
SAP ساب www.sap.com

شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات

سحب األعمال

مؤسسة أعمال مرن لالتصاالت 
وتقنیة المعلومات

www.arabsea.com 

www.dafater.biz Dafater

www.aflak.com.sa

www.marnpos.com

SMACC

Aflak electronics

Wasel - Abdullah Mazi

Marn

شركة وصل حلول ذكیة لتقنیة 
المعلومات

شركة المنتجات المتمیزة - بریكسل

صحیح بزنس

Nortal

Creative Solutions

Pulse Tech

Mest

Prexle

Sahih business

مست السعودیة لتقنیة المعلومات

شركة الحلول اإلبداعیة المحدودة

نورتال

www.prexle.com

www.aliphia.com 

www.mestsoft.sa 

www.nortal.com 

www.creative-sols.com 

www.salla.sa/pulsetec 

شركة فضاء الثقة لالتصاالت 
لتقنیة المعلومات  www.trustangle.com Trust Angle (Revel Business)

www.witssa.comWITS شركة الغربیة لتكنولوجیا ونظم 
المعلومات - برنامج قیم

 شركة أفالك للصناعات
االلكترونیة المحدودة

Qoyod www.qoyod.com قیود

شركة بلس تیك

World of System & Software عالم النظم والبرامج www.worldofss.com 



Al-Mizan  www.al-mizan.com 

Visualsoft  www.visualsoft.com

Mahmood Saleh Abbar Co. شركة محمود صالح أبار  www.abbar-sa.com 

Developers & Designers  www.dd.net.sa 

Al Salama Computer 
Systems company 

مؤسسة المطورون و المصممون 

للتجارة 

شركة السالمة لنظم الحاسب اآللي

مؤسسة یوسف سلیمان
الحمود ألجھزة الحاسب (المیزان) 

مركز البرمجیات
المرئیة إلنتاج البرامج 

Modern Data Systemsانظمة البیانات الحدیثة

Majal Est. for IT Networks, 
Halsimplify Solutions (مؤسسة مجال )ھال سمبلیفي سولوشن  www.halsimplify.com

www.accuware.com.sa

Tally Solutions Private 
Limited

Retail - Technology

تالي سولوشن

شركة تقنیة التجزئة

www.tallysolutions.com/mena 

Geidea جیدیا www.geidea.net

AL-Moneer for Software 
& networking Est.

مؤسسة المنیر لبرامج
الحاسب والشبكات   www.moneersoft.com

مؤسسة عبدالرحمن حسین 
عطار التجاریة 

 www.attarse.comAttar Software Engineering 

زورنس تكنولوجي
(نایف تامر العنزي للتجارة)   www.zorinstechnologies.com

Foodics فودكس www.foodics.com 

Saudi Information 
Technology Network الشبكة السعودیة لتقنیة المعلومات www.tranquilbs.com

www.retail-tec.com

Zorins Technologies (Naif 
Tamer Al Anazi Trading Est)

Data Ocean داتا أوشن www.dataocean.com



SKYSOFT Est.| 
AlKhwarizmi Software

سكاي سوفت |برامج الخوارزمي www.skysoft.sa

Sage سیج www.sage.com

Taif Al Arqam 
Information Technology Est

مؤسسة طیف األرقام
لتقنیة المعلومات  www.taifalarqam.com

Awael Business & computers شركة تكنولوجیا االوائل
ألنظمة الحاسبات 

www.awaelksa.com

Communication Systems 
and Security Solutions Co

أنظمة االتصاالت والحلول األمنیة www.unicomerp.net

3D Systems Co. www.3d-sys.com

Medad ERP

شركة االنظمة الثالثیة

نظام مداد"
"مؤسسة سما الدانة العربیة www.medaderp.com

Standard Solutions For IT مؤسسة الحلول
القیاسیة لتقنیة المعلومات 

www.ss4it.com.sa

Amwal Systems مؤسسة البرمجیات الموثوقة
لإلتصاالت وتقنیة المعلومات  www.amwalsystems.com

Maen Tech الموؤسسة معن لتقنیة المعلومات www.m3ntech.com

AlWaseet Computer Services مؤسسة خدمات الو سیط 
لتقنیة المعلومات

www.al-waseet.com.sa

Alawi stars For 
Information Systems

مؤسسة نجوم العالوي
لنظم الكمبیوتر - سنمار  www.alawistars.com

Waalan Abdulaziz Al 
Waalan Technology Est

 مؤسسة وعالن
عبدالعزیز الوعالن للتقنیة www.walan-tech.com

Asas pc مؤسسة اساس الحاسب للتجارة www.asaspc.com

Madaen Al Jazira 
Information Technology

مدائن الجزیرة لتقنیة
المعلومات والحاسب اآللي 

www.ultra-visions.com

Advanced Electronic 
System Solutions

مؤسسة حلول األنظمة 
المتطورة لإللكترونیات

www.essolutions.net



شركة مفتاح التوصیل
الجھزة الحاسب االلى 

دار اتش لتقنیة المعلومات (برنامج 
المدقق، برنامج كریستال)

www.keylink.com Keylink IT solutions 

شركة ارقامي للتقنیة الذكیة www.arqami.net

فوكس سوفتویر سلوشینز www.focussoftnet.ae

Sajaya فرع شركة المصفوفة
لتكنولوجیا االعمال - سجایا  www.sajaya.com

شركة الحاسب األلي وھندسة النظم www.cse.com.sa
Computer and Systems 
Engineering Company

Solutel
مؤسسة معالج الحلول

لالتصاالت و تقنیة المعلومات 
www.solutel.sa

Focus Software Solution

Arab Texcomp 
Technologies Est.

مؤسسة عرب تیكسكومب تكنولوجیز www.texcomp.com

Delta Software دلتا سوفتویر www.delta-sw.com

Trust group مكتب وحده التدقیق للخدمات التجاریھ www.trustgrp.com

Ultimate solutions مؤسسة الحلول
النھائیة ألعمال الحاسب اآللي 

www.ultimate-sa.com

مؤسسة النظم المالیة لتقنیة المعومات www.amlaaki.com

 شركة المتكامل العالمي للتجارة
والمقاوالت

www.gmtcc.co

Amlaaki

Global Almotakamel trading 

and contracting company 

Arqami

Info Soft شركة المعلومات
والبرمجیات المحدودة 

Microsoft Dynamics NAV (NAV) مایكروسوفت دینامكس www.edm.com.lb

Tornado Soft مؤسسة الحمایة
المتكاملة لتقنیة المعلومات  www.tornado-soft.com

D.H.it Software Account & POS 
By.Sys (Auditor ERP & Crystal) www.dhit.com.sa



مؤسسة حوسبة الوطنیة 
لالتصاالت وتقنیة المعلومات 

www.hawsbh.saNational Company for 
Computing and IT

Creative Solutions مؤسسة الحلول المبتكرة www.cs.com.sa

Microtec مؤسسة التقنیة الدقیقة
لتقنیة المعلومات میكروتیك  www.microtec.com.sa

Double Click دبل كلیك www.doubleclick.com.eg

www.it.horizon.saHorizon Information 
Technology

Alfa Saudi Co. 

شركة األفق لتقنیة المعلومات

شركة الفا السعودیة للكمبیوتر www.alphags.com

Tamimi Solutions حلول تمیمي www.sejillat.com

Smart Pan (Foodbook) (فودبوك) مؤسسة بوتقة الذكاة www.smartpan.com.sa

Alameen Soft مؤسسة فایز حمدي العلیط www.alameensoft.com

Masa Soft مؤسسة برمجیات
ماسا لتقنیة المعلومات  www.masasoft.net

Makman Arabia مكمن العربیة www.makman-arabia.com

Al Mizan Dot Net مؤسسة انتقاء النخبة التجاریة www.hadarasoft.com

As-hal for complete solutions  مؤسسة أسھل لحلول الحاسب
اآللى المتكاملة www.as-hal.net

Zoho Books (Zoho 
Corporation Pvt Ltd) زوھو بوكس www.zoho.com/sa/books/

Nahil Computer Company (Al 
motakamel ERP solutions)

 شركة النھل للحاسب االلي -
برنامج المتكامل www.ofis-soft.com

Polosys Technologies بولوسیس تكنولوجیز www.polosys.com



Shortcut Tech (Watheiq 
program)

 شركة رمز االختصار لالتصاالت  
وتقنیة المعلومات (برنامج وثیق)

www.shortcutech.com

New Era Technology تقنیة العصر الحدیث www.newera.com.sa

Penygon Arabia بینیجون عربیة www.penygonarabia.com

شركة مایند لتكنلوجیا المعلومات www.aga.com.saMind IT
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