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  لوجيكبرنامج جديد 

  
  : التاليةالمزايا باإلضافة إلى ٤-يحتوي برنامج لوجيك على آل وظائف برنامج المحاسب العام 

  
  : البنية الفنيةتطور -أوال 

  
ي في المرتبة األولى بين نظم       التي تأت  - Oracle  قواعد بيانات أوراكل   يستخدم برنامج لوجيك   :Oracle  اوراكل – ١

الم       ات في الع  في الشبكات وموثوقية عالية فـي اسـتقرار   اأداء سريعمما يعطي  البيانات  ومعالجة  لحفظ   -قواعد البيان

  حيث تعالج كل عمليات التحديث الالحقة لتسجيل الحركة اليومية بأنواعها المختلفـة            .البيانات من األعطال المفاجئة   

 في مخـدم أوراكـل      )الخ  ..القيود المحاسبية التلقائية  ،  المخازن، الزبائن، الموردين، الحسابات    تحديث أرصدة : مثل(

Oracle_Server     بين المخدم    حركة الشبكة    في حيث يخفف العبء     ، مما يزيد من سرعة العملServer المحطـة  و

 حيـث ال تكتمـل أي       ل البيانات  الالحقة لتسجي  العملياتفي تكامل    كما يعطي موثوقية     . بشكل كبير  Clientالطرفية  

  .عملية تسجيل في الحركة اليومية إال بعد اكتمال كل حركات التحديث الالحقة المتعلقة بها

  

في الفـروع ونقـاط     عن بعد سواء في المركز الرئيسي أو         العمل   تصال مع بيانات  إمكانية اال  :اتصال عن بعد   – ٢

  .ADSL realIP أو leased lineمؤجرة  أو الخطوط الISDN: البيع بواسطة االتصال بـالـ

  

 كل الصالحيات   Client إعطاء المحطات الفرعية  يمكن   :المحطات الفرعية وسرعة عمل في     صالحيات أوسع  – ٣

 :مثل Serverفي العمل على البرنامج ماعدا بعض الوظائف المحدودة والتي تتطلب فنيا العمل في المحطة الرئيسية                

مما يمكن من حفظ المحطة الرئيسية بعيدا عن عمل الموظفين          ). إغالق السنة / االحتياطي  النسخ  / إنشاء ملف جديد    (

عطاء وإل  تأمين موثوقية واعتمادية فنية أكبر للمحطة الرئيسية،         من أجل  وعدم استخدامها إال في الحاالت المحدودة     

  .ةسرعة أكبر لخدمة المحطات الطرفية من المحطة الرئيسي

  

 تحتوي الوظـائف التـي      )رئيسية أو فرعية  ( خاصة من البرنامج للعمل في نقاط البيع         ة نسخ وفرت : نقاط البيع  – ٤

  . مع الوظائف الفنية لتصدير واستيراد البيانات بين المركز ونقاط البيعتحتاجها نقاط البيع فقط

  

  :وتنظيم العمل الدورة المستندية تطور -ثانيا 

  

 يـدويا أو    في المخـازن  للكميات   أولي    وتسليم استالمحركة  كانية تسجيل   إم : في المخازن  استالم وتسليم أولي   – ١

 مع طباعة مستندات استالم وتسليم دون التأثير فـي          .دون تسجيل المبالغ  ) أمين المخزن (من قبل   بواسطة البار كود    

في محاسبة المواد مما    مع االستفادة اآللية في التسجيل      . المخزون حتى يتم التسجيل النهائي للمبالغ في محاسبة المواد        

 حيث يحول مستند االستالم أو التسليم األولي بـشكل          ،تم تسجيله في المخازن من مستندات االستالم والتسليم األولي        

) تـصنيع /مرتجع مبيعات /مرتجع مشتريات /فواتير شراء /فواتير بيع /نقل/إخراج/إدخال(آلي إلى المستندات المناسبة     



وعدم إمكانية التغيير في مستندات االستالم والتسليم األولي        . لكلفة في محاسبة  المواد    بعد أن يتم تسجيل األسعار أو ا      

  .في المخازن بعد اعتمادها في محاسبة المواد

  

 في المحاسـبة  تسجيلهابعد تأكيد استالم وتسليم الفواتير    القيام ب يمكن   : الفواتير في المخزن   استالم وتسليم تأكيد   – ٢

فـي   SerNoمع إمكانية تسجيل األرقام المسلسلة       ،في البرنامج  بشكل اختياري ) مين المخزن أ( قبل   منأو المبيعات   

 في الفواتير  إمكانية التغيير    مما يؤدي إلى عدم   .  حين االستالم الفعلي في المخزن      بواسطة البار كود أو يدويا     المخزن

من تسليم أو استالم محتويات الفـواتير فـي         يعطي موثوقية بعد تسجيل الفواتير في التأكد        و ، في المخزن  بعد التأكيد 

  .المخازن

  

االسـتالم والتـسليم    ( السابقة   الوظيفة مع   )تأكيد استالم وتسليم الفواتير في المخزن     ( الوظيفةيمكن من خالل هذه      -

ف بين محاسبة المواد أو المشتريات والمبيعات من طـر        وتنظيم العمل   الدورة المستندية   تطوير   )في المخازن األولي  

  :وفيما يلي أمثلة عن ذلك.  وفقا لما تتطلبه طبيعة حركة كل نوع من أنواع المستنداتزن من طرف آخراوبين المخ

  

 اعتمـاده كفـاتورة   ثم  عند استالم المشتريات    تجهيز مستند استالم أولي في المخزن       يمكن  في عملية الشراء    : ١مثال

  . العملقسم المحاسبة أو المشتريات حسب توزيع دورة شراء في 

  

  

  

في البيع يمكن تجهيز فاتورة بيع في قسم المبيعات أو المحاسبة وطباعة أمر تسليم من فاتورة البيع يسلم إلى                   : ٢مثال

  . المخزن، وفي المخزن عند التسليم الفعلي يتم تأكيد عملية تسليم محتويات فاتورة البيع

  

  

  

وفي هذه الحالة يتم تـسجيل حركـة        . سجيل فاتورة المبيعات  يمكن لحركة تسليم البضائع للزبائن أن تسبق ت       : ٣مثال

  .تسليم أولي للزبون في المخزن ثم اعتمادها في المحاسبة أو المبيعات كفاتورة مبيعات

  

  

 وأ  أولي للمـواد األوليـة     تسليم بتسجيل حركة    واأن يقوم  ملالمسؤولي مخازن دورة اإلنتاج في المع     يمكن  : ٤مثال

محاسبة المواد   إلى    واالستالم ل مستندات التسليم   ثم تحوي  ،داخل المنشأة تلبية لدورة العمل     لمنتجةللمواد ا  أولي   استالم

  . أو تصنيع أو إدخال بشكل نهائي كحركة إخراج أو نقلواعتمادهالتقوم بتدقيقها 

  

  

  

 طباعة آشف استالم أولي استالم أولي في المخزن  فاتورة شراء في المحاسبة

 طباعة أمر تسليم فاتورة بيع في المبيعات تأآيد تسليم في المخزن

 طباعة آشف تسليم أولي  تسليم أولي في المخزن فاتورة مبيعات في المحاسبة من التسليم األولي

 طباعة آشف تسليم أولي  المخزنفي تسليم أولي  في محاسبة المواد من التسليم األوليأولية إخراج مواد 

 طباعة آشف استالم أولي  استالم أولي في المخزن إدخال مواد ناتجة في محاسبة المواد من استالم أولي



  أو

  

  

  

  

 تظهر الكلفة أو األسـعار فـي        في كل الحاالت عند االستالم أو التسليم األولي أو تأكيد حركة الفواتير ال             :مالحظة

  .حركة المخازن

  

 أي  تأكيـد  ل  بشكل اختياري فـي البرنـامج      يمكن إعطاء وظيفة محددة ألمين الصندوق      :حركة أمين الصندوق   – ٣

 وأإيصاالت القـبض     أو   )مثل صاالت البيع   ( النقدية المرتجعاتو الفواتيرفي   سواء   ،حركة مقبوضات أو مدفوعات   

  أمام أمين الـصندوق    حيث تظهر حركة المقبوضات أو المدفوعات     . )التي تحرر في المحاسبة   (د  الدفع أو سندات القي   

مما يـؤدي   . للداللة على القبض أو الدفع الفعلي في الصندوق        مختصرة يقوم باعتمادها     بياناتفي نافذة خاصة فيها     

مـع طباعـة   . ا من قبل أمين الـصندوق  تأكيدهبعدفي المستندات األصلية    إلى عدم إمكانية تغيير المبالغ وحساباتها       

موثوقيـة حركـة    ل وهذا يؤدي  .يومية صندوق خاصة بأمين الصندوق عن طريق وظيفة خاصة غير كشف الحساب           

   . أو المبيعاتالنقدية ولعمل أمين الصندوق وقسم المحاسبة

  

  :ا يلي أمثلة عن ذلكوفيم ،الصندوق بأساليب مختلفةحركة يمكن من خالل هذه الوظيفة تطوير دورة العمل مع 

 يمكن لقسم المحاسبة تجهيز مستندات الدفع أو القبض وإرسالها ألمين الصندوق كي يعتمدها حين الـدفع أو                  :١مثال

  .القبض الفعلي

  

  

  
  
  
  
  

 في صاالت البيع التي يفصل فيها الصندوق عن موظف المبيعات، يمكن تسجيل الفواتير من قبـل موظـف                   :٢مثال

  .  مطبوعة إلى الصندوق لتأكيد قبض المبلغ قبل تسليم البضاعةالمبيعات وإرسالها

  

  

  

  أو

  

  

  

 طباعة آشف تسليم أولي  تسليم أولي في المخزن

 طباعة آشف استالم أولي  خزناستالم أولي في الم

مستند تصنيع في محاسبة المواد من      
ة  و   واد األولي ي للم سليم األول الت

 االستالم األولي للمواد الناتجة

 قبض الصندوق مع تأآيد مستند القبض أمر قبض في المحاسبة

 وق مع تأآيد مستند الدفعدفع الصند أمر دفع في المحاسبة

قبض أمين الصندوق للمبلغ مع 
 تأآيد القبض

فاتورة بيع في 
 المبيعات

عة طبا
 فاتورة

المبيعات تسلم 
 البضاعة للزبون

قبض الصندوق مع تأآيد 
 المستند

فاتورة بيع في 
 المبيعات

طباعة فاتورة أو 
 أمر التسليم

تسليم البضاعة في 
 المخزن مع التأآيد



  .في حال وجود أكثر من صندوق يتم تحديد صالحيات كل أمين صندوق مع الصندوق الخاص به فقط: مالحظة

  

ت الفواتير   لمتابعة حركة االستالم والتسليم األولي غير المعتمدة في المحاسبة، أو حركا           : وظائف تدقيق إضافية   – ٤

وذلك عنـد اسـتخدام     . غير المؤكدة في المخازن، وحركة المقبوضات والمدفوعات غير المؤكدة من أمين الصندوق           

  . وتفيد في تدقيق دورة العمل. هذه الوظائف االختيارية

  

 لكـل    خاص  مدخل حركة يومية   يستطيع المستخدم أن يخصص    :حركة يومية لكل نوع مستند    مدخل   تخصيص   – ٥

وذلك بإضافة اختيـار خـاص بهـذا        ) في حال تعدد أنواع المستندات في نوع الحركة اليومية الواحدة         ( تند  نوع مس 

 أي تفصيل واجهة عمـل للمـستخدمين حـسب أنـواع            ، لمستخدم معين  )تخصيص واجهة العمل  (المستند في نافذة    

  . المستندات المسموحة لهم

وفقا لـصالحيات   بيع  تخصيص مدخل خاص لكل نوع فاتورة       في حال وجود أكثر من نوع فاتورة بيع يمكن          : أمثلة

إدخال أو إخراج لكل مخزن      أو تسليم أولي أو       أولي استالم نوع مستند     وأيضا في عمل المخازن يمكن تحديد      .العمل

 يومية جديدة تـضاف إلـى       ةبواسطة وظيفة حرك  بهذا النوع    المختص   للموظف  مستند وحصر الدخول إلى كل نوع    

 في المشتريات والمبيعـات والمخـازن       وهكذا مع بقية أنواع مستندات الحركة اليومية      . اجهة العمل نافذة تخصيص و  

  .والحسابات العامة

  

ومعرفـة  ) شحن البـضائع ضـد الـدفع      (معالجة الحواالت    يمكن متابعة و   : متابعة حواالت الشحن ضد الدفع     – ٦

 لدى كل شركة نقـل      ت المستحقا االستعالم عن كن   حيث يم  .المستحقات لدى شركات النقل على الزبائن أو للموردين       

على الزبائن أو للموردين دون تغيير الزبون أو المورد في الفواتير من أجل بقـاء مراقبـة االسـتجرار وكـشوف                     

طباعة الئحة متابعة عن المستحقات لدى كل شركة نقل على كل زبون وإعطائهـا للموظـف                 يمكنكما  . الحسابات

  .المختص بالمتابعة

  

 حيـث يمكـن     : مع حركة التصنيع الداخلي أو إدخال اإلنتاج أو التصنيع للغير           طلبات التوريد  وضعية متابعة   – ٧

 تمت لمعرفة هل تم     يأو حركة التصنيع للغير الت     أو إدخال اإلنتاج      الداخلي مقارنة طلب التوريد مع حركات التصنيع     

الـذي  طلب التوريد التوريد مع المبيعات لمعرفة رصيد باإلضافة إلى مقارنة طلب   . انجاز المطلوب من الطلب أم ال     

  .تى اآلنيتم تسجيل حركة مبيعاته حلم 

  

 حيث يمكن مقارنة طلب الـشراء مـع حركـات    :وضعية طلبات الشراء مع حركة التصنيع لدى الغير متابعة  – ٨

باإلضـافة إلـى   . لغيـر أم ال  التصنيع لدى الغير التي تمت لمعرفة هل تم انجاز توريد طلب الشراء بالتصنيع لدى ا              

  .مقارنة طلب الشراء مع المشتريات لمعرفة رصيد طلب الشراء الذي لم يتم تسجيل حركة مشترياته حتى اآلن

  

  

  
  



  :مراآز الكلفة/ المشاريع /  تطوير بنية حسابات الفروع -ثالثا  
  

   :فصل الفروع عن المشاريع - ١

  .ا موضوعا مستقالمع وأصبح كل منهفصل التعريف الرئيسي للفروع عن المشاريتم 

  

  :ومراكز الكلفة عن دليل الحسابات المشاريعالفروع وفصل  - ٢

  مع الحـسابات   عالقتها  ولم يعد يوجد حاجة لتعريف     المشاريع ومراكز الكلفة عن دليل الحسابات     الفروع و تم فصل    

حـين  ات الحركة اليومية كحقول منفصلة      ستندمقيود  في  مع الحسابات    ايمكن استخدامه فقط  بل   ،في دليل الحسابات  

ويقوم البرنامج تلقائيا بربط العالقات المحاسـبية       .  بعد تعريفها في ملف الفروع أو المشاريع أو مراكز الكلفة          اللزوم

  .بين الحسابات والفروع والمشاريع ومراكز الكلفة اعتمادا على االستخدام الفعلي في المستندات

  

 وفي مـشروع محـدد أو       ،د على معرفة حساب أو مجموعة حسابات في فرع محدد أو أكثر           هذه البنية الجديدة تساع   

مـع الكثيـر مـن      .  دون الحاجة لتكرار هذه المتبادالت في دليل الحـسابات         ، وفي مركز كلفة محدد أو أكثر      ،أكثر

 فـي بدايـة     ديدها بسهولة تحمراكز كلفة التي يمكن     / المشاريع  / الفروع  / تسهيالت إنشاء القيود التلقائية للحسابات      

  .حسب متطلبات المنشأةأو عند نشوء مواضيع جديدة منها العمل 

  

بعالقـات  ) مراكـز كلفـة  / مـشاريع  / فروع (في بنية برنامج لوجيك يمكن التعامل مع حسابات المواضيع الثالثة        

 توجد فروع متعددة تكون     محاسبية مستقلة أو متقاطعة كما يظهر في المخططات التالية، مع مالحظة أنه في حال ال              

 أي كمـا لـو أن       ،العالقة مباشرة بين الحسابات وبين المشاريع ومراكز الكلفة دون وجود مستوى حسابات فـروع             

 : رئيسيالوضع يمثل حسابات فرع واحد

  

  : عالقة الفروع بالمشاريع – أ

  

  

  

  

  

  

  

 وكمـا يظهـر فـي     . مع فروع أخـرى    متقاطعةحيث يمكن للفرع أن يتعامل مع مشاريع خاصة به أو مع مشاريع             

  :مما يؤدي إلى إمكانية الحصول على .  العالقات يمكن للمشروع أن يتبع فرعا واحدا أو يتبع فرعين أو أكثر

  

    حساب مشروع في فرع محدد- ١

    حساب مشروع في كل الفروع- ٢

  فرع 
 ١  

  فرع 
٢ 

  مشروع
 ١ 

  مشروع
 ٢ 

  مشروع
 ٣ 



   حساب كل المشاريع في فرع محدد– ٣

  . أو أكثرواحدفي فروع محددة  واحد أو أكثر،حسابات مشاريع محددة  – ٤

  

  : عالقة الفروع بمراكز الكلفة – ب

  

  

  

  

  

  

  

 وكما يظهر في    . مع فروع أخرى   متقاطعةحيث يمكن للفرع أن يتعامل مع مراكز كلفة خاصة به أو مع مراكز كلفة               

  :ية الحصول على مما يؤدي إلى إمكان. العالقات يمكن لمركز الكلفة أن يتبع فرعا محددا أو يتبع فرعين أو أكثر

  

  . حساب مركز كلفة في فرع محدد- ١

  . حساب مركز كلفة في كل الفروع– ٢

  . حساب كل مراكز الكلفة في فرع محدد– ٣

  . أو أكثرواحد في فروع محددة ، أو أكثرواحدحسابات مراكز كلفة محددة  – ٤

  

  : عالقة المشاريع مع مراكز الكلفة – ج

  

  

  

  

  

  
  

ة             حيث يمكن للمشروع أن      ة يتعامل مع مراآز آلفة خاصة به أو مع مراآز آلف شاريع أخرى      متقاطع ا يظهر    و . مع م آم
  : الحصول علىيساعد علىمما . العالقات يمكن لمركز الكلفة أن يتبع مشروعا محددا أو يتبع مشروعين أو أكثرفي 

  

   . حساب مركز كلفة في مشروع محدد- ١

  . حساب مركز كلفة في كل المشاريع– ٢

  . حساب كل مراكز الكلفة في مشروع محدد– ٣

  . أو أكثرواحد في مشاريع محددة ، أو أكثرواحدحسابات مراكز كلفة محددة  – ٤

  فرع 
 ٢ 

  فرع 
 ١ 

مرآز آلفة 
١ 

مرآز آلفة 
٢ 

مرآز آلفة 
٣ 

   مشروع
 ١ 

   مشروع
 ٢ 

 مرآز آلفة
١ 

 مرآز آلفة
٢ 

 مرآز آلفة
٣ 



  :مراكز الكلفة و عالقة الفروع مع المشاريع – د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

القـات يمكـن    وكما يظهر فـي الع    . ويشمل الحاالت الثالث السابقة لعالقات الفروع مع المشاريع مع مراكز الكلفة          

لمركز الكلفة أن يتبع مشروعا محددا بفرع محدد، أو يتبع مشروعين أو أكثر يتبعان فـرعين أو أكثـر، أو يمكـن                      

 :مما يؤدي إلى إمكانية الحصول على . المشاريع عالقة معلمركز الكلفة أن يتبع مباشرة فرعا أو أكثر دون 

  

  . حساب مركز كلفة في مشروع محدد في فرع محدد- ١

  .  حساب مركز كلفة في مشروع محدد في كل الفروع– ٢

  . حساب مركز كلفة في كل المشاريع في فرع محدد– ٣

  . حساب مركز كلفة في كل المشاريع في كل الفروع– ٤

  . حساب كل مراكز الكلفة في كل المشاريع في فرع محدد– ٥

  . حساب كل مراكز الكلفة في مشروع محدد في كل الفروع– ٦

  . أو أكثرواحد في فروع محددة ، أو أكثرواحد في مشاريع محددة ، أو أكثرواحدات مراكز كلفة محددة حساب – ٧
  
  

 : المتبادالت المرنة للمواضيع المحاسبية التي يمكن استخراج الكشوف المحاسبية على أساسها

  

   حساب- ١

  فرع/  حساب – ١

  مشروع /  حساب – ٢

  مركز كلفة/  حساب – ٣

  مشروع/ ع فر/  حساب – ٤

  مركز كلفة/ فرع /  حساب – ٥

  فرع
٢ 

  فرع
١ 

مشروع 
١ 

مشروع 
٢ 

مشروع 
٣ 

 مرآز آلفة
١ 

  مرآز آلفة
 ٢ 

 مرآز آلفة
٣ 



  مركز كلفة/ مشروع /  حساب – ٦

  مركز كلفة/ مشروع / فرع /  حساب – ٧

  

 وهكـذا لبقيـة     .حـساب  / مركز كلفـة  / مشروع  / فرع  : مكن تغيير هذه المتبادالت لنحصل على سبيل المثال       يو

ع أو بالمشروع أو بمركز الكلفة ونطلـب بقيـة           بالحساب أو بالفر   نحدد أساس االستعالم  حيث يمكن أن    . المتبادالت

  .ضوابط الكشوف المحاسبية على أساسه

  

  :)التصدير واالستيراد ( تطوير تبادل البيانات- رابعا

  

 إمكانية تصدير خالصة حركة     :)قابضة( دمج خالصة حسابات الشركات الفرعية مع حسابات الشركة المركزية         – ١

من قبل الشركات الفرعية واستيرادها آليا في الـشركة المركزيـة           ) يام أو شهريا  يوميا أو مجال أ   (الحسابات العامة   

وتفيد في إمكانية االطالع على خالصة حركة الحسابات يوميا أو شهريا في كل شركة فرعية، ومعرفة الوضع                 . األم

  . ركة المركزيةالمالي العام لكل شركة فرعية، ولمجموعة الشركات بشكل كامل دون التفاصيل الجزئية في الش

يمكن بهذه الوظيفة دمج حسابات الشركات الفرعية في حسابات الشركة األم المركزية حتى لو كان هناك اخـتالف                  

  .في العملة األساسية المتعامل بها في الشركات الفرعية عن الشركة األم بشكل آلي

  

أو انتقـائي للتعريفـات      دير واستيراد شـامل    يمكن القيام آليا بتص    : تصدير واستيراد شامل أو انتقائي للبيانات      – ٢

  الفـروع  وبـين  المركـز    وتفيد في نقل البيانات تفـصيليا بـين       .  الملفات بينالرئيسية أو مستندات الحركة اليومية      

 أو  ونقاط البيع، حيث يمكن االستفادة من التعريفات الرئيسية وتـصديرها مـن المركـز إلـى الفـروع                 والمشاريع  

 نقاط البيع واستيرادها لتمثيلها بشكل تفصيلي في المركز          المشاريع أو  تصدير حركة الفروع أو   ، كما يمكن    المشاريع

  .الرئيسي ألغراض المراقبة والتحليل

  

 يمكن القيام بتصدير أسعار ونسب الحسومات من المركز الرئيسي          : تصدير واستيراد األسعار ونسب التنزيالت     – ٣

عند أي تعديل لألسعار أو عند التنزيالت، حيث يتم تجهيـز نـسب الحـسومات               ويفيد  . إلى الفروع ونقاط البيع آليا    

  .ونقاط البيعوالمشاريع  في المركز ثم تصديرها آليا للفروع رواألسعا

  

 يمكن تصدير مستندات فردية من حركة اإلخراج أو نقل المواد مـن ملـف               : تصدير واستيراد حركة المخازن    – ٤

  أو مـشروع   وتفيد في نقل المواد من مركز العمل الرئيسي إلى فرع         . ركة إدخال محدد واستيرادها في ملف آخر كح     

 أو نقطة بيع واستقبالها كإدخال أو نقـل   أو مشروعوالعكس أيضا يمكن تصدير حركة إخراج من فرع      . أو نقطة بيع  

  .مواد في المركز الرئيسي

  

مـن مـورد     البيعفواتير  ندات فردية من حركة      يمكن تصدير مست   : تبادل الفواتير آليا بين الزبائن والموردين      – ٥

مع إمكانية تعريف األصناف الجديدة تلقائيـا حـين االسـتيراد بـشكل             . عند الزبائن شراء آليا   واستيرادها كفواتير   



اختياري، أو يمكن االعتماد على جدول مقارنة لألصناف بين الزبون والمورد يجهز لمرة واحدة لألصناف المتعامل                

 وتفيد في التعامل المتكرر بين الموردين والزبائن في حالة كثـرة            .ضافة إليه عند ورود أصناف جديدة     بها ويمكن اإل  

كما يمكن تصدير مستند مرتجع شراء من الزبون واستيرادها آليا كمستند مرتجع بيـع عنـد                . األصناف في الفواتير  

  .المورد

  

ت عملية مختلفة يمكن االستفادة منها لتطبيـق تبـادل          وفيما يلي نماذج عن أساليب استخدام الوظائف أعاله في حاال         

 :البيانات في حاالت أخرى متنوعة
 

  ):متابعة خالصة النتائج المالية  فقط في الشرآة المرآزية(مع شرآات فرعية ذات نشاط آامل ) قابضة( نموذج شرآة مرآزية –أوال 
  
التي تتمثل عندها تصدر خالصة الحسابات فقط إلى الشرآة المرآزية  تتعامل الشرآات الفرعية مع مختلف أنواع الحرآة اليومية و-

  .الخالصة المالية لكل الشرآات الفرعية
      
  الشرآة الفرعية                                   الشرآة  المرآزية                          
  
  )شهريا/ مجال أيام/ يوميا(       تصدير خالصة حرآة الحسابات        << دمج الحسابات        استيراد خالصة الحسابات       –
  
  

  : نموذج مورد مع زبون–ثانيا 
  
  . يمكن للمورد أن يصدر فواتير البيع بشكل ملف يحتوي فاتورة البيع آي يستقبلها الزبون ويستوردها آفاتورة شراء توفيرا للوقت-
  

  الزبون                                                  المورد                              
      
                استيراد فواتير شراء >>تصدير فواتير بيع                *        مستندات فردية–

                تصدير مرتجع شراء<<                              استيراد مرتجع بيع                
  
  

  ) :البضائع من المرآز وال يوجد متابعة آلفة في نقطة البيع مع متابعة تفصيلية في المرآز(مرآز مع  نقطة بيع   نموذج –ثالثا 
  

يتعامل المرآز مع مختلف أنواع الحرآة اليومية ويسجل إرسال المواد إلى نقطة البيع آحرآة نقل مواد ويستورد منها حرآة مبيعاتها اليومية 
  . وتسويات المخزون

  
  نقطة البيع                                                    المرآز                               

  
  )استالم البضائع من المرآز(                       استيراد إدخال مواد >>**          تصدير نقل مواد- مستندات فردية    - ١

                         )دون آلفة                              (
  )إرجاع  البضائع إلى المرآز(                       تصدير إخراج مواد <<  استيراد نقل  مواد          -                            

  ) آلفة وقيود من المرآز                              (
         

                          استيراد أسعار>>          أسعار                 تصدير أسعار      – ٢
  
  :                        تصدير الحرآات اليومية التي تقوم بها نقطة البيع<<استيراد حرآة                ***           شامل– ٣

  )مفصلة أو مدمجة حسب اليوم(  فواتير بيع    - )                                آلفة وقيود من المرآز                            (
  )مفصلة أو مدمجة حسب اليوم(  مرتجع بيع   -                                                                                           

  )حرآة تسويات مخزون في نقطة البيع( إدخال مواد  -                                                                                           
  )حرآة تسويات مخزون في نقطة البيع( إخراج مواد -                                                                                           

  
  
  
  



  ) :رآز وال يوجد متابعة آلفة في الفرع مع متابعة تفصيلية في المرآزالبضائع من الم( نموذج مرآز مع فرع تابع للمرآز –رابعا 
  

واد في                  ة إدخال م واد بحرآ سترد الم واد وي ة إخراج م رع آحرآ واد للف يتعامل المرآز مع مختلف أنواع الحرآة اليومية ويسجل إرسال الم
  .ئن والمصروفات وتسويات المخزون بشكل شامل بشكل حرآات فردية ويستورد منه حرآة المبيعات والزباالفرعحال اإلرجاع من 

  
  

  الفرع                                                     المرآز                             
  
  )استالم البضائع من المرآز(                   استيراد إدخال مواد >> تصدير إخراج مواد             - مستندات فردية   - ١

  )  دون آلفة                             (
  )إرجاع  البضائع إلى المرآز(                   تصدير إخراج مواد <<  استيراد إدخال مواد            -                           

  ) آلفة وقيود من المرآز                            (
                           

                     استيراد أسعار>>              تصدير أسعار                      أسعار – ٢
                                                     

  :                   تصدير الحرآات اليومية التي يقوم بها الفرع<< استيراد حرآة                     - شامل             - ٣
   فواتير بيع-)                            آلفة األصناف من المرآز                        (   

   مرتجع بيع-)         قيود الفواتير وحرآة المخازن من المرآز                           (
   قبض من الزبائن-                                                                                         

   تسويات زبائن-                                                                                         
   سندات قبض صرف قيد-                                                                                         

  )آل حرآات اإلدخال بما فيها االستالم من المرآز(  إدخال مواد  -                                                                                         
  )ا فيها اإلرجاع إلى المرآزآل حرآات اإلخراج بم( إخراج مواد -                                                                                         
   نقل مواد      -                                                                                         

  
  

  ) :مع متابعة تفصيلية في المرآز(  نموذج مرآز مع فرع مستقل ذو نشاط آامل -خامسا 
  

  .اليومية ويصدرها بالكامل إلى المرآز ويمكن أن يعمل المرآز آمورد للفرعيتعامل الفرع المستقل مع آامل أنواع الحرآة 
  

  الفرع ****                                          المرآز                             
  
                       استيراد فاتورة شراء >> مستندات فردية    تصدير فاتورة بيع          – ١

                        تصدير مرتجع شراء<<                       استيراد مرتجع بيع               
  
                   تصدير آل أنواع الحرآات اليومية<<     شامل               استيراد آل الحرآات       – ٢ 

  )حسابات عامة/ مخازن / مبيعات / مشتريات                     ()         الكلفة والقيود من الفرع                            (
  
  
  

     
ات             - ستورد الكمي ابع تضبط في المرآز وت رع الت واد في الف اليف الم ستقل أن تك  الفرق الرئيسي بين أسلوب الفرع التابع وأسلوب الفرع الم

  .من الفرعة فقط من الفرع أما في أسلوب الفرع المستقل فتستورد الكميات مع الكلف
  
زري أو                        file أداة التصدير واالستيراد عبارة عن ملف        - ارد أو قرص لي ع وب  أو بفالش ه ي أو من موق د االلكترون  يرسل بواسطة البري

  الخ..فلوبي
  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  . تصدير المستند الفردي من نافذة تسجيل المستند المصدر واستيراده في نافذة تسجيل المستند المستورد: مستندات فردية * 

  .تتمثل نقطة البيع في المرآز الرئيسي بمخزن: في نقل مواد   ** 
  .صدير واستيراد مجاالت من الحرآة اليومية والتعريفاتتصدير واستيراد من وظائف تبادل البيانات حيث تشمل ت: شامل         *** 

  .يمثل دور مورد وليس بالضرورة أن يشتري الفرع المستقل من المرآز: المرآز مع الفرع المستقل**** 
  

  



  : تطوير مرونة البيانات- خامسا

  

بلـد  /النوع/ماركة، مثل ال   أساسية لألصناف   أفقية  تصنيف ) مستويات ٨( وجود   :ةتصنيف أساسي  مستويات   ٨  – ١

  .الخ...المعمل /العبوة/التركيب/الموديل/النمرة/سنة الصنع/المنشأ

  

مما يخفف من عـدد األصـناف       لألصناف  ة  تصنيف فرعي )  مستويات ٣(وجود   :تصنيف فرعي  مستويات   ٣  – ٢

عرض (ألحجار    وصناعة المفروشات أو المنجور أو ا     ). لون ومقاس (في األلبسة   : أمثلة: األساسية المطلوب تعريفها  

) طـول و  عـرض ولون  (، وقطع البياضات المختلفة       ةوصناعة وتجارة البياضات، فرشات، أغطي    ) وطول وسماكة 

  ).الحجم أو الوزن/ العبوة (وصناعة وتجارة المواد الغذائية  

  

  :فيصبح تصنيف المواد كما يلي

  

   مستويات٥: التصنيف الهرمي  : -   آ

  Category فئة -         

  Item صنف -         

  Sub Item صنف فرعي -         

    Batch No دفعة-         

  SerNo رقم مسلسل -         

  )التصنيف الفرعي والدفعة والرقم المسلسل اختيارية مجتمعة أو افرادية          (

  

   مستوى١٢: التصنيف األفقي  :  -    ب 

  Category  الفئة ١          

 Itemعلى مستوى الصنف Main Class تصنيف األساسي   ال٨          

 Sub Item على مستوى الصنف الفرعي Sub Class  التصنيف الفرعي ٣          

  ).التصنيف األساسي والفرعي اختياريان يمكن استعمال أي عدد من التصنيف أو عدم االستخدام كلية          (

  

 عن تـسديد الفـواتير واألوراق       مقاصة تاريخي  سجلحفظ  لبرنامج ب  يقوم ا  : سجل تاريخي لتسديد المستحقات    – ٣

لمعرفـة تـواريخ تـسديد      ) حسب األسبقية الزمنيـة   (أو  ) التسديد اليدوي (في حال   ) دفع/  قبض   أوراق( التجارية  

ات  لتعديل أو تصحيح عملي    سهولة العمل مع  .  سواء التسديد الجزئي أو الكامل والمستندات التي سدد منها         تالمستحقا

  .التسديد

  

 إمكانية تثبيت معدل كلفة ثابت للمواد المنتجة في تعريف الصنف ويفيد في التـسجيل               : معدل كلفة إنتاج قياسي    – ٤

  . التلقائي لمعدل الكلفة عند إدخال اإلنتاج



  

 يمكن تعريـف حـسابات      :على مستوى األصناف وفئات األصناف    ) تحميل الكلفة ( حسابات مراقبة المخزون     – ٥

 الكلفة في طريقة الجرد المستمر على مستوى الصنف أو مستوى فئة الصنف لتسهيل وضـبط بنـاء القيـود                    تحميل

  .التلقائية في إدخال اإلنتاج والتصنيع

  

 في إدخال المواد مع أخذ معدل الكلفـة         اإلنتاجإدخال  محاسبي خاص ب  نموذج قيد    يمكن تحديد    : قيد إدخال إنتاج   – ٦

 ويفيد في تسجيل القيود التلقائية مـن        .األساسي الذي يمكن تثبيته في سجل الصنف       اإلنتاج   تلقائيا من بيان معدل كلفة    

  .الستالم اإلنتاج عند عدم استخدام حركة التصنيع) حسابات المراقبة في الجرد المستمر(حسابات تحميل الكلفة 

  

ولية لإلنتاج في إخراج    األمواد  الج  إخراخاص ب   محاسبي نموذج قيد  يمكن تحديد    : قيد إخراج مواد أولية لإلنتاج     – ٧

 ويفيد في تسجيل القيود التلقائية عند إخراج المواد األولية لإلنتاج           .المواد وتؤخذ حسابات الكلفة من الصنف أو الفئة       

  .عند عدم استخدام حركة التصنيع

  

ولية من اإلنتاج في إدخال ألامواد الرجاع إل  محاسبينموذج قيد يمكن تحديد   : قيد إرجاع مواد أولية من اإلنتاج      – ٨

 ويفيد في تسجيل القيود التلقائية عند إرجاع المواد األوليـة           .المواد وتؤخذ حسابات إرجاع الكلفة من الصنف أو الفئة        

  .من اإلنتاج عند عدم استخدام حركة التصنيع

  

٩ – SerNo إمكانية االستعالم عن حركة األرقام المسلسلة  : من ملف تاريخيSerNo ملف تاريخي لألرقـام   من

 دون الحاجة للدخول إلى ملفات بيانات الـسنوات         المسلسلة يخص السنوات السابقة أثناء العمل في ملف السنة الحالية         

  .السابقة

  

 في وظيفة نقاط البيع يمكن تحديد مدة التنزيالت لكل نقطة بيـع وتحديـد               : مدة التنزيالت ونسب الحسومات    – ١٠

 األصناف أو على مستوى األصناف مع إمكانية استثناء أصناف معينـة مـن حـسم                الحسومات على مستوى فئات   

  .التنزيالت أو تميزها عن فئات األصناف التي تتبع لها بنسبة حسم مختلفة

  

يفيد في حـال البيـع بواسـطة        (تحديد مخزن افتراضي لكل مندوب مبيعات        يمكن   : مخزن مندوب المبيعات   – ١١

  ).ذلك هسيارات المندوبين وما شاب

  

  . للغيرالتصنيعحركة مندوب مبيعات في إمكانية تسجيل :  للغيرمندوب مبيعات في حركة التصنيع_ ١٢

  

تسوية ( تخصيص استخدامات أنواع التسويات الخاصة باألوراق التجارية         : تخصيص أنواع األوراق التجارية    – ١٣

ويـساعد علـى    .  في تعريف أنواع المـستندات     )أوراق القبض / تسوية بأوراق القبض    / أوراق الدفع / بأوراق الدفع 

  .حصر أنواع المستندات التي تظهر في نوافذ جدول أوراق القبض أو الدفع



  

 حقل تاريخ آخر تدقيق لألصناف في كشف بطاقة الصنف من أجل تـدقيق             توفر   : تاريخ آخر تدقيق للصنف    – ١٤

  .بطاقات المواد من أجل توزيع العمل بشكل زمني من أجل مراجعة  األصنافبطاقات

  

تثبيت رقم المجموعة في سجل تعريف الزبائن والموردين واسـتخدامها           :رقم ثابت لمجموعة الزبون والمورد    _ ١٥

  .مع الضوابط في طلب لوائح األرصدة للزبائن والموردين وجدول عمل المندوبين

  

سجالت خاصة ملحقة بكـل     ة تحديد    في وظيفة األصول الثابتة أضيفت إمكاني      :ألصول الثابتة تفصيلية ل  سيرة   – ١٦

ليقوم البرنامج بحساب اإلهتالكات     ،  أو النقل  للصيانات واإلضافات والعمرات وإعادة التقييم وإعادة اإلهتالك         ،أصل

 القيمة الفعلية وذلك للمساعدة في متابعة     . التي تحصل لألصول مع إبقاء القيمة التاريخية لألصل       بهذه األمور   الخاصة  

  .الثابت ة األصلسيروتاريخية 

  

  : تطوير مرونة العمل - سادسا

  

إمكانية تعديل األرصدة االفتتاحية بعد إغـالق الـسنة          :تعديل األرصدة االفتتاحية بعد إغالق السنة يدويا وآليا       – ١

 فور انتهاء الـسنة     إغالق سريع للسنة   يمكن هذا االختيار من      ).حسابات عامة / في المخازن  أصناف/موردون/زبائن(

لية ثم بعد انتهاء عمليات التدقيق والتصحيح في السنة السابقة يمكن تسجيل قيـود خاصـة لتعـديل األرصـدة                    الما

  .االفتتاحية للسنة الجديدة

األرصدة االفتتاحية في ملف الـسنة الجديـدة بعـد    مع في ملف السنة السابقة   آليا   أرصدة اإلغالق    مقارنةكما يمكن   

ات أو األصناف التي جرى تغيير أرصدتها في ملف السنة السابقة بعد اإلغـالق              الحسابوتدقيق  إغالق السنة لمعرفة    

 األرصدة االفتتاحية آليا بشكل اختياري      تعديل إمكانية    مع . األرصدة االفتتاحية في ملف السنة الجديدة      من أجل تعديل  

  .ألرصدةل  اآلليةمقارنةالبعد 

  

بصالحية خاصة تحدد   (جرد المستمر بشكل مؤقت لشهر سابق        إمكانية العودة في طريقة ال     : العودة لشهر سابق   – ٢

مع حفظ سـجل تـدقيق عـن تعـديل     . لتسجيل بعض البيانات المتأخرة أو تصحيح بعض البيانات ) من مدير النظام  

  .البيانات عند العودة لشهر سابق

  

تصفية بعوامل  (امة  أسلوب بحث متطور عن األصناف والزبائن والموردين والحسابات الع         : عوامل بحث مرنة   – ٣

  ).الخ... أو بداية األرقام أو أنواعهاجزء من االسم من أي مكان أو رقم الفئة أو بداية الحساباتأي : مثال. متنوعة

  

 ضوابط بحث عديدة وسهلة في االستعالم عن مستندات الحركة اليوميـة           : ضوابط بحث عديدة عن المستندات     – ٤

  ).الخ... شركة نقل /جزء من مالحظات/مخزن/مرجع/زبون/تاريخ/رقم مستند/نوع مستند:  (مثال

  



 تـسديد تلقـائي علـى المـستحقات عنـد تـسجيل             : تسديد تلقائي حسب األسبقية الزمنية عنـد التـسجيل         – ٥

دون فتح  ) حسب األسبقية الزمنية  (المدفوعات أو التسويات للزبائن أو الموردين الذين أسلوب ترصيدهم          /المقبوضات

تمكن هذه الميزة من سهولة     . ع إمكانية تعديل التسديد يدويا بعد التسديد التلقائي إذا أراد المستخدم ذلك           نافذة التسديد م  

في حال استخدام أسـلوب الترصـيد للزبـائن أو          ) التحليل الزمني للمستحقات  (الحصول على تقرير أعمار الديون      

ل إضافي للتسديد على المستحقات بعد تسجيل       الموردين حسب األسبقية الزمنية حيث ال تتطلب من المستخدم أي عم          

  . المقبوضات أو المدفوعات
 
لمستحقات الزبائن والموردين يمكـن     ) التسديد اليدوي ( في أسلوب الترصيد     : تسديد تلقائي في التسديد اليدوي     – ٦

  . اليدوي بعد ذلك توزيع مبلغ التسديد آليا حسب األسبقية الزمنية في نافذة تسديد المستحقات مع إمكانية التعديل

  

 للتأكد من العـدد المـسلم أو         إفراديا دتسجيل حركة المواد  بالبار كو      إمكانية   :د تسجيل المواد إفراديا بالبار كو     – ٧

فـي   و ،)نقل/ إخراج  / إدخال  / استالم وتسليم أولي     ( ثم الجمع على مستوى الصنف في مستندات المخازن        المستلم

  ).مرتجع شراء/  بيع مرتجع/ شراء / بيع (فواتير ال

  

مـن األصـناف أو لكـل        في مستند نقل المواد إمكانية النقل اآللي لمجال معـين          : نقل آلي لمحتويات مخزن    – ٨

 ويفيد في حالـة الرغبـة       . دون الحاجة للتسجيل اإلفرادي للمواد المنقولة      األصناف من مخزن محدد إلى مخزن آخر      

  . إلى مخزن آخربنقل كل أو مجال من األصناف من مخزن محدد

  

في مستند إخراج المواد إمكانية اإلخراج اآللي لمجال معين مـن األصـناف أو               : إخراج آلي لمحتويات مخزن    – ٩

 ويفيد في حال الرغبة بتفريغ رصيد       . دون الحاجة للتسجيل اإلفرادي للمواد المخرجة      لكل األصناف من مخزن محدد    

  .ي في المخزنمخزن محدد من مجال أصناف أو كل األصناف الت

  

تسهيل عملية الجرد حيث يمكن الجرد بأجهزة البار كود مع ضبط جرد األرقـام المسلـسلة              : جرد بالبار كود   – ١٠

  .SerNo التي لها لألصنافللقطع الفردية 

  

إمكانية طباعة كشوف الحسابات العامة مرتبة حسب تاريخ المرجع ويفيـد            : سهولة المطابقة مع كشف البنك     – ١١

  .بقة كشف حساب البنكفي مطا

  

تحليل حركـة   (و) سجل حركة المبيعات  (التحكم بإظهار الكلفة في      :سجل وتحليل المبيعات دون إظهار الكلفة     _ ١٢

مـع  . ويفيد في مراجعة حركة المبيعات مع موظفي المبيعات أو غيرهم دون إظهار الكلفة في التقـارير               ). المبيعات

 دونها، حيث يمكن إعطاء صـالحية الـدخول         ون الستخراجها مع الكلفة أ    إمكانية إعطاء صالحية خاصة للمستخدمي    

  .لهذه الوظائف مع إمكانية حجب الكلفة عن الموظف المسموح له استخدام هذه الوظائف

  



إمكانية تحليل حركة المبيعات وتحليل حركـة المـشتريات بـشكل           : تحليل المبيعات والمشتريات حسب الفئة    _ ١٣

ويفيد في الحصول على مقارنة سريعة بين مبيعات ومشتريات وربحية فئات           .  الرئيسية ملخص حسب فئة األصناف   

  .األصناف الرئيسية

  

تدقيق تلقائي عند االستعالم عن المستحقات على حركـات القـبض أو الـدفع أو               : غير المسدد تلقائي ل  تدقيق   -١٤

ويفيد في تدقيق ومتابعة    . بائن أو للموردين  التسويات غير المسددة على الفواتير عند طلب كشف المستحقات على الز          

حركة المقبوضات مقدما والمدفوعات مقدما التي لم تسدد على المستحقات في حال استخدام أسلوب ترصيد التـسديد                 

  .اليدوي أو حسب األسبقية الزمنية

  

 عمل اإلنتاج، وكـشوف   طباعة تقارير خاصة بنماذج التكاليف المعيارية، وأوراق: طباعة التكاليف المعيارية  – ١٥

تكاليف التصنيع الفعلي، وانحرافات الفعلي عن المعياري، لتستخدم كأوراق عمل أو أرشيف أو لمناقشة النتائج فـي                 

 .اإلدارة

  

  . سم في نقطة البيع٧طباعة إيصاالت صغيرة بعرض  : فواتير صغيرة-١٦

  

  . فيه بيانات عديدةختياري اكشف حساب زبون عرضيإمكانية طباعة  : كشف حساب زبون عرضي– ١٧

  

إمكانية استدعاء مستندات الحركة اليومية من كشوف الحسابات للتعديل         :  تعديل المستندات من كشف الحساب     – ١٨

  . إذا كان للمستخدم صالحية التعديل في المستندات المطلوبةفيها

  

 للمواد  ى حدود وكميات إعادة الطلب    تجهيز مستند طلب شراء آليا للموردين بناء عل        إمكانية   : طلب شراء آلي   – ١٩

  .التي تطلب من مورد محدد

  

  .في أداء المهام اليوميةوارتياح  من المزايا المتنوعة التي تضيف سرعة وسهولة وموثوقية العديدمع 

  


