دراسات الجدوى االقتصاديةوالبحوث
تسعى شركة ميك لالستشارات والتدرري للدى مسدا رل المسدتنمريخ ت داذ قدرارات لسدتنمارية راشدرل ءادا ا
لددى معلومددات سددوقية وماليددة رقيالددة ومددخ ددال ماهجيددة م د م ددممة ءعاايددة تع ددذ اددل ل تءار ددا الت يددرات
المتسار ه ال ءيئة العم .

مجا الءحوث االقت ارية :


رراسات اقت ارية ال جميع المجاالت والالطا ات االقت ارية.



رراسة تجار الرو ال شتى المجاالت القت ارية.



رراسات التحلي ا ح ائل للماتجات وال رمات.



تحلي الرراسات الميرااية للماتجات وال رمات.

مجاالت رراسات الجروى االقت ارية :








ل رار رراسات الجروى االقت ارية للمشاريع الالائمة والمشاريع الحرينة.
ل رار الرراسات والءحوث الميرااية للماتجات وال رمات.
ل رار التحالي ا ح ائية للجواا االقت ارية.
استشارات االستنمار األجاءل لكيفية ر و السوق العرءل والم ري.
تالييم الشركات الالائمة ءهرف االارماج أو الت فية.
تعميخ التموي الالزم للمشرو ات الحرينة خ طريق المراءحات االسالمية
والمشاركات.
تالريم الرراسات المالية للمشرو ات.

مجا رراسات الجروى السوقية :







تحلي العمال  :األذواق  ،الالررات الشرائية  ،االتجا ات …للخ.
تحلي الماااسيخ  :العرض والطل  /ميزاخ الالوى ال السوق.
تحلي الم اطر  :االاط الضعف والالول ،الرراسة الميرااية للسوق  ،المزيج التسويالل.
ل رار الرراسات السوقية للماتجات الجريرل والحرينة .
ل رار الرراسات الميرااية السوقية .
ل رار رراسة الماااسيخ وتحلي الم اطر والفجول السوقية.

مخ مالئاا

تسدددعى شدددركة ميدددك لالستشدددارات والتدددرري جا دددرل للحفدددال لدددى مالئهدددا مدددخ دددال تالدددريم أ لدددى وأاضددد
ال ددرمات للمددولفيخ وال ددرمات للشددركات مددخ جميددع األحجددام وال دداا ات. ،ويسددعراا أخ االددرم للدديكم ءعددض مددخ
مالئاا اللذيخ تعاملوا معاا واسعر ء رمتهم .

فى مصر

شركة خليج السويس للبترول ( جابكو ) .

شركة فارما مصر .

الشركة القابضة لمصر للطيران .

شركة مصر للطيران .

الشركة القابضة لألمصال واللقاحات واألدوية (فاكسيرا ) .

شركة إنرجايزر مصر .

شركة مصر لأللومنيوم بنجع حمادي .

جولدن جروب – رنين .

الشركة المصرية إلدارة وتشغيل المترو .

البنك األهلي المصري .

الشركة المصرية للغازات الطبيعية" جاسكو " .

شركة الشرقية للدخان .

شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى .

الشركة العربية الطبية .

شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة .

الشركة المصرية السورية .

الشركة المصرية للغازات الطبيعية .

شركة ميديا انترناشونال .

العربية لإلستثمارت العقارية ( قرطاج ) .

شركة مصنع لبان سمارة .

شركة إنبي للبترول .

مستشفى الرحمة باإلسكندرية .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر .

شركة ( نابكنتراكت للمقاوالت )

شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين .

شركة الخدمات البترولية البحرية

شركة شقير البحرية للزيت – أوسوكو .

مستشفى الصفوة الدولي  6 -أكتوبر

شركة خدمات البترول الجوية .

شيبسي العالمية للصناعات الغذائية

شركة السويس للزيت – سوكو .

مشروع الصحة اإلنجابية – وزارة الصحة

شركة جرين الند .

فنون للتوزيع وتسويق المصنفات الفنية

فى الدول العربية :
وزارل المالية – قطر.

شركة اركاخ – الكويت.

شركة أسمات الشرقية  -السعورية.
الهيئة العامة لل ذا والروا – السعورية.
مؤسسة أحر للتسجيالت – السعورية.
الم رف الليءل ال ارجل – ليءيا.
مستشفى وراخ العام  -ليءيا.
شركة المرا ل – اليمخ.
قاال الجزيرل ا ءارية – قطر.
ال راة التجارية وال اا ية – الرياض.
مجمو ة حمص للسيراميك – أسءاايا.
وزارل الت طيط العمراال – السوراخ.

مفوضية شما السوراخ لازع السالح
والتسريح ول ارل الرمج – السوراخ .
شركة االت االت السعورية "موءايلل" –
السعورية.
شركة ا اما العالمية لالستنمارات
العالارية -ليءيا.
شركة ليءيااا للهاتف المحمو – ليءيا.
مستشفى الشهير طية الكاسح العام –
ليءيا.
جمعية قطر ال يرية – قطر.
م اع ( أوري جم ) – السعورية.
 IXMلمستحضرات التجمي – لاجلترا.
وزارل الشئوخ ا اسااية – السوراخ.

