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  19.1البازار فاتورة برنامج 
  بازارسوفت من

 

Bazar E-Inv 19.1   
From Bazarsoft  

 
من بازارسوفت عبارة عن برنامج "  19.1" فاتورة البازار برنامج 
 یتم تسدید قیمتھا لمرة واحدة خصة استثمار ھذا البرنامج رمستقل 

  لمنشأة واحدة .تتضمن استثمار البرنامج 
  . مع خدمة التخزین على السحابة والدعم الفني عبر النت لمدة سنة 

  یمكن إنزال البرنامج من الرابط التالي ..

BAZAR E-Inv 19.1 is a Desktop Application Software 
running on Windows Platform, This Software License is 
One Time Paid Fee for One Licensed Data 
With One-Year Cloud Backup and Internet Support. 
The Software can be Downloaded from the link .. 
 

fatura.zip-www.bazarsoft.com/bazar 
 حیث یجب فتح ھذا الملف ونسخ محتویاتھ إلى مجلد مستقل .. 

  كما في المثال التالي .. 
You Have to Open The File and Copy its contents to a 
separate folder, as per the following example .. 

FATURA-BAZAR\C: 
  We Enter into this Folder and search for the program  ثم یجب الدخول إلى محتویات المجلد والبحث عن البرنامج 

EINVOICE.EXE\ACC\BAZAR\FATURA-BAZAR\C: 
من خالل نقر الزر الیمین للماوس نقوم بإرسال البرنامج إلى سطح ثم 

  "  إنشاء اختصار على سطح المكتبالمكتب " 
  

  عند تنفیذ البرنامج نحصل على الشاشة التالیة ..

We Send This Program to the Desktop from the Mouse 
Right-Click Quick Menu “Create Desktop Shortcut”  
 
On Run we have the following screen .. 

 

  حیث یجب تحدید رقم الرخصة .. وموقع مجلد البرنامج ..
  في حالة یبانات متعددة الفروع) .. (ورقم الفرع 

  أو یمكن إنشاء بیانات جدیدة ..

We Enter The License Number .. Data Folder ..  
And Branch No (in case of Multi-Branch Data) .. 
Or We can create New Data .. 
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   یجب تحدید اسم المجلد ..عند إنشاء بیانات جدیدة 
 اعتماد األحرف األجنبیة والسنة المحاسبیة) مع مراعاة (

  ات في واجھة البرنامجكذلك یجب تحدید تسمیة البیان
  " تسمیة البیانات على السحابةكذلك " و
  

On Data Create We Set The Data Folder Name  
(Preferable in Alpha-Numerical Chars)  
Also we have to Enter The Data Name in The Form 
And The “Cloud Data Name” 
 

  
  

انات لكي تدل على الفعالیة طبعا یجب اعتماد الدقة في تسمیة البی
ً في  المحاسبیة والدورة المالیة .. وذلك لسھولة العودة إلى البیانات الحقا

  حال الضرورة ..

Of course We have to be precise and clear in Setting 
Data Name to reflect the Financial Est. and Period .. to 
enable us in future to recognize the Data .. 
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 ثم نختار شجرة الحسابات المطلوبة .. 
  والفترة المالیة .. والعملة ..

Then We Select Required Chart of Accounts .. and The 
Financial Period and The Main Currency .. 

   
 .. Also we have to set Administrator Password   كذلك یجب تحدید كلمة سر مدیر النظام .. 

 
  ثم ننتقل إلى قسم إنشاء الفاتورة االلكترونیة  ..

  حیث یجب إدخال كلمة سر السحابة ..
Then we Start The E-Invoice Create Wizard .. 
Where we have to Enter the Cloud Password .. 
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 .. Then We read and Agree to the Understanding page   ..ثم یجب االطالع والموافقة على مفھوم رخصة اشتراك البرنامج 
  

 
 

ثم یجب إدخال بیانات مستثمر البرنامج .. والبیانات الرسمیة للبائع (الرقم 
  الخ ..) –العنوان المفصل  –السجل التجاري  –الضریبي 

Then we have to enter the User information details and 
the official “Seller” info (VAT No. , Trade License, 
detailed address, etc.. ) 

   

 



 
E-Invoice Program from Bazarsoft              

www.bazarsoft.com        5 / 5 

 
 یقوم البرنامج بإنشاء بیانات الفاتورة وتثبیتھا على السحابة ..

  
   نود التأكید على المعلومة التالیة :لكن و

والحفاظ علیھا من لى الجھاز لدیكم (عتتوضع بیانات الفاتورة 
ً على سحابة  نسخإمكانیة إجراء ) مع مسؤولیتكم احتیاطیة دوریا

  ..البیانات من الضیاعبازارسوفت في منطقة خاصة ومؤمنة .. لحمایة 

The Program Install The E-Invoice Data on the Cloud .. 
 
Please Make Sure to read The Following : 
E-Invoice Data is saved on your PC (and therefore 
Preserving Data is you own Responsibility) , 
However Data backup copies can be done periodically 
on Bazarsoft Cloud to avoid Data Loss .. 

 
بعد إنشاء بیانات الفاتورة االلكترونیة یمكن إصدار الفواتیر االلكترونیة 

ً من خالل نافذة الفاتورة االلكترونیة مع األخذ بعین االعتب ار  یدویا
 األمور التالیة : 

  ھو التاریخ الحقیقي (یجلبھ ً تاریخ إصدار الفاتورة دائما
 البرنامج من النظام) بینما تاریخ التورید یمكن تحدیده یدویا

  بعد التثبیت واإلنشاء (وإصدار الباركود) للفواتیر االلكترونیة ال
  یمكن تعدیلھا أو حذفھا أو التراجع عن اإلصدار

After creating Data we can start issue E-Invoices Manually 
from the main e-invoice screen taking in consideration the 
followings :  

 E-Invoice Issue Date is always the real Date while 
we can use the “Supply Date” to set the date of 
supply of the goods. 

 After Confirming E-Invoice we cannot Edit, Modify 
or Delete the E-Invoice 

 

 
   

           with BazarSoft Team Regards   


