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فالكم للتمويل الجماعيمنصة 

FALCOM Crowdfunding Platform
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تنويه

مكنإلكترونيةمنصةعنعبارةهيالجماعيةامللكيةلتمويلفالكممنصة
ُ
أو املصدرةالشركات)بـةاملنصداخلإليهماملشار واملتوسطةالصغيرةاملنشآتقبلمناملقّدمةالعروضإلىالوصول مناملستثمرينت

وعرضبدراسةاملنصةتقومأنعلىاملصدرة،والشركاتاملهتميناملستثمرينبيناستثمار اتفاقيةأساسعلىاملعروضةالفرصفيأسهمعلىالحصول مقابلاالستثماريةالفرصفيلالستثمار (التمويلطالبي
افالكمتصبحال املستثمرينقبلمناالستثمار حالةوفي((/https://www.crowdfunding.com.saاملنصةرابطخاللمنالغرضلهذااالستثماريةالفرصةمحتوياتعلىلالطالعاملعلومات

ً
ها،بنفسمتعاقًداطرف

.املصدرةوالشركةاملستثمرينبينفقطاالستثمار اتفاقويبرم

صدرةللشركاتماعيةالجامللكيةتمويللترتيبالالزمةوالبياناتاملعلوماتوتحليلدراسةهياملنصةمسئوليةأنحيث.املنصةداخلاملعروضةالفرصفيباالستثمار توصياتأو ضماناتأيفالكمتقدمال
ُ
امل

صدرمناملستلمةالبياناتأو املعلوماتصحةعلىضماناتأو تأكيداتأّي تعطيال فالكمشركةأنكماوشفافية،بحياديةللمستثمريناملتاحةاملعلوماتكافةوإظهار 
ُ
.امل

يليماالحصر،ال املثالسبيلعلىالحقوق،هذهوتشملالجماعية،امللكيةلتمويلفالكمملنصةاإللكترونياملوقععلىاملتوفر للمحتوى الحصريةحقمالكةهيفالكمشركة:

.املنصةداخلواملنتجاتبالخدماتاملتعلقةواملوادوالوثائقواملستنداتاملحتوى كافة1.

.املنصةعليهاتحتوي التيالوجهاتكافةإلىباإلضافة(HTML)الـورمز واألصواتوالخطوطوالفيديوهاتوالصور البيانيةواألدواتوالخططوالرسوموالبياناتواملعلوماتالنصوصجميع2.

خططأو بيانيةمرسو أو بياناتأو معلوماتأو نصوصأيعلىتحتوي املستخدمينقبلمناملنصةداخلإرفاقهاأو إرسالهايتممادةوأّي باملنصةالخاصةوالتراتيبواالختياراتوالتصاميماملنصةفكرة3.
.فالكملشركةحصري حقهيأصواتأو الخطوطأو فيديوهاتأو صور أو بيانية،أدواتأو بيانية،

ذلكملكيةحقمنحذلكىعليترتبفال املنصةمنمحتوى أيتحميلحالةوفي.لهاملعّدةلألغراضالستخداماتهفيهالواردةوالبياناتاملعلوماتكافةعلىواالطالعاملنصةمحتوى وعرضتصّفحللمستخدميحق
مملوكةوى املحتملكيةحقوق وتظل.عليهااملنصوصغير أخرى استخداماتبأياستخدامهأو املحتوى ذلكتعديلحقعليهيترتبال كما.لهخصصماغير فياستخدامهأو األشكالمنشكلبأياملحتوى 
 للمستخدمممنوحةالغير الحقوق بجميعفالكمشركةتحتفظكما.لهابالترخيصتقومالتيالجهاتأو فالكملشركةبالكامل

ً
حقبموجبلكمفالشركةاململوكةاملواداستخدامحقوق منحويتم.صراحة

.الجماعيةامللكيةتمويلوترتيبعرضألغراضالحصرية

خلي
ُ
:الحصرال املثالسبيلعلىذلكومن.الخدمةعليهتحتوي محتوى أيتمثيلأو ضمانعنمسؤوليتهافالكمشركةت

 هالاملشورةتقديمتمأنهأو درايةأسبابلديهاأو درايةعلىفالكمشركةتكنلمأو كانتسواءً (االستثمارقرارات)ذلكفيبمامعينةألغراضاالستخدامأو بالتسويقاملتعلقةالضمانات1.
ً
.الشأنبهذامسبقا

املحتوى فسير تاألحوالمنحالبأييجوز ال أنهكما.الجماعيةامللكيةلتمويلفالكممنصةعلىاملتوفرةالبياناتأو محتوى أو خدمةاستخدامخاللمنعليهاالحصول أو التوصليتمنتائجأيضمانعدم2.
 مناملقدمةاتوالخدماملحتوى تفسير يمكنال كما.استثماري مشروعأيمالئمةمدىعناملنصةمنآراءأو استثماريةاستشاراتأنهاعلىالجماعيةامللكيةلتمويلفالكممنصةتقدمهاالتيالخدماتأو 

النتائجأو دماتالخأو املحتوى منمستمدأو مبنياستثماري قرار أيعنمسؤولةاملاليةفالكمتكون وال .عامبشكلماليةأوراقبيعأو لشراءفالكممنمصادقةأو حثأو تسويقأو توصيةأنهاعلىاملنصة
مخاطر فيمتخصصارةاستشأو معرفةدون عليهااالعتمادأو العمليمكنوال معلوماتية،ألغراضفقطهو املنصةعلىاملتوفر املحتوى أنكما.الجماعيةامللكيةلتمويلفالكممنصةعلىاملتوفرةأو املستمدة
 مسؤولةغير فالكمأنكما.الفرصهذهمثلفياالستثمار 

ً
أو التقصيريةأو لعقديةااملسؤوليةعنوالناتجةالجماعيةامللكيةلتمويلفالكممنصةعلىاملقدمةالخدماتأو باملحتوى تتعلقخسائر أيعنتماما

فياملقدمةخدماتوالاملحتوى علىبناءً اتخاذهيتمقرار أليتجاريةأو اقتصاديةخسارةأيأو إيرادات،أو أرباحخسارة:الحصرال املثالسبيلعلىذلكفيبمامباشر غير أو مباشر بشكلكانتسواءً غيرها،
.الجماعيةامللكيةلتمويلفالكممنصة

 املوجودةخدماتالأو املحتوى عنوالناتجة(غيرهاأو تقصيريةأو عقديةمسؤوليةسواءً )تبعيةأو عرضيةأو تأديبيةأو مباشرةغير أو مباشرةر أضراأيعناملسؤوليةاألحوالمنحالبأيفالكمشركةتتحملال
عنالناتجةاألضرار املفقودة،أو التالفةالبياناتعنالناتجةاألضرار العائدات،أو األرباحفيالخسائر عنالناتجةاألضرار :الحصرال املثالسبيلعلىذلكفيبماالجماعيةامللكيةلتمويلفالكممنصةعلى

 ذلكو طرفأييتخذهاقراراتعنالناتجةاألضرار تجارية،أو اقتصاديةخسائر عنناتجةأضرار أياإلنترنت،وصفحاتشبكاتعنالناتجةاألضرار املضرة،والبياناتالبرامجمنوغيرهاالفيروسات
ً
علىاعتمادا

نسيانأو اءأخطأو دقيقةغير معلوماتعنناتجةأضرار أيالخدمة،باستخداموتتعلقإرسالهايتممعلوماتأو بياناتأيفيتلفأو انقطاعأو فشلأو تأخير عننتجتأضرار أينتائجها،أو محتواهاأو الخدمة
.الجماعيةامللكيةلتمويلفالكممنصةعلىاملقدمةوالخدماتباملحتوى ومتعلقة
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تمويل امللكية الجماعية
Crowd Funding
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أهم التعاريف–Crowd Fundingالتمويل الجماعي 

1

2

3

 نونيةالقاالكياناتأو األفرادمنكبيرةأعدادمناألموالمنصغيرةمبالغجمعخاللهامنيتمتمويلطريقة
بينماللربطاإلنترنتعلىالقائمةاملنصاتاستخدامعلىينطوي ماوهو.،محددةمشاريعأوأعمال،لتمويل

قرضين)األفرادباملمولين(املقترضين)األموالمستخدمي
ُ
.(امل

الجمهور منكبير عددمناألموالجمعخاللمناملشروعاتلتمويلمبتكرةآلية

ونيةإلكترمواقععبر الجماعيالتمويلمنصاتخاللمنمحدد،ملشروعاألمواللجمعللجمهور مفتوحةدعوة
.والجمهور األموالجامعيبينالتفاعلتتيح
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أهم األنواع–Crowd Fundingالتمويل الجماعي 

يحصل صاحب املشروع على 

قرض من عدد من الجهات أو 

ابل األفراد وبفائدة منخفضة مق

ائد إرجاع املبلغ األصلي مع الفو 

ن وفي بعض الحاالت يكون بدو )

(فوائد

الديون أو القروض
Lending Model

ية املشاريع الخيرية أو املجتمع

يع التي تهدف إلى القيام بمشار 

إنمائية أو إنسانية

التبرعات
Donation Model

يحصل املساهمون على 

ل حصص في الشركة مقاب/أسهم

ة من مشاركتهم في تمويل الشرك

ي خالل االكتتاب أو االشتراك ف

الطرح

الحصص/األسهم
Equity Model 

يتيح هذا النوع حصول 

املساهمين على أشياء عينية

هم ومزايا غير مادية لقاء مشاركت

في تمويل املشروع

املكافآت أو الجوائز
Reward Model
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التوجهات العامة 

Over 

than 

150 

150 NDA were signed with 
FALCOM.

Only 4 companies were listed. 

الشركات الصغيرة الشركات الكبيرة
واملتوسطة

الشركات/املشاريع
الناشئة

تمويل امللكية الجماعية
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هيكل التمويل

الشركات الناشئة
"الفرصة االستثمارية"

لتمويلمنصة فالكم
امللكية الجماعية

املستثمرون
"أفراد ومؤسسات"

متحصالت االستثمار نسبة ملكية
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كيفية الحصول على التمويل من خالل املنصة

إتمام الصفقةبدء حملة التمويلاإلعداد

يتم ذلك من خالل استيفاء 

جميع املتطلبات والشروط 

الالزمة واستكمال النواقص 

وإنهاء عمليات الفحص الالزمة

ن سيتم إطالق حملة التمويل ع

امللكية منصة تمويل طريق 

الجماعية والتي ستكون ملدة 

محددة

عند اكتمال جمع املبلغ 

هاء املطلوب، سيتم العمل على إن

النظامية ذات اإلجراءات 

األسهمالعالقة وإصدار 
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كيفية االستثمار في املنصة

االستثمارماريةاختيار الفرصة االستثصةالتسجيل في املن

ي يقوم املستثمر بالتسجيل ف

املنصة بكل سهولة من خالل 

هر له اتباع التعليمات التي ستظ

جاححتى إنهاء عملية التسجي بن

التسجيل يمكن بمجرد 

انات االطالع على البيللمستثمر 

يار الكاملة للفرص املتاحة، واخت

تناسبه الفرص التي 

ار في االستثميمكنك للمستثمر 

ها التي اخترتالفرص /الفرصة

حسابه بشكل مباشر عبر 

االستثماري في املنصة أو 

البنكيةبالحوالة 
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خيارات التخارج املتاحة للمستثمرين

1

خيارات 
التخارج

بيع املساهم جزء أو كل من 
ملكيته في الشركة على 

مساهم آخر 

ة االستحواذ على الشرك
من قبل شركة أخرى 

الحصول على جـوالت 
ها اسـتثمـارية جـديـدة جزء من

على شكل تخارج

الطرح أو اإلدراج في 
"نمو"السوق املوازية 
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أهم عوامل املخاطرة الرئيسية

السوق والقطاع

.يةالقو التنافسيةالبيئةمخاطر ‹
باألنظمةالتقيدعدممخاطر‹

تالجهاتفرضهاالتيوالقوانين
.الحكومية

.ةواالقتصاديالسياسيةاملخاطر ‹

طبيعة عمل الشركة

.املالرأسكفايةعدممخاطر ‹
.الشركةتواجهقدقانونيةمخاطر ‹
.لألعمالاملتوقعغير التوقفمخاطر ‹
كوارثوحدوثاألوبئةانتشار مخاطر ‹

.طبيعية

إدارة الشركة

القدرة على تنفيذ الخطة خاطر عدم م‹
.للشركةاالستراتيجية 

سوء التصرف في متحصالت مخاطر ‹
.االكتتاب

.مخاطر قرارات اإلدارة‹

األوراق املالية

.أرباحتوزيعضمانعدممخاطر ‹
.املاليةالورقةتسييلصعوبةمخاطر ‹
محدودعددقبلمنالفعليةالسيطرةمخاطر‹

.املساهمينمن

املخاطرة في أهم عوامل 
االستثمار بالشركات 

الناشئة


