عن بزنامج بيرفكت للمحاسبة وإلادارة
 بشهامج بيرفىذ للمداسبت وإلاداسة هى هغام مداسبي مخيامل مخؾذد املسخخذمينٌ .ؾمل باللغخين الؾشبُت
وإلاهيليزًتً .خيىن الىغام مً ألاحضاء الخالُت :املداسبت البظاؽت واملخاصن املبُؾاث والزمم املذًىت املتشررًاث
والزمم الذائىت التشُياث والبىىن.
ً خميز باخخىائه ؽلى أهثر مً  300جلشٍشا وَؾمل ؽلى الىٍىذوص  Windowsوؽلى بِئت الاهررهذ .Web-enabled
ً صلح لخجاسة الجملت واملفشق امللاوالث الصُذلُاث وحمُؿ ألاوتشطت التي حسخلضم إصذاس السىذاث.
ً ظمً الىغام سشٍت البُاهاث باؽخماد مسخىٍاث مخؾذدة مً الصالخُاث وٍلذم هغام مساؽذة سهل الاسخخذام.
هما ٌسخخذم أي ؽذد مً املخاصن وألاكسام داخل التششهت.
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ميزات النظام:
 بيرفىذ ٌؾمل ؽلى شبياث الحاسىب الذاخلُت LANوالخاسحُت  .WANلزلً فهى مخؾذد املسخخذمين.
ٌسخطُؿ بيرفىذ جصذًش البُاهاث والخلاسٍش إلى ألاهغمت والبرامج ألاخشي مثل  MS Wordو  MS Excelوالبرًذ الىررووي
والصفداث الىرروهُت  ..الخ.
 بسهىلت وخشٍت جامت ًمىً حؾذًل حمُؿ همارج إدخاٌ البُاهاث لخدىاسب مؿ طبُؾت ؽمل التششهت أو املؤسست.
 إمياهُت الخؾامل مؿ الىغام بىاسطت لىخت املفاجُذ و/والفأسة.
ً مىً جطىَؿ الىغام للؾمل بطشق مخخلفت لخخماش ى مؿ طبُؾت ؽمل التششهت أو املؤسست.
 هغام مخيامل :خُث ًخميز بيرفىذ بخيامل الخُاساث املىحىدة فُه إر اهه ًخم ادخاٌ املؾلىماث مً خالٌ سىذاث جللُذًت
مشة واخذة وٍخم جشخُلها الى الحساباث املشجبطت جللائُا.
ً مخاص هغام بيرفىذ بىغام خماًت فؾاٌ ًظمً السشٍت للمؾلىماث والبُاهاث .خُث ًخم حؾين ولمت دخىٌ وولمت سش ليل
مسخخذم جىفش له الذخىٌ الى مؾلىماث مدذدة ؽلى الىغام بدسب طبُؾت ؽمل املسخخذم .هما ًخم حسجُل حمُؿ
الحشواث التي ًلىم بها املىعف وٍخم الاخخفاظ بيافت املؾلىماث كبل الخؾذًل (الخغير) وبؾذ الخؾذًل.
ٌ سخطُؿ صاخب املؤسست جدذًذ وجىصَؿ صالخُاث ومهام مسخخذمي الىغام ول ؽلى خذي وهزلً الاطالؼ ومشاحؾت
خشواث ول مسخخذم.
 سهىلت الاسخؾماٌ :بيرفىذ ٌؾمل ؽلى بِئت الىٍىذوص  .Windowsوٍدخىي ؽلى هغام بدث مخطىس ًمىىً مً اطافت أو
حغُير البُاهاث أو ختى إصذاس جلاسٍش بذون الحاحت الى الخشوج مً الؾملُت املداسبُت كُذ الؾمل.
 الىغام زىائي اللغت (ؽشبي واهجليزي) وٍمىً إصـذاس وافت الخلاسٍـش باللـغخُـً (ؽشبي واهجليزي).
 الىغام ٌسخخذم طشٍلت جشخُل الحشواث.
ً مىً اسخخذام بيرفىذ لىثر مً مؤسست بىفس الىكذ (مخؾذد التششواث).
ً مىدً بيرفىذ امياهُت الخؾامل مؿ ؽذة دفاجش (ختى  22دفاجش) ليل مسدىذ والفىاجير وإلاسسالُاث وسىذاث الصشف
وإًصاالث اللبع وللُذ … الخ .ليل دفرر سكم مدسلسل مخخلف ؽً الذفاجش ألاخشي .باإلطافت لزلً ًمىً ؽذم
اسخخذام الذفاجش واسخخذام ألاسكام الُذوٍت.
 هغام الحماًت ٌؾخمذ ؽلى زالزت اهىاؼ :خماًت مً خالٌ كاؽذة البُاهاث وخماًت ؽلى احضاء الىغام وخماًت ؽلى وعائف
وخُاساث (اصساس) الىغام.
 الىغام ٌؾخمذ طشٍلت املخغيراث املشهت مثل وسبت الظشٍبت املظافت.
 بيرفىذ ًخؾامل مؿ ؽذد غير مدذود مً الؾمالث وٍمىً جدذًذ ؽذد الخاهاث الىسشٍت ليل ؽملت.
 حمُؿ السىذاث والفىاجير ًمىً ان جدخىي ؽلى ؽذد غير مدذود مً الاصىاف والحشواث.
 بيرفىذ مخىافم مؿ كىاؽذ املداسبت الؾاملُت.
 بيرفىذ ًمىً ان ٌؾمل ؽلى هغام  .UNIXفهى مبني ومخطىس باسخخذام أخذر لغاث البرمجت .JAVA
 بيرفىذ ًمىً ان ٌؾمل ؽلى اي كاؽذة بُاهاث مثل اوسول OracleاوMS Access. SQL Server
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 بيرفىذ مخؾذد املهام خُث ًمىً الؾمل في إدخـاٌ خشهـاث وبىفس الىكذ ًيىن ان ٌؾمل في إصـذاس بؾع الخلاسٍـش
الاخشي.
ً خىفش في بيرفىذ هغام مساؽذة مباشش ودلُل الاسخخذام باللغت الؾشبُت الزي ًدبؿ اسلىب الخؾلُم خطىة خطىة.
جخضًٍ اخخُاطي أجىماجُيي.
مخابؾت الفىاجير املسذدة وغير املسذدة باإلطافت الى جفاصُل الدسذًذ مثل الخىاسٍخ اسكام الىصىالث املذفىؼ املخبلي ...
 مخابؾت واداسة حمُؿ اهىاؼ املسدىذاث بىمط مدتشابه.
 جصيُف وجىغُم الاوامش طمً ششٍط الادواث ملساؽذة املسخخذم الؾثىس ؽلى الاوامش واسخخذامها بسشؽت.
 جخصُص صىسة مميزة ليل امش مً الاوامش ورلً لخبسُط الىصىٌ الى وافت الاوامش وجىفُزها مباششة.
 إمياهُت جشخُل وطباؽت مجمىؽت مً السىذاث دفؾت واخذة (طباؽت وجشخُل بالحضمت).
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لاسذاا المام (املحاسبة):








سهىلت إدخاٌ دلُل الحساباث (شجشة الحساباث) خُث ًيىن ؽلى شيل مسخىٍاث وشجشة (خساب سئِس ي
وفشعي).
ؽذد غير مدذود مً مسخىٍاث وؽذد الحساباث الفشؽُت والشئِسُت.
جغهش الحساباث الفشؽُت فلط ؽىذ ؽمل كُىد الُىمُت
الىغام ٌسخخذم مشاهض الخيلفت والتي جيىن ؽلى شيل مسخىٍاث وشجشة (سئِس ي وفشعي)
ؽمل كُىد ًىمُت أوجىماجُىُا بىاءا ؽلى الفىاجير .
جلاسٍش كُىد الُىمُت ميزان املشاحؾت ألاسخار الؾام امليزاهُت وألاسباح والخسائش.
ًخؾامل مؿ فشوق الؾمالث أوجىماجُىُا .بدُث ًددسب بيرفىذ مبالغ فشوق الؾملت جللائُا وٍلىم بخيىًٍ اللُىد
املداسبُت الالصمت ولما أخخاج ألامش.








ًمىً اؽطاء صالخُت للمسخخذمين للؾمل ؽلى ؽذد مدذود (مخخاسة) مً الحساباث فلط.
ًمىً إصذاس الخلاسٍش بيافت الؾمالث ووافت مسخىٍاث الحساباث.
ًخم سبط الحساباث مؿ مشاهض الخيلفت في الحشهت فلط وٍمىً ان ًيىن الحساب له أهثر مً مشهض جيلفت
والؾىس صحُذ.
إمياهُت جدذًذ دفؾاث هلذًت وشُياث وبطاكاث الاؽخماد والخدىٍالث البىىُت بىفس السىذ.
أمياهُت إطافت وحؾذًل بُاهاث الحساباث والضبائً واملىسدًً والاصىاف مً داخل السىذاث.
جصمُم الخلاسٍش وامليزاهُت والاسباح والخسائش بأشياٌ ؽذة وبما ًدىاسب مؿ اخخُاحاث الؾمل.
ثقاريز الادارة املالية
جلاسٍش مالُت ًىمُت بالؾملت ألاساسُت وؽمالث مخؾذدة.
جلاسٍش الذفاجش (اسصذة وخشواث).
جلاسٍش مشاهض الخيلفت.
جلاسٍش مالُت مفصلت وميزاهُت ؽمىمُت واسباح وخسائش وميزان مشاحؾت ...الخ.
مخابؾت السُىلت الىلذًت
اداسة مفصلت ملشاكبت السىذاث والحشواث.
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البضاعة واملسـذودعات:


ًخؾامل مؿ أهثر مً مسخىدؼ (ؽذد غير مدذود مً املسخىدؽاث).
ًمىً حؾشٍف ؽذد غير مدذود مً البظاؽت.
ًمىً جلسُم البظاؽت الى مجمىؽاث.
ٌسخخذم هغام باسوىد ( Bar Codeفي الطباؽت واللشاءة).
ًخؾامل مؿ ألاسكام املدسلسلت للبظاؽت.
ًمىً جلُم حشد البظاؽت باسخخذام طشٍلت  FIFOاو مخىسط سؾش التششاء .AWP



مخابؾت املخضون وخشهت ألاصىاف ؽً طشٍم التششاء البُؿ إسحاؼ البظاؽت املتشررة إسحاؼ البظاؽت املباؽت
الىلل.
جدذًذ  3أسؾاس مخخلفت ليل صىف وهخابت وصف الصىف في أي ؽذد مً الصفداث مؿ صىسة الصىف .
مخابؾت اهتهاء الظمان لألحهضة إلالىرروهُت واهتهاء الصالخُت للمىخجاث الغزائُت والطبُت .
جلشٍش إؽادة الطلب خُث ٌؾطي الىغام جيبيها ؽىذ حتشغُل الىغام في خالت وحىد همُاث أصىاف ؽلى وشً
الىفار.
جلشٍش ألاصىاف الشاهذة والتي لم ًخم بُؾها في خالٌ فررة مؾُىت .
جفاصُل وإحمالُاث البُؿ مصىفت بدسب الضبىن أو الصىف وفي خالٌ أي فررة .
جلاسٍش مىذوبي املبُؾاث جبين البظاؽت املباؽت ؽً طشٍم ول مىذوب وإحمالُخاها .
ٌؾشض الىغام الىمُت املىحىدة مً الصىف باملخضن ؽىذ اخخُاسه وال ٌسمذ بئخشاج بظاؽت إال ؽىذ وحىد سصُذ
واف لها باملخضن .
البدث ؽً ألاصىاف باالسم أو بالشكم او املىسد او املجمىؽت او الشكم املدسلسل او باس وىسد .
إمياهُت حؾذًل بُاهاث ألاصىاف وؽملُاث دخىٌ وخشوج ألاصىاف بمسخىي مؾين مً السشٍت .
خساب مخىسط جيلفت الصىف جيلفت املخضون أسباح ول صىف وول فاجىسة وإحمالي ألاسباح ؽً أي فررة.
بيرفىذ ًدخفػ بأخش سؾش بُؿ ومخىسط سؾش البُؿ باإلطافت الى زالر اسؾاس بُؿ.
بيرفىذ ًدخفػ بأخش سؾش ششاء ومخىسط سؾش التششاء باإلطافت الى اخش سؾش ششاء مً ول مىسدًً البظاؽت.
بيرفىذ ًدخفػ بمجمىؼ الىمُاث املباؽت ومجمىؼ إًـشاداث البُؿ ومجمىؼ الىمُاث املجاهُت لىـل صـىف.
بيرفىذ ًدخفػ بمجمىؼ الىمُاث املتشررة ومجمىؼ جيلفت التششاء ومجمىؼ الىمُاث املجاهُت لىـل صـىف.
ًمىً جدذًذ وسبت خصم مؾُىت لىـل صـىف.
ًمىً جدذًذ مىكؿ جخضًٍ (الشف) لىـل صـىف.
ًمىً اسخخذام هغام الىخذاث املظاؽفت (مثل غم هغم طً) خُث ًلىم بيرفىذ بالخؾامل مؾها.
ًمىً جدذًذ فرراث البُؿ (ؽذد اًام جدصُل اًشاداث مبُؾاث) لىـل صـىف.
ًمىً اسخخذام الشصم  Lots) (Batchesلىـل صـىف.
ليل صىف ًىحذ اسم ججاسي واسم ًخم بُؾت فُه واسم ًخم ششاءه فُه واسم ؽلمي واسم ؽام.
الىغام مخيامل مؿ الاهغمت الاخشي مثل املتشررًاث املبُؾاث الزمم الذائىت واملذًىت.
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ًدخفػ بيرفىذ بمؾادلت جصيُؿ ليل صىف وبمىحبها ًمىً ؽمل ؽملُاث جصيُؿ .هما ًددسب بمىحب مؾادالث
الخصيُؿ جيلفت الىخذة.
ًمىً جدذًذ جاسٍخ اوتشاء واهتهاء ليل صـىف.
ًدخىي ؽلى مجمىؽت مً الخلاسٍش الاداسٍت مثل مؾذٌ دوسان البظاؽت  ...الخ.

املبيمات والذمم املدينة:
ً ىفش بيرفىذ إمياهُت الخؾامل مؿ أهىاؼ مخىىؽت مً الفىاجير هفىاجير البُؿ والتششاء ومشحؾاتها .هما ًىفش إمياهُت
الخؾامل مؿ فىاجير الخذمت أو املصشوف.
ً مىً جدذًذ وسبت أو مبلغ خصم إلحمالي الفاجىسة هما ًمىً جدذًذ وسبت أو مبلغ خصم ليل صىف أو خذمت ؽلى
خذة.
ً مىً جدذًذ وسبت الظشٍبت املظافت إلحمالي الفاجىسة ( 0او .)%16
ً مىً جدذًذ همُاث إطافُت (بىهص) همُاث مجاهُت.
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ً مىً لفاجىسة املبُؾاث ان جدخىي ؽلى سكم فاجىسة امللاصت.
ً ىفش بيرفىذ إمياهُت إدخاٌ أو إصذاس إلاشؾاساث الذائىت.
ً ىفش بيرفىذ إمياهُت جلسُم الضبائً خسب املىاطم وخسب مىذوبي املبُؾاث.
ٌ سخطُؿ بيرفىذ اخدساب ؽمىلت مىذوبي املبُؾاث.
ً مىىً بيرفىذ مً إصذاس ؽشوض أسؾاس للضبائً أو إدخاٌ ؽشوض ألاسؾاس الىاسدة مً املىسدًً.
ً مىً جدىٍل ؽشوض ألاسؾاس لطلبُاث او/ولفىاجير أو إلسسالُاث.
ً مىً الطلب مً بيرفىذ اسخخذام أسؾاس البُؿ أو التششاء مً الؾشوض ؽىذ إدخاٌ الفىاجير.
ً مىىً بيرفىذ مً إدخاٌ الطلبُاث الىاسدة مً الضبائً.
ً مىً جدىٍل هزه الطلبُاث لفىاجير أو إسسالُاث.
 هما ًمىً إدخاٌ طلبُاث صىف مؾين مً مجمىؽت مً الضبائً .وجدىٍل طلبُت هزا الصىف لؾذة إسسالُاث أو
فىاجير.
 للىغام امللذسة ؽلى جدذًذ طشٍلت حسىير خساباث الضبائً مً خالٌ حسىير الفىاجير بسىذاث اللبع واخدساب مذي
جأخش الذفؾاث وجيلفت الخأخير في اللبع.
ٌ سخطُؿ بيرفىذ إصذاس جلاسٍش بالىمُاث املطلىبت ومؾالجت واداسة طلبُاث الضبائً مً املىاد والخدلم مً الىمُاث
املخىفشة مً البظاؽت املطلىبت.
 سبط الضبائً بدذ اكص ى مً املسحىباث والزمم.
 جلاسٍش دفؾاث الضبائً وملاسهتها باملسحىباث.
 جلاسٍش الشصُذ املطلىب مً الضبائً (خسب اجفاكُت الذفؾاث).
 جلاسٍش مؾذٌ والحذ ألادوى والاكص ى للمسحىباث الضبائً مً البظاؽت.
ٌ سخطُؿ بيرفىذ إصذاس سىذ كبع هلذي وشُياث مً الضبائً بىفس السىذ وبيافت الؾمالث.
ً خىفش في بيرفىذ خاصُت حسىٍت خساباث الضبائً.
ً مىىً بيرفىذ مً اسخخذام سؾش البُؿ الاوٌ او الثاوي او الثالث او اخش سؾش بُؿ ؽىذ اصذاس الفاجىسة.
ً مىً حؾذًل سؾش البُؿ خسب سؾش التششاء واطافت وسبت مئىٍت او مبلغ ؽلى سؾش التششاء للمجمىؽت مؾُىت مً
البظاؽت.
 بيرفىذ ٌؾخمذ طشكخين في اخدساب جيلفت البُؿ :طشٍلت الفرراث والطشٍلت الرراهمُت.
ً مىً لألهذلس ان ٌسخخذم طشٍلت FIFOاو مخىسط سؾش التششاء في اخدساب جيلفت البُؿ.
ً لىم بيرفىذ بخيبه املسخخذم في خالت ججاوص سصُذ الضبىن املسمىح له ؽىذ ؽمل خشهت ؽلى خساب الضبىن.
ٌ سخطُؿ بيرفىذ جدذًذ الفىاجير املسذدة مباششة مً السىذاث.
ً
 إغالق حضئي أو وامل للفىاجير املفخىخت جللائُا.
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املـشتريـات والذمم الـدائـنـة:
ً مىً جدذًذ وسبت أو مبلغ خصم إلحمالي الفاجىسة هما ًمىً جدذًذ وسبت أو مبلغ خصم ليل صىف أو خذمت ؽلى
خذة.
ً مىً جدذًذ وسبت الظشٍبت املظافت إلحمالي الفاجىسة ( 0او .)%16
ً مىً جدذًذ همُاث إطافُت (بىهص).
ً مىً لفاجىسة املتشررًاث ان جدخىي ؽلى سكم فاجىسة امللاصت.
ً ىفش بيرفىذ إمياهُت إدخاٌ أو إصذاس إلاشؾاساث املذًىت.
ً ىفش بيرفىذ إمياهُت جلسُم املىسدًً خسب املىاطم وخسب اصىاف البظاؽت.
ٌ سخطُؿ بيرفىذ اخدساب ؽمىلت جأخير الذفؾاث.
ً مىىً بيرفىذ مً إصذاس طلبُاث ششاء للمىسدًً ومخابؾتها مً خُث الخأخير في الدسلُم والذفؾاث.
ً مىً جدىٍل طلبُاث املتشررًاث لفىاجير أو إلسسالُاث متشررًاث.
ً مىً الطلب مً بيرفىذ اسخخذام أسؾاس التششاء مً الطلبُاث ؽىذ إدخاٌ فىاجير املتشررًاث.
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ٌ سخخذم بيرفىذ اخش سؾش ششاء واخش سؾش مً املىسد ؽىذ ؽمل فاجىسة متشررًاث او طلبُاث املتشررًاث.
ً مىً للطلبُت املتشررًاث ان حسلم بىاسطت أهثر مً اسسالُت متشررًاث او/وفىاجير املتشررًاث .هزلً وٍمىً لفاجىسة
املتشررًاث او اسسالُت املتشررًاث ان جدخىي ؽلى أهثر مً طلبُت متشررًاث لىفس املىسد.
 للىغام امللذسة ؽلى جدذًذ طشٍلت حسىير خساباث املىسدًً مً خالٌ حسىير فىاجير املتشررًاث بسىذاث الصشف
واخدساب مذي جأخش الذفؾاث وجيلفت الخأخير في الذفؿ.
ٌ سخطُؿ بيرفىذ إصذاس جلاسٍش بالىمُاث املطلىبت وجاسٍخ الدسلُم املخىكؿ للمىاد والخدلم مً الىمُاث املخىفشة مً
البظاؽت املطلىبت.
 سبط املىسدًً بدذ اكص ى مً املسحىباث والزمت.
 جلاسٍش دفؾاث املىسدًً وملاسهتها باملسحىباث.
 جلاسٍش الشصُذ املطلىب للمىسد (خسب اجفاكُت الذفؾاث).
ٌ سخطُؿ بيرفىذ الذفؿ هلذي او/ووشُياث للمىسد بىفس سىذ الصشف وبيافت الؾمالث.
ً خىفش في بيرفىذ خاصُت حسىٍت خساباث املىسدًً.
 بيرفىذ ٌسخطُؿ إصذاس دفؾت ملذمت للمىسد ملابل طلبُت متشررًاث.
ًلىم بيرفىذ بخيبه املسخخذم في خالت ججاوص سصُذ املىسد املسمىح له ؽىذ ؽمل خشهت ؽلى خساب املىسد.
ٌ سخطُؿ بيرفىذ جدذًذ الفىاجير املسذدة مباششة مً السىذاث.
ً
 إغالق حضئي أو وامل للفىاجير املفخىخت جللائُا.
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الـبـنـوك والشيـكـات:
ٌ ؾالج بيرفىذ التشُياث بطشٍلت حذًذة ومبخىشة جدىاسب مؿ حمُؿ املشاخل التي ًمىً أن ًمش بها التشًُ (مً إًذاؼ
سحب إسحاؼ ججُير  ...الخ) .مؿ إمياهُت ؽشض حمُؿ املشاخل التي مش بها التشًُ .خُث ًلىم بيرفىذ بؾمل الالصم مً
كُىد مداسبُت ليل مشخلت مً مشاخل التشًُ آخزا بؾين الاؽخباس اخدساب فشوق الؾملت جللائُا.
ً مىً حؾشٍف ؽذد غير مدذود مً خساباث البىىن وبؾمالث مخخلفت.
ً مىً اصذاس (طباؽت) التشُياث الصادسة مً خالٌ بيرفىذ.
ً
 التسوية البنكية :للذ جم جطىيها بطشٍلت حسهل ؽمل املسخخذمين خُث ًخم اوال ادخاٌ هتشف البىً ومً زم ًلىم
ً
ً
بيرفىذ بؾمل الدسىٍت اجىماجىُا مً خالٌ ملاسهت الحشواث جللائُا .وؽلُت ٌسخطُؿ بيرفىذ بسهىلت الخؾشف ؽلى الحشواث
الغيرمسىٍت وؽشطها ؽلى املسخخذم .هما ٌؾالج بيرفىذ الحشواث التي جخم بين الحساباث املخخلفت (بين الؾمالث) بذون
فشق ؽمالث.
ٌ سخطُؿ بيرفىذ الخيبؤء بالىطؿ البىيي للحساباث البىىٌ والخؾشف ؽلى سصُذ البىً في املسخلبل .وهزا ٌساؽذ الاداساث
في جدذًذ جىاسٍخ إسخدلاق التشُياث الصادسة.
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ً مىً للىغام ان ًصذس جلاسٍش بىتشىفاث واسصذة البىً والتشُياث الصادسة والىاسدة.
ً
ً خؾامل بيرفىذ مؿ التشُياث املشخلت مً الاؽىام السابلت ومؿ التشُياث الشاحؾت اجىماجىُا.
ٌ سخطُؿ بيرفىذ الخؾشف ؽلى الحشواث البىىُت الغير مسىٍت مً خالٌ ؽملُت جذكُم رهُت.

11

إدارة املوجودات الثابذة
ٌساؽذ هزا الجضاء الاداسة في الخدىم وإداسة مىحىداتها الثابخت خُث ًخابؿ مؾلىماث املىحىداث بذكت مثل سؾش التششاء
الخاسٍخ ميان الررهُب الشكم املدسلسل املىعف الزي ٌسخخذمه كُمت الاستهالن مجمىؼ الاستهالن الؾمش الضمني
...الخ.
هزلً ٌسخطُؿ وٍب بيرفىذ طباؽت اسكام املىحىداث ؽلى شيل باسوىد وٍخم اللصاق الشكم ؽلى املىحىداث
ً
ً
مً هاخُت اخشي ٌسخطُؿ اخدساب استهالواث املىحىداث ومؾالجتها مداسبُا وَسخطُؿ اخدساب الاستهالن شهشٍا
ً
ً
او/وسىىٍا وهللها الُا الى هغام املداسبت .وٍخؾامل وٍب بيرفىذ مؿ الاطافاث التي ًمىً ان جخم ؽلى املىحىداث مً خُث
اخدساب الخيلفت والاستهالواث والاخخفاظ بمؾلىماث الاشُاء التي جمذ إطافتها ؽلى الاصل (جاسٍخ الىىؼ الخيلفت ...الخ).
ومً اهم ميزاجه كذسجه ؽلى إصذاس ؽذد مً الخلاسٍش املداسبُت والدتشغُلُت للمىحىداث مثل أسصذة املىحىداث وأؽماسها
واستهالواتها وجاسٍخها وميان وحىدها .وٍخم جشجِب هزه الخلشٍش خسب سغبت املسخخذم .إطافت الى رلً الن أهىاؼ املىحىداث
حؾشف ؽلى شيل شجشة (مسخىٍاث واهىاؼ سئِسُت وفشؽُت) فان املسخخذم ٌسخطُؿ إصذاس أهثر مً هىؼ مً الخلاسٍش
الاداسٍت.
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