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مبــادرة غيــر ربحيــة، تســعى إلــى تعزيــز التواجــد الرقمــي للمنظمــات غيــر 
ــة  ــة. برعاي ــر المواقــع اإللكتروني ــاء وتطوي ــة مــن خــالل تســهيل بن الربحي
مــن أوقــاف نــورة المالحــي وتشــغيل وإدارة شــركة التحــول التقنــي 
عــن  كليــًا  مختلفــة  بمميــزات  النســخة  هــذه  وتأتــي   TechTrans
وتلبيتهــا  االســتخدام  ســهولة  ناحيــة  مــن  الســابقة  اإلصــدارات 

الحتياجات المنظمات.

اختيار  يمكـــن  متعـــددة:  قوالـــب 
القالب المالئم لنشاط منظمتك من 
بيـــن عـــدة قوالـــب مصممـــة بما 
أنشـــطة  مختلـــف  مـــع  يتناســـب 

المنظمات.

ســـهولة االســـتخدام: ال حاجة إلى 
أو  االســـتعانة بمصمـــم واجهـــات 
مبرمج، يمكن تحرير القالب بواسطة 
محـــرر واجهـــات مرئـــي، وإضافـــة 
وإدارة  وتخصيصهـــا  الصفحـــات 

المحتوى بكل سهولة. 

الذهبية  الباقة  خـــالل  التوفير: من 
يصـــل التوفير إلـــى %90 من تكلفة 
بالحلول  إنشـــاء الموقـــع مقارنـــة 
األخـــرى و %100 مـــن خـــالل الباقة 

المجانية.

التواجد: بعـــد الربط بالنطاق الخاص 
بمنظمتك ســـيكون موقعك متاحا 
مع  ومتوافقًا  البحث،  محركات  على 
أجهـــزة الجـــوال، ويمكـــن ربطـــه 
االجتماعـــي،  التواصـــل  بمنصـــات 

ومواقع نشر المحتوى المرئي.

تواجدك الرقمي
صار أسهل

تواصـل مع جـمهـورك

اعرض أخبارك وإنجازاتـك

اعرض تقاريرك الدورية

استقطـب المسـتفيدين 
والمتطوعين والمانحين

واجهتك اإلعالمية
صـارت أقـرب

ما تحيرك

ما تتعبك

ما تكلفك

الدعـــم الفني: في حـــال وجود أي 
الفني متاح وبكل  استفسار فالدعم 

سهولة.

ما تعطلك

احصل على موقع بدون خبرة برمجية!
في أقل من 4 دقائق

اختيار القالبإنشاء الموقع

تحرير القالب

البــاقــات

عندك اسـتـفسـار؟

نــورة وإبراهيم بالخدمة

البريد االلكتروني

كل  علــى  لإلجابــة  مســتعدين 
وقــت  أي  وفــي  استفســاراتك 
  https://minasatech.com :على

info@minasa.tech

ما تبعدك

وربطه بالنطاق الخاص
بالمنظمة

المالئم الحتياجات
المنظمة 

وتعديل المظهر بما يتناسب 
مع هوية المنظمة

إطـالق الموقع
وتحقيق التواجد الفعال

الذهبية

مجــاًنا

نطـاق فرعـي

نشر في محركات البحث

قوالب متعـددة 

لـوحـة تحــكـم سـهـلـة

ربط مع نطاق المنظمة

نشر في محركات البحث

قوالب متعـددة ومرنـة 

محـرر صـفـحـات مـرئي

اشتــراك سنـوي

المطّورة

نقبـل المدفوعـات من خـالل

كل سؤال وله إجابة

TechTrans

أوقـاف نـورة المالحي
Norah AlMalahi Foundation

أوقــاف نــورة المالحــي مؤسســة مانحــة متخصصــة فــي 
دعــم الجهــات الخيريــة فــي القطــاع التقنــي. مــن خــالل بنــاء 
ــي  ــب التقن ــم التدري ــًا ودع ــات تقني ــة للجمعي ــة التحتي البني

داخل الجمعيات.

ــة فــي  ــركة متخصص ــول التقنــي TechTrans ش ــركة التح ش
تقديــم الحلــول والخدمــات التقنيــة لتمكيــن المجتمــع مــن 

استخدام التقنية بكفاءة

altqniah.saتواصل
معـنا  pr@altqniah.sa@altqniah

TechTrans

ابدأ تصميم موقعك
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