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الدخول إلى البرنامج
شكل رقم ()1

 بعد الدخول تظهر صفحة لتسجيل الدخول إىل الربنامج ،كما ىو ُموضح بالشكل
رقم ( ،)1وتتيح للمستخدم تسجيل البيانات اآلتية:
 اسم ادلستخدم
 كلمة ادلرور
 oتذكرين :بالنقر عليها تتيح إمكانية تذكر بيانات دخول ادلستخدم دون
إدخال بيانات الدخول مرة أخرى.
 oنسيت كلمة ادلرور :تظهر صفحة يتم فيها إدخال الربيد اإللكرتوين

شكل رقم ()2

للمستخدم مث النقر على تأكيد ،كما ىو ُموضح بالشكل رقم (،)2حيث
يتم إرسال رابط تغيري كلمة ادلرور على الربيد اإللكرتوين للمستخدم.

 بعد تسجيل بيانات الدخول إىل الربنامج يتم الضغط على دخول كما ىو ُمبني بالشكل رقم (.)1
 بعد الدخول تظهر الصفحة الرئيسية للربنامج واليت تعرض أقسام الربنامج ،كما ىو ُموضح بالشكل رقم ( ،)3واليت تتيح للمستخدم إمكانية االطالع على كافة األقسام
ادلوجودة بالربنامج.
شكل رقم ()3
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أولا :صفحة إعدادات الصالحيات
شكل رقم ()5
 يتم الدخول اليها من خالل الصفحة الرئيسية للربنامج عن طريق الضغط على
موضح بالشكل رقم ( .)5أو من خالل
أيقونة إعدادات الصالحيات ،كما ىو ُ
القائمة اجلانبية بالربنامج .
 بعد الدخول تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)6واليت يتم من
خالذلا حتديد صالحيات لكل رلموعة على صفحات الربنامج ،علماً بأنو جيب
حتديد رلموعات الصالحيات أوالً ،مث حتديد الصالحيات للمستخدمني.
 ويتم من خالل صفحة إعدادت الصالحيات عرض الصفحات االتية:

شكل رقم ()6

 .1الصالحيات
 .2ادلستخدمني
 .3رلموعات الصالحيات
 .4الوقف
 .5الناظر
-1الصالحيات:يتم الدخول اليها عن طريق النقر على أيقونة الصالحيات كما موضح
بالشكل ادلقابل ،
وبعد الدخول ستظهر لنا الشاشة ادلوضحة بشكل رقم (.)7
واليت يتم من خالذلا حتديد صالحيات كل رلموعة لكل صفحة من صفحات الربنامج
عن طريق :
 -1اختيار رلموعة من رلموعات الربنامج من القائمة ادلنسدلة كما موضح
بشكل رقم (.)8
 -2مث حتديد صالحيات تلك اجملموعة لكل صفحة بالربنامج حيث تظهر أسفل
الصفحة جدول موضح بو الصفحات ادلوجودة بالربنامج والصالحيات
ادلطلوب إتاحتها للمستخدمني لكل صفحة (مشاىدة -إدخال -تعديل-
حذف).
يالحظ يف صفحة ادلستخدمني إمكانية تعيني كلمة مرور.
شكل رقم ()8

شكل رقم ()7
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-2ادلستخدمني :يتم الدخول اليها عن طريق النقر على أيقونة ادلستخدمني بصفحة

شكل رقم ()9

اعدادات الصالحيات فتظهر الصفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)9واليت يتم من
خالذلا إدارة ادلستخدمني من خالل عرض بياناهتم او البحث عن مستخدم زلدد او
إضافة مستخدم جديد .
اولَ :البحث عن مستخدم محدد :

 يف صفحة ادلستخدمني يوجد شريط علوي للبحث يتم سحب الشريط بالضغط
علي السهم جهة اليسار لتظهر خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم
( ،)11واليت تتيح البحث عن ادلستخدمني عن طريق استخدام ادلعايري االتية
للبحث وىي :
 اسم ادلستخدم :يتم ادخال اسم ادلستخدم ادلراد البحث عنو.
ُ
 اسم الدخول :يتم ادخال اسم الدخول.




الربيد اإللكرتوين :يتم ادخال الربيد اإللكرتوين.
حالة ادلستخدم :يتم اختيار حالة ادلستخدم وىي فعال او غري فعال من
القائمة ادلنسدلة كما ُمبني بشكل رقم (.)11
نوع ادلستخدم :يتم اختيار نوع ادلستخدم ادلراد البحث عنو من القائمة
ادلنسدلة كما ُمبني بشكل رقم (.)12

شكل رقم ()11

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم النقر على بحث ،أو عرض الكل دون حتديد
احلقول.
 ثانياا عرض بيانات المستخدمين :
يظهر أسفل الصفحة جدول موضح بو بيانات ادلستخدمني كما بالشكل (،)9
حتتوي على (اسم ادلستخدم -اسم الدخول  -الربيد اإللكرتوين -نوع
ادلستخدم -الفرع -حالة ادلستخدم -تغيري كلمة ادلرور -الصالحيات ادلتاحة
للمستخدم) ،مع إمكانية التعديل أو احلذف يف البيانات اخلاصة بادلستخدم من
خالل:

شكل رقم ()12

شكل رقم ()11

بالنقر عليو ميكن تعديل البيانات اخلاصةة بادلسةتخدم ،كمةا ىةو ُمبةني
بشكل رقم (.)13
بةةالنقر عليةةو يةةتم حةةذف البيانةةات اخلاصةةة بادلسةةتخدم يف حالةةة عةةدم
ارتباطو ببيانات اخري علي الربنامج .

شكل رقم ()13

بعد االنتهاء من تعديل البيانات يتم الضغط على(حفظ) حلفظ البيانات ،أو(حفظ

وخروج) حلفظ البيانات والعودة إىل الصفحة السابقة  ،أو (خروج) للعودة إىل الصفحة
السابقة دون حفظ البيانات كما موضح بالشكل رقم (. )13
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 ثالث ا إضافة مستخدم جديد:
يتم الدخول اليها عن طريق النقر على أيقونة إضافة مستخدم حيث يتم من خالذلا إضافة بيانات ادلستخدم ادلراد إدخالو ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( .)14واليت حتتوي على( :اسم
ُ
ادلستخدم -اسم الدخول -كلمة ادلرور اجلديدة -تأكيد كلمة ادلرور -الربيد اإللكرتوين -الفرع -حالة ادلستخدم -الصالحيات).
 كلمة ادلرور اجلديدة :يتم تعيني كلمة مرور ادلستخدم للربنامج.
شكل رقم ()14
 تأكيد كلمة ادلرور :يتطلب إدخال نفس كلمة ادلرور اليت مت تعيينها.
 الفرع :اخرت من القائمة ادلنسدلة الفرع التابع لو ادلستخدم .
 حالة ادلستخدم :يتم النقر على فعال.
 الصالحيات :يتم حتديد صالحيات ادلستخدم على صفحات الربنامج.
 يالحظ اخلانات اليت هبا * إلزامي إدخاذلا.

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على (حفظ) حلفظ البيانات ،أو (حفظ وخروج) حلفظ البيانات والعودة إىل الصفحة السابقة  ،أو (خروج) للعودة إىل الصفحة
السابقة دون حفظ البيانات.
-3رلموعات الصالحيات :بالنقر على أيقونة رلموعة الصالحيات تظهر الصفحة كما
ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)15واليت تتيح من خالذلا :
 البحث باسم اجملموعة




شكل رقم ()15

إضافة رلموعة جديدة
تعديل او حذف رلموعة
حتديد الصالحيات للمجموعة

اول البحث عن المجموعة :

 يف صفحة رلموعة الصالحيات يوجد شريط علوي للبحث يتم سحب الشريط
بالضغط علي السهم يسار الصفحة حيث تظهر خيارات البحث كما ىو
ُموضح بشكل رقم ( ،)16واليت حتتوي على:


اسم اجملموعة :يتم إدخال اسم اجملموعة ادلراد البحث عنها ،بعد االنتهاء من
ُ
ملء احلقل يتم الضغط على بحث للبحث عن تلك اجملموعة ،أو عرض

الكل لعرض كل اجملموعات دون حتديد احلقل.
 تظهر أسفل الصفحة جدول بيانات اجملموعات كما بالشكل ()15والذي

حيتوي على (اسم اجملموعة -الوصف-رابط لتحديد صالحيات كل رلموعة ،مع
إمكانية التعديل أو احلذف للمجموعة يف حالة عدم ارتباطها ببيانات اخري
علي الربنامج.

شكل رقم ()16
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ثاني ا إضافة مجموعة جديدة :
عن طريق النقر على أيقونة إضافة رلموعة ستظهر شاشة يتم من خالذلا إضافة بيانات
اجملموعة ادلراد إدخاذلا ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( .)17واليت حتتوي على:
ُ
 اسم اجملموعة :يُكتب اسم اجملموعة ادلراد إضافتها.
ُ
 الوصف :ي ُكتب الوصف ادلطلوب.

شكل رقم ()17

ثالثا تعديل او حذف مجموعة  :يتم التعديل عن طريق الضغط علي ايقونة تعديل
أو احلذف بالضغط علي إيقونة حذف

رابعا تحديد الصالحيات للمجموعة:
بالضغط علي رابط الصالحيات
(ادلوضحة بالشكل رقم )7

يتم االنتقال ايل صفحة إدارة الصالحيات

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء يتم الضغط على إلغاء.
-4الواقف:بالنقر على أيقونة الواقف تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم (،)18
واليت يتم من خالذلا إدارة بيانات الواقفني وتتيح إمكانية البحث عن اسم الواقف ادلراد
ُ
البحث عنو مع إمكانية إضافة واقف جديد .

شكل رقم ()18

 للبحث عن واقف :

يف اعلي الصفحة يوجد شريط علوي للبحث يتم الضغط علي سهم يسار الشريط
لتظهر خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)19واليت حتتوي على:
 اسم الواقف :يتم إدخال اسم الواقف ادلراد البحث عنو.
ُ
 اسم الدخول :حتديد اسم الدخول للواقف.


الربيد اإللكرتوين :إدخال الربيد اإللكرتوين للواقف.

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم النقر على بحث أو عرض الكل دون حتديد
احلقول.
 يظهر أسفل الصفحة جدول حيتوي علي بيانات الواقفني كما بالشكل (،)18

والذي يعرض البيانات االتية(:اسم الواقف -اسم الدخول -الربيد اإللكتورين-

رقم اجلوال -احلالة) .مع إمكانية التعديل أو احلذف يف البيانات اخلاصة
بادلستخدم من خالل:

شكل رقم ()19

بالنقر عليو ميكن تعديل البيانات اخلاصة بالواقف ،كما ىو ُمبني
بشكل رقم (.)21
بالنقر عليو يتم حذف البيانات اخلاصة بالواقف.
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شكل رقم ()21

 بعد االنتهاء من تعديل البيانات يتم الضغط على(حفظ) حلفظ البيانات ،أو (حفظ وخروج) حلفظ البيانات والعودة إىل الصفحة السابقة  ،أو (خروج) للعودة إىل الصفحة
السابقة دون حفظ البيانات.
بالنقر على إضافة واقف تظهر صفحة يتم فيها إضافة الواقف ادلراد إدخالو ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( .)21واليت حتتوي على (اسم الواقف -اسم الدخول-
ُ
كلمة ادلرور اجلديدة -تأكيد كلمة ادلرور -الربيد اإللكرتوين -رقم اجلوال -الرقم الربيدى ص.ب -حالةادلستخدم -رقم اذلوية -ىل أنت ناظر -النوع -الدولة -ادلدينة -العنوان-
الصورة الشخصية -مالحظات).
شكل رقم ()21
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يالحظ يف الشكل السابق:
 كلمة ادلرور اجلديدة :يتم تعيني كلمة مرور للواقف.
 تأكيد كلمة ادلرور :يتطلب إدخال نفس كلمة ادلرور اليت مت تعيينها.
 ىل أنت ناظر :يتم حتديد اخليار يف حالة إذا كان ناظر.

شكل رقم ()22

الصورة الشخصية :إلرفاق صورة انقر على  ،Choose Fileانظر شكل (.)22
 يالحظ اخلانات اليت هبا * إلزامي إدخاذلا.
 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على (حفظ)حلفظ البيانات ،أو(حفظ وخروج) حلفظ البيانات والعودة إىل الصفحة السابقة ،أو (خروج) للعودة إىل الصفحة السابقة
دون حفظ البيانات.
 -5الناظر :بالنقر على أيقونة الناظر تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)23واليت تعرض صفحة إدارة الناظر  ،وتتيح إمكانية البحث عن اسم الناظر ،ادلراد البحث عنو،
ُ
مع إمكانية إضافة ناظر جديد وعرض بيانات الناظرين بالربنامج .
شكل رقم ()23

شكل رقم ()24

يف صفحة الناظر يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط بالضغط علي السهم
لتظهر خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل""24

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم النقر على بحث ،أو عرض الكل دون حتديد
احلقول.
 يظهر أسفل الصفحة جدول موضح بو بيانات الناظرين بالربنامج كما بالشكل
ادلقابل  ،واليت حتتوي على (اسم الناظر -اسم الدخول -رقم اجلوال -احلالة) مع
إمكانية التعديل أو احلذف من خالل:
ب ةةالنقر علي ةةو ميك ةةن تع ةةديل البيان ةةات اخلاص ةةة بالن ةةاظر ،كم ةةا ى ةةو ُمب ةةني

بشكل رقم (.)25

بالنقر عليو يتم حذف البيانات اخلاصة بادلستخدم.
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تعديل بيانات الناظر :من خالل تلك الصفحة يتم تعديل بيانات الناظر ماعدا اسم الدخول والربيد االلكرتوين
شكل رقم ()25

 بعد االنتهاء من تعديل البيانات يتم الضغط على (حفظ) حلفظ البيانات ،أو (حفظ وخروج) حلفظ البيانات والعودة إىل الصفحة السابقة  ،أو (خروج) للعودة إىل الصفحة
السابقة دون حفظ البيانات.
بالنقر على إضافة ناظر تظهر صفحة يتم فيها إضافة الناظر ادلراد إدخالو ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)26واليت حتتوي على(اسم الناظر -اسم الدخول-
ُ
كلمة ادلرور اجلديدة -تأكيد كلمة ادلرور -الربيد اإللكرتوين -رقم اجلوال -الرقم الربيدي ص-ب -حالة ادلستخدم -الدولة -ادلدينة -العنوان -رقم اذلوية -النوع -مالحظات).
شكل رقم ()26

يالحظ اخلانات اليت هبا * إلزامي إدخاذلا.

 بعةةد االنتهةةاء مةةن مةةلء احلقةةول يةةتم الضةةغط علةةى (حفظظظ) حلفةةظ البيانةةات ،أو (حفظظظ وخظظروج) حلفةةظ البيانةةات والعةةودة إىل الصةةفحة السةةابقة  ،أو (خظظروج) للعةةودة إىل
الصفحة السابقة دون حفظ البيانات.
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ثاني ا صفحةاإلعدادات:

شكل رقم ()27

 يتم الدخول اليها من خالل الصفحة الرئيسية للربنامج عن طريق الضغط على
موضح بالشكل رقم (.)27
أيقونة اإلعدادات ،كما ىو ُ

شكل رقم ()28
 بعد الدخول تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)28واليت يتم من
خالذلا التحكم يف اإلعدادت التالية (الدول -أنواع الصيانة -أنواع األوقاف-
الغرض من التأجري -أنواع العقود -ادلدن -حالة سداد الكهرباء -العمالت-
أنواع ادلراسالت -البنوك -أنواع الوحدات -وضع التجهيز -االحياء-
اجلنسيات -أنواع خدمات الوقف -قوالب العقد -اجملموعات -اجلهات
ادلنفذة).

-1الدول :بالنقر على أيقونة الدول تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم (،)29
واليت تعرض صفحة إدارة الدول ،وتتيح إمكانية البحث عن اسم الدولة ،ادلراد البحث
ُ
عنها ،مع إمكانية إضافة دولة.
 يف صفحة إدارة الدول يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط لتظهر
خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)31واليت حتتوي على:
 اسم الدولة :يتم إدخال اسم الدولة ادلراد البحث عنها ،بعد االنتهاء من ملء
ُ
احلقل يتم الضغط على بحث،أوعرض الكل دون حتديد احلقل.
 يظهر أسفل الصفحة جدول حيتوي علي بيانات الدول ادلسجلة بالربنامج انظر
شكل ( )29واليت تتكون من (اسم الدولة -العملة) ،مع إمكانية التعديل أو
احلذف ،وذلك من خالل:

شكل رقم ()29

بةةالنقر عليةةو ميكةةن تعةةديل البيانةةات اخلاصةةة بالدولةةة ،كمةةا ىةةو ُمبةةني
بشكل رقم (.)31
بالنقر عليو يتم حذف البيانات اخلاصة بالدولة.

شكل رقم ()31

 بعد االنتهاء من تعديل احلقول يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضةغط علةى
إلغاء.

شكل رقم ()31
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شكل رقم ()32

بالنقر على إضافة دولة تظهر شاشة يتم فيها إضافة دولة ادلراد
ُ
إدخاذلا ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( .)32واليت حتتوي على:
 اسم الدولة :يُكتب اسم اجملموعة ادلراد إضافتها.
ُ
العملة:اخرت من القائمةادلنسدلةعملة الدولة.

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.

-2أنواع الصيانة :بالنقر على أيقونة أنواع الصيانة تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل
رقم ( ،)33واليت تعرض صفحة إدارة إضافة نوع صيانة ،وتتيح إمكانية البحث عن اسم
الصيانة  ،ادلراد البحث عنو ،مع إمكانية إضافة نوع صيانة جديد .
ُ
 يف صفحة إدارة إضافة نوع صيانة يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط


شكل رقم ()33

لتظهر خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)34واليت حتتوي على:
االسم :يتم إدخال اسم الصيانة ادلراد البحث عنو ،بعد االنتهاء من ملء
ُ
احلقل يتم الضغط على بحث،أوعرض الكل دون حتديد احلقل.

 تظهر أسفل الصفحة قائمة انظر شكل ( ،)33حتتوي على اسم الصيانة مع
إمكانية التعديل أو احلذف ،وذلك من خالل:
بالنقر علي تعديل ميكةن تعةديل البيانةات اخلاصةة باسةم الصةيانة ،كمةا
ىو ُمبني بشكل رقم (.)35

شكل رقم ()34

بالنقر على حذف يتم حذف البيانات اخلاصة باسم الصيانة.

شكل رقم ()35

بعد االنتهاء من تعديل احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.

شكل رقم ()36

بالنقر على إضافة تظهر شاشة يتم فيها إضافة نوع
الصيانة ادلراد إدخاذلا عن طريق إدخال اسم الصيانة  ،كما ىو ُمبني بشكل رقم (..)36
ُ

بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
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-3أنواع األوقاف :بالنقر على أيقونة أنواع األوقاف تظهر صفحة كما ىو ُموضح

شكل رقم ()37

بشكل رقم ( ،)37واليت تعرض صفحة إدارة أنواع األوقاف ،وتتيح إمكانية البحث عن
اسم الوقف  ،ادلراد البحث عنو ،مع إمكانية إضافة نوع وقف.
ُ
 يف صفحة إدارة أنواع األوقاف يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط


لتظهر خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)38واليت حتتوي على:

االسم :يتم إدخال اسم الوقف ادلراد البحث عنو ،بعد االنتهاء من ملء احلقل
ُ
يتم الضغط على بحث،أوعرض الكل دون حتديد احلقل.

 تظهر أسفل الصفحة جدول بيانات انواع االوقاف بالربنامج انظر شكل (،)37
حتتوي على كود الوقف واسم الوقفمع إمكانية التعديل أو احلذف ،وذلك من
خالل:
بالنقر على تعديل ميكن تعديل البيانات اخلاصة باسم الوقف ،كما
ىو ُمبني بشكل رقم (.)39

شكل رقم ()38

بالنقر علي حذف يتم حذف البيانات اخلاصة باسم الوقف.

شكل رقم ()39

 بعد االنتهاء من تعديل احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.

شكل رقم ()41

بالنقر على إضافة نوع وقف تظهر شاشة يتم فيها إضافة
نوع الصيانة ادلراد إدخاذلا ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( .)41واليت حتتوي على:
ُ
االسم :يُكتب نوع الوقف ادلراد إضافتو.
ُ

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على
إلغاء
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 -4الغرض من التأجري :بالنقر على أيقونة الغرض من التأجري تظهر صفحة كما ىو

شكل رقم ()41

ُموضح بشكل رقم ( ،) 41واليت تعرض صفحة إدارة الغرض من التأجري ،وتتيح إمكانية
البحث عن اسم الغرض من التأجري ادلراد البحث عنو ،مع إمكانية إضافة الغرض من
ُ
التأجري.
 يف صفحة إدارة الغرض من التةأجري يوجةد شةريط علةوي للبحةث اسةحب الشةريط


لتظهر خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)42واليت حتتوي على:

االسةةم :يةةتم إدخةةال الغةةرض مةةن التةةأجري ادل ةراد البحةةث عنةةو ،بعةةد االنتهةةاء مةةن
ُ
ملء احلقل يتم الضغط على بحث،أوعرض الكل دون حتديد احلقل.

 يظهر أسفل الصفحة جدول حيتوي علي االغراض من التأجري ادلضافة للربنامج
انظر شكل ( )41واليت حتتوي على كود الغرض واسم الغرض من التأجريمع
إمكانية التعديل أو احلذف ،وذلك من خالل:

شكل رقم ()42

بالنقر على تعديل ميكن تعديل البيانات اخلاصة بالغرض من التأجري،
كما ىو ُمبني بشكل رقم (.)43
بالنقر على حذف يتم حذف البيانات اخلاصة بالغرض من التأجري.

شكل رقم ()43

 بعد االنتهاء من تعديل احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.

بالنقر على إضافة تظهر شاشة يتم فيها إضافة
الغرض من التأجري ادلراد إدخالو ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)44واليت حتتوي على:
ُ
االسم :يُكتب الغرض من التأجري ادلراد إضافتو.
ُ

شكل رقم ()44

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
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-5أنواع العقود :بالنقر على أيقونة أنواع العقود تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم

شكل رقم ()45

( ،)45واليت تعرض صفحة إدارة أنواع العقود ،وتتيح إمكانية البحث عن اسم نوع
العقد ادلراد البحث عنو ،مع إمكانية إضافة نوع عقد.
ُ
 يف صفحة إدارة أنواع العقود يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط لتظهر


خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)46واليت حتتوي على:

االسم :يتم إدخال نوع العقد ادلراد البحث عنو ،بعد االنتهاء من ملء احلقل
ُ
يتم الضغط على بحث،أوعرض الكل دون حتديد احلقل.

 تظهر أسفل الصفحة جدول يوضح بيانات العقود ادلسجلة بالربنامج انظر شكل
(،)45وحتتوي على كود العقد واسم العقد مع إمكانية التعديل أو احلذف،
وذلك من خالل:

شكل رقم ()46

بالنقر علي تعديل ميكن تعديل البيانات اخلاصة بنوع العقد ،كما ىو
ُمبني بشكل رقم (.)43
بالنقر على حذف يتم حذف البيانات اخلاصة بنوع العقد.

شكل رقم ()47

 بعد االنتهاء من تعديل احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
شكل رقم ()48

بالنقر على إضافة نوع عقد تظهر شاشة يتم فيها إضافة
نوع العقد ادلراد إدخالو ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)48واليت حتتوي على:
ُ
االسم :يُكتب نوع العقد ادلراد إضافتو.
ُ

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
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-6ادلدن :بالنقر على أيقونة ادلدن تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم (،)49

شكل رقم ()49

واليت تعرض صفحة إدارة ادلدن وتتيح إمكانية البحث عن اسم ادلدينة واسم الدولة ادلراد
ُ
البحث عنها ،مع إمكانية إضافة مدينة.
 يف صفحة إدارة ادلدن يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط لتظهر
خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)51واليت حتتوي على:



اسم ادلدينة :يتم إدخال اسم ادلدينة ادلراد البحث عنها.
ُ
اسم الدولة :اخرت من القائمة ادلنسدلة اخليار ادلطلوب.

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم النقر على بحث ،أو عرض الكل دون حتديد
احلقول.
 تظهر أسفل الصفحة البيانات االتية(:اسم ادلدينة -واسم الدولة) ،مع إمكانية
التعديل أو احلذف ،وذلك من خالل:
شكل رقم ()51

بالنقر عليو ميكن تعديل البيانات اخلاصة بادلدينة كما ىو ُمبني
بشكل رقم (.)51
بالنقر على حذف يتم حذف البيانات اخلاصة بادلدينة.

شكل رقم ()51

 بعد االنتهاء من تعديل احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
شكل رقم ()52

بالنقر على إضافة مدينة يتم فيها إضافة ادلدينة ادلراد
ُ
إدخالو ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)48واليت حتتوي على:
 اسم ادلدينة :يُكتب نوع العقد ادلراد إضافتو.
ُ
 اسم الدولة :اخرت من القائمة ادلنسدلة اخليار ادلطلوب.

 بعد االنتهاء من ملء احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
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-7حالة سداد الكهرباء:بالنقر على أيقونة حالة سداد الكهرباء تظهر صفحة كما ىو

شكل رقم ()53

ُموضح بشكل رقم ( ،)53واليت تعرض صفحة إدارة حاالت سداد الكهرباء ،وتتيح
إمكانية البحث عن اسم حالة سداد الكهرباء ادلراد البحث عنها ،مع إمكانية إضافة
ُ
حالة سداد كهرباء.
 يف صفحة إدارة حاالت سداد الكهرباء يوجد شريط علوي للبحث اسحب
الشريط لتظهر خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)58واليت حتتوي
على:


االسم :يتم إدخال اسم حالة سداد الكهرباء ادلراد البحث عنها ،بعد االنتهاء
ُ
من ملء احلقل يتم الضغط على بحث،أوعرض الكل دون حتديد احلقل.

 تظهر أسفل الصفحة البيانات االتية كما بالشكل ((:)54كود حالة سداد
الكهرباء وامسها مع إمكانية التعديل أو احلذف ،وذلك من خالل:
بالنقر عليو ميكن تعةديل البيانةات اخلاصةة لالةة سةداد الكهربةاء كمةا
ىو ُمبني بشكل رقم (.)55

شكل رقم ()54

بالنقر عليو يتم حذف البيانات اخلاصة لالة سداد الكهرباء.

شكل رقم ()55

 بعد االنتهاء من تعديل احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
بالنقر على إضافة حالة سداد كهرباء يتم فيها
إضافة حالة سداد كهرباء ادلراد إدخاذلا ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)56واليت حتتوي
ُ
على:
 االسم :يُكتب اسم حالة سداد الكهرباء ادلراد إضافتها.
ُ
 بعد االنتهاء من ملء احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
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-8العمالت :بالنقر على أيقونة العمالت تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم

شكل رقم ()57

( ،)57واليت تعرض صفحة إدارة العمالت ،وتتيح إمكانية البحث عن اسم العملة ادلراد
ُ
البحث عنها ،مع إمكانية إضافة عملة جديدة.
 يف صفحة إدارة العمالت يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط لتظهر


خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)57واليت حتتوي على:

االسةةم :يةةتم إدخةةال اسةةم العملةةة ادل ةراد البحةةث عنهةةا ،بعةةد االنتهةةاء مةةن مةةلء
ُ
احلقل يتم الضغط على بحث،أوعرض الكل دون حتديد احلقل.

 يظهر أسفل الصفحة جدول انظر شكل ( ،)57حيتوي على كود العملة وامسها
مع إمكانية التعديل أو احلذف ،وذلك من خالل:
بالنقر عليو ميكن تعديل البيانات اخلاصة بالعملة كما ىو ُمبني

بشكل رقم (.)58

بالنقر عليو يتم حذف البيانات اخلاصة بالعملة.

شكل رقم ()57

شكل رقم ()58

 بعد االنتهاء من تعديل احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
بالنقر على إضافة عملة يتم فيها إضافة العملة ادلراد إدخاذلا ،كما
ُ
ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)59واليت حتتوي على:
االسم :يُكتب اسم حالة سداد الكهرباء ادلراد إضافتها.
ُ
 بعد االنتهاء من ملء احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
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-9أنواع ادلراسالت :بالنقر على أيقونة أنواع ادلراسالت تظهر صفحة كما ىو ُموضح

شكل رقم ()61

بشكل رقم ( ،)61واليت تعرض صفحة إدارة أنواع ادلراسالت ،وتتيح إمكانية البحث عن
اسم ادلراسالت ادلراد البحث عنها ،مع إمكانية إضافة نوع مراسلة.
ُ
 يف صفحة إدارة أنواع ادلراسالت يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط


لتظهر خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)66واليت حتتوي على:

اسم ادلراسالت :يتم إدخال اسم ادلراسلة ادلراد البحث عنها ،بعد االنتهاء من
ُ
ملء احلقل يتم الضغط على بحث،أوعرض الكل دون حتديد احلقل.

 يظهر أسفل الصفحة جدول انظر شكل ( ،)65حتتوي على اسم ادلراسلة مع
إمكانية التعديل أو احلذف ،وذلك من خالل:
بالنقر عليو ميكن تعديل البيانات اخلاصة بادلراسلة كما ىو ُمبني

بشكل رقم (.)67

بالنقر عليو يتم حذف البيانات اخلاصة بادلراسلة.
شكل رقم ()66

شكل رقم ()67

 بعد االنتهاء من تعديل احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
بالنقر على إضافة نوع مراسلة يتم فيها إضافة نوع ادلراسلة
ادلراد إدخاذلا ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)68واليت حتتوي على (اسم ادلراسالت -نص
ُ
ادلراسالت).

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
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شكل رقم ()68

دليل الهستخدم لبرنانج أوقافي

-11البنوك:بالنقر على أيقونة البنوك تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم (،)69

شكل رقم ()69

واليت تعرض صفحة إدارة بنك ،وتتيح إمكانية البحث عن اسم البنك ادلراد البحث عنو،
ُ
مع إمكانية إضافة بنوك.
 يف صفحة إدارة بنك يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط لتظهر خيارات


البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)71واليت حتتوي على:

االسم :يتم إدخال اسم البنك ادلراد البحث عنو ،بعد االنتهاء من ملء احلقل
ُ
يتم الضغط على بحث،أوعرض الكل دون حتديد احلقل.

 تظهر أسفل الصفحة البيانات االتية :كود البنك واسم البنك مع إمكانية
التعديل أو احلذف ،وذلك من خالل:
بالنقر عليو ميكن تعديل البيانات اخلاصة بالبنك كما ىو ُمبني

بشكل رقم (.)71

بالنقر عليو يتم حذف البيانات اخلاصة بالبنك.

شكل رقم ()71

شكل رقم ()71

 بعد االنتهاء من تعديل احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
بالنقر على إضافة بنك يتم فيها إضافة البنك ادلراد إدخالو،
ُ
كما ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)64واليت حتتوي على:
االسم :يُكتب اسم البنك ادلراد إضافتو.
ُ

 بعد االنتهاء من ملء احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
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شكل رقم ()72

دليل الهستخدم لبرنانج أوقافي

-11أنواع الوحدات :بالنقر على أيقونة أنواع الوحدات تظهر صفحة كما ىو ُموضح

شكل رقم ()73

بشكل رقم ( ،)73واليت تعرض صفحة إدارة أنواع الوحدات ،وتتيح إمكانية البحث عن
اسم نوع الوحدة ادلراد البحث عنها ،مع إمكانية إضافة نوع وحدة.
ُ
 يف صفحة إدارة أنواع الوحدات يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط


لتظهر خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)74واليت حتتوي على:
االسم :يتم إدخال اسم الوحدة ادلراد البحث عنها ،بعد االنتهاء من ملء
ُ
احلقل يتم الضغط على بحث،أوعرض الكل دون حتديد احلقل.

 يظهر أسفل الصفحة جدول انظر شكل ( ،)73حيتوي على كود نوع الوحدة
واسم نوع الوحدة مع إمكانية التعديل أو احلذف ،وذلك من خالل:

شكل رقم ()74

بالنقر عليو ميكن تعديل البيانات اخلاصة بنوع الوحدة كما ىو ُمبني

بشكل رقم (.)75

بالنقر عليو يتم حذف البيانات اخلاصة بنوع الوحدة.
شكل رقم ()75

 بعد االنتهاء من تعديل احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
بالنقر على إضافة أنواع الوحدات يتم فيها إضافة نوع
الوحدة ادلراد إدخاذلا ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)76واليت حتتوي على:
ُ
االسم :يُكتب نوع الوحدة ادلراد إضافتها.
ُ

 بعد االنتهاء من ملء احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
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شكل رقم ()76

دليل الهستخدم لبرنانج أوقافي

-12وضع التجهيز :بالنقر على أيقونة وضع التجهيز تظهر صفحة كما ىو ُموضح

شكل رقم ()77

بشكل رقم ( ،)77واليت تعرض صفحة إدارة وضع التجهيز ،وتتيح إمكانية البحث عن
وضع التجهيز ادلراد البحث عنو ،مع إمكانية إضافة وضع جتهيز.
ُ
 يف صفحة إدارة وضع التجهيز يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط


لتظهر خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)78واليت حتتوي على:
االسم :يتم إدخال اسم وضع التجهيز ادلراد البحث عنو ،بعد االنتهاء من
ُ
ملء احلقل يتم الضغط على بحث،أوعرض الكل دون حتديد احلقل.

 يظهر أسفل الصفحة جدول انظر شكل ( ،)77حيتوي على كودوضع التجهيز
وامسو مع إمكانية التعديل أو احلذف ،وذلك من خالل:
بالنقر عليو ميكن تعديل البيانات اخلاصة بنوع الوحدة كما ىو ُمبني

بشكل رقم (.)75

شكل رقم ()78

بالنقر عليو يتم حذف البيانات اخلاصة بنوع الوحدة.

شكل رقم ()79

 بعد االنتهاء من تعديل احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
شكل رقم ()81

بالنقر على إضافة وضع التجهيز يتم فيها إضافة وضع
التجهيز ادلراد إدخالو ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)81واليت حتتوي على:
ُ
االسم :يُكتب نوع التجهيز ادلراد إضافتو.
ُ

 بعد االنتهاء من ملء احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
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دليل الهستخدم لبرنانج أوقافي

-13األحياء :بالنقر على أيقونة األحياء تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم

شكل رقم ()81

( ،)81واليت تعرض صفحة إدارة األحياء ،وتتيح إمكانية البحث عن اسم احلي ادلراد
ُ
البحث عنو ،مع إمكانية إضافة حي.
 يف صفحة إدارة األحياء يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط لتظهر
خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)82واليت حتتوي على:




اسم احلي :يتم إدخال اسم احلي ادلراد البحث عنو.
ُ
اسم ادلدينة :اخرت من القائمة ادلنسدلة اخليار ادلطلوب.

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم النقر على بحث ،أو عرض الكل دون حتديد
احلقول.
 تظهر أسفل الصفحة قائمة انظر شكل ( ،)81حتتوي على اسم احلي -اسم
ادلدينة مع إمكانية التعديل أو احلذف ،وذلك من خالل:
بالنقر عليو ميكن تعديل البيانات اخلاصة باحلي كما ىو ُمبني
بشكل رقم (.)83

شكل رقم ()82

بالنقر عليو يتم حذف البيانات اخلاصة باحلي.
شكل رقم ()83

 بعد االنتهاء من تعديل احلقول يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
بالنقر على إضافة حي يتم فيها إضافة اسم احلي ادلراد إدخالو،
ُ
كما ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)84واليت حتتوي على:
 اسم احلي :يُكتب اسم احلي ادلراد إضافتو.
ُ
 اسم ادلدينة :اخرت من القائمة ادلنسدلة اخليار ادلطلوب.

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
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شكل رقم ()84

دليل الهستخدم لبرنانج أوقافي

-14اجلنسيات :بالنقر على أيقونة اجلنسيات تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم

شكل رقم ()85

( ،)85واليت تعرض صفحة إدارة اجلنسيات ،وتتيح إمكانية البحث عن اجلنسية ادلراد
ُ
البحث عنها ،مع إمكانية إضافة جنسيات.
 يف صفحة إدارة اجلنسيات يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط لتظهر


خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)86واليت حتتوي على:

االسم :يتم إدخال اسم اجلنسية ادلراد البحث عنها ،بعد االنتهاء من ملء
ُ
احلقل يتم الضغط على بحث،أوعرض الكل دون حتديد احلقل.

 يظهر أسفل الصفحة جدول انظر شكل ( ،)85حيتوي على كود اجلنسية
وامسها مع إمكانية التعديل أو احلذف ،وذلك من خالل:
بالنقر عليو ميكن تعديل البيانات اخلاصة باجلنسية كما ىو ُمبني

بشكل رقم (.)87

شكل رقم ()86

بالنقر عليو يتم حذف البيانات اخلاصة باجلنسية.

شكل رقم ()87

 بعد االنتهاء من تعديل احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
بالنقر على إضافة اجلنسيات يتم فيها إضافة اسم اجلنسية ادلراد
ُ
إدخاذلا ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)88واليت حتتوي على:
االسم :يُكتب اسم اجلنسية ادلراد إضافتها.
ُ

 بعد االنتهاء من ملء احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
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شكل رقم ()88

دليل الهستخدم لبرنانج أوقافي

-15أنواع خدمات الوقف :بالنقر على أيقونة أنواع خدمات الوقف تظهر صفحة كما

شكل رقم ()89

ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)89واليت تعرض صفحة إدارة أنواع خدمات الوقف ،وتتيح
إمكانية البحث عن نوع خدمة وقف ادلراد البحث عنو ،مع إمكانية إضافة نوع خدمة
ُ
وقف.
 يف صفحة إدارة أنواع خدمات الوقف يوجد شريط علوي للبحث اسحب
الشريط لتظهر خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)91واليت حتتوي

على:


االسم :يتم إدخال اسم نوع خدمة الوقف ادلراد البحث عنو ،بعد االنتهاء من
ُ
ملء احلقل يتم الضغط على بحث،أوعرض الكل دون حتديد احلقل.

 يظهر أسفل الصفحة جدول انظر شكل ( ،)89حتتوي على كود نوع خدمة
الوقف واسم نوع خدمة الوقف مع إمكانية التعديل أو احلذف ،وذلك من
خالل:

شكل رقم ()91

بالنقر عليو ميكن تعديل البيانات اخلاصة بنوع خدمة الوقف ،كما
ىو ُمبني بشكل رقم (.)91
بالنقر عليو يتم حذف البيانات اخلاصة بنوع خدمة الوقف.

شكل رقم ()91

 بعد االنتهاء من تعديل احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
شكل رقم ()92

بالنقر على إضافة نوع خدمة وقف يتم فيها إضافة نوع
خدمة وقف ادلراد إدخالو ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)92واليت حتتوي على:
ُ
االسم :يُكتب اسم نوع خدمة الوقف ادلراد إضافتو.
ُ

 بعد االنتهاء من ملء احلقل يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
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دليل الهستخدم لبرنانج أوقافي

 -16قوالب العقد :بالنقر على أيقونة قوالب العقد تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل
رقم ( ،)93واليت تعرض صفحة إدارة نص العقد ،وتتيح إمكانية البحث عن اسم نص
العقد ادلراد البحث عنو ،مع إمكانية إضافة نص.
ُ
 يف صفحة إدارة نص العقد يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط لتظهر

شكل رقم ()93

خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)94واليت حتتوي على:



االسم :يتم إدخال اسم نص العقد ادلراد البحث عنو ،بعد االنتهاء من ملء
ُ
احلقل يتم الضغط على بحث،أوعرض الكل دون حتديد احلقل.



النص :يُكتب فيو نص العقد.

 يظهر أسفل الصفحة جدول انظر شكل ( ،)93حيتوي على كود نص العقد-
واسم النص مع إمكانية التعديل أو احلذف ،وذلك من خالل:
بالنقر عليو ميكن تعديل البيانات اخلاصة بنص العقد ،كما ىو ُمبني
بشكل رقم (.)95

شكل رقم ()94

بالنقر عليو يتم حذف البيانات اخلاصة بنص العقد.

شكل رقم ()95

 بعد االنتهاء من تعديل البيانات يتم الضغط على (حفظ) حلفظ البيانات ،أو (حفظ وخروج) حلفظ البيانات والعودة إىل الصفحة السابقة  ،أو (خروج) للعودة إىل الصفحة
السابقة دون حفظ البيانات.
شكل رقم ()96

بالنقر على إضافة نص يتم فيها إضافة اسم نص العقد ادلراد
ُ
إدخالو ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)84واليت حتتوي على:

 االسم :يُكتب اسم النص ادلراد إضافتو.
ُ
 النص :يُكتب فيو نص العقد.
 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على (حفظ) حلفظ البيانات ،أو (حفظ
وخروج) حلفظ البيانات والعودة إىل الصفحة السابقة  ،أو (خروج) للعودة إىل
الصفحة السابقة دون حفظ البيانات
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دليل الهستخدم لبرنانج أوقافي

-17اجملموعات:بالنقر على أيقونة اجملموعات تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم

شكل رقم ()97

( ،)97واليت تعرض صفحة إدارة رلموعات الفروع ،وتتيح إمكانية البحث عن اسم
اجملموعة ادلراد البحث عنها ،مع إمكانية إضافة رلموعة.
ُ
 يف صفحة إدارة رلموعات الفروع يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط


لتظهر خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)98واليت حتتوي على:
االسم :يتم إدخال اسم اجملموعة ادلراد البحث عنها ،بعد االنتهاء من ملء
ُ
احلقل يتم الضغط على بحث،أوعرض الكل دون حتديد احلقل.

 يظهر أسفل الصفحة جدول انظر شكل ( ،)97حيتوي على كود اجملموعة-
واسم اجملموعة مع إمكانية التعديل أو احلذف ،وذلك من خالل:
بالنقر عليو ميكن تعديل البيانات اخلاصة بنص العقد ،كما ىو ُمبني

بشكل رقم (.)99

بالنقر عليو يتم حذف البيانات اخلاصة بنص العقد.

شكل رقم ()98

شكل رقم ()99

 بعد االنتهاء من تعديل احلقول يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
بالنقر على إضافة رلموعة يتم فيها إضافة رلموعة ادلراد إدخاذلا،
ُ
كما ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)111واليت حتتوي على:
 االسم :يُكتب اسم اجملموعة ادلراد إضافتو.
ُ
 الوصف :يُكتب فيو وصف اجملموعة.
 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
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شكل رقم ()111

دليل الهستخدم لبرنانج أوقافي

-18اجلهات ادلنفذة :بالنقر على أيقونة اجلهات ادلنفذة تظهر صفحة كما ىو ُموضح
بشكل رقم ( ،)111واليت تعرض صفحة إدارة جهة منفذة ،وتتيح إمكانية البحث عن
اسم اجلهة ادلراد البحث عنها ،مع إمكانية إضافة جهة منفذة.
ُ
 يف صفحة إدارة اجلهات ادلنفذة يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط


شكل رقم ()111

لتظهر خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)112واليت حتتوي على:

اسم اجلهة :يتم إدخال اسم اجلهة ادلنفذة ادلراد البحث عنها ،بعد االنتهاء من
ُ
ملء احلقل يتم الضغط على بحث،أوعرض الكل دون حتديد احلقل.

 يظهر أسفل الصفحة جدول انظر شكل ( ،)111حيتوي على اسم اجلهة مع
إمكانية التعديل أو احلذف ،وذلك من خالل:
بالنقر عليو ميكن تعديل البيانات اخلاصة باجلهة ادلنفذة ،كما ىو
ُمبني بشكل رقم (.)113

شكل رقم ()112

بالنقر عليو يتم حذف البيانات اخلاصة باجلهة ادلنفذة.

شكل رقم ()113

 بعد االنتهاء من تعديل احلقول يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
بالنقر على إضافة جهة منفذة يتم فيها إضافة اسم
اجلهة ادلراد إدخاذلا ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)114واليت حتتوي على (اسم اجلهة-
ُ
رقم اجلوال -اذلاتف -الربيد اإللكرتوين).

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
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ثالثا الفروع:

شكل رقم ()115

موضح بالشكل
 من الصفحة الرئيسية يتم الضغط على أيقونة الفروع ،كما ىو ُ
رقم (.)115

بعد الدخول تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)116تعرض صفحة إدارة
الفروع ،وتتيح إمكانية البحث عن اسم الفرع ،واسم اجلهة ادلراد البحث عنها ،مع
ُ
إمكانية إضافة فرع.

شكل رقم ()116

 يف صفحة إدارة الفروع يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط لتظهر
خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)117واليت حتتوي على:




اسم الفرع :يتم إدخال اسم الفرع ادلراد البحث عنو.
ُ
اسم اجلهة :يتم إدخال اسم اجلهة ادلطلوبة.

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم النقر على بحث ،أو عرض الكل دون حتديد
احلقول.
 يظهر أسفل الصفحة جدول انظر شكل (،)116حيتوي على اسم اجلهة مع
إمكانية التعديل أو احلذف ،وذلك من خالل:
شكل رقم ()116

بالنقر عليو ميكن تعديل البيانات اخلاصة باجلهة ادلنفذة ،كما ىو ُمبني بشكل رقم (.)117
بالنقر عليو يتم حذف البيانات اخلاصة باجلهةادلنفذة.
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شكل رقم ()117

 بعد االنتهاء من تعديل البيانات يتم الضغط على (حفظ) حلفظ البيانات ،أو (حفظ وخروج) حلفظ البيانات والعودة إىل الصفحة السابقة  ،أو (خروج) للعودة إىل الصفحة
السابقة دون حفظ البيانات.
بالنقر على إضافة تظهر صفحة يتم فيها إضافة فرع ادلراد إدخالو ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)118واليت حتتوي على(اسم الفرع -اجملموعة -الدولة-
ُ
ادلدينة -العنوان -اسم اجلهة -الربيد اإللكرتوين -رقم اجلوال -حالة الفرع -اسم سلتصر للفرع -التصنيف -رقم الرتخيص -فيسبوك -تويرت -اذلاتف -الشعار).
شكل رقم ()118
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يالحظ يف الشكل السابق:



الشعار :إلرفاق شعار انقر على  ،Choose Fileانظر شكل (.)119



اخلانات اليت هبا * إلزامي إدخاذلا.

شكل رقم ()119

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على (حفظ) حلفظ البيانات ،أو (حفظ وخروج) حلفظ البيانات والعودة إىل الصفحة السابقة  ،أو (خروج) للعودة إىل الصفحة
السابقة دون حفظ البيانات.

رابع ا المستأجرين:

شكل رقم ()111

 من الصفحة الرئيسية للربنامج يتم الضغط على أيقونة المستأجرين ،كما ىو
موضح بالشكل رقم (.)111
ُ
 بعد الدخول تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)111تعرض صفحة
إدارة ادلستأجرين ،وتتيح إمكانية البحث عن اسم ادلستأجر وبياناتو ،مع إمكانية
إضافة مستأجر.
 يف صفحة إدارة ادلستأجرين يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط لتظهر
خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)112واليت حتتوي على (اسم

شكل رقم ()111

ادلستأجر -الربيد اإللكرتوين -رقم اذلوية -رقم اجلوال).

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم النقر على بحث ،أو عرض الكل دون حتديد
احلقول.
 يظهر أسفل الصفحة جدول انظر شكل ( ،)111حيتوي على بيانات ادلستأجرين
االتية ( :اسم ادلستأجر -الربيد اإللكرتوين -رقم اذلوية -رقم اجلوال -الدفعات)،
مع إمكانية التعديل أو احلذف.
الدفعات :صفحة تعرض دفعات ادلستأجر ،من خالل عرض بيانات العقد
والدفعات ادلستحقة ،ويوجد ثالث أنواع من العقود (عقد منتهي -عقد مستقبلي -عقد
جاري)،كما ىو ُمبني بشكل رقم (.)113
شكل رقم ()112

ويوضح شكل ( )114صفحة دفعات ادلستأجر.
ميكن تعديل البيانات اخلاصة بادلستأجر ،كما ىو
بالنقر علي
ُمبني بشكل رقم (.)115
بالنقر على

شكل رقم ()113

يتم حذف البيانات الخاصة بالمستأجر.
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شكل رقم ()114

شكل رقم ()115

شكل رقم ()116

يالحظ يف الشكل السابق وجود خدمة إضافة ادلستأجر إىل القائمة السوداء ،كما
ىو ُمبني بشكل رقم (.)116

 بعد االنتهاء من تعديل البيانات يتم الضغط على (حفظ) حلفظ البيانات ،أو (حفظ وخروج) حلفظ البيانات والعودة إىل الصفحة السابقة  ،أو (خروج) للعودة إىل الصفحة
السابقة دون حفظ البيانات.
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بالنقر علي إضافة تظهر صفحة يتم فيها إضافة مستأجر ادلراد إدخالو ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)117واليت حتتوي على(اسم ادلستأجر -اجلنسية -نوع
ُ
اذلوية – رقم اذلوية -ارفاق صورة اذلوية -الربيد اإللكرتوين – رقم اجلوال -رقم جوال آخر -الدولة -ادلدينة -عنوان العمل -ىاتف العمل -اسم البنك -رقم اآليبان).
شكل رقم ()117




شكل رقم ()117

يالحظ يف الشكل السابق:
اخلانات اليت هبا * إلزامي إدخاذلا.
يف خانة اجلنسية،واسم البنك :انظر شكل ()117
لالختيار من القائمة ادلنسدلة.



إلضافة جنسية ،أو إلضافة اسم بنك.
نوع اذلوية :اخرت من القائمة ادلنسدلة اخليار ادلناسب ،بطاقة اذلوية /جواز سفر.

شكل رقم ()118
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خامس ا األوقاف:

موضةح
 مةن الصةفحة الرئيسةية للربنةامج يةتم الضةغط علةى أيقونةة األوقظاف ،كمةا ىةو ُ

شكل رقم ()119

بالشكل رقم (.)119

 بعد الدخول تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)121تعرض صفحة
إدارة األوقاف ،وتتيح إمكانية البحث عن اسم الوقف واسم الواقف ،مع إمكانية
إضافة وقف.
 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم النقر على بحث ،أو عرض الكل دون حتديد
احلقول.
 يف صفحة إدارة األوقاف يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط لتظهر
خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)121واليت حتتوي على(اسم

الوقف -اسم الواقف -نوع الوقف).
 يظهر أسفل الصفحة جدول بيانات االوقاف كما بالشكل ( ،)121حيتوي علي
بيانات الوقف األساسية وىي (اسم الواقف -اسم الوقف -نوع الوقف) .مع
إمكانية التعديل أواحلذف من خالل:

شكل رقم ()121

 بالضغط على اي وقف من االوقاف ادلسجلة بالربنامج تظهر صفحة كما ىو ُمبني
بشكل رقم ( ،)122تعرض البيانات األساسية للوقف ،كما تتيح إمكانية التعديل.

شكل رقم ()121
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شكل رقم ()122

شكل رقم ()123

بالنقر على إضافة تظهر صفحة يتم فيها
إضافة الوقف ادلراد إدخالو ،ويتم إتباع اخلطوات التالية:
ُ
خطوة ( )1البيانات األساسية للوقف :تظهر صفحة انظر شكل
( ،)123يتم فيها إدخال بيانات الوقف( ،اسم الواقف -اسم الوقف-
نوع الوقف -الفرع -مدير تنفيذي -نبذة سلتصرة عن الوقف -رقم
الوقف) ،بيانات صك الوقف (رقم صك الوقف -تاريخ صك الوقف-
إرفاق صورة صك الوقف من خالل النقر على -Choose File
اسم البنك -رقم األيبان للوقف -صورة الوقف) ،بيانات ناظر الوقف
(اسم الناظر) بيانات موقع الوقف (عنوان الوقف -ادلدينة احلي-
االحداثيات خط العرض /خط الطول).

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على (حفظ ومتابعة)

حلفظ البيانات ومتابعة باقي اخلطوات ،أو (حفظ وخروج) حلفظ
البيانات والعودة إىل الصفحة السابقة ،أو (خروج) للعودة إىل
الصفحة السابقة دون حفظ البيانات.
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خطوة ( )2إضافة /تعديل قيمة الوقف :صفحة انظر شكل ( ،)124يتم فيها إدخال:
 قيمة الوقف احلالية :بالريال السعودي.
من خالل ىذه األيقونة ميكن إضافة قيمة وقف.

شكل رقم ()124

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على (حفظ ومتابعة) حلفظ البيانات ومتابعة باقي اخلطوات ،أو (حفظ وخروج) حلفظ البيانات والعودة إىل الصفحة السابقة ،أو
(خروج) للعودة إىل الصفحة السابقة دون حفظ البيانات.

شكل رقم ()125

خطوة ( )3الوحدات :صفحة انظر شكل ( ،)125يتم فيها البحث بة
(اسم الوحدة -نوع الوحدة).
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بالضغط على ىذه األيقونة تظهر صفحة تتيح إضافة وحدة جديدة .

خطوة ( )4إضافة /تعديل وحدة:

شكل رقم ()126

تظهر صفحة انظر شكل ( ،)126يتم فيها إدخال بيانات الوحدة (نوع
الوحدة -رقم الوحدة -مبلغ التأمني -سعر االجيار -مساحة الوحدة-
وصف الوحدة -عدد الغرف -عدد دورات ادلياه -عدد ادلداخل-
الطابق -رقم عداد ادلياه -رقم عداد الكهرباء -نشاط الوحدة -وضع
التجهيز -شليزات إضافية -صور الوحدة).
 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على (حفظ ومتابعة)

حلفظ البيانات ومتابعة باقي اخلطوات ،أو (حفظ وخروج) حلفظ
البيانات والعودة إىل الصفحة السابقة ،أو (خروج) للعودة إىل
الصفحة السابقة دون حفظ البيانات.

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على (حفظ) حلفظ البيانات ،أو (حفظ وخروج) حلفظ البيانات والعودة إىل الصفحة السابقة  ،أو (خروج) للعودة إىل الصفحة
السابقة دون حفظ البيانات.
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سادس ا العقود:
الدخول إلى العقود :من الصفحة الرئيسية للربنامج حيث يتم الضغط علي أيقونةالعقود
موضح بالشكل رقم (. )41
كما ىو ّ

بعد الدخول تظهر لنا صفحة ادارة العقود واليت يتم من خالذلا ادارة العقود ادلدخلة علي
النظام عن طريق :
-1امكانية البحث عن العقود حيث يوجد شريط علوي للبحث موضح بالشكل
()42حيث يتم الضغط علي السهم ادلوضح بالشريط لتظهر خيارات البحث وىي:

شكل رقم ()41

 البحث باسم العقد

 قيمة العقد ( من و الي )
 تاريخ العقد (من وإلي )
 اختيار اسم المستأجر

شكل رقم) )42

 اختيار اسم الواقف

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على لث لعرض بيانات العقود
احملددة يف البحث أوعرض الكل لعرض كل البيانات
 تظهر أسفل الصفحة بيانات العقود  ،كما موضح بالشكل ( )44وادلقسمة ايل
التصنيفات االتية (عقود غري مكتملة  -عقود منتهية  -عقود جارية -عقود
مستقبلية )

)
شكل رقم ()43

كل منها حيتوي علي البيانات االتية (رقم العقد -تاريخ بداية العقد – تاريخ هناية
العقد -اسم الوقف -اسم ادلستأجر – قيمة العقد  -احلالة)
مع إمكانية التعديل أو احلذف ،وذلك من خالل:
بالنقر عليو يمكن تعديل البيانات الخاصة بالعقد ،كما ىو

ُمبين بشكل رقم (.)44

شكل رقم ()44

بالنقر عليو يتم حذف البيانات اخلاصة بالعقد.

موضح بالشكل رقم (. )45
 متر مرحلة تعديل العقد إيل عدة خطوات كما ىو ّ

 -1الخطوة الولي ادخال البيانات األساسية للعقد وىي:
( رقم العقد – عنوان العقد – تاريخ كتابة العقد – تاريخ بداية العقد – مدة العقد
– تاريخ هناية العقد
اسم الواقف – رقم اذلويّة –الغرض من اإلستئجار)

موضح
 بعد االنتهاء من اخلطوة األويل يتم الضغط علي حفظ ومتابعة كما ىو ّ
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بالشكل ( )46لإلنتقال للخطوة الثانية

شكل رقم ()45

 -2الوحدات:
حتتوي علي ( حالة الوحدة – الوحدة – سعر اإلجيار اإلفرتاضي – سعر التأمني
موضح بالشكل رقم (.)47
اإلفرتاضي – اختيار الوحدة ) كما ىو ّ

شكل رقم ()46

موضح
 بعد االنتهاء من اخلطوة الثانية يتم الضغط علي حفظ ومتابعة كما ىو ّ
بالشكل رقم ( )46لإلنتقال للخطوة الثالثة.
 -3التفاصيل المالية :
تنقسم إيل :

التفاصيل المالية للعقد  :واليت حتتوي علي ( طريقة الدفع – رسوم اخلدمات )
موضح بالشكل رقم ()48
كما ىو ّ

تفاصيل الوحدة  :واليت حتتوي علي ( رقم الوحدة – سعر اإلجيار لكل شهر –
ضح بالشكل رقم ()49
مدة العقد – إمجايل سعر اإلجيار سعر التأمني ) كما ىو مو ّ

شكل رقم ()47

موضح
 بعد االنتهاء من اخلطوة الثالثة يتم الضغط علي حفظ ومتابعة كما ىو ّ
بالشكل رقم ( )46لإلنتقال للخطوة الرابعة.
 -4الدفعات:
تنقسم إيل :

بيانات العقد  :واليت حتتوي علي ( رقم العقد – عنوان العقد – تاريخ بداية العقد

موضح بالشكل رقم
– مدة العقد – تاريخ هناية العقد – قيمة العقد )  ،كما ىو ّ
(. )51

شكل رقم ()48

الدفعات :واليت حتتوي علي (نوع الدفع  -قيمة الدفعة – تاريخ استحقاق الدفعة )
موضح بالشكل رقم (.)51
كما ىو ّ
موضح
 بعد االنتهاء من اخلطوة الرابعة يتم الضغط علي حفظ ومتابعة كما ىو ّ
بالشكل رقم ( )46لإلنتقال للخطوة اخلامسة واألخرية .
شكل رقم ()51

شكل رقم ()49
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شكل رقم ()51

شكل رقم ()52

شكل رقم ()53
 -5نص العقد :
ُميكن من خاللةو تعةديل نةص العقةد مةع إمكانيةة رفةع صةورة للعقةد مةن خةالل اختيةار "
موضح بالشكل رقم ()52
اخرت ملف " كما ىو ّ
بعةةد االنتهةةاء مةةن اخلطةةوة األخةةرية يف التعةةديل يةةتم الضةةغط علةةي حفةةظ وخةةروج كمةةا ىةةو
موضح بالشكل رقم ()53
ّ


موضح بالشكل رقم ()54
بالنقر علي إضافة عقد تظهر شاشة يتم فيها عرض اخلطوات ادلتّبعة يف إضافة العقود كما ىو ّ
ُ
 نُالحظ أن مرحلة إضافة العقد ىي نفس مراحل تعديل العقد واليت مت شرحها سابقا .

بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم الضغط على حفظ أو لإللغاء اضغط على إلغاء.
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سابع ا :إدارة التحصيل:
الدخول إلى إدارة التحصيل :من الصفحة الرئيسية للربنامج حيث يتم الضغط علي

موضح بالشكل رقم ((55
أيقونة إدارة التحصيل كما ىو ّ

شكل رقم ))55

 بعد الدخول إيل إدارة التحصيل تظهر لنا شاشة حتتوي علي ( سندات القبض
موضح بالشكل رقم ()56
– حتصيل الدفعات ) ،كما ىو ّ

شكل رقم ()56
 -1سندات القبض :
 يتم الدخول إيل سندات القبض عن طريق النقر عليها  ،بعد الدخول تظهر
صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)57يف صفحة سندات القبض يوجد
شريط علوي للبحث اسحب الشريط لتظهر خيارات البحث كما ىو ُموضح
بشكل رقم ( ،)58واليت حتتوي على:

شكل رقم ()57

رقم السند  :يتم اضافة رقم السند

رقم العقد  :يتم اضافة رقم العقد

اسم الوقف :يتم اختيار اسم الوقف

اسم المحصل  :يتم اختيار اسم احملصل

تاريخ التحصيل  :يتم وضع تاريخ التحصيل
 بعد االنتهاء من ملء احلقل يتم الضغط على بحث،أوعرض الكل دون حتديد
احلقل
 يظهةر أسةفل الصةفحة جةدول ،انظةر شةكل ( )59حيتةوي علةى بيانةات السةندات
االتي ةةو (:رق ةةم الس ةةند – اس ةةم احملص ةةل – ت ةةاريخ التحص ةةيل – رق ةةم العق ةةد – اس ةةم
الوقف )
مع إمكانية التعديل أو احلذف ،وذلك من خالل:

شكل رقم ()58

بالنقر عليو يمكن تعديل البيانات الخاصة بالسند
بالنقر عليو يتم حذف البيانات اخلاصة بالسند.

شكل رقم ()59
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 -2تحصيل الدفعات :يتم الدخول إيل حتصيل الدفعات عن طريق النقر علي ايقونة حتصيل الدفعات بصفحة إدارة التحصيل كما موضح في شكل رقم61
 يف صفحة حتصيل الدفعات يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط لتظهر
خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)61واليت حتتوي على:

رقم العقد  :يتم اضافة رقم العقد

اسم المستأجر  :يتم اختيار اسم ادلستأجر

شكل رقم ()61

اسم الواقف  :يتم اختيار اسم الواقف
اسم الوقف  :يتم اختيار اسم الوقف

رقم الوحدة  :يتم اضافة رقم الوحدة

نوع الوحدة  :يتم اختيار نوع الوحدة

قيمة الدفعة من وإلي  :يتم اضافة قيمة الدفعة
تاريخ استحقاق الدفعة من وإلي  :يتم اضافة تاريخ االستحقاق
الحالة  :يتم االختيار بني ( غري مسددة – مسددة – متأخرة)

موضح بشكل ()62
كما ىو ّ

 بعد االنتهاء من ملء احلقل يتم الضغط على بحث،أوعرض الكل دون حتديد
احلقل
شكل رقم ()61

شكل رقم ()62
يظهر أسفل الصفحة جدول بيانات الدفعات ،انظر شكل ( )63حيتوي على (رقم
العقد – رقم الدفعة – اسم ادلستأجر – اسم الواقف – اسم الوقف – قيمة الدفعة –
تاريخ االستحقاق – تاريخ السداد – حتصيل دفعة )

شكل رقم ()63

بالضغط علي حتصيل دفعة (يف حالة ان الدفعة مسددة ( تظهر بيانات السند)
ويف حالة ان الدفعة مل تسدد بعد بالضغط علي حتصيل دفعة يظهر بيانات السند مع
امكانية ادخال بيانات سند القبض وارفاقو.
ملحوظة  :ال ميكن حتصيل الدفعات احلديثة قبل سداد الدفعات ادلتأخرة .
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ثامن ا الصيانة:

 يتم الدخول اليها من الصفحة الرئيسية للربنامج حيث يتم الضغط على

شكل رقم ()1

موضح بالشكل رقم (.)1او من خالل القائمة
أيقونة الصيانة  ،كما ىو ُ
اجلانبية للربنامج .
 بعد الدخول تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)2واليت يتم من
خالذلا اما اختيار اضافة طلبات صيانة جديدة او متابعة طلبات الصيانة
ادلسجلة علي الربنامج .

شكل رقم ()2

متابعة طلبات الصيانة :
بالنقر على أيقونة متابعو طلبات الصيانة تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم (،)3
واليت تعرض صفحة إدارة متابعو مطلبات الصيانو  ،وتتيح إمكانية البحث عن طلبات
الصيانة مع إتاحة متابعتها أو إستالمها .

شكل رقم ()3

 البحث عن طلبات الصيانة يتم عن طريق :
يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط لتظهر خيارات البحث كما ىو
ُموضح بشكل رقم ( ،)4واليت حتتوي على عدة معايري للبحث وىي :

شكل رقم ()4

(اختيار اسم الوقف  ،إدخال رقم الوحده,إختيار نوع الوحده  ،إختيار نوع الصيانو
،حتديداولوية الطلب ادلراد البحث عنو  ,اختيار حالة الطلب ادلراد البحث عنو ).

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم النقر على بحث ،أو عرض الكل دون حتديد
احلقول.
 تظهر أسفل الصفحة بيانات طلبات الصيانة واليت حتتوي على ( رقم طلب
الصيانو – الوقف – نوع الوحده  /رقم الوحده – تاريخ الطلب – نوع الصيانو –
االولويو – حالو الطلب – تاريخ استالم الطلب – استالم /متابعة )
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بالنقر على أيقونة استالم /متابعو اداره طلبات الصيانة تظهر صفحة كما ىو ُموضح

شكل رقم ()7

بشكل رقم ( ،)7واليت تعرض تعديل دلتابعو طلبات الصيانو  ،وتتيح إمكانية تعديل او
اضافة ادلتابعة حيث يتم عرض البيانات التالية للطلب (:تاريخ الطلب – رقم الطلب /
رقم مقدم الطلب – اسم الوقف – الوحده – نوع الصيانو  /صيانو كهربائيو – االولويو
 /حالو الطلب  /عاليو  /جارى العمل – تفاصيل الطلب – صور مرفقو )
ثم يتم ادخال تفاصيل العمل وىي ( :اسم مستلم الطلب – تاريخ استالم الطلب –
تاريخ بدايو التنفيذ – تاريخ هنايو التنفيذ – تكلفو القطع ادلستخدمو ( لاير سعودى ) –
تكلفو االيدى العاملو ( لاير سعودى ) – تفاصيل العمل – ارفاق فاتوره الشراء اجلهو
ادلنفذه )
يالحظ اخلانات اليت هبا*إلزامي إدخاذلا.

-2طلبات الصيانة :

بالنقر علي طلبات الصيانة تظهر لنا صفحة ادارة طلبات الصيانة واليت يتم من خالذلا
البحث عن طلب صيانة رلدد او عرض كل طلبات الصيانة ادلسجلة بالربنامج او اضافة
طلب صيانة جديد
للبحث عن طلبات الصيانة :

 يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط لتظهر خيارات البحث كما ىو
ُموضح بشكل رقم ( ،)7واليت حتتوي على (رقم الطلب – اسم الوقف رقم
الوحده نوع الوحده –نوع الصيانو – اولويو الطلب – حالو الطلب – التاريخ
من واىل – منشئ الطلب ) مث اخرت من القائمو ادلنسدلو اخليار ادلناسب

 بعد االنتهاء من ملء احلقول يتم النقر على بحث ،أو عرض الكل دون حتديد
احلقول.
عند النقر على التاريخ يتم ظهور قائمة بالتاريخ اذلجري لتحديد التاريخ
ادلطلوب ،مث الضغط على إغالق ،وبادلثل بالنقر على التاريخ ادليالدي؛ انظر شكل-1
7
من :يتم حتديد تاريخ ادلعاملة ادلطلوب البحث بدايةً منو.
إىل :يتم حتديد هناية تاريخ ادلعاملة ادلطلوب البحث قبلو

شكل رقم ()7

 . تظهر أسفل الصفحة جدول بيانات طلبات الصيانة  ،انظر شكل ( )7حتتوي
على ( رقم طلب–اسم الوقف – اسم الوحده  /رقم الوحده – تاريخ الطلب –
نوع الصيانو – االولويو – حالو الطلب – تاريخ الطلب – منشئ الطلب –
تعديل – حذف ).

شكل رقم ()7-1
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 بالنقر على إضافة طلب صيانو يتم من خالذلا إضافة طلب صيانو ادلراد إدخالو،
ُ
كما ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)8واليت حتتوي على(اسم الوقف -نوع الوحدة  /رقم
الوحدة -رقم الطلب -نوع الصيانة – اولويو الطلب – تفاصيل الطلب –
مرفقات ) مث اختيار من القائمة ادلنسدلة اخليار ادلناسب  ,كما ميكن ايضا اضافو
نوع صيانو جديد من خالل الضغط على
انظر الشكل ()8
 بالنقر علي اسم الوحدة (يف جدول بيانات طلبات الصيانة بصفحة
إدارةطلبات الصيانة) يظهر لنا بيانات الوحدة مع امكانيها تعديلها .

تاسع ا المستودع :

شكل رقم ()8

شكل رقم ()11

موضح بالشكل
 من الصفحة الرئيسية يتم الضغط على أيقونة المستودع ،كما ىو ُ
رقم (.)11

شكل رقم ()12
 بعد الدخول تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)12واليت يتم من خالذلا
ادارة االنواع – االصناف – اوامر التوريد –ادلخزون االفتتاحي -االستعالم عن
ادلستودع -اوامر الصرف-اذلالك

شكل رقم ()13

 اداره اعدادات النوع :بالنقر على أيقونة األنواع تظهر صفحة كما ىو ُموضح

بشكل رقم ( ،)13واليت تعرض صفحة إدارة اعدادات النوع  ،وتتيح إمكانية
البحث عن نوع زلدد باالسم او اضافة نوع جديد او عرض بيانات االنواع
ادلسجلة بالربنامج مع إمكانية تعديلها او حذفها يف حالة عدم ارتباطها ببيانات
اخري كما موضح بالشكل ادلقابل.
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 بالنقر على اضافو النوع تظهر صفحو كما ىو موضح بشكل رقم ( )14واليت يتم

شكل رقم ()14

 يف صفحة اداره اعدادات النوع يوجد شريط علوي للبحث اسحب الشريط لتظهر
خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ()15

شكل رقم ()15

من خالذلا اضافو /تعديل اعدادات النوع سواء االسم او الوصف اخلاص بو.

 تظهر أسفل الصفحة جدول بو بيانات االنواع ادلسجلة بالربنامج  ،انظر شكل
()16وحيتوي على ( الكود – االسم – الوصف – تعديل – حذف .

شكل رقم ()16

 اداره الصناف :بالنقر على أيقونة األصناف تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل

شكل رقم ()17

رقم ( ،)17واليت تعرض صفحة إدارة االصناف  ،وتتيح إمكانية البحث عن
(اسم الصنف – نوع الصنف ) اخرت من القائمو ادلنسدلو نوع الصنف ادلراد
البحث عنو كما ىو موضح بشكل رقم ()18

شكل رقم ()18
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اسحب الشريط لتظهر خيارات البحث كما ىو ُموضح بالشكل ادلقابل.
 تظهر أسفل الصفحة بيانات االصناف ادلسجلة بالربنامج ،كما موضح بالشكل
ادلقابل وحتتوي على ( كود الصنف – اسم الصنف – نوع الطلب – تعديل -
حذف)

بالنقر على تعديالت تظهر لنا ىذه الشاشة واليت ميكن من خالذلا اضافو  /تعديل
الصنف عن طريق (اسم الصنف – نوع الصنف).
مث الضغط علي حفظ حلفظ البيانات او حفظ وخروج حلفظ البيانات والرجوع لصفحة
ادارة االصناف او خروج للخروج بدون حفظ البيانات.

شكل رقم ()18-1

 بالنقر على إضافة صنف ىف الصفحة يتم فيها إضافة الصنف ادلراد إدخالو ،كما
ُ
ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)19واليت حتتوي على(اسم الصنف – نوع الصنف )

شكل رقم ()19

 يالحظ اخلانات اليت هبا*إلزامي إدخاذلا.
 اوام ظظر التوري ظظد :ب ةةالنقر عل ةةى أيقون ةةة أوام ةةر التوري ةةد تظه ةةر ص ةةفحة كم ةةا ى ةةو ُموض ةةح
بشكل رقم ( ،)21واليت تعرض صفحة إدارة أوامر التوريد  ،وتتةيح إمكانيةة البحةث

عن (ادلخزن – رقةم امةر التوريةد – تةاريخ امةر التوريةد/اىل– النةوع – الصةنف ) اخةرت
من القائمو ادلنسدلو اخليار ادلناسب كما ىو موضح بشكل رقم ()21
من :يتم حتديد تاريخ ادلعاملة ادلطلوب البحث بدايةً منو.
إىل :يتم حتديد هناية تاريخ ادلعاملة ادلطلوب البحث قبلو.
عنة ةةد النقة ةةر علة ةةى التة ةةاريخ ية ةةتم ظهة ةةور قائمة ةةة بالتة ةةاريخ اذلجة ةةري لتحدية ةةد التة ةةاريخ
ادلطلوب ،مث الضغط على إغالق ،وبادلثل بالنقر على التاريخ ادليالدي؛

46

شكل رقم ()21

دليل الهستخدم لبرنانج أوقافي

 بالنقر على إضافة امر توريد يتم عرض صفحة اضافة امر توريد واليت حتتوي علي

شكل رقم ()24

بيانات امر التوريد ادلراد إضافتو ،كما ىو ُمبني بشكل رقم ( ،)24واليت حتتوي
على(رقم امر التوريد – ادلخزن – اسم ادلورد – تاريخ امر التوريد )
 يالحظ اخلانات اليت هبا*إلزامي إدخاذلا.
 بالنقر على اضافو صنف كما ىو موضح بشكل رقم ( )25تظهر لنا ىةذه القائمةة
كمةةا ىةةو موضةةوح بشةةكل رقةةم ( )26والةةيت حتتةةوى علةةى (النةةوع – اسةةم الصةةنف –
الكميو – سعر الوحدة – اإلمجايل )
 يالحظ اخلانات اليت هبا*إلزامي إدخاذلا.
 يتم إدخال البيانات مث الضغط علي حفظ او الغاء.

شكل رقم ()25

شكل رقم ()26

 يف صفحة اوامر التوريد ميكنكم البحث عن امر توريد زلدد عن طريق سحب
شريط البحث وحتديد معايري البحث كما موضح بشكل رقم ()27

شكل رقم ()27

 تظهر أسفل الصفحة قائمة ،انظر شكل ( )28حتتوي على ( رقم امر التوريد -
ادلخزن – تاريخ امر التوريد – قيمو امجاىل امر التوريد – مدخل امر التوريد –
التفاصيل – اضافو مرجتع )

شكل رقم )28
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بالنقر على رابط التفاصيل تظهر لنا ىذه الشاشة كما ىو موضح بالشكل ادلقابل واليت
تعرض ( البيانات األساسية – االصناف – فاتورة الشراء  -ادلرجتع)

بالنقر على رابط اضافو مرجتع تظهر لنا ىذه الشاشة كما ىو موضح بالشكل ادلقابل
واليت يتم من خالذلا تسجيل رقم مرجتع امر التوريد وتعرض اسم ادلخزن و تاريخ مرجتع
امر التوريد.
 يالحظ اخلانات اليت هبا*إلزامي إدخاذلا.
ويتم ايضا من خالل تلك الصفحة عرض بيانات اصناف امر التوريد لتسجيل ادلرجتعات
وىي  ( :الصنف – الكميو األساسية – سعر الوحدة – مرجتع سابق – مث يتم ادخال
الكمية ادلرجتعة فيتم عرض الكمية ادلتبقية تلقائياو مامجايل سعرىا .

كما ميكن اضافة صورة او ملف ادلرجتع من خالل الضغط علي  choose fileعند
كلمة مرفق ادلرجتع .

شكل رقم ()29

 المخزون الفتتاحي :بالنقر على أيقونة ادلخزون االفتتاحي تظهر صفحة كما ىو
ُموضح بشكل رقم ( ،)29واليت تعرض صفحة ادلخزون االفتتاحى  ،وتتيح
إمكانية البحث عن (ادلخزون ) اخلاص بكل سلزن حيث يتم اختيار ادلخزن ادلراد
معرفة ادلخزون االفتتاحي اخلاص بو من خالل اختيار ادلخزن من القائمة ادلنسدلة
كما ىو موضح بشكل رقم ()29

اسحب الشريط لتظهر خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ()31

شكل رقم ()31

تظهر أسفل الصفحة جدول بو بيانات ادلخزون ،كما يف شكل ( )31واليت حتتوي على
( الصنف  -النوع– مث يتم ادخال ادلخزون االفتتاحى لكل صنف وسعر الوحده فيتم
عرض تلقائيا قيمو ادلخزون االفتتاحى لكل صنف)كما موضح بالشكل ادلقابل.

شكل رقم ()31
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شكل رقم ()32

 الستعالم عن المستودع :بالنقر على أيقونة االستعالم عن ادلستودع تظهر
صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)32واليت تعرض صفحة االستعالم عن

ادلستودع  ،وتتيح إمكانية البحث بالنوع -اسم الصنف – ادلخزن ) اخرت من
القائمو ادلنسدلو اخليار ادلراد البحث عنو كما ىو موضح بشكل رقم ()32

 اسحب الشريط لتظهر خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ()33

شكل رقم ()33

 تظهر أسفل الصفحة بيانات االصناف ادلراد االستعالم عنها وىي ( نوع الصنف
– اسم الصنف  -ادلخزن – الكميو ادلتاحة للصنف – سعر الوحده )كما
موضح بالشكل رقم(.)34

شكل رقم ()34

 اداره اوامر الصرف :بالنقر على أيقونة اداره اوامر الصرف تظهر صفحة كما ىو

شكل رقم ()35

ُموضح بشكل رقم ( ،)35واليت تعرض صفحة اداره اوامر الصرف  ،وتتيح
إمكانية البحث (بالكود -ادلخزن – رقم طلب الصيانو – نوع الصيانو – تاريخ
االمر والطلب خالل فرتة زلددة)اخرت من القائمو ادلنسدلو اخليار ادلراد البحث عنو
مث الضغط علي لث كما ىو موضح بشكل رقم (.)35

من :يتم حتديد تاريخ ادلعاملة ادلطلوب البحث بدايةً منو.
إىل :يتم حتديد هناية تاريخ ادلعاملة ادلطلوب البحث قبلو.

شكل رقم ()36

عند النقر على حقل تاريخ االمر او تاريخ الطلب يتم ظهور التقومي بالتاريخ
اذلجري لتحديد التاريخ ادلطلوب ،مث الضغط على إغالق ،وبادلثل بالنقر على التاريخ

ادليالدي يظهر لنا التقومي ادليالدي؛ انظر شكل ()36
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ملحوظة :للوصول ايل معايري البحث يتم سحب الشريط لتظهر خيارات البحث
كما ىو ُموضح بشكل رقم (.)37

شكل رقم ()37

 بالنقر على اضافو أمر صرف كما ىو موضح بشكل رقم( )38يتم االنتقال ايل
صفحة ادارة امر الصرف واليت حتتوي علي بيانات امر الصرف ادلراد إضافتو كما
ىو موضوح بشكل رقم ( ) 38واليت حتتوى على ( ادلخزن (الزامي اختيار ادلخزن
من القائمة ادلنسدلة) – اسم مقدم الطلب و تاريخ امر الصرف (مسجلني تلقائيا)
– رقم طلب الصيانة( الزامي ادخالو) اسم ادلستلم(الزامي ادخالو) – مث اضافة
الكمية ادلراد صرفها من ادلخزن ذلذا الصنف مث يتم عرض أمجايل قيمة امر الصرف

شكل رقم () 38

( لاير سعودي ) ) مث الضغط علي حفظ وخروج حلفظ البيانات والرجوع ايل

صفحة ادارة اوامر الصرف.
 يالحظ اخلانات اليت هبا*إلزامي إدخاذلا.

يف صفحة ادارة اوامر الصرف يف جدول البيانات ادلوضح اسفل الصفحة يوجد ايقونة
التفاصيل بالنقر عليها تظهر الشاشة كما ىو موضح بالشكل ادلقابل واليت تعرض
تفاصيل بيانات طلب امر الصرف ( ادلخزن – اسم مقدم الطلب – تاريخ امر الصرف
– رقم طلب الصيانة – تفاصيل طلب الصيانة ( اسم مقدم الطلب – تاريخ الطلب –
اولويو الطلب  /حالو الطلب – الوقف – الوحدة – نوع الصيانة – التفاصيل – اسم
ادلستلم )
 الصناف ( :اسم الصنف –الكميو –سعر الوحدة –اإلمجايل )امجايل امر الصرف

بالعودة ايل صفحة ادارة امر الصرف عند النقر علي اضافو مرجتع تظهر لنا الشاشة
ادلوضحة بالشكل ادلقابل واليت تعرض البيانات االتية(اسم مقدم الطلب –ادلخزن– تاريخ
امر الصرف – رقم طلب الصيانة).
الصناف  ( :الصنف – سعر الوحدة – الكميو األساسية – مرجتع سابق – الكميو

ادلرجتعة(يتم ادخاذلا) – الكميو ادلتبقية – اإلمجايل – إمجايل امر الصرف األساسي (
لاير سعودي ) – إمجايل امر الصرف احلايل ( لاير سعودي ).
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تظهر أسفل الصفحة جدول ،انظةر شةكل ( ) 39حيتةوي علةى ( الكةود – ادلخةزن – رقةم
طلب الصيانو – نوع الصيانو – تاريخ طلب الصيانو – تاريخ امر الصرف – تفاصيل –

شكل رقم ()39

اضافو مرجتع ).

 السظظتعالم عظظن الهالظ :بةةالنقر علةةى أيقونةةة اذلالةةك تظهةةر صةةفحة كمةةا ىةةو ُموضةةح
بش ةةكل رق ةةم ( ،)41وال ةةيت تع ةةرض ص ةةفحة االس ةةتعالم ع ةةن اذلال ةةك ،وتت ةةيح إمكاني ةةة
البحث(باختيار اسم دلخزن والنوع واسم الصنف) مث الضغط علي لث .

شكل رقم () 41

ملحوظة :يتم سحب الشريط لتظهر خيارات البحث كما ىو ُموضح بشكل رقم ()41

شكل رقم ()41

اسفل صفحة االستعالم عن اذلالك يتم عرض بيانات اذلالك باحملازن وىي (اسم
ادلخزن -الصنف الكمية-السبب-التاريخ –التفاصيل).
عند النقر على التفاصيل تظهر لنا ىذه الشاشة كما ىو موضح بالشكل ادلقابل واليت
تعرض بيانات اذلالك مفصلة وىي( اسم ادلخزن – النوع – الصنف – الكميو –
السبب )مث يتم الضغط علي الغاء للعودة ايل صفحة االستعالم عن اذلالك.

 بالنقر على ايقونة اضافو ىالك كما ىو موضح بشكل رقم ( )42تظهر لنا
البيانات ادلراد ادخاذلا إلضافة ىالك كما ىو موضوح بشكل رقم ( ) 42واليت
تتكون من (اسم ادلخزن  -النوع – الصنف – الكميو – السبب )
 يالحظ اخلانات اليت هبا*إلزامي إدخاذلا.
 مث يتم الضغط علي حفظ حلفظ البيانات كما بالشكل (.)43

شكل رقم () 42
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اعدادات اشعارات المستأجر
شكل رقم () 44

 اعدادات اشعارات المستأجر :بالنقر على أيقونة اعدادات اشعارات ادلستأجر
تظهر صفحة كما ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)44واليت تعرض صفحة اعدادات
التنبيهات اخلارجيو  ،وتتيح إمكانية معرفو ( نوع االشعار اختيار وسيلةاالشعار
ستكون عرب الربيد االلكرتوين ام عرب الرسائل ادلدة اليت سيتم ادلراد ارسال فيها
االشغار سواء قبل ام بعد مث الضفط علي حفظ حلفظ البيانات .

الرسائل والشعارات

شكل رقم ( ) 45

 الرسائل والشعارات :بالنقر على أيقونة الرسائل واالشعارات تظهر صفحة كما
ىو ُموضح بشكل رقم ( ،)45واليت تعرض صفحة االستعالم عن الرسائل
واالشعارات ،وتتيح إمكانية البحث باختياراسم ادلستأجر – ادخال عنوان ادلراسلو
– اختياراحلالو مث االولويو)كما ىو موضح بالشكل ادلقابل.

 ملحوظة :يتم سحب الشريط من السهم لتظهر خيارات البحث كما ىو ُموضح

شكل رقم () 46

 بالنقر على ايقونة اضافو مراسلو كما ىو موضح بشكل رقم ( )47تظهر لنا
بيانات ادلراسلة ادلراد اضافتو كما ىو موضوح بشكل رقم ( )47واليت تتطلب
ادخال (اسم ادلستأجر -عنوان ادلراسلة – نوع ادلراسلة – األولوية – نص الرسالة
)
 يالحظ اخلانات اليت هبا*إلزامي إدخاذلا.
 كما ميكن اضافة ملفات او صور للمراسلة عن طريق الضغط علي (اسحب الصور
او اضغط ىنا لرفع ادللفات كما بالشكل( .)48مث يتم الضغط علي حفظ وارسال
حلفظ ادلراسلةوارساذلا للمستأجر.مث العودة ايل صفحة ادارة مراسلة.

شكل رقم () 47

بشكل رقم ()46
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يف اسفل صفحة ادارة مراسلة يتم عرض بيانات ادلراسالت مع امكانية معرفة تفاصيلها
عن طريق النقر على ايقونة التفاصيل تظهر لنا ىذه الشاشة كما ىو موضح بالشكل
ادلقابل واليت ميكنك من خالذلا عرض البيانات االتية  :ادلستأجر – عنوان ادلراسلة – نوع
ادلراسلة – األولوية –  - test adminاحلالة  -نص الرسالة )

التقارير:
شكل رقم ()49

 من الصفحة الرئيسية او من القائمة اجلانبية يتم الضغط على أيقونة التقارير ،كما
موضح بالشكل رقم (.)48ويتم من خالذلا عرض تقارير عن الوحدات،
ىو ُ
الدفعات،العقود،كشف حساب ادلستأجرين ،حركة ادلخزن للصنف،رصيد
الوقف،دفعات ادلستأجرين،الوحدات الشاغرة،تكاليف الصيانة للوقف،فرتات عدم
التأجري ،عمليات الصيانة.

 تقرير عن الوحدات :بالنقر على أيقونة تقرير عن الوحدات تظهر صفحة كما ىو
ُموضح بشكل رقم ( ،)51واليت تعرض صفحة تقرير الوحدات ،وتتيح إمكانية
البحث ( بادلدينو – احلى – الوقف – رقم الوحده – نوع الوحده –البحث
خالل فرتة زمنية زلددة– احلالو – سعر االجيار – ( لاير سعودى )كماموضح
بشكل رقم (.55
 كما يتم عرض يف اسفل الصفحة بيانات عن الوحدات كااليت :نوع الوحدة-
الوقف-ادلدينة –احلي -سعر االجيار-احلالة-رابط لفرتات التأجري ورابط لرصيد
الوحدة.
شكل رقم ()51

 بالنقر على أيقونة فرتات التأجري تظهر لنا ىذه الشاشة كما ىو موضح بالشكل
ادلقابل واليت تعرض بيانات فرتات التأجري للوحدة(:رقم العقد -تاريخ البداية -
تاريخ النهاية ىجري وميالدي-ادلدة -الوحدة -احلالة)كما تتيح امكانية تعديل
البيانات بالنقر علي تعديل او خروج للذىاب ايل صفحة إدارة الوحدات)
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 بالنقر على رابط رصيد الوحدة بصفحة تقرير الوحدات تظهر لنا ىذه الشاشة كما
ىو موضح بالشكل ادلقابل واليت تعرض ( تفاصيل التحصيالت وادلصروفات
للوحدة كما تتيح امكانية التعديل بالنقر علي تعديل او النقر علي خروج للخروج
ايل صفحة إدارة الوحدات.

 تقرير عن الدفعات :بالنقر على أيقونة تقرير عن الدفعات تظهر صفحة كما ىو
ُموضح بالشكل ادلقابل ،واليت يتم من خالذلا عرض تقرير عن الدفعات حيث يتم
عرض البيانات االتية للدفعات :رقم العقد-رقم الدفعة-اسم ادلستأجر-اسم
الواقف-اسم الوقف-قيمة الدفعة (لاير سعودي) -تاريخ االستحقاق-تاريخ
السداد-حتصيل دفعة).
 كما يمكن البحث برقم العقد -اسم ادلستأجر-اسم الواقف-اسم الوقف -رقم
ونوع الوحدة-قيمة الدفعة (لاير سعودي) -فرتة تاريخ استحقاق الدفعة-احلالة)مث
النقر علي لث او عرض الكل لعرض كل البيانات.
 تقرير العقود المختصر :بالنقر على أيقونة تقرير العقود ادلختصر تظهر لنا ىذه
الشاشة كما ىو موضح بالشكل ادلقابل
واليت تعرض تقرير عن بيانات سلتصرة للعقود وتتيح إمكانية البحث بالبيانات
االتية( :الفرع – تاريخ البدايو – تاريخ النهايو ) مث النقر علي عرض التقرير.
 يالحظ اخلانات اليت هبا*إلزامي إدخاذلا.
 تقرير كشف حساب المستأجرين :بالنقر على أيقونة تقرير كشف حساب
ادلستأجرين تظهر لنا ىذه الشاشة كما ىو ُموضح بالشكل ادلقابل وىو تقرير
يعرض كشف حساب مستأجرين وذلك للعقود اجلارية خالل فرتة البحث وتتيح
إمكانية البحث بادلعايري االتية (:الفرع – تاريخ البدايو – تاريخ النهايو – اسم
ادلستأجر – رقم اجلوال – رقم اذلوية) مث النقر علي عرض التقرير.
 يالحظ اخلانات اليت هبا*إلزامي إدخاذلا
 تقرير العقود :بالنقر على أيقونة تقرير العقود تظهر لنا ىذه الشاشة كما ىو
ُموضح بالشكل ادلقابل وىو تقرير يعرض بيانات عن العقود ووحداتو والدفعات
التابعة لو وتتيح إمكانية البحث (بالفرع – حالو العقد – رقم العقد – اسم
الواقف – اسم الواقف – نوع الوحده  /رقم الوحده –اسم ادلستأجر– تاريخ
البدايو – تاريخ النهايو) مث النقر علي عرض التقرير.
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 تقرير حركو المخزن للصنف :ىو تقرير يعرض حركو ادلخزن للصنف كما ميكن
البحث عن طريق(:الفرع – الصنف – تاريخ البدايو تاريخ النهايو)
كما موضح بالشكل ادلقابل.
 تقرير رصيد الوقف :بالنقر على أيقونة تقرير رصيد الوقف تظهر لنا ىذه الشاشة
كما ىو ُموضح بالشكل ادلقابل ،،وىو تقرير يعرض ارصدة االوقاف.
 كما ميكن فلرتة البحث بادلعايري االتية( :الفرع – الوقف – تاريخ البدايو -تاريخ
النهايو).
 عند النقر على أيقونة عرض التقرير تظهر لنا ىذه الشاشة ادلوجودة بالشكل ادلقابل
واليت تعرض البيانات االتية(:الفرع–الوقف–الرصيد السابق للوقف –إمجايل االجيار
–إمجايل مبالغ الصيانة – رصيد الوقف).

 تقرير دفعات المستأجرين :بالنقر على أيقونة تقرير دفعات ادلستأجرين تظهر لنا
ىذه الشاشة كما ىو ُموضح بالشكل ادلقابل ،،وىو تقرير يعرض دفعات
ادلستأجرين ويتيح إمكانية البحث (بالفرع –اسم ادلستأجر-الصنف–تاريخ
البدايو-تاريخ النهايو–رقم اذلوية– رقم اجلوال–حالو السداد)حيث يتم االختيارمن
القائمو ادلنسدلة اخليارادلناسب مث النقر علي عرض التقرير.
 عند النقر على أيقونة عرض التقرير تظهر لنا ىذه الشاشة ادلوجودة بالشكل ادلقابل
واليت تعرض البيانات االتية (:تاريخ السداد– حالة السداد – قيمو الدفعة – تاريخ
هناية العقد – تاريخ بداية العقد – رقم العقد – اسم الوقف – تاريخ الدفعة –
اسم ادلستأجر – اسم الفرع )
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 تقرير الوحدات الشاغرة :ىو تقرير يعرض الوحدات الشاغرة بتفاصيلها ويتيح
إمكانية البحث(باسم الفرع –الوقف – ادلدينو –احلى–تاريخ البداية– تاريخ
النهاية– سعر االجيار– نوع الوحده – رقم الوحدة)اخرت من القائمو ادلنسدلو اخليار
ادلناسب كما ىو موضح بالشكل ادلقابل.
 مث يتم النقر علي عرض التقرير.

 عند النقر على أيقونة عرض التقرير تظهر لنا ىذه الشاشة ادلوجودة بالشكل ادلقابل
واليت تعرض البيانات االتية( :الفرع –الوقف –الوحدة– ادلدينة–احلى –سعر
االجيار).

 تقرير تكاليف الصيانة للوقف :ىو تقرير يعرض تكاليف الصيانة للوقف ،،
ويتيح إمكانية البحث(بالفرع –الوقف– تاريخ البدايو – تاريخ النهايو)يتم االختيار
من القائمو ادلنسدلو اخليار ادلراد البحث عنو كما ىو موضح بالشكل ادلقابل مث
النقر علي عرض التقرير.
 مث يتم عرض التقرير بالبيانات االتية:اسم الفرع-اسم الوقف-عدد مرات صيانة
الوقف-عدد مرات صيانة الوحدات-تكلفة صيانةالوقف-تكلفة صيانةالوحدات-
امجايل عدد مرات الصيانة-امجايل التكلفة).
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 تقرير فترات عدم التأجير للوحدات :بالنقر على أيقونة تقرير فرتات عدم
التأجري للوحدات تظهر لنا ىذه الشاشة كما ىو ُموضح بالشكل ادلقابل ،،وتتيح
إمكانية البحث(بالفرع –الوقف –ادلدينو – احلى-تاريخ البداية–تاريخ النهاية)يتم
حتديد البيانات ادلراد البحث عنها قم النقر علي عرض التقرير.

 عند النقر على أيقونة عرض التقرير تظهر لنا ىذه الشاشة ادلوجودة بالشكل ادلقابل
واليت تعرض البيانات االتية(:اسم لفرع –الوقف–ادلدينة–احلى–رقم الوحدة– نوع
الوحدة-الفرتة الزمنية)

 تقرير عمليات الصيانة :ىو تقرير يعرض بيانات عن عمليات الصناعة بالنقر على
أيقونة تقرير عمليات الصيانة تظهر لنا ىذه الشاشة كما ىو ُموضح بالشكل
ادلقابل ،،وتتيح إمكانية البحث(بالفرع – نوع الصيانو–رقم طلب الصيانو–اسم
الوقف – نوع الوحده  /رقم الوحدة– تاريخ طلب الصيانو خالل فرتة زمنية زلددة
– تاريخ التنفيذخالل فرتة زمنية زلددة)يتم اختيار البيانات ادلراد البحث عنها مث
النقر علي عرض التقرير.
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 عند النقر على أيقونة عرض التقرير تظهر لنا ىذه الشاشة ادلوجودة بالشكل ادلقابل
واليت تعرض (نوع الصيانة – رقم طلب الصيانة – تاريخ الطلب – تاريخ بداية
التنفيذ – تاريخ هناية التنفيذ – تكلفو القطع ادلستخدمة – تكلفو األيدي العاملة
– إمجايل تكلفو الصيانة – رقم الوحدة –/نوع الوحدة – نوع الصيانة – رقم
طلب الصيانة – تاريخ الطلب – تاريخ بداية التنفيذ – تاريخ هناية التنفيذ –
تكلفو القطع ادلستخدمة – تكلفو األيدي العاملة – إمجايل تكلفو الصيانة ).

سجل العمليات:
يتم الدخول اليو من الصفحة الرئيسية او من القائمة اجلانبية حيث يتم الضغط

موضح بالشكل ادلقابل ويتم من خالذلا
على أيقونة سجل العمليات ،كما ىو ُ
عرض بيانات عن العمليات اليت متت علي الربنامج مثل ( تسجيل الدخول –
تعديل اضافو )..وتاريخ العملية وادلستخدم الذي قام بالعملية.

وللبحث عن عملية معينة يتم سحب شريط البحث بالنقر على السهم يف اليسار مث
ستظهر لنا معايري البحث ادلختلفة وىي :
اختيار الصفحة ادلراد البحث عن العمليات اليت متت عليها مث اختيار نوع العملية مث
حتديد الفرتة الزمنية حلدوث العملية ادلراد البحث عنها مث ادخال اسم ادلستخدم مث
الضغط علي لث لعرض البيانات احملددة يف يف البحث او عرض الكل لعرض كل
البيانات.

كاميرات المراقبة:

الدخول إلى كاميرات المراقبة
 من الصفحة الرئيسية او من خالل القائمة اجلانبية حيث يتم الضغط على أيقونة
موضح بالشكل ادلقابل.
كاميرات المراقبة  ،كما ىو ُ

 بعد الدخول تظهر صفحة كامريات ادلراقبة كما ىو ُموضح بشكل ادلقابل ،يتم
من خالذلاعرض بيانات كامريات ادلراقبة مع امكانية اضافةاو تعديل كامريات او
البحث مبعايري زلددة .
 يف صفحة كامريات ادلراقبة يوجد شريط علوي للبحث بالضغط عليو تظهر
خيارات البحث كما ىو ُموضح بالشكل ادلقابل ،واليت متكنك بالبحث بادلعايري
االتية :
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اسم الكامريا -اسم الوقف – اسم الوحدة .

 بعد االنتهاء من ملء احلقل يتم الضغط على ايقونة لث،لعرض البيانات احملددة
يف البحث او عرض الكل لعرض كل البيانات.

 تظهر أسفل الصفحة البيانات االتية للكامريات ( :اسم الكامريا -اسم الوقف
– اسم الوحدة ) كما موضح بالشكل ادلقابل كما ميكنكم التعديل بالضغط
علي
او حذف

او االطالع علي مزيد من التفاصيل بالضغط علي

ايقون التفاصيل
بظ ظظالنقر علظ ظظي ايقظ ظظون التعظ ظظديل يمكظ ظظن تعظ ظظديل البيانظ ظظات الخاصظ ظظة
بالكاميرا ،كما ىو ُمبين بشكل المقابل.

بالنقر على حذف يتم حذف البيانات الخاصة بالكاميرا.

*بعد االنتهاء من تعديل احلقول يتم الضغط على ايقونة حفظ حلفظ البيانات أو لإللغاء
يتم الضغط علي ايقون خروج للعودة لصفحة ادارة كامريات ادلراقبة بدون حفظ البيانات
او الضغط علي ايقونة حفظ وخروج  :حلفظ البيانات والرجوع ايل صفحة ادارة كامريات
ادلراقبة .
كما موضح بالشكل ادلقابل .

59

دليل الهستخدم لبرنانج أوقافي

بالنقر علي ايقون التفاصيل تظهر بيانات كاميرات المراقبة
بالكامل كما موضح بالشكل المقابل وىي :

اسم الكاميرا – نوع الكاميرا -الوقف -الوحدة – رابط الكاميرا
–تاريخ إضافة الكاميرا

بالنقر على ايقونة إضافة كامريا تظهر شاشة يتم من خالذلا إضافة بيانات الكامريا ادلراد
ُ
إدخاذلا حيث يتم اضافة :
اسم الكامريا مث نوع الكامريا مث يتم اختيار اسم الوقف واسم الوحدة من القائمة ادلنسدلة
مث ادخال رابط الكامريا
مث الضغط علي حفظ حلفظ البيانات مع امكانية ادخال بينات كامريات اخري .
او حفظ وخروج حلفظ البيانات والعودة لصفحة ادارة الكامريات
او خروج إللغاء عملية االضافة والرجوع لصفحة ادارة الكامريات
كما موضح بالشكل ادلقابل.
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