
 النظاموصف 

    مقدمة 1.1

يتمية  سسةل ل  اتسةتم ام  معل مةات يةتم تية ير  نظةام هة  لتةأجير السةيارات  تةأجير مؤسسة  نظام تأجير السيارات ل
حاتتلةةا  تةةاريت اسةةتم اماتلا  العمليةةات  التحةة ي ات التةة    فعاليةة  لاليةة  تتةةير لةةف ارل تاةةتر السةةيارات  اسةةتعرا 

 لا  ال سائن الذين استأجر ها  غير ذلك من المعل مات الملم  ،  كذلك تتير قعت للي جرت لليلا  الح ا ث الت 

متكامل  مناسب لشركات تأجير السيارات يحقق للشركات انتشار أ سع  سللساسل ب  للعمالءللم تأجير السيارات 
 .لسياراتلم   ا ل أسلل

المعل مةات المتاحة  للةم  ارات  اسةتعرا راح   سل ل  تام  لتاتر السةي  تأجير لعمالء مؤسس    كما يتير النظام
 فى اقار  قت  . استئجارها  ا  سالتال  امتيار ما يناسسلم منلا ا ره تتاايل م اياها 

ايضا ي فر النظام م ايةا   ظةائا امةرد تة لم التعامةل مةع الجلةات المعنية  اتمةرد سالنظةام م ةل ال رشة   شةركات 
  ايضةةةةةةةةا  لةةةةةةةةم لمةةةةةةةةل التةةةةةةةةر   فةةةةةةةةى منةةةةةةةةايق ممتلتةةةةةةةة  التةةةةةةةةأمين  الجلةةةةةةةةات الحك ميةةةةةةةة  م ةةةةةةةةل سةةةةةةةةاهر  شةةةةةةةةم   

للةةى المعل مةةات لةةن العمليةةات   الحاةة ل الجلةةات المعنيةة  س ظةةائا النظةةام لتحقيةةق الت ااةةل التعةةال سةةين  ذلةةك 
إلةى جميةع  فةر  السيانات  التح ي ات المنج ل فة  كةل  إضاف يمكن  سشكل متكامل حيث المنج ل ح ي ًا ف  أي فر  

 .   ذلك سشكل تلقائ ق ال  السيانات المرتسي

 واصفات عامة للنظام م 1.1

، مرالةةال جملةة  مةةن المةة ر الملمةة  اتلكتر نيةة  التحةة ل مةةن الةةنظم التقلي يةة  إلةى الةةنظم تاةةميم النظةةام   لنةة  ر لةى 
  التةة تشةييل النظةةام لةة يلم لةةذا فقةة  تةةم مرالةال جملةة  مةةن المعةةايير العامةة  للةةنظم التة  يت قةةع للةةا أن تةةؤ ر فةة  نجةةا  

 النظام   تؤ د الى نجاحه  هى كما يلى : تيسر لمل 

اتاحتها  الوصف الخاصية المتوفرة بالنظام م
 بالنظام

 المر ن  ف  التاميم 1
إجراء التع يالت المستقسلي ، ر لى لن  التاميم سأمكاني  

مل  ف  ممتلا مراحل التي ير حت استيعاب التع يالت الم
  حتى يتم تسليم النظام.  السناء  التشييل

  

 السساي  2

الحرص للى تاميم النظام ليك ن سسيي ف  مك ناته 
ت تؤ ر هذ  السساي  ف   سما ، يرق تشييله  سرمجياته

ال اء العام  للنظام. فالنظام السسيي ه  أفضل ف  كل 
الح ال من النظام المعق   أك ر استجاس   تقسال من قسل 

 المستتي ين.

 

 المالءم   3
ات  متيلسات المستتي  النلائ  مع مالئم  النظام لحاج

 لتأجير  تأجير لمؤسس  مرالال القي   اإل اري   التنظيمي  



 .السيارات )ان  ج ت(

 سل ل  التشييل  اتستم ام 4

  العاملين للى  مرالال مست يات  مسرات المستتي ين تم
ف  تاميم  لتأجير السيارات تأجير النظام فى مؤسس  

رالى فيلا السل ل   الق رل للى ت فير  اجلات النظام الت  ي
 المسال ل  النج ل أينما احتاج للا المستتي .

 

 الكتاءل التشييلي  5

أن يعمل النظام سكتاءل لالي   سكلا مح   ل  ان يتمتع 
، رغم تع    سق رل للى تنتيذ ال ظائا سسرل    ق  لاليتين

ءل ان الكتا تأجير   تشعب نظام تأجير السيارات سمؤسس  
 المتاح  سالنظام ذات امكانيات لالي .التشييلي  

 

 اتمان   الحماي  6

ت فر ال سائل الال م  لضمان الحماي  الكامل   ر لى
لملتات النظام  سياناته. من العسث المقا    غير المقا   

سشري أن ت تتر  هذ  اإلجراءات قي   إضافي  للى 
   تام .  استم ام النظام من قسل المستتي ين سحري

 



 امكانيات النظام  1.1

  ي فر اتمكانيات التالي  : تأجير لمؤسس  يارات نظام تأجير الس
 .أن ا  المحرِّكات إ ارل سيانات فئات المركسات   أن ا  التنقيل   -1

 .حسب فئاتلا نظم إ ارل سيانات المركسات م -2

 .سيانات أضرار المركسات إ ارل -3

 .إ ارل سيانات م ف لات المركسات -4

 .سيانات الُعمالء  ارل كاف إ -5

 .سشكل  قيق إ ارل كاف  سيانات الحج  ات   التأجير للمركسات   تنظيملا -6

مميي  متاسع  حرك  الحج  ات   التأجير للمركسات سشكل شامل    قيق   لر  -7
 .سحرك  التأجير

/  المؤجرل الت  ينتل  تأجيرها الي م / لةعر  المركسات )المؤجرل / المت فرلمتال مميي  -8
 . )المؤجرل الي م

 .( من كل فئ  سشكل  قيقالمؤجرلالمركسات )المت فرل /  مميي سيان  لمتاسع   -9

 .الت اتير إ ارل كاف  سيانات  -11

 .ت لي  تلقائ  لعق     ف اتير التأجير   -11

 : التترات ال مني  الميل س تن   الير    حسب  تقاريرمجم ل  من ال -12

 .التأجير حسب المركس  حرك  -أ 

 .رك  التأجير حسب التاريتح -ب 

 .كاف  المركسات -ج 

 .المركسات المت فرل -  

 .المركسات المؤجَّرل -هة 

 .المركس  م ف لات المركسات حسب -  

 .المستم مين   اتمتيا ات  ي تع  -13

 . أمن المعل مات) النست اتحتياي  ) -14

 .نكلي يَّ العرسيَّ    اإل  اجل  استم ام سلل    فعَّال  مع  لم كامل لليتين -15



   استراتيجية العمل .2

 السيارات للى : إيجارنظام  لتركيبالعمل  إستراتيجي تق م 

  راس  ال ضع الحالى

 التر قات إن  ج ت لتح ي  التع يالت الميل س   تحليل

 التشييل   الت ريب

  الايان   ال لم التنى

 وظائف اللنظام:جدول تحليل 

 

 مالحظات مطلوبة موجودة بيانات الوظيفة الوظائف الرئيسية م

توفر معلومات اساسية  1

 للسيارات

  ال نعم ال نعم 

معلومات اساسية تفصيلية عن  1-1

 السيارة

      

      الشركة المصنعة ) اسم المورد ( .1  

      النوع .2  

      الموديل .3  

      اللون .4  

      رقم الشاسيه .5  

      تكلفة السيارة ) سعر الشراء ( .6  

    مواصفات اضافية للسيارة اذا توفر .7  

) جنوط / مشغل اسطوانات / فرش 

 جلد ,,, الخ (

     

      تاريخ انتهاء االستمارة .8  

      رقم اللوحة ) بالعربي واالنجليزي ( .9  

رمز الفئة التي تنضم اليه  .11  

) على ان تكون هناك      السيارة 

شروط واحكام في كل فئة من فئات 

 (السيارات 

     

الشركة المصنعة ) اسم  .11  

 المورد (
     

تواريخ متابعة سحب السيارة  .12  

و ارجاعها للخدمة بسبب الدهان او 

 الصيانة 

     

عدد ايام العمل الفعلية للسيارة  .13  

 بالعام

     

التكاليف المباشر على السيارة  .14  

 بالعام

     

تعيين مكان السيارة الحالى و  .15  

رقم اللوحة او رقم بأى جراج سواء ب

 التسجيل او بأحد المواصفات

     

تفاصيل تاريخية عن السيارة  .16  

 المباعة

     

       معلومات تشغيلية للسيارة 1-2

رمز المنطقة ) مع رمز الفرع  .17  

) 
     

تاريخ اخر عقد ايجار ) اخر  .18  

 مره تم استأجارها (
     



      تاريخ اخر صيانة .19  

لسيارة من مالحظات على ا .21  

اخر عقد ايجار تم اقفاله ) كدمات او 

ضربات تكون مسجله من العقد 

 السابق (

     

عداد الكيلومتر الحالي من  .21  

 اخر عقد ايجار
     

عدد الكيلومترات االضافية  .22  

 التي تم تسجيلها من اخر عقد ايجار
     

رقم محضر حادث اذا  .23  

 تعرضت السيارة لحادث او سرقة
     

      علومات مستخدم مدخل العقد م .24  

      معلومات مستخدم مقفل العقد .25  

رمز المنطقة ) مع رمز الفرع  .26  

) 
     

تاريخ اخر عقد ايجار ) اخر  .27  

 مره تم استأجارها (
     

      تاريخ اخر صيانة .28  

       معلومات االيجار 1-3

      االيجار اليومى .29  

      االيجار االسبوعى .31  

      االيجار الشهرى .31  

      االيجار السنوى .32  

 

 

  ال نعم ال نعم  عقود السيارات 2

       عضويات العمالء 3

       تأمين السيارات 4

       بيع السيارات 5

       تعريف المناطف 6

طرق االتصال مرحلى الى ان  7

  web basedيعمل 
      

       الربط مع برامج اخرى  8

 

 

 

 نظام تأجير السياراتبناء اساسيات  1.1

 :اآلتي  للى المك نات الساسي  تم سناء النظام 

 البيانات اعدة بناء ق .2.2.2

 ،  ما يل ملا منتأجير السيارات شرك   ا  ارات  أقسام  فر    سحار جميع أن ا  المعل مات المت ا ل  ف  جميع

 :ل   من الج ا ل ال الم  للا  هىقال ل سيانات  اح ل معل مات مستقساًل، نج  أنلا تنحار ف  

لتأجير السيارات، من ترتيب للعق   التأجير  احااءها  تأجير يق م النظام سترتيب  تنظيم كل السيانات المتعلقه سشركه 
 لمل تقارير ت ضر حركه كل فر   كل منيقه للى جميع المست يات. كما يتم الرسي مع ل   سرامج مارجيه تمص 

مراقسه االحي  المستأجر  فعالي   امكانيه التعاق  معه ف  حاله انه لي  للى القائمه الس  اء  امن ال  له من اجل
التاسعه لليرفه التجاري  ا  القائم  التاسعه ل  ارل ال املي . كما امم النظام للى ان يك ن هناك تنظيم من ناحيه التحكم 

 المملك . ف  المنتشرلف   م ل المستم مين للى مست د جميع المنايق 
 



للى ان يتم تذكير المستم م كإ اريين لن مي اني  كل فر   لن العق    قال ل السيانات الماا  سه امم ايضا النظام 
اتك ر حركه للى مست د ن   السيارات ا  للى مست د م م  التر  نتسه، كما يتضمن مراقس  مر ج   م ل السيارات 

الايان  ال  ريه للسيارل للى مست د الشرك  المانعه ا  ال رشه التاسعه  لمل تحكم ف  االحي  كل سيارل  متاسعه 
 .للشرك 

 -شر  كل قسم من اقسام هذا النظام: ف  ما يل 
 المعل مات اتساسي  للسيارات المستأجرل  الت  تم سيعلا. -1

 لق   اتيجار اتجله  النق ي   العق   المتعلق  سالسيارات الت  تم سيعلا ساتقساي. -2

 ات العمالء  العر   المااه الت  س ا ي فرها النظام للم.لض ي -3

 شر  تام من ا ل  م ل السيارل الى ااالحلا  مر جلا. -قسم الايانه  اتاال  -4

 تأمين السيارات  الحركات الت  س ا تك ن سين شركات التامين  ا ارل المر ر مساشرل. -5

 حركات السيع الماص سالسيارات  متاسعتلا. -6

 ال للى مست د المنايق  التر  .تقسيم ا اري مت -7

 يرق اتتاال  ت فير الحماي  لكل مستم م  الاالحيات المااه للنظام. -8

 

 المعلومات االساسية للسيارات المستأجرة والتي تم بيعها .2.2.2

المعل مات اتساسي  للسيارات من حيث الماائص للى النظام قال ل سيانات من  يحت د  هذا الج  ل 
ج ها.  تم تقسيم المعل مات الى معل مات متاله اك ر من اجل تسسيي المستم م  اتسعار  امكان ت ا

 للتعرا للى السيارل  م ااتاتلا.
  للسيارة االساسية المعلومات  اوال

 )  الشرك  المانع  ) اسم الم ر 

   الن 

 الم  يل 

 الل ن 

 رقم الشاسيه 

 ) تكلت  السيارل ) سعر الشراء 

   فر ) جن ي / مشيل اسي انات / فرش جل  ،،، الت (م ااتات اضافي  للسيارل اذا ت 

 تاريت انتلاء اتستمارل 

 ) رقم الل ح  ) سالعرس   اتنجلي ي 

  رم  التئ  الت  تنضم اليه السيارل ) للى ان تك ن هناك شر ي  احكام ف  كل فئ  من
 فئات السيارات (

 



 السيارة تواجد معلومات  ثانيا
 )  رم  المنيق  ) مع رم  التر 

 اريت امر لق  ايجار ) امر مر  تم استأجارها (ت 

  تاريت امر ايان 

  مالحظات للى السيارل من امر لق  ايجار تم اقتاله ) ك مات ا  ضرسات تك ن مسجله
 من العق  الساسق (

 ل ا  الكيل متر الحال  من امر لق  ايجار 

 ل   الكيل مترات اتضافي  الت  تم تسجيللا من امر لق  ايجار 

 ضر حا ث اذا تعرضت السيارل لحا ث ا  سرق رقم مح 

   معل مات مستم م م مل العق 

  معل مات مستم م مقتل العق 

 

 االيجار معلومات  ثالثا

 )  سعر اتيجار الي م  ) للى ان يك ن هناك  ال ه اسعار يتم التحكم سلا حسب م   العق 

 تحكم سلا (سعر الكيل متر ال ائ  ) للى ان يك ن هناك  ال ه اسعار يتم ال 

 
 
 

 السيارات فئات رابعا

فئات السيارات للى جميع المست يات ) حجم السيارل / اتيجار الي م / الكيل مترالي م / ي فر هذا الج  ل 
 (  CDWالسالات اتضافي  / الكيل متر اتضاف  / 

 السيارة حجم 

 Cحجم ايير  -

  +C حجم ايير م ااتات -

 Bحجم مت سي  -

 +B  حجم مت سي م ااتات -

 Aحجم كسير  -

 +Aحجم كسير م ااتات  -
 اليومي االيجار سعر 

 -يتم تح ي   الث اسعار سحيث يتم التحكم سه حسب اتم ر التالي :
 م ل العق   -



لض ي  العميل ) اذا كان من لض ي  العميل ممي   تعيى له ممي ات ف   -
 السعر  مام ماص (

الي م  تك ن ايضا  الث كما ان يتم رسي ل   الكيل مترات المسم   سلا مع اتيجار 
ااناا  تح   سنت  اتسساب الت  تم ذكرها.  ايضا سعر الكيل مترات اتضافيه تح   

  الث اسعار ترسي مع كل سعر حسب الشر ي الساسقه.
 
 

 االيجار خصومات 

يتم لمل سرمج  للى ما مات العق   سحيث يعيى رم  معين لمعرف  من  -
 يتم الياء الرم  ف   تأجير شرك  ااحب المام من يرا ات ارل العام  ل

 حال  استعماللا مساشرل من قسل النظام.

الياء لر   مااه للى الشركات المتعاق ل ا  للى العمالء المسجلين  -
 .تأجير  للم لض ي  ل د شرك  

-  

 عضويات العمالء والعروض الخاصه التي سوف يوفرها النظام لهم .2.2.2

 العضوية مراقبة مستند  اوال
جميع المعل مات  يحت د للىالعميل،  استيتائه س اسي م ذج س ا يتم ن  يتم ت فير

المتعلقه للعميل  يق م النظام سمراقس  تاريت انتلاء العض ي  من اجل تنسيه العميل من 
 ايضا للى تاريت  تأجير التج ي   استتا ته من العر   المق مه له من قسل شرك  

 انتلاء رماه القيا ل.
 -س ا يتم تعسئتلا من قسل العميل فل  كالتال : اما المعل مات الت 

  رقم النسمه ) تؤمذ جيمع السيانات حسب النسمه اتاليه  –رقم الل ي   تاريت اتنتلاء
 للل ي  (

 ) رقم الرماه القيا ل  تاريت اتنتلاء ) تؤمذ جميع السيانات من النسمه اتاليه 

  ( 11الى  1 رج   فئ  العميل ) يك ن هناك تانيا تاال ي من 

 رقم التلت ن / الج ال 

    تأجير السري  اتلكتر ن  ) من اجل متاسعه العميل لسر اتنترنت  امسار  لن امر لر 
 لتأجير السيارات (

 اسماء شماين اذا ت فر مع ارقام تلت ناتلم 

 



 مالحظة مع  ثانيا
 ل ضمن يك ن رقم العض ي  مسلسل من النظام  يتم التحكم سه ف  حاله تع يل التسلس

 لتأجير السيارات. تأجير شر ي معينه تح  ها ات ارل العام  لشرك  
  ييلب مع تعسئه النم ذج ا رتين مع امذ نسمه من الل ي   الرماه  حتظلا ف  النظام

 من اجل الت قيق  قت فتر العق   تسليم السيارل.

 قسم الصيانه واالصالح .2.2.2

ااه ف  ايان  السيارات الم مله لل رشه التاسعه ف  هذا القسم س ا ي م النظام ستنظيم لمليات الم
ا  السيارات الت  تحتاج ان ترسل الى نت  ال كيل.  س ا يتم فتر سياق  لن   م ل  التأجيرلشرك  

السيارل للتالير اي كان ن   اتاال   تسمى سياق  ايان   السيانات الت  تيلب من المسؤ ل ف  
 -ا مال السيارل لل رشه ه :

   ل السيارل لل رش  مع ال قتتاريت  م 

  قا م  من فر  ا  منيق 

  الكيل متر المسجل لحظ   م ل السيارل لل رش 

 من المسؤ ل ف  التسليم 

 ) من المسؤ ل ف  الت ايل ) ال نش / السائق / م ظا 

 ) ن   الايان  ) ميكانيكا / كلرساء / سمكرل / ايان    ري  / ح ا ث ... الت 

 مالحظة مع
 

 ت  س ا يتم استس اللا ا  فحالا ال  ري ) سياريات / ايارات . الت(يذكر القيع ال 

   اذا لم يتم ت فر القيع الال مه لالستس ال يتم يلسلا  احضار معلا التات رل  ا ماللا ف
 النظام لك  يحسم من اجمال  تكلته الايان 

 : لن  مر ج السيارل من ال رشه ييسق لليلا ل   اجراءات  ه  كالتال- 

 ع السيارل للمكان الت  سحست منلاان ترج -

 ذكر مسؤ ل الت ايل -

 ذكر مسؤ ل التسليم ف  الم قع -

 

 الح ا ث 

ف  حاله ح  ث حا ث تسمر اهلل هناك ل ل اجراءات يتم انجا ها قسل ت مل النظام  فتر سياقه حا ث 
 -التالي :ا  اميار حا ث سالسيارل الت  حال معلا حا ث. ف  لحظ  اسالغ لن حا ث تجل  السيانات 

 معل مات السيارل المؤجرل 



 ) معل مات العق  اتيجار ) ق  تك ن مؤجرل / ق  تك ن مع م ظا 

 من الذي كان يق   السيارل لحظ  الحا ث 

 ) تاريت   قت الحا ث ) يؤمذ من محضر المر ر 

 شعس  الح ا ث مع اسم الضاسي المنا ب 

 اسم المن  ب المتاسع للحا ث 

 لليرا ال ان  ) ا  اذا لي  ل يه تأمين ( معل مات لن شرك  التأمين 

 

 -اما المعل مات الت  يتم تعسئتلا ف  النظام للى نم ذج اميار حا ث فل  كالتال :
 اسم المن  ب المتاسع للحا ث 

 ) شعس  الح ا ث ) مع ذكر اسم الضاسي اذا ت فر 

 ااحب ا  الم ظا الذي استلم السالغ  تم ا ماله ف  النظام 

  ل ) ن للا / رقم الل ح  (معل مات السيار 

  رقم العق 

 تاريت الحا ث   قته 

 اسم ااحب العق   رقم التلت ن 

 اسم اليرا ال ان   رقم التلت ن 

 نسس  المياء لليرا ال ان   شرك  التأمين 

 تق يرات ال رش 

 قيع الييار 

  التاريت –رقم المستن   –المسلغ المحال 

معل مات اليرا ال ان  ) اتسم / السيارل / نسس  الميأ  سع  اتمام تعسئه نم ذج اميار حا ث يتم تعسئه
/ شرك  التأمين (  ق  يك ن هناك اك ر من يرا فالنظام يعي  الاالحيه ف  ا مال اك ر من يرا 

 سمعل ماتلم. 
 

ف  حال  اغالق اميار الحا ث، ت يسمر النظام ساغالقه الى ان يتم س ا  كامل المسلغ الميل ب ف  
المتضرر  ا  محاسس  شرك  التأمين من اجل ااال  السيارل  الا تلا الى الم م .  ااال  السيارل

  يك ن الس ا  اما نق ا ا  لن يريق شرك  التأمين المؤمنه لليرا ال ان .
 
 



 مطالبة تعويض شركة التأمين ) الطرف الثاني ( .2.2.2

ف  لحظ  ل م اتمام س ا  مسلغ الحا ث من اليرا ال ان ، تجرد اجراءات مع شرك  التأمين المااه 
ساليرا ال ان  من اجل تحايل المسلغ الميل ب  اغالق اميار الحا ث، ف  هذا القسم من ميالسه 

عه لشرك  تع ي  شرك  التأمين يجب جمع معل مات لن السيارل ااحسه الحا ث ) سيارل المستأجرل التاس
 هى : ( من معل مات تأجير 

 للسيارة اساسية معلومات  اوال
 ) رقم ل حه السيارل ) رم  السيارل ف  النظام 

 تاريت التحاق السيارل للعمل 

 رم  الشرك  التأمين المسجله للى السيارل 

 -كالتالي: فيه الحادث عن الخاصه المعلومات  ثانيا
  لن يريق رقم اتميار  –ث المسجل من قسل معل مات الحا ث ) تؤمذ من اميار الحا

) 

 )  اتاال   القيع الييار ) المسلغ اتجمال 

  رقم الس ليس  المااه سشرك  التأمين التاسعه لليرا ال ان 

 .  رقم التت ي  من التأمين سأمر اتاال   مق ار المسلغ الم ف 

سالنظام كحركه س ا  سرقم مسلسل من  تيلق الميالسه سالس ا  سالمسلغ الكامل  تسجل سسن  س ا   تحتظ 
 النظام.  نلمص المي ات الساسقه سنقاي رئيسي  ف  ميالسه شركه التأمين

  رفع الميالس  لشرك  التأمين ) تك ن هناك معاينه للى اضرار الحا ث  القيع الييار سشكل
 متال  سالا ر (

 ا يتم  فع من اجل استالم تت ي  من شرك  التأمين سأمر اتاال   ذكر المسلغ الذي س 
 اتاال   شراء قيع الييار.

 .ارسال الت اتير المااه ساتاال   قيع الييار لشرك  التأمين 

 ) استالم شيك التس ي  ) ت فير ميار اضاف  مام للى المسلغ الشيك 

 
 حركات البيع الخاص بالسيارات ومتابعتها .2.2.2

ا من اجل اتستتا   من قيمتلا الس قي  ف  هذا القسم س ا نتح ث لن سيع سع  السيارات المرا  سيعل
 ل م مسارل سعرها ف  الس ق  ف  نت  ال قت للحا ل للى شحنات ج ي   من السيارات  سقاء 

 لتأجير السيارات. تأجير اتسي ل ذ  سيارات ج ي   ترفع من سمعه شرك  
كل متال سالذات من اجل ال ا  سيارل ا  ل ل سيارات يجب تسجيل ف  النظام معل مات المشتري  سش
 -مع المشريين لن يريق اتقساي اتجل ،  المعل مات الميل سه للمشتري ه  كالتال :



  النسمه ( –تاريت اتنتلاء  –الجنسي   –سيانات الل يه كامله ) اتسم 

 ) مكان العمل  ارقام التلت نات ) العمل / الج ال 

 .سيانات الرماه مع امذ ا رل  حتظلا ف  النظام 

لتأجير السيارات، يؤمذ  تأجير يل معل مات المشتري  ق  يك ن المشتري لميل ل د شرك  سع  تسج
ان ت يك ن ضمن القائم  الس  اء ا   تأجير الحذر من ان يك ن هذا العميل الراغب ف  شراء سيارل من 

يتم  تأجير ، ف  حاله انه غير مسجل ضمن لمالء تأجير ل يه ملت مات ماليه ا  مالحظات مع ا ارل 
فتر سجل ماص سالمشتري سنت  المعل مات الساسقه  يك ن له رقم مسلسل ضمن قائم  مسيعات 

 السيارات.
سع  اتنتلاء من تعسئ  معل مات المشتري، يتم تح ي  سعر السيارل حسب المعا ل  المذك ر  ساسقا ف  قسم 

يريق اتقساي يتم تح ي  ل    معل مات السيارات  حساب القيم  اتساسيه للسيارل،  اذا كان السيع لن
اتقساي  قيم  كل قسي  اذا كان هناك  فعه ا لى   فعه امير   ما يترتب للى المشتري من ممالتات 

 ف  حاله انه تأمر ف  تس ي  القسي للى م ل   من تيريمه مسلغ تح    ات ارل ا  يتم سحب السيارل.
لتأجير  تأجير  يللا الى المست    العام لشرك  السيارات المسم   سيعلا يجب ف  ات ل تحريرها  تح

السيارات سحيث يمنع سيع اي سيارل تك ن مسجله ف  النظام ضمن فر  ا  منيقه، فت  هذ  الحاله يجب 
لمل تح يل مساشر  الى المست    الرئيس  من اجل ال ا  السيارل للسيع،  ف  لحظ  تسجيل السيارل ف  

ام من امتاء هذ  السيارل من اجل ل م التعامل معلا ف  المستقسل للى فات رل السيع مساشر  يق م النظ
اسا  انه تم سيعلا، ساليسع فقي يمكن اتستعالم لن حركات السيارات المسي له من قيم العق    المسالغ 

 سالات اضافي  ( –هذ  السيارات ) كيل مترات اضافي اتضافيه الت  حا ت من 
 -نظام ميارين  هما:ف  قسم سيع السيارات يق م ال

 مام السيارات المسي له من اتا ل 

 ) تح يل السيارات الى المسيعات الم ي نه ) الم ين ن 

فحسب الميار الذي يتم امتيار يق م النظام سالتعامل معه حسب المتعارا لليه ف  المحاسس   يتم انشاء 
ت فر القسم الحساسات الماص  قي  محاسس  س ا يمكن النظام من تح يله الى قسم المحاسسه ف  لحظ 

 سالنظام ف  المستقسل.

 



 
 األستاذ العام

يعتسر نظام الستاذ العام ه  اإليار الشامل الجامع لكل النظم  المرتسي  سه إما سترحيل 
سياناتلةا المالية  إليةه أ  النظمة  التة  تسةتقى معل ماتلةا مةن السيانةات المالية  الم جة  ل فةة  

تعامل معلا ساق  النظم  ،  التة  تعتسةر هنةا أنظمة  أساسةي  تسةال  قال ل السيانات الت  ي
اإل ارل العليةةا فةة  اتمةةاذ القةةرارات فةة  ال قةةت المناسةةب  سنةةاء للةةى معل مةةات  قيقةة  تعكةة  

  ال اقع التعل  للسيانات 
 

 ق  تم  ).  أح  تيسيقات النظم  المالي  ) إ ارل العمليات المالي  نظام الستاذ العاميم ل 
 ير النظام لي  فقي لت فير اإلمكانيات الال م  لتشييل  رقاس  العمليات المالي  تي

 الم ا نات  لكن أيضا لياسر ال ال التعال  لتحليل السيانات المالي  الكتيل  سم م   ترشي  
  . القرارات اإل اري 

 

م المالي   ي فر النظام الع ي  من اإلجراءات الت  تسمر لمستم ميه سناء  تاميم الق ائ
سيريق  مرنه سما يتناسب  يسيع  النشاي  العمليات الماا  سه  كذلك انتقال العمليات 

 . المالي  من الشرك  الترلي  إلى الشرك  الم  ذلك ف  حال  تع   الشركات
  

   العام االستاذ نظام مميزات

 تعدد الشركات : ( 1

شرك  منتال ( مع  99ال ل السيانات )حيث يسمر النظام ستعريا أك ر من شرك  أ  فر  للى نت  ق
 اإلحتتاظ الكامل سالتال سين سيانات هذ  الشركات أ  التر   حيث يتير النظام 

  إمكاني  سناء  ليل الحساسات لكل شرك  سيريق  ممتلت .  

   إمكاني  تع    تج ئ  السن  المالي  إلى فترات محاسسي   كذلك تح ي  است اء  انتلاء السن
  . ممتلت   شرك  المالي  لكل

  إمكاني  إقتال الحساسات ف  ت قيت ممتلا لكل شرك .. 

هذا ساإلضاف  إلى اإلحتتاظ الكامل سسري  السيانات حيث يتم تح ي  المستم مين المسم   للم سالتعامل 
 مع كل شرك  أ  فر  كذلك يتير النظام

 
 :تعدد العمالت ( 2



مع إلياء الق رل للى اإلحتتاظ سأسعار التح يل  حيث يسمر النظام سالتعامل مع أد ل   من العمالت
الماا  سكل لمله حيث يسمر النظام ستسجيل هذ  السعار هذا ساإلضاف  إلى اإلحتتاظ سقيم  العمله 

 المحلي  المقاسله لكل حرك  تمت سالعمله الجنسي  .
 
   التكلفة:تعدد مراكز  ( 3

(  من مراك  التكلت  مع الق رل للى تح ي  أرقام / حر ا 01حيث يتير النظام تعريا ل   تنلائى)
الاالحيات الماا  سكل مرك  تكلت  سحيث يمكن تح ي  مراك  تكلته مح    لكل مستم م ت يمكنه 
التعامل مع غيرها كذلك يتير النظام الق رل للى تح ي  مست يات ممتلت  لمراك  التكلت  مع التييي  

 سناء للى المست يات الممتلت  التى تم تعريتلا. الكامله للتقارير التى تستمرج السيانات 
 
 : ماليةاللفترات تعدد ا (5

حيث أن النظام مرن سال رجه التى تسمر للمستم مين ستح ي  س اي   نلاي  كل فتر  محاسسي  س  ن 
اإلرتساي سس اي  أ  نلاي  الشلر مع اإلحتتاظ الكامل سالتال سين سيانات كل فتر  مالي  للى ح   

  إلى إتاح  إمكاني  التعامل مع أك ر من سنه مالي  فى آن  اح  مع الق ر  الكامله للى التال ساإلضاف
 سين سيانات هذ  السن ات لن  إقتاللا.

 

  :الدليل المحاسبيتعدد مستويات  (6

رقم / حرا(  من أرقام الحساسات مع الق رل للى تح ي   01حيث يتير النظام تعريا ل   تنلائى)
اا  سكل رقم حساب سحيث يمكن تح ي  أرقام حساسات مح    لكل مستم م ت يمكنه الاالحيات الم

التعامل مع غيرها كذلك يتير النظام الق رل للى تح ي  مست يات ممتلت  لرقام الحساسات مع التييي  
 الكامله للتقارير التى تستمرج السيانات سناء للى المست يات الممتلت  التى تم تعريتلا. 

 
 :ستويات السريةتعدد م (7

لن  س اي  تليئ  النظام للعمل حيث يتير النظام الق رل للى تعريا أك ر من مست د من مست يات السري  
سحيث يتم تح ي  مست د السري   ال ظائا المتاح  لكل مستم م للنظام  سالتال  لن يستييع أي مستم م 

 ملا التعامل مع أي  ظيت  من ال ظائا الت  غير مار  له ساستم ا

 .  
 :إمكانية عمل المقارنات  (8

حيث يتير النظام الق رل للى تسجيل سيانات السن ات الساسق  لتك ن كأسا  يتم المقارن  سه كذلك يق م 
النظام سأمذ نسمه من سيانات السنه التى يتم إقتاللا سشكل آلى لتك ن أسا  يمكن المقارنه سه هذا  يمكن 

 ب   مرك  التكلت .للى مست د الحساأن تك ن المقارنه 
 
 :مجمعةات إمكانية الحصول على ميزاني (9

حيث يتير النظام من مالل  ظيت  تع   الشركات الق رل للى إستمراج مي انيات مجمعه للى مست د 
 أك ر من شرك  يح  ها المستم م.



 
  :إمكانية حساب المركز المالي في أي وقت (11

للشرك  أ  مجم ل  لمي اني  / الرسا   المسائر( حيث يتير النظام إمكاني  حساب المرك  المالى )ا
 السن    ن الحاج  إلى إقتال السن  المالي  فعليا.أد  قت من  ف الشركات 

 
 :يدويا أو آليا إمكانية تسجيل القيود المالية (11

حيث يسمر النظام ستسجيل القي   المالي  سشكل ي  د لن يريق الستاذ العام كذلك يتم اياغ  القي   
  .لي  الماا  سالنظم  الترلي  سشكل آلىالما
 

 :إمكانية إعادة تقييم العملة (12

إستكمات إلمكاني  تقييم العمالت التى يتيحلا النظام يتير النظام للمستم م الق رل للى إلا ل تقييم 
العمالت فى أد  قت للى مست د رقم الحساب أ  مرك  التكلت  سل يمكن لمل إلا ل تقييم العمالت 

 ت د القي  المالى.للى مس
 

 :إمكانية االستعالم عن أرصدة الحسابات بدون الحاجة إلى الترحيل (13

حيث يق م النظام سالتأ ير المساشر للى أرا ل الحساسات مما ي فر الق رل للى اإلستعالم لن أرا ل 
للى الحركات الحساسات التعلي    ن الحاجه إلى إجراء السرامج المااه سالترحيل هذا مع ل م فق  الرقاس  

 حيث ت تعتسر الحركات المسجله حركات نلائي  إت إذا تم ترحيللا.
 

 تعدد مستويات موازين المراجعة: (11

أ  سع  المراجع  للقي   المحاسسي  قسل الترحيل النلائ  م ا ين استمراج تقارير يتير النظام الق رل للى 
يتحكم المستم م فى تح ي  ل  ها  ي ل التى  للى أي مست د من مست يات ال ليل المحاسس الترحيل 
  كل منلا.

 
 :استخراج موازين المراجعة بأساليب ونماذج متعددة (05

يتير النظام الق رل للى يسال  م ا ين الراجعه سأساليب  نماذج متع    لم م  المست يات اإل اري  
  الممتلت .

 
 :إمكانية االستعالم الفوري على مستويات مختلفة من المتغيرات (16

ير النظام الق رل للى اإلستعالم أ  إستمراج التقارير للى ل ل مست يات ممتلت  يتيحلا نياق السحث يت
الم ج   فى كل تقرير حيث يمكن اإلستعالم أ  يسال  التقارير الممتلت  لمجم ل  من أرقام الحساسات 

 أ  مراك  التكلت  أ  مالل فترل معين  أ  لن ا  ي ميات مح    .
 

  :لتلقائي لتأثير العمليات المالية من النظم الفرعية األخرىاالنتقال ا (01



يتير النظام إمكاني  الترحيل المساشر للقي   المحاسسي  التى يتم إنشائلا لن يريق النيم  الترلي  
أ  حسب رغس  المستم م مما يترتب لليه إمكاني  التأ ير المساشر  إلى نظام الستاذ العامالمرد 

  ي .للعمليات المال
 

 تعدد مستويات التحليل: (18

يتير النظام إمكاني  تحليل الحركات للى أك ر مست د فساإلضاف  إلى التحليل للى مست د رقم الحساب 
 مرك  التكلت  يمكن أيضا التحليل للى مجم له أمرد من المست يات للى مست د رقم الحساب أ  ن   

 م.الي مي   يتم تعريا هذ  المست يات س اسي  المستم 
 

 التوزيع التلقائى للحركات: (19

يتير النظام الق رل للى اياغ  إل ا  ماص يتم من مالله تح ي  ت  يع الحركات التى تتم للى رقم 
حساب مح   للى مجم ل  أمرد من أرقام الحساسات سنسب يتم تح ي ها سناء للى المسرات الساسق  مما 

 يسلم فى ت  يع التكاليا التى ت    سلذ  اليريق .
 

 اليوميات سابقة التجهيز:  (22

يحت د النظام للى  ظيت  ماا  تمكن المستم م من حتظ القي   الي مي  التى تتم سشكل   رد  يمكن 
 المستم م من إجراء هذ  القي   سشكل آلى فى أد  قت يح    مما ي فر ال قت  الجل .



 
  العام االستاذ نظام وظائف أهم
 عام:إعداد النظام ال -1

حيث يتم من مالل هذ  ال ظيت  إل ا  السياسةات العامة  للنظةام حيةث يةتم تح ية  لة   المسةت يات الة ليل 
  المحاسسى  مراك  التكلت   ما إلى ذلك من سيانات تشكل السياسات العام  التى سيتم العمل سلا.

 
ــات -2  :تعريف الشركــ

سيتم التعامل معلا من مالل النظةام حيةث يمكةن حيث يتم من مالل هذ  ال ظيت  تعريا الشركات التى 
 شرك  منتال  تماما فى السيانات الماا  سلا. 99تعريا حتى 

 
 :تعريف العمالت -3

 حيث يتم من مالل هذ  ال ظيت  تعريا العمالت التى يتم التعامل سلا من مالل النظام
 
  :برنامج معدالت تحويل عملة -4

 يا أسعار تح يل العمالت التى تستم م من مالل النظامحيث يتم من مالل هذ  ال ظيت  تعر 
 
 :برنامج أنواع الحساب -5

إيةةرا ات( –ماةةر فات  –ماةة م  –حيةةث يةةتم مةةن مةةالل هةةذ  ال ظيتةة  تعريةةا أنةة ا  الحسةةاسات )أاةة ل 
 ائن(  ما إذا كان ن   الحسةاب لةه راةي  فةى نلاية  العةام  –كذلك يتم تح ي  يسيع  ن   الحساب )م ين 

 أم ت.
 
 :برنامج الدليل المحاسبي -6

حيةث يةةتم مةةن مةالل هةةذ  ال ظيتةة  تعريةةا الة ليل المحاسةةسى يسقةةا للمسةةت يات التةى حةة  ها المسةةتم م مةةن 
 رقم أ  حرا تتع   مست ياتلا يسقا للتعريا الذد لرفه المستم م. 21قسل  يتك ن رقم الحساب من 

 
 :برنامج مراكز الربحية والتكلفة -7

ذ  ال ظيتةة  تعريةةا مراك التكلتةة  يسقةةا للمسةةت يات التةةى حةة  ها المسةةتم م مةةن قسةةل حيةةث يةةتم مةةن مةةالل هةة
 أرقام أ  حر ا تتع   مست ياتلا يسقا للتعريا الذد لرفه المستم م. 11 يتك ن مرك  التكلت من 

 
 :الفترات المحاسبية )البيانات المحاسبية للشركة( - 8

ية  كةل فتةر  مةن التتةرات المحاسةسي  كةذلك يةتم تعريةا حيث يتم من مةالل هةذ  ال ظيتة  تعريةا س اية   نلا
لا ل تقييم العمالت.  أرقام الحساسات الماا  ساإلقتال السن د  ا 

 
 :برنامج أنواع اليومية -9

 حيث يتم من مالل هذ  ال ظيت  تعريا أن ا  الي ميات الممتلت  التى يتم تسجيل القي   سناء لليلا.



 
 : برنامج القيود اليومية-11

 يتم من مالل هذ  ال ظيت  تسجيل القي   الي مي  الماا  سنظام الستاذ العام. حيث
 
 : برنامج ترحيل القيود-21

حيث يتم من من مالل هذ  ال ظيت  ترحيل القي   الي مي  س اء التى تم تسجيللا من مالل نظام السةتاذ 
 العام أ  التى تم اياغتلا آليا من مالل النظم  الترلي  المرد.

 
 : برنامج أقفال الفترات المحاسبية -31

حيةةث يةةتم مةةن مةةالل هةةذ  ال ظيتةة  إقتةةال التتةةرات المحاسةةسي   سةةه ت يمكةةن للمسةةتم مين تسةةجيل أد قيةة   
 محاسسي  تقع ت اريملا مالل التتر  التى تم إغالقلا.

 
 تسجيل الموازنات: -41

سات حيةةث يمكةةن سعةة  ذلةةك يسالةة  حيةةث يةةتم مةةن مةةالل هةةذ  ال ظيتةة  تسةةجيل الم ا نةةات المااةة  سالحسةةا
تقارير مقارن  سين الم ا نه  التعلى  النحراا لن الم ا نه هذا  يمكن تسجيل أك ر من م ا نةه لةنت  رقةم 

 الحساب.
 
 :برنامج إعادة تقييم العمالت-51

حيث يتم من مالل هذا السرنامج إلا ل تقييم الحركات التى تمت سعمالت أجنسي  سناء للى أمر سعر 
نشاء قي  أرسا   مسائر إلا ل التقييم آليا.للع  مله حيث يق م النظام سإلا ل التقييم  ا 
 
 : برنامج أقفال السنة المالية-61

سةةتمراج  حيةةث يةةتم مةةن مةةالل هةةذا السرنةةامج إقتةةال السةةنه الماليةة  حيةةث يةةتم حسةةاب أرسةةا   مسةةائر العةةام  ا 
 الرا   اإلفتتاحي  لحساسات الا ل  الما م.
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