
 حاضنات ومسرعات األعمال
 األثر على نجاح الشركات الناشئة
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 المنهجية والهدف

مدخل

 المنهج المتبع في إعداد  التقرير

 الهدف من التقرير

 هذا التقرير تم إعداده من قبل شركة فلك لألعمال واالستثمار لصالح حاضنات
 السعودية؛ لمقارنة أفضل الممارسات واألساليب التي تتبعها مجموعة من أنجح

 الحاضنات والمسرعات العالمية والمحلية، وذلك لتحليل هذه األساليب والممارسات
 ومقارنة آثارها على نجاح الشركات الناشئة.ا

 قمنا بالبحث في كل من :

 المصادر العامة والخاصة لجمع البيانات حول الشركات الناشئة، من األمثلة على هذه  
 المصادر، ,Pitchbook Magnitt, Jawlah, Curuchbase, TechCrunch) المواقع

 اإللكترونية للشركات الناشئة، المواقع اإلخبارية باإلضافة إلى منصات التواصل
  االجتماعي )تويتر، لينكد إن).ن

 الخدمات التي تقدمها مسرعات األعمال؛ لتقييم األثر والقيمة المضافة لحاضنات 
ومسرعات األعمال.و

-١

-٢

 تقديم خارطة طريق تحتوي على أفضل الممارسات العالمية الناجحة في مجال ريادة
 األعمال والشركات الناشئة، بحيث يمكن للحاضنات والمسرعات من خالل اتباعها

 تقديم دعم أفضل لرواد األعمال، مما سيؤدي لزيادة احتماالت نجاح الشركات الناشئة،
 وزيادة قدرتها على التوسع والنمو باإلضافة للحصول على استثمارات الحقة.و
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 دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا- تمويل الشركات
الناشئة في 2020

 مقارنة بين تمويل الدول للشركات الناشئة في عام 2019 مقابل عام 2020

 أعلى الدول من حيث إجمالي تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا لعام 2020

 االستثمارات تنمو بتسارع كبير في المملكة

  التصنيف
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االمارات

مصر

المملكة العربية السعودية

التمويل  في 2020
1031        مليون دوالر

الكويت

لبنان

األردن

البحرين

دول أخرى

 في عام 2020 ، شهدت المملكة زيادة بنسبة ٪55 في إجمالي التمويل
 المخصص للشركات الناشئة السعودية ، على عكس التراجع المالحظ

في بقية دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.ا
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التغير في حصة التمويلالتغير السنوي التغير في التصنيف
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 في 2019، ثلث االستثمارات في الشركات الناشئة
في المملكة تم بواسطة مسرعات األعمال.ا

   أبرز المحطات في 2019  

     أبرز المحطات في 2020

القطاعات التي حصلت على أكبر عدد من االستثمارات في المملكة لعام ٢٠٢٠

 تطور االستثمار الجريء في المملكة خالل 5 سنوات باعتبار القيمة )$( وعدد
 )#( الصفقات

 تم إبرام 71 صفقة استثمار جريء في المملكة العربية السعودية في
عام 2019 ، بزيادة تصل إلى ٪92 مقارنة بعام 2018

 عدد المستثمرين الدوليين النشطين في المملكة العربية السعودية في
عام 2020 أكبر مما كان عليه في عام 2019

 ساهمت المسرعات في ٪32 من صفقات االستثمار في الشركات
 الناشئة السعودية

 أثر عام 2020 بشكل إيجابي على التحول الرقمي في التجارة
اإللكترونية، التكنولوجيا المالية، النقل، والتعليم

$

أخرى

التجارة اإللكترونية

FinTeach

الحلول التقنية

التعليم
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Y Combinator نظرة عامة

إحصائيات رئيسية

 عام التأسيس

20053,6401,912

$ 300 Bn +$ 40 Bn +

 مجموع قيمة الشركات
 الناشئة في المحفظة

 االستثمارية

 إجمالي االستثمارات التي
 حصلت عليها الشركات
 الناشئة في المحفظة

االستثمارية

 عدد الشركات الناشئة
 التي استثمرت فيها

حتى اآلن

الشركات الناشئة النشطة

ما مدى نجاح                          في عالم حاضنات ومسرعات األعمال ؟

تأثير الوقت

   في 2012، 

   في 2020، 

عدد الشركات الناشئة والتي تجاوزت قيمتها المليار دوالر )يونيكورن): 25

عدد الشركات الناشئة والتي تجاوزت قيمتها المئة مليون دوالر: 110

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

 وفقًا للموقع اإللكتروني معدل نجاة الشركات الناشئة يصل إلى 81٪

 ا  من الشركات الناشئة                                             تمثل أكثر من نصف
 قيمة المحفظة االستثمارية في                          كما تمثل ٪10 من الشركات

الناشئة قيمة ما يصل إلى ٪75 منها.ا

حققت              تقدير نمو يقترب من 3000 ضعف.

 كل منهما نجاحًا باهرًا.ا 

 صنفت               شركة      على أنها الحاضنة األكثر قيمة في

العالم، متقدمة على المسرعات البارزة األخرى مثل                 و  

تم طرح أسهم اثنتين من شركاتها الناشئة لالكتتاب العام، وحققت
 

FORBES

Y Combinator

Y Combinator
3)Airbnb,Doordash,Stripe(

Airbnb

TechStars500 Startups.

YC

Y Combinator 

دفعة عام

 السنة التي تم
 طرح أسهم الشركة

 لالكتتاب العام

 أعلى قيمة تقريبية
 أثناء االكتتاب العام

 التغير في القطاعات على مدى
 السنوات

 التغير في تقييم الشركات الناشئة
بمرور السنوات

 توزيع الشركات ذات العائد
األعلى حسب النسب المئوية

 ال تساهم الشركات الناشئة بشكل متساوي في خلق القيمة في                         ؛ باعتبار أن 10 شركات ناشئة
                                    فقط تمثل ٪75 من قيمة المحفظة االستثمارية، كما أن أكبر 3 شركات من هذه العشرة

تمثل أكثر من نصف قيمة المحفظة االستثمارية في

 كذلك يمكن مالحظة أن خلق قيمة ما يتطلب الكثير من الوقت، يتضح هذا عند النظر إلى متوسط التقييم حسب
المخطط الزمني في الرسم البياني المقابل.ا

 ومما يمكن مالحظته أيضًا، التغير الكبير في القطاعات المستهدفة على مدى السنوات األربع الماضية؛ حيث أن
القطاعات االستهالكية آخذة في التراجع، بينما يزداد االهتمام بقطاعات أخرى كقطاع التقنية المالية.ا

Y Combinator

Y Combinator.
)Airbnb,Doordash,Stripe(

150-300
 عدد الشركات الناشئة
 في الدفعة الواحدة

Charts by: Heyman, J. (2021(, Medium.com
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Y Combinatorاستثمارات                          في الشركات الناشئة

37%

14%3%3%

11%

2%
3%
1%0%0%
3%

6%

3%
2%

9%
3%

 تاعاطقلا بسح تارامثتسالا

Software
FinTech
Real Estate
Recruiting
Healthcare
Media
F&B
Space exploration
Biotechnology
Construction
Sustainability
E-commerce
Education
Gaming
Technology
Commercial Product

 تم خفض التمويل المبدئي الذي يتم تقديمه للشركات الناشئة من 150ألف دوالر في 2018 و2019 إلى 125
ألف دوالر في 2021 وذلك لزيادة عدد الشركات الناشئة في الدفعة الواحدة.ا

  
 القدرة على زيادة عدد الشركات الناشئة في الدفعة الواحدة مع الحفاظ على نفس قيمة التمويل.ا

 من الممكن أن يكون توجههم إلى استقطاب المزيد من الشركات الناشئة الدولية سبب في تخفيض قيمة
التمويل في برنامج المسرعة.ا

 من٪71 من إجمالي االستثمارات كانت محلية في أمريكا، تليها الهند ٪2.8 ثم كندا بنسبة 
 ٪2.5 ثم المملكة المتحدة بنسبة 1.9٪

© GeoNames, Microsoft, Navinfo, TomTom, Wikipedia
Powered by Bing

Geographic breakdown

0 261
Deals

المواقع الجغرافية

 أبرز المالحظات

 أبرز المالحظات

متوسط حجم الصفقات السنوي

 أبرز القطاعات

7
Source: Pitchbook, Combinator’s website
Data is based on empirical research conducted by Falak, sources include Y-Combinators website, CrunchBase, Pitchbook, 
Social Media and News sources, the dataset included batches of the year 2019 only.



؟ كيف تعمل Y Combinator

 مرتين في السنة، يتم استثمار مبلغ صغير من المال في عدد كبير من الشركات الناشئة. يوجد
في كل سنة دفعتان واحدة تستمر من يناير حتى مارس واألخرى من يونيو حتى أغسطس

ما هي المراحل التي تمر بها الشركات التي تتقدم لالنضمام إلى                        ؟

Seed Fund 

Demo Day

Y Combinator Continuity Fund

 تمويل أولي بمقدار 125 ألف دوالر أمريكي )ما يعادل تقريبًا 470 ألف ريال سعودي) مقابل 7٪
من الشركة.ا

 في نهاية البرنامج يقوم كل رائد أعمال بعرض مشروعه في غرفة مليئة بكبار المستثمرين، وفي
 األسابيع التالية تكون الشركات الناشئة التي حظيت بإعجاب المستثمرين قد جمعت ما بين 1-5

 مليون دوالر.ا

 تستمر                          في دعم شركاتها الناشئة حتى بعد التخرج من خالل االشتراك في أي
جوالت استثمارية قادمة قد تشارك فيها.ا

Y Combinator

كيف يتم تقديم الدعم المالي؟

Y Combinator 

 تعبئة النموذج اإللكتروني
من خالل الموقع

 يبدأ برنامج المسرعة والذي
 يستمر لثالثة أشهر، خالل هذه
 المدة يشارك رواد األعمال في
 جلسات تدريبية واستشارية مع

 خبراء وموجهين كما يتم أسبوعيًا
 استضافة خبير في مجاالت

 تتعلق بالشركات الناشئة، وغالًبا
 ما يكون هؤالء المتحدثون رواد
 أعمال ومستثمرين مغامرين

 ومدراء من شركات تقنية
 معروفة

 الدعوة لحضور المقابالت
الشخصية

 بعد 10 أسابيع يكون
demo dayموعد الـ   

 اختيار الشركات الناشئة
 التي ستنضم للدفعة

القادمة

 أو يوم عرض رواد
 األعمال لمشاريعهم
 أمام جمهور محدد

 يتكون من مستثمرين
وصحفيين

8Source: Pitchbook, Combinator’s website Social Media and News sources 



أكثر من مجرد استثمارات! المال الذكي والقيمة المضافة

 في                          ال يتوقف األمر عند حد اختيار الشركات الناشئة ومن ثم االستثمار فيها،
 بل يمتد الدور الذي تلعبه                         في دورة حياة الشركات الناشئة إلى أكثر من ذلك و

 من أبرز ما تقدمه إلى جانب االرشاد والتوجيه واالستثمارات.ا

 قامت                         بتمويل أكثر من 3000شركة ناشئة و6000 مؤسس وتعتبر المساعدة
 وروح التعاون جزًءا مهًما من الثقافة السائدة هناك ، يعرف المؤسسون أنه إذا واجههم أي تحٍد،

 فليس لديهم موجهون تحت تصرفهم فحسب ، بل لديهم 6000 خبير في المجال يمكنهم
 االتصال بهم أيضا.ًا

  ووووووو   هي منصة تمكن المؤسسين من التواصل مع بعضهم البعض، وهي أشبه ما 
 تكون بمزيج من فيسبوك و            ولينكدان يمكن لكل مؤسس أن يختار المواضيع التي

 يمتلك خبرة فيه، ومن ثم يتلقى أسئلة ويجيب عنها، تضم هذه القاعدة مؤسسين هم أهم
  الخبراء في العالم في مجاالتهم.ا

 في كل عام تقيم                         مخيمًا في عطلة نهاية األسبوع تستضيف فيه كل الخريجين
 السابقين من جميع الدفعات، العديد من األشياء المثيرة لالهتمام تحصل عندما يجتمع هؤالء

 الرواد معا؛ كتبادل األفكار وعقد الصفقات والمساعدة في حل المشكالت التي قد يواجهها
 البعض.ا

 غالًبا ما يكون أول 40  - 50 عميل ألي خدمة أو منتج يتم إطالقه في                         أشخاًصا   
 من الشبكة نفسها، ليس هذا فحسب بل يقدم هؤالء العمالء األوائل نصائح ومراجعات قيمة

 تسهم في تحسين المنتج أو الخدمة.ا

                غالًبا ما يكون المستثمرون والصحفيون أكثر استعداًدا للتعامل مع رواد األعمال القادمين من
اااااااا                  وإن كان هؤالء الرواد مستجدين في عالم الشركات الناشئة.ا

 شبكة الخريجين

 منصة للتواصل وقاعدة بيانات مدعمة بالخبرات

 مخيم سنوي للخريجين من كل الدفعات

العمالء األوائل

المصداقية والقبول

Y Combinator

Y Combinator

Y Combinator

Y Combinator

Y Combinator

Bookface
Quora

Y Combinator

 ال تعتمد المسرعة على التمويل فقط في جذب الشركات الناشئة، بل يعتمدون كذلك على الخدمات ذات
القيمة المضافة التي يقدمونها حيث أنها تزيد من احتمالية نجاح الشركات الناشئة.ا

 أبرز المالحظات

9Source: Y Combinator’s website



 ما الذي يميز الشركات الناشئة التي يتم
Y Combinatorقبولها في                         ؟

 في كل عام تتلقى                          آالف الطلبات لالنضمام إليها، ولكن باعتباره واحدًا من
 أكثر البرامج تنافسية حول العالم فإن متوسط نسبة الطلبات التي يتم قبولها ال يتجاوز1.5%

من مجموع كل الطلبات المقدمة.ا

 إذن، ما الذي يميز األفكار التي تقع ضمن نسبة  1.5%

يتم تقييم كل الشركات الناشئة المتقدمة من خالل إجاباتها على األسئلة الثالثة التالية:و

)المشكلة(
هل المشكلة المستهدفة شائعة ، متنامية ، ملحة ، مكلفة ، متكررة؟ 

)الحل(
ما هي التجربة التي تجريها لحل المشكلة؟

)الميزة التنافسية(
ما الذي يجعل هذه الفكرة األفضل على اإلطالق لحل المشكلة المستهدفة؟

 في مقابلة مع مجلة فوربس سئل بول جراهام مؤسس                          عن الصفات التي يبحثون
 عنها في المؤسسين الجدد الذين يختارونهم لالنضمام إليهم. تضمنت إجابته الصفات التالية:و

Y Combinator

  Y Combinator

 الشريكان المؤسسان لشركة               هما أفضل مثال على ذلك، أسسا شركة ناشئة تختص
 بقطاع المالية والتمويل، مما يعني نقاشات ال نهائية مع شركات ضخمة وبيروقراطية وعند

 التعامل مع مثل هذه الشركات فال مفر من الشعور بأنهم يتجاهلونك, لكن هذين الرائدين كانا ال
يتوقفان عن االتصال إال بعد أن يتم االستماع لما يريدانه.ا

 حامل الرقم القياسي في المرونة لدينا هو دانييل جروس مؤسسة شركة              ،تقدم
 دانييل إلينا بفكرة رديئة في مجال التجارة اإللكترونية، أخبرناه أننا سنعطيه التمويل إذا جرب شيئا

 آخر. فكر للحظة ثم قال حسنًا موافق انتقل بعدها عبر فكرتين أخريين إلى أن استقر على فكرة
 شركته الحالية، لم يكن مضى على عمله على الفكرة الجديدة إال بضعة أيام عندما قدمها

للمستثمرين في يوم العرض، لكنه حصل على اهتمامهم.ا

 في البداية كنا نعتقد أنها فكرة              مجرد جنون محض، لم نصدق أن عددًا هائاًل من الناس
 سيرغبون بقضاء وقت في منازل أشخاص آخرين، قمنا بتمويلهم فقط ألن المؤسسين أثاروا  لكن

إعجابنا في النهاية اتضح أنها فكرة ناجحة على الرغم من قدر الجموح الذي تحتويه.ا

 عمليًا تبدو فكرة إنشاء شركة ناشئة بمؤسس واحد أمرًا غاية في الصعوبة، معظم الشركات
 الناشئة الناجحة لديها على األقل مؤسسان أو ثالثة، والعالقة بين هؤالء المؤسسين يجب أن

تكون قوية.ا

Sources: Kevin Hale(partner at Y Combinators( - How to Evaluate Startup Ideas https://www.youtube.com/watch?v=DOtCl5PU8F0&t=661s, Paul 
Graham/ what we look for in a founder http://www.paulgraham.com/founders.html  

العزيمة والتصميم

المرونة

الخيال

الصداقة

WePay

Graplin

Airbnb

Y Combinatorمن هم األشخاص الذين تبحث عنهم                         ؟
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 نماذج محلية ناجحة لمسرعات أعمال

KAUST TAQADAM 

MISK 500 

م هي مسرعة أعمال تم تأسيسها بدعم و إدارة جامعة الملك عبدالله للعلوم و التقنية  تقدَّ
 )كاوست) و البنك السعودي البريطاني )ساب). منذ ٢٠١٦ تعمل تقدم مع جميع الشركات

الناشئة من مختلف المجاالت وكافة مراحل النمو.ا

 لمدة ٦ أشهر، نقوم بتوجيه ودعم الرواد لتحويل أفكارهم إلى مشاريع و نقلها على أرض
 الواقع من خالل التدريب واإلرشاد و منح ١٥٠،٠٠٠ ريال كمنحة تمويلية بدون ملكية حصة من
 الشركة، باإلضافة إلى السماح لهم بالدخول إلى مكاتب عمل مشتركة في مختلف المناطق

 حول المملكة العربية السعودية. يتخّرج رواد األعمال بمجموعة أدوات متكاملة تساعدهم في
 تسريع مشاريعهم، والوصول إلى العمالء، وتكوين شبكة تواصل استثنائية مع أبرز

المرشدين والمستثمرين.ا

 وهو برنامج أطلقته مؤسسة مسك الخيرية وهو مخصص لدعم الشركات الناشئة في
 مرحلة ما قبل التأسيس وكذلك المراحل األولية لدفع عجلة االبتكار وريادة األعمال في

 المنطقة. يحصل المشاركون في البرنامج على التوجيه والتدريب، باإلضافة إلى إمكانية
 الترشح للحصول على استثمارات أخرى بعد التخرج من البرنامج.ا

       يعتمد البرنامج الذي يستمر لمدة 14 أسبوعًا على برنامج مسرعة األعمال الرائدة عالميًا 500
 startups وهو مصمم للشركات الناشئة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ويضم
    مجموعة من الموجهين العالميين أصحاب الخبرات مما يساعد على تعزيز بيئة ريادة األعمال 

ومساعدة رواد األعمال على بناء شركات ناجحة تعتمد على التكنولوجيا في المنطقة.ا

KAUST TAQADAM 
دفعات، عدد الشركات الناشئة التي تم تخريجها 126

MISK 500 
دفعات، عدد الشركات الناشئة التي تم تخريجها 49

4

3

11
Sources:  KAUST website, Misk website
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الشركات الناشئة بعد التخرج 
  Y combinators
 

77.4%
 معدل )النجاة

البقاء(و

$150K
 مقابل 7%
 من الشركة

54M
 االستثمارات
األولية 2019

44.6%
 احتمالية الحصول

 علي استثمار
 بعد التخرج

43.41%

59.57%

33.33%

50.00%
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37%

14%
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11%

2%
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1%0%0%
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3%
2%

9%
3%

 تاعاطقلا بسح تارامثتسالا

Software
FinTech
Real Estate
Recruiting
Healthcare
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Space exploration
Biotechnology
Construction
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Gaming
Technology
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االستثمارات حسب القطاع

احتمالية الحصول على استثمار الحق حسب القطاع

Data is based on empirical research conducted by Falak, sources include Y-Combinators website, CrunchBase, Pitchbook, Social Media and News 
sources, the dataset included batches of the year 2019 only.

Data is based on empirical research conducted by Falak, sources include Y-Combinators website, CrunchBase, Pitchbook, Social Media and News 
sources, the dataset included batches of the year 2019 only.

Data is based on empirical research conducted by Falak, sources include Y-Combinators website, CrunchBase, Pitchbook, Social Media and News 
sources, the dataset included batches of the year 2019 only.

2
 الدفعات لكل

سنة

هذه االحصائيات مستندة على بيانات دفعتين من الشركات الناشئة لعام 2019

 احتمال الحصول على استثمار الحق للشركات الناشئة المتخرجة من هذه المسرعة أعلى من
 المسرعات المحلية، وذلك نتيجة لتاريخها الطويل في هذا المجال والخدمات ذات القيمة المضافة

التي تقدمها، إضافة إلى سجل اإلنجازات الحافل.ا
 

 احتمال الحصول على استثمار الحق أعلى في القطاعات التالية:

التقنية المالية.ا

اإلعالم.ا

 األلعاب.

التكنولوجيا.

 التجارة اإللكترونية.

استكشاف الفضاء.ا

تكنولوجيا الموارد البشرية.

متوسط قيمة االستثمار الذي تحصل عليه الشركات الناشئة بعد التخرج 2.95 مليون دوالر.

االستثمارات الالحقة تتنوع حسب القطاعات، كانت القطاعات األعلى حصواًل على التمويل:ن

تكنولوجيا العقارات. 

التكنولوجيا المالية.ا

األغذية و المشروبات.

 كما زاد االهتمام بقطاعات كالبرمجيات والتكنولوجيا الصحية والعقارات في دفعة 2019

 البيانات التي تم جمعها حول الشركات الناشئة كثيفة الموارد، توضح أن معدل النجاة حتى في السنوات المبكرة لمثل
 هذه الشركات منخفض مقارنة بالمعدل في الشركات الناشئة في المحفظة االستثمارية.ا

 من بين 18 شركة من هذا النوع تلقت استثمارًا الحقًا، فقط 3 شركات منها انتهت باإلغالق، أي أن الشركات التي تتلقى
 استثمارا الحقا بعد التخرج من برنامج المسرعة لديها معدل نجاة عالي 83٪

 المفارقة بين معدل النجاة في مثل هذا النوع من الشركات ٪53 والمعدل العام لباقي الشركات الناشئة في المحفظة
 االستثمارية ٪77 منطقية للغاية نظرا للفترات الزمنية الطويلة التي يتطلبها تسويق مثل هذه الشركات إضافة إلى

كونها تتطلب تموياًل أعلى من الشركات العادية.ا

 من الجدير بالذكر أيضًا، أن متوسط قيمة االستثمار الذي تحصل عليه الشركات من هذا النوع بعد التخرج والذي يصل إلى
 4.4 مليون دوالر أعلى بكثير من متوسط قيمة االستثمار الذي تحصل عليه الشركات الناشئة األخرى في المحفظة

االستثمارية )2.95 مليون دوالر(.ا

يتم تحديد الشركات الناشئة التي تتطلب موارد كثيفة استنادًا إلى البحث والتطوير عالي الكفاءة على نموذج أعمالها.ا

 على الرغم من أن                          ال توفر  مختبرات للشركات الناشئة، لكن نظرًا لتجاربها مع الشركات السابقة،
والشركاء الذين تتعاون معهم، تمتلك نظام دعم مطور، وتوفر لشركات التكنولوجيا الحيوية الدعم في المجاالت التالية:ل

استشارات من منظمة الغذاء والدواء األمريكية.ا
 إدارة المختبرات.ا

المفاعالت الحيوية حسب الطلب.ا
سوق للتجّهيزات العلمية.ا

 في أحدث قائمة نشرتها                         للشركات الناشئة التي يبحثون عنها، نالحظ اهتمامًا كبيرًا بالشركات كثيفة
الموارد بما في ذلك:ت

 الذكاء الصناعي.ا
التقنية الحيوية.ا

إزالة الكربون )االستدامة(.اة
اللحوم النظيفة / الزراعة الخلوية.ا

    Covid-19 مواجهة 
 الطاقة.ا

 الرعاية الصحية.ا

 آلية االستثمار
 استثمار بقيمة 20.000 دوالر أمريكي في الشركات الناشئة الواعدة ؛ يتم تقديمها ع على دفعات بناًء على

المراحل الرئيسية.ا

 االستثمارات الالحقة
 يتم تقرير ما إذا كانت ستحصل الشركة الناشئة على استثمار آخر بعد التخرج عبر عرض سنوي تقوم فيه

الشركات الناسئة بعرض مشاريعها على أعضاء لجنة التحكيم في “تقدم” والمستثمرين المحتملين.ا
 

خالل العرض يتم اختيار الفائزين الذين سيحصلون على استثمار تصل قيمته  إلى 100000 دوالر أمريكي.ا

.
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مجموع االستثمارات الالحقة حسب كل قطاع

متوسط االستثمارات الالحقة لكل قطاع
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 الشركات الناشئة بعد التخرج
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 الشركات الناشئة بعد التخرج
MISK500 
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  االستثمارات حسب القطاعات

التوزيع الجغرافي

مجموع االستثمارات الالحقة حسب كل قطاع

Data is based on empirical research conducted by Falak, sources include Misk 500  website, CrunchBase, Pitchbook, Social Media and News 
sources, the dataset included batches of the year 2019 only.
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 المنحة التمويلية المقدمة تكون بدون تملك حصة من الشركة.ا

 االستثمارات الالحقة التي تحصل عليها الشركات الناشئة بعد التخرج من جهات خارجية )88 ألف دوالر( أقل
من االستثمارات الالحقة التي تقدمها                                 لخمسة فائزين والتي تبلغ )100 ألف دوالر(.م

 التغير في معدل نجاة الشركات الناشئة بشكل كبير خالل السنوات.م

 جامعة الملك عبدالله هي الجامعة األكثر  ريادة في تصنيف الجامعات الداعمة للشركات الناشئة ) الجامعة
التي تليها في الترتيب أقل منها بعشر شركات ناشئة(.م

 الخدمات ذات القيمة المضافة والتي يتم تقديمها للشركات الناشئة تشمل الوصول إلى المرافق التي
تحتوي على االجهزة، الباحثين والمجالس االستشارية، إمكانية الوصول إلى العمالء في السوق.م

KAUST TAQADAM

أبرز المالحظات

Data is based on empirical research conducted by Falak, sources include KAUST  website, CrunchBase, Pitchbook, Social Media and News 
sources, the dataset included batches of the year 2017-2019 only.
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Total 2019 2018 2017



 كيف يمكن للحاضنات والمسرعات المساهمة في دعم
القضايا المجتمعية؟

 تساهم                          في خدمة عدد من القضايا في مجتمعها المحلي عن طريق
 الخطوات التالية:ت

 جمع قائمة بالمنظمات والجهات التي تخدم القضية التي يسعون لتبنيها وتقديم
المساعدة والتبرعات لتلك الجهات.ا

 
 تشجيع مناقشة القضايا المجتمعية داخل مجتمع الرواد لزيادة الوعي وتمكين األفراد

من المساهمة.ا

صناعة ونشر محتوى يخدم القضية ويساهم في إيصالها إلى أكبر عدد من الناس.ا
 

قبول بعض الشركات الناشئة غير الربحية في برنامج المسرعة.ا
منذ 2013 تم قبول أكثر من 30 شركة ناشئة غير ربحية وفي كل دفعة يوجد 2-4 منها.ا 

 
 الشركات الناشئة غير الربحية التي يتم دعمها ال تكون معتمدة بشكل كامل على

التبرعات بل غالبًا ما تكون لديها مصادر دخل تغطي تكاليف التشغيل.ا

Y Combinator

 من الممكن أن تحصل الشركات الناشئة في مجال الريادة االجتماعية على تمويل
يصل إلى 100 ألف دوالر دون مقابل تملك حصة من الشركة.ا

https://www.ycombinator.com/nonprofits/ 

 أبرز المالحظات
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مسرد المصطلحات الرئيسية

حاضنة أعمال 
Business incubators

 

مسرعة أعمال
Business Accelerators 

يونيكورن
Unicorn

 استثمار الحق
Follow-on Investment

 معدل النجاة
Survival Rate

 معدل الفشل
Death Rate

الدفعة
Cohort, Batch

 المنح
Grants

االكتتاب العام
Initial Public Offering )IPO(

 الناتج المحلي اإلجمالي
Gross Domestic Production )GDP(

 هي مؤسسات خاصة أو حكومية ربحية وغير ربحية
 تساعد الشركات الناشئة في التأسيس واالنطالق عن

 طريق توفير مجموعة خدمات: مثل االستشارات
 والخبرات والدعم الفني وتوفير المكاتب والعالقات

والتمويل.ز

 برنامج يمنح الشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى
 اإلرشاد والفرص االستثمارية، ووسائل الدعم األخرى
 مما يساعد أصحاب األعمال في الحفاظ على استقرار

 مشاريعهم. المشاريع المستهدفة للبرنامج هي
 الشركات الناشئة التي تجاوزت مراحل التأسيس

 األولية. فترة البرنامج عادة ما تكون من شهرين إلى 6
 أشهر للتمكن من تجهيزها وتمكينها إلدارة أعمالها

بالشكل الصحيح.ز

 هو مصطلح يطلق على الشركات الناشئة التي
تجاوزت قيمتها المليار دوالر.ر

 عندما يتم االستثمار في شركة ناشئة بمرحلة معينة
 في مرحلة مختلفة من دورة حياة الشركة، بعد أن

حصلت على االستثمار األولي.و

 وهو المعدل النسبي لبقاء الشركة يستخدم مؤشر
 نجاة الشركة الناشئة من عدمه بشكل تنبؤي على

مدى خمس سنوات.و

 هو المعدل النسبي لفشل الشركة الناشئة )أو كما
يطلق عليه معدل الموت(،ت

 هو مصطلح يطلق على الدفعات أو المجموعات
 المندرجة في برنامج مسرعة أعمال ويتوقع تخرجها

 منه بنهاية البرنامج.ا

منح مخصصة سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة.ا

 وهو ما تقوم به الشركة من طرح ألسهمها وتوزيعها
ألول مرة على اإلطالق في سوق األسهم.ا

 عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع والخدمات
 النهائية محليًا )داخل دولة ما(، أي يتم إنتاجها داخل

 الدولة خالل فترة زمنية محددة، يمكن القول إنها أيضًا
كل ما ينتج من قبل األفراد والشركات داخل الدولة.ا
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