
اإلضافات
المخزوننظام

فىالتكویدطریقةبنفسبالتكویدتسمحالصنفبقسمالخاصاآلليللتكویدبـ)(یبدأإضافةتم●
المجموعات.

الصنف.قسمداخللمعاییروفقااآلليالتكویدإمكانیةإضافةتم●
المخازن.مستنداتكلفيالسطرمستوىعلىتاریخحقلإضافةتم●
بالصنف.والمقاساتاأللوانمصفوفةعملطریقةتحسینتم●
المبیعاتنظام

األسعار.تحدیثنافذةخاللمناألسعارتحدیثتقریبطریقةتحسینتم●
مفتاحیةكلماتملفمناكثراختیاریمكنبحیثالتحسینتمللعمالء،المفتاحیةالكلماتداخل●

السطر.علىالنسبيللوزنعمودوإضافة
لكلجدیدةأسعارقائمةاضافةعندافتراضیاًلیسویدویاًاإلصدارإدخالیتمبحیثالتحسینتم●

السطر.مستوىعلىصنف
نظامي.صرفسندعلىبناًءمبیعاتفاتورةعملمنعتم●
المشتریاتنظام

نظامي.توریدعلىبناًءمشتریاتمبیعاتفاتورةعملمنعتم●
الحساباتنظام

إلىالمالیةالورقةمنآلیاالمبلغوالحسابوالذمةإنزاللمنعالحساباتإعداداتفيخیارإضافةتم●
الصرف.والقبضسندرأس

)CTRL+ALT+Xاالختصار(استخدامبعدمزیدبقائمةالسابقة"للنسخ"الرجوعالخیارتطویرتم●
سابقة.نسخةآلخرإلرجاعھاوالحساباتمنمجموعةالختیاروذلك،

سندتفاصیلطریقعنجھاتلعدةالصرفطلبیمكنبحیثالتحسینتمصرف":"طلبمستند●
الصرف.

فيالموجودةاألقساطمنمجموعةاختیارإمكانیةإضافةتمتحصیل،سندعلىبناءالقبضسندفى●
سطورمنالعمیلاسمواالستحقاقتاریخوالمبلغنسخفیتمعلیھامالیةأوراقإنشاءوالدفعات
المالیة.األوراقإلىالدفعات

طرفھناكیكونبحیثشركتینمنأكثربینیكونأنیمكنبحیثالشركاتجاريتحسینتم●
أكثر.أوشركةعلىیحتوياآلخروالطرفواحدةشركةلھمدین

ترتیبفىتوظیفھیمكنبحیثالتصنیف""ترتیبباسمنصحقلإضافةتمالحسابات:تصنیف●
المالى.والمركزالدخلبقائمةالتصنیفات

توزیعمنإصدارھاتمالتيالحركاتلبیانLedgerTransLineبملفجدیدعمودإضافةتم●
الحسابات.

البنكبحسابالمرتبطةالشیكاتإظھاریتمشیك،قبض)(صرف،سندعملعندبحیثالتحسینتم●
المالیة.االوراقباقىإظھارعدموالسندفىالموجود

المالیة.الورقةصفحةفيوالصرفالقبضسنديداخلمنالمالیةاألوراقتكویدإمكانیةإضافةتم●
الصرف:بسندالتالیةالتعدیالتإدخالتم●



الصرفسنداليالورقةبیاناتنسخیتمالمالیة،الورقةواختیارشیكصرفسندعملعند○
كالتالي:
التوجیھ)علىبناًءالحساب(وكذلكالذمةاليالبنكيالحساب■
التوجیھ)علىبناًءالحساب(وكذلكالمتعلقالذمةإلىالمعنيالطرف■
البلغاليالمبلغ■
العملةالىالعملة■
المعدلإلىالمعدل■
التوجیھ.علىبناًءحسابھوالمعنيللطرفبالمبلغسطراضافةمع■

إذاالبنكيالحسابنسخیجبال(مثالالمعلومةبإدخالقامقدالمستخدمكانإذاالنسخیتمال○
الورقة).اختیارقبلالذمةبتحدیدالمستخدمقام

موردمثالولیكنالمتعلقةالذمةاختیارعندالصرف،والقبضسنداتفىبالتفاصیلالخاصالجانب●
إدخالھمالنظامیطلبوالمستندسطرعلىنسخھمیتمالالذمة،والحساباسمالموردتحدیدیتمو

أخرى.مرة
البنوكنظام

توجیھفياستخدامھمیتمحتىمالیة"ورقة"إلغاءمستندفيالسطروذمةالمعنيالطرفإظھارتم●
المستند.

الحسابات.بأرقامالمحدداتتحدیدفیھیتمالبنكيالحسابشاشةإلىجدولإضافةتم●
العمالءخدمةنظام

العمیل.معمفاوضاتإلىتحتاجالتيالطلباتحالةفيالمبیعاتقسمردبانتظارحالةاضافة●
برقمالدعمطلبفىReferenceوجودودعمطلبعلىبناءتطویرطلبعملإمكانیةإضافةتم●

المنشأ.التطویرطلب
البشریةالمواردنظام

ألكثرواحدسندعملیمكنبحیثالتفاصیلفيالمؤشروضعإمكانیةإضافةتمالیدویة:المؤشرات●
یدوي.مؤشرمن

العملإليالمتقدمینداخلمنالموظفإلنشاءزرإضافةتم●
الرواتب.بإعداداتاألداء"مؤشراتإنشاءقبلالراتبإصدار"منعالخیارإضافةتم●
للیوم.النھائيالراتبمنالمكافأةحسابیتمكأنالقیمة،لحسابالمستعملةالمفرداتإضافةتم●
البشریة.المواردإعداداتفيوالشركةبالعاملوالخاصةالتأمیناتنسبتسجیلإمكانیةإضافةتم●
بالموظف.الخاصالوظیفيالعرضفيالمتغیروالثابتالتأمینياألساسيحقلإضافةتم●
المفردحسابمعادالتفيمباشرةالتأمیناتفيالشركةأوالعاملحصةتحدیدإمكانیةإضافةتم●
البیعنقطةنظام

اآلجلة.والمردوداتاآلجلةبالمبیعاتالخاصالمحاسبيللتوجیھتعریفإضافةتمالماكینة،بملف●
بعرضالنظامیقوماسترجاعھا،المرادالفاتورةعنالبحثعندبحیثالمردوداتفاتورةتحسینتم●

الفاتورة).وقتالفاتورة،تاریخالفاتورة،إجماليالفاتورة،(رقم
إدخالللمستخدمیمكنبحیثالتحسینتممستند"،"عرضالزرطریقعنقدیمةفاتورةعرضعند●

.52الرقمكتابةیمكن"10020052"الفاتورةالستدعاءكمثالالماكینة.كودبدونالرقم



بالرصیدخاصةخلیةأولعندالبدایةفيالمؤشریقومبحیثوردیةوإغالقفتحنافذتيتحسینتم●
الخاصالفعليالرصیدإلىالمؤشربتحریكیقوم"Enter"المفتاحأنكماالتحریر،بطورالفعلي
وھكذا.الثالثةثمالثانیةالدفعبطریقة

جدیدة.فاتورةإلضافةاختصارمفتاحإضافةتم●
بالفاتورة.خصمإلدراجاختصارمفتاحإضافةتم●
البیع.بنقطةالجدیدةاإلختصاراتبعضوجدیدعمیلإلضافةاختصارمفتاحإضافةتم●
النافذة.رأسأجزاءأحدعلىبالماوساإلشارةعنداإلصداررقمیظھربحیثالتحسینتم●
بالتالي:تقومبحیث"ESC"مفتاحوظیفةتحسینتم●

a.تحذیریة.رسالةمعالحالیةبالفاتورةالموجودةالبیاناتحذف
نقطةلنافذةبالرجوعتقوموردیة)،إغالقوردیة،فتحجرد،صرف،(قبض،النوافذأحدفتحعند●

الرئیسیة.البیع
الماوسطریقعنولیسالمفاتیحلوحةطریقعنمعھاالتعاملیمكنبحیثالدخولنافذةتحسینتم●

فقط.
الدخول.بنافذةالحقولبینبالتنقلیقومبحیث"TAB"مفتاحتفعیلتم●
الفاتورة.دفعنافذةإظھارقبلأوالً"وردیةبفتحقمفضلك"منالرسالةتظھربحیثالتحسینتم●
المتعدد.الدفعطرقوذاتالبسیطةالفاتورةدفعنافذةعرضطریقةتحسینتم●
قائمةعنعبارةمن""قبضأوإلى""صرفتكونبحیثوالصرفالقبضنافذتيتحسینتم●

مورد،..الخ).(عمیل،تحويمنزلقة
عمیل.عنالبحثلنافذةإغالقزرإضافةتم●
المعلقة.الفواتیرلنافذةإغالقزرإضافةتم●
الدفع.نافذتيمنبكلإلغاءزریوجدال●
البسیط.الدفعونافذةالمتعددالدفعنافذةمنبكلالنافذةبتكبیرالخاصةاألیقونةتفعیلعدمتم●
البیع.نقطةبفاتورةوالموقعالمخزنحقليبإظھارخیارإضافةتم●
).0(ولیس)0.0(بالصورةتكونبحیثللفاتورةالمطلوبةالقیمةشكلتحسینتم●
خانات.بأربعالرقمیةالحقولتظھرالبحیثالتحسینتم●
البیع.نقاطبصالحیاتاإلضافیةالصالحیاتبعضإضافةتم●
حتىثابتةالحقولھذهوتظلالبیع،بنقطةالحقولعرضبتعدیلالمستخدمیقومأنإمكانیةإضافةتم●

أخرى.مرةالمستخدمقبلمنتغییرھایتم



العمالءخدمةنظام
الشكوى".مستقبلمدیررد"بانتظاروھيالتطویرطلبإلىجدیدةحالةإضافةتم●
تطویرلطلبالدعمطلبتحویلیمكنبحیثالتطویرطلباتوالدعمطلباتبینربطعملتم●

وھكذا.
الثابتةاألصولنظام

الناقصةاألصولبإیجادالنظامویقومالحالیةاألصولإدخالیتمبحیثأصولجردسندعملتم●
الجرد.عملیةمنوالزائدة

العقارياالستثمارنظام
العقد.الشاشةھذهداخلمنتحصیلسنداتوعملأقساطإنشاءإمكانیةإضافةتم●
أوالبیع""عقدمنأيخاللمنفیھالتأثیریتمحتىوذلك"وحدة"ملففي"المشتري"إضافةتم●

الوحدة.ملفداخل"المالك"وجودعلىاإلبقاءمع...االفتتاحي"البیع"عقد
حقلإضافةتمالمتعددة،األقساطبإنشاءالخاصالسطرفى:-االفتتاحیةالبیععقودوالبیععقود●

افتراضیتموفارغةاالقساطفترةبتركالسماحتمكمامنھا،القسطنوعالختیارالقسطنوعیسمى
فارغة.تركھاحالشھريقسطقیمة

التالیة:النوافذمنبكلالمرفقاتعددزیادةتم●
االفتتاحياإلیجاروعقداإلیجارعقد○
المجمعةالوحداتوشاشةالوحداتوشاشةالمبنيشاشة○
-المستأجرالمالكشاشة○
التحصیلسند○

تجارى"."محلوھوالوحداتأنواعإلىجدیدنوعإضافةتمالوحداتتكویدفى●
یتمأقساط4أولالمثالسبیلعلىشھریة،غیرأقساطإنشاءیمكنبحیثالتحسینتمالبیع:عقود●

فىتدفعوسنویھربعدفعات3یوجدوقیمتھاتحدیدمعمحددتاریخفىتبدأوشھریةبأقساطالدفع
وھكذا.قیمتھوتحددمحددتاریخ

البیع.عقدمنآلیاًالمشترىاسمإضافةتمالوحدات،فى●
كأحداستخدامھویتمالوحدةداخلمناختیارهویتممنفصلكملفوحده""نموذجملفإضافةتم●

العقاري.االستثمارأسعارقوائمفيالتسعیرعوامل
فيللمستخدمالقسطلنوعالتعدیلإمكانیةفتحتمالدفعات،سطوراالفتتاحي:البیعوعقدالبیععقدفي●

بنفسھ.بإدراجھایقومالتياألقساط
التالیة:التعدیالتإضافةتمالوحدات:نافذة●

بھاالوحدةكانتإذاماالختیارالوحدة""تفاصیلمجموعةفياختیارصندوقإضافةتم○
االختیارھذابھاالتيالوحداتعلىالمرتبطةالوحدةفيفلترعملیمكنبحیثالأمجراج
فقط.

("نوعوجراج""لھبھاالموجودالوحداتفقطیُظھرالمرتبطة""الوحدةفيفلترإضافةتم○
الوحدة").

ألنوذلكاإلیجار،….الخ،عقدالبیع،بعقداستدعاؤهویمكنبالبنود،خاصرئیسيملفإضافةتم●
والجھد.للوقتتوفیراًاستدعاؤھاوبالتاليمكررةتكونبنودھناك



حیثاألقساطمنانواعثالثإضافةتمكما،القسطنوعباختیارللعمیلالسماحتمالبیع:عقود●
ترجمتھابتغییرالتجھیزعنالمسئولیقومأن).على3أخرى-أخرى-1:(أخرىكاالتىتكون
العمیل.حاجةحسب

لیتموالبیعاإلیجارعقودفيالمجمعةالوحدةاستدعاءیمكنبحیثمجمعة""وحدةملفتطویرتم●
واحدة.دفعةبیعھاأوتأجیرھا

سندخاللمنافتتاحي"بیعالبیع/عقد"عقدبسطورالمدفوعةالقیمتحدیثیتمالبحیثالتحسینتم●
شیكات)"(تحصیلبنكي"إشعارنقدیة"،قبض"سندمنكلطریقعنأیضاًبلفقط،التحصیل

الموظف.بشاشةربطھوعھدةتسلیمسندالىمرفقإضافةتم●
الحجز.ودفعةالتعاقدبدفعةخاصةالبیعبعقدتحسیناتإدخالتم●
اختیارھامنبدالًواحدةمرةاألقساطجمیعاختیارإمكانیةإضافةتماالفتتاحي،البیعوعقدالبیعبعقد●

یدویاً.كلھا
العقاري.االستثمارفيالبیعمستنداتاليالخصومات""إجماليحقلإضافةتم●
االفتتاحي:البیعوعقدالبیع،عقدبنافذتيالتالیةالتعدیالتإضافةتم●

العربیة.اللغةإلىوتاریخ)وقیمة(نسبةاالستالمبدفعةالخاصةالحقولترجمةتم○
استالم).(دفعةالقسطنوعجعلتماالستالم،دفعةفى○

افتتاحي":بیعبیع/عقد"عقدبمستنديالتالیةالتعدیالتإضافةتم●
الوحدة.سعرمنقیمة|نسبةالمقدمةالدفعةتكون○
الوحدة.سعرمنقیمة|نسبةالحجزدفعةتكون○
الوحدة.سعرمنقیمة|نسبةوتكونالدفعتفاصیلبیاناتضمناستالم""دفعةإضافةتم○
االستحقاق.تاریخبترتیباألقساط/الدفعاتسطورإظھارتم○
مساحة×المتر(سعرضربحاصلعنناتجھوالبیع""عقدفيالوحدةسعریكون○

منیدویاالمترسعرادخالثمالوحدةملفمنالوحدةمساحةاستدعاءیتمبحیثالوحدة)
المستخدم.خالل

حاصلعنناتجھوالحدیقةسعریكونأنعلىالبیع""عقدداخلالحدیقة""سعرإظھار○
الوحدةملفمنالحدیقةمساحةاستدعاءیتمبحیثالحدیقة)مساحة×المتر(سعرضرب

المستخدم.خاللمنیدویاالمترسعرإدخالثم
تحریرإمكانیةمع..وحدة/العقارمنبدءاًالمستندتسجیلإمكانیةإضافةتمالتحصیل:مستند●

البیاناتباستدعاءالنظامیقومأحدھم(بمعلومیةبیععقدعلىبناًءأوالوحدةالعقار/باختیارالمستند
ـوالمالكبالكاملالوحدةبیاناتباستدعاءالنظامیقومثمومنالعقاراختیاریتمبحیث..األخرى)
(وفيالوحدةنفسعلىالمبرمةالعقودفقطلیظھرعلىبناءافيفلترعملالىباالضافةالمشتري

مباشرة).بادراجھالنظامیقومواحدعقدوجودحالة



اإلعدادات
لمعاییر:وفقااآلليالتكویدفياآلتیةالحقولإضافةتم●

a.الكودالحقةفيرقمأول
b.التسلسلحساببادئة

قسم-والشاشاتالحقولإعداداتطریقعنالطباعةمراتعددإظھارإمكانیةإضافةتم●
Descriptors.

&(عمیلمنألكثرتنبیھإرسالخاللھمنیمكنمجمعة"رسالة"إضافةجدیدمستندإضافةتم●
المستند.داخلمن)قصیرةرسالةأوایمیل(التنبیھنوعتحدیدویمكن&........)مورد

حقلفيمعینةقیمةإدخالعندآلیاالقالباستدعاءتحدیدإمكانیةإضافةتماالفتراضیة:القیمقالب●
محدد.

المستخدم.وملفالصالحیاتملفمنبكلللتقاریر"تشغیلمراتعدد"أقصىالحقلإضافةتم●
الحفظ.معاستعالمجملةلتنفیذEAExecuteUpdateQueryالكیانمسارإنشاءتم●



أخطاء
المخزوننظام

المخزني.التحویلمستنداتمعالجةفيأحیاناًخطأیحدث●
المخزون.تقییمإعادةمستنداتمعالجةفيأحیاناًخطأیحدث●
الحساباتنظام

فإنھذمةحسابالختیارالحسابعنوالبحثبنكى""حسابالذمةاختیارعندالصرفسندفي●
فقط.البنكذمةحساباتعلىیفلتروالالحساباتكلفىیبحث

القبض.بسندالخاصالسطرعلىنسخھیتمالالمبلغ،تحصیلسندعلىبناًءقبضسندعملعند●
القبض.سندداخلالدفعاتتفاصیلنسخیتمالتحصیل،سندداخلمنقبضسندعملعند●
النظامیقومذمةاختیارثمالسطرمستوىعلىالشركةاختیارعندالشركات،تحویلجارىشاشةفى●

ثمالسطرفيالشركةاختیارعندوالصواباختیارھا،تمالتيالشركةمتجاھالًالذممجمیعبعرض
یطبقوعامالشركةتخصالتيأوفقطالشركةتلكتخصالتيالذممبعرضالنظامیقومذمةاختیار
كذلك.الحسابعلىاألمرھذا

شریككلأسھموعددالشریكاسمعلىیحتويالشركةلملفالشركاءتوزیعنسبملفإضافةتم●
فارغة.تركھاتمأنالحفظبعدالنسبةبوضعالبرنامجویقومنسبتھأو

البنوكنظام
یتمالالنھائيللرفض2ودائن2مدینتوجیھادخالعندونھائيبرفضبنكيإشعارسندعملعند●

الحفظ.
المستندیةاالعتمادات

اختالفمعالمصروفبندبنفسسطرمنأكثربھمصروفسندعملعنداألحیان،بعضفي●
فقط.االخیرالسطربقیمةالنظاميالقیدعملیتمالدائن،الجانب

اإلعدادات
تنبیھات.كقالبفقطتعملالتنبیھاتفيإیمیلكقالبصورةإرسالیمكنال●
رسالةتظھرالنشاطیةالمحدداتفىداخلھاشركتیناختیارومركبمحددأنھاشركةتكویدعند●

فارغة.خطأ
تعمل.الالمجموعةوترتیبالوصلةترتیبالقائمة،تعدیلفي●
لھ.فرعیةمحدداتوضعمعجدیدفرعإنشاءمحاولةعندخطأیوجد●
صحیحة.بطریقةتعملالمعاییرعلىبناًءالتحققآلیة●
الفواصل.ووالسنةوالشھرالیومترتیباختیارعندتعملالالھجرىالتاریخإعدادات●
البشریةالمواردنظام

المرتبات.إصدارعناألحیانبعضفيالنظامیفشل●
خطأ.رسالةحیثصحیحة،بصورةتعملالالعملالىالمتقدمینداخلمنالموظفإنشاء●
اإلصدار.إعادةعندبھالخاصالراتبسندتحدیثیتمالأداء،مؤشرقیمةبسندموظفتكرارعند●
إجازة.سندحفظعندخطأیحدثاألحیان،بعضفي●
إجازة.فيالموظفأنحالةفيوذلكالحفظالنظامیقبلاللموظف،خدمةإنھاءسندعملعند●



داخلالبیاناتقاعدةمسارتعریفویمكنمختلفةبیاناتقاعدةمنالتقریرتشغیلإمكانیةإضافةتم●
تقریر.كل

موظفملفعلىالتعدیلعندأحیاناًخطأیحدث●
الموظف.حذفویتمالمعالجة""فشلتسلفةسدادسندحفظعندخطأیوجد●
رسالةیعطيونھائيالحفظیقبلالعلیھ،موافقاتوجودأومسودةأداءمؤشرقیمةسندحفظعند●

الفترة.نفسفيللموظفینأداءمؤشراتبوجودخطأ
سلفة.سندحذفعندخطأیحدث●
استیراده.عندواالنصرافالحضوربملفمشكلةتوجد●
العمالءخدمةنظام

بالنظام.الشاشاتكلباستدعاءیقومالالمعنیة""الشاشةالحقلتطویر:طلب/مستند●
فارغ.یظلالدعمطلبفىالتطویرطلبحقل،الدعمطلبداخلمنتطویرطلبانشاءبعد●
یعمل.والاألخیرةبالشاشةیوجدالمستندتوجیھالخدمة:عقدمستند●
المستند.شاشاتباقيإلىالرئیسیةالشاشةمنالعمیلنسخیتمالالخدمة:عقدمستند●
البیعنقطةنظام

بالدین.الفاتورةكاملدفعالنظامیقبلال●
نما.فيالبیعنقطةفاتورةإلىالموقعرقمبنقلالنظامیقومال●
الفاتورةبتفریغالنظامیقومموجودة،معلقةفاتورةتوجدبینمامراتعدةF1المفتاحعلىالنقرعند●

المعلقة.
سابقة.فاتورةدفعإعادةمحاولةعندخطأرسالةبإظھارالنظامیقومال●
can"(الرسالة● not close the shift, there are hold invoices"كالتالي:تكونأنیجب

)can not close the shift, there are held invoices(
التالیة:بالخطواتوردیةفتحبدونالمستخدمیقومعندما●

a.البیع.نقطةبفاتورةاألصنافبعضإدراج
b.النظام.یرفضالفاتورة،تعلیقمحاولة
c.وردیة.فتح
d.الفاتورة.محتویاتبحذفالنظامیقومللفاتورة،الرجوععند

یقومال)،Enter(اإلدخالمفتاحعلىالنقرثمالمطلوبةالقیمةمنأقلقیمةإدخالعندالدفع:بنافذة●
أیضاًالنظامیرفضالمطلوبةمنأكبرقیمةإدراجعندولكنصحیح،وھذاالدفعبقبولالنظام
العملیة.

بأنالرسالةبعرضالنظامیقوممفتوحة،الجردنافذةأوالوردیةنافذةبینماالمفتاحاستخدامعند●
أصالً.تغییراتإحداثیتملمبینماتفقدسوفالتغییرات

المجانیة.األصنافالبیعنقطةتدعمال●
النقل.بعدنماإلىإرجاعھاتمالتيالفاتورةرقمبنقلالنظامیقومال●
كودعنمختلفماكینةكودإدخالالمستخدمیستطیعجدید،جردأوجدیدةوردیةتحریرعند●

).NAMA.Properties(فيالموجودالماكینة
عملیةیُتمأنالمستخدمیستطیعالالمطلوبة،القیمةمنأكبرقیمةإدراجعندالبسیط،الدفعبنافذة●

المفاتیح.لوحةباستخدامالدفع



الصفر.منوأصغر%100منأكبرخصمإدخالالمستخدمیستطیع●
نقطةشاشةإلىالتحولمنبدالًالوردیةإغالقشاشةإلىبالتحولالنظامیقوموردیة،إغالقعند●

الرئیسیة.البیع
البیع.بنقطةبالبائعخاصحقلیوجدال●
مفعل.غیر"OK"المفتاحیكونعندماالوردیةإغالقأوبفتح"Enter"اإلدخالمفتاحیقومال●
بإفراغالنظامیقومالبیع،نقطةبفاتورةبیاناتتوجدبینماالبیع"نقطة"مردوداتإلىالتحولعند●

تحذیر.رسالةبدونالبیعنقطة
الخصم.قیمةبحذفالنظامیقومالاإلدخال،مفتاحاستخدامبدونالكلیةالخصمنسبةحذفعند●
المفاتیحوظائفبإظھارالنظامیقومالوالعكس،اإلنجلیزیةإلىالعربیةالواجھةمنالتحویلعند●

صحیحة.بصورة
إلىالتحویلثمالصرف،أوالقبض،أوالجرد،نافذةأوالوردیة،نافذةفتحثمالبیع،نقطةفتحعند●

العربیة.للغةالرجوععندالكلماتبعضبقطعالنظامیقوماإلنجلیزیة،الواجھة
یسمحالكماالخصم،نسبةبحذفالنظامیقومالالفاتورة،علىالكليالخصمقیمةحذفعند●

اإلدخال.مفتاحاستخدامعندالخصمحقلمنبالخروج
العنوانحروفبعضبقطعالنظامیقومالعربیةللغةالتحویلمعاللمسشاشةلوحةإخفاءعند●

المبیعات.بمردوداتأیضاًموجودالخطأھذامبیعات"."مندوب
ذلك.توضحرسالةأيإظھاربدونمعلقة،شاشةتوجدبینماالبیعنقطةإغالقالنظامیقبلال●
یقومالحقل،كودبحقلالمؤشربینماسالبة،بقیمةالسابقالصنفلجعل"-"المفتاحاستخدامعند●

"كودالرسالةبإظھارالنظامیقومالفاتورةدفعوعندالصنف،كودبحقلالحرف"-"بإدخالالنظام
صحیح".غیرصنف

المعلقة.الفاتورةبفتحالنظامیقومال"،Ok"المفتاحعلىالضغطثمالمعلقةالفواتیرأحداختیارعن●
بإظھارالنظامیقومالعملة،أوالذمةإدخالیتملمبینماصرفأوقبضسندإصدارمحاولةعند●

كلیھما.بإدخالیقمالالمستخدمبأنخطأرسالة
فیھا.المدینةالقیمعرضیتمالنما،فيإنشاؤھایتمالتيالبیعنقاطمبیعاتفواتیر●
الفاتورةقیمةمنأكبرقیمةبوضعیقومأنالبیع،نقطةمردوداتفاتورةدفععندالمستخدمیستطیع●

والفعلیة.الدفتریةالقیمرصیدمنبكلسالبةقیمةإلىتؤديوالتيالمرتجعة
تعریفھاتمقدالماكینةبینماماكینة،تعریفیجببأنھرسالةبإظھارالنظامیقومالبیع،نقطةفتحعند●

بالفعل.
نما.إلىالوردیةوغلقفتحسجالتبنقلالنظامیقومال●
صحیحة.بصورةیعملالالبیعنقاطبمردوداتالخاصالترقیمنظام●
البیع.نقطةبفاتورةمسجلةكانتالتيالوحدةتغییرالبیعنقاطبمردودالمستخدمیستطیع●
المبیعاتفاتورةعملةعنمختلفةلتصبحالمبیعاتبمردوداتالعملةتغییرالمستخدمیستطیع●

المردودة.
مثلبصیغةبالوردیةالخاصالتحریرتاریخبعرضالنظامیقومالوردیة،إغالقعند●

)2016-08-1800:00:00.0(
سابقاً.تعلیقھاتملفاتورةالمتعددالدفعالنظامیقبلال●
بنما."الجرد"البیع"،نقطة"مردوداتالبیع"،"نقطةلشاشاتللملحوظةمناظرحقلیوجدال●



نما.إلىالوردیةفتحنافذةمنوالدفتريالفعليالرصیدبنقلالنظامیقومال●
الوردیة"."غلقالوردیة"،"فتحمنبكلبالملحوظةخاصةحقلیوجدال●
نما.واجھةخاللمنوردیةوإغالقفتحسجالتإضافةیمكن●
نما.إلىالجردسنداتبنقلالنظامیقومال●
نما.واجھةخاللمنالجردسنداتإضافةیمكن●
المؤشرانتقالإلىذلكیؤدي"Enterُ"المفتاحاستخدامثموردیة""فتحبنافذةفعلیةقیمةإدراجعند●

فقط.الدفع""طریقةحقل
Cash"اإلنجلیزیةباللغةمسماةالجردنافذة● Drawer"ًمنبدال"Cash Count."
بیع".نقطةذمةإلى"مصروفاالسمیأخذأنیجبماكینة"إلى"مصروفالمسمىوالتوجیھالدفتر●
بیع".نقطةذمةإلى"مقبوضاالسمیأخذأنیجبماكینة"إلى"مقبوضالمسمىوالتوجیھالدفتر●
الوظیفة.بھذهیقوم"+"المفتاحأنحیثفعلیةوظیفةلھلیست"CTRL+D"االختصار●
إلىالعربیةمنالواجھةتغییرثمإرجاعھالیتمنقطةفاتورةإضافةعندالبیع،نقطةبمردودات●

إرجاعھا.یرادالتيالفاتورةرقمبحذفالنظامیقومالعكس،أواإلنجلیزیة
إلىالبیعنقاطمبیعاتفاتورةنقلعندالمختلفةالعمالتتحویلمعاملاالعتبارفيیأخذالالنظام●

السیرفر.
خاطئ.بشكلالمبیعاتعروضبتطبیقالنظامیقوماألحیانبعضفي●
Lock"اإلقفالشاشةباستخدامالسماحتم● screen"الرئیسیةالشاشةولیسالبیعنقاطنوافذمنبأي

فقط.
نافذةبإغالقالنظامیقومالوالقبض،الصرفبنافذتيالبحثنافذةمنالماكیناتأحداختیارعند●

البحث.
الخصم.زرعلىالنقرعندالخصمحقلبتفعیلالنظامیقومبحیثالتحسینتم●
تفعیلھا.عنداإلقفالبنافذةاألولالحقلبتفعیلیقومالالنظام●
نقطةمنالماكینةبحذفالنظامیقومالالبیع،نقطةبیاناتتحمیلوإعادةالماكیناتأحدحذفعند●

والصرف.القبضبنافذتيالبحثعندالماكینةھذهیظھرالنظامیظلحیثالبیع
البیع.نقطةعرضتشویھإلىتؤدياللمسشاشةبإخفاءالخاصةاألیقونة●
صحیح.غیراللمسشاشةبإخفاءالخاصةاألیقونةاسم●
اللمس.بشاشةالموجودةاألرقامباستخدامالفاتورةدفعبنافذةقیمإدراجالنظامیقبلال●
شاشةطریقةعنإضافتھتمتقدسطرھناككانإذایعملالسطربحذفالخاصاالختصار●

اللمس.
اللمس.شاشةطریقعنالمنزلقةوالقوائمالنصیةالحقولمعللتعاملطریقةتوجدال●
ال"المبلغالرسالةبعرضالنظامیقومالمبلغ،بحقلحرفأيإدراجعندوالصرف،القبضبنافذتي●

للرقم.للحقلمحدد)Format(شكلھناكیكونأنوالمفترضسالب"،یكونأنیمكن
الحفظ.عندصفریساويالوالسالبة)الموجبة(الكمیاتالفاتورةإجماليأنمنبالتأكدالنظامیقومال●
البیع.بنقطةقیمتقبلالواللون)الحجم،الشحنة،رقمالمسلسل،الرقم(الصندوق،الحقول●
بعملةبالفاتورةالخاصالقیدبإصدارالنظامیقوملنما،نقلھاثمأجنبیةبعملةبیعنقطةفاتورةدفععند●

محلیة.



النظامیقومحیثالقیمھذهحذفالنظامیقبلالقیمة)،أو(نسبةالفاتورةعلىكليخصمإدراجعند●
جدیدة.سطورإدراجبعدبإعادتھم

محددلعددالتقریبمنبدالًصحیحلعددالخصمبتقریبالنظامیقومالخصم،بحقلقیمةإدراجعند●
العشریة.األرقاممن

المتعدد.الدفعبنافذةللمتبقيحقلیوجدال●
المتعدد.الدفعبنافذةسالبةقیمالنظامیقبل●
بطرققیمإدخالالممكنمنحیثمباشرةبالدفع)Enter(اإلدخالمفتاحیقومالبحیثالتحسینتم●

األخرى.الدفع
الدفعطریقةبحذفالنظامیقومالنما،منالبیاناتاستیرادثمنمامندفعطریقةحذفعند●

المتعدد.الدفعنافذةمنالمحذوفة
".F4"المفتاحطریقعنجدیدةفاتورةفتحبقبولالنظامیقومالقدیمة،فاتورةفتحعند●
الوردیة.إغالقعقبالوردیةوغلقفتحسجالتبنقلالنظامیقومال●
یقبلالكماالبیع،نقطةطریقعنإنشاؤهتمبعمیلفاتورةتتضمنالتيالوردیةبنقلالنظامیقومال●

الوردیة.لھذهالحقةوردیةأينقل
جدیدةفاتورةفتحعندبینماعرضقائمةبطورعرضھایتمنماإلىنقلھاتمالتيالبیعنقطةفواتیر●

السجالت.بینالتنقلالمستخدمیستطیعالنما،داخلمن
صحیحة.غیروأوقاتتواریخبعرضالنظامیقوم،البیعنقاطفواتیرعرضعند●
جداًطویلرقمإدخالللمستخدمیمكنحیثالبیع،بنقاطالرقمیةالحقوللطولأقصىحدھناكلیس●

الفاتورة.دفعبدونولكنالقیمھذهالنظامویقبلالخصم،أوالكمیةبحقل
التالیة:بالخطواتقدیمةفاتورةحذفالمستخدمیستطیع●

a.فاتورةتعلیق
b.المحذوفاتسلةبعرضالنظامفیقومالمعلقة،للفاتورةالرجوع
c.إخفاءبدونالنافذةبتفریغتقوموالتيجدیدة"،"فاتورةالزرطریقعنجدیدةفاتورةإنشاء

المحذوفاتسلةأیقونة
d.قدیمةفاتورةاستحضار
e.القدیمة.الفاتورةھذهحذفللمستخدمیمكن

الخاصةالوظیفةیعملالجدیدةفاتورةبإنشاءالخاصاالختصارفإنقدیمة،فاتورةاستحضارعند●
بھ.

باألصناف.كمیاتبدونفواتیرالنظامیقبل●
الوردیة.لنافذةالدفعطرقبجمیعقیمبإدخالالمستخدمبإجبارالنظامیقوم●
یعمل.الF6المفتاحباستخدامالفاتورةتعلیق●
إغالقالمستخدمیستطیعوالالبیع،نقاطاستخدامبدءعندللمستخدمتظھرالالمعرفةالدفعطرق●

الوردیة.
مرات.عدةالفاتورةنفساسترجاعالمستخدمیستطیع●
نما.إلىالمردوداتفواتیربنقلالنظامیقومال●
نما.إلىوالمدفوعاتالمقبوضاتبنقلالنظامیقومال●
رسالةعارضاًالوردیةإغالقبنافذة"OK"الزرطریقعنالوردیةإغالقالنظامیستجیبالقد●

القادمة.المرةفيالنظامیقبلثم،F1المفتاحعلىالنقرعندتفقدسوفالبیاناتبأن



رقمإدخالبدون”Ok“زرعلىالضغطعندشئأيبفعلالنظامیقومالقدیمة،فاتورةعرضعند●
خطأ.رسالةإظھارمنبدالًالمستند

إصداراتبإظھارالنظامیقومالاألصناف،لبعضإصدارعلىتحتوينقطةفاتورةارتجاععند●
المرتجعة.األصناف

البیع.نقطةبفاتورةالمذكورغیرآخرلعمیلبیعنقطةفاتورةبارتجاعالنظامیسمح●
نما.إلىالجدیدالعمیلھذابنقلیقومالالبیع،نقطةطریقعنجدیدعمیلإضافةعند●
بانشاءیقومال،jarملفمنالبیعنقاطتشغیلعندنما،فيالخزائنملفتكویدوبعدالبیعنقاطفي●

بھ.الخزینةكودوكتابةRegisterInfo.txtملفانشاءتمإذاإالتعملوالRegisterInfoملف
طریقةلكلالفعلیةالرصیدإلدخالالمعرفةالدفعطرقجمیعبعرضیقومالوردیة،أولفتحعند●

دفع.
الخصم.بحقلعشریةأرقامعلىتحتويالتياألعدادالنظامیقبلال●
Invalid(الرسالةبإظھارالنظامیقومإصدارھا،إعادةومحاولةسابقةفاتورةفتحعند●

Operation(،جدیدة.فاتورةوتسجیلالعملیةبقبولالنظامیقوماللغة،تغییرعندولكن
)،F8االختصارمفتاحباستخدامفتحھاتم(والتيجدیدةفاتورةإصداربمحاولةالمستخدمیقومعندما●

Invalid(الرسالةعارضاًالفاتورةإصدارمنالمستخدمومنعالدفعنافذةبفتحالنظامیقوم
Operation،(األساس.منالدفعنافذةإظھاربعدمالنظامیقومأنوالصواب

یقومالقبض)،أوالصرف(مثلأخرىلنافذةللتنقل)F1(المفتاحاستخدامثمقدیمة،فاتورةفتحعند●
الفاتورة.جدولبإفراغالنظام

معالتحققیكونبحیثالحذف)مع-التعدیلمعالحفظ-(معإضافةتممعاییر:علىبناءتحققنافذة●
فقط.معینھحاالت

الكلي،السعرالوحدة،(سعرالحقولمنالقیمبحذفالنظامیقومالكمیة،بحقلسالبةقیمةإدخالعند●
الصافي).

المردودات.لفاتورةخصمإدخالالمستخدمیستطیعالبیع،نقطةبمردودات●
المردودات.فاتورةألصنافخصمإدخالالمستخدمیستطیعالبیع،نقطةبمردودات●
المردودات.لفاتورةأصنافوإضافةحذفإدخالالمستخدمیستطیعالبیع،نقطةبمردودات●
بتعریفالمستخدمبتنبیھالنظامیقوممفتوحة،وردیةتوجدالبینماجدیدةفاتورةإنشاءمحاولةعند●

محتویاتبحذفالنظامیقوموردیة،بإنشاءالحالةھذهفيالمستخدمیقومعندماولكنجدیدة،وردیة
الحالیة.الفاتورة

رسالةبإظھارالنظامیقومالشاشة،منفارغةبمنطقةبالماوسوالنقرالمعلقةالفواتیرنافذةفتحعند●
Ok(الزرینمنأيعلىالنقروعندالتخزین)بدونتفقدسوفالمدخلةالبیانات(أن Cancel،(ال
شئ.أيبفعلالنظامیقوم

المدخلةالبیانات(أنالرسالةبعرضالنظامیقومالمعلقة،الفواتیرنافذةمنمعلقةفاتورةاختیارعند●
حالیاً.مفتوحةفاتورةھناكتكنلمإذاحتىالتخزین)بدونتفقدسوف

یقومأصناف،توجدالبینماسطرألخرمماثلسطربإدراجالخاصاالختصارمفتاحاستخدامعند●
امالئیة.بأخطاءوإنجلیزیةعربیةرسالةبعرضالنظام

امالئي.خطأعلىتحتويحفظ"بدونالإلستمرارترید"ھلالرسالة●
مبیعات"."مردوداتللعنوانمناظرةانجلیزیةترجمةتوجدال●



From(اإلنجلیزیةباللغةخاطئةبطریقةمترجمالفاتورة""كودالعنوانالبیع:نقطةمرتجعات●
item code.(

Net"الحقل● Price"اإلجمالي".العنوانیعرضحیثخاطئةبطریقةللعربیةمترجم"
,"Sales"(مثلالعناوین● "Payments", "Receipts("عندصحیحةبصورةترجمتھایتمال

والعكس.العربیةاللغةإلىالتحویل
اإلنجلیزیة.بالواجھةبالكاملتعرضالالمطلوبةاإلجمالیةالقیمة●
الرئیسیة.البیعنقطةلنافذةالرجوعویتمالوردیةبإغالقیقومالالزرالوردیة،إغالقعند●
الفواتیرنافذةبإغالقالنظامیقومالالمزدوج،النقرطریقعنالمعلقةالفواتیرأحداختیارعند●

المرادة.الفاتورةاختیاربعدالمعلقة
لفاتورةالرجوعإلىذلكیؤديالمرات،عدة"F1"المفتاحعلىالنقرثممعلقة،فاتورةفتحعند●

الرئیسیة.البیعنقطة
بإغالقیقومثمالرقم،بتجاھلالنظامیقومخطأ،مستندرقمإدراجثمالسابقة،الفواتیرنافذةفتحعند●

خطأ.رسالةعرضبدونالنافذة
النظامیقومالمفتوحة،حالیةوردیةتوجدالبینماصرفسندأوقبضسندإضافةمحاولةعند●

خطأ.رسالةبعرض
ھذانیكونأنوالصوابتأثیر،بدون"العملة"والدفع"،"طرقبحقليالتعدیلللمستخدمیمكن●

للمستخدم.متاحینغیرالحقالن
التالیة.بالوردیةالفعليبالرصیدالدفتريالرصیدباستبدالالنظامیقومالالوردیة،إغالقعند●
الموجودةلتلكمناظرةنمافيالبیعنقطةمودیولفيوالجردبالوردیةخاصةنوافذھناكلیست●

البیع.نقطةبنظام
المفتاحاستخدامعندتفقدسوفالبیاناتبأنرسالةبإظھارالنظامیقوموالجرد،الوردیةبنافذتي●

"F1"بالنافذة.تعدیالتھناكتكنلمإذاحتى
البیع،نقطةبفاتورةبیاناتتوجدبینماالبیعبنقطةبالویندوزالخاصةاإلغالقأیقونةاستخدامعند●

أیضاًالنظامیقوم"،Cancel"الزرعلىالنقرعندولكنتحذیریة،رسالةبعرضالنظامیقوم
البیع.نقطةبإغالق

النظامیقومالبیع،نقطةبفاتورةبیاناتتوجدبینماالبیعنقطةبیاناتقاعدةمنالمستخدمخروج●
تحذیریة.رسالةعرضبدونالبیعنقطةفاتورةبتفریغ

الخصم.قیمةبحذفالنظامیقومالالخصم،نسبةحذفالبیع،نقطةفاتورةبرأس●
الخصم.نسبةبحذفیقومالالخصم،قیمةحذفالبیع،نقطةفاتورةبرأس●
صنفإضافةعندالقیمةاستدعاءبإعادةالنظامیقومالخصم،قیمةأوالخصمنسبةمنأيحذفعند●

فاتورة.إصدارأو
(مثلالبیعنقطةفاتورةرأسحقولمنبأيموجودغیركودإدراجعندالبیع،نقطةفاتورةبرأس●

خطأ.رسالةعرضمنبدالًشئأيبعملالنظامیقومالالصنف،..الخ)،كودالعمیل،كود
عرضمنبدالًالسطربحذفالنظامیقومصحیح،غیرصنفكودإدراجعندالبیع،نقطةبتفاصیل●

خطأ.رسالة
الماكینة.لنفسالصرفأوالقبضللمستخدمیمكنوالصرف،القبضبنافذتي●
الماكینةبإدراجالنظامیقومالبحث،نافذةمنالماكینةكوداختیارعندوالصرف،القبضبنافذتي●

البحث.نافذةغلقبدونالمختارةالماكینة
الصنف.كودمنبدالًالمناظرالرقمأوالباركودإدراجالنظامیدعمال●



العقارياالستثمارنظام
صحیحة.بصوریعملالالعقودفىاالقساطإنشاء●
فىالدفعتماختیارمربعفيظاھراًتاثیرھمیظلبھ،المرتبطالقبضسندوالتحصیلسندمسحعند●

حذفھ.یتموالالعقد
سطرعلىسالبةقیمةتظھرالقبضسندحذفثمتحصیلسندعليقبضسندثمتحصیلعملعند●

العقد.
خطأ.رسالةتظھرعلیھا،بیععقدعملوالمشروعوالعقاربیاناتبدونوحدةحفظعند●
علىفلتربعملالنظامیقومالالوحدة،واختیارمؤقت""حجزمستندعملعندمؤقت:حجزمستند●

المباعة.أومحجوزةالغیرالوحدات
..(المشروعالعقارفياختیارھاتمالتيالوحدةبیاناتباستدعاءیقومالالنظاممؤقت:حجزمستند●

الخ)...المبنى
أومباعةالغیرالوحداتعلىفلتربعملالنظامیقومالالوحدة،اختیارحالةفيمؤقت:حجزمستند●

الوحدات.جمیعبعرضیقومبل..المحجوزة
لتحصیلھالكودیظھروالالتحصیلبتاریخالعقدداخلموجودتأثیرهیظلتحصیلسندحذفعند●

اخرى.مرة
".العملیةتنفیذیمكن"لمالخطأیظھرالتحصیلسندفيالسطرعلىالقسطكوداختیارعند●
البیاناتمعالحالھوكماالوحدةبیاناتضمنالطابقاستدعاءیتمال:الوحدة/العقاراختیارعند●

والمبنى.المشروعمثلاالخرى
المشاریعإدارةنظام

المھام.تنفیذعلىالموافقةبشاشةالسجالتتجمیععندخطأیحدث●
التصنیعنظام

خام.موادعلىتحتوياللمرحلةالمستندبحفظالنظامیسمحالاإلنتاج،أمرتنفیذمستندداخل●
فارغا.اإلنتاجتاریخبتركالنظامیسمحالالتورید،سندحفظعند●
المقاوالتنظام

الحفظ.بعدالمقایسةفيالتخفیضحسابعندخطأیحدث●
الثابتةاألصول
التاریخإدخالالنظامیطلبألرضثابتأصلافتتاحيسندعملعندثابت:أصلافتتاحيشاشة●

عالمةوضعتمانھالعلممعالتراكمياالھالكوقیمةاالفتراضيوالعمرالخردةوقیمةاإلھالكبدایة
عالمةوضععندالبنودتلكالنظامیتجاھلأنوالصوابلإلھالك"،قابل"غیرالخیارعلىالتعلیم
األصل.شاشةفيالصح

نقلسندعملعندذلكبعدمثالً،2015-12-31إھالكاخروتاریخمھلكاالصلحالةكانتإذا●
األصلإھالك"یجبرسالةوتظھرالنظامیقبلال،01-07-2016مثالًالحقتاریخأيفيأصل
نقلھ".قبل30-06-2016تاریخإلى


