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احدى مؤسسات

وحدة التصوير اخلارجي واملونتاج 
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تعريف بمؤسسة

المتخصصة في اإلنتاج المرئي 

والتوزيع  اإلنتاج  مجال  في  والمتخصصة  الرائدة  العربية  المؤسسات  إحدى 
التليفزيوني وتعمل في هذا المجال منذ ما يزيد عن ثالثين  عاًما حيث نفذت 
مئات الساعات من األعمال الدرامية والوثائقية والبرامج المنوعه وإنتاج الطفل 
مراكزها  خالل  ومن  بعناية  المختارة  الفنية  طواقمها  بواسطة  واإلعالنات 

اإلنتاجية في الخليج ومصر وسوريا.
فائقة،  بجودة  أعمالها  إنتاج  من  تمكنها  متكاملة  فنية  تجهيزات  ألوان  تمتلك 
وخبرتنا وهلل الحمد كبيرة في هذا المجال وأعمالنا تعرض على معظم قنوات 

التلفزة العربية في مجاالت اإلنتاج المتنوعة.
- إنتاج المسلسالت 

االجتماعية 
التاريخية 

الفكاهية
- اإلنتاج الوثائقي
البرامج الثقافية
برامج اللقاءات

برامج المنوعات
البرامج الحوارية

المسابقات الجماهيرية
الحمالت التوعوية

األغاني الوطنية
- إنتاج الرسوم المتحركة
3D  إنتاج ثالثي األبعاد -

- إنتاج الصلصال
الدوبالج

- اإلنتاج المسرحي والعروض الترويجية
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خدماتنا
 التصوير والمونتاج  التلفزيوني 

1- المسلسالت:
• مسلسالت عربية

أكثر من 50 مسلسل عربي من أشهرها :
 نقطة تحـول - وكــان لقــاء - السـقــوط في الهاوية - عفوا وظيفه هانم - 
الفــدان االخيــر - حكــايات العم قـنديل - نـوادر العــرب - علـى دروب 

الفضيله
• تمثليات خليجية من أهمها :

الصراع –   - العمر  -ايام من  الصفر  - تحت   حكايات قصيرة - عذاريب 
الخطاف

• مسلسالت خليجية أكثر من 60 تمثيلية ومن اهمها :
 راحت علينا نومه - رفاقة درب - مر وعدي - اصحى التحدري - المبرمج 
الدكاتره سعد - شهد - ابيض واسود - بصل وعسل - وللحب  مسرور - 

اجنحه - احوال
2- البرامج

 دنيا األطفال - فضاؤنا الكبير - حكايات عالم قرناس - الكوخ - الرابحون 
وعشرات المسلسال ت الكرتونيه

3- التغطيات االعالمية 
4- مسرحيات وحمالت توعوية

• مسرحيات 
ولد الديره - للسعوديين فقط وغيرها 

• الحمالت  
حمالت نعم للحياة - سليم نت - سعيد حماية وغيرها 

• المسابقات 
الرابحون - الهدف
5- توثيق المشاريع 
6- االنتاج الوثائقي 

7- الحفالت والمناسبات
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وحدة التصوير 

بجودة  التصوير  من  تمكنها  حديثه  رقمية  تصوير  وحدات  الوان  تمتلك 
كالعدسات  لها  المصاحبه  واالجهزه  الكاميرات  تحديث  ويتم  جدا  عاليه 
لتلبي  دائم  بشكل  وغيرها  االخرى  المصاحبة  واالجهزة  والبطاريات 

احتياجات عمالئنا بالشكل الذي يمنحهم جودة عاليه ونقاء للصورة 

العدسات وحدة التصوير 

الوحدات المساندهاالجهزه المصاحبه االخرى 

الشاريوه الكرينات 
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وحدة االضاءة
اإلضاءة في التصوير من العناصر الهامه للحصول على انتاج عالي الجودة 
ولهذا اهتمينا في الوان بأختيار افضل وحجات االضاءه التي توفر للمستخدمين 

كافة احتياجاتهم
الصورة مثل موضوع التصوير وزاوية االلتقاط ووضعية التصوير المناسبة. 
إذ تساهم اإلضاءة الصحيحة خالل التصوير في الحصول على لقطة مكتملة 

العناصر ذات جودة عالية وخصائص فنية مميزة.
االضاءه الداخليه : يقصد بها التصوير في الفضاء الداخلي التي غالبا ما يتم 
فيها اإلستعانة بالضوء اإلصطناعي بسبب نذرة أو غياب الضوء الطبيعي فيه 
وذلك قصد الحصول على نتائج فوتوغرافية مثالية. كما أن المصورقادر على 
أي  أو  األبواب  النوافذ،  الداخلي عبر  التصوير  الطبيعي في  الضوء  إستغالل 

فجوة تسمح بمرور الضوء الطبيعي للمناطق الداخلية التي يشتغل فيها.

    
اإلضاءة الخارجية : المقصود بها هو اإلستفاد من الضوء الطبيعي قصد الحصول 
على صور مميزة خالل التصويرفي الفضاء الخارجي، كما أنه يمكن اإلستعانة 

أيضا بالضوء اإلصطناعي مثل الفالش الخارجي إلنجاز نفس المهمة.

    
ويسرنا ان نلبي احتياجات عمالئنا عبر مصادرنا  التي توفر لنا احدث التقنيات 

وفق متطلبات المشروع واحتياجاته
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وحدة المونتاج 

للمونتاج بمواصفات عالية  الكترونية  الوان وحدة  تمتلك 
الجودة تلبي لعمالئنا متطلباته 
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مجموعتنا اإلعالمية
 

وهي المجموعة اإلعالمية المتخصصة في اإلعالم المتكامل والتي 
تضم عددًا من المؤسسات المتخصصة في اإلنتاج اإلعالمي بكافة 
المجموعة  وهي  والرقمي  والمقروء  والمسموع  المرئي  فروعه 
التي أطلقت مشروع قرناس للطفل أول مشروع تثقيفي ترفيهي 
للطفل على مستوى العالم العربي المشروع الذي استغرق اإلعداد 
قرناس  نطلق  واليوم  والتكامل  والتطوير  البناء  من  سنوات  له 
للترفيه مدعومة بكل هذه الخبرات لنقدم نموذجًا جديدًا في الترفيه 
المدروسة  البرامج  من  مجموعة  عبر  األسرة  أو  للطفل  سواء 
الترفيه  بين  الموازنة  لنقدم فعاليات مختارة تراعي أهمية  بعناية 
والتثقيف والتعليم وبأسلوب تربوي مدروس مستفيدين من خبراتنا 
اإلعالمية  الحمالت  من  للعديد  وإطالقنا  اإلعالمي  اإلنتاج  في 
عالم  التربوي  التثقيفي  الترفيهي  لمشروعنا  وبناءنا  المتخصصة 
قرناس لنقدم شكاًل جديدًا من أشكال الترفيه مع اإلستعانة بعدد من 
الحديثة في  التقنيات  المتخصصة في استخدام  العالمية  الشركات 
العروض ويسرنا أن نستعرض هنا مايمكن لعالمنا تقديمه ليكون 

رائدًا في هذا المجال الحيوي الهام.
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