر ر حي الز هذا على يقوم المستخدم بالض ط: المختارة

ة بإضافة حركات تعديل الرصـيد علـى بطاقـة الصـنف يتم تنفيذ التسوي تأكيدم حال وفي الصنف وبطاقة الصنف مراقبة لبطاقة

 رات التي تم اختيارها.وبطاقة مراقبة الصنف لالستما
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 االفتتاحيةاألرصدة 
 األرصدة االفتتاحية في نظام مراقبة المخزون. ةشاش (0-7الشكل )تمثل هذم القائمة كما في 

 

 
 ( يمثل شاشة األرصدة االفتتاحية.0-7الشكل )

 

 مة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذم الشاشة ومعالجة البيانات الالز
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 إدخال أرصدة بداية العام
 

كمـا فـي فـي نظـام مراقبـة المخـزون  األرصـدة االفتتاحيـةمـن قائمـة إدخال أرصدة بداية العام تظهر هذم الشاشة عند اختيار  

 .(1-7الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إدخال أرصدة بداية العام.1-7الشكل )

 

وفيما يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي  ،المستودعات في لمعرفةا لألصناف البداية أرصدة تعريف الشاشة هذم خالل من يتم

 هذم الشاشة:

 :المعلومات الرئيسية ▪

قوم المستخدم بإدخال رقم المستودع الذي يريد إدخال أرصدة بدايـة العـام لألصـناف الموجـودة فيـق، أو ي :رقم المستودع 

ظـام قائمـة بأرقـام وأسـما  المسـتودعات فيقـوم " من لوحة المفاتيح حيـ  يعـرض النF2يقوم المستخدم بالض ط على زر "

 المستخدم باختيار المستودع الذي يريدم.

 عرض النظام نوع المستودع الذي تم إدخال رقمق في حقل رقم المستودع.ي نوع المستودع: 

 عرض النظام اسم الفرع الموجود بق المستودع الذي تم إدخال رقمق في حقل رقم المستودع.ي الفرع / الموقع: 

 عرض النظام السنة الحالية لنظام مراقبة المخزون.ي السنة: 

للتعديل على رصيد ومعلومات صـنف معـين يقـوم المسـتخدم باختيـار الصـنف الـذي يريـدم وذلـ  بالضـ ط علـى صـورة اليـد  

 الموجودة في بداية السطر ومن ثم يقوم بالض ط على زر "تعديل" من شريط المهام.

الذي تم اختيارم وإدخال الرصيد االفتتاحي لهذا الصنف يقوم المستخدم بالض ط علـى زر  عإلضافة صنف جديد إلى المستود 

 "جديد" من شريط المهام حي  تظهر الحقول التالية:

 قم مسلسل.رم:  
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قوم المستخدم بإدخال رقم الصنف الذي يريـد إضـافتق إلـى المسـتودع وإدخـال رصـيدم االفتتـاحي، أو يقـوم يرقم الصنف:  

" مــن شــريط المهـام حيــ  يعــرض النظــام قائمــة بجميـع أرقــام وأســما  األصــناف فيختــار F2الضــ ط علــى زر "المسـتخدم ب

 المستخدم الصنف الذي يريد تعريفق في المستودع الذي حددم.

 لترتيب األصناف المعروضة بالجدول بشكل تصاعدي أو تنازلي حسب رقم الصنف. يستخدم هذا الزر  

 م الصنف تلقائياً بمجرد إدخال رقمق في حقل رقم الصنف.عرض النظام اسياسم الصنف:  

 لترتيب األصناف المعروضة بالجدول بشكل تصاعدي أو تنازلي حسب الترتيب الهجائي ألسم الصنف. يستخدم هذا الزر  

 عرض النظام تلقائياً وحدة الصنف بمجرد إدخال رقم الصنف.يالوحدة:  

 لصنف "مستهل ، أو مستديم" بمجرد إدخال رقمق.عرض النظام تلقائياً نوع اينوع الصنف:  

  جديد وبحالة ممتازة، مستخدم، تالف"." قوم المستخدم باختيار حالة الصنف من القائمة المنسدلةيحالة الصنف:  

 قوم المستخدم بإدخال رصيد الكمية االفتتاحي للصنف الذي قام بإضافتق.يرصيد الكمية االفتتاحي:  

 قوم المستخدم بإدخال متوسط السعر االفرادي للصنف الذي قام بإضافتق.ي متوسع السعر االفرادي: 

 عرض النظام تلقائياً السعر اإلجمالي للصنف بمجرد إدخال متوسط السعر االفرادي لق.يالسعر اإلجمالي:  

م شاشـة يعـرض النظـا يـ ح […]لـى الـرابط عضافة تاريخ الصالحية للصنف يقوم المستخدم بالضـ ط إلتاريخ الصالحية:  

، ويكون هذا الحقل فعاالً إذا تم اختيار أنـق يـتم تحديـد تـاريخ صـالحية (1-1-7الشكل )تواريخ الصالحية لصنف معين كما في 

 للصنف في الرموز واإلعدادات في شاشة مجموعات األصناف.
 

 
 ( يمثل شاشة تواريخ الصالحية لصنف معين.1-1-7الشكل )

 

افة تواريخ صالحية لصنف معين يقوم المستخدم بالض ط على زر "جديـد" مـن شـريط إلض تواريخ الصالحية لصنف معين: ▪

 مهام جدول تواريخ الصالحية لصنف معين حي  تظهر الحقول التالية:

o :رقم مسلسل. م 

o :يقوم المستخدم بتحديد الكمية من الصنف التي سوف يحدد تاريخ صالحيتها. الكمية 

o :د تاريخ صالحية الصنف الذي تم اختيارم.يقوم المستخدم بتحدي تاريخ الصالحية 
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  يـح […] ضافة أرقـام متسلسـلة لقطـع الصـنف يقـوم المسـتخدم بالضـ ط علـى الـرابطإلالرقم المتسلسل للقطعة:  

، ويكون هذا الحقل فعـاالً إذا تـم اختيـار أنـق (2-1-7الشكل )يعرض النظام شاشة األرقام المتسلسلة لصنف معين كما في 

 متسلسل لقطع الصنف في الرموز واإلعدادات في شاشة مجموعات األصناف.يتم تحديد رقم 
 

 
 ( يمثل شاشة األرقام المتسلسلة لصنف معين.2-1-7الشكل )

 

إلضافة أرقام متسلسلة لقطع لصنف معين يقوم المستخدم بالض ط علـى زر  األرقام المتسلسلة للقطع لصنف معين: ▪

 تسلسلة للقطع لصنف معين حي  تظهر الحقول التالية:"جديد" من شريط مهام جدول األرقام الم

o  :رقم مسلسل.م 

o :يقوم المستخدم بإدخال الرقم المتسلسل لقطعة الصنف الذي تم اختيارم. الرقم المتسلسل للقطعة 

 

بالض ط على هذا الزر يقوم النظام بعرض األصناف غيـر المدخلـة فـي  غير المدخلة: لألصناف تصفير الرصيد االفتتاحي ▪

 لمستودع الذي تم اختيارم وتصفير الرصيد االفتتاحي لها.ا
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 اإلقفال السنوي
 

 .مراقبة المخزونفي نظام  اإلقفال السنويمجموعة شاشات  (0-8الشكل )تمثل هذم القائمة كما في 
 

 
 ( يمثل شاشة اإلقفال السنوي.0-8الشكل )

 

 لشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذم ا
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 كشف بالمستندات الناقصة

 

كمـا فـي  مراقبـة المخـزونفـي نظـام  اإلقفـال السـنويمن قائمـة كشف بالمستندات الناقصة تظهر هذم الشاشة عند اختيار 

 .(1-8الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالمستندات الناقصة.1-8الشكل )

 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول فـي مراقبة المخزون، نظام بالمستندات الناقصة في إعداد كشفهذم الشاشة  يتم من خالل

 هذم الشاشة:

 :محددات التقرير ▪

  قوم المستخدم باختيار نوع الرقم من القائمة المنسدلة.ي :الرقم نوع 

  .قوم المستخدم باختيار نوع المستند من القائمة المنسدلةي :نوع المستند 

 قوم المستخدم بإدخال رقم مجال الترقيم.ي :رقم مجال الترقيم 

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منق الكشف. من تاريخ: 

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي بق الكشف. إلى تاريخ: 

هـام حيـ  يعـرض النظـام كشـف زر "تكـوين التقريـر" مـن شـريط الم ىيقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالض ط عل

 .(1-1-8الشكل )بالمستندات الناقصة كما في 
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 ( يمثل كشف بالمستندات الناقصة.1-1-8الشكل )
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 شاشة إقفال السنة
 

-8الشـكل )كما في  مراقبة المخزونفي نظام  اإلقفال السنويمن قائمة شاشة إقفال السنة تظهر هذم الشاشة عند اختيار 

2). 
 

 
 يمثل شاشة إقفال السنة.( 2-8الشكل )

 

وفيمـا  ,إقفال السنة الحالية لنظام مراقبة المخزون وتجهيز النظام لبد  العمل فـي السـنة الجديـدة هذم الشاشةيتم من خالل 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذم الشاشة:

 :المعلومات الرئيسية ▪

  .يمستودعات ومتى تبدأ ومتى تنتهعرض النظام السنة الحالية لنظام الي :السنة الحالية للمستودعات 

 عرض النظام السنة الجديدة لنظام المستودعات ومتى تبدأ ومتى تنتهي. ي :السنة الجديدة للمستودعات 

اريخ نهايـة السـنة الحاليـة تـ بـر أو يسـاويكأفقط في حال كـان التـاريخ الحـالي  اً متاح يكون هذا الزر البدء بإقفال السنة: 

وبالضـ ط علـى هـذا  ،صـفر هو لم تعتمد هو صفر وعدد المستخدمين الذين يعملون على النظام ومجموع المستندات التي

، وسوف يتم نقل الرصيد الحـالي المستخدم لذل  تأكيدمرار في حال رسالة تأكيد للمستخدم ويتم االست الزر يعرض النظام

 عات.في بطاقة الصنف ليكون رصيد بداية السنة لجميع األصناف في جميع المستود

 

 الوضع الحالي للمستندات الخاصة بالسنة الحالية: ▪

 قم مسلسل.ر م: 

 المستندات المستخدمة في النظام. معرض النظاينوع المستند:  

 مستند. نوع عرض النظام العدد الكلي لكليعدد المستندات الكلي:  

  ع مستند.عرض النظام عدد المستندات ال ير معتمدة لكل نويعدد المستندات التي لم تعتمد:  
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اسم المستخدم واسـم  يعرض النظام :نظام المستودعات أو نظام مراقبة المخزونالمستخدمين الذين يعملون على 

غير المستخدم الحـالي  نظام المستودعات أو نظام مراقبة المخزونعلى  اً الموظف لجميع المستخدمين الذين يعملون حالي

الدخول للنظام لحين الخروج من هذم الشاشة سـوا  بتنفيـذ العمليـة  فالإقوجد وفي حال عدم وجود أي مستخدم يتم  إن

 .أو عدم تنفيذها
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 إحتساب الكميات القياسية لألصناف ةشاش
   

مراقبـة فـي نظـام  اإلقفـال السـنويمـن قائمـة شاشة إحتسـاب الكميـات القياسـية لألصـناف تظهر هذم الشاشة عند اختيار 

 .(3-8الشكل )كما في  المخزون
 

 
 ( يمثل شاشة إحتساب الكميات القياسية لألصناف.3-8لشكل )ا
 

وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن إحتساب الكميات القياسيق لألصناف الموجـودة فـي مسـتودع معـين ، هذم الشاشة يتم من خالل

 الحقول في هذم الشاشة:

 :المعلومات الرئيسية ▪

تساب الكميات القياسية لألصناف  المتواجـدة فيـق حيـ  قوم المستخدم بإدخال رقم المستودع الذي يريد إحي :المستودع 

" من لوحة المفاتيح حي  F2أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "يعرض النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد إدخال رقمق، 

  .يعرض النظام قائمة بأرقام وأسما  المستودعات فيختار منها المستخدم رقم المستودع الذي يريدم

قوم المستخدم بإدخال رقم المجموعة الذي يريدها حي  يعرض النظام تلقائياً اسم المجموعة بمجـرد إدخـال ي :المجموعة 

" من لوحة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـما  مجموعـات F2، أو يقوم المستخدم بالض ط على زر "رقمها

ويمكـن للمسـتخدم اختيـار جميـع المجموعـات وذلـ  بوضـع  األصناف فيختار منها المستخدم رقم المجموعة التـي يريـدها،

 . في المربع الموجود بجانب كلمة الكل (إشارة )

لوحـة المفـاتيح  مـن "F2لـى زر "عو يقـوم المسـتخدم بالضـ ط أيقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريدم ،  الصنف: 

مسـتخدم رقـم الصـنف  الـذي يريـدم، ويمكـن للمسـتخدم حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسما  األصـناف فيختـار منهـا ال

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. (اختيار جميع أرقام األصناف وذل  بوضع إشارة )

 .قوم المستخدم بإدخال السنة التي يريد احتساب الكميات القياسية لألصناف خاللهايسنة اإلحتساب:  

الزر بعد تعبلة كامـل البيانـات ليقـوم النظـام بإحتسـاب الكميـات القياسـية  قوم المستخدم بالض ط على هذاياإلحتساب:   

 .لألصناف في المستودع الذي تم تحديدم
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 مصمم التقارير 
 

يـتم مـن  عمليـة هـو مصـمم التقـاريرويقصـد فـي  ،شاشة مصمم التقارير في النظام (0-9الشكل )تمثل هذم القائمة كما في 

 لمستخدم.ا تصميم تقارير حسب رغبة اخالله
 

 
 ( يمثل شاشة مصمم التقارير.0-9الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذم الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 تصميم وتنفيذ التقارير الخاصة
 

كمـا فـي  مراقبـة المخـزونفـي نظـام ر من قائمـة مصـمم التقـاري تصميم وتنفيذ التقارير الخاصةظهر هذم الشاشة عند اختيار ت

 .(1-9الشكل )

والمقصود بمصمم التقارير: هو أن يقوم المستخدم بتصميم تقرير وف  شـرط تصـفية معـين والهـدف مـن هـذم العمليـة تمكـين 

 .المستخدم من إعداد تقارير وف  رغبتق
 

 
 .يمثل شاشة تصميم وتنفيذ التقارير الخاصة (1-9الشكل )

 

فيذ التقارير الخاصة في النظام ولتصميم تقرير جديد يقـوم المسـتخدم بالضـ ط علـى زر تصميم وتنم الشاشة يتم من خالل هذ

 "جديد" من شريط المهام حي  تظهر الحقول التالية:

 المعلومات الرئيسية: ▪

 يقوم المستخدم بتحديد رقم التقرير. رقم التقرير: 

يراعي أن يكون اسم ذو معنى ولق عالقـة بطبيعـة عمـل التقريـر ممـا التقرير و إدخال اسمبيقوم المستخدم  اسم التقرير: 

 يسهل على المستخدم معرفة طبيعة عمل التقرير بمجرد قرا ة اسمق.

 يقوم المستخدم بتحديد رقم التقرير في القائمة. رقم التقرير بالقائمة: 

 قوم المستخدم بتحديد مجموعة القائمة.يمجموعة القائمة:  

 المستخدم بتحديد طريقة عرض صفحة التقرير.قوم يعرض الصفحة:  

 يقوم المستخدم بتحديد رمز شرط التصفية. رمز شرط التصفية: 

 يقوم النظام بعرض وصف التصفية. وصف الشرط: 

و قـام بإدخالـق مسـتخدم أليـق عمكـن التعـديل ي يظهر النظام فيما إذا كان هذا الشـرط محجـوز للنظـام وال محجوز للنظام: 

 ظام.وغير محجوز للن

 قوم المستخدم باختيارم لتنفيذ التقرير.ينفيذ التقرير: ت زر 
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حيـ   ولتعريف حقول التقرير يقوم المستخدم بالض ط على زر "جديد" من شريط مهام جدول حقول التقريـر حقول التقرير: ▪

 تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل. م: 

 لكشف.قوم المستخدم بتحديد ترتيب ظهور الحقل في ايموقع الحقل:  

 يقوم المستخدم بتحديد مصدر معلومات الحقل من القائمة المنسدلة. المصدر: 

 قوم المستخدم بتحديد اسم الحقل من القائمة المنسدلة.ياسم الحقل:  

 عرض النظام اسم الحقل الذي تم اختيارم مع إمكانية التعديل عليق.يالعنوان:  

 يقوم المستخدم بتحديد طول الحقل. الطول: 

 قوم المستخدم بتحديد رقم التجميع للحقل.يميع: جرقم الت 

 قوم المستخدم بتحديد رقم ترتيب الحقل.يرقم الترتيب:  

في المربع الموجـود فـي حقـل  (قوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان للحقل مجموع وذل  بوضع إشارة )يله مجموع:  

 لق مجموع.
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 تعريف شروط التصفية
 

-9الشـكل )كما فـي  مراقبة المخزونفي نظام تعريف شروط التصفية من قائمة مصمم التقارير تظهر هذم الشاشة عند اختيار 

2). 

 والمقصود بشرط التصفية: هو شرط يقوم المستخدم بتعريفق ليقوم باستخدامق فيما بعد في االستطالعات والتقارير.
 

 
 إضافة. –يمثل شاشة تعريف شروط التصفية  (2-9الشكل )

 

 :وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذم الشاشة ،تعريف شروط التصفية في النظام م الشاشة يتم من خالل هذ

 المعلومات الرئيسية: ▪

 .(001يقوم المستخدم بتحديد رمز الشرط مثل ) رمز الشرط: 

ا يقوم المستخدم بتحديد اسم الشرط ويراعي أن يكون اسم ذو معنى ولق عالقة بطبيعة عمـل الشـرط ممـ اسم الشرط: 

 يسهل على المستخدم معرفة طبيعة عمل الشرط بمجرد قرا ة اسمق.

 وهنا  نوع واحد لتصنيف الشروط وهو تقارير. تصنيف الشرط: 

 يقوم المستخدم بتحديد وصف الشرط. الوصف: 

دم أو قـام بإدخالـق مسـتخ عليـق مكـن التعـديلي يظهر النظام فيما إذا كان هذا الشـرط محجـوز للنظـام وال محجوز للنظام: 

 وغير محجوز للنظام.

 

 ثم يقوم المستخدم ببناء الشرط عن طريق إدخال الحقول التالية: ▪

يقوم النظام بتحديد رقم السطر بشكل تلقائي وتسلسلي ويستفاد منق في حال كـان الشـرط يحتـوي أكثـر  رقم السطر: 

 من سطر.
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وذلـ  للـربط بـين أكثـر مـن سـطر  (سطريستخدم حقل محدد السطر في حالة الشروط المركبة )أكثر من  محدد السطر: 

 ((، أو ، و  ()) ) ،  فإننا ال نسـتخدمق، ويحتـوي هـذا الحقـل علـى إشـارات مثـل (وفي حالة الشروط البسيطة )سطر واحد

 المركب والمثال التالي يوضح ذل :  وهي محددات منطقية تستخدم في تكوين الشرط

  .: صحيح1الشرط س في السطر 

 .خاطئ :2الشرط ص في السطر 

 تكون نتيجة الشرط كالتالي:  ()وفي حال كان محدد السطر الثاني هو 

 .=خاطئ (و )ص ()س

 تكون نتيجة الشرط كالتالي: ()أووفي حال كان محدد السطر الثاني هو 

 .= صحيح (أو )ص ()س

 .(لمستودعايقوم المستخدم بتحديد مصدر المعلومات لعنصر الشرط األول )معلومات  المصدر: 

 يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل الذي سيأخذ منق العنصر األول للشرط قيمتق. لحقل:ااسم  

 .(<،=،>حتاجها الشرط )ييقوم المستخدم بتحديد عملية المقارنة التي  العملية: 

 .(علومات المستودعميقوم المستخدم بتحديد مصدر المعلومات لعنصر الشرط الثاني ) المصدر: 

 يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل الذي سيأخذ منق العنصر الثاني للشرط قيمتق. اسم الحقل أو القيمة: 

 :ستطالع عن معلومات المستودعال (والمثال التالي يبين طريقة بنا  شرط بسيط )سطر واحد 

 نقوم باختيار جديد من شريط العمليات في منتصف الشاشة. .1

 .المستودعنقوم باختيار المصدر = معلومات  .2

 .اسم المستودع= اسم الحقل  .3

 .()=العملية = .4

 .معلومات المستودعالمصدر =  .5

 .اسم المستودعاسم الحقل=  .6

 باختيار حفظ وبهذا يكون اكتمل الشرط. نقوم .7

 

بعد أن ينتهي المستخدم مـن كتابـة الشـرط يمكنـق التحقـ  مـن صـحة شـرطق عـن طريـ  اختيـار زر "التحقـ  مـن صـحة  

 أم ال. تحدد فيما إذا كان الشرط صحيحاً رسالة  رالشرط"، حي  يقوم النظام بإظها

 كما أن هنا  صندوق نصي في أسفل الشاشة يحتوي على نص الشرط بل ة االستعالم في قاعدة البيانات. 
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  تم بحمد هللا تعالى ➢

 

 

 
 

 

  جميع الحقوق محفوظة

 (للشركة التطبيقية لخدمات الحاسب ا:لي )حاسب

 

يمكن استخراج أية نسخة فوتوغرافية أو  اصة محمية بواسطة حقوق الطبع والنشر واليحتوي هذا الدليل على معلومات خ

ة المسبقة من الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب غيرها عن جز  من هذا الدليل دون الحصول على الموافقة الخطي  

 .(اآللي )حاسب
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