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قطاعات العمل

ي التحليل والبحوث واالستشارات
كة أبحاث متخصصة ف  ي ثالثة قطاعات. شر

:تقدم خدمات ف 

قطاع األبحاث

ي 
القطاع اإلنسان 

قطاع األعمال



فريقنا
مصطف  )غيث البحر
( دينب   

المدير التفيذي

غيث حميدان 

امج مدير البر

أنس جاموس

ي 
مسؤول اإلخراج الفن 

أنس عطار صباغ
ي 
ون  مسؤول التسويق اإللكتر

شاكر أكتار

منسق أبحاث

تمارا  الرشيد

منسقة أبحاث

سعد العكل

منسق أبحاث

بانة مرزوق

مسؤولة أبحاث

فريق جامعي البيانات

مهند الحسن

كاتب تقارير



خدماتنا



  مجال دراسات السوق
 
ة طويلة ف خبر

  جمع البيانات
 
فريق متخصص ف

ضبط جودة البيانات

  مجال تحليل البيانات
 
فريق متخصص ف

  ريادة األعمال والتسويق والتمويل واإلدارة
 
فريق استشاري ف

(KVKK)تطبيق إجراءات قانون أمن البيانات الشخصية

لماذا إنديكيتورز



  
 
النطاق الجغراف وصف الخدمة المتعاقد العميل

تركيا كة  ي تركياTrustusدراسة جدوى شر
بي   ف  لخدمات المغتر ترست آس

حول العالم
Arabeeجانب اختبار تجربة العميل لتطبيق تعليم اللغة العربية لل 

 وبرمجي
ً
ة للعمالء واختبار التطبيق فنيا  بدراسة مباشر

ً
.ا

كة عالمي  شر
لإلعالم

تركيا، اسطنبول
ي تركيا الفتتاح متجر 

ونية ف  ي يعمل دراسة سوق التجارة االلكتر
ون  الكتر

ي هذا القطاع
.بمجال خاص ف 

كة شر
GBN Group

تركيا
ي مجال ريادة األعمال وأساليب دراسة الس

وق تقديم استشارات ف 
كة وأساليب دخول أسواق جديدة .وتطوير عمل الشر

كة تكنو كالس شر

تركيا، اسطنبول
ي مدينة إس

جمة الفورية ف  طنبول مع اختبار فكرة افتتاح معهد للتر
وط  تقدير فرص نجاحه، وجمع معلومات حول القواني   والشر

ي هذا المجال
خيص المعهد ومنح الشهادات ف  .الالزمة لتر

ي   مستثمرين سوري

ات العمل خبر



  
 
النطاق الجغراف وصف الخدمة المتعاقد العميل

حول العالم
ي دراسة ألسواق البيع بالتجزئة عىل منصات التجارة االلكتر 

ونية ف 
، دول الخليج، دول أوربا)دول  سويق ، مع بناء خطة ت(أمريكا، الصي  

اتيجية وتحليل مالي 
.استر

معمل سجاد ريحان

تركيا
اف عىل تأ سيس تقديم استشارات ودراسة جدوى اقتصادية واإلشر

كة لمدة  .أشهر، مع تقديم استشارات تسويقية3الشر
سوق األناضول

تركيا
ي تركيا، وبدائل ه

ذا المصنع دراسة عن فرص افتتاح مصنع للدوية ف 
اد والتصنيع المحىلي والتصدير، باإلضافة لل  نظمة من االستت 
ي تركيا

ي هذا الشأن ف 
.والقواني   الرئيسية المتعلقة ف 

مستثمر سوري

حول العالم
ي تركيا، وتقي

يم المنافسي   دراسة سوق الدراجات النارية والكهربائية ف 
ع دراجات وتحديد مدخل السوق المنافس لمستثمرين الفتتاح مصن
.ل أخرىنارية، باإلضافة لتقييم فرص التصدير من تركيا إل دو 

مستثمرين 
سعوديي   

تركيا، حول العالم
، واألسوا

ً
ق األفضل دراسة تسويقية لتحديد المنتجات األكتر طلبا

اتيجية دخول السوق الستهدافها، واستر

كة طحان  شر
للمنتوجات 
المعدنية

ات العمل خبر



  
 
النطاق الجغراف وصف الخدمة المتعاقد العميل

تركيا
ي تركيا، باإلضاف

ة لفرص دراسة أولية لمعلومات حول سوق القهوة ف 
ي تركيا أو كصادرات، و 

ي هذا القطاع، إن كانت ف 
ما هي أنواع االستثمار ف 

ي ينصح االستثمار فيها
.ومنتجات القهوة النر

ي  مستثمر عرن 

اليون ست 
اليون للبحث عن األدوية ال ي دولة ست 

ي يمكن دراسة سوق األودية ف 
نر
ي هذا المجال، تقديرات أ

ولية عن بيعها، ما هي الفرص والتحديات ف 
.المبيعات

ي  مستثمر أورن 

تركيا، سوريا
اكة مع إكسايت وخاصة  إجراء العديد من درسات السوق بالشر

الدراسة المتعلقة بالعمالء العرب
كة إكسايت شر

تركيا، دول الخليج
ي ت
ي ف 

وع تربية مواشر ركيا وبيعها دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس مشر
ي  ي دول الخليج العرن 

ف 
ي  مستثمر عرن 

ات العمل خبر



182
وع مشر

82,305
مقابالت 
األفراد

519
استمارات 
المالحظة

1,551
مقابالت 
اء الخت 

1,092
جلسات 
حوار مركزة

564
قصص نجاح

إنجازاتنا



صحة البيانات

األخذ بعي   •
ون االعتبار أن تك
حةالبيانات صحي

تقوم البيانات•
بقياس ماهي 

األمور المفروض 
أن تقيسها

تقليل الخطأ •
تحت   جامع )

اء البيانات، وأخط
غ، النقل والتفري    
أخطاء أخذ 

ل إل أق( العينات
.دجة ممكنة

الموثوقية

باستخدام •
اختبارات 
موثوقية 

االستبيانات 
.SPSSباستخدام 

الكفاية

التأكد من إتمام •
.المقابلة

، إذا لم يتم ذلك•
يتم  حذف 

ي ال 
الحاالت النر

معلومات توفر 
.كافية

التوقيت

التحقق من •
المواعيد وبداية
ة ونهاية المقابل

وعدد المقابالت
ي أجريت لك

ل النر
ي 
جامع بيانات ف 

.اليوم

الدقة

أخذ التغذية •
الراجعة من 

جامعي البيانات
للحصول عىل 

مالحظاتهم حول
ي 
المقابالت النر

.أجريت

الشية

اف • من خالل إشر
قادة الفريق 

ي لضمان
الميدان 

عدم احتفاظ 
جامعي البيانات
بالمعلومات أو 

استخدام أي من 
المعلومات 
المتعلقة 
.بالمقابالت

حذف المقابالت•
ي تم تحمي

لها النر
طة تلقائًيا بواس

.كوبو

ضمان جودة البيانات



Excel

تحليل البيانات

SPSS

ي المتقدم
التحليل اإلحصان 

PowerBi

التقارير التفاعلية

Google Data Studio

ن تتحليل بيانات اإلنتر

R Studio

اء تحليل البيانات والذك
االصطناعي 

Minitab

ي المتقد
مالتحليل اإلحصان 

اتبرامج تحليل البيان



ي األكاديمي 1.
ي التحليل اإلحصان 

ة متقدمة ف  .خت 
ي تصميم التقارير التفاعلية وربطها بمصادر الب2.

ة ف  ة متمت   يانات المختلفة خت 
اد البيانات من مصادرها بشكل آلي  .واستت 

.تفريق متكامل يغطي جميع التخصصات المتعلقة بتحليل البيانا3.

ي تحليل البيانات الوصفية واألسئلة المتقاطعة للحصول ع4.
ة ف  ىل نتائج خت 
.مفصلة

ي إدارة البيانات وتنظيفها5.
 
ة ف .خت 

.تقديم خدمات تحليل بيانات شيعة وعالية الجودة6.

  تحليل الب
 
اتنا ف ياناتخبر
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