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المصطلحات والمفاهيم :

: VC االستثمار الجريء

 : Investors المستثمرون

هم المهتمون بتمويل رواد األعمال لمساعدتهم على تكوين ونمو 
شƠƠƠركاتهم الناشئة، كالمصارف وصناديق دعم المشاريع وممولون 

أفراد.

أحد اشƠƠƠكال االسƠƠƠتثمار عالƠƠƠي المخاطر فƠƠƠي الشƠƠƠركات الصغيرة 
والناشƠƠƠئة التƠƠƠي ترى الجهƠƠƠة صاحبة المƠƠƠال أنها تملƠƠƠك عوامل نمو 
مرتفعة مسƠƠƠتقبالً، ما يحقق عوائد اسƠƠƠتثمارية عالية تتناسب مع 

حجم المخاطرة.

: Equity fund تمويل أسهم رأس المال

تمويل المشƠƠƠروع عن طريق شƠƠƠراء حصة في ملكيته. تتمثل إحدى 
مزايƠƠƠا تمويƠƠƠل رأس المال ، من خƠƠƠالل األموال التي تƠƠƠم جمعها من 
السƠƠƠوق وال يجب سدادها ، على عكس تمويل الديون الذي يحتوي 

على جدول سداد محدد.

: Revenues
ا اسƠƠƠم عائد االسƠƠƠتثمار، معدل الربح أو العائد فقط، 

ً
يطلق عليه أيض

بنسƠƠƠبة األموال في ربح أو خسƠƠƠارة في اسƠƠƠتثمار ما، بالنسƠƠƠبة إلى 
األمƠƠƠوال التي تم اسƠƠƠتثمارها. ومن الممكن اإلشƠƠƠارة إلى األموال 
المكتسƠƠƠبة أو المفقƠƠƠودة بالفائƠƠƠدة، أو الربح/الخسƠƠƠارة، أو صافƠƠƠي 

الدخل/الخسارة

: investment facilitators ميسرو االستثمار

حديث المصعد

العائد 

األشƠƠƠخاص الذين يعملون على إيجاد شراكات اسƠƠƠتثمارية وتشبيك 
الفرص المتاحة. 

: Elevator-Pitch
مفهƠƠƠوم متعƠƠƠارف عليه في ريƠƠƠادة األعمال وهƠƠƠو أن يتحدث صاحب 
المشƠƠƠروع عن فكرته أو مؤسسته للمسƠƠƠتثمرين بطريقة مختصرة 
ومثرية من كل الجوانب إليجاد اسƠƠƠتثمار أو عمالء لدى شركته، تم 
أخƠƠƠذ مصطلƠƠƠح حديث المصعد كتشƠƠƠبيه لمدة صعƠƠƠود المصعد لرائد 
العمل مع المسƠƠƠتثمر فيتمكن من خاللها إلقاء فكرته بكل اختصار 

واقناع له.
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Market share :الحصة السوقية 
هي النسƠƠƠبة المئوية لمجموع مبيعات صناعة ما أو سƠƠƠوق ما التي 
تحصل عليها شƠƠƠركة معينة خالل فترة زمنية محددة، يتم احتساب 
الحصة السƠƠƠوقية من خالل أخذ مبيعات الشƠƠƠركة خالل فترة معينة 
وتقسيمها على إجمالي مبيعات هذه الصناعة من جميع الشركات 
خالل نفس الفترة، ويستخدم هذا المقياس إلعطاء فكرة عامة عن 

حجم الشركة فيما يتعلق بسوقها ومنافسيها.

شفافية االستثمار

األصول

: Investment transparency
هي أن يتم اإلعالن عن جميع البيانات والمعلومات المالية المتعلقة 
بالتداول المالي الخاص بالبيع والشراء والصفقات التجارية التي تتم 
للمشƠƠƠروع في السƠƠƠوق، وكافة ما يتعلق بتƠƠƠداول األوراق المالية؛ 

وذلك من أجل خلق منصة فعلية بين قوى العرض والطلب.

: Assets
هƠƠƠي موارد لها قيمƠƠƠة معينة يمتلكها الفرد أو الشƠƠƠركة وتنطوي 
على فائدة اقتصادية ونفع مالي في المستقبل، مثال على األصول 

الملموسة (مبنى قائم، قطعة أرض). 

Sustainable development :التنمية المستدامة
هي دعƠƠƠوة عالمية للقضاء على التحديات التي تواجه العالم، خاصة 
تلك التحديƠƠƠات المتعلقة بالفقƠƠƠر وعدم المسƠƠƠاواة وحماية كوكب 
األرض مƠƠƠن آثار تغير المناخ وتدهƠƠƠور البيئة وضمان تمتع جميع الناس 

بالسالم واالزدهار.

04

: Intellectual property الملكية الفكرية

تشƠƠƠير الملكية الفكرية إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات 
أدبية وفنية وتصاميم وشƠƠƠعارات وأسƠƠƠماء وصور مسƠƠƠتخدمة في 
التجارة. والملكيƠƠƠة الفكرية محمية قانونا بحقوق منها مثال البراءات 
ن األشƠƠƠخاص من كسب 

ّ
وحƠƠƠق المؤلف والعالمات التجارية التي تمك

االعتراف أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم.
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: Demo العرض
عرض توضيحي مشƠƠƠوق للمشƠƠƠروع دون كافة التفاصيل، يستخدم 
لتزويد الجمهور او المستثمرين نظرة عامة وسريعة عن خطة العمل 
.ويصح القول انها اهم وثيقة سƠƠƠتقوم بإنشƠƠƠائها عند بدء شركتك 
الناشƠƠƠئة ألنهƠƠƠا الخطƠƠƠاف الذي سƠƠƠتجذب مƠƠƠن خالله انتبƠƠƠاه وخيال 

المستثمر لتمويل شركتك الناشئة.

: Non-Disclosure Agreement اتفاقية عدم اإلفصاح

هƠƠƠي عقƠƠƠد قانوني بين طرفين علƠƠƠى األقل ُيحّدد المواد السƠƠƠّرية أو 
رفان في مشƠƠƠاركتها مƠƠƠع بعضهما البعض 

ّ
البيانƠƠƠات التي يرغب الط

ألغƠƠƠراض ُمعّينة، ولكنهما يرغبان في تقييƠƠƠد الوصول إليها من ِقَبل 
أطƠƠƠراٍف أخƠƠƠرى. وعƠƠƠادة ما تقƠƠƠوم الشƠƠƠركات بإلƠƠƠزام موظفيها أو 
الشƠƠƠركات األخرى التي تتعامل معهƠƠƠا بالتوقيع على هذا النوع من 

االتفاقيات لضمان عدم إفشاء المعلومات الهامة. 

: Convertible loans
السند القابل للتحويل هو سند ذو سعر فائدة ثابت، يجوز بناء على خيار 
المسƠƠƠتثمر، تحويلƠƠƠه إلى حصƠƠƠة في رأس مƠƠƠال الكيƠƠƠƠان المقترض أو 

شركƠƠته األم.

: Burn rate معدل الحرق

صندوق الصندوق 

السندات القابلة للتحويل

هو مقدار المال الذي تسƠƠƠتهلكه شركتك و عادة تقاس على مدار 
أشƠƠƠهر او ارباع او سƠƠƠنة. هذا هو المبلغ الصافي للنقدية التي تترك 

حسابك المصرفي خالل فترة زمنية معينة .

: Fund of Fund
هƠƠƠو أحد أنواع األدوات المالية الذي يتم مƠƠƠن خاللها جمع المال من 
عدة مسƠƠƠتثمرين بهدف اسƠƠƠتثماره فƠƠƠي أوراق مالية كاألسƠƠƠهم 
والسƠƠƠندات وأدوات سƠƠƠوق المال وغيرها من األصƠƠƠول. يقوم مدراء 
األموال المحترفون بتشغيل أموال الصندوق المشترك، في محاولة 

لتوليد أرباح أو إيرادات رأسمالية لصالح مستثمري الصندوق.

: Traceability التتبع 
القدرة على تتبع تاريخ جزء أو خدمة. اعتماًدا على المتطلبات ، يمكن 
أن يشƠƠƠمل ذلك القدرة على تحديƠƠƠد كل مكون فرعي ودفعة المواد 

المستخدمة داخل منتج أكبر.
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Pre-seed stage :مرحلة ما قبل البذرة
هي مرحلة بعيدة تماما عن جوالت االستثمƠƠƠƠار الخارجية. في هذه 
المرحلة ستقوم ببناء مشروعك بأموالك الخاصة وبأموال الشركاء 
المؤسسƠƠƠين من الصفƠƠƠر، وربما تضطƠƠƠر إلى طلب المسƠƠƠاعدة من 

زمالئك وأقاربك لتوفير األموال األساسية إلطالق المشروع

Competence :الكفاءة

: Corrective Action

 : Conformity

هي االسƠƠƠتخدام األمثل للموارد المتاحة لتحقيق حجم أو مستوى 
معيƠƠƠن من النواتƠƠƠج بأقل التكاليƠƠƠف وهو من أهƠƠƠم مقاييس النجاح 
للمؤسسƠƠƠات فƠƠƠي تحقيƠƠƠق أهدافهƠƠƠا. الكفƠƠƠاءة هي االسƠƠƠتغالل 
العقالنƠƠƠي واألمثل واالقتصادي لموارد المؤسسƠƠƠة والفعالية هي 

مدى تحقيق المؤسسة ألهدافها بأقل تكلفة وأقل وقت ممكن.

 المطƠƠƠƠƠابقة        

المطابقƠƠƠة هي قدرة ناتج العملية علƠƠƠى تلبية المتطلبات التي يرغب 
في تلبيتها.

اإلجراء التصحيحي

عنƠƠƠد حƠƠƠدوث حالة عƠƠƠدم امتثƠƠƠال ذات طبيعة منهجيƠƠƠة ، من المهم 
تصحيح المشƠƠƠكلة مباشرة ، وأيضا معرفة السبب الجذري للمشكلة 

وتصحيحها.

:Design Validation التحقق من التصميم

التحقق مƠƠƠن التصميم هو عملية أخذ مخرجات التصميم (الرسƠƠƠم ، 
والمواصفƠƠƠات ، والخطط ، والمسƠƠƠتندات ، وما إلƠƠƠى ذلك) ومقارنتها 
بمدخالت التصميم (متطلبات التصميم) للتأكد من اسƠƠƠتيفاء جميع 
المتطلبات،  للتحقق من صحة التصميم عندما تقوم بالفعل بإنشƠƠƠاء 

منتج أو خدمة وترى أن النتيجة الفعلية للتصميم تفي بالمتطلبات.
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المقدمة :

     إن المحرك والهدف الذي يدفع المسƠƠƠتثمرين إلى االسƠƠƠتثمار في الشƠƠƠركات 
الناشƠƠƠئة، هو تحقيƠƠƠق أعلى عائد وربح ممكن لرأس المال، ويمثل االسƠƠƠتثمار في 
الشركات الناشئة فرصة للمستثمرين للمشاركة بخبراتهم وعالقتهم، إلى جانب 
التمويل، مما يسƠƠƠاند الشركة ويسƠƠƠاهم في نموها وتطورها، فيتم االستثمار 

في الشركات الناشئة، بعد تقييم أعمالها والتأكد من فرص ربحيتها ونموها.

  ومن المهم دائًما معرفة أن كافة هؤالء المستثمرين يستهدفون الربح، فهذه 
مصلحتهم األولى، ولكنهم ال يربحون من نصيبهم في أرباح الشƠƠƠركة، بل يربحون 
من األرباح الرأسمالية، أي حينما يشترون حصة من شركتك الناشئة، بقيمة ما، ثم 
تتضاعف قيمة شƠƠƠركتك ومن ثم قيمة حصتهƠƠƠم، فيبيعون هذه الحصة، عندها 
يحصلون على أرباحهم، لذا فإن من مصلحتهم أن تنمو شركتك بسرعة ويتضاعف 
تقييمهƠƠƠا، وهƠƠƠذا أحƠƠƠد الفƠƠƠروق األساسƠƠƠية عنƠƠƠد المسƠƠƠتثمرين التقليديين في 
المشƠƠƠروعات التقليدية، والتي يكون مصƠƠƠدر ربحهم فيها هو حصتهم من األرباح 
ا أحد الفوارق بين المشروعات 

ً
التشغيلية أو صافي أرباح الشركة سنوًيا، وهذا أيض

التقليدية والشركات الناشئة.

 تأمين جولة اسƠƠƠتثمارية ال يعني الوعد بالنجƠƠƠاح الدائم، إذ يتطلب األمر 
ّ
  تذكƠƠƠر أن

ا مسƠƠƠتمًرا، وحسƠƠƠن اسƠƠƠتغالل المبلغ المسƠƠƠتثمر في الشركة بالشكل 
ً
تخطيط

ك تضع شƠƠƠركتك على طريق 
ّ
المناسƠƠƠب. فإذا فعلت ذلك بالطريقƠƠƠة الصحيحة، فإن

األمان والنجاح.

  ومن أهم انواع االسƠƠƠتثمار في الشƠƠƠركات الناشƠƠƠئة ( االستثمار المالئكي، رأس 
المال المبادر، شƠƠƠركات الملكية الخاصة، مسƠƠƠرعات االعمƠƠƠال، التمويل الجماعي). 
ويناقش هذا الدليل محركات االسƠƠƠتثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
مع توضيح احتياجات المستثمرين الرواد ويساهم أيضا في زيادة الوعي لدى رواد 

األعمال حول المستثمرين . 
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تحديد فرص اإلستثمار 

في كثير من البلدان النامية يواجه المسƠƠƠتثمرون تحدي في إيجاد 
فرصة اسƠƠƠتثمارية مجدية حيƠƠƠث يتم النظر فƠƠƠي جوانب االقتصاد 
الكلƠƠƠي وعوامل التجارة والبنيƠƠƠة التحتية المحليƠƠƠة وقدرات توريد 
الشƠƠƠركات والملكيƠƠƠة الفكريƠƠƠة، واالبتƠƠƠكار والجƠƠƠودة ومتطلبات 

وعالقات المورد والمشتري.

يقƠƠƠوم المسƠƠƠتثمر بالتأكد مƠƠƠن البيانات التالية مƠƠƠن مقدم طلب 
االسƠƠƠتثمار: السƠƠƠيرة الذاتية لمقƠƠƠدم الطلب، والمبلƠƠƠغ المطلوب 
لالستثمار ، والشكل القانوني للشركة ، والسوق المستهدف ، 

وفريق العمل ، وتقييم المخاطر الفنية.

يتم فƠƠƠي هذه المرحلة التفƠƠƠاوض على الجوانƠƠƠب التالية: ضوابط 
العمƠƠƠل المحليƠƠƠة، واألمƠƠƠور القانونية، والدعم المؤسسƠƠƠي مثل 

(االستثمار ووكاالت الترويج والعمل ومسرعات األعمال). 

مراحل عمليات االستثمار : 

08مراحل عملية اإلستثمار

فحص الفرصة االستثمارية 

التفاوض

إدارة االسƠƠƠتثمار (أو اإلدارة الماليƠƠƠة)، هي اإلدارة المهنية لألصول 
في مختلف األوراق المالية (األسهم، والسندات، واألوراق المالية 
األخƠƠƠرى)، وغيرها مƠƠƠن األصƠƠƠول (مثل العقƠƠƠارات)، من أجƠƠƠل تلبية 

األهداف االستثمارية المحددة، لصالح المستثمرين.

إدارة االستثمار 

وتتضمن هذه المرحلة توقيع العقد ، وحماية االستثمار ، وتبادل 
األسهم.

صفقة االستثمار



        تختلƠƠƠف الجƠƠƠوالت التمويلية التي تمر بها الشƠƠƠركات، نتيجة الختالف المرحلة التي تمر بها،  عندما تكون الشƠƠƠركة في طور 
الفكرة، بالتأكيد سƠƠƠيختلف ذلك عن مرورها بمرحلة تحقيق األرباح، أو بدء التوسƠƠƠع والنمو، ولكل مرحلة تفاصيل خاصة بها، وكذلك 

يختلف الممولون لها. ويمكن تجميع هذه الجوالت في الجوالت الست اآلتية:

هƠƠƠي جولة تحدث قبƠƠƠل بداية الشƠƠƠركة عند تحديد 
فكرتها، يمكن للشركات من خاللها جمع األموال 

التي تساعدها في اإلطالق.

جوالت االستثمار في الشركات الناشئة:

 :( Angel Round ) الجولة المالئكية

تعد مƠƠƠن الجوالت األولƠƠƠى للتمويƠƠƠل، عندما تكون 
الشƠƠƠركة في مرحلة الفكرة، مع امتالكها لنموذج 
أولƠƠƠي «Prototype» أو أي إثبƠƠƠات على قابلية نجاح 

الفكرة، ووجود احتياج حقيقي لها من الجمهور.
جمع هذه الجوالت مًعا بالنسƠƠƠبة 

ُ
على األغلب قد ت

للشركات، أو قد تقتصر على جولتين فقط بدالً من 
الثالثƠƠƠة، وذلƠƠƠك لصعوبƠƠƠة الوصƠƠƠول إلƠƠƠى كثير من 
المسƠƠƠتثمرين، عندما ال تكون الشركة قد امتلكت 

ا بعد على نجاح فكرتها بالفعل.
ً
إثبات

:(Pre-Seed Round) جولة ما قبل البذرة

هƠƠƠي جولƠƠƠة تحدث قبل بداية الشƠƠƠركة عنƠƠƠد تحديد 
فكرتها، يمكن للشƠƠƠركات من خاللها جمع األموال 

التي تساعدها في اإلطالق.

:(Seed Round) جولة البذرة

: (  Series A ) جولة السلسة أ
تأتي جولة السلسƠƠƠلة «أ» عندما تبدأ الشركة في 
عمليات التشƠƠƠغيل الخƠƠƠƠƠƠاصة بهƠƠƠا. تحتوي هذه 
المرحƠƠƠƠƠƠلة علƠƠƠى درجƠƠƠة   عاليƠƠƠة مƠƠƠن المخاطƠƠƠرة، 
فالشƠƠƠركة لم تحقق نجاحات كثيƠƠƠرة بعد، ولديها 
كثيƠƠƠر من التحديات للعمل عليها، والتكاليف التي 

تتحملها.

عندما تبدأ الشƠƠƠركة في تحقيق األربƠƠƠاح، وتمتلك 
مسƠƠƠتخدمين حقيقيين لها، مع وجود نجاح فعلي 
ها تدخل إلى جولة السلسلة 

ّ
للمنتج أو الخدمة، فإن

«ب» من التمويل. يكون تقييم الشركة أعلى في 
هƠƠƠذه المرحلƠƠƠة، وكذلك تحصل علƠƠƠى تمويل أكبر، 

ها قادرة على تحقيق النمو.
ّ
نظًرا ألن

:(Series B ) جولة السلسة ب

عندما تدخل الشركة في مرحلة النمو، مع تمكنها 
ها تستعد 

ّ
من إثبات نجاحها الكبير في السوق، فإن

لدخول جولة السلسƠƠƠلة «ج». يمكن من خالل هذه 
الجولة تحقيق النمو السريع، من خالل زيادة الحصة 
السوقية للشƠƠƠركة، وتوسƠƠƠيع نطاق المنتجات أو 
الخدمƠƠƠات التي تقدمهƠƠƠا بإضافة أخƠƠƠرى جديدة، أو 

تطوير الموجودة حالًيا.

:(  Series C ) جولة السلسة ج

يمكƠƠƠن بعد ذلك للشƠƠƠركة أن تقƠƠƠوم بجمع جوالت 
أخرى عديدة فيما بعد بتسƠƠƠميات متتالية، بحسب 

ترتيب الجولة في كل مرة.

:( Series D ) جولة السلسة د

جوالت االستثمار 09
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  بغض النظر عن المرحلة التي ستقرر بها بدأ رحلة البحث عن مستثمر، 
فال بد من التفكير بشƠƠƠكل واضح: هل أنت مستعد لوجود مستثمر؟ 
على األغلب ينظر أصحاب الشركات إلى الفائدة التي ستعود عليهم 
من االسƠƠƠتثمار، لكن من المهم التفكير في القيود التي ستنتج عن 

ذلك.
عندما تبدأ العمل مع مسƠƠƠتثمر، فسيمتلك جزًءا من حصص الملكية 
في الشƠƠƠركة، إلى جانب مشƠƠƠاركته بآرائه وتدخالته في سير العمل، 
وسƠƠƠتكون مطالًبا على الدوام بتقديƠƠƠم تقارير له عن العمل. لذا، من 
المهم االسƠƠƠتعداد لهذه األمور جيًدا، مع تخصيص صالحيات واضحة 
ومحددة للمستثمر، حتى تضمن قدرتك على التحكم في األمور كما 

تريد.
  عندما يقع اختيارك على مسƠƠƠتثمر، من المهم أالّ تكتفي بتقييم 
ا فƠƠƠي العالقات 

ً
ذلƠƠƠك في إطƠƠƠار المقابل المƠƠƠادي المتوقع، لكن أيض

والمصالح التي سƠƠƠيمنحك إياها، فهو سيشƠƠƠترك معك في الهدف 
 هƠƠƠذه اإلضافات 

ّ
ذاتƠƠƠه بوجوده في شƠƠƠركتك. إلى جانƠƠƠب المال، فإن

ستمنحك فائدة كبيرة، وال بد من استثمارها بالشكل المناسب .

     فيمƠƠƠا يلƠƠƠي أهم الجوانƠƠƠب التي يجب التركيƠƠƠز عليها عند 
االستعداد للحصول على مستثمر :

االستعداد للحصول على مستثمر :

10االستعداد للحصول على مستثمر

يقوم المسƠƠƠتثمرون في كثير من األحيان عن الشركة 
قة باالستثمار، 

ّ
قبل توقيع المسƠƠƠتندات النهائية المتعل

 من أجل:
ً
ب محاميا

ّ
والدراسة األولية القانونية تتطل

ة/األعمال 
َ

تلخيص الوضع القانونّي للشركة المستهَدف
واالتفاقيƠƠƠات  والتراخيƠƠƠص  القانونيƠƠƠة  (مسƠƠƠتنداتها 

الرئيسية واألصول والتوظيف، وما إلى ذلك). 
قة 

ّ
لتسليط الضوء على كافة القضايا القانونية المتعل

ة، مثل دعاوى قضائية سابقة أو 
َ

بالشركة المستهَدف
مشاكل تنظيمية.

الدراسة األوليةأ

دة  ُيعَرف هذا المسƠƠƠتند باسƠƠƠم ‘البنود الرئيسية المحدِّ
فاقية‘ أو ‘مذكرة التفاهƠƠƠم‘ أو ‘خطاب النوايا‘، هو 

ّ
لالت

ي سيتّم 
ّ
د الشروط األساسية أو األّولية الت الذي يحدِّ

خاذ القرار باالسƠƠƠتثمار. وهƠƠƠي بمثابة نموذٍج 
ّ
بموجبها ات

فƠƠƠاق النهائƠƠƠّي للوثائق 
ّ
يمكن مƠƠƠن خاللƠƠƠه تطويƠƠƠر االت

 إجراء االسƠƠƠتثمارات يتّم 
ّ
قة باالسƠƠƠتثمار. وبما أن

ّ
المتعل

من خالل الصكوك القانونية (عبر األسهم أو الديون، أو 
)، أو من خالل ترتيباٍت تعاقديٍة أخرى، 

ً
عبر دمجها سƠƠƠوّيا

ولهذا تحتاج الى لمحاٍم من أجل هذا الغرض.

دفتر الشروطب

اختيار المحامي المناسب

 الوصول إلى المسƠƠƠتثمرين لن يكون سƠƠƠهالً 
ّ
   إن

سƠƠƠة قانونية ذات سƠƠƠمعٍة  بدون مشƠƠƠاركة مؤسَّ
حسƠƠƠنة. فتحتاج الشƠƠƠركات الناشƠƠƠئة فƠƠƠي مرحلة 
االستثمار إلى محاٍم إلعداد والتحقق والتفاوض 

على المواضع التالية مع المستثمرين:
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وصف قصير للمشروع 
  وصف المشƠƠƠروع هو وثيقة تشرح المسار الذي 
سيسƠƠƠير عليƠƠƠه المشƠƠƠروع لفترة زمنيƠƠƠة معينة، 
ومتطلبات هذه الرحلƠƠƠة، ويوضح األهداف الخاصة 
بالمشƠƠƠروع بشƠƠƠكل عام، والمتطلبات والوظائف 

الالزمة إلتمام هذه األهداف.
ويجƠƠƠب االهتمام بوصف المشƠƠƠروع حتى تتمكن 
من معرفة المسƠƠƠار الذي ستسƠƠƠلكه أنت وأفراد 
فريق عملك، وكيف سƠƠƠيتم تنفيذ مهام العمل 

على المشروع.
ال يوجƠƠƠد شƠƠƠكل محƠƠƠدد لوصƠƠƠف المشƠƠƠروع، من 
الممكƠƠƠن أن يكƠƠƠون مجرد خطƠƠƠوط وأرقام وبعض 
العبƠƠƠارات القصيƠƠƠرة على سƠƠƠطح الƠƠƠورق، لتعرض 

المشروع بشكل إجمالي مختصر.

الملخص التنفيذي

 للطرف الذي يكشف عن 
ً

فاقية تعطي ضمانة
ّ
هذه االت

معلوماٍت سّرية للطرف اآلخر الذي تجري معه الصفقة، 
ه ال يمكن أن ينشر هذه المعلومات.

ّ
بأن

لكتابة الملخص التنفيذي عليك اتباع ما يلي:

Cفاقية عدم اإلفصاح
ّ
ات

و تعنƠƠƠي هذه المرحلة في التفƠƠƠاوض وتنفيذ االّتفاقات 
ƠƠƠق باالسƠƠƠتثمار. ويمكƠƠƠن لهƠƠƠذه 

ّ
النهائيƠƠƠة التƠƠƠي تتعل

فاقّية شراء، أو 
ّ
 عن بيع حّصٍة وات

ً
فاقات أن تكون عبارة

ّ
االت

فاقّية مساهمين.
ّ
فاقّية اكتتاب أو ات

ّ
فاقّية قرٍض أو ات

ّ
ات

وال تنƠƠƠس أن محاميƠƠƠك هو انعƠƠƠكاس لك. (سƠƠƠمعتك)، 
 مع مستثمريك، 

ً
فبمجرد إتمام الصفقة، ستصبح شريكا

لذا فأنت ال تريد شخًصا غير مناسب أو قليل الخبرة. 

الملخص التنفيذي هو الخطوة األولى في كتابة 
خطة عمل شƠƠƠركتك الناشƠƠƠئة الجديƠƠƠدة. وصياغة 
الملخص التنفيذي ال يحتƠƠƠاج إلى أن يكون ملخًصا 
طويالƠƠƠً وممالً، بل يمكن أن تكتفي بنحو صفحتين 
إلى ثالث صفحƠƠƠات،  وبرغم من أنه يعد قصيًرا، إال 
أن الملخƠƠƠص التنفيƠƠƠذي أحد أهƠƠƠم العناصر لخطة 

عملك.

Dتنفيذ الصفقة وإتمامها

11

في فقرة واحدة واضحة، عليك أن تشƠƠƠرح مهمة عملك 
وما تريد تحقيقه من الشركة.

A بيان المهمة

ال تنَس أن تضع خططك المسƠƠƠتقبلية لشƠƠƠركتك، وأين 
ستذهب بها في المستقبل.

Fالخطط المستقبلية

عليƠƠƠك أن تضƠƠƠع معلومƠƠƠات عامة مثل تاريخ تأسƠƠƠيس 
الشƠƠƠركة، اسم المؤسسƠƠƠين اآلخرين معك، إن وجدوا، 
وأدوارهم، وعدد الموظفين، وموقع مكتب الشƠƠƠركة، 

وغيرها من المعلومات التي تخص الشركة.

Bمعلومات الشركة العامة

والمخططƠƠƠات  البيانيƠƠƠة  الرسƠƠƠوم  تضميƠƠƠن  يمكنƠƠƠك   
المتعلقة بأي مراحل إنجاز رئيسƠƠƠية ألعمالك أو أي نمو 

منذ بدء العمل.

Cالمحتوى البصري

دون اإلفƠƠƠراط العاطفي أو اإلسƠƠƠهاب ، يمكنك أن تصف 
بإيجƠƠƠاز منتجك أو خدمتƠƠƠك، والتكنولوجيƠƠƠا التي تقوم 

عليها، وقاعدة العمالء المستهدفة.

Dالمنتجات والخدمات

إن كنƠƠƠت تبحƠƠƠث عن جمƠƠƠع تمويل لشƠƠƠركتك الناشƠƠƠئة، 
ا 

ً
فيمكنƠƠƠك تضمين أهدافك للتمويƠƠƠل. كما يمكنك أيض

تضمين أي معلومات عن القروض السابقة أو عن البنوك 
ا.

ً
أو المقرضين الذين تعاملت معهم سابق

Eالبيانات المالية
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إعداد عرض تقديمي

ولبنƠƠƠاء عرض مشƠƠƠروع على مسƠƠƠتثمر، فيما يلي أهم 
الخطوات والمعايير األساسƠƠƠية التي يجب اتباعها لبناء 

العرض التقديمية:

هناك معايير تساعد رائد العمل على  النجاح عند تقديم 
العرض على مستثمر ، ومن بين تلك المعايير:

Prezi أو Power Point لƠƠƠتخدام برامج مثƠƠƠيمكنك اس
مع تضميƠƠƠن تصميمƠƠƠات احترافية، ويمكنƠƠƠك تنفيذها 

 .Canva بواسطة أدوات مثل

مدة العرض في العƠƠƠروض العامة ٣ دقائق و ٨  دقائق 
في بعض برامج مسرعات األعمال و ٣٠ دقيقة لشركاء 
رأس المƠƠƠال الجريء. أغلب عروض المسƠƠƠتثمرين الجيدة 
تتكون  عدد شرائح العروض التقديمية من ١٠ شرائح أو 

أقل. 

بصفتك رائد عمل يسعى للحصول على تمويل من 
المسƠƠƠتثمرين، سƠƠƠيتعين عليك إتقان فن "العرض 
التقديمƠƠƠي، مƠƠƠع التأكد مƠƠƠن أن العرض يناسƠƠƠب 

الجمهور. 

احرص على أن يكون عنوان العرض التقديمي 
واضًحا.

احرص عƠƠƠن االبتعاد عن الحشƠƠƠو في صفحات 
العرض.

احرص على استخدام خطوط مناسبة للعرض 
متوسطة الحجم.

احرص على اسƠƠƠتخدام خطƠƠƠوط واضحة أثناء 
عمل العرض.

عمل شعار خاص بالمشروع الذي ُيقدم إلى 
المسƠƠƠتثمرين مƠƠƠع مراعاة أن يكƠƠƠون مالئم 

للمشروع.

تحديƠƠƠد المشƠƠƠكلة التƠƠƠي بسƠƠƠببها تم عمل 
العƠƠƠرض التقديمƠƠƠي باختصƠƠƠار وعرضها أمام 

المستثمر.

عمƠƠƠل عƠƠƠرض تجريبي لمƠƠƠدة دقيقƠƠƠة واحدة 
يتضمن على شرح مثالي لمشروعك.

طƠƠƠرح نموذج عمل تجاري للمسƠƠƠتثمر من أجل 
إقناعه بالمشروع وما هي خططك للنجاح.

طƠƠƠرح تحليƠƠƠل السƠƠƠوق عالمًيا ومحلًيƠƠƠا أمام 
ا.

ً
المستثمر والتعريف بحجم السوق أيض

طƠƠƠرح مجموعƠƠƠة مƠƠƠن الخطوط التƠƠƠي تميزك 
والمختلفة عن كل ما هو متاح في السوق.

طرح إمكانيات فريق العمل المشƠƠƠاركين في 
المشروع وما هي أفكارهم.

طرح خطة زمنية واضحة للفترة التي سƠƠƠيتم 
تنفيذ المشروع بها.

طرح قيمة التمويل الذي ستكون بحاجة إليه 
لتنفيذ المشروع مع الجهات التمويلية.

طرح خطة زمنية واضحة للفترة التي سƠƠƠيتم 
تنفيذ المشروع بها.

طرح قيمة التمويل الذي ستكون بحاجة إليه 
لتنفيذ المشروع مع الجهات التمويلية.

خطة العمل

  خطƠƠƠة العمل تتكƠƠƠون من خارطة طريƠƠƠق داخلية 
توضƠƠƠح أهم جوانب عملك، و خلفيتك وخبراتك في 
المجال، واإلنتاج، باإلضافة إلى الجوانب التشغيلية 
والتنظيميƠƠƠة والمالية. وفƠƠƠي ذات الوقت، تتكون 
الخطة من الهدف وراء إنشƠƠƠاء الشƠƠƠركة، وكذلك 
العوائد المالية، كما أنها ستمثل وثيقة تسويق 

مكتوبة لمن يهمه األمر خارج شركتك



قƠƠƠد يخلط عديد من رواد األعمال النظرة العامة أو النبذة عن 
الشركة مع الملخص التنفيذي، ولكن هناك فارق واضح بين 
ا أكثر تفصيالً، من مستوى أعلى، 

ً
االثنين. فالنبذة تعّد عرض

لهيƠƠƠكل أعمالƠƠƠك في الشƠƠƠركة وما الذي تقدمƠƠƠه تحديًدا، 
ويمكنƠƠƠك صياغƠƠƠة النبƠƠƠذة العامة لشƠƠƠركتك الناشƠƠƠئة عبر 

الخطوات اآلتية:

هي الخطوة األولى في كتابة خطة عمل شركتك الناشئة 
الجديƠƠƠدة. وصياغة الملخص التنفيذي ال يحتاج إلى أن يكون 
 طويالً وممالً ، بل يمكƠƠƠن ان تكتفي بنحو صفحتين 

ً
ملخصƠƠƠا

 إال أن الملخص 
ً
إلى ثالث صفحات ، برغƠƠƠم من أنه يعد قصيرا

التنفيذي أحد أهم العناصر لخطة عملك.

التخصƠƠƠص  بوصƠƠƠف  عƠƠƠن شƠƠƠركتك  النبƠƠƠذة  جƠƠƠزء  إبƠƠƠدأ 
والتكنولوجيƠƠƠا القائمƠƠƠة عليها الشƠƠƠركة، ويهدف هذا 
الجƠƠƠزء إلعطاء القراء والمسƠƠƠتثمرين فكƠƠƠرة عامة حول 

عملك.
انتقل إلى شرح طبيعة الصناعة والسوق.

ثƠƠƠم قƠƠƠم بوضع الهيƠƠƠكل القانونƠƠƠي لعملƠƠƠك باإلضافة 
لهيكل ملكية الشركة.

وصف الصناعƠƠƠة: إبدأ بعرض رؤية مفصلƠƠƠة حول الصناعة 
المشارك بها عبر اإلجابة على أسئلة: كم حجمها؟ وكم 
نمت في السƠƠƠنوات القليلة الماضيƠƠƠة؟ وما هي تنبؤات 
النمو من خبراء تلك الصناعة؟ ومن هم منافسيك؟ وما 

هو أداءهم؟

 خطوات هامة لوضع خطة عمل شركتك الناشئة

الخطوة األولى:  الملخص التنفيذي

الخطوة الثانية:  نبذة عن الشركة

هƠƠƠي إجراء بحƠƠƠث متعمقة وتحليل للسƠƠƠوق المسƠƠƠتهدف 
والمنافسƠƠƠين األقرب لك، سƠƠƠيقدم تحليل السƠƠƠوق للقراء 
والمستثمرين دليالً كافًيا بشأن مدى فهمك حول أنشطة 
الصناعة التي ستشارك بها، ويجب أن يتضمن تحليل السوق 

العناصر التالية:

الخطوة الثالثة: تحليل األسواق
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  هنا سƠƠƠتقدم أفكاًرا ومعلومات حول هيكل اإلدارة الخاص بشƠƠƠركتك، مع شƠƠƠرح واضح وتحديد لما 
ا إدراج الخلفية والخبرة السابقة لكل شخص، ويمكنك 

ً
سƠƠƠيفعله كل شƠƠƠخص. كما ينبغي عليك أيض

وضع النقاط التالية في االعتبار:

الخطوة الرابعة: تنظيم األعمال

تفاصيل السوق المستهدف: 
هنا يمكنك الغوص في تفاصيل السƠƠƠوق المسƠƠƠتهدف، وتشƠƠƠمل خصائص السƠƠƠوق المستهدف 

وحجمه ومدى نموه.

احتماالت حصولك على حصة من السوق:  يمكنك أن تضع رسًما بيانًيا لما يمكن أن تبدو عليه حصة 
السوق الخاصة بشركتك، مع مقدار الحصة السوقية التي تتوقع أن تكسبها.

تسعير السوق: 
ضع تكلفة تقديرية لمنتجاتك وكيف ستوزعها في األسواق.

التحديات:
 ال تخجل من ذكر أي تحديات قد تواجه شركتك الناشئة، ربما تكون مشاكل قانونية، أو ربما تحول 
في التقنيات المستقبلية قد يؤثر على أعمالك، وبالطبع مشاكل رأس المال والتمويل، وربما نقص 

العمالة البشرية الماهرة.

أبحاث المنافسين: 
يجب أن تدرس منافسيك عبر تحليل نقاط قوتهم، وحصتهم السوقية، ونقاط الضعف، والتحديات 

التي قد تواجهها منهم.

الهيكل التنظيمي: 
إبدأ هذا الجزء بوضع مخطط تنظيمي يشرح كيفية تنظيم شركتك.

هيكل الملكية: 
بالرغم من أنك ستكرر هذه المعلومات في النبذة عن شركتك، إال أنك هنا ستملك الحرية للتعمق 
أكثر، مما يسمح لك بالحديث عن هيكل ملكية شركتك بالتفصيل، وكم نسبة امتالك كل شخص 

ألسهم الشركة، وغيرها من المعلومات.
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  هنا سƠƠƠتقدم أفكاًرا ومعلومات حول هيكل 
اإلدارة الخƠƠƠاص بشƠƠƠركتك، مƠƠƠع شƠƠƠرح واضƠƠƠح 
وتحديد لما سƠƠƠيفعله كل شخص. كما ينبغي 
ا إدراج الخلفية والخبرة السابقة لكل 

ً
عليك أيض

شƠƠƠخص، ويمكنك وضƠƠƠع النقƠƠƠاط التالية في 
االعتبار:

الخطوة الخامسة: عرض المنتجات والخدمات

خلفية إدارة الشركة:

 يمكنك هنا أن تشرح خلفية وخبرات فريق اإلدارة، وهي 
تشمل معلومات حول المديرين وأعضاء مجلس اإلدارة.

متطلبات مهارات التوظيف:

 هنا يمكنك أن تضƠƠƠع قائمة بجميع احتياجات التوظيف 
للشركة.

الوصف العام: 

  هنا يمكنƠƠƠك توضيح وتحديد نقطة البيع الفريدة لمنتجك 
أو خدمتك، والقيمة التي توفرها للعمالء المحتملين.

حالة المنتج: 

أذكر حالة المنتج الخاص بك، هل منتجك في مرحلة الفكرة 
مثالƠƠƠً؟ هل يتم بيعه فعالً؟ أم أنه في مرحلة الدخول إلى 

السوق؟

أهداف المنتج:

 إن كنƠƠƠت ال تزال في مرحلة الفكرة، فقم برسƠƠƠم خريطة 
لرحلة تتحدث عن كيفية تخطيطك إلطالق المنتج وإدخاله 
إلى السƠƠƠوق. يمكنك أن تضع تفاصيل حول خطوات البحث 
ا وضع 

ً
والتطوير المطلوبة لهذا الغƠƠƠرض، كما يمكنك أيض

إصدارات أو منتجات أو أي ميزات جديدة ترغب في تضمينها 
في المستقبل.

مصادر اإلمداد: 

إن كنƠƠƠت تعتمد علƠƠƠى بائعي الطƠƠƠرف الثالث 
إلمƠƠƠدادك بالمكونƠƠƠات الالزمƠƠƠة لمنتجƠƠƠك أو 

خدمتك يمكنك ذكرهم هنا.

   هذه الخطوة مهمة في خطة عمل شƠƠƠركتك 

الناشƠƠƠئة ألنهƠƠƠا تحƠƠƠدد كل شƠƠƠيء حƠƠƠول منتجك 

بالنسƠƠƠبة  مهًمƠƠƠا  دوًرا  وسƠƠƠتؤدي  وخدمتƠƠƠك، 

للمسؤول عن المنتجات في الشركة وكذلك في 

مراحل التطوير واالنتقال إلى مرحلة السƠƠƠوق بعد 

ذلك.  
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إضافƠƠƠة إلƠƠƠى ذلك، إذا كان ذلك متاًحا، قم بتضمين حسƠƠƠابات البيانات المسƠƠƠتحقة، والحسƠƠƠابات المسƠƠƠتحقة الدفع، 
وتفاصيل أو وثائق الديون.

ا، يجب دعم توقعاتƠƠƠك المالية إما عن طريق العروض السƠƠƠابقة أو التوقعƠƠƠات والتقديرات 
ً

مƠƠƠن الناحيƠƠƠة المثاليƠƠƠة أيض
المستقبلية، قم بتضمين بيانات الدخل المتوقع، وتوقعات التدفق النقدي، وبيانات الرصيد المتوقع، وميزانية إنفاق 
رأس المال، والنفقات المتنوعة. يجب أن تتضمن خطة عمل شركتك الناشئة توقعات السنة األولى من العمل، ولكن 

ا رؤية مستقبلية على مدى ٣ إلى ٥ سنوات قادمة.
ً

يجب أن تتضمن أيض

بمجƠƠƠرد أن تشƠƠƠرح كل شƠƠƠيء حول منتجك، سƠƠƠيأتي الوقƠƠƠت للخوض فƠƠƠي تفاصيل خطة 
التسويق وبيع هذا المنتج أو الخدمة. وفيما يتعلق بالتسويق، يمكن أن يحتوي هذا الجزء 

على اآلتي:

الخطوة السادسة: خطة التسويق والمبيعات

تحديد وضع المنتج: 

يجƠƠƠب أن تذكر فƠƠƠي بداية خطة التسƠƠƠويق ما هو وضع أعمالƠƠƠك ومنتجاتك تحديًدا، مƠƠƠا هي الفئة 
السعرية التي تستهدفها؟ هل تقدم أي خدمة مجانية؟ ما الضمانات التي تقدمها؟ اإلجابة على 

هذه األسئلة سيساعدك على تحديد وضع منتجاتك وخدماتك.

هذه من أهم الخطوات في خطة عمل شركتك الناشئة، سيرغب المستثمرون في النظر 
إلى خططك وتوقعاتك المالية قبل المخاطرة بأموالهم.

في الوضع المثالي، سƠƠƠوف تسƠƠƠتعين ببيانات مالية من العروض أو التوقعات السƠƠƠابقة، 
ويمكنك أن تضع ما يلي كجزء من خطتك المالية:

الميزانية العموميةبيانات التدفق النقدي بيانات الدخل

الخطوة السابعة: الخطة المالية والتوقعات

الترويج للمنتج: 

يشƠƠƠمل هذا الجزء شƠƠƠرح قنوات التسƠƠƠويق والخطط من أجل اإلعالن عن منتجاتك، واسƠƠƠتراتيجيات 
الترويج، وخطط تحسƠƠƠين محركات البحث SEO، وخطط التسويق بالمحتوى، والتسويق عبر قنوات 

وسائل التواصل االجتماعي، وغيرها.

بعد ذلك، تأتي خطة المبيعات كاآلتي:

فريق المبيعات: ستحاول اإلجابة على بعض األسئلة مثل: كيف تخطط لبيع منتجك؟ هل تحتاج إلى 
فريق للمبيعات؟ وما حجم الفريق الذي تحتاجه؟ ثم من سيقوم بتدريب هذا الفريق؟

استراتيجية البيع: 

هنا ستعطي نظرة عامة حول كيفية بيع منتجك أو خدمتك، عبر تحديد عملية البيع التي ستتبعها 
كشƠƠƠركة. هل سƠƠƠتبدأ باالتصال بالعمƠƠƠالء المحتملين؟ أو سƠƠƠتعرض المنتج عبر حضور المناسƠƠƠبات 

المختلفة والمعارض؟ ضع إجابات واضحة لخطة وعملية المبيعات الخاصة بشركتك الناشئة.
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يجب وضع الملحق في نهاية خطة العمل، حيث يتضمن 
هذا الجزء جميع المعلومات اإلضافية التي لم تذكرها 

في األقسام السابقة من الخطة.
أي بيانات أو إحصاءات أو نقاط استراتيجية أو مخططات 
أو مزيƠƠƠد من التفسƠƠƠيرات والشƠƠƠرح التƠƠƠي تعتقد أنها 
ا إدراج 

ً
ضروريƠƠƠة كجزء من خطة العمل. كمƠƠƠا يمكنك أيض

للمؤسسƠƠƠين  الذاتيƠƠƠة  والسƠƠƠير  الذاتيƠƠƠة،  سƠƠƠيرتك 
المشƠƠƠاركين معك، وربمƠƠƠا ألعضاء فريƠƠƠق اإلدارة العليا 

للشركة.
في النهاية، وبالرغم من أن وضع خطة عمل لشƠƠƠركتك 
الناشƠƠƠئة قد تبدو عملية شƠƠƠاقة وطويلة، إال أنك عندما 
تقسƠƠƠمها خطوة بخطوة، فسƠƠƠتجد أنها أسƠƠƠهل مما 
توقعƠƠƠت. وبهƠƠƠذه الخطوات الثمانيƠƠƠة المهمة، يمكنك 
وضع خطة عمل قوية ومميزة ستسƠƠƠاعدك على البدء 

في مشروعك وشركتك الناشئة.
عادة ما تكون خطة العمل عبارة عن مستند مكون من 
٣٠ صفحƠƠƠة أو أكثر، وتتكون مƠƠƠن  تفاصيل كثيرة حول 
جميƠƠƠع جوانƠƠƠب المشƠƠƠروع، والتوسƠƠƠع فƠƠƠي الملخص 
التنفيذي ليكون شامالً الجوانب التالية السوق، المنتج 
التسƠƠƠويق،  المسƠƠƠتهدف،  العميƠƠƠل  الخدمƠƠƠة،  او 

االستراتيجية والفريق والشؤون المالية.

الخطوة الثامنة: الملحق
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العرض

وهƠƠƠي عبارة عƠƠƠن عƠƠƠرض تقديمي موجƠƠƠز ُيسƠƠƠتخدم لتزويد 

الجمهƠƠƠور أو المسƠƠƠتثمرين بنظرة عامة وسƠƠƠريعة عن خطة 

العمل، ويمكن القول أنها أهم وثيقة سƠƠƠتقوم بإنشƠƠƠائها 

عند بدء شƠƠƠركتك الناشƠƠƠئة ألنها الخطاف الذي ستجذب من 

خالله انتباه وخيال المستثمر لتمويل شركتك الناشئة. 

 مƠƠƠن أهم البنƠƠƠود التي يجƠƠƠب عليك الحديث عنهƠƠƠا في عرض 

المشروع:

قبƠƠƠل أي شƠƠƠيء، تأكد من وضع اسƠƠƠم الشƠƠƠركة في 
المقدمƠƠƠة، مƠƠƠع الهوية الخاصƠƠƠه بها. إلƠƠƠى جانب جملة 
بسيطة تصف نشاط الشƠƠƠركة. هذا التعريف يساهم 
 
ّ
في تكوين الحضور لفكرة مبدئية عن الشƠƠƠركة. كما أن

هذه الجملة قد تمثل عنصًرا للجذب، وبالتالي تجعلهم 
يستمعون إليك بالمزيد من االهتمام.

01

( Demo ) العرض

تعريف بسيط :

المشƠƠƠكلة/الفرصة: ما هو المحور األساسي لنجاح أي 
 األمر يبƠƠƠدأ من الفكرة ذاتها. 

ّ
مشƠƠƠروع؟ يظن البعض أن

لكƠƠƠن هناك حاجة إلى التأكد مƠƠƠن وجود احتياج لها. لذا، 
قبل أي شيء، اعرض المشكلة التي تواجه األفراد في 

المجتمع، التي دفعتك لتنفيذ فكرة مشروعك.

المشكلة/الفرصة:02

 هناك مشكلة حقيقية، اآلن دورك 
ّ
بعد إقناع الحضور أن

لتقديم الحل الخاص بك لهذه المشكلة. ما هو التصور 
الذي تفكر به لحل هذه المشƠƠƠكلة؟ يجب أن تتأكد من 

تخصيص الحل ليتناسب بالضبط مع المشكلة. 

الحل :03

حجم السوق:
اآلن نجحƠƠƠت فƠƠƠي إثبƠƠƠات وجƠƠƠود مشƠƠƠكلة وتقديم حل 
مناسب لها. هناك نقطة أخرى مهمة، وهي عرض حجم 
ما كان هناك سƠƠƠوق 

ّ
السƠƠƠوق الذي تخدمه فكرتك. كل

 
ّ
أكبƠƠƠر، زاد هذا مƠƠƠن إمكانية حصولها علƠƠƠى الدعم. ألن

وجود سƠƠƠوق كبير، يعني قابلية تحقيق مبيعات كبيرة، 
وبالتالي توليد أرباح.

 
ّ
نمƠƠƠوذج العمل: نمƠƠƠوذج العمل يضمن للمسƠƠƠتثمرين أن

فكرتك قادرة علƠƠƠى تحقيق األرباح. ال يقتصر األمر على 
مصƠƠƠدر واحد لألرباح، بƠƠƠل يمكنك التفكيƠƠƠر في أكثر من 
مصƠƠƠدر. مثالً، بيƠƠƠع المنتج ذاته، ونشƠƠƠر إعالنات. بدالً من 

المنتج فقط. 

04

 فكرتك قادرة 
ّ
 نمƠƠƠوذج العمل يضمƠƠƠن للمسƠƠƠتثمرين أن

علƠƠƠى تحقيق األربƠƠƠاح. ال يقتصر األمر علƠƠƠى مصدر واحد 
لألرباح، بل يمكنك التفكير في أكثر من مصدر. مثالً، بيع 

المنتج ذاته، ونشر إعالنات. بدالً من المنتج فقط. 

نموذج العمل: 05
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عƠƠƠرض الفكرة ال يقتصƠƠƠر فقط على ما قبƠƠƠل البدء في  
ما رغبت في الحصول 

ّ
المشƠƠƠروع ،  بل يسƠƠƠتمر دائًما كل

علƠƠƠى اسƠƠƠتثمار، إذ ال بƠƠƠد مƠƠƠن القيƠƠƠام بهƠƠƠذا العرض 
للمشƠƠƠروع حتƠƠƠى تحصل علƠƠƠى الموافقة. لƠƠƠذا، إن كان 
ز هنا على عرض اإلنجازات 

ّ
مشروعك قد بدأ بالفعل، فرك

السابقة للمشروع.
ز على 

ّ
ال تكتƠƠƠِف فقط بوضع األرقƠƠƠام النهائية، بƠƠƠل رك

وضع التفاصيل المهمة كافة. على سبيل المثال، كم 
منتج تم بيعه؟ كم شƠƠƠخص نجحƠƠƠت في الوصول إليه؟ 
أي أرقام مهمة بالنسبة لمشروعك كإنجاز سابق، تأكد 

من تضمينها والحديث عنها في العرض.

اإلنجازات السابقة :06

ال يوجد مشروع بال منافسين في الوقت الحالي. حتى 
لƠƠƠو كانت فكرتك جديدة كلًيا، بالتأكيد هناك منافسƠƠƠة 
غير مباشرة لها. أي شخص يقدم منتجات بديلة لنفس 
ما كنت قادًرا 

ّ
الفئة التي تستهدفها في المشروع. كل

على سƠƠƠرد تفاصيل دقيقة عن المنافسين، يظهر هذا 
بحث السوق الجيد من ناحيتك.

يمكنك سƠƠƠرد المنافسƠƠƠين لمشƠƠƠروعك، وعرض الميزة 
 منهم، مع وضع ميزتك 

ٌ
التنافسƠƠƠية التي يملكها كل

التنافسƠƠƠية في مقارنة مع هذه المميزات. الهدف من 
ب على 

ّ
هƠƠƠذه النقطة هƠƠƠي تأكيد قدرتƠƠƠك فƠƠƠي التغل

المنافسƠƠƠين، وتقديم مميزات أفضل للجمهور، بالتالي 
قدمه في مشروعك.

ُ
إمكانية إقبالهم على شراء ما ت

المنافسة :07

"فشƠƠƠل التخطيط هو التخطيط للفشل"، عندما نتحدث 
عن التخطيط ال بد من ذكر هذه الحقيقة. لذا، بعد سرد 
جميع التفاصيل السƠƠƠابقة، اآلن أنت بحاجة إلى تحويلها 
إلƠƠƠى خطة لهƠƠƠا تفاصيل زمنية واضحƠƠƠة، بالتالي يفهم 

المستثمر مسار العمل المتوقع بالضبط.

 الخطة الزمنية: 09

بالطبع أنت تفعل كل الخطوات السƠƠƠابقة للحصول على 
اسƠƠƠتثمار. والمسƠƠƠتثمر يريد أن يعرف المبلغ المطلوب 
خذ القƠƠƠرار النهائي بالمشƠƠƠاركة أو الرفض. لذا، 

ّ
حتƠƠƠى يت

يمكنƠƠƠك أن تضƠƠƠع فƠƠƠي الخاتمƠƠƠة التمويƠƠƠل المطلƠƠƠوب 
للمشƠƠƠروع، مع توضيح جوانب صرف هذا التمويل، مثل 

شراء معدات أو آالت وغيرها.

التمويل المطلوب:10

إلى جانب االسƠƠƠتثمار في فكرة المشروع، فاالستثمار 
هم العنصر األساسي في 

ّ
الحقيقي هو في البشر، ألن

تحويل هذه األفƠƠƠكار إلى حقيقة. لذا من المهم عرض 
الفريق األساسƠƠƠي القائƠƠƠم على إدارة المشƠƠƠروع، مع 

 منهم.
ٌ

ذها كل
ّ

توضيح لألدوار التي ينف

فريق العمل :08

خطوات كسب انتباه الجمهور



20

يحب الجميع االستماع إلى القصص، وغالًبا تحدث تأثيًرا 
حقيقًيا في المسƠƠƠتمعين. لذا، استخدم القصص في 
العرض، ال سّيما إن كانت قصتك الحقيقة. يمكنك فعل 
ذلƠƠƠك عند سƠƠƠرد المشƠƠƠكلة، فبدالً من عرضهƠƠƠا كنقاط 
سريعة، يمكنك ذكر التجربة التي تعرضت لها، وجعلتك 

تفكر في هذا المشروع.

01

نصائح مهمة

هناك بعض النصائح المهمة التي يجب عليك االنتباه إليها:

استخدم القصص: 

من أسƠƠƠوأ األشƠƠƠياء التي تحدث في عرض الفكرة هي 
ا 

ً
ك تحفƠƠƠظ الكلمات. هذا سƠƠƠينعكس أيض

ّ
شƠƠƠعورك بأن

علƠƠƠى تقبƠƠƠل األفراد لهƠƠƠا. لذا، أنƠƠƠت بحاجة إلƠƠƠى الطابع 
الشخصي في العرض، حتى إذا كان ذلك سيدفعك إلى 
تغيير ترتيب الشرائح أو إضافة تفاصيل أخرى، المهم أن 

تشعر بالحماس أثناء الحديث عن الفكرة.

ا:02
ً
كن شخصي

ما 
ّ
ال يمكن للعرض أن يمر دون طرح أسئلة من اللجنة. كل

جذبتهƠƠƠم الفكƠƠƠرة توقƠƠƠع أسƠƠƠئلة أكثƠƠƠر حƠƠƠول جميع 
 إجاباتك ستؤثر في قرارهم النهائي. لذا، 

ّ
تفاصيلها، ألن

يمكنƠƠƠك التنبؤ باألسƠƠƠئلة المتوقعة، وتجهيƠƠƠز اإلجابات 
المناسبة لها.

ز اإلجابات عليها:03
ّ

توقع األسئلة وجه

سƠƠƠتظل لحظة عرض الفكرة من أصعƠƠƠب اللحظات التي 
قد تمر بها. لذا، أنت بحاجة إلى االسƠƠƠتعداد لها جيًدا. ال 
يوجد شƠƠƠيء يمكنƠƠƠه مسƠƠƠاعدتك في ذلƠƠƠك أكثر من 
التدريƠƠƠب على العرض. مارس األمر كثيًرا، بمفردك أمام 
المƠƠƠرآة، وأمƠƠƠام األشƠƠƠخاص الذيƠƠƠن يمكنƠƠƠك إحضارهم 

لالستماع إليك.

 
ّ
سيسƠƠƠاعدك التدريƠƠƠب علƠƠƠى تقليƠƠƠل التوتƠƠƠر، كمƠƠƠا أن

لهƠƠƠم  وطلبƠƠƠك  أشƠƠƠخاص،  أمƠƠƠام  العƠƠƠرض  ممارسƠƠƠة 
بالمشƠƠƠاركة بأسئلة، سƠƠƠيعينك على توقع األسئلة من 
اللجنƠƠƠة، بدالً من القيƠƠƠام بهذه المهمƠƠƠة بمفردك. مع 
التدريƠƠƠب أكثر من مرة، سƠƠƠتتمكن من تحديد الشƠƠƠكل 

األمثل للعرض.

عرض الفكرة على المستثمرين يبدو من التحديات التي 
ال بد لكل رائد أعمال من خوضها في أحد مراحل فكرته. 
ز المحتوى المناسƠƠƠب لذلك، ودّرب نفسك على 

ّ
لذا، جه

العرض كثيًرا، وال تنسƠƠƠى أن تجعل عرضك شخصًيا يعّبر 
عƠƠƠن ذاتƠƠƠك وفكرتك، فهƠƠƠذا الحماس قد يكƠƠƠون كافًيا 

لتصل فكرتك إلى المستثمرين.

التدريب شيء مهم:04



  أنشƠƠƠئ جƠƠƠدول بيانƠƠƠات يتضمن قائمة باألشƠƠƠخاص أو المنظمƠƠƠات التي تعتقد أنها سƠƠƠتهتم 
بالمسƠƠƠاعدة في تمويل شركتك الناشئة. قد تشƠƠƠمل هذه القائمة األصدقاء، والعائلة، ورجال 
األعمال الناجحين في مجالك، والمسƠƠƠتثمرين المالئكة، ومجموعات المالك، والحاضنات، والرأس 
ماليين المغامرين، وما إلى ذلك، بالنسƠƠƠبة للمستثمرين المحترفين، تأكد من أنهم يستثمرون 
في مجال عملك. من هناك أضف أعمدة لمعلومات االتصال وحجم االستثمار المحتمل والموقع 
والمنطقƠƠƠة الجغرافيƠƠƠة التي يسƠƠƠتثمرون فيها وأمثلة على الشƠƠƠركات في مسƠƠƠاحتك التي 

استثمروا فيها وأي بحث.
. لقد 

َ
ها قامت بهذا أكثر مما فعلت أنت

ّ
ر أن

ّ
عندما تتفاوض مع شركات رأس المال الُمغامر، تذك

استثمروا في العشرات من الشركات الناشئة، في حين أن شركتك هذه ربما تكون أول واحدة 
نشƠƠƠؤها. لكن ال تدعهم يخيفوك وال تخشƠƠƠى هذا الموقف. المؤسس المتوسط أذكى من 

ُ
ت

الرأسمالي الُمغامر المتوسط . لذا افعل ما ستفعله في أي موقف معقد وغير مألوف: تابع 
بروية، واستفسر عن أي شيء يبدو غريبا.

 ال شك أن الحصول على دعم استثماري عملية غير سهلة بحّد ذاتها، وقد يزيد من صعوبتها 
االسƠƠƠتهداف العشوائي للمسƠƠƠتثمرين. استهداف المسƠƠƠتثمرين يشƠƠƠابه عملية استهداف 

العمالء، من جهة ما، ففي هذا الوجه من القصة، المستثمرون هم العمالء المستهدفون.
ا, يعتقد بعض رّواد األعمال أن مهارات البيع والتسويق ودرأسة الجمهور 

ً
   فكما ذكرنا سƠƠƠابق

محدود تطبيقها فقط على المسƠƠƠتهلكين أو المستخدمين للمنتج أو الخدمة النهائية, لكنها 
 تتعدى ذلك إلى كل عالقة وكل هدف يسƠƠƠعى لتحقيقƠƠƠه (مثل هدفه للحصول على 

ً
حقيقƠƠƠة

دعم استثماري) ويخطئ البعض باعتقاده أن تحقيقه لهذا الهدف مرتبط فقط بالعدد المتاح 
للمستثمرين في المنطقة ومقدار السيولة المتوفرة لديهم.

   فحتى المسƠƠƠتثمرون أنفسƠƠƠهم والصناديق االستثمارية يختلفون بأهدافهم وشخصياتهم 
وخبراتهم والعوامل الجاذبة لهƠƠƠم، والقيمة التي بإمكانهم إضافاتها أكثر من غيرهم لمجاٍل 

أو سوق أو أنواع محددة من المشاريع.

  توجد منصات مصممة للسƠƠƠماح للمسƠƠƠتثمرين بالتواصل مع الشƠƠƠركات الناشئة التي يمكنك 
االسƠƠƠتثمار فيها. يمكنك شƠƠƠراء األموال وبيعها واالحتفاظ بها للشƠƠƠركات الناشئة التي تقرر 
االسƠƠƠتثمار فيها. كما يمكنك إجراء محادثة مع صديق خاض تجربة االسƠƠƠتثمار او لدية معارف 
بالمسƠƠƠتثمرين إضافة الى حضورك الفعاليات والمؤتمرات التي تجمع المسƠƠƠتثمرين. ويمكنك 

إجراء بحوث للحصول على معرفة شاملة حول األعمال التجارية التي تم االستثمار فيها .

  ويمكن لرواد األعمال اكتشƠƠƠاف الكثير من المعلومات حول شƠƠƠركاء رأس المال االستثماري 
المحتملون في المسƠƠƠتقبل، وستكون قادًرا على اكتشƠƠƠاف أنواع الشركات التي يستثمرون 
فيهƠƠƠا، وما هي مرحلة النمو التي يفضلون االسƠƠƠتثمار فيها، والنجاحات السƠƠƠابقة، والفشƠƠƠل 

والمنهج واالستراتيجيات الخاصة بهم.

الحصول على المستثمر الجريء المناسب

الحصول على مستثمر المناسب 21



في البداية، سƠƠƠيحتاج المسƠƠƠتثمر إلى الحصول على نظرة عامة وواضحة وموجزة حول نشاط الشركة، وما المثير بشأنها، وما 
 على تغطية الجوانب اآلتية:

ً
الذي سيجعلها تحقق النجاح في النهاية. وفي هذه الحالة، على رائد األعمال أن يكون قادرا

النقاط التي يركز عليها المستثمر عند اإلستثمار

التعرف على مالّك الشركة

كل شƠƠƠركة ناشƠƠƠئة ذات يوم كانت فكرة لشƠƠƠخص ما قبل أن تصبح حقيقة واقعة. األهم من ذلك، أنك ال تستثمر فقط 
في العمل وحده، بل تستثمر في األشخاص الذين يديرون الشركة.

فمرحلة بدء التشƠƠƠغيل هي أصعب مرحلة في أي نشƠƠƠاط تجاري، وفي الوقت نفسƠƠƠه فهي بالغة األهمية لنمو األعمال 
التجارية. بدون قائد أو مؤسس ملتزم، إلدارة األعمال في مرحلة بدء التشغيل، فإن الشركة لديها فرصة كبيرة للفشل، 

وهذا يعني أن يخسر المستثمر أمواله.

التحقق من وجود سوق للشركة

العامƠƠƠل اآلخر الذي يجب أن يؤثر على قرار المسƠƠƠتثمر في الشƠƠƠركات الناشƠƠƠئة هو وجود سƠƠƠوق للمنتƠƠƠج. ففي العرض 
التقديمي، يتم تقديم التقديرات واالفتراضات بشكل كبير. بالنسبة لبعض المستثمرين ، قد ال يكون هذا مهًما ألنهم 
مجرد شƠƠƠركات ناشƠƠƠئة. ولكن إذا لم يتم استخدام المنتج خالل ٣ سنوات من العمل من قبل ١٪ على األقل من السوق، 

فهل يتطلب استثماًرا أو استراتيجية تسويقية جيدة؟

التأكد من التزام الشركة الناشئة باالستثمار 

فهم المخاطر

يسƠƠƠتثمر المسƠƠƠتثمر في شركة ناشƠƠƠئة متأكد من نجاحها. فال يوجد اسƠƠƠتثمار خالي من المخاطر. ولكن يمكنك تقليل 
المخاطر إلى مستوى معين. بهذه الطريقة يكون المستثمر مسؤوالً بنسبة ١٠٠٪ عن نتيجة االستثمار.

االطالع على األوراق القانونية
يقوم المسƠƠƠتثمر بالتأكد من أن الشركة معترف بها قانونًيا ومؤسسة. ويتحقق مما إذا كانت هناك إرشادات مناسبة 

إلصدار األسهم وعقود اإليجار والعقود.

يفهم المسƠƠƠتثمر مخاطر االسƠƠƠتثمار الذي يرغب في تحمله بشƠƠƠكل صحيح. وال يوجد استثمار خالي من المخاطر. حتى 
األسهم منخفضة المخاطر لديها درجة معينة من المخاطر المرتبطة بها.

الشƠƠƠركات الناشئة بشكل عام األسƠƠƠهم عالية المخاطر، وبالتالي تتطلب مستثمرين صبورين وجريئين يدركون أنهم قد 
ال يحصلون على عوائد ألموالهم في أول سنة أو سنتين أو حتى عشر سنوات.

01

02

03

04

تحليل األرقام 
عادة ما يكون تقييم الشƠƠƠركة الناشئة افتراضًيا. يمكن ألي شƠƠƠخص تخمينها ألنها شركة ناشئة؛ بما في ذلك اإلدارة. 
فالمسƠƠƠتثمر يسأل الشƠƠƠركة عن المبلغ الذي تم جمعه، ومقدار قيمة األسهم. فإذا كان لدى الشركة سجل جيد من 

اإليرادات المتولدة ، فهذا مؤشر جيد على مدى جودة إدارة اإلدارة لألعمال.
كم يرغب المستثمرون في معرفة كمية األموال التي جمعت خالل جوالت التمويل، والمعلومات ذات الصلة كما يلي:

     كم جمع من أموال في هذه الجولة؟
     فيَم تنوي الشركة إنفاق األموال التي جمعتها في هذه الجولة؟

     بماذا ستساعدك هذه الجولة التمويلية؟

05
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 ما تبدأ المفاوضات بشƠƠƠأن 
ً
   غالبƠƠƠا

صفقة استثمار ُمخاطر، بين شركة 
ناشƠƠƠئة تبحƠƠƠث عƠƠƠن اسƠƠƠتثمار وبين 
بدفتر شƠƠƠروط  مسƠƠƠتثمر محتمل، 
دفتƠƠƠر   

ّ
أن ومƠƠƠع   ،  term sheet

 ،
ً
الشروط ال يكون في العادة ملِزما

ل وثيقƠƠƠة للتفاوض 
ّ
ƠƠƠه يشƠƠƠك

ّ
إالّ أن

تفتƠƠƠح البƠƠƠاب أمƠƠƠام طريƠƠƠق طويٍل 
ويجƠƠƠب  الصفقƠƠƠة،  إبƠƠƠرام  يسƠƠƠبق 
 من 

ٍّ
مناقشƠƠƠته بحذر عبر توكيل كل

الطرفين لمحاٍم يسعى إلى حماية 
لƠƠƠه. وبالتالƠƠƠي، يمكن 

ّ
مصالƠƠƠح موك

لهƠƠƠذه المفاوضƠƠƠات أن تسƠƠƠتغرق 
أسابيع أو أشهر.

 
ً

 أساسية
ً

ُيعّد دفتر الشروط وثيقة
ها 

ّ
 إلى أن

ً
يجب صياغتها بعناية نظرا

الوقƠƠƠت  تقليƠƠƠص  علƠƠƠى  تسƠƠƠاعد 
والجهƠƠƠد الالزمين لوضع اللمسƠƠƠات 
األخيرة على االتفƠƠƠاق بين األطراف 
فاق شƠƠƠراء األسƠƠƠهم 

ّ
المعنية، وات

والحصص، أو اتفƠƠƠاق االكتتاب في 
األسƠƠƠهم، إلƠƠƠى جانƠƠƠب غيرها من 
الصفقة.  لتنفيƠƠƠذ  الالزمة  الوثائƠƠƠق 
 
ّ
وعلى كال الطرفين الحرص على أن
دفتر الشƠƠƠروط يعكƠƠƠس اتفاقهما 
علƠƠƠى الشƠƠƠروط األساسƠƠƠية التي 
ستحكم العالقة بينهما، ويجب أن 
 دفتر 

ّ
ه على الرغƠƠƠم من أن

ّ
يƠƠƠدركا أن

الشروط وثيقة تفاوض غير ملزمة، 
ƠƠƠه قد يتضمن بعƠƠƠض األحكام 

ّ
إالّ أن

الملِزمة. 

إتمام الصفقات
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محتويات دفتر الشروط

محتويات دفتر الشروط

 إلƠƠƠى طابعه الموجز، 
ً
ة األحكام األساسƠƠƠية، ولكن، نظرا

ّ
يجƠƠƠب  أن يتضّمن دفتر الشƠƠƠروط كاف

، ال يمكنƠƠƠه أن يتضّمن كافة شƠƠƠروط وأحكام 
ً
 نسƠƠƠبيا

ً
 صغيرة

ً
وكونƠƠƠه مصمم ليكƠƠƠون وثيقة

 في الوثائق 
ً
الصفقة. وبالتالي، يتّم التطرق إلى هذه الشروط واألحكام بشكٍل أكثر توّسعا

النهائية.
 من الطرفين ورأسمال 

ٍّ
ومن النقاط األساسƠƠƠية التي يتم التطرق إليها في العادة اسƠƠƠم كل

 من الطرفين قبل إتمام الصفقة 
ٌّ

الشƠƠƠركة (أي نسبة الحصص واألسهم التي سƠƠƠيملكها كل
وبعƠƠƠد إتمامها،  ومبلغ االسƠƠƠتثمار (المبلغ اإلجمالي الذي ينوي المسƠƠƠتثِمر اسƠƠƠتثماره في 
الشƠƠƠركة وأنواع األوراق المالية التي ينوي المسƠƠƠتثمر شراءها أو االكتتاب فيها – أي سواء 
 common shares أو أسهم حقوق أولوية priority shares ، وأحكام 

ً
 عادية

ً
كانت أسهما

 من 
ٍّ

صلة بإدارة الشركة، وتركيبة مجلس إدارتها، والنصاب واألغلبية المعمول بهما في كل
ّ
مت

 بƠƠƠƠ "األمور المحفوظة" 
ً
عرف أيضا

ُ
هيئات الشƠƠƠركة والشƠƠƠؤون التي تتطلب التوافƠƠƠق (والتي ت

 أو موافقة أشƠƠƠخاص معينين، وباألخص 
ً

 خاصة
ً

ب أغلبية
ّ
reserved matters وهي أمور تتطل

المستثمر ملزم أو غير ملزم؟
 دفتر الشروط وثيقة تفاوض.

ّ
كما تم ذكرة سابقا، فإن

 بحّد ذاته ال للشƠƠƠركة وال للمسƠƠƠتثمر. وبتعبيٍر آخƠƠƠر، عبر التوقيع عليه ال 
ً
وبالتالي، ليس ملزما

 في الصفقة. ال يقوم دفتر الشروط سوى برسم خارطة طريق 
ً
د الطرفان بالمضي قدما

ّ
يتعه

 باتفاق 
ً
ه يبقى رهنا

ّ
الصفقة عبر وصف النقاط األساسية التي اتفق عليها الطرفان، ما يعني أن

ن الطرفان من االتفاق على المسائل األساسية، 
ّ
الطرفين على الوثائق النهائية. وإذا لم يتمك

 بالصفقة عبر 
ً
فƠƠƠاق، فيمضيان قدما

ّ
عندهƠƠƠا ُينهيƠƠƠان عملية التفاوض. أّما في حال توّصال إلى ات

 
ً
إبرام الوثائق النهائية والتوقيع عليها. وفي المقابل، يمكن لدفتر الشروط أن يتضّمن أحكاما

 النظر 
ّ

د الطرفƠƠƠان باالمتثال إلى أحكاٍم معينة بغض
ّ

ق بعملية التفاوض. هنا يتعه
ّ
 تتعل

ً
ملزمƠƠƠة

دا بالتفاوض 
ّ

عƠƠƠن النتيجة النهائية للمفاوضات. فيمكن للطرفين، على سƠƠƠبيل المثال، أن يتعه
بحسƠƠƠن نية وإبقاء أمر المفاوضات والمعلومات المجمعة أثناء الدرأسƠƠƠات اإلعدادية سرية، وأن 

 طوال فترة معينة من الزمن.
ً
 حصرا

ً
يتفاوضا مع بعضهما بعضا

ومن أجل التمييز ما بين األحكام الملِزمة واألحكام غير الملزمة، يحّبذ أن يتّم إرفاق الشƠƠƠروط 
غير الملِزمة بخطاب نوايا على شƠƠƠكل ملحق. وبالتالي، يتّم اعتبار الشƠƠƠروط الواردة في خطاب 
 دفتر 

ّ
النوايا ملِزمة، فيما يتّم اعتبار الشƠƠƠروط الموجزة في الملحق غير ملزمة. ال شƠƠƠّك في أن

الشروط الجيد ُيعّد مفتاح الصفقة الناجحة، لذلك ُيحّبذ أن يتفاوض الطرفان على دفتر الشروط 
ب أّي معيقات غير ضرورية.

ّ
بأقصى قدٍر من العناية من أجل تجن
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مƠƠƠن األمƠƠƠور المهمة جدا في حيƠƠƠاة رائد العمƠƠƠل هي امتالك 
القدرة علƠƠƠى التفاوض، مهما كانت األوراق المطبوعة متقنة 
وجيƠƠƠدة فإن عدم وجود مهارات تفاوض تكون عقبة لدى كل 

من رواد األعمال والمستثمرين. 

تكتيكات التفاوض

ما هي األمƠƠƠور المهƠƠمة عند
 التفاوض في األمور المƠƠالية؟

الوصول إلى نتيƠƠƠƠجة مرضية
 وعƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠادلة للƠƠƠƠطرفين

عدم قطع عالقاتك الشخصية
للوصƠƠƠول إلى مƠƠƠƠƠƠƠƠƠا تريد

فهم الصفقة التي أنت عليها 

مهارة التفاوض

ما يجب القيام به أثناء االستعداد للتفاوض

ضƠƠƠع خطة وحƠƠƠدد األشƠƠƠياء الرئيسƠƠƠية التƠƠƠي تريدها 
وافهم الشروط التي أنت على استعداد للتنازل عنها 

وأعرف متى ستكون على استعداد لالبتعاد. 

وبعد ذلك حاول أن تعرف عن الشƠƠƠخص الذي تتفاوض 
معه أكثر يمكن باختصار البحث عنه في جوجل وسوف 
تظهƠƠƠر لƠƠƠك اهتماماتƠƠƠه وتتمكن من التفƠƠƠاوض معه 

بشكل أفضل. 

االستعداد للتفاوض من خالل اتباع اآلتي: 

01

02
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الملكية الفكرية هي نتاج فكر اإلنسان من إبداعات مثل 
االختراعƠƠƠات والنمƠƠƠاذج الصناعيƠƠƠة والعالمƠƠƠات التجƠƠƠارية 
واألغاني والكتب والرموز واألسƠƠƠماء، وال تختلف حقوق 
الملكيƠƠƠة الفكرية عن حقƠƠƠوق الملكيƠƠƠة األخرى. فهي 
تمكƠƠƠن مالك الحق من االسƠƠƠتفادة بشƠƠƠتى الطرق من 
عملƠƠƠه الذي كان مجرد فكƠƠƠرة ثم تبلور إلى أن أصبح في 
صƠƠƠورة منتج،  ويحق للمالك منع االَخرين من التعامل في 
ملكه دون الحصول على إذن مسƠƠƠبق منه، كما يحق له 
مقاضاتهم في حالة التعدي علƠƠƠى حقوقه والمطالبة 
بوقف التعدي أو وقف استمراره والتعويض عما أصابه 

من ضرر.

26أمور قانونية تحتاج معرفتها

أمور قانونية تحتاج معرفتها

الملكية الفكرية: 

01

 البد من معرفة هيكل الشركة التي ترغب في إنشائها 
وتحديد هيكلها في حالة التوسƠƠƠع كشركة محدودية 

C Corp أو S Crop  أو  LLC المسؤولية
المسƠƠƠتثمرون المعتمدون: يجب معرفة المسƠƠƠتثمرين 
جيدا قبل الشروع في أي عملية استثماريه معهم،لذا 
وجب معرفة المسƠƠƠتثمرون المعتمدون ال سƠƠƠيما   في 

التعامل مع األوراق المالية.
تعين على رواد األعمال أن يكونوا مستعدين عند عرض 
شƠƠƠركاتهم الناشئة على المستثمرين، وذلك عبر توقع 
األسƠƠƠئلة التي سƠƠƠيطرحونها عليهم. أما الفشƠƠƠل في 
تقديƠƠƠم إجابات مدروسƠƠƠة وعميقƠƠƠة وعقالنية عن هذه 
األسئلة، فمن شأنه تقليل فرص حصول الشركة الناشئة 

على التمويل المطلوب. 

هيكل الشركة:

01

 الدعƠƠƠاوى القضائية األكثر شƠƠƠيوًعا التي يواجهها رواد 
األعمƠƠƠال هي قضايا التوظيف. وقد تكون صعبة جدا لذا 
من األجƠƠƠدى التعامل مƠƠƠع محامي متخصƠƠƠص لحل هذا 

النوع من القضايا. 

قضايا التوظيف:

02
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 الخاتمة :

الشƠƠƠركات الناشئة لها قدرة كبيرة على جلب االسƠƠƠتثمارات والنهوض باقتصاد الدول 
وتشير الدراسات إلى أن توفير ١ تريليون سنويا لسد الفجوة يحل أزمة تعثر الشركات 
الناشƠƠƠئة في تحقيق أهداف التنمية. ونرجو أن نكƠƠƠون قد وفقنا في إعداد هذا الدليل 

ليكون بمثابة مرجع للشركات الناشئة لالستعداد للحصول على االستثمار.
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