
www.arabsea.com
SMACC

شركة بحر العرب ل�نظمة المعلوماتية

www.aliphia.com
Sahih business

صحيح بزنس

www.foodics.com
Foodics
فودكس

www.geidea.net
Geidea

جيديا

www.moneersoft.comمؤسسة المنير لبرامج الحاسب والشبكات

www.attarse.comمؤسسة عبدالرحمن حسين عطارالتجارية

www.zorinstech.comزورنس تكنولوجي

www.accuware.com.saأنظمة البيانات الحديثة

www.halsimplify.comمؤسسة مجال

www.al-mizan.comمؤسسة يوسف سليمان الحمود

www.visualsoft.comمركز البرمجيات المرئية �نتاج البرامج

www.asaspc.comمؤسسة أساس الحاسب للتجارة

www.ss4it.com.saمؤسسة الحلول القياسية

www.amwalsystems.comمؤسسة البرمجيات الموثوقة

www.al-waseet.com.sa

.AL-Moneer for Software & networking Est

Attar Software Engineering

Zorins Technologi

Modern Data Systems

Majal Est

Al-Mizan

Visualsoft

Asas pc

Standard Solutions

Amwal Systems

AlWaseet Computer Services
مؤسسة خدمات الوسيط لتقنية المعلومات
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www.arabsea.com
SMACC

شركة بحر العرب ل�نظمة المعلوماتية

www.aliphia.com
Sahih business

صحيح بزنس

www.foodics.com
Foodics
فودكس

www.geidea.net
Geidea

جيديا

www.moneersoft.comمؤسسة المنير لبرامج الحاسب والشبكات

www.attarse.comمؤسسة عبدالرحمن حسين عطارالتجارية

www.zorinstech.comزورنس تكنولوجي

www.accuware.com.saأنظمة البيانات الحديثة

www.halsimplify.comمؤسسة مجال

www.al-mizan.comمؤسسة يوسف سليمان الحمود

www.visualsoft.comمركز البرمجيات المرئية �نتاج البرامج

www.asaspc.comمؤسسة أساس الحاسب للتجارة

www.ss4it.com.saمؤسسة الحلول القياسية

www.amwalsystems.comمؤسسة البرمجيات الموثوقة

www.al-waseet.com.sa

.AL-Moneer for Software & networking Est

Attar Software Engineering

Zorins Technologi

Modern Data Systems

Majal Est

Al-Mizan

Visualsoft

Asas pc

Standard Solutions

Amwal Systems

AlWaseet Computer Services
مؤسسة خدمات الوسيط لتقنية المعلومات

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

Website
المورداالسم

Vendors
الموقع

Name



www.tranquilbs.com

www.unicomerp.net

www.sage.com

www.ultra-visions.com

www.edm.com.lb

www.gmtcc.co

www.cse.com.sa

www.dd.net.sa

www.alawistars.com

www.3d-sys.com

www.awaelksa.com

www.essolutions.net

www.amlaaki.com

www.sajaya.com

www.solutel.sa

Developers &Designers

Saudi Information

Alawi stars For Information Systems

Communication System and Security Solutions

3D Systems Co.

Sage

Awael Business

Madaen Al Jazira

Advanced Electronic

VAN scimanyD

Amlaaki

Global Almotakamel

Sajaya

Computer and Systems Engineering Company

Solutel

مؤسسة المطورون والمصممون للتجارة

الشبكة السعودية

مؤسسة نجوم العالوي

أنظمة االتصاالت والحلول ا£منية

شركة ا£نظمة الثالثية

سيج

شركة تكنولوجيا ا£وائل

مدائن الجزيرة

مؤسسة حلول ا£نظمة المتطورة

(NAV) مايكروسوفت دينامكس

مؤسسة النظم المالية

شركة المتكامل العالمي للتجارة

فرع شركة المصفوفة لتكنولوجيا ا£عمال

شركة الحاسب ا»لي وهندسة النظم

مؤسسة معالج الحلول

قائمة موردي نقاط البيع وبرامج المحاسبة
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المورداالسم

Vendors
الموقع

Name



www.keylink.com

www.arqami.net

www.tornado-soft.com

www.doubleclick.com.eg

www.it.horizon.sa

www.sejillat.com

www.alameensoft.com

www.microtec.com.sa

www.makman-arabia.com

www.hadarasoft.com

www.as-hal.net

www.zoho.com/sa/books/

www.ofis-soft.com

www.shortcutech.com

www.penygonarabia.com

Keylink IT solutions

Arqami

Tornado Soft

Double Click

Horizon Information Technology

Tamimi Solutions

Alameen Soft

Microtec

Makman Arabia

teN toD naziM lA

As-hal for complete solutions

Zoho Books

Nahil Computer

Shortcut Tech

Penygon Arabia

شركة مفتاح التوصيل

شركة أرقامي للتقنية الذكية

مؤسسة الحماية المتكاملة

دبل كليك

شركة ا�فق لتقنية المعلومات

حلول تميمي

مؤسسة فايز حمدي العليط

مؤسسة التقنية الدقيقة لتقنية المعلومات مايكروتيك

مكمن العربية

مؤسسة إنتقاء النخبة التجارية

مؤسسة أسهل لحلول

زوهو بوكس

شركة النهل للحاسب ا�لي

شركة رمز االختصار لالتصاالت

بينيجون العربية

قائمة موردي نقاط البيع وبرامج المحاسبة
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www.tawatur-it.com/
product/noriaerp/

www.aljazeerasoft.com

www.vtech-sys.com

www.marvel.com.sa

www.alrida.com

www.lordlac.com

www.riyadhtop.com/

www.gauge-erp.com

www.bookkeeperapp.online

www.utech-ict.com/web/

www.tafeal.com.sa

www.topnotepad.com

www.wafitop.com

www.eiraad.com

www.VAT4G.com

Tse Seicneuqerf Metsys

Aljazeera soft For IT Solution

Valuable Engineering Technology (V-Tech)

Marvel Systems for Information Technology

Alrida Information Systems & Computing LTD

Lord Arabic Computer Trading Est

Riyadh Summit Trading

Professional Gauge Company

Accounting principles for information technology

uTech Est

Tafeal Alholol company

TopNotepad

Wafi Top Company

Eiraad Systems for Information Technology

dvanced Electronic System Solutions

مؤسسة تواتر النظم للتجارة

مؤسسة جزيرة ا�نظمة لالتصاالت وتقنية المعلومات

شركة الهندسية للتقنيات القيمة

ا�نظمة المذهلة لتقنية المعلومات

شركة الرضا لنظم المعلومات والحاسب ا�لي

مؤسسة سيد الحاسبات العربية للتجارة

مؤسسة قمة الرياض للتجارة

شركة المقياس المحترف للتجارة

مؤسسة أصول المحاسبة لالتصاالت وتقنية المعلومات

مؤسسة التقنية الموحدة

شركة تفعيل الحلول

أعلى المفكرة

شركة وافي القمة لحلول ونظم البرمجيات

شركة إيراد ا�نظمة لتقنية المعلومات

حلول ا�نظمة المتطورة ل®لكترونات

قائمة موردي نقاط البيع وبرامج المحاسبة
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شركة ا�جيال لتقنية المعلومات المحدودة

شركة أنا بائع السوق

إشراق التكنولوجيا

شركة تالي للحلول

شركة ديكسيف

الشركة الغربية (قيم)

مؤسسة المنطقة

مؤسسة عذيب المتطورة

الفخامة للتقنية

شركة عمق العربية للمشاريع المتقدمة (ايتجار)

ريناد المجد

شركة السحابة ا�لّية

مؤسسة الحلول النهائية

بوتقة الذكاء

شركة وّدي

Western company for information & 
technology systems

Al Arabiya Depth For Advanced Projects (iTujar)

Al Ajyal Information Technology Company LTD

www.imarketvend.com/ksa
iMarketVend

www.brighteningtech.com
BrighteningTech

www.tallysolutions.com/
mena/Tally Solutions

www.dexef.com
DEXEF

www.qayem.com

www.inventortechinfo.com
Inventor Tech

www.atheebsoft.com
eXceed

www.luxchaint.com
Blockchain Luxury

business.itujar.com

www.rmg-sa.com
Renad Almajd

www.qoyod.com
Qoyod

www.ultimate-sa.com
Ultimate solutions

www.smartpan.com.sa
SMARTPan

www.widdee.com
Widdee Company

www.-10soft.com

قائمة موردي نقاط البيع وبرامج المحاسبة
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Marn Tech
شركة مرن

www.skysoft.sa
Skysoft Est

مؤسسة سكاي سوفت

www.newera.com.sa
New Era Technolog
تقنية العصر الحديث

www.dhit.com.sa
Daretch information Technology

دار اتش لتقنية المعلومات

www.dafater.saمؤسسة سحب ا�عمال لتقنية المعلومات

www.marn.com

Business Cloud For Information Systems

CloudApps
شركة سحابة التطبيقات لتقنية المعلومات 

www.phenixsoft.comPhenix Systems
مؤسسة أنظمة فينكس

www.accflex.com
Accounting Flexibility

مؤسسة عمر محمد بابطين ل®تصاالت وتقنية المعلومات

www.sahabsoft.com
Sahab soft information technology

مؤسسة سحاب سوفت لتقنية المعلومات

www.ata-cit.com
مؤسسة عطا السعودية ل®تصاالت وتقنية المعلومات

www.lazywait.com

ATA ASSAUDI for Communication & Technology

www.medaderp.com
فرع شركة مداد ال ال سي

Medad ERP

www.alsaifco.com
مؤسسة السيف العربية للمشاريع التجارية

Al Saif Arabian for Projects

www.bnody.com
 مؤسسة بنودي لتقنية نظم المعلومات 

Bnody ERP

www.neomsoft-sa.com
مؤسسة الحلول الحديثة

Modern solution

www.ghadeer.info
مؤسسة أعمال غدير لتقنية المعلومات

Ghadeer Information Technology
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www.afaqrgb.com
Afaq RGB Systems

مؤسسة الخليج لتقنية المعلومات 

www.ba.com.sa 
 Matrix information technology

مؤسسة المصفوفة الميسرة لتقنية المعلومات 

www.p-ways.com
PWays

مؤسسة الطرق البرمجية للحاسب ا»لي 

www.rewaatech.com
 Rewaa Information Technology

شركة رواء لتقنية المعلومات

www.learn-tec.com
 Learn Technology

مؤسسة تعلم التقنيات ل°تصاالت و تقنية المعلومات

www.inventortechinfo.com
Inventor Tech's Suite Of Solutions And Programs
مؤسسة المنطقة التقنية لالتصاالت و تقنية المعلومات

www.omegapos.com
Omega Software

مؤسسة كيان ا£نظمة للتجارة

 www.cubeos.co
Cube of Solutions

مؤسسة مكعب الحلول لتقنية المعلومات

www.ascon-me.com
 Arab Software Computer

شركة العرب £نظمة الكمبيوتر

www.smartdataco.com
Smart Data

مؤسسة نجمة الحجاز لتقنية المعلومات

www.ascon-me.com
Expert Co. Ltd.

شركة خبير المحدودة

www.hwsba.com
Hwsba information technology 

مؤسسة حوسبة النظم لتقنية المعلومات

www.echo.sa
Creativity Echo

مؤسسة صدى االبداع لتقنية المعلومات

www.cmc.glary.sa
Glary Creativity for information technology
مؤسسة قالري ا�بداع لتقنية نظم المعلومات

www.odoo.com/ar/ 
Odoo

مؤسسة محفز ا£عمال ل°تصاالت وتقنية المعلومات
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www.ezsoft-sa.com
Ez Soft

مؤسسة ترف البدر لتقنية المعلومات

www.tradepos.net
Trade Pos

مؤسسة نقاط البيع لتقنية نظم المعلومات

www.garrowsoft.com
 Golden Arrow Information Systems Technology

مؤسسة السهم الذهبي

www.amansoft.net/Alshamel/
 Aman Modern Information Systems Technology

مؤسسة امان الحديثة لتقنية نظم المعلومات

www.nerapos.com
Nera pos

مؤسسة الرقم السابع للتجارة

www.smartlives.ws/
Smart Life

مؤسسة حياة ذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات

www.zover.net 
 Zover IT

شركة زوفر العالمية لتقنية المعلومات 
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www.prexle.com/ar/
Prexle

شركة المنتجات المتميزة لالتصاالت وتقنية المعلومات

www.gpitco.com
Gptico It Solutions

مؤسسة فخر العراقة لالتصاالت وتقنية المعلومات

www.Sir.sa
Sir It

مؤسسة سير الموارد لتقنية المعلومات 

www.azmfintech.sa/   
Azm Saudi Fintech

شركة عزم التقنية المالية

www.tadween.app
Tadween

شركة تدوين لتقنية المعلومات

www.sutumatic.com 
Saudi Matic ERP System

شركة سالم المتطورة التجارية 

   

info@tadweenapp.sa 054 435 8322 - 012 616 3320@tadween_app

E R P  S Y S T E M

R

 

 



http://www.iworkas.com

http://www.osusco.com

MZsystech.com

www.mobiletouchco.com

https://silkysys.com

www.tab-erp.com

www.Eyeen.net 

Www.beuti.co

https://alshamelcomputer.com/

www.bayanatech.com.sa

www.belalsoft.com

http://www.softlinkus.com/

https://arabian-madac.com/

http://www.nodhom.com/

ksb@bwtco.net

Modernity and creativity for software

Osus for computer system

Golden 

Copyrights MobileTouch

silky systems

tab-erp

Eyeen

beuti

alshamel computer

bayanatech

belal soft

soft linkus

arabian madac

nodhom

KSb

مؤسسة الحداثة واالبتكار لتقنية المعلومات  

مؤسسة أسس النظم للحسابات

مؤسسة المهند الذهبي

مؤسسة لمسة التطبيقات لتقنية نظم المعلومات

شركة النظم الحريرية لتقنية المعلومات

شركة العزة القابضة

"مؤسسة العين الرقمية لتقنية المعلومات

شركة حديقة المرأة لتقنية المعلومات

شركة أضواء الشامل للحاسبات المحدودة

مؤسسة بياناتك لتقنية المعلومات 

مؤسسة اجياد التقنية لنظم العلومات 

مؤسسة أوراد الفجر للتجارة

مؤسسة مداك العربية لتقنية المعلومات 

شركة اتساق المحدودة

شركة عالم االعمال لتقنية المعلومات

https://cs.com.sa
CS

مؤسسة الحلول المبتكرة

www.arabia2web.com
arabia 2 web

مؤسسة برمجة العربية لالتصاالت وتقنية المعلومات 
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Madac



www.hoopoeit.com

www.scl-sa.com

www.ignitehq.io

www.infosoft.com.sa

https://newpointerp.com

https://www.daftra.com

www.tp.net.sa

ttps://zoamar.com.sa

www.uroptimum.com

www.alifyatech.com

www.oceanacross.com.sa

www.wsl-pos.com

www.arkanpro.com

www.slnee.com

www.saiderp.com

https://thebluchip.com/
thebluchip

hoopoeit

scl-sa

ignitehq 

infosoft

new pointerp

daftra

tp

zoamar

uroptimum

alif ya tech

oceana cross

wsl pos

arkan

slnee

 said

مؤسسة الهدهد لتقنية المعلومات

مؤسسة خط السحاب الذكي لتقنية المعلومات

شركة اشراق التكنولوجيا لتقنية المعلومات

شركة المعلومات والبرمجيات المحدودة لتقنية المعلومات

مؤسسة الحل البديل لتقنية المعلومات

مؤسسة دفترة وتنقيب لتقنية المعلومات 

مؤسسة مكان التقنية للخدمات التقنية

مؤسسة زومر المتقدمة لتقنية نظم المعلومات

مؤسسة الدرجة القصوى لتقنية المعلومات 

مؤسسة الف ياء لتقنية المعلومات

شركة عبر المحيط لتقنية المعلومات 

شركة وصل حلول ذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات

مؤسسة أركان االحتراف لالتصاالت وتقنية المعلومات

شركة صلني

سائد لتقنية المعلومات 

مؤسسة الشريحة الزرقاء لتقنية نظم المعلومات

قائمة موردي نقاط البيع وبرامج المحاسبة
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Smart Clouds Line Tech



https://advanceawamr.com/

 https://www.trustsoft-ist.com 

www.saleproo.com

Www.hermosaapp.com

.       https://tqryr.com.sa/

https://www.nextdriven.com

www.getvom.com

www.librasoft.us

www.irsaa.com

www.infogate-sa.com

: https://wosul.sa

www.dh-sa.com

https://mywazen.com/

https://www.dream-ksa.com/

salespointx.com

http://afi-soft.com  

مؤسسة اوامر التقدم لتقنية المعلومات

مؤسسة تميز وثقة للتجارة

مؤسسة ذهل لالتصاالت وتقنية المعلومات 

مؤسسة فيصل للتسويق االلكتروني

مؤسسة تقرير لتقنية المعلومات 

مؤسسة القيادة التالية لتقنية نظم المعلومات

شركة اعملها بنفسك لتقنية نظم المعلومات

مؤسسة العالم الدقيق لتقنية المعلومات

شركة إرساء الجزيرة لحلول ا�عمال 

مؤسسة باب المعلومات التجارية

شركة وصول االولى لتقنية نظم المعلومات

مؤسسة ا�فق الرقمي اتقنية المعلومات

شركة وازن المالية

مؤسسة دريم سوفت لتقنية المعلومات

شركة الرمال الذهبية ل®تصاالت و تقنية المعلومات

https://www.gigapos.us/ مؤسسة السرعة العالية لتقنية المعلومات

مؤسسة عبداللطيف عبدالرحمن
 الخرسه لتقنية المعلومات

قائمة موردي نقاط البيع وبرامج المحاسبة
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http://getsahl.com

https://dpite.com/

https://sbs-sa.com/

https://thediamondage.co/

www.golden-acc.com

(غير مقيمة) JUSTAGAIN جاست أجين

مؤسسة ا�داء الرقمي لتقنية المعلومات

حلول االعمال الذكي لالتصاالت وتقنية المعلومات

مؤسسة عصر الماسة لتقنية المعلومات

    مؤسسة المحاسب الذهبي لتقنية نظم المعلومات

http://www.alwalantech.com/مؤسسة الوعالن لتقنية المعلومات
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Smart Business Solution


