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ألكثــر مــن 20 عامــًا كانــت تجربتنــا حافلة باإلنجــازات في مختلــف أعمال 
اإلعالميــة  واإلستشــارات  العامــة  والعالقــات  واإلعــالن  الدعايــة 
ــة  ــت التجرب ــى بات ــات حت ــرات والمهرجان ــات والمؤتم ــم الفعالي وتنظي
عميقــة وأكثــر نضجــًا لتكــون فــي خدمــة عمالئنــا الكــرام فــي وكالــة 

وصال العالمية. 

إنهــا تكامــل الخبــرات التــي نراهــن عليهــا فــي منظومتنــا معتمــدة 
بعــد توفيــق هللا علــى العالقــة المميــزة مــع العمــالء والســمعة التــي 
غرســناها علــى مــدى عقديــن مــن الزمــن ويدعمهــا كفــاءات مميــزة 
ــة  ــة وكال ــي منظوم ــال ف ــرًا فاع ــون عنص ــارة لتك ــرة وال مه ــل خب ال تق

وصال العالمية وبذلك نستطيع القول ...تكامل الخبرات.

تكامل الخبرات

وهللا ولي التوفيق ،،،

المدير العام
عوضه بن سعيد الزهراني



الرؤية
أن تكون الوكالة األولى على مستوى المنطقة 
الشرقية في تقديم الحلول اإلبداعية المتكاملة .

الرسالة
شركاء النجاح مع عمالئنا لتحقيق رضاهم وتطلعاتهم

 بأحدث ماتوصلت إليه المعرفة والخبرات في مجال الدعاية
واإلعالن والعالقات العامة والمعارض

والمؤتمرات والمهرجانات
واإلستشارات اإلعالمية .

القيم
اإلنجــــــــــاز ــ اإلبـــــــــــداع             المصداقيــــــــــة ــ التجــــــــــدد



خريطة العمل ونظام إدارة الجودة

العميل

جودة الخدمات

العميل

متطلبات

مدخالت مخرجات

المنتـج
تعريف الخدمة و المنتج

اإلدارة

إدارة
الموارد

التحليل و
التطوير

التقييمالتسليمالتنفيذتقديم عرضورش العملتحليل البياناتتجميع البيانات



العميل محور اهتمامنا

التنفيذ آليات 
العمل

العصف
الذهني التحليل جمع 

البيانات

العميل التغذية الراجعة العميل



الخدمات

الحمالت
التوعوية

اإلستشارات
اإلعالمية

العالقات
العامة

المعارض 
والمؤتمرات

الدعايةالمهرجانات
واإلعالن

الخدمات
اإللكترونية

اإلنتاج
اإلعالمي



الحمالت
التوعوية

ــها  ــوية منـ ــالت توعـ ــديم حمــ ــى تقـ ــلة إل ــمات الفــاعـ ــعى المنظـ تس
مايكــون ضمــن إختصاصهــا ومنهــا مــن يأتــي فــي إطــار مســؤولياتها 
المجتمعيــة للمســاهمة فــي إيصــال رســالة أو تغييــر ســلوك أو عمــل 

مجتمعي تسهم في رقي العمل اإلنساني.

نحـــن في وكــــالة وصال العـــالمية ، نمــــلك خبــــرات واســــعة فـــي هذا 
المجــال وفــق منهجيــات علميــة إحترافيــة ، وتنفيذهــا بطــرق إبداعيــة 

تحقق األهداف.

 وال تقف مهمتنا عند ذلك بل نقيس المؤشرات ونتابع المخرجات
 وفق معايير محكمة. 

الـنـتــــــائج التنفيذ التخطيط



االلتزامالتحول الوالءاالهتمامالتوعية

طريقتنا في التسويق اإللكتروني

Wesal Online Marketing Method
المفتاح الفاعل لتحويل إهتمام المستهدف الى والء دائم



كيف نفكر

سياسة
اإلستبقاء

التخطيط
اإلستراتيجي

سياسة 
اإلستحواذ

الوصول







السالمة المرورية في ميناء الملك عبدالعزيز
تنظيم ورشة عمل ومعرض السالمة المرورية بميناء الملك عبدالعزيز 



اإلستشارات
اإلعالميــة
والخدمـات
الصحفيــة

ــة  ــارات اإلعالمي ــود اإلستش ــات وج ــن إمكاني ــه م ــر ب ــرز مانفخ ــن أب م
أهدافــه  إلــى  العمــل  وصــول  تؤكــد  والتــي  الصحفيــة  والخدمــات 
التســويقية والظهــور اإلعالمــي المبنــي علــى تكــّون الثقــة بينــه وبيــن 

عمالئه وكذلك استقطاب عمالء محتملين.

تتعدد المهام في اإلستشارات اإلعالمية والتي تشمل :



• دراسة الحالة الراهنة.
• دراسة األهداف .

• دراسة الرسالة اإلعالمية.
• وضع الخطط والبرامج اإلعالمية.

• قياس األثر.
• متابعة المؤشرات.

• الرصد الكمي والنوعي.
• تحرير وإخراج وطباعة الدوريات 

والمجالت المختصة.

برنامج اإلستشارات

اإلعالمية



مرحلة التخطيط

ذا؟
ما

تحديد نوعية
المحتوى

ن؟
أي

تحديد 
المنصات

ن؟
م

تحديد الشرائح
المستهدفة

ى؟
وضع الجدولمت

الزمني ومعدالت
اإلنجاز ف؟

كي

تحديد
األهداف



تغذية المواقع اإللكترونية
والصحفية ووسائل اإلعالم

المختلفة.

توثيق النشر
من خالل تقارير دورية

التحرير

عمل الجرافيك الصحفي
والموشن جرافيك.

التصوير الصحفي
اإلحترافي

 المؤتمرات الصحفية
كتابة االخبار والتقارير

واإلستطالعات
والقصة الخبرية

التحرير بمختلف أنواعه

1234

الخدمات الصحفية



المنـصات
1اإلعالمـية

صفحات ومنصات التواصل االجتماعية واإللكترونية

05

04

02

01

03

إنشاء منصات تواصل

تحديد الشرائح
المستهدفة

حمالت تكتيكية
الستقطاب متابعين

تطوير مستمر للمحتوى
اإلعالمي واإلعالني

إدارة الصفحات و
التفاعل مع المتابعين



ألتنسيق مع مسؤلي تحرير
الصحف

متابعة عمليات نشر األخبار
والتقارير اإلعالمية

إجراء عمليات التوثيق لألخبار
والتغطيات اإلعالمية

إعداد المحتوى اإلعالمي

04

02

01

03

المنـصات
2اإلعالمـية

الـصـحـف الـورقـــيـة واإللـكـــتـرونـــــيـة



كييف نتعامل مع الرسائل اإلعالمية

اإلستراتيجيات
اإلتصالية

مجاالت
الرسائل

إستراتيجية
الرسائل

توزيع
الرسائل

إدارة األزمات
أنواع األزمات :

•متوقعة
•مفاجــئة

مرحلة
التوازن

جمع 
األطراف

البيانات

السرعة

الرسالة
الوضوح

المتابعة

الوسيلة

الخصائص
اإلستجابة



الرصد 
الكمي

الرصد 
النوعي

إعداد التقارير
والفهرسة

إرسال الملف
الصحفي

تحديد المصادر
وأنواعها

تحديد الموضوعات
والمنصات أو البرامج

تبويب وصياغة 
التقارير

تصميم التقارير والملف الصحفي
وإرسالهم بصفة دورية

للجهة المسؤولة

آلية عملية الرصد اإلعالمي



خبراتنا في مجال اإلنتاج الصحفي

No.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

المجلة / النشرة العميل

مجلة شرقية  إمارة المنطقة الشرقية

مجلة دروازة أمانة المنطقة الشرقية

مجلة عسير إمارة منطقة عسير

مجلة المها جامعة األمير محمد بن فهد

مجلة صحة الشرقية صحة الشرقية

نشرة أصداف جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

مجلة سالمة الجمعية السعودية للسالمة المرورية

نشرة ملتقى الحياة مهرجان سوق عكاظ

مجلة ثمان كلية الهندسة / جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل



نماذج من المجالت

مجلة أمانة المنطقة الشرقية
( دروازة )

مجلة أمانة المنطقة الشرقية
( دروازة )

مجلة إمارة عسير
( عسير )

مجلة جامعة الدمام
( أصداف )

مجلة كلية الهندسة
(ثمـــــان )

مجلة الشئون الصحية
بالمنطقـــــة الشــرقيــة

( صحة الشرقية )



خبراتنا في إدارة حسابات التواصل اإلجتماعي

No.

03

04

06

عنوان الحملة التسويقية العميل

جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي

جائزة اإلبتكار في السالمة المرورية

يوم الجودة العالمي 2019 أمانة المنطقة الشرقية

07

إمارة المنطقة الشرقية

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

01 أمانة المنطقة الشرقية

02 المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

أمانة المنطقة الشرقية

05 جمعية السرطان السعودية جمعية السرطان السعودية

Saudi Everest News Saudi Everest News



العالقات
العامة

التصــور  إنعــكاس  فــي  الفارقــة  العالمــة  هــي  العامــة  العالقــات 
الذهني عن إحترافية المنظمة وعملها المؤسس.

نحــن نقــدم فــي مجــال العالقــات العامــة الخدمــات المميــزة مــن 
تدريــب للكــوادر ونقــل الخبــرات لهــم وتدريــس علــوم البروتوكــوالت 
ومهــارات المراســم واهتمامــات المنظمــة داخليــًا بإيجــاد عالقــات 

منتجة تسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة اإلنتاجية.

العالقات العامة واإلتصال المؤسسي



• إعداد الخطط السنوية 
لمنظومة العالقات العامة.

•  توفير الكوادر المحترفة.
• تدريب الموظفين وتأهيلهم.

• إبتكار برامج إبداعية ضمن 
نطاق العمل اإلجتماعي.
• تقديم برامج التواصل 

المجتمعي داخل المنظمة.

مهامنا



البرامج المقدمة داخل المنظمة

اإلستحواذ
على شرائح

معينة

تجهيز
اإلحتفاالت

السنوية

المبادرات
المجتمعية

تحسين
العالقات 

مع العمالء

األعياد
والمناسبات

الوطنية

إجتماعات
الموظفين
Family Days



نحن نوفر لك

• تحسين البيئة الداخلية والخارجية للعمل
• تنظيم أساليب وأعمال العالقات العامة

• إعداد البرامج الدورية والشهرية والسنوية
• دراسة واقع المنظمة

• وضع الخطط
• التدريب والتأهيل

• التنفيذ والمشاركة
• مهارات اإلتصال

• المهارات اإلعالمية
• المهارات اإلعالنية

• المهارات الترويجية



تنظيم
الفعاليات

والمؤتمرات

ــا  ــدى خدماتن ــي إح ــا ه ــة له ــارض المصاحب ــة والمع ــرات العلمي المؤتم
التي نتميز بها ونملك خبرة واسعة في هذا المجال.

 Timeline تنظيم المؤتمرات يحتاج إلى خطط عمل وفق جدول زمني 
لضمان تنفيذها بالشكل المناسب.







• تبدأ مهامنا بعد التخطيط ثم إعداد التصاميم المناسبة اإلحترافية 

لتوحيد هوية المؤتمر لتشمل جميع أركانه ومحتوياته .

• نصمم القاعات والمداخل والمخارج وأماكن الجلوس .

• نهتم بالمسرح وإخراجه بالشكل المناسب . 

• فرق التسجيل باستخدام أحدث األجهزة .

• فرق التنظيم المدربة على التعامل مع كافة الحاالت .

• إدارة المؤتمر وجلساته وورش عمله .

• تخطيط وتنفيذ المعرض المصاحب . 

 IDتوفير جميع مستلزمات المؤتمر من هدايا ودروع وشهادات و •

ومطبوعات .

• نوفر خدمات الضيافة والسكن والتنقالت . 

• إعداد برامج مصاحبة عن المؤتمر سواء تراثية أو سياحية أو بيئية.

مهامنا



التخطيط

التصاميم

إعداد القاعات

التسجيل

فرق التنظيم

إدارة المؤتمر 

الجلسات

التكريم



المهرجانات

ــات  ــي إدارة المهرجان ــا ف ــى تحقيقه ــعى إل ــي نس ــة الت ــة الكامل المتع
ألننا نعمل على جانبين أساسيين:

التجهيزات .... المحتوى

وهي المعادلة الصعبة التي تحقق المتعة الكاملة .



التجهيزات

• إعداد هوية المهرجان . 
• تشمل تخطيط الموقع هندسيًا.

• رسم 3D للموقع.
• توفير البوابات والمخارج واألسوار.

• توفير الخيام المكيفة بأحجام متنوعة.
• توفير المسارح الداخلية والخارجية. 
• توفير الشاشات بمختلف األحجام.

• توفير تصوير كاميرات ومراقبة.
• حراسة أمنية.

• عمالة للنظافة.
• توفير الكراسي للجمهور.

• توفير المدرجات للجمهور.
• توفير األلعاب الهوائية والكهربائية.

• تصميم وتنفيذ القرى التراثية.
• توفير مراكز اإلستقبال واإلستعالمات.

• توفير مقر للضيافة وكبار الشخصيات.
• توفير فريق المنظمين والمشرفين والفنيين. 





نقوم بدراسة متكاملة للمهرجان 
ى تحقيقه  ى إل وأهدافه ومايسع

بعد ذلك يتم وضع محتوى 
مناسب للمهرجان يتضمن 

ى مدار  العديد من الفقرات عل
اليوم وطول مدة المهرجان.

ونملك الخبرة الواسعة في:
  إعداد برنامج إحترافي

للمهرجان بالتنسيق مع العمالء 
الكرام ووفق أهدافهم.

المحتوى



نماذج أعمالنا في تركيب اإلضاءات 



الدعاية 
واإلعالن

نركز في عملنا على إخراج منتج متكامل يبدأ بتصميم إحترافي 
واستخدام مواد تصنيعية ذات جودة عالية وانتهاء بالتركيب المميز. 

مجاالتنا:
• طباعة البنرات .

• الهدايا الترويجية .
• الدروع .

• البروش والتعليقات .
• المطبوعات الورقية .

• طباعة الديجيتال .





نماذج الهدايا الدعائية

هدايا جسر الملك فهد

هدايا اليوم الوطني هدايا كيان السعودية



نماذج أعمالنا في طباعة وتركيب البنرات



نماذج أعمالنا في طباعة وتركيب األعالم

تنفيذ أعمال سارية علم مع قاعدة وطباعة أعالم لشريك النجاح
« منتجع الموفنبيك بالخبر»



نماذج أعمالنا في تصنيع وتركيب لوحات الطرق



نماذج الهدايا الدعائية

دروع مؤتمر الجودة

دروع بتروكيميا

 
 



آلية التصميم اإلحترافي

التوعية وبناء الثقة إعداد الفكرة والبحثالحلول والتطويرتحديد اإلتجاه وتحليله



نماذج من تصاميم جرافيك وانفو جرافيك

اليوم العالمي للجودة 2019

أمانة المنطقة الشرقية

تقرير مهرجان سفاري بقيق

أرامكو السعودية

ألفضل  فهد  بن  محمد  األمير  جائزة 
عمل أدبي على مستوى العالم العربي

فـهـد  بن  محـمــد  األميـــر  مؤســســة 
للتنميــة اإلنســانيــة 

العربي  المركز  أمناء  مجلس  تشكيل 
لتمكين الشباب

 المركز العربي لتمكين الشباب

جائزة أفضل عمل في اليوم الوطني

جامعة األمير محمد بن فهد

 - المركزي  التحكم  نظام  تطوير  خطة 
إدارة الري

الهيئة الملكية بالجبيل 

منصة  خالل  من  التسويق  احصائيات 
سناب شات

جامعة الملك فيصل

مفهوم التطوع :
هو الجهد الذي يبذله أي إنسان بال مقابل لمجتمعه بدافع منه ل�سهام في 

تحمل المسئولية وخدمة وطنه

يعود العمل التطوعي بالنفع والفائدة على الفرد نفسه والمجتمع ككل 
ومن هذه الفوائد:

أهداف العمل التطوعي:

في  الشباب  شخصية  بلورة 
المجتمع من خالل تلمسهم 
والتعرف  المجتمع  لحاجات 
على القضايا التي تخصه عن 

قرب

المجتـمع  أهداف  تحقيـق 
االجـتـمــاعـيــة  التــنمويـــة 

واالقتصادية

بين  واالنتماء  الوالء  روح  بث 
والوطـن  للمجتـمع  الشبــاب 

الذي ينتمون له

العمــل  تـعـزيـز وتـنميــة روح 
الجماعي بين أفراد المجتمع

www.amana.gov.sa

اليوم العالمي للتطوع 2019

 
 

تطوير برامج التشغيل  

لنظام التحكم المركزي  

باستخدام النسخة المحدثة   

من شركة موتورو�  

ICC-PRO

لتطوير فلسفة التشغيل   

لمحابس الري الكهربائية

استخدام نظام ال

استخدام شبكة ا�لياف  

البصرية القائمة  

Fiber Optic 

كوسيلة إيصال �دارة  

وتشغيل أنظمة التحكم في  

محطات الري الرئيسية بد�  

من تقنية الراديو

تطبيق نظام ال

في وحدات التحكم    

وا�تصال الطرفية داخل  

محطات ضخ مياه الري لزيادة  

الكفاءة التشغيلية وتطوير  

فلسفة التشغيل  (Opera-

tion Philosophy)
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خطة التطوير المستقبلية لنظام التحكم المركزي

استخدام شبكة ا�لياف

البصرية القائمة

كوسيلة إيصال �دارة

وتشغيل أنظمة التحكم في

محطات الري الرئيسية بد�

استخدام شبكة ا�لياف

البصرية القائمة

كوسيلة إيصال �دارة

وتشغيل أنظمة التحكم في

محطات الري الرئيسية بد�

استخدام شبكة ا�لياف

البصرية القائمة

كوسيلة إيصال �دارة

وتشغيل أنظمة التحكم في

استخدام شبكة ا�لياف

كوسيلة إيصال �دارة

وتشغيل أنظمة التحكم في

استخدام شبكة ا�لياف

وتشغيل أنظمة التحكم في

استخدام شبكة ا�لياف

وتشغيل أنظمة التحكم في

استخدام شبكة ا�ليافاستخدام شبكة ا�ليافاستخدام شبكة ا�ليافاستخدام شبكة ا�لياف

01

0203

04

تطـوير  

تكنولوجيا كفــاءة 

تحسين

 PLC

 Decoder

للتجهيزات التأهيل  مستوى  تحسين  في  بالغ  اهتمام  من  الملكية  الهيئة  توليه  لما  نظرا   

ا�ساسية والمرافق العامة المتقادمة ورفع كفاءة استخدام ا�صول والعمليات التشغيلية، تم  

0 البدء في أعمال التطوير التالية:
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16
مليون مستخدم في المملكة 

عدد ا¡شخاص الذين تم 
الوصول إليهم من خالل 

إعالنات سناب شات

هاكثون مليون متطوع

أمانة المنطقة الشرقية



الخدمات
اإللكترونية

ــة  ــل ومواكب ــال والتواص ــة اإلتص ــر لمنظوم ــارع الكبي ــل التس ــي ظ ف
للمنظومــة  تنافســية  مميــزات  لتحقيــق  ووســائله  الجديــد  للجيــل 
جــاءت الخدمــات اإللكترونيــة لتكــون رافــدًا مهمــًا لعمالئنــا لمــا تمتــاز 
إنتشــار واســع وتكاليــف محــدودة وضمــان اإلســتمرارية  بــه مــن 

والتفاعل مع الجمهور المستهدف.



• الحلول الرقمية .
• المواقع اإللكترونية .

• التطبيقات الذكية .
• التسوق اإللكتروني .

التوعويــة  األفــالم  إنتــاج   •
والوثائقية .

• تصوير الفيديو للمناسبات .
• التغذية الدائمة .

• المتابعة والردود والتفاعل .
• الترويج اإللكتروني .

خدماتنا



خبراتنا في تصميم المواقع اإللكترونية

No.

01

02

03

04

05

إسم الموقع العميل العنوان اإللكتروني

صحيفة ليل ونهار محمد بن عبدهللا الوعيل

جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي إمارة المنطقة الشرقية

جائزة اإلبتكار في السالمة المرورية جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

كدان شركة كدان

قاعتي قاعتي

https://tsiaward.com/

https://epbestdriveraward.com/

https://kedan.com.sa/

http://lilnahar.com/

http://qa3ty.com/



اإلنتاج
اإلعالمي

نتميــز بتقديــم أحــدث الوســائل التــي طورتهــا التكنولوجيــا فــي مجــال 
ــورة  ــال ص ــن إيص ــداع متمني ــات اإلب ــى درج ــى أعل ــول إل ــالم للوص اإلع
اإلنتــاج  علــى  بقدرتنــا  ونفخــر  المطلوبــة,  الرؤيــة  حســب  العميــل 
ــي  ــالم المرئ ــال اإلع ــص مج ــا يخ ــع م ــل جمي ــي وعم ــي واإلعالن اإلعالم

منه والمسموع.

ورشة 
التصويرعمل

المونتاج

الصوتيات

كتابة 
السيناريو التخطيط

كيف نعمل ؟!



األفالم التعريفية
إعــداد وتنفيــذ أفــالم تعريفيــة مــن خــالل رســالة مرئيــة 
مؤثــرة، نســتخدم فيهــا أشــهر المــدارس العالميــة 
فــي اإلنتــاج والســينما. مــن خــالل هــذه األفــالم نحــيك 
لــكل  المهمــة  اللحظــات  ونوثــق  المؤثــرة  القصــة 
عميــل. نخلــط الســينما بالوثائقــي ليحصــل العميــل 
عــن  ليعبــر  والكلمــة  والصــوت  الصــورة  قــوة  علــى 

رسالته بعمق.

البرامج التلفزيونية واإلعالنات التجارية
لــكل  المالئمــة  التلفزيونيــة  البرامــج  وإنتــاج  إعــداد 
ــاليب  ــن أس ــا بي ــع فيه ــددة، نجم ــث المتج ــات الب منص

الكتابة المرئية اإلبداعية وتقنيات اإلنتاج المتقدمة.

توثيق المؤتمرات ومناسبات األعمال
تحــت شــعار (إمنــح مناســبتك الخلــود) نعمــل علــى 
توثيــق المعــارض ومناســبات األعمــال فــي وثائقيــات 
ــاح  ــى النج ــاهدًا عل ــى ش ــا، لتبق ــد تفاصيله ــرة تخل قصي

وعلى ما بذل من جهد.

استوديو الصوتماذا نقدم؟
المكملــة  األساســية  العوامــل  أحــد  الصــوت  يعــد 
للصــورة لذلــك أنشــأنا اســتديو صوتــي مجهــز بأحــدث 
تقنيــات العــزل والتســجيل وينفــذ مــن خاللــه تســجيل 
واإلعالنــات  باألفــالم  الخاصــة  الصوتيــة  المــواد 
مؤثــرات  مــن  ذلــك  يشــمل  ومــا  التلفزيونيــة 

وتحسينات وفق أحدث تقنيات الهندسة الصوتية.

الجرافيك
عمــل  فــي  متخصــص  عمــل  فريــق  الشــركة  توفــر 
والتقنيــات  البرامــج  أفضــل  باســتخدام  الجرافيــك 
كاآلفتــر ايفكــت وااللســتريتر والمايــا باإلضافــة الــى 
ــن  ــاد والموش ــي األبع ــم الثالث ــر والرس ــم الكركاتي رس
جرافيــك باســتخدام أحــدث التقنيــات والبرامــج وكذلــك 
يطلبــه  مــا  وكل  المتحركــة  األنميشــن  أفــالم  عمــل 

العميل.

التصوير الفوتوغرافي
الفوتوغرافيــة  الصــور  إنتــاج  فرصــة  الشــركة  تقــدم 
ــراد  ــات واألف ــر المنتج ــالل تصوي ــن خ ــة م ــة عالي بحرفي

مستخدمة أفضل الكاميرات وعدسات التصوير.



إنتاج األفالم

جمع 
البيانات

تحديد
مواضيع

الفيلم

جمع األفكار
و المعلومات

كتابة
السيناريو

تحديد
اللوكيشن

إختيار شخصيات
مشهورة ألداء

األدوار
التصوير اإلخراج 

و المونتاج
البث عبر
الوسائل



Story Board نماذج رسم



أنواع األفالم والفيديوهات

123
456

فيديو تغطيات

هــو تصويــر للحــدث مــن 
خــالل كاميــرات ثابتــة و 
متحركــة لتصويــر الحفــل 
كامــًال كمــا يمكــن عرضــه 

كبث مباشر.

موشن جرافيك

هــو عبــارة عــن رســم و 
ــوت  ــع الص ــك 2D م تحري
رســالة  إيصــال  بهــدف 

عن حدث معين.

بــرمـــو

عبــارة عــن تصويــر فيديــو 
مختصــر للتشــويق عــن 

الحدث.

وايت بورد

عبــارة عــن رســم متحــرك 
باليــد إلبــراز مراحــل عمــل 

أو معلومات عميقة.

فيديو جرافيك

و  الفيديــو  بيــن  مزيــج 
للحصــول  الجرافيــك 

على مؤثرات أكثر.

3D موشن

هــو عبــارة عــن رســم و 
تحريك 3D أي ثالثي األبعاد 
بهــدف  الصــوت  مــع 

إيصال رسالة  معينة.



إنتاج موشن جرافيك

جمع 
البيانات

تحديد
مواضيع
العمل

إعداد الرسوم
حسب طبيعة

العمل

كتابة
السيناريو

الرسم
و التحريك

إدخال
المؤثرات اإلنتاج الصوت البث عبر

الوسائل



نماذج لألفالم الدعائية و القصيرة 

رجل المرور
اإلدارة العامة للمرور

لمشاهدة الفيديو
https://www.youtube.com/watch?v=GA8_RpOx8REأضغط هنا

40 عامًا من العطاء
بالمنطقة  البر  جمعية 

لمشاهدة الفيديو
https://www.youtube.com/watch?v=HaB75t3Ekjoأضغط هنا

عيادات طب األسنان
عيادات رام

لمشاهدة الفيديو
https://www.youtube.com/watch?v=SYeYahjgcYsأضغط هنا

لجنة أصدقاء المرضى بالشرقية
غرفة الشرقية

لمشاهدة الفيديو
https://www.youtube.com/watch?v=SYeYahjgcYsأضغط هنا

سالمتهم من سالمتنا
أمانة المنطقة الشرقية

لمشاهدة الفيديو
https://youtube.com/watch?v=DKqjLtYaidsأضغط هنا

نحب المسجد 
المكتب التعاوني لللدعوة واإلرشاد 

وتوعية الجااليات بالخبر (هداية)
لمشاهدة الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=dwgHdzG_dccأضغط هنا

إحنا أهل وعدونا واحد
لجنة التنمية اإلجتماعية 

لمشاهدة الفيديو
https://www.youtube.com/watch?v=wuvPWOf6KX8أضغط هنا

المستقبل يبدأ اليوم
دار اليوم للطباعة والنشر

لمشاهدة الفيديو
https://www.youtube.com/watch?v=JCgqHgqQDxgأضغط هنا

إنجازات بلدية محافظة الخبر
بلدية محافظة الخبر

لمشاهدة الفيديو
https://www.youtube.com/watch?v=GTi5qJ9sUSohttps://www.youtube.com/watch?v=HaB75t3Ekjoأضغط هنا https://www.youtube.com/watch?v=SYeYahjgcYs https://www.youtube.com/watch?v=SYeYahjgcYs

https://youtube.com/watch?v=DKqjLtYaids https://www.youtube.com/watch?v=dwgHdzG_dcc https://www.youtube.com/watch?v=wuvPWOf6KX8

https://www.youtube.com/watch?v=GA8_RpOx8RE

https://www.youtube.com/watch?v=JCgqHgqQDxg

https://www.youtube.com/watch?v=GTi5qJ9sUSo



نماذج ألفالم الموشن جرافيك

جائزة المنطقة الشرقية 
إمارة المنطقة الشرقية

جائزة ود لألسرة المثالية
جمعية ود

اإلعمار والتنمية
المؤسسة العالمية لإلعمار والتنمية

هاكاثون مليون متطوع
أمانة المنطقة الشرقية

جائزة اإلبتكار في السالمة 
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

لمشاهدة الفيديو
أضغط هنا

لمشاهدة الفيديو
أضغط هنا

لمشاهدة الفيديو
أضغط هنا

لمشاهدة الفيديو
أضغط هنا

لمشاهدة الفيديو
أضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=qqsytb5pve0&thttps://www.youtube.com/watch?v=swHjPYBrumM https://www.youtube.com/watch?v=25gP85jhCRI https://www.youtube.com/watch?v=qqsytb5pve0&t

https://www.youtube.com/watch?v=TY4mqTO1lKA https://www.youtube.com/watch?v=zD2biKy3Gdg&t



اإلدارة

0549398888
المبيعات

0505828027
البريد اإللكتروني

wesal@wesalinter.com
الموقع اإللكتروني

www.wesalinter.com
الهاتف

013 3587760   


