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 : عامةنظرة
  

ات               الوظائف عبارة عن مجموعة من      ٤ -  المحاسب العام  نظام سجيل وضبط عملي ة في ت ة والفعال ساعدة المرن ى الم ة تهدف إل  المتكامل
  .  والتصنيع في المخازنالموادوتقارير الحسابات العامة والزبائن والموردين وحرآة  اليومية وتجهيز آشوف الحسابات

ة في     يعمل  ة العربي شغيل وشبكات     النظام باللغ ات    مع   ،Windows95, 98, ME, NT, 2000, XPنظم ت ة إدخال البيان  إمكاني
  .      الالتينية
ى   والحصول   وتنظيم العمل     من استثمار النظام     والمدراء ن أصحاب األعمال   مما يمك  الروتينية النظام بأداء العمليات المحاسبية      يقوم  عل

  .نتائج ثمينة وعالية الدقة من عمليات تسجيل الحرآة اليومية
ا وفير آم ة ت صين خدم بين المخت ؤدي للمحاس تهم ي ل  وق ائل التحلي م وس وفر له بية، وي ارير المحاس ز الكشوف والتق دقيق وتجهي ي الت  ف

  . أآبر قدر من المعلومات من أقل آم من البيانات المسجلة إلعطاءوالمقارنة
  

ام  التأثير التلقائي في الحسابات ذات العالقة آما في الشكل التالي الذي يبين بشكل        إلى تسجيل الحرآة اليومية في النظام       يؤدي  مخطط  ع
  :عمل نظام المحاسب العام

  
  

  )٤ - مخطط عمل نظام المحاسب العام(
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  : النظام وظائف

  
واع  التعامل مع مختلف      إمكانية ٤ -نظام المحاسب العام   يوفر شاط والحجم، سواء            أن ة الن شآت المختلف بية للمن ة المحاس  الحرآات اليومي

شائية، صغيرة أم متوسطة أم آبي               صناعيةآانت   ستثمر حيث يمكن     . رة أو تجارية أو خدمية أو إن م         للم ي ته  أن يتعامل مع الوظائف الت
ام            .  إليها دون أن تتأثر الفعالية العام للنظام       بحاجةمنشأته وترك الوظائف األخرى التي ليس        ي شرح موجز عن المه ي وفيما يل وم   الت  يق

  :بها النظام
    
ة  النظام  يوفر : المشتريات   - ة      إمكاني سجيل الحرآ ة  ت شتريات    اليومي وردين،            للم دفعات للم شراء، وال ة ال ل حرآ سويات مث ة   والت  المدين

ى الوضع        .  وتسجيل طلبات الشراء واألسعار     ومرتجعات المشتريات، والتصنيع لدى الغير     والدائنة، ي عل شكل آن الي للحصول ب  مع  الم
 حرآة المشتريات اليومية ت لكشوف  والتحليال ) مختصر أوبشكل تفصيلي   (الموردين من خالل االستعالمات العديدة والتقارير المتنوعة        

  . وتطور حرآة المشترياتوآشوف حسابات الموردين ومستحقاتهم
  
ات - سبة : المبيع ة       بالن ل حرآ ات مث ة للمبيع ة اليومي سجيل الحرآ ة ت وفر إمكاني ات تت ائف المبيع ع، لوظ ائن،  البي ن الزب بض م  والق

ات،        ر  نيعوالتص والتسويات المدينة والدائنة، ومرتجعات المبيع د وعروض األسعار           للغي ات التوري سجيل طلب ي      .  وت شكل آن للحصول ب
ائن من خالل االستعالمات         دة على الوضع المالي مع الزب ارير المتنوعة   العدي شكل تفصيلي أو مختصر   ( والتق يالت )ب  لكشوف   والتحل

  . المبيعات وتطور حرآة حسابات الزبائن والمستحقات المترتبة عليهموآشوفحرآة المبيعات اليومية 
  
صنيع   شراء من حرآة      مباشرة بالنسبة للمخازن فيتم التأثير فيها       أما   : المخازن   - دى  األصناف، والت ع األصناف،     ل ة بي ر، وحرآ  الغي

واد                   آإدخالوالتصنيع للغير، ومن خالل تسجيل حرآة مخازن مباشرة          ل م ة نق ط، أو حرآ ات فق الغ أو آمي ات ومب  وإخراج المواد آكمي
دة     لألصنافمما يؤدي إلى معرفة مباشرة بالوضع الحالي        .  أو تصنيع مواد   مخزنين،ين  مباشرة ب   في المخازن من خالل استعالمات عدي

  . األصناف في المخازنولسجالت حرآة األصناف اليومية  وتحليالت لكشوف)مختصربشكل تفصيلي أو (وتقارير متنوعة 
  
ة  النظام بخدمة    يقوم : التصنيع -  صنيع    عملي املي من خالل               الت شكل تك ع أو التفكيك ب صنيع (وظائف  أو التجمي ر  الت دى الغي صنيع  / ل الت

صنيع   /للغير داخلي الت ر                ) ال ة واحدة أو أآث صنيع من مرحل ة الت ر               سواء آانت عملي ادة واحدة أو أآث واد الناتجة م  مع    وسواء آانت الم
 األولية وإدخال المواد المصنعة من        الموادتسجيل التلقائي في إخراج      ترآيبة المواد المصنعة من المواد األولية لتسهيل ال        تعريفإمكانية  

ة وساعات العمل             .بالتصنيعوإلى المخازن ومعرفة الكلفة قبل القيام        واد األولي  آما يمكن استخراج آشوف تكلفة آل مادة مصنعة من الم
ى س           وم إل رة من ي ة متغي رة زمني رة خالل فت صنيع        واألجور والمصاريف الثابتة والمتغي ط الت ا يمكن رب ة محددة آم ة إنتاجي نة أو لطاق

  .بنماذج تكاليف معيارية ومعرفة االنحرافات بين المعياري والفعلي
  
ائج      للمخازن يوفر النظام إمكانية تنظيم عمليات الجرد        آما    : الجرد   - د إدخال نت ات بع  من خالل توفير بطاقات الجرد وإعطاء الفروق

  .في المستودعات حسب نتائج الجرد الفعلية) آميات وتكاليف ( لتلقائي ألرصدة المواد  والتصحيح االجردعمليات 
  
شتريات                   تتأثر : األستاذ العام    - ود المبيعات والم ة قي ام مباشرة من خالل حرآ تاذ الع صنيع، ومن خالل    والمخازن  حسابات األس  والت

ى     ويؤدي.  وسندات القيد  الصرفحرآة القيود اليومية المباشرة مثل سندات القبض وسندات          ى استعالمات مباشرة     الحصول  ذلك إل  عل
تاذ         ) مختصر بشكل تفصيلي أو  (عن الحرآة اليومية وآشوف الحسابات     ة واألس ل سجالت اليومي ة مث سجالت الهام ارير وال ى التق وعل

  . وآشوف األرباح والخسائر والميزانية العموميةالمراجعةالعام وموازين 
  
ر محدودة   ) تكلفة وربحية( النظام إمكانية التعامل مع مراآز تكلفة       يقدم :لربحية مراآز التكلفة وا   - دد، غي ل   الع روع    (:مث سام أو الف األق

ا  أو   -صنف واحد أو مجموعة من األصناف          - أو األصناف   اإلنتاج المختلفة أو خطوط    ة        غيره ة المختلف أثر  ).  من المواضيع اإلداري تت
 األرباح والخسائر  وآشوف الحرآة اليومية ويمكن متابعة آشوف حساباتها التفصيلية،         مستنداتن  حسابات هذه المراآز بشكل تلقائي م     

ربح والخسارة    - آشف متاجرة -آشف تشغيل -آليآشف أرباح وخسائر    ( ستقل وضمن      )  آشف صافي ال شكل م ا ب  آشوف الخاصة به
 .األرباح والخسائر الكلية

  
شاريع           النظ يقدم : المشاريع أو الفروع المتعددة    - ة التعامل مع م رو  ام إمكاني ر  عأو ف شاريع             غي ذه الم أثر حسابات ه دد، تت  محدودة الع

ة            اليوميةبشكل تلقائي من مستندات الحرآة       وازين المراجع ات  ويمكن متابعة آشوف حساباتها التفصيلية، وتقارير م ة   والميزاني  العمومي
ة         ومعرفةعة،  لكل مشروع أو فرع على حدة أو آل المشاريع أو الفروع مجتم            اح اإلجمالي ى حدة أو األرب رع عل  أرباح آل مشروع أو ف

اح والخسائر لكل مرآز      / آما يمكن تحديد مراآز تكلفة داخل المشاريع . مجتمعةالفروع/لكل المشاريع ارير األرب الفروع واستخراج تق
  .المشروع سوية/المشروع أو لكل مراآز الفرع/داخل الفرع

  
بض وأوراق -  دفع أوراق الق الج :ال دفع  يع بض وأوراق ال ام أوراق الق يكات ( النظ ةش االت/آجل ندات/آمبي ن  .) .س زء م ةآج  الحرآ

  . تواريخ االستحقاق لسهولة المتابعةوحسبالمحاسبية األساسية آما يعطي إمكانية ترتيبها حسب تسلسل الزبائن والموردين 
  



 والمصروفات من    اإليراداتاختياري مع الموازنة التقديرية السنوية لحسابات        النظام إمكانية العمل بشكل      يعطي : الموازنة التقديرية    -
ي             مواسم/لشهورأجل االهتداء بها، والقيام بعمليات التخطيط المسبقة         ة الت ة الفعلي ى ضوء الحرآ ائج عل ة النت راد، ومراقب  الصرف واإلي

  . اإليرادات والمصروفاتحساباتتتم على 
  
ع         يوفر : حسابات مندوبي المبيعات   ـ  دوبي المبيعات حسب إنجازهم في البي ة  ( النظام متابعة حسابات من ، أو حسب  )االستحقاق طريق

  .سوية، أو حسب الطريقتين )طريقة النقدي(إنجازهم في تحصيل المبالغ 
  
ا يمكن المحاسبين بشكل سهل      بشكل اختياري، مم   الستخدامها) التحليل المالي ( النظام وظيفة    يوفر    : التحليل المالي و القوائم المالية     -

ة نسب  (و) نسب السيولة (و  ) نسب المديونية ( المالي ومؤشرات تقييم األداء مثل       التحليلومرن وممتع من بناء عالقات       ا  ) الربحي وغيره
حظة يتطلب   أي لفي المالية بما يتوافق مع آل منشأة إلعطاء صورة دقيقة وعلمية عن الوضع المالي اإلدارة الوضع المالي أو   من نسب 
  . األمر ذلك

الي  من الممكن إنشاء عالقات التحليل       حيث ة والرأسية    (الم ة من األشهر أو سنوات         ) األفقي رات مختلف سنة الواحدة لفت ددة ضمن ال  متع
  . وليس من الضروري التتالي في السنوات المختارة موضوع التحليل

  . المختلفةالسنواتلفعلية والمبالغ التقديرية للموازنة ضمن السنة الواحدة أو  بين المبالغ االمالي يمكن أيضا إنشاء عالقات التحليل آما
ة   .  بشكل سهلالمختلفة أن وظيفة التحليل المالي هذه توفر إمكانية بناء التقارير المحاسبية     آما   وائم المالي حيث يمكن بواسطتها إعداد الق

  .  أخرىوأي قوائم مالية) قائمة الدخل (و) قائمة التكاليف(مثل 
ارير  أيضا للمحاسبين أن يعيدوا بناء       ويمكن ة                   التق ف، وبمسميات مختلف شكل مختل سبقا مع النظام ب وفرة م ة المت ود  والكشوف المالي  للبن

  . على المسميات السابقة ألرقام الحسابات دون تغييرالحفاظالمحاسبية، لتتوافق أآثر مع المسميات المباشرة لطبيعة عمل المنشأة مع 
شارات                 من وظيفة التحليل المالي هذه يصبح       ةبواسط ة إلعطاء است ستخدم الوسائل العلمي  وآراء الممكن واليسير للمحاسب الطموح أن ي

ه        مهاراتهآما تعطيه اإلمكانية لفرض نمط أسلوبه وإظهار   . مباشرة وبشكل سريع ألي منشأة     ة قدرات ى تنمي ساعده عل ا وت ز به ي يتمي  الت
  .المحاسبيل في التحليل المالي والعم

  
 أم طريقة الجرد    المستمر النظام بتأدية األعمال المحاسبية للمنشأة حسب المالئم لها سواء طريقة الجرد             يقوم :جرد دوري / جرد مستمر  ـ

  .م المستثمر في استخدامه للنظاهما يحددالدوري وفق 
  
شكل شهري أو سنوي،حيث         البرنامج بمعالجة هذا الموضوع بسهولة و بدقة آام        يقوم : األصول الثابتة    - ة وب وم ل ستخدم بتعريف   يق  الم

ساب والحسابات               ة االحت د طريق ـة األصل عنـد شرائه ومن ثم تحدي ذا   الخاصــ ـج        به وم البرنام ـة  األصل ليق ة     بالمعالج ـة الالزم  التلقائي
  .سابات العامةمن ثم الترحيل للحو الالزمة المحاسبيةالحتساب االهتالآات الخاصة باألصول و لكتابة القيود 

  
ة     - اليف                               :: التكاليف المعياري ًا للتك ة قياس صنيع الفعلي اليف الت ة تك ة من أجل متابع صنيع المختلف ة مع حرآات الت ذه الوظيف تتفاعل ه

ا         ( المعيارية وتتضمن استخدام العديد من الوظائف        ة وأجوره د العامل رة       / تعريف الي ة     / تعريف المصاريف المتغي  )المصاريف الثابت
ة                               امج إمكاني وفر البرن الي ي ة وبالت ة إنتاجي سنة أو شهر أو لطاق وذلك لكل أنواع التصنيع مع إمكانية تحديد مدة اإلنتاج المعيارية سواء ل

  .حساب نقطة التعادل  للسعر مع الكلفة عند حد إنتاج معين واالستعالم عن االنحرافات التي تحدث ما بين التكلفة الفعلية والمعيارية 
  
ع ومرتجع                       :مر التسليم واالستالم    أوا واتير البي سليم من ف يمكن طباعة أوامر االستالم من فواتير الشراء ومرتجع المبيعات وأوامر الت

ع                      ى ورق أبيض أو ورق مسبق الطب الشراء آما يمكن تخصيص نماذج طباعة خاصة بهذه األوامر بشكل مستقل عن الفواتير سواء عل
  .لغرض منها حيث يمكن تجنب طباعة المبالغ واالآتفاء بالكميات لتوجيهها إلى أمين المستودعآما تطبع بشكل يتناسب مع ا

  
ة لرصيد آل           :طلبات الشراء والتوريد     ة متابع يمكن للنظام أن يولد فواتير الشراء بشكل آامل أو جزئي من طلبات الشراء ويقوم بعملي

 طلبات التوريد بشكل آامل أو جزئي مع بيان رصيد آل طلب توريد على حدا       طلب شراء على حدا آما يمكن أن تسجل فواتير البيع من          
.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  : النظاممزايا
  

سهيالت  من الخدمات     بوفرة ٤ –نظام المحاسب العام     يتميز ر  والوسائل إلعطاء   والت ة في        أآب ة والدق سرعة والمرون در ممكن من ال  ق
  : يلي بعض منهاوفيماالعمل، 

  
  .بينها فتح ملفات محاسبية متعددة غير محدودة العدد لمنشآت مختلفة دون أي ارتباط يمكن :بية لمنشآت متعددة ملفات محاسـ

  
ة                يمكن : استخدام جزئي مرن   ـ ى الفعالي أثير عل ة  استخدام أجزاء من النظام دون األجزاء األخرى دون أي ت حيث يمكن   .  للنظام العام

آما يمكن البدء باستخدام جزء من النظام .  المشتريات أو المبيعاتفعالياتت األستاذ العام أو استخدامه ألغراض المخازن فقط أو حسابا     
  . استخدام الوظائف األخرى فيما بعد بسهولة ومرونةمتابعةأو أآثر ثم 

  
سجيل  يمكنحيث . عها النظام بقدرته على التطور في أشكال العمل مع تطور المنشأة واتسايتميز : االرتقاء بالعمل مع تطور المنشأة  ـ  الت

ل،   سؤوليات العم ع لم ع توزي ة م ة اليومي ي الحرآ وع ف ل ن ستند لك شكل م ضاب دة وأي ة الواح ستندات ذات الطبيع ي الم ع ف ن التنوي  يمك
آما يمكن لنوع المستند الواحد أن يشمل على عدة نماذج  بيع من عدة أنواع ولكل نوع مسلسل خاص به        فواتيرواألغراض المختلفة مثل    

  .من القيود المحاسبية التلقائية
  
اريـ ومي اختي وفر يمكن : إغالق ي ا ي اري، مم شكل اختي ة ب ة اليومي ستندات الحرآ ومي لم ة إغالق ي ام بعملي ال ألصحاب القي  األعم

  .والمدراء االطمئنان إلى موثوقية سجالتهم
  
ة               نمط عمله على   يفرض المستخدم أن    يستطيع : نمط العمل وقيود تلقائية      فرض ـ  بية المالئم ات المحاس واع اليومي  النظام، وأن يحدد أن

  .اليومية قيودها المحاسبية القياسية التي تنشأ تلقائيا في آل أنواع الحرآة  نماذج تحديدويستطيعله، 
  
دًا مع إمكان         التعامل مع األصناف     يمكن : قياس بثالث وحدات  أصناف   ـ ة ج ل سهلة وعملي ة تحوي ع   بثالث وحدات قياس مع عالق ة البي ي

ق      شكل دقي ثالث ب ات ال ًا للكمي امج متابع اء البرن ع بق ة وأخرى م ين عملي ف ب شكل مختل ثالث وب دات ال ن الوح دة م أي وح شراء ب وال
  .وبتسهيالت في الحرآة آبيرة جدُا

  
  . أو مبالغ فقط التعامل مع األصناف آكميات ومبالغ أو آميات فقطيمكن : آميات فقط أو آميات ومبالغـ

  
يم المخزون حسب        يمكن :م المخزون  تقيي ـ ر لتقي ة   ( طباعة تقري دل التكلف شراء   / مع ورد   / سعر ال ة   / سعر الم ع   / سعر الجمل سعر البي

 ).العام
  
دفعات      ـ ام ال وفر             : )No-Batch(التعامل مع أرق ا ي صنيع مم شتريات أو ادخاالت المخزون أو الت دفعات الم ي ل م داخل د رق يمكن تولي

ا                               متابعة دقيقة لحرآة   ا وآلفته ة عن آميته ات آامل ن أتت ولمن بيعت مع بيان ا من أي  آل دفعة من ناحية إدخالها للمستودعات ومبيعاته
  وحرآتها

  
ع،                       يمكن : تاريخ الصالحية  ـ ة البي شراء، وحرآ ة ال ات األصناف في حرآ واريخ الصالحية لكمي ة  التعامل مع ت صنيع، وفي   وحرآ  الت

  .أرقام الدفعات باالرتباط مع سجل منفصل
  
 / FIFOالداخل أوال خارج أوال / معدل الكلفة الوسطي (إمكانية متابعة المخزون حسب : معدل الكلفة الوسطي/FIFO/LIFO ـ

  ).LIFOالداخل أخيرا خارج أوال 
  
  . التي وصلت لحد إعادة الطلب والكمية الالزم طلبهاباألصناف النظام الئحة يعطي : إعادة الطلبـ 
  
  .عن صور األصناف واستعراضه أمام الزبائن) آتالوج(بـ االحتفاظ يمكن :وج آتالـ 
  
ادة المصنعة      في : ترآيبة التصنيع وحساب الكلفة    ـ ة للم واد األولي ة   في  وظيفة التصنيع يمكن االستفادة من تعريف ترآيبة الم ة آلف  معرف

د             ناتالمكوالمادة المصنعة مباشرة أثناء التعريف، ومعرفة أثر تغيير آمية           ى تحدي ساعد عل ا ي ي، مم شكل آن  على آلفة المادة المصنعة ب
 .اقتصاديةأفضل ترآيبة 

  
واد         يمكن :ترآيبة تصنيع مرنة  _  ك لم ع أو تفكي صنيع أو تجمي ات ت سجيل عملي سبقة  االستفادة من وظائف التصنيع في ت  التعريف في   م

  . ثابتة الترآيب من المكونات يتم تحديد مكوناتها أثناء التسجيلغير ترآيبتها من أجل االحتساب والتأثير التلقائي السريع، أو لمواد



  
ل       استخدام يمكن  : مواد غير مخزنية   ـ  ؤثر في                   ( أصناف غير مخزنية مث شترى أو تصنع دون أن ت اع أو ت ي تب واد الت أو ) المخازن الم
  .تير البيع والتصنيع للغير والتصنيع لدى الغير وفواالشراءفي فواتير .) .نقل/ضمان/تدريب/استشارات/صيانة/ترآيبالخدمات مثل (
 
شراء  ـ ى ال صاريف اضافية عل ل م ذه     :تحمي ت ه واء آان ائي س شكل تلق شتراة ب ى األصناف الم صاريف اضافية عل ل م ن تحمي يمك

صا     ذه الم ع ه امج بتوزي وم البرن ث يق صاريف اإلضافية حي ن الم وع م حن أو أي ن صاريف ش تيراد أم م اليف اس صاريف تك ريف الم
  .اإلضافية حسب نسبة آل صنف في فاتورة الشراء

 
ة األصناف        - أثير                            :زيادة أو إنقاص آلف الغ محددة مع الت ة أو مب ين من األصناف أو آل األصناف حسب نسب مئوي ك لمجال مع وذل

  التلقائي في الحسابات نتيجة التغيير
 
د أسعار            يمكن  :إنقاص األسعار / زيادة ـ  ع    الطلب من النظام أن يزي واد بي ارة لصنف واحد، أو                 الم ة مخت سبة مئوي صها حسب ن  أو ينق

  .الخ......البيعنسبة من سعر /  بشكل تلقائي،بناًء على متغيرات متعددة مثل نسبة من الكلفةاألصناف،مجموعة من األصناف، أو آل 
  
ى الئحة األسعار          يمكن آتاب    (للموزعين طباعة الئحة أسعار بيع األصناف إلرسالها        يمكن  : الئحة أسعار  ـ  بمختلف  )ة اسم الموزع عل

  .وبمختلف أشكال العروض التجارية الممنوحة للزبائن) مستهلك / عام / مفرق / نصف جملة / جملة (أنواع األسعار 
  
ل خصائص  من خال من الكلفةأقل عند تسجيل سعر بيع لألصناف عدة اختيارات من التنبيه النظام يعطي  : مراقبة البيع بأقل من الكلفة   ـ

  .تحدد على مستوى فئات األصناف
  

ع لألصناف           مراقبة ال  د             النظام     يعطي  :نسبة المئوية لهامش الربح وسعر البي ع من خالل تحدي ربح وسعر البي ة هامش ال ة مراقب إمكاني
  .مجال لهما مع إمكانية تحديد تصرف النظام عند ت جاوز هذا المجال بعدة اختيارات وذلك على مستوى فئة الصنف

  
ائي             يعطي : للمخزون حدود الكميات  مراقبة   ـ  ا .  النظام تنبيها عند وصول مخزون مادة لمستوى أقل من الحد األدنى بشكل تلق  يعطي  آم

  . والتي تتجاوز الحد األعلىالئحة حسب الطلب لألصناف التي تقل عن الحد األدنى
  
ع خاص    (أساليب خصم وأسعار متنوعة      تعريف   يمكن :المجانية تنوع أساليب األسعار والخصم والكميات       ـ سبة خصم   /سعر بي ات  /ن آمي

ات المباعة         ى الكمي ادا عل ساب                    مجموعة لكل صنف أو      ) مجانية اعتم ائن من أجل االحت ط آل أسلوب مع تصنيف الزب  أصناف، ورب
  . حسب األسلوب المحدد للتعامل معهللزبونالتلقائي عند البيع 

  
  .الكلي، وعلى مستوى الفاتورة )شراء أو بيع( تطبيق الخصم على آل صنف في الفاتورة نيمك : خصم على مستوى الصنف والفاتورةـ

  
ائن أو                       في يمكن   : تسديد انتقائي أو على الحساب     ـ وردين أو الزب واتير الم ا يخصها من ف ى م دفعات عل سندات  النظام القيام بتسديد ال  ال

  .لحسابالمالية بشكل انتقائي، آما يمكن القيام بالتسديد على ا
  
شاء               الحسابات التعامل مع الموردين والزبائن وآافة       يمكن  : عمالت أجنبية  ـ شأة، وإن ة األساسية للمن ر العمل  العامة األخرى بعمالت غي

ة عن ال        تلقائيا بعملة المنشأة الرئيسية وبالعملة األجنبية    المحاسبيةقيود البنود    ائن بعمالت مختلف وردين والزب سديد للم ة   آما يمكن الت عمل
  .الرئيسية لهم

  
ا استعراض               يوفر : خريطة والئحة زبائن حسب المدن     ـ ائن  النظام خريطة لمدن سوريا الرئيسية والثانوية حيث يمكن من خالله  آل  زب

  .مدينة مع أرصدتهم وطباعة الئحة لمتابعتهم
  
 وهي استخراج آشف واحد تفصيلي في          ينوالمورد لكشوف الزبائن    إضافية إمكانية النظام   يوفر  :مورد مشترك / حساب زبون  آشف  ـ

ه                   إ و الوقتحال آان الزبون موردا للمنشأة في نفس         ي تمت مع دفع والقبض الت شراء وال ع وال ون عطاء الرصيد لنتيجة عمليات البي  آزب
  .وآمورد

  
ائن لصنف محدد أو مجموعة أ              :آشف استجرار للمورد والزبون     ـ ورد وللزب رة    يوفر النظام آشوف استجرار من الم صناف خالل فت

  زمنية محددة مع آافة البيانات من الكمية والسعر والقيمة ومن خالل اختيارات تصنيف األصناف
  
  . الرغبة في رأس الكشوف المحاسبية والفواتيرحسب) ترويسة( إمكانية تعريف عناوين صفحات تتوفر  : ترويسة متغيرةـ

  
وفر   :ائن الزب وآشوف تحكم في البيانات المطبوعة للفواتير       ـ واتير            تت ات المطبوعة للف دة البيان وى وأسماء أعم تحكم في محت ة ال  إمكاني

  .والكشوف
  



شأة آي        يمكن : طباعة فواتير مسبقة الطباعة      ـ ع  برمجة طباعة فاتورة بالكامل على مستندات فواتير بيع مسبقة الطباعة للمن ات  تطب  بيان
  .الفاتورة المطلوبة في الحقول الفارغة

  
صلها  ) الخ..شرآة :السادة/:السيدة:/السيد( تعريف مقدمة السم الزبون أو المورد مثل يمكن  :الموردين/خاتمة أسماء الزبائن  مقدمة و  ـ وف

ي  م إلعطاء سهولة ف ذلكعن االس ل البحث،وآ ون مث م الزب ة الس رم (  يمكن وضع خاتم خ..……المحت ين ) ال ةولتمك  آشوف طباع
  . الزبوناسمبوقة بمقدمة االسم ومنتهية بخاتمة للزبائن والموردين تحتوي أسماءهم مس

  
وم  :لكل العمالت ) تفقيط( المبالغ آتابة    ـ ة      يق الغ آتاب الغ  ( النظام بطباعة المب يط المب ائن      ) تفق ة آشوف حسابات الزب وردين في نهاي  والم

شكل       ليم لكل العمال   لغوي والحسابات العامة والفواتير وآشوف التصنيع للغير وعروض األسعار ب ة      . ت س ة دالل وم النظام بكتاب ا يق آم
  .بشكل تلقائي) مستحق لكم/مستحق عليكم(رصيد الزبون أو المورد 

  
ر   الزبائن اإلطالع على حرآة المبيعات ومعرفة مبالغ الربح المباشر ونسبة الربح لمجال من     يمكن : معرفة الربح المباشر   ـ  واحد أو أآث

ن   ال م ر ولمج د أو أآث ن األصناف واح ال م د  ولمج وم واح اريخ ي رأو الت اح   .  أآث شوف األرب تخراج آ هولة اس ى س ذا باإلضافة إل ه
  .والخسائر في أي وقت

  
اتورة             النظام يعطي  : مراقبة حد الدين   ـ اء إدخال الف ا يعطي     .  تنبيها تلقائيا عند تجاوز حد الدين للزبائن أثن شفا آم ذين تجاوزوا حد    آ  بال

  .الدين عند الطلب
  
  . يمكن التحكم بهامتغيرة النظام إمكانية التحليل الزمني لديون الزبائن أو الموردين حسب فترات زمنية يوفر :ن تحليل زمني للديوـ

  
انيـ ل البي وفر : التمثي سائر    ي اح والخ سابات أو األرب ة ح ساب أو مجموع ة أي ح ل حرآ ام تمثي شغيل( النظ اجرة/ت افي/مت ز /ص مراآ

ة شكل مخططات )تكلف كالب ة بأش ة بياني دة(مختلف ر/خطوط/أعم ة األصناف  ) دوائ اني لحرآ ل بي وفر تمثي ا وي سنة، آم حسب شهور ال
  . والموردين والمشتريات في تقارير تحليلية متنوعةوالمبيعاتوالزبائن 

  
ا            يمكن  : قيود محاسبية حسب نسب مئوية     ـ وزع فيه بية تت ود محاس الغ  تحديد نمط قي ة            المب ددة مدين بية متع ود محاس ى بن ا عل ة  دائ/ تلقائي ن

  . بنسب مئوية تحدد حسب الرغبة
  
  . النظام بترحيل وترتيب المستندات بشكل تلقائي وآنييقوم : ترحيل وترتيب تلقائيـ

  
وفر  : يوميات مرنة  ـ ى             ي ساعد عل ددة ت ارات متع بية ضمن اختي ات المحاس ة طباعة اليومي ة    األرشفة  النظام إمكاني ل يومي دقيق، مث  والت

  . مثل القبض أو الصرف بشكل مختصر وبشكل تفصيلياليوميةيومية أي نوع من السندات المشتريات ويومية المبيعات و
  
ود   من النظام بسهولة التعامل مع السنوات المالية والحسابات الختامية حيث ال يطلب           يتميز : سهولة الحسابات الختامية   ـ ستخدم أي قي  الم

سنوات سابات  أو إجراءات خاصة لذلك، ويحتفظ بإمكانية استخراج آشوف الح          شكل آامل     لل سابقة ب وفر في النظام في أي وقت      .  ال وتت
  . والخسائر والميزانية العمومية بشكل آني وألي فترة ماليةاألرباحإمكانية استخراج آشوف 

  
سنوات             يمكن :مقارنة بين السنوات  _  يس بالضرور   ( طباعة آشوف األرباح والخسائر والميزانية العمومية بشكل مقارنة بين ال الي   ل ة تت

  . بين آل بند من بنودها مع النسب المئوية للفروقوالفرقحيث يعطي معلومات السنوات المطلوبة . بشكل سهل وسريع) السنوات
  
ل عدم وجود حدود ل    المحاسبية النظام بعدم المحدودية في المواضيع       يتميز  : عدم المحدودية  ـ شرآات  :( المختلفة مث ود   /عدد ال عدد القي

ة  /عدد المشاريع/ بالمستند الواحدألصنافاالمحاسبية أو    ة والربحي ال    /المخازن عدد  /عدد العمالت  /عدد مراآز التكلف عدد حسابات اإلقف
اح   ة أو األرب سائر المرحل اح والخ واء لألرب ة س سائرالختامي ةوالخ ة الجاري سنة المالي ات/ لل ستندات واليومي واع الم دد أن دد /ع ع

  ).عدد أنواع أساليب الخصم/ع المقارنة المالية موضوالسنواتعدد /المستخدمين
  
ة أو             المستندات في النظام إمكانية التدقيق الذاتي على        تتوفر  : وفحص وصيانة ذاتية   تدقيق  ـ ر المكتمل ستندات غي ل الم ة مث  غير النظامي

ة ر المتوازن وفر . غي ا تت يآم ال حص  ف ي ح ات ف ة للمعلوم صيانة الذاتي ة الفحص واإلصالح وال ام إمكاني ل  النظ يول أي خل از ف  جه
  .الكومبيوتر مثل انقطاع الكهرباء المفاجئ

  
رز      ـ ة والف ا  : سهولة التدقيق والمراجع ات النظام بواسطة                          آم شكل سهل في آل بيان رز ب ة والف دقيق والمراجع ة الت وفر إمكاني  وسائل  ي

  .المتوفرة في أغلب أجزاء النظام) عوامل التصفية والفرز(البحث واالنتقاء 
  
وفر   :ترقيم الرموز  إعادة   ـ رقيم رموز أو               تت ادة ت ة إع ام  في النظام إمكاني وردين             أرق ائن والم ل الحسابات والزب سية مث سجالت الرئي  ال

  .  االستخدام بشكل سهل وسريع جداعلىواألصناف بعد مضي الوقت 
  



اء اإلدخال أو اال     يحتوي : أساليب بحث متنوعة وسهلة   ـ ذ مساعدة للبحث أثن ات     النظام على نواف ار البيان ة، ستعالم الختي  سواء  المطلوب
  . أو أي جزء من اسمهاوالحسابات،باستخدام بداية أسماء أو رموز األصناف والزبائن والموردين 

  
ة  للمستخدم أن ينتقل بواسطة المفاتيح يمكن  : انتقال مرن بين الوظائف أثناء العملـ اء    أو Function Keys الوظيفي ار أثن وائم االختي  ق

المحاسبية  عن الكشوف  لتعريف سجالت جديدة أو االستعالم       واألصنافل الحرآة اليومية إلى سجالت تعريف الزبائن والموردين         تسجي
ة       إلى االضطرار   دون ة اليومي ستند الحرآ اء تفحص الكشوف       .  إغالق م ال أثن ا يمكن االنتق ى  آم بية إل ة    المحاس  آشوف أخرى للمقارن

  .ق الكشف موضوع االهتمام الرئيسي إغالإلىوالتدقيق دون االضطرار 
  
 .اليومية الحاجة لها أثناء تسجيل الحرآة عند عدم التحكم بإظهار بعض البيانات أو إخفائها يمكن  :إخفاء بعض الحقول/ تحكم بإظهارـ

  
 من  واسعة خالل مجموعة  التقارير واالستعالمات بمرونة عالية في إظهار المعلومات وذلك من         تتميز : االستعالمات والتقارير  مرونة ـ

 . ضوابط االختيار التي يتحكم فيها المستخدم ليحصل على طلبه بشكل مباشر
  
ة                  :طباعة مستندات الحرآة اليومية      ـ واع الحرآ واتير  (من أجل متابعة الحرآة المستندية وأرشفة الحرآة اليومية يمكن طباعة آل أن الف

   .بشكل مستند مع عملية التسجيل) ندات التصنيعوالمرتجعات سندات القيد مستندات المخازن  مست
  
ةـ ل الطباع ارير قب ة التق سمح  : مراقب ل ي شاشة قب ى ال ارير عل ة التق ام بمراقب ا، النظ ى طباعته ة عل ا والموافق  من أجل اإلطالع عليه

  .طباعتها
  
وي  : وسائل مساعدة  ـ رامج       يحت ى ب ل ب      مساعدة  النظام عل شغيل مث ة الت ستمدة من بيئ ة م ة    داخلي امج اآلل اآس   الحاسبة رن رة والف  والمفك

  .الخ...  آان متوفراإن الكشوف عبره مباشرة إرسالآطابعة يمكن 
  
ات ـ صدير البيان ات  : ت صدير البيان ن ت ى يمك رامج إل ادة Excel و Word ب تفادة إلع ااالس كال منه سب بأش ة ح ا يرغ مختلف  بم

  .المستخدم
  
ةـ شارآة بالبرمج وفر  : م تتت ات اس ي عملي ة  ف ات إمكاني شارآةعراض البيان اء م ة النتق شروط البرمجي ي وضع بعض ال ستخدم ف  الم

  . بعض المتطلبات الخاصة لمشاهدة بعض البياناتمعالبيانات المطلوبة آي تتالءم 
   
ة   والكشوف آما يمكن إعادة بناء التقارير      .  تعريف تقارير جديدة بشكل مرن وسريع وممتع       للمستخدم يمكن  : إنشاء تقارير جديدة   ـ  المالي

  . لتتوافق أآثر مع المسميات المباشرة لطبيعة عمل المنشأةالمحاسبية،المتوفرة مسبقا مع النظام بشكل مختلف، وبمسميات مختلفة للبنود 
  
ة  النظام للمسؤول عن العمل من خالل        يوفر  : وقوية مرنة تأمين وتشغيل    صالحيات  ـ  أمين النظام    (وظيف د صالح     ) ت ة تحدي يات إمكاني

  . ومريحة في ضبط مسؤوليات العملعالية يعطي إمكانية مما ولكل مستخدم،  وظيفةتشغيل وظائف النظام بشكل فردي لكل 
  
يقوم البرنامج بأرشفة النسخ االحتياطية للبيانات بشكل تلقائي على األقراص الصلبة لجهاز الكمبيوتر حسب   : النسخ االحتياطي –

  .السنوات حيث يمكن االسترجاع من أي نسخة لتدقيق موضوع معين عند الحاجة لذلكاأليام واألسابيع والشهور و
   
لـ دء بالعم هولة الب وفر : س ل  تت ة مث ية الالزم ات األساس سبقا التعريف ام م ي النظ سابات( ف ل الح واع /دلي اتأن بية /اليومي ود المحاس القي

شكل سريع    ) التلقائية دء باالستخدام سوى     الحيث . مما يسهل البدء باستثمار النظام ب ائن      :  يتطلب الب دء، وتعريف الزب اريخ الب د ت تحدي
ة         وأرصدتهم،والموردين   زان المراجع ة       .  وتعريف األصناف وأرصدتها، وأرصدة حسابات مي تم   باالستخدام وفي حال الرغب ي ي  الجزئ

  .  اليوميةالحرآة ثم االنطالق في تسجيل).  وأرصدتهااألصناف/ الزبائن وأرصدتهم : (تعريف الالزم فقط مثل
  

 .باإلضافة إلى الكثير من المزايا التي يمكن التعرف عليها خالل العمل والتي توفر سهولة وموثوقية ومتعة أثناء أداء األعمال اليومية
  

 


