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مقدمة

ع ةً
ـاد� ما يتطلب أي عمل ج
ت�ـاري ج�ديـد موارد للبدء باملشروع،
ومن أهم املوارد هي املــوارد املالية للقيام بتطوير املنت� ،أو
ج
وغ�رها ،وهنا يقع
الخ�دمة ،أو دراسات ا جل�دوى ،أو التوظيف ي
رواد األعمال ف� ي� العديد من املشكالت ل�تمويل مشاريعهم
منها :البحث عن قروض أو البحث عن مست�ثمـر مناسب ،كما
ج
ف� ي� الغالب ج
ويوا�هون
ي�هلون أفضل املصادر املتاحة حولهم،
صعوبة ف� ي� تحديد أفضل املصادر.

الهدف
من التقرير
يهدف هذا التقرير إلى ج
تو�يه رواد األعمال وأصحاب املشاريع؛
من خالل توضيح أنواع االست ث�مار ا جل�ريء ،واملراحل ال ت� ي� تمر بها
رك� ز� على حلول االست ث�مار
ال� ي
املال� ،مع ت
املشاريع ف� ي� رحلة االست ث�مار ي
ا جل�ريء مع كل ج�ولة.
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تعريف االست ث�مار
للشركــات الناشـ ئـ�ــة

إمكانية شراء أصول ذات ق�ي مة وتدعى األصول الرأسمالية؛
بناء على توقعات لها ،إما:
يش�ريها املست�ثمر ً
ت
بارتفاع ق�يمتها بمرور الوقت.
مصدرا ج� ً
ً
ديدا للدخل.
وإما للقناعة بأنها سوف توفر
أو أنها تحقق األمرين ً
معا؛ أي ارتفاع ق�ي متها مع مرور الوقت،
مصدرا ج� ً
ً
ديدا للدخل.
وتوف�رها
ي

تعريف ال ت�مويــل

ج
احتيا�ات األفراد أو املؤسسات والشركات من املوارد
هو تحديد
النقدية ،وتحديد سبل ج�معها واستخدامها ،مع األخذ ف� ي� الحسبان
وغال�ا ما تحتا�
ًب
للمخاطر املالية وال ت�مويلية املرتبطة بمشاريعهم،
ج
ج
خار�ي؛ لتوسيع
الناش�ة إلى ج�مع رأس مال أو تمويل
الشركات
ئ
أعمالها بغرض التطور وال ن�مو.

https://cutt.us/agJ2d
source:
https://cutt.us/agJ2d
https://www.investopedia.com/terms/i/investment.asp
https://www.investopedia.com/terms/f/financing.asp
https://www.investopedia.com/terms/f/financing.asp
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أنــواع ال ت�مويــل ف� ي�
الشركــات النــاشـ ئـ�ة
Debt Capital

ال�تمويل بالدين ( بالقروض (

مقرض� ن�؛
ي
اق�راض الشركات للمال من مست ث�مرين أو
ت
من خالل القروض املصرفية أو إصدارات الديون ،وال ت� ي�
للمقرض� ن�
ي
تعرف بالسندات ،و ي ت�م دفع هذه الديون
مع الفوا�ئ د.

Equity Capital Funding
ال�تمويل بامللكية

زيادة رأس املال عن طريق بيع حصص امللكية على
مساهم� ن�،
ي
شكل أسهم للمست ث�مرين الذين يصبحون
و�عرف ب ت�مويل األسهم .تكمن فا�ئ دة هذه الطريقة ف� ي�
ُي
أن املست ث�مرين ال يطلبون سداد مدفوعات الفا�ئ دة كما
يفعل أصحاب السندات.

https://www.investopedia.com/ask/answers/03/062003.asp
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مصــادر الحصــول على ال ت�مويــل
مصادر ال�تمويل (بالدين(
األهل أو األصدقاء | Family and Friends
تمويل� مقدم من األهل واألصدقاء بهدف
مبلـغ
ي
ةً
وعاد� ال ج
يو�د هناك فوا�ئ ـد مالية.
دعم املشروع،

البنوك الحكومية | Gov Banks
مبلغ تمويل حكومي يقـدم لـرواد األعمال،
وي ت� يم� ز� بعــدم ج
و�ود فوا�ئ د على القروض.

ا جل�هات الداعمة | Supporters Entities

قـ ــروض تــقدم ل�تموي ـ ــل املش ــاريـ ــع ال�ت ي� ت ـكــون
ف� ي� نفــس ج
م�ال ا جل�هة الداعمة ،وأغلب هذه
ا جل�هات تأخذ فوا�ئ ـد على القروض.
البنوك املحلية | Loval Banks
ـويل� يقدم لـرواد األعمــال ولـه العديد
منت�� ج تمـ ي
ج
ويو�د هناك فوا�ئ د على القروض.
من الشروط،

ال ت�مويل ا جل�ماعي | Crowdfunding

هو أسلـوب ج�ديـد ي�تم من خالله ج�مع مبالغ
صغ�رة من األفراد ع�بر منصات مختلفة
ي
مالية
عــن بعد؛ لتكوي ــن رأس مــال مــن ج
أ�ــل تمويل
املشاريع ج
الت�ارية.
شركات ال ت�مويل | Financing Firms

تمويل� يغلب عليه ال�تمويل مقابل ض�مانات
مبلـغ
ي
ح�تى يستطيع را�ئ د األعم ــال الحص ــول على
وت�مل شركـات التقسيط،
ال�تمويـ ــل املطل ــوب ش
وشركات اال�ئ �تمان.

https://www.forbes.com/2010/07/06/best-funding-sources-for-small-business-entrepreneurs-finance-dileep-rao.html#f4fc97047152
https://www.debt.org/small-business/sources-financing/
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مصــادر الحصــول على ال ت�مويــل

مصادر ال ت�مويل ( بامللكية (
األهل أو األصدقاء | Family and Friends
يمكن لألهل واألصدقاء تقديم أموال للمشروع
ـدرا
كشراكة .ف� ي� ي
ح� ن� قد يبدو هذا ف� ي� البداية مصـ ً
ج�يدا ،لكن الحذر مهم ف� ي� هذه املرحلة ألنها عالية
ا خل�طورة.

مسرعات األعمال | Accelerators
تعت�بر مسرعـات األعم ــال مــن أهــم مصادر
االست ث�مار ف� ي� ج
م�ــال ريادة األعمال ،والس�يما
أصحاب املشاريع والشركات ا جل�ديدة.
مست ث�مرين أفراد | Angel investors
الراغب� ن� باالست�ثمار ف� ي� الشركات
ي
هم عادة األفـراد
الص ـغـ يـ�رة واملشــاريــع الناشـ ئـ�ة عاليـة الـخطــورة.

ال�تمويل ا جل�ماعي | Crowdfunding
هو أسلـوب ج�ديـد ي ت�م من خالله ج�مع مبالغ
صغ�رة من األفراد ع�بر منصات مختلفة
ي
مالية
عــن بعد؛ لتكوي ــن رأس مال مــن ج
أ�ــل تمويــل
املشاريع ج
الت�ارية.
ري�ة | Venture Capital
صناديق رأس املال ا جل� ئ
عال� املخاطرة ف� ي�
هي صناديق تقوم باست�ثمار ي
وغال�ا تطلب الدخ ــول ف� ي�
ًب
الناش�ة،
الشركـات
ئ
ج
م�لس إدارة الشركة.

https://www.bdc.ca/en/articles-tools/start-buy-business/start-business/pages/
start-up-financing-sources.aspx
https://www.thebalancesmb.com/types-of-equity-financing-for-small-business-393181
https://www.investopedia.com/terms/p/privateequity.asp
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مقارن ــة ال ت�مويــل بالديــن
واالست ث�مار بامللكيـة

ال ت�مويــل بالديــن
ج
احتيا�ات األفراد أو املؤسسات والشركات من املوارد النقدية
تحديد
وتحديــد سبل ج�معهـا واستخدامــها مــع األخذ ف� ي� الحسبــان املخاطر،

املالية وال ت�مويلية املرتبطة بمشاريعهم.

االست ث�مــار بامللكيــة
هو بيع ج�زء من الشركة ،بفكرة أنه سيوفر دخل ف� ي� املستقبل أو
سي ت�م بيعه قً
الح�ا بسعر أعلى ،بشكل أدق هو التنازل عن حصة من
املشروع للمست ث�مر .وهناك عوامل ج
ي�ب أخذها باالعتبار للحصـ ــول
علــى االست ث�مار .مث ــل :دراسـ ــة ج�دوى ،خطة العمـل ،العا�ئ ــد املادي،
نسبة االست ث�مار املعروض.

ملكية الشرك ــة تع ـ ــود بالكــامـل

لرا�ئ ـ ــد األعمال.

ح ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــول ال ُـم ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـول ع ـ ـ ـل ـ ــى
نسب ـ ـ ــة م ـ ــن رأس املال.
فوا�ئ ــد سنوية.
االل� ز�ام بتسديد مبلغ ال ت�مويل
ت
حتــى ف ـ ــي حـ ـ ـ ــال فشل املنشأة

وإغالقها.

الـ ـتـ ج
ـو� ـيــه واإلرشـ ـ ـ ــاد التـ ـ جـ�ــاري

واإله ت�مام ج
بن�اح املشروع.

https://www.investopedia.com/ask/answers/042215/what-are-benefits-company-using-equity-financing-vs-debt-financing.asp
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رأس امل ــال ا جل�ــريء
الناش�ة ،وال�ت ي� تمتلك إمكانيات
هو رأس املال املقدم للمنشآت
ئ
نمو وتطور مرتفع .يملك أصحاب رأس املال ا جل�ريء حصص
ف� ي� هذه املنشآت مقابل املخاطر املحيطة باالست�ثمار ،باإلضافة إلى
العوا�ئ د املتوقعة منها ،و ف� ي� الغالب فإن هؤالء املست�ثمرين يمتلكون
فعالة ف� ي� هذه املنشآت.
مناصب إدارية ّ
ً
الكث�ر من ج
الناش�ة ال�ت ي� بدأت
ن�اح الشركات
ي
مؤخرا
شهد العامل
ئ
من خالل ال�تمويل ا جل�ريء ،مثل:

الكث�ر من ا جل�هات على تمويل االست�ثمارات ال�ت ي�
ي
لذلك فقد أقبل
ق ــد تكـ ــون ف� ي� يـ ـ ــوم من األيام ج
بح�م إح ــدى هذه الشرك ــات.

http://ar.ucg-sa.com/blog/%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/
https://cutt.us/7I4c6
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أن ــواع املست ث�مــري ــن
Angel Investor

املست ث�مرون املال�ئ كيون

هم املست ث�مرون األفراد الذين يست ث�مرون ف� ي� الشركات
الناش�ة القابلة لل ن�مو السريع.
ئ
Crowd Funding Platform

منصات ال ت�مويل ا جل�ماعي

ال�تمويل ا جل�ماعي :هو وسيلة للحصول على أموال
صغ�رة من ج
كب�رة ،من األشخاص
م�موعة ي
ي
بمبالغ
اإلن�رنت ووسا�ئ ل العـامل ج
اال��تماعية؛
الذين يستخدمون ت
بعرض تمويل مشروع ،وي�تم ج�مــع املــال عبــر منصات
متخصصة.
 ) Venture Capital Fundsأسهم (

صناديق االست�ثمار ا جل�ريء

الناش�ة ،وت�ت يم� ز� هذه
هي صناديق تست�ثمر ف� ي� الشركات
ئ
عموما بأنهـا عـالية املخاطر والعوا�ئ د.
االست�ثمارات
ً

)Venture Deals book- Author(Jason Mendelson
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الهيكــل اإلداري
للصنــدوق ا جل� ــريء
01

Direct Manager or General Partner

مدي ــر اإلدارة أو الشريك العــام

يختلف املسمى من شركة ألخرى مثل :املدير اإلداري التنفيذي ،والشريك
املؤسس العام؛ ولكن ج�ميعها دال�ئ ل للتفريق ما يب� ن� مدير وأخر ،و ف� ي�

رأس املال ا جل�ريء يكونون هم أصحاب قرار االست ث�مار النها�ئ ي�.

02

Partners

الشركـ ــاء

يملك العديد من الشركاء ف� ي� رأس املال ا جل�ريء مسمى “شريك” ولكن

رف� ن� ،أو يتطلب
املح� ي
ي
ال يطبق نفس
معاي�ر الشريك ،فهو يمتلك صفات ت
أك�ر من ج
ج
م�ال مثل:
و�ودة ف� ي� عملية االست�ثمار ،ويساعد الشركة ف� ي� ث

التسويق  ،التشغيل  ،املبيعات  ،التوظيف.

03

Associates Associates

الزم ــالء

أفراد وليسوا شركاء ف� ي� الصفقة ،يعملون بشكل مباشر مع واحد أو
ةً
وعاد� مع مدراء اإلدارات .يحرص الزمالء على ج�ذب
أك�ر من شريك
ث

الصفق ــات ا جل�دي ـ ــدة وإنهاء الصفقات الحاليــة وكتابة مذك ــرات االست�ثمار.

04

Analysts

املحلل ـ يـ� ن�

ةً
الغ�ر إدارية،
عاد� حدي ث� ي� التخر� ،وهم أصحاب املهام ي
أفراد مبتد�ئ ي� ن�
ج
ـال� ،ومست ــوى منخفض من املسؤوليــة والتصـ ــرف.
بمست ــوى ذكـ ــاء عـ ـ ي

05

Venture Partner
الشري ــك ا جل�ريء

هو الشخص الذي يعمل مع شركة رأس املال ا جل�ريء؛ ليساعدهم على
عضوا كام ًال ودا�ئ ًما ف� ي� الشراكة.
القيام باالست ث�مارات وإدارتها ،ولكنه ليس
ً

)Venture Deals book- Author(Jason Mendelson

11

صنادي ــق االست ث�مــار الـ جـ�ريء:
ً
وتحديدا االست ث�مار ف� ي� الشركات
ري�ة،
صندوق است ث�ماري يتخصص ف� ي� االست ث�مارات ا جل� ئ
ناش�ة ف� ي� مرحلتها األولى
الناش�ة ف� ي� مراحلها األولية ،حيث ال تستطيع شركة
التقن�ة
ّي
ئ
ئ
ةً
توا�ه التحديات واملخاطر ف� ي� منأى عن ال ت�مويل ا خل� ج
أن ج
عاد� ما يست ث�مر ف� ي� هذه
ار�ي.
غ�رها من املؤسسات االست ث�مارية
الصناديق :املست ث�مرين ،الشركات ،صناديق التقاعد ،ي
ً
وأحيانا تقبل هذه الصناديق است ث�مارات من أفراد ذو مالءة عالية ،ولكل
الضخمة.
صندوق فريق إدارة مستقل تكون مهمتهم البحث عن الفرص االست ث�مارية وتقي�يمها
واالست ث�مار بها.

أنواع صناديق االست ث�مار ا جل�ريء
صناديق است ث�مار ف� ي� املراحل األولية

ال يمكن للشركات ف� ي� املراحل األولية االع�تماد على نفسها؛

بحا�ة إلى ال�تمويل ا خل� ج
ج
ار�ي لتعيش ،وقد تكون
فهي
الشركة َب� تْ
ج
ج
منت�ها
األول�””MVPأو طورت
منت�ها
ن�
ي
ج
منت�ها أو بيعه على العميل؛
كب�ر ومل تقم بعرض
بشكل ي
مما ج
ي�عل إيراداتها معدومة أو قليلة.
صناديق است ث�مار ف� ي� مراحل ال ن�مو

تُ�ست�ثمر هذه الصناديق ف� ي� ج�والت متأخرة (Beyond
 )Series Cألهداف ال�نمو والتوسع ،و تكون إيرادات
الشركة ف� ي� تصاعد أثناء هذه املرحلة ،ويعت�بر االست�ثمار
ليس مخاطرة فهي مرحلة نمو.
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أمثلـة على صناديــق
است ث�مـار ا جل�ــريء
Khwarizmi Ventures
خوارزمي فينتشرز “ ”Khwarizmi Venturesهو صندوق رأس مال ج�ريء تابع ج
ض
القا� ي�
مل�موعة
م�لس التعاون ا خل� ج
الناش�ة باململكة ،ودول ج
لي�ي ،وبا ق� ي� دول
القابضة ،تركز على االست ث�مار ف� ي� الشركات
ئ
منطقة الشرق األوسط و�ش مال أفريقيا.

شركة وادي الرياض
الناش�ة ال�ت ي� لديها
شركة “وادي الرياض” تست�ثمر ف� ي� مشاريع رأس املال ا جل�ريء؛ لدعم الشركات الريادية
ئ

ج
تو�هات است ث�مارية ،وفرص نمو واعدة.

Impact46
هي�ة السوق املالية؛ تركز على فرص االست�ثمارات البديلة ف� ي� اململكة العربية
شركة إدارة أصول ،مرخصة من ئ
الناش�ة ،والذي يقوم
السعودية .تمتلك الشركة صندوق “ ”Impact Seedلالست�ثمار ف� ي� الشركات
ئ
باالست�ثمار ف� ي� املراحل األولية  Seedو  Pre-Series Aج
بح�م است�ثمارات تي�راوح يب� ن�  500 – 50ألف دوالر.

Derayah Ventures
تم تأسيس صندوق “دراية” فينتشرز عام  2019من قبل شركة دراية املالية؛ بهدف االست�ثمار ف� ي� الشركات
الناش�ة سريعة ال�نمو ف� ي� منطقة الشرق األوسط و�ش مال إفريقيا .يبلغ ج
ج
حوال�
ح�م الصندوق
التكنولو�ية
ئ
ي
 27مليون دوالر ،ويست�ثمر ف� ي� مراحل .Seed, Pre-Series A, Series A

STV
ري�ة ف� ي� منطقة الشرق األوسط ،حيث يبلغ ج
ح�مه  500مليون دوالر.
يعت�بر صندوق “ ”STVإحدى الصناديق ا جل� ئ

ج
التكنولو�يا.
تأسس الصندوق ف� ي� عام  2017من قبل شركة االتصاالت السعودية؛ ليستهدف االست�ثمار ف� ي� قطاع

Inspire Ventures
إنسباير فينتشرز هي شركة است ث�مار رأس مال ج�ريء تأسست عام  2016ف� ي� العاصمة السعودية الرياض؛ بهدف
م�لس التعاون الخ� ج
الن�اح ف� ي� اململكة العربية السعودية ،ودول ج
الناش�ة ال�ت ي� يتوقع لها ج
لي�ي.
االست�ثمار ف� ي� املشاريع
ئ

والتخار� من شركات ج
نا�حة.
ج
سابق� ن� قاموا بتأسيس
ي
تأسس صندوق “إنسباير” على يد ريادي أعمال
�
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Raed Ventures
الناش�ة ف� ي� الشرق األوسط
مال� ج�ريء تأسس عام 2016؛ لالست�ثمار ف� ي� الشركات التقنية
ئ
صندوق رأس ي
و�ش مال أفريقيا ،يركز الصندوق على االست�ثمار ف� ي� املراحل األولية للمشاريع من البدايات إلى ال�نمو السريع.

صندوق الرياض تقنية
صندوق “الرياض تقنية” هو صندوق است ث�مار ج�ريء تأسس ف� ي� العام  2016عن طريق الشركة السعودية
للت�نمية واالست�ثمار التقنية “تقنية” وشركة الرياض املالية؛ الستغالل الفرص االست�ثمارية ف� ي� املشاريع التقنية

حول العامل .يتخصص الصندوق ف� ي� ا جل�والت االبتدا�ئ ية  Seedوح ت�ى .Series B

Nama Ventures
التأسيس� باملشاريع ،ف� ي� منطقة الشرق
نماء لالست ث�مار ا جل�ريء :هو صندوق است ث�ماري مختص بال ت�مويل
ي
تمك� ن� أصحاب الشركات
األوسط و�ش مال أفريقيا ،ال س ي ّ�ما ف� ي� اململكة العربية السعودية ،ويهدف الصندوق إلى ي
الناش�ة من ج
الن�اح.
ئ

Hala Ventures
وتو�يهها لتحقيق ج
ج
الن�اح .يست�ثمر
تمك� ن� مشاريع قطاع التقنية
ي
صندوق رأس مال ج�ريء تساهم ف� ي�
الصندوق ف� ي� املراحل األولية لشركات بدأت بالتشغيل ونمو ف� ي� املبيعات.

Merak Capital
هي�ة السوق املالية ف� ي� اململكة العربية السعودية إلدارة صناديق
ي
م�راك املالية هي شركة مرخصة من قبل ئ
االست ث�مار الخ�اصة ومحافظ املست ث�مرين وتقديم املشورة ف�يما يخص األوراق املالية ،وتختص باالست ث�مار ف� ي�

وف�ات األصول .ينصب اه�تمام الشركة ف� ي� املقام األول على العمليات
شركات التقنية ع�بر مختلف القطاعات ئ
ف� ي� اململكة العربية السعودية والشرق األوسط و�ش مال أفريقيا من ناحية االست ث�مار ف� ي� الشركات واألسهم
ا خل�اصة ،أما ف� ي� ج
م�ال األسهم العامة فلها نشاطات ف� ي� البورصات العاملية.

Rua Growth Fund
رك� ز� االست�ثماري
ال� ي
أول صندوق است�ثماري ج�ريء لشركة “أصول وبخيت” بالشراكة مع “ .”iMENA Groupينصب ت
ج
ج
تكنولو�ية:
بالتكنولو�يا ف� ي� وقت مبكر ومرحلة ال�نمو ف� ي� ثالثة قطاعات
الناش�ة املبتكرة املدعومة
للصندوق على الشركات
ئ
 ،Fintechو  ،Online Marketplacesوحلول املؤسسات ،و ( .)SaaSت�تمثل أطروحة االست�ثمار األساسية للصندوق

ف� ي� سد ج
ف�وة ال�تمويل لرواد األعمال ف� ي� اململكة العربية السعودية ،وتسريع نمو الثورة التقنية ف� ي� اململكة.

Nuwa capital
الناش�ة ،ورأس املال.
مؤسس� الشركات
منصة است ث�مارية مبتكرة؛ تهدف إلى إعادة تعريف طبيعة العالقة يب� ن�
ئ
ي
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ا جل� ــوالت االستـثـمــاريــة

ج�ــوالت ال�نمو والتوســع

مرحلة متوازنة ج
و�يدة

حينـ ـ ـهــا يـك ـ ـ ــون االست ث�م ـ ـ ــار

إضـ ـ ــافــة إيـ ـ جـ�اب ـ ـ ـيـ ــة للشـ ــرك ـ ــة.

ج�ــوالت أوليــة

مرحـلـة مـهـمـة للغ ــايــة

حينها تق ــدم ال�تمويـل الالزم

ـاش�ة.
الس�تمرارية الشرك ــات النـ ئ
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أمثلــة على شرك ــات
ا جل�ــوالت األوليــة

Quant

ناش�ة متخصصة ف� ي� علم البيانات تقدم خدمات تحليل البيانات والذكاء
شركة
ئ
االصطناعي.

Sary

منصة تسوق رقمية لقطاع األعمال؛ تربط أصحاب املنشآت املتوسطة

والصغ�رة ،مع ّج
ت�ار ج�ملة السلع االستهالكية.
ي

أعناب

للمعلم� ن� واملعلمات؛ يسمح لهم بشراء
ي
إلك�رو�ن ي�
منصة أعناب هي أول سوق ت
وبيع املصادر التعل�يمية.

ساعي

ساعي يقدم عمليات توصيل مبتكرة؛ تدعم معدالت ج
ن�اح عمليات التوصيل
ج
اإللك�رونية.
للمتا�ر
ت

نعناع

ض
اإلن�رنت؛ تسهل توصيل
مقا� ي� ٍب
عبارة عن منصة رقمية لطلب
ال�قالة ع�بر ت

ج
ج
امل� ز�لية األخرى ف� ي� اململكة العربية السعودية.
منت�ات البقالة،
واالحتيا�ات ن

ذا شفز

تطبيق يقدم ج
مم� ز� مقدم من أر�قى صناع الطعام
واح�را ف� ي� ي
ت�ربة طعام را ق� ي�
ت

الفاخر.

منصة رقمية

العر� ي�
مصرحة من قِ�بل مؤسسة النقد
نظ�ر،
نظ�ر إلى ي
منصة تمويل من ي
ّ
ب
ج
الت�ريبية .كشركة متخصصة ف� ي� التقنية املالية؛
البي�ة
السعودي ض�من
ئ
الصغ�رة واملتوسطة،
ي
تستخدم “منصة رقمية” التقنية الحديثة لربط الشركات
ال ت� ي� تسعى إلى تمويل مباشرة مع ُامل َم ِو يل� ن� الذين يرغبون ف� ي� تمويل نمو تلك

املنشآت؛ مقابل عوا�ئ د مرابحة منافسة.

V

منصة رقمية؛ ج
لح�ز مواعيد االطباء عن بعد.

Speero

يسهل عليك ج
ّ
سواء
ت�ربة شراء قطع غيار السيارات
تطبيق “”Speero
ً

ج�ديدة أو من التشليح ،ويقوم بتوصيلها ألي مكان باململكة.
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أن ــواع صفقــات
االست ث�م ــار ا جل� ــريء:

Priced Round
صفقة ملكية

فعال ومفيد للمست ث�مرين،
تعت�بر الصفقة امللكية عنصر ّ
يش�ري فيها املست ث�مر أسهم ج�ديدة تصدرها
بحيث
ت
الشركة.

Convertible Notes
صفقة ديون قابلة للتحويل

الناش�ة مع املست�ثمر؛ تتلخص
هي وثيقة توقعها الشركة
ئ
هي�ة
بقيام املست�ثمر ب�تمويل الشركة بمبلغ يّ
مع� ن� على ئ
ديون ،على أن يكون للمست�ثمر الحق بتحويل هذه الديون
مع�نة ي�تم االتفاق
إلى حصص ملكية ،بعد توافر شروط ّي
الطرف� ن�.
ي
عليها يب� ن�

https://jawlah.co/directory/ar/investors
https://jawlah.co/14375
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فريق عمل
التقرير

18

فريق عمل أوشن إكس
مروى ا جل�ازي  -مدير أبحاث السوق
مدير أبحاث السوق ف� ي� أوشن إكس ،حاصلة على بكالوريوس علوم حياتية من ا جل�امعة
األردنية ،حاصلة على شهادات متخصصة متعددة ف� ي� التسويق الرقمي ،متخصصة ف� ي� ج
م�ال
االستشارات والتسويق ،مه�تمة ف� ي� ج
م�ال األبحاث وتحليل البيانات.

املط�ري  -مدير التسويق
فواز ي
متخصص بالتسويق والعالقات العامة ،حاصل على بكالوريس تسويق من ج�امعة امللك
خب�ر بصناعة املحتوى والتسويق الرقمي ،ومه ت�م بريادة األعمال والتطوير.
سعود ،ي

غالية الحموي  -مدير التصم�يم
مختصة ف� ي� ج
خب�رة ف� ي�
البي�ية وتطويرها ،ي
م�ال التصمي ــم اإلبــداعي وتصم�ي م النظم
ئ
ج
اس� ج
الت�ارية والحكومية .حاصلة على بكالوريوس تصم�ي م
راتي�يات تصم�يم العالمات
ت
األم�رة نورة بنت عبدالرحمن.
رافيك� ووسا�ئ ط رقمية من ج�امعة ي
ج�
ي

سارة الصالح  -محلل أبحاث السوق
محلل أبحاث السوق ف� ي� أوشن إكس ,حاصلة على ج
در�ة البكالوريوس ف� ي� تخصص اللغة
ج
وال� ج
ج
وات�اهاته
األم�رة نورة .متخصصة ف� ي� تحليل السوق
ي
ر�مة من ج�امعة
اإلن� يل� ز�ية ت
وإعداد وإنتا�ج محتوى التقارير .مه ت�مة ف� ي� إدارة األبحاث وريادة األعمال.
�

ج
منت�ات
روان الدري�ب ي�  -مطور
منت�ات ف� ي� منصة بزنس نورة ،حاصلة على ج
ج
در�ة
مسؤولة عن تطوير وتحليل أداء عدة
األم�رة نورة بالشراكة مع ج�امعة
ي
البكالوريوس تقنيات التسويق واالبتكار ف� ي� ج�امعة
ج
اس� ج
واملنت�ات،
راتي�يات التسويق واالبتكار وتطوير األعمال
مدينة دبلن ،مختصة ف� ي� ت
مه�تمة باالبتكار والتقنيات الحديثة وريادة األعمال.
الدهم� ي�  -مدقق لغوي
نورة
ش
مختصة ف� ي� ج
م�ال التدقيق اللغوي بشركة أوشن إكس ،مه ت�مة بصناعة املحتوى،
در�ة البكالوريوس ف� ي� تخصص اللغة العربية ،ج
حاصلة على ج
األم�رة نورة بنت
ي
ب�امعة
عبدالرحمن.

لينة الحصان  -مساعد مصمم ج�رافيك
مساعد مصمم ج�رافيك ف� ي� أوشن إكس ،حاصلة على ج
در�ة البكالوريس ف� ي� تخصص
األم�رة نورة بنت عبدالرحمن.
الداخل� من ج�امعة ي
التصم�يم
ي
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عن أوشن إكس

أوشن إكس هي شركـ ـ ــة استشاري ـ ــة سعوديـ ـ ـ ـ ــة ،تأسست ف� ي� عام
للقطاع� ن� الحكومي وا خل�اص؛
ي
2012م ،تقدم خدماتها االستشـ ـ ــارية
من خالل نخبة من املستشارين والكفاءات.

عن إدارة أبحاث السوق
هي أحد إدارات أوشن إكس ال�ت ي� تختص بنشر التقارير واملعلومات
ف� ي� مختلف ج
امل�االت للقطاع الحكومي وا خل�اص من خالل استخدام
أحدث األساليب العلمية والعاملية ف� ي� البحث والتحليل ملواكبة التطور
املعر ف� ي� ف� ي� اململكة .وقد حصلت اإلدارة على اع�تماد ج�هات عاملية ف� ي� ج
م�ال
عضو�ة  ESOMARاألوروبية و Insights
ّي
األبحاث والتطوير وهي
 Associationاألمريكية.
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