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بورتالس في أرقام
انضــم إلــى أكثــر من 100 شــريك نجـــاح

عميــــل
128

كفـــاءة
50750

مشروع



مــن نحـــنمــن نحن
بورتالــس هــي شــركة رائــدة فــي مجــال تطويــر األعمــال والتحــول الرقمــي بــدأت أعمالهــا منــذ عــام 2014، لتســجل مئــات قصــص النجــاح 

 حتــى يومنــا هــذا.
ً
 وعربيــا

ً
مــع شــركات مرموقــة محليــا

 بخدمــات التســويق اإللكترونــي 
ً
نتميــز بتقديــم كل مــا يحتاجــه أصحــاب األعمــال للتطــور واالزدهــار، ابتــداًء مــن الفكــرة والتخطيــط، مــرورا

واالستشــارات الرقميــة والحلــول البرمجيــة، وحتــى التدريــب.

ــم  ــال تقدي ــن خ ــاالت، م ــل والمج ــف المراح ــي مختل ــكار ف ــو واالبت ــور والنم ــات للتط ــركات والمنظم ــم الش ــاعدة ودع ــى مس ــدف إل نه

ــد. ــكان واح ــن م ــارات م ــة واالستش ــويق والبرمج ــي التس ــة ف ــا المتكامل خدماتن

نفــذ للخــروج بأفضــل النتائــج وتحقيــق أهــداف ومتطلبــات العمــاء 
ُ
وجــه، ون

ُ
خطــط، ن

ُ
ــدرس، ن

َ
بفريقنــا المكــون مــن العديــد مــن الخبــراء، ن

بجــودة وكفــاءة عاليــة.



لماذا نحن؟لماذا نحن؟
اصنع تميزك الرقمي مع بورتالس

نمتلك
فريق مكون من خبراء في 

مختلف المجاالت

نضمن 
سرية المعلومات

نلتزم 
بوعودنا تجاه عمائنا

نقدم 
خدمات متكاملة في مكان واحد



المسؤولية 
نتحمل مسؤولية وعودنا تجاه عمائنا

التعاون 
نؤمن أن العمل الجماعي والتعاون يخلق ما ال يمكنه 

الفرد فعله لوحده

التميز واإلبداع 
التميز واإلبداع هوالمحرك الرئيسي ألعمالنا

الجودة
هو ما يتحث عنه عمـــاؤنــــا الحاليــــوون لعمائنــــا 

المستقبليين

ِقيُمناِقيُمنا



خدماتناخدماتنا

الحلــــــــول
التسويقية

الحلــــول 
البرمجية



 كيف نعمل؟ كيف نعمل؟
قدم خدماتنا المختلفة بطريقتين أساسيتين

ُ
 ن

اإلسناد والتشغيل
للقوى العاملة

تقديم الخدمات 
للمشاريع والشركات

تواصـــل معنـــا

https://smeportals.com/contact-us/
https://smeportals.com/ar/تواصل-معنا/


خدمات التسويقخدمات التسويق
روى!

ُ
خدماتنا في التسويق الرقمي ليست مجرد خدمة، بل تجربة ت

استشارات التسويق

أهميــة  االستشــاراية  الخدمــات  قطــاع  ُيشــكل 
وتوســعها.  المشــاريع  لنجــاح  بالنســبة  واســعة 
ســاعدك فــي االستشــارات التســويقية فــي التعــرف 

ُ
ن

المجــال  فــي  والمنافســين  عملــك  طبيعــة  علــى 
ودراســة الســوق الــذي تســتهدفه وبالتالــي االقتــراح 
والتخطيــط للحلــول التســويقية األفضــل لعملــك 

تنفيذهــا.  وطــرق 

إنشاء وكتابة المحتوى

قــد ال تمتلــك بعــض الشــركات فريــق مــن الخبــراء 
وصفحــات  الويــب  مواقــع  محتــوى  وإدارة  إلنشــاء 
ــا  ــم كونه ــة به ــي الخاص ــل االجتماع ــع التواص مواق
تحتــاج إلــى متابعــة وتحديــث مســتمر، لذلــك نحــرص 
األعمــال  لمختلــف  الخدمــة  هــذه  تقديــم  علــى 
التجاريــة بقيــادة فريــق مــن المحترفيــن المتخصصيــن 

ــال. ــي المج ف



تحسين وتهيئة محركات البحث
يعمــل فريقنــا وفــق تقنيــات وممارســات تحســين محــركات 

بمــا  جوجــل،  سياســات  مــع  يتوافــق  بمــا  الســليمة  البحــث 
 ،ON-PAGE SEO 

ً
ــا ــع داخلي ــين الموق ــن تحس ــك م ــه ذل يتضمن

وتحســين الروابــط الخارجيــة OFF-PAGE SEO، وبحــث الكلمــات 
ــاًء  ــع بن ــل الموق ــى تحلي ــل عل ــا نعم ــا أيض ــا أنن ــة. كم المفتاحي
التــي  والتطــورات  التحديثــات  جميــع  ونواكــب  الســيو  علــى 
تنشــرها جوجــل فــي مجــال تهيئــة المواقــع لمحــركات البحــث، 
التحديثــات الخاصــة بالمحتــوى  التقنيــة أو  التحديثــات  ســواء 

ــل. ــه جوج ــذي يفضل ال

إدارة مواقع التواصل االجتماعي
تعتبــر إدارة مواقــع التواصــل االجتماعــي لألعمــال مــن قبــل 

ــاليب  ــل األس ــتخدام أفض ــل واس ــي تحلي ــن ف ــخاص محترفي أش
ــي  ــا الحال ــغ األهميــة فــي وقتن للتواصــل مــع الجمهــور أمــر بال

ــين.  ــن المنافس ــد م ــود العدي ــل وج ــي ظ وف
تحليــل  فــي  الخبــراء  مــن  مجموعــة  مــن  مكــون  فريقنــا 
وإدارة منصــات التواصــل االجتماعــي المختلفــة مثــل: تويتــر، 
للوصــول  وغيرهــا  شــات  وســناب  وفيســبوك،  وانســتغرام، 
والتفاعــل مــع الجمهــور المســتهدف ممــا يوفــر عليــك عــبء 
التفكيــر والتخطيــط والتحليــل، ويوفــر لــك الوقــت والجهــد. 

خدمات التصميم االحترافي
تعتبــر العامــة التجاريــة أمــر أساســي ألي شــركة، لذلــك 

نحـــــرص على جمـــــع المحتــــــوى والتصور وتصميمها 
وتشكيلهـــــــا جميعــا بطريقــة جذابــة ملفتــة لألنظــار. 
الجرافيكــــــــي  التصميــم  اإلبداعيــة  أعمالنــا  تشــمل 
 MOTION GRAPHIC فيديــــــو  مقاطــع  وإنتــــــــاج 

وتصميــــــم الهويـــــــة البصريــة.

الحمالت اإلعالنية الممولة

حســن 
ُ
ون راقــب، 

ُ
ن طلــق، 

ُ
ن خطــط، 

ُ
ن بورتالــس  فــي 

عائــد  وتحقيــق  األهــداف  إلــى  للوصــول  اإلعانــات 
حقيقــي لاســتثمار. نقــدم خطــط حمــات ممولــة 
شــاملة وآليــة التنفيــذ المناســبة لهــا عبــر شــبكات 
التواصــل االجتماعــي وإعانــات جوجــل وحمــات البريــد 

اإللكترونــي. 



Create a brand, not just a website!

الحلول البرمجيةالحلول البرمجية
أنشئ عامة تجارية، وليس مجرد موقع ويب!

تصميم وبرمجة المواقع اإللكترونية

تصميــم وبرمجــة المواقــع اإللكترونيــة بشــكل احترافــي يؤثــر بشــكل كبيــر 
وإيجابــي علــى االنطبــاع الــذي يأخــذه العمــاء والــزوار عنــك مــن الوهلــة األولى. 
ســاعدك فــي خدمــة تصميــم وبرمجــة المواقــع اإللكترونيــة االحترافيــة فــي 

ُ
ن

التأثيــر علــى الــزوار ورحلتهــم بشــكل إيجابــي ممــا يحقــق أهدافــك التســويقية. 
نقــدم خدمــات متعــددة منهــا تحليــل األنظمة، تصميــم المواقــع اإللكترونية، 
ــم  ــي، تصمي ــم اإللكترون ــات التعلي ــة منص ــة، برمج ــع اإللكتروني ــة المواق برمج

وبنــاء المتاجــر اإللكترونيــة.



تطوير تطبيقات الهواتف الذكية )الموبايل(

مــع وجــود أكثــر مــن 6.3 مليــار مســتخدم للهواتــف الذكيــة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم، وتزايــد الطلــب علــى الحلــول الذكيــة والحصــول علــى كل 
ــر  ــتغرب أن تزده ــن المس ــس م ــد، لي ــاول الي ــي متن ــة زر ف ــيء بضغط ش
صناعــة تطبيقــات الجــّوال. وال يــزال اســتخدام التطبيقــات وتغلغــل 

ــت. ــدل ثاب ــوان بمع ــة ينم ــف الذكي الهوات

مــا نقدمــه فــي خدمــة تطويــر تطبيقــات الهواتــف الذكيــة يشــمل 
بالكامــل لتطبيقــات المتاجــر والشــركات  وبرمجتهــا   UI/UX تصميــم 
فاتــر،   ،IOS )آندرويــد،  الحديثــة  البرمجيــة  اللغــات  بمختلــف  وغيرهــا 

رياكــت(.

CRM برمجة نظام إدارة عالقة العمالء

فــي خدمــة برمجــة نظــام إدارة عاقــة العمــاء CRM، نعمــل علــى 
تصميــم واجهــة النظــام، وبرمجــة النظــام، ثــم اختبــار طريقــة عمــل 
لــك  إدارة عمــاء  بالكامــل بهــدف توفيــر أفضــل نظــام  النظــام 

ولشــركتك.

 AI الذكاء االصطناعي

 فــي القطاعــات 
ً
ــرا ــدام الــذكاء االصطناعـــي مؤخـــــ ــر استخــــ ازدهـــــ

هــذه  عليهــا  ســتؤثر  التــي  المجــاالت  أهــم  ومــن  المختلفــة، 
التكنولوجيــا الحديثــة: التوظيــف، التســويق، البحــث وتحليــل البيانات، 

خدمــة العمــاء، األمــن الســيبراني.



 اطلع على بعض من أعمالنا في مختلف المجاالت
امسح الكود

أعمالنا

https://smeportals.com/ar/projects/
https://smeportals.com/ar/projects/


عمالؤنا





www.smeportals.com

+966 53 941 1885 

info@smeportals.com

https://wa.me/+966539411885
https://twitter.com/smeportals
https://www.instagram.com/portals.sa/
https://www.facebook.com/SmePortals
https://www.behance.net/Portals-sa
https://www.linkedin.com/company/smeportals/

