
قائمة موردي نقاط البيع وبرامج المحاسبة 
 List Of PoS/Accounting Software Provider

 المورد
Vendors 

 االسم
Name 

  الموقع
Website 

شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات
SMACC www.arabsea.com

صحيح بزنس
Sahih business www.aliphia.com 

فودكس
Foodics www.foodics.com

جيديا
Geidea www.geidea.net 

مؤسسة المنير لبرامج الحاسب والشبكات
AL-Moneer for Software & networking Est. www.moneersoft.com

مؤسسة عبدالرحمن حسين عطار التجارية
Attar Software Engineering www.attarse.com

زورنس تكنولوجي
Zorins Technologi www.zorinstech.com

انظمة البيانات الحديثة
Modern Data Systems www.accuware.com.sa

مؤسسة مجال
Majal Est www.halsimplify.com

مؤسسة يوسف سليمان الحمود
Al-Mizan www.al-mizan.com

مركز البرمجيات المرئية إلنتاج البرامج
Visualsoft www.visualsoft.com

مؤسسة اساس الحاسب للتجارة
Asas pc www.asaspc.com 

مؤسسة الحلول القياسية
Standard Solutions www.ss4it.com.sa  

مؤسسة البرمجيات الموثوقة
Amwal Systems www.amwalsystems.com 
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مؤسسة خدمات الوسيط لتقنية المعلومات
AlWaseet Computer Services www.al-waseet.com.sa

 مؤسسة المطورون والمصممون للتجارة
Developers &Designers www.dd.net.sa

الشبكة السعودية
Saudi Information www.tranquilbs.com 

مؤسسة نجوم العالوي
Alawi stars For Information Systems www.alawistars.com

أنظمة االتصاالت والحلول األمنية
Communication System and Security Solutions www.unicomerp.net

شركة االنظمة الثالثية
3D Systems Co. www.3d-sys.com

سيج
Sage www.sage.com

شركة تكنولوجيا االوائل
Awael Business www.awaelksa.com

مدائن الجزيرة
Madaen Al Jazira www.ultra-visions.com

مؤسسة حلول األنظمة المتطورة
Advanced Electronic www.essolutions.net

(NAV)مايكروسوفت دينامكس
VAN scimanyD www.edm.com.lb

مؤسسة النظم المالية
Amlaaki www.amlaaki.com

شركة المتكامل العالمي للتجارة
Global Almotakamel www.gmtcc.co

فرع شركة المصفوفة لتكنولوجيااالعمال
Sajaya www.sajaya.com
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شركة الحاسب األلي وهندسة النظم
Computer and Systems Engineering Company www.cse.com.sa

مؤسسة معالج الحلول
Solutel www.solutel.sa

شركة مفتاح التوصيل
Keylink IT solutions www.keylink.com

شركة ارقامي للتقنية الذكية
Arqami www.arqami.net

مؤسسة الحماية المتكاملة
Tornado Soft www.tornado-soft.com

دبل كليك
Double Click www.doubleclick.com.eg

شركة األفق لتقنية المعلومات
Horizon Information Technology www.it.horizon.sa

حلول تميمي
Tamimi Solutions www.sejillat.com

مؤسسة فايز حمدي العليط
Alameen Soft www.alameensoft.com

مؤسسة التقنية الدقيقة لتقنية المعلومات ميكروتيك  
Microtec www.microtec.com.sa

مكمن العربية
Makman Arabia www.makman-arabia.com

مؤسسة انتقاء النخبة التجارية
teN toD naziM lA www.hadarasoft.com

مؤسسة أسهل لحلول
As-hal for complete solutions www.as-hal.net

زوهو بوكس
Zoho Books www.zoho.com/sa/books/
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شركة النهل للحاسب االلي
Nahil Computer www.ofis-soft.com

شركة رمز االختصار لالتصاالت
Shortcut Tech www.shortcutech.com

بينيجون العربية
Penygon Arabia www.penygonarabia.com

مؤسسة تواتر النظم للتجارة
TSE SEICNEUQERF METSYS

www.tawatur-it.com/product/ 
noriaerp/

مؤسسة جزيرة األنظمة لالتصاالت وتقنية المعلومات 
Aljazeera soft  For  IT  Solution www.aljazeerasoft.com

شركة الهندسية للتقنيات القيمة
Valuable Engineering Technology (V-Tech) www.vtech-sys.com

األنظمة المذهلة لتقنية  المعلومات
Marvel Systems for Information Technology www.marvel.com.sa

شركة الرضا لنظم المعلومات والحاسب اآللي
Alrida Information Systems & Computing LTD www.alrida.com

مؤسسة سيد الحاسبات العربية  للتجارة
Lord Arabic Computer Trading Est www.lordlac.com 

مؤسسة قمة الرياض للتجارة
Riyadh Summit Trading www.riyadhtop.com/

شركة المقياس المحترف للتجارة
Professional Gauge Company www.gauge-erp.com

مؤسسة أصول المحاسبة لالتصاالت والتقنية المعلومات
Accounting principles for information technology www.bookkeeperapp.online

مؤسسة التقنية الموحدة
uTech Est www.utech-ict.com/web/ 

شركة تفعيل الحلول
Tafeal Alholol company www.tafeal.com.sa 
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أعلى المفكرة
TopNotepad  topnotepad.com

شركة وافي القمة لحلول ونظم البرمجيات
Wafi Top Company www.wafitop.com

شركة إيراد األنظمة لتقنية المعلومات
Eiraad Systems for  Information Technology www.eiraad.com

حلول األنظمة المتطورة لإللكترونيات
dvanced Electronic  System Solutions  www.VAT4G.com

شركة األجيال لتقنية المعلومات المحدودة
Al Ajyal Information Technology Company  LTD www.10-soft.com

شركة أنا بائع السوق
iMarketVend www.imarketvend.com/ksa

اشراق التكنولوجيا
BrighteningTech www.brighteningtech.com

شركة تالي للحلول
Tally Solutions tallysolutions.com/mena/

شركة ديكسيف
DEXEF www.dexef.com

الشركة الغربية (قيم)
Western company for information & technology 

systems
www.qayem.com

مؤسسة المنطقة
Inventor Tech www.inventortechinfo.com

مؤسسة عذيب المتطورة
eXceed www.atheebsoft.com

Blockchain Luxury
الفخامة للتقنية www.luxchaint.com
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Al-Arabiya Depth 
شركة عمق العربية www.aradap.com

Renad Almajd
ريناد المجد www.rmg-sa.com


