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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
أصال ًة عن نفيس ونيابة عن فريق سكوبري ،أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل املساهمني عىل دعمهم املستمر.
ٍ
خطوات جريئة إلطالق أول منصة للتمويل الجامعي يف اململكة العربية السعودية ،والتي أدخلت
خالل العام املايض؛ خطونا
فصال جدي ًدا يف قصة الرشكات الناشئة .هذا اإلنجاز يُلزمنا بتقديم أكرث
اململكة إىل عرص التقنية املالية ) (FinTechوفتحت ً
املنتجات ابتكا ًرا وتفوقًا ،والتي تم تطويرها من خالل خرباتنا املتنوعة واملدعومة من ِقبل رشكائنا.
أولويتنا القصوى هي تلبية احتياجات عمالئنا ،ولتحقيق هذا الهدف نسعى ألن نكون منظمة احرتافية يف تعامالتها ،متجاوبة
ٍ
منصب عىل ضامن حصول عمالئنا عىل أفضل الخدمات
وكرئيس تنفيذي؛ فإن تركيزي
مع عمالئها ،ومفعم ًة بالحيوية.
ٌّ
ومستقبال.
ً
رضا
واملنتجات املبتكرة وذات الجودة العالية ،مبا يناسب احتياجاتهم حا ً
رؤيتنا هي أن نسعى جاهدين لتقديم خدمات التقنية املالية ) (FinTechألكرث من ألف رشكة بحلول عام  ،2023وذلك
سيتحقق مبساعدة فريقنا الشاب املتميز بأدائه العايل واملفعم بالطاقة والحيوية ،وبتطبيق أفضل وسائل التشغيل فاعلية.
نحن نؤمن أننا قادرون عىل صنع املستقبل وإعادة تشكيل الحارض لنكشف عن عامل جديد مل يكتشف من قبل.
رص جديد بقيادة امللك سلامن بن عبدالعزيز وويل عهده األمري محمد بن سلامن حفظهام الله ،وفرتة
إننا نلج اآلن إىل ع ٍ
تح ّول للملكة العربية السعودية ،ونحن يف سكوبري نطمح ألن نكون جز ًءا من هذا التح ّول ،مساهمني يف نهضة اململكة
العربية السعودية.

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺬﻳﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﴩﻛﺔ ﺳﻜﻮﺑري

٢

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

يف اآلونة األخرية ،تطور التمويل الجامعي عرب االنرتنت
تط ّو ًرا كب ًريا مغ ًريا للعامل ،واستفاد العديد من ر ّواد األعامل
من هذا التطور حتى يومنا هذا ،ونود أن يكون الجميع
من أفراد ورواد أعامل ومستثمرين راغبني باالستثامر يف
الرشكات الناشئة جز ًءا من هذه الثورة.
تشكل املنشآت الصغرية واملتوسطة حجر األساس القتصاد
القرن الحادي والعرشين ،ولذا فإن مهمتنا يف سكوبري
هي إرشاك املجتمع يف النمو االقتصادي لهذه املنشآت
التي يقف خلفها أشخاص يعيشون ويعملون ويبدعون
داخل هذه املنشآت النابضة بالحياة.
تسعى سكوبري لتأسيس إطا ٍر متكامل ألنشطة التمويل
الجامعي يتميز بالسالسة والجودة لضامن بيئة موثوقة
وآمنة لكل أطراف التمويل الجامعي من مستثمرين
وباحثني عن التمويل .لذلك؛ نحن نسعى لتطبيق أفضل
املامرسات من شتى منصات التمويل الجامعية العاملية
والتي تتوافق مع قوانني ولوائح اململكة العربية
السعودية.
تم إعداد هذا الدليل لتقديم معلومات مرثية عن
التمويل الجامعي وتزويد أصحاب املشاريع الراغبني
بإطالق حمالت متويلية ناجحة بالتعليامت الالزمة
إلدارتها .هدفنا من هذا الدليل هو رشح آلية التمويل
الجامعي وإجراءاته ،وتقديم املعلومات األساسية
واإلرشادات لبدء حملتك للتمويل الجامعي.
سيستعرض هذا الدليل أيضً ا هيكلة متويل امللكية
الجامعية ،واملزايا والتحديات لهذا النوع من التمويل
املطروح للجميع ،كام سيتضمن رشح كيفية إنشاء
وإطالق حمالت التمويل عرب منصة سكوبري ،وستتكون
لديك فكرة متكاملة عن كيفية االستفادة من طريقة هذا
التمويل يف زيادة رأس املال وتوافقها مع االسرتاتيجيات
التقليدية.
نأمل أن تكون قراءة هذا الدليل ممتع ًة لك ،وأن يحفّزك
خالق يف أساليب جديدة
عىل التفكري بشكلٍ ّ
بالتشارك مع مجتمعك.
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٣

ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ :

ﻣﺎﻫﻮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
التمويل الجامعي عبارة عن رؤوس أموال صغرية من مستثمرين متعددين لتمويل مرشوع تجاري واحد .إذ يتميز التمويل
الجامعي بسهولة الوصول إىل رشيحة كبرية من املستثمرين ورواد األعامل عن طريق الشبكات االجتامعية ومواقع التمويل
الجامعي التي تجمع املستثمرين برواد األعامل .لدى التمويل الجامعي القابلية لزيادة ريادة األعامل عن طريق التوسع يف
مالك وأقارب أو مالك املستثمرين وأصحاب رؤوس األموال
قاعدة املستثمرين بعي ًدا عن الدائرة التقليدية للمستثمرين من ّ
املغامرة.

ﻛﻴﻒ ﺑﺪأ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ؟
يف عام 1976م أطلق الدكتور محمد يونس والذي يعد رائ ًدا يف مجال متويل املشاريع الصغرية مرشو ًعا بحث ًيا يف بنجالديش يهدف
املستقل .خالل خمس سنوات انضم ما يقارب الـ30،000
ّ
إىل توفري فرص مرصفية ألصحاب الدخل املحدود لتشجيعهم عىل العمل
عض ًوا ك ّونوا )بنك قرامني( الذي يخدم اليوم أكرث من  8ماليني مقرتضً ا.
منصات املراسلة
أصبح الناس عىل اتصال باالنرتنت خالل منتصف التسعينات امليالدية وبداية األلفية أكرث من قبل ،وذلك لظهور ّ
وشبكات التواصل االجتامعي والتي أعطت الفرصة ملشاريع متويل متعددة قامئة عىل تقديم الخدمات الخريية وغريها.
الخالق لفرقة الروك الربيطانية ”ماريليون“ والتي
من ضمن هذه املشاريع التي ا ُستخدم التمويل الجامعي إلنجاحها كان املرشوع ّ
قامت برتويج فكرة ”متويل الجولة املوسيقية للفرقة“ حيث قامت بجمع ما يقارب الـ $60،000دوالر أمرييك عن طريق االنرتنت
ومبساهمة معجبيها لتمويل جولة إعادة مل شمل الفرقة بإحياء حفالت لها حول الواليات املتحدة األمريكية.
وصوال إىل منصة ”ARTIST
ً
ظهرت مشاريع التمويل الجامعي تبا ًعا بعد ماريليون وعدد من مشاريع التمويل الجامعي األخرى
حصة الفنان التي ظهرت يف عام 2000م حيث أصبحت أول منصة متويل ودعم للفنانني مستخدمة هذه الطريقة
 “SHAREأو ّ
املبتكرة للتمويل .الحقًا ،ظهرت العديد من منصات التمويل الجامعي األخرى مساهم ًة يف منو مجال التمويل الجامعي سنة تلو
األخرى.
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اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
للتمويل الجامعي والتمويل التقليدي سامت موحدة ،ويتميز كل منهام بسامته الخاصة .قد تضيف هذه السامت املختلفة
قيمة وقد تشكل تحديًا.
بعض السامت الفارقة للتمويل الجامعي:

دﻣﺞ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

أساسا كبديل للمؤسسات والجهات الغري ف ّعالة بشكل كايف أو الغري موجودة يف السوق  ،وال يعترب مك ّم ًال
يع ّد التمويل الجامعي ً
للجهات الفعالة.
ومع ذلك ،فإن مناذج التمويل التقليدي تستلزم من الرشكات إقامة العديد من االجتامعات لتمويل رأس املال ،والذي يعترب
استنزافًا لرأس املال والقوى العاملة ومفتق ًرا للكفاءة.
ميكن أن تسهل بوابات استثامر التمويل الجامعي تدفق املعلومات من املؤسسات الناشئة إىل املستثمرين املحتملني عرب متركز
بيانات فرص االستثامر املتاحة فيها وبأرسع وقت ممكن.

إﺧﻼل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪورة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

يف السابق ،كان املستتثمرون املالئكيون وأصحاب رؤوس األموال الجريئة يقومون بدور املؤسس للمشاريع الناشئة ،فظهر
التمويل يف اململكة العربية السعودية يف مراحله املبكرة كتمويل بني األهل واألصدقاء -لكن التطورات يف الشبكات االجتامعية
وتقنية املعلومات أعطت املشاريع الناشئة واملشاريع عالية النمو عىل مستوى العامل القدرة عىل نرش عروضها لرشيحة كبرية
من املستثمرين يف شبكاتهم االجتامعية بشكل مبارش.
قد يقلل تقبل الناس لالستثامر يف املرشوع لعلمهم بجدواه من املخاطر املتوقعة ،ورمبا أيضً ا املخاطر الفعلية لالستثامر يف
املراحل املبكرة .ومع ذلك ،فإن التمويل الجامعي ال يقوم بدور املستثمر املالئيك أو أصحاب رؤوس األموال الجريئة يف توفري
التمويل للمراحل الالحقة أو عىل نطاقات أوسع.

ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
من املسلّم به أن عمليات االستثامر بطبيعتها الحالية تأخذ بعني االعتبار النطاق املحيل للمشاريع ،بحيث يتمكن املستثمرون
من التواصل عن قرب لرصد اإلجراءات املتبعة وصحة تطبيقات الحوكمة ,يأيت التمويل الجامعي ليلغي هذا التوجه التقليدي
ويغريه بالكامل ،حيث ال تتقيد العالقات بالجغرافيا ويتمكن رائد األعامل من إدارة عالقات املستثمرين عرب منصات التمويل
الجامعي.

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﺘﺞ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺸﺮاﻛﺎت
قد تستفيد الرشكات الناشئة من التمويل الجامعي الثبات جدوى املنتج ,باإلضافة إىل جذب املهتمني باملشاركة يف الجوالت
األولية من ذوي الخربة بسهولة وتكلفة أقل .كام يقدم التمويل الجامعي فوائد تسويقية أيضً ا حيث أن أحد أهم املميزات
لحمالت التمويل الجامعي هي أنها تقوم بتسليط الضوء عىل املرشوع الناشئ املراد متويله وعرضه عىل سوق.
5

ﻟﻤﺎذا ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ؟

اعتامد أعاملك التجارية

اتساع نطاق املستثمرين

بإمكان التمويل الجامعي أن يكون الحل األمثل للرشكات
الناشئة .حيث ميكّنك من التحقق من جدوى فكرة
مرشوعك التجاري وفريقك ومنوذج العمل وخطط العمل.
وستتكون لديك صورة أفضل عن السوق من خالل
استقطاب املئات من املستثمرين يف مرشوعك وممث ًّال واح ًدا
عنهم يف مجلس اإلدارة ليعكس آرائهم ومقرتحاتهم
ونصائحهم ،ويقدم لك وجهة نظر موثوقة.

عند جمع التمويل الالزم لتكوين رأس املال عن طريق
منصة للتمويل الجامعي فمن املحتمل أنك ستحصل عليه
عن طريق مجموعة واسعة من املستثمرين ،فعىل سبيل
املثال :قد يكون ”الجمهور“ عباره عن أفراد ،و أصحاب
رؤوس األموال الجريئة واملستثمرون املالئكيون واملؤسسات
والرشكاء الوسطاء .كام ميكن لسكوبري أن توفر حمالت
متويل خاصة للمستثمرين املتخصصني )كأصحاب رؤوس
األموال الجريئة والبنوك الخاصة واملستثمرون املالئكيون(
لالستثامر بحمالت مغلقة قبل أن يتم طرح حمالت
التمويل للعامة عرب املنصة ،ألن تأمني جزء من مبلغ
الحملة املطلوب من قبل املستثمرين املتخصصني تعد
طريقة ترويج جذابة حني إطالقها للعامة و تعزز ثقة
املستثمرين املرتقبني بجدوى االستثامر يف املرشوع.

بناء سفراء للعالمة التجارية
تتغري العالقة بني العمالء واملرشوع التجاري حني تحولهم
ملساهمني فيه .حيث أنهم يصبحون سفراء للعالمة
التجارية عوضً ا عن كونهم فقط مجرد مشرتين للمنتجات
أو الخدمات ،وسيعملون عىل استقطاب العمالء كونهم
مستفيدين من نجاح املرشوع التجاري .سكوبري ستقدم لك
طريقة سهلة إلرشاد الناس إىل صفحتك ،حيث أنه من
السهل مشاركة حمالت التمويل الجامعي مام يسهل عىل
مستثمريك نرش الفكرة يف محيطهم.

إعالن مجاين ملرشوعك التجاري

سيحصل مرشوعك التجاري عىل تسويق مبارش فور إدراجه
عىل منصة سكوبري ،ألن سكوبري لديها الكثري من
املستخدمني الذين يقومون بتصفّح املوقع بشكل يومي
لالطالع عىل فرص االستثامر املتوفرة.
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ﻟﻤﺎذا ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ؟

بساطة االستثامر مقارن ًة بالطرق األخرى
تلقّي دعم ق ّيم ومستمر

ال تنهي منصات مثل سكوبري -والتي تالزم العمل التجاري
طوال فرتة التنفيذ -الرحلة مع عمل تجاري مبجرد متويله،
بل بإمكان سكوبري دعم األعامل التجارية خارج نطاق
التمويل وتقديم قيمة فعالة وكبرية لرواد األعامل .حيث
سيتمكن الباحثني عن التمويل عرب سكوبري من االطالع عىل
الصفقات القيمة والخربات العملية .كام أن باستطاعتهم
تلقي املساعدة من الرشكاء االسرتاتيجيني لتشجيع النمو،
باإلضافة إىل الدعم التقني واالستشارة القانونية والتسويق.

ميكن أن يستغرق البحث عن التمويل مدة أطول من
الالزم ،وقد يتطلب بعض األحيان من املؤسسني أن يفرغوا
أنفسهم بشكل كامل لالجتامعات لعرض الفكرة واملتابعة
بدال من إضاعة وقت مثني عىل محادثات
بعد ذلك .لذلكً ،
منفصلة خالل عدة أشهر ،عليك أن تقيض وقتًا أكرث يف
الرتكيز عىل تنمية مرشوعك قدر املستطاع والرتكيز عىل
البحث عن التمويل عندما يكون املرشوع جاهزا ً لجمع
التمويل .عرب منصة سكوبري ،سيتمكن رواد األعامل ببساطة
من إطالق حملة التمويل الجامعي ،ومن خاللها ستصل
رسالتهم للمستثمرين املرتقبني.

فرض االنضباط التجاري واإلداري
تلتزم الرشكات الناشئة بالتنفيذ واملحافظة عىل مامرسات إدارية سليمة ،ومن املرجح أن يؤدي ذلك إىل تدين مخاطر معينة بشكل كبري.
ذلك يعود إىل أن املامرسات اإلدارية السليمة تزيد عاد ًة من مستويات الشفافية والثقة والنزاهة والتي بدورها تخلق بيئة مالمئة تؤدي
التوصل
إىل تقليل املخاطر وفرص الفساد وأي مصدر آخر لسوء اإلدارة .فعندما يقرر مجلس اإلدارة مستقبل رشكة ما ،فإن العلم بكيفية ّ
لهذا القرار واألفكار خلف هذا القرار ميكن أن يضمن أن الرشكة تعتمد قرارات مدروسة تتوائم مع احتياجات السوق ،وسوف يطمنئ ذلك
األطراف املعنيني الخارجيني والداخليني أن املجلس يهتم مبصلحتهم.
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ﻟﻤﺎذا ﺳﻴﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﻚ؟

استثامرك يف الرشكات الناشئة يعني أنك تقود العامل إىل املستقبل الذي
أوال
ستصل إليه ً
تعد صعوبة الحصول عىل التمويل عائقًا كب ًريا أمام للمؤسسني ،وبالرغم من ذلك؛ فإن الرضر ال يلحق رواد األعامل فحسب ،بل نتأثر
جمي ًعا بنوع الرشكات التي تحصل عىل التمويل.
للمستثمرين يف التمويل الجامعي تأثري هائل عىل مستقبلنا ،يشمل ذلك الخدمات واملنتجات التي نستخدمها ،ومجاالت االبتكار املفضلة
لنا باإلضافة إىل املجتمعات التي تتحقق لها االستفادة من هذه الخدمات واملنتجات.
يعترب االستثامر يف الرشكات الناشئة مخاطرة ،وبقدر ذلك قد تكون مربحة ج ًدا .ما بني عامي  2011-2017ازدادت القيمة املقدرة ألوبر
من  50مليون دوالر إىل  70بليون دوالر بزيادة تبلغ  .140،000٪ويف عام  ،2005استثمر املستثمر املغامر بيرت ثيل  500ألف دوالر يف
فيسبوك ،وبعد سبع سنوات قام ببيع ثلثي حصته مببلغ  400مليون دوالر ،أي  800ضعف استثامره األول.
ويبقى السؤال :هل تعتقد أن رشكتك الناشئة ستكون أوبر أو فيسبوك القادمة؟
قد تبدو الرشكات الناشئة مختلفة من رشكة إىل أخرى ،لكنها يف الواقع لها سامت مشرتكة .ونحن بدورنا سنشاركك هذه السامت لنساعدك
عىل تطوير رشكتك الناشئة لتجذب املستثمرين إليها.
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ﻟﻤﺎذا ﺳﻴﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﻚ؟

أ

ب

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ
يلعب مؤسسو الرشكات الناشئة الدور األهم يف نجاح الرشكة ،حيث تعترب الصفات املميزة للمؤسسني
مساوية باألهمية للفكرة الجيدة أو التمويل األويل أو حتى املستشار .حيث تقع مسؤولية اتخاذ
القرارات ومتابعة العمليات يو ًما بيوم ومتابعة السوق بشكل مبارش عىل كاهل مؤسس الرشكة.

اﻣﺘﻼك ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺎﻫﺮ
ال تحتاج الرشكة الناشئة لفريق ميتلك األساسيات إلنجاز املهام املنوطة به فقط ،بل تحتاج ألشخاص
يعملون بجد لضامن نجاح الرشكة الناشئة .الفريق الذي يعمل بجد ويبادر دامئًا ،و يتعامل مع رؤيتك
كام لو كانت له ،سيحمل عنك الكثري من األعباء التي تأيت مع إنشاء رشكة جديدة أو إصدار منتج
جديد.

ﺳﺮﻋﺔ اﻷداء وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت

ج

خاصا بالرشكات الكبرية متعددة الجنسيات
غال ًبا ما يساء فهم حوكمة الرشكات ،حيث أنه ليس ً
واملدرجة يف البورصة كام يظن غالب ر ّواد األعامل .وال يع ًد أم ًرا معقدا أو غري قابل للتطبيق .كل ما
عليك فعله هو أن تضع قواعد إدارة الرشكة كملف تعريفي باألدوار والصالحيات ،والتوقيت املتبع يف
اتخاذ القرارات التجارية الحاسمة املتعلقة بني املساهمني واإلداريني والرئيس التنفيذي .تعد املحافظة
عىل حقوق جميع األطراف جانب أسايس يف رشكتك الناشئة دون التأثري عىل رسعة أداء الرشكة.

اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ

د
9

يعد مصطلح القدرة عىل النمو مصطل ًحا شائ ًعا يف بيئات العمل رسيعة الوترية حيث يكون الرتكيز
األول عىل رضا العميل بشكل مطلق .وتعني أن النمو ميتد للمساهمني سواء كانوا عمالء أو موظفني
أو بائعني ,وبعبارة أخرى هو تأثري إيجايب يدفعك قدماً.
للقدرة عىل النمو سبع ركائز ومحركات رئيسية تساهم يف منوها وتحقيقها وهي :الرتكيز عىل العميل،
اإلدارة ،الناس ،املعامالت ،العمليات ،التمويل ،إدارة املخاطر ،التقنية .إن أحد أهم أسباب فشل
منظام ملساعدة رواد
الرشكات هو افتقار القدرة عىل النمو ,لذلك تشكل العوامل السبعة نه ًجا ً
األعامل عىل النمو املستدام يف رشكاتهم الناشئة.

٤

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ

ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ؟
يع ّد التمويل الجامعي الخيار األمثل للرشكات الناشئة التي تتمتع بإمكانات منو قوية؛ حيث أنه مناسب لر ّواد األعامل الراغبني
بتطوير رشكاتهم الناشئة عن طريق توسيع نطاق األسواق أو تقديم منتجات أكرث.

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
نستهدف يف سكوبري العديد من القطاعات التي بإمكانها استخدام املنصة للبحث عن التمويل،
من هذه القطاعات  -عىل سبيل املثال ال الحرص-:

التكنولوجيا\التقنية الحيوية

تكنولوجيا/تقنية الكم

الذكاء االصطناعي

قطاع التقنية املالية

الواقع االفرتايض\الواقع
املع ّزز

املسرية "درونز
الطائرات ّ

الرتفيه

إنرتنت األشياء

الصناعة
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تكنولوجيا\تقنية البيع
بالتجزئة

اللوجستيات

تكنولوجيا\تقنية
الرعاية الصحية

التكنولوجيا\التقنية
التعليمية

اﻟﺠﻮﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
يشمل متويل امللكية الجامعية عادة نوعني من االستثامر:
 - 1الجولة يف مرحلة البذرة ).(SEED ROUND
 - 2الجولة أ ).(SERIES A ROUND
ماهي االختالفات بني هذين النوعني؟ وكيف تعرف يف أي جولة تقع رشكتك الناشئة؟

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺬرة

اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﺔ أ

متويال أول ًيا يستخدم لبدء
يع ّد التمويل يف جولة البذرة ً
النشاط التجاري؛ ويشمل) :أبحاث السوق  -تطوير املنتجات
 إنتاج النامذج األولية  -بناء فريق اإلدارة  -تطوير خطةالعمل  -العمليات التشغيلية يف املرحلة األولية(.
وتعتمد قوة جذب املرشوع للمستثمرين يف هذه الجولة
وسجل
ّ
عىل مهارات مؤسيس الرشكة ،وإمكانيات العمل،
األعامل ،باإلضافة إىل مميزات املنتج أو الخدمة وفرص
النمو .وترتاوح مبالغ طلب التمويل يف هذه الجولة ما بني
 500ألف ريال سعودي إىل  10ماليني ريال سعودي.

التمويل يف الجولة أ يختص بالرشكات يف مرحلة ما بعد
اإليراد /التشغيل )أي أن الرشكة لديها قاعدة مستخدمني
ثابتة أو أرقام إيرادات ثابتة أو بعض مؤرشات األداء
الرئيسية األخرى( .حيث ميكن لهذه الرشكات طلب التمويل
لتوسيع قاعدة عمالئها وتوسيع نطاق منتجاتها يف أسواق
مختلفة.
من املهم يف هذه الجولة أن يكون لديك خطة لتطوير
منوذج أعامل تجاري يحقق أربا ًحا طويلة األجل.

ﻓﻲ أي ﺟﻮﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؟

تعتمد جولة االستثامر التي يجب اختيارها عىل عنرصين رئيسيني:
 - 1رأس املال الالزم لتشغيل العمليات ملدة  12شه ًرا عىل األقل.
 2مرحلة العمل؛ سوا ًء ما قبل اإليرادات أو ما بعد اإليرادات.
عندما تبدأ مبارش ًة بـ )الجولة أ( وأنت ال تزال يف مرحلة البذرة )ما قبل الربح( سيؤدي ذلك عىل األغلب إىل بيع حصة أكرب من
ملكية رشكتك باملقابل .لذا؛ أخذك لتمويل أكرث من االحتياج سيسبب لك ضغوطًا أكرب وسيزيد من مخاطر الفشل ،وسيقلل من
وقتك لتحسني أهم العوامل التي تساهم يف نجاح أو فشل الرشكات يف نهاية املطاف )سعر املنتج بالنسبة للسوق  -معدالت
اكتساب العمالء  -القيمة العمرية للعميل(.

عام ستقرر؛ فإن نجاحك النهايئ سيعتمد عىل إدارة التدفقات النقدية .لذا؛ عليك املوازنة بني احتياجاتك الفعلية
وبغض النظر ّ
وحاجتك لزيادة رأس املال .واض ًعا بالحسبان مقدار األسهم التي يجب أن تحتفظ بها مقابل املفاوضة بها عند ازدياد االحتياج
مستقبال .وأن ال تضع قيو ًدا تسبب لك إحباطًا بسبب عدم قدرتك عىل توظيف الكفاءات أو فقدان الشغف أو بطء النمو.
ً
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ﻛﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ؟
جولة البذرة 500 :ألف ريال سعودي إىل  10مليون ريال سعودي.
الجولة أ 5 :ماليني ريال سعودي إىل  20مليون ريال سعودي.
وفقًا إلحصاءات استثامرات رأس املال الجريء يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا) .الشكل (1
متنحك منصة سكوبري للتمويل الجامعي القدرة عىل طلب متويل يبدأ من  500ألف ريال سعودي وحتى  10ماليني ريال سعودي.
ويف حال رغبتك بتمويل ما يزيد عن  10مليون ريال سعودي بإمكانك جمع ما يزيد عن ذلك خارج املنصة لنفس الجولة.

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠامﻋﻲ
انخفاض املخاطر

زيادة املخاطر

تقييم مرتفع

ازدياد التقييم

الطرح العام
)االكتتاب(

الجولة التمويلية ج

الجولة التمويلية ب

التوسع

النمو املتقدم

النمو األويل

100M+

التوسع

التوسع يف اسواق اخرى

مستوى املخاطر

50M - 100M

النمو

اخرتاق السوق

تقييم منخفض

معدل القيمة

ماقبل البذرة

الجولة التمويلية

املرحلة االولية

الفكرة

مرحلة متويل
الرشكة الناشئة

200K - 50M

10K - 200K

االطالق

الفكرة

املبلغ املستثمر
)بالريال
السعودي(

مرحلة البذرة

الجولة التمويلية أ

التحقق من استيعاب السوق

نقطة التعادل

التحقق من مالمئة املنتج

مالمئة الحل للمشكلة

مرحلة الرشكة
الناشئة

وادي موت الرشكات
الناشئة

الوقت

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ:

اﻟﻨﻤﻮذج ١

إن أول سؤال سيطرحه أي مستثمر قبل استثامره يف رشكتك الناشئة هو :ما قيمة الرشكة؟
يف الواقع؛ تقييم أي رشكة يف مرحلة ما قبل اإليراد صعب ج ًدا .حيث ال توجد معايري تقييم متفق عليها للرشكات الناشئة بخالف
الرشكات التي لديها إيرادات وأصول ثابتة.
ومن أكرب العوامل املحددة لقيمة رشكتك الناشئة هي قوى السوق يف القطاع الذي تندرج تحته الرشكة ،يشمل ذلك التوازن بني
العرض والطلب ،وحجم وحداثة املخرجات األخرية ،واستعداد املستثمر لدفع مبلغ إضايف للدخول يف الصفقة.
مستقبال ،ستقوم سكوبري بإحالتك إىل
ً
وللح ّد من خطر املغاالة أو بخس مرشوعك الناشئ والذي ميكن أن يعرض قيمة رشكتك للخطر
أحد أعضاء الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين "تقييم" لتحديد القيمة العادلة للرشكة الناشئة.
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إﻋﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻚ ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ:

قبل أن تبدأ عملية البحث عن التمويل عىل سكوبري  ،عليك أن تعد ما يعرف بـ" "DATA ROOMأو غرفة البيانات املكونة من
جميع امللفات والوثائق الالزمة والتي توضح املستندات التاريخية واملستقبلية الكافية لتقدميها للمستثمرين إلقناعهم واإلجابة
عىل استفساراتهم.

أ

اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

عملية جمع التمويل عرب سكوبري عملية مقننة حسب لوائح وأنظمة هيئة السوق املايل ،لذا عىل رائد األعامل فهم النظام قبل
الرشوع يف البحث عن التمويل .حال ًيا ،يوجد بند رئييس واحد لزيادة رأس املال وهو االستثامر املبارش من خالل رشكة مساهمة
مغلقة ،حيث يسمح ذلك للمستثمر بالحصول عىل نسبة ملكية مبارشة يف الرشكة الناشئة .ويفرض هذا البند عىل رواد األعامل
تحويل املرشوع التجاري إىل رشكة مساهمة محدودة بحيث يصبح من املمكن بيع ورشاء أسهم الرشكة من قبل املساهمني.

ب

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

عليك وضع خطة مالية متوقعة مدتها  3سنوات تحدد مدى متكن رشكتك الناشئة من تحقيق أهدافها االسرتاتيجية ،سوا ًء كانت
الخطة تهدف إىل جمع األموال يف جولة البذور )قبل اإليرادات( أو يف الجولة أ )بعد اإليرادات( .تقوم الرشكة عاد ًة بإعداد
خطة مالية متوقعة فو ًرا بعد تحديد الرؤية واألهداف ،حيث تصف الخطة املالية األنشطة واملصادر واملعدات واملواد الالزمة
واإلطار الزمني لتحقيق أهداف الرشكة.
عند طلبك للتمويل يف مرحلة ما بعد اإليرادات )الجولة أ( سيُطلب منك تقديم بيان مايل متضم ًنا األنشطة والظروف املالية
لنشاطك التجاري خالل الفرتة السابقة .يتكون هذا البيان من أربع مكونات رئيسية) :بيانات الدخل ،امليزانية العمومية ،بيانات
حقوق املساهمني ،التدفقات النقدية(.
الهدف من تقديم البيانات املالية هو تقديم املعلومات املالية الخاصة بالرشكة الناشئة املعنية بشكل واضح ودقيق قدر
اإلمكان ليتمكن املستثمرون من إجراء تقييم واضح لنشاطك التجاري وقياس مخاطر االستثامر.
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ج

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﻣﺘﺜﺎل

قد يبدو مصطلح "الحوكمة" غامضً ا خاصة بالنسبة لرواد األعامل والرشكات الناشئة ،ولكن يف الحقيقة أن الحوكمة أبسط مام
تبدو .الحوكمة هي امتثال مجلس اإلدارة إلطار من القواعد واملامرسات ويضمن مبوجبها االستعداد لتحمل املسؤولية وتحقيق
العدالة والشفافية يف العالقة بني الرشكة وجميع أصحاب املصلحة املتمثلني يف) :املستثمرين  -العمالء  -املوظفني  -الحكومة -
املجتمع(.
ومبا أن حوكمة الرشكات توفر إطا ًرا لتحقيق أهداف الرشكة ،فإنها ستسهل مهمة رائد األعامل مفسحة له املجال للرتكيز عىل
العمليات اليومية والحصول عىل مساعد من قبل مجلس اإلدارة لضامن أن الرشكة متيض قد ًما بنا ًء عىل خطة اسرتاتيجية قابلة
للقياس.
لذلك ،يجب عىل طالب التمويل وضع منوذج تشغيل خاص بالحوكمة يحدد اآلليات ونقاط التفاعل التي سيتم من خاللها
تطبيق الحوكمة )أسلوب اإلدارة الرشيد( .سيمكن هذا اإلطار مجلس اإلدارة والقيادة التنفيذية عىل تنظيم اآلليات ونقاط
التفاعل عرب مجاالت اختصاص املؤسسة والكيانات القانونية والهيئات القضائية ،وميكن تكييف منوذج الرشكات الناشئة املشار
إليه هنا مع أي مجال وظيفي أو تشغييل لضامن تنفيذ فعال للحوكمة.
يتكون النموذج التشغييل للحوكمة من أربعة عنارص مهمة كالتايل:

اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ
والتي تشمل هيكلة املنظمة ومسار التقارير ،مع هياكل اللجان والصالحيات املناطة بكل عضو ،وشكل السلطة والدعم
والرتابط بينهم.

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
والتي تشمل مسؤوليات مراقبة مجلس اإلدارة ،ومسؤوليات اللجان املرتبطة أو املنبثقة عن مجلس اإلدارة وسلطة
توظيف اإلدارة وإقالتها.

ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻮاﻫﺐ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة
والتي تشمل اتخاذ السلوكيات الالزمة واألنشطة الفعالة للحوكمة من خالل إقرار سياسات التعويض )خاصة فيام يتعلق
بالحوافز( ،وسياسات التسويق ،ومبادئ العمل والتشغيل ،وقياس األداء واإلدارة ،والتدريب ،وبرامج تنمية املهارات
والقيادة.

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
والتي تشمل الحوكمة ،وسياسات وإجراءات مراقبة املخاطر ،والتقارير واملقاييس واملعايري والقدرات اإلدارية ،ومتكني
تقنية املعلومات واالتصاالت.
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د

ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ

عليك إعداد خطة العمل ومنوذج العمل التجاري قبل البحث عن التمويل عرب منصة سكوبري ،ليتمكن املستثمرون من االطالع
عىل هاتني الوثيقتني للتأكد من إمكانيات مرشوعك التجاري ،وفرصة حصولهم عىل عوائد استثامرية جيدة.
أدناه تجد نبذة مخترصة لكل منهام.

ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري
يوضح منوذج عملك التجاري كيفية جني نشاطك التجاري لألموال .حيث يقوم بتحديد الخدمات التي تالمس حاجات العمالء ،وأسعار املنتجات
والخدمات التي يقدمها نشاطك التجاري .ومن املؤكد أنه قد يكون ملرشوعك التجاري أكرث من طريقة لزيادة الدخل ،لكن منوذج العمل التجاري
يبسط العملية من خالل الرتكيز عىل أكرب مولد للدخل.
فعىل سبيل املثال؛ يبيع متجر التموينات العديد من املنتجات املتنوعة ،وقد يوفر خدمات إضافية مثل التوصيل .لكن منوذج األعامل سريكز فقط عىل
دخال يف نفس
مولد الدخل األكرث أهمية وهو بيع مخزون املنتجات .وسيعكس منوذج العمل التجاري عملية بيع املنتجات إىل العميل ،والذي سيولد ً
لحظة الرشاء .وسيستفيد العميل من الخيارات الواسعة للمنتجات كام ستستفيد رشكتك الناشئة من أرباح تلك الخيارات.

ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ
رصا ملاهية مرشوعك التجاري وخططك إلنجاحه.
غال ًبا ما تبدأ الخطط مبوجز تنفيذي وبيان املهام .ويعترب هذا املوجز وصفًا مخت ً
يقدم رواد األعامل موج ًزا تنفيذيًا يف خططهم ملنح املدراء التنفيذيني واملستثمرين واألطراف ذات املصلحة األخرى ملحة موجزة عن رشكتهم ،واصفًا
ممثال اسمها ونوعها وموقعها وتاريخ البدء يف جزء واحد من خطة العمل .وجز ٌء آخر منها يوضح بيانات االعتامد
بجملة أو جملتني فلسفة رشكتكً ،
الخاصة بك وخربتك املهنية ،لذلك عىل رواد األعامل والفريق التنفيذي إرفاق سريهم الذاتية ملزيد من التفاصيل .كام ستتضمن خطة العمل عىل
منتجاتك وخدماتك واسرتاتيجية لتسويقها.
عليك تضمني املعلومات املالية يف خططك إذا كنت تبحث عن متويل عىل منصة سكوبري ،ليتمكن املستثمرون املحتملون من االطالع عىل البيانات
الحالية والسابقة )للرشكات التي يف مرحلة ما بعد اإليرادات( للتعرف عىل طريقتك يف التعامل مع الشؤون املالية سابقًا ،وملعرفة مقدار التمويل الذي
تحتاجه وملاذا تحتاجه وخططك لكيفية إنفاقه.
تتضمن خطة العمل التي يجب عليك تزويد املستثمرين بها التايل:
موجز تنفيذي.
وصف للمرشوع التجاري.
املنتج /دراسة الجدوى.
تحليل السوق واالسرتاتيجيات.
اإلدارة والتنظيم.
االفرتاضات املالية.
التوقعات املالية.

طلب التمويل.
الظروف التنافسية الحالية.
تحليل سوق العمل.
القيمة املفرتضة.
تحليل السوق واالسرتاتيجيات.
اسرتاتيجيات العمل املناسبة.
اسرتاتيجية الدخول للسوق.
معلومات أخرى لتقييم الجدوى التنفيذية للجهة.
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ﻫـ

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻬﻮﻳﺔ

وراء كل حملة متويل جامعي ناجحة اسرتاتيجية تسويقية جيدة تعزز األعامل وإمكاناتها.
فيام ييل بعض العنارص التي يجب وضعها يف االعتبار قبل إطالق حملة جمع التمويل:

-١

ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ٍ
سنوات من العمل الدؤوب ،بخالف "الهوية"
تبني الرشكات عالماتها التجارية خالل
والتي يجب
تصميمها خالل املراحل األوىل لعملية التخطيط ملرشوعك التجاري .لذلك عليك
الرتكيز عىل هوية الفكرة وهي قيد التطوير ،حيث بإمكانك اعتبار ذلك مفهو ًما ملا
تو ّد أن ترمز إليه العالمة التجارية أثناء تحول فكرتك إىل واقع.
هنالك  4عنارص أساسية تحدد هوية عالمتك التجارية وهي:
ﻗﻴﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
عليك الرتكيز عىل بناء قيم عالمتك التجارية التي تلتزم بها من البداية ،والتي تتالئم مع متطلبات عمالئك.
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ
اﻟﺘﻮاﺟﺪ
ً
يجب أن يتمكن عمالؤك من العثور عليك عىل اإلنرتنت ،كام يجب عليك منحهم فرص التواصل معك ليتمكنوا من
التفاعل بشكل صحيح مع منتجك.
ﺻﻮرة ﻋﻼﻣﺘﻚ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
تحتاج أيضً ا إىل العمل عىل مظهر عالمتك التجارية عن طريق إنشاء الدليل اإلرشادي للعالمة التجارية املحددة بوضوح واتباعها قدر
اإلمكان.
يجب أن يتضمن الدليل ما ييل:

شعار الرشكة
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ألوان العالمة التجارية

الشعارات

الخطوط واملطبوعات

صوت العالمة التجارية

-٢

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

يجب عليك وضع اسرتاتيجية تسويقية تضمن لرشكتك الظهور املطلوب إذا كنت ترغب يف الوصول إىل مستثمرين
مستهدفني ،ولذلك البد من إنشاء اسرتاتيجية تسويقية شاملة تضمن الحصول عىل جذب اهتامم عدد كبري من الناس،
وبناء سمعة جيدة لعالمتك التجارية ،ثم تحقيق االنتشار املطلوب يف املجتمع.
فيام ييل أربع طرق لتطلق خطتك التسويقية عىل أرض الواقع:

اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ

ﺑﻨﺎء ﺧﻄﺔ
ﺗﺴﻮﻳﻖ
اﻟﻤﺤﺘﻮى

اﺻﻨﻊ
ﺳﻤﻌﺔ
ﺷﺮﻛﺘﻚ

ال ميكنك البدء يف تسويق رشكة ناشئة بشكل عشوايئ ،سواء
أحبها الناس أم ال ،أو وضع اإلعالنات يف أماكن عشوائية وإساءة
استخدام الشبكات االجتامعية عىل نحو عشوايئ.
تحتاج إىل فهم جمهورك املستهدف ورؤية عالمتك التجارية من
وجهة نظرهم.
نرش املحتوى الج ّيد الذي يراه ويق ّدره الناس يع ّد ميزة تسويقية ف ّعالة .فبإمكان
املقاالت املكتوبة بشكل جيد أن تبني عالقات مع املستثمرين املحتملني
ومتنحهم توضي ًحا حول قيمك وثقافة رشكتك الناشئة.
فمن خالل التدوين ،ميكن لرشكتك الناشئة تطوير صوت مسموع ،وتصبح هي
املرجع املعريف يف قطاعك ،وتحصد بذلك الفوائد املرجوة.

تساهم العالقات العامة الف ّعالة عرب وسائط اإلعالم املحرتفة بانتشار اسمك وسمعتك اإليجابية.
لذلك ابحث عام قد يكون مبه ًرا يف عملك وإس َع إليصاله عرب املطبوعات املحلية واإلذاعات .كام
أ ّن إظهار الجانب اإلنساين من املنتج موض ًحا كيفية إحداثه لفارق يف حياة أناس حقيقيني ومدى
تأثريه األيجايب عليها سيكون مؤث ًرا إعالم ًيا وسيعزز عالمتك التجارية بطريقة بطيئة ولكن أكرث
رسو ًخا.
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و

ﺗﺤﺪﻳﺪ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮب )اﻟﻬﺪف اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ(
يعتمد رأس املال املطلوب لبدء رشكتك الناشئة عىل خطة عملك ،وهذا ما يجعل خطة العمل أم ًرا بالغ األهمية .لذا يجب أن تحدد
فئتك املستهدفة ،ومنوذج التسعري الخاص بك ،وكم عدد الوحدات التي تحتاج إىل بيعها للوصول لنقطة التعادل ،وكيفية جني األرباح
بعد ذلك.
مهام,
نفاد التمويل ميكن أن يتسبب يف فشل الرشكة يف مراحلها املبكرة؛ لذا يعترب تحديد رأس املال املطلوب للرشكة بدقة أم ًرا ً
فالتقديرات الحذرة واملبنية عىل افرتاضات سليمة تح ّد غال ًبا من العجز النقدي.
و إليك بعض النقاط التي ستساعدك عىل تحديد التمويل املطلوب لرشكتك الناشئة:

وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺳﻴﺮ ﻟﺸﺮﻛﺘﻚ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

توضح لك خطة السري الوقت الذي تحتاجه الرشكة لتنطلق ،موضح ًة عدد الشهور التي تتمكن فيها الرشكة من االستمرار يف تغطية
النفقات العامة والرواتب قبل أن تنفد سيولتها وتضطر إىل إغالق الرشكة .ولتتمكن رشكتك االستثامرية من الوصول للجولة
االستثامرية التالية؛ يجب أن تصل لنقطة حيث تتساوى اإليرادات مع التكاليف أو عىل األقل إىل نقطة انعطاف يف النمو.

املبلغ النموذجي لتشغيل الرشكة يف املراحل املبكرة هو املبلغ الكايف لتغطية املصاريف التشغيلية ملدة  12شه ًرا .إضاف ًة إىل ذلك
عليك أن تضع يف الحسبان عىل قدر التحفظات التي ستكون عندك عند بدء التشغيل؛ ستكون املدة أطول لتجد املنتج املناسب
للسوق والقابل للتطبيق من الناحية املالية.

اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻹﻳﺮادات
قم ببناء خطة مالية ،مع افرتاضات حول حجم املبيعات واألسعار ،ثم قم بإنشاء جدول بيانات لتوضيح اإليرادات الشهرية لألعوام
الثالثة األوىل ،ومجموع النفقات التي تتوقعها لكل من هذه األشهر وحساب الوقت املطلوب للوصول إىل نقطة تغطية التكاليف
دون أرباح ومجموع العجز النقدي لهذه األشهر.

إﻋﺪاد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

توضح لك خطة التسويق االسرتاتيجية املعلومات الكافية عن أساليب التسويق التي ستحتاجها .استرش من تثق بهم من العاملني
يف مجالك ،لتتمكن من وضع تصورات وأرقام تقريبية عن حجم إنفاق الرشكات عادةً ،ثم اصنع خطتك االسرتاتيجية التي ستحدد
أساليبك التسويقية الفعالة.

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ

توقَّع عدد املوظفني وأعضاء فريق اإلدارة الذين ستحتاجهم يف السنوات الثالث األوىل ،ثم قم بتقسيمهم إىل إدارات لتتأكد من
عدم إهامل أي مجال من املجاالت الوظيفية.

إﻋﺪاد ﺑﻴﺎن اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ

عاد ًة ما يتم تقديم بيان االستفادة من العوائد عىل شكل جدول مخترص وبسيط ملساعدة املستثمر عىل فهم كيف وأين تنوي
إنفاق استثامراته .لذا يجب أن يقدم هذا البيان صورة واضحة ألولويات الرصف اإلدارية قبل قراءة األقسام األخرى من خطة
العمل.
ولتطوير بيان االستفادة من العوائد ،عليك أن تعود إىل توقعاتك املالية وتجعل األولوية ألربعة إىل ستة مجاالت من النفقات
النقدية ،عىل سبيل املثال ميكنك تخصيص مبالغ لتكنولوجيا املعلومات والتطوير ،ورشاء املعدات ،والتسويق واإلعالن ،ومرتبات
ومزايا املوظفني ،وفائض املخزون.
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٥

ﺑﻨﺎء ﺣﻤﻠﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

كام ذكر سابقًا يف قسم )متطلبات جمع التمويل( ،يجب عليك جمع املعلومات األساسية حول رشكتك الناشئة لتعطي املستثمرين فكرة
واضحة عن مرشوعك التجاري مام سيتيح لهم اتخاذ قرار استثامري مدروس.

١

١

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ )ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

يجب عليك تزويد سكوبري باملعلومات املتعلقة برشكتك قبل أن تطلق حملتك للبحث عن التمويل .وذلك للتأكد من أن مرشوعك
قابل للتطبيق ولديه إمكانيات النجاح والنمو ،وذلك لحامية رشكتك وكذلك املستثمرين من أي مخاطر فشل.
أدناه ،أدرجنا املستندات واملواد املطلوبة التي يجب عليك إعدادها قبل إطالق حملتك للبحث عن التمويل:

ﻣﻮﺟﺰ
اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻤﻮﺟﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

خطة العمل

التنبؤ املايل

خطة عمل مدتها
ثالث سنوات

دراسة توضح
أساس التنبؤ

منوذج العمل

ورقة بيانات املرصوفات

دراسة تدفق االيرادات

مرصوفات ثالث سنوات

املستندات القانونية

بيان اإليرادات املتوقعة

االتفاقية التنفيذية السنوية
واتفاقية املساهمني
وتسجيل الرشكات

معلومات املساهمني\
اإلدارة

الهيكل واإلدارة والخربة
والتقرير املايل
)السعودية للمعلومات اإلئتامنية سمة

الحوكمة
هيكل الحوكمة ومعلومات
املساهمني
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٢

التنبؤ بإيرادات
ثالث سنوات

السيولة النقدية املتوقعة

٣

اﻟﻤﻮﺟﺰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري

ورقة الرشوط

التقييم وعدد األسهم
ومعلومات املرحلة\الجولة

اتفاقية االشرتاك
االتفاق القانوين
بني املصدّر واملستثمرين

معلومات املوارد
املالية السابقة*

معلومات املرحلة
وكمية املوارد املالية
واملمولني ...الخ

السعي بحثًا عن التمويل

السيولة النقدية املتوقعة
لثالث سنوات

الهدف األعىل\األدىن املطلوب

استعامالت تقرير
املوارد املالية

منصة الرتويج

استعامل الدخل\املبالغ \حصيلة
املبالغ ملدة سنة

والتي يجب أن تشتمل عىل

التقارير املالية

افرتاضيات القيمة
والرؤية

املوجز التنفيذي

منوذج عمل موجز

فقط للرشكات الناشئة
يف مرحلة ما بعد اإليرادات

املشكلة التي تحلها

موجز اإلحصائيات املالية كيفية حل املشكلة

٤

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ

وصف العمل
وصف موجز عن الرشكة
الناشئة والفريق .....الخ

العنوان اإللكرتوين والواقعي
املوقع وحسابات التواصل
اإلجتامعي وموقع املقر الرئييس

معلومات الفريق التنفيذي
أسامء أعضاء الفريق
وسريهم الذاتية وخرباتهم

العالمة التجارية
للرشكة وهويتها

الهوية التي تعكس شخصية
الرشكة الناشئة

املحتوى التسويقي

املحتوى املستخدم إلنجاح
حملة البحث عن متويل

صور ومقاطع الحملة

مقاطع فيديو ترتاوح مدتها
بني دقيقتني إىل ثالث دقائق،
وخمس صور أو أكرث
ترشح منتجاتك أو عملك التجاري.

٢

اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ميكنك أن تبدأ حملة التمويل الجامعي بشكل جيد وذلك باالستعانة بعالقاتك الشخصية التي بإمكانها صناعة ظهو ٍر يساهم يف نجاح
حملتك منذ البداية ،وإذا كنت بصدد إطالق جولة استثامرية ثانية ،فسيكون لدى املساهمني مصلحة يف نجاح نشاطك التجاري ،لذا فإ ّن
دعوة شبكتك الحالية لالستثامر فرصة رائعة لزيادة املشاركة.
وهنا عدة نصائح لالستعانة بعالقاتك الخاصة:

أ
ب

ضع نبذة تعريفية عىل املوقع اإللكرتوين الخاص بك ،ليتمكن عمالؤك الحاليون من معرفة املزيد عن طلبك
للتمويل يف سكوبري وتسجيل اهتاممهم.
أنشئ شعا ًرا لحملتك ،ليساعدك يف إيصال مفهوم رسالة التمويل الجامعي لعمالئك.

ج

انرش حملتك عرب الربيد االلكرتوين معل ًنا عن عزمك عىل البحث عن متويل من خالل سكوبري ،ووضح لعمالئك
أسباب رغبتك بانضاممهم إليها ،وكيف ميكنهم ذلك؟ وما فوائدها بالنسبة لهم؟

د

ابدأ يف البحث عن مستثمرين مالئكيني ،واألفراد ذوي الرثوات العالية عىل اإلنرتنت وقدم حملتك االستثامرية
لهم.

٣

إﻧﺸﺎء ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺬاﺑﺔ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ

تعترب صفحة حملة التمويل الجامعي عىل منصة سكوبري أهم جزء يف حملة البحث عن التمويل .فحني تنشئ صفحة حملتك بشكلٍ كامل،
وتتأكد من تغطية جميع جوانب رشكتك ،سيكون املستثمرون سعداء باملشاركة معك ،وحتى لو مل يستثمروا فسيقومون بنقل توصية جيدة
عن رشكتك ورمبا يشريون عىل اآلخرين باالستثامر بها.
تذكر دامئًا بأ ّن هوية العالمة التجارية القوية ستنعكس إيجابًا عىل رشكتك ،لذا بإمكانك االستفادة من خرباء التسويق ووكاالت التسويق
ملساعدتك عىل بناء هوية رشكتك الناشئة وتطويرها.
أيضً ا ينبغي عليك إنشاء محتوى تسويقي يروج رشكتك للمستثمرين والفئات املستهدفة ،مبا يف ذلك الفيديوهات والتصاميم التي ميكن أن
تنترش بشكل واسع.
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٦

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺘﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ

ليك تطلق حملة متويل جامعي ناجحة عليك أن تفهم كيفية سري الحملة ،سيزودك املخطط البياين أدناه باملعلومات بشكل شامل عن الحملة من بدايتها
وحتى نهايتها .قبل أن تبدأ حملة البحث عن التمويل وبعد أن تكمل كل املواد واملستندات املطلوبة؛ تأكد من أنك تعمل حسب العملية املوضحة يف
الصفحات القليلة القادمة لتتأكد من سريك عىل املسار الصحيح.

التسجيل عىل منصة سكوبري
SCOPEER.COM
ورفع املستندات.

إعداد املستندات.

عملية مراجعة سكوبري
املرحلة الثالثة

املرحلة الثانية

املرحلة األوىل

حملتك للبحث عن متويل
أصبحت جاهزة لإلطالق عرب
منصة سكوبري للتمويل
الجامعي.

بعد إكامل املستندات
واعتامدها ،ستقوم سكوبري
بالتحريات الواجبة وتقييم
الرشكة.

بعد إكامل مستنداتك،
سيتواصل معك أحد ممثلينا
للتأكد من اكتامل املستندات
املطلوبة وإن مل تكن مكتملة
فإنه سيساعدك عىل إكاملها.

عليك أن تجري حملة تسويق توضح
فيها ما الذي يدفع الناس لالستثامر يف
رشكتك خالل حملتك
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إكامل املستندات القانونية النهائية للحصول
عىل التمويل.

متر كل حمالت البحث عن التمويل بثالث مراحل أساسية) :ما قبل الحملة  -خالل الحملة – ما بعد الحملة(.
أدناه؛ نقدم لك التعليامت والنصائح حول كيفية التعامل مع كل مرحلة لتنفيذ متطلبات املنصة وتحقيق أفضل املامرسات يف حملتك:

إﺟﺮاءات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻤﻠﺔ
قبل أن تنطلق بحملتك ،وبعد أن تكمل كل املستندات املطلوبة ،هناك بعض التدابري املحددة التي يجب عليك تنفيذها للتأكد من كونك عىل
املسار الصحيح:

١

اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

أ .ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻮع اﻟﺸﺮﻛﺔ
يجب أن تحول نوع رشكتك إىل رشكة "مساهمة " قبل البدء يف الحملة .حيث أن طريقة االستثامر املتبعة عىل منصة سكوبري هي "االستثامر املبارش"
الذي ميكنك استخدامه مع مستثمريك الجدد لحملة التمويل ،والذي يسمح لهم بالتسجيل كاملكني لألسهم.

ب .وﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
كام هو مذكور يف قسم متطلبات جمع التمويل )تقييم الرشكة( فإنّه يجب أن يتم تقييم رشكتك الناشئة من قبل عضو معتمد من )تقييم( ،لضامن تقييم
عادل للرشكة وتقليل مخاطر بخس الرشكة أو املغاالة فيها.
ويف حالة عدم الحصول عىل تقييم حديث من عضو معتمد ،تستطيع منصة سكوبري تقديم خدمات تقييم الرشكات عرب ربط صاحب املنشأة بعضو
معتمد من )تقييم( وبسع ٍر تنافيس.

ج.إﻧﺸﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
تعترب رشوط التمويل ،وتقييم الرشكة ،والتأثريات طويلة األجل هي أهم املجاالت التي تربك الرشكات الناشئة .لذا يجب عىل طالب التمويل أن يتواصل
مع مستشار قانوين إلعداد اتفاقية التمويل والتي تتضمن:
 .نوع الضامنات املالية
.حجم العرض
 .سعر السهم
 .حقوق التصويت
 .قواعد مجلس اإلدارة
وتستطيع سكوبري تقديم املساعدة من خالل رشكائها القانونيني لرائد األعامل والعمل عىل تطوير اتفاقية متويل مثالية لتجنب أي خلل قد يعرض
مستقبل الرشكة للخطر.

د .ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
اتفاقية املساهمني هي عقد قانوين يتفق عليه جميع املساهمني يف الرشكة ،ويعمل عىل تنظيم الطريقة التي يتم بها العمل بني املساهمني .وميكن أن
يساعد يف حامية الرشكة الناشئة من القضايا غري املتوقعة بني املساهمني والتي قد تؤثر عىل نجاح الرشكة وبالتايل قيمتها .ولن يتم نرش اتفاقية
املساهمني عىل صفحة جمع التمويل ،حيث سيتم إرسالها فقط للمستثمرين عرب الربيد اإللكرتوين بعد االلتزام باالستثامر ،وبالتايل تبقى بنود االتفاقية
رسية.
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٢

ﻫﺪف ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

عندما يكمل الباحث عن التمويل اإلجراءات القانونية عليه أن يعد مسار الحملة والذي يتضمن:
ا .مدة الحملة :يجب أن تكون بني  30يو ًما و  60يو ًما.
ب .املبلغ املطلوب :ميكن لطالب التمويل أن يجمع ما بني  500ألف ريال سعودي حتى  5مليون ريال سعودي.

٣

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

أ .سيكون لطالب التمويل القدرة عىل إطالق جولة خاصة لجمع التمويل ملجموعة محددة من األشخاص يحددها رائد األعامل قبل إطالق الجولة
للعامة.
ب .بعد جمع التمويل من الجولة الخاصة ،يستطيع رائد األعامل إمتام حملته لجمع التمويل من املستثمرين بشكل عام تحت قواعد وأنظمة التمويل
الجامعي.

٤

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻷﻣﺜﻞ

أ .اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
تحديد السوق املستهدف ملنتجك يساعدك عىل تحديد الجمهور الذي تريد التواصل معه إلكرتونيًا وعىل أرض الواقع ،وقد يستغرق األمر بعض الوقت
للبحث بعناية عنهم ،وأين يتفاعلون ،وما هي أذواقهم وتفضيالتهم.

ب .وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
قد تكون الشبكات االجتامعية هي أكرث الوسائل التسويقية قوة ،وتصعب منافسة تأثريها مع معظم الوسائل الرتويجية!
لذا فإنّه من املهم أن تنشئ بنكًا للمحتوى ،ليمكنك وضع جميع املواد التي تدعم منتجاتك .استخدم فيه جدول البيانات لتخصيص عنوان ونص وشعار
لكل رسالة تسويقية ،وحدد مقد ًما أين سيتم توجيه الرسائل التسويقية الرئيسية وإىل َمن؟

ج .ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء
تأكد من تكليف أحد أعضاء الفريق بالتعامل مع استفسارات الربيد اإللكرتوين والحمالت ،حيث أ ّن املتابعة الفورية هي املفتاح لكسب العمالء
وشعورهم باالهتامم.
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إدارة ﺣﻤﻠﺘﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

تهانينا! بوصولك لهذا الجزء ،تكون قد أكملت كل متطلبات حملة التمويل الجامعي بنجاح ،وستتمكن اآلن من إطالق حملتك وتلقي
االستثامرات ملرشوعك الناشئ.

١

إﻃﻼق ﺣﻤﻠﺘﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اهتامم خاص ،وسيكون عليك إدارة حملتك يف جميع األوقات
يُعد إطالق حملة متويل جامعي خطوة تحتاج إىل
ٍ
فيام ييل بعض النصائح األساسية إلدارة حملتك بشكلٍ ف ّعال
قم بإعداد رسائل الربيد اإللكرتوين ووسائل التواصل االجتامعية الخاصة بك قبل بدء حملتك
قم ببناء تقويم زمني يحدد مدة الحملة وإدراج جميع األنشطة التي سيتم اتخاذها.
ارسل رسائل وسائل التواصل االجتامعية الخاصة بك ورسائل الربيد اإللكرتوين عندما يكون من املرجح أن يشاهدها معظم الناس عىل
اإلنرتنت .فعىل سبيل املثال :إرسال رسائل الربيد اإللكرتوين يف أول األسبوع أفضل من إرسالها وسط أو نهاية األسبوع.

٢

ﺗﻨﻈﻴﻢ أدوار اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
مدير الحملة
يعترب مدير الحملة هو أهم دور يف أي فريق متويل جامعي ،حيث أنّه املسؤول عن وضع
االسرتاتيجية العامة للفريق وتوجيهه .ويجب أن يظل متاب ًعا لكل تفاصيل الحملة ،وجمع أي
موارد رضورية للحفاظ عىل مسار الحملة.

املهام
• اختيار االسرتاتيجيات والتكتيكات.
• تعيني األدوار.
• ضامن األداء العام للحملة.
• تقديم التقارير ألصحاب املصلحة.

تحتاج حمالت التمويل الجامعي إىل إدارة لوسائل التواصل االجتامعي ،والتي يجب أن
يبذل فيها جهدًا كب ًريا من حيث إدارة املوارد املتعلقة باملحتوى ،والتواصل مع العمالء
بصورة يومية بهدف تحويل الجمهور إىل مستثمرين.

املهام
• اختيار قنوات التواصل االجتامعية.
• بناء محتوى الحملة.
• اإلصغاء والرتكيز عىل الحوارات التي تدور يف اإلنرتنت
والتفاعل مع املستثمرين.

دليل خدمة العمالء
قد يكون الرد عىل تساؤ ٍل يف الوقت املناسب نقطة تحول ملتصفح املوقع تنقله من شخص عابر
إىل شخص عابر إىل مستثمر ،لذلك تعترب الردود الرسيعة عىل املستثمرين املحتملني نقطة جاذبة
لذلك البد من تعيني مختص بذلك.

املهام
• إدارة صندوق الربيد اإللكرتوين للحملة.
• االستجابة عىل استفسارات صفحة املوقع اإللكرتوين.
• تحديد مشكالت الحملة وإيصالها إىل مدير الحملة.

املسؤول عن وسائل التواصل االجتامعي

املتحدث الرسمي للحملة
املتحدث الرسمي هو الوجه العام للحملة ،وميثلها يف أي فيديو أو مراسالت خطية.

املهام
• التعامل مع املقابالت اإلعالمية.
• التحدث يف املناسبات واملؤمترات.
• صوت الحملة يف املجتمع.

عليك أن تقيم مستوى نجاح الحملة بني فرتة وأخرى ،وأن تكون مرنًا يف تعديلها إن لزم ذلك لجذب املزيد من املستثمرين ،وعند
شعورك بعدم جدواها الترتدد يف تغيريها!
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ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻤﻠﺔ
تعمل "سكوبري" مببدأ "كل يشء أو ال يشء" مام يعني أنّه إذا مل تكن حملة التمويل قادرة عىل الوصول إىل االستثامر املنشود خالل الفرتة املحددة،
فلن يحصل طالب التمويل عىل أي استثامر وسيتم إلغاء الحملة.

أما إذا اكتملت حملة طالب التمويل ،فعىل الباحث عن التمويل إكامل بعض املتطلبات قبل الحصول عىل أموال املستثمرين.

١

إﻛﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

تقديم سجل املساهمني-
سيتلقى طالب التمويل معلومات املستثمرين إلدراجها يف سجل املساهمني .وستشمل املعلومات عىل
اسم املساهم.
عنوان املساهم.
نوع األسهم.
إجاميل عدد األسهم اململوكة.
تاريخ البداية كرشيك.
رقم الشهادة.

٢

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

أ.اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
عىل رائد األعامل أن يدعو لعقد اجتامع الجمعية التأسيسية العامة مبجرد اكتامل حملة البحث عن متويل
يف مقر الرشكة األم ،أو االجتامع الكرتون ًيا باستخدام مكاملة الفيديو عىل منصة سكوبري .والذي يسمح للمساهم باملشاركة الفعالة
.واالستامع ومتابعة االجتامع واملناقشة والتصويت اإللكرتوين عىل قرارات االجتامع
:وتختص الجمعية التأسيسية العامة بشؤون تأسيس الرشكة مبا يف ذلك
.انتخاب ممثل مجلس اإلدارة للمستثمرين .
املوافقة عىل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة التمثييل .
املوافقة عىل تعيني أعضاء مجلس اإلدارة األول .
املوافقة عىل املعلومات املالية للرشكة .
تقرير مقرتحات املجلس فيام يتعلق بطريقة توزيع صايف األرباح .
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ب .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
يجب تعيني مجلس اإلدارة وفقًا للحاالت املنصوص عليها يف قانون الرشكات السعودي والئحته التنفيذية
ولوائح الرشكة .ويجب أن يتكون مجلس اإلدارة من ثالثة إىل أحد عرش عض ًوا ،وأن يتم ترشيح ثلثهم وانتخابهم
من قبل املستثمرين الجامعيني كإجراء احرتازي من أجل حامية مصالحهم.

ج .ﺗﺤﺪﻳﺪ أدوار وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
يواجه رواد األعامل العديد من التحديات عند إنشاء رشكتهم .وتتمثّل العديد من هذه التحديات
يف اللوائح والقيود والضوابط التي تحكم نشاط الرشكة حني تجلب منتجاتها وخدماتها إىل السوق .وستكون مجالس اإلدارة مسؤولة أمام
أعضائها عن نجاح الرشكة وفشلها ،حيث أنهم يرشفون عىل سلوك العمل وبشكلٍ دائم.
وليك تعمل هذه العملية بشكل احرتايف ،فيجب أن يكون قائد الرشكة مسؤوالً أمام مجلس اإلدارة وال ميكنه أن يكون جز ًءا منه.
فاملسؤولية األساسية للمجلس هي مسؤولية اإلرشاف والوصاية نيابة عن أصحاب املصلحة ،وضامن أ ّن الكيان قانوين.
وفيام ييل عدد من املسؤوليات املسندة للمجلس
تحديد توجه الرشكة االسرتاتيجي وأولوياتها.
رصد األداء التنظيمي ،وتقييم إنجاز الخطط االسرتاتيجية وخطط األعامل ،ونتائج امليزانية السنوية.
تعيني وتحديد األهداف لتقييم أداء الرئيس التنفيذي ومكافأته بالشكل املناسب.
تقديم املشورة والتوجيه للرئيس التنفيذي عند الحاجة.
تقييم املخاطر التي تواجه الرشكة وتطوير خطة إدارة املخاطر ومراقبة االلتزام.
تحسني الصورة العامة للرشكة.
تقييم فاعلية مجلس اإلدارة.

٣

اﺳﺘﻼم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

بإمكان طالب التمويل تحصيل االستثامرات من حساب الضامن عن طريق تزويد البنك بتسجيالت الرشكة الجديدة والتي تحتوي عىل كل
املستثمرين الجدد بعد إرسال سجل املساهمة ،ثم سيطابق البنك مستندات الباحث عن التمويل مع املستندات املقدمة من سكوبري ،وعند التأكد
منها ،سيحول املبلغ لحساب الرشكة املرصيف مبارشة.
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