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 ما هي مسرعات األعمال
 وما الذي تقدمه؟

1



مسرعات األعمال
 هي نظام بيئي مصغر، يساعد الشركات الناشئة على تحقيق النمو السريع.ا 

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

 يتم خالل هذه المدة تقديم التدريب والمساعدة التقنية، كما تعمل على ربط رواد األعمال بالمرشدين 

والموجهين، وتساعدهم كذلك في اإلعداد للعرض على المستثمرين.ا

حدد باحثون في  جامعة ريتشموند أربع خصائص رئيسية لمسرعات األعمال وهي: ا

برنامج محدد المدة

مبني على دفعات من الشركات الناشئة

يتضمن اإلرشاد وورش تعليمية وتدريبية 

ينتهي بحدث يتم فيه عرض الشركات الناشئة على المستثمرين

من أكثر برامج تسريع األعمال شهرة حول العالم  

تركز المسرعات عادًة على الشركات الناشئة ذات معدالت النمو العالية والقابلة للتطوير  

  Y Combinator و TechStars
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ماهي مسرعات األعمال وما الذي تقدمه؟



 أثر مسرعات األعمال
 

 تتمكن الشركات الناشئة المتخرجة من مسرعات األعمال من إغالق جوالت استثمارية  

 بمعدالت أعلى من الشركات التي لم تنضم إلى مسرعات األعمال
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ماهي مسرعات األعمال وما الذي تقدمه؟

Source:  https://masschallenge.org/article/accelerators-vs-incubators  

https://masschallenge.org/article/accelerators-vs-incubators   


 أنواع مسرعات األعمال
يمكن تقسيم مسرعات األعمال حسب العديد من االعتبارات:ا

 مسرعات مختصة بصناعات وقطاعات معينة و مسرعات عامة

 مسرعات أعمال ربحية )وهي األغلب( تسعى لتخريج شركات قابلة للحصول على االستثمار، ومسرعات

أعمال غير ربحية تسعى لخدمة قضية اجتماعية

أمثلة على مسرعات األعمال
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ماهي مسرعات األعمال وما الذي تقدمه؟

 يمكن أيضًا تقسيم مسرعات األعمال بإعتبار كونها مسرعات أعمال مستقلة أو تابعة للشركات تجارية  

 من األمثلة على المسرعات التابعة للشركات

                             مسرعة
 التابعة لشركة سامسونغ

Samsung NEXT’sمسرعة        
التابعة لشركة مايكروسوفت 

M12مسرعة أعمال                             
المتخصصة في المواد الغذائية

Chobani

ربحية

غير ربحية

مختصة بقطاع معين عامة

Taqadam

Plug and Play Accelerator  HAX Accelerator
 فلك لألعمال واالستثمار 

 مسرعة أعمال التمور - منشآت

Taqadam
 مسرعة أعمال غير ربحية وغير متخصصة

 خرجت هذه المسرعة حتى اآلن، أكثر من 126 شركة ناشئة، ومنحت أكثر من 16 مليون
ريال كمنح تمويلية بدون ملكية حصة من الشركات

Plug and Play Accelerator  

 مسرعة أعمال ربحية وغير متخصصة
 خرجت أكثر من 400 شركة ناشئة

 فلك لألعمال واالستثمار

 مسرعة أعمال استثمارية ربحية وغير متخصصة
خرجت أكثر من ٢٣ شركة بإيرادات تتجاوز ٦٠٠ مليون ريال سعودي

HAX Accelerator

 مسرعة أعمال ربحية متخصصة في صناعة األجهزة التقنية
 لديها فروع في أمريكا واليابان والصين

 مسرعة أعمال التمور - منشآت

 مسرعة أعمال غير ربحية متخصصة في مجال التمور
 وفرت الشركات الناشئة في هذه المسرعة أكثر من 175 وظيفة



نموذج العمل في مسرعات األعمال
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ماهي مسرعات األعمال وما الذي تقدمه؟

  Source: http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_p508a32635366226913d7f6276a7f.pdf 

 العالقات مع العمالء شرائح العمالء

القنوات

هيكل التكاليف مصادر اإليرادات

الموارد األساسية

 (Value Proposition)  
القيمة المقترحة

 الشركاء األساسيون النشاطات األساسية
 القطاعات

عامة
متخصصة

 الجمهور
رواد األعمال

طالب الجامعات
الباحثون
الشركات

 فعاليات الشركات الناشئة
 ساعات االستشارة
 الفعاليات الرسمية

 فعاليات المجتمع
 المشاركة في المجالس

االستشارية

المحتوى الترويجي
 الترويج من خالل الشركاء في

البيئة الريادية
فعاليات الشركات الناشئة

العالقات العامة
 التسويق الشفهي

الرسوم اإلدارية
رسوم المشاركة في برامج المسرعة

رسوم العضويات
الرعايات التجارية

رسوم االستشارات
 إيجار المرافق

المرافق
فريق العمل

مصاريف الفعاليات
التسويق

 أدوات التكنولوجيا
 المصاريف اإلدارية

 فريق العمل
برامج اإلرشاد
االستثمارات

  العالمة التجارية

برامج التوجيه
  الوصول للتمويل

المجتمع الريادي
 الوصول للمرافق)المكاتب

وغرف االجتماعات(ا
 الخبرات المتخصصة

العالقات الدولية

 تنفيذ برامج التسريع
 تنظيم الفعاليات

 ادارة المرافق)مكاتب ومساحات
عمل(ا

 بناء العالقات مع أصحاب
 المصلحة والمجتمعات الريادية

 توجيه وتدريب الشركات الناشئة
االستثمار في الشركات الناشئة

 المشاركة في مجالس اإلدارة
 المساعدة في تحقيق

 استراتيجيات التخارج
الترويج لبرنامج لمسرعة

 بناء العالقات مع الجهات
 الدولية

 تدريب فريق عمل المسرعة

 الجامعات
 مراكز األبحاث

 مساحات العمل المشتركة
 مجمعات التكنولوجيا

 المرشدون
 المستثمرون

المستثمرون المالئكييون
 صناديق االستثمار الجريء

 الشركات
الجهات االستشارية

 اإلعالم
الجهات الحكومية

شركاء دوليين

نظرة عامة

http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_p508a32635366226913d7f6276a7f.pdf  


استثمار مقابل حصة في ملكية الشركة (تتراوح ما بين %5اا- %10 )ا

 

الشراكات مع الشركات التجارية

 

رسوم البرنامج ورسوم التقديم وغيرها
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 StartX

The Alchemist Accelerator

مسرعة أعمال غير ربحية (في جامعة ستانفورد) ومجتمع من مؤسسي الشركات الناشئة
 ال تحصل هذه المسرعة على حصة من الشركات الناشئة، لكنها تحصل على التمويل من

 عقود الرعاية مع الشركات الضخمة (مثل مايكروسوفت و باناسونيك و جونسون آند
جونسون و فورد)ا

 بالمقابل تحصل هذه الشركات على الوصول المبكر إلى المواهب والتكنولوجيا في
الشركات الناشئة، وذلك لكي تبقى قادرة على المنافسة في المجال التقني

 تستقبل هذه المسرعة حوالي 40-50 شركة ناشئة في السنة
   حصلت 30 من شركاتها على استثمارات بمعدل مليوني دوالر، وتم االستحواذ على 12

من شركاتها
 مقابل %5 من ملكية الشركة $K     تستثمر هذه المسرعة

 تتبع أغلب مسرعات األعمال حول العالم نموذج عمل يقوم على منح استثمارات للشركات الناشئة

 مقابل حصة من ملكية الشركة

 لكن بعض المسرعات وخصوصًا مسرعات األعمال غير الربحية ال تأخذ حصصًا من الشركات، وفي مثل

 هذه الحاالت تعتمد المسرعات على الشراكات والرعايات من الشركات الضخمة، باإلضافة إلى رسوم

 البرامج التدريبية، ورسوم اإليجار في حال كان لدى مسرعة األعمال مرافق كالمكاتب ومساحات العمل

وغرف االجتماعات

كما تعتمد عدد من المسرعات غير الربحية على المعونات الحكومية والتبرعات 

Sources : Accelerators in Silicon Valley: Book by Peter Ester
https://500.co/ 
https://www.alchemistaccelerator.com/ 
https://startx.com/ 
https://www.cleantechopen.org/en/ 

500 Startups
 من أكبر مسرعات األعمال في وادي السيليكون 

 استثمرت فيما يقارب 1800 شركة ناشئة، لديها أكثر من 300 مؤسس في أكثر من 80 دولة
 تستثمر 150,000$  مقابل ٪6 من الشركة

60

Cleantech Open

 تعتبر هذه الشركة أكبر مسرعة أعمال للشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا النظيفة،
قامت بتدريب أكثر من 1600 شركة ناشئة

 ال تأخذ هذه المسرعة حصة من ملكية الشركات، بالمقابل لديها رسوم طلب التقديم 150
 دوالًرا من كل الشركات المتقدمة وعندما يتم قبول الشركات في البرنامج ، تكون رسوم

البرنامج 1200 دوالر

https://500.co/  https://www.alchemistaccelerator.com/  https://startx.com/  https://www.cleantechop
https://500.co/  https://www.alchemistaccelerator.com/  https://startx.com/  https://www.cleantechop
https://500.co/  https://www.alchemistaccelerator.com/  https://startx.com/  https://www.cleantechop
https://500.co/  https://www.alchemistaccelerator.com/  https://startx.com/  https://www.cleantechop
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 خطوات بناء مسرعات األعمال

 ا1- تحديد الهدف من مسرعة األعمال وتحديد نوعها على أساس ذلك

 هل تهدف لتخريج عدد كبير من الشركات الناشئة في قطاعات مختلفة، أم تستهدف عددًا محددًا من

الشركات الناشئة في صناعة أو قطاع معين؟

 ا2- تحديد مدة البرنامج

 هل ستتبع المسرعة النموذج األشهر لمسرعات األعمال)3 أشهر( أم سيتم تحديد مدة البرنامج وفًقا

لمعايير أخرى، كمقدار رأس المال المتاح

 ا3- اختيار الموقع

                          إحصائيًا، تحقق مسرعات األعمال أداء أفضل عندما تكون جزًءا من نظام بيئي مزدهر

 تقع في وادي السيليكون(ا

 ا4- تصميم البرامج

 العديد من رواد األعمال الواعدين ال يكون لديهم خلفيات عميقة في إدارة األعمال، لذا يجب الحرص 

 على أن تكون برامج المسرعة  ذات قيمة لهم

 ا5- اختيار المرشدين مع األخذ بعين االعتبار ما يلي:ا

ما هو مستوى الخبرة التي يمتلكونها؟

هل لهم تجارب سابقة مع شركات ناشئة؟

  هل هم مهتمون بتدريب شركات ناشئة في مراحل مبكرة أم في مراحل أكثر تقدمًا؟

 ا6- التسويق للمسرعة

 على سبيل المثال من خالل شبكات العالقات وفعاليات الشركات الناشئة

 ا7- تحديد معايير القبول

 على أي أساس سيتم تصفية الشركات الناشئة المتقدمة؟

 ا8- وضع مقاييس لمتابعة تقدم المسرعة

مثل معدل حصول الشركات الناشئة على استثمارات بعد التخرج من المسرعة
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بناء مسرعات األعمال

 YC    500 Startup(و

Source: 
https://howdo.com/training/tools/startup-accelerator/ https://www.linkedin.com/pulse/
so-you-want-launch-startup-accelerator-james-alexander/ 

https://howdo.com/training/tools/startup-accelerator/ https://www.linkedin.com/pulse/so-you-want-lau
https://howdo.com/training/tools/startup-accelerator/ https://www.linkedin.com/pulse/so-you-want-lau


القبول في مسرعات األعمال

 تقبل مسرعات األعمال الشركات الناشئة بشكل دوري على شكل دفعات أو مجموعات

ويمكن تلخيص الخطوات األساسية لإلنضمام إلى مسرعة أعمال في النقاط التالية: ا

 ا1- تقديم الطلب

 تقوم الشركات الناشئة بتقديم طلب يحتوي على تفاصيل فكرة الشركة الناشئة، وحجم السوق، والفريق

 والجوانب األخرى المهمة لنجاح أي مشروع

 ا2- التقييم

 بعد أن تتجاوز الشركات الناشئة مرحلة الفرز األولي، تنتقل الشركات الواعدة إلى مرحلة التقييم، يتم

 تقييم الشركة من حيث القابلية لالستثمار، واإليرادات المحتملة، والقوة اإلجمالية لعرض المنتج أو

الخدمة

 ا3- المقابلة

 في هذه المرحلة، تكون الشركة الناشئة قد حازت على اهتمام مسرعة األعمال، تسعى المسرعة من

خالل المقابالت إلى معرفة المزيد عن الفريق، المنتج أو الخدمة، اإليرادات

تستغرق المقابالت عادة من 20 إلى 30 دقيقة 

 ا4- تقديم المستندات

 الشركات الناشئة التي تتجاوز مرحلة المقابلة بنجاح، يطلب منها تقديم مستندات إلثبات بياناتهم حول 

اإليرادات أو الوضع القانوني أو أي ادعاءات مقدمة حول الشركة

 ا5- القبولا

 عند االنتهاء من التقييم النهائي، يجتمع الفريق المختص باالستثمار لوضع خطة صرف التمويل خالل

البرنامج الذي سيستمر لمدة 12-16 أسبوًعا

حاضنات ومسرعات السعودية   
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بناء مسرعات األعمال

 نظرة على مراحل التقديم في مسرعات األعمال

 تقديم الطلب
التقييم 
المقابلة

 تقديم المستندات
القبول 



متطلبات إنشاء مسرعة أعمال في المملكة

يتم منح تراخيص إنشاء مسرعات األعمال من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة )منشآت(ا

 كما تم حديثًا إتاحة طلب الحصول على ترخيص لمسرعة أعمال رقمية تقدم كامل برامجها عن بعد

الشرط األساسي للحصول على ترخيص إنشاء مسرعة أعمال ) واقعيًا أو رقميًا(:ا

أن يكون المتقدم للحصول على الترخيص: شركة أو جهة حكومية أو جمعية أو جامعة

 بعد التأكد من تحقيق الشروط يتم التقديم للحصول على الترخيص من خالل الرابط التالي

(يجب إنشاء حساب في موقع منشآت لتقديم الطلب)

  

حاضنات ومسرعات السعودية 
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بناء مسرعات األعمال

 اضغط هنا اضغط هنا

Source: https://monshaat.gov.sa/ep 

 لمعرفة شروط الحصول على ترخيص

 مسرعة أعمال

 لمعرفة شروط الحصول على ترخيص

 مسرعة أعمال رقمية

https://ep.monshaat.gov.sa/dashboard
https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/ep2.pdf
https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/ep3.pdf
 https://monshaat.gov.sa/ep 
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يمكن الحصول على تصور عن أداء المسرعة من خالل النظر إلى العوامل التالية:ا

أداء الشركات الناشئة

تقييمات الشركات الناشئة المتخرجة للبرنامج

 التمويل

 أداء الشركات الناشئة

 كم مقدار اإليرادات التي حققتها الشركات الناشئة؟ ما هو الوقت الذي تستغرقه الشركات الناشئة

  للوصول إلى هدف معين في اإليرادات؟

ما هي المدة التي تستغرقها للوصول لتحقيق صافي دخل محلي؟

 كم ينمو هذا الدخل بمرور الوقت؟ 

 هل أصبحت الشركة الناشئة مصدر الدخل األساسي للمؤسس والفريق؟

كم من الوقت استغرق حدوث ذلك؟

كم عدد الوظائف التي وفرتها الشركة الناشئة؟

ما هو الوقت الذي احتاجت الشركات الناشئة قبل أن تتمكن من إتمام أول عملية توظيف؟ 

هل مهارات الموظفين تتناسب مع الوظيفة؟ 

هل حصل تخارج في الشركات الناشئة المتخرجة من المسرعة؟

 وإذا كان األمر كذلك، فما نوع هذا التخارج  )استحواذ واندماج، اكتتاب(؟ 

 كم من الوقت استغرق تحقيق هذا التخارج؟

ما هي أبرز مؤشرات النمو التي حققتها الشركات الناشئة )مثال: زيارات الموقع، تحميالت التطبيق،..(ا 

 

برامج المسرعة

 كيف تصف الشركات الناشئة رحلتها عبر برنامج المسرعة؟

ما احتمال أن تقوم الشركات الناشئة بالتوصية بهذا البرنامج لشركات أخرى؟

 ما هي أبرز الجوانب التي حددتها الشركات الناشئة باعتبارها ذات القيمة والفائدة األكبر بالنسبة لهم ؟

أثناء البرنامج وبعد التخرج ؟

التمويل

 ما مقدار التمويل الذي تمكنت الشركات الناشئة من الحصول عليه بعد التخرج؟ كم من الوقت استغرقت

الشركات الناشئة للوصول إلى مراحل التمويل الرئيسية؟

 ما نوع التمويل الذي تم جمعه )تمويل مقابل حقوق الملكية، ديون، منح(؟

كيف تغيرت حصص التمويل مع مرور الوقت؟
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 كيف تقيس نجاح مسرعات األعمال؟

Source: 
https://www.kauffman.org/wp-content/uploads/2021/07/Kauffman_Issue-Brief_Measuring-Ac-
celerator-Performance_2020.pdf 

 فهم أداء مسرعات األعمال مهم لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في بيئة ريادة األعمال؛

كالشركات الناشئة والمستثمرين، والشركاء، والممولين، والجهات الحكومية وأصحاب القرار

لكن كيف يتم قياس مدى نجاح مسرعات األعمال؟



كيف تقود مسرعة األعمال؟

ما هي المهام الرئيسية لقائد مسرعة األعمال؟

إدارة البنية التحتية والخدمات التي تقدمها المسرعة 

تمثيل المسرعة أمام األطراف الخارجية كالمستثمرين الجهات الحكومية والشركاء

اإلشراف على برنامج المسرعة

بناء الثقة بين العميل )الشركات الناشئة( وبين مسرعة األعمال

قيادة طاقم عمل المسرعة

  

ومن أجل أداء هذه المهام بشكل فعال، هناك عدد من الخصائص التي من المهم

أن يمتلكها قائد المسرعة:ا 

القدرة على إدارة المسرعة بعقلية ريادية 

 خبرة في مجال ريادة األعمال واالبتكار مع إظهار القدرة على إدارة المشاريع الناشئة 

خلفية عن االستثمار في المراحل المبكرة

المصداقية، ال سيما مع العمالء المحتملين والمستثمرين ومجلس اإلدارة وأصحاب المصلحة 

مهارات ممتازة في التواصل مع اآلخرين والتواصل 

 القدرة على تقديم االستشارات للشركات الناشئة 
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 كيف تقيس نجاح مسرعات األعمال؟

Source: 
https://www.infodev.org/infodev-files/m6_traineemanual_part1_20101029.pdf



نماذج ناجحة

أفضل مسرعات األعمال في المملكة

 أجرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) بالتعاون مع الشركة العالمية          تقييمًا

لقياس أداء منصات ريادة األعمال في المملكة

 اعتمدت نتائج هذا التقييم على إجابات الجهات على االستبيانات، الزيارات الميدانية، المقابالت مع اإلدارة، 

باإلضافة إلى أداة التقييم المبنية على أساس أفضل الممارسات العالمية في جوانب مثل

االستراتيجية والمخرجات

 فريق العمل

تخريج الشركات الناشئة

 تصدرت مسرعات األعمال التالية المراكز الخمسة األولى

  

 

  لإلطالع على كامل التقرير

 نتائج تقييم منصات ريادة األعمال

 كيف تقيس نجاح مسرعات األعمال؟
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PWC

 فلك لألعمال واالستثمار
فلك هي مسرعة أعمال، مساحة عمل مشتركة، شبكة للمستثمرين األفراد وشركة استثمارية

 تهدف لتمكين رواد األعمال من إتقان عملياتهم اليومية والتخطيط االستراتيجي مع توفير خدمات
دعم مخفضة لهم لتسريع عجلة النجاح لرواد األعمال وتنمية وتطوير مشاريعهم

1

مسرعة بلوسوم
 أول مسرعة أعمال في المملكة العربية تركز على دعم المرأة ودمج التقنية في الشركات

 الناشئة حيث تقدم العديد من خدمات األعمال للشركات الناشئة

4

بيت المنشآت
 حاضنة ومسرعة أعمال تهدف لبناء منصة عالمية مستدامة تعزز التميز في تطوير المنشآت
 لتصميم نهج عملي يحفز من تحويل وتطوير ديناميكية وتنافسية المنشآت بمستوى عالمي

داخل المملكة

5

تسامي لصناعة األثر
 تسامي هي منظمة تعنى بتمكين األثر وصانعيه عبر تبني الحلول المستدامة وتعزيز انتشارها

وتنميتها بمختلف الخدمات

3

Sea Ventures
 سي فينتشرز هي مسرعة أعمال تسعى إلتاحة الفرص لرواد األعمال عن طريق االستثمار في

 قدرات الفرد لتنمية المجتمع, وتؤمن بأن إطالق العنان إلمكانيات رواد األعمال يمّكنهم من
تغيير حياة الناس من حولهم ومن إحداث تغيير أكبر في العالم بأكمله

2

   أفضل 5 مسرعات أعمال في المملكة

فلك لألعمال واالستثمارSea Venturesتسامي لصناعة األثرمسرعة بلوسومبيت المنشآت

0
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https://drive.google.com/file/d/1eA8qGYcWRoBsCAx1Qad6udL2FQbemKvZ/view?usp=sharing


 مسرعات األعمال في المملكة

 هل تبحث عن مسرعة أعمال في مدينتك؟

 توفر شبكة حاضنات ومسرعات السعودية قاعدة بيانات تضم مسرعات األعمال في المملكة باإلضافة

 إلى تفاصيل عنها كعدد الشركات المتخرجة وأبرز الخدمات التي تقدمها ومعلومات التواصل
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 كيف تقيس نجاح مسرعات األعمال؟

 شبكة حاضنات ومسرعات السعودية هي تجمع وطني لحاضنات ومسرعات األعمال ومساحات العمل
المشتركة، وجميع الجهات ذات العالقة أو المهتمة بصناعة منظومة ريادة األعمال في المملكة

 تهدف الشبكة ألن تكون الوجهة األولى للجماهير المحلية والعالمية المهتمة باكتشاف بيئة ريادة األعمال في
المملكة والمشاركة فيها وذلك عبر بناء مجتمع ريادي يتسم بالتأثير، االستدامة، والتمكين

 توفر الشبكة على موقعها أداة تصفح وبحث يمكن من خالل اإلطالع على مسرعات األعمال الموجودة في
 مدن المملكة، باإلضافة لمعرفة الشركات الناشئة التي تخرجت منها

 الستخدام أداة البحث على الموقع
 اضغط هنا

https://sian.sa/ar/members
https://sian.sa/ar


شكًرا لكم ..

تواصلوا معنا

mailto:info%40saudiincubators.sa?subject=
https://www.linkedin.com/company/saudi-incubators/
https://twitter.com/SaudiIncubators?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://sian.sa/ar

