
 
 

                                               شرآة االهرام للكمبيوتر والنظم
  جمهورية مصر العربية– القاهرة – شارع الجالء ١٢٢ :  خدمة العمالء

  ٠٠٢٠٢٢٤٥١٢٨٠٢: تليفون 
 E-Mails: ahram_software@yahoo.com                                      ٠٠٢٠١٢٣٦٨٧٩٢٧: موبيل  
                                      ٠٠٢٠٢٢٢٥٦٧٠٦٠ahram_software@hotmail.com: فاآس 

         ahram_software_ksa@yahoo.com        ٠٠٩٦٦٥٤٢٢٩٠٦٨٠: مبيعات المملكة السعودية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:ادتكم هرام للكمبيوتر والنظم ان تعرض على سيسر شرآة اال    ي          

  األهرام للمنشات التجاريةنظام
 ( المنشأة من حيث        يتم متابعة حرآة       حيث ى  التجار    النشاط    يخدم هذا النظام الشرآات ذات                  

 وتسجيل الفواتير او االذون              ) والتحويالت بين المخازن او الفروع                     مرتجع ال  البيع والشراء و         
، واستخراج آشوف حساب سواء للموردين                )    شيكات  – آجل   –نقدى   (   وتحديد طرق سدادها         

المستخدم       ترة ي   والى ف        )  قطاعى    – نصف جملة    –جملة       قا للنشاط    طب او العمالء        حددها 
احد                      حيث يتم   )   الخ   . . . آرتونة   -باآتة  -دستة -قطعة (   وامكانية تحديد اآثر من وحدة للصنف ال

 التعامل مع اى من الوحدات،وامكانية تسجيل اآثر من رقم للصنف الواحد

)
و

جعة                                              ا ومر تقسيم  و تسجيل  من  زن  لمخا ا آة  حر بعة  متا على  م  لنظا ا يعمل  لك    زن لمخال آذ
عجز وتحديد وجود ال           فى اى لحظة ومقارنته بالواقع الفعلى                    حالى الرصيد ال     والوقوف على         

  )مراقبة المخازن(زيادة واستخراج تقارير بالعجز او الزيادة فى تاريخ معينالاو
لبيع                   ،  ا مندوبين  حرآة  بعة  متا ا آذلك  ا         و   و       مندوبين  يع  بعة       لتو متا يضا  ا ئل         ز لرسا ا حرآة   

مالت وحساب تكاليف الرسا                 االستيرادية        ئل ومتابعة مبيعاتها ومن ثم متابعة                  من شراء لل
بحية آل رسالة على حدة ، وايضا امكانية متابعة منافذ البيع وتحديد صالحية المستخدمين                                 

  ....- مدير –آاشير ( داخل آل منفذ بيع حسب موقعه 

ع
ر

آذلك متابعة حرآة       )    تشغيل  – بنكية  –إدارية      (   وايضا متابعة حرآة المصروفات سواء آانت                  
سواء دفع او تحصيل او تظهير آذلك متابعة وتحليل جميع الحرآات المالية سواء                                 الشيكات    

الخ واستخراج تقارير             . . . . .   آانت حرآة خزينة او بنك او حسابات عامة او مصروفات او                                 
شاملة وواضحة ومفصلة لكل الحرآات التى تتم على النظام آما يوجد ايضا تقاريرخاصة                                        

 الخ...... راجعة الى قائمة الدخل ثم قائمة المرآز المالى بالحسابات الختامية من ميزان م
 
 
 
 
 



ذ    ز ه ب   يتمي ل جوان موله لك ام بش اط الا النظ ارىنش رام   التج ون االه  لك
وتروالنظم ال البرمجيات،  للكمبي ى مج رآات ف دم الش ن اق وادر   م ود الك ث وج حي

ى    المؤهلة ا                  الت ة مم اءة عالي زة وذات آف ا    تتكون من مجموعات عمل متمي اح له ات
ر       ذ منتصف      تكوين اسم آبي ات من رن    وعريق فى مجال البرمجي ات من الق  الثمانيني

 .الماضى وحتى اآلن 
 

ا          من خالل نظام االهرام للمنشات التجارية      ة سير عمله  تستطيع المنشأة متابعة حرآ
ام                    ذا النظ ا يستطيع ه داخليا وخارجيا ومالحظة اقل تقصير او تهاون فى العمل ، آم

ة فى                     مساعدة   رار بصورة سريعة ودقيق اذ الق ى اتخ رار فى المنشأة عل اصحاب الق
 .نفس الوقت عن طريق تقاريره المفصلة والشاملة والواضحة 

 
 
 
 



 :التجارى نبذة مختصرة عن نظام االهرام* 
 
 : تسجيل قاعدة البيانات -

 يستطيع النظام متابعة حرآة العمل من خالل
 هم ، والموردينتسجيل عمالء المنشاءة وتصنيفات

 وتصنيفاتهم ، واماآن التخزين ، واقسام المخازن 
 ، وتحديد الوحدات التى تستخدم فى االصناف ، 
 وتسجيل آروت الصنف آال تحت القسم التابع له

 والوحدات الخاصة به ، والعمالت واسعارها 
بالمصرى ، والشرآاء ، واالصول الثابتة ، وارصدة 

المستخدمين   وتسجيل وتحديد صالحياتاول المدة ،
 الخ...... ،)فى حالة وجود منافذ بيع(واماآن عملهم 

 
  :حرآة المخازن -

 ومن خالل هذا الجزء يتم التعامل مع المخازن من 
 تسجيل الطلبيات سواء آانت من عميل او لمورد

 الخاصةثم تسجيل أذون الصرف و أذون التوريد 
 بالعمالء والموردين

 
  :لحرآة اليوميةا -

من خالل هذه القائمة يتم تسجيل وتحديد        
ع    واتير البي دفع لف داد او ال ة الس طريق
 والشراء والمرتجعات، وايضا تسجيل

 اذون تحويالت المخازن 
 ويتم تسجيل الرسائل وقيم مصروفاتها-

رة و المباش
 
الة  اليف الرس اب تك حس

 .واستخراج تقارير مبيعاتها 
 
 
 
 
 
 



 
 :منافذ البيع متابعة حرآة 

ع                       ة جمي رار رؤي يح الصحاب الق ى تت ة الت ة العالي ذه التقني زات النظام ه ر ممي من اآث
ع             ات البي ة حرآ ة ومتابع بكة خارجي ت الش و آان ى ل ة حت ة بلحظ ع لحظ ذ البي مناف
ى             ة عل ذه الرؤي وحرآات المرتجعات والنقدية الموجودة فى هذه اللحظة سواء آانت ه

د ا تخدم الواح توى المس ى   مس تخدمين او عل ن المس ة م دير مجموع توى م ى مس و عل
 .مستوى منفذ البيع آله

 

-  :ماليةالحرآة ال 
الل االدارة   القائمة من خ       التعامل على هذهيتم  

ة  جيل االوراق المالي ا تس تم فيه ة وي المالي
وتحديد طرق دفعها او قبضها سواء من البنك   

ة        او الخزينة  ة العام  ، وعرض لتقارير الخزين
ة الكاشير ، وتسجيل اذون تحويالت     او  خزين

الى الخزينة العامة والكاشير ، وتسجيل        / من  
ن      ة وم ن الخزين داع م حب واالي اذون الس

 .البنوك ، وتسجيل فواتير شراء العمالت 
 



  :تسوية واشعارات الخصم -
عارات الخصم  جيل اش

 :الحسابات العامة والمصروفات

ة تس ذه القائم تم من خالل ه ي
ورد  ن م اخوذة م ل او الم اة للعمي ت المعط واء آان  س

يد   ناف او الرص ى االص م عل عارات خص اش
 .واستخراج التقارير الخاصة بها

 
 
-  

ع   ل م جيل المصرفات والتعام س

 :الختامية

روفات     ود المص جيل بن تم تس ي
وت

ة   ابات العام د ( الحس ة –عه  خزين
 .من سحب وايداع  .... )-فرعية 

 
  التحليالت والتقارير والحسابات -

ارير الواضحة والمفصلة             ىيحتوى النظام عل     ل من التق م هائ  آ

ة صنف       و ، ) آشف حرآ
دوبين    رة   – مبيعات قسم   –ات المن  – مبيعات فت

را اذ الق ى اتخ ر عل ى االم ة بسرعة ساعد اول بة والدقيق رات المناس

C++غات البرمجة وهى    

 والشاملة لكل جوانب االنشطة التجارية ومنها
ة  ة حرآ ازن متابع ازن (  المخ رد المخ ازن  –ج ة المخ -مراقب

 .) الخ ...- مخزون  تقييم–جرد صنف معين 
ة       ابات والحرآ ة   (  تقارير الحس ل او محساب /آشف حرآ  عمي

 مبيع–مبيعات صنف معين   ( تقارير المبيعات   
رد ،        

   ......)-مبيعات يوم معين 
 الخ...ميزان مراجعه حسابات المنشأة ، قائمة الدخل ، قائمة المرآز المالى ، 

ى ت ارير الت ر من التق والكثي
 .وبسهولة وبأعلى درجة من السرية 

 
  مصمم بأقوى لتجارىنظام االهرام ال

ة                    يح لمستخدمى النظام مرون ا يت وقاعدة بيانات من اقوى قواعد البيانات المعمول بها بالعالم مم
  حسب اختيار العميل   CALEOR او SQL SERVERوسهولة وسرعة اثناء العمل  وهى 

 النظام مجهز للعمل على اى نوع من انواع الشبكات سواء آانت داخلية او خارجية*
 .  واجهزة مساعدة )SERVER(يعمل النظام بطريقة جهاز واحد أو جهاز رئيسى*
 نتمنى ان يكون نال عرضنا اعجاب حضراتكم وننتظر ارائكم واقتراحاتكم على *
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om
 

_software@yahoo.com
oftware@hotmail.com

ahram_software_ksa@yahoo.c 


