
 :3018 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ً":أنواعًنقاطًالبيع"لىًنافذةًإإضافةًالخياراتًالتاليةً

علىًتعيينًالبندًكمطبوعًًعندًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًالمستخدمًيكون:ً"تعيينًكمطبوع"ً- قادراًا

ًنقطةًالبيع،ًأوًعندًطباعةًإيصالًنقطةًالبيع.ًإيصالًتسديدعندً

عندًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًالمستخدمًيكونًقادراًعلىًإلغاءًتعيينًالبندً":ًغيرًمطبوعتعيينًك"ً-

ًكمطبوعًحتىًولوًتمًتسديدًإيصالًنقطةًالبيعًأوًتمتًطباعته.

عندًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًالبرنامجًيمنعًالمستخدمًمنً":ًمنعًتعديلًاوًحذفًالبندًالمطبوع"ً-

بندًمعينًكمطبوعًوذلكًعندًتسديدًإيصالًًاسمًمادةًأو....حذفًأوًتعديلًسعرًأوًكميةًأوً

ًنقطةًالبيعًأوًطباعته.

ًكما هو موضح في الشكل التالي:

ً

  



 :3017 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ً":نواعًنقاطًالبيع"أضمنًًوًتساويًالمبيع"أصغرًأ"قيمةًالمرتجعًًضافةًخيارإ

منًإرجاعًموادًبقيمةًاكبرًمنًحيثًأنهًعندًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًالبرنامجًيمنعًالمستخدمً

ًالمبيع.

 :ينالتالي ينكما هو موضح في الشكل

ً



ً

  

Stamp



 :3016 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

فيًهذاًالنصًلصقًًللمستخدمًنهًيمكنأحيثً :ضافةً"نصًمنسق"ًفيًالمصممًالطباعيإ

ً(.Wordملفًالووردً) منًمعًتنسيقاتهابياناتً

ًالنصًعليناًبتعديلهاًفيًأفيًحالًًمالحظة: ردناًالتعديلًعلىًأيًمعلومةًمنًمعلوماتًهذا

ً(ًولصقهاًمنًجديدًفيًحقلً"نصًمنسق".Wordملفًالووردً)

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

 

ًثانياا:

عمليات ملحق المطاعم عند القيام بتفريغ  تفريغإضافة آلية ضمن البرنامج ل

 قاعدة البيانات من خيار "تفريغ قاعدة البيانات" في نافذة "أدوات".

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

Stamp



  



 :3010اإلصدار  على التعديالت

ًأولا:

ًدراجًمطابقًلبنودًفاتورةًالمرحلة"إخيارً"ًوذلكًعندًتفعيلًمراحلًالطلبية"تعديلًفيًخياراتً

ً:"السابقة

وذلكًًللقراءةًفقطلياا"ًآدراجًالكمياتًإ"ًودراجًمن"ًإ"البرنامجًكانًيجعلًكلًمنًخياريًنًأحيثً

ً."إدراجًمطابقًلبنودًفاتورةًالمرحلةًالسابقة"عندًتفعيلًخيارً

ذلكً،ًومتاحينًو"إدراجًالكمياتًآليا"ً"ادراجًمن"ًالخيارينكلًمنًًاآلنًفقطًأصبحًالبرنامجًيبقيًماأ

ً.سوفًيتمًجلبًالكمياتًمنهاالتيًمرحلةًالدراجًمن"ًيقومًبتحديدًإخيارً"ًألن

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

  



 :3009اإلصدار  على التعديالت

ًأولا:

ً:فقي""جردًالموادًاألًتقريرفيًًضافةًسطرًمجاميعًسفليةإ

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً

 

  



 :3008 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

لىًالمصممًالطباعيًليصالتًنقاطًإً"مردودًالمبيعوالمبيعًًتيمعلوماتًفاتور"ًخياراتًضافةإ

ًوالتيًهي:البيعً

ً ًً،الفاتورةرقم ًًالفرعي،الرقم ًً،الفاتورةتاريخ ًً،عربيالنوع ًعربي/ً،لتينيالنوع ً،لتينيالنوع

ً.البيانً،الفاتورةاجماليً

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

  



 :3007 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

والتيًهيًً"نوعًالفاتورة"وفقًخياراتًً"تقريرًكشفًحسابًعميل"ظهارًالمعلوماتًفيًإليةًآربطً

ً:"مرفقالقيدًللقالمًأتوليدًً-مصاريفللقالمًأتوليدًً-موادللقالمًأتوليدً"

قالمًأتوليدًً-موادللقالمًأتوليدًفيًحالًألغىًالمستخدمًأحدًخياراتًنوعًالفاتورةًوالتيًهيً"

"،ًفإنًالبرنامجًلًيعرضًقيدًالقلمًالمغلىًتفعيلهًفيًتقريرًمرفقالقيدًللقالمًأتوليدًً-مصاريفلل

ً"كشفًحسابًعميل".

يجبًعلىًالمستخدمًالنتباهًمالحظة هامة:  تقريرً"كشفًحسابًعميل"ًهوًتقريرًلحظي،ًلذًا

لنهاًسوفًتؤثرًعلىًنتائجًعرضًالتقريرًمقارنةًرةًمستخدمةًمسبقااًعندًتغييرًخياراتًنوعًفاتو

ًبتقاريرًأخرى.

لذاًفيًحالًتغييرًالمستخدمًلخياراتًنوعًفاتورةًمستخدمةًمسبقاا،ًفإنهًيتوجبًعليهً"إعادةً

ًتوليدًقيودًالفواتير".

ً

ًثانياا:

فيًعرضًالتقاريرًًولًبطاقةًحسابأعملةًًإنًالبرنامجًيفرضفعندماًيكونًلديًحسابًتجميعيً

ً.التجميعية

 

ً

  



 :3005 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ً.تدويرًعناصرًقائمةًالوصولًالسريعًفيًالبرنامج

  



 :3001 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ً:ضافةًسطرًمجاميعًسفليةًلتقريرً"الحركةًالجماليةًللموادًوالفهارس"إ

 :كما هو موضح في الشكل التالي

 

 

ًثانياا:

ًإضافةًخيارً"تحريكًمراكزًالكلفة"ًفيًنافذةً"أنواعًالفواتير"،ًوالذيًيحويًماًيلي:

 عدمًتحريكًمركزًالكلفةًحتىًلوًتمًتحديدهًفيًالفاتورة. "بال": -

علىًحسابًالموادً "تحريكًعلىًحسابًالمواد": - فيًالفاتورًة الكلفةًالمحدًد تحريكًمركًز

 لقيدًالناتجًعنًالفاتورة.فيًا

ًالكلفةًالمحددًفيًالفاتورةًعلىًحسابً حسابًالعميل":"تحريكًعلىً - تحريكًمركز

 العميلًفيًالقيدًالناتجًعنًالفاتورة.

 ل التالي:كما هو موضح في الشك

 



فيًصفحةً"خياراتًإضافية"ًفيًنافذةً"أنواعًًوإضافةًخياراتًتتعلقًبـً"عدمًتحديدًمركزًكلفة"

ًالفواتير"،ًوالتيًهي:

 حتىًفيًحالًعدمًتحديدًمركزًكلفة.حفظًالفاتورةً "سماح": -

إظهارًرسالةًتنبيهًللمستخدمًفيًحالًعدمًتحديدًمركزًكلفة،ًوللمستخدمً "تنبيه": -

 خيارًحفظًالفاتورةًدونًتحديدًمركزًالكلفةًأوًل.

 إظهارًرسالةًمنعًللمستخدمًفيًحالًعدمًتحديدًمركزًكلفة. "منع": -

ًالمستخدمًعدةًخياراتًهي:فيًحالةً)تنبيه/ًمنع(ًفإنًالبرنامجًيعطيً

البرنامجً)ينبه/ًيمنع(ًالمستخدمًمنًحفظًالفاتورةًفيًحالً"مركزًالكلفةًالمدينًفقط":ً -

 عدمًتحديدًمركزًكلفةًمدين.

البرنامجً)ينبه/ًيمنع(ًالمستخدمًمنًحفظًالفاتورةًفيًحالً"مركزًالكلفةًالدائنًفقط":ً -

 عدمًتحديدًمركزًكلفةًدائن.

البرنامجً)ينبه/ًيمنع(ًالمستخدمًمنًحفظًأوًالدائنًأوًكالهما":ً"مركزًالكلفةًالمدينً -

 الفاتورةًفيًحالًعدمًتحديدًمركزًكلفةًمدينًأوًدائنًعلىًاألقل.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

  



 :3000 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ًالمواد":إضافةًحقلً"تفصيلًالكميةًوفقًالوحدات"ًفيًصفحةً"الحقول"ًفيً"تقريرًجردً

وظيفةًهذاًالخيارًإظهارًعمودًفيًتقريرًالجردًيفصلًكميةًالمادةًالمجرودةًوفقًكلًوحدةًفيً

ًحالًكانتًتحويًبطاقةًهذهًالمادةًعلىًأكثرًمنًوحدة

ً

المعرفةًفيًبطاقةًًلىًوحداتهاإظهارًمجموعًكميةًالمادةًمجزئةًإنًمهمةًهذاًالحقلًهوًاحيثً

ًالمادةًالخاصةًبها.

ًأ ًتقسم ًاإلي ًالكبرىالكمية ًالوحدة ًعلى ًللمادة ًعنًإوً،جمالية ًالناتج ًالصحيح ًالرقم ظهار

كانًهنالكًإوً،التقسيم ً،ةعلىًالوحدةًالثانيًعندهاًيقسمًالبرنامجًباقيًالقسمةًباقيًقسمةذًا

ً.األولىالوحدةًًالبرنامجًباقيًالقسمةًعلىيقسمًًهنالكًباقيًقسمةًعندهاذاًكانًإو

وحدةًة،ًقطع12ًومعادلهًًعلبةوحدةًثانية:ًً،قطعةًولى:أالتاليً)وحدةًوحداتًك3ًمثال:ًلديناً

،ًفإنًحقلً"تفصيلًالكميةًوفقًقطعة526ًالكميةًلديًًتوكانة(ًقطع48ًًاومعادلهًكرتونةثالثة:ً

ً.]قطعة10ً[ً]علبة3ً[ً]كرتونة10ً[الوحدات"ًيظهرًالكميةً

 كما هو موضح في األشكال التالية:

 



 

 

ًثانياا:

ً:"حذف"ًجلساتًنقاطًالبيعًمنًخاللًنافذةً"المراقبة"ضافة"ًوإمكانيةًمشاهدةً"إتاحةًإ

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً

ًثالثاا:

ً.فيًالنسخةًالخفيفةإضافةًإمكانيةًتعريفًعددًغيرًمحددًمنًالعمالتً

 ً



 :2999 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ً ً"المندوب" ًفيًحقل ًقيمة ًوضع ًالمخصصًعند ًالقيد ًيمألفيًسند ً"المندوب"ًًعندها حقل

القيدًالمخصصً للخياراتًالمحددةًفيًنافذةًللحسابًالمقابلًفيًالقيدًالناتجًعنًهذًا وذلكًوفقاًا

ً:المخصصة"ًكماًيلي"أنواعًالقيودً

 ."المخصصًالقيدسندًنوعً"خيارً"توليدًحركةًمقابلةًلكلًقلم"ًضمنًًتفعيلًعند -1

ً

ً:يكونًلديناًالحالتًالتاليةعندهاًًتوليدًحركةًمقابلةًلكلًقلم"عدمًتفعيلًخيارًفيًحالً -2

"ً"المندوببملئًًالبرنامجًقوميبندًوحيدًفيًالقيدًالمخصصًهناًًنافيًحالًكانًلدي -

ًللقيدًالمحاسبيًالناتج.ضمنًالحسابًالمقابلً

ًلدي - ًبنودًنافيًحالًكان ًتحويًنفسًً،عدة ًالبنود ً"مندوبوكانتًهذه ًهنا قومًي"

ً ًالقيمةالبرنامج ًً"المندوب"ًبملئ ًالمقابل ًالحساب ًالقيدًضمن ًأطراف لجميع

ًالمحاسبيًالناتج.

هناًلًً،"مندوبال"وكانتًهذهًالبنودًلًتحويًنفسًً،عدةًبنودًنافيًحالًكانًلدي -

 يدًالمحاسبيًالناتج.للقضمنًالحسابًالمقابلًًمندوبالحقلًبملئًالبرنامجًقومًي

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

 

ًثانياا:

ً:ضافةًصالحياتًلنافذةً"معالجةًالزيارات"ًونافذةًملفًالتعريفًللجهازإ

 كما هو موضح في الشكل التالي:



 

  



 :2998 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

األرباحًوالخسائرًتولدًشقًلتصبحًً"العمالتًسعارًصرفأليةًعملًنافذةً"معالجةًفروقًآًتعديل

ًساسيةللبرنامج:رًالصرفًبالعملةًاألاسعأالناتجًعنًفروقًًقيدلل

ألولًالشقًاًوالتيًيتولدًبهاً)العملةًاألجنبية(ًعملةًالتسويةًهماًبعملتينًيتولدنًالقيدًأيًأ

ًابالشقًالثانيًبالقيدًلحسًالتيًيتولدًبهاساسيةًالعملةًاألو،ًلحسابًالمرادًتسويتهبالقيدًل

ً.سعارًالصرفأالخسائرًلفروقًرباحًواأل

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً

ًثانياا:

ًتتضمنًماًيلي:فيًميزانًالمراجعةًتعديالتً

ً"إ -1 ًتعديلًتسميةًالخيار ًالحساباتًالمرصدة" ًالحساباتًالمرصدة"إ"ًلتصبحظهار ،ًخفاء

ً ًآليةًعملهًللتتناسبًمعًالتسميةًالجديدة: ًأنهًحيثًوتغيير فاءًخإ"عندًتفعيلًالخيار

يخفيًأسطرًالحساباتًالتيًأصبحًرصيدهاًمساوياًا،ًفإنًالبرنامجًالحساباتًالمرصدة"

ًللصفرًبجميعًالعمالتًالتيًتحركًبهاًهذاًالحساب.

الحساباتًالفارغة"ًإ"ًتعديلًتسميةًالخيار -2 ،ًوتغييرً"خفاءًالحساباتًالفارغةإ"ًلتصبحظهاًر

اتًخفاءًالحسابإ"حيثًأنهًعندًتفعيلًالخيارًملهًللتتناسبًمعًالتسميةًالجديدة:ًآليةًع

 ،ًفإنًالبرنامجًيخفيًأسطرًالحساباتًلمًيحصلًعليهاًأيًحركات."فارغةال

 كما هو موضح في الشكل التالي:



 

ً

 

 

 



ً:2997اإلصدار  على التعديالت

ًأولا:

ً:رباحًبنودًالفواتير"أرباحًالفواتير"ًوً"أكلًمنًتقريريً"فيًةً"حقولًالعميل"ًضافإ

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

ً

ًثانياا:

كلًمنًالتقاريرًالتيًتحويًمعلوماتًوً"عميلالبطاقةًكلًمنً"ضافةًحقلً"الرقمًالضريبي"ًفيًإ

ً:ضمنًالمصطلحاتوةًالتصاميمًالطباعيوًعميلال

ًًفيًنافذةًمالحظة: ًعندًتكرار يظهرًفإنًالبرنامجًًخرآالرقمًالضريبيًلعميلً"بطاقةًالعميل"

ًرسالةًتنبيه.

 كما هو موضح في األشكال التالية:

 

 بطاقة العميل:



 

 

 التقارير ضمن حقول العميل:

 

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً



 التصاميم الطباعية:

 

 المصطلحات:

 

ً

ً

ً



 :2996 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ومعادلتًً"ًفيً"اإلعدادات"معادلتًبنودًالفاتورة"ضمنًالمعادلتًلكلًمنًً"المعملرمزً"دخالًإ

ً"بطاقةًالمادة".ًلـ"الوحدة"ً

ًفيًحالًكانً"رمزًالمعمل"ًنصًفإنًالبرنامجًيعتبرًقيمتهًتساويًصفر.ًمالحظة:

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

 

ًثانياا:

ً ارًاختيمكانيةًاختيارًعدةًمراكزًكلفةًضمنًنافذةًإتاحةً"ًإستاذًلمركزًكلفةدفترًاأل"فيًتقرير

علىًاختيارًأكثرًمنًمركزًكلفةًواحدًوعرضًنتائجهمًً:"مركزًكلفة" حيثًأصبحًالمستخدمًقادراًا

ً".ستاذًلمركزًكلفةدفترًاألفيًتقريرً"

 كما هو موضح في الشكل التالي:



ً

ً

ًثالثاا:

"بطاقةًالمادة"إ "ًمعادلتًبنودًالفاتورة"لكلًمنًفيًالمعادلتًالرياضيةًًنشاءًقائمةًفرعيةًاسمهًا

ً"الوحدة"ًلـً"بطاقةًالمادة".ومعادلتًًفيً"اإلعدادات"

كما هو موضح في الشكل 

 التالي:

ً

  



 :2995 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

حركةًللعميل"ًضافةًخيارإ آخًر لكلًمنًً"إظهاًر األًيتقريرفيًقائمةً"الخياراتً" العمالًء حركً" ة"ًكثًر

ً،ًحيثًأنًخيارً"إظهارًآخرًحركةًللعميل"ًيضمًالخياراتًالتالية:وً"العمالءًالراكدون"

ًمبيع،ًشراء،ًمردودًمبيع،ًمردودًشراء،.......ً:نوعًالحركة-

ًالحرك- ًالحركة ة:تاريخ ًتمتًفيه ًالذي ًالتاريخ ًمردودً)ًللعميلًهو ًمبيع، ًمردود ًشراء، مبيع،

ًشراء،.......(.

ًهوًالقيمةًالنقديةًللحركةًالتيًنفذتًعلىًحسابًالعميل.ً:الحركةقيمةً-

 كما هو موضح الشكل التالي:

 

ً

ًثانياا:

ًضمنًقائمةًخياراتًالزرًاليمينًللماوسًلبطاقةًالحسابًهوًضافةًخيارإً"اتالحسابًشجرة"فيً

نًأً،ًعلمااًرئيسيلحسابًً"يمثلًأبناءهًفيًالتقارير"ًعندًتفعيلًالخيارً:"يمثلًأبناءهًفيًالتقارير"

طاقةًيظهرًداخلًبً"يمثلًأبناءهًفيًالتقارير"فإنًخيارًً،هذاًالخيارًلًيظهرًإلًللحساباتًالرئيسية

ًالحسابًجانبً"الرمز".

 كما هو موضح في األشكال التالية:



 

 

ً

ً)ميزانًالمراجعة،ًفيًكلًمنًالتقاريرً"اعتبارًالحساباتًالتيًتمثلًاألبناءتفعيلًالخيارً"وعندً

حساباتًختامية،...(ًوكانًمستوىًعرضًالتقريرًتفصيلي،ًفإنًالبرنامجًيعرضًفقطًالحسابًاألبً

ًالخيارًضمنً"شجرةًالحسابات"ًولًيعرضًحساباتً الذيًيمثلًأبناءهًومفعلًفيًبطاقتهًهذا

"ً ًالخيار ًتفعيل ًإلغاء ًإلًفيًحال ًاألبناءاألبناء ًالحساباتًالتيًتمثل ًاعتبار ًالمراجعة،ً" )ميزان

ًحساباتًختامية،...(.



 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

 

 

رئيسيًأبًوحسابًلحسابًً"يمثلًأبناءهًفيًالتقارير"ًالخيار لًيمكنًتفعيلالحظة هامة: م

أحدًالحساباتًاآلباءًلهذاًالحسابًرئيسيًابنًفيًنفسًالوقت،ًحيثًيعطيًالبرنامجًرسالةً"

أردتًتعيينًالحسابًالحاليًً"اسم الحساب األب"وهوً تمًتعيينهًلتمثيلًأبناءهًفيًالتقارير.ًإذًا

ًعنًاسم الحساب الحالي" " ًالخاصية ًهذه ًتعيين ًإزالة ًسيتم ًالتقارير ًفي ًابناءه لتمثيل

ً.الحسابًاألب.ًهلًتريدًتعيينًالحسابًالحاليًلتمثيلًأبناءهًفيًالتقارير؟ًنعم/ل"

ًرئيسيًابنًوحسابًرئيسيًأبلحسابًًبناءهًفيًالتقارير""يمثلًأوكذلكًلًيمكنًتفعيلًالخيارً

ًفيًنفسًالوقت.

ًًمثال: ًلـ ًتعيينًالحساب"يمثلًأبناءهًفيًالتقارير"تعيينًالحسابًالرئيسيً"األصول" ًوعند ،ً

،ًوالذيًهوًضمنًالحسابًالرئيسيًاألبً"يمثلًأبناءهًفيًالتقارير"الرئيسيً"األصولًالثابتة"ًلـً

فإنً الحسابًوهوًًالبرنامجًيعطيًرسالة"األصول"ً، هًتمًتعيينًاألصول""أحدًالحساباتًاآلباءًلهذًا

ناءهًفيًلتمثيلًاباألصول الثابتة" "لتمثيلًأبناءهًفيًالتقارير.ًإذاًأردتًتعيينًالحسابًالحاليً

ًتعيينًالحسابًالحاليً ًهلًتريد ًالخاصيةًعنًالحسابًاألب. ًتعيينًهذه ًسيتمًإزالة التقارير

ًناءهًفيًالتقارير؟ًنعم/ل".لتمثيلًأب

 كما هو موضح في الشكل التالي:



 

 

  



 :2993 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ً.راغبفًالبرنامجًيستبدلهانًإوجودًقيمةً"صفر"ًفعندًً"ميزانًالمراجعةًلمركزًالكلفة"فيًتقريرً

 مثال:

ًبالمجاميع.ً"ميزانًالمراجعةًلمركزًالكلفةتقريرً"استعراضً

:ًالمجموعًالمدينًيساويًالمجموعًالدائنًوبالتاليًالرصيدًالنهائيًالمدينًيساوي3ًمركزًكلفةً

ًالقيمةًصفر،ًوبالتاليًاستبدلًالبرنامجًالقيمةًصفرًبفراغ.

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً

ًثانياا:

 "ًكاملةًوالتيًهي:عرضًكجدول"ضمنًنافذةًوتعديلًخياراتًقائمةًالزرًاليمينًًضافةإ

ًوظيفتهًتفريغًشروطًالتصفيةًالمطبقةًبشكلًكامل.:ً"تفريغًشروطًالتصفية"إضافةًخيارً -

وظيفتهًإزالةًالتصفيةًمعًالحفاظً:ً"زالةًالتصفيةإلغاءًالتصفية"ًليصبحً"إاسمًخيارً"تعديلً -

 علىًشروطًالتصفيةًالمطبقةًفيًذاكرةًالبرنامج.

- ً ً"تطبيقًالتصفية": ًالمحفوظةًفيًذاكرةًوظيفتهًاستعادةًشروطًإضافةًخيار التصفية

ًالبرنامجًوالتيًتمًإزالتهاًمنًخاللًخيارً"إزالةًالتصفية".

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:



 

ً

  



 :2992 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ًفيًتقريرً"دفترًاألستاذًلمركزًكلفة"ًإتاحةًإمكانيةًإخفاء/إظهارًحقلًالحساب.

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

 

ًثانياا:

ًيحويًعلى:فيًتقريرً"يوميةًالقيود"ًًالقيودًحسب"ًفرز"ضافةًشرطًإ

قيدًالًرمزوظيفةًهذاًالخيارًهوًعرضًتقريرً"يوميةًالقيود"ًمرتبةًوفقً:ً"الرمزًثمًالتاريخ" -1

 القيد.ًتاريخًوفقثمً

الخيارًهوًعرضًتقريرً"يوميةًالقيود"ًمرتبةًوفقًً:"التاريخًثمًالرمز" -2 القيدًًتاريخوظيفةًهذًا

 القيد.ًرمزًوفقثمً

 كما هو موضح في الشكل التالي:



ً

ً

ً

  



 :2990 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ً":البحثًحسبًالمستودع"لىًمستوىًالبحثًفيًفواتيرًالمناقلةًإضافةًإ

علىً ًحيثًأصبحًالمستخدمًقادراًا

ًالبحثً"المادة ًالقيم"ً-فيًنافذة ًالمناقلة،ًلئحة ًًفيًفواتير ًوفقًالبحثًمستوىًإضافةتم

ًالمستودع"" ًبالضغطًعلىًزر ًيمكنًالنتقالًمنًمستوىًإلىًآخر ًكما ،F6ًًلساتعراضًنتائج ،

ًالبحثًفيًكلًمستوىًكماًيلي:

يظهرًجميعًالموادًسواءًكانًللمادةًرصيدًأوًل،ًوسواءًكانتًالمادةًمتحركةًأوً"الكل":ً -

 ل.

علىًمستوىًجميعًفروعها،ًيظهرًجميعًالموادًالتيًتحركتًفيًالشركةًً"الشركة": -

 والتيًلهاًرصيدًأكبرًمنًالصفر.

يظهرًجميعًالموادًالتيًتحركتًفيًالفرعًعلىًمستوىًجميعًمستودعاته،ًً"الفرع": -

 والتيًلهاًرصيدًأكبرًمنًالصفر.

يظهرًجميعًالموادًالتيًتحركتًفيًالمستودعًوالتيًلهاًرصيدًأكبرًمنًً"المستودع": -

 الصفر.

 الشكل التالي:كما هو موضح في 

ًً

ً

ً



ًثانياا:

ًهم:ًالمستودعيةًريراتقالضمنًً"ةبشروطًمتقدمةًللمراق"ضافةًمجموعةًإ

وهوًشرطًمراقبةًتاريخًإضافةًالسجل،ًوليسًالتاريخًالمؤرخًداخلًًتاريخًووقت:اإلضافة:ً -

 السجل.

 ًوهوًشرطًمراقبةًالمستخدمًالذيًأضافًالسجل.ًاإلضافة:ًالمستخدم: -

- ً ًالمستخدمً)نص(: مراقبةًالمستخدمًالذيًأضافًالسجلً)كتابةًًوهوًشرطاإلضافة:

 الشرطًبشكلًنصي(

 السجل.منهًفًأضيالذيًًالجهازوهوًشرطًمراقبةًاإلضافة:ًالجهاز:ً -

ًتاريخًووقت:ًآخرًتعديل - السجل،ًوليسًالتاريخًالمؤرخًًتعديلوهوًشرطًمراقبةًتاريخً:

 داخلًالسجل.

 السجل.ًعدلوهوًشرطًمراقبةًالمستخدمًالذيً:ًالمستخدم:ًآخرًتعديل -

مراقبةًالمستخدمًالذيًعدلًالسجلً)كتابةًًوهوًشرط:ًالمستخدمً)نص(:ًآخرًتعديل -

 الشرطًبشكلًنصي(.

 السجل.منهًًعدلالذيًًالجهازوهوًشرطًمراقبةً:ًالجهاز:ًآخرًتعديل -

 ًرطًمراقبةًعددًمراتًالتعديل.وهوًشعددًمراتًالتعديل:ً -

السجل،ًوليسًالتاريخًالمؤرخًًمعاينةوهوًشرطًمراقبةًتاريخً:ًتاريخًووقت:ًرًمعاينةآخ -

 داخلًالسجل.

 السجل.ًعاينوهوًشرطًمراقبةًالمستخدمًالذيً:ًالمستخدم:ًآخرًمعاينة -

مراقبةًالمستخدمًالذيًعاينًالسجلً)كتابةًًوهوًشرط:ًالمستخدمً)نص(:ًآخرًمعاينة -

 الشرطًبشكلًنصي(.

 السجل.منهًًعاينالذيًًالجهازوهوًشرطًمراقبةً:ًالجهاز:ًآخرًمعاينة -

 .المعاينةوهوًشرطًمراقبةًعددًمراتً:ًعددًمراتًالمعاينة -

السجل،ًوليسًالتاريخًالمؤرخًًتعديلوهوًشرطًمراقبةًتاريخً:ًتاريخًووقت:ًآخرًطباعة -

 داخلًالسجل.

-  

 آخرًطباعة:ًالمستخدم. -

 آخرًطباعة:ًالمستخدمً)نص(. -

 الجهاز.آخرًطباعة:ً -

 عددًمراتًالطباعة. -

 آخرًتصدير:ًتاريخًووقت. -

 آخرًتصدير:ًالمستخدم. -

 آخرًتصدير:ًالمستخدمً)نص(. -

 آخرًتصدير:ًالجهاز. -

 عددًمراتًالتصدير. -

 كما هو موضح في الشكل التالي:



 

ً

  



 :2988 اإلصدار على التعديالت

 :أولاً

ًوالتيًهي:ًفيً"أنواعًالدوراتًالتعليمية"ًفيًصندوقً"خيارات"ًتوتعديالًاتإضاف

فعيلًعندًت:ًتعديلًتسميةًخيارً"تفصيلًالحسم"ًليصبحً"تفصيلًالحسمًوفقًالطالب" -1

هذاًالخيارًفإنًالبرنامجًيفصلًقيدًالحسمًالمتولدًعنًالدورةًالتعليميةًوفقًكلًطالبً

ًوفقًكلًطالب.علىًحدى،ًكماًيفصلًحسمًمكوناتًالدورةًالتعليميةً

عندًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًالبرنامجًيفصلًقيدً:ًخيارً"تفصيلًاإليرادًوفقًالطالب"إضافةً -2

اإليرادًالمتولدًعنًالدورةًالتعليميةًوفقًكلًطالبًعلىًحدى،ًكماًيفصلًإيرادًمكوناتً

 الدورةًالتعليميةًوفقًكلًطالب.

 اتًالتالية:خياروالذيًيحويًالًالطالب"ًقيدإضافةًخيارً" -3

 "ً:"وهوًخيارًتفصيلًالطالبًمقابلًكلًحسابتفصيلي. 

 "ًتجميعًالطالبًعلىًكلًمنًالمستوىًتجميعيًمعًمراعاةًالمدينًوالدائن:"

 .المدينًوالدائن

 ":"تجميعًالطالبًفيًسطرًواحدًمعًاألخذًبعينًالعتبارًتقاصًًتجميعيًكلي

 .طرفيًالمدينًوالدائن

 إلغاءًخيارً"تجميعًالحساباتًالمتشابهة". -4

 "ًوالذيًيحويًالخياراتًالتالية:تحريكًمركزًالكلفة"ًإضافةًخيار -5

 ً:"عندًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًمركزًالكلفةًلًيتحركًفيًالقيدًالمحاسبي."بال 

 عندًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًمركزًالكلفةًيتحركًعلىً ":"علىًحسابًالطالب

 حسابًالطالبًحيثًأنه:

 ًًمركزًالكلفةًدائن.عندماًيكونًحسابًالطالبًمدينًيكون

 .ًعندماًيكونًحسابًالطالبًدائنًيكونًمركزًالكلفةًمدين

 

 "عندًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًمركزًالكلفةًيتحركًعلىً :"علىًحسابًاإليراد

 حسابًالطالبًحيثًأنه:

 .ًحسابًاليرادًدائنًومركزًالكلفةًدائن

 .حسابًالحسمًمدينًومركزًالكلفةًمدين 



 التالي:كما هو موضح في الشكل 

ًثانياا:

عدًطة"ًوً"المتبقيًبتبللفواتيرً"مجموعًالقيمًالمرضافةًحقلينًجديدينًضمنًالمصممًالطباعيًإ

ً:القيمًالمربوطة"

ًطة"بت"مجموعًالقيمًالمرفيًحالًكانًيربطًالمستخدمًالدفعاتًبكلًفاتورةًتنتميًلها،ًفإنًخيارً

ًالمرادً ًمجموعًقيمًالدفعاتًالمربوطةًبالفاتورة ًيفيدًفيًإظهار فيًالتصميمًالطباعيًللفواتير

بإظهارًقيمةًالمتبقيًعلىًالزبونًمنًً"المتبقيًبعدًالقيمًالمربوطة"طباعتها،ًكماًيفيدًالخيارً

ًمنًصافيًقيمةًالفاتورة.ً"مجموعًالقيمًالمربوطة"قيمةًالفاتورةًبعدًخصمً

 ي الشكل التالي:كما هو موضح ف



 

 

ًثالثاا:

عندًتعريفًبطاقةًمادةًوذلكًً""لمًتحددًنسبةًالضريبةًالمضافةًلهذهًالمادةًرسالةًتنبيهًضافةإ

فيًحالةًكانًالفهرسًلًيتضمنً .ضمنهًمادةًتحويًضريبةًمضافةيوجدًًفهرسلًتنتميًجديدة

 .تظهرًالرسالةًأليًمادةًتحويًضريبةًمضافةًفيجبًأ

 الشكل التالي:كما هو موضح في 



 

  



 :2985 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ًال"مودًاضافةًعإ ًالعامودًسعرً:ًفيًنافذةًمقارنةًجردًالمستودعًتقييم"سعر حيثًيعرضًهذا

)سعرًالكلفة ....الخًتحددًمنًخاللًحقلً"تقييمًً-المستهلكً-الموادًحسبًتقييمًالمستخدمًلهًا

أوًتسعيرًيدويًيدخلهًالمستخدمًً-سفلاألًالمستودع"ًفيالجردًفيًرأسًنافذةً"مقارنةًجردً

ًيدوياا(.

ًهي:سفلًاألًفيًرأسًنافذةً"مقارنةًجردًالمستودع"ًفيًضافةًحقولإ

ً."الجردً"كميةًهيًإجمالي"الكميةًالحالية":ًً-

ًالقيمةًالجماليةًللموادًوفقًكميةًالجردًمقيمةًوفقً"تقييمًالجرد".هيًً"القيمةًالحالية":ً-

فرقًمجموعًالكمياتًوذلكًعندماًتكونً"كميةًالجردًالفعلي"ًأكبرًمنًًهوً"تصحيحًالزيادة":ً-

ً"كميةًالجرد"،ًكماًيظهرًفيًالحقلًالمقابلًالقيمةًاإلجماليةًلفرقًكميةًالمواد.

فرقًمجموعًالكمياتًوذلكًعندماًتكونً"كميةًالجردًالفعلي"ًأصغرًمنًًهوً"تصحيحًالنقصان":ً-

ًماًيظهرًفيًالحقلًالمقابلًالقيمةًاإلجماليةًلفرقًكميةًالمواد."كميةًالجرد"،ًك

ًوهيًاجماليً"كميةًالجردًالفعلي".ً"الكميةًالنهائية":ً-

هيًالقيمةًالجماليةًللموادًوفقً"كميةًالجردًالفعلي"ًمقيمةًوفقً"تقييمًً"القيمةًالنهائية":ً-

ًالجرد".

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

  



 :2981 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

صفحةً"المصاريف"ًفيً"نوعًالفاتورة"ًوتعديلًاسمًحقلًفيًضافةًحقلً"مركزًالكلفةًدائن"ًإ

ً:"مركزًالكلفة"ًالحاليًليصبحً"مركزًالكلفةًمدين"

"،ًويحركً"مركزًالكلفةًدائن"ًكزًالكلفةًمدين"ًمعً"حسابًالمصاريفحيثًأنًالبرنامجًيحركً"مر

ًمعً"الحسابًالمقابل".

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً

ًثانياا:

الضغطًبالزرًاليمينيًللماوسًعلىًجردًالمواد(ًعندًً-حركةًمادةً-)بطاقةًمادةضافةًاختصاراتًإ

ً:مادةًلعمليةًتصنيعيةًوخطةًتصنيعيةًونموذجًعمليةًتصنيعيةًسطر

 كما هو موضح في الشكل التالي:



ً

ً

  



 :2980 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ضافةًإًالناتجةًعنً"عرضًكجدول"ًلكلًمنً"بطاقاتًالحساباتًوبطاقاتًالمواد"ًتمًالجداولًفي

ًللماوس:ًخيارً"نسخًمعًالعناوين"ًلقائمةًالزرًاليميني

حيثًأصبحًبمقدورًالمستخدمًنسخًأيًسطرًأوًمجموعةًأسطرًيختارهاًالمستخدمًمنًالجدولً

علىًملفًخارجيً) "نسخً(ًمعًالعناوينًالرئيسيةًللسطرًمنًخاللًخيارً…,Excel, Wordولصقهًا

ً.معًالعناوين"

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً

  



 :2976 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ً.صفرمساويةًللالرقميةًالماليةًعندماًتكونًًاخفاءًالقيمً"ميزانًالمراجعة"فيًتقريرً

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً

ًثانياا:

ًمنًخاللًالتقاريرفيً ًالتقرير السماحًبالتفافًالنصًًتمًتعديلًخاصيةًعرضًالقيمًفيًخاليا

ًايةفيًنهً"..."وضعًوفيًحالًأنًالخليةًلًتتسعًلكاملًالقيمةًفإنهًيتمًلحتوائهًضمنًالخليةً

ًالقيمة.

 كما هو موضح في الشكل التالي:



ً

  



 :2975 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

 :"العداداتًالعامةنافذةً"ًفيً"عداداتًالطباعة"إفيًصفحةً"ًالسطرًبالتقارير"ضافةًخيارًارتفاعًإ

يساعدًالمستخدمًعلىًقراءةًمحتوىً ارتفاعًالسطرًفيًالتقاريرًممًا الخيارًهيًتغييًر وظيفةًهذًا

ً.التقاريرًفيًحالًتغيرً"حجمًخطًالتقرير"

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

 

ًثانياا:

بًالتقري"تبدأًمنًسعار"ًفيًنافذةً"تعديلًاألً"التقريب"لىًحقلًإضافةًخياراتًتقريبًجديدةًإ

ً:"10,000وتنتهيًبـ25ًًألقربًأوًأعلىًأوًأسفلً

 كما هو موضح في الشكل التالي:



 

ً

 

  



 :2969 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

وًأًبندالًقيمةًحقلًفيًتعديلوذلكًلبيعًالنقطةًًلـ"مجموعاتًاألزرار"ًفيزرارًأنواعًأًةربعأضافةًإ

ً،ًوالتيًهي:بنودفيًال

اإلجماليًفيًتعديلًقيمةًحقلًعندًوظيفةًهذاًالحقلًهيًاإلجماليً)كمية(:ً -

السعرًًقيمةًحقلًمعًالمحافظةًعلىالكميةًحقلًًقيمةًتعدلفإنهًتًالبند/البنود،

 .اإلفرادي

TTCًاإلجماليًتعديلًقيمةًحقلًعندًوظيفةًهذاًالحقلًهيًً)كمية(:TTCًاإلجماليً -

ًالسعرًقيمةًحقلًمعًالمحافظةًعلىفيًالبند/البنود،ًفإنهًتتعدلًقيمةًحقلًالكميةً

  TTC اإلفرادي

اإلجماليًفيًتعديلًقيمةًحقلًعندًوظيفةًهذاًالحقلًهيًًاإلجماليً)سعر(: -

ًقيمةًحقلًمعًالمحافظةًعلىالبند/البنود،ًفإنهًتتعدلًقيمةًحقلًالسعرًاإلفراديً

 .الكمية

TTCًاإلجماليًتعديلًقيمةًحقلًعندًوظيفةًهذاًالحقلًهيًً)سعر(: TTCاإلجماليً -

قيمةًًمعًالمحافظةًعلىTTCًفيًالبند/البنود،ًفإنهًتتعدلًقيمةًحقلًالسعرًاإلفراديً

 كمية.الًحقل

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً

ًثانياا:

ً":نقطةًالبيع"نوعًفيً"ًخيارات"فيًصفحةًً"مباشرتسديدً"ضافةًخيارًإ



كلًيتمًالتسديدًبشًفإنهً"التسديد"عندًضغطًزرًعندًتفعيلًهذاًالخيارًفيً"نوعًنقطةًالبيع"،ًو

ًمياشرًدونًظهورًصفحةًالتسديد.

 "نقطةًالبيع".انًهناكًطريقةًدفعًوحيدةًفيًذاًكإفقطًًالخيارهذاًيعملً مالحظة:

 الشكل التالي: لديناح للتوضي

ً

  



 :2968 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

حيثًأصبحًبإمكانًالمستخدمً:ًليةالحصولًعلىًالحساباتًالختاميةًبطريقةًتفاضًإمكانيةًدعم

نًأفترةًمحددةًلًيشترطًعنًًأرباحًوخسائر(ً-متاجرةً-استعراضًالحساباتًالختاميةً)تشغيل

ًالمحاسبية.ًمنًبدايةًالفترةًأتبد

متاجرة(ًهيًقيمةًتفاضليةًً-الحساباتًالختاميةً)تشغيلقيمةًبضاعةًآخرًالمدةًفيً مالحظة:

)بضاعةًأولًالمدة:ًوهيًقيمةًالبضاعةًفيًبدايةًتاريخًطلبًالتقرير،ًمطروحةًمنًقيمةًبضاعةً

ًآخرًالمدة:ًوالتيًهيًقيمةًالبضاعةًفيًنهايةًتاريخًطلبًالتقرير(.

 

ًثانياا:

"معالجةًنافذةًمقارنةً"جردًمستودع"ًونافذةً"األعمدة"ًفيًضافةًعامودً"صورةًالمادة"ًضمنًإ

صورةًفيً:ًالمواد" وعندًتفعيلًالمستخدمًلخيارً"صورةًالمادة"ًوكانًالمستخدمًمحددًمسبقاًا

بطاقةًالمادة،ًفإنًالبرنامجًيعرضًهذهًالصورةًفيًتقريرً"مقارنةًجردًالمستودع"ًوكذلكًاألمرً

ًبالنسبةًلنافذةً"معالجةًالمواد".

 التالي: كما هو موضح في الشكل

ً

 

  



 :2967 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

تسميةًحقلًمرتبطًبقائمةًتندرجًعندًالضغطًبالزرًاليمينيًعلىًًماوسعندًالنقرًالمزدوجًبال

ًبهذهًالتسمية:نًالبرنامجًيفتحًنافذةًالبحثًللحقلًالمرتبطًإفًللماوس

 مثال:

"اسمًالمادة"ًفإنًالبرنامجًيفتحًماوسًعلىًكلمةًالنقرًالمزدوجًبالفيً"بطاقةًالمادة"ًعندً

ًاسمًالمادة".-نافذةً"بحث

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً

ًثانياا:

وً"إدراجًًلطلبياتًهماً"إدراجًبياناتًرأسًالفاتورة"لً"مرحلة"بطاقةًالضافةًخيارينًفيًنافذةًإ

ًضمنًمجموعةً"الخياراتًاإلضافية":بياناتًبنودًالفاتورة"ً

 :الخيارين هي هذين وظيفية

,ًجلبًبياناتًرأسًفاتورةًالمرحلةًالسابقة.ًمثال:)حقلًالبيانً:"إدراجًبياناتًرأسًالفاتورة"

ًالحسمًعلىًمستوىًالفاتورة،ًاإلضافةًعلىًمستوىًالفاتورة،....(.

مثال:)حقلًالمالحظات,ًًجلبًبياناتًبنودًفاتورةًالمرحلةًالسابقة.:ً"إدراجًبياناتًبنودًالفاتورة"

ًالحسمًعلىًمستوىًالبند،ًاإلضافةًعلىًمستوىًالبند،....(.

ً



ًثالثاا:

ًنوعًالفاتروةكنًالمستخدمًمنًتعديلًمً نًهذهًالميزةًت ًأحيثًً:ضافةًميزةً"تعديلًنوعًالفاتورة"إ

فتظهرًنافذةًتعديلًنوعًً،يًمكانًفارغًفيًالفاتورةأعلىًبالماوسًًالمزدوجًالنقرمنًخاللً

ً،ًعندهاًيقومًالمستخدمًباختيارًنوعًالفاتورةًالذيًيريدًالتحويلًله.فاتورةال

 مثال: 

ًيريدًالمستخدمًتحويلًفاتورةًمنًمبيعًإلىًمردودًمبيع،ًعندهاًيستخدمًالميزةًالسابقة.

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً

ًنًهذهًالميزةًمحصورةًفيألىًإضافةًباإلً "DM"جبًانًيكونًالبرنامجًيعملًبوضعيةي مالحظة:

ً."مسؤولًالنظام"ًفقط

  



 :2964 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

زرارًسفلية"ًأة"ًوًمجموعةً"نهًعندًوضعًمجموعةً"ازرارًجانبيأحيثًً"نقاطًالبيع"تعديلًفيً

امجًالبرنًنإففيً"نقطةًالبيع"ًزرارًالسفليةًحدًاألأالضغطًعلىًوعندًً،ًنواعًنقاطًالبيع"أضمنً"

فإنًالبرنامجً "Esc" زرًوعندًالضغطًعلىً،لىًالصفحةًالجانبيةإً"الزرًالسفلي"ًمحتوياتًيجلب

التيًظهرتًعلىًالصفحةًً"الزرًالسفلي"ًمعلوماتزالةًإيًأً،صليلىًالوضعًاألإلرجوعًيقومًبا

ًفحةًاألزرارًالجانبية.،ًويعودًللوضعًاألساسيًالمحددًفيً"نوعًنقطةًالبيع"ًلصالجانبية

  



 :2961 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ً:فيًنافذةًالفرزً"عداداتًالفرزإحفظً"ضافةًخيارًإ

عداداتًإحفظًحيثًأصبحًيمكنًللمستخدمًتحديدًخياراتًالفرزًوحفظهاًمنًخاللًتفعيلًخيارً"

ً".الفرز

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

 

ًثانياا:

"ًالمعرفةًفاتورةالنوعً"الموجودًفيًً"دراجًالهدايا"إفاعلًمعًخيارًتتنقطةًالبيعًأصبحتًنافذةً

ً:"فيً"أنواعًالفواتير

عندًإدراجًالمستخدمًلمادةًتحويًبطاقتهاًعلىًكميةًهديةًمقابلًبيعًعددًمحددًمنها،ًوكانً

ميةًالهديةً"ًمفعلًفيًنوعًالفاتورةًالمرتبطةًمعً"نوعًنقطةًالبيع"،ًفإنًكدراجًالهداياخيارً"إ

ًتدرجًآلياًفيًحقلً"الهدية"ًفيًنافذةً"نقطةًالبيع".

 كما هو موضح في الشكل التالي:



 

  



 :2960 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ًنافذةً"نشرةًًأسعارًصرفًالعمالت"ًللبرنامج:إضافةً

حيثًيمكنًللمستخدمًإدخالًسعرًصرفًكلًيومًللعمالتًالمعرفةًعلىًالبرنامجًمنًخاللً

ًنافذةً"نشرةًًأسعارًصرفًالعمالت".

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً

ًثانياا:

ًإضافةًنشرةًاسعارًالصرفًلنافذةً"العمالت":

ًحيثًأصبحًيمكنًللمستخدمًاستعراضًبطاقةًالعملةًونشرةًأسعارًصرفها.

 كما هو موضح في الشكل التالي:



ً

ً

 :لثااًثا

قاعدةًنافذةً"العمالت"ًمنًإضافةًخطوةًأثناءًتدويرًقاعدةًالبياناتًتعرضًالعمالتًالمعرفةًفيً

ًالعمالت":ًسعارًصرفأنشرةً"ومعادلتهاًحسبًآخرًمعادلًفيًًالمرادًتدويرهاًالبيانات

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

  



 :2958 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ً:فيًالنسخةًالخفيفةًفيًالبرنامجً"صالحيةًالمواد"تاريخًتاحةًتقريرًإ

علىًاستعراضًتقريرً"تاريخًصالحيةًالمواد"ًفيًالنسخةًالخفيفة. ًحيثًأصبحًالمستخدمًقادراًا

ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:

ًً

ً

ًثانياا:

المصممًالطباعيًللموادًوًالفواتيرًاسمهًً"خصائصًاألعمدة"ًفيًضافةًعامودًجديدًضمنإ

ً:"(وًالفهرسأالمادةً)صورةًال"

ًعندًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًهذاًالعامودًيتصرفًكماًيلي:

 .يضيفًصورةًالمادةًفيًحالًكانتًتحويًالمادةًعلىًصورةًفيًبطاقتها -1

وفيًحالًلًتحويًالمادةًعلىًصورةًفيًبطاقتهاًفإنًالبرنامجًيضيفًصورةًالفهرسً -2

وذلكًفيًحالًكانًالفهرسًالذيًتنتميًلهًالمادةًيحويًعلىًً،الذيًتنتميًلهًالمادة

 .صورةًفيًبطاقته

وفيًحالًكانًالفهرسًلًيحويًعلىًصورةًفيًبطاقتهًفإنًالبرنامجًياخذًصورةًً -3

 الفهرسًاألب.



ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

ً

ًثالثاا:

قالمًالمواد"ًهماً"بيانًرأسًالفاتورة"ًوً"مالحظةً"قيدًتفصيليًألًقائمةضمنًخيارينًضافةًإ

ً:بند"ال

 كما هو موضح في الشكل التالي:



ً

  



 :2957 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ً:ضافةًالخياراتًالتاليةإنواعًنقاطًالبيع"ً"أضمنًنافذةً

ً:اليصالتًالمعلقةًضمنًعرض

المعلقةًلكلًالمستخدمينًمنًجميعًيعرضًالبرنامجًكلًاليصالتًً":كلًاليصالتًالمعلقة" -

ًالجلسات.

يعرضًالبرنامجًكلًاليصالتًالمعلقةًلكلًالمستخدمينًمنًنفسًة":ًنفسًالجلس" -

ًالجلسة.

يعرضًالبرنامجًكلًاليصالتًالمعلقةًلكلًالمستخدمينًالذينًً":نفسًنوعًنقطةًالبيع" -

ًيستخدمونًنفسً"نوعًنقطةًالبيع".

خيارًيسمحًبتحديدً"أنواعًنقاطًالبيع"ًالتيًتتيحًوهوًً:"محددةبيعًنواعًنقاطًأ" -

 للمستخدمينًرؤيةًايصالتهاًالمعلقة.

ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

  



 :2956 اإلصدار على التعديالت

 :أولاً

ً":صلًالفاتورة"أًشرطضافةًإالشروطًالمتقدمةًللفاتورةًًضمن

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

 

 

  



 :2954 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ً:(SRضافةًرمزًجديدًلختصارًبرنامجًالميزانًوهوً)إ

ً(shortcut)فيًنهايةًحقلً"الهدف"ًفيًاختصارًبرنامجًالميزانفيًً"SRالختصارً"وضعًًعند

 .برنامجًعلىًنفسًالجهازلكثرًمنًنسخةًواحدةًلأتشغيلًًالمستخدمًستطيعيلًفإنهً

أنه علىًإنفيًحالًعدمًوضعًالرمزًفًعلماًا ًكثرًمنًنسخةأتشغيلًًالمستخدمًيظلًقادراًا

 .علىًنفسًالجهازوًفيًنفسًالوقتًللبرنامج

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

ً

ًثانياا:

ًإضافةًحقلًلخيارً"قيدًتفصيليًألقالمًالمواد"ًفيً"أنواعًالفواتير":

يظهرًفيًبيانًالقيدًًنعندًتفعيلًهذاًالخيارًفإنهًيمكنًللمستخدمًإضافةًأيًخيارًيريدهًأ

،ً...(-تاريخًالصالحيةً-اسمًالمادةً-اسمًالعميلً-مثلً)نوعًورقمًالفاتورةًالمتولدًعنًالفاتورة

ًكماًيمكنًللمستخدمًإدخالًنصًثابت.

 كما هو موضح في الشكل التالي:



 

  



 :2953 اإلصدار على التعديالت

 :أولاً

ً:"البيعًنقطةايصالًـ"فيًالمصممًالطباعيًلالتاليةًضافةًحقولًإ

ً.المبلغًالمقبوض -

ً.المبلغًالمعاد -

ًً.ساسيةأالمبلغًالمقبوضًعملةً -

ً.ساسيةأالمبلغًالمعادًعملةً -

 .ساسيةأالمبلغًالمتبقيًعملةً -

ًكماًتمًتعديلًاسمًالحقلً"المتبقي"ًليصبحً"المبلغًالمتبقي.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

ًثانياا:

 ":فيًتقريرً"دفترًاألستاذًللقيودًالتيًتقعًخارجًالفترةًالمحاسبيةً"صلًالقيد"أفتحًًإمكانية

حيثًأصبحًيمكنًللمستخدمًفتحًأصلًالقيدًللقيودًالمحاسبيةًالتيًتقعًخارجًالفترةً

ً...(ًللقراءةًفقط.-سندًقيدًمخصصً-ورقةًتجاريةً-المحاسبية،ًحيثًيكونًأصلًالقيدً)فاتورة

 كما هو موضح في الشكل التالي:



 

 

ًثالثاا:

ً:نواعًنقاطًالبيع"أ"صفحةً"خيارات"ًفيًنافذةًضافةًخيارينًضمنًإ

عندًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًالبرنامجًيمنعًالمستخدمًمنً:ً"اليصالًعملة"منعًتغييرً -

ًتغييرًعملةًاليصالًالتابعًلنفسً"نوعًنقطةًالبيع".

البرنامجًيمنعًالمستخدمًعندًتفعيلًهذاًالخيارًفإنً:ً"ًاليصالًعملة"منعًتغييرًمعادلً -

 منًتغييرًمعادلًعملةًاليصالًالتابعًلنفسً"نوعًنقطةًالبيع".

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً

ً  



 :2952 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

وإضافةًهذهًالحقولًً"،اللونًوالقياسًوًالفئة"ًةبطاقكلًمنًفيًً"المعاملًالرياضي"ضافةًحقلًإ

ً":ةعداداتًالعاماإل"فيًًواتير"الفًودبن"ولمعادلتًً"الوحدة"ًبطاقةًلمعادلةالفئة(ًً-القياسً-)اللون

مثالا،ًوعندًتحديدًحقلًاللونًفيًً"بطاقةًاللونوضعًقيمةًفيًحقلً"المعاملًالرياضي"ًفيً"عندً

تير"،ًفإنًالبرنامجًيجلبًقيمةً"المعاملً"،ًأوًألحدً"بنودًالفوالوحدة"التعبيرًالرياضي"ًلـً"امعادلةً

ًالرياضي"ًللونًلتطبيقًالمعادلة.

 :ةالتالي للتوضيح لدينا األشكال

ً



ً

ً

ًثانياا:

 "ًللتقاريرًالتالية:الكميةًالحرة"وً"الكمية"ًيضافةًشرطإ

 .جردًالمواد -

 جردًموادًأفقي. -

 جردًالموادًمعًالطلبيات. -

 جردًموادًافقيًمعًالطلبيات -

ًالكميةًالحرة"ًيضمًماًيلي:ً-شرطًمنًالشرطينًالجديدينً"الكميةحيثًأنًكلً



 الكل. -

 يساوي. -

 لًيساوي. -

 أكبرًمن. -

 أكبرًمنًأوًيساوي. -

 أصغرًمن. -

 أصغرًمنًأوًيساوي. -

 منًإلى. -

 :ةالتالي للتوضيح لدينا األشكال

ً

ً

ًثالثاا:

ً:مندوبًمعينًليةًالناتجةًعنًفواتيرًتحويًاسمليًفيًالقيودًاآلآدراجًحقلًالمندوبًبشكلًإ

القيدًالليًًحقلً"المندوب"ًفيًًنإنهًعندًالقيامًبانشاءًفاتورةًتحويًمندوبًمعينًفأحيثً

  ة.باسمًالمندوبًالمدرجًفيًالفاتورًيحويًعلىالناتجًعنًهذهًالفاتورةًيجبً

فإنًحقلً"المندوب"ًالناتجًعنًالقيدًًكماًأنهًفيًحالًوجودً"قيدًمرفق"ًمعًال"الفاتورةً

وفيًحالًلمًيحددًالمستخدمًاسمًمندوبًفيً"القيدًالمرفق"،ًفإنًالبرنامجًيدرجًالمرفق،ً

ًاسمًالمندوبًالمحددًفيًالفاتورة.

 التالي: شكلللتوضيح لدينا ال



ً

ً

ًرابعاا:

ً:للموازنةًالتقديريةً"الخاص"التحليلًًوً"التحليلًالعام"ضافةًإ

للحسابًوفقً"تحليلًعام"ًأوً"تحليلًحيثًأصبحًبإمكانًالمستخدمًتحديدًالموازنةًالتقديريةً

ًخاص"ًمحدد،ًأوًكليهماًمعاا.

 التالي: للتوضيح لدينا الشكل



ً

ً

ًخامساا:

ً:عمارًالذمم"أتقريرً"ً"ًفيالحقولصفحةً"ًفيًأيامًالتحصيل"إظهارً"ضافةًحقلًإ

ًيقومً"أيامًالتحصيل"ًحيثًأنًهذاًالعمودً،هذاًالخيارًيعملًفقطًمعً"مبدأًربطًالحركاتًاليدوي"

ً."بحسابًالفرقًبينً"تاريخًالذمة"ًوً"تاريخًالتسديد

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

ًمالحظةًعلىًالشكلًالسابق:

يومًمنًتاريخًالذمة،ًوالدفةًالثانيةًتمًتحصيلهاًبعد14ًًسنالحظًأنًهناكًدفعةًتمًتحصيلهاًبعدً

ًوبالتاليًفيإنًالبرنامجًيعرضًأيامًالت31ً ًالزبونًيومًمنًتاريخًالذمة، حصيلًالكليةًعلىًسطر

ً.علىًأساسًالفرقًبينًتاريخًآخرًتسديدًوتاريخًالذمة



ًسادساا:

ً":تقريرًالموازنةًالتقديرية"ضافةً"التحليلًالعام"ًوً"التحليلًالخاص"ًفيًإ

ً ًو"التحليلًالخاص" ًالموازنةًالتقديرية"فيًحيثًتمًإضافةً"التحليلًالعام" ً"ًفيًكلًمنتقرير

ًو"المحورًاألفقي"ًوصفحةً"الحقول".صندوقً"شروط"ً

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

  



 :2950 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ًـ:مرتبطةًبًقاعدةًالبيانات"ًتدوير"ضافةًخياراتًفيًنافذةًإ

 ."الخاصتدويرًالتحليلً" -1

 ."العامتدويرًالتحليلً"ً -2

 "."ترحيلًرصيدًمركزًالكلفةًعندًتدويرًقاعدةًالبياناتً -3

حيثًأنهًعندماًيكونًلدىًالمستخدمًأحدًهذهًالخياراتًالسابقةًمفعلًفيًقاعدةًالبيانات،ًوعندً

التدويرًفإنهًيجبًعلىًالمستخدمًتفعيلًخيارًالتدويرًالذيًيرغبًبنقلهًلقاعدةًالبياناتًالمدورةً

ًمنًخاللًنافذةً"تدويرًقاعدةًالبيانات".

يجبًأنًيكونًالعامةًوأرصدةًمراكزًالكلفة،ًفإنهًحتىًيدورًالبرنامجًالتحاليلًالخاصةًومالحظة:ً

ويرًمفعلًفيًكلًمنًالبطاقةً"بطاقةًالحساب،ًوبطاقةًمركزًالكلفة"ًوكذلكًيجبًتفعيلًخيارًالتد

 الخياراتًفيًنافذةً"تدويرًقاعدةًالبيانات"ًأثناءًتنفيذًخطواتًالتدوير.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

  



 :2949 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

رً"،ًوً"تدويالخاصتدويرًالتحليلً"هماًً"بطاقةًالحساب"فيًينًفيً"صفحةًالخيارات"ًضافةًخيارإ

ً":العامًالتحليل

عندًتفعيلًهذينًالخيارينًفيً"بطاقةًالحساب"،ًوفيًحالًكانًلـ"بطاقةًالحساب"ًهذهًحركاتً

التحاليلًالخاصةًوالعامةًلـ"بطاقةًمحددًفيهاًالتحليلًالعامًوالتحليلًالخاص،ًفإنًالبرنامجًيدورً

ًالحساب"ًوذلكًعندً"تدويرًقاعدةًالبيانات.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

 ثانياً:

ً"ترحيلًرصيدًمركزًالكلفةًعندًتدويرًقاعدةًالبيانات":ضافةًخيارًإً"بطاقةًمركزًالكلفة"فيً

يدورًرصيدًمركزًالكلفةًعندً"تدويرًعندًتفعيلًهذاًالخيارًفيً"بطاقةًمركزًالكلفة"ًفإنًالبرنامجً

ًقاعدةًالبيانات".

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:



 ً



 :2948 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

"ًلعرضًأيًبطاقةً)ًبطاقةًحساب،ًبطاقةًمادة(ًوذلكًمنًأيًنافذةًحركةًفيF9ًإضافةًاختصارً"

ًالبرنامجً)فاتورة،ًسندًقيد،ًأوراقًتجارية،....(:

ً ًيساعد ً"حيث ًعليهاF9ًالختصار ًيقف ًالتي ًالحساب ًبطاقة ًأو ًالمادة ًبطاقة ًعرض ًعلى "

ًالمستخدمًبشكلًمباشر.

كماًأنهًفيًحالًكانًالمستخدمًيقفًعلىًحقلً"سعرًاإلفرادي"ًفيًالفاتورة،ًوكانً"السعر"ً

ًوالتيًهيً)مستهلك،ً ًالمادة، ًفيًبطاقة ًالستة ً"أسعار" ًخيارات ًأحد ًهو ًالفاتورة فيًنوع

"ًفإنًالبرنامجF9ًص،ًنصفًجملة،ًجملة،ًموزع،ًتصدير(،ًفإنهًعندًضغطًالختصارً"مستهلكًخا

علىًذاتًالسعرًالمحددًفيًيفتحً"بطاقةًالمادة"ًمباشرةًعلىًصفحةً"األسعار"ًويكونًالمؤشرً

ً"نوعًالفاتورة".

ً

ًثانياا:

ً:"بطاقةًالمادةفيً"تعديلًسعرًالمادةًل"Ctrl+uًإضافةًاختصارً"

عندًتحديدًالمستخدمًلسعرًفيًحقلً"السعرًاإلفرادي"ًللمادةًوكانً"السعر"ًفيً"نوعًالفاتورة"ً

ً-بطاقةًالمادة"ًوالتيًهيً"مستهلك"هوًأحدًاألسعارًالستةًالمتضمةًفيًصفحةً"أسعار"ًفيً

"السعرًً-موزعً-جملةً-نصفًجملةً-مستهلكًخاص تصدير"،ًوفيًحالًأرادًالمستخدمًتثبيتًهذًا

"ًليثبتًالبرنامجًهذاCtrl+uً"ًللمادةًفيً"بطاقةًالمادة"،ًفإنهًيكفيًأنًيضغطًالختصارً"اإلفرادي

المحددًًالسعرًفيًبطاقةًالمادةًفيًصفحةً"أسعار"ًوفيًحقلًالسعرًالمطابقًللخيارً"السعر"ً
ً.فيً"نوعًالفاتورة"مسبقاًا

ً

ًثالثاا:

 :معًفتحًبطاقةًالمادةً"المادةبطاقةًفيً"تعديلًسعرًالمادةً"ًل+F9Ctrlإضافةًاختصارً"

"ًالذيًتمًشرحهًمسبقاا،ًولكنًالفرقًبينهماًأنهًعندًاستخدامCtrl+uًنفسًوظيفةًالختصارً"ًله

"،ًفإنًالبرنامجًيفتحً"بطاقةًالمادة"ًويمألًحقلًالسعرًفيًصفحةً"أسعار"Ctrl+F9ًالختصارً"

للمستخدمًخيارًأنًيعدلًالسعرًأوًيحفظً،ًبحيثًيكونًالمطابقًللسعرًالمحددًفيً"نوعًالفاتورة"

 بطاقةًالمادةًمباشرةًحسبًالسعرًاألخوذًمنًحقلً"السعرًاإلفرادي"ًفيً"الفاتورة".

 

ًرابعاا:

سعرًالمادةًلفتحً"عرضًكجدول"ًللحساباتًأوًالمواد،ًولتعديلً"Ctrl+Shift+F9ًإضافةًاختصارً"

 منًخاللً"عرضًكجدول":ً"بطاقةًالمادةفيً"

"ًفإنCtrl+Shift+F9ًالمستخدمًعلىًاسمًحسابًأوًاسمًمادةًوضغطًالختصارً"عندًوقوفً

ًعلىًالحسابًأوًاسمًالمادةًالمحدد.ويكونًالمؤشرًالبرنامجًيفتحً"عرضًكجدول"ً



" وضغطًالختصاًر فيً"الفاتورةً" اإلفراديً" فإنًالبرنامجCtrl+Shift+F9ًوعندًالوقوفًعلىً"السعًر "ً

ً"عرضًكجدو ًللمادةًفيًالجدولًوالمطابقًللسعرًينقلًالمستخدمًلـ ًويعدلًحقلًالسعر ل"،

ًالمحددًفيً"نوعًالفاتورة".

ً

ًخامساا:

ًلفتحً"عرضًكجدول"ًللحساباتًأوًالمواد:"Shift+F9ًإضافةًاختصارً"

ًأوً"السعرًاإلفرادي"ًللمادةًفيً"الفاتورة"ًعندًوقوفًالمستخدمًعلىًاسمًحسابًأوًاسمًمادة

" فإنًالبرنامجًيفتحً"عرضًكجدول"Ctrl+Shift+F9وضغطًالختصاًر علىًالحسابًًويكونًالمؤشرًً"

ًًأوًاسمًالمادةًالمحدد.



 :2945 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

يثًح إضافةًحقليً"العملة"ًو"المعادل"ًإلىً"فواتيرًالمناقلةًبقيد"ًو"فواتيرًالمناقلةًبالًقيد":

علىًتحديدًعملةً ًومعادلًفاتورةًالمناقلةًسواءًكانتًبقيدًأوًبالًقيد.أصبحًالمستخدمًقادراًا

 :ينالتالي ينللتوضيح لدينا الشكل

ً



ً

ً

  



 :2944 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

--ً"عداداتمنًنافذةً"اإل)جديدةًللتحكمًبإعداداتهًخياراتًًاألسعار"ًإضافةمحاكيًمختبرً"نافذةً

 :("الطرفيات"<ً

 "إظهارًالوحداتًالمتممة": 

ً ًًالولى،)الوحدة ًًالثانية،الوحدة ًالثالثة( ًجميعًالوحدة ًوحداتًوأسعار ًأسماء حيثًتظهر

 الوحداتًالمتممةًالمحددةًللمادة.

 "سعرًمخططًالباركودًفيًحالًوجوده"ًاعتماد:ً

يفيدًهذاًالخيارًفيًحالًكانًمخططًالباركودًيحويًفيًتصميمهًمعلومةًالسعر،ًفيًحالً

نافذةًمختبرًاألسعارًنفسًالسعرًالمضمنًفيًالباركودًالمقروءًتفعيلًهذاًالخيارًفستعرضً

 بعدًتحليلهًوفقًمخططًالباركود.

أماًفيًحالًعدمًتفعيلًهذاًالخيارًفتهملًنافذةًمختبرًاألسعارًالسعرًالمضمنًفيًالباركودً

ًالمقروءًوتعرضًاألسعارًمنًبطاقةًالمادة.

 :ينالتالي ينللتوضيح لدينا الشكل

 

 



 

 

ًثانياا:

 "صفحةًالبداية":ً

 جديدًقابلًلإلظهارًفيًصفحةًالبدايةًباسمً"صندوقًالمواد":ضافةًصندوقًإ 

ًبحيثًيحددً - ًبشكلًدائم، ًمعينة ًمواد ًمنًخاللهًعرضًأرصدة يمكنًللمستخدم

 المستخدمًهذهًالموادًمنًخاللًإعداداتًهذاًالصندوق.

 إمكانيةًتحديدًوحدةًإظهارًالكميةًلكلًمادةًعلىًحدى. -

تحديدًمستوىًإظهارًالكميةًهلًعلىًمستوىًمستودعًمعينًأوًفرعًمعينًإمكانيةً -

 أوًعلىًمستوىًكلًالشركة.

 إمكانيةًالتحكمًبترتيبًعرضًالمواد. -

 خيارًإلظهارًالموادًذاتًالرصيدًالسالبًباللونًاألحمر. -

 

 جديدًقابلًلإلظهارًفيًصفحةًالبدايةًباسمً"العمالت":ضافةًصندوقًإ 

خاللهًعرضًأسعارًصرفًعمالتًمعينةًبشكلًدائم،ًبحيثًيمكنًللمستخدمًمنً  -

 يحددًالمستخدمًهذهًالعمالتًمنًخاللًإعداداتًهذاًالصندوق.

ًكلًمنًالحدًاألدنىًوالحدًاألعلىًللمجالًالمسموحًوتاريخً - إمكانيةًطلبًإظهار

 تسجيلًسعرًالصرف.

ًإمكانيةًالتحكمًبترتيبًعرضًالمواد. -

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:



ً

ً

ًثالثاا:

مجالًاإلزاحةًالطوليةًوالعرضيةًالقصوىًالذيًتسمحًبهًنافذةًزيادةًتمًً"المصممًالطباعي"فيً

ًتعتمدًعلىًبعضًحالتًقياسًالورقً المصممًالطباعيًلدعمًإمكانيةًإعدادًتصاميمًمعتمدة

ًالمتطرفة.

ً

ًرابعاا:

ًالمخطط:فيًمخططًالباركودًدعمًإمكانيةًإدراجًالخاناتًالتاليةًفيًتعريفً

ً)أيًالسعرًمتضمنًالضريبةًالمضافة(.TTCًالسعرً -

 )أيًاإلجماليًمتضمنًالضريبةًالمضافة(.TTCًاإلجماليً -

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً



ً

ًخامساا:

أسماءًًظهارًالعمالءًغيرًالمتحركين"إضافةًخيارً"إً"العمالءًالراكدون"ًفيًتقرير بحيثًتظهرًأيضاًا

ضمنًكاملًالفترةًالمحاسبيةًفيًنتيجةًالتقرير. ًالعمالءًالغيرًمتحركينًنهائياًا

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

  



 :2943 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

شرطً"تحويًًعلىتعديلًتمًالً"ًو"معالجةًسنداتًالقيدًالمخصصة"معالجةًسنداتًالقيد"فيً

ًباءخذًالحساباتًالتجميعيةًوًالتوزيعيةًوًالحساباتًاآليأًأصبحنًهذاًالشرطًأحيثً :الحساب"

ً.بعينًالعتبار

ً

ًثانياا:

ً"ًفيً"أدوات"ًوالتيًهي:النصًالتلقائي"نواعًنصوصًتلقائيةًجديدةًضمنًنافذةًأضافةًإ

 ًبطاقةًالمادةفي: 

 :ًصفحةًالمعلومات

ً.رمزًالمعملًبطاقةًالمادة: -

ً.الرئيسيالموردًًبطاقةًالمادة: -

 .الموضعًبطاقةًالمادة:  -

 

 :صفحةًالوحدات 

 .مالحظاتًبطاقةًالمادة: -

 

 ًبطاقةًالحسابفي: 

 :صفحةًالعام 

 .بطاقةًحساب:مالحظات -

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً



ً  



 :2942 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

"تجديدًمعادلًالعملة"ضافةًإتمًً"سندًالقيد"فيً اليمينًخياًر معادلً"علىًرأسًعموًدًبقائمةًالزًر

وظيفةًهذاًالخيارًهيًتجديدًمعادلًالعملةًعلىًمستوىًالبنودًوفقًالمعادلًالتاريخيً ":العملة

ًالمحددًفيً"نشرةًأسعارًصرفًالعمالت"ًمقارنةًمعًتاريخً"سندًالقيد".

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

  



 :2941 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ً:"معادلًوحدةًالفاتورة"ًهوللفواتيرًً"المصممًالطباعي"ضمنًً"عمدةخصائصًاأل"ضافةًخيارًفيًإ

ًوظيفةًهذاًالخيارًهيًجلبًمعادلًوحدةًالبندًمنًبطاقةًالمادة،

ًًقطعة. 4والوحدة الثانية صندوق معادله مثال:ًمادةًوحدتهاًاألولىًقطعة،ً

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

ًثانياا:



ًنقاطًات"جلسالسمًالجديدًً"ًليصبحتقريرًجردًالمواد"الموجودًفيًً"الجلسة"تغيرًاسمًشرطً

ً":سفلًشرطً"مندوبًالمبيعاتأليصبحًًيضااًأًالشرطًوًتعديلًمكانً"البيع

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

  



 :2940 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ًمجاميعًفرعيةًللتحاليلًالعامة"ًفيً ً"إظهار ًاألستاذ"إضافةًخيار ً"دفتر عندًتفعيلًهذاًً:تقرير

الخيارًفإنًالبرنامجًيظهرًالمجاميعًالفرعيةًللحساباتًالتيًتحويًتحاليلًعامة.ًوفيًحالًتفعيلً

هذاًالخيارًوالحسابًلًيحويًأيًتحليلًعام،ًفإنًالبرنامجًلًيظهرًالمجاميعًالفرعيةًللتحاليلً

ًالعامة.

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً

ًثانياا:

ً":عميلالتقريرًكشفًحسابً"فيًً"بنودًالفاتورةحقولًتجميعً"ضافةًخيارًإ

ًعندًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًالبرنامجًيجمعًجميعًالبنودًالمتشابهةًفيًالفاتورةًفيًبندًواحد.

 كما هو موضح في الشكل التالي:



ً

ً

ًثالثاا:

ً:نواعًنقاطًالبيعفيًأً"غالقًالزياراتًالمرتبطةًبايصالإ"ًضافةًصندوقًخياراتإ

ً: خيارينًهماعلًغالقًالزياراتًالمرتبطةًبايصال"ًإ"حيثًيتضمنًصندوقًخياراتً

عندًتسديدًاليصالآغالقًالزيارةً"إ - غالقًزياراتًالمطعمًبعدًتسديدًهيًإوظيفتهً":ًلياًا

 .ايصالًنقطةًالبيع

فيًحالًعدمًتفعيلً"السؤالًقبلًاغالقًالزيارة" - غالقًإًخيارً":ًيكونًهذاًالخيارًمعطالًا

ًعندًتسديدًاليصالآالزيارةً ًلياا ،"ً ًالخيار سددًينًأرسالةًبعدًًهيًإظهارووظيفةًهذا

 .)هذاًاليصالًمرتبطًبزيارة،ًهلًتريدًإغالقًهذهًالزيارة؟ًنعم/ل(ًاليصال

 كما هو موضح في الشكل التالي:



 

ً

ً 



 :2938 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

،ًحيثًيعطيً%100وأكثرًمنًً%0البرنامجًإعطاءًالزبونًحسمًأقلًمنًفيً"نقطةًالبيع"ًيمنعً

ًمنع.ًالبرنامجًرسالة

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

 

 

ًثانياا:

،ًحيثًيعطيًالبرنامجًرسالةً%0إضافةًأقلًمنًفيً"نقطةًالبيع"ًيمنعًالبرنامجًإعطاءًالزبونً

ًمنع:

 كما هو موضح في الشكل التالي:



ً

 

  



 :2937 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ًالحساب"ًتعديلًتسمية ً)إً"طريقة ًالذيًكانًسابقاا ً"الداخلًموجبًوالخارجًحصائي( ليصبح

)جردي(ًليصبحًأحدًالخيارينًالتاليينً موجب"،ًوتعديلًتسميةً"طريقةًالحساب"ًالذيًكانًسابقاًا

ً":كثرًحركةالعمالءًاألتقريرً""الداخلًموجبًوالخارجًسالب/ًالخارجًموجبًوالداخلًسالب"ًفيً

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

 

ًثانياا:

ًالحساب"ًتعديلًتسمية ً)إً"طريقة ًالذيًكانًسابقاا ً"الداخلًموجبًوالخارجًحصائي( ليصبح

)جردي(ًليصبحًأحدًالخيارينًالتاليينً موجب"،ًوتعديلًتسميةً"طريقةًالحساب"ًالذيًكانًسابقاًا

ً":كثرًحركةاألًالموادتقريرً""الداخلًموجبًوالخارجًسالب/ًالخارجًموجبًوالداخلًسالب"ًفيً

 كما هو موضح في الشكل التالي:



 

  



 :2936 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

الفاتورة"ًخيارً"ربطًتصميمً""الورقةًالتجارية"ًوتصميمًلكلًمنًً"المصممًالطباعي"ضافةًفيًإ

ً:حركاتًالحسابات"ًضمنًنافذةً"حقل"

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً

ًثانياا:

ًصفحةً"خيارات"ًفيًًفيًوفقًنوعًوًاتجاهًالورقةً"دراجًحسابًالورقةًالفتراضيإ"ضافةًخيارًإ

ً":وراقًالتجاريةنواعًاأل"أ

ًالخيارًفإنهً ًالحسابًومًبجلبيقًالبرنامجًنإفً"نقديً:وضعًالورقة"عندًاختيارًعندًتفعيلًهذا

ً".دفعوًأقبضًً"اتجاهًالورقة:ًذاًكانفيماًإبغضًالنظرًالفتراضيًفيً"نوعًالورقةًالتجارية"ًًالنقدي



ًقبضالًحسابًنهًيقومًبجلبإفً"قبضًورقة:وكانً"اتجاهًالً"ًتجاريةً:ًورقةورقة"وضعًالوعندًاختيارً

نهًإفًدفع"ًوكانً"اتجاهًالورقة:ً"ًتجاريةً:ًورقةورقةالفتراضيًفيً"نوعًالورقةًالتجارية"،ً"وضعًال

ًدفعًالفتراضيًفيً"نوعًالورقةًالتجارية".يقومًبجلبًحسابًال

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً

ًثالثاا:

ًوتعديلًخياراتهًالسابقة:إضافةًخياراتًلتقريرً"دفترًاألستاذًلمركزًالكلفة"ً

يدًإحضارًالرصً،ًوإضافةًخياراتًجديدةً"تقريرً"دفترًاألستاذًلمركزًالكلفة"حيثًتمًتعديلًخياراتً

ً."عدمًاعتبارًالقيودًالفتتاحية،ًإظهارًالقيودًالفتتاحيةًمعًالرصيدًالسابق،ًالسابق

 في الشكل التالي:كما هو موضح 



ً

ً

ًرابعاا:

حيثًأنً"السمًالكامل"ًهوًحقلًفيً"الورقةًالتجارية".لىًالمصطلحاتإً"السمًالكامل"إضافةً ،ًً

 كما هو موضح في الشكل التالي:



 

  



 :2934 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

،CTRL+Pًاختيارًالتصميمًعندًالطباعةًمنًالختصارًًنافذةفيًبطاقةًالمادةًتمًتمكينًعدمًظهورً

أنهًيمكنًإظهارًنافذةًاختيارًالتصميم ً.CTRL+SHIFT+Pمنًالختصارًًعندًالطباعةًعلماًا

  



 :2933 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

،ًا(الزاويةًاليساريةًالعليفيً)أيقونةًالميزانًعلىًًبالماوسًمرتينًعندًالضغطً"نقطةًالبيع"فيً

ً.زيارةاليتمًفتحًنافذةًوكانًايصالًنقطةًالبيعًمرتبطًبزيارةًمطعمً)ملحقًالمطاعم(،ًفإنهً

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

 

ًثانياا:

ًطباعةًبطاقةًالمادة.لCTRL+Pًضافةًاختصارًإتمًً"بطاقةًالمادة"فيً

 كما هو موضح في الشكل التالي:



ً

  



 :2931 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

عامًالتحليلًال،ًلورقة_حسابًاالخاصًتحليلًالوراقًالتجاريةًإضافةًاألعمدةً)فيًنافذةًمعالجةًاأل

غالق،ًتحليلًخاص_حسابً)تحليلًعام_حسابًاإلفيًهذينًالعمودينًويتمً:ً(لورقةا_حسابً

عرضًالمعلوماتًالمدخلةًفيًحقلًتحليلًخاصًوحقلًتحليلًعامًالخاصينًبحسابًًغالق(اإل

ً.يظهرانًفيًنافذةًالورقةًالتجاريةًالورقةًالذين

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ًً



 :2930 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

 :"ضمنًصفحةً"خياراتً"إضافةًفيًتقريرً"الموادًالراكدة"ًعمودًإظهارًكميةًالجرد

وحتىًالتاريخًالمحددًمنًًالمحاسبيةًمنًبدايةًالفترةًعرضًكميةًالجردًدومااًوظيفةًهذاًالخيارً

ً.معًمراعاةًوحدةًإظهارًالمادةً،قبلًالمستخ

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً

ًثانياا:

ً":عمارًالذمم"أفيًتقريرً"ًدمجًرمزًالحسابًمعًاسمًالحساب"ضافةًخيارًإ

فيًحالًكانًخيارً"رمزًالحساب"ًغيرًمفعل. أنًهذاًالخيارًلًيكونًمتاحاًا ًعلماًا

 في الشكل التالي: كما هو موضح



 

  



 :2928 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ًتعديلًتقريرً"حركةًمادة"ًليصبحًعابرًللفتراتًالمحاسبية:

علىًاستعراضًحركاتًمادة فترةًمحاسبيةًفيًنفسًألكثرًمنًًتنتميًحيثًأصبحًالبرنامجًقادراًا

ًالتقرير.

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

 

 ثانياً:

فيًصفحةً"خيارات"ً"ًلكلًمستودعًالقيمةإظهارً"وً"إظهارًالكميةًلكلًمستودع"خياريًإضافةً

ً:فيً"تقريرًجردًالموادًاألفقي"

عمودًيظهرًكمياتًجردًحيثًعندًتفعيلًخيارً"إظهارًالكميةًلكلًمستودع"ًفإنًالبرنامجًيعرضً

ًفيًكلًمستودع.ًكلًمادة

لًكوعندًتفعيلًخيارً"إظهارًالقيمةًلكلًمستودع"ًفإنًالبرنامجًيعرضًعمودًيظهرًإجماليًقيمةً

ًفيًكلًمستودع.ًمادة

 كما هو موضح في الشكل التالي:



 

  



 :2927 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

فيًكلًمنًتقريريًًلتجاهًالفاتورة"ًوفقااًًإضافةًمفتاحًتجميع فيًصفحةً"خياراتً" خروج(ً" )دخولً/

ً"أرباحًالفواتير"ًو"أرباحًبنودًالفواتير":

لـ "ً"اتجاهًالفاتورةً)دخول/ًخروج("،ًحيثًأنهًعندًيفيدًهذاًالخيارًفيً"تجميعًوترتيبًالنتائجًوفقاًا

،ًمبيع:ًدخول(ًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًالبرنامجًيجمعًالنتائجًكلًحسبًفئتهً)مبيع:ًخروج/ًمردود

ًويرتبًالنتائجًحيثًيعطيًالخروجًأولويةًثمًالدخول.

 :األشكال التاليةكما هو موضح في 

ً



ً

ً

ًثانياا:

ًإجراءًبعضًالتعديالتًفيً"تقريرًأعمارًالذمم"،ًوالتيًهي:

1- ً ًالفرعية" ًالمجاميع ً"اظهار ًخيار ًتسمية ًتعديل ًتفصيلي" ًالتقرير/ ً"نوع ًبحليصصفحة

حيثًأصبحًهذاًالخيارًيظهرًالمجاميعًالفرعيةًلكلً لكلًحساب":"إظهارًمجاميعًفرعيةً

 :ينالتالي ينكما هو موضح في الشكل،ًحسابًعلىًحدى

 

 
 



ً
ً

بخيارً"فرز/ًترتيبًالنتائجًوفق"ًأحدًالخياراتًً"إظهارًمجاميعًفرعيةًلكلًحساب"ًربطًخيار -2

 الثالثًالتالية:

ً"رمزًالحسابًثمًتاريخًالذمة"ً-

ً"عمرًالذمةًتصاعديًرمزًالحسابًثم"ً-

ً"رمزًالحسابًثمًعمرًالذمةًتنازلي"ً-

فإنًخيارً"إظهارًمجاميعًفرعيةً وفيًحالًاختارًالمستخدمًخيارًفرزًغيرًالخياراتًالمحددةًمسبقاًا

ًلكلًحساب"ًيصبحًللقراءةًفقط.

ًثالثاا:

ً:عمارًالذمم"أتقريرً"فيًًخيارً"المجموعًالشهري"إضافةً

كما فإنًالبرنامجًيفصلًالمجموعًالشهريًلذممًالزبون،ًًالشهري"خيارً"المجموعًعندًتفعيلً

 هو موضح في الشكلين التاليين:



ً

ً

ً

ً

ًرابعاا:

ربعًً-ريشهً-أسبوعيً-يوميً-"التجميعًالزمني:ًبالًتجميعًوترتيبًالنتائجًوفقاًلـ"ًاتضافةًخيارإ

ًلفواتير"ًو"أرباحًبنودًالفواتير":فيًكلًمنًتقريريً"أرباحًاًسنوي"

ربعًسنوي"ًفإنًخيارً"التجميعًً-شهريً-أسبوعيً-حيثًعندًتحديدً"التجميعًالزمني:ًيومي

للتحريكًوتحديدًأولويتهًفيًالترتيب،ًوفيًحالًكانً"التجميعًالزمني:ً وقابالًا الزمني"ًيكونًمفعالًا

 :شكل التاليكما هو موضح في البال"ًفإنًالبرنامجًيلغيًتفعيلًخيارً"التجميعًالزمني"،ً



 

  



 :2926 اإلصدار على التعديالت

 :أولاً

ً:وكشرطًفيًتقريرً"أعمارًالذمم"ًلىًبنودً"سندًالقيد"إمندوب"ًالضافةًعمودً"إ

ومةًإحصائية،ًمًإدخالًالمندوبًكمعلحيثًتمًإضافةًحقلًللمندوبًيستطيعًمنًخاللهًالمستخد

 ."أعمارًالذمم"تحويًعلىًالمندوبًكشرطًفيًتقريرًالتيًيستعرضًالقيودًوكذلكًيستطيعًأنً

 :ةالتالي دينا األشكالتوضيح للل

 في نافذة اإلعدادات العامة:

 

 

 وفي سند القيد:



 

 

 وفي تقرير أعمار الذمم:

 

  



 :2924 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

للتحكمًوذلكً":ًالعداداتنافذةً"ً"ًفياإلظهار"صفحةًًفيً"ارتفاعًسطرًالجدول"تمًإضافةًخيارً

ً.فيًالجداولًفيًالبرنامجبارتفاعًالسطرً

 :%300تحديد "ارتفاع سطر الجدول"  فيه وضيح لدينا الشكل التالي الذي تمللت

 

 

وبالتالي أصبح ارتفاع األسطر في الجداول مثل "سند القيد، الفاتورة" كما هو محدد 

 في الصورة السابقة كما يلي:



 

 

ًثانياا:

ً:"الدوراتًالتعليميةملحقً"فيًًضافةًرسالةًتنبيهًلدىًحذفًدورةإ

حذفًدورةًيعطيًالبرنامجًرسالةًتحويًتفاصيلًعنًعددًالطالبًفيًسجلًالدورةًالمرادًعندً

ً.كًلتأكيدًحذفًالسجلحذفه،ًوذل



 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً)م ًمستخدم ًالدورة ًكانًسجل ًتفيًحال ًولد ًيمنعًعنه ًالبرنامج ًفإن ًمحاسبيًللدورة(، قيد

ًفإنًًالمستخدمًمنًالحذف، ًغيرًمستخدمً)لًيحويًحركات( ًفيًحالًكانًسجلًالدورة أما

 البرنامجًيسمحًللمستخدمًبحذفًالسجل.

ًً



 :2923 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ًوالتي ًاختصارات ًعدة ًإضافة ًفيً"رأسًًفيً"الفاتورة" ًإلىًحقول ًمباشرة ًالمستخدم تنقل

 هي:ًالفاتورة"،ًوهذهًالختصارات

ًالبرنامجًعربي:عندماًتكونًلغةً -

 "إجمالي". ينقلًالمستخدمًإلىًحقلAltًً:+ ج -1

ً"إجماليًصافي". ينقلًالمستخدمًإلىًحقلAltًً:+ ص -2

ً"الحسم". ينقلًالمستخدمًإلىًحقلAltًً:+ ح -3

ً"اإلضافة". ينقلًالمستخدمًإلىًحقلAltًً:+ ض -4

ً"الدفعة". ينقلًالمستخدمًإلىًحقلAltًً:+ د -5

ً"المندوب". ينقلًالمستخدمًإلىًحقلAltًً:+ ن -6

ً

ًعندماًتكونًلغةًالبرنامجًانكليزي: -

1- Alt + Tً:"ًينقلًالمستخدمًإلىًحقلTotal." 

2- Alt + Nً:"ًينقلًالمستخدمًإلىًحقلNet Total." 

3- Alt + Dً:"ًينقلًالمستخدمًإلىًحقلDiscount."ً

4- Alt + A:ً"ًينقلًالمستخدمًإلىًحقلAdd." 

5- Alt + Pً:"ًينقلًالمستخدمًإلىًحقلPayment." 

6- Alt + Mً:"ًينقلًالمستخدمًإلىًحقلSaleman."ً

 

 ثانياً:

ًالهدايا"ًضمنًصفحةً"خيارات":ً"إظهارًخيارًضافةإرباحًالموادًوالفهارس"ًأفيًتقريرً"

 كما هو موضح في الشكل التالي:



ً

ً

ً

  



 :2921 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ً:"نقطةًالبيع"ًالتقريبًوفقً"السعرًالفتراضي"ًعلىًمستوىًالبندًفيخاصيةًإضافةً

ً"السعرً ًوفق ً"التقريب" ًخاصية ًتفعيل ًمن ًالستفادة ًعلى ًقادراا ًالمستخدم ًأصبح حيث

ًفيًتقريبًالسعرً ً"نوعًنقطةًالبيع"ًليستفيدًمنها ًالمرتبطةًبـ الفتراضي"ًفيً"نوعًالفاتورة"

ًاإلفراديًللبند.

ً

ًثانياا:

ً:""ايصالًنقطةًالبيعولكاملًاليصالًفيًًإضافةًحقولً"نسبةًاإلضافة"ًو"قيمةًاإلضافة"ًللبنود

فيًصفحةً"األعمدة"ًعلىًمستوىًالبنودً: و"قيمةًاإلضافةً" يفعلًالمستخدمًخياريً"اإلضافة%ً"

ًكما هو موضح في الشكل التالي:فيً"نوعًنقطةًالبيع"،ً

ً

ً

"نسبةًاإلضافة"ًو"قيمةًًينالمستخدمًزرًعرفيعلىًمستوىًاليصالًكامل:ً يسميًكلًمنهماًبًـ

ًكما هو موضح في الشكل التالي:اإلضافة"،ً



ًً

ً

ًثالثاا:

"المصممًالطباعي"ًًولكاملًاليصالًفيًإضافةًحقولً"نسبةًاإلضافة"ًو"قيمةًاإلضافة"ًللبنود

ًلفيشةًنقطةًبيع:

صفحةً"األعمدة"ًًيفعلًالمستخدمًخياريً"اإلضافة"ًو"قيمةًاإلضافة"ًفيًعلىًمستوىًالبنود:

 كما هو موضح في الشكل التالي: فيًالمصممًالطباعيًلـ"فيشةًنقطةًالبيع"،



 

 

ً ًكامل: ًمنًعلىًمستوىًاليصال ًاإلضافة" ًو"قيمة ًاإلضافة" ًخياريً"نسبة ًالمستخدم يفعل

فيًالمصممًالطباعيًلـ"فيشةًنقطةًبيع"،ً  كما هو موضح في الشكل التالي:صفحةً"حقلً"



 

 

ًرابعاا:

الجةًمعً-"معالجةًجلساتًنقطةًالبيعفيًكلًمنًفيًتقاريرً"نقطةًالبيع"ًًإضافةًحقلً"اإلضافة"

ًتقريرًايصالتًنقطةًالبيع".ً-ايصالتًنقطةًالبيع

 

  



 :2920 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

و"إظهاًر"ًحقولتمًإضافةً تفصيلي"ًللقيد"ًالرقمًالفرعيإظهاًررقمًالقيدً" ًفيًصفحةً"نوعًالتقريرً/

ًفيًتقريرً"أعمارًالذمم":

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً

ًثانياا:

تفعيلًصندوقً"القيمةًالجماليةً"ًفيً"نوعًنقطةًالبيع"ًوذلكًلتقريبًالقيمةًالجماليةًللفاتورةً

ً ًإلىًأقربًقيمةًمخصصة ًأو ً"القيمة" ًفيًحقل ًالمستخدم ًيحددها يحددهاًإلىًأقربًقيمة

ًالمستخدمًفيًحقلً"المعادلة".

 كما هو موضح في الشكل التالي:



ً

فإنًخيارًالتقريبًالمحددًفيًحقلًالقيمةًهوً"تقريبًإلىًأقربًكماًهوًموضحًفيًالصورةًأعالهًً

ًعشرة".ً

فإنًالبرنامجًيقربًإجماليًالفاتورة953ًًوبالتاليًعندماًيكونًإجماليًالفاتورةًعلىًسبيلًالمثالً

ً،ًوالفرقًيسجلًحسمًعلىًالفاتورة.950لصافيًاليصبحً

فإنًالبرنامجًيقربًإجماليًالفاتورةًليصبح957ًًعندماًيكونًإجماليًالفاتورةًعلىًسبيلًالمثالًو

ً،ًوالفرقًيسجلًإضافةًعلىًالفاتورة.960الصافيً

 كما هو موضح في الشكل التالي:



 

ً

  



 :2919 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ًفيًتصفيةًشرطًإضافة ًالخاسرة" ًالرابحة/ ًنودبً"أرباحًوتقريرًالفواتير"ً"أرباحًتقريرً"الفواتير

ًالفواتير":

ًبنودًأرباح"ًوتقريرًالفواتير"ً"أرباحًحيثًيمكنًللمستخدمًأنًيختارًشرطًلعرضًالفواتيرًفيًتقرير

 :التاليةخياراتًالًأحدالفواتير"ًوذلكًوفقً

 الفواتيرً)الرابحةًوالخاسرةًوالمتوازنة(.يسمحًهذاًالخيارًبإظهارًكافةًالكل:ً -1

 يسمحًهذاًالخيارًبإظهارًالفواتيرًالرابحةًفقط.الرابحةًفقط:ً -2

 يسمحًهذاًالخيارًبإظهارًالفواتيرًالخاسرةًفقط.الخاسرةًفقط:ً -3

 يسمحًهذاًالخيارًبإظهارًالفواتيرًالتيًلمًتحققًأيًربحًأوًخسارة.المتوازنة:ً -4

 :كما هو موضح في الشكل التالي

ً

ً

 

  



 :2918 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ًجزءً"العقارات":ًفيًلـً"العقود"ً"طباعة"ًصالحيةًفيًنافذةً"صالحيات"ًتمًإضافة

ًحجبهاً ًأو ًللعقود ًطباعة ًصالحية ًإعطاء ًعلى ًقادراا ًمثال( ً)المدير ًالمستخدم ًأصبح حيث

 كما هو موضح في الشكل التالي:للمستخدمً)الموظف(،ً

 

 

ًـً"إدراجًنسبةًالحسم"ًفيًصفحةً"خيارات"ًضمنلتمًإضافةًنفسًالخيارينًالسابقينًمالحظة: 

 نقاطًالبيع".ًأنواع"

ًثانياا:

ًوذلكً"الفواتيرًأنواع"ًضمنفيًصفحةً"خياراتًإضافية"ًً"لحسمـً"إدراجًنسبةًالًخيارينًإضافة

ًيلي:ً،ًكماًهوًمبينًفيماوالعميل المادة بين صغراأل أو كبراأل الحسم من للتحقق

ًنس -1 ًبين ًاألصغر ًالحسم ًالمادةب"نسبة ًحسم ًونسبة ًالعميل ًحسم  :ً"ة

ًصغراألًالنسبةًيختارمنًنسبةًحسمًالعميلًونسبةًحسمًالمادةًوًيتحققًالبرنامجحيثً

 بينهما.

ًالمادة" -2 ًالعميلًونسبةًحسم ًبينًنسيةًحسم ًالحسمًاألكبر ً"نسبة يتحققًحيثً:

 كبرًبينهما.األًيختارًالنسبةمنًنسبةًحسمًالعميلًونسبةًحسمًالمادةًوًالبرنامج

 كما هو موضح في الشكل التالي:



 

ً

كًوذلً"الفواتيرًأنواع"ًضمنًفيًصفحةً"خياراتًإضافية"ً"إلضافةـً"إدراجًنسبةًالًخيارينًإضافة

ًيلي:ً،ًكماًهوًمبينًفيماوالعميل المادة بين صغراأل أو كبراأل اإلضافة من للتحقق

1- ً ًنسًاإلضافة"نسبة ًبين ًباألصغر ًًإضافةة ًونسبة  :ً"المادةًإضافةالعميل

ًألصغراًالنسبةًيختارالمادةًوًإضافةالعميلًونسبةًًإضافةمنًنسبةًًيتحققًالبرنامجحيثً

 بينهما.

2- "ً ًًاإلضافةنسبة ًنسية ًبين ًًإضافةاألكبر ًونسبة ً"المادةًإضافةالعميل يتحققًحيثً:

 كبرًبينهما.األًيختارًالنسبةالمادةًوًإضافةالعميلًونسبةًًإضافةمنًنسبةًًالبرنامج

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

 

ًـً"إدراجًنسبةًاإلضافة"ًفيًصفحةً"خيارات"لتمًإضافةًنفسًالخيارينًالسابقينًمالحظة: 

  نقاطًالبيع".ًأنواعضمنً"



 :2917 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ًالمادةًحسمًنسبةًوجودًعدمًحالًفيًالعميلًحسمًنسبة"ًخيارًإضافة ًنسبةًل" ً"إدراج ـ

ًفيًصفحةً"خياراتًإضافية"ًفيً"أنواعًالفواتير":الحسم"ً

فيً"بطاقةًالعميل"ًفيًحالًلمًيجدًنسبةًًوجودةحيثًيقومًالبرنامجًبإدراجًنسبةًالحسمًالم

ًحسمًمدرجةًفيً"بطاقةًالمادة".

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

ضمنًًـً"إدراجًنسبةًالحسم"ًفيًصفحةً"خيارات"لًإضافةًنفسًالخيارًالسابقتمًمالحظة: 

 (.2919نقاطًالبيع"ً)نسخةًرقمًًأنواع"

ـً"إدراجًنسبةًاإلضافة"ًلً"المادةًإضافةًنسبةًوجودًعدمًحالًفيًالعميلًإضافةًنسبة"ًخيارًإضافة

ًفيًصفحةً"خياراتًإضافية"ًفيً"أنواعًالفواتير":

فيً"بطاقةًالعميل"ًفيًحالًلمًيجدًنسبةًًوجودةالمًاإلضافةحيثًيقومًالبرنامجًبإدراجًنسبةً

ًمدرجةًفيً"بطاقةًالمادة".ًإضافة

 كما هو موضح في الشكل التالي:



 

ضمنًًـً"إدراجًنسبةًاإلضافة"ًفيًصفحةً"خيارات"لًتمًإضافةًنفسًالخيارًالسابقمالحظة: 

 (.2919نقاطًالبيع"ً)نسخةًرقمًًأنواع"

 

ًثانياا:

ارغاا،ًفإنهًتظهرًفيًحقلًحسم"ًفيً"بطاقةًالمادة"ًففيًحالًكانًحقلً"نسبةً -1

ًحسم"ًكلمةً"لًيوجد"ًبلونًفاتح."نسبةً

"ًفيً"بطاقةًالمادة"ًفارغاا،ًفإنهًتظهرًفيًحقلًاإلضافةفيًحالًكانًحقلً"نسبةً -2

 "ًكلمةً"لًيوجد"ًبلونًفاتح.اإلضافة"نسبةً

 التالي: كما هو موضح في الشكل



 

 

ًثالثاا:

ارغاا،ًفإنهًتظهرًفيًحقلً"ًفالعميلحسم"ًفيً"بطاقةًفيًحالًكانًحقلً"نسبةًال -1

ًحسم"ًكلمةً"لًيوجد"ًبلونًفاتح.ً"نسبةًال

"ًفارغاا،ًفإنهًتظهرًفيًحقلًعميل"ًفيً"بطاقةًالاإلضافةفيًحالًكانًحقلً"نسبةً -2

 "ًكلمةً"لًيوجد"ًبلونًفاتح.اإلضافة"نسبةً

 في الشكل التالي: كما هو موضح



ً

 

 

ًرابعاا:

ًسابالحًتحديد،ًأصبحًبإمكانًالمستخدمًرأسًحسابًلهاًالتيً"المخصصةًالقيدًسندات"ًفي

ً:المخصصًالسندًرأسًلحسابًااًمغايرحتىًوإنًكانًًلكلًبندًمقابلال

فيًمثالناًالتاليًالموضحًفيًالصورةًأدناه،ًنالحظًأنًالحسابًالمقابلً"زبونًرائد"ًفيً"سندً

المخصصً"صندوق"،ًوكماًنالحظًًالسندًالقيدًالمخصصً)يوميةًالصندوق("ًمغايرااًلحسابًرأس

المخصصً"صندوق"،ًواعتبرًًالسندًفيً"سندًالقيد"ًالمتولدًبأنًالبرنامجًاستثنىًحسابًرأس

ًفقطًالحسابًالمقابلً"زبونًرائد".

 



ً

ً

ً

 

 

  



 :2913 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ًالذمم":ً"أعمارًتقريرفيًًالتراكمي"ًفيًصفحةً"خيارات"ًالرصيد"إظهارًًعمودًإضافة

 يظهرًهذاًالعمودًالرصيدًالتراكميًلكلًحسابًفيًتقريرً"أعمارًالذمم".

 كما هو موضح في الشكلين التاليين:

 

 

 

 

ًثانياا:



ً"جلبًقيمة ًخيار ًً-القياسً-المساحةً-الحجمً-اللونً-)الفئةًإضافة ًالمعمل( صفحةًمنًرمز

بطاقةًالمادة"ًفيًقائمةًالزرًاأليمنًللماوسًعلىًرأسًالعمودًفيًجدولًبنودً"المعلومات"ًفيً

منًبطاقةًرمزًالمعمل(ًً-القياسً-المساحةً-الحجمً-اللونً-)الفئةًوذلكًلجلبًقيمةً،الفاتورة

لجلبًالمادةًعلىًمستوىًكلًالمواد،ًأوًقائمةًالزرًاأليمنًللماوسًعلىًحقلًخليةًمحددًوذلكً

ًرمزًالمعمل(ًمنًبطاقةًالمادةًلبندًمحدد:ً-القياسً-المساحةً-الحجمً-اللونً-يمةً)الفئةق

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

  



 :2911 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ًبً"صيانة"ًمصطلحًإضافة ًالخاصة ًالمصطلحات صفحةًًفيًالثابتة"ً"األصولًمحلقإلى

دمًقادرااًعلىًتعديلًمصطلحًحيثًأصبحًالمستخًالعامة":ً"اإلعدادات"المصطلحات"ًفيًنافذةً

ً".األصولًالثابتةأليًمصطلحًآخرًفيًملحقً"ً"صيانة"

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

 

 

  



 :2910 اإلصدار على التعديالت

 :أولاً

ًالمدرس"ًمصطلحًإضافة ًًالتعليمية"ً"الدوراتًبملحقًالخاصةًالمصطلحاتًإلى" صفحةًفي

علىًتعديلًمصطلحًالمدرسً":ً"اإلعداداتًنافذةًفي"المصطلحات"ً حيثًأصبحًالمستخدمًقادراًا

ًأليًمصطلحًآخرًفيًملحقً"الدوراتًالتعليمية".

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

 

ًثانياا:

ً":كرديةالًللغةًتفقيط"ًخيارًضافةإًتمًالطباعي"ً"المصممًفي

ً.كرديةالقيمً)األرقام(ًللغةًالالهدفًمنًهذاًالخيارًهوًتفقيطً

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:



ً

ً

ًثالثاا:

ً".الثابتةًصول"األًملحقًفيًاألصولًمعالجة"ًنافذةًفي"ًاألصل"ًحقلًضافةإ

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً



ً

ً

ًرابعاا:

ً"والتعديلًالكتابةًلتمييزًالحقولًفيًاللونيةًالتأثيراتًاستخدام"ًخيارًةإضاف

ً":العامةًعداداتاإل"ًنافذة"ًفيًاإلدخالًنوافذ"ًصفحةًفي

الخيارًفإنًالبرنامجًيميزًللمستخدمًأيًحقلًيضيفهًباللونًاألزرقًوأيًحقلًيعدلهً عندًتفعيلًهذًا

ً،ًوعندًإلغاءًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًالبرنامجًيوقفًهذهًالميزة.باللونًاألحمر

 كما هو موضح في الشكل التالي:



 

 

ًخامساا:

ً"ًضمنً"جدولًالطالب"ًفيً"المصممًالطباعي"ًللدورة.الدورةًمكونات"ًعمودًضافةإ

 كما هو موضح في الشكل التالي:



 

 

ًسادساا:

 كماًيلي:ً"إجماليًالفواتير"فيًتقريرًإجراءًبعضًالتعديالتً

 :عملًعمودً"الصافيًقبلًالضريبة"آليةًتعديلً -1

لهًاإلًقومًبإظهاريًعمودً"الصافيًقبلًالضريبة"أصبحًحيثً روحًضافاتًومطصافيًالفاتورةًمضافاًا

ًالحسم ًيقومً،اتيمنه ًالفاتورةًالبرنامجًول ًمصاريف ًطرح ًأو ًالً.بجمع ًيجمعًمالحظة: عمود

ًضافاتًوالحسمياتًاإلالمصاريفًولًيتأثرًب

ًعلىًالفاتورةًضافةإو5,000ًًعلىًالفاتورةًحسمًلديناو90,000ًجماليًالفاتورةًإذاًكانًإثال:ًم

ً.12,500ومصروف9,000ًًوضريبةًمضافة8,000ًً

ً(.93,000=5,000ًًً-8,000ً+90,000ًًهيً)ً"الصافيًقبلًالضريبة"النتيجةًالتيًتظهرًفيًعمودً

ً

 :عمودً"الصافيًمعًالمصاريف"ًإضافة -2



ًالبرنامجًبطرح ًالمصاريففيً"ًةموجودالالمصاريفًًحيثًيقوم ًمنًالفاتورة"فيًً"صفحة "

ً.صافيًالفاتورة

ًكانًإمثال:ً وضريبةًمضافة8,000ًًضافةًإو5,000ًحسمًًلديناو90,000ًجماليًالفاتورةًإذا

ً.12,500ومصروف9,000ًً

+8,000ًً+5,000ًًً-90,000ًالنتيجةًالتيًتظهرًفيًعمودً"الصافيًمعًالمصاريف"ًهيً)

9,000ً-ً12,500ًً=114,500).ً

 

 تعديلًآليةًعملًحقلً"الصافي": -3

بطرحًالمصاريفًمنًصافيًالفاتورة،ًأماًاآلنًأصبحًيحسبًمسبقااًيقومًحيثًكانًالبرنامجً

ًصافيًالفاتورةًدونًالنظرًللمصاريف.

ًكانًإمثال:ً وضريبةًمضافة8,000ًًضافةًإو5,000ًحسمًًلديناو90,000ًجماليًالفاتورةًإذا

ً.12,500ومصروف9,000ًً

"ً ًفيًعمود ًالتيًتظهر ًهيً)الصافيالنتيجة "90,000ً-ً5,000ًً +8,000ًً +9,000ًً=

102,000). 

  



 :2909 اإلصدار على التعديالت

 :أولاً

ًالضريبةًقبلًالصافي"ًاسمهًعمودًضافةإ ًاحأرب"ًوتقريرً"الفواتيرًجمالي"إًتقريركلًمنًًفي"

ً":الفواتير

ضمنًالتقريرًيعرضًصافيًالفاتورةًقبلًً"الصافيًقبلًالضريبة"ًعندًتفعيلًهذاًالخيارًيظهرًعمود

ًلها.إضافةً"الضريبةًالمضافة"ً

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً

ً

  



 :2908 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

فيًأوقاتًمتداخلةً)مثال:ًًتعليمية"ً"دورةًمنًأكثرًفيًالقاعةًاستخدامًنفسًعندًتنبيهًإظهار

ًفتحًدورتينًتعليميتينًفيًنفسًالقاعةًونفسًالوقت(.

ً

ًثانياا:

ًالمستودعاتًوالفروع:ًفيًالمادةً"المعلوماتًالمرافقة"ًحولًتواجدًعرض

حيثًأصبحًالبرنامجًيعرضًفيًنافذةً"المعلوماتًالمرافقة"ًكميةًالمادةًفيًكلًمستودعًعلىً

حدى،ًويعرضًمعلوماتًالمادةًفيًكلًفرعًعلىًحدىً)الكلفة،ًالكمية،ًأولًالمدة،ًدخول،ًخروج،ً

.).....ً

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 



ًثالثاا:

ذةًفيً"بطاقةًالمادة"ًلنافًالمضافة"ًونسبةًالضريبةًونسبةًاإلضافةً"نسبةًالحسمكلًمنًًإضافة

 المرافقة":ً"المعلومات

ًونسبةًاإلضافةًحيثًيعرضًالبرنامجًضمنًنافذةً"المعلوماتًالمرافقة"ًكلًمنً"نسبةًالحسم

ًفيً"بطاقةًالمادة".ًالمضافة"ًونسبةًالضريبة

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 



ً

ً

ًرابعاا:

ًعميل":ًحسابً"كشفًفيً"البيان"ًفيًحقلًالفرعي"ًللفاتورةً"الرقمًإظهار

 كما هو موضح في الشكل التالي:



 

 

ًخامساا:

ًالبيع":ًفيًنافذةً"نقطةًحقلًأيًلتحريرًوذلكًبيع"ًنقطةً"أزرارًزرًضمنًنافذةًإمكانيةًإضافة

ًيكنًمسموحًتعديلهاًمسبقاا،حيثًأصبحًبإمكانًالمستخدمًإضافةًزرًلتحريرًالحقولًالتيًلمً

وذلكًإلدخًمثال: حقلً"تاريخًالصالحيةً" علىًتحريًر ةًالًمادةًبتاريخًصالحيأصبحًالمستخدمًقادراًا

)حالةًمردودًمبيعًمثالا(. ًغيرًموجودًمسبقاًا

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

ًسادساا:

ًيمللترقوذلكًًالبيع"ًقاطنًعانوأ"نافذةًًعلىً"متابعةًالترقيمًحتىًإغالقًالجلسة"ًخيارًإضافة

ًالجلسة:ًمستوىًعلى



وًامتدتًلحتىًةًحتىًتنتهيًالجلسةًلحيثًتبقىًأرقامًايصالتًنقطةًالبيعًعلىًنفسًالسلس

ً.علىًأكثرًمنًيوم

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

ًسابعاا:

ً":التركيةًللغةًتفقيط"ًخيارًضافةإًتمًالطباعي"ً"المصممًفي

ًهوًتفقيطًالقيمً)األرقام(ًللغةًالتركية.ًالهدفًمنًهذاًالخيار

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:



ً

ً  



 :2907 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ً.الطباعيًالمصممًفيًالتفقيطًجلأًمنًالعملةًقائمةًاضافة

  



 :2906 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

فيًنوعًالتصميمً"ورقةًتجارية"ًً،ًومعلوماتً"الطالب""التعليميةًالدورات"ًمعلوماتًحقولًإضافة

ً:الطباعيًالمصممًفي

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

ً

ًثانياا:

ًإضافةًخيارً"ضر.ًمضافة:ًهدايا"ًفيًصفحةً"خيارات"ًفيً"أنواعًالفواتير":

عندًتفعيلًهذاًالخيارًومنحًهداياًللزبونًضمنًحقلً"هدية"ًفإنًالبرنامجًيقومًبحسابًالضريبةً

ًللهدية.المضافةً



ً

ً

ً

  



 :2904 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ًفيًنافذةً"نوعًالعقد"ًإضافةًماًيليًضمنًصفحةً"خيارات":

ًهًعندًإضافةًعقدًجديدًفإنعندًتفعيلًهذاًالخيارًفإن :"(VAT"حسابًقيمةًضر.ًمضافةً) -

ةًويحسبهاًوفقًطريقًلمضافةًونسبةًالضريبةًالمضافةيجلبًحسابًالضريبةًاالبرنامجً

(VAT). 

عندًتفعيلًهذاًالخيارًفإنهًعندًإضافةًعقدًجديدًفإنً (":TTC"حسابًقيمةًضر.ًمضافةً) -

ةًويحسبهاًوفقًطريقًلمضافةًونسبةًالضريبةًالمضافةالبرنامجًيجلبًحسابًالضريبةًا

(TTC). 

ًً:مالحظات

عندًتفعيلًأحدًالخيارينًوإضافةًعقودًفإنًالبرنامجًيمنعًتعديلًطريقةًحسابًالضريبةً -1

 المضافة،ًوذلكًللحفاظًعلىًالبياناتًوطريقةًحسابًالضريبةًالمضافة.

ًفإنهً -2 ًمضافة" ًتفعيلًأيًمنًخياراتً"حسابًقيمةًضر. يتوجبًعلىًالمستخدمًعند

 "الضر.ًالمضافة".ًإضافةًحسابًفيًحقل

 يمكنًللمستخدمًأنًيحددً"نسبةًضر.ًمضافة"،ًحيثًأنًهذاًالحقلًاختياري. -3

 تالي:كما هو موضح في الشكل ال

 

 

ًثانياا:

ًإعادةًاحتساب"ًضمنًنافذةً"ترحيلًالجلسة":"ًتمًإضافةًزرً،فيً"معالجةًجلساتًنقطةًالبيع"

وأجرىًً،منًجديد بـً"فتحًالجلسة"ًوقامً،لجلسةقامًالمستخدمًبـً"إلغاءًالترحيل"ًلفيًحالً

رىًمرةًأخـً"ترحيلًالجلسة"ًثمًقامًب،ًمثلً)إضافة،ًتعديل،ًحذف(ًتعديالتًعلىًايصالتًالجلسة

وفقًآخرًترحيلًللجلسة،ًلذاًيجبًو"المبلغًالفعلي"ً"ًبلغفإنًالبرنامجًيظلًمحافظاًعلىً"الم



ً"إعادةًاحتساب"ًليعدلًال "ًوفقًآخرًنتيجةًبلغبرنامجً"المعلىًالمستخدمًأنًيضغطًعلىًزر

ًمنًقبلً،ًمعًمالحظةًأنًتعديلً"المبلغًالفعلي"ًللجلسةًلحظةً"إغالقًالجلسة" يكونًيدوياا

ًالمستخدمًوحسبًالنتائجًالواقعية.

 كما هو موضح في الشكل التالي:

ً

  



 :2900 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

(ً ًمضافة ًضر. ً"حسابًقيمة ًهو ًالفواتير" ًفيً"أنواع ًخيار ً"سعرTTCًإضافة ًحقول ًوإضافة ،")

ً":TTC"ًو"اإلجماليTTCًاإلفراديً

،ًلذاًفقدًتمًإضافةًهذهًالطريقةًإلىTTCًبعضًالدولًتعتمدًفيًحسابًالضريبةًالمضافةًطريقةً

ًالبرنامجًوالتيًتعملًكماًيلي:

ً

ً

ً.%20وضريبتهاًالمضافة1000ًًقطعةًمنًمادةًسعرهاًاإلفرادي1ًًلنفترضًأنهًتمًبيعً

فيعطيهًالبرنامجًفيًسطرًالبندًًيقومًالمستخدمًبإدخالًاسمًالمادةًوالكميةًوالسعرًاإلفرادي

كما هو  ،TTCً"1200و"اإلجماليTTCً"1200ًً،ًو"سعرًاإلفرادي200ًأنًالضريبةًالمضافةًللمادةً

 موضح فيما يلي:



 

 

ًثانياا:

 الفواتير":ًاجماليً"تقريرًالتاليةًفيًالحقولًضافةإ

الممنوحةًيً":مجموعًالهدايا" - ًالفاتورةًمنًخاللفيًمكنًللمستخدمًأنًيعرفًعددًالهدايًا

 .هذاًالحقلًتفعيل

الفاتورةً":عددًالبنود" - ًعيلتفًمنًخاللًيمكنًللمستخدمًأنًيعرفًعددًالبنودًالتيًتحويهًا

 .حقلهذاًال

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 



ًالفواتير":ًاجماليً"تقريرًفيًالتاليًخيارالًضافةإ

البرنامجًيدمجًالكمياتًمعًالهدايا،ًعندًتفعيلًهذاًالخيارًفإنً ":دمجًالهديةًمعًالكمية" -

 وعندًإلغاءًتفعيلهًفإنًالبرنامجًيظهرًالكمياتًفقطًمستثنىًمنهاًالهدايا.

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

  



 :2899 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

يمكنًمنًخاللهًًفيًتقريرً"كشفًحسابًالعميل"ًضمنً"شروط"ًإضافةًصندوقً"للعمالت":

استعراضًحركاتًالحسابًلعملةًواحدةًأوًأكثرًفيًحالًكانًالحسابًمتحركًفيًللمستخدمً

ًأكثرًمنًعملة.

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

  



 :2897 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

 "خيارات"ًهو:ًصفحةًإلىًجديدًخيارًإضافةًنقاطًالبيع"ًتمً"أنواعًفيًنافذة

 :لهًعدةًقيم"ًالحسمًنسبةًدراج"إ

 "أيًعدمًإدراجًأيًحسمًفيًالفاتورة. :ًًًً"بال 

 ًأيًإدراجًالحسمًالمسجلًفيً"بطاقةًالعميل". :ًفقط"ًحسمًالعميلنسبة 

 "أيًإدراجًالحسمًالمسجلًفيً"بطاقةًالمادة". :ًًفقط"ًحسمًالمادة 

 ًًالعميل"ً :ً"حسمًالعميلًوالمادةنسبة ً"بطاقة ًفي ًالمسجل ًالحسم ًإدراج أي

 المادة"ًمعاا.والحسمًالمسجلًفيً"بطاقةً
 ًًكانًلإحسمًالمادةً"نسبة أيًإدراجًالحسمًالمسجلًفيً ":يوجدًحسمًعميلًذا

وفيًحالًعدمًوجودًحسمًمسجلًفيً"بطاقةًالعميل"ًيتمًإدراجً "بطاقةًالعميل"ًأولًا

 الحسمًالمسجلًفيً"بطاقةًالمادة".

 
 كما هو موضح في الشكل التالي:

 
 

ًثانياا:

،ًحسابًالقيمة"ًيظهرًخيارً"تطبيقًمعادلةًعلىًالقيمةًفيً"المصممًالطباعي"ًإضافة

ًعندًتحديدًحقلًرقمي:

يظهرًهذاًالخيارًعندًتحديدًحقلًرقمي،ًحيثًأنهًعندًتفعيلًخيارً"تطبيقًمعادلةًعلىً

الحقل ًالقيمة،ًحسابًالقيمة"ًفإنهًيمكنًللمستخدمًإضافةًأيًمعادلةًيريدهاًعلىًهذًا

أنًالقيمةً" علماًا حسابًالقيمة""ًفيًخيارXًالمحددً، تمثلًً"تطبيقًمعادلةًعلىًالقيمةً،

ً".Xقيمةًالحقلًالرقمي،ًويقومًالمستخدمًبتحديدًالعمليةًالرياضيةًبعدًالقيمةً"

ًمثال:



ًل.سًفإنًالمعادلةًتكونًكماًيلي:100ًيريدًالمستخدمًأنًيجمعًلحقلًاإلجماليً

X+100 

 

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 
ً

 

 ً



 :2896 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ًالذممًغيرًالمرصدة": ً"إظهار ًالذمم"ًإضافةًخيار ًالخيارًيسمحًًفيًتقريرً"أعمار حيثًأنًهذا

ً.بعرضًالذممًغيرًالمرصدةًداخلًالتقرير

ًكماًتمًإضافةًعمودينًفيً"تقريرًأعمارًالذمم"ًهما:

 "إظهارًتاريخًآخرًدفعة". -

 "إظهارًقيمةًآخرًدفعة". -

 الشكل التالي: كما هو موضح في

 

 

ً

  



 :2895 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

 "ملحقًالطلبيات":ًفيً"المرحلة"ًنافذةًفي"ًألياًللفاتورةًالمصاريفًإدراج"ًخيارًإضافة

عندًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًالبرنامجًينقلًالمصاريفًالمسجلةًفيًصفحةً"المصاريف"ًفيًفاتورةً

ًالكميةًمن"ومعًمراعاةًخيارً"إدراجًالمرحلةً

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

  



 :2894 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ًإضافةًخياراتًجديدةًفيًنافذةً"الوصولًالسريع"ًوالتيًهي:

ًالخيارًيصبحًبإمكانًالمستخدمًتعليقًنافذةًالوصولًً"قابلةًللتعليق": -1 عندًتفعيلًهذا

 ".Toolbarنافذةًالوصولًالسريعً"وذلكًبالضغطًالمزدوجًبالماوسًعلىًإطارًالسريعً

 

ًالنافذةًمفتوحةًبعدًاختيارًالختصار": -2 ًفإنًالبرنامجًيبقيًً"إبقاء ًالخيار عندًتفعيلًهذا

نافذةًالوصولًالسريعًمفتوحةًحتىًبعدًاختيارًالختصار،ًكماًأنهًعندًتفعيلًخيارً"قابليةً

 ط.ر"ًيفعلًويصبحًللقراءًفقللتعليق"ًفإنًخيارً"إبقاءًالنافذةًمفتوحةًبعدًاختيارًالختصا

ً

 كما هو موضح في الشكل التالي":

ً

 

  



 

 :2887 اإلصدار على التعديالت

ً:أولاً

ًأعمارًتقرير"ًفيًظهارًرقمًالحسابًمعًاسمًالحسابإضافةًخيارً"إظهارًرقمًالحساب"ًوذلكًإل

ً."الذمم

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

 

ًثانياا:

ًالتصميمًالطباعيًليصالًنقطةًبيع:"ًفيًمالحظاتإضافةًحقلً"

عندًإضافةًحقلً"مالحظات"ًفيًالمصممًالطباعيًليصالًنقطةًبيعًفإنًالبرنامجًيجلبً"البيان"ً

ًالذيًسجلهًالمستخدمًفيًرأسًإيصالًنقطةًالبيع.

 كما هو موضح في الشكل التالي:



 

 

 

  



 :2886 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ًضمنًأزرارًالشريطًالعلويًللبرنامج:ًالعميل"ً"كشفًزرًإضافةًتم

 كما هو موضح ي الشكل التالي:

 
 

ًثانياا:

معالجةًسنداتًالقيد،ًتمًإجراءًمجموعةًتحسيناتًعلىًقائمةً"الزرًاليمين"ًفيًكلًمنًنوافذً"

ً:معالجةًأوراقًتجارية،ًمعالجةًالدوراتًالتعليمية،ًمعالجةًالمواد"

ًللمستخدم،ًمنًخاللًقائمةًالزرًأصبحتًالعملياتًالتيًتنفذًمنًخاللً نوافذًالمعالجةًتظهر

ًقبلً ًمن ًالمحدد ًالكلي ًالسجالت ًعدد ًمن ًبالعملية ًستتأثر ًالتي ًالسجالت ًعدد اليمين،

ًالمستخدم.

ًمثال:

ًالمستخدمً ًأراد التيًلديهًًسنداتًالقيدجميعًترحيلًفكًفيًنافذةً"معالجةًسنداتًالقيد"،

سندًقيدًليسًلهًصالحيةًعليهم،ًوكان2ًًدًغيرًمرحلة،ًوسنداتًقي3ًصالحيةًعليها،ًوكانًلديهً

ًالبرنامجًللمستخدمً"فكًترحيلًسنداتًالقيد143ًعددًسنداتًالقيدًالكليً ،ًعندهاًسيظهر

(138/143.")ً

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:



ً

ً

ًثالثاا:

ًإضافةًصفحةً"القيدًالمرفق"ًفيًنافذةً"الدوراتًالتعليمية":

ًالقيدً "ً ًمنًخاللًصفحة ًالتعليمية ًبالدورة ًمرفقًمرتبط ًقيد ًإضافة ًالمستخدم ًبإمكان أصبح

 كما هو موضح في الشكل التالي:المرفق"ًفيًنافذةً"الدوراتًالتعليمية"،ً

 



ًرابعاا:

ًالربط"ًحالةًفي"ًالخاصًالتحليل"و"ًالعامًالتحليل"ًإضافةًشرطيتمً"ًالذممًأعمار"ًتقريرًفي

ًللدفعات:ً"اليدوي

شرطً"التحليلًالعام"ًأوً"التحليلًحيثًأصبحًيمكنًللمستخدمًاستعراضًتقريرًأعمارًالذممًوفقً

أنًاستخدامًهذينًالشرطينًفقطًفيًحالةًالربطًاليدويًللدفعات. ًالخاص"ًأوًكليهما،ًعلماًا

ًكما هو موضح في الشكل التالي:

ً

 

  



 :2884 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

علىًإضافةًبيانًجديدًليصالًًالبيع"ًتمًإضافةًحقلً"البيان":فيً"نقطةً أصبحًالمستخدمًقادراًا

،ًحيثًيظهرًالبيانًفيًراسًالفاتورةًالمولدةًعنًنقطةًنقطةًالبيعًأوًتعديلهًمنًخاللًزرً"البيان"

 كما هو موضح،ًالمبيع،ًكماًيظهرًالبيانًفيًرأسًسندًالقيدًالمتولدًعنًإيصالًنقطةًالمبيع

 شكل التالي:في ال

 

 

ً  



 :2882 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ً"مركزًتفعيل ًالبنودًحقل ًعلىًمستوى ًالتصنيعيةًالعملياتًفيًالكلفة" ًيمكنً: حيثًأصبح

الكلفةًعلىًمستوىًكلًبندًفي -ةالموادًالمصنع-"الموادًاألوليةصفحةًًللمستخدمًأنًيحددًمركًز

ً.العمليةنافذةًفيًالمصاريف"ً

-ويتعاملًالبرنامجًمعًمركزًالكلفةًالمحددًعلىًمستوىًالبندًفيًكلًمنًصفحةً"الموادًاألولية

ً ًفيًالفواتير، ًالمحدد ًالكلفة ًكتعاملهًمعًمركز ًالمصنعة" ًالمكلفةًالمواد ًيتعاملًمعًمركز كما

فيًالقيدًًبأنًالبرنامجًيحركًمركزًالكلفةالمحددًعلىًمستوىًالبندًفيًصفحةً"المصاريف"ً

المدين(،ًالمحددةًفيًطرفً"حـ/مصروفً)حسابًختامي("ًفيً)ًالمصاريفولدًفيًسطرًالمت

ً".نافذةً"مصاريفًالتصنيع

ً

ً:ثانيااً

ً:مالمتمًالمعاد(-)المقبوضًلحسابًزرًإضافةًتمًالبيع"ًنافذةً"نقطةًفيً"التسديد"ًصفحةفيً

ًدورًهذاًالزرًهوًأنهًفيًحالًكانًهناكًأكثرًمنًطريقةًتسديد.

مثالا:ًهناكًطريقتيًتسديدً)التسديدًنقدااًوالتسديدًوفقًبطاقةًائتمان(،ًوالزبونًكانتًفاتورتهً

(ًعنًطريقًبطاقةًالئتمان،ًفإنًالبرنامجًيساعد24,000ًنقدااًوالباقيً)11,000ًسددً،35,000ً

كما هو ابًالمقبوضًالمتمم"،ً(ًبالضغطًعلىًزرً"حس24,000المستخدمًأنًيحسبًالمتممً)

 في الشكل التالي:موضح 

ً



 :2881 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

هيًنافذةًتسهلًللمستخدمًالوصولًإلىًبعضًنوافذًالبرنامجًمنً إضافةًنافذةًالوصولًالسريع:

ًتقاريرًأوًفواتيرًبشكلًسريعًومرن.

فيًلوحةًالمفاتيحCtrl+Qًًيمكنناًالوصولًإلىًنافذةًالوصولًالسريعًمنًخاللًالضغطًعلىًزريً

ًأوًالضغطًعلىًزرًالوصولًالسريعًفيًشريطًالختصاراتًفيًالبرنامج.

 

عندًفتحً"نافذةًالوصولًالسريع"ًألولًمرةًتظهرًلديناًنافذةًفارغةًويوجدًعلىًيسارًالنافذةًمنً

الوصولًإلىً"ضبطً الجهةًالعلويةًزرً"إعدادات"ًلـً"ضبطًنافذةًالوصولًالسريع"،ًكماًيمكنناًأيضاًا



 كما هونافذةًالوصولًالسريع"ًمنًخاللًشريطً"أدوات"ًثمًنختارً"ضبطًنافذةًالوصولًالسريع"،ً

ًموضح في الشكل التالي:

 

ًتحتويً"نافذةًضبطًالوصولًالسريع"ًعلىًمجموعةًمن:

ًالحقولًالتالية:

ًيولدهًالبرنامجًآلياا.ً"الرمز":ً

يدرجًفيًهذاًالحقلً"مسؤولًالنظام"ًأوًأحدًالمستخدمينًالمعرفينًً"اسم المستخدم":

ًنافذةًوصولًسريعًله.ًضمنًنافذةً"إدارةًالمستخدمين"ًفيًالبرنامجًوالمرادًإنشاء

ًيمكنًكتابةًأيًمالحظةًتخصًنافذةً"الوصولًالسريع"ًلهذاًالمستخدم.ً"مالحظات":

ًكماًتحويً"نافذةًضبطًالوصولًالسريع"ًعلىًالجدولًالتالي:

منًخاللًزرً"أمر"ًأسفلًالجدولًيمكنًللمستخدمًإدراجًأوامرًالوصولًالسريعًضمنًً"أمر":

ًالجدول.

فيًالجدولًيوجدًحقلًالسمًالذيًيمكنًللمستخدمًأنًيكتبًضمنهًاسمًلهذاًً"االسم":

ً".األمرًالذيًأدرجهًفيظهرًهذاًالسمًضمنًنافذةً"الوصولًالسريع

األمرً"دفترًاألستاذ"،ًالسمً"دفترًاألرصدة"،ًفيظهرًاألمرًضمنًنافذةً"الوصولًالسريع"ًًمثال:

ًباسمً"دفترًاألرصدة".

يستطيعًالمستخدمًأنًيكتبًضمنهً"السم"ًباللغةًالنكليزيةًلهذاًاألمرًً"االسم الالتيني":

 الذيًأدرجه.

هوًحقلًللقراءةًفقطًمتضمنًكلمةً"أمر"ًإذاًكانًأمرًالوصولًالسريعًمضافًمنًالزرًً"النوع":

"أمر"ًأوًمتضمنًكلمةً"اختصار"ًإذاًكانًأمرًالوصولًالسريعًمضافًمنً"إضافةًاختصارًمنً

ًالحافظة".

ًيستطيعًالمستخدمًتغييرًلونًخطًاسمًاألمرًالذيًقامًبإدراجه.ًن الخط":"لو

ًيستطيعًالمستخدمًتغييرًلونًخلفيةًاألمرًالذيًقامًبإدراجه.ً"لون الخلفية":



ًيستطيعًالمستخدمًكتابةًمالحظاتًحولًاألمرًالذيًقامًبإدراجه.ً"مالحظات":

ًعدةًأزرار:وفيًأسفلًالجدولًفيً"نافذةًضبطًالوصولًالسريع"ًيوجدً

ًإلدراجًأمرًللوصولًالسريع.ً"أمر":

ًإلدراجًفاصلًأفقيًبينًاألوامر.ً"فاصل أفقي":

ًإلدراجًفاصلًعموديًبينًاألوامر.ً"فاصل عمودي":

إلدراجًاختصارًألمرًوصولًسريعًلبطاقةًمادةًأوًحسابًإذاًً"إضافة اختصار من الحافظة":

نسخًللحافظةًلهذهًالبطاقةًأوًال  حساب.أجريناًمسبقاًا

يوجدًعلىًيسارًالجدولًمنًالناحيةًالعلياًسهمينًباللونًاألزرقًباتجاهينًمختلفينًللتحكمً

ًبترتيبًاألوامرًضمنًالجدول.

 كما هو موضح في األشكال التالية:

 



 

  



 :2880 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ًالشكل التالي:موضح في البندًكماًهوًًمالحظاتًتعديلًإتاحةًتمًالبيع"ًنافذةً"نقطةًفي

 

  



 :2879 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ً"ًتقريرفيً ًتمًإضافةًخيار ًعملة،ً"كشفًحسابًعميل" ًدائن، ًاألصليةً)مدين، ًالعملة إظهار

ً":معادل(

عندًتفعيلًخيارً"ًإظهارًالعملةًاألصليةً)مدين،ًدائن،ًعملة،ًمعادل("ًفيًتقريرً"كشفًحسابً

أعمدةً)مدين،ًدائن،ًعملة،ًمعادل(ًداخلًالتقرير،ًحيثًيعرضًعميل"ًفإنًالبرنامجًيظهرًأربعةً

ًداخلًهذهًاألعمدةًحركاتًالعمليةًبالعملةًاألصليةً)التيًتمًتسجيلًالحركةًوفقها(.

 :الشكل التالي للتوضيح لدينا

 

 

 مثال:

قامتًالشركةًببيعًأحدًزبائنهاًفاتورتين،ًالفاتورةًاألولىًبالدولرًوالفاتورةًالثانيةًبالليرةًالسورية،ً

قامًالمستخدمًبعرضًتقريرً"كشفًحسابًعميل"ًمعًتفعيلًخيارً"ًإظهارًالعملةًاألصليةًًثم

معادل(" عملةً، كم)مدين،ًدائنً، فيعرضًالتقريرًتفصيلًلكلًفاتورةًوفقًحركةًعملتهًا هوًموً، ضحًًا

ًفيًالشكلًالتالي:



 

  



 :2877 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

فيًكلًمنًتقريريً"دفترًاألستاذ"ًو"كشفًحسابًعميل"ًتمًإضافةًخيارً"اعتبارًطبيعةًبطاقةً

ًالحسابًفيًإشارةًالرصيد":

ًيدأنهاًتعتبرًالرصإنًطريقةًعملًالبرنامجًالرئيسيةًفيًعرضًالحساباتًضمنًهذينًالتقريرينً

المدينًموجبًوالرصيدًالدائنًسالب،ًوفيًحالًتفعيلًخيارً"اعتبارًطبيعةًبطاقةًالحسابًفيً

ًيع ًيصبح ًالبرنامج ًفإن ًالرصيد" ًفيًإشارة ًالمحددة ًالحساب ًوفقًطبيعة ًالحساب رضًرصيد

ًبطاقته.

)مدين،ًً"ًوالتيًهيطبيعةًالحساب"ًلتحديديوجدًثالثةًخياراتًفيً"بطاقةًالحساب"ًًمالحظة:

فإنًهذاًالخيارًلهًنفسًدورًخيارًطبيعةًًكالهمادائن،ًكالهما(،ًوفيًحالًحددًالمستخدمًخيارً

ًالحسابً)مدين(.

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 



 

 

 مثال:

فيًحالًعرضًحركةًحسابًالموردًفيًأحدًالتقريرينً"دفترًاألستاذًأوًكشفًحسابًالعميل"،ً

ًرصيدًحسابًالموردًوفقًالحتمالينًالتاليين:فإنًالبرنامجًيتعاملًمعًعرضً

"اعتبارًطبيعةًبطاقةًالحسابًفيًإشارةًالرصيد":ًفإنًالبرنامجًيظهرًًعدم تفعيل خيار -1

 رصيدًالموردًالدائنًمسبوقًبإشارةًسالبة،ًوالرصيدًالمدينًيكونًموجباا.

صيدًيظهرًرً"اعتبارًطبيعةًبطاقةًالحسابًفيًإشارةًالرصيد":ًفإنًالبرنامجتفعيل خيار   -2

ًوالرصيدًا ًألنًطبيعةًالحسابًدائنة، ًالدائنًموجباا ًبإشارةًالمورد لمدينًيكونًمسبوقاا

 سالبةًألنهًيخالفًطبيعةًالحسابًالمحددةًفيً"بطاقةًالحساب".



 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

  



 :2875 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ًفيًوقتًبدءًالجلسةًيظهرًإضافةًميزةًجديدةًبأنبيع"ًتمًًنقطةًجلساتً"معالجةًنافذةًفي

ةًتاريخ"،ًكماًيظهرًالوقتًأيضاًعندًطباعً"إلىًتاريخ"ًووقتًإغالقًالجلسةًفيًعمودً"منًعمود

ًالجلسةًمنًنافذةً"معالجةًجلساتًنقطةًالبيع".

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

ً:ثانيااً

ًاليصال".ً"وقتًهوًجديدًعمودًإضافةًتمًبيع"ًنقطةًايصالتً"معالجةًنافذةًفي

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

 

  



 :2874 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ً:"الطالبً"عرضًجميعًايصالتًخيارًإضافةًتمًطالب"ً"وضعًنافذةًفي

خيارً"عرضًجميعًايصالتًالطالب"ًفإنًالبرنامجًيعرضًجميعًاليصالتًالمقبوضةًمنًعندًتفعيلً

جميعًالدوراتًالتيًلمًيسددًقيمتهاًكاملة،ًوفيًحالًعدمًتفعيلًخيارً"عرضًجميعًالطالبًلقاءً

ايصالتًالطالب"ًفإنًالبرنامجًيعرضًفقطًالدفعاتًالمقبوضةًمنًالطالبًلقاءًالدورةًالمحددةًفيً

ًجزءً"دوراتًالطالب".

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

ً

فإنًالدفعةًتظهرًًفيًحالًكانًمسجلًللطالبًدفعةًولكنًغير مالحظة: مركزًالكلفةً، محددًفيهًا

ضمنًدفعاتًالطالب،ًويمكنًللمستخدمًأنًيربطًالدفعةًالغيرًمحددًلهاًمركزًكلفةًمنًخاللً

ًربطًالدفعةًبهذهًالدورة".الضغطًبالزرًاليمينًعلىًدورةًالطالبًويضغطًعلىًخيارً"



 كما هو موضح في الشكل التالي:

 :2871 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ًخاللًنافذةًمنًجديدًعميلًإلضافةً"العميل"ًوذلكًصفحةًفيً"البيعًنقطة"ًفيًزرًتمًإضافة

ً:البيعًنقطة

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 



  



 :2870 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

"استيرادًاألوراقًالتجارية"،ً"استيرادًًخياراتًضافةإًتمً"بياناتالًقاعدةًتدوير"معالجًًنافذةًفي

ً،ريةالتجاًوراق)األًلتدويرمهامًالصيانة"،ً"استيرادًالدوراتًالتعليمية"،ً"استيرادًالعقارات"ًوذلكً

ًثناءًتدويرًقاعدةًالبيانات.أً،ًالعقارات(التعليميةًالدورات،ًالصيانةًمهام

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

  



 :2869 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ً"خيارات":ًصفحةًفيًاليوم"ًمستوىًعلىً"ترقيمًخيارًإضافةًتمًالبيع"ً"نقطةًنوعًفي

لخذًبعينًمعًاًنقاطًالبيعًكلًيومًبيومهايصالتًًعندًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًالبرنامجًيقومًبترقيم

ًكانًعلىًمستوىًًفيًالعداداتًالعامةًةالعتبارًخيارًنوعًترقيمًنقاطًالبيعًالموجود ًإذا فيما

ًقاعدةًالبياناتًأوًعلىًمستوىًنوعًنقطةًالبيع.

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

 

ًثانياا:

ًفيًجدولًاألوراقًالتجارية"ًحقولًإضافةالطباعيًللفاتورة"ًتمًًفيً"المصمم

ًالحقولًهي:

 إجماليًاإلغالق. -

 القيمةًالمتبقية. -

 تاريخًآخرًتسديد. -

 الشكل التالي:كما هو موضح في 



 

 

ًثالثاا:

ً":التجاريةًالورقةًغالق"إًجدولًضافةإًتمً"التجاريةًللورقةًالطباعيًالمصمم"ًفي

ًكما هو موضح في الشكل التالي:



ً

  



 :2861 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ً:آلياا"ًالحفظًعندًفاتورةًتوليد"ًخيارًإضافةًتمًالبيع"ًنقاطً"أنواعًنافذةًفي

ً جةًعنًنقطةًالخيارًمفعلًبشكلًافتراضي،ًوفيًحالًعدمًتفعيلهًفإنًالفواتيرًالناتيكونًهذا

ًالبيعًتكونًغيرًمتولدة.

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 



وفيًحالًعدمًتفعيلًخيارً"توليدًفاتورةًعندًالحفظًآلياا"،ًفإنًالبرنامجًلًيولدًفواتيرًعنًعملياتً

و كما ه بتوليدهاًمنًنافذةً"معالجةًايصالتًنقطةًالبيع"،ًالبيعًالناتجةًإلًإذاًقامًالمستخدم

 موضح في الشكل التالي:

 :2857 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ً:إلىًنوعًالتصميمً"ايصالًنقطةًالبيع"ًتتعلقًبالمندوبًحقولًإضافةالطباعي"ًتمًًفيً"المصمم

ًالحقولًهي:

ً.المندوبًرمز -1

ً.اسمًالمندوب -2

ً.السمًالعربي -3

 .الالتينيالسمً -4



 كما هو موضح في الشكل التالي:

 

  



 :2855 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ً:ماًبطلبيةًالفاتورةًربطًتمًإذاًفقطًيظهرًالفاتورة"ًفيًنافذةً"الفاتورة"ً"أصلًزرًإضافة

فإنًالبرنامجًيظهًر يظهًرفيًحالًربطًالفاتورةًبطلبيةًمًا كمًا الفاتورةً، لبرنامجًاالطلبيةًالمرتبطةًبهًا

ًخاللهًعرضًالطلبية. زرً"عمليات"ًيمكنًمنً

 

  



 :2853 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ًالطباعي":ًفيً"المصممًإلىًنوعًالتصميمً"ايصالًنقطةًالبيع"ًحقولًإضافة

ًالحقولًهي:

ً.الرصيدًمعًاليصالًلهذاًالفرع -1

ً.الرصيدًبدونًاليصالًلهذاًالفرع -2

ً.الرصيدًمعًاليصالًلكلًالفروع -3

ً.الرصيدًبدونًاليصالًلكلًالفروع -4

ً.)عملةًاساسية(ًالرصيدًمعًاليصالًلهذاًالفرع -5

ً.)عملةًاساسية(ًالرصيدًبدونًاليصالًلهذاًالفرع -6

ً.)عملةًاساسية(ًالرصيدًمعًاليصالًلكلًالفروع -7

ً.)عملةًاساسية(ًالرصيدًبدونًاليصالًلكلًالفروع -8

ً.رصيدًحسابًالعميلًوفقًالعملةًلهذاًالفرع -9

ً.دًحسابًالعميلًوفقًالعملةًلكلًالفرعرصي -10

ً.رصيدًحسابًالعميلًوفقًالعملةًلهذاًالفرعًبدونًاليصال -11

 .رصيدًحسابًالعميلًوفقًالعملةًلكلًالفرعًبدونًاليصال -12

 كما هو موضح في الشكل التالي:

 ً



 :2852 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

،ًت"الثابًاألصلً"بطاقةكلًمنًنافذتيً"أنواعًاألصولًالثابتة"ًوًفيًالهتالك"ً"نسبةًحقلًإضافة

ً:المتوقع"ً"العمرًبحقلًمرتبطًالهتالك"ً"نسبةالعلمًأنًحقلًًمع

علىًعمر100ًًفيقسمًالبرنامجًحيثًيمكنًللمستخدمًتسجيلًالعمرًالمتوقعًلألصلًالثابتً

يمكنًللمستخدمًتسجيلً"نسبةًاألصلًالمتوقعًلتنتجً"نسبةًالهتالك"ًالسنويةًلألصل،ًكماً

ًالسنويةًفيقومًالبرنامجًبتقسيمً ًالسنويةًلألصل100ًًاهتالكًاألصل" علىً"نسبةًالهتالك"

ًلينتجً"العمرًالمتوقع"ًلألصل.

ًمثال:

ًسنوات:5ًالعمرًالمتوقعًلألصلً

ًوهيًتمثلًنسبةًاهتالكًاألصلًالسنوية.20%ً=5/100ً

ً:%20يةًلوًافترضناًأنًنسبةًاهتالكًاألصلًالسنو

ًسنواتًوهيًتمثلًالعمرًالمتوقعًلألصل.5ً=20/100ً

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:



 

  



 :2851 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

 والتصغير:ًللتكبيرًقابلةًالنافذةًأصبحتًالثابت"ًاألصلً"بطاقةًنافذة

علىًتكبيرًوتصغيرًنافذةً"بطاقة ًمنًخاللًالماوس.الثابت"ًًاألصلًحيثًأصبحًالمستخدمًقادراًا

 

  



 :2848 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ًموضحًتالياا:ًهوًكما"ًالتصنيعًمصاريف"ًنافذةًفيًتعديالتًإضافةًوإجراء

 ."فعليةًفقط" 

 .")فعليةًوتقديريةً)حـ/مصروفًوحـ/مصروفًمستحق" 

 ."فعليةًوتقديريةًت حمّلًعلىًالوسيط" 

 

 الحالةًاألولى:ً"فعليةًفقط":

الطريقةًحينًتكونًمصاريفًالتصنيعًالتيًتتكبدهاًالشركةًجميعهاًمصاريفًتستخدمًهذهً

ًفعليةًومحددةًالقيمةًبشكلًواضح.ًولتفعيلًهذهًالحالةًوفقًالخطواتًالتالية.

 نفّعلًخيارً"فعليةًفقط". -1

نعرفًكافةًالمصاريفًالتيًيمكنًأنًتستخدمًفيًالعملياتًالتصنيعية،ًونحددً -2

الذيًيكونًحسابهًالختاميًعادةاً)تشغيل(ًًلكلًمصروفًمنهاًحسابًالمصروف

فيًعمودً"حـ/ًالمصروفً)حسابًختامي("ًفيًنافذةً"مصاريفًالتصنيع"،ًأماً

 عمودً"حـ/ًمصروفًمستحقً)ميزانية("ًنتركهًفارغاا.

هذهًالخطوةًتتعلقًبإدخالًبالعمليةًالتصنيعيةًعلىًالبرنامج،ًحيثًفيًنافذةًً -3

لمقابلًللمصروفًالمحددًفيًنافذةً"العمليةًالتصنيعية"ًنحددًالحسابًا

"مصاريفًالتصنيع"ًبحيثًنقابلًكلًمصروفًفعليًبحسابًمصروفًمستحقً

يسجلًالحسابًالمقابلً"الصندوق"ًأوً"المصرف"،ً الدفع،ًوفيًحالًالدفعًنقداًا

أماًفيًحالًكانًالحسابًالمقابلًمصروفًمستحقًالدفعًسنواجهًعدةً

ًاحتمالت:

أنًيكونً"حسابً -

ستحقًالمصروفًالم

الدفع"ًيساويًالصفر:ً

وهناًلًتحتاجًأليً

معالجةًمحاسبية،ً

وهذهًهيًالحالةً

الطبيعيةًفيًحالةً

المصاريفً"فعليةً

 فقط".

أنًيكونًحسابً -

"المصروفًالمستحقً

الدفع"ًلًيزالًيحويً

علىًرصيدًنتيجةً

ظروفًالتسديدً

والمطابقةًمعًاألطرافً

فيةًعندًالتسديد(،ًالمستحقًالدفعًلهاً)مثلًالحصولًعلىًحسوماتًإضا

وبالتاليًيتمًإغالقًهذاًالفرقًحسبًالحالةًبأحدًالقيدينًالمحاسبيينً

 التاليين:

 ًفيًحالًكانًحسابً"المصروفًالمستحقًالدفع"ًيحويًعلىًرصيد

 دائن:ً

ً



ًمنًحـ/ًالمصروفًالمستحقًالدفع

ًإلىًحـ/ًانحرافاتًتصنيعًمعياريةًًًًً

ً

 ًالدفع"ًيحويًعلىًرصيدًفيًحالًكانًحسابً"المصروفًالمستحق

 مدين:

ًمنًحـ/ًانحرافاتًتصنيعًمعيارية

ًإلىًحـ/ًالمصروفًالمستحقًالدفعًًًًً

ًمثال:

ًشركةًصناعاتًغذائيةًتقومًبإنتاجًاأللبسة،ًوالتيًيحملًعليهاًالمصاريفًالصناعيةًالتالية:

 ل.سًأجرةًالعاملًعلىًالقطعةًالواحدةً)تدفعًبشكلًمباشر(.50ً

 

ًالحل:

ًتًأجورًالعمالًبشكلًمباشرًمنًالصندوقًيكونًالقيدًالمحاسبيًكماًيلي:فيًحالًدفع

ًمنًحـ/ًأجورًعمال

ًإلىًحـ/ًالصندوقًًًًًًً

يكونًالقيدًالمحاسبيًكماًيلي: ًأماًفيًحالًالدفعًسيتمًلحقاًا

ًمنًحـ/ًأجورًعمال

 إلىًحـ/ًأجورًعمالًمستحقةًالدفعًًًًًً

 

 )حـ/مصروفًوحـ/مصروفًمستحق("ًوهوًالخيارًاألفضلالحالةًالثانية:ً"ًفعليةًوتقديريةً

تستخدمًهذهًالطريقةًحينًتكونًمصاريفًالتصنيعًالتيًتتكبدهاًالشركةًمزيجًمنًالمصاريفً

الفعليةًوالتقديريةً)وهيًالخيارًاألفضل(ًألنًمعظمًالشركاتًلديهاًنوعيًالمصاريفً)فعليةً

ًحالةًوفقًالخطواتًالتالية.وتقديرية(ًفيًعملياتهاًالتصنيعية.ًولتفعيلًهذهًال

 نفعلًخيارً"ًفعليةًوتقديريةً)حـ/مصروفًوحـ/مصروفًمستحق(". -1



نعرفًكافةًالمصاريفًالتيًيمكنًأنًتستخدمًفيًالعملياتًالتصنيعية،ًونحددًلكلً -2

مصروفًمنهاًحسابً

المصروفًالذيًيكونً

حسابهًالختاميًعادةاً

)تشغيل(ًفيًعمودً"حـ/ً

المصروفً)حسابً

نافذةًختامي("ًفيً

"مصاريفًالتصنيع"،ًكماً

نحددًحسابًالمصروفً

المستحقًفيًعمودً

"حـ/ًمصروفًمستحقً

 )ميزانية(".

هذهًالخطوةًتتعلقًً -3

بإدخالًبالعمليةً

التصنيعيةًعلىًالبرنامج،ً

حيثًفيًنافذةً"العمليةً

 التصنيعية"ًنواجهًفيً"نوعًالمصروف"ًخيارين:

 حسابينًالمحددينًفيً"تقديري":ًيتولدًعنهًقيدًمحاسبيًطرفاهًهماًال

نافذةً"مصاريفًالتصنيع"ًبحيثًيكونًطرفهًالمدينًهوًحسابًالمصروفً

 وطرفهًالدائنًهوًحسابًالمصروفًالمستحق.

 ًفعلي":ًيتولدًعنهًقيدينًمحاسبيين،ًالقيدًاألولًهوًذاتًالقيدًالناتجًفي"

حالةًالتقديري،ًأماًالقيدًالثانيًيكونًطرفهًالمدينًهوًحسابًالمصروفً

تحقًالمحددًفيًنافذةً"مصاريفًالتصنيع"ًأماًطرفهًالدائنًيكونًالمس

 الحسابًالمحددًفيًنافذةً"العمليةًالتصنيعية".

مالحظة:ًفيًحالًكانًنوعًالمصروفً"فعلي"ًفيًصفحةً"المصاريف"ًفيًنافذةً"العمليةً

التصنيعية"،ًوالخيارً"ترحيلًقيمةًالمصروفًالفعليًعلىًحسابًالمصروفًالمستحق"ًغيرً

علًفيًنافذةً"مصاريفًالتصنيع"ًفإنهًيتولدًقيدًمحاسبيًيكونًطرفهًالمدينًهوًحسابًمف

المصروفًالمحددًفيًنافذةً"مصاريفًالتصنيع"ًوطرفهًالدائنًهوً"حسابًدائن"ًالمحددًفيً

 صفحةً"المصاريف"ًفيًنافذةً"العمليةًالتصنيعية".

ً

ًت:أماًبالنسبةًلمعالجةًالمصروفًالمستحقًسنواجهًعدةًاحتمال

أنًيكونً"حسابًالمصروفًالمستحقًالدفع"ًيساويًالصفر:ًوهناًلًتحتاجًأليً -

معالجةًمحاسبية،ًوهذهًهيًالحالةًالطبيعيةًفيًحالةًالمصاريفً"فعليةً

 فقط".

أنًيكونًحسابً"المصروفًالمستحقًالدفع"ًلًيزالًيحويًعلىًرصيدًدائن،ً -

وبالتاليًيتمًإغالقًهذاًًوهذاًيعنيًأنناًقدرناًالمصاريفًبقيمةًأكبرًمنًالواقع

 الفرقًبالقيدًالمحاسبيًالتالي:

ًمنًحـ/ًالمصروفًالمستحقًالدفع

ًإلىًحـ/ًانحرافاتًتصنيعًمعياريةًًًً

ً

أنًيكونًحسابً"المصروفًالمستحقًالدفع"ًرصيدهًمدين،ًوهذاًيعنيًأنناً -

قدرناًالمصاريفًبقيمةًأصغرًمنًالواقعًوبالتاليًيتمًإغالقًهذاًالفرقًبالقيدً

 المحاسبيًالتالي:

ًمنًحـ/ًانحرافاتًتصنيعًمعيارية



ًإلىًحـ/ًالمصروفًالمستحقًالدفعًًًًً

ًمثال:

ًشركةًصناعاتًغذائيةًتقومًبإنتاجًاأللبسة،ًوالتيًيحملًعليهاًالمصاريفًالصناعيةًالتالية:

 ل.سًأجرةًالعاملًعلىًالقطعةًالواحدةً)تدفعًبشكلًمباشر(.50ً

ًالواحدةً)تقديرية(.ل.سًمصروفًكهرباءًللقطعة35ًً

ً

الحل:ً)فيًحالًكانًخيارً"ترحيلًقيمةًالمصــروفًالفعليًعلىًحســابًالمصــروفًالمســتحق"ً

ًمفعلًفيًنافذةً"مصاريفًالتصنيع"ً(.

نالحظًأنًأجرةًالعاملًعلىًالقطعةًالواحدةً)تدفعًبشــــكلًمباشــــر(ًينتجًعنهاًقيمةًمحددة،ً

صــاريف"،ًكماًنحددً"الحســابًالدائن"ًهوًوبالتاليًنختارًنوعًالمصــروفً"فعلي"ًفيًصــفحةً"الم

صنيعية"،ًوبالتاليً شرًوذلكًفيًنافذةً"العمليةًالت شكلًمبا سيدفعًب صروفً صندوقًكونًالم ال

ًينتجًعنهاًالقيدينًالمحاسبيينًالتاليين:

ًمنًحـ/ًأجورًعمال

ًإلىًحـ/ًأجورًعمالًمستحقةًالدفعًًًًًًً

ًًًً

ًمنًحـ/ًأجورًعمالًمستحقةًالدفعًًً

ًإلىًحـ/ًالصندوقًًًًًًًًً

ً

كماًنالحظًأنًمصـــروفًكهرباءًللقطعةًالواحدةً)تقديرية(ًينتجًعنهاًقيمةًتقديرية،ًأيًأنًقيمتهاً

صاريف"ًفيًنافذةً صفحةً"الم صروفً"تقديري"ًفيً غيرًمحددةًإلىًاآلن،ًوبالتاليًنختارًنوعًالم

ً"العمليةًالتصنيعية"ًوبالتاليًينتجًعنهاًالقيدًالمحاسبيًالتالي:

ً

ًحـ/ًكهرباءمنً

ًإلىًحـ/ًمصروفًكهرباءًمستحقًالدفعًًًًًًً

 

الحل:ً)فيًحالًكانًخيارً"ترحيلًقيمةًالمصــروفًالفعليًعلىًحســابًالمصــروفًالمســتحق"ً

ًغيرًمفعلًفيًنافذةً"مصاريفًالتصنيع"(.

نالحظًأنًأجرةًالعاملًعلىًالقطعةًالواحدةً)تدفعًبشــــكلًمباشــــر(ًينتجًعنهاًقيمةًمحددة،ً

تارًنوعًالمصــروفً"فعلي"ًفيًصــفحةً"المصــاريف"،ًكماًنحددً"الحســابًالدائن"ًهوًوبالتاليًنخ

صنيعية"،ًوبالتاليً شرًوذلكًفيًنافذةً"العمليةًالت شكلًمبا سيدفعًب صروفً صندوقًكونًالم ال

ًينتجًعنهاًالقيدًالمحاسبيًالتالي:

ًمنًحـ/ًأجورًعمال



ًإلىًحـ/ًالصندوق

الواحدةً)تقديرية(ًينتجًعنهاًقيمةًتقديرية،ًأيًأنًقيمتهاًكماًنالحظًأنًمصـــروفًكهرباءًللقطعةً

صاريف"ًفيًنافذةً صفحةً"الم صروفً"تقديري"ًفيً غيرًمحددةًإلىًاآلن،ًوبالتاليًنختارًنوعًالم

ً"العمليةًالتصنيعية"ًوبالتاليًينتجًعنهاًالقيدًالمحاسبيًالتالي:

ً

ًمنًحـ/ًكهرباء

 إلىًحـ/ًمصروفًكهرباءًمستحقًالدفعًًًًًً

 

  



 :2844 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

عام"ًفيًنافذةً-فيًصفحةً"الفواتيرً "للفواتيرًاليوميًالترتيبًضبط"ًصندوقًخياراتًإضافةًتم

ًوهوًيحويًعلىًخيارينًهما:ً،"اإلعدادات"

 ًيجعل الخياًر تفعيلًهذًا اليوميًوفقًالترتيبًالصطالحيًللبرنامج"ً: ترتيبًالفواتيًر "اعتباًر

أولويةًًوفقالبرنامجًيرتبًالفواتيًر الشراًء حيثًيعطيًفواتيًر الطريقةًالمتبعةًفيًالبرنامجً،

 نفسًالتاريخ.تحويًعلىًفواتيرًالمبيعًفيًحالًكانتًالفواتيرً

 يًوفقًتسلسلًاإلدخال":ًتفعيلًهذاًالخيارًيجعلًالبرنامجً"اعتبارًترتيبًالفواتيرًاليوم

يرتبًالفواتيرًوفقًتسلسلًإدخالًكلًفاتورةًعلىًالبرنامجً)يرتبًالفواتيرًحسبًتوقيتً

 اإلدخالًثمًتاريخًالفاتورة(.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

ًثانياا:

رًترقيمًالفواتيًإعادةًعندً"الفاتورةًرقمًأوًالدخالًتسلسل"ًاعتبارًأجلًمنً"خيارات"ًإضافةًتم

ً:الفواتير"ًترقيمً"إعادةًنافذةًفي

 ًاعتبارًأولويةًإعادةًالترقيمًللفواتيرًضمنًنفسًاليومًلـً"رقمًالفاتورة":ًأيًيعطيًالبرنامج

 تورةًوذلكًبالنسبةًللفواتيرًالتيًلهاًنفسًالتاريخ.األولويةًلتسلسلًرقمًالفا



 ًللفواتيرًضمنًنفسًاليومًلـً"تسلسلًاإلدخال":ًأيًيعطيًاعتبارًأولويةًإعادةًالترقيم

البرنامجًاألولويةًلتسلسلًإدخالًالفاتورةً)بغضًالنظرًعنًرقمًالفاتورة(ًوذلكًبالنسبةً

 للفواتيرًالتيًلهاًنفسًالتاريخ.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

 

  



 :2839 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

 :"المحذوفةًالبنودًعدد"ًو"ًالبنودًعدد"ًهماًعمودينًإضافةًتمً”البيعًنقطةًايصالت“ًتقريرًفي

الهدفًمنًإضافةًهذينًالعمودينًهوًمعرفةًعددًالبنودًالكليً)تشملًالبنودًالمحذوفةًوالغيرً

ًمحذوفة(ًفيًفاتورةًنقطةًالبيعًوعددًالبنودًالمحذوفةًمنها.

عددًالبنودًوعددًالبنودًالمحذوفة1مالحظة اإلجماليً)علىًمستوىًكلًفواتيرًنقطةًً:ًيظهرًأيضاً 

ًالبيع(ًفيًنهايةًالتقرير.

فيًنافذةً"أنواعًنقاطًالبيع"ًضمنًكروبًكيًيعرضًالتقريرًعددًالبنودًالمحذوفةًفإنهًً:2مالحظة

ً."حذفًالبند"ًيجبًتفعيلًخيارً"إبقاؤهًظاهراا"

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 



 :2830 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ًاإلدخال"ًفيًصفحة ًإضافةً"نوافذ ًتم ً"اإلعدادات" ًالبحثًآليةً"استخدامًهوًخيارًفيًنافذة

ً:للويب"ًالمحسنة

ًيساعدًعلىًتحسينًالسرعةًفيًحقولًالبحثًفيًالبرنامجًوخاصةًعندً ًالخيار تفعيلًهذا

ًالتصالًعبرًالنترنتًبقواعدًالبيانات.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

 

 

  



 :2829 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ًمجموعةًموادًبديلة:

نحتاجًأحيانااًفيًعمليةًالبيعًأنًنختارًمادةًبديلةًلمادةًمدخلةًفيًالفاتورةًمشابهةًلهاًبنفسً

فيًالصيدلياتًنستطيعًأنًنعرفًمجموعةًموادًبديلةًنسميهاً"مسكناتً الصفاتًأوًالخواص.ًمثالًا

عدةًموادًممكنًأنًتنوبًعنًبعضهاًمثالًسيتامولًوباندولًوباراًألم"ًوندرجًضمنًهذهًالمجموعةً

 سيتمول،ًبحيثًعندًاختيارًمادةًسيتامولًنستطيعًاختيارًأيًمادةًمنًهذهًالمواد.

 

 آلية العمل:

ًأولا:ًتفعيلًخيارً"مجموعةًموادًبديلة":

طًالمادة"،ًندخلًمنًخاللً"األدوات"ًثمً"إعدادات"ًثمًنختارً"شروطًالبحثًإضافية"ًثمً"شرو

ًكما في الشكل التالي:حيثًيجبًتفعيلًالشرطً"الموادًالبديلةًلـ"،ً

 

 

 

ًثانياا:ًتعريفًمجموعاتًالموادًالبديلة:

منًقائمةً"مواد"ًنختارً"مجموعةًموادًبديلة"ًونعرفًاسمًلمجموعةًالموادًالبديلةًولتكنًمثالًا

كما هو مسكناتًألمًونضيفًبداخلهاًعدةًموادًمنًالموادًالمعرفةًعنديًضمنًشجرةًالمواد،ً

ًواضح في الشكل التالي:

 



 

ً

ًثالثاا:ًشرحًاستخدامًخاصيةً"الموادًالبديلةًلـ":

ًرغبناً ًثم ً"باراسيتامول"، ًمادة ًبإدراج ًقمنا ًفيًالفاتورة ًلنفرضًأننا ًالخاصية، ًهذه لستخدام

بلوحةًالمفاتيحً)الكيبورد(،ًفتظهرًنافذةًتحويShift+F4ًًباستعراضًماهيًالبدائلًلها،ًلذاًنضغطً

ًوسنالحظًأنًشرطً"المواد ًالمادة، ًالبديلةًالموجودةًضمنًمجموعةًبدائلًهذه ًالمواد ًأسماء

البديلةًلـ"ًفيًأسفلًنافذةًالبحثًقدًتمًملئهًآليااًمنًقبلًالبرنامجًباسمًالمادةًالتيًانطلقناً

ًوالتيًكانتًمدرجةًفيًبندًالفاتورة،ًنستطيعًأنًنختارًأيًمادةًأخرىًبديلةًعنًالمادةً منها

ًكما هو واضح بالشكل التالي:المدرجةًفيًالفاتورة،ًفيتمًإدراجهاًفيًبندًالفاتورة،ً

 



 

 

 مالحظات:

ًيمكنًتكرارًنفسًالمادةًفيًأكثرًمنًمجموعةًموادًبديلة.-1

فيًحالًتكرارًنفسًالمادةًفيًأكثرًمنًمجموعةًموادًبديلةًفإنهًعندًضغطً-2

Shift+F4ًًفإنًالبرنامجًيعرضًجميعًنتائجًالموادًالبديلةًفيًكلًالمجموعاتًالمشتركة

  لهذهًالمادة.



 :2821 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ً"فاتورةالبـ"ًًالتجاريةًالورقةًارتباطًفكًخيارًإضافةًتمً"عمليات"ًفيًنافذةً"الورقةًالتجارية"ًزرًفي

ً:فيًملحقً"العقارات"ً"العقد"ًأو

 وظيفةًهذاًالخيارًفكًارتباطً"الورقةًالتجارية"ًبـ"الفاتورة"ًأوً"العقد"ًفيًملحقً"العقارات".

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

ً:ثانيااً

فيًصفحةً"األوراقًالتجارية"ًفيً"الفواتير",ًوفيًصفحةً"الدفعات"ًفيًملحقً"العقارات"ًتمً

ًإضافةًزرً"ربط":

حيثًمنًخاللًهذاًالزرًيمكنًربطً"ورقةًتجارية"ًبالفاتورةًأوًبالعقد،ًويتمًذلكًمنًخاللًنسخً

الختصارًمنًخاللًزرً"عمليات"ًفيًنافذةًالورقةًالتجارية،ًثمً"ربط"ًالورقةًالتجاريةًمعًالفاتورةً

ًالعقد.ًًأو

ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:



ً

  



 :2820 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ً:"الدفعات"ًصفحةًفيًالتجاريةًلألوراقًشريطًإضافةًتم "العقارات"ً"ًفيًملحقعقود"الًنافذةًفي

ً"توزيعًقيمةًالعقدً ًأو ًورقةًتجاريةًمرتبطةًبالعقد, ًالشريطًيمكنً"إضافة" حيثًمنًخاللًهذا

ًالمتبقية"ًعلىًدفعاتًحيثًكلًدفعةًتتمثلًبورقةًتجارية.

ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

  



 :2814التعديالت على اإلصدار 

 أولا:

ً ً"أسعار" ًصفحة ًفي ًالمادة"في ًاإلضافة"ً"بطاقة ً"نسبة ًحقل ًإضافة ًيستطيعًً:تم حيث

ًمادة.للفتراضيةًاًمئويةًالمستخدمًمنًخاللًهذاًالحقلًتحديدًنسبةًإضافة

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

ً

 :ثانيااً

حيثًيستطيعًالمستخدمًمنًخاللًهذاًفيً"بطاقةًالعميل"ًتمًإضافةًحقلً"نسبةًاإلضافة":ً

ً.علىًفواتيرًهذاًالعميلالحقلًتحديدًنسبةًإضافةًمئويةًافتراضيةً

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:



ً

  



 :2812 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ً"من":ًفيًبطاقةً"مندوبًالمبيعات"ًتمًإضافةً"نسبةًالعمولة"

المصاريفًالمسجلةًحيثًيقومًالبرنامجًبحسابًنسبةًعمولةًللمندوبًمنًً":المصاريف" -1

 .فيًصفحةً"المصاريف"

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

 

  



 :2809 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ً"ًإضافةًحقلينًهما:للفاتورةفيًالتصميمًالطباعيًلـً"

ًالعميل" -1 ًحساب ًوًالرصيد ًلهذا ًالعملة ًالفاتورةفق ًبدون ًتحركًً":الفرع ًفيًحال أي

"الرصيدًحسابًالعميلًوفقًالعملةًلهذاًالفرعًالحسابًفيًأكثرًمنًعملةًوإضافةًحقلً

ًالفاتورة" ًهذاًًبدون ًرصيد ًيجلب ًالبرنامج ًالطباعيًفإن ًالتصميم ًفي ًالعملة وتحديد

منًالرصيدًأيًحركاتًبعملةًً،ًعلىًمستوىًالفرعرصيدًالفاتورة،ًبدونًالحساب مستثنياًا

 عملةًالمحددةًفيًالتصميمًالطباعي.مغايرةًلل

2- ًً ًالفاتورة": ًبدون ًلكلًالفروع ًتحركً"الرصيدًحسابًالعميلًوفقًالعملة أيًفيًحال

عًوالفرفقًالعملةًلكلً"الرصيدًحسابًالعميلًوالحسابًفيًأكثرًمنًعملةًوإضافةًحقلً

ًالفاتورة" ًًبدون ًالعملة ًهذاًوتحديد ًرصيد ًيجلب ًالبرنامج ًالطباعيًفإن ًالتصميم في

ًعلىًمستوىًالفروعالحساب ًالفاتورة، ًبدونًرصيد ًأيًحركاتًً، ًمنًالرصيد مستثنياا

 عملةًالمحددةًفيًالتصميمًالطباعي.بعملةًمغايرةًلل

ـً"العملةًاألساسية"ًفإنًالبرنامجًيحولًالرصيدًبكافةًمالحظة:ً فيًحالًاختيارًعرضًالرصيدًب

 العمالتًالتيًتحركًبهاًالحسابًإلىًالعملةًاألساسية.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 



 :2807 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ًفيًالتصميمًالطباعيًلـً"ورقةًتجارية"ًإضافةًحقلينًهما:

ابًأيًفيًحالًتحركًالحسً"الرصيدًلحسابًألمرًوفقًالعملةًلهذاًالفرعًبدونًالورقة": -3

ًالفرععملةًوإضافةًحقلً"فيًأكثرًمنً "ًوتحديدًبدونًالورقةًالرصيدًوفقًالعملةًلهذا

،ًبدونًرصيدًالورقةًالعملةًفيًالتصميمًالطباعيًفإنًالبرنامجًيجلبًرصيدًهذاًالحساب

ًالفرع ًعلىًمستوى ًللًالتجارية، ًمغايرة ًبعملة ًأيًحركات ًالرصيد ًمن عملةًمستثنياا

 المحددةًفيًالتصميمًالطباعي.

ابًأيًفيًحالًتحركًالحسًعًبدونًالورقة":والفرًحسابًألمرًوفقًالعملةًلكللرصيدًل"اً -4

"ًوتحديدًبدونًالورقةًعوالفرًكلالرصيدًوفقًالعملةًلفيًأكثرًمنًعملةًوإضافةًحقلً"

،ًبدونًرصيدًالورقةًالعملةًفيًالتصميمًالطباعيًفإنًالبرنامجًيجلبًرصيدًهذاًالحساب

ًعلىًمستوىًالفروع ًللًالتجارية، ًمغايرة ًأيًحركاتًبعملة ًمنًالرصيد عملةًمستثنياا

 المحددةًفيًالتصميمًالطباعي.

ً"العملةًاألساسية"ًفإنًالبرنامجًيحولًالرصيدًبكافةًمالحظة:ً فيًحالًاختيارًعرضًالرصيدًبـ

ًالعمالتًالتيًتحركًبهاًالحسابًإلىًالعملةًاألساسية.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

  



 :2805 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ًهيًخياراتًمجموعةًإضافةًتمً"إعداداتًالطباعة"ًصفحةًالعامة"،ًفيًنافذةً"اإلعداداتًفي

ًالتقرير:ًخطوط

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

  



 :2803 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ً ًخيار ًنإضافة ً"عرض ً"الفواتير, ًمن ًكل ًفي ً"عمليات" ًزر ًخيارات ًضمن ًالقيدًوع..." سندات

خيارً"عرضًنوع..."ًعندًضغطًزرًًالمخصصة,ًاألوراقًالتجارية,ًالعملياتًوالخططًالتصنيعية,...":

ًاألوراقً فإنًالبرنامجًينقلًالمستخدمًمباشرةًإلىًنافذةًنوعً"الفاتورةً,سندًالقيدًالمخصص,

ًالتجارية,ًالعمليةًالتصنيعية,ًالخطةًالتصنيعية,..."ً

 التالي:للتوضيح لدينا الشكل 

ً

ً

ًثانيا :

فيًكلًمنً""عرضًفيإضافةًخياًر ضمنًخياراتًزرً"عملياتً" بطاقةًالمادة":ً...ً" بطاقةًالحسابً,

خدمًمباشرةًإلىً"شجرةًالحسابات"ًفإنًالبرنامجًينقلًالمستخيارً"عرضًفي..."ًعندًضغطًزرً

ًمنً"بطاقةًالحساب",ًأوًإلىً"شجرةًالمواد"ًمنً"بطاقةًالمادة".

ًلدينا الشكل التالي:للتوضيح 



ًً

ً

 

  



 :2802 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

انًالبرنامجًالبيًنسخحيثًيًفيًصفحةً"األوراقًالتجارية"ًفيًالفواتير،ًتمًإضافةًعمودًالبيان:

ً."الورقةًالتجاريةصفحةً"الموجودًفيًرأسً"الفاتورة"ًويضعهًفيًحقلً"البيان"ًفيً

ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

ًثانياا:

ً"نسبةًالعمولة"ً"من":ًفيًبطاقةً"مندوبًالمبيعات"ًتمًإضافة

حيثًيقومًالبرنامجًبحسابًنسبةًعمولةًللمندوبًمنًالكميةًً)الوحدةًاألولى(":"الكميةً -2

 وفقًوحدتهاًاألولى.

3- ً ًاإلفرادي": ً"السعرً"السعر ًمن ًللمندوب ًعمولة ًنسبة ًبحساب ًالبرنامج ًيقوم حيث

 الفاتورة.اإلفرادي"ًلبندً

ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:



 

ً

  



 :2801 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

بحيثًأصبحًيستطيعًالمستخدمًتمًدعمًخاصيةًالجردًالفرعي:ًً"مقارنةًجردًالمستودع"ًفي

تدقيقًجردًموادهًالتيًتحويًجردًفرعيًوإجراءًالتعديالتًالالزمةًعليهاًمنًخاللًنافذةً"مقارنةً

ً.المستودع"جردً

ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

  



 :2800 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ً"الحقول"ًالتالية:ًتمًإضافةًالعمالء"ً"أرصدةًتقريرًفي

1- ً ًإلىًالدائن": ًالمدين ًبًحيث"نسبة ًالبرنامج ًالقيمةيقوم ًالمدينًفيًالًتقسيم حقل

 .100بـًلنفسًالحسابًمضروبةًالقيمةًفيًالحقلًالدائنللحسابًعلىً

ًالمدين": -2 ًإلى ًالدائن ًً"نسبة ًبحيث ًالبرنامج ًالدائنًيقوم ًالحقل ًفي ًالقيمة تقسيم

 .100للحسابًعلىًالقيمةًفيًالحقلًالمدينًلنفسًالحسابًمضروبةًبـ

3- ً ًاألبناء": ً"عدد ًالرئيسيةًمقابلًفقطيظهر ًالتيًًالحسابات ًالفرعية ًالحسابات عدد

 تحتويها.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

  



 :2798 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ًالفرعية:ًالقوائمًترتيبًفيًنافذةً"الصالحيات"ًتمًإعادة

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

 

  



 :2797 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ًنافذة ًًتصميمًعادةإً"الطلبياتًمعالجة"ًفي ًهماًجديدينًشرطينًضافةإوً،الشروطصندوق

ً":تحويًلًالمالحظة،ًتحويًالمالحظة"

ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

  



 :2790 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ً–ًرعالفً-ًالشركةً-ً"الكلًوفقًالبحثًمستوىًلئحةًالقيم"ًتمًتغييرً-فيًنافذةًالبحثً"المادة

ً،ًوتكونًنتائجًالبحثًفيًكلF6،ًويتمًالنتقالًمنًمستوىًإلىًآخرًبالضغطًعلىًزرًالمستودع"

ًمستوىًكماًيلي:

للمادةًرصيدًأوًل،ًوسواءًكانتًالمادةًمتحركةًأوًًيظهرًجميعًالموادًسواءًكانلكل":ً"ا -

 ل.

يظهرًجميعًالموادًالتيًتحركتًفيًالشركةًعلىًمستوىًجميعًفروعها،ًً:"الشركة" -

 والتيًلهاًرصيدًأكبرًمنًالصفر.

مستوىًجميعًمستودعاته،ًيظهرًجميعًالموادًالتيًتحركتًفيًالفرعًعلىًً"الفرع": -

 والتيًلهاًرصيدًأكبرًمنًالصفر.

يظهرًجميعًالموادًالتيًتحركتًفيًالمستودعًوالتيًلهاًرصيدًأكبرًمنًً"المستودع": -

 الصفر.

فيًمستودعًًفيًحالًكانًللمادةًرصيدًموجبًفيًأحدًالمستودعاتًورصيدًسالبمالحظة:ً

هذهًالحالةًبأنهًيظهرًالمادةًرصيدهاًصفرًفيً،ًفإنًالبرنامجًيتعاملًمعًيلغيًالرصيدًاألولًآخر

الفرع"ًويظهرًرصيدهاًفيً"المستودع"ًالتيًرصيدهاًبهًموجب،ًً-الشركةً-مستوىًالبحثً"الكل

ًويخفيهاًفيً"المستودع"ًالتيًرصيدهاًبهًسالب.

لًنًخيارًالفرعًإفًفيً"شجرةًالفروع"ًيساويًالواحدعددًالمستودعاتًكماًألنهًفيًحالًكانً

 يظهر.

ًلًيظهر.نًخيارًالشركةًإفًفيً"شجرةًالفروع"ًيساويًالواحدفيًحالًكانًعددًالفروعًو

ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:



ً

ً

ً

ًثانياا:

فيًتقريرً"كشفًحسابًعميل"ًإضافةً"مركزًكلفةًمدين،ًمركزًكلفةًدائن"ًإلىً"إظهارًحقولً

ًرأسًالفاتورة":

ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:



ً

ً

  



 :2788 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ً"اإلعدادات":ًفيًالمرافقة"ًالمعلومات"ًصفحةًفيًالعميل"ًمعلوماتًظهارإخيارً"ًإضافة

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

ً

ًثانياا:

ً:رئيسيًحسابًإضافةً"ًأصبحًباإلمكانالبدايةًصفحة"ًفي"ًالحسابات"ًصندوقًفي

  



 :2787 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ًالفاتورة":ًبندًحقول"ًقائمةًإلىًالمادةًحقولًإضافةًتمًتفصيليةًفواتيرًحركةًتقريرًفي

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

  



 :2782 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ًإضافةًحقولًإلىًنوعًالتصميمً"فاتورةًوورقةًتجارية"ًفيًالمصممًالطباعي،ًالحقولًهي:

 :"الفرع أيًفيًحالًتحركًالحسابًفيًأكثرًمنًعملةًوإضافةًحقلًً"الرصيدًوفقًالعملةًلهذًا

"ًالرصيدًوفقًالعملةًلهذاًالفرع"ًوتحديدًالعملةًفيًالتصميمًالطباعيًفإنًالبرنامجًيجلبً

منًالرصيدًأيًحركاتًبعملةًمغايرةًللعملةًًعلىًمستوىًالفرعًرصيدًهذاًالحساب مستثنياًا

 المحددةًفيًالتصميمًالطباعي.

 أيًفيًحالًتحركًالحسابًفيًأكثرًمنًعملةًوإضافةًً":ًلةًلكلًالفروع":"الرصيدًوفقًالعم

حقلً"ًالرصيدًوفقًالعملةًلهذاًالفرع"ًوتحديدًالعملةًفيًالتصميمًالطباعيًفإنًالبرنامجً

مستثنيااًمنًالرصيدًأيًحركاتًبعملةًًعلىًمستوىًكلًالفروعًيجلبًرصيدًهذاًالحساب

 طباعي.مغايرةًللعملةًالمحددةًفيًالتصميمًال

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 



بعدًإضافةًالحقلًننقرًعليهًبالماوسًثمًنختارًالعملةًالتيًنودًمنًالبرنامجًأنًيعرضًلناًرصيدً

ًحركاتهاًكماًهوًموضحًفيًالشكلًالتالي:

ً

ً

ًثانياا:



ًفعةًمنًقيمةًمهمةًالصيانةًفيًحالًكانتًآجل:فيً"مهامًالصيانة"ًإضافةًإمكانيةًتسديدًد

ً

  



 :2763 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ًفيًالطلبياتًتمًالتعديلًعلىً"قواعدًتحققًالكمية"،ًحيثًأصبحتًتضمًالخياراتًالتالية:

 ً:"ًدونًالتحققًمنًتطابقًالكميات1ًأيًالسماحًبحفظًالسجلًفيً"المرحلة"سماح"

 ".2"ًمعً"المرحلة1فيً"المرحلة

 أيًيعطيًالبرنامجًً":2ًمعًكميةًالمرحلة1ًً"تنبيهًفيًحالًعدمًتطابقًكميةًالمرحلة

"،ًوفيًحال2ًً"ًمعًكميةً"المرحلة1ًرسالةًتنبيهًفيًحالًعدمًتطابقًكميةً"المرحلة

 اختيارً"نعم"ًفإنًالبرنامجًيتابعًعمليةًحفظًالسجل.

 أيًيعطيًالبرنامجًً":2ًمعًكميةًالمرحلة1ًً"منعًفيًحالًعدمًتطابقًكميةًالمرحلة

"،ًولًيمكن2ًً"ًمعًكميةً"المرحلة1ًتطابقًكميةً"المرحلةرسالةًمنعًفيًحالًعدمً

 ".2ً"ًمعًكميةً"المرحلة1ًمتابعةًعمليةًحفظًالسجلًإلًفيًحالًتطابقًكميةً"المرحلة

 أيًيعطيًالبرنامجًً":2ًأكثرًمنًكميةًالمرحلة1ًً"تنبيهًفيًحالًكانتًكميةًالمرحلة

"،ًوفي2ًًمنًكميةً"المرحلةً"ًأكثر1ًرسالةًتنبيهًفقطًفيًحالًكانتًكميةً"المرحلة

 حالًاختيارً"نعم"ًفإنًالبرنامجًيتابعًعمليةًحفظًالسجل.

 أيًيعطيًالبرنامجًً":2ًأكثرًمنًكميةًالمرحلة1ًً"منعًفيًحالًكانتًكميةًالمرحلة

"،ًولًيمكن2ًً"ًأكثرًمنًكميةً"المرحلة1ًرسالةًمنعًفقطًفيًحالًكانتًكميةً"المرحلة

"ًأقلًأوًتساويًكمية1ًًإلًفيًحالًكانتًكميةً"المرحلةمتابعةًعمليةًحفظًالسجلً

 ".2ً"المرحلة

 أيًيعطيًالبرنامجًً":2ًأقلًمنًكميةًالمرحلة1ًً"تنبيهًفيًحالًكانتًكميةًالمرحلة

"،ًوفيًحال2ًً"ًأقلًمنًكميةً"المرحلة1ًرسالةًتنبيهًفقطًفيًحالًكانتًكميةً"المرحلة

 فظًالسجل.اختيارً"نعم"ًفإنًالبرنامجًيتابعًعمليةًح

 أيًيعطيًالبرنامجًرسالةًً":2ًأقلًمنًكميةًالمرحلة1ًً"منعًفيًحالًكانتًكميةًالمرحلة

"،ًولًيمكنًمتابعة2ًً"ًأقلًمنًكميةً"المرحلة1ًمنعًفقطًفيًحالًكانتًكميةً"المرحلة

ً"ًأكثرًأوًتساويًكميةً"المرحلة1ًعمليةًحفظًالسجلًإلًفيًحالًكانتًكميةً"المرحلة

2."ً

 

  



 :2760 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ًتحققًخانةًوجدت"ًخيارًإضافة ًوفقًًتؤثرًالباركود"ً"مخططًنافذةًفي" ً"الباركود علىًحقل

ًتفصيلية":ًفواتيرًو"حركةًعميل"ًحسابً"كشفًتقريريًالمخطط"ًفي

فيً"مخططًالباركود"ًوربطًالمخططًببطاقةًالمادة،ًفإنهًً"تحققًخانةًوجدت"فيًحالًتفعيلًخيارً

تفصيلية"ًفإنًالبرنامجًيعرضًالباركودًًفواتيرً"حركةًأوًعميل"ًحسابًعندًاستعراضًتقريرً"كشف

كماًيظهرًعندًطباعةًالباركود. ًكامالًا

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

 

  



 :2755 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ً:"تدويرًقاعدةًالبيانات"ًنافذةًفيًالمرفقاتًلتدويرًخيارًإضافة

ًالمرفقاتً ًتدوير ًيتم ًفإنه ًالبيانات ًقاعدة ًتدوير ًأثناء ًالمرفقات" ً"تدوير ًخيار ًتفعيل ًعند حيث

ًالمؤرشفةًفيًكلًمنً"بطاقةًالمادة"ًو"بطاقةًالحساب"ًو"بطاقةًالعميل".

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:ً

 

 

  



 

ًو"شروطًًإضافةتمًً"الموادًقائمة"ًتقريرًفي ًالذيًيحتويًعلىً"الفهرس" صندوقً"الشروط"

ًمتقدمةًللمادة":

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

  



ًثانياا:

ًالسرية":ً"مستوىًحقولًالمواد"ًتمًإضافةً"معالجةًنافذةًفي

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

ً

ًثالثاا:

ًفاتورة-فاتورةً–تجاريةًًللتصاميمًمنًنوعً"ورقةًالحقولًالتاليةتمًإضافةًًفيً"المصممًالطباعي"

ً:"بالًقيدًمناقلةًفاتورة-بقيدًًمناقلة

ً")عملةًأساسية(ًلرصيدًبدونًالفاتورةًلهذاًالفرعا"ً,ً"لرصيدًبدونًالفاتورةًلهذاًالفرعا"

ً")عملةًأساسية(ًالرصيدًمعًالفاتورةًلهذاًالفرع,ً"ًالرصيدًمعًالفاتورةًلهذاًالفرع"

ً

ًالتالية:ًتعديلًأسماءًالحقولكماًتمً

ً"الرصيدًبدونًالفاتورة"ًليصبحً"الرصيدًبدونًالفاتورةًلكلًالفروع"

ً)عملةً ًالفروع ًلكل ًالفاتورة ًبدون ً"الرصيد ًليصبح ًأساسية(" ً)عملة ًالفاتورة ًبدون "الرصيد

ًأساسية("

ً"الرصيدًمعًالفاتورة"ًليصبحً"الرصيدًمعًالفاتورةًلكلًالفروع"

ًالفاتورةً)عملةًأساسية("ًليصبحً"الرصيدًمعًالفاتورةًلكلًالفروعً)عملةًأساسية(""الرصيدًمعً

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:



ً



 

 :2751 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ً:صرفًالعمالت"ًأسعارً"معالجةًفروقًعنًالمولدًللقيدًالمقابل"ًعمودً"الحسابًإضافة

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

  



 :2750 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ًالبيع":ًعلىًإيصالًفيً"نقطةًالتعديلًمكانيةإًإضافة

حيثًيمكنًالتعديلًعلىًأيًايصالًمسجلًفيً"نقطةًالبيع"ًحتىًولوًكانتًالجلسةًمغلقة،ً

لكنًلًيمكنًالتعديلًعلىًايصالًمسجلًفيًجلسةًمرحلة،ًوإلمكانيةًالتعديلًعلىًايصالًفيً

 أولا.جلسةًمرحلةًيجبًإلغاءًترحيلًالجلسةً

 

ًثانياا:

ً"مضافةً.الضرًمعًاإلفرادي"ًهماًعمودين"ًبيعًنقطةًايصال"ًالتصميمًالطباعيًنوعًإلىًضافةإ

ً:"مضافةً.الضرًمعًالنهائي"و

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

  



 :2749 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ًفواتيرً"حركةًتقريريًإلىًالمخطط"ًحسبًالوحدة"ًو"الباركودًحسبً"الباركودًعمودينًتمًإضافة

ًعميل":ًحسابًو"كشفًتفصيلية"

ًحسابًو"كشفًتفصيلية"ًفواتيرًاألعمدةًهيًإظهارًباركودًالمادةًفيًتقريريً"حركةوظيفةًهذهً

ًالمادةًباركودوًوفقًالمخططًفيًحالًكانًتوليدًإماًوفقًالوحدةًأ،ًبحيثًيظهرًالباركودًعميل"

ًالباركود"ًالمحددًفيًبطاقةًالمادة.ًمخططوفقً"

 لدينا الشكل التالي: في تقرير "حركة فواتير تفصيلية" للتوضيح

 
 

 لدينا الشكل التالي: في تقرير "كشف حساب عميل" للتوضيح



 

  



 :2744 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ًضمنًالفترةًالمحاسبية:ً"تجميدًالعمليات"ًصندوقًإضافة

يمكنًمنًخاللًهذاًالصندوقًمنعًالتعديلًعلىًالعملياتًالمسجلةًعلىًالبرنامجًمثلً)الفواتيرً

ًوهيًتحتويًعلىًعدةًخيارات:ً....(،-األوراقًالتجاريةً-سنداتًالقيدً-

وراقًاأل–الفواتيرً–)سنداتًالقيدًًأيًمنعًالتجميدًوالسماحًبالتعديلًفيًأيًسجلً"بال": -

 ....(ًوغيرهاًمنًالعمليات-التجاريةً

ريةًاألوراقًالتجا–الفواتيرً–)سنداتًالقيدًًأيًتجميدًالعملياتًفيًالبرنامجً"تاريخًمحدد": -

منًالعملياتً- منًأولًالفترةًالمحاسبيةًلغايةًالتاريخًالذيًيحددهًالمستخدمً...(ًوغيرهًا

 فيًحقلًالتاريخ.

-األوراقًالتجاريةً–الفواتيرً–)سنداتًالقيدًًأيًتجميدًالعملياتًفيًالبرنامجً"عددًأيام": -

ًالعمليات ًمن ًوغيرها ًعدً...( ًلغاية ًالمحاسبية ًالفترة ًأول ًيحددهًمن ًالذي ًاأليام د

ًأيامً) ًأنًالمستخدمًوضعًعدد ًافترضنا ًلو ًمثال: ًفإن1ً-المستخدمًفيًحقلًاأليام، )

البرنامجًبشكلًتلقائيًيجمدًالعملياتًمنًأولًالفترةًالمحاسبيةًلغايةًاليومًالسابق،ً

 ...وهكذا.التاليًيجمدًعملياتًاليومًالذيًيسبقهًوفيًاليوم

 يوجدًخيارين:ًالسياسة: -

 أيًيعطيًالبرنامجًرسالةًتنبيهًفيًحالًالتعديلًعلىًفترةًمطبقًعليهاً:ًتنبيه

بضغطًزرً"نعم"ًأوًًحفظ"تجميدًالعمليات"،ًويمكنًللمستخدمًأنًيتابعًعمليةًال

 بضغطًزرً"ل".ًحفظيتراجعًعنًال

 ًمنع:ًأيًيعطيًالبرنامجًرسالةًمنعًفيًحالًالتعديلًعلىًفترةًمطبقًعليها

 يمكنًللمستخدمًأنًيتابعًعمليةًالحفظ."تجميدًالعمليات"،ًولً

ً

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

ً
 



ً

ً

ً:ثانيااً

 "الفتراتًالمحاسبية"ًضمنًنافذةً"صالحيات":ًصالحياتًعلىًإضافة -

ًنالحظًأنهاًتحتويًعلىًالخياراتًالتالية:

ًالخيارًفإنًالبرنامجًيعطيًالمستخدمًصالحيةًإضافةًفترةًإضافة:ً -1 فيًحالًتفعيلًهذا

 محاسبيةًجديدة.

فيًحالًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًالبرنامجًيعطيًالمستخدمًصالحيةًاستعراضًاستعراض:ً -2

 الفتراتًالمحاسبية.

فيًحالًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًالبرنامجًيعطيًالمستخدمًصالحيةًالتعديلًعلىًتعديل:ً -3

 الفتراتًالمحاسبية.

4- ً ًفإنًالبرنامجًيعطيًالمسحذف: ًالخيار تخدمًصالحيةًحذفًفترةًفيًحالًتفعيلًهذا

 محاسبية.

 "ًضمنًنافذةً"صالحيات":الجزئيةً"الفتراتًالمحاسبيةًصالحياتًعلىًإضافة -

ًنالحظًأنهاًتحتويًعلىًالخياراتًالتالية:

مرحلةًجديدةًفيًحالًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًالبرنامجًيعطيًالمستخدمًصالحيةًإضافة:ً -

 .إلىً"مراحلًالفترةًالمحاسبية"

فيًحالًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًالبرنامجًيعطيًالمستخدمًصالحيةًاستعراضًاستعراض:ً -

 ."المحاسبيةً"مراحلًالفترة

فيًحالًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًالبرنامجًيعطيًالمستخدمًصالحيةًالتعديلًعلىًتعديل:ً -

 ."المحاسبيةً"مراحلًالفترة

مرحلةًفيًحالًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًالبرنامجًيعطيًالمستخدمًصالحيةًحذفًحذف:ً -

ً."محاسبيةالفترةًمنً"مراحلًال



ً

 

 

  



 :2741 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ً:"الحسابًحقول"صفحةًًإضافة"ًتفصيليةًفواتيرًحركة"ًتقريرًفي

ًتحويًهذهًالصفحةًعلىًحقولً"بطاقةًالحساب"ًوحقولًبطاقةً"العميل".

 :للتوضيح لدينا الشكل التالي

 

 

  



 :2740 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ًالمحاسبية"ًفيًنافذةً"اإلعدادات"ًكماًهوًموضحًفيًالشكلًالتالي:تغييرًصفحةً"الفترةً

ً

 تحتويًعلىًماًيلي:ًصفحةً"الفترةًالمحاسبية"ونالحظًأنً

الصندً"الفتراتًالمحاسبية": - ً.المحاسبيةًالمضافةًعلىًالبرنامجوقًعلىًالفتراتًيحتويًهذًا

بعدًاختيارًالفترةًالمحاسبيةًبالفأرةًمنًصندوقً"الفتراتًالمحاسبية"ًنضغطًحالية":ً"تعيينًك -

 علىًزرً"تعيينًكفترةًحالية"ًلكيًينتقلًالبرنامجًإلىًالفترةًالمحاسبيةًالمختارة.

ًةإجراءًتعديالتًعلىًفترًوأفيًحالًأردناًإضافةًفترةًمحاسبيةًجديدةًعلىًالبرنامجًً"إدارة": -

فتفتحًنافذةً"إدارةًالفترةًالمحاسبية"ًوهيًنضغطًعلىًزرً"إدارة"،ًمحاسبيةًمضافةًمسبقاا،ً

 حتويًعلىًالخياراتًالتالية:ت

 وقًعلىًالفتراتًالمحاسبيةًالمضافةًعلىًيحتويًهذاًالصندًالمحاسبية":ً"الفترة

 .البرنامج

 ً:"لىًالبرنامج.فترةًمحاسبيةًجديدةًعًلخيارًإضافةيتمًمنًخاللًهذاًا"إضافة 

 :ً"نضغطً"تحرير الفترةًالمحاسبيةًبالفأرةًمنًصندوقً"الفتراتًالمحاسبيةً" بعدًاختياًر

 علىًزرً"تحرير"ًإلجراءًأيًتعديلًنريدهًعلىًالفترةًالمحاسبيةًالمختارة.

 :ً"الفترةًالمحاسبيةًبالفأرةًمنًصندوقً"الفتراتًالمحاسبيةً""حذف ضغطًنبعدًاختياًر

 علىًزرً"حذف"ًوذلكًلحذفًالفترةًالمحاسبيةًالمختارة.



 ً ًكحالية": ً"الفتراتً"تعيين ًصندوق ًمن ًبالفأرة ًالمحاسبية ًالفترة ًاختيار بعد

ًلكيًينتقلًالبرنامجًإلىًالفترةً ًحالية" ً"تعيينًكفترة ًنضغطًعلىًزر المحاسبية"

 المحاسبيةًالمختارة.

 "يظهرًجميعًالحركاتًالتيًتقعًخارجًًنامجعندًالضغطًعلىًزرًتحققًفإنًالبرً:"تحقق

 مجالًالفتراتًالمحاسبية.

 

 الشكل التالي لتوضيح نافذة "إدارة الفترة المحاسبية":

 

ً

 

ًاا:ثاني

ًتعديلًالتسميةًفيًالبرنامجًمنً"معالجةًأرباحًوخسائرًالصرف"ًلتصبحً"معالجةًفروقًالصرف".

ً

ً

ً

ً

ً

ً



ًاا:ثالث

فروقًالصرف"ًمعًالحفاظًعلىًوظائفً"معالجةًفروقًالصرف"ًتغييرًالتوزيعًفيًنافذةً"معالجةً

ًالقديمةًفيًالبرنامج:

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

 

  



 :2738 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ًتغييرًصفحةً"الفترةًالمحاسبية"ًفيًنافذةً"اإلعدادات":

ًتحتويًعلىًماًيلي:ًصفحةً"الفترةًالمحاسبية"ونالحظًأنً

الصندًالمحاسبية":"الفتراتً - ً.وقًعلىًالفتراتًالمحاسبيةًالمضافةًعلىًالبرنامجيحتويًهذًا

بعدًاختيارًالفترةًالمحاسبيةًبالفأرةًمنًصندوقً"الفتراتًالمحاسبية"ً"تعيينًكفترةًحالية":ً -

 نضغطًعلىًزرً"تعيينًكفترةًحالية"ًلكيًينتقلًالبرنامجًإلىًالفترةًالمحاسبيةًالمختارة.

 منًخاللًهذاًالخيارًإضافةًفترةًمحاسبيةًجديدةًغلىًالبرنامج.يتمً"إضافة":ً -

بعدًاختيارًالفترةًالمحاسبيةًبالفأرةًمنًصندوقً"الفتراتًالمحاسبية"ًنضغطًعلىً"تحرير":ً -

 زرً"تحرير"ًإلجراءًأيًتعديلًنريدهًعلىًالفترةًالمحاسبيةًالمختارة.

"الفتراتًالمحاسبية"ًنضغطًعلىًًبعدًاختيارًالفترةًالمحاسبيةًبالفأرةًمنًصندوق"حذف":ً -

ًزرً"حذف"ًوذلكًلحذفًالفترةًالمحاسبيةًالمختارة.

ً:للتوضيح لدينا الشكل التالي

ً

ً

  



 :2733 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ً":سبةفيًعمودً"النًللحسابًصفرالرقمًًبتسجيلًفيًنافذةً"حساباتًتوزيعية"ًالسماح

لمًيكنًيسمحًالبرنامجًبتسجيلً ًالرقمًصفرًللحسابًفيًعمودً"النسبة".سابقاًا

 :للتوضيح لدينا الشكل التالي

ً

  



 :2732 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ًتصنيعية" ًو"عملية ًتصنيعية" ًو"خطة ًالتصنيعية" ًالعملية ً"نموذج ًفي ًفيًحال ًمجموعً، كان

ًتوزيع" ًللمعامل ًًالمصنعةًمواد" ًمن ً"%100أقل ًحقول ًيوجد ًوكان ًتوزيع، ًمعامل ًفإنً" فارغة

"ً ًبأنه ًتنبيه ًبالموادًالبرنامجًيعطيًرسالة ًمرتبطة ًغير ًمصاريفًتصنيع ً)و/أو( ًأولية ًمواد يوجد

ًمجموعًمعامالتًالتوزيع،ً%100ًللموادًالمصنعةًمجموعًمعاملًالتوزيعيجبًأنًيكونًالمصنعة،ً

عددًاألسطرًالتيًلمًينًبالرسالةً(،ً...."،ًكماًيبمعامالتًالتوزيعيظهرًالمجموعًالحاليًل)ً:حاليااً

ًًمعاملًالتوزيعًالمكمل،ًويقترحًالبرنامجًتوزيعًيحددًلهاًمعاملًتوزيع بالتساويًعلىًً%100لـِ

ً"معاملًالتوزيع"ًالفارغةًللموادًالمصنعةًفيًحالًضغطًزرً"نعم".ًأسطر

 :للتوضيح لدينا الشكل التالي

 

 

 

 :ثانيااً

فيًصفحةً"المواد"ًفيًنافذةً"اإلعدادات"ًمعًالحفاظًًصندوقًالباركود تغييرًتوزيعًالخياراتًفي

ًعلىًوظائفًالخياراتًالقديمة:



 

  



 :2729 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ً"استخدامًالمعادلًالفتراضي":ًخيارإضافةًفيً"بطاقةًالحساب"ً -

ًفيً"بطاقةً ًالمسجل ًالفتراضي" ًبجلبً"المعادل ًيلتزم ًالبرنامج ًفإن ًالخيار ًهذا ًتفعيل عند

ً.ارية"الورقةًالتج-سندًالقيدً-الفاتورةًالحساب"ًلحقلًمعادلًالعملةًفيً"

 فيً"بطاقةًالحساب"ًإضافةًخيارً"عدمًاللتزامًبالمعادلًالفتراضي": -

ًيوجدًفيهًثالثةًخيارات:

 ًالحسابًبمعادلًعملةًمغايرًبتحريكًللمستخدمًًالبرنامجيًيسمحًأً:سماح هذا

 .بطاقتهللمعادلًالفتراضيًالمسجلًفيً

 ً ًيتنبيه: ًالحسابًيحركًالبرنامجًظهر ًبأن ًتنبيه ًًبمعادلرسالة ًعملة المعادلًغير

 ،ًويسمحًالبرنامجًبمتابعةًالحفظ.المسجلًفيًبطاقةًالحسابًالفتراضي

 ًمسجللعملةًمغايرًلمعادلًالعملةًاًبمعادلتحريكًالحسابًمنًيمنعًالبرنامجًً:منع

ً.بمتابعةًالحفظ،ًولًيسمحًالبرنامجًالحسابةًفيًبطاق

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:
 

 

  



ًثانياا:

فيًنافذتيًبطاقةً"أنواعًاألصول"ًو"بطاقةًأصلًثابت"ًفيًملحقً"األصولًالثابتة"ًتمًإضافةًخيارً

ً:إلىًزرً"عمليات"ًكجدول"ً"عرض

 للتوضيح لدينا الشكلين التاليين:

 

 

  



ًثالثاا:

ًهوً"نقلًإلىًبدائلًالباركود":للفأرةًالزرًاليمينًًخياراتًلقائمةًخيارًإضافةً،ًتمً "باركود"ًحقلًفي

ًبنقلً ًالخيار إلىًصفحةً"بدائلًالباركود"،ًمعًأيًًمنًصفحةً"وحدات"ًالباركودقيمةًيقومًهذا

ًوحدة.

ً:للتوضيح لدينا الشكل التالي

ً

 

 

 

 

 

 

 

 



ًرابعا :

ًللحساباتًفيً"حساباتًتوزيعية" ًفيًحالًكانًمجموعً"النسبة" ،ً%100المرافقةًأقلًمنً،

وكانًيوجدًحقولً"النسبة"ًفارغةًفإنًالبرنامجًيعطيًرسالةًتنبيهًبأنهً"يجبًأنًيكونًمجموعً

يبلغً%100النسبًللحساباتًالمرافقةً ،ًفيًحينًأنًمجموعًالنسبًالمحددةًللحساباتًحالياًا

التيًلمًتحددًفيهاً(،ً...."،ًكماًيبينًبالرسالةًعددًاألسطرًيظهرًالمجموعًالحاليًللنسبفقطً)

ًالفارغةًنسبةالبالتساويًعلىًحقولًً%100لـًِتوزيعًالنسبةًالمكملةًالنسبة،ًويقترحًالبرنامجً

ًفيًحالًضغطًزرً"نعم".ًلحساباتًالمرافقةل

فيًحالًتسجيلًالقيمةًصفرًفيًحقلً"النسبة"ًفإنًالبرنامجًلًيعتبرهًحقالاًفارغاًاًمالحظة:

ًويمنعًعمليةًالحفظ.

 :لدينا الشكل التاليللتوضيح 

 

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً



ًخامساا:

ًإضافة فيًكلًمنًصندوقً"القيدًً"لقيداًبيانينًجديدينًلـًِ"نوعًفيً"أنواعًاألوراقًالتجارية"،ًتم 

ً:المحاسبي"ًوصندوقً"إغالقًالورقة"

 :ينالتالي ينالشكل لدينا للتوضيح

ً

ً

ً

ً

ً

ً



ًسادساا:

ًمعًالحفاظًعلىًوظائفًالتقريرًالقديمة:ًتغييرًالتوزيعًفيًنافذةً"تقريرًأعمارًالذمم"

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

ً

ً

ًسابعاا:

ًإضافةًخيارً"إظهارًفرعًالحركة"ًضمنً"نوعًالتقرير"ً"تفصيلي": - ًفيً"تقريرًأعمارًالذمم"،ًتم 

عندًتفعيلًخيارً"ًإظهارًفرعًالحركة"ًفإنًالبرنامجًيبينًعندًعرضًالتقريرًكلًحركةًفيًأيًفرعً

ًفروعًالشركةًتمت.منً

ًيستخدمًهذاًالخيارًفيًحالًكانًمعرفًللشركةًأكثرًمنًفرعًفيً"شجرةًالفروع".ً:مالحظة

 

"ًضمنً"نوعًالتقرير"ًطباعةًكلًحسابًعلىًصفحةفيً"تقريرًأعمارًالذمم"،ًتم ًإضافةًخيارً" -

 "تفصيلي":

يتمًفيًالتقريرً عرضًأعمارًالذممًلكلًعندًطلبًأعمارًالذممًلحسابًرئيسيًمثلًالزبائنًمثالًا

حساباتًالزبائنًفيًتقريرًواحد,ًوإذاًرغبناًبطباعةًهذهًالحساباتًيتمًطباعةًأكثرًمنًحسابً

علىًالصفحةًالواحدةًوذلكًفيًحالًعدمًتفعيلًهذاًالخيار,ًأماًإذاًرغبناًفيًطباعةًكلًحسابً

ًعلىًصفحةًمستقلةًفنقومًبتفعيلًهذاًالخيار.

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

 



ًً



 :2727 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

علىًالسعرًاإلفراديًًضافةاإل"ًفيًالفاتورةًتمًإضافةًخيارً"تطبيقًضافةاإلفيًحقلً"ً

ًمباشرة":

،ًورةالفاتًبنودعلىًالموادًفيًلفاتورةًعلىًالسعرًاإلفراديًلً"ضافةقيمةً"اإلفيًحالًأردناًتوزيعً

علىًًضافةاإل"تطبيقًاألمرً"ًونختارًضافةاإلفيًحقلًنسبةًأوًقيمةً"ًفأرةنضغطًبالزرًاليمينًلل

يقومًالبرنامجًأليااًبتفريغًحقليًنسبةًوقيمةً"اإلضافة"،ًويوزعًالسعرًاإلفراديًمباشرة"،ًعندهاً

علىًالسعرًاإلفراديًللموادًفيًبنودًالفاتورة،ًبنفسًنسبة ًاإلضافة.ًهذهًالقيمةًآلياًا

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

 

  



 :2726 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ًدارإصًمنًأقلًالبرنامجًاصدارًكانًإذاًاحمرًلونهاًايقونةًوضعًتمًبياناتًبقاعدةًالتصالًنافذةًفي

ًقاعدةًالبيانات:

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

 

   



 :2724 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ًيحتويًعلىًحقلين:ً"مخصصةًمضافةًضريبةًحسابات"ًصندوقًإضافةًالعميل"،ًتمًفيً"بطاقة

كلًلً"حساباتًضريبةًمضافةًمخصصة"تحديدًًالحقليتمًمنًخاللًهذاًع":ً"مبيع/ًمردودًمبي -

وتشملًالفواتيرًالتيًفئاتهاً"مبيعًع"،ًعلىًمستوىًفواتيرً"مبيع/ًمردودًمبيًعلىًحداًعميل

 .نقلًبالًقيد"إخراجً-إخراجًنقلًبقيدً-إخراجً-إدخالً–مردودًمبيعً-

تحديدً"حساباتًضريبةًمضافةًمخصصة"ًلكلًًالحقليتمًمنًخاللًهذًا:ً"شراء/ًمردودًشراء" -

علىًمستوىًفواتيرً"مبيع/ًمردودًمبي "شراءًًع"،عميلًعلىًحدًا وتشملًالفواتيرًالتيًفئاتهًا

ً".إدخالًنقلًبالًقيد–إدخالًنقلًبقيدً–بضاعةًآخرًالمدةً–بضاعةًأولًالمدةً–مردودًشراءً–

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

ً

ً

  



 :2717 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

 فيًصفحةً"نوافذًاإلدخال"ًفيًاإلعداداتًالعامة":ًإضافةًخيارً"العملياتًالمتزامنة"

فإنهًيتمً "تفعيلًعمليةًضبطًإدخالًالبياناتًبينًمستخدميًالشبكةً" ًتعديلًبطضعندًتفعيلًخياًر

ً.منًخاللًرسائلًتنبيهًأوًمنعًالشبكةًمستخدميًبينًالبياناتوحذفً

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

ً

ً:خيارينًضمنً"تفعيلًعمليةًضبطًإدخالًالبياناتًبينًمستخدميًالشبكة"ًماًيوجدكً

a) ً:"ًفإنًالبرنامجًيعطيًرسالةًعندًتفعيلًهذاًالخيار"تنبيهًعندًاكتشافًمشكلةًتزامن

تنبيهًفيًحالًتعديلًنفسًالبياناتًفيًنفسًالوقتًمنًأكثرًمنًجهازًعلىًالشبكة،ً

علىًًمستخدمينًاثنين"ًفيًنفسًاللحظةًمنًقبل2ًمثال:ًتعديلًفاتورةًالمبيعًرقم"

الشبكة،ًفإنهًسوفًتظهرًرسالةًتنبيهًللمستخدمًالثانيً"لقدًتمًتعديلًهذاًالسجلً

 ارًفيًعمليةًالحفظ؟"منًقبلًمستخدمًآخر،ًهلًترغبًبالستمر

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح



 

ً

ًكما هو موضح في الشكل التالي:فيًحالًاختيارً"نعم"ًفإنهًسوفًيظهرًرسالةًأخرى،ً

ً

ً

ًوفيًحالًاختيارً"ل"ًفإنهًيلغيًعمليةًالتعديل.

b) ً:"الخيار"إيقافًعمليةًالتخزينًعندًاكتشافًمشكلةًالتزامن امجًفإنًالبرنًعندًتفعيلًهذًا

يعطيًرسالةًمنعًفيًحالًتعديلًنفسًالبياناتًفيًنفسًالوقتًمنًأكثرًمنًجهازًعلىً

"ًفيًنفسًاللحظةًمنًقبلًمستخدمينًاثنين2ًالشبكة،ًمثال:ًتعديلًفاتورةًالمبيعًرقم"

 موضح فيًكما هوعلىًالشبكة،ًفإنهًسوفًتظهرًرسالةًمنعًللمستخدمًالثاني،ً

ً:التالي الشكل



ً

ً

فإنهًتظهرًرسالةً"انتبهًلقدًتمًحذفًهذاًالسجلًًحذفًالسجلًمنًقبلًمستخدمينًاثنينوعندً

ً:التالي الشكل موضح فيًكما هوًمنًقبلًمستخدمًآخر"

 

ً

ًثانياا:

الجردًالفعلي"ًفإنهًيتفعلًكميةًفيًنافذةً"مقارنةًجردًالمستودع"ًعندًتعديلًالقيمةًفيًحقلً"

ً:خيارً"تم"ًبشكلًتلقائي

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح



ً

ً

ً

ًثالثاا:

فإنهًتظهرًلجردًالفعلي"ًثمًضغطًزرً"عرض"ًمرةًأخرىًعندًإجراءًتعديالتًفيًعمودً"كميةًا

يتمًفقطًتعديلًعمودً"كميةًالجرد"ًمعًالمحافظةًعلىًرسالةًتنبيه،ًوفيًحالًضغطًرزً"موافق"ً

ًالبياناتًفيًعمودً"كميةًالجردًالفعلي":

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

 

 



ًرابعاا:

ًإضافةًخيارً"تنسيقًعام"ًإلىً"إعداداتًعامة"ًفيًنافذةً"اإلعدادات":

ثل:ًحقلًالرقمًوحقلًالرقمًوظيفةًهذاًالخيارًتحديدًطريقةًعرضًاألرقامًفيًالحقولًالعامة،ًم

ً....الفرعي

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

ً

ً

ً

 

  



 :2716 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ًهذاًفيً"0"ًالقيمةًتكونًعندماًقيمةًتظهرًلًالمستودع"ًجردً"مقارنةًفيً"الفرق"ًحقلًفي

ًالحقل:

ً ًو"كميةً"ًفيًحالًتساويًالقيمةًفيًحقليً"0لفرقً"كانًيظهرًاسابقاا الجردًكميةًالجرد"

لمعرفةًالموادًالتيًتحويًفروقاتًفقدًتمًإخفاءًالقيمةً"الفعلي" الحقل.0،ًلكنًتسهيالًا منًهذًا "ًً

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

ً

ً

  



 :2715 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

فإنًًوإجراءًأيًتعديلًعندًإضافةًسجلًفيًمقارنةًجردًمستودعفيً"مقارنةًجردًالمستودع"ً

ً:أزرارً"توليدًفاتورةًإدخال"ًو"توليدًفاتورةًإخراج"ًيكوناًغيرًمفعلينًإلًبعدًحفظًالسجل

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

ً

ً

  



 :2714 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ًإضافةًزرً"تعديلًالشروط"ًفيًنافذةً"مقارنةًجردًالمستودع":

ًحيثًتكونًالشرطًللقراءةًفقط،ًوعندًضغطًزرً"تعديلًالشروط"ًيصبحًباإلمكانًالتعديل.

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

ً

  



 :2713 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ًفاظًعلىًوظائفًالتقريرًالقديمة:معًالحً"تقريرًأعمارًالذمم"فيًنافذةًتوزيعًالتغييرً

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

ً

ً

ً  



ًثانياا:

 :ًوفيهاًالخياراتًالتالية:ذممًالفواتير"إضافةً"تمًً"تقريرًأعمارًالذمم"ًفي

 

a) ً:نحددًفيًهذاًالحقلًمندوبًمبيعاتًليتمًعرضًالذممًالتيًمندوبًالمبيعات

 فواتيرهاًتحويًهذاًالمندوب.

b) :نحددًفيًهذاًالحقلًشروطًمتقدمةًللفاتورةًبحيثًيتمًطلبً شروطًمتقدمة

التقريرًللفواتيرًالتيًتنطبقًعليهاًهذهًالشروط.ًوهذهًالشروطًتتعلقًبالحقولً

 الموجودةًفيًالفاتورةًكطريقةًالدفعًوالتاريخ.....الخ.

c) :الفواتيرًالتيًنريدًأنًتظهرًذممًعمالئهاًنحددًفيًهذاًالصندوقً أنواعًالفواتير

 ضمنًالتقرير.

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

 

ً

  



ًثالثاا:

ً":إضافةً"إظهارًالذممًالمرصدةفيً"تقريرًأعمارًالذمم"ًتمً

ًعندًتفعيلًهذاًالخيارًتظهرًالذممًالمرصدةً)التيًرصيدهاًيساويًالصفر(.

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

ً

  



 :2710 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ًثلمًشجرةًبشكلًسنداتًالقيدًفتحًتميً"افتتاحيًقيدًسند"وًفرع"-ًقيدً"سندًقائمتيًفي

ً:الفروعًشجرة

نداتًالقيدًكلًبحسبًتبعيتهًللفرع،ًكماًأنهًلًيمكنًتسجيلًقيدًفيًسندًأنهًيتمًفتحًسحيثً

ًالقيدًالفرعية.سنداتًقيدًفرعيةًألنهًيعتبرًسندًقيدًأبًلسنداتًقيدًلهً

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

ً

ً

ًثانياا:

ً:األساسيةًالبياناتًقاعدةًلىإًثابتًصلأًبطاقةًبالعرض"A5ً+ًإضافةً"صفحةًتصميمًإضافة



ً

 

  



 :2708 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ًتمًإضافةً"مقارنةًمع":ً"تقريرًالموازنةًالتقديرية"فيً

كانًحدًالمنعًفارغ:ًحيثًتتمً (1 مقارنةً"القيمةًالتقديريةًللتنبيه"ًمعً"القيمةًحدًالتنبيهًإذًا

جلًنسولمًًسجلناً"حدًالتنبيه"ًفيًحالوذلكًالفعلية"ًفيًتقريرً"الموازنةًالتقديرية"ً

 "حدًالمنع"ًللحسابًفيً"الموازنةًالتقديرية".

2) ً ًالمنع: ًالتقديريةًللحد ً"القيمة ًفيًتقريرًمنعحيثًتتمًمقارنة ًالفعلية" ً"القيمة ًمع "

 ."الموازنةًالتقديرية"

قريرً"ًمعً"القيمةًالفعلية"ًفيًتللتنبيهحيثًتتمًمقارنةً"القيمةًالتقديريةًحدًالتنبيه:ً (3

 ."الموازنةًالتقديرية"

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

ً

  



 :2702 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ًلتدويرًالطلبيات: خيارًإضافة

ًلًهذاًالخيارًيتمًتدويرًالجزءًالغيرًمنفذًمنًالطلبيات.عندًتفعي

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

 

  



 :2700 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ً نوعًالورقةًالتجارية:فيً"ًتدورًإلىًالسنةًالقادمةإضافةًخيارً"

تدورًاألوراقًالتجاريةًًعندهاً،"ًوتدويرًقاعدةًالبياناتًتدورًإلىًالسنةًالقادمةً"خيارًعندًتفعيلً

ً."ًإلىًالقاعدةًالجديدةًتدورًإلىًالسنةًالقادمةًالمفعلًفيهاًخيارً"

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

 

ً

  



 :2699 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

عندًإدراجًبنودًمنً)فاتورةًمحددةً منًمجموعةً-منًفاتورةً-إضافةًخيارً"إدراجًالخصائصًاإلضافيةً"

 فواتير(:

فيًنوعًالفاتورةً مفعالًا صفحةًالخصائصًاإلضافيةً" يجبًأنًيكونًحقلً"إظهاًر الخياًر كيًيظهرًهذًا

ًالتيًنودًإدراجًالبنودًفيها.

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

ً

  



 :2696 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ً:معاينةًالتقاريرًللطباعةعندًًعدادًالصفحةإفيًزرًًضافةًميزةً"حفظًنسبةًالتكبيرًوالتصغير"إ

أيًعندًتكبيرًأوًتصغيرًالتقريرًوتفعيلًخيارً"حفظًنسبةًالتكبيرًوالتصغير"ًوإغالقًالتقريرًفإنهً

ً.يحافظًعلىًنسبةًالتكبيرًأوًالتصغيرًالتيًحفظناها

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

ً

   



 :2691 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ًلتقريراًعرضًعندً،ًتقريرًدفترًاألستاذ،ًتقريرًكشفًحسابًعميل"الذممًأعمار"تقريرًًريراتقالًفي

ًالحساببًالمرتبطًعميلللًالبريدًإلكترونيًيضعًالبرنامجًنفإًبريدًإلكترونيًلىإًتصديرًواختيار

ً:عليهًالشرطًتمًالذي

ًلكترونيإبريدًوتصديرًأحدًهذهًالتقاريرًإلىًًالعميلًفيً"بطاقةًالعميل"ًبريدًإلكترونيفعندًوضعً

ًللعميلًمنً"بطاقةًالعميل"ًبشكلًتلقائي.ًبريدًإلكترونيالًنهًسوفًيستوردفإ

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

 

ًالبريدً ًعنوان ًسيظهر ًالكترونيًفإنه ًبريد ًعلى ًوتصديره ًمثالا ًاألستاذ ًدفتر ًتقرير ًطلب وعند

 كما يوضح الشكل التالي:ً،اإللكتروني



 

  



 :2690 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ًنكليزي:وإًعربيًسم8ًفاتورةًتصميمًإضافةًإلىً"المصممًالطباعي"

ً ًبيع" ًنفسًشكلًتصميمً"ايصالًنقطة ًالتصاميمًلها ًوذلكًهذه ًنوعًتصميمً"فاتورة" لكنًلها

 لطباعةًالفواتيرًعلىًالطابعةًالحرارية.

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

ً

 

 

  



 :2689 اإلصدار على التعديالت

ًأولا:

ً:فواصلًتقبلًلتصبحًالنسبةًدقةًزيادةً"المبيعاتًمندوب"ًصفحةًفي

ًفيًالسابقًكانًيقربًاألرقامًبعدًالفاصلةًألقربًعددًصحيح.

ً.1كانًيقربهاًلـ0.5ًًمثالا:ً

ًأماًاآلنًفقدًأصبحًيقبلًالفواصل.

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

ً

 

 

  



 :2688 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ً:البيع"ً"نقطةًفيًكميةًدونًهديةًإدراج

ًحيثًأصبحًمنًالممكنًإضافةًهديةًللبندًدونًكميةًفيًنقطةًالبيعًوحفظًالفاتورة.

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

 

 

ًثانياا:

ًلورقةاًبدونًألمرًحسابلًالنهائيًرصيد"الًهوًالتجاريةًللورقةً"الطباعيًالتصميم"ًفيًحقلًضافةإ

ً":التجارية

ًالحقلًرصيدًحسابًألمرًدونًالورقةًالتجاريةًالمطبوعة.يظهرًهذاً



  



 :2686 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ً:حدىًعلىًفرعًكلل "افتتاحيًقيد"ًالفتتاحيةًقيدالًسنداتًفصل

ًويكون،ًالفرعًهذاًباسمً"قيدًافتتاحي"ًيضافًفإنهًالفروعًشجرةًفيًجديدًفرعًتعريفًعند

ً.نفسهًالفرعًباسمًمقفالاًًالفتتاحي"ًالقيد"ًداخل"ًالفرع"

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

 

 

ًثانياا:

ً"ًو"الحجم"ًو"المساحة"ًللمادةًآلياا:المعملًرمز"ًًو"الفئة"ًإدراجًإضافةًتمً"الفواتيرً"أنواعًفي

أيًعندًتعبئةًصفحةًمعلوماتً"بطاقةًالمادة"ًبأيًمنًالمعلوماتًالسابقةً"الفئة،ًرمزًالمعمل،ً

ًأنواعًالحجم،ًالمساحة"ًوتفعيلًالخيارًضمنً"خيارات"ًوإظهارًعمودهًضمنً"أعمدة"ًفي

ًالفواتيرًفإنهًيجلبًالقيمةًمنًبطاقةًالمادةًللفاتورة.

 :ةالتالي لاشكاأل لدينا للتوضيح



ً

ً

 

  



  :2685 اإلصدار على التعديالت

 أولا:

ً:علىًحدىًكلًفرعً "الفرع-القيدًسند" قيد فصلًسندات

هذاًالفرع،ًويكونًالفرع"ًباسمً-سندًقيد"عندًتعريفًفرعًجديدًفيًشجرةًالفروعًفإنهًيضافً

باسمًالفرعًنفسه. ً"الفرع"ًداخلًسندًالقيدًمقفالًا

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

ً

ً

ًثانياا:

ً:لىًنظامًالصالحياتسنداتًالقيدًمنًأجلًكلًفرعًإلًادخإ

ًفرع"ًلكلًفرعًعلىًحدى.-"سندًقيدًمستخدمًوضعًصالحياتًلكلحيثًيساعدًفيً

ً

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح



ًً



ً

 :2682 التعديالت على اإلصدار

 أولا:

ً:الجدولًفيً"علىاألًالخليةًمشابهةًعندًقيمةًخفاء"إًخيارًضافةإً"الطباعيًالمصمم"ًفي

علىًيمكنًتفعيلًهذاًالخيارًعلىًمستوىًكلًحقلًمنًحقولًالجدول،ًعندًتفعيلًهذاًالخيارً

فإنهًعندًتكرارًاسمًالمادةًأكثرًمنًمرةًوبشكلًمتتاليًفإنهًيذكرً مستوىً"اسمًالمادة"ًمثالًا

ًاسمًالمادةًفيًأولًحقلًويخفيًجميعًالتكراراتًالمذكورةًأسفله.

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

 



 :2681 التعديالت على اإلصدار

 أولا:

ً"ربطًحركاتًالفتراتًالسابقة":ًخيارًاآللي"ًالربط"ًتحتًضافةإً"الذممًأعمار"ًتقريرًفي

ًتدويرً ًفيًحال ًسابقة ًمحاسبية ًفترات ًمن ًوالدفعات ًالفواتير ًحركات ًربط ًالخيار ًهذا وظيفة

الحساباتًعلىًنفسًقاعدةًالبيانات،ًيساعدًهذاًالخيارًعلىًجلبًالفواتيرًالتيًلمًتربطًمعًأيً

ًدفعاتًفيًالفترةًالمحاسبيةًالحالية.دفعةًمنًفتراتًمحاسبيةًسابقةًوبالتاليًربطهاًمعً

ًمالحظة:ًلًيظهرًهذاًالخيارًإلًبعدًتدويرًالحساباتًعلىًنفسًقاعدةًالبيانات.

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

ً

 

 

ًثانياا:

ً"تفصيلًالدفعات":ًخيارًاليدوي"ًالربط"ًتحتًضافةإً"الذممًأعمار"ًتقريرًفي

ً.كلًدفعةًبفاتورتهاوظيفةًهذاًالخيارًتفصيلًالدفعاتًوربطً

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح



  



 :9267 التعديالت على اإلصدار

 أولا:

ًمنًبدلاًًحرفاا250ًًًلـًًِيتسعًليصبحًالبيانًحقلًفيًحرفاألًعددتمًزيادةًً"التجاريةًوراق"األًفيً

ً:حرف100ً

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

 

 

ًثانياا:

منًًةطلبيًتضيفًأنًإمكانية,ً"الطلبياتًأنظمةًمعًتفاعل"ًخيارفيهاًًالمفعلً"الفواتير"أنواعًًفي

ً:الطلبيةًنافذةًحفتًدونًالفاتورة

دونًالحاجةًللدخولًإلىًنظامًبشكلًآليًوًهذهًالخاصيةًتساعدًعلىًفتحًطلبيةًللعميل

ً.وفتحًنافذةًطلبيةًللعميلًبشكلًيدويالطلبياتً

ً.ثال:ًالزبونًقاسمًيريدًفتحًطلبيةم

فيًفاتورةًطلبًالمبيعً"تفاعلًمعًأنظمةًالطلبيات"ًثمًنفتحًفاتورةً"طلبًيكفيًأنًنفعلً

ًمبيع"،ًوعندًإدخالًحسابًالعميلًيقترحًالبرنامجًأنًيفتحًلهًطلبيةًأمًل.

ًوكذلكًاألمرًبالنسبةًأليًنوعًفاتورةًمفعلًفيهًخيارً"تفاعلًمعًانظمةًالطلبيات".

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:



 

 

ًثالثاا:

ًقسمةًباقي"ًوهوًالحسابيةًالعملياتًعلىًجديدًخيارًإضافةًبطاقةً"مندوبًالمبيعات"فيً

%:"ً

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:



 ًً



 :8267 التعديالت على اإلصدار

 أولا:

ًضمنًالحسابًبطاقةًفيًالموجودةًربعةاألًالتصنيفاتًإضافةًتمً"الذممًأعمارًتقرير"ًفي

ً:التقرير"ًشروط"

 الشكل التالي:للتوضيح لدينا 

  



 :2675 التعديالت على اإلصدار

 أولا:

ًالصالحيات:ًتحديد إلىً”الموادًوفقًالعمالءًحركة“ًتقريرًإضافة

مسؤولً غيًر تصديرهًفيًحسابًمستخدمًآخًر طباعتهًأًو أًو وذلكًللتحكمًبصالحياتًمعاينةًالتقريًر

ًالنظام.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:



 

ً

ًثانياا:

لتصبحًً"ً/الفرعالمستودعًفيًالكميةًمراعاة"ًخيارًتعديلًتسميةًتم"ًالطلبيات"ًنظامًفي

ً:"مراعاةًالكميةًفيًالمستودع"



ًلهاًتيالًالبنودًإلًيدرجًلًالتسليمًعندًفإنهًالتسليمًمرحلةًفيًتفعيلهًعندًالخيارًهذاًوظيفة

ًجإدرا"ًخيارًإلىًالخيارًهذاًويتبعًالمستودع،ًفيًالموجودةًالكميةًوتوافقًالمستودعًفيًرصيد

ً".منًالكمية

 :التالي الشكل لدينا للتوضيح

ً

ًاا:ثالث

ً:"ًتنبيهًفيًحالًعدمًتوفرًكاملًالكمية"ًخيارًإضافةًتمً"الطلبيات"ًنظامًفي

وفيًحالًالكمياتًًالتسليمًعندًفإنهًالتسليمًمرحلةًفيًتفعيلهًعندًالخيارًهذاًوظيفة

المتوفرةًفيًالمستودعًأقلًمنًالمسجلًفيًالطلبيةًفإنهًتفتحًنافذةًفيهاًرسالةًتنبيهًبأنً

ًلناًيبينًجدولًيظهرًالرسالةًواسفلً"التاليةًللموادًالمطلوبةًالكميةًمنًأقلًالمتوفرةًالكمية"

ً.النقصًوكميةًالمطلوبةًوالكميةًالمتوفرةًوالكميةًالمادةًاسم

 لدينا الشكل التالي:للتوضيح 



ً 



 :2267 التعديالت على اإلصدار

 أولا:

وبالتاليًلًيجوزًًالطلبيةًنظامًاسمًالطلبيةًفيًمرحلةًولأًتمثلً"الطلبيات"ًنظامًنافذةًفي

ًفتحًنافذةًأولًمرحلة،ًلذاًتمًإلغاءًتفعيلً"بطاقة"ًفيًاولًمرحلة:

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

  



 :1267 اإلصدارالتعديالت على 

 أولا:

ً:"ً/الفرعالمستودعًفيًالكميةًمراعاة"ًخيارًإضافةًتمً"الطلبيات"ًنظامًفي

وظيفةًهذاًالخيارًعندًتفعيلهًفيًمرحلةًالتسليمًفإنهًعندًالتسليمًلًيدرجًإلًالبنودًالتيًلهاً

جً"إدراًخيارً،ًويتبعًهذاًالخيارًإلىرصيدًفيًالمستودعًوتوافقًالكميةًالموجودةًفيًالمستودع

ًالكميةًمن".

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

  



 :2670 التعديالت على اإلصدار

 أولا:

ً :إضافةًخيارينًللتقريرًالمواد"ًتمًصالحيةً"تاريخًفيًتقرير

 "إظهارًالموادًالسالبة:" 

 .ظهارًالموادًالسالبةًالرصيدإلًوذلك

 "ًالتيًرصيدهاًصفرً(ًمرصدة"إظهارًالموادًال(: 

،ًوالتيًلمًتتحركًورصيدهاًمنذًظهارًالموادًالتيًتحركتًوصارًرصيدهاًصفرإلًوذلك

ًالبدايةًيساويًالصفر.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

 

ً

ًثانياا:

فإنهًيتمًإدخالًأوًإخراجًالهديةًورقمهاًًيةلتسلسًرقاموأًهديةًوجودًعندًالفواتيرًفي

ًالتسلسلي:



فيتمًًلهاًرقمًتسلسليًتسلسليةًوتمًمنحًهديةً)جوال(رقامًأجوالتًلهم5ًًتمًبيعًًمثال:

ًتسلسلية.أرقام6ًًجوالتًمنًالمستودعًمع6ًًإخراجً

ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

ً

 

  



 :2669التعديالت على اإلصدار 

 أولا:

ً:"+ًالهديةالكمية"ًبعددًلصاقاتًيطبعً"ًفإنهباركودًطباعةعندً"ًالفواتيرًفي

ً

  



 :2668 اإلصدارالتعديالت على 

 أولا:

"طباعةًلصاقاتًالباركودًبعددًالكميةًً"ًتمًإضافةًخيارعدادات"اإلًنافذةًفيفيًصفحةً"المواد"ً

ًالحرةًإنًوجدتًبدلًالكمية":ً

يطبعًلصاقاتًباركودًبعددًالكميةًًفإنهًأيًعندًتفعيلًهذاًالخيارًو"طباعةًباركود"ًفيًالفاتورة

منًالكمية.  الحرةًبدلًا

ًلدينا الشكل التالي:للتوضيح 

ًً



 :2666 التعديالت على اإلصدار

 أولا:

ً:"خيارات"جماليًصافي"ًإلىًإإضافةً"منعًتغييرًالفواتير"ًتمًً"أنواعًفي

 عندًتفعيلًهذاًالخيارًيصبحًحقلً"إجماليًصافي"ًفيًالفاتورةًللقراءةًفقط.

ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

 ثانياا:

فيًًالجداولًالوانًمجموعةًضمنً"الشبكةًخطوطًلون"ًخيارًضافةفيً"اإلعداداتًالعامة"ًإ

 ":الظهار"ًصفحة

ًيساعدًهذاًالخيارًعلىًتلوينًخطوطًشبكةًالفاتورةًأوًسندًالقيدًباللونًالذيًنختاره.

ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:



ً

ً

ً:ثالثااً

ًاألدنىًدالحًمعالجة"ًىإلًالموادًقائمةًفيًالموجود"ًعلىواألًدنىاألًالحد"ًعنوانًتعديل

ً:"للمادةًواألعلى

ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:



ً

ً 



 :2666 التعديالت على اإلصدار

ًأولا:

ًإلىً"خيارات":  د""ًإظهارًمنًآخرًترصيتمتًإضافةًفيًتقريرً"دفترًاألستاذ"ً

اويًيسعندًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًالتقريرًيعرضًالنتائجًمنًآخرًفترةًكانًفيهاًرصيدًالحسابً

ًالصفر.

ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

ً

25/8/2014ًل.سًبتاريخ200000ًًمثال:ًتمًبيعًالزبونًجمالًفاتورةًبقيمةً

26/8/2014ًقامًبسدادًقيمةًالفاتورةًبتاريخً

27/8/2014ًل.سًبتاريخ45000ًًوتمًبيعهًفاتورةًمبيعًبقيمةً

 بعد"ًوضغطًزرً"عرض"ًنجدًأنًالتقريرًيعرضًالنتائجًدإظهارًمنًآخرًترصيًفعندًتحديدًخيارً"

ً.26/8/2014وذلكًألنًالرصيدًصفرًفي26/8/2014ًً

ً":دإظهار من آخر ترصيقبل تفعيل الخيار " للتوضيح لدينا الشكل التالي



ً

 

ً":دإظهار من آخر ترصيبعد تفعيل الخيار " للتوضيح لدينا الشكل التالي

ً

ً

 ثانياا:



ًإلىً"خيارات":  د""ًإظهارًمنًآخرًترصيفيًتقريرً"كشفًحسابًعميل"ًتمتًإضافةً

ويًيساعميلًعندًتفعيلًهذاًالخيارًفإنًالتقريرًيعرضًالنتائجًمنًآخرًفترةًكانًفيهاًرصيدًال

ًالصفر.

ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

ً

ً

25/8/2014ًل.سًبتاريخ200000ًًمثال:ًتمًبيعًالزبونًجمالًفاتورةًبقيمةً

26/8/2014ًقامًبسدادًقيمةًالفاتورةًبتاريخً

27/8/2014ًل.سًبتاريخ45000ًًوتمًبيعهًفاتورةًمبيعًبقيمةً

 بعد"ًوضغطًزرً"عرض"ًنجدًأنًالتقريرًيعرضًالنتائجًدإظهارًمنًآخرًترصيًفعندًتحديدًخيارً"

ً.26/8/2014وذلكًألنًالرصيدًصفرًفي26/8/2014ًً

ً":دإظهار من آخر ترصيقبل تفعيل الخيار " التاليللتوضيح لدينا الشكل 



ً

 

ً":دإظهار من آخر ترصيبعد تفعيل الخيار " للتوضيح لدينا الشكل التالي

ً

ً  



 :2663 التعديالت على اإلصدار

ًأولا:

إضافةًخيارً"إظهارًأنواعًالفواتيرًالتيًلًتؤثرًعلىًالكميةًتمًً"شهريةًللموادفيًتقريرً"الحركةًال

ًتحتًأنواعًالفواتير:ً"أيضااً

عندًتفعيلًهذاًالخيارًتظهرًكلًأنواعًالفواتيرًالتيًتؤثرًوالتيًلًتؤثرًعلىًالكميةًفيًالتقرير،ً

ًوعندًعدمًتفعيلهًتختفيًأنواعًالفواتيرًالتيًلًتؤثرًعلىًالكميةًمنًالتقرير.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

  



 :2660 التعديالت على اإلصدار

 أولا:

ًحساب.ًبطاقةًفيً"المطابقةًتاريخ"وً"العملة"ًإضافةً"ًتمالمصطلحاتفيً"

ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

ً



ً

ً

ً

 ثانياا:

ً:اصلةالفًبعدًرقمينًلتقبلًالحسمًنسبةًتنسيقًتغيير"ًالعميل"ًوبطاقةً"المادةًبطاقة"ًفي

ً.العميلحيثًأصبحًباإلمكانًوضعًنسبةًحسمًبفواصلًفيًكلًمنًبطاقةًالمادةًوبطاقةً

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:



ً



ً

ً

ًثالثاا:

ً"لتنفيذًكال"تعديلًالقيمةًالفتراضيةًلحقلًتمًًالنسخًالحتياطيً"إعدادًالجدولة"ًفيًنافذة

 :يوم"1ًالىًالقيمةً"

ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:



ً

  



 :2656 التعديالت على اإلصدار

ًأولا:

ً:الطلبياتًنظامًفيًللفاتورةًآلياا"ًاإلضافيةًالخصائصًإدراج"

ًالمرحلة.ًةًمن"إدراجًالكمي"للخيارًالمفعلًفيًًايتبعًتفعيلهحيثً

لًيتمًإدراجًالخصائصًاإلضافيةًحتىًولوًفعلناًخيارً"إدراجًالخصائصًاإلضافيةًللفاتورةًمالحظة:ً

فيً ً."الفواتيرتعريفً"آلياا"ًإذاًلمًيكنًخيارً"إظهارًصفحةًخصائصًإضافية"ًمفعالًا

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

ً

 ثانياا:

 :فيًنظامًالطلبياتًللفاتورةًآليااًً"دراجًالرقمًالفرعيإ"

ًالمرحلة.ًةًمن"إدراجًالكمي"تفعيلهًللخيارًالمفعلًفيًحيثًيتبعً

لكلًمنهاًرقمًفرعيًمختلفًفيًالمرحلةًالمحددةًفيً"إدراجًإذاًكانًلديناًأكثرًفاتورةًًمالحظة:

ًالكميةًمن"ًفإنهًيتمً"إدراجًالرقمًالفرعي"ًألولًفاتورةًفيًتلكًالمرحلة.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:



ً

ً

  



 :2654 التعديالت على اإلصدار

ًأولا:

لـ"األعمدة"ًفيً"فيشةًنقطةًبيع"ًالتيًنوعًًالطباعيًالتصميمًبنودً"بطاقةًالمادة"ًفيإضافةً

 ":بيعًنقطةًايصال"ًتصميمها

 لدينا الشكل التالي:للتوضيح 

 

 

 

 ثانياا:

 فيًتقريرً"الحساباتًالختامية":ً"3الىًالقيمةً"ً"المستوى"تعديلًالقيمةًالفتراضيةًلحقلً

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 



  



 :2653 التعديالت على اإلصدار

ًأولا:

ً":تفصيليةًفواتيرًحركة"ًتقريرً"ًفيلفاتورةاًإلىً"حقولًضافيةاإلًالخصائصًضافةإ

حقولًالفاتورة"ًفيً" أيًأنً"الخصائصًاإلضافية"ًالمعرفةًفيً"أنواعًالفواتير"ًيتمًإضافتهاًإلى

ً.تقريرً"حركةًفواتيرًتفصيلية"

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

 

ًثانياا:

ً:الفواتيرًنواعأًنافذةًفي"ًعمودًالمستودع"ًخيارًضافةإ

ً.للقراءةًفقطوجعلهًعمودًالمستودعًفيًبنودًالفاتورةًوذلكًلمنعًتغييرً

ًللتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً



ً

ًً



 :2652التعديالت على اإلصدار 

ًأولا:

تحتًأنواعًالفواتيرًفيًتقريرًً"إضافةًخيارً"إظهارًأنواعًالفواتيرًالتيًلًتؤثرًعلىًالكميةًأيضااً

ً":شهريةًللمواد"الحركةًال

تظهرًكلًأنواعًالفواتيرًالتيًتؤثرًوالتيًلًتؤثرًعلىًالكميةًفيًالتقرير،ًعندًتفعيلًهذاًالخيارً

ًوعندًعدمًتفعيلهًتختفيًأنواعًالفواتيرًالتيًلًتؤثرًعلىًالكميةًمنًالتقرير.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

ً

ً

ًثانياا:

لًتؤثرًعلىًجمعًاإلدخالتًواإلخراجاتًوالتيًإحصائيً)لتصبحً"تعديلًعبارةً"نوعًالتقرير"ً

ًفيًتقريرً"الحركةًالشهريةًللمواد":ً"(الكمية

ًللمواد،ًويتعلقًهذاًالخيارًبأنواعًالفواتيرًالمختارة.وذلكًلبيانًالجردًاإلحصائيً



 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

ً

ً

ًمثال:

(ًجهازًمدرجًفي1ً)(ًأجهزةًمنهاًوكانًلدينا3ً(ًأجهزةًجوالًسامسونجًثمًتمًبيعً)4تمًشراءً)

فاتورةًتدقيق(.ًفاتورة ًلًتؤثرًعلىًالكميةً)مثالًا

"ًوتمًإحصائيً)جمعًاإلدخالتًواإلخراجاتًوالتيًلًتؤثرًعلىًالكمية(ًعندًاختيارًنوعًالتقريرً"

ًاختيار:

(ًأجهزة8ً"أنواعًالفواتير"ً)شراء،ًمبيع،ًتدقيق(ًوضغطًزرًعرضًسنالحظًأنًالكميةًتساويً)(1ً

ًجوالًسامسونج.

 لدينا الشكل التالي:للتوضيح 

ً



ً

ً

ً

(ًأجهزةًجوال7ً(ً"أنواعًالفواتير"ً)شراء،ًمبيع(ًوضغطًزرًعرضًسنالحظًأنًالكميةًتساويً)2

ًسامسونج.

(ًأجهزةًجوال1ً(ً"أنواعًالفواتير"ً)تدقيق(ًوضغطًزرًعرضًسنالحظًأنًالكميةًتساويً)3

ًسامسونج.

سيكونًاألثرًً"لًتؤثرًعلىًالكميةًأيضااًإظهارًأنواعًالفواتيرًالتيً(ًعندًإلغاءًتفعيلًخيارً"4

ًكمية.اإلحصائيًفقطًألنواعًالفواتيرًالتيًتؤثرًعلىًال

ً

ًثالثاا:

ً":الفاتورةًبنودً"حقولًلىإًالتسلسليةًرقاماألًعمودًضافةإً"مادةًحركة"ًتقريرًفي

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً



ً

ً

ً

  



 :2650التعديالت على اإلصدار 

ًأولا:

ًفيًقائمةًالمواد:ً"عميلً-مادةًالمدورةًالحصاءاتًمعالجة"ًنافذةًإضافة

ًمعًإمكانيةًتعديلفيًقاعدةًالبياناتًالمدورةًًللعميلًبيعهاتمًلكلًمادةً"ًآخرًسعر"بيانًوذلكًل

ً.للعميلًمدور"ًآخرًسعر"

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

ً

ً

 

  



 

 :2649التعديالت على اإلصدار 

ًأولا:

 :فيًقائمةًالموادً"فرعً-مادةًالمدورةًالحصاءاتًمعالجة"ًنافذةًإضافة

حسبًكلًً"تاريخًآخرًسعر"وشراءًلهذهًالموادًً"آخرًسعر"وًللموادً"الكلفة"سعرًبيانًوذلكًل

ً"آخرًسعرًمدور"وً"لكلفةًالمدور"سعرًاتعديلًمعًإمكانيةًًقاعدةًالبياناتًالمدورة،ًفيفرعً

 ."سعرًمدورًآخرتاريخً"و

 الشكل التالي: للتوضيح لدينا

 

 

 

 

  



 :2645التعديالت على اإلصدار 

ًأولا:

ً":أعمارًالذمم"فيًتقريرً

يثًح،ً"تجميعي"بشكلًً"التقريرالتقريرًعندماًيكونًخيارً"نوعًً"فرز"أصبحًمنًالممكنًاختيارً

ًيمكنًاختيارًترتيبًالنتائجًوفقًأحدًخياراتًالفرزًالتالية:

 وفقًترتيبًرمزًالحساب.ًالحساباتأيًيتمًترتيبً:ًًًرمزًالحساب 

 لكلًًعمرًأحدثًذمةًعددًأيامًوفقًيتمًترتيبًالحساباتأيً:ًًعمرًالذمةًتصاعدي

 .حسابًتصاعديااً

 أيًيتمًترتيبًالحساباتًوفقًعددًأيامًعمرًأقدمًذمةًلكلً:ًًعمرًالذمةًتنازلي

 حسابًتنازلياا.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 



 :2644التعديالت على اإلصدار 

ًأولا:

إضافةًخيارً"إظهارًأنواعًالفواتيرًالتيًلًتؤثرًعلىًالكميةًأيضا"ًتحتًأنواعً

عندًتفعيلًهذاًالخيارً:ًفيًتقريرً"الحركةًاإلجماليةًللموادًوالفهارس"ًالفواتير

فيًالتقرير،ًوعندًًالتيًتؤثرًوالتيًلًتؤثرًعلىًالكميةًالفواتيرًكلًأنواعًتظهر

ًمنًالتقرير.ًعدمًتفعيلهًتختفيًأنواعًالفواتيرًالتيًلًتؤثرًعلىًالكمية

 للتوضيحًلديناًالشكلًالتالي:

 

 ثانيًا:

 للقراءة فقط ويتم تعديلها من "الشروط"مت جعل  املستودع" جرد نافذة "مقارنة يف

سوى "املستودع" مفعل وباقي اخليارات للقراءة يف نافذة  "الشروط"حيث ال جند يف نافذة  ":عرض"زر 

وعند ضغط زر "عرض" تفتح نافذة "الشروط" ومن خالل هذه النافذة يتم إدخال املستودع"  جرد "مقارنة

 باقي الشروط.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 



 

 ثالثًا:

 الحساب والتي هي: مزفي تقرير أعمار الذمم إضافة ثالث خيارات أخرى هي الفرز بدون ر

 من األقدم لألحدث أي ترتيب الذمم حسب تسلسل تاريخها :  تاريخ الذمة. 

 األحدث  وفق عمر الذمة منأي ترتيب الذمم بشكل تصاعدي :  عمر الذمة تصاعدي

 .لألقدم

 أي ترتيب الذمم بشكل تنازلي وفق عمر الذمة من األقدم لألحدث.:  عمر الذمة تنازلي 

 الشكل التالي: للتوضيح لدينا

 

  



 :2643التعديالت على اإلصدار 

 أوالً:

ً  الكمية على تؤثر ال التي الفواتير أنواع "إظهار خيار إضافة  في واتيرالف أنواع تحت "أيضا

ر والتي الفواتير التي تؤث نواعأ كل عند تفعيل هذا الخيار تظهر :"الفواتير إجمالي" تقرير

ال تؤثر على الكمية في التقرير، وعند عدم تفعيله تختفي أنواع الفواتير التي ال تؤثر على 

 الكمية من التقرير.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 ثانياً:

جرد أكثر من مستودع كل على  في "مقارنة جرد المستودع" أصبح باإلمكان مقارنة

رنات الجردية السابقة حدى أو جرد الشركة ككل، مع القدرة على االحتفاظ بالمقا

 للمستودعات.

 

 

  



 :2642التعديالت على اإلصدار 

 أوالً:

 يدرج في قيود تسوية أرباح وخسائر" خيار إضافة الصرف وخسائر أرباح معالجة نافذة في

 "الصرف يدرج في قيود تسوية أرباح وخسائر"وهذا الخيار مرتبط مع خيار : "الصرف

في بطاقة الحساب، حيث أنه عند تفعيل هذا الخيار في بطاقة الحساب فإنه يعالج آلياً عند 

توليد قيد أرباح وخسائر الصرف لهذا الحساب، أو عند توليد قيد أرباح وخسائر الصرف 

يدرج "للحساب األب فإنه يعالج آلياً كافة الحسابات التابعة للحساب األب والمفعل فيها خيار 

 ."الصرف تسوية أرباح وخسائر في قيود

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

  



 :2641التعديالت على اإلصدار 

 :أوالً 

 على خيارات "عملة الحساب": الحساب بطاقة في تعديل

ن البرنامج ساايقبل أن يحره هذا الحساااب بعدة أأي  بعملة الحساااب: االلتزامعدم  -
 بطاقته ويوجد ثالثة خيارات:عمالت بغض النظر عن العملة المحددة في 

 ي يسمح له بتحريه عدة عمالت.أ : سماح 

 يظهر رسالة تنبيه بأن الحساب يحره بعملة غير األساسية. : تنبيه 

   يمنع البرنااامج تحريااه الحساااااااااب بعملااة غير الموجودة في  :   منع
 بطاقته.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 
 

ن هذا الحساب ستتم معالجة أي أ الصرف:يدرج في قيود تسوية أرباح وخسائر  -
رباح وخسائر الصرف والحسابات عملة األجنبية ضمن نافذة معالجة أعملياته بال

 الغير محدد هذا الخيار في بطاقتها لن تعالج ولو تحركت بعملة اجنبية.
 

 عند تدوير الحساب: -

 :"أي إن الرصيد المحول هو الذي  "تدوير الرصيد محوالً للعملة األساسية
 سيدور في القيد االفتتاحي.

 :"أي إن البرنامج سيدور رصيد لكل عملة  "تدوير رصيد منفصل لكل عملة
 تحره بها الحساب.

 
 للتوضيح لدينا الشكل التالي:



 

 

 

 اً:ثاني

 وادم سعارأ جلب عدم وظيفتهفي "تقرير جرد المواد":  (فقط كميات إظهار) خيار إضافة

 .التقرير نهاية في األسعار حقل وحذف التقرير

 

 على الشكل التالي: "تقرير جرد المواد"يكون  "عرضزر "وعند ضغط 

 



  



 :2640التعديالت على اإلصدار 

 أوالً:

 .مرفق 200 لحد مجاني الملحق أصبح حيث األرشفة لملحق البرنامج ميزات تعديل

  



 :2637التعديالت على اإلصدار 

 أوالً:

 "التقريب" في أنواع الفواتير: 

 ه تقريب "إجمالي صافي" الفاتورة.يتم من خالل"صافي الفاتورة":  إضافة خيار

 في حقل رقم التقريب هنا لدينا ثالثة خيارات: 10مثال: في حال وضعنا رقم 

 يتم عندها تقريب السعر اإلفرادي إلى أقرب عشر ليرات لألعلى. : لألعلى 

 تقريب السعر اإلفرادي إلى أقرب عشر ليرات لألسفل.يتم عندها  : لألسفل 

 يتم عندها تقريب السعر اإلفرادي إلى أقرب عشر ليرات إن كانت  : لألقرب
 لألعلى أو لألسفل.

ويتم التقريب إما يدوياً وذله من خالل الضااااااغط على "تقريب صااااااافي الفاتورة" في "زر 

 التالي:عمليات" في الفاتورة كما هو موضح في الشكل 

 

 

أو آلياً  وذله من خالل تفعيل خيار "تقريب صافي الفاتورة آلياً عند الحفظ" في أنواع 

الفواتير بحيث تقرب الفاتورة آلياً بنفس الرقم المسجل في حقل تقريب "صافي الفاتورة" 

 بمجرد حفظها.



 :2635التعديالت على اإلصدار 

 أوالً:

 ةبداي" إضافة تم - سريعة تواريخ - للماوس األيمن الزر عند ضغط التاريخ حقل في

( وعند السنة/1/1يصبح التاريخ ) عند الضغط على "بداية السنة"": السنة نهاية"و "السنة

 /السنة(.31/12الضغط على "نهاية السنة" يصبح التاريخ )

 لدينا الشكل التالي للتوضيح:

 

 

 



 :2632التعديالت على اإلصدار 

 أوالً:

كما ، "متبقي"ال و "دفعةال" هما لعمولة المندوب جديدين خيارين إضافة مندوب بطاقة في

 أنه تم إضافة خياري "دفعة الفاتورة" و"المتبقي من الفاتورة" إلى "بيان قيد العمولة".

 لدينا الشكل التالي للتوضيح:

 

 

 

 

  



:2627التعديالت على اإلصدار   

 أوالً:

 :خيارات السعر

تؤثر على المراحل الالحقة ألول مرحلة مضاااااااافة في "تحرير وهنا يوجد ثالثة خيارات 

النظام" ألن المرحلة األولى عبارة عن اتفاق يوثق في فاتورة الطلب، أما تأثير "خيارات 

 ، والخيارات هي:السعر" فيظهر في فاتورة المرحلة الالحقة

 

  :ارغة السعر فأي عدم تسعير المرحلة الالحقة لمرحلة الطلب، حيث تبقى خانة بال

 في فاتورة المرحلة الالحقة لمرحلة الطلب.

، عند تسااااااليم الطلب 3000برادات عند سااااااعر  3مثال: ثبتنا طلبية للزبون طارق 

للزبون طارق سنالحظ عند ضغط زر جديد في  تنفيذ الطلبية  فإنه سوف يعطيني 

 فاتورة خالية من األسعار، األشكال التالية للتوضيح:

 

 



 

 

 

 أي تسعير المرحلة الالحقة لمرحلة الطلب حسب السعر  ة نوع الفاتورة:سعر بطاق

 المختار في نوع الفاتورة المعرفة ضمن أنواع الفواتير.



ل.س وكان ساااااااعر  2000برادات عند ساااااااعر  3مثال: ثبتنا طلبية للزبون طارق 

ل.س، والسااااعر المعرف في نوع الفاتورة حسااااب سااااعر  3000المسااااتهله للبراد 

فإنه عند تساليم الطلب للزبون طارق سانالحظ عند ضاغط زر جديد في  المساتهله، 

 ل.س، األشكال التالية للتوضيح: 3000تنفيذ الطلبية  فإنه سوف يعطيني السعر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أي تسعير المرحلة الالحقة لمرحلة الطلب حسب السعر في  سعر المرحلة السابقة

 المرحلة السابقة.



ل.س وكان ساااااااعر  2000برادات عند ساااااااعر  3للزبون طارق ثبتنا طلبية مثال: 

ل.س، فإنه عند تسااليم الطلب للزبون طارق ساانالحظ عند  3000المسااتهله للبراد 

ل.س،  2000ضااااااغط زر جديد في  تنفيذ الطلبية  فإنه سااااااوف يعطيني السااااااعر 

 األشكال التالية للتوضيح:

 

 

 



 

 

الكمية" فإنه عند فتح جديد في تساااااااليم في حال تحديد خيار "بال" في "خيارات مالحظة: 

 الطلبية سيظهر لدينا فاتورة فارغة مهما كان خيار السعر.

 

 

 خيارات الكمية:

كما سااابق وذكرنا في "خيارات الساااعر" فإن نفس الشااارح ينطبق على خيارات الكمية فيما 

 المراحليخص عدم تأثيرها على اول مرحلة معرفة في "تحرير النظام"، وتأثيرها على 

 الالحقة للمرحلة األولى، هنا يوجد أربع خيارات في "خيارات الكمية" وهي:

  



 

 

  :أي جلااب المواد المطلوبااة دون كميااات، حيااث تبقى خااانااة الكميااة فااارغااة في بال

 فاتورة المرحلة الالحقة لمرحلة الطلب.

 ، عند تسااااااليم الطلب3000برادات عند سااااااعر  3ثبتنا طلبية للزبون طارق مثال: 

للزبون طارق سنالحظ عند ضغط زر جديد في  تنفيذ الطلبية  فإنه سوف يعطيني 

 األشكال التالية للتوضيح:فاتورة فارغة، 

 

 



 

 

 :أي جلب المواد المطلوبة والكميات من المرحلة السابقة ووضعها  المرحلة السابقة

 في فاتورة المرحلة الالحقة لمرحلة الطلب.

ل.س، فإنه عند تسااليم  3000برادات عند سااعر  3ثبتنا طلبية للزبون طارق مثال: 

الطلب للزبون طارق ساانالحظ عند ضااغط زر جديد في  تنفيذ الطلبية  فإنه سااوف 

 األشكال التالية للتوضيح:برادات،  3يعطيني الكمية 

 

 



 

 

 

  :مرحلةقد يكون لدي في نظام الطلبيات أكثر من أقرب مرحلة ساااااااابقة لها كميات 

كمرحلة عرض السااعر ثم مرحلة تثبيت الطلب ومرحلة التدقيق ومرحلة رد الطلب 

أو تساااليم المواد المطلوبة وغيرها من المراحل، فعند اختيار "أقرب مرحلة ساااابقة 

يات  ها كم فاتورة من أقرب مرحلة ل يات لل ها يتم اساااااااتيراد الكم يات" عند ها كم ل

 ويتجاهل الكميات في باقي المراحل.

  :قد يكون لدي في نظام الطلبيات أكثر من مرحلة كمرحلة مرحلة تثبيت الطلب

عرض السعر ثم مرحلة تثبيت الطلب ومرحلة التدقيق ومرحلة رد الطلب أو 

تسليم المواد المطلوبة وغيرها من المراحل، فعند اختيار "مرحلة تثبيت الطلب" 

في  الطلب ويتجاهل الكميات عندها يتم استيراد الكميات للفاتورة من مرحلة تثبيت

 باقي المراحل.

  



 :2626التعديالت على اإلصدار 

 أوالً:

 زر مطبوع وحقل مطبوع:
عندما نفعل حقل مطبوع في نقطة بيع يتفعل لدينا زري مطبوع لبند واحد  و لكل 

البنود , وظيفة هذين الزرين جعل المادة المحددة في السطر مطبوعة فال تطبع مرة 
 ثانية.

 

 
 
 
 

 مثال على استخدام زر مطبوع:

 يلي: ( وطلب ما2تى زبون وجلس على الطاولة رقم )أبفرض لدينا مطعم و

 1500السعر   2وجبة كرسبي عدد 

 800السعر  1وجبة  فيله عدد 

 600السعر  3سلطة عدد 

 ونحدد مالحظة برقم الطاولة نقوم بتعليق الفاتورة وطباعتها..
 ثم بعد ذله بفرض طلب 

 سبي وجبة كر
 وجبة دجاج فيله 

نقوم باستعادة الفاتورة المعلقة ونحدد وندخل عليها المواد ونطبع مرة اخرة الى 
 المطبخ فتطبع المواد الغير مطبوعة ) الغير محدد بجانبها مطبوع(



 

 مالحظة:
 يجب تفعيل التصفية على الغير مطبوع في التصميم الطباعي الذي نحدده للطباعة. 
 

 ثانياً:

عند تفعيل هذا الخيار فإنه يتم إقفال حقل العملة في رأس منع تغيير عملة الحساااااااب: 

 السند المخصص وذله لمنع تغيير العملة.

من تعاريف          أنواع القيود المخصاااصاااة           ساااند القيد المخصاااص مثال: 

لقيد ا"مقبوضاااات الصاااندوق"، نفعل خيار منع تغيير عملة الحسااااب، وعند فتح ساااند 

المخصاااااص "مقبوضاااااات الصاااااندوق" نالحظ أن حقل العملة للقرا ة فقط وال يمكن 

 للتوضيح: ينالتالي ين. الشكلتعديله

 



 

 ثالثاً:

 دولج في تظهر التي الحقول من المزيد إضافةتم  الفواتير لبنود المتقدمة الشروط في

 .الفاتورة بنود

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

  



 :2625اإلصدار  التعديالت على

 أوالً:

 الفلترة: عدم ميزة ضافةإ الفرعي الجرد نافذة في



نها تظهر السطور المطابقة إافذة الجرد الفرعي وفق شروط ما فذا تم فتح نإنه أحيث 
نها تعرض جميع الجرود الفرعية لهذه إوالنافذة مفتوحة ف F6للشروط وعند ضغط زر 

مرة ثانية  F6عدادات العامة( وعند ضغط زر لمادة في المستودع المعني )من اإلا

 .تعرض النتائج مع الفلترة
تعرض جميع الجرود الفرعية لهذه المادة في المستودع " الشكل التالي لتوضيح فكرة 

 ":عدادات العامة(المعني )من اإل
 

 
 
 
 

 يوجد في المستودع تفاح أحمر كبير وتفاح أحمر وسطمثال: 
 F6"ثم ضغطنا " "تفاح" اللون "أحمر" القياس "كبير" أضفنا في فاتورة البيع بند

 فإنه يعطينا الجرد الفرعي ل"تفاح" اللون "أحمر" القياس "كبير" حصراً 
 الشكل التالي للتوضيح:



 

 ا الجرد الفرعي للتفاح بشكل عام،مرة ثانية فإنه يعطينF6" عند ضغط زر "

 والشكل التالي للتوضيح:

 

 

 



:2624اإلصدار التعديالت على   

 أوالً:

 :"التعليق"عند  خيارات مجموعة إضافةفي "طباعة" تم  "البيع نقاط أنواع" نافذة في

ضافة خيارات للتعليق هي نفس خيارات طباعة في "أنواع نقاط البيع" إفي صفحة طباعة 

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:. عند الحفظ

 

 

 

 ثانياً:

عند : "الحقول صالحيات مع الحذف صالحية مقاطعة" الصالحيات على ميزة إضافة

وجود نافذة تحوي جدول مثل نافذة السندات المخصصة و للمستخدم صالحية تعديل مع 

ن إالبنود فالبيان في  مثالً  ،قفل جميع الحقول حتى حقول الجدول باستثنا  حقل واحد

 المستخدم غيرصبح أبعد هذا التعديل المستخدم يمله صالحية حذف سطر في الجدول 

 .قادر على حذف السطر

  



 :2621التعديالت على اإلصدار 

 أوالً:

 يمناأل زرالب التي تظهر عند الضغط قائمةخيارين إلى ال إضافة "القيود ةيومي تقرير" في

  ."متعددة مخصصة طباعة"و "مخصصة طباعة" وهما للماوس على أحد قيود التقرير

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

  



 :2620التعديالت على اإلصدار 

 أوالً:

 تعديالت النسخة الخفيفة من برنامج الميزان دوت نت:

 .أنواع طرق الدفع بشكل كامل فتح 1-

 .خفا  توزيع الحسابات على مراكز الكلفةإ 2-

 .نقل حركة حساب خفا إ 3-

 .نقل حركة مادة خفا إ 4-

 .استبدال رقم تسلسلي خفا إ 5-

  



 :2618اإلصدار التعديالت على 

 أوالً:

 :هو إضافية خيارات صفحة لىإ جديد خيار إضافة تم الفاتورة نوع في

 :له عدة قيم" الحسم نسبة دراجإ"

 أي عدم إدراج أي حسم في الفاتورة.:    بال 

 أي إدراج الحسم المسجل في "بطاقة العميل".:   حسم العميل 

 المادة"أي إدراج الحسم المسجل في "بطاقة :   حسم المادة. 

 أي إدراج الحسم المسجل في "بطاقة العميل" والحسم  : حسم العميل والمادة

 المسجل في "بطاقة المادة" معاً.

  أي إدراج الحسم المسجل في "بطاقة : يوجد حسم عميل ذا كان الإحسم المادة

يتم إدراج الحسم  العميل" أوالً وفي حال عدم وجود حسم مسجل في "بطاقة العميل"

 المسجل في "بطاقة المادة".

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

 

 

 



 ثانياً:

لنسخ االحتياطي كل ا صبح ممكنأ :االحتياطي النسخ جدولة نافذة إلى ميزات إضافة

 .ساعة

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

  



 :2617التعديالت على اإلصدار 

 أوالً:

ند عالتدوير:  معالج إلى الثابتة األصول تدوير خيار إضافةالثابتة في ملحق األصول 

فتراضية وحالته اال "توليد قيد افتتاحي"تم وضع الخيار تحت خيار  تدوير قاعدة البيانات

 .صل واحد على االقلذا كان هناه قيود ألإال إوال يظهر  ،مفعل

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

 

  



 :2616التعديالت على اإلصدار 

 أوالً:

 خاصية أجل من مخصص خيار إضافة تم الرقمية الحقول وفي الطباعي المصمم في

 :الصيغة

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

 

 

 ثانياً:

 القوائم والتي هي: بعض إلغا في النسخة الخفيفة من برنامج الميزان دوت نت تم 

 تقرير عمال  مندوب. 

 مقارنة عروض اسعار. 

 معالجة التذكيرات. 

 المراقبة. 

  ال تغيير كلمة مرور مسؤول النظامإمنع قوائم الصالحيات كلها. 

 

 



 ثالثاً:

 ال الجديدة القيم فإن الصيغة نص تعديل عند[ رقاماأل تنسيق - العامة عداداتاإل] في

 :تحفظ

 قمنا بتعديل نص الصيغة لـ  [االرقام تنسيق - العامة اإلعدادات] فيمثال: 

سبع خانات بعد الفاصلة، مع العلم أن أكبر قيمة  "تنسيق الكميات" وذله بأننا أضفنا

مسجلة ضمن الخيارات هي ست خانات بعد الفاصلة، نالحظ أنه يطبق تنسيق القيمة 

الجديدة على الكميات في البرنامج دون أن يحفظ القيمة الجديدة ضمن تنسيق الكميات في 

 الشكل التالي للتوضيح:  .اإلعدادات العامة

 

 

  



 :2615ى اإلصدار التعديالت عل

 أوالً:

 .الخفيفة النسخة في 5 الى 3 من المخصصة القيود أنواع عدد زيادة تم

  



 :2613التعديالت على اإلصدار 

 أوالً:

 بلةالمقا األسطر ومعادل بعملة للتحكم" المخصصة القيود أنواع" نافذة إلى خيار إضافة

 :المولدة

هذا الخيار فإن الحركة المقابلة تتولد عند تفعيل استخدام عملة رأس السند المخصص: 

 بعملة ومعادل رأس السند المخصص.

يفضل استخدام خيار "استخدام عملة راس السند المخصص" ألن الفائدة من هذا الخيار 

هي المحافظة على حركة حساب رأس السند المخصص بعملته بغض النظر عن عملة 

 الحركة.

هو صندوق الليرة السورية، ولدي زبون حساب رأس السند المخصص مثال للتوضيح: 

ل.س للدوالر(  150عند سعر   $1000أتعامل معه بالدوالر، قبضت من الزبون مبلغ )

 فإن القيد المحاسبي سيكون كما يلي:

 

 



 

 ثانياً:

 :"ليصبح "توليد حركة مقابلة لكل قلم  "تعديل خيار "توليد قيد لكل قلم

 ل كل قلم.ومعاد الخيار فإن الحركة المقابلة تتولد بعملةعند تفعيل هذا استخدام عملة القلم: 

حساب رأس السند المخصص هو صندوق الليرة السورية، ولدي زبون مثال للتوضيح: 

ل.س للدوالر(  150عند سعر   $1000أتعامل معه بالدوالر، قبضت من الزبون مبلغ )

 فإن القيد المحاسبي سيكون كما يلي:

 

 

  



 :2611اإلصدار التعديالت على 

 أوالً:

 :"المدة آخر بضاعة توليد" نافذة في" للمادة المحاسبية الزمرة" شرط تعديل

 وذله لتوليد فواتير بضاعة آخر المدة للمواد  : "<ال تتبع أي زمرة"> ضافة شرطإ

 زمرة محاسبية.ألي التي ال تتبع 

 مرة المحاسبيةزتتبع ال" عديل النص إلىت"   ً  ."عن "الزمرة المحاسبية للمادة عوضا

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

  



 ثانياً:

األصل "و "األصل عملية" تحديد عند األصل لعملية المناسب الحساب إدراج اقتراح

عند تحديد "عملية األصل" و"األصل الثابت" في سند القيد دون  :القيد سند بند في "الثابت

رسالة تقترح إدراج الحساب المناسب لعملية األصل، وعند تحديد "الحساب" فإنه سيظهر 

 الضغط على "نعم" فإنه يدرج لنا الحساب المناسب لعملية األصل في خانة الحساب.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

  



 :2610التعديالت على اإلصدار 

 أوالً:

 تعديل وتم "فرعي جرد" صبحتأ "المتقدمة صفحة" المادة: بطاقة في عناوين تعديل

 .لغا  تفعيل عناوين الجرد الفرعيإ/ مع تفعيل، الصفحة نفس في العناوين بعض

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

 

 ثانياً:

وهو  الكميات: مجموع تحت النافذة أسفل في الفاتورة إلى الهدايا مجموع حقل إضافة

 عبارة عن حقل إحصائي لبيان مجموع الهدايا في الفاتورة.

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:



 

 

 ثالثاً:

 :سيةالرئي النافذة في وذله العميل إلى الحساب زري واسم صورة تغير البيع نقطة في

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 



  



 :2609التعديالت على اإلصدار 

 أوالً:

 الوحدات: وصفحة متقدمة صفحة في المادة بطاقة في الحقول بعض أماكن تعديل

 الشكلين التاليين يوضحان صفحتي متقدمة والوحدات قبل التعديل:

 

 

 

 

  



 والشكلين التاليين يوضحان صفحتي متقدمة والوحدات بعد التعديل:

 

 

 

 

 

 

 



 ثانياً:

 :المحاسبية الزمرة هو جديد فلتر إضافة تم المدة آخر بضاعة توليد نافذة في

 .آخر المدة حسب زمرها المحاسبيةيساعد هذا الخيار على توليد فواتير بضاعة 

 للتوضيح لدينا الشكل التالي:

 

 

  



 :2605التعديالت على اإلصدار 

 أوالً:

 .الحرة الوحدة أسفل إلى وحدات صفحة إلى المادة بطاقة في هدية حقل نقل

 

 

  



 :2600التعديالت على اإلصدار 

 أوالً:

ضافة خيار لها في إو: للمادة المرافقة المعلومات نافذة إلى الهدية معلومات إضافة

 .المعلومات المرافقة، عدادات العامةاإل

 .عدادات العامة لمعلومة الموضعضافة خيار في اإلإوكذله 

 لتوضيح خياري الهدية والموضع في اإلعدادات العامة لدينا الشكل التالي:

 

 


