
 برنامج نقاط البيع والكاشير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارية و نظمة )اإلقوي األأنظمة مداك لتكون أت أنشأ 

( فهي عبارة عن مجموعة من  المحاسبية و الصناعية

 المتكاملة التي صممت خصيصا   ةنظمة المعلوماتياأل

ضافات جديدة لخدمة الشركات و المؤسسات إلتحقيق  

  .و غيرها أو تجارية أسواء كانت صناعية 

 

 

 المؤسسة بتقدم لكم 
 

 

 لتقنية المعلومات و تحليل النظم

 ةــــداك العربيـــــم



 

PROJECT PROPOSAL 

 البيانات األساسية للبرنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

إلدارة حركة المبيعات والمشتريات نقدي  -

 و آجل ومرتجعاتهم

                                                                   حسابات العمالء والموردين وربط  -

 حساباتهم بالفواتير والعروض واألوامر

 إدارة حركة المعارض والمخازن  -

 واألصناف

 البرنامج مصمم خصيصا   

 .إدخال بيانات وحدات القياس ومجموعات األصناف 

  إدخال بيانات األصناف . -إدخال بيانات المخازن 

  فك وتركيب األطقم . -إدخال بيانات األطقم 

 . إدخال مؤثرات الخصم واإلضافة في الفواتير 

 

  

  إدخال بيانات العمالء أو

 الرئيسيين .الموردين 

  /إدخال بيانات العمالء

 الموردين بكافة التفاصيل .

  إدخال البنوك التى يتم

 التعامل معها .

 . إدخال بيانات الخزائن 

 . تسليم وتسلم الخزائن 

 



 

PROJECT PROPOSAL 
  

 إدخال بيانات وحدات القياس

 يتم في هذه الشاشة تسجيل وحدات األصناف مثالً 

 حبة( –لتر  –كيلو  –) متر 

إذا كان للوحدة وحدة كبرى لها يتم تسجيل الوحدة 

 الكبرى الخاصة بها وكذلك معامل التحويل.

 حبة ( 12فمثالً )الدستة بها 

  ًيتم تسجيل الدستة أول 

  الكبرىوعند تسجيل الحبة نختار الوحدة 

 (12) دستة( ومعامل التحويل ) 
 

 مجموعات األصناف

يتم في هذه الشاشة تسجيل مجموعات األصناف 

تقسيم األصناف إلى مجموعات ليسهل البحث ل

 وعنها والستكشاف.

 فمثالً: 

األصناف ) تليفزيون ومروحة وثالجة .........( 

 تحت المجموعة ) أجهزة كهربائية(

دولب.............(  –كرسي –الصناف )مكتب 

 ات .تحت مجموعة المفروش
 

 الخزائن

من خالل هذه الشاشة يتم تكويد 

الخزائن وأرقامها وأسمائها 

والمالحظات التي تالحظ علي 

 عملها فمثالً : 

,  4,  3, 2,  1رقم الخزنة ) 

 )................ 

إسم الخزينة بالعربية أو 

 اإلنجليزية

المالحظات أو الشرح علي 

 الخزينة .
 



 

PROJECT PROPOSAL 

 إدخال بيانات األصناف

 إدخال بيانات المخازن

  

 )تحديد ما إذا كان الصنف له تواريخ صالحية )إذا كانت المنشأة تستخدم تواريخ الصالحية 

 )تحديد ما إذا كان الصنف له رقم تسلسلي )إذا كانت المنشأة تستخدم األرقام التسلسلية 

 يز الصناف(تحديد ما إذا كان الصنف له مميز )إذا كانت المنشأة تستخدم مم 

  إضافة الصناف البديلة للصنف) إن وجدت( كي يتم عرضها في الفاتورة في حالة انتهاء رصيد

 الصنف.

 .إدخال صورة الصنف 

 .إدخال المخازن الموجود بها الصنف بسعر البيع وسعر التكلفة وسعر الجملة 

 ونة .ادخال كود بديل لكود الصنف يكون سهل ويمكن التعامل معه بطريقة اكثر مر 

 

األصناف يتم من خالل هذه الشاشة إدخال 

 بالمنشأة كما يلي:

 . إدخال كود الصنف 

 .إدخال اسم الصنف عربي وإنجليزي 

 .إدخال وحدة قياس الصنف 

 .إدخال المجموعة التابع لها الصنف 

 .إدخال التجميعي التابع له الصنف 

  )إدخال الطرد ) رقم الحمولة 

  إدخال الخدمة على الصنف إن وجدت

 وكذلك سعر الخدمة.

  ) تحديد نوع الصنف )عادي أو طقم 

من خالل هذه الشاشة يتم إدخال 

 بيانات المخازن بالمؤسسة مثل:

 السم ورقم الحساب و ....

حيث يمكن للمؤسسة أن يكون بها 

 مخزن أو أكثر لألصناف.
 



 

PROJECT PROPOSAL 

 بيانات األطقم

 فك وتركيب األطقم

  

الطقم هو مجموعة من األصناف دمجت مع بعضها كي 

 تكون صنف جديد يسمى طقم فمثالً:

 

الحاسب اآللي هو الطقم ويتكون من مجموعة 

 -Mother Board-Processorاألصناف ) 

Hard Disk – Ram – Mouse -………) 

 

-Mother Boardلذلك يتم تسجيل األصناف ) 

Processor- Hard Disk – Ram – 

Mouse -……… ) 

 

أولً في شاشة األصناف ثم يتم تسجيل صنف جديد 

باسم الحاسب اآللي ويتم تحديد الختيار طقم وبالتالي 

سيظهر هذا الصنف الجديد في شاشة األطقم ومن هذه 

ي ن الحاسب اآللالشاشة يتم اختيار األصناف التي تكو

 في الجدول بالشاشة.

فك يتم تحديد كمية الطقم أو رصيده من شاشة ) 

 ( وتركيب األطقم

 

لزيادة رصيد الطقم ليتم البيع منه نقوم بعمل 

 تركيب طقم من خالل هذه الشاشة كاآلتي:

 )اختيار نوع العملية ) تركيب طقم 

 اختيار الطقم المراد تركيبه 

  كتابة الكمية المراد تركيبها 

تقوم هذه الشاشة بزيادة رصيد الطقم 

بالكمية المطلوبة من خالل عمل 

لهذا الطقم وكذلك تقوم  تسوية إضافة

بإنقاص ما يعادلها من أصناف الطقم 

لهذه  تسوية صرفمن خالل عمل 

األصناف. والعكس في حالة فك 

 األطقم.

 



 

PROJECT PROPOSAL 

 مؤثرات الخصم واإلضافة

 البنوك

 العمالء والموردين الرئيسيين

  

لعمل خصم على صنف أو إضافة داخل 

فاتورة يتم اختيار مؤثر) الخصم أو 

 .اإلضافة( 

ومن خالل طريقة الحساب الموجودة 

نسبة( يقوم  –الشاشة )قيمة بهذه 

نزال قيمة )الخصم أو تالبرنامج ب

ً داخل الفاتورة )اإلضافة ويكون ذلك  آليا

 .علي مستوي الصنف 

 

من خالل هذه الشاشة يتم إدخال 

بيانات البنوك التي تتعامل معها 

 المؤسسسة مثل:

السم والعنوان وأرقام التليفونات و 

 الفاكسات ورقم الحساب و ....

 

العمالء أو يتم من خالل هذه الشاشة إدخال 

 الموردين الرئيسيين

) يساعد هذا التوصيف في استخراج 

تقارير كشف حساب لمجموعة عمالء أو 

 . موردين

ويستخدم ذلك في حالة وجود عميل لدي 

المؤسسة ولكن لدية العديد من الفروع وكل 

فرع يعمل معنا علي حدي ومن الممكن انت 

تطلب ادارة هذا العميل كشف حساب 

رئيسي لكل الفروع او كشف حساب لكل 

 ( فرع منفصل 

 : كما يلي

 .إدخال كود العميل أو المورد الرئيسسي 

 .إدخال اسم العميل أو المورد الرئيسي 

 



 

PROJECT PROPOSAL 

 إدخال بيانات العمالء والموردين

 

 

  

إدخال بيانات العمالء يتم من خالل هذه الشاشة 

أو الموردين حيث توجد بالشاشة ثالث عالمات 

 تبويب وهي كاآلتي:

 :بيانات أساسية ويتم بها 

 مورد  - )عميل تحديد نوع المتعامل  

 عميل مورد(. -

 . إدخال كود المتعامل 

  إنجليزي(. –إدخال اسم المتعامل) عربي 

 إدخال العميل او المورد الرئيسي التابع 

 المتعامل.له 

  إختيار المندوب و المنطقة التابعان لهذا

 المتعامل.

  .)تحديد ما إذا كان هذا المتعامل )نقدي أو فرع 

 .)تحديد ما إذا كان هذا المتعامل عام أو ل )في حالة الختيار عميل فقط 

 .إدخال عنوان المتعامل و السم التجاري له وصندوق البريد 

  ( في حالة الختيار عميل فقط.إدخال حد الئتمان )الحد األعلى لمديونية العميل 

 .تحديد فترة سماح السداد) باأليام( في حالة الختيار عميل فقط 

 

  سعر التعامل)هل يتم التعامل معه بسعر التكلفة أم بسعر البيع أم بسعر الجملة( أم بسعر

 الختيار عميل فقط(خاص ) في حالة 

 . تحديد نسبة خصم خاصة للعميل وهل مطبقة ام ل 

 

  تاريخ التعامل )تاريخ تسجيل

 المتعامل(.

 .رقم حساب المتعامل 

 .إدخال البريد اللكتروني 

  الموبايل والفاكس والرقم

 الضريبي للعميل .

  مقارن بين ارصدة العميل

 الحالية والسابقة .

 

 



 

PROJECT PROPOSAL 

 المصروفـــــــــــــات

 إستالم الخزينة 

 األكواد السرية

 العمليات التي ل يمكن للمستخدم العادي أن يؤديها مثل: لشاشة إدخال األكواد السرية لعمليتم من خالل هذه ا

 .طباعة الفاتورة أكثر من مرة 

 .الخصم على الفاتورة 

 .تحويل الفاتورة النقدي إلى دفعات 

الخزينة تسليم  

إستالم يتم من خالل هذه الشاشة إدخال بيانات 

 كاآلتي: الخزينة

  الحركةإدخال كود . 

  التاريخ والوقتإدخال. 

  رقم وإسم الخزينةإدخال. 

  اسم وكود المستخدم .إدخال 

 البيانات األتية . إدخال 

 شيك ( –فيزا  –آجل  –المبيعات ) نقدي  -

 الرصيد السابق    -مدفوعات الموردين   -

 المتحصالت  -  المصروفات -

 مرتجع المبيعات -

 مبيعات شركات التأمين ومرتجعاتها -

 ويتكون الرصيد والرصيد الفعلي والعجز أو الفائض.

هذه الشاشة تستخدم إلدخال أنواع   

المصروفات التى يتم صرفها داخل 

الشركة/المكتب مثل مصروفات الصيانة 

 ومصروفات اإلعالنات...إلخ.

 

من خالل هذه الشاشة يمكنك تسليم خزينة 

الكاشير في الوقت والتاريخ بالثانية وتكويد 

 الرصيد األفتتاحي للخزينة .

 



 

PROJECT PROPOSAL 

الفواتير    
آجل ( –نقدي  فواتير المبيعات )  

  

 من خالل هذه الشاشة يتم إدخال فواتير المبيعات النقدية

 إدخال تاريخ الحركة )تاريخ الفاتورة( - .1

العميل ) المشتري( مع العلم أن العميل إذا تم توصيفه  إدخال - .2

 على

أنه عميل نقدي في شاشة العمالء فإنه يمكن إدخال اسمه في  .3

 مربع السم.

إدخال مندوب البيع. كما يمكن اختيار الوسيط ونسبته )إذا  - .4

  كان

لمنشأة تقوم بتطبيق عمولة الوسيط , من خالل بيانات ا  .5

 المنشأة(

 :الحركةتحديد نوع  - .6

 نقدي ) أي أن العميل قام بدفع كامل الفاتورة نقديًا(..  .7

دفعات ) أي أن العميل دفع جزء من قيمة الفاتورة و لم يدفع .  .8

 باقيها(

ن فيزا )أي أن العميل دفع قيمة الفاتورة كليًا ولك.   

ةمبواسطة كارت فيزا كما يمكن له أن يدفع جزء من القي        

والباقي بواسطة كارت الفيزا(نقديًا          

  اختيار أمر البيع )إذا كان البيع سيتم من خالل أمر

بيع( ومن ثم إدخال رقم أمر البيع الذي سيتم البيع 

 منه.

 

  اختيار عرض أسعار)إذا كان البيع سيتم من خالل

عرض أسعار تم تسجيله مسبقاً( ومن ثم إدخال رقم 

 .عرض األسعر الذي سيتم البيع منه

 

  اختيار المخزن الذي سيتم البيع منه )إذا لم يتم اختيار

ً من عرض األسعار او أمر البيع ختيار نوع وإ .)أيا

  العملة التي سيتم البيع بها.

  إدخال أصناف الفاتورة ) أي األصناف التي قام العميل بشرائها( مع العلم أن هذه األصناف هي األصناف سوف تظهر

 حسب الختيارات ) أمر بيع او عرض أسعار أو من مخزن(.

  تلقائيًا من قبل البرنامج وذلك ألنه قد تم إدخال كميات األصناف وأسعارها مع العلم أن أسعار األصناف سوف تنزل

 توصيفها في شاشة األصناف.

 يتيح لك البرنامج ضريبة القيمة المضافة علي الفاتورة أو علي الصنف أو السعر شامل الضريبة . 

  كما يمكن أيًضا إدخال إضافة أو خصم على قيمة الفاتورة الكلية وتحديد نوع الخصم من خالل مربعي اإلضافة و

المربعات أسفل الجدول أيضا لتحديد قيمة الفاتورة بالعملة وكذلك بالعملة  خصم على الفاتورة أسفل جدول األصناف.ال

 المحلية )أي بعد تحويلها( وأيضا لمعرفة المدفوع و المتبقي من الفاتورة .  

 العمالء أو من مرتجعات  أيضا يوجد مربع يسمى المخصص لمعرفة قيمة ما تم تخصيصه لهذه الفاتورة من متحصالت

 المبيعات.

 .إدخال اإلضافات والخصومات على األصناف حسب المطلوب عن طريق اختيار المؤثرات 

         .يوجد بالشاشة زر) أرقام الحسابات( وهو إلدخال أرقام الحسابات الخاصة بترحيل الفاتورة إلى الحسابات 

 ل الطباعة أو لطباعتها فوريًا.كما يوجد بالفاتورة زرين لستعراض الفاتورة  قب 

  



 

PROJECT PROPOSAL 

 فواتير المشتريات
  

من خالل هذه الشاشة يتم إدخال فواتير 

 المشتريات النقدية كاآلتي:

 )إدخال تاريخ الحركة )تاريخ الفاتورة 

  إدخال المورد ) المشتري( مع العلم أن

المورد إذا تم توصيفه على أنه مورد 

نقدي في شاشة الموردين فإنه يمكن 

 السم.إدخال اسمه في مربع 

  .إدخال مندوب الشراء 

 : تحديد نوع الحركة 

  

  نقدي ) أي أنه تم دفع كامل

 الفاتورة نقديًا(.

  دفعات ) أي أنه تم دفع جزء

من قيمة الفاتورة و لم يدفع 

 باقيها(

  اختيار أمر الشراء )إذا كان

الشراء سيتم من خالل أمر 

شراء( ومن ثم إدخال رقم 

أمر الشراء الذي سيتم 

 منه.الشراء 

  

 .إدخال اإلضافات والخصومات على األصناف حسب المطلوب عن طريق اختيار المؤثرات 

  أو خصم على قيمة الفاتورة الكلية وتحديد نوع الخصم من خالل مربعي كما يمكن أيًضا إدخال إضافة

 اإلضافة و الخصم على الفاتورة أسفل جدول األصناف.

  المربعات أسفل الجدول أيضا لتحديد قيمة الفاتورة بالعملة وكذلك بالعملة المحلية )أي بعد تحويلها( وأيضا

 لمعرفة المدفوع و المتبقي من الفاتورة .  

 يوجد مربع يسمى المخصص لمعرفة قيمة ما تم تخصيصه لهذه الفاتورة من مدفوعات الموردين  أيضا

 أو من مرتجعات المشتريات.

         .يوجد بالشاشة زر) أرقام الحسابات( وهو إلدخال أرقام الحسابات الخاصة بترحيل الفاتورة إلى الحسابات 

 ل الطباعة أو لطباعتها فوريًا.كما يوجد بالفاتورة زرين لستعراض الفاتورة  قب 

 

  اختيار المخزن الذي سيتم الشراء منه )إذا لم يتم

 .)اختيار أمر الشراء

 .اختيار نوع العملة التي سيتم الشراء بها 

 

  )إدخال أصناف الفاتورة ) أي األصناف التي تم شرائها

مع العلم أن هذه األصناف هي األصناف سوف تظهر 

 حسب الختيارات ) أمر شراء أو من مخزن(.

كميات األصناف وأسعارها مع العلم أن أسعار إدخال 

األصناف سوف تنزل تلقائيًا من قبل البرنامج وذلك 

 ألنه قد تم توصيفها في شاشة األصناف.



 

PROJECT PROPOSAL 

 مرتجع المبيعات والمشتريات

 للعميل من خالل هذه الشاشة يمكن      

 ارتجاع ماتم شراؤه أو جزء منه.      

 اشة القيامكما يمكنك من هذه الش      

 بنوعين من الرتجاع وهما:

  ارتجاع حر: أي أنه يمكنك

الرتجاع بدون إدخال رقم فاتورة 

 البيع أو أصنافها.

  ارتجاع من فاتورة: وذلك من خالل

إدخال رقم الفاتورة التي سيتم 

الرتجاع منها وبالتالي لن يظهر 

في الجدول إل األصناف التي قد 

يمكن بيعت في هذه الفاتورة ول 

 تعدي الكميات التي بها.

  

 ويتم إدخال البيانات كالتالي:

  تاريخ الحركة )تاريخ الفاتورة(إدخال 

 )إختيار رقم الفاتورة التي تم البيع بها )إن وجدت 

 . )إختيار العميل ) الذي قام بالرتجاع 

 .إختيار مندوب البيع 

 .تحديد نوع الحركة 

 .)نقدي ) أي أن العميل استرد كامل الفاتورة نقديًا 

 )دفعات ) أي أن العميل استرد جزء من قيمة الفاتورة و لم يسترد باقيها 

 اختيار نوع العملة التي تم البيع بها. -   مخزن الذي تم البيع منه.اختيار ال 

  إدخال أصناف الفاتورة ) أي األصناف التي قام العميل بشرائها( مع العلم أن هذه األصناف هي

 األصناف بالمخزن الذي تم اختياره.

    إدخال كميات األصناف وأسعارها مع العلم أن أسعار األصناف سوف تنزل تلقائيًا من قبل البرنامج

 تم توصيفها في شاشة األصناف.وذلك ألنه قد 

 .إدخال اإلضافات والخصومات على األصناف حسب المطلوب عن طريق اختيار المؤثرات 

  كما يمكن أيًضا إدخال إضافة أو خصم على قيمة الفاتورة الكلية وتحديد نوع الخصم من خالل

 مربعي اإلضافة و الخصم على الفاتورة أسفل جدول األصناف.

 جدول أيضا لتحديد قيمة الفاتورة بالعملة وكذلك بالعملة المحلية )أي بعد تحويلها( المربعات أسفل ال

 وأيضا لمعرفة المدفوع و المتبقي من الفاتورة .  

 .أيضا يوجد مربع يسمى المخصص لمعرفة قيمة ما تم تخصيصه لهذه الفاتورة من المدفوعات 

 لحسابات الخاصة بترحيل الفاتورة إلى يوجد بالشاشة زر) أرقام الحسابات( وهو إلدخال أرقام ا

 الحسابات.        

 .كما يوجد بالفاتورة زرين لستعراض الفاتورة  قبل الطباعة أو لطباعتها فوريًا 



 

PROJECT PROPOSAL 

 تجميع الفواتير النقدي

من خالل هذه الشاشة يمكنك تجميع عدة 

فواتير نقدي بالتاريخ وعدد األصناف ولكن 

 بعد إستالم الخزينة قبل التجميع .

 ضريبة القيمة المضافة

يوفر البرنامج ضريبة القيمة المضافة بما يتوافق مع نظام 

الضريبة السعودي ويمكننا تصنيف الضريبة في البرنامج 

 تصنيفات : 3إلي 

 ( الضريبة مستقلة1)

 ( السعر شامل الضريبة 2)

 ( ضريبة علي األصناف 3)

 ضريبة( بدون 4)

  

والجرد التسويات  

 تسوية إضافة

  

من خالل هذه الشاشة يمكنك تسوية كميات 

األصناف بالمخزن كي يتساوى رصيدها مع 

 الرصيد الفعلي بالمخزن:

أي أنه إذا أخطأنا مثال في فاتورة مبيعات وقمنا 

 1بدلً من الصنف رقم  2بتسجيل  الصنف رقم 

 1الذي بيع فعليًا هو الصنف رقم  رغم أن

فبالتالي علينا عمل تسوية صرف للصنف رقم 

بالكمية المطلوبة . وعمل تسوية إضافة  1

لضبط رصيد الصنفين في  2للصنف رقم 

 المخزن.

 

 لعمل تسوية إضافة:         

 .أدخل تاريخ التسوية 

 .اختر المخزن الذي ستقوم بتسوية األصناف له 

  باختيار الصناف التي ستقوم بتسويتها في الجدول قم

 بالكميات المطلوبة.

 



 

PROJECT PROPOSAL 

 تسوية صرف

 تسوية التوالف

  
من خالل هذه الشاشة يمكنك تسوية كميات األصناف 

الرصيد الفعلي بالمخزن كي يتساوى رصيدها مع 

 بالمخزن:

أي أنه إذا أخطأنا مثال في فاتورة مبيعات وقمنا بتسجيل  

رغم أن الذي بيع  1بدلً من الصنف رقم  2الصنف رقم 

 1فعليًا هو الصنف رقم 

بالكمية  1فبالتالي علينا عمل تسوية صرف للصنف رقم 

لضبط  2المطلوبة . وعمل تسوية إضافة للصنف رقم 

 ي المخزن.رصيد الصنفين ف

 لعمل تسوية صرف:

 أدخل تاريخ التسوية.

 اختر المخزن الذي ستقوم بتسوية األصناف له.

في الجدول قم باختيار الصناف التي ستقوم بتسويتها 

 بالكميات المطلوبة.

 

من خالل هذه الشاشة يمكنك تسوية كميات 

األصناف بالمخزن كي يتساوى رصيدها مع 

 الفعلي بالمخزن:الرصيد 

أي أنه إذا تلفت كمية معينة من الصنف رقم 

بالمخزن فبالتالي علينا عمل تسوية  1

 بالكمية المطلوبة. 1توالف للصنف رقم 

 لعمل تسوية التوالف:

 أدخل تاريخ التسوية.

اختر المخزن الذي ستقوم بتسوية األصناف 

 له.

في الجدول قم باختيار الصناف التي ستقوم 

 بتسويتها بالكميات المطلوبة.

 



 

PROJECT PROPOSAL 

 حركة المصروفات

 المتحصالت

 المدفوعات

  

 من خالل هذه الشاشة يتم ادخال المصروفات.

 كالتالي:

 الحركة.إدخال تاريخ  .1

 اختيار المصروف. .2

 إدخال قيمة المصروف. .3

 نوع الدفع نقدى ام شيك .4

 إدخال أي مالحظات أخري أو تفاصيل أخرى. .5

 

من خالل هذه الشاشة يمكنك تحصيل األموال 

من العميل أو المورد ويتم ادخال المتعامل و 

 المبلغ ونوع الدفع.

 

 حوالة ( –شيك  -شبكة  –) نقداً 

 

 حوالة ( –شيك  -شبكة  –) نقداً 

 
 إلياألموال  دفعمن خالل هذه الشاشة يمكنك 

العميل أو المورد ويتم ادخال المتعامل و المبلغ 

 ونوع الدفع.

 



 

PROJECT PROPOSAL 

 محضر الجرد

 تسوية العجز والفائض

 تسوية الفيزا

  

 

 

 

 

                         

 

تعد هذه الشاشة من أهم الشاشات التى يتم بها حصر 

 المخزون الفعلى إلجراء التسويات المطلوبة.

   يوجد نوعان ألى و يدوى . 

 كالتالي:

 إدخال تاريخ الجرد. .1

 اختيار المخزن الذى سوف يتم عليه الجرد. .2

 أصناف التى نريد جردها.إدخال  .3

ادخال الرصيد الفعلى الموجود فى المخزن مع  .4

اإلعتبار أنه يمكن طباعة األصناف أول على 

 ورق ثم الترصيد ثم ادخال الرصيد مرة أخرى.

 

تقوم هذه الشاشة بعمل تسويات العجز و الفائض 

ويمكن ترحيل الفارق فى حساب موظف معين فى 

  الحسابات.

 

 .إدخال أي مالحظات أخري أو تفاصيل أخرى 

 

هذة الشاشة يمكنك تسوية الفيزا من  من خالل

 خالل تكويد :

  كود البنك 

  حساب البنك 

  القيمة 

  حساب الفيزا 

  أي مالحظات أخري أو تفاصيل إدخال

 أخرى.

 



 

PROJECT PROPOSAL 

 بعــض من تقاريـــر برنـــــــامج 

     نقــاط البيـــع والكاشير من مــــداك 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PROJECT PROPOSAL 
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