شركة االنظمة الموثوقة للكمبٌوتر وتكنولوجٌا المعلومات
تأسست شركة االنظمة الموثوقة عام  1999وهً احدى الشركات االولى الرائدة فً مجال العمل فً قطاع نظام المعلومات فً
فلسطٌن لتلبً حاجة المجتمع الفلسطٌنً لمواكبة التطور التكنولٌجً فً العالم .وأخذت شركة االنظمة الموثوقة بطواقم مدربة وكفاءات
عالٌة بالتطور لتحصد  20عاما من الخبرة فً تلبٌة احتٌاجات السوق الفلسطٌنً فً تقدٌم الحلول التكنولٌجٌة .

تسعى شركة االنظمة الموثوقة لتصبح الشركة الرائدة فً مجال تكنولوجٌا المعلومات فً فلسطٌن .بدأت شركة االنظمة الموثوقة
مهمتها فً تصمٌم وتطوٌر برامج عدة وهً الشركة االولى المختصة فً تطوٌر واستشارات تكنولوجٌا المعلومات.الهدف الرئٌس
لشركة االنظمة الموثوقة هو جعل حقل تكنولجٌا المعلومات االهم للشركات الفلسطٌنٌة الن المعلومات هً المصدر االكثر قٌمة فً
االنتاج والتطور  .الوصول السرٌع واالدارة الفعالة للمعلومات ٌلعبان دور اساسٌا فً حٌاتنا العملٌة والشخصٌة .

شركة االنظمة الموثوقة ملتزمه بتقدٌم أعلى وأفضل الحلول التكنولوجٌة والتً تمكن زبائننا من العمل بأمان وسرعة
وسهولة فً البٌئة االنتاجٌة باعلى المستوٌات التكنولوجٌة.

اإلدارة وامللكيت
مجلس إدارة الشركة
 .1الدكتور محمود الصاحب
مالك  ،رئٌس مجلس إدارة
 .2األستاذ حاتم التمٌمً
مالك  ،عضو مجلس إدارة

منخجاحنا
نفتخر بأن نقدم لكم برمجياتنا الجاهزة والتي هي نتاج سنوات طوال من العمل الدؤوب والتطوير وجمع المعلومات للخروج بأفضل
البرامج التي تزيد من كفاءة أعمالكم من حيث توفير الموارد وتسهيل القيام بالمهام بسرعة ودقة .

 برنامج األنظمت املوثوقت للمحاسبت

هو وسيلة بسيطة وسهلة االستخدام لمساعدة األفراد وأصحاب األعمال والمدراء لتسجيل نشاطهم المالي اليومي









ويساعدهم في اتخاذ القرارات الفورية واإلدارية من حيث:
البساطة وسهولة االستخدام من خالل شاشات تمكن المستخدم من تحرٌر سندات الصرف والقبض والقٌود المحاسبٌة وسهولة التنقل
بٌن هذه الشاشات .
إدارة المخازن من خالل شاشات تمكن المستخدم من تحرٌر سندات ادخال واخراج المواد من المستودع
نظام اّمن ٌحدد صالحٌة كل مستخدم وٌراقب اّداءه وٌعمل على إدارة وظٌفته .
اعداد الوثائق بسهولة وسرعة و ٌتم ذلك من خالل القوالب الجاهزة إلنشاء الفواتٌر ،التقارٌر ،السندات ،االرسالٌات وكشوفات
الحسابات المختلفة واالرصدة .
إمكانٌة التعامل مع فرق العمالت .
خدمة نسخ احتٌاطً الً واسترجاع مع امكانٌة اجراء نسخ متنوعة على اي قرص مرتبط مع جهاز الحاسوب .
التحدٌث المستمر للبرنامج بشكل تلقائً .
مساعدة اإلدارة فً مراقبة ومتابعة العمل مثل اعداد التقارٌر وحساب األرباح والخسائر والمٌزانٌة العامة وغٌرها .

أنواع االصدارات
ٌ :Desktop version -1تم تحمٌل البرنامج على الجهاز بشكل محلً.
ٌ :Cloud Version -2تم الوصول الى البرنامج عن طرٌق االنترنت من اي مكان.

 برنامج اموال للمؤسساث

هو نظام إداري متكامل ٌحتوي على األدوات األمثل إلدارة المال العام ،موجه لخدمة المؤسسات الحكومٌة والبلدٌات ومؤسسات الحكم المحلً
والجامعات والمستشفٌات وغٌرها من المؤسسات غٌر الربحٌة.لقد تم تطوٌر النظام بأحدث أدوات البرمجة بأٌدي مهندسٌن ومبرمجٌن من
أصحاب الكفاءة والخبرة ،باإلعتماد على إستشارة مستشارٌٌن إدارٌٌن ومالٌٌن أصحاب الخبرات الطوٌلة فً مؤسسات القطاع العام.تم إعتماد
المعٌار المحاسبً األمرٌكً ) (GASB34كأساس لتطوٌر هذا النظام.

 برنامج مسك لنقطت البيع:

هو برنامج متصل مع االنظمة الموثوقة للمحاسبة بحٌث ٌتم استخدامة فً عملٌات البٌع الٌومٌة عن طرٌق الباركودٌ ،قوم بترحٌل
الفواتٌر الى برنامج المحاسبة النسخة المحلٌة وكالود.
ٌتمٌز بسهولة االستخدام وسرعة االستجابة.

 برنامج أبخيموس إلدارة املوارد البشريت

هو برنامج ٌنظم اجراءات دوام الموظفٌن ومراقبته وٌنظم إدارة الموارد البشرٌة والموظفٌن فً الشركات والمصانع والمؤسسات
ٌتٌمز البرنامج باحتساب الرواتب وترحٌلها على برنامج االنظمة الموثوقة للمحسابة (النسخة الكاملة).
لبرنامج أبتٌموس خمسة إصدارات حسب المٌزات المتوفرة فً النسخة :
النسخة الخفيفة.ضبط الحضور والمغادرة . برنامج إدارة الموارد البشرية للمؤسسات غير الربحية .-برنامج إدارة الموارد البشرية .

 برنامج مسك إلدارة املطاعم

هو نظام متكامل قادر على تلبٌة حاجات المطاعم والمتنزهات من خالل نماذج متعددة تعتمد فً اّلٌة عملها على االجهزة اللوحٌة
المربوطة بواجهات النظام.تم تصمٌم النظام لٌواكب التكنولوجٌا الحدٌثة لضمان سرعة االستجابة لطلبات الزبائن وضمان تقدٌم الخدمة

بشكل فعال.

خدماحنا
اننا نعمل بجد لكسب الثقة طوٌلة االمد مع زبائنا ونرحب بشكل كبٌر باالقتراحات و التوصٌات والنقد البناء الذي ٌســـاعدنا على دوام
االستمرارٌة والنمو والنجاح.
لقد سطرت شركة األنظمة الموثوقة سمعتها فً السـنوات الماضٌة من خالل حلولها البرمجٌة التً تتسم بمستوى اإلنتاج العالً والذي
ٌتفوق فً كثٌر من األحٌان على المنتجات المماثلة من الشركات المنافسة هذا باإلضافة إلى تمٌزها من حٌث اإلمكانات العالٌة فً
مجال خدمة زبائنها لٌكونو على مستوى عالً من الرضا.
إن الدرجة العالٌة من الوضوح والمتانة والتً حققناها حتى االن فً كافة المجاالت التً نعمل فٌها والقدرة الممٌزة على الربط بٌن
البرمجة والتصمٌم ٌساعد على توفٌر الكثٌر من الوقت بالنسبة لزبائننا وٌؤدي إلى تخفٌض التكالٌف الالزمة لٌحصلوا على نتائج عالٌة
فً مجال العمل .

 برجمت وحصميم مواقع اإلنرتنج
تتمٌز شركة األنظمة الموثوقة بطاقم ممٌز جداً من المصممٌن والمبرمجٌن من أصحاب الخبرة والكفاءة واإلبداع والذٌن أنتجوا خالل
سنوات عدٌدة جملة من المواقع الرائعة والممٌزة على مستوى عالً من الدقة بأحدث أدوات البرمجة والتصامٌم المعاصرة .

 مشاريع برجميت
ٌوجد لدى شركة األنظمة الموثوقة طاقم من المهندسٌن والمبرمجٌن القادرٌن على إنتاج البرمجٌات الممٌزة لتعمل فً أكثر من بٌئٌة
عمل منها:
بٌئة ماٌكروسوفت على أساس Desktop Applicationبٌئة ماٌكروسوف على أساس Web Applications-بٌئة أندروٌد على أساس Mobile Application

 حجز نطاقاث وحساباث بريد الكرتوني
تقدم شركة األنظمة الموثوقة خدمة ممٌزة جداً فً مجال حجز نطاقات عالمٌة وفلسطٌنٌة للمواقع .بحٌث ٌستطع زبئاننا حجز إسم
عالمً لمواقع اإلنترنت الخاصه بهم سنوٌا ً.
تحرص الشركة طوال الوقت على توفٌر هذه الخدمة بسهولة وضمان إستمرارٌتها .
النطاقات المتوفرة :
عالمية)(com. /.org/.net
فلسطينية)(ps.

 إسخضافت مواقع إنرتنج
تعمل شركة األنظمة الموثوقة على تزوٌد زبائنها والسوق المحلً بخدمة اإلستضافة لصفحاتهم على سٌرفرات مستأجرة لصالح
الشركة فً الوالٌات المتحدة وألمانٌا  ،حٌث تعمل الشركة على إستئجار سٌرفرات ذات قدرات تخزٌنٌة عالٌة ثم تعمل على إعادة بٌع
هذه المساحات للشركات والمؤسسات المحلٌة حسب إحتٌاجاتها .
وٌرافق كل ذلك عملٌات متابعة إدارٌة وتسوٌقٌة ودعم فنً حثٌث لضمان سٌر الخدمة وتواصلها لدى زبائننا .

عناوين الشركت
العنوان الرئيسي :
فلسطٌن -الخلٌل – وادي الهرٌة -بجانب كهرباء الخلٌل – مبنى Techno Park
الفرع الثاني :
الخلٌل-الحرس-عمارة االسراء -الطابق الرابع
هاتف:
+ 9702223344
+ 97056290060
فاكس9702223343 :
الموقع اإللكترونيwww.ts.com.ps :
االيميلinfo@ts.com.ps :

