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شركة انجازات المتطورة لتقنية المعلومات

دليل األنظمة والخدمات



نظام انجازات المالي

يتوىل كافة عمليات البيع وال�شراء ومراقبة املخزون، 
كم����ا يتي����ح التحك����م التام يف مراك����ز التكلف����ة واإدارة 
نقاط البيع وحتويالت الب�شاعة بني الفروع، ومتابعة 

االعتمادات امل�شتندية.
 كم���ا توفر برامج املحا�شبة العامة اإمكانيَّة احل�شول على موازين املراجعة واملراكز 
املاليَّة وقوائم الدخل على م�شتوى مراكز التكلفة والفروع ونقاط البيع واملن�شاأة ككل.

نظام إدارة األصول الثابتة

 يهتم بكل ما له عالق���ة باالأ�شول مثل: القيمة 
واالإه���الكات  االإه���الك  وطريق���ة  ���ة  الدفرتيَّ
ة، التي بع���د احت�شابها يتم  ���ة وال�شنويَّ ال�شهريَّ

ترحيلها اإىل النظام املايل.
وبالنظ���ام اإمكاني���ة االحتف���اظ بكافة وثائ���ق االأ�شل من �شه���ادة �شمان 
وفاتورة و�شورة لالأ�شل.. اإلخ. ومن بعهدته االأ�شل، وذلك للح�شول على 

ك�شف بكافة االأ�شول لدى موظف معني.

نظام الموارد البشرية والرواتب

يغطي كاف����ة احتياجات االإدارة م����ن ت�شجيل البيانات 
العام����ة والتعاق����د والوثائ����ق وال�شلف ل����دى املوظفني، 
باالإ�شافة اإىل االإج����ازات وا�شتمارة اجلوازات وتقييم 
االأداء، وجتهي����ز الروات����ب، الت����ي ت�شم����ل التاأمين����ات االجتماعي����ة وخ����ارج ال����دوام 
وترحيله����ا اإىل النظ����ام امل����ايل، كما ميك����ن ربطه باأجه����زة احل�ش����ور واالن�شراف 

املختلفة، واحت�شاب ت�شفية حقوق املوظف التي ت�شمل مكافاأة نهاية اخلدمة.

نظام التصنيع

اإ�ش���دار  م���ن  الت�شني���ع  مراح���ل  كاف���ة  ينف���ذ 
اأم���ر الت�شني���ع اإىل تكلف���ة املنت���ج وت�شليمه اإىل 
امل�شت���ودع، ومتابعة كافة عملي���ات الت�شنيع التي 
تتم يف �شالة االإنت���اج ومعرفة وقت بداية ونهاية 
كل مرحل���ة. باالإ�شافة اإىل مراقبة اجلودة على م�شتوى كل عمليَّة، كما يتيح 
النظام ت�شجيل اخلردة واملرفو�ص يف مرحلة الت�شنيع. وميكن تعدد »قوائم 
ظام اأنَّه وقبل البدء بالت�شنيع  املنتج« )BOM( لل�شنف. واأهم ما مييز النِّ
يقوم بالتاأكد من توف���ر املواد اخلام املطلوبة لت�شنيع منتج معني، ويف حال 

عدم توفرها يتم اإ�شدار طلب ال�شراء تلقائيًا اإىل اإدارة امل�شرتيات.

عن أنظمة شركة إنجازات

تتك���ون جمموعة اأنظمة »اإجنازات« م���ن اأنظمة م�شتقلِّة تعم���ل معًا لت�شكل 
نظامًا متكاماًل ومرتابطًا يدعى ال�ERP. وهي:

نظام اإدارة االأ�شول الثابتة.  ● النظام املايل.   ●  
نظام اإدارة العقارات.  ● نظام الت�شنيع.   ●  

ة والرواتب. نظام اإدارة املوارد الب�شريَّ  ●  
م���ت لالأعمال  وق���د مت ت�شمي���م وتطوير ه���ذه االأنظم���ة بلغة برجم���ة �شمِّ
التجارية، وت�شتخدم هذه االأنظمة قواعد بيانات يختارها امل�شتخدم ومنها 

.SQL Server و Oracle

وحي���ث اأن ال�شرك���ة متلك اأ�شل االأنظم���ة، فباالإمكان اإدخ���ال اأي تعديالت 
يرغب بها العميل لتلبية احتياجاته اخلا�شة.

كما تدعم االأنظمة التقوميني الهج���ري وامليالدي، وتعمل باللغتني العربيَّة 
دة امل�شتخدم���ني )�شبكة(. اإ�شاف���ة اإىل اأنَّها  ���ة ويف بيئ���ة متع���دِّ واالإجنليزيَّ
�شممت لتلبي احتياجات ال�شركات وامل�شانع املتو�شطة اإىل كبرية احلجم، 
ة لكل من�شاأة، وتتبن���ى وتنفذ ال�شيا�شات  حي���ث تتيح تطبيق الهيكل���ة الفعليِّ
ه���ا تعمل على جه���از »�شريفر«  ���ة لها. واأهم م���ا مييزها اأنَّ ���ة واملاليَّ االإداريًّ
���ة اأو يف مت�شف���ح ال�»وين���دوز اإك�شبل���ورر«  اأو اأجه���زة امل�شتخدم���ني العاديَّ
Web Access، اإىل جان���ب ب�شاطته���ا يف التعل���م والتطبي���ق، حي���ث اأخذ يف 

االعتبار عند ت�شميمها النواحي االإن�شانية لتكون �شهلة اال�شتخدام والتطبيق.
ليبقى �شرُّ جناحها يف الدعم الفني امل�شتمر والتطوير والتح�شني املتوا�شل 

من قبل �شركة »اإجنازات«.



خدمات شركة إنجازات

���ة  بالإ�ضاف���ة اإىل الربام���ج التطبيقي���ة للأعم���ال التجاريَّ
���ة، تق���دم ال�ضرك���ة جمموع���ة م���ن اخلدم���ات  وال�ضناعيَّ
املرتبط���ة بتوف���ر وتركي���ب الأجه���زة واملع���دات اللزم���ة 
ل�ضم���ان حل���ول متكامل���ة لحتياجات عملئه���ا. ومن اأهم 

هذه اخلدمات:
ملتطلبات العملء  املتخ�ض�ضة  ال�ضت�ضارات  تقدمي   ■

يف تطبيق اأنظمة احلا�ضب الآيل. 
درا�ض���ة وحتليل واإع���داد الأنظمة ح�ضب احتياجات   ■

كل عميل.
وتوابعها من  الأجهزة  �ضبكة ل�ضلكية لربط  تركيب   ■

طابعات.. اإلخ.
مدُّ وتركيب �ضبكة الأ�ضلك اللزمة لربط خمتلف   ■

مكونات اأجهزة النظام.
لتعمل  الفرعية  والأجهزة  الرئي�ضي  تركيب اجلهاز   ■

يف بيئة متعددة امل�ضتخدمني.
واأجه���زة  ال�ضرف���ر  عل���ى  الت�ضغي���ل  نظ���ام  اإع���داد   ■

امل�ضتخدمني وملحقات ال�ضبكة الأخرى.
تدريب امل�ضتخدمني على الأنظمة والربامج التطبيقيَّة.  ■
للأجهزة. وال�ضيانة  للربامج  الفني  الدعم  توفر   ■

الدعم الفني والصيانة:

للربام���ج  الفن���ي  الدع���م  توف���ر  اأن  »اإجن���ازات«  ت���درك 
���ة، وال�ضيان���ة للأجه���زة ه���و العام���ل الأ�ضا�ضي  التطبيقيَّ
لتحقي���ق جناح ور�ض���ا العميل، ل���ذا توفر ال�ضرك���ة عقودًا 
ة واأخرى  �ضنوية للدعم الفني لأنظمتها وبراجمها التطبيقيَّ

للأجهزة على النحو التايل:

عقود الدعم الفني لألنظمة وتشمل:

امل�ضتخدم املت�ضل. مع  الهاتف  على  الفني  ■ الدعم 
■ الدع���م الفني بالت�ضال املبا�ضر بجهاز العميل عرب 

.)DSL(  خط الهاتف وعن طريق املودم

مقر عمله. يف  العميل  بزيارة  الفني  ■ الدعم 
■ حتديث جماين لأي اإ�ضدارات جديدة للأنظمة التطبيقيَّة.

عقود صيانة األجهزة وتشمل:

ل�ضيانة الأجهزة. دوريَّة يف مواعيد حمددة  ■ زيارات 
الطل���ب ويف موقع���ه  عن���د  للعمي���ل  ���ة  فوريَّ ■ زي���ارات 

لإ�ضلح الأجهزة.
اأو القط���ع العطلنة مع  اإ�ض���لح الأجهزة  اأو  ■ تغي���ر 

توفر البديل. 
ة ت�ضمل قطع الغيار واأجور الإ�ضلح. ■ الر�ضوم ال�ضنويَّ

■ تت���م �ضيان���ة الأجه���زة م���ن خ���لل ور�ض���ة حديث���ة 
ومهند�ضني متخ�ض�ضني.

بعض مزايا انظمة »انجازات«

توفير عدد كبير من التقارير بالرسم البياني.  ●
توفير تقارير مجمعة على مستوى الفرع، النشاط، أو الشركة.   ●

كل ما يتم رؤيته على الشاش��ة يمكن طباعته في تقرير من أي مكان في   ●
النظام.

التعامل مع أكثر من عملة أجنبيَّة عند تسجيل المستندات.  ●
لألنظمة القدرة على متابعة التعديالت التي تمت على المستندات مثل:  ●

الفواترامللغ���اة وقي���ود اليومية العامة ومعرفة من ق���ام بالتعديل ومتى مت  
التعديل.. اإلخ

كما ميكن ا�ضتخراج التقارير وار�ضالها اإىل:
طابعة رئيسية أو فرعية.  ●

الفاك�س.  ●
البريد اإللكتروني.  ●

.EXCEL إرسال التقرير إلى  ●
حفظ التقرير في ملف بغرض الرجوع إليه مستقباًل.  ●



ـ الطريقة المركزية:

ة LAN و�ضبك���ة وا�ضعة WAN تعملن معًا بحيث  عب���ارة عن �ضبكة حمليَّ
ة عرب اإحدى و�ضائل الربط املذكورة  كل ف���رع يرتبط مبا�ضرة بالإدارة العامَّ
اأع���له. ويتم حف���ظ البيانات يف »�ضرف���ر« الإدارة العامة. ولي�س هناك اأي 

بيانات ت�ضجل يف اأجهزة الفروع.
ـ الطريقة الالمركزية:

يكون بالفرع �ضبكة حمليَّة وبه »�ضرفر« خا�س يتم ت�ضجيل كافة حركة الفرع 
ة عن الإدارة العامة، وذلك للفروع الكبرة، اأما الفروع  ة تامَّ في���ه با�ضتقلليَّ
ال�ضغ���رة، التي بها جهاز واح���د، فيتم ت�ضجيل حركة الف���رع فيه، ومن ثمَّ 
ترحيل حركة الفرع عرب اإحدى الو�ضائل املذكورة اأعله اإىل الإدارة العامة، 
كم���ا يتم برجمة اأوقات اإر�ض���ال احلركة ح�ضب احتياج���ات العميل لكي يتم 
النقل تلقائيًا من دون تدخل ب�ضري، ولكل طريقة مزاياها. و�ضركة اإجنازات 

متتلك الو�ضائل اللزمة لتنفيذ الطريقتني.

المنطقة الشرقية

الدمام

الرياض

المنطقة الوسطى

القصيم

بريدة

عسير

مكة مكة المكرمة

الباحة

منطقة نجران
نجران

أبها

جيزان

المدينة

منطقة المدينة المنورة

حائل

منطقة حائل

تبوك
منطقة تبوك

القريات الجوف

سكاكا

عرعر

الحدود الشمالية

ربط الفروع

تتمي���ز خدمات �ضرك���ة اإجنازات باإمكانية ربط ف���روع املن�ضاأة اأينما كانت، 
وذلك من خلل و�ضائل الربط املتوفرة مثل:
.DSL خطوط ال�»دي اإ�س اإل« العادية  -

.IP VPN »خطوط ال�»اآي بي يف بي اإن  -
.LEASED LINES  خطوط الربط اخلا�ضة  -

.FIBER OPTIC خطوط الألياف الب�ضريَّة احلديثة  -
املحليَّة.  Wi Max  »ضبكة ال�»واي ماك�س�  -

.CONNECT 4 عرب �ضريحة كونكتG 3 وG �ضبكة ال�  -

وكاف���ة ه���ذه الو�ضائ���ل متوف���رة م���ن قب���ل الت�ض���الت ال�ضعودي���ة 
وال�ضركات املناف�ضة.

���ة الربط بال�ضرتاك مع اأحد موف���ري خدمة الإنرتنت لو�ضع  وتكتم���ل عمليَّ
�ضبكة خا�ض���ة بالعميل. وباختي���ار الأجهزة املنا�ضبة للرب���ط ميكن �ضمان 

خدمة ربط موثوقة وباأ�ضعار ا�ضرتاكات �ضهريَّة معقولة.
وح�ض���ب طريق���ة اإدارة العميل لفروع���ه يتم الربط اإما بطريق���ة املركزيَّة، 
اأي رب���ط مبا�ضر )Online(، اأو طريقة اللمركزي���ة، اأي نق�ل البي����انات 

)Offline(، والفرق بني الطريقتني هو كما يلي:

مزايا مجموعة األنظمة

تتمي���ز جمموعة الأنظم���ة لدى �ضركة اإجن���ازات بقدرتها على تبني   ●
وتنفيذ ال�ضيا�ضة الإدارية واملالية للمن�ضاأة.

ق���درة الأنظم���ة عل���ى متثي���ل وخدم���ة دور كل اإدارة اأو ق�ض���م مث���ل   ●
املبيعات، احل�ضابات، امل�ضتودعات.. اإلخ. 

كاف���ة الأنظمة لديها القدرة على التعامل مع بيانات اأكرث من �ضركة   ●
يف اآن واحد ويف قاعدة بيانات واحدة.

تعدد الفروع لكل �ضركة.  ●
تعدد امل�ضتودعات لكل فرع.  ●

تعدد مراكز التكلفة للح�ضاب الواحد.  ●
الدقة وال�ضهولة يف ت�ضجيل وا�ضرتجاع البيانات.  ●

متابع���ة اأي م�ضتن���د من م���كان روؤيت���ه والو�ضول لتفا�ضيل���ه من دون   ●
اخل���روج م���ن الناف���ذة الأ�ضلي���ة التي احت���وت امل�ضتند مم���ا يجعل 

احل�ضول على املعلومة اأ�ضهل واأ�ضرع.
يتوفر فيديو تعليمي بال�ضوت وال�ضورة ي�ضرح كيفيَّة عمل كل برنامج.  ●

للأنظمة القدرة على متابعة التعديلت على امل�ضتندات ومعرفة من   ●
قام بالتعديل ومتى مت التعديل اأو الإلغاء.

اإمكانية فرز الأعمدة وتغير اخلطوط عند ا�ضتخراج التقارير.  ●

اإمكانية ترحيل كافة التقارير اإىل » اإك�ضل «.  ●
اعتماد التاريخ الهجري »مطابق لتقومي اأم القرى« وامليلدي.  ●

متاث���ل وتطاب���ق ال�ضا�ض���ات يف كل م���كان يف الأنظم���ة، مم���ا يوف���ر   ●
ال�ضهول���ة يف تعلم كل النظ���ام والتعامل مع���ه، فمعرفة طريقة عمل 

�ضا�ضة واحدة تعني معرفة طريقة عمل ال�ضا�ضات الأخرى.
���ة اللغة بحيث ميكن العمل عل���ى النظام باللغة  كاف���ة الأنظمة ثنائيَّ  ●
ة اأو التحويل بينهما مبجرد النقر على زر واحد  ة اأو الإجنليزيَّ العربيَّ

فقط  معد لهذا الغر�س ويف اأي مكان يف النظام.
●  يتمت���ع النظام بتطبي���ق حماية تتحكم يف �ضلحي���ات امل�ضتخدمني  
والت���ي من خللها مينح اأو مينع امل�ضتخدم من ت�ضغيل برنامج معني  
اأو جمموعة برامج. وقوة احلماية تبلغ م�ضتوى احلقل كالإطلع على 

متو�ضط واآخر التكلفة اأو تعديل اأ�ضعار البيع للأ�ضناف.  
ت�ضتخ���دم الأنظم���ة ال�ضجرة البياني���ة يف اإظهار البيان���ات بطريقة   ●
مماثلة ملت�ضفح »الويندوز« مما يجعل التعامل مع النظام والبيانات 

بديهيًا وتلقائيًا.
تعمل الأنظمة يف بيئة متعددة امل�ضتخدمني »�ضبكة«.  ●

واجهة الدخول اإىل الأنظمة ت�ضمح باأكرث من من�ضاأة ون�ضاط وفرع.  ●
تخ�ضي�س مظه���ر ال�ضا�ضات واخلط يف التقاري���ر ح�ضب اختيارات   ●

ة. كل م�ضتخدم عن طريق الإعدادات العامَّ



نظام إنجـازات المـالي



األستاذ العام

يرتكز النظام املحا�ضبي اإىل دليل ح�ضابات الأ�ضتاذ العام الذي من خلله 
ة. اأما قيود اليوميَّة  يتم اإعداد كافة احل�ضابات وربطها مبراكز التكلفة املعنيَّ
العامة فبالإمكان ت�ضجيله���ا مبا�ضرة بتوجيه اأطراف القيد اإىل احل�ضابات 
ة ت�ضجيل  ���ة اأو ا�ضتخ���دام ميزة اإعداد قوالب القيود الت���ي ت�ضهل عمليَّ املعنيَّ
القي���ود ومنع توجي���ه ح�ضابات القيد اإىل احل�ضابات غ���ر املق�ضودة. يوفر 
النظ���ام مي���زان مراجعة تفاعلي���ًا من خلله ميكن الط���لع على الر�ضيد 
الفتتاح���ي واحلركة والر�ضيد النهائ���ي لأي ح�ضاب، مع اإمكانية احل�ضول 
على تفا�ضي���ل العمليَّات املوؤثرة على احل�ضاب، وذل���ك مبجرد النقر عليه، 

كم���ا اأّن اأر�ضدة احل�ضاب���ات بالأ�ضهر ميكن الطلع عليه���ا كمدين ودائن 
ور�ضي���د نهائ���ي وبالر�ض���م البياين، وذلك ل���كل الأ�ضهر املقفل���ة وال�ضنوات 

ال�ضابقة. وبع�س تقارير الأ�ضتاذ العام التي ميكن احل�ضول عليها هي:
ا�ضتخ���راج موازي���ن املراجع���ة بامل�ضتوي���ات وللح�ضاب���ات الرئي�ضية   ●

والفرعية خلل اأي فرتة.
���ة وقائمة الدخل  ���ة العموميَّ ة وامليزانيَّ ا�ضتخ���راج القوائ���م اخلتاميَّ  ●

ومقارنتها بال�ضنوات ال�ضابقة.
���ة، ودوران املخزون  ا�ضتخ���راج ن�ضب التحليل امل���ايل كن�ضب الربحيَّ  ●

ال�ضلعي، وحتليل الت�ضغيل. 
تقري���ر مقارنة بالأر�ضدة التقديرية والفعليَّة لكل احل�ضابات موزعة   ●

على �ضهور ال�ضنة وال�ضنوات املقارنة.
حرك���ة ح�ضاب���ات الأ�ضت���اذ بالتاريخ ورق���م احل�ضاب ون���وع امل�ضتند   ●

)عملة حملية / اأجنبية(.
تفا�ضيل قيود اليومية العامة بالرقم والتاريخ )يومي – قائمة اإجمالية(.  ●

كافة امل�ضتندات مع التوزيع املحا�ضبي )بامل�ضدر ونوع امل�ضتند(.  ●
متابعة حركة ال�ضندوق )�ضندات القب�س وال�ضرف( بالتاريخ واملندوب.  ●

يوف���ر النظام اإمكانية تطبيق اإعدادات خا�ض���ة بكل م�ضتخدم ومنها كيفية 
اإظه���ار حمتويات �ضجرة النظ���ام والألوان واخلطوط. كم���ا بالإمكان غلق 

النظام يف حال مل ي�ضتخدم لفرتة زمنيَّة يحددها امل�ضتخدم
ة باملن���دوب ملتابعة اأداء املنادي���ب واحل�ضول على  يرب���ط النظ���ام كل عمليَّ
تقاري���ر مف�ضل���ة لأدائهم. وبالنظام ميزة جتمي���ع �ضنف خمزون من عدة 

اأ�ضناف اأو تفكيك �ضنف معني اإىل مكوناته.
يتي���ح النظام ا�ضتخراج كافة التقارير باللغ���ة العربيَّة والإجنليزيَّة، خا�ضة 

التقارير املاليَّة كامليزانيَّة وتقرير الأرباح واخل�ضائر.
يحتوي النظام على برنامج خا�س للتحويل بني التقوميني الهجري وامليلدي.

تعتم���د كافة عمليَّات النظام عل���ى اأربعة عنا�ضر اأ�ضا�ضي���ة وهي: العملء، 
املوردين، الأ�ضناف وح�ضابات الأ�ضتاذ العام.

ويف ما يلي �ضرح موجز لإمكانيَّة كل جمموعة يف النظام:

نظام إنجازات المالي

يعت���رب النظام املايل العمود الفق���ري لأنظمة �ضركة اإجنازات، حيث ترحل 
احلركة املاليَّة من الأنظمة الأخرى اإىل النظام املايل مبا�ضرة.

يعتم���د النظ���ام دليل ح�ضاب���ات متطورًا يتي���ح تعريف مراك���ز التكلفة على 
م�ضتوى احل�ضابات والفروع.

ق�ضم���ت برام���ج النظام اإىل جمموع���ات تنفذ كل جمموع���ة وظائف معينة 
مث���ل جمموع���ة برام���ج الأ�ضت���اذ الع���ام واملبيع���ات وامل�ضرتي���ات ومراقبة 
املخ���زون، كما يطبق النظام حماية على م�ضت���وى امل�ضتخدم جلميع برامج 
النظ���ام. وي�ضتخدم النظام اأيقون���ة ذات دللة لكل برنامج من خللها يتم 
ت�ضغيل���ه، وذلك بالإ�ضافة اإىل اإمكانية ت�ضغيل الربنامج من قائمة الربامج 

للمجموعة.



المخزون السلعي

برام���ج املخزون م���ن �ضركة اإجن���ازات هي ثم���رة �ضنني 
من اخل���ربة يف ت�ضمي���م وتطوير وكتابة برام���ج مراقبة 
املخزون. وق���د اعتمدت �ضركة اإجن���ازات اأ�ضلوب اجلرد 
امل�ضتم���ر يف عملي���ات املخ���زون، حي���ث قيم���ة املخ���زون 

الدفرتي تطابق قيمة املخزون الفعلي.
تعترب طريقة اإدارة املخزون ال�ضلعي يف اأي نظام تطبيقي 
املحك احلقيقي لقدرة النظ���ام يف ال�ضيطرة التامة على 
حرك���ة املخزون. لذا يتوىل نظام اإجنازات املايل التعامل 

مع كافة عمليات املخزون بدقة تامة.

يوف���ر النظام اإمكاني���ة مراقبة تذبذب اأ�ضع���ار التكلفة 
يف ح���دود ن�ض���ب حم���ددة ك���ي ل يك���ون هن���اك ارتفاع 
اأو انخفا����س مفاج���ئ يف اأ�ضع���ار التكلف���ة، كم���ا يتي���ح 
النظ���ام رب���ط كل �ضنف بح�ضاب���ات يف الأ�ضتاذ العام، 
خا�ض���ة بال�ضنف. وللم�ضانع التي ل ترغب با�ضتخدام 
نظ���ام ت�ضني���ع كام���ل، يتيح النظ���ام القي���ام بعمليات 
التجمي���ع اأو التعبئ���ة. بالإ�ضاف���ة اإىل البيان���ات العامة 
الت���ي ت�ضجل لل�ضن���ف من رقم وو�ض���ف ونقطة حرجة 
وفئ���ات الأ�ضع���ار.. اإل���خ. وبالإم���كان حتدي���د ال�ضنف 
البدي���ل والبون�س ومرك���ز التكلف���ة. وكذلك احل�ضول 
على بيانات اإح�ضائية ع���ن ال�ضنف لل�ضنوات ال�ضابقة 
ة والو�ضول اإىل اأدق تفا�ضيل امل�ضتندات.  وال�ضنة احلاليَّ
���ة ولع���ام كام���ل ميك���ن  اأم���ا حرك���ة ال�ضن���ف ال�ضهريَّ

احل�ضول عليها بالكميات اأو كر�ضم بياين.
ك����وارد  ال�ضن����ف  حرك����ة  عل����ى  الإط����لع  وبالإم����كان 
ومن�ض����رف والو�ض����ول اإىل بيانات امل�ضتن����د املوؤثر على 
احلرك����ة. ويتي����ح النظ����ام الحتف����اظ باأربع �ض����ور لكل 
�ضن����ف يتم اإدخال����ه عرب املا�ض����ح ال�ضوئي. اأم����ا تعديل 
كمي����ات اجلرد الفعل����ي فتتم عرب الربام����ج املعدة لهذا 
الغر�����س. ويف حال ربط املخزون بنظ����ام الت�ضنيع يتم 

�ضرف املواد اخلام املطلوبة للت�ضنيع.

المبيعات

تت���وىل برامج املبيع���ات كاف���ة عمليات البي���ع من تقدمي 
عرو����س اأ�ضعار واإع���داد اأوام���ر البيع واإ�ض���دار الفواتر 
���ة والآجل���ة وت�ضجيل م���ردودات املبيع���ات النقديَّة  النقديَّ
والآجل���ة. كم���ا يتيح النظ���ام اإ�ضدار فوات���ر حتتوي على 
كمي���ات م���ن اأكرث م���ن معر����س اأو م�ضت���ودع يف الفاتورة 
ة بيع متت،  الواح���دة. وميكن الرجوع اإىل بيانات اأي عمليَّ
ة اأو تاريخها اأو رقمها اأو مرجعها اأو  وذلك عرب نوع العمليَّ
العميل املعني بها. برنامج متابعة حركة مندوبي املبيعات 
من بي���ع وحت�ضيل يعطي تفا�ضيل كامل���ة عن حركة اأداء 
املن���دوب مو�ضحًا اله���دف الذي و�ضع ل���ه واملبيعات التي 

حققه���ا م���ن الهدف وحت�ضيل���ه من املباع خ���لل ال�ضهر 
املعني م���ع ن�ضبة املبيعات التي حتقق���ت من الهدف، كما 
ميك���ن عر�س هذه البيانات على �ض���كل ر�ضم بياين. ومن 
اأه���م برامج املبيعات برنامج حتدي���ث اأ�ضعار البيع الذي 
يتي���ح للم�ضتخ���دم ذي ال�ضلحية القي���ام بتعديل اأ�ضعار 
البي���ع للفئات املختلف���ة التي ميكن اأن يبل���غ عددها �ضتة، 
ومنه���ا اأ�ضعار القطاعي واجلملة. اأم���ا الأعمال التجارية 
التي تقوم ببيع الب�ضاعة للعميل ثم الحتفاظ بها كاأمانة 
ل���ه، فربنامج نظام الأمان���ات ميّكن املن�ض���اأة من متابعة 
���ات الت���ي �ضلم���ت للعمي���ل وم���ا زال���ت يف م�ضتودع  الكميَّ
الأمان���ات باملن�ض���اأة. وغالب���ًا م���ا تك���ون ه���ذه ال�ضلع مثل 

احلديد واخل�ضب والبلك.
عند اإعداد فاتورة ميكن معرفة:

م�ضرتيات العميل ال�ضابقة من �ضنف معني.  -
ال�ضتف�ضار عن الكميات املتوفرة يف كل الفروع.  -

اختيار ال�ضنف بالرقم اأو الو�ضف.  -
�ضرف ال�ضنف بتواريخ ال�ضلحية اإن ا�ضتخدمت.  -

اإظهار البون�س على كل �ضنف اإن وجد.  -
حد الئتمان وفئة الأ�ضعار وخ�ضم العميل.  -

معرفة الربح على م�ضتوى الفاتورة اأو ال�ضنف.  -
اإمكانية ا�ضتخدام م�ضل�ضل واحد للفواتر النقدية   -

والآجلة اأو ا�ضتخدام م�ضل�ضلت م�ضتقلة.
عن���د اإرج���اع اأي ب�ضاع���ة مباع���ة يت���م التاأكد من    -

وجودها يف الفاتورة املباعة بها.



من�ض���اأة بن�ضاط واحد، لكن يف مواقع 
من�ضاأة بهيكلة ب�ضيط���ة ولها معار�س جغرافيَّة خمتلفة بها فروع ومعار�س.

ع���دة �ض���ركات يف قاع���دة البيان���ات تعتربها مراكز ربحية اأو نقاط بيع.
نف�ضها وكل �ضركة لها الهيكل اخلا�س 
اأح���د النم���اذج املذك���ورة  به���ا م���ن 
وم�ضتقلة كليًا عن ال�ضركات الأخرى.

يتيح النظام تطبيق الهيكلة الفعلية لكل منشأة. فعلى سبيل المثال :
من�ض���اأة متع���ددة الأن�ضط���ة ومتع���ددة 

الفروع ومتعددة املعار�س.

والنظ���ام يوف���ر اإمكاني���ة حتدي���د مراك���ز تكلف���ة/ ربحي���ة عل���ى م�ضت���وى 
امل�ضتودعات واملعار�س وح�ضابات الأ�ضتاذ العام.

���ة متكاملة على م�ضت���وى املن�ضاأة  ويتي���ح النظام احل�ضول عل���ى تقارير ماليَّ
والن�ضاط والفروع واملعار�س التي هي مراكز ربحيَّة. كما يوفر النظام تقارير 

موحدة للمبيعات وامل�ضرتيات واملخزون واملحا�ضبة العامة. ومن اأهمها:
قائمة الدخل املوحدة.  ●  

ميزانيَّة موحدة.  ●  
ميزان املراجعة املوحد.  ●  

اأر�ضدة ح�ضابات الأ�ضتاذ العام املوحدة.  ●  
يحت���وي النظام امل���ايل على اأ�ضتاذ عام واأ�ضت���اذ م�ضاعد للذمم   ●  
املدين���ة )العم���لء( وال���ذمم الدائن���ة )املوردي���ن( واأ�ضات���ذة 
م�ضاع���دة اأخرى يتم تعريفها واإ�ضافتها م���ن خلل النظام مثل 
اأ�ضتاذ م�ضاع���د لذمم املوظفني واأخرى للعتم���ادات امل�ضتندية 
وغره���ا والتي يتم رب���ط كل اأ�ضتاذ منها م���ع ح�ضاب واحد على 

الأقل يف الأ�ضتاذ العام.

ومن مزايا الأ�ضتاذ العام:
�ضبعة م�ضتويات يف �ضجرة الدليل املحا�ضبي.  ●  

اأرقام احل�ضابات تتكون من 6-17رقمًا.  ●  

المشتريات

برام���ج امل�ضرتيات 
الربامج  اأقوى  من 
الت���ي م���ن خللها 
اإع���داد  ميك���ن 
طلب���ات ال�ض���راء بالعملة املحلي���ة اأو باأي عمل���ة اأجنبيَّة، كم���ا ميكن ف�ضل 
طل���ب �ضراء اإىل عدة �ضحنات، كل �ضحنة تعترب طل���ب �ضراء م�ضتقًل ويتم 
ت�ضجي���ل م�ضاريف كل طلب على ح���دة، وعند ت�ضلم الطل���ب ب�ضند اإدخال 
يت���م توزيع م�ضاريف الطلب على كافة الأ�ضن���اف. ويتم احت�ضاب متو�ضط 
تكلفة جديد لكل �ضنف، كما ميكن ت�ضلم الطلب كمية فقط اأو كمية وقيمة. 
اأما العتمادات امل�ضتندية فله���ا معاجلة خا�ضة، حيث يوفر النظام قوالب 

اإعداد احل�ضابات الرئي�ضية والفرعية واخلا�ضة باحلركة )القيود(.  ●  

ة العامة والأ�ضاتذة امل�ضاعدة. ا�ضتخدام قوالب ت�ضهل ت�ضجيل قيود اليوميَّ  ●  
حتليل �ضامل حلركة اأي ح�ضاب لأي فرتة.  ●  

حتلي���ل �ضام���ل حل�ضابات مي���زان املراجع���ة مو�ضح���ًا الر�ضيد   ●  
الفتتاحي، وحركة الفرتة املحددة، واإجمايل الر�ضيد واحلركة 

والر�ضيد النهائي.
اإمكانية احل�ضول على ميزان مراجعة بالأر�ضدة واحلركة.  ●  

حتليل اأر�ض���دة ح�ضابات الأ�ضت���اذ العام لل�ضن���ة احلالية ولعدة   ●  
�ضنوات م�ضت بالأرقام والر�ضم البياين.

ة للح�ضابات )ميزانية تقديرية(  اإمكانية اإعداد اأر�ضدة تقديريَّ  ●  
ومقارنتها بالأر�ضدة الفعليَّة.

ال�ضتف�ضار عن كل ما هو متعلق باحل�ضابات.  ●  

 كما يحتفظ النظام ببيانات عن املن�ضاأة ومنها:
بيانات عامة مثل العنوان وال�ضعار وبيانات اأخرى عن الفروع.  ●

بيان���ات عن البن���وك الت���ي يتعامل معه���ا كل فرع م���ع تفا�ضيل   ●
الت�ضهيلت البنكية املمنوحة لكل فرع.

بيان���ات وثائ���ق املن�ض���اأة م���ن �ضجل جت���ارى، ا�ض���رتاك الغرفة    ●
التجاري���ة.. اإلخ. م���ع اإمكانية حف���ظ �ضورة با�ضتخ���دام املا�ضح  

ال�ضوئي ومتابعة تواريخ التجديد لكل وثيقة.

اإ�ضعارات من خللها يتم ت�ضجيل كافة م�ضاريف وت�ضديدات العتماد مثل 
التاأم���ني على العتماد وم�ضاريف اجلمارك والتخلي�س.. اإلخ. وبعد ت�ضلم 
العتماد ميكن اإقفاله يف امل�ضرتيات. عمليَّة احت�ضاب اأ�ضعار البيع للب�ضاعة 
اجلدي���دة تتي���ح اإدخال ن�ضبة ربح عل���ى كل فئة من فئات اأ�ضع���ار البيع لكل 
�ضن���ف مت ت�ضلمه. وتخ�ضع ن�ضبة الربح املدخل���ة لن�ضبة هام�س الربح الذي 
حت���دده اإدارة املبيعات لكل �ضن���ف. ويف حالة ربط نظام الت�ضنيع بالنظام 

ع واحت�ضاب متو�ضط تكلفة جديدة له. املايل يتم ت�ضلم املنتج امل�ضنَّ
وبالنظام برامج للقيام مبا يلي: اإرجاع ب�ضاعة اإىل املوردين، حتويل وت�ضلم 

ب�ضاعة بني الفروع وال�ضتف�ضارعن كافة عمليات امل�ضرتيات.



نظام الموارد البشرية والرواتب



ه���ل تقوم بدفع غرامات ب�ضبب التاأخر يف جتديد   ●
وثائق املوظفني مثل الإقامة.. اإلخ؟

هل ترغب بعمل اأر�ضيف اإلكرتوين لوثائق املوظفني؟  ●
ه���ل تعاين م���ن غي���اب املوظفني ب�ضب���ب  منحهم   ●

اإجازات يف اآن واحد؟
هل جتد �ضعوبة يف �ضبط ح�ضور واإن�ضراف املوظفني؟  ●
هل تود معرفة الأيام املتبقية من اإجازات املوظفني م�ضبقًا؟  ●
ه���ل يرب���كك اإ�ض���دار اخلطاب���ات الت���ي يطلبه���ا   ●

املوظفون للأغرا�س ال�ضخ�ضية املختلفة؟
هل تواجه �ضعوبة يف احت�ضاب ت�ضفية حقوق املوظفني؟  ●
هل تريد الو�ضول اإىل بيانات املوظفني من  اأي مكان؟  ●
هل عدم توفر املعلومات اللزمة لتخاذ القرارات   ●
ب�ضاأن طلبات املوظفني من زيادة يف الراتب.. اإلخ. 

يت�ضبب يف تاأخر طلبات املوظفني؟
ه���ل ترغ���ب يف ا�ضتخل�س املعلوم���ات من ملفات   ●
املوظفني على هيئة تقارير تف�ضيلية واإح�ضائيات 

ور�ضومات بيانية؟
هل ترغ���ب يف اإ�ضعار املوظف ب�ض���رف راتبه عرب   ●

اجلوال اأو الإمييل مبا�ضرة؟
هل اإعداد ا�ضتمارة اجلوازات ياأخذ الكثر من وقتك؟  ●
هل تريد معرفة َمن القائم بالعمليات التي تتم يف   ●

قاعدة البيانات؟
هل تريد جتنب الأخطاء يف عملية جتهيز الرواتب للموظفني؟  ●
���ة والروات���ب يحل كل  نظ���ام اإجن���ازات للم���وارد الب�ضريَّ
الت�ضاوؤلت اأعله واأكرث من ذلك، حيث �ضمم بعد درا�ضة 
احتياج���ات ال�ضوق املحلي���ة لتطبيق اأنظم���ة مكتب العمل 
والعم���ال ول�ضم���ان حقوق املوظف���ني، كم���ا مت ا�ضتخدام 
اأح���دث اأنظم���ة التطوير وقواع���د البيان���ات لو�ضع نظام 
متكام���ل، ثنائ���ي اللغ���ة ومتع���دد امل�ضتخدم���ني. كم���ا اأن 
النظام يلبي كافة متطلبات اإدارة املوارد الب�ضرية و�ضوؤون 
املوظفني لكي متار�س عملها بدق���ة و�ضهولة دون احلاجة 

اإىل تكرار العمل يف اأكرث من اإدارة اأو ق�ضم.
ويغطي النظام العمليات التالية:

اإعداد الهيكلة الإداريَّة يف املن�ضاأة.  ●
حفظ بيانات املوظفني بطريقة ي�ضهل الو�ضول اإليها.  ●

التعاقدات للموظفني واإنهاء اخلدمة لكل تعاقد.  ●
اإدخال ال�ضتحقاقات وحفظ �ضجل حركة اأجور املوظفني.  ●
اإدخ���ال ال�ضلف وال�ضتقطاع���ات ومتابعة �ضدادها   ●

تلقائيًا من الرواتب.
اإدخال موؤهلت وخربات املوظفني.  ●

اإدخال وحفظ بيانات و�ضور وثائق املوظفني.  ●

طباع���ة ا�ضتم���ارة اجل���وازات )اإ�ض���دار وجتدي���د   ●
اإقامة، خروج وعودة، نقل كفالة، اإ�ضافة تابع..(.

ت�ضجي���ل اإج���ازات املوظف���ني باأنواعه���ا )�ضنوي���ة،   ●
مر�ضية، ا�ضطرارية.. اإلخ(.

معرف���ة مواعيد ا�ضتحق���اق الج���ازات، ومواعيد   ●
عودة املجازين.

احت�ضاب ا�ضتحقاقات واإجازات املوظفني وتذاكر ال�ضفر.  ●

احت�ضاب مكافاأة نهاية اخلدمة ح�ضب نظام مكتب العمل.  ●
احت�ضاب التاأمينات الجتماعية.  ●

اإدخال �ضورة للموظف وطباعة كرت له.  ●
اإعداد وجتهيز اخلطابات ومناذج املن�ضاأة.  ●

اإدخال وجتهيز رواتب املوظفني.  ●
احت�ضاب التاأخر والغياب عن العمل.  ●

ا�ضتخراج رواتب املوظفني التي ت�ضرف عن طريق   ●
البنوك وترحيلها اإىل ملف »اإك�ضل«.

طباعة اي�ضالت الرواتب للموظفني.  ●
تقييم املوظفني وربط اأ�ض�س التقييم بالوظائف.  ●

اإمكاني���ة اإدخ���ال بيانات خارج ال���دوام مع تقارير   ●
مف�ضلة وملخ�ضة م�ضتقلة عن الرواتب.

ربط جه���از الب�ضم���ة اإن وجد ل�ضتخ���راج اأوقات   ●
احل�ض���ور والن�ض���راف ل���كل موظ���ف واحت�ض���اب 

اجلزاءات وخارج الدوام.
ميكن احت�ضاب راتب الإجازة اأو الراتب بعد العودة   ●
من الإج���ازة بناء على الرات���ب الأ�ضا�ضي فقط اأو 
الرات���ب الأ�ضا�ضي م�ضافًا اإليه بدلت اأخرى حتدد 

ح�ضب �ضيا�ضة املن�ضاأة لكل موظف على حدة.
ميك���ن احت�ض���اب مبلغ الب���دلت مثل ب���دل ال�ضكن   ●
واملوا�ضلت بناء على ن�ضبة من الراتب الأ�ضا�ضي.
اإمكانية ت�ضجيل مرتبة املوظف يف �ضلم الوظائف اإن وجد.  ●
اإمكانية احت�ض���اب الراتب ال�ضهري بناء على اأكرث   ●
من رات���ب يف ال�ضهر الواحد )رات���ب قدمي وراتب 

جديد( مثل زيادة الراتب خلل ال�ضهر.
اإمكانية توزيع الأج���ر ال�ضهري )راتب اأ�ضا�ضي مع   ●
الب���دلت( عل���ى اأكرث م���ن ق�ضم يف حال���ة حتويل 

املوظف من ق�ضم لآخر.
اإمكاني���ة معرف���ة تاريخ ا�ضتحقاق ب���دل معني مثل   ●

»بدل ال�ضكن« لكل املوظفني.
بالإ�ضاف���ة اإىل الإدارة والق�ض���م اللذي���ن ينتم���ي   ●
اإليهم���ا املوظ���ف بالإم���كان ربط املوظ���ف مبركز 

تكلفة وترحيل راتبه اإىل مركز التكلفة.



إدخال بيانات خارج الدوامتقارير الرواتبتجهيز الرواتب

تجهيز الحضور واالنصرافإعداد جهازالحضور

إستخراج بيانات خارج  الدوام

الروات���ب وخارج ال���دوام: تتي���ح برامج ه���ذه املجموعة جتهيز 
الرواتب وخارج الدوام وا�ضتخراج بيانات احل�ضور والن�ضراف 
واحت�ضاب غرامات التاأخر والغياب. كما ميكن طباعة م�ضرات 
الرواتب بالإدارات والأق�ضام ومراكز التكلفة وطباعة اإي�ضالت 

الرواتب واإر�ضالها اإىل املوظفني عرب اجلوال اأو الإمييل.

ربط الوظائف باإلستحقاقاتإختيارات النظام العامةملفات النظام األساسيةإعداد بيانات المنشأة

إصدار الخطابإعداد الخطابربط الوظائف بالتقييمالتقارير العامة

ملفات النظام والتقارير: عرب برامج هذه املجموعة يتم اإعداد 
النظام للعم���ل وي�ضمل اإدخ���ال بيانات املن�ضاأة واإع���داد امللفات 
الأ�ضا�ضي���ة للنظ���ام واإعداد الختي���ارات اخلا�ض���ة باملن�ضاأة يف 
النظ���ام، ورب���ط الوظائ���ف بال�ضتحقاق���ات ورب���ط الوظائ���ف 

مب�ضميات التقييم واإعداد قوالب اخلطابات واإ�ضدارها.

تحويل الموظفطلب إجازةوثائق الموظفملفات الموظفين

عمليات نهاية العام طباعة ملف موظفإحتساب نهاية ترك الخدمةتسوية حقوق الموظف

عملي���ات املوظفني: من خ���لل برامج هذه املجموع���ة يتم ت�ضجيل 
كافة بيانات املوظفني مبا فيها بيانات وثائق املوظفني مع �ضورة كل 
وثيق���ة، كما يتم ت�ضجيل بيان���ات الإجازات واأوامر حتويل املوظفني 
ب���ني الإدارات والأق�ضام واحت�ضاب ت�ضوية حق���وق املوظف النهائية 

مبا فيها نهاية ترك اخلدمة.

ق�ضمت برامج النظام اإىل جمموعات تنفذ كل جمموعة وظائف معينة مثل جمموعة 
عملي���ات املوظفني وجمموعة ملفات النظام والتقاري���ر، وجمموعة الرواتب وخارج 

الدوام. ويف ما يلي �ضرح موجز لربامج كل جمموعة:



املرافقني  ● التقييم الدوري   ●  
ال�ضورة وامللحظات  ● التعديلت يف البيانات   ●  

ومن عمليات �شا�شات بيانات املوظفني:
اإدخال بيانات املوظفني والحتفاظ بحركة �ضجلتهم.  ●  

اإمكانية اإدخال رقم املوظف يدويًا اأو تلقائيًا.  ●  
اإدخال التعاقدات للموظفني واإنهاء اخلدمة.  ●  

الحتفاظ ب�ضجلت املوظفني املنتهية خدماتهم.  ●  
اإدخال ال�ضتحقاقات وال�ضلف وال�ضتقطاعات.  ●  

اإدخال بيانات التاأمينات الجتماعية.  ●  
تقييم املوظفني وربط اأ�ض�س التقييم بكل وظيفة.  ●  

اإدخال التعديلت التي تتم على ملفات املوظفني.  ●  
زي��ادة..  تعيني،  )اإج��ازة،  الطلبات  مناذج  عرب  املوظفني  طلبات  ت�ضجيل   ●  

اإلخ( وحفظها.

ب�����رن�����ام�����ج م���ل���ف���ات 
امل��وظ��ف��ني ه���و ع��ب��ارة 
�ضا�ضات  جمموعة  عن 
مرتبطة ب�ضجرة الَهيكل 
��ح  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي امل��و���ضِ
والإدارات  ل��ل��ف�����������روع 
والأق�������ض���ام ب��امل��ن�����ض��اأة. 
وم��������ن خ��������لل ه����ذه 

ال�ضا�ضات يتم اإدخال كافة بيانات املوظفني. وهذه ال�ضا�ضات هي:
●  مناذج الطلبات البيانات العامة للموظف   ●  

●  املوؤهلت العلميَّة بيانات التعاقد   ●  
●  اخلربة ال�ضتحقاقات   ●  

●  العناوين ال�ضتقطاعات   ●  

الوثائق  لعدد  حد  دون  من  املوظفني  وثائق  بيانات  وحفظ  اإدخال   ●
ال�ضفر  وج��واز  الإقامة(  الأح��وال/  )بطاقة  الهوية  مثل:  املدخلة 

ورخ�ضة العمل ورخ�ضة القيادة واإ�ضتمارة ال�ضيارة.. اإلخ.
اإمكانية اإ�ضافة وتعريف وثائق اأخرى.  ●

تعريف م�ضميات متعددة للوثائق وحتديد فرتة �ضلحية التنبيه لها.   ●
حتديد نوع التاريخ امل�ضتخدم للوثيقة واإمكانية جتديدها.  ●

اإمكانية اإدخال �ضورة للوثيقة عن طريق املا�ضح ال�ضوئي )اإ�ضكانر(   ●
وطباعتها.

اإمكانية عمل جتديد وحتديث للوثائق التي لها �ضلحية التجديد.  ●
حفظ �ضجل كامل عن بيانات الوثائق والرجوع اإليها.  ●

حماية بيانات الوثائق ب�ضلحيات حمددة للم�ضتخدمني.  ●
طباعة اإ�ضتمارة اجلوازات )اإ�ضدار وجتديد اإقامة، خروج وعودة،   ●

نقل كفالة، اإ�ضافة تابع..(.
حفظ �ضجل ل�ضتمارات اجلوازات التي مت ا�ضتخراجها للموظف.  ●

بع�ض اأهم تقارير نظام املوارد الب�شرية والرواتب:
مع الن�ضب. والوظائف  باجلن�ضيات  اإح�ضائي  تقرير   ■

اخلدمة. نهاية  تقرير   ■
امل�ضتحقة. الإجازات  تقرير   ■

بالوثائق قبل انتهائها. للتنبيه  تقرير   ■
املوظفني. لرواتب  زيادة  اآخر  تقرير   ■

املف�ضولني. باملوظفني  تقرير   ■
الرواتب. اإي�ضالت  طباعة   ■

البنوك. طريق  عن  املوظفني  رواتب  ك�ضوفات   ■
الجتماعية. التاأمينات  تقارير   ■

تقرير خم�ض�ضات نهاية اخلدمة والجازات.  ■
املوظفني. وا�ضتقطاعات  ا�ضتحقاقات  تقرير   ■

تقاري���ر ك�ضوفات وم�ضرات الرواتب ح�ضب الإدارات والأق�ضام   ■
ومراكز التكلفة.

ور�ضومات بيانية حلركة الرواتب ال�ضهرية. اإح�ضائية  تقارير   ■
املوظفني. لبيانات  ومف�ضلة  متنوعة  تقارير   ■

مزايا نظام الموارد البشرية والرواتب

تخ�ضي�س النظام لكل من�ضاأة عن طريق »الختيارات العامة«.  ●
ترقيم يدوي ومت�ضل�ضل لأرقام املوظفني.   ●

عر�س اأ�ضماء املوظفني  يف �ضجرة بيانية ت�ضهل التنقل بينهم وذلك   ●
يف جميع �ضا�ضات النظام. 

تلقائية حفظ ملفات املوظفني املنتهية عقودهم وامكانية الرجوع اإليها.  ●
التعديل والإ�ضافة يف ملفات النظام الأ�ضا�ضية ح�ضب متطلبات العمل.  ●

ت�ضهيل تنفيذ عمليات نهاية ال�ضنة املالية.  ●
الأر�ضيف الإلكرتوين حلفظ بيانات و�ضور وثائق املوظفني.  ●

التنبيه املبكر لوثائق املوظفني واملن�ضاأة التي على و�ضك النتهاء.  ●
امكانية �ضرف الأجر ال�ضايف مع الرواتب اأو ب�ضكل م�ضتقل.  ●

امكانية ت�ضجيل الأر�ض���دة الفتتاحية من )اجازات، تذاكر، نهاية   ●
خدمة( عند اإعداد النظام.

اإمكاني���ة رب���ط النظ���ام بالنظ���ام امل���ايل وترحي���ل الروات���ب اإىل    ●
احل�ضابات اآليًا.

م���ن ���ض��ا���ض��ة وث��ائ��ق 
اإدخال  يتم  املوظفني 
الإقامة  بيانات:  كافة 
وج���واز  ال��ب��ط��اق��ة  اأو 
ال�����ض��ف��ر وت���اأ����ض���رة 
ال����دخ����ول ورخ�����ض��ة 
ال���ع���م���ل وت���اأ����ض���رة 
اخلروج والعودة. وبالإمكان اإ�ضافة م�ضميات وثائق اأخرى اإىل النظام، كما 

اأنه يتم جتديد وحتديث تواريخ هذه الوثائق من خللها. 
وي�ضكل تاريخ انتهاء الوثيقة الو�ضيلة لظهور بياناتها يف التقرير الذي يظهر 

الوثائق على و�ضك النتهاء، وذلك ح�ضب املدة املحددة قبل انتهائها.
كما ميكن ن�ضخ كافة �ضفحات الوثيقة، عرب املا�ضح ال�ضوئي، وحفظها يف 
النظام، حيث اأنَّ وثائق املوظفني ت�ضكل »اأر�ضيف اإلكرتوين« من خلله ميكن 

ا�ضتخراج بيانات الوثائق وطباعتها.
والعمليات التي تتم من خلل �ضا�ضة وثائق املوظفني هي:



نظام التصنيع



دورة التصنيع

تغط���ي دورة الت�ضنيع كافة املراحل من اإ�ضدار اأمر الت�ضنيع اإىل ت�ضليم املنتج امل�ضنع اإىل 
امل�ضتودع. وتبداأ دورة الت�ضنيع باإ�ضدار اأمر ت�ضنيع مبني على اأمر بيع اأو اأمر اإنتاج م�ضتمر 
اأو خطة اإنتاج اأو اإعادة ت�ضنيع. بعد ذلك يتم اإعداد املجموعات لأمر الت�ضنيع. وهنا ميكن 
ة  جع���ل اأم���ر الت�ضنيع ي�ضنع يف اأكرث من جمموع���ة )Batch(  وكل جمموعة تعادل الكميَّ
ة للمنتج ).STD . Lot quantity(. وبعدها يتم طلب املواد اخلام للمجموعة  القيا�ضيَّ

املراد ت�ضنيعها. 

وعن���د ت�ضل���م املواد اخلام يف �ضالة الت�ضنيع تبداأ مرحل���ة الت�ضنيع. وهنا ميكن متابعة كل 
���ة من عمليات الت�ضنيع للمنتج. كما ميكن طلب م���واد خام اإ�ضافية. وبالإمكان تعبئة  عمليَّ
ا�ضتمارة فح�س منتج لكل عملية ت�ضنيع. ويتم ت�ضليم الكميات املرفو�ضة من املنتج امل�ضنع 
ب���اإذن ت�ضلي���م اإىل م�ضتودع »املرفو�س«، واإعادة املواد اخلام غ���ر امل�ضتغلة يف الت�ضنيع اإىل 
امل�ضتودع التي اأتت منه، واخلردة يتم ت�ضليمها اإىل م�ضتودع »اخلردة«. بعد مرحلة الت�ضنيع 
يت���م احت�ضاب التكلفة للمنت���ج امل�ضنع وهنا حت�ضب تكاليف املواد اخل���ام وتكاليف العمالة 
واملكن���ات. كم���ا ميكن اإ�ضاف���ة امل�ضاريف غر املبا�ض���رة. بعد ذلك يتم اإع���داد اأمر ت�ضليم 

لرافق املنتج امل�ضنع اإىل امل�ضتودع. وهناك يتم ت�ضلمه مبوجب �ضند اإدخال.

نظام التصنيع

�ضم���م النظ���ام ليلب���ي احتياج���ات امل�ضان���ع الت���ي يعتمد 
اإنتاجه���ا على عدة مراح���ل ت�ضنيع للمنت���ج الواحد. وقد 
يك���ون املنتج املراد ت�ضنيعه منتجًا نهائيًا اأو جزءًا م�ضنعًا 
يدخ���ل يف ت�ضنيع منتج نهائي اآخ���ر. ويغطي النظام كافة 
مراح���ل الت�ضني���ع )دورة الت�ضني���ع( م���ن اإ�ض���دار اأم���ر 

الت�ضغيل اإىل تكلفة املنتج النهائي وت�ضليمه اإىل امل�ضتودع.

وي�ضاع���د النظ���ام مدير النت���اج وم�ضاعديه عل���ى معرفة 
اإمكاني���ة ت�ضنيع منتج مع���ني قبل اإ�ضدار اأم���ر الت�ضنيع، 
وذل���ك بالتاأك���د م���ن اأن املواد اخل���ام اللزم���ة للت�ضنيع 
متوف���رة اأم ل، ويف حال ع���دم وجودها اإ�ضدار طلب �ضراء 
لك���ي تت���وىل اإدارة امل�ضرتي���ات توف���ر امل���واد اخل���ام قبل 
ال�ض���روع يف الت�ضني���ع، كم���ا ميتلك النظ���ام اإمكانية دمج 
عدة طلبات ت�ضنيع يف اأمر ت�ضنيع واحد. وميكن اأن تاأتي 
طلبات الت�ضنيع من اأوامر بيع اأو ت�ضنيع م�ضتمر اأو خطط 
ت�ضني���ع مبنية عل���ى طلبات عدة اأوامر بي���ع اأو مبنيَّة على 

اأوامر ت�ضنيع �ضابقة مت تنفيذها.

وميك���ن متابع���ة كل مرحلة من مراح���ل الت�ضنيع ومعرفة 
حال���ة اأمر ت�ضني���ع معني و�ض���ل اإىل اأي مرحلة، وما �ضبب 
التوقف اإن وجد. اأي�ضًا ميكن متابعة اأوامر البيع ال�ضادرة 
ع���ن املبيع���ات التي مبوجبه���ا مت اإ�ضدار اأم���ر ت�ضنيع وما 
املرحل���ة التي و�ض���ل اإليها اأم���ر الت�ضنيع: )ج���زء م�ضلم، 
حت���ت الت�ضنيع، للفوترة، متت الفوترة اأو مل يتم البدء يف 

الت�ضنيع(.

ويعت���رب نظام الت�ضنيع من اأق���وى واأ�ضهل برامج الت�ضنيع 
التي �ضمم���ت للمنطقة العربيَّة، حيث يعمل النظام باللَّغة 

العربيَّة والإجنليزيَّة يف اآن واحد.

دورة التصنيع

نهاية التصنيعبداية التصنيع

إصدار أمر التصنيع

التسليم للمستودع

إحتساب التكلفة

إعداد المجموعات

التصنيع في صالة اإلنتاج

طلب المواد الخام



التخطيط

يوفر النظام عدة برامج ت�ضاعد يف عملية التخطيط ويف مقدمتها برنامج »التخطيط 
العملي للإنتاج«، وهذا الربنامج يقوم باإظهار كافة امل�ضادر التي من خللها ميكن 
اإعداد طلب ت�ضنيع وهي: اأوامر البيع واأوامر الإنتاج امل�ضتمر واخلطط املعدة م�ضبقًا 
وبع���د اختيار املنتج املراد ت�ضنيعه يقوم النظام بالتاأكد من وجود الكميَّات املطلوبة 
م���ن املواد اخل���ام. ويف حال توفرها ميكن���ه ا�ضتخراج اأمر ت�ضني���ع، اأما عند وجود 
نق����س يف اإح���دى املواد اخل���ام فباإمكان النظام اإ�ض���دار طلب �ض���راء لتاأمني املادة 

املطلوبة عن طريق ق�ضم امل�ضرتيات.
وم���ن �ضمن برامج التخطيط برنام���ج »خطة اإنتاج من اأوام���ر متعلقة«، حيث يقوم 
ه���ذا الربنام���ج باإعداد خطة لأم���ر ت�ضنيع مبنيَّة عل���ى اأوامر مفتوح���ة، اأي مل تتم 

تلبيتها. وهذه الأوامر قد تكون اأوامر بيع، اأو اأوامر اإنتاج م�ضتمر. 
اأم���ا الربنام���ج الآخر فهو »خطة اإنتاج من اأوامر منف���ذة«، ويقوم باإعداد خطة لأمر 

ت�ضنيع مبنية على اأوامر مت تنفيذها م�ضبقًا.

يتوىل النظام املايل اإع���داد القيود اخلا�ضة باملخزون عند �ضرف املواد 
اخل���ام للت�ضنيع وعن���د ت�ضلم املنت���ج النهائ���ي، وذلك تلقائي���ًا. وترحل 
التكالي���ف عند احت�ضاب تكلفة املنتج النهائي اإىل ح�ضابات موؤقتة، حيث 

يتم ت�ضويتها مع الأر�ضدة احلقيقية فيما بعد من قبل الإدارة املالية.
ي�ضم���ح النظام ببيع املنتجات اجلزء م�ضنعة، كم���ا ي�ضمح با�ضتخدامها 

يف ت�ضنيع منتج اآخر.
وتنق�ضم برامج الت�ضنيع اإىل املجموعات التالية:

عمليات الت�ضنيع )مت �ضرحها يف دورة الت�ضنيع(.  -
التخطيط.  -

التقارير وال�ضتف�ضارات.  -
مراقبة اجلودة.  -

تعريف نظام التصنيع 

يرتبط نظ���ام الت�ضنيع بالنظام املايل، حيث كاف���ة النواحي املالية ت�ضب 
يف النظ���ام املايل. فمثل عند احت�ضاب تكلف���ة منتج وت�ضليمه اإىل امل�ضتودع 
يتم ت�ضلمه يف النظام املايل مبوجب �ضند اإدخال وبه يتم رفع قيمة املخزون 

واحت�ضاب متو�ضط تكلفة جديد للمنتج.
 كم���ا اأن عرو�س الأ�ضعار واأوام���ر البيع والفواتر للعملء يتم اإعدادها من 

النظام املايل.
ومراقبة املخزون تتم عرب �ضتة م�ضتودعات على النحو التايل:

منتجات مرفو�ضة.  ● مواد خام.   ●  
خردة.   ● مواد جزء م�ضنعة.   ●  

مواد تعبئة وتغليف.  ● مواد م�ضنعة.   ●  



مراقبة الجودة 

تتيح برامج مراقبة اجلودة تعريف ما يلي:
اأنواع عيوب الإنتاج التي ميكن اأن تظهر عند الت�ضنيع.   ●

اأنواع الت�ضرف يف املنتج بعد اإجراء الفح�س عليه.   ●
املوا�ضفات الإ�ضافية للمنتج.   ●

اأ�ضماء موظفي مراقبي اجلودة.   ●
اأنواع الفح�س املمكن اإجراوؤها.   ●

طرق الفح�س املمكن تنفيذها )جمموعة من اأنواع الفح�س(.   ●
املعاير القيا�ضية )العاملية( لكل منتج.  ●

وت�ضتخ���دم التعريف���ات اأعله عند اإع���داد ا�ضتمارة الفح����س. كما اأنه م���ن املمكن اإعداد 
ا�ضتمارة فح�س ل���كل عمليَّة من عمليات الت�ضنيع للمنتج. وعلى كل ا�ضتمارة ميكن تدوين 
ث���لث نتائج فح�س. وميكن اإعداد ال�ضتمارة م���ن خلل مرحلة مراقبة اأمر ت�ضنيع حتت 

الت�ضغيل اأو من خلل »نتائج فح�س منتج«.

ة للت�ضنيع.  �ضمم اآخذًا يف العتبار الأ�ضاليب املحليَّ  ●
يتقيد النظام بدورة ت�ضنيع مرحلية و�ضهلة املتابعة.   ●

قابل للتكيف مع احتياجات امل�ضانع.   ●
قابل للتعديل يف اأ�ضل الربنامج لتلبية الحتياجات اخلا�ضة.   ●
متابعة كل مرحلة من مراحل النتاج ب�ضهولة ومرونة فائقة.   ●

م���زود »مبر�ض���د« للتنق���ل يف كاف���ة برام���ج النظام ع���رب ال�ضور   ●
وال�ضرح لكل برنامج. 

 .)BOM( ة لإعداد قوائم املنتجات يتقيد النظام بالأ�ضاليب العامليَّ  ●
تعريف خطوط النتاج وربطها بقوائم املنتجات.   ●

اإمكانية احت�ضاب تكلفة تقديرية ملنتج.   ●
 .)Batches( اإمكانية جتزئة ت�ضنيع منتج واحد اإىل عدة جمموعات  ●
اإمكاني���ة طلب مواد خام اإ�ضافية اإىل اأمر ت�ضنيع اأثناء اأي عملية   ●

من عمليات الت�ضنيع.
متابعة كل عمليَّة من عمليات الت�ضنيع ملعرفة احلالة التي و�ضلت اإليها.   ●
احت�ض���اب تكلفة املنت���ج من مواد خ���ام، وتكاليف غ���ر مبا�ضرة   ●
)عمال���ة، مكن���ات، م���اء، كهرب���اء... اإل���خ ( اأو اإ�ضاف���ة ن�ضب���ة 

كم�ضاريف اأخرى. 

ت�ضليم املنتج امل�ضنع بالكامل اأو جزئيًا.   ●
اإعداد طلبات �ضراء للمواد اخلام لتاأمينها.   ●

 .)stickers( طباعة البطاقات  ●
متابعة حالة اأوامر الت�ضنيع.   ●

معرف���ة اأر�ضدة الأ�ضناف )منتج ت���ام اأو جزء م�ضنع( من كمية   ●
للبيع، التي حتت الت�ضنيع والكمية املخطط اإنتاجها. 

ال�ضتف�ضار عن حالة طلبات ال�ضراء )مغلق/ مفتوح(.   ●
مراقبة اجلودة على م�ضتوى كل عملية من مراحل الت�ضنيع.   ●

اإمكانية معرفة توفر املواد اخلام لت�ضنيع منتج معني )التخطيط   ●
العملي للإنتاج(. 

اإعداد خطط اإنتاج من اأوامر بيع مفتوحة.   ●
اإعداد خطط اإنتاج من اأوامر بيع منفذة و/ اأو اأوامر ت�ضنيع م�ضتمر.   ●

اإعداد خطط لت�ضنيع منتج ب�ضفة اإنتاج م�ضتمر.   ●
ال�ضتف�ض���ار ع���ن املنتجات التي تدخ���ل يف ت�ضنيعه���ا مادة خام   ●

معينة واإظهار بيانات الكميات والن�ضب والر�ضم البياين.
تقارير عديدة لكل جوانب الت�ضنيع.  ●

مزايا نظام التصنيع

التقارير واالستفسارات

يزخر النظام مبجموع���ة من التقارير املفيدة ومنها تقارير عن البيانات اخلا�ضة باملنتجات 
واملواد اخلام ومنها ما يتعلق بالت�ضنيع ومراحل الإنتاج والتخطيط.

ن مندوبي املبيعات من معرفة  كِّ َ كم���ا اأن برنامج ال�ضتف�ضار عن حالة اأوامر البي���ع املتعلقة ميمُ
املرحل���ة التي و�ضل اإليها اأمر بيع معني. وهذه املراحل هي: ما زال مفتوحًا اأو جاهزًا للفوترة 

اأو �ضلم جزئيًا اأو ما زال يف مرحلة الت�ضنيع.
ن مدي���ر الإنتاج وم�ضاعدي���ه من معرفة  ِكّ َ برنام���ج ال�ضتف�ضار ع���ن حالة اأوام���ر الت�ضنيع ميمُ
املرحلة التي و�ضل اإليها اأمر ت�ضنيع معني مثل: يف انتظار املواد اخلام اأو حتت الت�ضنيع اأو يف مرحلة احت�ضاب التكلفة، كما اأن هناك برامج ملعرفة الأر�ضدة 

احلالية للمخزون وال�ضتف�ضار عن حالة طلبات ال�ضراء التي قدمت لق�ضم امل�ضرتيات لتاأمني املواد اخلام لأوامر ت�ضنيع يف انتظارها.



نظام إدارة األصول الثابتة



ي���درج كل اأ�ض���ل حتت فئ���ة اأو فئ���ات من م�ضمي���ات الأ�ضول 
مث���ل ال�ضيارات والأثاث والأجه���زة الكهربائية.. اإلخ. وذلك 
للح�ض���ول على تقارير اإهلك وبيان���ات اأ�ضول على م�ضتوى 
الفئ���ات. وملعرفة املوؤمتن على الأ�ضل يتي���ح النظام اإمكانية 
اإن�ض���اء ملف ل���كل موؤمت���ن. واإذا كان هناك رب���ط مع نظام 
امل���وارد الب�ضرية ف�ضوف يقوم النظ���ام بتحميل كافة بيانات 
املوظف���ني منه من دون احلاج���ة اإىل اإدخالها مرة اأخرى يف 
النظام. ول يكون اأي نظام اأ�ضول كامًل من دون توفر و�ضيلة 
لإدخال بيانات كل وثائق الأ�ض���ل مع ال�ضورة وامللحظات. 
وميكن عر�س بيانات الإهلكات ال�ضهرية على �ضكل �ضجرة 
يات فئات الأ�ض���ول والأ�ضول نف�ضها. وهكذا ميكن  به���ا م�ضمَّ
���ات على م�ضتوى الفئات اأو التفا�ضيل على م�ضتوى الأ�ضول، كما اأن النظام تتوفر فيه تقارير وافية على م�ضتوى الإهلكات وبيانات الأ�ضول  معرف���ة الإجماليَّ

نف�ضها، والبع�س منها يظهر على �ضكل ر�ضم بياين.

نظام إدارة االصول الثابتة

تعريف نظام األصول

ل تخل���و اأي من�ض���اأة �ضغرة اأو كبرة من اأ�ضول ثابتة غالب���ًا ل تتابع اإداريًا 
ملعرف���ة مكان الأ�ضل وبعه���دة من و ما هي حالة الأ�ض���ل الراهنة. وقد يتم 
متابع���ة الأ�ضل ح�ضابي���ًا من ناحية احت�ضاب اله���لك ال�ضنوي اأو ال�ضهري 
واله���لك املرتاك���م والقيم���ة الدفرتي���ة للأ�ض���ل. وهن���ا ياأت���ي دور نظام 
اإدارة الأ�ض���ول الثابتة للقي���ام بالنواحي املحا�ضبي���ة والإدارية، حيث يقوم 
النظ���ام بطريقة منهجي���ة ومنظمة باإن�ضاء ملف ل���كل اأ�ضل من خلله يتم 
ت�ضجي���ل كافة البيانات اخلا�ض���ة بالأ�ضل ومنها البيان���ات العامة وطريقة 
اله���لك وحتديد احل�ضاب���ات املرتبط���ة بالأ�ضل وال�ض���ورة وامللحظات 
ة  ة اأو ال�ضنويَّ على الأ�ضل، كما يحتفظ النظ���ام ببيانات الهلكات ال�ضهريَّ
ة اإىل  الت���ي متت على الأ�ضل مبا فيه���ا الهلك املرتاكم والقيم���ة الدفرتيَّ
تاري���خ اآخر اإهلك. عند الت�ضرف يف الأ�ض���ل يقوم النظام برتحيل القيد 

املحا�ضب���ي اللزم وذلك يف حالة مت رب���ط النظام بنظام اجنازات املايل، 
كم���ا اأن هناك اإمكانية لربط الأ�ضل باأ�ضل اآخر ق���د يكون الأ�ضل تابعًا له. 
ويتي���ح النظام اختي���ار طريقة الهلك لكل اأ�ضل ومنه���ا »الق�ضط الثابت« 
و»الق�ض���ط املتناق�س« وبالإمكان حتديد ن�ضبة اإهلك لكل اأ�ضل. بالإ�ضافة 
اإىل ت�ضجيل مكان الأ�ضل وبعهدة من، بالإمكان اإعادة تقييم الأ�ضل يف حالة 
رغبت اإدارة املن�ضاأة القيام بذلك. ومن مزايا النظام يف التعامل مع وثائق 
الأ�ض���ول الثابتة معرفة تواريخ انتهاء ال�ضمانات على الأ�ضول والرجوع اإىل 
وثائ���ق ال�ضول م���ن فواتر و�ضهادات �ضمان.. اإل���خ. لطباعتها من النظام 
مبا�ض���رة. ويتم حفظ �ض���ورة لكل اأ�ضل بعد ن�ضخها ع���رب املا�ضح ال�ضوئي. 
ويعت���رب برنامج اإدارة الأ�ض���ول الثابتة من اأ�ضهل واأب�ضط برامج الأ�ضول يف 

ال�ضوق املحلي التي �ضممت خ�ضي�ضًا لتلبية احتياجات املنطقة.



تسجيل بيانات كاملة عن االأ�شل ووثائقه.   ●
�شهولة اإعداد النظام الإدخال فئات وبيانات االأ�شول.   ●

حتديد طريقة ون�شبة االإهالك لكل اأ�شل.   ●
الرب���ط املبا�شر م���ع النظام املايل وحتدي���د ح�شابات االأ�شتاذ   ●
الع���ام لكل اأ�شل: ح�شاب االأ�شل، ح�ش���اب امل�شاريف، ح�شاب 

االإهالك.. اإلخ. 
معرف���ة االإه���الكات على االأ�ش���ل منذ دخول���ه يف اخلدمة مع    ●

تو�شيح قيمة االأ�شل واالإهالك املرتاكم والقيمة الدفرتية. 
معرفة نوع الت�شرف باالأ�شل من تالف مباع.. اإلخ.   ●

اإعطاء رقم لكل اأ�شل واالحتفاظ ب�شورة له.   ●
معرفة مكان االأ�شل: اإدارة/ ق�شم واملوؤمتن عليه.   ●

اإمكاني���ة ت�شجيل كافة بيانات وثائ���ق االأ�شل مع ال�شورة مثل:   ●
الفواتري و�شهادات ال�شمان.. اإلخ. 

حتديد فرتة االإهالك: �شنوي، ن�شف �شنوي، كل ثالثة اأ�شهر،   ●
كل �شهرين اأو �شهري.

عة على م�شتوى االإهالك واالأ�شول. تقارير �شاملة ومتنوِّ  ●

ُتظهر �شا�شة االإهالكات كافة البيانات التي تخ�ص اأ�شل معني
 ومنها: ال�شنة والفرتة واملبلغ لالإهالك ون�شبة االإهالك ثم اإهالك 
الفرتة واالإهالك من بداية الع���ام حتى نهاية الفرتة املعنية، كما 
تظه���ر االإهالك املرتاكم لكل فرتة والقيم���ة الدفرتية حتى نهاية 
الف���رتة. واإذا مت اإدخ���ال »العم���ر االفرتا�شي« لالأ�ش���ل �شوف يتم 

اإظهاره بعد كل فرتة واإذا مت بيعه �شوف يظهر �شعر البيع.

عهد األصول 

ميك����ن احل�شول على ك�شف بالعهد 
م����ن االأ�ش����ول الثابتة الت����ي بحوزة 
املوظف وذلك قي حال����ة  مت اإن�شاء 
مل����ف للموظفني عن طري����ق �شا�شة 
»املوؤمت����ن عل����ى االأ�ش����ول« ومن ثم 
اإي����داع كل اأ�شل بعه����دة املوظف يف 
ملفه. وتظهر ال�شا�شة كافة االأ�شول 
مو�شحًا رقم االأ�شل وو�شفه وتاريخ 
ت�شل����م االأ�ش����ل م����ن قب����ل املوظ����ف 
والرق����م الت�شل�شلي لالأ�شل واملوديل 

واحلالة الراهنة لالأ�شل.

تقارير األصول واإلهالكات 

يحت���وي النظ���ام عل���ى تقارير 
ع���ن  تقاري���ر  منه���ا  متع���ددة 
ت�شتخ���رج  الثابت���ة  االأ�ش���ول 
بالفئ���ات اأو االأ�ش���ول نف�شها اأو 
وثائق االأ�ش���ول. كما اأن هناك 
تقارير عن اإه���الكات االأ�شول 
ومنه���ا تقاري���ر ع���ن االإهالك 
يف ف���رتة معينة واأ�شول اأهلكت 
جدي���دة  واأ�ش���ول  بالكام���ل 

اأ�شيفت يف فرتة معينة ..اإلخ.

إهالكات األصول

مزايا نظام األصول



عن شركة إنجازات لتقنية المعلومات

���ة النظمة  تتمت���ع �ش���ركة اجنازات بخ���رة طويل���ة يف توفري حل���ول تطبيقيَّ
عة ويف جم���االت خمتلفة،  احلا�ش���ب االآيل،  وبقاع���دة عمالء كب���رية ومتنوِّ
دة امل�شتخدمني. لذلك ف�»اإجنازات«  حيث تعمل جميع اأنظمتها يف بيئة متعدِّ
طة والكبرية  �شات املتو�شِّ موؤهلة لتوفري احتياجات امل�شانع وال�شركات واملوؤ�شَّ
م���ن الرامج التطبيقيَّة، وذلك با�شتخ���دام اأحدث تقنية املعلومات. كما اأن 
قة على نظرياتها،  تقنية التعريب الفريدة التي طورتها ال�شركة جعلتها متفوِّ
خا�شة يف بيئة عمل متعددة اجلن�شيات، كال�شرق االأو�شط، فرامج االأعمال 

ة اللَّغة اأ�شبحت من �شروريات االأعمال التجاريَّة.  ثنائيَّ
أهداف الشركة

ت�شع���ى �شرك���ة اجن���ازات اإىل التفوق يف ت�شمي���م وتطوي���ر وت�شويق ودعم 

الرامج التطبيقيَّة للحا�شب االآيل على م�شتوى وم�شاف الرامج الدوليَّة، 
���ة واأنظمة تطوي���ر حديثة الإنت���اج برامج  وذل���ك با�شتخدام خ���رات حمليَّ
ة اللَّغ���ة تلبي االحتياج���ات املحليَّة، كما ته���دف اإىل تطوير  ���ة ثنائيَّ تطبيقيَّ

ة باحتياجات كل عميل وباأ�شعار معقولة. برامج خا�شَّ

رؤية الشركة

تتطلع »اجنازات« لروؤية ال�ش���رق االأو�شط مكتفيًا ذاتيًا من اأنظمة احلا�شب 
الة  ة واملنتجة لتلبية االحتياجات املحليَّة منها، وامل�شاركة الفعَّ االآيل التطبيقيَّ

يف هذا املجال واإثرائه باأنظمتها املتعددة امل�شتخدمني وثنائية اللَّغة.

www.injazat-software.com : الموقع       info@injazat-software.com : اإليميل
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