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إثراء السعودية هي شركة استشارية سعودية رائدة ومتخصصة في تقديم الخدمات واالستشارات المالية. نقوم بتقديم
العديد من الخدمات واالستشارات المالية المتخصصة كتقييم المنشآت االقتصادية، أبحاث السوق، دراسات الجدوى المفصلة،
خدمات تمويل الشركات، الفحص النافي للجهالة، إعادة الهيكلة المالية والتمويلية، وخدمات تحليل وإدارة المخاطر وحوكمة

الشركات. 

قمنا بتقديم خدماتنا في العديد من القطاعات المتنوعة، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية والتعليم والضيافة وتجارة التجزئة
والصناعة والترفيه وصناعة األدوية والتعدين واألغذية والمشروبات والمقاوالت والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.
هدفنا هو تقديم معلومات موثوقة بناًء على تحليل ثاقب من قبل فريقنا المؤهل والذي يتمتع بخبرات دولية ومحلية، والذي

يمتلك خبرة تمتد ألكثر من 30 عاًما في السوق السعودي، لنقود عمالئنا التخاذ قرارات مدروسة و ناجحة. 

عن إثراء السعودية



رسالتنا

توفير حلول مالية مبتكرة تلبي
احتياجات الجهات الحكومية
والشركات والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، وتساهم في خلق

اقتصاد أكثر تنوًعا واستدامة

 تمكين عمالئنا من اتخاذ قرارات
بناءة استنادا على المعلومات
والبيانات الدقيقة وتزويدهم
بجميع الحقائق والتحليالت

المعتمدة على تجاربنا وخبراتنا

هدفنا األساسي

أن نكون إحدى الشركات االستشارية
الرائدة التي تقدم الحلول والخدمات
المالية للجهات الحكومية والشركات

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

رؤيتنا

رسالتنا، رؤيتنا و هدفنا األساسي
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االبتكار 
واإلبداع

الملكية
المشتركة

التميز 

التعلم المستمر 
وتنمية القدرات

الذاتية

النزاهة

استراتيجية
"العميل أوًال"

قيمنا
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يتمتع فريق إثراء السعودية بمزيج من المستشارين المهنيين ذو الخبرة المتخصصة والمتنوعة، والذي يتمتع بخبرة كبيرة في
العديد من المجاالت في األسواق المحلية والعالمية لتمكين عمالئنا من اتخاذ قرارات مدروسة و تحقيق األهداف

االستراتيجية. 

لدى فريق إثراء السعودية خبرات متراكمة بشركات عالمية ومحلية كالبنك األهلي التجاري والبنك العربي الوطني وصندوق
التنمية الصناعية السعودي وشركة اي بي ام العالمية للتمويل باإلضافة إلى برايس ووتر هاوس كوبرز وارنست اند يونغ و
جونسون اند جونسون و استرازينيكا، والذين يتمتعون بخلفيات أكاديمية من العديد من الجامعات المحلية و العالمية

المرموقة.

فريقنا
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إعادة الهيكلة
 المالية 

خدمات استشارية
أخرى

البحوث
 والدراسات 

حلول التمويل 

تقييم المنشآت

خدماتنا
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عمليات االندماج واالستحواذ للشركات (تقييم األعمال المستهدفة، إعادة الهيكلة التنظيمية،
الملكية الفكرية / األصول غير الملموسة، المشاريع المشتركة، إعداد التقارير المالية، إلخ)

بيع أو شراء النشاط التجاري، تخطيط إستراتيجية الخروج، وأغراض التمويل
النزاعات التجارية وإجراءات التقاضي

أغراض التقارير المالية (تقييم األسهم، زيادة رأس المال "تقييم أسهم الشركة" والتأسيس
"تقييم المساهمة العينية")

التقارير الضريبية للمعامالت (التقييم لألغراض الضريبية)
عدم االلتزام بالعقود (تقييم األرباح المفقودة، التكاليف الفعلية، تكاليف الفرص البديلة)

خدمات استشارية بشأن تقييم األصول غير الملموسة والملكية الفكرية، والتي تشمل تقديم
المشورة بشأن تخصيص سعر بيع أو شراء العالمات التجارية، براءات االختراع، العمالء، قنوات

التوزيع، الموظفين، عقود الموردين، الممتلكات المرتبطة بالتكنولوجيا، الشهرة، وما إلى ذلك
 

تعتبر إثراء السعودية من أوائل شركات التقييم المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم). ولديها
فريق مؤهل ومتخصص في تقديم خدمات التقييم لكافة األغراض والقطاعات، مما يؤهلها لتكون الخيار األمثل للعمالء في
خدمات التقييم لتمكينهم من الوصول إلى قرارات مستنيرة. كما نلتزم بمعايير التقييم الدولية التي طورها مجلس معايير

التقييم الدولي (IVSC) واعتمدتها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) لجميع أغراض التقييم التالية:

١) تقييم المنشآت اإلقتصادية
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تهدف إثراء السعودية إلى مساعدة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق أهدافها االستراتيجية من خالل
تسهيل حلول التمويل المناسبة من مختلف أنواع المستثمرين والمقرضين. تقوم إثراء السعودية بتصميم خدماتها وفًقا

الحتياجات واستراتيجيات عمالئها بما في ذلك: 
تحديد هيكل التمويل المناسب و يشمل خطاب االعتماد والقروض قصيرة وطويلة األجل والرهن العقاري وعقود اإليجار

من مختلف المقرضين.
تقييم وتطوير األعمال والتوقعات المالية.

المساعدة في إعداد دراسات الجدوى المطلوبة والتي يتم فيها تغطية جميع متطلبات الجهات التمويلية، مما يساعد
عمالئنا في إنهاء إجراءات المنح االئتماني بطريقة سلسة و احترافية مع شروط وأحكام أفضل.

 

أ) تمويل الشركات:

٢) حلول التمويل
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نهدف إلى الكشف عن نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر (تحليل SWOT) لمشروع ما بدقة ومنطقية
يتم تحليل دراسات الجدوى المالية الخاصة بنا بشكل مستقل بناًء على البيانات الكمية والنوعية، وبما يتماشى مع

متطلبات الصناديق الحكومية المعنية والبنوك التجارية وجهات اإلقراض المتخصصة.
تتضمن دراسة الجدوى المالية إعداد نماذج مالية شاملة ومرنة، لتقديم توقعات وتحاليل مالية متوسطة إلى طويلة

األجل تتأثر إلى حد كبير باالفتراضات التي تم الحصول عليها من أبحاث السوق والفهم العميق للقطاع.
تغطي دراسات الجدوى المالية جميع متطلبات الصناديق الحكومية المعنية، مما يساعد عمالئنا في الحصول على

الموافقة على التسهيالت االئتمانية بطريقة احترافية وبتكلفة أقل.
نقوم بالتعاون مع فريق إدارة المشروع الخاص بالعميل في مرحلة التنفيذ والمراقبة للمشروع، من أجل استيفاء شروط
التسهيالت االئتمانية، التعهدات الخاصة، آلية سحب مبالغ التمويل المعتمدة ، وتقديم التوجيه إلى إدارة المشروع حول

التمديد وإعادة الهيكلة وإعادة جدولة استحقاقات القرض.
تحليل وإدارة المخاطر: سيقوم فريق تحليل وإدارة المخاطر لدينا بتزويد عمالئنا بدراسات عميقة حول مخاطر المنشأة،

تقييم المخاطر التشغيلية والمالية، والتدابير الواجب اتخاذها للتخفيف من هذه المخاطر.

٢) حلول التمويل

ب) تمويل المشاريع:

لدى إثراء السعودية الخبرة الكبيرة في إعداد دراسة الجدوى للمشاريع الصناعية والسياحية والترفيهية والرعاية الصحية
والتعليمية من خالل فريقنا الذي يتمتع بخبرات دولية و محلية ألكثر من 30 عاًما في هذا المجال لمختلف أنواع القطاعات:
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٢) حلول التمويل

:(M&A) ج) االندماج واالستحواذ

يتمتع الفريق المسؤول عن أنشطة االندماج واالستحواذ لدينا بالخبرة الواسعة لتقديم كل ما يتعلق بعملية االندماج
واالستحواذ كالفحص النافي للجهالة، المفاوضات، تصميم استراتيجيات االستحواذ واالندماج، التخطيط، وتنفيذ المعامالت. 

في إثراء السعودية، نعمل دائًما على تحقيق النتائج المرجوة الخاصة بالصفقة من خالل تقديم المشورة بشأن االستراتيجيات
وآلية التمويل والتوقيت وهيكلة الصفقة والتقييم و التفاوض. 

يساهم فريق االندماج واالستحواذ لدينا على تطوير الخطط اإلستراتيجية، وتقييم األهداف المحتملة أو شركاء االندماج
المحتملين، باإلضافة إلى البدائل المالية واالستراتيجية، من أجل إعادة الهيكلة، تعزيز األداء التشغيلي، تخفيف المخاطر،

واالستجابة لفرص السوق من خالل عمليات االندماج واالستحواذ.
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ب) دراسات الجدوى المفصلة:
 

في إثراء السعودية، ندرك أن لكل مشروع متطلبات وتحديات فريدة. و يمتلك فريقنا القدرات والخبرة المهنية إلجراء دراسة
جدوى مصممة خصيًصا لمتطلبات عمالئنا الفريدة والمتنوعة. يتم تحليل دراسات الجدوى بشكل موضوعي بناًء على كل من
البيانات النوعية والكمية، والتي تغطي بحًثا مفصًال عن السوق ودراسة الجدوى المالية، لتقديم معلومات ذات قيمة مضافة
لعمالئنا و تمكينهم من اتخاذ قرارات أفضل. نقوم أيًضا بتقديم دراسات الجدوى وفًقا لمتطلبات الجهات الحكومية المعنية

ومؤسسات اإلقراض المتخصصة والبنوك التجارية.
 

٣) البحوث والدراسات

أ) أبحاث السوق:

يتمتع فريقنا بخبرات متراكمة في مختلف القطاعات كقطاع الصناعة واألدوية والتعدين والطاقة المتجددة والرعاية الصحية
والتعليم والضيافة واألغذية والمشروبات والخدمات اللوجستية واألعالف الحيوانية ومواد البناء، من خالل تقديم معلومات

دقيقة وموثوقة تساهم في اتخاذ القرارات االستراتيجية. 
نقوم بتغطية أحدث اتجاهات و أحداث السوق، التحديات التي يواجهها القطاع المعني من الصناعة، التكنولوجيا واالبتكارات
التي تشكل القطاع، وأبرز الشركات الرئيسية في القطاع. تتم عملية إصدار أبحاث السوق من خالل منهجية علمية ومهنية تبدأ

بعملية البحث، جمع البيانات وتقييمها وتحليلها، وممارسة الرقابة التحريرية على نشر أبحاث السوق.
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٤) إعادة الهيكلة المالية 

تواجه بعض الشركات عدم االستقرار في ظل ضائقة مالية أو الرغبة بإعادة الهيكلة المالية الخاصة بالشركة. في إثراء
السعودية، نساعد العمالء على تشخيص وتحديد المشكالت في مراحل مبكرة وتطوير الحلول المناسبة التي تخلق فرص
مربحة لجميع الجهات المعنية، حيث نقوم بمراجعة خطط األعمال و التفاوض على شروط القرض مع الجهات التمويلية. عالوة

على ذلك، نقدم األدوات الالزمة و التي تمكن عمالئنا من االستجابة السريعة لمتغيرات السوق.
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٥) خدمات استشارية أخرى 

أ) استشارات النمو واالستراتيجية:

يعمل الفريق االستشاري إلثراء السعودية عن كثب مع الشركات لتقييم الخيارات االستراتيجية الحالية وتطوير استراتيجيات
جديدة لخلق قيمة مضافة للمساعدة في تحقيق األهداف المتوقعة وتقديم حلول للنمو المستدام.

أبحاث وتحليالت السوق، و الذي يوضح االتجاهات االقتصادية والسياسية، االتجاهات العامة للصناعة، المزايا التنافسية،
ومحركات القيمة الرئيسية.

نعمل كشركاء مع عمالئنا لتطوير وتنفيذ استراتيجيات النمو من خالل دراسة أفضل الحلول كتقديم منتجات وخدمات
جديدة، أو استهداف و دخول شرائح من العمالء الجدد، او التوسع في مناطق جغرافية جديدة.

عمل سيناريوهات مختلفة لدراسة األثر المحتمل في حال وجود أي متغيرات على القطاع
إيجاد الفرص المحتملة المستدامة في القطاع.  

إجراء التحليل الداخلي للكشف عن القدرات المميزة لفريق العمل داخل المنشأة، وتحليل السوق المستهدف للشركة ،
وتحليل مؤشرات األداء، للوصول إلى نتائج أفضل. 

تطوير منظومة العمل عن طريق إيجاد آلية عمل ممنهجة داخل المنشأة لتسهيل تنفيذ الخطة االستراتيجية.

ب) التخطيط االستراتيجي:
 

يتمتع االستشاريون لدينا بخبرة عميقة تمكنهم من تقديم مجموعة واسعة من خدمات التخطيط االستراتيجي:
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تطوير وتقييم دور مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة
صياغة قواعد سلوك الشركة، تفويض الصالحيات، إجراءات الشركة الداخلية، سياسات الشركة، ووثائق مجلس اإلدارة

تقييم وتحسين أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية الحالية
الهيكلة التنظيمية وتحديد السلطة اإلدارية

تخطيط التعاقب الوظيفي في الشركات الخاصة

ج) الفحص النافي للجهالة:

في إثراء السعودية، نحرص على حصول عمالئنا في عمليات االندماج واالستحواذ على معلومات مالية دقيقة وشاملة، تضمن
حصول العميل على القيمة المناسبة مع تقديم صورة أوضح لمعايير الحوكمة والممارسات التنظيمية للمنشأة و المعايير
المحاسبية المعتمدة. يتمتع فريقنا بخبرة عملية طويلة في هذا المجال إليضاح المخاطر المحتملة و أفضل العوائد المتوقعة.

د) استشارات حوكمة الشركات:

تشمل خدمات حوكمة الشركات لدينا ما يلي:

٥) خدمات استشارية أخرى 
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٥) خدمات استشارية أخرى 

متطلبات وإجراءات إعداد القوائم المالية
تقييم أنظمة التقارير المالية، إعداد التقارير اإلدارية، و عمليات وضع الميزانية والقوائم المالية المتوقعة، لتحديد نقاط

الضعف والعمل على تحسينها
حوكمة الشركات: هياكل لجان مجلس اإلدارة والتغييرات الالزمة لتلبية متطلبات الشركات العامة

المخاطر المحتملة وااللتزام باألنظمة واللوائح
 تقييم األنظمة الحالية بما في ذلك ضوابط غسيل األموال واإلبالغ عن المخالفات وقواعد السلوك والتدقيق الداخلي

هـ) اختبار الجاهزية للطرح:

 نقوم بمساعدة العميل في المجاالت التالية:

و) مسك الدفاتر المحاسبية:

في إثراء السعودية، يتمتع فريق المحاسبة لدينا بالخبرات في تقديم خدمات مسك الدفاتر المحاسبية مع تقديم تقارير ربع
سنوية وبيانات مالية سنوية. نقوم بمساعدة عمالئنا على تتبع صحة القوائم المالية على مدار العام بما يتناسب مع
احتياجاتهم ، مما يمنح الشركاء وأصحاب المصلحة والمستثمرين صورة أوضح عن وضعهم المالي، ويسمح لهم باتخاذ قرارات

سليمة و مدروسة.
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بعض من عمالئنا
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المكتب الرئيسي: 
برج فيجن جدة، الدور العاشر، مكتب ١٠١٠

٧٩٠٥ شارع االمير سلطان، حي الروضة، جدة، المملكة العربية السعودية
 

فرع الرياض: 
٤٤٩٦ طريق أنس بن مالك، الدور الثالث

١٣٥٢٤ الرياض، المملكة العربية السعودية
 

www.saudiethraa.com
info@saudiethraa.com

8002440223
 

Saudi Ethraa
Saudiethraa@

تواصل معنا
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https://goo.gl/maps/RxYe4UuEqbMNBnet6

