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 مقدمة
المتعارف عليها  أحد األنظمة المالية التي تدعمها شركة نما سوفت حيث تدعم نما كافة العمليات والعهد هواألصول الثابتة  نظام

يسمح النظام  مع تحكم كامل في التأثيرات المحاسبي كمانها يسمح النظام بشراء األصول وإهالكها والتخلص م .والخاصة باألصول

مليات جرد عالحقاً في إجراء في إثبات عمليات نقل األصول من موقع آلخر كما تفيد بتعريف مواقع خاصة باألصول والتي تفيد 

لتي تؤثر على والذي يسمح بإضافة واستبعاد قطع غيار لألصول وا يسمح النظام بتسجيل إضافة واستبعاد لألصللألصول لكل موقع. 

قبل التعامل مع النظام  يمكن أيضاً في بداية التعامل مع النظام تسجيل أصول افتتاحية والتي تم التعامل معهاالقيمة الدفتربة لألصل. 

ً يدعم نما  لمتابعة إهالكها ومتابعة القيم الدقترية نظامياً. ً باعتمادات األصول لتسجيل كانظاماُ خاأيضا فة المصروفات ومتابعة صا

مسبقة، وأخيراً  وفقاً لخطط صيانةمن خالل نظام الصيانة يمكن إجراء عمليات صيانة دورية لألصول  تكلفة األصل حتى يتم توريده.

ونقلها بين المواقع  ومتابعة شرائها يسمح نظام العهد بالتعامل مع بعض األشياء كعهد بعيداً عن األعراف المحاسبية الحاصة باألصول

 المختلفة ثم التخلص منها في النهاية.
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 بنظام نما األصول الثابتةدورة 
التعامل مع  آلياتبنظام نما سوفت، فيما يلي سنتناول بشكل موجز األصول الثابتة موديول قبل الشروع في شرح نوافذ وإجراءات 

 :من خالل نظام نماسوفتاألصول 

 األصول الثابتة بالنظام بإحدى الطرق التالية: تعريفيتم  (1

a. حسابات مباشرة عن طريق ملف األصول الثابتة الرئيسي مع تعريف المعلومات الرئيسية الخاصة باألصل مثل ال

 ونوع األصل والموظف المسئول عنه كعهدة و...الخ.ومجمع إهالكه  الخاصة باألصل وإهالكه

b.  عند شراء أصل جديد )لم يت بحيث يقوم النظام األصولضبط يمكن ً األصل  تعريفه من قبل( بإضافة هذا مآليا

 .بمجرد تخزين سند الشراء كسجل جديد بملف األصول الثابتة

c.  ذا األصل من قبل( بإضافة هتعريفه يمكن ضبط األصول بحيث يقوم النظام آلياً عند افتتاح أصل ثابت )لم يتم

 .افتتاح أصلزين سند كسجل جديد بملف األصول الثابتة بمجرد تخ

عدد طول فترة يمكن تعريف األصل بعدد محدد، ومتابعة هذا ال ،)شراء أصل، وافتتاح أصل( بكلتا الحالتين السابقتين

ناحية كباإلضافة لذلك، يسمح النظام بتعريف أي عدد من أنواع األصول كأراضي وسيارات و...الخ  حياة األصل.

 صول لمتابعة أماكن األصول وإجراء عمليات جرد لها. ة، كما يمكن تعريف مواقع لأليتنظيم

ضي وقيمة األصل يتم إدخال التفاصيل المالية الخاصة باألصل وإهالكه مثل قيمة األصل وتاريخ بداية اإلهالك والعمر االفترا (2

 عن طريق أحد الطرق التالية:ليقوم النظام تبعاً لذلك بحساب قيمة اإلهالك الشهرية، كخردة 

a. سند شراء أصل مع إمكانية تحديد موقع األصل والتخفيض والضريبة على  صل مباشرة عن طريقشراء األ

ة بكل من خالل سند الشراء أيضاً، يتم تحديد معلومات اإلهالك الخاص مستوى كل أصل من األصول المشتراه.

نظام ك، ليقوم الأصل مثل قيمة األصل، وعمر األصل االفتراضي، وقيمة األصل كخردة وتاريخ بداية اإلهال

 قيمة اإلهالك الخاصة بكل أصل. بحساب

b.  ومات معلل كأصول افتتاحية مع تعريف كافة ليتم إضافة األصو مستند افتتاح األصولإدخال األصول عن طريق

لنظام ا. يسمح مثل قيمة األصل وعمره االفتراضي والمتبقي من قيمة األصل وغير ذلك اإلهالك الخاصة باألصل

تاح "تعديل افتوالدخول في دورة اإلهالك بتعديل معلومات افتتاح األصل عن طريق سند  األصل بعد افتتاح

 ومن ثم تعديل كافة القيود المترتبة على قيم سند افتتاح األصل األول. أصل"

c.  اد إدخال األصل في دورة اعتم يمكن ،نما الذي يدعمه بقائمة األصول طريق نظام "اعتمادات األصول"عن

رة مستندي لألصل حيث يتم تعريف مصروفات اعتماد ثم يتم فتح اعتماد مستندي لألصل ومن ثم إصدار فاتو

ن طريق عن طريق سند مصروف اعتماد حتى يتم تكليف األصل نهائياً عالمستورد األصل  ةمبدئية ومتابعة تكلف

تكلفة التكليف يتعرف النظام على قيمة األصل من خالل قيمة ال من خالل سند  سند "تكليف اعتماد مستندي.

تاريخ بداية  النهائية التي قام النظام بحسابها عن طريق سندات المصاريف. أيضاً عن طريق هذا السند يتم إدخال

 اإلهالك وقيمة األصل كخردة وقيمة اإلهالك الشهرية.

ن طريق سند اإلهالك عبر أي من المستندات السابقة، يتم إهالك األصل شهرياً عبعد إدخال المعلومات المالية المتعلقة باإلهالك  (3

فتراضي أو باألصل لنهاية عمره االلألصل حتى الوصول  وتقليل العمر المتبقيوالذي يقوم بدوره بإنقاص القيمة الدفترية 

ايير محددة صول دفعة واحدة وفقاً لمعيسمح النظام عن طريق سند اإلهالك المجمع بإهالك أي عدد من األكما . التخلص منه

منشأة كاألصول الخاصة بشركة محددة أو بعدة فروع أو قطاعات محددة أو إصدار سندات اإلهالك الخاصة بجميع أصول ال

 دفعة واحدة.
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على القيمة  أثيرسمح النظام باإلضافة واالستبعاد ألي من األصول الموجودة )كإضافة واستبعاد قطع غيار مثالً(، ومن ثم التي (4

 .لصألوقيمة اإلهالك الخاصة با الدفترية

وذلك  خصائص األصل مثل العمر االفتراضي لألصل والعمر المتبقي وقيمة األصل كخردة، بتغيير وألي سببيسمح النظام  (5

 من خالل مستند "خصائص أصل ثابت".

 اإلجراءات التاليةمن خالل بالتعامل مع األصل كعهدة أثناء دورة حياة األصل، يسمح النظام  (6

a. عدة  "، مستند "استالم وتسليم أصل" يسمح النظام بانتقال األصلأصل "استالم كل من المستندين  عن طريق(

انتقال عهدة األصل من موظف )من عدة موظفين( إلى موظف آخر )إلى عدة  أو أصول( من موقع إلى آخر

طاع، والفرع واإلدارة والق مثل الشركة األصلمع الحفاظ على باقي المحددات المرتبط بها  موظفين( وذلك

 والمجموعة التحليلية.

b.  الخ. يسمح النظام بانتقال أصل من شركة إلى شركة أو من فرع إلى فرع أو ... ،"نقل أصل"عن طريق مستند

 امح النظمحاسبية سليمة. يسمبصورة معلومات اإلهالك الخاصة باألصل بعد عملية النقل  تسجيلمع الحفاظ على 

نتقال أيضاً عن طريق سند "نقل أصل مجمع" بنقل عدة أصول دفعة واحدة مع اختالف المحددات التي سيتم اال

 إليها من أصل آلخر.

c.  و  ن المنشأة )للصيانة مثالً( وإرجاعه عن طريق مستندي "خروج أصل"،ميمكن متابعة عملية خروج األصل

ذلك  من المنشأة ومتابعة)لألصول ذات العدد( ل وألصيمكن إخراج وإرجاع عدد محدد من ا كما ،"رجوع أصل"

 بالتقارير.

d.  ى يسمح النظام بإجراء عملية جرد لألصول سواء على مستوبقائمة األصول،  "جرد األصول"من خالل نظام

 .المواقع أو على مستوى عهد الموظفين، والوقوف على األصول الزائدة والناقصة ألي من أصول المنشأة

يف نقاط بقائمة األصل، يسمح النظام بإجراء صيانة دورية لألصول وذلك من خالل تعر "صيانة األصول"من خالل نظام  (7

 فحص واختبارات صيانة وخطط صيانة ليتم إصدار سجالت صيانة ألي من أصول المنشأة بصفة دورية.

، كما ة لذلكمع تسجيل التأثيرات المحاسبي يمكن للمنشأة التخلص من أي من األصول ،عند انتهاء عمر األصل أو ألي سبب (8

عة ومتاب)لألصول ذات العدد( ح النظام بالتخلص الجزئي من األصل حيث يمكن التخلص من عدد محدد من األصل ميس

 اإلهالك بعد ذلك بالعدد المتبقي من األصل.

 بنظام نما العهددورة 
 :صول، وهي كالتاليصول ولذلك فدورة العهد بنظام نما أبسط بكثير من األال يتم التعامل مع العهد باألعراف المحاسبية الخاصة باأل

مورد االفتراضي د الموجودة بالمنشأة مع إدراج الصفات الخاصة بكل عهدة مثل الرقم المسلسل والموديل والهالعيتم تعريف  (1

 ية تنظيمية.لعهد المختلفة كناحاوغير ذلك من خالل ملف العهد الرئيسي. يسمح النظام أيضاً بتعريف أي عدد من أنواع 

وضريبة  يتم شراء األصل مع تسجيل كافة المعلومات الخاصة بعملية الشراء كسعر العهدة ،"عهدة عن طريق سند "شراء (2

 والمورد باإلضافة الختيار التوجيه المحاسبي المناسب إلثبات قيمة العهدة.المبيعات 

 ن موظف )أو من عدة موظفين( لموظف )أو لعدة موظفين( آخر.يمكن نقل العهدة م ،عن طريق سند "تسليم عهدة" (3

ى العهد عن طريق مستند جرد األصول يسمح النظام أيضاً بجرد العهد الموجودة مع أي من موظفي المنشأة والتعرف عل (4

 الناقصة والزائدة.

  من العهدة  في أي وقت عن طريق سند التخلص من العهدة.يمكن التخلص  (5
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 مفاهيم أساسية
ها قبل البدء في تشغيل حاطة بوالتي البد من فهمها واإل األصول الثابتة والعهدبنظام فيما يلي سنتعرف على المفاهيم األساسية الخاصة 

 النظام.

 أنواع األصول
ف . من خالل مل، وغير لك، واألثاث والمفروشاتيسمح النظام بتصنيف األصول إلى أنواع مختلفة كالسيارات واألراضي واآلالت

ن تعريف قيم المختلفة. يفيد هذا الملف في تصنيف األصول، كما يمكأنواع األصول، يمكن تعريف أي عدد من أنواع األصول 

تالي يتم استحضار األصل، وقابليته لإلهالك، وقيمة األصل كخردة وغير ذلك، وبال تلقائية لكل نوع من أنواع األصول كحسابات

إدراج إدراج نوع األصل بسجل األصل.هذه القيم التلقائية باألصل عند   

 األصول إنشاء
 ةالخاص يةالحسابات االفتراضالخاصة به مثل  صفاتموتعريف األصل متضمناً كافة الفي العادة  يتمقبل شراء أي من األصول، 

أمين والعهدة، الصيانة والتلرقم المسلسل وقابلية األصل لإلهالك ومعلومات ، باإلضافة لباألصل ومصروف اإلهالك ومجمع اإلهالك

ً االطالع على معلومات الشراء واإلهالك الخاصة باألصل وال وغير ذلك. تي يقوم من خالل سجل األصل، يمكن للمستخدم أيضا

ون هذه هي كمية يسمح النظام أيضاً بتحديد عدد معين من األصل عند شرائه بحيث تك النظام باستحضارها من خالل مستندات النظام.

قيمة بالتبعية  صل المتاحة من هذا األصل، ومن ثم يمكن التخلص منه جزئياً عند التصرف في بعض كمية هذا األصل، والذي يؤثراأل

 األصل الدفترية وحساب مجمع اإلهالك.

 .تتاح أصل ثابتند افأو آلياً بمجرد شراء األصل أو إدراجه بمست يسمح النظام بإنشاء األصول إما يدوياً من خالل ملف األصل الثابت

 مواقع األصول
حدد، بموقع م –حسب الحاجة  –يدعم نظام نما تعريف مواقع لألصول، يمكن إنشاؤها بصورة شجرية بحيث يتم تسجيل كل أصل 

 .عوالتي تفيد الحقاً في إجراء عميات جرد لألصول بأي من مواقع المنشأة وإصدار تقارير باألصول المضمنة بكل موق

 إهالك األصول
الك األصول هو أسلوب محاسبي الغرض منه توزيع تكلفة األصل على العمر اإلنتاجي لألصل، فهو نوع من أنواع المصروفات إه

أشهر طرق اإلهالك وهي   –حتى اآلن  – الغير مباشرة والغير ملموسة. توجد طرق كثيرة لمعالجة إهالك األصول، يدعم نظام نما

وتسجيل التأثيرات المحاسبية  الك يمكن إهالك أي عدد من األصول بأي من فترات السنة الماليةمن خالل مستند اإله"القسط الثابت". 

ً من خالل سند اإلهالك المجمع بإصدار سندات إهالك ألي عدد من األصول المتعارف عليها لعملية اإلهالك ، يسمح النظام أيضا

 روف إهالك شهرياً وإنقاص القيمة الدفترية لألصل.يقوم سند اإلهالك بإصدار مص ألكثر من فترة من سندات النظام.

 واالستبعاد اإلضافة
ع على القيمة يسمح النظام بمبدأ التجديد واإلحالل لألصل بحيث يمكن إضافة أو استبعاد أي جزء من األصل، والتي ستؤثر بالطب

رح أي قيمة من طمن خالل مستند اإلضافة واالستبعاد يمكن إضافة أو  .قيمة اإلهالك الشهري التأثير على الدفترية لألصل ومن ثم

 اإلصل مع مراعاة نسب التخفيض والضرائب المفروضة.

 افتتاح األصول
حديثاً أو المتخلص منها أو  هالمشترا في بداية التعامل مع نظام نما يسمح النظام بتسجيل األصول التي تم التعامل معها سابقاً سواءً 

ً بوإث هالكهاالجاري إ من خالل مستند  ، ومن ثم يمكن متابعة إهالكها نظامياً وإدراجها بكشوف النظام والقوائم المالية.ات ذلك محاسبيا

من األصول متضمنة كافة المعلومات الخاصة بكل أصل مثل العدد وتاريخ بداية اإلهالك  يمكن إدراج أي عدد"افتتاح أصل ثابت" 
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سند افتتاح األصول حتى بعد صل كخردة وقيمة اإلهالك التراكمية االفتتاحية. يسمح النظام أيضاً بتعديل والعمر االفتراضي وقيمة األ

إصدار سندات إهالك لهذه األصول وذلك من خالل مستند "تعديل افتتاح أصل ثابت" والذي يمكن من خالله تعديل سند االفتتاح 

 تم إصدارها لألصول االفتتاحية. دات اإلهالك التينكافة ستأثيرات باإلضافة لتعديل 

 التخلص من األصول
اضي أو تلك مستند التخلص من األصل، يسمح النظام بالتخلص من أي من أصول المنشأة سواًء التي انتها عمرها االفتر من خالل

يضاً من خالل النظام أالجاري إهالكها مع تسجيل التأثير المحاسبي الخاص بالربح أو الخسارة الناتجة عن عملية التخلص. يسمح 

"التخلص  من ناحية أخرى يسمح النظام من خالل مستند مستند  "التخلص المجمع" بالتخلص من أي عدد من األصول دفعة واحدة.

ون له حيث يكبتعريف األصل ب –شرحنا  نكما سبق أ –الجزئي من األصل" بالتخلص من عدد معين من األصل حيث يسمح النظام 

 عدد معين.

 اعتمادات األصول
ليف النهائي والذي بحيث يتم تتبع تكلفة األصل حتى التوريد وإصدار سند التك توفر شركة نما سوفت نظاماً خاصاً باعتمادات األصول

تمادات المستندية بيق كافة األعراف الخاصة باالعيسمح النظام بتط يأخذ في االعتبار جميع المصاريف التي تم إنفاقها على األصل.

. وتعريف اعتماد ابتة حيث يمكن تعريف بنود مصروفات تتبع طرق تكلفة مختلفة )بالقيمة، بالوزن، بالكمية،...الخ(ثلى األصول الع

مبدئية لألصول  مستندي متضمناً قيمة االعتماد وبيانات البنك والبنك المراسل والتخليص الجمركي ، وغير ذلك، ثم إصدار فاتورة

حقيقية لألصل، ومن وفات أوالً بأول ثم إصدار سند التكليف النهائي والذي يتم من خالله تسجيل التكلفة الالمستوردة وتسجيل المصر

 ثم يمكن إدخال األصل بعد ذلك في دورة اإلهالك بالتكلفة الحقيقية حتى التخلص منه.

 صيانة األصول
ً بصيانة األصول الثابتة وذلك من خالل تعريف اختبيوفر  اط الصيانة ارات صيانة والتي تتضمن أي عدد من نقنما نظاماً خاصا

 باإلضافة لخطط صيانة ومتابعة صيانة األصول عبر سجالت الصيانة. 

 العهد
ثم ال يتم تطبيق  ومنلاير وال يمكن معاملته محاسبياً كاألصول  5000مثل السعودية تعتبر أن األصل الذي تقل قيمته عن بعض الدول 

دعم نما نظاماً ية بعمر األصل والقيمة الدفترية وطريقة اإلهالك وغير ذلك عليها. لمثل هذه الحاالت، األعراف المحاسبية الخاص

النهاية ومن ثم  خاصاً بالعهد. من خالل هذا النظام يمكن تعريف العهد وشرائها وتسليمها ونقلها من موقع آلخر والتخلص منها في

 يمكن متابعتها لحظياً من خالل تقارير النظام.

 عدد األصل
ينة إنتاج" بعدد يسمح نما عند تعريف األصل بتحديد عدد معين لهذا األصل بدالً من تعريف أصول بهذا العدد. كمثال على ذلك "ماك

نات بسند شراء التعامل مع العشر ماكينات وكأنها أصل واحد. يسمح النظام بإدراج عدد الماكي معشر ماكينات. في هذه الحالة يت

ن العشرة كالتخلص من أربع ماكينات م من هذه األصولمحدد ند األصل االفتتاحي. يمكن بعد ذلك التخلص من عدد األصل أو بس

 وبالتالي التأثير على القيمة الدفترية لألصل.

 العمر االفتراضي لألصل
بعدها مساوية  دفتريااألصل فيها والتي تصبح قيمة األصل المخطط استخدام  –بالشهور  –العمر االفتراضي لألصل هو المدة الزمنية 

لقيمة التخلص من األصل كما تم التخطيط لها بمستند شراء األصل أو مستند افتتاح أصل. يتم تحديد العمر االفتراضي إما بسند شراء 

الحقول الغير متاحة للمستخدم بملف  افتتاح أصل ثابت. يمكن االطالع على العمر االفتراضي لألصل من خالل أحد األصل أو بمستند
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األصل الثابت. يتم التعبير عن المدة الزمنية بالشهور، حيث يتم تعريف تاريخ بداية إهالك األصل، والعمر االفتراضي ليقوم النظام 

 بحساب تاريخ نهاية عمر األصل.

 .نقضية من العمر االفتراضي لألصلمن خالل طرح عدد الشهور الم المتبقي من عمر األصليقوم النظام لحظياً بحساب 

ام بتحديثها يمكن االطالع على كل من عمر األصل الحالي والمتبقي من عمر األصل من خالل ملف األصول الثابتة حيث يقوم النظ

 آلياً بمجرد تخزين سندات اإلهالك.

 قيمة األصل كخردة
ألصل. بالطبع لبيع األصل بها عند انتهاء العمر االفتراضي  قيمة األصل كخردة أو القيمة التخريدية لألصل، هي القيمة المخطط

من الضروري أن  جنيه. هذه القيمة ليس 1تكون القيمة التخريدية أقل من سعر اقتناء األصل، ويمكن تقليل هذه القيمة حتى تساوي 

 االفتراضي لألصل. صل عند انتهاء العمرأو القيمة السوقية لألصل، وإنما تعبر عن القيمة الدفترية لأل –تعبر عن القيمة الفعلية 

ً  القيمة السوقيةأيضاً، يمكن تعريف   .بملف األصل لألصل والتي يتم تحديدها يدويا

 قسط اإلهالك
شهر. يقوم النظام سند اإلهالك الخاص بهذا الهي قيمة اإلهالك التي يتم إنقاصها من القيمة الدفترية لألصل شهرياً بمجرد إصدار 

 العمر االفتراضي )بعدد الشهور(. \قيمة األصل كخردة( –عند الشراء  األصل )سعرسط اإلهالك من خالل المعادلة بحساب قيمة ق

 يستقي النظام قيمة قسط اإلهالك من خالل ما تم تحديده بسند شراء األصل أو سند افتتاح أصل.

 قابلية األصل لإلهالك
خاصة بها. عند الك إصدار سندات إهيسمح النظام بغير قابلة لإلهالك مثل األراضي  وبالتالي ال بأنها  قد يتم تعريفهابعض األصول 

 تعريف أحد هذه األصول البد من تعليم الخيار "غير قابل لإلهالك" بسجل األصل أو بنوع األصل.

 حسابات األصول
لألصل الثابت.  يمكن تعريف عدد النهائي من الحسابات والموظفين، وبالتالي يتعامل نما مع األصول كذمة مثل العمالء والموردين

 أهم هذه الحسابات هي

 الحساب الرئيسي لألصل والذي يتم تحميله بقيمة األصل عند شرائه.وهو ،  أحد حسابات األصول حساب األصل:

صل في خالل ط في قيمة األتحميله بقيمة قسط اإلهالك شهرياً، فهو يعبر عن مقدار الهبووهو حساب مصروف يتم حساب اإلهالك: 

 .السنة المالية، فهو يظهر بقائمة الدخل ويتم تصفيره مع إنهاء السنة المالية

ل مدة حياة مجمع اإلهالك، وهو أحد حسابات الخصوم والذي يتم تجميع قيم اإلهالكات به طوأو حساب حساب اإلهالك التراكمي: 

 .األصل والتي قد تستمر لسنوات

 مع األصولالحسابات الوسيطة 
( إلى شركة )أفعند انتقال أصل من شركة  ،بالملف الخاص بالشركة، يتم تحديد الحساب الوسيط، وهو يفيد في عملية نقل األصول

 )ب( يتم إثبات ذلك كالتالي:

 بالشركة )أ( يتم إثبات الحركة بالقيد      من حساب وسيط شركة )ب( ....... إلى حساب األصل

 إثبات الحركة بالقيد     من حساب األصل ..............إلى حساب وسيط شركة )أ(بالشركة )ب( يتم 
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 األصول الثابتة والعهدمكونات نظام 

 الملفاتقسم 
األصول الثابتة مثل تعريف  يتم تعريف الملفات األساسية الخاصة بنظام ،"الملفات" من خالل القسم

 أنظر الصورة. أنواع األصول واألصول الثابتة ومواقع األصول.

 

 

 

 المستنداتقسم 
مستندات األصول الثابتة مثل سندات شراء األصول وسندات  يتم إصدار ،"المستنداتمن خالل القسم "

 .إهالك األصول والتخلص منها وغير ذلك. أنظر الصورة

   

 

 

 

 

 عهد األصول قسم
كعهدة مثل مستندات جرد  التعامل مع األصولإصدار المستندات الخاصة ب يتمالقسم، هذا  من خالل

 أنظر األصل. .األصول ونقل األصل ورجوع وخروج األصل وغير ذلك
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 اعتمادات األصول قسم
االعتمادات الخاصة باألصول الثابتة، مثل بنود سندات ملفات من خالل هذا القسم، يتم إنشاء 

أنظر  .ليف األصولالمصروفات واعتمادات األصول وفواتير االعتماد المبدئية ومصاريف وتكا

 الصورة.

 

 

 

 قسم العهد
التعامل مع ملفات وسندات العهد مثل تعريف العهد وأنواعها وشرائها من خالل هذا القسم، يتم 

 أنظر الصورة. وتسليمها، أنظر الصورة.

 

 

 

 

 الصيانة قسم
 التعامل نظام صيانة األصول. أنظر الصورة.من خالل هذا القسم، يتم 
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 أصولأنواع ملف 
 :هذا الملف، يتم تعريف أنواع األصول. راجع الفقرة "أنواع األصول" بالمفاهيم األساسية من خالل

 أصلنوع نافذة 

 المعلومات األساسية
الخاصة بنوع األصل والمتمثلة في الكود واالسمين العربي واإلنجليزي. كما يمكن ومات األساسية لمن خالل هذا القسم يتم إدخال المع

تحديد بعض القيم االفتراضية والتي يتم إدراجها آلياً بسجل األصل الثابت فور إدراج نوع األصل. هذه القيم االفتراضية هي كالتالي: 

 :وضيح، كالتالي. من هذه المعلومات التي تحتاج إلى تالمشتري -بالمالك الخاصة 

 العمر االفتراضي 

 قيمة األصل كخردة 

 غير قابل لإلهالك )صندوق اختيار( 

 له عدد )صندوق اختيار( 

يتم تعريف العمر االفتراضي لألصل وقيمة األصل كخردة وقابلية األصل لإلهالك. للتعرف  ولالحق همن خالل هذ

 م األساسية.ها بالمفاهيكل منعلى هذه المفاهيم، راجع الفقرات الخاصة ب

 سيارة 

عند استخدام هذا النوع بسجل األصل الثابت، يمكن من خالل هذا الخيار يمكن تعريف األصل على أنه سيارة، ومن ثم 

 إنشاء سيارة لهذا األصل آلياً بملف السيارة. راجع الزر "إنشاء سيارة" بملف األصل الثابت.

 له تأمين 

له تأمين، ومن ثم يتم تعليم هذا الخيار بصفة تلقائية ألي ل واألصلنوع من أن هذا امن خالل هذا الخيار، يمكن تحديد 

 .ا النوعذمن األصول التي يتم إدراجها به

 مجموعة التكويد عند اإلنشاء من الفواتير و افتتاح األصول 

من خالل هذا الحقل يمكن إدراج أحد مجموعات التكويد والخاصة بالتكويد. هذا الحقل مهم جداً عند ضبط النظام بحيث 

 ، مما يوفر الجهد والوقت. أوالً دون تعريفها يقوم بإنشاء األصول آلياً عند شرائها أو إدراجها بمستند افتتاح أصل 

الشراء البد من إدراج "نوع األصل" بتفاصيل الفاتورة، باإلضافة  األصول آلياً من خالل فواتيرحتى يمكن إنشاء 

 للتعليم على الخيار "إنشاء األصول آلياً إذا لم تكن موجودة" بتوجيه فاتورة المشتريات.
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 الحسابات االفتراضية
 :باألصل. أهم هذه الحسابات كالتالي من خالل هذا القسم، يتم تعريف أي عدد من الحسابات الخاصة

 ساب األصلح 

 حساب اإلهالك 

 حساب اإلهالك التراكمي 

 للتعرف على هذه الحسابات، راجع الفقرة "حسابات األصول" بالمفاهيم األساسية.
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 ألصول الثابتة املف 
 .ةثابتاألصول اليمكن تعريف أي  ،من خالل هذه النافذة

 الصفحة الرئيسية –ملف األصول الثابتة 

 المعلومات األساسية
والمجموعة  ربي واإلنجليزيعهذا القسم، يتم تعريف المعلومات األساسية الخاصة باألصل والمتمثلة في الكود واالسمين المن خالل 

 ونوع األصل ومسؤول العهدة الخاص باألصل.

مر االفتراضي والع باستحضار كافة البيانات المتعلقة بهذا النوع مثل حسابات األصل مبمجرد إدراج أحد أنواع األصول، سيقوم النظا

 وقابليته لإلهالك وغير ذلك.

 

 ومات األصللمع
 من خالل هذا القسم، يتم عرض وإدراج بعض المعلومات الخاصة باألصل، وهي كالتالي:

 العمر االفتراضي 

 العمر المتبقي 

 قسط اإلهالك 

 قيمة األصل كخردة 

تحضارها من فاتورة المشتريات الخاصة باألصل وسندات اإلهالك. سجميع هذه الحقول غير متاحة للمستخدم، ويتم ا

يمكن أيضاً  .الخاصة بهذا الكتاب المفاهيم األساسيةالفقرة الخاصة بكل منه بللتعرف على معنى هذه الحقول، راجع 

 ، إدخال القيمة السوقية لألصل والتعديل حسب تغيرات السوق."القيمة السوقية"من خالل الحقل 

 صلحالة األ 

 هذه القائمة غير متاحة للمستخدم، يقوم النظام من خاللها بعرض حالة األصل، وهي تتمثل في أحد الحاالت التالية:

 :أي أن األصل تم تعريفه ولم يتم شراؤه أو إدخاله بمستند افتتاح أصل ثابت. مبدئي 
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 :ز لإلهالك.شراؤه أو إدخاله بمستند افتتاح أصل وهو جاهأي أن األصل تم  جاري اإلهالك 

 :أي أنه تم إصدار سند تخلص من هذا األصل. تم التخلص منه 

 موقع األصل 

 إن وجد. –النظام من خالله بعرض الموقع الخاص باألصل هذا الحقل غير متاح للمستخدم، يقوم 

 .أو مستند استالم أصل يتم تحديد موقع األصل من خالل سند نقل أصل

 

 الرقم المسلسل 

 رقم مسلسل لألصل الثابت. يسمح النظام بتحديد

 رقم عقد الصيانة 

 تاريخ بدء عقد الصيانة 

 تاريخ انتهاء عقد الصيانة 

 يسمح النظام بإدخال معلومات خاصة بصيانة األصل الثابت.

 عدد 

لى أن له عدد عأو بإدخاله بسند افتتاح أصل ثابت بعدد محدد عند تعليم هذا الخيار، سيسمح النظام بشراء هذا األصل 

 راجع الفقرة "عدد األصل" بالمفاهيم األساسية. .محدد

 سيارة )صندوق اختيار( 

 السيارة 

كل المعلومات  يسمح النظام بتعليم األصل على أنه سيارة، ومن ثم يمكن ربطه بملف السيارة بقائمة األساسيات لتسجيل

 الخاصة بهذه السيارة.

 ."إنشاء سيارة"ر يسمح النظام بإضافة سجل سيارة بملف السيارة من خالل الز

 

 ومات الشراءلمع
األصل شراء بمن خالل هذا القسم، يتم عرض فاتورة وتاريخ الشراء الخاص بهذا األصل، كما يمكن إدراج بعض المعلومات الخاصة 

 في المورد، والسياسة الضريبية، وفترة الضمان، وشروط الضمان.والمتمثلة 

 الحسابات
حساب اإلهالك"، و الحسابات الخاصة باألصل الثابت. أهم هذه الحسابات هي "حساب األصل"، و "من خالل هذا القسم، يتم تحديد 

 "حساب اإلهالك التراكمي".  راجع الفقرة "حسابات األصول"  بالمفاهيم األساسية.
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 صفحة التأمينات والعهد –األصول الثابتة 
 ألصل باإلضافة لوضع األصل كعهدة.من خالل هذه النافذة يتم معالجة ما يتعلق ببيانات تأمين ا

 التأمينات والعهد –ملف األصول الثابتة 

 التأمينات
 يسمح النظام بإدخال كافة بيانات التأمين الخاصة باألصل مثل نوع التأمين، وشركة التأمين،...الخ. أنظر الصورة.

 تفاصيل العهد
يمكن وضع األصل الحالي تحت عهدة أحد الموظفين أو مجموعة معينة من الموظفين مع تحديد نسبة تحمل  ،من خالل هذا الجدول

هدة األصل. أنظر عللعهدة لكل من هؤالء الموظفين، باإلضافة إلمكانية تحديد تاريخ محدد لبداية تحمل الموظف لنسبته من 

 الصورة.

ً أو من خالل بعد ذلك، إما يداألصول يمكن تغيير معلومات عهد  بعض سندات النظام مثل سند "استالم وتسليم عهد"، وسند ويا

 "استالم أصل".
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 صفحة اإلحصائيات  –األصول الثابتة 
جميع معلومات صفحة اإلحصائيات هي لإلطالع فقط.من خالل هذه الصفحة، يقوم النظام بعرض حالة األصل بالتفصيل من حيث 

 .واالستقطاعات وقيمة االقتناء والعدد الحالي لألصل والعدد المتخلص منه وغير ذلك. أنظر الصورةالهالك واإلضافات معلومات ا

 التأمينات والعهد –ملف األصول الثابتة 

 من خالل الرابط "خصائص أصل"، يقوم النظام بعرض المستندات التي أدت إلى تغيير إحصائيات األصل مثل سندات اإلهالك.

يستقيها النظام مما تم إصداره بمستندات النظام مثل فاتورة الشراء وسند افتتاح األصل وسندات اإلهالك وغير جميع هذه المعلومات 

 ذلك.
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 سجل الصيانة –األصول الثابتة 
"صيانة  الفقرة راجع .يمكن مطالعة خطط وسجالت الصيانة التي تم إصدارها لألصل الحالي. أنظر الصورة ،من خالل هذه الصفحة

 األصول" بالمفاهيم األساسية.

 سجل صيانة –ملف األصول الثابتة 
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 مواقع األصول
الملف يمكن تعريف مواقع لألصول. راجع الفقرة "مواقع األصول" بالمفاهيم األساسية. تستخدم مواقع األصول كعناوين  امن خالل هذ

 د عليه.له، تفيد بعد ذلك في تتبع مكان األصل، وتنفيذ عمليات الجر

 موقع أصول

هو واضح من الصورة، يتم تعريف الموقع بإدخال الكود واالسم، كما يسمح النظام بإنشاء المواقع بأسلوب شجري بحيث يحتوي كما 

 .الموقع عدة مواقع والتي تحتوي بدورها مواقع أخرى تبعاً للهيكل التنظيمي للشركة
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 سند شراء أصل ثابت
 .ر ذلكالرئيسي لشراء أصل ثابت والذي على أساسه يتم تحديد قيمة األصل ومعلومات اإلهالك وغيسند الشراء هو المستند 

 

 سند شراء أصل

 رأس المستند
مورد ومندوب ، وال –والذي يحدد التأثير المحاسبي  –كما هو واضح، يتم إدراج البيانات األساسية للفاتورة كتوجيه الفاتورة 

ار كافة األصول يضاً من خالل الحقل "بناًء على" بإدراج سند أمر شراء أصل" ليقوم النظام باستحض. يمكن أالمشتريات، وغير ذلك

 والبيانات بأمر الشراء في فاتورة الشراء ثم إدراج التعديالت المطلوبة بعد ذلك.

 التفاصيل
لمعلومات يحتوي جدول التفاصيل على ا. ، يتم إدراج األصول المراد شراؤها عبر سند الشراء الحاليلمن خالل جدول التفاصي

 التالية:

 نوع األصل 

ريفها مسبقاً من خالل هذا الحقل يمكن إدراج نوع األصل المطلوب شراؤه والذي البد أن يكون أحد األصول التي تم تع

 بملف أنواع األصول.

 ديل شاشة".الحظ أن هذا الحقل تلقائياً غير موجود بتفاصيل، وإنما يتم إظهاره عن طريق ملف "تع

ريفه مسبقاً مفيد جداً عند شراء أصول من خالل هذا السند، وذلك حينما يكون األصل لم يتم تع قد يكونهذا الحقل 

ع مشترى. راجظام نوع األصل للتعرف على طريقة تكويد األصل النبملف األصول الثابتة وبالتالي يحتاج ال

لخاصية، يجب "بملف "نوع األصل". كذلك لتفعيل هذه ا اح األصولمجموعة التكويد عند اإلنشاء من الفواتير و افتت"

بمجرد تخزين ة، في هذه الحال  " بتوجيه فاتورة المشتريات الحالية.إنشاء األصول إذا لم تكن موجودةتعليم الخيار "

صل بحقل أ فاتورة الشراء،  سيقوم النظام بإنشاء سجالت أصول ثابتة للسطور التي تحتوي أنوع أصول بدون إدراج

 األصل الثابت، كما سيقوم بإدراج كود األصل المنشأ بالحقل "األصل الثابت".
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إضافة أعمدة "يمكن أيضاً تطبيق تطبيق نفس الفكرة عن طريق ملف إعدادات األصول. حيث يمكن تعليم الخيار 

الحقول التالية  والذي سيقوم النظام عند تعليمه بإظهار "إنشاء األصول إلى سندات الشراء و اإلفتتاح

 بسند الشراء وهي كالتالي:

 نوع أصل  -

 اإلسم العربي لألصل -

 اإلسم اإلنجليزي لألصل -

 الرقم المسلسل -

 القيمة السوقية -
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 األصل الثابت 

 كود األصل الثابت. يجب إدخال كود صحيح تم تعريفه قبل ذلك بملف األصول.

 العدد 

الثابت على أن  عدد األصل الثابت. لن يسمح النظام بإدراج قيمة بهذا الحقل إال إذا تم تعريف هذا األصل بملف األصل

  الفقرة "عدد األصل" بالمفاهيم األساسية.له عدد. راجع 

 اسم األصل من أمر الشراء 

م تحديده بأمر بإدراج اسم األصل كما تعند إصدار سند الشراء بناًء على أمر شراء، يقوم النظام من خالل هذا الحقل 

 الشراء، ويمكن للمستخدم تغييره بالطبع.

شراء بعدد  على أمر شراء أن النظام قام بتكرار كل أصل بأمر السيالحظ المستخدم عند إدراج فاتورة شراء بناءً 

 ند الشراء. سطور مساوية لكمية األصل بأمر الشراء ليقوم المستخدم بإدراج الكود الخاص بكل أصل بس

أمر الشراء  ، سيقوم النظام عند إدراج20ل باالسم سيارة بأمر الشراء بكمية واألص تعريف أحدعند  ،مثال على ذلك

ة بعد ذلك سطر بالتفاصيل باالسم سيارة، ليقوم المستخدم بإدخال الكود الخاص بكل سيار 20بسند الشراء بإدراج 

 المدرجة. سطر من السطوربكل 

  

 ةسعر الوحد 

 السعر الكلي 

لي سعر يقوم النظام بإظهار إجما "السعر الكلي. من خالل الحقل "سعر األصلمن خالل الحقل األول، يتم إدراج 

 وذلك في حالة إدراج عدد لألصل. األصل 

 1خصم  

 يسمح النظام بإدراج خصم على قيمة األصل.

 ضريبة مبيعات 

 1ضريبة مبيعات  

 1ضريبة  

 2ضريبة  

 بتطبيق ضرائب حتى أربعة ضرائب لألصل بحسب توجيه الفاتورة.يسمح النظام 

ديل الضريبة يمكن التحكم في ما إذا كان المستند خاضع للضريبة، وما إذا كان سيسمح بتع ،من خالل توجيه المستند

 باإلضافة للسياسة الضريبية.

"، 2ة "منع إضافة ضريب "، 1بة " يمكن من خالل الخيارات "منع إضافة ضريمن خالل إعدادات "األصول الثابتة

 ألصل." التحكم في عدم إدخال أي من الضرائب األربعة في تكلفة ا4"،"منع إضافة ضريبة 3"منع إضافة ضريبة 

 الصافي 

 صافي قيمة األصل بعد طرح الخصومات وإضافة الضريبة.

 العمر االفتراضي 

 قيمة األصل كخردة 
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صل كخردة. راجع الفقرتين"العمر االفتراضي لألصل"، "قيمة األالعمر المتوقع لألصل بالشهور وقيمة األصل 

 كخردة" بالمفاهيم األساسية.

 فاهيم األساسية.بحساب قيمة قسط اإلهالك. راجع الفقرة "قسط اإلهالك" بالم سيقوم النظام بناءاً على هذه القيم  -

 إعدادات األصول.يسمح النظام بتحديد أقل قيمة للخردة على مستوى كل األصول من خالل ملف  -

 بداية اإلهالكتاريخ  

 .ك(سيسمح النظام بإصدار سندات إهالك بدءاً من نهاية الفترة الخاصة بهذا التاريخ )تاريخ بداية اإلهال

 مسئول العهدة 

 الموقع 

 على مستوى كل أصل من األصول المدرجة، يمكن تحديد مسئول عهدة  وموقع أصل خاص به.

  بتحديث سجل األصل بهاتين المعلومتين. مستند الشراءسيقوم النظام بمجرد تخزين 

 اإلجماليات
كن إدخال المدفوع هذا القسم، يقوم النظام بعرض إجمالي قيمة سند الشراء وقيمة التخفيض الكلية وصافي الفاتورة، كما يممن خالل 

 نقداً، ليقوم النظام بإظهار المتبقي.

ون حساب األصل سجيل النظام بتسجيل التأثير المحاسبي الخاص بشراء األصل، حيث يكبمجرد تخزين هذا المستند، سيقوم النظام بت

 )كما تم تعريفه بملف األصول( هو الحساب المدين، ويتم تحديد الحساب الدائن من خالل توجيه المستند.
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 طلب شراء أصل
"أمر شراء ا المستند يمكن إصدار مستند طلب شراء ألصل ثابت يحتوي على أي كمية من األصول الثابتة ليتم إصدار من خالل هذ

 .أنظر الصورة .بناًء عليهأصل" 

 شراء أصل  طلب 

ليتم  يتم إدراج اسم لكل أصل من األصول المدرجة بتفاصيل المستند، ويمكن في النهاية تعريف كود لألصل حينما يصل للمنشأة

 .بسند شراء أصلإدراجه 

ليس للمستند تأثير يذكر غير أنه يعتبر خطوة أولية إلصدار مستند أمر شراء أصل في حالة الموافقة عليه. حيث يتم إدراج كافة 

 بيانات طلب الشراء بأمر شراء األصل.

 تند.من خالل صفحة الشحن، يمكن تدوين معلومات الشحن الخاصة باألصول المدرجة بهذا المس

  

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 25 

 

 أمر شراء أصل
شراء  سند"من خالل هذا المستند يمكن إصدار مستند أمر شراء ألصل ثابت يحتوي على أي كمية من األصول الثابتة ليتم إصدار 

 .بناًء عليه. أنظر الصورةأصل" 

 أمر شراء أصل

يتم إدراج اسم لكل أصل من األصول المدرجة بتفاصيل المستند، ويمكن في النهاية تعريف كود لألصل حينما يصل للمنشأة ليتم 

 .إدراجه بسند شراء أصل

 

في حالة الموافقة عليه. حيث يتم إدراج كافة بيانات سند شراء أصل ليس للمستند تأثير يذكر غير أنه يعتبر خطوة أولية إلصدار 

 شراء األصل. بسندالشراء  طلب

 

سيالحظ المستخدم عند إدراج فاتورة شراء بناًء على أمر شراء أن النظام قام بتكرار كل أصل بأمر الشراء بعدد سطور مساوية 

لكمية األصل بأمر الشراء ليقوم المستخدم بإدراج الكود الخاص بكل أصل بسند الشراء. مثال على ذلك عند إدراج األصل باالسم 

سطر بالتفاصيل باالسم سيارة، ليقوم  20، سيقوم النظام عند إدراج أمر الشراء بسند الشراء بإدراج 20يارة بأمر الشراء بكمية س

 المستخدم بإدخال الكود الخاص بكل سيارة بعد ذلك بكل السطور المدرجة.

 

 المستند. من خالل صفحة الشحن، يمكن تدوين معلومات الشحن الخاصة باألصول المدرجة بهذا
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 سند إهالك أصل
راجع الفقرة "إهالك األصول" بالمفاهيم للتعرف على إهالك األصول وطبيعته، من خالل هذا المستند، يتم إهالك األصول شهرياً. 

 األساسية.

 أصل سند إهالك

 رأس المستند
 من خالل رأس المستند يتم تحديد البيانات األساسية كالتالي:

 دفتر وتوجيه المستند 

من التوجيه وإنما يستقي النظام التوجيه حيث ال يتم تحديد التأثير المحاسبي الحظ أن النظام ال يلزم المستخدم بإدخال 

وبالتالي واللذين تم تعريفهما بملف األصل.  التأثير المحاسبي من خالل الحسابين )حساب األصل، حساب اإلهالك(

ية تنظيمية واستخدام قوالب للملحوظة وتحديد نوع مصدر المجموعة يمكن تجاهله، وإنما يمكن إدراج التوجيه كناح

 التحليلي.

 الفترة 

 تاريخ التحرير 

 التاريخ الفعلي 

 يعتبر التاريخ والفترة من أهم المعلومات الخاصة بسند اإلهالك حيث أن اإلهالك مرتبط بفترة اإلهالك.

على أنها قيد  بالفعل أو تم إدخالها بسند افتتاح أصل الحظ أن النظام لن يسمح إال بإهالك األصول التي تم شراؤها

 أن حالة األصل "جاري اإلهالك". . أياإلهالك

بالفترة التي عليها الدور باإلهالك أي بالفترة التالية لفترة اإلهالك البد أن يكون بإدراج األصول حتى يقوم النظام 

 اية اإلهالك.اريخ بدالسابق أو بالفترة األولى لإلهالك وهي الفترة الخاصة بت

 المدرجة. حتى يتم إهالك األصول بأحد الفترات البد أن يكون التاريخ الفعلي هو آخر يوم بالفترة

 

 من مجموعة 

 إلى مجموعة 

 من فرع 

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 27 

 

 إلى فرع 

 من نوع أصل 

 إلى نوع أصل 

 من أصل 

 إلى أصل 

ي يعتمد عليها النظام الت المعاييرالخاصة باألصول المراد إهالكها. فهذه هي  المعاييرمن خالل هذه الحقول يتم إدراج 

 ".تجميع األصولعند تجميع األصول بواسطة الزر "

 اإلجمالي 

 من خالل هذا الحقل، يقوم النظام بعرض مجموع قيم اإلهالك المدرجة بتفاصيل المستند.

 تفاصيل المستند
دات. تحتوي تفاصيل الموجودة برأس المستنالمعايير " بإدراج جميع األصول التي تنطبق عليها يقوم النظام فور استخدام الزر "تجميع

 المستند على الحقول التالية:

 األصل الثابت 

 المبلغ 

برأس المستند،  من خالل هذين الحقلين، يقوم النظام بعرض األصول  الثابتة التي تنطبق عليها المعايير المحددة

  راجع الفقرة "قسط اإلهالك" بالمفاهيم األساسية. خاصة بكل أصل.اإلهالك القسط وقيمة 

 الموقع 

 الموقع الخاص باألصل حال اإلهالك.

 الشركة 

 المجموعة التحليلية 

 الفرع 

 القطاع 

 اإلدارة 

كقيم  الحفظد المحددات الخاصة باألصل حال إهالكه. يقوم النظام بإدراج محددات األصول بتفاصيل المستند بمجر

 .تلقائية
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 سند اإلهالك المجمع
 .مكن إهالك األصول لعدة فترات دفعة واحدةيمن خالل هذا المستند، 

 مجمعسند إهالك 

باستثناء  –راجع سند اإلهالك السابق  –كما هو واضح من الصورة، فجميع محتوات هذا المستند هي نفسها محتويات سند اإلهالك 

 الحقلين التاليين:

 من فترة 

 إلى فترة 

 ولكن لعدة فترات دفعة واحدة إلهالك األصول المتضمنة بمعايير رأس المستندوذلك 
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 سند اإلضافة واالستبعاد
 المفاهيم األساسية.من خالل هذا المستند، يمكن زيادة أو إنقاص قيمة االصل . للتعرف على طبيعة اإلضافة واالستبعاد، راجع الفقرة "االضافة واالستبعاد" ب

 ستبعاداالضافة واالسند 

 رأس المستند
 كالتالي: اإلضافة واالستبعادبيانات  تسجيلمن خالل رأس المستند يتم 

 توجيه المستند 

  من خالل حقول التوجيه التالية: من خالل توجيه المستند يتم تحديد التأثيرات المحاسبية

 :المدين بقيمة اإلضافة.  هذا الحساب دائناً عندما يكون نوع السند "إضافة" حيث يكون األصل هون ويك حساب

 ويكون هذا الحساب مديناً عندما يكون نوع السند "استبعاد" حيث يكون األصل هو الدائن بقيمة االستبعاد.

 2، دائن ضريبة 2، مدين ضريبة 1، دائن ضريبة 1مدين ضريبة: 

تي خصم(. من عند عمل إضافة أو استقطاع لألصل، يسمح النظام بإضافة أربع ضرائب )ضريبتي إضافة وضريب

 خالل توجيه المستند، يتم تحديد التأثير المحاسبي لكل من الضرائب األربع.

 يتم تحديد التأثير المحاسبي للخصم من خالل التوجيه :خصم 

 تاريخ التحرير 

 التاريخ الفعلي 

 الفترة 

 يتم إدخال هذه المعلومات والخاصة بتوقيت اإلضافة أو االستبعاد من األصل.

 تم اإلضافة أو االستبعاد من األصل، البد أن يكون األصل في الحالة "جاري اإلهالك".الحظ أنه حتى ي

بإصدار سند إضافة واستبعاد لألصل لو تم إصدار سند إهالك لهذا األصل في نفس الحظ أيضاً أن النظام لن يقبل 

 الفترة.

 

 المبلغ 

 العملة 

 القيمة المحلية 

 القيمة التي ستضاف أو ستستقطع من قيمة األصل. يتم إدخال قيمة اإلضافة أو االستبعاد أي

 إضافة 

عند التعليم على هذا الخيار، سيكون المستند خاص باإلضافة، أما عند عدم التعليم على هذا األصل فسيكون الخيار 

 خاص باالستقطاع. أي أن القيمة التلقائية لهذا الخيار هي االستقطاع. 
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 نسبة الخصم 

 قيمة الخصم 

 بإدخال خصم على القيمة المضافة أو المستقطعة حتى يتم خفض هذه القيمة.يسمح النظام 

 مورد 

الطرف هو  يفيد هذا الحقل حينما تتم إضافة لألصل وقد تم توريد هذه اإلضافة من مورد، ومن ثم يكون هذا المورد

 الدائن.

 الذمة المتعلق 

نه بحساب عدام حساب الذمة المتعلق والذي يعبر حينما يراد التأثير على أي من الحسابات غير المورد، يمكن استخ

 ذمة السطر بالتوجيه.

 2، دائن ضريبة 2، مدين ضريبة 1، دائن ضريبة 1مدين ضريبة 

مة عند عمل إضافة أو استقطاع لألصل، يسمح النظام بإضافة أربع ضرائب )ضريبتي إضافة وضريبتي خصم(. لقي

 اإلضافة أو االستقطاع.

ألصل، كما سيقوم سيقوم النظام بإضافة قيمة اإلضافة أو طرح قيمة االستقطاع للقيمة الدفترية لبمجرد تخزين المستند 

 التالية: النظام بإعادة حساب قيمة إهالك األصل الشهرية من خالل المعادلة

 (.ط المتبقيةاألقسا عدد)\( قيمة األصل كخردة  –القيمة الدفترية بعد اإلضافة أو اإلستقطاع )قيمة اإلهالك الجديدة = 
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 سند خصائص األصول الثابتة
من خالل هذا المستند، يسمح النظام بتغيير خصائص األصل ألي سبب، حيث يمكن تغيير العمر االفتراضي لألصل، وقيمة األصل 

 والعمر المتبقي لألصل  كخردة

 خصائص أصل ثابتسند 

 الخصائص
 كالتالي: هذا القسم يمكن تغيير بعض الخصائصمن خالل 

 العمر االفتراضي 

 العمر المتبقي 

 قيمة األصل كخردة 

حيث سيقوم النظام بإعادة حساب قيمة إهالك  يمكن إعادة جدولة إهالك األصل من خالل التغيير في هذه الحقول الثالثة.

 األصل من خالل المعادلة التالية:

 )العمر المتبقي الجديد(\القيمة الجديدة لألصل كخردة( –قيمة قسط اإلهالك الجديدة = )القيمة الدفترية الحالية لألصل 

ال يحتوي على توجيه، حيث أن النظام لن يقوم بتغيير القيمة الدفترية لألصل  خصائص األصل الثابتالحظ أن سند 

  أو قيم اإلهالك السابقة أو قيمة اقتناء األصل، وإنما سيقوم بتغيير قيمة اإلهالك المستقبلية.
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 أصل ثابتسند تخلص من 
من خالل هذا المستند، يسمح النظام بالتخلص من أصل ثابت سواء بعد انتهاء عمره االفتراضي أو أثناء فترة اإلهالك، وترحيل قيمة 

 إلى حساب الربح أو الخسارة. التخلص

 تخلص من أصل ثابتسند 

 المعلومات األساسية
 :من األصل كالتالييتم إدخال المعلومات الخاصة بالتخلص من خالل هذا القسم 

 توجيه المستنند 

. فحساب األصل الثابت يكون دائماً هو الطرف من خالل توجيه المستند يتم تحديد التأثير المحاسبي للتخلص من األصل

 الدائن، وال يتم إدراجه بالتوجيه. من خالل توجيه هذا السند، يتم تحديد التأثير المحاسبي الخاص بكل من:

 :يقوم المستخدم بتحديد حساب مجمع اإلهالك على أنه الطرف الدائن الطرف الدائن. 

 :الخاص بربحية األصل حينما يتم التخلص من األصل بقيمة أكبر من قيمة األصل كخردة. حساب المكسب 

 :الخاص بخسارة األصل حينما يتم التخلص من األصل بقيمة أقل من قيمة األصل كخردة. حساب التخلص 

 قيمة التخلص 

  .يمة التي سيتم التخلص يها من األصل الثابتالق

 الحظ أن النظام لن يسمح بالتخلص من أصل ثابت إال إذا كانت حالته هي "جاري اإلهالك" أو "منتهي".

بمجرد تخزين سند التخلص، سيقوم النظام بتصفير القيمة الدفترية لألصل، ومنع المستخدم من إصدار أي حركات 

 على األصل المتخلص منه.
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 سند تخلص مجمع
حيث يتم تحديد األصول المراد التخلص  من خالل هذا المستند، يسمح النظام بالتخلص من أي عدد من األصول الثابتة دفعة واحدة.

 منها ليقوم النظام بإنشاء سندات تخلص بعدد هذه األصول.

 سند تخلص من أصل ثابت

 المعلومات األساسية
 المعلومات الخاصة بالتخلص المجمع. أهم هذه المعلومات هي كالتالي:من خالل هذا القسم يتم إدخال 

 توجيه المستنند 

 .المنشأة من هذا المستند تخلص من األصلالدفتر والتوجيه الخاصين بسندات المن خالل توجيه المستند يتم تحديد 

 التفاصيل
 هذا الجدول على الحقول التالية: من خالل هذا القسم يتم  التعامل مع األصول المراد التخلص منها. يحتوي

 بالحقل "األصل الثابت"

 سند تخلص من األصل 

 ه بعرض سندات التخلص المنشأة بمجرد تخزين المستند.هذا الحقل غير متاح للمستخدم، يقوم النظام من خالل

 األصل الثابت 

 من خالل هذا الحقل، يتم إدراج األصول الثابتة المراد التخلص منها.

 صيمة التخلق 

على نفس  القيمة التي سيتم التخلص بها من األصل والتي سيتم إدراجها كقيمة تخلص من األصل بسند التخلص الناتج

 السطر.

 الحظ أن النظام لن يسمح بالتخلص من أصل ثابت إال إذا كانت حالته هي "جاري اإلهالك" أو "منتهي".
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 سند افتتاح أصل ثابت
تها نظامياً سواء متابعة إهالك بإدراج أي عدد من األصول كأصول افتتاحية بالنظام ومن ثم متابعمن خالل هذا المستند، يسمح النظام 

 .األصول االفتتاحيةهذه األصول الجاري إهالكها أو التخلص من أي من 

 أصل ثابت افتتاحسند 

 المعلومات األساسية
 هي كالتالي: األساسية الخاصة بافتتاح أصل ثابت من خالل هذا القسم يتم إدخال المعلومات 

 تاريخ التحرير 

 التاريخ الفعلي 

 الفترة 

 .هذه الحقول يتم تحديد التواريخ والفترة الخاصة بافتتاح األصل الثابتمن خالل 

عريفها بملف السنة المالية على أنها فترة افتتاحية، الحظ أن الفترة المستخدمة في هذا المستند البد وأن يكون قد تم ت

 .وإال فسيرفض النظام تخزين المستند

بالفترات العادية  السماحيمكن ضبط إعدادات النظام بحيث يمكن افتتاح أصول بالفترات العادية من خالل الخيار "

 " بإعدادات األصول.صولفي افتتاحي األ

 

 الحساب الوسيط 

ة الفرق الناتج عن القيد اهو حساب لموازوتتاح األصول، يتم تحديد الحساب الوسيط الخاص باف من خالل هذا الحقل،

االفتتاحى لألصول ) القيمة األصلية لألصول ، مجمع اهالك األصول ( . كما يمكن أن يكون هناك رصيد لمصروف 

 .االهالك فى حالة بدء البرنامج خالل السنة المالية وليس فى أولها

 

 استحضار األصولمحددات 
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عينة أو ميمكن إدخال محددات خاصة باستحضار األصول مثل األصول أنواع أصول محددة أو الخاصة بفروع  ،من خالل هذا القسم

 .إدارات محددة أو ..الخ. أنظر الصورة للتعرف على جميع المحددات التي يوفرها النظام برأس المستند

 الزر تجميع األصول الثابتة
ل المعلومات الخاصة تي تنطبق المحددات السابقة بجدول التفاصيل إلدخاهذا الزر، سيقوم النظام بإدراج جميع األصول ال عند استخدام

 بكل أصل بعد ذلك.

 التفاصيل
بتة" وإما أن يتم هذا الجدول خاص باألصول المراد افتتاحها، وهي إما أن يتم استحضارها آلياً عن طريق الزر "تجميع األصول الثا

هذا الجدول  يحتوي إدراجها يدوياً، ثم يقوم المستخدم بعد ذلك بإدراج معلومات اإلهالك الخاصة بكل أصل من األصول المدرجة.

 على الحقول التالية:

 األصل الثابت 

 .األصل المراد افتتاحه

 فقط. "الحظ أن النظام سيقوم باستحضار األصول التي حالتها "ابتدائي

 العدد 

 .صل المقابلالعدد الخاص باأل

 إذا تم التعليم على الخيار "له عدد" بسجل األصل.الحظ أن هذا الحقل لن يكون متاحاً للمستخدم إال 

 تاريخ بداية اإلهالك 

 العمر االفتراضي 

 قيمة األصل كخردة 

 مة االقتناء االفتتاحيةيق 

 قيمة االهالك التراكمي االفتتاحية 

 تاريخ الشراء 

سجيله بدفاتر ت، وما تم قبل العمل على النظام ها بناًء على تاريخ التعامل مع كل أصللجميع هذه المعلومات يتم تسجي

 .المنشأة

العتماد عليها بناًء على هذه المعلومات، يتم حساب قيمة اإلهالك الشهرية لألصل، وهي القيمة التي سيقوم النظام با

 عند إصدار سندات إهالك الحقاً، وذلك حسب المعادلة التالية:

المتبقي  [\] ردةكخقيمة األصل  –االفتتاحية قيمة اإلهالك التراكمي – قيمة االقتناء االفتتاحية[مة قسط اإلهالك = قي

  ]عدد الفترات المنقضية منذ تاريخ الشراء( –)العمر االفتراضي لألصل  االفتراضي لألصلمن العمر 

 موقع أصول 

 .فيه بافتتاح األصل، والمراد وضع األصل ألصل المقابلالخاص باالموقع 

 اإلجماليات
 قيمة االقتناء االفتتاحية 

 قيمة االهالك التراكمي االفتتاحية 

من خالل هذين الحقلين، يتم عرض مجموع قيم االقتناء االفتتاحية ومجموع قيم اإلهالك التراكمي االفتتاحية لجميع 

 األصول المدرجة.
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 سند تعديل افتتاح أصل ثابت
 .يسمح النظام بتعديل مستند افتتاح أصل ثابت سابقمن خالل هذا السند 

 أصل ثابت تعديل افتتاحسند 

بعد افتتاح األصول الثابتة، يمكن إصدار أي مستندات خاصة بهذه األصول كسندات اإلهالك، وسندات التخلص، وبالتالي فلن  -

 ابت بعد إصدار سندات لهذا األصل.يسمح النظام بتعديل سند افتتاح أصل ث

،  يسمح النظام بتعديل سند افتتاح أصل ثابت ومن ثم إعادة حساب اإلهالكات "تعديل افتتاح أصل"من خالل مستند لذلك،  -

 .بشرط عدم وجود إضافة أو استبعاد أو تخلص من األصلولكن  التي تمت بناًء عليه

لتعرض لها سابقاً بسند افتتاح أصل ثابت، قد تم ا –باستثناء حقل "افتتاح أصل ثابت"  –جميع الحقول الخاصة بهذا المستند  -

 ."افتتاح أصل ثابت"مستند للشرح الخاص بللتعرف على أي منها، يمكن الرجوع 
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 سند تخلص جزئي من أصل
هذا المستند خاص باألصول التي تم تعريفها على أن لها عدد، حيث يمكن من خالل هذا األصل التخلص من كمية محدودة من العدد 

ف من العدد الكلي هذه الكمية ف لهذا األصل ومن ثم طرح عدد ر  ع  الكلي المُ  هذا لوأيضاً التأثير على القيمة الدفترية األصل لهذا الُمع ر 

 األصل.

 سند تخلص جزئي من أصل

 المعلومات األساسية
 ت كالتالي:ص الجزئي. أهم هذه المعلوماليتم إدخال المعلومات األساسية الخاصة بالتخ ،من خالل هذا القسم

 توجيه المستند 

توجيه المستند، يتم تحديد كل من "حساب الربح والخسارة" و"الحساب المدين" حيث يكون األصل هو من خالل 

 .الطرف الدائن

 األصل الثابت 

ً منه األصل المراد التخلص    .جزئيا

 العدد 

 كمية األصل المراد التخلص منها.

 العدد الكلي الذي تم تعريفه بسند الشراء أو افتتاح األصل.بالطبع، البد أال تتعدى هذه الكمية 

 

 1ضريبة  

 2 ضريبة 

 ضريبتين على عملية بيع األصل عند التخلص منه.حتى يسمح النظام بتطبيق 

ف د تخزين المستند، سيقوم النظام بطرح العدد المتخلص منه من العدد رمجل جب لألصل )عند شراءه أو عند افتتاحه(، كما يالُمع ر 

 أن يتم طرح قيمة عدد األصول المتخلص منها من القيمة الدفترية لألصل.

سيتيح النظام أيضاً باستكمال إجراءات اإلهالك على العدد المتبقي من هذا األصل بنفس قيمة قسط اإلهالك الشهرية حتى الوصول 

 للعمر االفتراضي لألصل أو التخلص من كل العدد الخاص باألصل.
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 مقدمة - لصيانة األصو
شكل دوري. حيث بمتابعة صيانة األصول  –عند رغبة المنشأة في ذلك  –يوفر نما قسماً مستقالً خاصاً بصيانة األصول. الهدف منه 

حينما يكون ة. فمثالً يسمح النظام بتعريف نقاط فحص والتي يمكن تجميع بعضها في قالب اختبار ليتم تنفيذه بإجراءات الصيانة المختلف

حص المتعلقة بهذا عبارة عن سيارة، يمكن تعريف اختبار صيانة باالسم "عمرة سيارة"، يتم من خاللها استدعاء كافة نقاط الفاألصل 

الغرض استخدام  النوع. يمكن أيضاً تعريف خطة صيانة لألصل، وذلك لتنفيذ عملية الصيانة بأوقات محددة، ويمكن أيضاً لخدمة هذا

ا الباب شعارات بحلول أو قرب موعد الصيانة الخاصة بأحد أو بعض األصول. سنقوم من خالل هذإمكانيات نظام نما إلصدار إ

 الثابتة. صيانة األصولبشرح إجراءات ونوافذ 
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 ختبار صيانةنقطة ا
وعدة من خالل هذا الملف يمكن تعريف نقاط اختبار صيانة. يتم تعريف كل نقطة اختبار بسجل خاص بها حيث يعبر عنها بسؤال 

 ليتم اختيار أحد هذه اإلجابات عند استخدام هذه النقطة بصيانة أحد األصول. لها تباإجا

 نقطة اختبار صيانة

 المعلومات األساسية
 من خالل هذا القسم يتم إدخال المعلومات األساسية الخاصة بنقطة االختبار:

 الكود 

 االسم العربي 

 االسم اإلنجليزي 

تعريف كود نقطة االختبار والتي يتم استدعاء نقطة االختبار من خاللها بسجالت الصيانة من خالل هذه الحقول، يتم 

 باإلضافة لإلسمين العربي واإلنجليزي.

 السؤال 

 عليه المستخدم بسجل الصيانة عند التعامل مع هذه النقطة بسجل الصيانةسيجيب السؤال الخاص بنقطة الصيانة والذي 

 اإلجابات 

يمكن تعريف إجابة أو عدة إجابات ليختر المستخدم أحد هذه اإلجابات عند التعامل مع هذه النقطة  من خالل هذا الحقل

 بسجل الصيانة.

 لتعريف عدة إجابات، يتم إدخالها على نفس السطر بالحقل اإلجابات بينهما فاصلة )باللغة اإلنجليزية( كالتالي:

 3, اجابة2, اجابة1إجابة

 هذه النقطة بملف "سجل الصيانة" ستظهر هذه اإلجابات على ثالثة سطور كالتالي: في هذه الحالة، عند استخدام
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 اختبار صيانة
 من خالل ملف اختبار صيانة أو بنود الصيانة، يتم تجميع عدة نقاط فحص ليتم استدعائها جميعاً بسجل الصيانة.

 صيانة اختبار

 جدول األسئلة
 يمكن استخدام أي عدد من نقاط الفحص والتي تم تعريفها سابقاً بنقاط الفحص. ،الجدولمن خالل هذا 

 السؤال 

 يمكن استدعاء أي عدد من األسئلة من خالل هذا الجدول.
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 نوع الصيانة
 يسمح النظام بتعريف عدة أنواع من الصيانة كناحية تنظيمية.

 صيانة نوع

 المعلومات األساسية
 تعريف المعلومات األساسية الخاصة بنوع الصيانة.من خالل هذا القسم، يتم 

 النوع 

 هذا الحقل عبارة عن قائمة تحتوي بعض أنواع الصيانة، وهي كالتالي:

 دورية 

 وقائية 

 طارئة 

 أخرى 

 .يمكن اختيار أي منها تبعاً لنوع الصيانة المطلوب

 قائمة اختبارات صيانة 

ليتم التعامل معها عند استخدام هذا النوع من الصيانة بسجل من خالل هذا الحقل يمكن تحديد قائمة اختبار محددة 

 الصيانة أو بخطط الصيانة. راجع ملف اختبار صيانة )بنود صيانة(.
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 سجل الصيانة
 الصيانة ألحد األصولإجراء سجل الصيانة هو اإلجراء األساسي لتسجيل 

 صيانة سجل

 بيانات السجل
 المعلومات األساسية الخاصة بنوع الصيانة.من خالل هذا القسم، يتم تعريف 

 بناًء على 

، حيث يقوم النظام باستحضار بيانات طلب السجل بإنشاء سجل صيانة بناًء على "طلب سجل صيانة"يسمح النظام 

 .عند اختياره بهذه النافذة

 خطة الصيانة 

تسجيل نقاط فحص ألي من األصول المذكورة يمكن ربط سجل الصيانة بأي من خطط الصيانة المعرفة، وبالتالي عند 

لهذه النقطة بسجل  إلى "منفذة"في خطة الصيانة في هذا المستند، سيقوم النظام بتحويل السطر الخاص بهذا األصل 

 .الخطة المستخدم

 كود سطر الخطة 

جيله بملف الخطة، يمكن إجراء الصيانة ألحد األصول المدرجة بالخطة من خالل إدراج كود سطر الخطة والذي تم تس

حيث يعبر كل كود سطر خطة عن أحد سطور هذه الخطة، ومن ثم سيقوم النظام بتحويل حالة هذا السطر من "مخطط" 

 إلى "منفذ".

بمجرد إدراج أحد أكواد سطور الخطة، سيقوم النظام بإدراج كافة المعلومات المتعلقة بهذا السطر والمتمثلة في 

 ."نوع الصيانة" ، و "اختبار الصيانة""األصل الثابت"، "شركة الصيانة"، 

 شركة الصيانة 

بصيانة هذا األصل. يتم إدراج من خالل هذا الحقل يمكن إدراج أحد شركات الصيانة وذلك عند قيام شركة خارجية 

 أحد السجالت المعرفة بملف "جهة ذات صلة".
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 المهندس المسئول 

 المهندس المسند له إجراء هذه الصيانة وهو أحد الموظفين بملف الموظف.

 نوع الصيانة 

 أحد أنواع الصيانة المعرفة بملف نوع صيانة

 اختبارات الصيانة 

 تبارات صيانة "بنود صيانة".أحد اختبارات الصيانة المعرفة بملف اخ

 من 

 إلى 

 تاريخ البداية 

 تاريخ النهاية 

 صيانة الحالية.لللتحديد توقيت وتاريخي بداية ونهاية 

 القيمة 

 تكلفة الصيانة الحالية.

 هذه القيمة ليس لها أي تأثير محاسبي. وإنما يمكن استعراضها بالتقارير.

 قيود اليومية وسندات الصرف التي يدعمها نظام نما.يمكن إثبات تكلفة الصيانة محاسبياً من خالل 

 

 نقاط الفحص
ً أو ا ستدعائها عن من خالل هذا الجدول، يتم إدراج نقاط الفحص الخاصة بسجل الصيانة الحالي. يمكن إدراج نقاط الفحص يدويا

 طريق إدراج "اختبار صيانة" برأس المستند.

 السؤال 

 .الفحص المعرفة بملف نقاط الفحص طإدراج أي من نقاالسؤال الخاص بنقطة الفحص. يمكن 

 اإلجابة 

لمعرفة لنقطة اإلجابة الخاصة بالسؤال. يمكن إدراج أي نص يعبر عن اإلجابة، كما يمكن اختيار إجابة من اإلجابات ا

 راجع الحقل "اإلجابات" بالملف "نقطة صيانة". الفحص المقابلة.

 من 

 إلى 

 تاريخ البداية 

 تاريخ النهاية 

 نقطة الفحص المقابلة.لتحديد توقيت وتاريخي بداية ونهاية 
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 طلب سجل الصيانة
 من خالل هذا المستند يمكن إنشاء طلب سجل صيانة إلصدار سجل صيانة بناًء عليه.

 طلب سجل صيانة

 . حقول هذا المستند قد تم شرحها بالمستند السابق "سجل صيانة"
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 خطة صيانة
 يتم تعريف خطة صيانة لصيانة بعض األصول بتواريخ محددة ومن ثم متابعة صيانتها الحقا. ،من خالل هذا المستند

 طلب سجل صيانة

 جميع حقول هذا المستند قد تم شرحها بالمستند السابق "سجل صيانة".

 التفاصيل
 من خالل تفاصيل المستند، يتم إدراج األصول المراد إدخالها في هذه الخطة.

 الكود 

بالسطر. يفيد هذا الحقل في تحديد سطر محدد للقيام بصيانته من هذه الخطة عن طريق سجل الصيانة.  الكود الخاص

 ود سطر الخطة" بسجل الصيانة.راجع الحقل "ك

 األصل الثابت 

 األصل الثابت المراد إدراجه كأحد األصول المخطط لها الصيانة بالخطة.

 تاريخ الصيانة المخطط 

 التاريخ المخطط إلجراء الصيانة لألصل الثابت المقابل على نفس السطر. 

 شركة الصيانة 

 شركة الصيانة المنوطة بصيانة األصل المقابل.

 نوع الصيانة 

كما تم  نوع الصيانة الخاص باألصل المقابل. يمكن أن يحتوي نوع الصيانة على اختبار صيانة )بنود صيانة( محدد

، وبالتالي عند استدعاء "كود سطر الخطة" بسند سجل الصيانة، سيقوم النظام باستحضار اختبار تعريفه بنوع الصيانة

 الصيانة الموجود بنوع الصيانة.
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 الحالة 

 الية:الحالة الخاصة بصيانة األصل المقابل الموجود بالسطر الحالي. تحتوي قائمة الحالة على الخيارات الت

 :لمستخدم اختبارها ي سيقوم النظام بإدراجها عند عدم اختيار قيمة محددة، ويمكن لوهي الحالة التلقائية والت مخططة

 لنفسه.

 :يمكن للمستخدم إلغاء الصيانة بعد التخطيط لها بأي وقت وذلك من اختيار الخيار "ملغاة". ملغاة 

 :لة إلى "منفذة" ذه الحاأي أن األصل المقابل عبى نفس السطر قد تمت صيانته بالفعل. سيقوم النظام بتعديل ه منفذة

 بمجرد إصدار سجل صيانة لألصل المدرج بهذا السطر.

 سجل الصيانة 

، طة الصيانةهذا الحقل غير متاح للمستخدم. يقوم النظام من خالله بعرض كود سجل الصيانة الخاص بالسطر الحالي لخ

 ون الحالة "منفذة".وذلك بالطبع عند تنفيذ الصيانة الخاصة باألصل الحالي، وفي هذه الحالة ستك
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 مقدمة - نظام العهد
صة باألصول عليها، يوفر نما قسماً مستقالً خاصاً بالعهد والتي ال ترغب الشركة اعتبارها كأصول وتطبيق المعايير المحاسبية الخا

موظف أو عدة عهدة لوإنما ترغب في تسجيل التأثير المحاسبي لشرائها ونقلها والتخلص منها وتتبع موقعها باإلضافة لتسجيلها ك

 .الفقرة "العهد" بالمفاهيم األساسية. فيما يلي، سنتناول إجراءات ونوافذ نظام العهدموظفين بنسب محددة. راجع 
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 وع العهدةنملف 
 من خالل هذا الملف، يتم تعريف أنواع للعهد، والتي يمكن إنشائها ألغراض تصنيفية.

 نوع عهدةنافذة 

 المعلومات األساسية
 والمتمثلة في الكود واالسمين العربي واإلنجليزي، باإلضافة للحقل التالي:ومات األساسية الخاصة لخالل هذا القسم يتم إدخال المعمن 

 عينية بدون سعر 

  ، وبالتالي يمكن التعامل مع هذا النوع من العهد بدون إصدار مستند شراء لها.أي أن هذا النوع من العهد ليس بها سعر
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 العهدةملف 
 من خالل ملف العهدة يتم تعريف العهد الموجودة بالنظام ليتم بعد ذلك إصدار حركات عليها.

 عهدةالنافذة 

 المعلومات األساسية
إلمكانية ، باإلضافة والمجموعة ومات األساسية والمتمثلة في الكود واالسمين العربي واإلنجليزيلمن خالل هذا القسم يتم إدخال المع

عهدة من لمسلسل وموقع خاص بالعهدة، وتحديد مورد وسياسة ضريبية وضمان. كما يقوم النظام بعرض السعر الخاص باتحديد رقم 

ي، تم شراؤه، تم تسليمه، ئباألصل والمتمثلة في )مبد ةالحالة الخاصخالل سعر العهدة بسند شراء العهدة. يقوم النظام أيضاً بعرض 

 تم التخلص منه(.

 الضمان
 القسم يمكن تسجيل فترة ضمان للعهدة. من خالل هذا

 التفاصيل
 الموظف 

 نسبة 

 من تاريخ 

 إلى تاريخ 

 ملحوظة 

 المستند المنشئ 

حقول هذا الجدول غير متاحة للمستخدم، ويتم تحديثها من خالل مستندي "تسليم عهدة"، و"نقل عهدة"، حيث يتم من 

بنسب معينة بداية من تاريخ محدد، كما يقوم النظام بعرض دة لموظف أو عدة موظفين هتسليم العين ندخالل هذين المست

 المستند المنشئ لوضع العهدة الحالية )مستند تسليم عهدة، أو مستند نقل عهدة(.
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 شراء عهدة
 .ومن ثم إثبات التأثير المحاسبي الخاص بذلك ،شراء العهدةمن خالل ملف العهدة يتم 

 مستند شراء عهدة

 المعلومات األساسية
والتاريخ والمورد والذمة ومندوب  الخاصة بالعهدة وهي الدفتر والتوجيهومات األساسية ليتم إدخال المع ،خالل هذا القسممن 

 .المشتريات

يتم تحديد التأثير المحاسبي الخاص بقيمة الشراء، وما إذا كان هذا النوع خاضع للضريبة أم ال والسياسة  ،من خالل توجيه المستند

ضافة لتحديد التأثير المحاسبي الخاص بالقيمة النقدية والتأثير المحاسبي الضريبي إلالضريبية المتبعة وإمكانية تعديل الضريبة با

 .العهدةحبث يسمح النظام بتطبيق ضريبتين لشراء 

 

 التفاصيل
مع تحديد السعر والخصم والضريبة والمورد الخاص بكل عهدة باإلضافة يتم إدخال العهد المراد شراؤها  ،من خالل هذا القسم

 إلمكانية تحديد ذمة على مستوى السطر يمكن أن تستخدم في تحديد التوجيه المحاسبي بكل عهدة.

 اإلجماليات
إجمالي قيم العهد المضافة والصافي بعد إضافة الخصم والضريبة ، كما يمكن تحديد تخفيض على عرض يتم  ،من خالل هذا القسم

 مستوى الفاتورة وقيمة نقدية، ليكون باقي الفاتورة آجالً.

 بمجرد تخزين هذا المستند، سيتم تحويل حالة العهد المدرجة بسند الشراء إلى "تم شرائها".
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 الشحن والدفع –شراء عهدة 
خالل صفحة الشحن والدفع يمكن تحديد عنواني الشحن والدفع الخاص بالعهد كما يمكن تحديد المستندات التي تم الدفع بها من من 

 خالل جدول سندات الدفع. أنظر الصورة.

 صفحة الشحن والدفع –نافذة شراء عهدة 
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 تسليم عهدة لموظف أو أكثر
 الموظفين عهدة محددة. يمكن تسليم موظف أو بعض ،من خالل هذا المستند

 مستند تسليم عهدة لموظف أو أكثر

 المعلومات األساسية
الدفتر باإلضافة إلى التوجيه  تسليم مثل العهدة والتاريخ والفترة ومستند الومات األساسية الخاصة بليتم إدخال المع ،من خالل هذا القسم

 بي الخاص بتسليم العهدة.سلتحديد التأثير المحا

 التفاصيل
 .هدةعكما يمكن تحديد نسبة لكل موظف من تحمله أمانة هذه ال ،تحديد الموظفين المنوط بهم تعهد هذه العهدةيتم  ،من خالل هذا القسم

 جدول التفاصيل. –، سيقوم النظام بتسجيل هذا الموظف )الموظفين( مع نسبة تحمله بملف العهدة المستندبمجرد تخزين  -

 .رابط العهد –صفحة األصول الثابتة  –بمجرد تخزين العهدة أيضاً، سيقوم النظام بتسجيل هذه العهدة بملف الموظف  -

ط العهد برا –صفحة األصول الثابتة  –في حالة تعهد أكثر من موظف للعهدة فسوف تظهر هذه العهدة بملف الموظفين  -

 المشتركة.

 .ويل حالة العهدة بملف العهدة إلى "تم تسليمها"أيضاً بمجرد تخزين هذا المستند، سيتم تح -
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 مستند نقل عهدة
بحيث يتم إعفاء الموظف  من خالل هذا المستند، يمكن نقل عهدة من موظف )أو من عدة موظفين( لموظف )أو لعدة موظفين( آخر

 .من العهدة )أو من نسبة منها( ليتحملها موظف آخر

 نافذة نقل عهدة

 المعلومات األساسية
 .بمستند النقل باإلضافة إلى الدفتر والتوجيهومات األساسية الخاصة ليتم إدخال المع ،من خالل هذا القسم

من خالل توجيه مستند نقل العهدة يتم تحديد  الحسابين "مدين قيم العهدة الحالية"، "دائن قيم العهدة الحالية" وذلك لمعادلة التأثير 

حسابي المدين والدائن الخاص بالعهدة قبل نقلها. كما يتم تحديد الحسابين "مدين قيم العهدة الجديدة"، و "دائن قيم العهدة الجديدة" الم

 وذلك إلثبات التأثير المحاسبي الجديد بعد نقل العهدة. 

 

 من
يقوم النظام بإظهار الموظف )الموظفين( الجدول من خالل هذا حقول هذا الجدول غير متاحة للمستخدم حيث أنها للعرض فقط. 

 الحاليين الخاصين بالعهدة المراد نقلها، بالنسب الخاصة بكل موظف.

 إلى
 خالل هذا الجدول، يمكن تسجيل الموظف )الموظفين( الجديد المنوط به تحمل مسئولية العهدة بالنسب المرادة.من 

جدول  –لموظفين( المنقول إليه العهدة مع نسبة تحمله بملف العهدة بمجرد تخزين المستند، سيقوم النظام بتسجيل الموظف )ا -

 التفاصيل.

صفحة األصول الثابتة  –بمجرد تخزين المستند أيضاً، سيقوم النظام بتسجيل هذه العهدة بملف الموظف المنقول إليه العهدة  -

 رابط العهد.

رابط العهد  –صفحة األصول الثابتة  –لموظفين في حالة تعهد أكثر من موظف للعهدة فسوف تظهر هذه العهدة بملف ا -

 المشتركة.
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 مستند تخلص من العهد
 من خالل هذا المستند، يمكن التخلص من العهدة تهائياً مع إثبات التأثير المحاسبي الخاص بعملية التخلص.

 التخلص من عهدةنافذة 

 المعلومات األساسية
 لص منها والتاريخ وقيمة التخلص والذمةخ  ت  مُ العهدة المثل التخلص ومات األساسية الخاصة بمستند لمن خالل هذا القسم يتم إدخال المع

 باإلضافة إلى الدفتر والتوجيه.

يتم تحديد  الحسابين "مدين قيم العهدة الحالية"، "دائن قيم العهدة الحالية" وذلك لمعادلة  التخلص من العهدةمن خالل توجيه مستند 

"مدين قيمة التخلص"، و "دائن قيمة . كما يتم تحديد الحسابين التخلص منهاالتأثير المحسابي المدين والدائن الخاص بالعهدة قبل 

 . ص من العهدةالتخلص" لتحديد التأثير المحاسبي الخاص بعملية التخل
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 مستند استالم أصل
 من خالل هذا المستند يتم استالم أصل بمعنى تسليمه بموقع محدد ولمسئول عهدة محدد. 

 نافذة استالم أصل

 المعلومات األساسية
 .أصل ثابتاً على فاتورة مشتريات كما يمكن ربطه بمستند اعتماد ءبناكما هو واضح بالصورة، يمكن  إصدار مستند استالم األصل 

 التفاصيل
 األصل 

 مسئول العهدة 

 الموقع المخزني 

باستخدام هذه الحقول، يتم إدراج األصول المراد تسليمها لمسئول عهدة أو موقع مخزني محدد. يسمح النظام بإدراج 

 أي عدد من األصول.

لومة الخاصة بمسئول بمجرد تخزين المستند، سيقوم النظام على مستوى كل أصل من األصول المستلمة بتحديث المع

ً بتحديث المعلومة الخاصة بموقع األصل بالصفحة الرئيسية العهدة بتفاصيل العهد بملف األصل ، كما سيقوم أيضا

 ليكون بالموقع الجديد.
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 مستند استالم وتسليم عهد
 ةاألصول باإلضافة ألي عهد من خالل هذا المستند يتم نقل األصل )كعهدة( أو العهدة من موظف آلخر، حيث يمكن نقل أي عدد من

 من العهد من أحد الموظفين لموظف آخر دفعة واحدة.

 نافذة استالم أصل

 المعلومات األساسية
 يتم إدراج المعلومات األساسية. أهم هذه المعلومات هي كالتالي:، من خالل هذا القسم

 التوجيه 

النظام من خالل توجيه المستند بتحديد حسابين )دائن  من خالل توجيه المستند، يتم تحديد التأثير المحاسبي. حيث يسمح

ل     م للعهدة )من موظف( وأيضاً تحديد )دائن، ومدين( للموظف الُمستل م للعهدة )إلى موظف(.ومدين( للموظف الُمس 

 من موظف 

ل  م الموظف   للعهدة والذي ستنتقل منه العهدة إلى موظف آخر.الُمس 

 إلى موظف 

 دة والذي ستنتقل العهد المدرجة بتفاصيل المستند إليه فور تخزين المستند.الموظف الُمستل م للعه

 التفاصيل
 .من خالل تفاصيل المستند، يتم إدراج األصول أو العهد المراد نقلها من الموظف "من موظف" إلى الموظف "إلى موظف"

رد جميع األصول والعهد الخاصة بهذا الموظف بمجرد إدخال الكود الخاص بأحد الموظفين بالحقل "من موظف"، سيقوم النظام بس

بتفاصيل المستند، بحيث يمكن نقلها جميعاً للموظف األخر والمدرج بالحقل "إلى موظف"، كما يمكن للموظف بالطبع حذف بعض 

 ها للموظف اآلخر.ضهذه األصول أو العهد بحيث يتم نقل بع
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 مستند نقل أصل ثابت
أو من عدة محددات لمحددات  أحد األصول من شركة لشركة أو من فرع لفرع أو من قطاع لقطاعيمكن نقل من خالل هذا المستند 

 .أخرى مختلفة

 ثابت أصل نقلمستند 

 المعلومات األساسية
سية، مثل التوجيه والتاريخ والفترة باإلضافة إلى "األصل الثابت" الذي سيتم نقله، من خالل هذا القسم، يتم إدراج المعلومات األسا

 كما يمكن تحديد موقع لألصل المنقول.

كما تم  بالقسم "من")الشركة، القطاع، ...الخ( الخاصة باألصل  اتبمجرد إدراج األصل، سيقوم النظام بإدراج كافة المحدد -

 .النقلة، ليقوم المستخدم بالتغيير المطلوب لعملية بالقسم "إلى" كمحددات تلقائييقوم بإدراجها تحديدها بملف األصل، وأيضاً 

الحسابات الخاصة باألصل )حساب األصل، واالهالك، واالهالك التراكمي( بإدراج بإدراج كود األصل أيضاً، يقوم النظام  -

 بقسم الحسابات.

 

 الحسابات
 حساب األصل 

 حساب اإلهالك  

 حساب اإلهالك التراكمي 

 يقوم النظام بإدراج هذه الحسابات طبقاً لما تم تحديده بملف األصل.

  1وسيط شركة حساب  

 2حساب وسيط شركة  

يمكن تحديد الحسابات الوسيطة الحسابين، من خالل هذين يطة عند نقل األصل من شركة ألخرى.تفيد الحسابات الوس

راجع الفقرة  لعملية نقل األصل محاسبياً. تين، حيث البد من وجود حسابات وسيطة لكل من الشركبنقل األصل

 بالمفاهيم األساسية. "الحسابات الوسيطة مع األصول"

عملية نقل األصل على الحسابات الوسيطة عند عدم تحديد حسابات وسيطة بهذين الحقلين، سيعتمد النظام إلثبات 

 .، كما تم تحديدها بملف الشركةالخاصة بكل من الشركة المنتقل منها األصل والشركة المنتقل إليها األصل
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 من
 من شركة 

 من مجموعة تحليلية  

 من فرع 

 من قطاع 

 من إدارة 

ت برأس المحددات المنتقل منها األصل، ويقوم النظام باستحضارها من ملف األصل بمجرد إدراج كود األصل الثاب

 المستندد. 

 إلى
 من شركة 

 من مجموعة تحليلية  

 من فرع 

 من قطاع 

 من إدارة 

ات األصل بهذا نظام بإدراج نفس محددمن خالل هذه الحقول، يتم تحديد المحددات الجديدة لألصل عند انتقاله. يقوم ال

 القسم كقيم تلقائية يمكن للمستخدم تغييرها. 

  

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 59 

 

 سند نقل أصل مجمع
، مما يوفر الكثير يمكن إصدار سندات نقل ألي عدد من األصول دفعة واحدة عن طريق "سند نقل أصل مجمع"من خالل هذا المستند 

 من الوقت والجهد.

 مجمع أصل نقلمستند 

 المستندتفاصيل 
تم شرحها بالمستند السابق. للتعرف على جميع الحقول على مستوى كل سطر من تفاصيل، يتم إدراج جميع المعلومات التي سبق وأن 

 الخاصة بالتفاصيل، راجع "سند نقل أصل".

بالحقل "سند نقل أصل"  بمجرد تخزين المستند، يقوم النظام بإصدار سندات نقل األصول، ويقوم النظام بسرد أرقام هذه المستندات

 بتفاصيل المستند.
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 مستند خروج أصل ثابت
يمكن تسجيل خروج عدد معين من أحد األصول من من خالل هذا المستند هذا المستند خاص بالتعامل مع األصول التي لها عدد فقط. 

 .المنشأة للصيانة أو ألي سبب 

 مستند خروج أصل

 المعلومات األساسية
 مثل تاريخ التحرير والتاريخ الفعلي والفترة. القسم، يتم إدراج المعلومات األساسيةمن خالل هذا 

 التفاصيل
 األصل الثابت 

 العدد 

 .هذين الحقلين يتم تحديد األصول التي سيتم إخراجها والعدد الذي سوف يخرج من كل منهامن خالل 

 موقع أصول 

 .الموقع الذي تم إخراج العدد المقابل من األصل منه

 مسئول العهدة 

 الموظف المسئول عن العدد الذي سيتم إخراجه لألصل المقابل.

 تاريخ اإلعادة المتوقع 

 يفيد هذا الحقل في إطالق التقارير الخاصة باألصول المنتظر إعادتها.
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 مستند رجوع أصل ثابت
تسجيل رجوع عدد معين من أحد األصول  هذا المستند خاص بالتعامل مع األصول التي لها عدد فقط. من خالل هذا المستند يمكن

 التي تم إخراجها سابقاً عن طريق مستند "خروج أصل".

 ثابت أصل رجوعمستند 

 المعلومات األساسية
 من خالل هذا القسم، يتم إدراج المعلومات األساسية مثل تاريخ التحرير والتاريخ الفعلي والفترة.

 التفاصيل
 األصل الثابت 

 العدد 

 الحقلين يتم تحديد األصول التي سيتم إرجاعها  والعدد المرتجع لكل منها.من خالل هذين 

 موقع أصول 

 مسئول العهدة 

 تاريخ اإلعادة المتوقع 

 يتم إدخال هذه البيانات بحسب طبيعة التجهيز.
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 مستند جرد األصول
ة والزائدة على صالناقوالعهد والتعرف على األصول  والعهد تم تصميم هذا المستند في األساس للتعامل مع جرد األصول الثابتة

 مستوى الموقع أو على مستوى الموظف كعهدة. 

 لوصمستند جرد األ

 المعلومات األساسية
من خالل رأس المستند يتم تحديد المعلومات األساسية مثل التاريخ والفترة باإلضافة لنوعية الجرد على مستوى الموقع أو الفترة. 

النظام بتحديد معايير معينة الستحضار األصول المراد جردها حيث يمكن إدخال "من أصل" إلى "أصل" إلدراج يسمح أيضاً 

 أصناف محددة، أو "من شركة"، "إلى شركة" وهكذا.

مستند.ناءاً على المعايير المختارة برأس الب والعهد  م الزر "تجميع األصول الثابتة"، سيقوم النظام باستحضار األصولاعند استخد  

 يمكن للمستخدم التعديل في البيانات الخاصة بهذا الجدول بناءاً على عملية الجرد.

 صفحة نتائج جرد الصول
من خالل صفحة "نتائح جرد األصول"، المفترض أن يقوم النظام بإظهار الناقص من األصول، والزائد من األصول بناءاً على ما 

 تم تسجيله بسندات النظام.

 د العهدصفحة نتائج جر
من خالل صفحة "نتائح جرد العهد"، المفترض أن يقوم النظام بإظهار الناقص من العهد ، والزائد من العهد  بناءاً على ما تم 

 تسجيله بسندات النظام.
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 مقدمة - اعتمادات األصول
ا سوفت أيضاً المخزون، تقدم شركة نمبجانب موديول االعتمادات المستندية الخاص بشركة نما سوفت والمعني بالتعامل مع أصناف 

االعتمادات ولكن من خالل نظام اعتمادات األصول، يمكن القيام بكل األعراف المحاسبية الخاصة ب نظاما خاصاً باعتمادات األصول،

، مستورد آخر لىبدالً من االعتماد عباستيراد األصل تقوم المنشئات  بعض على األصول. تم ابتكار هذا األسلوب من شركة نما ألن

 ام نماسوفت.وبالتالي فثم نظاماً يتعامل مع استيراد األصول بنهح االعتمادات المستندية قد يؤدي إلى تعظيم االستثمار بنظ

 يختلف نظام االعتمادات المستندية الخاصة باألصول في التالي:

تند ال يدعمه نما إصدار مستندات عليه. فهذا المسحتى يتم  ال يشترط النظام فتح االعتماد المستندي عن طريق سند فتح اعتماد -

 باعتمادات األصول.

بموديول  ال ترتبط المصروفات الخاصة باعتمادات األصول بسندات توريد كما هو الحال بسندات التوريد المخزني الخاصة -

 ة.االعتمادات المستندية، وإنما تتم تكلفة األصول التي تم إدراجها بالفاتورة المبدئية مباشر

 

 التالية:  بأحد الطرقبنظام األصول بنما يتم تسجيل قيمة األصل 

 عن طريق فاتورة الشراء (1

 افتتاح أصل  سند عن طريق (2

من تسجيل  والذي يقوم بتحميل األصول بالمصاريف التي تم إنفاقها حتى االنتهاء ،عن طريق سند تكليف اعتماد مستندي (3

ة، كافة المصروفات مع مراعاة نسب التحميل الخاصة بكل أصل من األصول المستوردة )بالكمية، بالوزن، بالقيم

 يدوياً...الخ(.

 المستورد لتماد والوصول للتكلفة النهائية لألصوبذا فالغرض من نظام اعتمادات األصول هو متابعة المصروفات الخاصة باالع

   والتي ستكون قيمة اقتناء األصل في النهاية عند إصدار سند تكليف األصل.

 خطوات الوصول لتكلفة األصل عبر نظام االعتمادات المستندية كالتالي:

ن مختلف بنود المصروفات والتي تنطبق على األصول المستوردة، وتتعريف بنود المصروفات الخاصة باألصول يتم  (1

ألصل، و حجم احيث طريقة تحميلها على األصول المستوردة، فبعض البنود يمكن أن يتم توزيعها بحسب كمية األصل، أ

لتكلفة الخاصة بكل أو وزن األصل، أو يدوياً، أو...الخ. يتم استخدام هذه البنود الحقاً بسندات اعتمادات األصول للوصول ل

  أصل.

االعتماد باعتماد مستندي بهدف استخدامه في التعامل مع األصول المستوردة، مع تسجيل المعلومات الخاصة يتم تعريف  (2

 كحسابات االعتماد، والمورد والبنك، والبنك المراسل وطريقة التسليم، ونوع السداد، وغير ذلك.

المواصفات الخاصة االعتماد مع بيان السعر و، والتي يتم من خاللها إدراج األصول المرتبطة بالفاتورة المبدئيةيتم إصدار  (3

ف بعد ذلك ، حتى يقوم النظام بتوزيع قيم المصروفات على األصناوالكمية والحجم ...وغير ذلك من حيث الوزن بكل أصل

 .بشكل صحيح

النظام  ومتم إنفاقها على األصول المستوردة. حيث يقيتم إصدار سندات مصروف اعتماد مستندي بقيمة المصروفات التي  (4

 بمساعدة المستخدم بتحديد قيمة ما يتحمله كل أصل من المصروف بحسب )القيمة، والوزن، والحجم،...الخ(.

عند االنتهاء من إصدار جميع سندات المصروفات، يتم إصدار سند "تكليف اعتماد مستندي" والذي يقوم بدوره بإظهار  (5

المبدئية، كما يتم من خالله إدخال معلومات اإلهالك الخاصة بكل أصل مثل التكلفة النهائية لألصول المندرجة بالفاتورة 

 العمر االفتراضي وقيمة األصل كخردة وتاريخ بداية اإلهالك.
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ستبعاد، تدخل األصول المستوردة عبر االعتماد بعد ذلك، في دورة األصول العادية من حيث اإلهالك، واإلضافة واال (6

 والت=نقل، والتخلص، وغير ذلك.

 فيما يلي، سنتناول بالشرح إجراءات ونوافذ نظام اعتمادات األصول.
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 ملف بند مصروف
 من خالل بند المصروف، يتم تعريف جميع بنود المصروفات الخاصة باعتمادات األصول

 ملف بند مصروف

 المعلومات األساسية
أهم المعلومات المتعلقة ببند المصروف، هي طريقة التوزيع حيث يمكن توزيع قيمة المصروف بعد ذلك على مستوى كل بند إما 

 خالل الحقل "التوزيع على األصناف".بالقيمة أو بالكمية أو بالوزن أو بالحجم، أو ..الخ، وذلك من 

  ستوى كل بند.ملى يمكن أيضاً تحديد سياسة الضريبة والتأثيرات المحاسبية ع
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 نافذة اعتماد أصول
 .سيتم استيرادها من خالل هذه النافذة، يتم تعريف االعتماد الخاص بأصل أو بعدة أصول

 

 نافذة اعتماد أصول

 المعلومات األساسية
والبنك المراسل  من خالل هذا القسم يتم تعريف المعلومات األساسية الخاصة باالعتماد المستندي مثل رقم حساب البنك، والبنك

 والمورد ، وغير ذلك. أنظر الصورة.

 نوع االعتماد
 من خالل هذا القسم يتم تعريف المعلومات الخاصة بنوع االعتماد كنوع السداد وطريقة السداد، وقابلية اإللغاء والتعزيز.

 الحسابات
بأي فترة من فترات النظام. يسمح النظام بإدراج ومن ثم يمكن إصدار كشوف حسابات لالعتماد يتعامل النظام مع االعتمادات كذمة 

 أي عدد من الحسابات على مستوى كل اعتماد مستندي.
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 نافذة الفاتورة المبدئية
 من خالل نافذة الفاتورة المبدئية يتم تعريف أنواع األصول التي سيتم استيرادها على االعتماد المستندي.

 نافذة فاتورة مبدئية

رة، يتم إدراج أنواع األصول المستوردة مع تحديد الكمية الخاصة بكل نوع والسعر وأي صفات أخرى كما هو واضح من الصو

 لألصول مث الوزن والحجم والطول، ...وغير ذلك.

وهي نفس  (8\75( = )800000 \7500000نوعي األصول المستوردة هي ) قيمتيأن النسبة بين  –كما في الصورة  –الحظ 

نفاق مصروف بالقيمة مثالً يساوي إتقسيم أي مصروف قد تم تعريفه على أنه يقسم حسب القيمة، فإذا تم  النسبة التي سيتم بها

، ، كما أن تصيب نوع 90,361.45( = 8+75)\75×  100000، فإن نصيب نوع األصل األول من المصروف هي 100000

كمية األصول المذكورة على ، وسوف تقسم هذه القيمة في النهاية 9,638.55( = 8+75)\8×  100000األصل الثاني سوف يكون 

 (.5لهذا النوع )

ً  الحظ ( وهي نفس النسبة التي سيتم بها تقسيم أي (500+200)\500نوعي األصول المستوردة هي ) وزنيأن النسبة بين  أيضا

، فإن نصيب نوع األصل 100000ثالً يساوي نفاق مصروف بالقيمة مإ، فإذا تم الوزنمصروف قد تم تعريفه على أنه يقسم حسب 

كما أن تصيب نوع األصل  ، 71,428.57= 7\5×  100000 =((500+200)\500)×  100000األول من المصروف هي 

كمية األصول المذكورة لهذا النوع على وسوف تقسم هذه القيمة في النهاية  .28,571.43=7\2×  100000الثاني سوف يكون 

(2.) 
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 النافذة الرئيسية –وف اعتماد أصل نافذة مصر
 من خالل هذه النافذة، يتم إدراج المصروفات التي تم صرفها على االعتماد. أنظر الصورة.

 نافذة اعتماد أصول

بمجرد إدخال بند المصروف، يقوم النظام بإدراج جميع البيانات الخاصة بالبند كما تم تعريفه بملف بند المصروف، مثل الضرائب 

 والحسابات المتأثرة الخاصة بالبند.

، 500000سيتم توزيعها عن طريق بند مصروف بالقيمة، و  750000اضح من الصورة، تم إنفاق مصروفين بالقيمتين  كما هو

 سيتم توزيعها عن طريق بند مصروف بالوزن.

 مالي قيم المصروفات المدخلة.سيقوم النظام من خالل القسم "إجماليات" بعرض إجماليات كل من الضرائب المطبقة وإج
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 التوزيع على األصول الثابتةنافذة  –مصروف اعتماد أصل 
 من خالل هذه النافذة، يتم إدراج المصروفات التي تم صرفها على االعتماد. أنظر الصورة.

 التوزيع على األصول الثابتة –مصروف اعتماد أصل نافذة 

على أنواع األصول التي تم إدراجها بفاتورة المصروفات التي تم إدخالها بالنافذة الرئيسية  بمجرد تخزين المستند، يقوم النظام بتقسيم

 االعتماد المبدئية، وفقاً لطبيعة بنود المصروفات المستخدمة وهي كالتالي:

المصروف على نوعي يع قيمة زقد تم تو ،بمجرد التخزينبند المصروف األول قد تم تعريفه على أنه يتم توزيعه بالقيمة، ولذلك ف

، كما هو واضح بالسطرين األول والثاني بجدول األصول المذكورة بالفاتورة المبدئية بناءاً على نسبة القيمة الخاصة بكل منهما

( بنفس نسبة إجمالي قيمتي نوعي األصول الموجودة بالفاتورة المبدئية 750000التوزيع، حيث تم توزيع قيمة المصروف األول )

 .اصيل الفاتورة المبدئيةفراجع ت(، 800000:  7500000)

يع قيمة المصروف على زقد تم تو ،بمجرد التخزينكذلك فبند المصروف الثاني قد تم تعريفه على أنه يتم توزيعه بالوزن، ولذلك ف

ين الثالث والرابع ، كما هو واضح بالسطرنوعي األصول المذكورة بالفاتورة المبدئية بناءاً على نسبة الوزن الخاصة بكل منهما

( بنفس نسبة وزني نوعي األصول الموجودة بالفاتورة المبدئية 500000بجدول التوزيع، حيث تم توزيع قيمة المصروف الثاني )

 . اصيل الفاتورة المبدئيةفراجع ت(، 200:  500)

رة بالفاتورة المبدئية يدوياً من خالل في حالة وجود بند مصروف يدوي بالنافذة الرئيسية، يتم توزيعه على أنواع األصول المذكو

 جدول التوزيع اليدوي الموجود برأس النافذة الحالية.
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 سند تكليف اعتماد أصل
راضي وقيمة األصل من خالل هذه النافذة، يتم تحديد قيمة األصل النهائية )تكلفة األصل( بجانب معلومات اإلهالك مثل العمر االفت

 ك.كخردة، وتاريخ بداية اإلهال

 

 تكليف اعتماد أصلنافذة 

 األصول كالتالي:إدراج كود االعتماد برأس المستند، سيقوم النظام بإدراج بمجرد 

 سيتم إدراج سطور بعدد الكمية المذكورة لكل نوع أصل ليقوم المستخدم بإدخال كود األصل لكل سطر. -

ً لسندات المصروفات المصدرة لكل نوع أصل،  - ة الكلية يث سيتم تقسيم القيمحسيتم إدراج التكلفة الخاصة بكل سطر طبقا

 .، أي على عدد السطورالمصروفة على كل نوع على كمية كل نوع

 خالل المستخدم. يدوياً من)قيمة األصل كخردة، العمر االفترالضي،المورد، الموقع،..الخ( معلومات الخاصة بكل أصل اليتم إدراج 

لعمر ابمجرد حفظ مستند تكليف اعتماد أصل، سيتم تخزين المعلومات الخاصة بكل أصل )قيمة األصل، قيمة األصل كخردة، 

صل من األصول االفترالضي،تاريخ بداية اإلهالك، المورد، الموقع المخزني،...الخ( بسجل األصل الثابت، وذلك على مستوى كل أ

 لمستند.المدرجة با

الل سندات من خبعد ذلك إدخال هذه األصول في دورة اإلهالك  نعد إصدار سند تكليف االعتماد وتسجيل معلومات كل أصل، يمكب

 .بيعيةبصورة طأو ...الخ، قل أو اإلضافة واالستبعاد نأو إصدار أي من سندات األصول مثل سند التخلص أو ال اإلهالك، 

  

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 71 

 

 التي توفرها نماسوفت الثابتةاألصول فيديوهات شرح 
 https://youtu.be/mBg2J20L2Xg األصول الثابتة

 https://youtu.be/OMYh8MG5Gdg األصول الثابتة
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