
























iOS

mapp.sa

“ منصة متاجر “







“ موقع نادي االتحاد “

ittihadclub.sa

تصميم وبرمجة الموقع التعريفي الرسمي لنادي االتحاد السعودي و يحتوي على 

تعريف بالنادي ودليل للخدمات و المعلومات التي يحتاج لها جمهور النادي





mazad.ittihadclub.sa

منصة مخصصة لنادي االتحاد ليعرض بها تيشرتات الالعبين المشهورين لبيعها و 

المزايدة عليها من الجمهور

“ مزاد نادي االتحاد “





kpi.ittihadclub.sa

تصميم و برمجة شاشة رقمية تحتوي على احصائيات حية لمؤشرات االداء للنادي 

و يتم تشغيلها داخل نادي االتحاد

شاشة احصائيات رقمية “ نادي االتحاد”





https://mohlel.com

منصة ُتبسط قراءة سوق األسهم السعودي و التعرف على أسعار األسهم و 

معلومات حول الشركات المدرجة بكل بساطة .

موقع تستطيع من خالله الحصول على الصورة الشخصية المطلوبة إلعطائها 

للجهات الرسمية بكل بساطة

“ i-tswr | إتصّور “

i-tswr.com





goltlak.com

تطبيق قلت لك تستطيع أن تشارك تحليالتك الفنية لكرة القدم , توقعاتك للنتائج , 

التعليق على مجريات الدوري و مهاراتك الكروية و المزيد

“ Goltlak | قلت لك “





couponakapp.com

تطبيق كوبونك متخصص بجمع اقوى كوبونات الخصم من مختلف المتاجر 

المعروفه وعرضها على المستخدم في مكان واحد بشكل سهل و منظم 

“ couponak | كوبونك “





ribbon.net.sa

تطبيق ريبون متخصص في إهداء من تحب من منتجات متنوعة في الوقت الذي 

ترغب به مع كتابة عبارة إهداء لطيفة تعبر عن امتنانك يتم إضافتها في الباقة 

بواسطة كرت ذات تصميم مميز وجميل 

“ Ribbon | ريبون “





mashfa-i.com







pilot-app.com

“ منصة بيلوت “





“ منصة محلل “
منصة ُتبسط قراءة سوق األسهم السعودي و التعرف على أسعار األسهم و 

معلومات حول الشركات المدرجة بكل بساطة .

mohlel.com





saleapp.net

تطبيق يجمع لك أحدث العروض و التخفيضات ف مكان واحد بطريقة سهلة و 

بسيطة ورح يوفر عليك وقتك و جهدك في عملية البحث عن األشياء اللي تدورها.

“ Sale | سيل “





nozha.sa





tmweenplus.com





https://thebest-card.com







khurdah.sa





tahadiapp.com





تطبيق متخصص في حجز خدمات تصوير االفراح و حجز الكوافيرات داخل التطبيق 

حيث يتكون التطبيق من مزود الخدمة و طالب الخدمة

تطبيق “ دان بيوتي “





mwthoq.sa









معتمدين من قبل




