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وظائف Optimum للحسابـات واألستـاذ العـام :

Optimum للحسابـــات واألستـــاذ العـــام هــي منظومــة متكاملــة ألتممــة 
الحســابات متعــددة الشــركات ومتعــددة الفــروع ومتعــددة العمــالت وتعمــل 
علــى اســاس مراكــز الربحيــة ومراكــز التكلفــة علــى شــكل ثالثــي األبعــاد بحيــث 
ــة او  ــز التكلف ــة بالمشــروع او النشــاط او بمرك ــر المالي يمكــن اســتخراج التقاري
اإلدارة كمــا يمكــن اســتخراج التقاريــر بالحســاب وحتــى بمراكــز التحليــل. كمــا ان 
لمنظومة Optimum للحسابـــات واألستـــاذ العـــام  أستاذ فرعي بحيث يمكن 

استخراج الكشوف المالية بالعميل و المورد.

ــان و نظــام  ــام نظــام أم ــاذ العـ ــة Optimum للحســابات واألستـ أن لمنظوم
اعتمــاد مســتندي إلكترونــي مــن خاللــه يمكــن تحديــد صالحيــات المســتخدمين 
ــات  ــة كل مســتند حســب الصالحي ــد حرك ــك تحدي ــى كل المســتويات وكذل عل

المالية واإلدارية لكل مستخدم.

١. إدارة القيــود اليوميــة.
٢. إدارة القيـود المعـدة مسبقـًا.
٣. إدارة الميزانيـات التقـديـريــة.

٤. إدارة حسابـات المطابقــة.
٥. إدارة التقاريـر واإلستفسـارات المالية.

٦. إنشاء التقاريـر الماليــة.
٧. إدارة اإلعدادات الماليــة.

٨. إدارة اإلعــدادات اإلداريــة.
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القيود اليومية

يشــتمل تطبيــق القيـــود اليوميــة فــي منظومــة Optimum للحسابـــات 
واألستـاذ العـام على التالي من التطبيقات:

القيود اليومية

√ إدخال اليومية إلكترونيًا وذلك حسب:
- العملة.

- مركز التكلفة.
- مركز الربحية (النشاط - المشروع).

- التحليل.
- الحساب.

- المورد / العميل.

√ إلحاق نسخ مصورة  من كل مستندات القيد. 

√ إعتماد القيود اليومية حسب الحركة المستندية والميزانية التقدرية.

√ إستدعاء القيود السابقة للنسخ بدل اإلدخال.

√ إستدعاء قيود من القيود المعدة مسبقا بدل اإلدخال.
√ إلغاء القيود المعتمدة حسب الحركة المستندية وتاريخ اإلدخال.

√ طباعة قيود اليومية.

√ اإلستفسارات والتقارير.

البريــد  طريــق  عــن  إلكترونيــًا  والتنبيهــات  اليوميــة  القيــود  ارســال   √
   اإللكتروني.
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القيود المعدة مسبقًا

يشتمل تطبيق القيـود المعـدة مسبقا في منظومة Optimum للحسابـات 
واألستـاذ العـام على التالي من التطبيقات:

القيود المعدة مسبقًا

√ أدخال القيد المعدة مسبقًا إلكترونيًا وذلك حسب :
- العملة.

- مركز التكلفة.
- مركز الربحية (النشاط - المشروع).

- التحليل.
- الحساب.

- المورد / العميل.

√ جـدولة القيـود المعدة مسبقًا للترحيل. 

√ إلغاء القيود المعدة مسبقًا.

√ طباعة قيود المعدة مسبقًا.

ــًا عــن طريــق البريــد  √ ارســال القيــود المعــدة مســبقًا والتنبيهــات إلكتروني
   اإللكتروني.

- حسب المورد او العميل.
- حسب التاريخ.
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الميزانيات التقديرية

يشــتمل تطبيــق الميزانيــات التقدريــة فــي منظومــة Optimum للحسابـــات 
واألستـاذ العـام على التالي من التطبيقات:

الميزانيات التقديرية

√ إدخــال الميزانيــات التقدريــة حســب الســنوات والشــهور إلكترونيــًا وذلــك 
   حسب:

- العملة.
- مركز التكلفة.

- مركز الربحية (النشاط - المشروع).
- التحليل.

- الحساب.
- المورد / العميل.

√ إلحاق نسخ مصورة  من كل مستندات الميزانية.

√ إعتماد الميزانية حسب الحركة المستندية.

√ تحديث وتعديل الميزانية التقدرية من خالل حركة مستندية.

√ طباعة الميزانيات التقدرية حسب.

√ اإلستفسارات والتقارير.

البريــد  √ ارســال الميزانيــات التقديريــة والتنبيهــات إلكترونيــًا عــن طريــق 
   اإللكتروني.

- الحساب.
- مركز الربحية (النشاط - المشروع).

- مركز التكلفة (اإلدارة - القسم).
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حسابات المطابقة

يشــتمل تطبيــق مطابقـــة الحسابـــات فــي منظومــة Optimum للحسابـــات 
واألستـاذ العـام على التالي من التطبيقات:

حسابات المطابقة

√ إعداد ملف تحميل حسابات المطابقة حسب طريقة استالمة.

- اســبوعي   - (يومــي  اإلحتيــاج  حســب  المطابقــة  حســابات  تحميــل   √
   شهري الخ).

√ تحميل حساب األستاذ إلكترونيًا.

√ عمل المطابقة بالمبلغ والمرجع إلكترونيًا.
√ طباعة كشف المطابقة حسب المعايير المعمول بها دوليًا.

√ إلغاء المطابقات وإعادة المطابقة.

√ اإلستفسارات والتقارير.

√ ارسال المطابقات والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.
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 التقارير واإلستفسارات 
المالية

 Optimum  يشــتمل تطبيــق التقاريــر واإلستفســارات الماليــة فــي منظومــة
للحسابـات واألستـاذ العـام على التالي من التطبيقات:

 التقارير واإلستفسارات المالية

√ إستفسار وطباعة كشوف الحسابات حسب التاريخ والمدة.

- المركز المالي (الميزانية العمومية).
- قائمة الدخل (األرباح والخسائر).

- ميزان المراجعة.
- كشوفات الحسابات.

√ إلحاق نسخ مصورة  من كل مستندات الميزانية.

√ عمل المطابقة بالمبلغ والمرجع إلكترونيًا.

√ طباعة كشف المطابقة حسب المعايير المعمول بها دوليًا.

√ ارسال الكشوفات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.

√ إستفسار وطابعة كشوفات الموردين والعمالء.

√ إستفسار وطابعة ملف الحسابات والموردين والعمالء الخ.

- التحليل.

√ إستفسار وطباعة القوائم المالية من:

- الشركات.
- الفروع.

- مراكز الربحية (النشاط - المشروع).
- مراكز التكلفة (اإلدارة القسم).
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اإلعدادات اإلدارية 

يشــتمل تطبيــق إنشــاء التقاريــر الماليــة في منظومة Optimum للحسابـــات 
واألستـاذ العـام على التالي من التطبيقات:

اإلعدادات اإلدارية

√ عدد غير محدود من الشركات.

√ عدد غير محدود من الفروع. 

√ عدد غير محدود من العمالت.

√ عدد غير محدود من مراكز الربحية (األنشطة - المشاريع). 

√ عدد غير محدود من مركز التكلفة (اإلدارات - األقسام - الوحدات).
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اإلعدادات المالية

ــات  يشــتمل تطبيــق اإلعــدادات الماليــة فــي منظومــة Optimum للحسابـ
واألستـاذ العـام على التالي من التطبيقات:

اإلعدادات المالية

√ عدد غير محدود من مصفوفات الحسابات.

√ عدد غير محدود من حسابات التحليل.

√ عدد غير محدود من هياكل الحسابات.

√ عدد غير محدود الحسابات وبعمالت مختلفة.
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اإلعدادات اإلدارية 

يشــتمل تطبيــق إنشــاء التقاريــر الماليــة في منظومة Optimum للحسابـــات 
واألستـاذ العـام على التالي من التطبيقات:

اإلعدادات اإلدارية

√ عدد غير محدود من الشركات.

√ عدد غير محدود من الفروع. 

√ عدد غير محدود من العمالت.

√ عدد غير محدود من مراكز الربحية (األنشطة - المشاريع). 

√ عدد غير محدود من مركز التكلفة (اإلدارات - األقسام - الوحدات).



مملكـة البحـريـن

دولـة قطــر

سلطنـة عـمــان

المملكـة العـربيـة السعـوديـة

فــروع الـشــركــة

مملكـة البحـريـن
صندوق بريد ٢٩٤٩

المنامة، مملكة البحرين
تلفون: ٢٢٧ ٢٩٧ ١٧ ٩٧٣+
فاكس: ٣٣٧ ٢٩٧ ١٧ ٩٧٣+

سلطنـة عـمــان
صندوق بريد ١٨٠١

مسقط، سلطنـة عـمــان
تلفون: ٢٢٢٣/٤ ٢٤٤٧ ٩٦٨+
فاكس: ١٨٦٧ ٢٤٤٨ ٩٦٨+

دولـة قطــر
صندوق بريد ٣١١٢٢
الدوحة، دولـة قطــر

تلفون: ٥٥٣٨ ٣٣٣٦ ٩٧٤+
فاكس: ٣٢٣١ ٤٤٩١ ٩٧٤+

المملكة العربية السعودية
صندوق بريد ٣٦٧٤

الخبر، المملكة العربية السعودية
تلفون: ٠٠٢٢ ٨٨٩ ٣ ٩٦٦+
فاكس: ٨٢٨٥ ٨٨٩ ٣ ٩٦٦+


