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هـيـكــل الشـركـة

نظام الجمعيات
الخيرية

إن نظــام Optimum للجمعيــات الخيريــة هــو نظــام إلكترونــي متكامــل لتخطيــط 
وإدارة مــوارد المؤسســات والشــركات التجاريــة، ثنائــي اللغــة (عربــي – انجليــزي) يعمــل 
ــة وهــو نظــام متعــدد  علــى اإلنترانــت واإلنترنــت وعلــى كل المتصفحــات اإللكتروني
الشــركات، متعــدد الفــروع، متعــدد العمــالت، متعــدد منافــذ البيــع و يمكــن تكيــف 
إعداداتــه بعــدد غيــر محــدود مــن هيــكل الحســابات، بعــدد غيــر محــدود مــن الحســابات 
وبعمــالت مختلفــة، بعــدد غيــر محــدود مــن اإلدارات واألقســام ومراكــز التكلفــة، 
بعــدد غيــر محــدود مــن انشــطة ومراكــز الربحيــة و تحليــل الحســابات، بعــدد غيــر 
محــدود مــن تصنيفــات البضائــع، بعــدد غيــر محــدود مــن تصنيفــات الخدمــات، بعــدد 

غير محدود من تصنيفات المخازن، والمواقع واألرفف واألرضيات.

 :(E-ERP) للجمعيات الخيرية Optimum وظائف
١. منظومة المشتريات والمدفوعات.

٢. منظومة المخزون والبضاعة.
٣. منظومة الحسابات واألستاذ العام.

٤. منظومة األصول الثابتة.
٥. منظومة الموارد البشرية والرواتب.

٦. منظومة الحضور واالنصراف .

يوجــد فــي نظــام Optimum  للجمعيــات الخيرية نظام امــان مركزي يحدد صالحيات 
المســتخدمين لــكل منظومــة مــن منظومــات النظــام ولــكل ونمــوذج فــي النظــام 
ولــكل حقــل فــي النمــوذج. كمــا يحــدد صالحيــة المســتخدم علــى النمــوذج مــن إدخــال 
ــة االعتمــاد حســب ســقف اإلتمــان  ــد صالحي ــاء. كمــا يمكــن تحدي ــث او إلغ او تحدي

للمستخدم على كل نموذج.

نشاركك العمل لتحقيق أهدافك من خالل
اإلستخدام األمثل لمواردك



٣

ــن ونظــام  ــة تشــمل نظــام كامــل للمتبرعي ــة هــي منظومــة متكامل ــات الخيري Optimum إلدارة الجمعي
ــواع التبرعــات  كامــل للمحتاجيــن حيــث أن نظــام المتبرعيــن يشــتمل علــى ملــف كامــل لبيناتهــم وعلــى ان
التــي يقومــون بهــا ومواعيدهــا بينمــا نظــام المحتاجيــن يشــتمل علــى ملــف كامــل عــن بياناتهــم وملــف 

البحث الدوري االجتماعي وكذلك كل انواع التبرعات التي أعطيت لهم ومواعيدها. 

منظومــة الجمعيــات الخيريــة

قــدرة ومتانــة هائلــة للنظــام 
مــع سالســة فــي اإلســتخدام 
مــن  المســتخدم  تمكــن 
إلــى  والولــوج  اإلستفســار 
المطلوبــة  المعلومــات  كل 

بضغطــة زر.

√ إدارة ملفات المحتاجين.
√ إدارة البحث اإلجتماعي.
√ إدارة عمليات الصرف.
√ إدارة ملف المتبرعين.
√ إدارة عمليات القبض.

√ إدارة اإلستفسارات والتقارير.

ــات  ــة والمصروف ــة البحــوث االجتماعي ــة كاف ــوم بجدول ــة يق ــات الخيري ــا أن Optimum إلدارة الجمعي كم
والمقبوضــات حســب تواريــخ اســتحقاقها ومــن ثــم ارســالها عبــر الحركــة المســتندية للتصديقــات إلكترونيــًا. 
كمــا يمكــن ربــط منظومــة إدارة الجمعيــات الخيريــة منظومــة المخــزون والمخــازن مــن Optimum ومــن 
ثــم الحصــول علــى تحديــث آنــي للمخــزون والمخــازن وذلــك حســب المخــزن والوحــدة المضافــة وطريقــة 

إضافة (FIFO-LIFO-WEIGHTED AVERAGE) و استخراج كل التقارير إلكترونيًا وفوريًا.
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إن منظومــة Optimum للمشــتريات والمدفوعــات هــي منظومــة متكاملــة إلدارة الــدورة المســتندية 
للمشــتريات ابتــداء مــن طلبــات الدوائــر مــرورًا بالمخــازن وانتهــاءًا بســندات الدفــع. وبمــا أن المنظومــة 
متعــددة العمــالت فلذلــك يمكــن اســتخراج طلبــات الشــراء واســتالم الفواتيــر ودفعهــا بــأي عملــة كانــت. 
توفر منظومة Optimum نظام اعتماد إلكتروني حسب المستخدم او حسب البضاعة المطلوبة وسقف 
ائتمانــي لــكل معتمــد. كمــا توفــر منظومــة Optimum نظــام إلكترونــي متكامــل إلصــدار الطلبــات وطلــب 
العــروض بحيــث يمكــن للمــورد الدخــول الــى المنظومــة وإضافــة األســعار واســتالم طلبــات الشــراء كمــا 

يمكن استالمهما عن طريق البريد اإللكتروني.

منظومــة المشــتريات والمدفوعــات

√ نظام إدارة طلبات الدوائر.
√ نظام إدارة طلبات التسعيرات.

√ نظام إدارة طلبات الشراء.
√ نظام إدارة استالم المخزون والخدمات (إشعار إستالم).

√ نظام إدارة فواتير الموردين.
√ نظام إدارة سندات الصرف.

√ نظام إدارة الموردين.
√ إدارة التقارير واإلستفسارات.
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إن منظومــة Optimum للمخــزون تمكنــك مــن التحكــم وضبــط مخــزون الشــركة أو المؤسســة بشــكل 
فعلــي وفــوري ســواء كان هــدا المخــزون الســتخدام المؤسســة أو الشــركة أو مخزونــًا للبيــع. كمــا إن 
منظومة Optimum توفر لك معلومات إدارية كافية وفورية وذلك إلدارة المخزون من قبيل معلومات إعادة 
الطلــب، وســقف الطلــب، ومــدة التســليم، والمورديــن والمخــازن وتواريــخ االنتهــاء الــخ.. كمــا أن منظومــة 
متعــددة  وكذلــك  واألرفــف  المواقــع  ومتعــددة  المخــازن،  ومتعــددة  العمــالت،  متعــددة   Optimum

التصانيف.

منظومــة المخــزون والبضاعــة

أن طواعيــة إعــداد هيكلــة المخــزون فــي منظومــة Optimum والقــدرة الفائقــة للحصــول علــى المعلومــات 
الفوريــة عبــر اإلنترانــت واإلنترنــت، ثــم الولــوج إلــى المعلومــات وشاشــات االستفســار والتقاريــر المبنيــة 

على ذلك توفر اكثر الطرق سالمًة و أمنًا للتحكم في دخول وخروج واستبعاد المخزون.

√ نظام إدارة استالم المخزون (إشعار استالم).
√ نظام إدارة المرتجعات الخارجة.

√ نظام إدارة التحويالت بين المخازن.
√ نظام إدارة اإلضافة المباشرة.

√ نظام إدارة اإلستقطاعات المباشرة.
√ نظام إدارة الفبركة (التجميع).

√ نظام إدارة تسليم المخزون (إشعارات التسليم).
√ نظام إدارة المرتجعات الداخلة (إرجاع المخزون).

√ نظام إدارة المخازن.
√ نظام إدارة المخزون (البضاعة).

√ نظام إدارة التقارير واإلستفسارات.
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أن منظومــة Optimum لألســتاذ العــام هــي منظومــة محاســبية شــاملة تغطــي كامــل الــدورة المحاســبية 
مــن كل جوانبهــا ابتــداء مــن القيــود اليوميــة وانتهــاء بالحســابات الختاميــة تعمــل علــى اســاس نظــام التكلفــة 
والربحية (ABC). كما ان نظامها المتين توفر لك عدد غير محدود من التفريعات لبناء شجرة الحسابات، وعدد 
غير محدود من الحسابات، وعدد غير محدود من مراكز الربحية والتكلفة. وبما أن منظومة  Optimum لألستاذ 
العــام منظومــة متعــددة الشــركات والفــروع والعمــالت فهــي توفــر للشــركة او المؤسســة كل احتياجاتهــا 

للتوسع في أي وقت شاءت. 

منظومــة األســتاذ العام

ــع بهــا نظــام  ــي يتمت إن القــدرة الت
المرونــة  بســبب   Optimum
للمؤسســة  توفــر  فيــه  الموجــودة 
مــن  لــه  حــدود  قــدر  الشــركة  او 
المرونة والتكيف ليالئم بكل سهولة 
ويســر كل انوع األعمال وكل انواع 

المؤسســات والشــركات.
هــي  والشــركات  فالمؤسســات 
يالئــم  الــذي  النظــام  تخلــق  التــي 
 Optimum احتياجاتها داخل نظام

دون الحاجــة إلــى إعــادة البرمجة.

√ نظام القيود اليومية.
√ نظام القيود المعدة مسبقًا.

√ نظــام قيــود العمــالء والمورديــن المعــدة  
   مسبقًا.

√ نظام القيود المأتمتة.
√ نظام الميزانية  التقديرية.

√ نظام التسويات ومطابقة الحسابات.
√ نظام التقارير واإلستفسارات.
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ــواع اصــول الشــركة او  ــًا شــامًال لحصــر كل ان ــك نظام ــر ل ــة توف إن منظومــة Optimum لألصــول الثابت
المؤسســة مهمــا كانــت تلــك األصــول ملموســة او غيــر ملموســه ومشــتراه او مرأســملة. كمــا يوفــر 
النظــام أكثــر مــن طريقــة لتصنيــف تلــك األصــول وترتيبهــا بالطريقــة التــي ترتئيهــا المؤسســة او الشــركة. 
كمــا توفــر المنظومــة حركــة األصــول بنظــام مســتندي إلكترونــي كمــا يوجــد فــي المنظومــة نظــام مطابقــة 

مبنى على الشفرة لتسويات األصول عند الجرد.

منظومــة األصــول الثابتــة

ــى المســاعدة وفــى  ــا احتجــت ال كلم
أي مكان من نظام Optimum فقط 
مــا  لتجــد   F1 او  مســاعدة  اضغــط 
إلــى  الرجــوع  دون  امامــك  تحتاجــه 

أي أحد.

√ نظام تسجيل األصول.
√ نظام األصول المالي.
√ نظام صيانة األصول.
√ نظام مناقلة األصول.
√ نظام وثائق األصول.

√ نظام تأمينات األصول.
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 (Internet/Intra-Net) بثنائيتهــا فــي اللغــة (عربي/إنجليــزي) وقدرتهــا علــى العمــل عبــر اإلنترنــت واإلنترانــت
تغطــى منظومــة Optimum للمــوارد البشــرية والرواتــب جميــع الجوانــب التــي تحتاجهــا إدارة المــوارد 
البشــرية فــي أي مؤسســة او شــركة مهمــا كان القطــاع التــي تعمــل فيــه، فهــي متعــددة الشــركات والفــروع 
بقــدرة هائلــة مفتوحــة لهيكلــة المؤسســة وموظفيهــا وإداراتهــا حســب القوانيــن واإلجــراءات والسياســات 

المعمول بها. 

منظومــة المــوارد البشــرية والرواتــب

√ نظام القوانين.
√ نظام إدارة شئون الموظفين.

√ نظام متابعة وثائق الموظفين.
√ نظام إدارة حضور الموظفين.

√ نظام رواتب الموظفين.
√ نظام قروض الموظفين.

وبمــا أن المنظومــة قــد تــم تصميمهــا لتالئم الشــرق األوســط وافريقيا فأن منظومــة Optimum للموارد 
البشــرية والرواتــب يمكنهــا التعامــل مــع كل قوانيــن العمــل وقوانيــن التأميــن والضرائــب لتلــك الــدول مــن 
ــة والتــي يمكــن تكيفهــا وتثبيتهــا للتجــاوب مــع القوانيــن واحتياجــات المؤسســة او  خــالل معاييرهــا المرن

الشركة. 

√ نظام الهيكلة اإلدارية.
√ نظام اإلجراءات والسياسات.

√ نظام تقييم الموظفين.
√ نظام تدريب الموظفين.

√ نظام المراسالت.
√ نظام التقارير واإلستفسارات.
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لقــد صممــت منظومــة Optimum للحضــور واالنصــراف للتعامــل مــع كل جوانــب عمليــات الحضــور 
 Optimum واالنصــراف للموظفيــن مــن قبيــل جدولة النوبات والحضور واالنصراف. كما تمكنك منظومة
للحضــور واالنصــراف مــن الربــط المباشــر مــع نظــام Optimum للمــوارد البشــرية والرواتــب لالســتقطاع 

واإلضافة على راتب الموظف.

منظومــة الحضــور واإلنصــراف

√ التحكم ورصد الحضور واإلنصراف.
√ رصد وإتخاذ قرار الدخول المتأخر.
√ رصد وإتخاذ قرار الخروج المبكر.

√ رصد وإتخاذ قرار الخروج أثناء الدوام.
√ رصد وإتخاذ قرار الغياب.

√ رصد وإتخاذ قرار الوقت اإلضافي.

إن منظومــة Optimum للحضــور واالنصــراف تمكنــك مــن الضبــط والتحكــم فــي حــركات الحضــور 
واالنصــراف بأقــل جهــد وتكلفــة ممكنــة واصــدار التقاريــر المطلوبــة فــي أي وقــت بــكل يســر وســهولة. امــا 
عن طريقة إدخال اوقات الدخول والخروج فأن منظومة Optimum للحضور واالنصراف يمكنها التعامل مع 
أي نــوع مــن انــواع اجهــزة الحضــور واالنصــراف مــن قبيــل البصمــة والبطاقــة ومــا  شــابه كمــا يمكــن ربطهــا 

بأنظمة التحكم المربوطة بأبواب المداخل الستقبال وقت الدخول والخروج من خاللها.

√ جدولة النوبات.






