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كات الرائدة والمتخصصة كة األمازون لتقنية المعلومات من أوائل الشر ي مجال تقنية  تعتبر شر
ف 

امج المحاسبية،و المعلومات،  ونية، والحلول المبتكرة المتقدمة و  البر  تصميم المتاجر والمواقع اإللكبر
 

ي   1990كانت بداية انطالقتنا منذ العام 
كة متخصصة ف  ن  و مجال العلوم التقنية ونحن فخور كشر

ي وضع و وراض
مجيات  سمنا بي   إن تمام الرضا عن نجاحنا ف  ي مجال تصميم البر

كات الرائدة ف  الشر
 جنًبا إىل جنب مع خدمات التكنولوجيا عالية المستوى، وتطوير الصناعة

 
ي منتصف الطريق 

مة، نؤمن أنه ال يمكن تحقيق النجاح ف  كة ملبر  والوصول للقمة وتحقيق نحن كشر
كتنا أهدافنا   من غب  وجود نقطة تحول رئيسة لضمان استمرارية وازدهار عمالئنا وشر

 
ي إعادة تحديد أهدافنا وإعادة تصميم أنظمتنا لمواجهة التحديات القادمة  

ولذلك نقوم بشكل مستمر ف 
ي تنتظرنا 

 .وطموحاتنا عالية وسنصل إليها بفضل هللا تعاىل، التر
 
 

 رؤيتنا  
كات حول   ي تساعد عىل تطوير مستوى المؤسسات والشر

تؤمن بأن التكنولوجيا هي المستقبل الواعد واألداة التر
مجية لموظفينا لتحقيق   ات البر مجية والمحاسبية مدعومة بالخبر العالم لذلك نحن نسىع إىل تقديم الحلول البر

ي المعرفة 
 ية. والتقنية لتقديم حلول إبداعاحتياجات عمالئنا من خالل االستثمار الدائم ف 

 

 أهدافنا  

ي  
ام مخصص قائم عىل تقديم المشورة والدعم ف  ة الحجم مع البر  كات المتوسطة والكبب  توفب  حل جاهز للشر

مجيات واالستشارات اإلدارية  . أنظمة البر

 
 قيمنا    

ي  
 
ك ف تطوير أساليب العمل، وشعة اتخاذ  نؤمن بقدرات موظفينا كمصدر لإلبداع واالبتكار، ومجهودهم المشبر

نيل رضا عمالئنا وتحقيق مصالحهم من خالل األداء وجودة   القرارات وتنفيذها، وحرصهم عىل  رفع مستوى 
 . الخدمات المقدمة
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 خدماتنا 
مجة المحاسبية  وخدمات التطبيقات   والتكنولوجيا  سوف تحصل عىل كل ما تحتاج إليه من خدمات تخص البر

 والشبكات المحلية والسحابية.  ونية والمتاجر االلكبر 

 

 

 التدريب 
ونية ومعرفة تفاصيلها أداة مهمة لتطوير وتحسي    

يعتبر التدريب عىل استخدام برامج األمازون و المتاجر اإللكبر
ي مجال أعمالهم عىل استخدام   لذلك  األداء وزيادة اإلنتاجية لدى العمالء،

نحرص عىل تنمية قدرات العاملي   ف 
 . العليا  اإلدارات لُيْسِهم بشكل مباشر عىل تحقيق الرقابة الكاملة وسهولة اتخاذ القرار من  برامجنا 

 

 

 (AWS CLOUD) الخدمات السحابية
كتنا خدمة   فرات السحابية  توفر شر عمل الفروع مهما كان عددها من خالل قاعدة بيانات  لتسهيل   (  كالود ال  )السب 

  ، واحد  تشغيل  نظام  و  توفر واحدة  الخدمة  حيث    هذه  لعمالئنا  واألمان  فر ت الشعة  السب    ة السحابي  اتتمب   
ي أي وقت ،  

ها حسب الحاجة ف  آمنة جدا بسبب توفب   قواعد البيانات  كما أننا ننوه اىل ان  بإمكانية توسيعها وتغيب 
 ا ال يمكن الدخول عىل قاعدة البيانات بدونها. قوية جد اتشفر 

 

 

  الصيانة و الدعم 
 الفن 

ي توفب  الحلول لكل المشاكل التقنية  
كة هو االهتمام و مساعدة العمالء ف  ي بالشر

إن دور قسم الصيانة و الدعم الفت 
ي تواجههم 

ي  والفنية التر
الخاصة بالعمالء وتحسينها و   األجهزة  حيث يعمل قسم الصيانة عىل اصالح األعطال ف 

ي  أدائها   تطوير 
 
عىل   ف بالرد  ي 

الفت  الدعم  يقوم  التحديث    حي    خالل  من   
ً
تقنيا ومعالجتها  استفساراتهم  جميع 

ي يواجها العمالء ويتم ذلك بكفاءة ومهنية عالية وبوقت قياسي لمراعاة  
والتطوير وحل االزمات والمشكالت التر

 مصالحهم 
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 منتجاتنا 
ي  
ي نقدمها التر

ي الخدمة التر
ي تكون إما جزًءا من   حزمة تكملهانؤمن أن جوهر خطوط منتجاتنا يكمن ف 

امج التر البر
ي فهم متطلبات العميل من خالل  

 ف 
ً
ا هائال

ً
خط اإلنتاج الحاىلي لدينا أو سيتم تطويرها. تتطلب عملية التطوير جهد

اح الحل المناسب.   تحليل التفاصيل والتشخيص وتحديد المشاكل المطروحة واقبر

 

 املنظام األمازون المحاسن   و المخزون المتك
(Alamazon ERP) 

 

ابط ومرن ، ويعتمد النظام عىل توليد و إنشاء القيود المحاسبية   ي هو نظام متكامل و مبر نظام األمازون المحاستر
نامج نظام   وترحيلها كما يعمل عىل إنهاء جميع اإلقفاالت السنوية للحسابات بكل سهولة وسالسة . ويطبق البر

المملكة   ي 
ف  المضافة  يبة  جميع  الض  مع  ليتوافق  مج  مبر نظامنا  ونية. 

اإللكبر الفاتورة  ونظام  السعودية  العربية 
ي النقاط التالية: والصناعية قطاعات األعمال الخدمية والتجارية

 ، ويمكن تلخيصه ف 
 

 كروت األصناف  •

يات و مرتجعاتها ، سندات االدخال واإلخراج  •  المبيعات و مرتجعاتها ، والمشبر

 يع مراحلهاالطلبيات الخارجية بجم •

 عروض األسعار و سندات الحجز و طلبات التحضب   •

 سندات القبض والضف واالشعارات والقيود المالية  •

 كشوف الحسابات وجميع التقارير المالية والبيانية  •

ة جدا( •  التقارير المخزنية ) كثب 

•  ) ي يتر
 إمكانية تعدد المنشآت ) كل منشأة مستقلة برقم ض 

 نشأة الواحدة إمكانية تعدد الفروع تحت الم  •

ان مراجعة موحد.  • انية موحدة و مب    إمكانية ربط عدة منشآت بالمنشأة القابضة إلصدار مب  

ي العالم ) اوراكل  •
ي عىل احد أكبر قواعد البيانات ف 

 (   Oracle DB –النظام مبت 

ي بي     •
امن التلقائ  نقاط البيع و قاعدة  النظام يدعم أنشطة الجملة و مراكز نقاط البيع ) مع توفب  برامج البر 

فرات سحابية.  فرات محلية أو سب   البيانات الرئيسية ( سواء كانت عىل سب 

ونية يهمها  APIإمكانية عمل برامج وسيطة )  • ونية و أي منصات الكبر ( لربط برامجنا مع المتاجر االلكبر
 االستفادة من قاعدة البيانات الرئيسية لنظام االمازون. 
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: نظام التصنيع الكامل و ي   لخص فيما يل 
 

أسباب   •  / اإلنتاج  / خطوط  ، كروت   ) منتج  أو  ) مجمع  األصناف  : كروت  بالنظام  المتعلقة  الكروت 
ة اإلنتاج و تكاليف اإلنتاج  / التوقف   العمال / إمكانية تسجيل خامات الصنف المنتج أو المجمع و فبر

 طلب )خطة( اإلنتاج.  •

 أمر اإلنتاج  •

 : يمكن تغيب  خامات الصنف المنتج  المنتجة (أمر التشغيل ) لألصناف  •

التالف و عدد ساعات   • الوقت والتاري    خ و كمية  العمال و   التشغيل )يمكن من خالله تسجيل  متابعة 
 وكمية المنتج(  التوقف

 سند تجميع لألصناف •

 خصم صنف مجمع  •

ي بناء عىل تفاصيل امر التشغيل )مع إمكانية اختيار الباتسند إخراج   •
 ش(. خام : تلقائ 

ي بناء عىل صنف امر التشغيل )مع إمكانية تسجيل الباتش(.  سند إدخال منتج  •
 : تلقائ 

 تقارير طلبات اإلنتاج و متابعتها.  •

 تقارير أوامر اإلنتاج.  •

 تقارير أوامر  التشغيل.  •

 تقارير سندات التجميع.  •

 لعمال. اتقارير  •

 تقارير خطوط اإلنتاج.  •

 تقارير أسباب التوقف.  •

 االنحراف. تقارير  •
 

 بنظام االمازون للمخزون والحسابات. 
ً
 مالحظة: جميع النقاط السابقة مرتبطة آليا
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ية  نظام األمازون إلدارة شؤون الموارد البشر
(Alamazon HR) 

 
كة أو المؤسسة من ناحية الرواتب و  نظام شامل   ي الشر

المكافئات  يعمل عىل تنظيم كل ما هو متعلق بالموظفي   ف 
ات و االستقدام وكل ذلك من اجل توفب  مستوى   و الخصومات واالجازات و الحضور والغياب وخدمات التأشب 

 رقابة عاىلي الكفاءة للموظفي   

 

 نظام األمازون إلدارة المنشآت الطبية 
(Alamazon MCF) 

 

إداريا    والمستوصفات    العيادات الطبية برنامج األمازون إلدارة المنشآت الطبية هو نظام متكامل لخدمة مراكز  
ي سب  عمل العيادات الطبية ذات االختصاصات المختلفة ألنه يقوم  

, حيث يوفر النظام سهولة وسالسة ف 
ً
وماليا

 .بتنظيم حركة المريض منذ دخوله العيادة أو حجزه الموعد إىل حي   خروجه
 

 األمالك  نظام األمازون إلدارة
(Alamazon RE) 

 

اف والمراقبة    إلدارة األمالك والعقارات ويمكن من اإلشر
ً
برنامج األمازون إلدارة األمالك هو برنامج شامل يوفر حال

ات تسهل للعمالء إدارة األمالك و توفب  الوقت والجهد   لتحقيق أقىص عائد من االستثمار العقاري مع تمكي   ممب  
التجارية    –العقارات ويحتوي كل منها آالف الوحدات ) السكنية  واالمتثال لألنظمة. كما يمكن للعميل إدارة آالف  

المستودعات…( واستخراج التقارير اإلدارية والمحاسبية ، التفصيلية واالجمالية لمجموع العقارات ولكل منها    –
نامج يمكن تسجيل عقود اإليجار وإجراء عملية استالم مبالغ اإليجار المستح ق  عىل حدا. من خالل واجهة البر

وعملية اإلخالء كما يمكن فتح حساب خاص للمستأجر عند تسجيل عقد اإليجار وربطه محاسبيا وترحيل قيود  
.  اإليجار   للنظام الماىلي
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ونية المتاجر   المواقع والتطبيقات تصميمو  االلكتر
 

نت بالشكل الذي جعل   الجميع يعتمدون  تغب  العالم الذي نعيش فيه اليوم مع تطور التكنولوجيا و استخدام االنبر
ائية من منازلهم دون الحاجة للذهاب لألسواق و المتاجر حيث اصبح بمقدور   ي قضاء احتياجاتهم الشر

عليه ف 
ي خطوات بسيطة جدا. تصميم و  

البيع عن طريق ضغطة زر من خالل مواقع يتصفحونها ف  اء و  الجميع الشر
ي هو افضل بوابة للدخول ألكبر منصة تجم

وئ  ع كل ممثىلي التجارة من خالل المواقع الخاصة  انشاء متجر الكبر
ات يقدمونها ، كما يمكن ل  تصميم المتجر أن يكون بداية   كات يديرونها أو ممب   ي تعبر عن شر

نت التر بهم عىل اإلنبر
كة األمازون لتقنية المعلومات تقدم للعمالء متجر   وع صغب  أو فكرة مبتكرة لديك . شر االنطالق الخاص لمشر

ي يل
وئ  ي كافة رغبات العميل مع تدريب كامل يساعدك عىل كيفية التعامل مع هذا المتجر وإنشاء األقسام  إلكبر تر

 .وتقسيمات الموقع وكيفية إضافة المنتجات وجميع متطلبات الموقع
 

  النقاط التالية: 
 
  هذا المجال ف

 
 ويمكن أن نلخص جهودنا ف

ونية  •   بالسالسة والشعة مع  لوحة تحكم خاص  تشمل متاجرنا االلكبر تتمب    ي 
وئ  المتجر االلكبر بالموقع و 

 سهولة الوصول و االتصال عن طريق جميع األجهزة . 
 •نسخ احتياطي يومي وأسبوعي وشهري وسنوي متوفر من خالل لوحة التحكم الخاصة بالموقع. 

اف المباشر عليها وتقديم النصائح و  ات و االستشارات •صيانة ومتابعة المواقع المصممة لدينا واإلشر الخبر
 الالزمة لتطويرها وتحديثها. 

ونية وطريقة متابعة الزوار والنسخ االحتياطي   ح وتدريب طريقة إدارة المواقع اإللكبر ي متكامل مع شر
• دعم فت 

ات.  ها من الممب    وتحديث البيانات وغب 
ية.   • النظام متوفر باللغة العربية و اإلنجلب  

ونية وتلبية طلبات العميل الجديدة  • إمكانية تطوير المواقع اإل  حسب الحاجة. لكبر
ي عىل نفس الدومي   الخاص بالموقع. 

وئ  يد اإللكبر  • تقديم خدمة البر
يوجد لدينا عدة تطبيقات جاهزة تعمل عىل أجهزة الجوال او األجهزة المتخصصة ) مبيعات / جرد ( و  •  

 لتنفيذ أي تطبيقات جديدة. مستعدون ألي تطويرات تطلب عليها و أيضا مستعدون  
ونية حسب الطلب. •  مستعدون لتصميم مواقع إلكبر
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  تم تغطيتها حنر اآلن: 
 األنشطة النر

 

لية  ةتجار  • ي المب  
ي األوائ 

 الجملة والتجزئة ف 

ي المالبس الجاهزة  ةتجار  •
 الجملة والتجزئة ف 

ي قطع غيار السيارات ةتجار  •
 الجملة والتجزئة ف 

ي األحذية  ةتجار  •
 الجملة والتجزئة ف 

ي األلعاب ةتجار  •
 الجملة والتجزئة ف 

ي  ةتجار  •
 التحف الجملة والتجزئة ف 

ي  ةتجار  •
 األثاثالجملة والتجزئة ف 

ي  ةتجار  •
 األقمشةالجملة والتجزئة ف 

ي  ةتجار  •
 الخردواتالجملة والتجزئة ف 

ي  ةتجار  •
 األدوات الكهربائية والمواد الصحية. الجملة والتجزئة ف 

ي الجملة  ةتجار  •
 المواد الغذائية  و السوبر ماركت. ف 

 المفتوحة.  المراكز التجارية ة تجار  •

 مصانع البالستيك  •

 مصانع الكابالت الكهربائية  •

 مصانع العطور   •

 المستوصفات والعيادات  •

 تجارة األدوية و الصيدليات  •

 مراكز صيانة قطع الغيار  •
 
 
 
 

ف   لنا خدمتكم شر

 
ا من منتجاتنا 

َ
  االستفسار عن أي أمر يخص أي

 
ددوا ف  ال تتر

 
www.alamazon.com              email: abunasr@alamazon.com 

http://www.alamazon.com/

