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سعادة مدير /اسم اجلهة
وفقه اهلل
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وبعد:
يطيب لنا أن نتقدم لكم بعرض فين ومالي لنظام  SNSOnetوهو نظام إلكرتوني سحابي
يساعد منشأتكم املباركة على إدارة أعماهلا املالية بفاعلية ومرونة عالية من خالل برنامج حماسيب
متوافق مع دليل احلسابات 2019م وتقاريره املرتبطة ،يعمل الربنامج من أي مكان ويف أي وقت
وباستخدام أي جهاز حاسوبي ،يف بيئة متتاز باخلصوصية والسرية العالية واألمان.

تفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،

أخوكم
عثمان أمحد خوجلي
مدير املشاريع
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 .1مقدمة:
نظام  SNSOnetهو نظام حماسيب سحابي آمن ومرن وسهل ميكن ربطه باملوقع اخلارجي للمنشأة.

 .2نبذة عن نظام (:)SNSOnet
اتبعت شركة مشس االدارة منهجية واضحة إلنتاج ( )SNSOnetوذلك ليليب احتياج اجلهات اخلريية الصغرية
واليت ال حتتاج سوى العمليات املالية األساسية واستخراج التقارير احملاسبية املطلوبة وفقاً لذلك.
صمم النظام وفقاً للمتطلبات واملعايري املفروضة على اجلهات اخلريية من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية
االجتماعية (دليل احلسابات 2019م) حيث راعينا يف تصميم النظام التالي:
 )1اخنفاض التكلفة (اقتناءً ،وتشغيالً ،وتطويراً).
 )2تكلفة اجيار سنوي تناسب اجلهات اخلريية.
 )3املرونة ،حبيث يناسب اجلهات اخلريية اليت تسعى الستخدام نظام يدير العمليات احملاسبية وفقاً
للمعايري.
 )4السهولة ،حبيث ال حيتاج إىل كثري تدريب.

 .3تفاصيل ومميزات الربنامج:
 -1إدارة املستخدمني:
• التحكم بإنشاء عدد من الوظائف ومنح صالحيات قالب الوظيفة.
• التحكم يف تعديل وحذف الصالحيات املمنوحة يف قالب الوظيفة.
• التحكم بإضافة املستخدمني اجلدد و(تفعيل  /إلغاء تفعيل) حساباتهم.
• التحكم يف تغيري قالب الصالحيات للمستخدمني.
• التحكم يف ارشفة املستخدمني (املستخدمني الغري فعالني يف النظام).
 -2برنامج احملاسبة املالية :إدارة احلسابات املالية
• التحكم بالضبط احملاسيب العام وفقا لسياسة املؤسسة املالية.
• التحكم بفتح السنوات املالية واغالقها.
• التحكم بتفعيل دليل احلسابات حسب السنوات املالية (دليل احلسابات 2019م وتقاريره املرتبطة
مبين جاهز بالنظام).
•

التحكم مبراكز التكلفة ومراكز اخلدمات.

• التحكم بالصناديق والعهد إلدارة وإصدار سندات القبض وسندات الصرف.
• التحكم يف انشاء حافظات وضبطها ومنح صالحياتها (للمتحصل واملسئول واحملاسب).
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• سهولة ومرونة يف تسلسل مراحل انشاء السندات من املتحصل الي مرحلة تقييدها لدى احملاسب.
• إعداد القيود العامة وتأمينها وترحيلها.
• إعداد قيود القبض وقيود الصرف وتأمينها وترحيلها.
• استعراض تقرير كشف احلساب.
• استعراض تقرير ميزان املراجعة.
• استعراض تقرير قائمة الدخل.
•

استعراض تقرير امليزانية العمومية.

• تقارير نوعية مرتبطة بدليل احلسابات للجهات اخلريية
• تقارير خاصة باحلافظات مع فالتر لتسهيل عمليات االستعراض للتقارير حسب الطلب.
• تقارير خاصة مبراكز التكلفة ومراكز اخلدمة.
•

جمموعة متنوعة من التقارير احملاسبية اجلدولية.

• إمكانية طباعة وتصدير التقارير.
 .4العرض املالي لالشرتاك السنوي:
التخفيض

السعر النقدي مع خصم اضايف

السنة

السعر

األوىل

6000

%50

الثانية 6000

%40

2400

الثالثة 6000

%25

1500

4000

الرابعة 6000

%0

6000

5000

السعر يف حالة التقسيط

املبلغ  +الضريبة

السعر

الضريبة

املبلغ  +الضريبة

375

2875

3000

450

3450

3565

3600

540

4140

4500

675

5175

6000

900

6900

السعر الضريبة

النسبة

املبلغ
3000

2500
3100

465
600

4600

750

5750
تنبيه:

يقسط املبلغ حبد اقصى الي ثالثة اقساط

 .5تكلفة االستضافة ومميزاتها:
تتم استضافة نظام  SNSOnetيف شركة دجييتال أوشن ( )Digital Oceanحيث انها تتميز بالتالي:
 .1االستقرار العالي يف اخلدمة حيث تعد من اوائل الشركات من حيث االستقرار نسبة للتقنيات والبنية
املتقدمة اليت تتيحها لعمالئها.
 .2األمان العالي من خالل السياسات والتقنيات واالدوات االكثر تطورا" يف جمال االستضافة.
 .3املرونة العالية يف توسعة خصائص االستضافة وامكاناتها مبا يتوافق مع االستخدام املتزايد للعميل.
 .4تكلفة االستضافة السنوية حمسوبة ضمن قيمة االجيار السنوي.
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 .6املستخدمون:
• حيصل العميل عند االشرتاك على عدد (10عشرة) مستخدمني جماناً.
• يف حالة طلب العميل زيادة عدد املستخدمني فكل ( 5مستخدمني) إضافيني قيمتها ( 250ريال).
• ال ميكن الغاء باقة املستخدمني االضافيني بعد تفعيلها إذا طلب العميل ذلك يف فرتات الحقة.
 .7التدريب:
• هنالك ساعات تدريبية (عن بعد بواسطة برنامج الزوم  ZOOMاو  )TeamViewerمتاحة للجهة طالبة
النظام وحبد اقصى ( 5ساعات تدريبية) جمانية يتم التنسيق املسبق هلا.
• يف حال طلبت اجلهة انعقاد التدريب مباشر مبقر اجلهة تتكفل بتنقل وإعاشة وسكن املدرب و (250
ريال عن كل يوم تدرييب).
 .8التطوير التقين والوظيفي املتعلق بالنظام:
• تقبل الشركة اراء ومقرتحات العمالء يف تطوير العمليات وظيفياً وتكون حمل دراسة.
• يتم التطوير بناء على أراء ومقرتحات مستشاري الشركة.
• يتم دراسة التطوير املراد إضافته من قبل فريق التحليل والتطوير.
• التطويرات والتحسينات اليت تتم على الربنامج املالي وواجهات املستخدم تكون ضمن التطويرات
والتحسينات اجملانية الدورية.
• الربامج واملميزات اإلضافية تكون برسوم إضافية حتدد يف حينها ويتم ادراجها للعميل وفقاً لرغبته فيها.
 .9النسخ االحتياطي:
 )1تقوم الشركة بعملية النسخ االحتياطي الدوري لقاعدة بيانات وملفات العميل.
 )2يف حالة رغبة العميل يف اسرتجاع بيانات نسخة احتياطية حمفوظة لديه عليه طلب ذلك من الدعم
الفين.
 )3يف حالة ان العميل مل يلتزم بالسداد السنوي أو قام بإيقاف اخلدمة فإن الشركة حتتفظ بقاعدة
بياناته وملفاته ملدة ( 5سنوات) من تاريخ اخر سداد لالشرتاك السنوي.
 .10خدمات خارج نطاق العرض:
خدمات غري مضمنة يف العرض ،ويتم حتديد كلفتها اإلضافية عند طلبها:
 -1إعداد أو ربط بعنوان العميل على اإلنرتنت (.)Domain
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 -2إضافة مكونات أو عمليات مل حتدد يف وصف برامج ومكونات النظام واقرت إدارة الشركة
بضرورة اضافتها يف النظام وبناء على جناح هذه التطويرات يف (بيئة التطوير) واجتيازها لالختبارات
وأدوات الفحص.
 -3الرتقية إىل إصدارة أحدث .
 -4الربط مع أجهزة وأنظمة العميل املستخدمة :يتميز نظام ( )SNSOnetمبنظومة  APIمتكِّنه من
االرتباط مع خمتلف أنواع األنظمة والربامج؛ وإلنشاء عملية ربط متزامنة بني  SNSOnetوأي نظام
أو برنامج آخر جيب توفر مطلوبات من النظام اآلخر منها :ترخيص بالربط ،وإذن بالوصول ،ووثيقة
( )Documentationلشرح بنية دوال  APIاخلاصة بالنظام اآلخر ..وحتتسب تكلفة الربط بعد تقييم
فريق  SNSOnetاملختص للجهد والوقت الذي تستغرقه هذه العملية.
 -5التدريب اإلضايف ملوظفي العميل :يف حالة استنفاذ ساعات التدريب اجملانية ( 5ساعات كحد
اقصى) فإن شركة مشس االدارة توفر هذا التدريب على النظام عند الطلب.
 -6طلب الزيارات امليدانية للدعم الفين بعد انتهاء السنة األوىل :كل يوم مقابل ( )250ريال (يتكفل
العميل مبصاريف السكن والنقل واإلعاشة).
 .11اجلدول الزمين للتنفيذ:
اجلدول الزمين املقرتح لتنفيذ املشروع ( 8أيام عمل):
النشاط

م

االطالع على النسخة التجريبية اليت توفرها

1

الشركة

2

طلب العرض الفين واملالي من الشركة
خطاب تعميد موجه الي شركة مشس اإلدارة

املنفذ

املدة بأيام العمل

العميل

1

العميل

1

العميل

1
2

3

بقبول العرض

4

توريد مبلغ النظام املتفق عليه حسب العرض

العميل

5

تهيئة سريفر العميل

الشركة

1

الشركة

1

الشركة

1

تسليم النسخة للعميل خبطاب موجه من

6

الشركة

7

التدريب على النظام حسب العقد
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 .12معلومات السداد:
يسدد املبلغ الي شركة مشس اإلدارة حبسب معلومات احلساب التالية:
إسم املستفيد:
معلومات احلساب

شركة مشس اإلدارة

بنك املستفـيد :مصرف الراجحي
رقم احلساب :

581608010070818

رقم اإليبان :

SA 7080000581608010070818

 .13آلية التواصل:
للحصول على العرض الرجاء التواصل مع:
عثمان أمحد خوجلي

اجلوال0508173910 :

الربيد اإللكرتونيkhogali@shmsalidarh.com :
واهلل حيفظكم ويرعاكم ،،
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