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نبذة مختصرة عن الشركة
التعريف على نظام التكامل 

العرض التقديمي لـبرنامج 



هي إحدى الشركات المملوكة لبنك بيت التمويل 
الكويتي ، شركة كويتية ١٠٠٪، تعمل في مجال 

الجمعيات التعاونية منذ اكثر من ٢٠ عامًا وتعد اولى 
الشركات في هذا المجال، وأهم ما يميز الشركة:- 

ما هي  

ITS شركـــــــــــة

الخبرة :- حيث أن الشركة منذ عام ١٩٩٨م وهي   .١
تعمل على برامج البيع بالتجزئة وهي رائدة هذا 

المجال.
األمان:- تعد ITS الشركة الكويتية الوحيدة   .٢

١٠٠٪ في هذا المجال ويضمن استمراريتها مالكها 
بيت التمويل الكويتي.

شروط التعاقد في صالح الجمعية :-  .٣
للجمعية المتعاقدة مع الشركة حق ملكية   .٤

الداتابيز وال يحق للشركة التصرف بها أو استخراج 
بيانات منها دون الرجوع لمجلس إدارة الشركة، حتى 

بعد انتهاء فترة التعاقد.
الشركة ال تغلق تقاريرها بعد االنتهاء من   .٥

التعاقد يظل الطرف الثاني يعمل على التقارير 
واستخراجها دون الحاجة الى الرجوع إلى الشركة.

خدمة ما بعد البيع ، الشركة رائدة في مجال   .٦
خدمة ما بعد البيع ويوجد بنود بالعقد تنص على 

إلزام الشركة بسرعة اإلستجابة وتوفر الشركة خدمة 
استقبال المشاكل ٢٤ ساعة باليوم ٧ ايام باألسبوع.

يوجد أكثر من عضوية للمتعاقد اإلخيتار بينهم (   .٧
ذهبية ، عادية، ....) تفصيل أكثر من اسامة سمير .

شركة ITS هي الوكيل الحصري لمكائن النقد   .٨
NCR  التي تمتاز بكفائتها وجودتها في مجال البيع 

بالتجزئة.
برامج الشركة تخضع للتطوير بأستمرار وال   .٩

يوجد ما يعيق الشركة في هذا المجال حيث انها 
تمتلك برامجها والسورس كود.

١٠. الشركة ملزمة بتطوير البرنامج وتقديم كل التقارير 
والتعديالت المطلوبة من الجمعية مجانًا دون 

تكاليف جديدة، وذلك في حال عدم تعارض الطلبات 
الجديدة مع النظام العام أو نظام وزارة الشئون.

١١. تضمن الشركة سرعة استجابة التقارير وايضًا سرعة 
التعديل عليها لما يتوافق مع مطلبات الجمعية.

١٢. تضمن الشركة استخراج كافة تقارير الشئون بما فيها 
براءة الذمة اإللكترونية.

١٣. تضمن الشركة ترحيل البيانات من البرامج الخلفية ( 
تكامل) واألسعار إلى مكائن النقد Online  دون 

الحاجة إلى التدخل اليدوي إلى ترحيلها.



تكامل هو نظام شامل لتنظيم والسيطرة على سير العمل 
في الجمعيات التعاونية ويشمل البرامجل التالية:-

يهتم برنامج المخازن والمشتريات بإدارة السلع 
والموردين وعمليات طلبات الشراء والصرف 

والتحويل واإلستالمات بجميع أنواعها واستخراج 
التقارير الخاصة بها ومن بعض مميزاته على سبيل 

المثال وليس الحصر:-

١- براءة ذمة إلكترونية آلية تضمن دقة البيانات المخرجة 
بنسة ١٠٠٪ مع سرعة استخراجها في ثواني 

معدودة.
٢- جميع تقارير وزارة الشئون بصورة آلية دون تدخل 

يدوي فيها.
٣- عمل طلبات شراء آلية دون الحاجة لإلدخال اليدوي 

حيث يتم تعريف كل سلعة والحد األدنى منها وعند 
وصول هذا الحد األدنى في فرع أو مخزن يتم عمل 
طلب شراء آلي وتنبيه المستخدم بوجود نقص في 

هذه السلعة.
إمكانية عمل نسخ لكال من ( طلبات الشراء،   -٤

السلع، حركات العروض، ...إلى آخره) لتسهيل عملية 
اإلدخال على المستخدم.

جميع المواقع مربوطة بالحسابات (برنامج   -٥
المحاسبة- الدليل المحاسبي) لضمان آلية ترحيل 

البيانات.
إمكانية عمل عروض على األصناف دون   -٦

الحاجة إلدخال صنف جديد برقم جديد، هذه الميزة 
أيضًا تضمن عمل العروض بطرق مختلفة مثل التاريخ 
– عمل عرض خاص بسلعة من تاريخ محدد إلى تاريخ 

محدد – أو بالكمية – عمل عرض على سلعة لحين 
إنتهاء هذه الكمية، ويقوم البرنامج آليًا بتغيير أسعار 

السلع بناء على المعطيات أعاله.
يوجد عدد ال متناهي للسيطرة على أنواع   -٧

السلع المجانية ( مجاني مباشر، مجاني اجتهادي، 
...إلى آخره) وإمكانية ترحيل كميات هذه األنواع إلى 

المحاسبة في بعض أنواعها.

امكانية إيقاف الموردين بعدة خيارات مثل (   -٨
إيقاف طلبات الشراء لهذا المورد ، إيقاف اإلستالم، 
التزويد، المجاني ، المباشر ، ...إلى آخره) مع إمكانية 

ربط هذا اإليقاف بمواقع معينه دون غيرها.
إمكانية ايقاف طلبات الشراء أو إيقاف   -٩

استالمات المورد لحين تسليم المجاني على طلب 
شراء سابق.

١٠- طرق التسعير آلية دون الحاجة إلى استخدام اآللة 
الحاسبة فقط إدخال نسبة الربح ويتم البرنامج بعمل 

التسعير لكل وحدة على حدى.
١١- إمكانية إدخال عدد ال متناهي من الوحدات 

والباركودات الخاصة بكل سلعة.
١٢- جميع أنواع التقارير التي تضمن السيطرة على سير 

العمل ومتابعة حركات السلع وعهدة المواقع 
وترحيل الحركات والمبيعات.

١٣- الربط مع مكائن النقد والتأثير ONLINE  على اسعار 
بيع السلع – ويوجد أيضًا طرق التحكم اليدوي في 

ذلك أو تحديد وقت معين ( كل ساعة – يوم – اقل 
من ساعة ) إلرسال األسعار.

ما هو

تكــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــل

نظام المخازن والمشتريات



وهو برنامج يختص بإدارة الشئون المالية 
للجمعية ويشمل بعض المميزات منها التالي 

على سبيل المثال:-

سهولة التعامل مع الدليل المحاسبي مع   -١
إمكانية إدخال أكثر من ٧ مستويات.

تقارير كشف الحساب بضغطة زر واحدة من   -٢
الدليل.

حركات الصندوق آلية تاتي من مكائن النقد   -٣
دون الحاجة إلى اإلدخال اليدوي من المحاسب فقط 

تحتاج للمراجعة والترحيل.
يوجد قسم خاص باألصول الثابتة ومعالجتها   -٤

(االهالك شهري او سنوي –تعديل قيمة االصل 
(اعادة التقييم )-بيع االصل (ارباح بيع االصول – 

خسائر بيع االصول )-رفع االصل-نقل االصل).
حركات الشيكات وترقيمها آلي ويمكن   -٥

اإلستغناء عن إدخال المحاسب رقم الشيك يدوي.

الفواتير والمرتجعات والتحويالت تاتي مرحلة   -٦
من برنامج المشتريات دون تدخل يدوي ويمكن فك 

ترحيلها والتعديل عليها وإعادة ترحيلها مرة آخرى.
يوجد تقارير مقارنة لتسهيل عملية المراجعة   -٧

على المحاسب.
اقفال سنوي اتوماتيك من طرف الجمعية من   -٨

خالل تحديد حركة االقفال. 
طباعة الشيكات اتوماتيكيا او يدويا من النظام.  -٩

١٠- تكرار السند (يقوم بتكرار السند لعدد اشهر معينة 
وليكون خمس شهور للسندات التي ال تتغير ).

نظام المحاسبة



وهو برنامج يختص بإدارة ملفات المساهمين 
والحركات الخاصة بهم ويشمل بعض المميزات منها 

التالي على سبيل المثال:-

ملف المساهمين وبيانات االنضمام والخدمات   -١
العامة للمساهم.

اعتماد طريقة اضافة االسهم بقيم قبل وبعد   -٢
تعديل قيمة االسهم من الشئون دون الحاق الضرر 

بالمساهم.
انضمام وانسحاب المساهمين وحفظ   -٣

المشتريات وتوجيه النظام اللية العمل فى مثل هذه 
الحاالت.

توزيع االرباح يقوم نظام توزيع االرباح باربعة   -٤
مراحل قبل التوزيع وذلك عن طريق اربعة مراحل .

المرحلة االولي: الصناديق المنسحبة خالل   •
العام ولها ارباح.

المرحلة الثانية: الصناديق المنضمة خالل   •
العامة وليس لها ارباح. 

المرحلة الثالثة: الصناديق المنضمة لصناديق   •
منسحبة ولها راباح سابقة .

المرحلة الرابعة: توزيع الربح بعد المراحل   •
السابقة. 

توزيع االرباح وطباعة الشيكات للمساهمين   -٥
كال على حدي او الصناديق المجمعة .

تقرير اللجنة العمومية باالبجدية والترتيب   -٦
بالعمر او السن وحاالت اخري.

تقارير دقيقة وسهلة االستخدام – لمن يهمه   -٧
االمر – الخدمات العامة – العمرة والحج. 

نظام المساهمين



يستطيع المساهم من خالل البرنامج:-

١. معرفة مشترياته خالل العام بالتفصيل واألجمالي 
(تفصيل الفاتورة وإجمالي المبيعات).

٢. معرفة بياناته الشخصية ( الرقم المدني، العنوان، ال
Ipan، ... ألخ)

٣. معرفة أرباحه خالل حسب السنة المالية.
-- البرنامج قابل للتطوير واإلضافة والتعديل حسب 

طلبات الجمعية.

برنامج معلومات المساهمين
Online 



التكبير والتصغير واخفاء الحقول من شيت   -٦
الرواتب حسب المطلوب. 

تقارير ديناميكية يمكن استخراج معلومات   -٧
كثيرة من تقرير واحد بخاصية الفلتر.

احتساب نهاية الخدمة من االعدادات التيتم   -٨
تحديدها من النظام لكل موظف. 

نظام االجازات والعودة وحفظ حق   -٩
الموظف والجمعية. 

١٠- اقفال الرواتب ال يمكن التعديل بعد االقفال. 
١١- يوجد حركات لكل من (القروض والمنح 

والمكافئات والجزاءات).
١٢- نظام متكامل العداد الموظفين وتجهيز ملف 

البنك بأحدث الصيغ والمختلفة.

نظام شئون الموظفين والرواتب
وهو برنامج يختص بإدارة ملفات الموظفين ورواتبهم 

والحضور واإلنصراف ويشمل بعض المميزات منها 
التالي على سبيل المثال:-

ملف الموظف وطباعة كارت الموظف من   -١
النظام. 

ارشيف لملف الموظف من صور االقامات   -٢
والجوازات والشهادات وامكانية التنبيه عليها خالل 

مده قبل االنتهاء.
ربط نظام الحضور واالنصراف بالنظام .  -٣

تجهيز الرواتب متكامل وامكانية التجهيز   -٤
والغائه بحذف الموظف من الرواتب فى نفس 

اللحظة واعادة االحتساب اذا تم تعديل اى 
عمليات له.

يتميز نظام الرواتب بنظام اتوماتيكي   -٥
للعقوبات والمخالفات فيمكنك تحديدها لمرة 

واحدة واذا تم تنفيذه تخصم من الموظف ما تم 
ارتكابه ضمن الوائح. 



من أهم برامج تكامل هو نظامها على أجهزة الـ 
PDA حيث يستطيع العمل بالقيام بكل حركات 

المخازن ( استالم طلبات، مجاني ومباشر، وعمل 
طلب تزويد ) عن طريقها وأيضا الجرد كالتالي:-

إمكانية الجرد ONLINE ، فقط يتم إدخال   -١
السلع عن طريق جهاز ال PDA ويتم البرنامج بفتح 

حركة جرد إوتوماتيكيًا وعند اإلنهاء يكون جاهز 
إلستخراج التقارير.

رفع الجرد في نفس الوقت من الــ PDA  من   -٢
النظام حيث يمكن ان يتم الضغط على زر تحميل 

اتوماتيكا سيتم رفع الجرد.
امكانية التحميل من ملف فى حالة الفروع   -٣

الغير متصلة.
طبع الجرد باللجنة او بالمستخدم أو الموردين   -٤

على مستوي كل موقع.
ترحيل الجرد للمواقع واعتماد الكميات بعد   -٥

المراجع فورًا دون الحاجة إلنتظار أيام.

نظام أجهزة الـ PDA والجرد



وهو برنامج يهتم بتقديم الخدمات للمساهمين 
ويشمل بعض المميزات منها التالي على سبيل 

المثال:-

طباعة كارت عائلة (إدراج أكثر من مساهم   -١
بنفس العائلة تحت صندوق واحد لتقديم خدمات 

لهم عن طريق كارت العائلة).
إمكانية طباعة كارت العائلة أكثر من مرة   -٢

بباركود مختلف مع إيقاف الكروت القديمة.
يوجد باركود مشفر على كارت العائلة ال   -٣

يستطيع أحد اختراقه وال االستفادة من الخدمات 
إلى حامل الكارت فقط.

تقديم خدمات مختلفة للمساهمين مثل:  -٤
عروض على السلع بأسعار خاصة.  -

-  خدمات ( حج ، عمره ، شاليهات ، كوبونات، ... إلى 
آخره).

يوجد عروض خاصة بزوي اإلحتياجات الخاصة ال   -٥
يتسطيع اإلستفادة منها غيرهم.

ربط جميع حركات البرنامج ONLINE  مع   -٦
مكائن النقد.

إمكانية تحديد كميات معينة للسعلة (سلع   -٧
العرض) لكل كارت عائلة بناء على عدد األفراد بداخل 

كل عائلة.

نظام كارت العائلة 
وعروض المساهمين



وهو برنامج يدير عملية البيع والتحكم بمسئولي 
االسواق والفروع والكاشير ويشمل بعض المميزات 

منها التالي على سبيل المثال:-

إمكانية تحديد لغة البرنامج (عربي –   -١
انجليزي ) حسب المستخدم.

البرنامج يدعم العمل على شاشات   -٢
 .TOUCH SCREENS

شاشات خاصة لكل مستخدم (شاشة   -٣
كاشير – شاشة محصل – شاشة مسئول 

الكمبيوتر).
إمكانية عمل المرتجع من خالل كل نقطة   -٤

بيع ( شرط ONLINE  مع السيرفر) والتحكم في 
هذه الصالحية بناء على المجموعة والمستخدم.

تحديث األسعار وبيانات المساهمين   -٥
ONLINE  أول بأول مع السيرفر الرئيسي.

 OWN DATABASE يوجد بكل ماكينة  -٦
تضمن عمل الماكينة بدون توقف في حال 

انفصال الشبكة عنها .

إمكانية إظهار وطباعة اسم المساهم   -٧
(على شاشة الكاشير والفاتورة) وإخفائه حسب 

الرغبة – رغبة المساهم.
برنامج خاص ITS-SYNC لمتابعة إرسال   -٨

واستقبال البيانات من المكائن المربوطة 
بالسيرفر مع التنبيه في حال وجود إنفصال 

لماكينة ما.
تقرير مفصل للمحصل يظهر على الشاشة   -٩

قبل الطباعة.
١٠- البرنامج جاهز لدعم التزامن الفوري مع مكائن 

.K-NET الـ

FRONT - POS نظام نقاط البيع



برنامج يوجه للمستخدم آخر تحديثات تمت   o
على نقاط البيع المربوطة بالسيرفر الرئيسي ويمكن 

من خالله معرفة:

أسماء مكائن النقد وأماكنها، ومعرفة ما إذا   .١
كانت متصلة بالشبكة أو مفصولة.

أرقام الفواتير وعمليات البيع على كل مكينة   .٢
منفردة وهل تم إرسالها إلى السيرفر أم ال.

أيضا آخر تحديثات لألسعار منفردة بكل ماكينة   .٣
هل تم تحديثها ام يوجد مشكلة.

تحديث الصالحيات، المواقع، المستخدمين،   .٤
على المكائن .

اخذ نسخة احيتاطية من ملف المستخدم   .٥
للبرامج على مكائن النقد لمعرفة عمليات الدخول 

والخروج واإللغاء والمرتجع.
نقل التصفيرات اليومية على السيرفر من كل   .٦

ماكينة منفصلة.

برنامج المزامنة
Sync Application



يتيح النظام إعطاء باركود داخلي للسلع التي   o
ليس لها باركود ليتم التحكم بها في االستالم والبيع 

والشراء.
ايضا تستطيع الجمعية إعادة طباعة باركود   o

دولي في حالة تلف الباركود الدولي على السلعة.
  shelf Tag ويمكن من خالله طباعة  o

المخصص لعرض تفاصيل السلعة على الرف.
وايضا طباعة أكثر من باركود ألكثر من سلعة   o

من خالل استدعاء (طلب شراء أو استالم). 

نظام طباعة الباركود
 - Barcode Application 



شاشة خاصة بإدارة الجمعية من خاللها   o
يمكنهم اإلطالع على تحديثات المبيعات وطلبات 
الشراء والشيكات واإلستالمات، ... إلخ، فقط نتائج 

مجمعة بدون تفاصيل. 

شاشة اإلدارة العليا -
Dash board

o تعريف المباني وتعريف المستثمرين وربطهم 
ببرنامج الحسابات للتحكم في فروع الجمعية 

المستثمرة من إيجار وتحصيل وسداد. 

نظام الفروع المستثمرة



o مركز حماية البيانات والمستخدمين 

٧. انشاء متكامل لمركز الحماية والتدقيق .
٨. استخدام سهل ومبسط العداد الصالحية للنوافذ.

٩. اخفاء واظهار المواقع للمستخدمين حسب الصالحية.
١٠. إمكانية تغيير كل مستخدم لكلمة المرور الخاصة به 

دون الرجوع إلى قسم الحاسب اآللي.
١١. تزويد وتدريب قسم الحاسب اآللي بإمكانية التعديل 

على التقارير لتناسب احتياجات الجمعية وتدريبهم 
على ذلك دون الحاجة إلى الرجوع إلى الشركة.

الصالحيات ونظام االمان

نظام ملف الحفظ للتعديل على البيانات    o
( U – I – D)

يقوم النظام بحفظ التعديالت التي تمت   o
بالحركات للقيم القديمة والجديدة لمعرفة من 

قام بالتغير والتعديل على الملفات االساسية.

نظام التدقيق وحفظ المعلومات 
قبل الحذف والتعديل 

(االرشفة للبيانات)



جمعية القصور والعدان التعاونية.

جمعية الحرس الوطني التعاونية.

جمعية الشعب التعاونية.

جمعية الدعية التعاونية.

جمعية الفروانية التعاونية.

جمعية العارضية التعاونية.

جمعية الفردوس التعاونية.

oجمعية النعيم التعاونية.

جمعية الصديق التعاونية.

oجمعية الرقة.
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