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املصطلحات العامة:

01

02

03

هي شركة تنشأ كمشروع أعمال مؤسس حديثًا والذي يهدف إلى تلبية 
احتياجات السوق أو حل إحدى مشكالته عن طريق تطوير نموذج أعمال 

قابل للتطبيق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو المنصات 
قابل للتوسع.

Startupsالشرکات الناشئة 

هي الشركة التي يمكنها أن تطرح، ليس حًال واحًدا، بل جملة حلول 
رائدة لتخطي أزمة واحدة؛ وإنما يأتي طرحها ألكثر من فكرة حسب 

احتياج السوق.
 

Lean Startupالشرکة الناشئة املرنة 

هى الشركات الناشئة التي تشهد نسبة نمو كبيرة ال يقل عن ٢٠٪ وقد 
يكون النمو والتوسع إما جغرافيا أو من ناحية إيراداتها أو زيادة عدد 

موظفيها.

Scale-up Startupالشرکات ذات النمو السریع 

04

بأّنها القدرة على تنظيم، وتطوير، وإدارة المشاريع التجارّية، إلى جانب 
التعّرض للمخاطر من أجل تحقيق األرباح، وذلك عن طريق االستفادة 

من الموارد الطبيعّية، واأليدي العاملة، واألرض، ورأس المال، مّما 
ُيساهم في الحصول على األرباح، كما تتمّيز الريادة باالبتكار والمخاطرة، 

وهي جزء أساسي من قدرة الدولة على تحقيق النجاح في السوق 
العالمي، كما ُتعّرف ريادة األعمال بأّنها عملية إنشاء مشروع جديد تّم 

ابتكاره، وتصميمه، وتخطيطه، من َقبل رواد األعمال؛ وذلك بهدف 
إنتاج منتج محّدد أو تقديم خدمات مميزة للمجتمع لتوفير أسلوب حياة 

أفضل فيه.

Entrepreneurshipریادة األعمال 
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Co-working Spaceمساحات العمل املشترکة 

:

هي مؤسسات تعمل على «تسريع» األعمال الناشئة من خالل عدد من 
الدورات التدريبية واالستشارات وغيرها من الخدمات.وتقدم مسرعات 
األعمال الدعم للشركات الناشئة في مراحل حياتها األولى، خاصة تلك 
التي تبحث عن النمو في أعمالها بعد أن اتخذت الخطوة األولى.وتقدم 
مسرعة األعمال عدة أشكال من الدعم؛ منها التعليم والخبرة، اإلرشاد 

والتوجيه والتمويل، إضافة الى تعزيز عالقاتها مع المستثمرين او تقديم 
الدعم المالي.

Business Acceleratorمسرعات األعمال 

هي عبارة عن مكان توفره بعض الشركات أو الجهات ويعتبر مساحة 
للعمل الجماعي سواء في مجال التكنولوجيا والمجاالت المحاسبية 

والمجاالت الفنية والمبادرات الشخصية ويتسم بالهدوء والراحة وتوفر 
الوسائل التي تساعد مجموعات العمل واألفراد على تحقيق مشروعاتهم.

املصطلحات العامة

07

05

08

Entrepreneurرائد األعمال 

صاحب المشروع الذي يقوم بتطوير وبناء نموذج العمل التجاري وجمع 
الموارد البشرية والمالية لبدء مشروع معين.

06

مساحات تهدف الحتضان الشركات الناشئة في مرحلة نشاطها المبكر 
وتوفير مساحة للعمل وتسريع إطالقها وذلك من خالل تقديم الدعم 

لها وتقديم خدمات التدريب والدعم مقابل تكلفة منخفضة.

Business Incubatorحاضنات األعمال 

03



:

هو الشخص المساهم في رأس المال أو الشريك في المشروع التجاري، 
وعادة ما يشارك الشريك  في إدارة عمليات الشركة اليومية ، أو اتخاذ 

قرارات مهمة للشركة ويعتبر أحد مالكي المشروع

املصطلحات العامة

Partnerالشریك

هو مجموعة من األفراد تعمل معا لتحقيق هدف مشترك ويتسم 
بالعمل الجماعي و الوضوح وتجنب الفردية واإلتصال للتطوير أو 

دراسة المشكلة والمناقشات الجماعية. 

Teamworkفریق العمل 

10

11

Founderاملؤسس

هو كل من يشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة بنية تحمل 
المسئولية الناشئة عن ذلك. ويتسع مفهوم وجود المؤسس الشريك 

ليشمل كل شخص اشترك في تأسيس الشركة بمبادرة
بناءة أو بعمل ايجابي فّعال بقصد إتمام وإنجاح ما تهدف إليه الشركة.

09
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املصطلحات العامة

هو العنصر الذي يتم عرضه للبيع ، ويمكن أن يكون ذلك العنصر  
منتج أو خدمة. قد يكون المنتج ملموس أو افتراضي. وكل منتج 

مصنوع بتكلفة ويباع كل منها بسعر مختلف. ويعتمد السعر الذي 
يتم تحديده لذلك المنتج على طبيعة السوق وجودة السلعة 

واستراتيجيات التسويق والقطاعات المستهدفة.

Productاملنتج 12

هو نظام بيئي رقمي عالمي يتم فيه جمع البيانات وتنظيمها 
وتبادلها بواسطة شبكة من البائعين بغرض الحصول على قيمة 

من المعلومات المتراكمة.

Data Economy   اقتصاد البیانات 13

ف االقتصاد حسب الطلب بأنه النشاط االقتصادي الذي أنشأته  ُيعرَّ
األسواق الرقمية وشركات التكنولوجيا لتلبية طلب المستهلكين 
من خالل الوصول الفوري إلى السلع والخدمات. ُيشار أيًضا إلى 
االقتصاد حسب الطلب أحياًنا باسم "اقتصاد الوصول" ، ويوفر 
طريقة مالئمة لتوفير السلع والخدمات لمن هم في السوق من 

أجلها. هناك اآلالف من الشركات التي تستفيد حالًيا من االقتصاد 
حسب الطلب.

On-Demand Economyاقتصاد حسب الطلب  14
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مصطلحات تقنیة
 تستخدم يف

 الشرکات الناشئة 

Emerging Tech                                     التقنیات الناشئة

Internet of Things ( IoT)                         انترنت األشیاء

01

02

1 1

1 2

1 3

1 4

03

04

05

06

07

08

09

06

  Artificial Intelligence                        الذکاء اإلصطناعي

Big Data                                               البیانات الضخمة

Virtual Reality (VR)                            الواقع االفتراضي

Augmented Reality (AR)                          الواقع املعزز

Mixed Reality (MX)                              الواقع املختلط

Wearables                                  األجهزة القابلة لالرتداء

Cloud Computing                              الحوسبة السحابیة

Data Mining                                     التنقیب يف البیانات

End-to-End Encryption            تشفیر نهایة - إلی - نهایة

Near-Field Communication (NFC)     اتصال قریب املدى

    Source Code                                      الشیفرة املصدریة



مصطلحات تقنیة
 تستخدم يف

 الشرکات الناشئة 

01

07

التقنيات الناشئة هي تقنيات ال تزال تطويراتها أو تطبيقاتها 
العملية أو كالهما غير محققتين إلى حٍد كبير، بحيث تنشأ إلى 

الوجود بشكل مجازي من خلفية عدم الوجود أو الغموض. ُتعتبر 
هذه التقنيات جديدة، مثل التطبيقات المختلفة للتكنولوجيا الحيوية 

بما في ذلك العالج الجيني

Emerging Tech   التقنیات الناشئة

02
هي شبكة األجهزة القادرة على جمع البيانات ومشاركتها مع 

األجهزة األخرى الموجودة على الشبكة نفسها، حيث يسمح ذلك 
باستشعار األشياء والتحكم فيها عن بعد من خالل البنية التحتية 

للشبكة الحالية.

Internet of Things (IoT) انترنت األشیاء

03
هو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية، تجعلها 

تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها. من أهم هذه 
الخصائص القدرة على التعلم واالستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم 

تبرمج في اآللة.

Artificial Intelligence الذکاء اإلصطناعي

   



مصطلحات تقنیة
 تستخدم يف

 الشرکات الناشئة 

04

08

هي قواعد البيانات التي تتضمن كمية هائلة جًدا من البيانات لدرجة 
تصعب معالجتها والتعامل معها بواسطة أدوات إدارة قواعد 

البيانات البسيطة، وأبسط مثال على ذلك هو قاعدة مستخدمي 
شبكة فيسبوك.

Big Data  البیانات الضخمة

05Virtual Reality (VR) الواقع االفتراضي

06
هي تقنية تقوم على إسقاط األجسام االفتراضية في بيئة 

المستخدم الحقيقية ليصبح بإمكان المستخدم التفاعل معها 
 Pokemon Go باستخدام األدوات المتوفرة ،كمثال عليها لعبة

التي حققت انتشاًرا كبيًرا في عام ٢٠١٦.

Augmented Reality (AR)  الواقع املعزز

هي تجربة بصرية قائمة على محاكاة بيئة حقيقية أو جرافيكية 
بواسطة الكومبيوتر بحيث يشعر المستخدم بأنها تجربة حقيقية 

يعيش فيها، وفي بعض األحيان يمكنه التفاعل معها أيًضا في حال 
توفر األدوات الالزمة كـ نظارات الواقع اإلفتراضي ويمكن 

االستفادة منها في المجال الترفيهي والمجال التعليمي وغيرها من 
المجاالت.



مصطلحات تقنیة
 تستخدم يف

 الشرکات الناشئة 

07

09

أو ما يسمى بالواقع الهجين وهو دمج تقنيات الواقع االفتراضي 
مع الواقع المعزز لخلق بيئة تفاعلية جديدة بالكامل يتفاعل فيها 
الشخص مع كل أجزاء البيئة الجديدة بنوعيها كما لو أنها حقيقة 
بالفعل، ويمكن استخدامها في األعمال التعليمية وأيًضا بعض 

األعمال العسكرية اعتماًدا على المحاكاة.

Mixed Reality (MX)  الواقع املختلط

08
نوع جديد من األجهزة التقنية التي يمكن االستفادة منها من خالل 

ارتدائها كما االكسسوارات مثل الساعات الذكية التي قد تعمل 
بشكل مستقل أو بالتعاون مع الهاتف الذكي. يمكنها القيام بمهام 
مثل تعقب النشاطات الرياضية أو الرد السريع على الرسائل والبحث 

عن األماكن وغيرها.

Wearables  األجهزة القابلة لالرتداء

09
مصطلح يشير إلى الموارد واألنظمة الحاسوبية التي يمكن 

االستفادة منها عبر الشبكة دون الحاجة إلى التقيد بالعتاد الفيزيائي 
بهدف التيسير على المستخدم، وزيادة االنتاجية في األعمال، 

وتتضمن الحوسبة السحابية أيًضا خدمات مثل النسخ االحتياطي 
وجدولة المهام وحتى استخدام موارد فيزيائية مثل الطباعة عن بعد.

Cloud Computing  الحوسبة السحابیة



مصطلحات تقنیة
 تستخدم يف

 الشرکات الناشئة 

10

10

هي عملية تحليل لكمية كبيرة من البيانات إليجاد عالقة منطقية 
تلخيصها بطريقة جديدة تكون مفهومة ومفيدة لصاحب البيانات، 
وقد تهدف إلى التحقق من صحة نظرية ما أو الوصول إلى نتائج 

جديدة بعد دراسة العالقة بين عدة ظواهر وطرق ارتباطها، أبرز 
استخداماتها في المجال التقني هو استهداف شريحة معينة من 

الجمهور باإلعالنات عبر فرز البيانات إلى مجموعات بحسب 
االهتمامات.

Data Mining  التنقیب يف البیانات

1 1
هو أسلوب تشفير تكون فيه مفاتيح التشفير موجودة فقط في 
الجهاز المرسل والجهاز المستقِبل بحيث يستحيل تعقب محتوى 
هذه الرسائل من قبل طرف ثالث. وقد تم اعتماد هذا األسلوب 

في التشفير من قبل الكثير من تطبيقات التواصل والمحادثة 
الفورية مثل: واتساب.

End-to-End Encryption  تشفیر نهایة - إلی - نهایة



مصطلحات تقنیة
 تستخدم يف

 الشرکات الناشئة 

1 1

هي تقنية اتصال السلكي بين جهازين من مسافة قريبة التتجاوز 
سنتيمترات من خالل مالمسة الجهازين لبعضهما من الجهة 

الخلفية، وتساعد هذه التقنية على مشاركة الروابط والملفات أو 
 Android Pay ربط األجهزة بالسماعات الالسلكية أو خدمات مثل

للدفع اإللكتروني.

اتصال قریب املدى .....
Near-Field Communication (NFC)

هي كل التعليمات و األوامر البرمجية التي تتضمنها التطبيقات، 
والمكتوبة بلغة برمجة لتتم ترجمتها إلى لغة اآللة التي يفهمها 
الكمبيوتر لتساعد على تنفيذ مهام معينة، وهنالك نوعان من 
الشيفرات المصدرية منها المفتوح المصدر والتي يمكن ألي 

شخص المساهمة في تطويرها مثل لينكس، وأخرى مغلقة تماًما 
التسمح ألحد بالتعديل عليها.

Source Code  الشیفرة املصدریة

1 2

13



مجاالت الشرکات

 FinTech                                                   التقنیة املالیة

 RegTech                                             التقنیة التنظیمیة

01

02

1 0

1 1

1 2

1 3

03

04

05

06

07

08

09

 EdTech                                                 التقنیة التعلیمیة

MedTech                                                  التقنیة الطبیة

 HealthTech                                             التقنیة الصحیة

 AgriTech                                                 التقنیة الزراعیة

      RealTech                                  تقنیة املمتلکات العقاریة

LegalTech                                             التقنیة القانونیة

AdTech                                                     تقنیة اإلعالن

MarTech                                                 تقنیة التسویق

 CleanTech                                              التقنیة النظیفة

       FemTech                                                  التقنیة للمرأة

TravelTech                                                 تقنیة السفر

12



1 3

تكون على شكل برنامج أو خدمة أو نشاط تجاري يوفر طرًقا 
متقدمة تقنًيا لجعل العمليات المالية أكثر كفاءة من خالل تعطيل 

األساليب التقليدية. وتشمل كل شيء بدًءا من المدفوعات إلى 
العمالت المشفرة، واإلقراض الرقمي، واالستثمار، والخدمات 

المصرفية المفتوحة ، واالستشارات اآللية. 

01 FinTech  التقنیة املالیة

هي إدارة العمليات التنظيمية في الصناعة المالية من خالل 
التكنولوجيا. ويشمل لوصف التكنولوجيا واألدوات والموارد 

والمعرفة المختلفة التي تحتاجها المؤسسة الناجحة لتنظيم عملها. 

02 RegTech  التقنیة التنظیمیة

هي التقنيات التعليمية ُيطلق على العمليات التي تتعلق بتصميم 
عملية التعليم والتعلم وتنفيذها وتقويمها. وتضم التكنولوجيا 

التعليمية جميع أدوات األجهزة والبرامج المستخدمة لتحسين جودة 
التعليم. يتم استخدام التقنيات الناشئة كالشاشات التفاعلية 

واألجهزة اللوحية الذكية والمنصات اإللكترونية وغيرها من 
التطبيقات.

03 EdTech  التقنیة التعلیمیة

مجاالت الشرکات



1 4

أو ما تسمى بالتقانة الطبية حسب تعريف منظمة الصحة العالمية 
بأنها تطبيق المعرفة المنظمة والمهارات لتطوير األجهزة واألدوية 

واللقاحات والعمليات واألنظمة بهدف حّل المشكالت الصحية 
وتحسين جودة الحياة. تشتمل التكنولوجيا الطبية على العديد من 

المنتجات والحلول المستخدمة للوقاية من األمراض والحاالت 
الصحية األخرى التي تؤثر علينا وتشخيصها ومراقبتها وعالجها

04MedTech  التقنیة الطبیة

هي التقنية التي تستخدم لتعزيز الصحة أو للوقاية من المرض أو 
تشخيصه أو عالجه أو إلعادة التأهيل أو الرعاية طويلة األمد. وهذا 

يشمل األجهزة واإلجراءات واألنظمة التنظيمية المستخدمة في 
الرعاية الصحية كالساعات الذكية التي تستخدم لمراقبة دقات 

القلب وغيرها من التطبيقات. 

05 HealthTech  التقنیة الصحیة

التكنولوجيا الزراعية أو التكنولوجيا الزراعية هي استخدام التكنولوجيا 
في الزراعة والبستنة وتربية األحياء المائية بهدف تحسين اإلنتاجية 
والكفاءة والربحية. يمكن أن تكون التكنولوجيا الزراعية منتجات أو 

خدمات أو تطبيقات مشتقة من الزراعة تعمل على تحسين عمليات 
اإلدخال / اإلخراج المختلفة.

06 AgriTech  التقنیة الزراعیة

مجاالت الشرکات
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هي تطبيق لتكنولوجيا المعلومات واقتصاديات المنصات في 
أسواق العقارات. تتضمن بعض أهداف تكنولوجيا العقارات الحد 
من األعمال الورقية وكذلك جعل المعامالت أكثر سرعة وفعالية 

وأمانًا. وقد تشمل الخدمات المتطورة التي تقدمها الحلول الذكية 
 ،Airbnb إلدارة العقارات، وحلول حجز وتأجير العقارات مثل شركة

وتكنولوجيا التخطيط والبناء، والتكنولوجيا المالية العقارية.

07 RealTech  تقنیة املمتلکات العقاریة

هي الحلول التقنية للعمليات القانونية األساسية، والتي تساهم 
في إدارة سير العمل ومراجعة المستندات القانونية من خالل 
التقنيات الناشئة كالذكاء االصطناعي والمنصات اإللكترونية 

وغيرها من التطبيقات الذكية.

08LegalTech  التقنیة القانونیة

هو مصطلح شامل للتقنيات التي تساعد المعلنين ووكاالت 
اإلعالن في صنع وتشغيل وإدارة وضبط وتقييم الحمالت الدعائية 

اإللكترونية. والتي ُتستخدم للتسويق الرقمي والتحليالت ورؤى 
العمالء بتكاليف أقل. 

09AdTech  تقنیة اإلعالن

مجموعة التقنيات التي تساعد المسوقين على تنظيم وضبط نشاطاتهم 
التسويقية. تســـــــاعد هذه األدوات الشركـــــات على تخطيـــــــط وتنفـيــــــــذ 

حمالت التسويق، مراقبة وتسجيل نتائج قرارات التسويق وغيرها. 

10MarTech  تقنیة التسویق

مجاالت الشرکات
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هي مصطلح صناعي ُيستخدم لوصف المنتجات أو الخدمات التي 
تحسن األداء التشغيلي أو اإلنتاجية أو الكفاءة مع تقليل التكاليف 
والمدخالت واستهالك الطاقة والنفايات أو التلوث البيئي. والتي 
تستخدم في تقليل الضرر الذي يلحق بالبيئة وتحسين االستدامة. 

تشمل األمثلة إعادة التدوير والطاقة المتجددة.

11 CleanTech  التقنیة النظیفة

هو مصطلح يطبق على فئة من البرامج والتشخيصات والمنتجات 
والخدمات التي تستخدم التقنية للتركيز على الرعاية الصحية للمرأة .

12 FemTech  التقنیة للمرأة

هي عبارة عن تطبيقات يتم استخدامها في مجال أعمال السفر 
والسياحة وقطاع الضيافة. حيث يعتبر حجز الفنادق والطيران وتتبع 

الرحالت والتخطيط المسبق للسفر من خالل وكاالت السفر عبر 
اإلنترنت، واألنظمة التي تسمح للسائحين بمراجعة تجاربهم. هي 

من أشكال تقنيات السفر والسياحة.

13TravelTech  تقنیة السفر

مجاالت الشرکات
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Generation&
Research Phase

هي عملية استحداث كمية ضخمة من األفكار التي يتم إنتاجها من خالل 
عملية منظمة ذات قواعد واضحة، ويرتبط إيجاد هذه األفكار وتدوينها 
بجعل العقل ُمنفتحًا دون أي قيود َتحّد من إطالق العنان لقدرته على 

التفكير.

Brainstormingالعصف الذهني 

Business Idea

مرحلة تولید 
والبحثالفکرة

01

هي تلك الفكرة التي تتولد باسلوب ابداعي او مبتكر اليجاد حاجة معينة 
لدى الزبائن أو لسد احتياجات سوق معين وتقديم منتج بأسلوب 

ابتكاري وابداعي ضمن الموارد المتاحة وضمن المهارات المتاحة أو التي 
يتم اكتسابها مع استغالل الفرص الموجودة ودمج فيها اإلبداع 

واالبتكار ليخرج المنتج أو المشروع.

األفکار الریادیة 02

هو حدث يجتمع فيه مبرمجي الكمبيوتر و غيرهم لتطوير البرمجيات، 
فيتشاركون بشكل مكّثف في تطوير مشاريع برمجية. وهو كنشاط 

َل الكثير منها إلى مشاريع  للعصف الذهنّي والخروج بأفكار إبداعّية تحوَّ
ناجحة ومثمرة.

Hackathonالهاکثون 03

هو دورة تدريبية قصيرة المدة ومكثفة المحتوى تهدف للوصول إلى 
مرحلة جيدة من المعارف يمكنك االنطالق منها. 

Boot-Campاملعسکرات التدریبیة  04

1 8



Generation&
Research Phase

هو عبارة عن قائمة من األسئلة يهدف منها استخراج بيانات محددة من 
مجموعة معينة من األشخاص، وُيستخدم في الدراسات التي تستهدف 
عناصر بشرية. يمكن إجراء االستطالعات عن طريق الهاتف، أو البريد، أو 

عبر اإلنترنت، وأحياًنا وجًها لوجه في زوايا الشوارع المزدحمة، أو في 
مراكز التسوق.

Investigationاالستقصاء

مرحلة تولید 
والبحثالفکرة

05

يعرف االبتكار بأنه وسيلة إليجاد حلول جديدة للتحديات التي نواجهها، 
كما يعرف بأنه أي فكر أو سلوك أو شيء ما جديد وألنه يختلف نوعيا 

عن األشكال القائمة، وهو ايضا مالحظة وتوليد أفكار جديدة من خالل 
توافر وجهات نظر متباينة وتنسيق األفعال الضرورية لتنفيذ هذه األفكار 

وترجمتها إلى ابتكارات

Innovationاإلبتکار  07

أو ما يعرف االبتكار المسبب لالضطراب هو االبتكار الذي يخلق أسواقًا 
جديدة من خالل توفير مجموعة مختلفة من القيم، والتي تغلبت في 

نهاية المطاف (وبشكل غير متوقع) على السوق الحالية.

 Disruptive Innovation  االبتکار اُملزعزع 08

هو عملية إبداعية تقوم على أساس "بناء" األفكار. وال يمكن الحكم على 
التفكير التصميمي في بدايته. وهذا يقضي على الخوف من اإلخفاق، 

ويشّجع على طرح عدد كبير من الُمدخالت والمشاركات في مرحلَتي 
ل ووضع النموذج المبدئي. التخيُّ

Design Thinkingالتفکیر التصمیمي  06

1 9
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Idea Validation &
Launch Phase

مرحلة التحقق من  
صحة الفکرة

وقابلیة إطالقها 

2 1

هو األسلوب الذي سوف تتبعه الشركة الناشئة لخلق قيمة ما وتحقيق 
تلك القيمة على أرض الواقع واالستفادة منها. والذي يتضمن المشروع 

والجمهور واإلمكانيات والمال.

Business Modelنموذج العمل التجاري  01

Business Model Canvasمخطط نموذج األعمال  02
يعرف هذا المخطط على أنه طريقة بصرية تخطيطية يمكن استخدامها 

أثناء مرحلة التخطيط للمشروع من أجل تدارك الوقوع باألخطاء قدر 
اإلمكان. وهو قالب إدارة إستراتيجي يستخدم لصياغة مخطط إطالق 
منتج جديد او خدمة جديد .وذلك لتطوير نماذج أعمال جديدة وتوثيق 

النماذج الموجودة. يتكون المخطط من ٩ عناصر (شرائح العمالء ، 
العالقات مع العمالء، قنوات التوزيع ، القيم المقترحة ، األنشطة 

الرئيسية ، الموارد الرئيسية ، الشراكات الرئيسية ، مصادر اإليرادات ، 
هيكل التكاليف .



Idea Validation &
Launch Phase

مرحلة التحقق من  
صحة الفکرة

وقابلیة إطالقها 

22

هي عملية جمع المعلومات عن المشروع المقترح، ثّم تحليله من أجل 
معرفة إمكانية تنفيذه على أرض الواقع، وكذلك العمل على الحد من 

المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المشروع، والحصول على أعلى ربحية 
ممكنة، األمر الذي يمّكن من تقييم مدى نجاح المشروع أو خسارته 

بالمقارنة مع السوق المحلي ومتطلباته، وتتضمن دراسة الجدوى على 
دراسة السوق، والدراسة الفنية، والدراسة المالية ودراسة المخاطر

Feasibility Studyدراسة الجدوى  03

الخطة االستراتيجية هي وثيقة تحدد اتجاه المنظمة. هي تحديد ُمهمة 
ورؤية الُمؤسسة وأهدافها على المدى القريب والبعيد وكيفية تحقيقه 
من خالل رسالة المؤسسة بما يتناسب مع التخطيط الذي تم وضعه. 

عمل مراجعة شاملة لكل إمكانيات المؤسسة من مواد خام ورأس مال 
وفريق عمل ومكان العمل أيضًا وكيف ُيمكن استغالل كل هذه 

اإلمكانيات في تنفيذ التخطيط االستراتيجي.

Strategic Plan 04الخطة االستراتیجیة 

خارطة طريق تفصيلية، لمجموعة من األهداف التجارية لنجاح أعمال 
الشركات تشمل (المشروع المقترح والوضع الحالي واالحتياجات

والنتائج المقدرة).

Business Planخطة العمل  05



Idea Validation &
Launch Phase

مرحلة التحقق من  
صحة الفکرة

وقابلیة إطالقها 

2 3

هي السمة التي تسمح للمؤسسة بالتفوق على منافسيها، هي أن 
يكون لدى المؤسسة ما يميزها عن غيرها ويؤدي إلى زيادة ربحيتها. 

Competitive Advantageاملیزة التنافسیة  07

هي عالمة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو منظمة أعمال، أو أي كيان 
قانوني آخر للداللة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك 

والتي تظهر عليها العالمة التجارية تنشأ من مصدر وحيد، و لتمييز 
منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات اآلخرين.

Trademark 08العالمة التجاریة 

هي مقياس للتحقق من صحة الفكرة عبر وجود حاجة لطلب المنتج 
والتي تستخدم باألغلب قبل البدء في إنشاء أو تصميم المنتج للتأكد من 

حاجة السوق للمنتج أو الخدمة. 

09

موازنة المشروع هي عملية تقدير كلفة المشروع عن طريق تحديد 
الموارد الالزمة لتنفيذ كافة أنشطة المشروع، مع تقدير التكلفة 

المتوقعة لهذه الموارد وقت أستخدامها، بحيث ينتج عن ذلك تحديد 
الكلفة التقديرية للمشروع شاملة كافة أنشطته وفعالياته من لحظة 

المباشرة حتى لحظة االنتهاء.

Budget 06املوازنة

Validation    التحقق من قابلیة التطبیق
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قد تكون عينة مبدئية، مجسم، أو إطالق منتج لبناء تجربة الختبار 
مفهوم وأساس الفكرة أو العملية أو لتمثل شيئًا سيتم انتاجه. وهو 

مصطلح يستخدم في العديد من السياقات، والتي تضم علم المعاني، 
التصميم، اإللكترونيات نمذجة البرمجيات.

Prototypeنموذج مبدئي  01

مرحلة إنشاء 

ملنتجك
MVP

Create MVP for your
Product Phase

Minimum viable Product

هو المنتج في ابسط اشكاله ومزاياه طالما أنه يؤدي الغرض المطلوب 
منه، و يمّكن من الحصول على التقييمات التي تساعد في تطويره 

والوصول إلى نسخته النهائية عند طرحه في السوق.

تستخدم الشركات الناشئة هذا النوع من المنتجات من أجل توفير الوقت 
والتكاليف وتقليل المخاطر مقارنة بالطريقة التقليدية التي تعمل على 
تطوير المنتج بجميع مزاياه وشكله النهائي وطرحه في السوق للتعرف 

على رد فعل الزبائن.

MVP 02النموذج األولي للتشغیل  

يمثل إصداًرا حقيقًيا من المنتج، يمكن تقديمه على نطاق أوسع، ويحتوي 
على الحد األدنى من مجموعة الوظائف التي تم التحقق منها بالفعل.

النموذج األولي للمنتجات القابلة للتسویق 
MMP (Minimum Marketable Product) 

03

2 5

هي جميع التكاليف الناجمة عن تشغيل نموذج العمل، والناتجة من 
قراراتك في الموارد واألنشطة والشراكات الرئيسية. هناك تكاليف 

تأسيسية وتكاليف تشغيلية. وهذه التكاليف التشغيلية قد تكون ثابتة
 أو متغيرة.

Cost structureهیکل التکالیف  04



مرحلة إنشاء 

ملنتجك
MVP

Create MVP for your
Product Phase

Minimum viable Product
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Agile Methodology منهجیة أجایل 08
هي طريقة إلدارة المشروع تتسم بالمرونة،  تعتمد على االهتمام بتنفيذ 

المهام للعميل بكفاءة وفعالية، وسرعة االستجابة للتغييرات والتعامل 
 (User Story) معها بمرونة وذلك من من خالل تنفيذ مهام صغيرة تسمى

فى فترات زمنية قصيرة ما بين أسبوعين إلى شهرين (Sprint) – بطريقة 
منتظمة ومتتالية – مما يضمن إدراك األخطاء ومعالجتها أوًال بأوًال، 

وعرضها على العميل بصفة مستمرة لضمان استمرار الجودة ، وتلتزم بـ 
.(Agile Manifesto) القيم و المبادئ التي تم نقلها في بيان اجايل

هي تصورات الشخص واستجاباته الناتجة أو المتوقعة عند استخدام 
 (UX design) منتج أو خدمة ما. فيراعي تصميم تجربة المستخدم

الدوافع واألسباب التي تدفع الناس إلى استخدام المنتج سواء.

User Experience UXتجربة املستخدم  05

هي تصميم مشروع ما، وإيجاد قالب مناسب لكي يتم عرض المنتج أو 
الخدمة فيه بأفضل صورة، مع األخذ بعين االعتبار كيفية تعامل وتفاعل 

المستخدم معه، بحيث يضمن له استعماله بسهولة ودون تعقيدات 
وبشكل بسيط وفعال دون أن يتطلب منه ذلك تركيزًا كبيرًا. 

UIUser Interfaceواجهة املستخدم  06

يعد سباق التصميم عملية مقيدة بالوقت وتتضمن خمس مراحل 
تستخدم التفكير التصميمي بهدف تقليل المخاطر عند طرح منتج أو 

خدمة أو ميزة جديدة في السوق. تهدف العملية إلى مساعدة الفرق على 
تحديد األهداف بوضوح ، والتحقق من االفتراضات واتخاذ قرار بشأن 

خريطة طريق المنتج قبل البدء في التطوير. 

Design Sprintمنهجیة سباق التصمیم  07



هو عبارة عن وصف موجز ألعمال الشركة التجارية، ويهدف الى إعالم 
الجمهور بمنتجات الشركة وخدماتها وطبيعة عملها. فهو يتضمن 

المعلومات االساسية للشركة والتي قد تشمل نبذة عن الشركة ورؤيتها 
ورسالتها، باإلضافة إلى خدماتها أو منتجاتها وأداء الشركة الماضي 

والعمالء السابقين وفريق العمل وبيانات التواصل مع الشركة. 

Company Profileملف الشرکة  1 0

هو مصطلح يستخدم بشكل كبير في عالم األعمال والريادة لوصف 
حديث قصير أو عرض بسيط يوجز فكرة منتج أو خدمة أو مشروع 

بطريقة تجذب االنتباه. ويأتي االسم من فكرة أنه ينبغي إيصال 
الموضوع في فترة زمنية قصيرة كفترة ركوب المصعد وغالبًا

 ما تكون من ٣٠ ثانية لدقيقتين، يحاول فيها الريادي أو رجل األعمال 
إقناع المستثمر. 

 Elevator Pitch  حدیث املصعد 1 1

09 Pitch Desk  العرض التقدیمي
يعني أن يقدم رواد األعمال لمحة مختصرة عن خطة عمل ومنتجات 

وخدمات فكرة أو شركة ناشئة أمام المستثمرين أو العمالء المحتملين 
إما بهدف الحصول على التمويل وإما الفوز في مسابقة للشركات 

الناشئة وإما التقدم إلى برامج مسرعات األعمال، وعليه ينبغي أن يثير 
اهتمامهم ويحثهم على اختياره.

2 7

مرحلة إنشاء 

ملنتجك
MVP

Create MVP for your
Product Phase

Minimum viable Product
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01Product Testing اختبار املنتج 
هو اختبار تجربة المنتج قبل طرحه بشكل رسمي في السوق ، وذلك عبر  

تجربة المنتج على شريحة مختلفة من العمالء ، للتأكد من جودة المنتج 
وفعاليته وتطابقها مع المعايير الفنية ومدى تناسبه مع السوق 

المستهدف والعمالء ، على سبيل المثال النسخ التجريبية لبعض 
التطبيقات، أو طرح المنتج بكمية قليلة لألخذ برأي العمالء ومالحظاتهم.

02
هو نظام ، صّمم لتنسيق جميع الموارد والمعلومات واألنشطة الالزمة 

إلتمام اإلجراءات العملية، مثل المحاسبة والمشتريات وإدارة المشروعات 
وإدارة المخاطر وعمليات سلسلة التوريد والموارد البشرية في المؤسسة. 

وهو برنامج يساعد على التخطيط وإعداد الميزانية والتنبؤ وإعداد التقارير 
حول النتائج المالية لمؤسسة ما.

ERP System نظام تخطیط موارد املؤسسة

03
هو األداة التي تساعد الشركات على مقارنة األداء الفعلي مع األداء 

المحتمل. في جوهرها هي سؤالين: "أين نحن؟" و "أين نريد أن نكون؟" 
إذا كانت الشركة أو المؤسسة ال يتحقق فيها االستخدام األمثل للموارد 

الحالية، أو تستغني عن االستثمار في رأس المال أو التكنولوجيا، فإنه قد 
يصبح أداؤها دون إمكاناتها.

  GAP Analysis تحلیل فجوة السوق
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04
هو النهج الذي تستخدمه الشركات لتسعير منتجاتها وخدماتها بشكل 

يتماشى مع الطلب الحالي في السوق ، والذي تهدف الشركة من خالله 
إلى زيادة مبيعاتها وزيادة ارباحها من خالل بيع منتجاتها وخدماتها بأسعار 
مناسبة. وليتم تحديد سعر بيع للمنتجات أو الخدمات، تأخذ الشركة بعين 

االعتبار العديد من العوامل مثل تكلفة المنتج.

Pricing Strategy استراتیجیة التسعیر

06
هو إطار تحليل ُيستخدم لتقييم موقع الشركة التنافسي ويحدد نقاط القوة 
والضعف والفرص والتهديدات التي تتعرض لها األعمال التجارية على وجه 

التحديد. وهي عملية عصف ذهني يمكن أن تساعد رواد األعمال وقادة 
األعمال على إنشاء إستراتيجية عمل قوية لتحقيق أقصى قدر من نمو 

الشركة. ويعتبر التحليل الرباعي نموذًجا تقييمًيا أساسًيا يقيس ما يمكن/
ال يمكن للشركة القيام به، باإلضافة إلى فرصها والتهديدات المحتملة 

التي تواجهها.

SWOT التحلیل الرباعي

05
هي إطار تحليلي يستخدم في تقييم استراتيجيات األعمال واألسواق. 

ويمكن استخدام هذا اإلطار كأداة تحليل للمميزات التنافسية والعالقة 
المتبادلة مع السوق.

Porter  5قوى بورتر الخمسة  Forces of Competition
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07
هو تقريٌر ُتعّده الشركة في نهاية كل سنة، ويشمل الكثير من معلومات 

الشركة االقتصادية من التدفق النقدي وصوًال إلى استراتيجياتها اإلدارية. 
تهدف التقارير السنوية إلى تقديم المعلومات حول أداء الشركة وأنشطتها 

والعمل على إثارة إعجاب المستثمرين وحاملي األسهم. ُتساعدك قراءة 
التقارير السنوية للشركات في الحكم على مالءة الشركة ووضعها المالي.

Annual Report التقریر السنوي

09
هي استمارة يتم طرحها في آلية التغذية الراجعة المنتظمة من العمالء 

على شكل استمارة استطالع رأي العميل تساعد المدراء التنفيذيين 
والموارد البشرية على اتخاذ قرارات أفضل بهدف تحقيق والء العمالء 
وزيادة رضاهم وعلى التمكن من المضي قدمًا في إبقاء أعمالهم في

 مركز السوق مع التركيز على العمالء الراضين.

  Customer Opinion Survey  استطالع رأي العمالء

08
هي وثيقة تحتوي على الخدمات والمنتجات التي تقدمها لعميلك يكون 

فيها أسعار تقريبية وشروط وأحكام معينة بينك وبين العميل. 

Quotation  عرض األسعار
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10
يشير عرض القيمة إلى الميزات التي توافق الشركة على تقديمها للعمالء 
ويوضح سبب شراء العمالء لهذا المنتج أو الخدمة. في بعض الحاالت ، 

يكون عرض القيمة عبارة عن إعالن عن ما تمثله الشركة أو العالمة 
التجارية ، وألي غرض تعمل الشركة ولماذا تستحق في النهاية أعمالها.

1 1
أو ما يسمى بالنمو السريع وهي تقنية تسويقية طورتها شركات ناشئة، 
التقنية تعتمد اإلبداع والتفكير النقدي والبيانات الُمجتمعّية من أجل بيع 
المنتجات وتحسين الشهرة. يمكن اعتبار قرصنة النمو جزءا من التسويق 
اإللكتروني، يتم التركيز على إستخدام بدائل أقل تكلفة ومبتكرة للتسويق 

التقليدي كاستعمال وسائل التواصل االجتماعي والتسويق الفيروسي.

Growth Hacking قرصنة النمو

1 2
مجموعة من المؤشرات القابلة للقياس الكمي التي تستخدمها الشركة 

لقياس أدائها. تستخدم هذه المقاييس لتحديد التقدم الذي تحرزه الشركة 
في تحقيق أهدافها االستراتيجية والتشغيلية، وكذلك لمقارنة األداء 

المالي للشركة مع الشركات المماثلة لها في المجال.

KPI  مؤشرات األداء الرئیسیة

Customer Value Proposition عرض القیمة للعمیل
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13
هي طريقة التخطيط االستراتيجي التي تستخدمها بعض المؤسسات 

لوضع خطط مرنة طويلة األجل. تعتمد فرضية أن أفضل طريقة 
لالستعداد للمستقبل هي التفكير والتخطيط لمختلف االحتماالت. بمجرد 

تحديد األحداث أو السيناريوهات "المحتملة"، يستلزم تخطيط السيناريو 
النظر في طرق بديلة لالستجابة للمواقف.

14
هو تغير المحور في الشركات الناشئة وهو التحول إلى استراتيجية جديدة 
استنادا على معطيات معينة عن المشكلة, العميل, السوق او اي شيء 

آخر يتطلب تعديل في التوجه لنجاح اكبر واسرع واشمل، ويكون وفي 
العادة التغير يكون في بعض المحاور مثل تغير الفئة المستهدفة، تغير في 

حاجة العميل ،تغيير  المنصة أو القناة، تغير هيكلة التجارة، تغير محرك 
النمو، تغير التكنولوجيا ,وغيرها.

 Pivot  تغیر املحور

Scenario Planning  تخطیط السیناریو
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15
هي طريقة لدخول السوق تدور حول مهمة السماح للمشاركين في 

المنصة باالستفادة من وجود اآلخرين.

16
هي عملية إعادة الهيكلة التي تحول األعمال الخاسرة إلى عمل مربح ، 

ومن ثم إعادتها إلى الوضع الطبيعي التشغيلي والمالءة المالية. 

 Turnaround  استراتیجیة التحول

17
هي عملية مخصصة لتجديد الشركات. يستخدم التحليل والتخطيط إلنقاذ 

الشركات المتعثرة وإعادتها إلى المالءة المالية ، وتحديد أسباب فشل 
األداء في السوق ، وتصحيحها. تتضمن إدارة التحول مراجعة اإلدارة ، 
وأسباب فشل الجذر ، و تحليل SWOT لتحديد سبب فشل الشركة. 

 Turnaround Management  إدارة التحول

 Platform Strategy  استراتیجیة املنصة
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التدفق النقدي، يشير إلى حركة النقود داخل أو خارج النشاط التجاري، 
المشاريع أو المنتجات المالية. وعادة ما يقاس من خالل فترة معينة 
محدودة من الزمن. إن "التدفق النقدي" هو مصطلح عام يستخدم 
بشكل مختلف تبعا للسياق. فيمكن تعريفها من قبل المستخدمين

وفقا ألغراضهم الخاصة. 

Cash Flow التدقیق املالي 01

إجمالي اإليرادات التي حققتها مطروحًا منه التكاليف المباشرة للعملية
 (أو تكلفة البضائع المباعة). 

Gross Profit Margin  هامش الربح اإلجمالي 02

إطالق سوق األوراق المالية   أو العرض العاّم األولي هو نوٌع من العرض 
ة األولى في سوق  ة للمرَّ العام ُتعَرض فيه أسهم شركة ما للبيع على العامَّ

األوراق المالية. 

IPO إطالق سوق األوراق املالیة 03

هو مجموع التأثيرات اإليجابية والسلبية للشركة على البيئة والصحة 
والمجتمع والمعرفة. بمعنى آخر ، تستخدم كل شركة الموارد (-) وتوجد 

إلنشاء بعض القيمة اإليجابية (+) معهم. ويطلق على المجموع الصافي 
لهذه التكاليف والمكاسب التأثير الصافي.

Net Impact  التأثیر الصايف 04
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شخص خصص رأس المال متوقًعا عائًدا مالًيا مستقبلًيا. تتضمن أنواع 
االستثمارات: األسهم  وسندات الدين والعقارات والعمالت والمواد 

األولية والعملة الرمزية والمشتقات مثل خيارات الشراء والبيع في 
البورصة  والعقود المستقبلية واآلجلة. 

Investor املستثمر 05

يصف الحالة التي يبدأ فيها رائد األعمال بشركة راس مال قليل معتمدا 
على أموال غير آتية من االستثمارات الخارجية.

Bootstrapping  التمویل الذاتي 06

طريقة لجمع رأس المال تقوم على استخدام مبالغ صغيرة يتم جمعها من 
عدد كبير من األفراد لتمويل مشروع أو فكرة أعمال جديدة أو أي هدف 

آخر. يمكن االعتماد على التمويل الجماعي من قبل الشركات الناشئة التي 
تتطلع إلى تقديم منتج أو خدمة إلى العالم، أو المؤسسات التي ُتعنى 

بمساعدة األفراد في حاالت الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية، أو حتى من 
قبل أشخاص يعانون من ضائقة مالية مثل عدم القدرة على دفع النفقات 

الطبية مثًال.

Crowdfunding تمویل جماعي 07
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 Per-Seed مرحلة ما قبل التمویل األولي 08

تكمن أهمية التمويل ما قبل األولى في وضع الشركة على الطريق 
وتمكينها من تنفيذ العمليات االولية، ومساعدة ودعم صاحب المشروع 

لتحويل فكرته الى واقع ملموس . كما تساعد هذه المرحلة على سد 
الفجوة بين بداية التشغيل في الشركة ومراحل التمويل الالحقة. والتي 

عادة ما تكون أكبر حجما من مرحلة ما قبل التمويل األولي.

تسمى ايضا بذرة رأس المال األولية (Per-Seed Capital) أو أموال بدء 
االستثمار او بدء التشغيل (Per-Seed Money) وهي أول مرحلة من 

مراحل تمويل الشركات الناشئة لتمكينها من بدء عملياتها والتي قد يقوم 
من خاللها رائد األعمال بتوظيف شخص ذو خبرة كمؤسس مشارك، 

وتجهيز مقر الشركة وغيرها من العمليات الرئيسية. تمتد هذه المرحلة من 
الفكرة الى بناء المنتج األولي. وعادة ما يتم تقديم هذا التمويل من 

صاحب العمل نفسه او العائله او االصدقاء المقربين أو بعض
الجهات التمويلية. 
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 Seed Capital رأس املال األولي أو البذري 09
هو أول مرحلة من مراحل التمويل الخارجي الذي تحصل عليه شركتك 
الناشئة في مرحلتها المبّكـرة (Early Stage) من مستثمر مالئكي أو 

شركة رأس مال مغامر أو مسّرعات أعمال. وتعتبر عملية تأسيس شركة 
ناشئة في النهاية شيء قريب جدا من زراعة نبتة ما ومراعاتها بالعناية حتى 

مرحلة النمو والنضج، لذلك ُسّمي التمويل األول بهذا االسم "تمويل 
بذري" داللة على إلقاء البذور األولى التي تساعد على إنبات النبتة وتنمية 
الشركة من خالل تحقيق األساسيات األولى التي تضمن نجاح أي شركة  

تطوير المنتج والبدء في تأسيس قاعدة مستخدمين وتحقيق مستوى جيد 
من األرباح التي تضمن بقاء الشركة ونمّوها التدريجي، حتى تتحّول النبتة 

إلى "شجرة".

Angel Investors مستثمر مالك 10
هو شخص ثري أو رائد عمل يقدم رأس المال للشركات الناشئة غالبًا 

مقابل سندات قابلة للتحويل أو حصص في المشروع.
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 Per-Seed مرحلة ما قبل التمویل األولي 1 1
هي مرحلة من مراحل تمويل الشركات التي تتوسط مرحلة التمويل األولي 

(Seed round funding) ومرحلة التمويل أ Series A من جوالت 
التمويل . وتأتي مرحلة التمويل ما بعد األولي بعد إنفاق الشركة لرأس 
المال في مرحلة التمويل األولي بشكل يظهر إمكانياتها، حيث تمتلك 

الشركة في هذه المرحلة منتجا جاهزا يلبي طلبا قويا في السوق 
(Product-market fit ) لكنها تحتاج إلى المال للقيام بالبيع والتسويق 

والوصول إلى سلسلة التمويل أ.

تسمى مراحل التمويل أو االستثمار (Funding Stages) هي المراحل التي 
تحصل من خاللها الشركة الناشئة على التمويل ابتداء بمرحلة التأسيس 

وانتهاءا بالمرحلة التي تسيطر فيها الشركة على حصة كبيرة من السوق . 
وتختلف تلك المراحل في مستويات نضج الشركة ونوع المستثمرين 

المعنيين والغرض من الحصول على التمويل أو زيادة رأس المال ونسبة 
المخاطرة.

 Funding Rounds جوالت التمویل 12
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 Series A مرحلة التمویل أ 13

وهي المرحلة التي يقوم المستثمرون بتمويل الشركة باألموال لغايات 
التوسع بعد نجاحها في مرحلة التشغيل. فعند تجاوز الشركة لمرحلة 

التشغيل بنجاح ستحتاج الى مواصلة تطوير خططها التسويقية 
واستقطاب المزيد من الموظفين واإلداريين وإنشاء التحالفات 

االستراتيجية في السوق وما الى ذلك، وعادة ما يتم تمويل هذه المرحلة 
من قبل مستثمرين خارجيين يرون أن استثمارهم في أعمال الشركة يعود 

عليهم باألرباح.

 Series B مرحلة التمویل ب 14

وفي هذه المرحلة من التمويل عادة ما تحتاجه الشركة عندما تثبت قوتها 
ونجاحها في السوق. فقد تحتاج الشركة الى التمويل لتطوير المزيد من 
المنتجات او الخدمات او الحصول على حصة سوقية اكبر او االستحواذ 

على شركة اكبر وما إلى ذلك.

 Series C مرحلة التمویل ج 15

هي الدورة التمويلّية األولى المقدمة لشركة ناشئة والتي عادة ما 
تمولها شركات االستثمار التقليدية وقد يشارك فيها مستثمرون 

مخاطرون (Venture Capitalists) لتساعد الشركة على تحسين قاعدة 
المنتج من خالل تمويل الخطة التي تم وضعها لتطوير نموذج األعمال 
بهدف توسيع نطاق المنتج في مختلف األسواق وتحقيق األرباح على 

المدى الطويل. وتأتي هذه المرحلة التمويل األّولي (Seed Round) يتم 
ذلك عادة عند إعطاء المستثمرين الخارجيين ملكية الشركة ألول مرة. 

يقدم هذا التمويل عادة على شكل أسهم ممتازة. 
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 Venture Capital التمویل الجريء 16

يحرص المستثمر الجريء على دراسة احتماالت التخارج بشكل دقيق، 
فالهدف األسمى لكل مستثمر هو بيع حصته بعد عدد معين من السنوات، 
لذلك فإن األسواق التي يكون فيها التخارج سهًال، تعد محببة للمستثمرين 
الجريئين. تتعدد أوجه التخارج بالنسبة للمستثمر، فقد يكون التخارج عبر بيع 

حصته فقط لمشتٍر خارجي، أو أن يتم بيع الشركة كلها لمستثمر استراتيجي، 
أو أن تقوم الشركة بطرح أسهمها في أسواق األسهم.

Exit Strategy استراتیجیة الخروج 17

(ما ُيعرف برؤوس/صناديق المال الُمخاطر): وهو صندوق استثماري 
يتخصص في االستثمارات الجريئة، وتحديدًا في االستثمار في الشركات 

التقنية الناشئة. عادة مايستثمر في هذه الصناديق المستثمرين 
المؤسساتيين والشركات وصناديق التقاعد وغيرها من المؤسسات 

االستثمارية الضخمة.

من الناحية المالية واالقتصادية يحدث االستحواذ عندما تقوم شركٌة بشراء 
ما يزيد على ٥١ في المائة من أسهٍم وأصول شركٍة أخرى، وبالتالي تتمكن 
الشركة المستحوذة من إدارة الشركة المستحوذ عليها واتخاذ القرارات التي 
تحدد مسار الشركة دون االلتزام بخطط الشركة السابقة ما قبل االستحواذ.

Acquisition االستحواذ 18



هو النسبة بين صافي الربح وتكلفة االستثمار الناتجة عن استثمار بعض 
الموارد. ارتفاع عائد االستثمار يعني مكاسب االستثمار بشكل إيجابي 

على تكلفتها. كمقياس لألداء يتم استخدام عائد االستثمار لتقييم كفاءة 
االستثمار أو لمقارنة كفاءات العديد من االستثمارات المختلفة. من 
الناحية االقتصادية البحتة ُتعتبر إحدى الطرق لربط األرباح برأس مال 

المستثمر. عائد االستثمار هو مقياس أداء تستخدمه الشركات لتحديد 
كفاءة االستثمار أو عدد االستثمارات المختلفة.
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ROI  عائد االستثمار 19

شركة أحادية القرن أو شركة يونيكورن مصطلح اقتصادي يطلق على 
الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار دوالر أمريكي. 

مثال على الشركة أحادية القرن الوحيدة بالشرق األوسط: شركة كريم، 
حيث دخلت شركة  كريم نادي اليونيكورن نهاية ٢٠١٦، بعد حصولها على 

جولة استثمارية بقيمة ١٠٠ مليون دوالر، وفي جولة تمويلية أخرى تجاورت 
قيمتها الملياري دوالر عام ٢٠١٨، وفي ٢٠١٩ استحوذت أوبر على كريم في 
صفقة بقيمة ٣٫١ مليار دوالر.شركة كريم، الغنية عن التعريف، هي شركة 

نقل تشاركي تأسست في دبي عام ٢٠١٢ ونمت سريًعا لتنتشر عملياتها 
في أكثر من ١٠٠ مدينة بأنحاء ١٣ دولة في الشرق األوسط وجنوب آسيا. 

واآلن أصبحت الشركة مملوكة لشركة Uber ومع ذلك ال زالت كريم 
محتفظة بعالمتها التجارية ومستمرة في إدارة أعمالها بشكل منفصل.

:(Unicorn) شرکة أحادیة القرن 20



هي شركة ناشئة أكبر وأقوى من الشركات أحادية القرن وتبلغ قيمتها 
١٢ مليار دوالر أو أكثر. فإن "التنين" هو الذي يجمع مليار دوالر من 

المستثمرين في جولة واحدة. وتعتبر شركات التنين أكثر عدوانية مع 
وتيرة سريعة في جمع رأس المال.
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 Dragons  شرکة التنین أو الدراجون 21

مثال على شركة التنين: في أغسطس ٢٠٢٠، جمعت شركة سبيس إكس 
األمريكية لصناعة الطيران مبلًغا يقدر بـ ١٫٩ مليار دوالر في أكبر جولة 

تمويلية، مما أدى إلى انضمامها كتصنيف التنين بتقييم الحق نقدي قدره 
٤٦ مليار دوالر. 




