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Shams IT was established in 2010, Now Shams IT 
is one of the leading IT Service Providers in the 
Middle East software company to development 

and improvement a service for a lot of companies.
We are not just a web developer but we are

 working to show your vision and highlight the 
strengths of your company to be the closest 

choice by customers

 شركة شمس اي تي تاسست عام 2010
 االن من اكبر الشركات الرائده في مجال

 تكنولوجيا المعلومات  في الشرق االوسط
 لتطوير وتحسين الخدمات المقدمه الي

عدد كبير من الشركات
 فنحن لشنا مجرد مطورين مواقع ولن نحن

 نعمل علي اظهار رؤيتك وعرض نقاط القوة
 لشركتك لتكون االختيار االقرب للعمالء
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 شركتنا

 تطوير وابتكار منتجات وخدمات لتوفير جميع حلول
. االتصاالت والمعلومات

 نقدم مجموعة كبيرة من الخدمات مثل تصميم
 وتطوير المواقع االلكترونية , تطبيقات مصممة
 خصيصا , تطبيقات االعمال التجارية , حلول التجارة

 االلكترونية , االستضافة و ادارة بوابة االنترنت
 وخدمات اخري كثيرة وشهادة ورضاء عمالئنا حول

. العالم هي خير دليل علي جودة عملنا

 شركتنا

To develop innovative and creative products and 
services that provides total communication and 
information solutions. We o�er among a plethora 
of services as web design and development, 
tailor made applications, business-to-business 
applications, e-commerce solutions, managed 
hosting and internet portal management are few 
that we o�er. Satis�ed clients around the globe 

bear testimony to the quality of our work.
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Based on the experience and accumulated capabilities of the design team at 
Shams IT, which we have acquired and developed through our work by providing 
more than 800 websites on the internet so far and in various �elds, we provide 
professional website design and development services to all organizations that 
wish to build websites with the latest international speci�cations. The Internet 
With the most professional programs and special e�ects to show the level of 
sophistication, the capabilities of the design team and the development of the 
trial is a full assurance of the quality of the �nal product With more than 9 years of 
experience in programming and design, we have been able to develop and Take 
it out of any programming language in a professional manner and make the ideas 

of a reality worthy of the professional design specially made for it
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At Shams IT we’re all about the experience. Shams IT was established 
in 2010, Now Shams IT is one of the leading IT Service Providers in the 
Middle East software company to development and improvement a 
service for a lot of companies and functional websites that make it 
easy for users to quickly �nd exactly what they’re looking for when 
they arrive at your site and then convert them into paying customers. 
It’s about creating an online experience that transforms users into 

followers, customers into ambassadors.
We do this by listening to you, understanding your target audience, 
and putting our extensive online knowledge to work on a plan that 
will improve your business goals and change the way you think 

about the potential of the internet.
Oh, and if you’re wondering, we’re mobile �rst. It’s not just the way of 

the future. It’s the way of right now.

لماذا نحن ؟

 في شركة شمس اي تي لدينا فريق كامل لدية خبرات واسعة فشركة شمس
 اي تي تاسست عام 2010 االن من اكبر الشركات الرائده في مجال تكنولوجيا
 المعلومات  في الشرق االوسط لتطوير وتحسين الخدمات المقدمه الي عدد

 كبير من الشركات والمواقع التي تجعل من السهل علي المستخدمين الوصول
 الي النتائج التي يبحثون عنها بوصولهم الي موقعك إنها تتعلق بعمل تجربة

. عبر اإلنترنت تعمل على تحويل المستخدمين إلى متابعين وعمالء
 نقوم بذلك من خالل االستماع إليك ، وفهم اهدافك ، ووضع خبرتنا الواسعة عبر

 اإلنترنت للعمل على خطة من لتحسين أهداف عملك وتغيير طريقة تفكيرك
 في إمكانيات اإلنترنت . وإذا كنت تتساءل فنحن متحمسون اوال إنها ليست

.مجرد طريقة للمستقبل. إنها الطريق اآلن
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INSIGHT
We understand the speci�c cause and e�ect of your project.

ANALYSIS
We examine with detail the elements and structure of your company .

BRAINSTORMING
All our great minds are brought together for your bene�t .

DESIGN
After all the preparation steps the hard work begins.

البصيره
نحن نفهم السبب والنتيجة المحددة لمشروعك

التحليل
ندرس بالتفصيل العناصر والهيكل الخاص بشركتك

العصف الذهني
يتم جمع كل االفكار االبداعيه لصالحك

التصميم
بعد كل خطوات التحضير نبدأ بالعمل الشاق من اجلك

DEVELOPMENT
Our developers take charge of translating the design into interactive digits.

التطوير
 يتحمل المبرمجين مسؤولية تطوير التصميم الي مشروع  الكتروني جذاب

TESTING
This is the �nal step before advertising. The project’s functionality is thoroughly tested.

 اختبارات
 هذه هي الخطوة النهائية قبل اإلعالن . يتم اختبار وظائف المشروع بشكل شامل
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Enjoy a powerful hosting solution at a price you can a�ord  

A domain is �rst step towards taking your business around the world  

Enjoy Email services which are top rated & secure (encrypted) with independent panel  

High quality customized web designs and IT enabled services at reasonable cost 

Printing Services according to custom requirement  

We o�er custom software development taking care of all the speci�cations and requirements 

Proven SEO track record in achieving high level of results at competitive price

The one in all e-marketing services SEO &Digital marketing 

Successful brands are built on a foundation of meaningful brand strategy 
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استضافة الموقع

تسجيل النطاقات

خدمات البريد اإللكتروني للشركات

 تصميم الويب

 تصميم وطباعة

تطوير البرمجيات

 تحسين محرك البحث

 التسويق عبر اإلنترنت

 العالمة التجارية

 

استمتع بحل استضافة قوي باسعار تنافسية 

النطاق هو الخطوة األولى نحو نشر عملك في جميع أنحاء العالم

استمتع بخدمات البريد اإللكتروني األعلى تصنيًفا واألمن (مشفر) مع لوحة مستقلة 

تصاميم ويب مخصصة عالية الجودة وخدمات تقنية المعلومات بتكلفة معقولة 

. خدمات الطباعة وفقا لطلبات العمالء 

نحن نقدم تطوير البرمجيات المخصصة مع الحرص على جميع المواصفات والمتطلبات 

 SEO تحقيق مستوى عال من النتائج فيمحرك البحث بأسعار تنافسية

 االوائل في جميع خدمات التسويق ال           والتسويق االلكتروني

 تبنى العالمات التجارية الناجحة على أساس استراتيجي ذات مغزى 

 

SEO   



تطوير الويب

تطوير الخلفيةAPI تطوير تطوير الواجهة األمامية

تصميم ويب سريع االستجابة

 بنــاءا علــي الخبــرات والقــدرات المتراكمــة لفريــق التصميــم بشــركة شــمس اي تــي  ، والتــي

ــى ــت حت ــى اإلنترن ــع عل ــن 800 موق ــر م ــر أكث ــالل توفي ــالل خ ــن خ ــا م ــبناها وطورنه  اكتس

 اآلن فــي مختلــف المجــاالت ، نقــدم خدمــات تصميــم وتطويــر مواقــع الويــب للجميــع.

 والمنظمــات التــي ترغــب فــي بنــاء مواقــع الويــب مــع أحــدث المواصفــات الدوليــة باســتخدام

مســتوى اعلــي  إلظهــار  الخاصــة  والمؤثــرات  االحترافيــة  البرامــج  أكثــر  مــع   اإلنترنــت 

 تكنولوجــي ، فــإن قــدرات فريــق التصميــم والتطويــر لدينــا هــي ضمــان كامــل لجــودة المنتــج

والتصميــم البرمجــة  فــي  الخبــرة  مــن  ســنوات   9 مــن  أكثــر  لدينــا   النهائــي 

 ، تمكنــا مــن تطويــر وإخــراج  أي لغــة برمجيــة بطريقــة محترفــة وجعــل أفــكار الواقــع جديــرة

بالتصميم االحترافي المصنوع خصيًصا لها

تصميم الويب
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Social media is more than just social. It's where your customers share informa-
tion and make decisions. Shams IT is specialized in executing Social Media Mar-
keting solutions to help you amplify your brand presence, increase tra�c, 
improve sales and in turn maximize the ROI

����
� �������



user_name
15 min

your text goes here #loremipsum #hashtag

التسويق االلكتروني

(SEO) تتحسين محرك البحث

وسائل التواصل االجتماعي

 وسائل التواصل االجتماعي هي أكثر من مجرد تجمع . فهو المكان الذي يشارك فيه عمالؤك

 المعلومات ويتخذون القرارات. تتخصص شركة شمس اي تي في تنفيذ حلول التسويق عبر

 وسائل التواصل االجتماعي لمساعدتك على زيادة ظهورعالمتك التجارية وتحسين المبيعات

وبالتالي زيادة عائد االستثمار


