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 مقدمة 
عمليات  معالجةاألنظمة الهامة في أي مؤسسة حكومية أو خاصة حيث انه يقوم باالهتمام ب أحدالمستودعات يمثل نظام 

 التي تحتاجها المنشأة. المستودعات

 

  Net.مقدمة حول نظام المستودعات 
حزمة مدارحاسب لألنظمـة النمطيـة كأحد األنظمة في  (Inventory.Net) المستودعات نظام قامت شركة حاسب بتطوير

 (ASP.Net & SQL Server)وأقوى التقنيات في عالم البرمجة  أحدثباستخدام  MadarHasib GRP Suite (HGS.net)الحكومية 

 دث في المنشأة.، وقد تم فيه مراعاة جميع االحتياجات العملية التي قد تحWeb Applicationويعمل النظام كتطبيق ويب 

 

 MadarHasib GRP Suite (HGS.net)ما هي 
مجموعة من األنظمة التي تعمل بشكل متكامل ومتوافق بهدف تغطية حزمة مدارحاسب لألنظمة النمطية الحكومية تمثل 

 احتياجات اإلدارات الحكومية من التقنية.

من  إيماناالتطوير الموجودة في العالم وذلك  أدوات واهم أحدثتم تطوير هذه األنظمة باستخدام تقنية الدوت نت وهي من 

األنظمـة يـتم  أن أي( للتطبيقـات Web Applicationبيئـة الويـب ) اعتمـاد، وتـم وأفضـلهاالشركة بضرورة مواكبة آخر التقنيـات 

 تشغيلها من خالل متصفح االنترنت.

ة في تطوير األنظمة الحكومية وقد تم فيـه حصيلة عشرات السنين من الخبر MadarHasib GRP Suite (HGS.net)يمثل و

اجتهادات  إلىمراعاة جميع المالحظات والتحسينات التي تم طلبها من قبل المستخدمين ألنظمة حاسب السابقة، باإلضافة 

 والفائدة للمستخدمين. االستقرارقدر ممكن من  أكبر إلىالباحثين ومحللي األنظمة بالشركة للوصول بالنظام 

 

 (Web Applicationاستخدام تقنية الويب )لماذا تم 
تطبيقات الويندوز  وأخذتفي الويب  االستثماريشكل الويب مستقبل األنظمة الحديثة حيث انه في السنوات األخيرة زاد  •

 وذلك لما لتطبيقات الويب من مرونة عالية وسـهولة تحميـل وتشـغيل سـواء لمسـتخدمي الشـبكة الداخليـة باالنحسار

 نترنت(.إ) الخارجية أونترانت( إ)

( ليعمل النظام بينما في تطبيقات الويندوز كـان Serverتوفير الوقت والجهد حيث يكفي تثبيت النظام على جهاز الخادم ) •

تحديث النظام حيث يكفي تحديث  إلىهذه الميزة تظهر عند الحاجة  وأيضاهناك حاجة لتثبيت النظام على جميع األجهزة 

 فقط.( Serverجهاز الخادم )
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 نظام المستودعات إلىالدخول 
  

المستودعات من قائمـة األنظمـة نظام  اختيارونقوم ب (0-0الشكل )النظام تظهر الصورة كما في  إلىبعد تسجيل الدخول 

 .الموجودة على اليمين كما يشير السهم
 

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

 

  .(1 -0الشكل )حيث يظهر كما في  المستودعاتنظام  إلىالمستخدم  بإدخاليقوم النظام 
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 الشاشة الرئيسة لنظام المستودعات. يمثل (1-0الشكل )

 

أي من عناصر القائمة على اليمين تظهر أسماء الشاشات  اختيارنالحظ وجود قائمة بالعناوين المقسم عليها النظام وعند 

أي عنصـر فـي القائمـة علـى اليسـار تظهـر الشاشـة  اختيـارلى شكل قائمة على اليسار وعند الموجود تحت هذا العنوان ع

 الخاصة بها وتستطيع عند ذلك القيام بالعمليات وفق الصالحيات المعطاة.
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 الرموز و اإلعدادات 
 

تعريـف المسـبق مجموعة شاشات اإلعدادات والتعريفات في النظام وتتضـمن ال (0-1الشكل )تمثل هذه القائمة كما في 

 للعديد من الحقول في الشاشات.
 

 
 يمثل شاشة اإلعدادات والرموز. (0-1الشكل )

 

 أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة. اختياريمكن 
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  األصناف مجموعات
  

-1الشكل )كما في نظام المستودعات  إلعدادات فيوا من قائمة الرموز مجموعات األصناف اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

1). 
 

 
 يمثل شاشة مجموعات األصناف. (1-1الشكل )

 

 األساسـيوهـو النـوع  األولأنواع النـوع ثالثة وهي من  باألصنافتعريف المجموعات الخاصة يتم من خالل هذه الشاشة 

وفيمـا يير أسماء هذه المجموعات مـن إعـدادات النظـام، األصناف والنوع الثاني والثالث يمكن تغويمكن استخدامه في ترقيم 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

من  إلضافة مجموعة جديدة يقوم المستخدم بتحديد نوع التصنيف التي سوف تندرج تحته هذه المجموعة التصنيف:نوع  ❖

" ومن ثم يقوم بالضغط على زر "جديد" Bمجموعة األصناف ، Aصناف مجموعة األالقائمة المنسدلة "مجموعات األصناف، 

  من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:

 يعرض النظام تلقائياً مستوى المجموعة التي تم إضافتها في الشجرة.المستوى:  ❖

إليـه  يعرض النظام آخر مسلسل في نفس المستوى لنفس األب الذي تنتمـي مسلسل المجموعة في المستوى: ❖

 .1هذه المجموعة + 

 رقم المجموعة التي قام بإضافتها. بإدخاليقوم المستخدم  رقم المجموعة: ❖

 وصف للمجموعة التي قام بإضافتها. بإدخاليقوم المستخدم  الوصف: ❖

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

 "ال" تظهر الحقول التالية: اختياريعرض النظام تلقائياً "نعم" وفي حال  وعات فرعية:لها مجم ❖
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o :المجموعة من القائمة  إلىطبيعة األصناف التي تنتمي  اختياريقوم المستخدم ب طبيعة األصناف التي تنتمي لها

 المنسدلة "مستديمة، مستهلكة".

o :نعم"  اختيارإذا كانت هذه األصناف موقوف التعامل معها وذلك بيقوم المستخدم بتحديد فيما  موقوف التعامل معها"

 "ال". اختيارأو غير موقوف التعامل معها وذلك ب

o  :دم بتحديد فيما إذا كان يوجد رقم متسلسل لكل يقوم المستخيوجد رقم متسلسل لكل قطعة داخل المجموعة

 "ال". اختيارل وذلك بيوجد رقم متسلس "نعم" أو ال اختيارقطعة داخل المجموعة وذلك ب

o :يقوم المستخدم بتحديد فيمـا إذا كـان يوجـد صـالحية لكـل  يوجد تاريخ صالحية لكل األصناف داخل المجموعة

 "ال". اختيار"نعم" أو ال يوجد تاريخ صالحية وذلك ب اختياراألصناف داخل المجموعة وذلك ب

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

 "ال". اختيار"نعم" أو ال يوجد معلومات تفصيلية وذلك ب اختيارب

o  :للحقل "لها معلومات تفصيلية )حقول  "القيمة "نعمهذا الزر إذا اختار المستخدم  تفعيليتم تحديد الحقول اإلضافية

( عند الضغط على هذا الزر، حيث يقوم المستخدم باختيار الحقل 1-1-1إضافية("، حيث تظهر القائمة كما في الشكل )

المراد إضافته من خالل اختيار المربع بجانب اسم الحقـل المرغـوب، ثـم الضـغط علـى السـهم المتجـه لألعلـى لضـم 

 الحقل، أما إذا أراد المستخدم إزالة الحقل فيضغط على السهم المتجه لألسفل، مع إمكانيـة إنشـاء حقـل جديـد مـن

 (.1-1-1-1خالل الضغط على الزر "تعريف حقل جديد"، لتظهر قائمة جديدة خاصة بتعريف الحقول كما في الشكل )

 

 
 تعريف الحقول اإلضافية. –يمثل شاشة مجموعات األصناف  (1-1-1الشكل )
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 .جديدتعريف حقل  –يمثل شاشة مجموعات األصناف  (1-1-1-1الشكل )

 

يقوم المستخدم باختيار الحقل الجديد المراد تعريفه، وإذا كان الحقل الجديد من نوع "قائمة منسدلة" فإن النظام سيعرض 

 قائمة المنسدلة.ليتيح للمستخدم إدخال عناصر الكما في الشكل أعاله، عناصر القائمة باألسفل 
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  المستودعات تعريف
  

نظام المستودعات كما فـي الشـكل  واإلعدادات فيمن قائمة الرموز  تعريف المستودعات اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

(1-2). 
 

 
 يمثل شاشة تعريف المستودعات. (2-1الشكل )

 

نظـام، وإلضـافة مسـتودع جديـد يقـوم بال المستودعات التي سوف يتم التعامـل معهـا تعريفيتم من خالل هذه الشاشة 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام،

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 رقم المستودع الذي قام بإضافته. بإدخاليقوم المستخدم  :رقم المستودع ❖

 ودع الذي قام بإضافته.اسم المست بإدخاليقوم المستخدم  اسم المستودع: ❖

نوع المستودع الذي قام بإضافته مـن القائمـة المنسـدلة "مسـتودع مركـزي،  اختياريقوم المستخدم ب نوع المستودع: ❖

 ". ... مستودع فرعي

" مـن لوحـة F2رمز مأمور المستودع أو يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر " بإدخاليقوم المستخدم  مأمور المستودع: ❖

مـأمور المسـتودع مـن هـذه  اختيـاريعرض النظام شاشة بأرقام وأسماء المـوظفين فيقـوم المسـتخدم بالمفاتيح حيث س

 الشاشة.

" مـن لوحـة F2رمـز مراقـب المخـزون أو يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر " بإدخاليقوم المستخدم  مراقب المخزون: ❖

مراقـب المخـزون مـن هـذه  اختيـارخدم بالمفاتيح حيث سيعرض النظام شاشة بأرقـام وأسـماء المـوظفين فيقـوم المسـت

 الشاشة.
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" من لوحة F2يقوم المستخدم بإدخال رمز مدير المستودعات أو يقوم المستخدم بالضغط على زر " مدير المستودعات: ❖

المفاتيح حيث سيعرض النظام شاشة بأرقام وأسماء المـوظفين فيقـوم المسـتخدم باختيـار مـدير المسـتودعات مـن هـذه 

 الشاشة.

" من لوحـة F2رمز فرع أو موقع المستودع أو يقوم المستخدم بالضغط على زر " بإدخاليقوم المستخدم  الموقع:/الفرع ❖

الفرع أو الموقع  اختيارالمفاتيح حيث سيعرض النظام شاشة بأرقام وأسماء مواقع وفروع المستودعات فيقوم المستخدم ب

 من هذه الشاشة.

"نعـم"  اختيـارحديد فيما إذا كان هذا المستودع مسموح التعامل معه وذلك بيقوم المستخدم بت مسموح التعامل معه: ❖

 "ال". اختياروإذا كان غير مسموح التعامل معه يقوم ب

يقوم المستخدم بتحديـد فيمـا إذا كـان  :السماح باستالم األصناف من خالل مذكرة أو محضر استالم بسعر صفر ❖

مذكرة أو محضـر اسـتالم بسـعر صـفر وذلـك باختيـار "نعـم" وإذا كـان ال هذا المستودع يسمح باستالم األصناف من خالل 

 يسمح يقوم باختيار "ال".

 

 العنوان: ▪

 الدولة الموجود بها المستودع من القائمة المنسدلة. اختياريقوم المستخدم ب الدولة: ❖

 المدينة الموجود بها المستودع من القائمة المنسدلة. اختياريقوم المستخدم بالمدينة:  ❖

 تفاصيل عنوان المستودع الذي قام بإضافته. بإدخاليقوم المستخدم فصيل العنوان: ت ❖

 وعنوان صندوق بريد المستودع الذي قام بإضافته. بإدخال رقميقوم المستخدم صندوق البريد:  ❖

 الرمز البريدي لصندوق بريد المستودع الذي قام بإضافته. بإدخاليقوم المستخدم الرمز البريدي:  ❖

 رقم هاتف المستودع الذي قام بإضافته. بإدخاليقوم المستخدم تف: رقم الها ❖

 رقم فاكس المستودع الذي قام بإضافته. بإدخاليقوم المستخدم  رقم الفاكس: ❖

 رقم جوال مأمور المستودع. بإدخاليقوم المستخدم رقم الجوال:  ❖
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 يمثل الجزء السفلي شاشة تعريف المستودعات. (1-2-1الشكل )

 

مـن مجموعـات محـددة يختـار  أصـناففي حالة كان يحتوي المسـتودع علـى  من مجموعات محددة: أصنافيحتوي  ▪

( في المربـع الموجـود )إشارة يحتوي" وذلك بوضع  األصناف من جدول "ال اختيارالمستخدم "نعم"، ويقوم المستخدم ب

من  أصنافجدول يحتوي، وفي حالة كان المستودع ال يحتوي على  إلىلنقل الصنف  بجانب الصنف وثم الضغط على زر 

يحتويها المستودع من جدول "يحتوي"  األصناف التي ال اختيارمجموعات محددة يختار المستخدم "ال"، ويقوم المستخدم ب

 يحتوي. جدول ال إلىلنقل الصنف   في المربع الموجود بجانب الصنف وثم الضغط على زر ()وذلك بوضع إشارة 
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  المستندات تسلسل
  

نظام المستودعات كما في الشكل  واإلعدادات فيمن قائمة الرموز تسلسل المستندات  اختيار تظهر هذه الشاشة عند

(1-3). 
 

 
 شاشة تسلسل المستندات. يمثل (3-1)الشكل 

 

 قيمـة ذات أوراق تمثل التي وخاصة المستودعات لمستندات التسلسلية األرقام مع التعامل الشاشة هذه من خالليتم 

 يسـمى ما لوجود إضافة" المطبوع الرقم" وهو مسبقا مطبوع تسلسلي رقم ورقة كل على يكون حيث االستالم مذكرة مثل

 مـن أكبـر بالحركة الخاصة األسطر عدد فيها يكون حاالت وجود وبسبب ،الورقة ئيعب من قبل من كتابته ويتم "الخاص الرقم"

 الحالـة وبهـذه الواحد للمستند مختلفة مطبوعة بأرقام أوراق عدة هناك يكون قد النموذج على طباعتها الممكن األسطر عدد

يلـي تبيـان لكـل مـن  وفيمـا، واحـدة استالم عملية ألنها واحد خاص ورقم مطبوعة أرقام بـخمسة االستالم مذكرة مثال تكون

 الحقول في هذه الشاشة:

 

اإلعدادات الخاصة بالرقم المطبوع والرقم  اختياريقوم المستخدم باإلعدادات الخاصة بالرقم المطبوع والرقم الخاص:  ▪

 اختيـارهـذا الجـدول يقـوم المسـتخدم ب أسـطرالخاص وذلك لنتمكن من التعامل مع هذا الجدول وللتعديل على معلومات 

الذي يريد تعديل معلوماته وذلك بالضغط على إشارة اليـد الموجـودة فـي بدايـة السـطر ومـن ثـم الضـغط علـى زر السطر 

 "تعديل" من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول التي يحتويها هذا الجدول:

 رقم مسلسل. م: ❖

 بالمستودعات.يعرض النظام نوع المستند المستخدم  نوع المستند: ❖

يعرض النظام الرقم المطبوع المختار سابقاً وللتعـديل عليـه يختـار المسـتخدم مـن القائمـة المنسـدلة  طبوع:الرقم الم ❖

 ".، ال يوجد"تلقائي، غير تلقائي
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يعرض النظام الرقم الخاص المختار سابقاً وللتعديل عليه يختار المستخدم من القائمة المنسدلة "تلقائي،  الرقم الخاص: ❖

 غير تلقائي".

 يمكن للمستخدم التعديل على صيغة الرقم المطبوع. لرقم المطبوع:صيغة ا ❖

 يمكن للمستخدم التعديل على صيغة الرقم الخاص. صيغة الرقم الخاص: ❖

 

أرقـام المسـتندات الخاصـة بالمسـتودعات وذلـك  اختياريقوم المستخدم بأرقام المستندات الخاصة بالمستودعات:  ▪

رقـم المسـتودع  بإدخالتعديل على معلومات اسطر هذا الجدول يقوم المستخدم لنتمكن من التعامل مع هذا الجدول ولل

السطر الذي يريد تعديل معلوماته وذلك بالضغط على إشارة اليد الموجـودة  اختيارومن ثم ( رقم المستودعفي الحقل )

حقول التـي يحتويهـا هـذا في بداية السطر ومن ثم الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من ال

 الجدول:

 رقم مسلسل. م: ❖

 .يعرض النظام نوع المستند المستخدم بالمستودعات نوع المستند: ❖

يمكن للمستخدم التعديل على رمز مجـال التـرقيم حيـث يوجـد لكـل مسـتودع رمـز لمجـال تـرقيم رمز مجال الترقيم:   ❖

 المستندات.

حيـث  المصـروفة المطبوعـة األرقـام" من حقل إدخال" زر على ضغطيقوم المستخدم بال المطبوعة المصروفة: األرقام ❖

 األول الجـدول فـي لقـائيت غيـر أو تلقائي المطبوع الرقم دمحد فيه يكون الذي المستند لنوع فقط مسموح يكون التعديل

، تحديده تم لذيا الترقيم مجال مع مرتبطة وتكون صرفها تم التي المطبوعة األرقام بإدخال يسمح جدول يظهر الضغط وعند

 .(1-3-1الشكل )كما في 

 مسموح " من حقل مجال الرقم الخاص حيث يكون التعديلإدخاليقوم المستخدم بالضغط على زر "مجال الرقم الخاص:  ❖

 جـدول يظهـر الضـغط وعند األول الجدول في لقائيت غير أو تلقائي الخاص الرقم دمحد فيه يكون الذي المستند لنوع فقط

 .(2-3-1الشكل )، كما في تحديده تم الذي الترقيم مجال مع مرتبطة وتكون صرفها تم التي الخاصة األرقام بإدخال يسمح

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

 يقوم المستخدم بالتعديل على آخر رقم خاص. آخر رقم خاص: ❖
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 المطبوعة. األرقاميمثل شاشة  (1-3-1الشكل )

 

 الحقول التالية: فة رقم مطبوع جديد يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهرإلضا

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 رقم مسلسل. :م ❖

 يقوم المستخدم بتحديد رقم بداية الرقم المطبوع.  من الرقم: ❖

 يقوم المستخدم بتحديد رقم نهاية الرقم المطبوع. الرقم: إلى ❖

 .نظام عدد األرقام المطبوعةيعرض ال العدد: ❖
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 الخاصة. األرقاميمثل شاشة  (2-3-1الشكل )

 

 الحقول التالية: إلضافة رقم خاص جديد يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 رقم مسلسل. :م ❖

 يقوم المستخدم بتحديد رقم بداية الرقم الخاص.  من الرقم: ❖

 يقوم المستخدم بتحديد رقم نهاية الرقم الخاص. الرقم: إلى ❖

 .يعرض النظام عدد األرقام الخاصة العدد: ❖
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  السريع اإلدخال اختصارات شاشة
  

في نظام المستودعات كما  واإلعداداتمن قائمة الرموز  شاشة اختصارات اإلدخال السريع اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(4-1)في الشكل 
 

 
 يمثل شاشة اختصارات اإلدخال السريع. (4-1ل )الشك

 

عبارات وتعريف رمز واختصار لهذه العبارات التي سوف يتم التعامـل معهـا فـي النظـام،  تعريفيتم من خالل هذه الشاشة 

حـة " مـن لوF7"ثـم يضـغط زر المستخدم رمز العبارة أو الجزء المختصـر منهـا  إدخالحيث يتم استرجاع هذه العبارة من خالل 

، وإلضافة عبارة جديدة يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام فيدخل النص الكامل بشكل تلقائيالمفاتيح 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: ،إضافة -حيث تظهر شاشة اختصارات اإلدخال السريع 

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 رقم مسلسل. :م ❖

 ا.إدخالهرمز للعبارة التي قام ب بإدخالتخدم يقوم المس الرمز: ❖

 العبارة التي يريد إضافتها بشكل كامل. بإدخاليقوم المستخدم  العبارة الكاملة: ❖

هـذا الجـزء  إدخـالالجزء المختصر من العبارة حيث يتم استرجاع كامل العبارة بمجـرد  بإدخاليقوم المستخدم  االختصار: ❖

 منها.



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

 
 نظام المستودعات :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  20 

  اإلرجاع أسباب رموز
  

في نظام المستودعات كمـا فـي الشـكل  واإلعداداتمن قائمة الرموز  اإلرجاعرموز أسباب  اختيارهر هذه الشاشة عند تظ

(1-5). 
 

 
 .اإلرجاعيمثل شاشة رموز أسباب  (5-1الشكل )

 

مع  وسوف يتم التعامل اإلرجاعتعريف رمز سبب  رموز أسباب إرجاع األصناف حيث يتم تعريفيتم من خالل هذه الشاشة 

رمـزه وإلضـافة رمـز سـبب إرجـاع جديـدة يقـوم  إدخـالمـن خـالل  اإلرجـاعهذا الرمز في النظـام، حيـث يـتم اسـترجاع سـبب 

وفيما يلي تبيان لكـل  ،إضافة - اإلرجاعالمستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر شاشة رموز أسباب 

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية ▪

 رقم مسلسل. :م ❖

 الذي قام بإضافته. اإلرجاعرمز لسبب  بإدخاليقوم المستخدم  الرمز: ❖

 الذي يريد إضافته. اإلرجاعسبب  بإدخاليقوم المستخدم  :اإلرجاعسبب  ❖
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  الصنف حــالة رموز
  

-1)ا في الشكل في نظام المستودعات كم واإلعداداتمن قائمة الرموز  رموز حالة الصنف اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

6). 
 

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

 

تعريف رمز لكل حالة وسوف  رموز حالة األصناف عند استالمها في المستودع حيث يتم تعريفيتم من خالل هذه الشاشة 

 أصناففة رموز حالة رمزه وإلضا إدخاليتم التعامل مع هذا الرمز في النظام، حيث يتم استرجاع سبب حالة الصنف من خالل 

وفيمـا يلـي  ،إضافة -جديدة يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر شاشة رموز حالة الصنف 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 رقم مسلسل. :م ❖

 رمز لحالة الصنف الذي قام بإضافته. بإدخاليقوم المستخدم  الرمز: ❖

 ....". حالة الصنف مثالً "جديد وبحالة ممتازة، تالف، مستعمل بإدخاليقوم المستخدم  حالة الصنف: ❖

عند إعداد حركات قيمة افتراضية كالذي يظهر  رمز حالة الصنفيقوم المستخدم بإختيار  قيمة افتراضية عند االستالم: ❖

 .االستالم
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  النظام إعدادات شاشة
  

الشكل كما في في نظام المستودعات  واإلعدادات من قائمة الرموز شاشة إعدادات النظام راختياهذه الشاشة عند  تظهر

(1-7). 
 

 
 شاشة إعدادات نظام المستودعات.الجزء العلوي من يمثل  (7-1الشكل )

 

للتعـديل علــى اإلعـدادات العامـة للنظــام المسـتودعات ،حديــد اإلعـدادات العامـة لنظــام يـتم مـن خــالل هـذه الشاشـة ت

 :لمستودعات يتم الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام، وفيما يلي تبيان لحقول الشاشةا

 

يظهر النظام السـنة الهجريـة الحاليـة لنظـام المسـتودعات مـع إمكانيـة التعـديل عليهـا  :للمستودعات ةالسنة الحالي ❖

 بالنسبة للمستخدم.

ا تلقائياً مع إمكانية التعديل على تاريخ إدخالهوذلك عند  دعاتللمستويظهر النظام تاريخ بداية السنة الحالية  وتبدأ في: ❖

 بدايتها.

ا تلقائياً مـع إمكانيـة التعـديل علـى إدخالهوذلك عند  للمستودعاتيظهر النظام تاريخ نهاية السنة الحالية  وتنتهي في: ❖

 تاريخ نهايتها.

 

 :لألصنافالتصنيف األول  ▪

حيث يظهر هذا التصنيف في شاشـة مجموعـات  لألصنافلتصنيف األول اسم ا بإدخاليقوم المستخدم  اسم التصنيف: ❖

 األصناف.

 عدد خانات المستوى األول. بإدخاليقوم المستخدم عدد خانات المستوى األول:  ❖

 عدد خانات المستوى الثاني. بإدخاليقوم المستخدم عدد خانات المستوى الثاني:  ❖

 المستوى الثالث. عدد خانات لبإدخايقوم المستخدم عدد خانات المستوى الثالث:  ❖
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الحرف الفاصل بين مستويات التصنيف من القائمة  اختياريقوم المستخدم بالحرف الفاصل بين مستويات التصنيف:  ❖

 المنسدلة.

"نعم" إذا كـان تـرقيم األصـناف يعتمـد علـى هـذا  اختياريقوم المستخدم بترقيم األصناف يعتمد على هذا التصنيف:  ❖

 ذا كان ال يعتمد.التصنيف أو "ال" إ

 رقم مستوى بدء التصنيف من القائمة المنسدلة. اختياريقوم المستخدم ب رقم مستوى بدء التصنيف: ❖

الحرف الفاصل بـين التصـنيف ومسلسـل  اختياريقوم المستخدم بالحرف الفاصل بين التصنيف ومسلسل الصنف:  ❖

 الصنف.

عدد الخانات الخاصة بمسلسل الصنف من القائمة  ياراختيقوم المستخدم بعدد الخانات الخاصة بمسلسل الصنف:  ❖

 المنسدلة.

 عدد خانات رقم الصنف. اختياريقوم المستخدم بعدد خانات رقم الصنف:  ❖

 يقوم المستخدم باختيار عدد خانات الرقم المطبوع.: الرقم المطبوععدد خانات  ❖

"ال" إذا كان ال يريد ترقيم  اختيارقيم الصنف تلقائي و"نعم" إذا كان يريد تر اختياريقوم المستخدم بترقيم الصنف تلقائي:  ❖

 الصنف تلقائي.

 اسم التصنيف الثاني. بإدخاليقوم المستخدم  اسم التصنيف الثاني: ❖

 اسم التصنيف الثالث. بإدخاليقوم المستخدم اسم التصنيف الثالث:  ❖

 

 
 يمثل الجزء األوسط من شاشة إعدادات نظام المستودعات. (1-7-1الشكل )

 

يقوم المستخدم بالضغط على المربع إذا كان يرغـب بارتبـاط نظـام المسـتودعات مـع نظـام  اإلرتباط مع نظام خارجي: ❖

 ( في المربع.خارجي حيث تظهر عالمة )
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اإلجراء المتبع للتدقيق على ترتيب  اختياريقوم المستخدم ب التدقيق على ترتيب تواريخ سندات االستالم والصرف: ❖

 ستالم والصرف "تحذير، منع، بدون إجراء".تواريخ سندات اال

"نعم" إذا كان يريد السماح بإرجاع األصناف المستهلكة  اختياريقوم المستخدم ب السماح بإرجاع األصناف المستهلكة: ❖

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

"نعم" إذا كان يريد حجـز كميـة طلـب الصـرف  تياراخيقوم المستخدم ب حجز كمية طلب الصرف المعتمد ولم يصرف: ❖

 يريد حجز كمية طلب الصرف. ال "ال" إذا كان اختيارالمعتمد ولم يصرف و

"نعم" إذا كان يريد حجز  اختياريقوم المستخدم بكمية طلب الترخيص المعتمدة ولم يتم عمل طلب صرف لها:  حجز ❖

 يريد الحجز. "ال" إذا كان ال اختيارها وكمية طلب الترخيص المعتمدة ولم يتم عمل طلب صرف ل

"نعـم" إذا كـان يريـد اسـتخدام  اختيـاريقـوم المسـتخدم باستخدام األصناف المعرفة فقط عند االستالم المؤقت:  ❖

 يريد استخدام هذه األصناف. "ال" إذا كان ال اختياراألصناف المعرفة فقط عند االستالم المؤقت و

 اختيـار"نعم" إذا كان يريد السماح بجرد المستودع الرجيع و اختياريقوم المستخدم بالسماح بجرد المستودع الرجيع:  ❖

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

اإلجراء المتبـع لصـرف األصـناف التـي  اختياريقوم المستخدم ب صرف األصناف التي سيتجاوز رصيدها الحد األدنى: ❖

 حذير، منع".سيتجاوز رصيدها الحد األدنى "ت

"نعم" إذا كـان يريـد السـماح بإرجـاع  اختياريقوم المستخدم ب :المستودع بسعر صفر إلىالسماح بإرجاع االصناف  ❖

 المستودع بسعر صفر. إلىيريد السماح بإرجاع االصناف  "ال" إذا كان ال اختيارالمستودع بسعر صفر و إلىاالصناف 

"نعم"  اختياريقوم المستخدم ب لطلب ترخيص لم يتم صرفه: طلب صرف إضافةظهور رسالة تحذيرية في حالة  ❖

"ال" إذا كان ال يريد ظهور  اختيارطلب صرف لطلب ترخيص لم يتم صرفه و إضافةإذا كان يريد ظهور رسالة تحذيرية في حالة 

 رسالة تحذيرية بذلك.

خدم باختيار "نعم" إذا كان يقوم المست :السماح باستالم األصناف من خالل مذكرة أو محضر استالم بسعر صفر ❖

"ال" إذا الخيـار ختـار وي ،لكل المسـتودعات بالسماح باستالم األصناف من خالل مذكرة أو محضر استالم بسعر صفر غبير

، ويختـار الخيـار لكـل المسـتودعات بالسماح باستالم األصناف من خالل مذكرة أو محضر استالم بسعر صـفريرغب كان ال 

 .على حده ى كل مستودع" إذا كان يرغب بتحديد ذلك لكل مستودع"يتم تحديده على مستو

يقوم المستخدم باختيار المربع الموجود بجانب كل نموذج إذا كان يرغب بطباعته على  :A4ورق طباعة النماذج على  ❖

استالم،  (، وفيما يلي النماذج الموجودة في نظام المستودعات: )استالم مؤقت، مذكرة استالم، محضرA4ورق من نوع )

 طلب صرف، مستند ارجاع، طلب صرف رجيع(.

بالضغط على هذا الـرابط يعـرض النظـام شاشـة عـدد األسـطر فـي المحاضـر عدد األسطر في المحاضر المطبوعة:  ❖

 ( حيث يتم خالل هذه الشاشة تحديد عدد األسطر التي تظهر عند طباعة كل محضر.2-7-1المطبوعة كما في الشكل )

المسـتودعات وبالتـالي يعـرض النظـام تلقائيـاً اسـم  إدارةرمز مـدير  بإدخاليقوم المستخدم  دعات:المستو إدارةمدير  ❖

 المدير.

 اسمه. إدخالالذي تم  دارةالمسمى الوظيفي لمدير اإل بإدخاليقوم المستخدم  المسمى الوظيفي له: ❖

التالي يعرض النظـام تلقائيـاً اسـم رمز المدير المسؤول عن المستودعات وب بإدخاليقوم المستخدم المدير المسؤول:  ❖

 المدير.

 اسمه. إدخالالمسمى الوظيفي للمدير المسؤول الذي تم  بإدخاليقوم المستخدم المسمى الوظيفي له:  ❖

 .يقوم المستخدم بإدخال المسمى الوظيفي لصاحب الصالحية الصالحية:المسمى الوظيفي لصاحب  ❖

السماح بتعديل قيمة الضريبة المضافة: يقوم المستخدم بإختيار هل ي  سمح بالتعديل على قيمة الضريبة المضافة أم  ❖

 ال.

% كقيمة افتراضية مـع إمكانيـة بالتعـديل 5نسبة ضريبة القيمة المضافة النظام  يعرضالمضافة: نسبة ضريبة القيمة  ❖

  عليها.
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 عدد األسطر في المحاضر المطبوعة.يمثل شاشة  (2-7-1الشكل )

 

 عديل" لتعديل عدد األسطر في المحاضر المطبوعة حيث تظهر الحقول التالية:يتم الضغط على زر "ت

 

 رقم مسلسل.م:  ❖

 يعرض النظام إسم المحضر المطبوع.إسم المطبوع:  ❖

 يقوم المستخدم بالتعديل على عدد األسطر في المحضر الذي اختاره.عدد األسطر:  ❖

 

 شاشة عدد األسطر في المحاضر المطبوعة. يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر من أجل إغالقإغالق:  ❖
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  األصناف وحدات رموز
  

في نظام المستودعات كما في الشـكل  واإلعداداتمن قائمة الرموز  رموز وحدات األصناف اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

(1-8). 
 

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

 

تعريف رمز لكل وحدة وسوف يتم التعامل  ات األصناف في المستودع حيث يتمرموز وحد تعريفيتم من خالل هذه الشاشة 

جديـدة  أصـنافرمز الوحدة وإلضـافة رمـوز وحـدات  إدخالمع هذا الرمز في النظام، حيث يتم استرجاع وحدة الصنف من خالل 

وفيما يلي تبيان  ،إضافة - يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر شاشة رموز وحدات األصناف

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 رقم مسلسل. :م ❖

 رمز وحدة الصنف الذي قام بإضافته. بإدخاليقوم المستخدم  الرمز: ❖

 وحدة الصنف مثالً "حبة، كيلو، كرتونه....". بإدخاليقوم المستخدم  :الوحدة ❖
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  المستودعات على المستخدمين صالحية
  

فـي نظــام  واإلعــداداتمـن قائمــة الرمـوز  صـالحية المســتخدمين علـى المســتودعات اختيــارتظهـر هـذه الشاشــة عنـد 

 .(9-1)المستودعات كما في الشكل 
 

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

 

وفيما يلي تبيان صالحيات المستخدمين من األنظمة األخرى على نظام المستودعات  تعريفيتم من خالل هذه الشاشة 

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

يات لموظفيهـا صالح إضافةالتي يريد  اإلداريةرمز الوحدة  بإدخاليقوم المستخدم  :اإلداريةصالحيات موظفي الوحدة  ❖

 حيث يعرض النظام موظفين هذه الوحدة وصالحية كل منهم.

 

رمزهـا فـي الحقـل  إدخالالتي تم  اإلداريةيعرض النظام معلومات عن كل مستخدم تابع للوحدة  بيانات المستخدمين: ▪

موجـودة فـي السابق وإلظهار صالحية كل مستخدم على نظام المستودعات يقوم المستخدم بالضغط على صورة اليـد ال

أول سطر معلومات المستخدمين حيث تظهر الصالحيات وإلضافة صالحيات لهذا المستخدم نقوم بعد تحديده بالضغط على 

 بيانات المستخدمين على الحقول التالية:وتحتوي  ،زر "جديد" من شريط المهام

 رقم مسلسل.م:  ❖

 ها.اختيارتم التي  اإلداريةيعرض النظام رقم المستخدم داخل الوحدة  الرقم: ❖

 يعرض النظام اسم المستخدم. االسم: ❖

يعرض النظام المجموعة التي ينتمي إليها هذا المستخدم داخل الوحـدة  :المستخدم التي ينتمي إليها اتالمجموع ❖

 ها.اختيارالتي تم 
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قـوم والمسـتخدمين ن اإلداريـةبعد أن يقوم المستخدم بتحديد الوحـدة  صالحيات المستخدمين على المستودعات: ▪

مستخدم إلضافة صالحيات له على نظام المستودعات وذلك بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر  اختيارب

 الحقول التالية:

 رقم مسلسل. م: ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم المستودع الذي سوف يمنح صالحية عليه لموظفين الوحدة اإلدارية. رقم المستودع: ❖

بمجرد إدخال  اإلداريةاسم المستودع الذي سوف يمنح صالحية عليه لموظفين الوحدة لنظام يعرض ا اسم المستودع: ❖

 .رقمه

 .بمجرد إدخال رقمهيعرض النظام نوع المستودع  نوع المستودع: ❖

 التابع لها هذا المستودع. اإلداريةيعرض النظام الوحدة  :اإلداريةالوحدة  ❖

 على هذا المستودع. اإلداريةصالحية موظف الوحدة  يقوم المستخدم بتحديد تاريخ بداية من تاريخ: ❖

 على هذا المستودع. اإلداريةيقوم المستخدم بتحديد تاريخ نهاية صالحية موظف الوحدة تاريخ:  إلى ❖

صـالحية الموظـف علـى األسـعار  اختيـارقـوم المسـتخدم بيصالحية المستخدم على األسعار داخل المسـتندات:  ❖

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

صالحية الموظف على األسعار الموجودة  اختيارقوم المستخدم بي صالحية المستخدم على األسعار داخل التقارير: ❖

 داخل التقارير وذلك من القائمة المنسدلة "إظهار، إخفاء".
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  األصناف مجموعات كشف

  

فـي نظـام المسـتودعات كمـا فـي  واإلعـداداتمن قائمة الرموز  جموعات األصنافكشف م اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(10-1)الشكل 
 

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

 

يلي تبيان لكل مـن الحقـول  المستودعات، وفيمايتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بمجموعات األصناف في نظام 

 في هذه الشاشة:

 

 :قريرمحددات الت ▪

مـن القائمـة  يقوم المستخدم بتحديد نوع التصـنيف الـذي سـوف يـتم إعـداد كشـف بمجموعـات األصـناف لـه التصنيف: ❖

كل التصنيفات وذلك  اختيار"، أو يقوم المستخدم بBمجموعة األصناف ، Aمجموعة األصناف المنسدلة "مجموعات األصناف، 

 لكل.داخل المربع الموجود بجانب كلمة ا (بوضع إشارة )

( في المربع أو يختار كل المستويات وذلك بوضع إشارة ) الكشفمستوى  بإدخاليقوم المستخدم مستوى الكشف:  ❖

 الموجود بجانب كلمة الكل.

"نعم" في حال يريد إعداد كشف بمجموعات األصناف الموقوف التعامل  اختياريقوم المستخدم ب الموقوف التعامل معها: ❖

الموقـوف والغيـر  اختيـاريريد إعداد كشف بالمجموعات الغير موقوف التعامل معهـا، كمـا ويمكنـه  معها ويختار "ال" في حال

 ( في المربع الموجود بجانب كلمة الكل.موقوف التعامل معها وذلك بوضع إشارة )

يعـرض  زر "تكوين التقرير" الموجود علـى شـريط المهـام حيـث الحقول السابقة بالضغط على إدخاليقوم المستخدم بعد  ❖

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

في نظام المستودعات كما فـي  واإلعداداتمن قائمة الرموز  أصحاب الصالحية في النظام اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(11-1)الشكل 
 

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

 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقـول الموظفين أصحاب الصالحية في نظام المستودعات  تعريفيتم من خالل هذه الشاشة 

 الشاشة: في هذه

 

والتـي تـم تعـريفهم فـي شاشـة  اإلداريـةيعرض النظام معلومات عن كل مستخدم تابع للوحدة  :المعلومات الرئيسية ▪

صالحية المستخدمين على المستودعات، وإلظهار صـالحية كـل مسـتخدم علـى نظـام المسـتودعات يقـوم المسـتخدم 

خدمين حيث تظهـر الصـالحيات وإلضـافة صـالحيات لهـذا بالضغط على صورة اليد الموجودة في أول سطر معلومات المست

 بيانات المستخدمين على الحقول التالية:وتحتوي  ،المستخدم نقوم بعد تحديده بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام

 رقم مسلسل. م: ❖

هم صـالحية مجموعة أو وحدة إدارية ل إلى"اسم المستخدم" والذي ينتمي  بإدخاليقوم المستخدم اسم المستخدم:  ❖

 على المستودعات.

 في الحقل السابق. إدخالهرقم الموظف الخاص باسم المستخدم الذي تم يعرض النظام رقم الموظف:  ❖

 ه.اختيارمسمى الوظيفة الخاصة بالموظف الذي تم يعرض النظام المنصب:  ❖

 رقمه. إدخاليعرض النظام اسم الموظف بمجرد االسم:  ❖

 

مسـتخدم إلضـافة  اختيـارالمستخدم بإضافة أصـحاب الصـالحية علـى النظـام نقـوم ب بعد أن يقومالصالحيات: تفاصيل  ▪

  تفاصيل الصالحيات له على نظام المستودعات وذلك بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:
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 رقم مسلسل. م: ❖

صـاحب الصـالحية علـى النظـام مـن القائمـة  نوع العملية التـي يقـوم بهـا المسـتخدم اختياريقوم المستخدم ب العملية: ❖

 المنسدلة.

 أعلى مبلغ يمكن للمستخدم صاحب الصالحية أن يعتمده. بإدخاليقوم المستخدم  أعلى مبلغ: ❖

"نعم" في حال يريد أن تكون صالحية الموظـف علـى جميـع الوحـدات  اختياريقوم المستخدم ب :اإلداريةجميع الوحدات  ❖

 حال يريد أن تكون صالحية الموظف على وحدة إدارية محددة."ال" في  اختيار، واإلدارية

جميـع )السابق يتفعل هذا الخيار عند اختيار القيمة "ال" للحقل  التابعة لها: اإلداريةوحدة إدارية محددة والوحدات  ❖

 التي يتبع لها الموظف. اإلداريةيقوم المستخدم بتحديد الوحدة (، حيث الوحدات اإلدارية

فيختار "مستديمة" أو  يقوم المستخدم بتحديد نوع األصناف التي يكون للموظف صالحية عليها العتمادها نوع األصناف: ❖

 ."مستهلكة" أو "الكل" من القائمة المنسدلة
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  لألصنافمكان التخزين  رموز
  

ستودعات كمـا فـي نظام الم واإلعدادات فيمن قائمة الرموز  لألصنافرموز مكان التخزين  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(12-1)الشكل 
 

 
 .لألصنافمكان التخزين يمثل شاشة رموز  (12-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعريف رموز مكان تخزين األصناف في كل مستودع والتي سيتم التعامل معها في النظام حيث 

مكان التخزين لألصناف يقوم المستخدم بإدخال رمز جديد ل المكان، وإلضافةيتم استرجاع مكان التخزين من خالل إدخال رمز 

رمز المستودع في الحقل "رقم المستودع" ليتم تلقائياً استرجاع اسم المستودع ومن ثم يضغط المستخدم على زر "جديد" 

 من شريط المهام حيث تظهر شاشة رموز مكان التخزين لألصناف في وضع اإلضافة، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه

 :الشاشة

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 رقم المستودع في حقل "رقم المستودع". إدخالالمستودع من خالل  اختياريقوم المستخدم ب رقم المستودع: ❖

 رقم مسلسل. :م ❖

 .الذي سيقوم بإضافتهلصنف مكان التخزين لرمز  بإدخاليقوم المستخدم  الرمز: ❖

 ".100/1الرف " الصنف مثالً مكان تخزين  بإدخاليقوم المستخدم  :مكان التخزين ❖
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 بطاقات الصنف 
 

 نظام المستودعات.في  بطاقات الصنفمجموعة شاشات  (0-2الشكل )تمثل هذه القائمة كما في 
 

 
 لصنف.يمثل شاشة بطاقات ا (0-2الشكل )

 

 أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة. اختياريمكن 
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 سجل وبطاقة الصنف 
  

-2)من قائمة بطاقات الصنف في نظام المستودعات كما في الشكل  سجل وبطاقة الصنف اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

1). 
 

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

 

 وبطاقـة سجل ويعتبر ،المستودعات نظام خالل من معها التعامل يمكن التي األصناف عريفتهذه الشاشة  يتم من خالل

 نأ البد المستودعات نظام على تتم سوف عملية أي وحيث أن المستودعات نظام داخل الموجودة الشاشات أهم من الصنف

 األصـناف كـل معلومـات معرفـة خاللهـا مـن يـتم المسـتودعات لنظـام مركـز الشاشـة ههـذ تعد لذا ،بها عالقة لألصناف يكون

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:الموجودة داخل مجموعات األصناف، 

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

مستويات تصنيف المجموعات على  يظهر النظام تلقائياً نوع التصنيف "التصنيف األول" وكما ويعرض النظام التصنيف:نوع  ❖

  شكل شجرة.

 يعرض النظام الصنف السابق للصنف المختار حالياً.  بالضغط على هذا الزر السابق:  ❖

 يعرض النظام الصنف التالي للصنف المختار حالياً. بالضغط على هذا الزر  التالي: ❖

هـا اختيارلموجـودة داخـل المجموعـة التـي تـم ا لألصـنافيعرض النظام العدد الكلي  :عدد األصناف في نتيجة البحث ❖

 تلقائياً.

بالضغط على زر "جديد" من شـريط المهـام حيـث تظهـر  مجموعة األصناف اختياريقوم المستخدم بعد لتعريف صنف جديد  ❖

   الحقول التالية:

 النظام تلقائياً رقم الصنف المتسلسل حسب إعدادات نظام المستودعات.يعرض  رقم الصنف المتسلسل: ❖

 يعرض النظام تلقائياً رقم الصنف حسب إعدادات نظام المستودعات. رقم الصنف: ❖
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 ( يمثل الجزء األوسط من شاشة سجل وبطاقة الصنف.1-1-2الشكل )

 

 يعرض النظام رقم باركود الصنف حسب اإلعدادات العامة لنظام المستودعات. رقم باركود الصنف: ❖

 اسم الصنف باللغة العربية. البإدخيقوم المستخدم  اسم الصنف )العربي(: ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الصنف باللغة اإلنجليزية. اسم الصنف )باألحرف الالتينية(:  ❖

 وصف للصنف الذي قام بإضافته. بإدخاليقوم المستخدم  الوصف:  ❖

حيث تظهر شاشـة التصنيف الثاني وذلك على زر "التصنيف الثاني"  اختياريقوم المستخدم ب التصنيف الثاني للصنف: ❖

 (.1-1-1-2التصنيفات كما في الشكل )

 يعرض النظام تلقائياً وصف التصنيف الثاني بمجرد اختيار التصنيف الثاني.وصف التصنيف:  ❖

التصنيف الثالث وذلك على زر "التصنيف الثالث" حيث تظهـر شاشـة  اختياريقوم المستخدم ب التصنيف الثالث للصنف: ❖

 (.2-1-1-2التصنيفات كما في الشكل )

 .الثالث التصنيف اختياربمجرد الثالث يعرض النظام تلقائياً وصف التصنيف وصف التصنيف:  ❖

"ال" إذا كان هـذا  اختيار"نعم" إذا كان هذا الصنف موقوف التعامل معه أو  اختياريقوم المستخدم ب موقوف التعامل معه: ❖

 الصنف غير موقوف التعامل معه.

 نوع الصنف من القائمة المنسدلة "مستديمة، مستهلكة". اختياربيقوم المستخدم نوع الصنف:  ❖

للصنف المستديم، ويتم إدخاله بالصيغة التالية )يوم / شهر / يقوم المستخدم بإدخال العمر  العمر اإلفتراضي للصنف: ❖

 .سنة(

 آخر سعر تم استالم هذا الصنف به. بإدخاليقوم المستخدم  آخر سعر استالم: ❖

 الوحدة الرئيسية للصنف من القائمة المنسدلة "حبة، كرتونه.....". اختياريقوم المستخدم ب الوحدة الرئيسية: ❖

تحميـل صـورة واحـدة للصـنف يمكن للمستخدم مـن خـالل الضـغط علـى زر "حفـظ صـورة الصـنف"  حفظ صورة الصنف: ❖

 .وتخزينها في قاعدة البيانات
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زر "استطالع صورة الصنف" عرض صورة الصنف التي يمكن للمستخدم من خالل الضغط على استطالع صورة الصنف:  ❖

 تم تخزينها.

بقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر إلضافة معلومات عن الصنف المتواجد في  معلومات الصنف بالمستودعات: ❖

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

 .علومات الصنف بالمستودعاتيمثل شاشة م (3-1-1-2الشكل )
  

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الخص بالمعلومات الرئيسي، حيث تظهر الحقول التالية:  

 

 رقم مسلسل.  م: ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم المستودع الموجود به هذا الصنف.  رقم المستودع: ❖

 بمجرد إدخال رقمه. يظهر النظام اسم المستودع  اسم المستودع: ❖

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

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

ديد العدد الذي يجب أن يكون موجوداً في المستودع لتتم عملية إعادة الطلب من يقوم المستخدم بتح حد إعادة الطلب: ❖

 هذا الصنف. 

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

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

 المستخدم بتحديد تاريخ إنشاء بطاقة الصنف لهذا الصنف. يقوم  تاريخ إنشاء بطاقة الصنف: ❖

 يقوم المستخدم بتحديد موقع بطاقة الصنف.  موقع البطاقة: ❖

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

 من الصنف بالمستودعات.  يعرض النظام الكمية الحالية المتوفرة الكمية الحالية المتوفرة: ❖
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 يعرض النظام آخر سعر تم شراء الصنف به.  آخر سعر شراء: ❖

 يعرض النظام متوسط سعر الصنف.  متوسط السعر: ❖

 يعرض النظام السعر اإلجمالي للصنف.   السعر اإلجمالي: ❖

 

لى زر "جديـد" مـن شـريط يمكن للمستخدم أن يختار مكان التخزين للصنف في المستودع المختار، وذلك من خالل الضغط ع

 ص بأماكن التخزين، حيث تظهر الحقول التالية:  االمهام الخ

 

 رقم مسلسل.  م: ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز مكان التخزين المراد تخزين الصنف فيه.  الرمز: ❖

 يظهر النظام اسم مكان التخزين المدخل رقمه.   مكان التخزين: ❖

 خالل النقر على هذا الزر أن يقوم بطباعة نتائج البحث.  يمكن للمستخدم من طباعة نتائج البحث: ❖

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

" من لوحة المفاتيح حيث تظهر شاشة F2يقوم المستخدم بإدخال رقم الوكيل للقطعة أو يقوم بالضغط على زر " الوكيل: ❖

 يقوم المستخدم باختيار وكيل القطعة من ضمن هذه الشاشة. بالوكالء 

يقوم المستخدم باختيار الخيار "نعم" إذا كان الصنف مرتبط بصنف آخر، ويختار الخيار "ال" إذا  الصنف مرتبط بصنف آخر: ❖

 كان الصنف غير مرتبط بصنف آخر. 

لى حسب ما تم تعريفه في حقل يوجد حقل يوجد رقم متسلسل لكل قطعة يظهر ع يوجد رقم متسلسل لكل قطعة: ❖

رقم متسلسل لكل قطعة داخل المجموعة في شاشة مجموعات األصناف فإذا تم اختيار "نعم" أو "ال" فـال يـتم التعـديل 

 عليها هنا أما إذا كان يحدد لكل صنف فيمكن اختيار "نعم" أو "ال". 

لقائي حيث يقوم النظام بإظهاره بشكل تلقائي أو يتم تحديد هل الرقم التسلسلي للصنف ت الرقم التسلسلي للصنف: ❖

 يتم اختيار الرقم التسلسلي غير تلقائي يتم إدخاله يدوياً. 

حقل يوجد تاريخ صالحية يظهر على حسب مـا تـم تعريفـه فـي حقـل يوجـد تـاريخ صـالحية لكـل  يوجد تاريخ صالحية: ❖

ار "نعم" أو "ال" فال يتم التعديل عليها هنا أما إذا كان األصناف داخل المجموعة في شاشة مجموعات األصناف فإذا تم اختي

 يحدد لكل صنف فيمكن اختيار "نعم أو "ال". 

حقل تاريخ الصالحية )هجري/ميالدي( يظهر على حسب ما تم تعريفه في حقـل  تاريخ الصالحية هجري أم ميالدي: ❖

 ك على حقل يوجد تاريخ صالحية. تاريخ الصالحية )هجري/ميالدي( في شاشة مجموعات األصناف ويعتمد كذل
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 يمثل شاشة التصنيفات )التصنيف الثاني(.  (1-1-1-2الشكل )
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 يمثل شاشة التصنيفات )التصنيف الثالث(.  (2-1-1-2الشكل )
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 يمثل الجزء األسفل من شاشة سجل وبطاقة الصنف.    (2-1-2الشكل )

 

 الكميات القياسية للصنف:  ▪

 ستخدم بتحديد الحد األدنى من عدد هذا الصنف الذي يجب أن يكون موجوداً في المستودع. يقوم الم الحد األدنى: ❖

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

وجوداً في المسـتودع الـذي بعـد يقوم المستخدم بتحديد الحد من عدد الصنف الذي يجب أن يكون م حد إعادة الطلب: ❖

 هذا الحد يتم طلب كمية. 

 يقوم المستخدم بتحديد كمية إعادة الطلب من الصنف بعد تجاوزه حد إعادة الطلب.   كمية إعادة الطلب: ❖

 

 الحقول اإلضافية:  ▪

 رقم مسلسل.  م: ❖

 ناف. يعرض النظام اسم الحقل اإلضافي الذي تم تعريفه في شاشة مجموعات األص اسم الحقل: ❖

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة الحقل اإلضافي الذي تم تعريفه في شاشة مجموعات األصناف.   القيمة: ❖

يقوم المستخدم بالضغط على زر "الوحدات الفرعية للتعبئـة" فيظهـر النظـام شاشـة الوحـدات  الوحدات الفرعية للتعبئة:

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

 



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

 
 نظام المستودعات :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  42 

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

 

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:  

 

 المعلومات الرئيسية:  ▪

 رقم مسلسل.  م: ❖

 يقوم المستخدم باختيار الوحدة الفرعية من القائمة المنسدلة "حبة، كرتونه..".  الوحدة الفرعية: ❖

  يقوم المستخدم بإدخال رقم معامل التحويل للوحدة الرئيسية. تحويل للوحدة الرئيسية:معامل ال ❖

المطلوبة فـي  لألصنافبديلة  أصنافيقوم المستخدم بالضغط على زر "األصناف البديلة" وذلك إلضافة  األصناف البديلة: ❖

 .(2-2-1-2الشكل )المستودعات حيث تظهر شاشة األصناف البديلة كما في 
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 يمثل شاشة األصناف البديلة. (2-2-1-2لشكل )ا

 

 :يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 رقم مسلسل. :م ❖

 رقم الصنف البديل. بإدخاليقوم المستخدم  رقم الصنف البديل: ❖

 رقم هذا الصنف. إدخالنف البديل بمجرد يعرض النظام تلقائياً اسم الص اسم الصنف البديل: ❖
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 التي في المستودعات  باألصنافكشف 
  

من قائمة بطاقات الصنف في نظام المسـتودعات  التي في المستودعات باألصنافكشف  اختيارعند تظهر هذه الشاشة 

 .(2-2)كما في الشكل 
 

 
 التي بالمستودعات. باألصنافيمثل شاشة كشف  (2-2الشكل )

 

يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  ، وفيماالمستودعاتمن خالل هذه الشاشة إعداد كشف باألصناف الموجودة في يتم 

 الشاشة:

 

 :محددات التقرير ▪

المتواجدة فيه وذلـك بالضـغط  باألصنافرقم المستودع الذي يريد إعداد كشف  بإدخاليقوم المستخدم  رقم المستودع: ❖

رقـم المسـتودع  اختيـارحيـث يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـماء المسـتودعات فيـتم " من لوحة المفـاتيح F2على زر "

جميع أرقام المستودعات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة  اختيارمع إمكانية المطلوب، 

(.في المربع ) 

التي تحتويها هـذه  باألصنافيريد إعداد كشف  يالت مجموعة األصنافرقم  بإدخاليقوم المستخدم مجموعة األصناف:  ❖

فيتم  مجموعات االصناف" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء F2وذلك بالضغط على زر "المجموعة 

ب جميع أرقام مجموعات االصناف وذلك بالضغط بـالمربع الموجـود بجانـ اختيارمع إمكانية المطلوب،  المجموعةرقم  اختيار

 ( في المربع.كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )

" من لوحة F2وذلك بالضغط على زر " ،يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن يبدأ منه الكشفمن رقم صنف:   ❖

 رقم الصنف المطلوب. اختيارالمفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء األصناف فيتم 
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" مـن F2وذلـك بالضـغط علـى زر "خدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن ينتهي به الكشـف يقوم المسترقم صنف:  إلى ❖

رقـم الصـنف المطلـوب، ويمكـن للمسـتخدم  اختيـارلوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء األصناف فيـتم 

 ( في المربع.تظهر إشارة )جميع أرقام األصناف وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث  اختيار

يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان يريد عرض األصـناف الموقـوف التعامـل عرض األصناف الموقوف التعامل معها:  ❖

 "ال". وذلك باختيار"نعم" أو إذا كان ال يريد عرضها  اختيارمعها وذلك ب

 أو "اسم الصنف". يقوم المستخدم بتحديد ترتيب الكشف حسب "رقم الصنف"الترتيب حسب:  ❖

الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف  إدخاليقوم المستخدم بعد  ❖

 .(1-2-2الشكل )التي في المستودعات كما في  باألصناف
 

 
 التي بالمستودعات. باألصنافيمثل كشف  (1-2-2الشكل )
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 دعات كشف بأرصدة األصناف لجميع المستو
  

مـن قائمــة بطاقــات الصـنف فــي نظــام  كشـف بأرصــدة األصــناف لجميـع المســتودعات اختيــارعنــد تظهـر هــذه الشاشـة 

 .(3-2)المستودعات كما في الشكل 
 

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

 

يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  ، وفيماعاتالمستوديتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بأرصدة األصناف لجميع 

 الشاشة:

 

 :محددات التقرير ▪

رمز فرع المستودع الذي يريد إعداد كشف بأرصدة األصناف المتواجـدة فيـه حيـث يعـرض  بإدخاليقوم المستخدم  :الفرع ❖

 .رقمه إدخالالنظام تلقائياً اسم فرع المستودع بمجرد 

 نوع المستودع من القائمة المنسدلة. اختياريقوم المستخدم ب نوع المستودع: ❖

" من لوحة المفاتيح حيث F2وذلك بالضغط على زر " مجموعة األصنافرقم  بإدخاليقوم المستخدم مجموعة األصناف:  ❖

مع إمكانية اختيار جميع أرقام المطلوب،  المجموعةرقم  اختيارفيتم  مجموعات االصنافيعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء 

 ( في المربع.الصناف وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )مجموعات ا

 يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن يبدأ منه الكشف. من رقم صنف: ❖

جميـع  اختيـاريقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن ينتهي به الكشف، ويمكن للمسـتخدم رقم صنف:  إلى ❖

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. (رقام األصناف وذلك بوضع إشارة )أ

، وبإمكان يقوم المستخدم بتحديد نوع األصناف التي يريدها أن تظهر في الكشف "مستديم" أو "مستهلك" نوع الصنف: ❖

 كل األصناف وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب كلمة "الكل". اختيارالمستخدم 

 يقوم المستخدم بتحديد ترتيب الكشف حسب "رقم الصنف" أو "اسم الصنف".سب: الترتيب ح ❖
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يقوم المستخدم بتحديد نوع الكشف الذي يريد إعداده عن أرصدة األصناف لجميع المستودعات فيما إذا كان نوع التقرير:  ❖

 يريده "تفصيلي" أو "إجمالي".

 ن ينتهي عنده الكشف.يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أحتى تاريخ:  ❖

الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف  إدخاليقوم المستخدم بعد  ❖

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

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

 .(4-2)من قائمة بطاقات الصنف في نظام المستودعات كما في الشكل األصناف  عالماست اختيارتظهر هذه الشاشة عند 
 

 
 األصناف. استعالميمثل الجزء العلوي من شاشة  (4-2الشكل )

 

عـدم إظهـار عرض بيانات األصناف التـي تحقـق الشـروط والمعـايير المدخلـة لالسـتطالع مـع يتم من خالل هذه الشاشة 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:األصناف الموقوفة، 

 

 :مكونات البحث ▪

 الصنف الذي يريد االستطالع عنه.اسم أي جزء من  بإدخاليقوم المستخدم الصنف: اسم أي جزء من  ❖

 عنه. الصنف الذي يريد االستطالعرقم أي جزء من  بإدخال يقوم المستخدمالصنف: رقم أي جزء من  ❖

 أي جزء من رقم باركود الصنف الذي يريد االستطالع عنه. بإدخاليقوم المستخدم  أي جزء من رقم الباركود: ❖

 أي جزء من رقم قطعة الصنف الذي يريد االستطالع عنه. بإدخاليقوم المستخدم  أي جزء من رقم القطعة: ❖

قم الصنف" أو "اسم الصنف" أو "رقم الباركود" بتحديد ترتيب االستطالع على حسب "ريقوم المستخدم الترتيب حسب:  ❖

 أو "رقم القطعة".

يقوم المستخدم بالضغط على زر "تنفيذ البحث" حيث يقوم النظام بتنفيذ البحث حسب قيم الحقول التي  تنفيذ البحث: ❖

 المستديمة التي حققت شروط البحث. باألصنافها سابقاً، وكما ويعرض النظام جدول اختيارا وإدخالهتم 

 

 األصناف: ▪

 رقم مسلسل. م: ❖

 يعرض النظام رقم الصنف الذي تم البحث عنه. رقم الصنف: ❖

 يعرض النظام اسم الصنف الذي تم البحث عنه.اسم الصنف:  ❖
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 يعرض النظام رقم قطعة الصنف الذي تم البحث عنه.رقم القطعة:  ❖

 يعرض النظام رقم باركود الصنف الذي تم البحث عنه.رقم الباركود:  ❖

 

بيانات الصنف األساسية وبياناته في  لعرضصنف من جدول األصناف  اختياريقوم المستخدم ب الصنف األساسية: بيانات ▪

 .المستودع

 ه من الجدول.اختيارالذي تم  الصنف رقميعرض النظام  رقم الصنف: ❖

 يعرض النظام حالة الصنف. حالة الصنف: ❖

  .الجدوله من اختيارالذي تم  يعرض النظام اسم الصنف اسم الصنف: ❖

 يعرض النظام نوع الصنف "مستديم، مستهلك". نوع الصنف: ❖

 يعرض النظام الوحدة األساسية للصنف "حبة، قطعة، كرتونه..". الوحدة األساسية: ❖
 

 
 األصناف. استعالميمثل الجزء األسفل من شاشة  (1-4-2الشكل )

 

 الكميات القياسية للصنف: ▪

 الذي يجب أن يكون موجود من كمية الصنف في المستودعات.د األدنى يعرض النظام الحالحد األدنى:  ❖

 د األعلى الذي يجب أن يكون موجود من كمية الصنف في المستودعات.يعرض النظام الح الحد األعلى: ❖

 يعرض النظام حد إعادة طلب كمية من الصنف الموجود بالمستودعات.حد إعادة الطلب:  ❖

 ة الطلب من الصنف الموجود بالمستودعات.يعرض النظام كمية إعاد كمية إعادة الطلب: ❖

 

 :معلومات الصنف بالمستودع ▪

 رقم مسلسل.م:  ❖

 يعرض النظام رقم المستودع الموجود به الصنف.رقم المستودع:  ❖
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 يعرض النظام اسم المستودع الموجود به الصنف.اسم المستودع:  ❖

 مية الصنف في المستودعات.د األدنى الذي يجب أن يكون موجود من كيعرض النظام الحالحد األدنى:  ❖

 د األعلى الذي يجب أن يكون موجود من كمية الصنف في المستودعات.يعرض النظام الح الحد األعلى: ❖

 يعرض النظام حد إعادة طلب كمية من الصنف الموجود بالمستودعات.حد إعادة الطلب:  ❖

 لمستودعات.يعرض النظام كمية إعادة الطلب من الصنف الموجود با كمية إعادة الطلب: ❖

 يعرض النظام مكان تخزين الصنف في المستودعات.مكان التخزين:  ❖

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

 يعرض النظام موقع بطاقة الصنف في المستودعات.موقع بطاقة الصنف:  ❖

 ة من الصنف في المستودعات.يعرض النظام الكمية المتوفر الكمية المتوفرة: ❖

 يعرض النظام سعر وحدة الصنف الموجود بالمستودعات.سعر الوحدة:  ❖

 يعرض النظام السعر اإلجمالي ألسعار وحدات الصنف. السعر اإلجمالي: ❖

 

 معلومات أماكن التخزين: ▪

 رقم مسلسل.م:  ❖

 يعرض النظام رقم مكان التخزين الموجود به الصنف. :رمز مكان التخزين ❖

 يعرض النظام وصف مكان التخزين الموجود به الصنف.مكان التخزين: وصف  ❖
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 كشف بأرصدة األصناف حتى تاريخ 
  

من قائمة بطاقات الصنف فـي نظـام المسـتودعات كمـا  كشف بأرصدة األصناف حتى تاريخ اختيارعند تظهر هذه الشاشة 

 .(5-2)في الشكل 
 

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

 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: ، وفيماتاريخيتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بأرصدة األصناف حتى 

 

 :محددات التقرير ▪

رقم المستودع الذي يريد إعداد كشف بأرصدة األصناف المتواجدة فيـه حتـى تـاريخ  بإدخاليقوم المستخدم  :المستودع ❖

 .رقمه إدخالتلقائياً اسم المستودع بمجرد  محدد حيث يعرض النظام

" من لوحة المفاتيح حيث F2يقوم المستخدم بإدخال رقم مجموعة األصناف وذلك بالضغط على زر "مجموعة األصناف:  ❖

يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء مجموعات االصناف فيتم اختيار رقم المجموعة المطلوب، مع إمكانية اختيار جميع أرقام 

 ( في المربع.وعات االصناف وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )مجم

 يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن يبدأ منه الكشف. من رقم صنف:  ❖

جميـع  اختيـاريقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن ينتهي به الكشف، ويمكن للمسـتخدم رقم صنف:  إلى ❖

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

، وبإمكان يقوم المستخدم بتحديد نوع األصناف التي يريدها أن تظهر في الكشف "مستديم" أو "مستهلك" نوع الصنف: ❖

 كل األصناف وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب كلمة "الكل". اختيارالمستخدم 

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عنده الكشف.ى تاريخ: حت ❖



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

 
 نظام المستودعات :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  52 

يقـوم المسـتخدم بتحديـد هـل يريـد إظهـار االصـناف التـي رصـيدها صـفر فـي إظهار األصـناف التـي رصـيدها صـفر:  ❖

يقوم  صيدها صفرالمستودعات وذلك بالضغط بالدائرة التي بجانب كلمة "نعم" وفي حال كان ال يريد إظهار االصناف التي ر

 بالضغط بالدائرة التي بجانب كلمة "ال".

 يقوم المستخدم بتحديد ترتيب الكشف حسب "رقم الصنف" أو "اسم الصنف".الترتيب حسب:  ❖

الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف  إدخاليقوم المستخدم بعد  ❖

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

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

-2)من قائمة بطاقات الصنف في نظام المستودعات كما في الشكل  كشف بطاقة الصنف اختيارعند هذه الشاشة  تظهر

6). 
 

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

 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: ، وفيماالنظامل هذه الشاشة إعداد بطاقة الصنف في يتم من خال

 

 :محددات التقرير ▪

رقم المستودع الذي يريد إعداد كشف ببطاقات األصناف المتواجدة فيه حيث يعرض  بإدخاليقوم المستخدم  :المستودع ❖

 .رقمه إدخالالنظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد 

" من لوحة المفاتيح حيث F2يقوم المستخدم بإدخال رقم مجموعة األصناف وذلك بالضغط على زر "موعة األصناف: مج ❖

يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء مجموعات االصناف فيتم اختيار رقم المجموعة المطلوب، مع إمكانية اختيار جميع أرقام 

 ( في المربع.انب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )مجموعات االصناف وذلك بالضغط بالمربع الموجود بج

 يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن يبدأ منه الكشف. من رقم صنف:  ❖

جميـع  اختيـاريقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن ينتهي به الكشف، ويمكن للمسـتخدم رقم صنف:  إلى ❖

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

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه الكشف.من تاريخ:  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عنده الكشف.تاريخ:  إلى ❖

يث يعرض النظام كشف الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام ح إدخاليقوم المستخدم بعد  ❖

 .(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 
  

من قائمة بطاقات الصنف في نظام المستودعات كما في  كشف تقرير ميزان مراجعة الصنف اختيارعند هذه الشاشة  تظهر

 .(7-2)الشكل 
 

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

 

وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي هـذه ، يتم من خالل هذه الشاشة إعداد تقرير ميزان مراجعة الصنف في النظام

 الشاشة:

 

 :محددات التقرير ▪

نظام تلقائياً رقم المستودع الذي يريد إعداد تقرير ميزان مراجعة الصنف حيث يعرض ال بإدخاليقوم المستخدم  :المستودع ❖

 .رقمه إدخالاسم المستودع بمجرد 

" من لوحة المفاتيح حيث F2يقوم المستخدم بإدخال رقم مجموعة األصناف وذلك بالضغط على زر "مجموعة األصناف:  ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء مجموعات االصناف فيتم اختيار رقم المجموعة المطلوب، مع إمكانية اختيار جميع أرقام

 ( في المربع.مجموعات االصناف وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )

 يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن يبدأ منه الكشف. من رقم صنف:  ❖

جميـع  تيـاراخيقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن ينتهي به الكشف، ويمكن للمسـتخدم رقم صنف:  إلى ❖

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

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه الكشف.من تاريخ:  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عنده الكشف.تاريخ:  إلى ❖

نواع األصناف فيختار "جميع األصناف" أو "األصناف التي لـيس عليهـا حركـة" أو باختيار أيقوم المستخدم أنواع األصناف:  ❖

 ."األصناف التي عليها حركة"
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 حسب رقم الصنف أو حسب اسم الصنف. الكشفيتم تحديد ترتيب االصناف في الترتيب حسب:  ❖

هام حيث يعرض النظام تقريـر الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط الم إدخاليقوم المستخدم بعد  ❖

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

 
 يمثل تقرير ميزان مراجعة الصنف. (1-7-2الشكل )
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  المستودعاتفي  المعرفة غير باألصناف كشف
  

مـن قائمـة بطاقـات الصـنف فـي نظـام  المسـتودعاتفـي غيـر المعرفـة  باألصـنافكشـف  اختيـارعند هذه الشاشة  تظهر

 .(8-2)مستودعات كما في الشكل ال
 

 
 يمثل شاشة كشف باألصناف غير المعرفة في المستودعات. (8-2الشكل )

 

يلي تبيان لكل من الحقول في  ، وفيماالمستودعاتيتم من خالل هذه الشاشة إعداد تقرير عن االصناف غير المعرفة في 

 هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير ▪

التي تحتويها هـذه  باألصنافيريد إعداد كشف  التي مجموعة األصنافرقم  بإدخالخدم يقوم المستمجموعة األصناف:  ❖

فيتم  مجموعات االصناف" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء F2وذلك بالضغط على زر "المجموعة 

وذلك بالضغط بـالمربع الموجـود بجانـب  مع إمكانية اختيار جميع أرقام مجموعات االصنافالمطلوب،  المجموعةرقم  اختيار

 ( في المربع.كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )

" من لوحة F2وذلك بالضغط على زر " ،يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن يبدأ منه الكشفمن رقم صنف:   ❖

 المطلوب. المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء األصناف فيتم اختيار رقم الصنف

" مـن F2وذلـك بالضـغط علـى زر "يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن ينتهي به الكشـف رقم صنف:  إلى ❖

لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء األصناف فيـتم اختيـار رقـم الصـنف المطلـوب، ويمكـن للمسـتخدم 

 ( في المربع.بع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )اختيار جميع أرقام األصناف وذلك بالضغط بالمر
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 أو" مستديم" اختيار نوع الصنفبوذلك المستديمة  األصنافكان يريد عرض  إذايقوم المستخدم بتحديد فيما : نوع الصنف ❖

ذلك بالضـغط بالـدائرة ، وبإمكان المستخدم اختيار كل األصناف و"مستهلك" اختيارب وذلك يريد األصناف المستهلكةكان  إذا

 الموجودة بجانب كلمة "الكل".

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف  ❖

 .(1-8-2الشكل )باألصناف غير المعرفة في المستودعات كما في 
 

 
 في المستودعات.يمثل كشف باألصناف غير المعرفة  (1-8-2الشكل )
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  طباعة أرقام الباركود
  

-2)من قائمة بطاقات الصنف في نظام المستودعات كما في الشكل طباعة أرقام الباركود  اختيارعند تظهر هذه الشاشة 

9). 
 

 
 .طباعة أرقام الباركود شاشةيمثل  (9-2الشكل )

 

يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  ، وفيمالمستودعاتبايتم من خالل هذه الشاشة طباعة أرقام الباركود لألصناف التي 

 الشاشة:

 

 :محددات التقرير ▪

المتواجـدة فيـه حيـث  لألصنافرقم المستودع الذي يريد طباعة أرقام الباركود  بإدخاليقوم المستخدم  :رقم المستودع ❖

لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام من " F2رقمه وذلك بالضغط على زر " إدخاليعرض النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد 

 المستودع المطلوب. اختيارقائمة بأرقام وأسماء المستودعات فيتم 

، وذلـك بالضـغط النظام بطباعة أرقام الباركوديقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن يبدأ منه  من رقم صنف:  ❖

 الصنف المطلوب. اختياروأسماء االصناف فيتم  " من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقامF2على زر "

، وذلك بالضغط على النظام بطباعة الباركود يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن ينتهي بهرقم صنف:  إلى ❖

 الصنف المطلوب. اختيار" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء االصناف فيتم F2زر "

نفس رقم الصنف في حقول  إدخالخدم هذا الحقل لطباعة كمية من أرقام الباركود لصنف معين حيث يجب يستالكمية:  ❖

 .الكمية المطلوب طباعتها من نفس باركود الصنف في حقل الكمية إدخالرقم صنف( ومن ثم  إلى –)من رقم صنف 

طباعـة أرقـام البـاركود بالضغط علـى زر " الحقول السابقة إدخاليقوم المستخدم بعد  :لألصنافطباعة أرقام الباركود  ❖

 .(1-9-2الشكل )كما في  لألصنافحيث يقوم النظام بطباعة أرقام الباركود " لألصناف
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 .لألصنافيمثل طباعة أرقام الباركود  (1-9-2الشكل )
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 حسب مجموعة االصناف  باألصنافكشف 
  

من قائمة بطاقات الصنف في نظام المستودعات ناف حسب مجموعة االص باألصناف كشف اختيارعند هذه الشاشة  تظهر

 .(10-2)كما في الشكل 
 

 
 .حسب مجموعة االصناف باألصنافشاشة كشف يمثل  (10-2الشكل )

 

 تفاصـيل طباعـة مـع معـين، مسـتودع فـي الموجـودة األصناف جميع يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف عن بيانات

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: ، وفيماالمستودع في الموجودة والكمية ،األصناف لها تنتمي التي المجموعة

 

 :محددات التقرير ▪

المتواجـدة فيـه حيـث يعـرض  باألصنافرقم المستودع الذي يريد إعداد كشف  بإدخاليقوم المستخدم  :رقم المستودع ❖

( جميع المستودعات وذلك بوضع إشـارة ) تياراخرقمه، ويمكن للمستخدم  إدخالالنظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد 

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل.

التي تحتويها هـذه  باألصنافيريد إعداد كشف  التي مجموعة األصنافرقم  بإدخاليقوم المستخدم مجموعة األصناف:  ❖

فيتم  مجموعات االصنافوأسماء  " من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقامF2وذلك بالضغط على زر "المجموعة 

مع إمكانية اختيار جميع أرقام مجموعات االصناف وذلك بالضغط بـالمربع الموجـود بجانـب المطلوب،  المجموعةرقم  اختيار

 ( في المربع.كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )

" من لوحة F2بالضغط على زر " وذلك ،يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن يبدأ منه الكشفمن رقم صنف:   ❖

 المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء األصناف فيتم اختيار رقم الصنف المطلوب.

" مـن F2وذلـك بالضـغط علـى زر "يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن ينتهي به الكشـف رقم صنف:  إلى ❖

سماء األصناف فيـتم اختيـار رقـم الصـنف المطلـوب، ويمكـن للمسـتخدم لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأ

 ( في المربع.اختيار جميع أرقام األصناف وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )
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 أو" مستديم" اختيار نوع الصنفبوذلك المستديمة  األصنافكان يريد عرض  إذايقوم المستخدم بتحديد فيما : نوع الصنف ❖

، وبإمكان المستخدم اختيار كل األصناف وذلك بالضـغط بالـدائرة "مستهلك" وذلك باختيار يريد األصناف المستهلكةكان  إذا

 الموجودة بجانب كلمة "الكل".

يقوم المستخدم بتحديد هل يريد عرض الـرقم التسلسـلي للصـنف وذلـك بالضـغط عرض الرقم التسلسلي للصنف:  ❖

 .( في المربعد بجانب هذه الجملة حيث تظهر إشارة )بالمربع الموجو

 الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف إدخاليقوم المستخدم بعد  ❖

 .(1-10-2الشكل )حسب مجموعة االصناف كما في  باألصناف
 

 
 .افحسب مجموعة االصن باألصنافكشف  يمثل (1-10-2الشكل )
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  متابعة العمالءكشف 
  

-2)من قائمة بطاقات الصنف في نظام المستودعات كما في الشكل  متابعة العمالء كشف اختيارعند هذه الشاشة  تظهر

11). 
 

 
 .متابعة العمالءشاشة كشف يمثل  (11-2الشكل )

 

ما يلي تبيان لكل من الحقول فـي وفي، يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف عن العمالء الذين تتعامل معهم المنشأة

 هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير ▪

حيث يعرض النظام  عن متابعة العمالء لهرقم المستودع الذي يريد إعداد كشف  بإدخاليقوم المستخدم  :رقم المستودع ❖

 .رقمه إدخالتلقائياً اسم المستودع بمجرد 

 "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف الحقول السابقة بالضغط على زر إدخاليقوم المستخدم بعد  ❖

 .(1-11-2الشكل )كما في  متابعة العمالء
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 .متابعة العمالءكشف  يمثل (1-11-2الشكل )
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  استعالم المستندات من خالل الرقم المطبوع
  

ات الصـنف فـي نظـام مـن قائمـة بطاقـ اسـتعالم المسـتندات مـن خـالل الـرقم المطبـوع اختيـارعنـد تظهر هذه الشاشـة 

 .(12-2)المستودعات كما في الشكل 
 

 
 .استعالم المستندات من خالل الرقم المطبوعشاشة يمثل  (12-2الشكل )

 

يلي تبيان لكل مـن الحقـول  المطبوع، وفيماالبحث عن كل المستندات التي لها نفس الرقم هذه الشاشة يتم من خالل 

 في هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية ▪

 .المطبوع للمستندات التي يريد االستعالم عنهارقم ال بإدخاليقوم المستخدم  :طبوعرقم المال ❖

 إدخالـهبالضغط على زر "بحث" ليتم البحث عن المستندات التي تحمل الرقم المطبوع الذي تـم  يقوم المستخدم بحث: ❖

 سابقاً.

ضغط على الرقم الخاص للمستند يقوم النظام بعرض يعرض النظام جدول بالمستندات التي تحمل نفس الرقم المطبوع وبال ❖

 المستند صاحب الرقم الخاص.
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 المستودعاتكشف بعمليات مستخدمي نظام 
مـن قائمـة بطاقـات الصـنف فـي نظـام  المسـتودعاتكشـف بعمليـات مسـتخدمي نظـام  اختيـارتظهر هذه الشاشة عند 

 (.13-2)المستودعات كما في الشكل 
 

 
 .المستودعاتاشة محددات كشف بعمليات مستخدمي نظام يمثل ش (13 -2الشكل )

 

المحددات التي سيتم من خاللها إصدار التقرير وفيما يلي تبيان لكل من هـذه الحقـول فـي  اختياريتم في هذه الشاشة 

 الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

وذلـك بالضـغط  قام بها موظفي الفرعيقوم المستخدم بتحديد رقم الفرع الذي يريد أن يصدر تقرير بالعمليات التي  الفرع: ❖

أو يقوم  اسم الفرع المطلوب، اختيار" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقم وأسماء الفروع فيتم F2على زر "

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

" مـن لوحـة F2وذلك بالضغط على زر " دم الذي قام بالعملياتيقوم المستخدم بتحديد اسم المستخ اسم المستخدم: ❖

أو يقوم المستخدم  اسم المستخدم المطلوب، اختيارالمفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقم وأسماء المستخدمين فيتم 

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

 قوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي سيصدر التقرير ابتداء بالعمليات التي تمت فيه.يمن تاريخ:  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي سيصدر التقرير انتهاء بالعمليات التي تمت فيه. تاريخ: إلى ❖

إلعداد كشف بعمليات  بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام وذلكالحقول السابقة  إدخاليقوم المستخدم بعد  ❖

 (.1-13-2) مستخدمي نظام المستودعات حيث يظهر الكشف كما في
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 .المستودعاتيمثل كشف بعمليات مستخدمي نظام  (1-13 -2الشكل )
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 المستندات حسب حالتهاكشف ب
ت كما في من قائمة بطاقات الصنف في نظام المستودعا المستندات حسب حالتهاكشف ب اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 (.14-2)الشكل 
 

 
 .كشف بالمستندات حسب حالتهايمثل شاشة  (14 -2الشكل )

 

المحددات التي سيتم من خاللها إصدار التقرير وفيما يلي تبيان لكل من هـذه الحقـول فـي  اختياريتم في هذه الشاشة 

 الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

 ن القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم باختيار نوع المستند م نوع المستند: ❖

الحقـل عنـد اختيـار نـوع المسـتند )محضـر اسـتالم أو طلـب صـرف(، يقـوم  يظهـر الجهة )المستلمة/ المنصرف لها(: ❖

المستخدم باختيار الجهة المستلمة في حال كان نوع المستند )محضر استالم( أو الجهة المنصرف لها في حال كان نوع 

حيـث تظهـر  ر جميع الجهات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانـب كلمـة "الكـل"مع إمكانية اختيا (،المستند )طلب صرف

 في المربع. () إشارة

كان يرغب في ترتيـب  إذاقوم المستخدم باختيار فيما ي ترتيب المستندات حسب الجهة المستلمة/المنصرف لها: ❖

 موجود بجانب الحقـل حيـث تظهـر إشـارة وذلك بالضغط بالمربع الام ال الجهة المستلمة/المنصرف لهامستندات حسب ال

() في المربع. 

بإختيار نـوع طلـب الصـرف مـن ، يقوم المستخدم طلب صرف(يظهر الحقل عند اختيار نوع المستند ) نوع طلب الصرف: ❖

 القائمة المنسدلة.
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لـة المسـتند مـن عنه وذلـك باختيـار حاالذي يريد أن يصدر تقرير  حالة المستنديقوم المستخدم بتحديد  :حالة المستند ❖

حيث تظهر  مع إمكانية اختيار جميع حاالت المستند وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" القائمة المنسدلة،

 في المربع. () إشارة

" من لوحة F2الموجودة به المستندات وذلك بالضغط على زر " رقم المستودع يقوم المستخدم بتحديد :رقم المستودع ❖

مـع إمكانيـة اختيـار  حيث يعرض النظام قائمة بأرقم وأسماء المستودعات فيتم اختيار اسم المستودع المطلوب،المفاتيح 

 ( في المربع.) جميع المستودعات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة

عنـه وذلـك الذي يريد أن يصدر تقرير  لمستودعالفرع أو المنطقة الموجود بها ايقوم المستخدم بتحديد  :الفرع/المنطقة ❖

مع إمكانية اختيار جميع الفروع وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة  باختيار الفرع أو المنطقة من القائمة المنسدلة،

 في المربع. () حيث تظهر إشارة "الكل"

ائمـة المنســدلة، فيختـار "الكــل" أو يقــوم المسـتخدم وضـع المســتندات الحـالي مــن الق :وضـع المســتندات الحـالي ❖

 "المستندات الغير ملغية" أو "المستندات الملغية".

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي سيصدر التقرير ابتداء بالعمليات التي تمت فيه.من تاريخ:  ❖

، ويمكـن للمسـتخدم هيقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي سيصدر التقرير انتهاء بالعمليـات التـي تمـت فيـ تاريخ: إلى ❖

 ( في المربع.اختيار كل التواريخ وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )

مسـتندات حسـب تـاريخ كـان يرغـب فـي ترتيـب ال إذاقـوم المسـتخدم باختيـار فيمـا ي :الترتيب حسب تاريخ المستند ❖

 ( في المربع.كلمة "نعم" حيث تظهر إشارة )  وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانبالمستند ام ال

 

وتعبئة الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام وذلك إلعداد كشف  اختياريقوم المستخدم بعد  ❖

 (.1-14-2حيث يظهر الكشف كما في الشكل ) المستنداتب
 

 
 .المستندات حسب حالتهايمثل كشف ب (1-14 -2الشكل )
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  لألصنافالتسلسلية  األرقامل تعدي
  

من قائمة بطاقات الصنف في نظـام المسـتودعات كمـا  لألصنافالتسلسلية  األرقامتعديل  اختيارعند تظهر هذه الشاشة 

 .(15-2)في الشكل 
 

 
 .لألصنافالتسلسلية  األرقامتعديل شاشة يمثل  (15-2الشكل )

 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: ، وفيمالألصنافية تعديل األرقام التسلسلهذه الشاشة يتم من خالل 

 

 :المعلومات الرئيسية ▪

الموجودة فيه، وذلك  لألصنافالتسلسلية  األرقامرقم المستودع المراد تعديل  بإدخالالمستخدم يقوم  :رقم المستودع ❖

المسـتودع  اختيـارالمسـتودعات فيـتم وأسـماء  بأرقـام" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة F2بالضغط على زر "

 المطلوب.

" مـن F2وذلك بالضـغط علـى زر " التسلسلية له، األرقامالمراد تعديل رقم الصنف  بإدخاليقوم المستخدم رقم الصنف:  ❖

وأسماء االصناف الموجودة في المستودع الـذي تـم تحديـده سـابقاً فيـتم  بأرقاملوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة 

 الصنف المطلوب. راختيا

جميـع  اختيـارالرقم التسلسلي للصنف المراد تعديله، وبإمكان المستخدم  بإدخاليقوم المستخدم  الرقم التسلسلي: ❖

 ( في المربع.التسلسلية للصنف وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة ) األرقام

الرقم التسلسلي المراد تعـديل فـي الحقـل السـابق يـتم  إدخالخدم بعد يقوم المستالتسلسلية:  األرقاماسترجاع  ❖

التسلسلية" حيث يعرض النظام الرقم التسلسلي للصنف في الجدول كما هو مبين في  األرقامالضغط على زر "استرجاع 

 (.15-2الشكل )

 ل.المعروضة حالياً في الجدو لألصنافيستخدم هذا الزر لعرض االصناف السابقة السابق:  ❖

 المعروضة حالياً في الجدول. لألصنافيستخدم هذا الزر لعرض االصناف الالحقة التالي:  ❖



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

 
 نظام المستودعات :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  71 

من الجدول وذلك بالضغط على صـورة اليـد الموجـودة فـي بدايـة  راد تعديلهمالرقم المتسلسل ال اختياريقوم المستخدم ب ❖

ح بإمكان المستخدم التعديل على الرقم سطر الجدول، ومن ثم يقوم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام حيث يصب

 المتسلسل للصنف.

 

  سب القطاعكشف بأرصدة األصناف ح
  

من قائمة بطاقات الصنف في نظام المستودعات كما  كشف بأرصدة األصناف حسب القطاع اختيارعند تظهر هذه الشاشة 

 .(16-2)في الشكل 
 

 
 قطاع.يمثل شاشة كشف بأرصدة األصناف حسب ال (16-2الشكل )

 

وفيما يلي تبيـان يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بأرصدة األصناف في المنشأة وذلك حسب قطاع أو فرع محدد ،

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير ▪

" F2زر " رقم الفرع المراد إعداد الكشف بأرصدة األصناف المتواجدة فيه وذلك بالضغط على بإدخاليقوم المستخدم  :الفرع ❖

جميع  اختيارالمطلوب، مع إمكانية رقم الفرع  اختيارمن لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الفروع فيتم 

 ( في المربع.الفروع وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )أرقام 

الذي يريد إعداد كشف بأرصدة األصناف المتواجدة فيه حسب القطاع رقم المستودع  بإدخاليقوم المستخدم  :المستودع ❖

رقـم  اختيـار" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمـة بأرقـام وأسـماء المسـتودعات فيـتم F2وذلك بالضغط على زر "

كلمة "الكل" حيث المستودعات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب  أرقام جميع اختيارالمستودع المطلوب، مع إمكانية 

 ( في المربع.تظهر إشارة )
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" من لوحة F2وذلك بالضغط على زر " ،رقم الصنف الذي يريد أن يبدأ منه الكشف بإدخاليقوم المستخدم  من رقم صنف:  ❖

 رقم الصنف المطلوب. اختيارالمفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء األصناف فيتم 

" مـن F2وذلـك بالضـغط علـى زر " رقم الصنف الذي يريد أن ينتهي به الكشـف بإدخالم يقوم المستخدرقم صنف:  إلى ❖

، ويمكـن للمسـتخدم رقـم الصـنف المطلـوب اختيـارلوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء األصناف فيـتم 

 .( في المربعهر إشارة )وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظجميع أرقام األصناف  اختيار

الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف  إدخاليقوم المستخدم بعد  ❖

 .(1-16-2الشكل )كما في  سب القطاعبأرصدة األصناف ح
 

 
 .سب القطاعيمثل كشف بأرصدة األصناف ح (1-16-2الشكل )
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  تخزينحسب مكان ال باألصنافكشف 
  

من قائمة بطاقات الصنف في نظام المستودعات كما  حسب مكان التخزين باألصنافكشف  اختيارعند هذه الشاشة  تظهر

 .(17-2)في الشكل 
 

 
 حسب مكان التخزين. باألصنافيمثل شاشة كشف  (17-2الشكل )

 

يلـي  ، وفيمـاتخزينهـاحسـب مكـان يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف باألصناف الموجودة في المستودعات وذلك 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير ▪

المتواجدة فيـه حسـب مكـان  باألصنافرقم المستودع الذي يريد إعداد كشف  بإدخاليقوم المستخدم  رقم المستودع: ❖

 اختيـارم وأسماء المستودعات فيتم " من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقاF2وذلك بالضغط على زر "التخزين 

جميع أرقام المستودعات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمـة "الكـل"  اختيارمع إمكانية  رقم المستودع المطلوب،

 ( في المربع.حيث تظهر إشارة )

لتي تحتويها هـذه ا باألصنافيريد إعداد كشف  التي مجموعة األصنافرقم  بإدخاليقوم المستخدم مجموعة األصناف:  ❖

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمـة بأرقـام وأسـماء F2حسب مكان التخزين وذلك بالضغط على زر "المجموعة 

وذلك بالضـغط  األصنافجميع أرقام مجموعات  اختيارمع إمكانية المطلوب،  المجموعةرقم  اختيارفيتم  األصنافمجموعات 

 ( في المربع.كل" حيث تظهر إشارة )بالمربع الموجود بجانب كلمة "ال

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـث F2وذلك بالضغط علـى زر "رمز مكان تخزين الصنف  بإدخاليقوم المستخدم مكان التخزين:  ❖

جميع أرقـام  اختيارمع إمكانية المطلوب،  مكان التخزينرقم  اختيارفيتم  أماكن التخزينيعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء 

  ( في المربع.تخزين وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )أماكن ال
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" من لوحة F2وذلك بالضغط على زر " ،يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن يبدأ منه الكشفمن رقم صنف:  ❖

 الصنف المطلوب.رقم  اختيارالمفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء األصناف فيتم 

" مـن F2وذلـك بالضـغط علـى زر " يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن ينتهي به الكشـفرقم صنف:  إلى ❖

رقـم الصـنف المطلـوب، ويمكـن للمسـتخدم  اختيـارلوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء األصناف فيـتم 

 ( في المربع.بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )جميع أرقام األصناف وذلك بالضغط  اختيار

 أو" مستديم" نوع الصنف اختياربوذلك المستديمة  األصنافكان يريد عرض  إذايقوم المستخدم بتحديد فيما : نوع الصنف ❖

ناف وذلك بالضـغط بالـدائرة كل األص اختيار، وبإمكان المستخدم "مستهلك" اختيارب وذلك يريد األصناف المستهلكةكان  إذا

 الموجودة بجانب كلمة "الكل".

 يقوم المستخدم بتحديد ترتيب الكشف حسب "رقم الصنف" أو "اسم الصنف".الترتيب حسب:  ❖

الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف  إدخاليقوم المستخدم بعد  ❖

 .(1-17-2الشكل )كما في  خزينحسب مكان الت باألصناف
 

 
 حسب مكان التخزين. باألصنافكشف يمثل  (1-17-2الشكل )
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  الموقوفة باألصنافكشف 
  

من قائمة بطاقات الصنف في نظام المستودعات كما في الشكل  كشف باألصناف الموقوفة اختيارعند هذه الشاشة  تظهر

(2-18). 
 

 
 .الموقوفةف يمثل شاشة كشف باألصنا (18-2الشكل )

 

يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  المستودعات، وفيمايتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف باألصناف الموقوفة في 

 الشاشة:

 

 :محددات التقرير ▪

وذلك بالضغط على زر  فيه لموقوفةا باألصنافرقم المستودع الذي يريد إعداد كشف  بإدخاليقوم المستخدم  المستودع: ❖

"F2مـع رقم المستودع المطلـوب،  اختيارحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء المستودعات فيتم " من لو

( فـي إمكانية اختيار جميع أرقام المستودعات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكـل" حيـث تظهـر إشـارة )

 المربع.

التي تحتويها هـذه  باألصنافيريد إعداد كشف  التي األصناف مجموعةرقم  بإدخاليقوم المستخدم مجموعة األصناف:  ❖

فيتم  مجموعات األصناف" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء F2وذلك بالضغط على زر "المجموعة 

الموجـود بجانـب مع إمكانية اختيار جميع أرقام مجموعات األصناف وذلك بالضغط بـالمربع المطلوب،  المجموعةرقم  اختيار

 ( في المربع.كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )

" مـن F2وذلـك بالضـغط علـى زر " ،يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن يبدأ منه الكشفصنف: المن رقم  ❖

 لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء األصناف فيتم اختيار رقم الصنف المطلوب.
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" مـن F2وذلـك بالضـغط علـى زر "يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد أن ينتهي به الكشـف ف: رقم صن إلى ❖

لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء األصناف فيـتم اختيـار رقـم الصـنف المطلـوب، ويمكـن للمسـتخدم 

 ( في المربع.ة "الكل" حيث تظهر إشارة )اختيار جميع أرقام األصناف وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلم

 يقوم المستخدم بتحديد ترتيب الكشف حسب "اسم الصنف" أو "رقم الصنف" أو "المستودع".الترتيب حسب:  ❖

جميع األصناف الموقوفه سواًء كانت يقوم المستخدم بتحديد نوع الكشف إما أن يتم تكوين الكشف بإظهار  :نوع الكشف ❖

وذلك بإختيار إظهار الكل، أو يتم تكوين الكشف بإظهار األصناف  ودعات أو موقوفة بمستودعات معينةموقوفة في جميع المست

موقوفـة فـي ، أو يتم تكوين الكشف بإظهار األصناف الالموقوفة بشكل كامل الموقوفة في جميع المستودعات وذلك بإختيار

 .على مستوى المستودعالموقوفة وذلك بإختيار  مستودعات معينة وليس جميع المستودعات

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف  ❖

 .(1-18-2)باألصناف الموقوفة كما في الشكل 
 

 
 يمثل كشف باألصناف الموقوفة.( 1-18-2الشكل )
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 المستودع في األصناف عدد إستطالع
  

ونظام  من قائمة بطاقات الصنف في نظام المستودعات إستطالع عدد األصناف في المستودع اختيارعند الشاشة تظهر هذه 
 .(19-2)كما في الشكل  مراقبة المخزون

 

 
 .إستطالع عدد األصناف في المستودعيمثل شاشة  (91-2الشكل )

 

، الحـاليالقيمة اإلجمالية لهـا حتـى التـاريخ اإلستعالم عن عدد األصناف في المستودعات ويتم من خالل هذه الشاشة 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: وفيما

 

 :محددات التقرير ▪

المتواجدة فيـه حسـب مكـان  باألصنافرقم المستودع الذي يريد إعداد كشف  بإدخاليقوم المستخدم  رقم المستودع: ❖

 اختيـاريعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء المستودعات فيتم " من لوحة المفاتيح حيث F2التخزين وذلك بالضغط على زر "

مع إمكانية اختيار جميع أرقام المستودعات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمـة "الكـل" رقم المستودع المطلوب، 

 ( في المربع.حيث تظهر إشارة )
 

يعـرض النظـام كشـف بعـدد األصـناف فـي  يقوم المستخدم بعد إدخـال الحقـول السـابقة بالضـغط علـى زر "بحـث" حيـث ❖

 .(1-19-2الشكل )المستودع كما في 
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 .إستطالع عدد األصناف في المستودعيمثل  (1-19-2الشكل )
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  بالمتبقي من العمر اإلفتراضي لألصناف المستديمةكشف 
  

كما في ظام المستودعات ن في المستديمةبالمتبقي من العمر اإلفتراضي لألصناف كشف  اختيارعند هذه الشاشة  تظهر

 .(20-2)الشكل 
 

 
 .بالمتبقي من العمر اإلفتراضي لألصناف المستديمةيمثل شاشة كشف  (20-2الشكل )

 

يلي تبيان لكـل مـن  ، وفيماالمستديمةيتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بالمتبقي من العمر اإلفتراضي لألصناف 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير ▪

الصنف المستديم الذي يريد إعداد كشف بالمتبقي من العمـر اإلفتراضـي لـه رقم  بإدخاليقوم المستخدم  :الصنفرقم  ❖

 الصـنفرقـم  اختيـارفيـتم  األصناف" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء F2وذلك بالضغط على زر "

 .المطلوب

 بحـاالتحيث يعرض النظام قائمة من خالل القائمة المنسدلة وذلك  الصنف حالة بإختياريقوم المستخدم : حالة الصنف ❖

األصناف وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمـة  حاالتمع إمكانية اختيار جميع ، ةالمطلوب الحالة اختيارفيتم  األصناف

 ( في المربع."الكل" حيث تظهر إشارة )

وذلك  األرقام التسلسليةمع إمكانية اختيار جميع ، قم التسلسلي للصنفالريقوم المستخدم بإدخال : الرقم التسلسلي ❖

  ( في المربع.بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )

المستخدم بإدخال المتبقي من العمر اإلفتراضي بصـيغة )يـوم / شـهر / سـنة(  وميق: المتبقي من العمر اإلفتراضي ❖

المتبقي من العمر اإلفتراضي المطلوب عرضه بالكشف سيكون أكبر من أو أقل من القيمة المدخلة مع كان  إذاوتحديد فيما 

 .إتاحة إمكانية إختيار الكل



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

 
 نظام المستودعات :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  80 

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف  ❖

 .(1-20-2لشكل )اكما في  بالمتبقي من العمر اإلفتراضي

 
 .بالمتبقي من العمر اإلفتراضي لألصناف المستديمةيمثل كشف  (1-20-2الشكل )
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 بالمستندات المنشأة بواسطة المستخدم كشف
  

كما في الشكل كشف بالمستندات المنشأة بواسطة المستخدم في نظام المستودعات  اختيارعند هذه الشاشة  تظهر

(2-21). 
 

 
 شاشة كشف بالمستندات المنشأة بواسطة المستخدم. يمثل (21-2الشكل )

 

يلي تبيان لكل من الحقول في  ، وفيماالمستخدميتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بمستندات المنشأة بواسطة 

 هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير ▪

" مـن لوحـة F2لى زر "وذلك بالضغط ع يقوم المستخدم بتحديد اسم المستخدم الذي قام بالعمليات اسم المستخدم: ❖

أو يقوم المستخدم  المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء المستخدمين فيتم اختيار اسم المستخدم المطلوب،

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

 د من القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم باختيار نوع المستن نوع المستند: ❖

عنه وذلـك باختيـار حالـة المسـتند مـن الذي يريد أن يصدر تقرير  حالة المستنديقوم المستخدم بتحديد  :حالة المستند ❖

حيـث تظهـر  مع إمكانية اختيار جميع حاالت المستند وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" القائمة المنسدلة،

 ع.في المرب () إشارة

والرقم الخاص الذي  الذي يريد أن يبدأ منه الكشف في حقل )من( الرقم الخاصالمستخدم بإدخال  يقوم: الرقم الخاص ❖

 ينتهي به الكشف في حقل )إلى(.

تاريخ المستند الذي يريد أن يبدأ منه الكشف فـي حقـل )مـن( والتـاريخ الـذي المستخدم بإدخال  يقومتاريخ المستند:  ❖

 ي حقل )إلى(.ينتهي به الكشف ف
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وذلـك بالضـغط بـالمربع  خيار إظهار المستندات الملغية من عدمها يقوم المستخدم بتحديد: إظهار المستندات الملغية ❖

 في المربع. () الموجود بجانب الحقل حيث تظهر إشارة

 

يعرض النظام كشف يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث  ❖

 .(1-21-2الشكل )كما في  بالمستندات المنشأة بواسطة المستخدم

 

 
 .بالمستندات المنشأة بواسطة المستخدميمثل كشف  (1-12-2الشكل )
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  للبحث عن الصنفكشف 
  

شكل من قائمة بطاقات الصنف في نظام المستودعات كما في ال للبحث عن الصنفكشف  اختيارعند هذه الشاشة  تظهر

(2-22). 
 

 
 .للبحث عن الصنفيمثل شاشة كشف  (22-2الشكل )

 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: ، وفيماالصنفيتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف للبحث عن 

 

 :محددات التقرير ▪

 الصنف.عن  بغرض البحثالذي يريد إعداد كشف  جزء من أسم الصنفيقوم المستخدم بإدخال  :جزء من اسم الصنف ❖

" من لوحة المفاتيح حيث F2يقوم المستخدم بإدخال رقم مجموعة األصناف وذلك بالضغط على زر "مجموعة األصناف:  ❖

يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء مجموعات االصناف فيتم اختيار رقم المجموعة المطلوب، مع إمكانية اختيار جميع أرقام 

 ( في المربع.بع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )مجموعات االصناف وذلك بالضغط بالمر

 " أو " الصنف".المستودعالكشف حسب " تجميع باختيار طريقةيقوم المستخدم حسب:  التجميع ❖

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف  ❖

 .(1-22-2الشكل )في  األصناف كماب
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 يمثل كشف بأرصدة األصناف حتى تاريخ. (1-22-2الشكل )



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

 
 نظام المستودعات :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  85 

 االستالمحركات 
 

 تمر حركات االستالم في نظام المستودعات في الدورة التالية:
 

 

 

  ق   م ت ا
) ق   م ت ا ة ا (

 و  لا ةعاب    ادعا
  س  م ت الا  ا ر ب    (

)   لا

  ف رض  
)  ف رض   ة ا (

م ت ا رض  
)م ت ا رض   ة ا (

 م ت ا  ر   
)م ت ا  ر    ة ا (

 و  لا ةعاب    ادعا
)م ت الا  ا ر ب    (
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 حركات االستالم 

 

  ت.في نظام المستودعا تالمحركات االسمجموعة شاشات  (0-3الشكل ) تمثل هذه القائمة كما في
 

 
 يمثل شاشة حركات االستالم. (0-3الشكل )

 

 أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة. اختياريمكن 
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 استالم مؤقت
 

 .(1-3في الشكل )استالم مؤقت من قائمة حركات االستالم في نظام المستودعات كما  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 
 

 
 استالم مؤقت.الجزء العلوي من شاشة يمثل  (1-3الشكل )

 

عملية استالم األصناف بشكل مؤقت في ساحة االسـتالم المؤقـت وذلـك إلثبـات ورود  إعدادهذه الشاشة  يتم من خالل

مطابقة للمواصفات المرسلة في  اأنهوالتأكد  التأخير ومن ثم تهيئة هذه األصناف لفحصها غراماتاألصناف وإلعفاء المورد من 

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية: مؤقت التعميد، وإلضافة استالم

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 بإدخال رقم ساحة االستالم الذي سوف تتم بها عملية االستالم. يقوم المستخدم :ساحة االستالم ❖

فعاالً بعد حفظ االستالم المؤقت حيث بالضغط عليه يستطيع المستخدم الـدخول إلـى  رابطون هذا اليك محضر الفحص: ❖

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

ة، عقد مناقصـ"تعميد شراء مباشر،  يقوم المستخدم بتحديد نوع استالم األصناف من القائمة المنسدلةنوع االستالم:  ❖

 أخرى".

يقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة الشراء أو المناقصـة حسـب نـوع االسـتالم الـذي قـام ة الشراء: فسمعاملة / منا ❖

 باختياره.

نوع االستالم الذي قام  بيقوم المستخدم بإدخال رقم أمر الشراء )التعميد( أو رقم عقد المناقصة حسالتعميد / العقد:  ❖

 باختياره.

 تخدم بإدخال رقم أمر الشراء أو رقم المناقصة.يقوم المسالرقم:  ❖

 وذلك حسب نوع االستالم الذي تم اختياره. يقوم المستخدم بإدخال تاريخ )أمر الشراء، المناقصة(التاريخ:  ❖

 الذي قام بتوريد وتسليم األصناف المطلوبة. يقوم المستخدم بإدخال رقم الموردرقم المورد:  ❖
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  االستالم المؤقت.بعض المرفقات على محضر  لبإدخايقوم المستخدم المرفقات:  ❖

 قام بتسليم األصناف إلى المستودع.ذي البإدخال اسم الشخص  يقوم المستخدماسم الُمَسلِم:  ❖

 .في المستودعاسم الشخص الذي استلم األصناف  يقوم المستخدم بإدخالاسم المستلم:  ❖

 المؤقت.يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على محضر االستالم المالحظات:  ❖

يقوم المستخدم بإدخال الـرقم الخـاص لمحضـر االسـتالم المؤقـت أو يعـرض تلقائيـاً مـن النظـام حسـب  الرقم الخاص: ❖

 في شاشة تسلسل المستندات. والرقم الخاصاإلعدادات الخاصة بالرقم المطبوع 

  السنة الحالية لنظام المستودعات.يعرض النظام تلقائياً  السنة: ❖

 عليه.التعديل  مع إمكانية المؤقت م تلقائياً تاريخ محضر االستالميعرض النظاالتاريخ:  ❖

 يعرض النظام عدد صفحات محضر االستالم المؤقت.عدد الصفحات:  ❖

 يعرض النظام تاريخ طباعة محضر االستالم المؤقت وذلك عند عملية الطباعة.تاريخ الطباعة:  ❖

 د".يعرض النظام تلقائياً حالة المستند "جديحالة المستند:  ❖

الموجود فوق جـدول الـرقم  رقم مطبوع جديد وذلك بالضغط على زر "جديد" إضافةيستطيع المستخدم الرقم المطبوع:  ❖

 المطبوع.
 

 
 يمثل الجزء السفلي من شاشة استالم مؤقت. (1-1-3الشكل )

 

 بالضغط على هذا الزر يستطيع المستخدم طباعة محضر االستالم المؤقت.طباعة المستند:  ❖
 

تسجيل األصناف التي تم استالمها بالضغط على زر "جديد" من شـريط المهـام بيقوم المستخدم  اف المستلمة:األصن ▪

 الموجود فوق جدول األصناف المستلمة حيث تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل.م:  ❖
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ف معرف في جدول الكميات في المشتريات وذلك باختيار "نعم" أو غيـر يقوم المستخدم بتحديد إذا كان هذا الصنمعرف:  ❖

 معرف وذلك باختيار "ال".

" من لوحة المفاتيح حيث F2يقوم المستخدم بإدخال رقم الصنف الذي تم استالمه أو يقوم بالضغط على زر "رقم الصنف:  ❖

 يختار منها صنف.يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء األصناف الموجودة في المستودعات ف

 الذي تم إدخال رقمه في حقل رقم الصنف.ووصفه يعرض النظام تلقائياً اسم الصنف : ووصفه اسم الصنف ❖

 يعرض النظام وحدة الصنف بمجرد إدخال رقم الصنف. الوحدة: ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الكمية المستلمة من الصنف.الكمية:  ❖

 لى استالم األصناف.يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته عمالحظات:  ❖

يقـوم المسـتخدم بالضـغط فـي هـذا الحقـل حيـث تظهـر شاشـة الرقم المتسلسل للصنف في التعميد أو العقـد:  ❖

 (.2-1-3معلومات المشتريات كما في الشكل )
 

 
  يمثل شاشة معلومات المشتريات. (2-1-3الشكل )

 

لى شاشة سجل وبطاقـة الصـنف لتعريـف أصـناف يمكن للمستخدم بالضغط على هذا الرابط للدخول إ تعريف األصناف: ❖

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

 .(2-3)في نظام المستودعات كما في الشكل  حركات االستالممن قائمة محضر استالم  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 
 

 
 علوي من شاشة محضر استالم.يمثل الجزء ال (2-3الشكل )

 

المطابقة للمواصفات التي تم استالمها بشـكل مؤقـت وتمـت  لألصنافإعداد محضر استالم هذه الشاشة  يتم من خالل

وإلضافة محضر استالم يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من  ،في موقع االستالم عملية فحصها من قبل لجنة الفحص

 :حقول التاليةحيث تظهر ال شريط المهام

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 رقم المستودع الذي سوف تتم فيه عملية االستالم. بإدخال يقوم المستخدم :المستودع ❖

رقمـه فـي حقـل  إدخـاللمسـتودع الـذي تـم التي يتبـع لهـا ا اإلداريةيعرض النظام الوحدة  :المستلمة اإلداريةالوحدة  ❖

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض F2المستلمة وذلك بالضغط على زر " داريةاإل، ويمكن للمستخدم تعديل الوحدة المستودع

 التي يريدها. ةاإلداريفيختار منها المستخدم الوحدة  اإلداريةالنظام قائمة بأرقام وأسماء الوحدات 

ء "محضـر فحـص، منافسـات، شـرا يقوم المستخدم بتحديد نوع استالم األصناف من القائمـة المنسـدلةنوع االستالم:  ❖

 مباشر...".

نـوع  اختيـارحـال ظهـر هـذا الحقـل فـي ياسم الجهة المتبرعة حيث  بإدخاليقوم المستخدم : المورد/الجهة المتبرعة ❖

 .تتبرعا أوهبات  أومنح  أواالستالم هدايا 

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض F2رقم محضر الفحص أو يقوم بالضغط على زر " بإدخاليقوم المستخدم محضر الفحص:  ❖

نـوع  اختيـارلنظام قائمة بأرقام محاضر الفحص فيختار المستخدم منها رقم محضر الفحص، ويظهر هـذا الحقـل فـي حـال ا

 االستالم محضر فحص. 



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

 
 نظام المستودعات :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  92 

نوع االستالم شراء مباشر أو  اختياررقم محضر االستالم المؤقت تلقائياً وذلك في حال يعرض النظام االستالم المؤقت:  ❖

 .مناقصات

 رقم بوليصة شحن األصناف. بإدخالوم المستخدم يقبوليصة الشحن:  ❖

 المناقصة. رقم عقدأمر الشراء )التعميد( أو  رقم بإدخاليقوم المستخدم التعميد / العقد:  ❖

حسـب  يعرض النظام رقم "محضر الفحص أو االستالم المؤقت أو بوليصة الشحن أو أمر الشراء أو رقـم المناقصـة"الرقم:  ❖

 ياره.اخت نوع االستالم الذي تم

حسب  "محضر الفحص أو االستالم المؤقت أو بوليصة الشحن أو أمر الشراء أو رقم المناقصة"يعرض النظام تاريخ التاريخ:  ❖

 نوع االستالم الذي تم.

 الذي قام بتوريد وتسليم األصناف المطلوبة. يعرض النظام رقم واسم الموردالمورد:  ❖

 الستالم تلقائياً.يعرض النظام اسم ورقم ساحة ا ساحة االستالم: ❖

  .االستالمبعض المرفقات على محضر  بإدخاليقوم المستخدم المرفقات:  ❖

 المستودع. إلىقام بتسليم األصناف  الذي اسم الشخص بإدخال يقوم المستخدماسم الُمَسلِم:  ❖

 .النظام بإظهار أسم المستلم تلقائياً  ميقو المستلم:اسم  ❖

 .تخدم تلقائياً النظام بإظهار اسم المس ميقو المستخدم:اسم  ❖

" من لوحة المفاتيح حيث F2وذلك بالضغط على زر " يقوم المستخدم بإدخال اسم العضو الفني دق :الفنيسم العضو ا ❖

 . يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيقوم المستخدم بإختيار رقم العضو الفني المطلوب 

كون هـذا الحقـل إختيـاري اإلدخـال وفـي الرئيس المسؤول يقوم المستخدم بإدخال اسم  دق :سم الرئيس المسؤولا ❖

حالـة عـدم حالة إدخاله يتم إظهاره في خانة إسم الرئيس المسؤول عند طباعة النموذج المخصص لمحضر اإلستالم، وفي 

 الطباعة.فيتم إظهار إسم مدير إدارة المستودعات عند ه إدخال

لمحضر االسـتالم أو يعـرض تلقائيـاً مـن النظـام حسـب اإلعـدادات الرقم الخاص  بإدخاليقوم المستخدم  الرقم الخاص: ❖

 .في شاشة تسلسل المستندات والرقم الخاصالخاصة بالرقم المطبوع 

  السنة الحالية لنظام المستودعات.يعرض النظام تلقائياً  السنة: ❖

 عليه.التعديل  يعرض النظام تلقائياً تاريخ محضر االستالم مع إمكانيةالتاريخ:  ❖

 يعرض النظام عدد صفحات محضر االستالم.لصفحات: عدد ا ❖

 يعرض النظام تاريخ طباعة محضر االستالم وذلك عند عملية الطباعة.تاريخ الطباعة:  ❖

 يعرض النظام تلقائياً حالة المستند "جديد".حالة المستند:  ❖

الموجود فوق جـدول الـرقم  رقم مطبوع جديد وذلك بالضغط على زر "جديد" إضافةيستطيع المستخدم الرقم المطبوع:  ❖

 المطبوع.
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 يمثل الجزء السفلي من شاشة محضر استالم. (1-2-3الشكل )

 

 أرقـامطباعـة "زر يقوم المستخدم بطباعة رقم الباركود للصنف من خالل الضغط على  :لألصنافطباعة أرقام الباركود  ❖

كانـت الكميـة المسـتلمة  فـإذاعلى حسـب كميتـه  الباركود للصنف ألرقاميتم من خالله طباعة ملصق " لألصنافالباركود 

الملصـقات علـى جميـع  إلصـاقكود لهذا الصنف ليتم فيمـا بعـد ارملصقات لرقم الب 10فيتم طباعة  أصناف 10لصنف معين 

 .الضوئي القارئفي الحركات التالية باستخدام  األصنافالتعامل مع  باإلمكانالمستلمة ليصبح  األصناف

 ضغط على هذا الزر يستطيع المستخدم طباعة محضر االستالم.بال: المستند طباعة ❖

 

تسجيل األصناف التي تم استالمها بالضغط على زر "جديد" من شـريط المهـام بيقوم المستخدم  األصناف المستلمة: ▪

 الموجود فوق جدول األصناف المستلمة حيث تظهر الحقول التالية:

وضع المؤشر عليه ومن ثم تمرير قـاريء األرقام التسلسلية وذلك عند  يتم من خالل هذا الحقل قراءة: الرقم المصنعي ❖

الباركود على القطعة يقوم النظام الياً بقراءة الرقم التسلسلي للقطعة وإضافتها تلقائياً ضمن األرقام التسلسلية المستلمة 

 .للصنف الحالي

 رقم مسلسل.م:  ❖

"نعم" أو غير  اختيارف في جدول الكميات في المشتريات وذلك بف معريقوم المستخدم بتحديد إذا كان هذا الصنمعرف؟:  ❖

 "ال". اختيارمعرف وذلك ب

 رقم الصنف الذي تم استالمه. بإدخاليقوم المستخدم رقم الصنف:  ❖

 رقمه في حقل رقم الصنف. إدخاليعرض النظام تلقائياً اسم الصنف الذي تم اسم الصنف:  ❖

 رقمه في حقل رقم الصنف. إدخالن الصنف الذي تم يعرض النظام تلقائياً الوحدة م الوحدة: ❖

 يعرض النظام تلقائياً نوع الصنف الذي تم إدخال رقمه في حقل رقم الصنف. نوع الصنف: ❖

 الكمية المستلمة من الصنف. بإدخاليقوم المستخدم الكمية:  ❖

 سعر الوحدة من الصنف الذي تم استالمه. بإدخاليقوم المستخدم  سعر الوحدة: ❖
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 الكمية وسعر الوحدة. إدخاليعرض النظام تلقائياً مجموع أسعار وحدات الصنف المستلم بمجرد  لقيمة:مجموع ا ❖

 عليها.تلقائيا بعرض القيمة نعم كقيمة افتراضية مع امكانية التعديل يقوم النظام البند يخضع للضريبة المضافة:    ❖

فـي حـال كـان الصـنف ال ريبة المضافة بناءاً على مـايلي يقوم النظام تلقائيا بعرض قيمة الضقيمة الضريبة المضافة:    ❖

يقوم النظام تلقائيا بإحتساب قيمـة في حال كان يخضع للضريبة وصفر المضافة تساوي الضريبة قيمة يخضع للضريبة تكون 

 = نعم. "السماح بتعديل قيمة الضريبة المضافةويسمح النظام بالتعديل عليها في حال كان اإلعداد " المضافةالضريبة 

 مالحظاته على استالم األصناف. بإدخاليقوم المستخدم مالحظات:  ❖

 حالة الصنف المستلم من القائمة المنسدلة. اختياريقوم المستخدم بحالة الصنف:  ❖

مـن خـالل جـدول تـواريخ  إدخالـهالمسـتلم أو يقـوم بيقوم المسـتخدم بتحديـد تـاريخ صـالحية الصـنف تاريخ الصالحية:  ❖

 الصالحية.

الـرقم المتسلسـل فـي جـدول  بإدخـالالرقم التسلسلي للصنف أو يقـوم  بإدخاليقوم المستخدم التسلسلي:  الرقم ❖

المتسلسلة للصنف كما  األرقامحيث يعرض النظام شاشة  ]...[ رابطحيث يقوم بالضغط على ال المتسلسلة للقطع األرقام

 .(1-1-2-3الشكل )في 

 .للصنفيعرض النظام رقم الباركود رقم الباركود:  ❖
 

 
 المتسلسلة لصنف معين. األرقاميمثل شاشة  (1-1-2-3الشكل )

 

الصنف  اختيارإلضافة أرقام متسلسلة لقطع لصنف معين يقوم المستخدم ب المتسلسلة للقطع لصنف معين: األرقام ▪

المتسلسـلة  األرقـام بإدخـالالمتسلسلة فيقوم المستخدم  األرقاممن جدول األصناف المستلمة فيعرض النظام شاشة 

" ومن ثم يقوم بالضـغط علـى زر 5" مثالً الرقم "إلى" ويدخل في حقل "1فترات في حقل "من" مثالً يدخل الرقم " بشكل

في الجـدول، وإلضـافة رقـم متسلسـل جديـد يقـوم المسـتخدم  5 إلى 1من  المتسلسلة األرقام" فيعرض النظام إضافة"

المتسلسلة للقطع لصنف معين حيث تظهر الحقول  األرقامد فوق جدول بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الموجو

 التالية:
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o  :رقم مسلسل.م 

o :يقوم المستخدم بإدخال الرقم المتسلسل لقطعة الصنف الذي تم اختياره. الرقم المتسلسل للقطعة 

o :يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر إلغالق شاشة األرقام التسلسلية. إغالق 

o يمكن للمستخدم من خالل هذا الزر استعراض األرقام التسلسلية المدخلة  لسلية المدخلة سابقًا:األرقام التس

 سابقاً.

 

يقوم المستخدم بالضغط في هذا الحقل حيث تظهر شاشة معلومات المشـتريات  مسلسل الصنف في المشتريات: ❖

 .(2-1-2-3الشكل )كما في 
 

 
 ات.يمثل شاشة معلومات المشتري (2-1-2-3الشكل )

 

 نسبة الخصم اإلجمالي على سعر الصنف. بإدخاليقوم المستخدم  :ة الخصمنسب ❖

قيمـة الخصـم وبالتـالي يعـرض النظـام  إدخـاليعرض النظام قيمة الخصم اإلجمـالي وبإمكـان المسـتخدم  :قيمة الخصم ❖

 نسبته.

يقـوم النظـام وعند الضغط عليـه  عند ادخال نسبة أو قيمة الخصم اإلجمالي،زر "توزيع الخصم" يتم تفعيل توزيع الخصم: ❖

 بتوزيع الخصم على القيم اإلجمالية لجميع األصناف في جدول األصناف المستلمة.

 المستلمة.يعرض النظام مجموع قيم الضريبة المضافة لالصناف  المضافة ضريبةال إجمالي ❖

 المستلمة لألصنافيعرض النظام مجموع القيم اإلجمالية  القيمة اإلجمالية: ❖
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 فحصمحضر 
 

 .(3-3محضر فحص من قائمة حركات االستالم في نظام المستودعات كما في الشكل ) اختيارتظهر هذه الشاشة عند 
 

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

 

إعداد محضر فحص لألصناف المستلمة مـن المـوردين بشـكل مؤقـت والتأكـد مـن مطابقتهـا هذه الشاشة  يتم من خالل

وإلضافة محضر فحص جديد يقوم المستخدم بالضغط على  واصفات المذكورة في التعميد المرسل من اإلدارة إلى الموردين،للم

 :زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

  يعرض النظام السنة التي تمت فيها عملية االستالم. :السنة ❖

ا الرابط فعاالً بعد حفظ محضر الفحص حيث بالضغط عليـه يسـتطيع المسـتخدم الـدخول إلـى يكون هذ مذكرة االستالم: ❖

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

إلعدادات الخاصة أو يعرض تلقائياً من النظام حسب ا الرقم الخاص لمحضر الفحص بإدخاليقوم المستخدم  الرقم الخاص: ❖

 .بالرقم المطبوع والرقم الخاص في شاشة تسلسل المستندات

 يعرض النظام تاريخ استالم األصناف. تاريخ االستالم: ❖

 يعرض النظام اسم ساحة استالم األصناف من المورد. ساحة االستالم: ❖

 يعرض النظام معلومات عن معاملة الشراء أو المناقصة.معاملة / مناقصة الشراء:  ❖

 يعرض النظام معلومات عن رقم أمر الشراء )التعميد( أو عن رقم عقد المناقصة.لتعميد / العقد: ا ❖

 يعرض النظام رقم أمر الشراء أو رقم المناقصة.الرقم:  ❖

 يعرض النظام تاريخ أمر الشراء أو تاريخ المناقصة.التاريخ:  ❖

 صناف المطلوبة.يعرض النظام اسم المورد الذي قام بتوريد وتسليم األرقم المورد:  ❖
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  بعض المرفقات على محضر الفحص. بإدخاليقوم المستخدم المرفقات:  ❖

 يعرض النظام تلقائياً اسم الشخص الذي استلم األصناف من المورد.اسم المستلم:  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الشخص المندوب عن المورد.مندوب المورد:  ❖

 على محضر الفحص.يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته المالحظات:  ❖

 يعطي النظام الرقم الخاص بمحضر الفحص بشكل تلقائي بعد الحفظ.الرقم الخاص:  ❖

  السنة الحالية لنظام المستودعات.يعرض النظام تلقائياً  السنة: ❖

 عليه.التعديل  مع إمكانيةالفحص يعرض النظام تلقائياً تاريخ محضر التاريخ:  ❖

 حضر الفحص.يعرض النظام عدد صفحات معدد الصفحات:  ❖

 يعرض النظام تاريخ طباعة محضر الفحص وذلك عند عملية الطباعة.تاريخ الطباعة:  ❖

 يعرض النظام حالة المستند "جديد" تلقائياً.حالة المستند:  ❖

الموجود فوق جـدول الـرقم  رقم مطبوع جديد وذلك بالضغط على زر "جديد" إضافةيستطيع المستخدم الرقم المطبوع:  ❖

 المطبوع.
 

 
 يمثل الجزء السفلي من شاشة محضر فحص. (1-3-3شكل )ال

 

 م طباعة مستند محضر الفحص.بالضغط على هذا الرز يستطيع المستخد طباعة المستند: ❖

 حفظه . بعد بإضافتهبالضغط على هذا الزر يستطيع المستخدم اعتماد محضر الفحص الذي قام اعتماد محضر الفحص:  ❖

 

م بالضغط على صورة اليد الموجـودة فـي بدايـة السـطر وذلـك الختيـار سـطر مـن يقوم المستخد األصناف المفحوصة: ▪

األصناف التي نريد فحصها ومن ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل" الموجود فوق جدول األصناف المفحوصة حيث 

 تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل. م: ❖
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 يعرض النظام رقم الصنف الذي تم استالمه. رقم الصنف: ❖

 يعرض النظام اسم الصنف الذي تم استالمه. اسم الصنف: ❖

 يعرض النظام الوحدة المستلمة من هذا الصنف. الوحدة: ❖

 يعرض النظام الكمية المطلوبة من هذا الصنف. الكمية المطلوبة: ❖

 يعرض النظام الكمية الموردة من هذا الصنف من قبل المورد. الكمية الموردة: ❖

 الكمية المقبولة من الكمية الموردة من الصنف الذي قام المورد بتوريده.ستخدم بتحديد يقوم الم الكمية المقبولة: ❖

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

 يقوم المستخدم بتحديد أسباب رفض الصنف الذي تم توريده. أسباب الرفض: ❖

 م بإدخال مالحظاته على فحص هذا الصنف.يقوم المستخد المالحظات: ❖

 

شريط المهام الموجود  زر "جديد" من إلضافة أعضاء للجنة الفحص يقوم المستخدم بالضغط على أعضاء لجنة الفحص: ▪

 فوق جدول أعضاء لجنة الفحص حيث تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل. م: ❖

  د إضافته إلى لجنة الفحص.يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف الذي يري رقم الموظف: ❖

 يعرض النظام تلقائياً اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في حقل رقم الموظف. االسم: ❖

يقوم المستخدم بتحديد منصب الموظف في لجنة الفحص وذلك باختيار منصبه من القائمة المنسدلة "رئيس،  المنصب: ❖

 عضو، سكرتير اللجنة".

 

الفحص يقوم المستخدم بالضغط على زر "طباعة" من شريط المهـام الموجـود لطباعة محضر  طباعة محضر الفحص: ▪

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

 
 يمثل شاشة طباعة محضر الفحص. (2-3-3الشكل )
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 مذكرة استالم
 

 .(4-3)في نظام المستودعات كما في الشكل  من قائمة حركات االستالممذكرة استالم  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 
 

 
 يمثل الجزء العلوي من شاشة مذكرة استالم. (4-3الشكل )

 

المطابقة للمواصفات التي تم استالمها بشكل مؤقت وتمـت  لألصنافإعداد مذكرة االستالم هذه الشاشة  يتم من خالل

المطابقة للمواصفات الموردة مـن  لألصنافتالم نهائي في موقع االستالم حيث يتم اس عملية فحصها من قبل لجنة الفحص

وإلضافة مذكرة استالم يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر "جديـد" مـن  ،قبل الموردين الستكمال عملية صرف مستحقاتهم

 :حيث تظهر الحقول التالية شريط المهام

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 ي سوف تتم فيه عملية االستالم.رقم المستودع الذ بإدخال يقوم المستخدم :المستودع ❖

"محضـر فحـص، منافسـات، شـراء  يقوم المستخدم بتحديد نوع استالم األصناف من القائمـة المنسـدلةنوع االستالم:  ❖

 مباشر...".

 .تبرعات أوهبات  أومنح  أونوع االستالم هدايا  اختيارحال هذا الحقل في  ريظه المتبرعة:الجهة  ❖

رقم "محضر الفحص أو االستالم المؤقت أو بوليصة الشحن أو أمر الشراء أو رقم المناقصة  لبإدخايقوم المستخدم الرقم:  ❖

 حسب نوع االستالم الذي تم. أو الفاتورة"

حسب  "محضر الفحص أو االستالم المؤقت أو بوليصة الشحن أو أمر الشراء أو رقم المناقصة"يعرض النظام تاريخ التاريخ:  ❖

 نوع االستالم الذي تم.

 .لألصنافاالستالم الذي تمت فيها عملية االستالم  ورقم ساحةيعرض النظام اسم ة االستالم: ساح ❖

  .االستالم مذكرةبعض المرفقات على  بإدخاليقوم المستخدم المرفقات:  ❖

 االستالم. مالحظاته على مذكرة بإدخاليقوم المستخدم المالحظات:  ❖
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 المستودع مع إمكانية التعديل عليه. إلىيم األصناف قام بتسل الذي يعرض النظام اسم الشخصاسم الُمَسلِم:  ❖

 .في المستودعاسم الشخص الذي استلم األصناف  يعرض النظاماسم المستلم:  ❖

الرقم الخاص لمذكرة االسـتالم أو يعـرض تلقائيـاً مـن النظـام حسـب اإلعـدادات  بإدخاليقوم المستخدم  الرقم الخاص: ❖

 .شاشة تسلسل المستندات في والرقم الخاصالخاصة بالرقم المطبوع 

  السنة الحالية لنظام المستودعات.يعرض النظام تلقائياً  السنة: ❖

 عليه.التعديل  االستالم مع إمكانية مذكرةيعرض النظام تلقائياً تاريخ التاريخ:  ❖

 يعرض النظام عدد صفحات مذكرة االستالم.عدد الصفحات:  ❖

 الستالم وذلك عند عملية الطباعة.يعرض النظام تاريخ طباعة مذكرة اتاريخ الطباعة:  ❖

 يعرض النظام تلقائياً حالة المستند "جديد".حالة المستند:  ❖

الموجود فوق جـدول الـرقم  رقم مطبوع جديد وذلك بالضغط على زر "جديد" إضافةيستطيع المستخدم الرقم المطبوع:  ❖

 المطبوع.

 ذكرة االستالم.بالضغط على هذا الزر يستطيع المستخدم طباعة م طباعة المستند: ❖

يتم  "لألصنافالباركود  أرقامطباعة "زر يقوم المستخدم بطباعة رقم الباركود للصنف من خالل الضغط على  رقم الباركود: ❖

 أصـناف 10كانت الكميـة المسـتلمة لصـنف معـين  فإذاالباركود للصنف على حسب كميته  ألرقاممن خالله طباعة ملصق 

المستلمة ليصـبح  األصنافالملصقات على جميع  إلصاقكود لهذا الصنف ليتم فيما بعد راملصقات لرقم الب 10فيتم طباعة 

 .الضوئي القارئفي الحركات التالية باستخدام  األصنافالتعامل مع  باإلمكان
 

 
 يمثل الجزء السفلي من شاشة مذكرة استالم. (1-4-3الشكل )

 

مها من المورد كما في جدول األصناف المستلمة وكما ويمكن يعرض النظام األصناف التي تم استال األصناف المستلمة: ▪

 إما يدويا أو عن طريق الرقم المصنعي: جديدة أصناف إضافة
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وضع المؤشر عليه ومن ثم تمرير قـاريء يتم من خالل هذا الحقل قراءة األرقام التسلسلية وذلك عند : الرقم المصنعي ❖

اءة الـرقم التسلسـلي للقطعـة وإضـافتها تلقائيـاً ضـمن األرقـام التسلسـلية الباركود على القطعـة يقـوم النظـام اليـاً بقـر

 .المستلمة للصنف الحالي

 رقم مسلسل.م:  ❖

 رقم الصنف الذي تم استالمه. بإدخاليقوم المستخدم رقم الصنف:  ❖

 رقمه في حقل رقم الصنف. إدخاليعرض النظام تلقائياً اسم الصنف الذي تم اسم الصنف:  ❖

 رقمه في حقل رقم الصنف. إدخالنظام تلقائياً الوحدة من الصنف الذي تم يعرض ال الوحدة: ❖

 الكمية المستلمة من الصنف. بإدخاليقوم المستخدم الكمية:  ❖

 سعر الوحدة من الصنف الذي تم استالمه. بإدخاليقوم المستخدم  سعر الوحدة: ❖

 الكمية وسعر الوحدة. إدخاللم بمجرد يعرض النظام تلقائياً مجموع أسعار وحدات الصنف المست مجموع القيمة: ❖

 عليها.يقوم النظام تلقائيا بعرض القيمة نعم كقيمة افتراضية مع امكانية التعديل البند يخضع للضريبة المضافة:    ❖

فـي حـال كـان الصـنف ال يقوم النظام تلقائيا بعرض قيمة الضريبة المضافة بناءاً على مـايلي قيمة الضريبة المضافة:    ❖

يقوم النظام تلقائيا بإحتساب قيمـة في حال كان يخضع للضريبة وصفر المضافة تساوي الضريبة قيمة ضريبة تكون يخضع لل

 ." = نعمالسماح بتعديل قيمة الضريبة المضافةويسمح النظام بالتعديل عليها في حال كان اإلعداد " المضافةالضريبة 

 األصناف. مالحظاته على استالم بإدخاليقوم المستخدم مالحظات:  ❖

 حالة الصنف المستلم من القائمة المنسدلة. اختياريقوم المستخدم بحالة الصنف:  ❖

مـن خـالل جـدول تـواريخ  إدخالـهالمسـتلم أو يقـوم بيقوم المسـتخدم بتحديـد تـاريخ صـالحية الصـنف تاريخ الصالحية:  ❖

 الصالحية.

الـرقم المتسلسـل فـي جـدول  بإدخـالقـوم الرقم التسلسلي للصنف أو ي بإدخاليقوم المستخدم الرقم التسلسلي:  ❖

المتسلسلة للصنف كما  األرقامحيث يعرض النظام شاشة  ]...[ رابطحيث يقوم بالضغط على ال المتسلسلة للقطع األرقام

 .(1-1-4-3الشكل )في 
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 المتسلسلة لصنف معين. األرقاميمثل شاشة  (1-1-4-3الشكل )

 

الصنف  اختيارضافة أرقام متسلسلة لقطع لصنف معين يقوم المستخدم بإل المتسلسلة للقطع لصنف معين: األرقام ▪

المتسلسـلة  األرقـام بإدخـالالمتسلسلة فيقوم المستخدم  األرقاممن جدول األصناف المستلمة فيعرض النظام شاشة 

لضـغط علـى زر " ومن ثم يقوم با5" مثالً الرقم "إلى" ويدخل في حقل "1فترات في حقل "من" مثالً يدخل الرقم " بشكل

في الجـدول، وإلضـافة رقـم متسلسـل جديـد يقـوم المسـتخدم  5 إلى 1من  المتسلسلة األرقام" فيعرض النظام إضافة"

المتسلسلة للقطع لصنف معين حيث تظهر الحقول  األرقامبالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الموجود فوق جدول 

 التالية:

 رقم مسلسل.م:  ❖

 ه.اختيارالرقم المتسلسل لقطعة الصنف الذي تم  بإدخاليقوم المستخدم  عة:الرقم المتسلسل للقط ❖
 

 يعرض النظام رقم الباركود للصنف.  رقم الباركود للصنف: ❖

 نسبة الخصم اإلجمالي على سعر الصنف. بإدخاليقوم المستخدم  الخصم اإلجمالي نسبته: ❖

 قيمة الخصم وبالتالي يعرض النظام نسبته. إدخالم يعرض النظام قيمة الخصم اإلجمالي وبإمكان المستخد وقيمته: ❖

يقـوم النظـام عند ادخال نسبة أو قيمة الخصم اإلجمالي، وعند الضغط عليـه زر "توزيع الخصم" يتم تفعيل توزيع الخصم: ❖

 بتوزيع الخصم على القيم اإلجمالية لجميع األصناف في جدول األصناف المستلمة.

 المستلمة.رض النظام مجموع قيم الضريبة المضافة لالصناف يع المضافة القيمة ضريبةإجمالي  ❖

 .المستلمة لألصنافيعرض النظام مجموع القيم اإلجمالية  القيمة اإلجمالية: ❖

 

لطباعة مذكرة االستالم يقوم المستخدم بالضغط على زر "طباعة" من شريط المهام الموجود  طباعة مذكرة االستالم: ▪

 في أعلى الصفحة.
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 االستالم حسب الصنفكشف بحركات 
 

من قائمة حركات االستالم في نظام المستودعات  بحركات االستالم حسب الصنفكشف  اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 .(5-3)كما في الشكل 
 

 
 يمثل شاشة كشف بحركات االستالم حسب الصنف. (5-3الشكل )

 

يلي تبيان لكل من الحقول  بالمستودعات، وفيما بحركات االستالم حسب الصنفإعداد كشف يتم من خالل هذه الشاشة 

 في هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير ▪

بحركات االستالم حسب الصـنف الـذي تـم كشف  إعدادرقم المستودع الذي يريد  بإدخاليقوم المستخدم  المستودع:  ❖

 .رقمه إدخالحيث يعرض النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد  استالمه فيه

التي تحتويها هـذه  باألصنافيريد إعداد كشف  التي مجموعة األصنافرقم  بإدخاليقوم المستخدم : مجموعة األصناف ❖

فيتم  مجموعات االصناف" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء F2وذلك بالضغط على زر "المجموعة 

وعات االصناف وذلك بالضغط بـالمربع الموجـود بجانـب مع إمكانية اختيار جميع أرقام مجمالمطلوب،  المجموعةرقم  اختيار

 ( في المربع.كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )

 يبدأ منه الكشف. أنيقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد من رقم صنف:   ❖

جميـع  اختيـارينتهي به الكشف، ويمكن للمسـتخدم  أنيقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد رقم صنف:  إلى ❖

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

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه الكشف.من تاريخ:  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عنده الكشف.تاريخ:  إلى ❖
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 أو" مستديم" نوع الصنف اختياربوذلك المستديمة  األصنافان يريد عرض ك إذايقوم المستخدم بتحديد فيما : نوع الصنف ❖

كل األصناف وذلك بالضـغط بالـدائرة  اختيار، وبإمكان المستخدم "مستهلك" وذلك باختيار يريد األصناف المستهلكةكان  إذا

 الموجودة بجانب كلمة "الكل".

باالصـناف يريـد إعـداد كشـف  التي وحدة اإلدارية المستلمةالرقم  بإدخاليقوم المستخدم : الوحدة اإلدارية المستلمة ❖

" من لوحة المفاتيح حيـث يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام F2وذلك بالضغط على زر "على حسب الوحدة اإلدارية المستلمة 

تلمة وذلك مع إمكانية اختيار جميع الوحدات اإلدارية المسالمطلوب،  المجموعةرقم  اختيارفيتم  مجموعات االصنافوأسماء 

 ( في المربع.بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )

وذلك بالضـغط باالصناف على حسب المستلم يريد إعداد كشف  الذي المستلمرقم  بإدخاليقوم المستخدم المستلم:  ❖

المطلـوب،  المسـتلمرقم  اختياريتم ف المستلمين" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء F2على زر "

 ( في المربع.مع إمكانية اختيار جميع المستلمين وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )

 بإدخال رقم التعميد عندما يكون نوع االستالم شراء مباشر أو منافسات. يقوم المستخدم رقم التعميد:  ❖

 بإدخال تاريخ التعميد عندما يكون نوع االستالم شراء مباشر أو منافسات.لمستخدم يقوم اتاريخ التعميد:  ❖

الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف  إدخاليقوم المستخدم بعد  ❖

 .(1-5-3الشكل ) كما في بحركات االستالم حسب الصنف
 

 
 ركات االستالم حسب الصنف.يمثل كشف بح (1-5-3الشكل )



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

 
 نظام المستودعات :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  105 

 كشف بحركات االستالم
 

مـن قائمـة حركـات االسـتالم فـي نظـام المسـتودعات كمـا فـي بحركات االسـتالم كشف  اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 .(6-3)الشكل 
 

 
 يمثل شاشة كشف بحركات االستالم. (6-3الشكل )

 

يلي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي هـذه  مستودعات، وفيمابالبحركات االستالم إعداد كشف يتم من خالل هذه الشاشة 

 الشاشة:

 

 :محددات التقرير ▪

 الذي يكون تابع إليها المستودع. اإلداريةرمز الفرع الوحدة  بإدخاليقوم المستخدم  الفرع: ❖

مها تم استال التيبحركات استالم األصناف كشف  إعدادرقم المستودع الذي يريد  بإدخاليقوم المستخدم  المستودع:  ❖

وذلـك  المسـتودعاتجميـع  اختيارويمكن للمستخدم ، رقمه إدخالحيث يعرض النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد  فيه

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. () إشارةبوضع 

 م".يقوم المستخدم بتحديد نوع االستالم من القائمة المنسدلة "الكل، محضر استالم، مذكرة استالنوع االستالم:  ❖

 يبدأ منه الكشف. أنالذي يريد  الخاصرقم اليقوم المستخدم بتحديد : خاصمن رقم   ❖

جميع  اختيارينتهي به الكشف، ويمكن للمستخدم  أنالذي يريد  الخاصرقم اليقوم المستخدم بتحديد : خاصرقم  إلى ❖

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. () إشارةوذلك بوضع  الخاصة األرقام

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه الكشف.اريخ: من ت ❖

 التـواريخجميع  اختيارويمكن للمستخدم ، يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عنده الكشفتاريخ:  إلى ❖

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. () إشارةوذلك بوضع 
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قم المورد والـذي يريـد المسـتخدم إعـداد كشـف بحركـات اسـتالم األصـناف التـي تـم يقوم المستخدم بتحديد ر :المورد ❖

فـي المربـع الموجـود بجانـب  () إشارةوذلك بوضع  الموردينجميع  اختيارويمكن للمستخدم  استالمها من هذا المورد،

 كلمة الكل.

 ريد أن يبدأ منه الكشف.الذي ي المستند إدخالتاريخ يقوم المستخدم بتحديد : المستند من إدخالتاريخ  ❖

ويمكـن ، الذي يريد أن ينتهي عنده الكشـف المستند إدخالتاريخ يقوم المستخدم بتحديد : إلىالمستند  إدخالتاريخ  ❖

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. () إشارةوذلك بوضع  التواريخجميع  اختيارللمستخدم 

على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف  الحقول السابقة بالضغط إدخاليقوم المستخدم بعد  ❖

 .(1-6-3الشكل ) كما في االستالمبحركات 
 

 
 يمثل كشف بحركات االستالم. (1-6-3الشكل )
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 حركات الصرف
 

 تمر حركات الصرف في نظام المستودعات في الدورة التالية:

 

 او   ر   ل 
) او   ر   ل  ة ا (

 اع وتسملا     ل لا  امتعا
  ر   يخر   ل   امتعا ة ا (

) اع وتسملا     ا ايت ا

ةبلا لا ة  لا لبق     ل لا  امتعا
 لبق     ر لا  ل   امتعا ة ا (

)ةبلا لا ة  لا

 و  لا ةعاب    ادعا
  س   ر  ملاب     ة ا (

)ة  لا

 ا ايت ا  ر ب  يخر   ل 
  ر ب  يخر   ل  ة ا (

) ا ايت ا

ةي   لا   ا      ل لا  امتعا
  ر   يخر   ل   امتعا ة ا (

)ةي   لا   ا      ا ايت ا

 اع وتسملا  را ا     ل لا ةع ار 
     ر لا  ل  ةع ار  ة ا (

) اع وتسملا  را ا

ةي   لا   ا      ل لا  امتعا
     ر لا  ل   امتعا ة ا (

)ةي   لا   ا 

 ل لا  ا  ا  ر 
  ر لا  ل   ا  ا  ر  ة ا (

)ة  لل

  وتسملا     ر لا  ل  م ت ا
     ر لا  ل  م ت ا ة ا (

) يلا  وق ملا   وتسملا

 ر لا  ل   ا  ا م ت ا
  ر لا  ل   ا  ا م ت ا ة ا (

)  وتسملا رو    لبق   

 و  لا ةعاب    ادعا
  ر لا  ا ر ب     ة ا (

)   لا  س 

 و  لا ةعاب    ادعا
) ر لا  ا ر ب     ة ا (  ر لا  ل  ليدع 

) ر لا  ل  ليدع  ة ا (

 و  لا ةعاب    ادعا
 ةلدعملا  ا ايبلاب     ة ا (

) ر لا  ل ل
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 حركات الصرف
  

 في نظام المستودعات. حركات الصرفمجموعة شاشات  (0-4الشكل )ثل هذه القائمة كما في تم
 

 
 يمثل شاشة حركات الصرف. (0-4الشكل )

 

 أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة. اختياريمكن 
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 طلب صرف مواد
 

 .(1-4)في نظام المستودعات كما في الشكل  حركات الصرفمن قائمة مواد طلب صرف  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 
 

 
 يمثل الجزء العلوي من شاشة طلب صرف مواد. (1-4الشكل )

 

وإلضـافة طلـب صـرف جديـد  طلب صرف مواد من المستودع لجهات طالبة لهذه المواد، في إعدادهذه الشاشة  تستخدم

 :شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 الفرع الطالب لهذه المواد من القائمة المنسدلة. اختياريقوم المستخدم ب :الفرع ❖

فعاالً بعد حفظ طلب الصـرف حيـث بالضـغط عليـه يسـتطيع المسـتخدم  رابطيكون هذا ال رئيس الجهة الطالبة: اعتماد ❖

التـي تـم إعـداد طلـب  لألصنافطلب الصرف  اعتمادطلب الصرف من قبل الجهة الطالبة ليتم  اعتمادشاشة  إلىالدخول 

 صرف لها من قبل رئيس الجهة الطالبة.

 نوع طلب الصرف من القائمة المنسدلة. اختياريقوم المستخدم ب نوع طلب الصرف: ❖

" من لوحة F2المواد أو يقوم بالضغط على زر "الطالبة لهذه  اإلداريةرقم الوحدة  بإدخاليقوم المستخدم  :الجهة الطالبة ❖

 فيختار منها وحدة. اإلداريةالمفاتيح حيث يعرض النظام شاشة بأرقام الوحدات 

" F2الطالبة أو يقوم بالضغط على زر " اإلداريةرقم الموظف الذي يعمل في الوحدة  بإدخاليقوم المستخدم  رقم الموظف: ❖

 فيختار منها موظف. اإلداريةاشة بأرقام الموظفين التابعين للوحدة من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام ش

 السبب أو الغرض من طلب صرف المواد. بإدخاليقوم المستخدم السبب أو الغرض:  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد صفة طلب الصرف من القائمة المنسدلة "عادي، عاجل، عاجل جداً".صفة الطلب:  ❖

 تاريخ التسليم المطلوب للمواد التي تم طلبها. بإدخالستخدم يقوم المتاريخ التسليم المطلوب:  ❖
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المستودع وذلك حسب نوع الطلب الذي يحـدده المسـتخدم مـع إمكانيـة التعـديل  ورقميعرض النظام اسم  المستودع: ❖

 عليه.

 مالحظاته على طلب الصرف الذي قام بإضافته. بإدخاليقوم المستخدم المالحظات:  ❖

أو يعرض تلقائياً مـن النظـام حسـب اإلعـدادات  الرقم الخاص لطلب صرف المواد بإدخالتخدم يقوم المس الرقم الخاص: ❖

 .الخاص في شاشة تسلسل المستندات والرقمالخاصة بالرقم المطبوع 

 يعرض النظام السنة الحالية لنظام المستودعات. السنة: ❖

 عليه. التعديل مع إمكانية طلب الصرفيعرض النظام تلقائياً تاريخ التاريخ:  ❖

 يعرض النظام عدد صفحات طلب الصرف.عدد الصفحات:  ❖

 يعرض النظام تاريخ طباعة طلب الصرف وذلك عند عملية الطباعة.تاريخ الطباعة:  ❖

 يعرض النظام تلقائياً حالة المستند "جديد" مع إمكانية التعديل عليه.حالة المستند:  ❖

الموجود فوق جـدول الـرقم  د وذلك بالضغط على زر "جديد"رقم مطبوع جدي إضافةيستطيع المستخدم الرقم المطبوع:  ❖

 المطبوع.

 بالضغط على هذا الزر يستطيع المستخدم طباعة طلب صرف المواد.طباعة المستند:  ❖
 

 
 يمثل الجزء السفلي من شاشة طلب صرف مواد. (1-1-4الشكل )

 

 

ضغط على زر "جديد" من شريط المهام الموجود إلضافة األصناف المطلوب صرفها يقوم المستخدم بال األصناف المطلوبة: ▪

 فوق جدول األصناف المطلوبة حيث تظهر الحقول التالية:

يتم من خالل هذا الحقل قراءة األرقام التسلسلية وذلك عند وضع المؤشر عليه ومن ثم تمرير قـاريء : الرقم المصنعي ❖

للقطعـة وإضـافتها تلقائيـاً ضـمن األرقـام التسلسـلية  الباركود على القطعـة يقـوم النظـام اليـاً بقـراءة الـرقم التسلسـلي

 .المستلمة للصنف الحالي
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 رقم مسلسل.م:  ❖

" من لوحة المفاتيح حيث تظهـر F2ب أو يقوم بالضغط على زر "المطلورقم الصنف  بإدخاليقوم المستخدم رقم الصنف:  ❖

 الصنف من القائمة. اختيارقائمة بأرقام وأسماء األصناف فيقوم ب

 رقمه في حقل رقم الصنف.  إدخال والذي تميعرض النظام اسم ووصف الصنف المطلوب ف: اسم الصن ❖

 رقمه في حقل رقم الصنف. إدخال والذي تميعرض النظام الوحدة للصنف المطلوب الوحدة:  ❖

 الكمية المطلوبة من الصنف المطلوب. بإدخالالمستخدم يقوم الكمية المطلوبة / المعتمدة:  ❖

وذلـك عنـد  يعرض النظام قيمة حقل الكمية المصروفة حيـث تسـاوي قيمـة حقـل الكميـة المعتمـدةالكمية المصروفة:  ❖

 طلب الصرف. اعتماد

 لوحدة من الصنف المطلوب.ل آخر سعر استالم يعرض النظامسعر الوحدة:  ❖

 يعرض النظام القيمة الكلية للصنف.القيمة الكلية:  ❖

 صنف المطلوب.مالحظاته على ال بإدخاليقوم المستخدم مالحظات:  ❖

 المستودعات. إدارةفي شاشة مراجعة طلب الصرف من  ةالمتسلسل األرقام إدخاليتم  الرقم التسلسلي: ❖

وال  تاريخ الصالحية لها واحد يظهرالرصيد في المستودع له تاريخ صالحية  مستهلك وكانكان الصنف  اإذ الصالحية:تاريخ  ❖

 .المستودعاريخ نهاية الصالحية الموجودة للصنف في من ضمن تو ختياريمكن تعديله وغير ذلك يتم اال

 

غير الحقول السابقة يقوم المستخدم بالضغط على الزر "حفظ" من شريط المهام الرئيسي، فتصبح حالة المستند "بعد إدخال 

 ".معتمد من الجهة الطالبة
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 طلب الصرف من قبل الجهة الطالبة اعتماد
 

من قائمة حركات الصرف في نظام المستودعات قبل الجهة الطالبة  منطلب الصرف  اعتماد اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(2-4)كما في الشكل 
 

 
 طلب الصرف من قبل الجهة الطالبة. اعتماديمثل شاشة  (2-4الشكل )

 

 يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر الصرف، حيثتم من خالل هذه الشاشة السماح لرئيس الجهة الطالبة باعتماد طلب 

"بحث" من شريط المهام فتظهر شاشة بطلبات الصرف وبعد ذلك يقوم باختيار طلب الصرف المراد اعتماده، أو يتم اإلعتماد من 

( ثم الضغط علـى الـزر "بحـث" ليقـوم النظـام باسـترجاع الرقم الخاصخالل إدخال الرقم الخاص بطلب الصرف في الحقل )

قائمـة فتظهـر  […]الـرابط  يار رئيس الجهة الطالبـة مـن خـالل الضـغط علـىمعلومات طلب الصرف. ثم يقوم المستخدم باخت

باسماء المسؤولين ليقوم المستخدم بإختيار رئيس الجهة الطالبة ثم يضغط على الزر "اعتماد" فتصبح حالة المستند "معتمد 

 .من الجهة الطالبة غير مراجع من المستودعات"
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 المستودعات إدارةمراجعة طلب الصرف من 
 

مــن قائمــة حركـات الصــرف فــي نظــام المســتودعات  إدارةمراجعــة طلــب الصــرف مـن  اختيـارتظهـر هــذه الشاشــة عنــد 

 .(3-4)المستودعات كما في الشكل 
 

 
 المستودعات. إدارةيمثل شاشة مراجعة طلب الصرف من  (3-4الشكل )

 

حيـث يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر يتم من خالل هذه الشاشة السماح إلدارة المستودعات باعتماد طلب الصرف، 

"بحث" من شريط المهام فتظهر شاشة بطلبات الصرف وبعد ذلك يقوم باختيار طلب الصرف المراد اعتماده، أو يتم اإلعتماد من 

( ثم الضغط علـى الـزر "بحـث" ليقـوم النظـام باسـترجاع الرقم الخاصخالل إدخال الرقم الخاص بطلب الصرف في الحقل )

تظهر قائمة  حيث […]الرابط  لب الصرف فيقوم المستخدم باختيار مدير إدارة المستودعات من خالل الضغط علىمعلومات ط

بأسماء المسؤولين ليقوم بإختيار مدير إدارة المستودعات ثم يضغط على الزر "اعتمـاد" فتصـبح حالـة المسـتند "مراجـع مـن 

 .المستودعات غير معتمد من صاحب الصالحية"
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 طلب الصرف من صاحب الصالحية اعتماد
 

من قائمة حركات الصرف في نظام المستودعات طلب الصرف من صاحب الصالحية  اعتماد اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(4-4)كما في الشكل 
 

 
 طلب الصرف من صاحب الصالحية. اعتماديمثل شاشة  (4-4الشكل )

 

يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر  الصـرف، حيـثاعتمـاد طلـب يتم من خالل هذه الشاشة السماح لصاحب الصالحية ب

"بحث" من شريط المهام فتظهر شاشة بطلبات الصرف وبعد ذلك يقوم المستخدم باختيار طلب الصرف المراد اعتماده، أو يتم 

ظـام ( ثـم الضـغط علـى الـزر "بحـث" ليقـوم النالـرقم الخـاصذلك من خالل إدخال الرقم الخاص بطلب الصرف في الحقل )

قائمـة  رفتظهـ […]الرابط  باسترجاع معلومات طلب الصرف. يقوم المستخدم باختيار صاحب الصالحية من خالل الضغط على

بأسماء أصحاب الصالحية فيتم إختيار صاحب الصالحية الذي سيقوم باإلعتماد، يضغط المستخدم على الزر "اعتمـاد" فتصـبح 

 .ر مصروف"تمد من صاحب الصالحية غيحالة المستند "مع
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 طلب الصرف للجهة أصنافصرف 
 

من قائمة حركات الصرف في نظام المستودعات كما في طلب الصرف للجهة  أصنافصرف  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(5-4)الشكل 
 

 
 طلب الصرف للجهة. أصنافيمثل شاشة صرف  (5-4الشكل )

 

 الصرف، حيثصناف طلب الصرف للجهة التي قدمت طلب يتم من خالل هذه الشاشة السماح لمأمور المستودع بصرف أ

يقوم المستخدم بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام فتظهر شاشة بطلبات الصرف وبعد ذلك يقوم باختيار طلب الصرف 

الـزر ( ثم الضغط على الرقم الخاصالمراد اعتماده، أو يتم اإلعتماد من خالل إدخال الرقم الخاص بطلب الصرف في الحقل )

 . نظام باسترجاع معلومات طلب الصرف"بحث" ليقوم ال

الكميـة يضغط المستخدم على الزر "تعديل" مـن شـريط المهـام الرئيسـي لكـي يـدخل الكميـة المصـروفة فـي الحقـل )

 .(، ثم يضغط على الزر "حفظ"المصروفة

ضغط على الزر "اعتمـاد" فتصـبح حالـة يقوم المستخدم بإدخال رقم مأمور المستودع كما ويتم إدخال رقم المستلم، ثم ي

إذا كان نوع طلب الصرف هو )نقل من مستودع إلـى مسـتودع( فـإن  "، أماالمستند "مصروف غير معتمد من مراقبة المخزون

إذا  إليه، أماحالة المستند بعد اعتماد طلب الصرف ستصبح "مصروف غير مسلم" لكي يتم استالمها من المستودع المنقول 

ب الصرف هو )استالم مـن جهـة خارجيـة( فـإن حالـة المسـتند بعـد اعتمـاد طلـب الصـرف ستصـبح "معتمـد مـن كان نوع طل

 .المستودعات غير مسلم" حتى يتم استالمها من مأمور المستودعات
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 استالم طلب الصرف من المستودع المنقول إليه
 

مـن قائمـة حركـات الصـرف فـي نظـام ه استالم طلـب الصـرف مـن المسـتودع المنقـول لـ اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(6-4)المستودعات كما في الشكل 
 

 
 يمثل شاشة استالم طلب الصرف من المستودع المنقول له. (6-4الشكل )

 

 إليـه، حيـثيتم من خالل هذه الشاشة السماح لمأمور المستودع باعتماد استالم طلب الصرف من المستودع المنقـول 

المسـتخدم باختيـار طلـب  ر "بحث" من شريط المهام فتظهر شاشـة بطلبـات الصـرف ليقـوميقوم المستخدم بالضغط على ز

( ثـم الضـغط الـرقم الخـاصالصرف المراد اعتماده، أو يتم اإلعتماد من خالل إدخال الرقم الخاص بطلب الصرف في الحقل )

ل رقم مأمور المستودع وإدخـال رقـم على الزر "بحث" ليقوم النظام باسترجاع معلومات طلب الصرف. يقوم المستخدم بإدخا

 المستلم، ثم يقوم بالضغط على الزر "اعتماد" فتصبح حالة المستند "مسلّم غير معتمد من مراقبة المخزون".
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 طلب الصرف من قبل مأمور المستودع أصنافاستالم 
 

ة حركات الصرف فـي نظـام من قائمطلب الصرف من قبل مأمور المستودع  أصنافاستالم  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(7-4)المستودعات كما في الشكل 
 

 
 طلب الصرف من قبل مأمور المستودع. أصنافيمثل شاشة استالم  (7-4الشكل )

 

يقوم المستخدم بالضغط  الصرف، حيثيتم من خالل هذه الشاشة السماح لمأمور المستودع باعتماد استالم أصناف طلب 

فتظهر شاشـة بطلبـات الصـرف وبعـد ذلـك يقـوم المسـتخدم باختيـار طلـب الصـرف المـراد على زر "بحث" من شريط المهام 

( ثم الضغط على الزر "بحث" الرقم الخاصاعتماده، أو يتم اإلعتماد من خالل إدخال الرقم الخاص بطلب الصرف في الحقل )

يقوم  المستلم، ثمستودع وإدخال رقم ليقوم النظام باسترجاع معلومات طلب الصرف. يقوم المستخدم بإدخال رقم مأمور الم

 .بالضغط على الزر "اعتماد" فتصبح حالة المستند "مسلّم غير معتمد من مراقبة المخزون"
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 صرف احتياجاتبطلب الترخيص 
 

من قائمة حركات الصرف في نظام المستودعات كما فـي طلب الترخيص بصرف احتياجات  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(8-4)الشكل 
 

 
 شاشة طلب الترخيص بصرف احتياجات.الجزء العلوي من يمثل  (8-4الشكل )

 

وإلضافة طلب ترخيص جديد يقوم المستخدم بالضـغط  طلب الترخيص بصرف احتياجات، في إعدادهذه الشاشة  تستخدم

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

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 الفرع الطالب لهذه االحتياجات من القائمة المنسدلة. اختيارمستخدم بيقوم ال :الفرع ❖

 إلىبالضغط على هذا الرابط يستطيع المستخدم الدخول  طلب ترخيص صرف احتياجات من المستودعات: اعتماد ❖

 الطلب. اعتماداحتياجات من المستودعات ليتم  صرف طلب ترخيص اعتمادشاشة 

" من F2الطالبة لهذه االحتياجات، أو يقوم بالضغط على زر " اإلداريةرقم الوحدة  بإدخاليقوم المستخدم  :الجهة الطالبة ❖

 فيختار منها وحدة. اإلداريةلوحة المفاتيح حيث يعرض النظام شاشة بأرقام الوحدات 

يقـوم الطالبـة لالحتياجـات، أو  اإلداريـةرقم الموظـف الـذي يعمـل ضـمن الوحـدة  بإدخالبقوم المستخدم  رقم الموظف: ❖

فيختار منها  اإلدارية" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام شاشة بأرقام الموظفين التابعين للوحدة F2بالضغط على زر "

 موظف.

 السبب أو الغرض من طلب الترخيص. بإدخاليقوم المستخدم السبب أو الغرض:  ❖

 عادي، عاجل، عاجل جداً".يقوم المستخدم بتحديد صفة طلب الصرف من القائمة المنسدلة "صفة الطلب:  ❖

 تاريخ التسليم المطلوب لالحتياجات التي تم طلبها. بإدخاليقوم المستخدم تاريخ التسليم المطلوب:  ❖

 مالحظاته على طلب الترخيص الذي قام بإضافته. بإدخاليقوم المستخدم المالحظات:  ❖
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 م النظام باسترجاع رقم المستودع.يدخل المستخدم رقم المستودع اإلفتراضي ليقو رقم المستودع اإلفتراضي: ❖

 الخاصة اإلعدادات حسب النظام من تلقائياً  يعرض أو الرقم الخاص لطلب الترخيص بإدخاليقوم المستخدم  الرقم الخاص: ❖

  .المستندات تسلسل شاشة في والرقم الخاص المطبوع بالرقم

  السنة الحالية لنظام المستودعات.يعرض النظام تلقائياً  السنة: ❖

 عليه.التعديل  مع إمكانية طلب الترخيصيعرض النظام تلقائياً تاريخ اريخ: الت ❖

 يعرض النظام عدد صفحات طلب الترخيص.عدد الصفحات:  ❖

 يعرض النظام تاريخ طباعة طلب الترخيص.تاريخ الطباعة:  ❖

بح "غيـر مراجـع مـن ، وبعـد الحفـظ تصـخـالل عمليـة الحفـظ يعرض النظام تلقائياً حالة المستند "جديد"حالة المستند:  ❖

 المستودعات".

الموجود فوق جـدول الـرقم  رقم مطبوع جديد وذلك بالضغط على زر "جديد" إضافةيستطيع المستخدم الرقم المطبوع:  ❖

 المطبوع.
 

 
 يمثل الجزء السفلي من شاشة طلب الترخيص بصرف احتياجات. (1-8-4الشكل )

 

دول األصناف المطلوبة يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من ج إلىإلضافة األصناف مطلوبة  :المطلوبةاألصناف  ▪

 شريط المهام الموجود فوق جدول األصناف المطلوبة حيث تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل. م: ❖

 رقم الصنف الذي يريد إضافته. بإدخاليقوم المستخدم : الصنفرقم  ❖

 قم القطعة أو رقم الصنف.ر إدخاليعرض النظام اسم الصنف بمجرد اسم الصنف ووصفه:  ❖

 رقم القطعة أو رقم الصنف. إدخاليعرض النظام وحدة في المستودعات بمجرد الوحدة:  ❖

 الكمية المطلوبة من الصنف المطلوب. بإدخاليقوم المستخدم  الكمية المطلوبة: ❖
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يمكـن اسـترجاع  ، كمـايعرض النظام رقم القطعة إن كان مدخالً للصنف في شاشة سجل وبطاقـة الصـنف رقم القطعة: ❖

 .اسم الصنف من خالل رقم القطعة

 

  :اعتماد الطلب ▪

 يعرض النظام اسم مسؤول المستودع. :سؤول المستودعم ❖

 يقوم المستخدم بالضغط على الزر "اعتماد" العتماد طلب الترخيص من مسؤول المستودع. :اعتماد ❖

 نظام باسترجاع اسمه.يقوم المستخدم بإدخال رقم صاحب الصالحية ليقوم ال :صاحب الصالحية ❖

 يمكن للمستخدم اعتماد جميع مراحل طلب الترخيص معاً من خالل هذا الزر. :اعتماد جميع مراحل طلب الترخيص ❖
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 طلب ترخيص صرف احتياجات من المستودعات اعتماد
 

في نظـام من قائمة حركات الصرف طلب ترخيص صرف احتياجات من المستودعات  اعتماد اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(9-4)المستودعات كما في الشكل 
 

 
 طلب ترخيص صرف احتياجات من المستودعات. شاشة اعتماديمثل  (9-4الشكل )

 

يقـوم المسـتخدم  احتياجات، حيـثمن خالل هذه الشاشة السماح لمسؤول المستودع باعتماد طلب ترخيص صرف يتم 

ات الترخيص وبعد ذلك يقوم المستخدم باختيار طلب التـرخيص بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام فتظهر شاشة بطلب

( ثـم الـرقم الخـاصالمراد اعتماده ،كما يمكن أن يتم اإلعتماد من خالل إدخال الرقم الخاص بطلب التـرخيص فـي الحقـل )

عتمـاد مـن الضغط على الزر "بحث" ليقوم النظام باسترجاع معلومات طلب الترخيص. يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى الـزر "ا

 .المستودعات" فتصبح حالة المستند "معتمد من المستودعات"
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 ترخيص بصرف االحتياجات من صاحب الصالحيةالطلب  اعتماد
 

من قائمة حركات الصرف في صرف احتياجات من صاحب الصالحية بترخيص الطلب  اعتماد اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(10-4)نظام المستودعات كما في الشكل 
 

 
 طلب الترخيص بصرف االحتياجات من صاحب الصالحية. اعتماد يمثل شاشة (10-4الشكل )

 

يقـوم المسـتخدم  احتياجـات، حيـثصـرف بمن خالل هذه الشاشة السماح لصاحب الصالحية باعتماد طلب تـرخيص يتم 

باختيار طلب التـرخيص  بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام فتظهر شاشة بطلبات الترخيص وبعد ذلك يقوم المستخدم

الـرقم يمكن أن يتم استرجاع طلب الترخيص من خالل إدخال الرقم الخاص بطلب الترخيص في الحقل ) اعتماده، كماالمراد 

( ثم الضغط على الزر "بحث" ليقوم النظام باسترجاع معلومات طلب الترخيص. يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى الـزر الخاص

لرئيسي ومن ثم يضغط على الزر "تعديل" من شريط المهام الفرعي ليقوم بإختيار طريقة التأمين "تعديل" من شريط المهام ا

من القائمة المنسدلة ويقوم بإدخال الكمية المعتمدة وبعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على الزر "حفظ".  يقوم المستخدم 

 ."معتمد من صاحب الصالحية" بالضغط على الزر "اعتماد من صاحب الصالحية" لتصبح حالة المستند
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 كشف بالمنصرف حسب الجهة
 

من قائمة حركات الصرف في نظام المستودعات كمـا فـي  بالمنصرف حسب الجهةكشف  اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 .(11-4)الشكل 
 

 
 يمثل شاشة كشف بالمنصرف حسب الجهة. (11-4الشكل )

 

انات عن الكميات المنصرفة حسب جهة الصرف بحيث يتم عـرض بيانـات عرض بييتقرير  إعداد يتم من خالل هذه الشاشة

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:، عن المستندات واألصناف التي بموجبها تم صرف مواد لهذه الجهة

 

 :محددات التقرير ▪

جميـع  اختيـارويمكن للمسـتخدم لكشف، التي يريد أن يعد لها ا اإلداريةالجهة أو الوحدة  اختياروم المستخدم بيق الجهة: ❖

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. () إشارةوذلك بوضع  الجهات

حيث عن الكميات المنصرفة منه لهذه الجهة كشف  إعدادرقم المستودع الذي يريد  بإدخاليقوم المستخدم  المستودع:  ❖

 إشارةوذلك بوضع  المستودعاتجميع  اختيارللمستخدم  ويمكن ،رقمه إدخاليعرض النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد 

() .في المربع الموجود بجانب كلمة الكل 

التي تحتويها هـذه  باألصنافيريد إعداد كشف  التي مجموعة األصنافرقم  بإدخاليقوم المستخدم مجموعة األصناف:  ❖

فيتم  مجموعات االصنافقائمة بأرقام وأسماء " من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام F2وذلك بالضغط على زر "المجموعة 

مع إمكانية اختيار جميع أرقام مجموعات االصناف وذلك بالضغط بـالمربع الموجـود بجانـب المطلوب،  المجموعةرقم  اختيار

 ( في المربع.كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )

وذلـك بالضـغط علـى زر التي استلمها  صنافباأليريد إعداد كشف  الذي الموظفرقم  بإدخاليقوم المستخدم المستلم:  ❖

"F2 المطلوب،  الموظفرقم  اختيارفيتم  الموظفين في النظام" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء
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( فـي مع إمكانية اختيار جميع أرقام الموظفين وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيـث تظهـر إشـارة )

 بع.المر

 أو" مستديم" نوع الصنف اختياربوذلك المستديمة  األصنافكان يريد عرض  إذايقوم المستخدم بتحديد فيما : نوع الصنف ❖

 كليهما. اختيارأو  "مستهلك" وذلك باختيار يريد األصناف المستهلكةكان  إذا

 يبدأ منه الكشف. أنيقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد من رقم صنف:   ❖

جميـع  اختيـارينتهي به الكشف، ويمكن للمسـتخدم  أنيقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد رقم صنف:  لىإ ❖

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

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه الكشف.من تاريخ:  ❖

 تخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عنده الكشف.يقوم المستاريخ:  إلى ❖

الترتيب حسب الجهة والصنف حيث يظهر الكشف حسب رقم  اختياريقوم المستخدم ب الترتيب حسب الجهة والصنف: ❖

 الصنف المصروف.

ب الترتيب حسب الجهة والمستند حيث يظهر الكشف حس اختياريقوم المستخدم بالترتيب حسب الجهة والمستند:  ❖

 أرقام المستندات المعروضة.

الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف  إدخاليقوم المستخدم بعد  ❖

 .(1-11-4الشكل ) كما في بالمنصرف حسب الجهة
 

 
 يمثل كشف بالمنصرف حسب الجهة. (1-11-4الشكل )
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 كشف بحركات الصرف حسب الصنف
 

بحركات الصرف  كشف اختيار، وتظهر هذه الشاشة عند بحركات الصرف حسب الصنفذه الشاشة بإعداد كشف تختص ه

 .(12-4)من قائمة حركات الصرف في نظام المستودعات كما في الشكل  حسب الصنف
 

 
 يمثل شاشة كشف بحركات الصرف حسب الصنف. (12-4الشكل )

 

التي تحقق بياناتها معايير ومحددات التقرير المدخلة  األصنافت عن جميع عرض بيانايتقرير تستخدم هذه الشاشة إعداد 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:، التي ليس لها حركات صرف األصناف إظهارمع عدم 

 

 :محددات التقرير ▪

الصنف الموجـود فيـه حركات الصرف حسب  كشف إعدادرقم المستودع الذي يريد  بإدخاليقوم المستخدم  المستودع:  ❖

 .رقمه إدخالحيث يعرض النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد 

يقوم المستخدم بإدخال رقم مجموعة األصناف التي يريد إعداد كشف باألصناف التي تحتويها هـذه مجموعة األصناف:  ❖

أسماء مجموعات االصناف فيتم " من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وF2المجموعة وذلك بالضغط على زر "

اختيار رقم المجموعة المطلوب، مع إمكانية اختيار جميع أرقام مجموعات االصناف وذلك بالضغط بـالمربع الموجـود بجانـب 

 ( في المربع.كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )

 يبدأ منه الكشف. أنيقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد من رقم صنف:   ❖

جميـع  اختيـارينتهي به الكشف، ويمكن للمسـتخدم  أنيقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد م صنف: رق إلى ❖

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

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه الكشف.من تاريخ:  ❖

 بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عنده الكشف.يقوم المستخدم تاريخ:  إلى ❖
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 أو" مستديم" نوع الصنف اختياربوذلك المستديمة  األصنافكان يريد عرض  إذايقوم المستخدم بتحديد فيما : نوع الصنف ❖

 ".مستهلك" وذلك باختيار يريد األصناف المستهلكةكان  إذا

زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف  الحقول السابقة بالضغط على إدخاليقوم المستخدم بعد  ❖

 .(1-12-4الشكل ) كما في بحركات الصرف حسب الصنف
 

 
 يمثل كشف بحركات الصرف حسب الصنف. (1-12-4الشكل )
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 كشف بحركات الصرف
 

بحركات  كشف اراختي، وتظهر هذه الشاشة عند بحركات الصرف في نظام المستودعاتتختص هذه الشاشة بإعداد كشف 

 .(13-4)من قائمة حركات الصرف في نظام المستودعات كما في الشكل الصرف 
 

 
 يمثل شاشة كشف بحركات الصرف.  (13-4الشكل )

 

، التي تحقق بياناتها معايير ومحددات التقرير المدخلة األصنافعرض بيانات عن جميع يتقرير تستخدم هذه الشاشة إعداد 

 من الحقول في هذه الشاشة:وفيما يلي تبيان لكل 

 

 :محددات التقرير ▪

حيث يعرض النظام تلقائياً بحركات الصرف التي تمت فيه  كشف إعدادالذي يريد  فرعرقم ال بإدخاليقوم المستخدم  الفرع: ❖

 .رقمه إدخالبمجرد  فرعاسم ال

 .نوع الصرف من القائمةيقوم المستخدم بتحديد  :نوع الصرف ❖

حيـث يعـرض بحركات الصرف التي تمت فيـه  كشف إعدادرقم المستودع الذي يريد  بإدخالخدم يقوم المست المستودع:  ❖

 .رقمه إدخالالنظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد 

ويمكن  ،الرقم إدخالجهة الطالبة حيث يظهر النظام اسمها تلقائياً بمجرد يقوم المستخدم بتحديد رقم ال :الجهة الطالبة ❖

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. () إشارةوذلك بوضع  الجهات جميع اختيارللمستخدم 

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه الكشف.من تاريخ:  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عنده الكشف.تاريخ:  إلى ❖

 أو" مستديم" نوع الصنف اختياربوذلك المستديمة  األصنافكان يريد عرض  إذايقوم المستخدم بتحديد فيما : نوع الصنف ❖

 ".مستهلك" وذلك باختيار يريد األصناف المستهلكةكان  إذا

 .تاريخ بداية المستنديقوم المستخدم بتحديد  :المستند من إدخالتاريخ  ❖
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وذلك  التواريخجميع  ختياراويمكن للمستخدم  ،تاريخ نهاية المستنديقوم المستخدم بتحديد : إلىالمستند  إدخالتاريخ  ❖

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. () إشارةبوضع 

 

الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهـام حيـث يعـرض النظـام كشـف  إدخاليقوم المستخدم بعد 

 .(1-13-4الشكل ) كما فيبحركات الصرف 
 

 
  .لصرف( يمثل شاشة كشف بحركات ا1-13-4الشكل )
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 2نموذج رقم  –طلب صرف مواد خاص 
 

من قائمة حركات الصرف في نظام المستودعات كما  2نموذج رقم  –طلب صرف مواد خاص  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(14-4)في الشكل 
 

 
 يمثل الجزء العلوي من شاشة طلب صرف مواد خاص. (14-4الشكل )

 

وإلضـافة طلـب صـرف  واد خاص من المستودع لجهات طالبة لهذه المواد،طلب صرف م في إعدادهذه الشاشة  تستخدم

 :جديد يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 الفرع الطالب لهذه المواد من القائمة المنسدلة. اختياريقوم المستخدم ب :الفرع ❖

 نوع طلب الصرف من القائمة المنسدلة. اختيارالمستخدم ب يقوم نوع طلب الصرف: ❖

" من لوحة F2الطالبة لهذه المواد أو يقوم بالضغط على زر " اإلداريةرقم الوحدة  بإدخاليقوم المستخدم  :الجهة الطالبة ❖

 فيختار منها وحدة. اإلداريةالمفاتيح حيث يعرض النظام شاشة بأرقام الوحدات 

" F2الطالبة أو يقوم بالضغط على زر " اإلداريةرقم الموظف الذي يعمل في الوحدة  بإدخالستخدم يقوم الم رقم الموظف: ❖

 فيختار منها موظف. اإلداريةمن لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام شاشة بأرقام الموظفين التابعين للوحدة 

 السبب أو الغرض من طلب صرف المواد. بإدخاليقوم المستخدم السبب أو الغرض:  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد صفة طلب الصرف من القائمة المنسدلة "عادي، عاجل، عاجل جداً".صفة الطلب:  ❖

 تاريخ التسليم المطلوب للمواد التي تم طلبها. بإدخاليقوم المستخدم تاريخ التسليم المطلوب:  ❖

م مـع إمكانيـة التعـديل المستودع وذلك حسب نوع الطلب الذي يحـدده المسـتخد ورقميعرض النظام اسم  المستودع: ❖

 عليه.

 مالحظاته على طلب الصرف الذي قام بإضافته. بإدخاليقوم المستخدم المالحظات:  ❖
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أو يعرض تلقائياً مـن النظـام حسـب اإلعـدادات  الرقم الخاص لطلب صرف المواد بإدخاليقوم المستخدم  الرقم الخاص: ❖

 .تنداتفي شاشة تسلسل المس والرقم الخاصالخاصة بالرقم المطبوع 

 يعرض النظام السنة الحالية لنظام المستودعات. السنة: ❖

 عليه.التعديل  مع إمكانية طلب الصرفيعرض النظام تلقائياً تاريخ التاريخ:  ❖

 يعرض النظام عدد صفحات طلب الصرف.عدد الصفحات:  ❖

 يعرض النظام تاريخ طباعة طلب الصرف وذلك عند عملية الطباعة.تاريخ الطباعة:  ❖

 يعرض النظام تلقائياً حالة المستند "جديد" مع إمكانية التعديل عليه.ستند: حالة الم ❖

الموجود فوق جـدول الـرقم  رقم مطبوع جديد وذلك بالضغط على زر "جديد" إضافةيستطيع المستخدم الرقم المطبوع:  ❖

 المطبوع.

 بالضغط على هذا الزر يستطيع المستخدم طباعة طلب صرف المواد.طباعة المستند:  ❖
 

 
 يمثل الجزء السفلي من شاشة طلب صرف مواد خاص. (1-14-4الشكل )

 

إلضافة األصناف المطلوب صرفها يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الموجود  األصناف المطلوبة: ▪

 فوق جدول األصناف المطلوبة حيث تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل.م:  ❖

" من لوحة المفاتيح حيث تظهـر F2ب أو يقوم بالضغط على زر "المطلورقم الصنف  بإدخال يقوم المستخدمرقم الصنف:  ❖

 الصنف من القائمة. اختيارقائمة بأرقام وأسماء األصناف فيقوم ب

 رقمه في حقل رقم الصنف.  إدخال والذي تميعرض النظام اسم ووصف الصنف المطلوب اسم الصنف:  ❖

 رقمه في حقل رقم الصنف. إدخال والذي تمالمطلوب  يعرض النظام الوحدة للصنفالوحدة:  ❖

 الكمية المطلوبة من الصنف المطلوب. بإدخالالمستخدم يقوم الكمية المطلوبة / المعتمدة:  ❖
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وذلـك عنـد  يعرض النظام قيمة حقل الكمية المصروفة حيـث تسـاوي قيمـة حقـل الكميـة المعتمـدةالكمية المصروفة:  ❖

 طلب الصرف. اعتماد

 يعرض النظام سعر الوحدة من الصنف المطلوب.: سعر الوحدة ❖

 يعرض النظام القيمة الكلية للصنف.القيمة الكلية:  ❖

 مالحظاته على الصنف المطلوب. بإدخاليقوم المستخدم مالحظات:  ❖

 المستودعات. إدارةفي شاشة مراجعة طلب الصرف من  المتسلسلة األرقام إدخاليتم  الرقم التسلسلي: ❖

وال  تاريخ الصالحية لها واحد يظهرالرصيد في المستودع له تاريخ صالحية  مستهلك وكانكان الصنف ذا إتاريخ الصالحية:  ❖

 .المستودعمن ضمن تواريخ نهاية الصالحية الموجودة للصنف في  ختياريمكن تعديله وغير ذلك يتم اال

 

"طباعة" من شـريط المهـام  لطباعة طلب صرف مواد خاص يقوم المستخدم بالضغط على زر طباعة طلب صرف مواد: ▪

 الموجود أعلى الصفحة.
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 صرف الطلب تعديل 
 

-4)من قائمة حركات الصرف في نظام المستودعات كما فـي الشـكل تعديل طلب الصرف  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

15). 
 

 
 صرف.الطلب تعديل  يمثل الجزء العلوي من شاشة (15-4الشكل )

 

طلـب صـرف  وللتعـديل علـى صرف مواد من المستودع لجهات طالبـة لهـذه المـواد، طلبلتعديل هذه الشاشة  تستخدم

 :" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التاليةتعديليقوم المستخدم بالضغط على زر " المواد

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 الفرع الطالب لهذه المواد من القائمة المنسدلة. بإمكان المستخدم التعديل على :الفرع ❖

 .نوع طلب الصرفيعرض النظام  طلب الصرف: نوع ❖

" من F2الطالبة لهذه المواد أو يقوم بالضغط على زر " اإلداريةرقم الوحدة بإمكان المستخدم التعديل على  :الجهة الطالبة ❖

 فيختار منها وحدة. اإلداريةلوحة المفاتيح حيث يعرض النظام شاشة بأرقام الوحدات 

الطالبة أو يقوم بالضغط على  اإلداريةرقم الموظف الذي يعمل في الوحدة  التعديل على بإمكان المستخدم رقم الموظف: ❖

 فيختار منها موظف. اإلدارية" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام شاشة بأرقام الموظفين التابعين للوحدة F2زر "

 لمواد.السبب أو الغرض من طلب صرف ا بإمكان المستخدم التعديل علىالسبب أو الغرض:  ❖

 صفة طلب الصرف من القائمة المنسدلة "عادي، عاجل، عاجل جداً". بإمكان المستخدم التعديل علىصفة الطلب:  ❖

 تاريخ التسليم المطلوب للمواد التي تم طلبها. بإمكان المستخدم التعديل على: تاريخ التسليم المطلوب ❖

 لب الذي يحدده المستخدم.ب نوع الطوذلك حس ورقم المستودعيعرض النظام اسم  المستودع: ❖

 مالحظاته على طلب الصرف الذي قام بإضافته. بإمكان المستخدم التعديل علىالمالحظات:  ❖

 الرقم الخاص لطلب صرف المواد. يعرض النظام الرقم الخاص: ❖
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 يعرض النظام السنة الحالية لنظام المستودعات. السنة: ❖

 عليه.التعديل  ع إمكانيةم طلب الصرفيعرض النظام تلقائياً تاريخ التاريخ:  ❖

 يعرض النظام عدد صفحات طلب الصرف.عدد الصفحات:  ❖

 يعرض النظام تاريخ طباعة طلب الصرف وذلك عند عملية الطباعة.تاريخ الطباعة:  ❖

 الحالة الحالية للمستند.يعرض النظام تلقائياً حالة المستند:  ❖

 .يعرض النظام الرقم المطبوع لطلب الصرفالرقم المطبوع:  ❖

 بالضغط على هذا الزر يستطيع المستخدم طباعة طلب صرف المواد.باعة المستند: ط ❖
 

 
 صرف.الطلب  تعديل يمثل الجزء السفلي من شاشة (1-15-4الشكل )

 

 أصـناف إضافةالموجودة في الجدول كما ويمكن  يمكن للمستخدم التعديل على االصناف المطلوبة األصناف المطلوبة: ▪

مطلوبة بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الموجود فوق جدول األصناف الالجدول وذلك  ىإلجديدة  صرفها مطلوب

 لتالية:ا حيث تظهر الحقول

 رقم مسلسل.م:  ❖

" من لوحة المفاتيح حيث تظهـر F2ب أو يقوم بالضغط على زر "المطلورقم الصنف  بإدخاليقوم المستخدم رقم الصنف:  ❖

 الصنف من القائمة. اختيارقوم بقائمة بأرقام وأسماء األصناف في

 رقمه في حقل رقم الصنف.  إدخال والذي تميعرض النظام اسم ووصف الصنف المطلوب اسم الصنف:  ❖

 رقمه في حقل رقم الصنف. إدخال والذي تميعرض النظام الوحدة للصنف المطلوب الوحدة:  ❖

 بة من الصنف المطلوب.الكمية المطلو بإدخالالمستخدم يقوم الكمية المطلوبة / المعتمدة:  ❖

وذلـك عنـد  يعرض النظام قيمة حقل الكمية المصروفة حيـث تسـاوي قيمـة حقـل الكميـة المعتمـدةالكمية المصروفة:  ❖

 طلب الصرف. اعتماد

 يعرض النظام آخر سعر استالم للوحدة من الصنف المطلوب.سعر الوحدة:  ❖



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

 
 نظام المستودعات :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  134 

 يعرض النظام القيمة الكلية للصنف.القيمة الكلية:  ❖

 مالحظاته على الصنف المطلوب. بإدخاليقوم المستخدم : مالحظات ❖

 إدارةفـي شاشـة مراجعـة طلـب الصـرف مـن  المتسلسلة األرقام بإمكان المستخدم التعديل على الرقم التسلسلي: ❖

 المستودعات.

وال  حية لهاتاريخ الصال واحد يظهرالرصيد في المستودع له تاريخ صالحية  مستهلك وكانكان الصنف  اإذ الصالحية:تاريخ  ❖

 .المستودعمن ضمن تواريخ نهاية الصالحية الموجودة للصنف في  ختياريمكن تعديله وغير ذلك يتم اال
 

لطباعة طلب صرف مواد يقوم المستخدم بالضغط على زر "طباعة" من شريط المهام الموجود  :مواد طباعة طلب صرف ▪

  .أعلى
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 الصرف بالبيانات المعدلة لطلبكشف 
 

من قائمة حركات الصرف في نظام المستودعات كما لة لطلب الصرف بالبيانات المعدّ  كشف اختيارلشاشة عند هذه ا تظهر

 .(16-4)في الشكل 
 

 
 الصرف.  بالبيانات المعّدلة لطلبيمثل شاشة كشف  (16-4الشكل )

 

يلي تبيان لكل من  ، فيماالمستودعاتبالبيانات المعّدلة لطلب الصرف في نظام إعداد كشف يتم من خالل هذه الشاشة 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير ▪

فـي  () إشارةبوضع الخاص، مع إمكانية اختيار كل األرقام الخاصة وذلك رقم اليقوم المستخدم بإدخال : الرقم الخاص  ❖

 المربع الموجود بجانب كلمة الكل.

 دأ منه الكشف.يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبمن تاريخ:  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي عنده الكشف.تاريخ:  إلى ❖

 

الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف  إدخاليقوم المستخدم بعد  ❖

 .(1-16-4الشكل ) كما فيالصرف  البيانات المعّدلة لطلبب
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 .الصرف بالبيانات المعّدلة لطلب( يمثل شاشة كشف 1-16-4الشكل )
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 كشف بكميات األصناف المعتمدة غير المصروفة
 

مـن قائمـة حركـات الصـرف فـي نظـام بكميـات األصـناف المعتمـدة غيـر المصـروفة  كشـف اختيـارهذه الشاشة عند  تظهر

 .(17-4المستودعات كما في الشكل )
 

 
 ت األصناف المعتمدة غير المصروفةكشف بكميايمثل شاشة  (17-4الشكل )

 

يلي تبيان  ، فيماالمستودعاتفي نظام بكميات األصناف المعتمدة غير المصروفة عداد كشف يتم من خالل هذه الشاشة إ

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير ▪

ألصـناف المعتمـدة غيـر المصـروفة بكميـات ا كشـف إعدادرقم المستودع الذي يريد  بإدخاليقوم المستخدم  المستودع: ▪

 .رقمه إدخالحيث يعرض النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد التي تمت فيه 

 يبدأ منه الكشف. أنيقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد من رقم صنف:   ❖

جميـع  اختيـاردم ينتهي به الكشف، ويمكن للمسـتخ أنيقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف الذي يريد رقم صنف:  إلى ❖

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

تجميع بيانات الكشف حسب رقم الصـنف بحيـث يـتم إظهـار الـرقم  يتم في المربع الموجود () إشارةبوضع  تفصيلي: ❖

 المطلوب.الخاص لطلب الصرف والكمية المعتمدة فيه للصنف 

 

كشف الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام  دخالإيقوم المستخدم بعد  ❖

 .(1-17-4الشكل ) كما فيبكميات األصناف المعتمدة غير المصروفة 
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 كشف بكميات األصناف المعتمدة غير المصروفة( يمثل شاشة 1-17-4الشكل )
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 اإلرجاعحركات 
 

 المستودعات في الدورة التالية:في نظام  اإلرجاعتمر حركات 

 

    د تسملا  امتعا
 اع وتسملا

  ا را د تس   امتعا ة ا (
) اع وتسملا   

   ا     د تسملا  امتعا
ةي   لا

 د تس   امتعا ة ا (
)ةي   لا   ا      ا رالا

 ا را د تس  لي س 
) ا را د تس  ة ا (

   ف ة  ل  ارارق  اخ ا
 ي رلا

 ة  ل  ارارق  اخ ا ة ا (
)  ي رلا   ف

ةعي ر  ا  ا م ت ا
  ا  ا م ت ا ة ا (

)ةعي ر

 ي ر  ا  أ  ر 
  ر  د تس  ة ا (

) ي ر  ا  أ

     ر لا  ل   امتعا
 اع وتسملا

  ر   ل   امتعا ة ا (
) اع وتسملا     ي رلا

   ا      ر لا  ل   امتعا
ةي   لا

  ر   ل   امتعا ة ا (
)ةي   لا   ا      ي رلا

د تسملا  ا  ا  ر 
 د تس   ا  ا  ر  ة ا (

   وتس      ي ر  ر 
) ي ر

 رو       د تسملا  امتعا
  وتسملا

  ا رأ د تس   امتعا ة ا (
) ي رلا   وتس  رو      
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 اإلرجاعحركات 
 

 في نظام المستودعات. اإلرجاعحركات مجموعة شاشات  (0-5الشكل )تمثل هذه القائمة كما في 
 

 
 .اإلرجاعيمثل شاشة حركات  (0-5الشكل )

 

 الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه  اختياريمكن 
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 رجيع أصنافمستند صرف 
 

كمـا فـي فـي نظـام المسـتودعات  اإلرجـاعحركـات مـن قائمـة رجيـع  أصنافمستند صرف  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(1-5الشكل )
 

 
 رجيع. أصنافيمثل شاشة مستند صرف  (1-5الشكل )

 

وإلضـافة مسـتند  لجهات طالبة لهذه المـواد، رجيع من المستودع افأصنإعداد مستند صرف هذه الشاشة  يتم من خالل

 :صرف جديد يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

بالضغط  رجيع حيث أصنافمستند صرف  فعاالً بعد حفظ رابطيكون هذا ال :من المستودعات الرجيع صرف طلب اعتماد ❖

مستند الصرف من  اعتمادطلب صرف الرجيع من المستودعات ليتم  اعتمادشاشة  إلىعليه يستطيع المستخدم الدخول 

 المستودعات.

 مع إمكانية التعديل عليه. يعرض النظام تلقائيا اسم ورقم المستودع الرجيع مستودع الرجيع: ❖

 جهة خارجية(. –)جهة داخلية نوع الجهة يقوم المستخدم باختيار  نوع جهة طلب الصرف: ❖

يقـوم الرجيـع أو  أصـنافهـا لصـرف قرقم الجهة التـي تـم التوجيـه عـن طري بإدخاليقوم المستخدم الصرف: طلب جهة  ❖

فيقـوم  اإلداريـة" من لوحة المفاتيح حيـث يعـرض النظـام قائمـة بأسـماء وأرقـام الوحـدات F2المستخدم بالضغط على زر "

 الرجيع. أصنافة والتي عن طريقها تم التوجيه لصرف وحدة إداري اختيارالمستخدم ب

 الرجيع. أصنافاسم الجهة أو الشخص الذي سوف تنصرف له  بإدخاليقوم المستخدم  الشخص المنصرف له: /جهة  ❖

 الرجيع من القائمة المنسدلة "لإلصالح، لإلتالف..". أصنافالغرض من صرف  اختياريقوم المستخدم بالغرض من الصرف:  ❖

 الرجيع. أصنافمالحظاته على مستند صرف  بإدخاليقوم المستخدم ظات: المالح ❖
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الرجيع أو يعرض تلقائيـاً مـن النظـام حسـب  أصنافالرقم الخاص لمستند صرف  بإدخاليقوم المستخدم  الرقم الخاص: ❖

 .في شاشة تسلسل المستندات والرقم الخاصاإلعدادات الخاصة بالرقم المطبوع 

  السنة الحالية للنظام.ائياً يعرض النظام تلق السنة: ❖

 عليه.التعديل  مع إمكانية مستند الصرفيعرض النظام تلقائياً تاريخ التاريخ:  ❖

 يعرض النظام عدد صفحات مستند الصرف.عدد الصفحات:  ❖

 يعرض النظام تاريخ طباعة مستند الصرف وذلك عند عملية الطباعة.تاريخ الطباعة:  ❖

 اً حالة المستند "غير معتمد" مع إمكانية التعديل عليه.يعرض النظام تلقائيحالة المستند:  ❖

 

 رمز مسلسل.م:  ❖

الموجود فوق جـدول الـرقم  رقم مطبوع جديد وذلك بالضغط على زر "جديد" إضافةيستطيع المستخدم الرقم المطبوع:  ❖

 المطبوع.
 

 
 رجيع. أصنافمن شاشة مستند صرف  السفلييمثل الجزء  (1-1-5الشكل )

 

 رجيع. أصنافبالضغط على هذا الزر يستطيع المستخدم طباعة مستند صرف : دة المستنطباع ❖

لتسجيل األصناف التي تم صرفها يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام  :التي تم صرفهااألصناف  ▪

 الموجود فوق جدول األصناف التي تم صرفها حيث تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل.م:  ❖

" مـن لوحـة F2ب صرفه أو يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر "المطلورقم الصنف  بإدخاليقوم المستخدم : رقم الصنف ❖

 فيختار منها الصنف الذي يريد صرفه. وأسماء األصنافالمفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام 

 صنف. رقمه في حقل رقم ال إدخال والذي تميعرض النظام اسم ووصف الصنف المطلوب اسم الصنف:  ❖

 رقمه في حقل رقم الصنف. إدخال والذي تميعرض النظام الوحدة للصنف المطلوب الوحدة:  ❖
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 حالة الصنف الرجيع من القائمة المنسدلة "جديد وبحالة ممتازة، مستخدم". اختيارالمستخدم بيقوم حالة الصنف:  ❖

 يعرض النظام تلقائياً نوع الصنف مستهلك أو مستديم.مستديم / مستهلك:  ❖

الكمية الموجودة من الصنف في قيمة حقل الكمية المصروفة حيث تساوي  بإدخاليقوم المستخدم مية المصروفة: الك ❖

 مستودع الرجيع.

الرقم المتسلسل فـي  بإدخالالرقم التسلسلي للصنف أو يقوم  بإدخاليقوم المستخدم الرقم المتسلسل للقطعة:  ❖

المتسلسـلة  األرقـامحيـث يعـرض النظـام شاشـة  ]...[ رابطعلى الحيث يقوم بالضغط  المتسلسلة للقطع األرقامجدول 

 .(1-1-1-5الشكل )للصنف كما في 
 

 
 المتسلسلة لصنف معين. األرقاميمثل شاشة  (1-1-1-5الشكل )

 

الصنف  اختيارإلضافة أرقام متسلسلة لقطع لصنف معين يقوم المستخدم ب المتسلسلة للقطع لصنف معين: األرقام ▪

المتسلسـلة  األرقـام بإدخـالالمتسلسلة فيقوم المستخدم  األرقامناف المستلمة فيعرض النظام شاشة من جدول األص

" ومن ثم يقوم بالضـغط علـى زر 5" مثالً الرقم "إلى" ويدخل في حقل "1فترات في حقل "من" مثالً يدخل الرقم " بشكل

إلضـافة رقـم متسلسـل جديـد يقـوم المسـتخدم في الجـدول، و 5 إلى 1من  المتسلسلة األرقام" فيعرض النظام إضافة"

المتسلسلة للقطع لصنف معين حيث تظهر الحقول  األرقامبالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الموجود فوق جدول 

 التالية:

 رقم مسلسل.م:  ❖

 ه.اختيارالرقم المتسلسل لقطعة الصنف الذي تم  بإدخاليقوم المستخدم  الرقم المتسلسل للقطعة: ❖

وال  تاريخ الصالحية لها واحد يظهرالرصيد في المستودع له تاريخ صالحية  مستهلك وكانكان الصنف  اإذ الصالحية: تاريخ ❖

 .المستودعمن ضمن تواريخ نهاية الصالحية الموجودة للصنف في  ختياريمكن تعديله وغير ذلك يتم اال

 مالحظاته على الصنف الرجيع. بإدخاليقوم المستخدم مالحظات: ال ❖
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رقم مدير الجهة الطالبة للصرف وبالتالي سيعرض النظـام  بإدخاليقوم المستخدم المسؤول في جهة طلب الصرف:  ▪

" مـن لوحـة F2، أو بإمكان المستخدم الضـغط علـى زر "التاريخ والوقت بإدخالاسم هذا المدير، ومن ثم يقوم المستخدم 

فيختار منها المسـتخدم الموظـف المسـؤول فـي جهـة طلـب  وأسماء الموظفينالمفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام 

 الصرف.

ل مسـتند صـرف حـيمكن للمستخدم من خالل هذا الزر اعتماد جميع مرااعتماد جميع مراحل مستند صرف الرجيع:  ❖

 الرجيع معاً، دون الحاجة للدخول إلى الشاشات واحدة تلو األخرى.
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 طلب صرف الرجيع من المستودعات اعتماد
 

مـن قائمــة حركـات اإلرجــاع فـي نظــام طلــب صـرف الرجيــع مـن المســتودعات  اعتمـاد اختيــاره الشاشــة عنـد تظهـر هـذ

 .(2-5)المستودعات كما في الشكل 
 

 
 طلب صرف الرجيع من المستودعات. اعتماديمثل شاشة  (2-5الشكل )

 

ث يقـوم المسـتخدم بالضـغط يتم من خالل هذه الشاشة السماح لمدير المستودعات باعتماد مستند صرف الرجيـع، حيـ

على زر "بحث" من شريط المهام فتظهر شاشة بطلبات صرف الرجيع وبعد ذلـك يقـوم باختيـار مسـتند صـرف الرجيـع المـراد 

الـرقم يتم استرجاع مستند صرف الرجيع مـن خـالل إدخـال الـرقم الخـاص بمسـتند صـرف الرجيـع فـي الحقـل ) اعتماده، أو

" ليقوم النظام باسترجاع معلومات مستند صرف الرجيع. حيث يقوم المسـتخدم باختيـار ( ثم الضغط على الزر "بحثالخاص

ثم يختار مدير المستودعات، ثم يقوم بالضغط على الـزر "اعتمـاد" ومن  […] مدير المستودعات من خالل الضغط على الرابط

 .لتصبح حالة المستند "معتمد من المستودعات غير معتمد من صاحب الصالحية"
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 طلب صرف الرجيع من صاحب الصالحية عتمادا
 

مـن قائمـة حركـات اإلرجـاع فـي نظـام طلـب صـرف الرجيـع مـن صـاحب الصـالحية  اعتمـاد اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(3-5)المستودعات كما في الشكل 
 

 
 طلب صرف الرجيع من صاحب الصالحية. اعتماديمثل شاشة  (3-5الشكل )

 

يقوم المستخدم بالضغط على  الرجيع، حيثالسماح لصاحب الصالحية باعتماد مستند صرف يتم من خالل هذه الشاشة 

زر "بحث" من شريط المهام فتظهر شاشة بطلبات صرف الرجيع وبعد ذلك يقوم باختيار مستند صرف الرجيع المراد اعتماده، أو 

( ثم الضغط على الزر الرقم الخاصلحقل )يتم استرجاع المستند من خالل إدخال الرقم الخاص بمستند صرف الرجيع في ا

"بحث" ليقوم النظام باسترجاع معلومات مستند صرف الرجيع. حيث يقوم المستخدم بإدخال صاحب الصالحية وذلك بالضغط 

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسـماء أصـحاب الصـالحية فيختـار صـاحب الصـالحية الـذي F2على زر "

 .يقوم بالضغط على الزر "اعتماد" لتصبح حالة المستند "معتمد من صاحب الصالحية ولم يصرف" إلعتماد، ثمباسيقوم 
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 مستند صرف رجيع من مستودع الرجيع أصنافصرف 
من قائمة حركات اإلرجاع فـي نظـام مستند صرف رجيع من مستودع الرجيع  أصنافصرف  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(4-5)الشكل  المستودعات كما في
 

 
 مستند صرف رجيع من مستودع الرجيع. أصنافيمثل شاشة صرف  (4-5الشكل )

 

تم من خالل هذه الشاشة السماح لمأمور مستودع الرجيع باعتماد مستند صرف أصناف رجيع، حيـث يقـوم المسـتخدم ي

قوم المستخدم باختيار مستند صرف بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام فتظهر شاشة بطلبات صرف الرجيع وبعد ذلك ي

الـرقم الرجيع المراد اعتماده، أو يتم استرجاع المستند من خالل إدخال الـرقم الخـاص بمسـتند صـرف الرجيـع فـي الحقـل )

( ثم الضغط على الزر "بحث" ليقوم النظام باسترجاع معلومات مستند صرف الرجيع. حيث يقوم المسـتخدم بإدخـال الخاص

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام F2( وذلك بالضغط على زر "مأمور مستودع الرجيعرجيع في حقل )مأمور مستودع ال

يقوم المستخدم  باإلعتماد، كماقائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيختار المستخدم اسم مأمور مستودع الرجيع الذي سيقوم 

الزر "اعتماد" لتصبح حالة المستند "مصروف غير معتمد  ( ثم يقوم بالضغط علىالمستلمبإدخال اسم المستلم في الحقل )

 .من مراقبة المخزون"
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 مستند إرجاع
 

 .(5-5)الشكل كما في في نظام المستودعات  حركات اإلرجاعمن قائمة مستند إرجاع  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 
 

 
 شاشة مستند إرجاع.الجزء العلوي من يمثل  (5-5الشكل )

 

إلرجـاع األصـناف المصـروفة لجهـات أو  هـذا المسـتند يسـتخدمإعـداد مسـتند إرجـاع، حيـث  فـيشاشة هذه ال تستخدم

 مسـتند إرجـاع، وإلضـافة )انتهاء الغرض، فائض، عدم الصـالحية، تـالف( مختلفةمستودع الرجيع بسبب حاالت  إلىأشخاص 

 ل التالية:جديد يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقو

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

عند رغبة المستخدم بالبحث عن جميع العهد بغض النظر عن ذلك و الخياربالتأشير على يقوم المستخدم  العهد:جميع  ❖

 العهدة نوع صاحب

 ".، عهدة موظف، ... إلخسبق صرفها لجهة أصناف" اإلرجاعيقوم المستخدم بتحديد نوع  :اإلرجاعنوع  ❖

حيث بالضغط عليه  اإلرجاعفعاالً بعد حفظ مستند  رابطيكون هذا ال :مأمور مستودع الرجيعجاع من مستند إر اعتماد ❖

من  اإلرجاع مستند اعتماد ليتم الرجيع مستودعمأمور مستند إرجاع من  اعتمادشاشة  إلىيستطيع المستخدم الدخول 

 .مأمور مستودع الرجيع

، أو يقوم وبالتالي يعرض النظام اسم هذه الجهة لألصنافة المرجعة رمز الجه بإدخاليقوم المستخدم  الجهة المرجعة: ❖

فيقـوم  اإلداريـة" من لوحة المفاتيح حيث سيعرض النظام قائمة بأرقام وأسـماء الوحـدات F2المستخدم بالضغط على زر "

 الجهة المرجعة للصنف من القائمة. اختيارالمستخدم ب

ويقـوم أو "عهـدة مبنـى" أو "عهـدة إدارة" "عهـدة موظـف"  اإلرجاعنوع  اراختييظهر هذا الحقل في حالة صاحب العهدة:  ❖

، أو يقـوم صـاحب العهـدةصاحب العهـدة وبالتـالي يعـرض النظـام اسـم أو المبنى أو اإلدارة رقم الموظف  بإدخالخدم المست
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ويقـوم  القائمـة،العهدة من صاحب أو المبنى أو اإلدارة الموظف  ختيارال" من لوحة المفاتيح F2المستخدم بالضغط على زر "

 .حسب ما تم تحديده في مستند ارجاع العهد للمستودعات في نظام العهدالنظام بعرض رقم االتصال بصاحب العهدة 

رقـم المسـتودع الـذي سـيتم إرجـاع األصـناف منـه والـذي تـم تعريفـه فـي  بإدخـاليقوم المستخدم مستودع الرجيع:  ❖

 مستودعات، وبالتالي سيعرض النظام اسم هذا المستودع.اإلعدادات والرموز في شاشة تعريف ال

 اسم الموظف الذي استلم األصناف الرجيعة. بإدخال يقوم المستخدماسم المستلم:  ❖

 .اإلرجاعبعض مالحظاته على عملية  بإدخاليقوم المستخدم  المالحظات: ❖

 يقوم المستخدم باختيار سبب اإلرجاع من القائمة المنسدلة. سبب اإلرجاع: ❖

رقم المستودع الذي  بإدخاليقوم المستخدم لمستودع الذي ستقيد فيه األصناف الموصى بإعادتها للمستودع: ا ❖

، أو يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر األصناف المرجعة إليه، وبالتالي سيعرض النظام اسم هذا المستودعسيتم إعادة 

"F2اء المستودعات المعرفة في النظـام فيقـوم المسـتخدم " من لوحة المفاتيح حيث سيعرض النظام قائمة بأرقام وأسم

 المستودع من القائمة. اختيارب

أو يعـرض تلقائيـاً مـن النظـام حسـب اإلعـدادات  اإلرجـاعالرقم الخاص لمسـتند  بإدخاليقوم المستخدم  الرقم الخاص: ❖

 في شاشة تسلسل المستندات. والرقم الخاصالخاصة بالرقم المطبوع 

  السنة الحالية لنظام المستودعات.تلقائياً  يعرض النظام السنة: ❖

 عليه.التعديل  مع إمكانية طلب الصرفيعرض النظام تلقائياً تاريخ التاريخ:  ❖

 يعرض النظام عدد صفحات مستند اإلرجاع.عدد الصفحات:  ❖

 وذلك عند عملية الطباعة. اإلرجاعيعرض النظام تاريخ طباعة مستند تاريخ الطباعة:  ❖

 رض النظام تلقائياً حالة المستند "غير معتمد" مع إمكانية التعديل عليه.يعحالة المستند:  ❖

الموجود فوق جـدول الـرقم  رقم مطبوع جديد وذلك بالضغط على زر "جديد" إضافةيستطيع المستخدم الرقم المطبوع:  ❖

 المطبوع.
 

 
 يمثل الجزء السفلي من شاشة مستند إرجاع. (1-5-5الشكل )
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 .اإلرجاعط على هذا الزر يستطيع المستخدم طباعة مستند بالضغ: المستند طباعة ❖

 

المستودع يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديـد"  إلى إرجاعهاإلضافة األصناف التي تم  :إرجاعهااألصناف التي تم  ▪

 حيث تظهر الحقول التالية: إرجاعهامن شريط المهام الموجود فوق جدول األصناف التي تم 

 رقم مسلسل.: م ❖

" من لوحـة F2رقم الصنف الذي يريد إعادته، أو يقوم المستخدم بالضغط على زر " بإدخاليقوم المستخدم  الصنف:رقم  ❖

 فيختار منها الصنف الذي يريد إعادته. وأسماء األصنافالمفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام 

 رقمه في حقل رقم الصنف. إدخاليعرض النظام اسم الصنف بمجرد  اسم الصنف: ❖

 رقم الصنف في حقل رقم الصنف. إدخاليعرض النظام وحدة الصنف بمجرد  الوحدة: ❖

 حالة الصنف المرجع من القائمة المنسدلة "جديد وبحالة ممتازة، مستخدم". اختياريقوم المستخدم ب حالة الصنف: ❖

 يعرض النظام تلقائياً نوع الصنف مستهلك أو مستديم.مستديم / مستهلك:  ❖

 الكمية المرتجعة من الصنف الذي يريد إرجاعه. بإدخاليقوم المستخدم  الكمية المرتجعة: ❖

 سبب إرجاع الصنف من القائمة المنسدلة. اختياريقوم المستخدم ب: اإلرجاعسبب  ❖

الرقم المتسلسل فـي  بإدخالالرقم التسلسلي للصنف أو يقوم  بإدخاليقوم المستخدم الرقم المتسلسل للقطعة:  ❖

المتسلسـلة  األرقـامحيـث يعـرض النظـام شاشـة  ]...[ رابطحيث يقوم بالضغط على ال ة للقطعالمتسلسل األرقامجدول 

 .(2-5-5الشكل )للصنف كما في 
 

 
 المتسلسلة لصنف معين. األرقاميمثل شاشة  (2-5-5الشكل )

 

الصنف  راختياإلضافة أرقام متسلسلة لقطع لصنف معين يقوم المستخدم ب المتسلسلة للقطع لصنف معين: األرقام ▪

المتسلسـلة  األرقـام بإدخـالالمتسلسلة فيقوم المستخدم  األرقاممن جدول األصناف المستلمة فيعرض النظام شاشة 
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" ومن ثم يقوم بالضـغط علـى زر 5" مثالً الرقم "إلى" ويدخل في حقل "1فترات في حقل "من" مثالً يدخل الرقم " بشكل

في الجـدول، وإلضـافة رقـم متسلسـل جديـد يقـوم المسـتخدم  5 إلى 1من  المتسلسلة األرقام" فيعرض النظام إضافة"

المتسلسلة للقطع لصنف معين حيث تظهر الحقول  األرقامبالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الموجود فوق جدول 

 التالية:

 رقم مسلسل.م:  ❖

 ه.اختيارذي تم الرقم المتسلسل لقطعة الصنف ال بإدخاليقوم المستخدم  الرقم المتسلسل للقطعة: ❖

 يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر إلغالق شاشة األرقام التسلسلية. إغالق: ❖

يمكن للمستخدم من خـالل هـذا الـزر اسـتعراض األرقـام التسلسـلية المدخلـة  األرقام التسلسلية المدخلة سابقًا: ❖

 سابقاً.

 ريد إرجاعه.تاريخ صالحية الصنف الذي ي بإدخاليقوم المستخدم تاريخ الصالحية:  ❖

 .حالة الصنف( بناًء على لإلتالف ،للبيع ،لإلصالح ،للمستودع التوصية )إعادةنوع  اختياريقوم المستخدم بالتوصية:  ❖

الشـراء  سعر معدل االفتراضية القيمة وتكون( للمستودع إعادة) التوصية كانت إذا فقط يظهر للمستودع: اإلرجاعسعر  ❖

 بالبطاقـة حركـة للصـنف يكـن لم حال في المتداول السعر أو( الصنف بطاقة واقع من) المستودعات جميع في سنة خالل

 .(استالم محضر أو بمذكرة االستالم)

 مالحظاته. بإدخاليقوم المستخدم  المالحظات: ❖

 

رقـم الموظـف المسـؤول فـي الجهـة التـي قامـت بإرجـاع  بإدخـاليقـوم المسـتخدم المسؤول في الجهة المرجعة:  ▪

" من لوحة المفاتيح حيث F2سيعرض النظام اسم هذا الموظف، أو يقوم المستخدم بالضغط على زر " األصناف، وبالتالي

الموظـف المسـؤول فـي الجهـة المرجعـة مـن  اختيارسيعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيقوم المستخدم ب

 .اإلرجاعتاريخ ووقت  بإدخالالقائمة، كما ويقوم المستخدم 
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 إرجاع من مأمور مستودع الرجيعمستند  اعتماد
 

من قائمة حركات اإلرجاع فـي نظـام المسـتودعات اعتماد مستند إرجاع من المستودعات  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(6-5)كما في الشكل 
 

 
 يمثل شاشة اعتماد مستند إرجاع من مأمور مستودع الرجيع. (6-5الشكل )

 

ر مستودع الرجيع باعتماد مستند اإلرجاع، حيث يقوم المستخدم بالضغط على يتم من خالل هذه الشاشة السماح لمأمو

زر "بحث" من شريط المهام فتظهر شاشة بمستندات اإلرجاع وبعد ذلك يقوم باختيار مستند اإلرجاع المـراد اعتمـاده، أو يـتم 

( ثم الضغط علـى الـزر "بحـث" صالرقم الخااسترجاع المستند من خالل إدخال الرقم الخاص بمستند اإلرجاع في الحقل )

مـأمور ليقوم النظام باسترجاع معلومات مستند اإلرجاع. ثم يقوم المستخدم بإدخال رقم مأمور مستودع الرجيع في حقل )

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيختار F2( وذلك بالضغط على زر "مستودع الرجيع

أمور مستودع الرجيع ثم يقوم بالضغط على زر "اعتماد" لتصبح حالة المستند "معتمد من مأمور المستودع المستخدم اسم م

 .الرجيع غير معتمد من المستودعات"
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 مستند إرجاع من المستودعات اعتماد
 

لمسـتودعات من قائمة حركات اإلرجاع فـي نظـام امستند إرجاع من المستودعات  اعتماد اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(7-5)كما في الشكل 
 

 
 مستند إرجاع من المستودعات. اعتماديمثل شاشة  (7-5الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة السماح لمدير المستودعات باعتماد مستند اإلرجاع، حيث يقوم المستخدم بالضغط علـى زر 

اختيـار مسـتند اإلرجـاع المـراد اعتمـاده، أو يـتم "بحث" من شريط المهام فتظهر شاشة بمستندات اإلرجاع وبعد ذلك يقـوم ب

( ثم الضغط علـى الـزر "بحـث" الرقم الخاصاسترجاع المستند من خالل إدخال الرقم الخاص بمستند اإلرجاع في الحقل )

مـدير ليقوم النظام باسترجاع معلومات مستند اإلرجاع. حيث يقوم المستخدم بإدخال رقـم مـدير المسـتودعات فـي حقـل )

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـماء المـوظفين فيختـار F2( وذلك بالضغط على زر "ودعاتالمست

يقوم بالضغط على الزر "اعتماد" لتصبح حالة المستند "معتمد من المستودعات لـم  المستودعات، ثمالمستخدم اسم مدير 

 .تقر به لجنة فحص الرجيع"
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 ص الرجيعقرارات لجنة فح إدخال
 

من قائمة حركات اإلرجاع في نظام المستودعات كما في قرارات لجنة فحص الرجيع  إدخال اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(8-5)الشكل 
 

 
 قرارات لجنة فحص الرجيع. إدخاليمثل شاشة  (8-5الشكل )

 

يقوم المسـتخدم بالضـغط  جاع، حيثاإلريتم من خالل هذه الشاشة السماح للجنة قرارات فحص الرجيع باعتماد مستند 

على زر "بحث" من شريط المهام فتظهر شاشة بمستندات اإلرجاع وبعد ذلك يقوم باختيار مستند اإلرجاع المراد اعتماده، أو 

( ثم الضغط على الزر "بحث" الرقم الخاصيتم استرجاع المستند من خالل إدخال الرقم الخاص بمستند اإلرجاع في الحقل )

لنظام باسترجاع معلومات مسـتند اإلرجـاع. حيـث يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى الـزر "تعـديل" مـن شـريط المهـام ليقوم ا

عضو لجنـة  ،2عضو لجنة فحص الرجيع ، 1عضو لجنة فحص الرجيع ) الرئيسي ثم يقوم بإدخال قيم الحقول التالية

ط على الزر "حفظ" لتصبح حالة المستند ومن ثم يقوم المستخدم بالضغ (4، عضو لجنة فحص الرجيع 3فحص الرجيع 

 .فحص الرجيع وغير معتمد من صاحب الصالحية" ة"أقرت به لجن
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 من صاحب الصالحية اإلرجاعمستند  اعتماد
 

مـن قائمــة حركـات اإلرجــاع فـي نظــام مـن صــاحب الصـالحية  اإلرجــاعمسـتند  اعتمـاد اختيــارتظهـر هـذه الشاشــة عنـد 

 .(9-5)المستودعات كما في الشكل 
 

 
 من صاحب الصالحية. اإلرجاعمستند  اعتماديمثل شاشة  (9-5الشكل )

 

تم من خالل هذه الشاشة السماح لصاحب الصالحية باعتماد مستند اإلرجاع، حيث يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر ي

اد اعتمـاده، أو يـتم "بحث" من شريط المهام فتظهر شاشة بمستندات اإلرجاع وبعد ذلك يقـوم باختيـار مسـتند اإلرجـاع المـر

( ثم الضغط علـى الـزر "بحـث" الرقم الخاصاسترجاع المستند من خالل إدخال الرقم الخاص بمستند اإلرجاع في الحقل )

صـاحب ليقوم النظام باسترجاع معلومات مستند اإلرجاع. ثم يقـوم المسـتخدم بإدخـال رقـم صـاحب الصـالحية فـي حقـل )

مـن لوحـة المفـاتيح حيـث يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـماء المـوظفين فيختـار  "F2( وذلك بالضـغط علـى زر "الصالحية

المستخدم اسم صاحب الصالحية ثم يضغط على الـزر "اعتمـاد" لتصـبح حالـة المسـتند "معتمـد مـن صـاحب الصـالحية غيـر 

 .مسلم"



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

 
 نظام المستودعات :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  156 

 رجيعة أصنافاستالم 
 

-5)ات اإلرجاع في نظام المستودعات كما في الشكل من قائمة حركرجيعة  أصنافاستالم  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

10). 
 

 
 رجيعة. أصنافيمثل شاشة استالم  (10-5الشكل )

 

اإلرجـاع، تم من خالل هذه الشاشة السماح لمستلم األصناف التي أوصت اللجنة بإعادتها للمسـتودع باعتمـاد مسـتند ي

هر شاشة بمسـتندات اإلرجـاع وبعـد ذلـك يقـوم باختيـار يقوم المستخدم بالضغط على زر "بحث"من شريط المهام فتظ حيث

الـرقم مستند اإلرجاع المراد اعتماده ،أو يتم استرجاع المستند من خالل إدخال الرقم الخاص بمستند اإلرجاع فـي الحقـل )

رقـم  ( ثم الضغط على الزر "بحث" ليقوم النظام باسترجاع معلومـات مسـتند اإلرجـاع. ثـم يقـوم المسـتخدم بإدخـالالخاص

" من F2( وذلك بالضغط على زر "مستلم األصناف التي أوصت اللجنة بإعادتها للمستودعمستلم األصناف في حقل )

لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيختار المستخدم اسم مستلم األصناف ثم يقوم بالضـغط 

 .ير معتمد من مراقبة المخزون"على الزر "اعتماد" لتصبح حالة المستند "مسلم غ
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  الرجيعة باألصنافكشف 
  

كشـف  اختيارعند ، وتظهر هذه الشاشة المستودعات إلى إرجاعهاالتي تم  باألصنافبإعداد كشف هذه الشاشة تختص 

 .(11-5)من قائمة حركات اإلرجاع في نظام المستودعات كما في الشكل  الرجيعة باألصناف
 

 
 .الرجيعة باألصنافاشة كشف يمثل ش (11-5الشكل )

 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير ▪

الموصـى بإعـادة األصـناف لـه  رقم المستودع بإدخاليقوم المستخدم  :الموصى بإعادة األصناف له رقم المستودع ❖

جميع  اختياررقمه، ويمكن للمستخدم  دخالإحيث يعرض النظام تلقائياً اسم المستودع بمجرد  بهيريد إعداد كشف  والذي

 ( في المربع.إشارة ) حيث تظهر المربع الموجود بجانب كلمة الكلذلك بالضغط بالمستودعات 

 الجهـةحيث يعرض النظام تلقائياً اسـم  الرجيعة لألصنافالمرجعة  رقم الجهة بإدخاليقوم المستخدم  :الجهة المرجعة ❖

 المربع الموجـود بجانـب كلمـة الكـلبالضغط بـ وذلك الجهات المرجعةجميع  اختيارتخدم ، ويمكن للمسارقمه إدخالبمجرد 

 .المربع ( فيإشارة ) حيث تظهر

، ويمكن للمستخدم ر الحالة من القائمة المنسدلةياالرجيع وذلك باخت لصنفحالة ايقوم المستخدم بتحديد صنف: حالة ال ❖

 ( في المربع.إشارة ) حيث تظهر بع الموجود بجانب كلمة الكلالمروذلك بالضغط باألصناف حاالت جميع  اختيار

من القائمة المنسدلة،  اإلرجاعنوع  اختيارالذي تم على الصنف وذلك ب اإلرجاعيقوم المستخدم بتحديد نوع : اإلرجاعنوع  ❖

( في إشارة ) تظهرحيث  المربع الموجود بجانب كلمة الكلوذلك بالضغط ب اإلرجاعجميع أنواع  اختيارويمكن للمستخدم 

 المربع.

" مـن لوحـة F8( وذلـك بالضـغط علـى زر "إلـى –فـي حقـل )مـن  يقوم المستخدم بتحديد التاريخ(: إلى –التاريخ )من  ❖

 المفاتيح حيث يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.
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تقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين ال إدخاليقوم المستخدم بعد  ❖

 .(1-11-5الشكل )كما في  الرجيعة باألصناف
 

 
 الرجيعة. باألصنافيمثل كشف  (1-11-5الشكل )
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 اإلقفال السنوي
 

 في نظام المستودعات. اإلقفال السنويمجموعة شاشات  (0-6الشكل )تمثل هذه القائمة كما في 
 

 
 إلقفال السنوي.يمثل شاشة ا (0-6الشكل )

 

 أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة. اختياريمكن 
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 كشف بالمستندات الناقصة
 

كمـا فـي فـي نظـام المسـتودعات  اإلقفال السنويمن قائمة كشف بالمستندات الناقصة  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(1-6الشكل )
 

 
 يمثل شاشة كشف بالمستندات الناقصة. (1-6الشكل )

 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقـول  ،المستودعات نظام إعداد كشف بالمستندات الناقصة فيهذه الشاشة  يتم من خالل

 في هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير ▪

  نوع الرقم من القائمة المنسدلة. اختياريقوم المستخدم ب :الرقم نوع ❖

 . نوع المستند من القائمة المنسدلة اختيارستخدم بيقوم الم: نوع المستند ❖

 رقم مجال الترقيم. بإدخاليقوم المستخدم  :رقم مجال الترقيم ❖

 التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه الكشف.بإدخال يقوم المستخدم  من تاريخ: ❖

 التاريخ الذي يريد أن ينتهي به الكشف.بإدخال يقوم المستخدم  تاريخ: إلى ❖

زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف  ىالحقول السابقة بالضغط عل إدخالبعد يقوم المستخدم  ❖

 .(1-1-6الشكل )بالمستندات الناقصة كما في 



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

 
 نظام المستودعات :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  161 

 
 يمثل كشف بالمستندات الناقصة. (1-1-6الشكل )
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 شاشة إقفال السنة
 

الشـكل كمـا فـي في نظام المستودعات  السنوياإلقفال من قائمة شاشة إقفال السنة  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

(6-2). 
 

 
 يمثل شاشة إقفال السنة. (2-6الشكل )

 

وفيما  ،إقفال السنة الحالية لنظام المستودعات وتجهيز النظام لبدء العمل في السنة الجديدة هذه الشاشة يتم من خالل

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية ▪

  ي.ومتى تنته ،ومتى تبدأ ،يعرض النظام السنة الحالية لنظام المستودعات :سنة الحالية للمستودعاتال ❖

  ومتى تنتهي. ،ومتى تبدأ ،يعرض النظام السنة الجديدة لنظام المستودعات: السنة الجديدة للمستودعات ❖

تـاريخ نهايـة السـنة الحاليـة  اكبر أو يسـاوي فقط في حال كان التاريخ الحالي اً متاح يكون هذا الزر البدء بإقفال السنة: ❖

وبالضغط على هـذا  ،صفر هو ومجموع المستندات التي لم تعتمد هو صفر وعدد المستخدمين الذين يعملون على النظام

، وسوف يتم نقل الرصيد الحالي المستخدم لذلك تأكيدمرار في حال رسالة تأكيد للمستخدم ويتم االست الزر يعرض النظام

 اقة الصنف ليكون رصيد بداية السنة لجميع األصناف في جميع المستودعات.في بط

 

 الوضع الحالي للمستندات الخاصة بالسنة الحالية: ▪

 رقم مسلسل. م: ❖

 م المستندات المستخدمة في النظام.يعرض النظانوع المستند:  ❖

 مستند. نوع يعرض النظام العدد الكلي لكلعدد المستندات الكلي:  ❖

  يعرض النظام عدد المستندات الغير معتمدة لكل نوع مستند.ت التي لم تعتمد: عدد المستندا ❖
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اسم المستخدم  يعرض النظام :نظام المستودعات أو نظام مراقبة المخزونالمستخدمين الذين يعملون على  ▪

غير المستخدم  نظام المستودعات أو نظام مراقبة المخزونعلى  اً واسم الموظف لجميع المستخدمين الذين يعملون حالي

الدخول للنظام لحين الخـروج  إقفاليتم يعمل حالياً على النظام؛ فإنه وفي حال عدم وجود أي مستخدم  ،وجد إنالحالي 

 .من هذه الشاشة سواء بتنفيذ العملية أو عدم تنفيذها
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 الخاصة والمطبوعة األرقامإلغاء المستندات واستبدال 
 

في نظام  اإلقفال السنويمن قائمة الخاصة والمطبوعة  األرقامالمستندات واستبدال إلغاء  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(3-6)الشكل كما في المستودعات 
 

 
 الخاصة والمطبوعة. األرقاميمثل شاشة إلغاء المستندات واستبدال  (3-6الشكل )

 

وذلك لمستندات السـنة الحاليـة لنظـام تعديل وإلغاء المستندات واألرقام المطبوعة والخاصة  هذه الشاشة يتم من خالل

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: ،المستودعات

 

 :المعلومات الرئيسية ▪

  .يعرض النظام السنة الحالية لنظام المستودعات :السنة ❖

 رقم المستودع وبالتالي سيعرض النظام اسم المستودع. بإدخاليقوم المستخدم : رقم المستودع ❖

 

 رقم مطبوع لمستند:  استبدال ▪

 نوع المستند الذي له رقم مطبوع من القائمة المنسدلة. اختياريقوم المستخدم ب نوع المستند: ❖

 الرقم المطبوع القديم للمستند الذي اختاره. بإدخاليقوم المستخدم  الرقم المطبوع القديم: ❖

حيـث يكـون حسـب صـيغة الـرقم المطبـوع الـرقم المطبـوع الجديـد ب بإدخـالم المسـتخدم يقو الرقم المطبوع الجديد: ❖

 للمستند.

 الرقم المطبوع القديم له. إدخاليعرض النظام الرقم الخاص للمستند بمجرد  الرقم الخاص للمستند: ❖

 الرقم المطبوع القديم له. إدخاليعرض النظام تاريخ المستند بمجرد  تاريخه: ❖

( في المربع الموجود بجانب كلمة إلغاء الرقم المطبوع بوضع إشارة ) يقوم المستخدم إلغاء الرقم المطبوع القديم: ❖

 المطبوعة الملغية. األرقامالقديم حيث يصبح هذا الرقم ضمن 
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 الجديد. إلىيقوم المستخدم بالضغط على زر "استبدال" حيث يتم تغيير الرقم المطبوع من القديم : لاستبدا ❖

 للمستند. سبب تغيير الرقم المطبوع بإدخاليقوم المستخدم  السبب: ❖
 

 : خاصاستبدال رقم  ▪

 نوع المستند الذي له رقم خاص من القائمة المنسدلة. اختياريقوم المستخدم ب نوع المستند: ❖

 الرقم الخاص القديم للمستند الذي اختاره. بإدخاليقوم المستخدم  القديم: الخاصالرقم  ❖

 يث يكون حسب صيغة الرقم الخاص للمستند.الرقم الخاص الجديد بح بإدخالم المستخدم يقو الجديد: الخاصالرقم  ❖

 الرقم الخاص القديم له. إدخاليعرض النظام الرقم المطبوع للمستند بمجرد  :المطبوعة األرقام ❖

 الرقم الخاص القديم له. إدخاليعرض النظام تاريخ المستند بمجرد  تاريخه: ❖

بع الموجـود بجانـب كلمـة إلغـاء الـرقم الخـاص ( في المربوضع إشارة ) يقوم المستخدم القديم: الخاصإلغاء الرقم  ❖

 الخاصة الملغية. األرقامالقديم حيث يصبح هذا الرقم ضمن 

 الجديد. إلىيقوم المستخدم بالضغط على زر "استبدال" حيث يتم تغيير الرقم الخاص من القديم : لاستبدا ❖

 سبب تغيير الرقم الخاص للمستند. بإدخاليقوم المستخدم  السبب: ❖
 

 : اريخ مستندت تغيير ▪

 نوع المستند من القائمة المنسدلة والذي نريد تغيير تاريخه. اختياريقوم المستخدم ب نوع المستند: ❖

 الرقم الخاص للمستند الذي اختاره. بإدخاليقوم المستخدم  :الخاصالرقم  ❖

 التاريخ الجديد بحيث يكون ضمن السنة الحالية للمستودعات. بإدخال م المستخدميقو الجديد: التاريخ ❖

 الرقم الخاص له. إدخاليعرض النظام الرقم المطبوع للمستند بمجرد  :المطبوعة األرقام ❖

 الرقم الخاص القديم له. إدخاليعرض النظام تاريخ المستند بمجرد  تاريخه: ❖

 د.الجدي إلىيقوم المستخدم بالضغط على زر "تغيير التاريخ" حيث يتم تغيير تاريخ المستند من القديم تغيير التاريخ:  ❖

 سبب تغيير تاريخ المستند. بإدخاليقوم المستخدم  السبب: ❖
 

 : إلغاء رقم مطبوع غير مستخدم ▪

 نوع المستند الذي له رقم مطبوع من القائمة المنسدلة. اختياريقوم المستخدم ب نوع المستند: ❖

 الرقم المطبوع للمستند الذي اختاره. بإدخاليقوم المستخدم  الرقم المطبوع: ❖

 المطبوعة الملغية. األرقامحيث يصبح هذا الرقم ضمن  لمستخدم بالضغط على زر "إلغاء"يقوم اإلغاء:  ❖

 سبب إلغاء الرقم المطبوع للمستند. بإدخاليقوم المستخدم  السبب: ❖
 

 : إلغاء مستند ▪

 ة.نوع المستند الذي يريد إلغاءه من القائمة المنسدل اختياريقوم المستخدم ب نوع المستند: ❖

 الرقم الخاص للمستند الذي اختاره.  بإدخالم المستخدم يقو الرقم الخاص: ❖

 .الرقم الخاص له إدخاليعرض النظام الرقم المطبوع للمستند بمجرد  :المطبوعة األرقام ❖

 الرقم الخاص له. إدخاليعرض النظام تاريخ المستند بمجرد  تاريخه: ❖

المطبوعـة  األرقـامالموجود بجانـب كلمـة إلغـاء  ( في المربعبوضع إشارة ) يقوم المستخدم :المطبوعة األرقامإلغاء  ❖

 المطبوعة الملغية. األرقامحيث يصبح هذا الرقم ضمن 

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "إلغاء" حيث يصبح هذا المستند ملغياً.إلغاء:  ❖
 سبب إلغاء المستند. بإدخاليقوم المستخدم  السبب: ❖
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 مصمم التقارير
 

يتم من  عملية هو مصمم التقاريرويقصد في  ،شاشة مصمم التقارير في النظام (0-7) الشكلتمثل هذه القائمة كما في 

 ا تصميم تقارير حسب رغبة المستخدم.خالله
 

 
 شاشة مصمم التقارير. يمثل (0-7الشكل )

 

 أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة. اختياريمكن 
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 ذ التقارير الخاصةتصميم وتنفي
 

كمـا فـي في نظام المسـتودعات من قائمة مصمم التقارير  تصميم وتنفيذ التقارير الخاصة اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(1-7الشكل )

والمقصود بمصمم التقارير: هو أن يقوم المستخدم بتصميم تقرير وفق شرط تصفية معين والهدف من هذه العملية تمكين 

 داد تقارير وفق رغبته.المستخدم من إع
 

 
 .يمثل شاشة تصميم وتنفيذ التقارير الخاصة (1-7الشكل )

 

تقرير جديد يقوم المستخدم بالضغط على  ، لتصميمالنظامتصميم وتنفيذ التقارير الخاصة في يتم من خالل هذه الشاشة 

 "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية: زر

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 يقوم المستخدم بتحديد رقم التقرير. قم التقرير:ر ❖

يقوم المستخدم بتحديد التقرير ويراعي أن يكون اسم ذو معنى وله عالقة بطبيعة عمل التقرير مما يسهل  اسم التقرير: ❖

 على المستخدم معرفة طبيعة عمل التقرير بمجرد قراءة اسمه.

 لتقرير في القائمة.يقوم المستخدم بتحديد رقم ا رقم التقرير بالقائمة: ❖

 .من القائمة المنسدلة مجموعة القائمة اختياريقوم المستخدم بمجموعة القائمة:  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد طريقة عرض صفحة التقرير.عرض الصفحة:  ❖

 .من القائمة المنسدلة رمز شرط التصفية باختياريقوم المستخدم  رمز شرط التصفية: ❖

 .بعد اختيار رمز شرط التصفية ف التصفيةيقوم النظام بعرض وص وصف الشرط: ❖

هو مستخدم و إدخالهقام بأنه أو  ،يمكن التعديل يظهر النظام فيما إذا كان هذا الشرط محجوز للنظام وال محجوز للنظام: ❖

 غير محجوز للنظام.
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 ه لتنفيذ التقرير.اختياريقوم المستخدم بتنفيذ التقرير": “ زر ❖

رير يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الموجـود فـوق جـدول ولتعريف حقول التق حقول التقرير: ▪

 حيث تظهر الحقول التالية: حقول التقرير

 رقم مسلسل. م: ❖

 يقوم المستخدم بتحديد ترتيب ظهور الحقل في الكشف.موقع الحقل:  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد مصدر معلومات الحقل من القائمة المنسدلة. المصدر: ❖

 يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل من القائمة المنسدلة.الحقل: اسم  ❖

 ه مع إمكانية التعديل عليه.اختياريعرض النظام اسم الحقل الذي تم العنوان:  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد طول الحقل. الطول: ❖

 يقوم المستخدم بتحديد رقم التجميع للحقل.رقم التجميع:  ❖

 رقم ترتيب الحقل. يقوم المستخدم بتحديدرقم الترتيب:  ❖

في المربع الموجود في حقل له  (يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان للحقل مجموع وذلك بوضع إشارة )له مجموع:  ❖

 مجموع.
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 التصفية شروط تعريف
 

-7) الشكل في كما المستودعات نظام في التقارير من قائمة مصممتعريف شروط التصفية  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

2). 

 والمقصود بشرط التصفية: هو شرط يقوم المستخدم بتعريفه ليقوم باستخدامه فيما بعد في االستطالعات والتقارير.
 

 
 .إضافة –يمثل شاشة تعريف شروط التصفية  (2-7الشكل )

 

 :يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة النظام، وفيماتعريف شروط التصفية في يتم من خالل هذه الشاشة 

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 (.001رمز الشرط مثل ) إدخاليقوم المستخدم ب رمز الشرط: ❖

اسم الشرط ويراعي أن يكون اسم ذو معنى وله عالقة بطبيعة عمل الشرط مما  إدخاليقوم المستخدم ب اسم الشرط: ❖

 يسهل على المستخدم معرفة طبيعة عمل الشرط بمجرد قراءة اسمه.

 واحد لتصنيف الشروط وهو تقارير. وهناك نوع تصنيف الشرط: ❖

 يقوم المستخدم بتحديد وصف الشرط. الوصف: ❖

 إدخالــهقـام بأنـه أو  ،يمكـن التعـديل فيمــا إذا كـان هـذا الشـرط محجـوز للنظــام وال يختـار المسـتخدم محجـوز للنظـام: ❖

 غير محجوز للنظام.هو مستخدم وال

 

الحقـول قـيم  إدخـالجديد" من شريط المهام السفلي، ثم غط على الزر "ضالثم يقوم المستخدم ببناء الشرط عن طريق  ▪

 التالية:

يقوم النظام بتحديد رقم السطر بشكل تلقائي وتسلسلي ويستفاد منه في حال كان الشرط يحتوي أكثر  رقم السطر: ❖

 من سطر.
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مـن سـطر  يستخدم حقل محدد السطر في حالة الشروط المركبة )أكثر من سطر( وذلك للربط بين أكثر محدد السطر: ❖

)) ، ( ، أو ، و ( وهي  وفي حالة الشروط البسيطة )سطر واحد( فإننا ال نستخدمه، ويحتوي هذا الحقل على إشارات مثل

 المركب والمثال التالي يوضح ذلك:  محددات منطقية تستخدم في تكوين الشرط

  .: صحيح1الشرط س في السطر 

 .: خاطئ2الشرط ص في السطر 

 تكون نتيجة الشرط كالتالي: )و( طر الثاني هو في حال كان محدد الس

 .)س( و )ص( =خاطئ

 تكون نتيجة الشرط كالتالي:)أو( وفي حال كان محدد السطر الثاني هو 

 .)س( أو )ص( = صحيح

 (المستودعيقوم المستخدم بتحديد مصدر المعلومات لعنصر الشرط األول )معلومات  المصدر: ❖

 اسم الحقل الذي سيأخذ منه العنصر األول للشرط قيمته. يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل: ❖

 (<=،،>يقوم المستخدم بتحديد عملية المقارنة التي يحتاجها الشرط ) العملية: ❖

 ..(معلومات المستودعيقوم المستخدم بتحديد مصدر المعلومات لعنصر الشرط الثاني ) المصدر: ❖

 حقل الذي سيأخذ منه العنصر الثاني للشرط قيمته.يقوم المستخدم بتحديد اسم ال اسم الحقل أو القيمة: ❖

 :ستطالع عن معلومات المستودعاللوالمثال التالي يبين طريقة بناء شرط بسيط )سطر واحد(  ❖

 جديد من شريط العمليات في منتصف الشاشة. اختيارنقوم ب .1

 .المستودعالمصدر = معلومات  اختيارنقوم ب .2

 .اسم المستودعاسم الحقل =  .3

 .)=( العملية = .4

 .معلومات المستودعالمصدر =  .5

 .اسم المستودعاسم الحقل=  .6

 حفظ وبهذا يكون اكتمل الشرط. اختياريقوم ب .7

 

التحقـق مـن صـحة زر " اختيـاربعد أن ينتهي المستخدم من كتابة الشرط يمكنه التحقق من صحة شرطه عـن طريـق  ❖

  .حيحا أم الرسالة تحدد فيما إذا كان الشرط ص ر"، حيث يقوم النظام بإظهاالشرط

في أسفل الشاشـة يحتـوي علـى نـص الشـرط بلغـة االسـتعالم فـي قاعـدة ( النصباسم )كما أن هناك صندوق نصي  ❖

 .، حيث يقوم النظام بعرضه بعد الحفظالبيانات
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  جميع الحقوق محفوظة

 للشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(

 

يمكن استخراج أية نسخة فوتوغرافية أو  الدليل على معلومات خاصة محمية بواسطة حقوق الطبع والنشر وال يحتوي هذا

غيرها عن جزء من هذا الدليل دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللـي 

 )حاسب(.

 

 

 

 

 

 االتصال بـ: ىلمزيد من المعلومات يرج

  

 ركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآلليالش
 مجمع الموسى –شارع العليا العام 

  المملكة العربية السعودية –الرياض
 

  :4651700  

                :2171210/4656468     

             :56600  11564الرياض      

                      :ttp://www.hasib.com.sah  

  

http://www.hasib.com.sa/

