


المعلومات   لتقنية أجلى

محدودة          مسؤولية ذات إقليمية شركة هي المعلومات لتقنية أجلى
عام   المملكة     -  2015تأسست الرياض في الرئيسي مكتبها م،

. السعودية  العربية
 

الحلول         وإدارة اللكترونية النظمة في متخصصة شركة أجلى
. اللكترونية      التجارة وتطبيقات المعلومات لتكنولوجيا المتكاملة

 
واعد          إلكتروني لمستقبل واضحة رؤية على بناء الشركة هذه أأنشأت

من            عملئها مع المد طويل وتعاون ثقة علقات بناء إلى وتهدف
لتكنولوجيا        والخدمات المنتجات من مجموعة تقديم خلل

العالمية  المعلومات



رؤيتنا ومهمتنا

رؤيتنا...
ضمن              تعمل ابتكارية تقنية وحلول نظم بناء في التحول أيقونة نكون لن نسعى

نكون           أن تضمن العالمية المعلومات لتكنولوجيا والخدمات المنتجات من مجموعة
لعملئنا    استراتيجين شركاء

مهمتنا... 
الفكار             تشمل متكاملة حلول تقديم خلل من أهدافهم تحقيق من عملئنا تمكين
الستراتيجيات           تحويل على تعمل التي الخدمة وجودة التقنية والمعرفة البتكارية

والعملء          للموظفين مميزة بيئة يضمن متطور تقني عالم إلى والخطط



2030أجلى في رؤية 
رؤية   والتحولت        2030إطلق التحديات من عصيبة مرحلة لمواجهة جاء

دعم           بها المراد القطاعات ضمن ومن العالم يشهدها التي القتصادية
والتطبيقات         المعاملت إلى والتحول المعلومات تقنية قطاع التنمية
موائمة          على إستراتيجياتها خلل من أجلى عملت لذلك اللكترونية،

بعين           أخذه التخصص إطار في المملكة رؤية تحقيق نحو مجالتها
. القتصادية        و والتكنولوجية البشرية الخرى التنمية جوانب العتبار



شركائنا

لتتتت           عم قتتدتت ف الحياة مجالت لتفتت مخت في اا ستاتتتتسي أ اا صترتتتت عن يتةتت التقن تتتتت با
لتتىتت           ع متتلتت الع متتلتت تك ستتاتتتتعدة م أذرع ليجاد يتتطتت بالتخط البدء نتتذتت وم لتتىتت أج
شركة            إنشاء في إستثمارها ذلك عن نتج متكامل بشكل ووظائفها أدائها
يتتةتت          فن متتةتت منظو لتكون ستتتتتتتية اللوج للخدمات وأخرى متتيتت وإعل نتتيتت ف إنتاج

بخصائصها        وتنفرد مخرجاتها نوعية من تضاعف وإدارية



ما يميزنا في أجلى

والدارية  • الستشارية الكفاءات

والتقنية   • الفنية الكفاءات

•( مؤسسات  (  –  أفراد استراتيجية شراكات

المقدمة   • الخدمات وتناغم تكامل

وتحسين   • تطوير ونظم كوادر



أجلى  فريق
 

المعلومات          يتتةتت تقن بشركات نتتة مقار وجيزة فترة فتتيتت لتتىتت أج قتتتتت حق
إيمانا            مجاله في منا كل متقدمة وخبرات بجودة وفنية إدارية منظومة
العملء         إحتياجات يتتةتت لتلب ثتتةتت الحدي ظتتمتتت والن البشري صتترتتت العن يتتةتت بأهم
البتكار          لتتىتت ع قادرة يتتةتت إبداع ئتتةتت بي لتتقتت وخ نتتةتت الممك يتترتت المعاي لتتىتت بأع
كة          الممل في المعلومات ية تقن أيقونات إحدى أجلى لتصبح ير والتطو
بارزون         إداريون متتتتةتت المنظو هذه يقود ستتتطتتت، الو الشرق قتتتتةتت ومنط

من    وأكثر وخارجها      5وتنفيذيون المملكة في ومبرمج مطور



المبتكرة ...   وحلولنا خدماتنا

• Web Scale Platform

• Website Design & 

Development

• Social Media Marketing

• Virtual Business Assistant

• virtual Telecommunication 

System 

اللكترونية   • والتطبيقات المنصات

اللكترونية    • المواقع وتطوير تصميم

الجتماعية    • العلم وسائل تسويق

الظاهري    • العمال مساعد

الفتراضي     • التصالت نظام



عملؤنا
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