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ملخص تنفیذي

تلعب الشركات الصغیرة والمتوسطة دوًرا حیوًیا ورئیسًیا في دفع 
النمو االقتصادي، وخلق فرص جدیدة بسوق العمل. وتعد ھذه 
الشركات أكبر المتأثرین بوضع السوق الحالي، إذ تسیطر النظرة 
المتحفظة من الجھات التمویلیة تجاھھا وھو ما ینعكس في إحجام 
البنوك والمؤسسات األخرى على تقدیم حلولھا التمویلیة للشركات 

الصغیرة والمتوسطة، مما یشكل عبًئا كبیًرا على قدراتھا المالیة.

في حین أن توفیر الدعم الكافي للشركات الصغیرة والمتوسطة  قد 
یؤدي إلى تعزیز النمو االقتصادي بنسبة 1% سنوًیا، موفًرا ما 
یقارب 16 ملیون وظیفة بحلول عام 2025 بمنطقة الشرق 

األوسط وآسیا الوسطى. 1 

في ھذه األثناء، وكنتیجة لجائحة فیروس كورونا المستجد، تبحث 
مالیین الشركات الصغیرة والمتوسطة عن حلول تمویلیة جدیدة. 
وھو ما یجعل الحاجة إلى سد الفجوة بین ھذه الشركات وأدوات 

الشمول المالي، أكثر من أي وقت مضى.

ولحسن الحظ، فإن ظھور وتوسع خدمات التقنیة المالیة (الفنتك) 
یقودنا إلى بدائل جدیدة وحلول تمویلیة مبتكرة للشركات الصغیرة 
والمتوسطة. فمنصات التمویل الجماعي المعتمدة على تمویل الند-

للند (P2P) تظھر قدرة كبیرة محتملة لتخفیف القیود التمویلیة 
للحلول التقلیدیة وتوفیر حلول وآلیات تمویل أكثر شموًال للشركات 

الصغیرة والمتوسطة.

یستعرض ھذا التقریر التحدیات والعقبات الحالیة التي تواجھ 
الشركات الصغیرة والمتوسطة، خیارات التمویل المتاحة في 
السوق، الفرص الواعدة والفریدة بالمملكة العربیة السعودیة 
باإلضافة إلى تطور مجال الفنتك وارتباطھ بالشركات الصغیرة 
والمتوسطة عبر تسلیط الضوء على شركة منصة تعمید الرائدة 
في مجال الفنتك والحلول التمویلیة للتعمیدات الحكومیة (أوامر 

الشراء).

تمویل أوامر الشراء لدى الشركات 
الصغیرة والمتوسطة بالشرق األوسط

أفق واعد جدید،
في عالم التمویل
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الشركات الصغیرة والمتوسطة 
تحدیات وفرص 
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تمویل أوامر الشراء لدى الشركات الصغیرة والمتوسطة بالشرق األوسط

ففي المملكة العربیة السعودیة، بادرت الحكومة بدور فعال منفذة 
حزمة من السیاسات الداعمة لقطاع أعمال الشركات الصغیرة 
والمتوسطة في إطار جھودھا وتوجھھا العام لتنویع اقتصاد 
المملكة وتقلیل اعتماد البالد على العائدات النفطیة في إطار 

خطتھا الواعدة، رؤیة السعودیة 2030.
فوجھت القیادة السعودیة بتأسیس الھیئة العامة للمشروعات 
الصغیرة والمتوسطة (منشآت) وأسندت إلیھا دور تشجیع 
الشركات ورواد األعمال على النمو عبر لوائح تنظیمیة مالئمة 
ألنشطتھم، وتقدیم تسھیالت للحصول على تمویالت مالئمة، 

وضمان حصة أكبر من العطاءات الحكومیة وأوامر الشراء. 5 

إال أنھ ورغم جھود المملكة العربیة السعودیة لتعزیز قدرات 
الشركات الصغیرة والمتوسطة وتسھیل إمكانیة حصولھا على 
تمویل مصرفي، ال تزال الكثیر من الشركات تواجھ صعوبات في 
الوصول إلى التمویل الالزم عبر القنوات التمویلیة التقلیدیة من 
التمویل المصرفي وغیرھا. إذ تحجم المؤسسات المالیة وكذلك 
البنوك عن إقراض ھذه الشركات نظًرا لحجم وطبیعة عملھا التي 
تنطوي على معدالت عالیة من المخاطرة وكذلك تكلفة ھذه 
المعامالت. وھو ما تؤكده اإلحصائیات. إذ تظھر أن حصة 
الشركات الصغیرة والمتوسطة من إجمالي القروض المقدمة عبر 

البنوك التجاریة، ال تتخطى 6% فقط.6

ھذه النسبة الضئیلة من التمویل، لیست في المملكة العربیة 
السعودیة وحسب، بل تعاني أسواق المنطقة بشكل عام من ذات 
األزمة. حیث تبلغ نسبة القروض للشركات الصغیرة والمتوسطة 
7% من إجمالي اإلقراض المصرفي في المتوسط، في مستوى 

ھو األدنى بالعالم. 

ووفًقا لدراسة أجرتھا مؤسسة التمویل الدولیة ICF ، فھناك ما بین 
365 إلى 445 ملیون مؤسسة في األسواق الناشئة، تعاني 
85% منھا من القیود االئتمانیة الحالیة، وفي حالة توفر التمویل، 
فإن معدالت الفائدة على القروض من البنوك تكون مرتفعة بسبب 
مستوى المخاطر التي ینطوي علیھا إقراض األموال بشكل مباشر 

إلى الشركات الصغیرة والمتوسطة.7 

"فجوة تمویلیة تقدر بـ 5.2 تریلیون دوالر سنوًیا 
في احتیاجات ما یقرب من 65 ملیون شركة

 أي 40% من الشركات الصغیرة والمتوسطة 
بالدول النامیة"

تلعب الشركات الصغیرة والمتوسطة دوًرا حیوًیا في إتاحة فرص 
عمل جدیدة، وزیادة معدالت التنمیة االقتصادیة العالمیة. فھذه 
الشركات تمثل ما یقارب 90% من قطاع األعمال موفرة نحو 
50% من وظائف العالم.2 وفي المملكة العربیة السعودیة، تشكل 
الشركات الصغیرة والمتوسطة 90% تقریًبا من الشركات 
بالمملكة لتسھم بنسبة 22% في الناتج المحلي اإلجمالي وھو ما 
یعتبر أقل بقلیل من متوسط اقتصادات المنطقة ویلیھا الكویت 

وعمان فقط. 3 

أكبر عقبات تطویر ھذه الشركات الصغیرة والمتوسطة ھي 
الحصول على تمویل مالئم ومناسب الحتیاجاتھا، إذ تظھر 
األبحاث أن تنمیة ھذا القطاع یرتكز على استدامة توفر الموارد 
المالیة المطلوبة. وھو ما بدأ یحدث بالفعل، إذ عززت قدرة 
الشركات الصغیرة والمتوسطة على المساھمة في توفیر الوظائف 
والدخل لشریحة ال یستھان بھا، وأیضا في الناتج المحلي اإلجمالي 
بنسب ال یمكن إغفالھا من االھتمام العالمي الذي تحظى بھ، إال 
أنھا ورغم ذلك الزالت شركات القطاع أقل قدرة من غیرھا في 
الحصول على تمویل بنكي مقارنة بالشركات الكبرى. على أثر 
ذلك تقوم الشركات بتوفیر احتیاجاتھا إلدارة مشاریعھا من أموالھا 

الخاصة.
وتقدر مؤسسة التمویل الدولیة، وجود فجوة بقیمة 5.2 تریلیون 
دوالر سنوًیا في تلبیة االحتیاجات التمویلیة لـ 65 ملیون شركة، 
بما یوازي 40% من الشركات الصغیرة والمتوسطة في البلدان 

النامیة.4 

على إثر ھذه التقاریر المتزایدة، بدأت العدید من الحكومات 
والبلدان في جمیع أنحاء العالم بتوجیھ المزید من االھتمام إلى 
الشركات الصغیرة والمتوسطة لضمان حصولھا على نسبة مالئمة 

من السیولة المالیة.

تعتمد الشركات الصغیرة والمتوسطة على التمویل الخارجي 
لعدد من أنشطتھا وألسباب متعددة، تشمل:

• الحفاظ على مستوى تدفق نقدي آمن على المدى القصیر.
• شراء أو استبدال المعدات. 

• السعي الغتنام فرص التوسع. 
• ضمان بقائھا بالسوق.
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رأس المال العامل
مفتاح نجاح الشركات الصغیرة 

والمتوسطة 

أكثر من 900 ملیار دوالر ھي حجم التبادل التجاري، تحتل بھا 
دول مجلس التعاون الخلیجي المرتبة الثامنة بین الدول األكثر 

نشاًطا في تدفقات التجارة العالمیة.8 

وعلى الرغم من أن التوقعات االقتصادیة في المنطقة  متفائلة، إال 
أن المنطقة تأثرت نسبًیا بفعل االنكماش العالمي األخیر، حیث كان 
النھیار سالسل اإلمداد العالمیة وانكماش تدفقات رؤوس األموال 
أثًرا سلبًیا ال یمكن تفادیھ بمعدالت اإلنتاج والطلب على الصعیدین 

المحلي والعالمي. 

ھذه الشكوك المتنامیة تجاه أداء االقتصاد العالمي واألسواق المالیة 
تضع ضغوًطا غیر مسبوقة على الشركات الصغیرة والمتوسطة 

واحتیاطاتھا النقدیة في المنطقة.

ویمكننا القول بأن إدارة رأس المال العامل أصبحت مھمة محوریة 
وحاسمة بدرجة غیر مسبوقة للشركات الصغیرة والمتوسطة في 
سوق األعمال بالشرق األوسط. فرأس المال العامل ھو المصدر 
المستمر لألموال التي تحتاجھا الشركة لتحقیق نمو أعمالھا، 
والتوسع باالستثمار في شراء معدات جدیدة أو توظیف المزید من 

القوة العاملة.

" تمویل رأس المال العامل أصبح من أھم 
الملفات لدى المدراء المالیین، ومدراء الخزینة، 

وكذلك مدراء سالسل اإلمداد "

اإلدارة الناجحة للسیولة ورأس المال العامل ومخاطر سالسل 
اإلمداد، ال تقف عند حدود تغطیة االلتزامات وخدمة الدین

بل تتجاوز ذلك باالستعداد الدائم لمتطلبات السوق. وبالتالي فإن 
تمویل رأس المال العامل ھو من أھم الملفات على طاولة المدراء 
المالیین، ومدراء الخزینة، وأیًضا مدراء سالسل اإلمداد وذلك 
لألثر الكبیر لكفاءة رأس المال العامل على صافي دخل الشركة 

وكذلك تنافسیتھا.

تمویل رأس المال العامل یسھم في تقلیل الفجوة في السیولة وفي 
نفس الوقت یمّكن الشركات الصغیرة والمتوسطة من الحصول 
على دفعات مبكرة من التعمیدات باإلضافة لكون ھذه الطریقة حل 
إلشكالیة تناقض األھداف بین المشتري من جھة والذي یھدف 
إلدارة مدفوعات الدائنین وتقلیل مخاطر توقف سالسل اإلمداد 
وفي نفس الوقت تحقیق ھدف الشركات الصغیرة والمتوسطة 

بتقلیل مدة سداد فواتیر العمالء

ھنا یأتي دور التقنیة المالیة (الفنتك) والتي تغیر من وسائل تمویل 
رأس المال العامل بحلول مبتكرة وجدیدة كتمویل التعمیدات 
الحكومیة. وھو ما تبرزه التطورات الحادثة في األعوام األخیرة 
بمجال الفنتك وبروز دوره كحل بدیل ومبتكر لتمویل الشركات 

الصغیرة والمتوسطة بالشرق األوسط.
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كیف ستسھم التقنیة المالیة "الفنتك" 
في دعم قطاع الشركات الصغیرة والمتوسطة؟
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ال یمكن الزعم بأن القطاع المالي في الشرق األوسط بمنأى عن 
عملیة التحول الرقمي والطفرة الكبیرة الحادثة فیھا. فنحن نشھد 
اآلن صعود جیل جدید من رواد األعمال بمجال التقنیة المالیة 
(الفنتك) بالسعودیة والمنطقة، وأصبحنا معھ نلمس حدوث إعادة 
تشكیل للبیئة االقتصادیة وتطویرھا بما یتناسب مع اآللیات الحدیثة 
بمجال الفنتك. ھذا التطویر یھتم باألساس بالشركات الصغیرة 
والمتوسطة في إطار دعم خطط الحكومة لرعایة المنشآت 
الصغیرة والمتوسطة بھدف زیادة مساھمتھا بالناتج المحلي 

اإلجمالي وتنمیتھا.

وعلى الرغم من أن قطاع تمویل الشركات الصغیرة والمتوسطة 
باستخدام الفنتك في المملكة العربیة السعودیة ال یزال ناشًئا، إال أن 
النمو األخیر یشیر إلى قدرتھ على التطور لیصبح بدیًال ومنافًسا 

لإلقراض المصرفي التقلیدي للشركات الصغیرة والمتوسطة. 

تتفرد شركات الفنتك في المنطقة بدمجھا بین أحدث الحلول المالیة 
الرقمیة مع نموذج التمویل اإلسالمي. ھذه الحلول المتوافقة مع 
مبادئ الشریعة اإلسالمیة ستسمح لمالیین المستثمرین من 
المشاركة في عملیة تمویل الشركات الصغیرة والمتوسطة بأدوات 
الفنتك. ومن جھة التمویل، تصبح عملیة الحصول على تمویل 
أسرع كثیًرا مقارنة بالمؤسسات المالیة التقلیدیة، فالمستثمرون 
األفراد والمؤسسات أكثر انفتاًحا للمشاركة في التمویل بسرعة 
أكبر عبر المنصات ذات التقنیة الحدیثة بحًثا عن عائدات أكثر 

تنافسیة وأعلى قیمة.

أكثر من 900  ملیار دوالر ھي حجم التبادل التجاري، تحتل بھا 
منطقة مجلس التعاون الخلیجي المرتبة الثامنة بین الدول األكثر 

نشاًطا في تدفقات التجارة العالمیة.8 

وعلى الرغم من أن التوقعات االقتصادیة في المنطقة  متفائلة، إال 
أن المنطقة تأثرت نسبًیا بفعل االنكماش العالمي األخیر، حیث كان 
النھیار سالسل اإلمداد العالمیة، وانكماش تدفقات رؤوس 
األموال، أثًرا سلبًیا ال یمكن تفادیھ بمعدالت اإلنتاج والطلب على 

الصعیدین المحلي والعالمي. 

ھذه الشكوك المتنامیة تجاه أداء االقتصاد العالمي واألسواق المالیة 
تضع ضغوًطا غیر مسبوقة على الشركات الصغیرة والمتوسطة 

واحتیاطاتھا النقدیة في المنطقة.

لم تكن إدارة رأس المال العامل مھمة محوریة وحاسمة كما ھي 
الیوم للشركات الصغیرة والمتوسطة في سوق األعمال بالشرق 
األوسط. فرأس المال العامل ھو المصدر المستمر لألموال التي 
تحتاجھا الشركة لتحقیق نمو أعمالھا، والتوسع باالستثمار في 

شراء معدات جدیدة أو توظیف المزید من القوة العاملة.
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منصة تعمید والتي تستمد اسمھا من االسم الشائع ألوامر الشراء، 
ھي أول منصة متخصصة في تمویل أوامر الشراء الصادرة عن 

الجھات الحكومیة، والتي تتمتع بضمانات أكبر من غیرھا.

كما تقدم الشركة التي یدیرھا مجموعة من الخبراء في مجالي 
التجارة والتقنیة المالیة –الفنتك- فرًصا استثماریة فریدة تدعم 
تنمیة أعمال الشركات الصغیرة والمتوسطة في المنطقة عبر 
التركیز على تمویل التعمیدات الحكومیة لھذه الشركات. حیث 
یعتبر تمویل التعمیدات الحكومیة، فرصة استثنائیة ألصحاب 

الشركات وبخاصة الشركات الصغیرة.
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ما ھو تمویل أوامر الشراء؟

تمویل أوامر الشراء –التعمیدات الحكومیة- ھو 
وسیلة تمویلیة مبتكرة لتوفیر رأس المال الالزم على 
المدى القصیر لتنفیذ أوامر الشراء، والدفع للموردین 
دون احتیاج أصحاب الشركات الصغیرة والمتوسطة 
تحدیًدا من الضغط على قدرات الشركة المالیة أو 

استنفاذ االحتیاطات النقدیة.

ھذه الوسیلة التمویلیة المبتكرة تمنح الشركات 
الصغیرة والمتوسطة أفضلیة قبول أوامر الشراء، 
وتنمیة أعمالھا بطلب تمویًال ألوامر الشراء بشكل 
مستمر یلبي احتیاجاتھا، وما یمیز ھذا النوع من 
التمویل أنھ في حالة تراجع أعمال الشركة، فال یوجد 
التزام طویل األجل ویمكنھا فقط التوقف عن استخدام 

ھذا التمویل.

في المملكة العربیة السعودیة وحدھا، أصدرت الجھات الحكومیة 
خالل الربع األول من العام الجاري حوالي 24 ألف تعمید 
حكومي تخطت قیمتھا 45.1 ملیار لایر سعودي.9  واستمرت 
وتیرة إصدار التعمیدات الحكومیة خالل الربع الثاني باالرتفاع، 
لیصل مجموع التعمیدات الحكومیة خالل النصف األول من عام 
2020 إلى أكثر من 57 ألف تعمید حكومي تتجاوز قیمتھم 

84 ملیار لایر سعودي.

تتصل منصة تعمید عبر ارتباط ذكي بالجھات الحكومیة للوصول 
إلى أوامر الشراء، واعتماًدا على التعمیدات الحكومیة، یمكن 
للشركات الصغیرة والمتوسطة الحصول على تمویل جماعي 
سریع ذو تكلفة معقولة، عبر المستثمرین الباحثین عن عائدات 

تنافسیة.

منصة تعمید المالیة

من یمكنھ الحصول على تمویل؟

تمویل أوامر الشراء ھو حل مبتكر مصمم خصیًصا 
للشركات الصغیرة والمتوسطة التي تسعى لتنمیة 
أعمالھا لكن تواجھ عقبة الحصول على تمویل مالئم مع 
ضغوطات على رأس المال العامل وضعف قدرة 
التدفقات النقدیة. وھو مناسب للشركات الصغیرة 
والمتوسطة بالمقام األول بمختلف المجاالت مثل 

االتصاالت، الرعایة الصحیة، واإلنشاءات.

ھذا النوع من التمویل، مدعوم بالتعمیدات التي تعتمد 
على تدفقات تجاریة مستمرة للسلع المصنعة بمتوسط 

فترة سداد 90 إلى 120 یوًما.

ما تكلفة الحصول على تمویل؟

منصة تعمید تقبل تمویل التعمیدات الحكومیة التي تبدأ 
قیمتھا عند نصف ملیون لایر سعودي (130 ألف دوالر 
أمریكي)، تبدأ تكلفة التمویل بـ 1% شھرًیا، وتختلف 
التكلفة لكل فرصة وفق التصنیف االئتماني ألمر 

الشراء.

كم یستغرق الحصول على تمویل؟
ستحصل على موافقة مبدئیة للتمویل في خالل یوم عمل 
واحد فقط من إرسالك لطلب التمویل والمستندات الالزمة. 
وكذلك فإن المستثمر الفرد أو المؤسسة تستغرق عملیة 
التسجیل أقل من 24 ساعة یتاح لھ بعدھا تمویل التعمیدات 

التي یختارھا.

أكثر من 57  ألف أمر شراء 
تم إصداره من الجھات الحكومیة

المصدر: وزارة المالیة  2020

84 ملیار لایر
قیمة التعمیدات الحكومیة 

في النصف األول عام 2020
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تقدم منصة تعمید فرًصا استثماریة بآلیة متوافقة مع الشریعة 
اإلسالمیة، وتمثل إضافة للسوق بتوفیرھا بدیل استثماري یركز 
على دعم الشركات بشكل فعلي. ھذه الفرص تعد ذات عائد 
تنافسي وجذاب مقارنة بالفرص االستثماریة األخرى المتاحة. 
وتزداد عائدات الفرصة االستثماریة وفق عدة عوامل ، تشمل 
التصنیف االئتماني للجھة الحكومیة ومدة التمویل ودرجة 

المخاطرة االئتمانیة المرتبطة بالفرصة.

ھذا النوع من اإلقراض والمعروف باسم التمویل الجماعي 
(أو اإلقراض من نظیر إلى نظیر P2P) یلغي دور الوسیط 
التقلیدي مثل البنوك، وھو ما یسمح للشركات طالبة التمویل 

باالقتراض مباشرة من المستثمرین. 

وبھذه اآللیة، یمول المستثمرون أوامر الشراء المسندة إلى 
الشركات طالبة التمویل كفرص استثماریة قصیرة األجل ذات 

عائد تنافسي ومستوى مخاطرة مقبول بل وأحیاًنا شبھ منعدم.
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ما ھي آلیة تمویل أوامر الشراء (التعمیدات الحكومیة)؟

فلنفترض مًعا بأن شركتك أسند إلیھا أمر شراء من عمیل ما ولتكن جھة حكومیة. عادة ما سیكون االستحقاق لفاتورة ھذا التعمید من الجھة الحكومیة بعد 120 یوًما من استالم الشحنة، 
بینما سیطالبك المورد الخاص بك بدفع قیمة ھذه الشحنة في خالل 30 یوًما فقط، ھنا تحدث الفجوة التي تضغط على رأس المال العامل، وتفتح فرصة للتمویل. فور طلبك للتمویل، 
تقوم منصة تعمید بالتحقق من أمر الشراء، وتوفیر تمویل یصل إلى 100% من قیمة أمر الشراء ھذا تدفعھا مباشرة إلى المورد عنك. وتعتمد عملیة التمویل على فكرة التمویل 

الجماعي من المستثمرین األفراد والمؤسسات لتغطیة قیمة التمویل.

سیقوم المورد الخاص بك ببیع المنتجات الواردة بأمر الشراء إلى منصة تعمید بعقد شراء، أي أنك ستبرم عقد مرابحة مع منصة تعمید بإصدار سند إذني یقوم على أساس سداد تعمید 
للدفعة إلى المورد، على أن یرسل المورد المنتجات المطلوبة بالتعمید مباشرة إلى عمیلك (الجھة الحكومیة).

عند تاریخ االستحقاق، تقوم الجھة الحكومیة (العمیل) بسداد المستحقات إلى حساب الضمان الُمنشأ بواسطة منصة تعمید وتحت تصرفھا، لتعمل المنصة على تسویة المستحقات 
لكل من شركتك، والمستثمرین المشاركین في عملیة التمویل.

تعتمد أرباح وإیرادات تمویل التعمیدات الحكومیة على درجة 
المخاطرة المرتبطة بكل فرصة تمویلیة وفق التصنیف االئتماني 
للتعمید الحكومي الذي یصدر من جھات حكومیة بمختلف 
المناطق. ھذا االرتباط یمنح المستثمر فرصة تنویع استثماراتھ 
للحصول للتحكم بالعائد المرغوب وفق االستراتیجیة االستثماریة 
لكل مستثمر مع مراعاة حجم التمویل وھامش الربح والمخاطر 

المختلفة لكل فرصة.

منصة تعمید معتمدة لدى البنك المركزي السعودي (ساما)، وقد تم 
اختبار أداء المنصة وتنفیذھا بنجاح مع الحكومة السعودیة،       و 
مجموعة من موردي الشركات الصغیرة والمتوسطة وشركات 

عالمیة. 

تسعى منصة تعمید دائًما لتخفیف المخاطر عبر سلسلة إجراءات 
فّعالة. حیث یتم إجراء فحص ائتماني كاٍف مع االلتزام بإجراءات 
اعرف عمیلك على جمیع أطراف عملیة التمویل، ویشمل ذلك 
أوامر الشراء وتاریخ عملیات السداد عبر ارتباط ذكي فوري بین 
المنصة ومنصة اعتماد التابعة لوزارة المالیة، وكذلك شركة بیان 
للمعلومات االئتمانیة. وباإلضافة إلى ذلك، وقبل مباشرة التمویل، 
یتم التأكد من صحة كافة التعمیدات الحكومیة عبر التواصل مع 
الجھة الحكومیة مباشرة، وھو ما یمثل ضمانة إضافیة للسداد. ھذه 
االجراءات ھي ما یجعل ھذا النوع من الحلول التمویلیة فرصة 
فریدة لدعم الشركات الصغیرة والمتوسطة الوطنیة مع تحقیق 

عائدات تنافسیة وكبیرة للمستثمرین. 
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