بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم عمى سيدنا محمد رسول اهلل وعمى آلو وأصحابو ثم أما بعد:

فإن قسم النقميات من األقسام الميمة في برنامج المتكامل وىو برنامج إداري نوعا ما

لمتابعة حركة النقميات التي تقوم بيا الشركة ومعرفة السائق الذي قام بعممية النقل والسيارة

التي نقمت المواد مع إمكانية متابعة الوقت والوقود المستيمك واعطاء إضافات وحسميات
لمسائقين كما سنرى بعد قميل ,ويتألف قسم النقميات من األقسام التالية:
 .1بطاقات :وتحتوي عمى الخيارات التالية:
 بطاقة قسم.

 بطاقة موظف.
 بطاقة سيارة.

 بطاقة مقطورة.
 بطاقة حساب.

 بطاقة مستودع.
 بطاقة مجموعة.
 بطاقة مادة.

 .2عمميات :وتحتوي عمى الخيارات التالية:
 أمر نقل

 بيان تحويل أمر النقل
 بيان نقل

 سند صرف ديزل

 فاتورة نقل شيرية
 .3تقارير :وتحتوي عمى الخيارات التالية:
 األرصدة الشيرية لمزبائن.

 األرصدة التفصيمية لمزبائن.
 انحرافات أوامر النقل.
 حاالت طمبات النقل.

 حسميات واضاقات السائقين.
 حركة ديزل.

 انحرافات الديزل.

 مقارنة بين بيان التسميم وبيان االستالم.
 نشاط النقميات السنوي.

 مصروفات وواردات السيارات.
 حركة النقميات.

 تقرير عقود النقل.

 الحركة التجارية لمنقميات.
 .4إدارة :وتحتوي عمى الخيارات التالية:
 عقد نقل

 طمبات نقل

 تسوية فروقات الوقود

 تسوية فروقات الكميات
 .5تقارير ذات صمة :وتحتوي عمى الخيارات التالية:
 التحقق من األرصدة .
 حركة صنف.
 صيانة سيارة.

 مشتريات المواد.
 مصروفات األقسام.
 مقارنة السندات.

 انحرافات أوامر الصيانة.
 تبديالت الزيت المتوقعة.
 حركة الكفرات.

 الحركة اليومية لمسيارات.

 .1بطاقات :وتحتوي عمى الخيارات التالية:
 بطاقة قسم.

 بطاقة موظف.
 بطاقة سيارة.

 بطاقة مقطورة.
 بطاقة حساب.

 بطاقة مستودع.
 بطاقة مجموعة.
 بطاقة مادة.

 .2عمميات :وتحتوي عمى الخيارات التالية:

 أمر نقل :عند اختيار ىذا األمر تظير الشاشة التالية:

أمر النقل اليدف منو إثبات أمر إلخراج طمب من طمبات النقل إلى العميل

المطموب وإلتمام العممية يتم الضغط عمى القائمة المنسدلة رقم الطمب وبمجرد
اختيار رقم تظير البيانات الخاصة بو مباشرة ويتم اختيار سائق و رأس

ومقطورة وقد تم اإلشارة إلى كيفية تعريفيا في قسم شؤون الموظفين ويمكن الربط
مع مركز كمفة معينة إن كان ىناك مركز كمفة ثم يتم الضغط عمى األمر

إضافة ,مع اإلشارة إلى أن نوع األمر ميم جدا

 بيان تحويل أمر النقل :عند اختيار ىذا األمر تظير الشاشة التالية:

قد يحدث أمر لمسيارة الناقمة ألمر معين فترسل الشركة الناقمة سيارة أخرى

إلتمام العممية فيتم تحويل األمر عن طريق ىذه الشاشة وبمجرد اختيار أمر

النقل تظير بياناتو فيدخل المستخدم الرأس الجديد والمقطورة إن وجدت والسائق
وان كان ىناك مبمغ أو إضافي و الحسم ويتم اختيار أنواعيا.
 بيان نقل :عند اختيار ىذا األمر تظير الشاشة التالية:

يجب التنبو إلى أن رقم األمر ىو الذي يربط األمر بالبيان وال يتم الربط عن

طريق رقم البيان وستأتي المعمومات بشكل افتراضي من أمر النقل سيأتي وقت

البيان من وقت الحاسب بشكل افتراضي وسيتم حساب البونص عمى ىذا

األساس فإذا استطاع السائق أن يحقق الزمن المعياري سيأخذ كل البونص أما

إذا كان الوقت اقل من المعياري سيزداد البونص وبالعكس و يستطيع المستخدم
ربط كل فاتورة بقسم المحاسبة عن طريق توليد السند الموجود في األسفل أو

يمكن تركو لتوليد ما يسمى بالفاتورة الشيرية ليتم ذلك عن طريق قيد واحد لكل

عميل وقد يكون ىذا أفضل فمممستخدم اختيار ما يناسبو.

 سند صرف ديزل :عند اختيار ىذا األمر تظير الشاشة التالية:

يتم من خالل سند صرف الديزل(وقود السيارة) ربط أمر النقل وذلك عن طريق
رقم أمر النقل بكمية وقود معينة تصرف لكل سائق كي يقوم بالنقل و قد

تصرف الكميات من الشركة نفسيا إذا كانت تمتمك محطة وقود خاصة بيا وقد
يصرف الوقود من محطات خارجية وبالتالي يستطيع المستخدم تحديد ذلك من

خالل الخيار نوع السند وفيو داخمي أي من نفس الشركة وخارجي أي من

محطة خارجية بالنسبة لسعة التانك العموي والسفمي يتم إحضارىا من بطاقة

السيارة عند تعريفيا كما سبق وذكرنا ذلك في قسم شؤون الموظفين ويقوم

البرنامج بحساب الكمية االفتراضية التي يتوجب صرفيا من الوقود وذلك أيضا

من خالل معامل ليتر الوقود الموجود في بطاقة السيارة أم بالنسبة لبقية البيانات

فقد أصبحت مألوفة نوعا ما.

 فاتورة نقل شيرية :عند اختيار ىذا األمر تظير الشاشة التالية:

تقوم معظم شركات النقل بإجراء عمميات نقل كبيرة جدا لنفس العميل وسبق
وبينا أن كل عممية يمكن توليد قيد محاسبي ليا ولكن نظ ار لكثرة العمميات

وبالتالي زيادة القيود كان اليدف من ىذه النافذة أن يتم تجميع العمميات الخاصة
بعميل معين خالل فترة شيرية أو بين تاريخين محددين وتوليد قيد محاسبي

واحد ثم الربط مع المحاسبة عن طريقو وبالتالي تقميل عدد القيود المحاسبية

والحصول عمى نفس النتيجة وكما ىو موضح من النافذة أن المستخدم يستطيع

أن يجمع عمميات النقل التي حدثت لعميل معين مع مادة معينة أو مع كل

المواد و/أو عمميات النقل التي تم نقميا إلى اتجاه معين كما ىي خيارات الفمترة
المتاحة في الفاتورة وتجدر اإلشارة إلى إمكانية عرض بيانات العميل بشكل

مفصل (وبالتالي معرفة محتويات كل فاتورة) أو بشكل إجمالي وبالتالي معرفة
قيمة كل فاتورة.

آلية العمل في فاتورة النقل الشيرية :يختار المستخدم العميل الذي يريد تجميع

العمميات الخاصة بو ثم يختار خيارات الفمترة المناسبة لو ثم يضغط عمى األمر
تجييز لتتم العممية بعد ذلك يضغط عمى األمر إضافة واذا أراد المستخدم أن
يجعل لمفاتورة أثر محاسبي عميو أن يرجع إلى الفاتورة من جديد عن طريق

رقميا أو عن طريق األسيم ذات المون األخضر الموجودة في الزاوية اليمينية
العميا من الشاشة.

 .3تقارير :وتحتوي عمى الخيارات التالية:

 األرصدة الشيرية لمزبائن :الفائدة من التقرير الحصول عمى الرصيد الحالي
لمزبون  /الزبائن وذلك أن لممستخدم الحرية في طريقة العرض و يمكن معرفة
رصيد زبون معين وذلك مقرونا مع اسم مادة ويمكن اختيار رقم طمب معين
لدراسة التغييرات ويمكن تحديد جيات ودراسة بيانات النقل الخاصة بيا مع

التنبو إلى أن ىناك نوعين لمتقرير شيري وتفصيمي إذا اختار المستخدم شيري

سيظير فقط اسم الزبون واجمالي ما عميو دون تفصيل لمبيانات أما إذا اختار
تفصيمي سترد جميع بيانات النقل مقرونة مع اسم الزبون ,وعند الضغط عمى

ىذا األمر تظير الشاشة التالية:

 األرصدة التفصيمية لمزبائن :ىذا التقرير قريب نوعا ما من التقرير السابق ولكن
التقرير السابق ولكن بشيء من االختصار أما ىذا التقرير فيعطي بيانات كثيرة
حتى عن السائق الذي قام بعممية النقل والسيارة والكميات المسممة

والسماحية ......ويستطيع المستخدم استخدام خيارات الفمترة لتحديد زبون معين

أو سيارة أو  ,........عند الضغط عمى ىذا األمر تظير الشاشة التالية:

 انحرافات أوامر النقل :يعتبر ىذا التقرير من التقارير الميمة جدا وىو يظير
المسافات والزمن المعياري مع الزمن الحقيقي ويقارن بينيما كذلك يقارن بين
البوانص الحقيقية والمعيارية.....ويمكن من خالل خيارات الفمترة الموجودة

اختيار ما يناسب المستخدم فمثال يمكن اختيار سائق معين أو كل السائقين

ويمكن اختيار أوامر النقل المنجزة و/أو غير المنجزة ,عند الضغط عمى ىذا
األمر تظير الشاشة التالية:

 حاالت طمبات النقل :ىذا التقرير يساعد المستخدم عمى معرفة الطمبات المنجزة

أي التي أعد ليا أمر نقل و بيان نقل والطمبات قيد اإلنجاز التي صدر ليا أمر

نقل فقط ولم يصدر ليا بيان نقل بعد أما الطمبات غير المنجزة فيي الطمبات
التي لم يصدر ليا أمر نقل ولم يصدر ليا بيان نقل ويمكن استخدام الفالتر

السابقة لعرض المعمومات المطموبة ,عند الضغط عمى ىذا األمر تظير الشاشة

التالية:

 حسميات واضاقات السائقين :الفائدة من ىذا التقرير اإلضافات والحسميات
المقدمة لمسائقين ومعرفة الحركة التي أدت إلى حصولو عمى اإلضافة أو

الخصم ويمكن تحديد حركة معينة أو عممية محددة وربط ذلك مع اسم سائق

معين وىكذا ,.....عند الضغط عمى ىذا األمر تظير الشاشة التالية:

 حركة ديزل :يستخدم ىذا التقرير لمتابعة كميات الديزل (الوقود) المعبأة في كل
سيارة والخاصة بكل طمب ومقارنة ذلك مع الكميات االفتراضية ويمكن اختيار

الفالتر لتحديد المطموب ,عند الضغط عمى ىذا األمر تظير الشاشة التالية:

 انحرافات الديزل :اليدف من ىذا التقرير متابعة انحرافات الديزل(الوقود) لكل
عممية نقل ويظير الفروق بين الحقيقي والمعياري وكذلك يحسب قيمة الفرق
وتظير في التقرير ويمكن استخدام خيارات الفالتر السابقة لمتحكم بعرض

التقرير ,عند الضغط عمى ىذا األمر تظير الشاشة التالية:

 مقارنة بين بيان التسميم وبيان االستالم.

 نشاط النقميات السنوي :ىذا التقرير ميم جدا حيث انو يقسم السنة إلى ()12
خانة ويضع في كل خانة بيانات النقل التي حدثت خالل أشير السنة ومن

مميزات ىذا التقرير إمكانية ربط البيانات مع زبون أو مادة أو سائق وبالتالي

االستبيان عن معموماتو خالل كل السنة ويمكن استخدام الفالتر السابقة لتحديد

المطموب ,وعند الضغط عمى ىذا األمر تظير الشاشة التالية:

 مصروفات وواردات السيارات :لمتابعة مصروفات وواردات سيارة وىناك خيارات
يستطيع المستخدم من خالليا عرض شيء معين أو تجميع البيانات التي

ستظير حسب سيارة معينة أو سائق ...عند الضغط عمى ىذا األمر تظير

الشاشة التالية:

 حركة النقميات :ىذا التقرير شامل لحركة النقميات بالكامل ,عند الضغط عمى
ىذا األمر تظير الشاشة التالية:

 تقرير عقود النقل :ىذا التقرير لمعرفة العقود التي أبرمتيا المنشأة مع عمالئيا
ومحتويات العقود ويمكن اختيار عقد أو زبون أو  ,......عند الضغط عمى ىذا

األمر تظير الشاشة التالية:

 الحركة التجارية لمنقميات.
 .4إدارة :وتحتوي عمى الخيارات التالية:

 عقد نقل :عند اختيار ىذا األمر تظير الشاشة التالية:

ىذه النافذة إلثبات التعاقد بين الطرفين وكتابة رقم العقد وبنوده فقد يكون لو عدة
بنود يتم إضافتيا و الزبون كما ىو موضح في المثال السابق ولكن تجدر

اإلشارة إلى موضوع السماحية حيث أن فكرة السماحية باختصار شديد ىي أن
بعض المواد معرضة لمتبخر مثال كالمياه وبالتالي قد ال تصل الكمية المتفق

عمييا لذلك يتفق الطرفين عمى نسبة سماحية احتياطا وىي التي قد تتبخر عمى

الطريق وفي المثال السابق تم وضع الرقم ( )1ىذا يعني أن نسبة السماحية

( )%1وبالتالي إذا تم نقل ( )1111ليتر مثال ووصل منيا ( )991فال مشكمة
ألن الكمية المسممة ضمن السماحية أما إذا تم تسميم كمية أقل سيتم محاسبة

الشركة الناقمة عمى ىذا النقص ولذلك تم وضع ما يسمى سعر التسوية أي

السعر الذي ستدفعو الشركة الناقمة عن الكميات الميدورة سيمر بعد قميل األمر

تسوية فروقات الكميات لمتابعة النقص الناتج عن عمميات التسميم وتعود طبيعة

المعاممة لمشركة الناقمة ولكن البرنامج يفترض وجود خصم عمى السائق كما

سيتبين لنا عند دراسة األمر تسوية فروقات الكميات وسيأتي شرح مفصل ليذه

المسألة في بطاقة تسوية كميات الوقود.

بالنسبة لمخصم واإلضافة والبونص يتم تعريفيا عن طريق بطاقة الحسم

واإلضافة الموجودة في قسم شؤون الموظفين أو عند الضغط عمى المكبرة
بجانب الخصم تظير البطاقة وفيما يمي شرح مبسط عنيا:

بطاقة حسم أو إضافة:

ىذه البطاقة ىامة جدا حيث أن معظم الشركات تمنح موظفييا إضافات عمى
الراتب األساسي(مثل بدل مواصالت ,بدل اتصال ,بدل سكن ).....ونتيجة

لتعدد ىذه البدالت وتغيرىا من شركة ألخرى وكي يناسب البرنامج جميع

متطمبات الشركات وضعت ىذه البطاقة ليختار المستخدم ما يناسبو أما كيفية

عمميا فيو كالتالي:

الرمز :وىو الرمز الخاص بالقسم (ولمزيد من المعمومات يمكن مراجعة ذلك

في بطاقة القسم).

االسم :الذي يراه المستخدم مناسبا ولكن يجب أن يكون من الواضح لو ىل ىذا
االسم سيضاف إلى الراتب أم سيخصم منو إلتمام المعالجات التالية.

االسم الالتيني :لمحسم أو اإلضافة.

الحساب :وذلك لربط البطاقات بقسم المحاسبة ومراقبة المصاريف واإليرادات

الناتجة عن ىذا الموضوع ويمكن أال تربط البطاقة بحساب إذا رأت المنشأة ذلك

أو لعدم امتالكيا النظام المحاسبي.

القيمة :أي قيمة الحسم أو اإلضافة بالعممة األساسية لمبرنامج.

نوع البطاقة :أما حسم أو إضافة مثال بدل سكن يجب أن يكون إضافة أي
يضاف إلى راتب الموظف وىكذا......

زر ترحيل إلى الموظفين :عند اختياره تظير النافذة التالية:

واليدف من ىذا الخيار أن تتم إضافة ىذه البطاقة إلى راتب الموظف أو
موظفي قسم(حسب اختيار المسؤول عن العممية) مباشرة دون الحاجة إلى

إضافتيا عند احتساب الراتب كما سيمر ذلك في قسم الرواتب واألجور وسنذكر

بيذا األمر.

خيارات (في أسفل الشاشة) :وفييا:

 oتضمين البطاقة عند حساب بدل اإلجازة :ىذا يعيني أن بدل اإلجازة
ممكن أن يحسب عن طريق الراتب األساسي أو عن طريق الراتب

األساسي مع اإلضافات فإذا فعل المستخدم ىذا الخيار يحتسب البدل

عمى أساس الراتب مع اإلضافات.

 oتضمين البطاقة عند حساب بدل نياية الخدمة :نفس الفكرة السابقة

تماما ولكن عند حساب مكافأة (بدل) عندما يريد المستخدم تصفية أموره

من الشركة.

 oتضمين البطاقة عند حساب قيمة ساعة اإلضافي :أيضا ىل المطموب

عند حساب ساعة اإلضافي أن تحتسب عمى أساس الراتب األساسي أم

عن طريق الراتب األساسي مع اإلضافات.

 oتضمين البطاقة عند حساب قيمة ساعة الغياب :نفس الفكرة السابقة
تماما.

 طمبات نقل :عند اختيار ىذا األمر تظير الشاشة التالية:

الفائدة من طمبات النقل ىي وضع فقرات العقد أي كم مرة يريد العميل من
الشركة الناقمة أن تنقل لو فبمجرد اختيار اسم العميل يظير في القائمة المنسدلة

لرقم العقد إذا كان المستخدم قد أثبت العقد كما أشرنا قبل قميل ثم نضع رقم البند

الذي سيظير في القائمة المنسدلة أيضا ثم يدخل المستخدم من رقم ()1511

كما في مثالنا إلى رقم ( )1549وبالتالي يوجد ( )51طمبية ستنقل وبعد أن

يدخل المستخدم أرقام الطمبات ثم يضغط المستخدم عمى األمر إحضار لتظير

الطمبات بشكل تمقائي ثم يضغط عمى األمر إضافة لتتم العممية.
 تسوية فروقات الوقود :عند اختيار ىذا األمر تظير الشاشة التالية:

اليدف من أمر تسوية الوقود مراقبة كميات الوقود المستيمكة من قبل السائقين
وذلك من خالل تقدير المصروف حيث يقوم البرنامج بحساب قيم افتراضية

وذلك من خالل نافذة تعريف السيارة حيث يدخل المستخدم الكمية التي تستيمكيا

السيارة من الوقود في كل كيمومتر واحد ثم تتم المقارنة مع ما تم صرفو حقا

وترجع بقية المعالجة إلى سياسة الشركة فقد تقوم الشركة بإعطاء القيمة التي تم

توفيرىا كزيادة لمموظف وقد تحسم قيمة الوقود الذي تم ىدره وىكذا.

آلية العمل في شاشة تسوية الوقود:

أوال يتم تحديد الشير ثم يتم وضع معامل حساب الوقود وذلك يعني ما ىي

المسافة الحقيقة التي تستيمكيا المركبة في كل كيمو متر واحد ثم يتم وضع سعر
المتر ثم يتم تحديد أنواع الحسم واإلضافة من أجل إتمام العممية بعد ذلك يضغط

المستخدم عمى األمر حساب بعد ذلك يضغط المستخدم عمى األمر إضافة لتتم

العممية.

 تسوية فروقات الكميات :اليدف من ىذا األمر كما سبق وذكرنا متابعة الكميات
التي تم تسميميا لمعميل إذا كانت الكميات التي ستسمم لمعميل مواد غذائية مثال

أي غير معرضة لمتمف أو التبخر(كالماء مثال) فال مشكمة عندئذ مثال تم نقل

( )1511قطعة يجب تسميم ( )1511ال يوجد أي نسبة سماحية ولكن ىناك
بعض المواد قد تكون عرضة لمتمف أو التبخر عندئذ يتم االتفاق عمى نسبة

سماحية معينة مثال ( )%2وبالتالي إذا تم نقل ( )111لتر من شيء معين

واستمم العميل ( )98فيعتبر نفسو استمم ( )111ولكن إذا قمت الكميات المسممة

عن ( )98ىنا ال بد من محاسبة الشركة الناقمة عمى ىذا الخمل عمما أن النسبة

التي يتم وضعيا من قبل الشركتين يكون عائد إلى خبرة ضخمة في ىذا المجال

أو االستعانة بشركات خبيرة لتقدير ىذا األمر فميتنبو لذلك.
ولتوضيح الفكرة تماما سنفترض المثالين التاليين:

المثال األول :سنفترض أن الشركة الناقمة قامت بتسميم الكميات المتفق عمييا
ضمن سماحية معينة كما يظير ذلك بيان النقل التالي:

المثال السابق يفترض أن :الكمية المراد نقميا لمعميل =( ,)32111السماحية=

( )%1وبالتالي  :إذا سممت الشركة الناقمة كمية بين ( )31681وحتى

( )32111فإنيا تعتبر قد سممت الكمية بأكمميا ألنيا ال زالت ضمن السماحية
ولكن كمما قمت الكمية المسممة عن ( )31681ستتم محاسبة الشركة الناقمة عن

كل ليتر تم ىدره.

الكمية المنزلة(المسممة لمعميل)= ( )31684ليتر أي ضمن السماحية

الكمية الفعمية= ()32111.84

الكمية الصافية =( )32111الفكرة ىنا أن الكمية الصافية ىي التي تعتمد

والكمية الفعمية يحسبيا البرنامج ليتم التعرف ىل ال زالت الكمية المسممة ضمن

الحسم أم ال وبالتالي في ىذا المثال ال يوجد مشكمة والكميات المسممة ضمن

السماحية وبالتالي لن ضمن شاشة تسوية المواد أي مشكمة ومما يجب التنبو لو
لو أن الشركة التي نقمت استطاعت إيصال الكمية الحقيقة وبالتالي ستصبح

البيانات الظاىر بالبيان عمى الشكل التالي:

الكمية المنزلة =  , 32111الكمية الفعمية =  32321أي أن البرنامج
يضيف السماحية إلى الكمية المنزلة ويخرج الكمية الفعمية ثم يبدأ بالمقارنة إذا

كانت الكمية الفعمية أكبر من الكمية المتفق عمييا فإن البرنامج سيعيدىا إلى
الحد الطبيعي المتفق عميو وليتنبو إلى أن البرنامج دائما يضيف إلى الكمية

المنزلة السماحية فإذا وجد أن الكمية الفعمية ضمن المجال المتاح يخرج في

الكمية الصافية الكمية المتفق عمييا كاممة أما إذا كانت الكمية أقل من المتفق
عميو يضيف البرنامج السماحية والكمية الباقية يتم دفع ثمنيا إلى العميل

وىكذا........
المثال الثاني:

ىذا المثال يفترض أن الكمية المنزلة ( )31671ولكن الكمية الفعمية

( )31986.7أي أن البرنامج يضيف السماحية ومن ثم تتم محاسبة الشركة
الناقمة عمى الباقي.

بعد ذكر المثالين السابقين سنبدأ بالحديث عن تسوية الكميات حيث أن المثال

الثاني يستوجب تسوية كميات وعند اختيار أمر تسوية الكميات تظير الشاشة

التالية:

بمجرد اختيار الشير ونوع الخصم يتم اختيار األمر حساب ليظير البرنامج اسم
السائق والكميات .....مع التنبو إلى إمكانية العرض التفصيمي أو اإلجمالي

وبعد االنتياء من ذلك يتم الضغط عمى األمر إضافة لتتم العممية فيجب التنبو

لذلك.

 .5تقارير ذات صمة :وتحتوي عمى الخيارات التالية:
 التحقق من األرصدة .
 حركة صنف.
 صيانة سيارة.

 مشتريات المواد.

 مصروفات األقسام.
 مقارنة السندات.

 انحرافات أوامر الصيانة.
 تبديالت الزيت المتوقعة.
 حركة الكفرات.

 الحركة اليومية لمسيارات.

وبهذا تم العمل فالحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات.

