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انƠƠƠƠƠƠƠƠمƠƠƠƠƠƠƠر
 لتقنية المعلومات



فهرس
٢- الفهرس ١- البداية   

٤- رؤيتنا ٣- قصتنا   

٧- خدماتنا ٥- قيمنا   

٩- تصميم المتاجر ٨- تصميم المواقع  

١١- استضافة المواقع ١٠- تصميم التطبيقات  

١٣- التسويق االلكتروني ١٢- الهوية التجارية  

١٥- عمالئنا ١٤- عمالئنا   

١٧- شركاؤنا ١٦- عمالئنا   

١٩- تواصل معنا ١٨- عرض األسعار  



بدأنا في عام ٢٠٠٤م من خالل تصميم المواقع االلكترونية

والمنتديات حينها وفƠي عام ٢٠٠٩م قمنا بفتح قسم جديد

استضافة المواقع والمنتديات وااليميالت الى أن وصلنا في

عƠام ٢٠١٥م قمنا بفتح قسم جديد لتصميم وبرمجة المتاجر

االلكترونيƠة وبƠرمجƠة الƠتطبيقات الƠذكية وفƠي عƠام ٢٠١٧م

تƠحƠولƠنƠا الƠى مؤسƠسƠة سƠعودية رسƠمية مƠعتمدة مقرها

مكة المكرمة سجل تجاري رقم ٤٠٣١٢٠٨٧٨٧

قصتنا



رؤيتنا
ً
 ثانيا

ً
أن نكون رواد على مستوى منطقة الشرق األوسط أوالً وعالميا

فƠي مجƠال بƠرمجة التƠطبيقات الذكية والمواقع اإللكترونية وتطويرهƠا

ومƠجال الƠذكاء الصناعي وخدمات التسويق اإللكتروني وحماية البيانات

و خدمات الرسائل النصية و إدارة السيƠرافƠرات السحƠابيƠة وإستضافتهƠا

 لƠرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠
ً
مƠن الشركات الشابة مواكبتا



قيمنا . . .

اإلبتكار :

نسعى دائما نحو إبتكار طرق

جديدة لنكون رواد في مجالنا

اإللتزام :

نلتزم بتقديم كل ما هو جديد

و فريد لتنحƠقƠق نƠجƠاح عمالئƠنƠا

الشفافية :

الشفافية في التعامل لكسب

ثقة عمالئنا و ضمان حقوقهƠم 

العناية بالعمالء :

نحن نثق بأن العناية بعمالئنا

هƠƠƠƠو أهƠƠم عƠƠوامƠل نجاحنا



ينتجان عمل مميز!ينتجان عمل مميز! السرعة و اإلتقانالسرعة و اإلتقان

انƠƠƠƠƠƠƠƠمƠƠƠƠƠƠƠر
 لتقنية المعلومات



تصميم المواقع اإللكترونية

خدماتنا

بƠرمجƠة التطبيقات الذكيةتصميم المتاجر اإللكترونية

الƠتƠسƠويƠق الƠرقƠمƠيالƠهƠويƠة الƠتƠجƠاريƠةإستضافة وإدارة السيرفرات



تصميم المواقع اإللكترونية
مƠوقƠعك اإللكƠتروني هو واجƠهتك التي تعبر عنك أمام عƠمالئك من أجƠƠل

ذلك ركƠزت أنƠƠمƠƠر جودتها لجƠعل موقعƠك فريد من نوعƠه بأفضƠل التƠقنيات

واللغات البرمجية التقنية وبلوحة تحكم مرنة تساعدك في إدارة محتوى

موقعك بكل يسر وبتحكم كامƠƠل.

نقوم نحن في أنمر بتصميم المواقع اإللكترونية بإستخدام تقنيات حديثة

منها WORDPRESS و JOOMLA و بلغات برمجية متطورة مثل CSS و

 FIREBASEو MYSQL وأنظمة أخرى متعددة PHP LARAVEL و JAVA

و BOOTSTRAP و ADOBE XD و HTML وغيرها من األدوات التقنية

المتطƠƠورة.



تصميم المتاجر اإللكترونية
األن إبدأ تجارتك على االنترنت وقم بالƠوصول لƠعدد أكƠبر مƠن جƠمƠهورك

 على اإلنترنت ولكن كما تعلم لكل قصة
ً
 إلكترونيا

ً
وذلك بإطالق متجرا

نƠƠجƠاح بƠداية نƠحن فƠي أنƠƠمƠƠر نسƠاعدك عƠلى بƠدأ تƠƠجارتƠك اإللكƠترونƠيƠة.

نسعƠي أن يكون الƠمتƠجƠر اإللكتروني متوافق مƠع جميع المتصفحƠات

واالجهزة الذكية ويكون تصفح المتجر سريع للعمالء لسهولة ويسر

عمليات الشراء ونقدم سلة شراء متطورة تدعم طرق دفƠع متعددة

مثل (مدى فيزا مƠاستركارد تحويل بنكي APPLE PAY) وطرق شحن

مƠثƠل (ارامكس - سمسا - زاجل - فيدكس - استالم من المتجر)

ونوفر لوحة تحكم عربية لسهولة إدارة المتجر.



تصميم تطبيقات الهاتف 
 فƠي أنƠƠƠƠƠمƠƠƠƠƠر أن لكل تƠطƠبƠيƠق جƠوال هƠƠدف يƠجƠب أن

ً
نعƠلم جيدا

يؤديه بدقة وكفاءة عالية وبƠإستخدام تقنيات حديثة وإحترافيƠة

MYSQL و REACT NATIVE و SWIFT و JAVA و FLUTTER

نƠعƠمƠل عƠلى تƠحويƠل أفƠكارك الƠى مƠشƠروع تƠقني مƠلموس مƠع

التƠركƠيز عƠلى تƠجربƠة مƠستخƠدم سƠلسة  للƠذين يستخدمون كال

ا لمعايير التƠصميم
ً

مƠن أنƠدرويد و أيفƠون (جواالت تابليت أيباد) وفق

الصادرة من كل شركة نƠعمل على تطوير تطبيقات تسƠهل عƠليك

التوسع مستقبال كما تواكب جديد التحديثات.



استضافة المواقع 

نƠعي دور اإلسƠتƠضافة و مƠدى تأثƠيƠرها على تƠواجد خدماتك اإللكترونية

 لمعاير الجودة
ً
 على توفير أفضل الخوادم وفقا

ً
على اإلنترنت لذالك حرصا

واألمƠان بأفƠضل األسƠعƠار و بƠمƠزايا غƠيƠر مƠحƠدودة و ذالك من أجل الحفاظ

عƠلى عمالئك و الحصول على نتائج متقدمة في محركات البحث نƠقƠدم

أفƠضل الƠخƠطƠط الستضافة المواقع بمميزات غير محدودة أمنة سريعة

قوية ومرنة.



الهوية التجارية
الهƠوية التƠجارية ليƠس مجƠرد عƠمل شعار للشركة فحƠسب بل هو 

تغƠير فكƠري لƠعقل عميلك , فƠمن أهƠم اسƠس الƠنجاح ألي نƠشاط 

تجاري هƠو بناء الƠشخصية الخاصة به من خالل بناء العالمة التجارية

والƠتي هƠي تƠرجمة ملƠمƠوسة لƠرؤƠية ورسƠالة الƠƠنشƠƠاط الƠƠتجƠاري

وأهدافه وغاياته ووعوده , دعنا نساعدك في سرد قصتك الرائعة

من خالل تصميمات تثبت هويتك التجارية في ذهن عميلك.

نƠقوم فƠي أنمر بتصميم الهوية التجارية الخاصة بنشاطك التجاري

بإسƠتخدام أفƠكار و لمƠسƠات فƠنƠيƠة مبتكرة حتى نضمن لك تواجد

قوي بين المنافسين



التسويق الرقمي
هنا في أنƠمƠر نƠقدم لك الخطط االستراتيجية او خدماتنا التدريبƠية او

االستشƠارية والتي من دورها ان تساعدك علي الوصول الي اهدافك

التسويقية بشكل زمني واضح ومحدد الخطوات لسهƠولƠة المƠتابƠعة

ومعرفة الخطوات المناسبة للتاثير علƠي مƠنصات التسƠويƠق الƠرقميƠة

المختلفƠة باالضƠافƠة الƠي مƠتابƠعƠة مƠدي قƠوة حƠمƠالتك الترويجƠيƠة او

المحتوي الخاص بك وقياس مؤشرات الROIS Ơ وتحسينها.

إبƠدأ مƠعƠنا , و اعتمد علينا في إدارة حمالتك التسويقية بالغة االنتشار

والƠتƠي سƠتƠجƠني لƠك اربƠاح Ơمن كƠل مكان , فنحن نوفر لك كافة خدمات

الƠتƠسويƠق اإللكƠتƠروني ( ارشƠفة الƠمواقع - إدارة إعالنات جوجل - إدارة 

حƠسƠابات الƠتƠواصل اإلجƠتƠمƠاعي -الƠتƠسƠويƠق بالƠبƠريد اإللكتروني - إدارة 

المحتوى الرقمي ) من خالل فريق عمل ذو خبرة عالية.



عمالء نفتخر بهم عمالء نفتخر بهم 







شƠركƠاء الƠنƠجƠاح شƠركƠاء الƠنƠجƠاح 

في أنمر نؤمن بإن اإلنجاز ال يكتمل إال بالمشاركة ومجتمع مترابط لإلبداع والتميز

لذا نعتز بشراكتنا مع شركاؤنا في النجاح واإلبداع.



تواصل
مƠعƠƠنƠƠا
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