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عن النيره

أقسامنا الرئيسية

قيمنا

الشاشات الدعائية

البرامـج والحلـول

الحلـول الذكيـة

االتصـال بنـا



عن النيره

نحن شركة سعودية نقدم لكم حلول متكاملة في تصميم ودمج أنظمة الوسائط المتعددة والمرافق التقنية 

المتقدمة لتلبي جميع احتياجات العمالء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خالل توفير مجموعة كاملة من 

قسم -كية قسم توريد وبيع الشاشات الذ–قسم االنظمة اإللكترونية والبنية التحتية لألتصاالت )أقسامنا الرئيسية  

هوم التي تمتد من مف( قسم الصيانة والدعم الفني –قسم البرامج والحلول –أنظمة الشاشات اإلعالنية واإلرشادية 

.المشروع والتخطيط إلى التنفيذ والتدريب والدعم التشغيلي



رؤيتنـــا
العمل على إعادة تشكيل خدمات العالم الرقمي في قالبه 

.االبتكاري حتى نجعل هذا المسار واحد يمتد الينا فقط 

رسالتنا
سوف نضع بصمتنا ونيرة عقولنا لتحقيق رؤية المملكة  لسد

طوير احتياجات كل متطلبات عصرنا في االستثمارات ودعم التنمية وت

.ابتكارية في أدائها , العالم الرقمي لتكون فريدة في فكرتها 



أقسامنا الرئيسية
.االتقسم االنظمة اإللكترونية والبنية التحتية لألتص•

.قسم توريد وبيع الشاشات الذكية•

.قسم أنظمة الشاشات اإلعالنية واإلرشادية•

.قسم البرامج والحلول•

.قسم الصيانة والدعم الفني•



قيمنا

اعات تقديم الحلول المبتكرة والدعم المستمر للقط

الحكومية والخاصة النجاح رؤيتهم في متطلبات 

ئهاعصرنا لتكون فريدة في فكرتها ابتكارية في أدا



الشاشات الدعائية



شاشات الفيديو وول

Video wall screen



Video wall screenشاشات الفيديو وول 

- Samsungنقدم لكم أفضل شاشات الفيديو وول بالعالم  • LG - BARCO

 وإلى 0فواصل بين الشاشات متعدد من •
ً
ملم غاب3.5غاب تقريبا

4Kدقة شاشات الفيديو وول لدينا تصل حتى •

إمكانية طلب الشاشات باللمس•



UNB LCD Video Wallsقياسات وشدة إضاءة متعددة  



Video Wall Mount Options



Video Wall Controllerأنظمة تحكم إحترافية  



الشاشات اإلعالنية

LCD Digital Signage



Wall Mount Seriesشاشات جدارية  Ultra Thin Seriesشاشات طولية  

Size: 32  - 43 - 49 - 55 - 65



LCD Poster Seriesشاشات استاند  

Size: 32  - 43 - 49 - 55 - 65

Floor Stand Seriesشاشات طولية ثابتة  

Size: 98 - 21.5



 Door Openشاشات األماكن المفتوحة  
Series

Size: 86 - 75 - 56 - 55 - 49 - 43

-Doubleشاشات مزدوجة من الجهتين  
Sided Series

Size: 65 - 55 - 49 - 43



 Indoor Windowsشاشات داخلية معلقة  
Display Series

Size: 75 - 65 - 55 - 43

 Hanging Bracketشاشات معلقة  
Advertising Player

Windows - Android - Touch - WiFi



 Mirror Screenشاشات المرآة الذكية  
Advertising Player

 Ultra-Thinالشاشات األرفع بالعالم
Transparent Double Side Screen 

Advertising Player



شاشات طولية بتصاميم خاصة

شاشات عرضية أو طولية أو متحركة بالجهتين•

إضافة طابعة أو قارئ بصمة أو قارئ باركود أو لوحة مفاتيح•

إضافة عجالت للشاشة•

إضافة لوغو الشركة بشكل مضئ أو سلك سكرين أو طباعة•

الوان محددة•

•5G لإلنترنت

شبكات سلكية و السلكية•

:يمكن طلب تصاميم خاصة للعمالء ضمن المميزات التالية



الشاشات التفاعلية والخدمة الذاتية

Enter Activities & Self Service Screen



شاشات تفاعلية طولية  
Digital Signage & Displays

Size: 75 - 65 - 55 - 43

 Horizontalشاشات تفاعلية عرضية  
Touch screen Kiosk

Size: 65  - 55 - 43 - 21 - 18
Windows - Android - Touch - WiFi



Touch Screen Tableالطاوالت التفاعلية  

عدة قياسات للطاوالت•

طاوالت للجلوس وطاوالت للوقوف•

تعمل باللمس•

نظام ويندوز أو أندرويد•

مناسبة لإلجتماعات•

المدارس•

المطاعم•

غرف اإلنتظار•



Smart Interactive Whiteboardشاشات اإلجتماع والمؤتمرات  

ل إمكانية الكتابة على الشاشة أو بالقلم مع إمكانية تحلي•
الكتابة

كاميرات تتبع المتحدث•

مايكات موجهة لتتبع المتحدث•

عزل الصور الخارجي•

انظمة ويندوز واندرويد•

اتصال باألجهزة مباشرة بكل سهولة•

Smart Whiteboard Displayالسبورة الذكية  

Size: 86 - 75 - 65 - 55



Self-Service Terminalشاشات الخدمة الذاتية  
 Multi Functionتخصيص متعدد الوظائف  

Customization

:إمكانية اضافة

ركاميرات بث مباش•

بصمة•

•NFC

قارئ باركود•

ATMدفع •

طابعة•

دفع نقدي•

تلفةشاشات الخدمة الذاتية المتميزة بأشكالها وقياساتها المخ

إمكانية اضافة إكسسوارات مخصصة لألجهزة•



Outdoor Digital Totemشاشات خارجية بديلة للبانر  

اشكال مميزة•

نظامّي ويندوز أو أندرويد•

لمس أو بدون لمس•

مقاومة للعوامل الجوية•

برنامج التحكم بالشاشات عن بعد•



الء شاشات خارجية بأشكال مخصصة للعميل للتناسب مع جميع متطلبات العم
لألماكن المفتوحة



شاشات متخصصة لستاند العرض واألقسام بنظام التحكم عن بعد



Stretched Bar LCD Featuresشرائح الشاشات الممتدة والتفاعلية  
Windows - Android - Touch - WiFi





العمالقةLEDشاشات 

Giant LED Signage's



شاشات الليد الخارجية

شاشات ليد خارجية وداخلية متناسبة مع احوال الطقس•

في المملكة العربية السعودية بتقنيات عالية•

مقاومة للغبار و الماء•

قطع عالية الجودة•

- P1دقات مختلفة للشاشات • P2 - P3 - P4 - P6 - P8 - P10

ورش متخصصة للتركيب•

بمكاتب هندسية لدراسة التربة والمتطلبات الخاصة للتركي•



شاشات الليد الخارجية

سطوع عالي في الشاشات المواجهة للشمس •
10000مباشرةسطوع يصل حتى 

شاشات ال تحتاج إلى تكييف•

التحكم عن بعد بالشاشات دو الحاجة للتوصيالت•

جودة عالية بتصنيع الهيكل المعدني•



شاشات الليد الخارجية

سطوع عالي للشاشات الخارجيةأشكال •
متخصصة

شاشات متخصصة ال تحتاج إلى تكييف•

إمكانية التحكم عن بعد•

قطع ذات جودة عالية•



شاشات الليد الشفافة

مناسبة لألبنية الزجاجية•

ال تحجب الرؤية•

عالية الجودة ومقاومة للعوامل الجوية•



شاشات الليد الداخلية

دقة عالية للشاشات الداخلية•

شاشات متخصصة ال تحتاج للتكييف•

خفيفة الوزن•

قطع ذات جودة عالية•



شاشات الليد الداخلية

اشكال متخصصة لألماكن الداخلية متميزة•

تنفيذ عالي الجودة•

دقات مختلفة•



خدمات التأجير للمؤتمرات والمعارض

Rental Services



تأجير شاشات بديلة بنر وشاشات الخدمة الذكية

تجهيز المعارض والفعاليات بشبكة شاشات•

البنر الرقمي•

شاشات الليد•

شاشات العرض الداخلية•

أجهزة تسجيل الزوار•

الشاشات التفاعلية•

شاشات الخرائط•



شاشات الليد الداخلية والخارجية

تأجير شاشات ليد داخلية وخارجية للفاعلية•

تركيب في ساعات قليلة•

دقات مختلفة وعالية الجودة•

أجهزة تحكم بالشاشات وإدارة المحتوى•



تصميم أفالم انفوغرافيك

قسم متخصص إلنشاء افالم اإلنفوغرافيك•

استوديو لتسجيل الصوت المناسب•

قسم متخصص في كتابة السيناريو•

قسم متخصص لإلنتاج•



البرامج والحلول

Apps & Solutions



أنظمة تسجيل الزوار

أجهزة متخصصة لتسجيل الزوار في المعارض•

نظام تسجيل الزوار وطباعة بطاقات الزوار•

تسجيل بيانات الزوار•

التسجيل عن بعد•

ارسال الرسائل للزوار الذين قاموا بالتسجيل•

ارسال دعوات للزوار المسجلين•

والعديد من المميزات األخرى•



برنامج ادارة المحتوى للشاشات

اإلعالنية من مركز واحدإمكانية التحكم بعدد كبير من الشاشات•

إمكانية تقسيم الشاشات الى مجموعات•

إمكانية التحكم بكل مجموعة على حدا•

إمكانية استعراض ماذا تعرض الشاشة•

في الوقت الحالي•

امكانية تقسيم الشاشة الى عدة اقسام•



برنامج الخرائط ثالثية األبعاد

ثالثية األبعاد برنامج اإلستعالم عن الموقع من خالل الخرائط•
او ثنائية األبعاد

مساعدة الزوار للوصول إلى وجهاتهم•

عمليات البحث سهلة عن هدف الزائر•

تسجيل بيانات الزوار•

الطرق األسرع للوصول•



برنامج تقييم الخدمة واالستبيان

عمل استبيان للعمالء والمراجعين•

إمكانية االستبيان عن صورة•

إمكانية االستبيان من خالل سؤال وخيارات لألجوبة•

إمكانية االستبيان من خالل كتابة الجواب•

إمكانية االستبيان عن مقطع فيديو•

تسجيل رضا العميل عن خدمة معينة•



الحلول الذكية

Smart Solutions





عمالئنا

Our Clients








