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وظائف Optimum إلدارة األصـول الثابتــة :

Optimum  إلدارة األصـــول الثابتــــة هــي منظومــة متكاملــة ألتممــة جميــع 
اإلحتيجــات إلدارة ســجل االصــول الثابتــة. ويتكــون هــذا الســجل مــن ملــف 
االصــول والــذي يحتــوي علــى كل معلومــات األصــل وذلــك حســب تصنيفــة 
الخاصــة  الوثائــق  علــى كل  يحتــوي  والــذي  وثائــق األصــول  وكذلــك ملــف 
باألصــل وملــف اخــر يحتــوي علــى كل عمليــات االصــل مــن التأميــن والتســجيل 
والصيانــة والــخ.  كمــا يحتــوي ســجل األصــل علــى ملــف مالــي يشــتمل علــى 
ــة لألصــل واإلســتهالكات والمــدة المتبقــة مــن عمــر األصــل  القيمــة الدفتري
وحســابات األصــل المرتبطــة بحســاب األســتاذ المســاعد. كمــا يوجــد ملــف 

لحركة األصل والجرد الدوري له.

أن لمنظومــة Optimum  إلدارة األصـــول الثابتــــة نظــام أمــان و نظــام اعتمــاد 
مســتندي إلكترونــي مــن خاللــه يمكــن تحديــد صالحيــات المســتخدمين علــى 
كل المســتويات وكذلــك تحديــد حركــة كل مســتند حســب الصالحيــات الماليــة 

واإلدارية لكل مستخدم.

١. إدارة التصنيفات واإلعـدادات.
٢. إدارة ملف األصـول اإلداري.
٣. إدارة ملف وثائــق األصـول.

٤. إدارة ملف عمليات األصـول.
٥. إدارة ملف األصـول المالـي.
٦. إدارة ملف حـركــة األصــول.
٧. إدارة ملـف جــرد األصــول.

٨. إدارة التقاريـر واإلستفسـارات.
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منظومة
األصول الثابتة



٣

منظومة
األصول الثابتة

التصنيفات واإلعدادات

يشــتمل تطبيــق التصنيفــات واإلعــدادات فــي منظومــة Optimum إلدارة 
األصـول الثابتــة على التالي من التطبيقات:

التصنيفات واإلعدادات

√ إعــداد تصنيفــات األصــول والحقــول المــراد إضافتهــا لــكل تصنيــف مــن 
   األصول.

حســب  لألصــول  اإلســتهالكية  والمــدد  الماليــة  التصنيفــات  إعــداد   √
   المعايير المحاسبية.

ــى  ــل اإلنتهــاء وعــدد التنبيهــات حت ــه قب ــق ومــدة التبي ــواع الوثائ √ إعــداد ان
   التجديد.
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منظومة
األصول الثابتة

ملف األصول اإلداري

يشــتمل تطبيــق  ملــف األصــول اإلداري  فــي منظومــة Optimum إلدارة 
األصـول الثابتــة على التالي من التطبيقات:

ملف األصول اإلداري

√ إدخال األصل حسب التصنيف المالي واإلداري.

√ تحديث األصل المحول من نظام المشتريات والمدفوعات.

√ إعتماد األصل حسب الحركة المستندية.

√ إستدعاء األصل للتحديث. 

√ طباعة سجل األصل.
√ اإلستفسارات والتقارير.

√ ارسال سجل االصل والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.
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منظومة
األصول الثابتة

ملف وثائق األصول

ــول فــي منظومــة Optimum إلدارة  ــق األصـ يشــتمل تطبيــق ملــف وثـائــ
األصـول الثابتــة على التالي من التطبيقات:

ملف وثائق األصول

√ إدخال وثائق األصل حسب التصنيف والمسمى.
√ تحديث وثائق األصل.

√ إعتماد وثائق األصل حسب الحركة المستندية.

√ التنبيه قبل اإلنتهاء وحتى التجديد.

√ طباعة وثائق األصل.
√ اإلستفسارات والتقارير.

√ ارسال وثائق االصل والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.
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منظومة
األصول الثابتة

ملف عمليات األصول

يشــتمل تطبيــق ملــف عمليـــات األصـــول فــي منظومــة Optimum إلدارة 
األصـول الثابتــة على التالي من التطبيقات:

ملف عمليات األصول

√ إدخــال أنــواع العمليــات المــراد متابعتهــا. العمليــات التــي يمكــن القيــام 
   بها مثل:

√ تحديث ومتابعة العمليات.

√ إعتماد المتابعة حسب الحركة المستندية.

√ طباعة المتابعة.
√ اإلستفسارات والتقارير.

√ إرسال المتابعة والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.

- الصيانة.
- التأمين.

- التسجيل.
- الفحص الدوري الخ.
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إدارة األصــول
الثابتــة

ملف األصول المالي

ــالي فــي منظومــة Optimum إلدارة  ــول المـ يشــتمل تطبيــق ملــف األصـ
األصـول الثابتــة على التالي من التطبيقات:

ملف األصول المالي

√ عملية اإلستهالكات.

√ عملية البيع.

√ إعتماد العمليات حسب الحركة المستندية.

√ طباعة العمليات.

√ اإلستفسارات والتقارير.

√ عملية تمديد او تقصير عمر األصل.

√ تحويل القيود المحاسبية الى اإلستاذ المساعد والعام.

√ عملية اإلستبعادات.

√ ارسال العمليات والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.
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منظومة
األصول الثابتة

ملف حركة األصول

ــول فــي منظومــة Optimum إلدارة  ــة األصـ ــف حــركـ ــق مل يشــتمل تطبي
األصـول الثابتــة على التالي من التطبيقات:

ملف حركة األصول

√ عملية مناقلة األصول وذلك حسب:

√ إعتماد مناقلة األصول حسب الحركة المستندية إلكترونيًا.

√ طباعة المناقلة.

√ اإلستفسارات والتقارير.

√ ارسال المناقلة والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.

- التصنيف.
- الموقع.

- النوع.
- التصنيف المالي.

- الموظف الخ..
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منظومة
األصول الثابتة

ملف جرد األصول

يشــتمل تطبيــق ملــف جـــرد األصــــول فــي منظومــة Optimum إلدارة 
األصـول الثابتــة على التالي من التطبيقات:

ملف جرد األصول

√ عملية الجرد الفعلي الكلي او الجزئي وذلك حسب:

√ إعتماد الجرد حسب الحركة المستندية إلكترونيًا.

√ عمل اإلستبعاد أو اإلضافة أو المناقلة إلكترونيًا.

√ طباعة الجرد.

√ اإلستفسارات والتقارير.

- التصنيف.
- الموقع.

- النوع.
- التصنيف المالي.

- الموظف الخ..

√ ارسال الجرد والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.
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منظومة
األصول الثابتة

التقارير واإلستفسارات

يشــتمل تطبيــق التطبيقــات واإلعــدادات فــي منظومــة Optimum إلدارة 
األصـول الثابتــة على التالي من التطبيقات:

التقارير واإلستفسارات

√ التقارير اإلدارية لألصول وذلك حسب:

√ تقارير وإستفسارات العمليات.

√ تقارير وإستفسارات حركة األصول.

√ تقارير وإستفسارات الوثائق.

√ تقارير وإستفسارات الجرد.

- التصنيف.
- الموقع.

- النوع.
- التصنيف المالي.

- الموظف الخ..

البريــد  طريــق  عــن  إلكترونيــًا  والتنبيهــات  اليوميــة  القيــود  ارســال   √
   اإللكتروني.

√ التقارير واإلستفسارات المالية لإلستهالكات.



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+


