
بــ�وفايـل جـبتكـــو
مؤسســة فخر الع�اقة لالتصاالت لتقنية المعلومات



من نحن 

جبتكو شــركة برمجيات وتقنية معلومات عامة مملوكة لشــركة فخر الع�اقة لتقنية 

المعلومات التي تم تأسيســها في المملكة العر�ية الســعودية . جبتكو لد�ها خبرة واســعة 

اكتســبتها خالل ســنوات عديدة من المشــاركة في هذه الصناعة. نحن من �ين المساهمين 

الذ�ن يصوغون معا�ير التكنولوجيا المســتقبلية في المملكة العر�ية الســعودية والش�ق 

األوســط ، نحن نقدم ف��ق متخصص من خب�اء تكنولوجيا المعلومات ذوي الخبرة  ونقدم 

خدما�نا إلى مجموعة واســعة من العمالء من الشــركات والقطاع العام وقطاع التجزئة 

والتعليم في جميع أنحاء منطقة الشــ�ق األوســط وشــمال إف��قيا. لدينا القدرة المعترف بها 

لتقديم الخدمات والحلول التي �ناســب االحتياجات الف��دة لكل مؤسســة وفقا لحجمها 

ومجال نشاطها.
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خـدمـا�نا
 الب�امج وحلول األعمال

تختص جبتكو في تقديم حلول البرمجيات بما في ذلك الب�امج المعقدة والتي تحتاج إلى برمجة خاصة، وحلول 
اإلدارة والمحاسبة، وأيًضا حلول األجهزة الذكية، و أهم برنامج رئيسي نقدمه في جبتكو مختص في الب�امج, 

وحلول األعمال، حيث تكمن خب�ا�نا في إد�اك أهداف عمالئنا بوضوح.

جبتكو بلس -برنلمج متعدد اللغات
يمتاز برنامج جبتكو بلس ، بخدمة صناع الق�ار في الشركات والمؤسسات و يعد  من الب�امج المحاس�ية المتميزة. 

في خدمة الشركات والمؤسسات ويساعد العمالء في إدارة المنشآة بصورة سهلة ودقيقة.

البرمجيات
إنشاء حلول برمجية للمؤسسات الحكومية والخاصة و�نفيذ الب�امج جميعها حتى نساعد في سير العمل حسب 

احتياجات العميل.

الشركات
تسهل شركة جبتكو عملية إنشاء الب�امج وربط الف�وع، وتهيئة الخوادم جميعها من خالل الدعم الفني ألجهزة 

الكم�يوتر.
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متعدد العمالت مع دليل حسابات ودليل م�اكز 
تكلفة بعدد ال نهائي من المستويات مع 

إمكانية إنشاء عدد ال نهائي من الحسابات 
النهائية بأنواعها المختلفة. ( التقا��ر المالية – 

كشف الحساب – األستاذ العام - العمليات 
المحاس�ية وقيود اليومية – األرصدة االف�تاحية – 

حساب األرباح والخسائر ).

عدد ال نهائي من المخا�ن واألصناف مع وحدات 
متعددة ، تحديد ط�يعة األصناف في كل مخ�ن ، 

تق�يم المخ�ون بالمتوسط المرجع أو الوارد أوال 
يصرف أوال  ( تقا��ر األصناف – تسوية جردية – 

تقا��ر المخاز ).

دورة المشت��ات ومردودا�ها مع التأ�ير على 
الفا�ورة باإلضافة أو الخصم ، تحديد المبالغ 

المسددة للفوا�ير و المردودات، ربط السداد 
بالفوا�ير ، متابعة حالة السداد لكل فا�ورة ، ربط 

التكاليف االستي�ادية بالمشت��ات – حسابات 
المورد�ن.

الحسابات العامة
م�اقبة المخ�ون

المشت��ات والموردون
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ال�وا�ب واألجور الم�يعات والعمالء
النقدية والبنوك

متابعة ع�وض األسعار و أوامر ال�يع وتحويلها 
إلى فوا�ير ، متابعة حركات الم�يعات 

ومردودا�ها ، معالجة ض��بة VAT ، إمكانية 
تخصيص الحركات المالية على فا�ورة ، ربط 

المنتجات بالفوا�ير ، متابعة حالة السداد لكل 
فا�ورة ، متابعة حسابات العمالء وحدود 

اال�تمان وإعمار الد�ون.

متابعة البنوك والخ�ائن وط�ق وأنواع الدفع وربطها مع 
الحسابات العامة ، تسجيل حركة النقدية من صرف 

وقبض الشيكات ، استخ�اج �وميات الصندوق ، متابعة 
سندات القبض والصرف من االستالم ثم تمام السداد.

تسجيل الحضور واالنص�اف وحساب التأخير 
واإلجا�ات وتوصيف االستحقاقات 

واالستقطاعات بأنواعها المختلفة وكذلك 
استخ�اج مسير �وا�ب وكشف �ا�ب الموظف 

والبدالت الشه��ة واالستقطاع الشهري .
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التصنيع نقاط ال�يع
ض��بة القمية المضافة 

مخصص لنشاطات ال�يع بالتجزئة ( السوبر ماركت 
/ المحالت) ويشمل الم�يعات والمخ�ون 

والنقدية ، ويدعم التعامل مع طابعات 
وماسحات الباركود بواجهة سهلة االستخدام 

ومحتوى متقدم من الصالحيات.

يعمل البرنامج على تجهيز اإلق�ار الض��بي وتق��ر ض��بة 
الم�يعات وض��بة المشت��ات والمصا��ف الض���ية.

تسجيل المواد الخام ومدخالت اإل�تاج 
والتكاليف الصناعية، والمص�وفات المباشرة 

والغير مباشرة وعمل أمر اإل�تاج مع تقا��ر اإل�تاج 
والمواد المستخدمة في عملية اإل�تاج والصنف 

النهائي.
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ربط الب�امج األجهزة والملحقات
الباركود

دعم أجهزة الباركود وشاشات العرض السط��ة 
واد�اج النقدية وإمكانية الربط المباشر مع 
الموا��ن المختلفة، دعم طابعات الباركود 

باشكالها المختلفة.

نسهل عملية الباركود من خالل توفير ثالثة وحدات كل 
إمكانية ربط برنامج المطاعم مع المحاسبة وحدة لها باركود مستقل.

والعكس.



الصالحيات واألمان

إ�ع��ف �يانات كل مستخدم مع تحديد صالحيات 
خاصة به ، صالحيات متقدمة سواء لعمليات 

التعد�ل أو الحذف أو االرتجاع على مستوى كل 
مستخدم وعلى مستوى نقطة ال�يع. كما يدعم 

الباركود لكل وحدة مع إمكانية الربط مع 
المي�ان االلكت�وني (االو�ان).
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ممـي�ات بـرنامج جبتكـو بلـس

 SQL قاعدة �يانات    

دعم فني عن بعد متوافق مع كل األجهزة تد��ب وتط�يق على
البرنامج 

 حلول واستشا�ات
محاس�ية للعمالء

تطو�ر بصورة مستمرة
على البرنامج 

تقا��ر مالية مفصلة عدد المحدود من
المستخدمين   يدعم الربط �ين الف�وع نظام صالحيات متطور

�



العمـالء

��
And more..



ا�ـصل بـنا
Tel: +966 138999177

Mob: +966 544085577
www.Gpitco.com
Info@gpitco.com

الموقع: المملكة العر�ية السعودية، الخبر - شا�ع ال��اض، مجمع الحصن، مكتب (رقم44).

Al Riyadh st., Al-Hossain Computer (office 44) 34621, Al Khobar,ksa.
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Who We Are  

GPITCO is a general programing and Technology Company owned by Fakar 

Alaragah was established in Kingdom of Saudi Arabia. GPITCO has an 

extensive experience that was acquired through many years of engagement in 

the industry. We are among the contributors who shape the future's 

technology standards in KSA (Kingdom of Saudi Arabia ) and MENA (Middle 

East and North Africa).  We provide a specialized team of experienced IT 

experts and provide our services to a wide range of clients from the 

companies, public sector, retail and education throughout the MENA region. We 

have the recognized ability to provide services and solutions, which suit the 

unique needs of each organization according to its size and scope of activity.
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Vision MissionValues

Our mission is to provide the 
best fully tested products and 
solutions. To build a reliable and 
trustworthy global provider. The 
service provider develops the 
next generation of software 
intensive systems for our clients.

To be the most known and 
prominent company and the 
leading technology company in the 
MENA region in terms of service 
efficiency and customer 
satisfaction, also to be proud of 
the excellence in everything that 
we give. 

Integrity
Integrity is the core value that guides all our 
actions and decisions.

Customer Experience    
We strive to deliver excellence to our 
customers in every step we provide.

Teamwork
We value each member of our team and believe 
that only with dedication and team spirit can 
we beat any challenges.

Innovation
Innovation is the cornerstone on which we 
build our success and future moves.
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Business solutions & software   
GPTCO specializes in providing software solutions including complex programs that need special 
programming, also management and accounting solutions, in addition to smart device solutions. 
The most important program we offer in GPTCO is specialized in programs and business solutions, 
where our experience lies in understanding the goals of our customers in a clear way. 

GPITCO plus
The GPITCO Plus program is distinguished for serving decision makers in companies and institutions, 
and it is considered one of the distinguished accounting programs in serving the companies and the 
institutions also to help clients in managing the facility in an easy and accurate manner.

Programing
Create programing solutions for government and private establishment and Implementation of the 
all programs so that we assist in the workflow according to the customer's needs.

Networking
GIPTCO facilitates the process of creating programs, linking branches, and configuring all servers 
through technical support for computers.

Our Services
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Multicurrency with account and cost centers 
guide also with an infinite number of levels 
with the ability to create an infinite number 
of accounts of all types.
(Financial reports - statement of account - 
general ledger - accounting operations and 
daily restrictions - opening balances - profit 
and loss account)

The infinite number of stores and items with 
multiple units. Determine the nature of items in each 
store. The stocked evaluation, on average, reference 
or first received, first disbursed (item reports - 
inventory adjustment - warehouse reports)

The infinite number of stores and items with 
multiple units. Determine the nature of 
items in each store. The stocked evaluation, 
on average, reference or first received, first 
disbursed (item reports - inventory 
adjustment - warehouse reports)

Public Accounts
The stocked control

Purchases and
 Suppliers:
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Salaries
 and wages:

Sales 
and customersCash 

and banks:

Follow up with the banks, treasuries, payment 
methods and types and link them with public 
accounts. Registering cash movement from giving 
and receiving checks. Extracting the daily fund. 
Follow-up of receipt and exchange vouchers from 
receipt and then full payment.

Register the attendance, calculate delay and 
leaves, characterize various types of benefits and 
deductions, as well as extract a salary path, and 
reveal the employee's salary, monthly allowances 
and monthly deduction.

Follow up the offers and sales orders and 
convert them into invoices. Monitor sales 
movements and returns and VAT tax 
processing. The possibility to customize the 
financial transactions on a single invoice. link 
products with invoices. Follow-up the status 
of payment for each invoice, also follow-up 
the customer accounts, credit limits and debt 
reconstruction.
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Manufacturing: Selling points:

Specified for retail activities (supermarkets / 
stores) and includes sales, stocked and cash. 
It also supports dealing with barcode 
printers and scanners with an easy-to-use 
interface and advanced content.

Register raw materials, production inputs, 
and industrial costs. The direct and indirect 
expenses and production order work with 
production reports and materials used in the 
production process and the final item.

VAT:

The program prepares the tax return, the sales tax 
report, and the purchasing tax and the tax 
expenses.



Features of the program GPTCCO Plus

SQL database Supports branch 
linking

Detailed financial 
reports

Unlimited number 
of users

An advanced
 powers system

Remote technical
 support

Compatible with all 
devices

Continuous 
development of the 

program

Training and 
application on the 

program
Accounting solutions 
and advice to clients

�



Contact us
Tel: +966 138999177

Mob: +966 544085577
www.Gpitco.com
Info@gpitco.com

Address: Saudi Arabia , Khobar – Riyadh street , Hassen building, office (No. 44) 

AL Riyadh st., Al-Hossain Computer (office 44) 34621, Al Khobar, ksa. 
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Linking programs: Devices and 
accessories:Barcode:

Support for barcode devices, in-line displays, 
inserting cash, and the ability to directly link 
with different scales. To also support for 
barcode printers of all types.

The possibility of linking the restaurant program 
with accounting and the opposite. The possibility of linking the restaurant 

program with accounting and the opposite. 
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Powers 
and security:

Defining each user’s data and determining 
their own powers. The advanced powers, 
whether for modifications, deletions or 
returns, at each user level and at the point of 
sale. It also supports barcode for each unit 
with the ability to link with the electronic 
scale (weights). 
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Our Client 

And more..


