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٣

الملخص 

يســتعرض هــذا التقريــر عــدد مــن المفاهيــم المختصــة فــي الجــوالت االســتثمارية مــع إيضــاح المقصــود 

ــام  ــة و المه ــط الزمني ــتثمارية و الخط ــوالت اس ــدء الج ــتراتيجيات ب ــة اس ــا، و مناقش ــان معانيه ــا و بي منه

لمراحلهــا، و اســتعراض عــدد مــن األمثلــة الناجحــة للجــوالت االســتثمارية لــكل مــن شــركة ايــوا، نــون 

اكاديمــي، نعنــاع، مرســول، جاهــز، و اســتعراض بعــض المواقــع المهتمــة بمواضيــع رأس المــال الجــريء 

ــة. ــادة التقني و الري



٤

المقدمة

تتعــدى احتياجــات الشــركات الناشــئة مــن التمويــل الحاجــات االعتياديــة، فالتمويــل المصحــوب بالخبــرة و 

المــاءة يخلــق فرًصــا اكبــر للتطــور و النمــو، األمــر الــذي يدفــع العديــد مــن رواد األعمــال لخــوض الجــوالت 

ــرة مــن مســتثمري رأس المــال الجــريء فــي آن واحــد، و تعــد هــذه  االســتثمارية لكســب التمويــل و الخب

الشــركات فــرص التغييــر و التطويــر فــي االقتصاديــات المحليــة و العالميــة.  فقــد أثبــت رأس المــال 

ــب و  ــن جان ــاه م ــادة الرف ــاة و زي ــر الحي ــي تطوي ــاهمت ف ــي س ــكارات الت ــم االبت ــى دع ــه عل ــر قدرت المخاط

تحقيــق أهــداف عــدد مــن المســتثمرين مــن خــال العوائــد مــن جانــب آخــر.

األهداف 

نهدف من خال هذا التقرير لتحقيق عدد من األهداف كالتالي :

التعريف بالمصطلحات و المفاهيم المتعلقة بالجوالت االستثمارية.	 

التعرف على آلية الجوالت االستثمارية و مراحلها و اغاقها.	 

مناقشة استراتيجيات بدء الجوالت استثمارية و الخطط الزمنية و المهام لمراحلها.	 

استعراض آليات التخارج من الشركات الناشئة.	 

استعراض النماذج الواقعية للشركات للجوالت االستثمارية للشركات الناشئة 	 

محلًيا.

التعريف بعدد من المصادر الجيدة حول رأس المال المخاطر.	 



٥

المفاهيم األساسية في الجوالت االستثمارية

يعكــس مفهــوم الجولــة االســتثمارية تمويــل شــركة ناشــئة مــن قبــل عــدد من مســتثمري 

رأس المــال الجــريء، و تتعــدد مفاهيــم الجــوالت االســتثمارية حيــث نســتعرض عــدد منهــا 

بشــكل مبســط فــي الجــزء التالــي لتحقيــق الفهــم الكامــل لهــذا التقريــر :١

١  الفوزان، أحمد. )2٠١٩(. » مصطلحات رأس المال الجريء«. جولة. jawlah.co . تاريخ االسترداد : ٣٠ أغسطس 2٠2٠ .

                       يقصد بها الجولة االستثـمارية، و التي يقوم بها المستثمرون بهـدف تمـويل  عدد            

                     مــن الشــركات الناشــئة بصفتهــا اســتثماًرا جريًئــا، كمــا تجمــع مــن خالهــا الشــركات 

الناشــئة االســتثمارات بهــدف الوصــول لمرحلــة الربحيــة و قــد تمثــل هــذه الجــوالت صفقــات 

مـــلكية أو ديون قابـلـــة للتحـــويل. و تــقـســـم الجــــوالت البتدائية توجـــــه للمستثـــــمريــــن االفـراد و 

ــرف. ــدرج باألح ــي ت ــة الت ــوالت الاحق ــا الج ــمى  Pre-Seed و Seed و يتبعه ــرعات، تسـ المسـ

Round

                         هو عقـد توقعه الشركات الناشئة مع المستثمرين يقتضي تمويل المســـــتثمرين         

ــة  ــون قابل ــذه الدي ــإن ه ــتراطات ف ــن االش ــدد م ــل ع ــي ظ ــون ف ــا دي ــركة بصفته                        للش

ــركة . ــة الش ــي ملكي ــص ف ــل لحص للتحوي

 Convertible
notes

                       هو قائد الجولة االستثـمارية و الـذي يتعـهـد باالستثــمار بالنســبة األكبــر فــي كــل

                  مبلــغ تمويــل و يقــوم بعمليــات المفاوضــات و التقييــم و الفحــص. يشــترط فــي هــذا 

المســتثمر عــدد مــن المواصفــات التــي فــي مطلعهــا الخبــرة فــي االســتثمارات الجريئــة و المــاءة 

ــتثمرين. ــي المس ــن باق ــزات ع ــن المي ــدد م ــى ع ــتثمر عل ــذا المس ــل ه ــد يحص ــة و ق ــة القوي المالي

 Lead
investor

                      المقصـود به هـو المـستثــمر كمؤسـسـة مثل صــناديق االســتثـمار و مؤســسـات 

                      التقاعــد الشــركات العامــة و العائليــة، وهــو مســتثمر تتوفــر فيــه عــدد مــن المواصفــات 

المتقدمــة فــي الخبــرة و المــاءة الماليــة، و يوفــر هــذا النــوع مــن المســتثمرين فرصــة االســتفادة 

مــن الخبــرات و التجــارب لمختلــف مراحــل النمــو. 

Institutional
Investor 



٦

                      هــو نـوع صنـاديـق االسـتـثــمار المخــتـص فـي االستثـــمارات الجــريـئـة بشـكل عــام 

                      و االســتثمارات فــي الشــركات التقنيــة بالتحديــد حيــث يبحــث فريــق إدارة الصنــدوق عــن 

ــد  ــا ق ــتثمارية اال انه ــات االس ــق بالمؤسس ــذه الصنادي ــم ه ــا، تهت ــتثمارية و تقييمه ــرص االس الف

ــة.   ــة القوي تقبــل اســتثمارات االفــراد ذوي المــاءة المالي

Venture
Capital Fund 

                      هو الفحص الواجب، وهو التحـقيق و التدقــيق في معــلومــات الشــركـات في كـل 

ــات  ــراء الدراس ــتندات و إج ــم المس ــى أه ــاع عل ــة باالط ــة و القانوني ــي المالي ــن النواح                       م

الماليــة، و يتــم الدقيــق فــي ناحيتيــن: الفحــص المالــي و التجــاري، و الفحــص القانونــي؛ لتحديــد كافــة 

ــر . المخاط

Due
Diligence 

    ر               المكــان )أو الغــرفــة( الــذي يوضــع فيــه كافة الملـفات المهـمة إلجراءات التدقيق

                      و الفحــص، و التــي أصبحــت حديًثــا غرًفــا افتراضيــة علــى مواقــع مشــاركة الملفــات و يدخــل 

المســتثمرين لهــذه الملفات بالصاحيــات المحددة.

 Data
Room

المفاهيم األساسية في الجوالت االستثمارية

              ر      يتـم تقيـيـم الشــركــات النــاشــئـــة مــن خــال الــمــبـيـعــات ولـيس الربحية لذا فإن 

                       المســتثمرين يهتمــون بهــا كمقيــاس لنجــاح الشــركة فــي اكتســاب العمــاء و دراســة 

جــودة المبيعــات و اســتدامتها.

 Quality of
Revenue

                    المستثـــمر االستــراتيجي يهــدف ألهـــداف غير مالية كاالســتحــواذ عــلــى تقــنيــات 

                       أو شــرائح عمــاء و أســواق جديــدة حيــث يســتثمر عــادًة فــي أنشــطة مشــابه أو مكمــل 

لنشــاطه الحالــي. المســتثمر المالــي يهــدف للحصــول علــى العوائــد وال يســتهدف قطاعــات محددة 

و ذلــك مــا يتســم بــه المســتثمر الجــريء.

 Strategic
 Investor -
Financial
Investor 



٧

                        هــي القــيمة المضــافة للعمــاء، و قـد تتـمـــثل في انخــفـاض التكــلفة أو ســرعة 

                       الخدمة أو الكفاءة و الجودة العاليتين.

Value
Proposition 

                          Cash-in والذي يعني حرفياً ضخ استثمارات في الشركة، و بمقـابل هذه األموال 

ــص  ــراء حص ــا ش ــة ، أم ــهم أولوي ــي أس ــتثمر، وه ــهم للمس ــن األس ــدد م ــدار ع ــم إص                        يت

ــدة  ــهم جدي ــدار أس ــم إص ــة ال يت ــذه الحال ــي ه ــمى Cash-out و ف ــارج تس ــون بالتخ ــاهمين يرغب مس

ــارج  ــباب وراء التخ ــة األس ــي معرف ــتثمرين ف ــم المس ــط، و يهت ــهم فق ــة األس ــل ملكي ــم نق ــا يت إنم

ــركة. ــح الش ــدة لصال ــارة جي ــك إش ــد ذل ــث ال يع حي

 Cash-in
Cash-out 

                        هــي طريقة التخــارج من خــال طـرح الشركة في سوق األسهم أو شراءها من

                      قبــل شــركة أخــرى، أو ببيــع الحصــة و المقصــود بذلــك انــه بمقــدور الشــركة االســتمرار 

فــي أعمالهــا حتــى بعــد التخــارج.

Liquidity
Event 

                       المـقـصــود به دراسـة فـرص التـخـارج بـشـكـل دقـيـق، فـاألسـواق الـتـي تكون أكثر 

ــرح  ــن ط ــوع بي ــي تتن ــتثمرين و الت ــة للمس ــي المفضل ــارج ه ــراءات التخ ــي إج ــهولة ف                        س

ــود  ــكل جه ــل و تش ــركة بالكام ــركة أو الش ــن الش ــه م ــع حصت ــة، أو بي ــوق المالي ــي الس ــهم ف األس

ــترين . ــذب للمش ــاط الج ــق نق ــة لخل ــركة فرص ــع الش ــو و توس ــي نم ــتثمرين ف المس

Exit

                        المقصود بها نوعي األسهم العادية و الممتازة، حيث عادة ما تؤسـس الشـركات

                        بأسهـــم عادية حتى البدايات، ولكن في االســتثمارات الجريئة فإن المســتثمرين يطلبون 

ــوالت، و  ــاف الج ــف باخت ــد تختل ــي ق ــة و الت ــهم العادي ــن األس ــة ع ــوق مختلف ــازة بحق ــهًما ممت أس

بالطبــع فــإن الحقــوق األقــوى تعكــس أســعاًرا أعلــى لألســهم.

   Preferred
 / Shares

 Common
Shares

المفاهيم األساسية في الجوالت االستثمارية
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                        المقصود به هيكلة الصفقة، و التي تحدد نـوع الصفقة )ملــكية/ديــون( و االتفــاق 

                    علــى التفاصيــل، وقــد يصــف البعــض صفقــات الديــون بأنهــا Unstructured Deals أو 

ــا.  ــل فيه ــة التفاصي ــك لقل ــع ذل ــة  و يرج ــر مهيكل ــات غي صفق

 Deal
Structuring

                      هــي حقـــوق للمــستثــمر فــي االســتثمـارات الجريئة حيث يخول هذا الحق باالختيار 

                     بيــن الحصــول علــى رأس المــال أو المشــاركة فــي األربــاح الناتجــة عــن البيــع أو التصفيــة 

إن وجــدت، أو كليهمــا. و يعــد ذلــك و ســيلة للتحــوط ضــد المخاطــر.

 Liquidation

Preferences

                      المقصــود بــه إعـطــاء كـل من المؤسسين و الموظفين أسهمهم و الذي يتراوح 

                     فترتــه مــن ســنتين إلــى ثاثــة حيــث يعــد خــروج المؤسســين جانًبــا مــن المخاطــر التــي ال 

يمكــن للشــركات الناشــئة تحملهــا ممــا يدفــع المســتثمرين للمطالبــة برهــن أســهم المؤسســين 

لديهــم.

Vesting

                       Pre-money valuation هو تقييم الشركة قــبل االستثمــار فيها، و الــذي عــادة 

                     مــا يتــــم التفــــاوض حــولــــها فــي المفاوضــات. أمــا Post-money  Valuation فهــو تقييــم 

الشــركة بعــد االســتثمار فيهــا.

 Pre-money /
Post-money

Valuation 

                         جدول يوضح كافة عاقات الملكية و الديون في الشركة، بتسجيل المؤسسين 

                    و المســاهمين الاحقيــن مــع عــدد األســهم و نســبة الملكيــة لــكل منهــم باإلضافــة 

ــتثمرين كل  ــاح مس ــع إيض ــتثماراتهم م ــة اس ــع قيم ــل م ــة للتحوي ــون القابل ــي الدي ــتثمرين ف للمس

ــة. جول

Cap Table

المفاهيم األساسية في الجوالت االستثمارية
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كيف أطلق جولة استثمارية في شركتي الناشئة؟

بــادئ ذي بــدء يجــب إدراك أن االســتثمارات الجريئــة ال تتناســب مــع كافــة الشــركات الناشــئة حيــث تختــص 

القطاعــات التقنيــة باالســتثمارات الجريئــة غالًبــا، و ال يكفــي انتمــاء شــركتك الناشــئة لقطــاع التقنيــة حيــث 

يجــب ان يجــذب نمــوذج العمــل و االختصــاص بعــدد مــن الخدمــات رأس المــال الجــريء.

ــي  ــرعات ف ــداًء بالمس ــئة، ابت ــاريع الناش ــرة للمش ــاة المبك ــن الحي ــر م ــزء األكب ــي الج ــل الجماع ــل التموي  يمث

مراحــل االســتثمار المائــي و مرحلــة البــذور حتــى الحصــول علــى رأس المــال الجــريء مــن خــال الجــوالت 

ــي : ــى اآلت ــئة بالمنحن ــاريع الناش ــل المش ــل دورة تموي ــن تمثي ــتثمارية، يمك االس

.  ”Technological Entrepreneurism“ .)١٩٩٩( .Cardullo, Mario W : المصدر
 

إن جمــع األمــوال االســتثمارية )رأس المــال، المســتثمرين المائكييــن( يتعلقــان بنقطتيــن فــي غايــة 

األهميــة و همــا الســعر و الرقابــة، و تعــد النقطــة األهــم هــي تســعير الملكيــة لتأثيرهــا الممتــد لكامــل دورة 

ــذور  ــة الب ــدء جول ــين، و ب ــن المؤسس ــة بي ــة األولي ــيم الملكي ــي تقس ــعير ف ــدأ التس ــا. يب ــذ بدئه ــل من التموي

 A ــة ــتثمارات الجول ــدادها باس ــع س ــة بتوق ــذه الجول ــي ه ــتخدم Convertible notes ف ــا تس ــا م ــي غالًب و الت

بشــكل أســهم. و كل عمليــة تنطــوي علــى جمــع األمــوال لشــركتك الناشــئة تقتضــي تقييمهــا، و فــي عملية 

البــذور و بصفــة الشــركة فــي مراحلهــا األوليــة؛ غالًبــا مــا تقتصــر عمليــة التقييــم علــى تحديــد المســتثمرين و 
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ــة  ــة للملكي ــبة المئوي ــول النس ــاوض ح ــركة و التف ــا الش ــد جمعه ــي تري ــوال الت ــدار األم ــين مق و المؤسس

التــي يشــتريها هــذا االســتثمار. أمــا Convertible notes تســمح بتقديــم األمــوال للشــركة دون تقييــم و فــي 

الواقــع العملــي قــد يمنــح هــؤالء المســتثمرين المائكييــن أســهم منحــة كمكافــأة لاســتثمار بشــكل خطــر 

 . ) Valley of death ( فــي وقــت مبكــر جــًدا

فــي المرحلــة A حيــث عمــل المؤسســين علــى إطــاق المنتــج بعــد حصولهــم علــى قــوة الدفــع المطلوبــة 

مــن المســتثمرين المائكييــن، تتــم االســتثمارات مــن خــال األســهم حيــث ملكيــة كل فــرد هــي عــدد 

األســهم المملوكــة علــى كامــل األســهم القائمــة حيــث يتــم التفــاوض حســب نســبة الملكيــة و عــدد 

األســهم و باإلمــكان حســاب ســعر الســهم حيــث يمثــل مبلــغ االســتثمار علــى عــدد األســهم المملوكــة، 

وهنــا بإمــكان المســتثمرين المائكييــن الحصــول علــى األســهم بســعر منخفــض نتيجــة المكافــآت التــي تــم 

Post-money Valu- ــا فــي هــذه المرحلــة يمكــن المقارنــة بيــن التقييــم بعــد االســتثمار  منحهــا لهــم. و هن

 Pre-money ــتثمار ــل االس ــم قب ــي التقيي ــه ف ــعر( و مقارنت ــهم * الس ــدد األس ــيط: ع ــكلها البس ation ) بش

ــة B يظهــر نوعيــن مــن االحتمــاالت: أن تجمــع الشــركة المزيــد مــن االســتثمارات  Valuation . فــي المرحل

ــركة  ــهم للش ــعر للس ــاع الس ــوط(. ارتف ــة هب ــل )جول ــعر أق ــود(، أو بس ــة صع ــهم )جول ــى للس ــعر أعل بس

يعكــس األداء الجيــد عالــي الكفــاءة، و غالًبــا مــا تتكــون هــذه الجولــة مــن مســتثمري الجولــة A و عــدد مــن 

١2. B ــة ــة المرحل ــرر حال ــا تتك ــا بعده ــة C و م ــي المرحل ــدد. و ف ــتثمرين الج المس

الخطوة األولى 

تبــدأ عمليــة جمــع رأس المــال الجــريء بالخطــوة األولــى و هــي جمــع المقاييــس و ترتيــب الخطــط، بإثبــات 

الطلــب علــى المنتــج و مجــاالت النمــو و مــدى ماءمتــه للســوق، مــن خــال حســاب اجمالــي الســوق المتــاح 

TAM، الحصــة و القيمــة الســوقية. و تحديــد مقاييــس الربحيــة اعتمــاًدا علــى نــوع التشــغيل ) إيــرادات، معــدل 

ــكل  ــف ل ــاء و التكالي ــاب العم ــتراتيجيات اكتس ــل اس ــة لتحلي ــع، باإلضاف ــات التوس ــط و إمكاني ــو(، و خط نم

عميــل. و تقييــم الشــركة مــن خــال القيمــة الســوقية و مضاعــف المبيعــات، أكثــر طــرق التقييــم شــيوًعا 

) بيركــس، جمــع عوامــل الخطــر، بطاقــة األداء، و حاســبة كيــان االستشــارات(، دراســة أفضليــات التصفيــة 

2 Nunogawa, Matt. )2020(. “Venture Capital Math 101: Pre-money, Post-money, Seed, Series A, 
B, C, D, up rounds and down rounds“.  Amattn. amattn.com . Accessed 30 aug. 2020.

كيف أطلق جولة استثمارية في شركتي الناشئة؟
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للمستثمرين، و تحديد شروط ملكية المؤسس . ١٣ 

الخطوة الثانية 

ــر الشــركة و مقــدار الحصــة التــي يحصــل عليهــا  تمثــل الخطــوة الثانيــة تحديــد االحتياجــات مــن خــال تقدي

ــتهداف رأس  ــات و اس ــد االحتياج ــة و تحدي ــات الداعم ــع المعلوم ــتثماراتهم، و جم ــر اس ــتثمرين نظي المس

ــن  ــث يمك ــخصية( حي ــة الش ــغ، الماءم ــركة، المبل ــة الش ــي، مرحل ــاع صناع ــك ) قط ــم ألهداف ــال المائ الم

ان يتــم تعريفهــا علــى فئتيــن: الدرجــة األولــى ) بمنافســة أكثــر حــدة(، الدرجــة الثانيــة. باإلضافــة لتحديــد 

ــرض  ــتهدافها بالع ــركات و اس ــل الش ــد أفض ــرة <١٠٠ ( لتحدي ــل المبك ــتهدفة )المراح ــركات المس ــدد الش ع

األساســي. 

الخطوة الثالثة

فــي الخطــوة الثالثــة، عليــك إجــراء البحــوث حــول المســتثمرين الشــركات و األفــراد ممــا يفيــد فــي تخصيــص 

عرضــك االســتثماري.

الخطوة الرابعة 

العــروض  خــال  مــن  للمســتثمرين  االســتثمارية  العــروض  تقــدم  االســتثماري،  عرضــك  إعــداد  هــي   

االســتثمارية )Pitch Deck( إلقنــاع المســتثمر بمقابلتــك و الحصــول علــى فرصــة العــرض الكامــل للفرصــة 

االســتثمارية خــال االجتمــاع، و يعــد تصميــم العــرض االســتثماري جانــب فــي غايــة األهميــة باإلضافــة 

ــتثمرين .  ــدى المس ــئة ل ــركتك الناش ــرآة ش ــو م ــرض ه ــذا الع ــات فه للمعطي

يتكون العرض االستثماري من ٦ أجزاء في الغالب كما يأتي في الصفحة التالية  :٤2

٣  المرجع السابق )2(.
٤  ناصر، أحمد. )2٠١٩(. »خارطة طريق للحصول على استثمار جريء«. jawlah.co . تاريخ االسترداد: ٣٠ أغسطس 2٠2٠.

كيف أطلق جولة استثمارية في شركتي الناشئة؟
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١
المنتج / الخدمة:

ما هو منتجك؟ ماهي المشكلة / الحاجة التي يحلها ؟ 

٢
المعلومات الرقمية:

ــق، و  ــات التطبي ــزوار، تحمي ــدد ال ــاء، ع ــدد العم ــهري، ع ــرف الش ــدل الص ــو، مع ــات، النم المبيع

ــئة. ــركتك الناش ــتثمار لش ــذب االس ــي ج ــد ف ــي تفي ــة الت ــات الرقمي ــات و المعلوم كل البيان

٣
دراسة السوق :

تناول في هذا الجزء حجم السوق، معدل نمو السوق، الحصة السوقية، نوعية العماء.

٤
المنافسة و الميزة التنافسية:

اســتعرض كل المنافســين فــي مجــال شــركتك الناشــئة و ابــرز اختافــك عنهــم، و أبــرز ميزتــك 

التنافســية.

٥
الفريق:

تنــاول فــي هــذا الجــزء فريــق العمــل و اســتعرض الهيكلــة المتبعــة فــي توزيــع المهــام مــع بيــان 

الخبــرات لزيــادة الموثوقيــة.

٦
التمويل :

فــي نهايــة العــرض تنــاول التمويــل المطلــوب و كيــف ســيتم التصــرف بــه، و ابــرز الخطــة الزمنيــة 

لصــرف المبلــغ مــع بيــان كافــة التمويــات الســابقة التــي تحصلــت عليهــا شــركتك.

كيف أطلق جولة استثمارية في شركتي الناشئة؟
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عــدد  تحديــد  و  قائمــة  فــي  المحتمليــن  المســتثمرين  بحصــر  البــدء  يجــب  االســتثماري  العــرض  بتجهيــز 

المســتثمرين المســتهدفين، و يتــم التواصــل معهــم حســب الطــرق المناســبة لــكل مســتثمر مــع مراعــاة 

العامــل الزمنــي و االحترافيــة، و. بعــد االجتمــاع يجــب إرســال بريــد الكترونــي لــكل مســتثمر لشــكره علــى وقتــه 

مــع ابــرز مــا ذكــر فــي االجتمــاع، و التذكيــر بالخطــوة القادمــة. قــد تضطــر الختيــار مســتثمر عــن اآلخريــن، مــن 

خــال اختيــار الكثــر خبــرة و مــاءة ماليــة أو مــن خــال قائــد الجولــة، الــذي يقــوم بالتدقيــق القانونــي و المالــي 

ــيت  ــرم ش ــع التي ــة و بتوقي ــة الصفق ــم و هيكل ــول التقيي ــة ح ــد الجول ــع قائ ــاوض م ــم التف ــث يت ــركة، حي للش

التــي تحســم هــذه المفاوضــات. و بانتهــاء المفاوضــات تكتــب العقــود األساســية )الشركاء-التأســيس-بيع 

األســهم( و التوقيــع عليهــا يعــد اغاًقــا للصفقــة. و بإغــاق هــذه الصفقــة جــرت العــادة ان يتــم اإلعــان عــن 

اغــاق الصفقــات بهــدف التســويق للشــركة و المســتثمرين مــن خــال خبــر صحفــي و غالًبــا مــا يتــم اإلعــان 

عــن المبالــغ الكبيــرة إلبــراز قــدرات الشــركة علــى جمــع هــذه المبالــغ، كمــا يجــري اإلعــان مــن خــال وســائل 

التواصــل االجتماعــي.

 فيمــا يلــي نمــوذج مبســط لمحتــوى العــرض االســتثماري باالســتناد لعــرض شــركة Airbnb و الــذي يظهــر 

فيــه المباشــرة و الموضوعيــة:١ ٥

Cover Pageصفحة الغاف

»المشكلة
األســعار مصــدر قلــق مهــم للعمــاء الذيــن يقومــون بحجوزاتهــم 

ــت. ــر االنترن عب
الفنادق تفصل بينك و بين المدينة و ثقافتها.

ال يوجد طريقة سهلة لحجز غرفة محلية أو أن تصبح مضيًفا“

”problem
Price is an important concern booking travel online.
Hotels leave you disconnected from the city and its culture. 
No easy way exists to book a room with a local or become a 
host.”

»الحل 
و  مســاحة  تأجيــر  مــن  المســتخدمين  تمكــن  الويــب  علــى  منصــة   

لـــ: المســافرين  ضيافــة 
- توفير المال عند السفر .

-جني المال عند االستضافة.
- مشاركة الثقافات بتواصل محلي بالمدينة.“

”Solution 
A web platform Where users can rent out their space to host 
travelers to:
-Save Money when traveling .
-Make money when hosting.
-Share culture  local connection to the city.”

»التحقق من السوق
Craigslist.com : ٦٧٠٠٠٠ مستخدم .

ــن ٩/٧  ــي SF & NYC م ــت ) ف ــزل مؤق Couchsurfing.com : ١٧٠٠٠ من
ــى ١٦/٧(.“ حت

”Market Validation
Craigslist.com: 670000 Total Users on temporary housing site 
)couchsuring.com(.
Couchsurfing.com: 17000 Temporary Housing Listings )In SF 
& NYC from 7/09 to 7/16(.”

٥  Caya.)2018(.“Airbnb pitch deck: teardown and redesign“. Slidebean.com . Accessed 30 
August 2020.

كيف أطلق جولة استثمارية في شركتي الناشئة؟
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» حجم السوق
السوق المتاح بالكامل = +2 مليار رحلة محجوزة )حول العالم(.

الســوق المتــاح لتقديــم الخدمــة = +٥٦٠ مليــون محــدودة المــوارد 
و عبــر االنترنــت. 

الحصــة الســوقية = ٨٤ مليــون رحلــة مــن خــال AirBnB مــا يمثــل 
١٥٪ ســوق متــاح“

”Market Size 
Total Available Market = +2 Billion Trips booked )WorldWide( 
Serviceable Available Market = +560 Million Budget&Online
Shere of Market = 84 Million Trips w/ AirBnB = 15% Available 
Market”

»المنتج 
ابحث بواسطة المدينة 

مراجعة القوائم 
احجز !“

”Product
Search by city
Review listings
Book it!”

»نموذج العمل
نأخذ عمولة ١٠٪ من كل عملية تحويل.

٨٤ مليون دوالر رحات مع AirBnB و ١٥٪ من السوق المتاح .
2٤ دوالر كمتوسط الرسوم = ٨٠ دوال/ ليلة لمدة ٣ ليال.

2٠٠ مليون دوالر إيرادات بحلول 2٠١١.”

”Business Model
We take a 10% commission on each transaction.
84 Million $ Trips with AirBnB, 15% of Available Market.
25$ Average Fee = 80$/night for 3 nights.
200 Million $ Revenue Projected By 2011.“

»تبني السوق 
 Octoberfest االحــداث و المناســبات: هــدف مناســبات شــهري-
 )6M( Eurocup )3M( Summerfest )1M( Mardigras )800000(

 .)Cebit )700000
-الشراكات: السفر الرخيص/ البديل . كاياك، جولوكو، اوربيتز.

- Craigslist: خاصية النشر المزدوج.“

”Market Adoption
-Events : Target events monthly 
Octoberfest )6M( Eurocup )3M( Summerfest )1M( Mardigras 
)800000( Cebit )700000(.
-Partnerships: Cheap/ alternative travel
Kayak – Goloco – Orbitz.
-Craigslist: Dual posting feature.”

Competition””المنافسين

 

                                                                                                                                                 
”

»المزايا التنافسية 
المؤقــت  للتأجيــر  بالنســبة  الســوق  فــي  ·األول 

التحويــات.  علــى  القائــم 
بالســعر،  البحــث  االســتخدام  فــي  ·األســهل 
الخــروج. و  الدخــول  تســجيل  مواعيــد  و  الموقــع 

·ملفــات شــخصية تصفــح للملفــات الشــخصية 
للمضيفيــن و الحجــز فــي ثــاث نقــرات. 

·التســجيل لمــرة واحــدة  المضيفــون يســجلون 
craig-  لمــرة واحــدة بمقابــل التســجيل يومًيــا علــى

.  slist
·التصميــم و الهويــة اســم راســخ  ســيتم اطاقــه 
ــة. فــي DNC  العريقــة للحصــول علــى صــورة ذهني
أعلــى  مــال  جنــي  باإلمــكان  المضيفيــن  ·حوافــز 

”.  couchsurfing.com

”Competitive Advantage
·First to Market for transaction-based temporary housing 
site.
·Ease of Use search by price, location & check-in/check-
out dates. 
·Profiles browse host profiles, and book in 3 clicks. 
·List Once host post one time vs. daily on craigslist. 
·Design and Brand memorable name will launch at his-
toric DNC to gain share of mind.
·Host Incentive they can make money over couchsurfing.
com.”

كيف أطلق جولة استثمارية في شركتي الناشئة؟
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“الفريق
جو جيبيا | واجهة المستخدم والعاقات العامة | حاصل على 
براءة اختراع لمنتجه Cribuns )R( . لديه شهادة بكالوريوس 

مزدوج في التصميم الجرافيي والتصميم الصناعي من مدرسة 
. )RISD(  للتصميم Rgode Island

بريان تشيسي | تطوير األعمال والعامة التجارية | مؤسس 
شركة برايان تشيسي ، مستشار التصميم الصناعي. حاصل 

. RISD على شهادة البكالوريوس في التصميم الصناعي من
  FacebooK ناثان بليشارسيك | المطور | إنشاء تطبيقات

“جيرانك« )٧٥٠٠٠ مستخدم(. علوم الكمبيوتر من جامعة هارفارد 
. Batiq و OPNET Technologies و Microsoft نيت. عمل في

التنفيــذي  الرئيــس  | مايــكل هــو  | المستشــار  مايــكل ســيبل 
ناشــئة  شــركة  وهــي   ،  Justin.tv لـــ  المشــارك  والمؤســس 
ــكو  ــان فرانسيس ــا س ــكو ومقره ــان فرانسيس ــن س ــة م ممّول

وتقــدم فيديــو مباشــًرا إلــى اإلنترنــت “.

”Team
Joe Gebbia | User Interface & PR | Holds a patent for his product, 
Cribuns )R(. Has dual BFA’s in graphic design and industrial 
design from Rgode Island School of Design )RISD(.
Brian Chesky |Business Development & Brand | Founder of Brian 
Chesky Inc, Industrial design consultant. Has a BFA in industrial 
design from RISD.
Nathan Blecharcyk| Developer | Created FacebooK Apps “Your 
neighbors“)75000 users(. Computer Science from Harvard Nate. 
Worked at Microsoft, OPNET Technologies and Batiq.
Michael Seibel| Advisor | Michael is the CEO and Co-founder of 
Justin.tv, a san Francisco based venture funded startups that 
delivers live video to the Internet.“

»الصحافة 
 hotels.com مع Craigslist فكر في األمر كما لو يلتقي موقع“

، ولكن بشكل اقل رعًبا و غرابة« جوش سبير.
Mashable.  “بديل رائع ألمسية مملة في غرفة فندق“

CouchSurf- هو أسلوب ممتع لـ Airbed & breakfast”
. Webwere»ing

”تقييم المستخدمين
“نجاح رائع! إنه سهل االستخدام وجني المال “

. Austin TX ،Emily M
AirBed & Breakfast freeking rocks!” Josue F, Washing-”

.ton DC
والتفاعــات واألشــخاص. ال تحصــل  باألفــكار  يتعلــق  “األمــر 

علــى ذلــك فــي غرفــة فنــدق “دان أ ، أونتاريــو ، كنــدا“.

”Press
”Think of it a Craigslist meets hotels.com, but a lot less creepy.”-
Josh Spear.
”A cool alternative to a boring evening in a hotel room” Mashable.
”Airbed&breakfast is a fun approach to CouchSurfing” Webw-
ere.”

”User Testimonials 
“A complate Success! It is easy to use and made money“ Emily 
M, Austin TX.
”AirBed & Breakfast freeking rocks!” Josue F, Washington DC.
“It’s about the ideas, the interactions, the people. You don’t get 
that in a hotel room“ Dan A, Ontario, Canada.”

»التمويل 
نبحــث عــن تمويــل لمــدة ١2 شــهر للوصــول إلــى ٨٠،٠٠٠ معاملــة 

علــى المنصــة. 
جولة المائكة= ٥٠٠،٠٠٠ دوالر ) فرصة استثمار أولية(.

الرحات مع AirB&B = ٨٠،٠٠٠ بمتوسط رسوم يبلغ 2٥ دوالر. 
اإليرادات = 2،٠٠٠،٠٠٠ دوالر )في ١2 شهر(.“

”Financial
We are looking for 12 months financing to reach 80,000 transac-
tions on AirBed&Breakfast.
Angel Round = 500,000 $ )initial investment opportunity(
Trips w/AirB&B = 80,000 with 25$ avg fee. 
Revenue = 2,000,000 $ )over 12 months(“

ــال  ــن خ ــا، م ــأة منتجه ــل نش ــة تمث ــام 2٠٠٩ بقص ــتثماري ع ــا االس ــركة Airbnb عرضه ــتفتحت ش ــا اس كم

هــذه القصــة اســتعرضت الشــركة المشــكلة، و كيــف يقــوم المنتــج بحلهــا بشــكل قــادر علــى جــذب اهتمــام 

المســتثمر.
«In 2007, twenty-something’s Joe Gebbia and Brian Chesky were struggling to pay rent. The duo caught wind of a design con-
ference coming to San Francisco and came up with an idea: Rent out three airbeds on their living room floor to conference at-
tendees who couldn’t find available hotel rooms. The next day they created a website, and six days later they had a 30-year-old 
Indian man, a 35-year-old woman from Boston and a 45-year-old father of four from Utah sleeping on their floor. Thus, Airbnb 
was born.»

كيف أطلق جولة استثمارية في شركتي الناشئة؟
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»فــي 2٠٠٧، فــي عشــرينات جــو جيبــا و بريــان تشيســي و عندمــا كانــا يعانيــان لدفــع االيجــار. ســمعا بمؤتمــر تصميــم قــادم لســان فرانسيســكو 
و توصلــوا لفكــرة: تأجيــر ثاثــة أســرة هوائيــة فــي أرضيــة غرفــة معيشــتهم لحاضــري المؤتمــر الذيــن لــم يعثــروا علــى غــرف فندقيــة متاحــة، فــي 
اليــوم التالــي قامــا بإنشــاء صفحــة ويــب، بعــد ســتة أيــام حصــا علــى رجــل هنــدي بعمــر الثاثيــن،  امــرأة مــن بوســطن بعمــر الخامســة و الثاثيــن 

».Airbnb و أب ألربــع أطفــال مــن اوتــاه بعمــر الخمســة و أربعيــن ينامــون علــى أرضيتهــم، و هكــذا، ولــد

الخطوة الخامسة

 تتلخــص فــي إتقــان عرضــك أثنــاء اجتماعــك بالمســتثمرين، و يأتــي ذلــك مــن خــال الممارســة و التدريــب مع 

التهيئــة علــى مــا يجــب قولــه و عرضــه علــى المســتثمر، يجــب االهتمــام بتوقيــت االجتماعــات علــى ان ال تمتــد 

الفتــرة بيــن االجتماعــات لمــدة طويلــة، كمــا يجــب أن تظهــر االحترافيــة و االهتمــام مــن خــال ســؤال كل 

جهــة مســتثمرة عــن اليــة اتخــاذ القــرار و إجــراءات االســتثمار لديهــم و مــدى رغبتــه بقيــادة الجولــة و تقييــم 

القيمــة المضافــة التــي ســيضيفها المســتثمر، احــرص علــى حضــور األعضــاء المهميــن فــي الفريــق فقــط 

ــه  ــى اهتمام ــكر عل ــن ش ــًدا يتضم ــل بري ــاع ارس ــد االجتم ــة. بع ــوة القادم ــى الخط ــتثمر عل ــع المس ــق م و اتف

ووقتــه مــع أهــم النقــاط و التذكيــر بالخطــوة القادمــة.

الخطوة السادسة

هــي تحديــد المســتثمرين وهــو مــا يعــود لحجــم الجولــة بزيــادة حجــم الجولــة تتضــح الصــورة بخصــوص 

ــوالت  ــي الج ــا ف ــتثمرين خصوص ــة المس ــص بقي ــا يخ ــه فيم ــيق مع ــن التنس ــن م ــذي يمك ــر ال ــا، االم قائده

المبكــرة، حيــث يتكفــل القائــد بالتواصــل مــع بقيــة المســتثمرين أو باتصــال شــركتك بهــم يمكنهــم العــودة 

ــوات. ــة الخط ــي بقي ــد ف للقائ

الخطوة السابعة 

ــة، مــن خــال الفحــص  ــارك للمســتثمرين ســيطلبون منــك إجــراء الفحــص و التدقيــق النافــي للجهال باختي

المالــي مــن خــال تقييــم المبيعــات مــن حيــث الجــودة و االســتدامة و المخاطــر، و دراســة اقتصاديــات 

الوحــدة، و الفحــص القانونــي لمراجعــة العقــود الداخليــة و الخارجيــة.  و الــذي مــن خالــه يجــب توفيــر 

شــيوًعا  األكثــر  الممارســة  هــي  و  افتراضيــة  أو  واقعيــة  تكــون  قــد  التــي   )Data room( فــي  البيانــات 

حيــث أن غرفــة البيانــات هــي المســاحة المســتخدمة لتخزيــن المعلومــات كالعقــود و الوثائــق بقصــد 

االعــدادات  بتوفيــر  الغــرض  هــذا  تخــدم  التــي  المنصــات  مــن  عــدد  تتوفــر  آمنــة،  بطريقــة  مشــاركتها 

كيف أطلق جولة استثمارية في شركتي الناشئة؟
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ــدادات  ــر االع ــرض بتوفي ــذا الغ ــدم ه ــي تخ ــات الت ــن المنص ــدد م ــر ع ــة، تتوف ــة آمن ــاركتها بطريق مش

الســهلة بواجهــات اســتخدام متقدمــة و خيــارات عديــدة مثــل Google Drive ، Dropbox ، VDR و 

غيرهــا مــن المنصــات التــي يجــب تقييمها تبًعــا للمهارات المتوفــرة و الميــزات المطلوبة، أنشــئ هيكل 

بيانــات بســيط وواضــح قــدر اإلمــكان مــع الســماح بالقــراءة فقــط و وصــول منفصــل لــكل مســتثمر 

لتخصيــص المحتويــات، ضــع خطــة تحديــث البيانــات شــهرًيا أو ربعًيــا أو ســنوًيا حســب أهدافــك. كمــا 

يجــب الحــذر عنــد مشــاركة البيانــات حيــث باإلمــكان اســتعراض البيانــات المطلوبــة مبدئًيــا مــن خــال 

مكالمــات الفيديــو و االجتماعــات االفتراضيــة، يجــب أن تتضمــن غرفــة البيانــات الخاصــة بكــم اآلتــي :

ــتثمرين.. 	  ــوق المس ــت و حق ــات التصوي ــيس، اتفاقي ــد التأس ــركة ) عق ــق الش وثائ

إلــخ(.

وثائق مجلس اإلدارة )محاضر االجتماعات و الموافقات(.	 

الوثائق المالية )بيانات الربح و الخسارة و التوقعات المستقبلية(.	 

مــواد التســويق ) إرشــادات العامــة التجاريــة و الرؤيــة، Pitch deck، خطة الصفحة 	 

الواحدة للتســويق(.

التجاريــة، 	  العامــات  االختــراع،  )بــراءات  الفكريــة  الملكيــة  رخــص  و  شــهادات 

الفكريــة(. الملكيــة  اســتراتيجيات 

بحوث السوق )دراسات السوق، تحليات المنافسين و التسعيرات(.	 

وثائق المبيعات ) عمليات البيع و المجريات(.	 

ــب، 	  ــة و الروات ــميات الوظيفي ــن بالمس ــم الموظفي ــرية )قوائ ــوارد البش ــق الم وثائ

ــركات  ــال و الش ــم العم ــتقبلًيا، قوائ ــة مس ــات المهم ــن، التعيين ــود الموظفي عق

المتعاقــدة(.

الوثائــق التقنيــة )هندســة النظــم، API، عمليــات التكامــل، خريطــة اإلصــدار و 	 

لقطــات للمنتــج الحالــي(.

كيف أطلق جولة استثمارية في شركتي الناشئة؟
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الخطوة الثامنة 

تتعلــق بالمفاوضــات مــع القائــد بإخطــار المســتثمرين، تتعلــق المفاوضــات فــي التقييــم حيــث يفضــل 

ــك  ــه بتقييم ــه و مقارنت ــم بمراجعت ــم و ق ــرق التقيي ــاف ط ــاص باخت ــم الخ ــراء تقييمه ــتثمرين اج المس

الخــاص، و هيــكل الصفقــة بصفتهــا ملكيــة أو ديــون قابلــة للتحويــل. و أخيــًر ختــام المفاوضــات بتوقيــع 

ــوق  ــة الحق ــاح كاف ــع إيض ــكل م ــم و الهي ــى التقيي ــان عل ــا الطرف ــن خاله ــق م ــي يتف ــيت الت ــرم ش التي

لألطــراف، ترســل الوثيقــة لكافــة المســتثمرين الذيــن قــد يرجعــون بعــدد مــن الماحظــات التــي يرجــع 

قبولهــا لــكل مــن المؤسســين و قائــد الجولــة. 

الخطوة التاسعة 

إغــاق الجولــة، تبــدأ مرحلــة إغــاق الجولــة مــن خــال الوصــول التفــاق كامــل مــع قائــد الجولــة و إتمــام 

عمليــات الفحــص و كتابــة العقــود األساســية )الشــركاء، التأســيس، بيــع األســهم( من خال مستشــار 

قائــد الجولــة القانونــي و مراجعتهــا مــن قبــل مستشــار الشــركة، و توقيعهــا مــن قبــل المؤسســين 

ــه  أواًل و مــن ثــم المســتثمرين، و فــي حــال لــم يضــع المســتثمرين شــروًطا علــى تحويــل األمــوال فإن

يتــم تحويــل األمــوال دون تأخــر. كمــا اعتــاد المســتثمرين و الشــركات إعــان إغاقهــم للجــوالت بهــدف 

التســويق و الدعايــة للطرفيــن مــن خــال االخبــار الصحفيــة و وســائل التواصــل االجتماعــي و المواقــع 

ــى  ــات لقــدرة الشــركة عل ــرة جــًدا بصفتهــا اثب ــغ االســتثمار الكبي ــم إعــان مبال ــا مــا يت المتخصصــة، غالًب

جــذب االســتثمار.

متى ُأطلق جولة االستثمار لشركتي الناشئة ؟

 يجــب التحقــق مــن جاهزيــة شــركتك إدارًيــا و قانونًيــا، و تقييــم الشــركة تقييًمــا عــاداًل. و يجــب علــى رواد 

األعمــال فهــم عمليــات التمويــل و القــدرة علــى تحليــل و فهــم وثائــق الشــروط. إن الوقــت المناســب 

إلطــاق جولتــك االســتثمارية يختلــف باختــاف الهــدف و حالــة االقتصــاد، حيــث تختلــف األهــداف مــن 

كيف أطلق جولة استثمارية في شركتي الناشئة؟
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 من الجوالت االستثمارية للشركات الناشئة بين التالي:

التوزيــع و التســويق، مــن خــال تحســين الدعايــات و النشــر و التوزيــع التــي تعكــس   ·

أحدهمــا. أو  المبيعــات  زيــادة  و  التكاليــف  تخفيــض 

التوسع ألسواق جديدة، بإطاق منتجات جديدة أو الوصول لمناطق جديدة.  ·

تنفيذ خطط جديدة.  ·

تمويل العجز، يستخدم لتعويض النقص في رأس المال.  ·

و اختيــار التوقيــت المناســب إلطــاق جولــة االســتثمار هــو مســألة حرجــة، حيــث يجــب تحليــل إمكانيــة 

الشــركة تحمــل المهــام و االلتزامــات التــي ســتتكبدها نتيجــة هــذه الجولــة. 

ــذ  ــع االخ ــتثمارية م ــات االس ــتملة الحاج ــتثمارات مش ــع االس ــة لجمي ــة زمني ــاء خط ــركات بن ــى الش ــب عل يج

باالعتبــار االجــازات و العطــل و عــادة مــا يتــم تصنيــف الجــوالت االســتثمارية لخمــس مراحــل تبــدأ بالمســتثمر 

المائــي، مســتثمر مرحلــة البــذور، المرحلــة A، المرحلــة B، و المرحلــة C و لــكل مرحلــة عــدد مــن المهــام التــي 

يجــب إنجازهــا بفعاليــة كالتالــي :

المراحل األولية )المستثمر المائي/ مرحلة البذور(  ·

تــدور المهــام األوليــة حــول إجــراءات بحــوث الســوق و التعــرف علــى العمــاء و تصنيــع المنتجــات األوليــة و 

إعــداد فريــق عمــل صغيــر و نمــوذج عمــل واضــح و بســيط، و دراســة مخاطــر الســوق و الصناعــة. و تتــراوح 

حصــة المســتثمرين فــي هــذه المرحلــة )١٠٪-٪2٠( .

 A المرحلة  ·

ــواق  ــاء و األس ــي العم ــع ف ــات و التوس ــين العملي ــاالت تحس ــة لمج ــذه المرحل ــي ه ــتثمارات ف ــه االس توج

داخــل الدولــة و تطويــر المنتــج و الخدمــة و اســتحداث خصائــص جديــدة، و تحليــل ردة فعــل الســوق و 

ــى ٣٠٪. ــن 2٠٪ إل ــة مابي ــذه المرحل ــي ه ــتثمرين ف ــة المس ــراوح حص ــال. و تت ــوذج األعم ــر نم مخاط

 B المرحلة  ·

توجــه االســتثمارات مــن هــذه المرحلــة عــادًة للتوســع إقليمًيــا و زيــادة فريــق العمــل و المبيعــات باإلضافــة 

ــي  ــتثمرين ف ــص المس ــراوح حص ــع. و تت ــر التوس ــل مخاط ــن، و تحلي ــام بالموظفي ــف و االهتم إلدارة التكالي

هــذه المرحلــة بيــن 2٠٪ إلــى ٤٠٪.

كيف أطلق جولة استثمارية في شركتي الناشئة؟



2٠

 C المرحلة  ·

تســتهدف هــذه المرحلــة التوســع الدولــي و االســتحواذ علــى المنافســين و العمــل علــى تســريع النمــو . و 

تتــراوح حصــص المســتثمرين فــي هــذه المرحلــة بيــن 2٠٪ إلــى ٤٠٪.

ــا مــا يتــم فتــح جولــة كل ســنة و نصــف  يســتغرق إقفــال الجولــة االســتثمارية بحــد أقصــى ٦ أشــهر و غالًب

بالمتوســط تقريًبــا حيــث يســتغرق تنفيــذ مهــام كل جولــة مــن ســنة و نصــف إلــى ســنتين، المبلــغ يتضاعــف 

فــي كل جولــة عــن الســابقة لـــ ٣-٥ أضعــاف .

التخارج

         فــي ختــام الجــوالت االســتثمارية يتــم دراســة خيــارات التخــارج، و يعكــس مفهــوم التخــارج بيــع 

الشــركة و التــي تكــون بإحــدى طريقتيــن إمــا باالســتحواذ علــى شــركتك الناشــئة مــن قبــل شــركات 

كبيــرة أو االندمــاج معهــا، أو طرحهــا فــي ســوق األســهم، و يمكــن اعتبــار التخــارج هدًفــا لــكل مــن 

ــوص  ــتثمار و بالخص ــات االس ــي اتفاقي ــام ف ــين االهتم ــى المؤسس ــب عل ــين، يج ــتثمرين و المؤسس المس

الحــق فــي  التخــارج فــي اتفاقيــات األســهم الممتــازة حيــث تمنــح المســتثمر  فــي بنــود االحقيــة عنــد 

ــة  ــة وقــد تكــون األفضلي ــع أو تســييل الشــركة قبــل مــاك األســهم العادي ــه مــن بي الحصــول علــى حصت

مــن خــال المكــرر )هــو مضاعــف قيمــة االســتثمار و غالًبــا مــا يكــون بيــن ١ و 2( دون مشــاركة حيــث 

ــى  ــل عل ــه يتحص ــا يجعل ــة مم ــهمه لعادي ــل أس ــرر أو تحوي ــة المك ــى قيم ــول عل ــا بالحص ــار إم ــه الخي ــاح ل يت

حصتــه مــن الشــركة، و قــد تكــون مــن خــال كل مــن المكــرر و المشــاركة فــي باقــي األمــوال )نســبة 

الملكية*باقــي المتحصــات بعــد المكــرر( و هــو أمــر نــادر فــي عمليــات التمويــل الجــريء، و قــد تزيــد أو 

اتبــاع اآلتــي: التخــارج يجــب   تقــل هــذه االفضليــات حســب االتفاقيــة األســاس. و للتحضيــر لعمليــات 

مراجعــة كافــة المســتندات التــي تحتــوي علــى بنــود تختــص بالتســييل و تخــارج   ·

االتفاقيــات.  و  المســتقبلية  الملكيــة  و  للتحويــل  القابلــة  كالديــون  المؤسســين 

تقييــم الشــركة بشــكل واقعــي غيــر مبالــغ فيهــا ارتفاًعــا أو انخفاًضــا، و يفضــل اجــراء   ·

كيف أطلق جولة استثمارية في شركتي الناشئة؟
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تقييم من قبل مقييمين مستقلين.

علــى  الحصــول  و  للشــركة  الفكريــة  الملكيــة  عناويــن  كافــة  تســجيل  و  تحديــد   ·

. التراخيــص 

التعيين في اإلدارة المالية حسب متطلبات عملية التسييل.   ·

اجراء عمليات التدقيق لتحليل اإليرادات و االهاك.   ·

تقييم امتثال الشركة و مراجعة المحاضر و العقود و السجات .   ·

تحديــث الموافقــات و التراخيــص و التقاريــر القانونيــة و الضريبيــة لتحقيــق االمتثــال   ·

التنظيمــي. و  القانونــي 

االستعانة بمستشارين داخليين.   ·

و يجــدر بنــا اإلشــارة ألن معظــم المؤسســين يلجــؤون للتخــارج مــن خــال عمليــات االســتحواذ و االندمــاج و 

يوضــح الرســم البيانــي التالــي تطــور التخــارج لــرأس المــال الجــريء فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة:

. Yearbook 22٠2٠ and 2٠١٠ NVCA : المصدر

التخارج
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نماذج محلية ناجحة للجوالت االستثمارية

                            ايوا 

شــركة ايــوا تمثــل التجــارة االلكترونيــة فــي مجــال البيــع بالتجزئــة الكترونًيــا للبصريــات كالنظارات و العدســات 

ــى ١١.١  ــركة عل ــت الش ــري، حصل ــدي دغي ــن، و مه ــس بومدي ــل أن ــن قب ــام 2٠١٧ م ــي ع ــت ف ــة، تأسس الاصق

مليــون دوالر خــال الثاثــة أعــوام الماضيــة مــن خــال الجــوالت االســتثمارية التــي قامــت بهــا كاآلتــي :

خــال الجولــة األوليــة  فــي عــام 2٠١٨ تحصلــت ايــوا علــى ١.١ مليــون دوالر، و التــي تــم اســتثمارها مــن 

ــل  ــن قب ــركة م ــم الش ــعودية بتقيي ــة الس ــة العربي ــارات و المملك ــن االم ــتثمرين م ــن المس ــدد م ــل ع قب

ــوا  ــركة اي ــم ش ــتثمار دع ــذا االس ــتهدف ه ــويري و اس ــة ش ــي لمجموع ــتثمر الرئيس ــت. المس ــوي تراس إك

لتوســيع عملياتهــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي خــال العــام.

تصــدر  حيــث  دوالر  مليــون   ٧.٥ علــى  ايــوا  تحصلــت    ،2٠١٩ عــام  األولــى  االســتثمارية  الجولــة  فــي 

ــزر و ٥٠٠  ــال و جــي إس شــوب و إكــوي تراســت و فرنــش بارتن المســتثمرين المؤسســيين ا ومضــة كابيت

ســتارت ابــز و أســس الخوارزمــي و فيــث كابيتــال ، شــارك العديــد منهــم فــي الجولــة األوليــة للتمويــل فــي 

ــة .  ــتثمارات المحلي ــن االس ــد م ــخ المزي ــوا  و ض ــع اي ــتثمار توس ــتهدف االس ــام 2٠١٨ ، و اس ع

فــي الجولــة االســتثمارية مــا قبــل الجولــة B عــام 2٠2٠، تحصلــت ايــوا علــى 2.٥ مــن نــواه كابيتــال الشــركة 

ــدة. ــا الرائ ــيخ مكانته ــركة و ترس ــو الش ــز نم ــتثمار لتعزي ــدف االس ــال ، و يه ــة كابيت ــى ومض ــة إل المنضم

Series A

٢٠٢٠ ٢٠١٩
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                                     نون اكاديمي 

منصــة نــون اكاديمــي هــي منصــة تعليميــة الكترونيــة تأسســت عــام 2٠١٣ فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

ــي  ــكل تفاعل ــم بش ــارب التعلي ــر تج ــاض و توف ــا الري ــعيد، مقره ــز الس ــان و عبدالعزي ــد الضلع ــطة محم بواس

مــرح فــي كافــة المــواد و المجــاالت و تضــم اكثــر مــن ٦ ماييــن طالــب . حصلــت االكاديميــة علــى 2١.٥ مليــون 

دوالر كتمويــل مــن خــال جوالتهــا االســتثمارية كالتالــي:

خــال الجولــة االســتثمارية A  حصلــت نــون اكاديمــي علــى تمويــل بمبلــغ ٨.٥ مليــون دوالر كأول زيــادة فــي 

رأس مــال الشــركة مــن قبــل المؤسســات االســتثمارية، قــاد الجولــة االســتثمارية صندوقــي رائــد فنتشــرز 

و STV  باإلضافــة لمشــاركة العصاميــة لاســتثمار و عــدد مــن المســتثمرين األفــراد و بدعــم مــن الشــركة 

الســعودية لاســتثمار الجــريء، يســتهدف التمويــل بنــاء الفــرق الهندســية و تطويــر المنتجــات و تعزيــز النمــو 

فــي األســواق الحاليــة و التوســع فــي أســواق جديــدة.

فــي الجولــة االســتثمارية مــا قبــل الجولــة B كان الهــدف األولــي الحصــول علــى تمويــل ٥ ماييــن دوالر فقــط 

إال أن نــون اكاديمــي حصلــت علــى تمويــل يبلــغ ١٣ مليــون دوالر بقيــادة صنــدوق STV و شــارك فــي الجولــة 

ــب و  ــون طال ــن ٥٠ ملي ــر م ــع اكث ــل جم ــذا التموي ــتهدف ه ــة و NFX Ventures و يس ــريك القابض ــركة الت ش

معلــم مــن كل انحــاء العالــم بحلــول العــام 2٠2٣ .

نماذج محلية ناجحة للجوالت االستثمارية
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                                     نعناع 

منصــة نعنــاع هــي منصــة متخصصــة فــي شــراء المــواد االســتهاكية حيــث تســاعد المتاجــر الضخمــة بعــرض 

المنتجــات لماييــن المســتخدمين، تأسســت فــي عــام 2٠١٥ مــن قبــل أحمــد الســمعاني و ســامي الحلــوة و 

عبدالمجيــد الصوخــان، حصلــت نعنــاع علــى تمويــل بقيمــة 2٤.٦ مليــون دوالر مــن خــال جوالتها االســتثمارية 

كالتالــي:
 

خــال الجولــة االســتثمارية A فــي العــام 2٠١٩ حصلــت المنصــة علــى تمويــل بمبلــغ ٦.٦ مليــون دوالر بقيــادة 

Middle East Venture Partners و Impact٤٦ بمشــاركة كل مــن Watar Partners ، الشــركة الســعودية 

لاســتثمار الجــريء، ومضــة كابيتــال، و عائلــة الزامــل.

فــي الجولــة االســتثمارية B فــي العــام 2٠2٠ حصلــت المنصــة علــى تمويــل بقيمــة ١٨ مليــون دوالر حيــث شــارك 

بقيــادة الجولــة الصنــدوق الســعودي لاســتثمار المخاطــر و مؤسســة شــركاء المبــادرات فــي الشــرق 

 ،Watar Partners و Impactاألوســط و بمشــاركة الشــركة الســعودية لاســتثمار الجــريء و شــركة ٤٦

اســتهدف االســتثمار توســعة نشــاطات المنصــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية و خارجهــا و تحســين 

ــة. ــر الحلــول التكنولوجي تجــارب العمــاء و تطوي

نماذج محلية ناجحة للجوالت االستثمارية
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٦                                     مرسول

تعد مرسول أول و اكبر شركة متخصصة في خدمات التوصيل التشاريك باالعتماد على التطبيق الذيك 

على أجهزة الجوال حيث تم تأسيس الشركة في عام 2٠١٥ من قبل أيمن السند و نايف السمري، أعلنت 

الشركة عن نجاحها بإغاق جولتها االستثمارية A بقيادة رائد فنتشرز و STV، و بمشاركة المستثمر 

مازن الجبير، ولم ُيعلن عن اجمالي التمويل المتحصل من هذه الجولة اال انه قد تم اإلعان عن انضمام 

كل من جهاد العمار مدير االستثمار في STV و عمر المجدوعي شريك رائد فنتشرز لمجلس اإلدارة في 

مرسول .

٧                                    جاهز 

يعد جاهز واحد من أهم منصات التوصيل التشاريك في المملكة العربية السعودية، تأسست المنصة 

عام 2٠١٦ من قبل غصاب المنديل و شركاؤه، أعلنت الشركة نجاحها بإغاق جولتها االستثمارية 

A   بقيادة Impact46  كأكبر صفقة من نوعها في المملكة العربية السعودية بقيمة ٣٦.٥ مليون 

دوالر و تم استقطاب المستثمرين خال هذه الجولة من خال اصدار اسهم )Cash-in( و تخارج أحد 

المساهمين )Cash-out( و يسعى التطبيق لتوظيف عوائد هذه الجولة في التطوير و التوسع في 

الخدمات و األسواق .

٦  رائد فنتشر. )2٠١٩(. » “مرسول“ السعودية تنجح بإغاق جولتها االستثمارية األولى بقيادة رائد فنتشرز و STV » . رائد فنتشرز.  
http://raed.vc/ . تاريخ االسترداد ٣٠ أغسطس 2٠2٠.

٧  حسين، دنيا. )2٠2٠(. » تطبيق جاهز السعودي ينهي جولة استثمارية بـ١٣٧ مليون لاير« . أخبار ومضة. com.wamda.www . تاريخ 
االسترداد ٣٠ أغسطس 2٠2٠.
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مصادر و مراجع إلكترونية حول االستثمارات الجريئة

 	) /co.jawlah//:https (  جولة

ــدث  ــدم أح ــت، يق ــى االنترن ــريء عل ــال الج ــتثمارات رأس الم ــي اس ــة ف ــة المختص ــع العربي ــل المراج ــد أوائ أح

ــي  ــرات ف ــل ذو خب ــق عم ــل فري ــن قب ــدة م ــوق المع ــات الس ــر و بيان ــاالت و التقاري ــن المق ــدد م ــار و ع االخب

االســتثمارات و المشــاريع التقنيــة و التــي تهــدف لزيــادة الوعــي فــي هــذا المجــال لــكل مــن المســتثمرين و 

الريادييــن بهــدف المســاعدة علــى نمــو هــذه الصناعــة بأســس معرفيــة. 

 	) /com.wd-startups (  عالم الشركات الناشئة

موقــع عربــي مهتــم بريــادة األعمــال يناقــش عدد مــن المواضيع الهامــة كتقييــم الشــركات و إدارة الجوالت 

ــال، و  ــادي األعم ــاعدة لري ــن األدوات المس ــدًدا م ــدم ع ــا يق ــا، كم ــار بخصوصه ــدث األخب ــتثمارية و أح االس

اإلجابــة علــى األســئلة التــي يطرحهــا متابعــي الموقــع حــول ريــادة األعمــال و المشــاريع.

 	) /com.rocketspace.info ( Rocket Space

موقــع الكترونــي تأســس مــن قبــل عــدد مــن رواد األعمــال فــي مجــال التقنيــة، مهتــم فــي االبتــكار و 

مســاعدة الشــركات الناشــئة فــي مجــال التقنيــة علــى التوســع مــن خــال فريــق دعــم االبتــكار لديهــا 

للشــركات فــي جميــع انحــاء العالــم.

 	) com.juniorsgear(  Juniors Gear

ــن  ــدد م ــم ع ــال تقدي ــن خ ــة، م ــم العملي ــي حياته ــاح ف ــي النج ــباب ف ــاعدة الش ــم بمس ــي مهت ــع عرب موق

النصائــح و األفــكار و قصــص النجــاح لريــادي األعمــال و مقــاالت مهتمــة فــي اإلدارة فــي مختلــف فئاتهــا.

 	) com.wamda.www (  ومضة

منصــة عربيــة مهتمــة بتســريع البيئــة الحاضنــة لريــادة االعمــال مــن خــال النشــاط االســتثماري و المقــاالت 

التــي يكتبهــا عــدد مــن الــرواد و الخبــراء و العديــد مــن األبحــاث  و التقاريــر.
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من نحن :
مزيج لاستشارات اإلدارية و التسويقية الحاصل على الترخيص المهني رقم ١2٧٨٣ ، يقدم االستشارات 

اإلدارية و االقتصادية و التسويقية و المالية للمنظمات الحكومية و الخاصة و األفراد .

رؤيتنا :
المساهمة الفاعلة في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة في المملكة العربية السعودية. 

رسالتنا :
خدمات متعددة ذات جودة عالية من خال فريق استشاري مميز باستخذام أحدث التقنيات و األدوات 

التي تساهم في نجاح شركائنا. 

خدماتنا :
نقدم في مزيج ما يساعدك للوصول ألهدافك و تحقيق ما تحلم به، نؤمن  في مزيج أن الخدمات التي 

نقدمها تسهم بإذن هللا في حل مشكلة ما أو المساعدة في نمو منشأتك، نقدم لكم العديد من 

الخدمات و من أبرزها :

إعداد دراسات الجدوى االقتصادية	 

تقديم الحلول التمويلية	 

تقديم الحلول االستثمارية	 

التطوير و التنظيم االداري 	 

إعداد الخطط االستراتيجية	 

 	 ISO التأهيل  للحصول على شهادات الجودة

إدارة و تنظيم المبادرات النوعية	 

إعداد بحوث األسواق و مسوح ميدانية في شتى القطاعات التجارية.	 
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الخدمات التي قدمها  مكتب مزيج :
التنظيم والتطوير واالشراف اإلداري ألكثر من ١٠ شركات.. ١

إعداد أكثر من ٥٠ دراسة جدوى في مختلف القطاعات.. 2

تقديم الحلول التمويلية لعدد من الشركات و المؤسسات من خال الحلول التمويلية الحكومية و . ٣

الخاصة .

إعداد ملف الفرص االستثمارية في منطقة القصيم.. ٤

التنظيم و التطوير و اإلشراف اإلداري ألكثر من ١٠ شركات .. ٥

أبرز القطاعات التي عملنا بها :

 األسواق االستهالكية :	 

         قطاعي التجزئة، و التجارة االلكترونية.

قطاع التصنيع :	 

        صناعة اإلنارة،  المنسوجات، القهوة .

قطاع السياحة و الخدمات الفندقية:	 

        الفنادق و الضيافة .

قطاع التطوير العقاري :	 

        المجمعات السكنية، و المجمعات  التجارية )البوليفارد( .
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           أبرز عمالئنا :




