
 احدى منشأت تابعة لمجموعة مياجان القابضة



“Golden tag is the result of experiences , commercial plans and future vision competing 
with the leading global platforms in the world of digital intelligence . Its ultimate goal is 
not only marketing , but also proving merit and mastery , and these are the foundations 
on which golden tag built.”

             FAISAL BIN ABDULAZIZ MIYAJAN

          Chairman of The Board       

 جولدن تاغ هي حصيلة خبرات وخطط تجارية ورؤية مستقبلية تزاحم المنصات العالمية الرائدة في 
 عالم الذكاء الرقمي . غايتها األسمى ليس فقط التسويق بل إثبات الجدارة والتمكن وهذه هي

األسس التي قامت عليها جولدن تاغ

فيصل بن عبد العزيز مياجان         
 رئيس مجلس اإلدارة
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ABOUT US

Golden tag is an E-Commerce company . Based in Kingdom of Saudi Arabia.
Headquartered in Makkah , it will be launched in October 2020.  Founded by Faisal Bin AbdulAziz 
Miyajan . It is a subsidiary of Miyajan holding group . 
Golden tag serves as a selling platform for the supplier and a wholesale and retail buying platform for 
all community groups .
Golden tag offers discounts across various sectors such as apparel , textiles , shoes, accessories , 
cosmetics , educational materials , leather goods , toys electronics and communications.
Golden tag sells only high quality products.  

من نحن
 

جولدن تاغ هي شركة للتجارة اإللكترونية . مقرها في المملكة العربية السعودية.
مقرها الرئيسي في مكة المكرمة . سيتم إطالقها في أكتوبر 2020 .أسسها فيصل بن عبدالعزيز مياجان .

وهي منشأة تابعة لمجموعة مياجان القابضة 
يعمل جولدن تاغ كمنصة بيع للمورد ومنصة شراء بالجملة والتجزئة لكافة الفئات المجتمعية.

جولدن تاغ يتميز بعروض التخفيضات عبر قطاعات مختلفة مثل المالبس والمنسوجات ، واألحذية واإلكسسوارات.
 و مستحضرات التجميل والمواد التعليمية والسلع الجلدية واأللعاب واإللكترونيات واالتصاالت 

جولدن تاغ يتميز ببيع منتجات ذو جودة عالية فقط.



VISION

After the consumers attention turned to the digital portals and the actual experience with them on the 
ground  , so we took a step in our view towards the digital future . This is by launching an electronic com-
mercial platform that selects the quality of suppliers and fulfills the desire of customers ( in the simplest 
form ) for all classes according to the purchasing the power of  all groups of society . 

الرؤيا

 بعد ما اتجهت أنظار المستهلكين إلى البوابات الرقمية وخاضت التجربة الفعلية لها على أرض الواقع ،عليه اتخذنا
 خطوة بنظرنا أنها نحو المستقبل الرقمي . وهذا بتدشين منصة إلكترونية تجارية تنتقي جودة الموردين وتحقق رغبة

 العمالء ( بأبسط صورة ) لجميع الطبقات حسب القدرة الشرائية لجميع فئات المجتمع



OUR MISSION

We aspire to have our electronic platform will be a commercial park for all segments of society , in which 
the customer strolls among the corridors of the best brands of all ages and purchasing capacities . And to 
rise to the forefront of global platforms. 
And by being a commercial agent for each client , we select for him the best that is available in the market 
, whether it is within the reach of region or at the farthest point on the map , And to achieve the best fair 
purchase price for the supplier and the customer. Also , to achieve the most important customer demands, 
which is the speed of delivery , we have established and launched a specialized postal transport company 
to ship customers’ orders throughout the Kingdom. ( FMEX )

مهمتنا
 نطمح بأن تكون منصتنا االلكترونية كمتنزه تجاري لكافة فئات المجتمع يتنزه فيها العميل بين أروقة أفضل العالمات

 التجارية بكافة األعمار والقدرات الشرائية . وبأن نصعد في طليعة المنصات العالمية. وبأن نكون كوكيل تجاري لكل
 عميل ننتقي له أفضل ما هو موجود في السوق العالمي سواء كانت في متناول المنطقة أو كانت في أبعد نقطة على

الخارطة . وتحقيق أفضل سعر شرائي منصف للمورد والعميل
 وكذلك لنحقق أهم مطالب العمالء وهي سرعة التوصيل ، قمنا بإنشاء وتدشين شركة نقل بريدي مختصة لشحن طلبات

)العمالء لكافة أنحاء المملكة . (فيمكس

.





OUR Qualities / Advantages/Specialities

The First electronic platform that works with the smart warehouse system .This is what modern  artificial 
intelligence has reached in terms of storage , sorting and output , competing with all electronic platforms in 
the Middle East .
show individual products that other electronic platforms did not display or graining access to the mecha-
nism of action on them .
Achieving a special section for professionals enables them to buy everything they need from all over the 
world. 
We have a lot of marketing plans worked out by commercial consultants designed to work for our commer-
cial platform with intellectual rights.
Merging with the technical college at Umm Al-Qura university for technical and logistical support .
 A carefully selected work team with experience and high efficiency . مميزاتنا

 أول منصة إلكترونية تعمل بنظام المستودع الذكي . وهو ما توصل له الذكاء الصناعي الحديث من حيث التخزين والفرز
واإلخراج منافسين بذلك كافة المنصات االلكترونية في الشرق األوسط

عرض منتجات منفردة لم تقم المنصات اإللكترونية األخرى بعرضها أو التمكن من الوصول آللية العمل عليها.
تحقيق قسم خاص لذوي المهن يمكنهم من شراء كل ما هو مخصص الحتياجهم من كافة أنحاء العالم.

 لدينا الكثير من الخطط التسويقية عملت من قبل مستشارين تجاريين صممت للعمل لمنصتنا التجارية ولها بها حقوق
فكرية

االندماج مع الكلية التقنية بجامعة أم القرى للدعم الفني والدعم اللوجستي.
 فريق عمل مختار بعناية ذو خبرة وكفاءة عالية.



DIAGEAM FOR A SMART WAREHOUSE

 رسم توضيحي لنظام المستود الذكي



SUPPORTING PARTNER AND ADVISOR

 الشريك و المستشار الداعم

 معهد البحوث و الدراسات االستشارية
Insttiute of Consulitng Research and Studies



Our Message

CUSTOMER: we will be a Part of your life.
QUALITY: Our brand name is what sets quality.
OUR TEAM: A professional family working for you .
DEVELOPMENT: Employing the highest standard of intelligence to go further . 
CREATIVITY: Our creativity is in our word ,,, and in the space of innovators.

رسالتنا
عمالء : سنكون جزء من حياتك

جودة : اسمنا التجاري هو من يضع الجودة
فريق العمل : عائلة محترفة تعمل ألجلك

تطوير: توظيف أقصى معايير الذكاء لنرتقي إلى أبعد مدى
اإلبداع : إبداعنا في كلمتنا ،،، وفي مساحة المبتكرين
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About the Holding Company 
MIAJAN HOLDING

      It’s a company established to dominate the business establishments listed under it.The main branch-
es of its business started since 1424 AH represented in general contracting and development . After that , 
we approved the establishment of sister facilities according to the market needs such as : public transport, 
transport of pilgrims and umrah performers, Saudi engine Co. , Golden tag E-commerce, Fmex, Mahir 
Miyajan catering services, Mahir Miyajan Food Trade, Khayyalah Rental Company , Hajj service Office 97 
South Asia.

نبذة تعريفية عن المجموعة القابضة
 مياجان القابضة

 هي شركة أنشأت للهيمنة على المنشآت التجارية المدرجة تحتها  والتي بدأت أعمال الفروع الرئيسية منها منذ عام
1424 هـ متمثلة في المقاوالت العامة والتطوير  وبعد ذلك اعتمدنا إنشاء منشآت شقيقة حسب حاجة السوق ومنها

 النقل العام ، نقل الحجاج والمعتمرين ، شركة السعودية للمحركات ، العالمة الذهبية التجارية للتجارة اإللكترونية ،
 فيمكس ، ماهر مياجان لخدمات اإلعاشة ، ماهر مياجان لتجارة األغذية ، شركة خيالة للتأجير ، مكتب خدمة الحجاج 97

 جنوب آسيا
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