
الملف التعريفي



مرحبًا بكم في مؤسسة رواد تقني لتقنية نظم المعلومات ونقدر لكم اهتمامكم في خدماتنا, ونطمح أن نكـــــــــــون شريك

نجاح لمشروعـكــــــم التقني, ونرجو منكم قراءة محتوى هذا الملف حيث يتضمن شرح كامل لخدماتنا والــــــرد على أغلـــــــب

األسئلة الواردة لنا حسب خبرتنا.

 

في البداية نود أن نوضح أننا مؤسسة تقنية معلومات تقدم خدماتها للشركات و المؤسسات واألفراد ابتداء من

دراسة وتحليل الفكرة وتحديد االحتياج وحتى تقديم الحلول البرمجية المناسبة لالرتقاء بأدائها وتحقيق أهدافها

وتطلعاتها. 

 

    

                       

اإلحترافية في برمجة المواقع و المتاجر و التطبيقات.

 

                           

حلول برمجية رائدة تساعدك في إنجاز أعمالك.

 

                          

تقديم حلول برمجية احترافية تسهل األداء.

 

                          

1- بناء و تطوير المواقع و المتاجر والتطبيقات وتصميمها باستخدام أفضل التقنيات البرمجية.

2- تقديم االستشارات التقنية والتي تسهم في التطوير.

 

ريادة التنتهي.

 

 عميلنا العزيز ..

نستأذنك في إستعراض الملف التعريفي الخاص بنا وإذا كان لديكم المزيد من االستفسارات نرجو منكم أن تتواصلوا

معنا على بريدنــــــــــــــا اإللكتروني info@rowadtqnee.sa بإرسال ما ترغبون االستعالم عنه وسنقوم بالرد على طلبكم,

ولكم منا جزيل الشكر.

رسالة إلى عمالئنا الكرام ::

 
 قيمنا :

 
 
 

رؤيتنا :
 
 
 

   رسالتنا : 
 
 
 

 أهدافنا : 
 
 
 
 

  شعارنا : 
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محتوى الملف ::

البداية
 

رسالة إلى عمالئنا الكرام
 

محتوى الملف التعريفي
 

لماذا رواد تقني
 

من هي رواد تقني
 

كيف نعمل
 

خدماتنا
 

برمجة تطبيقات الجوال
 

برمجة المتاجر اإللكترونية
 

برمجة المواقع اإللكترونية
 

تصميم الهوية
 

خدمات الطرف الثالث
 

متطلبات يحتاجها أي مشروع تقني
 

أعمالنا
 

النهاية
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هدفنا الرئيسي أن نساهم في إنجاح أفكار أصحاب األفكار التقنية الخاصة و الذين يبحثون عن من ينفذ أفكارهم
برمجيًا على أرض الواقع بأفضل التقنيات البرمجية العالمية وأن نساهم في إنجاح التحول الرقمي لكل من يرغب
ذلك من شركات ومؤسسات وأفراد بما فيهم التجار و تجار مواقع التواصل االجتماعي وذلك بامتالكهم مشاريعهم
التقنية حسب ما يرغبون من متطلبات و التي سننفذها لهم ببرمجة خاصة و بتقنيات برمجية عالية الدقة و األمان
وقابله للتطوير في أي لحظة دون البدء من جديد عكس التقنيات البرمجية التقليدية المستخدمة و التي تكون

بإمكانات محدودة وغير قابلة للتطوير أو اإلضافة لمتطلب قد يحتاجه صاحب المشروع في لحظة ما.
فريق عملنا فريق تقني مدرب على أن يكون  في خدمتكم دائمَا للقيام بتنفيذ األعمال و المهام التالية :

 
 
 
 

تصميم وتطوير وبرمجة تطبيقات الجوال. 
 
 
 
 

تصميم وتطوير و برمجة المتاجر اإللكترونية. 
 
 
 
 

تصميم وتطوير وبرمجة المواقع اإللكترونية.
 
 
 

تصميم الهوية.
 
 

لماذا رواد تقني ::
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ما هي معلومات المؤسسة ؟ :
مؤسسة تقنية معلومات سعودية مكتبها في خميس مشيط بدأت النشاط عام 2019.

 
ما هو االسم التجاري ؟  :

مؤسسة رواد تقني لتقنية نظم المعلومات.
 

لمن تقدمون خدماتكم  ؟ :
هدفنا الرئيسي أن نساهم في إنجاح أفكار أصحاب األفكار التقنية الخاصة و الذين يبحثون عن من ينفذ أفكارهم برمجيًا
على أرض الواقع بأفضل التقنيات البرمجية العالمية وأن نساهم في إنجاح التحول الرقمي لكل من يرغب ذلك من
شركات ومؤسسات وأفراد بما فيهم التجار و تجار مواقع التواصل االجتماعي وذلك بامتالكهم مشاريعهم التقنية
حسب ما يرغبون من متطلبات و التي سننفذها لهم ببرمجة خاصة و بتقنيات برمجية عالية الدقة و األمان وقابله
للتطوير في أي لحظة دون البدء من جديد عكس التقنيات البرمجية التقليدية المستخدمة و التي تكون بإمكانات محدودة

وغير قابلة للتطوير أو اإلضافة لمتطلب قد يحتاجه صاحب المشروع في لحظة ما.
 

من أين عمالئكم ؟ :
عمالئنا من جميع مناطق المملكة ودول الخليج العربي.

 
أين يقع مكتبكم ؟ :

في خميس مشيط ، شارع األمير سلطان ( طريق الرياض ) ، حي شكر.
 

ما هي التراخيص الحكومية لديكم ؟ :
 

من هي رواد تقني؟ ::

5850126056
 

90445
 

eeef2b4565aacc5ceb05ba08f15edd5cba4bfc59 
 
 

70101110928
 

3108253304
 

11-1958901
 

21012909870
 

وزارة التجارة
 

منصة معروف
 

دومين سعوي (.sa) من المركز السعودي، 
التابع لهيئة االتصاالت

 
الغرفة التجارية بأبها

 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

 
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 
البريد السعودي _ سبل

العضوية / الترخيص / السجلالجهة
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نستقبل الطلب أو االستفسار  من خالل :
 

                    رقم جوال -  وتساب المؤسسة.    
                          حساباتنا في مواقع التواصل االجتماعي. 

                                موقعنا اإللكتروني.
                                      بريدنا اإللكتروني.

                                           موقع المكتب على خرائط قوقل.
                                                مكتبنا.

 
 

يتم االجتماع بالعميل : 
 

                    في مكتبنا إذا كان من سكان المنطقة ويرغب ذلك.
                          هاتفيًا.

                                وتساب.
.Zoom عبر برنامج االجتماعات عن بُعد                                      

 
 

 يتم مناقشة فكرة العميل و اإلجابة على كافة استفساراته ومتطلباته وتطوير فكرته إن رغب ذلك بإبداء اقتراحات 
 و على ضوء ذلك يتم إعطاء العميل متوسط السعر  بناء على الخطوط العريضة التي تم مناقشتها معه. 

 
 
 

        
إن ناسب العميل متوسط السعر فيحال الطلب للقسم المختص ليتم مناقشته في التفاصيل الفنية الدقيقة واعطائة 

السعر النهائي.

 كيف نعمل ؟ ::

1

2
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للعميل حرية التفكير و المراجعة و المقارنة مع شركات أخرى وإن ناسب العميل السعر النهائي فيحال الطلب للقسم
المختص ليتم إعداد ملف عرض فني ومالي وهذا الملف يتضمن: 

                 ماذا سيتم تنفيذه. 
                      مدة التنفيذ.

                           سعر التنفيذ.
                                مراحل العمل.

 
 
 
 

للعميل حرية التفكير و المراجعة لملف العرض الفني و المالي وإبداء أي مالحظة أو تعديل يرغبه في سياق العمل وبعد
اعتماده من قبله. 

 
 
 

يتم إعداد عقد يوثق االتفاق. 
 
 
 

يحال المشروع للقسم المختص للبدء في التنفيذ حسب مراحل العمل وهي.
 

                      تصميم الشعار ، التحليل الفني ، هيكلة المشروع.
.UX / UI تصميم واجهات                            

                                  البرمجة والتطوير - نسخه أولية للمشروع.
                                        البرمجة والتطوير - النسخة النهائية، اختبار الجودة.
                                              شرح و تدريب على إدارة لوحة التحكم ، التدشين.

     
 

3

4

5

6
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تصميم وتطوير تطبيقات الجوال :
 

الجوال حاليًا مرافق لإلنسان معظم وقته، وإنشاء تطبيق جوال أصبح من أهم قنوات التواصل بين الشركات وعمالئها 
أو حتى لألعمال التجارية التي تستخدم التقنية لتلبية الطلبات عن بُعد باستخدام برامج خدمية حيـــــث تقـــــــــــدم رواد تقني    

Rowad Tqnee  خدمة برمجة تطبيقات الجوال حتى نساعدك على تحقيق أهدافك ونكون شركاء نجاحك.
 
 
 

                                                                                         
 

                                                                                          تصميم شعار
                                                                                          تصميم واجهات

                                                                                          برمجة وتطوير
                                                                                          تدريب وتدشين

 

 
 

                                                                                 أن نستخدم أحدث التقنيات.
                                  جميع التطبيقات يتم تقديمها مع لوحة تحكم سهلة اإلستخدام إلدارة المحتوى.

 
 

                                                                                برمجة تطبيق عرض منتجات
                                                                                برمجة تطبيق تقديم خدمات

                                                                                برمجة تطبيق توصيل طلبات
                                                                                برمجة تطبيق فكرة حصريه و خاصة

                                                                                برمجة تطبيق لموقع الكتروني
 
 

خدماتنا ::

الخدمات المقدمة :

نحرص دائمًا على :

ننفذ :
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تصميم وتطوير وبرمجة المتاجر اإللكترونية :
 

إذا كان لديك منتج أو متجر تقليدى لبيع المنتجات، بالتأكيد أنت تبحث عن طريقة لزيادة العمل والمبيعات لديك، المتاجر 
اإللكترونية من أهم قنوات التسوق التي تمكنك من عرض منتجاتك، لذلك لها دور مهم في زيادة الدخل وإنتشـــــــــــــــــــــــــــار 
سلعتك و عالمتك التجارية فنحن نبرمج المتاجر اإللكترونية بمختلف أنواعها فإذا كنت تبحث عن فريق عمــــــــــــــل برمجي 

وتحليل كامل لمشروعك لعمل برمجة خاصة لمتجرك اإللكتروني وليس سكربتات جاهزة فهذا ما نوفره لك.
 
 
 

                                                                                         
 

                                                                                          تصميم شعار
                                                                                          تصميم واجهات

                                                                                          برمجة وتطوير
                                                                                          تدريب وتدشين

 

 
 

                                                                                   أن نستخدم أحدث التقنيات.
                                  جميع المتاجر يتم تقديمها مع لوحة تحكم سهلة اإلستخدام إلدارة المحتوى.

 
 

                                                                                       برمجة متجر عطورات
                                                                                       برمجة متجر إكسسوار

                                                                                       برمجة متجر منتجات
                                                                                       برمجة متاجر متعددة البائعين

                                                                                       برمجة متجر أدوات
 
 

الخدمات المقدمة :

نحرص دائمًا على :

ننفذ :
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تصميم وتطوير وبرمجة المواقع اإللكترونية :
 

إذا كـــان لديك شركة أو مؤسسة فموقعك اإللكتروني هو واجهتك للعالم، ويعتبر بمثابة موظف يعمل معك 24 ساعة 
طوال األسبوع، كما أن له تأثير مباشر على نمو أعمالك وشركتك حيث تقدم رواد تقني Rowad Tqnee   خـــدمـــة بــرمــجـــــــة 

المواقع اإللكترونية بمختلف أنواعها حتى نساعدك على تحقيق أهدافك ونكون شركاء نجاحك.
 
 
 

                                                                                         
 

                                                                                          تصميم شعار
                                                                                          تصميم واجهات

                                                                                          برمجة وتطوير
                                                                                          تدريب وتدشين

 

 
 

                                                                             أن نستخدم أحدث التقنيات.
                                                                   أن يكون موقعك صديق لمحركات البحث .

                                  جميع المواقع يتم تقديمها مع لوحة تحكم سهلة اإلستخدام إلدارة المحتوى.
 
 

                                                                                      برمجة موقع حراج
                                                                                      برمجة موقع خدمات
                                                                                      برمجة موقع شركة

                                                                                      برمجة موقع لفكرة خاصة
                                                                                      برمجة موقع تعريفي

 
 

الخدمات المقدمة :

نحرص دائمًا على :

ننفذ :
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تصميم الهوية :
 

نبتكر لك الهوية التي تمّيزك في عملك حيث تقدم رواد تقني Rowad Tqnee   خدمة تصميم الهوية التجارية حتى نساعدك   
على تحقيق أهدافك ونكون شركاء نجاحك.

 
 
 
 

                                                                                         
 

                                                                                         شعار مميز وجذاب :
                                             نصمم لك شعار تجاري بشكل فريد و مميز و معبر عن مجال عملك

 
 

                                                                           
 

نصمم عناصر الهوية التجارية بحسب الفكرة المعتمد عليها في الشعار ونستخدم فلسفة األلوان التي تناسب و تعبر  
 عن مجال عملك.

 
الهوية الكاملة :

نصمم لك عناصر الهوية الكاملة. 
 
 

الهوية البصرية
هوية الشركات

هوية تجارية
مطبوعات

شعار
 
 

الخدمات المقدمة :

هوية مالئمة للشعار :

ننفذ :
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لدينا تعاون مع عدة شركات سعودية و عربية و أجنبية لخدمات الطرف الثالث وهذه
الخدمات هي : 

 
      حجز النطاقات ( الدومين ).

      اإلستضافة المشتركة.

      السيرفرات الخاصة. 

      الدفع اإللكتروني.

      الشحن و التوصيل. 

.SMS باقات الرسائل      
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خدمات الطرف الثالث ::
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من خالل موقع وزارة التجارةسجل تجاري إلكتروني.

إيضاحالبند
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معرفة التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية.

عمل ختم رسمي.

مطبوعات تحمل شعار ومعلومات العمل
التجاري كون بعض الجهات تطلب إعداد 

الطلب في مطبوعات رسمية. 

باقة رسائل sms يجب توفر سجل تجاري وختم
باالسم التجاري بعد ذلك يتم اختيار أي شركة
ممن توفر باقات الرسائل النصية واالشتراك
معها ولكل شركة طريقتها في الحجز وهناك

أمرين يجب التنويه عليهم عند حجز باقة رسائل
من أي شركة :

اسم المرسل يجب تفعيله واختياره بعناية.
.white list التأكد من أن الشركة توفر خدمة الـ

بوابة الدفع االلكتروني يجب توفير سجل تجاري 
وحساب بنكي وهناك العديد من البنوك 

و الشركات تقدم هذه الخدمة وكل شركة لها
اشتراك خاصة بها وطلبات.

البحث في قوقل عن ذلك لمعرفة
المزيد

يمكن عمله لدى أي مطبعة

إحدى الخدمات التي نقدمها في حال
الرغبة في ذلك

البحث في قوقل عن ذلك لمعرفة
المزيد

البحث في قوقل عن ذلك لمعرفة
المزيد

سيرفر خاص أو vps هناك شركات تقدم هذه
الخدمة وأشهرها أمازون وقودادي يمكن زيارة

مواقعهم واختيار الباقة والمواصفات
المناسبة.

الربط مع خرائط قوقل.

الربط مع شركات شحن وتوصيل ويمكن زيارة
مواقع شركات الشحن و التوصيل لمعرفة

األسعار وآلية تقديم الخدمة.

البحث في قوقل عن ذلك لمعرفةحجز دومين عن طرق شركة قوداي.
المزيد

البحث في قوقل عن ذلك لمعرفة
المزيد

يلزم توفير بطاقة فيزا أو ماستر كارد
مسبقة الدفع من أي بنك أو مصرف

تتعامل معه

البحث في قوقل عن ذلك لمعرفة
المزيد

متطلبات يحتاجها أي مشروع ::

13
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أعمالنا ::

نسعد بمشاهدتكم إلعمالنا على موقعنا اإللكتروني www.rowadtqnee.sa وإختيار
صفحة أعمالنا أو بالدخول من الرابط التالي .

 

إضغط هنا لمشاهدة أعمالنا

info@rowadtqnee.sa
www.rowadtqnee.sa 14

https://rowadtqnee.sa/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7/


النهاية ::

في النهاية نتمنى أن نكون قد قدمنا لك عزيزي العميل نبذه تعريفيه عنا ،
واستطعنا اإلجابة بهذا الملف عن أغلب االستفسارات التي قد تكون تبحث
عنهــــا ونسعـــد بتلقي أي ســــؤال ترغبـــون في حــــــــال كـــــــــــــــــــــــان لديكــــــــم المزيد
من االستفسارات نرجو منكم أن تتواصلــوا معنـــــــــــــــــــــا على بريدنـــــــــا اإللكتروني
info@rowadtqnee.sa بإرســــــــــــــــال ما ترغبون االستعالم عنه وسنقوم بالرد

على طلبكم ، ولـكم منا جزيل الشكر .. سعدنا بتواصلكم. 
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