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 المتطلبات التقنية 

 : SQL سيرفرإصدارات 

 [ 8-التحديثات التراكمية ] SQL 2019 سيرفر يوصى باستخدام  •

 [ 22-]التحديثات التراكمية 2017القياسي  SQL سيرفر  •

 [17-الثانية ]التحديثات التراكمية  SQL 2016مجموعة خدمة سيرفر  •

 صدارات سيرفر ويندوز إ

 2019سيرفر ويندوز  ى باستخدام يوص •

 2016سيرفر ويندوز  •

 وسات رلفي ا  برامج الحماية من

 McAfee  10.6ايندبوينت سيكيوريتي   •

 NAS v8.0لـ    Symantecمحرك الحماية  •

• AVG File Server Business Edition 21.2.3170 

.Net 

 Net2.7.4.طار إ •

 كلمات التحقق: 

• reCatpcha v2 

• BotDetect 4.3.00 

 : برامج التصفح

 Internet Explorer برنامج  توقف دعم •

 Safariو  Firefoxو   MS Edgeو   Chromeيستمر العمل كالمعتاد مع دعم  •

 

 ( FATCA)  ألجنبيةتحديث قانون االمتثال الضريبي للحسابات احول مقدمة 

التوضيحات    للتعامل مع( ويجري نشره  FATCA)  Q3  األجنبية  تصحيح تحديث قانون االمتثال الضريبي للحساباتبرنامج  تم تطوير  

الداخلية   الصادرة عن دائرة اإليرادات  التعامل مع سيناريو    لدافعي الضرائبوالتوجيهات األخيرة  امتالك صاحب  عدم  حول كيفية 

 رقم تعريف دافع الضرائب األمريكيالحساب أو المالك األساسي ل

 -asked-frequently-reportnotifications-fatca-https://www.irs.gov/businesses/corporations/irs(

questions#Populating%20the%20TIN%20Field .) 

إرشادات جديدة    دائرة اإليرادات الداخلية األمريكيةأصدرت    -كيانًا أجنبيًا    / ي فرًداعندما يكون صاحب الحساب أو المالك األساس .1

دائرة اإليرادات الداخلية األمريكية  وتنصح  ".  000000000" و "AAAAAAAAA"أنه لن يتم بعد اآلن قبول  تنص على  

وأن يتم بعد    أجنبي  ضرائباستخدام السمة "تم إصدارها بواسطة" بشكل صحيح لإلشارة إلى توفير رقم تعريف دافع    بوجوب 

 جنبي غير متاح. األ ( TIN)  الضرائب" إذا كان رقم تعريف دافع NA"  ذلك إدخال

أصدرت    -عريف ضريبي أمريكي  عندما يكون صاحب الحساب أو المالك األساسي فرًدا / كيانًا أمريكيًا ولكن ليس لديه رقم ت  .2

  ( 777777777  -  222222222رموز جديدة )  فيها بإمكانية إدخال  تفيدإرشادات جديدة  دائرة اإليرادات الداخلية األمريكية  

 (. TINسبب عدم توفر رقم تعريف دافع الضرائب ) تبين

التغييرات في أسماء الدول في   بينت ل SZو  MKو   CZو   CVرموز الدول الخاصة ب توثيق التم تحديث أسماء الدول في أقسام  .3

 معيار رمز الدولة. 

 

https://www.irs.gov/businesses/corporations/irs-fatca-reportnotifications-frequently-asked-questions#Populating%20the%20TIN%20Field
https://www.irs.gov/businesses/corporations/irs-fatca-reportnotifications-frequently-asked-questions#Populating%20the%20TIN%20Field
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 منصة برامج التبادل التلقائي للمعلومات من فيزور 

 قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية  نظرة عامة على تحديثات

 الملخص  التحديث 

-ISO 3166لالمتثال لتعديل  
في    2020 :2 الصادر 

، يجب تغيير  2020أغسطس  
الحصر   بيانات  أنواع  جميع 
التي تشير إلى الرأس األخضر  

CV    أو التشيكCZ    أو مقدونيا
سوازيالند    MKالشمالية   أو 

SZ   في جميع اللغات المعمول
 بها.

 

ً  المفتاح حديثاً )االنجليزية   قديما
الهندوأوربية(   –

 الحديثة

حديثاً 
 )االسبانية( 

حديثاً  رنسية( حديثاً )الف
 )البرتغالية( 

CV   الرأس األخضر
Cape Verde 

الرأس األخضر  
Cabo Verde 

Cabo 
Verde 

Cabo 
Verde 

Cabo 
Verde 

CZ  التشيكCzech 
Republic 

تشيكيا 
Czechia 

Chequia Czechia Czechia 

MK  ،مقدونيا
الجمهورية  

اليوغسالفية سابقاً  
Macedonia, 
the Former 
Yugoslav 

Republic of 

جمهورية مقدونيا  
 الشمالية

Republic of 
North 

Macedonia 

República 
de 

Macedonia 
del Norte 

Republic of 
North 

Macedonia 

Republic of 
North 

Macedonia 

SZ   سوازيالند
Swaziland 

اسواتيني 
ESwatini 

Esuatini Eswatini Eswatini 

 

لقانون   طبقاً  ضرائب  كدافع 
للحسابات   الضريبي  االمتثال 

(، يمكنني  FATCAاألجنبية )
تعريف   بلد إصدار رقم  تحديد 

( الضرائب  حتى  TINدافع   )
تقرير حساب   تقديم  أتمكن من 
أو   الحساب  بصاحب  خاص 
أمريكي   غير  أساسي  مالك 

 لحساب ما 

 

< وإدخال  sfa: TINإدخال / تحميل رمز بلد غير الواليات المتحدة في السمة "تم إصداره من" الخاصة بـ >يمكنني  
 كقيمة لرقم تعريف دافع الضرائب مثال:   NAرقم ضريبي محلي أو العبارة 

 
<ftc:AccountHolder>  
<ftc:Individual>  
<sfa:ResCountryCode>CA</sfa:ResCountryCode> 
<sfa:TIN      
 issuedBy=”LI”>NA</sfa:TIN> 
<sfa:Name>....  

التعريف الضريبي ) يتطابق رقم  يلزم أن  تنسيق رقم  TINال  إدخاله مع  يتم  الذي  المتحدة  الواليات  لدولة غير   )
 تعريف دافع الضرائب األمريكي  

، يجب أن يكون لكل حساب رقم تعريف دافع ضرائب أمريكي )لصاحب الحساب أو المالك  2020اعتباًرا من عام   
 األساسي( لذلك ال يمكنني تقديم حساب بتفاصيل غير أمريكية فقط. 

لقانون  كدافع   طبقاً  ضرائب 
للحسابات   الضريبي  االمتثال 
رقم   أقدم  أن  يجب  األجنبية، 

( دافع ضرائب  (  TINتعريف 
تقارير   لجميع  أمريكي 
من   أتمكن  لم  وإذا  الحساب، 
تعريف   رقم  على  الحصول 

( الضرائب  (  TINدافع 
أو   األساسي  بالمالك  الخاص 
أمريكي،   حساب  صاحب 
جديدة   رموز  إدخال  فيمكنني 

سبب   رقم  تبين  توفر  عدم 
مناسب   ضرائب  دافع  تعريف 

 بعد.

( إلزاميًا لجميع الحسابات. وفي حالة  TIN، يعد رقم التعريف الضريبي األمريكي )2020اعتباًرا من عام   −
( صالح وقت تقديم اإلقرار، يجوز للمؤسسة المالية إدخال  TINتعذر الحصول على رقم تعريف دافع ضرائب )

AAAAAAAAA    لبيان سبب عدم توفر رقم تعريف دافع   777777777-222222222أو رموز محددة
تبادل   تلقي رسالة خطأ من خدمة  إلى  اآلن  الرموز سيؤدي  إدخال هذه  أن  ذلك  ضرائب صالح. الحظ مع 
البيانات الدولية. وال يعني خطأ مستوى السجل، في هذه الحالة فقط، أن ملفك قد تم رفضه، حيث سيستمر  

 يوًما لتصحيح المشكلة.  120األمريكية، وسيعطيك إشعار الخطأ  تبادل الملف مع السلطات 
 

يتم تفعيل قواعد فيزور للتحقق من صحة رقم التعريف الضريبي لصاحب الحساب والتأكد من رقم التعريف   −
الضريبي للمالك األساسي "الفرد" والتحقق من رقم التعريف الضريبي للمالك األساسي "الكيان"، فقط عندما  

ر "تم إصداره بواسطة" فارًغا أو = الواليات المتحدة. ففي هذه الحالة، يجب أن تتحقق القاعدة من يكون عنص
 أو فارغ.  000000000أنه قد تم إدخال رقم تعريف دافع ضرائب بتنسيق صالح. وأنه لم يعد مسموحاً بـ 
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 2:2020-3166تعديل إيزو 

أو سوازيالند   MKأو مقدونيا الشمالية  CZأو التشيك  CVالتي تشير إلى الرأس األخضر  الحصريجب تغيير جميع أنواع بيانات 

SZ جميع اللغات المعمول بها.  في 

  –حديثا  )االنجليزية  قديما   المفتاح 
 الهندوأوربية( الحديثة 

حديثا   
 )االسبانية( 

 حديثا  )البرتغالية(  )الفرنسية( حديثا  

CV  الرأس األخضرCape 
Verde 

 Caboالرأس األخضر 
Verde 

Cabo 
Verde 

Cabo Verde Cabo Verde 

CZ  التشيكCzech 
Republic 

 Czechia Chequia Czechia Czechiaتشيكيا 

MK   مقدونيا، الجمهورية
  سابقا  اليوغسالفية 

Macedonia, the 
Former Yugoslav 

Republic of 

جمهورية مقدونيا  
 الشمالية 

Republic of North 
Macedonia 

República 
de 

Macedonia 
del Norte 

Republic of 
North 

Macedonia 

Republic of 
North 

Macedonia 

SZ  سوازيالندSwaziland  اسواتينيESwatini Esuatini Eswatini Eswatini 

 

 عند الضرورة.   VSCتسميات أنواع بيانات رمز الدولة ذات الصلة وإظهارها على كل من البوابة اإللكترونية وسيتم تحديث 
 

 تحديثات مالك الحساب أو المالك األساسي غير األمريكي 
   

 األجنبية تحديثات نماذج قانون االمتثال الضريبي للحسابات 
  

وقائمة منسدلة إلى مجموعات نماذج قانون االمتثال الضريبي للحسابات  (  Help Blurbودليل مساعدة )ستتم إضافة ملصق جديد  

 : لكل من األجنبية
 

 فرد : مالك الحساب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 " ، وقائمة منسدلة بالدول ودليل المساعدة عنرقم تعريف ضريبي صادر    ملصقتمت إضافة صف جديد يحتوي على "
 

 كيان : األساسي المالك 

 
 

 رقم تعريف ضريبي صادر عن، وقائمة منسدلة بالدول ودليل المساعدة"   ملصقجديد يحتوي على "تمت إضافة صف 
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 : فرد األساسي المالك 
 

 
 

 رقم تعريف ضريبي صادر عن، وقائمة منسدلة بالدول ودليل المساعدة"   ملصقتمت إضافة صف جديد يحتوي على "

 

 دليل المساعدة  - صدرت بواسطة 

غير أمريكي )على    أساسي( لتقديم تقرير حساب خاص بصاحب حساب أو مالك  TINحدد بلد إصدار رقم تعريف دافع الضرائب )
 (. أمريكي غير ، إذا كانلرقم تعريف دافع الضرائبكقيمة  NA عبارة غير متوفر  سبيل المثال، أدخل رقم ضريبي محلي أو 

 

 البيانات  التحقق من صحة قواعدتحديثات 

 الجديدة:   رقم تعريف دافع الضرائب التالية لمراعاة سيناريوهات    األجنبية سيتم تحديث قواعد مخطط قانون االمتثال الضريبي للحسابات  

 معلومات اضافية خطأالمشكلة  اسم القاعدة 

رقم   من  التأكد 
دافع   تعريف 

الخاص  الضرائب  
حساب  ب  صاحب 

 أمريكي

الضرائبرقم   دافع  الحساب  (  TIN)   تعريف  بصاحب  الخاص 
(AcctHolderTIN  بمتطلبات يفي  ال  الضرائب  (  دافع  تعريف  رقم 

(. المعّرف المرجعي لمستند صاحب الحساب المتأثر هو  TINاألمريكي )
(DocRefID  رقم الحساب  صاحب  لدى  يكن  لم  إذا  دافع  (.  تعريف 

الرموز  ضرائب   إدخال  فيرجى  اآلن،  حتى    -   222222222أمريكي 
  دافع ضرائب شارة إلى سبب عدم توفر رقم تعريف  لإل  777777777

(TIN .) 

تعريف دافع  الرجاء إدخال رقم  
الصحيح    الضرائب األمريكي 

 لصاحب الحساب. 

رقم   من  التأكد 
دافع   تعريف 

  األمريكي   الضرائب
بمالك  الخاص  

   أساسي فرد 

( الضرائب  دافع  تعريف  الخاص  TINرقم  فرد (  أساسي  يفي    بمالك  ال 
( األمريكي  الضرائب  دافع  تعريف  رقم  المعّرف  TINبمتطلبات   .)

(. إذا لم يكن DocRefIDالمرجعي لمستند صاحب الحساب المتأثر هو )
أمريكي حتى اآلن، تعريف دافع ضرائب  رقم    المالك األساسي الفردلدى  

الرموز   إدخال  إلى    777777777  -  222222222فيرجى  لإلشارة 
 (. TINم تعريف دافع ضرائب )سبب عدم توفر رق

الرجاء إدخال رقم تعريف دافع  
الصحيح   األمريكي  الضرائب 

 الخاص بالمالك األساسي الفرد 

رقم   من  التأكد 
دافع   تعريف 
الضرائب األمريكي  
بمالك   الخاص 

 أساسي مؤسسة 

ال يفي    مؤسسة ( الخاص بمالك أساسي  TINرقم تعريف دافع الضرائب )
المعّرف  ويتمثل  (.  TINالضرائب األمريكي )  بمتطلبات رقم تعريف دافع

(. إذا لم يكن DocRefID)فيالمرجعي لمستند صاحب الحساب المتأثر  
األساسي  لدى   حتى    المؤسسة المالك  أمريكي  دافع ضرائب  تعريف  رقم 

لإلشارة    777777777  -   222222222اآلن، فيرجى إدخال الرموز  
 (. TINإلى سبب عدم توفر رقم تعريف دافع ضرائب )

الرجاء إدخال رقم تعريف دافع  
الصحيح   األمريكي  الضرائب 
األساسي   بالمالك  الخاص 

 المؤسسة 

رقم   من  التأكد 
دافع   تعريف 
الخاص   الضرائب 
حساب   بصاحب 

 غير أمريكي

( على AcctHolderTINيحتوي رقم تعريف صاحب الحساب المحدد )
تند ويتمثل المعّرف المرجعي لمس حرف مكرر واحد أو مسافات فارغة.  

. لم يعد يتم قبول حرف مكرر  ( (DocREfldفي    صاحب الحساب المتأثر 
كيان /فرد الخاص ب   TIN  لرقم تعريف دافع الضرائب   واحد أو فارغ كقيمة

 أجنبي.

تعريف دافع  الرجاء إدخال رقم  
غير    محلي ضرائب   عبارة  أو 

في حالة عدم توفر    NAمتوفر  
ضرائب  دافع  تعريف    رقم 

 لصاحب الحساب. 

رقم   من  التأكد 
دافع   تعريف 
الخاص   الضرائب 

فرد    أساسي بمالك  
 غير أمريكي

المحدد   دافع الضرائب الخاص بالمالك األساسي الفرد يحتوي رقم تعريف 
(AcctHolderTIN  على حرف مكرر واحد أو مسافات فارغة. ويتمثل )

لمستند   المرجعي  الفردالمعّرف  األساسي  في    المالك  المتأثر 
DocREfld)  لم يعد يتم قبول حرف مكرر واحد أو فارغ كقيمة لرقم .)

 الخاص بفرد/كيان أجنبي.  TINتعريف دافع الضرائب 
 

الرجاء إدخال رقم تعريف دافع  
غ عبارة  أو  محلي  ير  ضرائب 

في حالة عدم توفر    NAمتوفر  
ضرائب   دافع  تعريف  رقم 

 . للمالك األساسي الفرد

رقم   من  األساسي  التأكد  بالمالك  الخاص  الضرائب  دافع  تعريف  رقم  الرجاء إدخال رقم تعريف دافع    المؤسسة يحتوي 
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دافع   تعريف 
غير   الضرائب 
الخاص   األمريكي 

  أساسي بمالك  
 مؤسسة 

( على حرف مكرر واحد أو مسافات فارغة.  AcctHolderTINالمحدد )
األساسي   المالك  لمستند  المرجعي  المعّرف  في    المتأثرويتمثل 

DocREfld)  لم يعد يتم قبول حرف مكرر واحد أو فارغ كقيمة لرقم .)
 الخاص بفرد/كيان أجنبي.  TINتعريف دافع الضرائب 

غير   عبارة  أو  محلي  ضرائب 
في حالة عدم توفر    NAر  متوف

ضرائب   دافع  تعريف  رقم 
 . المؤسسة للمالك األساسي 

دافع   تعريف  رقم 
خاص   ضرائب 
أو   حساب  بصاحب 
مالك أساسي صادر  

غير ، محدد بأنه  عن
جميع أمريكي   في 
 السجالت 

  في لكل من صاحب الحساب والمالك األساسي    المصدر بأجنبيتم تحديد  
. ال يمكن اإلبالغ عن جميع الحسابات بتفاصيل غير أمريكية فقط.  التقديم
ل  ويتمثل لمستند  المرجعي  المتأثر  المعّرف  الحساب  في  صاحب 

(DocRefId .) 

دافع   تعريف  ادخال رقم  يرجي 
لمالك   ساري  أمريكي  ضرائب 
أساسي أو صاحب حساب واحد  

   . األقلعلى 

 

االمتثال  قانون    إقرارات  ومع ذلك، إذا تم تحديد "تم إصداره بواسطة" بأجنبي لكل من صاحب الحساب أو المالك األساسي في تقديم

 تظهر رسالة خطأ على النحو التالي:  سوف ، الضريبي للحساب األجنبي 

 رسالة الخطأ 

يرجي ادخال رقم تعريف دافع ضرائب أمريكي ساري لمالك أساسي  ال يمكنك اإلبالغ عن الحسابات بتفاصيل غير أمريكية فقط. 
 . أو صاحب حساب واحد على األقل

 

 عدم توفر رقم تعريف دافع ضرائب أمريكي 

إلزاميًا لجميع الحسابات. وفي حالة تعذر الحصول على  (  TINاألمريكي )   تعريف دافع الضرائب  ، يعد رقم2020اعتباًرا من عام  

)مسموح به فقط لرقم    AAAAAAAAA، يجوز للمؤسسة المالية إدخال  اإلقرار  تقديم( صالح وقت  TINرقم تعريف دافع ضرائب )

رقم    لتبين سبب عدم توفر)لرقم التعريف األجنبي(    777777777-222222222و رموز محددة  تعريف الضرائب األمريكي( أ

 تعريف دافع ضرائب صالح.  

أن إدخال هذه الرموز سيؤدي اآلن إلى تلقي رسالة خطأ من خدمة تبادل البيانات الدولية. وال يعني خطأ  يجب مالحظة    ،مع ذلكو

لخطأ  فقط، أن ملفك قد تم رفضه، حيث سيستمر تبادل الملف مع السلطات األمريكية، وسيعطيك إشعار ا  في هذه الحالة مستوى السجل،  

 يوًما لتصحيح المشكلة.  120

 

 القواعد  تحديثات 

بواسطة   بنجاح  وإرسالها  التالية  الخطأ  أكواد  بإدخال  للسماح  التالية  القواعد  تحديث  تم  لذلك،  الضرائب نتيجة  الدليل    دافعي  لكل من 

 . FATCA XMLو

 التوضيح  الرمز الجديد 

 أمريكية فقط على أنه مكان الميالد في الواليات المتحدة.  عالماتحساب فردي موجود مسبقًا مع وجود   222222222

 حساب فردي جديد  333333333
 على مكان ميالد في الواليات المتحدة  عالمات  به . 1
 . إما: 2

في أن الشهادة الذاتية التي تم الحصول عليها في األصل عند فتح    تسببتغيير في الظروف    شهد)أ(  
 الحساب غير صحيحة أو غير موثوقة، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية جديدة، أو 

)ب( كانت أقل من الحد األدنى لتوثيق الحساب واإلبالغ عنه في وقت فتح الحساب وتجاوزت الحد  
 ادة ذاتية. األدنى الحقًا، ولم يتم الحصول على شه



 

 
444444444 

 
 حساب فرد وكيان موجود مسبقًا 

 على مكان ميالد في الواليات المتحدة  عالمات  به . 1
 . إما: 2

األصل عند فتح  )أ( شهد تغيير في الظروف تسبب في أن الشهادة الذاتية التي تم الحصول عليها في  
 الحساب غير صحيحة أو غير موثوقة، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية جديدة، أو 

)ب( كانت أقل من الحد األدنى لتوثيق الحساب واإلبالغ عنه في وقت فتح الحساب وتجاوزت الحد  
 األدنى الحقًا، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية. 

 حساب فرد وكيان جديد 5555555555
 أمريكية أخري غير مكان ميالد أمريكي الماتعبه  .1
 إما .2

)أ( شهد تغيير في الظروف تسبب في أن الشهادة الذاتية التي تم الحصول عليها في األصل عند فتح  
 الحساب غير صحيحة أو غير موثوقة، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية جديدة، أو 

واإلبالغ عنه في وقت فتح الحساب وتجاوزت الحد  )ب( كانت أقل من الحد األدنى لتوثيق الحساب  
 األدنى الحقًا، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية. 

غير    أجنبي  كيان دوالر أمريكي لدى    1,000,000حساب كيان موجود مسبقًا برصيد حساب يتجاوز   6666666666
فيما يتعلق باألشخاص    ماتعال، ولم يتم تحديد أي  فيما يتعلق به  لم يتم الحصول على شهادات ذاتية  مالي

 عليه.  المسيطرين

( وكان الحساب  TINبالنسبة للحسابات الموجودة مسبقًا حيث ال يتوفر رقم تعريف دافع الضرائب ) 777777777
الخامل".   "الحساب  باسم  أيًضا  والمعروف  اإلبالغ،  أعلى من حد  يظل  ولكنه  نشط،  أو غير  خامالً 

الواليات  لإلشارة تحدد  األمريكية،  الخزانة  لوائح  في  الخامل"  "الحساب  المادة   المتحدة    وفق 
 . (II( ) 6)د( ) 1.1471-4§

 

حساب أمريكي واحد بدون رقم تعريف ضريبي وحساب آخر برقم تعريف ضريبي    دافع الضرائب ى  يكون لد من المفترض أن    : مالحظة

 . (عملية تقديم واحدةبنجاح. )أي حسابات متعددة في  المجموعة المركبة أجنبي. يجب أن يسمح النظام بتقديم هذه 
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 ترقيات واجهة المستخدم
 

 نظرة عامة 

على كل من بوابة فيزور ومركز إشراف فيزور. تم إجراء تغييرات على  (  UIواجهة المستخدم )على  تغييرات  التم إجراء عدد من  

والحوار والرموز  البحث  األزرار وحقول  المثال  سبيل  المستخدم، على  الخ.  واجهة  ذلك  ،  سيسمح  التطبيقات.  التناسق عبر  لتحقيق 

. مالحظة: ال توجد  قة في مختلف الصفحات متناساستخدام عناصر  وذلك من خالل  ، مما يقلل من االرتباك  المطلوبللمستخدمين بمعرفة  

 تغييرات على الوظائف العامة. 

 

 بواية فيزور 

 اإلقرارات تقديم عملية إدارة 

"  تقديم إقراراتيمكن الوصول إلى "سجل التقديم" و "إنشاء حيث  – تنقل أكثر سهولة  من أجل تقديم اإلقرارات إدارة   توحيد تم  •

 . من هذه الصفحة

 " اإلقرارات  اتتقديمأعمدة االسم والمرجع والحالة وتاريخ االنتهاء وتاريخ االستحقاق في "إدارة  فرز يمكن اآلن  •

 . التي تم إنشاؤها حديث ا تقديمات اإلقرارات "، يوجد اآلن رابط إلى تقديم اإلقرارات "إنشاء    اختيارعند  •

ا يعرض حاالت فشل التحقق  "اإلقرارات في "عرض   • ، مع إشارة ملونة لألخطاء  البيانات  من صحة ، يوجد اآلن رمز أكثر بروز 

 التحذيرات. /أو التحذيرات وعداد لعدد األخطاء 

 المجلد. /رموز النموذج   علىدوات األ "المفتاح" واستبدالها بنصائح   مكان تمت إزالة  •

 

 إدارة المستخدم وإدارة بياناتي

 واإلدارة المستمرة من صفحة واحدة. تم اآلن توحيد صفحة "المستخدمين"، بحيث يتم التحكم في اإلنشاء   •

 . الصفحة  توحيد ، وتم الشاشةإال من أعلى يمين  اآلن  الوصول إلى التفاصيل الخاصة بك كمستخدم ال يمكن  •

 

 مركز إشراف فيزور 

 المقدمة اإلقرارات البحث عن 

 . في شبكة نتائج البحث  اإلقراراتتقديم ل  المحددتاريخ اليتم اآلن عرض  •

 . اإلدارة المجمعة مثل "حذف الكل" إلى أعلى شبكة نتائج البحثتم نقل أزرار  •

 

 القائم باإلبالغ إدارة الكيان 

 .  في صفحة واحدة   حاليا  موجودة  وحفظهاالقدرة على إنشاء الكيانات وعرضها  •

 

 وإدارة بياناتي المستخدم إدارة

 في صفحة واحدة  حاليا  موجودة  " المستخدمين الداخليين"  حفظوالقدرة على إنشاء وعرض  •

 في صفحة واحدة حاليا  موجودة "مستخدمي البوابة االلكترونية" القدرة على إنشاء وعرض وحفظ   •

 الصفحة توحيد تم وإال من أعلى يمين الشاشة، حاليا  الوصول إلى التفاصيل الخاصة بك كمستخدم ال يمكن  •
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 تطبيقات الويب تغييرات أخرى في شكل ومظهر واجهة المستخدم عبر 

ا  •  تم تغيير نمط سير العمل لجعله أكثر وضوح 

 تم تغيير أنماط مربعات الحوار لتشمل أنماط األزرار األساسية والثانوية •

 تطبيقات الويب في كافةتم تغيير أنماط العناوين الفرعية لتكون متسقة  •

 فيزور موحد تم تغيير مربعات حوار النظام إلى مربع حوار  •

 من جديد  مز األخطاء والتحذيرات في الشبكة حيث تم تعريف الرموز تم تغيير نمط ر •

 " Choose File " إلى "اختيار ملف Browse تم تغيير لزر "تصفح •

 . المدخالتأينما يوجد حقل تاريخ، يتم اآلن عرض تنسيق التاريخ المتوقع بجانب التسمية، وكذلك في حقل  •


