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المعلومات السعودية لالتصاالت وتقنية عطا 

برامج تم انتاجها في مختبرات شركة انفورما  الشركات وهي انفورما الدارة موارد نقدم لعمالئنا نظام 

الرائدة في مجال العمل مما يعني جدية االهتمام في المواصفات التقنية و االدوات المساعدة للمستخدم

. سهلة و متماسكةبطريقة ين بحيث يقوموا ببناء بيئتهم في العمل 

ي المنهجية المتبعة في التطبيق و بواسطة الكادر التقنبإدارة المشاريع بواسطة تقوم عطا السعودية 

ما و و االستشاري القوي و بواسطة التطبيق في موقع العمل و بواسطة دعم ما قبل و ما بعد البيع 

تقدمه من خدمة و استجابة سريعة

لالتصاالت وتقنية المعلومات  موسسة سعودية رائدة  أسسها مجموعة من الخبراء السعودية عطا 

والمستشارين في قطاع الخدمات المالية واإلدارية وقطاع تقنية المعلومات واالتصاالت تقدم خدمات 

أهدافهم،ورفع مستوي أداء أعمالهم لتحقيق اكبر عوائد رائدة ومتميزة تساعد عمالئها على تحقيق 

جإن تميزنا يكمن في قدرتنا على تقديم حلول مدم. مالية ممكنة ومواكبة الطفرة التقنية التي نعيشها

ة بالكامل للوفاء باإلحتياجات المحددة لعمالئنا، وذلك بدراسة وتقييم الوضع القائم لديهم وطرح الح

لول ومناقشتها معهم، ومن ثم القيام بأعمال التصميم والتطوير والتنفيذ والتدريب علـــى استخدامها

، وذلك من خالل فريق عمل تتوفر لديه خبرات طويلة في مجال اإلدارة واإلستشارات والتطوير ألنظ

.مة المعلومات

مقدمة 



أنفورما برنامج 
إلدارة الموارد والتخطيط

اإلدارة المالية والمحاسبة العامة، ادارة شؤون الموظفين ، 

إدار،الفروع ونقاط البيع المستودعات ، إدارة ، الرواتب 

.ة مراكز التكلفة و المشاريع  ، إدارة اإلنتاج 



المعلومات السعودية لالتصاالت وتقنية عطا 

مقدمة 

البارامنلالهائالعددبفضلاالستخداموالتركيبسهلةلتكونانفورمابرمجياتتصميمتم❑

فترأسرعباالحتياجاتحسباالنجازوالعملبيئةتوسيعاوتقليصعلىتعملالتيمترات

عمفيللمستخدمصديقخيرالنظامفيالمتوفرةالصوريةالواجهاتتعتبروهذا.ممكنةة

.اليوميله

عمالتيفالتعاملتعددوالفروعتعددوالشركاتتعددوالبياناتقواعدتعددالنظاميدعم❑

ايفالمرونةيوفرمماالمشاريعتعددوالمسؤوليةمراكزتعددوالمخازنتعددوالصرف

.ايضا  لعمل

فيهلمتوفرةااليونيكودخاصيةبسببالعالمفيلغةبأيالبياناتادخالقابليةالنظاميوفر❑

ةواالنجليزيالعربيةاللغهتشملمتعددلغويةبواجهاتالبرنامجاستخداميمكنكما





المعلومات السعودية لالتصاالت وتقنية عطا 

مقدمة 
-:ذلكويشملوالموسساتللشركاتوالتخطيطوالماليةاإلداريةالعملياتجميعانفورمابرامجيغطي

العامةوالمحاسبةالماليةالدارة

العامةالحساباتادارة•

الماليةاالدارة•

والشيكاتالبنوكادارة•

الثابتةاالصولادارة•

والتدقيقالمراجعة•

والرواتبالموظفينشؤونادارة

البشريةالمواردادارة•

واالنصرافالحضورادارة•

الرواتبادارة•

اإلنترنتعلىالمشرفينوعملياتالذاتيةالخدمة

المشترياتإدارة•

المبيعاتإدارة•

المستودعاتإدارةوالمخزونومراقبةإدارة•

اإلنتاجوإدارةوالمشاريعالتكلفةمراكزإدارة•

.مرونةلبكواألصنافالموادبينالهيكلفيالدمجوإمكانيةاإلنتاجبمخططاتوضعهايتمتجميعبهياكلوربطهاالموادجدولتعريف•



المعلومات السعودية لالتصاالت وتقنية عطا 
مقدمة 

:الميزات العامة للبرنامج  

مرونة كبيرة في تثبيت اللوجو الخاص بالشركة على كافة مستندات وتقارير البرنامج

.يتمكن من أختيار البيانات التي تظهر عند عرض المستند للطباعة 

.تدعيم إمكانية إقفال فترة معينة ال يستطيع أي مستخدم خاللها االضافة او الحذف او التعديل 

.تدعيم إمكانية سحب البيانات والحركات من ملف أكسل الي داخل البرنامج مباشرة 

مع تدعيم إمكانية معالجة فروق العملة. تدعيم إمكانية التعامل بالعمالت األجنبية المختلفة 

.تدعيم إمكانية إستخدام مراكز التكلفة على مستوايات مختلفة 

تدعيم إمكانية تكوين اي مستند مخزني من أي مستند أخر 

تدعيم إمكانية عمل إرفاق للملفات والمستندات عل كافة أجزاء النظام

إمكانية تصدير كافة التقارير إلي إكسيل أو ورد

إمكانية إرسال أي تقرير بالبريد اإلليكتروني من داخل البرنامج 

يمكن مشاهدة التقارير بشكل مجمع أو بشكل تفصيلي 

تدعيم إمكانية تحليل التقارير من خالل الرسوم البيانية

حساب عموالت البيع والتحصيل في قسم المبيعات

الجرد السنوي

مراعاة كافة مبادئ ومعاير المحاسبة العالمية 

يمكن تشغيل البرنامج بالغة العربية  واالنجليزية

صالحيات استخدام البرنامج والوصول

صيانة البرنامج النسخ االحتياطي



02

01

03

الميزانية•

مستويات من الحسابات كحد أقصىتسعة •

عدد غير محدود من الحسابات•

يومي للمعامالت/ إغالق شهري •

تعريف عدد غير محدود من أنواع المستندات من•

قبل المستخدم

وتدقيق البنوكالبنوك •

للمستنداتتلقائي / يدويترحيل •

متصاميم سند الدفع من قبل المستخدتعريف •

األستاذ العام

عدد غير محدود من العمالء•

المنتجات وأصناف المنتجات•

مستندات دائنة ومدينة•

الدفعات المقّدمة/ الدفعات •

الدفعات/ تصديق الفواتير •

التلقائي لألستاذ العام/ الترحيل اليدوي •

متعريف تصاميم المستندات من قبل المستخد•

الموردين/ تسويات العمالء •

الذمم المدينة

لمدينواالدائنينوتقاريرالعاماألستاذتقاريرمنمجموعةمنيتألف•

المينبياالمراجعة،ميزانالحساب،كشفتقاريرتتضمنوالتيين

ولبنكاتدقيقالخسارة،/الربحبيانالمصروفات،/الدخلبيانزانية،

.الضريبةتقارير

للتقاريروذكيةمرنةفلترةميزة•

PDFوExcelصيغةإلىالتقاريرتحويلإمكانية•

المستخدمقبلمنوالخسارةالربحتقاريرتصميمإمكانية•

المتقّدمالتقاريرنظام

عدد غير محدود من الموّردين•

تعريف تصاميم الشيكات من قبل المستخدم•

الشيكات المرّحلة•

مستندات دائنة ومدينة•

الدفعات المقّدمة/ الدفعات •

الدفعات/ تصديق الفواتير •

التلقائي لألستاذ العام/ الترحيل اليدوي •

الموردين/ تسويات العمالء •

الذمم الدائنة

برنامج المحاسبة واإلدارة المالية 



You can Resize without 

losing quality

You can Change Fill Color &

Line Color

www.allppt.com

FREE 

PPT 

TEMPLATES

الثابتةاألصولادارةنظام

اإلداريصيصوالتخبها،الخاصالتكلفةومركزوفئاتها،التسلسلية،بأرقامهااألصولجميعتتبععلىبقدرته

مإلىنادباالستاستهالكهاوقيمةالجغرافية،ومواقعهاوترتيبها،وتحويالتها،وحركاتها،وأنواعها،لها،المالي

.الحديثةالمحاسبةعايير

علىيعملنهكوإلىإضافة.المجاالتتلككافةتغطيةعلىتعملالتيالتقاريرمنكبيراعدداالنظاميوفرحيث

راءةوقالملصقاتخاللمنخاصةعالمةمنهاكالومنحاألصول،بكلالخاصوالملفالبياناتتفاصيلحفظ

.خاصةعبرأجهزةاألصولبيانات

.النظامعلىنظرة

المميزات التشغيلية

ملفات خاصة باألصول تحتوي على صورها•

هيكل تنظيمي متعدد الدوائر واألقسام•

ميزة تعدد المواقع•

حماية تامة لعملية وصول المستخدم للبيانات•

ثالثة مستويات لموقع األصول•

ثالثة مستويات لتصنيف األصول•

تتبّع حركات األصول الداخلية•

ميزة حساب قيم االستهالك والربط مع القيود المحاسبية في المكتب الخلفي•



ة تطبيق ضريبة القيمة المضاف

.تصنيف كافة التعامالت التجارية والسلع والخدمات وفق متطلبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة

القدرة على إعداد التقارير الضريبية شاملة ضريبة المدخالت والمخرجات

مإضافة رقم التسجيل الضريبي والشهادة الضريبية للموردين في البيانات الرئيسية الخاصة به

أن تحتوي العقود الموقعة مع الموردين على بند خاص بضريبة القيمة المضافة

اضافة رقم التسجيل الضريبي والشهادة الضريبية للعمالء في البيانات الرئيسية الخاصة بهم

في حا" )نقاط البيع"امتالك القدرة على حساب وعرض األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة في 

(ل شمولها بالتطبيق

امتالك القدرة على إعداد الفواتير شاملة لكافة المجاالت المرتبطة بنظام ضريبة القيمة المضافة

اتباع عملية محددة للتعامل مع الديون المعدومة للعمالء



نظام ادارة الموارد البشرية

الموظفيننظام ادارة شؤون •

نظام ادارة الرواتب •



وظفين وتساعد يعتبر نظام الرواتب وشؤون الموظفين من األنظمة اإلدارية األساسية التي تعنى بكافة التفاصيل الخاصة بالم

المعمول بها حيث تم تصميم هذا النظام ليتماشى مع األنظمة والقوانين, في تنظيم العالقة بين الموظف والشركة أو الشركة 

لة االستخدام ويمتاز نظام الرواتب وشؤون الموظفين بالمرونة العالية وسهو, حاليا وامكانية التعديل عليها في حالة تغييرها 

ت الرسمكما ويسهل عمل دائرة شؤون الموظفين في احتساب الرواتب آليا واستخراج كافة التقارير الالزمة للشركة والجها

ية األخرى 



العالوعلىرتؤثالتيالحقولكافةوتحديدمعالكلحالةوتحديدللموظفينالتابعينالمعالينمعلوماتإدخاليتم❑

.الدخلوضريبةالعائليةة

وال،التخصصالتخرجسنةتحديديتمبحيثتفصيليبشكلموظفبكلالخاصةاالكاديميةالمؤهالتتعريفيتم❑

.العامالتقديرإلىإضافةالتعليميةوالمؤسسةبلد

.موظفلكلانعقادهاومكاندورةكلومدةالمختلفةوموضوعاتهاالتدريبيةالدوراتإدخاليتم❑

.وجودهاحالفيالمؤسسةفيتعيينهيتمموظفأليالسابقةالخبراتتحديدالنظامخاللمنيتم❑

.الموظفينعهدمعلوماتوادامةمتابعةالمستخدميستطيع❑

:التعيينأنواع

:التاليةالتعيينأنواعمعالجةالنظامخاللمنيتم-

.بالمياومةالتعيين▪

.الشهريالتعيين▪

دبعقالتعيين▪

المالتعيينتبقراراوالمتوفرةالمتاحةالمختلفةللمعلوماتتبعاالموظفلقيداألساسيةالمعلوماتتحديثيتم❑

.ختلفة

بعقوتعيينالمثلنوعلكلالعامةالمميزاتتحديدوالنظامفيتعييننوعمنأكثرتعريفإمكانيةالنظاميوفر❑

.والدرجاتالرواتبسلمحسبالتعيينأود



مستويات يستطيع المستخدم تعريف الهيكل التنظيمي الخاص بالمؤسسة وبعدد ال نهائي من ال



(بوابة الموظفين)

: الخدمات االلكترونية للموظفين من خالل االنترنت خدمات الويب



:سلسة التوريد و التي تشمل دارة إ

.المخزونادارة المستودعات و ❑

.العمالءادارة المبيعات و ❑

.  الموردينادارة المشتريات و ❑









WORKFLOW MANAGEMENT)(إداره سير العمل 

ألتمتةاإللكترونيةاإلجراءاتلوصفيستعملعاممصطلحهوالعملسيرتدفق

انسيابيسهلبحيثمؤسسةأليالداخليةوالنماذجالمعامالتوظائف

العملتدفقيستخدمكذلك.عليهاوالموافقةاإلداريالتسلسلحسبالمعامالت

ةمحطمنتمريرهاعلىيعتمدجزئيأوكاملبشكلمعاملةأيإجراءاتألتمتة

.صالحياتهحسبكلالالزماإلجراءالتخاذأوللموافقةأخرىإلى

مهاموإدارةالوثائقحولالتفاعلعلىالمستخدمينالعملسيرمحركاتتساعد

مالهاأعلمعالجةثابتةبخطواتالتقييدعلىالمؤسساتتساعدكماالمشروع،

.العملكفاءةورفعاإلنتاجيةتحسينعلىوبالتالي

ادقة،المص:لإلستخدامالجاهزةالعملسيرنماذجمنالعديدعلىالنظاميحتوي

متابعةإجازة،علىالمصادقةعمل،موضوعحولنظروجهاتعلىاإلتفاق

.المهام

سبحللتخصيصقابلالعملسيرأنحيثاالستخدامبسهولةالنظامويمتاز

يدبالبرتنبيهاتمعالتصعيدمنمتعددةمستوياتيشملكماالمستخدم،

.األهدافتبلغحتىالقصيرةالنصيةوالرسائلااللكتروني



  PAPER LESS ENVIRONMENTبرامج اضافية اختيارية ممكن االستفادة منها لعمل بيئة عمل بال ورق 

WORKFLOW MANAGEMENTإداره سير العمل ▪

مؤسسةأليالداخليةوالنماذجالمعامالتوظائفألتمتةاإللكترونيةاإلجراءاتلوصفيستعملعاممصطلحهوالعملسيرتدفق

معاملةيأإجراءاتألتمتةالعملتدفقيستخدمكذلك.عليهاوالموافقةاإلداريالتسلسلحسبالمعامالتانسيابيسهلبحيث

.صالحياتهحسبكلالالزماإلجراءالتخاذأوللموافقةأخرىإلىمحطةمنتمريرهاعلىيعتمدجزئيأوكاملبشكل

قييدالتعلىالمؤسساتتساعدكماالمشروع،مهاموإدارةالوثائقحولالتفاعلعلىالمستخدمينالعملسيرمحركاتتساعد

.العملكفاءةورفعاإلنتاجيةتحسينعلىوبالتاليأعمالهالمعالجةثابتةبخطوات

،عملموضوعحولنظروجهاتعلىاإلتفاقالمصادقة،:لإلستخدامالجاهزةالعملسيرنماذجمنالعديدعلىالنظاميحتوي

.المهاممتابعةإجازة،علىالمصادقة

التصعيدمنمتعددةمستوياتيشملكماالمستخدم،حسبللتخصيصقابلالعملسيرأنحيثاالستخدامبسهولةالنظامويمتاز

.األهدافتبلغحتىالقصيرةالنصيةوالرسائلااللكترونيبالبريدتنبيهاتمع



برنامج ادارة نقاط البيع 

المتداولةبلعملياتللقيامالخاصبتصميمةيتميز,البيعنقاطبرنامج❑

وديةالنقوالتدفقاتالمنتجاتلمتابعةمصمم,بمرونةالحلوياتفي

.التجاريةللمحالتالفواتيراصدار

بطهر،اوواحدةبيعنقطةمعللتعاملسواءبالمرونةالبرانامديتميز❑

ددةمتعبياناتقواعدوفروععدةمنتتكونمتعددةمتاجربسلسلة

.المستخدمينوالزباين

ايواالفروعفي(الكاشير)البيعنقاطجهازفيالبرنامجتثبيت❑

.ويندوزبتشغيلحاسبجهاز

:المميزات

.السحابيالتخزينخاصيةالبرنامجيدعم❑

.الرئسيالمركزوالفروعبينالربطيدعم❑

.االلكترونيةالبيعأنظمةمعظممعالربطيدعم❑



DOCUMENTالوثائقإداره MANAGEMENT

ذلكوبعد,ناألخريمعمشاركتهاثم,تخزينهاثم,الوثيقةبإنشاءتبدأوالتيلها،الحياتيةالدورةوضبطالوثائقإدارة❑

وتتبعنيفهاتصيتمفإنهالوثيقةلهذهجديدإصدارأونسخةإصداريتموعندما.لتعديلهااالختصاصلذوياتاحتهايتم

.عليهاالتغيرات

تخزينلمركزيةمخازنيوفركذلك,الوثيقةحياةمراحلمنمرحلةلكلالمتبعةللسياساتتعريفالنظاميوفركما❑

.ثيقةالوتتبععملياتلتسهيلوذلكالباركوداوالالصقةاستخداميمكنايضا,للوثائقالوصولوتمكينوادارة

Record)للسجالتفعالةإدارةالنظاميوفركما❑ Management)الملفاتوتقسيموادارةتجميعخاللمن

تستطيعالمعلوماتإلدارةموحدةسياسةتعريفخاللومن.للمؤسسةالعامةالسياسةعلىاعتماداالمشتركة

هذايفالنظامويوفر.المعلوماتبإدارةالمتعلقةالقانونيةواالمورالعملإلجراءاتباإلمتثالالجميعالزامالمؤسسة

فترةديدوتحاالرشفةألغراضالملفاتصيغتحويلالالصقة،طباعةالباركود،وسمالتغيرات،تتبعامكانيةالمجال

فعالاالتحديدخاللمنوذلكالبيانات،معوالتعاملالدارةالممنوحةللصالحياتكاملةإدارةالنظاميوفركما.الحفظ

دوتحديالمحملالملفبتشفيرتقومكماتحميلهيتمالذيالملفمستوىعلىاتخاذهايمكنالتيواالجراءات

منهاينللمستخدمالممنوحةالحقوقتحديدالىباالضافة.الملفاتهذهتشفيرفكيمكنهاالتيوالبرامجاالشخاص

.الملفمننسخةوتحميلوالقراءةالطباعةصالحية
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نظام ادارة جرد االصول ومتابعتها 

معاملللتعحالي اتعتمدونهاالتيالطريقةلدراسةمكاتبكمالعملفريقيزور❑

الممارساتبأفضلالمقارنةمعالثغراتتحليلفريقنايجريكماالثابتة،أصولكم

.الثابتةمأصولكلوظائفجديدةتشغيليةإجراءاتبتصميمذلكعلىبناء  ليقوم

التتبّعلباتمتطتوافقاألصوللتصنيفهرميةبنيةبتصميمالعملفريقيقوم❑

تلفةالمخاألنواعلبيانلألصولتفصيليفهرسإلىإضافةوالفعليالمالي

.دقيقبشكلالحاليةالماديةاألصولتحديدإلىيؤديممالألصول

متطلباتييلببماالثابتةلألصولحلولبتطبيقالعملفريقيقوم–التنفيذ❑

جبرنامويشمل.الثابتةاألصولجردةووسموصيانةإحصاءمجالفيالعمل

النقل/ويلوالتحاالستالم:التاليةالرئيسيةالوحداتمنكال  الثابتةاألصولإدارة

.الفئاتوإيجادالدوراتوعدّ الجردمنوالتحققاألصولترقيموإعادة

ضمان يقوم فريق العمل  بوسم جميع األصول المعنية و–الباركود والملصقات❑

:تغطية جميع الحقول الرئيسية

المستخدمموقع•

الفهرسفيهيحسبمااألصولنوع•

باركودعالمةلكلتعريفرمزتعيين•

األصولحالةتحديد•

نظام ادارة جرد االصول ومتابعتها إداره الوثائق 



أنفورما برنامج 
إلدارة الموارد والتخطيط

عمالئنا



http://www.tracking.sa/ar/careers




عطا السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات 

14مخرج -حي الربوة     

طريق االمير متعب بن عبد العزيز

7272-بناية

المملكة العربية السودية–الرياض 

رقم السجل التجاري

1010571832

+(966) 11 4533030

+(966) 05 03437198
www.ata-cit.com

info@ata-cit.com


