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1.  الحسابات العامه

1.1 نظرة عامة

الحسابات والموازنات
تــم تصميــم نظــام نمــا للحســابات وفــق المبــادئ المحاســبية المتعارف 
عليهــا بالمنطقــة العربيــة  حيــث يدعــم نظــام نمــا التأثيــر على حســابات 
األســتاذ العــام مباشــرة مــن خــالل حركــة القيــود التلقائيــة لحركــة 
المخــازن والمشــتريات والمبيعــات و..الــخ، ومــن خــالل حركــة القيــود 
اليوميــة المباشــرة مثــل ســندات القبــض وســندات الصــرف وســندات 
القيــد، ويــؤدى ذلــك إلــى الحصــول علــى أســتعالمات مباشــرة عــن 
والســجالت  التقاريــر  وعلــى  الحســابات  وكشــوف  اليوميــة  الحركــة 
الهامــة مثــل ســجالت اليوميــة واألســتاذ العــام وموازيــن المراجعــة 
ــام  ــر النظ ــا يوف ــة. كم ــة العمومي ــائر والميزاني ــاح والخس ــوف األرب وكش
ــن  ــا يمك ــارى، مم ــكل إختي ــتخدامها بش ــي” إلس ــل المال ــة “التحلي وظيف
المحاســبين  مــن بنــاء عالقــات التحليــل المالــى ومؤشــرات تقييــم اآلداء 
ــا  ــة” وغيره ــب الربحي ــيولة” و”نس ــب الس ــة” و”نس ــب المديوني ــل “نس مث
مــن نســب الوضــع المالــى أو اإلدارة الماليــة بمــا يتوافــق مــع كل منشــأة 
إلعطــاء صــورة دقيقــة وعمليــة عــن الوضــع المالــى فــى أى لحظــة، 
حيــث مــن الممكــن إنشــاء عالقــات التحليــل المالــى  ضمــن الســنة 
الواحــدة لفتــرات مختلفــة مــن األشــهر أو ســنوات متعــددة ، كمــا يمكــن 
ــغ  ــة والمبال ــغ الفعلي ــن المبال ــى بي ــل المال ــات التحلي ــاء عالق ــا إنش أيًض

ــة. ــنوات المختلف ــدة أو الس ــنة الواح ــن الس ــة ضم ــة للموازن التقديري
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2.1 مميزات

ملفات شاملة لتعريف حسابات المنشأة
 يوفــر النظــام ملفــات شــاملة لبنــاء الشــجرة المحاســبية بالمنشــأة، فمــن خــالل ملفــات تصنيــف 
الحســابات، وشــجرة الحســابات، وأنــواع شــجرة الحســابات فضــاًل عــن ملــف الحســابات األساســي، يمكــن 
ــركة  ــر لش ــة وآخ ــركة تجاري ــل لش ــة كدلي ــركات المجموع ــن ش ــركة م ــكل ش ــبي ل ــل محاس ــف دلي تعري
ــل  ــوع الدلي ــكل ن ــابات، ل ــجرات الحس ــواع لش ــدة أن ــف ع ــالل تعري ــن خ ــك م ــم ذل ــة. يت ــة أو خدمي صناعي
المحاســبي الخــاص بــه. يســمح النظــام أيضــً بتعريــف شــركاء الشــركة ليقــوم النظــام آليــً بالتأثيــر علــى 

ــريك. ــكل ش ــة ب ــهم الخاص ــبة االس ــب نس ــركاء بحس ــاب الش حس

آلية فائقة لمراكز التكلفة
عنــد بــدء التعامــل مــع النظــام يتــم تعريــف الكيــان المؤسســي حيــث يتــم تعريــف أي عــدد مــن 
الشــركات ثــم األفــرع الموجــودة بــكل شــركة واإلدارات الموجــودة بــكل فــرع باالضافــة لقطاعــات 
ــز  ــة كمراك ــميات التنظيمي ــذه المس ــتخدام ه ــن اس ــة. يمك ــات التحليلي ــة والمجموع ــركة المختلف الش
تكلفــة، وبالتالــي يمكــن التعامــل مــع كل عميــل بالشــركة الواحــدة  بأربعــة مراكــز تكلفــة مختلفــة، وهو 
األمــر الــذي يعطــي مرونــة فائقــة فــي التعامــل مــع الحســابات وتوزيــع التكلفــة وأغــراض التنظيــم. بهــذا 
المبــدأ فــإن المســتخدم ليــس مضطــرًا لتعريــف حســاب مخــزون مثــاًل لــكل شــركة، فــرع، قطــاع، وإنمــا 
يتــم تعريــف حســاب مخــزون واحــد يتــم التأثيــر عليــه مــع االخــذ فــي االعتبــار مراكــز التكلفــة المختلفــة.

مرونة في توزيع الحسابات وفق قواعد محددة
يدعــم النظــام أســلوب توزيــع الحســابات، بمعنــى أن يقــوم بالتأثيــر علــى عــدة حســابات بنســب مختلفــة 
عنــد التأثيــر علــى أحــد الحســابات األخــرى. يمكــن توزيــع هــذه النســب يدويــً أو بصــورة ديناميكيــة وفــق 
اســتعالمات محــددة “Queries”. لتوضيــح هــذه الفكــرة، يمكــن مثــاًل توزيــع نســب االربــاح بفــروع الشــركة 
ــركة  ــروع الش ــى كل ف ــة عل ــي االدارة العام ــب موظف ــل روات ــرع، أو تحمي ــات كل ف ــي مبيع ــً إلجمال وفق
وفقــً ألربــاح كل فــرع. فالتأثيــر علــى الحســابات بنظــام نمــا، يمكــن ضبطــه بحيــث يتــم بشــكل ديناميكــي 
ــات الــذي قــام بالدخــول علــى  وذكــي، كأن يتــم التأثيــر بمســتندات محــددة علــى حســاب مدخــل البيان

قاعــدة البيانــات.

بنود الشراء والفواتير المتنوعة
ــخ،  يدعــم النظــام تعريــف بنــود شــراء كالمصروفــات النثريــة وإكراميــات العمــال ومتطلبــات البوفيه،..ال
ثــم يتــم شــراء هــذه المصروفــات مــن خــالل مــا يعــرف بفاتــورة المتنوعــات ليقــوم النظــام آليــً بالتأثيــرات 
المحاســبية المطلوبــة، بــداًل مــن التعامــل مــع هــذه المصروفــات بصــورة محاســبية صرفــة وإدخــال قيــود 

تتطلــب خبــرة محاســبية.

مرونة في تعريف الموازنات التقديرية
يوفــر نظــام نمــا قائمــة مســتقلة خاصــة بالموازنــات التقديريــة ألي مــن حســابات المنشــأة. حيــث يمكــن 
تعريــف ســيناريو بحجــم الموازنــة المرصــودة ألحــد حســابات المشــتريات أو المرتبــات أو أي مــن حســابات 

ــة  ــف موازن ــن تعري ــا يمك ــهر، كم ــتوى الش ــى مس ــة أو عل ــنة المالي ــتوى الس ــى مس ــواءًا عل ــأة، س المنش
الحســاب علــى مســتوى مركــز تكلفــة محــدد أو عــدة مراكــز تكلفــة.، يمكــن أيضــً ضبــط الموازنــة بحيــث 
ال تتخطــى قيمــة الحســاب مــا تــم تحديــده بالموازنــة بحيــث يمنــع النظــام مثــاًل إصــدار فواتيــر مشــتريات 

بأحــد الفتــرات إذا وصلــت قيمــة المشــتريات لحــد الموازنــة المرصــودة.

يدعــم النظــام أيضــً إصــدار موازنــات لمبيعــات األصنــاف وذلــك علــى مســتوى كل صنــف، حيــث يمكنــك 
عمــل أكثــر مــن ســيناريو بحســب العميــل ومنــدوب المبيعــات لتســجيل حجــم المبيعــات المتوقعــة لــكل 
صنــف وذلــك علــى مســتوى الفتــرة وأي مــن مراكــز التكلفــة الموجــودة كاإلدارة والقطــاع. يوفــر النظــام 

أيضــً آليــة لحســاب التكلفــة الخاصــة بأصنــاف الموازنــة، ومــن ثــم الربــح المتوقــع.

دورة مستندية شاملة
يدعــم النظــام كافــة المســتندات المألوفــة بالنظــم العربيــة فيمكــن التأثيــر علــى الحســابات والذمــم 
ــن  ــالء والموردي ــع العم ــتحقة  م ــون المس ــداد الدي ــن س ــا يمك ــة، كم ــود اليومي ــالل القي ــن خ ــرة م مباش
مــن خــالل مســتندات القبــض والصــرف كمــا يســمح النظــام بإصــدار ســندات طلبــات ليتــم إصــدار ســندات 

القبــض والصــرف بنــاءًا عليهــا فضــاًل عــن إشــعارات الخصــم واالضافــة.

مرونة شاملة في التعامل مع العمالت االجنية
يســمح النظــام بتعريــف أي عــدد مــن العمــالت باالضافــة المكانيــة تغييــر ســعر صــرف كل عملــة بصفــة 
ســنوية أو شــهرية أو يوميــة، باالضافــة المكانيــة تغييــر ســعر صــرف العملــة يدويــً عنــد اســتخدامها بــأي 

مــن مســتندات النظــام كفواتيــر المبيعــات والمشــتريات وســندات القبــض والصــرف وغيــر ذلــك.

تكامل تام مع باقي أجزاء النظام
ــر  ــداد فواتي ــن س ــال يمك ــبيل المث ــى س ــام، فعل ــزاء النظ ــي أج ــع باق ــابات م ــتندات الحس ــل مس تتكام
المبيعــات عــن طريــق ســندات القبــض وفواتيــر المشــتريات عــن طريــق ســندات الصــرف. يســمح النظــام 
بســداد الفواتيــر إمــا بترتيــب أعمــار الديــون أو باختيــار فواتيــر محــددة ليتــم ســدادها. تتكامــل الحســابات 
ــة  ــق االوراق التجاري ــن طري ــرف ع ــض والص ــندات القب ــداد س ــن س ــث يمك ــوك حي ــام البن ــع نظ ــك م كذل

ــاالت(. ــيكات / كمبي )ش

نظام التسويات مع الذمم المختلفة
ــمح  ــا يس ــام نم ــإن نظ ــك، ف ــتندات البن ــأة بمس ــتندات المنش ــة مس ــة ومقارن ــويات البنكي ــرار التس ــى غ عل
ــالل  ــن خ ــام م ــوم النظ ــث يق ــخ(، حي ــورد / موظف،..ال ــل / م ــة )عمي ــع أي ذم ــوية م ــة التس ــراء عملي بإج
ــددة  ــرة مح ــالل فت ــاًل خ ــل مث ــة بالعمي ــأة المتعلق ــندات المنش ــة س ــة” بمقارن ــع ذم ــوية م ــتند “التس مس
بمســتندات العميــل للتعــرف علــى الفروقــات والتوصــل لســبب االختــالف للوصــول فــي النهايــة لتطابــق 

ــة. ــة المعني ــع الذم ــابات م الحس
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2.  أوراق القبض و أوراق الصرف

1.2 نظرة عامة

اوراق القبض والصرف
يدعــم نمــا أنظمــة القبــض والصــرف مــع الذمــم المختلفــة مــن خــالل 
القبــض والصــرف حيــث  بالنظــام، أهمهــا مســتندا  عــدة مســتندات 
يســمح النظــام مــن خاللهمــا بالتعامــل مــع أي ذمــة مثــل العمــالء 
والمورديــن والموظفين..الــخ، بحيــث يمكــن ســداد الفواتيــر المســتحقة 

واســتالم أو صــرف االوراق التجاريــة مثــل الشــيكات والكمبيــاالت.

النظام المالي: أوراق القبض و أوراق الصرف

2.2 مميزات

دعم العمالت االجنبية
يســمح النظــام بســداد فواتيــر العمــالء والمورديــن بعمــالت أجنبيــة قــد تكــون مختلفــة عــن عملــة 
الفاتــورة ليقــوم النظــام بســداد الديــون مــع االخــذ فــي االعتبــار معامــل العملــة ثــم بعــد ذلــك التأثيــر 

ــا. ــاص به ــاب الخ ــة الحس ــب عمل ــة بحس ــد الذم ــى رصي عل

حدد الحسابات المتأثرة
ــم  ــابات الذم ــى حس ــر عل ــام بالتأثي ــوم النظ ــث يق ــرف بحي ــض والص ــندات القب ــواع س ــز أن ــن تجهي يمك
والخزينــة وغيــر ذلــك بصــورة آليــة دون تدخــل مــن المســتخدم، غيــر أن النظــام يســمح بحســب صالحيــات 
ــم  ــث يت ــة بحي ــود مركب ــال قي ــً بإدخ ــمح أيض ــا يس ــرة، كم ــابات المتأث ــي الحس ــل ف ــتخدم بالتعدي المس

ــرف. ــض والص ــندات القب ــالل س ــن خ ــددة م ــابات متع ــى حس ــر عل التأثي

دعم السداد باستخدام األوراق التجارية
ــاالت،  ــيكات والكمبي ــق الش ــن طري ــه ع ــر وخالف ــداد الفواتي ــن س ــة يمك ــذة االوراق التجاري ــالل ناف ــن خ م
ــار أوراق  ــتحق أو باختي ــة المس ــخ الورق ــب تاري ــا بترتي ــم إم ــد الذم ــة ألح ــداد األوراق التجاري ــن س ــث يمك حي
محــددة ليتــم ســدادها. يســمح النظــام أيضــً أثنــاء الســداد بالتحقــق مــن حالــة كل ورقــة ومتابعــة رصيــد 

الذمــة المســتفيدة.

دعم نظام االشعارات
يمكــن ضبــط النظــام بحيــث يقــوم بإرســال إشــعارات للذمــم المختلفــة مثــل قــرب اســتحقاق الســداد أو 
باســتالم التحصيــالت المتعلقــة بــاالوراق التجارية أو بتجاوز العميــل حد االئتمان وضرورة الســداد وغير ذلك. 

.SMS يدعم النظام إرســال هذه اإلشــعارات عن طريق البريد اإللكتروني أو بنظام الرســائل القصيرة

دورة مستندية للقبض والصرف
يســمح النظــام بإصــدار ســندات القبــض والصــرف بنــاءًا علــى ســندات أخــرى حيــث يوفــر النظــام مســتندين 
خاصيــن بطلبــات القبــض والصــرف لدعــم نظــام الموافقــات، كمــا يمكــن إصــدار مســتند القبــض بنــاءًا 
علــى أمــر بيــع، أمــر شــغل، فاتــورة مبيعــات، طلــب قبض،..الــخ. بالمثــل يمكــن إصــدار مســتند الصــرف بنــاءًا 

علــى ســند راتــب، طلــب صــرف، فاتــورة مشــتريات،..الخ.

النظام المالي: أوراق القبض و أوراق الصرف
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3.2 تقارير

بيان بسندات القيود

بيان بسندات جاري تحويل الشركات

بيان حركات سندات القبض و الصرف

بيان بطلبات القبض

بيان بسندات القبض

بيان بطلبات الصرف

بيان بسندات الصرف

بيان باشعارات الخصم

بيان باشعارات االضافة

بيان بطلبات الشراء المتنوعة

بيان بفواتير المتنوعات

النظام المالي: أوراق القبض و أوراق الصرف
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3.  األوراق التجاريه والمعامالت 
البنكيه 

1.3 نظرة عامة

المعامالت البنكية
مــن خــالل نظــام نمــا للمعامــالت البنكيــة يمكن للمنشــأة تمثيــل كل ما 
يتعلــق بالتعامــل مــع النظــام البنكــي واألوراق الماليــة مثــل الشــيكات 
والكمبيــاالت، حيــث يدعــم النظــام جميــع الحــركات المتعلقــة بالورقــة 
مــرورًا  تحصيلهــا  وحتــى  اســتالمها  أو  اصدارهــا  مــن  بدايــة  الماليــة 
ــة  ــظ البنكي ــجيلها بالحواف ــرف وتس ــض أو الص ــندات القب ــا بس بإلحاقه
ومتابعــة حالتهــا أواًل بــأول مــن خــالل االشــعارات البنكيــة مــع إمكانيــة 
إلغائهــا قبــل التحصيــل فــي أي وقــت. يدعــم نمــا أيضــً أنظمــة فعالــة 

ــة. ــالت البنكي ــان والتحوي ــات الضم ــة وخطاب ــوية البنكي ــرات التس لمذك

النظام المالي: األوراق التجاريه والمعامالت البنكيه 

2.3 مميزات

ملفات تفصيلية لعناصر النظام البنكي
يوفر نظام نما ملفات شاملة لتسجيل

- عدد ال نهائي من البنوك مع بيانات تفصيلية بكل بنك.
ــد  ــن أح ــن م ــا يمك ــي، كم ــاب بنك ــكل حس ــتاذ ل ــابات أس ــتة حس ــجل س ــع تس ــة م ــابات البنكي - الحس

ــي. ــاب بنك ــكل حس ــتاذ ل ــاب أس ــى 21 حس ــابات إل ــذه الحس ــادة ه ــام زي ــارات النظ خي
- األوراق المالية )الواردة/الصادرة( مع بيانات تفصيلية لكل ورقة

دورة مستندية لمحاكاة حركات االوراق المالية
بدايــة يســمح النظــام عنــد التحــول مــن األنظمــة اليدويــة بتســجيل أي عــدد مــن األوراق الماليــة بالوضــع 
ــتندات  ــالل مس ــن خ ــا م ــل معه ــم التعام ــتلمة/بحافظة/مظهرة...( ث ــة )صادرة/مس ــكل ورق ــي ل الحال
النظــام حتــى التحصيــل أو اإللغــاء. مــن خــالل مســتندات النظــام يمكــن وضــع أي مــن األوراق المســتلمة 
بأحــد الحوافــظ البنكيــة ومتابعــة حالتهــا مــن خــالل ســند االشــعار البنكــي ســواء بالتحصيــل أو الرفــض 
ــتبدالها  ــل اس ــاء مث ــة اإللغ ــجيل طريق ــع تس ــة م ــاء الورق ــن إلغ ــا يمك ــي كم ــض النهائ ــت أو الرف المؤق

بورقــة ماليــة أخــرى أو بقيــد أو ســند قبــض.

تكامل تام مع سندات القبض والصرف
ــيكات/كمبياالت(  ــة )ش ــالل االوراق المالي ــن خ ــرف م ــض والص ــتندات القب ــداد مس ــتخدم س ــن للمس يمك
حيــث يمكــن ســداد فواتيــر المبيعــات مثــاًل أو المشــتريات مــن خــالل ورقــة أو أكثــر مــن ورقــة ماليــة 
وذلــك مــن خــالل صفحــة خاصــة بذلــك بســندي القبــض والصــرف، مــع األخــذ فــي االعتبــار كافــة الطــرق 

ــك. ــر ذل ــرف وغي ــات الص ــتلمة بعملي ــض األوراق المس ــر بع ــداد كتظهي ــات الس ــي عملي ــة ف المألوف

التسويات البنكية
مــن خــالل نظــام التســويات البنكيــة يمكــن تحليــل وإيجــاد اإلختــالف بيــن الرصيــد الظاهــر فــي كشــف 
حســاب البنــك وبيــن الرصيــد الظاهــر فــي ســجالت المنشــأة للتوصــل إلــي الرصيــد الصحيــح فــي الطرفيــن.  
يعتبــر نظــام نمــا للتســويات البنكيــة آليــة فعالــة للوصــول لعمليــة المطابقــة بيــن حســاب البنــك وحســاب 
المنشــأة بســهولة تامــة علــى المســتخدمين حيــث يدعــم النظــام اســتيراد كشــف حســاب البنــك 
الكترونيــً ومــن ثــم مقارنــة كشــف حســاب البنــك بكشــف حســاب المنشــأة. يمكــن للمســتخدم اجــراء 
المطابقــة يدويــً أو آليــً مــع الحفــاظ علــى قواعــد المطابقــة  اآلليــة كســماحية اختــالف التواريــخ والمبالــغ 

وحــروف التطابــق للوصــول للتســوية النهائيــة بدقــة.

خطابات الضمان
يدعــم نمــا نظــام خطابــات الضمــان الصــادرة والمســتلمة مــع إمكانيــة تعديلهــا أو إلغائهــا عــن طريــق 
المســتندات والوقــوف علــى بيــان تفصيلــي بجميــع الحــركات التــي تمــت علــى أي مــن خطابــات الضمــان 
الصــادرة والمســتلمة. يتميــز نظــام نمــا  لخطابــات الضمــان بالمرونــة، بحيــث يمكــن اســتخدامه مــع 
خطابــات الضمــان االبتدائيــة والنهائيــة والخاصــة بالدفعــة المقدمــة وخطابــات الصيانــة وغيــر ذلــك، 
كمــا يســمح بإصــدار خطابــات الضمــان المغطــاة كليــً أو جزئيــً عــالوة علــى إمكانيــة تعليــة الخطــاب أو 

ــييله. ــه أو تس ــزء من ــترداد ج اس

التحويالت البنكية
 يتيــح نظــام نمــا للمنشــأة فصــل المعامــالت البنكيــة والتــي يتــم التعامــل فيهــا مــع البنــك مباشــرة عــن 
ســندات  القيــود والقبــض والصــرف، وذلــك مــن خــالل ســندات التحويــالت البنكيــة التــي يدعمهــا النظــام، 

والتــي يتــم فيهــا إيــداع مرتبــات الموظفيــن بالبنــك مثــاًل، أو تحويــل نقديــة مــن بنــك ألخــر وغيــر ذلــك.

النظام المالي: األوراق التجاريه والمعامالت البنكيه 
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3.3 تقارير

بيان الشيكات حسب الحالة

بيان أوراق قبض

بيان شيكات تحت التحصيل

بيان بخطابات الضمان

بيان باالشعارات البنكية خالل فترة محددة )تبعً لنوع اإلشعار(

بيان بالتحويالت البنكية خالل فترة محددة )تبعً للبنك(

بيان بااليداعات البنكية خالل فترة محددة )تبعً للبنك(

بيان بالتسويات البنكية خالل فترة محددة )تبعً للبنك(

ــويات  ــك بالتس ــات البن ــن بيان ــأة ع ــات المنش ــراف بيان ــبة انح ــر بنس تقري
البنكيــة

النظام المالي: األوراق التجاريه والمعامالت البنكيه 
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4.  الموازنه التقديريه

1.4 نظرة عامة

الحسابات والموازنات 
تــم تصميــم نظــام نمــا للحســابات وفــق المبــادئ المحاســبية المتعارف 
عليهــا بالمنطقــة العربيــة  حيــث يدعــم نظــام نمــا التأثيــر على حســابات 
األســتاذ العــام مباشــرة مــن خــالل حركــة القيــود التلقائيــة لحركــة 
المخــازن والمشــتريات والمبيعــات و..الــخ، ومــن خــالل حركــة القيــود 
اليوميــة المباشــرة مثــل ســندات القبــض وســندات الصــرف وســندات 
القيــد، ويــؤدى ذلــك إلــى الحصــول علــى أســتعالمات مباشــرة عــن 
والســجالت  التقاريــر  وعلــى  الحســابات  وكشــوف  اليوميــة  الحركــة 
الهامــة مثــل ســجالت اليوميــة واألســتاذ العــام وموازيــن المراجعــة 
ــام  ــر النظ ــا يوف ــة. كم ــة العمومي ــائر والميزاني ــاح والخس ــوف األرب وكش
ــن  ــا يمك ــارى، مم ــكل إختي ــتخدامها بش ــي” إلس ــل المال ــة “التحلي وظيف
المحاســبين  مــن بنــاء عالقــات التحليــل المالــى ومؤشــرات تقييــم اآلداء 
ــا  ــة” وغيره ــب الربحي ــيولة” و”نس ــب الس ــة” و”نس ــب المديوني ــل “نس مث
مــن نســب الوضــع المالــى أو اإلدارة الماليــة بمــا يتوافــق مــع كل منشــأة 
إلعطــاء صــورة دقيقــة وعمليــة عــن الوضــع المالــى فــى أى لحظــة، 
حيــث مــن الممكــن إنشــاء عالقــات التحليــل المالــى  ضمــن الســنة 
الواحــدة لفتــرات مختلفــة مــن األشــهر أو ســنوات متعــددة ، كمــا يمكــن 
ــغ  ــة والمبال ــغ الفعلي ــن المبال ــى بي ــل المال ــات التحلي ــاء عالق ــا إنش أيًض

ــة. ــنوات المختلف ــدة أو الس ــنة الواح ــن الس ــة ضم ــة للموازن التقديري
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مرونة في تعريف الموازنات التقديرية
يوفــر نظــام نمــا قائمــة مســتقلة خاصــة بالموازنــات التقديريــة ألي مــن حســابات المنشــأة. حيــث يمكــن 
تعريــف ســيناريو بحجــم الموازنــة المرصــودة ألحــد حســابات المشــتريات أو المرتبــات أو أي مــن حســابات 
ــة  ــف موازن ــن تعري ــا يمك ــهر، كم ــتوى الش ــى مس ــة أو عل ــنة المالي ــتوى الس ــى مس ــواءًا عل ــأة، س المنش
الحســاب علــى مســتوى مركــز تكلفــة محــدد أو عــدة مراكــز تكلفــة.، يمكــن أيضــً ضبــط الموازنــة بحيــث 
ال تتخطــى قيمــة الحســاب مــا تــم تحديــده بالموازنــة بحيــث يمنــع النظــام مثــاًل إصــدار فواتيــر مشــتريات 

بأحــد الفتــرات إذا وصلــت قيمــة المشــتريات لحــد الموازنــة المرصــودة.

يدعــم النظــام أيضــً إصــدار موازنــات لمبيعــات األصنــاف وذلــك علــى مســتوى كل صنــف، حيــث يمكنــك 
عمــل أكثــر مــن ســيناريو بحســب العميــل ومنــدوب المبيعــات لتســجيل حجــم المبيعــات المتوقعــة لــكل 
صنــف وذلــك علــى مســتوى الفتــرة وأي مــن مراكــز التكلفــة الموجــودة كاإلدارة والقطــاع. يوفــر النظــام 

أيضــً آليــة لحســاب التكلفــة الخاصــة بأصنــاف الموازنــة، ومــن ثــم الربــح المتوقــع.
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3.4 تقارير
قائمة بالسيناريوهات المعرفة بالنظام

قائمة بالموازنات بأنواعها المختلفة )موازنات مبيعات، موازنات مالية(

نسبة انحراف موازنة أو عدة موازنات بالشهر.
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5.  األصول الثابته والعهد

1.5 نظرة عامة

األصول الثابتة والُعَهد
ــادي  ــان م ــا كي ــث أن له ــة حي ــة خاص ــئات بطبيع ــول بالمنش ــز االص تتمي
ملمــوس، ويتــم اقتنائهــا بغــرض االســتخدام وليــس لغــرض البيــع، كمــا 
ــل  ــة االص ــص قيم ــي أن تتناق ــنوات وينبغ ــل لس ــي يظ ــر انتاج ــا عم أن له
ــم  ــل. يدع ــة لالص ــة الحقيقي ــس القيم ــا يعك ــر بم ــذا العم ــرور ه ــع م م
نظــام نمــا لالصــول الثابتــة جميــع مراحــل االصــل الثابــت بدايــة مــن 
شــرائه وحتــى التخلــص منــه أو بيعــه مــرورًا بإصــدار االهــالكات الدوريــة 

ــة. ــل والصيان ــالل والتبدي ــات االح وعملي

مــع  كُعَهــد  المصروفــات  بعــض  مــع  بالتعامــل  النظــام  يســمح   
شــاملة. مســتندات  بــدورة  الُعَهــد  هــذه  متابعــة  مــع   المواظفيــن 
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ملف شامل لكل أصل
والرقــم  لألصــل  االساســية  المعلومــات  متضمنــة  أصــل  بــكل  الخاصــة  المعلومــات  تســجيل  يتــم 
ــكل  ــية ل ــابات رئيس ــتة حس ــان وس ــروط الضم ــدة وش ــن والعه ــات التأمي ــه ومعلوم ــل  وموقع المسلس
ــالل  ــن خ ــام م ــوم النظ ــا يق ــي. كم ــالك التراكم ــالك وااله ــابي االه ــل وحس ــاب االص ــة حس ــل متضمن أص
ــرة بمســتندات االصــول مثــل قيمــة اقتنائــه وعمــره  هــذا الملــف بعــرض معلومــات لحظيــة لألصــل متأث
االنتاجــي وموقفــه الحالــي مــن االهــالك والتفاصيــل المتعلقــة بالتعامــل مــع االصــل كعهــدة مــع بيــان 
ــا  ــه، كم ــص من ــى التخل ــل وحت ــاء االص ــذ إقتن ــي من ــل تاريخ ــك بتسلس ــن بذل ــن المكلفي ــة الموظفي كاف
ــي  ــر االفتراض ــي والعم ــر المتبق ــل كالعم ــن االص ــة ع ــات اإلحصائي ــن البيان ــاًل م ــم هائ ــرض ك ــوم بع يق
ــتندات  ــن المس ــي م ــدد ال نهائ ــاق ع ــً إرف ــام أيض ــح النظ ــخ. يتي ــر إهالك...ال ــخ أخ ــوقية وتاري ــة الس والقيم
ــح  ــا يتي ــل كم ــع االص ــور م ــن الص ــدد م ــاق أي ع ــع وإرف ــد البي ــان وعق ــهادة الضم ــل كش ــة باالص المتعلق

ــل. ــع كل أص ــات م ــن المالحظ ــم م ــاق أي ك ــً إرف ــام أيض النظ

بيئة تنظيمية لالصول
عنــد بــدء التعامــل مــع النظــام يتــم تعريــف الكيــان المؤسســي للمنشــأة، حيــث يتــم تعريــف أي عــدد 
مــن الشــركات ثــم األفــرع الموجــودة بــكل شــركة واإلدارات الموجــودة بــكل فــرع باالضافــة لقطاعــات 
ــز  ــة كمراك ــميات التنظيمي ــذه المس ــتخدام ه ــن اس ــة. يمك ــات التحليلي ــة والمجموع ــركة المختلف الش
تكلفــة، وبالتالــي يمكــن التعامــل مــع كل أصــل بالشــركة الواحــدة  بأربعــة مراكــز تكلفــة مختلفــة، وهــو 
األمــر الــذي يعطــي مرونــة فائقــة عنــد التعامــل مــع حســابات األصــول وأغــراض التنظيــم. بهــذا المبــدأ 
ــم  ــا يت ــاع، وإنم ــرع، قط ــركة، ف ــكل ش ــاًل ل ــي مث ــاب مبان ــف حس ــرًا لتعري ــس مضط ــتخدم لي ــإن المس ف
تعريــف حســاب مبانــي واحــد يتــم التأثيــر عليــه مــع االخــذ فــي االعتبــار مراكــز التكلفــة المختلفــة. فضــاًل 
عــن هــذه البيئــة التنظيميــة لألصــول فــإن النظــام يوفــر ملفــً كامــاًل ألنــواع األصــول المختلفة كالســيارات 
ــة  ــذه البيئ ــة. ه ــول المختلف ــع االص ــل لمواق ــف كام ــة لمل ــخ، باالضاف ــدات واالجهزة..ال ــي والمع والمبان
التنظيميــة شــديدة الترابــط تعطــي مرونــة فائقــة فــي عمليــات نقــل االصــول والعهــد واســتخراج التقاريــر 

بالمحــددات التنظيميــة الموجــودة.

تكامل تام مع باقي أجزاء النظام
تتكامــل االصــول مــع الحســابات حيــث يســمح النظــام بتعريــف أكثــر مــن حســاب أســتاذ لــكل أصــل بمــا 
فــي ذلــك حســاب االصــل وحســاب االهــالك وحســاب مجمــع االهــالك ممــا يســمح بالتعامــل مــع األصــل 

كذمــة بمســتندات األصــول، عــالوة علــى إمكانيــة إصــدار كشــف حســاب لــكل أصــل فــي أي وقــت.

محاكاة حقيقية للواقع العملي
يدعــم النظــام االجــراءات التــي تتــم علــى االصــول الثابتــة مــن خــالل دورة مســتندية شــاملة للتعامــل مــع 

األصــول، فيوفــر النظــام اآلليــات التالية:

- شراء األصل
- تسجيل األصول الموجودة

- نقل االصول بين أفرع المنشأة المختلفة
- إعادة تقييم االصول

- آلية فعالة إلهالك األصل والتخلص منه

نظام صيانة األصول
يدعم النظام أسلوب فعال ومرن لمتابعة الصيانة الدورية لألصول وذلك من خالل اآلليات التالية:

- أنواع متعددة للصيانة
- خطة مجدولة لصيانة أصول المنشأة

- مراقبة جودة للصيانات المنفذة

نظام الُعَهد
بعــض مصروفــات العمــل والتــي قــد ال ترقــى العتبارهــا أصــول بالمنشــأة، يســمح النظــام بالتعامــل معهــا 
كعهــد مــع الموظفيــن المختلفيــن كأجهــزة الكمبيوتــر، والهواتــف الجوالــة واليونيفــورم الخــاص 

ــع. ــة للواق ــاكاة فعلي ــة بمح ــن المختلف ــد الموظفي ــام ُعَه ــم النظ ــخ. يدع بالعامل،..ال

- ملفات شاملة للعهد
- دورة مستندية لتغطية كافة جوانب العهدة
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3.5 تقارير

بيانات االصول

اجمالي اهالك االصول الثابتة

ميزان مراجعة األصول الثابتة المجمع

تفاصيل إهالك األصول الثابتة

بيان بسندات االهالك خالل فترة

بيان العهد العام

بيان بسندات االضافة واالستبعاد خالل فترة

بيان بخصائص االصل خالل فترة

بيان بسندات شراء أصل ثابت

بيان بطلبات شراء أصل ثابت

بيان بأوامر شراء أصول

بيان بمستندات إستالم أصول

بيان بمستندات تخلص من األصل

بيان بمستندات أفتتاح أصل ثابت

بيان بمستندات جرد األصول
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