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أكسجين التقنية
Oxygen Technology 



We Breathe IT



من نحن
 تأسست أكسجين التقنية في عام 2007 في المملكة العربية

 السعودية لتكون واحدة من الجهات الرائدة في تقديم الخدمات
 التقنية واإلبداعية من خالل توفير جميع الحلول المتكاملة من

 إنشاء العالمات التجارية واستضافة وتصميم وتطوير المواقع
 والمتاجر اإللكترونية وتطبيقات الجوال وإدارة حسابات التواصل

االجتماعي والحمالت التسويقية والمزيد

تصميم استوديو

تطوير استضافة

DESIGN

DEVELOPMENT

STUDIO

HOSTING

About Us
Oxygen Technology was established in 2007 in the 
Kingdom of Saudi Arabia to be one of the leading 
companies in providing technical and creative 
services by providing all integrated solutions such as 
creating brands, hosting, designing and developing 
websites, e-stores, mobile applications, managing 
social media accounts, marketing campaigns and 
more .. 

...



االلتزام

االبتكار التميز

الدقة الجودة
Commitment

Innovation Excellence

Accuracy Quality

Our Valuesقيمنا
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O2 in Numbers
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23+
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13+
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تصميم المواقع اإللكترونية
تخيل موقع احالمك ولنجعله حقيقة

 دافعنا الوصول إلى الكمال، ولذلك فنحن حريصون على صقل
 تصاميم مواقعكم حتى نصل إلى رضاكم التام. وإننا نؤمن أن

 أفضل المواقع التي يتم إنشاؤها تقوم على فهم عميق لمصالح
 الزوار واحتياجاتهم وتوقعاتهم، ونضع ذلك باعتبارنا في كل

تصاميمنا

تشمل خدماتنا ما يلي

نظام إدارة المحتوى 
محرك بحث 
ضمان الموقع اإللكتروني 
أمن الموقع اإللكتروني 
 اختبار الموقع اإللكتروني 

مواقع متجاوبة مع كافة األجهزة
 لجعل موقعك اإللكتروني متفاعَال مع زوارك ومتكيفًا مع جميع أحجام

الشاشات

الكمبيوتر المكتبي
الكمبيوتر المحمول 

الكمبيوتر اللوحي
الهاتف الذكي 

Imagine the website of your dreams
and to make it come true

We are motivated to reach perfection, and therefore we are keen on refining 
your website designs until we reach your complete satisfaction. And we 
believe that the best sites that are built are based on a deep understanding 
of the interests, needs and expectations of visitors, and we put that into 
consideration in all our designs.

Our services include the following

Content management system
Search engine
Website guarantee
Website security
Website testing

Sites responsive to all devices
To make your website interactive with your visitors and adapt to all screen 
sizes

Desktop
Laptop
Tablet 
Smartphone

Website Design



تصميم مواقع اإلنترنت
لكل عميل موقع إلكتروني فريد من نوعه

 أكسجين التقنية تبني مواقع إنترنت متطورة ومصممة خصيصًا حسب
 طلبكم لتلبي رغباتكم واحتياجات أعمالكم. تطبيق موقعكم

 اإللكتروني سيكون فريدًا من نوعه من حيث الوظائف  والتصميم
 بسبب خبرتنا التقنية العالية فإننا ال نقيدكم بتقنية معينة أو قالب

 معين بل على العكس، فإننا نتيح لكم إطالق العنان لمخيالتكم وإضافة
كل ما يحتاجه موقعكم اإللكتروني

 وفيما يلي أمثلة قليله فقط من الوظائف التي يمكن أن يحتوي عليها
موقعكم اإللكتروني

 بريد إلكتروني خاص بموقعكم
البحث المتقدم 
قاعدة بيانات للتخزين االحتياطي 
استعادة كلمة المرور 
محادثة الصوت والفيديو 
خاصية التأكيد عبر البريد االلكتروني 
سالمة وأمن التسجيل باستخدام الصور 
الصفحات الشخصية ومدونات للمستخدمين 
مؤشر اتصال المستخدم باإلنترنت 
القدرة على إنشاء أعضاء جدد وتحديد صالحياتهم 

بعض التقنيات التي نستخدمها

CSS3
JavaScript

SQL
ASP.NET

HTML5
Ajax

jQuery
PHP

Website Design
Each customer has a unique website

Oxygen Technology builds sophisticated and tailor-made Internet 
websites to meet your requirements and business needs. The applica-
tion of your website will be unique in terms of functionality or design 
because of our high technical expertise, we do not restrict you to a 
specific technology or a specific template, on the contrary, we allow 
you to unleash your imaginations and add everything that your website 
needs

Below are just a few examples of the functions your website can 
contain

A mailbox for your website
Advanced search
Backup database
Restore password
Voice and video chat
Confirmation feature via e-mail
Safety and security of registration using images
Personal pages and blogs for users
Internet user connection indicator
The ability to create new members and define their powers

Some techniques that we use



تطبيقات الهواتف المحمولة
اجعل لنشاطك تطبيقًا محموًال خاصًا بك

بناء وتمكين عالقتكم الودية مع عمالئكم
تحفيز والء وإخالص عمالئكم

تعزيز ودعم عالمتكم التجارية
 زيادة التعرف على نشاطكم وسهولة الوصول

إليكم عبر كافة األجهزة المحمولة
 دعم استراتيجيتكم التسويقية في التواصل عبر

مواقع التواصل االجتماعي

تطبيقات لكافة األنظمة
 أكسجين التقنية تبني وتطور أفضل التطبيقات

المحمولة ألشهر أنظمة الجواالت

آيفون 
 اندرويد 

 

Application Design
Make your activity a portable application
of your own

Build and enable your friendly relationship with your 
customers
Stimulate the loyalty and loyalty of your customers
Promote and support your brand
Increase recognition of your activity and ease of access to 
you across all mobile devices
Support your marketing strategy to communicate via 
social media

Applications for all systems
Oxygen Technology is building and developing the best 
mobile applications for the most famous mobile systems

iPhone
Android



التسويق عبر البريد اإللكتروني
قم بتوسيع إعالنك باستخدام التسويق عبر البريد اإللكتروني

يمكنك استخدام التسويق عبر البريد اإللكتروني لإلعالن عنه بسهولة

آحداثكم القادمة
صفقاتكم الحصرية
تحديثات منتجاتكم

عروضكم الترويجية

وسيلة قديمة لكن استثمار ذهبي
 التسويق عبر البريد اإللكتروني هو طريقة مهمة للتسويق

 عبر اإلنترنت ولكنه ال يزال يمثل خدمة حيوية وهامة للشركات
من جميع األحجام. و بإختياركم خدماتنا فإننا نضمن لكم التالي

زيادة قائمة عمالئكم المحتملين 
 وصول ايميالتكم التسويقية إلى صندوق بريد عمالئكم الوارد 

وليس البريد المزعج
 جذب عمالئكم المستهدفين إلى بريدكم اإللكتروني، وضمان 

معدالت عالية من فتح البريد وقراءته
 زيادة حركة المرور المتوجهة إلى موقعكم اإللكتروني، 

وبالتالي كسب موقعكم صداقة محركات البحث
 تعزيز مصداقية نشاطكم التجاري مما يزيد من مبيعاتكم 

وحصولكم على مزايا تنافسية

Email Marketing
Expand your Advertising with E-Mail Marketing
You can use email marketing to easily advertise for

Upcoming events
Exclusive deals
Product updates
Sales promotions

Old but a Golden Investment
Email marketing is an original method of internet 
marketing but continues to be a vital and important 
service to businesses of all sizes. Our service will 
benefit you as follows

Expands your potential customer base through 
targeted delivery.
Delivers emails to the inbox not the junk folder.
Incites high open rates.
Attracts recipients with creative designs.
Increases traffic to your website.
Enhances credibility and boosts sales.



 بما أن عمالئك يتحدثون دائمًا عبر اإلنترنت
فلنجعلهم يتحدثوا عن نشاطك التجاري

 التسويق من خالل وسائل اإلعالم االجتماعية يعود عليكم

بمميزات كثيرة منها مايلي
 

زيادة إخالص عمالئكم ووالءهم لعالمتكم التجارية
 إشهار عالمتكم التجارية بتواجدكم على شبكات التواصل 

االجتماعية المشهورة والمتعددة
التفاعل مع العمالء السابقين والحديثين، والوصول إلى عمالء جدد 
 كسب صداقة محركات البحث بكثرة الحركة المرورية المرتبطة 

 بموقعكم اإللكتروني، وبالتالي ظهوركم في نتائج محركات البحث
 األولى

 إثراء عمالئكم بتلقي استفساراتهم على شبكات التواصل 
 االجتماعي والتعرف على مالحظاتهم وشكواهم، وتوفير اتصال

مباشر معهم مما يشعرهم بالرعاية واالهتمام

التسويق عبر وسائل التواصل
االجتماعي

ليكن نشاطك ذا شهرة ومعرفة
 يمكنكم زيادة عمالئكم ومن حركة المرور المتجهة إلى موقعكم من

خالل التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعية المختلفة

Social Media Marketing
Let your activity be famous and knowledgeable

You can increase your customers and the traffic going to your site through 
marketing through various social media

Since your customers always speak online, let them 
talk about your business
Social media marketing brings you many benefits, including the following

Increase your customers ’loyalty and loyalty to your brand
Advertise your trademark by being present on multiple popular social 
networks
Interact with recent and former clients, and reach new ones
The search engine friendship has gained a lot of traffic associated with your 
website, and thus your appearance in the results of the first search engines
Enrich your customers by receiving their inquiries on social networks, 
getting to know their comments and complaints, and providing direct 
contact with them, which makes them feel caring and interested



 التجارة اإللكترونية
اجعل عمالَءك أقرب لنشاطك

 نّمي نشاطاتك التجارية عبر اإلنترنت بكسر حواجز الزمان والمكان،
 اآلن أصبح باستطاعة عمالئكم الدخول إلى موقعكم اإللكتروني

في أي وقت والقيام بعملية البيع والشراء بنقرة واحدة فقط

افتح عملك في السوق اإللكترونية الواسعة
نقدم لكم أفضل خدماتنا في التجارة اإللكترونية كما يلي

 أكسجين التقنية تطور أعمالكم التجارية عبر اإلنترنت وليس فقط 
 بناء مواقع التجارة اإللكترونية، لدينا حلول شاملة مصممة خصيًصا

لتلبية تطلعاتكم ،مساعدتكم في نجاح أعمالكم
 أكسجين التقنية تستخدم إشهار المواقع باستخدام              لجعل

 موقعكم يكسب صداقة محركات البحث وبالتالي جلب أكبرعدد من
المستخدمين إلى موقعكم اإللكتروني

 أكسجين التقنية تساعدكم على تحويل زوار موقعكم إلى عمالء 
 باستخدام تقنيات خاصة تجذب اهتمامهم، وتحثهم على اتخاذ

إجراءات فورية مناسبة
 أكسجين التقنية تطور لكم المواقع التجارية وتضع رضاء عمالئكم

 محل اهتمام كبير لكسب كعميل دائم - كما نطورها بشكل سلس
 وآمن في المعامالت بحيث تحافظ على هيكل نشاطكم التجاري

 وتزيد مبيعاتكم
 أكسجين التقنية تبني موقعكم التجاري بشكل يتوافق مع كل

 األجهزة المحمولة مما يسهل على عمالئكم استخدام موقعكم
 باختالف أجهزتهم اإللكترونية، ويزيد من أعدادهم، ويحقق

توقعاتهم ويلبي رغباتهم

E-Commerce solutions
Bring your customers closer to your activity

Grow your business online by breaking the barriers of time and 
space, now your customers can enter your website at any time 
and make the process of buying and selling with just one click

Open your business in the vast electronic market
We offer you our best services in e-commerce as follows
Oxygen Technology develops your business online and not just 
build e-commerce sites, we have comprehensive solutions 
designed specifically to meet your aspirations
Helping you in the success of your business to make your website 
gain the friendship of search engines, (SEO)
Oxygen technology uses advertising sites and thus attract the 
largest number of users to your website
Oxygen Technology helps you convert your website visitors into 
customers using special techniques that attract their interest, 
and urges them to take immediate and appropriate measures to 
satisfy your customers of great interest to earn it as a permanent 
customer - as we develop it smoothly and safely in transactions 
so that it maintains your business structure and increases your 
sales
Oxygen Technology develops your business websites and devel-
ops
Oxygen Technology builds your commercial website in a way that 
is compatible with all mobile devices, which makes it easier for 
your customers to use your site with different electronic devices, 
increases their numbers, meets their expectations and meets 
their desires

(SEO)



البوابات اإللكترونية
كل ما تحتاج إليه شركتك في حل واحد

 يمكن لبوابات اإللكترونية أن تجمع بين جميع الجوانب
 الوظيفية والتشغيلية لمؤسستك تحت مظلة واحدة كبيرة.

إنه مزيج متكامل تماًما من الوظائف التالية

إدارة المهام وسير العمل
التعاون والبرمجيات الجماعية

تكامل التطبيقات وذكاء األعمال
وظائف البنية التحتية

البحث والمالحة
تكامل المعلومات و إدارة المحتويات اإللكترونية

بوابة الدفع اإللكتروني

هل تحتاج إلى بوابة إلكترونية؟
 إذا كانت مؤسستك تقع ضمن أحد القطاعات التالية ، فمن

المحتمل جًدا أنها تحتاج إلى نظام البوابة اإللكترونية

القطاعات الحكومية
القطاعات شبه الحكومية

الجامعات والكليات والمدارس الكبيرة
الشركات

المكتبات
البنوك

Web Portals
Everything Your Company
Needs In One Solution
Web portals can combine all functional and operational 
aspects of your organization uncle one big umbrella. It is a 
fully integrated mixture of the following functionalities
Task management and workflow
Collaboration and groupware
Integration of applications and business intelligence
Infrastructure functionality
Search and navigation
Information integration (content management)
Notification (push technology)
Personalization

Do You Need a Web Portal?
If your organization is under one of the following sectors, 
it very likely needs a web portal
Government sectors
Semi-government sectors
Universities, colleges, and large schools
Enterprises
Libraries
Banks



إشهار المواقع اإللكترونية
(کسب صداقة محركات البحث)

اجعل موقعك اإللكتروني صديق محركات البحث

 إن موقعكم اإللكتروني سوف يتم تجاهله بكل بساطة من قبل محركات
 البحث إن لم يكن هناك روابط مرورية تتجه نحو محتوى موقعكم

 اإللكتروني ومن هنا تأتي أهمية كسب صداقة محركات البحث ليكن
 موقعكم دائمًا الحضور في النتائج األولى من حركات البحث ولسهولة

وصول العمالء إلى موقعكم اإللكتروني

ضرورة إشهار المواقع في محركات البحث

 ليكن نشاطكم التجاري دائما على مرأى من أعين المستخدمين و ليس 
بعيدا عن ناظريهم

لزيادة تعرف الناس بموقعكم اإللكتروني وعالمتكم التجارية 
 للحصول على تقارير عن زوار موقعكم اإللكتروني و تحسين منهج 

التسويق اإللكتروني الخاص بكم
 للترويج عن نشاطكم التجاري و إثبات مصداقيتكم و زيادة ثقة 

عمالئكم
 للحصول علی عائد كبير على االستثمار بتحقيق أقصى قدر من النشاط 

التسويقي عبر اإلنترنت
 لتحسين بنية موقعكم اإللكتروني، و محتواه، و روابطه، و عبارات 

 البحث الرئيسية المرتبطة بنشاطكم، وتحسين التعليمات البرمجية
لموقعكم اإللكتروني وتعديلها

Search Engine
Optimization [SEO]
You Will Be Seen Easily Online

Search engines will disregard your website if no one links 
to your website content. It’s time to give your website a 
strong presence and place yourself ahead of the pack.

SEU is Seriously Important
We believe that SE0 is very critical to your business 
success. With our service you will:

Enhance your website structure, content, linking, site map, 
targeted
keyword phrases, and to clean up your website code.
Increase your website's visibility and branding.
Promote your business' credibility and trustworthiness.
Conduct your business amongst a crowd rather than a 
desert.
Receive analytical reports about your website's visitors 
and improve your
marketing insights.
Maximize your internet marketing activities and ensure a 
great return on
investment.



اإلعالن عن المواقع اإللكترونية
في محركات البحث

ادفع فقط عند النقر على إعالنك

 سوف يظهر إعالنكم في النتائج األولى من محركات البحث عند البحث عن
 الكلمات الرئيسية ذات الصلة بموقعكم والتي تم اختيارها بناًء على نشاطكم،
 تعتبر هذه التقنية الحل السريع لتعزيز عملكم والحصول على عائد فوي على

 استثماركم

 كما يمكنكم االعتماد عليها لترويج موقعكم ريثما يبدأ إشهاره بتقنية كسب
صداقة محركات البحث بحصد عائد على استثماركم

ليكن نشاطك أكثر إثمارًا
التسويق عبر محركات البحث يعود عليكم بالفوائد التالية

 إظهار نشاطكم التجاري على الفور في النتائج األولى لمحركات البحث 
والحصول على المزيد من الزوار

تحديد عمالئكم المستهدفين من حملتكم اإلعالنية 
زيادة الوعي بعالمتكم التجارية حتى إن لم ينقرالمستخدمون على إعالنكم 
 الدفع فقط مقابل كل نقرة يقوم بها أحد المستخدمين بالنقر على 

إعالنكم والذي يكون في أغلب األحيان عميل مستهدف
متابعة فعالية حملتكم وإجراء أية تغييرات ضرورية على الفور 
 إجراء الدراسة على حركة المرور المتجهة إلى موقعكم اإللكتروني 

ومعرفة من أين

Pay-Per-Click (PPC)
Pay Only When Your Advertisement Is Clicked

Your ad will appear at the top of search engine rankings 
based on the chosen keywords related to your business. 
PPC is a quick solution for promoting your business and to 
get an immediate return on your investment.
You can also depend on PPC to get results while your natu-
ral SE0 efforts start building up

Your Business Will Be More Fruitful
The rewards of PPC is really substantial

You can place your business instantly in the top page rank-
ings and get more visitors.
You can specify which targeted audience your advertising 
campaign will reach.
You can increase your brand awareness even if the search-
ers don't click your ad.
You will pay only for people who clicked your ad, which can 
lead to a potential sale.
You can track the effectiveness of your campaign and make 
any necessary changes immediately.
You can perform analysis on the traffic being driven to your 
site and see which of your services or products have more 
demand.



 بما أن عمالئك يتحدثون دائمًا عبر اإلنترنت
فلنجعلهم يتحدثوا عن نشاطك التجاري

 التسويق من خالل وسائل اإلعالم االجتماعية يعود عليكم

بمميزات كثيرة منها مايلي
 

زيادة إخالص عمالئكم ووالءهم لعالمتكم التجارية
 إشهار عالمتكم التجارية بتواجدكم على شبكات التواصل 

االجتماعية المشهورة والمتعددة
التفاعل مع العمالء السابقين والحديثين، والوصول إلى عمالء جدد 
 كسب صداقة محركات البحث بكثرة الحركة المرورية المرتبطة 

 بموقعكم اإللكتروني، وبالتالي ظهوركم في نتائج محركات البحث
 األولى

 إثراء عمالئكم بتلقي استفساراتهم على شبكات التواصل 
 االجتماعي والتعرف على مالحظاتهم وشكواهم، وتوفير اتصال

مباشر معهم مما يشعرهم بالرعاية واالهتمام

التسويق عبر الرسائل القصيرة
أظهر عملك ببراعة

مع خدمة الرسائل القصيرة ، ستتمكن من القيام
 

الترويج لنشاطاتكم التجارية باحتراف
التحدث عن منتجاتك وخدماتك ببساطة

تسويق عروضكم الترويجية

سر التسويق بإستخدام رسائل الجوال القصيرة

 يصل إلى أكبر عدد من العمالء المحتملين للغاية حل تسويق
فعال من حيث التكلفة

 الوصول إلى الهواتف المحمولة للعمالء في أي وقت وفي
أي مكان

 يخلق صورة إيجابية للعالمة التجارية بين العمالء
المستهدفين

مناسب لجميع أنواع وأحجام الشركات

SMS Marketing
Show Your Business Brilliantly

With short message service, you will be able to
Spread the word about your business professionally
Speak about your products and services simply
Market offers and promotions instantly

Secrets of SMS
Reaches the largest number of likely customers with a 
very
 cost-effective marketing solution.
Accesses customers' mobile phones at anytime and any-
where.
Creates positive brand image among targeted clients.
Suitable for all types and sizes of businesses.
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يمكن لبوابات اإللكترونية أن تجمع بين جميع الجوانب
الوظيفية والتشغيلية لمؤسستك تحت مظلة واحدة كبيرة.

إنه مزيج متكامل تماًما من الوظائف التالية

إدارة المهام وسير العمل
التعاون والبرمجيات الجماعية

تكامل التطبيقات وذكاء األعمال
وظائف البنية التحتية

البحث والمالحة
تكامل المعلومات و إدارة المحتويات اإللكترونية

بوابة الدفع اإللكتروني

هل تحتاج إلى بوابة إلكترونية؟
إذا كانت مؤسستك تقع ضمن أحد القطاعات التالية ، فمن

المحتمل جًدا أنها تحتاج إلى نظام البوابة اإللكترونية

القطاعات الحكومية
القطاعات شبه الحكومية

الجامعات والكليات والمدارس الكبيرة
الشركات

المكتبات
البنوك

Web portals can combine all functional and operational 
aspects of your organization uncle one big umbrella. It is a 
fully integrated mixture of the following functionalities
Task management and workflow
Collaboration and groupware
Integration of applications and business intelligence
Infrastructure functionality
Search and navigation
Information integration (content management)
Notification (push technology)
Personalization

Do You Need a Web Portal?
If your organization is under one of the following sectors, 
it very likely needs a web portal
Government sectors
Semi-government sectors
Universities, colleges, and large schools
Enterprises
Libraries
Banks


