


بـــدأت الجـــدوى نتيجـــًة لنظـــرة اســـتباقية، ووعًيـــا بدور أصحـــاب المشـــاريع والمســـتثمرين والرياديين في تســـهيل اتخـــاذ القرار 
الذكـــي وذلـــك بنتيجـــة دراســـات الجـــدوى االقتصاديـــة التي تعـــد أساًســـا لبداية ونمو المشـــاريع والشـــركات الرياديـــة وتقليل 
مـــن مخاطر ومعوقات فشـــلها وتســـريع نجاحها، وذلـــك لتنمية وتطوير منظومة االســـتثمار وريادة األعمـــال واالقتصاد في 

المملكـــة العربية الســـعودية والمنطقة.

وتطمـــح الجـــدوى مـــن خالل ذلك لتغيير مســـتقبل االســـتثمار فـــي المملكة وذلك بدعم مـــن عمالئها المســـتثمرين ورياديي 
االعمـــال وفريـــق عملهـــا الوطنـــي الطمـــوح. ويقـــوم نمـــوذج عمل الشـــركة علـــى ما يعـــرف بدراســـات الجـــدوى االقتصادية 
والـــذي يتيـــح للشـــركات واالفـــراد الحصول على قراءات فنية وســـوقيه ومالية للمشـــاريع المقترحة او استشـــارات للمشـــاريع 
واالمـــر الجيـــد لـــدى الجدوى منح هـــذا األصل والحق االســـتثماري لعموم المســـتفيدين أمًرا جديدا في الســـعودية وبالعالم 
العربـــي والـــذي عـــادة ما يكون محصـــورا لنخبة من المســـتثمرين ذوي المالءة الماليـــة العالية نظير ارتفاع تكاليف الدراســـات 

واالستشـــارات وذلـــك باســـتحداث نظـــام الكتروني ممنهج باســـم جدوى تك واستشـــارة تك

 مـــــــــــــــــــــــــــــــن
 هـــــــــــــــــــــــــــــي
الــجــــــــــــــــدوى



تقديم خدمات استشارية ودراسات 
ذات قيمة مضافة لعمالئنا، لتحقيق 
بـنـاء  فـي  تـسـهـم  مــثـمـرة  شـراكــــة 

وازدهــار اقـتـصـاد السـعـوديـة.

الــشــركــة الــســعــوديــة الـــرائـــدة في 
ــات واالســتــشــارات  ــدراسـ تــقــديــم الـ
مـنـظـومـة  وتــطــويـــــر  االقــتــصــاديــة 

األعـــمـــال

رســالـتـنـــــــــــــــــــــــــا

رؤيـــتـــنـــــــــــــــــــــــــــا



توفير خدمات استشـــارية ودراســـات اقتصادية وقراءات تحليلية تساعد الشـــركات القائمة والناشئة الريادية بالوصول 
إلى القرار االســـتثماري الذكي بعدة طرق مناســـبة لجميع المالءات المالية لمختلف القطاعات.

المساعدة وتسهيل اتخاذ القرار االستثماري ألصحاب االعمال واألفكار والمستثمرين من خالل تمكين المستثمرين 
ورواد األعمـــال للدخـــول فـــي االعمال واالســـتثمار للمســـاهمة فـــي تمكين وتنميـــة االقتصاد في المملكـــة العربية 

والمنطقة السعودية 

تســـخير التقنيـــة واالســـتفادة منهـــا مـــن خـــالل تقديـــم حزمة مـــن الخدمـــات الرقميـــة التي تمكـــن المســـتفيدين من 
الوصـــول اليهـــا من داخـــل وخـــارج المملكـــة وباللغتيـــن العربيـــة واالنجليزية

أهـــدافــنـــــــــــــا
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.2
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فـــريق عملـنـــا

تضم الجدوى نخبة وطنية متخصصة من الخبراء والمستشارين 
لديهم الطموح واإلصرار لتحويل التحديات االقتصادية لحلول 

عملية قابلة للتطبيق.

فــمــن خـــالل خــبــراتــنــا الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة الــمــتــمــيــزة، نقدم 
لعمالئنا استشارات ودراسات قيمة وملموسة في مجاالت 
والسرعة  والدقة  بالمهنية  متمتعين  عالية  وبجودة  عديدة 
ونقدمها بكل فخر للقطاعين العام والخاص والقطاع الثالث 

والمستثمرين ورواد األعمال.



خــــــــدمــــــــاتــــــــنــــــــا

تــــــفــــــعــــــيــــــل 
مــــنــــظــــومــــة 
ــار ــمــ ــ ــث ــ ــت االســ

الـــــخـــــدمـــــات 
االســتــشــاريــة

دراســــــــــــــــــات 
الـــــــــجـــــــــدوى



1. جدوى تيم:

تســـاعدك الجـــدوى فـــي اتخـــاذ قـــرارك االســـتثماري ضمـــن معاييـــر محليـــة بمحـــاكاة عالميـــة مدعميـــن قـــرارك بتوصيـــات ومخرجـــات 
قانونيـــة وســـوقية وفنيـــة وماليـــة لمشـــروعك مـــن إعـــداد نخبـــة مـــن الكفـــاءات الوطنيـــة ذات الخبـــرات المهنيـــة العاليـــة.

2. جدوى تك:

أداة تقنية تمكن رواد األعمــال مـن إعــداد دراسة جدوى مشاريعهم بطريقة ذاتية، وباللغتين العربية واإلنجليزية، وبسبع 
عمالت مختلفة، وتتاح الخدمة من أي مكان في العالم بشكل فوري.

دراســـــــــــــــات 
الــــــــجــــــــدوى



1. حلول تمويل الشركات وزيادة رأس المال:

ـــة األمثـــل  ـــل المشـــروعات، وإعـــادة النظـــر فـــي الهيكل ـــم المشـــورة فـــي تقييـــم المصـــادر المتاحـــة لتموي استشـــاراتنا تمتـــد لتقدي
لـــرأس المـــال، وعمليـــات التحـــول والهيكلـــة، والتفـــاوض حـــول اقتراحـــات المؤسســـات ووضـــع الصيغـــة النهائيـــة للشـــروط 

ــروعات. ــاز المشـ ــان إنجـ ــل لضمـ ــن للعميـ ــارين القانونييـ ــع المستشـ ــيق مـ ــة، والتنسـ ــكام المفصلـ واألحـ

2. النظم اإلدارية وحوكمتها:

لـــدى الجـــدوى المعرفـــة والخبـــرة العريقـــة بمجـــاالت حوكمـــة الكيانـــات وتطويـــر أنظمتهـــا اإلداريـــة. نعمـــل علـــى تقديـــم 
استشـــارات تعـــزز العمـــل المؤسســـي وتضمـــن اســـتمرارية الكيانـــات وازدهارهـــا. تمتـــد خداماتنـــا لتطويـــر أنظمـــة حديثـــة تتعلـــق 
بحوكمـــة مجالـــس اإلدارات ولجانهـــا واإلدارة التنفيذيـــة، وسياســـات وإجـــراءات العمـــل، وجـــداول الصالحيـــات، وتطويـــر الهيـــاكل 
ــادئ  ــزز مبـ ــارض المصالـــح، وتعـ ــأة وتحـــد مـــن حـــاالت تعـ ــبة التـــي تحمـــي المنشـ ــة المناسـ ــة الرقابـ ــة مـــع تبنـــي أنظمـ التنظيميـ

ــة ــفافية والعدالـ ــاح والشـ اإلفصـ

الــــخــــدمــــات 
االستشـاريـة



الــــخــــدمــــات 
االستشـاريـة

3. أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية:

ـــح والسياســـات واالجـــراءات، وضمـــان دقـــة  ـــزام باألنظمـــة واللوائ ـــة وااللت ـــة الداخلي ـــة أنظمـــة الرقاب نعمـــل علـــى التأكـــد وفعالي
ــر  ــة. وذلـــك مـــن خـــالل تأســـيس وتطويـ ــة والماليـ ــات اإلداريـ ــة العمليـ ــاءة وفعاليـ ــة وكفـ ــات والســـجالت الماليـ ــال البيانـ واكتمـ
وإعـــداد الهيـــكل التنظيمـــي إلدارة المراجعـــة الداخليـــة وميثـــاق ودليـــل أخالقيـــات العمـــل والسياســـات وإجـــراءات وخطـــط 

وبرامـــج المراجعـــة ومنهجيـــة العمـــل.

4. استشارة تك:

هـــي أداة تقنيـــة تمكـــن رائـــد األعمـــال مـــن التواصـــل المباشـــر مـــع المستشـــارين بطريقـــة الكترونيـــة، بعـــد اختيـــار المستشـــار 
والتخصـــص وتحديـــد نـــوع االستشـــارة المرغوبـــة، وتتـــاح الخدمـــة مـــن أي مـــكان فـــي العالـــم، نحـــن نفخـــر بوجـــود أكثـــر مـــن 100 

مستشـــار بمجمـــوع ســـنوات خبـــرة يتجـــاوز 1000 ســـنة.



استثمار تك:

ــــصــــة تـــقـــنـــيـــة تـــهـــدف ــن  هــــــي مــ
لــتــســويــق الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة 
ــط ــ ــرب ــ ــن خـــــــالل ال ــ  الـــــــواعـــــــدة مــ
والمستثمرين  األعمال  رواد  بين 
 الــــــمــــــالئــــــكــــــيــــــيــــــن؛ لــــتــــوفــــيــــر
الــــــــــفــــــــــرص االســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة 
ــة ــاشــئ ــن  وتـــطـــويـــر الـــمـــشـــاريـــع ال
 والـــــــمـــــــتـــــــعـــــــثـــــــرة، وتــــفــــعــــيــــل
ــجـــريء  مــنــظــومــة االســـتـــثـــمـــار الـ

ا ا وعـالــمـيـً مـحـلـيـً

تفعيل منظومـة 
االســـــتـــــثـــــمـــــار



 الــــــــــــــــجــــــــــــــــدوى
هـــــــكـــــــذا تـــنـــجـــح 
الـــــــمـــــــشـــــــاريـــــــع
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