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تمهيد

 أعــدت الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة "منشــآت" هــذا البحــث خصيًصــا لبرنامــج تســريع المشــاريع

الجامعية، والذي تم إطالقه بالشراكة مع شركة حاضنات ومسرعات األعمال "بياك".ي

إىل توفيــر المعلومــات الهامــة لوضــع اســتراتيجية فعالــة   و تهــدف المعلومــات والتوصيــات الــواردة فــي هــذا البحــث 

إلنشاء مسرعات أعمال  للجامعات في بيئة مختلفة ومنظومة ريادة األعمال.ي

ـادة األعمــال فــي المراحــل المبكــرة وتحســين تدفــق رـي البرامــج الشــاملة لتشــجيع نمــو  البحــث أهميــة   يوضــح هــذا 

الصفقات لمسرعات الجامعات.س

 باإلضافــة إىل ذلــك، يتــم توفيــر العديــد مــن األمثلــة عــىل البرامــج واالســتراتيجيات الناجحــة لتوضيــح مجموعــة متنوعــة مــن

ــا ــطة ثي ــا بواس ــا وكتابته ــات" وإعداده ــرعات الجامع ــاء مس ــات إلنش ــل الممارس ــول "أفض ــوث ح ــت بح ــاليب. أُجري  األس

 تشــيس وجيســي بيكــر ألكســندر، استشــاريين لشــركة كرـيـدا بروجكتــس، ونتقــدم بشــكر خــاص لســتيفاني أنانيــان

وجودي ماهان وجوليان ويب لمساهماتهم في هذا البحث.س
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مساحات العمل

المشتركة

 اإلرشاد والمعسكرات

التمهيدية

الجامعــات يُمكــن أن تكــون مركــزًا نشــًطا مــن مراكــز االبتــكار واإلبــداع، وهنــاك العديــد مــن األدوات لتشــجيع االبتــكار 

وريادة األعمال والتنمية االقتصادية داخل الجامعة وخارجها، وتعد مسرعات األعمال أحد أبرز األدوات في هذا المجال.

إطالًقــا فعــاًال، يجــب أن تُشــغل مســرعات األعمــال الجامعيــة بفهــم عميــق لمنظومــة  إطــالق الشــركات  ومــن أجــل 

الشركات الناشئة ودورة حياة الشركة الناشئة والفجوات األكثر تحديًا التي يواجهها المؤسسون داخل مجتمعاتهم.ب 

تضــع أفضــل المســرعات رواد األعمــال فــي المقــام األول وتوفــر األدوات لتمكيــن رواد األعمــال مــن التغلــب عــىل الحواجــز 

الخاصة بأعمالهم ومنظومتهم.

باإلضافــة إىل ذلــك، المســرعات الناجحــة ليســت برامــج قائمــة بذاتهــا، ولكنهــا جــزء مــن إســتراتيجية شــاملة طويلــة المــدى 

ألي مؤسســة أو مجتمــع لدعــم أنشــطة الشــركات الناشــئة، وهــذا هــو الحــال أيًضــا مــع الجامعــات حيــث تكــون المســرعات 

إليه عادًة باسم مركز ريادة األعمال.. تظوو عموًما جزًءا من مجهود أشمل، يشار 

 يمكن أن تحتوي مراكز ريادة األعمال عىل مكونات منهجية ومكونات أخرى غير منهجية مثل:س

الملخص التنفيذي

تُعرف المسرعة رسمًيا عىل نطاق القطاع بأنها "برنامج 

محدد المدة لعدد محدد من المشاريع ويتضمن البرنامج 

التدريب و اإلرشاد، وصوالً إىل يوم عرض المشاريع "

d(كوهين وهوتشبيرج، 2014)
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ــة عــدد المشــاريع الناشــئة للدخــول فــي مســرعات الجامعــات مــن خــالل برامــج متنوعــة فــي المراحــل  يمكــن تنمي

الناشــئة ومســابقات حديــث  للشــركات  نهاـيـة األســبوع  الهاكاثــون ومعســكرات  المثــال  المبكــرة، عــىل ســبيل 

المصعــد (Elevator pitch). ي ســيحدد هــذا البحــث أفضــل الممارســات الخاصــة بالجامعــات إلعداد برامج تســريع ناجحة 

وتشغيلها، وسيغطي الموضوعات والتوصيات التالية:ب

 معسكرات نهاية األسبوع

للشركات الناشئة
المسابقات

 مسابقات البرمجة

“الهاكاثون”
الحاضنات

يجب أن تتفهم الجامعات 
منظومة ريادة األعمال 
وتساهم فيه بشكل 

نشط

يجب أن يقدم قادة 
الجامعة الدعم الشامل 
لريادة األعمال من أجل 
نجاح مسرعات األعمال 

الجامعية
عىل المسرعات تحديد 

أهداف واضحة تتماشى 
مع إستراتيجية الجامعة 

وأال تكون البرامج 
مستقلة

  يجب بناء وتصميم
 عناصر ومحتوى البرنامج
 عىل وجه يدعم الهدف
 األساسي من المسرعة
واحتياجات رواد األعمال

 يجب عىل المسرعات بناء
 مجتمع ريادي للشركات
 الناشئة وإشراك رواد

أعمالها فيها

1234
 منظومة ريادة األعمال

ودور الجامعة

 تحديد إستراتيجية

المسرعات الخاصة بالجامعة

تصميم و تشغيل

برنامج المسرعة

بناء المجتمع

الريادي

الملخص التنفيذي



5 أفضل األساليب والممارسات إلنشاء المسرعات الجامعية

تشغل الجامعات المسرعات مع وضع العديد من األهداف في عين االعتبار، تتضمن بعض األمثلة ما يلي:ي

فــي التطــور  بمرحلــة  األهــداف  ترتبــط  ذلــك  إىل  باإلضافــة  البرنامــج،  أهــداف  عــىل  بنــاًء  والهيــكل  التصميــم   يختلــف 

ــة، ــال، فــي العديــد مــن المجتمعــات األمريكي  المنظومــة التــي تعمــل بهــا الجامعــة وبرنامــج المســرعة. عــىل ســبيل المث

ــة بمنظومــة ريــادة األعمــال نفســها. بينمــا فــي الجامعــة  انضمــت الجامعــات إىل المشــهد الريــادي متأخــرة نســبيًا مقارن

 االمريكيــة فــي القاهــرة وجامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، تقــود الجامعــات

عملية تطوير منظومة ريادة األعمال.ي

 توفير فرص التعلم

 التجريبي العملي

للطالب

 تمكين نقل التقنية

من البحوث الجامعية

 توفير منصة وأدوات

إلطالق الشركات

بشــكل عــام، يكــون حجــم االســتثمار فــي الشــركات أقــل بكثيــر ممــا يبــدو فــي برامــج مســرعات القطــاع الخــاص. باإلضافــة 

إىل ذلــك ال يتــم التمويــل عــادًة مقابــل أســهم فــي الشــركات الناشــئة كمــا هــو معتــاد فــي نمــاذج القطــاع الخــاص. حيــث 

يأخذ تمويل مسرعات الشركات الناشئة في مجال الجامعات شكل منح نقدية أو جوائز ودعم عيني.

الملخص التنفيذي
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الملخص التنفيذي

 وعــادًة مــا يتــم توجيــه مبلــغ التمويــل ونوعــه نحــو المســاعدة فــي تكاليــف المعيشــة (كمــا هــو الحــال فــي البرامــج الصيفيــة

 فــي بعــض الجامعــات االمريكيــة)، ويغطــي المصروفــات النثريــة و الخدميــة المرتبطــة بتطويــر المنتــج، وغالبًــا مــا يكــون

 مصــدر التمويــل مــن الجهــات المانحــة للجامعــة أو مــن مركــز ريــادة األعمــال نفســه بالجامعــة، بينمــا يتــم تشــغيل البرامــج

من جانب المراكز نفسها بمشاركة مكثفة من شركاء المجتمع والخريجين.ب

تتشــابه مــدة برامــج مســرعات الجامعــات وتصميمهــا مــع نمــاذج القطــاع الخــاص، إال 

أن مســرعات القطــاع الخــاص تكــون بشــكل عــام أكثــر صرامــة مــن البرامــج التــي 

تتبنى التعلم التجريبي كهدف أساسي لها.

 ويمكــن أن يعــزى ذلــك إىل الســوق المســتهدف لمســرعات الجامعــات ســواء كانــوا 

موظفين أو يحضرون الجامعة بدوام كامل.

وفــي حيــن أن العديــد مــن قصــص النجــاح قــد أتــت مــن برامــج مســرعات جامعيــة، إال أن التطــور مــن مرحلــة االنطــالق و 

الوصــول إىل مرحلــة النمــو يســتغرق وقتــاً اطــول عمومــاً، كمــا يتأثــر ذلــك بافتقــار الطــالب إىل الخبــرة العمليــة و مالءمــة 

المنتج للسوق المستهدف.

كمــا تعمــل مســرعات الجامعــات كمحفــز لمنظومــة ريــادة األعمــال اإلقليميــة ممــا يوفــر فرصــة للجمــع بيــن المرشــدين 

اإلقليميين والمستثمرين وإلهام رواد األعمال في المجتمع. 

تتميــز المســرعات الجامعيــة عموًمــا بالعــروض التقديميــة، وجــوالت التمويــل األوليــة، وتوفــر جســر تمويلــي ضــروري 

للشركات الناشئة للمضي قدًما إىل المرحلة التالية.

دعــم الشــركات الناشــئة بعــد انتقــال مســرعات الجامعــات مــن مراكــز ريــادة األعمــال الجامعيــة إىل شــراكات مجتمعيــة قــد تشــمل مســرعات القطينتقــل دعــم الشــركات الناشــئة  بعــد المســرعات الجامعيــة مــن مراكــز ريــادة األعمــال الجامعيــة إىل شــراكات مجتمعيــة 

قد تشمل مسرعات القطاع الخاص.

جوالت التمويل األوليةالعروض التقديمية
جسر تمويلي

للشركات الناشئة

مميزات المسرعات الجامعية
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مقدمة

ـادة  الجامعــات يمكــن أن تكــون مركــزًا نشــًطا لالبتــكار واإلبــداع، وهنــاك العدـيـد مــن األدوات لتشــجيع االبتــكار ورـي

األعمال والتنمية االقتصادية داخل الجامعة وخارجها تتمثل إحدى هذه األدوات في مسرعات األعمال الجامعية.

خالصــة المســرعات قائمــة عــىل خدمــة االفراد القادرين المبتكرين لتمكينهم من اطالق الشــركات تُعرف المســرعة رســميًا 

ــاد،  ــب و االرش ــج التدري ــن البرنام ــاريع و يتضم ــن المش ــدد م ــدد مح ــدة لع ــدد الم ــج مح ــا "برنام ــاع بأنه ــاق القط ــىل نط ع

وصوالً إىل يوم عرض المشاريع "(كوهين وهوتشبيرج، 2014)

باإلضافــة إىل ذلــك، المســرعات الناجحــة ليســت برامــج قائمــة بذاتهــا، ولكنهــا جــزء مــن إســتراتيجية شــاملة طويلــة المــدى 

ألي مؤسســة أو مجتمــع لدعــم أنشــطة الشــركات الناشــئة، وهــذا هــو الحــال أيًضــا مــع الجامعــات حيــث تكــون المســرعات 

إليه عادًة باسم مركز ريادة األعمال.س عموًما جزًءا من مجهود أشمل، يشار 

ويمكــن أن تحتــوي مراكــز ريــادة األعمــال عــىل مكونــات منهجيــة ومكونــات أخــرى غيــر منهجيــة مثــل: مســاحات العمــل 

المشــتركة ومعســكرات نهايــة األســبوع للشــركات الناشــئة ومســابقات البرمجــة "الهاكاثــون" واإلرشــاد والمعســكرات 

التمهيدية والمسابقات والحاضنات وغير ذلك.

يمكــن أن تلعــب المســرعات أدوارًا مختلفــة فــي بيئــة الشــركات الناشــئة ومــن الضــروري تحديــد الهــدف الرئيســي لتشــغيل 

المسرعة قبل إنشائها والحصول عىل دعم من قيادة الجامعة. ء

 

إطــالق الشــركات إطالًقــا فعــاًال، يجــب أن تُشــغل مســرعات األعمــال  ومــن أجــل 

الجامعيــة بفهــم عميــق لمنظومــة الشــركات، وتضــع أفضــل المســرعات رواد األعمــال 

فــي المقــام األول وتوفــر األدوات لتمكينهــم مــن التغلــب عــىل الحواجــز الخاصــة 

بأعمالهم ومنظومتهم.
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مقدمة

وهناك العديد من األهداف المختلفة التي يتم تشكيل مسرعات الجامعات لتحقيقها بشكل عام، بما في ذلك:ي 

 

 

1

2

توفير فرص التعلم التجريبي العملي للطالب

يتمثل الهدف الرئيسي في التركيز عىل الطالب من أجل التعلم، وإطالق الشركة هو نتيجة ثانوية

تمكين نقل التكنولوجيا من البحوث الجامعية

 عادًة ما يشتمل التركيز عىل نقل التكنولوجيا عىل فرق من داخل الجامعة وخارجها، وغالبًا ما تكون
الملكية الفكرية مملوكة للجامعة

 3 توفير منصة وأدوات متكاملة إلطالق الشركات

يمكن العثور عىل أمثلة لهذه األدوات بالتفصيل في قسم  "مكونات برنامج المسرعة الرئيسية" 

يمكن أن يكون طالبًا أو مجتمًعا مستهدًفا أو كليهما، إلثراء منظومة الشركات الناشئة في المجتمع

ُيعــد فهــم نقــاط القــوة فــي الجامعــة ومجــاالت النمــو، فضــًال عــن منظومــة الشــركات 

الناشــئة الحاليــة فــي المجتمــع وثغراتهــا، بمثابــة الخطــوة األوىل إلنشــاء مســرعة 

ناجحة.

يجــذب المشــاركين المناســبين  إعــداد برنامــج   وفــي هــذا الصــدد، مــن الممكــن 

بشــكل طبيعــي، ويدفعهــم إىل النجــاح مــن خــالل إســتراتيجية متماســكة تتبناهــا 

الجامعة بأكملها وتحديد أهداف محددة للمسرعة األعمال الجامعية.
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مقدمة

 ويحــدد هــذا البحــث أفضــل الوســائل والممارســات للجامعــات إلعــداد وتشــغيل برامــج مســرعات أعمــال ناجحــة،

ويكشف أمثلة ألنواع مختلفة من منظومات الشركات الناشئة، ويقدم دراسات حاالت لبرامج المسرعات الناجحة.ء

فيما يلي تلخيص لتوصيات أفضل الممارسات لتصميم مسرعات الجامعات:ي

 

 

1

2

منظومة الشركات الناشئة ودور الجامعة

يجب أن تتفهم الجامعات منظومة ريادة األعمال داخلها وتساهم فيها بشكل نشط

تحديد إستراتيجية المسرعات الخاصة بالجامعة

يجب أن يقدم قادة الجامعة الدعم الشامل لريادة األعمال حتى تنجح مسرعات األعمال الجامعية
 يجــب أن تضــع المســرعات أهداًفــا واضحــة تتماشــى مــع إســتراتيجية الجامعــة وأن تكــون البرامــج

مرتبطة بذلك

 

 

3

4

تصميم و تشغيل البرنامج

يجب بناء مكونات البرنامج لدعم الهدف األساسي للمسرعة واحتياجات رواد األعمال 

بناء المجتمع الريادي

يجب عىل المسرعات بناء مجتمع للشركات الناشئة وإشراك رواد أعمالها فيها
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منظومة الشركات الناشئة ودور الجامعة

ومـــن أجــل إنشــاء أي مســـرعة جامعيــة رائعــة، مــن الضــروري فهــم هــذه الجهــات الفعالــة والعوامــل المؤثرة فــي المنظومة 

الخاصة بها، ومن هنا يمكن البناء من األساس مع وضع احتياجات رواد األعمال في المقدمة.

 ٤

مــن الضــروري أن تشــارك الجامعــات وتســاهم فــي منظومــة ريــادة األعمــال الــذي يعمــل فيهــا رواد األعمــال، ويعتمــد رواد 

األعمال عىل المنظومة بأكملها إلنشاء شركاتهم، وليس فقط الجامعة أو أي برنامج مسرعة واحد.ب

"يكُمن الهدف األساسي من مجتمع الشركات الناشئة في 

مساعدة رواد األعمال عىل النجاح. ال تنس أبًدا الغرض من مجتمع 

الشركات الناشئة. ال يوجد مجتمع شركات ناشئة بدون رواد 

أعمال".ي

نهج مجتمع الشركات الناشئة، 2020 

إن مجتمعــات الشــركات الناشــئة هــي منظومــة معقــدة، ويصفهــا بــراد فيلــد وإيــان 

هاثاواي في كتابهما األخير The Startup  Community Way  "بأنها مجموعة متنوعة 

مــن الجهــات الفعالــة والعوامــل المؤثــرة فــي أي منظومــة رـيـادة األعمــال" (فيلــد 

وهــاثـاواي، 2020)،
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منظومة الشركات الناشئة ودور الجامعة

 تتمتــع الجامعــات بالقــدرة عــىل تعزيــز نقــاط قوتهــا واإلضافــة إىل منظومــة ريــادة األعمــال بطــرق مختلفــة، بصفتهــا جهــة 

 فعالــة فــي منظومــة ريــادة األعمــال، ويجــب أن تنظــر الجامعــات إىل نقــاط قوتهــا، وكيــف يمكنهــا االســتفادة مــن تلــك

النقاط بشكل فريد داخل مجتمع الشركات الناشئة، وفيما يلي بعض األمثلة عىل نقاط قوة الجامعة وأهدافها:ء

 تلعــب المســرعات الجامعيــة دورا أساســيًا فــي تحســين منظومــة ريــادة األعمــال والشــركات الناشــئة، ومــن األمثلــة عــىل

إدارة األعمــال فــي الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة إىل التأثيــر عــىل منظومــة ريــادة  ذلــك، تســعى برامــج و مســرعات كليــة 

 األعمــال فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا، ومــن أوجــه ذلــك التأثيــر مــا تقــوم بــه تلــك المســرعات التــي تديرهــا الكليــة فــي

 تحســين جــودة وكميــة الشــركات الناشــئة فــي مصــر، كمــا تتعــاون مســرعة التقنيــة الماليــة مــع المؤسســات الماليــة

إحــداث تطــّور فــي القطــاع المالــي  الكبــرى فــي مصــر لتحفيــز االبتــكار فــي مجــال التقنيــة الماليــة ممــا يســهم بــدوره عــىل 

للمنظومة.س

 

"معمــل  AUC Venture فــي الجامعــة األمريكيــة هــو أول حاضنــة ومســرعة أعمــال فــي مصــر. يمكـّـن المعمــل الشــركات 

الناشــئة مــن االســتفادة مــن رأس المــال الفكــري للجامعــة والمرافــق ذات المســتوى العالمــي والقــدرات البحثيــة. كمــا 

يخــدم الشــركات الناشــئة مــن خــالل الربــط مــع قاعــدة بيانــات و شــبكة عالقــات الجامعــة والتــي تضــم الخريجيــن 

يعــزز فــي تكويــن نظاًمــا بيئيًــا مزدهــرًا مــن االبتــكار  التدريــس والمرشــدين والمســتثمرين، ممــا  ومنســوبي هيئــة 

والتعليم".

الحفاظ عىل المواهبالتطوير االقتصاديبناء المنظومة

في المنطقة

 نشاط البحث العلمي

 ونقل التكنولوجيا

والتسويق كفئة واسعة

 التعلم التجريبي

للطالب

12345
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مساهمات الجامعة في منظومة الشركات الناشئة 

يوضح ما يلي بالتفصيل مجموعة أمثلة حول كيفية استفادة الجامعات من مواطن القوة

المساهمة في المنظومة الريادية في منطقتها 

جامعة والية كاليفورنيا ساكرامنتو
جامعة كاليفورنيا في ديفيس:ء

محفر الشركات "فينشر كاتاليست 

جامعة بوليتكنك بوالية كاليفورنيا
 منظومة معهد

ماساتشوستس للتقنية

دعم أنشطة نقل التكنلوجيا إعداد المنظومة

التعلم التجريبي
واالحتفاظ بالمواهب

النمو االقتصادي
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جامعة والية كاليفورنيا ساكرامنتو

 يعــد مركــز كارلســون أحــد المكونــات الرئيســية لواليــة ســاكرامنتو فــي مبــادرة الجامعــة الراســخة، وأصبــح المركــز نشــًطا

 لمجتمــع الشــركات الناشــئة فــي ســاكرامنتو، حيــث يخــدم رواد األعمــال مــن المجتمــع وكذلــك الجامعــة، ويتبنــى التنــوع

والشمول، ويقيم شراكات مع الحكومة، ويتعاون مع المؤسسات األكاديمية األخرى، وينشئ شبكات إرشادية.ء

 تعــد شــراكة مركــز كارلســون ســنتر مــع مســرعات "فــورث ويــف" مثــاًال ممتــازًا لربــط منظومــة الشــركات الناشــئة 

واالرتقاء به في سكرامنتو.ء

إنهــا تهــدف إىل ”ربــط طالبهــا وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن إيفــوري تــاور؛ حيــث   تختلــف جامعــة أنكــور عــن 

 بالمجتمــع، وبالتالــي المســاعدة فــي بنــاء هــذا المجتمــع ومعالجتــه، وتحقيــق حلــول وتحســينات دائمــة مــن خــالل المشــاركة

المدنية الشاملة.“   الرئيس نيلسن، سكرامنتو بي، أغسطس 2018

 

األســبوع العالمي لريادة األعمال:  كان مركز كارلســن هو الشــريك الرابع عالميًا، حيث اســتضاف أكثر من ٢٥ فعالية 

ـادة األعمــال المدرجــة فــي  لخدمــة منطقــة ســاكرامنتو وتــم تكريمــة فــي قائمــة المتصدريــن باألســبوع العالمــي لرـي

إيان هاثاواي وديفيد بالند وآش ماوريا، وغيرهم. الجدول، و قد شارك خالل األسبوع الخبراء العالميين 

ــة ــة والشــركات الناشــئة لســكرامنتو إلتاحــة إمكاني ــادة شــراكة مــع الحكومــة المحلي ــور ســاكرامنتو: قي  ميكــرو منت

الوصول لتوفير التوجيه الحر لجميع رواد األعمال في المنطقة.ء

ـادي فــي مركــز كارلســون: يوفــر المركــز منصــة محليــة  مســرعات فــورث ويــف: شــركاء ورش عمــل المجتمــع الرـي

لشركاء المجتمع الريادي بخبرات محتلفة من رواد األعمال الخبراء.ء

ء

 

إعداد المنظومة
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جامعة كاليفرونيا في ديفيس

جامعــة كاليفورنيــا فــي ديفيــس هــي جامعــة بحثيــة مــن الدرجــة األوىل، وتمنــح درجــة الدكتــوراه، ممــا يعنــي أنهــا تدعــم 

مستوى عاٍل جًدا من النشاط البحثي. (وصف التصنيف األساسي، 2020) أدرك الفريق في جامعة كاليفورنيا في ديفيس أن 

ــات مــن الوجــود فــي  ــن هــذه التقني ــا والطــب بحاجــة إىل الدعــم لتمكي ــدة فــي مجــاالت الزراعــة والبيولوجي األبحــاث الرائ

مجال الصناعة، خارج العالم األكاديمي.ء 

عــىل هــذا النحــو، أنشــئوا برنامًجــا يســمى "Venture Catalysts" لدعــم األســاتذة بأبحــاث مهمــة ورائــدة للتعــرف عىل إطالق 

ــال، جيســي بيكــر  ــرة فــي المرتبطــة بمجــال الصناعــة. عــىل ســبيل المث الشــركات وربطهــا بالمــوارد والمواهــب ذات الخب

يقــود البرنامــج   ألكســاندر هــي مرشــدة لهــذا البرنامــج، وتقــدم خبرتهــا كمؤســس لألجهــزة الطبيــة ومديــر تنفيــذي. 

التطويــر الناجــح للمشــاريع الجديــدة القائمــة عــىل الملكيــة الفكريــة لجامعــة كاليفورنيــا فــي ديفيــس مــن خــالل تعاونهــا 

وأنشــطتها البرامجيــة وجهــود التوعيــة. جوهــر هــذا البرنامــج هــو تمكيــن األســاتذة و أبحاثهــم مــن االنتقــال مــن األوســاط 

نقــل  مــن  مختلفــة  مراحــل  لدعــم  ومســتمرة  شــاملة  برامــج  عــدة  البرنامــج  الصناعــة.ي ابتكــر  إىل  األكاديميــة 

التكنولوجيا.

التعاون: تكوين روابط قوية مع أصحاب المصلحة اآلخرين بجامعة كاليفورنيا في ديفيس.

منح بحثية: برنامج تمويل األبحاث المترجمة إلثبات اإلمكانات التجارية للتقنيات.ء

التفاعل االقتصادي: اتصال قوي للقطاع والحكومة.

برنامــج االنطــالق start program: يقــدم منــح، وورش عمــل، وخدمــات قانونيــة، وتكاليــف مخفضــة لخدمــات الملكيــة 

الفكرية، والتدريب عىل العروض التقديمية، وتقارير السوق، وإمكانية الوصول إىل المعامل بتكلفة منخفضة، وغيرها.ءء

JP Morgan Health- معرض ابتكارات التكنولوجيا الحيوية: مسرعة تقدم التوجيه واإلرشاد وفرصة العرض في مؤتمر

.care

دعم أنشطة نقل التكنولوجيا
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التعلم التجريبي واالحتفاظ بالمواهب

 جامعة بوليتكنك بوالية كاليفورنيا

هنــاك منظمتــان رئيســيتان لريــادة األعمــال: جامعــة بوليتكنــك بواليــة كاليفورنيــا، وجامعــة ســان لويــس أوبيســبو، وهمــا 

أوبيســبو، ومقــره فــي  ـادة األعمــال ومركــز تطويــر األعمــال الصغيــرة فــي ســان لويــس  بمثابــة مركــز االبتــكار ورـي

بوليتكنك بوالية كاليفورنيا.ء

 حــدد قــادة الجامعــة والفريــق المؤســس لهاتيــن المنظمتيــن القــدرات والمميــزات للجامعــة واحتياجــات المنطقــة لتوجيــه 

اإلســتراتيجية فــي إطــالق مركــز االبتــكار وريــادة األعمــال ومركــز تطويــر األعمــال الصغيــرة فــي ســان لويــس أوبيســبو. 

وقــد اســتفادوا مــن الثقافــة القويــة بالجامعــة (ثقافــة التعلــم بالممارســة) فــي الجامعــة لتشــجيع الطــالب عــىل التعمــق 

في مجال ريادة األعمال و"التفكير خارج الصندوق"، كما دعى لها ستيف بالنك.ء

وقــد خرّجــت جامعــة بوليتكنــك بوالـيـة كاليفورنيــا خريجيــن موهوبيــن ومطلوبيــن للغاـيـة، وكانــت فــرص العمــل فــي 

ــة  ــك أو منطق ــة بوليتكن ــة إىل منطق ــك المواهــب المنطق ــر مــن تل ــادر الكثي ــة، وغ ــس أوبيســبو ضئيل ــة ســان لوي منطق

لــوس أنجلــوس القريبــة. ومــن خــالل دعــم النشــاط االقتصــادي الجديــد فــي المنطقــة، وقامــت البرامــج التــي بدأهــا هــذا 

ــدء أعمــال تجاريــة جديــدة عــىل الســاحل األوســط، واالحتفــاظ  ــر المــوارد الالزمــة لب الفريــق بعمــل شــيئين مهميــن: توفي

بفئــة عمريــة مــن النظــراء فــي المنطقــة التــي نمــت ببــطء وجعلــت البقــاء فــي ســان لويــس أوبيســبو خيــارًا أكثــر جاذبيــة 

للخريجين.ء

إنشــاء األعمــال الجدـيـدة وتنميــة  ـادة األعمــال، ودعــم  ُصممــت مجموعــة مــن البرامــج إلشــراك الطــالب فــي تعلــم رـي

مجتمع شركات ناشئة فريد من نوعه:ءم

مسابقات حديث المصعد: إمكانية دخول البرامج لغير الطالب الجامعيين..

التواصل مع مجتمع مركز تطوير األعمال الصغيرة: التواصل وتكوين العالقات لتبادل المعرفة بشكل هادف.

منضجات (hatchery): تقدم موارد داخل الحرم الجامعي ومجتمع للطالب المشاركين.

حاضنة هوت هاوس: تقدم دعم مستمر بعد اإلطالق للشركات الناشئة  الحديثة.

التعلم التجريبي واالحتفاظ بالمواهب
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التعلم التجريبي واالحتفاظ بالمواهب

 جامعة بوليتكنك بوالية كاليفورنيا

بيئة تجريبية لالبتكار: إمكانية الوصول داخل الحرم الجامعي إىل مصادر النماذج األولية.

مسرعة هوت هاوس: دعم إطالق الشركات الناشئة للطالب والخريجين.ء

الدعم المالي المشترك:  الدعم المالي لمركز االبتكار وريادة األعمال وتقوية مجتمع الشركات الناشئ.

استشارات مركز تطوير األعمال الصغيرة: تسهيل الوصول إىل الموارد المالية التي تقدمها الحكومة.

التعلم التجريبي واالحتفاظ بالمواهب

توفير الموارد الالزمة لبدء أعمال

 تجارية جديدة

االحتفاظ بفئة عمرية

من النظراء في المنطقة
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 يعــد معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة مثــاًال مميــزاً عــىل قــدرة الجامعــة عــىل خلــق فــرص اقتصادـيـة ضمــن منظومــة

 الشــركات الناشــئة. إن تركيــز معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة عــىل النهــج العملــي للمناهــج الدراســية والتعلــم مــن خــالل

ــل مــن البرامــج المتنوعــة ــإن الكــم الهائ ــك، ف ــكار. باإلضافــة إىل ذل  الممارســة هــو جــزء ال يتجــزأ مــن تفوقهــم فــي االبت

ــا قويـًـا للشــركات الناشــئة  قــادرًا عــىل إطــالق األعمــال  المتاحــة لطــالب المعهــد والخريجيــن والمجتمــع يخلــق نظاًمــا بيئيً

التجارية الجديدة وتقديم الدعم المستمر لها. ي

النمو االقتصادي

(MIT) منظومة معهد ماساتشوستس للتقنية

أفــادت دراســة أجريــت عــام 2015 أن 30,000 شــركة أسســها خريجــو معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة كانــت نشــطة اعتبارًا 

من عام 2014، وتوظف 4.6 مليون شخص وتنتج إيرادات سنوية بقيمة 1.9 تريليون دوالر، أي ما يعادل عاشر أكبر اقتصاد 

في العالم. يؤســس خريجو معهد ماساتشوســتس للتقنية مئات الشــركات الجديدة كل عام، وحوالي ٪40 من مؤسســي 

المعهد هم روادهم رواد أعمال خبراء، ويؤسسون شركات متعددة. (MIT Facts,n.d)ء(ببننب

يوجد

يوجد أكثر من 200 مصدر لريادة األعمال واالبتكار في معهد ماساتشوستس للتقنية:
مبادرة معهد ماساتشوستس: توفر فرص التدريب العملي عىل االبتكار وريادة األعمال داخل الحرم الجامعي.

مكتــب ترخيــص التكنولوجيــا: يســاعد معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة المخترعيــن فــي حمايــة حقــوق الملكيــة الفكرية 

الخاصة بهم وترخيصها.

معمل التصميم بمعهد ماساتشوستس للتقنية:برنامج عالمي لتقديم حلول عملية لتحديات الفقر.

برنامــج صنــدوق البيئــة التجريبيــة لالبتــكار بمعهــد ماساتشوســتس للتقنيــة: يوفــر لطــالب المبتكريــن تمويــًال 

اوليــاً مخصصــاً للتعليــم و الوصــول إىل المــوارد بمــا فيهــا (MakerSpace) وهي مســاحات تجمع ذوي االهتمامــات المختلفة 

في المجاالت التقنية و التكنولوجيا، وذلك لمشاركة األفكار و المعرفة.

مركــز مارتــن ترســت لريــادة األعمــال بمعهــد ماساتشوســتس للتقنيــة: يدعــم المعهــد رواد األعمــال الطــالب 

ببرامج إرشادية ممنهجة، والتواصل مع مجتمعات ريادة األعمال ذات النطاق الواسع.

النمو االقتصادي
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تحديد استراتيجية المسرعة الخاصة بالجامعة

 يجب أن يقدم قادة الجامعة دعًما شــامًال لريادة األعمال حتى تنجح مســرعات األعمال الجامعية، كما يجب أن يتبنى قادة

 الجامعــة فكــرة االبتــكار وريــادة األعمــال مــن أعــىل إىل أقــل منصــب فــي الجامعــة، وتعتمــد برامــج المســرعة عــىل كــم كبيــر

 من المشروعات الهائلة من رواد األعمال من الطالب وثقافة االبتكار  متعدد التخصصات، وعىل الجامعات مراعاة العوامل

التالية لدعم جدوى برامج المسرعات عىل المدى الطويل:ب

 يعــد التركيــز عــىل تســهيل التعــاون مــع مختلــف التخصصــات مهــم بشــكل خــاص. عــىل ســبيل المثــال ، قــام مركــز االبتــكار

إنشــاء ــا مــن خــالل  ــة رياديــة متعــددة المجــاالت فــي جامعــة بوليتكنــك بواليــة كاليفورني  وريــادة األعمــال بتكويــن عقلي

 مجلــس استشــاري مــع ممثليــن داخــل الحــرم الجامعــي، عــالوة عــىل ذلــك، تــم تمويــل مركــز االبتــكار وريــادة األعمــال مــن

إدارة األعمال والبحوث. ي خالل 100 ألف استثمار من كلية 

النمو االقتصادي

123
45

العقلية الريادية لإلدارة 

وأعضاء هيئة التدريس 

والموظفين والطالب

دعم عملية طلب 

تقديم العروض الفنية

منهج ريادة األعمال 

للطالب

التحول الثقافي لتبني 

فكرة االبتكار داخل 

الجامعة.

تسهيل التعاون متعدد 

التخصصات
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تحديد استراتيجية المسرعة الخاصة بالجامعة

ذات  فرًقــا  هــاوس"،  "هــوت  مســرعة  برنامــج  وخاصــة  البرامــج،  جميــع  تتطلــب 

مهــارات متنوعــة، تشــمل والتكنولوجيــا والخبــراء المبدعيــن. كمــا تدعــم العالقــة 

الداخليــة  التدريبــات  األعمــال  ـادة  ورـي االبتــكار  لمركــز  الجامعــي  الحــرم  داخــل 

والخارجيــة والتوظيــف مــع الشــركات الريادـيـة والجهــات الفاعلــة فــي المنظومــة 

الريادية عىل المستوى اإلقليمي وعىل مستوى الوالية.

 تــم تشــغيل معمــل الشــركات بالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة مــن كليــة األعمــال، وهــي المؤسســة الخاصــة األعــىل تصنيًفــا

 فــي مصــر. وتعــد ريــادة األعمــال مبــدأً رئيســيًا للمؤسســة. «وتلتــزم الكليــة بتشــكيل قــادة األعمــال ورواد األعمــال ووكالء

«التغيير في المستقبل من خالل تسخير القيادة والنزاهة والطموح والتميز».ء

إداريــة أو متخصصــة بالصناعــة  هنــاك أنــواع عديــدة مــن المســرعات، فيمكــن أن تكــون المســرعات محــددة المرحلــة أو ال 

أو فردية أو افتراضية أو غير هادفة للربح أو هادفة للربح أو مستندة إىل الجامعة أو غير مستندة.ء

يجــب أن تضــع المســرعات أهداًفــا واضحــة تتماشــى مــع إســتراتيجية الجامعــة و أن 

ال تكون برامج قائمة بذاتها.

مــن خــالل فهــم ســياق منظومــة الشــركات الناشــئة ودور الجامعــة فيــه، فإنــه عــىل 

ــل إطالقهــا بوقــت  مشــغلي المســرعات تشــكيل وتصميــم برامجهــم وأدوارهــم قب

طويل.
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تحديد استراتيجية المسرعة الخاصة بالجامعة

توفير فرص للشركات الناشئة

للتفاعل مع المستثمرين

بناء مجتمع

المستثمرين وتثقيفهم

بعض الخصائص المشتركة للمسرعات التي يتم تشغيلها بشكل جيد:

إذا كان الهــدف مــن مســرعة األعمــال الجامعيــة هــو الحفــاظ عــىل المواهــب وتوظيــف التكنولوجيــا،  عــىل ســبيل المثــال، 

وكانت منظومة ريادة األعمال تفتقر إىل المستثمرين المتمرسين، فيجب تصميم البرنامج من أجل األهداف التالية:ء

 تعليم المشاركين المهارات القابلة
 لنقلها لآلخرين التي توظفها
شركات التكنولوجيا المحلية

كم مشاريع هائل وتستمر، وعملية تقديم تنافسية

تشغل عىل فترة زمنية مكثفة (عادة من 3 إىل 6 أشهر)

إنشاء اتصال هادف بمنظومة ريادة األعمال لتسهيل متابعة الدعم

ترتكز األهداف وتصميم البرنامج عىل الرؤية الخاصة بتأثير المسرعة في منظومة ريادة األعمال 
واحتياجات رواد األعمال الذين يخدمونهم

االستفادة من خطط العمل و األهداف المرحلية الدينامكية القائمة عىل أهداف رئيسية وتكون مع 
أعضاء المجموعة للتقدم نحو األهداف
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تحديد استراتيجية المسرعة الخاصة بالجامعة

يوصى بأن تحدد لجنة التخطيط المفاهيم التالية كخطوة أوىل إلنشاء المسرعة:س

أ. الرؤية والرسالة

ب. مقاييس قابلة للقياس وواقعية وملموسة، والتي يمكن أن تشمل:ب

1. عدد المؤسسين الذين تم تدريبهم

2. عدد الشركات الناشئة التي تم إطالقها

3. المبلغ اإلجمالي الذي تم جمعه لتمويل الشركات الناشئة

4. عدد الوظائف المستحدثة

5. عدد عمليات االستحواذ عىل الشركات الناشئة

ج. النتائج المرجوة للمشاركين

1. تحديد المشارك المثالي

2. إستراتيجية التوظيف والفرز

د. وضع خطة للتقييم المستمر لنجاح المسرعة ونموها

توجــد مجموعــة متنوعــة مــن األهــداف التــي يمكــن أن تســعى إليهــا الجامعــة إلنشــاء برنامــج مســرعة، كمــا تمــت مناقشــته 

فــي القســم الســابق، وتختلــف هــذه األهــداف مــن توفيــر التعلــم التجريبــي لطالبهــم، وتســهيل نقــل التكنولوجيــا، وبنــاء 

المنظومة إلطالق الشركات. 

ــر لمنظومــة ريــادة األعمــال  ــق بالســياق األكب ــا بهــذه األهــداف المحــددة بوضــوح، فيمــا يتعل ــر المســرعات نجاًح ــدأ أكث تب

الخاصــة بهــا، وبنــاء مواردهــا وبرمجتهــا خصيًصــا لتلبيــة تلــك االحتياجات.عــىل أي مســرعة أن تركــز عــىل هدفهــا األساســي 

عند إطالق برنامجها األول.
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تحديد استراتيجية المسرعة الخاصة بالجامعة

أسباب انضمام رواد األعمال إىل المسرعات:

يجــب أن تبقــى لجنــة التخطيــط مرتبطــة جــدا باحتياجــات رواد األعمــال فــي  خــالل عمليــة تحدـيـد أهــداف المســرعة، 

 منظومتهــم، وفــي هــذا الصــدد، يجــب عــىل المســرعات تطبيــق مــا تعــد بــه، واالســتماع إىل عمالئهــم (رواد األعمــال)،

واعتماد ممارسات التصميم التي تركز عىل المستخدم في برامجهم.س

 الطريقــة الجيــدة لتصميــم برنامــج المســرعة هــي مــن خــالل التركيــز عــىل المســتخدم وتحديــد المشــارك المثالــي والنظــر إىل

األسباب الرئيسة التي قد ينضم رائد األعمال في برنامج المسرعة. ء

تعزيز المصداقية في مشروعهم.

الوصول إىل المرشدين والخريجين

الحصول عىل رأس المال

بناء مجتمع من األفراد الرياديين

تبنــي المســرعات أفضــل اســتراتيجية توظيــف ومــوارد وبرامــج خاصــة بــرواد األعمــال، بنــاء عــىل المشــارك المثالــي والمزايــا 

األكثر أهمية لنجاحه.

تنمية خطة سير المشاريع الناشئة، من خالل الربط والحصول عىل: فرص مساحات العمل، والتعليم، 
وتوفير الوقت والتكلفة
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تصميم البرنامج وأنشطته:ء
العمل عىل تحقيق أهداف المسرعة

 مــن خــالل فهــم منظومــة ريــادة األعمــال وتحديــد أهــداف البرنامــج وتحديــد المشــاركين المثالييــن، يحيــن اآلن وقــت بنــاء

  المكونــات األساســية للبرنامــج. نناقــش أدنــاه الركائــز األساســية التــي غالبًــا مــا تشــكل برامــج المســرعات، وســيتم

 التشــديد والتركيــز عــىل هــذه الركائــز األساســية مــن خــالل أهــداف المســرعة،  وكيفيــة دعــم رواد األعمــال بأفضــل طريقــة

فيما يتعلق بالمنظومة الداعمة بشكل أكبر.ل

 إن المكونــات األساســية لبنــاء برامــج المســرعات تعتبــر ثابتــه فــي جميــع البرامــج, و لكــن يتثمــل الســر فــي تميــز البرنامــج

في كيفية دمج و تقديم هذه المكونات مًعا، و تشمل تلك المكونات األساسية لبناء المسرعات مايلي:ء

يجب أن تبنى مكونات البرنامج األساسية المذكورة أعاله عىل ما يلي:ء

الهدف األساسي للمسرعة

احتياجات رواد األعمال

فهم متعمق لدوافع رواد األعمال

123

56

السوق المستهدف

االستثمار في 

المشاركين

العالقات مع البرامج 

األخرى

7

العالقات بالتمويل 

الخارجي

متابعة الدعم

4

مكونات البرنامج (التوجيه 
والمناهج الدراسية 

العالقات، وما إىل ذلك، 
راجع "مكونات البرنامج 
األساسية" أدناه)

األهداف أو مؤشرات 

األداء الرئيسية للبرنامج
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تحديد استراتيجية المسرعة الخاصة بالجامعة

يمكــن للجامعــة تصميــم وتنســيق برنامــج المســرعة بطريقــة تحقــق األهــداف األساســية مــن المســرعة، مــن خــالل 

توظيــف وتصميــم هيــكل البرنامــج والجــدول الزمنــي وآليــة تفاعــل المشــاركين بطريقــة تشــجع الســلوك مــن خــالل فهــم 

الثالث نقاط المذكورة أعاله. ء

 يمكــن تصميــم البرنامــج عــىل المســتوى الهيكلــي والتفاعلــي لتشــجيع رواد األعمــال المشــاركين عــىل القيــام بمــا يتوجــب 

عليهــم، مــن خــالل التخطيــط الجيــد، باإلضافــة إىل ذلــك فــإن أحــد المكونــات الرئيســية للبرنامــج الناجــح هــو التأكــد مــن أن 

المشاركين عىل كفاءة عالية للمشاركة في البرنامج. وللقيام بذلك، يجب أن تعمل المسرعة عىل ما يلي:

المساهمة والمشاركة النشطة في منظومة ريادة األعمال.

جذب المتقدمين عن طريق البرامج المعتمدة لرواد األعمال.

إنشاء نموذج تقديم، وتقييم وفرز المتقدمين الرياديين المنتظمين والملتزمين.

تحديد معايير قوية لتقييم الطلبات لتناسب أهداف برنامجك.

تقديم اتفاقيات لدعم رواد األعمال مقابل االلتزام وتحقيق األهداف المتوقعة منهم.



25 أفضل األساليب والممارسات إلنشاء المسرعات الجامعية

المكونات الرئيسية لبرنامج المسرعة

العالقات في األعمالاإلرشاد والتدريبالمحتوى

الحصول عىل رأس المالالعملياتالمساحة

أ. منهج إدارة األعمال والمشاريع األساسي:ء

الهــدف: تعريــف المشــاركين بالركائــز األساســية إلنشــاء المشــاريع الرياديــة الجديــدة وتوفيــر الفــرص للتفاعــل و التواصــل 

مع الخبراء في المجال.

ب. الضيوف المتحدثون:ء

ــن عالقــات مــع أصحــاب المصلحــة فــي  ــدروس التــي مــروا بهــا وتعزيزهــا والمســاهمة فــي تكوي إلهــام بأهــم ال الهــدف: 

المجال.

ج. المسؤولية عن العمل:ء

يمكــن تعزيــز وفــرض المســؤولية عــىل رواد األعمــال المشــاركين مــن خــالل توقيــع اتفاقيــات المشــاركة فــي المســرعة، 

وتعزيز مسؤولية األقران و/أو المنافسة وتقديم المكافآت و/أو فرض العقوبات.ء

المحتوى



أفضل األساليب والممارسات إلنشاء المسرعات الجامعية26

اإلرشاد والتدريب

المكونات الرئيسية لبرنامج المسرعة

أ- تحديد عالقات المرشدين

1. تدريب المشاركين عىل كيفية تعزيز عالقة جيدة مع المرشد 

2. تحديد توقعات األدوار والمسؤوليات مع المرشدين وتوقيع اتفاقيات معهم

ب- إتاحة فرصة الوصول إىل الخبراء

ج- التثقيف والدعم في بناء المجالس االستشارية واالجتماعات الرسمية، إلخ

د- تسهيل العالقات المكتسبة للوصول إىل المزيد من المساعدة المتعمقة

اإلرشاد والتدريب

أ- استضافة فعاليات مجتمعية

ب- تقديم زيارات وجوالت غير تدخلية ومقررة ومتوقعة

ج- تسهيل الوصول إىل الموارد الصحيحة داخل مجتمع األعمال األكبر

العالقات في األعمال

أ- مساحة الحاضنة أو المسرعة

ب-  الحصول عىل المعدات والمستلزمات الالزمة للشركات الناشئة

ج- خلق ثقافة ريادية داخل مساحة العمل في الحاضنة أو المسرعة

د- يمكن أن يشجع العمل المشترك عىل اإلبداع المشترك وتقوية الروابط المجتمعية

المساحة
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المكونات الرئيسية لبرنامج المسرعة

المساحة

أ- تحديد احتياجات رأس المال والنماذج المختلفة للحصول عىل التمويل المناسب:ء

ب- يجب أن يعزز برنامج المسرعة العالقات الفعالة مع الممولين المحليين:ء

مــن أكثــر الطــرق لتعزيــز العالقــات مــع المموليــن والمســتثمرين، هــي تقديــم وربــط الشــركات الناشــئة المشــاركة فــي 

برنامج المسرعة مع أصحاب المصلحة في المجتمع الريادي.

ومــن األمثلــة البــارزة عــىل ذلــك، مــا يلــي:  جامعــة بوليتكنــك بواليــة كاليفورنيــا - مؤتمــر المســتثمرين المالئكييــن بمركــز 

ســان لويــس أوبيســبو لتنميــة األعمــال التجاريــة الصغيــرة ومجموعــة ســان لويــس أوبيســبو، ومجموعــة مســتثمرين البــذرة 

المالئكييــن والجامعــة األمريكيــة القائمــة عــىل رعــاة األعمــال المســتثمرين، وروابــط برنامــج التصميــم الحيــوي لســتانفورد 

.(Setting, 2020) مع ممولي سيليكون فالي ومعهد فوغارتي لالبتكار

 المستثمرون المالئكيون ومستثمرو رأس المال الجرئ

التمويل الجماعي

المنح

الحصول عىل رأس المال

أ- ربط األدوات التقنية؛ إلدارة المساحة والمرشدين والشركات الناشئة.

العمليات

تمويل البنوك

القروض وأدوات الدين
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أمثلة ناجحة ألفضل برامج المسرعات حول العالم

مســرعة "تقــّدم" للشــركات الناشــئة: هــي مســرعة مدتهــا ســتة أشــهر، مدعومــة مــن جامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم 

ــة  ــل واألدوات والمــوارد العملي ــر التموي ــي (ســاب)، وتوف ــك الســعودي البريطان ــة (كاوســت) بالتعــاون مــع البن والتقني

لتحديــد أفــكار رواد األعمــال المهمــة وتحســينها وإطــالق مشــاريعهم إىل الســوق، وتتمثــل مهمتهــم فــي دعــم المؤسســين 

إلنشاء شركات ناشئة مهمة.ب

ــات  ــرعة للتقني ــئة ومس ــركة ناش ــد أي ش ــم المعه ــرة: يض ــة بالقاه ــة األمريكي ــر الب" بالجامع ــركات "فينتش ــل الش معم

الدقيقــة. وتعمــل كل مســرعة لمــدة أربعــة أشــهر، مرتيــن فــي الســنة. المشــاركون هــم شــركات مصريــة ناشــئة والغــرض 

من المسرعة هو إحداث تأثير اقتصادي مستدام وقابل للتطوير في المنطقة.ب

معهــد أبحــاث الشــركات الناشــئة فــي كليــة إدارة األعمــال بجامعــة كوريا: هو "منصة لالبتــكار الملهم وريــادة األعمال". هو 

وتشــغيل  بتأســيس  اهتمامهــم  يجمعهــم  متنوعــة،  خلفيــات  مــن  المســتقبليون  األعمــال  رواد  فيهــا  يحقــق  مســاحة 

الشركات الناشئة االبتكارية من خالل المشاركة والتعاون.ب

مســرعة هــوت هــاوس بجامعــة بوليتكنــك بواليــة كاليفورنيــا: برنامــج صيفــي مصمــم لمنــح المشــاركين كل مــا يحتاجونــه 

إلطالق مشاريع قابلة للتطوير.ي

برنامــج مســرعة تحــدي المشــروعات الجديــدة "نيــو فينشــر تشــالنج": هو برنامــج خاص بمرحلة ما قبل المســرعة لمســاعدة 

الجيــل القــادم مــن رواد األعمــال فــي حــرم جامعــة كولــورادو فــي بولــدر. تربــط مســرعة نيــو فينشــر تشــالنج، برنامــج جامعــة 

كولــورادو - بولــدر الرائــد لريــادة األعمــال والمنافســة داخــل الحــرم الجامعــي، مــع مجتمــع بولــدر لتطويــر األفــكار المبتكــرة 

ــن لتحســين أفكارهــم  ــون مــع الموجهي ــون ويتعاون ــات عــىل مــدار العــام، ويتواصل ــا. يحضــر المشــاركون الفعالي وتمويله

وتشكيل فرق الشركات الناشئة لتقديم التمويل (حتى ٢٠٠٠٠٠ دوالر) في بطوالت تحدي المشروع الجديد.ء

معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة  (MIT) – تصميــم إكــس: هــو مســرعة تابعــة لكلية الهندســة والعمــارة  والتخطيط تهدف 

إىل تحويل المدن وبنائها.ء

معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة  (MIT) – "دلتــا فــي": هــو مســرعة المشــاريع الطالبيــة فــي معهــد ماساتشوســتس 

للتقنيــة، ويوفــر فرصــة تعليميــة متتاليــة لــرواد األعمــال مــن طــالب معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة التــي تعدهــم 

لالنطالق في العالم الحقيقي.
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أمثلة ناجحة ألفضل برامج المسرعات حول العالم

ء
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أمثلة ناجحة ألفضل برامج المسرعات حول العالم
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مسرعة تقدم للشركات الناشئة، الممكلة العربية السعودية

الوصــف: برنامــج مســرعة مدعــوم مــن جامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة والمصــرف الســعودي البريطانــي، 

وتتمثل مهمتهما في دعم المؤسســين إلنشــاء شــركات ناشــئة مهمة. تم إطالقه بتاريخ 2016م، وشــهدت مؤخرًا نمًوا 

هائالً مع 7000 متقدم عن طريق اإلنترنت في النسخة األخيرة

ــي لديهــا القــدرة عــىل التوســع، وخاصــة فــي المملكــة  ــة الت ــة أو الدولي الســوق المســتهدف: الشــركات الناشــئة المحلي

العربية السعودية.ء

األهداف أو مؤشرات األداء: إطالق الشركات وتحقيق المبيعات وخلق الوظائف.

البرنامــج: مــدة المســرعة ســتة أشــهر، مدعــوم مــن جامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة والمصــرف الســعودي 

البريطانــي، ويوفــر المنــح النقديــة واألدوات والمــوارد العمليــة لتحديــد أفكارهــم المهمــة وتحســينها وطــرح أعمالهــم فــي 

ــاس  ــم المتابعــة وقي ــي لمــدة أســبوعين ويتبعــه اجتماعــات أســبوعية وشــهرية،كما تت ــدأ بمعســكر تدريب الســوق، ويب

التقدم عن طريق لوحة التحكم.

فوائــد البرنامــج: التدريــب والتقــدم العــرض التقديمــي والخدمــات المتخصصــة واإلرشــاد مــن قــادة الصناعــة والوصول إىل 

مساحة العمل المشتركة.

االستثمار: 150.000 ريال سعودي لكل فريق خالل البرنامج.

الدعم والمتابعة: تحصل الشــركات الناشــئة األكثر نجاًحا عىل اســتثمارات إضافية بقيمة 100.000 ريال ســعودي، ودعم 

مستمر من خالل البرنامج، بناًء عىل األهداف المحددة والمتفق عليها.  

مزايــا أخــرى: الوصــول إىل منظومــة ريــادة األعمــال ومجتمــع الشــركات الناشــئة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ودعــم 

التأســيس فــي المملكــة العربيــة الســعودية للشــركات الناشــئة الدوليــة، وتقديــم خدمــات قانونيــة وتصميميــة وتمويليــة 

وغير ذلك.

العالقات مع شــركات التمويل الخاصة والمســتثمرين المالئكيين: مجموعة منســقة من المســتثمرين أثناء يوم تقديم 

عرض المشروع، عند انتهاء البرنامج.

قصــص النجــاح: مشــروع فهيــم التعليمــي ولعبــة فصيــح التعليميــة وموقــع هديــة للهدايــا والمناســبات وتطبيــق قصــور 

ــى  ــة المرض ــوم لخدم ــق فيزيوه ــال وتطبي ــة لرعايــة األطف ــق جليس ــة وتطبي ــروض المالي ــلف للق ــة س ــوزات ومنص للحج

وغيرها من المشاريع.
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الجامعة األمريكية بالقاهرة: معمل الشركات

الوصــف: مســرعات الشــركات الناشــئة والتكنولوجيــا الماليــة التــي تعمــل خــارج كليــة إدارة األعمــال منــذ عــام 2013، تديــر 

ــن ســنويًا مــع مــا يقــرب مــن 10 شــركات فــي كل دورة،  وتشــمل البرامــج المتوافقــة األخــرى المقدمــة منصــة  دورتي

الشركات الناشئة، مستثمرين المالئكيين في الجامعة األمريكية بالقاهرة، والندوات عبر اإلنترنت، والهاكاثون. 

تعمــل مســرعة التكنولوجيــا الماليــة (التــي تــم إطالقهــا فــي عــام 2016) بالشــراكة مــع البنــك التجــاري الدولــي ومؤسســة 

التمويــل الدوليــة لتســهيل االبتــكار فــي مجــال التمويــل فــي مصــر. يتــم دعــم كال المســرعين مــن جانــب العديــد مــن 

الرعاة من القطاع الخاص.

الســوق المســتهدف: الشــركات الناشــئة المصريــة القائمــة عــىل االبتــكار والنمــو تُطلــب النمــاذج األوليــة أوالحــد األدنــى 

مــن المنتــج، وفــرق عمــل قويــة واالســتعداد لاللتــزام لبرنامــج مدتــه 4 أشــهر. يقبــل برنامــج مســرعات الشــركات الناشــئة 

الرعاـيـة  التجــارة اإللكترونيــة والطاقــة واالســتدامة وابتــكارات  يســتهدف  القطاعــات ولكنــه  الشــركات فــي جميــع 

الصحيــة والصناعــات اإلبداعيــة والــذكاء االصطناعــي والخدمــات اللوجســتية، كمــا تســتهدف مســرعة التكنولوجيــا الماليــة 

االبتكارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المال.

األهــداف أو مؤشــرات األداء الرئيســية: تأثيــر اقتصــادي قابــل للتطويــر ومســتدام فــي جميــع أنحــاء مصــر والشــرق 

ـادة األعمــال منصــة تعليميــة وبحثيــة لمجتمــع  األوســط وأفريقيــا. توفــر الوظائــف والشــركات الناشــئة وثقافــة رـي

الجامعة األمريكية بالقاهرة للتواصل مع رواد األعمال.

التدريــس  هيئــة  (أعضــاء  الجامعــة  مــن  األول  المقــام  فــي  الموجهــون  يأتــي  4 شــهور.  المســرعات  مــدة  البرنامــج: 

والخريجيــن) ويتــم منــح الشــركات الناشــئة إمكانيــة الوصــول إىل التجهيــزات والمرافــق والخبــرة الفنيــة فــي جميــع أنحــاء 

الجامعة. يختتم البرامج مع المعرض.

فوائــد البرنامــج: يقــدم معســكر تدريبــي لمــدة 3 أيــام للتدقيــق ويوفــر تأثيــرًا أكبــر لمزيــد مــن الشركاتالناشــئة، مــن خــالل 

إىل مســاحة العمــل  التدريــب والقيــام بتجربــة أداء والخدمــات المتخصصــة والتوجيــه مــن قــادة الصناعــة والوصــول 

المشتركة.

االستثمار: 20 ألف - 50 ألف جنيه لكل فريق خالل البرنامج حسب الرعاية. 

الدعــم و المتابعــة: متابعــة االحتضــان لمــدة ســنة، ويشــارك الخريجــون فــي الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة فــي منظومــة 

ريادة األعمال عىل المدى الطويل.

.(GUST LAUNCH)مزايا أخرى: إمكانية الوصول إىل منصة

العالقــات مــع شــركات التمويــل الخاصــة او المســتثمرين المالئكييــن: المســتثمرين المالئكيــن بالجامعــة األمريكيــة 

إمكانيــة الوصــول  يســتثمرون فــي المراحــل األوىل مــن المشــاريع الناشــئة مــع توقــع نموهــا. وكذلــك  بالقاهــرة - 

.(GUST LAUNCH) للمستثمرين الدوليين عن طريق منصة

قصص النجاح: منذ عام 2013، قامت الجامعة األمريكية بالقاهرة بتسريع أكثر من 200 شركة ناشئة.
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 معهد أبحاث الشركات الناشئة في كلية إدارة األعمال
بجامعة كوريا

إدارة  محطــة الشــركات الناشــئة بكليــة إدارة األعمــال بجامعــة كوريــا: تــم تأسيســها فــي إطــار معهــد الشــركات الناشــئة بكليــة 

ـادة  ـا" و"منصــة لالبتــكار الملهــم ورـي ـا، وهــي "منصــة شــركات ناشــئة فــي كليــة األعمــال بجامعــة كورـي األعمــال بجامعــة كورـي

األعمــال" وتعتبــر مجــال مــن خاللــه يحقــق رواد األعمــال المســتقبليون الذيــن تجمعــوا مــن خلفيــات متنوعــة مهتمــة بأعمــال 

الشــركات الناشــئة لتحقيــق االبتــكار مــن خــالل المشــاركة والتعــاون. تتكــون محطــة الشــركات الناشــئة بكليــة األعمــال فــي جامعــة 

ـادة األعمــال ويوفــر مجــاًال  إيليجيــن الحتضــان الشــركات الناشــئة" و"مركــز ســونغ ميونــغ هــو" لتعليــم رـي ـا مــن "مركــز  كورـي

لالحتضان وتعليًما منهجيًا لرعاية ريادة األعمال واالبتكار وخدمات الدعم التي تساعد أنشطة الشركات الناشئة.

الســوق المســتهدف: أي فريــق عمــل يكــون أحدهــم طالــب فــي كليــة إدارة األعمــال بجامعــة كوريــا (كليــة الدراســات العليــا)، عــىل 

أن تنطبق عليهم معايير قبول الشركات الناشئة كاإلبداع وقابلية التنفيذ والتحليل او المشاريع البحثية.

األهــداف أو مؤشــرات األداء الرئيســية: تنميــة مهــارات ريــادة األعمــال التــي ستســاعد الجيــل القــادم عــىل تعزيــز االبتــكار والخبــرة 

الرقميــة. ال يــزال بإمكانهــم متابعــة تعليمهــم التقليــدي بجانــب تعلمهــم لعمــوم وتفاصيــل جوانــب تطويــر األعمــال وأهــداف بــدء 

الشــركة الناشــئة فــي كوريــا. مــن خــالل هــذا البرنامــج ســيكون الطــالب أكثــر قــوة لخــوض المزيــد مــن المخاطــر؛ ألنهــم ســيكونون 

في بيئة تم بناءها للتعلم بدالً من تحقيق األرباح.

البرنامــج: (STARTUP EXPRESS) هــو عبــارة عــن منافســة للشــركات الناشــئة تقــدم مرتيــن فــي الســنة ويســتخدم وتعتبــر مدخالت. 

يُمنــح الفائــزون بالمنافســة مســاحة فــي الحاضنــة لمــدة 6 أشــهر إىل ســنة واحــدة، مــع توفيــر خدمــات تســويقية ومحاســبية ضريبيــة 

وقانونيــة وخدمــات بــراءات االختــراع، خدمــات تكنولوجيــة، وتعليــم ريــادة األعمــال، وإنشــاء شــبكات إرشــادية. وتختتــم المســرعة 

بيوم عرض المشاريع السنوي.

االســتثمار: منــح مســاحة بالحاضنــة تكفــي مــن 4 إىل 8 أشــخاص، وتوفيــر دعــم عينــي من شــركات محاســبية وقانونيــة، باإلضافة إىل 

خدمات أمازون ويب، والتمويل الجماعي.

المخرجات: تم إطالق 71 شركة، وبلغ مجموع االستثمارات والمنح 80 مليار، كما بلغ مجمل تقييم الشركات الناشئة 450 مليار.

الدعم والمتابعة: تتم من خالل المسرعات الخاصة والحاضنات المدعومة حكومياً.

االتصال المجتمعي: الموجهون والخدمات العينية من شركات الخدمات المهنية وحضور المجتمع في الفعاليات.

فوائــد أخــرى: تركــز محطــة الشــركات الناشــئة بكليــة التجــارة بجامعــة كوريــا (KUBS STARTUP STATION) بشــكل كبيــر عــىل زيــادة 

ــن ســيختارون  ــى الذي ــد هــذه المهــارات الرياديــة الشــباب الكــوري حت مشــاركة الطــالب وتحســين عملهــم المســتقبلي. كمــا تفي

العمل التقليدي؛ ألنهم يعلمونهم حل المشكالت. وهذا سيساعد في تطوير الموظفين المستقبليين في كوريا.

العالقات مع شركات التمويل الخاصة والمستثمرين المالئكيين: خريجو جامعة كوريا، ومسرعات القطاع الخاص.
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مسرعة هوت هاوس بجامعة بوليتكنك بوالية كاليفورنيا

برنامــج مســرعة الشــركات الناشــئة هــو برنامــج صيفــي مصمــم لمنــح المشــاركين كل مــا يحتاجونــه إلطــالق شــركة حقيقيــة 

وقابلة للتطوير

الســوق المســتهدف: طــالب جامعــة بوليتكنــك بواليــة كاليفورنيــا والخريجيــن الجــدد، ومتطلــب عــىل مؤسســين الشــركات الناشــئة 

تنوع خبرات فرق عملهم ما بين خبرات تقنية وقيادية وإبداعية.

األهداف أو مؤشرات األداء الرئيسية: إطالق الشركات وتحقيق المبيعات وخلق الوظائف وتخريج مؤسسين مبدعين.

البرنامــج: تقــوم المســرعة عــىل مجموعــة متنوعــة مــن الموجهيــن والمتحدثيــن فــي عالــم الشــركات الناشــئة باإلضافــة إىل اإلرشــاد 

العملي وورش العمل األسبوعية.

 االستثمار: س  ب تمول أو تُمنح المشاريع 10,000 دوالر؛ لبنائها وتأسيسها.

ــاء  إلق ــدرب عــىل  إدارة وتشــغيل األعمــال، والت ــة  ــم كيفي ــا، وتتعل المخرجــات: خــالل البرنامــج، ســتطور الشــركات نمــوذج أعماله

العروض التقديمية لمشاريعهم.

الدعــم والمتابعــة: يقــدم الدعــم مركــز تطويــر األعمــال الصغيــر فــي جامعــة بولتكنــك بواليــة كاليفورنيــا، لخريجــي مســرعة هــوت 

هاوس لمدة تصل إىل عامين أو أقل من ذلك، ويعتمد الدعم بناء عىل مستوى حاجتهم له.

مزايا أخرى: االنضمام إىل مجتمع ريادة األعمال والتعاون داخل الحرم الجامعي وإبراز مواهب الطالب.

 SLO SEEDS, TECH COAST ANGELS, :العالقــات مــع شــركات التمويــل الخاصــة والمســتثمرين المالئكييــن: من عدة جهــات، مثــل

 .GOLDEN SEEDS, BOOST ACCELERATOR, Y COMBINATOR, AND CENTRAL COAST ANGELCON

 FAVOR DELIVERY, SYNCRO MSP, ALYDIA HEALTH, DE ORO DEVICES, FLUME :ــل ــاح: عــدد مــن المشــاريع مث ــص النج قص

WATER, PASHION FOOTWEAR
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تحدي المشاريع الجديدة برنامج ماقبل المسرعة
بجامعة كولورادو، بولدر 

برنامــج تحــدي المشــاريع الجديــدة "NEW VENTURE CHALLENGE":  هــو برنامــج ما قبل المســرعة لمســاعدة الجيــل القادم من رواد 

ـادة األعمــال  األعمــال فــي جامعــة كولــورادو بحــرم بولــدر الجامعــي، ويرتبــط البرنامــج ببرنامــج جامعــة كولــورادو الرئيســي لرـي

والمنافســة داخــل الحــرم الجامعــي، حــرم جامعــة كولــورادو فــي بولــدر مــع مجتمــع بولــدر لتطويــر األفــكار المبتكــرة وتمويلهــا. يحضــر 

المشــاركون الفعاليــات عــىل مــدار العــام، ويتواصلــون ويتعاونــون مــع الموجهيــن لتطويــر أفكارهــم وتشــكيل فــرق عملهــم، للحصــول 

عىل تمويل يصل إىل 200,000 دوالر في بطوالت المسرعة.

الســوق المســتهدف: الشــركات الناشــئة التــي تجــاوزت مرحلــة الفكــرة ويكــون أحــد أعضــاء الفريــق طالــب أو مــن منســوبي الجامعــة 

ومكتب االبحاث واالبتكار.

ــدر، وأســتكمال  األهــداف أو مؤشــرات األداء الرئيســية: التعريــف بريــادة األعمــال والربــط مــع مســرعات القطــاع الخــاص  فــي بول

البرامــج الحاليــة فــي الجامعــة وبنــاء وتكبيــر المجتمــع داخلهــا رغــم اختــالف التخصصــات، والمســاعدة عــىل كســر الحواجــز المعيقــة 

عىل ذلك.

البرنامــج: يعقــد خــالل فصلــي الخريــف والربيــع، ويقــدم البرنامــج مقدمــة عــن المــوارد فــي الحــرم الجامعــي والمســاعدة فــي تشــكيل 

الفريــق وورش العمــل لمســاعدة الشــركات الناشــئة المشــاركة فــي اختبــار أفكارهــا وتطويرهــا ومســاعدتهم عــىل تطويــر عروضهــم 

التقديمية التي يتم عرضها في اليوم النهائي من البرنامج.ء

."NEW VENTURE CHALLENGE"االستثمار: جوائز بقيمة 200,000 دوالر في مسابقة  تحدي المشاريع الجديدة

 TECHSTARS BOULDER, :المخرجــات: بعــد االنتهــاء مــن البرنامــج تنتقــل الشــركات الناشــئة إىل أقــوى المســرعات والبرامــج مثــل

.ICORPS

الدعم والمتابعة: من خالل الشراكات.

 NEW" التواصــل مــع المجتمــع: يتطــوع أكثــر مــن 75 مــن رواد األعمــال والمســتثمرين ومقدمــي الخدمــات كمرشــدين فــي برنامــج

."VENTURE CHALLENGE

 NEW" مزايــا أخــرى: كســب المزيــد مــن العالقــات العاملة للجامعة وتوظيف طالب المنطقة في الشــركات الناشــئة، ويعتبر  برنامج 

إقليمي لمجتمع ريادة األعمال. VENTURE CHALLENGE" حدث 

 FOUNDRY GROUP, TECHSTARS, :العالقــات مــع شــركات التمويــل الخاصــة والمســتثمرين المالئكييــن: مــع عدد مــن الجهــات، مثــل

.UNREASONABLE INSTITUTE, BOOMTOWN ACCELERATOR, ROCKIES VENTURE CLUB
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برامج مسرعات معهد ماساتشوستس للتقنية، بوسطن

يمتلــك معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة (MIT) عــدًدا ال يحصــى مــن البرامــج والدعــم ألصحــاب المشــاريع والمبتكريــن، ويتــم توجيــه 

المسرعة بطريقتين مختلفة وبرنامجين مختلفين، سيرد ذكرهم أدناه.

 :(DESIGNX) مسرعة ديزاين إكس

هي مسرعة تابعة لكلية الهندسة والعمارة  والتخطيط، وتهدف إىل تحويل المدن وبنائها.

السوق المستهدف: المهتمين من الطالب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من مختلف التخصصات.

األهــداف أو مؤشــرات األداء الرئيســية: فــي نهايــة البرنامــج ســتكون جميــع الفــرق قــد طــورت نماذجهــا األوليــة، وعروضهــا التقديميــة 

عن شركاتهم الناشئة، وضعت الخطط المستقبلية لمشاريعها.

البرنامج:يقديــم عــددم مــن الخدمــات، منهــا: تصاميــم للمشــاريع المشــاركة، وتســهيل للحصــول عــىل االعتمــادات األكاديميــة، 

والتمويل، والفرص التجريبية، ومساحات العمل واإلرشاد، والتواصل مع المجتمعات الريادية.

المخرجات: بناء مشاريع تجارية جديدة، وتقديم حلول تصميمية لمواجهة التحديات المستقبلية للمدن والبيئة والبشرية.

الدعــم والتمويــل المجتمعــي: معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة ســنة 1960، والشــركات الخاصــة بمــا فــي ذلــك جوجــل و أوتــو ديســك، 

باإلضافــة إىل المؤسســات العائليــة والفرديــة، وشــبكة واســعة مــن الموجهيــن المتخصصيــن وقــادة األعمــال والمؤسســات والحكومــة 

والمدنيين.

العالقــات مــع شــركات التمويــل الخاصــة والمســتثمرين المالئكييــن: تختتــم فــي يــوم العــرض التقديمــي بحضــور مئــات المســتثمرين 

وأصحــاب المصلحــة والشــركاء المدنييــن والصناعييــن مــع تواصــل و ترابــط بالمبــادرات األخــرى بمــا فــي ذلــك: ورشــة عمــل المشــاريع 

وجامعــة  بالصيــن  للتقنيــة  ماساتشوســتس  لمعهــد  التابــع   (MIT CHINA FUTURE CITY LAB) مختبــر  مــع  بالشــراكة  الصينيــة 

(TSINGHUA)، وورش عمــل فــي جامعــة (REYKJAVIK)، والتعــاون مــع (OGS) و (MISTI) للعمــل مــع رواد األعمــال الفلســطينيين 

واالسرائليين.

 :(MIT DELTA V) معهد ماساتشوستس للتقنية

هــي مســرعة فــي لطــالب فــي معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة، ويوفــر فرصــة تعليميــة تنافســية لــرواد األعمــال أصحــاب المشــاريع 

الواعدة من طالب المعهد.

السوق المستهدف: طالب معهد ماساتشوستس للتقنية.

األهداف أو مؤشرات األداء الرئيسية: التعلم التجريبي وإطالق الشركات وخلق الوظائف وزيادة االستثمارات المالية.

البرنامــج: برنامــج صيفــي بــدوام كامــل يمتــد مــن يونيــو إىل أوائــل ســبتمبر. يتألــف البرنامــج مــن التعلــم مــن األفــراد والمرشــدين 

والتدريب ومحاكاة اجتماعات مجلس اإلدارة ومحادثات الضيوف والندوات ويختتم في يوم العرض التقديمي للمشاريع.

االستثمار: منح شهرية تبلغ 2000 دوالر، وتمويل إضافي معتمد عىل تحقيق اإلنجازات يصل إىل 20,000 دوالر، وجميعها ال تشمل 

الدخول في حصص ملكية الشركة الناشئة.

العالقــات مــع شــركات التمويــل الخاصة/المســتثمرين المالئكييــن: الحضــور فــي أيــام العــرض التقديمــي للمشــاريع، فــي بوســطن 

ونيويورك وسان فرانسيسكو/ سيليكون فالي.
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بناء المجتمعات الريادية

المســرعات هــي أدوات رائعــة لنجــاح المشــاركين. رغــم ذلــك، ستســتمر الشــركات الناشــئة فــي احتياجهــا إىل الدعــم حتــى بعــد قضــاء 

وقــت مكثــف لتطويــر مشــاريعهم خــالل فتــرة المســرعة. إن ربطهــم بمنظومــة ريــادة األعمــال والمســاهمة فــي مجتمــع الشــركات 

الناشــئة هــو أفضــل طريقــة إلعدادهــم لتحقيــق النجــاح. وأفضــل حالــة للمشــروع هــي التحاقــه بالحاضــة بعــد االنتهــاء مــن المســرعة، 

حيث تقدم له الحاضنة الدعم المستمر من 3  إىل 4 سنوات.ء

عندمــا تصمــم برنامــج مســرعتك، ابــذل جهــد إضافــي للتشــجيع عــىل بنــاء العالقــات بيــن رواد األعمــال؛ لمحاولــة بنــاء مجتمــع ريــادي 

قــوي للمشــاركين، وكــون رائــد األعمــال مؤســس ألول مــرة، فهــو حتمــاً ســيكون وحيــد، لــذا فــإن االندمــاج فــي مجتمــع رواد األعمــال 

سيخفف من الضغوط والتحديات التي تواجهه خالل فترة عمله عىل مشروعه.س

"تذكــر دائًمــا أن األمــر يتطلــب مشــاركة الجميــع. لــن تكــون قــادرًا عــىل القيــام بشــيء يغيــر حياتك،بمفــردك أو تحريــك أو تعطيــل 

قطــاع. ال أحــد يســتطيع. ال يوجــد شــيء "ذاتــي الصنــع" ... كان هنــاك الكثيــر والكثيــر مــن النــاس عــىل طــول الطريــق. وهــذا ينطبــق 

عىل كل رائد أعمال وكل مجتمع ناشئ"
How to Turn Being Under-" وكتاب "Backstage Capital" أرالن هاميلتون، المؤسس والشريك اإلداري، مؤلف كتاب -

estimated into Your Greatest Advantage"  (هاميلتون ونيلسون، 2020)

تشــجيع المؤسســين عــىل مســاعدة بعضهــم البعــض؛ تأتــي بعــض أعظــم الــدروس المســتفادة مــن رواد األعمــال مــروا للتــو بتحــٍد 

مشــترك كمــا ال يمكــن التقليــل مــن قيمــة التعلــم مــن رائــد أعمــال إىل رائــد أعمــال، وهــو أمــر يدركــه معظــم رواد األعمــال بشــكل 

ــمل  ــمي، وتش ــر رس ــمي وغي ــكل رس ــل بش ــىل التفاع ــال ع ــجيع رواد األعم ــب تش ــذا يج ــرة، ل ــة كبي ــيء ذو قيم ــه ش ــىل أن ــي ع بديه

األمثلــة الرســمية العــروض الجماعيــة وجلســات العمــل الجماعيــة. ومــن األمثلــة عــىل التفاعــل غيــر الرســمي مــا يلــي: مطالبــة رواد 

األعمــال بالعمــل فــي محيطيهــم، وحضــور أو اســتضافة الفعاليــات المســائية التــي تتحــول مــع الوقــت إىل عالقــات اجتماعيــة غيــر 

ــه عندمــا يجــد المشــارك هــذه  رســمية، وخلــق ثقافــة الصداقــة العميقــة والتفاعــل بشــكل عــام. وباإلضافــة إىل هــذه المميــزات، أن

القيمــة فــي المســرعة، فإنــه ســيجذب للمســرعة رواد أعمــال مماثليــن لــه، وبذلــك تتكــون وتمنــو المجتمعــات الرياديــة.إن المجتمــع 

الريادي الناجح يستمر تواصلهم، حتى بعد انتهاء البرنامج.

ــاء برامــج دائمــة تدعــم رائــد األعمــال لألكتشــاف والتعلــم والتفكيــر واإلطــالق والنمــو  ــاء المجتمــع وبن كان التركيــز القــوي عــىل بن

ضروريـًـا لنجــاح برنامــج مســرعة هــوت هــاوس بجامعــة بوليتكنــك بواليــة كاليفورنيــا. ولــم يكــن يتحقــق هــذا النجــاح مــن أول مــرة 

يقــام فيهــا البرنامــج، حيــث عصــارة خبــرة 10 ســنوات. فــي حيــن أنــه كان برنامــج المســرعة 3 أشــهر فقــط، إّال أنــه ســبقه عمــل مســتمر 

مــن نشــر وتثقيــف داخــل الحــرم الجامعــي ومــن خــالل المناهــج والبرامــج؛ لدعــم اإلبــداع واالبتــكار. وعــىل نفــس القــدر مــن األهميــة، 

ــة هــوت هــاوس وفــرص العمــل المشــترك  ــرة و حاضن ــر األعمــال الصغي ــع برنامــج المســرعة الدعــم المســتمر مــن مركــز تطوي يتب

والتواصل مع مجتمع رواد األعمال.

المسرعات عليها أن تقوم ببناء مجتمعات الشركات الناشئة وإشراك رواد األعمال بها لتوفير الدعم التالي:
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الخاتمة

التوصيات

1. عىل الجامعات أن تعي وتساهم بشكل نشط في منظومة ريادة األعمال.

2.  تبني الدعم الشامل من قادة الجامعات لريادة األعمال، هو أساس لنجاح المسرعات.

3. نجــاح المســرعات الجامعيــة مرهــون بوضــع أهــداف  واضحــة تتماشــى مــع إســتراتيجية الجامعــة و أهدافهــا و أن ال تكــون برامــج 

مستقلة. 

4. بناء مكونات برنامج المسرعة يجب أن يتواءم مع الهدف األساسي للمسرعة واحتياجات رواد األعمال. 

5. المســرعات يجــب أن تقــوم  بالبنــاء النشــط لمجتمعــات الشــركات الناشــئة وإشــراك رواد األعمــال بهــا لتقديــم المتابعــة االحقــة 

ــم  ــا يت ــة عندم ــازة إىل أي منظوم ــة ممت ــات إضاف ــرعات الجامع ــد مس ــث تُع ــا، حي ــن غيره ــف ع ــال تختل ــة ريــادة أعم  كل منظوم

تصميمها مع الوضع بعين االعتبار رواد األعمال والدعم الكامل لتنمية مجتمعات ريادة األعمال في المنطقة. 
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