
                                      دائرة اللوازم المركزية      جامعة البلقاء التطبيقية                                       

                                                                                                                                    شعبة الحوسبة 

مفاتيح النظام.-1

F6.فتح حقل جديد :

F7 :للستعلم.

F8 :تنفيذ الستعلم.

F9 :اختيار قائمة.

F10(تخزين): حفظ البيانات .

 حيث أنه حينما نريد أن نبحث عن أي شـيء ســابق نقـوم بالســتعلم بوضــع)F8( مقرونة بــ ) F7( ملحظة: 

)F7 ( ومن ثم تنفيذ الستعلم )F8(.
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المتغيرات العامة للنظام.-2

   (فهرسة المواد المستهلكة / فهرسة المواد الثابتة).ترميز المواد. -1

لــى النظــام، حيـث أن النظــام يشــمل جــزء كــبير مــن فهرســة المــواد المســتهلكة والثابتــة أدخــال المــواد الجديــدة عل
لى النظــام علــى حســاب ماهيــة المــادة (مســتهلكة المستخدمة، وعند عملية أدخال مادة جديدة نقوم بترميزها عل

او ثابتة)، وبالتالي تظهر لدى جميع مستودعات الجامعة.

لى هذه الشاشة: طريقة العمل عل

)1صورة رقم (

لى ثلث مستويات:  تحتوي عل
. نوع وصنف المادةالمستوى الول: 

.للمادةالمستوى الثاني: أكثر تخصيص 
 وحسب الفاتورة.المستوى الثالث: أسم المادة الصريح (اذا كان بالنجليزي يجب أن تكون الحرف كبتل لتر)

 )Enter (والنتقال من حقل إلى أخر يتم الضغط زر 
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 فتح صفحة سجل للمادة.-2

هذه الشاشة نقوم من خللها بفتح صــفحات المــواد الموجـودة لــدينا والــتي ســوف تــأتي لحقــا،، كمــا فــي النظــام
لى السجلت الورقية لكن الكترونيا،.  اليدوي عل

)2صورة رقم (

طريقة العمل:

) الختيــار، حيــث نختــار رقــمF9) يوجــد لــدينا خانــات نقــوم بتعبئتهــا مــن خلل مفتــاح (2كمــا فــي الصــورة رقــم (
) اســم الوحــدةF9السجل ومن ثم النتقال إلـى رقــم الوحـدة (وحـدة الصــرف للمــادة)، والختيــار مـن خلل مفتــاح (

). والنتقــال مــن حقــل إلــىF9ومــن ثــم النتقــال إلــى رقــم المــادة وأختيــار اســم المــادة مــن خلل اســتخدام مفتــاح (
.)Enter (أخر يتم الضغط زر 
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معلومات شركة أو تاجر.-3

)3صورة رقم (

أ - ترميز شركة أو تاجر:

لى النظام. نستخدم هذه الشاشة عندما نقوم بإدخال فاتورة لتاجر أو شركة جديدة غير مدخلتين عل

ب-  آلية عمل الشاشة:

)Enter (نقوم بكتابة اسم التاجر كم هو في الفاتورة أو اسم الشركة الصريح، ومن ثم النتقال بواسطة مفتاح 

إلى الحقــول)Enter (وتعبئة البيانات المطلوبة (رقم الهاتف والفاكس والعنوان)، ومن ثم النتقال بواسطة مفتاح 
التالية التي تعكس نشاط التاجر:
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المستوى الرئيسي: هو نوع المادة. -1

 المستوى الفرعي: هو أكثر تخصيصا، للمادة.-2

لى مفتاح  . )F10(وفي النهاية الضغط عل

معلومات شركة أو تاجر:جــ-  

.) F9(للستعلم عن أي تاجر أو شركة يكون ذلك باستخدام مفتاح 

إعداد طلب شراء اللوازم.-4

)4صورة رقم (
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) يوجد عدة حقول: 4كما في الصورة رقم (

.)Enter (يتم التنقل بين الحقول باستخدام مفتاح 

رقم الموظف الطالب: حيث يمكن ادخال الرقم الوظيفي للموظف الذي طلب شراء المواد، أو اختيار-1
).F9اسم الموظف من خلل مفتاح (

 مكان عمل الموظــف: الكليـة أو الوحـدة أو الـدائرة الــتي يعمــل فيهــا الموظــف. حيـث نقـوم باختيارهــا مـن-2
).F9خلل مفتاح (

لى طلب الصرف المجهز مسبقا،. جـ- رقم طلب الصرف: يتم تعبئة الرقم الموجود عل

د_ د. عميد/ السيد مدير: يتم تعبئتها يدويــا،.

م_ تبرير الطلب: يتم تعبئته يدويا،. 

) نختـــار اســـم المــادة، ومــن ثـــمF9بعــد ذلــك يتــم النتقــال إلـــى حقــول المــواد (حقــل اســم المــادة): باســـتخدام (
) نختار اسم الوحدة، والنتقال إلى حقل الكمية وكتابة الكميةF9النتقال إلى حقل وحدة المادة و باستخدام (

المــراد شــرائها، ومــن ثــم النتقــال إلــى حقــل الســعر حيــث  أنــه مقســم إلــى حقليــن (حقــل الفلــس وحقــل الــدينار)،
يجب وضع السعر النفرادي للمادة. 

) لحفظ البيانات المدخلة.F10ومن بعد إدخال جميع الحقول يتم استخدام مفتاح (

ي_ حقل البيان: هذا الحقل صمم لغايات وصف المواد وتبين ماهيتها.

قــد يــرد لنــا مــواد نريــد شــرائها تحتــاج إلــى وصــف وقــد تــأتي أجــور تعتــبر مســتهلك فــوري1 (ملحظ/ة :(
تحتاج إلى وصف.

 لــى النظــام، وفــي هــذه الحالــة نقــوم):2(ملحظة  قــد نشــتري مــواد لــم تــرد مــن قبــل ول يوجــد لهــا بيانــات عل
بترميز المادة دون الحاجة لفتح صفحة سجل لها كما شرح سابقا،.
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:قــد تردنــا أجــور بــدل نقــل بضــاعة، فــي هــذه الحالــة ل يمكننــا فتــح صــفحة لهــذه المــادة حيــث أنهــامثــال 
لى السـجلت، هنـا نقـوم بــالبحث باســتخدام مفتــاح ( ) عـن مــادة بــدل أجـور،F9مستهلك فوري ل تدخل عل

 )، حيــث5وفي البيان (الوصف) نقوم بكتابة نوعية الجور، واستخدام البيان يتم كما في الصورة رقــم ( 
لــى مفتــاح ( ) واختيــار حقــل فــارغ وكتابــة وصــف المــادة (البيــان المطلــوب) ومــن ثــمF9نقــوم بالضــغط عل

لى زر اختيار البيــان، وفــي حــال ظهــور البيــانF10حفظ البيانات باستخدام مفتاح ( ) ومن ثم الضغط عل
لـــى الشاشـــة الرئيســـية يجـــب اســـتخدام مفتـــاح ( لـــى تقريـــرF10عل ) للحفـــظ مـــرة أخـــرى ليظهـــر بعـــد ذلـــك عل

).7الطباعة كما في الصورة رقم (

 )5صورة رقم (  
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\
 )6صورة رقم (  

 )7صورة رقم (  

الستفسارات.-5
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وهي شاشة للستعلم عن رصيد المادة وحركاتها، ونستخدم من هذه الشاشة بند (سجل المادة
المستهلكة). 

لى رقم المادة باستخدام مفتاح (- ) واختيار اسمF9سجل المادة المستهلكة: مبدأ عملها نقوم بالضغط عل
): 8المادة المطلوبة للستفسار عن رصيدها أو حركاتها، كما في الصورة رقم (
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)8صورة رقم (

لى اسم المادة وباســتخدام لى هذه الشاشة، نذهب بمؤشر الفارة عل وللستفسار عن مادة أخرى ونحن ما زلنا عل
) نختار اسم مادة أخرى.F9مفتاح (

التقارير.-6
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يوجد لدينا عدة تقارير نستخدم منها ما يلي:

 التراكمي: ومن خلل هذا التقرير نستطيع معرفة أرصدة المستودع لغاية–سجل الرصدة المستهلك -1
اللحظة.

آلية العمل نقوم بكتابة رقم السجل المطلوب. حيث أننا نستخدم هذا التقرير لمعرفة أرصدتنا التراكمية الحالية
وكذلك حينما تحضر لجان الجرد أو الرقابة. 

لى عدة سجلت.   هنا يجب الشارة أن رقم السجل يختلف عن رقم المستودع. (المستودع) يحتوي عل

فالمستودع هو يمثل الم والسجلت هي تمثل البناء. 
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أمنية النظام.-7

وهي تستخدم لتغير الرقم السري للمستخدم.

ادخال المواد.-8

مستندات الدخال: 

)9صورة رقم (

) 9يتم الدخول الى مستندات الدخال كما في الصورة رقم (

ادخال رئيسي ومن ثم اختيار مواد مستهلكة ومن ثم تحديد نوع الدخال المطلوب تنفيذه.

أنواع الدخالت المستهلكة:
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ادخال محضر استلم.-1

)10صورة رقم (

لــى المرفــق المكمــل للدخــال (محضــر تســلم10كما في الصورة رقم ( ) فأن هذا الدخال ســمي كــذلك بنــاء، عل
اللوازم) فحينما نقوم بعمل محضر تسلم اللوازم، فاننا ندخل المواد في هذا المستند. 

آلية عمل المستند:

نختــار نــوع الحركــة المطلوبــة (ادخــال رئيســي/ محضــر تســلم) نكتــب تاريــخ الســتلم الفعلــي، ومــن ثــم ننتقــل
ـــى مفتـــاح ()Enter (بواســـطة مفتـــاح  ل ـــارين امـــا ضـــغط عل ـــدينا خي ـــا ل ـــى رقـــم المســـتودع وهن ـــارF9إل ) لختي

مســتودعنا أو كتابــة رقــم المســتودع مباشــرة، ومــن ثــم تعــبئة الحقــول التاليــة رقــم قــرار الحالــة، رقــم محضــر
، ومـــن ثـــم الـــذهاب الـــى الشـــق)Enter(الســـتلم، تاريـــخ الســـتلم الفعلـــي، والتنقـــل بينهمـــا بواســـطة مفتـــاح 
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لــى النظــام السفلي من المستند، وتعبئة ما يلي: رقم الفاتورة، تاريخ الفاتورة، اسم التاجر (قد ل نجد التــاجر عل
لـى النظـام)، لختيــار اســم فهنا لبـد لنـا مـن اســتخدام شاشــة ترميــز شــركة أو تــاجر لدخـال بيانـات التــاجر عل

).F9التاجر نستخدم مفتاح (

).11وللبحث بشكل أكثر تفصيل، نضع المؤشر بعد اشارة المئوية (%) كما في الصورة رقم (

  )11صورة رقم ( 

 إلى رقم طلب الشراء وتعبئته، ومن ثم النتقال إلى الضريبة.)Enter  (ومن ثم النتقال بواسطة مفتاح

لى الفاتورة نضــعها كمــا هــي، أو الضــريبة كنســبة نضــعها الضريبة: هنا لدينا خيارين أما كقيمة كما تظهر عل
كرقم صحيح بدون أشارة المئوية (%).
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 ل تدخل فــي الســجلت مثــل: أجــور عمـال،–قيمة الجور: قد تردنا أجور في الفاتورة (مواد مستهلك فوري 
أجور صيانة) حيث نضعها رقما، بغض النظر عن ماهيتها.

قيمة الخصم: قد تأتينا فواتير يوجد بها خصم، نقوم بوضع رقم الخصم كما هو في الفاتورة.

:ملظحظة 


ات-

ظ البيان

ب ظحف

ه يج

اء من

م والنته

ة الخص
عند الوصول إلى قيم


اح 

م)F10(التي تم ادخالها بواسطة مفت

ر رق

رة  يظه
 ، ظحي
ث مباش
الكتروني لهذا المستند.

وفي ظحال لم نقوم بحفظ البيانات، فأنه  سوف يحصل خطأ كبير.-

  )12صورة رقم ( 
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 .المواد في الدخال

لى بند المواد في الدخال والضغط عليه عنده الذهاب إلى الدخال وذلك من خلل وضع مؤشر الفارة عل
)13تفتح لكم الصفحة كما في الصورة رقم (

 )13صورة رقم ( 

لى مفتاح لى أول حقل ومن ثم الضغط عل  لختيار اسم المادة (التي قمنا بفتح صفحة)F9 (نضع المؤشر عل
لى مفتاح  حيث يقودنا النظام إلى الكمية المدخلة هنا نقوم بوضع)Enter (لها سابقا،)، ومن ثم الضغط عل

 إلى السعر.)Enter (الكمية المدخلة حسب ما هي في الفاتورة، ومن ثم يقودنا النظام بواسطة مفتاح

السعر: مقسم إلى حقلين: حقل الفلس، حقل الدينار. والحقلين ل يجب أن نضع فاصلة داخلهما.

البيان: وصف للمادة إذا أردنا أن نميز المادة. 
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لى مفتاح  لتظهر لدينا شاشة، حيث نقوم بكتابة)F9 (إلية عمل البيان كما ذكرناه سابقا،: نقوم بالضغط عل
لى زر اختيار البيان.)F10 (البيان المطلوب، ومن ثم حفظه بواسطة مفتاح ، ومن ثم الضغط عل

وعند النتهاء من البيان يقودنا النظام إلى سطر أخر لنضع مادة أخرى، ونفس المر نقوم بإدخال باقي
)F10 (المواد التي تحتاج إلى بيان أو ل تحتاج، وحين النتهاء من ادخال جميع المواد نستخدم مفتاح

لى زر   من اجل الطباعة، والصورة رقم (معاينة مستند ادخاللحفظ البيانات المدخله، ومن ثم الضغط عل
) توضح شكل مستند الطباعة.14

 )14صورة رقم ( 
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إدخال ضبط تسلم.-2

)15صورة رقم (

هذا المستند ومن خلل اسمه فهو إدخال لي فاتورة يوجد فيها ضبط تسلم.

)  15والية عمله كما في الصورة رقم (

ومن ثم كتابة تاريخ الفاتورة والنتقال بواسطة مفتاح نختار نوع الحركة المطلوبة (ادخال رئيسي/ ضبط تسلم)
)Enter(إلى رقم المستودع ويكون اختياره باستخدام مفتاح ) F9( .،أو كتابته رقما 
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وباقي الخطوات المطلوبة نفسها المستخدمة في الدخال السابق (محضر تسلم)، التي هي ادخال رقم الفاتورة،
تاريخها، اسم التاجر، رقم طلب الشراء، الضريبة، قيمة الجور، والخصم.

ول ننسى القيام بحفظ معلومات الدخال والنتقال غالى المواد في الدخال. 

جــ - إدخال ضبط تسلم سلفة.

)16صورة رقم (

) نختــار نــوع الحركــة ومــن ثــم كتابــة التاريــخ واختيــار المســتودع، والنتقــال إلــى16كمــا يظهــر فــي الصــورة رقــم (
طالب السلفة حيث هنا يتم كتابة اسم صــاحب السـلفة الــتي تــم شـراء الفـواتير منهـا، والنتقـال بعــد ذلــك إلـى حقـل

 +...الخ. 516 + 220 + 266(بموجب الفواتير) وكتابة أرقام الفواتير كما في المثال التالي: 
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وباقي الخطوات المطلوبة نفسها المستخدمة في الدخال السابق (محضر تســلم)، الــتي هــي ادخــال رقــم الفــاتورة،
تاريخها، اسم التاجر، رقم طلب الشراء، الضريبة، قيمة الجور، والخصم.

 بند المواد في الدخال وتعبئة المواد المطلوبة.إلىومن ثم النتقال 

ال،-

س الدخ

ي نف

واتير ف

دة ف

ج ع

ا دم
ملظحظة: في ادخال السلف يمكنن


ال)  (

ي الدخ

واد ف

واد (الم
) بن
د. وه
و18بشرط أن ل يتجاوز عدد بنود الم
الدخال الوظحيد الذي يسمح لنا بدمج الفواتير.


اظحب-

م ص

ا اس

ذي يهمن

ركات، وال
في ادخال السلف ل يهمنا التجار أو الش


وم

واتير ونق

دى الف

ار أظح

اتورة نخت

ات الف

بئة بيان

د تع

ث أن عن
السلفة، ظحي
بتعبئة مرفقاتها.

د- الدخال مقابل الخراج.

)17صورة رقم (
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هنا ل بد لنا قبل البدء بشــرح هــذه الشاشــة التنــويه إلـى أن هـذه الشاشـة جــدا، حساســة للخطـأ، حيــث يمنــع ارتكــاب
الخطــأ بهــا فيجــب علينــا اللــتزام بمــا ســيتم شــرحه لحقــا، بشــكل دقيــق. وللعلــم بــأن رقــم مســتند الدخــال فــي هــذه
لى مستند أخراج الطرف المقابل الكترونيـا،، ففـي المســتندات السـابقة (محضــر، الضــبط، السـلفة) الشاشة يظهر عل

يظهر رقم مستند الدخال عندما نقوم بالحفظ. 

آلية عمل هذه الشاشة: بداية، نقوم باختيار رقم مستودعنا والنتقال إلــى رقــم الدخــال مباشـرة، حيـث نقـوم بكتــابته
):18كما هو موجود في مستند أخراج الطرف المقابل بدون زيادة أو نقصان وكما في الصورة رقم (

 )18صورة رقم (

فعنــدما نقــوم بوضــع رقــم الدخــال أو مســتند الدخــال، يقــوم النظــام بإظهــار رقــم الخــراج مقابــل الدخــال مباشــرة
لى أننا قمنا بادخال رقم مستند الدخال بشكل صحيح. وهذا دليل عل
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ومن ثم النتقال الى نوع الحركة واختيارها وبهذا نكون قد اتممنا الجزء العلوي من المستند 

)19صورة رقم (

لى زر (ترحيل بيانات مستند الخراج مقابل لهذا الدخال)،19وكما في الصورة رقم ( ) نقوم بالضغط عل

لى هذا الزر سوف يقوم النظام بإظهار عدة رسائل، وهي كالتي:  وعند الضغط عل

لى هذا المر.-1 يجب ترحيل بيانات المستند: نقوم بالموافقة عل

لى هذا المر.-2  الرجاء سحب صفحات هذا المستند: نقوم بالموافقة عل
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 صــفحات وهنــا يجــب علينــا كمــاأرقــام، دون بأخــذهاوحيـن النتهــاء مـن هـذه الرســائل تظهــر لنــا المــواد الــتي قمنــا 
لــى مفتــاح  (أظهــارجــاء فــي الرســالة الثانيــة ســحب هــذه الصــفحات (  رقــم صــفحة المــادة) ويتــم ذلــك بالضــغط عل

Enter.،من أول مادة إلى أخر مادة، حيث انه  بهذه العملية يكون رقم الصفحة فارغ ويتم تعبئته الكترونيا (
، وذلك حينما يقوم أميـن المســتودع المقابــل بــاخراج المــواد تبقــى معلقــةا،فالدخال هنا مقرون بالخراج رقما، ومواد

لى مستودعنا. في الهواء، حتى نقوم بسحب الصفحات فتصبح المواد لدينا حيث ينعكس رصيدها عل
لـــى زر (تثـــبيت ترحيـــل بيانـــات وبعـــد النتهـــاء مـــن ســـحب الصـــفحات نقـــوم بحفـــظ العمليـــة، ومـــن ثـــم الضـــغط عل

المستند). وبهذا نكون قد اعددنا الدخال ومن ثم نقوم بطباعته من خلل معاينة مستند ادخال.

- مستندات الخراج.9

)20صورة رقم (
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هنا لدينا عدة أنواع من الخراجات وما يهمنا منها: 
اخــراج مقابــل ادخــال. (هــو عمليــة اخــراج مــواد إلــى مســتودع أخــر): آليــة عمــل هــذا المســتند: كمــا فــي-1

) 21الصورة رقم (

)21صورة رقم (

نقوم باختيار نوع الحركة ومن ثم النتقال إلى التاريخ، وتعبئة رقم طلب الصرف وتاريخه. ومـن ثــم النتقــال إلــى

رمز المستودع الذي خرجت منه المواد أما اختياره أو كتابته رقما،، والنتقال إلى رمز المستودع الذي خرجت لــه 
ـــه أميـــن المســـتودع الـــذي ســـوف يأخـــذ المـــواد مـــن المـــواد وهنـــا يجـــب الشـــارة أن هـــذا الرقـــم يجـــب أن يزودنـــا ب
مسـتودعنا. وعنـد النتهـاء مـن تعـبئة أرقــام المسـتودعات يجـب حفـظ العمليـة، والنتقـال بعــدها إلـى الجـزء السـفلي

من المستند وهنا نقوم بتعبئة المواد. 
عند تعبئة المواد تظهر لنــا أرصــدة المــواد ممــا يســهل علينـا عمليـة اخـراج رصــيد المـادة المطلوبـة. وعنــد النتهــاء

من تعبئة المواد يجب علينا حفظ العملية وطباعة المستند.
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لى الموظفين).-2 أخراج صرف لوازم (هو أخراج مواد عل

)22صورة رقم (

) نبدأ بنوع الحركة حيث نقوم باختيارها ومن ثم النتقال إلى التاريــخ وتعـبئته ومـن ثــم رمــز22وفي الصورة رقم (
المســتودع واختيــاره ومـن ثـم النتقـال إلـى المســتفيد مـن الخـراج (الموظــف الــذي صــرفت عليـه المـواد)، والنتقـال
بعــد ذلــك إلــى رقــم طلــب الصــرف وتعــبئته وهنــا تجــدر الشــارة بالــذكر بأننــا ل يمكننــا أتمــام عمليــة الخــراج بــدون

طلب الصرف اليدوي.  
والنتقــال إلــى المــواد وتعــبئة المــراد أخراجــه منهــا، حيــث  انــه كمــا ذكرنــا ســابقا، يظهــر لــدينا رصــيد للمــادة وبالتــالي

يكون من السهل أخراج المادة.

 ®إعداد وتنسيق شعبة حوسبة اللوازم
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