آلية الترميز التلقائي:

آلية الترميز التمقائي متشابهة في كل المواقع التي فيها ترميزز لمبطاقزات تمقائيزا لزسلت زيته شزر ها

في موقع وا د ويته اإلشارة في المواقع األخرى عميها:

مزز : :إسا ونززالا الرمززز  )10لمبطاقززة األولزى فباززد عمميززة اإلنززافة يقززوه البرلززامب تمقائيززا بونززع
الرمز  )10أي بزيادة الادد  )0لمرمز السي قملا بونزا ذزسا ذزو ارفتزراض األول أمزا ارفتزراض
ال:ززالي لمترميززز التمقززائي فهززو أد يكززود لززديلا

اللديد السي يته تاريف

ززاو رئي ززي أو أو ملموعززة أو

) وال

ززاو

باد ت ديد األو يرمز اللظاه تمقائيا بلاء عمى رمز األو الم دد ب يث يته إ نار رمز األو

ويناف ل : :ة أصفار ذسا في ال له لتبع أبلاء لهسا األو أي أد اإلنافة عمى ذسا األو
تته لممرة األولى و يمكللا تغيير ذسا الرمز بالشكل السي لراه ملا با كأد لقمل أو لزيد عدد

األصفار وأد لبدأ الترقيه مد رقه غير الصفر ليقوه اللظاه ر قا علد اختيار لفس األو بمارفة

أكبر رقه ته إدخال ت ت ذسا األو وانافة رقه  )0ل وذكسا  ,بمالى إسا كاد لديلا م:

م تودع عاه ونمل عدة م تودعات فرعية فتكود الخطوة األولى لتاريف الم تودع الااه أد

لنع رمزه : )10ه ا م الااه :ه إنافة :ه بالنغط عمى المكبرة المتوالدة بلالو الم تودع
الرئي ي تظهر كممة الااه ويظهر الرمز تمقائيا وذو  )10111كما ون لا في آلية الترميز

التمقائي.

األوامر الموجودة في كل شاشة:

 0إضافة :إلنافة م تلد لديد ويلو التلب إلى أد عممية اإلنافة مهمة لدا لتخزيد
البيالات التي قاه الم تخده بإدخالها إلى الم تلد)

 0جديد :وسلت لفتح م تلد لديد وتهيئت لت ليل بيالات لديدة

 3تعديل :علدما يكود الم تلد لديد فإد األمر تازديل يكزود غيزر مفازل وبالتزالي ذلزا يلزو
ا تخداه األمر إنافة إلنافة البيالات أما علدما يكود األمر تاديل مفال فهسا يالي أد
الم تلد مناف م بقا ويمكد اآلد التاديل عمى البيالات المولودة في

مالحظةةةة :إسا أخط ززأ الم ززتخده وق ززاه باممي ززة إن ززافة لف ززاتورة ززابقة ف ززإد البرل ززامب ززيظهر ر ززالة تلبز ز
الم تخده وذي ال لل مولود م بقا ذل تريزد بالتأكيزد اإلنزافة مزرة أخزرى وذلزا زيرفض الم زتخده

ويقوه بالنغط عمى زر تاديل

 4حةة : :ل ززسف م ززتلد تمززت إنززافت م ززبقا باززد الاززودة إليز وبالنززغط عمززى أمززر ال ززسف
تظهر شاشة ت سير ال سف ومد :ه شاشة تأكيد ال سف

 5معاينة :وذسا األمر يفتح مصمه طباعة التقارير الخاص ببرلامب المتكامل للقوه بتصزميه
شكل إخراج الفاتورة عمى الطاباة بالشكل السي لراه ملا زبا وبالنزغط عمزى األمزر ماايلزة

تظهر الشاشة التالية:

األوامر المولودة:

األمززر ت ميززل م ززد ممززف :يززث يت ززيح البرلززامب لمم ززتخده أد ي ف ززظ التقريززر عمززى مم ززف

خارلي ولقم إلى لهاز آخر م:

األمزر خززروج :لفزتح التقريززر بشزكم الطبياززي وبلميزع م توياتز وقبزل تطبيز أي إعززدادات
عمي

األمر مواف  :إسا كاد ذلزات لمزوسج لزاذز فينزغط الم زتخده عميز مزرتيد فيفزتح التقريزر

أو ينغط عمي مرة :ه عمى الزر مواف فيظهر التقرير لرؤيت وار تفادة مل
األمر إلغاء األمر :إسا أراد الم تخده الترالع وعده فتح التقرير

 6الطباعةةة :علززد النززغط عمززى ذززسا األمززر تظهززر شاشززة كالشاشززة ال ززابقة فبملززرد اختيززار
التقرير المطموو والنغط عمي مباشرة يقوه البرلامب بالطباعة

 7إغالق :إلغ

الم تلد

محتويات الشاشة:
 0الرمز :وذلا لزدخل الرمزز مزع تزوفر آليزة لمترميزز التمقزائي ولكزد يمكللزا ونزع الرمزز الزسي
لراه ملا و

 0اسم :وذلا لدخل ار ه المراد تاريف بالمغة األه الاربية م )ً :ألل يولد قزل آخزر لمغزة
ال تيلية

 3االسم الالتيني :وذلا لدخل ار ه المراد تاريف بالمغة ال تيلية

م تويات القائمة المختصرة:

م

ظة :ذلزات قائمزة مختصزرة تظهزر فزي كزل لوافزس البرلزامب وسلزت بالنزغط أ زفل أمزر الطباعزة

بالزر اليميلي لمفأرة فتظهر لافسة كما يشير الشكل التالي:

م تويات اللافسة:
 0خزد كافت ارنزي :ذزسا الخيزار يخززد لميزع البيالزات التزي يختارذزا الم زتخده با زت:لاء
الم ززتوى فمزز :قززاه الم ززتخده علززد خيززار ال ززلدات بتفايززل خيززار غيززر المر م زة :ززه
نزغط خززد كافت ارنززي فزي كزل مزرة يطمزو فيهزا الم ززتخده التقريزر زيظهر الخيززار

مفال بشكل تمقائي وذكسا

 0تغييززر المصززطم ات :يتمتززع برلززامب المتكامززل بمي ززة المرولززة فززي تغيززر المصززطم ات
لتلا و كل م تخده فيمكد أد لقوه بتغيير كممة قل  )0م :إلى رقه الهزاتف أو

شيء يريده وسلت بإتباع الخطوات التالية:

 لنززغط ت ززت أمززر الت ززديث بززالزر اليميلززي لمفززأرة فتظهززر لافززسة مختصزرة
كما يونح سلت الشكل التالي:

 لختار مد اللافسة تغيير المصطم ات فتظهر الشاشة التالية:

 لكتززو فززو المصززطمح القززديه الكممززة التززي لريززد تغييرذززا أو لزززء ملهززا :ززه
لنززغط عمززى الزززر  F3فيب ززث البرلززامب عززد مززا تززه كتابت ز إسا لززه لصززل

إلززى الكممززة المطموبززة لنززغط عمززى الزززر  F3مززد لديززد تززى لصززل إلززى
المطمززوو علدئززس لنززغط بالفززأرة فززو الكممززة الم زراد تغييرذززا وسلززت فززي
عمززود المصززطمح اللديززد :ززه لكتززو مززا لريززده ولنززغط عمززى الزززر مواف ز

ليته فظ التغييرات

كما يمكللا برلامب المتكامل مد تغيير أي كممة أو ر الة مولدة فيز

تزى

يلا ززو لميززع المتطمبززات وسلززت مززد خ ز ل قائمززة خي زارات إدارة المغززات :ززه
إتباع الخطوات ال ابقة لمتغيير

3

فززظ الموقززع :أي مكززاد ظهززور التقريززر يظهززر التقريززر بشززكل افت ارنززي أعمززى وأيمززد
الشاشة بفرض أد الم تخده لقم إلى ي ار الشاشة :ه اختار فزظ الموقزع زيظهر

التقرير دائما إلى ي ار الشاشة

 4الموقع ارفتراني :إلعادة التقرير إلى مكال ارفتراني

 5تغيي ززر األيقول ززة :وسل ززت لتغي ززر األيقول ززة المول ززودة ف ززي أعم ززى شاش ززة التقري ززر كم ززا ذ ززو
مونح في الشكل ال اب

 6تغييزر األيقولزة ارفت ارنزية :ذزسا الخيزار لزيس لمم زتخده ع قزة بز والمزا خزاص بق ززه
بإدارة برلامب المتكامل

 7طريقة ظهور التقرير :وسلت لمت كه بطريقة عرض التقرير وفي :

 ظه ززور داخ ززل البرل ززامب :ي ززث ززيظهر التقري ززر الله ززائي ن ززمد شاش ززة
البرلز ززامب الرئي ز ززية وي ز ززتطيع الم ز ززتخده أد يز ززرى الق ز زوائه كقائمز ززة ممز ززف

و ابات

 الظهور بونزع ممزا الشاشزة :يممزا التقريزر كزل الشاشزة ور يظهزر شزيء
مد القوائه

مصم ز ز ز ز ز ز ززه التقاري ز ز ز ز ز ز ززر:

يمتاز برلامب المتكامل بالمرولة كمزا مزر مالزا مزد خز ل تغييزر المصزطم ات والزت كه بخيزارات

الظهور فزي الفزواتير والتغييزر فزي شزكل األدلزة وغيزر سلزت كمزا أد البرلزامب يمكزد الم زتخده مزد
تصززميه ش ززكل التقريززر ال ززسي يلا ززب في ززتطيع أد ي ززسف باززض األعم ززدة ويغيززر ش ززكل كتابته ززا

وألوالها باإلنافة إلى خصائص أخرى لتارف عمها اآلد:
لأخس أي تقرير م:ل دفتر األ تاس

او لقدية الصلدو فيظهر ما يمي:

سطر
الترويسة

سطر
المجموع
الخطوة األولى :وذي إزالة األعمدة التي قد يرى الم تخده ألها غيزر مهمزة في زتطيع لتلفيزس سلزت
أد ينغط بالزر األيمزد لمفزأرة عمزى أي مكزاد مزد زطر التروي زة فتظهزر قائمزة مختصزرة فيهزا

الخيارات التالية:

 0إعدادات الامود

شريط
األدوات

 0إعدادات تروي ة الامود
 3إعدادات ملموع الامود
 4ت:بيت الامود

 5إعدادات األعمدة
 6إعدادات طر التروي ة
 7إعدادات طر الملموع
 8ارتفاع األ طر

 9ارتفاع أ طر التروي ة

 01ارتفاع أ طر الملموع
 00إخفاء شريط الملموع

 0إعدادات الامود :علد النغط عمى ذسا الخيار تظهر الشاشة التالية:

ل ززسف أي عمززود مززد التقريززر ي ززسف التفايززل وي ززتطيع مززد خز ل الخيززارات األربززع المولززودة
أعمززى وأيمززد الشاشززة مززد تفايززل الكززل أو إ ازلززة التفايززل عززد الكززل ومززد خ ز ل األ ززهه لتغيززر

مكاد الامود في اللدول م :الت ديد عمى ا زه ال

زاو ال تيلزي فزإسا تزه النزغط عمزى أ زد

ال هميد في األعمى يت رت الامود مد مكال ليصبح م :قبل ا ه ال

او وذكسا

الالواد :يظهر في علواد الامود الم دد وي تطيع الم تخده أد يغير ا زه الامزود مزد خز ل
خالة الالواد فينع بداخمها مشيرة الفأرة لي سف ار ه القزديه ويقزوه بإنزافة ار زه الزسي يزراه

ملا با

لوع الكتابة :كتابة عربية أو كتابة الكميزية وذزسا الخيزار خزاص باألرقزاه فزإسا اختزار الم زتخده
كتابة الكميزية م :تظهر األرقاه بالمغة اإللكميزية وذكسا

ذوامش :لمت كه بهوامش الامود

المود والخط :لمت كه بشكل الخط و لم ولول ولود الخمفية لمامود
 0إعدادات تروي ة الامود :المقصود ب

ذسا الامود وليس عمى كل طر التروي ة

طر الالاويد والتأ:ير ذلا يكود فقط عمزى تروي زة

 3إعدادات ملموع الامود :يولد في أ فل الصف ة طر ذو طر الملمزوع كمزا ذزو مبزيد
فززي الشززكل ال ز زاب ويمكززد مززد خز ز ل ذززسا الخيززار التغيي ززر فقززط عمززى ززطر الملمززوع له ززسا
الامود

 4ت:بي ززت الام ززود :عل ززد تفاي ززل ذ ززسا الخي ززار وت ري ززت ال ززكرول م ززد األ ززفل ب ززدر م ززد ت ززرت
الص ززف ة كك ززل لرؤي ززة األعم ززدة األخ ززرى المول ززودة ف ززي الص ززف ة يبق ززى الام ززود الم:ب ززت مكالز ز

وتت زرت األعمزدة األخزرى مد األفنززل تلريزو ذزسا الميززة كززي تتنزح الفكزرة ولكزد يفنززل أد

لأخس التقرير بشكم الطبياي أي عد طري إلغاء األمر)

 5إعدادات األعمدة :علد النغط عمى ذسا الخيار تظهر الشاشة التالية:

ذززسه الشاشززة كمززا ذززو وانززح مززد ا ززمها ألهززا تززؤ:ر عمززى كززل األعمززدة وقززد تززه شززرح البلززود

المولودة فيها مد خ ل اللوافس ال ابقة

 6إعدادات طر التروي ة :مد ألل التغيير عمى طر التروي ة ككل
 7إعدادات طر الملموع :مد ألل التغيير عمى طر الملموع ككل
 8ارتفاع األ طر :علد اختيار ذسا األمر تظهر الشاشة التالية:

لمت كه بارتفاع كل األ طر وذسا األمر أشب بمونوع اللداول اإللكترولية إك ل)
 9ارتفاع أ طر الملموع :لمت كه بارتفاع طر الملموع

 01إخفاء شريط الملموع :إلزالة شريط الملموع ف يظهر في أ فل التقرير

:الي ز ز ز ز زا:
شريط األدوات:وذو الشريط المولود في أعمى الصزف ة كمزا يشزير إلزى سلزت الشزكل ال زاب

ومد م ازيزا ذزسا الشزريط أد الم زتخده ي زتطيع أد يازرف دور كزل أمزر مزد األوامزر وسلزت مزد

خ ل ونع مشير الفأرة عمى األمر وارلتظار لم ظات كما ذو ال ال في الشكل التالي:
شرح
األمر

وفيما يمي شرح مب ط ألوامر شريط المهاه و لبدأ الشرح مد ي ار الشريط:
 0األمر ت ميل التقرير:علد اختيار ذسا األمر تظهر اللافسة التالية:

و بالتززالي أ ززتطيع ت ميززل لمززوسج تقريززر آخززر دود ال الززة إلززى الخززروج مززد التقريززر واعززادة
فت

مد لديد

 0األمززر ف ززظ التقريززر :با ززد ارلتهززاء م ززد اإلعززدادات المطموب ززة و اختيززار أطز زوال األعم ززدة
واألعمدة المطموبزة واأللزواد والخطزوط

يزته اختيزار األمزر فزظ لتخززيد ذزسه البيالزات

وبالتالي ال صول عمى اللموسج الخاص بالم تخده

 3تصميه التقرير :أت دث عل في لهاية ال ديث عد شريط األدوات
 4ماايلة :لرؤية التقرير كما تته طباعت
 5طباعة :لطباعة التقرير

 6خصائص اللدول :علد النغط عمى ذسا األمر تظهر اللافسة التالية:

 خط ززوط الش ززبكة :لم ززت كه بالل ززدول ف ززيمكد م ززد خ لز ز تغيي ززر ل ززود ول ززوع و ل ززه
خطوط اللدول كما لرى في التقرير التالي

 فواصل األ طر :وذو الفاصل بيد طر التروي ة واللدول

 ألزواد اللززدول :لززود الت ديززد علززد ونززع المشززيرة عمززى خميززة مايلززة فيتغيززر لولهززا
وتظهر بالمود السي يختاره الم زتخده مزد ذلزا مزع ارلتبزاه إلزى عزودة لزود الخميزة

إلززى المززود الطبياززي باززد ت ديززد غيرذززا وذكززسا كما ذززو ال ززال فززي خميززة الرصززيد

ال اب في الشكل التالي)
 خيارات أخرى:

 0التفززاف الززلص :علززد تفايززل ذززسا الخيززار فززإد البيالززات فززي خميززة مايلززة إسا
زادت عد له الخمية ي دث ما يبيل الشكل التالي:

إد الونع الطبياي أد اللزدول يلشزأ الكممزات عمزى زطر وا زد فزإد كالزت الخميزة أصزغر مزد بيالزات

الخميززة فتظهززر كممززات مايلززة :ززه لقززط تززدل عمززى ولززود كممززات لززه تظهززر أمززا إسا تززه تفايززل ذززسا الخيززار
فالززدما تصززبح بيالززات الخميززة أكبززر ملهززا يلتقززل البرلززامب تمقائيززا إلززى أ ززطر أخززرى وذكززسا

ال ال في كممة الرصيد ال اب

كمززا ذززو

 0تغييززر ال لززوه مززد بيالززات اللززدول :ال ززال الطبياززي أل ز ر يمكززد لمم ززتخده أد يغيززر لززه
اللدول إر عمى ال طر أو الامود وسلت أد الم تخده إسا ونع مشزير الفزأرة عمزى ال زد
الفاصل بيد عمود وآخر يتغير شكمها لتصزبح عمزى شزكل زهميد متااك زيد فزإسا نزغط
الم تخده مرتيد بالزر اليميلي لمفأرة ي دث البرلامب ا تواء تمقزائي لمامزود أو بازد ظهزور

شزززكل ال ز ززهميد لممشز ززيرة ينز ززغط الم ز ززتخده عمز ززى زر الفز ززأرة األي ز ززر وي ز ززتمر بالنز ززغط
وي ز و بالفزأرة تززى ي صزل عمززى ال لزه المطمززوو) فزإسا تززه تفايزل ذززسا الخيزار ي ززتطيع

الم تخده تغير له اللدول مد أي فاصل في اللدول

 7األمر ت ديث البيالات :وذي م:ل الت ديث في الويلدوز

 8األمر ترتيو :بالنغط عمى ذسا األمر يظهر في التقرير خيار الترتيو كمزا يونزح سلزت
الشكل التالي:

في تطيع أد يختار م : :ترتيو عمود المديد بشكل تصاعدي أو تلازلي فالدما لنغط عمى
المديد مرتيد بالفأرة فيظهر الشرط في لافسة الشرط في األ فل :ه لنغط عمى األمر تطبيز

الترتيززو فيطبز البرلززامب الترتيززو واسا تززه فززظ التقريززر والترتيززو مطبز
مولود كمما فتح ذسا التقرير ولفس األمر بالل بة لمترتيو والتلميع

ززيبقى الترتيززو دائمززا

 9األم ززر فمتز زرة :ذ ززسا األم ززر مه ززه ل ززدا ي ززث أد الم ززتخده ي ززتطيع م ززد خ لز ز أد ي ززت كه
بخيززارات الظهززور فززي التقريززر مزز :أريززد أد أطب ز شززرط فمت زرة يززث ر يظهززر فززي عمززود

المديد لمتقريزر إر القزيه التزي أكبزر مزد  5111أو م زاوية لز أو أكبزر ملز أو
يبيد سلت الشكل التالي:

كمزا

شريط
أدوات
الفلترة

إسا تمززت المقارلززة بززيد ذززسا التقريززر والتقريززر ال ززاب للززد أد ذززسا التقريززر لززه يبز فيز إر القززيه

التززي أكبززر أو ت ززاوي  5111م:ززال آخززر طمززو الم ززتخده تقريززر الامز ء ككززل وباززد سلززت أراد
مارفززة البيالززات الخاصززة باميززل ماززيد في ززتطيع إل زراء فمت زرة عمززى ا ززه ال

ال

ززاو ليظهززر فقززط

او السي اختاره وذكسا

شريط أدوات الفمترة:
 األ ززهه :علززد ت ديززد عمززود ماززيد :ززه النززغط عمززى ال ززهه المتلز ل

ززفل يظهززر

الش ززرط ف ززي الل ززدول وال ززهه الام ززوي إل ازل ززة الش ززرط يمكد أد ين ززغط الم ززتخده
مرتيد عمى الامود المراد تطبي الشرط عميز بزدر مزد ا زتخداه األ زهه كمزا مزر

قبل قميل)

 ال ززهميد المتااك ززيد بالمود األزر ) :وذززو زر الت ززديث لتغييززر الشززرط المتوالززد
فززي خالززة الشززرط م:ززال :إسا تززه تغييززر الشززرط ال ززاب والززسي ذززو مززديد أكبززر أو

ي ز ززاوي و 5111للفز ززرض أد الم ز ززتخده ونز ززع شز ززرطا لديز ززدا مز زز : :ي ز ززاوي,
البرلامب ر يطب التاديل تى ينغط الم تخده عمى الزر ت ديث

 اإلشارة بالمود األ مر :ل سف الشرط

 إظه ززار ال ق ززول المخفي ززة :للف ززرض أد الم ززتخده ق ززد ززسف با ززض ال ق ززول م ززد
اللدول ولكد ا تزاج إلزى أ زدذا لتطبيز شزرط مازيد علدئزس يفازل الم زتخده ذزسا

الخيار لتظهر األعمدة الخفية ويختار الم تخده ما يلا ب

 الشرط :ومل يختار الم تخده ما يلا ب

 األداة بلالززو الشززرط :و أو :ي ززتطيع الم ززتخده أد يطبز عززدة شززروط ماززا مزز:

المززديد ر ي ززاوي الصززفر أو الززدائد ر ي ززاوي الصززفر فيكتززو البرلززامب كززل ذززسه
الشروط ويأخس التماعها وعلد ا تخداه األداة و يأخس تقاطع الشروط وذكسا

 الخالززة الفارغة:أ ززفل الشززرط يكتززو فيهززا الم ززتخده القيمززة التززي يريززد دخولهززا فززي
الشرط وأما األداة التزي بلالبهزا فزإسا نزغط الم زتخده عميهزا بالفزأرة يت زول شزكل

مش ززير الف ززأرة إل ززى ش ززكل األداة وعلدئ ززس ين ززع الم ززتخده ذ ززسه األداة عم ززى القيم ززة
المطموبة مزد اللزدول فتظهزر القيمزة فزي الخالزة مباشزرة زفزي م:اللزا ينزاها عمزى

ال قل السي تولد في القيمة 5111

 01األمززر تلميع:ذززسا األمززر مهززه لززدا لتلميززع البيالززات المتشززابهة نززمد التقريززر وي ززتخده
ذسا األمر بلاء عمى الات الم تخده وللفترض التقرير التالي:

إسا أراد الم تخده تلميع عمى لوع ال لد وبالتالي تظهر الفواتير

الشكل التالي:

والبرلامب يلمع القيه وأعداد الفواتير

و ألواعها مرتبة كما يظهر

 00إنافة عمود م ت و :علد اختيار ذسا األمر تظهر اللافسة التالية:

ذسا الامود ل أذمية كبيرة م :في

او الزكاة م: :

الالواد :ولنع في علواد الامود السي لقوه بإلشائ
الابارة :كما زب وشزر لا بزاألمس أللزا لختزار األداة التزي بلالزو الابزارة :زه لنزاها عمزى كممزة
المديد م: :ه إشارة النرو : )0 5ه  011فل صل عمى عمود لديد في المطموو

 00الب ث :للفرض م :أد الم تخده أراد الب ث عد قيمة مازيد فزي اللزدول فيختزار ذزسا
األمر فتظهر اللافسة التالية:

باززد اختيززار الطريقززة الملا ززبة لمب ززث لنززع القيمززة التززي لريززد الب ززث علهززا :ززه تطبيز الب ززث
فتتمززود الخميززة التززي تززه الب ززث علهززا بمززود مختمززف ويمكززد تغيززر المززود مززد خصززائص خميززة

الب ث

 03إدارة الخ يا:

 04ال ززهميد المتااك ززيد :ي ززتطيع الم ززتخده إخف ززاء عم ززود ما ززيد فز ز يز زراه الم ززتخدميد
وبلفس الوقت ر يؤ:ر عمى ال

ابات مز :إلخفزاء زطر األربزاح مزد التقريزر ال زاب لقزوه

بالخطوات التالية:

 لنع مشير الفأرة عمى خمية مد ال طر المراد إخفائ
: ه لنغط عمى الزر م افة فيته ت ديد كل ال طر

 لنززغط عمززى أ ززد ال ززهميد فززي األعمززى ليختفززي ال ززطر وإلعادتز لنززغط عمززى ال ززهه
اآلخر

م

ظة :إسا نغط الم تخده زر الم افة وله يته الت ديد عمي أد يفال ما يمي:

في أعمى صف ة التقرير يولد خالتيد خالة الامميات وخالة التل ي يدخل الم تخده إلى

خالة التل ي كما يونح سلت الشكل التالي:

لختززار لززود لمخمفيززة أللهززا تكززود بشززكل افت ارنززي مززد غيززر لززود فلنززع أي لززود :ززه لنززغط عمززى

م ززافة ليززته الت ديززد ويمكززد مززد خ ز ل التل ززي أد لغيززر فززي تل ززي خميززة مايلززة وأينززا أد لزيززل
خطوط اللدول وغير سلت

