منصة فالكم للتمويل الجماعي
FALCOM Crowdfunding Platform
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تنويه











منصة فالكم لتمويل امللكية الجماعية هي عبارة عن منصة إلكترونية ُتمكن املستثمرين من الوصول إلى العروض ّ
املقدمة من قبل املنشآت الصغيرة واملتوسطة املشار إليهم داخل املنصة بـ (الشركات املصدرة أو
طالبي التمويل) لالستثمار في الفرص االستثمارية مقابل الحصول على أسهم في الفرص املعروضة على أساس اتفاقية استثمار بين املستثمرين املهتمين والشركات املصدرة ،على أن تقوم املنصة بدراسة وعرض
ً
ً
متعاقدا بنفسها،
املعلومات لالطالع على محتويات الفرصة االستثمارية لهذا الغرض من خالل رابط املنصة ) )https://www.crowdfunding.com.sa/وفي حالة االستثمار من قبل املستثمرين ال تصبح فالكم طرفا
ويبرم اتفاق االستثمار فقط بين املستثمرين والشركة املصدرة.
ُ
ال تقدم فالكم أي ضمانات أو توصيات باالستثمار في الفرص املعروضة داخل املنصة .حيث أن مسئولية املنصة هي دراسة وتحليل املعلومات والبيانات الالزمة لترتيب تمويل امللكية الجماعية للشركات املصدرة
ُ
وإظهار كافة املعلومات املتاحة للمستثمرين بحيادية وشفافية ،كما أن شركة فالكم ال تعطي ّ
أي تأكيدات أو ضمانات على صحة املعلومات أو البيانات املستلمة من املصدر.
شركة فالكم هي مالكة حق الحصرية للمحتوى املتوفر على املوقع اإللكتروني ملنصة فالكم لتمويل امللكية الجماعية ،وتشمل هذه الحقوق ،على سبيل املثال ال الحصر ،ما يلي:
 .1كافة املحتوى واملستندات والوثائق واملواد املتعلقة بالخدمات واملنتجات داخل املنصة.
 .2جميع النصوص واملعلومات والبيانات والرسوم والخطط واألدوات البيانية والصور والفيديوهات والخطوط واألصوات ورمز الـ ( )HTMLباإلضافة إلى كافة الوجهات التي تحتوي عليها املنصة.
 .3فكرة املنصة والتصاميم واالختيارات والتراتيب الخاصة باملنصة ّ
وأي مادة يتم إرسالها أو إرفاقها داخل املنصة من قبل املستخدمين تحتوي على أي نصوص أو معلومات أو بيانات أو رسوم بيانية أو خطط
بيانية ،أو أدوات بيانية ،أو صور أو فيديوهات أو الخطوط أو أصوات هي حق حصري لشركة فالكم.
يحق للمستخدم ّ
ّ
تصفح وعرض محتوى املنصة واالطالع على كافة املعلومات والبيانات الواردة فيه الستخداماته لألغراض املعدة له .وفي حالة تحميل أي محتوى من املنصة فال يترتب على ذلك منح حق ملكية ذلك
املحتوى بأي شكل من األشكال أو استخدامه في غير ما خصص له .كما ال يترتب عليه حق تعديل ذلك املحتوى أو استخدامه بأي استخدامات أخرى غير املنصوص عليها .وتظل حقوق ملكية املحتوى مملوكة
ً
بالكامل لشركة فالكم أو الجهات التي تقوم بالترخيص لها .كما تحتفظ شركة فالكم بجميع الحقوق الغير ممنوحة للمستخدم صراحة .ويتم منح حقوق استخدام املواد اململوكة لشركة فالكم بموجب حق
الحصرية ألغراض عرض وترتيب تمويل امللكية الجماعية.
ُ
تخلي شركة فالكم مسؤوليتها عن ضمان أو تمثيل أي محتوى تحتوي عليه الخدمة .ومن ذلك على سبيل املثال ال الحصر:
ً
ً
سواء كانت أو لم تكن شركة فالكم على دراية أو لديها أسباب دراية أو أنه تم تقديم املشورة لها مسبقا بهذا الشأن.
 .1الضمانات املتعلقة بالتسويق أو االستخدام ألغراض معينة بما في ذلك (قرارات االستثمار)
 .2عدم ضمان أي نتائج يتم التوصل أو الحصول عليها من خالل استخدام خدمة أو محتوى أو البيانات املتوفرة على منصة فالكم لتمويل امللكية الجماعية .كما أنه ال يجوز بأي حال من األحوال تفسير املحتوى
أو الخدمات التي تقدمها منصة فالكم لتمويل امللكية الجماعية على أنها استشارات استثمارية أو آراء من املنصة عن مدى مالئمة أي مشروع استثماري .كما ال يمكن تفسير املحتوى والخدمات املقدمة من
املنصة على أنها توصية أو تسويق أو حث أو مصادقة من فالكم لشراء أو بيع أوراق مالية بشكل عام .وال تكون فالكم املالية مسؤولة عن أي قرار استثماري مبني أو مستمد من املحتوى أو الخدمات أو النتائج
املستمدة أو املتوفرة على منصة فالكم لتمويل امللكية الجماعية .كما أن املحتوى املتوفر على املنصة هو فقط ألغراض معلوماتية ،وال يمكن العمل أو االعتماد عليها دون معرفة أو استشارة متخصص في مخاطر
ً
االستثمار في مثل هذه الفرص .كما أن فالكم غير مسؤولة تماما عن أي خسائر تتعلق باملحتوى أو الخدمات املقدمة على منصة فالكم لتمويل امللكية الجماعية والناتجة عن املسؤولية العقدية أو التقصيرية أو
سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر :خسارة أرباح أو إيرادات ،أو أي خسارة اقتصادية أو تجارية ألي قرار يتم اتخاذه ً
ً
بناء على املحتوى والخدمات املقدمة في
غيرها،
منصة فالكم لتمويل امللكية الجماعية.
ال تتحمل شركة فالكم بأي حال من األحوال املسؤولية عن أي أضرا ر مباشرة أو غير مباشرة أو تأديبية أو عرضية أو تبعية ( ً
سواء مسؤولية عقدية أو تقصيرية أو غيرها) والناتجة عن املحتوى أو الخدمات املوجودة
على منصة فالكم لتمويل امللكية الجماعية بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر :األضرار الناتجة عن الخسائر في األرباح أو العائدات ،األضرار الناتجة عن البيانات التالفة أو املفقودة ،األضرار الناتجة عن
ً
الفيروسات وغيرها من البرامج والبيانات املضرة ،األضرار الناتجة عن شبكات وصفحات اإلنترنت ،أي أضرار ناتجة عن خسائر اقتصادية أو تجارية ،األضرار الناتجة عن قرارات يتخذها أي طرف وذلك اعتمادا على
الخدمة أو محتواها أو نتائجها ،أي أضرار نتجت عن تأخير أو فشل أو انقطاع أو تلف في أي بيانات أو معلومات يتم إرسالها وتتعلق باستخدام الخدمة ،أي أضرار ناتجة عن معلومات غير دقيقة أو أخطاء أو نسيان
ومتعلقة باملحتوى والخدمات املقدمة على منصة فالكم لتمويل امللكية الجماعية.
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تمويل امللكية الجماعية
Crowd Funding
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التمويل الجماعي  – Crowd Fundingأهم التعاريف

1

طريقة تمويل يتم من خاللها جمع مبالغ صغيرة من األموال من أعداد كبيرة من األفراد أو الكيانات القانونية
لتمويل أعمال ،أو مشاريع محددة .،وهو ما ينطوي على استخدام املنصات القائمة على اإلنترنت للربط ما بين
ُ
مستخدمي األموال (املقترضين) باملمولين األفراد (املقرضين).
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آلية مبتكرة لتمويل املشروعات من خالل جمع األموال من عدد كبير من الجمهور
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دعوة مفتوحة للجمهور لجمع األموال ملشروع محدد ،من خالل منصات التمويل الجماعي عبر مواقع إلكترونية
تتيح التفاعل بين جامعي األموال والجمهور.

التمويل الجماعي  – Crowd Fundingأهم األنواع

الديون أو القروض
Lending Model

األسهم/الحصص
Equity Model

املكافآت أو الجوائز
Reward Model
يحصل صاحب املشروع على

املشاريع الخيرية أو املجتمعية

قرض من عدد من الجهات أو

التي تهدف إلى القيام بمشاريع

األفراد وبفائدة منخفضة مقابل

إنمائية أو إنسانية

يحصل املساهمون على

إرجاع املبلغ األصلي مع الفوائد

يتيح هذا النوع حصول

أسهم/حصص في الشركة مقابل

(وفي بعض الحاالت يكون بدون

املساهمين على أشياء عينية

مشاركتهم في تمويل الشركة من

فوائد)

ومزايا غير مادية لقاء مشاركتهم

خالل االكتتاب أو االشتراك في
الطرح
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التبرعات
Donation Model

في تمويل املشروع

التوجهات العامة
Over
than
150

الشركات الصغيرة
واملتوسطة

الشركات الكبيرة
150 NDA were signed with
FALCOM.

تمويل امللكية الجماعية

Only 4 companies were listed.

املشاريع/الشركات
الناشئة
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هيكل التمويل

املستثمرون
"أفراد ومؤسسات"

منصة فالكم لتمويل
امللكية الجماعية

نسبة ملكية
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الشركات الناشئة
"الفرصة االستثمارية"

متحصالت االستثمار

كيفية الحصول على التمويل من خالل املنصة

اإلعداد
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بدء حملة التمويل

إتمام الصفقة

يتم ذلك من خالل استيفاء

سيتم إطالق حملة التمويل عن

عند اكتمال جمع املبلغ

جميع املتطلبات والشروط

طريق منصة تمويل امللكية

املطلوب ،سيتم العمل على إنهاء

الالزمة واستكمال النواقص

الجماعية والتي ستكون ملدة

اإلجراءات النظامية ذات

وإنهاء عمليات الفحص الالزمة

محددة

العالقة وإصدار األسهم

كيفية االستثمار في املنصة

التسجيل في املنصة

اختيار الفرصة االستثمارية

االستثمار

يقوم املستثمر بالتسجيل في

بمجرد التسجيل يمكن

يمكنك للمستثمر االستثمار في

املنصة بكل سهولة من خالل

للمستثمر االطالع على البيانات

الفرصة/الفرص التي اخترتها

اتباع التعليمات التي ستظهر له

الكاملة للفرص املتاحة ،واختيار

بشكل مباشر عبر حسابه

حتى إنهاء عملية التسجي بنجاح

الفرص التي تناسبه

االستثماري في املنصة أو
بالحوالة البنكية
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خيارات التخارج املتاحة للمستثمرين
بيع املساهم جزء أو كل من
ملكيته في الشركة على
مساهم آخر

1
الطرح أو اإلدراج في
السوق املوازية "نمو"

خيارات
التخارج

االستحواذ على الشركة
من قبل شركة أخرى
الحصول على جـوالت
اسـتثمـارية جـديـدة جزء منها
على شكل تخارج
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أهم عوامل املخاطرة الرئيسية
السوق والقطاع

طبيعة عمل الشركة
›
›
›
›

مخاطر عدم كفاية رأس املال.
مخاطر قانونية قد تواجه الشركة.
مخاطر التوقف غير املتوقع لألعمال.
مخاطر انتشار األوبئة وحدوث كوارث
طبيعية.

› مخاطر البيئة التنافسية القوية.
› مخاطر عدم التقيد باألنظمة
والقوانين التي تفرضها الجهات
الحكومية.
› املخاطر السياسية واالقتصادية.

أهم عوامل املخاطرة في
االستثمار بالشركات
الناشئة

› مخاطر عدم ضمان توزيع أرباح.
› مخاطر صعوبة تسييل الورقة املالية.
› مخاطر السيطرة الفعلية من قبل عدد محدود
من املساهمين.

األوراق املالية
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› مخاطر عدم القدرة على تنفيذ الخطة
االستراتيجية للشركة.
› مخاطر سوء التصرف في متحصالت
االكتتاب.
› مخاطر قرارات اإلدارة.

إدارة الشركة

