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مقتطفات للجهات الرئيسية المعنية 
عبدالرحمن المديميغ  | شريك بشركة التأثير المالية

"شهد النظام البيئي لريادة األعمال نمًوا ملحوظ يف السنوات الماضية، مما يشير إىل أن المملكة العربية السعودية تتقدم يف تحفيز منظومة الشركات الناشئة الرقمية 
يف المنطقة. على الرغم من الظروف االستثنائية التي مر بها النظام البيئي للشركات الناشئة بداية هذا العام، فإن المبادرات الحكومية يف دعم البنية التنظيمية 

والقانونية لتوسيع من أعمال الشركات ووسائل االستثمار تجعل السعودية مركًزا لالبتكار. كان لشركاتنا المستثمرة دوًرا رئيسًيا وتأثيًرا إيجابية خالل الجائحة حيث رأينا 
االحتياج لخدمات تقنية تساهم يف تطوير وتيرة التحول الرقمي يف المملكة."

عبد الرحمن بن مطرب  |  شريك مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة ميراك المالية

"رغم صعوبته، شهد عام 2020 استمرار نجاح قطاع االستثمار الجريء ومنظومة ريادة االعمال يف المملكة، بارتفاع ملحوظ لعدد وحجم الجوالت االستثمارية للشركات 
السعودية الناشئة، باإلضافة اىل اصدار نظام الشركات الجديد. يعود الفضل لذلك اىل تكاتف أطراف المنظومة وقيادة جهات مثل الشركة السعودية لالستثمار الجريء 

وصندوق الصناديق “جدا” وصناديق االستثمار الجريء الخاصة. عطفا على هذه الجهود حققت المملكة العربية السعودية المرتبة 12 يف مؤشر توافر رأس المال 
كبر ونضج لصناعة االستثمار الجريء، سيكون هذا العام بداية قطف ثمار هذه الجهود  الجريء الصادر عن مركز التنافسية العالمي. ونتوقع يف عام 2021 نجاح أ

بسماع اخبار طرح وتخارج شركات سعودية تقنية مدعومة باالستثمار الجريء، والذي بدوره سوف يسهم بزيادة حجم وعدد الجوالت االستثمارية ودخول المزيد من 
المستثمرين، وتحفيز الكثير من شباب وشابات الوطن للعمل يف هذا القطاع المهم من االقتصاد."

أسامة العمري | المدير التنفيذي لالستراتيجية، الشركة السعودية لالستثمار الجريء

"حافظت منظومة االستثمار الجريء يف المملكة العربية السعودية على نموها المتسارع خالل الثالث سنوات الماضية. هذا النمو والحجم القياسي لقيمة االستثمار 
الجريء يف 2020 والذي بلغ 155 مليون دوالر، على الرغم من التباطؤ بسبب جائحة فيروس كورونا، يأيت كنتيجة لمبادرات التحفيز الحكومية وكذلك لظهور المزيد من 

المستثمرين الفاعلين ورواد األعمال المبتكرين. تلعب الشركة السعودية لالستثمار الجريء دوًرا مهًما يف تحفيز االستثمار الجريء من القطاع الخاص لتعزيز النمو 
المتسارع لمنظومة االستثمار الجريء يف المملكة. ولتحقيق ذلك، تم تطوير استراتيجية الشركة السعودية لالستثمار الجريء بدقة بناًء على نماذج العمل اإلقليمية 

والعالمية لصناديق االستثمار الجريء الحكومية. ونظًرا للتطور الديناميكي السريع لمنظومة االستثمار الجريء يف المملكة، تتم مراجعة استراتيجية الشركة بشكل ربع 
سنوي لضمان سد فجوات التمويل الحالية، وتحفيز المستثمرين من القطاع الخاص بشكل فعال."

عذاري المبارك | المدير لالستراتيجية، جدا

"عززت مساهمة قطاع االستثمار الجريء التنوع االقتصادي يف المملكة يف عام 2020، خصوصاً، مع الزيادة بنسبة ٪55 على أساس سنوي يف حجم تمويل الشركات 
الناشئة السعودية. هذا يثبت أهمية هذه االستثمارات والتأثير اإليجايب، وإن تحقيق األهداف المرجوة، أمر ممكن يف حال توفرت الخبرات واإلرادة ورؤوس األموال، 

والفهم العميق لطبيعة التحوالت االقتصادية. لقد دعمنا رواد األعمال السعوديين الواعدين من خالل تحفيز قطاع االستثمار الجريء السعودي عبر ضخ رأس المال 
بطريقة ذكية ويف التوقيت المناسب، وكانت شركة صندوق الصناديق "جدا" يف قلب هذا النمو االستثنايئ يف عام مختلف بكل ظروفه. على مدى عام 2020 ، جذبت 

االستثمارات التي قامت بها "جدا" يف ثمانية صناديق استثمار جريء عدداً من المستثمرين الجدد إىل هذا السوق، ووفرت فرصاً حيوية ذات إمكانات عالية. يسعدنا أن 
نرى المزيد من المواهب يف قطاع االستثمار الجريء وهم يؤسسون أنفسهم يف هذا السوق، حيث عززت برامج مدير الصندوق الناشئ دور هؤالء، ودعمت طموحاتهم. 

وستظل "جدا" ملتزمة بصقل المزيد من الخبرات المهنية يف عام 2021".
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معن عشقي | شريك، فنشرسوق

"إن التوجه الرئيس الذي بات محط اهتمامنا هو التركيز المتزايد لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي والقطاع الخاص على جذب االستثمارات من الخارج. ورغم 
أن استراتيجية استثمار رؤوس األموال لتحفيز االستثمارات اإلقليمية قد استغرقت بعض الوقت لتعطي ثمارها، إال أنها باتت حقيقة على أرض الواقع اآلن، ونتوقع أن 

تستمر بشكل كبير يف عام 2021.  وهنا نتحدث عن مستويين: )1( توجه صناديق الثروة السيادية اإلقليمية وصناديق الصناديق نحو دعم شركات االستثمار الجريء 
اإلقليمية لتركز على صفقات المراحل المبكرة للشركات التقنية يف المنطقة. )2( شروع شركات التقنية الكبرى بتنفيذ استثمارات ضخمة، كما هو الحال يف صفقة 

كة مع شركة االتصاالت السعودية الستثمار ما يصل إىل  أرامكو السعودية وجوجل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية. كما أعلنت شركة "علي بابا" عن توقيعها شرا
كتها مع  500 مليون دوالر لتوفير خدمة الحوسبة السحابية العامة عالية األداء يف المملكة،  فضالً عن استثمار نتفليكس المستمر يف المحتوى السعودي من خالل شرا

تلفاز 11 واستديو ميركوت."

GEN SAUDI ،أمل دخان | الرئيس التنفيذي

"أصبحت الشركات الناشئة العباً مهماً يف السوق السعودي مع وجود العديد من رواد األعمال المميزين الذين يطورون ابتكاراتهم لخدمة عمالئهم. وتلعب االستثمارات 
الجريئة دوراً مهماً يف نمو هذه الشركات ومساعدتها على النمو وتوىل زمام القيادة يف السوق، وذلك من خالل دعمها لهذه الشركات ليس فقط بالتمويل، بل كذلك 

بالمعرفة واألدوات القوية التي تمكنها من الدخول  إىل أسواق جديدة. وقد حّفَز هذا التوجه الجدي يف السعودية والشرق األوسط وشمال إفريقيا الكثير من المستثمرين 
الجريئين على ضخ المزيد من االستثمارات يف هذا القطاع، وشجع مستثمرين مالئكيين على لعب دور كبير جداً يف المراحل األولية من رحلة الشركات الناشئة. ومن أجل 

كثر جودة يف هذا المجال." زيادة الفرص للمستثمرين الجريئين، نطمح إىل جلب المزيد من مسرعات األعمال المدعومة باستثمارات جريئة لزيادة تدفق صفقات أ

طالل األسمري | شريك مؤسس، رائد فنتشرز

"خالل الجائحة التي أصابت العالم يف 2020 ظهر جلياً أن الشركات التقليدية غير آمنة كما كانت تعتقد ولم تستطع الكثير من القطاعات الصمود يف مواجهة الضربة 
االقتصادية لكن يف الجانب المقابل ظهرت الصورة األوضح للجميع بأن التقنية هي المحور األساسي يف شركات العصر الحديث، لقد أثبتت األزمة أن الشركات التي 

كبة النمو السريع بينما ظلت الشركات المتأخرة تقنياً تواجه صراع  كثر قدرة على التكيف أو تغيير نماذج العمل أو تطوير أعمالها لموا استطاعت تبني التقنية كانت أ
البقاء، ونحن يف المملكة العربية السعودية نفخر بنمو متصاعد يف الجانب التقني من الجهات الحكومية إىل الشركات التقنية الناشئة ونؤمن أن التطور السريع الذي 

شهدناه خالل السنوات األخيرة سيستمر ليضع المملكة يف مصاف الدول التي تتبنى التقنيات الحديثة وسيغير جميع القطاعات فيها لألبد!"

أضوى الدخيل | المؤسس و المدير التنفيذي لفلك لالعمال و االستثمار

كثر من 5 سنوات لتشهده. وكما شهدنا يف مركز  "يف أقل من عامين، شهدت المملكة العربية السعودية تطوًرا يف منظومة ريادة األعمال تحتاج الدول األخرى إىل أ
فلك لالستثمار بشكل مباشر، فإن الزيادة يف جودة ونوعية الصفقات، وزيادة االبتكار الذي تم إطالقه للتعامل مع الفرص المحلية، وزيادة المواهب قد مكنت من 

كثر من 16 استثماًرا يف المراحل المبكرة ومراحل النمو، تم إنجازها من فلك يف العامين الماضيين، نحن  هذا التحول الهائل يف منظومة ريادة األعمال بالمملكة. مع أ
محظوظون ألننا يف الخطوط األمامية لمنظومة ريادة األعمال واالستثمار الجريء يف هذا التوقيت بالتحديد، ونحن محظوظون ألننا نعمل ونصنع التاريخ يف آن واحد."  

مقتطفات للجهات الرئيسية المعنية
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ملخص تنفيذي
شهد عام 2020 استثمار 152 مليون دوالر يف شركات ناشئة مقرها السعودية، وهو مبلغ قياسي إلجمايل قيمة االستثمار الجريء

"وبعد انتشار جائحة فيروس كورونا، كانت منظومة الشركات الناشئة يف السعودية هي األسرع نمواً بين أعلى ثالثة بلدان يف منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا. فخالل النصف األول من عام 2020، بلغ إجمايل قيمة جوالت االستثمار الجريء 111 مليون دوالر، بما يف ذلك جولتي استثمار رئيسيتين لشركتين 

تعمالن يف مجال توصيل طلبات الطعام والتموين، األوىل كانت بقيمة 36.5 مليون دوالر لشركة "جاهز" والثانية بقيمة 18 مليون دوالر لشركة "نعناع".

على عكس التراجع الحاصل يف عدد الصفقات يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ارتفع عدد الصفقات السعودية بنسبة ٪35 مقارنة بعام 2019

وشهد عام 2020 تنفيذ 88 استثماراً يف المملكة العربية السعودية، حيث تم إغالق ٪67 من هذه الصفقات خالل النصف األول من العام. وكان من بين 
المستثمرين األكثر نشاطاً مجموعة "عقال" للمستثمرين المالئكيين، و"الشركة السعودية لالستثمار الجريء" وشركة "Startups 500" وشركة "تأثير المالية 

)Impact46(" وجامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية وأرامكو السعودية.

كثر من أي عام سابق كان عدد المستثمرين الدوليين الناشطين يف المملكة العربية السعودية يف عام 2020 أ

وعلى الرغم من أن عدد مؤسسات االستثمار الجريء ظل كما هو يف عام 2020 أي )47(، إال أن ٪17 منها كان مقرها خارج المملكة، بزيادة قدرها 11٪ 
مقارنة بعام 2019.

أثر عام 2020 بشكل إيجايب على جهود التحول الرقمي يف قطاعات التجارة اإللكترونية والتقنية المالية والنقل والتعليم

واصل قطاعا التجارة اإللكترونية والتقنية المالية، اللذان شهدا ارتفاعاً غير مسبوق يف الطلب يف عام 2020، نموهما من حيث جوالت االستثمار الجريء، 
ليستحوذا على ما نسبته ٪20 و٪10 على التوايل من إجمايل عدد الصفقات يف السعودية. عالوة على ذلك، استحوذت شركات التجارة اإللكترونية الناشئة على 

ما نسبته ٪45 من إجمايل قيمة االستثمار الجريء يف عام 2020، تالها قطاع النقل )٪10( والتعليم )9٪(.

أدت جائحة فيروس كورونا إىل انخفاض يف عدد صفقات مسرعات األعمال

نتيجة لجائحة فيروس كورونا، واجهت برامج مسرعات األعمال تحِد تمثل بالتحول إىل العمل عن بعد، إذ تراجعت صفقات مسرعات األعمال بنسبة ٪16 يف 
المملكة العربية السعودية لتشكل ٪7 فقط من إجمايل الصفقات يف عام 2020.
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تطــــــــــــور1
االستثمار
الجــــــــريء
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 )MAGNiTT( المصدر: ماجنيت

مسيرة تطور االستثمار الجريء يف السعودية على مدى خمس سنوات )قيمة وعدد الصفقات(

 تطور االستثمار الجريء سنويًا في المملكة العربية السعودية
يف عام 2020، سجلت المملكة زيادة بنسبة ٪55 يف إجمايل االستثمار الجريء الممنوح للشركات الناشئة، ما ساهم يف عكس اتجاه التباطؤ الملحوظ يف بقية أنحاء المنطقة

- جمعت الشركات السعودية الناشئة  قيمة قياسية لالستثمار الجريء بلغت 152 مليون دوالر، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ ٪40 على مدى السنوات الخمس الماضية

- وصل إجمايل عدد الصفقات المنفذة يف عام 2020 إىل 88 صفقة، بارتفاع نسبته ٪35 مقارنة بعام 2019 
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القيمة المقدرة 
لالستثمارات غير 

المعلنة

قيمة االستثمارات 
السعودية المعلنة

$48M

2015

$7M

2017

$47M

2018

$47M

$68M

$21M

2019

$69M

$98M

$29M

2020

$131M

$152M

$21M

2016

$22M

$28M

21

40
33

65
57

88

$8M

https://magnitt.com/analytics?utm_source=Report_Charts&utm_medium=SVC2020AR&utm_campaign=Interactive_Charts


يــر االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2020 7 تقر

تطور االستثمار الجريء يف السعودية نصف سنوياً )قيمة الصفقات وعددها(

تطور االستثمار الجريء نصف سنويًا في المملكة العربية السعودية
كان النجاح المسجل خالل عام 2020 يف السعودية مدفوعاً يف الغالب بارتفاع قياسي شهده النصف األول، سواء يف قيمة جوالت االستثمار الجريء أو عدد الصفقات المنفذة

- شهد النصف الثاين من عام 2020 انخفاضاً بنسبة ٪63 يف إجمايل قيمة  االستثمار الجريء و٪48 يف عدد الصفقات مقارنة بالنصف األول، يف ظل التأثير الناجم عن جائحة فيروس كورونا

- ومع ذلك، عند مقارنة النصف الثاين من عام 2020 بالنصف الثاين من عام 2019، شهدت االستثمارات السعودية نمواً بنسبة ٪17 يف إجمايل قيمة  االستثمار الجريء
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يــر االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2020 8 تقر

2
المـقارنة مع دول 
أخرى في منطقة 
الشـــرق األوســط 
ـال إفريقـــيا وشمــ



يــر االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2020 9 تقر

أداء دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في عام 2020 - حسب عدد الصفقات
على الرغم من أن السعودية حافظت على ترتيبها الثالث من حيث عدد الصفقات، إال أن معدل زيادة عدد صفقات الشركات الناشئة يف المملكة كان األكبر يف المنطقة
- نما عدد جوالت االستثمار الجريء السعودية بنسبة ٪35 خالل عام 2020، لتستحوذ المملكة بذلك على ٪18 من إجمايل الصفقات المنفذة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

- كانت هذه الزيادة مدفوعة بالنشاط الملحوظ يف النصف األول من عام 2020 والذي تم خالله تسجيل ٪66 من إجمايل عدد الصفقات

أداء الدول من حيث عدد الصفقات يف عام 2020 مقارنة بعام 2019

 مصر

 اإلمارات

 السعودية

أخرى

األردن

عمان

البحرين

تونس

#496

9%
4%

4%

24%

9%

26%

18%

6%

صفقـــة

نسبة التغيير
من اإلجمايل

2020 VS 2019

التغيير يف
الحصة المئوية
2020 VS 2019

 تغير المرتبة
2020 VS 2019 ا لمرتبة

 اإلمارات
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 السعودية
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البحرين

تونس

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

-17%

-10%

+35%

+18%

+23%

-33%

-47%

-1%

+1%

+6%

+2%

+2%

-1%

-2%

0

0

0

1

3

1

1
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==

أعلــى الــدول مــن حيــث عــدد الصفقــات يف منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا يف عــام 2020

 )MAGNiTT( المصدر: ماجنيت
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يــر االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2020 10 تقر

مقارنة أداء دول منطقة الشرق األوسط في عام 2020 - حسب قيمة  االستثمار الجريء
أغلقت السعودية الفجوة بينها وبين مصر بشكل كبير يف عام 2020، حيث استحوذت المملكة على ٪15 من إجمايل قيمة االستثمار الجريء المسجلة يف المنطقة

- نما معدل قيمة االستثمار الجريء يف الشركات السعودية الناشئة بنسبة ٪55، وهو ثاين أعلى معدل يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، بعد البحرين التي شهدت معدل نمو وصل إىل 200٪

- وكانت هذه الزيادة مدفوعة ليس فقط بتنفيذ صفقات ضخمة، بل كذلك بزيادة نسبتها ٪35 يف عدد الصفقات بفضل دعم الدولة لمنظومة االستثمار الجريء خالل عام 2020

أعلى الدول حسب إجمايل قيمة االستثمار الجريء )$( يف منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا يف عام 2020

أداء الدول من حيث قيمة االستثمار الجريء يف عام 2020 مقارنة مع عام 2019

البحرين

 اإلمارات

لبنانأخرى

 السعودية

مصر

ت
 الكوي

3%2%
3%

15%

56%

17%

$1031M
اإلستثمار الجـــــريء

األردن

 اإلمارات
  

 مصر 

  السعودية

 الكويت

لبنان
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البحرين

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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0

0

0

2

1

1

1
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=
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+5%

+31%

+55%

-14%

-34%

-38%

+200%

-4%

+2%

+4%

-1%

-2%

-2%

+1%

نسبة التغيير
من اإلجمايل

2020 VS 2019

التغيير يف
الحصة المئوية
2020 VS 2019

 تغير المرتبة
2020 VS 2019 ا لمرتبة
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يــر االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2020 11 تقر

 مقــــــــارنة3
القطاعات



يــر االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2020 12 تقر

مقارنة القطاعات في السعودية لعام 2020 - حسب عدد الصفقات
تركزت االستثمارات المنفذة خالل عام 2020 يف قطاعات شهدت زيادة يف الطلب خالل جائحة كورونا، كما هو الحال منصات التجارة اإللكترونية والتقنية المالية )فنتك( والتعليم 

- كان قطاعا التجارة اإللكترونية والتقنية المالية أعلى قطاعين من حيث عدد الصفقات، إذ استحوذا على ٪30 من إجمايل عدد الصفقات يف السعودية

- كما شهد قطاع التعليم أيضاً زيادة بنسبة ٪25 يف عدد الصفقات مقارنة بعام 2019

أداء القطاعات من حيث عدد الصفقات يف عام 2020 مقارنة مع 2019 أعلى القطاعات من حيث عدد الصفقات يف السعودية يف عام 2020 

 )MAGNiTT( المصدر: ماجنيت
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يــر االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2020 13 تقر

مقارنة القطاعات في السعودية لعام 2020 - حسب قيمة االستثمار الجريء
كان االستثمار الجريء يف الشركات الناشئة مدفوعاً باستثمارات المراحل المتقدمة يف التجارة اإللكترونية، حيث استحوذ هذا القطاع على ٪45 من إجمايل قيمة االستثمارات
- يف ظل نجاحها باالستحواذ على ٪45 من إجمايل قيمة االستثمار الجريء، تفوقت شركات التجارة اإللكترونية يف السعودية على نظيراتها يف جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 

والتي لم تستحوذ إال على ٪16 من إجمايل قيمة االستثمار الجريء الممنوح  عام 2020

كبر زيادة يف حصة االستثمار الجريء بزيادة نسبتها 10٪ كبر زيادة من حيث الترتيب ليصعد بـ 13 مركزاً، وشهد أ - شهد قطاع النقل أ

أداء القطاعات من حيث قيمة االستثمار الجريء يف عام 2020 مقارنة مع عام 2019 أعلى القطاعات من حيث قيمة االستثمار الجريء )$( يف السعودية يف عام 2020

 )MAGNiTT( المصدر: ماجنيت
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يــر االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2020 14 تقر

  أعلى جـــــــــــــوالت4
االستثمار الجريء



يــر االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2020 15 تقر

المستثمرون المختارون مرحلة االستثمار

أعلى خمس جوالت استثمار جريء معلن عنها في شركات ناشئة سعودية خالل عام 2020
استحوذت أعلى 5 صفقات على ٪56 من إجمايل قيمة االستثمار الجريء الممنوح لشركات سعودية ناشئة خالل عام 2020، نفذت ثالث صفقات منها خالل النصف األول من ذلك العام

- استحوذت أعلى 5 صفقات يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على ٪31 فقط من إجمايل قيمة  االستثمار الجريء

- تسلط أهم 5 صفقات )حسب القطاع( الضوء على التحول الحاصل يف المملكة والتوجه نحو الزيادة يف التحول الرقمي يف التجارة اإللكترونية والتعليم والنقل

قيمة االستثمار

1.

2.

3.

4.

5.

الجولة االستثمارية )أ(

الجولة االستثمارية)ب(

ما قبل
الجولة الستثمارية )ب(

الجولة االستثمارية )ب(

الجولة االستثمارية )أ(

$36.5M

$18M

$13M

$9.14M

$8.6M

أعلى خمس جوالت استثمار جريء معلن عنها في شركات ناشئة سعودية خالل عام 2020أعلى خمس جوالت استثمار جريء معلن عنها في شركات ناشئة سعودية خالل عام 2020

 )MAGNiTT( المصدر: ماجنيت
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يــر االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2020 16 تقر

صفقات االستثمار الجريء في السعودية حسب مرحلة االستثمار 2020

صفقات االستثمار الجريء يف السعودية سنوياً حسب مرحلة االستثمار )٪(

مرحلة )ج+(

مرحلة )ب(
 

 مرحلة  )أ(

المرحلة المبكرة

على الرغم من انخفاض الصفقات المدعومة بمسرعات االعمال بنسبة ٪16، إال أن استثمارات المرحلة األولية ظلت ثابتة نسبياً عند مستوى 65٪
- كانت كل جولة استثمار رابعة يف عام 2020 يف "الجولة االستثمارية )أ("  

- انخفضت صفقات الجولة االستثمارية "ب" بنسبة ٪25 باألرقام المطلقة مقارنة بعام 2019
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66%

24%

7%
3%

2018

63%

23%

9%
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8%
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65%
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25%
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 )MAGNiTT( المصدر: ماجنيت
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يــر االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2020 17 تقر

النصف األول من عام 2020 - الشركات السودية الناشئة التي قامت بجوالت استثمارية

https://magnitt.com/startups/?utm_source=Report_Charts&utm_medium=SVC2020AR&utm_campaign=Interactive_Charts


يــر االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2020 18 تقر

النصف الثاني من عام 2020 - الشركات السعودية الناشئة التي قامت بجوالت استثمارية

https://magnitt.com/startups/?utm_source=Report_Charts&utm_medium=SVC2020AR&utm_campaign=Interactive_Charts


يــر االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2020 19 تقر

المستثمرون النشطون 2020
استحوذت كل من "عقال"، و"الشركة السعودية لالستثمار الجريء" وشركة "Startups 500" وشركة "تأثير المالية )Impact46(" وجامعة الملك عبد هللا للعلوم 

كبر عدد من الصفقات يف عام 2020، بينما شارك ٪62 من جميع المستثمرين النشطين يف صفقة واحدة فقط والتقنية على أ
- ظل عدد المستثمرين يف الشركات الناشئة السعودية دون تغيير يف عام 2020، ليتوقف عند 47 مستثمراً وهو الرقم نفسه المسجل عام 2019

- بلغت نسبة المستثمرين الدوليين من خارج المملكة ٪17، بزيادة قدرها ٪11 عن عام 2019

المستثمرون حسب عدد االستثمارات يف الشركات الناشئة السعودية خالل عام 2020

 )MAGNiTT( المصدر: ماجنيت

2-4
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صفقات

1
صفقة

https://magnitt.com/investors/?utm_source=Report_Charts&utm_medium=SVC2020AR&utm_campaign=Interactive_Charts


يــر االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2020 20 تقر

أبرز التطورات في عام 2020

فنتك السعودية
 ،)Flat6Labs( أطلقت فنتك السعودية بالتعاون مع

برنامج مسرعة فنتك، الذي يهدف لدعم االبتكار وتمكين 
رواد األعمال وزيادة فرص االستثمار، وذلك امتداًدا 

للجهود المبذولة يف دعم وتمكين قطاع التقنية المالية يف 
السعودية.كما أطلقت فنتك السعودية "جولة فنتك 20".

 هيئة السوق المالية
نشرت هيئة السوق المالية مشروع تعديل الئحة صناديق االستثمار 

والئحة صناديق االستثمار العقاري الستطالع مرئيات العموم.

مسك الخيرية
“مسك الخيرية” تعلن عن تخريج الدفعة الثالثة من برنامج 

مسرعة أعمال “مسك 500”.

''جــــــــــدا''

أطلقت شركة صندوق الصناديق "جدا" النسخة الثانية من 
البرنامج التدريبي لمدراء صناديق الملكية الخاصة واالستثمار 

الجريء، بالتعاون مع البروفيسور فلورين فاساري من كلية 
لندن لألعمال.

صندوق التنمية الوطني
تم تأسيس صندوق التنمية السياحي من أجل تمكين ودعم 
التنمية يف قطاع السياحة، وجذب االستثمارات وتهيئة البيئة 

الجاذبة لها. جاء تأسيس صندوق التنمية السياحي كأحد 
الصناديق التنموية التي يشرف عليها صندوق التنمية الوطني، 

لتعزيز األثر االقتصادي يف هذا القطاع الواعد.

 البنك المركزي السعودي
أصدر البنك المركزي السعودي قواعد ممارسة نشاط 

التمويل الجماعي بالدين. كما أعلن البنك عن إصدار "سياسة 
المصرفية المفتوحة" التي توضح األهداف الرئيسية لتطبيق 

الخدمات المصرفية المفتوحة يف المملكة وآثارها اإليجابية 
على القطاع المايل.

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
احتلت المملكة المرتبة األوىل يف التنافسية الرقمية بين دول 

مجموعة العشرين. كما أطلقت المملكة سياسة االقتصاد 
الرقمي لزيادة التنافسية وتعزيز التنمية المستدامة والتنويع 

االقتصادي.

 وزارة التجارة واالستثمار
حققت المملكة المرتبة األوىل عالمياً يف إصالحات بيئة 
األعمال. كما نشرت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية 

مشروع نظام الشركات الجديد الستطالع مرئيات العموم.

منشآت - شبكة ريادة األعمال العالمية السعودية 
- الشركة السعودية لالستثمار الجريء

نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” 
وشبكة ريادة األعمال العالمية السعودية والشركة السعودية 

لالستثمار الجريء، ملتقى االستثمار المالئكي األول يف المملكة، 
بمشاركة متحدثين عالميين متخصصين وبحضور نخبة من رواد 

األعمال والمستثمرين يف المملكة العربية السعودية والعالم.



يــر االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2020 21 تقر

لمحـة عن الشركة 5
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االستثمار يف الصناديق المبادئ

الموازنة بين األثر االقتصادي والنجاح 
المايل

منهجية شاملة لجميع القطاعات تتجه 
نحو سد الفجوات يف التمويل لتطوير 

منظومة االستثمار الجريء

إعطاء األولوية للرؤى الوطنية والتركيز 
على االستثمارات المحلية

امتالك حصة األقلية يف الشركات 
الناشئة وفًقا ألفضل الممارسات 

يف مجال االستثمار الجريء 

االستثمار يف صناديق االستثمار الجريء وصناديق االستثمار يف مراحل النمو لتحفيز تأسيس صناديق 
تستثمر يف الشركات الناشئة يف مراحل نموها المختلفة وتسهيل دخول صناديق استثمارية لتقديم قيمة 

مضافة للشركات الناشئة يف المملكة العربية السعودية. ويتم ذلك من خالل تبني نظام الشريك العام/
الشريك المحدود، حيث تكون الشركة السعودية لالستثمار الجريء شريكاً محدوداً المسؤولية.

االستثمار بالمشاركة يف الشركات الناشئة مع المستثمرين المالئكيين من خالل مجموعات 
المستثمرين المالئكيين المعتمدة.

االستثمار بالمشاركة مع المستثمرين المالئكيين

االستثمار بالمشاركة يف الشركات الناشئة مع المستثمرين المؤسساتيين يف حال وجود فجوة تمويلية.
 للمزيد من المعلومات حول الشركة السعودية

لالستثمار الجريء، يرجى التفضل بزيارة الموقع التايل
االستثمار بالمشاركة مع المستثمرين المؤسساتيين

لمحة عن الشركة السعودية لالستثمار الجريء
الشركة السعودية لالستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018م من قبل منشآت كجزء من برنامج تحفيز القطاع الخاص.  تهــدف الشــركة إىل تطويــر منظومــة االســتثمار الجــريء وتحفيز 

االستثمار يف الصناديق االستثمارية واالستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين المالئكيين بهدف سد فجوة التمويل الحالية  وتحفيز االســتثمار يف المراحل األولية والمبكرة والمراحل المختلفــة يف 
الشــركات الناشــئة عن طريق اســتثمار 2.8 مليار ريال سعودي )750 مليون دوالر(.

صناديق النمو

صناديق االستثمار الجريء

svc.com.sa

http://svc.com.sa
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 لمحـة عن6
MAGNiTT
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 لمحة عن
MAGNiTT

"الشغف يضع أمامك هدفاً، لكن 
القرارات تحتاج إىل بيانات"

- الشركات الناشئة على إيجاد المستثمرين 

- مدراء المبيعات التواصل مع المسؤولين

 - الباحثين على رصد االستثمارات والتوجهات 

- الحكومات على إجراء بحوث معلومات األسواق 

- المستشارين يف تحضير عروضهم 

- موظفي التسويق على الوصول إىل الجمهور

خدماتنا:

البيانات
هل أنت مهتم بالحصول على أحدث وأشمل البيانات حول منظومة المشاريع واالستثمارات الجريئة 

والناشئة؟ يمكنك اآلن تتبع ومعرفة الشركات والمستثمرين وجوالت التمويل باستخدام مصادر البيانات 
الشاملة األربعة لدينا.  

البحوث
هل تسعى إىل تحديد االتجاهات الرئيسية حسب البلد أو القطاع أو عادات االستثمار؟ يمكنك اآلن الدخول 

كثر من 20 رسماً بيانياً تحليلياً  كثر من 130 تقريراً بحثياً واستخدام أ إىل قاعدة بياناتنا التي تحتوي على أ
وتطبيق بياناتك عليها والحصول على أفضل التقارير. 

موارد للشركات الناشئة
هــل تســعى إىل القيــام بجولــة اســتثمارية؟ بوســعك اســتخدام أدواتنــا عبــر مختلــف مراحــل الجولــة االســتثمارية، 
كثــر مــن 100 مســتثمر  بــدًءا مــن تحديــد نطــاق المنافســة، واختيــار المســتثمرين المحتمليــن، والتقــدم إىل أ

.MAGNiTT باســتخدام أداتنــا االســتثمارية واإلعــالن عــن جــوالت التمويــل مــن خــالل

التسويق
هــل تتطلــع إىل وضــع مشــروعك أمــام األشــخاص المعنييــن؟ بوســعك اآلن االســتفادة مــن الخدمــات التــي 

الحمــالت. التخطيــط ووضــع االســتراتيجيات وتنفيــذ  التســويق لدينــا لدعــم  يقدمهــا فريــق 

!MAGNITT اختر الخدمة المناسبة لك واستفد من أقصى إمكانات
سارع للحصول على الفترة التجريبية المجانية  

"غالباً ما تكون أسواق االستثمارات الناشئة غير مخدومة بالبيانات. لذلك، تهدف الخدمات التي نقدمها إىل 
توفير تحليالت عميقة ومحلية الطابع وذات أهمية ألصحاب المصلحة لدينا ويف األسواق التي تهمهم"

الشركات الناشئة

16,000+ 
المستثمرون

3,200+

5,500+

175+

MAGNITT ،فيليب بحويش- مؤسس والرئيس التنفيذي

بيانات المنصة:*

*اعتباًرا من ديسمبر 2020

MAGNiTT هي منصة تهدف إىل تمكّين 

ُصّناع القرار عبر تزويدهم ببيانات شاملة 

ودقيقة حول الشركات الناشئة واالستثمارات 

الجريئة يف مختلف األسواق الناشئة 

جوالت استثمارية

خروج للشركات الناشئة

تساعد الخدمات التي نقدمها:

https://magnitt.com/pricing?utm_source=Report_Charts&utm_medium=SVC2020AR&utm_campaign=Interactive_Charts
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magnitt.com svc.com.sa

@magnitt_mena @magnitt
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