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 مقدمة 
والتي يتم ضبطها غالباً من خالل هذا الكتاب سنتعرض بالشرح لملفات األساسيات، والتي تمثل في أغلبها اإلعدادات الخاصة بالنظام  

ة البيانات والمتمثلة في تعريف شركات الكيان واألفرع والقطاعات في بداية التعامل مع النظام مثل تعريف المحددات الخاصة بقاعد

واإلدارات الخاصة بكل شركة، وتعريف التوجيهات والدفاتر الخاصة بأي من مستندات النظام باإلضافة إلى تعريف العمالت التي 

الضريب والسياسات  والمناطق  والتقويمات  المالية  والسنوات  بها  التعامل  للمستخدمين  ذلكيمكن  وغير  بالدرجة ية  يهم  الكتاب  هذا   .

  األولى موظفي الدعم الفني ومديري النظام بالشركة.
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 مفاهيم أساسية – المحددات
من أهم ما يميز نظام نماسوفت وأحد أكبر عوامل القوة بالنظام حيث يخدم البيئة التنظيمية والبيئة (  Dimensions)  مفهوم المحددات

المحددات الخاصة بالكيان. يوفر نظام نما حتى خمسة محددات  األمنية لقاعدة بيانات العميل. في بداية التعامل مع النظام يتم تعريف  

لكيان العميل، وهي )الشركات، الفروع، اإلدارات، القطاعات، المجموعات التحليلية(.  والتي يمكن توظيفها لتعريف الهيكل التنظيمي  

، فمثالً يمكن اعتبار المجموعة  لتتناسب مع طبيعة عمل العميلباللغتين العربية واإلنجليزية جميع هذه المحددات يمكن تغيير تسميتها 

 حليلية بالمنطقة.التحليلية هي المنطقة ومن ثم يمكن تغيير اسم المجموعة الت

البيانات المختلفة، فكل سجل من سجالت   يعطي هذا األسلوب مرونة هائلة فيما يتعلق بصالحيات المستخدمين في االطالع على 

الخ( يلزم ربطه بهذه المحددات الخمسة  .المشتريات، .....البيانات مثل )المستخدم، الصنف، العميل، المورد، فاتورة المبيعات، فاتورة  

تالي فاألصناف التي تنتمي ألحد الشركات مثال يمكن االطالع عليها فقط بواسطة المستخدمين المسموح لهم باالطالع على أصناف وبال

 . خاإلدارة، الهذه الشركة، وبالمثل ينطبق األمر على الفرع، 

رئيسية كمل العميل والمورد والصنف  يلزم النظام المستخدم بتعرف المحددات الخاصة بكل من سجالت النظام سواء سجالت الملفات ال

 وغير ذلك أو سجالت مستندات النظام كفواتير المبيعات والمشتريات وسندات التوريد والصرف وسندات الرواتب وغير ذلك.  

 فيد فعند تعريف أي صنف جديد مثالً البد من تعريف الشركة والفرع والقطاع واإلدارة والمجموعة التحليلية الخاصة بهذا الصنف. ي

 في األمرين التاليين: هذا المفهوم 

   منتمياً إلى محددات محددة    أو.. الخكناحية تنظيمية حيث يكون كل صنف أو عميل أو مورد أو فاتورة مبيعات أو سند توريد

تكون فاتورة المبيعات المنتمية ألحد فروع الشركة )محدد الفرع( أن  والتي تتناسب وطبيعة السجل نفسه، فمن الطبيعي  

 خاصة بهذا الفرع ومن ثم يمكن التعامل معها بشكل أفضل بأدوات البحث والتقارير وغير ذلك.

  ئية على حجب البيانات التي تنتمي لمحددات تختلف عن محددات المستخدم، كناحية أمنية حيث يعمل النظام بصورة تلقا

فبصورة تلقائية لن يستطيع المستخدم الذي ينتمي لفرع القاهرة مثالً االطالع على األصناف التي تنتمي لفرع اإلسكندرية 

على كال الفرعين،   االطالعليمكنه  وبالطبع يمكن تغيير محددات المستخدم  أو حتى البحث عنها وإدخالها بفواتير المبيعات  

االطالع على  – إال بضبط اإلعدادات  – . نفس هذا األمر ينطبق على باقي سجالت النظام فلن يستطيع المستخدم كما سنرى

من مستندات النظام إال السجالت والمستندات التي ينطبق   أو أيأي من سجالت العمالء أو الموردين أو الموظفين أو. الخ 

 .فس المحددات الخاصة بالمستخدمعليها ن

 المحددات العامة  
أسلوب   اعتماد  تم  الشركات،  أحد  بداخل  من فرع  أكثر  أو  من شركة  أكثر  بيانات  المستخدمين االطالع على  من  يمكن ألي  حتى 

مع كل الشركات، غير   لمحدد الشركة "عام"، فإن معنى ذلك أنه يستطيع التعاملالمحددات العامة والمركبة، فحينما ينتمي المستخدم 

أنه اليزال ال يستطيع التعامل مع باقي المحددات )الفرع، القطاع، اإلدارة، المجموعة التحليلية( إال تلك المحددات التي ينتمي هو  

د أن فلكي يستطيع المستخدم االطالع والتعامل مع جميع المحددات بكل الشركات والفروع واإلدارات و..الخ، الب ثمأيضاً لها. ومن  

 تكون جميع المحددات الخاصة به عامة. أنظر الصورة التالية:

 

 

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 8 

 

 المحددات المركبة 
يعني المحدد المركب إعطاء الصالحية ألكثر من كيان بالمنشأة كأن يكون أحد الموظفين له صالحية االطالع على بيانات الشركتين  

(A,B( فقط، أو الشركات )A,B,C  .من دون باقي الشركات ) كذلك األمر يمكن ربط صالحية المستخدم بعدة إدارات أو قطاعات أو

 . أنظر الصورة التالية:فروع

تم تحديد المحددات الخاصة بأحد المستخدمين، فهو يستطيع التعامل مع شركة واحدة فقط بالكيان   بالشكل، المثال الموضح    هذا  في

السجالت والمستندات التي تنتمي فقط للفرعين )القاهرة واإلسكندرية(، وهي "شركة النصر للمقاوالت"، كما يستطيع أن يتعامل مع 

(. أي أنه يستطيع التعامل مع جميع اإلدارات والقطاعات التحليلية  ةوالمجموع  ،والقطاع  ة،كما تم تحديد القيمة "عام" للمحددات )اإلدار

 فرعين.والمجموعات التحليلية شريطة أن تنتمي أيضاً لهذه الشركة وأحد هذين ال

 لتوضيح ذلك إذا قام أحد المستخدمين بدخول قاعدة البيانات بالصالحيات التالية: 

 المجموعة التحليلية  القطاع  اإلدارة  الفرع  الشركة

 المعدات المشتريات  عام  االسكندرية عام 

(، المستندات )فواتير الخموظفين،...فإن معنى هذا أن هذا المستخدم يمكنه االطالع على جميع العناصر )أصناف، عمالء، موردين 

 مبيعات، قيود، فواتير مشتريات، سندات رواتب،...( شريطة أن تنتمي للمحددات التالية:

 المجموعة التحليلية  القطاع  اإلدارة  الفرع  الشركة

 المعدات المشتريات  أي إدارة  االسكندرية أي شركة 

 العمالء، الموردين،. الخ( بقاعدة البيانات بحيث ينتمي للمحددات التالية:كذلك إذا تم تعريف أحد األصناف )أو 

 المجموعة التحليلية  القطاع  اإلدارة  الفرع  الشركة

 عام  المخازن  عام  القاهرة  المستلزمات الطبية 

لقاعدة البيانات بالمحددات ( شريطة أن يدخل  خفإن معنى هذا أن أي مستخدم يمكنه االطالع على هذا الصنف )العميل، المورد، ال

 التالية: 

 المجموعة التحليلية  القطاع  اإلدارة  الفرع  الشركة

 أي مجموعة تحليلية المخازن  أي إدارة  القاهرة  المستلزمات الطبية 

كانت هذه    باستخدام هذه القواعد الصارمة فإن كل مستخدم ال يمكنه التعامل إال مع العناصر التي له صالحية التعامل معها سواءً 

 العناصر أصناف، أو عمالء، أو موردين، أو موظفين. الخ.

والتي تم تمييز المحددات فيها   لمزيد من التوضيح أنظر الشكل التالي

 : باأللوان
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المستخدم

A

شركة

فرع

ةتحليلي.مإدارة

قطاع

الصنف

شركة

فرع

ةتحليلي.مإدارة

قطاع

يمكنه التعامل مع   Aالمستخدم 

الصنف ألن جميع المحددات الخاصة  

 بالمستخدم تنطبق على الصنف 

ال يمكنه التعامل مع   Bالمستخدم 

الصنف ألن جميع المحددات الخاصة  

 بالمستخدم تنطبق ما عدا القطاع 

ال يمكنه التعامل مع    Cالمستخدم 

الصنف ألن جميع المحددات الخاصة  

 بالمستخدم تنطبق ما عدا اإلدارة 

يمكنه التعامل مع   Dالمستخدم 

الصنف ألن جميع المحددات الخاصة  

 بالمستخدم عامة

يمكنه التعامل مع   Fالمستخدم 

الصنف ألن القطاع عام وباقي 

المحددات الخاصة بالمستخدم تنطبق  

 على الصنف 

 

المستخدم

B

شركة

فرع

تحليلية.مإدارة

المستخدمقطاع

C

شركة

فرع

ةتحليلي.مإدارة

قطاع

المستخدم

D

عام

عام

عامعام

المستخدمعام

E

شركة

فرع

ةتحليلي.مإدارة

قطاع

المستخدم

F

شركة

فرع

ةتحليلي.مإدارة

عام
المستخدم

G

عام

عام

ةتحليلي.معام

المستخدمعام

H

شركة

عام

عامعام

عام

ال يمكنه التعامل مع الصنف   Gالمستخدم 

ألن جميع المحددات الخاصة بالمستخدم  

 المجموعة التحليلية مختلفة ما عدا عامة 

كنه التعامل مع  ي ال  Eالمستخدم 

واإلدارة غير  الصنف ألن الفرع 

 منطبقين

يمكنه التعامل مع الصنف ألنه   Hالمستخدم 

 ينتمي لنفس الشركة وباقي المحددات عامة 

√ 

√ 

√ √ 
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 نافذة الشركة 
وقائمة اإلعدادات متضمنة البيانات األساسية ومعلومات االتصال  الحالي    بالشركةخالل هذه الصفحة، يتم تعريف البيانات الخاصة    من

 والشركات المندرجة منها وغير ذلك.

 المعلومات األساسية
كالكود والمجموعة واالسمين العربي واإلنجليزي باإلضافة إلى  بالشركة من خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات األساسية الخاصة 

 الحقول التالية:

 محدد مركب  

يعني هذا الخيار أن الشركة الحالية هي عبارة عن محدد مركب تتضمن شركتين أو أكثر. يتم تحديد هذه بالجدول 

 راجع الفقرة "المحددات المركبة".  المحددات الفرعية أسفل النافذة.

 المستخدميظهر فقط في حقول ملف  

عن محدد الشركة في أي من نوافذ النظام فيما   عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام بعرض هذه الشركة عند البحث

 عدا في ملف المستخدم.

يتم االحتياج إلى هذا الخيار عندما يكون هذا المحدد هو محدد مركب، ويراد عدم إظهاره في النوافذ وإنما إظهاره 

 دد.فقط في ملف المستخدمين للتعرف على أي المستخدمين الذين لديهم الصالحية للدخول على هذا المح 

وإنما   ( فإن هذا المحدد لن يظهر في باقي ملفات النظامA,Bفمثالً إذا كان هذا المحدد هو محدد مركب للشركتين )

 لهذا المستخدم بأي من نوافذ النظام A ،Bسيظهر المحددان 
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 ظاهر للجميع 

   .( Publicد ) يعني هذا الخيار أن هذا المحدد سيكون ظاهراً لجميع المستخدمين أي أنه سيكون مثل المحد

 5 ق.. مرف 1مرفق  

 بالشركة.يمكن تحميل أي من المرفقات الخاصة بالشركة كعقد الشركة واألوراق القانونية الخاصة 

 صورة الخلفية  

 من خالل هذا المرفق، يتم تحميل الصورة التي يراد إظهارها عند الدخول على قاعدة البيانات بهذه الشركة. 

 5 ر .. شعا1شعار  

من   يمكن عرضها  يمكن  والتي  بها  خاصة  كشعارات  بالشركة  الخاصة  الصور  من  أي  تحميل  الحقول  هذه  خالل 

 بالتقارير.

 دفتر الحسابات  

من خالل هذا الحقل، يتم إدخال دفتر الحسابات الخاص بالشركة وهو المعبر عن كيان الشركة حيث يتضمن تعريف 

لحسابات وعملة التقارير. راجع ملف "دفتر الحسابات" بالكتاب التقويم والعملة والسنة المالية ونوع شجرة الكل من  

 "الحسابات". 

 قائمة اإلعدادات  

هذا الحقل هو حقل إلزامي البد من إدراجه، وهو مخصص لتحديد قائمة اإلعدادات الخاصة بالشركة الحالية والتي 

 قائمة إعدادات" بالكتاب "إدارة النظام".راجع ملف "  .تتضمن تعريف بالنوافذ الغير مستعملة والمميزات الغير مستعملة

 الحساب الوسيط  

من خالل هذا الحقل، يتم إدراج أحد الحسابات الفرعية كحساب وسيط لهذه الشركة. يفيد الحساب الوسيط للشركة عند  

صل من  انتقال أ. كمثال للتعامل مع الحسابات الوسيطة، عند  التعامل بين الشركات الشقيقة التي تنتمي لنفس الكيان

 شركة )أ( إلى شركة )ب( يتم إثبات ذلك كالتالي: 

 من حساب وسيط شركة )ب( ....... إلى حساب األصل         بالشركة )أ( يتم إثبات الحركة بالقيد 

 )أ(   من حساب األصل ..............إلى حساب وسيط شركة       بالشركة )ب( يتم إثبات الحركة بالقيد

 رقم السجل التجاري  

 تاريخ التأسيس  

 تاريخ مزاولة النشاط  

 للمنشأة  التأميني الرقم  

 الضريبي رقم الملف  

 مأمورية الضرائب  

 ي رقم التسجيل الضريب  

 لضريبي للشركة.هذه الحقول، يتم إدراج بعض المعلومات المتعلقة بالوضع القانوني وامن خالل 
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 معلومات االتصال 
 وغير ذلك.  إدخال المعلومات الخاصة بوسائل االتصال بالشركة كالعنوان وأرقام الهاتف والموبايلمن خالل هذا القسم، يتم 

 المحددات الفرعية
من خالل جدول "المحددات الفرعية" يتم إدراج المحددات المندرجة داخل المحدد الحالي، وذلك في حالة ما إذا كان المحدد الحالي  

فمثالً إذا كان المحدد الحالي هو عبارة عن   مفاهيم أساسية".  –هو محدد مركب. راجع الفقرة "المحددات المركبة" بالباب "المحددات  

 . A ،B، فيتم إدراج كل من الشركتين (A، Bن )محدد مركب للشركتي

 المحددات األعلى
هذا الجدول غير متاح للمستخدم. تظهر قيم بهذا الجدول عنما يكون المحدد الحالي هو محدد فرعي. أي أنه تم في المحدد األعلى ذكره  

 كمحدد فرعي، وبالتالي يظهر في هذا الجدول )بسجل المحدد الفرعي( المحدد األعلى. 

  ، وهو غير قابل للتعديل من قبل المستخدمين.يتم إنشاؤه آلياً بمجرد إنشاء قاعدة البياناتللشركة حظ أن المحدد "عام" ال
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 القطاع نافذة  
جميع حقول هذه النافذة قد تم شرحها بنافذة الشركة. راجع نافذة الشركة   .نافذة القطاع، يتم تعريف القطاعات الخاصة بالكيان  خالل  من

 مفاهيم أساسية" بهذا الكتاب. –. راجع أيضاً "المحددات للتعرف على أي من بيانات القطاع

 

 نافذة الفرع 

 نافذة اإلدارة 

 نافذة المجموعة التحليلية 
 الطريقة الخاصة بالقطاع. للتعرف على حقول أي منها، راجع نافذة الشركة.جميع هذه النوافذ والخاصة بالمحددات، يتم تعريفها بذات  
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 الملفات األساسية 
يتضمن نظام نما العديد من الملفات األساسية والتي يمكن استخدامها بباقي أنظمة نما األخرى فهي ليست مقصورة على نظام محدد 

تم استخدامها أو االعتماد عليها بجميع أنظمة نما، فمثالً ملف السنة المالية والذي  وإنما يأو المشتريات  مثل نظام المخزون أو المبيعات  

تعريف السنوات المالية الخاصة بالنظام، يتم االعتماد عليه بجميع أنظمة نما حيث لن يستطيع المستخدم إصدار أي   يتم من خالله

ي  مستند بأي فترة إال إذا كانت هذه الفترة قد تم تعريفها بالسنة الحالية والتي تم تعريفها بملف "سنوات مالية". كذلك ملف العملة والذ

 حقول المبالغ بالنظام وملف السياسة الضريبية كذلك وهكذا. يدعم نما الملفات األساسية التالية: يتم االعتماد عليه بجميع 

 الخاصة بالذمم كجهات اتصال العميل والمورد وغير ذلكتصال اال اتوالذي يتم من خالله تعريف جه : جهات االتصال. 

 :الجنسيات جنسية   ملف  لتعريف  الموظفين  بسجالت  استدعاؤها  ثم  ومن  بالموظفين  الخاصة  الجنسيات  جميع  لتعريف 

 الموظف.

 :في ذلك المواصفات الخاصة بكل عملة كرمز العملة    العمالت لتعريف جميع العمالت التي تتعامل بها المنشأة متضمناً 

 واسميها العربي واإلنجليزي وعدد خانات الكسر وغير ذلك.

 لتحديد سعر الصرف الخاص بأي من العمالت األجنبية المعرفة بالنسبة للعملة المحلية حيث يمكن    ة أسعار الصرف:نافذ

 تعريف سعر صرف على مستوى اليوم أو الفترة أو السنة. 

  :تضمنة رات المكل سنة يتم التعامل خاللها مع النظام البد من تعريفها بهذا الملف متضمناً في ذلك جميع الفت  السنوات المالية

 بهذه السنة. 

 :يسمح النظام بتعريف أكثر من تقويم بقاعدة البيانات مثل التقويم الميالدي والتقويم الهجري.  التقويمات 

  :من خالل هذا الملف، يمكن تعريف أي عدد من المناطق مع إمكانية تعريفها بصورة شجرية ليتم استدعاؤها الحقاً   المناطق

 دالً من إدراج العنوان يدوياً، كما يمكن استخدامها كأبعاد بالتقارير وغير ذلك.بملفات النظام كعناوين ب

  :يسمح النظام بتعريف عدد ال نهائي من السياسات الضريبية متضمنة كماً ضخماً من الخيارات المختلفة    السياسة الضريبية

 الستيعاب جميع إعدادات ضرائب المبيعات والمشتريات وغير ذلك. 

 :نظام بتعريف عدد النهائي من طرق الدفع الستخدامها الحقاً بمستندات النظام مثل الفيزا كارت والماستر سمح الي   طرق الدفع

 كارت وغير ذلك مع تعريف نسب الرسوم والضريبة الخاصة بكل منها وغير ذلك. 

  :الخاصة بكل سيارة والمعلوماتلتعريف أي عدد من سيارات المنشأة متضمناً جميع المواصفات والحسابات  السيارات. 

  :والذي يتم من خالله تعريف أي جهة يتم التعامل معها لتصريف األعمال كالجهات الرسمية والمصالح    جهات ذات صلة

 الحكومية وغير ذلك. 

  :واإليصاالت اإليصاالت  إيصاالت    دفاتر  سداد  لتعريف  إثبات  خاللها  من  يتم  والتي  الورقية  اإليصاالت  لمحاكاة  بالنظام 

 ت العميل حيث يتم تسليمها للعميل من خالل المندوب. مديونيا 

 :األسعار والتاريخ   محددات  العميل  جانب  إلى  تسعير إضافية  كمحددات  أسعار الستخدامها  محددات  خمسة  النظام  يوفر 

 والموظف وغير ذلك. 
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 جهة اتصالنافذة 
كفاتورة المبيعات والتي يمكن إلحاقها بعد ذلك كحقل بأي من سندات النظام    ، يتم تعريف جهات االتصال المختلفةنافذةهذه الخالل    من

 االتصال يسمح النظام من خالل هذه النافذة بإنشاء عدد النهائي من جهات    . كجهة اتصال خاصة بالعميل أو المورد  تأو المشتريا 

، ستظهر هذه الجهة مثالً  حد العمالء أو الموردينعند ربط أحد جهات االتصال بأ. وربط كل جهة بأحد ملفات مثل العميل أو المورد

 . كأحد العناصر بصفحة جهات االتصال الموجودة في نافذة العميل أو المورد

 

بأحد ملفات . يتم ربط جهة الصلة تعريف البيانات األساسية الخاصة بجهة الصلةيتم 

 .النظام من خالل قائمة "يرتبط بـ"

بمجرد ربطها بأحد العمالء على سبيل المثال، ستظهر كأحد جهات االتصال الخاصة 

 بصفحة جهات االتصال بملف العميل. أنظر الصورة التالية: بهذا العميل 

من خالل قسم معلومات االتصال يتم تعريف كافة بيانات االتصال الخاصة بجهة الصلة مثل الدولة والمحافظة وأرقام الهاتف وغير 

 لك.ذ
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 نافذة الجنسية 
من خالل هذه النافذة يتم تعريف أي عدد من الجنسيات. يمكن استحضار أي من هذه الجنسيات بملف الموظفين لتعريف الجنسية 

 الخاصة بالموظف عند الحاجة.
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 مفاهيم أساسية  –العمالت بنظام نماسوفت 
للمستخدم تعريف أي عدد من العمالت وهو األمر الذي يدعم البنية الهيكلية  نظام نماسوفت هو نظام متعدد العمالت بمعنى أنه يمكن 

بينما يمكن أن تكون كل   – راجع المحددات مفاهيم أساسية  –لنظام نماسوفت حيث يمكن أن تتضمن قاعدة البيانات مجموعة شركات 

 أساسية بنظام نماسوفت. ولكل دولة العملة الخاصة بها، ومن ثم فتعدد العمالت ميزة  شركة بدولة مختلفة

 العملة االفتراضية 
تسجيل األرصدة والقوائم المالية وكشوف الحسابات وغير  دائماً البد من تحديد عملة افتراضية لقاعدة البيانات وهي العملة التي يتم بها  

دة والقوائم المالية وغير ذلك عن ذلك بها، فهي العملة التلقائية للنظام عند إطالق التقارير، ويمكن بالطبع التعرف على هذه األرص

يتم تحديد سجل واحد من    طريق أي عملة أخرى. لكن العملة االفتراضية هي العملة التلقائية للمستخدم والتي تظهر بها هذه الحسابات.

أي عدد من العمالت  ، ويمكن بعد ذلك تعريف  سجالت العملة على أنها العملة االفتراضية فتوجد عملة افتراضية واحدة بقاعدة البيانات

 األجنبية.

 مواصفات كل عملة 
يتم تحديد مواصفات كل عملة من خالل ملف العمالت من حيث كود واسم العملة باللغتين العربية واإلنجليزية بجانب عدد خانات 

 كسر العملة وعدد الخانات العشرية المراد تسجيلها بقاعدة البيانات عند تخزين قيم بهذه العملة وغير ذلك. 

 سياسة تسعير الصرف 
بأسعار صرف العمالت، بمعنى تعريف سعر صرف كل عملة أجنبية مقارنة بالعملة المحلية كأن يكون  بالطبع يجب تغذية النظام  

 ( مثالً. يسمح النظام بتحديد سعر الصرف بالطرق التالية:لاير سعودي مثالً  3.75= األمريكي )الدوالر

  ،وبالتالي يتم هذا السعر على مستندات النظام طوال السنة المالية.سعر صرف على السنة 

   سعر صرف على مستوى الفترة، وبالتالي يتم تطبيق سعر الصرف هذا على مستوى الفترة )الفترة الشهرية مثالً وهي أحد

 .فترات السنة المالية(

  اليومهذا لصرف اليومي خالل ومن ثم، فسوف يقوم النظام بتطبيق سعر ا أحد األيامسعر صرف على مستوى . 

 .سعر صرف )من تاريخ إلى تاريخ( وذلك لتطبيق هذا السعر في هذه الفترة المحصورة بين التاريخين 

سعر الصرف الفتري )من تاريخ إلى تاريخ(، وهذا السعر له أولوية عن  الحظ أن سعر الصرف اليومي له أولوية عن سعر الصرف  

إذا قام المستخدم ،  لوية عن سعر الصرف السنويأو  وكذلك سعر الصرف الفتري له ولكن تبقى األولوية األعلى على اإلطالق 

 ، وبالتالي تكون األولوية كالتالي:بتحديد سعر صرف يدوياً بالفاتورة

 سعر الصرف الذي تم إدخاله يدوياً بالمستند. -1

 .سعر الصرف يومي -2

 .سعر الصرف )من تاريخ، إلى تاريخ( -3

 .سعر الصرف الفتري -4

 .عر الصرف السنويس -5
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 نافذة العملة 
حقل رئيسي  ويتم إدخالها ك  ، فالعملة البد منها دةملفات النظام حيث يتم من خالله تعريف العمالت الموجو أهم ملف العمالت هو أحد 

 المعلومات التالية: ملف "دفتر الحسابات" والذي يتم إدراجه كمعلومة رئيسية بملف الشركة. تحتوي نافذة العملة على في 

 المعلومات األساسية
 البيانات التالية:  من خالل هذا القسم، يتم إدخال

 الرمز العربي  

 الرمز اإلنجليزي  

(  EGP)  ( واإلنجليزيج.مالكود العربي واإلنجليزي للعملة فمثالً يمكن تعريف الكود العربي للجنيه المصري بالرمز )

 وغير ذلك.  EUR ولليورو بالرمز ،USD الر بالرمزكذلك يمكن إدراج الكود اإلنجليزي للدو

الحظ أن الرمز اإلنجليزي هو الرمز الملزم للعملة حيث ال يسمح النظام بتسجيل عملة بدون تحديد الرمز اإلنجليزي 

 الخاص بالعملة.

 االسم العربي  

 االسم اإلنجليزي  

 (. Egyptian Pound، جنيه مصريالعربي واإلنجليزي الخاصان بالعملة كأن تكون ) االسمان

 عملة افتراضية  

العملة االفتراضية للنظام وهي العملة التي يقوم النظام بتسجيل األرصدة والقوائم المالية وكشوف الحسابات وغير ذلك 

، ويمكن بالطبع التعرف على هذه األرصدة والقوائم المالية وغير بها، فهي العملة التلقائية للنظام عند إطالق التقارير

 عن طريق أي عملة أخرى. لكن العملة االفتراضية هي العملة التلقائية للمستخدم والتي تظهر بها هذه الحسابات.  ذلك

 الكسر بالعربية  

 الكسر باإلنجليزية  

الكسر الخاص بالعملة باللغتين العربية واإلنجليزية مثل القرش للجنيه والسنت للدوالر والهللة للريال السعودي والفلس 

 لكويتي وغير ذلك. للدينار ا

 عدد خانات الكسر  

من خالل هذا الحقل، يتم تعريف عدد الخانات الخاصة بكسر العملة بقاعدة البيانات. وهو ما يعني بكم كسر سيتم تخزين 

(  42.68723465مثالً فعندما يكون المبلغ هو )  "5" فمثالً عند تحديد الكسر  المبالغ واألسعار مثالً في قاعدة البيانات؟  

 (. 42.68723فسوف يتم تخزينه بالقيمة )

 دد خانات الكسر للعرض ع 
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المتضمنة كسور، ففي المثال السابق إذا تم تحديد عدد خانات الكسر   يعني هذا الخيار بكم سوف يتم عرض المبالغ

، حيث قام النظام باالكتفاء (42.69بنوافذ النظام بالقيمة )  ( 42.68723465القيمة )" فسوف يتم عرض  2للعرض هو "

 . مع التقريب  بخانتين عشريتين فقط

 للتعرف على المزيد عن العمالت بنظام نماسوفت.  "مفاهيم أساسية – العمالت بنظام نماسوفت راجع الباب "
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 الصرف  سعر نافذة
  –راجع الباب "العمالت بنظام نماسوفت . من خالل هذا المستند، يتم تعريف أسعار الصرف الخاصة بأي من العمالت األجنبية

 على المعلومات التالية:  مستند سعر الصرفتحتوي نافذة مفاهيم أساسية" 

 المعلومات األساسية
 من خالل هذا القسم، يتم إدخال البيانات التالية: 

 الكود  

 المجموعة  

 العربي  االسم 

 االسم اإلنجليزي  

 اسية الخاصة بسعر الصرف. من خالل هذه الحقول، يتم تعريف المعلومات األس

 دفتر الحسابات  

دفتر الحسابات الخاص بسعر الصرف، حيث يتضمن هذا الدفتر المعلومات األساسية الخاصة بأي شركة من الشركات  

البيانات ، ويتضمن دفتر الحسابات السنة المالية والعملة وشجرة الحسابات، ونوع شجرة الحسابات المعرفة بقاعدة 

المعرفة في هذا الدفتر   الرئيسية  والتقويم، ولذلك فبمجرد إدخال دفتر الحسابات في هذا الحقل، يقوم النظام بإدخال العملة

 في هذا الدفتر مع جميع الشركات التي تم ربطها بهذا الدفتر في الحقل التالي، ويتم تطبيق أسعار الصرف المعرفة 

 العملة الرئيسية  

دخال الحقل، يقوم النظام بعرض العملة التي تم تعريفها بدفتر الحسابات بمجرد إمن خالل هذه    .لالطالع فقطهذا الحقل  

 الدفتر في الحقل الحالي "العملة الرئيسية"."دفتر الحسابات" يقوم النظام بعرض العملة المعرفة في 

 النوع  

 يق أسعار الصرف الحالية وهي تأخذ أحد القيم التالية:من خالل هذه القائمة، يتم تعريف الفترة التي سيتم خاللها تطب
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  سنوي 

  فترة 

  من تاريخ لتاريخ 

 يومي 

  –العمالت بنظام نماسوفت  " بالباب " سياسة تسعير الصرفالفقرة “للتعرف على أي من أنواع هذه الفترات، راجع 

 ".  مفاهيم أساسية

 السنة المالية  

  طبيق سياسة أسعار الصرف السنة المالية التي سيتم خاللها تتحديد  الحقل    عند اختيار القيمة "سنوي"، يتم من خالل هذا

 . يمكن للمستخدم عند ذلك إدخال أي من السنوات المالية التي تم تعريفها بملف السنة المالية.الحالية

 الفترة  

التي سيتم خاللها تطبيق سياسة أسعار الصرف. يمكن    الفترةتحديد  "، يتم من خالل هذا الحقل  يوميعند اختيار القيمة "

 التي تم تعريفها بملف السنة المالية. الفترات المعرفة بأي من السنوات الماليةللمستخدم عند ذلك إدخال أي من 

 المالية".الحظ أنه البد أن تكون الفترة المختارة بهذا الحقل تنتمي إلى السنة المالية التي تم اختيارها بالحقل "السنة 

 التاريخ  

، سياسة أسعار الصرفتحديد تاريخ اليوم الذي سيتم فيه تطبيق  "، يتم من خالل هذا الحقل  يومي عند اختيار القيمة "

 ومن ثم ستكون سياسة أسعر الصرف مرتبطة بهذا اليوم فقط.

 من تاريخ  

 إلى تاريخ  

تاريخين بهذين الحقلين وذلك لتحديد فترة بينية يتم خاللها  "، يمكن للمستخدم تحديد  عن اختيار القيمة "من تاريخ لتاريخ

 تطبيق سياسة أسعار الصرف الحالية.

 5....مرفق 1مرفق  

 يمكن إدراج أي من المرفقات )صور أو مستندات( المرتبطة بسجل سعر الصرف الحالي. 

 جدول العمالت 
 يتم إدخال البيانات التالية:  من قيمة العملة المحلية.يتم تحديد سعر الصرف الخاص بأي عملة أجنبية  ،الجدولمن خالل هذا 

 العملة  

 لتعريف السعر الخاص بها بالحقل المجاور. هذا الحقل، يتم إدراج أي من العمالت األجنبيةمن خالل 

 سعر البيع 

 ا الحقل، يتم تعريف سعر الصرف الخاص بالعملة المقابلة.من خالل هذ

 مالحظات  

  متعلقة بأي من العمالت المدرجة بالنظام. إدراج أي ملحوظة 
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 نافذة التقويم 
يتم تعريف التقويم فقط من  .من خالل ملف التقويم، يتم تعريف التقويمات المعمول بها بالكيان مثل التقويم الميالدي والتقويم الهجري

 خالل إدخال الكود الخاص به واالسمين كما واضح بالنافذة. 

حيث أن التقويم هو معلومة ضرورية بملف دفتر الحسابات والذي البد   م واحد على األقل بقاعدة البياناتالحظ أنه يجب تعريف تقوي

 من تحديده بملف الشركة.
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 سنة مالية نافذة 
ملفات النظام حيث يتم من خالله تعريف الفترات المحاسبية التي يتم خاللها إصدار أي من حركات  أهم ملف السنة المالية هو أحد 

فالسنة المالية   الحالية،فبدون تعريف السنة المالية الحالية لن يستطيع المستخدم إصدار أي من حركات النظام خالل السنة  النظام

"دفتر الحسابات" والذي يتم إدراجه كمعلومة رئيسية بملف الشركة. تحتوي نافذة  ملف في حقل رئيسي ويتم إدخالها كالبد منها 

 العملة على المعلومات التالية:

 المعلومات األساسية
تعريف البيانات األساسية الخاصة بالسنة المالية والمتمثلة في الكود والمجموعة واالسمين العربي من خالل هذا القسم، يتم 

 ( وهكذا. 2021( واالسم )عام 2021الً تحديد الكود )واإلنجليزي، فيمكن مث

 التقويم  

بالشركة مثل التقويم الميالدي والهجري والتي تم تعريفها بملف  من خالل هذا الحقل، يتم إدراج أحد التقويمات الخاصة  

 التقويم. راجع ملف التقويم بهذا الكتاب.

 تاريخ البداية  

 تاريخ النهاية  

 (2021\12\31،  2021\1\1كأن يكونا بالقيم )  م تعريف تاريخي البداية والنهاية للسنة الماليةمن خالل هذين الحقلين، يت

 تفاصيل الفترات 
 جدول تفاصيل الفترات، يتم تعريف الفترات الخاصة بالسنة المالية المقصودة بهذا الملف.من خالل 

فترة نصف شهرية   24فترة شهرية أو  12فيمكن مثالً إدراج  ال يضع النظام شرطاً معيناً على عدد الفترات أو عدد األيام بكل فترة

 أو على حسب طبيعة العمل. تحتوي تفاصيل هذه النافذة على الحقول التالية:
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 الكود  

الكود الخاص بالفترة. إذا لم يقم المستخدم بتحديد الكود بأي من الفترات المعرفة، سيقوم النظام بتعرف هذه األكواد  

البيانات الموجودةوفقاً   يناير لعام    لطبيعة  الفترة تعبر عن شهر  ، فسوف يقوم النظام 2021بالنافذة. فمثالً إذا كانت 

 ". 202102" لهذه الفترة، وكذلك يكون تكويد شهر فبراير اآللي هو "202101بتعيين الكود "

 االسم العربي  

 االسم اإلنجليزي  

 . )  Januaryبالفترة مثل )يناير،االسمان العربي واإلنجليزي الخاصان 

 تاريخ البداية  

 تاريخ النهاية  

 (. 2021-01-31(، )2021-01-01تاريخا البداية والنهاية الخاصان بكل فترة من الفترات المدرجة كأن تكون )

 نوع الفترة  

 يقوم المستخدم باالختيار من أنواع التالية: .يتم تحديد نوع الفترة ،من خالل هذه القائمة

 احية فتتا 

مثل ليتمكن المستخدمون خالل هذه الفترة من إدخال المعلومات االفتتاحية  يتم تحديد الفترة على أنها فترة افتتاحية

البيع االفتتاحي، وغير ذلك(. في  "سند االفتتاح المخزني، وسند افتتاح أصل ثابت، افتتاح ورقة تجارية، وعقد 

فترة متضمنة في  )مثل شهر يناير( أو متضمنة في أول فترات السنة )العادة تكون هذه الفترة هي أول فترات السنة  

 . (شهر يناير مثالً 

 لن يسمح النظام بإصدار سندات افتتاحية إال خالل فترة من النوع "افتتاحية". 

 

 إغالق 

 الختامي. لتحديد هذه الفترة كفترة إغالق والتي يتم خاللها إغالق السنة المالية بمعنى إصدار سند القيد 

 إال خالل فترة من النوع "إغالق". لن يسمح النظام بإصدار القيد الختامي

 

  تسويات 

الربع الشهرية ويتم تحديد الفترة على أنها فترة تسويات حينما تعتمد الشركة تسويات كل فترة محدد كالتسويات  

 وغير ذلك. سنوية

  فترةPurge 

 وهو حذف المستندات.  Purgeيذ إجراء الـ وهي الفترة التي يسمح النظام من خاللها بتنف

  عادية 

إصدار الحركات الخاصة بالنظام مثل فواتير المبيعات والمشتريات وسندات  وهي الفترة الطبيعية التي يتم خاللها 

 التوريد وغير ذلك من سندات النظام.
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 حالة الفترة  

واإلغالق بمعنى السماح بإصدار حركات بها فيتم جعلها "مفتوحة" من خالل هذه القائمة، يمكن تغيير حالة الفترة بالفتح  

أو منع إصدار حركات خالل أي من هذه الفترات ومن ثم يمكن جعلها مغلقة حتى ال يستطيع أي من المستخدمين من  

قائمة أو حتى التعديل أو حذف أي من الحركات المنشأة في هذه الفترة. تحتوي هذه ال  إصدار حركات في هذه الفترة

 على الخيارين التاليين: 

  مغلقة 

 .ذف بها إصدار حركات أو التعديل والح السماح ب إلغالق الفترة وعدم

  عادية 

 لسماح بإصدار حركات أو التعديل والحذف بها. ل

  تجاهل الفترات المغلقة في 
مستندات  ، غلقةالمستندات خالل بعض الفترات الممن خالل هذا الجدول، يسمح النظام بالتعامل )باإلضافة والتعديل والحذف( مع 

 . ةمحدد فترات المغلقةخالل محددين   مستخدمين للعمل عليها من خالل معينة

 

 النوع  

 الفترة  

 المستخدم 

من خالل حقل النوع، يتم تحديد أي أنواع المستندات التي سيتم استثنائها بحيث يتم التعامل معها )باإلضافة والتعديل 

الفترات المغلقة التي سيتم العمل فيها والحذف الفترة، يتم تحديد أي  الفترة مغلقة، ومن خالل حقل  ( بالرغم من أن 

بالمستند المقابل، ومن خالل حقل المستخدم، يتم تحديد أحد المستخدمين ليتم السماح له بالعمل على نوع المستند المقابل 

 وبالفترة المغلقة المحددة.

ام لن يسمح بإدخال حقل واحد فقط أو حقلين بأحد السطور وإنما البد من تحديد نوع المستند المراد الحظ أن النظ

والفترة المغلقة المراد السماح لهذا المستند بالعمل فيها، والمستخدم المسموح له   العمل عليه خالل فترة اإلغالق، 

 بذلك.

 

 الشركة  

 المجموعة التحليلية  

 القطاع 

 الفرع  

 اإلدارة 

، يمكن تقييد السماح بالعمل على الفترة المغلقة المقابلة للمستخدم المقابل بأحد أو بعض محددات  الل هذه الحقولمن خ 

 بالمحددات الموجودة على نفس السطر. الكيان، بحيث ال يمكن العمل على الفترة المغلقة إال
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 مفاهيم أساسية  –العناوين والمناطق 
النظام مستندات وملفات  من  حق  الكثير  والعناوين يحتوي  والمورد  العميل  بملفي  والمورد  العميل  مثل عناوين  بالعنوان  خاصة  والً 

  الموجودة بفواتير المبيعات والمشتريات.

حيث يمكن تعريف خمسة أنواع   اوين بنوافذ النظام حيث يمكن تفصيل العناوين بطريقة شجريةيوفر النظام أداة منظمة لتسجيل العن 

المناطق والمتمثلة في )الدولة، المحافظة، المدينة، الحي، الشارع(، وعند إنشاء سجل خاص بالمحافظة يتم تحديد الدولة التابعة من  

، كذلك عند تعريف سجل  كمنطقة أعلى  بها، كذلك عند إنشاء سجل خاص بالمدينة يتم تحديد المحافظة )أو الدولة( التي تتبع لها المدينة

، كلك عند تعريف سجل خاص بالشارع يتم تحديد كمنطقة أعلى ( التي تتبع لها ديد المدينة )أو المحافظة أو الدولةخاص بالحي يتم تح 

 .كمنطقة أعلى )الحي أو المدينة( التي يتبع لها 

بالنظام ليقوم النظام بإدخا ل جميع  بذلك عند إدخال أي من العناوين بسجالت النظام، يمكن إدخال الشارع كأحد سجالت المناطق 

مكونات التكوين الشجري الذي يتبع له الشارع )الحي، المدينة، المحافظة، الدولة(. هذه الطريقة تعتبر من الطرق المنظمة في تعريف 

أي من العناوين بالنظام كما تمنع عملية الخطأ في إدخال العناوين، حيث يقوم المستخدم بإدخال أحد مكونات العنوان ليقوم النظام 

 ميع العناوين الشجرية التي يتبع لها.بإدراج ج 

 بجميع المناطق التي يمكن استخدامها الستحضارها الحقاً بملفات النظام. من خالل ملف المناطق، يتم تغذية النظام 

 كن يسمح النظام أيضاً باالستغناء عن هذه الطريقة الشجرية وإدخال العنوان بشكل نصي ببساطة.لو
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 نافذة المنطقة 
خالل هذه النافذة يمكن تعريف عدد النهائي من العناوين بالنظام. لمزيد من التوضيح للتعرف على طبيعة تعريف العناوين من 

 على المعلومات التالية: المنطقةتحتوي نافذة  . " مفاهيم أساسية –العناوين والمناطق  ، راجع الباب "والمناطق بالنظام

 

 المعلومات األساسية
 .والمتمثلة في الكود والمجموعة واالسمين العربي واإلنجليزي بالمنطقةمن خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات األساسية الخاصة 

 تفاصيل الموقع
 هذا القسم، يتم تعريف تفاصيل الموقع كالتالي:  من خالل

 نوع الموقع  

 خالل هذا السجل حيث يوفر النظام األنواع التالية:خالل هذه القائمة، يتم تحديد نوع الموقع المراد تعريفه من  من

 دولة 

  محافظة 

 مدينة 

  حي 

  شارع 

 المنطقة األعلى  

من خالل هذا الحقل، يتم تحديد أحد المناطق التي تم تعريفها قبل ذلك من خالل هذا الملف، والتي تندرج بها المنطقة 

ا الحقل إدراج أحد المواقع السابقة الموقع"، يمكن من خالل هذالحالية فعند اختيار مدينة مثالً بالحقل السابق "نوع  

 مفاهيم أساسية".  –والتي نوعها "دولة". راجع "العناوين والمناطق 

 الوصف  

 من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج وصف نصي خاص بالعنوان الحالي.

تي تتضمن حقول العنوان، ليقوم  يتم استحضار أي من سجالت المواقع المعرفة بهذا الحقل ببعض ملفات النظام ال

النظام بمجرد إدراج الموقع، بإدراج المعلومات التي يندرج تحتها، فمثالً بمجرد إدراج الشارع، يمكن للنظام أن يقوم 

 بعرض الحي والمدينة والمحافظة والدولة. 
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 مفاهيم أساسية  –الضرائب في نظام نما 
سنقوم في هذا الكتاب بالتعرض لنظام الضرائب بمفاهيم نظم .  كافة الصور الخاصة بها لدعم الضرائب وتغطية    شامالً يدعم نما نظاماً  

فيمكن القول بأن نظام الضرائب بجمهورية مصر العربية، والتي يمكن من خاللها فهم باقي أنظمة الضرائب بباقي الدول العربية.  

 اآلتية:نماسوفت يدعم تقريباً أي نظام ضرائب. من أمثلة ذلك الضرائب 

 ية، ولن نتعرض لها في هذا الكتاب حيث سيتم  ضريبة الدخل، وهذه يتم تعريفها وتطبيقها من خالل نظام الموارد البشر

 التعرض لها بالكتاب الموارد البشرية.

   بضريبة الـ حالياً  ضريبة القيمة المضافة، وهي الضريبة التي تفرضها الدولة على بعض السلع والمنتجات وهي ما يعرف 

14% 

 الخصم الضريبة ضريبة  نسبة  النشاط( وتختلف  أو  الخدمة  أو  السلعة  )بائع  المنتج  الدولة بخصمها من  تقوم  التي  وهي   ،

باختالف نوع النشاط فهي تأخذ نسبة محددة فقيمة هذه الضريبة في أنشطة المقاوالت تختلف عنها في األنشطة الخدمية 

خصمها من المورد ليقوم بتوريدها في مصلحة الضرائب ب خصم(، يقوم العميل  وغير ذلك. هذا النوع من الضريبة )ضريبة ال

وهي    الموردليقوم المورد الحقاً باستردادها حينما يقوم بتسديد ضريبة الدخل الخاصة به )ضريبة الدخل الخاصة بشركة  

 . (نوع أخر من الضرائب لن نتعرض له في هذا الكتاب

 ضريبة الصنف 
المتعلقة بالصنف والتي قد تختلف من صنف آلخر فاألصناف المخزنية ليست كاألصناف الخدمية أو    ضريبة الصنف هي الضريبة

حقل "سياسة الضريبة". يدعم   –نافذة األسعار    –الصناعية مثالً. يتم تحديد السياسة الضريبية على كل صنف من خالل ملف الصنف  

من أمثلة الضرائب التي يتم تطبيقها على مستوى الصنف   لفاتورة.( على مستوى كل صنف با 2، ضريبة  1النظام ضريبتين )ضريبة  

 ضريبة القيمة المضافة.

 ضريبة الفاتورة 
، ومن ثم  بضريبة األرباح التجارية والصناعية" أو ما يعرف تختلف الضريبة من صنف آلخر مثل ضريبة "الخصم واإلضافة القد 

الفاتورة ككل بحيث يتم تطبيق نفس الضريبة على كل األصناف بغض النظر عن نوع فهذا النوع من الضرائب يتم تطبيقه على  

(، ويقوم النظام بتطبيق هاتين الضريبتين على كل صنف من أصناف 2، ضريبة 1. يدعم النظام ضريبتين للفاتورة )ضريبة الصنف

 بنفس النسب الخاصة بقيمة كل صنف. الفاتورة بحيث يتم توزيع قيمة الضريبة 

 ضريبة الخصم واإلضافة 
كل الضرائب يتم إضافتها على قيمة الفاتورة كضريبة إضافة، وإنما هناك بعض الضرائب كضريبة الخصم يتم   تكما أشرنا فإنه ليس

خصمها من قيمة الفاتورة ومن ثم تنقص قيمة الفاتورة بمقدار هذه الضريبة. يسمح النظام من خالل إعدادات الضرائب بتحديد نوع 

حيث سيكون العميل )بفاتورة المبيعات( مديناً في حالة اإلضافة ودائناً في حالة   يبة من حيث كونها ضريبة خصم أو إضافةالضر 

 . الخصم

 والتكلفة الضرائب  
الضرائب الخاصة بالمشتريات في النظام في األصل يتم احتسابها في التكلفة الخاصة باألصناف المشتراة، ولكن أحيانا قد ترغب  

عدم   يبة إلى التكلفة. حتى يتم استثناء ضريبة المشتريات من الدخول في عملية التكلفة، من خالل الخيار"الضر إضافة  عدم  ة في  المنشأ 

 حتى ال تؤثر ضريبة المشتريات على تكلفة األصناف.  Supply Chainالـ بإعدادات "  اضافة ضرائب المشتريات للتكلفة المخزنية
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خالل إعدادات النظام استثناء ضريبة المشتريات الخاصة بأحد توجيهات فاتورة المشتريات ومن ثم يمكن قصر عدم  من  كما يمكن  

ة المشتريات ، وذلك من خالل قسم "الضرائب والخصومات" بإعدادات توجيه فاتوردخول ضريبة المشتريات على حاالت محددة

 حيث يمكن استثناء أي من ضرائب المشتريات األربعة من الدخول في تكلفة األصناف. 

 تطبيق الضريبة بحسب نوع المستند 
نوع المستند فيمكن مثالً بالسياسة الضريبية تطبيق نسبة ضريبة على فاتورة المبيعات   يسمح النظام بأن تختلف الضريبة باختالف

مبيعات )مثل أوامر البيع وعروض األسعار وغير ذلك( أو على يمكن تطبيق أحد الضرائب على جميع سندات  فقط دون باقي سندات ال

يتم ذلك من خالل تفاصيل السياسة الضريبية حيث    المبيعات، أو المشتريات. ومن ثم يمكن أن تختلف الضريبة باختالف نوع المستند.

 بية على نوع محدد من المستندات. يمكن بأحد سطور السياسة الضريبية قصر سياسة ضري

 السعر يشمل الضريبة 
، ومن ثم يجب ضبط اإلعدادات على هذه النوعية من األصناف ليكون السعر يسمح النظام بأن تكون الضريبة مشمولة بسعر الصنف

بة، فمثالً إذا كان السعر  شامالً للضريبة، وفي هذه الحالة سيقوم النظام بحساب الضريبة من خالل معرفة قيمة الصنف ونسبة الضري

 %، فسوف يقوم النظام بحساب قيمة الصنف بدون ضريبة كالتالي: 10، وكانت قيمة الضريبة = 100الكلي للصنف =

 السعر الكلي = صافي السعر بدون ضريبة + قيمة الضريبة 

 :بالتعويض في هذه المعادلة

 % 10= صافي السعر بدون ضريبة + صافي السعر بدون ضريبة ×  100

 ( 0.1+  1= صافي السعر بدون ضريبة ) 100

 1.1= صافي السعر بدون ضريبة ×  100

 90.91=  1.1 \  100صافي السعر بدون ضريبة = 

 9.09=  90.91 – 100الضريبة = 

 ( مبيعات أم مشترياتطبيعة الضريبة )
يمكن إعداد ضرائب المشتريات بنفس الطريقة التي يتم بها إعداد ضرائب  .كل من ضرائب المبيعات وضرائب المشترياتيدعم نما 

ريبة المشتريات ضالمشتريات من حيث تحديد النسبة أو القيمة ووعاء الضريبة ووقت احتسابها وغير ذلك، كما يتم تحديد ما إذا كانت  

 سوف يتم إضافتها للتكلفة أم ال.

 طبيعة الضريبة )قيمة أم نسبة( 
% مثالً وهي الطبيعة التلقائية للضريبة، ولكن يسمح النظام بتحديد طبيعة الضريبة  14حديد الضريبة بحيث تكون نسبة مثل  ت  يدعم نما 

الصنف وليس نسبة فمثالً إذا كانت قيمة كمية الصنف هي  وحدةبحيث تكون قيمة وليست نسبة، ومن ثم يتم إضافة قيمة محددة لقيمة 

 فتكون القيم كالتالي:  10مة الصنف وحدة تساوي وكانت قي ،من أحد الوحدات 100

  = وتكون قيمة الضريبة كالتالي في الحالتين )نسبة، قيمة(: 1000=  10×  100قيمة كمية الصنف ، 

   لصنف لتكون القيمة بعد إضافة الضريبة الكمية اإلجمالية ل% على قيمة  10%، ومن ثم يتم إضافة    10  ( هي نسبة)الضريبة

 . 1100% = 10×  1000+  1000هي 
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   على قيمة الصنف لتكون   لكل وحدة من وحدات الصنف  جنيه  2، ومن ثم يتم إضافة القيمة  لكل وحدة  (جنيه  2)الضريبة قيمة

 1200=  2×  100+  1000القيمة بعد إضافة الضريبة هي 

   تكون قيمة، أن تكون على إجمالي قيمة الصنف وليس لكل وحدة، ومن ثم في هذا  يمكن أيضاً أن تكون الضريبة عندما

 . 1020=  20+  1000( جنيه مثالً فسوف تكون قيمة الصنف بعد الضريبة هي 20المثال إذا كانت قيمة الضريبة هي )

 وعاء الضريبة 
ضريبة على الصنف بعد تطبيق ن يتم احتساب اليمثل وعاء الضريبة قيمة الصنف التي سيتم احتساب الضريبة عندها، فالطبيعي أ 

وبالتالي يكون وعاء الضريبة هو قيمة الصنف بعد طرح    (8  م.. خص، ... 2، خصم  1كافة الخصومات الخاصة بالصنف )خصم  

حساب   جميع الخصومات الخاصة به، ولكن في بعض الصناعات )كاألدوية مثالً( قد يتم تحديد الضريبة بناًء على السعر األصلي قبل

 الخصومات، ومن ثم يكون وعاء الضريبة هو قيمة الصنف قبل طرح أي خصومات له. 

ء فيمكن أن يكون الوعاء هو قيمة الصنف بعد قامت شركة نماسوفت بتعميم هذا المبدأ، ووفرت للمستخدم القدرة على تحديد الوعا 

 أو.. الخ.  4أو خصم  3تطبيق خصم 

 وقت احتساب الضريبة 
مثالً من الوعاء )إجمالي قيمة   1ضاً تحديد التوقيت الذي سيتم فيه احتساب الضريبة فيمكن أن يتم حساب الضريبة  يدعم النظام أي

" وبالتالي فسوف يتم حساب الضريبة في نفس الوقت الخاص 1بينما توقيت هذه الضريبة هو "خصم    (،1قيمة خصم    –الصنف  

ألنه قد تم حسابه في نفس وقت   1لن تأخذ في اعتبارها قيمة الضريبة    1، ومن ثم فصافي قيمة الصنف بعد خصم  1بحساب خصم  

 نفرض المثال التالي: للتوضيح  ".  2"صافي بعد خصم مع القيمة  1، وإنما سيتم إضافة الضريبة 1حساب خصم 

 : والخصومات والضرائب كالتالي 1000ف = ا صن أحد األ إجمالي سعرإذا كانت 

 2ضريبة ، 2خصم  1، ضريبة 1خصم 

 %  10= 1الخصم  نسبة

 %  10= 1ضريبة 

 1هو صافي بعد خصم  1وعاء ضريبة 

 1هو خصم  1وقت حساب الضريبة 

 %  10= 2الخصم  نسبة

 %  20= 2ضريبة 

 2هو صافي بعد خصم  2وعاء ضريبة 

 2هو خصم  2وقت حساب الضريبة 

 

 :بفاتورة المبيعات كالتاليبذلك يتم احتساب القيم 

قيمة 

 الصنف 

نسبة  

 1الخصم

الصافي  

بعد  

 1الخصم 

 1ضريبة  

10% 

نسبة  

 2الخصم 

 الصافي بعد 

  2الخصم 

 2ضريبة  

20% 

 صافي قيمة الصنف 

1000 10   % 

 =90 

900 90 10% 

 =99 

891 178.2 1069.2 

 

 90% =  10×  900=  1( وبالتالي فضريبة 1هو )صافي بعد خصم   1أن وعاء ضريبة  األول الحظ من الجدول
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" وبالتالي فقد تم 1هو "خصم  1" ألن توقيت حساب ضريبة 1" إلى قيمة "الصافي بعد الخصم 90" 1ولكن لم يتم إضافة الضريبة 

ومن ثم فقيمة "الصافي  "1لقيمة "الصافي بعد خصم ، ولذلك لم يتم إضافتها إلى ا1حسابها في نفس الوقت الذي تم فيه حساب خصم 

 " تم فيها حساب الخصم ولم يتم فيها إضافة الضريبة.1بعد خصم 

 1هو خصم  1ألن وقت حساب ضريبة  2يتم بعد ذلك إضافة قيمة الضريبة قبل حساب خصم 

 %    10( × 90+  100 –  1000% = )10( × 1+ قيمة ضريبة  1قيمة خصم  –)قيمة الصنف =  2وبالتالي خصم 

 =990  ×10  = %99 

 891=  90+  99 –  900( = 1+ ضريبة  2خصم  –1= )قيمة الصنف بعد خصم  2صافي بعد خصم ال

 ( 2= )قيمة الصنف بعد خصم  2كذلك وعاء ضريبة 

 178.2% =   20×  891=  2وبالتالي ضريبة 

 1069.2 = 178.2+  891=  2ة + ضريب  2وبالتالي فصافي قيمة الصنف = صافي قيمة الصنف بعد خصم 

 . أنظر أيضاً الصورة التالية: للتأكد من القيم المحسوبة أنظر الجدول الثاني

 الضريبة ال تضاف لإلجمالي 
، الضريبةيسمح النظام من خالل إعدادات السياسة الضريبية بعدم إضافة قيمة الضريبة لإلجمالي وبالتالي لن يكون العميل مديناً بقيمة  

وهذا األمر قد يحتاجه العميل في بعض الحاالت، كأن يتم استخدام أحد الضرائب كحل من حلول التجهيز، فمثالً يمكن استخدام ضريبة 

 كعمولة للبائع.  4يتم استخدام قيمة ضريبة ( مثالً كعمولة للبائع، ومن ثم يتم تحميل العميل بقيمة إجمالي الفاتورة بينما 4)

 ريبية السياسة الض
سواءً  فاتورة،    لتطبيق أي ضريبة  أو ضريبة  السياسة    فغالباً ضريبة صنف  ملف  بأحد سجالت  الضريبة  هذه  تعريف  تم  قد  يكون 

يمكن تحديد شركة محددة لتطبيق   كما  الضريبةالضريبية. والتي يتم من خاللها تعريف قيمة هذه الضريبة والفترة المطبقة فيها هذه  

 سيتم إضافتها لتكلفة الصنف أم ال.ضافة لتحديد ما إذا كانت هذه الضريبة هذه الضريبة عليها باإل 

 الحظ أنه يمكن تسجيل الضريبة يدوياً بالفاتورة بدون سياسة ضريبية بشرط توفر اإلعدادات لذلك.

 

 يتم استحضار السياسة الضريبية المطبقة من أحد المواضع الثالثة التالية:

 :ية المعرفة بسجل الصنف وذلك حينما تكون هذه الضريبة هي ضريبة صنف كضريبة من خالل الساسة الضريب  الصنف

 القيمة المضافة.

  من خالل السياسة الضريبية المعرفة بتوجيه المستند، وذلك في حالة ما إذا كانت هذه الضريبة هي أحد    :الفاتورة  توجيه

 ضريبتي الفاتورة مثل ضريبة الخصم واإلضافة.

 ومن ثم يتم تطبيق السياسة    ، حيث يمكن تعريف سياسة ضريبية خاصة بالعميلأو المورد  من سجل العميل  : الموردأو   العميل

إذا كانت هذه الفاتورة خاصة بهذا العميل، حيث تكون السياسة الضريبية    الفاتورةالضريبية الموجودة بالعميل على أصناف  

نفس األمر عند تطبيق    سياسة الضريبية المتعلقة بكل صنف على حدة.الخاصة بالعميل في هذه الحالة لها أولوية على ال
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ضريبة المورد حيث سيقوم النظام بتطبيق السياسة الضريبية الخاصة بالمورد المذكور بالفاتورة بدالً من السياسة الضريبية 

 الخاصة باألصناف وذلك ألن ضريبة المورد لها أولوية عن ضريبة األصناف. 
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 فتراضية اإلعدادات اال
ضريبة خصم أو إضافة وتعريف وعاء الضريبة   ييسمح النظام بتحديد إعدادات لكل ضريبة بحيث يتم تعريف ما إذا كانت الضريبة ه

الضرائب في نظام  بالباب " . راجع المفاهيم األساسية السابقةووقت احتساب الضريبة وتحديد ما إذا كان السعر يشمل الضريبة أم ال

 ".  أساسية مفاهيم  –نما 

 

 هذه اإلعدادات يمكن تعريفها بكل من األماكن التالية: 

 :العامة اإلعدادات  بملف   ملف  تعريفها  تم  التي  الضريبة  إعدادات  أنها  الضريبة على  السياسة  إعدادات  تحديد  يمكن  أي 

 اإلعدادات العامة.

 أي يمكن تحديد إعدادات السياسة الضريبية على أنها تلك اإلعدادات التي تم تحديدها برأس ملف السياسة   :من رأس المستند

 الضريبية نفسها.

 أي يمكن تحديد إعدادات السياسة الضريبية من جدول تفاصيل السياسة الضريبية نفسها حيث يمكن أن   : من سطور المستند

 المستند وغير ذلك من المحددات.تختلف اإلعدادات بحسب التاريخ والشركة و

الطرق   من خالل ملف السياسة الضريبية، يتم تحديد أي اإلعدادات التي ستنطبق على سجل السياسة، حيث يمكن اختيار أحد هذه

الثالث )من ملف اإلعدادات العامة، من رأس المستند، من سطور المستند(، وذلك من خالل سجل السياسة الضريبية نفسها، كما 

مع مالحظة أن السياسة الضريبية    الشكل التوضيحي التالي، يوضح أولويات تطبيق إعدادات الضريبة على أصناف الفاتورة  .رىسن

 . الخاصة بالعميل )أو المورد( الموجود بالفاتورة لها أولوية عن السياسة الضريبية الخاصة بالصنف
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 نافذة السياسة الضريبية 
كانت هذه السياسات حيث يمكن تعريف السياسات المتبعة   ا  ف السياسات الضريبية المطبقة بالمنشأة أيمن خالل هذه النافذة يتم تعري

بالمبيعات والمتبعة بالمشتريات وتحديد ما إذا كانت هذه الضريبة خاصة باألصناف أو خاصة بتوجيهات المستندات وغير ذلك. فيما  

 يلي سنتعرض لتفاصيل هذه النافذة: 

 

 المعلومات األساسية
 ت األساسية الخاصة بالضريبة كالتالي: من خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانا 

 مثل الكود واالسمين العربي واإلنجليزي والمجموعة باإلضافة إلى  

 الكود  

الكود الخاص بالسياسة الضريبية والذي يتم استحضاره الحقاً بملف الصنف لتعريف ضريبة صنف أو في التوجيه 

 .الخاص بفواتير أحد فواتير المبيعات أو المشتريات

 االسم العربي  

 االسم اإلنجليزي  

 االسمان العربي واإلنجليزي الخاصان بالسياسة الضريبية.
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 المجموعة  

يمكن تقسيم السياسات الضريبية إلى مجموعات، كإجراء تنظيمي مثل سياسات ضرائب المبيعات، وسياسات ضرائب  

آلياً السياسة الضريبية  كود  حيث يتم إدراج  ، وغير ذلك، كما يمكن استخدام المجموعات في التكويد اآللي بالمشتريات

 بمجرد إدراج المجموعة. راجع ملف المجموعة بهذا الكتاب. 

 ضريبة أصناف  

عند تعليم هذا الخيار، يمكن استخدام السياسة الضريبية الحالية كضريبة أصناف، ومن ثم استحضارها بملف الصنف  

إذا توفرت شروط  ، ومن ثم يتم تطبيقها عند إكضريبة خاصة بهذا الصنف بالنظام  دراج هذا الصنف بأحد الفواتير 

 تطبيق الضريبة بالمستند.

 اإلعدادات االفتراضية للضريبة  

وهي  هذا الحقل عبارة عن قائمة اختيار يتم فيه تحديد أي اإلعدادات التي سيتم تطبيقها على السياسة الضريبية الحالية،  

 تأخذ أحد القيم الثالث التالية: 

 العامة  اإلعدادات 

 من رأس المستند 

  من سطور المستند 

بالباب "للتعرف أكثر على هذه الخيارات،   الفقرة "اإلعدادات االفتراضية"  مفاهيم   –الضرائب في نظام نما  راجع 

 ".أساسية

 عدم احتساب ضريبة األصناف مع هذه السياسة 

أي الضريبة التي تم تحديدها على أنها  –عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام باحتساب ضرائب األصناف بالفاتورة 

ومن ثم عند تحديد هذه الضريبة بتوجيه المستند، ال يقوم النظام باحتساب أي من ضرائب األصناف   –ضريبة صنف 

 (. 4، ضريبة 3ورة )ضريبة بتفاصيل المستند، وإنما فقط يتم تطبيق ضريبة الفات

 مع هذه السياسة  الفاتورةعدم احتساب ضريبة  

أي الضريبة التي تم تحديدها على أنها ضريبة   –عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام باحتساب ضرائب الفاتورة  

يقوم النظام باحتساب ومن ثم عند تطبيق هذه الضريبة على األصناف بالفاتورة، ال  –فاتورة من خالل توجيه المستند 

 (. 4، ضريبة 3إن وجدت، أي أنه لن يتم تطبيق ضريبة الفاتورة )ضريبة  –ضريبة الفاتورة المعرفة بتوجيه المستند 

  والمورد لهذه السياسة عن السياسة المحددة في العميل   األولوية إعطاء  

بفاتورة المبيعات ضريبة خاصة به، أو للمورد الموجود فإن النظام عندما يكون للعميل الموجود  عند تعليم هذا الخيار،  

بفاتورة المشتريات ضريبة خاصة به، وفي نفس الوقت تم تطبيق هذه الضريبة، فسوف يكون لهذه الضريبة أولوية  

التلقائي هو أو ضريبتي العميل أو المورد لها أولوية عن    عن ضريبة العميل أو ضريبة المورد وذلك ألن الوضع 

 ألصناف. ضريبة ا
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 تفاصيل السياسة الضريبية 
تم تعريف أي عدد من السياسات الضريبية والتي يمكن أن تختلف باختالف فترة السياسة الضريبية، ي من خالل جدول تفاصيل

 تطبيق الضريبة ونوع المستند وغير ذلك. 

 تطبق من  

 تطبق إلى  

الضريبة المقابلة، بحيث ال تكون هذه الضريبة قابلة  من خالل هذين الحقلين، يمكن تحديد فترة محددة ليتم فيها تطبيق

 للتطبيق خارج هذه الفترة.

 الشركة  

 .، يمكن قصر الضريبة الخاصة بهذا السطر على شركة محددة من شركات الكيانمن خالل هذا الحقل

 1ضريبة مبيعات  

 2ضريبة مبيعات  

 اإلعدادات( الضريبتين التاليتين: من خالل هذين الحقلين، يتم تحديد نسبة )أو قيمة بحسب 

  الضريبة المطبقة هي ضريبة أصنافإذا كانت  2، ضريبة مبيعات 1ضريبة مبيعات . 

  إذا كانت الضريبة الحالية هي ضريبة فاتورة وليست ضريبة صنف 4، ضريبة 3ضريبة. 

، والخاصة بضريبة الصنف، ال يتم استحضارها من ضريبة الصنف 2، ضريبة مبيعات  1الحظ أن ضريبة مبيعات  

أن   حيث  سياسة ضريبية،  له  المورد(  )أو  العميل  وهذا  )أو مورد(  تحتوي على عميل  الفاتورة  كانت  السياسة  إذا 

 ة الخاصة باألصناف. الضريبية الخاصة بالعميل أو المورد لها أولوية عن السياسة الضريبي

 للتكلفة  1عدم إضافة ضريبة 

 للتكلفة  2عدم إضافة ضريبة 

 .للتكلفة 2، 1بعدم إضافة أي من الضريبتين هذان الحقالن خاصان 

ينبغي اإلشارة هنا إلى أن هناك إعدادات تخص تأثر التكلفة بالضريبة، والتي تحدد نوع تأثير الضرائب على التكلفة. 

إعدادات الضرائب األخرى    " في الباب "(Supply Chainت الضرائب بإعدادات إدارة التوزيع )إعدادا  راجع الفقرة "

 " بهذا الكتاب.بالنظام

 النوع  

 قائمة األنواع  

 من خالل هذين الحقلين، يمكن قصر تطبيق السياسة الضريبية المقابلة على نوع محدد )أو أنواع محددة( من المستندات. 

"اإلعدادات من يل السياسة الضريبية، خاصة بإعدادات الضريبة، وهي موجودة في كل باقي الحقول الخاصة بتفاص

مة" وتفاصيل السياسة الضريبية )على مستوى كل سطر(، وقسم "إعدادات الضريبة". راجع الفقرة "اإلعدادات العا 

". للتعرف على باقي تفاصيل إعدادات الضريبة على   مفاهيم أساسية  –الضرائب في نظام نما  في "االفتراضية"  

 "إعدادات الضريبة".مستوى السطر، أنظر القسم 
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 إعدادات الضريبة 
 من خالل هذا القسم، يتم ضبط الكثير من اإلعدادات المتعلقة بالضريبة. يحتوي هذا القسم على اإلعدادات التالية: 

 1وقت حساب ضريبة  

 2وقت حساب ضريبة  

 3حساب ضريبة وقت  

 4وقت حساب ضريبة  

من خالل هذه الحقول، يتم تحديد الوقت الذي سيتم فيه  

حيث يمكن أن يتم حساب الضريبة حساب الضريبة،  

" 1في نفس الوقت الخاص الذي تم فيه حساب "خصم  

"وقت   فقرةال  "وقت حساب الضريبة"، راجع  للتعرف على مفهوم   أنظر الصورة المقابلة.    ." أو ...الخ2أو "خصم  

 مفاهيم أساسية".  –في "الضرائب في نظام نما حساب الضريبة" 

 

 1وعاء ضريبة  

 2وعاء ضريبة  

 3وعاء ضريبة  

 4وعاء ضريبة  

تحديد   يتم  الحقول،  هذه  خالل  فيالذي    الوعاءمن  حساب    سيستخدم 

الضريبة من قيمة الصنف المقابل حيث يمكن أن يتم حساب    ،الضريبة

، كما  خ.... الأو    2أو خصم    1بالفاتورة أو قيمة الصنف بعد تطبيق خصم  

، أنظر محتوى 2خصم  أو    1يمكن أن يتم حساب الضريبة من قيمة خصم  

 "، راجع الفقرة " وعاء الضريبة.  للتعرف على مفهوم "الصورة المقابلة

 مفاهيم أساسية ".  –نما وعاء الضريبة " في "الضرائب في نظام 

في بعض الحاالت يكون وعاء الضريبة رقم مختلف الحظ أن أحد خيارات وعاء الضريبة هو "مخصص" حيث أنه  

بالنظام   القياسية الموجودة  نما في هذه الحالة لفريق التجهيز تحديد المعادلة الخاصة بوعاء   ويتيحعن االختيارات 

 . الضريبة حسب احتياج العميل

 

 قيمة وليست نسبة  1ضريبة  

 قيمة وليست نسبة  2ضريبة  

 قيمة وليست نسبة  3ضريبة  

 قيمة وليست نسبة  4ضريبة  

هذه الحقول األربعة عبارة عن صناديق اختيار لتحديد أي من الضرائب األربعة )ضريبتا الصنف وضريبتا الفاتورة( 

"تفاصيل السياسة الضريبية" هي قيمة ستضاف لتكون قيمة وليست نسبة، ومن ثم تكون القيمة الخاصة بها بجدول  

للتعرف على تحديد الضريبة نسبة    على قيمة الصنف وليست نسبة يتم حسابها ليقوم النظام بإضافتها على قيمة الصنف.

 مفاهيم أساسية ".  –في "الضرائب في نظام نما " طبيعة الضريبة )قيمة أم نسبة(وليست قيمة، راجع الفقرة "

 لكل وحدة   وليسلإلجمالي  1قيمة ضريبة  

 لإلجمالي وليس لكل وحدة  2قيمة ضريبة  

 لإلجمالي وليس لكل وحدة  3قيمة ضريبة  

 لإلجمالي وليس لكل وحدة  4قيمة ضريبة  

، فمثالً عند التعليم على الخيار هذه الخيارات األربعة متعلقة بالخيارات األربعة السابقة )الضريبة قيمة وليست نسبة(

المطبقة سيتم إضافتها على القيمة الكلية لكمية    1"، فإن قيمة ضريبة    لإلجمالي وليس لكل وحدة  1قيمة ضريبة    "

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 39 

 

طبيعة . راجع الفقرة "إلى القيمة الكلية للصنف المقابل الصنف ولن يتم ضربها في كمية الصنف إلضافتها بعد ذلك

 فاهيم أساسية ". م –في "الضرائب في نظام نما " الضريبة )قيمة أم نسبة(

 1السعر يشمل الضريبة  

 2السعر يشمل الضريبة  

 3السعر يشمل الضريبة  

 4السعر يشمل الضريبة  

. عند تعليم أي خيار فيها ألي من الخيارات الخاصة بالضرائب األربعة. هذه الحقول األربعة عبارة عن صناديق اختيار

مشمولة داخل السعر. لمزيد من التوضيح عن هذه الخاصية، راجع الفقرة فسوف يقوم النظام بجعل الضريبة المحددة  

 مفاهيم أساسية ".  –"الضرائب في نظام نما " في السعر يشمل الضريبة "

تعليم هذه الضريبة كضريبة غير مضافة إلى اإلجمالي   يستحسنعند جعل أي من الضرائب األربعة مشموالً بالسعر،  

 تالية.من خالل الخيارات األربعة ال

 1الخيار "ضريبة    يتم تعليم،  مثالً(  1ألي من الضرائب المطبقة )ضريبة  السعر يشمل الضريبة  أيضاً حينما يكون  

 ". خصم

 

 جمالي غير مضافة الي اإل 1ضريبة  

 جمالي غير مضافة الي اإل 2ضريبة  

 جمالي غير مضافة الي اإل 3ضريبة  

 جمالي غير مضافة الي اإل 4ضريبة  

الحقول   عنهذه  عبارة  ثم    األربعة  ومن  الفاتورة،  إلجمالي  مضافة  غير  األربعة  الضرائب  من  أي  لجعل  خيارات 

 . فالضرائب مشمولة داخل أسعار األصناف

من األمثلة الواقعية لجعل أي من الضرائب غير مضافة إلجمالي الفاتورة أن تكون هذه الضريبة مشمولة بالسعر "السعر يشمل  

 تعليم هذا الخيار ألي ضريبة مشمولة داخل السعر. فيستحسنالضريبة"، 

 

مثالً( مخصصة لغرض آخر   4ب )ضريبة من األمثلة األخرى التي قد تحتاج المنشأة فيه لهذا الخيار، هو جعل أحد حقول الضرائ

 عمولة مستحقة للبائع الخاص بهذا الصنف. غير الضريبة كأن تكون 

 لمزيد من التوضيح، فقيد الضريبة يكون عادة كالتالي: 

 

 ( ضريبة القيمة المضافةإلى حساب أو الضرائب )إلى حساب مصلحة                                      من العميل 

 

 ال تضاف إلى اإلجمالي تكون كالتالي: حالة أن الضريبة أما في 

 

 )أي أن الضريبة تقوم بتقليل اإليراد(     القيمة المضافة من إيراد المبيعات                  إلى حساب ضريبة 

 

 خاصة بعمولة البائع فيكون القيد الخاص بها بالشكل:بحيث تكون  القيمة المضافةومثالً عند استخدام ضريبة 

 )وسيط محدد قد تم تعريفه بملف الوسيط(. إلى الوسيط         من عموالت مستحقة
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 ائب األخرى بالنظامإعدادات الضر 
، سنتعرض  Supply Chainهناك بعض اإلعدادات المتعلقة بالضرائب بالنظام والموجودة بكل من توجيه الفاتورة وإعدادات الـ  

 بالشرح لكل منها في هذا الباب.

 بتوجيه الفاتورة  الضرائبإعدادات 
صفحة تأثيرات أخرى، حيث يتم تحديد التأثير المدين    –يتم تحديد التـأثير المحاسبي للضريبة في األصل من خالل توجيه المستند  

 والدائن لكل ضريبة من الضرائب األربعة والتي سبق التحدث عنها 

 

 بتوجيه الفاتورة  خيارات إعدادات الضرائب
   للضريبة خاضع  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام بتطبيق ضريبة على فاتورة المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه. أما إذا لم يتم  

أي ضريبة  بحذف  فلن يقوم النظام بتطبيق ضرائب المبيعات الخاصة بالصنف كما سيقوم النظام  تعليم هذا الخيار 

 . بمجرد الحفظ أصناف يقوم المستخدم بإدراجها يدوياً 

   سياسة الضريبية  

 هذا الحقل مخصص إلدراج أحد السياسات الضريبية لتطبيقها على فواتير المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه. 

 بالطبع لن يكون للسياسة الضريبية بهذا الحقل أي قيمة إذا لم يتم تعليم الخيار "خاضع للضريبة". 

 

 يمكن تعديل الضريبة  

 ضريبة الخاصة باألصناف.العند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام للمستخدم بتعديل 
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كما يسمح بتعديل ضريبة الفاتورة (  2الحظ أن هذا الخيار خاص بضريبتي الصنف )ضريبة مبيعات، ضريبة مبيعات  

 برأس المستند.

  السماح بتعديل ضريبة الفاتورة في السطر 

 وف يسمح النظام للمستخدم بتعديل ضريبة الفاتورة.عند تعليم هذا الخيار، فس

( وليس له عالقة بضريبتي الصنف 2، ضريبة  1الحظ أن هذا الخيار خاص بالضريبتين الخاصتين بالفاتورة )ضريبة  

 (. 2)ضريبة مبيعات، ضريبة مبيعات 

( ليتم تطبيق نفس النسبة فالوضع االفتراضي أن هاتين الضريبتين يتم نسخهم من ضريبة الفاتورة )برأس المستند

 ولكن مع تعليم هذا الخيار، يسمح النظام بتطبيق ضريبة مخالفة بكل سطر بهاتين الضريبتين.على كل سطر، 

 

 ( Supply Chainبإعدادات إدارة التوزيع )إعدادات الضرائب 
 فيما يلي، سنتناول إعدادات الضرائب الموجودة بملف إدارة التوزيع. 

 على التكلفة نوع تأثير الضرائب  

هذا الحقل عبارة عن قائمة اختيار، يتم من خالله  

تحديد اإلعدادات التي سيعتبرها النظام لتحديد ما إذا 

ال.  أم  الصنف  تكلفة  على  ستؤثر  الضريبة  كانت 

 تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:

 1سيتم تحديد تأثيرها على   (1,2يعني هذا الخيار أن الضريبتين )  من التوجيه:  4و  3من سياسة الصنف و  2و

(، فسوف يتم تحديد تأثيرها على التكلفة من 3,4التكلفة من سياسة الضريبة الموجودة بالصنف، أما الضريبتين )

 خالل السياسة الضريبية الموجودة بالتوجيه. 

 :افتها للتكلفة بناًء على الخيار "عدم إضافة ضرائب أي سيتم تحديد ما إذا كانت الضريبة سيتم إض  من اإلعدادات

 المشتريات للتكلفة المخزنية".

   أي سيتم تحديد ما إذا كانت الضريبة سيتم إضافتها    ثم الصنف لكل الضرائب:بالتوجيه  من السياسة الضريبية

د سياسة ضريبية بتوجيه المستند،  بناًء على ما تم تحديده بالسياسة الضريبية بتوجيه المستند، فإذا لم يتم تحديللتكلفة  

 . فسوف يتم التحديد من السياسة الضريبية الخاصة بالصنف، وذلك على مستوى كل صنف

   أي سيتم تحديد ما إذا كانت الضريبة سيتم إضافتها    :ثم التوجيه لكل الضرائب الصنف  السياسة الضريبية بمن

لخاصة بالصنف، وذلك على مستوى كل صنف فإذا لم تكن ما تم تحديده في السياسة الضريبية اللتكلفة بناًء على  

   .يتم التحديد من خالل السياسة الضريبية الموجودة بتوجيه المستند ،هناك سياسة ضريبة معرفة بالصنف

 عدم إضافة ضرائب المشتريات للتكلفة المخزنية  

"    نوع تأثير الضرائب على التكلفةائمة "لن يكون لهذا الخيار أي تأثير إال إذا تم اختيار القيمة "من اإلعدادات" بق

 بالحقل السابق. 

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار، فإن ضريبة المشتريات لن يتم إضافتها لتكلفة الصنف. أما  

 إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فإن ضريبة الصنف ستضاف على تكلفة الصنف.
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 األسعار اضافه السعر بعد الضريبة الي سطور قوائم  

عند تعليم هذا الخيار، يسمح النظام عن طريق تعديل الشاشة بإضافة حقل خاص بالسعر بعد تطبيق الضريبة بتفاصيل  

قائمة األسعار، ومن ثم يقوم النظام بمجرد إدراج سعر الصنف بقائمة األسعار بإظهار السعر بعد تطبيق الضريبة 

 رفة لهذا الصنف بالحقل "السعر بعد اإلضافة" المضاف للقائمة. المع

 باإلعدادات العامةإعدادات الضرائب 
 .توجد العديد من اإلعدادات المتعلقة بالضرائب بملف اإلعدادات العامة. راجع الجزء الخاص بالضرائب بهذا الكتاب
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 طرق الدفع 
، وبطاقات Debit Cardsاآلجل العدي من طرق الدفع األخرى مثل بطاقات المدين  يدعم نظام نما باإلضافة إلى الدفع النقدي والدفع  

، والتي تمكن العمالء وتمكن المنشأة أيضاً من السداد عبر هذه الطرق من الدفع فيمكن للعميل سداد ما عليه  Credit Cardsاالئتمان 

دفع. الكثير من عليها عن طريق فواتير المشتريات وسندات العن طريق فاتورة المبيعات وسندات القبض كما يمكن للمنشأة سداد ما 

فوتير ومستندات النظام يمكن التعامل فيها عن طريق طرق الدفع المختلفة مثل فواتير ومرتجعات نقاط البيع وسندات القبض والصرف 

 وغير ذلك.  المتعلقة بنقاط البيع واإلشعارات الدائنة والمدينة

ترونية المتعلقة ببطاقة المدين وبطاقات االئتمان، يتم ربط كل بطاقة بالبنك الخاص بها كما يتم تحميل من  بالنسبة لطرق الدفع اإللك

 .الذي سيتحمل المصاريف الخاصة بالبطاقة سواًء كانت المنشأة أو العميل

زينة ريقة نقدية مرتبطة بخ يسمح النظام بتعريف طرق الدفع بطريقة أكثر شمولية حيث يمكن تعريف طرق دفع نقدية كأن تكون كل ط

معينة، ومن ثم يمكن سداد الفاتورة بحيث يتم تقسيم القيمة على ثالث خزن وذلك بتسديدها عن طريق ثالث طرق دفع نقدية كل طريقة  

 .مرتبطة بخزينة محددة

الدفع المطلوبة عند االت بالتعرف على طريقة  آلية تسمح لفاتورة المبيعات  صال بماكينة االئتمان ومن ثم  يدعم النظام أيضاً طريقة 

 خصم قيمة الفاتورة آلياً دون تدخل من المستخدم.

بل وتدعم شرائح الرسوم المختلفة حيث قد تختلف قيمة الرسم بحسب  يدعم أيضاً النظام خصم الرسوم البنكية المتعلقة بالدفع االئتماني  

 وذلك على مستوى كل نوع من أنواع طرق الدفع.  القيمة المدفوعة

طريقة باإلضافة إلى العديد من بكل  وتوجيه محاسبي خاص    يسمح النظام أيضاً بتحديد سياسة ضريبية لكل نوع من أنواع طرق الدفع

 الخيارات المتعلقة بنقاط البيع وغير ذلك. 

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 44 

 

 طريقة دفع نافذة 
المختلفة التي يمكن السداد من خاللها. راجع "طرق الدفع". تحتوي هذه النافذة على  طرق الدفعمن خالل هذه النافذة يتم تعريف 

 البيانات التالية: 

 المعلومات األساسية
من خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات األساسية الخاصة بطريقة الدفع والمتمثلة في الكود والمجموعة واالسمين العربي 

 المعلومات التالية: واإلنجليزي باإلضافة إلى 

 رقم حساب البنك  

 البنك  

بطريقة الدفع الحالية كأن يكون البنك الذي تنتمي من خالل هذين الحقلين يتم تحديد البنك ورقم حساب البنك الخاص  

 إليه بطاقة االئتمان.

 الذمة  -الخزينة   

كأن تكون طريقة نقدية ويتم   امتحديد شكل القيد الخاص بطريقة الدفع في مستندات النظ من خالل هذا الحقل يمكن  

 حسابياً عند استخدامها بالفواتير. ربطها بخزينة محددة ومن ثم يتم التأثير على هذه الخزينة

 نسبة الرسوم  

 قيمة الرسوم  

، يمكن تحديد الرسوم البنكية الخاصة بطريقة الدفع الحالية كأن تكون بطاقة ائتمان. يسمح النظام  من خالل هذين الحقلين

د هذه الرسوم كنسبة يتم حسابها من خالل قيمة الفاتورة المتحصلة عن طريقة الدفع الحالية أو كقيمة ثابتة يتم  بتحدي

 .إضافتها كرسوم خاصة بهذه الطريقة بغض النظر عن القيمة المتحصلة بهذه الطريقة
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 حساب الرسوم  

الدفع الحالية والذي سيتم التأثير عليه عند تطبيق  من خالل هذا الحقل، يمكن تحديد الحساب الخاص برسوم طريقة  

 رسوم خاصة بهذه الطريقة.

يكون حساب الرسوم    حيث سيكونلهذه الطريقة،  بالطبع ستختلف طبيعة حساب الرسوم بحسب طبيعة المستند المستخدم  

 دائن في سند الصرف بينما سيكون مدين في سند القبض. 

 رقم العملية مطلوب  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإلزام المستخدم بإدخال رقم العملية التي تم الدفع بها بطريقة الدفع الحالية  

إذا لم يتم إدراج أي من أرقام العمليات الخاصة   بالحقل المخصص بها بالمستند وإال سيرفض النظام تخزين المستند

 بطرق الدفع المستخدمة بالمستند.

 تتحمل الشركة المصاريف عند الصرف  

– بسند الصرف مثالً    –   عند تعليم هذا الخيار فسوف تتحمل المنشأة نفسها )التي قامت بإصدار المستند( قيمة الرسوم

 تحميل هذه الرسوم على العميل. بينما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فسوف يتم

 الي نسبة رسوم  باإلضافة   ةالسماح بوجود قيمة رسوم ثابت  

الخيار،   تعليم هذا  بالفاتورة   يقومعند  الطريق  بهذه  المدفوعة  القيمة  نسبة من  أحدهما  للرسوم  قيمتين  بتطبيق  النظام 

طبيق النسبة الموجودة بالحقل "نسبة الرسوم"، أي يقوم بت  يمة ثابتة يتم إضافتها على قيمة النسبة السابقة.واألخرى ق

 باإلضافة إلى القيمة الموجودة بالحقل "قيمة الرسوم".

 السماح بتعديل قيمة الرسوم يدويا  

فسوف يسمح النظام بتعديل قيمة الرسوم بالمستند لتكون مختلفة عما تم اإلعداد له بسجل طريقة   ،هذا الخيار عند تعليم

 نسبة أو قيمة(. الدفع المستخدم )سواء 

إذا لم يتم تعليم هذا الخيار، فسوف يالحظ المستخدم عند تعديل قيمة الرسوم يدوياً بالمستند أن النظام قد قام باسترجاع  

 ند.القيمة الموجودة بالرسوم قبل التعديل وذلك عند حفظ المست

 ة دفع نقدي طريق 

دفع نقدية، ومن ثم فسوف يتم التأثير على الحساب   عند تعليم هذا الخيار فسوف تكون طريقة الدفع هذه هي طريقة

 " بدالً من الحساب البنكي.الذمة –الخزينة المذكور بالحقل " 

 تصفير الرصيد مع غلق الوردية  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بنقاط البيع بتصفير هذا الحقل خاص بطرق الدفع المتعلقة بنظام نقطة البيع. 

 طريقة الدفع هذه عند فتح وردية جديدة أي أن النظام لن يقوم بتجميع قيم هذه الطريقة بأكثر من وردية. قيمة 

 فقط(  والمراجعتوجيه قيمة الدفع )لمصدر المحددات  

من خالل هذا الحقل يمكن استحضار أحد سجالت ملف جانب محاسبي وذلك إلضافة بعض المحددات للتأثير المحاسبي 

البنكي"( كأن يتم ربطه بأحد   –دفع )والذي تم تحديده بالحقل "الخزينة  الخاص بقيمة ال "الحساب  أو الحقل  الذمة" 

 . أو.. الخالقطاعات أو الفروع أو المراجع 
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 فقط( والمراجعتوجيه قيمة الرسوم )لمصدر المحددات  

حددات للتأثير المحاسبي من خالل هذا الحقل يمكن استحضار أحد سجالت ملف جانب محاسبي وذلك إلضافة بعض الم

"( كأن يتم ربطه بأحد القطاعات أو الفروع أو المراجع حساب الرسومالخاص بقيمة الدفع )والذي تم تحديده بالحقل "

   أو.. الخ.

   قيود مصروفات طرق الدفع  اختصارعدم  

 عند تعليم هذا الخيار فلن يقوم النظام باختصار القيود الخاصة بطرق الدفع.

جنيه، وقيمة الرسوم هي    1000لتوضيح ذلك، وبفرض أن القيمة التي سيتم دفعها من خالل طريقة الدفع هذه هي  

 كالتالي: مع اختصار القيود جنيه(. فسوف يكون القيد  15% )أي 1.5

 985 البنكمن حساب 

 15الرسوم  مصاريفمن 

 1000    يراداإلإلى                                                      

 أما إذا لم يتم اختصار القيود فسوف يكون شكل القيد كالتالي:

 1000 البنكمن حساب 

 1000اإليراد    إلى                                                      

 15من مصاريف الرسوم 

 15إلى البنك                                                      

 

 يه المباشر لقيمة الدفعالتوج  

عند إدراج جانب محاسبي محدد بهذا الحقل، فسوف يقوم النظام بالتأثير على هذا الحساب متجاهالً الحساب الموجود 

 الذمة" أو الحساب البنكي. –بالحقل "الخزينة 

 الجانب المدين لفرق الوردية  

 الجانب الدائن لفرق الوردية  

  ين محاسبي ينإدراج جانب ، يمكنينالحقل ينمن خالل هذبطرق الدفع المتعلقة بنظام نقطة البيع.   انخاص نالحقال  نهذا

 . ما كمدين ودائن)العجز أو الزيادة( المتعلق بهذه الطريقة إليهليتم ترحيل فرق الوردية 

 ال تستخدم في مصروفات نقاط البيع  

م باستخدام طريقة الدفع ، فلن يسمح النظا الخيار  عند تعليم هذاخاص بطرق الدفع المتعلقة بنظام نقطة البيع.    الخيارهذا  

هذه بمستند الصرف الخاص بنقطة البيع. أي أن المنشأة لن يمكنها استعمال هذه الطريقة كطريقة دفع عند صرف أي  

 قيمة ألحد الذمم. 

 نقاط البيع  مقبوضات ال تستخدم في  

عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام باستخدام طريقة الدفع   البيع.هذا الخيار خاص بطرق الدفع المتعلقة بنظام نقطة  

لن تسمح باستالم أي مبالغ من الذمم بسند القبض من خالل الخاص بنقطة البيع. أي أن المنشأة    القبضهذه بمستند  

 طريقة الدفع هذه. 
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 نقاط البيع طريقة دفع حرجة ل 

عند تعليم هذا الخيار، فلن يتمكن أي من المستخدمين من هذا الخيار خاص بطرق الدفع المتعلقة بنظام نقطة البيع.  

البيع  استخدام هذه الطريقة إال إذا كان مسموحاً له استخدام طريق الدفع الحرجة من خالل ملف صالحيات    – نقاط 

 ."بنقاط البيع الحرجةمنع استعمال طرق الدفع  الحقل "

 إخفاء في شاشة الورديات  

عند تعليم هذا الخيار، فلن تظهر هذه الطريقة بشاشة الوردية،  هذا الخيار خاص بطرق الدفع المتعلقة بنظام نقطة البيع.  

 بطريقة الدفع هذه.  ومن ثم لن يتمكن المستخدم من التعرف على الرصيد الدفتري الخاص

 ضريبة الرسوم
 : ريبة قيمة الرسوم الخاصة بهذه الطريقة. يحتوي هذا القسم على الحقول التاليةضالبيانات المتعلقة بمن خالل هذا القسم، يتم تعريف 

 سياسة الضريبة  

قيمة  المطبقة على  بالضريبة  الخاصة  اإلعدادات  جميع  تتضمن  والتي  الرسوم،  لقيمة  سياسة ضريبية  لتحديد  وذلك 

 راجع الجزء الخاص بالسياسة الضريبية في هذا الكتاب.  وغير ذلك.الرسوم مثل فترة تطبيق الضريبة ونسبة الضريبة  

 نسبة ضريبة الرسوم  

الضريبة الخاصة بقيمة رسم طريقة الدفع الحالية، حيث يتم تطبيق هذه النسبة  من خالل هذا الحقل، يمكن تحديد نسبة  

 القيمة المدفوعة من الفاتورة بطريقة الدفع هذه.  على

 تطبيق ضريبة الرسوم من تاريخ  

 تطبيق ضريبة الرسوم إلى تاريخ  

 ليتم تطبيق ضريبة الرسوم فيها. من خالل هذين الحقلين، يمكن تحديد فترة بينية

 ضريبة الرسوم  مدين 

 دائن ضريبة الرسوم  

يتم تحديد التأثير المحاسبي )مدين، دائن( الخاص بضريبة الرسوم بالقيد الناتج عن استخدام من خالل هذين الحقلين،  

 . هذه طريقة الدفع

 الرسوم  حشرائ
باختالف القيمة المدفوعة وهذا أمر متعارف يمكن تحديد الرسوم الخاصة بطريقة الدفع الحالية بحيث تختلف  من خالل هذا القسم،  

%  2فمثالً من الممكن أن تكون النسبة    .الخاصة بالرسوم  ، فبقدر القيمة المدفوعة بالبطاقة تكون النسبةعليه ببعض بطاقات االئتمان

يحتوي هذا القسم على  يه  جن  2000جنيه إلى    1001حينما تكون القيمة من    1.5جنيه، بينما    1000جنيه إلى    500إذا كانت القيمة من  

 الحقول التالية:

 من قيمة  

 إلى قيمة  

القيم خاص بشريحة محددة من شرائح الرسوم. بحيث تنطبق   من خالل هذين الحقلين، يمكن تحديد مدى محدد من 

 النسبة الخاصة بهذا السطر على هذا المدى من القيم. 
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 من تاريخ  

 إلى تاريخ  

 ترة بينية، تنطبق فيها النسبة المحددة بهذا السطر.، يمكن تحديد فمن خالل هذين الحقلين

 الرسوم  نسبة 

نسبة الرسوم المراد تطبيقها بشريحة السطر الحالي. يتم إدراج نسبة مئوية بهذا الحقل بحيث يتم تطبيقها على القيمة 

   التي المحصورة في المدى المحدد بهذا السطر.

 أقصى قيمة  

قيمة قصوى للرسوم بحيث ال تزداد قيمة النسبة عن قيمة محددة. فمثالً من الممكن  من خالل هذا الحقل، يمكن تحديد  

القيمة المدفوعة بهذه الطريقة أكثر  جنيه، ومن ثم فإذا كانت 100% ولكن بحيث ال تتعدى 1سم هي رأن تكون قيمة ال

، فسوف  12000المدفوعة هي  جنيه أيضا ، فمثالً إذا كانت القيمة    100جنيه فلن تزيد قيمة الرسم عن    10000من  

   جنيه. 120جنيه بدالً من  100تكون قيمة الرسوم هي 

 قيمة الرسوم الثابتة  

، يمكن تحديد قيمة رسوم ثابتة، يتم تطبيقه على الشريحة المقابلة بغض النظر عن القيمة المدفوعة من خالل هذين الحقل

   والتي تقع في هذه الشريحة.

 النوع  

 قائمة أنواع  

ذين الحقلين يمكن أن يتم ضبط النظام بحيث تختلف النسبة المطبقة باختالف المستند، فيمكن مثالً أن تكون  من خالل ه

النسبة المطبقة على قيمة محددة بطريقة دفع بفاتورة المبيعات مثالً تختلف عن النسبة المطبقة على نفس القيمة لهذه 

   الطريقة على سند القبض مثالً.
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 ماركة سيارة نافذة 
ماركات السيارات الستحضارها الحقاً ببعض ملفات النظام مثل ملف الموديل وملف أي عدد من خالل هذه النافذة يتم تعريف 

 أنظر الصورة.  السيارة.
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 موديل سيارة نافذة 
، يتم تعريف أي عدد من الموديالت الخاصة بأي من ماركات السيارات حيث يتم استحضار أي من ماركات من خالل هذه النافذة

بالحقل "ماركة السيارة"، ومن ثم يمكن ربط أي عدد من الموديالت بأحد الماركات. أنظر الصورة.التي تم تعريفها مسبقاً السيارات 
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 نافذة سيارة 

يمكن   سيارات الموجودة بالمنشأة. يوفر النظام كماً غزيراً من المعلومات يمكن تعريفها لكل سيارةال من خالل هذه النافذة يتم تعريف

  سردها إجماالً عن طريق األقسام التالية:

 

 المعلومات األساسية
والمجموعة والرقم والماركة والموديل وغير  من خالل هذا القسم، يتم تعريف المعلومات األساسية المتعلقة بالسيارة كالكود واالسم 

 ذلك، كما يمكن ربطها بأحد سجالت األصول الثابتة للتعامل معها كأصل ثابت يتم إهالكه شهرياً.

 معلومات الترخيص 
  من خالل هذا القسم، يتم تعريف معلومات الترخيص المتعلقة بالسيارة كحالة الرخصة حالياً من حيث كونها سارية أو منتهية 

وتاريخي بداية ونهاية الرخصة وبعض المعلومات األخرى كرقم محرك السيارة ورقم هيكل السيارة وتاريخ آخر فحص والمسافة 

 المستخدمة بالكيلومتر وغير ذلك.
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 معلومات التأمين
أو إجباري أو غير ذلك، إذا كانت السيارة مؤمن عليها، فيتم من خالل هذا القسم إدخال معلومات التأمين كنوع التأمين ككونه شامل 

 ئه وعدد األقساط وغير ذلك.وشركة التأمين التابعة لها السيارة وتاريخ بداية التأمين وانتها 

 ملكية السيارة 
من خالل هذا القسم، يتم تعريف المعلومات الخاصة بملكية السيارة حيث قد تكون السيارة مملوكة للمنشأة بالكامل أو مؤجرة كلياً أو 

 ثم يمكن إدراج المعلومات الخاصة بالمالك الحقيقي وأيضاً معلومات مستخدم السيارة. جزئياً، ومن

 الحسابات 
يسمح النظام بالتعامل مع السيارة كذمة مستقلة ومن ثم ربطها بأي عدد من الحسابات للتأثير عليها الحقاً بمستندات النظام ومن ثم  

 نة الخاصة بالسيارة.واإلصالحات والصيا تتبع المصروفات وتكلفة اإليجار 

 معلومات التفويض 
 معلومات التفويض الخاصة بالسيارة.

 معلومات التشغيل 
 معلومات التشغيل الخاصة بالسيارة.

 ةتفاصيل العهد
قد يتم تعريف السيارة كعهدة ألحد الموظفين )سائق مثالً( أو لعدة موظفين. من خالل جدول العهد يمكن تعريف الموظفين المعهود  

 ونسبة كل مستخدم من تحمله للعهدة وتاريخ استالمه لهذه العهدة.  إليهم هذه السيارة

 سجل السيارةقوائم 
افة اإلجراءات التي تم تنفيذها على السيارة، وجميع سندات تحديث بيانات السيارة الخاصة كمن خالل هذه القوائم، يمكن مطالعة 

 .يتم تسجيل اإلجراءات وسندات التحديث من خالل نظام الموارد البشرية المتقدم بسجل السيارة الحالي.
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 الصفحة الرئيسية  –نافذة جهة ذات صلة 
الصلة المراد التعامل معها كجهة حكومية مثالً  ذات  جهات  البأي من  خالل هذه الصفحة، يتم تعريف البيانات األساسية الخاصة    من

 ر المحاسبي وبعض الخيارات األخرى: باإلضافة للتأثي أو غير ذلك

 

 المعلومات األساسية
 وهي كالتالي  ات ذات الصلةجهال بمن خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات األساسية الخاصة 

 الكود  

 ذات   جهةالبمستندات وملفات النظام للتعبير عن    الحالية. يمكن استخدام هذا الكود   لةصذات ال  جهةال الكود الخاص ب

 .ةلحاليا ةالصل

 المجموعة  

معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات    ة صلذات  جهات  لمجموعة    ة منتمي  ة صلذات    جهة كون كل  تيسمح النظام بأن  

بالتكويد اآللي ألكواد  التقارير باإلضافة إال أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام  الفرز والبحث وإصدار 

بمجرد إدراج أحد جهة  البحيث يقوم النظام بإدراج كود واسم    –وأيضاً يمكن تعريف تسمية آلية    –   ةصلذات  جهات  

 .ات ذات الصلة المعرفةالجهمجموعات 

 االسم العربي  

 االسم اإلنجليزي  

بحيث يمكن إدراج اسم بكل من اللغة العربية    ذات صلةجهة  نظام نما هو نظام ثنائي اللغة، لذلك يوفر النظام اسمين لكل  

 بالتقارير بحسب لغة الواجهة الحالية. ذات الصلةجهة الواللغة اإلنجليزية، ومن ثم سيظهر اسم 
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 الصلة   نوع جهة 

 من خالل هذه القائمة يمكن اختيار أحد أنواع جهات الصلة المعرفة بالقائمة.

 1مرفق  

 2مرفق  

 3مرفق  

 4مرفق  

 5مرفق  

 . يسمح النظام بإرفاق أي عدد من المرفقات المتعلقة بهذه الجهةمن خالل هذه الحقول، 

 معلومات االتصال 
االتصال الخاص بالجهة ذات الصلة الحالية مثل الموقع الجفرافي والعنوان وأرقام الهواتف  من خالل هذا القسم، يتم إدراج معلومات 

 .وغير ذلك

 الحسابات 

نتمي إليها ت"ذمة مستقلة" ولذلك يسمح النظام بتعريف أي عدد من حسابات الذمم التي    ا على أنه  الجهة ذات الصلةيتعامل نما مع  

الرئيسي بالحقل "الحساب الرئيسي"، وحساب "أوراق الدفع" بالحقل   الجهات ذات الصلة، فمثالً يمكن إدراج حساب  جهة ذات الصلةال

بالحقل "حساب  01"حساب   القبض  وحساب "أوراق  إدر02"،  يمكن  كما  الحسابات" ".  بأحد "حقائب  الحسابات  من  أي عدد  اج 

 . راجع حقائب الحسابات بالكتاب "الحسابات". الجهة ذات الصلةالمعرفة بنظام الحسابات، ثم استحضارها بسجل 

 أزرار النافذة 
 من خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات 

 إنشاء موقع لمخزن  

  بأحد المخازن. بجهة الصلةوقع وذلك إلنشاء موقع مرتبط من خالل هذا الزر، يقوم النظام بفتح نافذة الم
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 جهات االتصال صفحة   – جهة ذات صلةنافذة 
، يمكن التعرف على أي من بيانات االتصال الخاصة بأي من الذمم. بالصورة التالية تم اختيار عرض جهات خالل هذه الصفحة من

 االتصال الخاصة بأحد العمالء. 
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 الضرائب   صفحة معلومات  – صلةجهة ذات نافذة 
 أنظر الصورة التالية. .المتعلقة بالضرائب الخاصة بالجهة ذات الصلة بياناتاليمكن تعريف خالل هذه الصفحة،  من
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 مهام عمل نافذة 
تحتوي   .زها من خالل هذه النافذة يمكن تعريف مهمة عمل ألحد الموظفين بتخطيط معين وتتبع التزام هذا الموظف بهذه المهمة وإنجا 

 هذه النافذة على البيانات التالية: 

 المعلومات األساسية
 واإلنجليزي من خالل هذا القسم، يتم تعريف المعلومات األساسية المتعلقة بمهمة العمل مثل كود المهمة والمجموعة واالسم العربي  

 باإلضافة إلى الحقول التالية:وغير 

 المسئول  

 مة. الموظف المنوط به تنفيذ هذه المه

 الحالة  

هذا الحقل عبارة عن قائمة، يتم من خاللها تحديد حالة المهمة الحالية فالقيمة التلقائية لها هي "لم تبدأ" ليتم تحويلها 

 "ملغي" إلى الحقاً يدوياً إلى "قيد التنفيذ" ثم بعد ذلك إلى "منتهي" أو يمكن تحويلها 

 5 ق، .... مرف2، مرفق 1مرفق  

من خالل هذه الحقول يمكن إدراج أي مرفقات للمهمة المطلوبة والتي يمكن أن تساعد الموظف في إنجاز المهمة، كما  

 . إنجازها يمكن أيضاً أن يقوم الموظف بإرفاق مرفقات تتعلق بالمهمة المطلوب 
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 مالحظات  

 المطلوبة، وما قد يعتري عليها.من خالل هذا الحقل، يمكن إدخال وصف مفصل عن طبيعة المهمة 

 مخطط 
 من خالل هذا القسم، يتم تعريف معلومات التخطيط الخاصة بالمهمة. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

 تاريخ البداية  

 تاريخ النهاية  

 المدة المتوقعة  

المدة المخططة إلنجاز المهمة، حيث يتم تحديد تاريخي البداية المتوقع وتاريخ   ، يتم تحديدمن خالل هذه الحقول الثالثة

النهاية المتوقع ليقوم النظام آلياً بحساب المدة المتوقعة، كما يمكن إدراج المدة المتوقعة مع تاريخ البداية ليقوم النظام 

 بحساب تاريخ النهاية.

 فعلي 
 الخاصة بالمهمة. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:  المدة الفعلية من خالل هذا القسم، يتم تعريف

 تاريخ البداية  

 تاريخ النهاية  

 الفعلية المدة  

 والنهاية الفعليين من خالل هذه الحقول الثالثة، يتم تحديد المدة الفعلية إلنجاز المهمة، حيث يتم تحديد تاريخي البداية  

 .الفعليةليقوم النظام آلياً بحساب المدة 

 معلومات االتصال 
  من خالل هذا القسم، يتم تعريف معلومات االتصال المتعلقة بمهمة العمل مثل الدولة والمحافظة وأرقام التليفونات وغير ذلك.
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 الصفحة الرئيسية –دفتر إيصاالت  
للتعرف على   بسجالت اإليصاالت.ها الحقاً  ، وذلك الستخدامالنظام بتعريف دفاتر إيصاالت  حنافذة دفتر اإليصاالت، يسمخالل    من

 https://youtu.be/B3i460pL7LAالمزيد عن طريقة عمل اإليصاالت في نما، قم بمشاهدة الفيديو التالي: 

 المعلومات األساسية

 

 سيةالمعلومات األسا
 ، وهي كالتالي: بدفتر اإليصاالت ةاألساسية الخاص من خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات

 الكود  

 المجموعة  

 االسم العربي  

 االسم االنجليزي  

د والمجموعة واالسمين العربي من خالل هذه الحقول، يتم إدراج المعلومات األساسية الخاصة بالدفتر والمتمثلة في الكو

 واإلنجليزي.

 المحصل  

عند إدراج أي  يمكن تحديد محصل محدد خاص بهذا الدفتر بحيث ال يمكن استخدام هذا الدفتر إال مع هذا المحصل.  

 .بملف الموظف البد أن يكون هذا الموظف قد تم تعريفه على أنه محصلالحظ أنه من الموظفين في هذا الحقل، 

 عدد إيصاالت الدفتر المنشأة 

مثالً،    100الحقل، يتم تحديد عدد اإليصاالت المراد إنشاؤها من خالل هذا الدفتر. فعند إدراج القيمة    من خالل هذا 

 ."إنشاء أوراق الدفتر"وصل تنتمي لهذا الدفتر فور استخدام الزر  100سيقوم النظام بإصدار 
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 ة المستخدم عدد ايصاالت الدفتر الغير 

 يصاالت الدفتر المستخدمة إعدد  

بعرض عدد اإليصاالت المتبقية   ما الحقالن غير متاحين للمستخدم.  من خالل هذين الحقلين، يقوم النظام من خاللههذان  

وتم استخدام   100فمثالً إذا كان عدد اإليصاالت    وعدد اإليصاالت التي تم استخدامها بالفعل،   والتي لم تستخدم بعد،

 . "78، ومن خالل الحقل الثاني بعرض الرقم ""22" بعرض الرقماألول ، يقوم النظام من خالل الحقل 78

 نوع المستند  

من خالل هذه القائمة، يمكن تحديد أحد أنواع المستندات لربطها بهذا الدفتر بحيث ال يمكن استخدام هذا الدفتر إال مع  

 هذا النوع من المستندات، كمستند القبض مثالً. 

 إجمالي عدد إيصاالت الدفتر  

 .(للمستخدم، يقوم النظام من خالله بعرض إجمالي عدد اإليصاالت )المستخدمة والغير مستخدمة  هذا الحقل غير متاح

 يستخدم مع دفاتر األوراق التجارية  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يفهم النظام أن دفتر اإليصاالت هذا خاص باألوراق التجارية )شيكات، كمبياالت( ومن  

 طة بهذا الدفتر عن طريق دفتر اإليصاالت هذا.المرتبثم يمكن تتبع جميع الشيكات 

 التكويد اآللي 
 : الناتجة عن الدفتر الحالي تاإليصاال بأكوادمن خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات الخاصة بآلية التكويد الخاصة 

 بادئة التكويد  

من خالل هذا الحقل، يتم إدراج األحرف الخاصة ببادئة التكويد بحيث يبدأ أي كود ينتمي لهذا الدفتر بها كأن تكون  

 ". NT"هي مثالً  بأحد دفاتر اإليصاالتبادئة التكويد الخاصة 

 طول الالحقة 

 أول رقم  

 هذا الدفتر وأول رقم.هذان الحقالن خاصان بالتكويد اآللي. طول الكود الخاص برقم اإليصال المنتمي ل

وكان    ، فبمجرد إدراج هذا الرقم،4( وبفرض أن طول الالحقة هو  NTلتوضيح ذلك، وبفرض أن بادئة التكويد هي )

(،  NT0001( بالحقل أول رقم، سيكون أول رقم للمستند هو )1سيقوم النظام بوضع الرقم )  9999عدد اإليصاالت هو  

 (. NT9999) ألخير هو(، والرقم اNT0002والرقم الثاني هو )

 لالسم التكويد اآللي 
 من خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات الخاصة بآلية التكويد الخاصة بأسماء اإليصاالت الناتجة عن الدفتر الحالي: 

 بادئة التكويد  

بتذييل االسم برقم يتم  بهذا الدفتر بحيث يقوم النظام الخاصة  اسم خاص باإليصاالتإدراج  يمكنمن خالل هذا الحقل، 

 . تحديد كيفيته عن طريق الحقلين التاليين

 طول الالحقة 

 أول رقم  

 . لالحقة اسم اإليصال الرقمية هذان الحقالن خاصان بالتكويد اآللي
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، فبمجرد إدراج 4( وبفرض أن طول الالحقة هو إيصالهي )الخاصة باالسم لتوضيح ذلك، وبفرض أن بادئة التكويد 

(، والرقم الثاني  1000إيصال( بالحقل أول رقم، سيكون أول رقم للمستند هو )1قوم النظام بوضع الرقم )هذا الرقم، سي

 .(9999)إيصال ، والرقم األخير هو(2000)إيصالهو  

 أزرار النافذة 
 على زرين لإلجراءات كالتالي: يحتوي هذا القسم 

 إنشاء أوراق الدفتر  

 المحددة بالسجل الحالي وبالعدد المحدد.  اء إيصاالت للدفتر الحالي باإلعداداتعند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام بإنش

 حذف أوراق الدفتر القديمة  

 من خالل هذا الزر، يقوم النظام بحذف جميع اإليصاالت المرتبطة بالدفتر الحالي.
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 صفحة إيصاالت –دفتر إيصاالت  
والمفترض جميع اإليصاالت التي تم إنشاؤها من خالل الدفتر الحالي.  " بهذه النافذة، يقوم النظام بعرض  إيصاالتخالل رابط "  من

 . أنظر الصورة.يقوم أيضاً بعرض المستند الذي استخدام اإليصال به وذلك على مستوى كل إيصال من اإليصاالت المعروضة أن
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 نافذة إيصال 
عن طريق دفتر اإليصاالت   يصاالت التي سيتم استخدامها أو معاينة اإليصاالت التي تم إصدارها من خالل هذه النافذة، يتم تعريف اإل

هذه اإليصاالت يتم استخدامها إلثبات عملية حسابية وأبرزها أن ترتبط بسند قبض حيث يقوم المحصل بإعطاء إيصال .  التابعة له

 على الحقول التالية:  ةتحتوي هذه النافذللعميل في مقابل إصدار سند قبض وإنقاص مديونية هذا العميل بقيمة هذا الوصل. 

 

 المعلومات األساسية
 م تعريف البيانات من خالل هذا القسم، يت

 الكود  

 المجموعة  

 االسم العربي  

 االسم االنجليزي  

من خالل هذه الحقول، يتم إدراج المعلومات األساسية الخاصة باإليصال والمتمثلة في الكود والمجموعة واالسمين  

 العربي واإلنجليزي.

 مستخدم 

 . استخدام هذا اإليصال في أي من مستندات النظام هذا الخيار غير متاح للمستخدم، يقوم النظام بتعليم هذا الخيار إذا تم

 المستند المستخدم به اإليصال، وحقل مجاور له  

من خالل هذين الحقلين، يتم عرض نوع المستند ورقمه  ن للمستخدم، يقوم النظام بملئهما.  هذان الحقالن غير متاحي

 الخاص به. الذي تم فيه استخدام هذا اإليصال كأن يكون سند قبض والرقم 

 دفتر إيصاالت  

هذا الحقل هو حقل إجباري البد من إدخاله وذلك لتحديد دفتر اإليصال الحالي، ومن ثم تحديد البادئة وأسلوب الترقيم 

 الخاص به.

 المحصل  

من خالل هذا الحقل، يمكن تحديد أحد الموظفين الذين تم تعريفهم كمحصلين بملف الموظفين، وذلك لقصر هذا اإليصال 

فه كمحصل  ريالبد أن يكون هذا المحصل قد تم تع  مع محصل آخر.  محصل محدد، ومن ثم ال يمكن استخدامه  على

 .بملف الموظفين

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 64 

 

 نوع المستند  

من خالل هذه القائمة، يمكن تحديد أحد أنواع المستندات بحيث ال يمكن استخدام هذا اإليصال إال مع هذا النوع كأن يتم 

 "سند الصرف". إدراج "سند القبض" أو 

 يستخدم مع األوراق التجارية  

( مما يعطي سهولة  عند تعليم هذا الخيار، سيسمح النظام باستخدام الوصل مع األوراق التجارية )الشيكات والكمبياالت

 أكثر في عمليات تتبع األوراق التجارية. 
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 بيع قياسي بند  نافذة  
يتم تعريف هذه    .د" بإدراج بعض بنود البيع القياسية كشروط بعملية البيعصفحة "البنو  –يسمح النظام من خالل فاتورة المبيعات  

 البنود من خالل هذه النافذة حيث يمكن تعريف عدد النهائي من بنود البيع والتي يتم استخدامها الحقاً بسندات البيع.
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 1محدد سعر مبيعات  نافذة
هذه النافذة، يتم تعريف محددات أسعار الستخدامها الحقاً كمحددات خاصة باألسعار بحيث يتم استحضارها ببعض قوائم من خالل  

هذه المحددات بمستند البيع، فمثالً إذا تم ربط أحد قوائم األسعار بمحدد األسعار ومن ثم ال يتم تطبيق هذه القوائم إال إذا تم استدعاء  

 ن يتم تطبيق قائمة السعر هذه إال إذا كان مستند البيع )فاتورة المبيعات مثالً( يحتوي هذين المحددين. ، فل2، ومحدد سعر  1سعر  

 ذة على الحقول التالية: تحتوي هذه الناف

 

 المعلومات األساسية
 من خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات 

 الكود  

 المجموعة  

 االسم العربي  

 االسم االنجليزي  

 ل يتم إدراج المعلومات األساسية الخاص بمحدد السعر. من خالل هذه الحقو

 أسعار إضافية 
 من خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات 

 من تاريخ  

 إلى تاريخ  

 السعر اإلضافي  

يمكن تحديد فترة محددة بحيث يتم إضافة سعر إضافي على السعر األصلي للصنف عندما   ،من خالل هذه الحقول

 .ورةطبق محدد السعر على الفاتني

يدعم النظام خمسة نوافذ لمحددات األسعار وذلك إلمكانية ربط المستند بخمسة محددات أسعار، يتحدد على أساسها 

 أي قائمة سعر سوف تنطبق على الفاتورة. 
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 المستندات األساسية 
 نما وهي كالتالي: من خالل قائمة األساسيات يوفر النظام عدة مستندات أساسية يمكن استخدامها الحقاً بباقي أنظمة 

 :وذلك إللغاء أي من مستندات قاعدة البيانات وبالتالي إلغاء كافة التأثيرات المتعلقة به.  مستند إلغاء مستند 

  :وذلك لمراجعة أي من مستندات النظام بأي من مستويات المراجعة الخمسة عن طريق مستند مراجعة   مستندات المراجعة

 بدالً من مراجعته عن طريق أيقونة المراجعة الموجودة بأعلى النافذة. 

  :فسه،  وهو مستند مخصص لتحديث بعض البيانات المتعلقة بالعميل بدالً من تعديلها بسجل العميل ن  تحديث بيانات العمالء

 ومن ثم يمكن الرجوع إلى البيانات القديمة الخاصة بالعميل عن طريق هذا المستند. 

  :هو يمثل آلية  ولكن يتم من خالله إصدار مستندات ف يهذا الملف ليس مستنداً وإنما هو ملف رئيس  ملف المستندات الدورية

 .إدخالها يدوياً في كل مرة بدالً من ةيمكن من خاللها للمستخدم إصدار مستندات دورياً بطريقة آلي

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 68 

 

 مستند إلغاء مستند 
بدالً من حذف مستند، يوفر النظام آلية تمكن المستخدم من إلغاء المستند ومن ثم إلغاء جميع التأثيرات الخاصة به مع اإلبقاء عليه 

ستندات مع ميزة االحتفاظ بها في قاعدة البيانات ومن ثم يمكن الرجوع إليه كمرجع في أي وقت. أي أنها طريقة أخرى لحذف الم

 كمرجع تاريخي فقط. تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية: 

 

 المعلومات األساسية
 رقم المستند  

 التاريخ الفعلي  

 الفترة  

البيانات األساسية الخاصة بالمستند والمتمثلة في رقم هذا المستند حيث يتم إدراج أي من دفاتر المستندات الخاصة 

والتاريخ الفعلي الخاص بعملية اإللغاء،   بمستند إلغاء باتباع طريقة الترقيم الخاصة بهذا الدفتر،  مستند ليقوم النظام 

 والتي على أساسها يقوم النظام بإدراج فترة اإللغاء بالحقل الفترة.

 المستند الملغي، وحقل ملحق به  

فالختيار فاتورة المبيعات مثالً، يتم اختيار "فاتورة مبيعات" من خالل هذين الحقلين، يتم تحديد المستند المراد إلغاؤه، 

 من خالل الحقل "المستند الملغي"، ويتم إدراج رقم فاتورة المبيعات بالحقل المجاور. 

 مالحظات  

 أي مالحظات يراها المستخدم مفيدة في هذا المستند. 

ة عليه فمثالً عند إلغاء فاتورة المبيعات سيتم إلغاء المستند سيتم إلغاء جميع التأثيرات المترتب  تخزينالحظ أنه بمجرد  

ومديونية العميل المتأثرة وإحصائيات البائع المتأثرة وغير  –إن وجد   –القيد الصادر عنها وسند الصرف المخزني 

 ذلك.
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 مستند مراجعة 
مراجعة بدالً من أيقونة المراجعة الموجودة  من خالل هذا المستند، يمكن مراجعة أي من مستندات النظام ولكن عن طريق مستند  

مستندات مراجعة   5بنوافذ النظام. حيث يسمح النظام بأحد الطريقتين في المراجعة. على مستوى كل سجل يسمح النظام بإصدار حتى  

اجعة أي من مستندات  مستويات. نفس هذا المستند، يسمح النظام من خالله بإلغاء مر  5حيث يسمح النظام بمستويات من المراجعة حتى  

 النظام وذلك بدالً من أيقونة إلغاء المراجعة الموجودة بنوافذ النظام. يحتوي المستند على الحقول التالية: 

 

 المعلومات األساسية
 رقم المستند  

 التاريخ الفعلي  

 الفترة  

ن دفاتر المستندات الخاصة البيانات األساسية الخاصة بالمستند والمتمثلة في رقم هذا المستند حيث يتم إدراج أي م

والتاريخ الفعلي الخاص بعملية    المراجعةبمستند   باتباع طريقة الترقيم الخاصة بهذا الدفتر،  ، المراجعةليقوم النظام 

 بالحقل الفترة.  المراجعةوالتي على أساسها يقوم النظام بإدراج فترة 

 نوع المراجعة  

 يين: هذا الحقل عبارة عن قائمة تحوي الخيارين التال

  :وذلك لتسجيل مراجعة للسجالت التي تم اختيارها بتفاصيل المستند. مراجعة 

 :وذلك لتسجيل إلغاء مراجعة للسجالت التي تم اختيارها بتفاصيل المستند.  إلغاء مراجعة 

 تفاصيل المستند
تحتوي تفاصيل المستند  خالل هذا المستند.  من خالل تفاصيل المستند، يتم إدراج السجالت المراد مراجعتها )أو إلغاء مراجعتها( من

 على الحقول التالية: 

 سجل المراجعة وحقل ملحق به   

حيث   من خالل هذين الحقلين، يتم تحديد أرقام السجالت المطلوب مراجعتها )أو إلغاء مراجعتها( من خالل هذا المستند

اتورة مبيعات أو فاتورة مشتريات(، ومن  يتم من خالل الحقل األول تحديد نوع السجل )كأن سجل عميل، مورد، ف

 خالل الحقل الثاني يتم إدراج رقم السجل.
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 تحديث بيانات عميل 
البيانات متمثلة في   بيانات أحد العمالء بسجل هذا العميل بملف العمالء. هذه  من خالل هذا المستند، يسمح النظام بتحديث بعض 

سئول عن العميل باإلضافة إلى حد االئتمان. أنظر النافذة التالية. يحتوي المستند االسمين العربي واإلنجليزي ومندوب المبيعات والم

 على الحقول التالية: 

 

 المعلومات األساسية
 رقم المستند  

 التاريخ الفعلي  

 الفترة  

البيانات األساسية الخاصة بالمستند والمتمثلة في رقم هذا المستند حيث يتم إدراج أي من دفاتر المستندات الخاصة 

ليقوم النظام باتباع طريقة الترقيم الخاصة بهذا الدفتر، والتاريخ الفعلي الخاص بعملية   تحديث بيانات العمالء بمستند  

 بالحقل الفترة. التحديثإدراج فترة ، والتي على أساسها يقوم النظام بالتحديث

 العميل  

 من خالل هذا الحقل، يتم اختيار العميل المراد تغيير البيانات الخاصة به. 

 البيانات السابقة 
 االسم العربي السابق  

 االسم اإلنجليزي السابق  

 مندوب المبيعات السابق  

 المسئول السابق عن العميل  

 أقصى ائتمان  

احة للمستخدم، حيث يقوم النظام باستحضارها من سجل العميل كما تم تعريفه بملف  جميع حقول هذا القسم غير مت

 العمالء بمجرد إدراج العميل بالحقل "العميل" بالقسم السابق.
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 البيانات السابقة 
 االسم العربي  

 االسم اإلنجليزي  

 مندوب المبيعات  

 المسئول عن العميل  

 أقصى ائتمان  

 إدخال القيم الجديدة المطلوب إدراجها بسجل العميل المطلوب.من خالل هذا القسم يتم 

 بالبيانات الجديدة.  بسجل العميل بمجرد تخزين السجل، يقوم النظام باستبدال البيانات القديمة

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 72 

 

 ملف المستندات الدورية 
يتم إصدار قيد بإيجار المنشأة كل قد  بعض المستندات يتم إصدارها بصورة تكرارية بنفس البيانات ونفس القيم، فعلى سبيل المثال،  

شهر. أو في حالة عدم التعامل مع موديول األصول الثابتة، يتم إصدار قيود دورية خاصة باإلهالك كل شهر. هذه القيود المتكررة  

يتم إصدارها    تستهلك الكثير من الوقت والجهد رغم أنه ال تغيير فيها. من خالل هذا الملف، يسمح النظام بضبط بعض المستندات بحيث

ت  دورياً وفقاً لإلعدادات الخاصة، فبدالً من إصدارها يدوياً عن طريق المستخدمين، يوفر النظام آلية يتم من خاللها إصدار هذه المستندا

النافذة، يمكن ضبط وتحديد المستندات الدورية   المتكررة بصفة دورية من خالل إجراء بسيط من خالل المستخدم. من خالل هذه 

 على الحقول التالية: هذا الملفاً إصدارها. يحتوي وأيض

 

 المعلومات األساسية
 الكود  

 االسم العربي  

 االسم اإلنجليزي  

 المجموعة  

البيانات األساسية الخاصة بسجل المستندات الدورية والمتمثلة في كود سجل الملف، واالسمين العربي واإلنجليزي 

تخصيص مجموعة لكل نوع من أنواع المستندات الدورية كناحية تنظيمية باإلضافة  باإلضافة إلى المجموعة حيث يمكن  

 إلى إمكانية استخدام نظام المجموعات في التكويد اآللي لسجالت ملف المستندات الدورية.

 السماح بحذف الملف حتى مع وجود مستندات منشأة منه  

جل المستندات الدورية بالرغم من إصدار سندات دورية عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام للمستخدم بحذف س

يسمح النظام بحذف السجل   فالمفترض أال  –وهي القيمة التلقائية    –من خالل هذا السجل. أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار  

 .مستندات قد تم إنشاؤها عن طريق هذا السجل مادام هناك
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 تفاصيل المستند
إدراج المستندات المراد إصدارها دورياً من خالل هذا السجل. يسمح النظام بإدراج أي عدد من المستندات  من خالل هذا الجدول، يتم  

 مع تحديد إعدادات اإلصدار الخاصة بكل مستند. تحتوي تفاصيل المستند على الحقول التالية: 

 ، وحقل ملحق به # المستند 

ي سيتم إصداره دورياً، حيث سيقوم النظام بتكرار هذا المستند  من خالل هذين الحقلين، يتم تحديد نوع ورقم المستند الذ

 بنفس المعلومات والقيم المحتواة بداخله. 

 الدفتر  

 توجيه المستند  

يتم استخدام هذين الحقلين في حالة الرغبة في إصدار المستند الدوري بدفتر وتوجيه مختلفين عن الدفتر والتوجيه  

بالحقل السابق. أما في حالة الرغبة في استخدام نفس الدفتر والتوجيه، فيتم ترك  الموجودين بالمستند الذي تم إدراجه  

 هذين الحقلين فارغين. 

 كود سطر اإلنشاء  

من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج كود مميز للمستندات المنشأة من خالل هذا السطر ومن ثم تكون جميع المستندات 

كود كمستندات دورية تم إنشاؤها عن طريق السجل الحالي ومن خالل الدورية الناتجة عن هذا السطر مميزة بهذا ال

 هذا السطر. 

 منشئ السجل  

من خالل هذا الحقل، يتم تحديد المستخدم المراد تسجيله بالمستند المنشأ المقابل حيث سيتم تسجيل هذا المستخدم كمنشئ  

 للمستند المصدر بقاعدة البيانات.

 طريقة حساب التاريخ  

رة عن قائمة، يتم من خاللها تحديد التاريخ الذي سيتم فيه إصدار المستند الدوري. فيمكن أن يتم تحديده  هذا الحقل عبا

"بداية الشهر" وذلك إلصدار المستند الدوري في بداية كل شهر كمستندات اإليجار مثالً، أو في بداية العام كمستند  

مسندات إهالك األصول أو بتاريخ محدد أو في نهاية  ل  مثسنوي يتم إصداره في بداية كل عام، أو في نهاية الشهر  

 العام. تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية 

 شهر كسندات  المن    1شهر، أي سيتم إصداره في يوم  الالمقابل في بداية  إلصدار المستند الدوري    : بداية الشهر

 القيود الخاصة باإليجارات.

  العام. العام، أي في األول من يناير منالمقابل في بداية إلصدار المستند الدوري  :بداية العام 

  صدار المستند الدوري المقابل في نفس اليوم الذي سيتم فيه استخدام زر اإلصدار. فمثالً إذا تم ضبط  إل:  تاريخ اليوم

، فسوف يتم إصدار هذه  4\18بتاريخ  اإلصدار بحيث يكون كل شهر، فعند إصدار أربعة سندات ألربعة شهور  

 (. 8\18،  7\18،  6\18،  5\18المستندات األربعة بالتواريخ )

  إلصدار المستند المقابل في نهاية الشهر كمستندات اإلهالك. :نهاية الشهر   

 من كل عام.  12\31صدار المستند في نهاية العام أي في يوم إل: نهاية العام 

 بدء التكرار من تاريخ  

ل هذا الحقل، يتم تحديد التاريخ الذي سيتم فيه بدء إصدار المستند المقابل. فإذا تم إصدار المستند المقابل في  من خال

 مثالً.  11، يمكن تحديد تاريخ بدء التكرار من شهر 10شهر 

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 74 

 

 تكرار كل )النوع، قيمة(  

ا الفترة الدورية التي سيتم إصدار المستند  لدوري بعدها. فمثالً عند تحديد النوع من خالل هذين الحقلين، يتم تحديد 

 شهور.  3بالحقل "قيمة"، فسوف يتم إصدار المستند الدوري المقابل كل  3)شهر( وتحديد القيمة 

 إيقاف التكرار بعد تاريخ  

 الحقل، يتم تحديد التاريخ الذي سيتوقف النظام عن إصدار المستند المقابل بعده. امن خالل هذ

 ريخ منع التكرار في نفس التا  

المفترض أنه عند تعليم هذا الخيار، ال يقوم النظام بإصدار مستند أكثر من مرة في نفس التاريخ. أي ال يمكن تكرار 

 نفس اإلجراء باستخدام زر إصدار المستندات أكثر من مرة.  

 الحفظ كمسودة 

كمسودة وليس كمستندات   من خالل هذا الخيار، يمكن ضبط السندات الصادرة من خالل هذا السطر بأن يتم إصدارها 

 عادية، ومن ثم ينتظر النظام من المستخدم المسئول تحويل هذه المستندات الصادرة إلى مستندات عادية. 

  للملحوظة   االفتراضيإضافة الكود  

المستند عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإدراج النص الموجود بالحقل "كود سطر اإلنشاء" في ملحوظتي رأس  

 وملحوظات تفاصيل المستند وذلك بالمستند الدوري الصادر، وذلك على مستوى كل سطر. 

 أزرار النافذة 
 من خالل أزرار النافذة، يتم إصدار المستندات الدورية المخطط إصدارها من خالل هذا السجل:

 تكرار المستندات حسب فترات السطور  

ات الدورية بحسب ما تم التخطيط له بتفاصيل ملف المستندات الدورية، استخدام هذا الزر سيؤدي إلى إصدار المستند

ه بتفاصيل النافذة. فعند التخطيط مثالً إلصدار قيد شهرياً بداية من تاريخ محدد وحتى تاريخ محدد، سيقوم  ح كما تم شر

 النظام بإصدار هذا القيد بعدد الشهور المحصورة بين هذين التاريخين.

 يخ محدد تكرار المستند لتار 

إصدار  ليتم  تواريخ،  عشرة  أقصى  بحد  محددة  تواريخ  لتحديد  نافذة  بإظهار  النظام  سيقوم  الزر،  هذا  استخدام  عند 

 المستندات الدورية بالسجل الحالي في هذه التواريخ المحددة بهذه النافذة. أنظر النافذة التالية:
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 تكرار المستندات لفترة  

سيقوم النظام بإظهار النافذة التالية وذلك لتحديد عدد من الفترات يتم فيها إصدار المستندات عند استخدام هذا الزر،  

 الدورية الموجودة بالسجل الحالي مع إمكانية تكرارها.
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 المستندات المنشأة   –ملف المستندات الدورية 
 أنظر الصورة التالية:  ذا السجل.من خالل هذه الصفحة، يقوم النظام بعرض المستندات التي تم إنشاؤها من خالل ه
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 اإلعدادات
في جميع ملفات من خالل قسم اإلعدادات، يتم ضبط الكثير من اإلعدادات الخاصة بسلوك النظام ككل والتي يتم استخدامها تقريباً  

من خالل ملف التوجيه يتم ضبط التوجيهات الخاصة بكل مستندات النظام ومن ثم تحديد التأثيرات المحاسبية الخاصة النظام، فمثالً  

من مستندات النظام كذلك اإلعدادات العامة الخاصة بكل مستند من مستندات النظام وبنفس الطريقة يتم تعريف الدفاتر الخاصة بكل  

 فيما يلي سنتعرض للنوافذ الخاصة باإلعدادات بالنظام.اوين الحقول في نوافذ النظام. وتغيير الترجمات الخاصة بعن بالنظام
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 مفاهيم أساسية  – تغيير العناوين بالنظام
بالطبع قد يريد المستخدم تغيير أحد عناوين النظام ليتناسب مع طبيعة عمله فمثالً قد يريد المستخدم استخدام االسم "زبون" بدالً من  

  "، وهكذا. يوفر النظام آلية تغيير العناوين سواءً Supplier"من كلمة    " بدالً Vendorاستخدام كلمة "للغة اإلنجليزية  عميل، أو با 

يسمح النظام بتغيير العنوان على  كانت هذه العناوين هي عناوين حقول أو عناوين مجموعات أو عناوين صفحات أو غير ذلك.  

 المستويات التالية:

  نافذة محددة من نوافذ النظام على مستوى 

  على مستوى مجموعة نوافذ 

 على مستوى النظام 

يتم تطبيق هذه اآللية من تغيير ترجمة التي يدعمها النظام. هذه الخاصية ال ترتبط بمستخدم معين أو بمجموعة مستخدمين  الحظ أنه  

وإنما يتم تطبيقها على جميع بحيث يرى بعض المستخدمين أحد الحقول بعنوان بينما يرى البعض األخر هذه الحقول بعنوان آخر  

صالحية استخدام هذه النافذة على مديري النظام أو عدد محدود من المستخدمين من ذوي  المستخدمين، ولذلك ينبغي أن تقتصر  

 الصالحيات العالية.
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 تغيير ترجمة  نافذة
سواء العناوين الخاصة بالحقول أو بالمجموعات أو غير   .أي من العناوين الموجودة بالنظامهذه النافذة، يسمح النظام بتغيير  خالل    من

 ضمن هذه النافذة المعلومات التالية: تت ".  مفاهيم أساسية –تغيير العناوين بالنظام  التوضيح راجع " لمزيد منذلك. 

 

 المعلومات األساسية
 والمتمثلة في الكود والمجموعة واالسمين العربي واإلنجليزي باإلضافة للحقول التالية: يتضمن هذا القسم المعلومات األساسية 

 األولوية  

حيث يمكن تعريف عدة سجالت    سجل تغيير الترجمات الحالييمكن من خالل هذا الحقل إدراج رقم يعبر عن أولوية 

لتغيير الترجمات بحيث إذا تم تغيير عنوان أحد الحقول بأكثر من سجل، يقوم النظام بتطبيق التغيير الخاص باألولوية 

 األعلى.

    .2 قمله أولوية أكبر من الر 1ة فالرقم زادت األولويالحظ أنه كلما قل الرقم، كلما 

 

 غير نشط 

 صندوق اختيار، عند تعليم هذا الخيار لن يعتبر النظام سجل تغيير الترجمات الحالي. هذا الحقل عبارة عن 

 الترجمات
اإلنجليزية وعلى مستوى نافذة ان الخاص بأي من حقول النظام سواًء باللغة العربية أو اللغة و، يمكن تعيير العنمن خالل هذا الجدول

 : ". يحتوي جدول الترجمات على الحقول التالية مفاهيم أساسية –تغيير العناوين بالنظام  محددة أو عدة نوافذ بالنظام. راجع "
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 النوع  

ال نافذة محددة لتغيير الترجمة الخاصة بأحد الحقول بها. فمثالً يمكن  من خالل هذه  اختيار نافذة قائمة، يمكن تحديد 

. ولكن ستظل كلمة موظف كما هي في باقي نوافذ يير كلمة "موظف" إلى كلمة "زميل" باللغة العربيةغالموظفين وت

 النظام. 

 قائمة األنواع  

من خالل هذا الحقل، يمكن تحديد قائمة أنواع عدة نوافذ لتطبيق تغيير الترجمة الخاص بأحد الحقول على عدة نوافذ 

جميع سندات المبيعات بحيث يتم فيها تغيير كلمة "مندوب  تحتوي  فمثالً يمكن تعريف قائمة أنواعدة. وليست نافذة واح 

 . في جميع سندات المبيعات المبيعات" إلى كلمة "البائع"

 المعرف  

غيير "، وبالطبع لتterm. فمثالً المعرف الخاص بالحقل "توجيه المستند" هو "بقاعدة البياناتاسم الحقل كما تم تعريفه  

 العنوان الخاص بأي من حقول النظام البد من إدراج اسم المعرف في هذا الحقل. 

ثم قم باستخدام   ،للحصول على اسم المعرف الخاص بأي من حقول النظام، قم بفتح النافذة التي تتضمن هذا الحقل

ات الحقول بدالً من " إلظهار معرفShowIds" ومن خالل قائمة المزيد اختر اإلجراء "Ctrl+Alt+X"االختصار 

 عناوين الحقول.

 

 عربي  

 إنجليزي 

المناظر   للحقل  وضعهما  المراد  واإلنجليزي  العربي  يمكن العنوان  األصلي.  واإلنجليزي  العربي  العنوان  من  بدالً 

   للمستخدم تغيير الترجمة العربية فقط أو اإلنجليزية فقط أو تغييرهما معاً.

ند إدراج عنوان عربي وترك عفارغاً، سيؤدي إلى عدم تغيير عنوان الحقل لهذا الحقل، فالحظ أن ترك أحد الحقلين  

 فإن العنوان العربي فقط هو الذي سيتم تغييره ويبقى العنوان باللغة اإلنجليزية كما هو.   حقل العنوان اإلنجليزي فارغاً 

 االستبداالت
ودة بنوافذ النظام إلى عنوان آخر. هذا االستبدال ليس مقتصراً على حقول  من خالل هذا الجدول، يمكن استبدال أي من العناوين الموج 

االستبدال سيتم تطبيقه على جميع نوافذ النظام وليس على مستوى نافذة  النظام وإنما على أي عنوان بأي من نوافذ النظام ولكن هذا  

 على الحقول التالية:  الستبداالتا". يحتوي جدول  مفاهيم أساسية –تغيير العناوين بالنظام  . راجع "محددة

 النص  

 النص البديل  

النص هو النص األصلي للكلمة )أو الجملة( المراد استبدالها، والنص البديل هو الكلمة )أو الجملة البديلة(. فمثالً يمكن  

الشحن"  تغيير عنوان الحقل "مالحظات" ليكون "تحذيرات"، مثالً، كما يمكن أن يتم تغيير عنوان المجموعة "عنوان

الحظ أن هذا االستبدال سيتم تطبيقه على جميع نوافذ النظام، فكل كلمة "مالحظات" سيتم    ليكون "عنوان التوصيل".

 تغييرها إلى "تنبيهات" بجميع نوافذ النظام.

آخر بنص  النصوص  أحد  استبدال  أن  مع هذا    الحظ  بحذر  التعامل  فينبغي  مرغوبة  استبداالت غير  إلى  يؤدي  قد 

يير كلمة "قطاع" بأن تكون "منطقة" مثالً فسوف يقوم النظام باستبدال أي كلمة قطاع بهذا  غفمثالً عند ت  الجدول،

 "، فينبغي الحذر عند التعامل مع هذا الجدول. منطقةاست إلى كلمة " قطاعلمة استالكلمة وبذلك سيتم تغيير ك
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 مفاهيم أساسية  –دفتر مستند  
ويدوية لترقيم المستندات، فكل مستند بنظام نماسوفت يحتوي على حقل خاص برقم المستند. إلعطاء رقم نظام نما يدعم طرق آلية 

، ولن يسمح النظام بالطبع بتخزين للمستند سواًء كان هذا الرقم سيتم إدراجه بالحقل آلياً أو يدوياً فالبد من تعريف دفتر لهذا المستند

ام بترقيم هذا المستند بمجرد الحفظ.مستند بدون الدفتر الخاص به ليقوم النظ  

بجانب تعريف طريقة الترقيم الخاصة بالمستندات التي تنتمي لهذا الدفتر، يسمح النظام بتحديد بعض الخصائص الخاصة 

 الدفتر هذا بالمستندات التي تنتمي لهذا الدفتر كتخصيص قالب لها بحيث يتم إدراج جميع البيانات المنتمية لهذا الدفتر بمجرد إدراج

الدفتر بحيث يكون يدوياً أو  والتحكم في ترقيم المستند المنتمي لهذا  بالمستند.، كذلك يمكن قصر هذا الدفتر على صالحيات محددة،

بالجزء القادم.آلياً باإلضافة إلى العديد من الخصائص األخرى. أنظر الشرح الخاص بنافذة دفتر المستند   
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 نافذة دفتر مستند 
النافذة، يتم تعريف أسلوب الترقيم الخاص بأي من مستندات النظام، باإلضافة إلمكانية ضبط هذا الترقيم ببعض  من خالل هذه

 اإلعدادات الخاص بالمستند المستهدف. تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية: 

 

 المعلومات األساسية
 بالدفتر الحالي وهي كالتالي: من خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات األساسية الخاصة 

 نوع المستند  

 م تعريف الدفتر الخاص به.تمن خالل هذه القائمة، يتم تحديد نوع المستند الذي سي

 العربي  الكود 

 الكود اإلنجليزي  

المستند بحيث يمكن إدراج أي منهما ب  دفترمميزين على مستوى كل  (  عربي وإنجليزي)يسمح النظام بتعريف كودين  

 المستهدف الخاص بهذا الدفتر بحسب واجهة النظام.

 المجموعة  

معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات الفرز والبحث   دفاترمنتمي لمجموعة    دفتريسمح النظام بأن يكون كل  

وأيضاً   –  الدفاترام بالتكويد اآللي ألكواد  وإصدار التقارير باإلضافة إال أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظ

 .الدفاتربمجرد إدراج أحد مجموعات  الدفتربحيث يقوم النظام بإدراج كود واسم  – يمكن تعريف تسمية آلية 
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 االسم العربي  

 االسم اإلنجليزي  

من اللغة العربية واللغة  بحيث يمكن إدراج اسم بكل   دفترنظام نما هو نظام ثنائي اللغة، لذلك يوفر النظام اسمين لكل  

 بالتقارير بحسب لغة الواجهة الحالية.  الدفتراإلنجليزية، ومن ثم سيظهر اسم 

 نظامي  

يمكن استخدامه لمستند من نفس النوع، يتم  من خالل هذا الخيار، يتم تعليم الدفتر الحالي على أنه دفتر نظامي، ومن ثم  

اإلعدادات الخاصة بفاتورة المبيعات بحيث تقوم بإصدار سند صرف إصداره آلياً عن طريق النظام. فمثالً عند ضبط  

أنه البد وأن    مخزني آلياً، البد من تحديد دفتر هذا الصرف بإعدادات فاتورة المبيعات بحيث يكون دفتراً نظامياً، بمعنى

 يكون قد تم تعليم هذا الخيار لدفتر الصرف المستخدم.

 طباعة مع الحفظ 

 الخيار، سيقوم النظام عند تخزين المستند بهذا الدفتر بطباعة النموذج الخاص بهذا المستند بمجرد الحفظ.عند تعليم هذا  

 غير نشط 

 حيث لن يظهر في البحث مع المستخدمين. عند تعليم هذا الخيار، لن يستطيع أي من المستخدمين استخدام هذا الدفتر

 صالحية المطالعة  

 صالحية التعديل  

 مصالحية االستخدا 

قييد حق المطالعة أو التعديل أو االستخدام على صالحية محددة، ومن ثم فلن يستطيع  من خالل هذه الحقول، يمكن ت

الذي ينتمي لهذا الدفتر إال من له نفس صالحية المطالعة الموجودة بالحقل "صالحية  أحد المستخدمين مطالعة المستند

تعديل بالمستند الذي ينتمي لهذا الدفتر إال من له نفس صالحية التعديل  المطالعة"، وكذلك لن يستطيع أحد المستخدمين ال

الموجودة بالحقل "صالحية التعديل"، وكذلك لن يستطيع أحد المستخدمين استخدام المستند الذي ينتمي لهذا الدفتر إال 

 كتاب "إدارة النظام". من له نفس صالحية االستخدام الموجودة بالحقل "صالحية االستخدام". راجع الصالحيات بال

 القالب  

الحقول، يمكن إدراج أحد قوالب المستند الذي يخص هذا الدفتر، بحيث يقوم النظام باستحضار بيانات    امن خالل هذ

 بالكتاب "إدارة النظام".  هذا القالب بمجرد إدراج هذا الدفتر بالمستند. راجع نافذة "قوالب القيم االفتراضية"

 فلترة الحقول  

هذا الحقل، يمكن إدراج أحد فالتر الحقول، وذلك ليقوم النظام بإظهار قيم محددة بأحد الحقول عند استخدام من خالل  

يكون هذا الدفتر خاص مثالً بالفواتير  هذا الدفتر. فمثالً يمكن ضبط سجل فلترة الحقول المستخدم بهذا الحقل بحيث  

ا بإظهار  البحث  العميل عند  بحقل  الفلتر  ويقوم  فقط.اآلجلة،  باألجل  البيع  حق  لهم  الذين  "فلترة    لعمالء  نافذة  راجع 

 الحقول" بالكتاب "إدارة النظام". 

  السماح بتغيير الدفتر ثم اعادة انشاء الكود من جديد مع الحفظ  

ى هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار، يسمح النظام للمستخدم بتبديل أحد دفاتر المستندات األخر

 .دفتر فاتورة مبيعات مثالً( بهذا الدفتر وتخزين المستند ليقوم النظام بإعادة التكويد بالدفتر الجديد –)من نفس النوع 
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 التكويد اآللي 
 بهذا الدفتر:  ةتكويد الخاصالمن خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات الخاصة بآلية 

 تكويد آلي  

اختيار. عند تعليم هذا الخيار، سيلزم النظام المستخدم بإدخال المعلومات الخاصة بالتكويد هذا الحقل عبارة عن صندوق  

اآللي مثل )طول الالحقة، أول رقم، آخر رقم(، ومن ثم فسوف يقوم النظام بتكويد المستند الخاص بهذا الدفتر آلياً دون 

 .تدخل من المستخدم

يقوم النظام بإضافة أي رقم لام المستخدم بإدراج "بادئة التكويد" فقط،  عند عدم تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإلز

 يدوياً برقم المستند الخاص بهذا الدفتر. غير مكرر 

 

 بادئة التكويد  

من خالل هذا الحقل، يتم إدراج األحرف الخاصة ببادئة التكويد بحيث يبدأ أي كود ينتمي لهذا الدفتر بها كأن تكون  

 ".SO"، وبادئة التكويد الخاصة بأمر البيع "SIبفاتورة المبيعات مثالً " بادئة التكويد الخاصة

 طول الالحقة 

 أول رقم  

 آخر رقم  

 وأول رقم وآخر رقم. برقم المستند المنتمي لهذا الدفترطول الكود الخاص هذه الحقول الثالثة خاصة بالتكويد اآللي. 

، فبمجرد إدراج هذا الرقم، سيقوم 8  وبفرض أن طول الالحقة هو  (SI، وبفرض أن بادئة التكويد هي )لتوضيح ذلك

( بالحقل آخر رقم، ومن ثم سيكون أول رقم 99999999( بالحقل أول رقم، ووضع الرقم )1النظام بوضع الرقم )

 (. SI99999999) (، والرقم األخير هوSI00000002(، والرقم الثاني هو )SI00000001للمستند هو )

 صيغة التكويد  

لتمييز الكود بطريقة نظامية، فمثالً إذا أردا المستخدم أن يبدأ الدفتر    ن خالل هذا الحقل، يمكن إدراج صيغة معينةم

 ".{fiscalPeriod.code}يمكن إدراج الصيغة "، ورقم الفترة بكود العام

 طول الالحقة النظامية  

الدفتر آلياً )كأن يكون "سند توريد" يتم إصداره آلياً بناًء عند تعليم الخيار "نظامي" وذلك إلصدار المستند المنتمي لهذا  

فمثالً الرقم التالي هو رقم سند   .على فاتورة مشتريات(، فمن خالل هذا الحقل يتم تحديد طول رقم المستند النظامي

 ( مبيعات  فاتورة  من  تم إصداره  حيث  SI000029_000001صرف   ،)SI000029    و المبيعات،  فاتورة  هو رقم 

 . 6خاص بمستند الصرف النظامي وهنا كان طول الالحقة النظامية هو  000001

 علي  استعمال السند مرة واحدة كبناء  
 من خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات الخاصة بآلية التكويد الخاصة بهذا الدفتر: 

  علي  استعمال السند مرة واحدة كبناء   

منتمي لهذا الدفتر مسموحاً باستعماله بالحقل بناًء على مرة واحدة بأي من عند تعليم هذا الخيار فسوف يكون المستند ال

مستندات النظام األخرى فإذا ما تم استعماله مثالً بالحقل بناًء على في أحد فواتير المبيعات، فلن يتم السماح باستخدامه 

 .بالحقل بناًء على بأي من مستندات النظام األخرى بما في ذلك فاتورة المبيعات
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 استعمال السند مرة واحدة اذا استعمل في نوع من  

فإنه يمكن تحديد نوع معين من المستندات بحيث إذا تم استخدامه في بناء على مع المستند المنتمي    من خالل هذه القائمة

لهذا الدفتر، ال يمكن استخدامه بعد ذلك مع أي مستند آخر. على سبيل المثال إذا تم تحديد النوع "أمر بيع" بهذه القائمة  

ر المنتمي لهذا الدفتر في الحقل بناء على مع أي مستند  عرض األسعا بأحد دفاتر عروض األسعار فإنه يمكن استخدام 

ولكن بمجرد استخدامه مرة واحدة في قائمة بناء على بمستند أمر البيع فلن يمكن استخدامه بعد ذلك في الحقل بناًء على 

 بأي من المستندات األخرى.

  استعمل في النوع  إذا استعمال السند مرة واحدة  

وليس مع نوع مستند محدد. ففي  مجموعة أنواع من المستندات  ئمة السابقة ولكن مع  هجية القا تعمل هذه القائمة بنفس من

النوع "أمر البيع" بالقائمة السابقة، تحديد قائمة أنواع تضم )أمر يمكن بدالً من تحديد    السابقالمثال المذكور بالحقل  

أي من هذه المستندات الثالثة بناًء على مستند   سند صرف مخزني( مثالً، ومن ثم فبمجرد إصدار مبيعات،بيع، فاتورة  

عرض أسعار المبيعات المنتمي لهذا الدفتر، ال يسمح النظام باستخدام هذا المستند في بناء على بأي من مستندات  

 النظام. 

 مصدر تاريخ أعمار الديون  

لفاتورة التي تنتمي لهذا التوجيه من خالل هذا الحقل، يمكن تحديد التاريخ الذي سيتم على أساسه تحديد عمر الدين با 

 ، أو. الخ.2أو تاريخ  1حيث يمكن أن يكون تاريخ التحرير أو تاريخ االستحقاق، أو تاريخ  

 ى من االستعمال مرة اخر ىعل منع مستند بناء  
استعماله مرة واحدة، وإنما بدالً  ولكن لن يكون المستند المنتمي لهذا الدفتر هو الذي سيتم  يعمل هذا القسم بنفس طريقة القسم السابق  

 . هو الذي سيستعمل مرة واحدة من ذلك سيكون المستند العلوي لهذا المستند أي المستند المستخدم في بناًء على لهذا المستند

   ى من االستعمال مرة اخر على منع مستند بناء   

فاتورة مبيعات مثالً( بناًء على أي من مستندات  عند تعليم هذا الخيار فعند إصدار المستند المنتمي لهذا الدفتر )دفتر  

فلن يسمح النظام باستخدام هذا المستند الذي تم إدراجه في بناء على  النظام )كمستند عرض أسعار أو مستند أمر بيع( 

 باستخدامه مرة أخرى في بناًء على مع أي من مستندات النظام األخرى.

 ع من استعمل في نو إذا استعمال السند مرة واحدة  

)مع المستند المنتمي للدفتر الحالي(،   مثل أمر البيع مثالً من خالل هذه القائمة فإنه يمكن تحديد نوع معين من المستندات  

( بقائمة "بناء على"  " والذي هو أمر البيع في المثالالمستند )الذي تم إدراجه بالحقل "بناء على هذا  ال يمكن استخدام  

 النظام. بأي من مستندات 

 كان نوع السند واحد من  إذا منع االستعمال  

وليس مع نوع مستند محدد. ففي  مجموعة أنواع من المستندات  تعمل هذه القائمة بنفس منهجية القائمة السابقة ولكن مع  

ة أنواع تضم  تحديد قائميمكن  يمكن بدالً من تحديد النوع "أمر البيع" بالقائمة السابقة،    السابق،المثال المذكور بالحقل  

بناًء  صرف مخزني( مثالً، ومن ثم  ، عرض بيع، سند  )أمر بيع فاتورة المبيعات  أي  فبمجرد إصدار  من هذه  على 

ة، فسوف يمنع النظام استخدام هذا المستند )أحد المستندات الثالثة( بالحقل بناًء على بأي من مستندات المستندات الثالث

 .عاتالنظام األخرى وليس فقط فاتورة المبي

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 86 

 

 مع الحفظ
، مع المستندات التي تنتمي لهذا الدفتر  ، يمكن تعريف بعض اإلجراءات ليقوم النظام بتنفيذها بمجرد الحفظينالقسم  ين من خالل هذ

 وهي تتمثل في اإلجراءات التالية: 

  اختصار القيود   

نتمي لهذا الدفتر. واختصار القيود التي ت اتفإن النظام سيقوم باختصار القيود الناتجة عن المستند الخيارعند تعليم هذا 

بحيث تكون في سطر واحد بشرط أن تنتمي لنفس    يعني تجميع القيم التي تنتمي لنفس الحساب على أكثر من سطر

 غير ذلك.المحددات المسردة على السطر مثل الفرع والقطاع والمجموعة التحليلية و

 ترتيب سطور القيد مدين قبل الدائن  

عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بترتيب سطور القيد الناتج عن المستند المنتمي لهذا الدفتر عند الحفظ بحيث 

 القيد الدائنة. المدينة أوالً ثم سطورالقيد يتم إدراج سطور 

    المراجعة مع الحفظ 

يقوم النظام بتعليم المستند المنتمي لهذا الدفتر بحيث يكون قد تمت المراجعة عليه بمجرد  عند تعليم هذا الخيار، فسوف 

 الحفظ، أي كأن المستخدم قد قام باستخدام أيقونة المراجعة بعد الحفظ.

  ( CSVبعد إدخالها )الحقول التي يتم الحفظ آليا   

ض إدخال األسماء الخاصة ببع  أو  الحالي  للدفترينتمي  التي    المستند اسم أحد حقول  إدخال  يمكن    ،هذا الحقلمن خالل  

( الدفتر. هذه الحقول، يقوم النظام بمجرد إدخالها بحفظ المستند )الذي ينتمي لهذ (”,“)مفصول بينها بالفاصلة  الحقول

 آلياً. 

  السطر المضاف بعد الحفظ آليا  

الل هذا الحقل، يمكن إدراج االسم الخاص بالجدول من خ على جدول،    الدفتر  افي حالة احتواء الملف المنتمي لهذ

(Grid)إضافة سطر إليه بمجرد الحفظ.  ، بحيث يتم 

  الحقل المحدد بعد الحفظ آليا   

(  Gridالذي سينتقل إليه المؤشر في الجدول )، يمكن إدراج اسم الحقل  من خالل هذا الحقل،  الحقل السابقبناًء على  

 .هذا القسم بعد الحفظ آلياً، نتيجة إعدادات

( يمكن فتح النافذة المطلوبة ثم استخدام االختصار Gridلمعرفة أسماء أي من الحقول أو االسم الخاص بأحد الجداول )

(CTRL+ALT+X" ثم من قائمة المزيد قم باختيار األمر )ShowIds." 

 

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 87 

 

  طريقة الحفظ آليا   

القائمة اختيار الطريقة التي سيتم الحفظ بها آلياً. تحتوي هذه القائمة هذا الحقل عبارة عن قائمة اختيار، يتم من خالل هذا  

 على الخيارات التالية: 

  : دائما نهائي  "   الحفظ  بالحقل  المدرجة  الحقول  أحد  إدخال  فور  آلياً  به  النظام  سيقوم  الذي  الحفظ  أن    أي 

 " سيكون حفظاً نهائياً وليس مسودة. (CSVفظ آليا بعد إدخالها )تم الح يالحقول التي  

 : دائما كمسودة  "   الحفظ  بالحقل  المدرجة  الحقول  أحد  إدخال  فور  آلياً  به  النظام  سيقوم  الذي  الحفظ  أن   أي 

 .مسودة وليس نهائياً " سيكون حفظاً (CSVتم الحفظ آليا بعد إدخالها )يالحقول التي  

   أي أن الحفظ الذي سيقوم النظام به آلياً فور إدخال أحد الحقول المدرجة بالحقل "   السجل:الحفظ بناء على حالة

سيكون على حسب طبيعة السجل )وذلك في حالة التعديل( حيث   ("CSVالحقول التي يتم الحفظ آليا بعد إدخالها ) 

 سيقوم بالحفظ نهائياً إذا كان بالفعل محفوظ نهائياً وسيقوم بالحفظ كمسودة إذا كان محفوظ من قبل كمسودة. 

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 88 

 

 مفاهيم أساسية – توجيه مستند 
ملف توجيه يعتبر من أهم ملفات النظام، حيث أن توجيه المستند هو المحدد األساسي الذي يتم بناًء عليه سلوك المستند المنتمي لهذا  

وذلك في حالة ما إذا كان   –المسؤول الوحيد عن التأثير المحاسبي الخاص بالمستند  حيث انهالتوجيه فهو بمثابة عقل المستند 

ؤول عن تحديد المستندات اآللية التي قد يتم إصدارها بناًء على المستند المنتمي لهذا التوجيه كما أنه المس  –ي للمستند تأثير محاسب 

 باإلضافة للكثير من اإلعدادات األخرى. 

لتأثير  أغلب سندات النظام تتضمن حقالً خاصاً بالتوجيه وذلك إما ألسباب تتعلق باإلعدادات التي يحتويها ملف التوجيه أو لتحديد ا

.ال تحتوي حقالً خاصاً بالتوجيه وذلك لعدم الحاجة إليه القليلة المحاسبي الخاص بالمستند، غير أن بعض مستندات النظام  

 صفحات ملف التوجيه 
د تتضمن نافذة التوجيه صفحتين فقط )صفحة قيختلف عدد الصفحات الخاصة بملف توجيه المستند بحسب نوع هذا المستند فمثالً 

 مات، األساسية، والتأثير فقط( مثل التوجيه الخاص بمستند نقل عهدة باألصول الثابتة، أنظر الصورة التالية: المعلو

وقد يحتوي ملف التوجيه على عدد أكثر من الصفحات للحاجة إلى ذلك بحسب نوع المستند، فالصورة التالية مثالً خاصة بتوجيه  

 مستند فاتورة المبيعات:

 يمكن أن يحتويها ملف التوجيه هي كالتالي: الصفحات التي 

   :األساسية المعلومات  الصفحة  جميع  هذه  في  مشتركة  بجميع التوجيهات    سجالتصفحة  والخاصة  التوجيهات  بملف 

 .الموجودة بالنظام التوجيه اتحيث يحتوي أي من ملفمستندات النظام التي تحتوي حقل توجيه 

   تم تحديد الكثير من الخيارات واإلعدادات الخاصة بالمستند فكأحد الخيارات من خالل هذه الصفحة ي:  اإلعدادات صفحة

بحيث يلتزم المستخدم بتعريف عميل المتعلقة بتوجيه فاتورة المبيعات، يمكن ضبط فاتورة المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه  

لمبيعات بحيث تقوم بإصدار سند صرف للفاتورة أو إلزامه بإدخال مستند علوي، وكأحد اإلعدادات، يمكن ضبط فاتورة ا

 آلي بمجرد الحفظ. 

 بالتأثير المحاسبي للمستند، وتتوفر هذه الصفحة   هذه الصفحة خاصة بتحديد الجانبين المدين والدائن الخاصين:  تأثير الفاتورة

 د. عادة بتوجيه أي من المستندات التي تقوم بإصدار سند قيد آلي، ومن ثم فالبد من تحديد جانبي القي

 تتوفر هذه الصفحة بتوجيهات المستندات التي تتطلب تأثيرات محاسبية أخرى غير التأثير األساسي لقيمة :  تأثيرات أخرى

مثل فواتير  (  Supply Chainالفاتورة كتأثيرات الضرائب األربعة وهذه التأثيرات تتطلبها بعض فواتير إدارة التوزيع )

 . المشتريات ومردوداتها المبيعات ومردوداتها وفواتير 

  تتوفر هذه الصفحة بتوجيهات المستندات التي يمكن تحديد خصومات أسعار بها مثل فواتير المبيعات  : تأثيرات الخصومات

ومردوداتها وفواتير المشتريات ومردوداتها حيث يدعم النظام ثمانية خصومات على مستوى كل صنف إلى جانب الخصم 

  الخاص بالفاتورة الكلية.
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 الصفحة الرئيسية  –نافذة التوجيه 
 المعلومات األساسية

 من خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات األساسية الخاصة بالدفتر الحالي وهي كالتالي: 

 المعلومات األساسية
 من خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات األساسية الخاصة بالتوجيه الحالي وهي كالتالي: 

 نوع المستند  

 خالل هذه القائمة، يتم تحديد نوع المستند الذي سيتم تعريف التوجيه الخاص به.من 

 العربي  الكود 

 الكود اإلنجليزي  

يسمح النظام بتعريف كودين مميزين على مستوى كل توجيه بحيث يمكن إدراج أي منهما بالمستند المستهدف الخاص 

 بهذا بالتوجيه بحسب واجهة النظام.

 المجموعة  

يسمح النظام بأن يكون كل توجيه منتمي لمجموعة توجيهات معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات الفرز والبحث 

وأيضاً   –وإصدار التقارير باإلضافة إال أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام بالتكويد اآللي ألكواد التوجيهات  

 بمجرد إدراج أحد مجموعات الدفاتر.  التوجيهدراج كود واسم بحيث يقوم النظام بإ  – يمكن تعريف تسمية آلية 
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 نظامي  

نظامي، ومن ثم يمكن استخدامه لمستند من نفس النوع،   توجيه الحالي على أنه  التوجيهمن خالل هذا الخيار، يتم تعليم 

بحي المبيعات  بفاتورة  الخاصة  اإلعدادات  فمثالً عند ضبط  النظام.  عن طريق  آلياً  سند  يتم إصداره  بإصدار  تقوم  ث 

نظامياً، بمعنى   توجيهاً هذا الصرف بإعدادات فاتورة المبيعات بحيث يكون  توجيهصرف مخزني آلياً، البد من تحديد 

 الصرف المستخدم.  لتوجيهأنه البد وأن يكون قد تم تعليم هذا الخيار 

 غير نشط 

 حيث لن يظهر في البحث مع المستخدمين. التوجيهعند تعليم هذا الخيار، لن يستطيع أي من المستخدمين استخدام هذا  

 فلترة الحقول  

من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج أحد فالتر الحقول، وذلك ليقوم النظام بإظهار قيم محددة بأحد الحقول عند استخدام 

مثالً بالفواتير خاص  توجيه. فمثالً يمكن ضبط سجل فلترة الحقول المستخدم بهذا الحقل بحيث يكون هذا التوجيههذا ال

"فلترة   نافذة  فقط. راجع  باألجل  البيع  حق  لهم  الذين  العمالء  بإظهار  البحث  العميل عند  بحقل  الفلتر  ويقوم  اآلجلة، 

 الحقول" بالكتاب "إدارة النظام". 

 االسم العربي  

 االسم اإلنجليزي  

إدراج اسم بكل من اللغة العربية واللغة   بحيث يمكن  توجيه نظام نما هو نظام ثنائي اللغة، لذلك يوفر النظام اسمين لكل 

 بالتقارير بحسب لغة الواجهة الحالية. التوجيهاإلنجليزية، ومن ثم سيظهر اسم 

 القالب  

، بحيث يقوم النظام باستحضار بيانات توجيهمن خالل هذا الحقول، يمكن إدراج أحد قوالب المستند الذي يخص هذا ال

 بالمستند. راجع نافذة "قوالب القيم االفتراضية" بالكتاب "إدارة النظام". هتوجيهذا القالب بمجرد إدراج هذا ال

 علي  استعمال السند مرة واحدة كبناء  
  علي  استعمال السند مرة واحدة كبناء   

مسموحاً باستعماله بالحقل بناًء على مرة واحدة بأي   توجيهعند تعليم هذا الخيار فسوف يكون المستند المنتمي لهذا ال

فإذا   األخرى  النظام  مستندات  بناءً ما  من  بالحقل  مثالً  استعماله  المبيعاتفي  على    تم  فواتير  السماح   ،أحد  يتم  فلن 

 مستندات النظام األخرى بما في ذلك فاتورة المبيعات.  نعلى بأي م باستخدامه بالحقل بناءً 

 استعمل في نوع من  إذا رة واحدة استعمال السند م 

من خالل هذه القائمة فإنه يمكن تحديد نوع معين من المستندات بحيث إذا تم استخدامه في بناء على مع المستند المنتمي  

، ال يمكن استخدامه بعد ذلك مع أي مستند آخر. على سبيل المثال إذا تم تحديد النوع "أمر بيع" بهذه القائمة  توجيهلهذا ال

في الحقل بناء على مع أي مستند    توجيهحد دفاتر عروض األسعار فإنه يمكن استخدام عرض األسعار المنتمي لهذا البأ 

في الحقل بناًء على ولكن بمجرد استخدامه مرة واحدة في قائمة بناء على بمستند أمر البيع فلن يمكن استخدامه بعد ذلك  

 .بأي من المستندات األخرى

 استعمل في النوع  إذا واحدة استعمال السند مرة   

وليس مع نوع مستند محدد. ففي  مجموعة أنواع من المستندات  تعمل هذه القائمة بنفس منهجية القائمة السابقة ولكن مع  

يمكن بدالً من تحديد النوع "أمر البيع" بالقائمة السابقة، تحديد قائمة أنواع تضم )أمر   ،المثال المذكور بالحقل السابق

سند صرف مخزني( مثالً، ومن ثم فبمجرد إصدار أي من هذه المستندات الثالثة بناًء على مستند  ة مبيعات،بيع، فاتور
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، ال يسمح النظام باستخدام هذا المستند في بناء على بأي من مستندات  توجيهعرض أسعار المبيعات المنتمي لهذا ال

 النظام. 

 ى من االستعمال مرة اخر ىعل منع مستند بناء  
هو الذي سيتم استعماله مرة واحدة، وإنما بدالً   توجيهيعمل هذا القسم بنفس طريقة القسم السابق ولكن لن يكون المستند المنتمي لهذا ال

 واحدة. من ذلك سيكون المستند العلوي لهذا المستند أي المستند المستخدم في بناًء على لهذا المستند هو الذي سيستعمل مرة 

   ى من االستعمال مرة اخر على منع مستند بناء   

فاتورة مبيعات مثالً( بناًء على أي من مستندات   توجيه)  توجيهفعند إصدار المستند المنتمي لهذا ال  ،عند تعليم هذا الخيار

اجه في بناء على  النظام )كمستند عرض أسعار أو مستند أمر بيع( فلن يسمح النظام باستخدام هذا المستند الذي تم إدر

 باستخدامه مرة أخرى في بناًء على مع أي من مستندات النظام األخرى.

 استعمل في نوع من  إذا استعمال السند مرة واحدة  

 الحالي   توجيهمن خالل هذه القائمة فإنه يمكن تحديد نوع معين من المستندات مثل أمر البيع مثالً )مع المستند المنتمي لل

( بقائمة "بناء " وهو أمر البيع(، ال يمكن استخدام هذا المستند )الذي تم إدراجه بالحقل "بناء علىالً "فاتورة مبيعات" مث

 على" بأي من مستندات النظام. 

 كان نوع السند واحد من  إذا منع االستعمال  

ففي  وليس مع نوع مستند محدد.  مجموعة أنواع من المستندات  تعمل هذه القائمة بنفس منهجية القائمة السابقة ولكن مع  

، يمكن بدالً من تحديد النوع "أمر البيع" بالقائمة السابقة، يمكن تحديد قائمة أنواع تضم  المثال المذكور بالحقل السابق

بناًء  الً، ومن ثم  صرف مخزني( مث، عرض بيع، سند  )أمر بيع فاتورة المبيعات  أي من هذه  فبمجرد إصدار  على 

المستندات الثالثة، فسوف يمنع النظام استخدام هذا المستند )أحد المستندات الثالثة( بالحقل بناًء على بأي من مستندات 

 النظام األخرى وليس فقط فاتورة المبيعات.

 مع الحفظ
،  مع المستندات التي تنتمي لهذا التوجيه  عض اإلجراءات ليقوم النظام بتنفيذها بمجرد الحفظمن خالل هذين القسمين، يمكن تعريف ب

 وهي تتمثل في اإلجراءات التالية: 

  اختصار القيود   

. واختصار القيود توجيهعند تعليم هذا الخيار فإن النظام سيقوم باختصار القيود الناتجة عن المستندات التي تنتمي لهذا ال

ع القيم التي تنتمي لنفس الحساب على أكثر من سطر بحيث تكون في سطر واحد بشرط أن تنتمي لنفس  يعني تجمي

 المحددات المسردة على السطر مثل الفرع والقطاع والمجموعة التحليلية وغير ذلك.

 ترتيب سطور القيد مدين قبل الدائن  

عند الحفظ بحيث   توجيهتج عن المستند المنتمي لهذا العند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بترتيب سطور القيد النا 

 يتم إدراج سطور القيد المدينة أوالً ثم سطور القيد الدائنة.

  يجب تحديد الوردية  

برأس المستند، حتى يتم تجميع هذا المستند )فاتورة مبيعات مثالً( على   عند تعليم هذا الحقل البد من تحديد رقم وردية

 .وذلك بالطبع حينما تكون فاتورة المبيعات مرتبطة بكاشير، هذه الوردية
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  منع تعديل المستندات بعد استخدامها في بناء على  

" بأي من عند تعليم هذا الخيار فسوف يمنع النظام تعديل المستند المنتمي لهذا التوجيه إذا تم إدراجه بالحقل "بناء على

 المستندات األخرى. 

  المراجعة مع الحفظ   

بحيث يكون قد تمت المراجعة عليه بمجرد   توجيهعند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتعليم المستند المنتمي لهذا ال

 الحفظ، أي كأن المستخدم قد قام باستخدام أيقونة المراجعة بعد الحفظ.

  ( CSVبعد إدخالها )الحقول التي يتم الحفظ آليا   

الحالي أو إدخال األسماء الخاصة ببعض   توجيهيمكن إدخال اسم أحد حقول النافذة التي تنتمي لل  ،الحقلهذا  من خالل  

( توجيه(. هذه الحقول، يقوم النظام بمجرد إدخالها بحفظ المستند )الذي ينتمي لهذا ال”,“الحقول )مفصول بينها بالفاصلة  

 آلياً. 

  السطر المضاف بعد الحفظ آليا  

 ( المراد إضافة سطر إليه بمجرد الحفظ.Gridالحقل، يمكن إدراج االسم الخاص بالجدول )من خالل هذا 

  الحقل المحدد بعد الحفظ آليا   

)، يمكن إدراج اسم الحقل  من خالل هذا الحقل إليه المؤشر في الجدول  آلياً، نتيجة  Gridالذي سينتقل  ( بعد الحفظ 

 إعدادات هذا القسم. 

( يمكن فتح النافذة المطلوبة ثم استخدام االختصار Gridول أو االسم الخاص بأحد الجداول )لمعرفة أسماء أي من الحق

(CTRL+ALT+X" ثم من قائمة المزيد قم باختيار األمر )ShowIds." 

 

 طريقة الحفظ آليا   

للمستندات التي    لياً هذا الحقل عبارة عن قائمة اختيار، يتم من خالل هذا القائمة اختيار الطريقة التي سيتم الحفظ بها آ

 . تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:تنتمي لهذا التوجيه

  : دائما نهائي  "   الحفظ  بالحقل  المدرجة  الحقول  أحد  إدخال  فور  آلياً  به  النظام  سيقوم  الذي  الحفظ  أن    أي 

 " سيكون حفظاً نهائياً وليس مسودة. (CSVتم الحفظ آليا بعد إدخالها )يالحقول التي  

 : دائما كمسودة  "   الحفظ  بالحقل  المدرجة  الحقول  أحد  إدخال  فور  آلياً  به  النظام  سيقوم  الذي  الحفظ  أن   أي 

 " سيكون حفظاً مسودة وليس نهائياً.(CSVتم الحفظ آليا بعد إدخالها )يالحقول التي  

 :أي أن الحفظ الذي سيقوم النظام به آلياً فور إدخال أحد الحقول المدرجة بالحقل "   الحفظ بناء على حالة السجل

سيكون على حسب طبيعة السجل )وذلك في حالة التعديل( حيث   ("CSVالحقول التي يتم الحفظ آليا بعد إدخالها ) 

 محفوظ من قبل كمسودة. سيقوم بالحفظ نهائياً إذا كان بالفعل محفوظ نهائياً وسيقوم بالحفظ كمسودة إذا كان 

 معايير الدفاتر المسموح بها  

التوجيه إال    مستندات مع هذاالتر  ا دف  أي من  من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج معيار محدد بحيث ال يمكن استخدام

 الدفاتر التي ينطبق عليها هذا المعيار.

 الدفاتر المسموح بها
عند استخدام التوجيه الحالي بأحد المستندات، ال يمكن معه استخدام أي دفاتر  بعض الدفاتر بحيثمن خالل هذا الجدول، يمكن تحديد 

 إال الدفاتر المذكورة بهذا الجدول.

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 93 

 

 صفحة اإلعدادات   –توجيه المستند 
ند مست  من خالل صفحة اإلعدادات، يتم ضبط خيارات المستند المنتمي لهذا التوجيه. قد تختلف هذه اإلعدادات من توجيه مستند لتوجيه

آخر. هذه الصفحة الخاصة باإلعدادات، يتم شرحها تقريباً في كل الكتب الخاصة بشرح النظام ففي كتاب المبيعات مثالً، يتم شرح  

بالكتاب  المشتريات  سندات  توجيهات  إعدادات  الحال  كذلك  "المبيعات".  بالكتاب  المبيعات  سندات  بتوجيه  الخاصة  اإلعدادات 

  الخاصة بنظام نماسوفت. ي كتب الشرح"المشتريات"، وأيضاً في باق
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 تأثير الفاتورة  –توجيه المستند 
بالمستند الذي ينتمي لهذا التوجيه حيث يتم من خاللها تحديد التأثير المحاسبي الخاص  هذه الصفحة هي أهم صفحات نافذة التوجيه  

 تتضمن هذه الصفحة األقسام التالية: مثالً.كفاتورة المبيعات 

 

 مدين 

 دائن
الدائن والمدين الخاصين بصافي قيمة الفاتورة. يتم تحديد كل من الحسابين المدين   ينمن خالل هذين القسمين، يتم تحديد كل من التأثير

 والدائن من خالل الحقول التالية: 

 الجانب المحاسبي  

من خالل هذا الحقل يمكن تحديد أحد الجوانب المحاسبية كحساب مدين أو دائن. حيث يتم إدراج أحد سجالت الجوانب 

بملف "جانب محاسبي". من خالل هذا السجل يتم تحديد حسابات )حسابات ذمم أو  المحاسبية التي تم تعريفها مسبقاً  

 تندات النظام. راجع ملف الجانب المحاسبي بهذا الكتاب.حسابات محددة( بحيث يمكن استحضارها بأي من ملفات ومس

. فمثالً عند استحضار في حالة تحديد جانب محاسبي، فال يلزم تحديد أي من اإلعدادات الموجودة بالقسم الخاص به

 )مدين(. جانب محاسبي مدين، ال يلزم تحديد أي إعدادات أخرى بالحساب المدين لصافي قيمة الفاتورة بالقسم 

 عند عدم تحديد جانب محاسبي، يلزم تحديد التأثير المحاسبي من خالل الحقول التالية بهذا القسم. 
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 مجاور له ، وحقل نوعقائمة   

تحديد نوع مصدر الحساب حيث يكون أحد األنواع  من خالل هذه القائمة، يتم  في حالة عدم تحديد جانب محاسبي،  

 التالية: 

 :يتم إدراج أحد الحسابات الفرعية في حالة الرغبة في ذلك مثل حساب المبيعات كحساب   من خالل هذا الحقل  محدد

المشتريات. فاتورة  بتوجيه  مدين  كحساب  المشتريات  حساب  أو  المبيعات  فاتورة  بتوجيه  هذا   دائن  اختيار  عند 

 الخيار، يجب تحديد الحساب المحدد بالحقل المجاور له.

 :تحديد هذه الذمة من خالل الحقل "نوع قوم المستخدم بيكون حساب ذمة، وسيأي أن الحساب المحدد س من مرجع

 عند اختيار هذه القيمة، يلزم تحديد هذا المرجع من خالل قائمة "نوع المرجع" بهذا الحقل. .مرجع"

 :ص أي أن الحساب المتأثر سيكون هو ذمة المستخدم الحالي، كأن يكون التوجيه الحالي خا  ذمة المستخدم الحالي 

 بفاتورة المبيعات ويراد جعل حساب الكاشير هو الحساب المدين. 

 نوع المرجع  

تنشط هذه القائمة عند اختيار القيمة "من مرجع" من الحقل السابق حيث يتم اختيار الذمة المتأثرة بهذا القسم كمدين أو  

مثالً  اختيار "عميل"  فعند  لهذا  دائن.  المنتمي  بالمستند  تحديد عميل  يلزم  بالتأثير على ،  النظام  ليقوم  التوجيه، وذلك 

حساب العميل بالفاتورة )كمدين أو دائن(. وعند اختيار "ذمة المستند" مثالً، فسوف يقوم النظام بالتأثير على الذمة 

 الموجودة بالمستند بالحقل "الذمة" حيث يمكن أن تكون عميل أو مورد أو موظف أو.. الخ. 

 نوع الحافظة  

، يتم تحديد الحساب من خالل هذه القائمةة عند اختيار القيمة "من مرجع" من الحقل "قائمة نوع".  تنشط هذه القائم

أحد   اختيار  النافذة  المرجع. فمثالً عند اختيار المرجع عميل. يتم من خالل هذه  اختيار  التأثير عليه عند  الذي سيتم 

(. كذلك لو تم تحديد المرجع على أنه خ. ال2  ، حساب1الحسابات المحددة بملف العميل )الحساب الرئيسي، حساب  

 ، يتم تحديد أحد الحسابات المعرفة بملف المورد، وكذلك أي ذمة قد تم اختيارها كمرجع.مورد

 قالب الشرح  

 استعالم الشرح  

 2قالب الشرح  

 2استعالم الشرح  

بحيث يتم إدراج نصوص ديناميكية تختلف باختالف   إدراج جمل استعالم أو قوالب شرح للقيد الصادريسمح النظام ب

 الصادر عن المستند. بعض القيم بحقول الشرح الخاصة بالقيد

 محددات القيد الصادر  

التحليلية  المجموعة  مصدر  نوع  إدراج  يمكن  أن  بالصورة  باقي   الحظ  مصادر  إظهار  أيضاً  يمكن  الصادر.  بالقيد 

 يتم التأثير عليها سواء في الجانب الدائن أو المدين. ضافة لمصدر السجل بحيث  باإل (  الفرع، اإلدارة، القطاعالمحددات )

 قسم "إعدادات التوجيه". –من خالل اإلعدادات العامة القيد الصادر وذلك التأثير عليها في 

 . 
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 تأثيرات أخرى  –توجيه المستند 
تتضمن هذه   .بخالف التأثير األساسي لصافي قيمة الفاتورة  األخرىالمحاسبية  من خالل هذه الصفحة، يتم تحديد بعض التأثيرات  

 الصفحة األقسام التالية: 

 نقدي
عميل بدفع بقيمة الفاتورة النقدية إن وجدت. حيث قد يقوم الالدائن والمدين الخاصين  الحسابينالقسم، يتم تحديد كل من  امن خالل هذ

قيمة نقدية للفاتورة ويكون باقي هذه القيمة على الحساب الخاص بالعميل. راجع الحقل "نقدي" بفاتورة المبيعات بالكتاب "المبيعات". 

 بصفحة "تأثير الفاتورة". يتم تعريف التأثير المحاسبي الدائن والمدين بنفس الطريقة التي تم بها تحديد التأثير المحاسبي 

 1عات ضريبة مبي

 2مبيعات ضريبة 

 1الفاتورة ضريبة 

 2الفاتورة ضريبة 
تين  ب(، والضري2، ضريبة مبيعات1من خالل هذه األقسام، يمكن تحديد التأثير المحاسبي الخاص بضريبتي األصناف )ضريبة مبيعات

 بصفحة "تأثير الفاتورة".(. وذلك بنفس الطريقة التي تم شرحها سلفاً 2، ضريبة الفاتورة 1صتين بالفاتورة )ضريبة الفاتورة الخا 
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 الخصومات تأثيرات   –توجيه المستند 
ورة حيث يسمح الخاصة بالخصومات المتعلقة بالخصومات المتعلقة بالفاتمن خالل هذه الصفحة، يتم تحديد بعض التأثيرات المحاسبية  

ثمانية خصومات باإلضافة للخصم الكلي على الفاتورة )تخفيض الفاتورة(. يتم ضبط التوجيه النظام من خالل اإلعدادات بتوفير حتى  

المحاسبي الخاص بكل خصم من الخصومات المسردة بهذه النافذة بنفس الطريقة التي تم بها تحديد التأثير المحاسبي الخاص بصافي  

 بصفحة "تأثير الفاتورة".دائن(  راجع القسمين )مدين، الفاتورة.
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 مفاهيم أساسية  –التحقق بناء على معايير 
( إلى الرجوع إلى  Implementorيولي نظام نما سوفت أولوية كبيرة لتسهيل عمل مسؤولي التجهيز بحيث ال يضطر المجهز )

. وبالتالي ال يقبل النظام المجهز إلزام المستخدم بإدراج ملحوظة بفاتورة المبيعات  من   فمثالً قد يُطلب  ،العمالءالتطوير لتنفيذ طلبات  

 تخزين الفاتورة إذا لم يتم إدخال الملحوظة.

حد االئتمان الخاص به، أو منع المستخدم من تخزين كمثل آخر قد يُطلب من المجهز عدم إصدار فاتورة آجلة لعميل محدد إذا تخطى 

خالل آلية التحقق بناء على معايير بمعنى سند إجازة ألكثر من ثالثة أيام بالشهر. جميع هذه الحاالت، يدعمها نظام نماسوفت من  

 خزين.التأكد من تحقق معيار محدد أو التأكد من عدم تحقق معيار محدد وإال يمنع النظام المستخدم من الت

من خالل آلية التحقق أيضاً، يدعم النظام إظهار رسالة للمستخدم توضح طبيعة هذا المعيار كأن يتم إظهار الرسالة "ال يمكن تخطي 

 حد االئتمان لهذا العميل".

أ أيضاً الناتجة عن ريق جملة استعالم، كما يمكن أيضاً أن يتم إظهار رسالة الخط يسمح أيضاً النظام بتصميم معايير أكثر تعقيداً عن ط 

ال يمكن تخطي حد االئتمان لهذا العميل"،   عدم تحقق المعيار باستخدام جملة استعالم أيضاً فمثالً في المثال الخاص بإظهار الرسالة "

 يمكن إظهار قيمة الحد األقصى الئتمان هذا العميل وما تبقى منه لتوضيح السبب للمستخدم. 
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 نافذة التحقق بناء على معايير 
  راجع "  يمكن إلزام المستخدمين بإدخال بيانات محددة بأحد النوافذ أو عدم إدخال بيانات محددة بأحد النوافذ.  ،هذه النافذةمن خالل  

 ". تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية: مفاهيم أساسية –التحقق بناء على معايير 

 

 المعلومات األساسية
 وهي كالتالي  بسجل التحقق الحاليمن خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات األساسية الخاصة 

 الكود  

من خالل هذا الحقل، يتم تعريف الكود الخاص بسجل التحقق. يمكن للمستخدم إدراج أي كود شريطة أال يكون قد تم  

يقوم النظام بإظهار بيانات هذا التحقق على إدخاله سابقاً. إذا قام المستخدم بإدخال أحد األكواد التي تم إدخالها سابقاً  

 الفور.
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 المجموعة  

منتمي لمجموعة معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات الفرز والبحث سجل تحقق    يسمح النظام بأن يكون كل

 –  سجالت التحققوإصدار التقارير باإلضافة إال أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام بالتكويد اآللي ألكواد 

بمجرد إدراج أحد مجموعات   سجل التحققبحيث يقوم النظام بإدراج كود واسم    –وأيضاً يمكن تعريف تسمية آلية  

 .التحققات

 االسم العربي  

 االسم اإلنجليزي  

بحيث يمكن إدراج اسم بكل من اللغة العربية   سجل تحققنظام نما هو نظام ثنائي اللغة، لذلك يوفر النظام اسمين لكل 

 واللغة اإلنجليزية، ومن ثم سيظهر اسم العميل بالتقارير بحسب لغة الواجهة الحالية.

 التحقق محددات 
 : من خالل هذا القسم، يتم تعريف بعض المحددات الخاصة بسجل التحقق الحالي وهي كالتالي

 النوع المستهدف  

من خالل هذه القائمة، يتم تحديد نوع الملف الذي سيتم عليه إجراء التحقق، فيمكن مثالً تحديد فاتورة المبيعات وذلك 

 .مرتبطة بفاتورة المبيعات مثل معايير "عندما" و"يجب أن"(لتكون شروط التحقق الموجودة بتفاصيل النافذة )

 تطبق أيضا  على  

ذا الحقل، يمكن تحديد قائمة أنواع، وذلك لتطبيق التحقق الحالي على قائمة أنواع كمستندات المبيعات أو  من خالل ه

 .المشتريات أو غير ذلك

 مطبق على  

 المعيار على النظام كالتالي: ، يتم تحديد مدى تأثير هذا من خالل هذه القائمة

  :وذلك حتى يتم تطبيق المعيار الحالي على جميع مستندات النظام. كأن يتم إلزام المستخدمين بإدراج    المستندات

 ملحوظة بحقل الملحوظة بالمستند.

 :اج حقل وذلك حتى يتم تطبيق المعيار الحالي على جميع ملفات النظام. كأن يتم إلزام المستخدمين بإدر   الملفات

 المجموعة بجميع الملفات الرئيسية الموجودة بالنظام مثل ملف العميل وملف المورد. 

  وذلك لتطبيق المعيار على جميع نوافذ النظام )ملفات ومستندات( : لشاشات اكل . 

الحظ أنه ال يمكن تحديد أي من هذه الخيارات الثالثة وفي نفس الوقت تحديد "نوع" مستند مستهدف حيث يجب  

 اختيار أحدهما. 

 األولوية  

تحقق لنفس  الحالي حيث يمكن تعريف عدة سجالت    التحققيمكن من خالل هذا الحقل إدراج رقم يعبر عن أولوية سجل  

 الخاص باألولوية األعلى.  التحققيقوم النظام بتطبيق الحقل بنفس النافذة ل

 .   2له أولوية أكبر من الرقم  1الحظ أنه كلما قل الرقم، كلما زادت األولوية فالرقم 

 

 رسالة الخطأ | عربي  

 رسالة الخطأ | إنجليزي  

 من خالل هذين الحقلين يمكن تحديد الرسائل التي ستظهر للمستخدم عند عدم تحقق المعيار المحدد بهذه النافذة. 
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 غير نشط 

 الحالي.  التحققق اختيار، عند تعليم هذا الخيار لن يعتبر النظام سجل هذا الحقل عبارة عن صندو

 السياسة   

من   ولكن  المستخدمين،  جميع  التحقق على  تطبيق  يتم  في األصل 

يمكن تطبيق التحقق على مستخدمين محددين أو    خالل هذه القائمة

الحالي التحقق  تطبيق  من  محددين  مستخدمين  هؤالء  استثناء   .

 المدرجين بالجدول "قائمة المختارين" الموجودة بهذه النافذة.  المستخدمين هم

 التفاصيل 
من خالل تفاصيل النافذة، يتم تعريف التحققات التي سيقوم النظام بتنفيذها، حيث يسمح النظام بتعريف أي عدد من التحققات بنفس 

 النافذة وليس تحقق واحد.

 عندما  

 يجب أن 

مسبقاً بملف "تعريف معايير"، والتي تعبر عن  فها  ي تعر، يتم إدراج أحد المعايير التي تم  ينالحقل  ينهذأي من  من خالل  

الشروط المعيار    أحد  يكون  كأن  الحالي،  بالتحقق  "عندما"  الخاصة  الفاتورة  األول  تكون  أن  آجلة وهو  فاتورة  هي 

وبذلك عندما ينطبق التحقق  " جنيه.5000"وخاصة بعميل محدد، والمعير الثاني هو أال تكون قيمة الفاتورة أكبر من 

الحالي على أحد فواتير المبيعات وكانت هذه الفاتورة هي فاتورة آجلة وخاصة بهذا العميل، فسوف يقوم لنظام بمنع  

 " جنيه.5000المستخدم من تخزين الفاتورة إذا كانت قيمة الفاتورة أكبر من "

 استعالم عندما  

 استعالم يجب أن  

وذلك في بعض الحاالت كالحاجة إلى معرفة رصيد   ار المطلوب أعقد من أن يتم تعريفه كمعيار محددقد يكون المعي

بالحقلين السابقين )عندما، يجب أن(   ، ولذلك يوفر النظام حقلين خاصينالعميل أو مقدار الكمية بالمخزن وغير ذلك

 . ( SQL Statement)  ولكن يتم تعريفهم عن طريق جمل استعالم

 ة السطور يجب مطابق 

من خالل هذا الخيار، يتم تحديد ما إذا كان يجب أن يكون "يجب أن" مرتبط بنفس السطر الخاص "عندما" على  

، ومن ثم  20البد أال تقل كمية الصنف عن  5مستوى السطر أم ال. فمثالً إذا كان الشرط هو عندما يبدأ كود الصنف بـ 

" بالسطر الثالث، فالبد أن تكون كمية هذا  5بالرقم "كون كود الصنف يبدأ يجب حينما يفإنه يتم تعليم هذا الخيار حينما 

ولكن على نفس السطر. أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فسوف تتحقق المطابقة لو كانت كمية هذا   20الصنف أكبر من 

 ".5رقم "على أي سطر وليس بالضرورة بالسطر الثالث الذي بدأ فيه كود الصنف بال 20الصنف أكبر من 

 غير شط  

 . يتم تعليم هذا الخيار حتى ال يقوم النظام بالتحقق من الشرط الخاص بهذا السطر )عندما(
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 التحقق مع 

من خالل الحقول الخاصة بالتحقق مع، يتم تحديد اإلجراء )أو التوقيت( الذي سيتم فيه تطبيق التحقق حيث يمكن تحديد 

 بعض( الخيارات التالية: هذا التوقيت من خالل تعليم أحد )أو 

  الحفظ 

  التعديل 

 المراجعة 

 إلغاء المراجعة 

  الحذف 

  حفظ مسودة 

، وكذلك يمكن  فسوف يقوم النظام بتطبيق التحقق المناظر على نفس السطر عند الحفظ  ،عند تعليم الخيار "الحفظ" مثالً 

 تطبيق التحقق عند التعديل أو الحذف أو المراجعة أو...الخ. 

 )عربي( رسالة الخطأ   

 رسالة الخطأ )إنجليزي(  

 هذين الحقلين تعريف الرسالة التي ستظهر للمستخدم عند عدم تحقق الشرط باللغتين العربية واإلنجليزية.يتم من خالل  

على مستوى كل شرط من شروط التحقق بتفاصيل سجل التحقق، تكون رسالة التحقق على مستوى كل سطر لها  

 ودة برأس المستند.أولوية عن رسالة التحقق الموج 

 استعالم لمحتوى رسالة الخطأ  

جنيه وحد االئتمان الخاص    5000قد تتضمن الرسالة بيانات تم استحضارها من قاعدة البيانات كأن تكون )الفاتورة  

 . ( SQL Statement) جنيه( مثال، وهذه الرسالة البد أن تتضمن جملة استعالم  3000بهذا العميل هو 

 تحذير وليس خطأ  

حقل   أو.. بحسبتعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بعرض رسالة تحذيرية للمستخدم )عند الحفظ أو عند التعديل  عند  

 ولكن لن تكون هذه رسالة خطأ ومن ثم سيسمح النظام للمستخدم بالتخزين. (، ""التحقق مع

 قائمة المختارين 
مستخدمين بحيث ينطبق )أو ال ينطبق( سجل التحقق الحالي عليه )عليهم(. راجع  تحديد مستخدم أو عدة يمكن  ،من خالل هذا الجدول

والتي يتم من خاللها تحديد ما إذا كانت قائمة المختارين بهذا الحقل هم المستخدمين الذين سينطبق عليه سجل التحقق    قائمة السياسة

 الحالي أو المستخدمين الذين سيتم استثنائهم من التحقق الحالي.
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 مكن تحديد المختارين الذين سينطبق عليهم التحقق الحالي كالتالي: ي

 لتحديد مجموعة محددة من المستخدمين ليتم اختيارهم لتطبيق التحقق عليهم أو استبعادهم من تطبيق التحقق   :مجموعة

 الحالي. 

 لتطبيق التحقق عليه أو استبعاده من تطبيق التحقق الحالي.  هلتحديد مستخدم واحد ليتم اختيار :مستخدم 

  صالحيات محدده يتم اختيار المستخدمين من ذوي هذه الصالحية لتطبيق التحقق الحالي عليهم  دلتحدي :لصالحيات ا ملف

 أو استبعادهم من تطبيق التحقق 

 عندما تتغير الحقول التالية
 .عند تعديل أحد هذه الحقول يمكن تحديد حقول محددة بحيث يقوم النظام بتنفيذ إجراء التحقق مع الحفظ هذا الجدول من خالل
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 مفاهيم أساسية  – إعدادات الحقول والشاشات
يسمح النظام بإعداد قيم محددة لبعض قوائم الحقول أو التحكم في شكل الحقل أو قيمته   ،من خالل ملف "إعدادات الحقول والشاشات"

 جدول كل    جداول، يرتبطالعديد من الإلى غير ذلك من وسائل التجهيز التي قد يطلبها العميل. يوفر النظام بملف "إعدادات الحقول"  

 منها بنوعية ضبط محددة لحقول ملفات ومستندات النظام. وهي كالتالي: 

 يتيح النظام للمستخدم التحكم في القيم الخاصة بأي من قوائم النظام الجدول  امن خالل هذ  :القيم المسموح بها للمراجع ،

مورد،  )حساب، شريك، عميل،  الخيارات  تحتوي على  العميل  بملف  الذمة  قائمة  مثل  النظام  ملفات  أنواع  تحتوي  التي 

....  ، اعتماد مستندي، موظف(. يسمح النظام بتحديد أي عدد من أنواع المستندات بهذه القائمة كأن يتم إضافة )أصل ثابت

 (.خال

 وذلك في أحد هذه القيم ، يمكن تعريف قيم محددة ليختر منها المستخدمالجدول اهذمن خالل   حقول:القيم المسموح بها لل ،

 أي من الحقول الموجودة بنوافذ النظام.

 Display Mask أو تحديد أقصى عدد  ، يمكن التحكم في شكل الحقول الرقمية كموضع الفاصلةالجدول  ا هذ: من خالل ،

 لألرقام العشرية وغير ذلك.

 التوقيع  (Signatures):    يمكن تحديد أحد الحقول الخاصة بإرفاق أي من ملفات النظام بحيث يمكن   ،الجدول  اهذمن خالل

 استخدامه في إدخال توقيع محدد وذلك عن طريق الماوس أو شاشة اللمس أو عن طريق جهاز خارجي. 

 Rich Text fields:  نسيق كما في برامج  تيمكن تحويل الحقول النصية الكبيرة إلى حقول قابلة لل ،الجدول اهذمن خالل

 معالجة النصوص مثل ميكروسوفت وورد. 

 Extra Filter :    يث ال يظهر  ح يمكن تحديد معايير ألي من الحقول بملفات ومستندات النظام ب  ،الجدول  اهذمن خالل

 بعملية البحث إال القيم التي تنطبق مع المعايير المختارة. 

 Descriptors:    يمكن إظهار عنوان محدد ألحد أنواع ملفات النظام )باللغتين العربية واالنجليزية(   ،الجدول  اهذمن خالل

 حال البحث عن هذا النوع أو إظهار هذا العنوان بعنوان النافذة عند الوقوف عليه. بحيث يظهر هذا العنوان

 Clear on Duplicate :  بحيث ال يقوم النظام   – أو عدة حقول محددة    – يمكن تحديد حقل محدد    ،الجدول  اهذمن خالل

 محدد من ملفات النظام. مماثلة بملفباستنساخها عند عمل نسخة 

 الجدول ا هذمن خالل   سوبة:استعالم الحقول المح، ( يمكن تحديد استعالماتQuiries لتظهر نتائجها بحقول تم إضافتها )

 مسبقاً من خالل "نافذة تعديل شاشة". 

 Style Overrider Details :   من خالل هذا الجدول، يمكن التحكم في لون السطر بحسب طبيعة المعلومات المدرجة

 . المدين بلون آخرذي الرصيد بلون، ولون السطر ذي الرصيد الدائن  به، فمثالً بسند القبض يمكن عرض لون السطر 

 Field Formats:  ذ النظام كأقصى طول  يمكن التحكم في بعض مواصفات الحقول بأي من نواف  ،الجدول  اهذمن خالل

بإدخال بادئة أو الحقة للحقل، وما إذا كان سيتم السماح بإدخال حروف أو أرقام للحقل   المستخدموأقل طول للحقل أو إلزام 

 أم ال. 

 Field Styles:  بعض إعدادات الحقول مثل اتجاه الكتابة ولون خلفية الحقل ولون هذا الجدول، يمكن ضبط    من خالل

 ر ذلك.الكتابة فيه وغي

 Disabled Fields  يمكن جعل بعض الحقول غير متاحة للمستخدم بحيث يمكن للمستخدم رؤيتها   ،الجدول  اهذ: من خالل

 من دون أن يستطيع التعديل فيها.
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 يمكن تحديد حقل الكود الخاص بأحد   ،هذا الجدول  من خالل  :الحقول التي يتم فتح االنشاء عند ادخال كود غير موجود

الملفات الرئيسية )مثل كود العميل مثالً( بأحد نوافذ النظام )مثل نافذة فاتورة المبيعات( بحيث إذا قام المستخدم بإدراج كود 

د بدالً من  ليقوم المستخدم بتعريف سجل جديد بهذا الكو )العميل(  غير موجود بهذا الحقل، يقوم النظام بفتح نافذة هذا الملف

بطريقة عادية وتعريف هذا العميل ثم الرجوع إلى فاتورة المبيعات مرة أخرى إلدراج   )العميل(  الذهاب إلى هذا الملف

 العميل الجديد. 

  يمكن ضبط أحد نوافذ النظام )سواء ملف رئيسي أو مستند( بحيث يمكن إدراج  هذا الجدولمن خالل    : ى إضافة النقاش إل ،

ات بأي من السجالت الخاصة به. فعلى سبيل المثال عند إصدار فاتورة مبيعات، يمكن للمستخدمين ذوي  أي عدد من النقاش

الصالحية إضافة نقاشات على هذه الفاتورة حيث يمكن إدراج عدد ال نهائي من النقاشات وذلك على مستوى كل فاتورة من 

 ة بالمستندات أو بالملفات الرئيسيةفواتير المبيعات، وكذلك بالنسبة لكل نوافذ النظام سواء الخاص

 يمكن تحديد أحد النوافذ )سواء نافذة في ملف رئيسي أو نافذة    الجدول  اهذ  من خالل  : جدول إضافة المستندات المرتبطة إلى

هة  في مستند( ليتم إليها إضافة مجموعة خاصة بالمستندات المرتبطة الخاصة بالملف الرئيسي أو بالمستند، وهي تكون مشاب

 .للسندات المرتبطة الخاصة بفاتورة المبيعات )سندات الصرف( أو السندات المرتبطة بفاتورة المشتريات )سندات التوريد(

 Extra Codes  :هذ خالل  ويمكن    الجدول،  امن  للملف،  مميزة  الحقول  هذه  تكون  بحيث  الحقول  بعض  تحديد  يمكن 

 Extraاستخدامها في البحث عن السجل بدالً من الكود. فعلى سبيل المثال، يمكن تحديد رقم هاتف العميل ككود إضافي )

Codeنظام بالتعرف على العميل ( فإذا ما تم إدراج رقم هاتف العميل في فاتورة المبيعات بدالً من كود العميل، يقوم ال

 الخاص بهذا الهاتف واستحضاره بالفاتورة كما لو كان المستخدم قد قام بإدراج كود العميل. 

 Audit Fields  :  من خالل هذا الجدول، يمكن اختيار أحد الحقول بأي من ملفات النظام بحيث يمكن تتبع التعديالت التي

الملحوظة بفاتورة المبيعات، فمن خالل "سجل التعديل التفصيلي" بقائمة   أجريت على هذا الحقل، فمثالً عند تحديد حقل

المزيد الخاصة بفاتورة المبيعات، يمكن االطالع على كافة التعديالت التي تمت على هذه الملحوظة بفاتورة المبيعات. حيث  

كل سطر من هذا الجدول يتضمن  سيقوم النظام حال الضغط على اإلجراء "سجل التعديل التفصيلي" بإظهار نافذة جدول، 

 قيمة حقل الملحوظة في كل مرة تم فيها تعديل حقل الملحوظة وتخزين فاتورة المبيعات بهذا التعديل 

 من خالل هذا الجدول، يمكن تحديد أي من الحقول التي تم تحديدها على أنها حقول ألوان بحيث  : جدول ليست حقول ألوان

 .اختياره من نافذة ألوان يجب إدخال اسم اللون يدوياً بدون

 المحددات لحقول من خالل هذا الجدول يمكن تجاهل المحددات عند التعامل مع أحد أنواع نوافذ   : جدول تجاهل تناسق 

شريطة أن تتوافق باقي   – النظام، مثالً إذا تم اختيار تجاهل الفرع بفاتورة المبيعات، فيمكن ألي مستخدم ينتمي ألي فرع  

أن يتعامل مع أي فاتورة تنتمي ألي فرع آخر غير فرع   –)غير الفرع( مع محددات الفاتورة األخرى  محددات المستخدم  

المستخدم. كذلك يمكن إدراج أي عميل بالفاتورة ينتمي لفرع أخر شريطة توافق المحددات األخرى الخاصة بالعميل )غير  

 .الفرع( مع نظائرها بفاتورة المبيعات

 من خالل  :جالت الممنوعة من االستعمال جدول السماح باستعمال الس 

   من خالل هذا الجدول يمكن التحكم في القيم الخاصة بأنواع المراجع   :روني تنواع المراجع في نافذة ارسال بريد الكأجدول

 بنافذة اإلرسال اإللكتروني الخاصة بالتقارير.

 الجدول، يمكن تحديد بعض الحقول كحقول بحث إضافية من خالل هذا    : جدول حقول البحث اإلضافية عند البحث عن مرجع

بحيث يمكن البحث عن أحد المراجع. لتوضيح هذه الخاصية يمكن تحديد حقل المحافظة مثالً كحقل بحث لمرجع العميل.  

سم  وبالتالي يمكن بفاتورة المبيعات بدالً من البحث عن العميل )عند عدم تذكر اسمه( يمكن إدراج الحروف األولى من ا

( بإظهار جميع العمالء المنتمين  Ctrl + Spaceالمحافظة التي ينتمي إليها ومن ثم يقوم النظام بمجرد استخدام االختصار )

 لهذه المحافظة. 
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 من خالل هذا الجدول، يمكن تحديد بعض الحقول بحيث تكون حقول روابط،    : جدول الحقول النصية المحولة الي روابط

 .الثاني للمورد مثالً على أنه الموقع الخاص بالموردفمثالً يمكن تخصيص االسم 

  من خالل هذا الجدول، يمكن تحديد أحد الجداول بأحد الملفات )أو المستندات(    :جدول أقصى عدد لسطور السندات والملفات

فاتورة   بحيث يتم تحديد عدد أقصى للسطور بهذا الجدول بحيث ال يمكن أن تزيد، فمثالً يمكن تقييد أقصى عدد لسطور

 سطر، ومن ثم ال يمكن إصدار فاتورة مبيعات تحتوي عدد أكبر من السطور.  50المبيعات مثالً بـ 

 Open Reference In Popup  : من خالل هذا الجدول يمكن ضبط أي مرجع )صنف، عميل، مورد، الخ( بأي من

( بدون إغالق النافذة  Popupمرجع كنافذة )نوافذ النظم بحيث يقوم النظام عند استخدام أيقونة مطالعة بفتح سجل هذا ال

  .الحالية
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 إعدادات الحقول والشاشات نافذة  
مفاهيم  –إعدادات الحقول والشاشات  يمكن ضبط الكثير من اإلعدادات المتعلقة بنوافذ وحقول النظام. راجع " من خالل هذه النافذة،

 تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:  ". أساسية

 المعلومات األساسية
 : وهي كالتالي إعدادات الحقول والشاشاتمن خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات األساسية الخاصة بسجل 

 الكود  

شريطة أال  من خالل هذا الحقل، يتم تعريف الكود الخاص بسجل اإلعدادات الحالي. يمكن للمستخدم إدراج أي كود  

يكون قد تم إدخاله سابقاً. إذا قام المستخدم بإدخال أحد األكواد التي تم إدخالها سابقاً يقوم النظام بإظهار بيانات هذا 

 التحقق على الفور.

 المجموعة  

يسمح النظام بأن يكون كل سجل إعدادات منتمي لمجموعة معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات الفرز والبحث 

دار التقارير باإلضافة إال أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام بالتكويد اآللي ألكواد سجالت اإلعدادات وإص

آلية    – يمكن تعريف تسمية  بحيث يقوم النظام بإدراج كود واسم سجل اإلعدادات بمجرد إدخال أحد هذه    –وأيضاً 

 المجموعات.

 االسم العربي  

 االسم اإلنجليزي  

بحيث يمكن إدراج اسم بكل من اللغة العربية   إعداداتنظام ثنائي اللغة، لذلك يوفر النظام اسمين لكل سجل  نظام نما هو  

 واللغة اإلنجليزية، ومن ثم سيظهر اسم العميل بالتقارير بحسب لغة الواجهة الحالية.

 غير نشط 

 ومستندات النظام.  عند تفعيل هذا الخيار، لن يقوم النظام بتطبيق سجل اإلعدادات الحالي بملفات
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 القيم المسموح بها للمراجع 
إظهارها بأي من حقول المراجع. كمثال على ذلك يتم تحديد المراجع التي يراد  يمكن تعريف المراجع التي يراد    الجدولمن خالل هذا  

 أنظر الصورة المقابلة   بإظهار قيم افتراضية، يمكن للمستخدم تغييرها أو اإلضافة عليها.إظهارها بالحقل "الذمة" حيث يقوم النظام  

. يحتوي هذا  التلقائية )حساب، شريك، عميل، مورد، موظف(   والخاصة بحقل الذمة بفاتورة المبيعات حيث يقوم النظام بإظهار القيم

 الجدول على الحقول التالية:

 

 للنوع  

سيتم من خاللها تحديد قيم أحد المراجع كأن تكون فاتورة المبيعات أو فاتورة  من خالل هذا الحقل، يتم تحديد النافذة التي  

 المشتريات.

 قائمة أنواع  

ملفات لتطبيق هذا اإلعداد عليها كأن تكون قائمة أنواع تضم )فاتورة مبيعات،    لتحديد قائمة أنواع تحتوي على عدة

 فاتورة مشتريات، مردودات مبيعات، مردودات مشتريات(. 

 الحقل  

ففي المثال الخاص بتحديد حقل الذمة بفاتورة   ،كما تم تعريفه بقاعدة البيانات  حقل المرجع المراد تحديد القيم فيهاسم  

 ( في هذا الحقل.subsidiaryبعض القيم، يتم إدراج القيمة )المبيعات إلدراج 

( يمكن فتح النافذة المطلوبة ثم استخدام االختصار Gridلمعرفة أسماء أي من الحقول أو االسم الخاص بأحد الجداول )

(CTRL+ALT+X ثم من قائمة المزيد قم )" باختيار األمرShowIds." 

 1النوع المسموح  

 2النوع المسموح  

 3النوع المسموح  

 4النوع المسموح  

 5النوع المسموح  

 من خالل هذه الحقول، يتم تحديد القيم المراد إظهارها بقائمة المرجع المراد.

ظام حد أقصى لعدد القيم قيم وذلك بإدخالها على أكثر من سطر حيث ال يضع الن  5الحظ أنه يمكن تحديد أكثر من  

 .المراد إظهارها بالقائمة
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  مثال

كما هو واضح فقد تم تحديد نافذة الورقة المالية للعمل عليها، ثم تم اختيار الحقل "الجهة المختصة"، وهو الطرف المعني بحيث  

 يحتوي على األنواع )عميل، مورد، حساب بنكي، جهة ذات صلة، شريك(. 

تحديد نوع الملف المستخدم "ورقة مالية" وبالتالي فإن الحقول التي ستظهر بالبحث بالعمود "الحقل" هي الحقول الخاصة الحظ أنه تم  

 بملف الورقة المالية 

الحظ أيضاً أنه يمكن إدراج قائمة أنواع بدالً من تحديد نوع محدد ليقوم المستخدم بتحديد أنواع مسموح بها ألي من الحقول المشتركة 

 وافذ الموجودة بقائمة األنواع المدرجة.بالن

فور تخزين السجل وإعادة تحميل البرنامج، سيجد المستخدم أن الحقل "الطرف المعني" سيحتوي على القيم التي تم تحديدها بالحقول 

 (، أنظر الشكل التالي: 5.........النوع المسموح 1)النوع المسموح 

خالل الصفحة الرئيسية بقوائم النوافذ بنظام نما، البد وأن تكون أنواع ملفات، وبالتالي فسوف الحظ أن جميع القيم التي يتم ضبطها من  

ال اختيار  السابق عند  الشكل  ففي  المختار،  النوع  أحد عناصر  يقبل  بحيث  المراد ضبطه  للحقل  المجاور  بالحقل  النظام  وع  نيسمح 

 ء المعرفين بملف العميل. "عميل"، فسوف ينتظر النظام من المستخدم إدراج أحد العمال

الحظ أيضاً أن النظام يسمح بأي عدد من أنواع الملفات، حيث يقبل كل سطر بالصفحة الرئيسية لنافذة "إعدادات الحقول والشاشات" 

عمها خمسة أنواع، ويمكن إدراج أي عدد من السطور لنفس الحقل، وبالتالي يمكن أن تحتوي القائمة على جميع أنواع الملفات التي يد

 النظام. 
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 القيم المسموح بها للحقول  جدول
 ، وذلك في أي من الحقول الموجودة بنوافذ النظام.أحد هذه القيم ، يمكن تعريف قيم محددة ليختر منها المستخدمالجدول ا من خالل هذ

"االهمية"، بحيث تكون القيم المسموح بها هي )مهم جداً، كما هو واضح فقد تم تحديد نافذة المورد للعمل عليها، ثم تم اختيار الحقل  

  ة.. القيم،... 2، القيمة المسموح بها 1مهم، عادي، غير مهم(، حيث قام المستخدم بإدخال هذه القيم يدوياً بالحقول )القيمة المسموح بها 

 ( 10المسموح بها 

 ثر من سطر. يمكن إدخال أي عدد من القيم للحقل المراد، وذلك بإدخالهم على أك

الحظ أنه تم تحديد نوع الملف المستخدم "مورد" وبالتالي فإن الحقول التي ستظهر بالبحث بالعمود "الحقل" هي الحقول الخاصة  

 بملف المورد

تركة الحظ أيضاً أنه يمكن إدراج قائمة أنواع بدالً من تحديد نوع محدد ليقوم المستخدم بتحديد أنواع مسموح بها ألي من الحقول المش

 بالنوافذ الموجودة بقائمة األنواع المدرجة.

تفاء الحظ أيضاً أنه من خالل صندوق االختيار "عدم السماح بكتابة القيم يدوياً"، يمكن منع المستخدم من الكتابة يدوياً بهذا الحقل، واالك

 باختيار قيمة من القيم المعرفة بالجدول.

سيجد المستخدم أن الحقل "األهمية" سيحتوي على القيم التي تم تحديدها بالحقول )القيم  فور تخزين السجل وإعادة تحميل البرنامج،  

 (، أنظر الشكل التالي: 5القيم المسموح بها  .........1المسموح بها 

صفحة القيم   – ت  كما هو واضح فقد قام النظام بإعداد قائمة لحقل األهمية بالقيم التي تم تحديدها سلفاً بنافذة اعدادات الحقول والشاشا 

 المسموح بها. 
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 Display Masks جدول
 ، يمكن التحكم في شكل الحقول الرقمية كموضع الفاصلة، أو تحديد أقصى عدد لألرقام العشرية وغير ذلك.الجدول امن خالل هذ

 قد تم تحديد نافذة العميل للعمل عليهامن خالل الحقل "للنوع" كما هو واضح ف

 تم اختيار الحقل "أقصى ائتمان"  من خالل الحقل "الحقل" ثم

تم تحديد الفاصلة بحيث تكون بعد ثالثة أرقام، كما تم تحديد رقمين فقط بعد العالمة العشرية.  "   Display Mask ومن خالل الحقل "

 لى رقمين عشريين فقط.فإذا ما قام المستخدم مثالً بوضع أكثر من رقمين عشريين للرقم، سيقوم النظام بتقريبهم إ

الحظ أنه تم تحديد نوع الملف المستخدم "عميل" وبالتالي فإن الحقول التي ستظهر بالبحث بالعمود "الحقل" هي الحقول الرقمية 

 الخاصة بملف العميل.

ألي من الحقول الرقمية   الحظ أيضاً أنه يمكن إدراج قائمة أنواع بدالً من تحديد نوع محدد ليقوم المستخدم بتحديد أنواع مسموح بها 

 المشتركة بالنوافذ الموجودة بقائمة األنواع المدرجة.

، يتم تحديد شكل الحقل الرقمي ولكن  GenericReferenceOverrider.displayMasks.g2DisplayMaskمن خالل الحقل  

 الجديد لنظام نماسوفت.  GUIمع 
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 Signatures جدول
تحديد أحد الحقول الخاصة بإرفاق أي من ملفات النظام بحيث يمكن استخدامه في إدخال توقيع محدد  ، يمكن  ا الجدولمن خالل هذ

 أو عن طريق جهاز خارجي يمكن االمضاء منه وتسجيل هذا اإلمضاء بالنظام. وذلك عن طريق الماوس أو شاشة اللمس

الحقول التي ستظهر بالبحث بالعمود "الحقل" هي الحقول اتورة مبيعات" وبالتالي فإن  "فالحظ أنه تم تحديد نوع الملف المستخدم  

 الخاصة بمستند فاتورة المبيعات.

الحظ أيضاً أنه يمكن إدراج قائمة أنواع بدالً من تحديد نوع محدد ليقوم المستخدم بتحديد أنواع مسموح بها ألي من الحقول المشتركة 

 بالنوافذ الموجودة بقائمة األنواع المدرجة.

ضح فقد تم تحديد فاتورة مبيعات للعمل عليها، ثم تم اختيار الحقل "مرفق"، ليتم توقيع اإلمضاء عن طريقه. أنظر الشكل كما هو وا

 التالي بفاتورة المبيعات.

 

نظام كما هو واضح بالصورة السابقة، فقد قام النظام بتغيير شكل أيقونة المرفقات لتصبح أيقونة االمضاء، عند الضغط عليها، سيقوم ال

 أنظر الشكل التالي  بفتح نافذة النظام والتي يمكن للمستخدم االمضاء من خاللها بسهولة بواسطة الماوس. 
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   Rich Text Fieldsجدول 
من خالل هذا الجدول، يمكن تحويل الحقول النصية الكبيرة إلى حقول قابلة للتنسيق كما في برامج معالجة النصوص مثل ميكروسوفت  

 وورد. 

ه تم تحديد نوع الملف المستخدم "عميل" وبالتالي فإن الحقول التي ستظهر بالبحث بالعمود "الحقل" هي الحقول الخاصة الحظ أن

 بملف العميل 

الحظ أيضاً أنه يمكن إدراج قائمة أنواع بدالً من تحديد نوع محدد ليقوم المستخدم بتحديد أنواع مسموح بها ألي من الحقول المشتركة 

 جودة بقائمة األنواع المدرجة.بالنوافذ المو

 كما هو واضح فقد تم تحديد ملف العميل للعمل عليه، ثم تم اختيار الحقل "مالحظات"، لتحويله إلى حقل قابل للتنسيق.

 

 أصبح يحتوي على أدوات التنسيق. بسجل العميلحقل المالحظات  الحظ أن
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 Extra Filter – إعدادات الحقول والشاشات نافذة 
، يمكن تحديد معايير ألي من الحقول بملفات ومستندات النظام بحيث ال يظهر بعملية البحث إال القيم التي تنطبق  الجدول  ا من خالل هذ

 مع المعايير المختارة.

عليها، ثم تم اختيار الحقل "مورد"، والمعيار "وكالء"، وقد تم    للعمل"عرض أسعار مشتريات"   كما هو واضح فقد تم تحديد نافذة

تعريف المعيار وكالء بملف "تعريف معايير" على أن المورد ينتمي لفئة الوكالء فقط، وبالتالي فعند البحث عن المورد بسند عرض  

 أسعار مشتريات، فسوف يقوم النظام بإظهار الموردين من فئة وكالء فقط. 

حديد نوع الملف المستخدم هو "عرض أسعار مشتريات" وبالتالي فإن الحقول التي ستظهر بالبحث بالعمود "الحقل"  الحظ أنه تم ت

 هي الحقول الخاصة بملف "عرض أسعار مشتريات" فقط.

لحقول المشتركة الحظ أيضاً أنه يمكن إدراج قائمة أنواع بدالً من تحديد نوع محدد ليقوم المستخدم بتحديد أنواع مسموح بها ألي من ا

 بالنوافذ الموجودة بقائمة األنواع المدرجة.

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 115 

 

 descriptors جدول
، يمكن إظهار عنوان محدد ألحد أنواع ملفات النظام )باللغتين العربية واالنجليزية( بحيث يظهر هذا العنوان  ا الجدولمن خالل هذ

 حال البحث عن هذا النوع أو إظهار هذا العنوان بعنوان النافذة عند الوقوف عليه.  

 

 وعنوان(. الحقل "استخدام الوصف" يحتوي على قائمة تحوي الخيارات )بحث فقط، عنوان فقط، بحث 

( كما  customerالمثال التالي يوضح استخدام الوصف " عنوان وبحث" وذلك لحقل العميل بحيث يكون عنوان العميل هو )عميل، 

 بالصورة السابقة.

 عند تحديد الحقل "استخدام الوصف" بحيث يكون بحث فقط فسوف يظهر العنوان )عميل( بقائمة البحث فقط ولن يظهر بعنوان النافذة. 

بالعنوان فقط ولن يظهر بقائمة ك ذلك عند تحديد الحقل "استخدام الوصف" بحيث يكون بحث فقط فسوف يظهر العنوان )عميل( 

 البحث. 
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 Clear on duplicateجدول 
 مماثلةبحيث ال يقوم النظام باستنساخها عند عمل نسخة    –أو عدة حقول محددة    –، يمكن تحديد حقل محدد  ا الجدولمن خالل هذ

 محدد من ملفات النظام.   ملفب

كما هو واضح فقد تم تحديد حقل "المحافظة" بملف العميل، وبالتالي فعند عمل نسخة مماثلة ألحد سجالت العميل فلن يقوم النظام  

 باستنساخ حقل المحافظة حيث سيظهر فارغاً بالسجل الجديد ولن يأخذ قيمة حقل المحافظة من سجل العميل الذي تم استنساخه. 

الحظ أنه تم تحديد نوع الملف المستخدم "عميل" وبالتالي فإن الحقول التي ستظهر بالبحث بالعمود "الحقل" هي الحقول الخاصة 

 بملف العميل 

الحظ أيضاً أنه يمكن إدراج قائمة أنواع بدالً من تحديد نوع محدد ليقوم المستخدم بتحديد أنواع مسموح بها ألي من الحقول المشتركة 

 فذ الموجودة بقائمة األنواع المدرجة.بالنوا 
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 استعالمات الحقول المحسوبة  جدول
 ( لتظهر نتائجها بحقول تم إضافتها مسبقاً من خالل "نافذة تعديل شاشة". Queries، يمكن تحديد استعالمات )ا الجدولمن خالل هذ

 

يتم تحديدها لحقول    ،(SQL Queriesعبارة عن جمل استعالم )يسمح النظام بإضافة عشرة حقول استعالم ألي من نوافذ النظام وهي  

 تم تعريفها من قبل بملف "تعديل شاشة". 

 لتوضيح عمل هذه النافذة نضرب المثال التالي:

 إلضافة حقلين بالصفحة الرئيسية لملف العميل، الحقل األول يقوم بعرض عدد الفواتير الخاصة بالعميل الحالي 

 بعرض مديونية العميل. يقوم  والحقل الثاني

 صفحة تعديل حقول المجموعات، كما بالشكل التالي  –نقوم بإضافة هذين الحقلين من خالل نافذة "تعديل شاشة" 

 

، صفحة تعديل حقول المجموعات  –الحظ أنه تم تحديد النوع "العميل" بالصفحة الرئيسية لنافذة تعديل شاشة. راجع ملف تعديل شاشة  

 . لنظام"بالكتاب "إدارة ا

الحقول  "تعديل  بنافذة  منهما  لكل  استعالم  جملة  بتعريف  العميل  لملف  الرئيسية  بالصفحة  المضافين  الحقلين  هذين  استغالل  يمكن 

 صفحة استعالم الحقول المحسوبة كما بالشكل التالي: –والشاشات" 

( بالحقل األول وذلك لحساب select count(1) from salesinvoice where customer_id = {id}تم تحديد جملة االستعالم )

 مجموع الفواتير الخاصة بالعميل الحالي. 

 تم تحديد جملة االستعالم  

select sum(debitLocalAmount-creditLocalAmount) from LedgerTransLine where subsidiaryId 

={id}( 

 ، وذلك لحساب مديونية العميل الحالي. 
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 رض ناتج جمل االستعالم المحددة بهذين الحقلين بالصفحة الرئيسية لسجل العميل كالتالي: عبإضافة حقلين جديدين لسيقوم النظام 

 

 هو واضح فقد تم إضافة حقلي استعالم جديدين، األول بإجمالي عدد فواتير العميل الحالي، والثاني بمديونية العميل الحالي.كما 
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 Style Overrider Detailsجدول 
من خالل هذا الجدول، يمكن التحكم في لون السطر بحسب طبيعة المعلومات المدرجة به، فمثالً بسند القبض يمكن عرض لون   

اختيار النوع هو "سند قبض" مثالً،   المثال، يتمفي هذا  السطر ذي الرصيد الدائن بلون، ولون السطر ذي الرصيد المدين بلون آخر.

القيمة الموجودة الرصيد الخاص بالحساب  ومن خالل "استعالم لون الخلفية" يتم التعرف على طبيعة  فإذا كانت مدينة يتم   بحقل 

 عرضها باللون األخضر وإذا كانت دائنة يتم عرضها باللون األزرق مثالً. 
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 Field Formats – إعدادات الحقول والشاشات 
، يمكن التحكم في بعض مواصفات الحقول بأي من نوافذ النظام كأقصى طول وأقل طول للحقل أو وإلزام  ا الجدولمن خالل هذ

 "، وما إذا كان سيتم السماح بإدخال حروف أو أرقام للحقل أم ال. suffix" أو الحقة للحقل "Prefixالمستخدم بإدخال بادئة "

 

 " بملف العميل، بحيث يكون بالمواصفات التالية:1تحديد حقل "تليفون كما هو واضح فقد تم 

 " 11أقل طول وأقصى طول له هو." 

 " وهو الرقم الكودي الخاص بدولة مصر. 020بادئة التكويد هي " 

 .عدم السماح بإدخال حروف 

 .السماح بإدخال أرقام 

أرقام   8( وال يزيد رقم الهاتف عن  020اً بادئاً بالرقم الكودي )وبالتالي فإن أي رقم هاتف بهذا الحقل البد وأن يكون رقماً صحيح 

 (، ولن يسمح النظام حال حفظ سجل العميل بأي رقم ال يحمل هذه الشروط. 020مضافة إلى الرقم الكودي )

لحقول الخاصة الحظ أنه تم تحديد نوع الملف المستخدم "عميل" وبالتالي فإن الحقول التي ستظهر بالبحث بالعمود "الحقل" هي ا

 بملف الورقة المالية 

الحظ أيضاً أنه يمكن إدراج قائمة أنواع بدالً من تحديد نوع محدد ليقوم المستخدم بتحديد أنواع مسموح بها ألي من الحقول المشتركة 

 بالنوافذ الموجودة بقائمة األنواع المدرجة.
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  Field Formats  –تابع إعدادات الحقول والشاشات 

 استكماالً للحقول الموجودة بجدول هذه النافذة، يتضمن الجدول أيضاً الحقول التالية: 

 الحروف المسموح بها  

" Upper Caseمن خالل هذا الحقل يمكن تحديد شكل الحروف المسموح بها بالحقل المقابل من حيث كونها كبيرة "

عند الكتابة باللغة االنجليزية. تحتوي قائمة هذا    " أو السماح بكال النوعين، وذلك بالطبعLower Caseأو صغيرة "

 الحقل على الخيارات التالية: 

 Lower Case 

 Upper Case 

  الكل 

 تجاهل الحقة المسودة  

يمكن تجاهل حروف المسودة. يفيد هذا الخيار عند ضبط النظام بحيث عندما يكون الحقل المقابل  من خالل هذا الخيار

طه بحيث يقبل أرقام فقط مثالً، ال يقوم النظام باالعتراض عند تخزين المستند كمسودة  هو حقل "كود المستند" فعند ضب

 (. draft@وبالتالي ال يقوم النظام باالعتراض على الحروف )

 المعايير  

"تعريف  يمكن ربط إعدادات الحقل المقابل بحيث ال يقوم النظام بتطبيقها إال وفق معايير محددة تم تحديدها مسبقاً بملف  

 . 2000حرف فقط حينما تكون قيمة السطر أكبر من  12معيار"، كمثل أن أقل طول لملحوظة السطر هو 

  تطبيق عند التوافق مع االستعالم  

من خالل هذا الحقل يمكن تقييد اإلعدادات الخاصة بالسطر بجملة استعالم محددة، بحيث ال يتم تطبيق هذا اإلعداد إال  

 الم. إذا تحققت جملة االستع

 يجب مطابقة السطور  

بأي  )أو موافقة االستعالم(  تعليم هذا الخيار فيكفي تحقق المعيار    عدمعند  إذا كان المعيار متعلقاً بسطور التفاصيل ف

التهيئة المطلوبة بالحقل المستهدف، أما إذا تم تعليم هذا الخيار فالبد من تحقق سطر من سطور تفاصيل النافذة لتطبيق 

 .يع سطور التفاصيلالشرط على بجم

الحظ أن الحقلين "المعايير"، "يجب مطابقة السطور" ال يعمالن مع االعدادات الشكلية والمتمثلة في )"لون  

 الكتابة"، "لون الخلفية"(.
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 Field Styles – إعدادات الحقول والشاشات 
مثل اتجاه الكتابة والنص وإخفاء كلمة المرور   يمكن التحكم في بعض مواصفات الحقول بأي من نوافذ النظام ا الجدول،من خالل هذ

 وغير ذلك. أنظر الصورة التالية: 

 

 

 اتجاه الكتابة  

 من خالل هذا الحقل يمكن تحديد اتجاه الكتابة. تحتوي هذه القائمة على الخيارين التاليين: 

  يسار إلى يمين 

  يسار يمين إلى 

 )البحث(  قائمة المقترحات  في النص  هاتجا 

   العرض بالقائمة  في اتجاه النص  

النص الخاص بالحقل المحدد بكل من قائمة البحث، وقائمة العرض، من خالل هذا الحقل يمكن تحديد اتجاه الكتابة.  

 وهو يأخذ أحد الخيارين التاليين: 

  يسار إلى يمين 

  يمين إلى يسار 

 )كلمة مرور( إخفاء النص   

 ، بحيث يظهر بالشكل )*****(. من خالل هذا الحقل يمكن جعل أحد الحقول يظهر ككلمة مرور

 لون الكتابة  

 لون الخلفية  

 من خالل هذين الحقلين يمكن تحديد لون كتابة ولون خلفية الحقل المقابل. 

 أنظر الشكل التالي: (، .…,Red, Green, Blueيمكن كتابة اللون المراد باللغة االنجليزية مثل )

 

Disable Suggestion Provider 

(، حيث قد ال تكون مناسبة مع إعدادات  Suggestion Providerمن خالل هذا الخيار يمكن تعطيل خاصية الـ )

الحقل، فهذه الخاصية تظهر بعض الخيارات بهذا الحقل ليتم االختيار منها، ومن ثم فقد يكون من األفضل تعطيل هذه  

 . (:youtu.be/WINK3zgdZn8//https)الخاصية. للتعرف أكثر على هذه الخاصية، يمكن االطالع على الفيديو  
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  Disabled fields جدول
تحتوي    أي ال يمكنه الكتابة أو التعديل فيها.  –يمكن تحديد بعض الحقول بحيث تكون غير متاحة للمستخدم    ا الجدول،من خالل هذ

 هذه النافذة على الحقول التالية: 

 للنوع  

 قائمة األنواع  

 النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم تعطيل أحد الحقول بها.من خالل هذين الحقلين يمكن تحديد 

 الحقل  

 المراد الحقول المتاحة للنافذة المقابلة ليتم اختيار الحقول  بقائمة    بإظهارسيقوم النظام    ،بالضغط المزدوج على هذا الحقل

 تعطيلها ومنع المستخدم من التعديل فيها.
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 االنشاء عند ادخال كود غير موجود الحقول التي يتم فتح  جدول
من خالل هذا الجدول يمكن تحديد حقل الكود الخاص بأحد الملفات الرئيسية )مثل كود العميل مثالً( بأحد نوافذ النظام )مثل نافذة  

ف ليقوم المستخدم بتعريف  ( بحيث إذا قام المستخدم بإدراج كود غير موجود بهذا الحقل، يقوم النظام بفتح نافذة هذا الملفاتورة المبيعات

بطريقة عادية وتعريف هذا العميل ثم الرجوع إلى فاتورة المبيعات مرة أخرى سجل جديد بهذا الكود بدالً من الذهاب إلى هذا الملف 

  إلدراج العميل الجديد.

 للنوع  

 قائمة األنواع  

 .فيها تفعيل هذه الخاصيةيمكن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم  ،من خالل هذين الحقلين

 الحقل  

سيقوم النظام بفتحه عند إدخال كود لم يتم تعريفه من قبل كسجل في هذا الملف الذي  من خالل هذا الحقل، يتم تحديد  

 . الملف

النظام عند إدراج كود عميل   يقوم  "، فسوفcustomer كمثال على، عند تحديد النوع أنه "فاتورة مبيعات"، تحديد الحقل على أنه "

  بالحقل "عميل" بفاتورة مبيعات بينما لم يتم تعريف عميل سابقاً بهذا الكود بإظهار نافذة العميل بهذا الكود ليقوم المستخدم باستكمال

الخروج من فاتورة بفاتورة المبيعات بدون    بيانات هذا العميل ثم اختيار الزر موافق ليقوم النظام بإدراج هذا الكود بالحقل عميل

 .المبيعات
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 إضافة النقاش إلي  جدول
نوافذ النظام )سواء ملف رئيسي أو مستند( بحيث يمكن إدراج أي عدد من النقاشات بأي من ، يمكن ضبط أحد ا الجدولمن خالل هذ

هذه   الصالحية إضافة نقاشات علىالسجالت الخاصة به. فعلى سبيل المثال عند إصدار فاتورة مبيعات، يمكن للمستخدمين ذوي  

الفاتورة حيث يمكن إدراج عدد ال نهائي من النقاشات وذلك على مستوى كل فاتورة من فواتير المبيعات، وكذلك بالنسبة لكل نوافذ  

 .النظام سواء الخاصة بالمستندات أو بالملفات الرئيسية

 يتم إدراج المعلومات التالية:من خالل هذه النافذة 

 لى صفحة إضافة إ 

يتم إدراج رقم محدد بهذه  يتم تحديد رقم الصفحة التي سيتم إظهار القسم الخاص بالنقاش إليها.    ،الحقل  امن خالل هذ

إضافة يمكن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم  للنافذة.    مثالً يعبر عن الصفحة الرئيسية  ( 1)الصفحة فالرقم  

 . إليها قسم النقاش 

 مطبق على  

 . يمكن تحديد أحد الخيارات التالية لتطبيق خاصية النقاشات عليها  ،الل هذا الحقلمن خ 

  :مستندات النظام. لتطبيق هذه الخاصية على جميع المستندات 

  لتطبيق هذه الخاصية على جميع ملفات النظام. :الملفات 

  لتطبيق هذه الخاصية على جميع نوافذ النظام. : كل الشاشات 

 للنوع  

 قائمة األنواع  

 .فيها إظهار وتفعيل قسم النقاشاتالتي سيتم  الملفاتأو مجموعة  الملفمن خالل هذين الحقلين يمكن تحديد 

الحقلين )مطبق على، للنوع أو قائمة األنواع( فالبد من اختيار أحدهما لتطبيق خاصة   الحظ أنه ال يمكن تحديد كال

 النقاشات عليه.

 إضافة في  

 ، سيكون ترتيب مجموعة النقاشات هو المجموعة الثانية.2النافذة، فمثالً عند إدراج الرقم ترتيب مجموعة النقاشات ب
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 مثال
 القيم التالية إلظهار مجموعة النقاشات:بنافذة فاتورة المبيعات، تم تحديد 

 ."الصفحة الرئيسية إلضافة قسم النقاشات في " 1 :إضافة إلى صفحة 

 تم تركها فارغة. :مطبق على 

 . تم تحديد فاتورة المشترياتللنوع:  

 لتكون المجموعة الثانية. 2: إضافة في  

النقاشات الخاصة بسجل فاتورة المشتريات   يتم إدخال المعلومات الخاصة بالنقاش، كأحد  ،الحظ في القسم "نقاش"

 ، يمكن تكرار ذلك من عدة مستخدمين إلدراج عدد ال نهائي من النقاشات الحالي بمجرد الضغط على زر "إضافة"

الحظ من خالل قائمة النقاشات، يمكن االطالع على جميع النقاشات التي تم إدخالها    .وذلك على مستوى كل سجل

 للسجل الحالي.
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 إضافة المستندات المرتبطة إلى  جدول
يمكن تحديد أحد النوافذ )سواء نافذة في ملف رئيسي أو نافذة في مستند( ليتم إليها إضافة مجموعة خاصة    ا الجدول،من خالل هذ

مبيعات )سندات بالمستندات المرتبطة الخاصة بالملف الرئيسي أو بالمستند، وهي تكون مشابها للسندات المرتبطة الخاصة بفاتورة ال

 الصرف( أو السندات المرتبطة بفاتورة المشتريات )سندات التوريد(. 

 من خالل هذه النافذة يتم إدراج المعلومات التالية:

 إضافة إلى صفحة  

من خالل هذا الحقل، يتم تحديد رقم الصفحة التي سيتم إظهار القسم الخاص بالمستندات المرتبطة. يتم إدراج رقم محدد  

)بهذه   النوافذ التي سيتم  1الصفحة فالرقم  النافذة أو مجموعة  للنافذة. يمكن تحديد  يعبر عن الصفحة الرئيسية  ( مثالً 

 تعطيل أحد الحقول بها.

 مطبق على  

 . آلية المستندات المرتبطة إليها من خالل هذا الحقل، يمكن تحديد أحد الخيارات التالية لتطبيق 

  :ى جميع مستندات النظام.لتطبيق هذه الخاصية عل  المستندات 

 :لتطبيق هذه الخاصية على جميع ملفات النظام. الملفات 

  :لتطبيق هذه الخاصية على جميع نوافذ النظام. كل الشاشات 

 للنوع  

 قائمة األنواع  

 .المستندات المرتبطةمن خالل هذين الحقلين يمكن تحديد الملف أو مجموعة الملفات التي سيتم فيها إظهار وتفعيل قسم  

آلية  الحظ أنه ال يمكن تحديد كال الحقلين )مطبق على، للنوع أو قائمة األنواع( فالبد من اختيار أحدهما لتطبيق  

 عليه. المستندات

 إضافة في  

قسم المستندات المرتبطة هو القسم  ، سيكون ترتيب  2بالنافذة، فمثالً عند إدراج الرقم    قسم المستندات المرتبطةترتيب  

 الثاني 
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  Extra Codesجدول 
يمكن تحديد بعض الحقول بحيث تكون هذه الحقول مميزة للملف، ويمكن استخدامها في البحث عن السجل   ا الجدول،من خالل هذ

( فإذا ما تم إدراج رقم هاتف العميل Extra Codeفعلى سبيل المثال، يمكن تحديد رقم هاتف العميل ككود إضافي )بدالً من الكود.  

المبيعات بدالً من كود العميل، يقوم النظام بالتعرف على العميل الخاص بهذا الهاتف واستحضاره بالفاتورة كما لو كان    في فاتورة

 يتضمن هذا الجدول الحقول التالية:  المستخدم قد قام بإدراج كود العميل.

 للنوع  

 قائمة األنواع  

 .فيها تعيين أحد القول ككود إضافيمن خالل هذين الحقلين يمكن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم 

 الحقل  

 كحقل الهاتف أو الموبايل أو العنوان.  الحقل الذي سيتم تحديده ككود إضافي للنافذة على نفس السطر

 (. https://youtu.be/pqgsf_bDTsgو )لمزيد من التفاصيل عن هذه الخاصية، يمكن االطالع على الفيدي
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  Audit Fieldsجدول 
التعديالت التي أجريت على هذا الحقل، فمثالً من خالل هذا الجدول، يمكن اختيار أحد الحقول بأي من ملفات النظام بحيث يمكن تتبع  

عند تحديد حقل الملحوظة بفاتورة المبيعات، فمن خالل "سجل التعديل التفصيلي" بقائمة المزيد الخاصة بفاتورة المبيعات، يمكن 

على هذه الملحوظة بفاتورة المبيعات. حيث سيقوم النظام حال الضغط على اإلجراء "سجل لتعديالت التي تمت  االطالع على كافة ا

حقل  تعديل  فيها  تم  مرة  كل  الملحوظة في  حقل  قيمة  يتضمن  الجدول  هذا  من  كل سطر  جدول،  نافذة  بإظهار  التفصيلي"  التعديل 

 الملحوظة وتخزين فاتورة المبيعات بهذا التعديل.

 

 نوع لل 

 قائمة األنواع  

"،  Audit Fieldفيها تعيين أحد حقول النافذة "من خالل هذين الحقلين يمكن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم  

 أي سيتم تتبع التعديالت التي حدثت عليه. 

 مطبق على  

 من خالل قائمة "مطبق على"، يمكن اختيار أحد الخيارات التالية:

  :ذه الخاصية على الحقل المختار في كل المستنداتلتطبيق ه المستندات. 

 :لتطبيق هذه الخاصية على الحقل المختار في كل الملفات. الملفات 

  :لتطبيق هذه الخاصية على الحقل المختار في كل نوافذ النظام.  كل الشاشات 

قائمة األنواع( واختيار  الحظ أنه ال يمكن اختيار أحد أنواع المستندات من الحقل للنوع )أو مجموعة أنواع من  

 أحد خيارات "مطبق على" أيضاً.

 الحقل  

   .من خالل هذا الحقل يتم اختيار الحقل الذي سيتم تطبيق هذه الخاصية عليه. أي تتبع التعديالت التي تمت عليه

تقارير ع اردت عمل  إذا  انه  الجدول  مع مالحظة  من خالل  البيانات  قاعدة  في  اليها  الوصول  يمكنك  التفصيلي  التعديل  ن سجل 

FieldDetailedAudit  
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 ليست حقول ألوان   جدول
ل ألوان بحيث يجب إدخال اسم اللون يدوياً بدون  من خالل هذا الجدول، يمكن تحديد أي من الحقول التي تم تحديدها على أنها حقو

 وان.اختياره من نافذة أل

 يتضمن هذا الجدول الحقول التالية:

 للنوع  

 قائمة األنواع  

 من خالل هذين الحقلين يمكن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم تعطيل أحد الحقول بها.

 الحقل  

ظام بإسدال قائمة الحقول المتاحة للنافذة المقابلة ليتم اختيار أي من هذه  بالضغط المزدوج على هذا الحقل سيقوم الن

 . تطبيق هذه الخاصية عليهالحقول ليتم 
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  تجاهل تناسق المحددات لحقول  جدول
النظام، مثالً إذا تم اختيار تجاهل الفرع بفاتورة    ،من خالل هذا الجدول التعامل مع أحد أنواع نوافذ  يمكن تجاهل المحددات عند 

ينتمي ألي فرع   فيمكن ألي مستخدم  الفاتورة   – المبيعات،  مع محددات  الفرع(  )غير  المستخدم  محددات  باقي  تتوافق  أن  شريطة 

. كذلك يمكن إدراج أي عميل بالفاتورة ينتمي لفرع أخر  آخر غير فرع المستخدم أن يتعامل مع أي فاتورة تنتمي ألي فرع – األخرى

المحددات األخرى توافق  المبيعات  شريطة  بفاتورة  نظائرها  الفرع( مع  )غير  بالعميل  الحقول .  الخاصة  الجدول على  هذا  يحتوي 

 : التالية

 

 للنوع  

 قائمة األنواع  

 النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم تعطيل أحد الحقول بها.من خالل هذين الحقلين يمكن تحديد 

 الحقل  

بالضغط المزدوج على هذا الحقل سيقوم النظام بإسدال قائمة الحقول المتاحة للنافذة المقابلة ليتم اختيار أي من هذه  

 الحقول ليتم تعطيلها ومنع المستخدم من التعديل فيها.
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  لممنوعة من االستعمال السماح باستعمال السجالت ا جدول
 استكماالً للحقول الموجودة بجدول هذه النافذة، يتضمن الجدول أيضاً الحقول التالية: 

 أي ال يمكنه الكتابة أو التعديل فيها. –من خالل هذه النافذة يمكن تحديد بعض الحقول بحيث تكون غير متاحة للمستخدم 

 للنوع  

 قائمة األنواع  

 كن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم تعطيل أحد الحقول بها.من خالل هذين الحقلين يم

 الحقل  

بالضغط المزدوج على هذا الحقل سيقوم النظام بإسدال قائمة الحقول المتاحة للنافذة المقابلة ليتم اختيار أي من هذه  

 الحقول ليتم تعطيلها ومنع المستخدم من التعديل فيها.
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   روني تالكنافذة ارسال بريد  فيانواع المراجع  جدول
 . يمكن التحكم في القيم الخاصة بأنواع المراجع بنافذة اإلرسال اإللكتروني الخاصة بالتقارير ،من خالل هذا الجدول

 للنوع  

 قائمة األنواع  

 الحقول بها.من خالل هذين الحقلين يمكن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم تعطيل أحد 

 الحقل  

قائمة الحقول المتاحة للنافذة المقابلة ليتم اختيار أي من هذه    بإظهارسيقوم النظام    ،بالضغط المزدوج على هذا الحقل

 الحقول ليتم تعطيلها ومنع المستخدم من التعديل فيها.

 مثال

 بريد إلكتروني، وبالتالي ظهرت بالنافذة كالصورة التالية: ( بنافذة إرسال CC1في هذا المثال، تم تحديد القيم المتاحة بالحقل )
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   حقول البحث اإلضافية عند البحث عن مرجع  جدول
من خالل هذا الجدول، يمكن تحديد بعض الحقول كحقول بحث إضافية بحيث يمكن البحث عن أحد المراجع. لتوضيح هذه الخاصية  

جع العميل. وبالتالي يمكن بفاتورة المبيعات بدالً من البحث عن العميل )عند عدم  يمكن تحديد حقل المحافظة مثالً كحقل بحث لمر

 Ctrlاسم المحافظة التي ينتمي إليها ومن ثم يقوم النظام بمجرد استخدام االختصار )تذكر اسمه( يمكن إدراج الحروف األولى من  

+ Space الجدول على الحقول التالية: ( بإظهار جميع العمالء المنتمين لهذه المحافظة. يحتوي هذا 

 

 الحقل  

 . الخ الجنسية،الحقل المراد استخدامه كحقل بحث مثل حقل المحافظة، رقم الهاتف، 

 للنوع  

 لقوائم أنواع  

من خالل هذين الحقلين، يمكن تحديد نوع ملف )أو مستند( محدد أو عدة أنواع ملفات لتطبيق "خاصية البحث اإلضافي  

 . عليها كأن تكون فاتورة المبيعات أو مستندات المبيعات مثالً عن البحث عن مرجع" 

 مطبق على  

 وذلك لتطبيق هذه الخاصية على أحد الخيارات التالية:

  :لتطبيق هذه الخاصية على الحقل المختار في كل المستندات. المستندات 

 :لتطبيق هذه الخاصية على الحقل المختار في كل الملفات. الملفات 

  :لتطبيق هذه الخاصية على الحقل المختار في كل نوافذ النظام.  كل الشاشات 

الحظ أنه ال يمكن اختيار أحد أنواع المستندات من الحقل للنوع )أو مجموعة أنواع من قائمة األنواع( واختيار  

 .فس الوقتفي ن أحد خيارات "مطبق على" أيضاً 

 معامل البحث  

 وذلك لتحديد طريقة البحث وهي تحتوي أحد الخيارات التالية: 

  القيمة الخاصة بحقل البحث،    : يبدأ بـ فعندما يكون حقل البحث عن العميل هو "المحافظة" مثالً، للبحث ببداية 

( بعرض جميع العمالء  Ctrl + Spaceفسوف يقوم النظام عند إدخال القيمة "الق" ثم استخدام مفتاح االختصار )

 .المنتمين لمحافظة القاهرة

 تعمل بنفس فكرة الخيار السابق ولكن بحروف محتواه في حقل البحث، ففي المثال الخاص بالمحافظة،   :يحتوي على

 . ام أيضاً بعرض جميع العمالء المنتمين لمحافظة القاهرةعند كتابة الحروف "اهر"، يقوم النظ

  بـ كرة الخيار السابق ولكن بحروف بآخر في حقل البحث، ففي المثال الخاص بالمحافظة، تعمل بنفس ف  :ينتهي 

 عند كتابة الحروف "هرة"، يقوم النظام أيضاً بعرض جميع العمالء المنتمين لمحافظة القاهرة.
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 مثال
 لتحديد المحافظة كوسيلة بحث عن العميل، يمكن إدراج الحقول التالي: 

  :الحقلcontactInfo.address.state 

  :عميل مطبق على 

 :يبدأ ب  معامل البحث 

ثم استخدام مفتاح    بالحقل العميل  "أسواعند إدراج القيمة "بفاتورة المبيعات مثالً،  ه الطريقة،  بهذ

أنظر   .أسوان(، يقوم النظام بإظهار جميع العمالء المنتمين لمحافظة  Ctrl+Spaceاالختصار )

 الشكل المقابل 

 " https://youtu.be/ZMlOXMQfPZ8لمزيد من التوضيح عن هذه الخاصية، يمكن الرجوع إلى الفيديو "
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   الي روابط   المحولةالحقول النصية  جدول
بحيث تكون حقول روابط، فمثالً يمكن تخصيص االسم الثاني للمورد مثالً على يمكن تحديد بعض الحقول    ،الجدول  ا من خالل هذ 

( للمورد حقالً نصياً محول إلى رابط، وبالتالي عند إدراج موقع المورد  2الموقع الخاص بالمورد، وبالتالي يمكن جعل الحقل )اسم  أنه  

(، فسوف يسمح النظام للمستخدم بالدخول على رابط موقع العميل من خالل النقر على اسم الموقع المدرج بالحقل 2بالحقل )اسم  

 . 2اسم

 للنوع  

 اع قائمة األنو 

 من خالل هذين الحقلين يمكن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم تعطيل أحد الحقول بها.

 الحقل  

بالضغط المزدوج على هذا الحقل سيقوم النظام بإسدال قائمة الحقول المتاحة للنافذة المقابلة ليتم اختيار أي من هذه  

 ا.الحقول ليتم تعطيلها ومنع المستخدم من التعديل فيه

 مثال
(  2(، وتم إدراج العنوان الخاص بمحرك البحث جوجل في الحقل )اسم  name1في المثال التالي، تم تحديد النوع مورد، والحقل )

 وذلك للتوضيح: 
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   أقصى عدد لسطور السندات والملفات  جدول
( بحيث يتم تحديد عدد أقصى للسطور بهذا الجدول بحيث  يمكن تحديد أحد الجداول بأحد الملفات )أو المستندات  الجدول، من خالل هذا  

سطر، ومن ثم ال يمكن إصدار فاتورة مبيعات   50  ـبمثالً  ال يمكن أن تزيد، فمثالً يمكن تقييد أقصى عدد لسطور فاتورة المبيعات  

 نافذة على الحقول التالية:تحتوي عدد أكبر من السطور. تحتوي هذه ال

 للنوع  

 قائمة األنواع  

تحديد حد أقصى من السطور بأحد الجداول فيها  من خالل هذين الحقلين يمكن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي  

 . الموجودة بها 

 الحقل  

)المستند( المقابل، ليختر المستخدم عند البحث في هذا الحقل، يقوم النظام بإظهار الجداول )التفاصيل( الموجودة بالملف  

)  .أحدها  ( ليتم تحديد عدد أقصى لسطور  detailsفلو كان المستند المختار مثالً هو فاتورة المبيعات، يمكن اختيار 

( اختيار الجدول  ( لتحديد عدد أقصى لدفعات scheduleLinesالتفاصيل األساسية لفاتورة المبيعات، ويمكن أيضاً 

 الفاتورة.

 أقصى عدد لسطور السندات والملفات  

 من خالل هذا الحقل، يتم تحديد عدد السطور األقصى للجدول المحدد بنفس السطر.

، وذلك هو العدد التلقائي المحدد بملف اإلعدادات العامة،  750الحظ أن أقصى عدد لسطور الملفات والمستندات هو 

، ولكن من خالل هذا الجدول يتحدد عدد السطور على  ع نوافذ النظامويمكن تغييره بالطبع وذلك على مستوى جمي

 أو عدة نوافذ.  مستوى نافذة محددة
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   Open Reference In Popupجدول  
يمكن ضبط أي مرجع )صنف، عميل، مورد، الخ( بأي من نوافذ النظم بحيث يقوم النظام عند استخدام أيقونة   ،من خالل هذا الجدول

 ( بدون إغالق النافذة الحالية:Popup)كنافذة ل هذا المرجع مطالعة بفتح سج 

فاتورة   أحد أصناف  مطالعة  فعند  ثم  ومن  المبيعات،  فاتورة  بتفاصيل  الصنف  لحقل  الخاصية  هذه  دعم  تم  الموضحة  الصورة  في 

إغالق فاتورة المبيعات  ( بدون  Popupسوف يقوم النظام بفتح سجل هذا الصنف كنافذة )، المبيعات عن طريق أيقونة مطالعة  

  والذهاب إلى ملف الصنف.
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 ملف اإلعدادات العامة 
من خالل ملف اإلعدادات العامة يتم ضبط الكثير من االعدادات. يعتبر ملف اإلعدادات العامة من أكثر الملفات غزارة من حيث 

وصور القصيرة،  والرسائل  االلكتروني  البريد  إعدادات  مثل  بالنظام  التحكم  العملة   إعدادات  وتفقيط  االلوان،  واستعمال  الملفات، 

 عدادات العامة التي تتحكم في سلوك النظام. يحتوي ملف إعدادات النظام على الصفحات التالية:ضافة للعديد من اإلباإل

 هذه الصفحة خاصة بالشركة المطورة، يتم التحكم فيها من خالل مطوري النظام بشركة نما. : المعلومات األساسيةصفحة 

من االعدادات    كبيرتعتبر هذه الصفحة أهم صفحات ملف اإلعدادات حيث يمكن من خاللها التحكم في عدد    :االعدادات العامة صفحة  

للكثير من اإلعدادات   باإلضافةمثل عالقة محددات المنشأة بالحدود االئتمانية للعميل، ومتابعة أعمار الديون، وإعدادات الموافقة،  

 التي سيتم شرحها.

 يتم ضبط بعض إعدادات الفواصل العشرية بالنظام.  ،من خالل هذه الصفحة : إعدادات الفواصلفحة ص

القصيرةصفحة   عدادات الخاصة بالرسائل البريدية والرسائل القصيرة من خالل هذه الصفحة، يمكن ضبط اإل  : البريد والرسائل 

 المرسلة عبر نظام نما مثل إعدادات مزود الخدمة والبريد المرسل والبريد المستقبل وغير ذلك. 

 من خالل هذه الصفحة، يمكن التحكم في مستويات المراجعة على مستوى كل ملف من ملفات النظام. :إعدادات المراجعة صفحة 

الموردين،..  من خالل هذه الصفحة، يمكن التحكم في إمكانية عرض الصور )مثل صور األصناف، العمالء،   : الملفات صور  صفحة  

 ( بقوائم الملفات وشاشات البحث وقوائم المقترحات باإلضافة للتحكم في حجم هذه الصور.الخ

افة إمكانية للمستخدم ليقوم بإظهار عناصر هذه يمكن تحديد بعض الملفات إلض ،من خالل هذه الصفحة  :استعمال االلوان في صفحة 

 الملفات بألوان محددة كالعمالء والموردين والموظفين واألصناف وغير ذلك.

من خالل هذه الصفحة، يمكن تحديد أساسيات تفقيط العمالت المختلفة، وذلك من خالل تعريف المثنى والجمع   :تفقيط العملة صفحة 

 ها والذي يفيد عند تفقيط المبالغ بالتقارير.لكل من العملة والكسر الخاص ب
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 االعدادات العامة  – إعدادات النظام   نافذة
تعتبر هذه الصفحة هي أهم صفحات نافذة اإلعدادات العامة إذ تحتوي على كم غزير جداً من خيارات اإلعدادات على مستوى النظام.  

 لحقول التالية:تحتوي هذه النافذة على ا".  ملف اإلعدادات العامة راجع "

 طريقة العرض
من خالل هذا القسم يتم تحديد الطريقة التي سيتم بها عرض سجالت الملف عند اختياره من القائمة. يحوي هذا القسم  

 قائمتي اختيار كالتالي: 

 طريقة عرض الملفات عند اختيارها من القائمة  

مثل ملف العميل وملف  اختيارها من القائمة    هذا الحقل عبارة عن قائمة اختيار خاصة بطريقة عرض الملفات حال

 وهي تحوي الخيارين التاليين: المورد وملف الصنف 

 :بعرض سجالت الملف المختار بقائمة عرض ليختر منها المستخدم تلقائياً  أي أن النظام سيقوم    العرض بقائمة

 السجل المستهدف، أو ليستخدم أيقونة "إضافة سجل" إلضافة سجل جديد. 

   بعرض الملف المستهدف بطور اإلضافة مباشرة، وذلك إلضافة سجل جديد.تلقائياً  وذلك ليقوم النظام    جديد:سجل 

 طريقة عرض المستندات عند اختيارها من القائمة  

هذا الحقل عبارة عن قائمة اختيار خاصة بطريقة عرض المستندات مثل فاتورة المبيعات وسند القيد حال اختيارها من 

 تحوي الخيارين التاليين:  القائمة وهي 

  :بعرض سجالت المستند المختار بقائمة عرض ليختر منها المستخدم تلقائياً  أي أن النظام سيقوم    العرض بقائمة

 السجل المستهدف، أو ليستخدم أيقونة "إضافة سجل" إلضافة سجل جديد. 

 :افة مباشرة، وذلك إلضافة سجل جديد. بعرض المستند المستهدف بطور اإلضتلقائياً  وذلك ليقوم النظام    سجل جديد 

 انشاء المستند االرشيفي في شاشة منبثقة  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بأي من الملفات عند اختيار اإلجراء "إنشاء مستند أرشيفي" من قائمة المزيد، 

خاص بالسجل الحالي، ثم استخدام بإظهار شاشة منبثقة وهي شاشة "مستند أرشيفي" لتعريف مستند أرشيفي جديد  

زر "موافق" ليقوم النظام بإنشاء مستند أرشيفي للسجل الحالي )سجل العميل مثالً( بدالً من فتح مستند األرشيف في ال

 نافذة منفصلة ثم العودة للسجل المفتوح مرة أخرى.
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 Always Use Text Area in Serial Popup  

نظام بفتح نافذة  دائماً عند إدخال األرقام المسلسلة بحقل رقم مسلسل بمستندات ال  عند تعليم هذا الخيار سيقوم النظام

 . واحدةاألرقام المسلسلة وذلك إلدراج األرقام المسلسلة على أكثر من سطر دفعة 

 نشاء جديد إوجد دفتر واحد لمستند يتم استعماله مباشرة عند  إذا 

النظام، فعند تعليم هذا الخيار سيقوم النظام بمجرد فتح مستند جديد بإدراج الدفتر الخاص  هذا الخيار خاص بمستندات

 بهذا المستند بالحقل "الكود"، وذلك في حالة ما إذا كان قد تم تعريف دفتر واحد لهذا المستند.

 نشاء جديدإواحد لمستند يتم استعماله مباشرة عند    توجيهذا وجد  إ 

ات النظام، فعند تعليم هذا الخيار سيقوم النظام بمجرد فتح مستند جديد بإدراج التوجيه الخاص هذا الخيار خاص بمستند

 بهذا المستند بالحقل "توجيه المستند"، وذلك في حالة ما إذا كان قد تم تعريف توجيه واحد لهذا المستند. 

 واحد  وتوجيه تجاهل محددات الدخول عند البحث عن دفتر   

ر عند تعليم الخيارين السابقين حيث إذا كان للمستند دفتر واحد وتوجيه واحد، يقوم النظام بتجاهل تكمن أهمية هذا الخيا 

المحددات الخاصة بالدفتر والتوجيه، حيث سيستطيع المستخدم المنتمي لفرع مثالً غير الفرع المنتمي إليه الدفتر أو  

 (. اإلدارة، الخددات )القطاع، التوجيه التعامل مع هذا المستند، وكذلك يتم تجاهل باقي المح 

 الجديد GUI ـ البدء دائما بال 

 GUIالجديد، ويمكن للمستخدم التبديل بينها وبين الـ  GUIفسوف يتم فتح النظام دائماً بشكل الـ عند تعليم هذا الخيار 

 القديم.

 في األجهزة المحمولة واللوحية  الجديد GUI  ـالبدء بال 

عند تشغيل النظام على أجهزة الموبايل والتابلت   الجديد  GUIعند تعليم هذا الخيار فسوف يتم فتح النظام دائماً بشكل الـ  

 وغير ذلك. هذا الخيار قد تم تعليمة بصورة تلقائية ألن هذا هو الوضع األمثل مع هذه األجهزة.

 استعمال الجداول التفصيلية بشكل افتراضي في الموبايل  

، فسوف يقوم النظام بعرض إدخال البيانات عند تعليم هذا الخيار(.  New GUIبالجيوي الجديد )هذا الخيار خاص  

الخاصة بتفاصيل النوافذ )مثل تفاصيل فاتورة المبيعات( بطريقة السجالت. أي لن تظهر كسطور للمستخدم، وإنما  

الشاشة المنبثقة    من خالل  عامل مع كل سطر بتفاصيلقام بالت  أي كأن المستخدم في الجيوي القديم ستظهر كسجالت. 

 :األيقونة المشار إليها بالسهم بالصورة التالية عبر

 الذهاب إلى الشاشة التي تم إنشاء السجل فيها عند فتحه  

 ف صنف باسم "صن   نافذةهذا الخيار يفيد عند إنشاء أكثر من نسخة من نفس النافذة عن طريق التجهيز، كأن يتم تجهيز  

، ونافذة صنف أخرى باسم )قطعة غيار(. عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بفتح نافذة الصنف المخزني زني(مخ 

 عند البحث عن صنف مخزني، ونافذة قطع الغيار عند البحث عن قطعة غيار.
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 أقصى عدد لسطور السندات والملفات  

بالجداول الموجودة بالملفات والمستندات. يقوم النظام بوضع قيمة  من خالل هذا الحقل، يتم تحديد أقصى عدد للسطور 

 (، ويمكن للمستخدم تغييرها بالطبع. 750تلقائية بهذا الملف وهي )

هذه القيمة سيتم تطبيقها على جميع نوافذ النظام التي تحتوي جداول إلدخال البيانات. يمكن تحديد حد أقصى   الحظ أن

أقصى عدد لسطور    قسم "  –والشاشات"  ة نوافذ من خالل نافذة "إعدادات الحقول  على مستوى نافذة محددة أو عد

 تأقصى عدد لسطور السندات والملفا  ت".السندات والملفا 

 عميل 
 من خالل هذا القسم يتم تحديد بعض الخيارات الخاصة بالعميل والموظف كالتالي: 

 مانية للعميل ئت إضافة الشركة للحدود اال 

 للعميل االئتمانية   إضافة الفرع للحدود  

 للعميل االئتمانية إضافة القسم للحدود  

 للعميل االئتمانية إضافة اإلدارة للحدود  

 للعميل االئتمانية إضافة المجموعة التحليلية للحدود  

هذه الحقول عبارة عن صناديق اختيار يتم من خاللها تحديد على أي مستوى سيتم تحديد الحد االئتماني للعميل، فإذا 

ليم الفرع مثالً فإن العميل سيكون الحد االئتماني الخاص به على مستوى كل فرع من فروع المنشأة فيمكن مثالً  تم تع

ئتماني لنفس العميل على ألف لاير بينما الحد اال  500أن يكون الحد االئتماني للعميل على مستوى فرع الرياض هو  

يساوي   جدة  اإلدارة  الحال    200مستوى  كذلك  لريال.  وألف  واإلدارات  الشركات  إضافة   عند 

 ...الخ للحدود االئتمانية للعميل.

فعند اختيار الشركة )للمنشئات التي تحتوي أكثر من شركة( والفرع مثالً، فسوف يكون الحد االئتماني للعميل على  

"  االئتماني " بصفحة "حدود  االئتماني  مستوى الشركة والفرع. يتم إدخال قيم هذه الحدود عن طريق جدول "حدود  

 بملف العميل كما بالشكل التالي: 

 دي الشركة والفرع فقط بجدول حدود االئتمان كما تم تحديدهما بإعدادات النظام.الحظ أنه تم إضافة عمو

 استخدام الموظف الحالي كبائع آليا   

يقوم النظام بإدراج كود الموظف الحالي كبائع تلقائياً.   ،هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار

فمثالً عند إصدار فاتورة مبيعات جديدة فسوف يقوم النظام بإدراج كود الموظف الحالي بالحقل "مندوب المبيعات" 

 .وهذا بالطبع شريطة أن يكون المستخدم الحالي قد تم تحديده كبائع بملف الموظفين
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 من المستخدم لألسعار استعمال البائع بدال   

عند تعليم هذا الخيار فسوف تكون أولوية التسعير هي للبائع بدالً من المستخدم، فعلى سبيل المثال عند تحديد بائع محدد  

بفاتورة المبيعات فسوف يقوم النظام باستحضار األسعار الموجودة بقائمة األسعار الخاصة بهذا البائع بدالً من قائمة  

 بالمستخدم. األسعار الخاصة 

 Enable PresendRequests For Cost Ledger 

 Pre Sendنوع اإلجراء "هذا الخيار خاص بمسارات الكيان. حيث سيسمح النظام عند تعليم هذا الخيار باختيار  

Business Request" هو )سند توريد أو سند صرف أو سند تحويل(.  عندما يكون النوع المستهدف 

 فواتير ان وجد مع اختيار العميل عدم تغيير المندوب في ال 

عند تعليم هذا الخيار، إذا قام المستخدم بإدراج مندوب بفاتورة المبيعات، فلن يقوم النظام باستبدال هذا المندوب بالمندوب  

 المحدد في العميل عند إدراج عميل بالحقل "العميل".

 طريقة تكويد األقساط
القسم، يتم تحديد الطريقة التي سيتم بها تكويد أقساط الدفع بمستندات النظام. يتم تحديد هذه الطريقة من   من خالل هذا

 : خالل الحقول التالية

 طريقة تكويد األقساط 

 من خالل هذه القائمة، يتم اختيار أحد الخيارات التالية:

 ة عن تاريخ دفع القسط متبوعاً برقم السطر أي أن كود القسط المنشأ سيكون عبار : تاريخ دفع القسط ورقم السطر

 كما تم تحديده بجدول األقساط بالنافذة. الخاص بهذا القسط 

 الخاص   أي أن كود القسط المنشأ سيكون عبارة عن كود المستند متبوعاً برقم السطر  :كود المستند ورقم السطر

 كما تم تحديده بجدول األقساط بالنافذة.  بهذا القسط

 كود القسط سوف يتم إنشاؤه بمعادلة محددة، يتم تحديد هذه المعادلة من خالل الحقل التالي. أي أن : معادلة 

 معادلة حساب كود القسط  

 "معادلة" من الحقل السابق، يجب تحديد معادلة حساب كود القسط من هذا الحقل.عند اختيار الخيار 

 عدم مقارنة المتبقي بإجمالي الدفعات في الفواتير  

فلن يقوم النظام بمقارنة إجمالي الدفعات بالمتبقي من الفاتورة، بمعنى أنه يمكن أن يكون إجمالي   ،تعليم هذا الخيارعند  

 الدفعات المطلوب غير مساوي لقيمة المتبقي من الفاتورة.

 متابعة أعمار الديون
عدد من الفواتير بالبحث عند السداد عن طريق من خالل هذا القسم يتم تحديد كيفية متابعة أعمار الديون باإلضافة ألقصى 

 سندات القبض والصرف. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية: 

 متابعة أعمار الديون على القطاع  

 متابعة أعمار الديون على الفرع  

 متابعة أعمار الديون على القسم 

 متابعة أعمار الديون على المجموعة التحليلية  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 144 

 

يق اختيار يتم من خاللها تحديد على أي مستوى سيتم متابعة أعمار ديون العميل حيث هذه الحقول عبارة عن صناد

يسمح النظام بمتابعة عمر دين العميل على مستوى القطاع، الفرع، القسم، المجموعة التحليلية. أما عمر دين العميل  

 . من المستخدم على مستوى الشركة فيقوم النظام بمتابعته إجبارياً بدون اختيار

 أقصى عدد من الفواتير عند البحث  

الفواتير التي يقوم النظام بإظهارها عند السداد بسندات القبض والصرف،   عدد منمن خالل هذا الحقل يتم إدراج أقصى  

فعلى سبيل المثال عند إصدار سند قبض لذمة محددة، ثم البحث عن فواتير هذه الذمة لتسديدها سيقوم النظام بإظهار 

التي يمكن من خاللها عرض فواتير المبيعات الغير مسددة، بحيث يكون عدد فواتير المبيعات المدرجة نافذة البحث و

مثالً بهذا الحقل فإن النظام عند البحث لن يقوم  50بنافذة البحث ال يزيد عن الرقم المحدد بهذا الحقل. فإذا ما تم تحديد 

 فاتورة لسداد أي منها.  50بعرض أكثر من 

 ر الديون المسددة اليا  عدم عرض اعما 

عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام عند تسديد الديون )مثل تسديد فواتير المبيعات عن طريق سند قبض( بعرض  

المستندات التي تم سدادها آلياً قبل ذلك، وبالتالي فلن يقوم النظام باستحضار فاتورة مبيعات قديمة تم سدادها آلياً ولكن  

 إدراجها يدوياً.يمكن للمستخدم 

 الصالحيات
 عدد مرات الطباعة لكل مستخدم احتساب  

يقوم النظام بحساب عدد مرات الطباعة على مستوى  س  ،هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار

ر هذا الخيار اختيا  ثمكل مستخدم، فعلى سبيل المثال عند تحديد عدد مرات الطباعة ألحد ملفات النظام "مرة واحدة"، 

ستكون مرة لكل مستخدم من مستخدمي النظام، أما عند عدم تحديد هذا الخيار فسوف تكون هذه المرة على مستوى  

من باقي المستخدمين بطباعته  أحد يتمكن لن حيث جميع المستخدمين فإذا ما قام أحد المستخدمين بطباعته مرة واحدة، 

 مرة أخرى.

 الكل في القوائم أقصى عدد من السجالت عند عرض   

من خالل هذا الحقل يتم تحديد أقصى عدد من السجالت المعروضة ألي من ملفات النظام عند عرض سجالت هذا  

 الملف بطور القائمة وهي عند اختيار "الكل" كما بالشكل التالي: 

 

 استعمال البحث الذكي للغة العربية  

فسوف يقوم النظام باستخدام أسلوب البحث الذكي عند   ،الصندوقهذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا 

فمثالً عند البحث عن كلمة احمد فسوف يقوم النظام باستعراض الكلمات التي تحتوي على    التعامل مع اللغة العربية،

الكلمات  ،أحمد( باختالف مواقع الهمزة. كذلك عند البحث عن زياد فسوف يقوم النظام باستعراضداحمد، آحمد، إحم)

 ذياد(، وهكذا.  التي تحتوي على )زياد،
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 Allow Disabling Code Field with Security 

فسوف يسمح النظام عن طريق الصالحيات بتعطيل حقل الكود )مثل حقل الكود في العميل أو   ،عند تعليم هذا الخيار

آخر بهذا الملف، وإنما يمكن ذلك عن   الصنف مثالً(، ومن ثم لن يستطيع المستخدم إدخال كود آخر للوصول إلى سجل

 طريق أيقونات التنقل بين السجالت. 

  المحسوبة اقصى مدة بالدقائق لتنفيذ استعالم الحقول  

بحيث إذا استنفذ النظام هذه المدة من الدقائق دون تنفيذ استعالم من خالل هذا الحقل، يمكن إدخال عدد محدد من الدقائق  

 يتم تجاهلها وال يتم حسابها.  عن أي من الحقول المحسوبة،

  المحسوبة فيذ استعالم الحقول نلت  ثواني بالاقصى مدة  

من خالل هذا الحقل، يمكن إدخال عدد محدد من الثواني بحيث إذا استنفذ النظام هذه المدة من الثواني دون تنفيذ استعالم  

 عن أي من الحقول المحسوبة، يتم تجاهلها وال يتم حسابها. 

  لتنفيذ االستعالمات الدورية  بالدقائق اقصى مدة  

 أي من   تنفيذ  من خالل هذا الحقل، يمكن إدخال عدد محدد من الدقائق بحيث إذا استنفذ النظام هذه المدة من الدقائق دون

 .االستعالم عنها ، يتم تجاهلها وال يتم وقت تنفيذها  ات الدوريةستعالماال

  م اللوحات اقصى مدة بالثواني لتنفيذ استعال 

دون تنفيذ أي    الثوانيبحيث إذا استنفذ النظام هذه المدة من    الثوانيمن خالل هذا الحقل، يمكن إدخال عدد محدد من  

 وقت تنفيذها، يتم تجاهلها وال يتم االستعالم عنها.  ( المعرفةDashboardاللوحات )من استعالمات 

  اقصى مدة بالثواني لتنفيذ استعالمات عرض القوائم  

( بحيث إذا تخطى االستعالم List View Modeمن خالل هذا الحقل، يمكن تحديد أقصى مدة بالثواني لعرض القوائم )

 الخاص بعرض القائمة، ال يقوم النظام بعرض القائمة.

 جراء عرض بقائمة للمستخدم الواحد خالل نفس الوقت إقصي عدد مرات أ 

( لنفس المستخدم في أكثر  List View Modeلعرض القوائم )  من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج أقصى عدد مرات

 من وقت بحيث إذا تخطى هذا العدد، ال يستجيب النظام إلجراء عرض القائمة الجديد فوق هذا العدد. 

  اقصى مدة بالثواني لتنفيذ استعالمات عرض اقتراحات المراجع  

لتنفيذ استعالم عرض اقتراحات المراجع. على سبيل المثال عند من خالل هذا الحقل، يتم تحديد أقصى مدة بالثواني  

البحث بحقل العميل لعرض اقتراحات العمالء، قد يستغرق البحث مدة معينة، فإذا تجاوزت هذه المدة ما تم تحديده بهذا  

 ال يقوم النظام بعرض المقترحات.الحقل، 

  اقصى مدة بالثواني لتنفيذ استعالمات التقارير  

من خالل هذا الحقل، يمكن إدخال عدد محدد من الثواني بحيث إذا استنفذ النظام هذه المدة من الثواني دون تنفيذ أي  

 .هذا التقرير وعدم فتحه (، يتم تجاهلحال محاولة تشغيله) التقريرمن استعالمات 
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  كلمة المرور خطأ  بإدخال م عدد يتم السماح للمستخد أقصى 

، ثم يقوم النظام بعدها  للمستخدم بإدخال كلمة مرور خاطئة  ا من خالل هذا الحقل، يتم إدخال عدد المرات المتاح فيه

 بالتوقف عن االستجابة للمستخدم عند إدخال كلمة مرور جديدة بمدة يتم تحديدها بالحقل التالي. 

  ى كلمة المرور بالدقائق قبل السماح بالدخول مرة أخر إلدخال  تذكر أخر محاولة خاطئة  

عند استنفاذ المستخدم عدد مرات إدخال كلمة المرور خطأ، يتم استخدام القيمة )بالدقائق( المدرجة بهذا الحقل، ليقوم 

 النظام بعدها باالستجابة مرة أخرى إلدخال كلمة المرور مرة أخرى. 

  ن للمستخدم الواحد أقصي عدد مرات تسجيل الدخول المتزام 

من خالل هذا الحقل، يتم تحديد عدد مرات الدخول الخاصة بالمستخدم في آن واحد، كأن يقوم بالدخول على قاعدة 

البيانات باستخدام جهاز كمبيوتر والهاتف، ومن ثم يكون هذا المستخدم قد دخل قاعدة البيانات بمستخدمين اثنين وليس  

 مستخدم واحد. 

  يا عند تعدي أقصي عدد مرات تسجيل دخول )من الجلسات األقدم( تسجيل الخروج ال  

ثم تخطى "أقصى عدد دخول" المحدد بالحقل السابق، عند تعليم  عند تسجيل المستخدم أكثر من دخول في آن واحد،  

دخول    هذا الخيار يقوم النظام بإخراج هذا المستخدم آلياً من أقدم دخول، بحيث يحافظ النظام على أقصى عدد مرات

 األحدث فاألحدث.

، عند محاولة هذا المستخدم الدخول تعليم هذا الخيار  معمرات( ف  3لتوضيح ذلك، إذا كان أقصى عدد مرات دخول هو )

الرابع في نفس الوقت، يتم إخراجه آلياً من الدخول األول، ثم إذا دخل الدخول الخامس، يتم إخراجه بعد ذلك من الدخول 

 الدخول الرابع، الدخول الخامس(. الثالث،دخول الحالية في آن واحد هي )الدخول الثاني لتكون مرات ال

 Send Password by SMS Template  

 Send Password by Mail Template  

، عند إرسالهما Email، البريد اإللكتروني SMSمن خالل هذين الحقلين، يمكن تعيين قالب لكل من الرسالة النصية  

للمستخدم عند تغيير كلمة المرور الخاصة بأي منهما. يحتاج النظام لهذه الرسالة عند تعليم خيار اإلرسال عبر نافذة 

 ة التالية: الصور تغيير كلمة المرور بنافذة المستخدم. أنظر

 

 إعدادات الموافقة 
 من خالل هذا القسم يمكن للمستخدم ضبط بعض االعدادات الخاصة بنظام الموافقات ونظام النسخة المماثلة.

 تفعيل الموافقة  

 .بتفعيل نظام الموافقاتهذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام 
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 استعمال قرار الرفض 

 استعمال قرار اإلرجاع  

يمكن السماح للمستخدم المطلوب منه الموافقة برفض الموافقة كما يمكن له إرجاعها للموظف   ين،من خالل هذين الخيار

 طالب الموافقة.

 عند عدم تعليم أي من هذين الخيارين، لن يقوم النظام بإظهار هذا القرار كأحد قرارات الموافقة.

 استخدام قرار تصعيد الي المدير المباشر  

 الخطوة السابقة  إلىاستخدام قرار إرجاع  

الموافقة إلى المدير المباشر أو من خالل هذين الخيارين، يمكن السماح للمستخدم المطلوب منه الموافقة بتصعيد قرار 

إرجاع الموافقة للخطوة السابقة بمعنى طلب الموافقة مرة أخرى من المستخدم الذي وافق على الخطوة السابقة حيث 

 يمكن أن تكون الموافقة مطلوبة من عدة مستخدمين بترتيب معين. 

 رار كأحد قرارات الموافقة.عند عدم تعليم أي من هذين الخيارين، لن يقوم النظام بإظهار هذا الق

 استخدام مستند تحديث موظف  

عند تعليم هذا الخيار فلن يستطيع المستخدم تعديل بعض حقول الموظف إال من خالل مستند تحديث موظف. هذه  

الحقول هي "رقم اإلقامة"، "الوجبات والمهام"، "حالة الموظف"، "الموقع الوظيفي"، "موقع اإلقامة"، "الشركة"، 

 "الفرع"، "اإلدارة"، "المجموعة التحليلية"، "قسم الموظف"، "الدرجة الوظيفية". اع"،"القط 

 منع تغيير التاريخ مع النسخة المماثلة  

منع المستخدم عند إنشاء نسخة مماثلة من أي من سجالت مستندات  ، المفترض أن يقوم النظام من  من خالل هذا الخيار

لن يسمح النظام بتغيير المفترض أنه  النظام )كفاتورة المبيعات مثالً( من تغيير التاريخ الخاص بالسجل القديم، حيث  

  التاريخ بالنسخة الجديدة من السجل.

  الموافقة  بانتظارد أخر  نمستند مرتبط بمست  يمنع التعديل ف 

المستخدم التعديل في مستند قد تم ربطه بمستند آخر، بينما هذا المستند اآلخر بانتظار   عند تعليم هذا الخيار فلن يستطيع

الموافقة. كمثال على ذلك، عندما يتطلب مستند "أمر شراء" موافقة، فعند إصدار أمر شراء بناًء على مستند "عرض 

"أمر  ل مستند "عرض أسعار مشتريات" إذا لم تتم الموافقة على مستند  أسعار مشتريات"، لن يستطيع المستخدم تعدي

 الشراء". 

  السماح بعمل موافقات لتعديل المستندات  

عند تعليم هذا الخيار، سيسمح النظام بتعريف موافقة على تعديل أحد المستندات بحيث ال يمكن تخزين تعديل أحد 

 التعديل. المستندات إال إذا تمت الموافقة على هذا 

 الحقول المستبعدة من القوالب  

القالب عند تطبيق أي من  من خالل هذا الحقل يمكن إدخال بعض الحقول التي يراد عدم نسخها  المفترض أنه   مع 

 .القوالب المعرفة

، يمكن الذهاب إلى السجل المطلوب ثم عند تطبيق أي من القوالبالختيار حقل محدد حتى ال يقوم النظام بنسخه  

)استخ  االختصار  مفاتيح  )Ctrl+Alt+Xدام  األمر  اختيار  ثم   )ShowIds  معرفات إدراج    ،الحقول( إلظهار  ثم 

 . الحقول المطلوب عدم نسخها بالحقل )الحقول المستبعدة من القوالب(
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 مواصفات كلمة مرور المستخدم
 .بكلمة المرورمن خالل هذا القسم يمكن للمستخدم ضبط بعض االعدادات الخاصة 

 ول لحقل كلمة مرور المستخدم أقل ط 

كلمة المرور الخاصة بأي من المستخدمين. فمثالً عند تحديد أقل طول هو  لأقل طول  من خالل هذا الحقل يمكن تحديد

(، فعند محاولة تعريف كلمة مرور جديدة )من خالل ملف المستخدم(، لن يسمح النظام بتعريف كلمة مرور بطول 6)

 .)سواء حروف أو أرقام((  6أقل من )

 أقل عدد من الحروف الواجب توافرها 

المرور الخاصة بأي من   عدد للحروف )وليس األرقام( الواجب توافرها بكلمةحديد أقل  من خالل هذا الحقل يمكن ت

(، لن يسمح النظام 6، فعند تعريف كلمة مرور بطول )(4هو )  عدد من الحروفالمستخدمين. فمثالً عند تحديد أقل  

، والباقي  6أو    5أو    4و  ، حيث يمكن أن يكون عدد الحروف ه( حروف بكلمة المرور هذه4بعدد من الحروف أقل من )

 ( )  4أرقام، ومن ثم يمكن أن تكون كلمة المرور في هذه الحالة هي    6حروف ورقم( أو )  5حروف، ورقمان( أو 

 حروف( 

 الواجب توافرها األرقام أقل عدد من  

كانت كلمة المرور  ر، فإذا ما  من خالل هذا الحقل يمكن تحديد الحد األدنى من األرقام التي يجب توافرها في كلمة المرو

 عبارة عن حروف وأرقام فالبد أن يكون عدد األرقام ال يقل عن العدد المدرج في هذا الحقل.

 حروف صغيرة وكبيرة  علىتحتوي  

وكبيرة   صغيرة  حروف  على  تحتوي  بحيث  المرور  كلمة  تحديد  المستخدمين  على  يتعين  الخيار،  هذا  تعليم  عند 

(Capital, Small ) 

 ت إعدادات التنبيها 
 .بالتنبيهاتمن خالل هذا القسم يمكن للمستخدم ضبط بعض االعدادات الخاصة 

 محتوى التنبيه  

 هذا الحقل خاص بعرض محتوى التنبيه حيث تحتوي هذه القائمة على الخيارين التاليين 

 عدم عرض محتوى التنبيه 

  عرض محتوى التنبيه 

محتوى   )عدم عرض  األول  الخيار  اختيار  بواجهة عند  بالتنبيه  الخاص  المحتوى  بعرض  النظام  يقوم  ال  التنبيه(، 

المستخدم، وإنما سيقوم باالكتفاء بعرض عدد التنبيهات بأعلى واجهة النظام، والتي ينبغي على المستخدم مشاهدتها.  

جهة النظام الخاصة أما إذا تم اختيار الخيار الثاني فسوف يقوم النظام بعرض محتوى أي تنبيه مرسل للمستخدم أمام وا

 به. 

  سوف تظهر عند وجود تنبيه جديد  ي عدد التنبيهات الت 

التنبيهات التي المراد أن يظهرها النظام عند ورود تنبيه جديد للمستخدم، فعند إدراج ) ( مثالً، سيقوم النظام  4عدد 

 بإظهار آخر أربعة تنبيهات تم إرسالها للمستخدم.
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  د نشاط لمدة )دقيقة( تسجيل الخروج اليا عند عدم وجو 

من خالل هذا الحقل، يمكن تحديد الوقت بالدقيقة الذي إذا لم يتم أي نشاط بقاعدة البيانات خالله من المستخدم، يقوم  

 النظام بالخروج من قاعدة البيانات. 

 دقيقة ويمكن للمستخدم تغييرها بالطبع. 15القيمة التلقائية بهذا الحقل هي 

  االحتفاظ بتسجيل الدخول( مع ) حتىتسجيل الخروج  

عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بالخروج من قاعدة البيانات إذا مضى الوقت المحدد بالحقل السابق حتى إذا 

 تم االحتفاظ بتسجيل الدخول.

 إعدادات التوجيه
 يمكن للمستخدم ضبط بعض االعدادات الخاصة بالتوجيه المحاسبي. ،من خالل هذا القسم

 إضافة تفاصيل القطاع للتوجيه  

 إضافة تفاصيل الفرع للتوجيه  

 إضافة تفاصيل المجموعة التحليلية للتوجيه  

 إضافة تفاصيل اإلدارة للتوجيه  

 إضافة تفاصيل مصدر السجل للتوجيه  

خاللها التحكم في إضافة المحددات الموجودة بتفاصيل المستندات بتوجيه   هذه الحقول عبارة عن صناديق اختيار يتم من

فعند تعليم الخيار "إضافة تفاصيل المجموعة التحليلية للتوجيه"، سيقوم النظام بإضافة الحقل "نوع مصدر   المستند.  

ية التي سيتم التأثير بها على المجموعة التحليلية" إلى توجيه المستند بحيث يقوم النظام بتحديد أي المجموعات التحليل

أنظر الصورة   .أو.. الخسطور المستند حيث يمكن أن يكون المجموعة التحليلية الخاصة بالمستند أو بالمستخدم الحالي  

 التالية: 

 

 عدم السماح بتغيير الكود في المستندات  

تم تحديده بدفتر المستند المستخدم. أي أن   من خالل هذا الخيار يمكن إلزام المستخدم بالتقيد بترتيب المستندات وفقاً لما 

 النظام لن يسمح للمستخدم بإدخال رقم مغاير للرقم الحالي وفقاً لدفتر المستند المستخدم.

 السماح بترك بادئة التكويد فارغة في الدفاتر اليدوية  

بالحقل "بادئة التكويد" بملف الدفتر. النظام عند تعريف الدفاتر اآللية أو اليدوية ال يسمح بعدم تحديد بادئة للدفتر وذلك 

ولكن عند تعليم هذا الخيار، سيسمح النظام بملف الدفتر بترك الحقل "بادئة التكويد" فارغاً بملف الدفتر، ومن ثم ال 

 . يكون هناك بادئة تكويد لرقم المستند
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 للتوجيه  1إضافة تفاصيل مصدر مرجع  

 للتوجيه  2إضافة تفاصيل مصدر مرجع  

 للتوجيه  3إضافة تفاصيل مصدر مرجع  

ملف توجيه  بمصدر المرجع الذي تم تعليمه ب  ةعند تعليم أي من هذه الخيارات، سيقوم النظام بإظهار الحقول الخاص

 تأثير الفاتورة. أنظر الصورة التالية: نافذة –المستند 

، والتي يمكن استخدامها في 3، ومصدر مرجع  2، مصدر مرجع  1الحظ بالصورة الحقول الخاصة بمصدر مرجع  

 تحديد التأثير المحاسبي. 

 السماح باستعمال دفاتر مسموح بها دون حد أقصى في التوجيه  

جدول الدفاتر المسموح بها، يسمح    –عند تعريف الدفاتر المسموح بها بأي من توجيهات النظام من خالل ملف التوجيه  

بحد أقصى ولكن    – ند الرغبة في قصر التوجيه على دفاتر محددة  وذلك ع  – بإدراج دفاتر مسموح بها للتوجيه  النظام  

 دفاتر. أما إذا تم تعليم هذا الخيار، يسمح النظام بتحديد دفاتر للتوجيه بدون حد أقصى. من

 تغيير شكل الخط
 اسم الخط 

 حجم الخط 

 لون الخط 

 .المستخدمين بنوافذ النظاممواصفات الخط المدخل من خالل تحديد  من خالل هذه الحقول الثالثة، يمكن

 لون خط الحقل الغير قابل للتعديل   

 اسم خط الحقل الغير قابل للتعديل  

 حجم خط الحقل الغير قابل للتعديل  

من خالل هذه الحقول، يمكن تحديد مواصفات الخطوط الغير قابلة للتعديل والتي تظهر بالحقول الغير متاحة للمستخدم 

(Disabled Fields .) 

 لقوائم اسم خط ا 

 القوائم لون خط   

 القوائم حجم خط  

، يمكن تحديد مواصفات خط قوائم النظام مثل قائمة المبيعات وقائمة المشتريات وأيضاً الخط هذه الحقولمن خالل  

 الخاص بالوصالت داخل القائمة مثل عنوان "فاتورة المبيعات" مثالً.  

REPORTING 
 ات التقارير بالنظام، كالتالي: من خالل هذا القسم يمكن التحكم في بعض إعداد

 نسق المطالعة  

هذا الحقل عبارة عن قائمة منزلقة تحوي التنسيقات المسموح بها إلظهار التقرير فيمكن مثالً إظهار التقرير بتنسيق 

"HTML" أو "PDF ".أو. الخ 
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 السماح بطباعة المسودات  

 تخزينها فعلياً والتأثير بها على قاعدة البيانات بعد مراجعتها يسمح نما بتخزين ملفات النظام كمسودات فقط بحيث يتم 

ثم حفظها كسجل طبيعي. ال يسمح النظام للمستخدم بصفة عامة بطباعة المسودات. من خالل هذا الخيار يمكن السماح  

 للمستخدمين بطباعة المسودات.

 السماح بطباعة المستندات التي تنتظر الموافقة  

 فسوف يسمح النظام بطباعة المستند بالرغم من أنه مازال بانتظار الموافقة.  عند تعليم هذا الخيار،

 السماح بالتفاف النص في الجداول  

يمكن   بحيث  نما  بجداول  النصوص  بالتفاف  النظام  سيقوم  الخيار  هذا  تعليم  عند 

 أنظر الشكل المقابل  للمستخدم االطالع على كل النص بكل خلية من خاليا الجدول.

 . المقابلالملف بطور القائمة وهي عند اختيار "الكل" كما بالشكل 

 فتح الطباعة في نافذة جديدة 

فسوف يقوم النظام بفتح تقرير المستند بنافذة مستقلة قبل طباعته أو تحميله، بينما إذا لم يقم النظام    ،عند تعليم هذا الخيار

 .مستند مباشرةال بتعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بتحميل تقرير

 Log Report Performance To DB 

 . ( الخاص بالتقارير بقاعدة البيانات بدالً من تخزينه بملف خارجيLog fileمن خالل هذا الخيار يمكن تخزين ال )

 مدخالت التقرير عند الدخول بالشركة عام  فيالبحث عن لوجو الشركة  

الشركة في مدخالت التقرير وذلك إذا تم الدخول بقاعدة البيانات على عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإظهار لوجو  

 الشركة "عام". 

 استعمال لوجو شركة السند عند طباعة نموذج الشاشة 

د عند طباعة يقوم النظام بإظهار اللوجو الخاص بالشركة الموجودة بمحدد الشركة بالمستن  فسوف  ،عند تعليم هذا الخيار

 نموذج هذا المستند. 

 مال لوجو هذه الشركة عند الدخول بالعام استع 

، يمكن إدراج الكود الخاص بأحد الشركات المعرفة بقاعدة البيانات بحيث إذا تم الدخول بالشركة  من خالل هذا الحقل

   .والطباعة "عام"، يتم عرض اللوجو الخاص بالشركة المدخلة بهذا الحقل بالتقارير

   الطباعة لملف   كاسمالكود  استعمال  

يقوم النظام بتسمية ملف الطباعة بكود نموذج النافذة المطبوعة )ككود العميل عند طباعة   فسوف  ،عند تعليم هذا الخيار

 نموذج العميل، أو كود فاتورة المبيعات عند طباعة نموذج فاتورة المبيعات(. 

 نفس الوقت   فيمنع المستخدم من تشغيل نفس التقرير مرتين  

يقوم النظام بمنع المستخدم من تشغيل نفس التقرير في وقت واحد كأن يقوم بتشغيل نفس   فسوف ،الخيار عند تعليم هذا 

 التقرير لشركتين مختلفتين. 
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كان المستخدم/المجموعة/ملف الصالحية مسموح له من خالل جدول الصالحيات بغض النظر   إذا عرض التقرير  

 عن الصالحيات 

عند تعليم هذا الخيار سيعتبر النظام أثناء عرض التقرير على المستخدم الصالحيات الموجودة بسجل تعريف التقرير  

 ستخدمين.المالخاص بلصالحيات لملف ا  )أنظر الصورة( فقط، ولن يعطي اعتبار

 عدم تحديث تقرير غير نظامي ولكن له كود تقرير نظامي  

التقارير النظامية، فلن يقوم النظام باستبدال  التقارير النظامية، ثم تم تحديث  إذا تم تعديل أحد  مع تعليم هذا الخيار، 

 التقرير النظامي )المعدل( بالتقرير النظامي المحدث.

 يانات عند التشغيل تخزين مدخالت التقارير في قاعدة الب 

( فإذا ما تم تخزين بيانات تشغيل التقرير، سيقوم Log Report Exports To DBهذا الخيار مرتبط بالخيار التالي )

 ( أيضاً في قاعدة البيانات. Report Parametersبتسجل مدخالت التقرير ) –عند تعليم هذا الخيار  –النظام أيضاً 

 Log Report Exports To DB 

يقوم النظام عند تشغيل التقرير بتخزين بيانات هذا التشغيل )مثل اسم المستخدم الذي قام   فسوف ،عند تعليم هذا الخيار

 ووقت التشغيل، الخ(. بالتشغيل، 

 Log Forms to Report Log 

)مثل اسم المستخدم    فسوف يقوم النظام عند تشغيل أحد نماذج النوافذ بتخزين بيانات هذا التشغيل  ،عند تعليم هذا الخيار

 الذي قام بالتشغيل، ووقت التشغيل، الخ(.

 تعديل المحددات المختارة في مدخالت التقارير 
من خالل هذا القسم يمكن التحكم في كيفية ضبط المحددات )الشركة، الفرع، االدارة، القطاع، المجموعة التحليلية( عند 

 الية: تشغيل التقارير. يحتوي هذا القسم على الحقول الت 

 تعديل الشركة المختارة  

 من خالل هذا الحقل يتم التحكم في كيفية التعامل مع محدد الشركة بالتقرير حيث يحتوي الخيارات التالية: 

  ًأبدا 

فسوف يقوم النظام بتشغيل التقرير بنفس محدد الشركة الذي تم اختياره من قبل المستخدم،  ،تحديد هذا الخيار عند

 غيل التقرير على مستوى أي شركة أو أي عدد من الشركات. فللمستخدم الحق في تش

  ًدائما 

فسوف يقوم النظام بتشغيل التقرير وفقاً لمحدد الشركة الخاص بالمستخدم بغض النظر عن  ،عند تحديد هذا الخيار

 الشركة المختارة بمحدد التقرير.
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  عند الدخول بمحدد غير العام 

هذا الخيار هو أكثر الخيارات واقعية حيث لن يقبل النظام تشغيل التقرير بمحدد الشركة المختارة من المستخدم إال  

ذا المستخدم ينتمي لمحدد الشركة "عام"، أما إذا كان ينتمي ألي شركة فسوف يقوم النظام بتجاهل محدد إذا كان ه

 الشركة الذي تم اختياره بالتقرير وسوف يقوم بتشغيل التقرير بنفس محدد شركة المستخدم. 

 تعديل القطاع المختار  

 تعديل الفرع المختار  

 تعديل اإلدارة المختارة  

 لتحليلية المختارة تعديل المجموعة ا 

 من خالل هذه الحقول يمكن التحكم في باقي المحددات بنفس الطريقة الخاصة بمحدد الشركة بالحقل السابق. 

 السماح بتعديل محددات المحددات  

تعليم هذا الخيار )وهي القيمة التلقائية(، إذا تم إنشاء فرع على شركة محددة، وتم إنشاء ملفات تابعة لهذا    عدمعند  

رع )عمالء مثالً(، لن يستطيع المستخدم تعديل محدد الفرع. أما إذا تم تعليم هذا الخيار فيمكن إجراء هذا التعديل  الف

 على المحدد بالرغم من استخدامه بالملفات.

 المرفقات 
 تخزين المرفقات خارج قاعدة البيانات  

لملفات( التي تم إرفاقها بسجالت النظام خارج  عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتخزين المرفقات )الصور، وا

 أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فسوف يتم تخزين هذه المرفقات بقاعدة البيانات. قاعدة البيانات بمجلد محدد.

 مجلد تخزين المرفقات  

هذا الحقل بتحديد    عند تخزين المرفقات خارج قاعدة البيانات من خالل تعليم الخيار السابق، يقوم المستخدم من خالل

المسار إدراج  يمكن  فمثالً  به.  المرفقات  بتخزين  النظام  سيقوم  والذي  به  الخاص  المسار  متضمناً   المجلد 

(c:/nama/attachments.بفرض أن هذا المسار تم إنشاءه بالفعل ،) 

 السماح بتحميل المرفقات دون الحاجة الي التسجيل في نما  

إيميل به لينك المرفق عن طريق النظام، حينما يقوم )المرسل إليه( بالدخول على المرفق، في األصل، لو تم إرسال  

للمستخدم   )اسم مستخدم وكلمة مرور(. إذا تم تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بالسماح  "المرسل إليه"  سيطلب من

 بمعاينة المرفق بدون اسم مستخدم وكلمة مرور. 

 ( CSVم النظام بالتحقق من المساحة المتبقية فيها )المجلدات التي يجب أن يقو 

. من خالل هذا الحقل يمكن تحديد مجلدات أخرى، فمثالً إذا كانت الرغبة  (\:Cالمكان التلقائي الخاص بنظام نما هو )

 ( \:C:\ ،Dيمكن كتابة ) C،(Dهي تعيين )

 ( GBتحذير المستخدمين عندما تصل المساحة المتبقية ألقل من ) 

توافرها فارغة على تقسيم القرص الصلب المثبت    بالجيجابايت  المساحة المطلوب هذا الحقل، يمكن إدراج    من خالل

 جيجا مثالً.  10كأن تكون (، Partition C for exampleعليه النظام )

عند ا تخطي هذه المساحة، سيقوم النظام بإظهار رسالة خطأ للمستخدم بضرورة تفريغ مساحة من تقسيم القرص 

 مستخدم للنظام بحيث تكون المساحة المتبقية أكثر من المساحة المذكورة بهذا الحقل.ال
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 إعدادات القطاع
 من خالل هذا القسم يمكن التحكم في صالحيات التعامل مع محدد القطاع كالتالي: 

 مفعل 

 البيانات ومن ثم ال يمكن استخدامه. عند عدم تعليم هذا الخيار، فلن يقوم المستخدم بإظهار القطاع كأحد محددات قاعدة 

 ترتيب القطاع  

 بنوافذ النظام. ترتيب محدد القطاع كأحد المحددات الخمسة

 عند وجود عدم اتساق  

هذا الخيار عبارة عن قائمة منزلقة لتحديد كيفية سلوك النظام عند عدم تطابق القطاعات المستخدمة. مثال على ذلك 

(  X(، أو استخدام عميل ينتمي للقطاع )Bالتعامل مع صنف ينتمي للقطاع ) ( Aعند محاولة موظف ينتمي للقطاع )

 (. في مثل هذه الحاالت يوفر النظام من خالل هذه القائمة عدة خيارات وهي كالتالي: Yبفاتورة مبيعات تنتمي للقطاع )

 بدون 

ي ألي قطاع بفاتورة مبيعات  أي أن النظام سيسمح للمستخدم بعدم اتساق محدد القطاع فيمكن إدراج أي عميل ينتم

 تنتمي لقطاع أخر. 

  تحذير عند الحفظ 

عند اختيار هذا الخيار فالمفترض أن النظام سيسمح للمستخدم بعدم اتساق محدد القطاع ولكن سيقوم بتحذيره بذلك 

 عند الحفظ. 

  خطأ عند الحفظ 

 السجل )سجل فاتورة مبيعات مثالً(. أي أن النظام لن يسمح للمستخدم بذلك وسيعطي خطأ عند محاولة تخزين 

 منع الوصول عند عدم اتساق  

أن النظام لن يقوم بإظهار السجالت التي تنتمي لقطاع غير القطاع الخاص بالمستخدم.    عند تعليم هذا الخيار، فالمفترض

 فمثالً لن يستطيع المستخدم مطالعة أصناف تنتمي لقطاع مغاير لقطاع الخاص به.  
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 إعدادات الفرع

 إعدادات القسم

 إعدادات المجموعة التحليلية
من خالل هذه االقسام يمكن التحكم في صالحيات التعامل مع محدد الفرع، القسم، المجموعة التحليلية بنفس الطريقة التي تم شرحها  

 لمحدد القطاع بالقسم السابق.

خل بين الشركات المختلفة فال يمكن لمستخدم ينتمي  الحظ أنه ال يوجد قسم خاص بمحدد الشركة ألن النظام يمنع بأي حال التدا 

 لشركة محددة التعامل مع أصناف تنتمي لشركة أخرى.

الفواتير ...الخ( التي    –الموردين    –عطاء المستخدم المسموح له بالتعامل مع األصناف )العمالء  إعند االحتياج لهذه االمكانية يمكن  

تنتمي لشركات أخرى القيمة "عام" لمحدد الشركة الخاصة بهذا المستخدم. أو إعطاءه محدد مركب يحتوي )عدد شركات( حسب  

 المطلوب.

 المراد لهم التعامل مع جميع الشركات.  الموردين، الخنفس المبدأ ينطبق على األصناف، العمالء، 

 إعدادات الخصومات
التخفيضات الموجودة على سطور الفاتورة ا القسم يمكن التحكم في النقطة التي سيقوم النظام عندها بحساب من خالل هذ

 ول التالية: يحتوي هذا القسم على الحق (.8، ...خصم2، خصك 1)خصم 

 1وعاء خصم  

 2وعاء خصم  

 3وعاء خصم  

 4وعاء خصم  

 5وعاء خصم  

 6وعاء خصم  

 7وعاء خصم  

 8وعاء خصم  

أن قيمة كمية أحد   الحقول عبارة عن قوائم اختيار الختيار الوعاء الذي سيتم فيه تطبيق أي خصم، فمثالً وبفرضهذه 

%"  10هو "  1هو "السعر األساسي" وكان خصم    1جنيه، وبذلك عند اختيار وعاء خصم    1000أصناف الفاتورة هي  

ومن ثم تكون قيمة الصنف بعد الخصم هي جنيه(    100جنيه =    1000% من الـ  10فسوف تكون قيمة الخصم هي )

 جنيه. 900

% فسوف تكون قيمة  10هو أيضاً    2السعر األساسي وكان خصم  " هو  2في هذه الحالة عند اختيار "وعاء خصم  

هي    2، الخصم1جنيه( ومن ثم تكون قيمة الصنف بعد الخصم  100جنيه =    1000% من الـ  10الخصم هي أيضاً )

900 – 100  =800 

(  1سوف يتم حسابه من القيمة المتبقية بعد تطبيق )خصم  2" فالخصم  1هو "صافي بعد خصم    2ا كان وعاء خصم  أما إذ

  900هي  2، الخصم1جنيه( ومن ثم تكون قيمة الصنف بعد الخصم 90جنيه =  900% من الـ 10حيث ستكون هي )

– 90  =810 

 لثمانية يتم تطبيق نفس الفكرة الخاصة بالوعاء على جميع الخصومات ا

 وقت حساب التخفيض في الفاتورة  

 .8وحتى خصم  1هذا الحقل عبارة عن قائمة اختيار تحتوي القيم من خصم 

مثالً فسوف يقوم النظام بتطبيق الخصم الكلي الخاص بالفاتورة بعد تطبيق الخصم الرابع   4عند اختيار الخصم رقم  

 وقبل تطبيق الخصم الخامس إن وجد.
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  من القيمة  1حتساب نسبة خصم ا 

 من القيمة  2احتساب نسبة خصم  

  من القيمة  3حتساب نسبة خصم ا 

 من القيمة  4احتساب نسبة خصم  

  من القيمة  5حتساب نسبة خصم ا 

 من القيمة  6احتساب نسبة خصم  

  من القيمة  7حتساب نسبة خصم ا 

 من القيمة  8احتساب نسبة خصم  

 حسابها من القيمة. تعني هذه الخيارات أن نسبة الخصم سوف يتم 

  1، وتم تحديد قيمة خصم  300قيمة الصنف هي    وكانت"  من القيمة  1احتساب نسبة خصم  فمثالً إذا تم تعليم الخيار "

، ومن ثم  33.33سوف تكون نسبة الخصم هي    –  2مع تحديد عدد خانات الكسر =    – ، فعلى هذا األساس  100هي  

(، ومع تعليم هذا الخيار يقوم النظام بحساب 99.99إجمالي الخصم هو ) فالمفترض مع عدم تعليم هذا الخيار أن يكون 

 (. 100أجمالي الخصم من القيمة ليكون )

 المفترض أن هذا المبدأ ينسحب على جميع خصومات األصناف الثمانية.
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 الضرائب 
، تم التعرض الموجودة بالصورة التاليةاإلعدادات    جميعمن خالل هذا القسم يمكن التحكم في إعدادات الضريبة الخاصة بالفاتورة.  

 لها بنافذة السياسة الضريبية. راجع ملف السياسة الضريبية للتعرف عليها.

 

 إعدادات الضرائب اإلضافية بملف اإلعدادات 

 

 ن القيمة اقل من او تساوى خصم قيمة التقريب عندما تكو 

إذا تم تعليم هذا الخيار،   ، فمثالً من خالل هذين الحقلين يمكن ضبط النظام، بحيث يتجاهل قيمة محددة وذلك للتقريب

( جنيهاً مثالً فسوف يقوم النظام بمحاسبة العميل فقط 8150.5إصدار فاتورة مبيعات بقيمة )  فعند ( 1ووضع قيمة )

( إلى حساب خصم التقريب والذي تم تعريفه بتوجيه فاتورة 0.5بينما سيتم ترحيل قيمة الـ ) يه( جن150على قيمة الـ )

 المبيعات.

 لسعر الصنف  االفتراضية   الضريبةسياسة  

 . عند تحديد سياسة ضريبية في هذا الحقل فسوف تكون هذه هي السياسة االفتراضية للصنف عند تعريف صنف جديد

 للصنف المجاني عدم احتساب ضريبة  

 ، فلن يقوم النظام بتطبيق الضريبة على أي صنف مجاني. عند تعليم هذا الخيار
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 تأثير الضريبة على أوعية الخصم 

على مستوى كل خصم من الخصومات الثمانية التي يتيحها نظام نما، يسمح نما باستثناء أحد الضرائب األربعة من قيمة الخصم،  

 الضريبة من وعاء الخصم.وذلك بإخراج 

يحدث ذلك في الغالب عندما تكون الضريبة مشمولة داخل السعر حيث يسمح النظام من خالل إعدادات السياسة الضريبية بجعل  

 السعر يشمل الضريبة.

المطبقة لن    1الخصم  نسبة  بإن    "1، عند تعليم الخيار "خصم ضريبة  "1لتوضيح ذلك، ففي القسم "تأثير الضريبة على وعاء خصم  

   جنيه(.   14% )تساوي  14ويشمل ضريبة القيمة المضافة والتي هي  جنيه    114، فمثالً إذا كان السعر  تأخذ في االعتبار قيمة الضريبة

 . 11.4% = 10×  114كون = ي%( س10) 1الخصم فالمفترض )بدون تعليم هذا الخيار( أن 

×    100  سيكون الخصم هوو  الضريبة المشمولة داخل السعريتجاهل النظام قيمة    ، فسوف1أما إذا تم تعليم هذا الخيار مع خصم  

 جنيه.  %10 =10

 نفس هذا المفهوم ينطبق على الضرائب األربعة وذلك على مستوى خصومات الصنف الثمانية.
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 الحسابات 
 ة، كالتالي: من خالل هذا القسم يمكن التحكم في إظهار عدد أكبر من الحسابات بملفات النظام الرئيسي

 20حساب  استخدام...6حساب  استخدام 

. خالموردين، العشرين حساب لكل ملف رئيسي من ملفات النظام مثل ملف العمالء، الموظفين،    باألساسيوفر النظام  

غير أن النظام ال يعرض بصفة تلقائية إال خمسة حسابات فقط. إلظهار أي عدد من الحسابات العشرين الباقية يمكن  

 يم عليه من خالل هذا القسم ومن ثم سيقوم النظام بإضافة هذه الحسابات بملفات النظام الرئيسية.التعل

 يجب أن تطابق العملة في الذمة عملة الحساب  

فسوف يقوم النظام بإلزام المستخدم بأن تكون العملة الخاصة بأي من حسابات الذمة مطابقة ار،  هذا الخي   عند تعليم

يسمح النظام بأن تكون العملة المذكورة   فالخيار فسولعملة هذه الذمة والمدرجة بالحقل "العملة". أما إذا لم يتم تعليم هذا  

 من الحسابات المدرجة بهذه الذمة )بقسم الحسابات(.    لعملة أي مغايرةبالذمة مثل العميل أو المورد )بحقل العملة(  

 عرض اوبشن طباعة الباركود القديم في قائمة المزيد  

عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بإظهار الخيار "طباعة باركود" بقائمة مزيد، وذلك لطباعة أي عدد من الباركود 

 . الخاص بالسجل الحالي

 اضافة مهام العمل لشاشة الموظف  

 من خالل هذا الخيار يمكن إظهار المهام المطلوبة من الموظف بالسجل الخاص به بملف الموظفين. 

 الموازنات 
 من خالل هذا القسم يمكن التحكم في إعدادات نقل وتناغم البيانات بين األفرع المختلفة، كالتالي: 

 إمكانية التعديل في قيم السنة األولى للموازنة  

 قيم السنة الثانية للموازنة إمكانية التعديل في  

 إمكانية التعديل في قيم السنة الثالثة للموازنة  

 إمكانية التعديل في قيم السنة الرابعة للموازنة  

من خالل هذه الخيارات األربعة يمكن تحديد إمكانية تعديل موازنات األربع سنوات السابقة بسندات الموازنة، حيث  

 سنين بملفات السيناريوهات.  سيقتصر تحديد القيم الخاصة بهذه ال

، 2013، والثانية هي 2014، والثالثة هي 2015فإن السنة الرابعة هي   2016الحظ أنه إذا كانت السنة الحالية هي 

 . 2012واألولى هي 
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 إضافة المستندات األرشيفية إلى 

يتم من خالله تحديد الملفات التي سيتمكن المستخدم من خاللها باالطالع على المستندات األرشيفية    ،هذا القسم عبارة عن جدول

، حتى  عميل"، فسوف يقوم النظام بإضافة صفحة "مستندات أرشيفية" بنافذة العميلالخاصة بها. فإذا ما قام المستخدم باختيار النوع "

 ية خاصة بالعميل الحالي. يتسنى للمستخدم االطالع على أي مستندات أرشيف

 إضافة أرصدة الذمم إلى 

 

يتم من خالله تحديد الملفات التي سيقوم النظام بها بعرض أرصدة الذمم الخاصة بعنصر الملف مثل ذمم   ، هذا القسم عبارة عن جدول

وم النظام بإضافة قسم "األرصدة" . فإذا ما قام المستخدم بإضافة العميل مثالً بهذا الجدول فسوف يقالموظف. الخالعميل، المورد،  

 الخاصة بجميع ذمم العميل. أنظر الشكل التالي:  األرصدةبالصفحة الرئيسية للعميل، حيث سيقوم النظام بعرض 

 

 

 إضافة الملحوظات إلى 
 هذا القسم عبارة عن جدول يتم من خالله تحديد الملفات التي سيتمكن المستخدم من خاللها باالطالع على الملحوظات

"  الملحوظات، فسوف يقوم النظام بإضافة صفحة "مثالً  عميل"الخاصة بهذا الملف. فإذا ما قام المستخدم باختيار النوع "

، حتى يتسنى للمستخدم االطالع على أي ملحوظات خاصة بالعميل الحالي. حيث يتم إضافة ملحوظة للعميل بنافذة العميل

 لية:أنظر الصورة التا من خالل مستند "ملحوظة".
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 إضافة الملحوظات التفصيلية إلى 

يتم من خالله تحديد الملفات التي سيتمكن المستخدم من خاللها باالطالع على الملحوظات التفصيلية   ،هذا القسم عبارة عن جدول

" بنافذة  ملحوظات تفصيليةعميل"، فسوف يقوم النظام بإضافة صفحة "الخاصة بهذا الملف. فإذا ما قام المستخدم باختيار النوع "

ت تفصيلية خاصة بالعميل الحالي. حيث يتم إضافة ملحوظة تفصيلية للعميل  ، حتى يتسنى للمستخدم االطالع على أي ملحوظا العميل

  من خالل مستند "ملحوظة مفصلة".

 إضافة ملحوظات االجتماع إلى 

جدول القسم عبارة عن  االجتماع   ،هذا  ملحوظات  باالطالع على  من خاللها  المستخدم  سيتمكن  التي  الملفات  تحديد  يتم من خالله 

" بنافذة ملحوظات اجتماعاتعميل"، فسوف يقوم النظام بإضافة صفحة ". فإذا ما قام المستخدم باختيار النوع " الخاصة بهذا الملف

، حتى يتسنى للمستخدم االطالع على أي ملحوظات اجتماعات خاصة بالعميل الحالي. حيث يتم إضافة ملحوظة اجتماعات  العميل

 للعميل من خالل مستند "ملحوظات اجتماعية". 

 ة جهات االتصال إلي اضاف
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جهات االتصال الخاصة  يتم من خالله تحديد الملفات التي سيتمكن المستخدم من خاللها باالطالع على    ،هذا القسم عبارة عن جدول

" بنافذة العميل، حتى يتسنى جهات االتصال . فإذا ما قام المستخدم باختيار النوع "عميل"، فسوف يقوم النظام بإضافة صفحة "بها 

 . بملف جهات االتصال عميل الحالي جهات اتصال تم تعريفها للتخدم االطالع على أي للمس

 صالحيات السجالت 
من خالل هذا القسم يمكن ضبط النظام بحيث يتجاهل صالحيات المستخدم المرتبطة بالمحددات، فمثالً يمكن أن يكون المستخدم  

لى أصناف أو عمالء مرتبطين بأقسام أخرى. من خالل هذا القسم يمكن  مرتبط بقسم محدد، مما يؤدي إلى أنه لن يستطيع االطالع ع

 تجاهل هذه الصالحيات بحيث يستطيع المستخدم االطالع على السجالت المسموحة له بغض النظر عن المحددات.

 تجاهل صالحيات السجل مع القوائم في كل الشاشات  

ات )الشركة، القسم، الفرع...الخ( عند مطالعة أي من سجالت  يتجاهل النظام المحددعند تعليم هذا الخيار، المفترض أن  

 . النظام

 تجاهل صالحيات السجل مع شاشات محددة 

فمثالً عند تحديد صالحية مطالعة  بنوافذ محددة  ولكن    بالسجالتيتم من خالله تجاهل الصالحيات الخاصة    ،هذا القسم عبارة عن جدول

مستخدمين محددين فقط، فعند إدراج هذه النافذة سيتجاهل النظام هذه الصالحية، ومن ثم يمكن لكل  ألحد السجالت بأحد النوافذ على  

 المستخدمين مطالعة هذا السجل. 

 تجاهل الفترات المغلقة في 

"سند  فترات مغلقة. فمثالً عند تحديد  في  يتم من خالله تحديد مستندات محددة يمكن إصدار حركات بها    ،هذا القسم عبارة عن جدول

 توريد" بهذا الجدول فإن المستخدم يمكنه إصدار سندات توريد بفترات قد تم إغالقها.

وشركة محددة وقطاع يسمح النظام بتحديد الكثير من المحددات من أجل تطبيق هذه الخاصية، فيمكن تطبيقها على مستخدم محدد  

 محدد، وفرع محدد، وإدارة ...الخ. 

قة أيضاً ولكن على مستوى سنة مالية محددة، وذلك من خالل ملف "سنة مالية". راجع ملف السنة الحظ أنه يمكن تحديد فترات مغل

 المالية. 
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 إعدادات الخلفية 
من خالل هذا القسم يمكن تحديد االعدادات الخاصة بالخلفية والتي تظهر عند فتح النظام، حيث يتم تحديد صورة محددة بهذه الخلفية.  

 الحقول التالية: يحتوي هذا القسم على 

 اسم الشركة )للعرض عند تسجيل الدخول(  

كاسم الشركة مثالً أو أي نص معبر.    الخاصة بالنظام.  بنافذة الدخولمن خالل هذا الحقل يمكن إدخال أي نص يظهر  

 . في الصورة التالية، تم إدراج النص "أهالً بك"

 

 تعين خلفية  

 بتحديد خلفية للنظام. يتم تحديد هذه الخلفية من خالل الحقول التالية.عند تعليم هذا الخيار، يسمح النظام 

 صورة الخلفية  

العامة، والتي يمكن استخدامها كخلفية من خالل الحقول    باإلعداداتمن خالل هذا الحقل يمكن تحديد الصورة الخاصة  

 التالية.

 1األولوية  

 2األولوية  

 3األولوية  

 4األولوية  

 5األولوية  

 6ة األولوي  

 7األولوية  

هذه الحقول عبارة عن قوائم اختيار يتم تحديد أولويات الصور المعروضة من خاللها، فكل قائمة من هذه القوائم تحتوي  

 الخيارات التالية:

  االعدادات العامة 

 مستخدم 

  شركة 

  إدارة 

  فرع 

  قطاع 

  مجموعة تحليلية 
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 تحديدها بهذه الحقول. فمثالً إذا تم تحديد األولويات كالتالي: سيقوم النظام بإظهار الصورة تبعاً لألولويات التي تم 

 هي اإلدارة  3هي االعدادات العامة، واألولوية   2هي المستخدم، واألولوية  1األولوية 

 صورة بسجل فإن النظام سوف يقوم بعرض صورة الخلفية الخاصة بالمستخدم الحالي بملف المستخدم، فإذا لم توجد  

الحالي   السابق  المستخدم  بالحقل  تحديدها  تم  والتي  العامة  باإلعدادات  الخاصة  الصورة  بعرض  النظام  يقوم  فسوف 

"صورة الخلفية"، فإذا لم توجد صورة بهذا الحقل فسوف يقوم النظام بعرض صورة الخلفية الخاصة باإلدارة التي  

 ينتمي إليها المستخدم الحالي. 

 فاصيل لون المستوى األول للت 

 ثاني للتفاصيل لون المستوى ال 

 لون المستوى الثالث للتفاصيل  

نوافذ   مثل  مستويات  بعدة  السطور  إدخال  يمكن  النظام،  نوافذ  المقاوالت على    فيتم المقاوالت في بعض  بنود  إدراج 

( يكون  مثالً  األول  البنود  فمستوى  التالي …1,2,3مستويات  بالشكل  يكون  األول  للبند  الثاني  البنود  ومستوى   ،)

 . ( ..…,1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4(، ثم المستوى الثالث يكون بالشكل ).…,1.1,1.2,1.2)

من خالل هذه الحقول الثالثة، يمكن إظهار كل مستوى من البنود بلون محدد بحيث تظهر بصورة أوضح. راجع البنود 

 بالكتاب "المقاوالت".

 السطر التابعلون  

. كأن يتم تعريف بمستندات النظام  التي تحتوي على أصناف تابعة وريمكن تحديد لون السط  ،من خالل هذا الحقل

صنف كصنف اكسسوار لصنف آخر من خالل ملف "عالقات األصناف" فيكون صنف االكسسوار هو صنف تابع 

 بالكتاب "المخزون".للصنف الرئيسي. راجع ملف "عالقات األصناف" 

 السطر المرتجع لون  

 ون األصناف المرتجعة بمستند االستبدال.من خالل هذا السطر يمكن تحديد ل

 لون السطور المرسلة  

 لة بشكل غير صحيح  سلون السطور المر

" يتم إرسال مستندات لمصلحة الضرائب. بعض سطور  ارسال مستندات الي مصلحة الضرائب  من خالل مستند "

وبعض السطور األخرى يمكن تمييزها المستند المرسل والتي تم إرسالها بشكل صحيح، يمكن تمييزها بلون محدد،  

 بلون آخر. 

 إعدادات البحث 
 التلقائي. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية: باإلكمالمن خالل هذا القسم يمكن تحديد االعدادات الخاصة 

 معامل البحث في الكود  

التلقائي عند البحث باستخدام الكود بأي من  هذا الحقل عبارة عن قائمة اختيار يتم من خاللها تعريف كيفية االكمال  

 ملفات النظام الرئيسية. تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية: 
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  يبدأ ب 

التلقائي تبعاً لمقدمة الكود. بالشكل التالي، قام المستخدم بإدخال الرقم    باإلكمالعند اختيار هذا الخيار يقوم النظام  

 (. أنظر الشكل.Ctrl+Space" ثم الضغط على االختصار )100"

 االكمال التلقائي بواسطة مقدمة الكود 1  شكل

 

  ينتهي ب 

التلقائي تبعاً لمؤخرة الكود. بالشكل التالي، قام المستخدم بإدخال الرقم    باإلكمالعند اختيار هذا الخيار يقوم النظام   

 (. أنظر الشكلCtrl+Space" ثم الضغط على االختصار )410"

 االكمال التلقائي بواسطة مؤخرة الكود2  شكل

  يحتوي على 

التلقائي تبعاً ألي مكان بالكود. بالشكل التالي، قام المستخدم بإدخال    لباالكتماعند اختيار هذا الخيار يقوم النظام  

 (. أنظر الشكلCtrl+Space" ثم الضغط على االختصار )10" أو "00الرقم "

 االكمال التلقائي بواسطة محتوى الكود3  شكل
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 البحث في االسم العربي معامل  

 معامل البحث في االسم االنجليزي  

بنفس الطريقة الخاصة بضبط االكمال التلقائي الخاص باستخدام الكود، يمكن ضبط االكمال التلقائي تبعاً لالسم العربي  

 أو االسم االنجليزي. 

 البحث  في عرض السجالت الممنوعة من االستعمال  

بإظهار السجالت التي تم منع استعمالها والتي لم    م النظام عند إظهار نتيجة البحث عند تعليم خالل هذا الخيار، سيقو

فإن السجالت الممنوعة من االستعمال لن    –وهي القيمة التلقائية    –يتم منع استعمالها. أما عند عدم تعليم هذا الخيار  

 عميل تم منعه من االستعمال.تظهر في البحث، فعند البحث عن العمالء مثالً، ال يقوم النظام بإظهار أي 

 ل اوعدد السطور في الجد 

، يمكن تحديد عدد السطور في الجدول التي يمكن أن يتم عرضها دفعة واحدة بالنافذة. فمثالً إذا تم  من خالل هذا الحقل

( السطور هو  تحتوي  20تحديد عدد  مبيعات  فاتورة  فتح  فعند  سيقوم    100(،  الفاتورة،  فتح هذه  فعند  النظام  سطر، 

، فإذا ما أراد المستخدم االطالع على باقي أصناف الجدول، فعليه استخدام أيقونات التنقل  سطر فقط  20بعرض أول  

فسوف يتم عرض جميع السطور دفعة واحدة بالجدول بدون الحاجة  100بأعلى الجدول، أما إذا كان عدد األسطر هو 

 إلى استخدام أجهزة التنقل.

 سطر في قوائم االختيار إخفاء عمود اختيار ال 

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند إظهار نافذة البحث )عن األصناف بالفواتير مثالً( بإخفاء العمود الخاص 

 باختيار السطر والذي يمكن من خالله تعليم أكثر من صنف إلدراجهم دفعة واحدة. 

 إخفاء عمود عدد مرات اإلدارج في قوائم االختيار  

عليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند إظهار نافذة البحث )عن األصناف بالفواتير مثالً( بإخفاء العمود الخاص عند ت

بنافذة 4، فمثالً إذا تم إدراج العدد "بعدد مرات االختيار الخاصة بكل صنف تم اختياره " ألحد األصناف المدرجة 

 .الصنفالبحث، يقوم النظام بإدراج أربعة سطور خاصة بهذا 

 عدم عرض السجالت الممنوعة من االستعمال في القوائم  

 عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام بعرض أي سجل تم تنفيذ اإلجراء "ممنوع من االستعمال عليه".

الي السجالت التي لها صالحية مطالعه   باإلضافةعرض السجالت التي لها صالحية تعديل مع المستخدم الحالي   

 معه

هل سيقوم النظام بإظهار هذه   صالحية التعديل فقط دون المطالعةالتي ألحد المستخدمين  هذا الخيار خاص بالسجالت

 . السجالت للمستخدم أم ال

 البحث عن بائع للعميل في سند تحديث مندوب مبيعات  

ظام بمجرد إدراج العميل بمستند "تحديث مندوب مبيعات" بإدراج المندوب  عند تعليم هذا الخيار، المفترض أن يقوم الن

 في الحقل "مندوب المبيعات". – إن وجد  – الذي تم تعريفه بسجل هذا العميل 

 المراجع باالسم متصل  فيالبحث  

م بدون حذف للعرض لزم النظام المستخدم بإدخال االسعند تعليم هذا الخيار، فعند البحث عن المراجع بملفات النظام سيُ 

بنتائج البحث. لتوضيح ذلك كمثال، إذا كان اسم أحد العمالء هو "أحمد فتحي بركات"، فإن النظام بالحقل العميل بعد 
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بحقل العميل، سيقوم بإظهار اسم هذا العميل إذا قام المستخدم بالبحث عنه   ( CTRL + Space)  راستخدام االختصا 

إذا  بالترتيب الصحيح لالسم الثاني "فتحي" فلن يظهر اسم العميل كأحد  ، أما  تم إدخال "أحمد بركات" بدون االسم 

 .مقترحات البحث

 استعمال الفرنسية بدال من االنجليزية  

 من خالل هذا الخيار، يمكن ضبط النظام للعمل باللغة الفرنسية كلغة ثانية بدالً من اللغة اإلنجليزية.

 Reload Configuration 

التي تم إضافتها بنافذة اإلعدادات    النظام بإعادة تهيئة النوافذ للعمل وفقاً لإلعدادات الجديدةمن خالل هذا الزر، يقوم  

 الحالية.
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 إعدادات الفواصل  –ملف إعدادات النظام 
 من خالل هذه الصفحة، يتم ضبط االعدادات التالية: 

 فواصل كود الحسابات  إعدادات
 المتجاهلة عند مقارنة الكسور القيمة  

 من خالل هذا الحقل يتم إدراج القيمة التي يمكن تجاهلها عند إجراء أي عملية مطابقة بين رقمين بالنظام. 

" مثالً 0.1مثال على ذلك، يقوم النظام بالتأكد من مطابقة قيمتي المبلغ المدين والدائن بقيد اليومية. عند إدخال القيمة "

لة عند مقارنة الكسور"، سيعتبر النظام أن قيمتي المدين والدائن متطابقين إذا كان الفرق بينهما  هلمتجا بحقل "القيمة ا

 " أو أقل، وبالتالي سيسمح بالحفظ. 0.1هو "

 اقل قيمة للحركة المدينة والدائنة  

المدينة أو الدائنة فعند تحديد ، يمكن تحديد أقل قيمة يمكن وضعها بسندات القيود سواء بالحركة  من خالل هذا الحقل

(، فإذا ما قام 0.05بحد أدنى )  مثالً، سيقوم النظام بالسماح بإدراج قيمة صغيرة كقيمة دائنة أو مدينة (0.05القيمة )

 ، سيقوم النظام بتحويلها إلى صفر.(مثالً  0.04المستخدم بإدراج قيمة أقل )

 إعدادات األبعاد 
  الفواتير  الكمية في  على  حساب العدد بناء   

 على الكمية وذلك من حاصل المعادلة عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإعادة حساب عدد األصناف ذات األبعاد بناءً 

التالية: )العدد × الطول × العرض × االرتفاع = الكمية(، ومن ثم يقوم النظام عند تعليم هذا الخيار بحساب العدد من 

 عند تعديل الكمية. 
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PATTERN CONFIG 
 Quantity Pattern in Reports 

 ا الحقل يمكن تحديد شكل القيمة الخاصة بالكميات بالتقارير.من خالل هذ

 الحظ أن نفس هذا الحقل موجود أيضاً بملف الوحدة، ولكن لتحديد شكل الكمية بجميع نوافذ النظام.

 Currency Pattern in Reports 

 شكل القيمة الخاصة بالعمالت بالتقارير.من خالل هذا الحقل يمكن تحديد 

 الحظ أن نفس هذا الحقل موجود أيضاً بملف العملة، ولكن لتحديد شكل المبلغ بأي عملة بجميع نوافذ النظام.

 استعمال الرقم التالي الحقيقي للمسودات  

المستند نفس رقم سجل  هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الصندوق سيقوم النظام بإعطاء مسودة  

هو   مبيعات  فاتورة  أخر  رقم  كان  إذا  المثال  سبيل  على  التالي.  سيكون  SI100001المستند  المسودة  رقم  فإن   ،

SI100002 فإذا ما قام المستخدم بحذف المسودة بدالً من حفظها كفاتورة مبيعات جديدة، فإن رقم الفاتورة التالية ،

 . SI100002، وليس SI100003سيكون 

CONFIGENTRY.PERCENTAGES 
 عدد خانات النسب المئوية  

من خالل هذا الحقل يمكن تحديد عدد الخانات العشرية الخاصة بأي حقل متعلق بنسبة مئوية بالنظام كنسبة التخفيض 

د  " بهذا الحقل فإن النظام سوف يقوم بتقريب أي كسر عشري بالنسبة المئوية إلى رقمين فقط بع2مثالً. إذا تم تحديد "

" لاير، فإن  17" لاير، وتم التخفيض بقيمة "252يكون إجمالي فاتورة المبيعات هو "  ا الفاصل. على سبيل المثال عندم

" ستكون  التخفيض  "6.74603174603175%نسبة  يساوي  الخانات  عدد  كان  ما  فإذا  وبالتالي  نسبة  2"،  فإن   "

 ". 6.746%ن نسبة التخفيض ستكون "" فإ 3"، وإذا ما كان عدد الخانات هي "6.75%التخفيض ستكون "

 عدد خانات معدل العملة  

من خالل هذا الحقل يمكن تحديد عدد الخانات العشرية الخاصة بمعدل العملة. فعلى سبيل المثال إذا كان الدوالر الواحد 

خانات معدل فإذا ما كان عدد  من الدوالر،  "  0.0540540540540541 ، فإن الجنيه الواحد يساوي "18.50يساوي  

" فقط فإن ذلك سيؤدي إلى 2إذا كان عدد الخانات هو " ا ، أم"0.0541" فقط فإن الجنيه الواحد يساوي "4العملة هو "

 أخطاء حسابية. 

 عدد خانات الكسر االفتراضي  

كسر    (، فمثال عدد خاناتوالنسبة.. الخمن خالل هذا الحقل، يتم تحديد عدد خانات الكسر االفتراضية )لغير العملة  

 العمر )السن(، يقوم النظام بتفعيله من خالل هذا الحقل.
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 البريد والرسائل القصيرة  –ملف إعدادات النظام 
من خالل هذه الصفحة، يمكن ضبط االعدادات الخاصة بالرسائل البريدية والرسائل القصيرة المرسلة عبر نظام نما مثل إعدادات 

 تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:مزود الخدمة والبريد المرسل. 

 

 Rotate Sender Email 

. تم تصميم هذا الخيار ألنه قد ال يتحمل خادم واحد جميع الرسائل المرسلة أو يتحمل بحد أقصى عدد معين من الرسائل

بجدول   المدرجة  الخوادم  جميع  على  المرسلة  الرسائل  بتقسيم  النظام  سيقوم  الخيار،  هذا  تعليم  البريد عند  إعدادات 

المرسل. حيث سيقوم النظام بالرسالة األولى باستخدام إعدادات السطر األول بجدول )إعدادات البريد المرسل(، ثم 

بالرسالة الثانية يقوم باستخدام إعدادات السطر الثاني وهكذا، فإذا ما قام النظام باستخدام إعدادات السطر األخير بأحد 

 بالرسالة التالية وهكذا.   خدام إعدادات السطر األولالرسائل المرسلة، يتم است

 ( CSVإرسال البريد والرسائل من الخوادم ) 

( لقاعدة البيانات يتم تشغيلها على خادم أخر )لحل مشكلة مثالً بالشركة Backupفي بعض األحيان يتم عمل نسخة )

(. في هذه الحالة سيقوم النظام بإرسال رسائل من المهام المجدولة بالنظام من أكثر من خادم Namasoft  المطورة

 Serverوهذا غير مطلوب بالطبع. لذلك يمكن للمستخدم من خالل هذا الحقل إدراج معرف الخادم )بدون الحاجة لذلك  

Idل من المهام المجدولة إال إذا تطابق هذا  ( المطلوب منه إرسال الرسائل، وبالتالي فلن يقوم النظام بإرسال رسائ

" بالسطر  الموجود  المعرف  مع  "ServerIdالمعرف  بالملف   "nama.properties"  بالمسار والموجود 

(Tomcat\Lib .) 

(، فالبد أن يحتوي الحقل الحالي على serverid=x" يحتوي مثالً السطر )nama.propertiesفإذا ما كان الملف "

 ". xالمعرف "

(، وبالتالي فلن يقوم النظام بإرسال الرسائل  x,y,zمكن أن يحتوي أكثر من معرف كأن يكون )ين هذا الحقل الحظ أ

 zأو    yأو nama.properties = "x " بالملف "serveridإال إذا كان المعرف "
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 Max Retry Number for Pending Tasks 

 أخرى عند فشل النظام في إرسال إيميل أو رسالة نصية.من خالل هذا الحقل، يتم إدراج عدد محاوالت اإلرسال مرة 

 إعدادات البريد المرسل
 .الخاصة بالرسائل اإللكترونية المرسلة من خالل هذا الجدول يتم تحديد اإلعدادات

  كان مضافا في المرسل المفضل  إذايستعمل فقط  

  الموجود على هذا السطر إال إذا تم إدراجه بالحقل "   Domainعند تعليم هذا الخيار فلن يقوم النظام باستعمال ال  

 بأحد سجالت تعريف تنبيه." مرسل االيميل المفضل

 إعدادات الرسائل القصيرة
 من خالل هذا الجدول يتم تحديد اإلعدادات الخاصة بالرسائل القصيرة عبر نظام نما.

 يستعمل فقط إذا كان مضافا  في المرسل المفضل  

إذا تم إدراجه بالحقل "   مزود الخدمةهذا الخيار فلن يقوم النظام باستعمال    تعليمعند   الموجود على هذا السطر إال 

 " بأحد سجالت تعريف تنبيه. مرسل الرسائل المفضل 
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 إعدادات المراجعة –ملف إعدادات النظام 
عدادات الخاصة بمراجعة الملفات بالنظام مثل فاتورة المبيعات وأمر الشراء وغير ذلك. يتم التحكم في اإل  ،من خالل هذه الصفحة

 يسمح النظام بتحديد مستويات مراجعة على مستوى كل ملف من ملفات النظام. تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

      
   

 مستويات المراجعة االفتراضية 
 المراجعة االفتراضية مستويات   

من خالل هذا الحقل يتم تحديد مستوى المراجعة االفتراضي لنوافذ النظام. بصفة تلقائية وبدون تحديد مستويات مراجعة  

بهذه الصفحة فإن النظام يسمح بمستوى واحد للمراجعة. من خالل هذا الحقل يمكن تحديد عدد مستويات المراجعة 

. عند ترك هذا الحقل فارغاً فسوف يعتبر النظام أن عدد مستويات  مستويات  5ى  حت  3أو    2االفتراضي كأن يكون  

". على مستوى كل ملف، سوف يعتبر النظام مستويات المراجعة هي القيمة الموجودة بهذا الحقل في  1المراجعة هي "

 حالة عدم تحديد مستويات مراجعة لهذا الملف بتفاصيل النافذة.

 ل األنواع استخدام مستند المراجعة لك 

تتم المراجعة عن طريق مستند مراجعة وليس عن طريق األيقونة الخاصة  ىاختيار حتهذا الحقل عبارة عن صندوق 

ملفات    لجميع. عند تعليم هذا الخيار تكون المراجعة االفتراضية هي عن طريق مستند مراجعة    بالمراجعة

 أن المراجعة ليست عن طريق مستند. النظام باستثناء التي يتم تحديدها بالجدول التالي على 

 مستويات المراجعة
من خالل جدول مستويات المراجعة يقوم المستخدم بتحديد عدد مستويات المراجعة الخاص بكل نوع من أنواع الملفات )أو قائمة  

المراجعة نفسها. وبذلك فإن   أنواع(، كما يتم تحديد ما إذا كانت المراجعة ستتم عن طريق استخدام مستند مراجعة أم عن طريق أيقونة

 باإلضافة للمراجعة عن طريق مستند( الخاصة بأي من ملفات النظام ستتم باألولويات التالية: المراجعة )عدد مستويات 

  .بما تم تحديده بجدول مستويات المراجعة 

  نافذة. تتم المراجعة لهذا الملف باإلعدادات الموجودة برأس ال بالجدول،إذا لم يوجد أحد الملفات 

   إذا لم يوجد أحد الملفات بتفاصيل النافذة ولم يتم تحديد إعدادات افتراضية برأس النافذة فسوف يكون مستوى المراجعة هو

 " كما ستتم المراجعة لهذا الملف عن طريق أيقونة المراجعة وليس عن طريق مستند المراجعة.1"
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 صور الملفات   –ملف إعدادات النظام 
يمكن    ،ذلك. من خالل هذه الصفحة  وغيريسمح النظام بإدراج صور بالملفات الرئيسية كصور األصناف وصور العمالء والموردين  

النافذة على  التحكم في إظهار صور عناصر الملفات الرئيسية بالحقول وقوائم البحث وجداول المستندات وغير ذلك. تحتوي هذه 

 الحقول التالية:

 النوع  

 نواع قائمة األ 

تحديد   يمكن  الحقلين  هذين  خالل  ملفات(   الملفنوع  من  أنواع  مجموعة  الصور    )أو  إعدادات  عليه  سينطبق  الذي 

 الموجودة بنفس السطر.

 استعمال بقائمة المقترحات  

يتم فيه تحديد ما إذا كان النظام سيقوم بعرض صورة العنصر بقائمة المقترحات    ،هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار

ال. يقوم النظام بعرض قائمة المقترحات ألي عنصر عند الضغط باستخدام الماوس مرتين بأي حقل من حقول   أم

 العنصر، كما بالصورة التالية: 

كما هو واضح فقد تم إظهار صور االصناف حال عرض قائمة المقترحات باستخدام النقر المزدوج للماوس بحقل 

 الصنف بفاتورة المبيعات.
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 قترحات العرض بالم 

 االرتفاع بالمقترحات  

 بقائمة المقترحات  لبالبيكسعرض وارتفاع الصورة 

 استعمال بالجداول  

يتم فيه تحديد ما إذا كان النظام سيقوم بعرض صورة العنصر بالجداول أم ال.    ،هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار

 مثل عرض صور األصناف بجدول فاتورة المبيعات مثالً. 

 

 كما هو واضح فقد تم إظهار صور االصناف بجدول فاتورة المبيعات. 

 العرض بالجداول  

 االرتفاع بالجداول  

 النظام. بقائمة بجداول لبالبيكسعرض وارتفاع الصورة 

 اظهار الصورة في عمود منفصل في الجداول  

 عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بإضافة عمود منفصل للصورة بالجدول.

  عرض العمود المنفصل  

  ارتفاع العمود المنفصل  

تحديد العرض عند تعليم الخيار السابق )إظهار الصورة في عمود منفصل في الجداول(، يمكن من خالل هذين الحقلين  

 واالرتفاع بالبيكسل الخاص بهذا العمود. 
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 استعمال بشاشة البحث  

 يتم فيه تحديد ما إذا كان النظام سيقوم بعرض صورة العنصر بشاشات البحث   ،هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار

 أم ال.  

 

 كما هو واضح فقد تم إظهار صور االصناف حال البحث بنافذة البحث.

 بالبحث العرض   

 االرتفاع بالبحث  

 بنافذة البحث. لبالبيكسعرض وارتفاع الصورة 

 استعمال بعرض القائمة  

يتم فيه تحديد ما إذا كان النظام سيقوم بعرض صورة العنصر بطور عرض   ،هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار

 القائمة أم ال. 

 كما هو واضح فقد تم إظهار صور االصناف بطور عرض القائمة.

 عرض بالقائمة ال 

 االرتفاع بالقائمة  

 بعرض القائمة. لبالبيكسعرض وارتفاع الصورة 
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 استعمال بالحقول  

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار يتم فيه تحديد ما إذا كان النظام سيقوم بعرض صورة العنصر بالحقل الخاص به 

يمكن عرض صورة العميل بجميع   حقول العميل بمستندات النظام كفاتورة بأي من ملفات ومستندات النظام. فمثالً 

 المبيعات مثالً.

 العرض بالحقول  

 االرتفاع بالحقول  

 بحقل العنصر بملفات ومستندات النظام. لبالبيكسعرض وارتفاع الصورة 

 نسبة عرض الصورة 

المرفقة الخاصة بالعنصر بملف العنصر مثل صورة الصنف بملف الصنف مثالً، فعند إدخال  نسبة عرض الصورة  

" الصنف،  25القيمة  لملف  الحقل  لهذا  المثال  سبيل  بالسجل   فالمفترض أن%" على  الصنف  يكون عرض صورة 

 % من عرض السجل.25الخاص بها يأخذ نسبة 

 عرض في نافذة مع االقتراب من الكود  

رة عن صندوق اختيار فعند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإظهار صورة العنصر عند المرور بالماوس هذا الخيار عبا 

 على االسم الخاص بهذا العنصر بأي من ملفات ومستندات النظام. 
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 استعمال االلوان في  –ملف إعدادات النظام 
فعلى سبيل المثال بملف العمالء يمكن تمييز العمالء الذين  في بعض األحيان يكون من المفيد تمييز بعض عناصر الملفات الرئيسية  

تخطو حد االئتمان باللون األحمر، والعمالء المدينين باللون األزرق، والعمالء الغير مدينين باللون األخضر، كذلك الحال يمكن تمييز 

الملفات الرئيسية عن طريق صفحة "استعمال األلوان"  . يوفر نظام نما طريقة لتمييز أي من عناصر  خو. الالموردين، والموظفين،  

 بهذا الملف.

 

 كما هو واضح فقد تم تحديد العميل إلتاحة االمكانية للعميل لتمييز العمالء باأللوان.

المميز الخاص بهذا العميل بصفحة "معلومات االتصال" ثم تحديد اللون    كود اللونيمكن إظهار    ،بعد ذلك لتمييز أي عميل بلون محدد

 بالحقل: 

 تم تحديد لون العميل "محمد علي" باللون األخضر             

" بالحقل "كود اللون" حتى يتم إظهار هذا العميل باللون األخضر بملفات وقوائم Greenكما هو واضح بالصورة فقد تم تحديد اللون "

 النظام. 
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  فيكتب "أخضر" وسيقوم النظام بنفس الوظيفة. الحظ أن المستخدم يمكنه إدراج اللون المراد باللون المراد

ليختر منها المستخدم اللون المراد، كما هو الخال ببرامج الرسوم مثل   –الحظ أيضاً أن النظام بهذا الحقل سيقوم بفتح نافذة ألوان  

 الفوتوشوب. 

 تالي: سيقوم النظام عند عرض قائمة العمالء بإظهار كل عميل باللون الخاص به كما بالشكل ال

 عميل باللون المحدد له  ل إظهار كتم 

 سيقوم النظام أيضاً عند إدراج أي من العمالء الذين تم تحديد لون خاص بهم بهذا اللون بأي من ملفات النظام.

 تم إظهارالعميل باللون األزرق كما تم تحديده

المبيعات باللون األزرق كما تم تحديده مسبقاً كما هو واضح من الشكل فقد تم تحديد العميل "خالد صالح" بفاتورة  

  بالحقل كود اللون بملف العميل.
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 تفقيط العملة  –ملف إعدادات النظام 
يتم تصميم بعض التقارير بحيث يقوم النظام بعرض قيم االجماليات مفقطة كإجماليات فواتير المبيعات وسندات القبض. فعلى سبيل 

الم القيم  أحد  تكون  حينما  )المثال  هي  تفقيطها  وخمسة  368.25راد  وستون رياالً  وثمانية  التفقيط "ثالثمائة  بإظهار  النظام  يقوم   ،)

وعشرين هللة، ولكن من الذي سيخبر النظام أن مثنى لاير هو رياالن، وجمعهم هو رياالت وكذلك مثنى وجمع الهللة. ينطبق هذا  

 االستفسار على جميع العمالت وكسورها. 

يط العملة" بملف "إعدادات النظام" يتم إدراج جميع التعريفات الخاصة بالعمالت والمطلوبة لتحديد نظام تفقيطها من خالل صفحة "تفق

 بالتقارير.

 

 الوصف  

 من خالل هذا الحقل يتم إدراج عنوان العملة كأن تكون "الجنيه المصري"، "الريال السعودي".

 Currency Code 

 " للدوالر األمريكي.USD" للجنيه المصري، "EGPة االنجليزية مثل "الكود الخاص بالعملة المقابلة باللغ

 Is Currency Name Feminine? 

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، يتم فيه تحديد ما إذا كانت العملة هي اسم مؤنث أم ال. تفيد هذه المعلومة في  

ليرات  ثالثجنيهات، والليرة مؤنثة فيقال  ثالثةكيفية التفقيط بطريقة صحيحة باللغة العربية. فمثالً الجنيه مذكر فيقال 

 ة.وذلك تبعاً لقواعد النحو باللغة العربي

 English Currency Name 

 English Plural Currency Name 

"، والجمع  Egyptian Poundالمفرد والجمع للعملة المقابلة باللغة االنجليزية فالمفرد للجنيه المصري مثالً يكون "

 ".Egyptian Poundsيكون "
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 English Currency Part Name 

 English Plural Currency Part Name 

"، والجمع يكون  Piasterمع لكسر العملة المقابلة باللغة االنجليزية فالمفرد للقرش المصري مثالً يكون "المفرد والج 

"Piasters ." 

 Arabic 1 Currency Part Name 

 اسم الكسر الخاص بالعملة المقابلة باللغة العربية مثل القرش المصري والهللة السعودي والفلس الكويتي وهكذا. 

 Arabic 1 Currency Name 

 االسم المفرد للعملة الخاصة بالسطر الحالي مثال جنيه مصري، لاير سعودي، دوالر أمريكي، الخ.

 Arabic 2 Currency Name 

يفيد هذا االسم حينما تكون القيمة التي يراد   .سعوديان، الخاالسم المثنى للعملة المقابلة مثال جنيهان مصريان، رياالن 

 تفقيطها مثنى.

 Arabic 310 Currency Name 

االسم الجمع الخاص بالعملة المقابلة باللغة العربية مثل جنيهات مصرية، رياالت سعودية، دوالرات أمريكية. تفيد هذه  

 كويتية.  نير، مثل ثالثة جنيهات مصرية، ستة دنا الثالثة وحتى العشرةالتسمية عند تفقيط رقم من 

 Arabic 1199 Currency Name 

لخاص بالعملة المقابلة باللغة العربية عندما يكون المبلغ المراد تفقيطه أكثر من عشرة مثل "جنيهاً مصريا"،  االسم ا

 "رياالً سعودياً" كأن يكون "مائة وخمسين جنيهاً مصرياً". 

 Arabic 2 Currency Part Name 

هذا االسم حينما تكون القيمة التي يراد تفقيطها  يفيد   .سنتان، الخاالسم المثنى لكسر العملة المقابلة مثال قرشان، هللتان،  

 كسراً مثنى للعملة. 

 Arabic 310 Currency Name 

االسم الجمع الخاص بكسر العملة المقابلة باللغة العربية مثل قروش، هلالت، سنتات. تفيد هذه التسمية عند تفقيط رقم  

 ، مثل ثالثة قروش، تسعة هلالت. الثالثة وحتى العشرةكسري من 

 Arabic 1199 Currency Name 

االسم الخاص بكسر العملة المقابلة باللغة العربية عندما يكون المبلغ المراد تفقيطه هو كسر عملة أكثر من عشرة مثل  

 "قرشاً"، "هللة"، "فلساً"، كأن يكون "اثنان وخمسين قرشاً مصرياً".

 Part Precision 

" وذلك ألن الجنيه يساوي  2للعملة المقابلة، فمثالً عدد خانات كسر الجنيه هو "هذا الحقل خاص بعدد خانات الكسر  

 فلس. 1000" وذلك ألن الدينار يساوي 3قرش، بينما عدد خامات الكسر للدينار الكويتي هو " 100
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 Is Currency Part Name Feminine? 

العملة هو اسم مؤنث أم ال. تفيد هذه المعلومة في   هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، يتم فيه تحديد ما إذا كان كسر

هلالت    ثالثقروش، الهللة مؤنثة فيقال    ثالثةكيفية التفقيط بطريقة صحيحة باللغة العربية. فمثالً القرش مذكر فيقال  

 وذلك تبعاً لقواعد النحو باللغة العربية.
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 المجموعات ملف 
ي يتم استخدامها في كافة الملفات الرئيسية بالنظام كأداة تصنيفية من جهة حيث من خالل هذا الملف، يتم تعريف المجموعات والت

يمكن ربط عدة سجالت بمجموعة محدد، وكأداة للتكويد اآللي ليتم تكويد سجل الملف آلياً بمجرد إدراج المجموعة التي ينتمي إليها  

 حيث يتم ضبط اإلعدادات الخاصة بترقيم كل مجموعة. 

 

 المعلومات األساسية
 من خالل هذا القسم، يتم تحديد البيانات األساسية الخاصة بكل مجموعة من المجموعات المنشأة. 

 للنوع  

هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة، تحتوي أسماء جميع الملفات الرئيسية الخاصة لربط المجموعة الحالية بأحدها، 

القائمة، فإن هذه المجموعة يمكن استخدامها فقط مع سجالت ملف الصنف، وال يمكن  " من هذه  فعند اختيار "صنف 

 استخدامها مع أي من ملفات النظام األخرى. 

 المعلومات األساسية
 الكود العربي  

 الكود اإلنجليزي  

 االسم العربي  

 االسم اإلنجليزي  

بسجل   الخاصة  األساسية  في    المجموعةالبيانات  اإلنجليزيالعربي  كود  الوالمتمثلة  العربي والكود  واالسمين   ،

 الخاصة بسجل المجموعة. واإلنجليزي

 صالحية المطالعة  

هذ خالل  الحقلمن  بصالحيةا  المجموعة  ربط  يمكن  لهذه    ،  تنتمي  التي  السجالت  يطالع  ال  بحيث  معينة،  مطالعة 

 حية.المجموعة )كسجالت صنف أو سجالت عميل مثالً( إال المستخدمون المرتبطون بهذه الصال
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 صالحية التعديل  

السجالت التي تنتمي لهذه  تعديل  من خالل هذا الحقل، يمكن ربط المجموعة بصالحية تعديل معينة، بحيث ال يمكن  

 المجموعة )كسجالت صنف أو سجالت عميل مثالً( إال المستخدمون المرتبطون بهذه الصالحية.

 صالحية االستخدام 

المجموعة بصالحية استخدام معينة، بحيث ال يمكن استخدام السجالت التي تنتمي من خالل هذا الحقل، يمكن ربط  

لهذه المجموعة )كسجالت صنف أو سجالت عميل مثالً بفواتير المبيعات والمشتريات مثالً أو أي من ملفات النظام( 

 إال المستخدمون المرتبطون بهذه الصالحية. 

 القالب  

 . المجموعة  هذه  القوالب بحيث يقوم النظام بتطبيق القالب بمجرد إدراج  عة بأحدمن خالل هذا الحقل، يمكن ربط المجمو

 فلترة الحقول  

يمكن ربط المجموعة بأحد فالتر الحقول بحيث ال يمكن استخدام المجموعة الحالية إال إذا توافرت   ،من خالل هذا الحقل

شروط محددة بالسجل المستخدم. فمثالً عند ربط المجموعة بأحد األصناف، يمكن ربط هذه المجموعة بأحد أقسام 

 صنف.ال ابسجل هذالصنف بحيث ال تظهر هذه المجموعة إال إذا تم اختيار هذا القسم 

 المراجعة مع الحفظ 

 عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بتعليم السجل المنتمي إلى هذه المجموعة كسجل تمت مراجعته فور تخزين السجل. 

 يقبل عناصر  

عند تعليم هذا الخيار، فإن معنى ذلك أنه يمكن استخدام هذه المجموعة بملفات النظام، وإال فلن يمكن استخدام هذه  

 عة.المجمو

 المجموعة األعلى  

متفرعة من مجموعات  يمكن تعريف المجموعات بطريقة شجرية )مثل شجرة الحسابات( بحيث يكون هناك مجموعات  

 على التي تتفرع منها المجموعة الحالية.أخرى كناحية تنظيمية. من خالل هذا الحقل يتم إدراج المجموعة األ

  ( CSVبعد إدخالها )الحقول التي يتم الحفظ آليا   

يمكن إدخال اسم أحد حقول الملف التي ينتمي للمجموعة الحالية أو إدخال األسماء الخاصة ببعض   ،هذا الحقلمن خالل  

بالفاصلة   بينها  )مفصول  بحفظ  ”,“الحقول  إدخالها  بمجرد  النظام  يقوم  الحقول،  هذه  لهذه    السجل(.  ينتمي  )الذي 

 المجموعة( آلياً.

  السطر المضاف بعد الحفظ آليا  

في حالة احتواء الملف المنتمي لهذه المجموعة على جدول، من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج االسم الخاص بالجدول 

(Grid .بحيث يتم إضافة سطر إليه بمجرد الحفظ ،) 

  الحقل المحدد بعد الحفظ آليا   

(  Gridسينتقل إليه المؤشر في الجدول )بناًء على الحقل السابق، من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج اسم الحقل الذي  

 بعد الحفظ آلياً، نتيجة إعدادات هذا القسم.
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( يمكن فتح النافذة المطلوبة ثم استخدام االختصار Gridلمعرفة أسماء أي من الحقول أو االسم الخاص بأحد الجداول )

(CTRL+ALT+X" ثم من قائمة المزيد قم باختيار األمر )ShowIds." 

 

  ظ آليا  طريقة الحف 

هذا الحقل عبارة عن قائمة اختيار، يتم من خالل هذا القائمة اختيار الطريقة التي سيتم الحفظ بها آلياً. تحتوي هذه القائمة 

 على الخيارات التالية: 

  : دائما نهائي  "   الحفظ  بالحقل  المدرجة  الحقول  أحد  إدخال  فور  آلياً  به  النظام  سيقوم  الذي  الحفظ  أن    أي 

 " سيكون حفظاً نهائياً وليس مسودة. (CSVتم الحفظ آليا بعد إدخالها )يي الحقول الت 

 : دائما كمسودة  "   الحفظ  بالحقل  المدرجة  الحقول  أحد  إدخال  فور  آلياً  به  النظام  سيقوم  الذي  الحفظ  أن   أي 

 " سيكون حفظاً مسودة وليس نهائياً.(CSVتم الحفظ آليا بعد إدخالها )يالحقول التي  

   أي أن الحفظ الذي سيقوم النظام به آلياً فور إدخال أحد الحقول المدرجة بالحقل "   على حالة السجل:الحفظ بناء

سيكون على حسب طبيعة السجل )وذلك في حالة التعديل( حيث   ("CSVالحقول التي يتم الحفظ آليا بعد إدخالها ) 

 كمسودة إذا كان محفوظ من قبل كمسودة.  سيقوم بالحفظ نهائياً إذا كان بالفعل محفوظ نهائياً وسيقوم بالحفظ

 إعدادات صيغة التكويد 
من خالل هذا القسم يمكن تحديد صيغة لتكويد الملفات بحيث يتم إدراج الكود أو االسمين العربي واإلنجليزي آلياً. للتعرف على آلية 

 . يحتوي هذا القسم على الحقول التالية: https://youtu.be/CpwgTTYOcKcالتكويد عن طريق هذا القسم، أنظر إلى الفيديو 

 صيغة حساب الكود  

من خالل هذا الحقل يمكن إدراج صيغة خاصة بكود الصنف مستمدة من بعض حقول الصنف، فمثالً لجعل كود الصنف 

للصنف، متبوعاً برقم    2للصنف، متبوعاً بكود تصنيف    1بوعاً بكود تصنيف  يكون عبارة عن )كود قسم الصنف، مت

بطول  مسلسل محدد( يتم تحديد ذلك عن طريق إدخال نص كودي محدد )خاص بنما( لهذه الحقول الثالثة متبوعاً 

 الالحقة المناسبة. أنظر الصيغة التالية:

${section.code}${itemClass1.code}${itemClass2.code} 

ند استخدام هذه الصيغة، سيقوم النظام بتكويد الصنف من خالل إدراج األكواد الخاصة بكل من قسم الصنف )قسم  ع

)سنة الصنع( متبوعاً بما تم  2)ماركة الثالجة على سبيل المثال(، وتصنيف  1الثالجات على سبيل المثال( وتصنيف 

فبا  المجموعة،  بنافذة  الكود"  الحقة  "طول  بالحقل  )تحديده  هو  القسم  كود  أن  تصنيف  Refفتراض  وكود  هو    1(، 

(Toshiba  وكود تصنيف )فسوف يكون الكود الخاص بأول صنف ينتمي لهذه 4(، وطول الالحقة هو  2021) هو  2 ،

 (. RefToshiba20210001المجموعة هو )

 سيقوم النظام بإدراج هذا الكود بالصنف بمجرد التخزين. 

( بالحقل صيغة التكويد فقط، لتكون  Itemذلك بكثير، فيمكن مثال  إدراج القيمة )يمكن أن يكون التكويد أبسط من  

 (. .Item0001,Item0002,Item0003,Item0004,…. etcاألكواد الخاصة بالصنف هي على الترتيب )

 طول الحقة الكود  

هو   الالحقة  طول  يكون  فعندما  بالكود،  الخاصة  الالحقة  ب  3طول  منهياً  الالحق  الكود  األرقام يكون 

(0001,0002,0003,…etc. ) 

 البديل  صيغة الكود  

 من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج صيغة تكويد خاصة بالكود البديل بنفس الطريقة الخاصة بصيغة الكود 
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 أول رقم في الحقة الكود 

، ففي المثال  7"، فإذا كان أول رقم هو 1من خالل هذا الحقل يمكن إدراج رقم محدد ليكون الرقم األول وليس الرقم "

 (. RefToshiba20210007السابق يكون أول رقم هو )

 االسم العربي صيغة حساب  

تحديد صيغة محددة لالسم العربي، فيمكن مثالً  إدراج صيغة   بنفس طريقة تحديد صيغة محددة للكود، يمكن أيضاً 

  اسميكون عبارة عن )العربي الصنف  اسممستمدة من بعض حقول الصنف، فمثالً لجعل  باسم الصنف العربيخاصة 

برقم العربي    2تصنيف باسممتبوعاً  العربي للصنف 1تصنيف  باسممتبوعاً  العربي قسم الصنف متبوعاً  للصنف، 

بطول مسلسل محدد( يتم تحديد ذلك عن طريق إدخال نص كودي محدد )خاص بنما( لهذه الحقول الثالث ة متبوعاً 

 أنظر الصيغة التالية: الالحقة المناسبة.

${section.Name2}${itemClass1.Name2}${itemClass2.Name2} 

 سيقوم النظام بإدراج هذا االسم العربي بالصنف بمجرد التخزين. أنظر التوضيح المذكور في صيغة تكويد الكود. 

 االسم اإلنجليزي صيغة حساب  

إدراج صيغة   ة محددة للكود، يمكن أيضاً تحديد صيغة محددة لالسم اإلنجليزي، فيمكن مثالً بنفس طريقة تحديد صيغ

يكون عبارة عن  اإلنجليزي  الصنف    اسممستمدة من بعض حقول الصنف، فمثالً لجعل    باسم الصنف اإلنجليزيخاصة  

للصنف، اإلنجليزي    2تصنيف  باسممتبوعاً    اإلنجليزي للصنف  1تصنيف    باسممتبوعاً    اإلنجليزي  قسم الصنف  اسم)

متبوعاً برقم مسلسل محدد( يتم تحديد ذلك عن طريق إدخال نص كودي محدد )خاص بنما( لهذه الحقول الثالثة متبوعاً  

 أنظر الصيغة التالية:  بطول الالحقة المناسبة.

${section.Name1}${itemClass1.Name1}${itemClass2.Name1} 

 سم اإلنجليزي بالصنف بمجرد التخزين. أنظر التوضيح المذكور في صيغة تكويد الكود.سيقوم النظام بإدراج هذا اال

 

 بادئة حساب التسلسل  

من خالل هذا الحقل يمكن تعيين جزء محدد )من صيغة حساب الكود المحددة بالحقل صيغة حساب الكود أو أي صيغة  

الموجودة بالحقل  ا الجزء وليس على كل الصيغة  أخرى بحسب المطلوب في التجهيز( بحيث يتم الترقيم بناًء على هذ

( فقط، وبالتالي يكون ${section.Name1}"، ومن ثم فيمكن في هذا الحقل إدراج الصيغة )صيغة حساب الكود"

 الترقيم على قسم الصنف فقط.
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 عدم تحديث الكود مع التعديل  

يقوم النظام بتعديل الكود مع حفظ السجل إذا تم تعديل الحقول الداخلة في الصيغة )مثل القسم   فلنعند تعليم هذا الخيار 

 والتصنيف في المثال الموجود هنا(. 

 Code Validity Query (Skip code if 1 is returned, and calculate next)  

يمكن إدراج جملة    من خالل هذا الحقل.  يمكن استخدام التكويد اآللي للمجموعات للحسابات وشجرة الحسابات أيضاً 

تكرار كودين بالرغم من اختالفهما في مستوى الشجرة. فمثالً إذا كان هناك كود شجرة حسابات من  النظام    استعالم لمنع 

(، كما يمكن إنشاء حساب فرعي )أو حساب ذمة( بدليل 1101( فيمكن إنشاء شجرة بالمستوى الثاني بالكود )11هو )

)الحسابات ب فلن يسمح النظام بنفس الكود    خالل إدراج جملة استعالم محددة بهذا الحقل( أيضاً، ولكن  1101الكود 

( فلن يمكن إنشاء حساب بنفس الكود  1101، وبالتالي فلو تم إنشاء الشجرة )بالشجرة حتى مع اختالف مستوى التكويد

 جرة بهذا الكود. (، والعكس لو تم إنشاء حساب بهذا الكود فلن يمكن إنشاء ش1101)

 التكويد اآللي 
من خالل هذا القسم، يمكن تعريف تكويد آلي لسجالت الملف المنتمي لهذه المجموعة، حيث يتم التكويد بطريقة مشابهة لطريقة تكويد 

المجموعة. يحتوي هذا القسم على المستندات التي يتم تعريفها بدفتر المستند أي بتحديد أرقام مسلسلة لسجالت الملف المنتمي لهذه  

 الحقول التالية.

 تكويد آلي  

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار، سيلزم النظام المستخدم بإدخال المعلومات الخاصة بالتكويد 

آخر رقم(، ومن ثم فسوف يقوم النظام بتكويد   الاآللي مثل )مثل طول الالحقة، أول رقم،  لهذه سجل الملف  منتمي 

 .آلياً دون تدخل من المستخدم المجموعة

 بادئة التكويد  

من خالل هذا الحقل، يتم إدراج األحرف الخاصة ببادئة التكويد بحيث يبدأ أي كود سجل ينتمي لهذه المجموعة بها كأن  

 ". CUتكون بادئة التكويد الخاصة بسجالت العميل المنتمية لهذه المجموعة مثالً "

 طول الالحقة 

 أول رقم  

 آخر رقم  

هذه الحقول الثالثة خاصة بالتكويد اآللي. طول الكود الخاص برقم السجل المنتمي لهذه المجموعة وأول رقم وآخر 

 رقم.

، فبمجرد إدراج هذا الرقم، سيقوم  8( وبفرض أن طول الالحقة هو CUلتوضيح ذلك، وبفرض أن بادئة التكويد هي )

( بالحقل آخر رقم، ومن ثم سيكون أول رقم 99999999رقم، ووضع الرقم )  ( بالحقل أول1النظام بوضع الرقم )

 (. CU99999999) (، والرقم األخير هوCU00000002(، والرقم الثاني هو )CU00000001هو ) للسجل

 صيغة التكويد  

المستخدم أن تكون بادئة  من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج صيغة معينة لتمييز الكود بطريقة نظامية، فمثالً إذا أردا  

 ". {fiscalPeriod.code}التكويد هي كود العام، ورقم الفترة يمكن إدراج الصيغة "
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 التفاصيل 
"، ولكن بحيث تختلف هذه  إعدادات صيغة التكويد للملفاتمن خالل هذا الجدول يمكن إدراج اإلعدادات التي سبق شرحها بالقسم "

تختلف صيغة التكويد   أن إذا كانت صيغة التكويد مرتبطة بمجموعة مرتبطة بملف الصنف، فيمكن  اإلعدادات باختالف المعايير. فمثالً 

 صيغ تكويد لكل تصنيف من تصنيفات الصنف العشرة. 10بحسب التصنيف الذي ينتمي إليه الصنف، فيمكن إدراج 
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 مفاهيم أساسية  – GUI POST ACTION ـآلية ال
ثالث إمكانيات خاصة بنظام نما يمكن استخدامها في تجهيز قاعدة البيانات  يدعم النظام    GUI POST ACTIONمن خالل نافذة الـ  

 تبعاً الحتياج العميل وهي كالتالي: 

   آلية الـGUI Post Action من خالل هذه اآللية يمكن تعريف :Action    محدد ليتم تطبيقه فور الخروج من أحد الحقول

أي من األصناف بالفاتورة، ضبط النظام بحيث يقوم بإدراج الكمية المتاحة  ض نوافذ النظام، حيث يمكن مثالً فور إدخال  ببع

يقوم بعمل ذلك آلياً بمجرد الخروج من حقل    post actionمن هذا الصنف بحقل الكمية. يمكن ذلك من خالل تعريف  

 الصنف.

   آلية الـQuick Creator  :  ،يسمح النظام بتسهيل عملية إنشاء سجالت الملفات من داخل نوافذ النظام، من خالل هذه اآللية

فمثالً يمكن ضبط النظام بحيث حينما يقوم المستخدم بتعريف جهة اتصال جديدة من داخل فاتورة المبيعات مثالً، أن يقوم  

ف جهة  معرفة بدالً من إعادة إدخالها مرة أخرى أثناء تعريأيضاً باستحضار العميل المذكور في الفاتورة في جهة االتصال ال

االتصال الجديدة. يسمح النظام باستحضار العديد من الحقول أثناء تعريف سجل جهة االتصال الجديدة، ومن ثم تسهيل  

 من خالل أحد النوافذ. عملية تعريف السجل الجديد

   آلية الـSuggestion Provider  :  ،بتعيين قيم بالحقول النصية مثل حقل االسم وحقل  سمح النظام  يمن خالل هذه اآللية

  الملحوظة بحيث يتم إدراج النصوص من قائمة اختيار نصوص تسهيالً على المستخدم بدالً من إدخال النصوص يدوياً.
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 GUI POST ACTIONنافذة الـ 

خاصة بأحد العمالء كأحد عمليات التجهيز بدالً من إجراء   بأحد الحقول  Post Actionمن خالل هذه النافذة، يسمح النظام بتعريف  

 " للتعرف على طبيعة هذا اإلجراء.  مفاهيم أساسية –  GUI POST ACTIONآلية ال . راجع "تحسين برمجي

 https://youtu.be/lc5u110ht5cأنظر أيضاً إلى الفيديو الخاص بشرح هذه اآللية 

 تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية: 

 

 المعلومات األساسية
 التالية:  من خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات

 الكود  

 المجموعة  

 االسم العربي  

 اإلنجليزي االسم  

 بالسجل الحالي.من خالل هذه الحقول، يتم إدراج المعلومات األساسية الخاصة 

 غير نشط 

ولن يتم تطبيق أي من اإلعدادات الخاصة    ،GUI Post Action الـعند تعليم هذا الخيار فسوف يتجاهل النظام سجل 

 بالسجل الحالي. 
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 التفاصيل 
 التالية:  خالل الحقولالمطلوبة وذلك من  GUI Post Actions من خالل هذا القسم، يتم تعريف الـ

 للنوع  

 GUI Postمن خالل هذه القائمة، يتم اختيار نوع السجل )سواء سجل مستند أو سجل ملف رئيسي( ليتم تطبيق الـ  

Action .المطلوبة عليه 

 قائمة أنواع  

بالسطر   الخاصة  اإلعدادات  لتطبيق  ملفات  أنواع  عدة  سندات الختيار  جميع  تضم  قائمة  تكون  كأن  عليها،  الحالي 

 المبيعات.

 الحقل  

الختيار أحد حقول الملف المحدد بالحقل السابق، فعند اختيار فاتورة المبيعات مثالً سيؤدي البحث في هذا الحقل إلى  

خاص   Post Actionإجراء    إظهار قائمة تحوي جميع حقول فاتورة المبيعات. يمكن اختيار أي من هذه الحقول لتفعيل

  بهذا الحقل.

 Expression 

 .( بمجرد الخروج من الحقل السابقPost Actionم إدراج اإلجراء المطلوب )من خالل هذا الحقل، يت

كمثال للحقلين السابقين، إذا كان النوع المختار بأحد السطور هو "سند قيد"، يمكن أن يكون الحقل هو حقل الحساب 

 من أجل إدراج اسم الحساب في حقل الملحوظة الخاص بالسطر، يتم إدراج القيم التالية:   الخاص بسطور القيد مثالً.

 (Lines.Accountهي )الحقل قيمة 

 (  Lines.narration= Lines.Account.Namme1( هي )Expressionقيمة الـ )

 

 Call System Post Actor Field 

الخاصة بهذا الحقل، وذلك  Post Actionالـ عند إدراج أحد حقول النافذة في هذا الحقل، فإن النظام سيقوم باستدعاء 

أو عن طريق   (Enterالطبيعية ال تعمل إال عند الخروج يدوياً من الحقل عن طريق المفتاح )  Post Actionألن الـ  

 .الماوس

(  Call System Post Actor Of Fieldبالحقل )عن طريق هذه النافذة    Post Actionلتوضيح ذلك، إذا تم تصميم  

فإن النظام لن يقوم بجمع هذه القيمة في حقل "إجمالي   ،بحيث يقوم النظام بإدراج قيمة في حقل "المدين" بسند القيد

، ومن ثم لجعل هذا الحقل يؤثر على هو الذي أدخل هذه القيمة  برأس سند القيد وذلك ألنه ليس المستخدم بنفسهالمدين"  

البرمجي الخاص بها، وهذا ما سوف يفعله النظام    Post Actionحقل إجمالي المدين بالجمع، البد من استدعاء الـ  

 ل.في هذا الحقعند إدراج حقل المبلغ )مدين( 

النافذة التي تتضمن هذا الحقل، ثم قم باستخدام   للحصول على اسم المعرف الخاص بأي من حقول النظام، قم بفتح

" إلظهار معرفات الحقول بدالً من ShowIds" ومن خالل قائمة المزيد اختر اإلجراء "Ctrl+Alt+Xاالختصار "

 عناوين الحقول، وهي التي يمكن إدراجها في هذه النافذة.

 

 Call GUI Action  

الخاصة بإنشاء ملحوظة    Actionاستدعاء الـ  ن قائمة المزيد كأن يتم  م  Actionمن خالل هذا الحقل يمكن استدعاء أي  

  على سبيل المثال.
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الموجودة في قائمة    Actionsعند استخدام مفتاح البحث في هذا الحقل، يقوم النظام بعرض قائمة تحوي جميع الـ  

 مزيد الختيار أحدها.

 

 المعايير  

تحقق هذا المعيار،    إال إذا مقابل بمعيار محدد بحيث ال يتم تنفيذه  ال  Post Actionمن خالل هذا لحقل يمكن ربط الـ  

 هذا اإلجراء فقط إذا كان المستند يحتوي على دفتر محدد أو مستخدم محدد هو الذي يقوم بتحرير المستند.كأن يتم تنفيذ  

 معيار عدم التنفيذ  

 تحقق هذا المعيار. إذاالمقابل بمعيار محدد بحيث ال يتم تنفيذه  Post Actionمن خالل هذا لحقل يمكن ربط الـ 

 تطبيق عند التوافق مع االستعالم  

إال إذا حدث توافق مع    Post Actionمن خالل هذا الحقل، يمكن إدراج جملة استعالم معينة بحيث ال يتم تنفيذ الـ  

هذا اإلجراء إال على هذا الحقل بحيث ال يتم تنفيذ    جملة االستعالم المدرجة، فيمكن مثالً استدعاء جملة استعالم في

 األصناف الراكدة فقط على سبيل المثال.

 تطبيق عند التوافق مع االستعالمال منع   

إذا تم التوافق مع استعالم محدد يتم    Post Actionيعمل هذا الخيار عكس عمل الحقل السابق حيث ال يتم تطبيق ال 

 إدراجه في هذا الحقل.

 Context Field 1 ،Context Field 2 ..... ،. Context Field 30 

، يتم إدراج الحقول التي سيتم استخدامها في جمل االستعالم المستخدمة بحقول النافذة، وهو  من خالل هذه الثالثين حقل

جميع   استدعاء  وذلك ألن  االستعالم،  بجمل  المستخدمة  الحقول  التعرف على  النظام  يستطيع  حتى  مطلب ضروري 

 لحقول المحتمل استخدامها تلقائياً قد يتسبب في بطء النظام.ا
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  QUICK CREATORالـ  جدول
يمكن تسريع آلية إنشاء أحد السجالت لملف محدد من داخل أحد النوافذ ومن ثم استخدامه فيها مثل من خالل هذه النافذة، يسمح النظام  

واستخدامها مباشرة. من خالل هذه اآللية يمكن استحضار بعض البيانات من النافذة المفتوحة إلدراجه إنشاء عميل من داخل فاتورة  

 " للتعرف على طبيعة هذا اإلجراء.  مفاهيم أساسية –  GUI POST ACTIONآلية ال . راجع "تلقائياً بالسجل المنشأ 

 https://youtu.be/aBQbVlY6srcأنظر أيضاً إلى الفيديو الخاص بشرح هذه اآللية 

 تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية: 

 

QUICK CREATOR 
الـ )والتي سيتم تحديدها بالحقل للنوع( إلى السجل   الحقول التي سيتم نسخها من النافذة المفتوحة من خالل هذا القسم، يتم تعريف 

 وذلك من خالل الحقول التالية: الجديد، 

 للنوع  

 . الخاصية عليههذه  من خالل هذه القائمة، يتم اختيار نوع السجل )سواء سجل مستند أو سجل ملف رئيسي( ليتم تطبيق  

 قائمة أنواع  

سندات  جميع  تضم  قائمة  تكون  كأن  عليها،  الحالي  بالسطر  الخاصة  اإلعدادات  لتطبيق  ملفات  أنواع  عدة  الختيار 

 المبيعات.

 الحقل  

لمحدد بالحقل السابق، فعند اختيار فاتورة المبيعات مثالً سيؤدي البحث في هذا الحقل إلى  الختيار أحد حقول الملف ا

  الحقل الذي سيتم تحديده هنا هو   إظهار قائمة تحوي جميع حقول فاتورة المبيعات. يمكن اختيار أي من هذه الحقول.

 .مثالً  ل بفاتورة المبيعاتالحقل الذي سيتم من خالله إنشاء سجل جديد. فيمكن تحديد الحقل جهة اتصا 

 Expression 

يتم إدراج العمليات المطلوب تطبيقها بالسجل الجديد المنشأ، فكما قلنا بالحقل السابق إذا كان من خالل هذا الحقل،  

اتصال( )جهة  هو  ال  الحقل  حقل  في  يمكن  المبيعات،  بفاتورة  القيمة  (Expression)  ـالموجود  إدراج 

(Relatedto=Customer)  ،  ومن ثم فعند فتح نافذة "جهة اتصال" عن طريق الحقل "جهة اتصال" من داخل فاتورة

 " بسجل "جهة االتصال المنشأ". يرتبط بـ المبيعات، يقوم النظام باستنساخ العميل الموجود في فاتورة المبيعات في حقل "
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النافذة المفتوحة إلدراج القيم الخاصة    بالطبع يمكن تغذية النظام بأكثر من حقل حيث يمكن استنساخ أكثر من حقل من

 بها بنافذة السجل المنشأ الجديد.

للحصول على اسم المعرف الخاص بأي من حقول النظام، قم بفتح النافذة التي تتضمن هذا الحقل، ثم قم باستخدام 

ول بدالً من " إلظهار معرفات الحقShowIds" ومن خالل قائمة المزيد اختر اإلجراء "Ctrl+Alt+Xاالختصار "

 عناوين الحقول، وهي التي يمكن إدراجها في هذه النافذة.

 

 المعايير  

تحقق هذا المعيار، كأن يتم تنفيذ  إال إذا ا بمعيار محدد بحيث ال يتم تنفيذه هذه الخاصيةمن خالل هذا لحقل يمكن ربط 

 هذا اإلجراء فقط إذا كان المستند يحتوي على دفتر محدد أو مستخدم محدد هو الذي يقوم بتحرير المستند.

 معيار عدم التنفيذ  

 تحقق هذا المعيار. إذا ا بمعيار محدد بحيث ال يتم تنفيذههذه الخاصية من خالل هذا لحقل يمكن ربط 

 التوافق مع االستعالم تطبيق عند  

إال إذا حدث المقابل    Quick Creatorمن خالل هذا الحقل، يمكن إدراج جملة استعالم معينة بحيث ال يتم تنفيذ الـ  

 توافق مع جملة االستعالم المدرجة. 

 تطبيق عند التوافق مع االستعالمال منع   

إذا تم التوافق مع استعالم محدد    Quick Creatorيعمل هذا الخيار عكس عمل الحقل السابق حيث ال يتم تطبيق ال  

 يتم إدراجه في هذا الحقل.

 Context Field 1 ،Context Field 2 ..... ،. Context Field 30 

من خالل هذه الثالثين حقل، يتم إدراج الحقول التي سيتم استخدامها في جمل االستعالم المستخدمة بحقول النافذة، وهو  

يستطيع  حتى  التعرف على    مطلب ضروري  جميع    الحقولالنظام  استدعاء  وذلك ألن  االستعالم،  بجمل  المستخدمة 

 الحقول المحتمل استخدامها تلقائياً قد يتسبب في بطء النظام.
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  SUGGESTION PROVIDERالـ  جدول
االسم بحيث يمكن للمستخدم اختيار قيم مقترحة بالحقول النصية مثل حقل الملحوظة أو  من خالل هذه النافذة، يسمح النظام بتعريف  

  –  GUI POST ACTIONآلية ال  . راجع "النص المدخل من خالل عدة نصوص مقترحة بهذا الحقل عن طريق مفتاح البحث

 " للتعرف على طبيعة هذا اإلجراء. مفاهيم أساسية

 https://youtu.be/WINK3zgdZn8أنظر أيضاً إلى الفيديو الخاص بشرح هذه اآللية 

 وي هذه النافذة على الحقول التالية: تحت

 

SUGGESTION PROVIDOR 
 المطلوبة وذلك من خالل الحقول التالية:  Suggestion Providers من خالل هذا القسم، يتم تعريف الـ

 للنوع  

 Suggestionمن خالل هذه القائمة، يتم اختيار نوع السجل )سواء سجل مستند أو سجل ملف رئيسي( ليتم تطبيق الـ 

Provider  .المطلوب عليه 

 قائمة أنواع  

سندات  جميع  تضم  قائمة  تكون  كأن  عليها،  الحالي  بالسطر  الخاصة  اإلعدادات  لتطبيق  ملفات  أنواع  عدة  الختيار 

 المبيعات.

 الحقل  

الختيار أحد حقول الملف المحدد بالحقل السابق، فعند اختيار فاتورة المبيعات مثالً سيؤدي البحث في هذا الحقل إلى  

لتفعيل   الحقول  هذه  من  أي  اختيار  يمكن  المبيعات.  فاتورة  حقول  جميع  تحوي  قائمة  الـإظهار   Suggestion  آلية 

Provider   ملحوظة. اسم العميل مثالً أو حقل الكأن يكون حقل 

 Suggestion Query 

جملة االستعالم المطلوبة إلظهار القيم المقترحة بالحقل الذي تم تحديده في "الحقل  من خالل هذا الحقل، يتم إدراج  

 السابق". 

للحصول على اسم المعرف الخاص بأي من حقول النظام، قم بفتح النافذة التي تتضمن هذا الحقل، ثم قم باستخدام 

" إلظهار معرفات الحقول بدالً من ShowIds" ومن خالل قائمة المزيد اختر اإلجراء "Ctrl+Alt+Xاالختصار "

 عناوين الحقول، وهي التي يمكن إدراجها في هذه النافذة.
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 المعايير  

تحقق هذا   إال إذا المقابل بمعيار محدد بحيث ال يتم تنفيذه  Suggestion Providerمن خالل هذا لحقل يمكن ربط الـ 

عيار، كأن يتم تنفيذ هذا اإلجراء فقط إذا كان المستند يحتوي على دفتر محدد أو مستخدم محدد هو الذي يقوم بتحرير الم

 المستند.

 معيار عدم التنفيذ  

تحقق هذا    إذا المقابل بمعيار محدد بحيث ال يتم تنفيذه    Suggestion Providerمن خالل هذا لحقل يمكن ربط الـ  

 المعيار. 

 لتوافق مع االستعالم تطبيق عند ا 

إال إذا حدث    Suggestion Providerمن خالل هذا الحقل، يمكن إدراج جملة استعالم معينة بحيث ال يتم تنفيذ الـ  

 .بهذا الحقل توافق مع جملة االستعالم المدرجة

 تطبيق عند التوافق مع االستعالمال منع   

إذا تم التوافق مع استعالم   Suggestion Providerيق ال يعمل هذا الخيار عكس عمل الحقل السابق حيث ال يتم تطب

 محدد يتم إدراجه في هذا الحقل. 

 Context Field 1 ،Context Field 2 ..... ،. Context Field 30 

من خالل هذه الثالثين حقل، يتم إدراج الحقول التي سيتم استخدامها في جمل االستعالم المستخدمة بحقول النافذة، وهو  

التعرف على   النظام  يستطيع  حتى  جميع    الحقولمطلب ضروري  استدعاء  وذلك ألن  االستعالم،  بجمل  المستخدمة 

 نظام.الحقول المحتمل استخدامها تلقائياً قد يتسبب في بطء ال
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   جانب محاسبي
النافذة، كتأثير    من خالل هذه  بنوافذ النظام  يمكن تعريف جانب محاسبي بكل التوصيفات الخاصة به بحيث يمكن استدعائه الحقاً 

 في كل مرة عند استدعائه. محاسبي دائن أو مدين بطريقة مختصرة بدالً من إدخال كل توصيفات الحساب 

 

إن وجد   –نب المحاسبي )سواء دائن أو مدين( من خالل تعريف نوع مصدر الحساب ونوع المرجع  كما هو واضح، يتم تحديد الجا

 وغير ذلك من الحقول التي تم التعرض لها بنافذة التأثير المحاسبي بتوجيه المستند. راجع التوجيه المحاسبي بتوجيه المستند. –

الحظ أنه يمكن إدراج جمل استعالم أو قوالب شرح للقيد الصادر، كما يمكن التأثير على محددات الشركة والمراجع المعرفة على  

 يد.مستوى كل سطر من سطور الق

إعدادات التوجيه"، يمكن إضافة تفاصيل المحددات )الفرع، اإلدارة، القطاع، المجموعة التحليلية( قسم "    –   من خالل اإلعدادات العامة

 باإلضافة لمصدر السجل بحيث يمكن التأثير عليها في الجانب المحاسبي.
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 قوائم تصدير / استيراد ملفات 
وذلك من خالل   واستيراد سجالت بأي من نوافذ الملفات أو المستندات الخاصة بالنظاميسمح النظام بتصدير  

السجل الحالي أو عدة سجالت بقائمة العرض. كذلك يمكن استيراد عدة  قائمة مزيد حيث يمكن تصدير 

 .سجالت ألحد ملفات أو مستندات النظام. أنظر الصورة المقابلة

 ت" مثالً، يقوم النظام بإظهار النافذة التالية لتحديد محددات االستيراد: فعند اختيار اإلجراء "استيراد سجال

كما هو واضح من النافذة، يتم استيراد السجالت من خالل إرفاق ملف إكسل من خالل حقل الملف، مع بعض اإلعدادات الخاصة 

 يمكن استيراد أو تصدير إال نوع واحد  أنه الب . لكن يعيبعملية االستيراد نفسها. كذلك األمر عند الرغبة في تصدير بعض السجالت

 من الملفات )أو المستندات( فعند الرغبة في استيراد )أو تصدير( عدة أنواع البد من الذهاب إلى النافذة الخاصة بكل نوع للقيام بعملية

 تذكر مع التصدير.ال يقوم بتصدير الحقول المرجعية التي لم  –في حالة التصدير  –، كما أن النظام االستيراد أو التصدير

من خالل نافذة تصدير / استيراد ملفات، يسمح النظام بتصدير واستيراد الملفات بأكثر من نوع في آن واحد باإلضافة إلى العديد من 

 الخيارات األخرى التي ال تدعمها النافذة المنبثقة من قائمة مزيد.
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 صفحة تصدير  –  صدير / استيراد ملفاتقوائم ت نافذة 
قوائم تصدير   راجع "سجالت الملفات أو المستندات المختلفة.  من  صة بالتصدير، يمكن تصدير أي عدد  النافذة الرئيسية الخامن خالل  

 تحتوي هذه النافذة على التفاصيل التالية: ".  استيراد ملفات /

 البيانات األساسية
 الكود  

 المجموعة  

 بي االسم العر 

 االسم اإلنجليزي  

المعلومات األساسية المتعلقة بسجل قائمة تصدير / استيراد ملفات الحالي، والمتمثلة في كود السجل والمجموعة التي 

 . باإلضافة إلى االسمين العربي واإلنجليزي –إن وجدت  –ينتمي إليها 

 تصدير الحقول  

الحقول التي سيتم تصديرها من سجالت الملفات المدرجة بالجدول هذا الحقل عبارة عن قائمة، يتم من خاللها تحديد  

 "الملفات المصدرة". تحتوي هذه القائمة على الخيارين التاليين: 

  الحقول الظاهرة فقط 

افذة، أما الحقول الغير  المصدرة، سيتم تصدير الحقول الظاهرة على الن  السجالت  أي على مستوى كل سجل من

 . ظاهرة فلن يتم تصديرها 

  تصدير كل الحقول 

 أي يتم تصدير كل الحقول سواء الظاهرة أو الغير ظاهرة )أي الحقول المخفية(.

 أو قم بتحديد قائمة الحقول  

 .من تصدير الحقول الظاهرة أو كل الحقولمن خالل هذا الحقل، يمكن تحديد بعض الحقول ليتم تصديرها بدالً 
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 إضافة حقل معرف  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام كل سجل من سجالت الملفات أو المستندات يكون له معرف خاص به.  

بتصدير معرف السجل لكل سجل من السجالت المصدرة. أما عند عدم تعليم الخيار، فسوف يقوم النظام بإنشاء معرف 

 جديد لكل سجل مصدر. 

 تجاهل المرفقات  

  –  عند التصديرالسجل مرفقات أي من بنسخ هذه  يم هذا الخيار، فلن يقوم النظام عند تصدير أي من السجالت عند تعل

 . إن وجدت

 إضافة حقل معرف السطور  

التفاصيل معرف   عند احتواء أي من السجالت المصدرة على تفاصيل )سطور جريد( يكون لكل سطر من سطور 

الخيار، فسوف يقوم النظام بتصدير معرف كل سطر لكل من السطور المصدرة مع  معرف خاص به. عند تعليم هذا  

 السجل المصدر.

 مرفق  

 ".يمكن إرفاق أي مرفق من المرفقات بسجل "قائمة تصدير / استيراد

 تنسيق الملف المصدر  

بحيث    (Indentationعند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتصدير بيانات السجالت المصدرة بصورة منسقة )

 يسهل قراءتها.

 تصدير الحقول المرجعية التي لم تذكر مع التصدير  

بيانات الحقول المرجعية باإلضافة إلى حقل المرجع. فمثالً عند    عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتصدير 

يع بيانات سجل هذا العميل  تصدير فاتورة مبيعات تحتوي على ذمة محددة )عميل مثالً( فسوف يقوم النظام بتصدير جم

 عند تعليم هذا الخيار. 

 نوع التصدير  

يسمح النظام بتصدير سجالت الملف أو المستند على هيئة عدة أنواع من الملفات المصدرة حيث يدعم النظام أنواع  

 الملفات التالية: 

 Excel 

 JSON 

 XML 

 التفاصيل 
( التي سيتم تصديرها. تحتوي هذه التفاصيل على  السجالتويمكن أرقام  )من خالل جدول تفاصيل القائمة، يتم تحديد أنواع الملفات  

 الحقول التالية:

 للنوع  

من خالل هذين الحقلين يمكن تحديد نوع ملفات معين مثل "عميل" أو "فاتورة مبيعات"، بحيث يقوم النظام بتصدير  

 المبيعات.جميع سجالت هذا النوع مثل جميع سجالت العمالء أو جميع فواتير 
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 لقائمة األنواع  

األنواع المعرفة والتي تم تعريفها سلفاً بملف قائمة أنواع. مثل تحديد قائمة   من خالل هذا الحقل، يمكن تحديد أحد قوائم

 تضم )العمالء، الموردين، الموظفين( على سبيل المثال.

 المعايير  

لفات، بحيث ال يتم تصدير أي نوع من أنواع الملفات  يسمح النظام بتحديد معايير معينة يتم على أساسها تصدير الم

 المصدرة إال إذا تحقق المعيار. 

 ، وحقل ملحق به السجل 

عدة سجالت على أكثر من أرقام من خالل هذين الحقلين، يمكن تحديد سجل محدد ليتم تصديره، ومن ثم يمكن إدخال 

 .سطر من سطور التفاصيل

 

 

  

https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 201 

 

 استيراد  صفحة -ملفات  قوائم تصدير / استيراد 
االستيرادمن خالل   أي عدد  صفحة  يمكن تصدير  استيراد  من  ،   / قوائم تصدير   " المختلفة. راجع  المستندات  أو  الملفات  سجالت 

 ملفات". تحتوي هذه النافذة على التفاصيل التالية: 

 

 البيانات األساسية
 إضافة  

كأن يتم    السجالت الجديدة من الملف المستورد إلى الملف المطلوبعند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإضافة  

 إضافة جميع فواتير المبيعات الجديدة إلى مستند فاتورة المبيعات.

 تحديث  

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتحديث سجالت الملف بالسجالت المستوردة عندما تكون هذه السجالت  

 موجودة بالفعل بالملف. 

 مراجع السجالت الغير موجودة تجاهل  

)كأن يتم استيراد    أي عند استيراد سجالت تحتوي مراجع بينما هذه المراجع ليست لها سجالت بالملفات الخاصة بها 

عميل ليس له سجل بملف العمالء(، يقوم النظام بتجاهل هذا المرجع وعدم استيراده ومن ثم ال يقوم بإظهار رسالة 

 خطأ. 

 خطأ المتابعة عند حدوث  

 أي عند حدوث خطأ عند استيراد أحد البيانات، لن يتوقف النظام عن االستيراد وإنما سيتم متابعة البيانات التي تليها. 

 حذف المسافات الزائدة  

 البيانات المستوردة. فسوف يقوم النظام بحذف أي مسافة زائدة سواء في بداية أو نهاية عند تعليم هذا الخيار
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 الحفظ كمسودة 

بعد عملية   ، فسوف يقوم النظام بحظ السجالت المستوردة كمسودات بدالً من حفظها نهائياً بالنظامعند تعليم هذا الخيار

 ستيراد. اال

 استعمال محددات المستخدم أثناء االستيراد  

 في األصل ال يمكن للمستخدم استيراد سجالت بمحددات مخالفة للمحددات الخاصة بهذا المستخدم. 

إذا قام المستخدم بالدخول على قاعدة البيانات بمحددات أخرى فسوف يقبل النظام استيراد أي ،  هذا الخيار  عند تعليم

سجل إذا كان أي من محددات هذا السجل مطابقاً للمحدد المناظر للمستخدم أو كان المحدد المناظر للمستخدم )للقطاع 

 مثالً( هو عام. 

 الملفات المستوردة
  الملفات )مثل ملفات اإلكسل( والتي سيتم استيرادها لتخزين السجالت المحتواة بها.  يتم إرفاق من خالل هذا الجدول،
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 مفاهيم أساسية  – المهمة المجدولة
يدعم النظام آلية هامة متعلقة بتنفيذ مهمات آلياً بحيث يتم تنفيذ هذه المهمة كل فترة محددة من الزمن أو في أوقات محددة من كل شهر 

أو يوم أو أسبوع. توفر هذه اآللية الكثير من العناء حيث ال يضطر أحد المستخدمين إلى تنفيذها يدوياً، وإنما يتم تعريفها مرة واحدة  

يد األوقات التي سيتم تنفيذ المهمة فيها ليقوم النظام بتنفيذ هذه المهمة آلياً بدون أي تدخل من المستخدمين مما يوفر الكثير من مع تحد

 عدم احتمالية نسيان تنفيذ المهمة من قبل المستخدمين. إلى الوقت والجهد ويقلل من احتمالية األخطاء في تنفيذها باإلضافة 

أو إرسال تنبيهات للعمالء  من أمثلة المهمات اآللية إرسال تقرير أو إيميل لمن يهمه األمر باألصناف التي قد وصلت إلى حد الطلب، 

ياب وعدد  غقرب موعد أداء األقساط أو إرسال إيميل دوري للموظفين بمعلومات الحضور واالنصراف الخاصة بهم وعدد أيام الب

 مستخدم. مرات التأخير الخاصة بكل 

 يدعم النظام عن طريق المهمة المجدولة والتي يتم تنفيذها آلياً كل فترة محددة أو بفترات محددة أنواع المهمات التالية:

 :بملف المستندات  وهو متعلق بالمستندات الدورية حيث يتم إصدار أحد المستندات الدورية والتي تم تعريفها   تكرار مستند

ومن ثم فبدالً من فتح ملف المستندات الدورية    –راجع ملف المستندات الدورية    –  ألصول الثابتةمثل مستند إهالك ا  الدورية

تكراره بملف المهمة المجدولة ليتم تكراره واستخدام أزرار إصدار المستندات الدورية، يمكن اإلشارة إلى المستند المراد  

 آلياً بفترات محددة وبدون تدخل من المستخدمين. 

  :كالتنبيه بوصول بعض  من خالل المهمة المجدولة  يمكن    التنبيهات إرسال تنبيهات لبعض المستخدمين كل فترة محددة 

كإشعار بواجهة المستخدم، أو إرسال هذا التنبيه كإيميل لبعض المستهدفين األصناف إلى حد الطلب. يمكن إرسال هذا التنبيه  

سال إيميل أو رسالة نصية لعمالء االستثمار العقاري مثالً . كمثال آخر على التنبيهات يمكن إرSMSأو كرسالة نصية  

 بقرب موعد سداد قسط العقار.

  :المجدولة    التقارير المهمة  خالل  من  المستهدفينيمكن  لبعض  تقارير  واالنصراف    إرسال  الحضور  معلومات  كتقرير 

 . SMSالنصية ا عن طريق اإليميل أو الرسائل تم إرسالهللموظفين بشكل دوري، وأيضاً يمكن أن ي

 أو في أوقات  يمكن من خالل المهمة المجدولة ضبط النظام بحيث يقوم بطباعة تقارير معينة كل فترة محددة    : تقارير طباعة

 معينة. 

 Read Magento Orders:   يمكن من خالل المهمة المجدولة ضبط النظام باستحضار أوامر البيع التي تم تسجيلها عبر

 موقع المنشأة التجارية ليقوم النظام بتسجيلها بقاعدة بيانات نما.  

 Read Magento Returns:    التي تم   مرتجعات المبيعاتيمكن من خالل المهمة المجدولة ضبط النظام باستحضار

 قع المنشأة التجارية ليقوم النظام بتسجيلها بقاعدة بيانات نما.تسجيلها عبر مو

 من خالل المهمة المجدولة أيضاً يمكن تنفيذ إجراء بشكل دوري أو بتوقيت محدد، فمثالً يمكن ضبط النظام بحيث   :إجراء

 يقوم بتعليم المستند بأنه قد تمت مراجعته كل فترة محددة. 

 تعرف على كيفية ضبط النظام لتنفيذ مهمة بأوقات محددة. لمهمة المجدولة لنافذة الفيما يلي سنتناول بالشرح 
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 الصفحة الرئيسية  – نافذة المهمة المجدولة
بتعريف مهمة محددة يتم تنفيذها في أوقات محددة مثل إرسال تنبيه أو تقرير أو تنفيذ  من خالل نوافذ المهمة المجدولة، يسمح النظام  

 ". تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية: مفاهيم أساسية – المهمة المجدولة  الخ. راجع "إجراء محدد أو.. 

 

 البيانات األساسية
 الكود  

 المجموعة  

 االسم العربي  

 االسم اإلنجليزي  

 – ، والمتمثلة في كود السجل والمجموعة التي ينتمي إليها المهمة المجدولة الحالية المعلومات األساسية المتعلقة بسجل

 باإلضافة إلى االسمين العربي واإلنجليزي.  –إن وجدت 

 نوع المهمة  

هذا الحقل عبارة عن قائمة. من خالل هذه القائمة، يتم اختيار نوع المهمة المطلوب تعريفها 

نوع واحد فقط من أنواع بسجل المهمة المجدولة الحالي، حيث يمكن أن ترتبط المهمة ب

 المهمات الموجودة بهذه القائمة. أنظر الشكل المقابل 

مفاهيم    –المهمة المجدولة    للتعرف على تعريف مختصر لكل من هذه الخيارات، راجع " 

 ".أساسية

 Magento Site 

والذي يتم من خالله تعريف اإلعدادات الخاصة  Magento Siteمن خالل هذا الحقل، يتم إدخال أحد سجالت الملف 

 .onlineبالموقع التجاري الذي يتم فيه البيع 
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الملف   أحد سجالت  المستخدم إلدخال  الخيارين   Magento Siteيحتاج  أحد  اختيار  تعريف  يتم  الحقل عندما  بهذا 

(Read Magento Orders, Read Magento Returns" راجع هذين الخيارين في .)    مفاهيم    – المهمة المجدولة

 ".أساسية

 ملف المستندات الدورية  

من خالل هذا الحقل، يتم إدراج أحد سجالت المستندات الدورية وذلك لتكرار هذا المستند تبعاً لتواريخ وتوقيتات التنفيذ 

 ي.المحددة بسجل المهمة المجدولة الحال 

 غير نشط 

 عند تعليم هذا الخيار، فسوف تكون هذه المهمة غير نشطة بمعنى أن النظام لن يعتبرها، ومن ثم لن يتم تنفيذها. 

 ة مالتنبيه المستخدم عند حدوث خطأ بالمه 

اج  بالمهمة المعرفة بسجل المهمة المجدولة الحالي. يتم إدر  خطأ عند إدراج تنبيه بهذا الحقل، يتم إرساله عند حدوث  

 أحد التنبيهات التي تم تعريفها بملف التنبيه لهذا الغرض.

 زر "تشغيل اآلن"  

 دام هذا الزر، يقوم النظام بتشغيل المهمة الحالية بغض النظر عن التوقيتات المحددة بالنافذة الرئيسية.عند استخ 

 التقرير المرسل
المهمة بأن تكون إرسال بريد إلكتروني بفترات محددة. يتضمن هذا هذا القسم خاص بإعدادات التقرير المرسل وذلك في حالة ضبط 

 : القسم الحقول التالية

 تعريف تقرير  

 . من خالل هذا الحقل يمكن اختيار أي من تقارير النظام إلرسالها عن طريق المهمة المجدولة الحالية

 تنسيق ملف التقرير  

بالتقمن خالل هذ التنسيق الخاص  القائمة، يتم اختيار  التنسيقات ه  يأخذ أحد  رير حيث 

الموجودة بالصورة المقابلة. التنسيق التلقائي إذا لم يتم تحديد أي من هذه التنسيقات هو  

"HTML" . 

 قالب موضوع اإليميل  

 استعالم موضوع اإليميل  

إليه عبر  ( البريد اإللكتروني الذي سيتم إرسال التقرير  Subjectعنوان  موضوع )  تعريفمن خالل هذين الحقلين، يتم  

المهمة الحالية. حيث يمكن إدخال هذا العنوان على هيئة قالب واستعمال لغة القوالب الخاصة بنظام نما سوفت، أو  

كمثال على   .توقيت اإلرسالبحيث يختلف عنوان اإليميل باختالف    ( Queryيمكن تحديده عن طريق جملة استعالم )

 نصراف الموظف فقد يكون على سبيل المثال كالشكل التالي: ذلك، قد يكون التقرير المرسل هو عبارة حضور وا

 (. 27/04/2021الي  26/03/2021عن الفترة من  نصرافواالتفاصيل الحضور )
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 قالب اإليميل  

 استعالم قالب اإليميل  

الذي سيتم إرسال التقرير إليه عبر    (Email Bodyمحتوى البريد اإللكتروني )  تعريفمن خالل هذين الحقلين، يتم  

على هيئة قالب واستعمال لغة القوالب الخاصة بنظام نما سوفت، أو    المحتوىالمهمة الحالية. حيث يمكن إدخال هذا  

 . باختالف محددات معينةاإليميل  محتوى( بحيث يختلف Queryيمكن تحديده عن طريق جملة استعالم )

 اسم المرفق قالب  

 مرفق اسم ال استعالم  

المرسل أو إكسل للتقرير المرسل(  pdfتعريف االسم الخاص بالمرفق )كأن يكون مرفق من خالل هذين الحقلين، يتم 

الذي سيتم إرسال التقرير إليه عبر المهمة الحالية. حيث يمكن إدخال هذا العنوان على هيئة قالب  عن طريق اإليميل  

يمكن  ( بحيث  Queryأو يمكن تحديده عن طريق جملة استعالم )  واستعمال لغة القوالب الخاصة بنظام نما سوفت، 

 على معلومات ديناميكية مثل تاريخ اإلرسال. اسم المرفق  يحتوي

 . الحظ أنه عند اختيار نوع المهمة "التنبيهات"، فإنه سوف يتم إرسال نتيجة القالب أو جملة االستعالم على شكل تنبيه

باختيار التقرير المطلوب ليظهر االستغناء عن جميع هذه القوالب واالستعالمات واالكتفاء فقط أنه يمكن الحظ أيضاً 

 التقرير المطلوب كإيميل مرسل لألشخاص المستهدفين.

 وقت التنفيذ 
وي على سيتم من خاللها تحديد التوقيت حيث يحتيت المهمة، وهو يحدد الطريقة التي  قهذا القسم هو أول أقسام تحديد تاريخ وتو

 الحقول التالية:

 اسبوعي  

وذلك لتنفيذ المهمة الحالية بأيام محددة من كل أسبوع. بمجرد تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بتفعيل صناديق االختيار  

 الخاصة بأيام األسبوع، وذلك بالقسم "أيام األسبوع".

 شهري 

ر، يقوم النظام بتفعيل صناديق االختيار الخاصة بشهور  وذلك لتنفيذ المهمة بأشهر محددة بالعام. بمجرد تعليم هذا الخيا

 العام، وذلك بالقسم "الشهر".

 تنفيذ كل )عدد(  

 تنفيذ كل )وحدة(  

" بالحقل األول، والقيمة 2من خالل هذين الحقلين يتم ضبط المهمة ليتم تنفيذها كل فترة محددة فمثالً يمكن كتابة القيمة "

 Magentoن الحقالن هما أنسب إعداد للمهمات الخاصة بـ المهمة كل ساعتين. هذا "ساعة" بالحقل الثاني، ليتم تنفيذ

Site . 
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 أيام األسبوع 
أنظر هذا القسم يتم تفعيله عند تعليم الحقل "أسبوعي" بالقسم "وقت التنفيذ" حيث يتم تعليم األيام المراد تنفيذ المهمة المجدولة خاللها.  

 صورة القسم أيام األسبوع والذي تم فيه تحديد أيام محددة. 

 الشهر
حيث يتم تعليم الشهور المراد تنفيذ المهمة المجدولة خاللها. أنظر   هذا القسم يتم تفعيله عند تعليم الحقل "شهري" بالقسم "وقت التنفيذ" 

 صورة القسم أيام األسبوع والذي تم فيه تحديد أيام محددة. 

 في هذه الصورة، تم تحديد الشهرين )يناير، إبريل( لتنفيذ المهمة.

 .الحظ أنه يتم تحديد جميع الشهور عند تعليم الخيار "تنفذ في جميع الشهور"

 يل الوقت تفاص
تنفيذ المهمة، وذلك على مستوى كل يوم من األيام التي تم اختيارها باألقسام  من خالل هذا القسم، يتم تحديد األوقات التي سيتم فيها  

 .السابقة
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 صفحة يرسل إلى   – المجدولةنافذة المهمة 
تحتوي هذه النافذة على الحقول   (. البريد الخاصة بالمرسل إليهمتحديد عناوين البريد اإللكتروني )عناوين من خالل هذه الصفحة، يتم 

 التالية: 

 

 اإلرسالبيانات 
 إرسال كإيميل  

 يتم تعليم هذا الخيار إلرسال التقرير كإيميل 

 إرسال كتنويه  

 . إلرسال التقرير كتنويه أو تنبيه

، وتم إدراج جملة االستعالم الموضحة بالصورة التالية والتي تعبر تنبيهفي الصورة التالية، تم تحديد نوع المهمة    مثال: 

 التالي: عن 

 دفعات.الاستحقاق خاص ب تنبيهل من خالل حقل االستعالم، تم إدراج استعالم 

 سيتم وضع نتيجة االستعالم بها لقالب )أو الديباجة( التي ا من خالل حقل قالب التنبيهات، تم إدراج . 
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 عنوان البريد اإللكتروني  

الحقل هذا  خالل  من  يدوياً  البريد  عناوين  إدراج  الصورة يمكن  أنظر   .

 .المقابلة

 يرسل إلى  

من خالل هذا الجدول يمكن تحديد المستهدفين بطريقة غير مباشرة حيث يمكن تحديد مستخدم محدد أو مجموعة محددة  

(  خ.... البحيث يقوم النظام بإرسال التقرير )أو التنويه( لهذا المستخدم )أو مجموعة الموظفين أو   أو صالحيات محددة

 أنظر الصورة التالية:  من الموظفين المستهدفين.سجل بكل مبحسب عنوان البريد اإللكتروني ال
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 صفحة إجراء  –نافذة المهمة المجدولة 
المهمة    النوع "إجراء"، حيث يمكن تنفيذ إجراء بصفة دورية بتوقيتات معينة. راجع " للمهمة المجدولة من  هذه الصفحة مخصصة  

 اليومي. Backupحذف الملفات الزائدة من بفي الصورة التالية، تم استدعاء مسار كيان خاص  ". مفاهيم أساسية –المجدولة 

 
 ساعة.   12ن أو كل يأو كل يومكن ضبط هذا اإلجراء من خالل المهمة الحالية بحيث يتم تنفيذه كل يوم يم
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 أجندة موظف 
يومياً بحيث يمكن تسجيلها بساعات العمل  )أو يتذكرها(  التي ينبغي عليه القيام بها    األحداثيوفر نما سوفت آلية تتيح للمستخدم تسجيل  

فآلية أجندة موظف يمكن االستغناء  .  األحداثالمختلفة واالطالع عليها في آخر يوم العمل أو في فترات متالحقة للتأكد من تنفيذ هذه  

 الحقول التالية:  تحتوي هذه النافذة على .Microsoft Outlookبها عن اآللية الخاصة بالتذكير بالمهمات ببعض البرامج مثل 

 

 المعلومات األساسية
 من خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات 

 الكود  

 االسم العربي  

 االسم اإلنجليزي  

األجندة الحالي والخاصة بالكود واالسمين العربي   من خالل هذه الحقول، يتم إدراج المعلومات األساسية الخاصة بسجل

 .واإلنجليزي

 الموظف  

 . م إدخال كود الموظف المعني بسجل األجندة الحاليمن خالل هذا الحقل يت

 المعلومات األساسية
 التالية:  من خالل هذا القسم، يتم تعريف البيانات

 تاريخ الحدث  

 وقت الحدث  

من خالل هذين الحقلين، يتم إدراج تاريخ ووقت الحدث المراد تذكره حيث يكون هذا الحدث مطلوب القيام به في هذا 

 التوقيت.
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 الحدث  

 كتابة نص يعبر عن طبيعة الحدث المطلوب تنفيذه أو تذكره.  من خالله يمكنهذا الحقل عبارة عن حقل نصي، 

الحظ أن هذا الحدث ليس بالضرورة أن يكون مرتبطاً بمهام العمل وإنما يمكن أن يكون تذكير شخصي بموعد إجراء 

 مكالمة تليفونية مثالً. 

 

 ملحق به المستند المرتبط، وحقل  

مراجعة بيانات   و ه  الحدثكون  يمرتبط بسجل محدد ألحد ملفات النظام، كأن    الحدث المطلوب تنفيذهكون  ييمكن أن  

أو مراجعة فاتورة مبيعات معينة. من خالل هذين الحقلين، يمكن إدخال نوع الملف )أو المستند( متبوعاً عميل محدد، 

ذا السجل كأحد األحداث المطلوب القيام بها وفقاً للتوضيح المدرج بالحقل  بكود سجل الملف )أو رقم المستند(. لتمييز ه

 "الحدث".

 ربط المستند )أو السجل( باألجندة من خالل قائمة المزيد 
قائمة مزيد وأثناء فتح أحد السجالت سواء بملف رئيسي أو بمستند، عند اختيار األمر  من خالل  

بفتح النظام  يقوم  األجندة"،  إلى  الحالي  "إضافة  بالموظف  أجندة خاص  على سطر   سجل  محتوياً 

المعلومات الخاصة بتوقيت وتوصيف الحدث. أنظر الشكل    ليقوم المستخدم بإدراج  خاص بالمستند

 التالي: 
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 مفاهيم أساسية  – مجمعةالرسائل  ال

نافذة تعريف  راجع    –، يتم مع تعريف هذا التنبيه تحديد األشخاص أو الجهات التي سيتم إرسال التنبيه إليها  عند تعريف تنبيه محدد

ولكن قد يكون هذا التنبيه غير مرتبط بنافذة محددة كما قد تختلف األشخاص أو الجهات المستهدفة بهذا التنبيه من   – تنبيه بهذا الكتاب 

هو عبارة رسالة يراد إخطار العمالء بها عن بدء العروض الصيفية للشركة. بطبيعة الحالة قد يختلف  . فمثالً قد يكون التنبيهآن آلخر

قامت شركة نما بتصميم أداة    إليها. لمثل هذه الحاالتالمراد إرسال هذا التنبيه    أو العمالء   الجهات  توقيت هذه الرسالة كما قد تختلف

افذة "الرسائل المجمعة" والتي يتم من خاللها استحضار أي من التنبيهات المصممة لمثل جديدة لتعيين المستهدفين من التنبيه وهي ن

هذه األغراض وإرسالها يدوياً في الوقت المناسب لألشخاص )أو الجهات( المراد إرسال هذه الرسالة إليهم. فيما يلي سنتناوب نافذة 

 .الرسائل المجمعة

كون تأن    بملف "تعريف تنبيهات"  ل، البدالستخدام أي من التنبيهات بنافذة الرسائ

"رسالة مجمعة" أنظر الصورة    وه  "نوع الملف/المستندمن قائمة "  المستند المحدد

 المقابلة.

تنبيهات"، يقوم النظام بإدراج القيمة الموضحة بالشكل التالي بقائمة   بمجرد اختيار "رسالة مجمعة" كما بالصورة بملف "تعريف

 "رسالة مجمعة". بمستندستخدام هذا التنبيه الحقاً المستهدفين، وذلك ال

 

 من التعليم على الخيار "يدوياً" بملف "تعريف تنبيهات".أيضاً، الستخدام أي من التنبيهات بنافذة الرسائل، البد 
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 رسائل مجمعة
تتغير من وقت آلخر، ثم تحديد الجهات أو من خالل هذه النافذة يتم استحضار أحد التنبيهات المعدة سلفاً إلرسالها لعدة جهات قد  

األشخاص المراد إرسال التنبيه إليهم، ومن ثم يمكن إرسال نفس التنبيه بأكثر من سجل من سجالت الرسالة المجمعة الختالف التوقيت 

 مفاهيم أساسية".  – والمستهدفين من التنبيه بكل سجل. راجع "الرسائل المجمعة

 المعلومات األساسية
  هذا القسم، تم تحديد المعلومات األساسية الخاصة بالمستند مثل رقم المستند والتاريخ الفعلي والفترة والمالحظات باإلضافة  من خالل

 إلى الحقل التالي: 

 تنبيه  

من خالل هذا الحقل، يتم استحضار أحد التنبيهات المعرفة سلفاً بملف "تعريف تنبيه" لهذا الغرض شريطة أن يكون  

 مفاهيم أساسية".  – لمستهدف فيه هو "رسالة مجمعة". راجع "الرسائل المجمعة نوع المستند ا

 جدول المستهدفين 
مع مالحظة أن الملحوظة المرسلة يمكن أن تتغير  من خالل هذا الجدول، يتم تحديد األشخاص أو الجهات المراد إرسال التنبيه إليها، 

 . أنظر الشكل التالي: من جهة ألخرى

 

 النافذة أزرار 
 زر إرسال  

من  إعداده  تم  ما  بناًء على  المستهدفة  والجهات  األشخاص  إلى  التنبيه  بإرسال  النظام  يقوم  الزر،  هذا  استخدام  عند 

 إعدادات االتصال الموجودة بقاعدة البيانات.
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 إدارة المستندات
تصميم   المســتندات  تم  إلدارة  نمــا  المســتنداحتى  نظــام  تتبــع  للمنشـأة  المســتندات  يمكن  ســواء  بالمنشــأة    الورقيةت  المتعلقــة 

ا كشــخصية اعتباريــة، أو تلــك المتعلقــة بموظفــي المنشــأة، أو المستندات المتعلقة بالعمالء والموردين، أو أي مســتندات تراهــ

 .المنشــأة جديــرة باالهتمــام

أو تواريخ التجديد  المستند، مكانهللمستند من حيث مالك المستند، موضوع دخال وصف تفصيلي إمن خالل أحد ملفات النظام يمكن 

 ألي مستندات مرتبطة به.  باإلضافةواالنتهاء، مع إمكانية تحميل صور خاصة بالمستند 

يفات  يتيح نظام نما هيكل تنظيمي لتوصيف الحالة المكانية ألي من مستندات النظام، حيث يمكن تقسيم أماكن المستندات إلى أرش

مقسمة بدورها إلى مواقع فرعية تحتوي مجلدات. هذه المجلدات هي حاويات تنظيمية للمستندات يمكن تصنيفها حسب الموظف،  

 .المورد. الخالعميل، 

المباشــر   من خالل نظام نما إلدارة المستندات يمكن للمســتخدم نقــل المســتند مــن موقع ألخــر، كمــا يدعــم النظام موافقــة المديــر

 لنقــل المســتند أو اخراجــه او حتــى التخلــص منــه تبعــاً لطبيعــة العمــل.

بالمنشــأة مــع توصيــف تاريخــي    بحيث  إدارة المســتنداتتم تصميم نظام   تتبــع أي مســتند تم إدخاله  يمكن إلدارة المســتندات 

إدخالــه وحتــى إخراجــه أو التخلــص منــه مــروراً بإعارتــه لموظــف أو عميــل أو  لجميــع حــركات هــذا المســتند بدايــة مــن

 أي منشــأة حكوميــة أو اعتباريــة.

مالك المستند، موضوع المستند، أو رقم المجلد يمكن التعرف على وصف تفصيلي   التاريخ،من خالل أي من محددات البحث مثل  

كالمستندات التي تم اخراجها للموظفين أو للعمالء وحان وقت استالمها، او المستندات الموجودة    لموقف أي من مستندات المنشأة

 بالمنشأة وحان وقت تسليمها أو تجديدها. 

 نوافذ إدارة المستندات:ينبغي اإلحاطة بها قبل شرح  التي يتضمن نظام نما إلدارة المستندات بعض المفاهيم

 المستند األرشيفي 
. يمكن  المستند األرشيفي يعتبر هو نواة إدارة المستندات فهو المستند الذي يتم من خالله حفظ المستند الورقي إلكترونياً على نظام نما  

من خالل هذا المستند حفظ أي من المستندات الورقية ومن ثم محاكاة مستندات المنشأة إلكترونيا بطريقة منظمة. فيمكن من خالل  

  واتفاقيات العمالء والموردين وغير ذلك.  الخدمة العسكريةفي مثالً تسجيل شهادات الخبرة وشهادات التخرج وشهادات  المستند األرشي

من خالل ملف "أرشيف"، يمكن تعريف عدد النهائي من األرشيفات. كما يمكن تعريف عدد ال نهائي من المواقع الفرعية والتفصيلية  

 .داخل كل أرشيف

 المجلد 
المستند األرشيفي  مثل الدوسيه أو الدرج ومن ثم فمن خالل  هو محاكاه لمجموعة المستندات الموضوعة في مكان واحد يعتبر المجلد

البحث عنها من خالل المجلدات  عن طريقيتم ربط كل مستند بالمجلد الخاص به ومن ثم يمكن الوصول إلى أي من هذه المستندات 

يمكن من خالل المجلد االطالع على جميع المستندات ، ومن ثم  على نوع معين المستندات  التي تحتويها حيث يمكن أن يحتوي كل مجلد

 التي يحتويها.

 موضوع المستند 
، ومن ثم تكون كل مستندات  كناحية تنظيمية، يمكن ربط كل مستند بموضوع معين، فمثال يمكن تعريف موضوع باالسم "سيرة ذاتية"

 الموضوع. ( مرتبطة بهذا CVالسيرة الذاتية )
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 األرشيف 
هو مجموعة من المستندات الموجودة في مكان واحد وهي عبارة عن عدد من المجلدات )الدوسيهات(، وكل مجلد  األرشيف يعتبر  

يحوي عدداً من المستندات األرشيفية، فاألرشيف قد يكون عبارة عن الغرفة أو الدوالب الذي يحتوي هذه المستندات، وهو في الغالب 

 . ضخماً من المستندات وهي المفترض أن يتم ترتيبها بطريقة مرتبة يسهل معها الوصول لمستند محدد يكون عدداً 

 حركات المستندات والمجلدات 
كما يمكن إخراج المستند إلى خارج    ،آلخرد المجلدات من أرشيف  يسمح النظام بنقل مستند من مجلد إلى مجلد كما يسمح بنقل أح 

 المنشأة إلى أحد الجهات الرسمية أو إلى أحد العمالء أو الموردين كما يمكن التخلص من هذا المستند نهائياً. 
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 مستند أرشيفي 
ين واالتفاقيات من خالل نافذة المستند األرشيفي، يتم تعريف المستندات األرشيفية بأنواعها المختلفة مثل السيرة الشخصية للموظف

من ثم يسهل الوصول إلى الموقع والتجارية مع العمالء والسجالت التجارية. الخ. أي كل مستند ورقي يراد تخزينه على النظام  

 الخاص به والتعامل مع الحركات الخاصة به.

 المعلومات األساسية
ود والمجموعة واالسمين العربي واإلنجليزي باإلضافة إلى هذا القسم خاص بالمعلومات األساسية المتعلقة بالمستند األرشيفي مثل الك

 المعلومات التالية: 

 مالك المستند  

به هذا المستند فمثالً حينما يكون هذا المستند هو عبارة عن السيرة الذاتية فإن هذا الشخص  المتعلق    )أو الذمة(   الشخص

  عميل ال، كذلك إذا كان اتفاقية تجارية، يتم إدراج تيةالمتعلقة به هذه السيرة الذا الموظف هذا الشخص هو  البد أن يكون

 .الخاص به هذه االتفاقية التجارية

بمجرد إدخال ذمة بهذا الحقل، يقوم النظام بإدراج هذا المستند األرشيفي بصفحة "مستندات أرشيفية" بسجل هذه  

 الذمة.

 المجلد  

الفقرة "مجلد" بإدارة المستندات. راجع أيضاً نافذة المجلد بهذا المجلد )أو الدوسيه( الذي ينتمي إليه هذا المستند. راجع 

 الكتاب.
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 األهمية 

يعبر عن أهمية المستند ومن ثم يمكن استحضار جميع المستندات ذات األهمية    رقم محدد بهذا الحقليمكن إدراج  

 المشتركة بالتقارير. 

 حالة المستند  

، ثم يمكن أن تتحول إلى "بالخارج مؤقتاً" عند إصدار حالة المستند الحالية، فحالة المستند بصفة تلقائية تكون "بالداخل"

 . مثالً  مستند نقل لهذا المستند األرشيفي

 سخة من ن 

هذا الحقل غير متاح للمستخدم، حيث يقوم النظام فيه بإظهار المستند الذي تم نسخ المستند الحالي منه، وذلك عن طريق 

 الزر "نسخ إلى" بالمستند المنسوخ منه. 

 " نسخ إلىزر "  

لمستخدم بتغيير  إنشاء مستند أرشيفي جديد بنفس بيانات المستند األرشيفي الحالي ليقوم ا، يمكن  الزرمن خالل هذا  

الكود الخاص بالمستند الجديد، ويقوم النظام بتسجيل أن المستند المنشأ نسخة من المستند الحالي. راجع الحقل "نسخة 

 في المستند الحالي. من" 

 التفاصيل 
 :ص ببعض التفاصيل المتعلقة بالمستند األرشيفي الحاليهذا القسم خا 

 موضوع المستند  

سيرة ذاتية" أو "بطاقة شخصية" أو.. الخ. يتم تعريف الموضوعات بملف أن يكون "الموضوع الخاص بالمستند ك

 "موضوع مستند". 

 الموقع المخزني  

 األرشيف الذي تم تخزين المستند به. راجع الفقرة "األرشيف" بإدارة المستندات.

 الموقع الفرعي  

 الموقع التفصيلي  

 المستند فيهما باألرشيف المذكور.الموقعين الفرعي والتفصيلي اللذين تم تخزين 

 تاريخ التجديد  

 تاريخ االنتهاء 

 تاريخي التجديد واالنتهاء الخاصين بالمستند األرشيفي كأن يكون خاص ببطاقة شخصية أو رخصة سيارة.

 النسخة الحالية  

 من خالل هذا الحقل، يمكن إرفاق صورة المستند الورقي الخاصة بالمستند األرشيفي الحالي. 

 مالك المستند 
ج جميع أكواد الذمم يمكن أن يكون المستند الحالي مملوكاً ألكثر من ذمة أو ألكثر من جهة ومن ثم يتم من خالل هذا الجدول إدرا

 .بهذا المستند الخاصة
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 تاريخ الحركات صفحة   – مستند أرشيفي
االطالع على جميع الحركات الخاصة بالمستند األرشيفي باإلضافة إلى تاريخ كل حركة  يتم حتى ، صفحة تاريخ الحركات تم تصميم

 ونوع كل حركة وغير ذلك. أنظر إلى الصورة التالية:
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 المجلدات 
، حيث يتم من خالل هذه النافذة تعريف البيانات  المستندات األرشيفيةمن خالل هذه النافذة، يتم تعريف المجلدات المخصصة الحتواء 

 التالية: 

 

 المعلومات األساسية
هذا القسم خاص بالمعلومات األساسية المتعلقة بالمستند األرشيفي مثل الكود والمجموعة واالسمين العربي واإلنجليزي باإلضافة إلى 

 المعلومات التالية: 

 المجموعة األعلى  

أعلى منها. من خالل هذا    مجلديسمح النظام بإنشاء المجلدات بطريقة شجرية بحيث تكون عدة مجلدات محتواه في  

 يمكن إدراج المجلد الذي يحتوي المجلد الحالي.، الحقل

 يقبل عناصر  

 هذا الحقل يعني أنه يمكن إضافة مستندات أرشيفية إلى هذا المجلد.

 االهمية 

بهذا محدد  إدراج رقم  أهمية    يمكن  يعبر عن  األهمية    المجلدالحقل  ذات  المستندات  جميع  استحضار  يمكن  ثم  ومن 

 المشتركة بالتقارير. 

 االفتراضي الموضوع   

 االفتراضي الموقع  

 االفتراضي الموقع الفرعي  

 االفتراضي الموقع التفصيلي   

بالمستند ي، الموقع التفصيلي(  بالحقول )الموضوع، الموقع، الموقع الفرعإدراجها  جميع هذه الحقول افتراضية، يتم  

 األرشيفي بمجرد إدراج هذا المجلد في هذا المستند األرشيفي، ويمكن للمستخدم تغييرها بالطبع.
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 موضوع المستند 
ذاتية"، من خالل هذه النافذة، يتم إنشاء موضوعات مستندات وذلك من ناحية تنظيمية، فمثالً يمكن إنشاء موضوع باالسم "سيرة  

يمكن بعد ذلك استحضار هذا الموضوع بالحقل "موضوع"   وموضوع باالسم "شهادة تخرج"، وموضوع باالسم "اتفاقية تجارية".

بحيث ينتمي هذا المستند لهذا الموضوع وهو األمر الذي يساعد في تصنيف المستندات   بالحقل "موضوع" بنافذة المستند األرشيفي

 . واستخراج التقارير
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 ف أرشي
 " في إدارة المستندات. األرشيف راجع الفقرة "رشيفات الموجودة بالمنشأة. من خالل هذا الملف، يتم تعريف األ

 المعلومات األساسية
هذا القسم خاص بالمعلومات األساسية المتعلقة باألرشيف مثل الكود والمجموعة واالسمين العربي واإلنجليزي باإلضافة إلى الحقل 

 التالي: 

 موظف المسئول ال 

المس الشخص  وهو  الموظفين  تعريفهم بملف  تم  الذين  الموظفين  أحد  إدراج  يتم  الحقل،  هذا  ول عن هذا  ؤ من خالل 

 األرشيف. 

 التفاصيل 
القسم خاص الفرعية    هذا  المواقع  من  نهائي  تعريف عدد ال  النافذة  هذه  تفاصيل  من خالل  يمكن  حيث  البنيوي لألرشيف  بالهيكل 

 ألرشيف، يقابل كل موقع فرعي من المواقع المدرجة يمكن إدراج موقع تفصيلي. أنظر الصورة السابقة. الموجودة داخل ا
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 حركة المستند 
هذا المستند مخصص لتسجيل حركات المستندات األرشيفية، ومن ثم تغيير الحالة الخاصة بالمستند فبدالً من أن يكون بالداخل يمكن 

تغيير حالته بحيث يكون بالخارج حيث يتم تعريف نوع الحركة )خروج، دخول، فقد، نقل(، واتجاه الحركة )جهة ذات صلة، عميل،  

باإلضافة إلى تفاصيل أخرى في عملية   تاريخ اإلعادة المتوقع )إذا كان سيتم إخراجه خارج المنشأة(  (، كما يتم تسجيلموظف، الخ

 النقل. أنظر النافذة التالية.
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 حركة المجلدات 
منتمياً لموقع فرعي معين   فبدالً من أن يكون بالمجلد، ومن ثم تغيير الحالة الخاصة المجلداتهذا المستند مخصص لتسجيل حركات  

 . أنظر النافذة التالية.يتم نقله لموقع فرعي آخر
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   بقائمة األساسياتبعض الفيديوهات المتعلقة 
 بالجدول التالي بعض الفيديوهات التي قامت شركة نما سوفت بإنتاجها لشرح وتسويق نظام المبيعات. 

 الرابط  الفيديو 

 https://youtu.be/svdV_llFyZ4 من قائمة أساسيات 

 https://youtu.be/2YyiaoShxMs البحث العام بنظام نما 

جمات وعناوين الحقول بنظام نما   https://youtu.be/XFZzQj_0zMQ تغيير الير

 https://youtu.be/4AyN1JmTpSU التحقق بناًء عىل معايير 

 https://youtu.be/Pgp1RRL8sqU إعدادات الحقول والشاشات النافذة الرئيسية 

 نافذة إعدادات الحقول والشاشات 

 القيم المسموح بها للحقول -صفحة 

 Display Mask https://youtu.be/3K4c5FpByig صفحة

 نافذة إعدادات الحقول والشاشات 

 extra filter صفحة

 descriptors صفحة

 duplicate https://youtu.be/4xbASQAyzdw صفحة

 نافذة إعدادات الحقول والشاشات 

 https://youtu.be/RmiF-lgQHCw استعالمات الحقول المحسوبة 

 نافذة إعدادات الحقول والشاشات 

 https://youtu.be/x1Vhj4wvs88 صفحة هيئة  -نافذة إعدادات الحقول والشاشات 

 نافذة إعدادات الحقول والشاشات 

 Disabled Fields صفحة -1

 صفحة الملفات المسموح بحفظها عىل العام  -2

 https://youtu.be/mNlnZadtiF0 صفحة النقاشات  -3

يبية   https://youtu.be/HOJCJxd8iCo السياسة الضر

يبة   وعاء الضر

يبة   https://youtu.be/iPWZjyrol00 وقت حساب الضر

يبة بالخصم   ضر

يبة قيمة وليست خصم  الضر

يبة لإلجمالي وليس لكل وحدة  قيمة الضر

يبة  السعر يشمل الضر

يبية عند البحث بملف الصنف   https://youtu.be/0yFZBxaqoIw إظهار السياسة الضر
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ائب الفاتورة   ضر

ائب بتوجيه المستند    إعدادات الضر

يبية   أولويات تطبيق السياسات الضر

 بعض اإلعدادات األخرى  

يبية الخاصة بالعميل  https://youtu.be/bbmVmkIl4Ms السياسة الضر

يبة المبيعات   يبة لضر  ، وتطبيق إعدادات 1،2مثال للضر

ائب من االعدادات العامة   https://youtu.be/OtPPJRiM4hs الضر

 تعريف 

 إصدار اإليصاالت وربطها بمحصل 

ر   https://youtu.be/B3i460pL7LA متابعة إيصاالت المحصلير

Quick Creator https://youtu.be/aBQbVlY6src 

Namasoft - Nama ERP – Suggestion 

Providers https://youtu.be/WINK3zgdZn8 

 https://youtu.be/BMrqQrOSkoY أجندة موظف

 https://youtu.be/zTPZkHoyNzI قض الصالحية عىل سنة مالية

Namasoft - Nama ERP -   حقول البحث اإلضافية

 https://youtu.be/ZMlOXMQfPZ8 عند البحث عن مرجع 

 https://youtu.be/pqgsf_bDTsg األكواد اإلضافية 

اضية   https://youtu.be/ZOFyBNPj5uk قوالب القيم االفير

ة الحقول   https://youtu.be/JHoK69uPfbg فلير
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