
شركة البرمجیات المتكاملة



شركة البرمجیات المتكاملة ھي شركة تقنیة معلومات وتسویق رقمي، 
متخصصون بتقدیم مدى واسع من الحلول التقنیة في المملكة العربیة السعودیة 
وتشغیل المشاریع بحلول منخفضة التكلفة. نحن في شركة البرمجیات 
المتكاملة ملتزمون بتقدیم حلول تسھیل االعمال للشركات واالفراد عن طریق 
حلول الحوسبة السحابیة. شركة البرمجیات المتكاملة تفخر بوجود أكثر من 

100 عمیل راض عن خدماتنا. 



 تسریع عملیة تحویل المشاریع لمشاریع رقمیة في
.المملكة العربیة السعودیة

 توفیر أفضل المنتجات واالبتكارات لشباب
 وشابات االعمال في منصة واحدة. وتقدیم

 الخدمات بأسعار تنافسیة وجودة عالیة
 لعماللعمالئنا على مستوى المملكة العربیة

.السعودیة

 فریقنا المتفاني یقدر أھمیة عالقاتنا مع عمالئنا لتقدیم
 الحلول بأعلى جودة وأسعار معقولة. في شركة

 البرمجیات المتكاملة نحن نتعھد إلیجاد طرق مبتكرة
.لمساعدة عمالئنا في رحلة النجاح



 شركة البرمجیات المتكاملة تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول للشركات واالفراد. نعمل بشكل قریب مع عمالئنا لنقدم لھم أفضل وأرقى الخدمات
 التي تتضمن: اإلدارة و الخدمات اللوجستیة واالنتاج والتسویق وتخطیط موارد المؤسسات. بفریق عالي المستوى ومستعد دائماً لتقدیم أفضل وأنسب الحلول

.التسویقیة التقنیة الحتیاجات عمالئنا وتحدیاتھم

األنظمة االداریة
تطبیقات الجوال واالنترنتحلول المشاریع السحابیة

االستشاراتاألمن السیبراني



عمالئنا ثروة بنتائج حقیقیة



أحمد النافع خریج قسم علوم الحاسوب بمرتبة الشرف من جامعة إیست أنجلیا في بریطانیا

قبل أن یتفرغ أحمد لشركة البرمجیات المتكاملة؛ بدأ رحلتھ المھنیة كأخصائي تكنولوجیا المعلومات في شركة االتصاالت السعودیة.
SIMAH موظف الدعم الفني في سمة

TATA Consultancy Services كبیر المھندسین في شركة
مدیر المشاریع التجاریة في شركة زین

 Solution Cash مستشار ادارة المشاریع في شركة



حلول المشاریع السحابیة تطویر البرمجیات  النظام اإلداري

تحلیل البیانات االستشارات

تطبیقات أندروید
IOSتطبیقات 

تطبیقات فیس بوك
 تطویر األلعاب

 األمن السیراني





 شركة البرمجیات المتكاملة ساعدتني في تحقیق أحد أكبر أھدافي، وتنفیذ
 تطبیقي بكل كفاءة والنتائج فاقت التوقعات خاصة مع قرب موعد التسلیم. كما

 ساھموا في تحسین مشروعي بتوفیر آرائھم االحترافیة على أساس خبرتھم في
.ھذا المجال وال زالوا یقدمون المساعدة

 أنتم لستم كأي شركة تصمیم مواقع! أنتم مبتكرین ومبدعین بشكل
 .الیصدق كما أنكم منظمین وتقومون بالرد الفوري على االسئلة

 مؤسسة ومدیرة – Tiffany Alwablyفیصل بن حثلین- مؤسس ومدیر تنفیذي
تنفیذیة



نحن خیار عمالئنا االول الننا نقدم لھم أحدث التقنیات وأكثرھا تطورا ، وأفضل التدریب  والخدمات
 بغض النظر عن ًحجم المشروع وتعقیده، نسعى جاھدین لتقدیم أفضل التقنیات والمنتجات الفریدة 

. والخدمات الھندسیة المتمیزة لنحقق معاً نموذجاً مرن وغیر مكلف یلبي احتیاجات عمالئنا



 منھجنا الذي رسمناه
او

.اً وقبل كل شيء ھو أن ثقة العمیل طموحنا االسمىل

 عندما یتطلب مشروعك بعض الوضوح في بنیتھ،
 فاجتماع تعارفي قد یحل المسألة ویضع النقاط على
 الحروف؛ والذي لما تتطلبھ سیكون أخیراً مرجعنا

 لدعم نطاق العمل وفقاً المشاریع ومواصفاتھا
.التقنیة

 التوثیق الصحیح متبوعاً بتطویر تطبیقك حتماً یؤودي
الى تجربة او واجھة مستخدم مثالیة



 نھتم بالمشاریع بكل عنایة نقوم باتباع طریقة التطویر الشاللیة ولكننا نتبع طریقة التطویر السریعة الحدیثة لضمان سھولة التعدیل على االنظمة حتى نبلغ ھذه
االھداف

لتطبیق التقني ومنطق العمل للتأكد من القدرة على التخیل  IOSبرمجة المواقع والتطبیقات اندروید او 

إطار اللغة وتصمیم البیانات و
CMS.

 UXاختبار قبول المستخدم. اختبارات سلسة للكشف عن تمثیل بصري لل 
أي مواطن خلل



 بعد االختبارات الدقیقة الشاملة واصالح أي
 خلل، نشر التطبیق في االسواق المعنیة

اللندروید واالیفون

 تصمیم دقیق یمثل جمیع صفحات التطبیق حتى
.تتمكن من أخذ صورة عامة قبل التطویر

 بعد االختبارات الدقیقة الشاملة واصالح أي خلل،
نشر التطبیق في االسواق المعنیة اللندروید واالیفون

تحویل رؤیتك الى بیانات منظمة  تحدید لغة البرمجة والوحدات وسیر العمل
السلیم والتطبیق

 التأكد من التقدم السلس للواجھة الخلفیة یلیھ
.التطویر االمامي ونشره في خادم االختبار



.نعمل مع عمالئنا  لنفھم ونحسن متطلبات المشروع

.نحلل الجھد المطلوب لتسلیم متطلبات العمیل وفوائد المشروع

 ابتداء من تصمیم البیانات حتى اختیار لغة البرمجة واطار العمل، كل شيء
.یؤخذ بعین االعتبار لمنطق ووظائف المشروع

 مع التدقیق على الھندسة، العمل، والمواصفات التقنیة، التطویر یبدأ من تصمیم
 المستخدم وینتھيAPI تجربة المناسبة مع ضمان سالسة تبادل البیانات بین

.بتصمیم وتطویر ال الواجھة االمامیة والخلفیة للنظام

.أعضاء فریقنا المتمرس یختبرون حتى أصغر األخطاء

تحویل رؤیة العمیل الى منتج حقیقي خالي من العیوب والمشاكل وجاھز للتسلیم



 نظام الدعم المستمر لدینا یّمكنك من حل المشاكل في أقرب وقت ممكن حتى یتمكن مشروعك من النمو بال أي معوقات.
 االمن السیبراني وفریق الصیانة لدینا سیقوم بمراقبة تطبیقك او موقعك على مدار الساعة ویقدم لك الدعم لمكافحة
.االختراق. حتى بعد التسلیم النھائي، الفریق االستراتیجي لدینا سیقوم باقتراح بعض االفكار ونقاط التحسین لك



 نحن على تواصل مستمر مع عمالئنا ونقوم بعمل العدید من
 االستبیانات والدراسات االستقصائیة لمعرفة ما ینبغي علینا تحسینھ.

 نسعى دائماً على االستماع الى عمالئنا بكل اذان صاغیة، مما
 یساعدنا على تطویر خدماتنا لضمان حصول عمالئنا على افضل

.تجربة ممكنة




