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مقدمة

 

 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.

 شهد العام 2021 جهدًا مكثفًا لتطوير أداء الشبكة وتعزيز أثرها في بيئة ريادة األعمال في المملكة،
 حيث أطلقنا عـًددا مـن المبادرات الهادفة لتعزيز الوعي بدور حاضنات ومسرعات األعمال، تتضمن

 المحتوى الريادي، اللقاءات الدورية لألعضاء، فعالية العرض على المستثمرين، باإلضافة إلى إصدار
 تقارير ونشرات تتضمن مفاهيم أساسية تساعد على االستدامة وتحقيق النمو في قطاع حاضنات

ومسرعات األعمال.

 كما تم خالل هذا العام إطالق الموقع الجديد للشبكة بخصائص مطورة، تتضمن أدوات تقييم ذاتي
 بمعايير عالمية للجهات الريادية ورواد األعمال، كما تعزز التفاعل بينهم من خالل مشاركة أخبارهم

 وتحديثاتهم، وعرض الشركات الناشئة المتخرجة من برامجهم، ومن خالل الموقع يتمكن رواد األعمال
 والشركات الناشئة من الوصول إلى الخدمات المتاحة بأسهل الطرق وأكثرها سالسة.

 في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز ما تم تحقيقه في شبكة حاضنات ومسرعات السعودية خالل
 العام، باإلضافة إلى استعراض أبرز المستجدات في قطاع ريادة األعمال وأثر حاضنات ومسرعات

 األعمال عليه.

 وأخيرًا، شهدت منظومة ريادة األعمال في المملكة خالل السنوات األخيرة ازدهارًا واضح األثر، انعكس
 بشكل إيجابي على رواد األعمال والشركات الناشئة، نأمل أن يحمل العام القادم المزيد من الفرص

 للتطلع نحو آفاق أوسع وتحقيق إنجازات أكثر في قطاع ريادة األعمال.
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أهم العناصر في شبكة حاضنات
 ومسرعات السعودية 

كيف يمكنهم االستفادة من الشبكة؟

 
حاضنات ومسرعات األعمال

 وجود ملف للحاضنة أو المسرعة أو مساحة العمل على موقع الشبكة يمكنهم من الوصول إلى
 شريحة أكبر من المستفيدين الباحثين عن حاضنات ومسرعات أعمال أو مساحات عمل مشتركة

 أداة تقييم بمعايير عالمية تعطي لمحة للمستفيدين عن أداء الجهة 
 عرض جميع الشركات الناشئة التي سبق لها االستفادة من أي برنامج قدمته الحاضنة أو المسرعة

 

المستثمرون

 إمكانية الوصول إلى شركات ناشئة قابلة
 لالستثمار حققت شروط ومعايير الشبكة

 المطلوبة للمشاركة، من خالل فعالية العرض
  على المستثمرين الدورية

األفراد المهتمون بريادة األعمال والمجتمع بشكل عام

 محتوى تثقيفي حول أبرز مفاهيم ريادة األعمال يساهم في رفع الوعي، وتعزيز ثقافة ريادة
 األعمال في المملكة

رواد األعمال والشركات الناشئة

 اإلطالع على جميع حاضنات ومسرعات األعمال ومساحات العمل المرخصة في المملكة
والحصول على معلومات التواصل معها

 استخدام أداة تقييم الجهات كمرجع للمساعدة في اختيار الجهة األنسب حسب الخدمات المقدمة
 فتح ملفات خاصة بهم لزيادة ظهورهم لدى الجهات المعنية بريادة األعمال

االستفادة من العروض الحصرية ألعضاء الموقع على الخدمات واشتراكات مساحات العمل

 

 الشركات المقدمة للخدمات
)تسويقية، قانونية ، محاسبية..(

 توفير منصة يتمكن من خاللها مقدمو
 الخدمات من عرض خدماتهم و الوصول إلى

 عدد أكبر من المستفيدين



حاضنات ومسرعات السعودية
خالل 2021 
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حاضنات ومسرعات السعودية
خالل 2021 

 أبرز اإلحصائيات

 

حاضنة ومسرعة أعمال ومساحة عمل في المملكة 

200+

شركة ناشئة مسجلة في موقع الشبكة 

400+

تقرير مختص ونشرة بريدية تم إعدادها ونشرها خالل العام 

15+

متابع للشبكة على مواقع التواصل االجتماعي 

20K+
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حاضنات ومسرعات السعودية
خالل 2021 
موقع الشبكة
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 قمنا بتصميم الموقع وتطويره بأحدث المعايير التكنولوجية
ُيتيح الموقع لزواره سهولة التصّفح ومطالعة المعلومات واألخبار عن أحدث األنشطة والفعاليات والمبادرات

متوفر باللغتين العربية واإلنجليزية
 راعينا أن يكون التصميم متوافقًا مع جميع الهواتف واألجهزة اللوحية، باستخدام متصفحات متعددة

تم إضافة عدد من المزايا والخدمات في الموقع اإللكتروني الجديد

 أهم خصائص الموقع

التقييمات واالختبارات 
تقييم ذاتي بمعايير عالمية للجهات الريادية ورواد األعمال

 اختبار لتقييم أعضاء الشبكة
اختبار لتقييم رواد األعمال

الملفات التعريفية
حاضنات ومسرعات األعمال ومساحات العمل المشتركة

 الشركات الناشئة 

 المركز اإلعالمي
 يتم تحديثه بشكل شهري، ويضم نشرات شهرية وتقارير دورية

على مدار السنة

لوحات التحكم
يتمكن من خاللها األعضاء من إضافة الفعاليات والمنشورات

والمستفيدين 
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حاضنات ومسرعات السعودية
خالل 2021 

إحصائيات الشركات الناشئة المسجلة
 في موقع الشبكة 

 

8

توزيع الشركات الناشئة على القطاعات

   توزيع الشركات الناشئة حسب نوع النشاط 

  

توزيع الشركات الناشئة على الجهات المرخصة

 تنتمي إلحدى الجهات
المسجلة

 ال تنتمي إلحدى الجهات
المسجلة

نوع النشاط

 نسبة الشركات المنتمية ألعضاء الشبكة

 عدد الشركات الناشئة المسجلة : 400 
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حاضنات ومسرعات السعودية
خالل 2021 

 اللقاءات والفعاليات
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 التعريف باللقاء:
 لقاءات دورية مع أصحاب حاضنات ومسرعات األعمال ومساحات العمل المشتركة حول المملكة،
 لمناقشة أبرز التطورات في المجال، تعريفهم بدور الشبكة وما تقدمه، تبادل الخبرات واالستفادة
 من بعضهم، جمع أبرز مالحظاتهم حول ما يعتقدون أنه يساهم في تعزيز دور الشبكة في بيئة ريادة

 األعمال

 التعريف بالفعالية:
على العرض  فعالية  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  الشبكة   أطلقت 

 المستثمرين

لاللتقاء  األعمال  لرواد  حقيقة  فرصة  توفير  إلى  الفعالية  هذه  إقامة  خالل  من  الشبكة   تسعى 
 بالمستثمرين المهتمين بالشركات الناشئة، مما سيساعدهم على التوسع وتحقيق النمو في حال

 نجاحهم في الحصول على االستثمارات

يتم استقبال طلبات الشركات الناشئة من خالل موقع الشبكة على الرابط التالي

 بعد مراجعة الطلب والتأكد من تحقيق الشركة لجميع المعايير المطلوبة يتم التواصل مع الشركات
  التي تأهلت إلبالغهم بمتطلبات وتفاصيل المشاركة

 المشاركون:
مدراء حاضنات ومسرعات األعمال ومساحات العمل المشتركة

ممثلون من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

 المشاركون:
رواد األعمال

مجموعة متنوعة من المستثمرين
(مستثمرون مالئكيون، ممثلون عن صناديق استثمار جريء، شركات استثمارية)

لقاءات أعضاء الشبكة

فعالية العرض على المستثمرين

https://sian.sa/ar/investment_request
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حاضنات ومسرعات السعودية
خالل 2021 

المحتوى
 

النشرات الشهرية
 نشرات بريدية يتم إصدارها شهريًا، حول مواضيع متنوعة تتعلق بريادة األعمال

التقارير الدورية
 تقارير مفصلة، تناقش مواضيع تتعلق بتحسين األداء، وتحقيق االستدامة والنمو لحاضنات

ومسرعات األعمال ومساحات العمل المشتركة

 النشرات التوعوية
نشرات قصيرة، تتضمن محتوى تعليمي باإلضافة إلى التعريف بالشبكة

المحتوى المرئي
مقاطع فيديو )موشن جرافيك( تعليمية، ومقاطع فيديو من الفعاليات والزيارات للجهات

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطس



سلسلة تقارير الشبكة
 خالل العام 
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الهدف من التقرير

 تقديم خارطة طريق تحتوي على أفضل الممارسات

 العالمية الناجحة في مجال ريادة األعمال والشركات

من والمسرعات  للحاضنات  يمكن  بحيث   الناشئة 

األعمال. لرواد  أفضل  دعم  تقديم  اتباعها   خالل 

 أهمية منصات دعم ريادة األعمال

الناشئة الشركات  نجاح  في  الحاضنات   أثر 

 وجدت دراسة أجريت عام 2010 من االتحاد الوطني

 لحضانة األعمال              أن الشركات التي انضمت

87٪ تبلغ  نجاح  نسبة  حققت  أعمال  حاضنات   إلى 

الشركات حققتها  التي  النسبة  يقارب ضعف   بما 

 التي لم تنضم إلى حاضنات أعمال.

Y Combinator عن

األعمال في حاضنات ومسرعات  أنجح  من   واحدة 

)هارفارد لقب  الحاضنة  هذه  على  يطلق   العالم. 

والية في  مقرها  ويقع  األعمال(   مسرعات 

عدد  .2005 عام  تأسست  أمريكا.  في   كاليفورنيا 

التي استثمرت فيها حتى اآلن الناشئة   الشركات 

 3،640. الشركات الناشئة النشطة 1،912. مجموع

 قيمة الشركات الناشئة في                        أكثر

300 مليار دوالر. إجمالي االستثمارات  التي  من 

حصلت عليها أكثر من 40 مليار دوالر

 ما مدى نجاح                           في عالم حاضنات

ومسرعات األعمال ؟

 في 2012  ، صنفت                  شركة        على

متقدمة  ، العالم  في  قيمة  األكثر  الحاضنة   أنها 

   على الشركات البارزة األخرى مثل                 و

شركاتها من  اثنتين  أسهم  طرح  تم   2020  في 

 الناشئة لالكتتاب العام، وحققت كل منهما نجاحًا

Airbnb لـ دوالر  مليار   47 بقيمة  باهرًا 

DoorDash لـ دوالر  مليار   39  وبقيمة 

قيمتها تجاوزت  والتي  الناشئة  شركات       عدد 

 مليار دوالر)يونيكورن(: 25.عدد شركات       الناشئة

110 دوالر  مليون  المئة  قيمتها  تجاوزت  والتي 

 تمكنت                        من توفير أكثر من 60 ألف

الناشئة شركاتها  خالل  من   .وظيفة 

في )الميتة(  الناشئة  الشركات                        نسبة 

 ال تتجاوز 11%    

كيف تعمل

مبلغ صغير من استثمار  يتم  السنة،   مرتين في 

الناشئة. يوجد الشركات  كبير من   المال في عدد 

 في كل سنة دفعتان واحدة من تستمر من يناير

حتى مارس واألخرى من يونيو حتى أغسطس.

Y Combinator

FORBESYC

YC

YC

TechStars
500 Startups

Y Combinator

Y Combinator

Y Combinator

 )NBIA(

 Y Combinator

دور حاضنات ومسرعات األعمال
في نجاح الشركات الناشئة 
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التي الشركات  بها  تمر  التي  المراحل  هي   ما 

تتقدم لإلنضمام إلى                        ؟

- الموقع  خالل  من  اإللكتروني  النموذج   تعبئة 

اختيار  - الشخصية  المقابالت  لحضور   الدعوة 

 الشركات الناشئة التي ستنضم للدفعة القادمة -

لثالثة أشهر، المسرعة والذي يستمر  برنامج   يبدأ 

 خالل هذه المدة يشارك رواد األعمال في جلسات

يتم كما  وموجهين  خبراء  مع  واستشارية   تدريبية 

تتعلق مجاالت  في  خبير  استضافة   أسبوعيًا 

 بالشركات الناشئة، وغالًبا ما يكون هؤالء المتحدثون

من ومدراء  مغامرين  ومستثمرين  أعمال   رواد 

يكون أسابيع   10 بعد   - معروفة   تقنية   شركات 

األعمال رواد  عرض  يوم  أو  ال             موعد 

من يتكون  محدد  جمهور  أمام   لمشاريعهم 

مستثمرين وصحفيين.

كيف يتم تقديم الدعم المالي ؟ 

 Seed Fund: تمويل أولي بمقدار 125 ألف دوالر 

 أمريكي )ما يعادل تقريبًا 470 ألف ريال سعودي(

مقابل ٪7 من الشركة.

Demo Day: رائد  كل  يقوم  البرنامج  نهاية    في 

بكبار مليئة  غرفة  في  مشروعه  بعرض   أعمال 

 المستثمرين، وفي األسابيع التالية تكون الشركات

قد المستثمرين  بإعجاب  حظيت  التي   الناشئة 

 جمعت ما بين 5-1 مليون دوالر.

Y Combinator Continuity Fund: تستمر Y 

Combinator في دعم شركاتها الناشئة حتى بعد 

 التخرج من خالل اإلشتراك في أي جوالت استثمارية

قادمة قد تشارك فيها.

أكثر من مجرد استثمارات!

 في                           ال يتوقف األمر عند حد

 اختيار الشركات الناشئة ومن ثم االستثمار فيها،

 بل يمتد الدور الذي تلعبه                         في

ذلك. من  أكثر  إلى  الناشئة  الشركات  حياة  دورة 

والتوجيه االرشاد  جانب  إلى  تقدمه  ما  أبرز   ومن 

بتمويل قامت  الخريجيين:  شبكة   واالستثمارات. 

 أكثر من 3000شركة ناشئة و6000 مؤسس وتعتبر

الثقافة من  مهًما  جزًءا  التعاون  وروح   المساعدة 

إذا أنه  المؤسسون  يعرف   ، هناك   السائدة 

تحت موجهون  لديهم  فليس   ، تحٍد  أي   واجههم 

في خبير   6000 لديهم  بل   ، فحسب   تصرفهم 

أيضًا. بهم  االتصال  يمكنهم     المجال 

بالخبرات مدعمة  بيانات  وقاعدة  للتواصل   منصة 

من المؤسسين  تمكن  منصة  هي    

ما أشبه  وهي  البعض،  بعضهم  مع   التواصل 

 تكون بمزيج من فيسبوك و            ولينكدان

التي المواضيع  يختار  أن  مؤسس  لكل   يمكن 

 يمتلك خبرة فيه، ومن ثم يتلقى أسئلة ويجيب

أهم هم  مؤسسين  القاعدة  هذه  تضم   عنها، 

سنوي مخيم  مجاالتهم. في  العالم  في   الخبراء 

تقيم عام  كل  في  الدفعات  كل  من                            للخريجين 

  مخيمًا في عطلة نهاية األسبوع

 تستضيف فيه كل الخريجين السابقين من جميع

لالهتمام المثيرة  األشياء  من  العديد   الدفعات، 

كتبادل معا؛  الرواد  هؤالء  يجتمع  عندما   تحصل 

حل في  والمساعدة  الصفقات  وعقد   األفكار 

العمالء البعض.  يواجهها  قد  التي   المشكالت 

 األوائل: غالًبا ما يكون أول -40 50عميل ألي خدمة

 أو منتج يتم إطالقه في    أشخاصًا من الشبكة

 نفسها، ليس هذا فحسب بل يقدم هؤالء العمالء

في تسهم  قيمة  ومراجعات  نصائح   األوائل 

 تحسين المنتج أو الخدمة.

Y Combinator

demo day

Y Combinator

Y Combinator

Y Combinator

Bookface

Quora
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 المصداقية والقبول

أكثر والصحفيون  المستثمرون  يكون  ما   غالًبا 

القادمين من رواد األعمال  للتعامل مع   استعداًدا 

عالم في  مستجدين  الرواد  هؤالء  كان  وإن   ،  

عام كل  الناشئة.في         الشركات 

ولكن  إليها،  لإلنضمام  الطلبات  آالالف   تتلقى 

 بإعتباره واحدًا من أكثر البرامج تنافسية حول العالم

 فإن متوسط نسبة الطلبات التي تم قبولها في

 األعوام 2014، 2015، 2016  كان ال يتجاوز 1.8%

المقدمة.  الطلبات  كل  مجموع  من 

ماذا يميز األفكار التي تقع ضمن نسبة %1.8 ؟

هذه على  عرضها  خالل  من  األفكار  تقييم   يتم 

المستهدفة المشكلة  هل  الثالثة:   األسئلة 

هل ازدياد،متكررة؟   منتشرة،عاجلة،أساسية،في 

شديد؟ بوضوح  للشرح  قابل  المقترح  الحل 

 ما الذي يجعل هذه الفكرة األفضل على اإلطالق

التنافسية( )الميزة  السابقة؟  المشكلة  لحل 

   من هم األشخاص الذين تبحث عنهم

جراهام بول  سئل  فوربس  مجلة  مع  مقابلة  في 

 مؤسس                          عن الصفات التي يبحثون 

يختارونهم الذين  الجدد  المؤسسين  في   عنها 

 لالنضمام إليهم تضمنت إجابته الصفات التالية:

    العزيمة والتصميم: “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 قد يتجاهلونك لكن هذين الرائدين

يتم أن  بعد  إذا  إال  االتصال  عن  يتوقفان  ال   كانا 

االستماع لما يريدانه”

المرونة

هو“ لدينا  المرونة  في  القياسي  الرقم   حامل 

تقدم  ، جروس مؤسسة شركة             دانييل 

التجارة مجال  في  رديئة  بفكرة  إلىنا   دانييل 

 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

على عمله  على  مضى  يكن  لم  الحالية،   شركته 

قدمها عندما  أيام  بضعة  إال  الجديدة   الفكرة 

على حصل  لكنه  العرض،  يوم  في   للمسثمرين 

اهتمامهم”

الخيال

 في البداية كنا نعتقد أنها فكرة            مجرد“

 جنون محض، لم نصدق أن عددًا هائاًل من الناس

 سيرغبون بقضاء وقت في منازل آشخاص آخرين،

أثاروا المؤسسين  ألن  فقط  بتمويلهم   قمنا 

ناجحة فكرة  أنها  اتضح  النهاية  في  لكن   إعجابنا. 

على الرغم من قدر الجموح الذي تحتويه”

الصداقة

بمؤسس“ ناشئة  شركة  إنشاء  فكرة  تبدو   عمليًا 

الشركات معظم  الصعوبة،  في  غاية  أمرًا   واحد 

أو مؤسسان  األقل  على  لديها  الناجحة   الناشئة 

 ثالثة، والعالقة بين هؤالء المؤسسين يجب أن

تكون قوية”

YC
Y Combinator

Y Combinator

WePay

Greplin

Airbnb
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                      كيف كانت استجابة

لجائحة كورونا؟ 

والتي كورونا  جائحة   2020 عام  في  العالم    شهد 

للحياة وسريعة  مفاجئة  تغيرات  حدوث  إلى   أدت 

الي عهدها الناس ، فكيف تعاملت         مع ذلك؟

 تطوير برمجيات خاص بالمسرعة لدعم رواد األعمال

المرشدين مع  االستشارة  حجز ساعات  تسهيل   و 

 تشجيع الشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية

 في جهود البحث عن لقاح عن طرق تأسيس كوفيد

البيع مجالت  في  العاملة  الشركات  توجيه   هب. 

 بالتجزئة إلى التحول إلى المتاجر اإللكترونية. تحويل

افتراضية لتصبح  المسرعة  برنامج  فعاليات   جميع 

المرشدين مع  التواصل  إمكانية  مع  االنترنت   عبر 

 بشكل مباشر. التركيز على توثيق جميع االجتماعات

تقدم لمتابعة  دقة  أكثر  أنظمة   والفعاليات.إنشاء 

برنامج استيعاب  زيادة  الناشئة.   الشركات 

االنترنت عبر  مجاني  )برنامج                

عدد ليصل  الناشئة(  الشركات  بإنشاء   للمهتمين 

شخص  30000 من  أكثر  إلى   المشتركين 

Y Combinator

المساهمة والمسرعات  للحاضنات  يمكن   كيف 

في دعم القضايا المجتمعية؟

 تساهم                            في خدمة عدد من

  القضايا في مجتمعها المحلي عن طريق الخطوات

التي والجهات  بالمنظمات  قائمة  جمع   التالية:

وتقديم لتبنيها  يسعون  التي  القضية   تخدم 

تشجيع الجهات. لتلك  والتبرعات   المساعدة 

الرواد مجتمع  داخل  المجتمعية  القضايا   مناقشة 

المساهمة. من  األفراد  وتمكين  الوعي  لزيدة 

 صناعة ونشر محتوى يخدم القضية ويساهم في

 إيصالها إلى أكبر عدد من الناس.

Y Combinator       

YC

Startups School
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كون من  “بالرغم  الدولي  للبنك  تصريح  في   ورد 

لحاضنات رئيسيًا  طموحًا  الذاتية   االستدامة 

 األعمال حول العالم، فإنه غالبًا ما ينظر إليه على

من العديد  هناك  فإن  ذلك،  ومع  كبير”  تحٍد   أنه 

تحقيق من   تمكنت  أعمال  حاضنات  على   األمثلة 

التشغيل تكاليف  تغطية  حيث  من   االستدامة، 

 اعتمادًا على اإليرادات المتولدة ذاتًيا. يتضح ذلك

 من خالل البيانات الواردة في تقرير حالة الصناعة

 لعام 2012 الصادر عن شبكة             والذي تم فيه

 سؤال المشاركين )حاضنات ومسرعات( عن إمكانية

الدعم توقف  إذا  العمليات  استمرار  على   الحفاظ 

ثلث أجاب  نوعه.  كان  أي  الحاضنة  تتلقاه   الذي 

على يؤثر  لن  ذلك  أن  قائلين   )33٪(  المشاركين 

أنهم منهم   )18٪( صرح  بينما  عملهم،   استمرار 

 سيضطرون إلى إيقاف برامجهم إذا توقف الدعم.

األعمال حاضنات  من  العظمى  الغالبية   اتعتمد 

 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

هذه معظم  تمتلك  وأستراليا.  وماليزيا   األمريكية 

 الحاضنات نموذج عمل متنوع، وتحقق إيرادات من

 مجموعة مختلفة من المصادر بما في ذلك التدريب

 وخدمات األعمال. في حاالت أخرى تكون الحاضنات

الحكومي التمويل  على  كامل  بشكل   معتمدة 

من األكبر  الجزء  توفير  في  األجل   طويل 

مخرجات بشراء  الحكومات  تقوم  بحيث   إيراداتها. 

 برنامج اإلحتضان سواء كانت هذه المخرجات عبارة

ذات خدمات  أو  ناشئة  شركات  أو  وظائف   عن 

البنك من  الصادرة  البيانات  توضح  عامة.   منفعة 

احتضان برنامج   259 في  الدخل  تنوع   الدولي 

جزئي. أو  كامل  بشكل  االستدامة  حققت 

 هذا النموذج هو األكثر شيوعًا حول العالم بالنسبة 

 لحاضنات األعمال، ففي عام 2012 ، كان لدى 93٪

المتحدة الواليات  في  األعمال  حاضنات    من 

عادًة النموذج  يعتمد  بها.  خاص  مبنى   األمريكية 

بحيث ال للحاضنة،  المباني  مخصصة   على كون 

 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. غالًبا ما توظف الحاضنات التي

أقل عدًدا  اإليجار  رسوم  على  كبير  بشكل   تعتمد 

على تعتمد  التي  بتلك  مقارنًة  األشخاص   من 

أعداد توفير  يمكنها  والتي   ، الحكومية   اإلعانات 

 أكبر من الموظفين.يقوم هذا المبدأ على أساس

للشركات المالي  الربح  في  الحاضنات   مشاركة 

 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

من المزيد  يجذب  أن  يمكن  أنه  إال    التشغيل، 

iNBIA
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حققوا حال  في  فقط  الذين سيدفعون   العمالء، 

من محددة  نسبة  ذلك:  على  األمثلة   النجاح.من 

 المبيعات )تتراوح غالبًا ما بين 2-10 ٪( من المبيعات

3( معينة  مدة  خالل  المبيعات  في  الزيادة   أو 

 سنوات على سبيل المثال( أو خالل مدة االحتضان.

 انسبة محددة من مجمل مبلغ التمويل الذي تتمكن

حاضنة بمساعدة  جمعه  من  الناشئة   الشركة 

وال  )%2-1( بين  ما  عادة  النسبة  تتراوح   األعمال. 

ينطبق هذا المثال في حال كانت الحاضنة  تملك

غالبًا في  النمط  هذا  يشاهد  الشركة.  من   حصة 

 الحاضنات التقنية مثل حاضنة سيكادا لالبتكار في

بجائزة الحاضنة  هذه  فازت  وقد  أستراليا              سيدني 

من العديد  تحقق   .2018 في  العام   لحاضنة 

 الحاضنات التي تمتلك مصادر دخل متنوعة،  نسبة

 معتبرة من أرباحها من خالل التدريب المرتبط بريادة

 األعمال وكيفية إدارة المشاريع. آيس هاوس في

تابعة عالمًيا،  معتربها  حاضنة  نيوزيلندا،   أوكالند 

 لكلية إدارة األعمال بجامعة أوكالند  ولكنها شركة

من إيراداتها  معظم  تحقق  ربحية،  غير   مستقلة 

 التدريب في برامج الحاضنة، االستثمارات المالئكية

العمل.تعد الشراكات مع  باإلضافة إلى مساحات 

لتحقيق مصدرًا  والجامعات  التجارية   المؤسسات 

 اإليرادات لحاضنات األعمال. حيث أصبحت العديد

من النوع  هذا  مثل  على  تعتمد  الحاضنات   من 

األمثلة معينة.معظم  برامج  لتقديم   الشراكات 

 التي تم االستشهاد بها حتى اآلن ، بما في ذلك

 حاضنة سيكادا لالبتكار في سيدني وآيس هاوس

 في نيوزيلندا هي حاضنات هجينة، هذا النوع من

التسريع، االحتضان،  بين  ما  يجمع   الحاضنات 

األولي.في التمويل  وحتى  العمل،   مساحات 

        استطالع لشبكة مركز األعمال واالبتكار األوروبي

عمل مساحة  أعضاء  من   77٪  ،2016 لعام    

للشركات تسريع  برنامج  لديهم   46٪ ،و   مشتركة 

التمويل.ا إلى  الوصول  إمكانية  يوفرون   91٪  و 

 وإجمااًل فإن أي حاضنة أعمال ناجحة سيكون لديها

الدخل. مصادر  من  المتنوع  النموذج  هذا   مثل 

 هناك عدد من الحاضنات التي تحقق إيرادات عن

 طريق بعض األنشطة التجارية األخرى، بالرغم من

أنها إال  شائعة  ليست  النشاطات  هذه  مثل   أن 

االعتماد يتم  عندما  تحقيقه  يمكن  ما  على   مثال 

إدارة في  األعمال  وريادة  االبتكار  مفاهيم   على 

تمبالي حاضنة  ذلك  على  مثال                الحاضنات. 

 في جنوب إفريقيا،  بنموذج أشبه ما يكون بنظام

 االمتياز التجاري أو الفرنشايز تقوم هذه الحاضنة

محدود، دخل  ذات  أسر  من  سيدة   49  باحتضان 

 بحيث يقمن بزراعة وبيع الزهور تحت اسم عالمة

وحصل النجاح  النموذج  هذا  حقق  شهيرة.   تجارية 

التوسع من  مكنهم  مما  حكومي  تمويل   على 

المدة برامج محددة  المسرعات   واالستمرار.تقدم 

وتستمر شهًرا؛  الـ12  تتجاوز  ال  لفترة   تستمر 

 معظمها لمدة ثالثة أشهر. يتم خالل هذه المدة

تمكن التي  التقنية،  والمساعدة  التدريب   تقديم 

الناشئة الشركات  دخول  قابلية  من  التحقق   من 

إلى السوق، كما تعمل على  بأفكارها ومنتجاتها 

والموجهين، بالمرشدين  األعمال  رواد   ربط 

على للعرض  اإلعداد  في  كذلك   وتساعدهم 

 المستثمرين. حدد باحثون في  جامعة ريتشموند

“كون هي:  األعمال  لمسرعات  خصائص   أربع 

من دفعات  على  مبني  المدة،  محدد   البرنامج 

 الشركات الناشئة، يتضمن اإلرشاد وورش تعليمية

 وتدريبية، وينتهي  بحدث يتم فيه عرض الشركات

 الناشئة على المستثمرين” من أكثر برامج تسريع

حول شهرة  األعمال                           

 العالم تركز المسرعات عادًة على الشركات الناشئة 

للتطوير. والقابلة  العالية  النمو  معدالت  ذات  EBN

Y Combinator و TechStars
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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

التالية المرحلة  إلى  بأعمالهم  االنتقال  أجل   من 

 الشركات

 بدأت الشركات مؤخرا بالدخول إلى عالم المسرعات

تشجيع أهمها:  الدوافع  من  متنوعة   بمجموعة 

منصاتهم استخدام  على  الناشئة   الشركات 

تقود شركاتهم.  داخل  االبتكار  تشجيع   وأدواتهم. 

 هذه المسرعات الشركات نحو االبتكار بوتيرة أسرع

للنمو خيارات  داخلًيا، وتخلق   بكثير مما هو ممكن 

شركات في  حصص  على  االستحواذ  خالل   من 

 ناشئة مثيرة لالهتمام، وتفتح نافذة على التقنيات

كما النجاح،  تحقق  التي  الجديدة  األعمال   ونماذج 

 تستفيد من شبكات العالقات التي تملكها الشركة

 العديد من الشركات العالمية لديها برنامج تسريع

بشركة الخاص  التسريع  برنامج  مثل  بها   خاص 

جذب على  قادرين  يكونون  بحيث   مايكروسوفت 

المستثمرين.

 المسرعات الخاصة بقطاعات معينة

 على نحو متزايد، تم استخدام المسرعات كأدوات

ريادة تكون  حيث  محددة  قطاعات   الستهداف 

 األعمال واالبتكار النتيجة المرجوة. وجدت               في

 استطالع شاركت فيه 162 مسرعة بريطانية لعام

يتجه العالمي  التسريع  برامج  “مشهد  أن:   2016 

 بشكل متزايد نحو التخصص في قطاعات معينة،

 حيث أن  ٪57.5 من المسّرعات تستهدف صناعة

 أو قطاعًا معيًنا”

تملك حصة من اإليرادات

يتضمن هذا النهج  حصول الشركة الناشئة على 

الربح، إجمالي  من  مئوية  نسبة  مقابل   استثمار 

الناشئة قادرة على تحقيق  بعد أن تصبح الشركة 

محدد عائد  معدل  خالل  من  وتستمر   اإليرادات 

مسبًقا.

في حالة شركة 

 يكون لدى الشركات الناشئة خيار تلقي استثمار،  

في والبدء  أمريكي  دوالر  ألف   30 قدره   أولي 

 السداد بعد الوصول إلى 100 ألف دوالر أمريكي

 في اإليرادات، مع ٪20 من إجمالي األرباح حتى

يتم تحقيق عائد يصل إلى 3 أضعاف للمسرعة.

الرسوم مقابل الخدمات

التقنية، الخدمات  المسرعات  نماذج  بعض   توفر 

على للعرض  واإلعداد  بالمرشدين،   والربط 

مثل في  و  محددة  رسوم  مقابل   المستثمرين، 

منخفضًا المخاطرة  مستوى  يكون  الحاالت   هذه 

تكون المدفوعة ال  الخدمات   للمسرعة، ألن هذه 

 مقابل تملك حصة من الشركة، وبالتالي تحصل

الشركة حققت  سواء  أرباحها  على   المسرعة 

الناشئة النجاح أم لم تفعل.

المسرعات الهجينة

 أصبحت هذه النماذج الهجينة منتشرة في اآلونة

 األخيرة. تجمع هذه النماذج بين جوانب مختلفة من

برامج إلى  باإلضافة  التقليدية  التسريع   برامج 

مقابل والرسوم  العمل،  ومساحات   االحتضان 

الخدمات بحيث تعتمد على مصادر دخل متنوعة.

عمل مساحات  إنشاء  وراء  األسباب   تختلف 

ريادي، مجتمع  بناء  إلى  البعض  يتطلع   مشتركة؛ 

العمل مساحات  اآلخر  البعض  يستخدم   بينما 

عمل أماكن  توفير  أو  الدخل  لتحقيق   المشتركة 

أكبر دخل  تحقيق  يمكن  الناشئة.   لمشاريعهم 

الخطوات خالل  من  المشتركة  العمل   لمساحات 

 التالية:

GUST

Telluride Venture Accelerator  
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تقسيم العضوية إلى مستويات 

إلى العمل  مساحة  في  العضوية   تقسيم 

إلى الوصول  في  يساهم  مختلفة   مستويات 

 شرائح أكبر من المستفيدين. يمكن أن تكون هذه

 العضويات بالساعة، أو يومية أو شهرية مع وجود

 ميزات مختلفة لكل عضوية.

توسيع دائرة العمالء

المستفيدين من  واحد  نوع  على  التركيز  من   بداًل 

زيادة يمكن  المثال(  سبيل  على  األعمال   )رواد 

 اإليرادات بشكل ملحوظ من خالل تقديم الخدمات

               للشركات. على سبيل المثال، حصلت           

على اإلطالق(  على  األشهر  العمل   )مساحة 

 إيرادات بقيمة 250 مليون دوالر من عمالئها من

 الشركات العام الماضي. يمثل هذا 25 بالمائة من

إجمالي إيرادات الشركة.

عقد الشراكات مع الجهات المقدمة للخدمات

 مثل النوادي الرياضية، مكاتب المحاماة، المطاعم

االستفادة يتم  بحيث  العمل  مساحة  من   القريبة 

 من الخصومات التي تقدمها مقابل الحصول على

عمالئك. سيؤثر هذا بشكل إيجابي على المجتمع

إلى  جدد  أعضاء  جذب  في  ويساعد   المحلي، 

استضافة أيًضا  يمكن  المشتركة.  العمل   مساحة 

الطعام تقديم  خدمات  تتطلب  التي   الفعاليات 

المطاعم. على  اإلحاالت  من  األرباح   وجني 

وخارج داخل  من  للعمالء  جاذبة  خدمات   توفير 

المساحة

 يمكن إضافة الخدمات التي تكون مفيدة للعمالء

 المتواجدين، كما أنها تجذب أشخاص مهتمين من

المكاتب المثال:  سبيل  على  العمالء.   غير 

 االفتراضية )تأجير المكاتب للشركات التي ال تحتاج

فيها للموظفين  يمكن  حيث  دائمة،  مكاتب   إلى 

 العمل من أي مكان، ولكن ال يزالون بحاجة ألشياء

 مثل العنوان البريدي وخدمات الرد على الهاتف

توفير أو  العرض(,  وأجهزة  االجتماعات   وغرف 

خدمات الدعم كالتسويق والخدمات القانونية.

 المشاركة في المناقصات التي تطرحها الحكومة

والمتعلقة بمساحات العمل المشتركة

أو  الحكومية،  العمل  مساحات  تشغيل   مثل 

األعمال. بريادة  المتعلقة  الفعاليات   استضافة 

خدمات المستثمرين والجهات االستثمارية

بالشركات ربطهم  مقابل  الرسوم  تحصيل   مثل 

 الناشئة القابلة لالستثمار والمتواجدة في مساحة

 العمل.

 توفير الخدمات للشركات الناشئة األجنبية الراغبة

في الدخول إلى السوق السعودي

المطلوبة اإلجراءات  تسهيل  ذلك   يتضمن 

المملكة، في  الشركات  وتشغيل   لتأسيس 

الحكومية. بالجهات  الربط  إلى  باإلضافة 

الخالصة:

تشجيع السلوك الصحيح

ومساحات األعمال  ومسرعات  حاضنات  كانت   إذا 

على تشغيلها  في  تعتمد  المشتركة   العمل 

 مفاهيم االبتكار وريادة األعمال فإن هذا سيكون

 بمثابة نموذج يحتذى به لعمالئها من رواد األعمال

 والشركات الناشئة. وجود المنح واإلعانات ضرورية

والمسرعات، الحاضنات  تأسيس  في   للمساعدة 

المدى على  لدعمها  آلية  أفضل  ليست   ولكنها 

البحث  الطويل، حيث أن االعتماد عليها يثبط عن 

 واالبتكار إليجاد مصادر أخرى للدخل.هذا بالطبع إذا

رئيسية أداء  مؤشرات  بواسطة  إدارتها  تتم   لم 

إنشاء عدد    من ، مثل  للغاية وواضحة   محكمة 

 الشركات الناشئة أو خلق عدد    من الوظائف في

 فترة زمنية محددة. هناك طرق أفضل من تقديم

األعمال ومسرعات  حاضنات  لدعم  سنوية   منح 

تساعد أنها   المشتركة.حيث  العمل   ومساحات 

 على تحقيق االستدامة الذاتية وتشجيع السلوك

WeWork

X

Y
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تزويد  ، المثال  سبيل  على  الصحيح.   الريادي 

 الحاضنات بالمباني بدون تكلفة أو بتكلفة قليلة،

 ثم يتعين عليهم العمل في ريادة األعمال لتوليد

 دخل يغطي تكاليف التشغيل األخرى. هناك طريقة

 أخرى تتمثل في توفير التمويل األولي للحاضنات

نمو تمويل  في  تستخدمها  حتى   والمسرعات 

الطرق هذه  استخدام  يمكن   ، الناشئة   الشركات 

 لتشجيع السلوك الريادي الصحيح والمساعدة في

الذاتية. المالية  االستدامة  من  مستوى  تحقيق 

 جودة النظام البيئي عامل مهم لتحقيق االستدامة

يمكن  ، األعمال  لريادة  جيد  بيئي  نظام   في 

التي المجانية  المباني  على  االعتماد   للحاضنات 

أصحاب والمرشدين   ، الحكومي  القطاع   يوفرها 

االستشارات لتقديم  يتطوعون  الذين   الخبرة 

 والمساعدة القانونية أو المحاسبية. هذا يعني أنه

 يمكن للحاضنة أو المسرعة العمل بأدنى حد من

الموظفين وبأقل التكاليف.

 أثر حاضنات ومسرعات األعمال ومساحات

العمل المشتركة

تمكين أدوات فعالة في  أنها  الجهات   أثبتت هذه 

الناشئة الشركات  إلى  الوصول  من   المستثمرين 

 المؤهلة والقابلة لالستثمار، باإلضافة إلى دورها

ومساعدة الريادية،  المجتمعات  جودة  رفع   في 

على القطاعات  مختلف  في  الناشئة   الشركات 

تحقيق النمو.
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 مسرعات األعمال هي نظام بيئي مصغر، يساعد 

 الشركات الناشئة على تحقيق النمو السريع. تقدم

ال لفترة  تستمر  المدة  محددة  برامج   المسرعات 

ثالثة لمدة  معظمها  وتستمر  الـ12 شهًرا؛   تتجاوز 

التدريب تقديم  المدة  هذه  خالل  يتم   أشهر. 

رواد ربط  على  تعمل  كما  التقنية،   والمساعدة 

وتساعدهم والموجهين،  بالمرشدين   األعمال 

المستثمرين. على  للعرض  اإلعداد  في  كذلك 

 حدد باحثون في  جامعة ريتشموند أربع خصائص

رئيسية لمسرعات األعمال وهي: 

من دفعات  على  مبني  المدة،  محدد   برنامج 

 الشركات الناشئة، يتضمن اإلرشاد وورش تعليمية

الشركات عرض  فيه  يتم  بحدث  ينتهي   وتدريبية، 

الناشئة على المستثمرين.

من أكثر برامج تسريع األعمال شهرة حول العالم 

 هم                                                   تركز المسرعات

النمو معدالت  ذات  الناشئة  الشركات  على   عادًة 

العالية والقابلة للتطوير

أمثلة على مسرعات أعمال

Taqadam

متخصصة وغير  ربحية  غير  أعمال   مسرعة 

 خرجت هذه المسرعة حتى اآلن، أكثر من 126 شركة

كمنح ريال  مليون   16 من  أكثر  ومنحت   ناشئة، 

الشركات من  حصة  ملكية  بدون  تمويلية 

 فلك لألعمال واالستثمار

متخصصة وغير  ربحية  استثمارية  أعمال   مسرعة 

600 تتجاوز  بإيرادات  شركة   23 من  أكثر   خرجت 

مليون ريال سعودي

HAX Accelerator

صناعة في  متخصصة  ربحية  أعمال   مسرعة 

واليابان أمريكا  في  فروع  لديها  التقنية   األجهزة 

 والصين

 مسرعة أعمال التمور - منشآت

مجال في  متخصصة  ربحية  غير  أعمال   مسرعة 

 التمور  وفرت الشركات الناشئة في هذه المسرعة

 أكثر من 175 وظيفة

Plug and Play Accelerator 

أكثر خرجت  متخصصة  وغير  ربحية  أعمال   مسرعة 

 من 400 شركة ناشئة

بإعتبار  األعمال  مسرعات  تقسيم  أيضًا   يمكن 

 كونها مسرعات أعمال مستقلة أو تابعة للشركات

التابعة المسرعات  على  األمثلة  من   تجارية 

 للشركات:
Samsung NEXT’s

 مسرعة التابعة لشركة سامسونغ
M12

                             مسرعة التابعة لشركة مايكروسوفت
Chobani

        مسرعة أعمال المتخصصة في المواد الغذائية

                             

  Y Combinator و TechStars
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نموذج العالم  حول  األعمال  مسرعات  أغلب   تتبع 

 عمل يقوم على منح استثمارات للشركات الناشئة

بعض لكن  الشركة.  ملكية  من  حصة   مقابل 

 المسرعات وخصوصًا مسرعات األعمال غير الربحية

هذه مثل  وفي  الشركات،  من  حصصًا  تأخذ   ال 

الشراكات على  المسرعات  تعتمد   الحاالت 

إلى باإلضافة  الضخمة،  الشركات  من   والرعايات 

 رسوم البرامج التدريبية، ورسوم اإليجار في حال

كالمكاتب مرافق  األعمال  مسرعة  لدى   كان 

كما تعتمد العمل وغرف االجتماعات.   ومساحات 

المعونات على  الربحية  غير  المسرعات  من   عدد 

الحكومية والتبرعات. 

 

)تتراوح الشركة   استثمار مقابل حصة في ملكية 

)10% - ما بين 5%

500 Startups

السيليكون وادي  األعمال في  أكبر مسرعات   من 

لديها ناشئة،  1800 شركة  يقارب   استثمرت فيما 

دولة  80 من  أكثر  في  مؤسس   300 من   أكثر 

الشركة من   6٪ مقابل    $150,000 تستثمر 

The Alchemist Accelerator

 تستقبل هذه المسرعة حوالي 40-50 شركة ناشئة

على شركاتها  من   30 حصلت  السنة،   في 

 استثمارات بمعدل مليوني دوالر، وتم االستحواذ

المسرعة هذه  تستثمر  من شركاتها،      12      على 

60K$ مقابل %5 من ملكية الشركة 

الشراكات مع الشركات التجارية

StartX

ستانفورد( جامعة  )في  ربحية  غير  أعمال   مسرعة 

الناشئة الشركات  مؤسسي  من  ومجتمع 

 ال تحصل هذه المسرعة على حصة من الشركات

عقود من  التمويل  على  تحصل  لكنها   الناشئة، 

 الرعاية مع الشركات الضخمة )مثل مايكروسوفت

آند جونسون و فورد( باناسونيك و جونسون  و 

الوصول على  الشركات  هذه  تحصل   بالمقابل 

 المبكر إلى المواهب والتكنولوجيا في الشركات

 الناشئة، وذلك لكي تبقى قادرة على المنافسة

في المجال التقني

رسوم البرنامج ورسوم التقديم وغيرها

Cleantech Open

للشركات أعمال  مسرعة  أكبر  الشركة  هذه   تعتبر 

 المتخصصة في مجال التكنولوجيا النظيفة، قامت

ناشئة شركة   1600 من  أكثر  بتدريب 

 ال تأخذ هذه المسرعة حصة من ملكية الشركات،

150 دوالًرا التقديم  لديها رسوم طلب   بالمقابل 

قبول يتم  وعندما  المتقدمة  الشركات  كل   من 

البرنامج رسوم  تكون   ، البرنامج  في   الشركات 

1200 دوالر

 خطوات بناء مسرعات األعمال

وتحديد األعمال  مسرعة  من  الهدف  تحديد   -1  

 نوعها على أساس ذلك

 هل تهدف لتخريج عدد كبير من الشركات الناشئة

محددًا عددًا  تستهدف  أم  مختلفة،  قطاعات   في 

من الشركات الناشئة في صناعة أو قطاع معين؟

2- تحديد مدة البرنامج  

لمسرعات األشهر  النموذج  المسرعة   هل ستتبع 

البرنامج مدة  تحديد  سيتم  أم  أشهر(   األعمال)3 

المتاح المال  رأس  كمقدار  أخرى،  لمعايير  وفًقا 

3- اختيار الموقع  

أفضل أداء  األعمال  مسرعات  تحقق   إحصائيًا، 

مزدهر بيئي  نظام  من  جزًءا  تكون                            عندما 

تقع                                   في وادي السيليكون(

 
 YC    500 Startup(
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4- تصميم البرامج  

 العديد من رواد األعمال الواعدين ال يكون لديهم 

 خلفيات عميقة في إدارة األعمال، لذا يجب الحرص

لهم قيمة  ذات  المسرعة   برامج  تكون  أن   على 

ما االعتبار  بعين  األخذ  مع  المرشدين  اختيار   -5  

 يلي:

يمتلكونها؟ التي  الخبرة  مستوى  هو  ما 

ناشئة؟ شركات  مع  سابقة  تجارب  لهم  هل 

 هل هم مهتمون بتدريب شركات ناشئة في مراحل

  مبكرة أم في مراحل أكثر تقدمًا؟

6- التسويق للمسرعة  

العالقات شبكات  خالل  من  المثال  سبيل   على 

 وفعاليات الشركات الناشئة

7- تحديد معايير القبول  

الناشئة الشركات  تصفية  سيتم  أساس  أي   على 

 المتقدمة؟

8- وضع مقاييس لمتابعة تقدم المسرعة  

على الناشئة  الشركات  حصول  معدل   مثل 

استثمارات بعد التخرج من المسرعة

 تقبل مسرعات األعمال الشركات الناشئة بشكل

ويمكن مجموعات.  أو  دفعات  شكل  على   دوري 

إلى لإلنضمام  األساسية  الخطوات   تلخيص 

مسرعة أعمال في النقاط التالية: 

1- تقديم الطلب  

 تقوم الشركات الناشئة بتقديم طلب يحتوي على

السوق، وحجم  الناشئة،  الشركة  فكرة   تفاصيل 

 والفريق والجوانب األخرى المهمة لنجاح أي مشروع

2- التقييم  

 بعد أن تتجاوز الشركات الناشئة مرحلة الفرز األولي،

يتم التقييم،  مرحلة  إلى  الواعدة  الشركات   تنتقل 

لالستثمار، القابلية  حيث  من  الشركة   تقييم 

لعرض اإلجمالية  والقوة  المحتملة،   واإليرادات 

3- المقابلة  

 في هذه المرحلة، تكون الشركة الناشئة قد حازت

المسرعة األعمال، تسعى  اهتمام مسرعة   على 

عن المزيد  معرفة  إلى  المقابالت  خالل   من 

اإليرادات الخدمة،  أو  المنتج  الفريق، 

تستغرق المقابالت عادة من 20 إلى 30 دقيقة 

4- تقديم المستندات  

المقابلة  مرحلة  تتجاوز  التي  الناشئة   الشركات 

إلثبات مستندات  تقديم  منها  يطلب   بنجاح، 

 بياناتهم حول اإليرادات أو الوضع القانوني أو أي

ادعاءات مقدمة حول الشركة

5- القبول  

الفريق يجتمع  النهائي،  التقييم  االنتهاء من   عند 

التمويل باالستثمار لوضع خطة صرف   المختص 

خالل البرنامج الذي سيستمر لمدة 12-16 أسبوًعا

 

 فهم أداء مسرعات األعمال مهم لمجموعة واسعة

األعمال؛ ريادة  بيئة  في  المصلحة  أصحاب   من 

والشركاء، والمستثمرين،  الناشئة   كالشركات 

والممولين، والجهات الحكومية, وأصحاب القرار.

لكن كيف يتم قياس مدى نجاح مسرعات األعمال؟

 يمكن الحصول على تصور عن أداء المسرعة من

خالل النظر إلى العوامل التالية:

 أداء الشركات الناشئة، تقييمات الشركات الناشئة

المتخرجة للبرنامج، التمويل

 أداء الشركات الناشئة

الشركات حققتها  التي  اإليرادات  مقدار   كم 

الشركات الذي تستغرقه  الوقت   الناشئة؟ ما هو 

  الناشئة للوصول إلى هدف معين في اإليرادات؟

لتحقيق للوصول  التي تستغرقها  المدة   ما هي 

بمرور الدخل  هذا  ينمو  كم  محلي؟  دخل   صافي 

 الوقت؟ هل أصبحت الشركة الناشئة مصدر الدخل

الوقت من  كم  والفريق؟  للمؤسس     األساسي 
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التي  الوظائف  عدد  كم  ذلك؟  حدوث   استغرق 

 وفرتها الشركة الناشئة؟ ما هو الوقت الذي احتاجت

أول إتمام  من  تتمكن  أن  قبل  الناشئة   الشركات 

تتناسب الموظفين  مهارات  هل  توظيف؟   عملية 

الشركات في  تخارج  حصل  هل  الوظيفة؟   مع 

األمر كان  وإذا  المسرعة؟  من  المتخرجة   الناشئة 

واندماج، )استحواذ  التخارج   هذا  نوع  فما   كذلك، 

هذا تحقيق  استغرق  الوقت  من  كم   اكتتاب(؟ 

 التخارج؟ ما هي أبرز مؤشرات النمو التي حققتها

 الشركات الناشئة )مثال: زيارات الموقع، تحميالت

التطبيق(

برامج المسرعة

برنامج عبر  رحلتها  الناشئة  الشركات  تصف   كيف 

الناشئة الشركات  تقوم  أن  احتمال  ما   المسرعة؟ 

 بالتوصية بهذا البرنامج لشركات أخرى؟ ما هي أبرز

باعتبارها الناشئة  الشركات  حددتها  التي   الجوانب 

أثناء لهم؟  بالنسبة  األكبر  والفائدة  القيمة   ذات 

البرنامج وبعد التخرج ؟

التمويل

الناشئة التمويل الذي تمكنت الشركات   ما مقدار 

الوقت من  كم  التخرج؟  بعد  عليه  الحصول   من 

الناشئة للوصول إلى مراحل  استغرقت الشركات 

 التمويل الرئيسية؟ما نوع التمويل الذي تم جمعه

منح(؟ ديون،  الملكية،  حقوق  مقابل   )تمويل 

الوقت؟ مرور  مع  التمويل  حصص  تغيرت  كيف 

كيف تقود مسرعة أعمال؟

ما هي المهام الرئيسية لقائد مسرعة األعمال؟

تقدمها  التي  والخدمات  التحتية  البنية   إدارة 

 المسرعة، تمثيل المسرعة أمام األطراف الخارجية

والشركاء، الحكومية  الجهات   كالمستثمرين 

بين الثقة  بناء  المسرعة،  برنامج  على   اإلشراف 

العميل )الشركات الناشئة( وبين مسرعة األعمال

 قيادة طاقم عمل المسرعة.ا ومن أجل أداء هذه

الخصائص  المهام بشكل فعال، هناك عدد من 

المسرعة: قائد  يمتلكها  أن  المهم  من  التي 

خبرة  ريادية،  بعقلية  المسرعة  إدارة  على   القدرة 

 في مجال ريادة األعمال واالبتكار مع إظهار، القدرة

 على إدارة المشاريع الناشئة، خلفية عن االستثمار

مع سيما  ال  المصداقية،  المبكرة  المراحل   في 

 العمالء المحتملين والمستثمرين ومجلس اإلدارة

 وأصحاب المصلحة، مهارات ممتازة في التواصل

تقديم على  القدرة  والتواصل،  اآلخرين   مع 

 االستشارات للشركات الناشئة.

نماذج ناجحة

أفضل مسرعات األعمال في المملكة

الصغيرة للمنشآت  العامة  الهيئة   أجرت 

الشركة مع  بالتعاون  )منشآت(   والمتوسطة 

 العالمية          تقييمًا لقياس أداء منصات ريادة

 األعمال في المملكة اعتمدت نتائج هذا التقييم

الزيارات االستبيانات،  على  الجهات  إجابات   على 

إلى باإلضافة  اإلدارة،  مع  المقابالت   الميدانية، 

أفضل أساس  على  المبنية  التقييم   أداة 

 الممارسات العالمية في جوانب مثل االستراتيجية

الناشئة الشركات  تخريج  العمل  فريق  والمخرجات 

 تصدرت مسرعات األعمال التالية المراكز الخمسة

 األولى:

 فلك لألعمال واالستثمار

 فلك هي مسرعة أعمال، مساحة عمل مشتركة،

استثمارية وشركة  األفراد  للمستثمرين  شبكة 

إتقان عملياتهم األعمال من  رواد  لتمكين   تهدف 

 اليومية والتخطيط االستراتيجي مع توفير خدمات

لرواد النجاح  عجلة  لتسريع  لهم  مخفضة   دعم 

األعمال وتنمية وتطوير مشاريعهم

Sea Ventures

 سي فينتشرز هي مسرعة أعمال تسعى إلتاحة

PWC
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في االستثمار  طريق  عن  األعمال  لرواد   الفرص 

إطالق بأن  وتؤمن  المجتمع,  لتنمية  الفرد   قدرات 

تغيير يمّكنهم من  األعمال  رواد   العنان إلمكانيات 

 حياة الناس من حولهم ومن إحداث تغيير أكبر في

العالم بأكمله

تسامي لصناعة األثر

 تسامي هي منظمة تعنى بتمكين األثر وصانعيه

انتشارها وتعزيز  المستدامة  الحلول  تبني   عبر 

وتنميتها بمختلف الخدمات

 مسرعة بلوسوم

 أول مسرعة أعمال في المملكة العربية تركز على

الناشئة الشركات  في  التقنية  ودمج  المرأة   دعم 

للشركات األعمال  خدمات  من  العديد  تقدم   حيث 

 الناشئة

بيت المنشآت

 حاضنة ومسرعة أعمال تهدف لبناء منصة عالمية

المنشآت تطوير  في  التميز  تعزز   مستدامة 

وتطوير تحويل  من  يحفز  عملي  نهج   لتصميم 

عالمي بمستوى  المنشآت  وتنافسية   ديناميكية 

داخل المملكة
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مسرعات تقدم  األعمال  ومسرعات   حاضنات 

االعمال لرواد  المحفزة  البيئة  االعمال   وحاضنات 

التجارية لألسواق  لدخول  الناشئة   والشركات 

ان االعمال،حيث  نماذج  تطوير  من   وتمكينهم 

لديها محتضنة  المشاريع  تبقي  األعمال   حاضنات 

تصل وقد  أشهر   6 من  )أكثر  أطول   لفترات 

أقل لكنها  واعدة  مشاريع  اختيار  ويتم   لسنوات(، 

 نضج وتحتاج للكثير من التطوير والتحديث والتجارب

تختار فإنها  األعمال،  مسرعات  أما  لتنمو   والدعم 

 فقط المشاريع الواعدة وشبه المكتملة من حيث

النضج وآلية العمل والربح وقابليتها للنمو السريع.

على المملكة  حرصت  الرقمية  األعمال   حاضنات 

خالل من  األعمال،  لريادة  البيئي  النظام   تحفيز 

ومسرعات لحاضنات  رقمية  منصات   ترخيص 

والخدمات الدعم  موارد  أفضل  لتوفير   االعمال، 

الناشئة الشركات  نمو  استدامة  بهدف   الالزمة، 

 وتعزيز قيمتها السوقية محليًا وعالميًا، مما يساهم

 في تعزيز مسيرة االقتصاد الوطني وخلق المزيد

من فرص العمل ما هي حاضنات األعمال الرقمية

كيان )االفتراضية(:  الرقمية  األعمال   حاضنات 

 مرخص له من منشآت، ومقيد في سجل حاضنات

بشكل خدماته  كافة  بتقديم  يقوم   األعمال، 

الحديثة. التقنية  وسائل  عبر  بعد،  عن   افتراضي 

األعمال حاضنات  تقدمها  التي  الخدمات    ما 

العمل؟ وخطط  الجدوى  دراسات  الرقمية؟ 

والقانونية، واالستشارية،  اإلدارية،   الخدمات 

التمويل خدمات  واإلرشادية   والمحاسبية، 

                             واالستثمار، الدعم الفني والتقني.

ما الهدف من وجود حاضنات أعمال رقمية؟

التكاليف، وخفض  األعمال  ممارسة  بدء   تسهيل 

دعم كفاءتها،  ورفع  الناشئة  المشاريع  نمو   دعم 

 وتحفيز االبتكار، تزويد المشاريع الناشئة باألدوات

والخبرات الالزمة لتكون قابلة لالستثمار.

افتراضّية أعمال  حاضنة ومسّرعة   |  فاستركابيتال 

الناشئة والمشاريع  للشركات  داعمة  وشركة 

 تأسست عام 2010 في مدينة دبي، تقدم خدمات

مثل مختلفة  مجاالت  في  الناشئة   للشركات 

وتأمين التسويق،  المبيعات،  التقني،   التطوير 

من ناشئة  شركة   484 استفادت  المال،   رأس 

تضّم كبيرة  شبكة  كابيتال  فاستر  لدى   برامجها 

مرشد  1022 و  إقليمي  شريك  أو  ممّثل   1054 

55.52 نحو  كابيتال  العالم استثمرت فاستر   حول 

مليون دوالر في 176 شركة ناشئة حّتى اآلن.

 أهم المجاالت المستهدفة:

التجارة اإللكتروني،  التعليم  المالية،   التقنية 

والترفيه اإلعالم  الصحية،  التقنية   اإللكترونية، 

 أهم المراحل المستهدفة:

من الناشئة،  الشركة  عمر  مراحل  جميع   تشمل 

مرحلة الفكرة إلى المراحل المتقدمة
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ميزة أساسية: برنامج الشريك التقني 

يملكون ال  الذين  األعمال  لرواد  مخصص   برنامج 

خبرة تقنية تساعدهم على بناء شركة ناشئة ناجحة

تقني شريك  عن  يبحث  أعمال  رائد  كل   يستطيع 

 التقّدم إلى هذا البرنامج

األعمال من خالل هذا رائد  عليه  يحصل  الذي   ما 

البرنامج

للشركة التقني  الشريك  كابيتال  فاستر   تصبح 

بالكامل المنتج  بناء  عن  مسؤولة  وتكون   الناشئة 

عبر المشروع  تمويل  في  تساهم  مراحله   بجميع 

التطوير في  المطلوبة  األموال  من   50%  توفير 

الخطوة هذه  تساعد  تمويل  جولة  لكل   التقني 

 المؤسس على التركيز في الجوانب األخرى المهمة

المستهدف السوق  ومتابعة  المبيعات   كتحقيق 

الشركة نجاح  فرص  تحسين  في  يساهم   مما 

في كابيتال  فاستر  تستثمر  الربح  وتوليد   الناشئة 

تستعد لذلك  الناشئة،  الشركات  من  قليل   عدد 

 لاللتزام لفترة أطول وفي جوالت تمويل متعددة

 مع الشركة الناشئة.

 حاضنة ِقوام الرقمية | حاضنة أعمال رقمية تهدف

 إلى إعادة تعريف المنظومة الريادية المحلية بشكل

الناشئة والشركات  األعمال  رواد  لتمكين   كامل، 

 بدون أي قيود مكانية وزمانية، عبر برنامج احتضان

الرواد في ترافق  ريادية  إرشادية   رقمي وخدمات 

  كل الخطوات، تم تأسيس حاضنة قوام في 2020

 كأول حاضنة رقمية مرخصة في المملكة العربية

 السعودية.

 أهم الخدمات التي تقدمها حاضنة قوام:

الرقمي الناشئة  الشركات  احتضان    برنامج 

 تدريب وورش عمل مكثفة )افتراضيًا(، استشارات

ريادة بيئة  في  المحترفين  أفضل  من   أسبوعية 

 األعمال، جلسة إرشاد 1: 1 مع مرشد ذو خبرة في

أمام الشركات  عرض  فرصة  الشركة،   مجال 

ريال مليون   1 بقيمة  عيني  دعم   مستثمرين، 

 سعودي. االستشارات الريادية الرقمية تزود ِقوام

استشارة بخدمات  األفكار  وأصحاب  األعمال   رواد 

 رقمية، يوفرها فريق متخصص من خبراء تطوير

 األعمال في كافة الجوانب الريادية، لمساعدتهم

أعمالهم، استمرارية  وضمان  النجاح  تحقيق   على 

احتياجاتهم مع  المتناسبة  بالنصائح   ومّدهم 

 الختصار وصول شركاتهم إلى السوق، وتوجيههم

 عبر استشارات فردية متخصصة.

 أهم المجاالت المستهدفة:

النقل الرقمية،  األسواق  الهاتفية،   التطبيقات 

تقنيات الرقمية،  التجارة  اللوجستية،   والخدمات 

التعليم.

 أهم المراحل المستهدفة:

األعمال رواد  جذب  إلى  قوام  حاضنة   تسعى 

 أصحاب األفكار المبتكرة لدعمهم وتحويل أفكارهم

الواقع أرض  على  ملموسة  مشاريع  إلى 

 أغلقت حاضنة ِقوام الرقمية مؤخرًا أولى جوالتها

ريال مليون  من  بأكثر   االستثمارية              

لتقنية نود،  لين  شركة  بقيادة  وذلك   سعودي، 

الناشئة، المشاريع  واستديو   المعلومات 

ومجموعة من المستثمرين المالئكيين.

 )Pre-Seed(  
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Saudi Incubators & Accelerators

 لمعرفة المزيد عن شبكة حاضنات ومسرعات السعودية

منصات في  صفحاتنا  على  وتابعونا  موقعنا،   زوروا 

 التواصل اإلجتماعي
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