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ةتباثلا تانوزخملا مييقت -زكاة تقييم المخزونات الثابتة

تعريفميدقت -1

المميزاتميدقت -1.1
مثال خالل سنة كاملة (تساهم وحدة زكاة في عملية تقييم المخزونات الثابتة بين تاريخين  (ةلماك ةنس لالخ الثم)

فسنحصل على لقطة للمخزونات في تاريخ محدد،إذا حددنا نفس تاريخ البدء و اإلنتهاء

المداخل والمخارج ،وبالتالي يمكنها الرجوع إلى الوراء في الزمن (تعتمد الوحدة على حركات المخزون  (ةلماك ةنس لالخ الثم)

.توضح لك الوحدة تقييم  الشراء والبيع الخاص بمخزونك
:إذا  من  السهل  معرفة

قيمة المخزون الثابت للسنة الماضية•
قيمة المخزون الثابت في وقت محدد•

مطابقة الوحدة
      2016  قانون المالية    الوحدة ال تشكك في التطابق مع

الهدفميدقت -1.2

. ال يتطلب استخدامها  أي معرفة فنية أو إدارية.Dolibarrالوحدة  موجهة لجميع مستخدمي 

رخصةميدقت -1.3
.GPL v3 المجاز من خالل   online shop  وعلى   Dolistoreكل وحداتنا معروضة ضمن
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ةتباثلا تانوزخملا مييقت -زكاة تقييم المخزونات الثابتة

مواردميدقت -1.4

        هذه الوثيقة

 وحدتنا زكاة بسيطة وسهلة اإلستخدام .. دليل المستخدم هذا لمرافقتكم خالل استعمالكم لهذه الوحدة 
أسئلة متكررة ,ثري بانتظام بالتساؤالت والصعوبات التي يواجهها مستخدمونا .ةتباثلا تانوزخملا مييقت - 5 الفصل

       موقعنا التجريبي

 .. بادروا بتسجيل الدخول عبر  notre environnement de démonstration الوحدة مثبتة على
 .Demo وكلمة السر Demoالمعرف 

Dolibarr.org       المنتدى 

.  français  يمكنكم ترك رسالة ضمن مسار النقاشات المخصص لهذه الوحدة على المنتدى

 . يمكن لهذه النقاشات أن تحتوي على بعض Dolibarrأنشأنا لكل وحداتنا مجاال  للنقاش ضمن منتدى 
 المعلومات . كذلك إن كانت لديكم  تعاليق ومقترحات من أجل إجابة سريعة، من المستحسن البقاء ضمن

نفس المناقشة.

مالحظة

 المنتدى هو مكان للتبادل حول استخدام ووظائف وحداتنا،في حال وجود صعوبة في اإلستخدام أو
  ، يفضل استخدام استمارة التواصل المتوفرة على موقعنا، من جهة أخرى نشكركم علىخللالتقرير عن 

عدم مضاعفة القنوات من أجل ذات الموضوع.

 قبل البدءميدقت -2

تحذير 2.1 ميدقت - 
  . ال يمكننا ضمان جدوى التشغيلDolibarrنؤّمن حسن استخدام وحداتنا ضمن المجاالت األصلية ل  

 أو في حال استخدام وحدات إضافية أخرى .Dolibarrإثر إجراء تعديالت على ملفات نواة 
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ةتباثلا تانوزخملا مييقت -زكاة تقييم المخزونات الثابتة

  . في حال استخدام نسخDolibarr v15 مع  02.2022تستند هذه الوثيقة إلى الوحدة في نسختها 
أخرى أوحسب الموضوع المستخدم فيمكنكم مالحظة الفوارق في الوظيفة أو العرض 

ةيساسألا تابلطتملا –  المتطلبات األساسية2.2
3.1 من اإلصدار Dolibarrوحدة زكاة متوافقة مع  

ةيساسألا تابلطتملا –  التحديثات2.3
تتوفر أحدث النسخ من وحداتنا على الموقعين التاليين:

Dolistore ، online shop  

الوصول إلى تحديثات وحداتنا مجاني لمدة سنة انطالقا من تاريخ الشراء .

  ، تأكد أن الوحدة متوافقة رسميا مع النسخة المرادDolibarrإجراء أي تغيير على نسخة   :قبل هام  
تثبيتها

   باستخدام المعّرف المستعمل عند عملية الشراء  Dolistoreلتحديث الوحدة ، حّملها من جديد على 
  ال تتردد في التواصل معنا.  online shopاألولى . إذا تمت عملية الشراء عبر

 قم بفك ملفات أحدث نسخة من الوحدة في الدليل المخصص الخاص بك وتأكد من عملية استبدال
الملفات السابقة .

مالحظة

لتحديث سلس ،عّطل الوحدة قبل اإلنطالق في استبدال ملفاتها ثم أعد تشغيلها.

 بعد التحديث ، ينصح بإعادة عملية التعطيل والتشغيل للتأكد من حسن سير عملية تحديث قاعدة
بياناتك .

وأخيرا تأكد من ضرورة إجراء إعدادات جديدة .
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ةتباثلا تانوزخملا مييقت -زكاة تقييم المخزونات الثابتة

البدءميدقت -3

إجراءات التثبيتميدقت -3.1
  ، قم بفك أرشيف الوحدة ضمن ملف المستخدمDolibarrإذا كانت لديك إمكانية الوصول إلى ملفات  

األصلي .

التثبيتDolibarrفي النسخ األخيرة من   < ، يمكن تثبيت الوحدة مباشرة من  : الصفحة الرئيسية  > 
<الوحدات  التطبيقات  خانة     Deploy/install external app/module ةناخ < تاقيبطتلا /

التشغيل3.2 ميدقت - 
شغل الوحدة من خالل عرض الئحة الوحدات انطالقا من القائمات :

الوحدات  التطبيقات ، الخانة  التثبيت < ةناخ < تاقيبطتلا /الصفحة الرئيسية  > >=Available app/modules   . 

 .ALTAIRISعندها تكون الوحدة معروضة على جدول  

ميدقت -  األذون3.3
ال تحتاج وحدة زكاة إلى أذون  .يمكن للمستخدمين المطلعين على المخزونات استعمال زكاة .

Altairis ةتباثلا تانوزخملا مييقت -   خبراءDolibarr 2006 منذ

6

https://calao.altairis.net/v15/dolibarr/htdocs/admin/modules.php?mode=commonkanban
https://calao.altairis.net/v15/dolibarr/htdocs/admin/modules.php?mode=deploy


ةتباثلا تانوزخملا مييقت -زكاة تقييم المخزونات الثابتة

ةيساسألا تابلطتملا –  اإلعدادات3.4
الوحدة ال تحتاج ألية إعدادات

اإلستخدامميدقت -4

عند وجود وحدة زكاة في وضع اإلستخدام ، يمكنكم المرور عبر :
< المستودعات   تامدخلا /المنتجات  الخدمات  >Z AKÂT

تقييم المخزونات الثابتميدقت -4.1

الخيارات قبل الحساب
  اختر لترشيح واحد أو أكثر من المستودعات ،•

 أو ال تختار أي مستودع لتشاهد كل النتائج
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ةتباثلا تانوزخملا مييقت -زكاة تقييم المخزونات الثابتة

 اختر تاريخ للبداية وتاريخ للتقييم•

األن لوضع تاريخ اليوم.• .مويلا خيرات عضول "  يمكنك النقر على الرابط  .مويلا خيرات عضول "

مربع التحديد لتقييمات   • اختر العرض .مويلا خيرات عضول " أو عدمه من خالل  .مويلا خيرات عضول "

إذا كانت بعض منتجاتك لم تحصل :أسعار المبيعات عند الصفر 
على سعر للبيعفي مقابل حصولها على سعر للشراء تريدفحصه

فحدد المربع .

كل ، نعم أو ال  والمنتجات للشراء• ( اختر عرض المنتجات للبيع  (ةلماك ةنس لالخ الثم)

. (كل ، نعم أو ال  (ةلماك ةنس لالخ الثم)

إلنطالق  الحساب  انقر على زر•

إمكانيات الفرز والتصفية
    عند احتساب ما بالجدول وعرضه يمكنكم 

(ةلماك ةنس لالخ الثم)ابحث عن مرجع لمنتج أو صيغته  أو جزء فقط    • 

(      من المرجع أو صيغته  : تعرض النتيجة المتحصل

      عليها فورا .
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ةتباثلا تانوزخملا مييقت -زكاة تقييم المخزونات الثابتة

•

 اختر عدد األسطر المراد عرضها على الشاشة         •
1000 ، 500 ، 200 ، 100 ، 50 ، 25 ، 10(ةلماك ةنس لالخ الثم)                 

(               أو الكل  .

تمرير: اختر األعمدة للعرض•           
و.مويلا خيرات عضول " خيارات العمود.مويلا خيرات عضول "الفأرة على زر 

ك ةت ةناخ < تاقيبطتلا /دد ال تحددوفقا إلختياراح
.يتم عرض األعمدة في الجدول على الفور

.اعتمادا على خياراتك
  يمكنك أيظا اختيار عمود بالضغط على اسمه  •

 للمرور للصفحة الميوالية     في أسفل الجدول ، لديك مجاميع الشراء والبيع ،وكذلك زر•     
للرجوع إلى الصفحة السابقة  إذا كان هنالك عديد الصفحات . وزر

إصدار الجدول
   يمكنك إصدار الجدول الحالي على شاشتك بالضغط على زر اإلصدار  Dolitoolsإذا كانت لديك وحدة 

حذو زر الطباعة . (الموجود بأعلى الشاشة  (ةلماك ةنس لالخ الثم)
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أسئلة متكررةميدقت -5

 ممارسات جيدة
 يتضمن هذا الفصل قائمة في الصعوبات التي تواجهها الوحدة . ستجد بالتالي عناصر الرد على

استخدامها .

إذا واجهت خطأ اخر في استخدامك للوحدة دون التي هي مبينة أسفل هذا :

ةتباثلا تانوزخملا مييقت - إغالق وإعادة تشغيل الوحدة1

 Dolibarrةتباثلا تانوزخملا مييقت - تحقق من سجل التغييرات إذا كان قد تم نشر نسخة جديدة ومدى توافقها مع نسخة  2
التي بحوزتك

ةتباثلا تانوزخملا مييقت - ةناخ < تاقيبطتلا / إعادة تثبيت  تحديث الوحدة3

ةتباثلا تانوزخملا مييقت - تأكد من عدم اإلشارة إلى أي  تعارض مع وحدة أخرى ، عند الضرورة اتبع توصياتنا4

      إذا استمر الخطأ رغم هذه التدخالت ، فاتصل بنا عبر نموذج التواصل .

      لمزيد من الجدوى عند دراسة طلبك ، حّدد :
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ةتباثلا تانوزخملا مييقت -زكاة تقييم المخزونات الثابتة

 اسم ونسخة الوحدة•       

Dolibarr نسخة   •       

الئحة الوحدات اإلضافية المفّعلة•       

  وجميع العناصر الالزمة للحصول على أفضل دعم لطلبك : السياق والخطوات المتتالية إلعادة إنتاج•       
الخطأ ، لقطات الشاشة ، رسالة         الخطأ وما إلى ذلك .

صعوبات أخرى

ال صعوبات إلى حد هذا اليوم .

معلومات عمليةميدقت -6

روابط مباشرةميدقت -6.1

للوصول بسرعة إلى الموارد المختلفة المتعلقة بالوحدة ، قمنا بإدراج الروابط أسفل هذا :

• Dolistore: 

https://www.dolistore.com/fr/modules/556-Zakat-Valorisation-du-stock-
immobilis--.html  

 المنتدى الفرنسي :•

https://www.dolibarr.fr/forum/t/module-zakat/21693  

الدعمميدقت -6.2

 تباع وحداتنا بدون دعم على اإلستخدام . ومع ذلك يمكنك في حالة صادفك خلل ، اإلتصال بنا كما هو
 موضح في الفصل الخامس: األسئلة المتداولة . يمكن  أن نمنحك أحدث إصدار من الوحدة مجانا لمدة

تصل إلى سنة واحدةبعد الشراء .
A contact form  . تحت تصرفكم لإلبالغ عن الخلل الذي تمت مواجهته  
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ةتباثلا تانوزخملا مييقت -زكاة تقييم المخزونات الثابتة

      our support packages   ألي طلب للمساعدة في اإلستخدام ، يمكنك اإلشتراك في واحدة من 

اإلصدار وتاريخ التعديالتميدقت -6.3
اللغةالتعاليقالمؤلفاإلصدار        

1Gebeer Lehnid,
Lotfi Lehnid,

Agnès Rambaud

ةتباثلا تانوزخملا مييقت -مارس أول نسخة عامة      
2022

ar_SA
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