
اختصر وقتك ومجهودك
وتابع نمو أعمالك مع نظـام رواد



النظامتعريف البرنامج او 

ت لخدممة اؤسساما( برامام  رواد ) قامت شركة رواد التحالف لألعمال التجارية بتصممم  وطومرير امماو رواد 
ة الكبري واؤترسوه ورواد االعمال بحلرل عملممة ومرامه وتات كءماعا عالممة ب طلبممه االاتماملمات اؤالمم

وطمريمر امماو متكامما وادوات اساسممة وسممورل كاملمة علم  ممرارد -واالدارية ألي منشمةا او اشماق قما   
ارير اؤسساة وادارا اؤعامالت اؤختلءة لك قا  من اقااو اؤسساة او اؤنشةا ومن املا الرصرل ال  طق

وإاصا مات دقمقة بهدف الامرعة واالؤماو بكايمه العناصمر اؤسديمة الم  اطخمات القمرارت الهاممه دا ما اي 
قدو وطلك هما الغايه من استخداو التكنرلرملما الرقممة ب ادارا االعمال واالمرال لذلك ا–مسساة او منشةل 

ن وإبمد  اال  بمالتحرل الرقمم  ممن برامام  رواد ولمتك–لك  بكا يخر اماو رواد اؤتكامما ؤمرارد اؤسسامة 
.إاوالقه مممزا ويريدا لنمر  عمالك



روادوصـف نظـام 





مكونــات نظــام رواد



لوحـــة التحكـــم 
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ن والتقاير يحتري عل  كاية التعريءات الخاصه باؤخزو  واالصنايه وكايه الحركات الت  يت  طاجملها باؤاتردعات والبضا 
ت ال  مد الت اؤخاز  واالصناف وبمااته  والحركااؤخاز  باالضايه اؤتعددا الت  طغو  كاية النقاق اؤتعلقه بادارا 

واالضايةالمرممه عن طريق اتو  الصرف 







المصـــروفات ادارة 





يحتري اماو ادارا اؤشارين عل  مد الت اساسممة طتملما ب
ااشمماع عممدد ممممر محممدود مممن اؤشممارين متعممددا اؤهمماو 

طمار للماتخدممن بدايه بتقام  اؤشروع ال  مهاو وطحديد اال
الزمن  لكا مشروع

ءمة االيمرادات والتكلال  ربط اؤشروع بإطار محدد من باإلضاية 
ركة واالربحمة واؤصرويات ومتابعه سداد التحصمالت ومراقبه 

وعات يرطرل اؤشرباعداد اؤشتريات الخاصه باؤشروع وطنته  
لكما مشمروع ومماط  يممه ممن اركمات مءصملة وطقمارير للعمالع 

. الزمن يرممه او ااب االطار 
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عدد العاملمن ب 
اؤسساة 

اؤهاو قمد العما من 
قبا العاملمن

لة اماو رواد عل  العديد والعديد من التقارير اؤرطبوه بكا عملمة او اركة يرممة وعدد التقارير ب إزدياد من كا طحديث وقابيحتري 
.ملديدللترسن من كا عمما او مشروع 

اؤخزو يحتري اماو رواد عل  طقارير اؤبمعات وما طحتريه من طقرير الءراطمر والديعات وعروض االسعار وايضا اؤشتريات وطقارير اؤخاز  و
قارير ب ال  امكاامة البحث الارين عن اي طقرير ويت  استخراج التوااليرادات باالضايه وطقارير القرا   الختاممة وايضا طقارير اؤصرويات 

.افصررا ملءات ب  دي 



و2021ديامبر 4-هم 1443ملمادي األول 1: اؤرالة األولى 

و2021ديامبر 4-هم 1443ملمادي األول 1: اؤرالة األولى 



الربط والتحك  الكاما ب ادارات مرارد اؤسسامة وبممن يمروع الشمركة
وادارطها

متابعه وادارا الءراطمر الصمادرا وربوهما بالحامابات الدا نمة اتم  يمت  
سداد طلك الحاابات ب الرقت اؤحدد

 معالجة اال واع الحاابمة وعمدو اد مال البماامات بوريقمة يدويمة ممما
يسدي ال  اال واع التم  يصمعب اكتشمايها سمريعا باالضمايه الم  كايمه

االاتماملات اؤحاسبمة وكا مايدور ب هذا القا 
عتمماد صحة الءراطمر الالممة عن طريق الترقمن االلكتروا  لكم  يمت  ا

الءاطررا باالضايه ال  معرية الرمز التعريء  للءاطررا
ن التكاما بمن كاية االدارات اؤختلءة دا ا اؤنشمةا ممما يزيمد ممن ريم

عكس الكءاعا االاتاملمة لدي اؤرظءمن بابب سهرلة التعاما والم  طمن
عل  صااب اؤنشال ب الد رل ب عال  الءرطرا الرقممة عمن طريمق 

الدم  بمن اماو رواد ومنمرمة الءاطررا االلكتروامة
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GET NOW
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GET NOW
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GET NOW

3اؤاتخدممن عدد 

قا  الحاابات 

قا  اؤصرويات والنقدية

ادارا التقارير

الءاطررا اإللكتروامة

BASIC

كا باقهعناصر طدريب  لم شرح يمدير -اإللكتروا  والبريد –ين  متراصا من  الل الراطس اب طتضمن دع  ملممن الباقات 

5اؤاتخدممن عدد 

قا  الحاابات 

قا  اؤصرويات والنقدية

قا  اؤخاز 

قا  اؤشتريات

قا  اؤبمعات

ادارا التقارير

الءاطررا اإللكتروامة

10: 5عدد اؤاتخدممن 

قا  الحاابات 

قا  اؤصرويات والنقدية

قا  اؤخاز 

اؤبمعات-اؤشتريات قا  

ادارا التقارير

البشريةقا  اؤرارد 

قا  اؤشروعات

CRM قا  العمالع

الءاطررا اإللكتروامة

عدد اؤاتخدممن بال ادود

اؤخاز  -قا  الحاابات 

اؤبمعات-قا  اؤشتريات 

ادارا التقارير

قا  اؤرارد البشرية 

قا  ادارا اؤشروعات

االاتاج–العقردقا  ادارا 

CRM قا  العمالع

قا  ادارا البنرك

الءاطررا اإللكتروامة



+966 11 836 3909 info@rowadt.com www.rowadt.com


