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   المميزات و المواصفات أهم ملخص       
النظام   Noria 

 تعدد الشركاتم 

 متعدد السنوات المالية لكل شركة 

 امكانية تحديد الفترات المالية و اغالقها 

 متعدد العمالت 

 متعدد االقسام في كل شركة 

 5 مستويات لحقوق االستخدام 

 سجل لنشاطات كل مستخدم 

 لية لتسهيل اعادة التدخيلامكانية حفظ نسخ لكل نوع عم 

 )الئحة نتفيذ العمليات انطالقا من النسخ حسب تاريخ االستحقاق )مدمج مع نظام ادارة المهمات 

 امكانية جمع الوظائف المستخدمة لكل مستخدم في محفظة خاصة لتسهيل الوصول اليها 

  مجموعة كبيرة و متنوعة من التقارير الهادفة 

 ل تقريرامكانية حفظ اكثر من شكل لك 

 تمييز العمليات المدققة 

 امكانية اغالق العمليات لمنع تغييرها 

 تغيير شكل شاشة ادخال العملية حسب رغبة كل مستخدم 

 عدة ارقام تسلسلية لكل نوع عملية باستخدام نظام البادئة 

 حفظ نسخة لكل عملية مصححة او ملغاة 

  المعلومات المشاهدة على الشاشةامكانية تصميم مرشحات معلومات لتطبيقها على التقارير و 

 امكانية تصميم و تغيير الئحات عرض المعلومات على الشاشة حسب رغبة كل مستخدم 

 امكانية حفظ خيارات و خصوصيات كل مستخدم 

 ادوات مساعدة لتغيير معلومات خاصة بمجموعة من السجالت 

 )ادوات لحفظ و ارشفة قاعدة المعلومات )مرة واحدة أو تحديد جدول 

 لبحث عن معلومة بعدة طرق سهلة و فعالةا 

  تصدير المعلومات الى نظامMS Excel من اي شاشة عرض معلومات 

 نظام المحاسبة العام
 ب موقعه من شجرة الئحة الحساباتاالتحكم بتصميم تركيب رمز كل حس 

  :20طول رمز الحساب 

 سابات التخصيص )مراكز نظام فعال و متقدم لحسابات التخصيص لتسهيل مراقبة و ادارة كل ح

 التكلفة، االقسام، الفروع، المشاريع،...(
 نظام حسابات التخصيص بعدة مستويات )نظام شجرة( و عدة ابعاد 

 شاشات فعالة و مرنة لعمليات القيود اليومية 

  امكانية مراقبة حركة الحسابات من نفس شاشة القيد 

 ادارة و مراقبة تدفق االموال الفعلية 

 الربح و الخسارة و الوضعية حسب الرغبة تصميم تقارير 

 عمليات احتساب فروقات الصرف 

 العمليات الختامية للسنوات المالية 

 نظام اختياري للترحيل اليدوي او التلقائي و تبعا لكل نوع عمليات 

 نظام الحسابات المدينة
  بطاقة مفصلة و واسعة لكل زبون 

 لزبونامكانية اضافة حقول معلومات جديدة لبطاقة ا 

 امكانية ربط عدة صور ببطاقة الزبون 
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 امكانية ربط حساب الزبون بحساب أم للشركات القابضة مثال أو للزبون مع حسابات بعمالت مختلفة 

 توزيع جغرافي للزبائن 

 لكل زبون )الحد االئتماني( تحديد المديونية 

 )عمليات اصدار فواتير و مرتجعات الخدمات )غير تابعة لنظام المخزون 

 مليات ايصاالت القبض متطورة و مرنةع 

 الكمبياالت( خدمة اعادة جدولة السندات( 

  عمليات اصدار سندات التحصيل 

 التحصيل على اساس استحقاق دفعات الفواتير و السندات 

 )... ،احتساب العموالت بعدة طرق )المبيع مع او بدون هدف، التحصيل، الربح 

  في البنكمتابعة الشيكات المقبوضة حتى ايداعها 

 تحديد مرن لشروط الدفع لكل زبون 

 شاشات خاصة لمتابعة وضعية السندات 

 قبض،  ايصاالت، ، مرتجعاتشاشة جامعة لمراقبة كل حركات الزبون )عروض، اوامر بيع، فواتير

 اتصاالت، شكاوي، عمليات الصيانة، عقود الخدمات، ...(

 نظام الحسابات الدائنة
 ورد بطاقة مفصلة و واسعة لكل م 

 امكانية اضافة حقول معلومات جديدة لبطاقة المورد 

 امكانية ربط صورة ببطاقة المورد 

  امكانية ربط حساب المورد بحساب أم للشركات القابضة مثال أو لمورد مع حسابات بعمالت مختلفة 

 توزيع جغرافي للموردين 

 تحديد المديونية مع كل مورد 

 ات )غير تابعة لنظام المخزون(عمليات اصدار مشتريات و مرتجعات الخدم 

 عمليات ايصاالت الدفع متطورة و مرنة 

 الكمبياالت( عمليات اصدار سندات الدفع(  
 الدفع على اساس استحقاق دفعات المشتريات و السندات 

 متابعة الشيكات المدفوعة حتى سحبها من البنك 

 تحديد مرن لشروط الدفع لكل مورد 

 لغيردفع شيكات مقبوضة عبر تجييرها ل 

  ،شاشة جامعة لمراقبة كل حركات المورد )عروض مستدرجة، اوامر شراء، مشتريات، مرتجعات

 ايصاالت دفع، اتصاالت، شكاوي، عمليات الصيانة، ...( 

 نظام البنوك
  بطاقة مفصلة و واسعة لكل بنك 

 امكانية اضافة حقول معلومات جديدة لبطاقة البنك 

 امكانية ربط صورة ببطاقة البنك 

 مكانية ربط حساب البنك بحساب أم ا 

 تحديد المديونية مع كل بنك 

 عمليات االيداع و السحب شاملة و مرنة 

 خدمة تحميل شيكات قيد التحصيل و السندات في عمليات االيداع دون الحاجة العادة ادخالها 

 تعريف دفاتر الشيكات و مالحقة وضعية كل شيك 

 عملياتتعريف مسبق النواع المصاريف و اعباء ال 

  شاشة خاصة لتسوية و تدقيق الحسابات مع البنوك 

مخزوننظام ال  
 صنف لكل و واسعة بطاقة مفصلة 

 متعدد الوحدات 

 )... ،عدة انواع من االصناف )تجاري، مصنع، مواد اولية، خدمات ايراد، خدمات اعباء 

 انواع  الكميات المتوفرة: الفعلية، المتوقع دخولها، المتوقع خروجها 

  مع ربط التسعير بالكمياتلوائح اسعار عدة 

 )... ،ربط التسعير بعدة طرق )اضافات على الكلفة، خصومات على السعر االساسي 

 امكانية تحدد سعر ادنى للبيع  

 متعدد الباركود لكل صنف 
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 متعدد المخازن 

 امكانية احتساب التكلفة لكل مخزن على حدة 

 حفظ موقع كل صنف في كل مخزن 

 ة لكل صنفامكانية ربط صور 

 اعتماد عدة طرق العادة طلب البضاعة لكل صنف 

 اداة ذكية لتحديد الكميات لعمليات اعادة الطلب تبعا لطبيعةاستهالك و استيراد كل صنف 

 فرض استخدام الرقم التسلسلي في العمليات حسب طبيعة كل صنف 

 تسجيل تاريخ االسعر لكل صنف 

 تسجيل تاريخ التكلفة لكل صنف 

 رض المعلومات الخاصة باالصناف حسب طبيعة المعلومات )المواصفات، الكميات، عدة شاشات لع

 ...( حركة الصنف، االسعار، التكلفة، المبيعات، المشتريات،

 امكانية تحديد تاريخ انتهاء الصالحية لكل كمية لالصناف التي تحتاج لذلك 

  اللون و المقاس مثال(امكانية تحديد بعدين مواصفات لكل كمية لالصناف التي تحتاج لذلك( 

 )عدة طرق الحتساب التكلفة )معدل وسطي موزون، اخر تكلفة، الداخل اول خارج اول، تكلفة ثابتة 

 تحديد نسبة الجمارك لكل صنف 

 تحديد الوزن و الحجم لكل صنف 

 تحديد مدة الضمان للبيع و للشراء 

  الزبائنحسب الطلب و ربط تنفيذها بالموسم بنوع امكانية تصميم العروضات 

 اداة خاصة لعملية الجرد مع امكانية ربطها باالجهزة المحمولة المختصة بالجرد   

 نظام المشتريات
 عمليات استدراج العروض 

 عمليات امر الشراء 

 عمليات االستالم 

 عمليات الشراء 
 عمليات مرتجع الشراء 

 عمليات التحويل من مخزن الى مخزن 

 عمليات تعديل المخزون 

  المصاريف االضافية على كلفة البضاعة في بلد المنشاء الحتساب الكلفة للبضاعة عمليات توزيع

 الواصلة الى المخزن )كلفة الشحن و الجمرك و التخليص مثال(

 )توليد عملية من اخرى دون الحاجة العادة االدخال )توليد عملية استالم من امر شراء مثال 

 ستالم الحقامكانية استالم جزء من البضاعة وحفظ الباقي ال 

 ة تطبيق نظام الموافقة االلكترونية و ذلك بمنع عمليات التوليد دون الموافقة الكترونيا على كل يامكان

 عملية و تكون الموافقة منوطة بمن يملك حق الموافقة

 عمليات اعادة التوضيب للتحويل من وحدة الى اخرى 

  البيع و للكميات الحالية الموجودة لكل صنفاداة ذكية لتوليد اوامر الشراء او التحويل تبعا لطلبات 

  اداة الدخال تفاصيل العمليات من نظامMS Excel 

 من نظام االصناف الجديدة ولتحديث معلومات االصناف الموجودة  اداة الدخالMS Excel 

 امكانية تحديد تواريخ االستحقاق لتفاصيل العمليات لتسهيل عمليات التخطيط 

 خال او تحويل صنف بواسطة رقمه التسلسلي اداة للبحث عن عملية اد 

المبيعات العروض، التسعير، ادارة المشاريع و نظام  
 عمليات العروض 

 و العقود عمليات امر البيع 

 عمليات التسليم 

 و الفوترة عمليات البيع 

 عمليات مرتجع البيع  

 مر بيع مثال(توليد عملية من اخرى دون الحاجة العادة االدخال )توليد عملية تسليم من ا 

 امكانية تسليم جزء من البضاعة وحفظ الباقي لتسليم الحق 

 ة تطبيق نظام الموافقة االلكترونية و ذلك بمنع عمليات التوليد دون الموافقة الكترونيا على كل يامكان

 عملية و تكون الموافقة منوطة بمن يملك حق الموافقة

  اداة الدخال تفاصيل العمليات من نظامMS Excel 
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 من نظام االصناف الجديدة ولتحديث معلومات االصناف الموجودة  اداة الدخالMS Excel 

 امكانية تحديد تواريخ االستحقاق لتفاصيل العمليات لتسهيل عمليات التخطيط 

  )مدمج بنظام مراقبة ايرادات و تكاليف المشاريع )مراكز التكلفة 

 سلي اداة للبحث عن عملية اخراج صنف بواسطة رقمه التسل 

 نظام التصنيع
 الالزمة لتصنيع كل صنف من خدمات و يد عاملة تحديد المواد االولية و المصاريف الملحقة 

 المواد االولية 

 تحديد مراحل التصنيع 

 عمليات امر التصنيع 

 عمليات التصنيع 

  امكانية تفكيك االصناف المجمعة 

  توليد عملية من اخرى دون الحاجة العادة االدخال 

 تصنيع جزء من االصناف وحفظ الباقي للتصنيع الحقا امكانية 

 ة تطبيق نظام الموافقة االلكترونية و ذلك بمنع عمليات التوليد دون الموافقة الكترونيا على كل يامكان

 عملية و تكون الموافقة منوطة بمن يملك حق الموافقة

 اداة ذكية لتوليد اوامر التصنيع او التحويل تبعا لطلبات البيع و للكميات الحالية الموجودة لكل صنف 

 امكانية تعديل الكميات و المواد المستهلكة في عمليات التصنيع لتتوافق مع االستهالك الحقيقي 

 تقارير تحليلية للمقارنة بين مخطط االستهالك و ما تم استهالكه عمليا 

 تحديد تواريخ االستحقاق لتفاصيل العمليات لتسهيل عمليات التخطيط امكانية 

  اداة للبحث عن عملية اخراج صنف بواسطة رقمه التسلسلي 

الصيانة، التركيب، و خدمات ما بعد البيع( تنفيذ المشاريع، ) نظام مراكز الخدمات  
 )عمليات الخدمة )امر مهمة 

 خدمة عمليات مخطط المواد المطلوبة لكل عملية 

 عمليات طلب مواد و قطع غيار لكل عملية خدمة 

 لية خدمةمعمليات استالم المواد لكل ع 

 عمليات عقود الصيانة 

  توليد عملية من اخرى دون الحاجة العادة االدخال 

 امكانية استالم جزء من البضاعة وحفظ الباقي الستالم الحق 

  عمليات التوليد دون الموافقة الكترونيا على كل امكانة تطبيق نظام الموافقة االلكترونية و ذلك بمنع

 عملية و تكون الموافقة منوطة بمن يملك حق الموافقة

 امكانية تحويل عملية الخدمة الى عملية بيع مع ذكر ما تم استهالكه من مواد و خدمات و يد عاملة 

 و مغطاة بعقد اشعار المستخدم في حال كانت الصيانة مطلوبة على اصناف خاضعة لفترة الضمان ا

 صيانة

 امكانية تحديد تواريخ االستحقاق لتفاصيل العمليات لتسهيل عمليات التخطيط 

 اداة للبحث عن عملية اخراج او ادخال او صيانة صنف بواسطة رقمه التسلسلي 

 شاشة خاصة لجدولة عمليات الخدمة و تكليف الموظفين النجازها لمالحقة تنفيذ العمليات 

تةنظام االصول الثاب  
 بطاقة مفصلة و واسعة لكل اصل 

 امكانية شراء االصول بواسطة عمليات الشراء العادية 

 امانة تحويل اصل من موقع الخر بواسطة عمليات التحويل العادية 

 تحديد طبيعة و نسب االستهالك لكل نوع من االصول 

 عمليات االستهالكات 

 )ربط االصول بالموظفين )االصول التي هي بعهدة كل موظف 

 ترحيل عمليات االستهالكات الى المحاسبة 

 تعديل قيمة االصول تبعا للصيانات و المصاريف الخاصة بها 

موارد البشريةالنظام   
  موظف:بطاقة مفصلة و واسعة لكل 

 المعلومات الشخصية -

 المعلومات الخاصة بعائلته -
 المعلومات الخاصة بالعمل -
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 امعلومات الخاصة بالدوام -

 الجازاتالمعلومات الخاصة با -
 المعلومات الخاصة بالجوازات و بالتاريخين الهجري و الميالدي -

 )... ،امكانية تشغيل منبه خاص باستحقاق التجديدات )تجديد االقامة، تجديد الرخصة 

 موظفامكانية اضافة حقول معلومات جديدة لبطاقة ال 

 موظفببطاقة ال ةامكانية ربط عدة صور 

 لموظف في سجلهامكانية تسجيل اي معلومة خاصة با 

 امكانية ربط اي ملف في سجل الموظف 

 تسجيل الحضور اليومي للموظفين 

 اداة الدخال الحضور من اجهزة البصمة تلقائيا 

 تحديد االعطال الرسمية لكل عام 

 تقارير خاصة الحتساب ملخص الحضور لكل موظف 

 تعريف مجموعات الحضور و تحديد نمط الحضور لكل مجموعة 

 حتساب الغياب و العمل االضافي حسب مجموعات الحضورامكانية تحديد ا 

 تحديد عدد ايام االجازات على انواعها لكل مجموعة حضور 

 امكانية معالجة الدوامات الي تعمل على مدار الساعة 

 و بالتالي تحميل  امكانية تحميل كل مشروع ساعات العمل التي امضاها كل موظف على المشروع

 مشاريع حصتها من الرواتب المدفوعةمراكز التكلفة الخاصة بال
 اداة لجدولة ديون الموظفين و خصم كل دفعة عند استحقاقها تلقائيا من الراتب 

 عمليات تحضير و اصدار الرواتب 

 بنوكلا من عمليات دفع الرواتب مع امكانية التحويل المباشر 

 عمليات احتساب و دفع مستحقات الصندوق االجتماعي 

 ت عند استحقاقها لكل موظفعمليات تحضير االجازا 

 تقرير باالجازة المؤخوذة والرصيد الباقي لكل موظف و بحسب نوع االجازة 

 دفع بدل االجازات في حال لم تؤخذ امكانية 

 امكانية دفع بدل مواصالت بحسب الحضور اليومي او االسبوعي او الشهري 

 نهاية الخدمة و دفعه احتساب تعويض 

 ترونيا من قبل الموظف )في حال كان لديه جهاز كومبيوتر( و تحويل شاشة خاصة لطلب االجازة الك

 الطلب مباشرة الى المسؤول عنه للموافقة على طلبه

 نظام ادارة العقارات و االمالك
 :بطاقة مفصلة و واسعة لكل عقار 

 تحديد نوع العقار )ارض، مبنى، شقة، محل،...( -
 تحديد اسم المالك -

 تحديد مساحة العقار -

 وقع العقارتحديد م -
 تحديد القيمة التأجيرية -

 امكانية اضافة حقول معلومات جديدة لبطاقة العقار 

 امكانية ربط صورة ببطاقة العقار 

 امكانية ربط العقار بمركز تكلفة الحصاء المصاريف و االيرادات الخاصة بالعقار 

 عمليات العقود التأجيرية 

 تقارير لتحديد العقارات الشارغة في فترة معينة 

 مكانية الربط بنظام مراكز الخدمات لتسجيل الخدمات و الصيانات المتعلقة بالعقاراتا 

 ترحيل عمليات العقود الى المحاسبة 

 خدمة تجديد العقود 

تأجير السياراتنظام   
  سيارةبطاقة مفصلة و واسعة لكل: 

 سيارةحديد نوع الت -
 مواصفات صنع السيارة تحديد -

 سيارةالفروع التي تعمل فيها التحديد  -
 عريف السيارة كاصل ثابت بشكل تلقائيت -
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 تعريف المعلومات الخاصة بتسجيل السيارة -

 تعريف المعلومات الخاصة بالتامين على السيارة -
 سيارةامكانية ربط صورة ببطاقة ال 

 سيارةبمركز تكلفة الحصاء المصاريف و االيرادات الخاصة بال سيارةربط ال 

 عمليات العروض 

 عمليات الحجوزات 

 ليات العقود التأجيريةعم 

 الشارغة في فترة معينة سياراتتقارير لتحديد ال 

 في حال كانت السيارة المطلوبة مؤجرة من نفس الفئة خدمة اقتراح سيارة بديلة 

  سياراتلتسجيل الخدمات و الصيانات المتعلقة بال نظام مراكز الخدماتبامكانية الربط 

 ترحيل عمليات العقود الى المحاسبة 

 ية احتساب المسافة االضافية و اضافتها على العقدامكان 

 امكانية قبض تأمين على السيارة و فصله عن المبلغ المدفوع كبدل ايجار السيارة 

 حفظ الملفات الخاصة بالسائقين الستخدامها الحقا باالضافة لملف الزبائن 

 امكانية منع تأجير السيارة في حال انتهاء صالحية التأمين 

  الوقود عند استالم السيارة مراقبة مؤشر 

  

 نظام ادارة الملفات
 تحديد المشاريع الخاصة بالملفات 

 تحديد المستخدمين مع الصالحيات لكل مشروع 

 تحديد مكان حفظ الملفات على الشبكة 

 :بطاقة مفصلة و واسعة لكل ملف 

 النوع )صادر، وارد، ...( -

 اسم العميل -
 ستلم، ...(معلومات عن الملف )التاريخ، المحرر، الم -

 ربط الملف بكلمات للبحث السريع -
 امكاية ربط الملف بملفات اخرى 

  ن المشروعمتحدد الموقع المنطقي للملف 

  حفظ ملفات خاصة العتمادها كنماذج الصدار الوثائق منها )نموذج فاكس، نموذج عرض، نموذج

 رسالة، نموذج طلب توظيف، ...(

 ة طرق سهلة و فعالةشاشة خاصةلعرض الملفات و البحث عنها بعد 

الكترونيا )مكتب بال اوراق( نظام ادارة سير العمليات  
 امكانية اضافة عدة انواع مهمات باالضافة للموجود اصال 

 امكانية تحديد المستخدمين لكل نوع من المهمات المضافة 

 :بطاقة مفصلة و واسعة لكل مهمة 

 النوع )عادية، تقرير، عملية، ...( -
 اسم العميل -

 له المرسل -

 الموضوع -
 شرح اضافي -

 تحديد نوع المنبه )بدون، مرة واحدة، متكرر( -
 معلومات عن المهمة )تاريخ االصدار و االستحقاق، الوضعية، نسبة التقدم، ...( -

 امكانية ربط المهمة بملف 

  امكانية تصميم سير العمل عبر تحديد نوع العملية و من ثم تحديد المستخدمين المرسلين و

ل خطوة من السير حتى الوصول الى المستخدم الذي يملك حق الموافقة النهائية المتلقين في ك

 على العملية
 شاشة خاصة لعرض الئحة المهمات لكل مستخدم 

 امكانية السماح لبعض المسؤولين بمراقبة لوائح المهمات للموظفين التابعين لهم 

 ند من هي االن(امكانية التأكد من وضعية كل مهمة في السير )من وافق عليها و ع 

  امكانية ارشفة المهمات المنجزة لغاية تاريخ معين 
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التخطيطنظام   
 وازنةالتخطيط المالي للحسابات و مراكز التخصيص بشكل م 

 السماح بثالث ميزانيات سنوية 

 :فروقات الموازنات( االرقام الحالية و السابقةمقارنة الموازنات( 

 خدمة خاصة بالتخطيط للتدفق النقدي: 

 متوقع المقبوضات -
 متوقع المدفوعات -

 المصاريف النقدية الثابتة -
 االيرادات النقدية الثابتة -

 استحقاقات البنوك -

 استحقاقات الشيكات -
 استحقاق سندات الدفع -

 استحقاق سندات القبض -
 :التخطيط لتوقعات المبيعات 

 المبيعات الخاصة بكل صنف -

 المبيعات الخاصة بكل زبون -
 دوبينالمبيعات الخاصة بالمن -

 :التخطيط لتوقعات المشتريات 

 المشتريات الخاصة بكل صنف -

 المشتريات الخاصة بكل مورد -
  خدمة تعديل التوقعات استنادا الى االرقام من الوضع الحالي، السابق، او من توقعات اخرى 

  التوقع باالرقام و المبالغ 

 التوقع على مستوى كل فترة مالية 
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