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تسجيل حساب جديد
 يتم تسجيل حساب جديد عن طريق اضافة البيانات المطلوبه

 (ا سم – رقم الهوية او ا قامة – البريد ا لكترونى – رقم
) و يتم إرسال رمز تفعيلى على البريد  الجوال – كلمة المرور

ا لكترونى للتاكد من الشخص المسجل



 بعد است�م الرمز التفعيلى على البريد ا لكترونى يتم ادخاله
فى صفحة التفعيل الخاص بها للدخول الى التطبيق



تسجيل دخول
 يتم التسجيل الدخول عن طريق اضافة رقم الهوية او ا قامه و كلمة

المرور للتاكد من المستخدم



 فى حالة عدم تفعيل الحساب الخاص بالمستخدم يتم ارساله الى
صفحة التفعيل  دخال الرمز التفعيلى المرسل



الصفحة الرئيسية
تنقسم الى الجزء العلوى و بها 4 اقسام و الجزء السفلى الى 3 اقسام

 الجزء العلوى و به قسم بإضافة سندات القبض العينى و سندات
القبض النقدى و المنتجات

 الجزء السفلى اقصى اليمين خاص بحساب المستخدم و الوسط خاص
بالصفحة الرئيسية و اقصى اليسار خاص با شعارات



صفحة المنتجات
الصفحة الخاصة بادخال كل المنتجات الخاصة بالمستخدم

 يتم الضغط على زر (+) و سيتم تحويله الى صفحة ا ضافة
و يتم ادخال اسم المنتج و بعد ذلك الضغط على زر ا ضافه



صفحة سند قبض عينى
 الصفحة الخاصة بكل سندات القبض العينى سواء المرسلة

او المستلمة



 يتم الضغط على زر (+)  ضافه سند قبض عيني عن طريق
 ادخال البيانات ( المرسل اليه باستخدام رقم الهوية او ا قامة

 – العنوان – القيمة ا جمالية الخاصة بالسند – العملة –
 المنتجات المرسلة سواء باختيار منتج مضاف سابقا او باضافه
 منتج جديد مع امكانية اضافة اكثر من منتج بالضغط على زر

 اضافه منتج اخر – م�حظات) ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على
زر ارسال



 يتم عمل تصفية النتائج و ذلك بادخال بيانات فى احدى المدخ�ت او
 جميعهم (رقم السند – رقم الهوية او ا قامة – التاريخ من – التاريخ الى)

ثم نقوم بالضغط على زر بحث



 صفحة عرض السند و بها (رقم السند – رقم الهوية او
 ا قامة – العنوان – القيمة ا جمالية – العملة –

 المنتجات – الم�حظات – حالة السند سواء كان معلق
او تم القبول او تم الرفض)0



فى حالة است�م سند يجب تاكيد حالة السند سواء بالقبول او بالرفض



صفحة اقفال سند قبض عينى
  قفال السند القبض العينى يتم الضغط على ع�مه + و

 اختيار اقفال سند قبض عينى و  يظهر بها كل سندات
 القبض النقدى الخاصة بالسندات القبض العينى سواء

المرسلة او المستلمة



 يتم الضغط على زر (+)  ضافة اقفال سند قبض عينى عن طريق ادخال
 البيانات (اختيار سند قبض عينى تم است�مه عن طريق المستخدم و تم
 الموافقه عليه – نوع الدفع سواء كاش او اجل و فى تلك الحاله يجب

ادخال الدفعات – م�حظات) ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على زر ارسال



 فى حالة ا جل يتم ادخال الدفعات عن طريقة اضافة قيمة الدفعه و تاريخ
 الدفع و يجب ان يكون القيمة ا جمالية للدفعات مساويه لقيمة السند

القبض العينى ا جماليه



 يتم عمل تصفية النتائج و ذلك بادخال بيانات فى احدى المدخ�ت او جميعهم
 (رقم السند – رقم الهوية او ا قامة – التاريخ من – التاريخ الى – نوع الدفع) ثم

نقوم بالضغط على زر بحث



 صفحة عرض السند و بها (رقم السند – رقم الهوية او
 ا قامة – العنوان – القيمة ا جمالية – العملة – المنتجات

– الم�حظات – الدفعات فى حالة ا جل)0



صفحة سند قبض نقدى
يظهر بها كل سندات القبض النقدى سواء المرسلة او المستلمة



 يتم الضغط على زر (+)  ضافة اقفال سند قبض عينى عن طريق
 ادخال البيانات (المرسل اليه باستخدام رقم الهوية او ا قامة –

 العنوان – القيمة ا جمالية الخاصة بالسند – العملة – نوع الدفع
 سواء كاش او اجل و فى تلك الحاله يجب ادخال الدفعات –

م�حظات) ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على زر ارسال



 فى حالة ا جل يتم ادخال الدفعات عن طريقة اضافة قيمة الدفعه و
 تاريخ الدفع و يجب ان يكون القيمة ا جمالية للدفعات مساويه لقيمة

السند القبض النقدى ا جماليه



 يتم عمل تصفية النتائج و ذلك بادخال بيانات فى احدى المدخ�ت او
 جميعهم (رقم السند – رقم الهوية او ا قامة – التاريخ من – التاريخ

الى – نوع الدفع) ثم نقوم بالضغط على زر بحث



 صفحة عرض السند و بها (رقم السند – رقم الهوية او ا قامة –
 العنوان – القيمة ا جمالية – العملة – الم�حظات – الدفعات فى حالة

ا جل)0



صفحة المستخدم
و بها يظهر جميع تفاصيل المستخدم مع امكانية تعدليها



صفحة ا شعارات
 و يظهر بها جميع اشعارات است�م سندات بالتفاصيل مع
 امكانية الضغط على احدهم و يتم التوجه اليها لصفحة

التفاصيل


