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2

حرصنــا علــى المضــي قدمــاً فــي المشــاريع التنمويــة وخلــق مجــاالت اقتصاديــة 
جديــدة دليــل علــى عــزم الدولــة الراســخ علــى تحقيــق أهدافهــا بتنويــع قاعــدة 
االقتصــاد واســتثمار المتغيــرات االقتصاديــة لبنــاء مكتســبات وطنيــة جديــدة 

ســيكون المواطــن فيهــا الهــدف والرافــد.

Our dedication to moving forward with development projects and 
creating new economic fields is proof of the country’s determination to 
achieve its goals through diversifying the economy base and investing 
in economic variables to build new national gains in which the citizen 
is the goal and the source.

خـــــادم الحـــرمــــــين الشـــريــــفـين
Custodian of the Two Holy Mosques

الملك سلمـان بن عبدالــعزيز
King Salman bin Abdulaziz
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صاحب السمو الملكي
His Royal Highness

األميــــر محمـــــد بن سلمــــــان
Prince Mohammed bin Salman

"إن المنشــآت الناشــئة والصغيــرة والمتوســطة مــن أهــم محــركات النمــو 
االقتصــادي، إذ تعمــل علــى خلــق الوظائــف ودعــم االبتــكار وتعزيــز الصــادرات ... 
وسنســعى إلــى دعــم ريــادة األعمــال ... واالســتثمار فــي الصناعــات الجديــدة."

"Startups and SMEs are key engines for economic growth, as they 
aim to create jobs, foster innovation and boost exports… we strive to 
support entrepreneurship… and investment in new industries."
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الشــركة الســعودية لالســتثمار الجــريء هــي شــركة اســتثمارية حكوميــة 
ــرة والمتوســطة، أحــد  ــك المنشــآت الصغي ــة لبن ــام 2018م وتابع تأسســت ع

ــي. ــة الوطن ــدوق التنمي ــة لصن ــة التابع ــوك التنموي البن

Saudi Venture Capital Company (SVC) is a government investment 
company established in 2018 and a subsidiary of the SME Bank, one of 
the development banks affiliated with the National Development Fund.

من نحن
About Us

حجم الصندوق
Fund Size

SAR 5.7Bn
($1.5Bn)
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هدفنــا

منهجيتنا

Objective

Principles

الموازنــــة بيـــن األثـــر االقتصـــادي  
والنجــــاح المالــــي.

Balance economic impact and 
financial success.

القطاعـات  فـي  الحياديـة  نحـو  توجـه 
والمراحـل المسـتثمر بهـا بهـدف تطوير 

للمنظومـة. شـامل 

اعتماد نهج االســـتثمار غير المباشر 
حيث يكون للمســـتثمر المشـــارك 

من القطـــاع الخاص الـــدور الفاعل.

Sector and stage agnostic
approach to develop the overall 
ecosystem.

Adopting a passive investment 
approach, where the direct co-
investor from the private sector 
has the active role.

0203 01

تهــدف الشــركة الســعودية لالســتثمار الجــريء إلــى تحفيــز واســتدامة تمويــل 
ــل  ــا قب ــة م ــن مرحل ــطة م ــرة والمتوس ــآت الصغي ــئة والمنش ــركات الناش الش
التأســيس إلــى مــا قبــل الطــرح األولــي لالكتتــاب العــام عــن طريــق االســتثمار 

ــق واالســتثمار بالمشــاركة فــي الشــركات الناشــئة. فــي الصنادي

SVC aims to stimulate and sustain financing for startups and SMEs 
from pre-Seed to pre-IPO through the investment in funds and co-
investment in startups.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
Chairman's Message

المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد
Eng. Saleh Ibrahim Al-Rasheed

Based on Saudi Arabia's drive to achieve the Saudi 

Vision 2030 and belief in the importance of fostering 

entrepreneurship and stimulating investment in 

startups, the funding deployed into Saudi Arabian 

startups grew by 72% to a record-high close to $1Bn, 

achieving $987M (SAR 3.701Bn) in 2022 versus 2021. 

A record-high of 104 investors participated in deals 

closed by Saudi startups in 2022, up 30% versus 2021. 

The country also recorded double the number of exits 

in 2022 compared to 2021, with 10 exits.

This unprecedented growth was the result of 

hard work to stimulate equity funding for startups 

and SMEs. We at SVC are committed to continue 

stimulating private investors to provide support in 

turn for startups and SMEs to be capable of fast and 

high growth, which leads to diversifying the national 

economy and achieving the goals of the Saudi Vision 

2030.

انطالقــاً مــن ســعي المملكــة العربيــة الســعودية نحــو 
تحقيــق رؤيــة الســعودية 2030 وإيمانًــا بأهميــة تعزيــز 
ــادة األعمــال ودعــم االســتثمار فــي الشــركات الناشــئة،  ري
شــهد عــام 2022 تنفيــذ اســتثمارات بقيمــة قياســية قاربت 
ــال  ــون ري ــار و701 ملي ــت 3 ملي ــث بلغ ــار دوالر، حي الملي
)987 مليــون دوالر( فــي شــركات ناشــئة ســعودية، محققــاً 
ــجلت  ــام 2021. وس ــة بع ــت %72 مقارن ــبة بلغ ــوا بنس نم
الســعودية مشــاركة  الجــريء فــي  منظومــة االســتثمار 
بلغــت 104 مســتثمرًا  للمســتثمرين  قياســية جديــدة 
ــبة  ــتثمرين بنس ــدد المس ــع ع ــام 2022، إذ ارتف ــالل ع خ
ــة ضعــف  ــا ســجلت المملك ــام 2021. كم ــة بع %30 مقارن
عــدد صفقــات التخــارج للشــركات الناشــئة فــي عــام 2022 
مقارنــة بالعــام الســابق، بإجمالــي بلــغ 10 صفقــات تخــارج.

وجــاء هــذا النمــو غيــر المســبوق نتيجــة للعمــل الــدؤوب 
لتحفيــز التمويــل الرأســمالي للشــركات الناشــئة والمنشــآت 
الشــركة  فــي  التزامنــا  ونؤكــد  والمتوســطة،  الصغيــرة 
الســعودية لالســتثمار الجــريء باالســتمرار فــي تحفيــز 
المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص لتوفيــر الدعــم بدورهــم 
والمتوســطة  الصغيــرة  والمنشــآت  الناشــئة  للشــركات 
ــود  ــا يق ــر، مم ــريع والكبي ــو الس ــى النم ــادرة عل ــح ق لتصب
إلــى تنويــع االقتصــاد الوطنــي وتحقيــق أهــداف رؤيــة 

.2030 الســعودية 
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كلمة الرئيس التنفيذي
CEO's Message

الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك
Dr. Nabeel Abdulkader Koshak

Saudi Arabia achieved the highest growth of VC 

funding among top MENA countries, amounting 

to 72%. The kingdom maintained its position as 

the second-most funded market in MENA in 2022, 

accounting for 31% of the total capital deployed 

in MENA, increasing from 21% in 2021. This 

unprecedented growth in VC investments comes as a 

result of the many governmental initiatives launched 

to stimulate the VC and startups ecosystem within 

the Saudi Vision 2030 programs, in addition to the 

emergence of active investors from the private sector 

as well as innovative entrepreneurs.

SVC is excited to bring to you this Impact Report 

highlighting SVC’s key achievements and its impact on 

the development of the VC and PE ecosystem in Saudi 

Arabia through its two main programs: investment 

in funds and co-investment in startups.

ــى نســبة نمــو لالســتثمار الجــريء،  ــة أعل ــت المملك حقق
األعلــى  بالــدول  بلغــت %72 فــي عــام 2022، مقارنــة 
ــت  ــا. وتمكن ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ف
ــر ســوق  ــي أكب ــا كثان ــى مكانته ــاظ عل ــن الحف ــة م المملك
مــن حيــث حجــم االســتثمار الجــريء بيــن دول المنطقــة 
خــالل عــام 2022، مســتحوذًة علــى %31 مــن إجمالــي 
ــة  ــن حص ــوداً م ــة، صع ــي المنطق ــتثمرة ف ــغ الُمس المبال
ــذا  ــة له ــق المملك ــام 2021. إن تحقي ــي ع ــبتها %21 ف نس
النمــو غيــر المســبوق فــي االســتثمار الجــريء يأتــي نتيجــة 
المحفــزة  الحكوميــة  المبــادرات  مــن  العديــد  إطــالق 
لمنظومــة االســتثمار الجــريء والشــركات الناشــئة فــي إطــار 
رؤيــة الســعودية 2030، باإلضافــة إلــى ظهــور أعــداد متزايــدة 
ــاص ورواد  ــاع الخ ــن القط ــن م ــتثمرين الفاعلي ــن المس م

ــن.  ــال المبتكري األعم
الجــريء  الســعودية لالســتثمار  الشــركة  فــي  ويســعدنا 
ــذي يســلط الضــوء  ــر ال ــذا التقري ــم ه ــن أيديك أن نضــع بي
علــى أهــم إنجــازات الشــركة وأثرهــا علــى تطــور منظومــة 
ــن  ــة م ــي المملك ــة ف ــة الخاص ــري والملكي ــتثمار الج االس
الصناديــق  فــي  االســتثمار  الرئيســية:  برامجهــا  خــالل 

واالســتثمار بالمشــاركة فــي الشــركات الناشــئة.



األثـــــر علـــى منظومــة 
ــريء  ــار الجــ االستثمـــ
والملكيــة الخاصــة فــي 

الممـلــكــــــــة

Impact on Venture 
Capital and Private 
Equity Ecosystem 
in the Kingdom

O1
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تطــور االستثمــار الجـريء 
في المملكـــة

 VC Funding Evolution
in the Kingdom
من حيث عدد الصفقات وقيمتها سنوياً
Annual value and number of deals

المصدر: تقرير ماجنيت - االستثمار الجريء في السعودية لعام 2022
Source: Saudi Arabia Venture Capital Report 2022, by MAGNiTT
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10
2018 2022

عدد المستثمرين

Number of Investors

26
4 X 

41% CAGR

تطور االستثمار الجريء في 
المملكة منذ إنشاء الشركة 
السعودية لالستثمار الجريء 

VC Funding Evolution 
in the Kingdom since 
SVC's Inception 

Total Amount of VC Funding

عدد صفقات االستثمار الجرئإجمالي قيمة االستثمار الجرئ

Number of VC Deals

16.7 X 
102% CAGR

20222022

144

56
2.6 X 

27% CAGR

SAR 221M
($59M)

SAR 3,701M
($987M)

104
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المصدر: تقارير ماجنيت
Source: MAGNiTT's reports

Due to the steady increase in VC investment, Saudi 

Arabia maintained its regional rank as the second-

most funded market in 2022.

حافظت  الجريء،  االستثمار  قيمة  في  المطردة  للزيادة  نظراً 
المملكة على مكانتها كثاني أكبر دول المنطقة جذبًا لالستثمار 

الجريء خالل عام 2022.

ترتيب المملكة على مستوى منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

Ranking of Saudi  
Arabia in MENA

159%

  فرق قيمة االستثمار الجريء بين المملكة و االمارات كنسبة مئوية من قيمة االستثمار الجرئ في المملكة 
  % Additional VC funding by UAE as compared to KSA

21%

300%401%

856%
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 أثر الشركة السعودية
لالستثمار الجريء باألرقام

SVC's Impact  
in Numbers

SAR 1,682M
($448M)

X 5.7

 إجمالي استثمارات
الشركة الملتزم بها

SVC Total Capital 
Committed

 إجمالي االستثمارات الملتزم
بها متضمًنا الشركاء

Total Committed Capital 
Including Partners

إجمالي االستثمارات المصروفة

Total Capital Deployed

SAR 9,626M
($2,567M)

SAR 816M
($218M)

  البيانات حتى 31 ديسمبر 2022
 Data up to 31 December 2022
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 االستثمار في الصناديق

Investment in Funds

صندوق
Funds

 االستثمار بالمشاركة
في الشركات الناشئة

  مستثمر مالئكي
Angel Investors

مجموعات
    مستثمرين مالئكيين

Angel Groups

    مستثمر مؤسساتي
Institutional  

Investors

56516

31

 Co-Investment in 
Startups

 أثر الشركة السعودية
لالستثمار الجريء باألرقام

SVC's Impact  
in Numbers

  البيانات حتى 31 ديسمبر 2022
 Data up to 31 December 2022
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عــــدد الصفقــــات
Numbers of Deals

904* Deals
صفقة

عدد صفقات التخارج
Numbers of Exit Deals

18 Deals
صفقة

عـــــدد الشـركـــــات
Number of Companies

525**Companies
شـــركــــة

 وظيفة
Jobs

  البيانات حتى 30 سبتمبر 2022
 Data up to 30 September 2022

 وظيفة مباشرة
Direct Jobs

 وظيفة غير مباشرة
Indirect Jobs

 أثر الشركة السعودية
لالستثمار الجريء باألرقام

SVC's Impact  
in Numbers

19,176+

3,19615,980

* عدد الصفقات السعودية )311(
Number of Saudi Deals (311)

** عدد الشركات السعودية )145(
Number of Saudi Companies (145)



 القطاعات
المستثمر فيها

Funded
Sectors

المعلومات واالتصاالت
Information and
Communication

الماليــة
Finance

الصناعة
Industry

التجزئة والبيع بالجملة
Retail and Wholesale

الفنون واإلعالم والترفيه
Art, Media and 
Entertainment

التعليم
Education

الرعاية الصحية
Health Care

  الخدمات اإلدارية والمساندة
Support and  

Management Services

النقل، الخدمات
اللوجستية والتخزين 

Transposition,
Logistics and Storage

األلعاب والرياضات اإللكترونية
Egaming and Esports
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األثـــر عـــــلى منظـــومــــــة 
والملكية  الجـريء  االســـتثمار 
الخـــــاصة فـــي الممــلكــــة

Impact on Venture 
Capital and Private Equity 
Ecosystem in the Kingdom

االســتثمار  قطــاع  تحفيــز 
الجــريء والملكيــة الخاصــة فــي 

لمملكــة ا

Stimulating the VC and PE 
Ecosystem in the Kingdom

برنامج االستثمار في الصناديق 
Investment in Funds Program

القائمة  الماليـــة  الشـــركات  تشـــجيع 
على تأســـيس صناديق استثمار جريء 

خاصة ملكية  وصناديـــق 

Motivated local APs to establish 
 VC and PE Funds

تحفيــز إنشــاء شــركات ماليــة جديــدة 
متخصصــة فــي االســتثمار الجــريء

Encouraged the establishment 
of new VC firms

الدولية  الجريء  الديـــن  تحفيز صناديق 
علـــى تقديم الدين الجريء للشـــركات 

بالمملكة الناشئة 

Motivated global venture 
debt funds to provide venture 
debt to Saudi startups



االســتثمار  صناديــق  تحفيــز 
ــي  ــتثمار ف ــى االس ــة عل الدولي

الســعودية الشــركات 

Motivated global funds to 
invest in Saudi companies

مسرعـــات  صناديق  إنشاء  تحفيز 
واســـــتوديوهــــــات  األعـــــمال 

الشركــــات الناشئة

Encouraged the 
establishment of accelerator 
and startup studio funds

تحفيــــز صناديــق االستثمــــار 
اإلقليميــة علــى االســتثمار فــي 

الشــركات الســعودية

Motivated regional funds to 
invest in Saudi companies

دعـــم مـــدراء الصناديـــق التـــي 
إنشـــاء  فـــي  فيهـــا  اســـتثمرنا 

التاليـــة صناديقهـــم 

Supported current 
portfolio fund managers 
in their successor funds 

17
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 برنامج االستثمار بالمشاركة
 في الشركات الناشئة

Co-Investment in Startups

ــة  ــئة إقليمي ــركات ناش ــتقطاب ش إس
لنقــل مقرهــا الرئيســي إلــى المملكــة

Attracted regional  startups to 
move their HQ to Saudi Arabia

تحفيز إنشاء مجموعات جديدة 
للمستثمرين المالئكيين

Stimulated the creation 
of new angel groups

المالئكييــن  المســتثمرين  تحفيـــز 
الحالييــــن لالستثمـــــار فـي الشركات 

الناشــئة

Encouraged existing angel 
investors to invest in startups

األثـــر عـــــلى منظـــومــــــة 
والملكية  الجـريء  االســـتثمار 
الخـــــاصة فـــي الممــلكــــة

Impact on Venture 
Capital and Private Equity 
Ecosystem in the Kingdom

االســتثمار  قطــاع  تحفيــز 
الجــريء والملكيــة الخاصــة فــي 

لمملكــة ا

Stimulating the VC and PE 
Ecosystem in the Kingdom



المشــاركة مـــع المستثمريـــن فــي 
االســتثمارية الجــوالت  أكبــر 

Closed largest investment  
rounds

ــركات  ــاعدة الش ــي مس ــاهمة ف المس
المتســارع  النمــو  علــى  الناشــئة 

وخارجهــا المملكــة  داخــل 

Contributed to fast growth of  
startups inside and outside  
Saudi Arabia

19
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استثماراتنـــــا
Our Investments

استثمرنا في الصناديق التالية:

1. االستثمار في الصناديق

اســـتثمرنا فـــي الصناديـــق التاليـــة 
التي تســـتثمر في الشـــركات الناشئة 

القابلـــة للنمو الســـريع:

Venture Capital Funds 1.11.1 صناديق االستثمار الجريء

We have invested in the 
following PE funds that invest in 
SMEs with growth potential:

التي  التالية  الصناديـــق  اســـتثمرنا في 
تســـتثمر فـــي المنشـــآت الصغيـــرة 

للنمو: القابلـــة  والمتوســـطة 

 Private Equity Funds 1.21.2 صناديق الملكية الخاصة

1. Investment in Funds

We have invested in the  
following funds:

We have invested in the following 
VC funds that invest in startups 
with high-growth potential:
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We have invested in the following 
accelerator and startup studio 
funds to enhance the deal flow 
creation of high-growth startups:

استثمرنا في صناديق مسرعات األعمال 
 واستوديوهات الشركات الناشئة التالية
 لتعزيز بناء وتوليد شركات ناشئة قابلة

للنمو السريع:

Accelerator and Startup 
Studio Funds

1.3  صناديق مسرعات األعمال
واستوديوهات الشركات الناشئة

1.3

We have invested in the following 
venture debt funds that provide 
venture debt to high-growth startups:

استثمرنا في الصناديق التالية التي تقدم 
الدين الجريء للشركات الناشئة القابلة للنمو 

السريع:

Venture Debt Funds1.4 صناديق الدين الجريء 1.4
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استثماراتنـــــا
Our Investments

 2. االستثمار بالمشاركة
    في الشركات الناشئة

2. Co-Investment 
    in Startups

We co-invest in startups along 
with angel investors through 
the following approved 
angel investor groups:

الشـــركات  في  بالمشـــاركة  نســـتثمر 
المالئكيين  المســـتثمرين  مع  الناشئة 
المســـتثمرين  مجموعات  خـــالل  من 

المالئكييـــن المعتمـــدة التالية:

 2.1 االستثمار بالمشاركة مع 
      المستثمرين المالئكيين في

      الشركات الناشئة

2.1 Angel Co-Investment 
      in Startups

We co-invest in startups along with 
institutional investors (i.e., fund 
managers), when there is an equity 
financing gap or to catalyze later 
stage investments for strategic or 
financially-driven objectives.

نستثمر بالمشاركة في الشركات 
الناشئة مع المستثمرين المؤسساتيين 

)مدراء الصناديق( في حال وجود فجوة 
تمويلية أو لتحفيز استثمارات المراحل 
المتقدمة ألهداف استراتيجية أو مالية.

 2.2 االستثمار بالمشاركة مع
      المستثمرين المؤسساتيين

     في الشركات الناشئة

2.2 Institutional Co-Investment 
      in Startups
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الشركات الناشئة
والشركات الصغيرة والمتوسطة

المسـتفيدة من التمويـل

Funded Startups 
and SMEs

Deals through 
Investment in Funds

الصفقــات من خالل 
االستثمار في الصناديـــق

853

Deals
صفقة

* عينة من الشركات الناشئة
* A sample of the startups
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Co-Investment in 
Startups Deals 

صفقات االستثمار بالمشاركة 
في الشركات الناشئة

51

Deals
صفقة

* عينة من الشركات الناشئة
* A sample of the startups

الشركات الناشئة
والشركات الصغيرة والمتوسطة

المسـتفيدة من التمويـل

Funded Startups 
and SMEs



 استراتيجيـــــــــة
االستثمار وبـرامج 

Investment Strategy 
and Programs

O3
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 يعــد تمويــل الشــركات الناشــئة
ــتراتيجية ــية الس ــة أساس  دعام
 المنشــآت الصغيرة والمتوســطة

لتحقيــق رؤيــة 2030

ــئة ــركات الناش ــل الش ــز تموي  تحفي
 والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
 مــن مرحلــة مــا قبــل التأســيس
 إلــى مرحلــة مــا قبــل الطــرح األولــي

ــام ــاب الع  لالكتت

Startups and SMEs 
financing is a core pillar 
of the SME strategy to 
achieve Vision 2030

Stimulating financing 
startups and SMEs from 
pre-seed to pre-IPO

 استراتيجيـــــــــة
االستثمار وبـرامج 

Investment Strategy 
and Programs

Our mandate is aligned with Vision 2030 through:
تتـوافـــق أهــدافنـــــا مع رؤيـــة 2030 من خـــالل:

على  بالعمل  الشـــركة  تقـــوم 
استثمــــار 5.7 مليـــــار ريـال 
سعـــــودي (1.5 مليــار دوالر (

عبــــر برنامجي االســـتثمار:

1. االستثمـــار فـــي الصناديــق  
 2. االســـتثمار بالمشـــاركة في  

    الشركات الناشئة

SVC will deploy a total of SAR 
5.7Bn ($1.5Bn) across its two 
investment programs:  

1. Investment in Funds
2. Co-Investments in Startups



CANADA

DENMARK

UNITED KINGDOM

EUROPIAN UNION

SOUTH KOREA

MALAYSIA

SINGAPORE

BRAZIL

To design best programs, we examined 
several global working models.

لتصميم أفضل البرامج، درسنا العديد من 
نماذج العمل العالمية.

 نمــاذج عمـل
عـالميــــــة

Global Working 
Models

28
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1. Investment in Funds

We invest in the following fund types 
to catalyze venture investments and 
minimize fund-raising entry barriers for 
fund managers who are looking to invest 
in high-growth startups and SMEs with 
growth potential.

ــة  ــتثمار المختلف ــق االس ــي صنادي ــتثمر ف نس
فــي  تســتثمر  صناديــق  تأســيس  لتحفيــز 
الصغيــرة  والمنشــآت  الناشــئة  الشــركات 
والمتوســطة فــي مراحــل نموهــا المختلفــة، 
ــم  ــى تقدي ــتثمارية عل ــق االس ــز الصنادي وتحفي
ــة للشــركات الناشــئة والمنشــآت  قيمــة مضاف

والمتوســطة. الصغيــرة 

برامج االستثمار
Investment Programs

1. االستثمار في الصناديق 

1.1 Venture Capital Funds

We invest in VC funds that invest in 
high-growth startups.

ــق التــي تســتثمر  ــي الصنادي نســتثمر ف
ــو  ــة للنم ــئة القابل ــركات الناش ــي الش ف

ــريع. الس

1.1 صناديق االستثمار الجريء 

1.3 Accelerator and 
      Startup Studio Funds

We invest in accelerator 
and startup studio funds to 
enhance the deal flow creation 
of high-growth startups.

نســتثمر فــي صناديــق مســرعات 
األعمــال واســتوديوهات الشــركات 
الناشــئة لتعزيــز بنــاء وتوليد شــركات 

ــة للنمــو الســريع.  ناشــئة قابل

 1.3 صناديق مسرعات األعمال

     واستوديوهات الشركات الناشئة 

1.2 Private Equity Funds 

We invest in PE funds that invest in 
SMEs with growth potential.

ــق االتــي تســتثمر  نســتثمر فــي الصنادي
فــي المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 

ــو. ــة للنم القابل

1.2 صناديق الملكية الخاصة 
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1.4 Venture Debt Funds

We invest in venture debt funds 
that provide venture debt to high-
growth startups.

ــدم  ــي تق ــق الت ــي الصنادي ــتثمر ف نس
الناشــئة  للشــركات  الجــريء  الديــن 

القابلــة للنمــو الســريع.

1.4 صناديق الدين الجريء 

1.5 Debt Funds

We invest in debt funds that 
provide debt to SMEs with growth 
potential.

نســتثمر فــي الصناديــق التــي تقــدم 
الديــن للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 

ــو. ــة للنم القابل

1.5 صناديق الدين 

برامج االستثمار
Investment Programs
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Co-investment along with angel 
investors and institutional investors 
in startups. This is to stimulate 
seed, early stage, and growth stage 
investments in startups.

المســتثمرين  مــع  بالمشــاركة  االســتثمار 
فــي  االســتثمارية  والمؤسســات  المالئكييــن 
ــي  ــتثمارات ف ــز االس ــئة لتحفي ــركات الناش الش

المراحــل األوليــة ومراحــل النمــو.

2. Co-investment in  
     Startups

 2. االستثمار بالمشاركة في
    الشركات الناشئة 

برامـــج االستثمـــار
Investment Programs

Co-Investing with angel investors to fill 
equity funding gaps particularly in the 
Seed Stage to support the promotion 
of angel investing in Saudi Arabia for 
the advancement of startups with 
high-growth potential.

المســتثمرين  مــع  بالمشــاركة  االســتثمار 
لســد  الناشــئة  الشــركات  فــي  المالئكييــن 
فجــوات التمويــل ال ســيما فــي المراحــل األوليــة 
ــركات  ــي الش ــتثمارات ف ــم االس ــل دع ــن أج م

الناشــئة بالمملكــة وتعزيــز نموهــا.

2.1 Angel Co-Investment 
      in Startups

 2.1 االستثمار بالمشاركة مع
     المستثمرين المالئكيين  

Co-Investing with institutional 
investors (i.e., fund managers), when 
there is an equity financing gap or 
to catalyze later stage investments 
for strategic or financially-driven 
objectives.

المؤسســات  مــع  بالمشــاركة  االســتثمار 
االســتثمارية )مــدراء الصناديــق( فــي حــال وجود 
فجــوة تمويليــة أو لتحفيــز اســتثمارات المراحــل 

ــة. ــتراتيجية أو مالي ــداف اس ــة أله المتقدم

2.2 Institutional Co-Investment 
       in Startups

 2.2 االستثمار بالمشاركة مع
     المؤسسات االستثمارية  



الحــوكمـــــة
Governance

O4



33

ثــــــر أل ا يــــــر  I تقر M PACT  R E P O RT J A N U A R Y  2 0 2 3

مجلس اإلدارة

Board of Directors

 لجنة برنامج تطوير
القطاع المالي

FSDP Steering 
Committee

لجنـــــة
االستثمـــــار 

Investment 
Committee

لجنة المراجعة
والمخاطــــر 

Audit and Risk 
Committee

لجنة الترشيحات
والمكافآت 

Nomination and
Remuneration  

Committee

بموجــب  الشــركة  تطويــر حوكمــة  تــم 
بأفضــل  وعمــالً  المطبقــة  األنظمــة 
منظومــة  فــي  الحوكمــة  ممارســات 
االســتثمار الجــريء. وقــد تــم وضــع هــذه 
عاليــة  موثوقيــة  لضمــان  الممارســات 
مســتوى  رفــع  مـــع  بالمــوازاة  وذلــك 
المجازفــة.  أخطــار  وتقليــص  الشــفافية 

أن يمكــن شــركاءنا  وهــذا مــن شــأنه 
مــن تحقيــق غاياتهــم وزيــادة قدرتهــم 
التنافســية وتحســين كفاءتهــم والــذي 
ــاد  ــوة االقتص ــى ق ــاً عل ــينعكس إيجاب س

الوطنــي.

Governance Best Practices

الحوكمة
Governance 

الحوكمة بأفضل الممارسات

SVC's governance has been 
developed in accordance with the 
applicable laws and best practices 
in the VC ecosystem.The governance 
practices were put to enhance 
the level of trust and assurance 
along with raising transparency 
and minimizing potential risks.  

This shall enable our partners to 
reach their potential targets, increase 
their competitiveness, and enhance 
their efficiency, which, consequently,  
reflects positively on the national 
economy’s strength.
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نظرة عامة على حوكمة أعمال الشركة
Corporate Governance Overview

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة، الموافقة على 
القوائـم الماليـة، وتشكيل لجنة المراجعة.

الجمعية العمومية

General Assembly 

دراسة وتقييم فرص االستثمار، والموافقة 
 على االستثمارات بحدود صالحيات اللجنة.

Reviews and evaluates investment 
opportunities and approves 
investments within the limits 
of the authority matrix.

لجنة االستثمار

Investment Committee

تقديم التوصيات بخصوص سياسات وأطر 
العمل الخاصة بالمكافآت وكذلك تقييم 

 المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

Nomination and  
Remuneration Committee

اعتماد استراتيجية االستثمار 
والسياسات والميزانية وخطة العمل 
وتعيين الرئيس التنفيذي وأعضــاء 

اللجان )باستثناء لجنـة المراجعــــــة(.

Approves investment strategy, 
company policies, budget and 
business plan as well as appoints 
the CEO and committee members 
(except for the audit committee).

مجلس اإلدارة

Board of Directors

Appoints board of directors, 
approves financials, and 
forms the audit committee.

Makes recommendations for 
the remuneration policies and 
framework and evaluates nominees 
for the board of directors.
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نظرة عامة على حوكمة أعمال الشركة
Corporate Governance Overview

لجنة المراجعة والمخاطر

Audit and Risk Committee

قيادة تنفيذ السياسات 
واالستراتيجيـات، وإدارة التطويــر، 

والتشغيل اليومــي للعمليــات.

اإلدارة التنفيذية

Executive Management

اإلشراف على المراجعة والتقارير والقوائم 
المالية، واإلشراف على إدارة المخاطر 

ومؤشرات قياس المخاطر الرئيسية.

Oversees auditing, financial 
reporting, risk management 
and key risk indicators (KRIs)

Leads the implementation 
of the strategy and policies, 
manages SVC's development
and day-to-day operations.
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مجلس اإلدارة
Board of Directors

 - نائب المحافظ للتخطيط
   والتطوير في منشآت

 - مدير مبيعات أول سابق في أوراكل
- نائب الرئيس السابق للشراكات

  االستراتيجية في شركة ثقة

- Vice Governor of Planning and
  development at Monsha’at

- Former Senior Sales Manager 
  at Oracle
- Former Deputy Chief of
  Strategic Partnership at Thiqah

- المدير التنفيذي للتمويل في
   المركز الوطني إلدارة الدين 

- الرئيسة السابقة إلصدارات األسواق
     المالية في المركز الوطني إلدارة الدين

 - الرئيسة السابقة لإلصدارات الدولية
   ومستشارة في المركز الوطني

  إلدارة الديــن

-Chief of Funding at National 
  Debt Management Center (NDMC)

- Former Director of Capital Markets
  Issuances at NDMC

- Former Head of International 
  Issuances and Advisor at NDMC

سليمان الطريف
Suliman Alturaif

عــضـــو
Member

رهام الهزاع
Reham Al Hazzaa

عــضـــو
Member

- الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية  
  لمكة و المشاعر المقدسة

- االمحافظ السابق للهيئة العامة 
)منشآت(   للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

- الرئيس التنفيذي السابق لمطارات
  الرياض والمدير العام السابق لمدن

رئيس مجلس اإلدارة
Chairman

م. صالح الرشيد
Eng. Saleh Al-Rasheed

- CEO of Royal Commission for
  Makkah City & Holy Sites

- Governor of SME General
  Authority (Monsha’at)

- Former CEO of Riyadh Airports
  and Former DG of Modon

د. هاني عناية
Dr. Hani Enaya

نائــب الرئيــس
Vice-Chairman

 - الرئيس التنفيذي لالستثمار 
  في سنابل لالستثمار

 STV شريك سابق في - 
 - المدير السابق لالستثمار

  في شركة “تقنية” 

- Chief Investment Officer at 
  Sanabil Investments

- Former partner at STV  

- Former Head of Investment 
  at "TAQNIA"

 - نائب المحافظ في صندوق
  التنمية الوطني

 - عضو مجلس إدارة في عدة جهات
  حكومية وخاصة

 - تقلد مناصب قيادية في سامبا
  وهيئة السوق المالية وكسب كابيتال

- Deputy Governor at NDF 

- Board member at various  
  government and private entities 

- Held leadership positions at SAMBA, 
  CMA and KASB Capital

أحمد الجاسر
Ahmed Al Jasser

عــضـــو
Member
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مجلس اإلدارة
Board of Directors

- رئيس صندوق نيوم لالستثمار
 - الرئيس التنفيذي السابق لشركة
   أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة

 - الرئيس السابق لمعامالت 
  التنقيب واإلنتاج في أرامكو السعودية

- Head of NEOM Investment Fund 
- Former CEO of Saudi Aramco 
  Energy Ventures
- Former Head of  Upstream 
  Transactions at Saudi  Aramco

 - الرئيس التنفيذي للشركة
  السعودية لالستثمار الجريء

 - مؤسس مشارك والنائب السابق
  لرئيس مجلس إدارة وادي مكة

 - مؤسس لعدة شركات ناشئة
  ومستثمر مالئكي

- CEO of SVC
- Co-Founder and former Vice 
  Chairman of Wadi Makkah
- Founder of several startups and 
  an angel investor

ماجد مفتي
Majid Mufti

عــضـــو
Member

د.نبيل كوشك
Dr. Nabeel Koshak

عــضـــو
Member

 - الرئيس التنفيذي لشركة ثقة
  والمدير المالي السابق

 - قاد مشاريع ضخمة متعددة
   في صناعة البتروكيماويات

 - أدار صناديق استثمار في آسيا
  وأوروبا ودول مجلس التعاون

عــضـــو
Member

أيمن الفالج
Ayman Al Fallaj

- CEO and former CFO of THIQAH
- Led multiple mega projects within 
  the petrochemical industry
- Managed investment funds in Asia, 
  Europe, and GCC region

م. بندر الزامل
Eng. Bandar Al Zamil

عــضـــو
Member

 - مدير عام شركة مجموعة
   الزامل القابضة

 - شريك مؤسس ورئيس وعضو مجلس
   إدارة في العديد من الشركات الخاصة

 - مدير عام سابق لالستثمار والتطوير
   العقاري في شركة مجموعة

  الزامل القابضة

- General Manager at Zamil 
  Group Holding
- Co-Founder, Chairman and Board 
  Member at various private 
  companies 
- Former GM of Investment and Real 
  Estate Development at Zamil Group 
  Holding Company

 - الرئيس التنفيذي للقانونية وأمين
   سر مجلس إدارة الشركة السعودية

  لالستثمار الجزيء
 - عملت كمحامية سابقة في عدة

  شركات محاماة دولية
 - ممارسة قانونية معتمدة في 

  المملكة العربية السعودية

- SVC Chief Legal Officer and Board 
  Secretary
- Previously a corporate attorney  
  at several international law firms
- Admitted to practice law in  
  Saudi Arabia

هيفاء بهيان
Haifa Bahaian

أمين سر مجلس اإلدارة
Board Secretary
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لجنة االستثمار
Investment Committee

- العضو المنتدب والرئيس المشارك
،Ninety One للشرق األوسط في  

  والرئيس التنفيذي في المملكة
- المدير السابق للملكية الخاصة

   واألصول الدولية في الرائدة 
- نائب الرئيس السابق لالستثمار

  والملكية الخاصة في البنك
  السعودي الفرنسي

- Managing Director, Co-Head of
  Middle East and CEO of Saudi at
  Ninety One
- Former Head of Private Equity &
  International Real Assets at RAIDAH
- Former VP of Investment Banking &
  Private Equity at Saudi Fransi Capital

 - الرئيس التنفيذي لالستثمار في
  الشركة السعودية لالستثمار الجريء

- مديرة استثمار سابقة في منشآت
EY مستشارة سابقة في - 

  للمعامالت والخدمات االستشارية

- Chief Investment Officer at SVC
- Former Equity Funding Director  
  at Monshaat
- Former Consultant in EY    
  Transaction Advisory Service

تركي الدايل
Turki Aldayel

عــضـــو
Member

نوره السرحان
Nora Alsarhan

عــضـــو
Member

 - الرئيس التنفيذي لالستثمار
  في سنابل لالستثمار 
STV شريك سابق في -

 - المدير السابق لالستثمار
الرئيـــس  في شركة “تقنية”

Chairman

د. هاني عناية
Dr. Hani Enaya

- Chief Investment Officer at 
  Sanabil Investments
- Former Partner at STV
- Former Head of Investment at 
  "TAQNIA"

م. بندر الزامل
Eng. Bandar Al Zamil

عــضـــو
Member

 - مدير عام شركة مجموعة
  الزامل القابضة

 - شريك مؤسس ورئيس وعضو مجلس
   إدارة في العديد من الشركات الخاصة

 - مدير عام سابق لالستثمار والتطوير
   العقاري في شركة مجموعة

  الزامل القابضة

- General Manager at Zamil Group
  Holding
- Co-Founder, Chairman and Board 
  Member at various private 
  companies 
- Former GM of Investment and Real 
  Estate Development at Zamil Group 
  Holding Company
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لجنة االستثمار
Investment Committee

 - أمين سر لجنة االستثمار في الشركة
  السعودية لالستثمار الجريء

- نائب رئيس استثمار في الشركة
   السعودية

  لالستثمار الجريء
 - أخصائية استثمار سابقة في

   منشآت ومحللة استثمار سابقة
  في شركة العليان لالستثمار

أمين سر اللجنة
Secretary

نورا السياري
Nora Alsayari

- SVC Investment Committee 
  Secretary
- Vice President Investment at SVC
- Former Equity Specialist at 
  Monshaat and former Private 
  Equity and  Corporate 
  Development Analyst at  Olayan 
  Investment Company

- مدير االستثمار بالمشاركة
  في الشركات الناشئة بالشركة
  السعودية لالستثمار الجريء

- أخصائي أول سابق لالستثمار
  في منشآت

- محلل سابق للمعامالت
EY والخدمات االستشارية في  

- Head of Co-Investment in Startups at
  SVC
- Former Equity Senior Specialist at
  Monshaat 
- Former Transaction Advisory Services
  Analyst at EY

خالد الصريصري
Khaled Alsuraisry

عــضـــو
Member
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