
اإلضافات
المخزوننظام

سندمنأكثرأومشتریاتفاتورةمنأكثرعلىالتوزیعإضافةتمإضافیة،استالمتكالیفبسند●
المستندیة.االعتماداتمصروفبسندالموجودمستندىاعتمادمنأكثرعلىالتوزیعمثلتحویل

المصروف.بندفىموجودھوكماالشراءبندفىالدائنللجانبافتراضیةقیمإضافةتم●
واحدة.دفعةتجمیعسندمنأكثرإلصداروذلكالمتعدد"،"التجمیعمستندإضافةتم●
المخزنیة.السنداتكلفيعلىبناًءمع10إلى6مرجعمننسختم●
المبیعاتنظام

التعدیلویمكنالمدفوعة""النقدیةإضافةتمالدفعات،جدول-الدفعاتصفحة-المبیعاتبفاتورة●
نظامیا.المحصلبخالففیھ

البیع.أمرفيكمااألسعارعروضإلى15وصفإلى6وصفمنجدیدةحقولإضافةتم●
عنالبحثعندالمبیعاتفىاألسعارقائمةوحدةمعالسطروحدةتطابق(یجبالخیارإضافةتم●

التوزیع.إدارةبإعداداتالسعر)
عنالبحثعندالمشتریاتفىاألسعارقائمةوحدةمعالسطروحدةتطابق(یجبالخیارإضافةتم●

التوزیع.إدارةبإعداداتالسعر)
(فاتورةمنكلتوجیھفىالفواتیر)فىالمخزنیةالسنداتسطورتجمیع(سیاسةمجموعةإضافةتم●

اعتبارعدم(الخیاراتبھایوجدمشتریات)مردود,مبیعاتمردود,مشتریاتفاتورة,مبیعات
عدم,الصندوقاعتبارعدماالصدار,اعتبارعدماللون,اعتبارعدمالمقاس,اعتبارعدمالمقاس,
اعتبارعدمالمسلسل,الرقماعتبارعدماالبعاد,اعتبارعدمالمخزن,اعتبارعدمالشحنة,اعتبار

الموقع).
Supplyالبإعداداتالتالیةالخیاراتإضافةتم● Chain

العروض.منالفاتورةخصماحتسابعندخصوماتلھاالتياألصنافاعتبارعدم○
العروض.منالفاتورةخصماحتسابعندمجانیةأصنافلھاالتياألصنافاعتبارعدم○

المشتریاتنظام
البیع.بأمرالموجودمثلالشراءأمرلتوجیھمحاسبىتأثیرإضافةتم●
فىبالموردیناألصناف"ربطبتفعیلالمستخدمقامإذابحیثالمشتریاتأسعارقائمةتحسینتم●

الغیراألصنافمعبالتعاملالنظامیقومالالتوزیع،إدارةإعداداتخاللمنالشراء"مستندات
مستندات.فىبالعمالءاألصناف"ربطالخیارتفعیلعندالحالوكذلكالمختار،بالموردمربوطة
فيالمختاربالعمیلالمربوطةاألصنافمعبالتعاملالمبیعاتأسعاربقوائمالنظامیقومالبیع"
القائمة.
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الحساباتنظام
أرقامثالثالكویت(مثلالبلدعملةكسرتراعىبأنمرنةالنظامیةالتقاریرتكونأنإمكانیةلدعم●

Quantity"الحقلإضافةتمالمراجعة،وموازینالحساببكشوفخاصةو)عشریة Pattern In
Reports"والحقلالوحدة،بملف"Currency Pattern In Reports"العملة.بملف

عملبدونالجدیدةبالعملةعلیھتمتالتيالحركاتكلتعدیلبعدالحسابعملةبتعدیلالسماحتم●
reprocessالتالي:السؤالعلىاالطالعیرجىالبیانات،قاعدةلكل

https://www.namasoft.com/answers/question/400/
العملة.حسبالسطورعلىالمبلغتقریبتمالنقدىالصرفطلبفى●
إدخالمعدائماالصرفوالقبضسندقیمة(حسابالحساباتإعداداتفيخیارإضافةتم●

الشیكات).
المتنوعاتفاتورةفيآلیااستدعاؤھایتمبحیثالشراءبندفىالدائنللجانبافتراضیةقیمةإضافةتم●

البند.اختیارعند
العملةإدراجتمالعملة،حسبالحساباتسطورفيالحسابإدراجعندحساب،حقیبةملففي●

المدرج.بالحسابالموجودةللعملةطبقاتلقائیا
البشریةالمواردنظام

تمإذافقطاستخدامھیمكنالخیارھذاوراتب"سندآخرفيالعملبأیام"مرتبطالخیارإضافةتم●
العمل".بأیاممرتبطالخیار"غیرعليالتعلیم

إضافةتمتوایضاالتصفیة،أیاملمعلوماتالغیابأیامحقلإضافةتمتالمستحقات:تصفیةمستند●
التصفیة.مستندتوجیھفيالعملأیامصافيعليالغیابأیامتأثیرخیار

بناًءحساباتصرفسندعملعندبحیثالمعاملةبنوعحسابإضافةتمالمدفوعات:سدادطلب●
الموجودالحسابأخذیتمأنفقطواحدةمعاملةنوععلىیحتويوالذيمدفوعاتسدادطلبعلى
الصرف.سندفيالمدینالجانبفيالمعاملةبنوع

زرارالجدید"،اإلقامةانتھاءتاریخ"السداد"،"تمالحقولإضافةتمإقامةتجدیدطلبشاشةفي●
listالفيالموظف"إقامةتاریخ"تحدیث view،تحدیثالخیارإضافةتمالمزیدقائمةوفي"
الموظف".إقامةتاریخ

الموجودةالمالحظاتبنقلیقومبحیثسیارةإجراءطلبشاشةعلىبناًءسیارةإجراءسندتحسینتم●
المستند.برأس

الفعلي"،"التاریخالحقولإضافةتمسیارات،إجراءسندمعلومات-السیاراتشاشةفى●
"المبلغ"."التفاصیل"،

اإلجازة.بنوعتحددبقیمةاإلجازةرصیدبتخطيالسماحتم●
منالعودةبین"المدةالخیارمعتعارضتحالفياإلجازةوسنداإلجازةطلببحفظالسماحعدمتم●

اإلجازة.بنوعوالموجوداإلقامة"وانتھاءاإلجازة
التذاكر)معلوماتبمجموعةكاملةالتذكرةقیمة(صرفالحقلإضافةتممستحقات،تصفیةبمستند●
سابقا.العمودبھایكنلمالتيالطبيالتأمینشاشاتفىالموظف""عمودإضافةتم●
،العملرخصةانتھاءتاریخ،العملرخصةرقم(الحقولإضافةتمإقامة،تجدیدطلبشاشةفى●

الجدید).العملرخصةانتھاءتاریخ
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"تحدیثإلىالموظف"إقامةتاریختحدیثاالختصار"تغییرتمإقامة،تجدیدطلبشاشةفى●
انتھاءتاریختحدیثالموظفمعلوماتتحدیثاختصارمعیمكنبحیثالموظف"،معلومات
حالیا.الموجوداإلقامةانتھاءتاریختحدیثمثلالعملرخصة

والسعرالھیكلورقماللوحةرقمبنقلیقومبحیثالنظامتحسینتمسیارات،تأمینعرضطلبفي●
سیارة.اختیارعند

قراءةطرقإنشاءفيتساعدالتيوالبشریة"الموارد"إعداداتلنافذةالتالیةاألزرارإضافةتم●
االنصراف:والحضورملفات
○Remove Empty Columns
○Merge With Previous With Space
○Merge With Previous With Separator
○Merge With Previous With No Separator

بالحفظ.المستخدمقیاممعتحدیثھویتماإلجازة"سندبعدالمتبقي"الرصیدیسمىجدیدحقلإضافةتم●
السلفة.سندتوجیھإلىمحاسبي)تأثیرالخیار(بدونإضافةتم●
إلىاإلضافةدوناستعمالھ"یمكناختیارحالةفيفارغااالفتراضيالتقویمبتركالسماحتم●

المفرد.نوعبشاشةالبیانات"تحدیثأوالعروض
التابعینوالمرافقینالموظفاختیاروعندالمرافقینسطورعلىالطبيالتأمینتحملنسبةإضافةتم●

التحملنسبةملئیتم)تأمینشركةاعتمادسند،للتأمینموظفإضافةسندوطلب(منكلفيلھ
حالةفيصحیحوالعكس،السنداتفيللتعدیلوالقابلةللموظفالمرافقینشاشةفيتعریفھاالسابق
الموظف.شاشةفيملؤھایتمالسندات،فيالتحملنسبةإدخال

اواالدارةاوالقطاعاوالفرعاختیارعندآلیاالمحدداتملئتمسیارة:وتسلیماستالمسند●
السطر.مستوىعلىالتحلیلیةالمجموعة

بالقسمداومخطةعملإلمكانیةوذلكالدوامخطةسندفيالسطرعلىالوظیفيالقسمإضافةتم●
الموظفین.كلعلىتنطبقبھذاوفارغةاالدارةبتركالسماحتمكمااالدارة،مثلالوظیفي

ولیسفقط)سیارة(أنھاعلیھاالمعلمالثابتةاألصولإظھارتم:الثابتاألصلحقل-السیارةنافذة●
األصول.كل

إلىاإلضافةدوناستعمالھ"یمكناختیارحالةفىفارغااالفتراضيالتقویمبتركالسماحتم●
المفرد.نوعبشاشةالبیانات"تحدیثاوالعروض

الثابتةاألصولنظام
تعدیلمحاولةوعندعلیھا،حركھأىعملیتملماألصولبعضتوجداألصل،افتتاحمستندفى●

علیھا.حركةعملتماخرىاصولھناكبأنخطأرسالةیظھراألصللھذااالفتتاحىالرصید
إذاالحفظمنعتمكماالوسیط،،الحسابتحدیددونالشركةنفسداخلأصلنقلبعملالسماحتم●

بھا.الوسیطالحسابتحدیدیتملمكالھمااوإحداھماالشركتینبیناختالفوجد
الخدمةمراكزنظام

المالحظات،"التالیةالبیاناتباقيیستدعيمبدئیھمقایسةعلىبناًءنھائیةمقایسةبإنشاءالسماحتم●
إلىالمبدئیةالمقایسةمنالحقولھذهنسخیتمأنبمعنى("التأمینشركةاالستقبال،مھندس
النھائیة).المقایسة
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العقارياالستثمارنظام
الوحدة.بملفالعقودبلوكمعمبدئي)بیع(عقدالحقلإضافةتم●
التصنیعنظام

عملبنفسیقومبحیثالمجمعة"اإلنتاجأوامر"سندالحقلإضافةتمإنتاج"،"تنفیذمستندرأسفي●
بالسطورمجمعةإنتاجأوامربسندانتاجأمرلكلسطربإدراجالنظامیقومبأنوذلكعلى،بناًءحقل
بالسطور).لھحقلوإضافةالمستندبرأسانتاجأمرإدراجمثل(تماما

الصنف"لنفسوحدةمنأكثروجودحالةفيافتراضیةمنتجمكوناتإدراج"عدمالخیارإضافةتم●
التصنیع.إعداداتفي

مجمعة".إنتاج"أوامرسندعلىبناًءمجمع"منتج"تسلیمسندبإنشاءالسماحتم●
البیعنقطةنظام

المختارةالطریقةتستخدمبحیثالدفعطرقلسطوراالفتراضیة-الخیار-الطریقةإضافةتمت●
فيقیمإدخالعندوالمتعددالدفعشاشةفتحعندافتراضیابھاالسعرنزولیتمافتراضیةكطریقة
النقدي.معیحدثكمابھاالفاتورةقیمةمنللدفعالمتبقيوضعیتماخريطرق

نقاطمستنداتتكوید(بتعبئةیقومأنوظیفتھلتكونالبیعنقطةماكینةشاشةفىزرإضافةتم●
بعضفىPrefixوجودمراعاةمعالماكینةھذهمناستالمھاتممستنداتآلخرطبقاآلیاالبیع)

أوبالمبیعاتالخاصةالمستنداتألرقاممشاكلبدونجدیدهبیاناتقاعدةإنشاءیتثنىحتىالحاالت
الحسابات.والوردیات

اإلعدادات
auto(التلقائياإلكمالخاصیةتفعیلتموالشاشات،الحقولإعداداتملف● continue(للقیم

حقل.كلحسببھاالمسموح
فيووضعھاإلیصالرقمبتكویدیقومحتىإیصاالتدفترشاشةفىلالسم)االَلى(التكویدإضافةتم●

اإلنجلیزي.االسموالعربياالسم
الحقولإعداداتإلىملف)كودكتابةعندواالنجلیزيالعربياالسمفىالبحث(جدولإضافةتم●

الكود.بعداإلنجلیزيواالسمالعربيباالسمالبحثخاللھمنللمستخدمیمكنحیثوالشاشات
والمستندات.الملفاتاستیرادإیقافإلمكانیةآلیةعملتم●
recommitإلیقافآلیةعملتم● from fileالخادمإیقافبدون
re-replicateلعملآلیةإضافةتم● from file
أنمستخدمواختیارفارغالنوعتركعند)معالمغلقةالفتراتبتجاھل(الخاصالجزءتحسینتم●

المستخدملھذااألنواعبكلالنظامیسمح
GUI"بنافذة.● Post Actions،"واالستعالماتالمعاییرباعتبارآلیاًیقومبحیثالنظامتحسینتم

Context(بالحقول Fields.(
استعالم.إضافةتمللحقول،بھاالمسموحالقیموالشاشات،الحقولإعداداتفي●
GUI""جدیدجدولإضافةتم● Post Actions - Suggestion Provider،خاللھمنیمكن

یمكنكما،یحتاجھاالتيبالشروطبعرضھاالمستخدمیرغبالتيالقیمالسترجاعاستعالمعمل
التالي:الرابطعلىالخاصیةلھذهتوضیحیوجدبمعاییر،سطرمنأكثرتعریف

https://youtu.be/aDQBFLdULQI
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viewشاشةفيالمستخدماسمإضافةتم● usersالمستخدمینأسماءلمعرفةالمستخدمكودبجانب
للبرنامج.الحالیین

قائمة"،مناألنواع"نسخومجموعة"مننسخالحقلین"إضافةتم،أنواع""قائمةملفرأسفي●
واحدة.دفعةمباشرةاألنواعإضافةلتسھیلالصالحیاتملفمثلتمامااستعمالھمیتمبحیث

auto-تلقائيتطویر"إكمالتمللحقول،بھاالمسموحالقیم-والشاشاتالحقولإعداداتملف●
continue"الحقل.حسببھاالمسموحللقیم

الشاشة.منحقولإلیھامضافمعینةبجملةحقلملئإلمكانیةcreatorإلىتعدیلإضافةتم●
GUIنافذةإلىجدیدجدولإضافةتم● Post Actionsوھو"Quick Creator."
android(للموبایلتطبیقعملتم● - iOS،(التقاریرعرضوإمكانیةنمامنالتقاریربعرضلیقوم

https://youtu.be/MITc6Ut7SScللفیدیوالرجوعیرجى.chartبشكل
لكيالحفظ"معجدیدمنالكودإنشاءإعادةثمالدفتربتغییر"السماحالدفتراليخیارإضافةتم●

السندات.تكویدودفترتغییریسھل
Transactionفيخطأوجودعندالمستخدمینكلبتنبیھیقومبحیثالنظامتحسینتم● Isolation

Levelمعالجتھا.فشلتمستنداتوجودعندكذلكوالبیانات،لقاعدة
للسؤالالرجوعیرجى،sql()دالةإستخدامعندلإلستعالممتعددةسطوروجودمراعاةتمت●

بالالابط
https://www.namasoft.com/answers/question/398/kyf-ymkn-mr-wjwd-sالتالي:

twr-mtdd-llstlm-nd-stkhdm-dl/?answer=399#post-id-399
التقاریرنظام

المدخالت.شاشةفيالتقریرإنشاءتفاصیلحقلمطالعةللمستخدمیمكنتقریرتشغیلعند●
SYSR-ACC042بالكودنظامىتقریرإنشاءتم●
unitتطبیقتم● patternللمخازنالنظامیةالتقاریرعلىالعامةاإلعداداتأوالوحدةفىالموجود
البیعنقاطمبیعاتتفاصیلبعرضخاصوھو،SYSR-POS001النظاميالتقریرإضافةتم●

الماكینة.وبالفرع
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أخطاء
المخزوننظام

فارغة.خطأرسالةوتظھریحفظالاألحیانبعضفيالمخزنيالحجزسند●
خطأ.رسالةعارضاًالحذفیرفضالنظامفإنتجمیع،سندحذفعندالحاالت،بعضفي●
یتمالنقلسندفيللشركاتالوسیطةالحساباتملئوعندخطأ،یظھرأصلنقلسندعملعند●

الشركة.نفسعلىیتمالنقلأنالعلممعالحفظ
المبیعاتنظام

أولالحفظمعالسطرعلىالضریبةبنسخالنظامیقومالبیع،أمرإصدارعندالحاالت،بعضفي●
قالب.وجودعندمرة

جھةتكونالكمااألحیان،بعضخطأرسالةتظھرالعمیلداخلمناالتصالجھاتتكویدعند●
).RelatedToبـ(یرتبطحقلفيآلیابھمرتبطةالعمیلداخلمنآلیاالمنشأةاالتصال

خطأ.یظھرالقوالبفيالدفعطرقوضععندوالمردودات،المبیعاتفواتیرفي●
الثابتةاألصولنظام

الجارياألصولكلیجمعالالحاالتبعضفيالنظامفإناألصولوتجمیعإھالك،سندعملعند●
الفرع.فيإھالكھا

المشتریاتنظام
ctrl(سطرحذفعندالمشتریات،وفاتورةالشراءأمرمستندفي● + delete(بحذفالنظامیقوم

یلیھ.الذيالسطرمنالسعر
الحساباتنظام

●ً الحفظ.معالرسومقیمةتختفيالقبضبسندأحیانا
خطأ.یظھرحسابات،حقیبةبھعمیلبھقیدسندحفظعندالحاالت،بعضفي●
یقوممتنوعاتفاتورةعملوعندالشراءبندفىافتراضیةقیمتحدیدحالةفىمتنوعات:فاتورة●

فیھا.التعدیلیمكنوالاالفتراضیةالقیمبوضعالنظام
الحاالت.بعضفيخطأیحدثالذممبحساباتمبلغوجودعندمستحقات،تصفیةبمستند●
بسندالحساببإدراجالنظامیقومالبالمدین،محددحساببھنقديقبضسندتوجیھاختیارعند●

المدین.الطرففىالقبض
النظامیظھربالفعل،مكودةالورقةھذهوكانتصرفاوقبضسندمنمالیةورقةإنشاءعملعند●

المطلوب.وصفبدونخطأرسالة
خطأ.یحدثحساباتأيلھالیسذمةاختیاروقبضسندعملعند●
Document(الخطأیظھرإضافیةاستالمتكالیفسندحفظعند● {0} can not be used in

(receipt additional cost
یتمالجدیدة،شركةأليأوBللشركةواستیرادھاAالشركةمنالحساباتشجرةتصدیرعند●

إنشاءعندوایضا،أعلىحسابلھالیسالتىالحساباتباستثناءخطأرسالةوتظھراالستیراد
خطأ.یحدثحذفھاومحاولةحركاتعلیھالیسجدیدةشركة

سندداخلمنالمالیةاألوراقوإنشاءقبضسندعملعندالقبض،سندشاشةفيالحاالت،بعضفي●
فارغة.خطأرسالةتظھرالقبض
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المثال)،(موظفالمرجعنوعالنوعواختیارجدیدسجلإنشاءعندالمحاسبيالجانبشاشةفي●
المستند.حفظبعدإالالحافظةنوعتحدیدیمكن

البنوكنظام
فارغة.خطأرسالةتظھربنكيتحویلحفظإعادةأوجدیدبنكيتحویلحفظعند●
فارغ.خطأویظھرتحفظالالبنكیةالتسویات●
البشریةالمواردنظام

صحیح.بشكلیعملالراتبمفردشاشةبداخلالراتب"سندفيالمفردقیمةتعدیلیمكن"الالخیار●
إحصائیات.نافذة–الموظفلنفساإلجازةنوعلنفسمرتیناإلجازةرصیدیظھراألحیانبعضفي●
Employee(الصحيالتأمینإلىموظفإضافةمستندفي● HealthInsurance،(خیاریوجد

add-فقطمرافقین(إضافةالسندداخل Attendants(قیمةبحسابیقومالنظامفإنتفعیلھوعند
قیمةبتجمیعیقومالنظامفانباالسفلاإلجمالیاتفىولكنفقطالمرافقداخلالقیمةعلىبناًءالقید
أنالمطلوبوالمرافقینقیمةولیسالسندقیمةإجمالىعلىضریبةبحسابیقوموالموظفتأمین
فقط.مرافقینإضافةاختیارتفعیلعندفقطالمرافقینقیمةعلىالضریبةتكون

,نوعراتبسندآخرفيالعملبأیام,مرتبطالعملبأیاممرتبط(غیرالحقولمنأيفيالتعدیلعند●
,یضافالمتغیرةالتأمیناتوعاءإلى,یضافالثابتةالتأمیناتوعاءإلى,یضافالتصنیفالتأثیر,
التابعةالمفرداتفىالقیمبنفسالحقولنفستحدیثیتمالالراتبمفردنوعفىالضریبة)وعاءإلى
النوعلھذا

مجمعة.إجازةطلبشاشةفتحعندخطأ●
سیارة.إجراءطلبفتحعندخطأ●
الموظف.شاشةمنالتأمینمعلوماتجمیعحذفیتمالحاالت،بعضفي●
●ً الموظف.شاشةفتحعندخطأیحدثأحیانا
العملیة.تنفیذیمكنالرسالةوتظھروالوظیفيالقسماختیارعندخطأیظھر●
التالیة:األخطاءتوجدالمستحقاتتصفیةبمستند●

منأقلتاریخحتىتصفیھ،تاریخحتىالتصفیھتم:بینالفرقأيالعملمدةتكونعندما○
تكراریتمال365یساويأومنأكبرتكونوعندماالمفرداتتكراریتمیوم365

:)تاریخحتىتصفیھ(،2017-11-30:)تاریخحتىالتصفیھتم:(مثالالمفردات،
المفرداتتكرارتم30-09-2018

)یحسبال(الراتبمفرداتمناإلضافاتإجمإلى:حقل○
)یحسبال(التذكرةمناالستحقاقنسبھ:حقل○
)یحسبال()details.dueValue(المستحقةالقیمة:حقل○

السداد.تمعلىالتعلیمعدممنبالرغمالموظفإقامةانتھاءتاریخبتحدیثالنظامیسمح●
فارغة.خاطئةورسالةمجمعوظیفيعرضحذفعندخطأیظھر●
رأسعلىحالتھمالذینالموظفینبتجمیعالنظامیقومالالراتب،سجلفيالموظفینتجمیععند●

فقط.العمل
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التصنیعنظام
تحدید"سندلعدمالتخزینبعدمالنظامیقومالتنفیذ،مستندبرأس"مجمعةإنتاجأوامر"سندتحدیدعند●

على"."بناًءبالحقلإنتاج"أمر
التصنیع.بقائمةmodulemanufacturingالتصنیعإعداداترابطیظھرال●
البیعنقطةنظام

البرنامج2الباقى20نقدى18مثال:الفاتورةالفاتورةمبلغمنأكبرنقديمبلغوضععندأحیاناً،●
الحفظ.یقبلوالخطأیعطى

فانالبیعنقاطفىحقلمعالحقلاسمتشابھوبنماخاصمستندداخللحقلترجمھتغییرعملعند●
البیع.نقاطفىالمستندنوعإلىینظرالأنھأىأیضا.البیعنقاطفىالترجمةبتغییریقومالنظام

البیع.نقطةفاتورةسطورعلىخصوماتوجودمعالمضاعفاتمشكلھتحدث●
اإلعدادات

نظامفيللفروعالرئیسيالفرعمنالمستنداتبنقلیسمحالالحسابطبیعةتغییرعدمخیار●
الفروع.بینالمستنداتنقلعندالخیارتأثیرتجاھلوالمطلوبالریبلیكیشن

تحدثالباركودإلدخالالمنبثقةالشاشةاستخدامعندرقملیسوحرفآخرهباركودقراءةعند●
األولى.غیرخانةأيفىالباركودوضععندوذلكمشكلة

التالیة:بالحقولبالترجمةأخطاءتوجد●
مستنداتإلغاءمستندات○
المستنداتإدارة○
○Allow Disabling Code Field With Security
○showItemClassesRelations
○modulefixedassets
○modulecrm

حقولفيstandardLines.targetEntityإضافةوالصالحیاتلملفشاشةتعدیلعملعند●
تغییرخاللمناستخدامھایمكنللبحثاخرىآلیةعمل(تمخطأ،یظھرالبحثاستخداممعالبحث
العرض).طریقة

خطأ.یحدثمزیدقائمةمنالتفصیليالتعدیلسجلتشغیلعند●
where{شرطوضععند،com.namasoft.importer.SQLImporterالكیانمسارفى●

c.id = id{الحالى.الملفمنالبیاناتالنظامیقرأال
والحقل.النصبینالمسافاتتأخذالباألزرارالخاصة}creatorvalue{جملة●

التقاریر
صحیح.بشكلیعملالالصفریةاألرصدةإخفاءاختیارعندالذمم".مراجعةمیزانالتقریر"●
تاریخ،إلىتاریخمنالفلترةمعSYSR-INV002التكالیفمعالمخزنیةالحركةكشفتقریر●

تاریخ.إلىقبلماالرصیدتجاھلیتم
القطاعاتیعرض)SYSR-SLS020(شھرى)بالفروعصنفقسممبیعاتقیمالتقریر(إجمالي●

تعدیالتإدخالتمكماللعرض،موافقاالسمیكونبحیثالتقریراسمتعدیلتمولذلكبالفرعولیس
بالتقریر.
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