
















واجهة تطبيق ثنائية اللغة ( عريب/ إنجليزي )

متعدد درجات الحامية من خالل الصالحيات عىل مستوى اإلجراء الواحد

يعمل يف بيئة الشبكة الحاسوبية وبطريقة   Client/Server مام يوفر درجة عالية من الحامية لقواعد البيانات
مع إمكانية الوصول إىل املعلومات الـمحدثة لحظياً

يقوم النظام بتسجيل تلقايئ لجميع الحركات التي تتم عىل الخادم الرئييس لسالمة البيانات املدخلة 
مع أخذ نسخة احتياطية من البيانات املخزنة ضمن جدول زمني مربمج

متعدد الفروع و الرشكات حيث ميكن ربط أكرث من فرع مبناطق جغرافية متباعدة

مراعاة القوانني واألنظمة واملعايري املحاسبية املحلية والدولية

حفظ البيانات لسنوات عديدة حيث يقوم النظام بتدوير وإقفال تلقايئ لألرصدة من عام آلخر مام يسهل
عملية اسرتجاعها

تكامل وترابط تام بني مكونات النظام لتسهيل آلية العمل داخل املنشأة

حامية عالية للبيانات من خالل مراقب حركات املستخدمني الذي يقوم بتسجيل جميع التغيريات التي يجريها
املستخدم مام يسهل عليه اسرتجاع البيانات املحذوفة حسب الطلب

تحديث الربنامج عن طريق اإلنرتنت

لوحة تحكم مركزية لفرض اإلعدادات العامة عىل جميع املستخدمني

يدعم النظام تقنية الحوسبة السحابية 

يوفر النظام آلية الرتاسل املبارش بني املستخدمني لترسيع وترية العمل

نرحب بك
  لتكون جزءاً من مجموعة الرواد

    من خالل نظام إدارة املدارس

      األكرث كفاءة لخدمتك ...

استعد للنجاح مع نظـام
BE READY FOR SUCCESS WITH



نظام

 التسجيل
REGISTRATION

System  

يهدف نظام التسجيل لعمل إدارة

  شاملة لعملية تسجيل الطالب

    و توزيعهم عىل الصفوف و ميتاز 

       بامليزات التالية 

إمكانية منع تسجيل الطالب ألسباب مالية
أو إدارية عىل مدار السنوات

إدارة القبول والتسجيل بناءاً عىل سعة
الصفوف

منع الطالب ميكن أن يكون عىل مستوى
ويل األمر أيضا

تسوية حسابات الطالب املنتقلني من
املدرسة بشكل آيل مع األخذ باالعتبار

التأثريات املالية إن وجدت

احتساب قيمة املنح الدراسية يف عقود
الطالب املالية آليا

تعريف املنح الدراسية ورشائحها
وأسس احتسابه

تعريف السنوات الدراسية والتسجيل بها
قبل االنتهاء من السنة الحالية 

تعريف بيانات الطالب وأولياء األمور
واالحتفاظ بها خالل املراحل الدراسية

القادمة

إنشاء العقود املالية للطالب واحتسابها
آلياً وإجراء التأثريات املحاسبية آلياً

ترفيع الطالب للصف الالحق آلياً من خالل
الربط مع النتائج املدرسية

متابعة الذمم املالية املدورة من
السنوات السابقة بشكل آيل

االحتفاظ مبلفات الطالب املنسحبني من
املدرسة مع إمكانية إعادة استخدامها

يف حال عودة الطالب للمدرسة 

معالجة التسجيل للمواصالت واحتساب
رسومها بناءاً عىل نوع االشرتاك

إدارة احتساب خصومات األخوة بشكل
آيل



نظام

 التسجيل
   اإللكرتوين

e-REGISTRATION
System  

توفري إمكانية تقديم طلبات التسجيل إلكرتونياً
    لتوفيـــر الوقـــت و الجهــــد عىل أوليـاء األمـور

      و قســــم التســــجيل يف املـــدارس و ربطهـــا
        بقاعدة البيانات داخـل املـدارس باإلضـافة اىل

          توفري تقارير إحصائية عديدة.

نظام

 الدفع اإللكرتوين
e-PAYMENT

System  

توفري إمكانية تسديد األقساط من خالل البنوك مبارشة
   عـن طريـــق خدمـات ( سـداد ,إي فواتريكـم ) و عكسـها

      مباشــرة عىل قاعدة البيانات داخل املدارس بشـكل آمن



نظام

 املواصالت
TRANSPORTATION

System  

يهدف نظـام املواصـالت لعمـل إدارة شـاملة

 لتســجيل  الطلــبة  باملواصـالت  و توزيعهـم

   عىل الباصات بشكل آيل ، وميتاز مبا ييل

عمل بطاقات شاملة لبيانات املركبات

   عمل بطاقات شاملة لبيانات السائقني وربطها مع نظام شؤون املوظفني

       تعريف جوالت وخطوط سري املركبات

           توزيع الطالب املشرتكني يف املواصالت بشكل آيل عىل الباصات

              متابعة الصيانة الداخلية والخارجية للباصات

                  متابعة عقود تأمني الباصات ورخص السائقني

                      متابعة صيانة ومصاريف الباصات

                         متابعة املسافات املقطوعة شهرياً وتسجيل استهالك الوقود

                             سجل الحوادث

                                 التقارير التفصيلية لنظام املواصالت



نظام

 مالية الطــالب
STUDENTS’ FINANCIAL

System   

التكامل والرتابط بني النظام األكادميي والنظام املايل

  هو الحل األمثل لإلدارة املالية الناجحة

    تابع حسابات طالبك من خالل الرتابط مع

    نظام املحاسبة العامة

   Integration and interdependence between the academic and financial
systems is the optimal solution for successful financial management.

    Follow up on your students' accounts by full
  correlation with

THE GENERAL ACCOUNTING SYSTEM

يعنى نظام الحركات املحاسبية الخاص بالطلبة بعمل إدارة شاملة

  للعمليات املحاسبية املتعلقة بحســابات الطالب وأولياء أمورهم 

   و ميتاز نظام محاسبة الطلبة بامليزات التالية

إجراء القبض النقدي والبنيك لطالب أو مجموعة من الطالب يف وقت واحد

إجراء الرصف النقدي والبنيك عىل حساب الطالب

إجراء التحويالت املالية بني حسابات الطالب بشكل آيل

إنشاء القيود آلياً ألية عملية مالية عىل مستوى الطالب مام يوفر سالمة
  وأمن البيانات املدخلة

من خالل التسويات املالية للطالب تستطيع التحديث عىل العقود املالية التي
  تم إنشاؤها مسبقا ًمبا يتناسب مع الوضع املايل للطالب والتي تقوم بدورها

    بإجراء قيود آلية مبا يضمن التطابق الدائم بني مالية الطالب والقيود املحاسبية

اعتامد طريقة الصناديق املحاسبية للسيطرة علـى التدفقات النقدية من رصف
  أو قبض مع إمكانية جرد الصناديق وإقفالها لحظياً

توفري جميع القوائم املالية املعيارية والتحليلية الخاصة بالطالب



نظام

 مستلزمات الطالب
STUDENTS SUPPLIES

System  

توفري إمكانية بيــع الكتـب و الــزي للطــالب من خــالل نقطــة بيــع

  مرتبطــة بنظـام التسجيل و نظــــام املستودعـات و توفري تقاريــر

     إحصائية عن حاجة املدرسة للكتب و الزي اعتامدا عىل أعداد الطالب

      و صفوفهم.

إدارة كاملــة لعمليــة التسجيــل يف النشاطــات الطالبيــة التي يتم

  عقدهـا من خالل املدرسة مع إمكانية تسجيل طالب من خارج املدرسة

    باإلضافة إلدارة مالية للنشـاطات و أقساطها.

نظام

إدارة النشاطات
  الطالبيــة

STUDENTS ACTIVITIES
MANAGEMENT  

System    



األنظمة
 و الشهادات

  الدراسية
EDUCATIONAL

& CERTIFICATES  
System   

يهدف نظام إدارة األنظمــة الدراســية 

  و الشـــهادات إىل عمـل إدارة للمــواد

    الدراسية وعالمات الطالب، وميتاز نظام

      العالمــات بامليــزات التاليـة : 

يوفر النظام دعامً ألنظمة العالمات املحلية و الدولية
 IB , PYP , MYP , DP , SAT,  IGCSE  

تعريف املواد الدراسية عىل مستوى الفرع  والصف 

تغطية جميع أنواع االختبارات باختالف النسب بينها

احتساب معدالت املواد واملعدل العام والنتيجة السنوية للطالب

إصدار الشهادات الشهرية , والفصلية , والسنوية للطالب

إصدار الشهادات وجداول العالمات النهائية مع مراعاة قوانني وتعليامت
  وزارة التعليم

إصدار كافة التقارير املتعلقة بالجداول واملواد و العالمات

ندعم جميع األنظمة الدراسية

املحليـة و العامليــة



يهدف الجدول الدراسـي يف إدارة املدارس إىل بنــاء

 الجداول الدراسية   مبا يتناســب مع متطلبات املدرسة

    بشــكل آيل وذلك للحــد من األخطـاء البشـرية وإنجــاز

     العمــل بأســرع وقــت ، وميتــاز الجــدول الدراســي بـ

وفر الوقت والجهد

  واألخطاء البرشية...

اآلن ، اخرت الرشوط الخاصة مبدرستك
  ليقوم نظامنا تلقائيا ببناء الجداول

    الدراسية املناسبة

تعريف أوقات الحصص وربطها بالصف الدرايس

      تعريف مواد املدرس ونصاب الحصص األسبوعي

          تعريف الغرف الصفية وربطها باملدرس واملواد الدراسية

               تعريف  جدول الحصص وتوزيعها عىل الـمعلمني

                   تعريف األوقات الغري متاحة لـمعلمي الدوام الجزيئ

                        تعريف مواد املجموعات والحصص املدمجة.

                             تعريف  الرشوط الخاصة باملدرسة ملراعاتها
                               ببناء الجداول الدراسية

                                 توزيع آيل للجدول الدرايس بناءاً عىل القسم أو املرحلة
                                    أو الصف، و بناءاً عىل  الرشوط املتوفرة

                                      توفري جداول عىل  مستويات مختلفة: الشعب، املدرس،
                                        املادة، الحصص، الطالب

نظام

 الجدول الدرايس
TIMETABLE

System  



نظام

 شؤون الطالب

يهدف نظام شؤون الطالب لعمل إدارة شاملة

  لسلوكيات الطـالب وميتــاز  بامليــزات التاليـــة

STUDENTS AFFAIRS
System   

عمل إدارة شاملة لسلوكيات الطالب

   توزيع الطالب بشكل آيل عىل الشعب

      عمل إدارة شاملة لغيابات الطالب

          عمل إدارة عىل التنقالت بني الشعب 

              و فروع املدارس خالل  العام  الدرايس

                زيارات أولياء األمور

                    تأخريات الطالب

                        انضباط الطالب 

                           مالحظات املدرس

                              مالحظات ويل األمر

يهدف نظام الرسائل القصرية إىل توفري خدمات التواصل بني

إدارة املدارس وأوليـــاء األمور  و املوظفني من خـالل توفـري

الخدمات الالزمة لتسهيل سري العمـل بجـودة عاليـة, و ميتـاز

نظام الرسائل مبا ييل

إمكانية التواصل مع أولياء األمور آلياً من خالل نظام الرسائل القصرية

(العمليات املالية, غياب الطالب, ...)

إمكانية إرسال املطالبات املالية ألولياء األمور عن طريق الرسائل

القصرية

عمل إدارة شاملة مللف الطالب من خالل الرسائل القصرية

(تاريخ انتهاء الوثائق, جرد الوثائق للطلبة الجدد, ...)

إمكانية إرسال رسائل إعالمية ألولياء األمور يف أي وقت و حسب نص

مختار من خالل النظام املكتبي أو املوقع اإللكرتوين

استخدام الرسائل القصرية لتزويد أولياء األمور أو املوظفني مبعلومات

حسابهم اإللكرتوين عىل املوقع

إمكانية عمل مجموعات مكونة من الطالب و املعلمني و املوظفني

و التخاطب معهم من خالل الرسائل القصرية

إمكانية التواصل مع موظفي قسم معني من خالل الفلرتة

علـى مستوى األقسام

نظام

 الرسائل القصرية
SMS COMUNICATION

System  

برسالة                     يبقى الجميع عىل تواصل
One                    and we keep in touch 



تعريف بطاقة صحية لكل طالب تحتوي عىل ملفه الصحي بالكامل

   تنظيم عملية زيارة الطالب واملوظفني للعيادة 

      تنظيم عملية متابعة الطالب واملوظفني  

          إصدار البطاقة الصحية للطالب  والتي تحتوي بيانات الطالب الصحيحة مخزون األدوية

             متابعة تورايخ انتهاء األدوية

                إرسال رسائل ألولياء األمور يف حالة مراجعة ابنه للعيادة

يهدف نظام العيادات لعمــل إدارة شــاملة للحالة

  الصحيـة للطـالـب وتوثيـق زيـارات الطالـب للطبيـب

    وميتاز بامليزات التالية

تعريف بطاقة عىل مستوى الكتاب وتصنيفها حسب املوضوع

   تنظيم عمليات االستعارة واالسرتجاع للكتب من خالل ربطها بالطالب واملوظفني

      تحديد الحد األعىل لالستعارة لكل طالب  

         استخدام آلية للبحث املتقدم 

            جرد و إتالف الكتب

               متابعة الكتب املفقودة

                  غرامات مالية لحاالت التأخري و الفقدان

نظام
 العيادات

CLINIC
System  

نظام
 املكتبات

LIBRARY
System   

يهدف نظام املكتبات لعمل إدارة شــاملة للمكتبات

  و آليـة تنظيـم الكتب من استعـارة واسرتجاع , و ميتاز

   نظام املكتبات بامليزات التالية



شاشة

 لوحة القيادة
DASHBOARD

Screen   
شاشـة لوحـة القيـادة (Dashboard) وهـي الحـل األمثـل

  ملتخــذي القـرار, حيــث متكنهــم مـن مراقبــة ومتابعــة
    جميــع  الحركــات الصــادرة و الــواردة عىل النظـــام دون

ـام وشاشات التقارير.       الحاجـة للدخول عىل شاشــات النظـ

سهولة الوصول إىل إحصائيات النظام

تصميم جذاب يتسم بالوضوح وسهولة إيصال املعلومات والحركات عىل النظام   

      مساعدة أصحاب القرار عىل اتخاذ القرار الصحيح وفقا ألرقام دقيقة
        ميكن الحصول عليها بشكل فوري

            مراقبة جميع الحركات املالية الصادرة والواردة

               متابعة حركات املوظفني ودعم القرار لشؤون املوظفني

                رسم بياين يوضح حركات املوظفني عىل النظام لغايات متابعة كفاءة سري العمل



نظام

األرشفة
ARCHIVING

System  

نظام

املوافقات اإللكرتونية
e-APPROVAL

System  

إدارة شاملة لكافـة الوثائق و التقارير التي يتم إصدارها
  من النظــام و االحتفـاظ  بنسـخ إلكرتونيـة عنها باإلضافـة

    إلمكانيـة االحتفاظ بنســخ إلكرتونيــة عـن جميــع الوثائـق
      داخل املنشأة.

نظام إلدارة العمليات بكافـة أشــكالها عىل النظــام
  من خالل تحديد األشـخاص املخوليـن باملوافقـة عىل
    إجراء أية عمليـة إضــافة أو تعديـل و تتم املوافقــة

      بشكل إلكرتوين من خالل النظام بشكل عميل و مميز.



نظام

الرتاسل بني
  املستخدمني

USERS MASSENGER
System  

نظـام يوفر خدمة الرتاســل بني جميـع
  مســتخدمي النظـام مع توثيـق كافـة

    املراسالت و إمكانية إرسال رسالة إىل
      مجموعات أو أفراد.



      نظــــــــــــــام

   إدارة املوقع

اإللكــــرتوين

                        إدارة محتويات صفحات املوقع اإللكرتوين وتصنيفاته

                     إدارة سجل الزوار والتعليقات واستفتاء الرأي

                  إدارة ألبومات الصور و الفيديو

               إدارة املراسالت بني مدير املوقع, الزوار, أولياء األمور, املعلمني,

             الطالب, املرشدين

            إدارة النرشات الربيدية مع مستخدمي املوقع اإللكرتوين 

         إدارة نظام الـ SMS  والتواصل مع أولياء األمور والطالب واملعلمني

      كشف مراقبة نشاط املعلمني عىل املوقع اإللكرتوين  

    نظـــــام

التوظيف

        وألننا أيضاً حريصون عىل كونك رشيكنا ولست مجرد عميل
     مــن منزلــك, من عملك, وحتى من ســيارتك بإمكانك وضع

   خدمات مدرستك يف املقدمة من خالل إدارة التواصل
اإللكرتوين عىل شبكة اإلنرتنت

مدرستي
أونــالين

تطبيق

 املوقع اإللكرتوين
E-SCHOOL

System  

   إنشاء حساب الكرتوين وبناء سرية ذاتية

إدارة الطلبات املقدمة للباحثني عن عمل من قبل مدير النظام



        نظـــــــام

    املـرشــــد

األكادميــي

      متابعة سلوك الطالب

   متابعة مخالفات الطالب

متابعة غيابات الطالب

ــام     نظــ

املعلــم

ــام     نظــ

الطـــالب

ــام     نظـــــ

ويل األمر

                          استعراض كشف حساب ويل األمر 

                       استعراض كشف حساب عىل مستوى الطالب

                    استعراض كشوفات العالمات (الشهرية, الفصلية, السنوية)

                 استعراض مستوى الطالب ومقارنته مع طالب صفه

              متابعة مالحظات املعلمني

           متابعة غيابات الطالب

متابعة الحالة الصحية للطالب         

      متابعة مخالفات الطالب

   متابعة نشاطات الطالب

إدارة النرشة الربيدية

                             استعراض نشاطات الطالب

                          استعراض كشوفات العالمات (الشهرية, الفصلية, السنوية)

                       استعراض مستوى الطالب ومقارنتهم فيام بينهم

                    استعراض مالحظات الـمعلم

                  استعراض غيابات الطالب

              استعراض الحالة الصحية للطالب

            استعراض مخالفات الطالب

         نظام تحضري الدروس

      إدارة نظام الواجبات

   إدارة األسئلة واملقرتحات (تخدم عامة زوار املوقع )

كشف مراقبة نشاط املعلمني عىل املوقع اإللكرتوين

                          توفري كشوفات العالمات الشهرية

                       توفري كشوفات العالمات الفصلية

                    توفري كشوفات العالمات السنوية

                 قياس مستوى الطالب ومقارنته مع طالب صفه

               استعراض مالحظات املعلمني للطالب

            متابعة الحالة الصحية للطالب

         استعراض مخالفات الطالب

      استعراض الواجبات

   إستعراض الدروس

استعراض إنجازات الطالب (فيديو, صور, مقاالت)



ــام     نظــــ

املشـرف

ــات املعلمني       تم ابتكار هذا النظام ملتابعة نشاط

    و الطالب عىل املستوى األكادميي لضامن جودة

   التواصـل واملــواد املطروحــة يف النظـــام بني

مستخدمي نظامي املعلم والطالب.

ــام     نظــــ

املوظـف

    يعترب نظام املوظف اإللكرتوين بوابــة إلكرتونيــه

  خدميــٌة متكن املوظف من االستفادة مـن املزايــا

و الخدمات التالية

          كشف الدوام 

      كشف اإلجازات و املغادرات

    قسيمه راتب املوظف

كشف معالجة  التأخريات و اإلجازات و املغادرات

       يستطيع املشـرف من خـالل هذه الخدمـة متابعة الدروس املحرضة

     و أوراق العمـل والواجبـات واملراسالت وباقي النشاطات التي يتم

   إرسالها من قبـل املعلمني لطالبهــم، ليتمكن من املوافقة عليها

أو رفضها.

  و تعرض الخدمات املقدمة للموظف مثل كشف الراتـب وكشـف دوام

املوظف وكشف املغادرات باإلضافة إىل معالجات الدوام.

   أصبح بإمكان املرشف اإللكرتوين الرتاسل مع الطالب واملعلمني وأولياء

األمور للبقاء عىل تواصل مع كافة مستخدمي النظام.

الشؤون الدراسية واألكادميية: 

شؤون املوظفني

شؤون املراسالت



أبناؤنا يف أمان
OUR CHILDREN ARE SAFEمن خالل نظام البوابـة اإللكرتونيـة ميكن للمدرســة

  إدارة عملية النداء اآليل للطالب و ضمـان تسـليمهم

    لألشخاص املعنيني باستالمهم 

نظام

 البوابة اإللكرتونية
E-GATE

System    



خيارك األمثل

  ملتابعة شؤون الطالب
التقويم    الدراسية و املالية

CALENDAR

غيابات الطالب

STUDENT ABSENCES

الشهادات

CERTIFICATES
األخبار و املناسبات

NEWS & EVENTS

عناوين االتصال

CONTACT INFO

التقارير

REPORT CARD
تنبيهات املدرسة

SCHOOL ALERTS

امللف الشخيص

PROFILE

تطبيق

 الهواتف الذكية
SMARTPHONES

Application  



نظام التسجيل

    نظام املواصالت

       نظام مالية الطالب

           نظام إدارة النشاطات الطالبية

              نظام مستلزمات الطالب

                 نظام شؤون الطالب

                    األنظمة و الشهادات الدراسية

                        نظام الجداول الدراسية

                           نظام العيادات

نظام األرشفة

    مدرستي أون الين

       تطبيق املوبايل

          نظام اإلدارة املالية

             نظام املحاسبة العامة

                 نظام دورة الشيكات

                    نظام التدقيق املايل

                       نظام املستودعات \ املشرتيات \ و املبيعات

                           نظام الرواتب و شؤون املوظف

أكرث من

 400 تقرير بانتظارك
More than

400 REPORTS  
Are waiting for you    



تعتبـر اإلدارة املاليـة قـراراً

   و ليسـت خيـاراً
نظام املحاسبة العامة

    نظام دورة الشيكات

          نظام الرواتب وشؤون املوظفني

               نظام األصول الثابتة

                    نظام املستودعات

                         نظام املشرتيات

                               نظام املبيعات

                                    نظام نقاط البيع

                                         نظام التدقيق الداخيل

اإلدارة
  املالية

FINANCIAL
MANAGEMENT   



يهدف نظام املشرتيات إىل السيطرة و إدارة عملية املشرتيات كاملة من

خالل جذب عروض أسعار ومفاضلة األسعار وإصدار أمر الرشاء باإلضافة إىل

سندات املشرتيات املتعـارف عليـها سواء كانت مشرتيات نقدية أو ذمم.

كام ويعمل النظام عىل احتساب مصاريف املشرتيات األجنبية من مصاريف

شحن أو تخليص أو جامرك أو تحميـل وتنزيل ...الخ، وميتاز مبا ييل

توفري اآللية املناسبة إلدخال األرصدة االفتتاحية للشيكات

املقبوضة و املودعة برسم التحصيل واآلجلة

إمكانية استحقاق شيكات برسم التحصيل آلياً

إمكانية سحب شيكات برسم التحصيل آلياً

إمكانية إرجاع شيكات برسم التحصيل آلياً

إمكانية إرجاع شيكات املقاصة آلياً

قيود آلية باملشرتيات عند كل عملية رشاء

إمكانية الخصم علـى مستوى املادة أو علـى مجمل

الفاتورة بنسبة مئوية أو قيمة

إدارة املشرتيات النقدية والذمم 

إدارة مردودات املشرتيات

إدارة عروض األسعار

إدارة أوامر الرشاء

إمكانية استخدام الرقم املتسلسل يف املشرتيات

إمكانية إعادة إيداع شيكات مسحوبة أو معادة آلياً

إمكانية تسديد شيكات مسحوبة أو معادة آلياً

إمكانية رفع شيكات إىل املحامي آلياً

إمكانية تتبع الحاالت التي مر بها الشيك

معالجة جميع حاالت الشيكات آلياً

تهـدف دورة الشيكات إىل معالجة حــاالت الشــيكات املختلفــة من إيداع

وتحصيل وإرجاع و ضامن انعكاساتها املالية بشكل آيل، مام يسـهل عمـل

الدائرة املاليـة ، وفيام ييل أهم ميزات نظــام دورة الشيكات :

متعدد الفرتات املحاسبية مع إمكانية اإلقفال آلياً يف نهاية كل سنة
حسب طلب املستخدم

اإلقفال الشهري للفرتات املحاسبية مع إمكانية فك اإلغالق حسب الطلب

إمكانية تحديد الحسابات االعتيادية التي متكن النظام من إجراء القيود اآللية
بشكل تلقايئ

إمكانية توزيع اإليرادات و املصاريف بناءاً عىل مراكز الكلفة و األقسام

تعريف آلية تسلسل السندات وترميزها

إدارة متكاملة للبنوك وحسابات املنشأة فيها

إدارة بطاقات االئتامن والقبض من خاللها

إدارة الحركات اليومية مبختلف أنواعها
(قيد، قبض، رصف نقدي، رصف بنيك، إيداع، تحويل، تسوية)

يوفر النظام طريقة سهلة إلدخال أرصدة بداية املدة و التي يتم إدخالها
ملرة واحدة فقط عند البدء باستخدام النظام ومن ثم يقوم النظام بتدويرها

تلقائياً بني السنوات

إمكانية بناء املوازنة التقديرية و املستهدفة شهرياً و سنوياً عىل مستوى الفرع

يوفر النظام جميع التقارير املعيارية مثل
( كشف حساب تفصييل، كشف حساب أستاذ عام/مساعد، ميزان مراجعة  مبختلف أشكاله،

قامئة األرباح والخسائر، املوازنة العامة و املركز املايل )

يوفر النظام مجموعة من التقارير التحليلية واملقارنة

طباعة قوائم مالية عىل مستوى مراكز التكلفة

نظام
  املحاسبة العامة

GENERAL LEDGER
System   

نظام
  دورة الشيكات

CHEQUE CYCLE
System   

نظام
  املشرتيات
PROCUREMENT

MANAGEMENT   
System      



نظام
  األصول الثابتة

FIXED ASSETS
MANAGEMENT   

System      

تحديد مواقع األصول وتتبعها

تشغيل األصول, إتالف األصول

احتساب إهالكات األصول شهرياً أو سنوياً وتقييدها عىل النظام املايل آلياً

إدارة عهد املوظفني املرتبطة باألصول

إدارة اإلضافات والتحسينات عىل األصول

تحويل مواد املستودع إىل أصول

تكامل مع باقي األنظمة املالية

إدارة عموالت مندويب املبيعات

إظهار الكمية املتوفرة عند البيع مع إمكانية
السامح بالبيع بالسالب

إمكانية استخدام الـ serial number يف عملية البيع

النظام يدعم العمل بسقف الذمة وعمر الذمة
باإلضافة إىل العديد من الـميزات التي من شأنها

تسهيل عملية البيع وتسهيل الحصول عىل التقارير

نظام
  املستودعات

INVENTORY MANAGEMENT
System   

نظام
  املبيعات

SALES MANAGEMENT
System   

يدعم النظام تكاليف املشاريع 

يدعم النظام عمليات الصيانة والكفالة للمواد املباعة

يدعم النظام عمليات االسترياد وتكاليفها

يدعم النظام الرشكات التي متلك مستودعات يف املنطقة الحرة 

يدعم النظام اختالف وحدات البيع عن وحدات القياس 

يدعم النظام التكاليف املبارشة والغري مبارشة لعمليات

التصنيع (مبوجب معادالت تصنيع محددة )

Hand Held والـ PDA إمكانية العمل علـى أجهزة الـ

التنبيه للكميات املتوفرة وحد معاودة الطلب 

الباركود والباركود البديل لكل مادة

يعنى نظام املبيعــات بإدارة عمليـات البيع بكافة أشكالهـا والتعامل مع

كافة أنواع املبيعات (نقدية , ذمم),  وفيام ييل أهم مزايا نظام املبيعات

قيود آلية باملبيعات و تكلفة البضاعة املباعة عند كل
عملية بيع

إمكانية الخصم علـى مستوى املادة أو علـى مجمل
الفاتورة بنسبة مئوية أو قيمة مبيعات نقدية وذمم 

مردودات مبيعات عن طريق فاتورة أو مادة

تجهيز عروض األسعار وأوامر البيع

الناجحـة إلدارة املخـزون يهدف نظام املستودعات إىل توفري الحلول 

و السيطرة علـى الكميـات املتوفـرة من املواد  وإجراء جميع الحركات

الالزمة من إدخال وإخراج لتوفـري تقـارير الجـرد لحظيـاً وفيام ييل أهم

ميزات نظام املستودعات



نظام
الرواتب و شؤون املوظفني

HUMAN  RESOURCES & PAYROLL

يعنى هذا النظام بإدارة قسم شؤون املوظفني يف املنشأة

و تنظيم كل حركات املوظفني من إجازات ومغادرات أو تعييـنات

و استقاالت ...الخ . كام يعنى باحتساب الرواتب وتقييــدها آليــا

و احتساب االقتطاعات والعالوات...الخ.

إمكانية احتساب الرواتب اإلضافية

إمكانية احتساب العالوة و ساعات العمل اإلضايف

للموظفني

إمكانية عمل عدد كبري من الكشوفات حسب الطلب

متابعة الزيادات السنوية للموظفني

يسمح النظام مبتابعة الضامن االجتامعي للموظفني

املشرتكني مع إمكانية مراعاة قوانني الضامن االجتامعي

إن لزم األمر

إمكانية تعريف العالوات واالقتطاعات والعمل

اإلضايف واملكافآت

متابعة اإلجراءات التأديبية ولفت النظر وخصم األيام

من املوظفني

إمكانية احتساب رضيبة الدخل املستحقة و اإلعفاءات

عىل املوظف شهرياً

استخراج كشوفات الضامن االجتامعي للموظفني الجدد

أو املستقيلني

احتساب نهاية الخدمة

 احتساب تسوية اإلجازة

 اإلجازات واملغادرات

 دوام املوظفني "البصمة واملعالجة"

إنشاء ملف للموظف أسايس و مايل و إضافة املرافقني

 تقييم املوظف

 التأمني الطبي

 تذاكر السفر

عقود املوظفني ومتابعتها

السلف ومتابعتها

نظام

الرواتب و شؤون املوظفني
SALARIES & EMPLOYEES AFFAIRS

System  








