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  الحلول المتقدمة للحسابات المالیة – سكور جاتس 
  فبال توق عبر االنترنت التسجیل الذكي لكافة الصناعات – سكور

  GATS Score Fact Sheet    خصائص عامة سكور جاتس

ü  بتقنیة الحاسبات السحابیةویعمل عن طریق االنترنت  2016 أكتوبرصدر في  سكور الجاتسأول أصدار لنظام. 
ü  طباعتھا على أي نوع من الطابعاتیمكن عرضھا على الشاشة أو  سكور تسالجاجمیع تقاریر. 

ü  والتي تتضمن تحسینات والتطویرات  ینایر ویولیو مرتین كل عام في سكور الجاتسیتم عمل إصدار جدید من
 .النظاممن شاشات وتقاریر  %١٠في كل اصدار جدید عن االصدار السابق بـ  تشملواإلضافات الجدیدة والتي 

ü كما أن  .الحمایة والسریة التامة للبیانات والمعلومات ووظائف التشغیل المختلفة سكور الجاتسیكفل  ریة البیاناتس
  .للمعایر العالمیة لتأمین البیانات PCI-DSSمتوافق مع متطلبات  سكور الجاتس

ü أسعار الصرف تعدد ودمة المستختعدد العمالت على أساس یعمل  سكور الجاتس یعمل وأسعار التحویل متعدد العمالت
دعت الحاجة الى ذلك مع اإلحتفاظ بأسعار التحویل السابقة للعمالت بحیث یرھا كما یلمستخدم تغلیمكن للعملة الواحدة كما 

حساب فرق العملة تم متابعة سعر الصرف ویالمورد سداد فاتورة عند أو  فاتورة العمیل یمكن للمستخدم عند تحصیل
  .تلقائیا
ü  الفروع وذلك یتم ربط كل الفروع بالمركز الرئیسي عن طریق تعدد على أساس یعمل  سكور الجاتسنظام  عالفرومتعدد

 .األنترنت دون الحاجة إلي أجھزة أو برامج إضافیة لعمل األتصال
ü لتقاریربإمكانیة األختیار بین اللغة العربیة واللغة األنجلیزیة سواء في الشاشات أو ا سكور الجاتس یتمیز متعدد اللغة. 

ü الجاتسعن طریق عرض أسئلة وأجوبة عن موضوعات كثیرة تساعد العمالء في فھم نظام  ویتمللنظام  دعم فني فوري 
 .وذلك عن طریق األنترنت النظام القصوي من األمكانیات المتاحة فياالستفادة  سكور

ü علي تفاصیل المشكلة التي واجھت وذلك عن طریق أرسال برید الكتروني بصورة ألیة ویحتوي  أرسال األخطاء ألیا
 .الدعم الفنيإدارة العمیل الي 

ü تتیح إمكانیة أرسال برید الكتروني الي الدعم الفني النظام وضع میزة جدیدة في  لدعم الفنيألدارة ال رسال برید الكترونيإ
  .سكور الجاتسلألستعالم واألستفسار عن 

ü سكور الجاتسفي مجال تكنولوجیا المعلومات تم ادخال ھذه المیزة الي التطور  مع إدارة الدعم الفني ومع محادثة فوریة 
 .وتتیح للمستخدمین التواصل مع الدعم الفني عن طریق المحادثة الفوریة عن طریق األنترنت للرد علي أي أستفسارات

ü تھا مع األحتفاظ صورة ضوئیة لكل المستندات الھامة عند تسجیل بیانا ویتم عن طریق إرفاق تسجیل فوري للمستندات
 .بھا وإستدعاء الصورة الضوئیة عند عرض أو طباعة البیانات

ü  تقریر 2500أكثر من  سكور الجاتسبأجمالي التقاریر الموجودة.  

  : أجزاء إضافیة خمسةباألضافة إلى  الحسابات المالیة وقیود الیومیة: جزء أساسي وھوكون من بأنھ م سكور الجاتسیتمیز 
  حسابات الموازنة التقدیریة .٣    حسابات العمالء والموردین. ٢    لتكلفةحسابات مراكز ا. ١
  الحسابات الختامیة. ٥    إھالك األصول الُثابتة. ٤

 

وقد روعي في ھذا التقسیم طبیعة العمل في كل شركة بحیث تحصل كل شركة على األجزاء التي تناسبھا وذلك مع امكانیة 
  .عدیالت في البیانات الموجودةاضافة أي جزء منھا في أي وقت دون أي ت

  gats-score.tebas-inc.com :                                               ن المعلومات أو لعرض البرنامجلمزید م 
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 الحسابات المالیة وقیود الیومیة 
ü  الیومیة ویتم استخراج التقاریر بنظام  القید المزدوجعلى أساس  سكور الجاتسیعمل

 .الیومیة الفرنسیةو یةاالمریك

ü  ویمكن استخراج الیومیات المساعدة تفصیال  بالیومیات المساعدة سكور الجاتسیسمح
  .وإجماال

ü  أو  حسب نوع النشاطوذلك  عدد ال نھائي من الخزائنبإمكانیة فتح  سكور الجاتسیتمیز
ون أذو أذون الصرفمع امكانیة تسجیل وعرض وطباعة  حسب النشاط والعملةأو  العملة
  .وترحیل بیاناتھا بطریقة آلیة لقیود الیومیة ایصاالت العھدو التورید

ü  یتم إدخال قید جدید دون الحاجة إلى كتابة القید كلھ بل یتم ) المتكرر( القید النمطيبإستخدام
 .إدخال المبالغ فقط وبذلك یتم توفیر وقت إدخال البیانات وكذلك وقت المراجعة أیضا

ü  أساس تعدد العمالت المستخدمة وتعدد أسعار الصرف للعملة  على سكور الجاتسیعمل
الواحدة كما یمكن للمستخدم تغییرھا كما دعت الحاجة الى ذلك مع اإلحتفاظ بأسعار التحویل 
السابقة للعمالت بحیث یمكن للمستخدم سواء عند تحصیل فاتورة العمیل أو عند سداد فاتورة 

وترحیل قید بفروق ام بحساب فرق العملة تلقائیا المورد بمتابعة سعر الصرف ویقوم النظ
  . العملة

ü  مستویات شجریة  ٦وحتى  خانة ١٢دلیل الحسابات حتى على اساس  سكور الجاتسیعمل
  .وذلك عن طریق تصنیف الحساب إلى میزانیة أو رئیسي أو فرعي أو فرعي الفرعي

ü  ثة سنوات سابقة سواء بعمل مقارنة سنویة إلي من الحسابات حتى ثال سكور الجاتسیقوم
 .كانت المقارنة على حسابات تفصیلیة أو حسابات إجمالیة

ü  وتوجیھھا محاسبیا كلما دعت الحاجة  فروق العملةبطریقة آلیة بحساب  سكور الجاتسیقوم
  .في أي وقت إعادة تقییم أرصدة فواتیر العمالء والموردینالى ذلك مع إمكانیة 

 .تقریر 860 نأكثر م تقاریر الحسابات المالیة 

  :وتشمل على
  قیود الیومیة
  حركة الخزینة
  مطابقة الحسابات
  حركة المقبوضات
  حركة المدفوعات
  حركة العھد

  كشف حركة حساب
  األستاذ المساعد
  األستاذ العام
 قید یومیة عامة
  كشف حساب بالعملة
 قید یومیة عامة
  الیومیة األمریكیة

  مسلسل أذون الصرف والتورید
  مسلسل قیود الیومیة
  حركة حساب فرعي
  عھد العاملین

  تفاصیل حركة الخزائن
  ارنة ترحیل حركة خزینةقم

  إجمالي أرصدة الخزائن

  

  مراكز التكلفةحسابات  

ü  مراكز التكلفةبإمكانیة فتح عدد ال نھائي من  سكور الجاتسیتمیز. 
ü  امطبقا إلحتیاجات مستخدم النظ مراكز التكلفةیتم تقسیم مصروفات.  
ü  بمقارنة كارت المتابعة مع المصروفات واإلیرادات الفعلیة ویبین  سكور الجاتسیقوم

  .االنحرافات
ü  بما یناسب إحتیاجات كل شركة كاألتي راكزمالیمكن ترقیم: 

 حسب الشھر والعام أو XXX 000001 مركز التكلفةحسب نوع 
YYYY/MM/000001 حسب نوع الملف والشھر والعام أو XXX 

YY/MM/00001 مركز على أساس الحد األقصي لرقم  حسب رغبة المستخدم أو
 .حرف/رقم ١٥ التكلفة

 .تقریر 470 أكثر من مراكز التكلفةتقاریر حسابات  

  :وتشمل على
  عملیات مراكز التكلفة

  كارت المتابعة
  مجمعة مراكز التكلفة

  یومیة نشاط ملف
  مراكز التكلفةیومیة حركة 
  مراكز التكلفةیومیة نشاط 

  ركزیومیة حركة م
  ركزخالل فترة لنوع مالمراكز نشاط 

  لموظفالمراكز نشاط 
  مراكز التكلفةتقریر نشاط 

  الشھریة مراكز التكلفةنشاط 
  لموظف المراكزإجمالي نشاط 

 غرامات تأخیر الفواتیر
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  حسابات العمالء والموردین 
ü  ویتم  لفةمراكز التكفواتیر : یمكن استخراج كل من سكور الجاتسبإستخدام

 .لنظاملترحیل بیانات قیود الفواتیر بطریقة آلیة 

ü  العمالءبمتابعة فواتیر  سكور الجاتسیقوم.  

ü  الموردینبمتابعة فواتیر  سكور الجاتسویقوم.  
ü  یتم متابعة التحصیالت والسدادات للعمالء والموردین بما فیھا المحصلة

مار الفواتیر مقسمة إلى والمسددة جزئیا لمعرفة الفواتیر المستحقة السداد وأع
یوم والمعدل لھا بالدوالر سواء  ١٢٠یوم واكثر من  ١٢٠و٩٠و٦٠و ٣٠

  .للعمالء والموردین
 .رتقری 410 أكثر من تقاریر حسابات العمالء والموردین 

  :وتشمل على
 عمـالء ومـوردیـن - أعـمــار فــواتـیـــر 

Outstanding Invoices with Deduction 
 عمـالء ومـوردیـن -ـار فــواتـیـــر تفاصیـل أعـمـ

 مـوقـف الـفـواتـیــر
 تفاصیـل الفـواتیر الغیر مسددة حتى تاریخھ
 كشف حـركـة فـواتـیــر الـعـمـالء والمـوردیـن

 إجمالي الـفـواتـیـر الغیـر مـسـددة خالل فـتـرة بالعملة
 أجـمـالــى أعـمــــار الـفــــواتـیــــر

Customer Outstanding Invoices 
Statement of Account 

Cost Center Invoices Details 
Cost Center without Invoice 

Outstanding invoices for accounts 
  

  إھالك األصول الثابتة 
ü  للمستخدم بتقسیم األصول الثابتة الى مجموعات حسب نسبة اإلھالك  سكور الجاتسیسمح

و مراكز تكلفة كما یتم حساب إھالك األصول عن سنة أو ویمكن تقسیم األصول الى أقسام أ
نصف سنة أو ربع سنة أو حتي عن شھر واحد ویتم حساب اإلھالك لألصول المشتراه 

  .خالل فترة حساب اإلھالك أو المشتراه قبل الفترة فقط
ü على ما تم  سكور الجاتس یتم حساب اإلھالك دون إعادة إدخال أي بیانات أخري بل یعتمد

 لھ سواء أرصدة إفتتاحیة أو قیود یومیة باإلضافات أو اإلستبعاداتإدخا
  .تقاریر 10تقاریر إھالك األصول الثابتة  

  :وتشمل على
  مركز تكلفة/ قسم 

  نسبة إھالك األصول
 بیانات األصول الثابتة 
  حساب إھالك األصول الثابتة
  سجل األصول الثابتة
  تحلیل األصول الثابتة

  لتقدیریةحسابات الموازنة ا 
ü  یتم عمل موازنات تقدیریة لكل المصروفات واالیرادات ومقارنتھا مع المصروفات

كن دمج أو تفصیل بعض الحسابات للوصول ا یممك واإلیرادات الفعلیة مع بیان االنحرافات
 .الى الشكل األمثل بما یناسب إحتیاجات كل شركة

ü ال أي بیانات أخري بل یعتمدیتم حساب الموازنة التقدیریة دون حاجة الى إعادة إدخ 
  .على ما تم إدخالھ من بیانات سواء أرصدة إفتتاحیة أو قیود یومیة سكور الجاتس

 .تقاریر 10تقاریر حسابات الموازانة التقدیریة  

  :وتشمل على
Accounts Budget 

Budget Header 
Budget Generator Definition 

Budget Report Generator 
Budget and Actual Report 

Budget and Actual YTD 

  الحسابات الختامیة 
ü  للمستخدم بتصمیم شكل تقاریر الحسابات الختامیة بما یوافق إحتیاجاتھ  سكور الجاتسیسمح

مع إمكانیة عرض أو طباعة أي منھا في أي وقت دون الحاجة إلى إجراء أي عملیات 
 :ترحیل وذلك لكل من

  .المركز المالي - قائمة الدخل - میزان المراجعة §
  .قائمة التدفقات النقدیةو قائمة الدخل المقارنو قائمة الدخل التحلیلیةباإلضافة الى  §
ü  بإمكانیة عرض وطباعة الحسابات الختامیة على مستوي الشركة ككل  سكور الجاتسیتمیز

مستوي فرع على  أو...) نقل سیاحي  –سیاحة  –طیران ( مستوي قسم أو إدارةعلى  أو
وذلك عن سنة أو نصف سنة أو ربع  إدارة وفرع/ مستوي قسم على  أوكل الفروع  أو واحد

  .سنة أو شھر أو أي مدة أخري
 .تقریر 70 أكثر من تقاریر الحسابات الختامیة 

  :وتشمل على
  میزان المراجعة
  قائمة الدخل
  المركز المالي

  قائمة الدخل التحلیلیة
  المقارن قائمة الدخل

  ةقائمة التدفقات النقدی
  ترحیل األرصدة األفتتاحیة
 قید إقفال نھایة العام
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