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الرسالة

المساهمة في التنمية الوطنية 
في مجال الأبحاث والدراســـــــات.

الرؤية

الريادة في مجال الأبحاث ومرجع
 اقليمــــي وعالمـــي للخبـــــــرات.

Mission

Vision

contribute to the national development 
in the field of research and studies.

leadership in research and a regional 
and global reference for expertise.
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من نحن 

شركة وادي العقول لخدمات الأعمال هي شركة سعودية تأسست عام 2015م 


لخدمة القطاع الحكومي والخاص في مجال أبحاث السـوق والدراسات الاقتصادية.

منذ التأسيس تتبع شركة وادي العقول سياسـة الشراكة في مواجهة التحديــــات 

وأن تكون الــشريك الاستراتيجـــي في مجال الأبحـاث والدراســـات لفهم متغيـــرات 

الأسواق المفاجئة والمساهمة في اتخاذ القرار المناسب. 

About us
Brains Valley Company is a Saudi company established in 2015 to 
serve the government and private sectors in the field of market 
research and economic studies. Since its inception, Brains valley 
Company has been following a policy of partnership in facing 
challenges and to be the strategic partner in the field of market 
research and studies to understand sudden market variables 
and contribute to take the appropriate decision
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شريك أول


المدير الإقليمي

مدير العمليات


الرئيس التنفيذي


شريك أول
شريك أول


د. أحمد فهمي


عبدالله المطيري

راجيش أودو 


عياد العياد


م. محمد المهلكي
عبدالعزيز المقرن

Leadershipالقيادة

Ayad Al- Ayad

Chief Executive Offcer
 Abdullah Al-Mutairi


Regional Director

Rajesh Udo
Operations Manager


Eng.Mohammed Al-Mahalki

Senior partner


Dr. Ahmed Fahmy
Senior partner


Abdulaziz Al-Muqrin
Senior partner
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Surveying And Studying 
Investment Opportunities

OUR SERVICES خدماتنـــا

Supply And Demand 
Volume Analysis

Market Research
أبحاث السوق

Economic Feasibility Study
دراسة الجدوى الاقتصادية

تحليل حجم العرض والطلبمسح ودراسة الفرص الاستثمارية
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Our Services خدماتنـــا 5

أبحاث السوق

يقوم فريق من خبرائنا بتحديد الهدف والمنهجية المناسبة لأبحاث السوق 

لمعرفة مدى كفاءة السوق في الوصول إلى فئة معينة،ومدى قابليـــة 

استيعاب السوق لمنتج جديد من خلال تحليل الطلب والعرض والمنافسيــــن 


والتسعير واستراتيجيات التسويق،إضافة إلى دراسة ما يتعلق بالمستفــــيد 

ورغباته الشرائية كتحليل سلوك المستهلك ومدى رضا وولاء الـــــمستهلك


 والتسوق الخفي واختبار المنتج أو الإعلان، حيث أن أبحاث السوق تعد أهم 
مصادر المعلومات للجهات الحكومية والشركات.

Market Research
A team of our experts determines the objective and appropriate 
methodology for market research to know the extent of the market's 
efficiency in reaching a specific category, and the extent to which the 
market can absorb a new product by analyzing demand, supply, 
competitors, pricing and marketing strategies in addition to studying 
what is related to the beneficiary and his purchasing desires, such as 
analyzing consumer behavior and the extent of consumer satisfaction and 
loyalty, mystery shopping, product testing, or advertising. In contrast, 
market research is the most important information source for 
government agencies and private companies.
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Economic Feasibility Study
Studying the seriousness of converting the idea into an 
investment opportunity by estimating the economic costs, 
benefits and extracting the criteria of economic feasibility.


Our services include preparing studies, whether in relation to 
establishing a new business, or expanding an existing business


دراسة الجدوى الاقتصادية

دراسة مدى جدية تحويل الفكرة إلى فرصة استثمــــــارية وذلك 

بتقدير التكاليف والمنافع الاقتصادية واستخراج معايير الجدوى 

الاقتصادية. خدماتنا تشمل إعداد دراسات سواء فيما يتعلق ذلك 

بتأسيس مشروع جديد او إضافة نشاط جديد او توسعة نشاط قائم.



Supply And Demand Volume Analysis

تحليل حجم العرض والطلب

إن القوتين اللتين تدفعان وتحركان السوق هما العرض والطلب 

ويتم تحليلهما من خلال المؤشـــرات الاساسيــــة مثل: الفـائدة، 

معدلات التضـخم، الميزان التجـــاري، ميول الســـوق وغيرها من 

الادوات الفنية من أجل فهم الصورة الأكبر للسوق.

Our Services خدماتنـــا 7

The two forces that drive and move the market are supply and 
demand They are analyzed through basic indicators such as 
interest, inflation rates, trade balance, market sentiments.




 نهتم بدراسة الفرص الاستثمارية وتقييمها للقطاعات الحكومية 

والخاصة حيث يتم دراسة الفرص الاستثمارية التي يرغب المستثمر 


الدخول فيها وتقييمها طبقا للأسس العلمية المتبعة في هذا 
المجال واتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية.

مسح ودراسة الفرص الاستثمارية

Surveying And Studying Investment Opportunities

Studying and evaluating investment opportunities for government 
and private sectors, where investment opportunities are evaluated 
according to the scientific foundations used to make the best 
investment decisions
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Our partnersشركائنا
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Our brands 
علاماتنا التجارية
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تواصل معنا
Contact US

Riyadh

Hassan bin Hussain St, Qurtobah,

Riyadh, KSA

Dubai

Sheikh Mohammed Bin Rashid,

Boulevard, Dubai, UAE

Jeddah

Saud Al-Faisal St, Al-Rodah,

Jeddah, KSA

0114744441



info@brains-rs.com

www.brains-rs.com


