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عن نبذة 
 رقي 
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 2018 سبتمبر  نهاية  في  تأسست  برمجيات  تطوير  شركة  هي  رقي 

اإللكترونية،  المواقع  في  الشركة  تخصصت  الوقت.  مرور  مع  ونمت 

التعليم  حلول  المحمولة،  الهواتف  تطبيقات  االلكترونية،  المتاجر 

األعمال.  وتطبيقات  اإللكتروني، 

 

تعتمد  الكبيرة  الشركات  لعبتنا.  البرمجيات  تطوير  مجالنا،  في  خبراء  نحن 

لها.  البرمجية  الحلول  أفضل  إيجاد  في  رقي  على 

نسعى  نحن   ، لذلك  العمل.  في  شركاؤنا  هم  عمالئنا  جميع  أن  نؤمن  نحن 

على  للتغلب  جهدنا  قصارى  ونبذل  عمالئنا  رضا  على  الحصول  إلى  دائًما 

اإلمكان  قدر  سهلة  بجعلها  أعمالهم،  في  يواجهونها  التي  التحديات 

نقدمها.  التي  المشاريع  في  األفضل  إلى  توقعاتهم  تجاوز  مع 



الرسالة
و

الرؤية  
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M
ission

تسعى رقي باستمرار لتصبح الرائدة والسباقة في مجال حلول الويب والهواتف 
المحمولة وتطوير التطبيقات والتعليم اإللكتروني. 

نحن نهــدف إلى تحقيق ذلك عن طريق تقديم خدمات ممتــازة، وتوفير مهارات مهنية ال مثيل 
لها، وبناء عالقات طويلة األمد مع عمالئنا مع تحقيق أعلى مستوى رضا للعمالء. 

توفير أفضل مســتوى من الخدمات لعمالئنا من خالل تقديم حلول برمجية ســليمة من الناحية الفنية وبأســعار معقولة مع 
ضمان خدمة دعم العمالء االستثنائية طوال فترة المشروع. 

أن تكــون أكبر شــركة معترف بهــا إقليميا فــي تطوير برمجيــات وتطبيقات 
الهاتف المحمول والويب. 

نحــن نضع االبتكار المســتمر نصــب أعيننا باعتبــاره مفتاحنــا لتحقيق الهدف 
النهائي للنجاح من خالل توفير خدمات وحلول عالية الجودة. 



نمثله ما
كـشركة     
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القدره علي التكيف مع مواردنا لتلبية تغيرات السوق المتسارعة

جودة منتجاتنا وموظفينا

تسليم مشاريعك في الوقت المحدد

المرونة في إيجاد أفضل الحلول التي تناسب احتياجاتك

شباب في عقولنا وحكيمون في حلولنا

 at heart, wise in our solutions.

Resilience

On time

Quality

Adaptability

Young



هيكل
يق  لفر ا
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6اإلدارة

   UI UX   فريق 6

فريق التعلم اإللكتروني 2 IT فريق 2

مهندسي البرمجيات 20

الجودة والتحليل 8

مديري المشاريع 2

فريق التسويق 2
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+25 عميل  

دولتين

4 سنوات من اإلبداع

+66 مشروع

قصتنا

نعمل  في



تنا  ما خد
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والتطوير  التقني  التصميم  في  ابداعية  حلول  نقدم  نحن 
المستخدمين  احتياجات  بين  ما  الصحيح  التوازن  تحقق  والتي 

العمل.  وأهداف 

المواقع اإللكترونية  تطبيقات الهاتف المحمول  واجهة المستخدم و تجربة المستخدم 



Our
Services  
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التعليم اإللكتروني  التجارة اإللكترونية 

تطبيقات األعمال 

فيديوهات إنفوجرافيك الحركية 



 األدوات
و

ت لتقنيا  ا
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يعنا ر  مشا
 تطبيقات المحمول للعمالء
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كفيك لإلدارة المهام ايزي باي  السور تقييم 

دلتا العقارية  كتاتيب  األولى للوقود  عقارات سعاد الحميضي 
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ريم إلدارة المناقصات جائزة جولدن 1  ريم إلدارة عالقات العمالء 

ريم للدعم الفني  مستوصف اليرموك  مدينة األعمال الكويتية  إيڤنتاتي 

يعنا ر  مشا
 تطبيقات المحمول للعمالء

 



Our Projects
Clients’ Mobile Apps
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مدرسة الوطنية 

ريم للدعم الفني 

مدرسة فجر الصباح 

مدارس الشايع  الممثل الطبي لفارمازون 

يعنا ر  مشا
 تطبيقات المحمول للعمالء

 

موزع فارمازون              

السور تقييم 



يعنا ر  مشا
 تطبيقات العمالء تحت التنفيذ
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تطبيق استبيان  تطبيق بركة 

القرآن صاحبي  الشؤون اإلدارية والرواتب  جنرال كنترول جروب 



يعنا ر  مشا
رقي   مشاريع 
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إعملي خدمة وين نروح  منصة ذاكر 

األرشيف الرقمي  متجر كهربائي   لحظات مدرسية  تطبيق اعتراف متجر األزياء 
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النشرة اإلخبارية  محل مكياج أوامر طبية 

تطبيق تجميل إلكتروني  تواريخ مهمة تطبيق معاك متجر األدوات 

يعنا ر  مشا
رقي   مشاريع 



يعنا ر مشا
العمالء  مواقع 
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 مدارس عبد الرحمن الشايع  شركة بوبيان لالستشارات 

ريم للتقييم العقاري  نكهات مختلفة   إم.جي.آي  ايزي باي  

ريم إلدارة المناقصات 
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مدرسة فجر الصباح  مدرسة الوطنية 

كارو 

يعنا ر مشا
العمالء  مواقع 

فودوسوفي  

السور العقارية  فدن  التزلج على الجليد جائزة جولدن 1 
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يعنا ر مشا
مواقع العمالء تحت التنفيذ 

المستحقات دوم 
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متجر األزياء  التعلم الذكي  مستر كلينيك 

يعنا ر مشا
مواقع رقي 

متجر كهربائي   متجر األدوات سوبر ماركت   تجميل إلكتروني متجر إلكترونيات 
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الهرم الغذائي 

الدوائر الكهربائية | تتبع اليد 

تطور الجنين 

متحف أمراء الكويت النظام الشمسي 

أساسيات الدوائر الكهربائية 

يعنا ر مشا
تطبيقات الواقع االفتراضي 
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  نظام إدارة المدارس المتكامل

www.schoolna.education
يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت لمزيد من المعلومات حول المنتج

تطبيقات رقي 
مدرستنا

هو نظام إلدارة المدارس متعدد األوجه يوفر إمكانية الوصول بســهولة للمعلمين والموظفين 
وأوليــاء األمور والطالب من أي مكان وفي أي وقت. يعيــد النظام تعريف التجربة التعليمية من 
خــالل ميزاتــه المختلفة التي تدعم بشــكل كامل العمليات اليومية للمدرســة بشــكل خال من 
المتاعــب، وتســمح بالرقابــة الرقميــة لألنشــطة اليوميــة باإلضافة إلــى إدارة جميــع الموارد 

والمعلومات من خالل منصة واحدة.  
الميزات الرئيسية 

- الويب والهاتف المحمول                          - مراقبة جميع العمليات 

- إمكانية التنقل                                            - كل شيء على السحابة 

- مشاهدة جميع مستخدمي النظام         - الحلول المتكاملة 

- الدراسة عن بعد 



تطبيقات رقي 
بوردجي 
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2-Board.G

 استثمر وقت وجهد
    أعضاء مجلس إدارتـك 

www.boardgulf.com
يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت لمزيد من المعلومات حول المنتج: 

حد على  اإلدارة  مجلس  سر  أمين  و  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عمل  تسهل  كمنصة  جي  بورد  تطبيق   يعمل 
ووقتا هائلة  جهودا  عادة  تتطلب  والتي  للمجلس  الهامة  الوظائف  جميع  التطبيق  هذا  دمج  حيث   سواء. 
لوائح مع  ودمجها  ميكنتها  على  وعمل  واألعضاء  اإلدارة  مجلس  سر  أمين  من  مستمرة  ومتابعة   طويال 
الجهد تقليل  من  يمكنهم  واحد  نظام  خلق  مما  المركزي،  البنك  وإرشادات  والبورصة  المال  أسواق   هيئة 

كبير بشكل  والعقوبات  األخطاء  وتجنب  الوقت   .وتوفير 
الميزات الرئيسية 

اجتماعات المجلس، اللجان، والجمعية العمومية – التقويم – المهام – التقارير - قرارات مجلس اإلدارة واللجان  
اإلفصاحات – اإلعالنات – الخطة التدريبية - تعيين ومتابعة مؤشرات األداء الرئيسية - مركز الوثائق - البرنامج 

التعريفي - عمليه الترشيح - معلومات اللجان و اإلرشادات - حوكمة الشركات – الملف الشخصي لألعضاء - 
دورات مكافحة غسيل األموال - قوالب الملفات - التوقيع اإللكتروني 
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3-Aqar w’Bas

إدارة جميع العقارات الخاصة
 بك من راحة موقعك     

www.aqarwbs.com
يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت لمزيد من المعلومات حول المنتج: 

 هذا النظام السحابي المخصص إلدارة العقارات، يضع الوقت مرة أخرى بين يديك ويتيح لك
 التركيز على ما يهم حقا - توسعة محفظتك العقارية. مع عقار وبس يمكنك إدارة تحصيالت
العمليات هذه  جميع  بسيطة،  تحكم  لوحة  خالل  من  عقاراتك  وجميع  المستأجرين،   اإليجار، 

اليومي
الميزات الرئيسية 

المتعددة  التحكم  لوحات  خالل  من  المجمعة  واإليجارات  المستأجرة  للوحدات  ملخصة  -إحصائيات 
والتقارير المختلفة. 

-إدارة األمالك مع إمكانية إضافة الوحدات والمستأجرين بكافة المعلومات المتعلقة بهم
-عرض العقود والودائع ومدفوعات اإليجار والخصومات والمصروفات. 

-إدارة طلبات الصيانة والشكاوى والعقود وجدولة مهام الصيانة. 
-يمكن للمستأجرين إدارة إيجاراتهم وعقودهم، وعرض الوديعة، وطلب الخدمة، واالتصال بالشركة، 

وإرسال طلب اإلخالء. 

تطبيقات رقي 
عقار وبس 



Our Clients
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Schoolna

عمالؤنـــــا 
مدرستنا 
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Microsoft Teams

عمالؤنـــــا 
مايكروسوفت تيمز
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Board.G

عمالؤنـــــا 
بـــوردجي
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عمالؤنـــــا 
عقار وبس
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عمالؤنـــــا 
مشاريع أخرى 
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KFH Building 10thFloor Office7
Alwazzan St, MirqabBlock1

965 988 0 5353+

www.Roqay.com.kw

sales@roqay.com.kw

info@roqay.com.kw

catch us

 contact us


