






Masar Alejadh has good experience business knowledge and multifaceted within the Kingdom of Saudi 
Arabia, with number of high distinguished professional experience staff. Masar Alejadh is providing 
integrated services by using many methodologies of latest technology and seeks to enable the partners to 
achieve administrative and technical efficiency and effectiveness.

ومتلك مسار اإلجادة خربة أعامل ومشاريع لجهات متعددة داخل اململكة العربية السعودية، كام تضم عدداً من الخربات والكوادر 
املهنية املتميزة. وتقدم خدماتها املتكاملة باستخدام أحدث املنهجيات والتقنيات الحديثة، وتسعى من خالل ذلك إىل متكني 

رشكائها من تحقيق الكفاءة والفعالية اإلدارية والتقنية.

تقنية املعلومات 
Information Technology

التسويق الرقمي 
 Digital Marketing

االستشارات اإلدارية  
Management Consulting

Masar Alejadh it's company which providing specialized professional services
and solutions in Different fields:

مسار اإلجادة منشأة  متخصصة يف تقديم خدمات وحلول احرتافية يف مجاالت:
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التميز يف تقديم الدعم اإلداري والتقني بحلول إبداعية ومبتكرة
Excellence in providing management and technical 

support with creative and innovate solutions

فاعلة وتقنية  مؤسسية  بيئة  تحقق  متكاملة  وحلول  خدمات   تقديم 
لرشكائنا من خالل كوادر متخصصة وبيئة عمل ملهمة

To Provide a complete development and integration services to 
the organization 

Our Visionرؤيـتـنـا

Our Missionرسـالـتـنـا

Our valuesقـيـمـنـا

Creativity and innovation

Proficiency in performance

E�ective cooperation

Enrich clients

اإلبداع واالبتكار       

اإلتقان يف األداء      

التعاون الفعال             

إثراء الرشكاء  
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االستشارات والحلول التقنية 

Consulting and Technical Solutions

الجديدة  الفنية  للمشاريع  الجدوى  دراسات  نقدم 
للرشكاء وإعداد الدراسات والخطط  األولية للمرشوع.

We provide feasibility studies to Many of I.T 
projects to estalished the new business for 
clients with taking care of all I.T infrastructure  
and development all strategic of planning, 

analysis, development, and implementation.

دراسة جدوى املشاريع الفنية

Feasibility Study of Technical Projects

نقدم ملف التحليل الفني بعد دراسة محتوى متطلبات 
رشكائنا مبا يتوافق مع طرق التحليل الفنية املختلفة. 

We provide the technical analysis document after 
studying all clients requirements In and using 

different technical analysis methods.

التخطيط والتحليل

Analysis and Planning
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نقدم النظرة العامة يف الربمجة لتحديد الثغرات التي سوف 
تظهر الحقا ونقوم بتحديد سياسة الربمجة املتبعة مع تحديد 
املنتج  عىل  الحصول  يف  رشكائنا  يساعد  مبا  الربمجية  اللغة 

بأعىل جودة ممكنة.

We provide the programming overview and documentation 
to close the gaps that will appear later, and we 
determine the programming policy by following  the 
programming language that we will use  to help our 
clients to obtain the product with the highest 

possible quality.

التطوير الربمجي 

So�ware Development
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نقوم بتهيئة خطة التنفيذ وتنفيذها يف جميع أقسام 
املنشأة بالتعاون مع رشكائنا، مع األخذ باالعتبار األولوية 

يف األقسام .

We design and document the implementation 
plan in all Departments of the organization in 
cooperation with our clients, taking into account 

priority in the department.

االختبار والتنفيذ

 Test Process and Implementation

جميع  تنفيذ  مع  للمنشأة  التدريبية  االحتياجات  تحديد 
أهداف التدريب بالتعاون مع رشكائنا  باإلضافة إىل تأهيل 
املختلفة   األنظمة  تطبيق  كيفية  عىل  العمل  فرق 

وتفعيلها.

We work to Identify the training concept of the 
organization with the implementation of all the 
objectives of the training in cooperation with our 
clients.  In addition to qualifying the work team 
on how to make the system active it as required.

التدريب التقني

 Training

تقديم الدعم الفني واملساندة لرشكائنا بتوفري قنوات 
اتصال تساعد يف الرد عىل جميع االستفسارات الخاصة 
عىل  تظهر  قد  مالحظات  أي  وصيانة  وتحليل  بهم 

األنظمة املقدمة.

Provide technical support to our clients by provid-
ing communication channels that help in answer-
ing all clients inquiries and analyzing and 
maintaining any observations that may appear 

on the submitted systems.

الدعم الفني واملساندة

Technical Support
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تصميم املواقع اإللكرتونية والتطبيقات

Websites Design and Mobiles Apps Developments

والجذاب  السهل  االحرتايف  اإللكرتوين  موقعك  نصمم 
الويب  متصفحات  بيئات  جميع  مع  واملتوافق  للعميل  

املختلفة.

We are design a professional attractive 
website with user friendly for the clients by 
using different platforms.

Website Designمواقع إلكرتونية

مع  يتناسب  حديث  إبداعي  بتصميم  فكرتك   نصمم 
ونطور  املختلفني  العمالء  واحتياجات  السوق  متطلبات 

التطبيق عىل بيئات أنظمة األجهزة الذكية املختلفة.

We design your idea with a modern creative 
design that comprehensive the requirements 
of customers and develop the application 
with different Mobile apps platforms.

Mobiles Apps Developmentsتطبيقات الهواتف الذكية
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املتاجر اإللكرتونية

 E-commerce Developments

التكاليف  وبأقل  اإلنرتنت  طريق  عن  البيع  نحو  بوابتك  اإللكرتوين  متجرك 
وطرق  املختلفة  منتجاتك  لعرض  وجذاب  سهل  بشكل  متجرك  نصمم 

رشائها وإيصالها للعميل  بكل يرس وسهولة.

Your E-Commerce website is the way to sell your products 
online and with low-cost. We have the experiences to design 
your store easily and attractively to display your different 
products and ways to purchase and deliver to the customers.
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إثرايئ  تسويقي  محتوى  توفري  عىل  نعمل 
فريق  خالل  من  رشكائنا  أنشطة  يناسب  جذاب 
النرش  أوقات  إدارة  مع  احرتايف  صياغة 
إىل  والخدمات  باملنتجات  للوصول  املناسبة 

أكرب رشيحة مستهدفة ممكنة.

We are working to present attractive 
management system in same and right 
time to keep your customers updated of 
your Products and Services.

إدارة املحتوى

 Content Management System

لتصاميم  اإلبداعية  األفكار  تقديم 
واملفيدة  للمتلقي  الجاذبة  االنفوجرافيك 

إثرائياً  وتسويقياً.

We provide creative ideas for Video Motion 
and  Infographics which make that attracts 
recipient with adding commercially useful 
by adding Marketing value.

انفوجرافيك وفيديو موشن

Infographics and Video Motions

حسب  والرتويج  للنرش  الشهرية  الحسابات  قامئة  نفعل 
والرتويج  النرش  لضامن  املستهدفة  والفئة  رشكائنا  تخصصات 

املثايل والوصول األكرب للفئة املستهدفة من الجمهور.

Keeping famous social media accounts in our target to 
ensure the perfect publication and promotion.

الرتويج من خالل الشخصيات

والحسابات ذات الجامهريية

Promoting �rough Popular and Famous

 Personalities and Accounts

التسويق الرقمي 

 Digital Marketing
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للفئة  عالية  واحرتافية  بكفاءة  املختلفة  الرتويج  منصات  عرب  رشكائنا  حمالت  ندير 
املستهدفة من الخدمة أو املنتج والعمل عىل وضع موقعك اإللكرتوين يف أوىل 

نتائج البحث.

Campaigns management across the various promotional platforms with 
the highest efficiency and professionalism of the target group of the 
service or product and work to put your website in the first search results 
in different browsers.

إدارة حمالت الرتويج املدفوع

Paid Promotion Campaigns Managements

عن  البيانية  الرسوم  مع  املفصلة  اإلحصائية  الدورية  بالتقارير  رشكائنا  ندعم 
حركة منصات التواصل ومدى التفاعل الحاصل فيها.

Providing a different type of statistical reports with chart for the 
movement of all social media accounts for clients which include 
monthly reports and annual reports.

تقارير دورية مفصلة

Detailed Periodic Reports
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خالل  من  األداء،  مؤرشات  وتصميم  والتشغيلية  اإلسرتاتيجية  الخطط  بإعداد  نقوم 
تحليل الوضع الراهن، وتحديد املستهدفات املستقبلية املالمئة إلمكانات املنظمة 

والفرص املتاحة يف البيئة الخارجية.

Preparing strategic and operational plans and designing performance 
indicators by analyzing the current status with identifying appropriate 
future targets for the organization.

التخطيط االسرتاتيجي والتشغييل

Strategic and Operational Planning

التنظيمية،  الهياكل  تطوير  خالل  من  وتنظيمية  مؤسسية  بنية  بتهيئة  نقوم 
وإعداد أدلة األوصاف الوظيفية وسياسات وإجراءات املوارد البرشية وأنظمة 

الرواتب والحوافز واألداء يف املنظمة.

Developing an organizational structure through the development 
of organizational structures, the development of job description 
manuals, HR policies, procedures, payroll systems, incentives and 
performance appraisal in the organization.

التنظيم اإلداري

Administrative Regulation

االستشارات اإلدارية

Management Consulting
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نقوم بإعداد نظام الجودة، وتأهيل املنظامت للحصول عىل الشهادات الدولية يف 
الجودة، باإلضافة إىل تأهيل فرق العمل عىل كيفية تطبيق نظم الجودة املختلفة 

وتحسينها بشكل مستمر.

Developing the quality system in the organizations and qualify the 
organizations to obtain international certificates in quality, in addition 
to qualifying the team work on how to apply different quality systems 
and improve them continuously.

الجودة واإلجراءات اإلدارية

Quality Management and Administrative Brocedures

اتخاذ  دعم  يف  للمساهمة  التسويقية  واألبحاث  الدراسات  بإجراء  نقوم 
التسويقية وتصميم  الخطط  بإعداد  الفعالة، كام نقوم  القرارات االستثامرية 

املزيج التسويقي املالئم للمشاريع القامئة والجديدة.

We preparing marketing studies and research to contribute the 
effective investment decisions. and also, prepare marketing plans 
with designing marketing mix to suit the existing and new 
projects.

الدراسات والخطط التسويقية

Marketing Studding and Plans

ونساهم  واملحاسبية،  املالية  واإلجراءات  السياسات  هيكلة  وإعادة  بتقييم  نقوم 
يف صناعة الحلول التمويلية املالمئة للتوسع االستثامري.

We Preparing evaluation and financial restructuring and Financial 
Policies and procedures to add contribute to the suitable investment 
solutions and expansion.

التطوير املايل

Financial Development

نقوم بدارسة االحتياجات التدريبية، وتخطيط الربامج التدريبية، وإعداد وتقديم 
برامج التأهيل القيادي واإلداري.

Studying training needs, planning the training programs, preparing 
and delivering leadership and management qualification programs.

تطوير املوارد البرشية

 Human Resource Developments
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966 12 6091229

@masaralejadh

هاتف وفاكس
Telefaxwww.alejadh.com

املوقع اإللكرتوين
Web site

info@alejadh.com

الربيد األلكرتوين 
Email

للتواصل معنا

To Contact Us
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info@alejadh.com

www.alejadh.com +966 540096096

@masaralejadh




