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مـــــرحبـــا بكم في شركة دلمـا

من نحن

دلما هي شركة رائدة في حلول استضافات الويب والتصميم  ,نعمل نحن
في شركة دلما على التطوير التكنلوجي والتقنيات المواكبة لعصر التطوير
لتمكين االشخاص من االستفادة الكاملة من الويب والتصميم  ,نسعى دوماً
لوصول عمالئنا الى النجاح

WelcomeTo Delma Company

who are we

Delma is a leading company in web hosting and server solutions.
We at Delma are working on technological development and
.technologies that keep pace with development

دلمـَـــــــــا اختبارك االمثل في عالم البرمجة و التصميم

DELMA your choice of correct in the science program
and design

Our services

Design of visual identities and publications

خدماتنا

Logo and branding design

Website design and development

Designing corporate and magazine
profiles

Mobile application programming
and design

Web application programming

Virtual servers and servers

Hosts and domains

تصميم الهويات البصرية و المطبوعات

تصميم وتطوير المواقع االلكترونية

تصميم الشعارات والعالمات التجارية

تصميم بروفايل الشركات و المجالت

برمجة وتصميم تتطبيقات الجوال

برمجة تطبيقات الــويب

السيرفرات والخوام االفتراضية

االستضافات والنطاقات

قسم
التصميم االبدعي
يتم تقديم خدمات التصميم بجميع انواعها مع مراعة الجودة العالية في التصميم
ودقة في العمل تحت إشراف نخبة من االكادمين المحترفين في مجال التصميم و
.ذو خبرة طويلة في المجال

department of
Creative Desgin
Design services of all kinds are provided with due consideration to the
high quality of design and accuracy in work under the supervision of a
group of academics who are professional in the field of design and with
long experience in the field

Design of logos and brands :

The trademark is the title and the identifier of the company from
other companies, and each company is distinguished from others
by its difference and its trademark as the company logo .... is
the visual cornerstone of the trademark and the sign of your
company or institution is expressed through its logo and the logo
is a symbol that carries a message Towards a targeted audience
that distinguishes business from its competitors and indicates the
.company›s activity in a simple manner.

Our latest work Design of logos and brands

: تصميم الشعارات والعالمات التجارية

تعتبر العالمة التجارية عنوان ومعرف الشركة عن غيرها من الشركات وتتميـــــــز
....كل شركـــــة عن غيرها باختالف وعالمتهـــا التـــجارية حيث أن شعار الشركة
هو حجر الزاوية البصرية للعالمة التجارية ويــتم التعبيــر عن عالمة شركتــك او
مؤسـستك بصــرياً من خالل شعارهـــا والشعار هو رمز يحمل بين طياتة رسالة
نحو جمهور مستهدف يميز الموسسات التجارية عن منافسيها ويدل على نشاط
.الشركة بشكل مبسط

أخر االعمالنا في تصميم الشعارات و العالمات التجا رية

DELMA excellence and creativity in one place
دلمـَـــــــــا التميز واالبداع في مكان واحد

تصميم الهويات البصرية و المطبوعات :

الهويات البصرية هي احد عوامل نجاح الشركات و المؤسسات في سوق حيوي
ملئ بعناصر االعــالنات المرئية والمكتوبة هو امتــالك هوية بصــــرية مميــزة
ونحن في دلمـــَا نختص بعمل كافة االعمال المتعلقة بالهويات البصريةوتشمل
الهويات البصرية جميع المطبوعات والقرطاسيات و اورأق الخطابات والمرسالت
والمغلفات وبطاقات التعريفة والوحات اإلعالنية..........الخ .ويتم تصميم جميع
الهويات البصريةبشكل متناسق عصري موحد ومتالئم مع جميع المطبوعات .

اخر االعمالنا في تصميم الهويات البصرية و المطبوعات

Designing visual identities and publications :

Visual identities are one of the factors for the success of companies
and institutions in a dynamic market full of visual and written
advertising elements. It is the possession of a distinctive visual
identity. ......etc. All visual identities are designed in a harmonious,
modern fashion, and is compatible with all publications

Our latest work in Designing visual identities
and publications

Designing companies and magazines
profiles :

Profile design for companies and institutions is one of the things
that distinguishes the company from other companies as it is
considered the company›s catalog and the company›s knowledge
and work and the services provided by this company. The profile
is one of the strongest means of marketing for companies, as
we are working in Delma to design consistent and harmonious
profiles with companies› trademarks.

Our latest work in Designing companies
and magazines profiles

: تصميم بروفايل الشركات و المجالت

تصميم البروفايل للشركات والمؤسسات يعد من االمور التي تميز الشركة عن
غيرها من الشركات حيث انه يعتبر كتالوج الشركة والمعرف بالشركة وعملها
 ويعتبر البروفايل من اقوئ وسائل. والخدمات التي تقدمها هاذه الشركة
دلمـــــا على تصميم بروفايالت
التسويق للشركات حيث انه نعمل نحن في
َ
.متناسقة ومتناغمة مع العالمات التجارية لشركات

اخر االعمالنا في تصميم بروفايل الشريكات و المجالت

َ
دلمــــــــــا تتيح لعمالئها امكانيات عالية وإدارية في مجال برمجة
الموقع
DELMA its customers offer high capabilities and
management in the field of siteming
program ming

قسم
برمجة وتصميم المواقع االلكترونية
تعد تصميم وبرمجة المواقع المتطورة للشركات والمؤسسات في غاية االهمية
حيث وقد قمنا نحن في شركة دلمــَـا على اضافات امكانيات ادارية للعمأل لتسهيل
 حيث ان هاذة االمكانيات ذو وجهات عربية،إدارة التعامل مع المحتوى في المواقع
. تساعد العمالء على ادارة الموقع بكل سهولة ويسر,سهله

department of
Programming and design websites
The design and program ming of advanced sites for companies
and institutions is extremely important, as we at Delma have added
administrative capabilities to work to facilitate the management of
dealing with content in the sites, as these capabilities have easy Arab
destinations, helping customers to manage the site with ease and ease.

Website design and development :

Web design and development is one of the important things that
has become known and distinguish companies from others. The
sites are designed using the latest technologies to keep pace with
the technological age, as we are using bootstrap technology that
enables sites to perform responsive design that makes the site
compatible With all the displays, such as the laptop, the iPad, and
the mobile, as this is the technology that adapts the site to all the
sizes of the different display screens

Our latest work in Website design and development
please visit our websit arcoss the following link

w w w. del m - a . com

: تصميم وتتطوير المواقع االلكتونية

تصميم المواقع وتتطويرها من االمور الهامة التي اصبحت تعرف وتميز الشركات
ويتم تصميم المواقع باستحدام احدث التقنيات المواكبة مع العصر. عن غيرها
) التيbootstrap ( التكنولوجي حيث انه اصبحنا نستخدم تقنية البوت سترب
) التيresponsive design( تمكن المواقع من اداء تقنية الرسبونسف ديزاين
تجعل الموقع متوافق مع جميع شاشات العرض كاالبتوب وااليباد والجوال حيث
انه هاذي التقنية تقوم بالتاقلم الموقع مع جميع مقاسات الشاشات العرض
.المختلفة

اخر االعمالنا في تصميم وتتطوير المواقع الرجاء زيارة موقعنا
علئ االنترنت عبر الرابط التالي

w w w. del m - a . com

Programming the web applications :

Programming web applications is an important matter for any
company as these sites are dealt with in a distinct administrative
system provided by Delma Company for its customers. As we at
Delma are working to translate all customer requirements and
draw all the ideas that customers demand

Our latest work inProgramming the web applicationssites

please visit our websit arcoss the following link

w w w. del m - a . com

: برمجة تطبيقات الويب

تعد برمجة تطبيقات الويب من االمور الهامة الي شركة من الشركات حيث يتم
.دلمـــا لعمالئها
التعامل مع هاذه المواقع بنظام اداري متميز تقدمة شركة
َ
حيث انه نحن في شركة دلمـَـا نعمل على ترجمة كل متطلبات العمالء ورسم
.كل االفكار التي يطلبها العمالء

 الرجاء زيارة موقعنا.. اخر االعمالنا في برمجة تطبيقات الويب
علئ االنترنت عبر الرابط التالي

w w w. del m - a . com

DELMA high metal stations with technology
دلمـَـــــــــا

موكبات عالية مع التكنولوجيا...

قسم
برمجة وتصميم تطبيقات الجوال
تعد برمجة وتصميم تتطبيقات الجوال من االمور المواكبة مع العصر الحديث حيث انه
 حيث انه. من مشتخدمين هاذي التطبيقات في السعودية والخليج%82 بلغت حصة
.تطبيقات الجوال اصبحت تستخدم اكثر من االجهزة الوحية االخرى

department of
programming and design mobile applications
Program ming and designing mobile applications is one of the things
that comes with the modern era, as it reached %82 of users of these
applications in Saudi Arabia and the Gulf. As it is more mobile applications
than other tablet devices.

programming and design mobile applications :

Mobile applications are one of the most used things in the current
era, with the percentage of these applications being used in the
fourth quarter of last year in the Gulf, about %82 of users. Where
you use these applications on a wide range of businesses, such
as banking, marketing and e-commerce applications, and also
use these applications to famous your company’s brands, and
this gives users and customers additional options to interact with
the application.

Our latest work in programming and design

mobile applicationsplease visit our websit arcoss the
following link

w w w. del m - a . com

: برمجة وتصميم تتطبيقات الجوال

تعد تطبيقات الجوال من اكثر االمور استخدماً في العصر الحالي حيث بلغة نسبة
استخدم هاذي التطبيقات في الربع االخير من العام الماضي في الخليج حوالي
 حيث تستخدم هاذي التطبيقات علي مجموعة واسعة.  من المستخدمين%82
ًمن االعمال كتطبيقات الخدمات المصرفية والتسويق والتجارة االلكترونية وايضا
تستخد هاذي التطبيقات لشهرة العالمات التجارية لشركتك وهاذا االمر يعطي
. المستخدمين و العمالء خيارات اضافية للتفاعل مع التطبيق

 الرجاء زيارة.. اخر االعمالنا في برمجة و تصميم تطبيقات الجوال
موقعنا علئ االنترنت عبر الرابط التالي

w w w. del m - a . com

َ
.دلمــــــــــا إبدا مشروعك بنجاح
DELMA start your project successfully

قسم

االستضافات  ,النطاقات  ,السيرفرات والخوادم االفتراضية
خدمة االستضافة المقدمة من دلما على اقوى الخوادم االجنبية بسرعات عالية  ،مع
ترافيك عالي جداً ونسخ احتياطي خارجي للموقع بشكل يومي  -اسبوعي وشهري

department of
Hosts, domains, servers and virtual servers

Hosting service provided by delma in the best foreign servers with high
speed, also with high traffic , daily backup for four website.

االستضافاتالسحابية:

االستضافات المميزة المخصصة:

استضافات سحابية باسعار تناسب جميع الفئات لتقديم مستويات عالية من األمان واألداء
 ،كما أنها تتناسب بسهولة مع احتياجات عملك

تلبي حزم االستضافة شبه المخصصة متطلبات موارد خادم االستضافة المتزايدة
باستمرار لمواقع الويب كثيفة الحركة مثل بوابات الشركات ,والمتاجر النشطة ,منتديات,
مدونات الشركات ,إلخ .ال داعي للقلق بشأن التحميل البطيء للصفحات والتوقف
المتكرر في الموقع بسبب مشاكل التحميل الزائد على الخادم مع هذه الخدمة .يأتي
خادم االستضافةالمميزة الخاص بك مع جميع الميزات النموذجية لخطة استضافة
المواقع السحابية ,مثل النقر للتثبيت & االدارة لوحة التحكم ,Hepsiaمثبت تطبيقات
الويب ,بناء المواقع ,قوالب مواقع مجانية,

w w w. del m - a . com

w w w. del m - a . com

الخوادم االفتراضية (:)VPS

ابدا مشروعك وافتح شركتك الخاصة مع دلما سرفرات تبدا من $12.88بالشهر
لنقديم مستويات عالية من األمان واألداء  ،كما أنها تتناسب بسهولة مع احتياجات عملك

السرفرات المخصصة:
حلول عالية األداء ألحمال العمل الديناميكية ,تقدم الخوادم المخصصة مستوى أعلى
من التحكم واالستقرار واألداء مقارنة بأي حل استضافة آخر في السوق.

النطافات (: )Domains
هل تبحث عن نطاق مثالي لنشاطك التجاري ؟
احصل على جميع أسماء النطاقات المثالية باستخدام أداة البحث عن أسماء النطاقات!
مع اكثر من  100امتداد

w w w. del m - a . com

w w w. del m - a . com

DELMA... Everything your project needs from start to
success

 كل ما يحتاجه مشروعك من البداية إلى النجاح...دلمـَـــــــــا

لطلب الخدمة المرادة ! أو إالستفسار حول اي خدمة يرجا مراسلتنا على االيميل
ولتواصل معنا مباشرة عبر الوتس اب يرجا حفظ الرقم  +9674285023ثم
الدخول على حسابنا على الوتس اب .

للتواصل معنا او متابعة اعمالنا يرجا متابعتنا على شبكة التواصل االجتماعي :
www.delm-a.com

+ 9674285023
sales@delm-a.com

D e l ma Com pa ny
Del_m_a
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