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تصميم مواقع يف السعودية  تعمل 
األفراد واملؤسسات بيد مع  يدا 
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تساعد مؤسسة حامده نمر الحجاجي لتقنية املعلومات ) تقنيتي ( املؤسسات 
باختالف أحجامها ىلع إقامة أعمال تجارية إلكترونية ناجحة ىلع شبكة 

املعلومات العاملية، حيث تقدم الشركة لزبائنها منذ العام 2004 خدمات فنية 
إبداعية عدة كتسجيل ومنح أسماء النطاق والتطوير اإللكتروني ىلع شبكة 

املعلومات العاملية وتصميم واستضافة املواقع وغيرها من الحلول وخدمات 
التطوير املصممة لألفراد واملؤسسات التجارية الصغيرة منها والكبيرة.

مؤسسة حامده نمر الحجاجي لتقنية المعلومات
Hamida Namar Al Hajjaji for Information Technology Est

مؤسسة حامده نمر الحجاجي لتقنية املعلومات ) تقنيتي ( تضمن لزبائنها من 
مؤسسات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص واملؤسسات غير الحكومية يف شتى 
املجاالت كالتعليم والتجارة خدمات مرضية تالقي كل اإلحتياجات املهنية املطلوبة. 

يقع مكتب الشركة الرئيسي يف العاصمة مكة املكرمة ، اململكة العربية السعودية، 
إال أن نشاطاتها وخدماتها آخذة يف التوسع واإلنتشار لتغطي كل املدن يف 

السعودية.

/

ملاذا تختار التعامل مع تقنيتي؟

ما يميز ) تقنيتي ( عن غيرها من شركات تصميم مواقع اإلنترنت يف اململكة العربية السعودية هو 
قدرتنا الفريدة ىلع فهم متطلبات األنشطة التجارية العربية بدقة. نحن نعلم ما يفيد وكيف نعرضه. 

معرفتنا العميقة بمنصات تكنولوجية متعددة تمكننا من تطوير عروضنا لتالئم متطلباتك. 

لثالث سنوات متتالية، شركة تقنيتي كأسرع مؤسسة إلكترونية نامية هي 
الشركة األولى يف تسجيل أسماء النطاق واإلستضافة يف السعودية.

من املنتجات، إلى األسعار، إلى الخدمات، كل مانقدمه يضيف قيمة إلى 
أعمالك ألننا بنينا سمعتنا بجعل األولوية لزبائننا.

فريقنا املميز عالي التدريب يكرس جهوده طوال الوقت لتقديم دعم 
يمكنك اإلعتماد عليه عبر الهاتف والبريد اإللكتروني.
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نحن نقدم مجموعة كاملة من الخدمات التقنية سهلة االستخدام مثل 
تصميم وبرمجة مواقع اإلنترنت، إستضافة موثوق بها، تطبيقات الجوال، 

نظام تهيئة املواقع ملالئمة محركات البحث )SEO(، تصميم شعارات 
متخصصة ومتميزة، عروض برمجياتت, وغيرها من الخدمات.

تصميم جرافيك وطباعة
خطط استضافة أكثر ثقة وآمان بما يناسب
 جميع الشركات سواء الناشئة أو الكبيرة .

تصميم الهويات التجارية
موشن جرافيك

تسمية العمات التجارية
تصميم الشعارات

تصميم دليل ا ستخدام

التسويق اإللكتروني
لدينا فريق متخصص لتقديم خدمات 
التسويق اإللكترونى ىلع أكمل وجه.

SEO تهيئة موقعك ملحركات البحث
PPC إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالنية

إدارة الشبكات اإلجتماعية
ادارة الحمالت االعالنية جوجل ادوردز
ادارة الحمالت االعالنية الفيس بوك

ززززز ززززززز ززززززززز زززز زززززز

حماية وآمان
خطط استضافة أكثر ثقة وآمان بما يناسب
 جميع الشركات سواء الناشئة أو الكبيرة .

SSL شهادات الحماية
كاشف البرمجيات الخبيثة

نسخ احتياطي سحابي

برمجة النظم
خطط استضافة أكثر ثقة وآمان بما يناسب
 جميع الشركات سواء الناشئة أو الكبيرة .

CRM نظام إدارة عالقات العمالء
ERP نظام تخطيط موارد املؤسسات

برنامج إدارة املحاسبة

خدماتنا

دومين و استضافة
خطط استضافة أكثر ثقة وآمان بما يناسب
 جميع الشركات سواء الناشئة أو الكبيرة .

السيرفرات السحابية
استضافة مشتركة لينكس
استضافة مشتركة ويندوز

VPS استضافة
السيرفرات الخاصة0

تسجيل نطاقات – دومين

تصميم وتطوير مواقع
نصل بمستوى التصميم الى واجهة هادئة 

ومميزة وتجربة مستخدم أكثر تفاعلية حتى 
نحقق اإلنطباع املرغوب .

تصميم مواقع الشركات
البرمجه الخاصة

تصميم املتاجر االلكترونية
تصميم تطبيقات الجوال
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مميزات االستضافة المشتركة

نجمع يف تقنيتي بين اإلبداع التصميمي والقدرات الفنية والبعد التسويقي لنقدم لك الخدمات التي تحقق النجاح

ونحن نعرف هذه الداخل الى الخارج وهذه هي الطريقة التي لفة!

منصات البرمجيات

تصميم تفاعلي متميز يتناسب مع 
طبيعة متجرك وعمالئك

توفير نقل موقعك ونطاقك وقواعد 
بياناتك مجانًا! علي سيرفراتنا

حماية CloudFlare لعملك من 
التهديدات

SSD نقل موقعك مجاناًأقراص التخزينCDN خدمة

 باقات إستضافة مشتركة

1700 ريال / سنوياً 

نطاق ثالثة

مساحة تخزين غير محدود

باندويث غير محدودة

بريد الكترونى غير محدودة

cPanel لوحة التحكم

نسخ احتياطية خارجية

حسابات أف تي بي غير محدودة

.com, .net, .org نطاق مجاني

2500 ريال / سنوياً 

نطاقات غير محدودة

مساحة تخزين غير محدود

باندويث غير محدودة

بريد الكترونى غير محدودة

cPanel لوحة التحكم

نسخ احتياطية خارجية

حسابات أف تي بي غير محدودة

.com, .net, .org نطاق مجاني

1200 ريال / سنوياً 

نطاق واحد

مساحة تخزين غير محدود

باندويث غير محدودة

بريد الكترونى غير محدودة

cPanel لوحة التحكم

نسخ احتياطية خارجية

حسابات أف تي بي غير محدودة

.com, .net, .org نطاق مجاني

الباقة الصغيرة

الباقة المتوسطة

الباقة الكبيرة
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تصميم تفاعلي

تصميم تفاعلي متميز يتناسب مع 
طبيعة متجرك وعمالئك

ربط املوقع بشبكات التواصل 
اإلجتماعي الخاصة بك

دورة تدريبية متكاملة يف التعامل مع 
لوحة التحكم مجانًا ألول مرة

دورة تدريبيةشبكات التواصل اإلجتماعي

منصات البرمجيات
ونحن نعرف هذه الداخل الى الخارج وهذه هي الطريقة التي لفة!

 باقات تصميم مواقع الشركات

12,000 ريال 

االقتصادية زائد

تصميم شعار احترافي خاص

وظائــف شاغــرة

التكامل مع شبكات التواصل

تهيئة الموقع لمحركات البحث

الموقع بلغتين عربي وانجليزي

لوحة تحكم عربي و انجليزي

.sa وحجز دومين رسمي ينتهي بـ

شهادة SSL مجاناً

دورة تدريبية مجاناً

دعم فني لمدة 6 شهور

مدة العمل والتنفيذ 10 – 25 أيام

17,000 ريال 

المميزة زائد

تطبيقات ويب فيو

شات مباشر مع العمالء

CodeGuard نسخ احتياطي سحابي

متوافق مع االجهزة اللوحية

تصميم صفحة فيس بوك

تصميم صفحة تويتر

ناة على اليوتيوب

تعبئة المحتوي مجانا

حملة ترويجية

دعم فني لمدة 1 سنة

مدة العمل والتنفيذ 25 – 35 أيام

7,500 ريال

تصميم احترافي من اختيارك

الموقع غير محدود الصفحات

قسم خدمـــات

المنتجـــات و التصنيفـــات

سابقة أعمال

معرض الصور,  فيديو, احدث االخبار

فورم اتصل بنا أو راسلنا

أضافة وتعديل صفحات موقعك

 بلغة واحدة عربي أو انجليزي

استضافة غير محدودة

عدد ايميل غير محدودة رسمي

دعم فني لمدة 3 شهور

األقتصادية

المميزة

االحترافية

مزايا واجهة الشركات من تقنيتي

نجمع يف تقنيتي بين اإلبداع التصميمي والقدرات الفنية والبعد التسويقي لنقدم لك الخدمات التي تحقق النجاح
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استهداف دولة أو منطقة معينة

استهداف دولة او دول محددة او 
مدينة او حتى منطقة بعينها

يعمل فريق التسويق ىلع متابعة اعالنك 
بشكل دائم وتحسينه إن لزم األمر

مع نهاية الحملة تحصل ىلع تقرير 
مفصل عن أداء الحملة ونتائجها

تقرير مفصل عن الحملةالمتابعة دائمة للحملة

منصات اإلعالن الرقمي
ونحن نعرف هذه الداخل الى الخارج وهذه هي الطريقة التي لفة!

 إدارة الحمالت اإلعالنية

شهريا ميزانية + 15٪ رسوم إدارية 

إعداد حساب مجاني

رسم اإلعداد 0 $

خدمة كاملة فيس بوك لالعالن

FB للجمهور إعادة توجيه الشبكة

مدير حسابات مخصص

فريق التصميمات والكتابة

1 في 1 مشاورات االستراتيجية

العودة على تتبع اإلنفاق اإلعالني

تحليالت الوقت الحقيقي

البريد اإللكتروني ، الهاتف االتصال

التقارير األسبوعية

شهريا ميزانية + 15٪ رسوم إدارية 

إعداد حساب مجاني

رسم اإلعداد 0 $

خدمة كاملة تويتر لالعالن

تويتر للجمهور إعادة توجيه الشبكة

مدير حسابات مخصص

فريق التصميمات والكتابة

1 في 1 مشاورات االستراتيجية

العودة على تتبع اإلنفاق اإلعالني

تحليالت الوقت الحقيقي

البريد اإللكتروني ، الهاتف االتصال

التقارير األسبوعية

شهريا ميزانية + 15٪ رسوم إدارية

إنشاء حساب أدورد

تحليل الموقع

تحسين صفحات الهبوط

اختيار الكلمات الرئيسيه

كتابة اإلعالن

استهداف الجمهور المناسب

إدارة عروض األسعار

A / B اختبار اإلعالن

تجديد النشاط التسويقي

مراقبة الحملة

إدارة عائد االستثمار

تقارير اسبوعية وشهرية

مزايا إدارة الحمالت االعالنية

التسويق اإللكتروني يسمح لك بالبقاء ىلع اتصال مع عمالئك، واإلعالن عن الحمالت الترويجية الجديدة، أكثر 
وضوحا، الحمالت اإلعالنية تؤدي يف نهاية املطاف إلى زيادة املبيعات الخاصة بك. فتسمح لك بالحفاظ ىلع عالقة 

متبادلة املنفعة مع عمالئك .
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الجودة
يف هذه املرحلة تتم عمليات الجودة 
واالختبارات بواسطة مختصين

يف هذه املرحله نسلمك فالش ميموري 
بكامل ملفات العمل مجهزه باالضافه 
لشرح النظام بالكامل والتدريب عليه

األجتماع مع العميل لطرح رؤية 
املشروع ومناقشة آلية العمل عليه .

التصميم
البدء بتصميم املوقع وتجهيز 

بروفات التصميم لجميع الشاشات 
ثم مرحلة التكويد بعد اعتمادك لها

التسليم

األجتماع

كيف نعمل
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تلقي مواصفاتك املفصلة للمطلوب تنفيذ، نراسلك باملقترحات 
وعرض التنفيذ، نوقع اتفاقية عدم االفصاح، نجتمع معك 

مباشرة او عبر االنترنت، نتناقش سويًا يف طريقة سير عملية 
التنفيذ، ندعمك بعد تسليم املشروع ونستمر معك يف التطوير.

انت تريد موقع او متجر يعكس قيم مؤسستك، كما انك 
تريد موقع يقدم نتائج و ارباح قابلة للقياس، وان يتم االنتهاء 
من تنفيذ املشروع يف الوقت ووفق امليزانية املحددة. هذا 
بالتوازي مع ان يواكب املوقع التقنيات الحديثة، قابل للدعم 

و التطور مستقباًل. ان تكون هناك استراتيجية تتحكم يف سير 
تطور املشروع ككل وتضمن ان يسير وفق الخطة املوضوعة 

يوفر املال والوقت.

مهمتنا يف تقنيتي هي ان نحقق لك تلك االهداف.

هذة االهداف ال تتحقق اال بالفهم الجيد واملواصفات املفصلة 
 Request للمطلوب تنفيذة، سواء من خالل “طلب عرض السعر
Of Proposal” الذي ترسله – ان كنت حددت بالتفصيل ما الذي 

تريدة – او من خالل ادوات ووسائل االكتشاف والبحث التي 
تعتمدها تقنيتي – اذا كنت بحاجة الى مساعدة يف هذا االمر .

 التجارية
 عملك وأهدافك

نفهم طبيعة

ربما تكون لديك حملة تسويقية قريبة، او حدث هام ترعاه شركتك، او ترغب 
يف نقل شركتك الى مستوى آخر بين املنافسين، او انك بصدد تقديم منتج 

جديد وتحتاج الى إعادة الحياة إلى موقعك االلكتروني من جديد.

كل هذة االهداف لن تتحقق اال بأن نفهم ما تريد انجازة بكل دقة، فمن 
خالل معرفة املزايا التنافسية التي تقدمها لزبائنك وتتفوق فيها ىلع 

املنافسين يف السوق هذة املعلومات القيمة ستجعلنا قادرون ىلع ابرازها 
يف كل مراحل املشروع.

ايضًا نكتشف معك االهداف القابلة للقياس التي وضعتها للدالله ىلع نجاح 
املشروع، ما هو املردود او الفعل الذي سيقوم به املستخدم ىلع املوقع 

والذي يفهم يف عملك التجاري علي انه ربح؟

منهجيتنا في تنفيذ المشاريع
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عمالئنا
ثقتهم بنا سر نجاحنا ونحن يف مؤسسة حامده نمر الحجاجي لتقنية املعلومات ) تقنيتي ( نحرص دائما 

ىلع خدمة زبائننا.
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/Taqniaty /Taqniaty /Taqniaty 057 757 8390 /48866

مسئولي املبیعات: 8390 757 57 966+

cs@taqniaty.com :تواصل بالبرید 

www.taqniaty.com :موقع الکتروني 

4497 الشيخ حسن املشاط ، الخالدية

 مكة املكرمة 24232, 7058 - السعودية

تواصل هاتفيا عنوان املكتب الرئيسي


