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الهدف
من التقريــر
ب
يهدف هذا التقرير إلى توجيه رواد االعمال وأصحا 
المشــــاريع من خالل توضيـــــح أنواع التمويــــــل وطرق
الحصول عليه ،والمراحــــــل التي تمر بها المشاريع في
رحلـــــة االستثمـــــار المالي.

هذا التقرير برعــاية عقال
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مقدمة
عــــادةً ما يتطلب أي عمل تجـــــاري جديـــــد موارد للبدء
بالمشـــروع ومن أهم المـــــوارد هي المــوارد الماليــة
للقيام بـ :تطويــــــر المنتج أو الخدمة ،دراسات جدوى،
توظيف...
ل

وهنا يقع رواد األعمال في عدد من المشاكل لتمويل
مشاريعهم منها :البحث عن قروض أو البحث عن
مستثمـــر منـــــاسب .كما في الغالب يجهلون أفضل
المصادر المتاحة حولهم ،ويواجهون صعوبة في تحديد
إيجابيات وسلبيات كل مصدر.
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تعريف
التمويل
هو تحديد احتياجات األفراد أو المؤسسات والشركات
من الموارد النقدية ،وتحديد سبل جمعها واستخدامها
مع األخذ في الحسبان المخاطر المالية والتمويلية
المرتبطة بمشاريعهم .ويمكن تقسيم المصادر:

 1التمويل ( القروض )

 2االستثمار المالي
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الخيار األول

القروض
هو حصول األفراد أو المؤسسات والشركات على
السيولة النقدية لسد احتياجاتهم ،وتكون على شكل
قروض بفوائد أو بدون فوائد حسب سياسة الجهة
المانحة للقرض .عند اختيار التمويل بالقروض ،يجب
األخذ بعين االعتبار عدة عوامل ،مثل:
مبلغ القرض.

سعر الفائدة.

المدة.

درجة االئتمان المطلوبة.

الدفعات الشهرية.
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1

مصادر التمويل (القروض)

األهل أو األصدقاء
Family and Friends
مبلـــغ تمويلي مقدم من
األهل واألصدقــاء بهدف
دعم المشروع  ،وعـــادةً ال
يوجد هناك فوائـــــد مالية.

شركات التمويل
Financing Firms
مبلـــغ تمويلي يغلب عليه
التمويــــل مقابل ضمانات
حتى يستطيع رائد األعمال
الحصول على التمويـــــــــل
المطلوب وتشمل
(شركات التقسيط ،وشركات
االئتمان)....

الجهات الداعمة
Supporters Entites

البنوك المحلية
Local Banks

البنوك الحكومية
Gov Banks

قروض تقدم لتمويـــــــــــل
المشاريــــــع التي تكــــــون
في نفس مجـــــال الجهــــة
الداعمــــــة ،وأغلــــــب هذه
الجهــــــات ال تأخذ فوائـــــد
على القروض.

منتج تمويلي يقدم لرواد
األعمال وله العديــــــد من
الشــــروط ،ويوجد هنــــاك
فوائد على القروض.

مبلغ تمويلي حكــــــــومي
يقــــــــدم لرواد األعمـــــال،
ويتميز بعدم وجود فوائد
على القروض.
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الخيار الثاني

االستثمار المالي
دخال في
هو بيع جزء من الشركة ،بفكرة أنه سيوفر
ً
ً
الحقا بسعر أعلى ،بشكل
المستقبل أو سيتم بيعه
أدق هو التنازل عن حصة من المشروع للمستثمر.
وهناك عوامل يجب أخذها باالعتبار للحصول على
االستثمار مثل:
دراسة جدوى.
خطة العمل.

العائد المادي.

نسبة االستثمار المعروض.
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2

مصادر االستثمار المالي

األهل أو األصدقاء
Family and Friends

مسرعات األعمال
Accelerators

مستثمرون أفراد
Angel investors

يمكن لألهـــــل واألصدقاء
تقديم أمـــــوال للمشـــروع
كشراكــة .في حين قد يبــدو
مصـــــــــدرا
هذا في البداية
ً
جيدا  ،لكن الحـــــذر مهم في
ً
هذه المرحلة ألنهـــــا عاليــــة
الخطورة.

تعتبر مسرعـــــــات األعمال
من أهم مصادر االستثمار
في مجال ريادة األعمال،و
ال سيما ألصحاب المشاريع
والشركات الجديدة.

هم عادة األفراد الراغبين
باالستثمار في الشركات
الصغيـــــرة والمشاريـــــــع
الناشئة عالية الخطورة.

التمويل الجماعي
Crowdfunding

صناديـــق رأس
المـــــــال الجــــــــرئ
Venture Capital

صناديق الملكية الخاصة
Private Equity

هو أسلـــــوب جديـد يتم
من خالله جمـــــــع مبـــالغ
مالية صغيرة من األفراد
عبر منصات مختلفة في
االنترنت لتكويـــــــن رأس
مال كبير من أجل تمويل
المشاريع التجارية.

هي صناديق تقوم
باالستثمار عالي المخاطرة
في الشركــــــــات الناشئـــة
ً
وغالبا تطلب الدخـــول في
مجلس إدارة الشركة.

هي صناديق خاصة تقوم
باالستثمــــار أو اإلقـــراض
،وأغلب الصناديـــق تقــوم
بتملك حصــــــة مسيطـــرة
بالشركــــة ،أي نسبة كبيرة
بالشركة.

الطرح العام االولي

إدراج الشركة في سوق األسهم

)IPO (Initial Public Offering
هي قيـام شركة خـــــــــاصة
بجمـــــــــع رأس المـــــــــــــــال
االستثمــــــــــــاري من خالل
عرض أسهمهـــــــا لعــــــامة
الناس ألول مرة.
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المقارنة بين

التمويل (القروض) واالستثمار المالي
التمويل (القروض)

االستثمار المالي

ملكية الشركــة تعود
بالكامل لرائـد االعمال

حصـــول الممـــول على
نسبة من رأس المال

فوائــــــــد سنويــــــــــة

االلتزام بتسديــــــــد مبلغ
التمويــــل حتى في حال
فشل المنشأة وإغالقها

التوجيــــــــه واإلرشــــــــــاد
التجاري واالهتمام بنجاح
المشروع
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مراحل
االستثمار
المالي
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مراحل االستثمار المالي
Pre Seed
ما قبل التأسيس
في هذه المرحلة يتم صناعة األفكــــار ودراسة
الجدوى باإلضــــافة لخطط العمــل والبدء بالعمل
عليها مقابل مبلغ مادي.

مايتوقعه
المستثمر منك
فكرة
دراسة جدوى
خطة عمل

Seed Funding
التمويل التأسيسي
في هذه المرحلة يكون المبلــــغ المــــــالي لبدء
العمل في تطوير وخلق منتجات للمشروع بهدف
الوصول إلى مرحلة استقرارية في نموذج العمل
أو البدء في تحقيق مبيعات.

دعم المنتج األولى
دراســــــة الســـــوق
بناء المنتج النهــائي
بناء الفريق

Series A
جولة االستثمار األولى
في هذه المرحلة يبحث رائد المشروع عن استثمار
أعلى لكي يتمكن من التوسع ونمو مشروعه.

خطة التوسع
أرباح تشغيلية

www.quora.com
www.investopedoa.com
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Series B
جولة االستثمار الثانية
في هذه المرحلة يأمل رائد األعمـــــال من خالل
االستثمـــــار في األبحــــــاث ,التحليل ,التسويق,
التقنية ...بجلب مستثمرين وتمويل يساعده في
تحقيق أهدافه.

Series C
جولة االستثمار الثالثة
في هذه المرحلـــــة يكون هدف رائد األعمــــال
امتالك حصة سوقيـــــة أكبر ،االستحـــــواذ على
منافس بالسوق أو التوسع في المشروع.

مايتوقعه
المستثمر منك
زيادة األرباح التشغيلية
خلق منتجـــــــات جديـدة
أسواق جديدة

خطـة توسع
خلق منتجات جديدة
زيــــــــادة في األرباح
أسواق جديدة

*
بعض الجوالت تتكرر ألكثر من مرة
حسب احتياج المشروع

Initial Public Offering
الطرح العام األولي
الطرح العام األولي هو قيام شركة خاصة بجمع رأس
المال االستثماري من خالل عرض أسهمها لعامة
الناس ألول مرة.

www.quora.com
www.investopedoa.com
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رحــــلة
االستثمار المالي
Pre Seed

Seed Funding

ما قبل التأسيس

التمويل التأسيسي

األهل واألصدقاء،
المستثمرون األفراد

مسرعات األعمال ،المستثمرون
األفراد ،التمويــــــل الجمــاعي

أقل من مليون ريال

من  5 - 1مليون ريال

Series A

جولة االستثمار األولى

صناديق رأس المال الجريء
من  30 - 5مليون ريال

Series B

جولة االستثمار الثانية

شركات الملكية الخاصة

من  60 - 30مليون ريال

Series C
جولة االستثمار الثالثة
صناديق الملكية الخاصة

*
بعض الجوالت تتكرر
ألكثر من مرة حسب
احتياج المشروع

من  120 - 60مليون ريال

Initial Public Offering
الطرح العام األولي
عامة الناس

*المبالغ بالريال السعودي

www.investopedoa.com
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مثال لرحلة
 Careemاالستثمارية
2013

Series A

جولة االستثمار األولى
قيمة االستثمار $1,7 M

2014

Series B

جولة االستثمار الثانية
قيمة االستثمار $10 M

2015

Series C

جولة االستثمار الثالثة

2016

Series D

قيمة االستثمار $60 M

جولة االستثمار الرابعة
قيمة االستثمار $350 M

بنسبة

53.8%

قيمة الشركة

$ 650 M

2017

Series E

جولة االستثمار الخامسة
بنسبة

13.6%

قيمة االستثمار $150 M
قيمة الشركة

$ 1.1 B

2018

Series F

جولة االستثمار السادسة
قيمة االستثمار $200 M
قيمة الشركة

بنسبة

11%

$ 1.8 B

* Kألف دوالر األمريكي
* Mمليون دوالر أمريكي
* Bمليار دوالر أمريكي

www.crunchbase.com
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مثال لرحلة
 Facebookاالستثمارية
2004

Seed Funding

التمويل التأسيسي

تأسست عام 2004
رأس المال (هي تكاليف إنشاء الموقع)
ا

بنسبة

10.2%

قيمة االستثمار $500 K
قيمة الشركة

$5 M

2005
Series A
جولة االستثمار األولى
قيمة االستثمار $10.7 M

بنسبة

13%

قيمة الشركة

$98 M

2006
Series B
جولة االستثمار الثانية
قيمة االستثمار $27.5 M

بنسبة

5.78%

قيمة الشركة

$475 M

2007
Series C
جولة االستثمار الثالثة
قيمة االستثمار $240 M
قيمة الشركة

بنسبة

1.6%

$15 B

2016

Initial Public Offering
الطرح العامـ األولي

بنسبة

25%

مجموع ما طرح لالكتتــاب $16 B
قيمة الشركة

$104 B

* Kألف دوالر األمريكي
* Mمليون دوالر أمريكي
* Bمليار دوالر أمريكي

www.fortune.com - www.crunchbase.com
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التوصيات

17

ينصح رواد األعمال بـ :
حفظ كافة المستندات المالية حيث تعد من أكثر البيانات
التي تهم المستثمر.
اللجوء إلى األهل واألصدقاء في أول مراحل التمويل،
ً
نظرا إليمانهم بصاحب المشروع وعدم تدخلهم عادةً
في تفاصيل العمل.
التركيز على زيــــادة المبيعـــات والتوســــع في السوق،
أكثر من السعي الدائم على إيجاد المستثمرين.
الثقة واإليمــــان التام بفكــــرة وجدوى المشروع ،فهي
عادةً ما تجذب المستثمرين إلى االستثمار معك.
إيجاد أهداف طويلة المدى والعمل على تحقيقها.
الحرص على توظيف كوادر بكفاءات ومهارات عالية،
فالقوة البشرية أساس كل مشروع.
عدم االعتقاد أن كل المشاريع يجب أن تمر في جميع
المراحل االستثمارية فهي تعتمد على نوع وطبيعة
المشروع ووضع المستثمر.

18

فريــق
الــعــمــل
19

فريق عمل التقرير
فارس الراشد  -مؤسس ورئيس مجلس األمناء عقال
رائد أعمال ومستثمر ،ساهم في إنشاء العديد من الشركات
الريادية في المملكة .أسس مجموعة عقال للمستثمرين
األفراد .عضو زمالة آيزنهاور منذ  2005وعضو مجلس إدارتها
في المملكة ،وعضو مجلس إدارة عدة شركات مساهمة ومقفلة
منها دلة القابضة ،شاكر ،دراية المالية وغيرها.

عبدالعزيز اللهيب  -محلل مالي
محلل مالي ،حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة المالية
من جامعة ساوث ايست ميزوري  -الواليات المتحدة األمريكية.
ملم وممارس لتقييم المشــــــاريع المالية ،مهتم باالستثمـــــار
والتحليل المالي.

ابتهال الراجح  -مدير مشروع
مدير مشروع برنامج  vômالمحاسبي .ملم وممارس لتقييم
المشاريع المالية ،مدربة معتمدة في برنامج الوعي المالي من
شركة سدكو القابضة ،وحاصلة على درجة البكالوريوس في
المحاسبة من جامعة الملك سعود.

عبدالله الناصر  -منسق مشاريع
مختص في تشغيل وإدارة حاضنات األعمال ،وحاصل على درجة
البكالوريوس في إدارة نظـــم المعلومـــــات من جامعة تينسي -
الواليات المتحدة األمريكية.

ناهد الهاجري  -محاسب
مختصــــة في المحاسبة وتحليــــل المعلومـــــات ،حاصلة على
درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية إدارة األعمال من
جامعة الملك سعود ,خبيرة في مجال الصحة المالية.

نجالء العيد  -محلل مالي
محلل مالي ،حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاسبة من
كلية إدارة األعمال من جامعة الملك سعود ,خبيرة في مجال
الصحة المالية.

غالية الحموي  -مدير قسمـ التصميمـ واإلنتاج
متخصصة في مجال التصميمـ اإلبداعي ،وخبيرة في تصميمـ
الهويات الحكومية والتجارية  ,حاصلة على بكالوريوس تصميم
جرافيكي ووسائط رقمية من جـامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
20

إدارة أوشن إكس
إبراهيم الزهيميل  -الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
شريك مؤسس

مستشار مالي ،وحاصل على ماجستير إدارة مالية من جامعة
قريفث  -استراليا ،ومقيم منشآت اقتصادية معتمد من الهيئة
السعودية للمقيمين المعتمدين ،ومدير ومستشار لعدد من
الحاضنات والمسرعات في المملكة العربية السعودية.

عبدالله العساف  -نائب الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
شريك مؤسس

مستشار مالي ،وحاصل على ماجستير إدارة أعمال دولية ومالية
من جامعة دي مونتفورت – المملكة المتحدة ،ومقيــــم منشــــآت
اقتصادية معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

عبدالله العجالن  -المدير اإلداري
مديــــر مشروع أوشنيـــــات ،وحاصل على بكالوريوس علوم من
جامعة الملك سعود ،وملم ومطلع باإلجراءات الحكومية واإلدارية
للشركات الصغيرة والمتوسطة ،ومؤسس عدد من الشركــــــات
الصغيرة.

علي القرناس  -مدير تأسيس وتشغيل الحاضنات
ومسرعات األعمال
مختص في تخطيط المشاريع وإدارة التغيير ،وحاصل على ماجستير
إدارة األعمال من جامعة بيبردين  -الواليات المتحدة األمريكية،
ومحاضــر متخصص في إدارة األعمــال في جامعة الملك سعود.

سلطان السبيعي  -مدير االستشارات اإلدارية
مختص في تطوير األعمال وإدارة المشاريع  ،وحاصل على
بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود ،وخبير في
ادارة اجراءات العمل  BPMوإدارة المشاريع . PMI - ACP

عبدالله البريدي  -مدير التسويق
مشرف ومديـــــر العديد من مبــــــادرات أوشــن إكس ( بزنس نورة،
أوشن إكس ميت أب وأوشنيات) .حاصل على بكالوريوس تسويـق
من جامعة الملك سعود ،مهتم في ريادة األعمال والمشاريع
الناشئة.

ا
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عن أوشن إكس
أوشن إكس هي شركة سعودية تأسست في عام 2012م
وتضم نخبة من المستشارين في مجاالت عدة .تكرس الشركة
جهودهــــــا للنهوض بمستوى قطـــاع األعمــــال في المملكة
العربية السعودية إلى أعلى المستويات لتتناسب مع رؤية
المملكة.

خدماتنــا

االستشارات اإلدارية

االستشارات المالية

و المالية

تأسيس وتشغيل الحاضنات
ومسرعات األعمال

عن عقال
مجموعة عقال (مزيج من كلمتي “عقــــــول” و “أمــوال”) هي
مؤسسة وقفية من تأسيس مجموعة من شباب األعمال
للربط بين الشباب/الشابات من ذوي األفكـــــــار والمشاريـع
مع الشباب/الشابات من ذوي األموال واإلمكانات المادية
لتكوين كيانات ذات جدوى اقتصادية تساهم في الرفاهية
وتنفع االقتصاد والمجتمع بشكل عام.

الرسالة واألهداف
عقال هي مجموعة رسالتهـــــا تقديم الفــــــــــرص للشباب/
الشابات بجمع العقــــول باألمـــوال لتكوين وإنشاء شركات
ومشاريـــــــــع في مختلف القطاعات التجــــــارية سواء كانت
ربحية أو خيرية.
الربط بين مجموعـــــة مختـــــارة من شباب/شابات األعـــــمال
من خالل لقاءات دورية يتم فـــيها التعارف ،وعرض أفكـــــار
جديدة ،واالستفادة من تجارب أهل الخبرة ،واالستثمار في
المشاريع الواعدة منه.

شكــرًا

@OqalOrg

عقال Oqal

مجموعة عقال للمستثمريـــــن األفراد
OQAL Angel Investors Network
info@oqal.org

www.oqal.org

