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.  وأرباحنا ضئيلة مقارنة بخدماتنا

الرئيسي هو تحسين وتسهيلهدفنا 

.حياة المستخدمين 

...نبيل هدفنا 



نبذة عنا

( . عروس البحر األحمر ) المملكة العربية السعودية مدينة جدة في ٢٠٠٩عام في كانت البداية 

مجال التسويق واإلعالن والعالقات العامة والمعارض وقد تم التعامل في العديد من الخدمات قدمنا 

وأصبحت ( الوقت الجميل ) خالل عام واحد تم تأسيس مجلة في مع الشركات العالمية الكبرى ، ثم 

. مجال اإلعالن والتسويق األولى في 

ن الفرصة للتعاولنا منحت التي من ثقة الشركات األقصى نهتم بالتفاصيل أكثر وأكثر لكسب الحد 

من وغيرها الخطوط الجوية السعودية ، ماكالرين المبورغيني ، بنتلي ، ذلك بما في معها 

.الكبرى الشركات 



، بدأنا ثورة رقمية في التحول الرقمي من خالل٢٠١٤وفي عام 

شاء أول للتسويق اإللكتروني وتم إن( شركة الدليل السهل ) إنشاء 

موقع يجمع الشركة والعميل الذي هو الهدف الرئيسي وجعلنا

تاج العميل لديه القدرة على البحث عن الشركة أو المتجر الذي يح

.  الوصول إليه ، وأيضا يستطيع الوصول إلى بياناتهم



نبذة عنا

فلمعت ٢٠٣٠بدأنا في التحول والتغيير لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 

FORALL )فكرة  . آفاقنا فأصدرنا أول وأكبر تطبيق في العالم في  (

يجمع بين جميع الشركات والمحالت التجارية والمطاعم والخدمات الطبية 

.وغيرها الكثير من الخدمات 

:الرئيسي هو العميل هدفنا 

خدمة ونطمح لتقديم المزيد من الخدمات ٢٠لذلك فهو تطبيق واحد بأكثر من 

كفاءة بناءاً على ذلك فقد حققنا تحديات شبه مستحيلة من خالل المثابرة وال

.العالية ومستوى جودة عالي وهذا هو السبب في أننا فخورون بذلك 



واحدتطبيقفيخدمة٢٠منأكثرلدينا

التجاريةالمراكزالتسوق

اإللكترونية
الطيرانالفنادقمغاسل المالبس مراكز التجميل

توصيل طلبات خذ جولة مشاويرتوصيل السياحة
العناية

بالسيارات
أكل وشرب 

الدراجاتالدراجات الناريةو اليخت البوت السياراتاإلعالناتالوظائف

العقاراتالمعدات الثقيلة
التذاكر

اإللكترونية
طائراتك الخدمات الطبية النوادي

الخاصة

البنوكالحيوانات

واحدتطبيقفيخدمة٢٠منأكثرلدينا



قتسوال

.مكانأي ووقتكلفيتسوق

.  من أي مكان في العالم FORALLالتسوق أسرع عبر

ال يوجد قيود للتسوق حيث تستطيع التسوق من جميع المتاجر

عبرالموجودة في العالم وأنت بمكانك ، ويصلك كل ما تريده إلى المنزل

FORALL.



التجاريةالمراكز 

.العالمية بين يديك التجارية المراكز 

FORALL اإللكترونية لجميع المراكز التجارية بوابتك.

ية وألول مرة ، تستطيع ان تتحرك في داخل أكبر المراكز التجار

العالمية وانت في مكانك حيث تستطيع معرفة كل المعلومات

الخاصة بالمركز التجاري التي تريده مثل المتاجر و المناطق

ارات و الطوابق و مواقف السي( األلعاب و السينمات ) الترفيهية 

.FORALLوكل الخدمات األخرى المقدمة ، كل ذلك عبر 



التجميلمراكز

.أنت تستحق وقت لتدلع نفسك 

االستمتاع باختيار مركز التجميل الذي  FORALLيمكنك عبر 

بل يناسبك من أي مكان وحجز الخدمة التي تريدها والدفع مسبقا ق

.وصولك



المالبسمغاسل

.مستحيلموالوضعمعناغسيلوالكويال

.FORALLمغاسل المالبس أصبحت إلكترونية وأقرب إليك عبر 

زر ال تشيل هم اختيار مغاسل المالبس القريبة منك ألنك بضغطة

واحدة ، يمكنك إيجاد مغاسل المالبس أينما كنت ، نقوم بأستالم

.المالبس من بيتك ونعيدها لك بعد االنتهاء 



الفنادق

.وقتأسرعفياحجزغرفتك

الم بنقرة العفي تستطيع حجز الغرفة المناسبة إليك من أي فندق 

.FORALLعلى واحدة 

م كما أنه يمكنك التأكد من جودة الفنادق من خالل الصور من ث

.دفع الرسوم بشكل مسبق وإتمام عملية الحجز 



الطيران

.احجز وطير . . . . سهلناها كثير 

.FORALLيمكنك حجز رحلة طيران أسرع على 

ع استمتع بحجز رحلتك من أكبر شركات الطيران في العالم والدف

.FORALLمسبقا عبر 



السياحة

.نظام رحالت ينسيك اللي فات 

.هناك العديد من األماكن السياحية حول العالم تنتظرك

يمكنك حجز رحلة سياحية ألي مكان في العالم عبر 

FORALLواختيار شركات السياحة المناسبة بأسعار

.مميزة 



مشاويرتوصيل

.مكانأيوإلىمن

وقتأيفيمشاويركأحجز

.باألسعار التي تناسبك مكانأيوإلىمن



جولةخذ

.أحالمكسيارةجرب

ر تمكنك هذه الخدمة بتجربة أفخم أنواع السيارات بسع

وذلك ، وتكوين عالقات جديدة مع مالك السيارة ، رمزي 

.دقيقة٦٠-١٠من خالل حجز جولة يتراوح زمنها من 



طلباتتوصيل

.وازهلهاوصلها

وقت الوفي حالة ممتازة في نقوم بتسليم المنتجات الخاصة بك 

. أي وقت وفي كنت أينما ونوصل طلبك ، المحدد 

ير مندوب يحق لك تغيكما اختيار السعر المناسب لك أيضا تستطيع 

.حال أن كان السعر غير مناسب في التوصيل 



العناية بالسيارات

.دلع سيارتك 

بر وألول مرة مراكز العناية بالسيارات متوفرة على أول و أك

.تطبيق في العالم 

.نقدم لك كل الخدمات التي تساعدك للعناية بسيارتك

ونوفرها لك في أي مكان تريده ويمكنك حجز موعد مسبق

.FORALLفي مراكز العناية بالسيارات عبر 



أكل وشرب 

.طاولتك جاهزة 

FORALL .احجز طاولتك بضغطة واحدة عبر

حجز–والوقت مع الطعام بالتاريخ طاولة حجز )الخدمات في كال من افضل لك نقدم 

من ه ثم استالمحجز الطعام والدفع بشكل مسبق -الوقت بالتاريخ و بدون طعام طولة 

.FORALLكل ذلك عبر ( منزلك او مكتبك توصيل الطلبات الى خدمة توفير -المطعم 



الوظائف

.أحالمكلوظيفةالطريق

.FORALLيمكنك إيجاد وظيفة أحالمك في جميع أنحاء العالم عبر 



اإلعالنات

.FORALLجميع اإلعالنات لن تفوتك عبر 

في كاتتستطيع أن تجد كل اإلعالنات و البيانات الخاصة بالشر

اصة خصفحة بإنشاءتقوم عن طريق ان الشركة قسم اإلعالنات

روني و الموقع االلكتالتابعة للشركة وسائل التواصل االجتماعي بها 

.اإلعالنات في قسم بيانات الشركة و كل بالشركة الخاص 



السيارات

.ومستلزماتهاسيارتكيخصماكل

.  كنت أينما متجر سيارات بين يديك 

FORALLتسطيع شراء أو بيع أو تأجير السيارة التي تناسبك عبر 
لك جميع قطع الغيار واإلكسسوارات نوفرأننا باإلضافة إلى 

.األسعار و مراكز الصيانة من أي مكان وبأفضلالمتاحة



ويختبوت

.الموجواركباستمتع

.ألجلك FORALLاليخوت والقوارب ألول مرة على 

بك التي تناسالمراكب و اليخوت تسطيع شراء أو بيع أو تأجير 

لك جميع قطع الغيار باإلضافة إلى أننا نوفرFORALLعبر 

.األسعار أي مكان وبأفضلمن واإلكسسوارات المتاحة



الدراجات النارية

.كفرينعلىرحلةأحلى

. FORALLالمغامرات الممتعة بالدراجات النارية فقط على

عبر ك شراء أو بيع أو تأجير الدراجات النارية التي تناسبتسطيع 

FORALLلك جميع قطع الغيار باإلضافة إلى أننا نوفر

.األسعار من أي مكان وبأفضلواإلكسسوارات المتاحة



الدراجات

.  أفضل متعة رياضية

ة تخيل أن كل ما يخص الدراجات الهوائية يمكنك إيجاده بسهول

. FORALLعبر 

عبر بك التي تناسالهوائية تسطيع شراء أو بيع أو تأجير الدراجات 

FORALLلك جميع قطع الغيار باإلضافة إلى أننا نوفر

.األسعار من أي مكان وبأفضلواإلكسسوارات المتاحة



المعدات الثقيلة

.للثقيلالثقيل

.FORALLسهولة إيجاد جميع المعدات الثقيلة بكل بساطة عبر 

عبر اسبك التي تنالمعدات الثقيلة تسطيع شراء أو بيع أو تأجير 

FORALLلك جميع قطع الغيار باإلضافة إلى أننا نوفر

.األسعار من أي مكان وبأفضلواإلكسسوارات المتاحة



العقارات

.عقاركإلى الطرقأسرع

ي العقار الذ( استثمار –تأجير -شراء -بيع ) يمكنك 

.FORALLتريده من أي مكان عبر 



التذاكر اإللكترونية

.زربضغطةاحجزها

.على جميع تذاكر الحفالت وأنت في مكانكتستطيع ان تحصل 

منظمات -سينمات ) جهه تحتاجها ألي أحجز وأشتري تذكرتك 

-ة غنائيحفالت -بازارات -مباريات -منظمات تعليمية -ترفيهية 

.FORALLعبر و كل الفعاليات ( مسرحيات 

.مقعدك واستمتع بحجز مكانك قبل اآلخرين أختار وبكل بساطة 



نادي رياضي

.لياقتكعلىحافظ

.الرياضية النوادي جميع إلى ستتمكن من الوصول معنا 

نك أو مدرب رياضي مناسب لك ويمكنادي تستطيع أن تحجز أقرب 

.FORALLدفع عضوية االشتراك عبر 



الطبيةالخدمات

. صحتك أهم 

تستطيع حجز موعد مع أي طبيب ، عيادة او مستشفى عبر

FORALL.

قاريرك يمكنك استشارة طبيبك واالحتفاظ بنسخة من سجلك وت

.FORALLالطبية في هاتفك عبر 

تحتاجه من الصيدليات الذي يمكنك طلب الدواء وأيضا 

.خاللنا ويتم توصيل الدواء إليك من FORALLالموجودة على 



الخاصةطيارتك 

. FORALL   المميزة عبرالطائرات الخاصة عالم

تستطيع اختيار وحجز الطائرة الخاصة المناسبة لك وذلك من 
كل ذلك بضغطة ( الوقت –التاريخ –عدد األفراد ) خالل اختيار 

.مكانك في زر وأنت 



الحيوانات

.كل ما يخص الحيوانات األليفة

FORALL داخل عالم

تحتاجه من خدمات لرعاية حيوانك األليف ما تستطيع أن تجد كل 

-الصيدليات -العيادات ) وايضآ ( مقتنيات الحيوانات -األكل ) مثل 
.المتخصصة للحيوانات األليفة( التحاليل معامل -األشعة مراكز 



البنوك

.أبحث عن البنك الخاص بك بشكل أسرع

التي تستطيع البحث عن أي بنك تريده وستجد كل المعلومات 

مواقع -حسابات وسائل التواصل االجتماعي ) مثل تحتاجها 

( .الموقع اإللكتروني -الفروع 



الدفعطرق

أعلىلكتقدمالتي،اآلمنةالمصرفيةالدفعأنظمةلدينا

يةاإللكترونالمدفوعاتشركةمعبالتعاوناألمانمنمستوى

(URWAY).



FORALL
WE FILL THE GAP

العالمفي تطبيقوأكبرأول
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