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ما هي التقنية المالية “Fintech”؟

يتم استخدام مصطلح التقنية المالية “Fintech” بغرض وصف التقنيات الناشئة التي تهدف إلى تطوير وتحسين وتحويل عملّية 

تقديم الخدمات المالية إلى نظام العمل اآللي “األتمتة” عبر استخدام البرامج والبنية التحتية الحديثة، وتهدف التقنية المالية 

إلى تحقيق تنافٍس مع األساليب المالية التقليدية لتقديم الحلول المالية.

البنك االحتياطي الفيدرالي 

األمريكي يستخدم كابالت 

التليقرام في عمليات التحويل 

اإللكتروني لألموال

إمكانية الدفع عبر الهاتف مع 

انتشار االنترنت والتجارة اإللكترونية 

واتحاد التقنية المالية

منصات التمويل عبر االنترنت، تطور 

طرق الدفع عبر الهواتف الذكية، 

واإلقراض من نظيٍر إلى نظير

ظهور منصات التداول اإللكترونية 

كنظام سويفت )SWIFT( إلى جانب 

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

تطور خدمات االستثمار اآللي، إطالق 

عملة البيتكوين، تمويل المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة عبر منصات 

اإللكترونية التجارة 

بنوك المدفوعات في األسواق 

الناشئة مثل الهند، الخدمات المالية 

المضمنة، تطور الخدمات المصرفية 

التالمسية غير 

ظهرت التقنية المالية “Fintech” في وقٍت مبكٍر من العام 1866 وتشهد السنوات األخيرة انتعاًشا 
”Fintech“ فيما يتعّلق بدرجة التقدم واالعتماد على التقنية المالية

”Fintech“ مراحل تطور التقنية المالية

1866

1967

1990

2008

2010

2014

حاليًا

  DigiFin Masters :المصدر

”Fintech“ المنظور العالمي للتقنية المالية
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ازدهرت التقنية المالية “Fintech” في مختلف الجوانب المالية

تطبيقات التقنية المالية  “Fintech” في المجاالت المالية الرئيسية

إجمالي نشاط االستثمار العالمي في قطاع رأس المال الجريء 
وعمليات االندماج واالستحواذ )2020-2017( اإلقراض والتمويل

اإلقراض من نظيٍر إلى نظير	 

تسريع وتقليل تكلفة تجهيز القروض	 

ائتماني	  تصنيف 

التمويل الشخصي

الذكاء المالي	 

أدوات االدخار	 

جمع األموال الخاص

التمويل الجماعي بنظام األسهم	 

األصول الداعمة للعمالت الرقمية	 

أدوات العمل 

شبكات تجميع األسواق	 

إدارة البيانات والتحليالت	 

التنظيم وإدارة المخاطر

إدارة المخاطر التي تواجه العمالء	 

بالعمالء	  الترحيب 

المدفوعات

الهاتف / المحافظ اإللكترونية	 

بوابات الدفع اإللكتروني	 

البنية التحتية لنظام المدفوعات	 

البنكّية  الخدمات 

البنوك االفتراضية	 

للخدمات 	  التشغيلية   التحسينات 

البنكية

التأمين

تأمين النظير للنظير	 

التأمين عن بعد	 

للتأمين	  التشغيلية  التحسينات 

أسواق رأس المال

عمليات األسواق المالية	 

المالية	  الوساطة 

نماذج التداول	 

سلسلة الكتل “بلوك تشين” /

العمالت المشفرة

 المحفظة الرقمية لبيع وشراء عملة 	 

البيتكوين

البيتكوين	  تخزين عملة 

المصدر: فنتك السعودية

KPMG :المصدر

كان لجائحة فايروس كورونا تأثير كبير على جميع القطاعات إال أن النشاط االستثماري في 
قطاع التقنية المالية “Fintech” كان قد حقق مستوياٍت جيدة في العام 2020. اقرأ المزيد في 

تقرير تأثير جائحة كورونا على قطاع رأس المال الجريء )أحد إصدارات شركة وادي الرياض(

تمويل قطاع التقنية المالية “Fintech” عالمًيا عبر قطاعات الصناعة 
الرئيسية )2020-2010(

المصدر: Deloitte؛ ملحوظة: )أخرى( تشمل العمليات المصرفية، وزيادة رأس المال

لقد شكلت الودائع والقروض والمدفوعات قطاعات جّذابة لالستثمار
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https://rvc.com.sa/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7.pdf
https://rvc.com.sa/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7.pdf
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توجهات وأمثلة على التقنية المالية “Fintech” في العام 2021

BigPicture و Deloitte و Finextra و KPMG و Mantra Labs :المصدر

تظهر اتجاهات مثيرة لالهتمام في مجال التقنية المالية “Fintech” تساعد في 
استمرار نموها وتطورها خالل عام 2021 ومابعده

”Fintech“ آخر التطورات في قطاع التقنية المالية

التوجهاتاألمثلةالقسم

المدفوعات

المالية  التقنيات 
التنظيمية

المالية  التقنيات 
في مجال التأمين

تقنيات الثروة

 	)BNPL( تقنية اشتِر اآلن وادفع الحًقا

توفير المحافظ الرقمية الوصول 	 

إلى العمالت المشفرة

تسريع حدوث االندماج بين التقنيات 	 

التجارية والعمليات  التنظيمية 

الذكاء االصطناعي في التقنيات 	 

المالية التنظيمية من أجل دعم 

المهام المتكررة رقمنة قواعد 

االمتثال

المضّمن	  التأمين 

تطبيقات تم تخصيصها بهدف 	 

تفعيل السياسات بشكٍل 

سهٍل، وذلك بناًء على احتياجات 

االستخدام

تم اختيار األمن اإللكتروني 	 

البيانات  والسحابة، وخصوصية 

والتحليالت كأولوياٍت من أجل 

التقني االستثمار 

فرٌص جديدٌة تصب تركيزها على 	 

فئات األصول الحقيقية؛ مثل 

العقارات

نصائح مختلطة - مزيج من القدرات 	 

البشرية واالستخدام الرقمي، ليكون 

األسلوب األمثل إلدارة الثروات في 

المستقبل

التغّير في مؤشرات أداء التقنية المالية “Fintech”، من النصف األول لعام 2019 حتى النصف 
األول من العام 2020

لقد أشار مسٌح تقييمٌي سريٌع حول تأثير جائحة فايروس كورونا على أداء سوق التقنية 
المالية “Fintech” إلى أن التأثيرات اإليجابية تفوق التأثيرات السلبية.
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14%
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11%

حجم المعامالت

عدد المعامالت

عدد الممولين 

عدد عمالء الشركات المميزين

عدد إثبات المفاهيم

عمالء / مستخدمون جدد

المقترضون / المقرضون الجدد

االحتفاظ بالعمالء/ المستخدمين الحاليين

تكرار المقترضين / المقرضون

االستثمار من قبل مستثمر التجزئة

االستثمار من قبل المستثمرين المؤسسيين

المدفوعات المتأخرة

عدد القروض الجديدة الصادرة

عدد المطالبات

عدم السداد

التخلف عن سداد القروض غير المسددة

المتأخرات أو السداد المتأخر

المنازعات التعاقدية مع العمالء أو المستخدمين

الوقت المستغرق في القيمة

التأثير ا�يجابي التأثير السلبي

المصدر: التقرير الخاص بالمسح للتقييم السريع لسوق التقنية المالية العالمي بشأن جائحة فايروس كورونا، البنك الدولي
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التغّير في قيم المعامالت حسب القطاعات من النصف األول لعام 
2019 وحتى منتصف عام 2020  

لقد أظهرت قيم المعامالت زيادًة سنويًة للعديد من القطاعات جائحة فايروس كورونا

المصدر: التقرير الخاص بالمسح للتقييم السريع لسوق الـتقنية المالية العالمي بشأن جائحة فايروس كورونا، البنك الدولي
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االئتمان البديل
وتحليالت

البيانات

التقنيات
المالية

التنظيمية

التقنيات
المالية في

مجال التأمين

المدفوعات
الرقمية

زيادة
رأس المال

الرقمي

المدخرات
الرقمية

الحفظ
الرقمي

تبادل
ا�صول
الرقمية

تقنية
الثروة

لمحة على قطاع التقنية المالية “Fintech” في السعودية 

أدت جائحة فايروس كورونا إلى تسريع االعتماد على المدفوعات الرقمية في عام 2020، 
وقد تجاوزت نسبة المعامالت غير النقدية في عام 2019 هدف عام 2020 البالغ %28

المالية  التقنية 
“Fintech” في المملكة 

العربية السعودية

من إجمالي 88 صفقات 
رأس المال الجريء خالل 
عام 2020 لصالح قطاع 

اإللكترونية  التجارة 
المالية والتقنية 

نسبة المعامالت غير 
النقدية في العام 

2019

زيادة معامالت الهواتف 
الذكية في أبريل 

من العام 2020 عن 
معامالت أبريل من 

العام 2019

طفرة في المدفوعات 
الرقمية في العام 

2020 عن مدفوعات 
العام 2019

شركة تقنية مالية 
مسجلة في فنتك 

السعودية

المتوقعة  القيمة 
التقنية  لمعامالت 

المالية في عام 2023، 
من 20 مليار دوالر 

أمريكي في عام 2019

30%

36.2%352%75%

155
33

مليار دوالر 
أمريكي

المصدر: فنتك السعودية، ماجنت، أبحاث مارمور
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الرياض وادي  شركة 

Aranca ،المصدر: أبحاث مارمور، فنتك السعودية

 ”Fintech“ مبادرات البنك المركزي السعودي لقطاع التقنية المالية

يعمل كًلا من البنك المركزي السعودي “ساما” وهيئة السوق المالية على إطالق 
مبادرات لتطوير قطاع التقنية المالية في السعودية

تقديم خدمة مدى أثير، وهي خدمة 

دفع بدون تالمس.

إطالق

المالية، 	  للتكنولوجيا  ريبل   برنامج 

في  البنوك  دعم  على  يعمل  والذي 

المدفوعات عبر الحدود.

  مبادرة فنتك السعودية بالتعاون مع 	 

هيئة السوق المالية.

للفوترة 	  إيصال  منصة   إطالق 

اإللكترونية لقطاع األعمال.

التنظيم

الدفع 	  بتقديم  للبنوك   السماح 

مدى  بطاقات  خالل  من  اإللكتروني 

الخاصة بالتسوق عبر اإلنترنت.

لتنشيط 	  المالية  وزارة  مع   اتفاقية 

اإللكترونية. المعامالت 

بمزودي 	  الخاصة  التراخيص   إصدار 

خدمات الدفع.

تم 	  قد  والتي  المباشرة،   التراخيص 

منحها إلى شركات الدفع الجديدة.

الكتل 	  سالسل  عبر  األموال   تحويل 

البنك  طريق  عن  تشين”  “بلوك 

المركزي السعودي.

المتعلقة 	  االستشارات  عن   اإلعالن 

بالديون والتمويل الجماعي.

اللوائح

 لوائح الدفع.	 

 اإلرشادات الخاصة بالبنوك الرقمية. 	 

التمويل.	  مجمعات 

اإلمارات  دولة  بالتعاون  “عابر”  مشروع  إطالق 

إلى  تهدف  مبادرة  وهي  المتحدة،  العربية 

“بلوك  الكتل  سالسل  على  قائم  نظام  تطوير 

تشين” والعمالت المشفرة. 

إطالق

 البيئة التجريبية التشريعية )sandbox(، قامت 	 

14 شركة باالنضمام.

أنظمة 	  مع  المباشر  للربط  )تنفيذ(   برنامج 

الجهات الحكومية والبنوك والمصارف.

لتسهيل 	  السعودية  المدفوعات   شركة 

معامالت االقتصاد غير النقدي.

التنظيم

الدفع 	  بنظام  الخاصة  اللوائح   مسودة 

والخدمات.

 Robo( اآللي  المستشار  خدمة    تصاريح 

.)Advisory

مبادراٌت أخرى

مركز 	  في  السعودية  فنتك  مركز   إطالق 

الملك عبداهلل المالي.

في 	  جديد  فورية  مدفوعات  نظام   إطالق 

و  Vocalink مع  بالتعاون  وذلك   ،2020 العام 

.IBM

فتح إطاٍر للتعامالت المصرفية.	 

إصدار رخصة التمويل متناهي الصغر.	 

إطالق نظام الدفع الفوري.	 

2016

2018

2020

2017

2019

2021

المبادرات الرئيسية القائمة لهيئة السوق المالية وفنتك السعودية ومشاركين آخرين

 	)Fintech lab( “ إطالق مبادرة “ مختبر التقنية المالية
تصريح تجريبي للتقنية المالية ”Fintech” في عام 2017 موجه 	 

لمنصات تمويل الملكية الجماعية وخدمات المستشار اآللي 
)Robo-Advisory(

برنامج مسرعة فنتك	 
 	”Fintech“ دليل قطاع التقنية المالية
 	”Fintech“ أداة تقييم المسار التشريعي لشركات التقنية المالية
مبادرة فنتك السعودية الخاصة بالبيانات واألبحاث	 
بوابة الوظائف والتدريب الداخلي	 
تنظيم جولة فنتك السنوية منذ العام 2018	 

مشاركون 
آخرون

مسرعة منشآت والبنك األهلي التجاري للتقنية المالية	 
صندوق بنك الرياض للتقنية المالية وقيمته 100 مليون ريال سعودي	 
 مسرعة تقدم المدعومة من قبل جامعة الملك عبداهلل للعلوم 	 

والتقنية “كاوست” وبنك ساب
مركز أرامكو السعودية لريادة األعمال “واعد”	 

المصدر: أبحاث مارمور، فنتك السعودية، ماجنت
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المصدر:  فنتك السعودية وماجنت، وذلك اعتباًرا من يوليو للعام 2020؛ يشمل )نشط( كاًل من الشركات الناشئة العاملة والمرخصة

المصدر: فنتك السعودية، ماجنت يوليو من العام 2020

معدل نمو الشركات الناشئة في قطاع التقنية المالية حسب مراحل التطور

توزيع الشركات التقنية المالية الناشئة في السعودية بناء على مراحل تطورها

يشهد قطاع التقنية المالية “Fintech” زيادة في عدد الشركات الناشئة النشطة 
خالل عام 2020

CAGR: 147%
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 الفكرة
 )36%(

التأسيس

 )26%(

االختبار

 )20%(

التشغيل ترخيص 

 )18%(

تهيمن المدفوعات والعمالت والقروض وتمويل الشركات الناشئة على مجال التقنية 
”Fintech“ المالية

الوصفاالسم
تاريخ 

التأسيس
حجم 

الصفقة
المستثمرون 

الرئيسيون
نوع الصفقة

تطبيق تم تصميمه للهواتف الجّوالة 

بهيئة محفظة رقمية، وتقدم العديد 

من الوسائل والخيارات التي من شأنها 

تمكين األفراد والتجار من التحكم 

بمدفوعاتهم بشكٍل كامل

2018

200 مليون 

دوالر 

أمريكي

استحوذت شركة 

الحواالت المالية 

ويسترن  العالمية 

يونيون على حصة 

 STC قدرها 15% من

Pay بقيمة 1,33 مليار 

دوالر أمريكي 

وفر تمارا خيار الشراء اآلن والدفع 

الحقًا للعمالء بدون رسوم مع 

 30 إمكانية تأجيل المدفوعات حتى 

يوًما أو من خالل 3 دفعات ميسرة

2012

110 مليون 

دوالر 

أمريكي

أغلقت أكبر جولة 

تمويلية من الفئة أ في 

الشرق األوسط بقيادة 

 Checkout.com شركة

على شكل تمويل رأس 

مال جريء وتمويل دين 

ليندو هي شركة تقنية مالية. رائدة 

في مجال التمويل الجماعي بالدين 

تقدم خدمة تمويل الفواتير للشركات 

)المبيعات  الصغيرة والمتوسطة 

اآلجلة(، والمتوافقة مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية

2019

7.2 مليون 

دوالر 

أمريكي

جولة استثمارية من 

الفئة أ

منصة مدفوعات رقمية ومعامالت 

مالية
2018

6.1 مليون 

دوالر 

أمريكي

جولة استثمارية من 

الفئة أ

منصة تمويل من نظير إلى نظير 

متوافقة مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية

2.3 مليون 2018

دوالر 

أمريكي

جولة استثمارية في 

مرحلة أولية )البذرة 

)seed

المصدر:  Crunchbase،  أبحاث مارمور
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المصدر: فنتك السعودية وماجنت، في يوليو من العام 2020

المصدر: فنتك السعودية

الشركات الناشئة في قطاع التقنية المالية “Fintech” حسب المجاالت

شركات التقنية المالية في السعودية حسب المجال  تهيمن المدفوعات والعمالت والقروض وتمويل الشركات الناشئة على مجال 
”Fintech“ التقنية المالية

ا�قراض والتمويل

جمع ا�موال الخاصةأدوات العمل

التمويل الشخصي
وإدارة الخزينة

البنوك والبنية التحتية 
المصرفية

أسواق المال
أخرى

18%

12%
10%

7%

4%

3%
3%

أمثلةالمجال

المدفوعات والعمالت

اإللكترونية المحافظة 

اإلقراض والتمويل

الجماعي   التمويل 

أدوات العمل

التمويل الشخصي وإدارة الخزينة

البنوك والبنية التحتية الخاصة بها

التأمين تقنيات 

التمويلية الوساطة 

أسواق المال
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Deloitte ،Statista ،Aranca ،المصدر: فنتك السعودية

أبرز عوامل نمو شركات التقنية المالية “Fintech” في المملكة العربية السعودية

يوفر اإلطار التنظيمي المناسب مع العوامل األخرى مثل توافر التمويل؛ بيئة مساعدة 
لنمو شركات التقنية المالية

إطاٌر تنظيمٌي 
موائٌم، ودعٌم 

حكومٌي

توفر العديد من المبادرات 
مثل فنتك السعودية ومختبر 

)Fintech Lab( التقنية المالية
التجريبية  البيئة  وبرنامج 

)Sandbox( وبرنامج تطوير 
القطاع المالي بيئة مالئمة 
لتطور ونمو التقنية المالية .

يوفر سوق التحويالت الذي تبلغ 
قيمته 30 مليار ريال سعودي 

مجاًلا للتقنية المالية من خالل 
التحويل عبر الحدود.

ارتفاع إجمالي تمويل رأس 
المال الجريء للشركات 

السعودية الناشئة في عام 
2020 م بنسبة 55% على أساس 

سنوي. وقد جمعت شركات 
التقنية المالية 23 مليون دوالر 

أمريكي على مدى 5 سنوات 
حتى يوليو 2020 م.

تفضيل سوق التجارة اإللكترونية 
في المملكة العربية السعودية 

بقيمة 28.8 مليار ريال سعودي، 
وقد جاء ذلك التفضيل من 

حيث قاعدة العمالء واهتمامات 
المدفوعات  المستثمرين.بلغت 

اإللكترونية 36.2% في عام 2019؛ 
وتهدف للوصول إلى 70% بحلول 

عام 2030 م.

يتم دعم التقنية 
المالية من قبل شاغلي 

المصرفية،  الخدمات 
وذلك من خالل 

االستثمارات )صندوق 
التقنية المالية لبنك 
الرياض(، والشراكات 

)البنك السعودي 
 Hala Fintechالفرنسي و

الرقمية(  للمحفظات 
ومن خالل المنتجات 

.)AlinmaPay( الجديدة

36.7% من سكانها 
بين سن 34-15.

 40% من عمالء البنوك 
يقومون باستخدام 
التقنية في األعمال 

مقارنة  المصرفية، 
استعمالها  بمتوسط 

في الشرق األوسط، 
والبالغ %22.

السكانية  التركيبة 
الشابة والخبرة 

التقنية

ثاني أكبر سوق 
المالية  للتحويالت 

في العالم

المالئم  التمويل 
والمسرعات

نمو  سوق 
التجارة 

اإللكترونية 
والمدفوعات 

اإللكترونية

 اعتماد 
التقنية 

المالية في 
البنوك
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الرؤية
أن نصبح رائًدا إقليمًيا في االستثمار القائم على المعرفة ونقل التقنية.

الرسالة
شركة وادي الرياض مستثمر استراتيجي يركز على استغالل القدرات المحلية ويستثمر محلًيا 

ودولًيا في الشركات في مراحل النمو لخلق عوائد مالية وعوائد استراتيجية تخدم النمو 

االقتصادي في المملكة.

االستثمارية:  القطاعات 

الصحة وعلوم الحياة

موارد الطاقة المتجددة والمستدامة

االتصاالت وتقنية المعلومات

المعرفية االستثمارات 

العقارية االستثمارات 

مراكز بحث وابتكار 

تعليمية   مشاريع 

مشاريع طبية

مشاريع تجارية 

مشاريع سكنية 

مشاريع متعددة االستخدامات 

Riyadh Valley Co

شركة وادي الرياض
بموجب  2010م  عام  في  الرياض  وادي  شركة  أسست 
لتكون  1431/4/13ه  بتاريخ   116 رقم  الملكي  المرسوم 

الذراع االستثماري لجامعة الملك سعود. 
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صندوق أوريكس

فاستند

فايرونوفا

بروكاريوم

صندوق إيبيداركس كابيتال
ون ڤالي

أفيديتي للعلوم الحيوية

سيكيوليتر

جي ال ام 

جلوبال كينيتكس

شركة مدراء الصحة

شركة ا�لكترونيات الذكية

شركة آصر التقنية

شركة تقنية النداء

شركة مطورو المعرفة

محفظة االستثمارات المعرفية
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مشروع شركة أدوية 
سدير لألدوية

مركز أبحاث ومكاتب تابع 
لشركة أدوية سدير لألدوية

مشروع شركة الجهات 
األربعة 

مشروع تجاري ومكتبي يحتوي 
على مباني مكتبية وقاعات 

متعددة االستخدامات 

مشروع شركة عيادات 
ديرما ) سكني ( 

مشروع سكني تابع لعيادات 
ديرما الطبية

مشروع شركة نمر 
العقارية  

مشروع متعدد االستخدامات 
يضم فندق ومطاعم 

ومقاهي عالمية

مشروع شركة علم 
ألمن المعلومات

مشروع مركز لالبتكار تابع 
لشركة علم ألمن المعلومات

مشروع شركة عقارات 
التجزئة 

مشروع اجتماعي ترفيهي 
رياضي

 مشروع شركة أضواء 
العقارية  المدينة 
مشروع تجاري ترفيهي 

يحتوي على شاشات للعروض 
على واجهة المباني والكتل 
المعمارية التي تشكل قلب 

المشروع، باإلضافة إلى 
مناطق للعروض الحية

مشروع شركة 
العبيكان 

مشروع تجاري بالقرب من 
مبنى السنة األولى المشتركة 

يضم متاجر متنوعة

 مشروع شركة الصروح 
المباركة 

مشروع متعدد االستخدامات 
يتكون من مجمع مكتبي، ومركز 

تجاري ترفيهي، ومجموعة من 
المطاعم والمقاهي باإلضافة إلى 

ممشى للزوار

مشروع شركة الجهات 
األربعة 

مشروع تجاري ومكتبي يحتوي 
على مباني مكتبية وقاعات 

متعددة االستخدامات 

مشروع شركة دور 
الُكّتاب 

مشروع تعليمي مدارس 
للمراحل األولية

مشروع شركة أمنية 
العقاري  للتطوير 

مشروع تجاري يضم مجموعة 
من المتاجر المتنوعة

جادة الجامعة 
مشروع تجاري ترفيهي 

مفتوح يمنح الزوار تجربة 
مختلفة ويضم مجموعة من 
المطاعم والمقاهي وصاالت 

سينما باإلضافة إلى وجود 
مناطق تنزه واسعة

مشروع شركة مجد 
العقارية

مشروع بيوت مكتبية

مشروع شركة عيادات 
ديرما 

مشروع تجاري طبي يحتوي على 
مجموعة من العيادات الطبية 

المتنوعة ومتاجر متخصصة 
الطبية والصيدليات بالمنتجات 

مشروع شركة الرواد 
الجامعي  للتعليم 

مشروع تعليمي حرم جامعي 
لكليات الرواد األهلية بالرياض

مشروع شركة الموحدة 
مشروع ثقافي ترفيهي يضم 

معارض تجارية ومطاعم 
ومقاهي فاخرة باإلضافة إلى 

صاالت سينما ومسطحات خضراء 
وممرات مائية

مشروع شركة ساحة 
األرض

مشروع تجاري يحتوي على 
العديد من المتاجر 

محفظة االستثمارات العقارية 
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شركة وادي الرياض 
المملكة العربية السعودية، الرياض – جامعة الملك سعود، برج االبتكار 

info@rvc.com.sa    |    www.rvc.com.sa    |    +96611 469 3219

Riyadh Valley Co

@riyadhvalley Riyadh Valley Company )RVC(


