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 نظام إدارة المشاغل

 اعداد / مؤسسة راية األمان لتقنية المعلومات 

   Support@safeerp.comللدعم الفني الرجاء ارسال ايميل الي : 

 8102-01اصدار :/ 

 مقدمة 
، يحتوي علي قاعدة معلومات Cloud Applicationهو نظام علي بيئة االنترنت السحابية  المشاغلنظام إدارة 

عضاء المشتركين في البرامج و متابعة دخل و متابعة االاالعضاء المشتركين في البرامج و االخصائيات متكاملة ببيانات 

، كما يحتوي علي تصنيف و تسجيل و مراقبة تحصيل إرادات االقسام ومراقبة المحزون واصدار تقارير لكل قسم و المشغل 

 . ومراقبة المخزون المشغل ويحتوي ايضا على متابعة التي يتم صرفها في  المصاريف

 

 المحتويات 

 ارشادات عامة واعدادات 1
 شريط ادوات الشاشات  

 شريط ادوات التقارير 

  مخطط نظام إدارة المشاغل 2

  داتقسم االعدامخطط  

 مخطط تسجيل االعضاء واصدار فاتورة  

 مخطط قسم الخزون  

  االعداداتقسم  3
 شاشة االخصائيات  

 شاشة االقسام  

 شاشة قائمة االسعار  

 شاشة البرامج  

 ت التصريفشاشة بضاعة تح  

  الصندوق قسم 4
  االعضاءشاشة  

 برامج االعضاء شاشة  

 اصدار فاتورة شاشة  

 ارجاع فاتورة شاشة  

 سند قبض شاشة  

 تقارير الصندوق 4.1
o  ملخصوجرد الصندق  

o جرد الصندوق التفصيلي  

o قائمة الفواتير  

o  سندات القبضقائمة  

o قائمة االعضاء  

  تقارير المركزقسم  5
 إرادات االقسام  

mailto:Support@safeerp.com


 دليل مستخدم 

 المشاغلنظام 

 
 مؤسسة راية األمان لتقنية المعلومات

support@safeerp.com 
  

 
 

 إرادات االخصائيات  

 إرادات الخدمات  

 إرادات بضاعة تحت التصريف  

 سجل نقاط التميز  

 

 

 قسم المخزون 6

  البيانات االساسية 6.6

 الصنافا  

 الفئات  

 الموصفات  

 الوحدات 

 الموردين 

 نالمخز  

  الحركات 6.2

 تحويل اصناف  

 استالم مشتريات  

 ارجاع اصناف مشتراة 

 اصدار من مركز التكلفة  

 لتكلفةارجاع من مصدر ا  

 تسوية جرد 

 المخفية لحركة ا 6.6

  التقارير 6.6

 كشف حركة صنف  

 القيمة الحالية للمخزون  

 المنصرف لمركز التكلفة  

 حالة المخزون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ارشادات عامة واالعدادات .1

 
  شريط أدوات الشاشات
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  الرئيسية
 

 الرجوع لصفحة الرئيسية 

 اضافه 
 

 ات في اشاشهنبيا اضافه

 تعديل
 

 في الحقول ةلتعديل البينات المدخل

 حفظ
 

 لحفظ البيانات المدخلة

 تراجع 

 
 التراجع عن البيانات المدخلة

 تنشيط
 

 ةتنشيط الشاش

 مسح 

 
 في الحقول  ةمسح البيانات المدخل

 طباعه 
 

 طباعة التقرير 

 البحث
 

 سام والخدمات ....واالعضاء واالق األخصائيينللبحث عن 

 التنفيذ

 
يجب ان يكون  –تنفيذ واعتماد البيانات الموجودة بالشاشة 

 يانات.المستخدم له صالحيه العتماد الب

 التنشيط

 
 

لى شاشة اصدار لظهورها عوالمنتج  والبرنامجتفعيل الخدمة 

ظهور الخدمة او البرنامج  ال يمكنتفعيلها  الفاتورة وعند عدم

 الفاتورة.في 

 الفاتورة المفتوحة
 

 للعمالء.تظهر الفواتير المفتوحة 

 

 العودة للقائمة

  شريط أدوات التقارير

 

  الرئيسية
 

 الرجوع لصفحة الرئيسية 

 مسح 

 
 في الحقول  المدخلةمسح البيانات 

 طباعه 
 

 طباعة التقرير 

 العودة للقائمة
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 مخطط نظام إدارة المشاغل : .2
 : مخطط قسم االعدادات 

 

 العودة للقائمة
 : مخطط تسجيل االعضاء واصدار فاتورة 

 

 
 العودة للقائمة

 

  مخطط قسم الخزون: 
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 العودة للقائمة

 

  :االعداداتقسم  .3
 

 ادخال بيانات نوع الشاشة  االخصائيات اسم الشاشة 

 الوظيفة
الخاصة  او فني والعموالت كإداريةفي شاشة االخصائيات يتم اضافة اخصائية مع اعطاء صالحيتها 

 والستطالع.االخصائيات وايضاَ قائمة البحث عن  باألخصائية ,

 طريقة العمل 

  اخصائية.عند اضافة 

o  اضغط على زر االضافة اعلى الشاشة 

o  ادخل بينات االخصائية  

o  بالعربي ادخل االسم 

o  باإلنجليزيادخل االسم  

o  وجدت.ان  المالحظاتادخل 

o  فني االخصائي اداري اواختيار نوع 

o ثم اضغط على عالمة حفظ اعلى الشاشة 

o  من حفظ بيانات االخصائية يمكن إضافة العموالت عند البحث على االخصائية بعد التأكد

 ومن ثم الضغط على تعديل ليتم إضافة العموالت 

o ادخل القسم 

o ) ادخل التارقت لدخل االخصائية )الهدف 

o  المطلوب.ادخل النسبة قبل الهدف 

o  المطلوب.ادخل النسبة بعد الهدف 

o  الشاشة.ثم اضغط حفظ في اعلى 

o  

 عديل بينات االخصائي عند ت 

o  اضغط على زر البحث 

o  اختيار االخصائي المطلوب 

o  اضغط على زر التعديل في اعلى الشاشة 

o  تعديلها.يتم تعديل البيانات المراد 

o الشاشة.حفظ في اعلى  اضغط 
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  اخصائي.عند حذف 

o  اضغط على زر البحث 

o  اختيار االخصائي المطلوب 

o ذف اضغط على زر الح 

o يتم قبول الحذف فقط اذا كانت  للتراجع.ق ليتم الحذف او الغاء ثم اضغط على مواف

 االخصائية جديدة ولم يتم تسجيل فواتير لها

 العودة للقائمة

 بيانات  ادخال نوع الشاشة   االقسام اسم الشاشة 

 واالستطالع.شة االقسام يتم اضافة وتعديل االقسام وايضاً قائمة البحث عن االقسام في شا الوظيفة

 طريقة العمل 

 

 عند اضافة قسم 

o زر االضافة اعلى الشاشة اضغط 

o  ادخل بيانات المطلوبة 

o  القسم معلومات على يسار الشاشة 

o  القسممعلومات ادخل 

o   تاحة نقاط التميز يمكن ادخال عند ا القسم,د تميز ريكن ت إذا نقاط التميزاختيار

 القسم.معدل النقاط المسموحة لهذا 

o  اختيار بوتيك إذا كان القسم يحتوي على بوتيك 

o كانت توجد عروض اجعل الخيار متاح لقبول القسم العرض  إذا العرض لاختيار يقب

 لم تجعل الخيار متاح  وإذاومن ثم يتم ادخال نسبة الخصم 

o  اضغط حفظ في اعلى الشاشة 

  تسلسلي للقسم.الحفظ يتم توليد رقم  على وبناء حفظها,من البيانات يتم  التأكدبعد 

  عند تعديل قسم 

o  اضغط على زر البحث 

o  اختيار القسم المطلوب 

o  اضغط زر التعديل اعلى الشاشة 

o  الالزمة.ثم قم بتعديالت 

o حفظ في اعلى الشاشة  اضغط 

  عند حذف قسم 

o على زر البحث اضغط 

o  المطلوب اختيار القسم 

o اضغط زر الحذف اعلى الشاشة 

o  اضغط موافق ليتم الحذف او الغاء للتراجع عن الحذف 

 

 العودة للقائمة

 

 ادخال بينات  نوع الشاشة   قائمة االسعار اسم الشاشة 
 .وايضاً قائمة البحث عن االسعار واالستطالعقائمة اسعار الخدمات للقسم وتنشيطها ة اضافيتم  الوظيفة

 طريقة العمل 

 

 خدمة  لإلضافة 

o  علية.اختر القسم المراد اضافة الخدمات 

o زر االضافة في اعلى الشاشة  اضغط 

o  لم يتم إذا جواتظهر في شاشة اصدار الفاتورة لكانت الخدمة فعالة  إذاتفعيل اختيار 

 الفاتورة.ظهور الخدمة في شاشة اصدار  نال يمكاختيارها 

o  ادخل كود للخدمة 

o  الخدمة بالعربي واالنجليزي ادخل اسم 

o  وعند)او قابل للخصم  ادخل السعر, عند ادخال السعر يمكنك التحكم ما ان السعر ثابت 

 (.عدم اختيار السعر ثابت يمكن التحكم للسعر من الفاتورة 

o  البيانات.( للحفظ √عالمة ) اضغطثم 

 للتعديل 

o  خدماته.اختر القسم المراد التعديل على 
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o  اضغط زر التعديل اعلى الشاشة 

o  الالزمة.ثم قم بتعديالت 

o  البيانات.( للحفظ √عالمة ) اضغطثم 

  للحذف 

o  خداماته.اختر القسم المراد حذف 

o  اختيار الخدمة 

o اضغط زر الحذف 

o الحذف.ع عن اضغط موافق ليتم الحذف او الغاء للتراج 

 العودة للقائمة

 العودة للقائمة

 

 ادخال بيانات  نوع الشاشة   البرامج اسم الشاشة 

 الوظيفة
ت اشاشة البرامج هي لي اضافة برامج او بكجات خاصة بالمركز وتنشيطها يدوي او توماتيك  وتوزيع االيراد

 , وايضاً يمكن بحث واالستطالع على البرامج.

 طريقة العمل 

  لإلضافة 

o  ادخل على شاشة البرامج 

o  اضغط زر االضافة اعلى الشاشة 

o ادخل الكود البكج 

o ناختيار نشط لتفعيلها لكي تظهر في شاشة اصدار الفاتورة وعند عدم تفعيلها ال يمك 

 للبرنامج الظهور في شاشة اصدار الفاتورة.

o وصف بالعربي )اسم البرنامج او البكج (ال 

o  الوصف باإلنجليزي 

o  اختيار القسم 

o  ادخال السعر 

o ادخل الفترة الزمنية باألسابيع لمدة البكج 

o  ادخل عدد الزيارات 

o  ادخال مالحظات ان وجدت 

o  في يسار الشاشة التنشيط االتوماتيك حيث يمكن من تفعيل البرنامج لمدة معينة وتنشيطها

 .اوتوماتيك 

  اختيار تفعيل التنشيط اوتوماتك 

 ادخال تاريخ تفعيل التنشيط 

 ادخال تاريخ انهاء تفعيل التنشيط 

  اختيار الزيارات للتنشيط ايضا اوتوماتيك 

o  في يسار الشاشة توزيع االيرادات للقسم كل خدمة في البرنامج يتم توزيعها على االقسام

 .100ن وال تزيد ع لوحساب النسبة من الدخل بشرط ال تق

  اضغط على زر )+( لي اضافة 

  ادخل القسم 

  ادخل النسبة من الدخل 

 ( للحفظ البيانات.√ثم اضغط عالمة ) 

o .اضغط على زر الحفظ اعلى الشاشة للحفظ 

  للتعديل 

o  اضغط على زر البحث 

o  اختيار البرنامج المراد تعديله 

o  اضغط على زر التعديل اعلى الشاشة 

o الالزمة  تثم قم بالتعديال 

o .ثم اضغط حفظ اعلى الشاشة ليتم حفظ التعديالت 

  للحذف 

o  اضغط على زر البحث 

o  اختيار البرنامج المراد حذفة 

o  اضغط على زر الحذف اعلى الشاشة 

o  اضغط موافق ليتم الحذف او الغاء للتراجع عن الحذف 
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 العودة للقائمة

 الصندوق:قسم  .4
 

 بيانات  ادخال نوع الشاشة  العضاءا م الشاشة اس

 الوظيفة

يمكن االستطالع على العميل من ونقاط التميز  ختياريمكن من خاللها اضافة االعضاء وا شاشة االعضاء

حث عن االعضاء يمكن الب , وايضاً حساب االجمالي الزيارات وعدد الخدمات وتاريخ بداية التعامل خالل 

 واالستطالع.

 ادخال بيانات  نوع الشاشة   بضاعة تحت التصريف اسم الشاشة 

 الوظيفة
يمكن اضافة تصريفات وتحدديها في أي قسم ونسبة الشركة من الدخل واضافة ايضاً المنتجات ويمكن ايضاً 

 بحث واستطالع على البضائع.

 طريقة العمل 

 

  لإلضافة 

o  الشاشة.اضغط على زر االضافة اعلى 

o ادخل كود 

o ناختيار نشط لتفعيلها لكي تظهر في شاشة اصدار الفاتورة وعند عدم تفعيلها ال يمك 

 للبرنامج الظهور في شاشة اصدار الفاتورة.

o  ادخل اسم البضاعة بالعربي 

o ادخل اسم البضاعة باإلنجليزي 

o لادخل اسم الشخص المسؤو  

o لادخال بينات الشخص المسؤو  

o فية ان وجدت ادخال معلومات اضا 

o  اختيار القسم 

o  اختيار رقم الحساب 

o من الدخل البضاعة تحت التصريف. زادخال نسبة المرك 

o لإلضافة في قائمة المنتجات, حيث يمكنك حساب سعر البضاعة وتنشيطها ز 

  اضغط على عالمة )+( لإلضافة 

  ادخل رقم الخدمة 

  ادخل الوصف بالعربي 

  ادخل الوصف باإلنجليزي 

 ر ادخل السع 

  اختيار الوحدة 

  اختيار نشط لتفعيل المنتج 

  ادخال مالحظات ان وجدت 

o .اضغط على حفظ اعلى الشاشة لحفظ البيانات 

  للتعديل 

o  اضغط على زر البحث 

o  اختيار المنتج المراد التعديل عليها 

o  اضغط زر التعديل اعلى الشاشة 

o  ثم قم بالتعديالت الالزمة 

o حفظ التعديالت اضغط على رز الحفظ اعلى الشاة ل 

  للحذف 

o اضغط على زر البحث 

o  اختيار المنتج المراد حذفة 

o  اضغط عالمة الحذف اعلى الشاشة 

o  اضغط موافق ليتم الحذف او الغاء للتراجع عن الحذف 

 



 دليل مستخدم 

 المشاغلنظام 

 
 مؤسسة راية األمان لتقنية المعلومات

support@safeerp.com 
  

 
 

 طريقة العمل 

 

 عضو  لإلضافة 

o شاشة ألعضاء اضغط على  

o  اضغط على زر االضافة اعلى الشاشة 

o  ادخال االسم العربي 

o  باإلنجليزيادخال االسم  

o  ادخال العمر 

o  ادخال بيانات االتصال 

o  كان مسجل بالنادي. إذااختيار عضو النادي 

o  يريد االنضمام اليه. كان التميز إذااختيار برنامج 

o  مسبقاُ.كان للعميل مبلغ مدفوع  إذاخانة المدفوع مقدما يظهر النظام تلقائياً ما 

o  للعميل.خانة نقاط التميز يحسب النظام تلقائياً عدد نقاط التميز 

o رقم الحساب اختيار 

o  العميل  الجنسيةادخال 

o  البيانات.حفظ  الشاشة ليتماضغط حفظ اعلى 

  للعضو.بيانات يتم حفظها , و بناء علي الحفظ يتم توليد رقم تسلسلي  من ال التأكدبعد 

  ث من حيمن خالل االحصائيات او معرفة معدل نقاط التميز الشاشة يمكن مراقبة العضو  اسفلفي

اجمالي عدد الزيارات وتاريخ بداية التعامل ومراقبة سجل نقاط التميز  ويمكنك ايضا اضافة 

 مالحظات على العضو .

 تعديل لل 

o  اضغط على زر البحث 

o . اختيار العضو المراد التعديل علية 

o اضغط زر التعديل اعلى الشاشة 

o  ثم قم بالتعديالت الالزمة 

o . اضغط حفظ اعلى الشاشة ليتم حفظ التعديالت 

 ذفللح 

o  اضغط على زر البحث 

o اختيار العضو المراد حذفة 

o  اضغط على عالمة حذف اعلى الشاشة 

o اء للتراجع عن الحذف .اضغط موافق او الغ 

 

 العودة للقائمة

 

  استطالعبحث  نوع الشاشة   برامج االعضاء اسم الشاشة 

 الوظيفة
 ضو ويكن الع زياراتعدد ال يحسب النظام تلقائيا يمكنك بحث و استطالع على العضو والبرامج المشترك فيها

 كما يمكن ايضاً التعديل فقط في هذه الشاشة .تمديد البرامج 

 طريقة العمل 

 

  اختيار العضو 

 اختيار البرامج 

 ئيات االحصال من خال مراقبة عدد الزيارات واستعراض المتبقي من الزيارات  

  للتعديل 

o . اضغط على عالمة التعديل اعلى الشاشة 

o  يمكن اضافة مالحظات 

o . يمكنك التعديل في الزيارات مراقبة عدد الزيارات 

o . يمكنك التعديل في المقاسات وتغير المقاسات 

o  ايضا. تجميدهيمكنك تمديد تاريخ االشتراك او 

 العودة للقائمة
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 نات اادخال بي ة نوع الشاش اصدار فاتورة اسم الشاشة 

 الوظيفة
 عملللبرامج ووفاتورة  القسم,شاشة اصدار الفاتورة يمكن من خاللها اصدار فاتورة للخدمات من خالل اختيار 

 للفاتورة.تنفيذ 

 طريقة العمل 

 

 فاتورة  لإلضافة 

o  اضغط على زر االضافة اعلى الشاشة 

o  اختيار العميل 

o  ظهر ت اختيار برنامجمات الموجودة على القسم وعند وبالتالي يتم اظهار الخداختيار القسم

 المدونة.تلقائيا البرامج 

o  البرامج . نوعاو  الخدمةادخال نوع 

o  ادخال اسم الموظف. 

o ادخال السعر. 

o ادخال الكيمة. 

o . ادخل الخصم 

o  ان وجدت للعميل ادخال خصم التميز. 

o  ادخال الضريبة. 

o ئيا الصافي يحسب النظام تلقا 

o الشاشة  اضغط حفظ اعلى 

   للفاتورةبعد التاكد من البيانات يتم حفظها , و بناء علي الحفظ يتم توليد رقم تسلسلي. 

  عند الضغط علىopen invoices  تظهر الفواتير الغير منفذة  وعند اختيارها تفتح لك الفاتورة

 ويمكن التعديل عليها واختيار تنفيذ لغلق الفاتورة .

 , اليمكن تعديله لضمان الرقابة ةالمنفذتورة الفامع العلم ان ا للتعديل. 

o  اختيار العضو 

o  اضغط على زر التعديل اعلى الشاشة 

o   ثم قم بالتعديالت االالزمة 

o اختيار تنفيذ 

o اضغط حفظ اعلى الشاشة 

 

 العودة للقائمة

 

 ادخال بيانات  نوع الشاشة   فاتورة ارجاع اسم الشاشة 

 الوظيفة
شاشة ارجاع يمكن الغاء الخدمة او البرنامج واستبدالها بخدمة اخرى او يتم وضع المبلغ في خانة المدفوع 

 .او ارجاع للملغ للعميل  مقدما

 طريقة العمل 

  اختيار رقم الفاتورة 

  تظهر بيانات العميل والخدمات 

  اختيار الخدمة المراد ارجاعها واليمكن ارجاع سعر الخدمة , ويبقى سعر الخدمة في خانة المدفوع

 مقدما ويمكن استخدامة في أي وقت او استبداله في خدمة اخرى .

 . فاتورة االرجاع المنفذة اليمكن التعديل عليها لضمان الرقابة 

  على الفواتير المفتوحة للتعديل 

o لى الشاشة .اضغط زر التعديل اع 

o  ثم قم بالتعديالت الالزمة 

o اختيار تنفيذ 

o اضغط على حفظ ليتم حفظ البيانات 

 الرقابة. الفاتورة المرجعة المنفذة اليمكن التعديل عليها لضمان 

 

 

 

 العودة للقائمة
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 تقرير  الشاشة نوع   سند قبض اسم الشاشة 

 ايصال الستالم مبلغ من العميل  الوظيفة

 طريقة العمل 

  اختيار رقم العضوية 

  ادخال التاريخ 

  اختيار تنفيذ 

  ادخال نوع الدفع 

o ادخال المبلغ النقدي 

o  ادخال مسدد بالبطاقة 

o  ادخال اسم البنك 

o  ادخال قيمة الشيك 

o  ادخال رقم الشيك 

 . ادخال مالحظات ان وجدت 

  حفظ اعلى الشاشة ليتم الحفظ.اضغط 

  لطباعة السند , اضغط زر الطباعة اعلى الشاشة 

 

 

 العودة للقائمة

 

                                                                          :تقارير الصندوق .4.1
 

 تقرير  نوع الشاشة  جرد ملخص الصندوق اسم الشاشة 

 تقرير لمعرفة جرد ملخص للصندوق  الوظيفة

 طريقة العمل 

 . ادخل على شاشة جرد الملخص للصندوق 

  الي تاريخ  تاريخ المن ادخال 

 اختيار القسم 

  اختيار الكاشير 

  في الحال البحث عن الجميع تترك الخانات فارغة 

 في اعلى الشاشة لطباعة التقرير  اضغط طباعة 

 العودة للقائمة

 

 العودة للقائمة

 

 

 

 تقارير  نوع الشاشة  _عودةتفصيلي اسم الشاشة 

 لمعرفة قائمة تفصيلية بجرد الصندوق  الوظيفة

 طريقة العمل 

 . ادخل على شاشة جرد التفصيلي  للصندوق 

  ادخال من التاريخ  الي تاريخ 

 اختيار القسم 

  اختيار الكاشير 

  في الحالة البحث عن الجميع تترك الخانات فارغة 

 . اضغط طباعة في اعلى الشاشة لطباعة التقرير 
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 تقارير  نوع الشاشة   فواتيرقائمة ال اسم الشاشة 

 لمعرفة قائمة الفواتير لكل قسم وحساب دخل القسم واسم المحاسبة  الوظيفة

 طريقة العمل 

  ادخال من التاريخ  الي تاريخ 

 اختيار القسم 

  اختيار الكاشير 

  .اختيار نوع الدفع او عدم اظهار نوع الدفع او جميعهم 

 ر فواتير البرامج او جميعهم. اختيار فواتير البرامج اوعدم  اظها 

 او عدم اظهار  فواتير التميز او جميعهم . التميز واتيراختيار ف 

  في الحالة البحث عن الجميع تترك الخانات فارغة 

 . اضغط طباعة في اعلى الشاشة لطباعة التقرير 

 

 العودة للقائمة

 تقارير  نوع الشاشة   سندات القبض اسم الشاشة 

 قائمة لسندات القبض واسم المحاسبة  الوظيفة

 طريقة العمل 

  ادخال من التاريخ  الي تاريخ 

  اختيار الكاشير 

 . اضغط طباعة في اعلى الشاشة لطباعة التقرير 

 العودة للقائمة

 تقارير  نوع الشاشة  قائمة االعضاء اسم الشاشة 

 باالعضاء لمعرفة اعضاء التميز ومعلومات االعضاء  تقرير خاص الوظيفة

 طريقة العمل 

  ادخل رقم العضو من الي 

  اختيار عضو تميز او ال او جميعهم 

  اختيار االعضاء االئتمان او ال او جميعهم 

  اضغط طباعة في اعلى الشاشة لطباعة التقرير 

 العودة للقائمة

  :رير المركزقسم تقا .5
 

 تقارير  نوع الشاشة   ايرادات القسم اسم الشاشة 
 قائمة لمعرفة المدخالت في القسم . الوظيفة

 طريقة العمل 

  ادخل التاريخ من والي التاريخ 

 . اضغط طباعة في اعلى الشاشة لطباعة التقرير 

  العودة للقائمة

 تقرير نوع الشاشة   ايرادات االخصائيات اسم الشاشة 

 قائمة لمعرفة دخل كل اخصائية  الوظيفة

 طريقة العمل 

  ادخال من التاريخ  الي تاريخ 

 اختيار القسم 

 . اضغط طباعة في اعلى الشاشة لطباعة التقرير 

  العودة للقائمة
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 تقرير  نوع الشاشة   ايرادات الخدمات اسم الشاشة 

 قائمة لمعرفة دخل كل خدمة . الوظيفة

 طريقة العمل 

  ادخال من التاريخ  الي تاريخ 

 اختيار القسم 

  اختيار االخصائية 

  اختيار نوع الخدمة  اوجميعهم 

 . اضغط طباعة في اعلى الشاشة لطباعة التقرير 

  العودة للقائمة

 تقرير  نوع الشاشة   ايرادات تحت التصريف اسم الشاشة 

 وكمية المباعة .ودخل الشركة قائمة لمعرفة نسبة المركز من البضاعة تحت التصريف  الوظيفة

 طريقة العمل 
  ادخل التاريخ من والي التاريخ 

 . اضغط طباعة في اعلى الشاشة لطباعة التقرير 

  العودة للقائمة

 تقرير  نوع الشاشة   سجل نقاط التميز اسم الشاشة 
 لمعرفة النقاط المستخدمة والمنتهية والمكتسبة والمتبقية لكل عميل . الوظيفة

 طريقة العمل 

  ادخل التاريخ من والي التاريخ 

 . اضغط طباعة في اعلى الشاشة لطباعة التقرير 

 

 

 العودة للقائمة

 :قسم المخزون  .6

 البيانات االساسية: 6.6
 

 لقائمةالعودة ل

 ادخال بيانات  نوع الشاشة   االصناف اسم الشاشة 

 الوظيفة
شاشة األصناف يمكن من خاللها إضافة صنف وتحديد أتاحته للشراء او للبيع  واالستطالع على موصفات 

 الصنف وتفاصيل الكمية والكميه بالمستودع وحساب متوسط التكلفة واختيار وحدات الصنف .

 طريقة العمل 

  على عالمة حفظ اعلى الشاشة لالضافة اضغط 

  صنف يتم ادخال الفئة المدخلة سابقاً وإدخال كود الصنف يدوياً عند إضافة 

o ادخال االسم بالعربي 

o  ادخل االسم باالنجليزي 

o  اختيار وحدة المخزون المعرفة مسبقاً من شاشة الوحدات 

o  ادخال سعر الوحدة  

o ن حسابة على مستوى الفرع او الفروع يحسب النظام تلقائيا متوسط التكلفة للمخزون ويمك 

o  ادخال رقم الصنف لدى المورد 

o  ادخال تاريخ االدخال 

o  اختيار متاح للشراء للصنف او لديه مخزون او للبيع او لالستخدام الداخلي , ويمكن اختيار

ثالث اختيارات على حسب نوع الصنف المستخدم حيث ان يمكن للصنف يكون لدية مخزون 

 المركز و لديه مخزون .ومستعمل داخل 

  ما يدخل أوالً يخرج أوالً هذه الطريقة تعتمد على  طريقة ادخال الصنف للمخزون اما بطريقة

البضاعة الواردة التي تدخل إلى المستودع أوالً تخرج أوالً، وبهذا تكون البضاعة الموجودة في آخر 
في هذه الطريقة يخرج اوالً ، او طريقة ما يدخل اخيراً المدة هي من آخر بضاعة تم شراؤها

البضاعة الواردة أخيرا تباع وتخرج أوالً من المستودع )عكس الطريقة السابقة( وهذا يعني أّنه يتم 
 تكليف بضاعة آخر المدة حسب أسعار الشراء األولى

 . يمكن االطالع على موصفات الصنف 

 . يمكن االطالع على الكمية بالمستودعات 

 ل الكمية .يمكن االطالع على تفاصي 
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 لقائمةالعودة ل

 ادخال بيانات  نوع الشاشة  الفئات اسم الشاشة 

 الوظيفة
لفئة وتفصيلها لعدة فئات ويتم تصنيف الفئات الى عدة أصناف شاشة الفئات هي شاشة يمكن من خاللها إضافة ا

 على هيئة شجرة. 

 طريقة العمل 

 

 عند إضافة فئة اضغط على زر Show Root أسفل  لي اظهار جميع الفئات وبالتالي يمكن اإلضافة

 الفئات ويمكنك ايضاً الضغط على عالمة الرفع لتصنيف الفئة بشكل فرعي ويظهر النظام تلقائيا

 مستوى الفرعي للفئة.

  يمكنك توليد الكود شخصيا او يمكن للنظام توليد األكواد الياً عند اختيارها, ويتم ادخال رقم البند في

 الخانة األولى رقم البند ثابت وهو اسم الفئة او رقم الفئة اما الخانة الثانية فهو رقم متغير.

  لإلضافة 

o  اضغط على اإلضافة اعلى الشاشة 

o ليد األكواد الياً كما ذكرنا سابقاً اختيار تو 

o  ( لإلضافة الفئات )اضغط على زر+ 

o  ادخل كود المجموعة 

o  ادخل الوصف بالعربي 

o  ادخل الوصف باإلنجليزي 

o  اختيار توليد كود اليا 

o ( للحفظ√اضغط على عالمة) 

 فئة للإلضافة على الفئة اختيار )رفع( للصنف المراد تصنيفه ومن ثم إضافة فئة أخرى فرعية ل

 األساسية.

o  ( لإلضافة فئة فرعية.)اضغط على زر+ 

o  ادخل كود المجموعة 

o  ادخل الوصف بالعربي 

o  ادخل الوصف باإلنجليزي 

o  اختيار توليد كود اليا 

o ( للحفظ√اضغط على عالمة) 

  للتعديل 

o  اضغط على زرShow Root  

o  اختيار الفئة المراد التعديل عليها 

o فئةاضغط عالمة التعديل على يسار ال 

o .اضغط عالمة الحفظ على يسار الفئة 

 للحذف 

o  اختيار الفئة المراد حذفها 

o اضغط على زر الحذف يسار الفئة 

o  اضغط موافق لحذف الفئة او الغاء لتراجع عن الحذف 

 

 ادخال بيانات  نوع الشاشة  الموصفات اسم الشاشة 

 وصفات للصنف كما يمكن  إظهار حالة الصنف .هي شاشة ادراج م الوظيفة

 طريقة العمل 

 

  لالضافة 

o  اضغط على زر)+( لالضافة 

o  ادخال الوصف بالعربي 

o  ادخال الوصف بالنجليزي 

o ( ليتم حفظ البيانات √اضغط على عالمة ) 

  التعديل 

o اضغط على عالمة التعديل اعلى الشاشة 

o  ثم قم بالتعديالت الالزمة 

o لشاشة اضغط خفظ اعلى ا 

   الحذف 

o  اختيار الوصف المراد حذفة 

o  اضغط عالمة الحذف لحذف الصنف 

o  اضغط على عالمة حفظ اعلى الشاشة ليتم حفظ البيانات 
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 لقائمةالعودة ل

 لقائمةالعودة ل

 لقائمةالعودة ل

 

 

 

 

 ادخال بيانات  نوع الشاشة   الوحدات اسم الشاشة 
 ن لالصناف مثال )كيلو , حبة , درزن ....(شاشة الوحدات هي لإلضافة و تحديد وحدة التخزي الوظيفة

 طريقة العمل 

 لإلضافة 

o  ( لإلضافة )اضغط على زر+ 

o ادخال الكود 

o  ادخل الوصف بالعربي 

o يادخال الوصف باإلنجليز  

o ( ليتم حفظ البيانات √اضغط على عالمة ) 

  للتعديل 

o اضغط على عالمة التعديل اعلى الشاشة 

o  ثم قم بالتعديالت الالزمة 

o  حفظ اعلى الشاشة اضغط 

  للحذف 

o  اختيار الوحدة المراد حذفة 

o  اضغط عالمة الحذف لحذف الصنف 

o  اضغط على عالمة حفظ اعلى الشاشة ليتم حفظ البيانات 

 ادخال بيانات  نوع الشاشة  الموردين اسم الشاشة 
 او موردين ويتم تعريفهم وأضافه المعلومات الالزمةشاشة الموردين هي لي إضافة مناديب  الوظيفة

 طريقة العمل 

 لإلضافة 

o ادخال الكود 

o  اختيار نشط لتفعيل المورد في فاتورة المشتريات 

o  ادخل اسم المورد بالعربي كامل 

o ادخل اسم المورد باإلنجليزي كامل 
o  العربيالمسمى المختصر ادخل  
o  باإلنجليزي المسمى المختصر ادخل 

o لسم الشخص المسؤوادخل ا  

o  ادخال معلومات العنوان 

o  ادخال ارقام التواصل 

o  ادخال مالحظات ان وجدت  

o اختيار نوع الضريبة 

o إذا وجدت الضريبة على المورد ادخال رقم الضريبة 

o  اضغط حفظ اعلى الشاشة ليتم حفظ البيانات 

  للتعديل 

o  اضغط على تعديل اعلى الشاشة 

o  ثم قم بالتعديالت الالزمة 

o غط حفظ اعلى الشاشة ليتم حفظ البيانات المعدلةاض 

  للحذف 

o  اختيار المورد المراد حذفة من القائمة 

o  اضغط عالمة الحذف اعلى الشاشة 

o ثم اضغط موافق ليتم حذفة او الغاء للتراجع عن الحذف 
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 لقائمةالعودة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادخال بيانات  نوع الشاشة   المخزن اسم الشاشة 

 الوظيفة
شاشة المخازن يتم إضافة المحزن والمعلومات اإلضافية وتعريفها ويمكن في هذه الشاشة االستطالع على 

 المخازن .

 طريقة العمل 

 لالضافة 

o  اضغط على زر االضافة اعلى الشاشة 

o  ادخل الكود 

o  اختيار نشط  لتفعيل المخزن 

o  ادخل المسمى بالعربي 

o  ادخل المسمى باالنجليزي 

o حساب اختيار رمز ال 

o  اختيار الفرع 

o  ادخال معلومات المخازن االضافية 

o ادخال العنوان 

o  ادخال ارقام التواصل 

o  ادخال تعليق ان وجد 

o  اضغط حفظ اعلى الشاشة ليتم حفظ البيانات  

  للتعديل 

o  اختيار المحزن المراد التعديل علية 

o  اضغط على زر التعديل اعلى الشاشة 

o  ثم قم بالتعديالت الالزمة 

o  حفظ اعلى الشاشة ليتم حفظ التعديالت اضغط 

  للحذف 

o  اختيار المحزن المراد الغاءه من القائمة 

o  اضغط على عالمة الحذف اعلى الشاشة 

o  اضغط موافق للحذ او الغاء للتراجع عن الحذف 
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 الحركات: 6.6

 ادخال بيانات  نوع الشاشة  صنافتحويل اال اسم الشاشة 

 الوظيفة
على مستوى شاشة تحويل األصناف هي لتحويل الصنف  من الفرع الي فرع  او من أي جهة الي أي مصدر 

 الفرع او الفروع .

 طريقة العمل 

 لإلضافة  

o  اضغط على زر االضافة اعلى الشاشة 

o  المراد التحويل منة .من خانة المصدر اختيار الفرع 

o يار المخزن اخت 

o  من خانة الجهة, المراد التحويل لها 

o اختيار الفرع 

o اختيار المخزن 

o  )+( لإلضافةلي اختيار االصناف المراد تحويلها اضغط على زر  

o  تحمل الصنف المراد تحويلة والمعرفة الكمية المتاحة  كود ليتماضغط على تحميل البارد 

o ان   , وال يمكنقل او تساوي الكمية المتاحة ادخال الكمية المطلوبة بشرط ان تكون الكمية ا

 نكون الكمية اكبر من الكمية المتاحة

o . اضغط على عالمة حفظ ليتم حفظ البيانات 

  للتعديل 

o  اختيار رقم الحركة 

o  اضغط على عالمة التعديل اعلى الشاشة 

o  ثم قم بالتعديالت الالزمة 

o  اضغط حفظ اعلى الشاشة ليتم حفظ البيانات المعدلة 

 اليمكن الحذف اال في حالة إضافة البيانات في تفاصيل الفاتورة . حذف لل 

 لقائمةالعودة ل

 

 ادخال بيانات  نوع الشاشة   استالم مشتريات اسم الشاشة 

 الوظيفة
شاشة استالم المشتريات هي شاشة اصدار فاتورة لي استالم مشتريات , و يمكن البحث عن قائمة الحركة 

 الستطالع .وا

 طريقة العمل 

 لالضافة 

o اضغط عالمة الحفظ اعلى الشاشة 

o  اختيار المخزن 

o  اختيار المورد 

o ادخال فاتورة المورد 

o ادخال رقم  الشراء 

o  اختيار تاريخ امر الشراء 

o  ادخال فاتورة المورد 

o يظهر كود الصنف تلقائياً من النظام.  عند اختيار الصنف 

o  ادخال الكمية المشتراه 

o ال السعر وإدخ 

o  ادخال الخصم ان وجدت 

o واالجمالي بعد الضريبة  يحسب النظام تلقائياً صافي التكلفة والتكلفة قبل الضريبة 

o   عند اختيار باركود جديد  يجب ادخال رقم الشحنة الجديدة و تاريخ الصالحية , وعند

يخ نة القديمة وتارعدم اختيارها يتم ادخال البار كود القديم وبالتالي يظهر النظام رقم الشح

 الصالحية.

o . تحديد طريقة الدفع اما نقدي او اجل 

 للحركة.كد من البيانات يتم حفظها , و بناء علي الحفظ يتم توليد رقم تسلسلي  أبعد الت 

 للطباعة 

o  اختيار رقم الحركة 

o اضغط طباعة اعلى الشاشة  ليتم طباعة الفاتورة 

  للتعديل 
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 لقائمةالعودة ل

 لقائمةالعودة ل

 لقائمةالعودة ل

 

 :التقارير 6.6

 لقائمةالعودة ل

 

 

 

 

o اختيار رقم الحركة 

o على الشاشة اضغط تعديل ا 

o  ثم قم بالتعديالت الالزمة 

o .اضغط حفظ اعلى الشاشة ليتم حفظ التعديالت  في نفس الرقم التسلسلي للحركة 

  نوع الشاشة   ارجاع اصناف مشتراه اسم الشاشة 

  الوظيفة

 طريقة العمل 

 

 ادخال بينات  نوع الشاشة   اصدار لمركز التكلفة اسم الشاشة 

 الوظيفة
 ئمةقا البحث عنيمكن و التي تم أصدرها من المخزن الي مركز التكلفة  ألصنافلمعرفة حركة إضافة حركة 

  لحركة واالستطالع .ا

 طريقة العمل 

 لإلضافة  

o  اضغط على زر اإلضافة اعلى الشاشة 

o لفة لتحديد المخزن ومركز التك 

o  اختيار تاريخ الحركة 

o  اختيار المخزن 

o اختيار مركز التكلفة 

o  لي إضافة األصناف اضغط على تحميل الباركود  لي يظهر األصناف

الموجودة وعند الضغط عليها  يظهر النظام بشكل تلقائي معلومات الصنف 

 , بشرطإصدارها لمركز التكلفة   يمكنك تغير القيمة المطلوب  والكمية المتاحة

 ان التكون الكمية اكبر من الكمية المتاحة .

o  اختيار تنفيذ 

o ى الشاشة ليتم حفظ الحركةاضغط حفظ اعل 

 لحركة.لكد من البيانات يتم حفظها , و بناء علي الحفظ يتم توليد رقم تسلسلي  أبعد الت 

  مالحظة اإلصدار المنفذ ال يمكن التعديل علية لضمان الرقابة. 

 تقرير نوع الشاشة   كشف حركة الصنف اسم الشاشة 
 تقرير لمعرفة حركة الصنف  الوظيفة

 طريقة العمل 

 اختيار الفرع 

 اختيار المخزن 

  اختيار الصنف 

 اختيار الباركود 

 ادخال من تاريخ الي تاريخ 

 م او الاختيار عرض التكلفة نع 

 اضغط على عالمة الطباعة ,ليتم طباعة التقرير 
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 تقرير نوع الشاشة  القيمة الحالية للمخزون اسم الشاشة 

 تقرير لمعرفة قيمة المخزون الحالية  الوظيفة

 طريقة العمل 

 اختيار الفرع 

  اختيار المخزن 

  اختيار القسم 

 نوع التقرير االصناف او الباركود اختيار 

  اختيار استبعاد نفاذ الكمية  نعم او ال 

   اختيار اظهار التكلفة نعم او ال 

 اضغط على عالمة الطباعة ,ليتم طباعة التقرير 

 

 لقائمةالعودة ل

 لقائمةالعودة ل

 لقائمةالعودة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير نوع الشاشة   المنصرف لمركز التكلفة اسم الشاشة 

 لمعرفة الصناف المنصرفة للمخزن. فةالوظي

 طريقة العمل 

  اختيار الفرع 

  اختيار المخزن 

  اختيار مركز التكلفة 

  ادخال من التاريخ الي التاريخ 

 .  اختيار فئة األصناف 

 ) اختيار نوع التوزيع )التوزيع على مكز التكفلة او التوزيع على المنتج 

 

 تقرير نوع الشاشة   حالة المخزون اسم الشاشة 

 لمعرفة حالة المخزون  الوظيفة

 طريقة العمل 

  اختيار الفرع 

  اختيار المخزن 

   اختيار فئة الصنف 

  ادخال من تاريخ الى التاريخ 

 )اختيار نوع التقرير) باالصناف او الباركود 

 )اختيار نوع التنسيق) ضيق او واسع. 

 بعاد األصناف الصفرية )نعم او ال( اختيار است 

 ).اختيار اظهار التكلفة )نعم او ال 

 


