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عن الشركة:
على  وا�عتماد  حولنا  من  العالم  في  الكبيرة  والتغيرات  المتسارعه  التحوالت  الجميع  يعلم 

التكنولوجيا المتطورة ¡داء المهام المختلفة في جميع مجاالت الحياة دون استثناء.
أخذت حلول ا¡تمتة الذكية ( ساس ) على عاتقها المساهمه في صناعة التغيير وتأمين الحلول 
التكنولوجيا  باستخدام  ا¡مثل  المستوى  الى  ا�جراءات  ونقل  تبسيط  شأنها  من  التي  التقنية 
التي تتناسب مع تحديات العصر وتتفوق عليها، نقدم حلول تقنية والكترونية لكافة القطاعات 
الجهات  و  والمنظمات  والشركات  المؤسسات  مع  نعمل  حيث   , منشأة  كل  حاجة  حسب 
والنتائج  االهداف  لتحقيق  النوعية  النقلة  �نجاز  السعودي  المجتمع  في  وا¡فراد  الحكومية 
التي من شأنها حل المشكالت  التقنية المناسبة  والطموحات المرجوة عبر استخدام الحلول 
زمني  إطار  وفى  العمل  مسار  في  والتحكم  النفقات  وتقليل  المدخول  وزيادة  ا¡داء  وتطوير 
بالنفع على المنشأه والمتعامل والمجتمع بأكمله مما يواكب  محدد وبأسلوب مبتكر يعود 

تطلعات ورؤية المملكه العربية السعودية 2030 .

المقدمة

الرؤية: أن نكون من أفضل الشركات في المنطقة في مجال تطوير ا¡عمال 
واستخدام أنسب الوسائل المتاحة.

الرسالة: تطوير ا¡عمال للمنشأت بشكل متكامل من تقد يم حلول تقنية وتسويق 
ا¡عمال الرقمي وتوفير المواهب البشرية ا¡مثل لتحقيق التكامل في تطوير ا¡عمال.



الحلول
التي نقدمها

تطوير البرمجيات
So�ware Development

خدمات التسويق ا�لكتروني
E-Marketing

خدمات الدعم الفني والصيانه
Maintenance & Support

التوظيف وتوفير الكفاءات
Recruitment and competency



من خالل ا�ستشاريين لدينا نقوم بتحليل المتطلبات و بناء البرمجبات
بمختلف انواعها وباللغات البرمجية ا¡نسب حيث نعمل على تطوير

تطبيقات الجوال الذكية

مشغالت ومواقع التجارة والدفع ا�لكتروني

المواقع والبوابات ا�لكترونية

ا¡نظمة ا�داريةوالمالية

Customized Solutions برمجة النظم حسب الطلب

تطوير البرمجيات



يعتبر اشهار المنتجات والخدمات والتعريف بها بصورة احترافية
و¡كبر شريحة من العمالء هو أهم سبب لنجاح وتوسع اي منشأة

مهما كانت طبيعة عملها لذلك نحن في ساس اخترنا اسرع وافضل
وأوفر طريقة للتسويق لمساعدة عمالئنا في نشر منتجاتهم مما

يزيد من مبيعاتهم ويطور اعمالهم وهو التسويق ا�لكتروني
بمختلف أشكاله .

خدمات التسويق ا�لكتروني



الحمالت المدفوعه

خدمات جوجل

إدارة صفحات شبكات التواصل ا�جتماعي

وتشمل انشاء الصفحات على شبكات التواصل ا�جتماعي
المتنوعة واضافة المحتويات بشكل دوري من نصوص وصور

وفيديوهات ومقاالت وردود واجابة ا�ستفسارات وربط الصفحات
مع الموقع ا�لكتروني .

وتشمل اجراء الحمالت ا�عالنية المتنوعه على
شبكات التواصل ا�جتماعي

(فيسبوك , تويتر , انستغرام ,سناب شاب , يوتيوب , جوجل...).

أليات التسويق ا�لكتروني

GOOGLE SEO - GOOGLE ADWORD



اذا كان ال يوجد لديك في منشأتك فريق دعم فني وصيانة او قسم
في ساس نوفر لك خدمة الصيانة من خالل عقود سنوية او عند
االتصال لحل كل المشاكل التقنية سواء في البرامج او الهاردوير
او الشبكات والبنية التحتية التي تواجهك من خالل فريق الصيانة

والدعم الفني الخاص بنا مما يوفر عليك تكلفة توفير موظفين دائمين .

خدمات الدعم الفني
والصيانه



نلتزم في ساس بتوفير المواهب والموارد البشرية المناسبة حسب حاجة
سوق العمل ونتحمل مسؤولية االلتزام باالداء الوظيفي وتدريب الموظفين

وتطوير قدراتهم ونلتزم باستبدال اي عنصر والتعويض في حال استدعت
الحاجة لذلك.

التوظيف وتوفير الكفاءات



الشركاء و العمالء
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