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About Us
Engineering House company is a Saudi company
established in 1994 to provide high quality services
in the building and construction. As a subsidiary,
Engineering House for Systems and Information
Technology was establish in 2009 and aims to provide
the best services and products to the Saudi market. It
has an ERP system which is locally designed to comply
with the administrative and financial regulations of the
local markets, audio & video systems, systems security,
networking and automated computer products.
The company is committed in providing the highest
quality standards for their products and provide the best
means of support and solutions to our customers. The
primary concern for us as a company is the satisfaction
of our customers. We are continously investing in the
best talent and expertise, to form a well equipped
team armed with the latest technologies currently in
the market. By doing so we try to create the finest of
solutions at an affordable price.
We seek to provide the best reliable integrated services
in a timely manner and within the supposed fiscal
budget. Always we are working to constructively build
professional working relationships with our customers,
that will ensure complete satisfaction with the quality
of services and good treatment.
The in a special place in the heart of the capital
Riyadh, which includes the company's management
and marketing departments, sales, technical support,
programming, quality control, customer follow-up
department, financial and legal administration.

من نحن
م لتقديم1994 تأسست شركة بيت الهندسة في ع��ام
تفرعت منها،خدمات عالية الجودة في البناء واالنشاءات
شركة بيت الهندسة لالنظمه وتقنية المعلومات في
 م وتهدف لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات2009 عام
للسوق السعودي في جميع منتجات األنظمة الصوتية
وال��م��رئ��ي��ة وال���وس���ائ���ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واألن���ظ���م���ة االم��ن��ي��ة
 ون��ظ��ام متكامل، وال��ش��ب��ك��ات واج��ه��زة ال��ح��اس��ب األل���ي
للتخطيط وادارة ال��م��وارد ت��م تصميمه محلي ًا ليتوافق
مع االنظمة االداري���ة والمالية المعمول فيها باالسواق
.المحلية
تلتزم الشركة توفير أعلى معايير الجودة لمنتجاتهاوتقدم
 فرضاهم أول��ى،أف��ض��ل ح��ل��ول ووس��ائ��ل ال��دع��م لزبائننا
 وأن تستثمر أفضل الكفاءات الفنية والخبرات.اهتماماتها
مجهز بأحدث ما توصلت إليه هذه
التقنية لتشكيل فريق
ّ
 بالشكل الذي،الصناعة من وسائل ومعدات وبرمجيات
ّ
 وبأفضل،يمكننا من تقديم أفضل الحلول المناسبة
 ونسعى لتقديم أفضل الخدمات المتكاملة.األس��ع��ار
ال���م���وث���وق���ة ف����ي ال����وق����ت ال��م��ن��اس��ب
.وضمن الميزانية المالية المفترضة
ونعمل دائ��م � ًا على بناء عالقات
عمل احترافية ب ّناءة مع عمالئنا
،وزبائننا على اختالف أنماطهم
بالشكل ال��ذي يضمن رضاهم
ال���ت���ام ع���ن ج�����ودة ال��خ��دم��ات
.والمعاملة الحسنة

يقع مقر الشركة في مكان مميز في قلب العاصمة الرياض وهو يضــم إدارة الشركة
 قسم متابعة، مراقبة الجودة، البرمجة، الدعم الفني، المبيعات،وأقسام التسويق
. اإلدارة المالية والقانونية،العمالء
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الرؤية والرسالة
أن تك����ون أنظمة (أم����وال) الرائدة في
الس����وق والخيار األساس����ي للشركات
الصغي����رة والمتوس����طة ف����ي مج����ال
.تخطيط الموارد المالية واإلدارية
كفاءة عالية ورض����ى عميل مع زيادة
.االنتاجية وتقليل التكاليف

إلتزاماتنا
• روح الفريق
• الشفافية والمصداقية

Our Vision And Mission

• النزاهة والسرية

Amwal Systems will be the market leader and the primary choice for
the SME›s in the ERP domain.
High efficiency and customer satisfaction while increasing productivity
and reducing costs.

• اإللتزام بالمنهجية
• اإللتزام بمعايير الجودة
• اإللتزام بالوقت وبأقل تكلفة

Our Commitments
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• Team spirit

• Integrity and Confidentiality

• Commitment to quality standards

• Transparency and credibility

• Commit to methodology

• Commitment of time and cost
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نظام أموال المالي واإلداري
إصدار ويندوز
من أفضل األنظمة المالية واإلدارية في األسواق
يمكن التعامل من خالل نظام أموال مع الش����ركات الصغيرة والمتوس����طة والكبيرة  .حيث من الس����هل إتباع خطوات
محدده لس����ير العمل والحد األدنى من إدخال البيانات مع الحص����ول على أكبر عدد من التقارير الهامة والتحليليه التي ال
غنى عنها لمتخذي القرارات المالية واإلدارية

المميزات
أنظمة أمول مليئة بالمميزات الرائعة التي تساعد على جعل أنشطة المنشأة مترابطة في نظام متكامل يوم بيوم.
إليكم بعض مميزات النظام
معتمد من الزكاة
والدخل كمورد للقيمة
المضافة

متوافق مع متطلبات
تصنيف المقاولين

متعدد الشركات

ثنائي التاريخ

إمكانية فتح أكثر من شركة

تاريخ هجري وميالدي في نفس الوقت

متعدد الفروع

متعدد العمالت

إمكاني����ة فت����ح العدي����د م����ن الف����روع
المنفصلة تصل إلى  9999فرع

نظام متعدد العمالت

ثنائي اللغة
يعمل باللغتين العربية واالنجليزية
أرشفة إلكترونية
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متوافق مع المعايير
المحاسبية السعودية

معتمد لدي الكثير من مكاتب
المحاسبة والمراجعة القانونية

خطوات سير عمل سهلة وبسيطة
س����هولة وبس����اطة وع����دم ازدواجي����ة
المدخ��ل�ات .كم����ا أن كل عملي����ة له����ا تأثير
مباشر في الحسابات.
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Amwal ERP Systems
for Windows
ONE OF THE BEST APP IN THE MARKET

Amwal ERP can handle both SME’s and large businesses. The easy to follow workflow and minimal data entry to
get quantified information makes it a better decision making and analytical software solution.

FEATURES
Amwal Systems is full of amazing features that help make day today activites related to an ERP system easy. The
features listed below are just some of them.
Certified Supplier by Zakat
and Tax for Value Added Tax
(VAT)

Compliant with Saudi
accounting standards

Certified by many
accounting and legal
auditors

MULTIPLE COMPANIES

DUAL DATE

Ability of opening many separate
companies

Gregorian and Hejri together at the
same time

MUTIPLE BRANCHES

MULTIPLE CURRENCIES

Ability of opening many separate
branches up to 9999 branch

Many currencies can be used

BILINGUAL

EASY WORKFLOW

Arabic and English with full translation
for all inputs including the explanation
of accounting entry

Easiness, simplicity and non duality of
input whereas each operation has a
direct effect in the final accounts.

Electronic archiving
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Compatible with
contractors classification
requirements

نظام أموال للمحاسبة
	•دل����ي����ل م���ح���اس���ب���ي ي���ت���س���ع ل��س��ت
م����س����ت����وي����ات ل����ل����ح����س����اب����ات م��ع
صفحات متصلة أو منفصلة من
ال��دل��ي��ل للعمالء وال��م��وردي��ن بها
معلوماتهم وحدودهم اإلئتمانية
قيمة وفترات مديونية مع إمكانية
إدخ��ال القيود المحاسبية في أي
مستوى.
	•م�����راك�����ز ت���ك���ل���ف���ة ت���ت���س���ع ل���ث�ل�اث
مستويات ترتبط بالدليل في أي
مستوي.
	•موازانات تقديرية للمؤسسة ككل
أو ل��م��ش��روع أو لحسابات معينة,
ش��ه��ري��ة أو رب����ع أو ن��ص��ف س��ن��وي��ة
أوسنوية.
	•تجميع ع��دة حسابات ف��ي حساب
واحد لتقرير موحد ككشف حساب
مثال.
	•جميع ال��س��ن��دات المحاسبية من
قبض نقدي ,قبض ش��ي��ك ،صرف
نقدي ص��رف شيك ,حواالت ,قيود
يومية ,ق��ي��د إفتتاحي ,اش��ع��ارات
مدينة ,إش���ع���ارات دائ���ن���ة ،ف��ات��ورة
خدمة ,عرض سعر ,جميع السندات
تطبع أصول السندات ويعمل لها
قيود آليا.
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	•طباعة الشيكات لجميع البنوك.
	•تقارير مالية وافية تغطي:
	•ال����ي����وم����ي����ات ت���ط���ب���ع م��ل��خ��ص��ات
ومفصالت.
	•ك�����ش�����وف ح�����س�����اب�����ات م���ت���ن���وع���ة
ب��ال��ت��اري��خ��ي��ن ال��ه��ج��ري والميالدي,
وبالعمالت ,ولعدة سنوات.
	•أع���م���ار دي����ون ب���األي���ام وبالشهور,
ومصادقات األرصدة.
	•موازين مراجعة من تاريخ إلى تاريخ,
باألرصدة ,بالمجاميع ,مقارنة ,مع
األرص��دة الصفرية وبدونها ,مقارنة
مع الميزانيات التقديرية ,ولمراكز
التكلفة ,وحسب البائع.
	•قائمة الدخل ليوم ,لشهر ,لفترة
محددة ,للعام بأكمله ,لفرع,أو
لمركز تكلفة.
	•ق���ائ���م���ة ال���م���رك���ز ال���م���ال���ي ل��ف��ت��رة
محددة ,للعام بأكمله ,لفرع,أو
لمركز تكلفة.
	•ت��ق��اري��ر م��ق��ارن��ات ك��م��ق��ارن��ة م��ي��زان
مراجعة لفترة مع فترات سابقة من
نفس السنة أو من سنوات سابقة,
وك���ذل���ك ق��ائ��م��ة ال���دخ���ل وق��ائ��م��ة
المركز المالي.

	•ف���ي ك���ل ال���ت���ق���اري���ر ي��م��ك��ن ع��رض
ال��ت��ق��ري��ر األدن�����ي ف��م��ث�لا ف���ي م��ي��زان
مراجعة وبالنقر المزدوج بزر الفأرة
على حساب معين يظهر كشف
حسابه وبالنقر على عملية معينة
ف���ي ك��ش��ف ال��ح��س��اب ي��ظ��ه��ر قيد
يومية العملية.
	•في كل التقارير يمكن استعراضها
ب��ال��ت��اري��خ��ي��ن ال��ه��ج��ري والميالدي,
ولفترات محددة أيام أو شهور
	•ف���ي ك���ل ال���ت���ق���اري���ر ت���وج���د نسخة
أفتراضية ونسخة خاصة للعميل
يجري تغيير شكلها كما يريد.

Amwal Accounting System
• Chart of Account accommodates
six levels with connected or
separate pages for customers and
suppliers with their information
credit limits, debts periods with
the
• Ability to enter accounting
entries to any level.
• Cost Centers with three levels
Associated with Chart of Account
in any level.
• Budgets for the whole company
or for certain project or accounts;
monthly, quarterly, bi-annually
or annually.
• Accumulation of many accounts
in one account for a consolidated
report such as a
• statement of account.
• All accounting vouchers including
cash receipt, cheque receipt,
cash payment, cheque payment,
transfers, daily entries, opening
entry, credit notes, debit notes,
service invoice, quotation, and
all bonds. The original bonds are
printed and entries are made for
them automatically.
• Printing cheques for all banks.
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Financial reports cover:
• Journals:
Summaries
and
detailed reports are printed.
• Various statements of accounts
by Hijri and Gregorian, by
currency and for many
• years.
• Debts ages by days and by months
and balances endorsements.
• Trial balances from date to date,
by balances, by sums, compared
to zero balances and without
them, compared with estimated
budgets and by cost centers and
by
• seller and trial balance for more
than a year.
• Profit & loss for one day, one
month, specified period, the
whole year for a branch or a cost
center.
• Cash Flow.
• Changes in owner equity.
• Balance Sheet for a specified
period, for the whole year, for a
branch or cost center.
• Comparisons reports such as
comparison of the trial balance
of a period with previous periods
in the same year or previous
years as well as Profit & loss and
• Balance Sheet.
• In all reports, the least report
can be displayed. For example,

in the trial balance and through
double-clicking the mouse on a
certain account, his statement
of account appears and by
clicking a certain operation in the
statement of account, the journal
entry of the transaction appears
(drill down).
• For all reports, they can be
browsed by Hijri and Gregorian
dates and for speciﬁed periods
of days or months.
• In all reports, there is a default
copy and a special copy for
the customer with is form is
changeable as he wants in each
report.
• There are different forms of
comprehensive, analytical and
statistical charts.

نظام أموال للمخزون
	•يت����م تصني�ف األصن����اف ألربع����ة
مستويات للفئات.
	•شاش����ة إدخ�ال الصن�ف تش����مل
رق����م الصن����ف ,رق����م الم����ورد ,رق����م
تسلس����لي ,اس����م الصنف ,وحدته,
س����عر بيع����ه اإلفتراض����ي واألعل����ى
المختلف����ة
واألدنى,العب����وات
وأس����عارها ,حد إع����ادة الطلب,تاريخ
الصالحي����ة ,موديل����ه ,س����نة الصنع,
بلد المنش����أ ,صور الصنف ,موقعه,
والكثير من المعلومات .
	•إمكاني����ة تجمي�ع أو تجزئ����ة صن����ف
وإدخال تكلفة التجميع كالعمالة
والتغليف وغيره.
•المش�تريات تشمل عروض أسعار
الموردي����ن ,فواتي����ر الموردي����ن,
مرتجع����ات الش����راء ,أوام����ر الش����راء,
اإلعتمادات المستندية,
إحتس����اب تكلف����ة
البضاعة
المستوردة
حسب
القيم����ة أو
الحجم,
وتسديدات
الموردين.
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•المبيعات تش����مل عروض األسعار,
فواتي����ر المبيع����ات ,مرتجع����ات
المبيع����ات ,تحصي��ل�ات المبيعات,
مع إمكانية تحديد سعر البيع بسعر
واح����د فق����ط أو بح����د أعل����ى وأدني ال
يمك����ن تج����اوزه وبجمي����ع أس����اليب
الدف����ع كالنقدي واآلجل والش����بكة
وغيره.
•شاش�ات متنوع�ة للص����رف،
االس����تالم ,التحوي��ل�ات بي����ن
المس����تودعات ,البضاع����ة التالف����ة،
الجرد والتس����وية اآللية للجرد ,رصيد
البداية ,ومراس��ل�ات العمالء الواردة
والصادرة.
•جمي�ع الح�ركات الس����ابقة يقوم
النظام بعمل قيودها المحاس����بية
آليا.
	•النظ����ام غن�ي بالتقاري�ر حي����ث
يحتوى نظام المخ����زون فقط على
مااليق����ل ع����ن المئاتين تقري����ر منها
تقارير األصناف والمشتريات حسب
الم����ورد وحس����ب الصن����ف وحس����ب
الفئ����ة وحس����ب الفواتي����ر وأس����عار
الش����راء المختلفة للصن����ف الواحد
وتس����ديدات الموردي����ن والع����روض
القائم����ة .أم����ا تقاري����ر المبيع����ات
فتش����مل المبيع����ات وم����ردودات
المبيع����ات واألصن����اف الراك����دة
ومع����دل دورانه����ا واألكث����ر واألق����ل
حرك����ة ,وحس����ب البائ����ع ,وحس����ب

العمي����ل ,وحس����ب الف����رع ,والكثي����ر
الذي اليتسع المجال لذكره.
	•تقاري����ر للعملاء توض����ح مبيع����ات
وم����ردودات وتحصي��ل�ات كل عميل
وكش����وف حس����اباتهم وأعم����ار
مديونيته����م حس����ب الفواتي����ر
وحس����ب الحس����ابات والفواتي����ر غير
المسددة وفترات السماح.
	•تقاري����ر للموردي�ن مش����تريات
وم����ردودات وتس����ديدات كل م����ورد
وكش����وف حس����اباتهم وأعم����ار
مديونيتهم والفواتير غير المسددة
وفترات السماح.
	•تقاري����ر المخ����زون توض����ح ح����ركات
األصن����اف وبطاق����ات الصن����ف
بالتكلف����ة وبدونه����ا ومع����دل دوران
األصناف والتي وصلت حد الطلب
والمنتهية والراكدة ومتوسط فترة
اإلحتفاظ بالمخزون.
	•تقاري����ر البائعي�ن توض����ح مبيع����ات
وم����ردودات وتحصي��ل�ات كل بائ����ع
وتحس����ب آلي����ا عموالته����م حس����ب
سياس����ة المؤسسة س����واء حسب
المبيعات أو المتحصالت مع وجود
أهداف للمبيعات.
	•تقاري����ر أرباح المبيع�ات تفصح عن
األرب����اح حس����ب فئة الصنف ,حس����ب
الصن����ف ,حس����ب الفاتورة ,حس����ب
البائ����ع ,حس����ب العمي����ل ,وحس����ب
الفرع.

Amwal Inventory System

• Ability to classify the categories
of items up to seven levels.
• Item entry screen including item
No., supplier No., serial No.,
item name, its unit, its default,
minimum and maximum sale
price, various packages and their
prices, limit of order return,
expiry date, model, year of
manufacturing, country of origin,
pictures of the item, its location
and many information.
• Ability to assemble or division
of an item and entering the cost
of assembling such as workers,
enveloping etc.
• Procurements include suppliers
quotations, suppliers invoices,
purchase returns, purchase
orders, documentary letters of
credit, calculating the cost of
the imported goods according
to the value or size and suppliers
payments.
• Sales include quotations, sales
invoices, sales returns and sales
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collections with the ability
to define sale price by one
price only or by minimum
and maximum that cannot
be exceeded and with all cash
payment methods, deferred
payment, credit card etc.

• Reports for customers stating
the sales, returns and collections
of each customers and their
statements of accounts, age of
their debts according to invoices
and according to unpaid accounts
and invoices and grace periods.

• Various screens for withdrawal,
receipt,
transfer
between
warehouses, damaged goods,
inventory
and
automatic
adjustment for the inventory,
start balance and incoming
and
outgoing
customers
correspondences.

• Reports to suppliers, purchases,
returns and payments of each
supplier and their statements of
account, age of debts, unpaid
invoices and grace periods.

• The
system
automatically
make accounting entries for all
previous movements.
• The system is rich with reports
as the inventory system only
contains at least two hundred
reports including items reports,
purchases according to the
supplier and according to the
item, category, invoices and
different purchase prices for the
one item, suppliers payments,
existing proposals. As to the
sales reports, they include sales,
returns, stagnant items and their
turnover rate, most and least
movement, according to the
seller, according to the customer,
according to the branch and
many more.

• Stock reports shows the
movement of items, items cards
with and without cost, items
turnover rate that reached the
limit of demand and the finished
and the idle and the average of
retention period of the stock.
• Sellers reports show the sales,
returns and collections of each
seller and their commission
is
calculated
automatically
according to the policy of the
enterprise whether according
to the sales or collections along
with targets of sales.
• Reports of sales profits discloses
the profits by item category,
item, invoice, seller, customer
and by branch.
• The above is some of the contents
of the inventory system and not
most of them.

نظام أموال للموارد البشرية
•التوظيف ويش����مل طلب التوظيف والعرض
الوظيفي وعقد العمل وإقرار مباشرة العمل.
	• مل����ف الموظ�ف يش����مل المعلوم����ات األساس����ية
للموظ����ف عناوين الموظف وعناوين اإلجازة وعنوان
البل����د األصلي للموظف والحال����ة الصحية والطواري
ومعلوم����ات العائل����ة والوثائق والس����جل األكاديمي
والخب����رات العلمي����ة والعملي����ة متضمن����ا كل ذل����ك
الصور الشخصية وصور الوثائق.
•الحض�ور واإلنص�راف ودوام المش����اريع حي����ث يحمل
النظام رواتب العمال حسب المشروع.
•اإلج�ازات تش����مل طل����ب اإلج����ازة وناف����ذة للموافق����ة
عليها ونافذة للمباشرة بعد اإلجازة.
•نم�اذج للس����لف والعه����د العيني����ة والمكاف����آت
واالس����تقطاعات ونقل موظف م����ن إدارة ألخرى ومن
قسم آلخر وإيقاف موظف وإنهاء خدمات موظف.
•تقيي�م الموظف .وذلك ألغ����راض التثبيت أو الترقية
وغيره.
	•طباعة استمارة الجوازات.
	•جمي����ع الخطاب�ات التعريفي�ة وخطاب����ات الش����كر
وخطابات لفت النظر واإلنذارات وخطابات التنازل.
	•نوافذ لعمل مس�ير الرواتب وأعتماد المس����ير وعمل
القيد المحاسبي آليا وعمل قيود اإلستحقاقات.
	•مايخص التقارير
	•تقاري����ر الموظفي�ن وتش����مل كش����وف الموظفي����ن
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حس����ب الرقم الوظيفي ,حس����ب رقم العق����د ,اإلدارة,
الوظيفة ,الجنس����ية ,الديانة ,المؤهل العلمي ,تاريخ
التوظيف ,والجنس.
	•تقارير التوظيف وتش����مل طلبات التوظيف ,عروض
الوظائف ,وعقود العمل.
	•تقاري����ر اإلج�ازات وتش����مل طلب����ات اإلج����ازة ,طلب����ات
اإلج����ازات المعتم����دة ,المرفوض����ة ,الموظفي����ن
المجازين ,والمباشرة بعد اإلجازة.
	•تقاري����ر انته�اء الوثائ�ق وتش����مل الوثائ����ق المنتهية
حتى تاريخ ,الوثائق التي تنتهي خالل فترة محددة.
	•التقارير المالية وتشمل السلف ,العهد ,والمكافآت,
الج����زاءات ,اإلس����تقطاعات ,مس����تحقات اإلج����ازة,
ومستحقات نهاية الخدمة.
	•تقارير الرواتب وتش����مل مس����يرات الرواتب ,كش����وف
تس����ليم الرات����ب ,وقس����يمة اس����تالم الرات����ب ,وطباعة
شيكات الرواتب.
	•تقاري����ر خطاب�ات الش�كر ,الخطاب����ات التعريفي����ة,
خطابات التنازل ,لفت النظر ,واإلنذارات.
	•النظ����ام مرتبط مع الحس����ابات في جمي����ع الحركات
المالية.

Amwal Human Resources System
•

•

•

•

•

•

Employment. It includes the employment
application, job description, employment contract
and work initiation declaration.
Employee’s file includes the basic information of
the employee, his addresses, his leave addresses,
the address of the original country of the
employee and the heath status, emergencies,
family information, documents, academic
transcript, practical experiences including photos
and photocopies of documents.
Attendance and leaving and projects work times
whereas the system bears the salaries of workers
according to the project.
Leaves include the leave application, a window of
the director’s powers for approval and a window
for work resumption after the leave.
Forms for advances, material custodies, awards,
deductions and transfer of an employee from a
department to another and from a division to
another, employee suspension and employee
service end.
Evaluation of the employee for the purposes of
appointment or promotion.

•
•
•

•

What relates to the reports.
•

•

•

•

•

•
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Printing the passports forms.
All identification letters and letters of thanks and
warning, notices and assignment letters.
Windows of the work of the payroll and making
the accounting entry automatically and the
entries of entitlements.

Employees’ reports include statements of
employees according to the job number, number
of contract, department, job, nationality, religion,
educational qualification, date of employment
and sex.
Employment reports include employment
applications, job proposals and employment
contracts.
Reports of leaves include approved and refused
leaves applications, employees in leaves,
resumption after the leave.
Reports of documents expiry include the
documents expired till a specific date and the
reports that expires during a specific period.
Financial reports include advances, custodies,
awards, penalties, deductions, leave entitlements
and end-of-service entitlements.
Salaries reports include the payroll, statement of
salaries delivery, coupons of salary receipt and
print of salaries cheques.
• Reports of letters of thanks, identification
letters, assignment letters, warnings and
notices.
• The system is connected with accounts in all
financial movements.

نظام أموال لألصول الثابتة

	•يت����م تصني����ف األص����ول ألربع����ة مس����تويات للفئ����ات؛
مث��ل�ا (مس����توى )1الس����يارات – (مس����توى )2تويوت����ا –
(مستوى ) 3كامري  ,ومن ثم شاشة سجل األصل.

	•في نافذة احتس����اب االس����تهالك يتم احتس����ابه شهريا
ويق����وم النظ����ام بعم����ل القي����ود المحاس����بية آليا مع
إمكانية اإلحتساب لتاريخ معين.

	•ناف����ذة س����جل األصل تظه����ر رقم األص����ل ,الفئ����ة التي
ينتمى إليها ,المورد ,الموديل ,سنة الصنع ,الضمان,
معلوم����ات التأمي����ن ،الصيانة التى تت����م على األصل,
والقط����ع المغي����رة والورش����ة ,ص����ور األص����ل ,مكانه أو
موقعه ,والمسؤول عنه كعهدة.

	•تقاري����ر س����جالت األص����ول تح����وي قائم����ة مجموع����ات
األصول ,قائمة األصول ,قائمة مواقع األصول ,قائمة
أمن����اء عهد األصول ,حركة األص����ل ,معلومات األصل,
ضمان األصل ,والتأمينات على األصل.

	•األرصدة األفتتاحية لألصول بتواريخ شراءها الحقيقية
وقيمها التاريخية.
	•العملي����ات الت����ي تتم عل����ى األصول من ش����راء أصل,
أوإضافة على أصل ,إعادة تقييم أصل ,استبعاد أصل,
نق����ل أصل م����ن إدارة إل����ي إدارة ,نقل أص����ل من عهدة
إلى عه����دة ,يتم عمل قيود محاس����بية آلي����ا لها ,وفي
حالة االستبعاد يتم عمل قيود االستهالك لالستبعاد
ويت����م إقفال األصل والمجمع وعم����ل قيودها بما في
ذلك األرباح أو الخسائر الرأسمالية.

	•تقارير االستهالكات تشمل بيان استهالك األصول مع
ع����دة خيارات للعرض كحس����ب الفئة ,حس����ب األصل,
حسب الفرع ,من فترة لفترة ,ومن شهر لشهر ,وتقرير
لألصول المستهلكة بالكامل.
	•تقاري����ر العملي����ات تش����مل تقاري����ر مش����تريات األصول,
اإلضافات الت����ي تتم على األصول ,اإلس����تبعادات من
األصول ,وإعادة تقييم األصول.
	•جمي����ع العملي����ات الت����ي تت����م عل����ى األص����ول يق����وم
النظام بعمل قيد آلي لها بالحسابات.
	•أرصدة األصول ومجمعاتها في نظام األصول الثابتة
تتطابق دائما مع أرصدتها بنظام الحسابات.
	• جمي����ع التقاري����ر وف����ي جمي����ع أنظم����ة أم����وال تطب����ع
باللغتين العربية واإلنجليزية في آن واحد.
	•جميع نوافذ اإلدخال يمك����ن التعامل معها باللغتين
العربية واإلنجليزية في آن واحد.
	•جميع اإلدخ����االت والتقاري����ر تظهر بالتاريخي����ن الهجري
والميالدي معا ,وفي كافة أنظمة أموال.
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Amwal Fixed Assets System

•

•

•
•

Assets are classified according to four levels: for
example (level 1) cars – (level2) Toyota – (Level 3)
Camry and then the screen of the original asset.
The window of the original asset shows asset
No., the category it belongs to, the supplier, the
model, manufacturing year, warranty, insurance
information, maintenance done to the asset,
spare parts and the workshop, photos of the
asset, its location and the person responsible for
it as a custody.
The opening balances of assets with their true
purchase dates and dates values.
Transactions made to the assets such as purchase
of the asset, addition to the asset, re-estimation
of the asset, removal of an asset, transferring an
asset from a department to another, transferring
an asset from a custodian to another custodian.
Accounting entries shall be automatically made
and in case of removal, the entries of consumption
are made for removal and the asset and the
accumulated to be closed and making their
entries including losses
and profits.

•

•

•

•

•
•

•
•
•
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In the window of consumption calculation, it is
calculated monthly and the system automatically
makes the accounting entries with the ability of
calculation for a specific date.
The reports of assets registers include a list of
assets groups, list of assets, list of assets locations,
list of the heads of assets custody, movement of
the original, asset information, asset guarantee
and insurance on assets.
Consumption reports include a statement of
assets consumption with multiple choices to be
displayed by category, asset, branch from a period
to a period and from a month to a month and a
report of the whole assets consumed.
Transactions Reports include the reports of asset
purchases, addition made to the assets, exclusions
from the assets and re-estimation of the assets.
For all transactions made to the assets, the system
automatically makes an entry of it in the accounts.
The balances of assets and their totals in the
system of fixed assets conform always to its
balances in the accounts system.
All reports in all Amwal systems are typed in
Arabic and English simultaneously.
All windows of entry can be dealt with by Arabic
and English simultaneously.
All entries and reports are shown by the Gregorian
date and the Hejri date and in all Amwal systems.

نظام أموال إلدارة األمالك
مكونات النظام:ـ
	•ناف����ذة البناي����ات يتم فيه����ا إدخ����ال معلوم����ات البناية
من رق����م البناية ,نوعها ,المحافظ����ة ,المدينة ,الحي,
الشارع ,تقاطع ,جوار ,المسؤول عن البناية ,الحارس
وهواتفه����م ,ع����دد الطواب����ق ,ومحتوي����ات كل ش����قة
أول مح����ل بالبناي����ة كالمس����احة ,الغ����رف ,المجالس,
الحمام����ات ,الص����االت ,المطاب����خ ,مبل����غ اإليج����ار
المطل����وب ل����كل ش����قة أو محل,وص����ور البناي����ة ,وأي
معلومات أخرى.
	•نافذة المالك يتم فيها تعريف اسم المالك وعناوينه
من تلفونات وجواالت وبريد وبريد الكتروني ووكيله
أو المسؤول عن البناية.
	•نافذة المس����تأجرين يتم فيها تعريف اس����م المستأجر
وعناوينه من تلفونات وجواالت وبريد وبريد الكتروني
والكفيل واألشخاص المعرفين وجنسيته.
	•ناف����ذة العقد تحوي رقم العق����د ,التاريخ ,الطرف األول
(المال����ك) ورقم الهوي����ة ومصدره����ا وتاريخها ,الطرف
الثاني (المس����تاجر) ورقم الهوية ومصدرها وتاريخها,
الكفي����ل ,ش����روط العق����د ,اس����لوب دف����ع الدفع����ة
المقدم����ة ,العق����ار المس����تأجر ,رقم����ه ونوع����ه ,وتظهر
آليا معلومات الوحدة المس����تاجرة من الموقع الحي
وقيم����ة االيج����ار .ثم تاري����خ بداي����ة التأجير م����ع العلم إذا
كان����ت مش����غولة ف����ي ه����ذا التاري����خ البرنام����ج اليقبل
وتظهر لك رسالة بذلك .ثم تقوم بإختيار مبلغ اإليجار
وعدد الدفعات فيقوم البرنامج بتقسيم المبلغ على
تواريخ الدفعات وينبهك آليا قبل موعد اس����تحقاقها
بفت����رة تح����دده أن����ت ويق����وم بعم����ل قيد االس����تحقاق
آلي����ا ف����ي تاريخ����ه ,وإيضا تدخ����ل قيم الس����عي ,الماء,
البيارة ,التأمين ,وحتى ق����راءة عداد الكهرباء ,ويقوم
النظام بعمل القيود المحاسبية الصحيحة للمالك
والمستأجرين وسعي المكتب ,وأمانات العقود.
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	•ناف����ذة تجديد العقد يتم فيه����ا تجديد العقود لفترات
قادمة.
	•ناف����ذة التن����ازل ع����ن العق����د يت����م فيه����ا تنازل مس����تأجر
لمستأجر آخر.
	•البرنام����ج ب����ه س����ندات القب����ض والص����رف وطباع����ة
الشيكات وترحل آليا للحسابات.
	•يوج����د بالبرنامج نافذة للمراس��ل�ات الص����ادرة والواردة
مع المالك والمستأجرين وغيرهم (صادر ووارد).
	•بالبرنام����ج رس����ائل تذكير تظه����ر بمجرد فت����ح البرنامج
تذك����ر بالعق����ود الت����ي تنته����ي قب����ل فت����رة مح����ددة أو
الدفع����ات المس����تحقة ,يت����م تحديده����ا م����ن قبلك����م
(اسبوعين مثال أو شهر أو اي مدة).
	•التقاريربالبرنام����ج تش����مل تقاري����ر المبان����ي وتوض����ح
كش����ف بالمبان����ي وكش����ف بالم��ل�اك وكش����ف
بالمستأجرين.
	•تقاري����ر اإليج����ارات تحوي الش����قق والمحالت الش����اغرة
حت����ى تاري����خ معي����ن ,الش����قق والمحالت المش����غولة
حتى تاريخ معين ,والش����قق والمح��ل�ات التي ينتهي
إيجارها من تاريخ إلي تاريخ.

Amwal Real Estate System
•

•

•

•
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Window of buildings in which the information
of the building is entered including building No.,
type, province, city, district, street, intersection,
neighborhood, official, guard and their telephone
numbers, No. of floors, contents of each flat or
shop such as the area, No. of rooms, halls, toilets,
salons, kitchens, required rent amount for each
flat or shop and photos of the building and any
other information.
Owners’ window in which the owner is identified
with his addresses, mobiles, e-mails and his agent
or the person responsible for the building.
Window of tenants in which the name of the
tenants is identified and his address, telephone
numbers, mobile numbers, e-mail address,
sponsor, identifying persons and his nationality.
Contarct window includes number of contract,
date, first party (owner), ID number and its
date and place of issue, second party (tenant)
ID number and its date and place of issue,
sponsor, contract terms, the method of advance
payment, the rented property, its number and
type. The information of the rented unit appears
automatically such as the location, quarter and
rent value. Then the date of rent start. Noting that
if it is currently occupied, the program will not
accept and gives you a message of this. Then you
choose the sum of the rent, number of payments,
then the program divides the amount on dates of
payments and gives you an alarm automatically
before its due date by a period specified by
you and it makes the due entry automatically
in its date. In addition, the values of brokerage,
water, orchard, insurance and reading electricity
counter. The system makes the sound accounting
entries for the owners, tenants, office brokerage
and contracts secretariats.

•
•
•

•

•

•

•

Window of contract renewal in which contracts
are renewed for future periods,
Window of contract assignment by a tenant to
another tenant.
The program has receipt vouchers and payment
vouchers, printing cheques and automatically
carrying forward the accounts.
The program has a window for incoming and
outgoing correspondences with owners, tenants
and others.
The program has reminders that appears once the
program is opened to remind of contracts that
will end before a certain period or due payments
to be defined by you (two or three weeks or one
month or any other period).
The reports in the program will include buildings
reports and they show a statement of the
buildings, a statement of the owners and a
statement of the tenants.
Reports of leases include vacant apartments and
shops till a specific date, the occupied apartments
and shops till a specific date and apartments and
shops the lease of which will end from date to
date.

نظام أموال
لنقاط البيع

	•نافذة المبيعات والتي تتعامل مع الباركود ومع اكثر من اسلوب دفع للفاتورة الواحدة ومع أكثر من عملة.
	• نافذة للمرتجعات يمكن تخصيصها لصالحية شخص آخر إلرجاع المبيعات.
	•يمك����ن مراجع����ة المبيع����ات قب����ل ترحيلها للحس����ابات وبعد الترحيل يت����م جرد الصن����دوق آليا حيث تض����اف المبيعات
النقدية وتخصم مرتجعات المبيعات النقدية كما تضاف مبيعات الشبكة لحساب البنك.
	•البضاعة المباعة والمرتجعة تؤثر آليا في كميات األصناف بالمعرض أو المستودع.
	•إمكاني����ة إدخال عروض األس����عار المختلفة مثال م����ن تاريخ لتاريخ وبعد نهاية التاريخ يرجع آليا الس����عر األصلي وكصنف
مجانا مع صنف آخر وكخصم عند حد بيع معين وغيره وكنسبة تخفيض ألصناف ولفترة.
	•النظام يطبع الباركود.
	•النظام يدعم توصيل الطلبات حيث يتم ادخال المشتركين وعناوينهم ورسم كروكي لموقعهم وبمجرد اإلتصال
يتم تحديد وقت اإلتصال واألصناف المطلوبة والسائق الموصل ويتم متابعة الطلب حتى التوصيل وقفله.
	•النظام يناس����ب ش����ركات تس����ويق المواد الغذائي����ة والمطاعم والكوفي ش����وب والمكتبات واإلتص����االت ومعارض
الكمبيوتر واألجهزة الكهربائية واأللكترونية واألثاث وما شابه ذلك.
	•توج����د تقاري����ر لحركة الصن����دوق والبنك وتقاري����ر للمبيعات والمخ����زون القائم واألرباح حس����ب الصنف وحس����ب البائع
وحسب العميل وحسب الفئات لألصناف.
	•كل بائ����ع عل����ى النظ����ام له كلمة م����رور وصالحيات مح����ددة ويتم طباع����ة تقارير بوقت دخ����ول البائع للنظ����ام ورصيد
الصندوق عند الدخول ووقت الخروج ورصيد الصندوق عند اإلقفال.
	•امكانية اإلتصال بالفروع أون الين أو أوف الين.
	•امكانية العمل على جميع أنواع الشبكات وجميع أنواع األجهزة.
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Amwal Point of Sales System
(POS)

• Sales window which works through the barcode reader or by manual entry and with multiple methods of
invoice payment and many currencies.
• Window for returns that can be customized to the power of another person to return the sales.
• Sales can be reviewed before carrying them forward to the accounts and after carrying them forward, the box
will be inventoried automatically whereas the cash sales are added and the cash sales returns are deducted
and the sales of network are added to your bank account.
• The sold and returned goods affect automatically the quantities of items in the showroom or the warehouse.
• The ability to insert different promotions such as from date to date and after the end of the date the price
returns automatically to the original and as a free item with another item and as discount at a certain limit of
sale or else and as a sale percentage for certain items for a period.
• The system prints the barcode.
• The system supports orders delivery whereas the subscribers and their addresses in addition to a sketch of
their locations and as soon as they call the time of call, the required items and the driver who will deliver are
specified and the order can be followed up till it reaches and is closed.
• The system suits the companies of foodstuff marketing, restaurants, coffee shops, bookstores,
telecommunications, computers shops, electrical and electronic appliances, furniture etc.
• There are reports of box and bank movement, reports for sales and existing stock, profits by item, seller,
customer and by items categories.
• Every seller in the system has a password and specific authorities and the report is printed by the time of seller
logging into the system, the cash in box at logging in and at logging out and box balance at closing.
• Ability of connecting with branches online or offline.
• Ability to connect with other programs.
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نظام أموال لتأجير السيارات
	•تصنيف الس����يارات وتصنيفها حس����ب الماركة وحسب
الموديل وحسب الفئة.
	•ناف����ذة معلوم����ات الس����يارة تح����وي المارك����ة والموديل
ول����ون الس����يارة ورق����م اللوح����ة ورق����م الماكين����ة ورق����م
الهي����كل وطبيع����ة الجير (ع����ادي أو أوتوماتي����ك) ،وحالة
المركب����ة وصوره����ا ،معل����م آلي����ا عليه����ا مالحظ����ات من
صدم����ات وغي����ره ،وبه����ا أيض����ا قيم����ة األج����رة اليومي����ة
واألس����بوعية والش����هرية ،وس����عر الس����اعة اإلضافي����ة
والكيلو مترات اإلضافية والكيلومترات المسموحة.
	•إمكانية معرفة تواريخ انتهاء وثائق السيارة من استمارة
ورقم الس����جل وعداد الدخول وعداد الخ����روج وعداد غيار
الزيت ،والتنبيه آليا لذلك.

معه����م وحظره����م ،ويتم التحق����ق بعدة وس����ائل منها:
رقم االس����م ،رق����م الهوية ،رق����م الهواتف ،رق����م الرخصة،
الجنسية وغيرها.
	•نوافذ للعقود وتمديدها وتجديدها وقفلها.
	•ناف����ذة لدخول الس����يارة ونافذة للخروج س����واء لإليجار أو
للصيانة مع عمل القيود المحاسبية الالزمة.
	•نافذة لمعلومات حوادث السيارة.
	•جمي����ع الح����ركات المالية من س����ند قبض وص����رف ورفع
طلبات الصرف للفروع لإلدارة للموافقة على الصرف.
	•النظام مل����يء بالتقاري����ر الخاصة بالس����يارات والعقود
والعمالء والتقارير المالية.

	•نافذة لمعلومات العمي����ل تحوي معلومات وافية عن
العميل.

	•جميع الحركات تنشئ قيود آلية بالحسابات.

	•نافذة إلضافة معلومات السائق اإلضافي.

	•عمل قيود االستحقاقات آليا.

	•ناف����ذة للتحق����ق م����ن العمالء غي����ر المرغ����وب بالتعامل

	•التنبيه على نهاية العقد قبل أجل محدد.
	•التنبيه على موعد غيار الزيت والصيانة وانتهاء الوثائق
من تأمين ورخص وأقساط وغيرها.
	•إمكانية االتصال بالفروع أون الين أو أوف الين.
	•إمكانية الربط من البرامج األخرى.
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Amwal Car Rental System
• Classification of cars according to mark, model and
category.
• Car information window includes mark, model,
color, plate No., machine No., chassis No. type of
gear (manual – automatic) condition of the car,
its photos, marked with remarks of bumps etc. it
also has the daily, weekly and monthly wage and
price of additional hour, additional kilometers and
permitted kilometers.
• Ability to know the expiry dates of car documents
such as vehicle registration form, register No.,
entry counter, exit counter, oil change counter and
automatic alarm for that.
• Information window for the customer including due
information about the customer.
• A window to add information about additional
driver.
• Window for verifying customers not willing to deal
with them and blocking them. Verification is done
through multiple messages including number of
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name, ID No., telephone numbers, license No.,
nationality etc.
• Windows from contracts and their extensions,
renewal and closing.
• Window of car entry and a window for car exit
whether for rent or maintenance with making
necessary accounting entries.
• Car accidents information window.
• All financial movements including receipt voucher
and payment voucher and submitting the request
of payment to the branches of the administration
to approve payment.
• The system is full of reports of cars, contracts,
customers, financial reports.
• All movements create automatic entries in the
accounts.
• Making entitlements entries automatically.
• Alert about the end of contract before a certain
period.
• Alarm about the time of oil change, maintenance
expiry of documents including insurance policy and
license and installments, etc.
• Ability to connect with branches online or offline.
• Ability to connect with other programs.

أنظمة أموال المالي واإلداري (إصدار ويب )
نظام مالي وإداري متكامل
سهل االستخدام
نظام أموال المالي واإلداري (إصدار ويب) هو إصدار جديد يعتبر إمتداد لنظام أموال (إصدار ويندوز ) والذي يحظى
بتقدير وثقة كبيرة من عمالئنا .حيث في هذا اإلصدار أصبح متاح لعمالئنا االستفادة من ميزات شبكة االنترنت

		
خطوات سير عمل سهلة وبسيطة

تصميم أنيق

المرونة وسهولة التعديل

التصميم المستخدم يتيح لمطورينا إض��اف��ة أح��دث
ال��م��ي��زات ف��ي ع��ال��م التكنولوجيا وإض��اف��ة ال��م��زي��د من
الرسوم البيانية لتجعل التصميم أكثر فاعلية وعصرية .

يمكننا تفصيل نظامنا ل��ي�لائ��م س��ي��ر ال��ع��م��ل األف��ض��ل
للعميل وه��ذه المساعدة في أغلبها مجانية لنساعد
عمالءنا في انجاز أعمالهم بالشكل األفضل.

الشبكية جاهزة

أسلوب التكويد النظيف

أسلوب ع��رض الشبكية يتيح رؤي��ة أكثر وضوحا وعرض
أكثر دقة

نظام أموال يتبع أسلوب التكويد النظيف مما يفيد في
تقليص ال��وق��ت المطلوب إلض��اف��ة أي مميزات جديدة
يطلبها العمالء داخل نظام أموال

توافق تام مع جميع االجهزة

تصميم نظام أموال يتيح له العمل على جميع األجهزة
وذلك بفضل تقنية Bootstrap
مئات التقارير

نظام أموال يحتوي على المئات من التقارير المتنوعة.
كل ه��ذا يتيح للمحاسبين ومتخذي ال��ق��رار فهم أفضل
لنتائج أعمالهم .
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متاح للعمل على شبكة االنترنت وأجهزة الجوال

AMWAL ERP SYSTEMS FOR WEB
Amwal Web is the web version of our much appreciated Windows ERP system.
By adapting to web we have now enabled our clients to use the power of web connectivity in our
application. Amwal Web is in development phase now, the main module that is available now is FRM
(Financial Resource Management).

Fully Resposive

Easy To Customize

Amwal Web is fully responsive application. Its built
using the Bootstrap.
Retina Ready
Retina ready display allows for a sharper and much
improved look and feel.

We can customize our application according to the
needs and workflow of each business. Average
customizations are done free of charge to help our
clients adapt fast to Amwal workflow.

Stylish Design

Amwal ERP has hundreds of reports, all the this
enables business managers and accountants with
quantified information, which they can use to improve
or better understand their businesses.

We follow ADMIN Lte template as our application
theme. It has well formed charts and all the modern
elements that bring forth the look of a modern design.

Clean Code
As part of rapid development style our coding follows
clean code, as this is helpfull in reducing customization
time.
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Hundreds Of Reports

أﻣـــ َﻮال
ﻈـﻤـﺔ ْ
أ ْﻧ ِ
Amwal Systems

نظام أموال
للتسويق العقاري

نظام أموال إلدارة
المشاريع

9

1
نظام أموال
لنقليات
السيارت

توجد برامج
متخصصة
كالتالي:

2

3
نظام أموال
للرخام والجرانيت

نظام أموال
للورش

4

8

7
6

5

نظام أموال
لنقل المواد

نظام أموال
للتمويل

نظام
أموال لمزاد
ومعارض
السيارات

نظام اموال
للتصنيع

	•ويسعدنا تطوير وتصميم برامج خاصة حسب طلبات العمالء
	•كما يسعدنا تقديم افضل الخدمات والمنتجات للسوق السعودي في جميع منتجات األنظمة
الصوتية والمرئية والوسائل التعليمية واألنظمة األمنية والشبكات وأجهزة الحاسب اآللي

22

MWAL ERP SYSTEMS FOR WEB

أﻣـــ َﻮال
ْ ﻈـﻤـﺔ
ِ أ ْﻧ
Amwal Project
Management
System

Amwal Systems

1
Amwal Auto
Transport System

Amwal
Marbles And
Granites
System

9

There are special
programs as
follows:

2

3

8

7
4

Amwal Workshop
system
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Amwal Real
Estates Sales
System

5

Amwal
Products
Transportation
System

6

Amwal
Financing
System

Amwal car
Auction And
Showroom System

Amwal
Manufacturing
System

•

We are happy to develop and design special programs according to customers’ requirements.

•

We are also pleased to provide the best services and products to the Saudi market in all products
of audio and video systems, educational devices, security systems, networks and computers.

أﻣـــ َﻮال
ْ ﻈـﻤـﺔ
ِ أ ْﻧ
Amwal Systems

www.amwalsystems.com
sales@amwalsystems.com
@amwalsystem
011 249 88 24
0533123247

