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تشكل برامج حاضنات ومسرعات األعمال ومساحات العمل المشتركة، عاماًل مهمًا من عوامل

النجاح للشركات الناشئة، ويمتد أثرها ليشمل االقتصادات المحلية والمستثمرين والمجتمعات. ا 

 يمكن قياس نجاح هذه البرامج  على المدى القريب وكذلك على المدى البعيد ، وفًقا لبحث ُنشر في عام

 ا          بواسطة شركة                            ، وهي شركة استثمار جريء مقرها العاصمة األميركية واشنطن،

 يمكن قياس معدل نجاح هذه البرامج على المدى القصير على أساس معدالت قبول المتقدمين ومدى

حصول الشركات الناشئة على االستحواذ أو تحقيق تخارجات ناجحة. ا

 

 كما يمكن قياس نجاحها على المدى الطويل باعتبار العوائد الداخلية التي تحققها، باإلضافة إلى قدرتها

 على جلب مصادر التمويل، وتشمل الخصائص األخرى المتعلقة بقياس النجاح؛ التدريب المكثف على

مهارات األعمال، مدة البرنامج، والعالقات التي يتم بناؤها بين المؤسسين و المستثمرين.ا

 وعلى الرغم من ذلك، فإن النسبة األكبر من الشركات الناشئة ال تحقق النجاح، ومن بين العدد المحدود

من الشركات التي تنجح، تستمر نسبة ضئيلة فقط في النمو. ا

 يشير هذا بوضوح إلى وجود فجوة هائلة في السوق فيما يتعلق بتوفير الدعم للشركات الناشئة، سواء

 كان هذا الدعم على شكل توفير بنية تحتية جيدة، أو تقديم التوجيه والتدريب والتمويل األولي. وبالتالي

فإن بناء شركة ناشئة أمر محفوف بالمخاطر بحيث ال يمكن تحقيقه دون دعم بشكل أو بآخر.  ا

 لذلك  ليس من المفاجئ أن يكون لكيانات مثل حاضنات ومسرعات األعمال ومساحات العمل المشتركة

 مثل هذا الدور الحاسم في زيادة فرص نجاح الشركات الناشئة، حيث  أثبتت أنها بمثابة أدوات فعالة

 تمكن المستثمرين من الوصول إلى عدد كبير من الشركات الناشئة التي يمكنهم االستثمار فيها، مما

 يساهم في بناء بيئة ريادية أفضل.اومن أجل أن تتمكن هذه الجهات من لعب دورها بكفاءة؛ البد لها من

 تحقيق مستوى معين من االستدامة، فاالفتقار للسياسات الهادفة للنمو واالستدامة من أكبر التحديات

التي يمكن أن تعيق حاضنات األعمال عن تحقيق نتائج ملموسة.  ا

وتكاليفها نفقاتها  لتغطية  الناشئة  شركاتها  نجاح  على  فقط  االعتماد  الكيانات  لهذه  الممكن  غير   من 

 التشغيلية، لهذا السبب تحتاج كل من الحاضنات والمسرعات ومساحات العمل المشتركة إلى

 تنويع مصادر دخلها، باإلضافة إلى بناء نماذج استثمارية مخصصة لتتمكن من تمويل شركاتها

الناشئة بشكل فعال وتوفر العوائد للمستثمرين. ا

مقدمة

4

حاضنات ومسرعات السعودية

2021

Village Capital 2013



أوال:
 االستدامة في

حاضنات األعمال

5



ا3- تجارب ناجحة

 تضم مرافقها أعمال فنية تقدر قيمتها بماليين الدوالرات تجذب العديد من رواد األعمال والشركات

 الناشئة وحتى السياح.ا

 تبلغ قيمة اإليجار نحو 235 دوالًرا شهريًا لكل مكتب )ال تتجاوز تكلفة إيجار المكتب الواحد متوسط

اإليجارات في مساحات العمل في فرنسا(.ا

 على الرغم من حصولهم على استثمار بقيمة 300 مليون دوالر إال أن المصدر األساسي للدخل فيها

هو الشركات الناشئة باإلضافة إلى رسوم اإليجار.ر

 تم تأسيس                 في 2017 و بلغت تكلفة التشغيل 9.7 مليون دوالر سنويًا )كان هدفهم

 الوصول إلى نقطة التعادل بحيث تغطي اإليرادات تكاليف التشغيل في 2018(.ا

 كل شهرين، يستضيف المركز ضيفًا مميزًا. حتى اآلن تم استضافة كل من شيريل ساندبرج مديرة

 العمليات في فيس بوك وسام ألتمان الرئيس السابق لـ                         وعدد من األشخاص البارزين

في مجال ريادة األعمال.ا

 

 حاضنة                 في فرنسا

 أكثر من 30 برنامج

للشركات الناشئة

 ا600 حدث أو فعالية

سنويًا

 تضم أكثر من 1000

 من المستفيدين من

 رواد األعمال

والشركات الناشئة

 شراكات مع أكثر من

 150 برنامج استثمار

جريء

 مكاتب توجيه وإرشاد

Station F
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حاضنات ومسرعات السعوديةاالستدامة في حاضنات األعمال

 ورد في تصريح للبنك الدولي “بالرغم من كون االستدامة الذاتية طموحًا رئيسيًا لحاضنات األعمال حول

العالم، فإنه غالبًا ما ينظر إليه على أنه تحٍد كبير” ا

 ومع ذلك، فإن هناك العديد من األمثلة على حاضنات أعمال تمكنت من  تحقيق االستدامة، من حيث

تغطية تكاليف التشغيل اعتمادًا على اإليرادات المتولدة ذاتًيا. ا

 يتضح ذلك من خالل البيانات الواردة في تقرير حالة الصناعة لعام 2012 الصادر عن شبكة            والذي

 تم فيه سؤال المشاركين )حاضنات ومسرعات( عن إمكانية الحفاظ على استمرار العمليات إذا توقف

الدعم الذي تتلقاه الحاضنة أي كان نوعه. ا

 أجاب ثلث المشاركين )٪33( قائلين أن ذلك لن يؤثر على استمرار عملهم، بينما صرح )٪18( منهم أنهم

سيضطرون إلى إيقاف برامجهم إذا توقف الدعم. ا

ا1- مصادر الدخل الرئيسية في حاضنات األعمال

ا2- مصادر الدخل غير التقليدية لحاضنات األعمال

الدعم الحكومي
 تعتمد الغالبية العظمى من حاضنات األعمال حول العالم والتي حققت االستدامة بشكل كامل أو 

 جزئي، على التمويل الحكومي  في تأسيسها، يليه االعتماد على نموذج التأجير، يحصل هذا في

العديد من البلدان ، مثل الصين والواليات المتحدة األمريكية وماليزيا وأستراليا.ا

 تمتلك معظم هذه الحاضنات نموذج عمل متنوع، وتحقق إيرادات من مجموعة مختلفة من المصادر

 بما في ذلك التدريب وخدمات األعمال. في حاالت أخرى تكون الحاضنات معتمدة بشكل كامل على

 التمويل الحكومي طويل األجل في توفير الجزء األكبر من إيراداتها. بحيث تقوم الحكومات بشراء

مخرجات برنامج اإلحتضان سواء كانت هذه المخرجات عبارة عن وظائف أو شركات ناشئة أو خدمات

 ذات منفعة عامة. توضح البيانات الصادرة من البنك الدولي تنوع الدخل في 259 برنامج احتضان 

حققت االستدامة بشكل كامل أو جزئي.ا

 

تشارك النجاح
 يقوم هذا المبدأ على أساس مشاركة الحاضنات في الربح المالي للشركات الناشئة، في حال حققوا

 مبيعات أعلى أو حصلوا على تمويل جديد مقابل حصولهم على خدمات الحاضنة بشكل مجاني ، قد

 ال يكون هذا المصدر وحده كافيًا لتحقيق إيرادات سنوية تغطي تكاليف التشغيل، إال أنه يمكن أن

يجذب المزيد من  العمالء، الذين سيدفعون فقط في حال حققوا النجاح.ا

من األمثلة على ذلك:ا

 نسبة محددة من المبيعات )تتراوح غالبًا ما بين 2-10 ٪( من المبيعات أو الزيادة في المبيعات خالل

مدة معينة )3 سنوات على سبيل المثال( أو خالل مدة االحتضان. ا

 نسبة محددة من مجمل مبلغ التمويل الذي تتمكن الشركة الناشئة من جمعه بمساعدة حاضنة

األعمال. تتراوح النسبة عادة ما بين )1-2%( وال ينطبق هذا المثال في حال كانت الحاضنة  تملك

حصة من الشركة.ا 

 يشاهد هذا النمط غالبًا في الحاضنات التقنية مثل حاضنة سيكادا لالبتكار في سيدني أستراليا وقد

فازت هذه الحاضنة بجائزة            لحاضنة العام في 2018

 
 التدريب

 تحقق العديد من الحاضنات التي تمتلك مصادر دخل متنوعة،  نسبة معتبرة من أرباحها من خالل

 التدريب المرتبط بريادة األعمال وكيفية إدارة المشاريع.ا

 آيس هاوس في أوكالند نيوزيلندا، حاضنة معترف بها عالمًيا، تابعة لكلية إدارة األعمال

 ولكنها شركة مستقلة غير ربحية، تحقق معظم إيراداتها من التدريب في برامج الحاضنة، االستثمارات

 المالئكية باإلضافة إلى مساحات العمل.ا

 

 عقد الشراكات
 تعد الشراكات مع المؤسسات التجارية والجامعات مصدرًا لتحقيق اإليرادات لحاضنات األعمال. حيث

أصبحت العديد من الحاضنات تعتمد على مثل هذا النوع من الشراكات لتقديم برامج معينة. ا

 
الحاضنات الهجينة

 معظم األمثلة التي تم االستشهاد بها حتى اآلن ، بما في ذلك حاضنة سيكادا لالبتكار في سيدني

 وآيس هاوس في نيوزيلندا هي حاضنات هجينة، هذا النوع من الحاضنات يجمع ما بين االحتضان،

  التسريع، مساحات العمل، وحتى التمويل األولي.ا

 في استطالع لشبكة مركز األعمال واالبتكار األوروبي        لعام 2016، ٪77 من أعضاء

 مساحة عمل مشتركة ،و ٪46 لديهم برنامج تسريع للشركات الناشئة، و ٪91 يوفرون إمكانية الوصول

 إلى التمويل.ا

 وإجمااًل فإن أي حاضنة أعمال ناجحة سيكون لديها مثل هذا النموذج المتنوع من

مصادر الدخل.ا

 

نشاطات تجارية أخرى
 هناك عدد من الحاضنات التي تحقق إيرادات عن طريق بعض األنشطة التجارية األخرى، بالرغم من أن

 مثل هذه النشاطات ليست شائعة إال أنها مثال على ما يمكن تحقيقه عندما يتم االعتماد على

مفاهيم االبتكار وريادة األعمال في إدارة الحاضنات. ا

 مثال على ذلك حاضنة تمبالي              في جنوب إفريقيا،  بنموذج أشبه ما يكون بنظام

 أو الفرنشايز تقوم هذه الحاضنة باحتضان 49 سيدة من أسر ذات دخل محدود، بحيث يقمن بزراعة وبيع

الزهور تحت اسم عالمة تجارية شهيرة.ا

حقق هذا النموذج النجاح وحصل على تمويل حكومي مما مكنهم من التوسع واالستمرار.ا

 

 ملكية المباني
 هذا النموذج هو األكثر شيوعًا حول العالم بالنسبة لحاضنات األعمال، ففي عام 2012 ، كان لدى

٪93 من حاضنات  األعمال في الواليات المتحدة األمريكية مبنى خاص بها. ا

 يعتمد النموذج عادًة على كون المباني  مخصصة للحاضنة، بحيث ال يوجد إيجار البتة، أو يكون

 مدعومًا بشكل كبير، ثم تؤجر الحاضنة مساحات المبنى الخاص بها، وتوفر خدمات دعم األعمال في

نفس الوقت، تستخدم رسوم التأجير لتغطية جزء كبير من تكاليف التشغيل الخاصة بالحاضنة.ا

 غالًبا ما توظف الحاضنات التي تعتمد بشكل كبير على رسوم اإليجار عدًدا أقل من األشخاص

مقارنًة بتلك التي تعتمد على اإلعانات الحكومية ، والتي يمكنها توفير أعداد أكبر من الموظفين.ا

 

iNBIA

 فيفط ريثأت

35% 

 يلاحلا تقولا يف نورثأتيس

14% 

  اورثأتي نل

33% 

 تامدخلا فاقيإ

18% 

iNBIA

EBN

Timbali

  يموكحلا معدلا

 تاحاسملا راجيإ

 تاكرشلا ةياعر

 تاعماجلا

 تامدخلا موسر

  تارامثتسالادئاوع

 ىرخأ

 تاعربتلا

  ثادحألاو تايلاعفلا

  بجامعة أوكالند

الشبكة لديهم

االمتياز التجاري
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حاضنات ومسرعات السعوديةاالستدامة في مسرعات األعمال

 تقدم المسرعات برامج محددة المدة تستمر لفترة ال تتجاوز الـ12 شهًرا؛ وتستمر معظمها لمدة ثالثة

 أشهر. يتم خالل هذه المدة تقديم التدريب والمساعدة التقنية، التي تمكن من التحقق من قابلية دخول

 الشركات الناشئة بأفكارها ومنتجاتها إلى السوق، كما تعمل على ربط رواد األعمال بالمرشدين

والموجهين، وتساعدهم كذلك في اإلعداد للعرض على المستثمرين.ا

 حدد باحثون في  جامعة ريتشموند أربع خصائص لمسرعات األعمال هي: “كون البرنامج محدد

 المدة، مبني على دفعات من الشركات الناشئة، يتضمن اإلرشاد وورش تعليمية وتدريبية،

وينتهي  بحدث يتم فيه عرض الشركات الناشئة على المستثمرين”ا

 من أكثر برامج تسريع األعمال  شهرة حول العالم                                             تركز المسرعات عادًة 

على الشركات الناشئة ذات معدالت النمو العالية والقابلة للتطوير.ا

ا1- نماذج عمل مسرعات األعمال

ا2- مصادر الدخل غير التقليدية لمسرعات األعمال

ا3- تجارب ناجحة

مسرعات مرتكزة على االستثمار
 تهدف فكرة النموذج هذه إلى المساعدة في بدء المزيد من الشركات من خالل استثمار مبلغ صغير

 في 10 شركات أو أقل في وقت واحد وتسجيلهم في برنامج مكثف مدته 90 يوًما ، حيث سيعملون

 خالل البرنامج عن كثب مع الموجهين والمرشدين من أجل االنتقال بأعمالهم إلى المرحلة التالية بحيث

يكونون قادرين على جذب المستثمرين.ا

 
 الشركات

 بدأت الشركات مؤخرا بالدخول إلى عالم المسرعات بمجموعة متنوعة من الدوافع أهمها:ا

 تشجيع الشركات الناشئة على استخدام منصاتهم وأدواتهم.ا

تشجيع االبتكار داخل شركاتهم.ا

 تقود هذه المسرعات الشركات نحو االبتكار بوتيرة أسرع بكثير مما هو ممكن داخلًيا، وتخلق خيارات للنمو من

 خالل االستحواذ على حصص في شركات ناشئة مثيرة لالهتمام، وتفتح نافذة على التقنيات ونماذج

 األعمال الجديدة التي تحقق النجاح، كما تستفيد من شبكات العالقات التي تملكها الشركة

العديد من الشركات العالمية لديها برنامج تسريع خاص بها مثل برنامج التسريع الخاص بشركة مايكروسوفت

 

 المسرعات الخاصة بقطاعات معينة
 على نحو متزايد، تم استخدام المسرعات كأدوات الستهداف قطاعات محددة حيث تكون ريادة األعمال

 واالبتكار النتيجة المرجوة. وجدت           في استطالع شاركت فيه 162 مسرعة بريطانية لعام 2016 أن:

 “مشهد برامج التسريع العالمي يتجه بشكل متزايد نحو التخصص في قطاعات معينة، حيث أن  57.5٪

 من المسّرعات تستهدف صناعة أو قطاعًا معيًنا”ًا

تملك حصة من اإليرادات
 يتضمن هذا النهج  حصول الشركة الناشئة على استثمار مقابل نسبة مئوية من إجمالي الربح، بعد أن 

تصبح الشركة الناشئة قادرة على تحقيق اإليرادات وتستمر من خالل معدل عائد محدد مسبًقا.ا

 

 في حالة شركة                                                            ،يكون لدى الشركات الناشئة خيار تلقي استثمار

 أولي قدره 30 ألف دوالر أمريكي والبدء في السداد بعد الوصول إلى 100 ألف دوالر أمريكي في

اإليرادات، مع ٪20 من إجمالي األرباح حتى يتم تحقيق عائد يصل إلى 3 أضعاف للمسرعة.ا

 في 2012، صنفتها فوربس على أنها المسرعة األكثر قيمة في العالم، متقدمة على الشركات 

البارزة األخرى مثل

 في 2020 تم طرح أسهم اثنتين من شركاتها الناشئة لالكتتاب العام، وحققت كل منهما نجاحًا باهرًا

عدد شركاتها الناشئة والتي تجاوزت قيمتها المليار دوالر)يونيكورن(: 25

عدد شركاتها الناشئة والتي تجاوزت قيمتها المئة مليون دوالر: 110اشركة0

تمكنت من توفير أكثر من 60 ألف وظيفة من خالل شركاتها الناشئة.ا

 

  Y Combinator في الواليات المتحدة األمريكية  

الرسوم مقابل الخدمات
 توفر بعض نماذج المسرعات الخدمات التقنية، والربط بالمرشدين، واإلعداد للعرض على المستثمرين،

 مقابل رسوم محددة و في مثل هذه الحاالت يكون مستوى المخاطرة منخفضًا للمسرعة، ألن هذه

 الخدمات المدفوعة ال تكون مقابل تملك حصة من الشركة، وبالتالي تحصل المسرعة على أرباحها

سواء حققت الشركة الناشئة النجاح أم لم تفعل.ا

المسرعات الهجينة 
 أصبحت هذه النماذج الهجينة منتشرة في اآلونة األخيرة. تجمع هذه النماذج بين جوانب مختلفة من

 برامج التسريع التقليدية باإلضافة إلى برامج االحتضان ومساحات العمل، والرسوم مقابل الخدمات

بحيث تعتمد على مصادر دخل متنوعة.ا

 

 

 عدد الشركات

 الناشئة التي

 استثمرت فيها

حتى اآلن 3،640

 إجمالي االستثمارات

 التي حصلت عليها

 أكثر من 40 مليار

دوالر

 الشركات الناشئة

  النشطة 1،912

 مجموع قيمة

 الشركات الناشئة

 أكثر من 300 مليار

دوالر

Y Combinator و TechStars

TechStars 500 و Startups

82021

GUST

Telluride Venture Accelerator )TVA( 

بقيمة 47 مليار دوالر

ااااا بقيمة 39 مليار دوالر

Airbnb

DoorDash
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  لقنلا
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B2B
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حاضنات ومسرعات السعوديةاالستدامة في مساحات العمل المشتركة

 تختلف األسباب وراء إنشاء مساحات عمل مشتركة؛ يتطلع البعض إلى بناء مجتمع ريادي، بينما يستخدم 

 البعض اآلخر مساحات العمل المشتركة لتحقيق الدخل أو توفير أماكن عمل لمشاريعهم الناشئة.ا

تقسيم العضوية إلى مستويات 
 تقسيم العضوية في مساحة العمل إلى مستويات مختلفة يساهم في الوصول إلى شرائح أكبر

من المستفيدين. يمكن أن تكون هذه العضويات بالساعة، أو يومية أو شهرية مع وجود ميزات مختلفة

 لكل عضوية.ا 

 

 

توسيع دائرة العمالء 
 بداًل من التركيز على نوع واحد من المستفيدين )رواد األعمال على سبيل المثال( يمكن

               زيادة اإليرادات بشكل ملحوظ من خالل تقديم الخدمات للشركات. على سبيل المثال، حصلت

 اا)مساحة العمل األشهر على اإلطالق( على إيرادات بقيمة 250 مليون دوالر من عمالئها من الشركات

العام الماضي. يمثل هذا 25 بالمائة من إجمالي إيرادات الشركة.ا

 

عقد الشراكات مع الجهات المقدمة للخدمات 
 مثل النوادي الرياضية، مكاتب المحاماة، المطاعم القريبة من مساحة العمل بحيث يتم االستفادة

من الخصومات التي تقدمها مقابل الحصول على عمالئك. سيؤثر هذا بشكل إيجابي على المجتمع

المحلي، ويساعد في جذب أعضاء جدد إلى مساحة العمل المشتركة.ا 

 يمكن أيًضا استضافة الفعاليات التي تتطلب خدمات تقديم الطعام وجني األرباح من اإلحاالت

 على المطاعم.ا

توفير خدمات جاذبة للعمالء من داخل وخارج المساحة 
 يمكن إضافة الخدمات التي تكون مفيدة للعمالء المتواجدين، كما أنها تجذب أشخاص مهتمين من

  غير العمالء.ا

 على سبيل المثال: المكاتب االفتراضية )تأجير المكاتب للشركات التي ال تحتاج إلى مكاتب دائمة، حيث يمكن

 للموظفين فيها العمل من أي مكان، ولكن ال يزالون بحاجة ألشياء مثل العنوان البريدي وخدمات الرد على

الهاتف وغرف االجتماعات وأجهزة العرض(, أو توفير خدمات الدعم كالتسويق والخدمات القانونية.ا

المشاركة في المناقصات التي تطرحها الحكومة والمتعلقة بمساحات العمل المشتركة 
 مثل تشغيل مساحات العمل الحكومية، أو استضافة الفعاليات المتعلقة بريادة األعمال.ا 

خدمات المستثمرين والجهات االستثمارية
 مثل تحصيل الرسوم مقابل ربطهم بالشركات الناشئة القابلة لالستثمار والمتواجدة في

 مساحة العمل.ا

توفير الخدمات للشركات الناشئة األجنبية الراغبة في الدخول إلى السوق السعودي 
 يتضمن ذلك تسهيل اإلجراءات المطلوبة لتأسيس وتشغيل الشركات في المملكة، باإلضافة إلى

 الربط بالجهات الحكومية.ا

WeWork

 تم االعتراف بها من قبل األمم المتحدة كقائد للشراكة المجتمعية تقديرًا لجهودها في تعزيز أهداف

 التنمية المستدامة من خالل الحلول الريادية والمبتكرة.ا

Impact Hub

+15 

سنة في المجال

+100 

فرع

+50 

دولة

102021

ا1- يمكن تحقيق دخل أكبر لمساحات العمل المشتركة من خالل الخطوات التالية:ة

ا2- تجارب ناجحة



الخالصة
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حاضنات ومسرعات السعوديةالخالصة

تشجيع السلوك الصحيح
 إذا كانت حاضنات ومسرعات األعمال ومساحات العمل المشتركة تعتمد في تشغيلها على

 مفاهيم االبتكار وريادة األعمال فإن هذا سيكون بمثابة نموذج يحتذى به لعمالئها من رواد األعمال

والشركات الناشئة.ا

 وجود المنح واإلعانات ضرورية للمساعدة في تأسيس الحاضنات والمسرعات، ولكنها

 ليست أفضل آلية لدعمها على المدى الطويل، حيث أن االعتماد عليها يثبط عن البحث واالبتكار

 إليجاد مصادر أخرى للدخل.هذا بالطبع إذا لم تتم إدارتها بواسطة مؤشرات أداء رئيسية محكمة للغاية

 وواضحة ، مثل إنشاء عدد    من الشركات الناشئة أو خلق عدد    من الوظائف في فترة زمنية

محددة.ا

 هناك طرق أفضل من تقديم منح سنوية لدعم حاضنات ومسرعات األعمال ومساحات العمل

 المشتركة.حيث أنها  تساعد على تحقيق االستدامة الذاتية وتشجيع السلوك الريادي الصحيح.ا

 على سبيل المثال ، تزويد الحاضنات بالمباني بدون تكلفة أو بتكلفة قليلة، ثم يتعين عليهم العمل

في ريادة األعمال لتوليد دخل يغطي تكاليف التشغيل األخرى.ا

 

 هناك طريقة أخرى تتمثل في توفير التمويل األولي للحاضنات والمسرعات حتى تستخدمها في

 تمويل نمو الشركات الناشئة ، يمكن استخدام هذه الطرق لتشجيع السلوك الريادي الصحيح

والمساعدة في تحقيق مستوى من االستدامة المالية الذاتية.ا

 

 
 جودة النظام البيئي عامل مهم لتحقيق االستدامة

في نظام بيئي جيد لريادة األعمال ، يمكن للحاضنات االعتماد على المباني المجانية التي يوفرها

القطاع الحكومي ، والمرشدين أصحاب الخبرة الذين يتطوعون لتقديم االستشارات والمساعدة 

 القانونية أو المحاسبية..ا 

هذا يعني أنه يمكن للحاضنة أو المسرعة العمل بأدنى حد من الموظفين وبأقل التكاليف.ا

 

 

أثر حاضنات ومسرعات األعمال ومساحات العمل المشتركة 
 أثبتت هذه الجهات أنها أدوات فعالة في تمكين المستثمرين من الوصول إلى الشركات الناشئة

 المؤهلة والقابلة لالستثمار، باإلضافة إلى دورها في رفع جودة المجتمعات الريادية، ومساعدة

الشركات الناشئة في مختلف القطاعات على تحقيق النمو.ا

 

 هذا التقرير مستند إلى المصادر التالية
Business Incubator and Accelerator Sustainability- Thea Chase and Julian Webb May 2018 

https://businessincubation.com.au/wp-content/uploads/Business-Incubator-Accelera-

tor-Sustainability-BIIA-31518-1-3.pdf 

https://www.infodev.org/infodev-files/resource/idi/document/Dinyar%20Lalkaka%20-%20

BTDS.pdf

https://www.mdpi.com/2071-1050/7/10/14344/pdf

The Sustainability and Challenges of Business ... - MDPIwww.mdpi.com › pdf

Incubation Best Practices That Lead to Successful New Ventures Authored by David A. Lew-

is, Elsie Harper-Anderson, and Lawrence A. Molnar

https://www.nist.gov/system/files/documents/ineap/Incubating-Success-Report.pdf 

https://inbia.org 

https://www.coworkingresources.org

https://www.forbes.com/sites/kittyknowles/2018/05/02/station-f-is-the-worlds-biggest-

startup-incubator-could-it-also-become-the-best/?sh=5d240a5a62d0
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