هذا التقرير برعاية

الفهــرس

03

04

الهدف من الدليل

مراحل االستثمار في
الشركات الناشئة

06

07

أنواع المستثمرين

المستثمرون المالئكيون

09

12

منصات التمويل
الجماعي

صناديق االستثمار الجريء

24
فريق العمل

الهدف
من الدليل
يهــدف هــذا الدليـــل إلى توجيــــه رواد األعمـــال
إلـى المستثمريـــن المنــاسبين لشركــاتهم الناشئة
وذلك على حســب نـوع الشــركة ونشاطها ومرحلة
االستثمار الجريء فيها.

03

مراحل االستثمار
في الشركات الناشئة
صناديق االستثمار الجريء

Later Stage
مرحلة متقدمة

المستثمرون المالئكيون
منصات التمويل الجماعي
Early Stage
مرحلة مبكرة

Early Stage
مرحلة مبكرة

العائدات
Revenue

جولة االستثمار ج
Series C
جولة االستثمار ب
Series B

جولة االستثمار أ
Series A
المدة
Time

التأسيس
Seed

ماقبل التأسيس
Pre Seed

04

جولة ما قبل التأسيس Pre Seed
في هذه الجولة يتم صناعة األفكار ودراسة الجدوى باإلضـافة
لخطط العمل والبدء بالعمـل عليها مقابل مبلغ مادي.

جولة التأسيس Seed
في هذه الجولة يكون المبلغ المالي لبدء العمل في تطوير
وخلق منتجــات للمشروع بهدف الوصول إلى مرحلة مستقــرة
في نموذج العمل أو البدء في تحقيق المبيعات.

جولة االستثمار أ Series A
في هذه الجولة يبحث رائـد المشروع عن استثمار أعلى لكي
يتمكن من التوسع وتنمية مشروعه.

جولة االستثمار ب Series B
في هذه الجولة يأمل رائد األعمال بجلب مستثمرين وتمـــويل
يســاعده في تحقيـق أهدافـه من خـالل االستثمار في األبحاث
والتحليل ,والتسويق ,والتقنية.

جولة االستثمار ج Series C
في هـذه الجولة يكــون هــدف رائـد األعمــال امتــالك حصـة
سوقيـة أكبــر ،أو االستحـواذ على منـافس بالسـوق أو التوسـع
في المشروع.
05

بناء على االحتياج
* المراحل متغيرة في كل شركة ً

أنـواع
المستثمرين
المستثمرون المالئكيون
Angel Investors

منصات التمويل الجماعي )أسهم(
Crowd Funding Platforms

صناديق االستثمار الجريء
Venture Capital Funds
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المستثمرون المالئكيون
Angel Investors
هم المستثمرين األفراد الذين يستثمرون في الشركات
الناشئة القابلة للنمو السريع.
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مجموعة وقفية غير هادفة للربح ،تأسست في عام 2011م كأول مجموعة للمستثمرين األفراد/
المالئكيين ( )Angel Investorsفي المملكة العربية السعودية .وتكونت المجموعة من قبل
مجموعة من شباب األعمال للربط بين الشباب ذوي الخبرات وأصحاب المشاريع الناشئة مع
الشباب ذوي األموال بهدف تكوين شركات ناشئة ابتكارية ذات فائدة لالقتصاد والمجتمع.

أبرز مراحل االستثمار
Seed

Series A

أبرز مجاالت االستثمار

المنصات والتطبيقات
الرقمية

الشركات الناشئة االبتكارية

التجارة اإللكترونية

المنصات والخدمات
اللوجستية

التقنية المالية

التقنيات التعليمية

منصات المحتوى الرقمي

الخدمات الرقمية

منصات السياحة

@OqalOrg
info@oqal.org
www.oqal.org
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منصات التمويل الجماعي*
Crowd Funding Platforms
التمويــل الجماعي هي وسيلة للحصول على أموال بمبالغ صغيرة
من قبل مجموعة كبيرة من األشخــاص الذين يستخدمـون اإلنترنت
ووسائل اإلعـالم االجتماعية بعــرض تمويــل مشروع .ويتـــم جمــع
المــال عبــر منصــات مختصــة.

أنواع التمويل الجماعي

تمويل جماعي
للحصول على التبرعات

تمويل جماعي
للحصول على مقابل

تمويل جماعي للمساهمة
في تأسيس شركة

تمويل جماعي
للحصول على قروض

*الدليل يستعرض فقط منصات التمويل الجماعي الخاص بالملكية الخاصة
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/31649/1/MPRA_paper_31649.pdf
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منصـة تمويل جمــــاعي مصرحـــة من هيئـــة السوق الماليــة تم تأسيسها في المملكة العربية
السعوديــة والتي تسمح ألصحــاب المشـــاريع بجمع االستثمــارات عن طريق طرح جزء من أسهم
الشركات الناشئة ،كما توفر سكوبير للمستثمرين الفرصة لإلستثمار.

أبرز مراحل االستثمار
Pre-Seed

Seed

Series A

أبرز مجاالت االستثمار

الشركات الناشئة

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

_@Scopeer
920008547
www.scopeer.com
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منصـة تمويل جمــــاعي مصرحـــة من هيئـــة السوق الماليــة حيث يقوم عمل الشركة على
ما يعـرف بتمويل الملكيــة الجماعية ليتيـح للشركة الحصـول على االستثمـار من قبـل األفـراد
المسجلين على منصـة منــافع لـدعم النمو وأعمـال الشركة التشغيلية مقابل حصة بها.م

أبرز مراحل االستثمار
Seed

Series A

أبرز مجاالت االستثمار

الشركات

التعليم

األطعمة

المصانع

المنصات اإللكترونية

@Manafa_co
support@manafa.com
www.manafa.co
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صناديق االستثمار الجريء
Venture Capital Funds
هي صنــاديق تستثمر بالشركــات الناشئـــة وتتميــز هذه
عموما بأنهـا عـالية المخـاطر والعوائد.
االستثمارات
ً
خ

12
www.privco.com/knowledge-bank/private-equity-and-venture-capitalprivate-equit

صندوق يستثمر في الشركات الناشئة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا.ن

أبرز مراحل االستثمار
Pre-Seed

Seed

Series A

أبرز مجاالت االستثمار

التقنية

االبتكار

@ArzanVC
1820200/22203000
www.arzanvc.com
arzanvc

13

 Falcons 500هو صندوق يركز على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وهو جزء من شبكة
 Startups500العالمية .وهي صندوق  VCعالمي تم تأسيسه عام  2011من قبل ديف مكلور
وكريستين تساي في كاليفورنيا ويستهدف الشركات الناشئة عن طريق برنامج مسرعة يقدم من
خاللها البرامج التعليمية التطويرية ومساعدتهم على إنشاء شركات ناجحة على نطاق واسع
وتتواجد في أكثر من  75دولة حول العالم.

أبرز مراحل االستثمار
Pre-Seed

Seed

Series A

أبرز مجاالت االستثمار

تقنية التجزئة

التقنية الصحية

التقنية التعليمية

تقنية اللوجستيات

التقنية المالية

التقنية الصناعية

التقنية الترفيهية

@500StartupsMENA
@500Startups
http://500falcons.com
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شركة رائدة في مجال االستثمار الجريء في االشرق األوسط ،تدعم المشاريع و الشركات من خالل
اإلستثمار و معاونة المؤسسون في تحقيق النجاح.

أبرز مراحل االستثمار
Seed

Series A

أبرز مجاالت االستثمار

ريادة االبتكار

التكنولوجيا

@becocapital
+971 4 368 7811
www.becocapital.com
hello@becocapital.com
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تم تأسيس الصندوق في  2019لالستثمار في الشركات الناشئة مقره المملكة العربية السعودية
ومرخصة من هيئة سوق المالية ويستهدف الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية
ومنطقة الشرق األوسط.

أبرز مراحل االستثمار
Seed

Series A

أبرز مجاالت االستثمار

التقنيات المالية

التقنيات الصحية

تقنيات النقل

انترنت المستهلكين

920024433
www.derayah.vc
support@derayah.vc
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صندوق رأس مال جريء يهدف إلى تمكين مشاريع قطاع التقنية وتوجيهها لتحقيق النجاح .ويركز
الصندوق في الشركات التي بدأت بالتشغيل وتحقيق إيرادات مستدامة وناجحة.

أبرز مراحل االستثمار
Seed

Series A

أبرز مجاالت االستثمار

الشركات التقنية الناشئة
في جميع القطاعات

@halaventures
www.halavc.com
info@halaVC.com
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نستثمر في رواد االعمال الطموحين لتحقيق احالمهم وبناء شركات ضخمة تنافس محليا و اقليميا
وعالميا  .وبخبرتنا كرواد اعمال ,نقدم االستشارات المناسبة لتنير طريقك للنجاح بحول اهلل.

أبرز مراحل االستثمار
Seed

Series A

أبرز مجاالت االستثمار

التجارة اإللكترونية

األمن السيبراني

الذكاء االصطناعي

الحوسبة السحابية

@visionvcco
www.visionvc.co
vision-ventures-capital
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صندوق رأس مالي جريء أسسته المجدوعي القابضة عام  2015لالستثمار في الشركات التقنية
الناشئة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا .يركز الصندوق على االستثمــار في المراحل األولية
للمشاريع من البدايات إلى النمو السريع.

أبرز مراحل االستثمار
Seed

Series A

Series B

أبرز مجاالت االستثمار

تقنية التجزئة

التقنية الصحية

التقنية التعليمية

تقنية اللوجستيات

التقنية المالية

تقنيات الدعم اإلداري

التقنية الصناعية

التقنية الترفيهية

@RaedVC
info@raed.vc
www.raed.vc
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حاليا بإدارة صندوقين متخصصين في
صندوق مرخص من هيئة السوق المالية في إدارة األصول ويقوم
ً
االستثمار الجريء للشركات التقنية .الصندوق األول يستهدف االستثمار في المراحل المبكرة ،بينما
الصندوق اآلخر يستهدف االستثمار في مراحل النمو المتقدمة .يتم تركيز االستثمار على الفرص التقنية
التي تستهدف تقديم خدمات ومنتجات للسوق السعودي أو الراغبة في التوسع إلى السعودية.

أبرز مراحل االستثمار
Seed

Series A

Series B

أبرز مجاالت االستثمار

الحلول السحابية
والتقنية

التقنية المالية

خدمات عند الطلب

@Impact_46
011-2381660
impact46.sa
info@impact46.sa
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تدير شركة الرياض المالية صندوق رأس المال االستثماري في المملكة العربية السعودية والذي
يسمى صندوق الرياض للتكنولوجيا ( )RTFو يقع المقر الرئيسي لشركة  RTFفي الرياض وأيضا
تستثمر على المستوى الدولي .تعتبر  RTFاليوم واحدة من  VCsالرائدة واألكثر نشاطً ا في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مع دور رئيسي في دعم رواد األعمال.

أبرز مراحل االستثمار
Seed

Series A

Series B

أبرز مجاالت االستثمار

التقنية المالية

التقنية

الخدمات اللوجستية

920012299
www.riyadtaqnia.com
rtfund@riyadcapital.com
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تعمل ومضــة على تسريــع وتطوير البيئة الحاضنة لريادة األعمــال في جميع أنحاء منطقة الشرق
األوسـط وشمال إفريقيـا بدمج نشاطيـن ،األول استثمـاري وهو ومضـة كابيتال ،ويعــد الصنـدوق
االستثمــاري األكثر نشاطاً في المنطقــة والذي يستثمــر في الشركــات الناشئــة في مجــاالت
التكنولوجيـــا سريعة النمو ضمــن مراحل استثمــارية متعـددة ومجــاالت متنوعــة .النشاط الثاني
معرفــي وهو منصة ومضة الرائدة ،والتي تقدم برامج متكاملة ،من بينها محتوى ريادي وأبحاث
نوعية  ،وبرامج وفعاليـات رياديــة متخصصة ،وبرنامج الزمالة “ومضة إكس” وهو برنامج استثماري
يعنى بالمؤسسيــن في المراحل األوليـة لتأسيس الشركـات ،باإلضافة إلى الخدمــات االستشارية
للبرامج الريادية للشركات والحكومات.

أبرز مراحل االستثمار
Seed

Series A

Series B

أبرز مجاالت االستثمار

التجارة االلكترونية
والخدمات اللوجستية

التقنية المالية

حلول الشركات
والبرمجيات الخدمية

اإلعالم والترفيه
الرقمي

الخدمات االلكترونية
عند الطلب

@wamdame
www.wamda.com
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شركة استثمارية لرأس المال المخاطر ،تستثمر في المراحل المبكرة والنامية من الشركات الناشئة
التقنية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على دول مجلس التعاون والشام.
يقع المقر الرئيسي في دبي باإلضافة الى فروعها في بيروت والبحرين والرياض وأبوظبي.

أبرز مراحل االستثمار
Series A

Series B

أبرز مجاالت االستثمار

التقنية االستهالكية

الخدمات التقنية النقلية
واللوجستية

التقنية المالية

األسواق الرقمية

البرمجيات السحابية

التجارة اإللكترونية

+971 4 5584 5345
www.mevp.com
info@mpev.com
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هو صندوق رأس مـــال استثمــــاري بقيمة  500مليون دوالر ومقره الريـــاض بالمملكة العـربية
السعـودية.م

أبرز مراحل االستثمار
Series A

Series B

Series C

أبرز مجاالت االستثمار

الخدمــات السحـابية

الرعــاية الصحيـة

التعليم اإللكتروني

الخدمات اللوجستية

خدمات التوصيل

اإلعــالم الرقمـــي

info@stv.vc
www.stv.vc
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فريق

العمل
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فريق عمل أوشن إكس
روان الدريبي  -كاتب محتوى
مسؤولة عن إعداد محتوى التقارير وإدارة عالقات العمالء في أوشن إكس،
طالبة بكالوريوس تقنيات التسويق واالبتكار في جامعة األميرة نورة بالشراكة
مع جامعة مدينة دبلن ،مهتمة بإدارة المشاريع ،واإلبتكار واإلبداع وريادة
األعمال.

فواز المطيري  -مدير قسم تطوير المحتوى
مشرف ومسـؤول عن المحتوى في أوشن إكس وبزنس نورة ،حاصل على
بكالوريس تسويق من جامعة الملك سعود ،خبير بصناعة المحتوى والتسويق
عبر مواقع التواصل االجتماعي ،مهتم في إدارة المشاريع وريادة االعمال.

أروى العضيبي  -أخصائي كتابة محتوى
مسؤولة عن كتـــابة المحتــــوى في أوشن إكس ،حاصلة على بكالوريوس
من جامعة الملك سعــود مع مرتبة الشــرف األولى تخصص لغات وترجمة
(لغة فرنسية) ،مختصة في الترجمة وصناعة وتطوير المحتوى ،ومهتمة في
التسويق وريادة األعمال.
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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.

عبداهلل 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.

عبداهلل العجالن  -المدير اإلداري
مختص في التطوير اإلداري واإلجراءات الحكومية وتطوير الكوادر البشرية
للشركات الصغيرة والمتوسطة ،حاصل على بكالوريوس علوم من جامعة
الملك سعود ومؤسس عدد من الشركات الناشئة.

سارة الزهيميل  -مدير منصات االبتكار
متخصصة في تأسيس وتشغيل منصات االبتكار ( حاضنات  ،مسرعات ومراكز
ابتكار) ،وحاصلة على بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود،
خبيرة في إدارة المشاريع االحترافية .PMP

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

عبداهلل البريدي  -مدير التسويق
مسؤول عن تطوير مبــــادرات أوشن إكس (منصة بزنس نورة ،تقارير أوشن
إكس .)Oceanx Meetup ،حاصل على بكالوريوس تسويـق من جامعة الملك
سعود ،مهتم في ريادة األعمال والمشاريع الناشئة.ا

غالية الحموي  -مدير التصميمـ واإلنتاج
متخصصة في مجال التصميمـ اإلبداعي ،وخبيرة في تصميمـ الهويات الحكومية
والتجارية  ,حاصلة على بكالوريوس تصميـــم جرافيكـــي ووسائط رقمية من
جـامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
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عن أوشن إكس
هويتنا
انطلقنا عام  2012بالمعرفة والخبرة ،والشغف واالهتمام ،والكفاءات الوطنية التي تبتكر الحلول،
لنقدم كافة سبل الدعم واإلرشاد ألصحاب األفكار والمشاريع الناشئة ،ونطور أعمال المنظمات،
ونجعل من مسرعات وحاضنات األعمال انطالقة لمشاريع ناجحة ،بمنهجيات عملية وعلمية ُمقدمة
من ِقبل مستشارين محترفين ،يعملون على تحويل األفكار الريادية والمبتكرة إلى واقع ،لتحقق
المنشأة رؤيتها ،وتصل إلى أهدافها ،وتُ ستدام مشاريعها ،وتبلغ أعلى مستويات النجاح.

خدماتنا

تطوير
الشركات الناشئة

منصات
االبتكـــار

أعمال
المنظمات

هو تطويــــر وتمكيــــــــن
قطـــــاع األعمــــــــال في
المملكة من خالل الدعـــــم
واإلرشاد ألصحاب األفكـــار
والمشـــاريع الناشئـــة التي
تضمن استدامـة مشاريعهم
وتحقيـق أعلى مستويــــات
النجاح.

هي منصات مصممة لتحويل
األفكـــــار الريادية والمبتكرة
إلي واقع ،وتلبية احتياجـــات
المبدعيـــــن ورواد األعمــــال
لتنمية مشاريعهم وتطويرها.
يتم تقديـــم هــــذه الخدمـــة
للجهات الحكوميــة والقطاع
الخاص.

هو تطوير أعمال المنظمـات
من خالل المنهجيات العلمية
والعملية والتقنية واألدوات
التي تســـــــاهم في تحقيق
التميز المؤسسي.

المزيد

المزيد

المزيد

