


ي بأدق•
ي جميع احتياجات األعمال المحاسبية فهو يعتب  ي صمم هذا النظام بحيث يلب 

 
التفاصيل ف

ات متعددة ومنها  :العمل ويقدم مي  

ة ال• تواصل يقدم تغطية كاملة لجميع المهمات المطلوبة من إي مكان وبأي وقت عن طريق مي  

عن أرصدة مع النظام عي  رسائل الهاتف بحيث يمكن إرسال واستقبال البيانات واالستعالم

.الحسابات عن طريق الهاتف

.مستويات محاسبية5إمكانية تقسيم شجرة الحسابات حبى •

ي للحسابات، حي•
قيم التلقائ  ث يتمي   بعرض يتمي   النظام بسهولة بناء شجرة الحسابات واليى

ة .شجرة الحسابات عىل شكل شجرة يتم التعامل والبناء عليها مباشر

.  سهولة إدخال الحركات اليومية من قيود، قبض، رصف، وشيكات•

.متابعة حسابات المؤسسة من موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف•

خال أي حركة التعامل مع جميع القيود البسيطة والمركبة والتدقيق عليها بحيث ال يسمح بإد•

.غي  متطابقة

•.

مقدمة



ي جميع  األعمال المحاسبية فهو إحتياجات صمم هذا النظام بحيث يلب 

ات متعددة ومنها  ي العمل ويقدم مي  
 
ي بأدق التفاصيل ف

:يعتب 

حسابات المؤسسة من موجودات ومطلوبات وإيرادات متابعة •

.ومصاريف

ها بحيث ال مع جميع القيود البسيطة والمركبة والتدقيق عليالتعامل •

.متطابقةيسمح بإدخال أي حركه غي  

ي أي وق•
 
انيات التقديرية ف .بالسنةت إصدار الحسابات الختامية والمي  

ة وربطها التعامل مع جميع مراكز الكلفة ومعالجة حسابات مراكز الكلف•

كة .مع الحسابات الخاصة بالشر

المحاسبةمهام ومميزات نظام 



عملية متابعة الشيكات برسم التحصيل و •

.تحصيلها

ي المبيعات و • متابعة عموالت مندوئ 

.تحصيالتهم

د، سهولة إدخال الحركات اليومية من قيو •

.قبض، رصف، وشيكات

ي للحركات ال•
حيل اآللي التلقائ 

.يوميةاليى

.رةمتابعة حركة الشيكات الواردة والصاد•

سبيةالمحامعتمد من قبل مكاتب التدقيق •

ي األردن
 
ام باإلضافة إل توفر النظ، ف

ية .باللغتي   العربية واالنجلي  

كان تغطية كاملة لجميع المهمات المطلوبة من إي م•

ة التواصل مع النظام ع ي  وبأي وقت عن طريق مي  

رسائل الهاتف بحيث يمكن إرسال واستقبال

البيانات واالستعالم عن أرصدة الحسابات عن 

.طريق الهاتف

ي •
 
ي وقأي إمكانية استخراج التقارير الختامية ف

 
ت ف

انية العمومية)العام  وبقية( قائمة الدخل، المي  

.التقارير األخرى

المحاسبةمهام ومميزات نظام 



ي للحسابات التفصيلية واالجمتحليل •
.اليةمالي بالرسم البيائ 

ربط حسابات الذمم مع المنطقة والمندوب ليسهل استخراج •

.التقارير للعمالء حسب المنطقه او المندوب

ي بشكل آلي وسهلإصدار اإلقرار • يب 
.الض 

ات محاسبيه ضمن السنة المالية وطلب موازين المتابعة • مراجعة فيى

ي أي وقت من السنةعىل أي والتقارير الختامية 
 
.مستوى وف

حيثمستويات محاسبية5إمكانية تقسيم شجرة الحسابات حبى •

قيم التليتمي    ي النظام بسهولة بناء شجرة الحسابات واليى
قائ 

يتم جرة يتمي   بعرض شجرة الحسابات عىل شكل شحيث ، للحسابات

ة .التعامل والبناء عليها مباشر

.حيلامكانية استخراج كافة التقارير دون الحاجة إل إجراء عملية اليى •

.Excelإصدار كشوفات الحسابات المختلفة، وإمكانية تصديرها ال •

المحاسبةمهام ومميزات نظام 



التقارير

ي تسا
عد اإلدارة عىل اتخاذ             يوفر النظام البيانات والتقارير والتحليالت والرسوم البيانية البى

حديد األرباح        القرارت السليمة فمن خالل تقارير الحسابات الختامية التفصيلية يمكن ت

انية العامة .والخسائر والمي  

إدراة الوقت
ي الحسا

 
ي تقليل الوقت  الذي يبذل ف

 
بات كما يقلل من تساهم النظم التقنية المحاسبية ف

.نفقات المراجعات الحسابية ويقدم سجالت منظمة ودقيقة

الرقابة اإلدارية
ي . واإلدارية الرقابة الذاتية عىل تنفيذ العمليات المالية 

 
إستخراج مما يحقق الدقة ف

كن النظام عىل وسائل للضبط والرقابة والتحقق من النتائج تمإلحتواء المعلومات وذلك 
.العملياتاإلدارة من التثبت من صحة 

مزايا النظام ألصحاب األعمال



كة من  يقوم هذا النظام عىل إدارة ومتابعة المستودعات الخاصة بالشر

خالل متابعة حركة المواد من وإل المستودع أو المستودعات، وتخزين 

مواد المعلومات المتعلقة بها وتحديد الكميات المناسبة للتخزين لكافة ال

.مستودعوألكير من 

نظام المستودعات



قت يقدم تغطية كاملة لجميع المهمات المطلوبة من أي مكان وبأي و •

ة التواصل مع النظام عي  رسائل الهاتف، بحيث يمكن عن طريق مي  

ريق عن أرصدة األصناف عن طستعالم واإل البيانات ستقبال إو إرسال 

.الهاتف

سعر من الموظفي   والمندوبي   عن رصيد الصنف والستعالم إإمكانية •

ي أي مكان
 
.خالل تطبيق الموبايل أثناء تواجدهم ف

التعامل مع الكميات المحجوزة و باإلعتبار متابعة كميات البيع مع األخذ •

.والتخزينمختلفة أثناء اإلستالم والتسليم صنف وحدات 

.ا ربط النظام بشكل آلي مع نقاط البيع بغض النظر عن موقعه•

حيل الفوري اآللي لل•
ي متابعة المبيعات النقدية واآلجلة واليى

 
فواتي  ف

.المحاسبة 

مهام ووميزات نظام المستودعات



ي المرجح/ التعامل مع مبدأ الوارد أوال الصادر أوال • أو / الوسط الحسائ 

.كلفة أو أعىل كلفةقل  أ

يل والخصومات المقدمة للعمسابقا معرفة أسعار األصناف المباعة •

.بتواريخها لنفس العميل 

ة جملة أو مفرقاختيار • ة الصنف بسهولة مثل تسعي  أو سعر تسعي 

.سابق تم بيع نفس العميل به سابقا

ي المبيعات ومبيعاتهم لكل صنف أو مجموعة و • .عموالتهممتابعة مندوئ 

اء بشكل آلي •
وحد الطلب عىل مبيعات األصنافبناءا تحضي  طلبات شر

.المتوفرةوالكميات 

عات من معاينة فورية لتفاصيل أي حركة فرعية لألصناف والمستود•

.خالل التقارير اإلجمالية

مهام ومميزات نظام المستودعات



البديلة به، وربطه أيضا مع األصنافةالخاصربط الصنف مع الصورة •

.ستخدامهاإكانية إممعله 

ي وصلت للحد األدئ  لل•
طلب داخل خاصية التنبيه اآللي للكميات البى

.المستودعات وطباعتها 

ي لمبيعات •
.األصنافتحليل بالرسم البيائ 

مهام ومميزات نظام المستودعات



المستودعاتبنظام الخاص تطبيق الموبايل 

تم تطوير هذا التطبيق ليسهل عملية متابعة تعريف وعرض بيانات

.األصناف، وذلك من خالل اسم الصنف أو الباركود الخاص به

:البحث عن األصناف بأحدى الطريقتي   التطبيق خاصية يتيح 

ا البحث عن طريق الباركود من خالل مسح الباركود عن طريق ك• امي 

.الهاتف

ي خاناإلسم من خالل إدخال اإلسم البحث عن طريق •
 
ة او جزء منه ف

.البحث

(:  مثل عن صنف معي   إظهار معلوماتاإلستعالم )تتيح عملية البحث 

آخر رقم الصنف، اسم الصنف، الوحدة، المورد، المجموعة، سعر البيع،)

يبة اء، رصيد المادة، الحد االدئ  للسعر، نسبة الض  (.سعر شر

نظام ومميزات المستودعات



ي صمم هذا النظام ليتيح للعمالء مراقبة دائمة لعمليات التصنيع واإلنت
 
اج ف

المواد األولية وخفض إستخدام رفع كفاءة عىل المصانع، يعمل النظام 

اإلجراءات الالزمة لتصحيح مسار تخاذ الهدر، كما يساعد النظام عىل إ

.اإلنتاج

نظام التصنيع ومراقبة اإلنتاج



سبة ترابط كامل بي   نظام التصنيع ومراقبة اإلنتاج ونظام المحا•

.والمستودعات العام

واد متابعة جميع جوانب خط اإلنتاج لكل أمر تصنيع، من حيث الم•

.األولية وكلفها، والكلف اإلضافية من صيانة آالت وعمالة وأخرى

يتم حساب كلف المواد المصنعة بشكل آلي وبدقة عالية حسب•

ي تغ
 
ي  معادالت التصنيع المحددة، مع إمكانية وجود هامش محدد ف

.الكلف والكميات بعد التصنيع حسب الواقع

.تحليل وتقييم اإلنحرافات عن المسارات القياسية•

.القدرة عىل تشخيص أي أمور تعيق جودة اإلنتاج•

، يتم طباعة طلب المواد األولية الخاصة بعملية اإلنتاج بشكل آلي •

وفرة حساب الكميات المتوفرة من المواد األولية والكميات الغي  مت

ي المواد األولية
 
ها أو تجهي   النقص الموجود ف .لتجهي  

التصنيع ومراقبة اإلنتاجنظام مهام ومميزات 



مالية صمم هذا النظام لمتابعة عمليات البيع مع الزبائن وتسهيل الرقابة ال

كة .عىل مبيعات الشر

نظام المبيعات



ي المبيعات بناء عىل الطلبات أو فوات• .ي  البيعيؤمن متابعة لمندوئ 

.يعتاري    خ الصالحية و رقم الوجبة للمواد أثناء البابعة تمكانية مإ•

.تشي    ع وتسهيل عملية البيع عن طريق شاشة نقاط البيع•

.يكات من نقد أو بطاقات أو شالمختلفة يتعامل النظام مع طرق الدفع •

.العمالءيتابع خصومات •

مدة يتعامل بشكل آلي مع األسعار والخصومات حسب اللوائح المعت•

.  للعمالء واألصناف

.بيانات العميل وحركاته المالية حفظ •

ير كامل ربط نقاط البيع لجميع فروع المؤسسة وتقديم تقر إمكانية •

.الفروعلكافة للمبيعات 

مهام ومميزات المبيعات



Break
دقائق5لنأخذ استراحة 

عرض تقديمي



ية والهيكل التنظيمي للشر إلدارة صمم هذا النظام  كة ومتابعة الموارد البشر

كة،  من بداية تاري    خ توظيف الموظف إل تاري    خ إنهاء عمله داخل الشر

كة  .ومتابعة كاملة لحركة الموظف المالية واإلدارية داخل الشر

انظمة شؤون الموظفين والرواتب



.حفظ ملفات الموظفي   والبيانات الخاصة بهم •

.تقارير شاملة لحركة ورواتب وأوقات دوام الموظفي   •

متابعة ساعات دوام الموظفي   بأنظمة متعددة سواء البطاقة أو •

.البصمة

.سجل بالكتب الرسمية والمذكرات واإلنذارات الموجهة للموظف•

ي والمكافآت •
 
.  الت والعمو متابعة اإلجازات والغيابات والعمل اإلضاف

يبة الدخل والضمان إحتساب • ات قاإلجتماعي رص  انون وفقا مع متغي 

.العمل 

ي •
.للموظفسجل بالتاري    خ الوظيف 

.موظفسجل بالدورات العلمية والتدريبية لكل •

.سجل بتفاصيل العهدة المسلمة لكل موظف•

.متابعة السلف الشهرية والمتكررة للموظفي   •

مهام أنظمة شؤون الموظفين والرواتب



القطاعات الطبية والطلبات خصيصا إلدارة هو نظام معلومات صمم 

ونية، مثل معلومات عن المريض وإدارة المواعيد، خدمات  الطبية اإللكيى

امج  .الطبيةالعمالء، التسويق للي 

األنظمة الطبية



ي   مع تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمرض  و األطباء و الموظف•

ي أي 
 
.وقتإمكانية الوصول إليها ف

ة مرورا بكافتصال اإل متابعة المرض  بداية من بيانات الدخول و •

.يم للخدمةمواعيده وإجراءاته الطبية داخل المركز نهاية بعمليات التقي

.يبجدولة الزيارات والحجوزات الخاصة بالمرض  وربطها مع كل طب•

امج الطبية مث• ل برامج فقدان يقوم بتنظيم عملية التسويق الخاصة بالي 

.الوزن ومتابعة هذه العروض مع العمالء بشكل عام 

ض  يقدم النظام مجموعة متعددة من التقارير ومنها تقارير عن المر •

ر عن والعالجات المقدمة لهم وأيضا تقاريواألدوية وحالتهم الصحية 

ي المركز 
 
ي األطباء والموظفي   العاملي   ف .  الطب 

.يتمي   بواجهة مستخدم سهله التعامل وبتصاميم جذابة•

ي خاصية التنبيه •
وئ  يات للطبيب وإظهار مواعيد الكشفاالإكيى

.والمراجعات المطلوبة منه  لهذا اليوم

مهام ومميزات األنظمة الطبية



.صمم هذا النظام لمتابعة الحركات البنكية المختلفة داخل البنك

تابعة الشيكاتمأنظمة 



أو حفظ بيانات كل عميل ومتابعة حركاته البنكية من إيداعات•

.سحوبات 

ا بشكل تسجيل الشيكات الواردة والصادرة وحفظها وإمكانية طباعته•

.آلي 

ه عن أي شيك عن طريق أي معلومة متوفرة عنإمكانية اإلستعالم •

...(.اسم  العميل، تاري    خ:  )مثال

.إمكانية معرفة أرصدة البنوك اإلجمالية أو التفصيلية •

وبة خاصية التنبيه اآللي للشيكات المستحقة المودعة أو المسح•

.  وطباعتها

..(.مؤجلة الدفع ، صندوق شيكات)متابعة حركات الشيكات •

، بيانات تقرير حركة شيكات)تقديم تقارير بنكية لكافة العمليات •

..(..الشيكات ، كشوفات حسابات البنك ، حركة شيكات العميل 

مهام ومميزات متابعة الشيكات



بعض عمالئنا

ية ذات الجودة في مجال تكنولوجـيا المعلومـات و تقديم الحلـول البرمجخـر شركتنا بريادتهـــا تتف, على مدار السنــــوات 

.السنـــواتلذلـك فـإننا نعتـز بخدمـة عشـرات العمـالء الذيـن منـحونا الثـقة خـالل تلك , العـالية



بعض عمالئنا



Office 303, 4th floor 
Zaid Khasawneh Building

Wasfe street, Jordan

0096227245245

00962786500050

00962795883383

00962796824620

www.cloudpapercom.com info@cloudpapercom.com 
cloudpapercom@gmail.com

تواصل معنا 

http://www.cloudpapercom.com/
mailto:info@cloudpapercom.com
mailto:scloudpapercom@gmail.com


شكرا
مع تقديرنا لوقتك


