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 الهدف
من التقرير

 يهدف هذا التقرير إلى توضيح غاية وأهمية منصات
 دعم ريادة األعمال، مع تسليـــــط الضــــوء على أبرز

المنصات الداعمة عالميًا.
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 ماهي منصات
دعمـ ريادة األعمال؟

الريــــادية المشاريع  ونمو  تأسيس  لدعم  يهدف   كيـــــان 
 والنــــاشئة من خالل توفير حزمة من الخدمـــــات والموارد
 تشمــــل: توفير مساحات عمل ومكاتب مشتركة  وخدمات
وإرشــــــادية استشــــــارية  وخدمـــــات  األعمال   لتطوير 
 وتوجيهية وتدريبيــــة والمشاركة في الفعاليات المختلفة
 وتقديم الخدمـــــات البحــث والربــــط مع مصادر التمويل
واالستثمار وتقدم هذه الخدمات خالل مدة زمنية محددة.

 حاضنات
األعمــال

 كيان يقدم برامـــج مكثفة لتسريــع نمو وتوسع الشركـــات
بين غالبًا  تتراوح  زمنية  فترة  خالل  والناشئة   الريـــادية 
 ثالثة وستة أشهــــر من خالل توفير حزمة من الخدمـــــات
  والمــــوارد تشمل: توفير مساحات عمل  ومكاتب  مشتركة
وارشادية استشارية  وخدمات  األعمال  لتطوير   وخدمات 
المختلفة الفعاليات  والمشاركة في  وتدريبية   وتوجيهية 
 وتقديم التمويل وتسهيل الوصول المستثمرين مقابل

الحصول على حصة من الشركة الريادية والناشئة.

مسرعات
األعـمــال

لتوفير يهدف  التشاركي  االقتصـــاد  على  قــائم   كيــــان 
 مساحات عمل مشتركة وغرف اجتماعات يمكن تــــأجيرهـــا
 )بالساعة- باليوم – بالشهر( لريــــادي األعمــــال وأصحـاب
 المشاريع الناشئة والعمــــل المستقــل، من خالل توفير
 الخدمات األساسية من مكاتب مغلقة أو مفتوحـة مؤثثة
إلمكانية باإلضافة  والسكرتــارية  االتصـــاالت   وخدمـــات 

إقامة فعاليات وورش عمل.

مساحات
عمــــــــــل
مشتركــة

 كيان يقدم برامـــج مكثفة لتسريــع نمو وتوسع الشركـــات
بين غالبًا  تتراوح  زمنية  فترة  خالل  والناشئة   الريـــادية 
 ثالثة وستة أشهــــر من خالل توفير حزمة من الخدمـــــات
  والمــــوارد تشمل: توفير مساحات عمل  ومكاتب  مشتركة
وارشادية استشارية  وخدمات  األعمال  لتطوير   وخدمات 
المختلفة الفعاليات  والمشاركة في  وتدريبية   وتوجيهية 
 وتقديم التمويل وتسهيل الوصول المستثمرين مقابل

الحصول على حصة من الشركة الريادية والناشئة.

مساحات
عمــــــــــل
مشتركــة
بـــــلـــــس
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 مقارنة بين خدمات
 منصات دعمـ ريادة

األعمال

 يشترط وجودها في منصات
دعم ريادة األعمال

 ال يشترط وجودها في
منصات دعم ريادة األعمال

 حاضنات
األعمــال

مسرعات
األعمـــال

 مســاحات
العــمــــــل
المشتركة

 البحث والربط
 مع مصـــــــادر
 التمويــــــــــــل

واالستثمار

 االستثمار
 في الشركـات

المحتضنة

 الفعــــــــــاليـات
والتواصل

 التدريب
والتطوير

 االستشــارات
واإلرشاد

 معامل
ومختبرات

 أدوات
وتقنيـــــات
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 مســاحات
العــمــــــل
المشتركة

بلس

+



 تهدف منصات دعم ريادة األعمــــال إلى دعم الشركــات
 الناشئة خالل المراحــل المبكرة وبدايات النمو - من الناحية
 النظرية، ومساعدتهم على تجنب أخطاء اآلخرين، وتوفير
  الوقت والمــــــال وزيادة معدالت البقــــاء واالستمرارية.
 بسبب هذا الهدف المشتــــرك، يمكن لرائـــد األعمــــــال

االستعانة بأكثر من منصة واحدة

www.growthmentor.com/blog/best-startup-accelerators/#usa-startup-accelerators
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/608409/business-incubators-accelerators-uk-report.pdf06

 أهمية منصات
دعمـ ريادة األعمال



اإلسمـ

سنة التأسيس

مركز الرئيسي

الموقع

نبذة

أبرز المشاريع

 تم اختيار أفضل الممارسات
بناًء على توفر المعلومات التالية

معايير اختيار المنصات

 أبـرز الممارسات
العالميــة

*تختلف المعايير لكل منصة بناًء على طريقة عملها

مسرعات
األعـمــال

مساحات
عمــــــــــل
مشتركــة

 حاضنات
األعمــال
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حاضنة األعمال

Seoulgscwww.seoulgsc.com/startups

المركز الرئيسي

Seoul, Republic of Korea

                                              هي منظمة تهدف إلى دعم الشركات
الناشئة حول العالم مع التركيز على تقديم الموارد المالية األساسية

نبذة
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الخدمات المقدمة

أبرز المشاريع

الشركات الناشئة
المجال

في أرقامـ

 مساحات عمل
 تمويل

بيئة محفزة ومجتمع ريادي
 مساحات مشتركة ومقهى

مجتمع لبناء العالقات المهنية

•

•

•

•

•

$31 Million
 مجموع المبيعات التي توصل

لها المحتضنين

$3.5 Million 
 مجموع التمويل المحصل

35 
دولة مشاركة

Seoul Global Startups Centre

2016

https://www.artalleys.com/about
https://www.beauficial.com
https://www.antmodity.com
https://www.amkortrade.com
https://www.abroadviser.com
https://www.facebook.com/seoulgsc
https://www.instagram.com/seoulgsc/


www.infive.ae

المركز الرئيسي

Dubai, United Arab Emirates

 منصة تساعد على تمكين رواد األعمال والشركات الناشئة في المجال
التقني، وتعزيز االبتكار واألفكار الجديدة على الوصول إلى السوق

نبذة
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الخدمات المقدمة

أبرز المشاريع

الشركات الناشئة، المجال التقني
المجال

في أرقامـ

التدريب واإلرشاد
التمويل

مختبرات النماذج األولية
 مجتمع لرواد األعمال وبناء العالقات

مساحات عمل

•

•

•

•

•

+$58 Million
 مبلغ تمويلي للشركات

 الناشئة

+4000
رائد أعمال في مجال التقنية

+200 
 شركة ناشئة تم تقديم الدعم

والتوجيه لها

حاضنة األعمال

In5tech2013

https://m.facebook.com/in5dubai/
https://instagram.com/in5dubai?igshid=17qojivk1cj4r 
https://twitter.com/in5dubai
https://www.smartmentor.io
https://twitter.com/zoomvenues
https://www.scootq.com


مسرعة األعمال

DMZdmz.ryerson.ca

المركز الرئيسي

Canada

 تعتبر أحد مسرعات األعمال في كندا التى تهدف إلى تخريج الشركات الناشئة
 في المجال التقني، وتعتبر أحد العشر المراتب األولى ألفضل المسرعات في
 العالم. تعمل المسرعة على تنمية وتطوير المشاريع من خالل ربطها بالعمالء

ورأس المال والخبراء ومجتمع من رواد األعمال ذوي الخبرة الكافية.ا

نبذة
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الخدمات المقدمة

أبرز المشاريع

المجال التقني
المجال

في أرقامـ

 اإلرشاد والتوجيه
الربط مع المستثمرين

 توفير البيئة المناسبة لتنمية
المشروعات

مجتمع من رواد األعمال

•

•

•

•

$741 Million
 تمويل تم تقديمه للشركات

الناشئة

451
 شركة ناشئة تم تخريجها خالل

9 سنوات

2010

https://twitter.com/RyersonDMZ
https://www.linkedin.com/company/ryersondmz?trk=top_nav_home
https://www.zensurance.com
https://www.squigglepark.com
https://www.fleetops.com


مسرعة األعمال

AngelPadangelpad.com

المركز الرئيسي

 NYC and San Francisco

 تعمل على تسريع المرحلة األولية من المشاريع والشركات الناشئة في نيويورك
 وسان فرانسيسكو. وتم تصنيف                     كأحد أفضــــل المسرعـــــات في

العالم منذ عام 2015.ا

نبذة
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الخدمات المقدمة

أبرز المشاريع

الشركات الناشئة
المجال

في أرقامـ

تقديم االستشارات
التمويل

 توفير بيئة العمل والمجتمع
 المناسب
االستثمار

•

•

•

•

$1.8 Billion
 إجمالي التمويل في

 الشركات الناشئة

150 
شركة ناشئة تم تخريجها

2010

AngelPad

15
 شركة ناشئة تختارها المسرعة

كل ستة أشهر منُذ أن بدأت

https://www.linkedin.com/company/angelpad-llc 
https://www.facebook.com/angelpadorg
https://www.alltrails.com
https://postmates.com
https://www.dronedeploy.com/


مسرعة األعمال

Capital Factory’s

 توفر مسرعـــــة األعمال                                 للشركــــات الناشئـة في تكساس
 مجتمع متكامل يتكون من رواد األعمال والمستشارين والمستثمرين والعمالء
 حيث ساهم المجتمع في خلق ميزة تنافسية لدى المسرعة. وتركز على مساعدة
 الشركات الناشئة على زيادة التمويل وزيادة نمو العمالء من خالل توفير مساحة
 مشتركة للعمل، واإلرشاد والتوجيه للوصول إلى من كبار المستثمرين ورجال

األعمال في تكساس.ا

نبذة
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الخدمات المقدمة

أبرز المشاريع

الشركات الناشئة
المجال

في أرقامـ

التوجيه واإلرشاد
 مساحات عمل مشتركة

 التمويل
مجتمع لرواد األعمال والمستثمرين

الربط مع العمالء

•

•

•

•

•

147
 مجموع عدد االستثمارات في

الشركات الناشئة

www.capitalfactory.com/accelerator

المركز الرئيسي

Texas, USA

2009

Capital Factory’s

https://www.zenbusiness.com
https://www.aceable.com
http://appvuze.com
https://twitter.com/CapitalFactory
https://www.linkedin.com/company/capital-factory


مسرعة األعمال

500startup 

                    هي شركة رأس مال استثمـــاري تهـــدف إلى تنميـــة ودعم رواد
ناجحة على نطاق واسع إنشاء شركات  المبتكرين ومساعدتهم على   األعمال 

وبناء أنظمة بيئية عالمية مزدهرة.ا

نبذة
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الخدمات المقدمة

أبرز المشاريع

الشركات الناشئة، النظام البيئي
المجال

في أرقامـ

تمويل
برامج تسريع واحتضان األعمال

 تقديم خدمات التسويق الرقمي،
إدارة العمالء

تطوير النظام البيئي
 دعم الشركات الناشئة

والمستثمرين

•

•

•

•

•

www.500startups.co

المركز الرئيسي

San Francisco, USA

2015

500startup

+2210
 مشروع عالمي مدعوم من

قبل الحاضنة

+75 
دولة

+30
مشروع ناشئ من كوريا

https://magnitt.com
https://www.canva.com
https://www.uturn.me
https://thebeardclub.com
https://flat.mx
https://twitter.com/500Startups
http://press@500.co


مساحة عمل مشتركة

Impact Hub

                    هي واحدة من أكبر مساحات العمل في العالم التي تركز على
 بناء مجتمعات في مجال ريادة األعمال من أجل التأثير بشكل فعال وعلى نطاق
 أكبر من خالل بناء مجتمع للمبتكرين وأصحاب األعمال الذين يملكون منتجات

وخدمات تحل القضايا األكثر انتشار في العالم.ا

نبذة

الخدمات المقدمة

توفير بيئة العمل المناسبة
 توفير مساحات عمل

دعم لتأسيس المشروعات
 إدارة البرامج والفعاليات

•

•

•

•

www.impacthub.net 2015

Impact Hup

Impact Hub ،We Work ،Your Alley  
 تعد من أكبر مساحات العمل المشتركة في

العالم

Source: www.coworkingresources.org/blog/largest-coworking-companies 13

المركز الرئيسي

Vienna, Austria

https://twitter.com/ImpactHub
https://www.facebook.com/ImpactHubGlobal%20/
https://www.instagram.com/impacthub/


Source: www.coworkingresources.org/blog/largest-coworking-companies 13

مساحة عمل مشتركة

Your Alley

 هي مساحة العمل المشتركة                     تمتلك أكثر من فرع موقع واحد
 في نيويورك. توفر المســـاحة عضوية يومية ومكــاتب مخصصــة ومشتركة

وخاصة.ا

نبذة

الخدمات المقدمة

مكاتب مشتركة )معامل(ا
إقامة تحديات لتسريع واحتضان األعمال
 توفير المجتمع والبيئة المناسبة لتنمية

 المشروعات
 

•

•

•

www.alley.com

المركز الرئيسي

New York, USA

2012

Your Alley

https://twitter.com/youralley
https://www.linkedin.com/company/nyalley


مساحة عمل مشتركة

WeWork

تعتمد                  على بناء مجتمع من خالل مساحات العمل المشتركة، حيث  
 يتم االعتماد بشكل كامل على عمل أصحاب المشاريع ورواد األعمال كفريق عمل
 متكامل ويأتي هذا المفهوم من مسمى المساحة بحد ذاتها حيث ان والتي
 تعنى “نحن” باللغة العربية أي أن روح الفريق والمجتمع هو المحفز الرئيسي

لـ                .ا

نبذة

الخدمات المقدمة

مكاتب مخصصة

 تأجيــر مكـــاتب خاصة باألفــراد
 ويتميز هذا النوع من المكاتب بوجود

www.wework.com

المركز الرئيسي

New York, USA

2010

WeWork

WeWork

مكتب ثابت للفرد
كماليات المكتب
غرف المؤتمرات

 استالم البريد
طباعة عالية الجودة

•

•

•

•

•

مكاتب مشتركة

 الوصول إلى مكان مفتوح في المنطقة
 المشتركة ومتغيرة. ويتميز هذا النوع من

المكاتب بوجود

مكاتب خارجية
 ساعتان معتمدة في الشهر وحجز

قاعات المؤتمرات
طباعة عالية الجودة

•

•

•

21 Source: www.coworkingresources.org/blog/largest-coworking-companies 

https://twitter.com/wework
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التوصيات

شراكات ومزايا
مع شركات المناسبة  الشراكات  عن  البحث  األعمال  ريادة  منصات   على 
 وجهات تقدم خدمات ومزايا مناسبة لكل من رواد األعمال والمستفيدين
 من الحاضنات أو المسرعات أو مساحات العمل المشتركة كخدمات التسويق
 وصياغة المحتوى والجوانب التقنية وغيرها بمقابل مادي خاص لمستفيدي

المنصة وأقل سعرًا من العامة

المتابعة والتحديث
 لتحقيق هدف الحاضنات ومنصات دعم ريادة األعمال بشكل عام، نوصي 
 بمتابعة المشاريع التي تم تخريجها من المنصة لضمان استدامة المشاريع

 ونجاحها في سوق العمل المحلي أو العالمي

الوصول والتواصل
 نوصي بتفعيل قنوات التواصل مع رواد األعمال والمهتمين في مجال
 ريادة األعمال عبر شبكات التواصل االجتماعي أو الوسائل األخرى. وذلك
أسئلة على  والرد  الريادية  المجتمعات  في  والتواجد  التفاعل   لضمان 

المهتمين

مستقبل المشاريع
والجديدة المستحدثة  بالقطاعات  تهتم  التي  المشاريع  دعم  على   الحث 
وغيرها من األشياء  إنترنت  وايضًا  البيانات  وعلم  االصطناعي  الذكاء   كـ 

المشاريع والقطاعات التي يعتمد عليها مستقبل ريادة األعمال

تكوين البيئة المناسبة
البيئة  تكوين  على  بالعمل  األعمال  لرواد  الداعمة  المنصات   نوصي 
 المناسبة للمستفيدين منها، ومن الممكن أن تكون عن طريق تكوين بيئة
 استثمارية بالتعاقد أو الشراكة مع أحد جهات االستثمار. ليتم تكوين البيئة

المناسبة المتكاملة لرواد االعمال المشاركين

01

02

03
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 توصيات مقدمة ألصحاب
منصات ريادة األعمال في المملكة



 يعود تاريخ نشأة حاضنات السعودية لعام 2009مـ حين قامت
بادر ببرنامج  متمثلة  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  الملك   مدينة 
             لحاضنات التقنية بإنشاء الشبكة السعودية لحاضنات األعمال
 ا         كجهة إرشـــادية لمســــاعدة وتشجيـــع وتقديــم أفضل

 لممارسات المتبعة لبرامج حاضنات األعمال.

2009

شبكة حاضنات السعودية تهدف إلى:

 عن حاضنات
السعودية

)SBIN(

 قامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”
 بتبّني مشروع تطوير شبكة حاضنات األعمال وتسميتها )حاضنات
 السعودية( لتشمـــل مسرعـــات األعمــــال  ومســاحـــات العمــــل

المشتركة بالمملكة.ا

2018

العربية المملكة  في  األعمال  ريادة  منظومة  لتطوير   نسعى 
قنوات وفتح  الدولية  الممارسات  أفضل  حسب   السعودية 
 التواصل بين أعضائها مما يساهم في تأسيس شركات ناشئة
 قادرة على إتاحة فرص استثمارية واعدة تساهم في تعزيز مسيرة

االقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل

مهمتنا

 ربط الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع شركائها في منظومة
ريادة األعمال في المملكة

والمحافــل الدوليــة  الشبكــات  في  السعوديــة  حاضنــــــات  أعضــاء   تمثيــل 
ا ا وعالميًّ والمؤتمرات  والترويج لها إقليميًّ

المطلوبة اإلجراءات  وتسهيل  السعوديــة  حاضنـــات  أعضاء  فعاليــات   رعــاية 
لضمان نجاحها

التجارب أفضل  لتبادل  السعوديــة  حاضنــــات  دورية ألعضاء  اجتماعات   تنظيم 
والخبرات

الناس والجهات ذات العالقة عن دور وأهمية  رفع مستوى الوعي بين عامة 
حاضنات األعمال

مساعدة ودعم إنشاء حاضنات األعمال والعمل على استمرار نجاحها

وإقامة ورش عمل دولية  خبرات  المحلية واستقطاب  الخبرات   االستفادة من 
 تهدف إلى تطوير وتدريب منسوبي حاضنات األعمال للرفع من قدراتهم في

اإلدارة والتشغيل
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