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متخصص بتعريف ومتابعة وجرد وإدارة وتحليل بيانات األصول الثابتة في الفنادق والبنوك والمستشفيات والمصانع 

  .والشركات والمؤسسات التي لديها عدد كبير من األصول الثابتة ومن الصعب إدارتها بالطريقة التقليدية أو اليدوية

لكل أصل من األصول ومتابعة وجرد هذه األصول من خالل الموبايل، وإصدار 

  .والتصنيفات ومجموعات األصول

  

لتسهيل عملية تعريف ومتابعة وجرد واستخراج 

ة تعريف مجموعات األصول الرئيسية في المستوى األول مثل األثاث، األجهز

تعريف المستوى الثاني من مجموعات األصول والذي يتبع ألحد المجموعات في 

السيطرة على األصول وحمايتها من الضياع 

توفير الوقت والمال في إدارة ومتابعة وجرد 

.األصول الثابتة

رفع مسؤولية الموظفين للمحافظة على األصول 

.التي بعهدتهم

إعادة توزيع األصول المتوفرة حسب الحاجة وعدم 

.إعادة شرائها من جديد

تحليل بيانات األصول المالية واالحصائية واتخاذ 

.القرارات اإلدارية المناسبة وفي الوقت المناسب
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متخصص بتعريف ومتابعة وجرد وإدارة وتحليل بيانات األصول الثابتة في الفنادق والبنوك والمستشفيات والمصانع 

والشركات والمؤسسات التي لديها عدد كبير من األصول الثابتة ومن الصعب إدارتها بالطريقة التقليدية أو اليدوية

لكل أصل من األصول ومتابعة وجرد هذه األصول من خالل الموبايل، وإصدار  يعتمد النظام على إصدار وطباعة باركود

والتصنيفات ومجموعات األصول والمواقعالتقارير المالية واإلدارية واإلحصائية حسب المناطق 

  

    

  

لتسهيل عملية تعريف ومتابعة وجرد واستخراج يوفر النظام تعريف وإدارة األصول الثابتة حسب أربعة مستويات 

  .التقارير المتعلقة باألصول

تعريف مجموعات األصول الرئيسية في المستوى األول مثل األثاث، األجهزيتم  

  ... الكهربائية، السيارات، مكيفات
  

تعريف المستوى الثاني من مجموعات األصول والذي يتبع ألحد المجموعات في  يتم 

	��م ادارة 
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السيطرة على األصول وحمايتها من الضياع 

.والسرقة

توفير الوقت والمال في إدارة ومتابعة وجرد 

األصول الثابتة

رفع مسؤولية الموظفين للمحافظة على األصول 

التي بعهدتهم

إعادة توزيع األصول المتوفرة حسب الحاجة وعدم 

إعادة شرائها من جديد

تحليل بيانات األصول المالية واالحصائية واتخاذ 

القرارات اإلدارية المناسبة وفي الوقت المناسب

 

 مقدمة •

متخصص بتعريف ومتابعة وجرد وإدارة وتحليل بيانات األصول الثابتة في الفنادق والبنوك والمستشفيات والمصانع  نظام

والشركات والمؤسسات التي لديها عدد كبير من األصول الثابتة ومن الصعب إدارتها بالطريقة التقليدية أو اليدوية

يعتمد النظام على إصدار وطباعة باركود

التقارير المالية واإلدارية واإلحصائية حسب المناطق 

  

  
 

  

 

 .يشملماذا  •

 

 األصولتعريف  .1

يوفر النظام تعريف وإدارة األصول الثابتة حسب أربعة مستويات 

التقارير المتعلقة باألصول
  

 المستوى األول =

 المستوى الثاني =
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  :المستوى األول ومثال ذلك ما يلي

  ...كراسي، طاوالت، مكاتب، أسرة :األثاث ≡

  ...، تلفزيونات، طابعاتأجهزة كمبيوتر :األجهزة الكهربائية ≡
  

تعريف المستوى الثالث من مجموعات األصول والذي يتبع ألحد المجموعات في  يتم  المستوى الثالث =

  :المستوى الثاني ومثال ذلك ما يلي

كرسي إنتظار، كرسي مكتب عادي، كرسي مكتب مدير قسم، كرسي  :كراسي ≡

  ...، كرسي إستقبالمكتب مدير فرع

طاولة  طاولة اجتماعات حجم صغير، طاولة اجتماعات حجم متوسط، :طاوالت ≡

 ....اجتماعات رئيسية، طاولة مطبخ
  

الرابع من األصول، حيث يتم تعريف األصل نفسه والمرتبط بموقع  يتم تعريف المستوى المستوى الرابع =

الذي تم  معين، وبعهدة موظف معين، وله تاريخ شراء، وتاريخ بداية اإلستهالك، والمورد

الخاص باألصل وغيرها من البيانات  شراء األصل منه، وقيمة األصل، والباركود

   .المتعلقة باألصل
  

  

يسهل النظام تعريف األصول ومجموعات األصول في الفنادق والمستشفيات، خاصة أن محتويات الغرف تكون 

متشابهة إلى حد كبير، حيث يوفر تعريف نماذج محتويات الغرف، ويقوم تلقائيا بتعريف تفاصيل ومواقع األصول لكل 

ب النموذج مع السماح بتعديل أو إضافة أو حذف بعض األصول وبيانات األصول من غرفة معينة مثال غرفة حس

  .حسب الحاجة

  

 المناطق والمواقع .2

وتصنيفات المرافق والمرافق نفسها مثل الغرف والقاعات والممرات  والطوابقيوفر النظام تعريف المواقع الرئيسية 

  .والمطابخ وغيرها
  

  …المقر الرئيسي القدس، فرع نابلس، فرع رام اهللا الرئيسية  المواقع =
 

  ...الطابق األول، الطابق الثاني، الطابق الثالث الطوابق =
  

  ....مطابخغرف، ممرات، قاعات إجتماعات،   تصنيفات المرافق =
  

  :تعريف المرافق مثل المرافق  =

  .....103، غرفة 102، غرفة 101غرفة : غرف ≡

الطابق (، قاعة االجتماعات )مكتب المدير العام(قاعة االجتماعات الرئيسية  :قاعات ≡

 ).الطابق الثاني(، قاعة االجتماعات )األول
  

  

 عهد الموظفين .3



يوفر النظام تعريف الموظفين وتحديد عهدة كل موظف من األصول الثابتة، ومتابعة جرد هذه األصول حسب عهدة 

  .عهد الموظفين

يوفر النظام معالجة كافة الحركات الالزمة لعملية إدارة مواقع ونقل أو تغيير مواقع األصول، وتغيير حالة األصول 

المواقع وحسب مثل االستبعاد، اإلهداء، البيع، باإلضافة إلى عملية إدارة جرد األصول من خالل النظام نفسة حسب 

يوفر نظام األصول الثابتة من خالل الموبايل متابعة وجرد األصول حسب مبنى معين، طابق 

تنفيذ عملية بيانات األصول حسب المبنى الذي سيتم جرد األصول له، ثم 

الجرد من خالل قراءة الباركود المثبت على األصل عن طريق القارئ المثبت على الموبايل، 

  .درجلا ةيل

ي سيقوم بدوره بتخزين إلى نظام إدارة األصول الرئيسي والذ

  .الالزمة لمتابعة جرد األصول واإلحصائيات

لمتابعة وتحليل بيانات 

تفاصيل األصل 

، ومن أهم البيانات التي يوضحها التقرير الباركود، اإلسم، الموقع، تاريخ الشراء، مبلغ الشراء، تاريخ بداية 

  ...مجمع االستهالك، قيمة األصل الحالية، الموظف

االسم،  مثل مجموعات األصول المعرفة وألي مستوى من المستويات

إجمالي القيمة الحالية  عدد األصول، إجمالي مبلغ األصول، إجمالي مجمع اإلستهالك، إجمالي قسط اإلستهالك،

يوضح التقرير بيانات األصول التي تم جردها في موقع أو عهدة مختلفة عن الموقع والعهدة المثبتة مع األصل 

  .أو العهدة األصلية المثبتة مع األصل
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يوفر النظام تعريف الموظفين وتحديد عهدة كل موظف من األصول الثابتة، ومتابعة جرد هذه األصول حسب عهدة 

عهد الموظفينمتابعة وإدارة هذه األصول حسب موظف لمعرفة األصول ألمفقودة ول

 

يوفر النظام معالجة كافة الحركات الالزمة لعملية إدارة مواقع ونقل أو تغيير مواقع األصول، وتغيير حالة األصول 

مثل االستبعاد، اإلهداء، البيع، باإلضافة إلى عملية إدارة جرد األصول من خالل النظام نفسة حسب 

يوفر نظام األصول الثابتة من خالل الموبايل متابعة وجرد األصول حسب مبنى معين، طابق 

   .معين، غرفة أو مرفق معين باإلضافة الى حسب عهدة موظف معين

بيانات األصول حسب المبنى الذي سيتم جرد األصول له، ثم 

الجرد من خالل قراءة الباركود المثبت على األصل عن طريق القارئ المثبت على الموبايل، 

لمع ذيفنت ءانثأ ةرشابموالتقارير الالزمة  ليقوم النظام بإعطاء التنبيهات والرسائل

إلى نظام إدارة األصول الرئيسي والذبيانات لامن عملية الجرد يتم تصدير 

واإلحصائياتالبيانات في قاعدة البيانات الرئيسية، واستخراج الكثير من التقارير 

 التقارير وتحليل البيانات

لمتابعة وتحليل بيانات  ةتفصيليالو ةجماليالكثير من التقارير اال

  :التقارير ما يليومن هذه 

 بيانات األصول تفصيلي

تفاصيل األصل (يوضح التقرير تفاصيل بيانات األصول على المستوى الرابع 

، ومن أهم البيانات التي يوضحها التقرير الباركود، اإلسم، الموقع، تاريخ الشراء، مبلغ الشراء، تاريخ بداية 

مجمع االستهالك، قيمة األصل الحالية، الموظف اإلستهالك، نسبة اإلستهالك،

مجموعات األصول المعرفة وألي مستوى من المستوياتيوضح التقرير إحصائيات األصول حسب 

عدد األصول، إجمالي مبلغ األصول، إجمالي مجمع اإلستهالك، إجمالي قسط اإلستهالك،

 

يوضح التقرير بيانات األصول التي تم جردها في موقع أو عهدة مختلفة عن الموقع والعهدة المثبتة مع األصل 

أو العهدة األصلية المثبتة مع األصل\أو العهدة التي تم جرد األصل فيها والموقع و\، حيث يوضح الموقع و

 

يوفر النظام تعريف الموظفين وتحديد عهدة كل موظف من األصول الثابتة، ومتابعة جرد هذه األصول حسب عهدة 

موظف لمعرفة األصول ألمفقودة ول

  

 األصول تاكرحإدارة  .4

يوفر النظام معالجة كافة الحركات الالزمة لعملية إدارة مواقع ونقل أو تغيير مواقع األصول، وتغيير حالة األصول 

مثل االستبعاد، اإلهداء، البيع، باإلضافة إلى عملية إدارة جرد األصول من خالل النظام نفسة حسب 

  عهد الموظفين

 

 نظام الموبايل .5

يوفر نظام األصول الثابتة من خالل الموبايل متابعة وجرد األصول حسب مبنى معين، طابق 

معين، غرفة أو مرفق معين باإلضافة الى حسب عهدة موظف معين

بيانات األصول حسب المبنى الذي سيتم جرد األصول له، ثم  باستيراديقوم النظام 

الجرد من خالل قراءة الباركود المثبت على األصل عن طريق القارئ المثبت على الموبايل، 

ليقوم النظام بإعطاء التنبيهات والرسائل

من عملية الجرد يتم تصدير  االنتهاءبعد 

البيانات في قاعدة البيانات الرئيسية، واستخراج الكثير من التقارير 

  

التقارير وتحليل البيانات .6

الكثير من التقارير االيشمل النظام 

ومن هذه وحركات األصول 
  

بيانات األصول تفصيلي ≡

يوضح التقرير تفاصيل بيانات األصول على المستوى الرابع 

، ومن أهم البيانات التي يوضحها التقرير الباركود، اإلسم، الموقع، تاريخ الشراء، مبلغ الشراء، تاريخ بداية )نفسه

اإلستهالك، نسبة اإلستهالك،
  

 إحصائيات األصول ≡

يوضح التقرير إحصائيات األصول حسب 

عدد األصول، إجمالي مبلغ األصول، إجمالي مجمع اإلستهالك، إجمالي قسط اإلستهالك،

  ...لألصول
  

 عدم المطابقة حاالت ≡

يوضح التقرير بيانات األصول التي تم جردها في موقع أو عهدة مختلفة عن الموقع والعهدة المثبتة مع األصل 

، حيث يوضح الموقع ونفسة
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 أصول لم يتم جردها ≡

، يوضح التقرير بيانات األصول التي من المفترض أن تكون موجودة ولكنها غير متوفرة في بيانات جرد معين

  .2013مثال األصول التي لم يتم جردها في جرد ال 
  

 األصول المستبعدة ≡

طريقة معينة من طرق يوضح التقرير بيانات األصول المستبعدة سواء بالبيع أو االتالف أو االهداء أو حسب 

  .االستبعاد المذكورة، باالضافة الى بيانات االستهالك، وتاريخ االستبعاد، ومالحظة االستبعاد
  

 تفاصيل حركة أصل ≡

حركات نقل االصل بين المواقع، وحركات تنقل يوضح التقرير تفاصيل حياة األصل بداية بحركة وتاريخ الشراء، 

  .وجود األصل في كل موقع أو عهدة االصل بين عهد الموظفين، وعدد أيام

  

حسب مجموعات األصول بكافة المستويات، حسب الكثير من آليات تصفية البيانات وفرز البيانات،  النظاميوفر 

  .المستويات، تاريخ شراء األصول، الجرد، الموظف، العالمة التجارية، المورد المواقع بكافة
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 !األفضل لتطوير أعمالكاألصول ل إلدارة الشامأسباب تجعل  10 •

 

 .تم تطبيق النظام لدى أكبر الشركات والمؤسسات والمستشفيات والفنادق في فلسطين •

  

ترحيل هذه ثم موبايل يسهل عملية جرد ومتابعة األصول من خالل الباركود، لانظام  •

 .البيانات إلى نظام األصول األساسي

  

ول وطباعته على مختلف أنواع الطابعات وأنواع الورق واألحبار يقوم النظام بإصدار باركود لكل أصل من األص •

 .)...داخلي، خارجي، مكشوف(بما يتالئم مع طبيعة وجود األصل 

  

بداية بنظام الشامل أصول، األصول موبايل، الالصقات  الثابتة نقوم بتزويد حلول كاملة ومتكاملة إلدارة األصول •

)Labels( األحبار بأنواعها، الطابعاتاهعاونأو اهماجحأب ،. 

  

المعرفة مسبقا للمرافق والغرف المتشابهة، تضمن ) Templates(طريقة تعريف األصول من خالل النماذج  •

 .سرعة وسهولة ودقة عالية جدا في تعريف وتوزيع وطباعة الباركود لألصول

  

 لوصألا فينصت ماظنلا معدي امك ،ةفلتخم تايوتسم ةعبرأ ىتح ينابملاو عقاوملا فينصت ماظنلا معدي •

 .ةفلتخم تايوتسم ةعبرأ ىتح لوصألا تاعومجمو

 

فنيين  10حيث يقوم أكثر من  ،)Call Center(نقدم خدمات ما بعد البيع من خالل مركز تقديم الخدمات  •

 .متخصصين بتقديم الخدمات ومساعدة الزبائن على استخدام األنظمة بأحدث الوسائل واألدوات

  

القدرة على تقديم خدمات ما بعد البيع في الوقت المناسب وفي الموقع في كافة المدن والمناطق من خالل المقر  •

 .لقيليةالرئيسي في مدينة نابلس، وأفرع الشركة في رام اهللا والخليل، ووكالؤنا في ق

  

الكثير من التقارير االجمالية والتفصيلية لمراقبة ومتابعة وتحليل حركات وبيانات األصول المالية واالدارية،  •

 .HTML ،PDFباإلضافة إلى قدرة تمثيل هذه البيانات بيانيا وتحويلها ألكثر من صيغة مثل اإلكسل، وورد، 

  

القدرة على مواكبة تطورات تكنولوجيا المعلومات والتغييرات على قوانين العمل والمتطلبات الزبائن ألجديدة من  •

خالل االصدارات والتحديثات الجديدة التي يقوم قسم التطوير المتخصص بتحليل وتصميم وتطوير األنظمة 

  . المحوسبة لتلبي التطورات والمتغيرات والطلبات المذكورة
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 .زبائننا في هذا المجالمن  •

  

  

  )انتركونتنانتل بيت لحم(شركة فلسطين لالستثمار السياحي 

  

  لالستثمار السياحي القدسشركة 

  
  

  مستشفى االتحاد النسائي العربي

  

  بلدية جنين

  
  

  شركة توزيع كهرباء الشمال 

  

  



 

 

  

 شركة إسراء للبرمجة والكمبيوتر

 شارع فيصل

 عمارة قبالني، الطابق الثاني

 1846 صندوق بريد 

 فلسطين -نابلس 

 +972.9237.3001 

 +972.9237.3002 

  

  

Website: http://www.iscosoft.com        

8 

  

  شركة إسراء للبرمجة والكمبيوتر

 شارع اإلرسال

 السالم، الطابق األول

  

 فلسطين -رام اهللا 

 +972.2295.2461 

 +972.2295.2462  

 

شركة إسراء للبرمجة والكمبيوتر

شارع فيصل

عمارة قبالني، الطابق الثاني

صندوق بريد 

نابلس 

972.9237.3001+هاتف

972.9237.3002+فاكس

 ا��ل ���

Website: http://www.iscosoft.com        E-mail:info@iscosoft.com

 

شركة إسراء للبرمجة والكمبيوتر

شارع اإلرسال

السالم، الطابق األولعمارة 

رام اهللا 

972.2295.2461+هاتف

972.2295.2462+فاكس

mail:info@iscosoft.com 


