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افتتاحية
INTRODUCTION

CEO's Message
Saudi Vision 2030 has made digital transformation its priority and strengthened great
efforts to apply it day after day since its launch. As part of our qualified and exceptional

، التــي جعلــت التحــول الرقمــي أولــى أهدافهــا،2030 تحــت ظــل رؤيــة المملكــة
 وبكفــاءات وطنيــة،وعــززت مــن جهــود تحقيقــه يومــ ًا تلــو اآلخــر منــذ إطالقهــا

national competencies of countless specialties, we believe at Brains Valley that digital

) وادي العقــول بــأنBrains Valley( بتخصصــات عــدة؛ آمنــا فــي
مؤهلــة ومميــزة
ٍ

fields are the future. So we must contribute to make the future with its various projects.

 وأننــا علينــا أن نُ ســهم فــي صناعــة المســتقبل،المجــاالت الرقميــة هــي المســتقبل

Where that will be by following our passion and promoting creativity and innovation. Also,

 وتقديــم الحلــول، وتعزيــز اإلبــداع واالبتــكار،بمشــاريعه المتنوعــة باتبــاع شــغفنا

through providing digital solutions that will turn the idea into reality and finding for one

 وأن تجد للمشــكلة،ـع ملمــوس
ٍ الرقميــة التــي مــن شــأنها أن تحــول الفكــرة إلــى واقـ

problem several solutions that enhance our customers satisfaction, in return, achieving
our goal of client satisfaction. Today, at Brains Valley Great Minds to Innovate makes a
difference in the future, where it can accelerate solutions and technologies. We derive our

. وبالمقابــل تكســبه رضــا عمالئــه،الواحــدة حلــوالً عــدة تعــزز مــن رضــا عميلنــا

ً لتصنع مســتقبال، عقــول تجتمع لتبتكر..) وادي العقــولBrains Valley( اليــوم فــي
 مســتقين همتهــم مــن دعــم وتوجــه قــادة، متقدم ـ ًا فــي حلولــه وتقنيتــه،فارق ـ ًا

mission from supporting and guiding leaders who have never known the impossible.

.لــم تعــرف المســتحيلَ يومـ ًا

Our services and solutions are available to start your project from creating the idea

،خدماتنا وحلولنا مسخرة ألن ينطلق مشروعك من حد الفكرة والتصور

to unlock the power of experience at all stages .

Eng. Mohammed Ayad Almahlaki
CEO
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كلمة الرئيس التنفيذي

.إلى رحابة التجربة بكافة مراحلها

 محمد عياد المهلكي.م
الرئيس التنفيذي

ليســت المملكــة العربيــة الســعودية وحدهــا دون غيرهــا مــن دول العالــم تســعى
تغيــر يشــهده العالــم ،إنمــا تحقــق اليــوم المملكــة
لتحولهــا الرقمــي ،بــل هــو
ّ
العربيــة الســعودية تقدمـ ًا يجعلهــا فــي مصــاف دول العالــم مــن الناحيــة التقنيــة،
حيــث هدفــت رؤيــة المملكــة  2030إلــى الوصــول لحكومــة رقميــة متكاملــة ،مــن
شــأنها تيســير كافــة الخدمــات للمســتهدفين.
واليــوم ،نشــهد منــذ إطــاق رؤيــة المملكــة  2030حصــول المملكــة علــى مراكــز
متقدمــة فــي مؤشــرات التحــول الرقمــي عالمي ـ ًا؛ فهــي فــي المرتبــة  8بيــن دول
العشــرين والمرتبــة  24فــي الكتــاب الســنوي للتنافســية العالميــة ،مســجلةً التقدم
الوحيــد فــي الشــرق األوســط ،وفــي المرتبــة  28عالميـ ًا فــي البنيــة التحتيــة التقنية
ضمــن الكتــاب الســنوي للتنافســية.
إن فــي التحديــات فرصـ ًا عــدة الســتغاللها فــي النجــاح؛ وقــد كانــت جائحــة كورونــا
(كوفيــد )19خيــر مثــال علــى التقــدم التقنــي ،وريادتنــا فــي االبتــكار واإلبــداع مــن
ـكل ســريع؛ مثــل تطبيــق توكلنــا ،وتطبيــق تباعــد
خــال إيجــاد الحلــول التقنيــة بشـ ٍ
الــذي احتــل المرتبــة الثالثــة عالميــ ًا فــي توظيــف التقنيــات الحديثــة الحتــواء
الجائحــة .ومــا هــي هــذه القفــزات الكبيــرة التــي يشــهدها قطــاع التحــول الرقمــي
إال دافع ـ ًا لنــا لإلنجــاز ،ورافــد ًا لالبتــكار واإلبــداع.

تطوير وبناء

Saudi Arabia is not the only country that is seeking digital transformation, but it is a global
matter. However, our country is making a progress nowadays, which is technically among
the world’s countries. Saudi Vision 2030 aims to reach an integrated digital government,
which will facilitate all services to users.
Today, since the launch of Vision 2030, we have seen the Kingdom gain advanced positions
in the digital transformation metrics globally. It is ranked 8th among the G20 and 24th in
the World Competitiveness Yearbook, which is registered as the only breakthrough in the
Middle East. Also, it is ranked 28th globally in infrastructure of the World Competitiveness
Yearbook.
The challenges are opportunities to adjust for success; the COVID-19 Pandemic is the
best example of technological progress. We have played a valuable role in pioneering
innovation and creativity through making rapid technological solutions. For example,
Tawakkalna and Tabaud applications, which are ranked 3rd globally in applying modern
technologies to contain the pandemic. These big leaps of the digital transformation sector
are catalysts for achievements and boost innovation and creativity.

DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION
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عن وادي العقول
About Brains Valley

انطالقة مواكبة
KEEPING PACE
يقــف تقــدم العالــم اليــوم علــى التقــدم التقنــي،

The development of the world today stops at the

والثــورة الرقميــة التــي منــذ أن بــدأت وهــي فــي
تطــور ٍ لــم يتوقــف يوم ـ ًا ،إنمــا تــزداد الحاجــة لــه مــع

technological progress and the digital revolution,
where they have never stopped since its beginning.

تقدمنــا يومــ ًا تلــو اآلخــر ،وفــي المملكــة العربيــة

However, the need increases as we evolve day

الســعودية بــدأت الجهــود فــي تعزيــز الوســائل

after day. In Saudi Arabia, efforts have begun to

بشــكل مبكــر،
اإللكترونيــة للخدمــات الحكوميــة
ٍ
واســتجابةً لهــذا التغيــر الــذي انطلــق فــي المملكــة

strengthen the electronic means of government
services in early stages.

خاصــةً  ،وفــي العالــم أجمــع ،وشــهد فــي بدايتــه

So In response to that change, which started in the

ـات -ومــا زال-؛ تأسســت شــركة ()Brains Valley
تحديـ ٍ

Kingdom and worldwide, Brains Valley was founded

وادي العقــول عــام 2015م المتخصصــة فــي

in 2015 to provide innovative solutions in business

البرمجيــات وتقنيــة المعلومــات ،لتقــدم حلولهــا

services.

المبتكــرة فــي خدمــات األعمــال.
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 وتبتكــر إليجــاد الحلــول المناســبة لهــا، تعــي التحديــات،ـرات ســعودية
ٍ بخبـ
ـكل يتناغــم مــع ثقافتنــا واســتخداماتنا اليوميــة؛ تمــد وادي العقــول
ٍ بشـ

ًمســاحة
 وتســاعد الشــركات ورواد األعمــال فــي،لعقــول تجتمــع لتبتكــر
ٍ

، والخدمــات اإللكترونيــة،مختلــف المجــاالت عبــر تقديــم الحلــول التقنيــة
 وتغــدو واقعـ ًا مــن شــأنه أن يســهم فــي،لتُ بنــى الفكــرة علــى أفــكار ٍ عــدة
.بنــاء اقتصــاد وطنــي واعــد

 وأن الحلــول التقنيــة،فــي وادي العقــول نؤمــن أن التحــدي فرصــة كبــرى
تكيــف المســتقبل ليتواكــب
التــي تتنامــى يومـ ًا بعــد اآلخــر مــن شــأنها أن
ّ
.مــع طموحاتنــا

We can be the drivers of change with Saudi expertise that understands the
challenges. Where they innovate to find the right solutions that suit our culture
and daily uses. Brains Valley provides space for Great Minds to Innovate
and helps companies and entrepreneurs in various fields. So that will be by
providing technical solutions and electronic services through creating ideas

مساحة تمكن اإلبداع

that can be applied in the real world to contribute to raise a promising national
economy .
At Brains Valley, we believe that challenge is a great opportunity and technical
solutions, which are growing increasingly, will be adapted to the future to keep
pace with our ambitions.
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Space that enables creativity

الوجهة

Vision
الرسالة
Message
.دمج التكنولوجيا مع السلوك البشري هو شغفنا
Our passion in a nutshell is integrating technology with human behavior.
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.مستويات جديدة من التمايز
رفع المنتجات الرقمية إلى
ٍ

Upgrading digital products to be one-of-a-kind.

Values
Special experience
Offering user-friendly and unique experiences through a strategy based on creativity
and innovation. Where will be driven by exceptional expertise and competencies.

Client satisfaction
Enhancing the client’s journey from starting the cooperation until the development of
services. It will be in such a way that the client satisfaction is the top priority.

Flexibility and trust
Building a relationship with the client based on trust and openness, listening to ideas
and suggestions, and responding quickly to them.
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القيم
:تجربة مميزة
تقديم تجارب فريدة من نوعها وممتعة للمستخدمين؛ عبر استراتيجية
. وتُ صاغ بخبرات وكفاءات مميزة،ترتكز على اإلبداع واالبتكار

:رضا العميل
بشكل
 وحتى تطوير الخدمات؛،تعزيز رحلة العميل منذ بداية التعاون
ٍ
.يجعل رضا العميل في صميم الرحلة

:المرونة والثقة
،بناء عالقة مع العميل تقوم على الثقة واالنفتاح
. واالستجابة لها سريع ًا،واالستماع لألفكار والمقترحات

 تتبــع، عقــول تجتمــع لتبتكــر مــن صلــب الثقافــة المحليــة،فــي وادي العقــول
 ومعرفــة، وبخبــرات تأتــي مــن تخصصــات متعــددة،شــغفها بالعديــد مــن المعــارف
 وعلــى، وفــي قطــاع ريــادة األعمــال،بالقطاعــات الحكوميــة والخاصــة والخيريــة
،مســاحةٍ تعــزز االبتــكار واإلبــداع؛ تمــد كــوادر وادي العقــول يدهــا لكافــة العمــاء
، بدايــةً مــن االســتماع والتطويــر، ًصيــر الفكــرة مشــروع ًا متكامــا
ّ ُراســمةً الطريــق ألن ت

 وبابتــكار ٍ ُيســهم فــي بنــاء،بحلــول إبداعيــة
 ومــلء الحاجــة،وتذليــل العقبــات
ٍ
.المشــروع بمــا يكفــل رضــا العميــل وتحقيقــه لغايتــه

At Brains Valley, Great Minds to innovate starts from the core of our local culture.
They follow their passion along with much knowledge and experiences from multispecialties. Thus, they gain knowledge from the government, private, charitable,
and entrepreneurship sectors.
At Brains Valley, we have a certain method that starts from listening and
developing the ideas. Then, we try to overcome obstacles, where we can fulfill
the need through creative solutions and innovations that contribute to build the
project. Accordingly, we make sure that we reach the client satisfaction while the
clients achieve their goals. Brains Valley’s staff extend their hand to all clients in
a space that promotes innovation and creativity by paving the way for the idea
to become an integrated project.

11 |

الكوادر
staff

Services that make a real difference
Brains Valley team’s expertise varies to offer the best experience in many highly

تتنــوع خبــرات فريــق وادي العقــول لتقــدم أفضــل خبراتهــا فــي العديــد

professional services. They are based on effective, robust frameworks, steps, and

ـاء علــى أطــر وخطــوات وإجــراءات
ً  وتتــم بنـ،مــن الخدمــات باحترافيــة عاليــة

procedures. The services Include the following: mobile application programming,

 وتصميــم، والتــي تشــمل برمجــة تطبيقــات الجــوال،فاعلــة ومتينــة

web design, digital portals, UI / UX design, specialized corporate regulations, digital

، وتصميــم الواجهــات وتجربــة المســتخدم،المواقــع والبوابــات الرقميــة

transformation, digital payment solutions, testing technical projects, and infrastructure

 وحلــول المدفوعات، والتحــول الرقمــي،واألنظمــة المتخصصــة للشــركات

solutions. All of these come to produce the best user experience in line with customer

 وحلــول البنيــة التحتيــة؛ لتنتــج أفضل، واختبــار المشــاريع التقنيــة،الرقميــة

insight and destination.
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خدمات تصنع الفرق

. بمــا يتوافــق مــع رؤيــة العميــل ووجهتــه،تجربــة للمســتخدمين

Mobile application programming

برمجة تطبيقات الجوال

Mobile applications give the first impression of the project quality, as well as they are wide

ألن تطبيقــات الجــوال تعــد نافــذةً وحكمــ ًا أوليــ ًا علــى المشــاريع؛ فإنــه

open. So once the client gives the idea to the Brains Valley team, the mobile application

 تبــدأ رحلــة برمجــة،منــذ طــرح فكــرة العميــل علــى فريــق وادي العقــول

programming journey begins with the initial analysis of the idea. Then, the team as a whole
values working together to develop and design a work experience and interface that are

 ومــن ثم العمل على تحســين،تطبيــق الجــوال بالتحليــل المبدئــي للفكــرة
،وتصميــم تجربــة للعمــل وواجهــة تكــون األكثــر قربـ ًا للمشــروع وعمالئــه

closer to the project and its customers. The Brains Valley team will continue with technical

وحتــى انطــاق التطبيــق سيســتمر فريــق وادي العقــول بالدعــم الفنــي

support for a whole year until the launch of the application.
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.لمــدة ســنة كاملــة

تصميم المواقع والبوابات الرقمية
Digital websites and portals design
،فــي وادي العقــول ُيــدرس كل مشــروع لكــي يظهــر بأفضــل طريقــة تتناســب مــع هدفــه

 تتناســب، نصمــم المواقــع والبوابــات الرقميــة باحترافيــة عاليــة.وتتــواءم مــع توجــه العالمــة
. ليظهــر للعمــاء بصــورة متكاملــة ومتقدمــة،مــع هويــة كل مشــروع
At Brains Valley, each project is studied to be launched in the best way that suits its
target and suitable for the brand orientation. We design digital websites and portals
professionally, which can be fit to the identity of each project. So the final results will be in
an integrated and advanced way to customers .
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تصميم الواجهات وتجربة المستخدم
 ونعزز من الســهولة،نعطــي فــي وادي العقــول أولويــة كبــرى لتجربــة المســتخدم
ـكل يتناســب مــع احتياجاتــه؛ وألننــا
ٍ  وأن تكــون مبنيــة بشـ،فــي تجربــة كل مســتخدم
نؤمــن بــأن تجربــة المســتخدم قــد تكــون عامــاً فارقــ ًا فــي كســب رضــا العمــاء؛
 أو، تصميــم الواجهــات وتجربــة المســتخدم:فإننــا نقــدم الخدمــة علــى قســمين
 ومــن ثــم البــدء، ثــم تحليلهــا،تحســينها؛ حيــث تمــر هــذه الخدمــة بجمــع المتطلبــات
 وعلــى الشــق اآلخــر مــن، واختبارهــا،فــي تصميــم الواجهــات وتجربــة المســتخدم
الخدمــة نقــوم بتحســين تجربــة المســتخدم للعمــاء الذيــن لديهــم تجربة مســتخدم
.بشــكل مســبق

At Brains Valley, we give great priority to the user experience. We also enhance
the ease of each user experience and build it to fulfill their needs. In view of the
fact that we believe user experience may be a factor in gaining customer
satisfaction, we provide the service in two sections: Interface design and user
experience, or improvement. That service goes through a certain method, which
is as the following: collecting requirements, then analyzing them, after that
starting to design interfaces and the user experience, and eventually testing
them. On the other part of the service, we improve the user experience for
customers who have a pre-used experience.

15 |

UI / UX design

األنظمة المتخصصة للشركات
Specialized corporate regulations
نقدم في وادي العقول األنظمة المتخصصة للشركات والقطاعات
 وسير مشاريعها وحوكمتها وفق أفضل،التي تعزز من فاعليتها
:الممارسات والخبرات؛ مثل

)ERP( نظام تخطيط موارد المؤسسة
)CRM( نظام إدارة العمالء
نظام إدارة المشاريع
األنظمة المحاسبية
البوابات الرقمية
At Brains Valley, we offer specialized systems for companies and sectors that enhance
their effectiveness, project progress, and governance principles according to best
practices and experiences, such as :

Enterprise Resource Planning System ( ERP (
Customer Relationship Management ( CRM (
Project Management System
Accounting Systems
Digital Portals
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التحول الرقمي
Digital Transformation
 ســتعمل علــى،نقــدم فــي وادي العقــول خبــرة لكفــاءات ذات احترافيــة عاليــة
تعزيــز التحــول الرقمــي لمشــروعك؛ حيــث نؤمــن بأنــه أســاس النجــاح ونقطــة التحــول
واالنطالقــة؛ وألجــل تحقيــق هــذه الغايــة فإننــا سنرســم خطــة تبــدأ مــن تحليــل
. ومــن ثــم اســتخدام األنظمــة اإللكترونيــة المناســبة لهــا،المتطلبــات للمشــروع

At Brains Valley, we offer expertise for highly professional competencies that will
enhance the digital transformation of your project, as we believe it is the basis of
success and the starting point. So to achieve that, we will draw up a plan that begins
with analyzing the project requirements and then using the appropriate electronic
systems for it.
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حلول المدفوعات الرقمية
Digital Payments Solutions
مــن منطلق ســعي المملكــة العربية
الســعودية إلــى تعزيــز المدفوعــات
الرقميــة؛ فإننــا فــي وادي العقــول
نقــدم كافــة حلــول المدفوعــات
الرقميــة بمختلــف أنواعهــا ،ضمانــ ًا
لتوفيــر تجربــة أفضــل لعمــاء كل
مشــروع ،وتحقيقــ ًا لمتابعــة تدفــق
المدفوعــات.

As Saudi Arabia seeks to promote
digital payments, we at Brains
Valley provide all digital payment
solutions of all kinds. Where we
can ensure a better experience for
the customers of each project and
following the flow of payments.
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اختبار المشاريع التقنية
Testing technical projects

بتعــدد تخصصــات فريــق وادي العقــول ،نعمــل علــى اختبــار المشــاريع
التقنيــة للحصــول علــى أفضــل المخرجــات ،وبأعلــى المعاييــر؛ عبــر قيــاس
األداء ،ورســم خرائــط رحلــة المســتخدم ،واختبــار قابليــة االســتخدام ،وذلــك
مــن منطلــق إيماننــا بــأن نجــاح الجانــب التقنــي فــي كل مشــروع هــو
عامــل مهــم فــي تطــوره ونمــوه.
With the Brain Valley Team, who are multidisciplinary, we test technical
projects to get the best outputs and the highest standards by measuring
performance, mapping the user’s journey, and testing usability. We
believe that success of technical aspect of each project is an important
factor in its development and growth.
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Infrastructure Solutions
Technology enhances the speed of daily business and routine tasks, while increasing
accuracy and contribute to improve security. Thus, from that angle, we at Brains Valley
provide infrastructure solutions based on the experience of the team, and with the highest
standards that guarantee accuracy and safety. The solutions include the following:

Design and process data centers
Data networks
Cable network
Access control systems
TV surveillance
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حلول البنية التحتية
 وترفع،تعــزز التقنيــة مــن ســرعة تنفيــذ األعمــال والمهــام الروتينيــة اليوميــة
 وتســهم فــي تعزيــز األمــان؛ ومــن هــذا المنطلــق نقــدم،مــن مســتوى الدقــة
 وبأعلــى،ـاء علــى خبــرة الفريــق
ً فــي وادي العقــول حلــول البنيــة التحتيــة بنـ

: وتشــمل الحلــول،المعاييــر التــي تضمــن الدقــة والســامة

تصميم وتجهيز مراكز البيانات
شبكات البيانات
شبكة الكابالت
أنظمة التحكم بالدخول
المراقبة التلفزيونية

شريكك األفضل
Your best partner

عـــقــــول تــجـــتــمـع لتبتكر
GREAT MINDS TO INNOVATE
"عقــول تجتمــع لتبتكــر" هنــا فــي وادي العقــول ،وهنــا أيضـ ًا تحــل التقنيــة بأحــدث إمكاناتهــا
ذراعـ ًا لكــي نحقــق مــا يصبــو إليــه كل مشــروع.
نبرهــن فــي وادي العقــول علــى شــغفنا ،نبرهــن علــى خبرتنــا ،وعلــى تقديمنــا للحلــول
التقنيــة مــن منطلــق :قدراتنــا ،وكوادرنــا الوطنيــة ،وخبراتنــا التــي تمتــد لتشــمل العديــد مــن
المجــاالت.
كمــا أننــا نؤمــن بقيمنــا ،ونــدرك أن التفاهــم والثقــة هــي أســاس رحلــة تصميــم الحــل التقنــي،
وهــي االرتــكازة فــي تلبيــة احتيــاج كل عميــل.

“Great Minds to Innovate” at Brains Valley, and here again, technology has its latent
potential as an arm to achieve what each project aspires to.At Brains Valley, we
demonstrate our passion, experience, and technical solutions. All of these are from our
capabilities, national staff, and expertise, which are extended to many areas
We also believe in our values and recognize that understanding and trust are the basis of
designing technical solutions based on meeting the needs of each client.
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فخر وادي العقول
Brains Valley Pride

برمجة تطبيقات الجوال
Mobile app programming

تطبيق مايند للصحة النفسية
Mind for mental health
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برمجة تطبيقات الجوال
Mobile app programming

تطبيق الرابح للسياحة
Al-Rabih for tourism
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برمجة تطبيقات الجوال
Mobile app programming

تطبيق شيب اند كاري
Ship and Carry app
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تصميم المواقع والبوابات الرقمية
Digital websites and portals design

شركة مسكن العربية
لالستثمار والتطوير العقاري
Maskan Arabia Real Estate
Development and Investment Co
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تصميم المواقع والبوابات الرقمية
Digital websites and portals design

شركة إيراد لالستثمار
Erad Investment
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تصميم المواقع والبوابات الرقمية
Digital websites and portals design

إي جدوى
Ejadwa
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تصميم الواجهات وتجربة المستخدم
Interface design and user experince

تطبيق في الخدمة
In Service App
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تصميم الواجهات وتجربة المستخدم
Interface design and user experince

تطبيق نادي واوان
Wawan Gym App
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تصميم الواجهات وتجربة المستخدم
Interface design and user experince

تطبيق سيرن
Serin App
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تصميم الواجهات وتجربة المستخدم
Interface design and user experince

تطبيق بيور يوجا
Pure Yoga App
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األنظمة المتخصصة للشركات
Specialized corporate systems
Struc منصة
platform Struc
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التحول الرقمي
Digital Transformation

تطبيق دنتال
Dental App
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حلول المدفوعات الرقمية
Digital payment solutions

تطبيق بالعدل
Biladl App

36 |

حلول المدفوعات الرقمية
Digital payment solutions

تطبيق نزل

تطبيق الحارس القانوني

Nuzol App

Legal Guard App
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اختبار المشاريع الرقمية
Testing technical projects
، والذي طبقت عليه اختبارات المشاريع التقنية،تطبيق مايند
باإلضافة إلى ابتكار خصائص جديدة مهمة؛ مثل حلقات الدعم
Mind App, to which technical project tests have been
applied, as well as the creation of important new features,
such as support loops
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مبادرات مجتمعية

Community initiatives

مشروع همة لريادة األعمال
Hemmah Entrepreneurship Project
and micro-enterprise are pioneers

مــن منطلــق إيماننــا بــأن ريــادة األعمــال
والمشــاريع الصغــرى تعــد رافــد ًا فــي

in

country’s

تنميــة اقتصــاد هــذا الوطــن؛ فإننــا

economy, we at Brains Valley have

فــي وادي العقــول قمنــا بإطــاق

launched “Hemmah” platform. It

 والتــي تمكــن رواد،"منصــة "همــة

enables entrepreneurs to register

األعمــال مــن تســجيل أفكارهــم ونشــر

their ideas and publish their

مشــاريعهم إليجــاد الشــريك األمثــل

projects to find the perfect partner

.والبــدء بتطويــر المشــروع

As believing that entrepreneurship
developing

the

and start developing the project.
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Certificates الشهادات
27001 ISO شهادة الجودة في أمن المعلومات
Quality Certificate in Information Security ISO 27001

9001 ISO شهادة الجودة في إدارة الجودة
Quality certification in quality management ISO 9001
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شعارات العمالء
Customer logos
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Contact us

تواصل معنا

Riyadh, Saudi Arabia

 المملكة العربية السعودية،الرياض

Sheikh Hassan Bin Al Hussein St, Qurtuba District
0531290328 – 0114744441
info@brains-it.com
www.brains-it.com

 حي قرطبة،طريق الشيخ حسن بن الحسين
0531290328 - 0114744441
info@brains-it.com
www.brains-it.com

Jeddah, Saudi Arabia

 المملكة العربية السعودية،جدة

Prince Saud AlFaisal St, Ar Rawdah
0553810818
info@brains-it.com
www.brains-it.com
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 حي الروضة،شارع األمير سعود الفيصل
0553810818
info@brains-it.com
www.brains-it.com

