
  

 

 
 

 هاآپدر استارت تامین مالی مراحل  اآشنایی ب
 ( تکحوزه فین جهانی گذارانسرمایه  برخی از عرفیم   )به همراه

 

 

 

دهد که یکی از  آمارها نشان میآپ موفق است.  تیرن عناصر ایجاد یک استارتتامین مالی اغلب یکی از مهم
استارت اصلی شکست  میآپدالیل  است. تقیربا  مالی  دسترسی به سرمایه  عدم  چشمها  گفت  انداز  توان 

 و عرضه عمومی سهام است.   IPOها رسیدن به آپتمامی استارت

را دارا  از ارتباطات با ارزش    یشبکه او    خود منابع مالی  کسب و کار   اندازیراه  یبرا  ناناز کارآفیر  یکه برخ  یدر حال
رشد   اما   ،هستند گونه  سرما   ندهیآدر    هر  به  الزم    ن یتأم   یبرا   یاضاف  ه یاحتمااًل    کی  جاد یا  جهتمنابع 

ن موفق  داشت.   از یاستارتاپ  نیز    خواهد  موارد  از  بسیاری  راهدر  بدو  در  کارها  و  پیشبرد  کسب  برای  اندازی 

ها آپراندهای تامین مالی استارت  

 مقدار پول 

مرحله رشد 
آپ استارت  



  

 

انواع راندهای تامین مالی در طول چرخه حیات  عملیات خود نیاز به جذب سرمایه دارند. در مقاله حاضر،  
 اند. مورد بحث و بررسی قرار گرفته  تکگذاران حوزه فینسرمایه   ها به همراه برخی از آپاستارت

 اول: مرحله پیشابذری  مرحله

مرحله  از آنجا که    . شودمرحله پیشابذری شناخته می، به عنوان  هاآپاستارت  ی مال  نیمرحله از تام   نیاول
استارتپیشابذری   مالی  تامین  از  مرحله  اولین  عنوان  می  هاآپبه  از  شناخته  برخی  است  ممکن  شود، 

نداشآپاستارت مرحله  این  در  جذب سرمایه  به  نیازی  مرحله،  ها  این  در  باشند.  معموال  آپاستارتته  ها 
می مالی  تامین  آشنایان  و  دوستان  یا  تیم،  اعضای  مهمتوسط  استارتشوند.  که  موضوعی  آپ  تیرن 

ام  این مرحله صرف استخد معموال بودجه بایست در این مرحله در نظر بگیرد، ایجاد نمونه اولیه است. می
کوچک خواهد  در مرحله پیشابذری   یگذار ه یسرما حجم   موارد،  شتر یبدر شود.  اعضای جدید برای تیم می

  ن یا  ی بودجه برا نیانگیهستند. م   یرشد ضرور   ه یمرحله اول  لیدر تکمآپ  استارتکمک به   یبود و فقط برا 
 . رسدمیدالر   10000به    معموالدالر است و  ونی لیم   1کمتر از   ار یمرحله بس

 مرحله دوم: مرحله بذری 

خود را برای  اجازه دهد تا    کسب و کار باشد و به    یآپ ضرور استارت  کی  ی برا  تواندیم  ی گذار ه یسرما   ه ی اول  دور  
مراحل بعدی سرمایه  و رسیدن به  آماده سازدرشد  مرحله   . بودجهگذاری  استارت  یبرا   این  ها  آپکمک به 

  ی حت   ایعه محصول  خود را پشت سر بگذارند و به توس  یتوسعه مفهوم  ه یمراحل اول  تاشده است    یطراح
   برسند.  ییدرآمدزا ه ی مراحل اول

اول  گذار ه یسرما   کی  یوقت دوره  طول  ن  یمقدار   ه،یدر  مورد  اخت  از یبودجه  در  م  آپ استارت  ار یرا    دهد، یقرار 
  ی معن  نیبه ا   .  نشان دهد محصول را    ای از تناسب بازار    یواضح  یهاکه نشانه   خواهدیم   آپاستارت  احتمااًل از 

  ن ی . اگر اگرددمعرفی میبازار    کیدر  ش  محصول   ایکه چگونه خدمات    دبدان  دیبا   آپمرحله استارتدر این  که  
نگر نشان  ندهیآ  گذارانه یبه سرما   تواندآپ میاستارت  ،در آن بازار پاسخ دهد  انمشتیر  ی ازهایمحصول به ن 

   شاهد رشد خواهد بود.ماهانه خود    یکه در درآمدها  دده

سرما   در  موارد،  ا  گذارانه یاکثر  طول  در  تأم   ن یفرشته  اکنندیم   ی مال  نیدور  با  رشد    نی .  به  رو  جنبه  حال، 
شرکت آپاستارت که  است  شده  باعث  از  تر  بزرگ  ر یخطپرذ  یگذار ه یسرما   یهاها  مرحله  این  وارد  نیز 
آنشوند  گذاری سرمایه  بین  .  مرحله  این  در  معموال  رو  200000تا    50000ها  استارتدالر  آپ  ی 
گذاری در این  های سرمایه توسط شرکت گذاری خطپرذیر  چنین، میزان سرمایه کنند. همگذاری میسرمایه 
مرحله به    نیکه در ا  ییآپ ها اکثر استارتدهد که  آمارها نشان میشود.  میلیارد دالر برآورد می  1.5مرحله  

 دالر دارند.  ونیلیم 6تا   3 نیب  یهستند، ارزش  هیدنبال سرما 

 A یسر  یگذار  هی سرما مرحله سوم: 

  م یاست که ت  یبرهه از زمان، ضرور   نی به طور کامل بر رشد درآمد متمرکز است. در ا  باً تقیر  A  یسر   بودجه 
در    آپاستارت  که   ییها دادهدر این مرحله،  نشان دهد.    بازار   خود را در   محصول   ای خدمات    جایگاهپ  آاستارت



  

 

تحق  نیح قابل  قاتیانجام  به  به   ت یمبروط  خود  محصول  م بازار  م   کندیم   ککم  آوردیدست  رشد    زانی تا 
 .  بینی نمایدخود را پیشدرآمد 

شود که  یکانال منفرد حاصل م  کیپ از  آرشد استارت  ،یمال  نیمرحله از تأم   نیقبل از االزم به ذکر است که  
ا در  زمان  نیاغلب  اگر  ست ین  ر یپذاسیمق  یمقطع  میاستارت.  باشد،  سیرع  رشد  دنبال  به  بایست  آپ 

  نکهیقبل از اهای جدید درآمدی را شناسایی نماید.  نیز کانالو  را ایجاد    ید یفروش جد  و  یاببازایر  یندهایفرآ
  ن ی. در ادکاماًل از مخاطبان هدف خود آگاه باش  دیدرخواست دهد، با   A  یسر   یگذار ه یسرما   یپ برا آاستارت

  ی معن  نیگذاران بالقوه قرار گرفته است، به اه ی سرما   گسترده  یبرهه از زمان، کسب و کار احتمااًل مورد بررس
  این مرحله   بودجه   .دداشته باش  ییباال  لیپتانس  بایست میبازار بزرگ    کیبه    ز یآم   تیورود موفق  یکه برا

کار    یبرا   بایست می و  کسب  مدل  ثمر رساندن  متداولبه  شود.  ا  نتیراستفاده  در  مرحله    نیعناصر رشد 
کسب و    ی برا   ه ی در مراحل اول  اتیعمل  یو انجام برخ  هیاول  یابو بازایر  یشامل توسعه محصوالت، برندساز 

کنند،    یگذار ه یسرما پ  آ استارت  کیمرحله در    نیتوانند در ا یم   گذار گان سرمایه فرشتکه    یحال  در   است.  ر کا 
که معمواًل    ی گذار ه ی هستند. مقدار سرما   A  یسر   یگذاران اصل ه یسرما   ر یخطپرذ ی گذار ه یسرما   یهاشرکت 

  ن یها در اآپاست. اغلب استارت  الر د  ونیلیم   10از    شیب  یشود، کمیانجام م   ی مال  نیمرحله از تأم   نیدر ا
م  شکست  سرما   رایز   خورند، یمرحله  کردن  متقاعد  کسب   یاحتمال  گذارانه یدر  مفهوم  باعث  که  وکارشان 

  10  بین  مرحله   ن یدر ا  ها آپاستارت  ارزش  شرکت با رشد بلندمدت خواهد شد، مشکل دارند.   کی  تیموفق
اگر  است دالر    ون یلیم   30تا     ار یشانس بس  ،درا پشت سر بگذار   A  ی سر   یمال   نی مرحله تام   شرکت بتواند. 

 خواهد داشت.  طوالنی مدت تیموفق  یبرا   یشتر یب

 B یسر  گذاریمرحله چهارم: سرمایه 

به    از ینشرکت  و    های بازار شرکت کشف شده باشدقابلیت که    شودانجام می  یزمان  B  یسر   ی گذار ه ی سرما 
  ش ی افزا   نیا  د،آور   ی درآمد به ارمغان م   یمقدار قابل توجه  شرکت  که   یزمان  ی داشته باشد. حت  و رشد  گسترش 

است برا  ی نقد  انجیر در    یکاف  شخص م  زمان  کیدر    عگسترش سیر  یممکن    ن یتأم   یقبل   مراحلنباشد. 
خود    دهیانشان دادن نحوه انطباق    ،های خودشرکت از سودی که کسب کرده است، جهت توسعه ایده  ،یمال

کند.  میاز رشد درآمد قابل توجه استفاده    ه ی اول  یو نشان دادن نشانه ها  انمشتیر  ه ی در بازار، جلب توجه اول
حال، رشد در   نیبکشند. با ا  یمرحله برسند و سپس نفس راحت نی دارند به ا لیآپ ها تما از استارت یار یبس

از راه  نیا از  مهم  ی انداز مرحله  هممراحل پیشین  تر  به  که    لی دل  ن یاست،  است  دنبال  استارتمهم  به  آپ 
 هایی برای گسترش کسب و کار خود باشد.  راه

کار می  B  یسر   ی گذار ه ی سرما  و  کسب  گسترش  به  ک  تواند  کمک  مختلف  طرق  شامل  به  گسترش  این  ند. 
  ی سر   یگذار ه یگسترش سرما   یبرا  تر یابزار تهاجم  ک ی  باشد.بازایرابی می  یتوسعه نیروی انسانی در حوزه

B   خیر مز   ی وکار کسب   دشامل  می  شرکت   یبرا  را  یرقابت  ت ی است که  ارمغان  مقدار سرما آوردبه  که    یا ه ی. 
سر  بودجه  با  م   B  یمعمواًل  حدود    یارائه  ب  ونیلیم   25تا    15شود  است.  طیر  نیا  شتر ی دالر  از    قپول 

شرکت   و  شود یم   نیتام   ر یخطپرذ  ی گذار ه ی سرما   یهاشرکت  رو  شودیم  یی ها شامل  بر  صرفًا   ی که 
سرما   یها آپاستارت دارند.  تمرکز  آخر  قبل  ه یمرحله  ا  نیز   یگذاران  در  است  زمان  نیممکن    یمقطع 



  

 

حال  ی گذار ه ی سرما  در  کنند،  انتخاب  را  شرکت    یمجدد  ارزش  میکه  مرحله  این    60تا    25  ن یببایست  در 
 دالر باشد.  ونیلیم 

 C  یسر  یگذار  هی سرما مرحله پنجم: 

از    کسب و کاری که به این مرحله شود.    یشناخته م  C ی سر   یمال نی به عنوان تأم   یمال   ن یتأم   یینها   مرحله 
  تی که کسب و کار به موفق  د گذاران را متقاعد کنه یسرما   است که   احتمااًل توانسته  ،است     ده یرس  یمال نیتأم 

شود.  های بلند مدت و در مقیاسی بزرگ میصرف توسعه   این مرحله   . بودجه افت یبلندمدت دست خواهد  
مرحله   نیدر ا خواهندیکه م   ییها آپاستارت شود. می دیبازار جد  کیبه   نفوذها معمواًل شامل  توسعه   نیا

  ن یهستند، به هم  یالمللنیب  یکنند، معمواًل به دنبال گسترش در بازارها  دایگسترش پ  دیبازار جد  کیبه  
 الزم باشد.  ی ابودجه گسترده  نیاست چن است که ممکن لیدل

کسب و  است.    ر یپذامکان یگذار   ه یاز سرما   ی گر ید  ی، دورهاC  ی سر   یگذار   ه یکه پس از سرما   الزم به ذکر است 
  ن یا لیدارد. به دل گذارانه ی سرما   یبرا  ی کمتر   سکمعموال یررسیده است،    Cگذاری سری کاری که به سرمایه 

موسسات  سکیر همانند    کم،  خصوص  ی هاشرکت   ،مالی  نیتام   ی هاصندوقمالی  بانک    یسهام  ها  و 
دالر    ونیل یم   50مرحله حدود    نیبودجه در ا  نیانگی م گذاری در این مرحله دارند.  ی زیادی به سرمایه عالقه 
 دالر است.   ونیلی م  120تا   100حدود  نیز   مرحله   نیاستاندارد شرکت در ا ارزش. است

 تک گذاران جهانی حوزه فینبرخی از سرمایه مروری بر 

  های اپلیکیشن  مانند  تکفین  از  هاییبخش  در  دیجیتال،  ارزهای  بازار  فروپاشی  و  بازار  آشفتگی  علیرغم

 انجام   2022  سال  در  یآمیز مخاطره  هایگذاریسرمایه   همچنان  دیجیتالی  مالی  خدمات  و  موبایل  معامالتی

  دالر   میلیارد  ۵۳.۵  ، 2022  سال  اول  نیمه   در  تکفین  های آپاستارت  ،PITCHBOOK   یهاداده  طبق است.  شده

  ماهه  سه   گزارش  طبق  است.  یافته   کاهش  ۲۰۲۱  سال  به   نسبت   رقم  این  که   کردند  آوریجمع خطپرذیر  سرمایه 

  و  امالک دهی وام هایفرمپلت  و هانئوبانک مانند - تکفین هایحوزه از برخی که   حالی در ،PITCHBOOK دوم
  مانند   -  هاحوزه  سایر  هستند،  بیشتری  بلندمدت  هایسرمایه   جذب  و  بلوغ  به   رسیدن  حال  در  -  مستغالت

  اولیه   مراحل  در  نهادی  سرمایه   افزایش  به   شروع  تازگی  به   -  مستقل  مالی  تامین  و  مرکزغیرمت  مالی   امور

 است.   شده  آورده  ادامه در تکفین  حوزه گذارانسرمایه  تیرنمهم از برخی اطالعات .اندکرده

 

 

500 global   سرمایه شرکت  سرمایه یک  کارها  و  کسب  اولیه  مراحل  در  که  است  خطپرذیر  گذاری  گذاری 
نام برد. این    credit Karmaو    konfio  ،stripe توان به  های قابل توجه این شرکت میگذاریکند. از سرمایه می

 خروج موقت داشته است.  34گذاری خطپرذیر انجام داده و سرمایه   238شرکت تاکنون 

 

 



  

 

 

  Plug and Play   باشد که در  های جهانی میدهندهای از شتاب گذاری خطپرذیر و شبکه یک شرکت سرمایه
، N26  ،Flutterwaveتوان به  های قابل توجه این شرکت میگذاریتاسیس شده است. از سرمایه   2006سال  

 خروج موفق داشته است.  57گذاری خطپرذیر و سرمایه   219نام برد. این شرکت تاکنون   lending clubو 

 

 

 

 

 

  

Y Combinator  شتاب شرکت  مییک  سال  دهنده  در  که  از    2005باشد  است.  شده  تاسیس 
اشاره کرد. این شرکت    Stripeو    Chainbox،  Brexتوان به  دهنده میهای قابل توجه این شتابگذاریسرمایه 
 خروج موفق داشته است. 40گذاری خطپرذیر و  سرمایه   229تاکنون 

 

 

 

Coinbase Ventures    های  های رمزارز است که از شرکت ی صرافیدر حوزه گذار خطپرذیر سرمایه یک شرکت
  ، Rainتوان به  های قابل توجه این شرکت میگذاریکند. از سرمایه چین در مراحل اولیه پشتیبانی میبالک

Pintu  وPaxos  خروج موفق داشته است.  6گذاری خطپرذیر و  سرمایه   214نام برد. این شرکت تاکنون 

 

 

 

Global Funders Capital    یاGFC    گذاری خطپرذیر  تاسیس شده است و یک شرکت سرمایه   2013در سال
توان به  تکی این شرکت میهای فینگذاریباشد. از سرمایه باشد، که در آلمان مستقر میدر مراحل اولیه می

Next Insurance  ،Revolute    وBrex    خروج    8گذاری خطپرذیر و  سرمایه   199اشاره کرد. این شرکت تاکنون
 اشته است. موفق د

 

 

 



  

 

 

 

Tiger Global   سرمایه سال  شرکت  در  که  است  خطپرذیر  شرکت    2001گذاری  یک  و  است  شده  تاسیس 
دهد.  تا قبل از عرضه عمومی سهام را انجام می  Aگذاری سری  باشد و معموال سرمایه سهامی رو به رشد می

سرمایه  فینگذاریاز  توجه  قابل  میهای  شرکت  این  به  تکی  این    Stripeو    Chime  ،Nubankتوان  برد.  نام 
 خروج موفق داشته است.  11گذاری خطپرذیر و سرمایه   192شرکت تاکنون 

 

 

 

 

Andreessen Horowitz   سرمایه شرکت  به  یک  اقدام  مراحل  تمامی  در  که  است  خطپرذیر  گذاری 
میسرمایه  کارها  و  کسب  روی  سال  گذاری  در  شرکت  این  از    2009کند.  و  است  شده  تاسیس 
فینگذاریسرمایه  حوزه  توجه  قابل  میهای  آن  به  تک  این    نام   Robinhoodو    Stripe،  Affirmتوان  برد. 

 خروج موفق داشته است.  15اری خطپرذیر و گذسرمایه   168شرکت تاکنون 

 

 

Alumni Ventures    سال در  سرمایه   2014که  شرکت  یک  است،  شده  و  تاسیس  است  خطپرذیر  گذاری 
شبکه دبررگیرنده سرمایه ی  از  سرمایه ای  از  است.  معتبر  فینگذاریگذاران  حوزه  توجه  قابل  این  های  تک 
می به  شرکت  تاکنون    Cartaو    Better Mortgage  ،Circle  توان  شرکت  این  برد.  گذاری  سرمایه   141نام 

 خروج موفق داشته است. 10ذیر و خطپر

 

 

 

Accel   تک  های قابل توجه حوزه فینگذاریکند. از سرمایه گذاری میدر مراحل اولیه کسب و کارها سرمایه
می شرکت  به   این  تاکنون    Republicو    Trade،  Monzoتوان  شرکت  این  برد.  گذاری  سرمایه   149نام 

 است. خروج موفق داشته   9خطپرذیر و 
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