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 مقدمة
أنظمة متعددة   يدعم نما لالستثمار العقاري. االستثمار العقاري، هو قطاع للبرمجيات تمن القطاعات التي تدعمها شركة نما سوف

حتى متابعة وتغطي كافة االنشطة العقارية بداية من تسجيل العقارات بشكل تفصيلي ومنظم والتعامل معها بالبيع أو بااليجار 

 التحصيالت الخاصة بالمالك والبنك ونظام السعي في بيئة تفاعلية توفر على المستخدم الكثير من الوقت والجهد.
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 بنظام نما االستثمار العقاريدورة 
مل مع العقارات التعا آلياتبنظام نما سوفت، فيما يلي سنتناول بشكل موجز  موديول العقاراتقبل الشروع في شرح نوافذ وإجراءات 

 :من خالل نظام نماسوفت

وصوال   يتم تعريف الهيكل الهرمي الخاص بالعقارات حيث يمكن تعريف مشاريع، مربعات، بلوكات، أراضي، مباني، طوابق، (1

إنشاء أي بيسمح النظام الوحدات السكنية، حيث يسمح النظام بتعريف أي نوع من الوحدات كشقة، مكتب، جراش،...الخ. إلى 

ثر بغرض باإلضافة إلمكانية تعريف وحدات مجمعة والتي تضم وحدتين أو أكعدد ألي من أنواع من العقارات بصورة آلية، 

 اإليجار. التعامل معهما ككيان واحد سواء بعقود البيع أو

 التالية: البياناتتعريف بيسمح نما معلومات العقار بسندات العقارات، تسهيال  في إدخال  (2

a. أجر بسندات المبيعات بنود تعاقد قياسية الستدعائها بسندات العقارات كنقاط قانونية تحدد العالقة مع المالك أو المست

 واإليجارات

b.  بيع العقاراتالعقار آليا  عند إدراجه بسندات  وذلك إلدراج سعر قوائم أسعار استثمار عقاري. 

c. ك ذج وحدات ونماذج دفع تحتوي توصيفات خاصة بعدد األقساط والدفعة المقدمة وقيمة القسط وغير ذلنما

في كل  وماتتوفيرا  على المستخدم بدال  من إدراج هذه المعلواإليجارات الستدعائها مباشرة بسندات المبيعات 

 .مرة

d. عقاري لتحميلها على العقارات المباعةرسوم استثمار. 

e. .مصروفات استثمار عقاري، والتي يمكن استدعائها بسندات اإليجار 

 ليات التالية:لمعالجة بيع العقارات يوفر النظام اآل (3

a.  التخفيض و ويمكن إصدار عروض أسعار بيع للعقار تحتوي كافة البيانات المتعلقة بعملية البيع مثل سعر العقار

 الحقا . اع عليهيمكن إصدار عقود بيالدفعة المقدمة وبيانات األقساط تفصيليا  وغير ذلك، 

b.  فعليا . حتى يمكن حجز العقاركخطوة تمهيدية يسمح النظام للمشتري بحجز العقار حجزا  مؤقتا  لفترة محددة 

c. قي ليتم سداد با قار فعليا  وسداد الدفعة المقدمة، ومن ثم يكون العقار غير متاح للبيع أو اإليجار،يمكن حجز الع

 بعد إصدار العقد النهائي. األقساط الحقا  

d. تاحية ليتم تسجيل د بيع افتلتسجيل عمليات البيع الخاصة بالفترة السابقة قبل التعامل مع نظام نما، يمكن تسجيل عقو

 كافة بيانات عقود البيع السابقة ومتابعة األقساط التالية نظاميا .

e. معلومات كافة ال ةمن خالل سندات عقود البيع المبدئية وعقود البيع، يمكن إبرام صفقات بيع العقارات متضمن

بر فترات عأو االنحفاض في األقساط كل قسط ونسبة الزيادة وفترة الخاصة بالعقار مثل الدفعة المقدمة وقيمة 

 بنود العقد والرسوم العقارية. السداد باإلضافة لتسجيل

f. دات اط عن طريق كل من سندات التحصيل، وسندات القبض وسنيمكن سداد األقس ،من خالل أي من سندات البيع

 بالباب "مفاهيم أساسية". الفقرتين "تحصيل األقساط"، "سداد األقساط" أنظر. اإلشعار

g.  يسمح النظام من خالل توجيه عقد البيع وعقد البيع االفتتاحي بمرونة هائلة في ضبط التأثيرات المحاسبية الخاصة

بكل مفرد من مفردات عقد البيع حيث يمكن تحديد تأثير محاسبي لكل من قيمة العقد، والسعي، والخصومات 
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أثير المحاسبي لكل نوع من أنواع األقساط مثل القسط الشهري وربع السنوي واإليرادات المقدمة، بل وتحديد الت

  والسنوي ودفعة االستالم ومصاريف المياه وغير ذلك. 

h. يرات مع توجيه التأث "يسمح النظام بإثبات مصاريف الصيانة ألي من العقارات من خالل سند "مصروف صيانة

 المحاسبية حسب طبيعة التجهيز.

i.  سابه حوقت سواء للشركة أو لمشتري آخر وتصفيه أي لمالك التنازل عن ملكية العقار في و لللمشتري أيمكن

اقد إلنهاء سواء بالربح أو بالخسارة من خالل سند التنازل عن الملكية، كما يتيح النظام إصدار طلبات فسخ تع

 العقد مع الشركة.

 يوفر النظام اآلليات التالية: ،العقارات إيجارلمعالجة  (4

a.  فترة اإليجار قيمة ومثل  اإليجاريمكن إصدار عروض أسعار إيجار للعقارات تحتوي كافة البيانات المتعلقة بعملية

مكن إصدار يوغير ذلك،  والتأمين ومصاريف الصيانة والمياه ومعدالت الزيادة أو النقص في قيمة اإليجار سنويا  

 الحقا . اعليه إيجارعقود 

b.  افتتاحية  إيجار إيجاراصة بالفترة السابقة قبل التعامل مع نظام نما، يمكن تسجيل عقود الخ اإليجارلتسجيل عمليات

 التالية نظاميا . اإليجاراتالسابقة ومتابعة  اإليجارليتم تسجيل كافة بيانات عقود 

c.  لوماتالعقارات متضمنا  كافة المععقد اإليجار الخاص بأي من ، يمكن إبرام اإليجارمن خالل سندات عقود 

لتأمين والسعي ااإليجارية )شهريةـ ربع سنوية،...الخ( ومصاريف  نوع الفترة فترة التعاقد ومثل  باإليجارالخاصة 

عاقد وغير والصيانة وقيمة اإليجار ومعدالت الزيادة أو التخفيض في اإليجار والمصروفات اإلضافية وبنود الت

 .ذلك

d. مع تحديد  جمعة إلصدار أي عدد من عقود اإليجار دفعة واحدةتسهيال  على المستخدم يمكن إصدار سندات تعاقد م

 المواصفات الخاصة بكل عقد.

e.  ات عن طريق كل من سندات التحصيل، وسند اإليجارات المختلفةيمكن سداد  اإليجارمن خالل أي من سندات

 أساسية". القبض وسندات اإلشعار. أنظر الفقرتين "تحصيل األقساط"، "سداد األقساط" بالباب "مفاهيم

f.  المحاسبية  االفتتاحي بمرونة هائلة في ضبط التأثيرات اإليجاروعقد  اإليجاريسمح النظام من خالل توجيه عقد

والتأمين، ي، حيث يمكن تحديد تأثير محاسبي لكل من قيمة العقد، والسع اإليجارالخاصة بكل مفرد من مفردات عقد 

صيانة المصروفات مثل قيمة اإليجار ومصاريف الع من أنواع بل وتحديد التأثير المحاسبي لكل نو وغير ذلك

  . وغير ذلك  والمياه

g. "ثيرات مع توجيه التأ ،يسمح النظام بإثبات مصاريف الصيانة ألي من العقارات من خالل سند "مصروف صيانة

 المحاسبية حسب طبيعة التجهيز.

h.   لنظام بتجديد العقد يجارية أو قبل انتهائها، كما يسمح االنتهاء المدة اإل يمكن إنهاء عقد اإليجار في أي وقت سواء

 بطريقة آلية باستخدام أحد أدوات النظام.
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 مفاهيم أساسية
بل البدء في تشغيل حاطة بها قوالتي البد من فهمها واإل بنظام االستثمار العقاريفيما يلي سنتعرف على المفاهيم األساسية الخاصة 

 النظام.

 مكونات العقارات
يدعم النظام عددا  من الملفات الرئيسية ألنواع العقارات المختلفة والتي تتضمن مربعات والتي تحتوي عددا  من البلوكات.  كل بلوك 

يمكن أن يتضمن عددا  من األراضي والمباني، من خالل المبنى يمكن إنشاء أي عدد من الطوابق وصوال  في النهاية إلى الوحدات 

السكنية. يسمح النظام بإنشاء وحدات مجمعة تتضمن عدة وحدات سكنية، كما يمكن ربط جميع هذه العقارات بمشروع محدد. بالطبع 

.يسمح النظام بتغيير جميع هذه المسميات تبعا  للنظام المعمول به . 

 الوحدة
من نوع  رتعريف أكثيسمح النظام بالوحدة هو المستوى األخير من العقارات بنما وهي التي عادة تكون محل البيع والشراء واإليجار. 

 "شقة سكنية"، "محل تجاري"، "معرض"، "غرفة"، "صالة"..الخ.من الوحدات كأن تكون 

 الوحدة المجمعة
المجمعة  تكون الوحدةوحدة مجمعة كأن تكون عبارة عن شقتين، "شقة وجراج"، "شقة ومعرض"...الخ. بيحث يسمح النظام بتعريف 

 .جاراتالعقارات مثل المبيعات واإليبسندات  لهما نفس الكيان ليتم التعامل معها كشيء واحد عبارة عن وحدتين أو أكثر

 نموذج الدفع
يمكن تعريف نماذج محددة تحدد فيها الدفعة المقدمة، وعدد األقساط ونسبة كل قسط بحيث يقوم المستخدم عند بيع وحدة محددة 

مباشرة بدال  من إعادة إدخال تفاصيل الدفعات واألقساط في  يقها على الوحدة المباعةالمعرفة سلفا  وتطب اتباستخدام أحد نماذج الدفع

 كل مرة.

 مصروفات العقارات
التأمين وغير ويسمح النظام بإضافة أي مصروفات للعقار في عقود اإليجار حيث يمكن تسجيل المصروفات الخاصة بالمياه والصيانة 

لمصروفات يمكن من ارات. الحتواء كافة أنواع المصروفات، يوفر النظام ملفا  خاصا  بأنواع ذلك ليتم تحصيلها مع كأقساط مع اإليجا

 خالله تسجيل أي نوع من المصروفت مثل قيمة خدمة التليفون واالنترنت وحارس العقار وغير ذلك.

 بيانات إنشاء األقساط
دة كأقساط شهرية تعريف أقساط ثابتة يتم سدادها كل فترة محدل عدة طرقبمن خالل نموذج الدفع أو بسندات المبيعات، يسمح النظام 

ما يتم تحديد طريقة ك، حيث يتم تحديد قيمة كل قسط مباشرة أو عدد األقساط ليقوم النظام بتحديد قيمة القسط أو ربع سنوية أو ..الخ

ن خالل أحد أزرار مبتفاصيل المستند لمبيعات ، ليقوم النظام بناءا  على هذا المعلومات بسرد أقساط االتقريب وقيمة أول وآخر قسط

 النافذة.

 بيانات الدفع المتعدد
هذه األقساط  من خالل نموذج الدفع أو بسندات المبيعات يسمح النظام بجانب األقساط الثابتة تعريف أقساط أخرى متعددة بجانب

، وقسط سنوي جنيه 20000  اوييس ربع سنويقسط نصف جنيه، بينما هناك  5000الثابتة. فمثال  قد يكون القسط الشهري للعقار هو 

 د.كل سنتين. هذا النوع من األقساط يتم تعريفه بجدول بيانات اإلنشاء المتعد 100000باإلضافة لقسط  40000يساوي 
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 تحصيل األقساط
 وهي كالتالي: األقساطيوفر النظام عدة سندات خاصة بتحصيل 

 "ليتم إصدار سند تحصيل بناءا  عليه. لقسط واحد أو عدة أقساط "طلب تحصيل أقساط 

 "لتحصيل قسط أو عدة أقساط دفعة واحدة. "سند تحصيل أقساط 

  وابق طإصدار أي عدد من سندات التحصيل والخاصة بوحدات معينة أو "سند تحصيل مجمع" والذي يمكن من خالله

 ير من الوقت والجهد.، مما سيوفر الكثمعينة أو مربعات معينة أو ...الخ

 األقساط سداد
 كالتالي: األقساط وفقا  لطبيعة عمل العميل لسدادأيضا  عدة دورات  النظاميوفر 

  بسداد قيمة القسط والتأثير على حساب العميل بمجرد إصدار سند التحصيل.أن يقوم النظام 

  على حساب العميل  تم السداد فعليا  والتأثيريكون القسط مطلوب للتحصيل عند إصدار سند التحصيل لهذا القسط وال يأن

 خاص بسداد هذا القسط من العميل.إال بعد إصدار سند قبض 

 قة المالية التي قام أال يتم سداد القسط نظاميا  والتأثير على حساب العميل إال بعد إصدار إشعار بنكي خاص بسداد الور

 العميل بالسداد بها من خالل سند القبض.

 يقوم بجعل سهات سندات التحصيل والقبض واإلشعار البنكي يمكن التحكم في أي من هذه السندات الذي من خالل توجي

الحالة "محصل بقبض" وأيها الذي سيجعله القسط بالحالة )مطلوب تحصيله( وأيها الذي سيجعله بالحالة "محصل بأوراق 

 ظاميا .حيث سيكون القسط مسدد فعليا  وسيتم خصم قيمة القسط من مديونية العميل بمجرد تحصيله ن  نظاميا "

  ي ما إذا كان فيسمح النظام أيضا  من خالل أحد خيارات التوجيه )لكل من سند التحصيل، والقبض واإلشعار( بالتحكم

أي من بتوجيه ثير األقساط" م التعليم على الخيار "تطبيق تأفإذا ما ت .المستند سيقوم بالتأثير على األقساط من األساس أم ال

لتأثيرات )بدون، اهذه السندات، فسوف يعتبر النظام التأثير الخاص بأي من هذه السندات، حيث يتم الختيار أي من هذه 

 (.محصل نظاميا ، مطلوب تحصيلهمحصل بأوراق مالية، 

   القبض واإلشعار المرور على أي من هذه السندات الثالثة )التحصيل وبدون يسمح النظام أيضا  بسداد األقساط يدويا

 البنكي(. يتم استخدام هذه الطريقة غالبا  بعقود البيع االفتتاحية.

 جميع هذه األدوات ستعطي المستخدم مرونة هائلة في الطريقة التي سيتم بها سداد القسط. 

 حجز العقارات
ترة معينة. والحجز فالعقد وذلك حتى ال يمكن بيعه لعميل أخر في خالل من خالل نظام نما يمكن حجز العقار ألحد العمالء قبل إصدار 

ه لحين إبرام العقد. من اإلجراءات المشهورة والمعمول بها كثيرا  في سوق العقارات حيث يمكن للعميل أن يعاين العقار ثم يقوم بحجز

 لحجز العقار وهما كالتالي:ندين يوفر النظام س

 :جز حبال تعطي شركة العقار فرصة للعميل لحين القيام –وهو حجز غير رسمي لفترة محددة  مستند الحجز المؤقت

تب عليه أي تبعات ، ويمكن للشركة بيع العقار أو حجزه فعليا  لعميل آخر إذا كان محجوزا  مؤقتا ، حيث ال يترالفعلي

 قانونية.

 حيث يقوم العميل من خالل هذا المستند بدفع قيمة يمكن حجز العقار فعليا  للعميل ،من خالل هذا المستند ز:مستند احج ،

، وال يسمح النظام ببيع العقار أو حجزه لعميل حيث يتم خصم قيمة الخصم من الدفعة المقدمة حجز لحين إصدار عقد البيع
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قبل الشروع في حجزه أو  من إلغاء هذا الحجز أوال   ، البدالعقار لعميل آخرآخر مادام قد تم حجزه. حتى يسمح النظام ببيع 

وعدد بيعه لعميل آخر. من خالل مستند الحجز هذا يمكن تحديد كافة الجوانب المالية مثل الدفعة المقدمة ودفعة االستالم 

 األقساط وبنود التعاقد وغير ذلك.

 :إلغاء تأكيد الحجز ب، كما يسمح النظام النظام بحجزه أو بيعه لعميل آخرلن يسمح  ،عند تأكيد حجز العقار تأكيد الحجز

 إلعادة حجزه أو بيعه لعميل آخر.
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 االستثمار العقاريمكونات نظام 

 الملفاتقسم 
العقارات كالمشاريع والمربعات يتم تعريف الملفات األساسية الخاصة بنظام  ،"الملفات" من خالل القسم

. أنظر والطوابق والوحدات ونماذج الدفع وأنواع المصروفات وبنود التعاقد القياسية والبلوكات والمباني

 الشكل المقابل.

 

 

 
 

 

 

 

 

 المستنداتقسم 
طلبات التحصيل وسندات التحصيل مثل  االستثماريتم إصدار مستندات  ،"المستنداتمن خالل القسم "

 الشكل المقابل.. أنظر االستالم وسندات التنازل عن الملكية رومحاض
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 المبيعات قسم
إنشاء سندات الحجز وعقود البيع وعروض األسعار وغير ذلك. أنظر الشكل يتم هذا القسم، من خالل 

 .المقابل

 

 

 

 اإليجارات قسم
من خالل هذا القسم، يتم إنشاء سندات عروض وعقود اإليجار والعقود االفتتاحية وإنهاء العقود وغير 

 الشكل المقابل.ذلك. أنظر 
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 مشتري -مالك ملف 
سنتعرض فيما يلي ألهم الحقول التي تحتاج  .تغذية النظام بكافة المعلومات المتعلقة بالمالك أو المشترييتم نافذة هذه المن خالل 

 لبعض التوضيح فيما يتعلق بالمالك أو المشتري:

 نافذة المنتج

 المعلومات األساسية
 :. من هذه المعلومات التي تحتاج إلى توضيح، كالتاليالمشتري -بالمالك من خالل هذا القسم يتم إدخال المعومات األساسية الخاصة 

 مالك 

 مشتري 
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شخص الذي . فالمشتري هو الإذا كان السجل الحالي خاص بالمالك أو المشتري يتم تحديد مامن خالل هذين الحقلين 

 قد اإليجار.عكان الشراء سيكون من خالل عقد بيع أو من خالل شراء مدة إيجارية من خالل  سيقوم بشراء العقار سواء

يكون المالك هو  يمكن أن أما المالك فهو مالك العقار والذي سيقوم ببيع العقار للمشتري أو تأجيره لمستأجر، وبالتالي

 أو تأجيره. عقاري بالنيابة عنه ببيع العقارتقوم شركة االستثمار ال آخر،كة االستثمار العقاري نفسها أو طرف رش

 تفاصيل المالك
دار مستند ، وبالتالي يمكن عند إصعدد محدد من األسهم أكثر من مالك بحيث يكون لكل مالك إدراجمن خالل هذا الجدول يمكن 

 اإليجار التأثير على كل مالك من المالك بنفس نسبة األسهم الخاصة به.

 .مشتري" –قا  كمالك بالملف "مالك بمالك من المالك الذين تم إدراجهم بالجدول قد تم تعريفه مسبالطبع يجب أن يكون كل 

 أيضا  حينما يتم تعيين أكثر من مالك ينبغي أن يكون نوع المالك "مجموعة" برأس الملف

 الحسابات
كن تعريف أكثر يم له بأي من فترات السنة.يسمح النظام بالتعامل مع المالك أو المشتري كذمة، ومن ثم يمكن إصدار كشوف حسابات 

 من حساب للمالك كحساب أوراق قبض، وحساب دفعات حجز، وحساب..الخ.

 األرصدة
األرصدة، يقوم النظام بعرض الرصيد الدائن والمدين الخاص بكل حساب من حسابات المالك )المشتري(. أنظر  جدولمن خالل 

 الصورة التالية:

 مشتريال –جدول أرصدة المالك 
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 السجالت المرتبطة – مشتري –مالك ملف 
 شتري.بالمالك أو الم يمكن االطالع على العقارات والسندات المتعلقةمن خالل هذه النافذة 

 السجالت المرتبطة للمالك أو المشتري

 الخاصة بالمشتري.من خالل هذه النافذة، يقوم النظام بعرض عقود اإليجار، وعقود البيع، وسندات التحصيل، و..الخ 
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 المشروعملف 
والتي يتم بلوكات والتي تتضمن يمكن تعريف أي عدد من المشاريع بالمفهوم العقاري حيث يحتوي مربعات  ،هذه النافذةمن خالل 

 .تقسيمها إلى مباني ثم طوابق ثم وحدات

 سجل المشروع

تحميل عدد كما هو واضح، يوفر النظام كما  غزيرا  من الحقول لتعريف كافة بيانات المشروع كاالسم الخاص به والمالك، كما يمكن 

 كبير من المرفقات باإلضافة لتسجيل عنوان وموقع المشروع بالتفصيل.

يمكن  ومن ثم الحسابات الخاصة بالمشروعنظام مع المشروع كذمة مستقلة، يمكن من خاللها تعريف أي عدد من لأيضا  يتعامل ا

 خاصة بالمشروع بأي من فترات السنة. إصدار كشوف حسابات

 أزرار النافذة
بعات يدويا  عن طريق تعريف سجل لكل مربع بحيث يكون مندرج يتضمن المشروع مجموعة من المربعات. يمكن إنشاء هذه المر

 عن طريق الزر التالي: آليا  مكن إنشاء هذه المربعات تحت هذا المشروع، كما ي

 إنشاء المربعات  

يوفر النظام آلية يمكن من خاللها إنشاء أي عدد من المربعات دفعة واحدة بدال  من تعريفعها يدويا  عن طريق ملف 

 بإظهار النافذة التالية:المربعات. بمجرد استخدام زر "إنشاء المربعات" يقوم النظام 
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 نافذة إنشاء المربعات

 إنشاء المربعاتنافذة 
 هذه النافذة حقول الترقيم الخاصة بدفاتر المستندات والتي يتم تعريف ترقيم المستندات آليا  من خاللها.تشبه حقول 

 العدد 

 بادئة التكويد 

 طول الالحقة 

 أول رقم 

  مربعات،  10عدد المربعات المراد إنشاؤها هو كمثال على إنشاء المربعات من خالل هذه النافذة، نفترض أن

، وأول رقم هو واحد. سيقوم النظام فور استخدام الزر موافق 3"، وطول الالحقة هو Sqrوبادئة التكويد هي "

 سجالت بملف المربعات باألكواد التالية: 10بإنشاء 

 Sqr001 

 Sqr002 

 Sqr003 

 Sqr004 

 Sqr005 

 Sqr006 

 Sqr007 

 Sqr008 

 Sqr009 

 Sqr010  
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 السجالت المرتبطة – المشروعملف 
 .من خالل صفحة السجالت المرتبطة يمكن االطالع على السجالت المرتبطة )أو المندرجة( بالمشروع 

المتعلقة  يمكن عرض البلوكات والمباني والوحدات واألراضي. كذلك في السجل الموضح تم عرض المربعات التي تم إنشاؤها بالمثال

 .بهذا المشروع
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 المربعملف 
والتي يتم تقسيمها إلى مباني ثم بلوكات بالمفهوم العقاري حيث يحتوي  المربعاتمن خالل هذه النافذة يمكن تعريف أي عدد من 

 طوابق ثم وحدات.

 المربعسجل 

عدد كاالسم الخاص به والمالك، كما يمكن تحميل  المربعكما هو واضح، يوفر النظام كما  غزيرا  من الحقول لتعريف كافة بيانات 

 بالتفصيل. المربعكبير من المرفقات باإلضافة لتسجيل عنوان وموقع 

ومن ثم يمكن إصدار  بالمربعكذمة مستقلة، يمكن من خاللها تعريف أي عدد من الحسابات الخاصة  المربعنظام مع لأيضا  يتعامل ا

 بأي من فترات السنة. بالمربعكشوف حسابات خاصة 

 أزرار النافذة
بحيث يكون مندرج تحت  بلوكيدويا  عن طريق تعريف سجل لكل  البلوكات. يمكن إنشاء هذه البلوكاتمجموعة من  المربعيتضمن 

 عن طريق الزر التالي: آليا  ، كما يمكن إنشاء هذه المربعات المربعهذا 
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 بلوكاتإنشاء   

ن تعريفعها يدويا  عن طريق ملف دفعة واحدة بدال  م البلوكاتيوفر النظام آلية يمكن من خاللها إنشاء أي عدد من 

 " يقوم النظام بإظهار النافذة التالية:بلوكات. بمجرد استخدام زر "إنشاء البلوكات

 البلوكاتنافذة إنشاء 

 البلوكاتنافذة إنشاء 
 خاللها.تشبه حقول هذه النافذة حقول الترقيم الخاصة بدفاتر المستندات والتي يتم تعريف ترقيم المستندات آليا  من 

 العدد 

 بادئة التكويد 

 طول الالحقة 

 أول رقم 

  مربعات، وبادئة  10المراد إنشاؤها هو  البلوكاتمن خالل هذه النافذة، نفترض أن عدد  البلوكاتكمثال على إنشاء

، وأول رقم هو واحد. سيقوم النظام فور استخدام الزر موافق بإنشاء 3"، وطول الالحقة هو BLKالتكويد هي "

 باألكواد التالية: البلوكاتت بملف سجال 10

 BLK001 

 BLK002 

 BLK003 

 BLK004 

 BLK005 

 BLK006 

 BLK007 

 BLK008 

 BLK009 

 BLK010  
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 السجالت المرتبطة – المربعملف 
 . بالمربعمن خالل صفحة السجالت المرتبطة يمكن االطالع على السجالت المرتبطة )أو المندرجة( 

 التي تم إنشاؤها بالمثال البلوكاتفي السجل الموضح تم عرض 
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 البلوكملف 
 يمكن تعريف أي عدد من البلوكات بالمفهوم العقاري حيث يحتوي مباني ثم طوابق ثم وحدات. ،من خالل هذه النافذة

 البلوكسجل 
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مكن تحميل عدد يكاالسم الخاص به والمالك، كما  البلوككما هو واضح، يوفر النظام كما  غزيرا  من الحقول لتعريف كافة بيانات 

 .ةب محدديمكن أيضا  تحديد أكثر من مالك للبلوك بنس بالتفصيل. البلوككبير من المرفقات باإلضافة لتسجيل عنوان وموقع 

م يمكن إصدار ن ثوم بالبلوككذمة مستقلة، يمكن من خاللها تعريف أي عدد من الحسابات الخاصة  البلوكأيضا  يتعامل النظام مع 

 بأي من فترات السنة. بالبلوككشوف حسابات خاصة 

 العقود
 عقد بيع افتتاحي 

 عقد البيع 

 مستند حجز 

 سند تنازل 

 عقد بيع مبدئي 

 طلب فسخ تعاقد 

احي مثال  سيقوم العقود التي تمت على البلوك الحالي، فعند إصدار عقد بيع افتتبعرض ظام من خالل هذا القسم يقوم الن

جز  أو سند حإصدار عقد بيع  أو مستند  دالنظام بعرض رقم مستند عقد البيع االفتتاحي بهذا الحقل، كذلك األمر عن

 زل أو عقد ابتدائي أو طلب فسخ عقد.تنا

 أزرار النافذة
 إنشاء أراضي 

 إنشاء مباني 

عريف سجل يدويا  عن طريق ت المباني أو األراضي. يمكن إنشاء هذه المباني أو األراضيمجموعة من  البلوكيتضمن 

عن  يا  المباني أو األراضي آل، كما يمكن إنشاء هذه البلوكبحيث يكون مندرج تحت هذا  مبنى أو قطعة أرضلكل 

 طريق الزرين "إنشاء أراضي"، "إنشاء مباني".

المشروع"، "فذتي المربعات والبلوكات آليا  بناآليا ، راجع إنشاء  يللتعرف على طريقة إنشاء المباني أو األراض

 "البلوك".

 

 حجز 

 البلوك. لحجز هذاعند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بفتح سند الحجز مسجال  فيه بيانات البلوك الحالي وذلك 

 بيع 

 بيع هذا البلوك.عند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بفتح مستند عقد البيع مسجال  فيه بيانات البلوك الحالي وذلك ل
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 السجالت المرتبطة – بلوكالملف 
 . بالبلوكمن خالل صفحة السجالت المرتبطة يمكن االطالع على السجالت المرتبطة )أو المندرجة( 

 صفحة السجالت المرتبطة –نافذة البلوك 

 الخاصة بالبلوك.يمكن االطالع على األراضي أو المباني أو سندات تحويل الملكية 

  

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 

 

 قطعة أرض ملف
 .قطع األراضي يدويا  كما يمكن إنشاؤها آليا  من خالل البلوكات النافذة يمكن تعريف أي عدد منمن خالل هذه 

 نافذة قطعة أرض
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ميل كما يمكن تح كاالسم الخاص به والمالك، قطع األراضيكما هو واضح، يوفر النظام كما  غزيرا  من الحقول لتعريف كافة بيانات 

 عة األرضلقطبالتفصيل. يمكن أيضا  تحديد أكثر من مالك  قطعة األرضيل عنوان وموقع عدد كبير من المرفقات باإلضافة لتسج

 بنسب محددة.

ومن ثم  رضبقطعة األكذمة مستقلة، يمكن من خاللها تعريف أي عدد من الحسابات الخاصة  قطعة األرضأيضا  يتعامل النظام مع 

 بأي من فترات السنة. بقطعة األرضيمكن إصدار كشوف حسابات خاصة 

 العقود
 عقد بيع افتتاحي 

 عقد البيع 

 مستند حجز 

 سند تنازل 

 عقد بيع مبدئي 

 طلب فسخ تعاقد 

افتتاحي  ، فعند إصدار عقد بيعةالحالي قطعة األرضمن خالل هذا القسم يقوم النظام بعرض العقود التي تمت على 

يع  أو مستند إصدار عقد ب داحي بهذا الحقل، كذلك األمر عنسيقوم النظام بعرض رقم مستند عقد البيع االفتت ، مثال  

 حجز  أو سند تنازل أو عقد ابتدائي أو طلب فسخ عقد.

 أزرار النافذة
 حجز 

 .هذه القطعة زوذلك لحج ةالحالي قطعة األرضعند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بفتح سند الحجز مسجال  فيه بيانات 

 بيع 

  .هذه القطعةعند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بفتح مستند عقد البيع مسجال  فيه بيانات البلوك الحالي وذلك لبيع 
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 المبنى ملف
 يدويا  كما يمكن إنشاؤها آليا  من خالل البلوكات. المبانيمن خالل هذه النافذة يمكن تعريف أي عدد من 

 نافذة المبنى

كاالسم الخاص به والمالك، كما يمكن تحميل عدد  المبنىكما هو واضح، يوفر النظام كما  غزيرا  من الحقول لتعريف كافة بيانات 

. يمكن أيضا  باإلضافة لكافة البيانات المتعالقة بتراخيص المبنى بالتفصيل المبنىكبير من المرفقات باإلضافة لتسجيل عنوان وموقع 

والقيمة وبيانات التعاقد وبيانات التعاقد  ككيان واحد بحيث يتم إدراج بيانات شراؤه  واألقساط الخاصة به أو إيجاره  التعامل مع المبنى

كذمة مستقلة، يمكن من خاللها تعريف أي عدد من الحسابات الخاصة  المبنى. أيضا  يتعامل النظام مع ، وغير ذلكاإليجارية إن وجدت

 بأي من فترات السنة. بالمبنىكشوف حسابات خاصة ومن ثم يمكن إصدار  لمبنىبا

 العقود
 عقد بيع افتتاحي 

 عقد البيع 

 مستند حجز 

 سند تنازل 
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 عقد بيع مبدئي 

 طلب فسخ تعاقد 

تاحي مثال ،  ، فعند إصدار عقد بيع افتالمبنى الحالييقوم النظام بعرض العقود التي تمت على  ،من خالل هذا القسم

ستند حجز  أو مإصدار عقد بيع  أو  دمستند عقد البيع االفتتاحي بهذا الحقل، كذلك األمر عنسيقوم النظام بعرض رقم 

 سند تنازل أو عقد ابتدائي أو طلب فسخ عقد.

 أزرار النافذة
يف سجل لكل عن طريق تعر الوحدات يدويا  أو  الطوابق. يمكن إنشاء هذه والوحدات السكنية الطوابق مجموعة من  المبنىيتضمن 

الزرين "إنشاء  ، كما يمكن إنشاء هذه المباني أو األراضي آليا  عن طريقالمبنىبحيث يكون مندرج تحت هذا  وحدة سكنيةأو  قطاب

 ".وحدات"، "إنشاء طوابق

 "، "البلوك".آليا ، راجع إنشاء المربعات والبلوكات آليا  بنافذتي "المشروع الوحداتأو  الطوابقللتعرف على طريقة إنشاء 
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 السجالت المرتبطة –المبنى  ملف
 .الطوابق والوحدات التي تنتمي للمبنى الحالي" يمكن االطالع على جميع السجالت المرتبطةالصفحة "من خالل 

 طوابق، وحدات – مبنى
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 الطابق ملف
 .المبانيمن خالل هذه النافذة يمكن تعريف أي عدد من الطوابق يدويا  كما يمكن إنشاؤها آليا  من خالل 

 الطابق نافذة

كما هو واضح، يوفر النظام كما  غزيرا  من الحقول لتعريف كافة بيانات المبنى كاالسم الخاص به والمالك، كما يمكن تحميل عدد 

باإلضافة لكافة البيانات المتعلقة بتراخيص المبنى. أيضا  يتعامل النظام موقع الطابق بالتفصيل كبير من المرفقات باإلضافة لتسجيل 

المبنى كذمة مستقلة، يمكن من خاللها تعريف أي عدد من الحسابات الخاصة بالمبنى ومن ثم يمكن إصدار كشوف حسابات خاصة  مع

 بالمبنى بأي من فترات السنة.

 العقود
 عقد بيع افتتاحي 

 عقد البيع 

 مستند حجز 

 سند تنازل 
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 عقد بيع مبدئي 

 طلب فسخ تعاقد 

احي مثال ،  الحالي، فعند إصدار عقد بيع افتت الطابقلعقود التي تمت على من خالل هذا القسم يقوم النظام بعرض ا

ستند حجز  أو مإصدار عقد بيع  أو  دسيقوم النظام بعرض رقم مستند عقد البيع االفتتاحي بهذا الحقل، كذلك األمر عن

 سند تنازل أو عقد ابتدائي أو طلب فسخ عقد.

 أزرار النافذة
 إنشاء وحدات 

كون تبحيث  وحدة. يمكن إنشاء هذه الوحدات يدويا  عن طريق تعريف سجل لكل الوحداتمجموعة من  الطابقيتضمن 

 "إنشاء وحدات". هذا الزرليا  عن طريق الوحدات آ، كما يمكن إنشاء هذه الطابقهذا ب ةمندرج

  لمشروع"، "البلوك".آليا ، راجع إنشاء المربعات والبلوكات آليا  بنافذتي "ا الوحداتللتعرف على طريقة إنشاء 
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 السجالت المرتبطة – الطابق ملف
 الحالي. للطابقمن خالل الصفحة "السجالت المرتبطة" يمكن االطالع على جميع الوحدات التي تنتمي 

 وحدات – الطابق
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 الوحدة ملف
 .الوحدة، كما بالصورة التالية ملف يتم تعريف الوحدة بكل تفاصيلها من خالل 

 الوحدة نافذة

والمالك، كما يمكن تحميل عدد  اكاالسم الخاص به الوحدةكما هو واضح، يوفر النظام كما  غزيرا  من الحقول لتعريف كافة بيانات 

 الوحدة من حيث المشروع والبلوك والمبنى والطابق.كبير من المرفقات باإلضافة لتسجيل موقع 

 النوع
 يتم تحديد البيانات التالية: النوع قسم من خالل 

 نوع الوحدة 
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 من الوحدات مثل )شقة، غرفة، صالة، محل تجاري، من خالل قائمة نوع الوحدة، يوفر النظام أكثر من نوع

 جراش،...الخ(.

 الوحدة المرتبطة 

 ل الوحدة.يمكن تحديد وحدة أخرى مرتبطة بالوحدة الحالية كأن تكون جراش مع شقة مثال ، فيتم إدراج "جراش" بحق

 الحالة
 القسم يقوم النظام بعرض حالة الوحدة الحالية من خالل الخيارات التالية: من خالل هذا

 مؤجرة 

 تم بيعها 

 محجوز 

 تم التنازل عنها 

سند إيجار لهذه  هذه الخيارات غير متاحة للمستخدم، يتم التأثير عليها من خالل مستندات النظام، فمثال  بمجرد إصدار

 ، والتنازل.ؤجرة"، كذلك األمر عند إصدار سندات عقد البيع، والحجز"ميقوم النظام بالتعليم على الخيار  ،الوحدة

 العقود
 عقد بيع افتتاحي 

 عقد البيع 

 مستند حجز 

 سند تنازل 

 عقد بيع مبدئي 

 طلب فسخ تعاقد 

تاحي مثال ،  ، فعند إصدار عقد بيع افتةالحالي الوحدةمن خالل هذا القسم يقوم النظام بعرض العقود التي تمت على 

ستند حجز  أو مإصدار عقد بيع  أو  دسيقوم النظام بعرض رقم مستند عقد البيع االفتتاحي بهذا الحقل، كذلك األمر عن

 سند تنازل أو عقد ابتدائي أو طلب فسخ عقد.

 محتوى الوحدة
  د الحمامات.الغرف وعدباإلضافة لعدد  –راجع ملف النموذج  –الوحدة من خالل هذا القسم يتم تحديد النموذج الذي تنتمي إليه 

 تفاصيل الوحدة
 لة والمطبخ،..الخ.اصتحديد تفاصيل الوحدة، مثل المساحة وسعر متر الوحدة، وسعر متر الحديقة، ومساحة  اليمكن  من خالل هذا القسم

 أزرار النافذة
 تأجير 

 بيع 

 حجز 

 بيع مبدئي 

بإظهار  لنظام "، سيقوم ابيعاستخدام الزر "من خالل هذه األزرار يمكن إصدار حركات على الوحدة الحالية، فمثال عند 

 "عقد بيع" متضمنا  الوحدة الحالية وذلك لبيعها.

 الحسابات
مستقلة يمكن إظهار  لوحدة كذمةيمكن تحديد أي عدد من الحسابات الخاصة بالوحدة الحالية، وبالتالي التعامل مع ا من خالل هذا القسم

 .كشوفات حسابات لها بأي من فترات السنة الحالية
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 التفاصيل – الوحدة ملف
ز، والجراجات الخاصة بهذه الوحدة كما تفاصيل الوحدة يمكن االطالع على عقود البيع، وعقود اإلبجار وسندات الحجمن خالل 

 .بالصورة

 التفاصيل – الوحدة
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 الوحدة المجمعة ملف
 .مفاهيم األساسيةليسمح النظام بتعريف وحدات مجمعة. راجع الوحدات المجمعة با

 ملف الوحدة المجمعة

 العقود المرتبطة
لهذه الوحدة المجمعة مثل عقد البيع وعقد اإليجار وسند التنازل  بعرض المستندات التي تم إصدارها من خالل هذا القسم، يقوم النظام

 و..الخ.

 حالة الوحدات
وهي تأخذ إحدى  .من خالل ما تم إصداره من سندات عليها، يقوم النظام بعرض الحالة الحالية للوحدة المجمعة من خالل هذا القسم

 الحاالت الثالث )مؤجرة، تم بيعها، تم التنازل عنها(.

 تفاصيل الوحدات
 والمتمثلة في الوحدات المكونة للوحدة المجمعة.  ية للوحدة المجمعة، يتم من خالله إدخال المعلومات الرئيسهذا القسم عبارة عن جدول

إدراج الوحدات األكبر فاألصغر مثل إدراج ة"، أو ييمكن إدخال الوحدات السكنية بكل سطر مباشرة من خالل الحقل "وحدة سكن

 المشروع ثم المربع وصوال  إلى الوحدة السكنية.

الحظ أن النظام لن يسمح بترك أحد السطور بدون إدراجد الوحدة السكنية، فالوحدة المجمعة عبارة عن مجوعة وحدات سكنية، وال 

 طابق ووحدة سكنية.يمكن إنشاء وحدة مجمعة من بلوك وطابق مثال  أو 

ما يتم إدراجها كناحية تنظيمية وتسهيال  لعملية ال الوحدات األكبر مثل البلوك أو الطابق، وإنخال يقوم النظام بإلزام المستخدم بإد

 البحث عن الوحدات السكنية.
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 ملف نموذج وحدة
ة والدفعة المقدمة وحديتم من خاللها تحديد مساحة ال .سندات العقاراتبنماذج وحدات يمكن استدعائها بعد ذلك يسمح النظام بتعريف 

 مقابلوعدد األقساط ومبلغ القسط و..الخ. أنظر الشكل ال

 نموذج وحدةملف 
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 بند مصروف استثمار عقاري
 يمكن استخدامها الحقا  بسندات مصاريف الصيانة. من خالل هذه النافذة، يمكن تعريف بنود استثمار عقاري

 بند مصروف استثمار عقاريملف 

مشتري، مورد( بحيث يمكن التأثير عليها  –من خالل قائمة الذمة المتعلق، يمكن تحديد ذمة محددة )جهة ذات صلة، حساب، مالك 

على ذمة السطر. راجع عند استخدام هذا البند بتفاصيل مستند مصاريف الصيانة، وذلك بجعل توجيه هذا المستند يقوم بالتأثير 

 مستند مصاريف الصيانة.
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 بنود التعاقد القياسية
 يع أو إيجار، يمكن استدعائها بعد ذلك بسندات االستثمار العقاري.يمكن تعريف بنود نصية تكون بمثابة شروط ب ،من خالل هذا الملف

 بنود تعاقد قياسيةملف 

 المعلومات األساسية
 عدم نسخ السطور في المستند 

ال يقوم النظام باستحضار يعني هذا الخيار أنه عند استخدام سجل بنود التعاقد القياسية الحالي بأي من سندات النظام، 

 المسردة بجدول البنود القياسية بتفاصيل البنود بهذا المستند.جميع البنود 

 التفاصيل
 .يمكن إدراج أي عدد من البنود النصية والتي يمكن استدعائها بعد ذلك بأي من سندات االستثمار العقاري ،من خالل هذا الجدول
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 قوائم أسعار استثمار عقاري
ألي من العقارات المختلفة المعرفة بالنظام سواء كان هذا العقار وحدة سكنية، وحدة تحديد أسعار محددة من خالل هذا الملف، يمكن 

 .الخاص بالعقار بمجرد إدراجه بسندات المبيعات مجمعة، طابق، مبنى،..الخ، بحيث يقوم النظام بإدراج السعر

 قائمة أسعار استثمار عقاريملف 

 المعلومات األساسية
 :المعلومات األساسية الخاصة بقائمة األسعار الحالية. أهم هذه المعلومات كالتالييتم تعريف  ،من خالل هذا القسم

 تصنيف العقد 

بعقد البيع بحيث ال تعمل هذه القائمة بأي من عقود البيع إال تلك العقود التي تم يمكن اختيار أي من التصنيفات الخاصة 

 .تحديد هذا التصنيف فيها

 .بموديول المبيعات تصنيف سجل يتم تعريف التصنيفات من خالل ملف

 األولوية 

يمكن تحديدأولوية لكل قائمة أسعار بحيث إذا انطبقت أكثر من قائمة أسعار على الوحدة المباعة، يقوم النظام باستحضار 

 السعر الخاص باألولوية األقل.

 من تاريخ، إلى تاريخ 

ا تطبيق قائمة األسعار بحيث ال يتم العمل بها إال في فترة زمنية يتم فيهيسمح النظام بتحديد من خالل هذين الحقلين، 

 هذه الفترة.

 التفاصيل
فترة كما يمكن تحديد ليتم تحديد السعر الخاص بكل عقار،  يتم إدراج العقارات المراد تضمينها بهذه القائمةمن خالل هذا الجدول 

 زمنية وتصنيف عقد على مستوى كل سطر.
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 نموذج دفع بيع عقاري
وقيمة أول وآخر  يمكن تحديد طريقة دفع محددة لبيع العقار كتحديد نسبة أو قيمة الدفعة المقدمة وعدد األقساط من خالل هذا الملف، 

بالمفاهيم  قسط، كما يمكن تحديد بيانات إنشاء متعدد من خالل تفاصيل النافذة. راجع نموذج دفع بيع عقار، وبيانات اإلنشاء المتعدد

 .األساسية

 دفع بيع عقار موذجن

 تفاصيل الدفع
حيث يتم تحديد الدفعة المقدمة )نسبة  –عن األقساط بعيدا   –من خالل هذا القسم، يتم تحديد بعض البيانات الخاصة بدفع قيمة العقار 

 ظر الصورة.، وغير ذلك. أن، وتاريخ استحقاق كل من الدفعة المقدمة ودفعة االستالمأو قيمة( ودفعة االستالم )نسبة، قيمة(

 نسبة الرسوم من المشتري 

 من المشتري قيمة الرسوم 

 نسبة الرسوم من المالك 

 قيمة الرسوم من المالك 

هذه الحقول خاصة بتحديد نسبة العمولة الخاصة بشركة االستثمار العقاري من المالك والمشتري حينما تقوم بدور 

 الوسيط بينهما.

 بيانات إنشاء األقساط
يحتوي هذا القسم على  راجع الفقرة "بيانات إنشاء األقساط" بالمفاهيم األساسية. .، يتم تحديد طريقة إنشاء األقساطمن خالل هذا القسم

 المعلومات التالية:

 القسط قيمة 
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م يتم توزيع ثمن السعر الكلي للعقار  الدفعة المقدمةيمكن تحديد قيمة كل قسط من األقساط بحيث يقوم النظام بطرح 

ى القيمة الكلية لسعر إذا لم يتم تحديده( سيتغير بناءا  عل(الباقي على أقساط تساوي قيمة هذا القسط. أي أن عدد األقساط 

 العقار والدقعة المقدمة.

 جعل األقساط مضاعفات للرقم 

 طريقة تقريب المضاعفات 

 .لحقلايمكن تعريف قيمة معينة بحيث يكون القسط قيمة مضاعفة من الرقم المحدد بهذا  ،ينالحقل ينمن خالل هذ

م وت (1650باقي سعر الوحدة على عدد األقساط هي )أن قيمة حساب القسط بعد قسمة بفرض  لتوضيح هذا األمر

مة القسط . فإن قيآلالف( بالحقل )جعل األقساط مضاعفات للرقم(، أي أن قيمة القسط ستكون با1000تحديد القيمة )

 ستكون أحد القيم التالية:

  2000عند اختيار طريقة تقريب المضاعفات هي )التقريب ألعلى( فسوف تكون قيمة القسط هي 

  1000عند اختيار طريقة تقريب المضاعفات هي )التقريب ألسفل( فسوف تكون قيمة القسط هي 

  2000( فسوف تكون قيمة القسط هي قرب رقمألعند اختيار طريقة تقريب المضاعفات هي )التقريب 

 فترة األقساط 

 لخ.من خالل هذه القائمة يتم تحديد الفترة الخاصة بكل قسط كأ يكون قسط شهري أو ريع سنوي أو سنوي، ..ا

 عدد األقساط 

 اب كل قسط.حسبمن خالل هذا الحقل يمكن تحديد عدد األقساط المراد توزيع القيمة المتبقية عليها بحيث يقوم النظام 

 قيمة أول قسط 

 سطققيمة أخر  

 ين يمكن تحديد القيمة الخاصة بأول قسط وآخر قسط بحيث تختلف عن باقي األقساط.الحقل ينمن خالل هذ

 سياسة معالجة المبلغ المتبقي 

لقسط األخير لوب باعلى أقساط ثابتة فقد فسوف تتبقى قيمة من المبلغ المطبالطبع عند توزيع باقي قيمة العقار المطلوبة 

 ساويي ، بحيث كل قسطعلى أقساط متساويةجنيه  50000مختلفة عن قيمة باقي األقساط، فمثال  عند توزيع قيمة 

ألمر وهي . يوفر النظام من خالل هذه القائمة أربع طرق لمعالجة هذا افي القسط األخير 2000، فسوف يتبقى 3000

 كالتالي:

 3000وباقي األقساط  2000طبقا  للمثال، في هذه الحالة سيكون القسط األخيرهو  :قسط أخير منفرد. 

 3000وباقي األقساط  2000طبقا  للمثال، في هذه الحالة سيكون القسط األول هو  :قسط أول منفرد. 

 قي وبا 5000=  3000+  2000طبقا  للمثال، في هذه الحالة سيكون القسط األخير هو  :يضاف للقسط األخير

 .3000األقساط 

 ي األقساط وباق 5000=  3000+  2000طبقا  للمثال، في هذه الحالة سيكون القسط األول هو  :يضاف للقسط األول

3000. 

 بيانات اإلنشاء المتعدد
قرة "بيانات اإلنشاء الف راجع .من خالل بيانات اإلنشاء المتعدد يمكن تعريف أقساط إضافية لتلك األقساط التي تم تعريفها بالقسم السابق

 البيانات التالية:. يحتوي جدول بيانات اإلنشاء المتعدد على المتعدد" بالمفاهيم األساسية

 القسط قيمة 
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 مكن تحديد قيمة محددة للقسط يمكن إصدارها كل فترة محددة.ي  هذا الحقل من خالل

 جعل قيمة األقساط مضاعفات للرقم 

 طريقة تقريب المضاعفات 

 1000ثل ممضاعفات لرقم محدد  –عندما يقوم النظام بحسابها  –تكون قيمة القسط  الحقلين يمكن أن من خالل هذين

ذين الحقلين راجع ه، باإلضافة لتحديد طريقة لتقريبها. للتعرف أكثر على طبيعة هذين الحقلين، 5000جنيه مثال  أو 

 بالقسم السابق "بيانات إنشاء األقساط".

 فترة األقساط 

. تحوي سطرعبارة عن قائمة منزلقة تحوي خيارات الفترة التي سيتكرر عندها القسط المناظر على نفس ال هذا الحقل

رة سنوات، خمس سنوات، م ثالث ، سنتين،هذه القائمة الخيارات )شهرية، ربع سنوية، ثلث سنوية، نصف سنوية

 .(واحدة

 فترة بداية التقسيط بعد )قيمة ، وحدة( 

 .المقابليمكن تحديد فترة محددة ليبدأ بعدها تنفيذ القسط من خالل هذين الحقلين 

 عدد األقساط 

 عدد المرات التي سيتم فيها تطبيق القسط المقابل.

 نوع القسط 

كون القسط يلألقساط كأن  مسمياتنوع القسط المقابل. هذه القائمة تحتوي العديد من أنواع األقساط وهي عبارة عن 

بيعة القسط سميات تصنيفية فقط وال تؤثر على طمهذه ال. "شهري" أو "سنوي" أو "تكاليف صيانة"، أو "تكاليف مياه"

 .أو طريقة حساب قيمته

ع، فمثال  إذا كانت المبا ليقوم النظام بتطبيق القواعد المعرفة بنموذج الدفع على العقار يتم استدعاء النموذج بأي من سندات المبيعات

دمة الموجودة بنموذج بنسخ قيمة الدفعة المققيمة العقار هي مليون، ثم تم استخدام أي من نماذج الدفع المعرفة، فسوف يقوم النظام 

العقار  لمتبقية من ثمناالمعرفة بالنموذج المستخدم بالقيمة إلى العقد، ثم بعد ذلك يقوم النظام بتطبيق األقساط  –إن وجدت  –الدفع 

  بعد خصم الدفعة المقدمة.
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 عقارينوع رسم استثمار
 مثل رسم التسجيل بالشهر العقاري مثال  وغير ذلك. من خالل هذا الملف، يمكن تعريف أنواع رسوم استثمار عقاري

 نوع رسم استثمار عقاري

العقاري، كما يمكن تحديد قيمة تلقائية وذمة محددة كما هو واضح من النافذة، يتم تحديد الحسابين الدائن والمدين الخاصين بالرسم 

  تظهر بنوع الرسم عند عند استحضاره بعقد البيع.
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 مصروف نوع
راجع الفقرة "مصروفات  .يمكن تعريف أي أنواع من المصروفات يمكن استخدامها الحقا  بسند اإليجار من خالل هذا الملف،

 العقارات" بالمفاهيم األساسية.

 فملف نوع مصرو

 المعلومات األساسية
 وهي كالتالي: بنوع المصروفيتم تعريف كافة المعلومات الخاصة  من خالل هذا القسم،

 النوع 

 من خالل هذه القائمة يتم تحديد نوع المصروف )شهري، سنوي، ربع سنوي،.....الخ(.

 يستحق كل 

تحديد الفترة ل الحقل الذي سيعتمد عليه النظامهذا هو الفترة التي يستحق فيها هذا المصروف )شهرية، سنوية،...الخ(، 

 التي سيتم فيها تطبيق ها المصروف.

 نوع قيمة المصروف 

 من خالل هذا الحقل يتم تحديد ما إذا كانت قيمة المصروف ستكون قيمة أو نسبة.

 نسبة المصروف 

 النسبة الخاصة بالمصروف، وذلك إذا تم تحديد نوع قيمة المصروف على أنها "نسبة".

 قيمة المصروف 

 قيمة الخاصة بالمصروف، وذلك إذا تم تحديد نوع قيمة المصروف على أنها "قيمة".

وكانت  1000الحظ أن القيمة المدرجة هنا سيتم التعامل معها على أنها القيمة السنوية، فمثال  عند إدراج القيمة 

 .83.33333=  12\1000، فسوف تكون قيمة هذا المصروف شهريا  هي المصروف مستحق شهريا  

شهور، فسوف تكون قيمة المصروف هي  4في هذه الحالة إذا كان المصروف )ربع سنوي(، أي يستحق كل  أما

1000 \ 4  =250. 

 "نوع قيمة المصروف" هي نسبة وليست قيمة.سيتم تطبيق نفس المفهوم عندما تكون 

  

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 46 

 

 أساس النسبة 

 أساس النسبة. وهو يأخذ أحد الخيارين التاليين:د عند اختيار قيمة المصروف على أنه نسبة فيجب تحدي

 :الخاص  أي أنه سيتم حساب نسبة المصروف في جميع سنوات اإليجار من قيمة اإليجار قيمة اإليجار ألول سنة

 بأول سنة.

 :نوي للسنة، أي أن نسبة المصروف قد تتغير من سنة ألخرى تبعا  الختالف األساس الس قيمة اإليجار لنفس السنة

 حيث قد تختلف قيمة اإليجار من سنة ألخرى.  

 من السنة رقم 

 إلى السنة رقم 

 يمكن تطبيق هذا المصروف على عدد معين من السنوات.

 مدين المصروف 

 دائن المصروف 

 التوجيه المحاسبي للمصروف.
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 مبيعاتت المستندا
ان ال يتم إصدار من خالل نظام نما سوفت، يمكن اتباع أي من دورات المبيعات المعروفة بمجال االستثمار العقاري، ففي بعض األحي

عروض أسعار  عقد بيع العقار مباشرة فيمكن إصدار حجز مبدئي ثم الحجز الفعلي للعقار قبل إصدار عقد البيع كما يوفر النظام

 . يوفر النظام المستندات التالية بمبيعات العقارات وهي كالتالي:تاحية ، وغير ذلكوعقود بيع افت

 :لحين إصدار  –ت زام قانوني لشركة العقاراتلاوال يترتب عليه أي  –حجز العقار لفترة محددة لوهو  مستند حجز مؤقت

 فترة.لعميل آخر خالل هذه ال، ويمكن للشركة حجز العقار عقد بيععقد بيع ابتدائي أو مستند حجز فعلي أو 

 :ون الحجز صالح جز العقار في مقابل دفع قيمة حجز لشركة االستثمار العقاري، وأيضا  يمكن أن يكحلوهو  مستند حجز

 يع بناءا  عليه.يمكن بعد ذلك إصدار مستند عقد ب ، لحين إصدار مستند عقد بيع ابتدائي أو عقد بيع.حتى تاريخ محدد

 :ساط من خالله إصدار عروض مبيعات متضمنة سعر البيع المعروض والدفعة المقدمة واألق مكني عرض سعر بيع

 ، ليتم بعد ذلك إصدار مستند عقد بيع بناء  عليه.االخاصة بالعقار المعروض بكافة تفاصيله

 :االبتدائي كافة تفاصيل  قديتضمن الع –بمعناه التجاري  – يوفر النظام مستندا  خاصا  بعقد البيع االبتدائي عقد بيع ابتدائي

 ، وتفاصيل الدفع واألقساط.عقد البيع من حيث تسجيل مواصفات العقار، وأطراف التعاقد

 ستكمل بعد ذلك لت وهو لتسجيل عقود البيع التي تم إصدارها بالفعل قبل التعامل مع نظام نماسوفت :افتتاحي عقد بيع

 شركة العقارات إجراءات السداد والتحصيل لهذه العقود نظاميا  عبر برنامج نماسوفت.

 :سداد والتحصيل، والتي الذي يتم إبرامه مع العميل، ومن ثم يمكن متابعة إجراءات ال البيع األساسيوهو مستند  عقد البيع

 يدعمها نظام نماسوفت.
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 حجز مؤقت
راجع مستند الحجز المؤقت  . مؤقت يكون صالحا  لفترة محددة ليتم عليه في النهاية حجز دائميمكن تسجيل حجز  الملف،من خالل هذا 

 بالباب "مستندات المبيعات".

 نموذج دفع بيع عقار

 الحجز
 العقار 

ليقوم المستخدم بتحديد نوع العقار المراد حجزه وهو يأخذ إحدى القيم )بلوك، قطعة أرض،  ةهذا الحقل عبارة عن قائم

 مبنى، وحدة(.

 العقار وموقعه
 تم تحديد المشروع والمبنى والطابق وغير ذلك.من خالل هذا القسم يتم تحديد موقع العقار بالتفصيل حيث ي

 أطراف التعاقد
 المشتري 

 المشتري للعقار.تسجيل  وهو حقل إلزامي يتم من خالله

 المالك األصلي 

بمتابعة سداد األقساط يتم إدخال المالك األصلي حينما تقوم الشركة بالقيام بدور الوسيط بين المالك والمشتري، فتقوم 

 مع المشتري الجديد.

 الوسيط 

 سمسرة(.ا الحقل يتم إدراج أي جهة ذات صلة )والذي يمكن أن يكون سمسار أو شركة من خالل هذ

 صالحية الحجز
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 صالح من 

 صالح حتى 

 .صفقةإلبرام ال يمن خالل الحقلين "صالح من"، "صالح إلى" يمكن تحديد فترة زمنية تكون بمثابة مهلة للمشتر

 أزرار النافذة
 إنشاء سند حجز 

يقوم النظام بإظهار الزر لباستخدام هذا عند الرغبة في إنفاذ الحجز المؤقت ليكون حجزا  فعليا ، يمكن للمستخدم أن يقوم 

 نافذة مستند الحجز ليتم استكمال بيانات الحجز مثل قيمة الحجز وبيانات إنشاء األقساط وغير ذلك.

لك األصلي، حيث قد الحظ أنه يمكن تحديد المالك األصلي مع المشتري وذلك حينما تقوم بشركة العقارات ببيع العقار نيابة عن الما

 يسدد جميع األقساط بعد. يكون المالك األصلي لم

أو  –يق سند حجزولكنه يعتبر إخطار بأن أحد العمالء سيقوم بحجز هذا العقار فعليا  عن طر غير ملزمالحظ أيضا  أن هذا السند 

 في خالل فترة معينة وهي مدة صالحية الحجز. –شرائه 
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 مفاهيم أساسية –عقد بيع 
ا الفصل المفاهيم ، ولذلك فهو من األهمية بمكان. سنتناول من خالل هذاالستثمار العقاريعقد البيع هو المستند الرئيسي بمبيعات 

 األساسية الخاصة بعقد البيع.

 إنشاء األقساط
 بأحد الطرق التالية: يتم تعريف األقساط الخاصة بعقد البيع

 عرض سعر" أو "لبيع بناء  على استنساخ ما تم تعريفه من معلومات التقسيط من مستندات أخرى حيث يمكن إصدار عقد ا

ي تم تعريف بيانات بأحد نماذج الدفع والت"عقد بيع مبدئي" أو "مستند حجز"، كما يقوم النظام باستنساخ ما تم تعريفه 

 األقساط بها مسبقا .

  قريبا ، فمن تقسيط ت " يمكن تعريف أي نظام"بيانات إنشاء األقساط"، و "بيانات إنشاء األقساط المتعددالقسمين من خالل

ون أقساط شهرية "بيانات إنشاء األقساط" يمكن تعريف نظام تقسيط ثابت خاص باألقساط المطلوب تعريفها كأن تك خالل 

ون أحد األقساط " يمكن إنشاء عدة أنظمة أقساط كأن تكأو ربع سنوية أو ...الخ، ومن خالل "بيانات اإلنشاء المتعدد

خطيط مفصل . كما يسمح النظام باستخدام بيانات القسمين لوضع تسنوية وهكذاشهرية وأخرى ربع سنوية وأخرى نصف 

 لألقساط المطلوبة.

 رات متباينة.يدويا  بحيث يمكن أن تكون بقيم مختلفة و بفتيسمح النظام بتعريف األقساط ، من خالل جدول الدفعات 

 إنشاء األقساط آليا  
اء األقساط"، و بيانات نشاء زرار النافذة بناءا  على ما تم تحديده بالقسمين "بيانات إنشسيقوم النظام بسرد األقساط آليا  من خالل أحد أ

 األقساط المتعدد".

ليكون هو  (ن الحجزمدفوع الم –عند إنشاء األقساط آليا  سيقوم النظام بطرح المدفوع من الحجز من الدفعة المقدمة )الدفعة المقدمة 

 "الباقي من الدفعة المقدمة".

 م النظام بوضع الباقي من الدفعة المقدمة كأول األقساط المطلوبة للدفع.سيقو

الباقي من الدفعة  – ستكون بعد ذلك القيمة التي سيقوم النظام بحساب األقساط منها = )السعر الكلي للعقار بعد خصم التحفيض إن وجد

 المقدمة(. 

اء األقساط المتعدد" بالقسمين "بيانات إنشاء األقساط"، و "بيانات إنش سيقوم النظام بتطبيق قواعد تطبيق األقساط التي تم تحديدها

 القيمة والناتجة من المعادلة األخيرة. على هذه

 سداد األقساط
 التالية: ءاتعقد البيع من خالل اإلجرا داخلمن أحد األقساط أو عدة أقساط  –أو الدخول في دورة سداد  –يسمح النظام بسداد 

  تحصيلإنشاء سندات 

 إنشاء سندات قبض  

   كتاب.بهذا ال راجع الفقرة الخاصة بسداد األقساط بالمفاهيم األساسيةطبيعة سداد األقساط بنظام نماسوف، للتعرف على 
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 عقد بيع
التحصيل إجراءات ما بعد البيع مثل إصدار سندات هذا المستند هو أهم مستندات مبيعات العقارات والذي على أساسه يتم استكمال 

 وغير ذلك.  ،والقبض

 

 المعلومات األساسية
 بناء على 

 يمكن إصدار عقد البيع بناء على المستندات التالية:

 عرض سعر بيع 

 عقد بيع مبدئي 

 مستند حجز 

مثل تفاصيل الدفع وبيانات بمجرد اختيار أحد هذه المستندات، سيقوم النظام بإدراج كافة بيانات هذا المستند بعقد البيع 

 إنشاء األقساط واإلنشاء المتعدد ودفعات األقساط.
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 التفاصيل
 تمي إليه العقار.الوصف التفصيلي للعقار مثل المشروع والبلوك والمربع والمبنى والطابق الذي ينمن خالل هذا القسم يمكن إدراج 

 أطراف التعاقد
 المشتري 

 وهو حقل إلزامي يتم من خالله تسجيل المشتري للعقار.

 األصليالمالك  

بعة سداد األقساط يتم إدخال المالك األصلي حينما تقوم الشركة بالقيام بدور الوسيط بين المالك والمشتري، فتقوم بمتا

 مع المشتري الجديد.

 الوسيط 

 إدراج أي جهة ذات صلة )والذي يمكن أن يكون سمسار أو شركة سمسرة(. يمكنمن خالل هذا الحقل 

 مندوب المبيعات 

 صفقة.لالحقل يمكن إدراج كود مندوب المبيعات الخاص با من خالل هذا

 بيانات التنازل
 سند التنازل 

 تم التنازل عنها 

ع من خالل هذا ين للمستخدم يقوم النظام بالتأثير عليهما عند إصدار سند تنازل للعقار المبااهذان الحقالن غير متح

 العقد.

 نموذج الدفع
عقار ونظام الدفع نماذج الدفع المعرفة سلفا  والتي تتضمن كم هائل من المعلومات الخاصة بالمن خالل هذا القسم يمكن إدراج أحد 

 ، راجع "نموذج الدفع" بالمفاهيم األساسية، وملف نموذج الدفع.عرف على المزيد عن نماذج الدفعتالخاص به. لل

 تفاصيل الدفع
الدفع مما ل سيقوم النظام باستحضار بيانات تفاصي ،مستند حجز(عند إصدار عقد بيع بناء على )عرض سعر بيع، عقد بيع مبدئي، 

 تم تعريفه بهذه المستندات.

الدفعة المقدمة وقيمة والمتعلقة بالعقار مثل سعر العقار، والمدفوع من الحجز من خالل هذا القسم يمكن تعريف كافة البيانات المالية 

 .عي المحصلة من المالك والمشتريالتخفيض ودفعة االستالم وتاريخ االستالم وقيمة الس

 بيانات إنشاء األقساط
 .إن وجد – المستخدماستحضارها مما تم تعريفه بنموذج الدفع  يتمأغلب بيانات هذا القسم 

إلدراج " إنشاء األقساطحيث سيقوم النظام باعتبار هذه البيانات عند استخدام الزر "بيانات هذا القسم خاصة بقيم األقساط وتواريخها، 

 األقساط بجدول الدفعات.

 قيمة القسط 

 يمكن تحديد قيمة محددة للقسط يمكن إصدارها كل فترة محددة.هذا الحقل من خالل  

 جعل قيمة األقساط مضاعفات للرقم 

 طريقة تقريب المضاعفات 

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 53 

 

 حقل.بهذا المن خالل هذين الحقلين يمكن تعريف قيمة معينة بحيث يكون القسط قيمة مضاعفة من الرقم المحدد 

تم ( و1650لتوضيح هذا األمر بفرض أن قيمة حساب القسط بعد قسمة باقي سعر الوحدة على عدد األقساط هي )

يمة القسط ( بالحقل )جعل األقساط مضاعفات للرقم(، أي أن قيمة القسط ستكون باآلالف. فإن ق1000تحديد القيمة )

 ستكون أحد القيم التالية:

 2000يب المضاعفات هي )التقريب ألعلى( فسوف تكون قيمة القسط هي عند اختيار طريقة تقر 

  1000عند اختيار طريقة تقريب المضاعفات هي )التقريب ألسفل( فسوف تكون قيمة القسط هي 

  2000عند اختيار طريقة تقريب المضاعفات هي )التقريب ألقرب رقم( فسوف تكون قيمة القسط هي 

 فترة األقساط 

سطر. تحوي عن قائمة منزلقة تحوي خيارات الفترة التي سيتكرر عندها القسط المناظر على نفس الهذا الحقل عبارة 

رة هذه القائمة الخيارات )شهرية، ربع سنوية، ثلث سنوية، نصف سنوية، سنتين، ثالث سنوات، خمس سنوات، م

 واحدة(.

 بداية التقسيط بعد )قيمة ، وحدة( تاريخ 

م تحديده بفترة بعده باقي األقساط وفقا  لما تالخاص بأول قسط، ثم تكون  تاريخالحديد من خالل هذين الحقلين يمكن ت

 األقساط.

 عدد األقساط 

 عدد المرات التي سيتم فيها تطبيق القسط المقابل.

 قيمة أول قسط 

 قيمة أخر قسط 

 تختلف عن باقي األقساط من خالل هذين الحقلين.يمكن تحديد قيم محددة ألول وأخر قسط 

 سياسة معالجة المبلغ المتبقي 

لوب بالقسط األخير بالطبع عند توزيع باقي قيمة العقار المطلوبة على أقساط ثابتة فقد فسوف تتبقى قيمة من المبلغ المط

ساوي يجنيه على أقساط متساوية، بحيث كل قسط  50000مختلفة عن قيمة باقي األقساط، فمثال  عند توزيع قيمة 

ألمر وهي في القسط األخير. يوفر النظام من خالل هذه القائمة أربع طرق لمعالجة هذا ا 2000، فسوف يتبقى 3000

 كالتالي:

 :3000وباقي األقساط  2000طبقا  للمثال، في هذه الحالة سيكون القسط األخيرهو  قسط أخير منفرد. 

 :3000ي األقساط وباق 2000طبقا  للمثال، في هذه الحالة سيكون القسط األول هو  قسط أول منفرد. 

 :اقي وب 5000=  3000+  2000طبقا  للمثال، في هذه الحالة سيكون القسط األخير هو  يضاف للقسط األخير

 .3000األقساط 

 :ي األقساط وباق 5000=  3000+  2000طبقا  للمثال، في هذه الحالة سيكون القسط األول هو  يضاف للقسط األول

3000. 

 بيانات اإلنشاء المتعدد
تعريفها بالقسم  مثل أقساط نصف سنوية تضاف لتلك األقساط التي تم –خالل بيانات اإلنشاء المتعدد يمكن تعريف أقساط إضافية من 

 البيانات التالية: السابق. راجع الفقرة "بيانات اإلنشاء المتعدد" بالمفاهيم األساسية. يحتوي جدول بيانات اإلنشاء المتعدد على

 قيمة القسط 

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 54 

 

 يمكن تحديد قيمة محددة للقسط يمكن إصدارها كل فترة محددة. هذا الحقل،من خالل 

 جعل قيمة األقساط مضاعفات للرقم 

 طريقة تقريب المضاعفات 

 1000ثل ممضاعفات لرقم محدد  –عندما يقوم النظام بحسابها  –من خالل هذين الحقلين يمكن أن تكون قيمة القسط 

ذين الحقلين ه، باإلضافة لتحديد طريقة لتقريبها. للتعرف أكثر على طبيعة هذين الحقلين، راجع 5000جنيه مثال  أو 

 بالقسم السابق "بيانات إنشاء األقساط".

 فترة األقساط 

سطر. تحوي قسط المناظر على نفس الهذا الحقل عبارة عن قائمة منزلقة تحوي خيارات الفترة التي سيتكرر عندها ال

رة هذه القائمة الخيارات )شهرية، ربع سنوية، ثلث سنوية، نصف سنوية، سنتين، ثالث سنوات، خمس سنوات، م

 واحدة(.

 فترة بداية التقسيط 

فترة المحددة بقا  للطتاريخ محدد يبدأ عنده القسط األول ثم تتوالى باقي األقساط بعده من خالل هذين الحقلين يمكن تحديد 

 .بالحقل السابق "فترة األقساط"

 عدد األقساط 

 عدد المرات التي سيتم فيها تطبيق القسط المقابل.

 نوع القسط 

كون القسط يلألقساط كأن  مسمياتنوع القسط المقابل. هذه القائمة تحتوي العديد من أنواع األقساط وهي عبارة عن 

بيعة القسط سميات تصنيفية فقط وال تؤثر على طمهذه التكاليف مياه". "شهري" أو "سنوي" أو "تكاليف صيانة"، أو "

 .أو طريقة حساب قيمته

 الدفعات
ها بالقسمين "بيانات لطيط يقوم النظام بإدراج بيانات األقساط فور استخدام الزر "إنشاء األقساط"  كما تم التخ ،من خالل هذا الجدول

 . يحتوي جدول الدفعات على الحقول التالية:دد"إنشاء األقساط"، و "بيانات اإلنشاء المتع

 اختيار 

، والتي ت عليهاأي األقساط المسردة التي سيتم تنفيذ أحد اإلجراءاالختيار هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، وذلك 

 يتم تنفيذها من خالل أزرار النافذة )إنشاء سند تحصيل، إنشاء سند قبض، ...(.

 كود القسط 

-18ط األول بالتاريخ )عند إنشاء األقساط آليا  بتكويد األقساط بناء  على تاريخ القسط. فمثال  إذا كان القسيقوم النظام 

( عن تاريخ 20190818(، حيث تعبر )2019081801يقوم النظام بتكويد هذا القسط بالكود )(، فسوف 08-2019

 قسط بالجدول. ( يعبر عن ترتيب القسط وبالتالي فهذا القسط هو أول01القسط، و )

د الخاص بأول سطر هذا الحقل قابل للتعديل وبالتالي يمكن تغيير الكود يدويا  بأي اسم مناسب فمثال  يمكن تعديل الكو

 ود "آخر قسط"كما يمكن تعديل الكود الخاص بآخر سطر بالكوالخاص بالدفعة المقدمة بالكود "باقي الدفعة المقدمة" 

 نسبة الخصم 

 قيمة الخصم 
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 حديد خصم للقسط المقابل.خالل هذين الحقلين يمكن تمن 

 الصافي 

 طرح الخصم الخاص به.بعد قيمة القسط 

 النوع 

دفعة استالم، ، هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة تحوي أنواع األقساط مثل )باقي الدفعة المقدمة، شهرية، ربع سنوية

ألقساط"، و "بيانات ا"بيانات إنشاء قا  لما تم تحديده بالقسمين سعي من المالك،...الخ(. يقوم النظام بملء هذا الحقل طب

 اإلنشاء المتعدد".

 تاريخ االستحقاق 

ا بالقسمين "بيانات من خالل هذا الحقل يقوم النظام بعرض تاريخ استحقاق القسط المقابل وفقا  لإلعدادات التي تم تحديده

 إنشاء األقساط"، و "بيانات اإلنشاء المتعدد".

 القيمة المدفوعة 

 .بدال  من سداده عن طريق )سند تحصيل أو سند قبض( –قيمة القسط يدويا  من خالل هذا الحقل يمكن سداد 

 .ية"بخصم القيمة المدفوعة من "القيمة المتبقوم يقبمجرد تخزين عقد البيع عند إدراج قيمة بهذا الحقل، 

 خيار "تم الدفع".، سيقوم النظام بمجرد تخزين المستند بتعليم المال  إذا كانت القيمة المدفوعة تساوي قيمة القسط كا

 

 مطلوب تحصيله 

ط بحيث تحصيل أو سند قبض أو سند إشعار بنكي( لهذا القسسند يقوم النظام بوضع قيمة بهذا الحقل عند إصدار )

 .يجعل هذه القيمة مطلوب تحصيله

حصيلها" تهذه القيمة "مطلوب سيقوم أحد المستندات الثالثة )سند تحصيل أو سند قبض أو سند إشعار بنكي( بجعل 

مفاهيم " بالعندما يتم ضبط التوجيه الخاص به بحيث يجعل القيمة مطلوب تحصيلها. راجع الفقرة "سداد األقساط

 األساسية.

 

 محصل بأوراق قبض 

ط بحيث يقوم النظام بوضع قيمة بهذا الحقل عند إصدار )سند تحصيل أو سند قبض أو سند إشعار بنكي( لهذا القس

 .محصلة بأوراق قبضيجعل هذه القيمة 

أوراق محصلة بسيقوم أحد المستندات الثالثة )سند تحصيل أو سند قبض أو سند إشعار بنكي( بجعل هذه القيمة "

ألقساط" . راجع الفقرة "سداد ا"محصلة بأوراق قبض"جيه الخاص به بحيث يجعل القيمة " عندما يتم ضبط التوقبض

 بالمفاهيم األساسية.

 المحصل نظاميا   

ط بحيث يقوم النظام بوضع قيمة بهذا الحقل عند إصدار )سند تحصيل أو سند قبض أو سند إشعار بنكي( لهذا القس

 يجعل هذه القيمة محصل نظاميا .
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ظاميا " نتندات الثالثة )سند تحصيل أو سند قبض أو سند إشعار بنكي( بجعل هذه القيمة "محصلة سيقوم أحد المس

المفاهيم . راجع الفقرة "سداد األقساط" ب"محصل نظاميا "عندما يتم ضبط التوجيه الخاص به بحيث يجعل القيمة 

 األساسية.

 

 المتبقي 

قوم النظام لقسط" المقابل حتى يتم سداده )أو سداد جزء( فييقوم النظام من خالل هذا الحقل بإظهار قيمة "صافي ا

 بعرض المتبقي من القسط بعد خصم ما تم سداده.

 تم الدفع 

د عندما تكون هذا الحقل غير متاح للمستخدم وهو عبارة عن صندوق اختيار، يقوم النظام بتعليمه بمجرد تخزين المستن

 لقيمة فعليا  بالكامل.قيمة القسط كاملة محصلة نظاميا  أي تم سداد ا

 الورقة المالية 

 الورقة المالية التي تم سداد القسط المقابل بها عن طريق سند القبض.

 أزرار النافذة
 إنشاء األقساط 

الدفع"، "بيانات  طبقا  لما تم تحديده بالقسمين "تفاصيلعند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام بسرد األقساط المطلوبة 

 إنشاء األقساط"

 سند تحصيل لألقساط المختارةإنشاء  

المستخدم بتحصيلها  عند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام بفتح سند التحصيل مدرجا  فيه األقساط التي تم اختيارها ليقوم

 عن طريق سند التحصيل.

و محصلة أض، محصلة بأوراق قبارة فور استخدام هذا اإلجراء )إما مطلوب تحصيلها، أو ستكون حالة األقساط المخت

 راجع الفقرة "سداد األقساط" بالمفاهيم األساسية. نظاميا ( تبعا  لتوجيه سند التحصيل المختار.

 

 سند قبض لألقساط المختارةإنشاء  

لمستخدم بتحصيلها عند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام بفتح سند القبض مدرجا  فيه األقساط التي تم اختيارها ليقوم ا

 .القبضعن طريق سند 

أو محصلة  ستكون حالة األقساط المختارة فور استخدام هذا اإلجراء )إما مطلوب تحصيلها، أو محصلة بأوراق قبض،

 راجع الفقرة "سداد األقساط" بالمفاهيم األساسية. .المختار القبضنظاميا ( تبعا  لتوجيه سند 

 

 اختيار جميع األقساط 

جراءات إلد اعلى صندوق االختيار الخاص بجميع األقساط. وذلك لتنفيذ أح الزر سيقوم النظام بالتعليممن خالل هذا 

 عليها مجتمعة.
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 اإلجماليات
 :القسم يقوم النظام بعرض إجماليات األقساط كالتاليمن خالل هذا 

 إجمالي الدفعات 

دفوع من الخصم والممن خالل هذا الحقل يقوم النظام بعرض القيمة اإلجمالية للعقد )السعر( مطروحا  منها نسبة 

 الحجز.

 الدفعاتصافي إجمالي  

 بعد طرح الخصومات. –والمسردة بالجدول  –إجمالي األقساط المطلوبة 

 إجمالي المدفوع 

ا  من خالل أحد ما تم دفعه من أقساط سواء المدفوع يدويا  من خالل حقل "القيمة المدفوعة" أو المدفوع نظاميإجمالي 

 قبض، سند إشعار(. المستندات )سند تحصيل، سند

 إجمالي المستحق 

 إجمالي المطلوب من العميل.

  إجمالي المتبقي 

 إجمالي المطلوب من العميل مطروحا  منه ما تم دفعه.

 إجمالي الخصومات  

 إجمالي الخصومات التي تم تسجيلها على األقساط المسردة بالجدول.
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 العقود والرسوم صفحة – عقد بيع
 .باإلضافة لبنود العقدمن خالل هذه الصفحة يمكن تسجيل قيم الرسوم العقارية 

 رسوم أخرى

حيث يتم إدراج نوع الرسم  –شهر العقاري مثال  لكرسم التسجيل با –من خالل هذا الجدول يمكن تسجيل أي رسوم إضافية لعقد البيع 

 .الرسم يذمة السطر. راجع ملف "نوع رسم استثمار عقاري" ليقوم النظام بإدراج الذمة المحددة بنوع والقيمة الخاصة به

 بنود العقد

كما يمكن من خالل رأس النافذة  –"د القياسيةقبنود التعاتافذة "راجع  –يمكن إدراج أي بنود خاصة بالعقد الحالي من خالل هذا القسم، 

ن خالل الحقل "بنود التعاقد" ليقوم النظام بإدراج جميع البنود بملف بنود التعاقد الرئيسية م استدعاء أي بنود تعاقد تم تعريفها مسبقا  

 المدرجة به بهذا الجدول.
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 صفحة السجالت المرتبطة – عقد بيع
التي تم التحصيل من خاللها سواء كانت هذه المستندات سندات تحصيل أو سندات  سنداتاليقوم النظام بعرض من خالل هذه الصفحة 

 .قبض أو سندات إشعار بنكي

 صفحة السجالت المرتبطة –عقد البيع 

ه الصفحة يقوم بعرض جميع السندات التي من النوع )تحصيل، قبض، إشعار( التي تم إصدارها على الحظ أن النظام من خالل هذ

 ظر إذا كانت هذه السندات قد قامت بالتأثير نظاميا  على األقساط أم ال.هذا العقد بغض الن
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 إعدادات – توجيه عقد بيع
عقد البيع يتم التحكم في التأثير المحاسبي الخاص بكل من القيم لتالية:من خالل توجيه   

 .)قيمة العقد )مدين، دائن 

 .قيمة السعي )مدين، دائن( للمالك 

 .قيمة العقد )مدين، دائن( للمشتري 

 )إجمالي الخصومات )مدين، دائن 

 )اإليرادات المقدمة )مدين، دائن 

 السعر )مدين، دائن( قيمة التخفيض على 

 سب نوع القسط. يمكن تحديد تأثير محاسبي خاص بكل نوع من أنواع أقساط عقد البيع بحيث يختلف التأثير المحاسبي بح

،.. عة المقدمةللمتبقي من الدففيكون التأثير المحاسبي الخاص بالقسط الشهري مختلف عنه للقسط السنوي بختلف عنه 

 وهكذا.

أيضا  في اإلعدادات التالية:يتم التحكم  ،لبيعمن خالل توجيه عقد ا  

 نظام بإلزام المستخدم عند تعليم هذا الخيار بتوجيه المستند، فسوف يقوم ال :التحقق من مطابقة المتبقى إلجمالى االقساط

 بأن يكون مجموع إجمالي األقساط المسردة بجدول األقساط مساٍو لقيمة المتبقي بعد خصم قيمة الحجز.

 يتم تحصيل األقساط بأن  فسوف يقوم النظام بإلزام المستخدم ،عند تعليم هذا الخيار بتوجيه المستند: بالترتيب االقساط دفع

 بالترتيب، بمعنى أنه لن يسمح بتحصيل القسط الرابع مثال  قبل القسط الثاني.
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 مستند الحجز
 يمكن إصدار مستند الحجز بناء  على مستند حجز مؤقت. فعة حجزدمن خالل هذا المستند يمكن حجز العقار لفترة محددة في مقابل 

 راجع الفقرة "حجز العقارات" بالمفاهيم األساسية. ثم استكمال باقي بيانات الحجز.

 
الخاصة بموقع العقار وأطراف التعاقد باإلضافة لبيانات إنشاء األقساط من خالل مستند كما هو واضح، يمكن تحديد كافة البيانات 

 .بعقد البيع بسندات المبيعات عند إنشائها بناء  على مستند حجزجز حيث يتم استحضار جميع هذه البيانات الح

للتعرف على أي منها، راجع نافذة أمر  ،قد تم شرحها بمستند عقد البيع بنوافذه الثالثة، أغلب بيانات وأزرار مستند الحجز -

 البيع.

ز لعميل آخر، إال إذا تم إلغاء الحجأو تأجيرها ا لن يسمح النظام بحجز الوحدة أو بيعه ،كيد الحجز من خالل الزر "تأكيد"عند تأ -

 من خالل الزر "ملغي".

 أو تأجيره.لن يسمح النظام بحجز عقار تم بيعه أو حجزه  -
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 عقار بيع عرض سعر
، يمكن إصدار عقد بيع بناءا  عليه عرض سعر بيع عقار على غرار مستند عرض األسعار بنظام المبيعات، يوفر النظام أيضا  مستند

 الحقا .

 

 عليه.بناء  يسمح النظام بتحصيل األقساط من داخل مستند عرض األسعار، قبل إصدار عقد بيع  -

 للتعرف على أي من حقول مستند عرض األسعار، راجع مستند عقد بيع عقار. -

 هاتين النافذتين بعقد البيع. عوالسجالت المرتبطة، راجكذلك للتعرف على النافذتين الخاصين بالبنود،  -
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 االفتتاحيعقد البيع 
عند اقتناء نظام نما بينما تم إصدار عقود سابقة، يمكن إدخال هذه العقود على شكل عقود افتتاحية )على غرار األصول االفتتاحية، 

 .والشيكات االفتتاحية وغير ذلك(

 

االفتتاحي، حيث يعتبر العقد االفتتاحي بديال  لعقد البيع لألوراق الصادرة داخل مستند العقد  يسمح النظام بتحصيل األقساط من -

 سابقا  ويراد إدخالها على النظام.

 االفتتاحي -

 كذلك للتعرف على النافذتين الخاصين بالبنود، والسجالت المرتبطة، راجه هاتين النافذتين بعقد البيع. -

 الحقل "القيمة المدفوعة" حيث يتم إدخال األقساط السابقة والتي تم تحصيله بالفعل من خالله.، تبرز أهمية بالعقد االفتتاحي -

إعدادات" حيث أن اإلعدادات  –للتعرف على اإلعدادات الخاصة بتوجيه عقد البيع االفتتاحي، راجع الفقرة "توجيه عقد البيع  -

 في كال التوجيهين متماثلة.
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 عقد البيع المبدئي
 النظام بإصدار عقود بيع مبدئية.يسمح 

 االبتدائيعقد البيع 
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 .المبدئييسمح النظام بتحصيل األقساط من داخل مستند العقد  -

 للتعرف على أي من حقول مستند العقد المبدئي، راجع مستند عقد البيع الرئيسي. -

ره لعميل آخر مكن بيعه أو حجزه أو تأجيالخيار "حجز العقار" بتوجيه مستند العقد المبدئي سيقوم بحجز العقار بحيث ال ي -

 بمجرد إصدار عقد مبدئي لهذا العقار.
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 مفاهيم أساسية –إيجار العقارات 
يجارات المستحقة بصفة دورية يدعم نما تعريفا  مفصال  لعملية االيجار باالضافة لمتابعة اال .اصا  بتأجير العقاراتخيوفر نما نظاما  

جار ونوعه )شهري، ومدة اإلي، فمن خالل سند االيجار يتم تحديد أطراف التعاقد المختلفة وهي المالك والمشتري ومندوب البيع 

ضافة للتخفيض الخاص السنوية ومصاريف المياه والسعي وغير ذلك باإلسنوي،..( وبيانات العقد المالية مثل قيمة العقد والزيادة 

إنقضاء مدته ببشروط  بكل سنة بحسب االتفاق. من ناحية أخرى يسمح النظام بإلغاء التعاقد في أي وقت كما يمكن تمديد العقد بعد

 يوفر نما لنظام اإليجارات المستندات التالية: جديدة.

 إصدار عقد إيجار بناء  عليهوالذي يتم  عرض أسعار إيجار. 

 )عقد إيجار )وهو المستند الرئيسي. 

 م إصدارها قبل التعامل مع توالذي يتم من خالله إدخال البيانات االفتتاحية لعقود اإليجار السابقة والتي  عقد إيجار افتتاحي

 .نظام نماسوفت

 ت المحاسبية المترتبة على أو إللغائه وتسجيل التأثيرا إلنهاء عقد اإليجار إما النتهاء المدة اإليجارية إنهاء عقد اإليجار

 ذلك.

 إلصدار أي عدد من عقود اإليجار دفعة واحدة.وذلك  سندات عقود مجمعة 

 نظام السعي
ابعة المنتفع من والذي يقوم بمت المستأجر ونظام السعي المعمول به ببعض الدول وهو تعريف طرف ثالث بين المالك  نمايدعم 

م بأن تكون قيمة يسمح النظا. المستأجريل الدفعات أو االيجارات باالضافة ألسعار الخدمات ومصاريف الصيانة من العقار كتحص

 .السعي نسبة محددة أو قيمة ثابتة

 خدمات اإليجار
المياه مصاريف خرى مثل مصاريف الصيانة واألخدمات متابعة األقساط الخاصة بال يدعم نظام نما أيضا  ، السعي  بجانب نظام

 والتي يتم تحصيلها سنويا .

 اإليجار مصروفات
سنوية،...(. مثل  يسمح نظام نما تعريف عدد ال نهائي من المصروفات والتي يتم التحكم في فترة تحصيلها )سنوية، شهرية، ربع

. يتم ات المستحقةالدفعهذه المصروفات يقوم النظام بإدراجها مع . مصاريف التليفون، الكهرباء، االنترنت، الحارس، وغير ذلك

 ."نوع مصروف" استدعاء هذه المصروفات مما تم تعريفه بملف "نوع مصروف". راجع ملف

 فترات اإليجار
مس خ، ربع سنوي، ثلث سنوي، نصف سنوي، سنوي، سنتين، ثالث سنوات، يوفر النظام كافة أنواع اإليجار وهي )شهري

مدة اإليجار فإذا كانت مدة بإدراج قيمة القسط بعدد الفترات الموجودة بسيقوم النظام األقساط آليا  سنوات، مرة واحدة(. عند إنشاء 

فترة  12 تشاءبإ جنيع، فإن معنى ذلك أن النظام سوف يقوم 1000اإليجار هي سنة، والفترة هي شهر وكانت قيمة اإليجار هي 

نة، والمصاريف السعي، وتكاليف المياه، وتكاليف الصياجنيه، وهذا طبعا  بخالف المصروفات األخرى مثل  1000شهرية بقيمة 

 تعديل القيم يدويا   –ذي الصالحية  –يمكن للمستخدم  األخرى حيث سيقوم النظام بإدراج سطر لكل مصروف من هذه المصروفات.

 المدرجة بجدول اإليجارات، كما يمكنه إنشاء جميع بيانات اإليجارات يدويا  من األساس.

شاء األقساط بحيث تختلف فترة اإليجار بالسنة األولى عنها في السنة الثانية عنها في السنة الثالثة ..الخ. كأن تكون في يمكن أيضا  إن

 مرة واحدة، في السنة الثانية يتم الدفع شهريا ، وفي الثالثة تكون فترة اإليجار نصف سنوية.سنة األولى ال
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 التخفيض والزيادة
 ذلك حتى عشر سنوات.قيمة اإليجار سنويا  بنسبة أو بقيمة، وتناقص تفيض سنوية على اإليجار بحيث يسمح النظام بتحديد نسبة تخ

 مة، وذلك حتى عشر سنوات.كذلك يسمح النظام بتحديد نسبة زيادة سنوية على اإليجار بحيث تتزايد قيمة اإليجار سنويا  بنسبة أو بقي

 أساس العقد السنوي
ر الشهرية هي قيم اإليجار خالل سنة، فلو كانت قيمة اإليجايقوم النظام بحساب أساس العقد السنوي من خالل حساب مجموع 

جنيه مثال   2000 ، ولو كانت قيمة اإليجار الربع سنوية هي12000جنيه مثال ، كان معنى ذلك أن أساس العقد السنوي هو  1000

 جنيه. 8000ي هو السنو كان معنى ذلك أن أساس العقد

 الرسوم والبنود
د تعاقد. ييتم استحضار يسمح النظام بتعريف رسوم استثمار عقاري بعقد اإليجار يكون لها تأثير محاسبي محدد، كما يمكن تحديد بنو

 الرسوم والبنود من ملفي "أنواع رسوم استثمار عقاري"، و"بنود تعاقد قياسية". راجع هذين الملفين.كل من 

 اإليجاراتسداد 
 عدة دورات لسداد األقساط وفقا  لطبيعة عمل العميل كالتالي: النظاميوفر 

 .أن يقوم النظام بسداد قيمة اإليجار والتأثير على حساب المستأجر بمجرد إصدار سند التحصيل 

 تأثير على حساب أن يكون اإليجار مطلوب للتحصيل عند إصدار سند التحصيل لقيمة اإليجار وال يتم السداد فعليا  وال

 المستأجر إال بعد إصدار سند قبض خاص بسداد قيمة اإليجار من المستأجر.

 سداد الورقة المالية أال يتم سداد قيمة اإليجار نظاميا  والتأثير على حساب المستأجر إال بعد إصدار إشعار بنكي خاص ب

 التي قام المستأجر بالسداد بها من خالل سند القبض.

 يقوم بجعل ست سندات التحصيل والقبض واإلشعار البنكي يمكن التحكم في أي من هذه السندات الذي من خالل توجيها

يها الذي سيجعله قيمة إيجار أحد الشهور بالحالة )مطلوب تحصيله( وأيها الذي سيجعله بالحالة "محصل بأوراق قبض" وأ

أجر بمجرد تحصيله قيمة اإليجار من مديونية المست بالحالة "محصل نظاميا "  حيث سيكون القسط مسدد فعليا  وسيتم خصم

 نظاميا .

القبض واإلشعار البنكي(. يسمح النظام أيضا  بسداد قيم اإليجارات يدويا  بدون المرور على أي من هذه السندات الثالثة )التحصيل و

 يتم استخدام هذه الطريقة غالبا  بعقود اإليجار االفتتاحية.

 إنهاء عقد اإليجار
أوال  حتى عقد إيجار"  سواء النتهاء المدة، أو ألي سبب، يجب إصدار مستند "إنهاءالخاص بأحد الوحدات، انتهاء عقد اإليجار عند 

إليجار آليا  عند ايمكن ضبط النظام بحيث يقوم بإنهاء عقد آخر لنفس الوحدة.   –أو عقد بيع  –يمكن إصدار مستند عقد إيجار 

  .صدار عقد جديد لنفس الوحدةإ

في أحد الحالتينيتم من خالل مستند "إنهاء عقد إيجار" إنهاء العقد   

  بمستند "إنهاء عقد إيجار" هو "عادي".إما انتهاء مدة العقد، وبالتالي يكون سبب إلغاء العقد 

 مبكربعد، وبالتالي يكون سبب إلغاء العقد بمستند "إنهاء عقد إيجار" هو " أن العقد لم ينتهي." 
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 اإليجار المجمعةعقود 
بير من الوحدات ات بإصدار سندات عقود إيجار بصفة متكررة دائما  خاصة إذا كانت تمتلك عدد كشركة العقار قومبالطبع قد ت

دار أي عدد من بحيث يمكن إص تيسيرا  على المستخدم، تم تصميم مستند خاص بإصدار عدة عقود إيجار دفعة واحدة .المستأجرة

  من إصدارها الواحدة تلو األخرى. عقود اإليجار بدال  
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 عقد اإليجار
راجع "إيجار العقارات  .و..الخ خالله تعريف عدد األقساط وقيمة كل قسطالمستند الرئيسي بنظام اإليجارات يتم من  عقد اإليجار هو

 ."مفاهيم أساسية –

 

 حالة العقد الحالي

 القسم يتم عرض البيانات التالية:من خالل هذا ول هذا القسم غير متاحة للمستخدم. قح

 العقد المنهي 

" والذي قام يقوم النظام بعرض رقم مستند "إنهاء عقد اإليجار ،من خالل هذا الحقلهذا الحقل غير متاح للمستخدم. 

 بإنهاء عقد اإليجار الحالي، إن وجد.

 منتهي 

إنهاء  م بتعليم هذا الحقل عند إصدار مستند "يقوم النظاعبارة عن صندوق اختيار، غير متاح للمستخدم وهو هذا الحقل 

 عقد اإليجار" للعقد الحالي.

 إلغاء العقد السابق للعقار آليا   

سوف  تعليم هذا الخيار ، فإنإنهاء عقد اإليجار" بهذا العقد لم يتم إصدار مستند " المراد تأجيرهاعندما تكون الوحدة 

، وبالتالي يتم إنهاء عقد بمجرد تخزين ها المستند آليا  للوحدة المؤجرةإصدار مستند "إنهاء عقد اإليجار" يؤدي إلى 

 اإليجار السابق لهذه الوحدة.
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 العقد السابق 

 والذي تم إنهاؤه. عقد اإليجار السابق للوحدة المؤجرة

 إنهاء عقد اإليجار السابق 

 د.إلنهاء العقد السابق للوحدة المؤجرة بهذا العق آليا  والذي تم إصداره  إنهاء عقد اإليجار" مستند "

 أطراف التعاقد

كانت الشركة ستقوم  تحديد أطراف التعاقد والمتمثلة في "الوحدة المستأجرة"، و "المؤجر"، و "المالك" إذامن خالل هذا القسم، يتم 

 ، إن وجد.بدور الوسيط بين المالك والمستأجر باإلضافة لمندوب المبيعات

 وموقعه العقار

 مثل المشروع والبلوك والمربع والمبنى والطابق. من خالل هذا القسم يمكن تعريف موقع العقار بالتفصيل

 بيانات العقد

 من تاريخ 

 إلى تاريخ 

 الخاصة باإليجار. يتم تحديد المدة الزمنية  الحقلين  ينمن خالل هذ

 نوع اإليجار 

 نوي،...الخ(.ستحديد نوع الفترة اإليجارية )شهر، ربع سنوي، نصف  هذا الحقل عبارة عن قائمة منزلقة يتم من خاللها

 .مفاهيم أساسية" –العقارات  راجع الفقرة فترات اإليجار بالباب "إيجار

 

 مفردات العقد

 قيمة اإليجار بالفترة الواحدة 

 أساس العقد السنوي 

لعقد السنوي الكل فترة إيجار، ليقوم النظام بحساب أساس  من خالل هذين الحقلين يتم تحديد قيمة اإليجار المطلوبة

 يم أساسية".مفاه –جار. راجع الفقرة "أساس العقد السنوي" بالباب "إيجار العقارات يإدخال قيمة اإلمباشرة بمجرد 

 % السعي 

 مصاريف الصيانة % 

 مصاريف المياه % 

عند  اراتاإليج لبجدو والتي يتم إدراجها كدفعات مطلوبةمن خالل هذه الحقول يتم تحديد بعض المصاريف اإلضافية 

ر العقارات بالباب "إيجا ، "مصروفات اإليجار"، اإليجار" خدماتت "نظام السعي"، "انشاء اإليجارات. راجع الفقرإ

 مفاهيم أساسية". –
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 اإليجارات
 باألقسام طيط لها زر "إنشاء اإليجارات" كما تم التخيقوم النظام بإدراج بيانات اإليجارات فور استخدام ال ،من خالل هذا الجدول

خفيض"، وقسم ، وقسم "الت"البنودم وبصفحة الرسو ، "المصروفات"أنواع اإليجارات سنويا  ""مفردات العقد"، "، و العقد"بيانات 

 . يحتوي جدول الدفعات على الحقول التالية:"الزيادة" بصفحة "التخفيض والزيادة"

 اختيار 

ءات عليها، المسردة التي سيتم تنفيذ أحد اإلجرا اإليجاراتيار أي ختعبارة عن صندوق اختيار، وذلك ال هذا الحقل

 والتي يتم تنفيذها من خالل أزرار النافذة )إنشاء سند تحصيل، إنشاء سند قبض، ...(.

 كود القسط 

-18قسط األول بالتاريخ )آليا  بتكويد األقساط بناء  على تاريخ القسط. فمثال  إذا كان ال اإليجاراتيقوم النظام عند إنشاء 

( عن تاريخ 20190818(، حيث تعبر )2019081801(، فسوف يقوم النظام بتكويد هذا القسط بالكود )08-2019

 ( يعبر عن ترتيب القسط وبالتالي فهذا القسط هو أول قسط بالجدول.01القسط، و )

مصاريف د الخاص بالحقل قابل للتعديل وبالتالي يمكن تغيير الكود يدويا  بأي اسم مناسب فمثال  يمكن تعديل الكو هذا

 "إيجار" كما يمكن تعديل الكود الخاص بآخر سطر بالكود "آخر مصاريف المياه"المياه بحيث يكون 

 نسبة الخصم 

 قيمة الخصم 

 ار المقابل.لإليجمن خالل هذين الحقلين يمكن تحديد خصم 

 الصافي 

 طرح الخصم الخاص به. اإليجار بعدقيمة 

 النوع 

ن ممثل )شهرية، ربع سنوية، دفعة استالم، سعي  افإيجاراتهذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة تحوي أنواع 

العقد"، "أنواع  فرداتباألقسام  "بيانات العقد"، و "مالمالك،...الخ(. يقوم النظام بملء هذا الحقل طبقا  لما تم تحديده 

 .اإليجارات سنويا "، "المصروفات بصفحة الرسوالبنود"

 تاريخ االستحقاق 

باألقسام  "بيانات  اتم تحديدهمن خالل هذا الحقل يقوم النظام بعرض تاريخ استحقاق القسط المقابل وفقا  لإلعدادات التي 

 .العقد"، و "مفردات العقد"، "أنواع اإليجارات سنويا "

 مدفوعةالقيمة ال 

 ض(.بدال  من سداده عن طريق )سند تحصيل أو سند قب –يدويا   اإليجارمن خالل هذا الحقل يمكن سداد قيمة 

 ية".عند إدراج قيمة بهذا الحقل، بمجرد تخزين عقد البيع يقوم بخصم القيمة المدفوعة من "القيمة المتبق

بتعليم الخيار "تم  ال ، سيقوم النظام بمجرد تخزين المستندكامالمقابل  األيجارإذا كانت القيمة المدفوعة تساوي قيمة 

 الدفع".
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 مطلوب تحصيله 

بحيث  اراإليجيقوم النظام بوضع قيمة بهذا الحقل عند إصدار )سند تحصيل أو سند قبض أو سند إشعار بنكي( لهذا 

 .ايجعل هذه القيمة مطلوب تحصيله

حصيلها" تد قبض أو سند إشعار بنكي( بجعل هذه القيمة "مطلوب سيقوم أحد المستندات الثالثة )سند تحصيل أو سن

الباب " باإليجاراتعندما يتم ضبط التوجيه الخاص به بحيث يجعل القيمة مطلوب تحصيلها. راجع الفقرة "سداد 

 ."مفاهيم األساسية –"إيجار العقارات 

 

 محصل بأوراق قبض 

بحيث مقابل إليجار التحصيل أو سند قبض أو سند إشعار بنكي( ل يقوم النظام بوضع قيمة بهذا الحقل عند إصدار )سند

 ."محصلة بأوراق قبضيجعل هذه القيمة 

أوراق بسيقوم أحد المستندات الثالثة )سند تحصيل أو سند قبض أو سند إشعار بنكي( بجعل هذه القيمة "محصلة 

راجع الفقرة "سداد قبض" عندما يتم ضبط التوجيه الخاص به بحيث يجعل القيمة "محصلة بأوراق قبض". 

 مفاهيم األساسية". –اإليجارات" بالباب "إيجار العقارات 

 نظاميا  المحصل  

يجار المقابل يقوم النظام بوضع قيمة بهذا الحقل عند إصدار )سند تحصيل أو سند قبض أو سند إشعار بنكي( لقيمة اإل

 نظاميا . ةبحيث يجعل هذه القيمة محصل

ظاميا " نسيقوم أحد المستندات الثالثة )سند تحصيل أو سند قبض أو سند إشعار بنكي( بجعل هذه القيمة "محصلة 

بالباب  راجع الفقرة "سداد اإليجارات"يتم ضبط التوجيه الخاص به بحيث يجعل القيمة "محصل نظاميا ".  عندما

 مفاهيم األساسية". –"إيجار العقارات 

 المتبقي 

جزء( فيقوم  حتى يتم سداده )أو سداد إليجار المقابلليقوم النظام من خالل هذا الحقل بإظهار قيمة "صافي القسط" 

 المتبقي من القسط بعد خصم ما تم سداده.النظام بعرض 

 تم الدفع 

ما تكون د عندهذا الحقل غير متاح للمستخدم وهو عبارة عن صندوق اختيار، يقوم النظام بتعليمه بمجرد تخزين المستن

 .فعليا  بالكاملقيمة السداد صلة نظاميا  أي تم قيمة اإليجار كاملة مح

 الورقة المالية 

 المقابل بها عن طريق سند القبض. اإليجارم سداد الورقة المالية التي ت

 نوع المصروف 

 نت، مصاريف التليفون، مصاريف حارس العقار،...الخ( بصفحةرعندما يتم تعريف مصروفات )مثل مصاريف انت

 .وفبمصر"الرسوم والبنود والمصروفات"، يقوم النظام بعرض اسم المصروف حينما يكون السطر الحالي متعلقا  

 مفاهيم أساسية". –راجع الفقرة "مصروفات اإليجار" بالباب "إيجار العقارات 

  

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 73 

 

 أزرار النافذة
 إنشاء اإليجارات 

الدفع"، "بيانات  عند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام بسرد األقساط المطلوبة طبقا  لما تم تحديده بالقسمين "تفاصيل

 .إنشاء األقساط"

 المختارةإنشاء سند تحصيل لألقساط  

المستخدم بتحصيلها  عند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام بفتح سند التحصيل مدرجا  فيه األقساط التي تم اختيارها ليقوم

 عن طريق سند التحصيل.

أو محصلة  ستكون حالة األقساط المختارة فور استخدام هذا اإلجراء )إما مطلوب تحصيلها، أو محصلة بأوراق قبض،

 ا  لتوجيه سند التحصيل المختار.نظاميا ( تبع

 إنشاء سند قبض لألقساط المختارة 

لمستخدم بتحصيلها عند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام بفتح سند القبض مدرجا  فيه األقساط التي تم اختيارها ليقوم ا

 عن طريق سند القبض.

ض، أو تحصيلها، أو محصلة بأوراق قبالمختارة فور استخدام هذا اإلجراء )إما مطلوب  اإليجاراتستكون حالة 

 .المختار القبضمحصلة نظاميا ( تبعا  لتوجيه سند 

 

 اختيار جميع األقساط 

حد اإلجراءات أ. وذلك لتنفيذ اإليجاراتمن خالل هذا الزر سيقوم النظام بالتعليم على صندوق االختيار الخاص بجميع 

 عليها مجتمعة.

 تمديد عقد اإليجار 

بفتح مستند ر سيقوم من خالل هذا الزهذا اإلجراء ما هو إال إنشاء مستند عقد إيجار جديد بدال  من العقد المنتهي مدته. 

لجديد هو االعقار المؤجر بحيث يكون تاريخ بداية العقد  ومواصفات يكون متضمنا  كافة بيانات "عقد إيجار" جديد

مثال  إذا كان العقد فعقد الجديد محققا  لنفس الفترة الخاصة بالعقد السابق، ، وتاريخ نهاية التاريخ نهاية العقد السابق

 .قدق خمس سنوات فسوف يكون تاريخ النهاية لعقد اإليجار الجديد هو بعد خمسة سنوات من بداية التعابالسا

 .تغيير بيانات العقد الجديد حسب االتفاق مع المستأجر الحظ أنه يمكن للمستخدم

 إنهاء العقد 

 لعقد )عادي ، مبكر(المستخدم بتحديد سبب إلغاء ا ليقوم بفتح نافذة "إنهاء عقد إيجار"سيقوم النظام  ،من خالل هذا الزر

 بهذا الكتاب. . راجع مستند "إنهاء عقد إيجار"واستكمال باقي بيانات إنهاء العقد، ليتم إنهاء عقد اإليجار الحالي

 أنواع اإليجارات سنويا  

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 74 

 

الجدول يمكن تحديد فترات )شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية...الخ( اإليجار بكل سنة حيث من الممكن أن تختلف من خالل هذا 

ت اإليجار" بالباب "إيجارات فترة اإليجار في السنة األولى عنها في السنة الثانية عنها في السنة الثالثة، وهكذا. راجع الفقرة "فترا

 مفاهيم أساسية". –العقارات 

سنة الخامسة "نصف "ربع سنوي"، ومن السنة الثالثة إلى الالجدول الموضح، تم تحديد نوع اإليجار بالسنة الثانية بحيث يكون بهذا 

 سنوي".

األقساط حيث ستكون الفترة في كل سنة تبعا  لما تم تحديده  الحظ أن النظام سوف يأخذ معلومات هذا الجدول في االعتبار عند إنشاء

 بهذا الجدول.
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 صفحة الرسوم والبنود والمصروفات –عقد اإليجار 
 من خالل هذه الصفحة يتم تعريف المصروفات األخرى والرسوم باإلضافة لبنود عقد اإليجار.

 والمصروفات البنودو  الرسومصفحة  – عقد اإليجار

 المصروفات

تم تعريفها مسبقا  بملف "أنواع المصروفات".  جار والتيياإل لقحمن خالل هذا الجدول، يمكن تحديد بعض المصروفات اإلضافية ب

 .مفاهيم أساسية" –، و "مصروفات اإليجار" بالباب "إيجار العقارات راجع ملف "أنواع المصروفات"

 نوع المصروف 

 "أنواع المصروفات".من خالل هذا الحقل، يتم إدخال أحد أنواع المصروفات التي تم تعريفها بملف 

 الحالي. السطر بحقول جميع البيانات الخاصة بنوع المصروفياستحضار سيقوم النظام 

 نوعال 

تكاليف "النوع الخاص بنوع المصروف المقابل، كما تم تحديده بملف نوع مصروف )كأن يكون "تكاليف صيانة"، 

 (."، "شهري"، سنوي"،...الخمياه

 يستحق كل 

 وية،...الخ(.)مرة واحدة، شهرية، ربع سن الفترة التي يستحق فيها هذا المصروف

 من السنة رقم، إلى السنة رقم 

حيث يمكن أن تختلف قيمة نفس المصروف من خالل هذا الحقل، يتم إدخال أرقام السنين الخاصة بهذا المصروف، 

 من اإليجار مثال (. 2من سنة ألخرى مثال ، أو تنتهي أو تبدأ عند سنة معينة)من السنة رقم 

 نوع قيمة المصروف 

 أساس النسبة 

 نسبة المصروف 

 قيمة المصروف 
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ذا كانت نسبة من خالل هذه الحقول األربعة، يتم تحديد قيمة المصروف المقابل، حيث يمكن أن تكون قيمة أو نسبة، وإ

لتعرف أكثر على ل ."نسبة من قيمة اإليجار لنفس السنة"، أو "نسبة من قيمة اإلسجار ألول سنةيتم تحديد ما إذا كانت "

 ".توع مضروفالملف " هذه الحقول راجع

المصروفات  يجارات"، سيقوم النظام باعتبار البيانات المدرجة بجدول أنواعإنشاء اإلم زر "الحظ أنه عند استخدا

 بها.حيث سيتم إدراجها بجدول اإليجارات كما تم اإلعدادات الخاصة 

 

 رسوم أخرى

 .االستثمار العقاريسوم راستحضار بعض أنواع  من خالل هذا الجدوليتيح النظام 

رسوم على جدول الحظ أن النظام لن يقوم بالتأثير بقيمة هذه الرسوم على اإليجارات المستحقة حيث لن يتم إضافة سطور بهذه ال

 .األقساط، وإنما سيتم التأثير بقيم هذه الرسول على حسابات محددة كما تم اإلعداد بذلك

 

 البنود

 ود التعاقد القياسية".راجع ملف بن د التعاقد الخاصة باإليجار، وهي بنود نصية لها قيمة قانونية.من خالل هذا الجدول يتم إدراج بنو

الخاص بأحد بنود  يمكن للمستخدم من خالل الحقل "بنود التعاقد" برأس المستند، باستحضار البنود المطلوبة من خالل إدراج الكود

 .عرفة فيه بتفاصيل البنود بعقد اإليجارالم التعاقد القياسية ليقوم النظام بسرد جميع البنود
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 صفحة التخفيض والزيادة –عقد اإليجار 
 .من خالل هذه الصفحة يمكن تحديد تخفيض أو زيادة سنوية لإليجارات المطلوبة طوال فترة اإليجار

 التخفيض والزيادةصفحة  –عقد اإليجار  

 التخفيض

لكل سنة من سنوات اإليجار أو لسنة محددة، كأن تكون نسبة التخفيض في السنة الرابعة تحديد نسبة تخفيض من خالل هذا القسم يمكن 

 %، وذلك حتى عشر سنوات.20% والسنة الخامسة 10

 يمكن أيضا  تحدي خصومات بجدول الخصومات ألي عدد من السنوات.

 الزيادة

%  10لسنة محددة، كأن تكون نسبة الزيادة في كل سنة  من خالل هذا القسم يمكن تحديد نسبة زيادة لكل سنة من سنوات اإليجار أو

سنوات مع تحديد نوعية الزيادة  10، وذلك حتى % وهكذا، مع تحديد نوعية الزيادة )ثابتة أو مركبة(20 أو بداية من السنة الرابعة

 )نسبة أو قيمة(.

 ية الزيادة )نسبة أو قيمة(.، مع تحديد نوعألي عدد من السنوات الزياداتبجدول  زيادات ديمكن أيضا  تحدي
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 السجالت المرتبطةصفحة  –عقد اإليجار 
، بغض النظر عن تأثير لعقد اإليجار الحالي يمكن االطالع على جميع سندات التحصيل التي تم التحصيل بها من خالل هذه الصفحة 

 ظر الصورة.نو محصل نظاميا . أهذه السندات سواء جعلت قيمة اإليجار المسدد مطلوب تحصيله أو محصل بأوراق قبض أ

 السجالت المرتبطةصفحة  –عقد اإليجار 
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 إعدادات – توجيه عقد اإليجار
يتم التحكم في التأثير المحاسبي الخاص بكل من القيم لتالية: اإليجار،من خالل توجيه عقد   

 العقد )مدين، دائن(. أساس 

 )اإليرادات )مدين، دائن. 

 مدين، دائن( اإليرادات المقدمة(. 

 مدين، دائن(المدفوعة  القيمة( 

 )تأثيرات التأمين )مدين، دائن 

 مدين، دائن( تأثيرات السعي( 

 )تأثيرات الصيانة )مدين، دائن 

 )تأثيرات مصاريف المياه )مدين، دائن 

 )تأثيرات عمولة التحصيل )مدين، دائن 

  اإليجار، مصروفات()قيمة يمكن تحديد تأثير محاسبي خاص بكل نوع من أنواع أقساط  

الغاء العقد السابق خيار "الفتر وتوجيه سند "إلغاء عقد اإليجار السابق". راجع د في تحكم أيضا  ، يتم الاإليجارمن خالل توجيه عقد 

" بمستند "عقد اإليجار".للعقار آليا  
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 عقد اإليجار االفتتاحي
بعة عقود اإليجار اقبل التعامل مع نظام نماسوفت ومتالتي تم إصدارها ر من خالل عقد اإليجار االفتتاحي يمكن تسجيل عقود اإليجا

 .ذلك الغير منتهية نظاميا  بعد

 

فتتاحية لإليجارات بمستند عقد اإليجار االفتتاحي تكمن أهمية الحقل "القيمة المدفوعة" بتفاصيل اإليجارات، حيث يتم إدخال القيم اال

 تحصيل.يدويا  بدال  من إصدار مستندات 

 يجار االفتتاحي، راجع مستند عقد اإليجار.إلللتعرف على أي من حقول مستند عقد ا
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 إعدادات  – توجيه عقد اإليجار االفتتاحي
 من خالل توجيه عقد اإليجار االفتتاحي يتم التحكم في التأثير المحاسبي الخاص بكل من القيم لتالية:

 .)أساس العقد )مدين، دائن 

  مدين، دائن(.اإليرادات( 

 .)اإليرادات المقدمة )مدين، دائن 

 )القيمة المدفوعة )مدين، دائن. 

 )تأثيرات التأمين )مدين، دائن. 

 )تأثيرات السعي )مدين، دائن. 

 )تأثيرات الصيانة )مدين، دائن. 

 )تأثيرات مصاريف المياه )مدين، دائن. 

 )تأثيرات عمولة التحصيل )مدين، دائن. 

  قيمة اإليجار، مصروفات(اإليجاريمكن تحديد تأثير محاسبي خاص بكل نوع من أنواع أقساط(. 

 .)تـأثيرات المدفوع مسبقا  )مدين، دائن 
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 إنهاء عقد إيجار
"إنهاء  أو لغرض اإلنهاء المبكر ألي سبب. راجع الفقرةإنهاء عقد اإليجار، يمكن إنهاء العقد إما النتهاء مدة اإليجار من خالل مستند 

 مفاهيم أساسية". –يجار" بالباب "إيجار العقارات إلعقد ا

 مستند عرض سعر إيجار

 إلغاء عقد اإليجار

 وغير ذلك:القسم يتم تحديد العقار المؤجر وبيان سبب إلغاء العقد من خالل هذا 

 ، وحقل ملحق بهبناء على 

حيث يسمح النظام بإنهاء )عقد إيجار أو عقد افتتاحي( مع يتم تحديد العقد الذي سوف يتم إنهاءه القائمة،  همن خالل هذ

 إدراج رقم العقد.

بإدراج كافة البيانات المتعلقة بهذا العقد مثل موقع العقار ومفردات التأمين بمجرد إدراج ارقم العقد، سوف يقوم النظام 

  ، كما سنرى.تكاليف الصيانةومفردات السعي ومفردات تكاليف المياه ومفردات 

 عقد المؤجر، وحقل ملحق بهال 

  يتم تحديد العقار المؤجر والجاري إنهائه. من خالل هذين الحقلين
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 الذمة 

الذمة في التأثير  و ..الخ( وتفيد هذهمن خالل هذه الحقل يمكن تحديد ذمة محددة )كذمة المشتري أو المالك أو الخزينة أ

و السعي أو التأمين )مثل تأثير تكاليف الصيانة أو تكاليف المياه أ  المحاسبي الخاص بأي من القيم الخاصة بعقد اإليجار

 .أو غير ذلك(

 سبب إلغاء العقد 

 :ينهذا الحقل عبارة عن قائمة يتم من خاللها تحديد السبب الخاص بإلغاء العقد وهو أحد الخيارين التالي

 :وذلك حينما تنتهي مدة اإليجار المنصوص عليها في العقد. عادي 

 :ذلك حينما يتم إنهاء العقد من خالل هذا المستند قبل انتهاء المدة اإليجارية.و مبكر 

 موقع اإليجار المؤجر

 .تمي إلي العقارالموقع الخاص حيث يتم تحديد المشروع والبلوك والمربع والمبنى والطابق الذي ينمن خالل هذا القسم يتم تحديد 

 مفردات السعي

 إجمالي السعي 

 المتبقي من السعي 

تم سداده بسند  ، يقوم النظام بعرض القيمة الكلية للسعي، والمتبقي من قيمة السعي بعد طرح مامن خالل هذين الحقلين

 عقد اإليجار.

 مفردات تكاليف المياه

 تكاليف المياهإجمالي  

 تكاليف المياهالمتبقي من  

د طرح ما تم سداده بع من هذه القيمةوالمتبقي  ،لتكاليف المياهمن خالل هذين الحقلين، يقوم النظام بعرض القيمة الكلية 

 بسند عقد اإليجار.

 الصيانةمفردات تكاليف 

 من خالل هذا القسم يتم تحديد

 الصيانةإجمالي  

 الصيانةالمتبقي من  

عد طرح ما تم المياه، والمتبقي من هذه القيمة ب لمصاريفمن خالل هذين الحقلين، يقوم النظام بعرض القيمة الكلية 

 ه بسند عقد اإليجار.سداد

ومصاريف الصيانة  وتكاليف المياهبالمتبقي الخاص بكل من السعي من خالل توجيه المستند يتم تحديد التأثيرات المحاسبية الخاصة 

 وغير ذلك. أنظر الصورة القادمة.
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 التوجيه المحاسبي لسند إنهاء العقد
بالسعي أو تكاليف المياه أو الخاص  للمتبقياإليجار يتم التحكم في التأثير المحاسبي  دعقمستند إنهاء من خالل التوجيه المحاسبي ل

 أنظر الصورة. .تكاليف الصيانة أو غير ذلك

 توجيه مستند إنهاء عقد اإليجار

 الخاص بكل من للمتبقيكما هو واضح من الصورة، يتم التحكم في التأثير المحاسبي 

   صافي التأمين 

 التأمين 

 المياه تكاليف 

 تكاليف الصيانة 

 تكاليف الصيانة 

 خصم التأمين 

 تأثيرات الخصومات األخرى 

 .من خالل صفحة "المتبقي"، يمكن تحديد تأثير محاسبي للقيمة الكلية للمتبقي )أي إجمالي ما سبق*(

ط غير مسددة". وذلك حتى من خالل صفحة المتبقي أيضا ، يمكن التعليم على الخيار "السماح بإنهاء عقد اإليجار مع وجود أقسا

 ."عادي" وليس مبكريمكن إصدار مستند "إنهاء عقد إيجار" مع وجود أقساط لم تسدد بعد، بالرغك من أن نوع اإلنهاء هو 
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 عرض سعر إيجار
 يمكن إصدار عروض إيجار ليتم إصدار عقود إيجار بناء  عليها. من خالل مستند عرض سعر إيجار

 عرض سعر إيجار مستند

خالل هذا المستند، يمكن تحديد كافة المعلومات المتعلقة بعقد اإليجار مثل عدد األقساط وقيمة كل قسط ونوع اإليجار والزيادات من 

، يسمح النظام بسداد  و..الخ. باإلضافة لذلكوالتوصيف الخاص بكل قسط،.. ووبنود العقد والمصروفات ورسوم اإليجار والتخفيضات

 لحين إصدار مستند عقد اإليجار. األسعاراألقساط عن طريق عرض 

"الرسوم والبنود والمصروفات" أو بصفحة للتعرف على أي من حقول عرض سعر اإليجار سواء بالنافذة الرئيسية أو بصفحة 

 "."التخفيض والزيادة"، راجع نظائر هذه الحقول بمستند "عقد اإليجار
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 سند عقود مجمعة
جع الفقرة "عقود اإليجار المجمعة" بالباب "إيجار را .إصدار أي عدد من عقود اإليجار دفعة واحدةمن خالل هذا المستند يمكن 

 مفاهيم أساسية". –العقارات 

 عقود مجمعةمستند 

 القيم التلقائية

 قيم تلقائية

اإليجارية، وقيمة السعي، وقيمة مصاريف والمدة )مثل فترة اإليجار،  المؤجرة اتمكن إدراج قيم تلقائية للعقار، يمن خالل هذا القسم

 هذه القيم يتم إدراجها كقيم تلقائية بجدول العقارات المؤجرة. .(المياه والصيانة وغير ذلك

 تفاصيل النافذة

عقد وفترة اإليجار وتاريخ بداية  من خالل تفاصيل النافذة، يتم إدراج العقارات المراد تأجيرها بكل تفاصيلها مثل المشتري والمالك

مصاريف اإليجار وتاريخ نهاية عقد اإليجار وأساس العقد السنوي والخصومات السنوية والزيادات السنوية ومصاريف المياه و

 الصيانة والسعي و..الخ.

 للتعرف على أي من حقول تفاصيل النافذة، راجع هذه الحقول بمستند عقد اإليجار الرئيسي.
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 زر إنشاء عقود اإليجار

 بتفاصيل النافذة. الزر سيقوم النظام بإصدار عقود إيجار لكافة العقارات المدرجةمن خالل هذا 

 بالتفاصيل.على مستوى كل عقد من العقود المدرجة " عقد اإليجاربالحقل "سيقوم النظام بإدراج رقم العقد المصدر 

 سند العقود المجمعة.يجب تحديد الدفتر والتوجيه الخاص بالعقارات المصدرة من خالل التوجيه المستخدم ب
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 مفاهيم أساسية – سندات العقارات
ي هذا الباب سوف ارات مثل عقد البيع وعقد اإليجار وحجز العقار وعروض األسعار وغير ذلك. فقلكثير من مستندات الع تعرضنا

لمستندات يوفر نما لنظام اإليجارات ا تحصيل ومصاريف الصيانة وغير ذلك.عقارية أخرى مثل سندات ال نتعرض لمستندات

 التالية:

 سندات التحصيل 
. من خالل اإليجار تعرضنا فيما سبق، لزر التحصيل والذي يتم من خالله تحصيل األقساط بعقود البيع، وتحصيل اإليجارات بعقود

رئيسي بإصدار سند ل سند التحصيل ال. يسمح النظام من خاليتم تحديد األقساط )أو اإليجارات( المطلوب تحصيلها ،سند التحصيل

 . يوفر النظام لتحصيل األقساط )أو اإليجارات( المستندات التالية:قساط )لإليجارات( المحصلةلأل ضقب

 (إلصدار سند تحصيل بناء  عليه) طلب تحصيل 

 )سند تحصيل )وهو المستند الرئيسي 

 لعدة عقود إيجار دفعة واحدة(. لك إلصدار عدة سندات تحصيل لعقد إيجار أووذ) سند تحصيل مجمع 

 يسمح نما بتطبيق حتى ضريبتين لكل تحصيل سواء قسط أو إيجار.

 سندات الملكية
 يوفر نظام نما السندين التاليين:

 سند تحويل الملكية 

 سند تنازل عن ملكية 

قد اشترطت ما شركة العقار ببيع العقار لمشتري آخر، بينما لم يتم سداد جميع األقساط أو تم سداد جميع األقساط بينقد يقوم المالك 

قال الملكية من المالك ليتم انت "سند تحويل ملكية"في العقد الرجوع إليها عند بيع العقار لمالك آخر. في هذه الحالة يتم إصدار 

 بإكمال سداد األقساط.مالك الجديد بعد ذلك األول للمالك الجديد، ليقوم ال

ر "سند تنازل عن ملكية" . في هذه الحالة يمكن إصداقد يقوم المالك ببيع العقار ولكن لشركة العقار نفسها قبل سداد باقي األقساط

 لتعود ملكية العقار إلى شركة العقارات.

 الصرف سندات
 المتعلقة بالعقارات وهي كالتالي:يوفر النظام عدة سندات إلثبات المصروفات 

 ى أي . يسمح النظام بتحميل هذا المصروف عل: وذلك إلثبات أي مصروفات خاصة بأي من العقاراتمصروف صيانة

من داخل  ذمة )شركة العقار، المالك، المشتري، المستأجر،...الخ(، كما يسمح بإنشاء طلب مصروف أو سند مصروف

 سند المصروف.

 طلب صرف مالك 

 ب صرف بنكطل 

  محاضر االستالم
عند تسليم العقار للمستأجر، كحالة األجهزة الكهربائية  عند استئجار العقار يكون من األفضل تسجيل الحالة التي كان العقار عليها

والصرف واألثاث مع التنويه على العيوب الموجودة بالعقار بحيث يكون العقار مسؤول عن أي أعطال وعيوب لم تكن موجودة 
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حيث يمكن بتفاصيل المستند تسجيل أي عدد من  بالعقار وقت استالمه. يوفر النظام مستندا  خاصا  بذلك وهو مستند "محضر استالم"

 والتي يتم من خاللها توصيف الحالة التي تم استالم العقار بها. البنود

  طلب فسخ التعاقد
بناء  على  بالمشتريب الخاص وتسوية الحسا عقد البيع االفتتاحي(أو )لبيع يوفر النظام مستندا  خاصا  بطلب فسخ التعاقد إلنهاء عقد ا

سوية عقد البيع الخاص بالمشتري ت يتم لهذا الطلبما تم االتفاق عليه ببنود التعاقد. هذا المستند ليس له أي تأثير محاسبي، وإنما تبعا  

 ومن ثم تكون الوحدة متاحة للبيع أو اإليجار مرة أخرى.
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 لتحصيلسند ا
 هذا السند يتم تحصيل األقساط )أو اإليجارات( الخاصة بعقود البيع واإليجار.من خالل 

 سند التحصيل

 المعلومات األساسية

 . أهم هذه المعلومات هي كالتالي:المعلومات األساسية الخاصة بسند التحصيل من خالل هذا القسم يتم تحديد

 بناء على، وحقل ملحق به 

عقد إيجار، عقد إيجار افتتاحي، عقد بيع، عقد بيع افتتاحي، مستند يتم إدراج أحد المستندات ) القائمةمن خالل هذه 

 . (حجز

بمجرد تحديد عقار معين، سيقوم النظام بإدراج البيانات المتعلقة  أنهيوفر هذا الحقل الكثير من الوقت والجهد، حيث 

 الك، ...الخ.بهذا العقار والخاصة بموقع العقار والمشتري والم

فاصيل، يقوم م البحث عن األقساط أو اإليجارات بجدول التثمن ناحية أخرى، عند تحديد سند برأس مستند التحصيل، 

 .والتي لم يتم تحصيلها بعد بإظهار األقساط )اإليجارات( المتعلقة بهذا السند فقط النظام 

 سند تحصيل مجمع 

من خالله بعرض رقم سند التحصيل المجمع، وذلك في حالة أن سند  هذا الحقل غير متاح للمستخدم، يقوم النظام

 عن طريق سند تحصيل مجمع. راجع مستند سند التحصيل المجمع.ه التحصيل قد تم إصدار

 وموقعهالعقار 

 .، باإلضافة لتحديد الموقع الخاص بالعقارتحصيل بعض أقساطهالعقار المراد من خالل هذا القسم يتم تحديد 

 اإلجماليات

 1إجمالي ضريبة  

 2إجمالي ضريبة  
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طبيقها تمن مجموع الضرائب التي تم  2، إجمالي ضريبة1يقوم النظام بعرض إجمالي ضريبة ،من خالل هذين الحقلين

 .على األقساط المدرجة بالتفاصيل

 اإلجمالي 

 اإلجمالي الكلي لجميع األقساط المحصلة.

 التفاصيل

 . تتضمن التفاصيل المعلومات التالية:يتم إدراج األقساط )أو اإليجارات( المراد تحصيلها ،من خالل هذا الجدول

 كود القسط 

 من خالل هذا الحقل يتم إدراج القسط المراد تحصيله.

د والتي لم رأس المستنبالمحدد الحظ أنه عند البحث بهذا الحقل، سيقوم النظام بعرض جميع األقساط الخاصة بالعقد 

 تحصيلها بعد.يتم 

 قيمة القسط 

 الخصم 

ل كما تم تحديدهما ، يقوم النظام من خالل هذين الحقلين بعرض قيمة القسط )أو اإليجار( المقابهذين الحقلين غير متاحين

 بعقد البيع )أو عقد اإليجار(.

 ضريبة مبيعات )%، القيمة( 

 )%، القيمة( 2ضريبة مبيعات  

إجمالي )بزيادة يبة أو ضريبتين على مستوى كل قسط، والتي ستقوم بالطبع يمكن إدراج ضرقلين حمن خالل هذين ال

 (.2، و إجمالي ضريبة مبيعات 1ضريبة مبيعات

 نوع المصروف 

. راجع ، والتي تم تعريفها بملف أنواع المصروفاتمن خالل هذا الحقل يمكن اختيار سداد أحد أنواع المصروفات

 والمصروفات" بعقد اإليجار. جدول المصروفات بصفحة "الرسوم والبنود

 الصافي 

 قيمة القسط المقابل بعد طرح الخصم.

 النوع 

 ي،..الخ(ط، شهري، ربع سنوسنوع القسط كما تم تحديده بعقد البيع )أو اإليجار(.راجع نوع القسط بعقد البيع )ق

 المبلغ المدفوع 

لمطلوبة ليتم سداد االقيمة للمستخدم إدراج جزء من يهذا الحقل، كما يمكن  القسطصافي بإدراج قيمة يقوم النظام تلقائيا  

 باقي القيمة بتحصيل آخر.

 تاريخ االستحقاق 

 .تاريخ استحقاق القسط كما تم تحديده بعقد البيع )أو عقد اإليجار(
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 صفحة التفاصيل –سند التحصيل 
 صيل الحالي.على سند التح إنشائها بناء   التي تممن خالل هذه الصفحة، يمكن االطالع على كل من سندات القبض وطلبات القبض 

 صفحة التفاصيل – سند التحصيل
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 إعدادات – توجيه سند التحصيل
  ( إلصدار 1(، وحسابين دائن )دائن ، دائن 1يمكن تحديد حسابين مدين )مدين، مدينمن خالل توجيه سند التحصيل

 التجهيز.بحسب طبيعة ألي من حسابات سند التحصيل تأثيرين محاسبيين 

  باإلضافة  2ريبة ، وض1التأثير المحاسبي الخاص بكل من ضريبة و تحديد يتم أيضا  اختيار السياسة الضريبية المتبعة

 لتحديد ما إذا كان سيسمح بتعديل الضريبة أم ال.

 لمدرجة به أم ال.ط اسند التحصيل سيؤثر على األقسا من خالل الخيار "عدم تطبيق تأثير األقساط"، يتم تحديد ما إذا كان 

 على ما تم تحديده بالقائمة التالية:عند تعليم هذا الخيار فسوف يكون تأثير التحصيل بناء  

 نحصر في الخيارات تأثير األقساط: يتم من خالل هذه القائمة تحديد نوعية التأثير الذي سيؤثر به سند التحصيل، وهو ي

 التالية:

   محصلة نظاميا 

 محصل بأوراق مالية 

 مطلوب تحصيله 

 بدون 

 "سداد األقساط" بالمفاهيم األساسية.للتعرف على أي من هذه الخيارات، راجع الفقرة 

  من عقود منتهية" يمكن تحصيل عقود قد تم إنهاؤها بالفعل.من خالل الخيار "السماح بالتحصيل 

  ار النوع التحصيل، فمثال  عند اختيمن خالل قائمة  "النوع" يمكن تحديد نوع محدد من األقساط يصلح معه سند

توجيه إال بتحصيل "شهرية"، بقائمة النوع بتوجيه مستند التحصيل، فلن يسمح النظام لسند التحصيل الذي يستخدم هذا ال

 األقساط التي من النوع شهرية حيث لن يسمح بتقسيط األقساط النصف سنوية.

  يمكن تحصيل عقود قد تم إنهاؤها بالفعل. من عقود منتهية"من خالل الخيار "السماح بالتحصيل 

د اقساط غير "السماح بانهاء عقد االيجار مع وجوالحظ أنه حتى يكون هذا الخيار ذا قيمة، البد من تعليم الخيار 

 ءه.بتوجيه مستند "إنهاء عقد اإليجار" والذي قام بإنهاء عقد الإليجار المراد تحصيله بعد إنها مسددة"
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 طلب التحصيل
 عليه الحقا. خالل هذا السند يتم إصدار طلب تحصيل، ليتم إصدار سند تحصيل بناء  من 

 سند التحصيل

 قبض وسندات قبض بناءا  على طلب التحصيل.يسمح النظام بإصدار طلبات 

 للتعرف على أي من حقول طلب التحصيل، راجع هذه الحقول بسند التحصيل.
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 المجمع سند التحصيل
خاصة بفترة سند حيث يتم إصدار سندات تحصيل بعدة عقود إيجار  .عدة إيجارات دفعة واحدةيتم تحصيل  ،السندمن خالل هذا 

 .شهرهذا ال، فسوف يقوم النظام بإصدار سندات التحصيل المطلوبة ل 9. فمثال ، عند إصدار سند تحصيل مجمع لشهر التحصيل المجمع

 مجمع سند تحصيل

 رأس المستند

، قيمة الفترة الحالية بهاتحصيل رأس المستند، يتم تحديد المحددات التي سيتم على أساسها تجميع عقود اإليجار التي سيتم من خالل 

أو بأكثر حيث يمكن تجميع عقود اإليجار الخاصة بمشاريع محددة أو بمربعات محددة أو بمباني محددة أو بوحددات محددة،...الخ، 

 من محدد من هذه المحددات.

 )تجميع عقود اإليجار( زر

التي يمكن سداد  استخدام هذا الزر، سيقوم النظام بتجميع عقود اإليجار التي تنطبق عليها المحددات المختارة برأس المستند وبمجرد 

رات التي يمكن اإليجار للعقا محددة، فسوف يقوم النظام بتجميع جميع عقود مربعاتفمثال  لو تم اختيار  .أحد إيجاراتها بالفترة الحالية

 هذه العقود سوف يتم تجميعها بتفاصيل سند التحصيل المجمع. ات المحددة.سداد أحد إيجاراتها بالفترة الحالية، والتي تنتمي للمربع

 تفاصيل المستند

، والتي سيتم دسيقوم النظام بسرد جميع عقود اإليجار التي تنطبق عليها المحددات المختارة برأس المستن ،من خالل تفاصيل النافذة

 دفع أحد إيجاراتها بالفترة الحالية. تحتوي تفاصيل المستند على الحقول التالية:

 مستند التحصيل 

النظام بإصدار سندات تحصيل بفترة مستند التحصيل المجمع، لعقود اإليجار المناظرة بمجرد تخزين المستند، يقوم 

 التحصيل المصدر بهذا الحقل. يتم عرض سندوالموجودة على نفس السطر لسند التحصيل. 

 د اإليجارعق 
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. يتم إدراج تندمن خالل هذا الحقل، يقوم النظام بعرض عقود اإليجار التي تنطبق عليها المحددات الموجودة برأس المس

 عقود اإليجار بمجرد استخدام الزر "تجميع عقود اإليجار" برأس المستند.

 كود القسط 

 المقابل كما تم تحديدها بعقد اإليجار.كود القسط )قيمة اإليجار( 

 الصافي 

 صافي القيمة اإليجارية المطلوبة. أي قيمة اإليجار بعد طرح التخفيض.

 القيمة المدفوعة 

 حقل.يمكن دفع قيمة من اإليجار بهذا ال

 نوع المصروف 

مثل )ع المصروفات تعريفها بملف أنوا المناظرة هي عبارة عن أحد أنواع المصروفات التي تمإذا كانت القيمة 

 روفات.مصاريف النت، مصاريف التليفون، مصاريف حارس العقار..الخ(. راجع صفحة الرسوم والبنود والمص

 النوع 

 )قسط، شهري، ربع سنوي، نصف سنوي،...الخ(. نوع القسط المقابل كما تم تحديده بعقد اإليجار المستخدم

 تاريخ االستحقاق 

  تاريخ استحقاق القسط المقابل.

 الورقة المالية 

 .اختيار ورقة تجارية )شيك ، كمبيالة( والخاصة بسداد قيمة اإليجار المقابلةمن خالل هذا الحقل يمكن 

 من خالل توجيه مستند التحصيل المجمع، يتم تحديد الدفتر والتوجيه الخاص بسندات التحصيل المصدرة.
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 سند إعفاء إيجار
 األقساط )اإليجارات(. –أو بعض  –تند، يمكن إعفاء المستأجر من أحد سممن خالل هذا ال

  سند إعفاء إيجار
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 مالكللسند طلب صرف 
 يتم إصدار طلب صرف للمالك. ندتسممن خالل هذا ال

 طلب صرف للمالك
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 نكللبسند طلب صرف 
 يتم إصدار طلب صرف للبنك من خالل هذا السند

 طلب صرف للبنك
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 صيانةف يراسند مص
يمكن إثبات أي مصروفات خاصة بأي من العقارات. يسمح النظام بتحميل هذا المصروف على أي ذمة )شركة  من خالل هذا السند

 من داخل سند المصروف. صرفأو سند  صرفالعقار، المالك، المشتري، المستأجر،...الخ(، كما يسمح بإنشاء طلب 

 سند مصروف صيانة

 المستند تفاصيل

 يتم إدراج العقارات التي يراد إثبات المصروفات عليها. تحتوي تفاصيل المستند على المعلومات التالية:من خالل تفاصيل المستند 

 البند 

 من خالل هذا الحقل يتم إدراج أحد بنود المصروفات والتي تم تعريفها مسبقا  بملف "بند مصروف استثمار عقاري"

 أو "مصاريف دهان" وما شابه ذلك. كأن يكون "مصروف إصالح كهرباء"

 العقار، وحقل ملحق به 

من خالل قائمة العقار، يتم تحديد نوع العقار قيد الصيانة )بلوك، طابق، قطعة أرض، مبنى، وحدة، وحدة مجمعة(، 

 كود العقار المستهدف.ومن خالل الحقل المجاور، يتم إدراج 

 ، وحقل ملحق بهذمة السطر 

ثم إدخال كود الذمة بالحقل مشتري، حساب، مورد،...الخ(،  –هذين الحقلين يتم إدراج نوع ذمة السطر )مالك من خالل 

 .الملحق

ذمة السطر  استحدام من خالل توجيه المستند يتحم التحكم في التأثير المحاسبي الخاص بهذا المستند، وبالتالي يمكن 

 ز.بحسب طبيعة التجهي في إثبات التأثير المحاسبي

بهذا الحقل، لتكون   –إن وجدت  –الذمة المتعلقة بهذا البند ، سيقوم النظام بإدراج المصروف مجرد إدراج كود بندب

 القيمة االفتراضية لذمة السطر، ويمكن للمستخدم تغييرها.
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 القيمة 

 الخاصة بالبند المقابل.قيمة المصروف 

 أزرار النافذة
 بالمصروف كالتالي:تحتوي هذه النافذة على زرين خاصين 

 سند صرف 

 طلب صرف 

صروف الصيانة من خالل مقيمة من خالل هذين الزرين يمكن إنشاء "سند صرف" أو "طلب صرف" وذلك لصرف 

 موديول الحسابات.
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 محضر استالم سند
مفاهيم  –. راجع الفقرة "محاضر االستالم" بالباب "سندات العقارات يمكن تسجيل الحالة التي تم استالم العقار بها من خالل هذا السند

 أساسية".

 سند مصروف صيانة

صيل المستند يتم تسجيل بنود ح بالنافذة، يتم تسجيل الوحدة السكنية التي تم استالمها برأس المستند، ومن خالل تفاضكما هو وا

 المياه،....(، وأمام كل بند يتم إدخال الحالة بالتفصيل. االستالم )مثل حالة األثاث، حالة الجدران، حالة دورة
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 تنازل عن ملكية سند
  أو لشركة العقارات.التنازل عنه لمشتري أخر  )المالك( ، يمكن لمشتري العقارندتسممن خالل هذا ال

 تنازل عن ملكيةسند 

ر حالة مستند العقد الخاص بالمالك إلى "تم التنازل عنه"، للشركة أو لمشتري آخر، سيقوم النظام بتغيي عند إصدار مستند تنازل سواء  

 وبالتالي لن يمكن سداد أي أقساط أخرى من خالل هذا العقد.

يقوم النظام بإدراج جميع بيانات عقد البيع الخاص بهذا العقار سبمجرد إدراج العقار بالحقل "العقار" أو عقد البيع برأس المستند، 

 .في هذه الحقولليقوم المستخدم بالتعديل 

. فيما يلي بعض الحقول على أي من هذه الحقولبيع للتعرف ، راجع عقد الحها سابقا  بمستند عقد البيعرقد تم شه النافذة ذحقول ه أغلب

 الخاصة بسند التنازل عن الملكية

 النوع 
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 ها الحقل عبارة عن قائمة تحتوي الخيارين التاليين:

 :لمالك مع ببيع العقار للشركة دون طرف ثالث، ومن ثم سوف ينتهي تعاقد ابمعنى أن المالك سوف يقوم  للشركة

 الشركة.

 :ساط مع بمعنى أن المالك سوف يقوم ببيع العقار لمشتري آخر والذي سيقوم باستكمال سداد األق لمشتري آخر

 القديم أو بسعر آخر. سواء بالسعر الشركة

 ري، يجب إدخال كود المشتري بالحقل المشتري.في حالة التنازل لمشت

  في هذه الحالة أيضا ، يمكن للشركة إدخال سعي من المالك وسعي من المشتري كعمولة من الطرفين.

 سعر المتنازل به 

 على حسب طبيعة مستند التنازل.المشتري الجديد  من الشركة أوالمالك بتحصيله من قوم يالسعر الذي س

 السعر األصلي 

خاص بالمالك ها الحقل غير متاح للمستخدم، يقوم النظام باستحضاره من سند العقد ال .السعر األصلي الخاص بالعقار

 )المشتري األول(

 النظام بإعادة جدولة األقساط عند التنازل عن العقار لمشتري آخر. يسمح

مع  م...الخ( ة، الصيانة، دفعة االستالالسعر، الدفعة المقدممثل )جميع المعلومات المالية الخاصة بسند التنازل 

 المشتري الجديد، يمكن التعديل فيها ويعاد إنشاء األقساط بناءا  عليها.

قساط" ليقوم النظام استخدام الزر "إنشاء األيتم التعامل مع سند التنازل عن الملكية تماما  مثل عقد البيع، حيث يتم  

لمتعدد"، ليقوم من القسمين "بيانات إنشاء األقساط"، "بيانات اإلنشاء ابسرد األقساط بناء  على ما تم تحديده بكل 

 المستخدم بعد ذلك باستخدام األزرار "إنشاء سند تحصيل لألقساط المختارة"، "إنشاء سند قبض لألقساط

 المختارة"،...الخ.

 

 (والسجالت المرتبطة بنودلصفحات النافذة )ا
التنازل مع  فحة "البنود"، كما يمكن االطالع على أي من سندات التحصيل الخاصة بسنديمكن إدراج أي بنود تعاقدية من خالل ص

فحة البنود، ص –راجع مستند "عقد البيع  ن الصفحتيناتيالمشتري الجديد من خالل صفحة "السجالت المرتبطة". للتعرف أكثر على ه

 صفحة السجالت المرتبطة".
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 إعدادات – توجيه تنازل ملكية
توجيه سند التنازل عن الملكية يتم التحكم في التأثير المحاسبي الخاص بكل من القيم لتالية:من خالل   

 للشخص المتنازل )مدين، دائن( قيمة التنازل. 

 .قيمة التنازل )مدين، دائن( للشخص المتنازل له 

 .قيمة السعي )مدين، دائن( للمالك 

 .قيمة السعي )مدين، دائن( للمشتري 

  مدين، دائن(دفعة الصيانة( 

 سب نوع القسط. يمكن تحديد تأثير محاسبي خاص بكل نوع من أنواع أقساط عقد البيع بحيث يختلف التأثير المحاسبي بح

عة المقدمة،.. فيكون التأثير المحاسبي الخاص بالقسط الشهري مختلف عنه للقسط السنوي بختلف عنه للمتبقي من الدف

 وهكذا.

تم التحكم أيضا  في اإلعدادات التالية:من خالل توجيه عقد البيع، ي  

 نظام بإلزام المستخدم عند تعليم هذا الخيار بتوجيه المستند، فسوف يقوم ال :التحقق من مطابقة المتبقى إلجمالى االقساط

  .لوبةمن قيمة العقار المطبأن يكون مجموع إجمالي األقساط المسردة بجدول األقساط مساٍو لقيمة المتبقي 
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 ب فسخ تعاقدطل
، راجع الفقرة "طلب فسخ التعاقد" بالباب " سندات العقارات  المشتريمع لعقد البيع يتم إصدار طلب لفسخ التعاقد  من خالل هذا السند

 مفاهيم أساسية". –

 طلب فسخ تعاقد

 يمكن إصدار طلب فسخ تعاقد لعقد بيع أو عقد بيع افتتاحي.

بالمستند إما بناء  على العقار المدخل من خالل حقل "العقار" أو من خالل إدراج مستند عقد البيع أو يتم إدراج بيانات فسخ التعاقد 

 عقد البيع االفتتاحي.
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 صفحة الدفعات –سند القبض 
عات يسمح النظام بسداد األقساط من خالل مستند القبض. راجع الفقرة "سداد األقساط" بالمفاهيم األساسية. من خالل صفحة الدف

 بمستند القبض، يسمح النظام بسداد قسط أو عدة أقساط. أنظر الصورة التالية:

 

 طلب فسخ تعاقد

من خالل الحقل مستند القسط يمكن اختيار أي من المستندات )سند تحصيل، عقد بيع، عقد بيع افتتاحي( ليقوم النظام على أثر  -

ومن ثم يتم التعامل معها من خالل سند القبض  بتفاصيل الدفعات ه المستنداتذذلك بإدراج جميع األقساط المدرجة بأي من ه

ليقوم النظام بتغيير حالة هذه األقساط إلى )مطلوب تحصيلها، أو محصلة بأوراق قبض، أو محصلة نظامياَ( بحسب إعدادات 

 التوجيه الخاصة بسند القبض". راجع الفقرة "سداد األقساط" بالمفاهيم األساسية.

 األقساط المدرجة وتحديد القيمة المدفوعة لكل قسط من خالل سند القبض. يتم التعامل مع -

" سيقوم النظام بإدراج سطور فارغة بصفحة "أوراق مالية" بعدد األقساط المذكورة من خالل الزر "إنشاء سطور أوراق مالية -

ة الخاصة بكل سطر لكل من هذه بجدول الدفعات، يحتوي كل سطر على قيمة هذا القسط، ومن ثم يتم إدراج الورقة المالي

 السطور المدرجة.

يمكن بعد ذلك التعامل مع القسط من خالل سند اإلشعار لتغيير حالة القسط من "محصل بأوراق قبض" عند تحديد أوراق مالية  -

 مثال  إلى "محصل نظاميا ".

، "عدم تطبيق تاثير االقساطخالل الخيار "سيؤثر على األقساط وذلك من من خالل توجيه سند القبض يمكن التحكم فيما إذا كان  -

من خالل قائمة "تأثير األقساط" حيث يتن اختيار أحد الخيارات  فإذا ما لم يتم تعليم هذا الخيار، يمكن اختيار نوعية التأثير

 )بدون، محصل بأوراق مالية، محصلة نظاميا ، مطلوب تحصيله(.
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 صفحة الدفعات –سند اإلشعار البنكي 
النظام بسداد األقساط من خالل مستند اإلشعار البنكي. راجع الفقرة "سداد األقساط" بالمفاهيم األساسية. من خالل صفحة يسمح 

 الدفعات بمستند اإلشعار البنكي، يسمح النظام بسداد قسط أو عدة أقساط. أنظر الصورة التالية:

 صفحة الدفعات –سند اإلشعار البنكي 

الحقل مستند القسط يمكن اختيار أي من المستندات )سند تحصيل، عقد بيع، عقد بيع افتتاحي( ليقوم من خالل كما هو واضح،  -

ومن ثم يتم التعامل معها من بتفاصيل الدفعات ه المستندات ذالنظام على أثر ذلك بإدراج جميع األقساط المدرجة بأي من ه

قساط إلى )مطلوب تحصيلها، أو محصلة بأوراق قبض، أو محصلة ليقوم النظام بتغيير حالة هذه األ اإلشعار البنكيخالل سند 

 ". راجع الفقرة "سداد األقساط" بالمفاهيم األساسية.اإلشعار البنكينظامياَ( بحسب إعدادات التوجيه الخاصة بسند 

ثبات تحصيلها عبر سند ليتم إعند اتباع هذه الطريقة فإن هذه األقساط قد تم إصدار أوراق مالية لها عبر سند القبض سابقا ،  -

 .اإلشعار الحالي

من خالل الصفحة الرئيسية يتم إدراج األوراق التجارية الجاري إشعار تحصيلها عبر سند اإلشعار الحالي والتي تم إدراجها  -

 سابقا  بسند القبض.

، "تطبيق تاثير االقساط" يمكن التحكم فيما إذا كان سيؤثر على األقساط وذلك من خالل الخيار اإلشعارمن خالل توجيه سند  -

فإذا ما تم تعليم هذا الخيار، يمكن اختيار نوعية التأثير من خالل قائمة "تأثير األقساط" حيث يتن اختيار أحد الخيارات )بدون، 

 راجع الفقرة "سداد األقساط" بالمفاهيم األساسية. محصل بأوراق مالية، محصلة نظاميا ، مطلوب تحصيله(.
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 التي توفرها نماسوفت االستثمار العقاري فيديوهات شرح

 الرابط العنوان

 https://youtu.be/BxSLVHxiGqg المشتري-ملف المالك

المربعات  -البيئة التنظيمية المشاريع  -موديول االستثمار العقاري 

الوحدات  -الوحدات  -الطوابق - المباني  -األراضي  -البلوكات  -

 .المجمعة

https://youtu.be/ctQcER8gOkU 

 https://youtu.be/AS7olLdaHH0 موديول االستثمار العقاري نماذج الوحدات والبنود القياسية

 https://youtu.be/mN3gbMCCYzo العقاري قوائم األسعار نماذج الدفعاتموديول االستثمار 

 https://youtu.be/EjQ770PVIIQ موديول االستثمار العقاري المستندات المبدئية لمبيعات العقارات

 https://youtu.be/0qQdBpC_FQ0 عقد البيع

 https://youtu.be/33P3KC32ef4 1-سداد األقساط 

 تابع سداد األقساط 

 عقد البيع االفتتاحي

https://youtu.be/Z7CQQ4lEpPE 

تابع سندات االستثمار العقاري سند التحصيل سند مصاريف صيانة 

 سند محضر استالم سند تنازل عن الملكية

https://youtu.be/d4e7kdw6YLU 

عقد اإليجار إنهاء عقود إيجار عرض أسعار إيجار عقد إيجار 

 افتتاحي

https://youtu.be/LqGIBTRJJcw 

 https://youtu.be/839YZiePdC4 التوجيهات المحاسبية لسندات االستثمار العقاري

  https://youtu.be/O79H6q8sV8A االستثمار العقاري

 
 https://youtu.be/MKYRH4_d5Lw طباعة عقود االستثمار العقاري
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