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مستقبل
الخدمات المصرفية

ل�عمال ينطلق من هنا

انعم بمزايا أكثر لحساباتك 
المصرفية ل�عمال

استمتع ا�ن بالوصول إلى كافة العمليات التجارية، 

المحاسبية، مزايا مسك الدفاتر من خالل منصة واحدة 

سهلة االستخدام ومتكاملة مع حسابك المصرفي ل�عمال

وّفر وقت المعامالت 
المصرفية من أجلك

ومن أجل أعمالك!
ال تهدر وقتك الثمين بعد ا�ن في إدارة المعامالت 

المصرفية واجعل كافة عملياتك المصرفية 

والمحاسبية في حساب واحد تديره من أي مكان

احصل على أكاونتابل -
خدمات مصرفية سهلة

احصل على كافة المعلومات الخاصة بأعمالك التجارية 

بخطوة واحدة من خالل التصورات والتقارير ولوحة المراقبة 

وكن دائم£ في موقع يتيح لك التحكم في أعمالك

احصل على أكاونتابل -  
خدمات مصرفية معززة بالمزايا
تتوفر لدينا العديد من المزايا، يرجى حجز عرض تجريبي 

من خالل مراسلتنا عبر البريد ا§لكتروني

cs@getaccountable.ae وسيكون من دواعي سرورنا 

اطالعكم على مزايا "أكاونتابل" 

الفوترة الذكية

أرسل فواتيرك االلكترونية مع 
خيارات تفعيل السداد لعمالئك 

واحصل على إخطار فور 
استالمهم الدفعة

الرصيد والكشوفات

تحقق من رصيدك الفعلي 
مباشرة وحّمل كشوفات 

الحساب المصرفية بطريقة 
تلقائية مريحة

التقارير

احصل على تقارير ا°رباح 
والخسائر، الميزانية العمومية 

وتقارير متقدمة لصياغة الميزانية 
وإدارتها بنقرة زر واحدة با§ضافة 

إلى تحليل أداء ا°عمال

إعداد ملفات ضريبة القيمة المضافة

تجهيز بيانات ضريبة القيمة المضافة 
فور¶ بنقرة زر و°ية فترة وحفظها من خالل 

تاريخ االستحقاق لضمان االمتثال لنظام 
ضريبة القيمة المضافة

إدارة كشوفات الرواتب

االحتفاظ بقاعدة بيانات 
الموظفين وإنشاء ملفات 

بصيغة SIF وفق£ لنظام حماية 
ا°جور وإدارة الرواتب الشهرية 

بسهولة

جاهز لالستخدام

عبر الهاتف المتحرك

تطبيق رقمي ذكي يساعدك في 
ا§شراف على أعمالك أينما كنت

إمكانية الدخول من قبل 

مستخدمين متعددين

تعاون مع موظفيك والمحاسبين من 
خالل تمكين خاصية المستخدمين 

المتعددين وإتاحة إمكانية الدخول 
بناء على مهمة الموظف

إدارة النفقات

قم بتنظيم أعمالك بسهولة 
ويسر من خالل الحصول على 

ا§يصاالت وتخصيص الفئات 
وتسجيل النفقات

إدارة الموجودات

ال تدع موجوداتك من السلع تنفد!
تابع قائمة موجوداتك من السلع 

وأدرها بكل سهولة

سداد المستحقات

قم بإجراء عمليات الدفع للبائعين 
وإدارة النفقات من خالل أكاونتابل 

عبر مدخالت محاسبية مؤتمتة

التنبؤ

قم بهيكلة أعمالك من خالل أداة 
التخطيط الرقمية المعززة ومقارنة 

ا°داء الفعلي بالتوقعات 
الموضوعة

معتمد من قبل الهيئة االتحادية للضرائب


