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 [تقابل السادة مستخدمى البرنامج و حلولها الكاملة قد و المشاكل التى  األسئلة األكثر شيوعًا ]

 ( 1ســـؤال )   :ما هو برنامج ) إيزى لوير ( فى وجه العموم ؟ 

 ( 1الجواب)   : برنامج إيزى لوير هو برنامج إدارى و تنظيمى و محاسبى يختص بمكاتب المحاماة ، حيث يقوم

يد جلساتها ، كما يشمل بتسجيل و تنظيم ملفات السادة الموكلين ممن يتعاملون مع المكتب وملفات قضاياهم و مواع

دفاتر حسابات الموكلين و صور مستنداتهم و توكيالتهم ، كما يقوم البرنامج من خالل أجندة مهام خاصة بتنظيم 

 مهام العمل اليومية و التذكير بها

ال يشمل البرنامج أى موسوعات أو مراجع قانونية حيث ان الغرض الرئيسى منه هو إدارة و تنظيم العمل بمكاتب 

 المحاماة فقط

_______________________________________________________ 

 ( 2ســـؤال )   :ما هى أقسام البرنامج و طريقة عمله على وجه العموم ؟ 

 ( 2الجواب)   :: يشمل البرنامج األقسام التالية 

 

بيانات ال نهائية العدد يمكن تسجيل بها البيانات الشخصية  يشمل هذا القسم قاعدة  ) أوال (  قسم الموكلين و القضايا :

 -مهنتة  -جنسه  -كوده بالمكتب  -لكل موكل يتعامل مع المكتب ، و تشمل تلك البيانات الشخصية ) اسم الموكل 

تح صورته الشخصية ( .. ومن خالل هذا القسم يمكن ف -أى مالحظات إضافية عنه  -عنوانه  -أرقام هواتفه  -عمره 

لكل موكل تم تسجيله بقاعدة البيانات ملف لقضاياه و آخر لزياراته و آخر لتوكيالته و آخر لصورمستنداته و آخر 

 لحساباته مع المكتب

 

من خالل هذا القسم من البرنامج يمكن تسجيل بيانات عدد ال نهائى من موظفى و ) ثانيا (  قسم موظفى المكتب :  

لك إنشاء كشوفات خاصة بهم تشمل كشوف المستحقات و الجزاءات و التحصيالت و عمال و مندوبى المكتب ، و كذ

 العهدة والسلفيات

و هذا القسم يمثل برنامج فرعى تم تصميمه لتنظيم حسابات موظفى المكتب إال أنه ال يرتبط بباقى حسابات البرنامج 

هم يجب عليك تسجيله مرة أخرى فى ، بمعنى أن ما تسجله فى كشوفات مدفوعات الموظفين أو كشوفات تحصيالت

قسم خزينة المكتب فى البرنامج الرئيسى مرة ثانية ) سواء فيما يدخل أو يخرج من الخزينة ( و إال سيتم تجاهل هذه 

 المبالغ من حركة الخزينة الداخلة أو الخارجة

 

ستخدم البرنامج بتسجيل مهام معينة هذا القسم يمثل أجندة مهام يومية حيث يقوم م ) ثالثا (  قسم المهام اليومية : 

يجب إنجازها فى يوم و وقت محددين ، كما يمكن أن يطلب المستخدم من البرنامج التنبيه أو التذكير بتلك المهام فى 

 أوقاتها

يمكن تسجيل عدد ثمان مهام كحد أقصى فى كل صفحة فى أجندة المهام ، و يمكن فتح أكثر من صفحة لتحمل نفس 

 و بالتالى يمكن كتابة عدد ال نهائى للمهام يوميا ، كما أن أجندة المهام تتحمل عدد ال نهائى من الصفحاتتاريخ اليوم 



 

 

 

من خالل هذا القسم من البرنامج يمكن تسجيل كافة الحركات المالية الداخلة إلى الخزينة ) رابعا (  خزينة المكتب :  

جمعة عن هذه الحركات ، فيمكن مثال تسجيل الدفعات المالية أو الخارجة منها ، و كذلك إعداد تقارير مفصلة و م

المستحقة على الموكلين فى حركات األموال الداخلة إلى الخزينة ، كما يمكن تسجيل جميع المصاريف النثرية و 

 الرواتب و باقى المدفوعات فى حركات األموال الخارجة من الخزينة

 صيد الخزينة الحالى و الفعلىو من خالل هذا القسم يمكنك كذلك استعراض ر

 

من خالل هذا القسم من البرنامج يمكن إعداد ثمانية تقارير تنظيمية و محاسبية و التى    ) خامسا (  قسم التقارير :

 تشمل :

 جدول مجمع بأسماء الموكلين المسجلين بالمكتب ( 1)

 خدم البرنامج(  تقرير عن القضايا المسجلة بالمكتب خالل فترة زمنية يحددها مست2)

 تقرير عن جلسات القضايا المسجلة بالمكتب خالل فترة زمنية يحددها مستخدم البرنامج ( 3)

 (  تقرير عن توكيالت السادة الموكلين للمحامين بالمكتب خالل فترة زمنية يحددها مستخدم البرنامج4)

 مستخدم البرنامج تقرير عن زيارات السادة الموكلين للمكتب خالل فترة زمنية يحددها ( 5)

 تقرير عن مهمات العمل المسجلة بأجندة المهام خالل فترة زمنية يحددها مستخدم البرنامج ( 6)

 تقرير عن حركة الداخل و الخارج من الخزينة خالل فترة زمنية يحددها مستخدم البرنامج ( 7)

 خدم البرنامجتقرير عن المديونيات ) دائن / مدين ( خالل فترة زمنية يحددها مست ( 8)

 

من خالل هذا القسم يمكن للمستخدم اإلطالع على تفاصيل كيفية االستخدام مرفقا بشرح ) سادسا (  قسم المساعدة :  

وافى لكافة وظائف البرنامج باللغة العربية ، كما يمكن من خالل هذا الدليل المفصل معرفة كيفية االستغالل األمثل 

 مل مكتب المحاماة الخاص بكللبرنامج فى إدارة و تنظيم ع

 

من خالل هذا القسم من البرنامج يمكن تسجيل البيانات الخاصة   ) سابعا (  قسم تسجيل المكتب المالك للبرنامج :

 بالمكتب المالك للنسخة األصلية من البرنامج و صورة اللوجو الخاص به

 

مج يمكن عمل نسخة إحتياطية من كافة المعلومات المسجلة من خالل هذا القسم من البرنا) ثامنا (  قسم التخزين :  

على البرنامج إلى الديسك الصلب أو الفالش ميمورى أو غيرها كنوع من تأمين البيانات ، و يمكن استرداد تلك 

 المعلومات مرة أخرى فى أى وقت إذا ما تم فقدها ألسباب قهرية

_______________________________________________________ 

 ( 3ســـؤال )   : كلما أدخلت موكل جديد فى قسم الموكلين و القضايا يمسح الموكل السابق ، و نفس المشكلة فى

 أقسام أخرى من البرنامج ؟

 ( 3الجواب)   : يبدو أنك تكتب بيانات الموكل ثم تكتب عليها بيانات الموكل الجديد بدون الضغط أوال على مفتاح

) إنشاء موكل جديد ( ، و من الواجب الضغط على مفتاح ) إنشاء موكل جديد ( أوال لفتح صفحة بيانات تكون خالية 

 تماما لتكتب فيها بيانات الموكل الجديد ثم تضغط على مفتاح ) إنشاء موكل جديد ( لفتح صفحة جديدة ... و هكذا

يجب دائما الضغط على مفتاح ) جديد ( لفتح صفحة جديدة  و نفس المشكلة يكون حلها فى باقى أقسام البرنامج حيث



 

 

 فى قاعدة البيانات لتسجيل ما تريد فيها

_______________________________________________________ 

 ( 4ســـؤال )   :ال يوجد بالبرنامج مفتاح لحفظ أو تسجيل البيانات التى تمت كتابتها ؟ 

 ( 4الجواب)   : يقوم البرنامج بحفظ البيانات التى كتبها المستخدم تلقائيا دون الحاجة لمفتاح ) حفظ أو تسجيل

 البيانات (

_______________________________________________________ 

 ( 5ســـؤال )   :ننى فوجئت أن فى برنامج الموظفين قمت بتسجيل راتب موظف ما فى كشف مدفوعاته ، إال أ

 هذا المبلغ لم يخصم من حركة الخزينة ؟ و كذلك تحصيالت المندوبين ال تضاف إلى حركة الخزينة ؟

 ( 5الجواب)   : برنامج موظفى المكتب هو برنامج فرعى تم تصميمه لتنظيم حسابات موظفى و عمال و مندوبى

ما تسجله فى كشوفات مدفوعات الموظفين أو كشوفات المكتب إال أنه ال يرتبط بباقى حسابات البرنامج ، بمعنى أن 

تحصيالتهم يجب عليك تسجيله مرة أخرى فى قسم حركة الخزينة فى البرنامج الرئيسى مرة ثانية ) سواء فيما يدخل 

 أو يخرج من الخزينة ( و إال سيتم تجاهل هذه المبالغ من حركة الخزينة الداخلة أو الخارجة

_______________________________________________________ 

 ( 6ســـؤال )   : قمت بإلغاء موكل ما ، و عندما سجلت بيانات موكل آخر مكانه فوجئت بملفات قضايا الموكل

 القديم ما زالت موجودة لدى و مسجلة باسم الموكل الجديد ؟

 ( 6الجواب)   :لى مفتاح اإللغاء ) على شكل سلة مهمالت ( ، ثم عند إلغاء موكل يجب أن يكون ذلك بالضغط ع

 الضغط على مفتاح

 ) إنشاء موكل جديد ( لفتح صفحة جديدة تماما لتسجل فيها ما تشاء

أما عن المشكلة التى تقابلك فإنها تحدث فى حالة واحدة فقط ، و هى أنك قمت بكتابة بيانات موكل جديد على بيانات 

ح ) إنشاء موكل جديد ( ، و لحل هذه المشكلة قم بإلغاء هذا الموكل الذى كتبته من آخر قديم بدون الضغط على مفتا

 خالل الضغط على مفتاح اإللغاء

) على شكل سلة مهمالت ( ، ثم إضغط على مفتاح ) إنشاء موكل جديد ( و اكتب بيانات الموكل الجديد ثانية و لن 

 تالحظ هذه المشكلة مرة أخرى

 ( و إجابته التفصيلية7بة عن هذا السؤال قراءة السؤال التالى رقم )من المهم إلكمال اإلجا

_______________________________________________________ 

 ( 7ســـؤال )   : و أنا  -قمت بإلغاء موكل ما بكافة سجالت حساباته و قضاياه و توكيالته و زياراته بشكل صحيح

 بالرغم من ذلك تظهر لى حساباته القديمة و ملفات قضاياه فى تقارير البرنامج ؟ ، و -متأكد من هذا 

 ( 7الجواب)   :: قم باتباع الخطوات التالية 

( إضغط على مفتاح ) إنشاء موكل جديد ( و قم بتسجيل بيانات أى اسم له ) ليس من الضرورى اسمه الصحيح ( 1)

ابق بشكل صحيح ) يجب أن تتذكر كوده الصحيح و تكتبه فى خانة الكود و لكن فى خانة الكود يجب كتابة كوده الس

) 



 

 

( قم بإلغاء هذا الموكل الذى كتبته من خالل الضغط على مفتاح اإللغاء ) على شكل سلة مهمالت ( فيتم حل 2)

 المشكلة بالكامل

بقا فى بيانات موكل آخر ( موقف نادر الحدوث : إذا واجهك البرنامج برفض كتابة هذا الكود بسبب وجوده مس3)

من خالل الضغط على مفتاح اإللغاء ) على شكل سلة  لديك فى قاعدة البيانات ، قم بإلغاء الصفحة التى أنشأتها

مهمالت ( ، ثم إذهب لصفحة بيانات هذا الموكل صاحب الكود المكرر و قم أيضا بإلغائه من خالل الضغط على 

( و 1( فيتم حل المشكلة بالكامل دون الحاجة إلجراء الخطوتين السابقتين )مفتاح اإللغاء ) على شكل سلة مهمالت 

(2) 

_______________________________________________________ 

 ( 8ســـؤال )   : تم تلف الماوس فأصبحت أعمل على الكمبيوتر بدونها إال أننى ال أعرف كيف أتنقل بلوحة

 انات إال بوجود الماوس  ... فماذا أفعل ؟المفاتيح بين الخ

 ( 8الجواب)   : ( يمكن التنقل بين خانات الكتابة فى البرنامج من خالل مفتاحTab  الموجود لديك فى لوحة )

 (9المفاتيح ، كما يمكنك مراجعة إجابة السؤال التالى رقم )

_______________________________________________________ 

 ( 9ســـؤال )   : للتنقل بين خانات الكتابة فى البرنامج يجب استعمال الماوس و هذا أمر صعب حيث أننى أريد

 استخدام لوحة المفاتيح ، كما أننى عندما أكتب فيكتب باللغة اإلنجليزية ، ماذا أفعل ؟

 ( 9الجواب)   :يعمل فى بيئة الويندوز ، لذا للتنقل بين  كما هو معروف أن برنامج ) إيزى لوير ( هو برنامج

خانات الكتابة فى أقسام البرنامج المختلفة مثل ) الموكلين و القضايا ( أو ) خزينة المكتب ( أو غيره ... يمكننا 

( و الموجود فى أقصى يسار معظم لوحات المفاتيح ، فبالضغط على هذا المفتاح  Tabاستخدام الماوس أو مفتاح ) 

( و نضغط معه فى نفس الوقت  Tabخانة ألخرى ، و لعكس إتجاه تنقلك إلى الخانة السابقة نستخدم مفتاح )  تتنقل من

 ( .. و هذه هى الطريقة المتبعة فى برنامجنا و فى أى برنامج آخر يعمل تحت بيئة الويندوز Shiftمفتاح ) 

األيمن ( ..  Shiftو فى نفس الوقت نضغط مفتاح ) (  Altأما لتحويل لغة الكتابة إلى اللغة العربية فنضغط مفتاح ) 

( و فى نفس  Altفنستطيع اآلن أن نكتب باللغة العربية ، أما لتحويل لغة الكتابة إلى اللغة اإلنجليزية فنضغط مفتاح ) 

 األيسر ( .. فنستطيع اآلن أن نكتب باللغة اإلنجليزية Shiftالوقت نضغط مفتاح ) 

_______________________________________________________ 

 ( 11ســـؤال )   :هل يمكن كتابة أسماء الموكلين باللغة اإلنجليزية فى البرنامج ؟ 

 ( 11الجواب)   : يمكن الكتابة عموما فى البرنامج باللغة العربية أو باللغة اإلنجليزية على حد السواء ، و بالرغم

ى اللغة األساسية فى واجهات البرنامج إال أنه يمكن الكتابة باللغة اإلنجليزية فى أى قسم من من أن اللغة العربية ه

للكتابة باللغة العربية أو   Alt+Right Shiftأقسام البرنامج ، و ذلك عن طريق تحويل لغة لوحة المفاتيح بالضغط على 

 للكتابة باللغة اإلنجليزية  Alt+Left Shiftبالضغط على 

_______________________________________________________ 

 ( 11ســـؤال )   : كنت أعمل بشكل طبيعى على البرنامج و أدخل بيانات لموكل ما ، ثم فجأة عندما أحاول إنشاء

 ا أفعل ؟موكل جديد يعطينى البرنامج رسالة غريبة ثم يغلق تلقائيا و يعود لنظام الويندوز من جديد .. ماذ



 

 

 ( 11الجواب)   : افتح البرنامج بشكل عادى .. ثم افتح الموكل األخير الذى به خلل لديك بأى طريقة تريدها ) من

خالل تقليب صفحات بيانات الموكلين بمفاتيح األسهم حتى تصل إلى الموكل األخير ( أو ) بالبحث عنه برقمه أو 

ن تضغط بالماوس على أحد رقمى عداد الموكلين ثم إدخال رقم آخر باسمه أو بكوده ( .. و الطريقة األسهل هى أ

 صفحة عندك ثم موافق

عندما يفتح لك البرنامج آخر موكل لديك بأى طريقة كانت .. عليك أن تلغى هذا الموكل من سجالتك باستخدام مفتاح 

مكن تفاديها ، و يمكنك بعد ذلك ) إلغاء ( ، مما يؤدى إلى خسارة بيانات هذا الموكل من سجالتك و هى خسارة ال ي

 إنشاء موكل جديد و إدخال بياناته مرة أخرى

 اآلن تم إصالح هذا الخلل ، و عليك اآلن إنشاء موكلين جدد دون مشاكل

_______________________________________________________ 

 ( 12ســـؤال )   :حسابات أو قضايا لموكل ما فال أجد حساباته أو قضاياه التى  فجأة و بدون سابق إنذار أفتح دفتر

 سبق و سجلتها بالكامل بنفسى ، ماذا أفعل ؟

 ( 12الجواب)   : تحدث هذه المشكلة فى حالة واحدة فقط و هى تغيير كود هذا الموكل ، فكما سبق شرحه أن دفاتر

ا على كود الموكل ، فإذا غيرنا الكود بعدما سجلنا الحسابات و ملفات القضايا و التوكيالت و غيرها تعتمد أساس

حسابات و ملفات قضايا لهذا الموكل فسوف يفتح البرنامج دفتر حسابات مختلف تماما عن السابق تسجيله لنفس 

الموكل ، ألن ما يربط الموكل بدفاتر حساباته و ملفات قضاياه و توكيالته ليس اسمه و إنما الكود .. لذا يجب مراعاة 

 دم تغيير كود أى موكل سبق و سجلنا له حسابات و قضاياع

أما إذا أردنا إلغاءه فيكون ذلك عن طريق استخدام مفتاح ) إلغاء ( و ليس مجرد كتابة بيانات موكل آخر فوق بياناته 

 ( لمزيد من التفاصيل6، يمكنك مراجعة السؤال رقم )

_______________________________________________________ 

 ( 13ســـؤال )   : هل يمكن وضع كلمة سر على البرنامج بحيث ال يمكن تشغيل البرنامج و اإلطالع على البيانات

 المسجلة فيه إال لمن يمتلك تلك الكلمة السرية ؟

 ( 13الجواب)   :  الشاشة نعم يمكن ذلك عن طريق مفتاح ) ضبط كلمات الحماية السرية ( و الموجود فى

االفتتاحية للبرنامج على شكل ترس أسود اللون ، بحيث يمكنك تحديد خمس كلمات سرية مختلفة على سجالت 

البرنامج ، و لكل كلمة سرية يمكن تحديد صالحيات محددة لفتح أقسام بعينها من البرنامج دون غيرها ، كما يمكن 

 بة مستخدم البرنامج من خالل نفس المفتاحفى أى وقت إلغاء تلك الكلمات السرية أو تعديلها حسب رغ

_______________________________________________________ 

 ( 14ســـؤال )   : قمت بطباعة جداول و تقارير من خالل البرنامج ، إال أننى فوجئت بالكتابة تخرج عن الجدول و

 اليمين قليال لتدخل الجدول ؟!! الخانات المطبوعة وكأنها تحتاج إلى زحزحة إلى

 ( 14الجواب)   :  قد تواجه هذه المشكلة إذا كنت تستخدم أنواع معينة من الطابعات الليزر ، و يرجع ذلك إلى

اختالف درجة هوامش الطباعة من طابعة إلى أخرى ، لذلك تم وضع قسم خاص بالبرنامج لضبط تلك الهوامش 

ضبط زحزحة الجداول أو البيانات المكتوبة فيها يمينا أو يسارا حسب رؤيته  يدويا ، فيمكن لمستخدم البرنامج

 للتقارير المطبوعة بواسطة طابعته التى يعمل عليها



 

 

و يمكن عمل ذلك عند الدخول فى قسم ) بيانات المكتب مالك البرنامج ( و الضغط على مفتاح ) ضبط هوامش و 

ول المرسوم يمينا أو يسار ) بالسنتيمتر ( و كذلك يمكنك زحزحة خطوط الطباعة ( ، ثم تحديد قيمة زحزحة الجد

 البيانات المكتوبة فى الجدول يمينا أو يسار ) بالسنتيمتر (

و يحتفظ البرنامج بتلك القيم فال حاجة لك أن تعيد كتابتها فى كل مرة طباعة إال إذا دخلت فى نفس القسم و قمت 

 بتغييرها بنفسك مرة أخرى

_______________________________________________________ 

 

 ) نصائح خاصة حاول إتباعها لتحسين عملك على البرنامج (

 

  تحتوى على عالمات معينة يجب الحذر من عند كتابة كود لموكل ما ما فيجبب أال يحتوى الكود  (  1) نصيحة

 + . = & ^ " ( -) / *   كتابتها و هى

و .... إلخ ( ، و ال يمكن تكرار كود  4و  3و  2و  1قة لكتابة كود الموكل هو الترقيم التسلسلى مثل ) و أحسن طري

الموكل مع موكل آخر كما ال يمكن تكرار اسم الموكل مع موكل آخر حيث يقوم البرنامج باكتشاف ذلك تلقائيا و يمنع 

 حدوثه

_________________________________ 

 

 مفتاح اعتماد البيانات ) يكون على هيئة قفل مغلق أو مفتوح ( : هذا المفتاح موجود فى قائمة  (  2 ) نصيحة

الموكلين ، و كذلك فى ملفات القضايا و فى قسم موظفى المكتب ، و وظيفته الرئيسية اعتماد و تثبيت البيانات حتى 

 ال يتم تغييرها بغير قصد

وظيفة هذا المفتاح ؛ و المقصود باعتماد بيانات الموكل هو أنه عندما نكتب كود و لنأخذ قائمة الموكلين كمثال لشرح 

و اسم و عنوان لهذا الموكل و نفتح دفاتر حسابات و ملفات قضايا ، فإن البرنامج يستخدم كود الموكل فى إنشاء 

قضايا هذا الموكل من  حساباته و دفاتر قضاياه و توكيالته ، و إذا تم تغيير هذا الكود الحقا تضيع حسابات و

البرنامج و ال يتم استعادتها إال بكتابة كوده األصلى مرة أخرى .. لذا نحن ننبه على التأكد من كتابة كود الموكل 

بشكل صحيح قبل فتح دفاتر حسابات أو ملفات قضايا له ، و من الممكن أن يتم الضغط بغير قصد على لوحة 

ة الكود فتغيره دون قصد مما يسبب خطأ جسيما بحركة بسيطة للغاية ، لذا المفاتيح فتكتب حرفا أو رقما فى خان

وضعنا مفتاح ) القفل ( هذا كنوع من االحتياط ، فبعد كتابة بيانات الموكل بشكل صحيح و التأكد من سالمتها و 

رها بدون قصد أبدا الموافقة عليها إضغط بالماوس على هذا المفتاح لتثبيت بيانات هذا الموكل بحيث ال يمكنك تغيي

إال بالضغط على نفس المفتاح مرة أخرى لفتح إمكانية تغيير هذه البيانات مرة أخرى ، مع مالحظة أن مفتاح ) 

 االعتماد ( يمنع كذلك إمكانية إلغاء موكل من سجل أسماء الموكلين

__________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 للمزيد من التفاصيل عن البرنامج و كيفية شرائه
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