
 

دوت نت  الميزان برنامجخطوات تدوير قاعدة البيانات في  -

 -للمحاسبة والمستودعات 

 –   .  إصدار امللف  -

هام: قبل أن تبدأ بعملية التدوير قم بعمل نسخة احتياطية عن قاعدة البيانات 

 الحالية، واحتفظ بهذه النسخة االحتياطية في مكان أمين.

 

 :التالوة اخلطوات إتباع جيب البوانات قاعدة لتدوور

 أوالً: الخطوات على القاعدة القديمة:

 قبل البدء بعملية التدوير:

ًؿعً -1 ً)تواصل ًؾك، ًؿماح ًإصدار ًأحدث ًإىل ًبقاـاتك ًوؼواعد ًؾدقك ًاؾربـاؿج ًإصدار ًبمودقث ؼم

ًاإلـرتـت ًعرب ًاؾمودقث ًبموؿقل ًؼم ًأو ًاحلاجة، ًحال ًيف ًبإصدارًًاؾشرؽة/ادلوزع ًاؾمدوقر حاول

ً.2802لًعنًؾؾربـاؿجًالًقؼ

أوًؿوادًرصقدفاًيفًاؾؽؿلقووترًاواؾلًؾؾواؼوعًزقوادةًأوًًًًًتأؽدًؿنًعدمًوجودًؿوادًذاتًرصقدًداؾبً -2

يفًادليمودعات:ارؾبًتؼرقرًاجلردًؾؽلًؿيمودعًعؾىًحدى،ًوتأؽدًؿونًأنًاجلوردًصووق ،ًًًًـؼصاـًاً

دًوتأؽودًؿونًعوودمًوجوودًؿووادًذاتًرصووقدًدواؾبًيفًأيًؿيوومودعً)تيومنـىًؿونًفوو اًاؾشورطًادلووواًًًًًًًً

"،ًاؾيتًالًتدورًأرصدتفاًؾؾيـةًاؾماؾقة(،ًويفًوجودًػرقًبنيًجردًاؾربـاؿجًواجلردًاؾػعؾيًاخلدموة"

خوللًًوذؾوكًإؿواًؿونًًًًً.،ًػقهبًؿعاجلمفاًؼللًاؾلدءًخبطواتًاؾمودوقًر)زقادةًأوًـؼصاـًا(ًأليًؿادة

بـاػو ةًًاالدومعاـةًً"ًوذؾوكًؿونًخوللًًًًتسووة جردوةة تدؼققًوتصوق ًإدخاالتًاؾػواتري،ًأوًبعؿلً"

وجعلًؽؿقاتفاًًؽلًؿيمودعادلوادًيفًؾمصوق ًجردًوذؾكً"،ًمواد"ًؿنًؼائؿةً"مقارنة جرد املستودع"

آؾقوًا،ًًػروؼواتًاؾؽؿقواتًًً،ًحقثًتيمطقعًؿنًخللًف هًاؾـاػ ةًتوؾقدًػواتريًتصوق ًؿطابؼةًؾؾواؼع

إدخواالتًًوؽؿقاتفواًسيوبًًًًادلوجوودةًيفًؽولًؿيومودعًًًعرضًمجقعًادلوادًف هًاؾـاػ ةًبمًؼوحقثًت

أوًًؾؾؿووادًامؾػوةًاؾرصوقدًإؿواًزقوادةًًًًًًػؼطًاجلردًاؾػعؾيًتؼومًأـتًقدوقًاًبإدخالًؽؿقةً،ًثمًاؾػواتري

توؾقدًػاتورةًإدخالًسقثًقممًزقادةًادليمودعًبادلوادًاؾـاؼصوةًبشوؽلًآؾوي،ًًًًبطؾبًًثمًتؼوم،ًًاـؼصاـ

يفً)ًئدةًيفًادليمودعًبشؽلًآؾويً.توؾقدًػاتورةًاإلخراجًسقثًقممًإـؼاصًادلوادًاؾزاأقضًاًتؼومًبطؾبًو



 

مقارنةة جةرد   "،ًوذورحًـاػو ةً"ًًجةرد املةواد  ادومىدامًؽولًؿونًتؼرقورً"ًًًًًاحلاجةًراجعًذورًححالً

 ."ًيفًؿؾلًادلرجعًاؾشاؿلًؾربـاؿجًادلقزانًدوتًـتًؾؾؿوادلةًوادليمودعات(املستودع

 

األصوولًًاؼمـائكًحملؾقً"ًؼمًبؽمابةًؼقودًاإلفملكًيفًحالًاحلاجةًؾ ؾك،ًأوًؼمًبموؾقدفاًآؾقًاًيفًحال -3

ً".اؾنابمة

ًؼمًبموؾقدًؼقودًأرباحًوخيائرًاؾصرفًيفًحالًاحلاجةًؾ ؾك: -4

ً".القوود"ًؿنًؼائؿةً"تسووة أرباح وخسائر الصرفؿنًخللً"ً

 ".فاتورة"ًؿنًؼائؿةً"معاجلة الفواترياؾمأؽدًؿنًأنًمجقعًاؾػواتريًؿرحؾةًوؿنلمةًوذؾكًؿنًـاػ ةً" -5

 

 

 

ًتنلقوتًاؾػوواًً -6 تريًإعادة

وذؾووووكًؿوووونًؼائؿووووةً

عملوةةةةات "ً"املةةةةواد"

إعةةادة "ًثوومً"الفةةواتري

"ًوذؾكًتثبوت الفواتري



 

ًؿنًأجلًتدؼققًاحميابًؽؾػةًادلواد.

 توؾقدًؼقودًافملكًاألصولًاؾنابمةًإنًوجدت. -7

 وتوؾقدًؼقودًتيوقةًأرباحًوخيائرًاؾصرفًؾؾوياباتًااؾلزؿةًيفًحالًوجودفا. -8

9- ً ًاحملادلقة ًاؾؼقود ًمجقع ًأن ًؿن ً"اؾمأؽد ًـاػ ة ًؿن ًوذؾك ًؼائؿةًمعاجلة دندات القودؿرحؾة ًؿن "

 ".قوود"

 

10- "ً ًؼائؿة ًؿن ًوذؾك ًأرصدة ًحياب ًإعادة ً"حمادبةرؾب ً"عملوات القوود"، ً إعادة احتساب "،

 ".األرصدة

 



 

رؾبًتؼرقرًاجلردًؾؽلًؿيمودع،ًواؾمأؽدًؿنًأنًاجلردًصوق ،ًواؾمأؽدًؿنًعدمًوجودًؿوادًداؾلةًيفً -11

ؿيلؼًاًً،ًويفًوجودًػرقًبنيًجردًاؾربـاؿجًواجلردًاؾػعؾي،ًػقهبًؿعاجلمفاعلهؽؿاًذؽرًأًأيًؿيمودع

ًاؾمدوقر ًخبطوات ًاؾلدء ً"ً.ؼلل ًبـاػ ة ًاالدمعاـة ً"مقارنة جرد املستودعوميؽن ًؼائؿة ًؿن "،ًمواد"

ؾمصوق ًجردًؽلًؿيمودع،ًحقثًتيمطقعًؿنًخللًف هًاؾـاػ ةًتوؾقدًػواتريًاؾمصوق ًآؾقًا،ًحقثً

ًعرضًمجق ًامؾػةًقمم ًاؾػعؾيًؾؾؿواد ًـدخلًاجلرد ًثم ًيفًؽلًؿيمودع، ًواؾؽؿقاتًادلوجودة ًادلواد ع

ًادليمودعًبادلوادًاؾـاؼصةً ًإدخالًسقثًقممًزقادة ًاؾـؼصان،ًػقممًتوؾقدًػاتورة ًأو ًباؾزقادة اؾرصقدًإؿا

ًي.بشؽلًآؾي،ًوثمًتوؾقدًػاتورةًاإلخراجًسقثًقممًإـؼاصًادلوادًاؾزائدةًيفًادليمودعًبشؽلًآؾ

 "ًؿنًلبضاعة آخر مدة"ادمًبـمأؽدًؿنًوجودًػاتورةً -12

ًفيً -13 ًػكمفا ًأن ًؿن ًواؾمأؽد ًاؾػاتورة ًف ه ًـوع ًبطاؼة ًػم  ًجيب ًاؾػاتورة، ًف ه ًوجود ًؿن ًاؾمأؽد بعد

ًؽؿاًيفًاؾشؽل:ً"ال تولد قود"ًإعداداتًف هًاؾػاتورةًأـفاً"ًحصرًا،ًوـمأؽدًؿنًأنبضاعة آخر مدة"

 

،ًوأـفاًحصرًاً"بضاعة أول مدة،ًوػكمفاً""بضاعة أول املدة"ؽؿاًجيبًاؾمأؽدًؿنًوجودًػاتورةًامسفاً -14

ًأقضا.ً"ال تولد قود"



 

"ًؿنًـاػ ةًاملوادبعدًاؾمأؽدًؿنًصوةًاجلرد،ًـؼومًبموؾقدًػاتورةًبضاعةًآخرًادلدة،ًوذؾكًؿنًؼائؿةً" -15

ً"عملوات الفواتري" تولود "

"،ًفاتورة بضاعة آخر املدة

ًػاتورةًس ًتوؾقد ًقمم قث

بضاعةًآخرًؿدةًؾؽلًؿيمودعً

 .ؿنًادليمودعات

ًـؼومً -16 ًاحليابات ًذهرة يف

ًاألرباحً ًحياب بمعرقل

ًأنً ًحيابًممؽن ًوفو ادلدورة

ًاؾنابمةً ًادلطاؾقب ًيف ـضقػه

ًجباـبًحيابًرأسًادلالًوًقؽونًحيابهًاخلماؿيًادلقزاـقة.

ػسًاحليابًؾألرباحًادلدورةًيفًحالًأردـاًدؿجًيفًحالًؽانًؾدقـاًأؽنرًؿنًػرعًؿنًادلؿؽنًأنًـعمؿدًـ -17

األرباحًأؿاًيفًحاؾةًأردـاًاؾؼقامًبػصلًأرباحًؽلًػرعًعنًاألخرًػقهبًتعرقلًحياباتًأرباحًؿدورةً

 ؾؽلًػرعًعؾىًحدةًوبـػسًاؾطرقؼةًًاؾيابؼة.

 ــشئًـيىةًاحمقارقةًؾؼاعدةًاؾلقاـات. -18

19- "ً ًؼائؿة ًؿن ًوذؾك ًجدقدة ًبقاـات ًؼاعدة ً"ملفــشئ ًـوعًشاء قاعدة بوانات جدودةإن" ًؿن "

"Empty""ً4 0 حسابات ،ًبادمًجدقدًؿـادبًؾؾيـةًاجلدقدة،ًؿنًل". 

ً

 
 ثانياً: الخطوات على القاعدة الجديدة:

ً.اؾيتًؼؿـاًبإـشائفاًاجلدودة ـمصلًبؼاعدةًاؾلقاـات -20

اؾلقاـاتًادلرادًً"ًثمًحنددًادمًؼاعدةالتالي"،ًًثمً"تدوور قاعدة البوانات"ً-"ًأدواتثمًؿنًؼائؿةً" -21

ًادلرورًيفًحالًوجودفا،ًوحنددً" ًاؾؼدمية(،ًوـؽمبًؽؾؿة ً)اؾؼاعدة ادترياد بوانات تدوقرًحياباتفا

"ًيفًحالًوجودًؿيمىدؿنيًؿعرػنيًيفًاؾربـاؿج،ًادترياد بوانات املستخدمني والصالحوات"ًوً"املواد

ًثادترياد مناذج العملوة التصنوعةو" ً ًتصـقع، ًوجود ًحال ًوذؾكًيف ""ً ً ًـضغط ًحقثًالتاليم ،"

حنددًاؾػرتةًاحملادلقةًؾؼاعدةًاؾلقاـاتًاجلدقدةًثمًحنددًػقؿاًإذاًأردـاًتوؾقدًدـدًؼقدًاػمماحيًأمً



 

ًاألغؾبً" ًعؾى ًوتؽون ًاجلدقدة ًؾؾؼاعدة ًـؼؾفا ًادلراد ًاحلياباتًاخلماؿقة ًحندد ًثم ًثمًاملوزانوةال، "

"ًالتاليرًؿنًػرعًؾؾشرؽةًعؾىًؼاعدةًاؾلقاـاتًثمً"حنددًاؾػروعًادلرادًتدوقرًبقاـاتفاًيفًحالًوجودًأؽن

"ً ًؿنًل ًوفو ًواخليائر ًحيابًاألرباح ًف اًاألرباح واخلسائر املدورةوحندد ًؼقؿة ًسقثًدمؽون ،"

حساب بضاعة أول احليابًفوًصايفًاؾرب ًأوًاخليارةًاحملؼؼةًؿنًاؾؼاعدةًاؾيابؼةًادلدورة،ًوحنددً"

ًبضاعةًأولًادلدةاملدة ًوـدخلًؼقؿة ًادلوؾدةًيفًاؾؼاعدةًً" ًادلدة ًآخر ًػواتريًبضاعة وفيًتياويًجمؿوع

جلب قومة فواتري بضاعة ،ًحقثًـضغطًزرً"13يفًاخلطوةًرؼمًؼؿـاًبموؾقدفاًاؾيابؼةًادلدورةًواؾيتً

ً""املدةآخر  ًثم ًوالتالي، ًاجلدقدة،ًؾؽيً"، ًاؾؼاعدة ًيف ًادلدة ًأول ًػواتريًبضاعة ًبموؾقد ًرغلمـا حندد

"،ًحقثًدقؼومًاؾربـاؿجًيفًف هًاحلاؾةًبـؼلًتولود فواتري بضاعة أول املدةرً"حنددًخقاقهبًأنًػ

ػواتريًبضاعةًآخرًادلدةًاؾيتًؽـاًؼدًوؾدـافاًيفًاؾؼاعدةًاؾيابؼة،ًإىلًاؾؼاعدةًاجلدقدةًؽػواتريًبضاعةً

 .أولًؿدة،ًوتممًعؿؾقةًاؾمدوقرًبشؽلًآؾي

ًاال -22 ًاؾؼقد ًؿشافدة ًـيمطقع ًاؾمدوقر، ًعؿؾقة ًاـمفاء ً"بعد ًؼائؿة ًؿن ًادلوؾد ًالقوودػمماحي "ً قود "ثم

 "،ًحقثًتؽونًأرصدةًاحلياباتًادلدورةًؿنًاؾؼاعدةًاؾيابؼةًإىلًاجلدقدة.افتتاحي

23- "ً ًؼائؿة ًؿن ًً"فاتورةوـيمطقع ًادليمودعًبضاعة أول املدة"ثم ًيف ًادلوجودة ًادلواد ًأرصدة ًـشافد ًأن "

 وأدعارًاؾؽؾػةًؾؽلًؿادة.

تورةًبضاعةًأولًادلدة،ًػقهبًأنًـعدلًرصقدًبضاعةًأولًادلدةًيفًيفًحالًاحلاجةًؾؾمعدقلًعؾىًػا -24

ًؿياويًؾرصقدً اؾؼقدًاالػمماحيًبـػسًاؾؼقؿةًسقثًجيبًأنًقؽونًإمجاؾيًػواتريًبضاعةًأولًادلدة

 بضاعةًأولًادلدةًيفًاؾؼقدًاالػمماحي.

 مالحظة هامة:

ًاؾؼاعدةًاجلدقدةًػمؽونًفـاكًؿشؽؾةًيفًيفًحالًؽانًأليًحيابًيفًاؾؼاعدةًاؾؼدميةًرصقدًوملًقممًتدوقرهًإىل

عائدقةًف اًاحليابً)حيابهًاخلماؿي(ًيفًبطاؼمه.ًػؿنًلًحياباتًاؾزبائنًجيبًأنًقؽونًحيابفاًاخلماؿيً

ؿقزاـقةًويفًحالًملًٌدًؾؾزبونًرصقدًيفًاؾؼاعدةًاجلدقدةًوؽانًؾهًرصقدًيفًاؾؼاعدةًاؾؼدميةًػقؿؽنًأنًقؽونً

ًأرباحًفـاكًخطأًيفًوضعًاحليابًا ًاؾزبونًباؾ اتًػعـدًوضعًحيابًخماؿيًؾهًؿماجرةًأو خلماؿيًهل ا

 وخيائرًػلًقممًتدوقرهًوقعمربًؿنؾهًؿنلًباؼيًادلصارقلًواإلقراداتًتغؾقًيفًحيابًاألرباحًادلدورة.ًً

 انتهى.


