
يقية ماهر بن نايف لالتصاالت وتقنية المعلومات لالنتاج التقني والفني والخدمات التسو

والخدمات اللوجستية
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-:رؤيتنا 

أن نصبح المساعد الرئيسي لجميع المشروعات الصغيرة على النهوض والتقدم 

إلى أهدافها عن طريق فريقنا المتخصص في كل األعمال التي تقدم االرتقاء 

بالمشروعات الصغيرة من جميع الجوانب

-:مهمتنا

ان نقدم جميع خدماتنا بأعلى جودة لمساعدة عمالئنا في الوصول إلى أهداف 

المشاريع الخاصة بهم، عن طريق اتباع خطوات محددة و مدروسة و باستخدام 

أحدث التقنيات العالمية  لجميع الخدمات التي تقدمها 

-:من نحن 

تقدم ماهر بن نايف  خدماتها المختلفة في مجال التقنية ألهالي المملكة العربية 

السعودية و جدة، عن طريق مجموعة من أمهر الكوادر بخبرات كبيرة في 

مجاالتهم في كال الفروع للشركة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر 

ية العربية وماليزيا فنحن متخصصون في تصميم تطبيقات الجوال و الهواتف الذك

بأحدث التقنيات البرمجية التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا للحصول على ثقة

لك عمالئنا بنا، ماهر بن نايف تمتلك فريق كبير لكل منهم التخصص الذي يميزه لذ

فنحن من أفضل شركات تصميم تطبيقات الجوال و تصميم مواقع االنترنت 

بالسعودية وخدمات االنتاج الفني تصوير واخراج جميع االعمال الفنية كما اننا 

نقوم بدراسة النشاطات التجارية وعمل خطط تسويقية متكاملة، في ماهر بن 

نايف نمتلك خبرة ثماني سنوات لجميع الخدمات المقدمة وأكثر ما يهمنا هو 

رضاء العميل عن الخدمة التي نقدمها
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يمكنك االن طلب تطبيقك االلكتروني وتوضيح فكرتك مهما كانت صعوبتها ومهما كانت االختيارات المطلوبة 

جة و تنفيذها في تطبيقك فنحن نملك نخبة من المتخصصين في برمجة و تصميم تطبيقات آي او اس وايضا برم

تصميم تطبيقات اندرويد بأحدث التقنيات المتبعة في البرمجة والتصميم لهذه التطبيقات

خدمات االنتاج التقني



من % 40من مستخدمي االنترنت يتصفحون من خالل الجوال مقابل % 60أثبتت الدراسات ان 

كما تتواجد دراسة مؤكدة بأن إجمالي التجارة اإللكترونية بالمملكة , المتصفحين من أجهزة الحاسوب

من هذه التجارة تتم من خالل تطبيقات % 50مليار لاير سعودي و 70العربية السعودية وصل الي 

.الجوال 

ط يجب على النشاط التجاري الحصول على تطبيق جوال يحتوي على اسم النشا, وبناء علي ما سبق 

ام بي ان نقوم نحن في .. المنتجات او الخدمات كما ان التطبيق يتيح سرعة التواصل مع العمالء , 

ل التي ببرمجة تطبيق وموقع إلكتروني خاص بك بأعلى المعايير، الننا شركة تصميم تطبيقات الجوا

تتمتع بأعلى المزايا، وتقدم أفضل العروض



أنظمة التطبيقات

شركة تصميم تطبيقات آي او اس

الحصول على تطبيق بنظام  آي او اس للعمل على هواتف ايفون من 

االشياء الهامة لزيادة فرص التواصل بين تطبيقك والعالم الخارجي 

بسبب التزايد المستمر ألفراد المستخدمين لاليفون و اآليباد

شركة تصميم تطبيقات اندرويد

يستخدم نظام اندرويد من قبل العديد من الشركات المصممة للهواتف الذكية مثل 

لذلك يجب عليك الحرص على . سامسونج والعديد من العالمات التجارية األخرى

امتالك تطبيق خاص بشركتك بنظام اندرويد



انشاء تطبيق وموقع إلكتروني
خطوات انشاء ابلكيشن خاص بنشاط العميل  يحتاج إلى توضيح الفكرة كاملة ومن ثم يتم عمل دراسة كاملة من خالل 

ع العمالء شركتنا حول فكرة التطبيق ومن ثم يتم تحديد سعر انشاء التطبيق بحسب الفكرة وحرصنا لتسهيل التعامل المالي م

عند التعاقد دفعة ثانية بعد % 40دفعة ) دفعات وتحسب كالتالي 3ان نسهل عملية الدفع بوضع خطة بتقسيم الدفعات إلى 

عند اعتماد البرمجة النهائية واستالم التطبيقات % 30وتدفع الدفعة االخيرة % 30اعتماد التصميم النهائي لشكل التطبيق 

وم بالموقع االلكتروني وعند االنتهاء نقوم بمساعدة العميل بخطط تسويق واشهار التطبيق باالضافة إلى خدمات مجانية نق

االف رقم  فعال على واتس اب10بمنحها للعميل كـ ارسال التطبيق الكثر من 



خدمات التصوير واالنتاج الفني
يقوم فريق مجموعة ماهر بن نايف القسم الفني بتوفير خدمات عدة في االنتاج الفني لخدمة 

-المنشآت والقطاعات الحكومية واالهلية واالفراد من تصوير فيديو وتصوير فوتوغراف 

طية التصميم والموشن جرافيك والروسمات المتحركة وتغ-التسجيل الصوتي والهندسة الصوتية 

.ديا عمل البرامج والمسلسالت التلفزيونية واعمال اليوتيوب والسوشيال مي-الحفالت والمناسبات 

احترافية التصوير

احترافية التصميم

99%

99%



التصوير الفوتوغرافي

في القسم الفتوتوغرافي نقوم باخراج الصور

ير باحترافية عالية ونقدم خدماتنا للعميل لتصو

المنتجات والتصوير الشخصي وتصوير 

المنشآت والمناسبات ومشاركتها فالسوشيال 

ميديا 

تصوير الفيديو

نوفر فريق متكامل لتصوير االعالنات والبرامج 

والمسلسالت واالعمال التلفزيونية واعمال اليوتيوب

ومختصون في تصوير اللقاءات التي تبين اعمال 

ومهام اصحاب االعمال ونغطي حسابات السوشيال 

ميديا بتصوير االعمال والخدمات

االعمال الصوتية

في االعمال الصوتية نهتم في دقة الهندسة 

ة الصوتية ونقدم اعمال التسجيالت الصوتي

بشكل عام من شيالت واغاني وقصائد 

واعمال صوتية تجارية للتسويق عن 

الخدمات واالعمال

اعمال الموشن جرافيك

ميل نرسم الخطط والشخصيات بناًء لفكرة الع

ونقوم بعمل موشن جرافيك اعالنات او 

شروحات او مسلسالت يومية قصيرة 

الصحاب االعمال االهلية والقطاعات 

الحكومية
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خدمات الدعم الفني 

يحرص فريق ام بي ان من مجموعة ماهر بن نايف توفير افضل الخدمات للعمالء 

ساعة لعمالئنا الكرام 24والننا نحرص لتقديم الجودة االفضل نوفر فريق دعم لمدة الـ

لجميع الخدمات 

كما  اننا ال نختصر  خدماتنا في الدعم الفني ألعمالنا فقط بل نقوم بتوفير عدد 

.من الموظفين الصحاب االعمال لمتابعة عمالئهم
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متك نساعدك في تقليص عدد موظفينك واالتكال علينا بتوفير الموظفين للعمل بخد

لاير بحسب التخصص موظفون يعملون فقط الجلك1500بنظام شهري ال يتعدى الـ

ي  متابعة مجريات العمل أول بأول يمكنك تغيير الموظف في حال لم يكن بالمستوى الذ

تريده

مصممين –محاسبين –مسوقين –موظفين دعم فني )يمكننا توفير 

للعمل عن بعد بعقد رسمي (..............كول سنتر –مبرمجين 

توفير عمالة



خدمات التسويق اإللكتروني

تسويق واتس اب 

 ً ابعة مت بفي ظل التطور الملحوظ في برنامج المراسالت الشهير واتساب اثبتت الدراسات بان برنامج واتساب من البرامج التي يهتم لها العميل يوميا

الرسائل ولذلك قمنا بربط اعالناتنا ببرنامج واتساب لسهولة وظمان الوصول للرسائل بشكل ايجابي 

.مليون مستخدم 1.000.000وخدمة المنشآت والخدمات المعلنة بإرسالها ألكبر عدد يصل إلى اكثر من  

ارسال رسائل اس ام اس 

نقوم بإرسال خدمات ونشاط العميل للعمالء كرسالة اس ام اس بشكل عشوائي او بحسب الفئات المستهدفة 

من قبل العميل

خدمات تسويق السوشيال 

نقدم خدمات تسويق السوشيال ميديا بعد دراسة دقيقة للنشاط واستهداف الحسابات التي يكون مرتاديها من مهتمين هذا النشاط 

إعالن مدفوع يظهر بحسب المنطقة او المدينة التي تختارها : كما اننا نقوم بنشر اعالنك في السوشيال ميديا 

اعالنات جوجل آد ورد

ت ركاتقدم مجموعة جوجل العالمية خدمات االعالنات جوجل اد وورد لالعالنات على محركات البحث  بحيث يحتل اسم نشاطك المرتبة األولى في المح

.بحسب الكلمات التي يتم اختيارها من قبل العميل كما ان اننا نقوم ايضا  بعرض اعالن العميل على اعالنات يوتيوب 



خدمات السوشيال ميديا
M . B . N

المسابقات والتفاعل

لدينا فريق مختص لعمل المسابقات والعروضات 

وتفاعل المتابعين في الحسابات

التصوير الفيديو

بار لدينا فريق يتابع بشكل يومي الفعاليات واالخ

 ً ويقوم بتغطيتها ميدانيا

المشاركات

يتم نشر االخبار اليومية والعروض وكل جديد 

لجميع الحسابات بشكل متكرر 

اهم البرامج

نختار بعناية اهم البرامج التي يستفيد منها 

–النشاط فالسوشيال ميديا مثال فيس بوك 

–يوتيوب –سناب شات –تويتر –انتسقرام 

تلي جرام 

انشاء الحسابات 

نقوم في المرحلة األولى بإنشاء الحسابات للنشاط على 

السوشيال ميديا

تعبئة المحتوى

يتم تعبئة المحتوى من معلومات االتصال

وصور مبدئية 

زيادة المتابعة

عة يتم استهداف الفئات العمرية والمهتمة للنشاط لمتاب

الحساب الخاص بالنشاط

تصميم بوستات

يتم تصميم بوستات للنشاط بشكل يومي او 

اسبوعي



خدماتنا على مدار الساعة
M . B . N

الننا نتهتم في تقديم االفضل للعميل

نحرص في مجموعة ماهر بن نايف ام بي ان توفير كوادر 

ساعة للرد ومتابعة العمالء 24عمل يعملون 



الدراسات

بعد اخذ الفكرة البسطة عن التطبيق يقوم الفريق المختص بعمل دراسة واهمها نوعية التطبيق والفئة 

المستهدفة واالضافات للفكرة وخطة النشر والتسويق 

الهيكلة الكاملة

متابعة –دعم فني –خدمات تسويقية –خدمات ادارية –نقوم بعمل هيكلة كاملة إلدارة االبلكيشن من ادارة 

العمالء ونقوم بتوفير الكوادر في حال كان العميل ال يملك االمكانية لتوفير الهيكلة المقدمة

لدينا فرق مختصة بدراسة التطبيقات وتطويرهابي انفي مجموعة ماهر بن نايف ام 

الكثير من اصحاب االعمال واالفراد لديهم افكار جميلة إلنتشار تطبيق إلكتروني ولكن ينقصها العنصر االساسي

إلكمال هذا المشروع وهو الدراسة ووضع خطط تشغيل وتسويق ونشر للتطبيق ال فائدة من فكرة تطبيق جميلة وتخدم المستخدم ولكن من

غير خطة تسويقية كم من تطبيقات تنفذت ولم تنجح بسبب نقص العنصر االساسي وهو دراسة

.حالتطبيقات في عصرنا هذا هي انجح المشاريع التي يتم عملها بمبلغ رمزي وتحقق ارادات عالية في حال تم العمل عليها بالشكل الصحي

دراسات مشاريع

التطبيقات اإللكترونية

M.B.N



خدمات التصميم والرسم
M . B . N



رسم الشعارات والرسومات باستخدام برنامج 

إليستراتور

ج تصميم المطبوعات بأدق التفاصيل باستخدام برنام

ان ديزاين
التصميم بجميع انواعة لبرنامج فوتوشوب

كس تصميم التطبيقات بشكل دقيق باستخدام برنامج ا

دي
تصميم ثالثي االبعاد  تصميم وعمل الرسوم المتحركة

خدمات التصميم والرسم
M . B . N



تمم هندسة االعمال الصوتية باحدث البرامج كـ عمل صوتيات دعائية 

االعمال االذاعية–آهات بشرية –شيالت –

بإستخدام إديشن

اديشن

المونتاج واعمال الجرافيكس
M . B . N

نقوم بعمل المونتاج بأدق الهندسة الفنية إلخراج اعمال 

التليفزيون واعمال اليوتيوب واالعالنات

بإستخدام بريمير

بريمير

نتخصص في هذا المجال بعمل االعالنات والفيديوهات 

التشويقية كالبرومو و تيتر البرامج والمسلسالت واعمال الخدع 

البصرية 

بإستخدام االفتر ايفكت

افتر ايفكت



زيادة اإلعجاب
535

زيادة المشاهدات
1.144.444

زيادة التفاعل على اليوتيوب
M . B . N



سر نجاح شركتنا هو احتوائها على فريق عمل 

يمتلك مهارات متقدمة في التسويق االلكتروني 

د واشهار المواقع فقد عمل فريقنا بالتسويق للعدي

من الخدمات المختلفة مثل التسويق لمواقع 

ة الشركات والتسويق لمنتجات تجميلية ومعدات طبي

أنواع الطرق التسويقية لمنتجك او خدمتك الننا 

أفضل الشركات بإحصائية

االنجازات بتحقيق المبيعات



التسويق من خالل تطبيقات 

الجوال من الطرق الحديثة في 

ة التسويق حيث تمكنك من متابع

عميلك والتواصل معه طوال 

اليوم وبث أحدث عروضك و 

.منتجاتك بصورة دورية



وصل استخدام برنامج واتس اب الى مليار 

أ مستخدم الي وقتنا الحالي وتتزايد وأنت تقر

هذه المقالة، لذلك أصبح واتس اب من افضل 

ل طرق التسويق الحديثة والتي تمكنك من ارسا

-رابط -صورة -نص ) جميع أنواع الرسائل 

للعمالء ( ملف بجميع تنسيقاته -موقع 

.المهتمين بمجالك



نقوم بتصور و تصميم الهوية 

التجارية الخاصة بنشاطك 

التى تعكس اهدافك و رؤيتك 

و تزيد من ثقة عمالئك 

المحتملين بالعالمة التجارية



كتابة المحتوى الخاص 

بالخدمة او المنتج الذي تقدمة 

على الموقع االلكتروني و 

مواقع التواصل االجتماعي



باقات ارسال رسائل واتس اب 
M . B . N

رقم 200.000نقوم بإرسال اعالنك لـ 

يل فعال بتزويد العميل بتقارير وتسج

ـ الرسائل على الهاتف الخاص بالعميل ب

لاير 7500

رقم 100.000نقوم بإرسال اعالنك لـ 

يل فعال بتزويد العميل بتقارير وتسج

الرسائل على الهاتف الخاص بالعميل 

لاير 4000بـ 

10.000نقوم بإرسال اعالنك لـ 

رقم فعال بتزويد العميل بتقارير 

وتسجيل الرسائل على الهاتف 

لاير 500الخاص بالعميل بـ 

رقم 50.000نقوم بإرسال اعالنك لـ 

يل فعال بتزويد العميل بتقارير وتسج

الرسائل على الهاتف الخاص بالعميل 

لاير 2200بـ 
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34



قيمة برنامج ارسال رسائل واتساب
M . B . N

الباقة التجريبية

لاير4.000

عدد رسائل ال محدود •

عدد ارقام ال محدود •

ارسال لجميع الدول •

ملف–نص –فيديو –امكانية ارسال صورة •

أشهر3مدة االشتراك •

الباقة الفضية

لاير7.000

عدد رسائل ال محدود •

عدد ارقام ال محدود •

ارسال لجميع الدول •

ملف–نص –فيديو –امكانية ارسال صورة •

أشهر6مدة االشتراك •

الباقة البرونزي

لاير10.000

عدد رسائل ال محدود •

عدد ارقام ال محدود •

ارسال لجميع الدول •

ملف–نص –فيديو –امكانية ارسال صورة •

مدة االشتراك سنة •

الباقة الذهبية

لاير15.000

عدد رسائل ال محدود •

عدد ارقام ال محدود •

ارسال لجميع الدول •

ملف–نص –فيديو –امكانية ارسال صورة •

مدة االشتراك مدى الحياة•

قيمة البرنامج شاملة التركيب وشرح استخدام البرنامج بالتفصيل *



البيع التقريبي للمتاجر اإللكترونية
M . B . N

مبيعات السيارات 55%

األلعاب اإللكترونية 65%

%92المستلزمات الشخصية

%85االجهزة اإللكترونية

%77المواد الغذائية والمطاعم
المبيعات الصوتية 45%



تصميم متجر الكتروني هي خطوة هامة جدا لزيادة أرباحك من خالل التجارة االلكترونية والبيع من خالل األنترنت، 

افضل( ام بي ان) ويشمل تصميم المتجر كل الوسائل التي تساعدك لعرض منتجات شركتك وبدء عملية البيع، وتعد 

ملية الشركات في تصميم المتاجر اإلكترونية حيث نقدم لك متجر متكامل يوفر لك حلول فريدة ومبتكرة تجعلك تدير ع

ادة البيع بسهولة تامة فالتصميم يأتي بواجهة سهلة االستخدام وبجميع أدوات التجارة االلكترونية التي تساعد على زي

حركة البيع

توافق ليس هذا فحسب فنحن نعلم أنك تريد التسويق لمتجرك عبر االنترنت، لذلك نراعى اثناء تصميم المتجر أن يكون م

مع محركات البحث، بحيث يتم تهيئة التصميم ليكون صديق للجوجل مما يعزز تصدر متجرك للحصول على النتائج

األولى في جوجل، كما أننا نقدم جميع استشارات التسويق اإللكتروني مجانا

تعد واحدة من افضل شركات تصميم متاجر الكترونية فنحن نضمن لك أن جميع طرق الدفع تكون ( ام بي ان ) إن 

وهو األمر الذي يضمن سالمة خطوات البيع، كما نوفر لك حلول مبتكرة لطباعة الفواتير بعد % 100مؤمنة بنسبة 

الشراء أو ارسالها في رسالة على الجوال مع توضيح كافة إجراءات التعامالت البنكية التي تم إجرائها
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دقة العمل في تحليل البرمجيات والحماية
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خدمات الشحن والتخزين
M . B . N
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ة تامة وفرق ال تقل خدمات الشحن ونقل البضائع من المتاجر اإللكترونية ورواد االعمال إلى المستهلكين بمتابعة عالية وعنايام بي ان من فلو زون تقدم

ضاء العميل مندوب في جميع انحاء المملكة سرعة االداء وخدمة العمالء بكوادر متابعة تعتني بالعميل لغاية استالم المنتج  نحرص على ار50عن الـ 

.بتوفير خدمة التقييم في التعامل وسرعة التوصيل والعناية بالطلب 



برامج اإلدارة
M . B . N

نا في برامجنا خصصم ونحرص لتقديم ماهو افضل لخدمة جميع القطاعات الحكومية واالهلية لذلك قمنا بتصميم برامج ادارية متكاملة عدة  إلدارة األنشطة بشكل عا

.والعمالء ( المالية ) اقسام عامة لإلدارة ومن اهمها إدارة شؤون الموظفين والمحاسبة 

إدارة الشركات إدارة المطاعم إدارة المصانع إدارة المدارسادارة المستشفيات



نتمنى ان تنال خدماتنا استحسانكم ورضاكم ونتشرف بخدمتكم

وتواصلكم معنا



الواحة-جدة –المملكة العربية السعودية 

TL: 0126059755  - 0591199992

info@mahercp.net admin@mahercp.netCompany.maher@gmail.com

مملكة ماهر بن نايف جروب للبرمجيات وانشاء التطبيقاتطريق الحرمين السريع،، جدة ال

العربية السعودية

0126059755
https://maps.google.com/?cid=10947525728158137866

https://maps.google.com/?cid=10947525728158137866


الواحة-جدة –المملكة العربية السعودية 

TL: 0126059755  - 0591199992

info@mahercp.net admin@mahercp.netCompany.maher@gmail.com

مجموعة ماهر بن نايف للبرمجيات والتسويق حارة الهرم، العدوية، بوالق، محافظة القاهرة

01113532222
https://maps.google.com/?cid=8574720686842890355

الهرم-الجيزة –جمهورية مصر العربية

TL: 01113532222

https://maps.google.com/?cid=8574720686842890355


الواحة-جدة –المملكة العربية السعودية 

TL: 0126059755  - 0591199992

info@mahercp.net admin@mahercp.netCompany.maher@gmail.com

ماليزيا

سايبر-كواالمبور –ماليزيا 

TL: 0183847720

https://goo.gl/maps/CEenABjxAuQ2


شكرا لوقتكم الثمين

THANK YOU


