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قواكم  ايقطمور ايممافخ ام  ايمجما   ة ومقطمورةمميم  برمجيم علم  قدمميخ مممم   إسممار  يينم إيماناً وحرصاً من 
كمرجم  عملم  يسماعم عمافنما ايكمراخ علم  عمرع م ماريياخ وإحقياجماقاخ  ايمدقمر ، رؤى إعممام ذم ا ايبرمج 

أو  نممم أو ا  حايم  طلمباخ يقيمميا  أو  يماما  ام  األ إسمار  يين سواء كان  ي  عنم قياملاخ ألو  مرة م  
 .يلبرامجعنم ايقجميم ايسنوى 

 

ا  مقناو  ايجمي . وا  حاي  اقباع اييمي  واسمقكماي  بمقم   وقم حرصنا عنم اييرع عل  قبسيط ايمحقوى ييكون
كاملم  و مامل  ممما مم  األنممم  بصمور   ايقيامم ، سيقمكن من ايمدقر يكاا  ايمطوا  وايبيانا  ايوارمة ا  ذ ا 

ايحمم ممن ايطلبما  واالسقرسمارا   ضما عمنا ام  اقمرة وجيم ة، يساعم االمارة ايميني  ا  اقمما  ايدمرار ايمناسم 
 ق  مافماً ما قؤمى اي  ايقأمير ا  إقما  ايدرار ايمناس .اي
 

سواء ا  مجما    ياسقرامة من مبراقاخ ايمقنوع إسمار  يين  وقساياً عل  عمافنا ايكراخ، نمعوكخ يإلقصا   
 .برنامجعنم إعمامكخ يل   أو اينواح  ايرني  وقدميخ كاا  سب  ايمساعمةأو ايقدييخ ايرن ايقطوير

   
وايصممناع   –بصممر  ماصمم   -واكممر جميممم يسمماذخ امم  قطمموير أعمممايكخ  ةومقاممماً نيمممكخ مافممماً بقدممميخ ممممم  مقميمم 

 عام .  
 
 
 

 مجلـس اإلمارة                               
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PRIME Business Accounting System 

 

 

 

 
 
 
 

 بمميزاتو   PRIMEفإن لذلك . العربي والمشغل القرار صانع لخدمة األساس ومن  PRIME تصميم تم لقد

 إلدارة السليم القرار اتخاذ على القدرةيعطيك  بالمنطقة والمؤسسات الشركات احتياجات كافة تغطي التي ووظائفو

 من ممكن قدر وبأقل بسرعة المعلومات واسترجاع إدخال في يساعد المستخدمين كما وفاعلية بكفاءة أعمالك

 .المجهود
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 ذلك البيانات، ومطالعة إدخال نوافذ بكل وموحدة التميز شديدة استخدام واجهة على PRIME يعتمد .1

 النوافذ باقي استعمال على قادرا يصبح النوافذ إحدى استعمال المستخدم على يتدرب أن بمجرد أنو يعني

 .التدريب من ممكن قدر بأقل

 فتحها نوافذ إلى والعودة بل المختلفة النوافذ بين "اإلبحار " من المستخدم يمكِّن PRIME أن كما .2

  .اإلنترنت تصفح في المستخدمة تلك تشبو استخدام واجو وذلك ضمن سابًقا

 دائًما يقدم األلوان وبحيث وعدد العرض جودة حيث من الحاسب إمكانات مع تلقائًيا  PRIME يتكيف . .3

 .القراءة سهلة التفاصيل واضحة شاشات للمستخدم

يمكن يلبرنامج إمارة اييمليا  ايقي يدوخ باا مسقمممين مقيممين عل  نرس ايبيانا  اي نرس   .4
 .يمكن  قحم  حجخ كبير جما من ايبيانا  و ايوق 

قيقمم عل  أحمث أسايي  قصميخ واجاا  ق غي  ايبرامج  حيث سال  ينمسقمممايواجا  قيقبر   .5
اي نماخ ق غي  وينمو  وال ق قم  عل  أي قوافخ ميدمة ، مما يقيح يلمسقممخ ايوصو  يجمي  

 .إمكانيا  ايبرنامج بساوي 

ك  ايقدارير يمكن عرضاا أو طباعقاا أو قصميرذا يملرا  نصي  السقمماخ برامج ايوينمو    .6
,PDF, Word, Excel إيخ.. 

 
: 

 كل بلغة بالتحكم يسمح للمستخدم أيضا إنو بل التشغيل، أثناء وقت أي في اللغة بتغيير للمستخدم البرنامج يسمح

  . حدة على نافذة
 Microsoft بيانات  قاعدة يدعم كما   7و  Vista و  XP وندوز التشغيل نظام إصدارات PRIME يدعم

SQL Server . 
 

 Open مفتوح كنظام PRIME تصميم تم فقد عملها وأسلوب متطلباتها في تختلف الشركات ألن .1

Architecture النظام ىذا ويتمتع . المختلفة والمؤسسات متطلبات الشركات مع التكيف يستطيع 

  في كاملة مع حرية المستندات أنواع من نوع لكل المحاسبي بالتأثير بالتحكم للمستخدم يسمح مرن بأسلوب

 .المستندات فئات من فئة لكل المتأثرة الحسابات اختيار .2

 بإمكاناتو يستوعب بل المستندية، الدورة ومصممي المستخدمين على جامدة قواعد  PRIME يفرض ال .3

 .متطلباتهم ويتكيف مع مشغليو عمل وكيفية أسلوب وقدراتو
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 تلقائًيا ودون تتم معينة حركة أو مستند على المترتبة فالتأثيرات الكلمة، بمعنى متكامال نظاما ليكون PRIME صمم

 بما تلقائية بصورة للمستند والمخزنيةالمحاسبية  التأثيرات بكافة النظام يقوم مثال . المستخدمين من تدخل ألي الحاجة

 التأثير حتى أو اإلحصائية، ومعلوماتها األصناف كميات على والمبيعات والتأثير المدينين حسابات على التأثير ذلك في

 فترة من لالنتقال خاصة إجراءات أية إلى PRIME يحتاج ال . المالية بالقوائم تظهر كما المباعة البضاعة تكلفة على

 .مًعا والالحقة الحالية المالية بالسنة الخاصة المحاسبية الفترات جميع علي العمل ويمكن أخري إلى محاسبية

 

 
 بعرض وذلك والجهد الوقت من الكثير ويوفر وكفاءة بسرعة السليم القرار اتخاذ إمكانية للمستخدم PRIME يتيح

 الكميات عن معلومات بعرض  PRIME يقوم مثال . البيانات إدخال أثناء الهامة عن العناصر لحظية معلومات

 معلومات كافة المستندات ترحيل عن النظر وبغض آنية بصورة PRIME يعرض كذلك األصناف من المتاحة

 .والكميات والحركات األرصدة
 

 

 مستخدم كل صالحيات تحديد دقة وبكل يمكن االستخدام حيث لصالحيات متقدم نظام على PRIME يحتوي

 حذف أو تعديل ربط إمكانية يمكن كما عملو، يستطيع ال وما بالبرنامج وتعديلو مطالعتو مايستطيع حيث من حدة على

 .الحساسة السجالت تعديل مخاطر وذلك لتقليل مستخدمين مجموعة أو بمستخدم معينة عناصر

 اإلجراءات حيث من مستخدم كل وبالتفصيل نشاط تسرد المستخدمين نشاط لمطالعة تقارير إصدار دائما يمكن

 .PRIMEب بتنفيذىا قام التي الوظائف
 
 

 
 أخطأ وإن حتى المطلوبة على العناصر العثور من المستخدمين تمكن الذكي والتي البحث بتقنية PRIME ينفرد

 بالمستخدمين الخاصة األخطاء مع ىذه التعامل الفريدة البحث تقنية العنصر وتستطيع اسم من جزء المستخدم في

 . وغيرىا المربوطة التاء عن ال ًً  بد الهاء استعمال العرب مثل
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 :مجهوًدا واقل إنتاجية أكثر العمل وتجعل والجهد الوقت توفر التي المميزات من العديد على البرنامج يحتوى

 االلكتروني بالبريد وإرسالها األخرى للبرامج وتصديرىا للتقارير أرشيف إنشاء إمكانية. 

 متعددة طابعات وعلى مختلفة بأنظمة الباركود ملصقات طباعة مع للباركود كامل دعم. 

 وغيرىا العمالء وشاشات النقد ادراج مثل الطرفية البيع نقاط ملحقات لكل كامل دعم. 
 

 

      محتويات  كافة مع النظام ىذا يتكامل .العامة للحسابات والسرعة االستقرار شديد نظام على PRIME يحتوي

  PRIMEوالفعالية الكفاءة بمنتهى والقيود الحركات ماليين مع التعامل ويستطيع وتلقائًيا طبيعًيا تكامال. 

 
 

 للمستخدم يسمح مما أكواد الحسابات تحديد في كاملة حرية مع مستويات 11حتى  الحسابات دليل يتفرع أن يمكن

 يسمح حيث بعمالت أجنبية، حسابات فتح ببساطة يمكن كما.لنشاطو مالئمة يراىا طريقة بأية الحسابات بترقيم

PRIME تغيير  عن الناتجة الخسائر أو األرباح مع حساب وقت أي في األجنبية الحسابات أرصدة تقييم بإعادة
 .آلًيا الصرف أسعار

 

 القيود سندات مثل المستندات المحاسبية فإدخال البيانات، ومطالعة إلدخال مريحة بيئة بتوفير PRIME يتميز

 الحرية بمنتهى التحرك للمستخدم PRIME فيكفل األسلوب اليدوي، يشبو بأسلوب يتم والصرف القبض وسندات

 أو حساب على أو ككل، بالسند الخاصة الشروح تحرير إلى باإلضافة بالمستندات، موضع بأي األسطر وحذف وإضافة

  .للعملة الرئيسية وتحويلها األجنبية بالعمالت حركات بإدخال يسمح كما معين، سطر
 .خاصة إجراءات بساطة وبدون بكل المرات من عدد أي االفتتاحية األرصدة بتعديل PRIME يسمح
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 معين فرع معينأو بمشروع العمل تطور كمتابعة المحاسبية الوحدة داخل فرعية أنشطة ربحية بمتابعة التكلفة مراكز تسمح

 المالية القوائم إصدار كافة ببساطة PRIME ويستطيع مستويات عشرة حتى التكلفة بمراكز دليل إنشاء يمكن كما .

 .معين تكلفة لمركز الحركة وتقارير

 
 

قبل  من المسددة الفواتير تحديد فيمكن شديًدا، ترابطًا PRIME أجزاء باقي مع والصرف القبض سندات تترابط
أو  الصرف بمستند وربطها السداد وكمبياالت شيكات إدخال يمكن كما القبض، مستند نفس داخل معين عميل

 .الحسابات المتأثرة تعديل بإمكانية التحكم يمكن كما مركبة، قيود بإدخال والصرف القبض سندات تسمح .القبض

 
 

إعداد   في والجهد الوقت من الكثير المستخدمين على يوفر الثابتة لألصول متكامل نظام على PRIME يحتوي
 عن المالية الدقيقة المعلومات توضح التي الهامة التقارير من العديد القرار لصانعي يقدم كما اإلىالك، وتقارير كشوف

 .بالمنشأة الثابتة األصول وضع

 

 

 كما ومعلوماتو المالية األصل مواصفات تحديد يتم حيث وواضحة شاملة بنوافذ األصول من أصل كل معلومات بناء يتم

 إدخال أيًضا الضرورية يمكن المعلومات المالية من وغيرىا اقتناؤه وقيمة لألصل الثابت اإلنتاجي العمر تحديد يتم

 خالل من أصل أي حالة عن ببساطة االطالع المستخدم يستطيع . وغيرىا أصل لكل القيمة السوقية عن وافية معلومات

 .الهامة المعلومات من وغيرىا الدفترية والقيمةالسنوي  االستهالك أرصدة ذلك في بما ىذه النوافذ
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 تحت مجموعة الثابتة األصول كل إدراج ببساطة ويمكن العامة الحسابات مع تاماً  تكامال الثابتة األصول نظام يتكامل

 . التصنيف طرق من وغيرىا األصل طبيعة أو بالفرع تحليلها أو الحسابات، بدليل معينة حسابات

 
خالل  من بتحريكها يسمح مما بالمنشأة، مفتوحة حسابات كأية الثابتة األصول حسابات مع PRIME يتعامل

 .الثابت األصل حالة لتغير المالي التأثير لتمثيل وغيرىا القيود سندات

 

 

 ويوفر معلومات العمل من ضخًما كًما يوفر مما دوريًا اإلىالك عن المعبرة الحركات بإصدار تلقائًيا PRIME يقوم

 دقيقة خالل تكون للمنشأة المالية القوائم فإن دوريا، اإلىالك سندات بإصدار يقوم PRIME وألن .دائما دقيقة

 .العام

 والمرونة التكامل شديدة بيئة PRIME يوفر .“العامة الحسابات” تثنيت يتطلب .اختياري نظام “الثابتة األصول

 من الشديد بقربو يتميز البنكية للتسويات متفوق نظام علي يحتوي كما .الشيكات مثل التجارية األوراق مع للتعامل

 حيث من الواضح تفوقو مع البنكية التسوية لمذكرات للوصول يدويًا بها القيام على المحاسبون تعود التي اإلجراءات

 .والسرعة القوة

 وإيداعها األوراق ىذه لتسلم المستندات الضرورية كافة علي التجارية األوراق مع للتعامل المستندية الدورة تحتوي

 غالبا استخدامهافإن  المستندات ىذه كافة توفر ورغم . عليها التحصيل وتطبيق إشعارات البنوك أو الشركة بخزانة
 دورة استخدام ذلك يستوجب ال بحيث بسيطة حركة الشيكات مجمل تكون عندما والجهد الوقت يوفر مما اختياري 

 .التحصيل ثم ومن للتحصيل واإليداع االستالم لتمثيل الخطوات متعددة

 
 

 .“العامة الحسابات” تثبيت يتطلب .اختياري نظام “التجارية األوراق و البنوك”

ا على PRIME يحتوي . التجارية المنشآت نجاح عناصر أىم من بالمخزون الفعال التحكم يعد ًً  ضخًما نظاًم

 يمكن فإنو النظام بهذا الموجودة واإلمكانات الخيارات وفرة وبرغم . بالمخزون الفعال للتحكم المميزات وكثير

 .فقط المؤسسة تحتاجها التي والوظائف اإلجراءات استخدام ببساطة
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 ترقيم يمكن كما المصنعة واألصناف المجمعة واألصناف الخدمية األصناف مع التعامل PRIME يستطيع

 .صنف لكل قياس وحدات ثالث تحديد مع حرف 36 حتى األصناف

 الصالحية تواريخ واألصناف ذات (االرتفاع × العرض ) مثل ذات األبعاد األصناف مع التعامل PRIME يستطيع

 .والمقاسات األلوان متعددة مع األصناف بكفاءة يتعامل كما المسلسلة، ذاتاألرقام واألصناف

 . المستندات تحرير احدىا أثناء واختيار الصنف بدائل مطالعة ويمكن ببساطة للصنف البدائل من العديد تحديد يمكن

 .المستندات ونماذج بالتقارير وطباعتها والتنقل بينها ومطالعتها صنف لكل لصورا من أي عدد إرفاق كذلك يمكن

 وحد األدنى واألعلى الحد تحديد يمكن كما بالمخازن المختلفة األصناف أرصدة لمطالعة سهلة بيئة  PRIME وفري

 .حدة على مخزن بكل األصناف أرصدة لمختلف الطلب

 

 يمكن إصدار فإنو وبالتالي حركة كل مع لحظًيا المباعة البضاعة وتكلفة المخزون قيمة بحساب تلقائًيا PRIME يقوم

 إلعادة عالية الكفاءة إجراءات على PRIME يحتوي كما وقت، بأي متناىية بدقة الربح ىوامش وحساب مالية قوائم

 .التقييم إعادة يستدعي ما عليها طرأ إذا أصنافو بعض أو المخزون تقييم

 

 على المستندات بقدرتها وتتميز . المخازن بين وتحويل واستالم صرف من الرئيسية المستندات كافة على النظام يشتمل

  إلى تؤدي عند ترحيلها المستندات ىذه فإن PRIME لترابط طبيعية وكنتيجة . البيانات من ضخم كم معالجة
 والمشتريات المبيعات مثل البرنامج أجزاء باقي مع مستندات المخزون تترابط كذلك . الصحيحة المحاسبية التأثيرات

 .المدخلة البيانات دقة وزيادة البيانات إدخال إعادة وقت لتوفير والتصنيع

 

PRIME الكميات إدخال بمجرد المحاسبية تأثيراتها مع الالزمة المستندات وإصدار الكميات بضبط تلقائًيا يقوم 
 .والجهد الوقت الكثير من يوفر بالمخازن. مما الفعلية
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 القياسات واأللوان ذات واألصناف ذات األبعاد األصناف مع بكفاءة يتعامل .1

 عالية بكفاءة األرقام المسلسلة ذات واألصناف تواريخ صالحية ذات األصناف يدعم .2

 الخاصة والعادية الباركود طابعات فائقة على بسرعة الباركود طباعة في ذلك بما الباركود ألنظمة كامل دعم .3

 متناىية وبدقة وقت المخزون بأي وقيمة الربحية حساب .4
 .“العامة الحسابات” تثبيت يتطلب .القياسية األنظمة أحد “المخزون إدارة”
 

 

ا على PRIME يحتوي ًً  حركة المبيعات لمتابعة المطلوبة والوظائف اإلجراءات كافة يتيح المبيعات إلدارة قويًا نظاًم

 .الضرورية الوظائف من وغيرىا وشروطو البيع بأسعار والتحكم
 

 

 الواحد للصنف تسعيرية مستويات خمسة حتى تحديد فيمكن التسعير، ومحددات وظائف من الكثير PRIME يتيح

 السعر بحساب تلقائًيا البرنامج يقوم وبحيث بالعمالء التسعيرية السياسات ىذه ربط يمكن كما قياس وحدة لكل أو

 .محددة  فترات خالل موسمية أسعار تحديد أيًضا يمكن . المستندات تحرير أثناء للعميل المحدد

 

 

 ويمكن . والمردودات والفواتير المبيعات األسعاروطلبات عروض من المبيعات مستندات كافة على PRIME يحتوي

  أو معينة طلبيو مبيعات استدعاء فاتورة تحرير أثناء فيمكن . البعض بعضها المستندات ىذه الربط بين السهولة بمنتهى
 مكونات باقي على ينسحب األسلوب نفس . الطلبية ىذه واقع الفاتورة من بملء PRIME فيقوم معين سعر عرض

 .والجهد الوقت توفير إلى ويؤدي ومرنا سهال أسلوبا يوفر مما األخرى المبيعات

 إصدار أو التسليم، تامة واعتبارىا الفواتير إصدار فيمكن عليها، المتعارف المستندية الدورات PRIME يدعم

 تحرير ثم الصرف أو التسليم سندات إصدار أيضا يمكن كما . محتوياتها لتسليم صرف سندات تحرير ثم الفواتير

 .السندات ىذه على بناًءا الفواتير
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 الدورة تتميز .“المخزون إدارة” و “العامة الحسابات” تثبيت يتطلب .القياسية األنظمة أحد “العمالء و المبيعات”

 مع وتحرير المستندات، إدخال وسهولة بالمرونة – النظام محتويات ككل – PRIMEب للمشتريات المستندية

 .الموردين وبيانات المشتريات نشاط أوجو كافة عن وافية تقارير

والفواتير  الشراء وأوامر عروض األسعار من للمشتريات المستندات الضرورية كل على PRIME يحتوي
 باقي على ينسحب نفس األسلوب .  البعض بعضها المستندات ىذه بين السهولة الربط بمنتهى ويمكن .المردوداتو 

 .والجهد الوقت توفير إلى ويؤدي سهال ومرنا أسلوبا يوفر مما األخرى مكونات المشتريات

 أو إصدار التسليم، تامة واعتبارىا الفواتير إصدار فيمكن عليها، المتعارف المستندية الدورات كل PRIME يدعم

 ثم تحرير االستالم سندات إصدار أيضا يمكن كما . محتوياتها لتسليم البضائع استالم سندات تحرير ثم الفواتير

 مع وثيقا ترابطا والمخزني المحاسبي التأثير ذات المشتريات مستندات ترتبط .السندات ىذه على بناًءا الفواتير

 . والمخازن العامة الحسابات
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 ( ايمعخ ايرن 1

 . الخط الساخن للدعم الفنى:1

بناءا عل  إقصا  اييمي  و ي  من ايساع  ايقاسي  صباحا و حق  ايمامس   –ممم  ايمعخ ايرن  عن طريق ايقليرون مجاناً ييمافاا   إسمار  يين  قدمخ   

 .واالعيام مساءا بقوقي  ايمرطوخ و يؤم  اي االعقبار االجا ا  ايرسمي  و ذ  يوم  ايجمي  و ايسب 

 
. الدعم الفني عن طريق البريد االلكترونى:2  

 
  group.com-support@smartlinksيمكن أن يطل  اييمي  ممم  ايمعخ ايرن  عن طريق ايبريم االيكقرون  

 
 . خدمة الدعم الفني في مقر إسمارت لينك:3

بمييام مسبق حق  يقسن  ايقرقي  يل يارة.  ممما  ايمعخ ايرني  إسمار  يين  قرح  بجمي  عماءذا ي يارة مدر اي رك  وقدمخ أي ممم  معخ اني
ممخ أو أي  ايقي ق م  احص وقجمي  ايبيانا  أو قيليما  االسقيرام وايقصمير أو ند  ايبيانا  أو ايقيرف عل  األمطاء ايقي يمكن أن يد  اياا ايمسق

 رك  عل  حس  ك  حاي .  يمكن اي حاي  ايمعخ ايرني مام  اي رك  قدميخ ايممم  عمليا  م ابا  ققخ عامة اي مدر اي رك  و بايديم  ايقي قحممذا اي

 . بمون حم أمني من ايساعا 

 الدعم الفني في مقر العميل: -4

 44ام مـمـا  إ ا واج  اييمي  أي  م اك  ال يمكن حلاا من ما  ايقليرون أو ايراكس أو ايبريم اإليكقروني يدوخ منـمـمو  مممم  اييـمـماء بقحميمم مييم

نمي ب يمارة ساع  )يومان عم  ( من طل  اي يارة عل  أن قبلم  ايم مكل  قبم  ايسماع  ايةانيم  ع مر مامرا ممن طلم  اي يمارة  ويدموخ منممو  ايممعخ اير
ال  ايسمرر يمقخ اييمي  يح  ايم كل  ، ايحم االمن  يل يارة ساعقين و يقخ قدرير قكلر  اي يارة بناءا عل  أسيار إسمار  يين  ايميلن  ا  حين  و ا  حا

 . احقسا  وق  االنقداال  إيضا 

 

 ( النسخ الجديدة2
اخ قدوخ إسمار  يين  بيم  قطوير مسقمر عل  برامجاا، ايقطوير علم  ايبمرامج يمقخ بمسمقويا  ممقلرم  بيضماا يكمون إصما  مطمأ بايبرنمامج أو ايديم

مام اي مدر إسمار  يين  ويمكن قركيباا يمى اييمي   رط س بديم  ممرض بح  م كل  ميين  اي مكان ميين بايبرامج . ذ   اينسم  يقخ منح  يليمي  
 ةمن ساعا  ايمعخ ايرن  ايا م  يلدياخ بقركيباا يمي  . 
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 ( عدوم ايقطبيق3
مسقوى  ققمة  أذمي  ايدياخ بيم  عدوم قطبيق م  عمافنا يلوصو  إي  ااض  ايحلو  ايقي ققناس  م  طبيي  اييم  واإلمارة ب ركقاخ و ايوصو  إيي

قوار  رك  إسمار  يين  ممم  ايق غي  بموج  عدم منرص  ن ايبرنامج و ايقطبيق األمة  األماء األمة   حق  يقسن  يليمي  االسقرامة ايدصوى م
 بناءا عل  ساعا  اييم  ايق  سقممخ اييمي .

ا  يمكن ايقياقم عل  االسقرامة من ممما  اريق اييم  ايمقمصص اي  رك  إسمار  يين  و  ي  بمراس  ايوض  ايحايي يمى اييمي  و قحميم ايسماع
 جني /ايساع . 44يلقطبيق و يقخ عرع قرصيلي يبرنامج ايقنري  اي مني و اينقافج ايمرجوة من  بيم اي يارة ايم كورة بسير ايا م  

 

 

 ( عقود الصيانة4

مدمماً قدمخ  رك  إسمار  يين  ييمافاا  ممم  عدوم ايصيان  ايقي ققمة  اي قوقي  عدم بين اييمي  واي رك  وسمام  اييمي  يديم  عمم ساعا  
ساع  من طلباا عل  أن يقخ ايطل   44قحممذا  رك  إسمار  يين  ويقخ اي مداب   ي  قمصيص منمو  يلمعخ ايرني يليمي  واعطاء ايممم  ما  

 قب  ايساع  ايةاني  ع ر ماراً.

مي  ايحق اي قوميف قل  ايساعا  يممم  باإلضاا  إي  أن سير ايساع  اق  اي عدم ايصيان   من سير ايساع  اي ممم  ايمعخ ايرني بايطل . ويلي
 ايمعخ ايرني أو ايقمري  اإلضااي أو اإل راف عل  سير اييم  بايبرامج.

 الضمان
 ار ضم عيو  ايبرمج  من قاريخ ايقركي  و ايقحمي ، و يو مامر  أى  24ك  األنمم  و ايبرامج ايمسلم  من  رك  إسمار  يين  مضمون  يممة 

 خ  رك  إسمار  يين  بإصاحاا.من مة  ذ   ايييو  قلق 
     

 : ملحوظات
 النظام قابل للربط مع بقية األنظمة لعكس ومتابعة جميع المعامالت المالية الخاصة بها ومن ثم تضمينها في الحسابات الختامية للشركة.

 من تاريخ االتفاق كحد أقصى. يوم عمل 12 كامالتسليم النظام   قد يأخذ

   

 

Thank you for your business! 

   

 

    

 .رقم الهاتف والبريد اإللكترونيالمرجو اإلتصال ب، العرض اإذا كانت لديك أية أسئلة بخصوص هذ

                                                                           
 شكًرا ألعمالك!                                                                                         

 


