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البرنامج:حول    
متعددة اللغات والمستخدمين موجه لمكاتب وشركات تأجير السيارات حيث يقوم بمعالجة بيانات عقد  قاعدة بياناتهو تطبيق     
عمالء وادارة اإليجار من حيث المدة والتكاليف وربطها بالمخالفات المرورية المرتكبة كما يقوم البرنامج بإدارة حسابات ال   
 الحسابات من منظر المقبوضات والمدفوعات باإلضافة الى ادارة شئون الموظفين واالرشفة االلكترونية لكافة أنواع ملفات  
 الكمبيوتر  وأقسام خاصة بالرسوم البيانية واالحصائيات التي تعكس جميع بيانات البرنامج لتقدم معلومات يمكن قراءتها  
دارة العليا لتسهل اتخاذ القرار في جانب معين .. باإلضافة الى الكثير من االمكانيات غير المسبوقة في هذا بسهولة من قبل اال   
 المجال. 
   
 برنامج إدارة مكاتب وشركات تأجير السيارات 
   
ويتضمن االتي :      
 مديول السيارات. 
 مديول إدارة العقود.  
مديول العمالء.     
موظفين.  مديول إلدارة شئون ال   
 مديول طباعة التقارير.   
 مديول الحسابات.   
 مديول الرسوم البيانية   
 مديول االحصائيات.   
 مديول االرشيف االلكتروني.  
 مديول مكتبة رابط االنترنت.  
 مديول أرشيف الملفات المختلفة والمرتبطة.  
الحساب الخاص للشركة واالرتباط بها من اي مكان في العالم. قاعدة البيانات الخلفية يمكن تخزينها على االنترنت من خالل   
.2021البرنامج هو تطوير اخر تطوير للمنتج ولنفس الشركة خالل عام    
 إنتاج وتطوير )سايسوفت للحلول المتكاملة(. 
  

 خصائص البرنامج
   
روج من البرنامج.يتمتع البرنامج بواجهة تطبيق عربي انجليزي يتم التبديل بينهما بدون الخ – 1   
إمكانية تعدد المستخدمين في نفس الوقت على نفس البيانات. – 2   
مستخدم مختلف الصالحيات تعمل من خالل الشبكة المحلية. 5عدد المستخدمين  – 3   
ضمان لمدة سنة من تاريخ التركيب وضمان العيوب البرمجية. – 4   
حتى اكسس 2010ويعمل على محرك قاعدة بيانات اكسس  11و وندوز ا 10منصة التشغيل ويندوز  اكس بي أو ويندوز – 6   
  2021. 
تدريب علي استخدام البرنامج بواسطة المندوب شخصيا او من خالل الفيديوهات التعليمية المتوفرة بموقع الشركة المنتجة – 7   
ومن خالل ملفات تعليمات االستخدام.    
أخذها كل فترة تسجل بتاريخ النسخة. نسخ احتياطية من قاعدة البيانات يتم – 8   
أقنعة للبرنامج مختلفة األلوان وبدون الخروج من البرنامج. 10إمكانية االختيار من عدد  – 9   
التبديل بين اللغتين العربية واالنجليزية لواجهة البرنامج تتم بدون الخروج من البرنامج. – 10   
باشرة وعن طريق موقع الشركة منفذه البرنامج من خالل الشرح وأفالم تعليميةيتوافر الدعم الفني عن طريق المبرمج م – 11   
تتوافر بصفحة المنتج.    
جميع المعلومات التي يتم تسجيلها عبر قاعدة بيانات البرنامج يتم حفظها مع اسم المستخدم الذي قام بعملية إدخال  – 12   
 البيانات وتاريخ ووقت اإلدخال. 
التي يتم تعديلها عبر قاعدة البيانات يتم حفظها مع اسم المستخدم الذي قام بعملية التعديل وتاريخ ووقت  جميع البيانات– 13   
 التعديل. 
جميع المعلومات الواردة في البرنامج يمكن اإلضافة إليها وتعديلها من خالل شاشة إدخال االكواد. – 14   

 



ال بعد ادخال كلمة سر االلغاء ويتم توفيرها من قبل مسئول قاعدة البيانات عمليات اإللغاء ألي سجل او معلومة ال تتم ا – 15   
 والتحكم فيها بالتعديل. 
يتضمن البرنامج ارشيف الكتروني لتخزين جميع انواع ملفات الكمبيوتر  والصور والفيديوهات مع ارتباط هذا االرشيف – 16   
بل المستخدم.من ق تخصيصهبالعمالء او الموردين او اي عنصر يتم     
جميع المعلومات الواردة في البرنامج يمكن اإلضافة إليها وتعديلها من خالل شاشة إدخال االكواد. – 17    
تم وضع حماية اليكترونية على البرنامج ضد القرصنة بحيث  توافر كلمة سر خاصة بكل  جهاز تم تصيب البرنامج  – 18    
قوم المبرمج بتوفيرها لكل األجهزة وإعطائها مكتوبة ، وفي حالة عمل فرمثة للجهاز وسي -عليه وهذه الكلمة مرتبطة بالجهاز   
 وإعادة تنصيب البرنامج مره أخرى البد من إدخال كلمة السر الخاصة بهذا الجهاز. 
من خاللها الشركة وتتعلق فقط بالبرنامج يقدم  وتابعة بموقعيقدم الدعم الفني الخاص للبرنامج من خالل صفحة خاصة  - 19   
الجديد. اإلصداراتأفالم فيديو تعليمية حول استخدام البرنامج ونسخ العرض في حالة توفرها وتوثيق    

 
 

 واجهة التطبيق
   
أعلى اليمين: ناليمين: مفي نمط اللغة وتشمل تتكون واجهة ا   
 مفاتيح كبيرة على الشاشة.   
ويتضمن الوحدات التالية :      
 السيارات 
 العقود 
 العمالء 
 االرشيف 
 الحسابات 
 الموظفين 
 إعدادات 
 التقارير 
مفاتيح وظائف وتشمل      
ة البرنامجمتوسطة مفاتيح    
 مفتاح التعليمات 
 مفتاح حول البرنامج 
 مفتاح الخروج من البرنامج 
 قائمة تغيير قناع ولون البرنامج. 
   
 مفاتيح متوسطة   
 مديول أدخال األكواد الخاصة. 
الدخول على البرنامج بصالحيات مستخدم اخر. اعادة   
 التقويم وادارة المالحظات على  
 مديول الرسوم البيانية. 
 مديول االحصائيات. 
 مديول مكتبة روابط االنترنت. 
 لوحة القيادة 
 مفاتيح صغيرة   
 فيس بوك 
 توتير 
 لنك ان 
 انستجرام 
 جوجل 
 يوتيوب 
 جميل  
 واتسب  
   

ج :إعدادات البرنام  
   
 إعدادات البرنامج عبارة عن مديول يتكون من عدة خيارات كاالتي : 
   
 شاشة تعديل بيانات الشركة مستخدمة البرنامج باللغة العربية واالنجليزية وتحديد الشعار الرسومية وتغيير صورة واجهة  
ج.التطبيق  حيث ان بيانات الشركة سوف تظهر في جميع التقارير الخاصة بالبرنام   
   



   
شاشة ترخيص التطبيق وتثبيته وتحويله من حالة نسخة العرض لحالة مستمرة.    
شاشة صالحيات المستخدمين على اجزاء البرنامج وتغيير كلمات السر الخاصة بهم عن طريق مسئول قاعدة البيانات، وتغيير     
 كلمة سر االلغاء. 
   
.ضبط اعدادات العرض من خالل نظام تشغيل ويندوز   
   
 خدمات النسخ االحتياطي واعادة تعيين مجلد حفظ الملفات المرفقة بقاعدة البيانات والمتعلقة بالمرضى والموظفين واي ملفات  
 مرفقة اخرى يتم تضمينها في ادارة ارشفة الملفات. 
   
 ربط قاعدة البيانات الخلفية في حالة استخدام نسخة الشبكات وتعدد المستخدمين. 
   
ربط البيانات الخلفية في حالة تسكين قاعدة البيانات الخلفية على الكالود او الشير بوينت وهي تتضمن كلمة سر  إعادة   
 بالضرورة  
   
   

 إدخال االكواد :
   
ررهي عملية ادخال بيانات اولية مهمة في بداية استخدام البرنامج لتسهيل عمليات االدخال التلقائي  لبعض المعلومات التي يتك   
استخدامها مثل :    
   
 صفحات التواصل. 
 كود المدفوعات. 
 كود المقبوضات. 
 نوع القيد المحاسبي. 
 الحسابات المصدر.  
 طرق الدفع. 
 طرق التسعير. 
 نسبة الضريبة. 
 وثائق الموظفين. 
 عنوان األرشيف. 
 بنوع عقد اإليجار. 
 ماركات السيارات. 
 بيانات السيارات. 
المستخدمة.أنواع الصيانة    
 بنود الصيانة . 
قطع الغيار بالمسافة وبالزمن . استهالكمعدالت    
 بيانات العمالء. 
   
 الهدف من هذه األكواد هي تشكيل وتكوين القوائم المنسدلة لبعض البيانات ليتم االختيار منها بدال وتوفير وقت الكتابة.. وعند  
خدام وقابلة لإلضافة والتعديل..شراء البرنامج تكون هذه االكواد جاهزة لالست   
  

 صالحيات المستخدمين:
   
 يتم توزيع الصالحيات بمعرفة مسئول قاعدة البيانات من خالل شاشة صالحيات المستخدمين المتوافرة في مدجول إعدادات  
فتحها من االساس وهي شاشةالنظام حيث يتم اختيار اسم المستخدم وتحديد الشاشات التي يمكن له التعامل فيها او ال يمكن له    
سهلة لالختيار منها وهي من صالحيات مسئول قاعدة البيانات.    
   
 من هذه الشاشة يتم تغيير كلمة مرور عمليات االلغاء التي يتم استخدامها وطلبها عند كل عملية الغاء تتم على البرنامج وفي  
لغاء ال تتم.حالة عدم معرفتها من قبل القائم باإللغاء فان عملية اال   
   
 يتوافر في شاشة صالحيات المستخدمين ايضا اسماء المستخدمين وكلمات سر مرورهم مع امكانية تعديلها. 
   
 عندما يقوم اي مستخدم في اي وقت بطلب فتح شاشة معينة وهو غير مصرح له باستخدامها فان النظام يعطيه رسالة مفادها  



جزء من البرنامج.انه غير مصرح له باستخدام هذا ال   

وصالحيتهم:النسخ شاشة خدمات  
   
 يتم استخدامها في بداية عمل البرنامج لتحديد مسار النسخ االحتياطي لملف المعلومات وتحديد مكان ومسار وعنوان مجلد حفظ  
 الملفات المرفقة. 
امج أمرا وجوبيا حتى يتم االستفادة منة من وفي حالة بيئة تعدد المستخدمين يكون تفعيل مشاركة مجلد الملفات المرتبط بالبرن   
 جميع مستخدمين البرنامج في نفس الوقت. 
 تتضمن ايضا هذه الشاشة خدمة اعادة ربط قاعدة البيانات الخلفية بالبرنامج. 
 يفضل اال يستخدم هذه الشاشة المسئول قاعدة البيانات الذي يملك صالحية الدخول على إعدادات البرنامج. 

مستخدمين وصالحيتهم :تعدد ال  
   
 تم تصميم البرنامج ليعمل عليه المستخدمين في نفس الوقت ويتم توزيع الصالحيات بمعرفة مسئول قاعدة البيانات من خالل  
 شاشة صالحيات المستخدمين المتوافرة في مدجول إعدادات النظام حيث يتم اختيار اسم المستخدم وتحديد الشاشات التي يمكن  
عامل فيها او ال يمكن له فتحها من االساس وهي شاشة سهلة لالختيار منها وهي من صالحيات مسئول قاعدة البيانات.له الت   
   
 من هذه الشاشة يتم تغيير كلمة مرور عمليات االلغاء التي يتم استخدامها وطلبها عند كل عملية الغاء تتم على البرنامج وفي  
باإللغاء فان عملية االلغاء ال تتم. حالة عدم معرفتها من قبل القائم   
   
 يتوافر في شاشة صالحيات المستخدمين ايضا اسماء المستخدمين وكلمات سر مرورهم مع امكانية تعديلها. 

 تسجيل البرنامج:
   
ستخدام حيث ان البرنامج تم حمايته من االستخدام والنسخ غير المشروع له فهذه الشاشة من قائمة االعدادات يتم ترخيص ا   
 البرنامج من اخالل ادخال رقم الترخيص الخاص بالتطبيق والذي يتم توليده من خالل خوارزمية تتعامل مع رقم معالج الجهاز  
 ووحدة التخزين ولذلك في حالة تسجيل البرنامج فال يجب استخدام هذه الشاشة مرة اخرى . 
   
رئيسية وتدل على حالة البرنامج القانونية فاذا كان مسجل كان التنبيه حالة البرنامج القانونية تظهر اسفل يمين الشاشة ال   
 باللون االخضر واذا كان غير مسجل كان التنبيه باللون االحمر... 
   
 للمستخدمين الشرعيين يمكنهم االتصال بمورد البرنامج للحصول على أرقام التسجيل الخاصة بالتطبيق. 
   
خالل شبكة داخلية فان يلزم لكل جهاز ترخيص مستقبل حتى يعمل بكافة صالحياته. في حالة استخدام البرنامج من   

 عقود التأجير
   

 مديول العقود يتكون من.
 شاشة بيانات العقود وهي تمكن من خاللها استعراض جميع العقود المحررة واجراء عمليات البحث والتصفية من خالل ماركات  
وتاريخ الوصول وتاريخ الخروج واسم العميل وهي أيضا تمكن من الوصول لتفاصيل كل عقد السيارة والموديل ورقم السيارة    
 من العقود. 
   

العقود: حساباتشاشة   
من اماكنها المخصصة في قاعدة البيانات  فيقوم بعرض بيانات رقم العقد،فيها يقوم البرنامج  بجلب جميع حسابات كل عقد    
بداية ونهاية العقد ثم يلخص لنا ) مبلغ العقد ، والضريبة المستحقة ، وحساب اإلجمالي ، السيارة واسم العميل وتاريخ     
غ المدفوع ، والمتبقي .. وحالة العقد ..سواء كان مفتوح او مغلق.لعقد.واجماال   
 شاشة المخالفات المرورية 
فة وما اذا كان تم دفعها اولم يتم دفعها  او تم لعرض جميع المخالفات السيارات السابقة وتوضيح العقود المرتبطة بهذه المخال   
 ربطها او لم يتم ربطها بعقد التأجير ومن ثم العميل . 
   
 شاشة عروض األسعار 
 يتم فيها تحرير عروض األسعار الترويجية لتقديمها للعمالء بعد طباعتها؟  
   
البد وان يتسم بالسهولة والسعرة .. فعقد التأجير يتطلب  التأجير هو النشاط االساسي للشركة وبالتالي فان تحرير عقد تأجير   
 فقط في البرنامج تحديد بيانات: 
السيارة او اختيارها من قائمة السيارات المتاحة وايضا تحديد بيانات  1   
اختيار العميل من القائمة او إضافة بيانات عميل جديد. – 2   



رقم عداد السيارة. تحرير بيانات الخروج من حيث الزمن وتسجيل – 3   
   
 عند عودة السيارة يتم ملء بيانات العودة وهو الزمن والتاريخ وعداد الكيلو متر ليقوم البرنامج بإجراء مجموعة من الحسابات  
ا التلقائية تتعلق بحساب مدة التأجير ومسافات الكيلو متر الزيادة واجرة السائق ان وجد مثال وقيمة المخالفات واالصالحات اذ   
 كان هناك اعطال او صدمات بالسيارة .. ويقوم البرنامج بإضافة هذه القيم الى قيمة تأجير السيارة عن المدة المحددة واضافة  
 ضريبة القيمة المضافة اليها وهذه العملية تتلم بشكل تلقائي وبكل سهولة.. 
   
يد بدقة عناصر هذه الفاتورة وتحديد بنود ها بدقة مع تحديد اال ان هناك امكانية اضافة فاتورة الكترونية يمكن من خاللها تحد   
 قيمة المدفوعات الخاصة بعقد التأجير الحالي وبالتالي يمكن ان تتم عملية المدفوعات على اكثر من مرحلة بحيث يقوم البرنامج  
ة حسابات العقود. دائما بحساب القيمة المتبقية على العميل من خالل هذا العقد فقط وهذا ما يتضح في شاش   
   

 في  شاشة تحرير عقد اإليجار يوجد إمكانية طباعة عقد االيجار االبتدائي وفيه فقط بيانات الخروج وبيانات السيارة والعميل  
 وبنود العقد  وكذلك إمكانية طباعة عقد االيجار النهائي بعد تسجيل بيانات العودة لتتم الحسابات التلقائية الخاصة بتكلفة  
 وحسابات عقد االيجار الحالي. 
حساب المسافات    
 حساب اجرة مدة العقد 
 حساب المخالفات المرورية المرتكبة 
 حساب اجرة السائق  ان وجد. 
 حساب تكاليف اصالح وصيانة. 
 حسابات ضريبة القيمة المضافة. 
 .. 
   
ة والتي تؤثر على الحسابات وإمكانية طباعة ايصاالت كذلك في نفس الشاشة توجد إمكانية طباعة الفاتورة االلكترونية المحرر   
 الدفع؟ 

 العمالء : 
 العميل هو الشخص الذي يتعامل مع المكتب  فيقوم بتأجير السيارات لمدد مختلفة كما قد يرتكب اثناء استئجاره الحد سيارات  
هذه المخالفات وان كان بعد تاريخ انتهاء عقد  مخالفات مرورية .. لذلك يقوم البرنامج اثناء حسابات العقد بحساب  -المكتب    
 التأجير  وربطها بعقد بالسيارة محل المخالفة وبالتالي ربطها بالعقد الواقع على هذه السيارة . 
   
 يتكون مديول العمالء 
تصفية باي معلومة منمن  شاشة استعراض التقارير المرئية لكافة بيانات العمالء مع تمكين البحث فيها واجراء عوامل ال  - 1   
معلومات العميل.    
شاشة حسابات العمالء وهي ايضا شاشة للقراءة يتم فيها الحساب بشكل تلقائي لجميع بيانات عمالء المكتب مع توضيح  – 2   
مالي امام كل عميل عدد الفواتير او عقود االيجار المستخدمة وتاريخ اخر فاتورة واجمالي مبالغ جميع الفواتير وحساب اج   
 الضريبة المستحقة على هذه المبالغ وحساب اجمالي المبلغ المدفوع .. وحساب المبلغ المتبقي على كل عميل ليظهر هذا الرقم  
 االخير بالوان مختلفة حسب القيمة الموجودة به فان كان رقم موقف فانه يأخذ اللون االحمر واذا كانت القيمة تساوي صفر فانه  
.. وهذ القاعدة في تنسيق المبالغ المتبقية على العقد او على العميل هي قاعدة موحدة ومطبقة في كل اجزاء  يأخذ اللن االخضر   
 البرنامج. 
   
شاشة اضافة بيانات عميل جديد: - 3   
لعميلنتمكن فيها من اضافة صورتين خاصتين برخصة القيادة الخاصة بهذا العميل واالحتفاظ بها مع بيان ملخص حسابات هذا ا   
فيما مضى مع المكتب وبيان ماله وما علية وهذا الجزء خاص بالقراءة.    
 شاشة بيانات العميل : 
 ومنها يمكننا ان نقوم بطباعة عدد من التقارير الخاصة بهذا العميل مثل العقود السابقة للعميل وتقارير المخالفات وتقرير  
 الديون وتقرير المدفوعات والمعلومات ..  
نا هذه الشاشة من استعراض جميع حسابات العميل السابقة بعرض جميع عقود التأجير السابقة للعميل وملخص حسابها وتمكن   
 بالضافة الى عرض تفاصيل المخالفات التي ارتبها العميل اثناء سريان عقود التأجير ... كل هذا بخالل تقارير العمالء  

 طباعة التقارير:
   
رير جميع اجزاء البرنامج وهي شاشة ذكية فبمجرد تحديد التقرير المراد طباعته يقوم بفتح نوافذ تغطي شاشة طباعة التقا   
 منبثقة الختيار منها وسائط التقرير مثل ) تحديد التاريخ او تحديد المريض او تحديد الشركة  ... الخ مما يطلبه طباعة التقارير 
سبيل الحصر فبض التقارير يتم الوصول اليها و التعامل معها من خالل  من وسائط وهذه التقارير الواردة هنا ليست على    
 شاشات البرنامج المختلفة حسب القسم ... مع امكانية تصدير التقرير بأشكال مختلفة من الصيغ المعتمدة في الكمبيوتر كصيغ   
 PDF  , XlS ,Word  
    



العربية واالنجليزية حسب اللغة المفعلة وقت اخراج او طباعة التقرير. تتم طباعة التقارير جميع التقارير الواردة باللغتين    
   
 قائمة أسماء التقارير التي يمكن طباعتها من شاشة التقارير:  
ام الواردة  في عناوين التقارير تمثل الوسائط التي يتطلبها البرنامج من أجل إخراج التقرير مدة ؟مالحظة عالمات ا    
يحددها المستخدم من حيث المدة او اختالف المريض او أي وسائط اخرى.بالمتطلبات التي    
 التقارير الواردة في هذه الشاشة ليست على سبيل الحصر وانما هناك الكثير من التقارير االدارية والمحاسبية يتم طباعتها من  
 بعض الشاشات الخاصة بالبرنامج.  
  

ن شاشة طباعة التقاريرقائمة تقارير البرنامج التي يتم طباعتها م  
 الحسابات

مصروفات شهريا 1   
مصروفات خالل مدة  ؟؟ 2   
يا.مدة ؟ملخص المصروف 3   
ملخص المصروفات شهريا خالل مدة ؟؟ 4   
اإليرادات شهريا. 5   
اإليرادات خالل مدة  ؟؟ 6   
ملخص إيرادات شهريا 7   
ملخص االيرادات خالل مدة  ؟؟ 8   
؟؟حساب مدفوعات خالل مدة  9   
حركة المال في كل الصناديق المالية 10   
حركة المال في كل الصناديق خالل مدة ؟؟ 11   
الحركة في صندوق معين ؟ خالل مدة ؟؟ 12   
حسابات وخسائر مدة؟؟ 13   
حساب مقبوضات ؟ مدة؟؟ 14   
ميزان المراجعة. 15   
حسابات االستاذ. 16   

 عقود التأجير
عقود اإليجار المفتوحة. 1   
د اإليجار خالل مدة؟؟عقو 2   
عقود تأجير مغلقة لسيارة؟ 3   
إصالحات ومسافات ومخالفات للعقود خالل مدة؟؟ 4   
حسابات جميع عقود التأجير. 5   
حسابات عقود التأجير  خالل مدة؟؟ 6   
حسابات عقود التأجير لسيارة؟ 7   
حسابات عقود التأجير لعميل؟ 8   
حسابات عقود التأجير مدينة. 9   
روفات عقود اإليجار خالل مدة؟؟مص 10   
إيرادات عقود اإليجار خالل مدة؟؟ 11   
بالعقد مرتبطةمخالفات مرورية غير  12   
جميع المخالفات المرورية شهريا. 13   
المخالفات المرية خالل مدة؟؟ 14   

 العمالء
قائمة بيانات العمالء. 1   
عمالء القائمة السوداء. 2   
حسابات جميع العمالء. 3   
حسابات عمالء  لم يتم تسديدها. 4   
؟تسديدهاحسابات عميل لم يتم  5   
حسابات عقود التأجير لعميل؟ 6   
مخالفات مرور لعميل؟ 7   
بيانات عميل معين؟ 8   
مدفوعات عميل معين؟ 9   

 السيارات
(1كشف بيانات السيارات ) 1   
(2كشف بيانات السيارات ) 2   
بيانات مستندات السيارات 3   
ت سيارات تنتهي خالل فترة؟؟مستندا 4   
جميع عمليات الصيانة 5   
سيارات تحتاج الى صيانة 6   



الصيانة خالل مدة معينة ؟؟ 7   
صيانة سيارة معينة ؟ 8   
مستندات سيارة معينة؟ 9   
ملخص حسابات فواتير السيارات 10   
بيانات سيارة معينة؟ 11   
المخالفات المرورية لسيارة معينة؟ 12   
فحص سيارة معينة؟تقرير  13   
مصروفات سيارة معنية؟ 14   
سجل حوادث سيارة؟ 15   
سجل صيانة سيارة ؟ 16   

 الموظفين
بيانات الموظفين. 1   
بيانات موظفين تم الغاء اقامتهم. 2   
الوثائق المنتهية للموظفين. 3   
وثائق موظفين تنتهي خالل فترة معينة؟؟ 4   
كشف رواتب الموظفين. 5   
ف معين ؟مستندات موظ 6   
وثائق موظفين تنتهي شهريا ؟؟ 7   
احصائية بالوثائق المنتهية شهريا. 8   
االضافية خالل فترة معينة؟؟ األعمالجميع  9   

 اإلحصائيات :
   
للقراءة فقط واستعراض بيانات ومعلومات البرنامج بشكل يسهل معه اتخاذ القرار المناسب من جهة االدارة العليا... مديولهو    
م عرض البيانات في شكل جداول لبيانات تراكمية حسب المعلومات التي يستنتجها البرنامج وتتضمن اآلتي :ويت    
   
 االيرادات شهريا. 
 حسابات االيرادات. 
 المصروفات شهريا. 
 حسابات المصروفات. 
 ارصدة الحسابات المصدر. 
 رواتب الموظفين. 
 حسابات يوميا. 
 حسابات شهريا. 
ا.حسابات سنوي   
 ديون العمالء. 
 حسابات العقود يوميا. 
 حسابات العقود شهريا. 
 حسابات العقود سنويا. 
 المخالفات شهريا. 
   
   

 الرسوم البيانية :
   
 هو مديول  للقراءة فقط واستعراض بيانات ومعلومات البرنامج بشكل رسومي  يسهل معه اتخاذ القرار المناسب من جهة  
يتم عرض البيانات في شكل رسوم بيانية مختلفة يتم تغييرها لسهولة قراءتها لبيانات تراكمية حسب االدارة العليا... و   
 المعلومات التي يستنتجها البرنامج وتتضمن: 
   
   
 االيرادات شهريا. 
 حسابات االيرادات. 
 المصروفات شهريا. 
 حسابات المصروفات. 
 أرصدة الخزينة والبنوك. 
 االيرادات سنويا. 
 الضريبة شهريا. 
 المدفوعات والمقبوضات. 



 عدد العقود شهريا. 
 إيرادات العقود شهريا. 
 ماركات السيارات. 
 موديل السيارة. 
 ديون العمالء. 
 رواتب الموظفين. 
 مستندات موظفين منتهية. 
 مستندات سيارات. 
 المخالفات شهريا. 
 مستندات سيارات منتهية. 
    

 مديول الحسابات :
   
كون مديول الحسابات من عدة جداول يتم من اخاللها تسجيل عمليات المقبوضات والمصروفات المرتبطة بحسابات االيرادات يت   
 والمصروفات وبالتالي فان االدخال فيه يقتصر على ادخال سندات الصرف وسندات القبض وتعديل أكواد الحسابات المستخدمة : 
   
   
اسبية بالحساب الرئيسي او الحساب المصدر وهو غالبا ما يكون اما بنك معين او خزينة معينة كما ترتبط عملية القيود المح    
 او حساب المالك ومن خالل ادخال سندات القبض وسندات الصرف يتم حساب االرباح والخسائر ومعرفة ارصدة الحسابات  
 المصدر في اي وقت. 
   
يتم اجراء عليها عمليات البحث والتصفية لتتبع واصالح اي خطأ في هذه  من خالل قوائم المصروفات وااليرادات المسجلة   
 الحسابات. 
   
   
 يشمل مديول الحسابات : 
 نماذج اضافة وتعديل اكواد الحسابات المصدر واكواد طرق الدفع وحسابات المقبوضات وحسابات المصروفات وهذه النماذج  
لبرنامج وذل نظرا لقلة استخدامها متوفرة في مدجول ادخال االكواد الخاصة با   
   
 ويشمل مديول الحسابات الشاشات الرئيسية التالية  ومعظمها للقراءة فقط والطباعة واجراء عمليات البحث والترتيب والفلترة  
 والتصفية وبعض عمليات الطباعة المتوفرة بكل شاشة ) وهي شاشات مضمنة ( ومشابهة  
   
ءة(قائمة المدفوعات ) للقرا   
 وتتكون من جدول يحتوي على جميع سندات الصرف مع امكانية اجراء عمليات البحث والتصفية خالل المدد المختلفة والترتيب  
 مع اجمالي المبالغ لكل عملية تصفية  مع بيان مراكز التكلفة المرتبطة. 
   
قائمة المقبوضات  ) للقراءة (    
لقبض مع امكانية اجراء عمليات البحث والتصفية خالل المدد المختلفة والترتيب وتتكون من جدول يحتوي على جميع سندات ا   
 مع اجمالي المبالغ لكل عملية تصفية  مع بيان مراكز التكلفة المرتبطة. 
   
 قائمة المدفوعات والمقبوضات  ) للقراءة( 
   
حيث يظهر رقم المصروفات او المدفوعات وتتكون من جدول واحد)سندات القبض/سندات الصرف( مضاف اليه عمود الرصيد    
 بالرقم السالب والمقبوضات برقم صحيح مع امكانية اجراء عمليات البحث والتصفية خالل المدد المختلفة والترتيب مع اجمالي  
 المبالغ لكل عملية تصفية  مع بيان مراكز التكلفة المرتبطة. 
   
   
 حركة المال  ) للقراءة (  
   
سندات القبض والصرف بالنسبة للحسابات المصدر ) الخزينة / البنوك المختلفة( وهي االصول المتداولة ..مع  ويشمل جميع   
 امكانية اجراء عمليات البحث والتصفية خالل المدد المختلفة والترتيب مع اجمالي المبالغ لكل عملية تصفية  مع بيان مراكز  
 التكلفة المرتبطة. 
ى االوعية المالية ) الخزينة او البنك ( لمعرفة ارصدة كل منهم وحصر جميع القيود المحاسبية التي كاناجراء عمليات فرز عل    
البنك او الخزينة طرف فيها.      
 امكانية الفرز باسم الحساب ) حساب مصروفات / حساب ايرادات( 



   
 ميزان المراجعة  ) للقراءة(  
 
 يحتوي على جدولين للميزان  
ة الحسابات ) المقبوضات/المدفوعات( مع اجماليات كل من اجمالي المقبوضات واجمالي الدفوعات والرصيد االول ارصد   
 الثاني جدول الحسابات المصدر )الخزينة والبنوك( مع  اجماليات كل من اجمالي المقبوضات واجمالي الدفوعات والرصيد  
من البنوك او الخزينة يمثل قيمة سندات القبض والصرف وكل  ودائما يكون الطرفان متساويان بمعنى ان ما دخل او خرج   
 القيود المحاسبية المتعلقة بالمصروفات وااليرادات او المقبوضات والمدفوعات. 
   
   
 حسابات االستاذ  ) للقراءة(  
   
 وهو جدول مكون من اسماء الحسابات ونوع الحركة ) مدفوعات / مقبوضات ( 
بوضات ومدفوعات ورصيد ( لكل حساب وجماليات كل حساب )مق   
 مع امكانية اجراء عمليات البحث والتصفية للحسابات ولنوع الحركة. 
   
 األرباح والخسائر  ) للقراءة(  
   
 خالل مدة معينة يتم تحديدها من قبل المستخدم في هذه الشاشة وعمل التحديث بعد تغيير التاريخ سوف تظهر جدولين : 
لمقبوضات خالل الفترة المحدد.)سندات القبض(االول هو ملخص ا   
 الثاني ملخص المدفوعات خالل الفترة المحدد.) سندات الدفع( 
 ويتم حساب الفرق بين االجماليات في ) المقبوضات والمصروفات ( واظهار النتائج  
 مع امكانية الطباعة  
   
 ضريبة القيمة المضافة  ) للقراءة( 
   
تحديدها من قبل المستخدم في هذه الشاشة وعمل التحديث بعد تغيير التاريخ سوف تظهر جدولين :خالل مدة معينة يتم    
 االول هو ملخص مبلغ القيمة المضافة  خالل الفترة المحدد.)سندات القبض( 
 الثاني ملخص مبلغ القيمة المضافة  خالل الفترة المحدد.) سندات الدفع( 
ي ) المقبوضات والمصروفات ( والنتيجة هي ما يجب ان تقوم الشركة بدفعة كضريبة قيمة ويتم حساب الفرق بين القيمتين  ف   
 مضافة عن الفترة المحددة. 
   
 ارصدة البنوك والخزينة  ) للقراءة(  
 رسوم جرافيك لبيان ارصدة البنوك والخزائن المستخدمة في القيد المزدوج في سندات القبض والصرف ) وهي للقراءة( 
بض  ) للقراءة والتحرير واالضافة والتعديل حسب سياق فتح النموذج(سند ق   
   
 رقم العملية ) تلقائي ( 
 تاريخ العملية  
 اسم الحساب  
 البيان  
 طريقة الدفع  
 تاريخ االستحقاق  
 اسم الحساب المصدر ) الخزينة / البنك( 
 المبلغ  
 مراكز التكلفة  
 امر التشغيل 
 فاتورة الشراء 
يح معاينة وطباعة وتحرير وحفظ السند.مفات   
   
 سند صرف  ) للقراءة والتحرير واالضافة والتعديل حسب سياق فتح النموذج( 
   
 رقم العملية ) تلقائي ( 
 تاريخ العملية  
 اسم الحساب ) اختيار من قائمة( 
 البيان  
 طريقة الدفع ) اختيار من قائمة( 
 تاريخ االستحقاق  



صدر ) الخزينة / البنك(اسم الحساب الم   
 المبلغ  
 مراكز التكلفة  
 فاتورة الشراء 
 امر التشغيل 
 مفاتيح معاينة وطباعة وتحرير وحفظ السند. 
   
 أرشيف الملفات المرفقة: 
   
موظف هو مديول جديد يتم من خالله ارفاق عدد غير محدد وبأنواع غير محدد من الملفات وارتباطها بالمورد او العميل  او ال   
 العامل بالشركة او امر التشغيل . حيث يتم ذلك من خالل اضافة ارشيف معين وادخال بيانات ثم يتم ارفاق الملفات المختلفة به  
 وتخذينها في مجلد فرعي خارج البرنامج . 
   
وكذلك برقم االرشيف ... يمكن االرشيف من البحث في جميع الملفات المرفقة بالتاريخ واالسم لكل ملف تم إرفاقه باألرشيف    
 يتم عرض جميع الملفات المرفقة والمخزنة خارج قاعدة البيانات في الدليل المشترك الذي يتم اعداده في بداية التشغيل ومعاينة 
الملف ونوعه وفتحه في البرنامج المخصص له.    
رشيف منهم سوف يستوعب عدد كبير يتم انشاء ارشيف واحد  مخصص وليكن ارشيف خاص بمستندات الشركة مثال. وكل ا   
 وغير محدد من الملفات المختلفة المرفقة وبالتالي فتكرار اكثر من ارشيف ليس له جدوى  معنى اال تشتت المستندات المرتبطة  
 في اكثر من ارشيف.  
   
يات الالزمة لألخرين في حالةقبل استخدام البرنامج يجب تحديد مجلد االرشيف على جهاز الكمبيوتر ومشاركته واعطاء الصالح   
استخدام التطبيق متعدد المستخدمين كما هو تعليمات استخدام االرشيف المتوافرة في شاشاته. ويتم التغيير من اعدادات شاشة    
بيانات شركتي.     
   

 مكتبة روابط االنترنت 
   
تصنيفيها والبحث فيها وترتيبها للوصول مديول صغير يتضمن جدول مخصص لتسجيل وعنونة روابط االنترنت المختلفة و   
 اليها بسهولة في اي وقت ومن اي مكان على الشبكة الداخلية العامل عليها البرامج.  

 الموظفين : 
   
 هو مدجول يهتم بشئون الموظفين وادارة الموارد البشرية ويتناول جميع بيانات الموظفين ورواتبهم وصورهم وارشفة ملفاتهم 
من خالل استخدام األرشيف االلكتروني وربط كل موظف بجميع مستنداته كما يتناول تنظيم الغياب والحضور وتتبعواوراقهم     
جميع اوراق الموظف الثبوتية من حيث االنتهاء والكثير من االمور التي تتعلق بشئون الموظفين مثل:     
   
 توثيق العقوبات.  
 الغياب والحضور والتأخير 
المرفقة. ارشفة الملفات   
 السلف والرواتب. 
 اإلجازات. 
 األعمال اإلضافية. 
   

 المواعيد والتقويم: 
   
 من اهم اقسام البرنامج حيث ينظم مواعيد االحداث الهامة  ويسهل البحث في المواعيد وتتبعها.  
   
 يتم عرض المواعيد في شكلين : 
   
  
 

م الشهر الحالي وبداخل كل يوم جميع المواعيد المحددة في هذا اليوماالول في شكل التقويم الشهري الذي يظهر جميع ايا   
 الثاني في شكل جدولي يسهل الترتيب والفرز فيه حسب التاريخ والنوع والطبيب المتابع حيث يتم تغيير الوان تواريخ  

 المواعيد حسب صالحيتها او انتهائها. 
ها.يمكن اضافة أحداث و مواعيد ووضعها التقويم وتتبع   
 امكانيات طباعة المواعيد من التقويم الشهري واليومي بالنقر المزدوج على اليوم المراد طباعته. 
  



 الدعم الفنى : 

   
 يتوافر الدعم القنى عن طريق االنترنت أو باالتصال مع وكيل توزيع البرنامج 
 أو االتصال على موقع المطور واإلطالع على صفحة المنتج وسيتوافر عليها. 
 معلومات مكتوبة. 
 افالم فيديو تعليمية. 
 كل جديد بالنسبة للنسخ المطورة 
 اخر تعديالت على البرنامج 
   

 إتفاقية الترخيص
 اتفاقية ترخيص برامج شركة سايسوفت للحلول المتكاملة والشركات المرتبطة باتفاقيات تعاون معها:  
   
برمجيات تقوم بصناعة البرامج التي تعمل على الحاسب وهي شركة  مقدمة : شركة سايسوفت للحلول المتكاملة هي شركة   
 مسجلة اصوال وإسمها التجاري هو اسم محمي بموجب القوانين المعمول بها اصوال لحماية الملكية الفكرية ، وبموجب اتفاقيات  
 تعاون بينها وبين شركات أخرى تعمل بنفس المجال. 
التفاقية يعود إلى المستثمر كفرد أو ككيان قانوني مفرد. و تعّد هذه االتفاقية هي االتفاقيةإن ضمير المخاطب المستخدم في هذه ا   
الكاملة بينه وبين شركة سايسوفت للحلول المتكاملة فيما يخص استثمار البرنامج، وهي تحل محل أي اتصاٍل مسبق مخالف     
المتكاملة . سواء كان شفهياً أو كتابياً بينه وبين شركة سايسوفت للحلول   
 و في حال كان المستثمر شركة أو مؤسسة تستثمر البرنامج لعدد من األشخاص، فيتم تطبيق نفس القواعد و األسس المبيّنة  
 في هذه االتفاقية بحيث تعتبَر الشركة أو شركة سايسوفت للحلول المتكاملة صاحبة االستثمار هي الشخص االعتباري الممثل  
تحمل نتائج تطبيق هذه االتفاقية.لالستثمار و الذي ي   
 ال يعتبَر أي من الطرفين مسؤوالً عن عدم قدرته على االلتزام بأيٍ من البنود نتيجة ظروف قسرية )مثل الحروب والكوارث  
 الطبيعية وغير الطبيعية(. 
 البنود العامة: 
المستثمر لبنود هذه االتفاقية، كما أنه بقبوله هذه إن تحميل البرنامج أو تثبيته أو نسخه أو تشغيله أو استعماله يعني قبول    
 البنود نيابةً عن شخص آخر أو أي شركة أو كيانات قانونية أخرى، فإنه يضمن بأنه لديه سلطة كاملة إللزام ذلك الشخص أو  
 الشركة أو الكيانات القانونية بهذه البنود. 
   
ه ما يلي:عند عدم قبول المستثمر لهذه البنود ، فيتوجب علي   
   
. عدم تحميل البرنامج وال تثبيته وال نسخه وال تشغيله وال استعماله.1   
. إعادة البرنامج فوراً إلى الطرف الذي حصل منه على البرنامج و استعادة أي مبلغ مدفوع لقاءه.2   
قدمة.على ان يتحمل المستثمر كافة تكاليف االنتقال والتركيب والدعم المقدم وساعات العمل الم   
 أما إذا قام شخص أو جهة ما بتحميل أو تثبيت أو تشغيل البرنامج، دون علم شركة سايسوفت للحلول المتكاملة أو أحد وكالئها 
المعتمدين فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك و سيكون خاضعاً للمالحقة القانونية.    

   
 قيمة االستثمار و ملكية البرنامج  
مج وفي كل األوقات ملكاً لشركة سايسوفت للحلول المتكاملة ، وإن ترخيص االستثمار ال يعني بيعاً له أو ألية يبقى البرنا -1   
 نسخة منه بل هو بيع لحقوق استخدام واستثمار البرنامج لمصلحة المستثمر فقط. 
مكوناته، بل هو مقابل استخدامه له فقط، إن ما يدفعه المستثمر من مال أو غير ذلك ال يمثل قيمة شراء للبرنامج وال أي من  -2   
 و إن شركة سايسوفت للحلول المتكاملة توافق على منح المستثمر صالحية استخدام البرنامج بمقابل القيمة التي يدفعها. 
رنامج ودفعه إن المستثمر يعتبر موافقاً ومقراً بقبوله للشروط الواردة في هذه االتفاقية لمجرد قبوله شراء حق استثمار الب -3   
 للقيمة المقابلة لذلك و القيام بتنصيب البرنامج على أي جهاز كمبيوتر. 
   
 مدة االتفاقية وصالحيتها: 
 إن هذه االتفاقية غير محدودة المدة، وسوف تفقد فعاليتها تلقائياً وبدون توجيه أي تنبيه من قبل شركة سايسوفت للحلول  
ن بنودها، وفي حال تم فسخ هذه االتفاقية نتيجة عدم تقيد المستثمر بتطبيق كامل بنودها فإنالمتكاملة إذا خالف المستثمر أي م   
شركة سايسوفت للحلول المتكاملة تحتفظ بحق المطالبة بالتعويض عن أية أضرار قد تلحق بها، كما أنها تعتبِر نفسها غير     
المستثمر، وال أي من الجهات التي ساهمت بخرق االتفاقية، دون ملزمة بتقديم أي دعم فني أو أي نوع من المتابعة الفنية مع    
 أن يكون ألي منهم الحق بالمطالبة برد أية مبالغ، وال المطالبة بأية تعويضات ألية خسائر تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر  
 نتيجة لعدم حفاظهم على عالقة طيبة مع شركة سايسوفت للحلول المتكاملة  .. 
   
نشر والنسخ:حقوق ال   
 تمتلك شركة سايسوفت للحلول المتكاملة ، و بشكل حصري، كل حقوق المؤلف، و جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة  
 بالبرنامج، و كل ما تم إدراجه فيه من محتويات، دون حصر، من برمجيات و تطبيقات مضّمنة و فقرات و أفكار برمجية و  
مطبوعات مرفقة و جميع ما يتعلق به من متممات مرتبطة فيه و كذلك كل المحتويات صور و مشاهد و نصوص مكتوبة و    
 األخرى التي لم يصرح بها هنا، باستثناء أيه نصوص قانونية عامة أو أية محتويات محمية بحقوق ملكية لجهات أخرى، إن  



 ُوجدت. 
حمي بموجب قوانين حماية ملكية مختلفة، محلية وعالمية،إن كل ما ذكر أعاله من ممتلكات لشركة سايسوفت للحلول المتكاملة م   
و قد تلجأ شركة سايسوفت للحلول المتكاملة إلى اتخاذ إجراءات لالدعاء القانوني ضد الجهة المتسببة بالضرر في حال الحظت     
 أي تجاوز لحقوقها. 
   
 الكفالة المحدودة: 
و سير عمل البرنامج حسب النصوص المرفقة به و حسب التصميم  تكفل شركة سايسوفت للحلول المتكاملة حسن أداء -1   
 المقام عليه فقط لمدة سنة ميالدية واحدة اعتباراً من تاريخ شراء حق االستثمار؛ و إن أية تعديالت أو إضافات على تصميم أو  
 أداء البرنامج من قبل المستثمر تجعل هذه الكفالة الغية حتماً. 
قع ضمن حدود التصميم الذي وضع عليه البرنامج وال تتضمن أية إضافات أو فقرات خاصة لموافقة طلب إن هذه الكفالة ت -2   
 المستثمر ألداء معين مخصص، سواء أكان هذا التخصيص في لقاء بدل مالي أو غير ذلك. وإن كفالة األقسام التي تم  
 تخصيصها تأتي بشكل مستقل عن هذه الكفالة، وال تتعلق بها. 
إن شركة سايسوفت للحلول المتكاملة غير مسؤولة عن أية كفاالت تتضمن أية فقرات يصدرها الموزعون أو الوكالء من  -3   
 جانبهم مهما كان نوع هذه اإلضافات و أياً كانت حدودها. 
هذه الكفالة صالحة فقط عند توفر األمور التالية مجتمعة: -4   
ذي يعمل عليه البرنامج مضبوطاً بشكل سليم ويحقق متطلبات البرنامج المذكورة في أن يكون جهاز الحاسب )أو األجهزة( ال -*   
 وثيقة تعليمات االستخدام المرفقة مع البرنامج. 
أن يكون نظام تشغيل الحاسب )مثالً ويندوز( مثبّتاً بشكل صحيح و ال يوجد به أي خلل غير مألوف. -*   
ة عن تقديم الخدمات الفنية المتعلقة بالفقرات السابقة، وعلى المستثمر االستعانة شركة سايسوفت للحلول المتكاملة غير مسؤول   
 بالجهات الفنية المختصة لضبط جهازه وضمان حسن األداء لنظام و بيئة التشغيل. 
 الترخيص و حدود استخدام البرنامج و انتقاله وشروط استثماره: 
ما يحق للمستثمر و ما ال يحق له بموجب هذا االستثمار، و إن ما لم يتم ذكره فيما يلي تبين شركة سايسوفت للحلول المتكاملة    
 من أمور ال يعني أن للمستثمر الحق فيه، بل يمكن أن يكون موضوعاً للمناقشة مع شركة سايسوفت للحلول المتكاملة ولها  
ختلفاً( سابقاً فيما يخص ذات الموضوع مع جهة الحق بقبوله أو رفضه، بغض النظر عّما إذا كانت قد اتخذت قراراً )قد يكون م   
 أخرى أو مستثمر آخر. 
   
. يحق للمستثمر استخدام البرنامج على جهاز واحد فقط من أجهزة الكومبيوتر التي تخصه لوحده.1   
أن يقوم . في حال احتياج المستثمر ألكثر من نسخة و احدة من البرنامج، عليه أن يشتري حق استثمار نسخة أخرى أو 2   
 بشراء استثمار نسخة مخدم حيث يمكنه استخدامها على عدد محدد من األجهزة متفق عليه مع شركة سايسوفت للحلول  
 المتكاملة مسبقاً. 
. يحق للمستثمر استخدام أي عدد من النسخ االحتياطية للبرنامج ومن أجل االحتفاظ بها لنفسه، بشرط أن تكون هذه النسخ 3   
احتياطياً فقط، وأال تكون متوفرة للعموم أو لعدد كبير من األشخاص.لهدف حفظها    
. يحق للمستثمر نقل أو نسخ البرنامج من جهاز كمبيوتر آلخر يخصه وفي هذه الحالة اليمكنه االستمرار باستخدام البرنامج 4   
 على الجهاز السابق. 
وبة به لآلخرين وال تفكيك محتوياته إلنشاء أعمال أخرى تعتمد . ال يحق للمستثمر توزيع نسخ من البرنامج أو أية مواد مكت5   
 على هذه المحتويات، و ذلك دون الموافقة الخطية المسبقة سايسوفت للحلول المتكاملة . 

. إن البرنامج مرخص للمستثمر الذي اشترى الترخيص، والستخدامه فقط، وال يمكنه تحويله لآلخرين، كما ال يحق له تأجيره6  


