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  :أوال تعريف البيانات االساسية الالزمة للتشغيل 

 
 : نفتح شاشة تسجيل الحسابات – من قائمة البيانات االساسية –إدخال بيانات الحسابات 

ـا هــو    ـاب أخــر مــثال حســاب مصــروفات الشــحن     / المــورد / العميــل ( الحســاب هـن ـاء / او اى حـس و هــى  ) الــخ  ... الكهرـب
ذلك        . الزمة ألنها سوف يتم التعامل عليها   ا و ـك الء للتـسجيل عليـه ماء للعـم ود أـس ن وـج عند تسجيل فواتير المبيعات البد ـم

تريات ال بــد مــن وجــود أســماء المــوردين    فالبــد مــن وجــود أســماء  ) صــرف / توريــد ( و أيضــا فــى حركــة الخزينــة  . المـش
 .وريد منها أو الصرف اليها للحسابات التى يتم الت

 
 

 :فمثال : مع مراعاة التكويد المنتظم لهذه الحسابات و ذلك 
 1999 الى 1000من العمالء

 2999 الى 2000من الموردين
 3999 الى 3000من الحسابات االخرى
 .....ريقة التسجيل داخل الشاشة فهى كالتالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىأما فيما يخص ط
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ى زرار       ة نضـغط عـل تح الشاـش د ـف ائى للحسـاب            ) إضـافة ( بـع م تلـق ى رـق اب و يعـط ود الحـس ل ـك ى حـق ر اـل ال المؤـش تم انتـق فـي

  ذلك ينتقل المؤشر الى حقل أسم الحساب بعد  .  ENTERالبرنامج يختاره فإما نتركه كما هو أو نغيره نحن و نضغط  
م الحســاب     ة أـس د كتاـب ه      ENTERو بـع ل التـالى و كتابـت ل لحقــل   و هكــذا .  لألنتقـال الــى الحـق ى أن نـص اـل

رد       ن خــالل الـج ه ـم ول الحســاب      . الرصـيد االفتتـاحى و يــتم كتابـت ات ـح ل لكتابــة اى مالحـظ د حـق ـال  . و يوجــد بـع د إكـم و بـع
 ...  و بذلك يظهر معنا الحساب فى القائمة الموجودة يسار الشاشة   F6   أو ) حفظ ( نضغط على زرار . البيانات 

  .ألدخال بيانات حساب جديد فى قاعدة البيانات:  )F1 (زرار إضافة
ده يـجب ضـغط            :  )F2 (زرار تعديل ات و بـع دة البياـن ى قاـع      يستخدم ألجراء تعديل فى بيانات حساب موجود أصـال ـف

 . و ذلك لحفظ البيان الذى تم تعديله )حفظ(
 .للبحث عن بيان حساب معين من خالل الكود تظهر لنا شاشة يطلب كود الحساب المراد :  )F3 (زرار بحث
 .و ذلك لحذف حساب معين من قاعدة البيانات :  )F4(زرار حذف 
 .و يستخدم للخروج من شاشة الحسابات :  )F5(زرار خروج 
 .لحفظ البيانات المدخلة الجديدة أو بعد التعديل لحفظ البيانات بعد التعديل :  )F6 (زرار حفظ 
 .لتنظيف الحقول فقط . لمسح البيانات المدخلة خطأ :  )F7(زرار تراجع 

 ...يستخدم للبحث عن حساب من خالل كتابة االسم لهذا الحساب :  )F8(زرار بحث باألسم 
ة أى        (( ى بيانات عند تسجيل أ: ملحوظة هامة جدا   ن كتاـب ارغ ممـك ه ـف ه ال نترـك جيله فـي اح لتـس الحقل الذى ال يوجد بيان مـت

 ,,,........المهم عدم تركه فارغ )) و هكذا(=) أو ) 0(أو ) (شئ فيه مثال 
 

 ...وم بالتكويد كيفما تشاء  مطلق الحرية أن تقلكالطريقة التالية شرح و لكن :         طريقة التكويد 
 

 1999 الى 1000من :  العمالء  
 

 A  1001العميل     
 B  1002العميل    

 H  1003العميل
  Z  1004العميل
 K  1005العميل

     و هكـــــــــــــــــــــــذا O  1006العميل     
 

 2009 الى 2000من : الموردين
 

 KK   2001المورد     
 GG  2002المورد     

 RR  2003المورد
 BB   2004المورد
 AS   2005المورد

     و هكـــــــــــــــــــــــذاSS   2006المورد    
 

 3999 الى 3000من :  الحسابات االخرى
 

 3001 مصروف االجور و المرتبات    
 3002  مصروف الكهرباء     
 3003  مصروف شحن البضاعة    
 2004  مصروف التليفون    
 و هكـــــــــــــــــــــــذا 2005  مصروفات نثرية    

 
 :مالحظات  هامة جدا 
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 ......الخ) صرف نقدية / توريد نقدية / مشتريات / مبيعات (  أى حساب تم عمل و تسجيل  عمليات عليــــه مثل  1

 .فال يجب أبدا عمل تعديل على كود أو أسم هذا الحساب 
 –فــواتير بيــع  ( ســجيل عمليــات عليــه إال بعــد حــذف العمليــات الخاصــة بــه أوال و هــى        ال يجــب حــذف أى حســاب تــم ت  2

 )  صرف نقدية – توريد نقدية  –فواتير شراء 
 . يجب أوال عمل كروكى خارجى لشكل التكويد قبل البدء به فى البرنامج حتى تكون البيانات منظمة 3
 ...الخ على لوحة المفاتيح بدال من الماوس ..................., F1,F2,F3,F4,F5,F6 يفضل أستخدام االزرار 4

 ...  للسهولة و السرعة  ENTERبزرار   االنتقال من حقل الى الحقل التالى له 
 ...  للسهولة و السرعة  SHIFT+TABاالنتقال من حقل الى السابق له باستخدام 

 
ة تـسجيل االصـناف          ى شاـش ة و ـه ة التالـي ى الشاـش ل االن اـل ابات ـمن حيــث       ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ننتـق ة الحـس ة لشاـش ى مماثـل و ـه

 ,,,,,,طريقة التعامل مع البيانات 
ـا      : شاشــة تســجيل االصــناف   ـات االصــناف و أيضــا قبــل البــدء فــى التســجيل يجــب أن يكــون معـن و هــى التــى نــدخل فيهــا بياـن

 ة من كل صنف و أيضا سعر البيعجرد باالصناف و االرصدة الفعلية مع بيان تكلفة الوحد: اوال :  االتى 
 .....كروكى يوضح شكل التكويد المراد عمله : ثانيا  

 
 .....أما فيما يخص طريقة التسجيل داخل الشاشة فهى كالتالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

د فــتح الشاشــة نضـغط علــى زرار     ل كــود الصــنف   ) إضــافة( بـع تم انتقــال المؤشــر الــى حـق ـائى للصــنف   فـي ى رقــم تلـق   و يعـط
 بعد ذلك ينتقل المؤشر الى حقل التصنيف  .  ENTERالبرنامج يختاره فإما نتركه كما هو أو نغيره نحن و نضغط  
ـاره أذا كــان موجــود مــن قبــل      لألنتقــال الــى الحقــل التــالى و هــو أســم     ENTER نضــغط  و بعــد كتابــة التصــنيف أو أختـي

ب   ( الى أن نصل لحقل ) الخ باكو / علبة / كيلو / عدد ( و هكذا  حقل الوحدة . الصنف    د الطـل و  ) ـح و ـه
تم         . الكمية الواجب أن تكون موجودة من الصنف دائما      ل  الرصـيد االفتتـاحى و ـي م حـق ع ـث عر البـي ل ـس ثم حقل التكلفة ثم حـق

رد       ن ـخالل الـج ه ـم ات    . كتابـت د إكـمال البياـن ى زرار   . و بـع ظ ( نـضغط عـل ا الصـنف        F6   أو  ) حـف ر معـن ذلك يظـه   و ـب
 ...فى القائمة الموجودة يسار الشاشة 
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 .ألدخال بيانات صنف  جديد فى قاعدة البيانات :  )F1(زرار إضافة 
ده يـجب ضـغط              :  )F2(زرار تعديل  دة البيانـات و بـع ى قاـع يستخدم ألجراء تعديل فى بيانات صنف  موجود أصال ـف

 .البيان الذى تم تعديله و ذلك لحفظ ) حفظ(
 .للبحث عن بيان صنف  معين من خالل الكود تظهر لنا شاشة يطلب كود الصنف المراد :  )F3(زرار بحث 
 .و ذلك لحذف صنف  معين من قاعدة البيانات :  )F4(زرار حذف 
 .و يستخدم للخروج من شاشة االصناف :  )F5(زرار خروج 
 .لمدخلة الجديدة أو بعد التعديل لحفظ البيانات بعد التعديل لحفظ البيانات ا:  )F6(زرار حفظ  
 .لتنظيف الحقول فقط . لمسح البيانات المدخلة خطأ :  )F7(زرار تراجع 

 ... االسم لهذا الصنف  أى جزء من يستخدم للبحث عن صنف من خالل كتابة:  )F8(زرار بحث باألسم 
ة أى        ال(( عند تسجيل أى بيانات : ملحوظة هامة جدا   ن كتاـب ارغ ممـك ه ـف ه ال نترـك جيله فـي اح لتـس حقل الذى ال يوجد بيان مـت

 ,,,........المهم عدم تركه فارغ )) و هكذا(=) أو ) 0(أو ) (شئ فيه مثال 
 

 :مالحظات 
 .صنف الحالى بالضغط عليها تظهر شاشة تقرير حركة ال/ عالمة استفهام / بجوار حقل كود الصنف 

 .غير موجودة لظهور رقم التكلفة /  عالمة صح موجودة ألخفاء التكلفة  / √مربع به عالمة  / بجوار حقل التكلفة 
 . يفتح كارتة حركة هذا الصنف  ENTERبالضغط على اى صنف فيها بـــ/ القائمة الموجودة يسار الشاشة 

 :مالحظات  هامة جدا 
 ......الخ) مشتريات  / مبيعات (  عمليات عليــــه مثل   أى صنف  تم عمل و تسجيل 1

 .فال يجب أبدا عمل تعديل على كود أو أسم هذا الصنف 
 –فــواتير بيــع  (  ال يجــب حــذف أى صــنف تــم تســجيل عمليــات عليــه إال بعــد حــذف العمليــات الخاصــة بــه أوال و هــى          2

 ) فواتير شراء
 

 :طريقة التكويد وكتابة أسم الصنف هامة 
 أسم الصنف التصنيف لكودا

 قلم بريما ازرق أقالم 1001
 قلم بريما احمر اقالم 1002
 قلم بريما اسود اقالم 1003
 قلم بريما اخضر اقالم 1004

 جومة روترنج جومة 1101
 جومة ستدلر جومة 1102
 جومة فابر كاسل جومة 1103
 جومة سولو جومة 1104

  ورقة40مسطر  كراس و كشكول 1201
  ورقة40مربعات  كراس و كشكول 1202
  ورقة40انجليزى  كراس و كشكول 1203
  ورقة40كاره  كراس و كشكول 1204

 
ة أى        (( عند تسجيل أى بيانات : ملحوظة هامة جدا   ن كتاـب ارغ ممـك ه ـف ه ال نترـك جيله فـي اح لتـس الحقل الذى ال يوجد بيان مـت

 ,,,........المهم عدم تركه فارغ )) و هكذا(=) أو ) 0(أو ) (شئ فيه مثال 
 ممكن التحرك فيها بواسطة االسهم على لوحة المفاتيح و بالحروف فمثال عند ضغط زرار : القائمة التى بيسار الشاشة 

 ,,,و هكذا ) ........ ب ( فأنه ينتقل الى اول صنف يبدأ بحرف ال ) ب ( 
 .... فى القائمة مرتبة ترتيب ابجدى االصناف تظهر: ملحوظة 

 ...  على لوحة المفاتيح  HOMEإذا كان المؤشر موجود فى أى حقل و تريد االنتقال الى القائمة بواسطة زرار 
 .....بذلك نكون انهينا شاشات البيانات االساسية و هى من المراحل الهامة جدا لتشغيل البرنامج و هى نقطة البدء 

 ... شاشات للتعامل مع البضاعة 6ى قائمة حركة البضاعة و التى تحتوى على عدد و ننتقل االن ال
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 يوجد ثالث شاشات لتسجيل البضاعة الواردة و ايضا ثالث شاشات للبضاعة الصادرة

 شاشات البضاعة الصادرة شاشات البضاعة الواردة
Ғ Ǜ    ǚ     өǐ    ғ Ǜ   Қ     ǚ Ғ  Ǜ CTRL+F4        ǚ     өǐ    ғ Ǜ       ǚ Ғ  Ǜ CTRL+F7 

 ғ Ǜ       ǚ ғ Ǜ  Ұҗ     Ғ  Ǜ CTRL+F5  ғ Ǜ   Қ     ǚ ғ ǚә  ә     Ғ  Ǜ CTRL+F8 
    һǚә Ғ  Ǜ    Ғ Ǜ  ǔ   өǔ Ғ  Ǜ CTRL+F6     һǚә Ғ  Ǜ             өǔ Ғ  Ǜ CTRL+F9 

 
 .شاشة واحدة من كل جهة ونظرا للتشابه الكبير فى التسجيل فى هذه الشاشات بل التطابق فسيتم شرح 

 سيتم شرح شاشة المشترياتشاشات البضاعة الواردة
 ,,,...............سيتم شرح شاشة المبيعات شاشات البضاعة الصادرة

 

  شاشة المبيعات  : أوال
======== 

اتورة  ) زرار إضافة  (  F12بعد الدخول الى الشاشة و ضغط  د ضـغط    يظهر لنا رقم ـف د و بـع تم االنتقـال    ENTERجدـي ـي
تم ضـغط        لالى حقـ  وم فـي راد تـاريخ الـي و الـم راد           ENTER التـاريخ ـل و كـان التـاريخ الـم ا و ـل وم تلقـائى أـم اريخ الـي ر ـت  فيظـه

ا التـاريخ                  ة نختـار منـه تح نتيـج اريخ فتـف ل الـت اور لحـق هم المـج ى الـس دوى او الضـغط عـل سابق أو تاريخ الحق أما يتم كتابته ـي
م  . وب المطلـ  ى حقــل    ENTERـث ذهاب اـل ل   (  لـل ود العمـي ان معــروف    ) ـك و ـك ود يــتم     / نكتبــه ـل ة الـك ة عــدم معرـف ـفى حاـل

ل    ENTERالضغط عـلى   ذهاب لحـق ل   (  لـل م العمـي تعمال زرار  ) أـس اتيح لـعرض       ) ↓(و اـس ة المـف ى لوـح هم النـازل عـل الـس
وب           ى البرنـامج و أختيـار المطـل جلة ـف ابات المـس ل الحـس ماء ـك ة بأـس ه و    قائـم الوقوف علـي ـار  .  ENTERمنهـا ـب د أختـي و عـن

 ... للذهاب الى الشبكة  ENTERأسم العميل يظهر لنا تلقائى كود العميل و رصيده الحالى ثم الضغط على 
ين        ة اليـم ع ـمن جـه ر  ((( عند االنتقال الى الشبكة فيكون لون أول مرـب اه        ))) أحـم ر معـن ون االحـم ود الـل دم وـج ة ـع ى حاـل ـف

ى اسـفل          أننا لسنا موجو   ى او اـل ى اعـل رار اـل ه بواسـطة الـج ذهب الـي ع    . دين فى أول مربع فى الشـبكة فـن د الوصـول للمرـب بـع
 .االول فى الشبكة فى أقصى اليمين 

 المخزن االجمالى الكمية السعر اسم الصنف الرصيد الصنف
ــة   ـــتم كتاـب ي
ـــود  ــ ــ ــــ ــــ ــ ـك
ـــنف  ــ الصــــ
ــذا   ــ ــــى ـه ـف

 الحقل

ــر   ــ ــــ ــ ــ يظـه
ـــيد  ــــ ــ رصـــ
ـــنف  ــ الصــــ
ــــالى   ــــ ــ الحـ

 تلقائى

 يظهر 
ود الصـنف     أسم الصنف  ة ـك  تلقائى بمجـرد كتاـب

 فى أول عمود 

 سعر    يظهر
ائى    ع تلـق البـي
ـــو   ـه ــا  طالـم
موجــود فــى 
ــات   ــــ ــ ــــ ــ بيان

 الصنف 

تم االنتقــال   ـي
ـــذه   ــ ـه ــى  ــ اـل
ــــة و   ــ ــ الخاـن

 الكتابة

ــائى   يظهـــر تلـق
ة   بمجــرد كتابـــ
 الكمية المباعة

يظهــر رقــم   
 تلقائى اال   1

ـــاه  اذا غيرنــ
ـــدوى فــــى   ـي
ــدد   ـــة تـع حال

 المخازن
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  ← ↑ → ↓م لوحة المفاتيح هك داخل الشبكة بواسطة أسيتم التحر : ملحوظة
ع               1 ة بـي ى حاـل بكة ـف ل الـش ة داـخ ين االصـناف المباـع طر االول     3ال يجب ترك ـسطر ـفارغ ـب دأ بالـس ثال نـب  أصـناف ـم

 فــارغ بــين  ســطرو ال  يجــب وجــود  .  صــفوف فقــط  3بكة أول الشــأى نســتهلك مــن ســطور  . ثــم الثــانى ثــم الثالــث   
ظ بيانــات أول ســطر ثــم الــذى يليــه و هكــذا حتــى        وـسطرين فــى الشــبكة    ذلــك ألن البرنــامج عنــد الحفــظ يقــوم بحـف

ففــى حــالى وجــود ســطر فــارغ بــين   //// يصــل الــى اول ســطر فــارغ فــيعلم بــذلك أن االصــناف المباعــة قــد أنتهــت     
ده     ارغ تـج طر ـف را    صنفين فأن عملية الحفظ تقف عند أول ـس ذلك أن االصـناف الـم جليها   و تفـترض ـب اتورة  د تـس بالـف

ل و          ى العمـي ل قيمتهـا عـل قد أنتهت و هذا الخطأ ينتج عنه مشكلة كبيرة حيث أن هذه الفاتورة سوف يتم تحميل كاـم
لكــن بالنســـبة لألصـــناف ســوف يـــتم تســـجيل االصـــناف حتــى الســـطر الفـــارغ الــذى تكلمنـــا عنـــه أى أن االصـــناف        

ت        ـالى ال ـي جليها و بالـت تم تـس ن ـي ـارغ ـل د الـسطر الـف ة بـع ـا     المكتوـب يض كمياتـه ى رصــيدها بـالمخزن و تخـف ـأثير عـل م الت
د التـسجيل           ........ بالكميات المذكورة فى الفاتورة      دقيق عـن ذا الخـطأ و الـت ى ـه وع ـف دم الوـق ام بـع فلذلك يـجب االهتـم

 ,,,.................لشبكة اداخل 
 ,,, ...اعطاء رسالة تأكيد   فيقوم البرنامج بحفظ الفاتورة و  F6)) حفظ (( بعد ذلك يتم الضغط على زرار  2
ا     3 ديل بيانـات فيـه ى        . فى حالة فاتورة مراد تـع تم الضـغط عـل وب ـي ديل المطـل راء التـع د إـج ديل   (( بـع م  ))  F11تـع ـث

  ))  . F6حفظ (( الضغط على زرار 
 . من لوحة المفاتيح  PAGE UPللذهاب الى فاتورة سابقة زرار  4
 . من لوحة المفاتيح  PAGE DOWN للذهاب الى فاتورة تالية زرار   5
 .  و لكن يجب حفظ الفاتورة قبل طباعتها  F7لطباعة فاتورة زرار  6
  . F3لعرض قائمة بالفواتير المسجلة  7
  F4ألغالق قائمة الفواتير  8
ة    9 ه        F1لفتح قائمة االصناف اثناء التسجيل فى شبكة االـصناف المباـع وف علـي تم الوـق ه ـي راد ادراـج   و الصـنف الـم

ـاء مــن   ENTER ألختيــار صــنف أخــر ايضــا يــتم الوقــوف عليــه و ضــغط      و ENTERو ضــغط   حتــى االنتـه
  .F2ادراج االصناف المراد تسجليها ثم بعد ذلك نغلق قائمة االصناف هذه بزرار 

ذا     المبيعاتفى شاشة  : ملحوظة هامة    اه ان ـه ك معـن  عمود كود الصنف فى حالة كتابة كود و لم يظهر اسم الصـنف ذـل
 ,,,.................................د بقاعدة البيانات او الكود مكتوب خطأ الصنف غير موجو
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 شاشة المشتريات:  ثانيا 
د ضـغط     ) زرار إضافة  (  F12بعد الدخول الى الشاشة و ضغط  د و بـع اتورة جدـي تم االنتقـال    ENTERيظهر لنا رقم ـف ـي

تم ضـغط          وم فـي راد تـاريخ الـي و الـم ل التـاريخ ـل راد           في ENTERالى حـق و كـان التـاريخ الـم ا و ـل وم تلقـائى أـم اريخ الـي ر ـت ظـه
ا التـاريخ                  ة نختـار منـه تح نتيـج اريخ فتـف ل الـت اور لحـق هم المـج ى الـس دوى او الضـغط عـل سابق أو تاريخ الحق أما يتم كتابته ـي

وب   م  . المطـل ى حقــل    ENTERـث ذهاب اـل ورد   (  لـل ود الـم ان معــروف     ) ـك و ـك ه ـل ود     / نكتـب ة الـك دم معرـف ة ـع  يــتم ـفى حاـل
ل    ENTERالضغط على  ذهاب لحـق ورد   (  لـل م الـم تعمال زرار  ) أـس اتيح لـعرض       ) ↓(و اـس ة المـف ى لوـح هم النـازل عـل الـس

ه و              الوقوف علـي وب منهـا ـب ى البرنـامج و أختيـار المطـل جلة ـف ابات المـس ل الحـس ماء ـك ة بأـس ـار  .  ENTERقائـم د أختـي و عـن
 ... للذهاب الى الشبكة  ENTERالى ثم الضغط على أسم المورد يظهر لنا تلقائى كود المورد و رصيده الح

ين        ة اليـم ع ـمن جـه ر  ((( عند االنتقال الى الشبكة فيكون لون أول مرـب اه        ))) أحـم ر معـن ون االحـم ود الـل دم وـج ة ـع ى حاـل ـف
ى اسـفل          أننا لسنا موجودين فى أول مربع ف   ى او اـل ى اعـل رار اـل ه بواسـطة الـج ذهب الـي ع    . ى الشـبكة فـن د الوصـول للمرـب بـع
 .االول فى الشبكة فى أقصى اليمين 

 المخزن االجمالى الكمية السعر اسم الصنف الرصيد الصنف
ــة   ـــتم كتاـب ي
ـــود  ــ ــ ــــ ــــ ــ ـك
ـــنف  ــ الصــــ
ــذا   ــ ــــى ـه ـف

 الحقل

ــر   ــ ــــ ــ ــ يظـه
ـــيد  ــــ ــ رصـــ
ـــنف  ــ الصــــ
ــــالى   ــــ ــ الحـ

 تلقائى

 يظهر 
ـــرد كتا   ــائى بمجـ ـــنف تلـق ـــود  أســـم الصـ ــة ـك ـب

 الصنف فى أول عمود 

ر ســــعر   ـــ يظـه
راء  ائى  الـش  تلـق

ـــو  ــ ـــا هــ ــ طالمــ
ـــى   ـــود فــ موجــ
ـــات  ــــ ــ ــــ ــ ــــ بيانــ

 الصنف 

تم االنتقــال   ـي
ـــذه   ــ ـه ــى  ــ اـل
ــــة و   ــ ــ الخاـن

 الكتابة

ــائى   يظهـــر تلـق
ة   بمجــرد كتابـــ
ــــة   ــــ ــ ــــ ــ ــــ الكمـي

 المشتراه

يظهــر رقــم   
 تلقائى اال   1

ـــاه  اذا غيرنــ
ـــدوى فــــى   ـي
ــدد   ـــة تـع حال

 المخازن
 

 

 
 

  ← ↑ → ↓م لوحة المفاتيح هبواسطة أسيتم التحرك داخل الشبكة  : ملحوظة
ع        1 ة بـي ى حاـل بكة ـف طر االول     3ال يجب ترك سطر فارغ بين االصناف المشتراه  داخل الـش دأ بالـس ثال نـب  أصـناف ـم

و ال  يجــب وجــود صــف فــارغ بــين   .  صــفوف فقــط  3أى نســتهلك مــن ســطور الســبكة أول   . ثــم الثــانى ثــم الثالــث   
د ال      ى اول             صنفين  و ذلك ألن البرنامج عـن ذا حـتى يصـل اـل ه و هـك ذى يلـي م اـل طر ـث ات أول ـس ظ بياـن وم بحـف ظ يـق حـف

ة       //// سطر فارغ فيعلم بذلك أن االصناف المشتراه  قد أنتهت   أن عملـي ين ـصنفين ـف ارغ ـب طر ـف ففى حالى وجود ـس
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د أنتـهت و هـ                جليها بالفـاتورة ـق راد تـس ذلك أن االصـناف الـم ده و تفـترض ـب ذا الحفظ تقف عند أول سطر فـارغ تـج

بة                    ورد و لـكن بالنـس ى الـم ل قيمتهـا عـل ل كاـم تم تحمـي وف ـي اتورة ـس ذه الـف ث أن ـه كلة كبـيرة حـي الخطأ ينتج عنه مـش
لألصــناف ســوف يــتم تســجيل االصــناف حتــى الســطر الفــارغ الــذى تكلمنــا عنــه أى أن االصــناف المكتوبــة بعــد              

المخزن و زيـــادة  كمياتهـــا بالكميـــات  الســـطر الفـــارغ لـــن يـــتم تســـجليها و بالتـــالى ال يـــتم التـــأثير علـــى رصـــيدها بـــ   
ـاتورة   فلــذلك يجــب االهتمــام بعــدم الوقــوع فــى هــذا الخطــأ و التــدقيق عنــد التســجيل داخــل      ........ المــذكورة فــى الـف

 ,,,.................لشبكة ا
 ,,, ...  فيقوم البرنامج بحفظ الفاتورة و اعطاء رسالة تأكيد  F6)) حفظ (( بعد ذلك يتم الضغط على زرار  2
ا     3 ديل بيانـات فيـه ى        . فى حالة فاتورة مراد تـع تم الضـغط عـل وب ـي ديل المطـل راء التـع د إـج ديل   (( بـع م  ))  F11تـع ـث

  ))  . F6حفظ (( الضغط على زرار 
 . من لوحة المفاتيح  PAGE UPللذهاب الى فاتورة سابقة زرار  4
 . من لوحة المفاتيح  PAGE DOWN للذهاب الى فاتورة تالية زرار   5
 .  و لكن يجب حفظ الفاتورة قبل طباعتها  F7طباعة فاتورة زرار ل 6
  . F3لعرض قائمة بالفواتير المسجلة  7
  F4ألغالق قائمة الفواتير  8
ة    9 ه        F1لفتح قائمة االصناف اثناء التسجيل فى شبكة االـصناف المباـع وف علـي تم الوـق ه ـي راد ادراـج   و الصـنف الـم

ـاء مــن   ENTER يــتم الوقــوف عليــه و ضــغط    و ألختيــار صــنف أخــر ايضــا   ENTERو ضــغط   حتــى االنتـه
  .F2ادراج االصناف المراد تسجليها ثم بعد ذلك نغلق قائمة االصناف هذه بزرار 

اه ان            : ملحوظة هامة   م الصـنف ذـلك معـن ر اـس م يظـه ود و ـل ة ـك ة كتاـب ى حاـل فى شاشة المشتريات عمود كود الصـنف ـف
 ,,,................................. الكود مكتوب خطأ هذا الصنف غير موجود بقاعدة البيانات او

 
 

*************************** 
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 الحركة المالـــــــــــــــــــية 

 
 االنتقال الى قائمة حركة الخزينة 

 

 
 

 
 : أوال شاشة توريد النقدية 

 
 

 ة المحصلة نتيجة هذه المبيعات فنفتح شاشة توريد الخزينة بعد االنتهاء من تسجيل فواتير المبيعات يجب تسجيل النقدي
اه نضــغط زرار إضـافة      لوب الــذى اتبعـن نفس االـس وف نقــوم بتـسجيله ثــم        F1و ـب إلذن الــذى ـس ـائى ـل م تلـق ى رـق  فنحصــل عـل

ENTER         وم نـضغط و تـاريخ الـي ل التـاريخ ـل ذهاب لحـق وم أمـا           ENTER لـل ف ـعن الـي و تـاريخ مختـل ائى أمـا ـل  فيـسجل تلـق
تم اختيـار التـاريخ منهـا        نس ة ـي ر نتيـج اريخ فتظـه م  . جله يدوى أو نضغط على السهم المجاور لحقل الـت ذهاب   ENTERـث  لـل
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ة              ))  رقم  جهة التوريد (( الى حقل   دم معرـف ى حـال ـع د تلقـائى أو ـف ة التورـي م جـه ر أـس ه فيظـه ه فنكتـب ا نعرـف ة أنـن فى حاـل

ى ـستظهر        الى حقل أسم ج ENTERالكود فيتم االنتقال بــــ  دلة الـت ة المنـس ار ـمن القائـم هة التوريد و بواسطة االسهم نخـت
ه          ENTER يتم االختيار و بــ  ENTERلنا أسم الجهة المطلوبة و  بـــ  تم كتابـت وارد و ـي غ اـل ل المبـل ال اـلى حـق  يتم االنتـق

ـــ  )) شيكات / نقدى ((  يتم االنتقال الى حقل نوع التوريد  ENTERو بــ  ان و نكـتب      نـ  ENTERو ب ل البـي ى حـق ذهب اـل
 ....... حرف 255البيان الخاص بالمبلغ الذى تم توريده  فى حدود 

ى زرار         اهزون للضـغط عـل ن االن ـج ل السـابق نـح د عـم ظ  (( بـع اب       F6أو )) حـف ى الحـس أثير عـل ظ االذن و الـت ام بحـف   للقـي
 ,,,بالمبلغ الوارد 
 .انات ألدخال إذن جديد فى قاعدة البي:  )F1(زرار إضافة 
ده يـجب ضــغط                 :  )F2(زرار تعديل  ات و بـع ود أـصال ـفى قاعــدة البياـن ى بيانــات إذن  موـج ديل ـف تخدم ألـجراء تـع يـس

 .و ذلك لحفظ البيان الذى تم تعديله ) حفظ(
 .للبحث عن بيان اذن  معين من خالل رقم االذن  تظهر لنا شاشة يطلب رقم االذن  المراد :  )F3(زرار بحث 
 .و ذلك لحذف اذن  معين من قاعدة البيانات :  )F4 (زرار حذف

 .و يستخدم للخروج من شاشة التوريد :  )F5(زرار خروج 
 .لحفظ البيانات المدخلة الجديدة أو بعد التعديل لحفظ البيانات بعد التعديل :  )F6(زرار حفظ  
 .لتنظيف الحقول فقط . لمسح البيانات المدخلة خطأ :  )F7(زرار تراجع 

  :النقدية صرف شاشة ثانيا

 
  يكون هناك مصاريف و تسديدات للموردين و يجب تسجليها لذلك نفتح شاشة صرف الخزينة إنلدوران العمل يجب 

ـاه  الذي السابق األسلوبو بنفس  ي  اتبعن د  نضـغط زرار إضـافة     ـف ة التورـي م     F1 شاـش ى رـق إلذن  تلقـائي  فنحصـل عـل ذي  ـل  اـل
وم نضـغط          ENTERسوف نقوم بتسجيله ثم  و تـاريخ الـي اريخ ـل ل الـت ذهاب لحـق ائي  فيـسجل   ENTERلـل و تـاريخ    تلـق ا ـل  أـم

ا                اريخ منـه ار الـت تم اختـي ة ـي ر نتيـج اريخ فتظـه ل الـت اور لحـق هم المـج ى الـس دوى أو نضـغط عـل . مختلف عن اليوم أما نسجله ـي
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ة الصـرف   ((  حقل إلى للذهاب  ENTERثم  ي ))  رقم  جـه ه فيظ    ـف ه فنكتـب ـا نعرـف ة أنن د      حاـل ة التورـي م جـه ر أـس  تلقـائي ـه
ي أو  ـــ        ـف ال بــ تم االنتـق ود فـي ة الـك دم معرـف ى   ENTER ـحال ـع طة      إـل ة الصـرف  و بواـس م جـه ل أـس هم  حـق ن   األـس  نختـار ـم

ـــ      التيالقائمة المنسدلة  ة و  بـ ة المطلوـب م الجـه ـا أـس ـــ     ENTER ستظهر لن ار و ب تم االختـي ال     ENTER ـي تم االنتـق ى  ـي  إـل
و بــــ )) شــيكات / نقــدى ((  حقــل نــوع الصــرف    إلــى يــتم االنتقــال   ENTERو يــتم كتابتــه و بــــ   حقــل المبلــغ الصــادر   

ENTER  حرف 255 حدود في تم صرفه  الذي حقل البيان و نكتب البيان الخاص بالمبلغ إلى نذهب ....... 
ن      ل السـابق نـح د عـم ى زرار    أالنبـع اهزون للضـغط عـل ظ  ((  ـج ظ    F6أو )) حـف ام بحـف اب    ناإلذ  للقـي ى الحـس أثير عـل  و الـت

 ,,,بالمبلغ الصادر 
 . قاعدة البيانات في إذن جديد إلدخال:  )F1(زرار إضافة 
ديل    :  )F2(زرار تعديل  راء تـع ي يـستخدم ألـج ود أـصال   ـف ده يـجب ضــغط         ـفي  بيانــات إذن  موـج ات و بـع  قاعــدة البياـن

 . تم تعديله الذيو ذلك لحفظ البيان ) حفظ(
 .  المراد اإلذن  تظهر لنا شاشة يطلب رقم اإلذن  معين من خالل رقم إذنلبحث عن بيان ل:  )F3(زرار بحث 
 .  معين من قاعدة البيانات إذنو ذلك لحذف :  )F4(زرار حذف 
 .و يستخدم للخروج من شاشة التوريد :  )F5(زرار خروج 
 .البيانات بعد التعديل لحفظ البيانات المدخلة الجديدة أو بعد التعديل لحفظ :  )F6(زرار حفظ  
 .لتنظيف الحقول فقط . لمسح البيانات المدخلة خطأ :  )F7(زرار تراجع 
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 شاشة تسجيل الخصم المكتسب

 
هذه الشاشة يتم فيها تسجيل الخصومات المكتسبة من الجهات الخارجية و هذه الخصومات ممكـن               

  :المثالى سبيل  عديدة منها علأشكال فيأن تكون 
 الخ..........فوائد مدينة / خصم في شكل بضاعة / شيكات واردة بفروق حساب / خصم نقدي 

 
 جنيـه و    1000 جنيه و معها فاتورة بقيمة       1000قام مورد معين بأرسال بضاعة بقيمة       : مثال

يـه فيـتم     جن 25لكن عند السداد قام المورد بعمل خصم على الفاتورة نظرا للسداد النقدي مـثال               
  . جنيه 25الدخول على شاشة الخصم المكتسب و إضافة إذن جديد بمبلغ الــ 

 هذه العملية
  جم1000تم تسجيل فاتورة مشتريات بالبضاعة و تم تعلية حساب المورد بمبلغ  -1
  المسدد فعال للمورد 975 صرف نقدية بمبلغ إذنتم عمل  -2
  جم 25بهذا يكون حساب المورد دائن بمبلغ  -3
 ... جم ألقفال حساب هذا المورد 25ل إذن خصم مكتسب بمبلغ الــ يتم عم -4
 

 . قاعدة البيانات في خصم  جديد إذن إلدخال:  )F1(زرار إضافة  
ديل    :  )F2(زرار تعديل  راء تـع ي يـستخدم ألـج ود أـصال   إذن بيانــات ـف ده يـجب ضــغط         ـفي   موـج ات و بـع  قاعــدة البياـن

 . تم تعديله يالذ اإلذنو ذلك لحفظ بيانات ) حفظ(
 . المراد اإلذن خصم معين من خالل الكود تظهر لنا شاشة يطلب رقم إذنللبحث عن بيان :  )F3(زرار بحث 
 . معين من قاعدة البيانات  مع العلم بتأثير الحذف على الحساب إذنو ذلك لحذف :  )F4(زرار حذف 
 .و يستخدم للخروج من الشاشة :  )F5(زرار خروج 
 .لحفظ البيانات المدخلة الجديدة أو بعد التعديل لحفظ البيانات بعد التعديل :  )F6(زرار حفظ  
 .لتنظيف الحقول فقط . لمسح البيانات المدخلة خطأ :  )F7(زرار تراجع 
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 شاشة تسجيل الخصم المكتسب

 
 الجهات الخارجية و هـذه الخصـومات        إلىهذه الشاشة يتم فيها تسجيل الخصومات المسموح بها         

  :المثال عديدة منها على سبيل أشكال فيممكن أن تكون 
 الخ..........فوائد دائنة / خصم في شكل بضاعة / شيكات صادرة بفروق حساب / خصم نقدي 

 
 جنيه و تم ارسالها له و معها الفاتورة الصادرة من           5000قام عميل بشراء بضاعة بقيمة      : مثال

ـال  4975 جنيه و قلم العميل بسداد مبلغ   5000عندنا و الفاتورة بقيمة البضاعة بمبلغ         جم و ق
 . جم مقابل الدفع النقدي 25لنا انه قام بعمل خصم لنفسه مبلغ 

 هذه العملية
  جم5000 بمبلغ ة مبيعات بالبضاعة و تم تعلية حساب العميلتم تسجيل فاتور -5
  المبلغ الوارد فعال من العميل4975 نقدية بمبلغ توريد إذنتم عمل  -6
  جم 25 مدين بمبلغيكون حساب العميل بهذا  -7
 .... جم ألقفال حساب هذا العميل 25يتم عمل إذن خصم مسموح به بمبلغ الــ  -8
 

 . قاعدة البيانات في خصم  جديد إذن إلدخال:  )F1(زرار إضافة  
ديل    :  )F2(زرار تعديل  راء تـع ي يـستخدم ألـج ود أـصال   إذن بيانــات ـف ده ي  ـفي   موـج ات و بـع ـجب ضــغط        قاعــدة البياـن

 . تم تعديله الذي اإلذنو ذلك لحفظ بيانات ) حفظ(
 .للبحث عن بيان إذن خصم معين من خالل الكود تظهر لنا شاشة يطلب رقم اإلذن المراد): F3(زرار بحث 

 . معين من قاعدة البيانات  مع العلم بتأثير الحذف على الحساب إذنو ذلك لحذف :  )F4( حذف زرار
 .و يستخدم للخروج من الشاشة :  )F5(زرار خروج 
 .لحفظ البيانات المدخلة الجديدة أو بعد التعديل لحفظ البيانات بعد التعديل :  )F6(زرار حفظ  
 .لتنظيف الحقول فقط . لمسح البيانات المدخلة خطأ :  )F7(زرار تراجع 
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  :مثال لطريقة إستخراج تقرير معين 
===================== 

 

 
 

 
 
 
 تقارير و إستعالمات ن قائمة م*

  تحتوى على العديد من التقارير تظهر منها قائمة جديدة/ حركة البضاعة /يتم فتح  
 ))السابقة (( نفتح منها شاشة تقرير حركة البضاعة خالل فترة       

 
 يتم تحديد تاريخ بادية الفترة المطلوب التقرير عنها : أوال 
 ة الفترة المطلوب التقرير عنها يتم تحديد تاريخ نهاي: ثانيا 
 دة اختيار نوع التقرير المطلوب من خالل مجموعة االزرار الموجو: ثالثا 

  اضافة داخلى – صرف داخلى – مشتريات –مبيعات    
 ,,,و هكذا ..................... مردودات مشتريات –مرتجعات مبيعات    

 
 .....التقرير كالتالى و عند الضغط على الزرار المطلوب فورا يظهر 

 :و ليكن مثال 
  التقرير المطلوب هو حركة المبيعات خالل يوم واحد فقط مثال 

  فيظهر التقرير على النحو التالى ويراعـى فـى الصـورة     2008-3-1 الى   2008-3-1من  
و لكـن  . التالية و نظرا لمقاس صفحة الكتابة فإن التقرير يظهر ناقص من الجانب االيمـن جـزء          
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خل البرنامج تتمكن من عرض التقرير فى ثالث مقاسات مختلفة و يمكنك من تصفح صـفحات      بدا
 ...التقرير واحدة تلو االخرى و أيضا الطباعة 

 
 التعامل مع التقارير
التعامل مع التقارير هو التعامل مع شـريط أدوات التقريـر و   التقارير هو كيفية ما يجب شرحه في   

 .....أي تقرير ينتج عن البرنامج هو الشريط الذي يظهر أسفل 

 
7  6 5  4 3  2 1 

 للذهاب إلى أول صفحة في التقرير) 1(زرار رقم 
 للذهاب للصفحة التالية)2(زرار  رقم 
 للذهاب للصفحة السابقة)3(زرار  رقم 
 للذهاب إلى أخر صفحة في التقرير)4(زرار  رقم 
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 تكبير و تصغير الصفحة)5(زرار  رقم 
 إعطاء أمر الطباعة)6(زرار  رقم 
 إغالق التقرير)7(زرار  رقم 

  يقوم البرنامج بإنتاجهاالتىالتقارير 
======== 

 .برصيد أو بدون رصيد / تقارير أرصدة األصناف عموما 
  شاشةاستعالم + األصنافتقرير أرصدة  -1
 بيانيرسم + بالكود  / األصنافتقرير أرصدة مجموعة من  -2
 برصيد أو بدون / المخزنند  وفقا للباألصنافتقرير أرصدة  -3
 برصيد أو بدون رصيد/  للصنف األول لألصم وفقا األصنافتقرير أرصدة  -4

 .فقط لها رصيد فعلى التي األصنافتقارير أرصدة 
 المخزنى وفقا للبند – لها رصيد التي األصنافتقرير أرصدة  -1
  للصنفاألول ألسم وفقا – لها رصيد التي األصنافتقرير أرصدة  -2
  الطلب لألصناف وفقا للبند المخزنىتقرير حد -3

 .تقارير أرصدة الحسابات 
 رسم بيانى/ تقرير أرصدة مجموعة من الحسابات بالكود  -1
 استعالم شاشة+ تقرير أرصدة الحسابات  -2

 .التقييم و األسعارتقارير 
 تقرير طباعة قائمة أسعار -1
 تقرير تقييم االرصدة المخزنية -2
 ة تقرير صافى نتيجة االعمال خالل فتر -3
 أستعالم شاشة+ كارتة حركة صنف معين  -4

 .تقارير كشوف الحساب 
 كشف حساب جهة معينة خالل فترة مجمع -1
 كشف حساب جهة معينة خالل فترة تحليلى -2

 .تقارير حركة الخزينة 
 مجمع/ حركة الخزينة خالل فترة  -1
 تحليلى/ حركة الخزينة خالل فترة  -2
 حركة الخزينة خالل فترة على مستوى الحسابات -3
 ركة الخزينة خالل فترة لحساب معينح -4

 .تقارير حركة البضاعة 
 صادر خالل فترة/وارد -1
 جهة معينة/ صادر خالل فترة /وارد -2
 صنف معين/ صادر خالل فترة /وارد -3
 مجمع لألصناف/ صادر خالل فترة /وارد -4
 )البند المخزنى ( وفقا للتصنيف / صادر خالل فترة /وارد -5
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 الول للصنفباألسم ا/ صادر خالل فترة /وارد -6
 رسم بيانى ) + من كود الى كود ( تقرير حركة مجمع  -7

 
 فترة/ تقرير حركة اليومية العامة عن يوم 

 رسم بيانى/ تقرير المبيعات الشهرية مجاميع 
 مجمع/ تقرير متابعة مخزن معين خالل فترة 
 تحليلى/ تقرير متابعة مخزن معين خالل فترة 

 تقرير أرصدة االصناف فى مخزن معين
 تقرير أرصدة صنف معين فى كل المخازن

 تصنيف معين فى المخازن) مجموعة معينة ( تقرير أرصدة 
 .مجموعة تقارير االوراق المالية 

 تقرير االوراق المالية الواردة خالل فترة -1
 تقرير االوراق المالية التى تستحق حتى تاريخ معين -2
 تقرير االوراق المالية الواجبة خالل فترة معينة -3
 وراق المالية الخاصة بجهة معينة و المستحقة خالل فترةاال -4
 مجمع/ حصر االوراق المالية الخاصة بجهة معينة  -5
  المرتد من البنك عد تحصيل –تقرير بأسماء البروتستو  -6

 
ذلك باالضافة لعدة أدوات أخـرى بالبرنـامج يـتم شـرحها عملـى مثـل قائمـة             

 ....بات و أخرى و عمل نسخة احتياطية و اقفال الحسا/ مساعدة 
 

 ,,,,بالتوفيق 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1

