
ناعيطصطريقك لعالم اإللكترونيات والذكاء اال



بالمملكة العربية السعودية 2018في العامانا الكترونيست منصةتأس

من المنصة واحدةلجعل ، الخطط والجهود الكبيرةمع الكثير من األحالم

يع المتخصصة في بباللغة العربيةالمنصات والمواقع اإللكترونيةهمأ

لخاصة النوعية وتقديم خدمات التعليم والمشاريع االمنتجات اإللكترونية

.  بتكاربالتصنيع واال

تاريخ البداية

صة لكترونيات المتخصتهدف منصة انا الكتروني أن تكون منصة رائدة في مجال اإل

ي لكترونية النوعية وكذلك أن تصبح مرجع مهم فمن حيث توفير أغلب القطع اإل

.  مجال المشاريع واالبتكارات في المملكة العربية السعودية والشرق األوسط

األهداف

عالية وبأسعارتطمح منصة انا الكتروني إلى تقديم منتجات الكترونية متخصصة ذات جودة 

المنطقة العربية والشرقليس فقط في المملكة العربية السعودية بل على مستوى تنافسية 

بالشكلكما تسعى المنصة أن تصبح مرجع موثوق يقدم محتوى جديد غير متواجد . األوسط

.العربية مثل المشاريع والدورات التدريبية للطالب والعاملين في مجال اإللكترونياتباللغة الكافي

الرؤية
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نقدم لعمالئنا العديد من الخدمات والمنتجات اإللكترونية 

ات وأيضًا نقدم العديد من المشاريع الخاصة بمجال اإللكتروني

وعلوم الحاسب التي يستطيع أن يستفيد منها الطالب 

والعاملين في هذا المجال، كما نقدم العديد من المنتجات 

.الخاصة بهذه المشاريع والدروس

ماذا نقدم لعمالئنا

.ةتوفير المنتجات اإللكترونية والكهربائي. 1

.االستشارات الفنية للشركات واألفراد. 2

.ةبتكاريقسم خاص بالتعليم والمشاريع اال. 3

.لكترونيةتجهيز المعامل والمختبرات اإل. 4

مجاالت العمل
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أقسام المتجر اإللكتروني

أسالك وتوصيالتباور سبالي وبطارياتحقائب تعليم وروبوتاتراسبيري باياردوينو

ترانزستوراتبوردات ولوحات نحاسيةاألجهزة والمكونات الالسلكيةأجهزة قياس وأدواتدبابيس ووصالت

شاشات عرض متنوعةرياليدوائر متكاملةصوتياتحساسات
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أقسام المتجر اإللكتروني

(موحدات)دايود فيوزاتمقاوماتمفاتيح وسويتشاتليدات وإضاءة

الطباعة ثالثية األبعادميكرو كونترولرمواتير ودرايفراتمذبذبات كريستاليةمكثفات

منتجات غير مصنفةمنتجات المشاريعالكاميرات وأنظمة الحمايةالعاب



ترونيات لكيحتوي موقع انا الكتروني على قسم خاص بالمشاريع التعليمية في مجال اإل

يل والبرمجة، بحيث تمكن الزائر من معرفة طريقة تصميم، آلية العمل، البرمجة وتوص

وذلك عن طريق تقديم هذه الدروس على شكل شروحات بسيطة . القطع اإللكترونية

وسهلة الفهم تمكن الشخص المبتدئ في هذا المجال من االستفادة وتطبيق هذه 

. االفكار على أرض الواقع

المشاريع والتعليم
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داد يقدم متجر انا الكتروني العديد من خيارات الشحن والس

.سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية

طرق الشحن والسداد

.الدفع عند االستالم

.الدفع المباشر في الفرع

.(Apple Pay)باي ابل 

.التحويل البنكي المباشر

.(دىم–ماستر كارد –فيزا )االئتمانية المختلفة البطاقات 

خيارات السداد

خيارات الشحن والتوصيل

خدمة الشحن السريع
المملكة العربية السعوديةداخل

1-3
أيام عمل

خدمة الشحن السريع
المملكة العربية السعوديةخارج

3-10
أيام عمل

االستالم من فرع المتجر
المملكة العربية السعودية داخل



أعلى المراتب ورغبة في أن تكون في مستوىىسعيًا منها للوصول إل

الطموح المنشود استقطبت منصة انا الكتروني نخبة من القيادات 

. لكترونيات، علوم الحاسب والخدمات اللوجستيةوالكفاءات في مجال اإل

هام  كما نؤمن في انا الكتروني بأن كل فرد في فريق العمل له دور

.ويساهم في بناء وتطور المنصة مهما كان منصب أو دور هذا الفرد

فريق العمل والكفاءات
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عمالؤنا
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شركاء النجاح
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شهادات الشكر والتقدير
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شهادات الشكر والتقدير
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شهادات الشكر والتقدير



كن على تواصل معنا

المتجر اإللكتروني

ي يمكنك الطلب بشكل مباشر من المتجر اإللكترون

ielectrony.com: من خالل رابط المتجر

أرقام التواصل
.بيمكنك االتصال الهاتفي على رقم المتجر أو التواصل عبر الواتس ا

Whatsapp

+966135837552

Phone

مواقع التواصل االجتماعي
:يمكنك التواصل وزيارة مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمنصة

العنوان
يالفيصلية الثان-األحساء 

بجوار جسر طريق الملك فهد

36364رمز بريدي 

Google Map

لالطالع على بعض 

تقييمات العمالء

YouTubeTwitterInstagram


