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2011ام فيي  يتأسستبغداد –إنتاج سينمائي وتلفزيوني من العراق شركة 

ة في صينا متخصصة . من مجمو ة من المواهب الشابة والخبرات المتجددة

فييي رك ئييم ترييورت تييدريجيا لتشيياالمتحركيية االفيي م الوئائةييية وافيي م الرسييوم 

ة وتنظيييم تغريييإنتيياج جمييين اجنتاجييات السييينمائية والتلفزيونييية   ناهيييك  يين 

 االحداث والمؤتمرات العم قة 
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لعراقيي  رفن ذائةة المتلةيي اتهدف إلى فنية رسالة إ  مية ورسالة إيصال -

ي بالتوازي مين خريور الربحيية باجبيداو   وتنميي توقعيات المشياهد وتعري

.لمصنعيه حافًزا ماديًا ومعنويًا 

وب الشيييهرة والتمييييز  ليييى المسيييتوب العربيييي قريبًيييا و ليييى المسيييتتحةيييي  -

. لى المدب الرويل قلي ً العالمي 

ليب خلي  فيرإ إبدا يية للشيباب العراقيي الرميو  اليذي يمتليك الخبيرة وير-

.الد م

معظيم تريوير ذوق المشياهدين العيراقيين والعيرب بيالتركيز  ليى الةييم فيي-

.األ مال التي تنتج

ي فتح فروو للشركة فيي جميين حنحيال العيالم ودميج الح يارات والتنيوو في-

.ح مالنا الفنية

أهدافنـــــــــــا
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شـــــــــركـــاؤنا

االردناليمن

تركياليبيا

تونسمصر
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عـمــــــالؤنــــــا
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أقسام الشركة

إنتاج االفالم الوثائقية والمسلسالت التلفزيونية 

افالم الرسوم المتحركة والكرافيك ديزاينإنتاج 

البرامج التلفزيونية والراديويةإنتاج  

إدارة الحمالت التجارية واالنتخابية 

تنفيذ واعداد كورسات التدريب والتطوير الفنية 

مبدعوا االفكار وكتابة المحتوى االعالمي 
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إنتاج االفالم الوثائقية والمسلسالت 
التلفزيونية 

 دد تفخر الشركة بع قاتها الواسعة من

ين كبير من المخرجين والكتياب المحتيرف

والوا يييييدين للسييييييناريوهات اجبدا يييييية 

. لى مستوب العراق والمنرةة

كرة وامت ك رواقم ومعدات وتةنيات مبت

ي ومعدات مترورة في مجال اجنتاج الفن

.بجمين الفروو

تسييييييتئمر الشييييييركة شييييييبكة   قاتهييييييا 

ي فيي وتحالفاتها من شركات اجنتاج الفن

شير العراق والمنرةة جنتاج وتسوي  ون

ية بشكل المنتجات السينمائية والتلفزيون

. ام
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إنتاج  افالم الرسوم المتحركة 
والكرافيك ديزاين

سوم تعتبر الرسوم المتحركة وجمين الر

المتحركية مين حصيعب وح ليى المجياالت 

فيييي مجيييال اجنتييياج الفنيييي   والمشيييهد 

ي الفني العراقي سياحة حديئية وا يدة في

.هذا المجال

تةييييوم الشييييركة   ميييين خيييي ل خبرتهييييا 

يية الرائدة في هذا المجال   بتروير  مل

ركية تصنين وإنتياج حفي م الرسيوم المتح

ث والتصيييميمات الرسيييومية وفةًيييا ألحيييد

.اقيةالتةنيات والبرامج في الساحة العر

راقيين اسييتيعاب الفنييانين والفنييانين العيي

وتزوييييييدهم بأف يييييل حهيييييداف الشيييييركة 

.ورموحاتها
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راديويةإنتاج  البرامج التلفزيونية وال

المحرييات الف ييائية واجذا ييية اليييوم هييي األكئيير مشيياهدة ميين قبييل الجمهييور   

.الوسائروكلها تسعى إلى تةديم األف ل للفوز بها وخل  االستمرارية وتراكم

ل تةدم الشركة نفسها كدا م ودا م رائد في هيذا المجيال مين خي ل إنتياج حف ي

( ل إنتياجحف ي/ حف ل فكيرة )البرامج التلفزيونية واجذا ية ومن خ ل الئنائية 

.  لتكون رائدة في هذا المجال
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إدارة الحمالت التجارية 
واالنتخابية 

ة تةييوم معظييم الشييركات الدولييية بحميي ت ترويجييي

ي حو وتسويةية  لى حساس سنوي حو نصف سنو

.والركودربن سنوي للة ال  لى الروتين 

ر تحتاج هذه الحمي ت إليى حفكيار إبدا يية وتخريي

.ناجحدقي  وتنفيذ برنامجي 

ت الشركة  لى  اتةهيا تةيديم جميين الخيدمااخذت 

.المرلوبة لهذه الحم ت الكبيرة

مييين ناحيييية حخيييرب   تشيييهد اليييدول الديمةراريييية 

اخنة مواسم انتخابية دورية ومنافسية سياسيية سي

  حيييييث تحتيييياج األحييييزاب والكيانييييات إلييييى نشيييير 

برامجهييا ومرشييحيها للجمهييور   وتةييدم شييركتنا 

جمييييين وخبرتهييييا الواسييييعة فييييي هييييذا المجييييال و

انييات الكيالتنفيذييية لجمييين الخييدمات االستشييارية 

.مترورةواألساليب الحديئة والباألفكار السياسية 
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تنفيذ واعداد كورسات التدريب 
والتطوير الفنية 

يث يحتيياج الموظفييون المحترفييون والمبييد ون دائًمييا إلييى ترييوير وتييدريب وتحييد

.معلوماتهم وتخصصاتهم

االت المجييتشييرف الشييركة باسييتمرار وتيينظم وتنفييذ دورات متخصصيية فييي جمييين 

.للمؤسسات اج  مية والمهتمين بتروير قدراتهم الفنيةالتخصصية 

توظيييف الشيييركة حف يييل الميييدربين والمتخصصيييين وححيييدث التةنييييات واألدوات

.التعليمية
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مبدعوا االفكار وكتابة المحتوى 
االعالمي 

تعتمييييد جمييييين األ مييييال الفنييييية 

 ليييى حسييياس الفكيييرة ورريةييية 

و يين المحتييوب   لييذلك قييررت 

م إدارة الشركة ميؤخًرا فيتح قسي

خيييياإ لمبييييد ي األفكييييار ميييين 

األليوان داخيل جمين االرياف و 

العيراق لشيمول الكتابيةوخارج 

ي بمختليييف ئةافيييات المجتمييين فييي

.البلد ودول الجوار 
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Our equipment's
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لصالح قناة الجزيرة « شاحنة الموت»الفيلم الوئائةي -1

link

https://www.youtube.com/watch?v=kaiXR71zTaY&t=163s

لصالح قناة الجزيرة الوئائةية « بدر شاكر السياب»الفيلم الوئائةي -2

link

https://www.youtube.com/watch?v=kWfwnm_u6jM

(+INP) فاصل انفوكرافيك تو وي لصالح شبكة -3

link

https://www.youtube.com/watch?v=Co9dFQgRxj4&t=1s

«محمد العزاوي» فيديو كليب الصلح منشد الرافدين -4

link

https://www.youtube.com/watch?v=fkcGmurZeW4

(ARTE) فيلم رسوم متحركة لصالح التلفزيون االلماني الفرنسي -5

link

https://info.arte.tv/fr/omar

https://www.youtube.com/watch?v=kaiXR71zTaY&t=163s
https://www.youtube.com/watch?v=kWfwnm_u6jM
https://www.youtube.com/watch?v=Co9dFQgRxj4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=fkcGmurZeW4
https://info.arte.tv/fr/omar


www.sevenlayersproduction.com
00964 7705362384 

في العراق LWRملخإ تغرية حملة المنظمة االمريكية -6

link

https://www.youtube.com/watch?v=FGe4a6SiD5k

تغرية وتنظيم مهرجان الس م العالمي في الموصل بالشراكة من السفارة-7

البريرانية 

link

https://www.youtube.com/watch?v=J-As6mVm93E

بالشراكة من السفارةاالنبار  تغرية وتنظيم مهرجان الس م العالمي في -8

البريرانية 

link

https://www.youtube.com/watch?v=mG8mm35qPd8

االمريكية في العراق VITASمةارن من تغرية حملة مؤسسة –9

links

https://www.youtube.com/watch?v=XQ9hDO80ZXc

https://www.youtube.com/watch?v=R_hN_kRB1eI

https://www.youtube.com/watch?v=FGe4a6SiD5k
https://www.youtube.com/watch?v=J-As6mVm93E
https://www.youtube.com/watch?v=mG8mm35qPd8
https://www.youtube.com/watch?v=XQ9hDO80ZXc
https://www.youtube.com/watch?v=R_hN_kRB1eI
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تغرية وتمظيم حفل السفارة الصربية في العراق –10

link

https://www.facebook.com/434243373435469/videos/4046016

33566874/

تغرية وتنظيم حفل السفارة التركية في العراق -11

link

https://www.youtube.com/watch?v=XUbE-D1ynuE&t=69s

برنامج تلفزيوني لصالح شبكة التلفزيون العربي البريراني -11

Links

https://www.youtube.com/watch?v=aXQbf_qX6Yo&t=172s

https://www.youtube.com/watch?v=Ki8HEzrpOtA

https://www.youtube.com/watch?v=aRR1wFTZmJU

https://www.youtube.com/watch?v=gsNzElid8II

https://www.youtube.com/watch?v=ifNM1qCP__A&t=217s

https://www.youtube.com/watch?v=-c0mfNS6bwc

https://www.youtube.com/watch?v=QA-_E_j99Gg&t=13s

https://www.facebook.com/434243373435469/videos/404601633566874/
https://www.youtube.com/watch?v=XUbE-D1ynuE&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=aXQbf_qX6Yo&t=172s
https://www.youtube.com/watch?v=Ki8HEzrpOtA
https://www.youtube.com/watch?v=aRR1wFTZmJU
https://www.youtube.com/watch?v=gsNzElid8II
https://www.youtube.com/watch?v=ifNM1qCP__A&t=217s
https://www.youtube.com/watch?v=-c0mfNS6bwc
https://www.youtube.com/watch?v=QA-_E_j99Gg&t=13s
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ركةلالمففديرلالتنءيففم لومش ففسل فف, صففءاالاليبيففد ل

نءففمالالطبقففاالال ففبيةللجنتففايلالءنففتلامفف لمنت ففالم

دللليديدلمنلالقنواالحفو لاليفالالاجفريلوكتفعلوااف

الي فففراالمفففنلالبفففرامالواالئفففجالالو ا قيفففةلالتفففت

.حصدال وا زلاالميةلل

ويرلصانعلائجالومديرلتص, مصطءىلالصميداتل

جمهلحاص لالىلاليديدلمنلال وا زلاليالميةلئتلائ

ئتلوصورهلوييتبرلاحدلالمبداينلو جصيةلاامة

اليراقلل هرتهلئتلصنعلمحتوىلابدااتلانل

.  اليراقل

 نلمصمال رائيكلابدااتلر االانمي, التل ميرل

وجطاطلومبتكرلمش راالوجدعل ينما يةل ارك

ي نلئتلصنااةلاليديدلمنلاالاجناالواالئجالاالنم

اليراقيةليحاو لانليصنعلئارقالئتلالر وال

.  المتحركةلالىلم توىلاليراقل

ليديدلمصورلوصحءتلا تقصا تلام لل, التلايادل

منلالوكاالالالدوليةلواليالميةلانتالاليديدلمن

ا قيةلالقصصلوالمقاالالو اهالبتصويرلائجالو 

.انلاليراقل
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