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سكاي ويب
نعمل بمهنية جديرة بالثقة وموثوق بها ونقدم تجربة
لخدمة ذات جودة وتحول سريع !

ال نعمل على االفتراضات
نعمل على الخبرة والحس السليم  ،وأفضل أساليب تتماشى
مع المشهد التكنولوجي
خطوتنا األولى هي التمكين والتواصل من خاللنا .هذا ما نحن من أجله وهذا ما
نستمتع به .وهذه هي الطريقة التي نساعد بها األفراد والشركات على النجاح.

حول مؤسستنا
رؤيتنا أن نحوز على رضى العميل وتقديم أفضل
الخدمات المناسبة مع احتياجات ومتطلبات
العمالء من شركات ومؤسسات وافراد وفق
المعايير التقنية العالمية

2014
2021

تم إنشاء المؤسسة
باسم الفهيرة سكاي مطلع عام  2014م
وألسباب تجارية تم تغيير اسم المؤسسة إلى سماء الويب لتقنية المعلومات
سكاي ويب اسم تجاري بسجل رقم  5800103241مقرها المملكة العربية
السعودية منطقة الباحة سيتم نقله الحقا بمشيئة الله الى مدينة جدة  ،أيضا
نعمل عن بعد في مجال استضافه وإنشاء مواقع إلكترونية وحلول المشاريع
الرقمية اضافه الى التسويق االلكتروني
يسرنا زيارتكم لموقعنا االلكتروني
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خدماتنا
نحن معك في كل خطوة سواء كنت تبحث عن موقع شخصي أو موقع أعمال  ،فإن سكاي
ويب الحل األمثل لك .لن تساعدك خدمات الويب القوية الخاصة بنا على تحقيق أهدافك
الكلية على الويب فحسب  ،بل ستوفر لك ً
أيضا الثقة التي تحتاجها في معرفة ذلك

سواء الصغيرة او المتوسطة او الكبيرة وايجاد حلول مناسبة ،
نمكن عمالؤنا من انشاء مشاريعهم
ً
لذلك حرصنا بناء قاعدة عمل مع شركاء تقنية استراتيجيين لضمان جودة العمل.
االستضافة والسيرفرات

الهوية التجارية

المواقع والتطبيقات

التسويق االلكتروني

نبدأ مع ًا
أن أفضل طريقة لخلق ثقافة الشراكة المفتوحة والنابضة بالحياة من األلف إلى الياء
سبب في قيمنا األساسية تنبع من البصيرة الشاملة لدينا  ،متضمنه في الحس
السليم  ،نتكلم بصوت واحد  ،نتعلم  ،نثق في عمالؤنا  ،نجعل عملنا ممتعا  ،ننجز
المهمة قدر امكاناتنا .

االستضافة والسيرفرات
جميع خدماتنا تعمل على سيرفرات بعتاد صلب ومحدثة دائما من ديموفنف الرائدة في مجال
االستضافات منذ  20عاما  ،سكاي ويب موزع معتمد وشريك تقني مع ديموفنف

مميزات االستضافة والسيرفرات
طبقات حماية مختلفة بشكل مجاني لكل خطط االستضافة المشتركة أو الخوادم المدارة  ,حيث نبدأ بتحليل االتصاالت الواردة للموقع عن
طريق الطبقة األولى لكشف االقتحام المبكر  ,ثم االعتماد في الطبقة الثانية على أنظمة اكتشاف الملفات الضارة في حال نجاح المخترق في
تخطي الطبقة األولى وذلك مستبعد  ,سيواجه طبقة الحماية والعزل كطبقة حماية ثالثة لمنع كل األضرار المحتملة في حال تخطي الطبقتين
األولى والثانية  .يوجد كذلك العديد من الطبقات المختلفة التي تعمل خلف الثالثة طبقات األساسية

دعم فني سريع

حلول قابلة للتطوير

مراقبة الخادم 24/7/365

دائما لتقديم
فريق دعم فني متواجد
ً
المساعدة ،بمتوسط رد  10دقائق لتنفيذ
طلبك ومساعدتك .ال ينحصر دورنا في
تقديم الدعم الفني فقط ،وإنما يمتد
لمشاركة العميل في وضع الحلول
واالستشارات التقنية للوصول ألفضل أداء.

توسع بأعمالك من استضافة موقع ويب
ّ
إلى تطبيقات المؤسسات الكبيرة  ،لدينا
حلول السيرفرات
السحابية | الخاصة | VPS

مراقبة أداء الخوادم المستضيفة للمواقع
على مدار  24ساعة بشكل لحظي للتدخل
قبل حدوث أي مشكلة.





ادوات االرشفة
ادوات تحليل
منصب سكربتات

 خدمة مجان ًا
 شهادات أمان مجان ًا
 حماية مجان ًا

 لوحة تحكم
 نسخ احتياطي مجان ًا
 حماية مدار الوقت

 تحكم بإصدارات
 ادوات حماية
 حجب مجموعات

خطط االستضافة المشتركة

غير محدودة









الذاكرة العشوائية 750
المعالج 1500
النطاقات غير محدودة
الذاكرة المؤقتة 3072
مساحة وترافيك غير محدودة
حسابات البريد اإللكتروني غير محدودة
عدد الملفات 200000
عدد العمليات 150

االحترافية









الذاكرة العشوائية 1200
المعالج 2000
النطاقات غير محدودة
الذاكرة المؤقتة 4096
مساحة وترافيك غير محدودة
حسابات البريد اإللكتروني غير محدودة
عدد الملفات 300000
عدد العمليات 200

غير محدودة









الذاكرة العشوائية 1600
المعالج 2400
النطاقات غير محدودة
الذاكرة المؤقتة 5120
مساحة وترافيك غير محدودة
حسابات البريد اإللكتروني غير محدودة
عدد الملفات 400000
عدد العمليات 250

سيرفرات مبنية  %100على أقراص  ،SSDمما يوفر سرعة فائقة في الوصول للبيانات وتنفيذ االستعالمات لقواعد البيانات وتحسين
األداء بشكل عام لنظام التشغيل والبرمجيات ،باإلضافة إلى أفضل أداء لموقعك.

خطط استضافة ويندوز

اقتصادية





ذاكرة  128ميغابايت
مساحة  3جيجابايت
قواعد بيانات 2012 -1
عدد النطاقات اإلضافية 1

األعمال





ذاكرة  256ميغابايت
مساحة  10جيجابايت
قواعد بيانات 2012 -5
عدد النطاقات اإلضافية 10

المؤسسة





ذاكرة  512ميغابايت
مساحة  30جيجابايت
قواعد بيانات 2012 -7
عدد النطاقات اإلضافية غير محدود

استضافة الويندوز هي نظام تشغيل يعمل بـ  Windows Serverمن ِقبل شركة ميكروسوفت يعد هذا النظام من
استخداما  .وهي مناسبة للغات البرمجة  ASP.NET MVCوقواعد بيانات من نوع Microsoft SQL.
أفضل األنظمة
ً

السيرفرات السحابية
3 سحابي
CPU 8 core
RAM 8 GB DDR4
Storage 160 GB SSD
Traffic 10000 GB






6 سحابي
CPU 8 core
RAM 32 GB DDR4
Storage 640 GB SSD
Traffic 7000 GB






2 سحابي
CPU 4 core
RAM 4 GB DDR4
Storage 80 GB SSD
Traffic 8000 GB






5 سحابي
CPU 6 core
RAM 16 GB DDR4
Storage 320 GB SSD
Traffic 6000 GB






1 سحابي
CPU 2 core
RAM 2 GB DDR4
Storage 60 GB SSD
Traffic 6000 GB






4 سحابي
CPU 16 core
RAM 16 GB DDR4
Storage 160 GB SSD
Traffic 10000 GB






المواقع والتطبيقات
نعمل على اكثر التطبيقات موثوقية ومدعومة من شركاتها االم ،استقرار اكثر  ،وصيانة اقل  ،وذلك
لضمان تواجد اعمالك على الويب

لماذا نستخدم ووردبريس
عنصر اختيار المنصة االلكترونية هو عنصر حيوي في نجاح موقع الويب او المشروع الخاص بك  .لذلك حرصنا بانتقاء البرنامج الذي
يساعدك على تكوين فكرة موقعك وتطويره مستقبال .

عندما يتعلق األمر بإدارة أعمالك فأنت تحتاج إلى ثالثة أشياء

السرعة | الموثوقية | األمان
نظام ووردبريس تم تطويره باستخدام لغة البرمجة  PHPونظام إدارة قواعد البيانات  ،MySQLوهي الثنائية األشهر
في عالم برمجيات الويب .ماليين المطورين يحترفون  PHP/MySQLوهذا ما صب في مصلحة ووردبريس إذ لن تبحث
كثيرا لتحصل على خدمات مطور ووردبريس محترف للتدخل في موقعك عند نقطة معينة.

ماذا يمكن عمله بالووردبريس
 متاجر الكترونية
 صفحات تعريفية
 اعالنات مبوبة

 مدونات شخصية
 مجلة اخبار
 منتديات

 موقع تعليمي
 موقع افالم
 موقع مزادات

| حل بديل لبدء مشروعك االلكتروني بأقل التكاليف


استخداما إلنشاء موقع ويب أنه يحتوي على مجموعة كبيرة
ووردبريس باإلضافة إلى كونه النظام األساسي األكثر
ً
من الوظائف اإلضافية والمكونات التي يتم تثبيتها بسهولة أثناء إنشاء موقعك على الويب  ،مما يمنحك خيارات غير
محدودة تقري ًبا في التخصيص.



منصة ووردبريس تستحوذ  %30من مواقع األنترنت في العالم  ،متعدد المهام ومدعوم باإلضافات والقوالب الغير
مميز قابل
متناهية  ..نقدم لك حلول مبسطة بالووردبريس التي ال تحتاج إلى صنع برنامج من جديد  ،بقالب احترافي
ّ
للتهيئة يمكنك إنشاء موقع مخصص حسب الفكرة الخاصة بك بنسبة كبيرة جدا تصل إلى  .. % 90تتميز المواقع
المدعومة بنظام ووردبريس بسهولة تحسين ظهورها على محركات البحث ،فالتعديل على ملفات القالب سهل وال
يتطلب سوى معرفة بسيطة بلغة  HTMLوقليال من لغة البرمجة PHP.



نوفر بعض الخيارات والحلول للمواقع الشخصية والشركات والمؤسسات التجارية واالخبارية والتدوين متوافقة
ومتكاملة مع التقنيات الحديثة ومساعدتك حسب احتياجاتك الفعلية وفق معايير قياسية تمكنك بإطالق مشروعك
بتكاليف اقل مع منصات مفتوحة المصدر مرنه ومجربة ومثبت فعاليتها في السوق.

اكثر االعمال في السوق
المواقع التعريفية للشركات | المتاجر االلكترونية | المواقع الشخصية

المميزات التي تبحث عنها







برامج ادارة محتوى
برامج مساعدة
برامج تحسين
سرعة االرشفة
التخصيص المرن
دعم API








تعدد اللغات
التجاوب مع المتصفحات
التحديثات األمنية
التكامل مع التطبيقات
لوحة تحكم
بناء الصفحات

ماذا يمكن ان نقدمه لك



فهم طلبك مسبقا وهل يمكن تنفيذه بالووردبريس ممكنا او غير ذلك
طرح حلول بديلة في حال تعذر ذلك

ابرز النقاط التي تقديمها في مشروعك كموقع تعريفي او متجر الكتروني محددة السعر
الخيارات األساسية








صفحة رئيسية لمحتويات الموقع بشكل فهرسي
انشاء الصفحات التفاعلية مثل النماذج او االتصال
توزيع المحتوى حسب موضعه من الصفحات
تدعيم الصفحات بالصور حسب حاجتها مع المحتوى
انشاء قوائم التنقل
انشاء منطقة هيدر وتذييل تفاعلية
اعداد محادثة مباشرة حسب االحتياج

الخيارات اإلضافية والمدفوعة








االرشفة وخدمات السيو
النماذج المخصصة
اللغة اإلضافية
الشعار البسيط
إضافة مدونة داخلية
إضافة خاصية متجر الكتروني
إضافة بورتفيليو

الخيارات اإلضافية للمتاجر








خيارات المنتج االحترافية
بوابات الدفع
بوابات الشحن
خصائص الخروج والعمليات الحسابية
خدمة التنبيهات عبر الواتس اب
خدمة التنبيهات عبر الرسائل النصية
تنسيقات  CSSاضافية

مميزات القالب
اهم الخصائص الرئيسية في القالب المستخدم على موقعك

















دعم االتجاهات

دعم محرر النصوص

لوحة تحكم بالقالب مستقلة ومدمجة

باني صفحات اساسي

متعدد االستخدامات

منطقة هيدر متنوعة

متجاوب مع الشاشات

إخفاء اقسام او محتويات لشاشات معينة

استخدام خلفيات لمناطق متنوعة بالقالب

دعم لخلفيات الفيديو

رفع خطوط مخصصة

مؤثرات للصور

دعم كامل للمربعات الجانبية

 3مناطق للتذيل  +منطقة حرة للتصميم الخاص 
تحديد اعمده للتذييل لالستخدام االفتراضي


إخفاء منطقة التذييل
منطقة حقوق
تخصيص ساليد شو لكل صفحة
دعم ألشهر مشغالت الميديا
معرض صور
اليت بوكس
شريط صور
شريط غلق وفتح بمحتوياته الداخلية
صناديق تحذير
التحكم بشكل والوان االزرار
صناديق االسعار
دعم خرائط قوقل
المربعات الجانبية لصفحات محددة
قائمة الميقا
استخدام اكواد التنسيقات

















قالب ابن إضافي
متعدد االستخدامات والتكامل مع اشهر البالقنات
مناطق اكواد للتتبع
التحكم بشكل الصفحات بعيد عن خيارات القالب
دعم النماذج المخصصة
دعم مكون اللغة اإلضافية
دعم كامل لالكواد المختصرة
نسخ احتياطي للقالب
تكوين أعمدة يسار ويمين للمربعات الجانبية
التحكم بصفحة البحث
قائمة مخصصة لصفحة البحث
قائمة مخصصة لقائمة الجوال
التحكم بشريط العناوين
خلفيه مخصصة لشريط العناوين
شريط هبوط الصفحة

طريقة عملنا
اربع خطوات فقط إلنجاز موقعك االلكتروني

تحديد االستضافة

برنامج الموقع

خطط متنوعة حسب احتياجك

افكار متنوعة مالئمة لمشروعك

الدفع والتنفيذ

إطالق الموقع

تنفيذ مباشر ومشاهدة المراحل

تسليم الموقع وبدء االستخدام

األسعار ابتداء من  2366ريال

المدة
 10 - 5أيام عمل

بعض اعمالنا

التعريفية والشخصية
www.maimouni.net
www.aknaf-jeddah.com
www.haweah.sa
www.smart-home.sa
www.asmaalsuwaian.com
www.waslfirm.net
www.abaraltanmia.com
www.pho.sa
www.shafaf.net
www.efad-sa.com
www.artmaker.sa
www.gcmc.com.sa

المتاجر االلكترونية
www.maryulnouri.com
www.catte.com
www.aishow.sa
starphone-shop.com
www.nakhluh.com.sa
www.bnoonhoney.com
bestwatches-shop.com
www.wdestores.com
first-quality.sa
www.xd3s-credit.com
www.fahd-shop.com
www.alhabibtoys.com

المواقع المدمجة
www.daralzbrj.com.sa
www.altawbaz.com
www.bbtc.com.sa
ssftp.sa
www.talomest.com
www.isoqsteps.com
way-stores.com
www.shaqra20.com
www.jamouhenergy.com
spectrum-dimensions.com
www.sadaalammah.com
www.ahras.com.sa

الدعم والمساعدة




دعم مجاني لمدة عام كامل ألول مرة يتم اشتراكك في احد خدماتنا
دعم االستضافة طيلة فترة اشتراكك
مساعدة العمالء لفهم طريقة التعامل مع مواقعهم

الهوية التجارية
فهم أساسيات التسويق هو مفتاح أي عمل ناجح ويعتمد الجهد التسويقي الناجح على العالمات
التجارية الفريدة  ،لذلك نحن هنا لخوض هذه التجربة

أدوات مفيدة في التسويق وجانب مهم لنجاح مشاريعك  ،سوف نساعدك على ذلك من خالل
مصممين يتمتعون بالخبرة الكافية في المجاالت التالية :
القطاع الحكومي | الشركات | المؤسسات | االفراد




الشعار الرسمي
بطاقة أعمال
األوراق الرسمية





حافظة األوراق
أظرف المراسالت
ملصق إعالني





لدفاتر والفواتير
األختام
بروفايل تعريفي





الرول اب
اللوحات اإلعالنية
اغلفة حسابات التواصل

التسويق االلكتروني
ً
فعاال  ،يحتاج اصحاب االعالنات إلى معرفة سلوك العمالء تجاه اعالناتهم
لنجعل التسويق اإللكتروني
والتفاعل المباشر من خاللها  ،من منظور سكاي ويب خوض هذا المجال الكبير واستغالله كما يجب .

الظهور والنقرات نسبه تقديرية وتستند على االستهداف الجغرافي والفئات المحددة لنوع االعالن
واالشخاص والقيمة المدفوعة للحملة
قوقل | تويتر | انستغرام | سناب شات | فيسبوك




تأسيس الحسابات التجارية
كتابة المحتوى
انشاء الحمالت





تصميم الصور والفيديوهات
إدارة الحمالت
تمويل الحمالت حسب فكرتها




انشاء الصفحات التجارية
تحسين التواجد على قوقل

0551019920

info@skyweb.sa

التواصل معنا
مؤسسة سماء الويب لتقنية المعلومات
المملكة العربية السعودية  ،جدة

االحد – الخميس
 4.00م –  11.30م

شكر ًا الختياركم لنا
فريق عمل سكاي ويب
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