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استعد اآلن
لتجربـة مثاليـة
Cpe - مع برنامج سي بي إي

برنامج كاشير متكامل الخصائص واألدوات المحاسبية،
يصلح لجميع المجاالت واألنشطة والمتاجر سواء المتخصصة 

منها أو العامة.
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هذا البروشور خاص بنسخة نظام سي بي إي - Cpe لعام 
2021 - 2022، وجميع الحقوق محفوظة لشركة

 أركان اإلحتراف لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
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خصائص النظام المحاسبية

عن الشركة - إدارة العمالء

قوائم النظام

الفهرس

تقنيات النظام - لوحة التحكم

مميزات النظام

التقارير

إعدادات وصالحيات النظام

نظام سطح المكتب

نظام األيباد

معلومات التواصل
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مؤسسة سعودية متخصصة في 
تقديم الحلول التكنولوجية والرقمية، 

تأسست في مدينة الجبيل الصناعية. 

نبذة عن أركان االحتراف

تغطي مجاالت وقطاعات مختلفة   	
واألمن  االتصاالت  قطاعات  مثل 
والتصميم وأنظمة البيع، والحسابات، 
وتصميم مواقع االنترنت، وبرمجة 
تطبيقات الجوال وفًقا لحلول ذكية 
تواكب أحدث التطورات التكنولوجية 
الحاصلة لحياة أسهل، وأسرع تمكن 
الشركات واألفراد من تحقيق نتائج 
دقيقة تتوافق مع رؤية المملكة  

العربية السعودية لـ 2030.

عن الشركة

فريق دعم فني متكامل لخدمتك 24 ساعة - ٧ 
أيام في اإلسبوع لإلجابة عن استفساراتكم من 

خالل:
info@cpe.soft.com :اإليميل •

www.cpe.soft.com الموقع اإللكتروني •
• أو بشكل مباشر مع فريق الدعم من خالل 

الواتساب على الموقع.
• الدعم الفني المباشر عن طريق الموقع

إدارة العمالء



www.cpe.soft.com5

مميزات النظام 

• معتمد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 

• توفر نسخة أوفالين تتيح العمل في حال انقطاع االنترنت دون أن ينقطع سير 

عملك.

التي تم حفظها في وضع االوفالين مجرد عودة االتصال  البيانات  • خاصية مزامنة 

باالنترنت.

ايباد،  محمول،  هاتف  )تاب،  اإللكترونية  واألجهزة  المتصفحات  أنواع  جميع  يدعم   •

البتوب وجهاز الحاسوب(.

أسهل  المستخدم  تجربة  يجعل  مما  المختلفة  الشاشات  مقاسات  مع  متناسق   •

ويقدم للجميع تجربة مثالية على حد سواء.

• توافر نسخ تدعم جميع إصدارات ويندوز.

• يمكن لصاحب المنشأة العمل عليه من أي جهاز كاشير على اختالف أحجام 

الشاشات. 

• مصمم ليتوافق مع طابعات الفواتير الحرارية والميزان االلكتروني.

• إمكانية طباعة الباركود الخاص بالفواتير.

• يدعم اللغة العربية واإلنجليزية مع امكانية التطوير ليشمل لغات أخرى.

.QR Code فواتير سهلة القراءة مزودة بالـ •

• تنقل سهل وسريع بين قوائم النظام.

نعمل دائما على تطوير مميزات برنامج سي بي إي - Cpe، وذلك لتحقيق 
طفرة نوعية في عالم برامج الكاشير والبرامج المحاسبية لتلبية احتياجات 
شركاء النجاح، وتقديم المزيد من الميزات التي تساعد على إنجاز األعمال 
وجميع  المتاجر  أصحاب  تواجه  التي  المشكالت  لكافة  الحلول   وإيجاد 

األنشطة.



www.cpe.soft.com 6

خصائص النظام
المحاسبية

»International Accounting Standards« للمحاسبة الدولية IAS خاضع لمعايير الـ •

• يراعي تطبيق الدورة المحاسبية في القيود اليومية والقوائم المالية.

• إضافة الحسابات بكل سهولة

• مدعوم بدليل لمراكز التكلفة مربوط بالمعامالت المالية.

• عرض نتائج كل تقرير خاص بمركز التكلفة بشكل منفرد، باإلضافة إلى الجدوى، كذلك 

        العودة ألي قائمة مالية ورصيد حساب في أي وقت من السنة بثواٍن.

• االحتفاظ  بسندات القبض والصرف بشكل آلي القيود اليومية.

• معالجة أي عملية مالية وإظهار النتائج في التقارير.

• آمن، سهل، ويضمن عدم حدوث أخطاء لخلوه من تعقيدات البرامج األخرى.

• تتبع كل مستخدم على النظام

• التحكم في الصالحيات الموزعة ضمن المستويات المختلفة بالعمل.

• إتاحة أو  منع الصالحيات للعمل على شاشة واحدة أو عدة شاشات لمستخدمي النظام.

• معالجة آلية للقيود مما يوفر الوقت والجهد.

• نظام حماية عالي يعمل على حفظ بيانات المستخدم وتخزينها دون أي مشاكل أو اختراق.

• إمكانية إضافة وتفعيل الخصائص المتاحة بالنظام بما يناسب استخدام

        وحجم المنشأة )صغيرة، كبيرة، متوسطة(
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على  البيانات  تحليل  عملية  لتسهيل  بصور  مدعومة  تفصيلة  مخططات   •

المستخدم واختصار الوقت.

• إمكانية إضافة القوائم المالئمة لالستخدام حسب نوع المنشأة .

 ,CSV, EXCEL( إضافة رصيد افتتاحي عن بدء االستخدام ضمن خيارات متنوعة •

أو تحويله إلى ملف اكسل(.

• توفير عناء احتساب تكلفة عملية تحويل البضاعة من مخزن آلخر بشكل فوري 

من خالل النظام.

• سهولة متابعة البضائع المتوفرة وتنبيهات وتاريخ االنتهاء وقرب نفاذ المخزون.

• يمكنك من إضافة، وحذف وتعديل الوحدات وتحديد وحدات البيع والشراء

• فلترة التقارير حسب الرقم المرجعي أو المنتج أو التاريخ ضمن خيارات أخرى.

• إمكانية إرسال طلبات الشراء للموردين من خالل االيميل أو أي وسيلة أخرى.

• شاشة تعريف بتفاصيل المورد كاملة.

• حساب اإلتالف المخزني و األرباح و الجرد المخزني.

• اختيار نظام ضريبي على مستوى الفاتورة أو المنتجات.

• معالجة آلية للقيود مما يوفر الوقت والجهد.
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داش بورد النظام

تقنيات النظام

.)JAVA SCRIPT, PHP, XML, JQUERY, AJAX( مصمم بلغات برمجة متقدمة ومتنوعة مثل •

• السماح بتعدد المستخدمين ألكثر من مستخدم واحد.

• واجهات مستخدم متعددة اللغات حسب اختيار المستخدم.

• يوظف تقنية الـBOOTSTRAP التي تعطي المستخدم تجربة مثالية عند فتح البرنامج من أي جهاز 

كومبيوتر أو جوال.

• صالحيات تحكم عالية ومفصلة لصاحب المنشأة مع تحديد الصالحيات الموزعة على مستخدمي 

النظام اآلخرين.

• عرض التقارير على شكل رسومات بيانية مع إمكانية الحفظ بصيغة صورة.

• قوائم أساسية وقوائم فرعية سهلة االستخدام تسمح بعرض التفاصيل عند النقر عليها.

• ترتيب واضح وسهل يمكن المستخدم من الوصول لجميع التقارير وطباعتها أو التعديل عليها.

• تبويبات ملونة ألنواع التقارير المختلفة في النظام.

• عرض التنبيهات واإلشعارات للمستخدم.
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نظام المبيعات والتسعيرات والعروض

نظام المخازن

قوائم النظام

• داش بورد

• إضافة عملية بيع

• قائمة المبيعات

• مبيعات نقاط البيع

• العروض الترويجية

• تعريفات

• قائمة المرتجعات

• التسليم

• قائمة كروت الهدايا

• قائمة عروض األسعار

• مجموعات العمالء

• مجموعات التسعيرة

• مخطط تفصيلي يوضح المخزون بالنسبة المئوية وسعر التكلفة.

• إضافة عدد ال محدود من المخازن للمنشأة.

• قائمة بأنواع المنتجات وتعديل بيانات المنتج والصورة الخاصة بالمنتج.

• رصيد افتتاحي للمنتجات في المخازن.

• طلبات تحويل للمنتجات مع إمكانية طباعتها.

• إمكانية القيام بإتالف مخزني للمنتجات مع توضيح سبب اإلتالف.

• داش بورد

• إضافة عملية شراء

• قائمة مشتريات

• قائمة المصروفات

• قائمة الموردون

• تعريفات

• تقارير متنوعة 

نظام المشتريات
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تقارير النظام:

تقارير المشتريات 

التقارير العامة

تقارير المبيعات 

• تقرير أرصدة افتتاحية مع إمكانية التحميل بصيغات مختلفة.

• تقرير بكمية المنتجات الحالية في المخزن.

• تقرير أرباح المنتجات بعد كل عملية بيع للمنتجات.

• أرشيف تعديالت وأرشيف  التسوية

• تاريخ بداية وانتهاء الترويج الخاص بالمنتج

• التخطيط معك إلدارة المشتريات و اتخاذ قرارات أفضل

• تقرير المشتريات اليومية.

• تقرير المشتريات الشهرية.

• تقرير المشتريات مع تحديد الفترة.

• تقرير المصاريف مع تحديد الفترة.

• تقرير الموردين. 

• تحديد المخزن وفًقا للمدة الزمنية

• تقرير الدفوعات والمشتريات الخاصة

 بالمورد

• تقرير اإلقرار الضريبي.

• مخطط ضرائب تفصيلي.

• تقرير األرباح والخسائر

• تقرير المستخدمين.

• إجمالي المبيعات اليومية.

• المبيعات الشهرية مع إمكانية فلترتها حسب التاريخ.

• تقرير مبيعات لكل عملية بيع.

• تقرير مدفوعات يشمل جميع وسائل الدفع النقدية.

• تقرير العمالء.

• تقرير السجالت.

• إجمالي الخصومات والضريبة

• فاتورة لكل عملية بيع مع اسم العميل

• المساعدة في مراجعة كشف الحسابات البنكية

• قائمة منبه نقص الكميات

• اإلتالف مخزني

• متوسط تكلفة المنتج 

• تقارير خاصة بعد كل عملية بيع

• معرفة تكلفة البضاعة المباعة بدقة 
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إعدادات وصالحيات النظام

• شاشة بيع تعمل في وضع االون الين واالوف الين.

• فلترة التقارير والمنتجات حسب التاريخ أو النوع أو المخزن وخيارات أخرى.

• تحميل التقارير بصيغات مختلفة، PDF أو اكسل أو صورة.

• مخططات تفصيلية للتقارير والمنتجات قابلة للطباعة.

• تفعيل، إخفاء أو ظهور منتج معين في نقاط البيع.

• تحديد تكلفة المنتجات التجميعية لمساعدتك في القرارات اإلدارية.

• اعتماد الرصيد االفتتاحي لألرصدة اإلفتتاحية عبر مدير النظام.

• حساب تلقائي لألصناف التالفة وكمياتها بمجرد إدخالها بالنظام مع السبب.

• جعل الجرد من صالحيات مدير النظام لضمان مطابقته الجرد اليدوي.

• القدرة على تحديد شكل وحجم ملصقات الباركود قبل طباعتها.

• التحويل من وحدات كبيرة لصغيرة والعكس.
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نظام سي بي اي - Cpe سطح المكتب

• إتالف غير الصالح من المخزون

• جرد الكميات المتوفرة بالنظام

• استخراج تقرير مفصل بحالة المخزون المتوفر 

أو المنتهي بالمخازن.

• يدعم جميع أنواع أجهزة الكاشير بأحجام 

شاشاتها المختلفة

• دعم طابعات الفواتير الحرارية.

نظام البيع الكاشير

• يظهر إجمالي مبيعات المنشأة اليومية

• نسبة الخصومات والضريبة.

تقارير المبيعات اليومية

الميزان اإللكتروني

إدارة المنتجات والمخزون 

مزامنة النظام مع نسخة الكالود

• مالئم للمنشآت التي تبيع بالوزن.

• تسمية المنتجات وتحديدها برمز.

• تحديد سعر وزن الصنف.
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نظام سي بي اي - Cpe نسخة التطبيقات االيباد

.IOS يدعم نظام سي بي سوفت نسخ مخصص لتطبيقات االيباد •

• مزامنة للبيانات عند العودة اونالين ورفعها للنظام السحابي.
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برنامج محاسبي متكامل والفوترة اإللكترونية والكاشير

i n f o @ c p e . s o f t . c o m

W W W. c p e . s o f t . C O M

+966 53 427 7747

+966 13 361 2858
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لمزيد من المعلومات واالستفسارات

تواصل معنا


