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 يمن دبليـو ثري

المواقع  وتطوير  (تصميم  الويب  بحلول  متخصصة  يمنية  شركة  ثري  دبليو  يمن  شركة 

االلكتروني)  التسويق   - الدومين  حجز   - االلكترونية  المواقع  استضافة   - االلكترونية 

والتصميم الجرافيكي بكافة انواعه فهي مدعومة بخبرة المتناهية ومعرفة عميقة ورؤية 

بعيدة األمد.

تلبية  اإلنترنت. وذلك عن طريق  بمجال خدمات  اليمن  أفضل شركة في  المقبلة  السنوات  ثري في  يمن دبليو  لتكون  نتطلع 

التام. كما نسعى للوصول إلى جمهور دول الشرق االوسط من خالل تقديم تطبيقات مختلفة  احتياجات عمالءنا وإرضائهم 

ومتميزة تضع إمكانياتنا الهندسية في خدمة أكبر الشركات في الوطن العربى...

المهمة:

الرسـالـة:

رؤيتنـا:

تسعى يمن دبليو ثري من خالل 

خدماتها الى تقديم أفضل الخدمات 

لعمالئها الكرام، وستبقى السباقه دائمًا في 

تقديم الخدمة مع حرصها على جودتها ونوعيتها 

وسهولة وصول عمالئها اليها، من خالل الوسائل 

المبتكرة التي توفرها، مع استمرارها في مواكبة كل جديد..

نقدر عالقاتنا مع عمالءنا الذين يعملون معنا ونطبق أفضل األساليب 

اإلدارية من خالل تطوير المهارات ورفع مستوى الكفاءات واالرتقاء بالمعرفة وتقديم 

الحلول التكنولوجية حتى نظل شركة موثوقًا بها في هذا المجال. .
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تصميم المواقع االلكترونية

وتصميم  إنشاء  خدمة  ثري  دبليو  يمن  تقدم 

من  لعمالئها  المتكاملة  االنترنت  مواقع 

والفعاليات  والمؤسسات  والهيئات  الشركات 

(تصميم  أنشطتهم  بمختلف  االقتصادية، 

مواقع شركات تجارية. تصميم مواقع شركات 

خدمية،  شركات  مواقع  تصميم  صناعية 

تصميم مواقع اخبارية، تصميم مواقع ثقافية 

المتاجر  تصميم   ، الشخصية  المواقع  ،تصميم 

لألعمال  ترويجية  مواقع  تصميم  االلكترونية، 

المعايير  وفق  االجتماعية).وذلك  واألنشطة 

وتقنيات  متميزة  بافكار  العالمية  القياسية 

وتصاميم  متطورة  وبرمجيات  عالية  خدمية 

وبأسعار  ومبتكرة  بسيطة  عصرية  حداثية 

مدروسة.
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 تمنحكم خدمة إنشاء المواقع في يمن دبليو ثري:

HTML , SHTML , XHTML , XML , 

PHP , ASPX , JAVA SCRIPT , DATA 

BASE , ORACLE , SQL , SQLSERVER 

, ACTION SCRIPT , VISUAL BASIC , 

C# , C++ , JAVA SUN , VISUAL 

STUDIO 2012 , QUERY M 

CSS&8230#;..

لغات البرمجة المستخدمة 
في تعامالتنا:

التوفير في التكاليف والسرعة في انجاز مواقعكم .

المتصفحات  (انجليزي، عربي) ذو تصمبم متجاوب مع كافة  الطلب  اللغة حسب  ثنائي  موقع ديناميكي 

وأجهزة التابلت والموبايل بما يناسب حجم الشاشة. هذه الميزة تأتي بشكل مجاني مع جميع التصاميم 

المتوفرة والموثوقية في النتائج.

إدارة  أو  التصميم  أو  البرمجة  في  خبرة  ألي  الحاجة  ودون  مستويات  عدة  على  بالموقع  الكامل  التحكم 

المواقع.

لوحة تحكم بإمكانيات واسعة تشمل القدرة على تعديل المحتوى وإضافة محتوى جديد.

إمكانية إضافة صفحات وأقسام جديدة مباشرة دون قيود مثل (الصفحات النصية، أخبار، مدونة، معرض 

 ،Downloads للتحميل  ملفات  وظائف،  إعالنات  فيديو،  معرض   ،FAQ متكررة  أسئلة  منتجات،  دليل  صور، 

وإضافة عدد كبير من  رفع  إمكانية  بنا)،  اتصل  الشركة،  فروع   ،Calendar للمناسبات  تقويم   ،Links وصالت 

كافة الملفات وبكافة الملحفات وعرضها على صفحات الموقع.

إمكانية تغيير شكل الموقع وبناؤه والتعديل في ظهور محتويات الموقع، إمكانية االختيار بين عدة قوالب 

من مكتبة التصاميم المتوفرة من خالل لوحة التحكم.

االلكتروني  البريد  حسابات  عدد  ويختلف  الموقع  نطاق  اسم  على  الكتروني  بريد  عناوين  إنشاء  إمكانية 

حسب مساحة االستضافة ونوع اإلشتراك.

إمكانية متابعتك لخطوات تصميم موقعك مع فريق العمل خطوة بخطوة، وذلك من خالل لوحة تحكم 

المشروع والتي تحتوي علي خط زمني لمتابعة سير وتطورات االنجاز، كما سيصلكم تنبيهات عبر هاتفكم 

الجوال لتعلمكم بمستجدات العمل وتقدم الخطوات،

إمكانية إعادة النظر بالتصميم عدة مرات قبل اطالقه وخالل فترة انجازه إلى أن يصل للشكل المرضي تمامًا 

األلوان  التصاميم  حول  والمالحظات  الرأي  وإبداء  التفاصيل  كافة  مناقشة  ويمكنكم  لكم،  بالنسبة 

واالسلوب ضمن مراحل وصوالً لشكله النهائي..
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لماذا تختار سكربت يمن دبليو ثري ؟

سكربت يمن دبليو ثري الذي تم إنشاؤه من قبل فريقنا من مطوري يمن 

.W3C ا مع معايير دبليو ثري يتوافق تمامً

االستجابة بشكل  يكون سريع  بحث  ثري  دبليو  يمن  تم تصميم سكربت 

خاص لمحركات البحث لمساعدتك في الحصول على المرتبه االولى.

تنظيف التعليمات البرمجية والتصميم

التي تتيح لنا تقديم نتائج مثالية ال  نحن نتابع عملية التطوير السريع 

تشوبها شائبة باستخدام رموز تحميل نظيفة وسريعة.

اإلنترنت  عبر  تمكينه  تم  جهاز  كل  من  الزيارات  عدد  زيادة  يمكنك 

باستخدام سكربت يمن دبليو ثري.

ثغرة من  إزالة كل  دائما  نحاول  نحن  لذلك   ، الرئيسي  األمن هو شاغلنا 

إضافاتنا  أو قوالبنا.

ا  سريعً ا  دعمً تتوقع  أن  يمكنك  المتميز.  بدعمنا  فخورون  نحن 

لنماذج وإضافات سكربت يمن دبليو ثري المتميزة.

الويب حتى  اتجاهات تصميم  أحدث  ثري  دبليو  يمن  تتبع سكربت 

مستخدم  تجربة  على  يحتوي  موقعك  أن  من  التأكد  يمكنك 

وتصميم رائع.

Font Awe- 4 و Bootstrap نحن نعمل مع أحدث التقنيات مثل

some 5.2 و HTML٥ للتأكد من أن لديك أحدث وأروع الميزات في 

جميع األوقات.

االمتثال القياسي الكامل

االفضل لمحركات البحث

نظيف وخفيف

تصميم أنيق

آمن ومضمون

دعم سريع

التقنيات المتطورة

مستجيب تماما
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خدمات تطوير  الويب

ترقية  الئق؟،  عرض  واسلوب  محتوى  تحديث  التراكمية؟،  لألخطاء  معالجة  المتقدمة؟،  البحث  نتائج  في  رفع  تطويره؟  في  وترغب  ويب  موقع  لديك 

التصميم الى تصاميم أكثر توافقية مع أجهزة الموبايل والتاب؟، نشر وأشهار وربط مع محركات البحث العالمية؟، كل هذا وأكثر ستجدونه مع خدمة 

تطوير مواقع االنترنت من يمن دبليو ثري. كافة االستشارات مجانية لخدمات تصميم وتطوير المواقع واألفكار التجارية المبتكرة فريقنا في خدمتكم 

عبر مراسلتنا على صفحة الفيس بوك أو من خالل بريدنا االلكتروني

نصل بكم الى الطريق الصحيح

من  لعمالئها  االنترنت  مواقع  تطوير  خدمة  ثري  دبليو  يمن  تقدم 

االقتصادية،  والفعاليات  والمؤسسات  والهيئات  والشركات  األفراد 

بمختلف أنشطتهم ، وتشمل خدمة تطوير المواقع : (تطوير مواقع 

شركات تجارية ، تطوير مواقع شركات صناعية، تطوير مواقع شركات 

، تطوير مواقع  خدمية، تطوير مواقع اخبارية، تطوير مواقع ثقافية 

 ، االجتماعية)  واألنشطة  لألعمال  ترويجية  مواقع  تطوير  شخصية، 

العمل  متطلبات  حسب  وتفكيكها  المواقع  تلك  تحليل  يتم  حيث 

أسس  لمواكبة  وتهيئتها  مناسب  علمي  بشكل  بنائها  وإعادة 

وتكنولوجيات التطوير الدائمة والمستمرة في عالم صناعة االنترنت 

اآلنية والمستقبلية، وفق المعايير القياسية العالمية.

ماهي خدمة تطوير مواقع ويب من يمن دبليو ثري؟
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١- يتم اجراء تحليل كامل معطيات الموقع الحالية وتقييم الحالة الفنية له ضمن تقرير خبرة.

٢- يتم تخطيط وجدولة حلول التطوير المناسبة المزمع إجراؤها على الموقع من تصميم وبرمجة واضافات 

برمجية وربط وتهيئة لمحركات البحث.

 ٣- إعادة الهيكلة والبناء التقني للموقع وتشمل كافة التعديالت المجدولة مع المحافظة على نقاط القوة 

السابقة ان وجدت.

٤- اضافة الملحقات البرمجية الالزمة لتحسين جودة وأداء وفاعلية الموقع.

٥- معالجة محتوى الموقع وتحديثه وفق متطلبات التطوير.

 .(Google Analytics) العالمية ومع احصائيات غوغل  البحث  الموقع لألرشفة وربطه مع محركات  ٦-تهيئة 

.(SEO(Search engine optimization وخدمات

٧- تحسين مستويات الظهور للموقع في نتائج محركات البحث ونشره عدة مواقع عالمية.

١- التوفير في التكاليف والسرعة في انجاز مواقعكم والموثوقية في النتائج.
بأيدٍ خبيرة  الويب  البنيوية في صناعة  المفاهيم  اعادة هيكلة مواقعكم ومالءمتها مع متغيرات تطور   -٢

مختصة.
٣- تفعيل المواقع على أكمل وجه لتدخل حيز الفاعلية، وتحقق العائدية المرجوة من إنشائها، واالنتقال بها 
من حالة الركود وادماجها مع الشبكة لتأخذ دورها وتصبح مواقع نشطة لها حضور خالل فترة زمنية قياسية.

لوحة تحكم  العمل خطوة بخطوة، وذلك من خالل  تطوير مواقع مع فريق  متابعتك لخطوات  إمكانية   -٤
المشروع والتي تحتوي علي خط زمني لمتابعة سير وتطورات االنجاز، كما سيصلكم تنبيهات عبر هاتفكم 

الجوال لتعلمكم بمستجدات العمل وتقدم الخطوات.
٥- متابعة لخط سير عمل الموقع وأدئه بعد التطوير وتقديم الدعم الفني المتواصل لمدة عام كامل.

خدمات التطوير التي نقدمها:

مزايا خدمة تطوير مواقع ويب
Searchتمنحكم خدمة تطوير مواقع من يمن دبليو ثري:

$

HTML

PHP

JS
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التسويق اإللكتروني

خدماتنا بالتسويق االلكتروني

أرشفة مواقع
ارشفة مواقع هي خدمه تقدمها شركة يمن دبليو ثري تتيح للعمالء الوصول ألولي مراتب البحث 

في محركات البحث الشهيره مثل google & yahoo & bing و من خالل هذه الخدمه نقوم بفحص 

موقعك فحص شامل و اعطائك جميع التقارير و اشهار موقعك في محركات البحث لتصل الولي 

النتائج في اسرع وقت و بأقل تكلفة و جهد يمكنك البدأ فورا في ارشفه موقعك مع شركه يمن 

دبليو ثري لحلول  الويب .

اداره الحمالت االعالنية وهي خدمه تقدمها شركة يمن دبليو ثري لمن يرغبون في الوصول الكبر 

عدد من الباحثين في محرك البحث جوجل او االعالن عن طريق الفيديو او البنرات المصوره و من 

خالل هذه الخدمه لمكنك الوصول لمالين الزوار و المستخدمين المستهدفين من قبل طلباتكم 

االنفاق منها  يتم  و  adwords من خالل تحديد ميزانية معينه  عن طريق شركه جوجل و حساب 

بميزانيه يوميه و يتم االستهداف عن طريق البلد و النوع و اللغه و العمر و بخالل هذه األداه الرائعة 

يمكنك الوصول للعمالء المستهدفين فقط و تحقيق مبيعات و ارباح طائلة يمكنك البدأ فورا في 

ادارة حمالت جوجل ومواقع التواصل االجتماعي مع شركه يمن دبليو ثري لخدمات حلول الويب .

حمالت اعالنية

شركة يمن دبليو ثري تقدم للمعلنين و رواد االعمال و اصحاب الشركات خدمه النشرات البريدية 

متابعين  و  لزوار  االيميالت  مالين  الي  خدمتك  و  موقعك  ايصال  يتم  الخدمه  هذه  خالل  من 

متعددين و من خاللها يتم اشهار موقعك و الوصول لنتائج تسويقيه عالية يمكنك البدأ فورا في 

االشتراك في النشرات البريدية مع شركة يمن دبليو ثري لحلول الويب .

النشرات البريدية
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التطور  لمواكبه  العصر  هذه  في  الضرورية  االشياء  من  اصبح  الكتروني  متجر  تصميم 

التكنولجي حيث ان التسوق االكتروني اكتسح االسواق العالمية و المحلية و يفيد هذه 

بانه يجب علي كل مؤسسه و فرد يريد تسويق منتجاته 

الرائده في  الشركة  ثري  يمن دبليو  الكترونية مع  البدأ فورا في تصميم متاجر  يمكنك 

تقنيه المعلومات و حلول الويب

 عرض قائمة المنتجات بطريقة الشبكة أو القائمة
عمل أكثر من متجر في نفس النطاق والتحكم بهم من خالل 

لوحة تحكم واحدة
عمل خريطة الموقع بشكل تلقائي بعد إضافة أي قسم أو منتج 

أو سعر ... إلخ
يستطيع  العميل  لحساب  رصيد  إضافة  يمكن   - العميل  رصيد 

الشراء من خالله
بنرات متحركة (ساليد شو)

بنرات ثابتة حسب الرغبة في أي مكان وفي أي صفحة
البنرات يمكن أن تكون مرتبطة برابط أو بدون

صفحة واحدة إلنهاء الطلب لراحة العميل وسهولة الطلب
التحكم في ظهور اإلضافات (الموديوالت) في جميع الصفحات 

أو في صفحات معينة
التسجيل في الموقع بموافقة االدارة أو بدون موافقة

او  بالموقع  تسجيل  بدون  السعر  بمشاهدة  للزوار  السماح 
مشاهدة السعر بعد التسجيل
وغير ذلك الكثير من المميزات

األقسام  من  نهائي  ال  عدد  اضافة 
والمنتجات والشركات (الماركات)

او  (االستايالت  القوالب  تعدد  يقبل 
الثيمات)

يقبل تعدد العمالت واللغات
تعدد طرق الدفع والشحن

تقييم المنتجات
منتجات رقمية للتنزيل

يقبل تعدد الضرائب
ترابط المنتجات

حساب وزن الشحن
كوبونات التخفيض

صديق لمحركات البحث

ومن مميزات متجرنا االلكتروني:-

المتجر االلكتروني

الهاتف  من  المتجر  تصفح  امكانية 
الذكي

طباعة الفواتير
تقارير المبيعات

تقارير األخطاء
قسائم الهدايا
قائمة الرغبات

مقارنة المنتجات
إرجاع المنتجات

نظام التسويق - أفليت
بعد  الصور  لمقاسات  تلقائي  تغيير 

رفعها
للمعلومات  محدودة  غير  صفحات 

العامة
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HOSTINGاإلستضـافة

في  للتطور  ومواكبة  متقدمة  بسيرفرات  مدعومين 

بعيدة  ورؤية  عميقة  ومعرفة  التكنولوجيا  مجال 

خدمات  خالل  من  ثري  دبليو  يمن  في  نسعى  األمد، 

لعمالئنا  الحلول  أفضل  تقديم  إلى  (االستضافة) 

الكرام، وسنبقى السباقين دائمًا في تقديم الخدمة 

وصول  وسهولة  ونوعيتها  جودتها  على  حرصنا  مع 

عمالئنا اليها، من خالل الوسائل المبتكرة التي نوفرها، 

مع استمرارنا في مواكبة كل جديد.
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خــدمـاتنـا

VPS استضافة

حافظ على خصوصية بيانات بريدك اإللكتروني من خالل استضافة البريد اإللكتروني 
في سحابة البريد اإللكتروني المفتوحة - Xchange المفتوحة في يمن دبليو ثري.

Email Hostingاستضافة البريد اإللكتروني

منخفضة تصل إلى ۱۸٫۸۸ دوالر في السنة

تربو شرج استضافة الخاص بك مع خطة خادم خاصة افتراضية. نحن نقدم خطط 
لتناسب كل الميزانية والوضع..

VPS Hosting

منخفضة تصل إلى ۲۸٫۸۸ دوالًرا شھریًا / ۹۹٫۸۸ دوالًرا في الشھر

خوادم بورهورس المخصصة مع مجموعة من خيارات األجهزة والبرامج..

تحديد الخوادم

منخفضة تصل إلى ۱۱٦٫۸۸ دوالر في الشھر

موزع استضافة

قم بإطالق شركة استضافة خاصة بك أو استضافة مواقع متعددة من 
.cPanel / WHM خالل استضافة موزع

Reseller Hosting

منخفضة تصل إلى ۳۲٫۸۸ دوالر في الشھر

ا  استمتع باستضافة الويب المشتركة لمنزلك وأعمالك. توفر منصة االستضافة اآلمنة لدينا ضمانًا زمنيً
لبناء  مثالي  وهو   ، الجديد  الويب  موقع  منشئ  مع  بنا  الخاص  ث  المحدّ  cPanel تحديث  يتم   .٪١٠٠ بنسبة 
ا تقديم ما يصل إلى ٥٠ شهادة  موقعك الشخصي خالل دقائق. للتأكد من أمان موقعك ، يسعدنا أيضً

PositiveSSL مجانية لموقعك على الويب لمدة عام واحد

Shared Hostingاستضافة مشتركة 

منخفضة تصل إلى ٤٫۸۸ دوالر في الشھر
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في يمن دبليو ثري ، نسعى باستمرار لتقديم رضا العمالء التام عن جميع خدمات 
أننا نقدم خدمة سريعة وموثوقة وآمنة  االستضافة لدينا. هذا هو السبب في 
أيام  طوال  الساعة  مدار  على  لدينا  والمعرفة  الودي  الدعم  فريق  من  مدعومة 
يمن  استضافة  بخدمات  تتمتع  بأنك  ا  جدً مقتنعون  نحن   ، الواقع  في  األسبوع. 

ا. دبليو ثري التي نقدمها ضمانًا السترداد األموال لمدة ١٤ يومً

الـدعـم

 .Supermicro و   HP و   Dell من  المتاحة  الويب  خوادم  وأسرع  أحدث  نستخدم  نحن 
RAM سعة ١٦  ، ذاكرة  يحتوي كل خادم من خوادمنا على معالجين على األقل 

 .RAID جيجابايت وأربعة محركات أقراص ثابتة مزودة بحماية
يحتوي  لذلك   ، اآلخرون  يفعل  مما  أكثر  أجهزتنا  على  أخف  حمالً  نضع  نحن 
موقعك على غرفة تنفس خالل فترات االنشغال ، ويمكنك تشغيل نصوص أكثر 

ا. ونحن نستخدم CloudLinux لتحسين. تعقيدً

األداء

وقت  لدينا  الويب  استضافة  خوادم  تدعم  التي  للشبكة  األساسية  البنية  توفر 
نحن  المجدولة.  الصيانة  باستثناء   ، تقويمي  شهر  لكل   ٪٩٩٫٩ بنسبة  تشغيل 
لتوفير  البديلة  والمفاتيح  التوجيه  وأجهزة   ، الترددي  النطاق  موفري  نستخدم 
، يعد وقت  التكرار الكامل على جميع المستويات داخل شبكتنا. ونتيجة لذلك 
تشغيل شبكتنا من بين األفضل على اإلطالق ، ونحن فخورون بأداء الروك الذي 

تقدمه

مـدة التشغيل

لماذا نختار يمن دبليو ثري ؟

نحن جادون بشأن األمان العالي. تعمل أحدث جدران الحماية لألجهزة والبرامج 
أنظمة  وتشغيل  تعديل  على  بجد  نعمل  نحن  األساسية.  بنيتنا  حماية  على 
التشغيل التي تعمل على الخوادم الخاصة بنا. ونحن نفحص باستمرار ونختبر 
أنظمة الدفاع لدينا للتأكد من أننا أحد أكثر المضيفين أمانًا حولها. يعني التزام 

يمن دبليو ثري لألمان أن مواقع الويب الخاصة بك أكثر أمانًا هنا.

األمــان
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DOMAINSالنطـاقـات

مجرد  من  أكثر  ولكنه   ، اإلنترنت  على  عنوانك  هو  الويب  نطاق 

العامة  وصورتك  التجارية  عالمتك  نطاقك  يحمل  اسم. 

زيارتهم  عند  األشخاص  يراه  شيء  أول  إنه  المهنية.  وسمعتك 

تفاعالتنا.  من  والمزيد  المزيد  يحدث  حيث   - اإلنترنت  عبر  لك 

أصبح اختيار المجال الصحيح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

للحصول  تحتاجه  ما  كل  لدينا  ثري.  دبليو  يمن  دور  يأتي  وهنا 

التجاري  أو  الشخصي  لموقعك  المناسب  النطاق  اسم  على 

على الويب ، بما في ذلك خدمات مابعد البيع.

مجـال حلمك ينتظرك

ا وقبولًا  نحن وكيل معتمد الاشهر الشركات العالمية في هذا المجال ولقد حصلنا على أسماء النطاقات األكثر طلبً

وبأسعار رائعة ، مع إضافة أسماء جديدة بانتظام. عندما يتعلق األمر باختيار اسم نطاقك المثالي ، فنحن معك في 

كل خطوة على الطريق.
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تركز  بيئة  ، نحن متحمسون إلنشاء  ثري  في شركة يمن دبليو 

في  آخر  شيء  أي  قبل  يأتي  العمالء  رضا  عمالئنا.  على   ، عليك 

أعلى  لتقديم  جاهدين  نسعى  نحن  العملية.  أعمالنا  كامل 

ا  مستوى من االتقان لكل خدمه نقدمها ، ونحن فخورون جدً

بالسمعة التي قمنا ببنائها للقيام بذلك. ضمان يمن دبليو ثري 

بضماننا  مختومة  خدمة  أو  منتج  كل  التميز.  على  عالمة  هي 

دبليو  يمن  ضمان  يعني  ممكن.  مستوى  أعلى  إلى  ستقودك 

ثري أنه يمكنك استخدام منتجاتنا وخدماتنا بثقة.

ضمـان الجودة لدينـا

Registerتسجيل نطاق

انقل نطاقاتك إلى يمن دبليو ثري واحفظ عمليات التجديد. تأتي معظم النطاقات مع 
سنة إضافية من التسجيل تتم إضافتها أثناء عملية النقل.

Transferنقل نطاق

نتيح لك خيارات متعدده في سوق المجاالت الخاص بنا. كما يتيح لك نظام عملنا السريع 
والسهل العثور على نطاقك المثالي بكل سهوله.

Marketplaceسوقنا

 Personal Domainsالمجاالت الشخصية 

خــدمـاتنـا

هل حلمت بـ            أو           الذي يقول بالضبط ما تريد أن تقوله عن عملك؟ العثور على 
اسم المجال المثالي والحصول عليه مسجل اليوم وخالل ساعات فقط!

.net a .com

مثالي  سيكون  العالم.  إلى  الويب  على  موقعك  عن  يعلن  أو           يتبعه            اسمك 
للموظفين المستقلين وغيرهم من المهنيين المستقلين.

.com.me

yemenw3.edu

yemenw3.biz

yemenw3.net

yemenw3.com

yemenw3
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لماذا نختار يمن دبليو ثري ؟

يمن دبليو ثري لديها فريق دعم خبراء في هذا المجال . متوفرون على مدار 
عن  واإلجابة  الحجز  عملية  خالل  إلرشادك  األسبوع  أيام  طوال  الساعة 

أسئلتك.

الدعــم

عبر  خصوصيتك  يحمي   الذي   (  WhoisGuard  ) حماية  بنظام  نتميز 
اإلنترنت من خالل إخفاء معلومات التسجيل الشخصية الخاصة بك 
في قاعدة بيانات Whois التي يمكن الوصول إليها بشكل عام. كما 
يقلل نظام حمايتنا ( WhoisGuard ) من البريد العشوائي ويحميك ضد 
نطاق  تسجيل  كل  مع  الحياة  مدى  مجاني  فهو  الهوية.  سرقة 

جديد.

حمايـة الخصوصيـة
نطـاق (DNS) موثوق

يمن دبليو ثري وكيل لشركات عمالقة وموثوقة تمتلك شبكاتها الضخمة 
موثوقة  خدمة  وأوروبا  المتحدة  الواليات  أنحاء  جميع  في   DNS لخوادم 
للغاية ، حيث تتميز بتوجيه عناوين URL والبريد اإللكتروني ، فضالً عن تعديل 
بها  الخاص  الديناميكي   DNS نظام  يقوم  الفعلي.  الوقت  في  السجل 
أي  دون  موقعك  تشغيل  على  للحفاظ  المتغيرة   IP عناوين  بإدارة  ا  تلقائيً

توقف.

والمتاحة  معقولة  وبأسعار  شعبية  األكثر   SSL شهادات  من  هي   PositiveSSL

 ، إلعداد  دقائق  سوى  يستغرق   ، واحد  مجال  تأمين  لك  يتيح  فإنه  اليوم. 
ويوفر ختم موقع حرة وتشفير ٢٥٦/١٢٨ بت. باإلضافة إلى ذلك ، ال يوجد أي 
PositiveSSL هو فقط ١٫٩٩ دوالر للسنة األولى مع شراء  أوراق واسعة النطاق. 

نطاق جديد.

Comodo PositiveSSL شهــادة.com - .net - .org - .us - .info - .biz - .me - .co - .co.uk - .io - .email 
- .build - .agency - .bargains - .zone - .bid - .condos - .dating - 
.events - .futbol - .maison - .ninja - .partners - .properties - .reviews 
- .social - .tienda - .xyz - .boutique - .immobilien - .farm - .codes - 
.sexy - .viajes - .kim - .menu - .red - .cool - .watch - .kiwi - .villas - 
.cruises - .rentals - .�ights - .pink - .blue - .shiksha - .onl - .holiday - 
.marketing - .buzz - .pics - .link - .gift - .photo - .tips - .co�ee - 
.�orist - .house - .ac - .ae.org - .ai - .app - .br.com - .club - .cn.com 
- .co.bz - .co.com - .com.de - .com.mx - .com.se - .com.vc - .cx - 
.dance - .eu.com - .expert - .exposed - .fm - .game - .gb.net - .gdn 
- .gg - .gmbh - .gr.com - .hu.net - .icu - .id - .in.net - .institute - 
.jpn.com - .krd - .la - .llc - .ltda - .mex.com - .mx - .name - .net.vc - 
.observer - .org.mx - .org.vc - .page - .pro - .ru.com - .sa.com - 
.se.net - .sh - .stream - .study - .tel - .to - .trade - .uk - alert
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من أعمـالنـا
جهــات حكـوميـة

ارة ا�دوية - يدكوموقع �ية الطب والعلوم الصحية - جامعة صنعاء �
�

كة اليمنية لصناعة و� ال��

قتصادية اليمنية ا�ؤسسة ا� 

كة مــأرب للدواجــن ��

الجانب وقد حصلنا  بالنسبة للجانب الحكومي فلدينـا رصيد كبير في هذا 

حكومية  لجهات  الكترونية  مواقع  وإدارة  وتطويـر  تصميم  خالل  من  علية 

كبيرة اهمها:



info@yemenw3.com yemenw3www.yemenw3.com

 القطــاع الخــاص

رصيدنا في تصميم وتطوير المواقع للقطاع الخاص  والمختلط كبير جدًا وهو في تزايد مستمر وقد وصل العدد الى اكثر من ٣٥ موقع الكتروني منها تمثل 

في تصميم موقع متكامل والبعض االخر في تطوير موقعها سوىً في اواضافة خدمات جديد اهم المواقع في القطاع الخاص:

موقع العمادي للتجارة والتصد��
�يف ل�دوية  موقع ب��

وا�ستلزمات الطبية

دمات  موقع وصل افاق ��

ا�تصا�ت

نشاءات دمات ا�تصا�تموقع ا�صا£� للهندسة وا�  موقع توصيل ��

� اليمن
موقع ا�نتدى ا�نسا¤�

موقع سيمس ل�دوية

 وا�ستلزمات الطبية
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شهاداتهـم
 وسـام شـرف نعتز بها..

شهـادات تقدير


