
اإلضافات
المخزوننظام
التوصیل.مستندبرأسمرفق2إضافةتم●
مخزني.صرفطلبمستندبرأسمرفقإضافةتم●
حسبالسطوربتقطیعیقومEAGenEntityFromEntityActionاليتاسعمدخلاضافةتم●

Group(الحقل Details By.(
تعدیلتمكماالعربیةإلىجردحالةفيالتيالمخازنمعالتعاملبعدمالخاصةالرسالةترجمةتم●

أوضح.تكونبحیثاألجنبیةالرسالة
بالموردین).األصنافربط،بالعمالءاألصناف(ربطسنداتإضافةتم●
التالیین:السندینإضافةتم●

بالعمالءاألصنافرابط○
بالموردیناألصنافرابط○

التوزیع:إدارةإلعداداتالتالیةالخیاراتإضافةتم●
عمالء.بعدةاألصنافربط○
موردین.بعدةاألصنافربط○
عمالء.علىتحتويالالتياألصنافجلبعدممععمالءبعدةاألصنافربطعند○
موردین.علىتحتويالالتياألصنافجلبعدممعموردینبعدةاألصنافربطعند○
الحفظ.عندوالموردینبالعمالءاألصنافربطمنالتأكد○

الحساباتنظام
:AccountsBagLineإلىالتالیةالحقولإضافةتم●

○ref1,ref2,ref3,ref4,ref5
○n1,n2,n3,n4,n5
○text1,text2,text3,text4,text5

وردیة.فتحأووردیةلغلقتنتمىالتىللمستنداتrecommitبعملالسماحتم●
العمالءخدمةنظام
اتصال:بنافذةالتالیةالحقولإضافةتم●

االتصال"."معاودةالخیار○
االتصال".معاودة"تمالخیار○
االتصال".لمعاودةالمخطط"التاریخالحقل○

قبض"."طلببمستندمرفق5إضافةتم●
البشریةالمواردنظام
دوامتحدیدفياستعمالھاوالدوامخطةشاشةسطورفىالموظف""مجموعةحقلإضافةتم●

بھا.المذكورینالموظفین
من(المخصصمثلالحفظعندخطأیظھرللموظف،بیاناتتحدیثعملعنداألحیان،بعضفي●

).24.5المستھلكمناقل24اإلجازات
التالیین:الخیارینإضافةتماالجازة:نوع●



a.(رواتب)أسبوعیةإجازةمعاملة
b.(رواتب)رسمیةعطلةمعاملة

رأسعلىالذینالموظفینتجمیعیتمبحیثالموظفینبمستنداتالموظفینتجمیععملیةتحسینتم●
فقط.العمل

العقارياالستثمارنظام
فإنعلى"،"بناًءالحقلتغییرتمإذاوكذلك-الملكیةعنالتنازلسنداتبحذفالنظامیسمحال●

صحیحة.بطریقةالمطلوبالتأثیربعملیقومالالنظام
القبض.سندفيالدفعاتسطورفيالتجاریةالورقةحقلإضافةتم●
االفتتاحي.البیععقدتوجیھإلىالسعرعلىالتخفیضومدینالسعرعلىالتخفیضدائنإضافةتم●
التصنیعنظام
ھووالمكملالصنفكثافةمعاملوھواإلنتاج،أوامرإليجدیدحقلإضافةتماإلنتاج،أمرفى●

مئویة.نسبةعنعبارة
المنتج"."مكوناتملفرأسإلىالصرف""طریقةحقلإضافةتم●
المستندیةاالعتماداتنظام
التالي:إضافةتمالمستندي،االعتمادفتحبنافذة●

التوجیھ.إلىالتغطیةودائنالتغطیةمدینحقليإضافةتم○
االعتماد.فتحشاشةفيالتغطیةونسبةالتغطیةمبلغحقليإضافةتم○

الثابتةاألصولنظام
عقاري.استثمارأسعاروقائمةعقاربیعدفعنموذجمنكلفيمرفقات5إضافةتم●
األصلمنالجزئيالتخلصسندتوجیھمنكلإلىثابتأصلشراءسندوتوجیھدفترإضافةتم●

أصل.منالتخلصسندوتوجیھ
المقاوالتنظام
.4و3و2و1صفحةالشاشةسطورعلىالبندتصنیفإضافةتم●
عندمقاوالتمستلزماتشراءفاتورةسطورإلىالتحلیلكارتمنالسطور"نسخالخیارإضافةتم●

المقاوالت.إعداداتإلىالفاتورة"سطورفيالتحلیلكارتاختیار
وصفحقلإضافةتمكماالتقدیریة،الموازنةبتفاصیلالتنفیذیةالموازنةبندوصفحقلإضافةتم●

التنفیذیة.الموازنةبتفاصیلالتقدیریةالموازنة
نسخیتمالتحلیلي،البندكودإدخالعندبحیثالتحسینتممستلزمات:شراءفاتورة●

فاتورةشاشةفيdetails.descriptionاليالكارتشاشةمنitems.descriptionالحقل
المستلزمات.

البند"."وصفالحقلترتیبوتغییرالشاشةسطورترتیبإعادةتم●
إعداداتملفإلىالمقاوالتمستنداتتوجیھاتبعضمنالرئیسیة"البنود"عرضالخیارنقلتم●

المقاوالت.
البرنامجیقومأنتحلیليبندكودوضععندبحیثالتحسینتمالمقاوالت:متنوعاتفاتورةشاشة●

التحلیلي.بالكارتالموجودالبندتصنیفبنسخ
مقاوالت.خاماتصرفسطورإلىالبندتصنیفإضافةتم●
الشروط.بكراسةالخاصالسعربإجماليأحیاناًخطأیظھر●



البنوكنظام
المالیة.الورقةإلىالمنشئ""المستندالحقلإضافةتم●
إعداداتإلىلھا"المنشئالمستندحذفعندالمنشأةالتجاریةاألوراق"حذفالخیارإضافةتم●

الحسابات.
البیعنقاطنظام
مجموعة(بجانباللغةزرمكانالقائمھزرونقلالدفعزربجانباللغھزرنقلتمالجدیدة،بالواجھة●

األزرار).
الماكینة.لملفالقائمةبعرضالمزیدلقائمةالمختارة"للماكیناتاالخطاء"حذفاإلجراءإضافةتم●
عرضیتمبحیثالتحسینتمالخصائص،بملفالموجودللمستخدمالسركلمةتغییرمحاولةحالفي●

الخصائص).ملففياخرمستخدممروروكلمةاسماستخدمفضلك(منرسالة
البیع.نقاطإلعداداتالدفع"بشاشةالنقديالدفعلقیمةالتلقائيالتعدیل"منعالخیارإضافةتم●
المحددةالمدةعنتختلفالوردیة"مدةوالحقلالبیعنقاطإلعداداتshiftPeriodالحقلإضافةتم●

بنما.الوردیةغلقلمستندبـ"
المتعددالدفعشاشةفيالظاھرالترتیببنفستظھربحیثالدفعطرقترتیبتموردیة،وغلقبفتح●

للترتیب.مسبقاًالموجودةالحقولبنفسأي
printToDialogالخاصیھإضافةتم● تفعیلھا.اليالحاجھعندnama.propertiesاللملف1=
اآلجل.قیمةفيرقمبكتابةالسماحعدمتمالوردیة:إغالق●
رسوملقیمةمحاسبيتأثیرإنشاءفياستعمالھایتمحتىالوردیةإغالقسطوراليn1إضافةتم●

الدفع.طرق
طباعةإعادة،الدفعتفاصیلعلىاإلطالع(مثلمعینباختصارلمستخدمصالحیةاعطاءعدمعند●

ولكنموجوداالختصاریظلبحیثالتحسینتمالشاشة.منیختفياالختصارفإن)المستند
dimmed

تكونبحیثصرفسندإصدارمحاولةعندالنقديقیمةتوافربعدمالخاصةالرسالةتعدیلتم●
فعالً.المتوفرةالنقدیةالقیمةعرضویتمأوضح

ھذاتفعیلویجبالبیعنقاطبإعداداتالوردیات"لشاشةالجدیدبالشكل"البدءالخیارإضافةتم●
الوردیات.لنافذةالجدیدبالشكلللبدءالخیار

اإلعدادات
العامة.باإلعداداتالموافقة"تنتظرالتيالمستنداتبطباعة"السماحالخیارإضافةتم●
كانتإذابحیثnama.propertiesبملف"disaster-recovery-mode"الخیارإضافةتم●

التصدیر.عندموجودةالغیرالسجالتبتجاھلالنظامیقومtrueقیمتھ
جمیعتحدیثوبالخطأعلیھاالضغطیتماللكيالتقاریرتحدیثإجراءلتأكیدحوارمربعإظھارتم●

الحاجة.دونالتقاریر
حتىوذلكالصالحیات،وملفالمستخدمشاشةفىفقط"PDFالـبطباعةالخیار"السماحإضافةتم●

طباعتھ.إعادةثمفیھالتعدیلثمبالووردنموذجبطباعةالمستخدمیقومال
بحیثالتحویلطلباتسطورفيسطرلكلإنتاجأوامربإنشاءالخاصالكیانمسارتحسینتم●

مصنع.لیسصنفبھالسطرعليالصنفكانإذایعملأالإمكانیةإلیھتضاف



Display(الحقولبعضشكلتغییرإمكانیةإضافةتم● mask(أوالفاتورةكاملعلىیكونبحیث
واحدةدفعةالفاتورةتفاصیل

علىالمسارإیقافأولتشغیلإمكانیةإضافةتم،EAAddAccountingEffectالكیانمسارفي●
.SQLجملةعنعبارةیكونبمعیارالسطرمستوى

EntitySystemEntryالنظاميللجدول)الیدويالمستندرقموالسندملحوظة(الحقلینإضافةتم●
الحسابكشفاستخراجلسھولة

الجدیدالجیوي
كمانمالوجوعنبدیالExceedلوجوعرضیتمبحیثبالكویتلعمیلالجدیدةالواجھةتحسینتم●

القدیمة.بالواجھةالحالھو
Nama"وتغییرالدخول"،"تسجیلإلىنما"إلىالدخول"تسجیلالعبارةتغییرتم● ERP Login"

ERP"إلى Login"بدایةفىالتحمیلبشاشةبنماالخاصاللوجوتعدیلتموأیضاالكویت،لعمالء
الدخول.

Show"الحقولمعلوماتشاشةفي● Fields Info،"خاللھمنیتمجدیدنصيحقلإضافةتم
Comboال(باألخصللحقلبھاالمسموحالقیمعرض Box(یحتاجونھوالتجھیزالدعمالنذلكو
بھا.المسموحالقیمتغییرلعملكثیرا



أخطاء
المخزوننظام

الشراء.طلبفيدفعنموذجاختیارعندخطأیحدث●
إضافیةاستالمتكالیفسندفيمرتیناضافتھویدويمصروفعملعنداألحیان،بعضفي●

أنخطأیظھروالتوزیعشاشةفيیدویاالتوزیعیمكنالمنھم،مرةكلفيالحسابالختالف
الیدوي.المصروفقیمةیطابقالالمبلغاجمالي

توجیھ).اختیار(بدونجردلجنةحفظعندخطأیحدث●
مخزني.جردلجنةفيالتعدیلعندأحیاناًخطأیظھر●
المبیعاتنظام
23.59خصمیتمذلكمعوجنیھ219.3بقیمةخصمقسیمةوضعتمالبیع،بأمرالحاالتأحدفي●

الحفظ.معفقطجنیھا
بیع.أمرحفظعندأحیاناًخطأیحدث●
الحساباتنظام
أكبروالفرقالقیماختالفمنبالرغمبآخرسطربمطابقةأحیاناًالنظامیقومالبنكیة:التسویةمذكرة●

السماحیة.قیمةمن
العمالءخدمةنظام
عملیتمأنیجبحیثالجدیداالتصالبحفظیتأثرالاالتصالمعاودةحقلاالتصاالت:نافذة●

فياالتصال"معاودة"تمفيیؤثرحتىالحفظوبھتعدیلأيعملأوالجدیدلإلتصالریكومیت
األساسي.االتصال

التصنیعنظام
المقاسالحقلتركالیمكنأنھخطأرسالةتظھرإنتاجتنفیذمستندحفظعنداألحیان،بعضفي●

اإلنتاج.ومكوناتاإلنتاجأمرفيمقاسوجودمنبالرغمالسطورأحدفيفارغا،
بكمیةالمكملالصنفبصرفالنظامیقومحیثخامموادصرفمشكلةتحدثاألحیانبعضفي●

بالمكونات.بھاتعریفھتمالتيغیر
الخطأیظھرإنتاج،تنفیذحذفعندالحاالت،أحدفي●

The document FP200001 will lead to negative quantity for order PO200001,
operation 101

المنتجمكوناتملءیتموالالصنفكودملءیتمبیع،أمرعلىبناًءمجمعإنتاجأمرعملعند●
البیع.أمرمنالمنقولةالكمیةمسحیتمیدویااختیارھاوعندالتشغیل،عملیات،)(االفتراضیة

اإلعدادات
الكیانمسار●

com.namasoft.infor.domainbase.util.actions.EAPreventChangingFields
سطور.إضافةوتقبلصحیحبشكلتعمل

إیمیل.لھلیسمستخدمإلىإیمیلإرسالمحاولةعندخطأیحدث●
technicalیظھرعملمھمةمستندعلىموافقةعملعند● error.



المقاوالتنظام
أنھكماالتحلیلیة،البنودأكوادجمیعاستحضاریتمالالمستلزمات،شراءبفاتورةاألحیانبعضفي●

الماوس.زراستخدامبمجردبالنافذةسطربإضافةالنظامیقوماألحیانبعضفي
البند"كودالخطأرسالةوتظھرالحفظالنظامیرفضتحلیل،كارتمستندمنمماثلةنسخةعملعند●

فارغ.الحقلانمنبالرغممكرر"التحلیلي
الخدمةمراكز
القادمة.للزیارةالمتوقعالتاریخاحتسابیتمالالشغل،أمرفياألحیانبعضفي●
-الحالیة(القراءة=األوليللمرةلھاصیانةعملتمالتيللسیاراتالیومياالستھالكمتوسط●

یكونأنوالصوابخطأ،ھذاوالضمان)بدایةتاریخ-قراءةآخر(تاریخ\)الضمانكیلومتر
الضمان).بدایةتاریخ-قراءةآخر(تاریخ\الحالیة)(القراءة

البنوكنظام
الورقةأنالنظامیعترضآلیا)،تنشأ(حتىالتجاریةالورقةافتتاحفيفارغةالورقةتركعند●

مكررة.
فياألصلشراءفاتورةأنمعترضاالحفظالنظامیرفضأخرى،شركةإلىشراؤهتماصلنقلعند●

عنإدخالھایتمالاألصلفينظاميحقلالشراءفاتورةوالثانیة،الشركةمعمتوافقةلیستاألصل
المستخدم.طریق

الثابتةاألصولنظام
أصل.شراءأمرشاشةفي(مرفق)حقلإضافةتم●
البیعنقاطنظام
كلأنكمامطلقاً،صحیحبشكلالترجمةتنعكسالوالعكس،اإلنجلیزیةاللغةإلىالتحویلعند●

تختفي.الفاتورةبرأسالحقول
الواجھةبفتحیقوموإنماnama.propertiesالملففي"defaultlang"الخیاریعتبرالالنظام●

داخلمنإنجلیزیةإلىتحویلھاوتمعربیةالواجھةكانتفلوبھا،البیعنقطةفتحتملغةآخربحسب
الملففيالخیارعنالنظربغضاإلنجلیزیةباللغةالقادمةبالمرةتفتحالبیع،نقطة

nama.properties.
حقولعناوینفيخطأیحدثالخط"حجم"تعدیلنافذةخاللمنالخطوطأحجامتعدیلمحاولةعند●

(الجریدات).الجداول
البیع.نقطةنوافذبعضفيالمبیعاتفاتورةإلىللوصولF1المفتاحیعملیعدلم●
البیانات.إحصائیاتمنبدالًالفونتنافذةبفتحیقومCtrl+F4االختصار●
السابقةالفاتورةوضعمنالخروجیمكنھالالفاتورة،إلغاءصالحیةلھلیستالمستخدمیكونعندما●

المعلقة.الفاتورةأو
المعلقة.األصنافمعتظھرالدفعتفاصیلأیقونة●
یعملوالالبسیط،الدفعنافذةمعإالیعملالباإلعداداتالدفع"شاشةفتحعندالشاشة"ملءالخیار●

المتعدد.الدفعنافذةمع
تأثیر.أيلھلیسالبیع،نقاطبإعداداتالشاشات"عنوانخط"حجمالحقل●
"تصنیفیكونأنالمفترضأنحیثخطأمطلوب"المستند"تصنیفبالخیارالخاصالعنوان●

المخزني".التحویلفيمطلوبالمستند



تأثیر.لھلیسالمصروفات"فيمطلوبة"الذمةالحقل●
واجھةإعداداتبملفالماكینةربطعدممعالجدیدة"البیعنقاطبواجھة"البدءالخیاراختیارعند●

للبرنامج.الدخولالمستخدمیستطیعالالجدیدة،البیعنقاط
سدادمنالرغمعلىالوردیةإغالقفيآجلمبلغیوجدحیثالبیعنقاطوردیةحفظعندخطأحدث●

الوردیة.لنفسالفواتیرقیمةكامل
"طلبمستنددفترفيالحفظ"مع"طباعةالخیارتفعیلعندالبیع:نقاطمخزنيتحویلطلبفي●

آخرطلبعملوعندفقطمرةأولصحیحةبصورةتعملالطباعةفإنالبیع"،نقاطمخزنيتحویل
تعمل.الالطباعةفإن

الوردیة.إغالقعندأحیاناًخطأیحدث●
withالتتحولالشاشةفإنمبیعاتوجودعدمحالةفيلمدةالبرنامجتركعندالبیع،نقاطفي●

blur effect،صحیحة.بصورةتعملحتىفتحھاواعادةالبیعنقاطإغالقویجب
البشریةالمواردنظام
الراتب.سندحفظعندالعملیة"تنفیذیمكن"لمالخطأیظھراألحیانبعضفي●
التالي:األخطاءتظھرموظف،حذفعنداألحیانبعضفي●

بالحقلمستعملانھحیثالسجلحذفیمكنال○
dbo.EmployeeHRInfo.employeeRefالموظفین"شئون"معلوماتالجدولفي

الجدولفيالموظفبالحقلمستعملأنھحیثالسجلحذفیمكنال○
dbo.EmpAttendanceSysLine

الجدولفيالموظفبالحقلمستعملأنھحیثالسجلحذفیمكنال○
dbo.SysVacationsBalance

الراتب.سندإصدارعندخطأأحیاناًیحدث●
اإلجازات.تعرضالللفترةاإلجازةسنداتاألحیان،بعضفياالحصائیات:صفحة-الراتبسند●
الفعلیةاإلجازةمدةحسابیتمالتفاصیل،فىاإلجازةمدةإدخالعندالمجمعة:االجازةطلباتشاشة●

موجودة.غیرتكونعلیھبناءمجمعإجازةسندعملعندوبالتالىمسحھایتمالحفظعندولكن
المجمع.الوظیفيالعرضحفظیمكنالاألحیان،بعضفي●

اإلعدادات
فإنالعربیةباللغةعلیھاإلجابةیتمعندما-القصیرةالرسائلطریقعناستبیانإرسالعند●

صحیحة.بطریقةظاھرةتكونالالحروف
Technicalیظھرلملفخطوةمنأكثربھموافقھتعریفعملعند● error،عملعندأنھكما

مرةإرسالھحالةفيباإلرجاعقراراتخاذتمإذاولكنتعمللملفواحدةخطوةبھموافقھتعریف
خطأ.یظھرللموافقةأخرى

العملیة".تنفیذیمكن"الخطأرسالةتظھرعمل)(مھمةعلىموافقةعملعند●
:الكیانمساراستعمالعند●

)com.namasoft.modules.accounting.domain.utils.actions.EAAddAccounting
Effect(فيیأخذالالناتجالقیدفإنمحاسبيجانباختیاروعند،معینلمستندمحاسبيتاثیرلعمل
والسجل.للمراجعالتأثیراعتباره



التصنیعنظام
أنكماالعملیة،تنفیذیمكنلمیظھرحفظوعملتعدیلأىعملعنداإلنتاج،بأمراألحیانبعضفي●

الكمیة.تغییرمعتتغیرالالمكوناتبعض
إنتاج.أمرتنفیذمعالجةأثناءخطأیحدثاألحیانبعضفي●
توجیھإدراجلعدممنتجارتجاعطلبمستندتخزینالنظامیقبلالمنتج:ارتجاعطلبمستند●

بالتوجیھ.خاصحقلعلىتحتويالالنافذةأنحینفيللمستند،
فياآللي،بالتوریدخاصوتوجیھدفترتحدیدلعدمالنظامیعترضالحفظ،عندتالف:استالممستند●

المستند.بتوجیھتلقائیا"مستندات"إنشاءالخیارعلىالتعلیمیتملمأنھحین
زائدة.ألف---"االنوع"بالتفاصیلاألولالعمودعنوانمباشرة:الغیرالتكالیف●
العملیة".تنفیذیمكن"لمینتجالتوقعاتبسندتاریخ""إلىإدراجعندالتوقعات:سند●
تاریخمنواختیاراألصناف"لنفسالكمیات"تجمیعالخیارعلىالتعلیمعندالمجمع:اإلنتاجأمر●

"details.productionOrderRequest"الحقلبملءالنظامیقومتاریخ،الى
الجدیدالجیوي
یحدث110101حساب:الى110101حساب:مناختیاروSYSR-ACC029تقریرتشغیلعند●

تشغیلومدخالتاختیارعندأنھكماصحیحة،بطریقةالمدخالتقیمارسالعدمھوسببھوخط،
المستخدماختارھاالتيالمدخالتبقیمةیحتفظالفإنھللتقریرتشغیلإعادةعلىالضغطثمالتقریر
سابقا.

خطأیظھرالمعرفاختیارعندالمخازنمودیولفياالستالمسنداتفيالكمیاتقیودنافذةفتحعند●
العملیة".تنفیذیمكن"لم

فيوجودھارغمالتظھر،CONTRACTINGMasterFilesالمجموعةالمقاوالتمودیولفي●
القدیم.الجیوي

عندثمبدایتھافيفارغةاللیستتظھرالتقدیریةالموازنةبندكوداختیارعندالمقاوالت،بمودیول●
الموازنةبنودبھاالتيالشاشاتكلفيوكذلكالنھایة،فيمجمعةالبنودتجدبھالألسفلالنزول

التقدیریة.
القدیمبالجیويبینماالتنفیذیة"،الموازنةبند"كودبالعنوانالعمودمستلزمات،شراءفاتورةبتفاصیل●

التكلفة".بند"كودبالعنوانكان
القدیمالنظامإلىشكلمنأكثررسومأومثالCalendarللنوعالرسومیةاللوحاتتنسیقتغییرعند●

)High Charts(أخرى.مرةتظھروالالجدیدهبالواجھھالبیانیةالرسومتختفىالجدیدة،بالواجھة
الشاشة.تعدیلمنحذفھمنبالرغمالتشكیلةعمودیظھرالبیعفاتورةشاشة●
Toolالـ● Tipباستخدامأوالسطررقمعليكلیكدبلبالضغطسواًءالبیعفاتورةفيتعملال

السطر.رقمعليF9المفتاح
Criteriaفيالفلترةحقول● Widgetمرتبة.غیر
nulبالعنوانتوجداألزراربعض●
Dashالـالجدیدالجیويفي● Boardبالـالخاصةcalender،بشكلتظھرالالخلفیةواللونالكتابة

األلوان.درجاتبنفسالخلفیةولونالكتابةلونألنواضح
Scrollالـفيمشكلةتظھرمراتعدةالمزیدزرعلىالضغطعند● bar.الرأسي
Dialogsالـ● Stylesكالتالي:األشیاءبعضفيالجدیدبالجیويجیدةلیست



○Fields not surrounded by a frame as groups
○Height is not resizable by content
○There is unneeded horizontal scroll

Applicationالـفيمشكلةتوجد● Modal Dialogsخارجیةأیقوناتمعالتعاملیمكنحیث
أخرى.نافذةمننافذةفتحتمبینما

.Themesالبعضتطبیقعندباأللوانمشكلةتوجد●
Ctrl(التخزیناختصاراستخدامعند● + S(الحقلمع)rich text،(رسالةبإظھارالنظامیقوم

بالكامل.السجلحفظمنبدالًالحقللھذاالحفظتأكید
العمل.عنیتوقفأنھحیثالمزیدزرفيعطلیحدثأحیاناالشركھتغییرعند●
عنالدخولالنظامیقبلالالمرور،وكلمةالمستخدماسمإدراجبعدالبیاناتقاعدةعلىالدخولعند●

الماوس.استخداممنوالبد)Enter(المفتاحطریق


