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 ___ استضافة المواقع الجزائرية والعربية

كنت صاحب شركة صغيرة أو متوسطة 
.... فحتما سوف تكون مهتما بتنمية عالمتك التجارية والحصول على عدد أكبر من الزبائن والمتعاملين

الحصول على موقع ويب تجاري أو متجر الكتروني لن يكلفك الكثير من الوقت وقد يجنبك ربما الكثير 
المجاني وأنت جالس في  لإلعالن

 الحياة مدى دومين مجاني نمنحك
 

تصميم وتطوير مواقع الويب

: (+213).668.054.890                                                                          Website

استضافة المواقع الجزائرية والعربية| تصميم وتطوير مواقع الويب  : ألجيريان ديزاين

كنت صاحب شركة صغيرة أو متوسطة  إن... تطوير أو صناعة شيء ما. كنت موهوبا في تجسيد
فحتما سوف تكون مهتما بتنمية عالمتك التجارية والحصول على عدد أكبر من الزبائن والمتعاملين

 .موقع ويب إلىالحل سهل جدا أنت بحاجة فقط 
الحصول على موقع ويب تجاري أو متجر الكتروني لن يكلفك الكثير من الوقت وقد يجنبك ربما الكثير 

لإلعالنوهو أفضل وسيلة . في الوظيفة اإلضافيةالجهد وساعات العمل 

نمنحك. انصمم لك موقعا الكتروني :يحقق لك كل هدا ألجيريان ديزاين
 .ال تقلق كل هدا بثمن رمزي فقط..... استضافة موقعك لدينا

 تصميم وتطوير مواقع الويب

Website : www.algdes.com 
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ألجيريان ديزاين ___ 1

 
كنت موهوبا في تجسيد إن

فحتما سوف تكون مهتما بتنمية عالمتك التجارية والحصول على عدد أكبر من الزبائن والمتعاملين
الحل سهل جدا أنت بحاجة فقط 

الحصول على موقع ويب تجاري أو متجر الكتروني لن يكلفك الكثير من الوقت وقد يجنبك ربما الكثير 
الجهد وساعات العمل  من

 .بيتك وفي أي وقت
ألجيريان ديزاين فريق

استضافة موقعك لديناب ونقوم

 



 

Mobile : (+213).668.054.890          

 ___ استضافة المواقع الجزائرية والعربية

إن كنت ترغب في التعامل مع فريق ألجيريان ديزاين للحصول على موقع الكتروني محترف رجاءا اتبع 

www.algdes.com  ثم الضغط على زر تصميم
www.algdes.com/website بعدها قم بمأل 

  .وبدأ برمجة موقعك لتأكيد طلبك

 هته الخدمةبعد أن يقوم أحد أعضاء فريقنا باالتصال بك عبر الهاتف لتأكيد طلبك يتوجب عليك دفع سعر 

www.algdes.com/pay  
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إن كنت ترغب في التعامل مع فريق ألجيريان ديزاين للحصول على موقع الكتروني محترف رجاءا اتبع 
  .الخطوات التالية بدقة من خالل موقعنا االلكتروني

  مأل استمارة الطلب االلكترونية
www.algdes.com : أوال عليك الدخول إلى موقعنا الرسمي عبر الرابط

www.algdes.com/websiteالمواقع في األعلى أو الدخول مباشرة عبر الرابط 
لتأكيد طلبكباالتصال بك عبر الهاتف  قوماستمارة طلبك االلكترونية وسوف ن

  دفع سعر الموقع
بعد أن يقوم أحد أعضاء فريقنا باالتصال بك عبر الهاتف لتأكيد طلبك يتوجب عليك دفع سعر 

  .من خالل إحدى طرق الدفع المتاحة لدينا
www.algdes.com/pay  : ع المتاحة حاليا أدخل على الرابط
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ألجيريان ديزاين ___ 2

إن كنت ترغب في التعامل مع فريق ألجيريان ديزاين للحصول على موقع الكتروني محترف رجاءا اتبع 
الخطوات التالية بدقة من خالل موقعنا االلكتروني

مأل استمارة الطلب االلكترونية : 1المرحلة 
أوال عليك الدخول إلى موقعنا الرسمي عبر الرابط

المواقع في األعلى أو الدخول مباشرة عبر الرابط 
استمارة طلبك االلكترونية وسوف ن

 
دفع سعر الموقع : 2المرحلة 

بعد أن يقوم أحد أعضاء فريقنا باالتصال بك عبر الهاتف لتأكيد طلبك يتوجب عليك دفع سعر 
من خالل إحدى طرق الدفع المتاحة لدينا

ع المتاحة حاليا أدخل على الرابطلرؤية طرق الدف



 

Mobile : (+213).668.054.890          

 ___ استضافة المواقع الجزائرية والعربية

لديك موقع الكتروني جاهز بقي لك خطوة أخيرة قبل أن تقوم باستضافة موقعك على شبكة النت 
بالنسبة لنا ال تقلق عند .. وم بتسجيله باسمك
 .ومدى الحياة

  

www.algdes.com  استضافةثم الضغط على زر 
www.algdes.com/hosting  على زر  اضغطبعدها
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 استضافة مواقع الويب
لديك موقع الكتروني جاهز بقي لك خطوة أخيرة قبل أن تقوم باستضافة موقعك على شبكة النت 

وم بتسجيله باسمكخاص بك وتق) دومين ( اسم نطاق 
ومدى الحياة اسم دومين مجاناقيامك بطلب استضافة موقعك لدينا نمنح لك 

  
  .التالية بدقة من خالل موقعنا االلكتروني

  اختيار خطة االستضافة
www.algdes.com : أوال عليك الدخول إلى موقعنا الرسمي عبر الرابط
www.algdes.com/hostingالمواقع في األعلى أو الدخول مباشرة عبر الرابط 
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ألجيريان ديزاين ___ 3

 

لديك موقع الكتروني جاهز بقي لك خطوة أخيرة قبل أن تقوم باستضافة موقعك على شبكة النت 
اسم نطاق  تشتريوهي أن 

قيامك بطلب استضافة موقعك لدينا نمنح لك 

التالية بدقة من خالل موقعنا االلكتروني رجاءا اتبع الخطوات
اختيار خطة االستضافة : 1المرحلة 

أوال عليك الدخول إلى موقعنا الرسمي عبر الرابط
المواقع في األعلى أو الدخول مباشرة عبر الرابط 

  .ابدأ اآلن
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 ___ استضافة المواقع الجزائرية والعربية| تصميم وتطوير مواقع الويب  : ألجيريان ديزاين ___ 4

 
  مأل استمارة تسجيل النطاق باسمك : 2المرحلة 

عند ضغطك على زر ابدأ اآلن سوف تظهر لك صفحة ويب بالشكل التالي حسب نوع الخطة التي 
   :اخترتها 

 
متاح وغير ) الدومين ( تسجيل النطاق باسمك تأكد أوال أن اسم النطاق  رجاء قبل مأل استمارة طلب

مسجل سابقا على النت من خالل كتابته في خانة فحص النطاق على اليسار ثم الضغط على زر 
  .فحص النطاق

عند تأكدك أن اسم النطاق حاليا متاح على الويب قم بمأل استمارة طلب تسجيل النطاق باسمك وسوف 
 .تسجليه باسمك إجراءاتأحد أعضاء فريقنا لتأكيد طلبك ومباشرة يتصل بك 
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 ___ استضافة المواقع الجزائرية والعربية| تصميم وتطوير مواقع الويب  : ألجيريان ديزاين ___ 5

  دفع سعر االستضافة : 3المرحلة 
يتوجب عليك دفع سعر هته الخدمة من ألجيريان ديزاين  أحد أعضاء تتلقى مكالمة هاتفية منبعد أن 

كي تتمكن من  الخاصة بك  cPanelلوحة التحكم إرسالبعدها سيتم  طرق الدفع المتاحة خالل إحدى
 .موقعك بنجاح إلىالدخول 

  
 www.algdes.com/pay : يمكنك الدخول على الرابطلرؤية طرق الدفع المتاحة حاليا 

 تطلعات ألجيران ديزاين
في الجزائر وفي  Start-Ups ساعد جميع الشركات الناشئةنشاء هللا أن  إننا المستقبلية من بين تطلعات

 : في مجال الرقمنةدقيقة  إستراتيجيةجميع الدول العربية للتحول رقميا بالكامل من خالل تقديم حلول 
 .قابلة للتطوير CMS بناء .1
 .وربطها CRM بناء برامج خدمة العمالء .2
 .بناء قواعد بيانات للشركة .3
 .بناء متاجر الكترونية .4
 .بناء برنامج والء للعمالء .5
 .اقع التواصل االجتماعيربط حسابات مو .6
 .تزويد الشركات بتطبيقات الدفع االلكتروني أو الرقمي .7

 نشكركم على ثقتكم فينا


