




أثمان
فــــي أرقام

عميل قمنا بخدمتهم في مجال 
االستشارات المالية وتقييم 

المنشآت 

مدن خليجية تم تغطيتها بدراسات 
سوقية

١٢٠

مشروع مابين دراسات جدوى وخطط عمل 
وتقييم منشآت وتمويلها، جميعها في القطاع 

الطبي في السعودية

مليون ريال هي المبالغ التي سعت أثمان 
لتحصيلها في تمويل عدة مشاريع حول 

المملكة

١٢٦M
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مشاريع صناعية
قمنا بخدمتهم في مجال االستشارات المالية 

وتقييم المنشآت

تطبــيقـــات 
قمنا بخدمتهم في مجال االستشارات المالية 

وتقييم المنشآت 
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ATHMAN
IN NUMBERS
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Projects including feasibility studies, business 
plans, business valuations and financing all of 

them were in the Saudi medical sector

12

Industrial Projects Worked with us for 
financial advisory and business valuation 

services

Clients were served by 
ATHMAN by mid of ٢٠١٩

GCC cities were covered 
with market studies   

١٢٠
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 Millions total investment and
financing brought by ATHMAN

١٢٦M

Applications Worked with us for 
financial advisory and business 

valuation services



WHO WE ARE
مـــــن نــــــحن



الـــــرؤيــــــــة

في  األول  االقتصادي  الكيان  نكون  أن 
وتمويل  لتنمية  األوسط  الشرق  منطقة 
القيمة  ذات  المشاريع  في  واالستثمار 

المضافة االيجابية لإلنسان

الـــــرسالــــــة

قيمتة  تتجاوز  ايجابي  اقتصادي  أثر  اضافة 
العشرة مليار دوالر

Vision

To be the number one entity in the 
middle east that enable, finance and 
invest in added value projects 

Mission

To make a positive economic impact 
that surpasses USD ١٠ billions



تقييم منشآت
مرخصون من هيئة         السعودية 

ونتبع المعايير العالمية في تقييم 
المنشآت. 

دراسات الجدوى
قمنا باعداد أكثر من ١٠٠ دراسة جدوى 

في عدة قطاعات ومنها قطاع 
العقارات والرعاية الصحية والتكنولوجيا 

والمطاعم. ونعد من المكاتب الرائدة 
ولدينا خبرات واسعة في دراسات 

الجدوى.

خـدمات
أثمان
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ترتيب التمويل واالستثمارات
ارفع قيمة منشأتك مع االستثمار 

المناسب. لدينا خبرة واسعه في 
الجوالت االستثمارية و التقديم على 

التمويل من عدة صناديق حكومية 
وصناديق جريئة وبنوك استثمارية.
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OUR
SERVICES

Business Valuation
ATHMAN has an extensive 
experience in valuating businesses 
across different industries in KSA 
and is licensed by         for business 
valuation and follow international 
valuation standards. 

Feasibility Studies
With more than ١٠٠ feasibility 
studies in real estate, 
healthcare, technology and 
restaurants. ATHMAN can claim 
a leading position and expertise 
in the field of feasibility studies. 

Capital & Debt Raising
Grow your business, with the 
right investment. ATHMAN has 
experience in investment 
rounds, raising debt from 
multiple government funds, 
Venture capital funds and 
Investment banks.  
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لدينا خبره وعالقات في 
تمويل مشاريعكم من 

الجهات التالية:

We have good relationship 
and access to the 
following institutions:

شركاء التمويل
FINANCING PARTNERS 

Invest. Banks
بنوك استثمارية



Crowd Funding
التمويل الجماعي

Local Banks
بنوك محلية

Venture Capital
شركات االستثمار الجريء

Angel Investors
مستثمرين مالئكيين

Gov. Funds
صناديق حكومية



قـــــصـــــــة
طموح

مجموعة من الشباب 
السعوديين لديهم 

شغف بالمالية 
واالستثمار و طموحات 
وأحالم اجتمعوا وقرروا 

ان يقوموا بأنشطة 
ايجابية خارج مجال 
أعمالهم الصباحية

عمل الدراسات ومشورة 
لرواد األعمال في 

تأسيس مشاريعهم 
وعمل نماذج األعمال 
التجارية وبناء النماذج 

المالية 



تم تأسيس أثمان لتقييم 
المنشآت والمعتمدة من 

هيئة           وكان 
منسوبي أثمان ضمن أول 
دفعة تجتاز ال ٤ اختبارات 

المطلوبة والمقابلة 
الشخصية وتقديم سابقات 
األعمال لتقييم المنشآت 

قمنا بمساعدة أكثر 
من ٢٠ مشروع بدون 

أي مقابل مالي 
يذكر 

قام مؤسس 
المشروع بادارة ما 
يقارب مليار ريال من 
األصول االستثمارية 

والمالية 

تم تأسيس مكتب 
أثمان لالستشارات 
المالية وتم خدمة 
شركة األول كابيتال 
(الشركة التي كان 
يعمل ها المؤسس)

قمنا بخدمة أكثر 
من ٦٥ عميل 

حتى منتصف 
العام 



AN AMBITION
STORY

A group of young 
Saudis who have 

interest in finance 
and economy and 
ambitious to do 

something positive 
beyond their daily 

work

Making studies and 
consulting to 

start-ups and help 
them in making 
business and 

financial models



ATHMAN Business 
valuation has been 
officially licensed 
by           , and we 
were among the 

first group to pass 
٤ tests, interviews 
and showcase our 
Valuation Reports 

Supported more 
then ٢٠ projects 

without  a 
material 

financial return 

ATHMAN 
Founder was 

managing 
around SAR ١ 

billion worth of 
investments 

ATHMAN Financial 
Advisory has been 
officially licensed 
and established 

and served 
Al-Awwal Capital 

(the company the  
founder was 
working for)

We served more 
than ٦٥ clients 
before mid year  

      



لـــــماذا
أثـــــمــــــان ؟

التيسير

الدقة  أهمية  من  الرغم  على 
واالهتمام بالتفاصيل في مجال 
االستشارات المالية، اال أننا نهتم 
لدينا  العمل  مخرجات  بتبسيط 
بدون أن نخل بأهمية التفاصيل

المالءمة 

الفرز  عمليات  من  العديد  بعد 
والتصفية للمعلومات المتوفرة 
واستثماراتكم،  أعمالكم  عن 
الحلول  بابتكار  سنقوم 
واألمثل  األنسب  والتوصيات 
للنجاح والنمو

٠١.
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النزاهة

عمالءنا  مع  نتعامل  أننا  وبما 
فان  المالية،  تعامالتهم  في 
األمور  أكثر  من  تعتبر  النزاهة 
التدخل  أثمان  وترفض  حساسية، 
في أي مشاريع ال تملك القدرة 
على القيام بها على أكمل وجه

التخصص

أثمان تكرس وقتها ومجهودها 
االستشارات  في   %  ١٠٠ بنسبة 
التخصص  وجود  و  المالية، 
العميق في المهنة هو أحد ما 

يميزنا عن غيرنا

.٠٣
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WHY 
ATHMAN?

Simplicity
we simplify the details, 

numbers and the financial 
terms to non-finance 

people. 

Relevance
 After a careful filtering
 process, ATHMAN delivers
 what is really critical and

 practical to its clients

.٠١
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Integrity
Since we deal with our 
client's financial matters, 
integrity is a very 
sensitive issue. We say no 
to things we can not 
handle

Specialization
We are ١٠٠ % dedicated to 
financial advisory and its 
related services only, 
which gives us an edge on 
what we do. 

٠٣.
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مصنع البيرق 
للمنتجات 
الكرتونية

عــمـالءنــا
SUCCESS PARTNERS





عـــمالءنــــا
شركات حديثة

مطعم في مدينة 
الطائف

شركة للزراعة 
المائية

شركة
محاماه

شركة مكاتب 
مشتركة

شركة
نقليات

مشروع  تعليمي 
وترفيهي لألطفال

شركة لصيانة 
المباني

شركة صرافة 
وتبديل العمالت

تأسيس وتمويل 
مصنع لمنتجات 

تصريف مياه السيول 

تأسيس عيادات لعالج 
أمراض العيون

تقييم تطبيق 
للتوظيف

شركة للخدمات 
العقارية

موقع توظيف 
الكتروني

تأسيس شركة 
استقدام

شركة وادي المعرفة 
(مدارس خاصة) 



NEW SUCCESS 
PARTNERS 

Restaurant
in Taif

Aquaponic 
Company

Law 
firm

Shared
offices

Trucks
Co.

Educational & 
Entertainment 
Center for kids

Building 
maintenance 

company
Currency 

Exchange company
A New factory for 
water distribution 

system

Eyes
Clinic

Recruitment 
Application 
Valuation

Real estate 
services Company

Online Recruitment 
Agency 

Labors 
Recruitment 

Company
Knowledge Valley 
(Private School) 



SUCCESS STORIES
قـصص نـجاحـتنا



مشروع إنشاء مجمع 
مدارس وادي المعرفة 

الدولية
مشروع  تمويل  في  أثمان  نجحت 
ريال  مليون   ٢٥ مال  برأس  تعليمي 
عمل  بخطة  قامت  وأيضا  سعودي، 

تفصيلية للمشروع

Knowledge valley 
international schools

ATHMAN has successfully funded 
a SAR ٢٥ million project and made 
its business plan 



SUCCESS STORIES
قـصص نـجاحـتنا



مشروع االستحواذ على 
مطعم والونج التراس  

لعملية  المالي  المستشار  أثمان كانت 
االستحواذ على مطعم والونج التراس  
وتم االحتفال بالنجاح في رمضان ٢٠١٩

Acquisition of La Tras 
Restaurant & Lounge 

ATHMAN was appointed as a 
financial advisor for the  successful 
acquisition of La Tras Restaurant & 
Lounge and we celebrated the 
event at Raman ٢٠١٩ 



تواصل معنا
CONTACT US

www.athman.com

info@athman.com

+966 58223 1100



www.athman.com

info@athman.com

نتطلع لصنع المزيد من 
اإلنجازات وقصص 

النجاح

أثمان لإلستشارات المالية
مركز جده التجاري

مكتب: ٤٠٥
٢٩١٦ المعادي، حي الحمرا

جدة ٢٣٢١٢-٦٨٨١
المملكة العربية السعودية

Looking forward to the 
New successful 
achievements with you  

ATHMAN Financial Advisory 
Jeddah Business Center
Office: ٤٠٥
٢٩١٦ Al Maadi, Al Hamra Dist. 
Jeddah ٢٣٢١٢ 
Saudi Arabia 



www.athman.com

info@athman.com

+966 58223 1100


