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نظام إنجـازات المـالي

نظام إنجازات المالي

يعت�ب�ر النظام املايل العمود الفق ��ري لأنظمة �شركة �إجنازات ،حيث ترحل
احلركة املال َّية من الأنظمة الأخرى �إىل النظام املايل مبا�شرة.
يعتم ��د النظ ��ام دليل ح�ساب ��ات متطور ًا يتي ��ح تعريف مراك ��ز التكلفة على
م�ستوى احل�سابات والفروع.
ق�سم ��ت برام ��ج النظام �إىل جمموع ��ات تنفذ كل جمموع ��ة وظائف معينة
مث ��ل جمموع ��ة برام ��ج الأ�ست ��اذ الع ��ام واملبيع ��ات وامل�شرتي ��ات ومراقبة
املخ ��زون ،كما يطبق النظام حماية على م�ست ��وى امل�ستخدم جلميع برامج
النظ ��ام .وي�ستخدم النظام �أيقون ��ة ذات داللة لكل برنامج من خاللها يتم
ت�شغيل ��ه ،وذلك بالإ�ضافة �إىل �إمكانية ت�شغيل الربنامج من قائمة الربامج
للمجموعة.

األستاذ العام

يرتكز النظام املحا�سبي �إىل دليل ح�سابات الأ�ستاذ العام الذي من خالله
يتم �إعداد كافة احل�سابات وربطها مبراكز التكلفة املعن َّية� .أما قيود اليوم َّية
العامة فبالإمكان ت�س ��جيلها مبا�شرة بتوجيه �أطراف القيد �إىل احل�سابات
املعن َّية �أو ا�س ��تخدام ميزة �إعداد قوالب القيود التي ت�س ��هل عمل َّية ت�س ��جيل
القي ��ود ومنع توجي ��ه ح�سابات القيد �إىل احل�سابات غ�ي�ر املق�صودة .يوفر
النظ ��ام مي ��زان مراجعة تفاعلي� � ًا من خالله ميكن االط�ل�اع على الر�صيد
االفتتاح ��ي واحلركة والر�صيد النهائ ��ي لأي ح�ساب ،مع �إمكانية احل�صول
على تفا�صي ��ل العمل َّيات امل�ؤثرة على احل�ساب ،وذل ��ك مبجرد النقر عليه،

يوف ��ر النظام �إمكانية تطبيق �إعدادات خا�ص ��ة بكل م�ستخدم ومنها كيفية
�إظه ��ار حمتويات �شجرة النظ ��ام والألوان واخلطوط .كم ��ا بالإمكان غلق
النظام يف حال مل ي�ستخدم لفرتة زمن َّية يحددها امل�ستخدم
يرب ��ط النظ ��ام كل عمل َّية باملن ��دوب ملتابعة �أداء املنادي ��ب واحل�صول على
تقاري ��ر مف�صل ��ة لأدائهم .وبالنظام ميزة جتمي ��ع �صنف خمزون من عدة
�أ�صناف �أو تفكيك �صنف معني �إىل مكوناته.
يتي ��ح النظام ا�ستخراج كافة التقارير باللغ ��ة العرب َّية والإجنليز َّية ،خا�صة
التقارير املال َّية كامليزان َّية وتقرير الأرباح واخل�سائر.
يحتوي النظام على برنامج خا�ص للتحويل بني التقوميني الهجري وامليالدي.
تعتم ��د كافة عمل َّيات النظام عل ��ى �أربعة عنا�صر �أ�سا�سي ��ة وهي :العمالء,
املوردين ,الأ�صناف وح�سابات الأ�ستاذ العام.
ويف ما يلي �شرح موجز لإمكان َّية كل جمموعة يف النظام:

كم ��ا �أنّ �أر�صدة احل�ساب ��ات بالأ�شهر ميكن االطالع عليه ��ا كمدين ودائن
ور�صي ��د نهائ ��ي وبالر�س ��م البياين ،وذلك ل ��كل الأ�شهر املقفل ��ة وال�سنوات
ال�سابقة .وبع�ض تقارير الأ�ستاذ العام التي ميكن احل�صول عليها هي:
● ا�ستخ ��راج موازي ��ن املراجع ��ة بامل�ستوي ��ات وللح�ساب ��ات الرئي�سية
والفرعية خالل �أي فرتة.
● ا�ستخ ��راج القوائ ��م اخلتام َّية وامليزان َّي ��ة العموم َّي ��ة وقائمة الدخل
ومقارنتها بال�سنوات ال�سابقة.
● ا�ستخ ��راج ن�سب التحليل امل ��ايل كن�سب الربح َّي ��ة ,ودوران املخزون
ال�سلعي ,وحتليل الت�شغيل.
● تقري ��ر مقارنة بالأر�صدة التقديرية والفعل َّية لكل احل�سابات موزعة
على �شهور ال�سنة وال�سنوات املقارنة.
● حرك ��ة ح�ساب ��ات الأ�ست ��اذ بالتاريخ ورق ��م احل�ساب ون ��وع امل�ستند
(عملة حملية � /أجنبية).
● تفا�صيل قيود اليومية العامة بالرقم والتاريخ (يومي – قائمة �إجمالية).
● كافة امل�ستندات مع التوزيع املحا�سبي (بامل�صدر ونوع امل�ستند).
● متابعة حركة ال�صندوق (�سندات القب�ض وال�صرف) بالتاريخ واملندوب.

المبيعات

المخزون السلعي

تت ��وىل برامج املبيع ��ات كاف ��ة عمليات البي ��ع من تقدمي
عرو� ��ض �أ�سعار و�إع ��داد �أوام ��ر البيع و�إ�ص ��دار الفواتري
النقد َّي ��ة والآجل ��ة وت�سجيل م ��ردودات املبيع ��ات النقد َّية
والآجل ��ة .كم ��ا يتيح النظ ��ام �إ�صدار فوات�ي�ر حتتوي على
كمي ��ات م ��ن �أكرث م ��ن معر� ��ض �أو م�ست ��ودع يف الفاتورة
الواح ��دة .وميكن الرجوع �إىل بيانات �أي عمل َّية بيع متت،
وذلك عرب نوع العمل َّية �أو تاريخها �أو رقمها �أو مرجعها �أو
العميل املعني بها .برنامج متابعة حركة مندوبي املبيعات
من بي ��ع وحت�صيل يعطي تفا�صيل كامل ��ة عن حركة �أداء
املن ��دوب مو�ضح ًا اله ��دف الذي و�ضع ل ��ه واملبيعات التي

برام ��ج املخزون م ��ن �شركة �إجن ��ازات هي ثم ��رة �سنني
من اخل�ب�رة يف ت�صمي ��م وتطوير وكتابة برام ��ج مراقبة
املخزون .وق ��د اعتمدت �شركة �إجن ��ازات �أ�سلوب اجلرد
امل�ستم ��ر يف عملي ��ات املخ ��زون ،حي ��ث قيم ��ة املخ ��زون
الدفرتي تطابق قيمة املخزون الفعلي.
تعترب طريقة �إدارة املخزون ال�سلعي يف �أي نظام تطبيقي
املحك احلقيقي لقدرة النظ ��ام يف ال�سيطرة التامة على
حرك ��ة املخزون .لذا يتوىل نظام �إجنازات املايل التعامل
مع كافة عمليات املخزون بدقة تامة.

حققه ��ا م ��ن الهدف وحت�صيل ��ه من املباع خ�ل�ال ال�شهر
املعني م ��ع ن�سبة املبيعات التي حتقق ��ت من الهدف ،كما
ميك ��ن عر�ض هذه البيانات على �ش ��كل ر�سم بياين .ومن
�أه ��م برامج املبيعات برنامج حتدي ��ث �أ�سعار البيع الذي
يتي ��ح للم�ستخ ��دم ذي ال�صالحية القي ��ام بتعديل �أ�سعار
البي ��ع للفئات املختلف ��ة التي ميكن �أن يبل ��غ عددها �ستة،
ومنه ��ا �أ�سعار القطاعي واجلملة� .أم ��ا الأعمال التجارية
التي تقوم ببيع الب�ضاعة للعميل ثم االحتفاظ بها ك�أمانة
ل ��ه ،فربنامج نظام الأمان ��ات مي ّكن املن�ش� ��أة من متابعة
الكم َّي ��ات الت ��ي �سلم ��ت للعمي ��ل وم ��ا زال ��ت يف م�ستودع
الأمان ��ات باملن�ش� ��أة .وغالب� � ًا م ��ا تك ��ون ه ��ذه ال�سلع مثل
احلديد واخل�شب والبلك.
عند �إعداد فاتورة ميكن معرفة:
 م�شرتيات العميل ال�سابقة من �صنف معني. اال�ستف�سار عن الكميات املتوفرة يف كل الفروع. اختيار ال�صنف بالرقم �أو الو�صف. �صرف ال�صنف بتواريخ ال�صالحية �إن ا�ستخدمت.	�إظهار البون�ص على كل �صنف �إن وجد. حد االئتمان وفئة الأ�سعار وخ�صم العميل. معرفة الربح على م�ستوى الفاتورة �أو ال�صنف.	�إمكانية ا�ستخدام م�سل�سل واحد للفواتري النقديةوالآجلة �أو ا�ستخدام م�سل�سالت م�ستقلة.
 عن ��د �إرج ��اع �أي ب�ضاع ��ة مباع ��ة يت ��م الت�أكد منوجودها يف الفاتورة املباعة بها.

يوف ��ر النظام �إمكاني ��ة مراقبة تذبذب �أ�سع ��ار التكلفة
يف ح ��دود ن�س ��ب حم ��ددة ك ��ي ال يك ��ون هن ��اك ارتفاع
�أو انخفا� ��ض مفاج ��ئ يف �أ�سع ��ار التكلف ��ة ،كم ��ا يتي ��ح
النظ ��ام رب ��ط كل �صنف بح�ساب ��ات يف الأ�ستاذ العام،
خا�ص ��ة بال�صنف .وللم�صانع التي ال ترغب با�ستخدام
نظ ��ام ت�صني ��ع كام ��ل ،يتيح النظ ��ام القي ��ام بعمليات
التجمي ��ع �أو التعبئ ��ة .بالإ�ضاف ��ة �إىل البيان ��ات العامة
الت ��ي ت�سجل لل�صن ��ف من رقم وو�ص ��ف ونقطة حرجة
وفئ ��ات الأ�سع ��ار� ..إل ��خ .وبالإم ��كان حتدي ��د ال�صنف
البدي ��ل والبون�ص ومرك ��ز التكلف ��ة .وكذلك احل�صول
على بيانات �إح�صائية ع ��ن ال�صنف لل�سنوات ال�سابقة
وال�سنة احلال َّية والو�صول �إىل �أدق تفا�صيل امل�ستندات.
�أم ��ا حرك ��ة ال�صن ��ف ال�شهر َّي ��ة ولع ��ام كام ��ل ميك ��ن
احل�صول عليها بالكميات �أو كر�سم بياين.
وبالإم ��كان الإط�ل�اع عل ��ى حرك ��ة ال�صن ��ف ك ��وارد
ومن�ص ��رف والو�ص ��ول �إىل بيانات امل�ستن ��د امل�ؤثر على
احلرك ��ة .ويتي ��ح النظ ��ام االحتف ��اظ ب�أربع �ص ��ور لكل
�صن ��ف يتم �إدخال ��ه عرب املا�س ��ح ال�ضوئي� .أم ��ا تعديل
كمي ��ات اجلرد الفعل ��ي فتتم عرب الربام ��ج املعدة لهذا
الغر� ��ض .ويف حال ربط املخزون بنظ ��ام الت�صنيع يتم
�صرف املواد اخلام املطلوبة للت�صنيع.

المشتريات

برام ��ج امل�شرتيات
من �أقوى الربامج
الت ��ي م ��ن خاللها
ميك ��ن إ�ع ��داد
طلب ��ات ال�ش ��راء بالعملة املحلي ��ة �أو ب�أي عمل ��ة �أجنب َّية ،كم ��ا ميكن ف�صل
طل ��ب �شراء �إىل عدة �شحنات ،كل �شحنة تعترب طل ��ب �شراء م�ستق ًال ويتم
ت�سجي ��ل م�صاريف كل طلب على ح ��دة ،وعند ت�سلم الطل ��ب ب�سند �إدخال
يت ��م توزيع م�صاريف الطلب على كافة الأ�صن ��اف .ويتم احت�ساب متو�سط
تكلفة جديد لكل �صنف ،كما ميكن ت�سلم الطلب كمية فقط �أو كمية وقيمة.
�أما االعتمادات امل�ستندية فله ��ا معاجلة خا�صة ،حيث يوفر النظام قوالب

�إ�شعارات من خاللها يتم ت�سجيل كافة م�صاريف وت�سديدات االعتماد مثل
الت أ�م�ي�ن على االعتماد وم�صاريف اجلمارك والتخلي�ص� ..إلخ .وبعد ت�سلم
االعتماد ميكن �إقفاله يف امل�شرتيات .عمل َّية احت�ساب �أ�سعار البيع للب�ضاعة
اجلدي ��دة تتي ��ح �إدخال ن�سبة ربح عل ��ى كل فئة من فئات �أ�سع ��ار البيع لكل
�صن ��ف مت ت�سلمه .وتخ�ضع ن�سبة الربح املدخل ��ة لن�سبة هام�ش الربح الذي
حت ��دده �إدارة املبيعات لكل �صن ��ف .ويف حالة ربط نظام الت�صنيع بالنظام
املايل يتم ت�سلم املنتج امل�ص َّنع واحت�ساب متو�سط تكلفة جديدة له.
وبالنظام برامج للقيام مبا يلي� :إرجاع ب�ضاعة �إىل املوردين ،حتويل وت�سلم
ب�ضاعة بني الفروع واال�ستف�سارعن كافة عمليات امل�شرتيات.

يتيح النظام تطبيق الهيكلة الفعلية لكل منشأة .فعلى سبيل المثال :

من�ش� ��أة متع ��ددة الأن�شط ��ة ومتع ��ددة
الفروع ومتعددة املعار�ض.

من�ش� ��أة بن�شاط واحد ،لكن يف مواقع
جغراف َّية خمتلفة بها فروع ومعار�ض.

والنظ ��ام يوف ��ر �إمكاني ��ة حتدي ��د مراك ��ز تكلف ��ة /ربحي ��ة عل ��ى م�ست ��وى
امل�ستودعات واملعار�ض وح�سابات الأ�ستاذ العام.
ويتي ��ح النظام احل�صول عل ��ى تقارير مال َّي ��ة متكاملة على م�ست ��وى املن�ش�أة
والن�شاط والفروع واملعار�ض التي هي مراكز ربح َّية .كما يوفر النظام تقارير
موحدة للمبيعات وامل�شرتيات واملخزون واملحا�سبة العامة .ومن �أهمها:
● قائمة الدخل املوحدة.
● ميزان َّية موحدة.
● ميزان املراجعة املوحد.
● �أر�صدة ح�سابات الأ�ستاذ العام املوحدة.
● يحت ��وي النظام امل ��ايل على �أ�ستاذ عام و�أ�ست ��اذ م�ساعد للذمم
املدين ��ة (العم�ل�اء) وال ��ذمم الدائن ��ة (املوردي ��ن) و�أ�سات ��ذة
م�ساع ��دة �أخرى يتم تعريفها و�إ�ضافتها م ��ن خالل النظام مثل
�أ�ستاذ م�ساع ��د لذمم املوظفني و�أخرى لالعتم ��ادات امل�ستندية
وغريه ��ا والتي يتم رب ��ط كل �أ�ستاذ منها م ��ع ح�ساب واحد على
الأقل يف الأ�ستاذ العام.
ومن مزايا الأ�ستاذ العام:
● �سبعة م�ستويات يف �شجرة الدليل املحا�سبي.
● �أرقام احل�سابات تتكون من 17-6رقم ًا.

من�ش�أة بهيكلة ب�سيط ��ة ولها معار�ض
تعتربها مراكز ربحية �أو نقاط بيع.

ع ��دة �ش ��ركات يف قاع ��دة البيان ��ات
نف�سها وكل �شركة لها الهيكل اخلا�ص
به ��ا م ��ن �أح ��د النم ��اذج املذك ��ورة
وم�ستقلة كلي ًا عن ال�شركات الأخرى.

● �إعداد احل�سابات الرئي�سية والفرعية واخلا�صة باحلركة (القيود).
● ا�ستخدام قوالب ت�سهل ت�سجيل قيود اليوم َّية العامة والأ�ساتذة امل�ساعدة.
● حتليل �شامل حلركة �أي ح�ساب لأي فرتة.
● حتلي ��ل �شام ��ل حل�سابات مي ��زان املراجع ��ة مو�ضح� � ًا الر�صيد
االفتتاحي ،وحركة الفرتة املحددة ،و�إجمايل الر�صيد واحلركة
والر�صيد النهائي.
●	�إمكانية احل�صول على ميزان مراجعة بالأر�صدة واحلركة.
● حتليل �أر�ص ��دة ح�سابات الأ�ست ��اذ العام لل�سن ��ة احلالية ولعدة
�سنوات م�ضت بالأرقام والر�سم البياين.
●	�إمكانية �إعداد �أر�صدة تقدير َّية للح�سابات (ميزانية تقديرية)
ومقارنتها بالأر�صدة الفعل َّية.
● اال�ستف�سار عن كل ما هو متعلق باحل�سابات.
●
●
●

كما يحتفظ النظام ببيانات عن املن�ش�أة ومنها:
بيانات عامة مثل العنوان وال�شعار وبيانات �أخرى عن الفروع.
بيان ��ات عن البن ��وك الت ��ي يتعامل معه ��ا كل فرع م ��ع تفا�صيل
الت�سهيالت البنكية املمنوحة لكل فرع.
بيان ��ات وثائ ��ق املن�ش� ��أة م ��ن �سجل جت ��ارى ،ا�ش�ت�راك الغرفة
التجاري ��ة� ..إلخ .م ��ع �إمكانية حف ��ظ �صورة با�ستخ ��دام املا�سح
ال�ضوئي ومتابعة تواريخ التجديد لكل وثيقة.

