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 ملخص الدراسة

في ز�ادة فرص نجاح ودورها واقع مسرعات األعمال دفت هذه الدراسة إلى التعرف على ه
وذلك من خالل التعرف على دور التمو�ل المبدئي الذي  الشر�ات الر�اد�ة الناشئة في قطاع غزة

تقدمه مسرعات األعمال، المدة الزمنیة المحددة لبرنامج التسر�ع، خدمات التوجیه واإلرشاد والتشبیك 
التي تحصل علیها الشر�ات الناشئة خالل برنامج التسر�ع، وأخیرًا تنوع الفر�ق المؤسس لفر�ق 

ص نجاح الشر�ات الر�اد�ة الناشئة، وذلك من خالل دراسة حالة الشر�ات الناشئة في ز�ادة فر 
 .Gaza Sky Geeksمسرعة األعمال الوحیدة في قطاع غزة 

من مصادرها المختلفة، وقد اعتمدت ولتحقیق أغراض الدراسة قامت الباحثة �جمع البیانات 
بیانات، وقد تكون مجتمع الباحثة المنهج النوعي إلجراء الدراسة والمقابالت �أداة رئیسیة لجمع ال

ببرنامج تسر�ع في جیكس على مدار ثالث سنوات  تالدراسة من الشر�ات الناشئة التي التحق
شر�ة، حیث قامت الباحثة �استخدام طر�قة  15ت فیها ثالثة برامج للتسر�ع و�لغ عددهم دقعُ 

مجتمع الدراسة الحصر الشامل من خالل إجراء مقابالت فرد�ة شبه منظمة، ومجموعة مر�زة مع 
 شر�ة ناشئة ومقابلة المؤسس. 11وقد تمكنت الباحثة من الوصول إلى 

وقد خلصت الدراسة إلى أن مسرعات األعمال لها دور �بیر في ز�ادة فرص نجاح 
الشر�ات الناشئة، ووفقًا لنتائج الدراسة �مكن ترتیب العناصر التي تؤثر في ز�ادة فرص النجاح 

خدمات التشبیك ، ثانیًا: التوجیه واإلرشاد التي تقدمها مسرعات األعمالخدمات كالتالي: أوًال: 
التمو�ل المبدئي ، را�عًا: تنوع فر�ق الشر�ات الر�اد�ة الناشئة، ثالثا: التي تقدمها مسرعات األعمال
 .المدة الزمنیة المحددة لبرامج مسرعات األعمال، خامسًا: الذي تقدمه مسرعات األعمال

إذا �ان هدف برنامج التسر�ع هو الحصول ؛ الدراسةالتي أوصت بها التوصیات ومن أبرز 
على ثقة المستثمر�ن والحصول على التمو�ل المبدئي فیجب أن تكون متطلبات هذه المرحلة 

لشر�ات تأخر التمو�ل و�حسب علیهم، متكافئة مع هذا الهدف �ي ال �صبح عبًء على مؤسسي ا
توفیر منح مساعدة للشر�ات الناشئة تمكنهم من تحقیق اإلنجازات �جب على مسرعات األعمال 

المطلو�ة للمستثمر الذي یود أن یرى ما �قنعه �أخذ قرار االستثمار، ضرورة العمل على تفعیل 
دور المستثمر�ن المحلیین وخاصة الغز�ین وتشجیعهم على االستثمار، مراجعة قوانین االستثمار 

ل هذا النوع من الشر�ات الناشئة، وأخیرًا �جب أن تكن فترة وصیاغة نصوص جدیدة تحمي مث
  االحتضان أطول من الفترة الحالیة الموجودة في جیكس.



 ب

Abstract 
This study aimed to identify the reality of business accelerators in 

increasing the chances of success of entrepreneurial startups in the Gaza 
Strip. This has been achieved through identifying the role of the following 
factors in increasing success potential: seed funds provided by the business 
accelerators, the duration of the acceleration program, the mentoring and 
networking services obtained by the startup companies during the 
acceleration program, and finally diversity of the founding team of the 
startup companies. The study focused on the only business accelerator that 
exist in the Gaza Strip, which is Gaza Sky Geeks. 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher collected 
the required data from various sources. The researcher relied on the 
qualitative approach to conduct the study and interviews, which were the 
main data collection tool. The study population consisted of the startup 
companies that joined the acceleration program offered by Gaza Sky Geeks 
over three years. The investigated accelerator conducted three acceleration 
programs in these three years which targeted 15 startup companies. To 
identify and approach these companies, the researcher used the 
comprehensive inventory method through semi-structured individual 
interviews and a focused group with the study population. The researcher 
was able to reach 11 startup companies and interview their founders. 

The study concluded that business accelerators play a significant role in 
increasing the chances of success of startup companies. According to the 
results of the study, the factors that affect the potential of this increase could 
be ordered as follows (in decreasing manner): the services of guidance and 
orientation provided by the business accelerators, the services of networking 
provided by the business accelerators, diversity of the teams of startup 
companies, the seed funds provided by the business accelerators, and finally 
the time period allocated for the business accelerators programs. 

The main recommendations proposed by the researcher were as follow: 
if the goal of the acceleration program is to gain investors’ trust and seed 
funding, this means that several requirements of this stage have to be 
satisfied. Otherwise, the required fund will be delayed or become a burden 
on the founders of the startup companies. In addition, business accelerators 
must provide grants to help the startup companies and enable them achieve 
the investors’ required and convincing outcomes. The role of local investors 
in this regard should be enhanced, especially those based in Gaza, in order to 
encourage them to invest. In addition, there is a need to review investment 
laws and propose new ones to protect such kind of emerging companies. 
Finally, the incubation period implemented by Gaza Sky Geeks should be 
prolonged.  
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 اإلهداء
 

  مياني بذاتيإ يف ياكتركان شو مامي شعلة األملأ أشعلن ملأهدي مثرة جهدي 

 ما 
ُ
 لطريق اجتهادٍ مثاره

ً
 هلا وشعلة

ً
 سيبقى فخرا

ً
 علميا

ً
أهدي نفسي الصبورة والقوية إجنازا

 زالت يف ربيعها

 من املفخرة بي وبثمرة تعبهم 
ً
 حرصت أال أهدي أمي وأبي وجدتي نيشانا

ً
طوال ثالثون عاما

 
ُ
 أ

َ
 خيب ظ

ً
 هلم دوما

ً
 نهم بي وأن أكن فخرا

السالم يف  فلك مني م؛نبي اليواالذي كنت أمتىن أن أراه جبمهند أهدي عملي لروح أخي 

 ولك من ربي الرمحة واملغفرة دار السالم

روح أبي الثاني خايل عبد الوهاب الذي متنيت أن يشاركني حصاد سنوات من إىل و

  بدأها هو حببه وحنانه لدراسةا



 ج

 الشكر والتقدير
بذ�ره تعالى: "ولئن شكرتم  ه وامتناني فسوف أبدأ ي عزمت على �تا�ة �لمات شكر إن 

ي في عونألز�دنكم"، ألقول الحمد هلل حمدًا �ثیرًا طیبًا مبار�ًا فیه لتوفیقي في إتمام هذه الدراسة و 

 أشكرك ر�ي �ا من �نت لي دومًا خیر معین. ،صعاب طالت ما بین جٍد واجتهاد أ�امٍ 

، وجدتي الغالیة وردة قلبي خوتي أد�م، �شار، و�وسفأبي و� ،أميأشكر عائلتي الصغیرة 

عیني في بلوغ رضا ر�ي، یغمرني بدعاء تتمنى لي �ه �ل خیر ورضا �ُ لالتي �فوح عطرها دومًا 

 فلكم مني �ل الشكر �ا سندي و�نزي في هذه الحیاة.

�ستحق شكري أساتذتي األفاضل ومشرفَي الد�تور محمد والد�تور وسیم اللذان  وجل من

 القیمة. اكان لهما الفضل من �عد هللا في إتمام هذه الدراسة �إرشاداتهم

أشكر صد�قاتي وأخواتي رفیقات در�ي اللواتي �ن خیر رفیق وسند، والالتي إن ذ�رتهن 

 شكري.ي و حبستمتأل ورقتي قبل أنتهي، فلكي أختي أقدم 

وعائلتي الكبیرة في مر�ز العمل التنموي معًا، عائلتي التي رافقتني منذ بدا�ة در�ي في 

علمني وساعدني على تنمیة رحلة الماجستیر لكم مني أ�ضًا جز�ل الشكر والعرفان لمعلمي الذي 

أو ما زالوا مدیر المر�ز، لزمالئي وزمیالتي الذین �انوا ب الحنون ، لألأخي الكبیر إیهاب مهاراتي

م شكري على تحملتم فیها انشغالي، لك موجدین معنا للیوم، لكم مني أسمى آ�ات الشكر على أ�امٍ 

 بنجاحي. ة على إتمام رحلتي وأكرمني �فرحدعمكم ودعائكم أعانني هللا؛ فبكلمات الدعم والتشجیع

روحي أختي الجمیلة والمهندسة المبدعة التي �انت خیر سند لي في  شكري الكبیر لتوأم

 الشهور األخیرة أعانتني في تعبي ومرضي وهیأت لي الراحة للتر�یز في إنجاز هذا العمل العظیم.

 هأشكر نفسي التي �انت دومًا مؤمنة وراضیة �قضاء هللا وقدره وموقنة �جمیل لطفوأخیرًا 

 .كرم اآلتيالو 

 الباحثة

  یا أحمد یونسدال
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة 1.1

تحتل أهمیة �بیرة لدى صناع القرار االقتصادي ألعمال الر�اد�ة �اتت قضیة تنمیة وتطو�ر ا
من دور  ؛ لما تلعبه هذه األعمالمنها خاصة الدول العر�یةو في �افة الدول المتقدمة والنامیة 

التنمیة االقتصاد�ة واالجتماعیة، على اعتبار أنها القوة االقتصاد�ة القادمة المحر�ة  محوري في
تحفیز النمو االقتصادي وتوفیر فرص العمل، لذلك القتصاد�ات الدول؛ فهي عنصر ضروري في 

 .�عتبر دعم الحكومات لر�ادة األعمال هو استراتیجیة هامة لتطو�ر االقتصاد

في المساهمة في إنشاء اقتصاد وطني  Startupsإن الدور الذي تؤد�ه الشر�ات الناشئة 
ها، تعتبر األكثر �فاءة أنها ال تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة إلنشائ عدة أسباب؛ قوي نا�ع من

 لفائض االقتصادي لوحدة رأس المالاألكفأ من حیث تعظیم افي توظیف رأس المال حیث أنها 
، تساهم في توفیر العدید من فرص العمل التي تساهم في الحد أو التقلیل ورأس المال المستثمــر

 والخدمات المبتكرة. من نسب البطالة، �ما وأنها تعتبر مصدرًا لألفكار الجدیدة والمنتجات

في غزة تعاني من العدید من المشاكل من نقص الخبرة في  الر�اد�ة الناشئة الشر�اتن لك
هذا المجال وقلة اإلمكانیات المتوفرة والتي قد تكون سببًا في فشلها منذ بدا�ة انطالقها. ومن هنا 
برزت الحاجة إلى حاضنات األعمال التي تقوم �احتضان أعمال الرواد والمبدعین وتقدم لهم 

معدات و�ل ما یلزم حتى �ستطیعوا اإلقالع �أفكارهم وأعمالهم لمدة المساعدة والرعا�ة والخبرة وال
 محدودة ثم ینقلوا خارج الحاضنة لتحضن بدورها غیرهم.

أثبتت الدراسات الدور المهم الذي تقوم �ه حاضنات األعمال في ز�ادة فرص نجاح واستمرار 
دالت نجاح واستمرار�ة المشار�ع حیث أشارت تقار�ر الجمعیة األمر�كیة للحاضنات إلى أن مع

% مقارنة بنسبة النجاح التقلید�ة 88المشروعات الجدیدة المقامة داخل الحاضنات وصلت إلى 
 )م2012(عبد العز�ز وموزاوي،  المنخفضة لهذه المشروعات �صفة عامة.

الذي تقدمه حضانات األعمال للشر�ات الناشئة �ات ال �كفي لضمان نجاحها  لكن دعم
ظهرت الحاجة إلى التدخل في دعم الشر�ات الناشئة في مراحل وز�ادة فرص استمرارها، ومن هنا 

مستوى تقد�م  ) التي توصلت إلى تفاوتم2014دراسة برهوم ( ما أوصتما �عد االحتضان �
ضنات األعمال والتكنولوجیا في قطاع غزة، حیث أنها على سبیل الخدمات المقدمة من قبل حا



3 

غزة أثناء فترة االحتضان  –المثال �انت متوسطة في حاضنة األعمال التا�عة للجامعة اإلسالمیة 
، ومن هذه الحاجة ظهر دور جدید ما �عد االحتضان وتدنت �عض الشيء فیما �عد فترة االحتضان

 .Accelerators�طلق علیها التسر�ع وتقوم �ه جهات �طلق علیها مسرعات األعمال 

تشیر النتائج إلى أن البرامج اإلرشاد�ة المقدمة من خالل مسرعات األعمال تز�د من 
نیة الوصول إلى المستثمر�ن معدالت النجاح اإلجمالیة للمشار�ع المبتدئة من خالل توفیر إمكا

 )Hoffman & Radojevich-Kelley, 2012( وأصحاب رؤوس األموال.

�اإلضافة إلى  میة صغیرة من رأس المال التأسیسيعادة ما توفر مسرعات األعمال �
�ما أنها توفر مجموعة �بیرة من فرص التواصل والتعلیم واإلرشاد مع �ل  ،المكتبیة مساحة العمل
ألفكار الر�اد�ة الناشئة، الموجهین، رواد األعمال الناجحین الذین تخرجوا من تلك المشار�ع وا

 أو حتى المدیر�ن التنفیذین للشر�ات. المالكالمسرعات، أصحاب رؤوس األموال، المستثمر�ن 

إن األهمیة الكامنة وراء الدور الذي تقوم �ه مسرعات األعمال یتجلى في دعمها للشر�ات 
الناشئة �شكل جدید �ختلف عن حاضنات األعمال، المستثمر�ن المالك، �ما أكدت نتائج دراسة 

(Cohen,2014)  ،أن برامج مسرعات األعمال تمثل نموذجًا جدیدًا نسبیًا لمساعدة الر�ادیین
العدید من المیزات التي �انت في الماضي تزود �شكل منفصل، وهي تختلف �ثیرًا  وتجمع بین

 عن النماذج المعروفة سا�قاً مثل حاضنات األعمال، المستثمر�ن المالك، و�یئات العمل المشتر�ة.

 Gaza Sky Geeksفي قطاع غزة ال یوجد سوى مسرعة أعمال واحدة �طلق علیها اسم 
(GSG) ل األولى والوحیدة في غزة، تقوم بتحدید أفضل الشر�ات الناشئة في وهي مسرعة األعما

غزة ومن ثم تقوم �االستثمار معهم ور�طهم مع موجهین، مدر�ین، مستثمر�ن، ومصادر أخرى 
التي بدأت  الشر�ات الناشئة GSG. تستهدف في شر�اتهم الناشئةتساعدهم على تحقیق النمو 
 في تطو�ر واختبار منتجها.

 الشر�اتهمیة الدور الذي تقوم �ه مسرعة األعمال في ز�ادة فرص نجاح واستمرار ونظرًا أل
وفي ظل ندرة الدراسات المهتمة �مثل هذا الموضوع نبعت أهمیة �ما ذ�رنا آنفًا الر�اد�ة الناشئة 

 هذه الدراسة للباحثة.

 مشكلة الدراسة 1.2

وسیلة مهمة لخلق اإلبداع وتوظیف التكنولوجیا  تعتبر حاضنات األعمال�الرغم من أن 
تقد�م خدمات للمشار�ع  :هي تعمل على تحقیق أهداف مختلفة منهامؤسسات؛ فالحدیثة في نشاط ال

داخل وخارج الحاضنة، ترو�ج ثقافة الر�ادة واإلبداع واالبتكار، مساندة ومساعدة المؤسسات 
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لتأسیس، وغیرها من األهداف �ما جاء في الق واالصغیرة على مواجهة صعو�ات مرحلة االنط
�ات ر إال أن هذا الدور ال �كفي لضمان نجاح واستمرار الش )م2012( عبد العز�ز وموزاوي ورقة 

االستمرار والبقاء وصوًال لمراحل �ساعدها على الناشئة بل هي �اتت �حاجة إلى دور إضافي 
، وهذا ما تسعى مسرعات األعمال والر�حیةمثل مرحلة التوسع  متقدمة في دور حیاة الشر�ة الناشئة

 لتوفیره لتلك الشر�ات.

إن الحاجة لمثل هذه الخدمات فیما �عد االحتضان دعا لضرورة وجود جهات توفر مثل 
تلك الخدمات وتقوم بدور تكمیلي لما تقوم �ه حاضنات األعمال. و�طلق على هذه الجهات اسم 

 ).Business Acceleratorsمسرعات األعمال (

مسرعات األعمال هي مجموعة من رجال األعمال ذوي الخبرة �قوموا بتقد�م الخدمات، 
المكاتب، التوجیهات، اإلرشادات، التشبیك، الخدمات اإلدار�ة، المعارف، والخبرات للشر�ات 

لتساعدهم  -حسب حاجتهم-الناشئة التي أنهت فترة االحتضان داخل حاضنات األعمال على 
المراحل المبكرة من حیاة المشروع. تساعد مسرعات األعمال في بناء فر�ق على النجاح في 

 المشروع، صقل الفكرة، و�رشاد المشروع من بدا�ة الفكرة وحتى تطو�ره �منتج نهائي. فهي تقوم
لمشار�ع على مكثف مماثل لفئات ا )Boot-campبدمج أصحاب األعمال في مخیم تدر�بي (

رش عمل مكثفة، تشبیك، تعلیم، ومستوى عالي من اإلرشادات. مستوى جماعي �شمل تدر�بات وو 
هذه المساعدات التي تقدم لر�ادي األعمال ال تقدر بثمن؛ فعلى حسب رأي مؤسسو مسرعات 

یة. األعمال؛ العامل الرئیسي في نجاح الشر�ات الناشئة هي اإلرشادات المبكرة ذات الجودة العال
)Hoffman & Radojevich-Kelley, 2012( 

هناك توجه متزاید و�بیر من قبل المؤسسات األكاد�میة وغیر األكاد�میة على موضوع ر�ادة 
 1األعمال وذلك �سبب البطالة المفزعة في المجتمع الغزي الفلسطیني حیث بلغت نسبة البطالة

 الشر�ات% بین اإلناث. ولما �انت 65.2% بین الذ�ور و34.4 2016لعام في قطاع غزة 
والحد من نسب البطالة اشئة واحدة من الحلول التي تساهم في توفیر فرص العمل الر�اد�ة الن

خاصة فیما بین الخر�جین أصبح التوجه إلى دعمها وتعز�ز فرص نجاحها ضرورة ملحة تبرر 
 .)حاضنات ومسرعات األعمال(وجود مثل تلك المؤسسات 

ة الر�ادیین، وتجمع بین العدید إن برامج مسرعات األعمال تمثل نموذجاً جدیداً نسبیاً لمساعد
�انت في الماضي تزود �شكل منفصل، لكنها تعتبر حدیثة الوجود وتحتاج مز�د  من المیزات التي

                                                           
1 PCBS, 2017 
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من الدراسات إلثبات مدى جدوها في حیاة الشر�ات الناشئة والدور الذي تلعبه في تسر�ع األعمال 
حتى الیوم �عتبر وجود مسرعات في العالم �شكل عام وفي قطاع غزة �شكل خاص. �ما وأنه 

األعمال في قطاع غزة حدیث جدًا، حیث أنه وفقًا لمسرعة األعمال غزة سكاي جیكس فإن أول 
 .2014برنامج عقدته لتسر�ع األعمال �ان في عام 

الدراسات التي تناولت موضوع مسرعات األعمال  في تعاني مكتبات البحث العلمي من عجز
المثال ال یوجد سوى دراستین تناولت هذا الموضوع وهما دراسة أبو فعلى سبیل  ؛في قطاع غزة

تأثیر برامج تسر�ع األعمال على استدامة المشار�ع الناشئة (دراسة حالة  �عنوان )2015شمالة (
وهي قد اعتبرت غزة سكاي جیكس بدورها المزدوج (كحاضنة  ،حاضنات األعمال في فلسطین)

دور برامج دعم األعمال التي تقدمها �عنوان ) 2015كیالي (ومسرعة)، �اإلضافة إلى دراسة ال
، والذي تناول فیها دور الخدمات المقدمة المؤسسات الدولیة في تمكین الر�ادیین واألعمال الناشئة

من قبل تلك المسرعات فقط. في ظل أنه هناك عجز في وجود دراسات تدرس متغیرات أخرى قد 
مثل تأثیر المدة الزمنیة المحددة والقصیرة لتلك البرامج على تكن مؤثرة على نجاح تلك الشر�ات 

 على نجاحها أ�ضًا. نجاح الشر�ات الناشئة، تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة وتأثیره

وتتمثل مشكلة الدراسة الرئیسیة حول الدور الذي تقوم �ه مسرعات األعمال في ز�ادة فرص 
في قطاع غزة وذلك من خالل اإلجا�ة على  نجاح الشر�ات الناشئة التي أنهت فترة االحتضان

 السؤال الرئیسي التالي:

الر�اد�ة الناشئة في قطاع  الشر�اتفي ز�ادة فرص نجاح ودورها ما هو واقع مسرعات األعمال 
 غزة؟

 و�تفرع من السؤال الرئیسي للدراسة مجموعة من األسئلة الفرعیة:

األعمال في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات  لتمو�ل المبدئي الذي تقدمه مسرعاتما هي مساهمة ا .أ
 الر�اد�ة الناشئة.

كیف للمدة الزمنیة المحددة لبرامج مسرعات األعمال أن تؤثر في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات  .ب
 الر�اد�ة الناشئة.

خدمات التوجیه واإلرشاد التي تقدمها مسرعات األعمال في ز�ادة فرص ما هي مساهمة  .ج
 الناشئة.نجاح الشر�ات الر�اد�ة 



6 

خدمات التشبیك التي تقدمها مسرعات األعمال أن تساهم في ز�ادة فرص ما هي مساهمة  .د
 نجاح الشر�ات الر�اد�ة الناشئة.

 .هاكیف لتنوع فر�ق الشر�ات الر�اد�ة الناشئة أن �ساهم في ز�ادة فرص نجاح .ه

 مبررات الدراسة وأهمیتها 1.3

األعمال، إال أنه هناك غموض وعدم �الرغم من أن هناك دلیل على تزاید أعداد مسرعات 
وضوح في فعالیة هذه البرامج. هناك عدد قلیل من الدراسات تناول إذا ما �انت هذه المسرعات 
فعالة، أو أي منهم أكثر فعالیة من األخرى. في الواقع؛ حتى الدراسات الوصفیة على هذه 

مسرعات األعمال یبقى المواضیع �اتت ناقصة وضعیفة. من ناحیة أخرى فإن تعر�ف مفهوم 
متعارض ومر�ك للباحثین، فعلى سبیل المثال، �عض البرامج تحمل اسم المسرعات وهي في الواقع 

 )Cohen, 2014تقوم �أعمال حضانات األعمال. (

أوصت إحدى الدراسات االستكشافیة لواقع خمس من مسرعات األعمال �عدد من التوصیات 
ه الدراسة، ومن هذه التوصیات: خر�جي مسرعات التي تستدعي ضرورة الخوض في مثل هذ

األعمال لدیهم معدالت نجاح أعلى مقارنة �المشار�ع التي لم تلتحق �مسرعات األعمال �ما تم 
، فإذا تم إثبات مثل الحق، وحصولها على تمو�ل للشر�اتقیاسه عن طر�ق طول العمر الزمني 

مة وأهمیة مسرعات األعمال. تؤمن مسرعات هذه النتیجة عندما تصبح البیانات متوفرة ستثبت قی
الذي تقدمه للشر�ات الناشئة، هناك  Seed Fundنه �اإلضافة إلى التمو�ل المبدئي األعمال أ

قیمة مضافة ذات أهمیة وهي اإلرشادات المكثفة والتشبیك الذي یتم توفیره من خالل مخیمات 
�حصل على مساعدة مكثفة  والتمو�ل الالحق، حیث أن �ل مشارك Boot-Campsالتدر�ب 

 )Hoffman & Kelley, 2012خالل و�عد المخیم التدر�بي. (

 تنبع أهمیة الدراسة من أهمیة الموضوع الذي تطرحه وذلك لألسباب التالیة:

الر�اد�ة في قطاع غزة "مسرعات  الشر�اتالضوء على مفهوم نادر التداول في بیئة تسلیط  .أ
" والتعرف على ضرورة الحاجة لمثل هذه المؤسسات Business Acceleratorاألعمال 

 الر�اد�ة. الشر�اتفي ظل الحاجة الماسة لز�ادة فرص نجاح 

إن أهمیة هذه الدراسة تكمن في ندرة الدراسات العلمیة المتخصصة في هذا المجال والحاجة  .ب
 الماسة لها محلیًا وعالمیًا.
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ي درست دور مسرعات األعمال في ز�ادة تعتبر هذه الدراسات من أولى الدراسات المحلیة الت .ج
 . من خالل الخدمات التي تقدمها لتلك الشر�ات فرص نجاح الشر�ات الناشئة

في برنامج  -على حد علم الباحثة–من أوائل الدراسات المحلیة التي تناولت المنهج النوعي  .د
 .التا�ع لكلیة التجارة في الجامعة اإلسالمیة اقتصاد�ات التنمیة

 راسةأهداف الد 1.4

یتمثل الهدف الرئیسي للدراسة في التعرف على واقع مسرعات األعمال في ز�ادة فرص 
 نجاح واستمرار الشر�ات الر�اد�ة الناشئة في قطاع غزة، �ما أن الدراسة تهدف إلى:

التعرف على أثر التمو�ل المبدئي الذي تقدمه مسرعات األعمال في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات  .أ
 الناشئة.الر�اد�ة 

في ز�ادة فرص ضمن مسرعة األعمال  الشر�ة الناشئةقضیها تأثر المدة الزمنیة التي  معرفة .ب
 الناشئة. الر�اد�ة نجاح الشر�ات

 في ز�ادة فرص نجاح الشر�اتمسرعة األعمال  خدمات التوجیه واإلرشاد التي تقدمهاأثر  توضیح .ج
 .الناشئة الر�اد�ة

 الر�اد�ة في ز�ادة فرص نجاح الشر�اتمسرعة األعمال  دمهاخدمات التشبیك التي تقأثر  توضیح .د
 .الناشئة

 الر�اد�ة في ز�ادة فرص نجاح الشر�اتالتعرف على أثر تنوع الفر�ق المؤسس للشر�ة الناشئة  .ه
 .الناشئة

تقد�م توصیات ومقترحات للعاملین في مسرعات األعمال والتكنولوجیا والجهات ذات الصلة  .و
 الناشئة في قطاع غزة.  الر�اد�ة الشر�ات�ادة فرص نجاح واستمرار لكیفیة المساهمة في ز 

 متغیرات الدراسة 1.5

 و�قاس �المتغیرات التالیة: المتغیر المستقل: دور مسرعات األعمال؛ -

الذي یتم منحه للشر�ات الر�اد�ة الناشئة في بدا�ة انضمامها لمسرعة  التمو�ل المبدئي .أ
 األعمال.

التي تقضیها الشر�ة الر�اد�ة الناشئة ضمن مسرعة األعمال وتقاس  المدة الزمنیة .ب
 �األشهر.
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التي یتم تقدمیها للشر�ات الر�اد�ة الناشئة من قبل  التوجیه واإلرشاد خدماتجودة  .ج
 مسرعات األعمال خالل فترة التسر�ع.

التي یتم تقدمیها للشر�ات الر�اد�ة الناشئة من قبل مسرعات  التشبیك خدماتجودة  .د
 األعمال خالل فترة التسر�ع.

مؤسسین وأدوار التخصصات تنوع خبرات و  من حیث تنوع فر�ق الشر�ة الر�اد�ة الناشئة .ه
 لشر�ة الر�اد�ة الناشئة.الشر�اء في ا

 ؛ و�قاس �المتغیرات التالیة:المتغیر التا�ع: فرص نجاح األعمال الر�اد�ة الناشئة -

 .الحق، حصول المشروع على تمو�ل التمو�ل الالحق .أ

 ةالر�اد� الشر�ة، تحقق االفتراضات المحددة مسبقًا من قبل تحقق افتراضات النجاح .ب
 .ةالناشئ

 حدید طر�ق التوسع للشر�ة الناشئة.، تالتوسع .ج

 

 

 

 

 

 

 

 خاصة �الدراسة مع المتغیر التا�ععالقة المتغیرات المستقلة ال: )1-1شكل (

 ، �االستناد للمراجعالمصدر: جرد بواسطة الباحثة

 )Hoffman & Kelley, 2012((Marmer & Others, 2012)  )م2015(الكیالي، 

 حدود الدراسة 1.6

مسرعة لتي التحقت ببرامج التسر�ع في ستقتصر الدراسة على الشر�ات الناشئة ا البشر�ة:الحدود  .أ
 .Gaza Sky Geeks (GSG)األعمال 

 التمو�ل المبدئي

خدمات التوجیه 

 واإلرشاد

 المدة الزمنیة

 شر�اتفرص نجاح ال

 الر�اد�ة الناشئة

 تنوع الفر�ق المؤسس

 خدمات التشبیك
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 GSG( Gaza Sky Geeks(مسرعة األعمال ستقتصر هذه الدراسة على  الحدود المكانیة: .ب
 .قطاع غزة

فرص نجاح واستمرار  مسرعات األعمال في ز�ادةستتناول الدراسة دور  الحدود الموضوعیة: .ج
 .األعمال الر�اد�ة الناشئة في قطاع غزة

 م3201األعمال عام مسرعة اإلطار الزمني إلجراء هذه الدراسة هو منذ بدء  الحدود الزمانیة: .د
 .)م2017 – م2013وحتى تار�خ انتهاء هذه الدراسة (

 

 

 الخالصة 

ة عن الدراسة، إبراز المشكلتناول الفصل الحالي اإلطار العام للدراسة من خالل التقد�م 
ة إلى التي تتناولها الدراسة، مبررات الدراسة ومن أین تنبع أهمیتها، األهداف التي تسعها الباحث

عرضت الباحثة حدود هذه وفي نها�ة هذا الفصل ، خالل الدراسة، متغیرات الدراسة تحقیقها من
 الدراسة البشر�ة.
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 الفصل الثاني

في حیاة  مسرعات األعمال ودورها
 الشر�ات الناشئة
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 الفصل الثاني

 مسرعات األعمال ودورها في حیاة الشر�ات الناشئة

 مقدمةال. 2.1

سرعات م�مثل اإلطار النظري للدراسة القاعدة األدبیة التي انطلقت منها الباحثة لدراسة واقع 
تهلت األعمال ودورها في ز�ادة فرص نجاح واستمرار�ة الشر�ات الر�اد�ة الناشئة في قطاع غزة. واس

ة المساهمالباحثة الفصل �المبحث األول الذي تحدثت فیه عن ر�ادة األعمال؛ مفهومها ودورها في 
ة في تحقیق التنمیة االقتصاد�ة، من هو رائد األعمال وما هو أهم ما �میزه إلقامة شر�ة ر�اد�

برامج مسرعات األعمال والتي تمثل ظاهرة جدیدة وحدیثة في ناشئة. تحدث المبحث الثاني عن 
ي حاضنات عالم ر�ادة األعمال، تستهدف الشر�ات الر�اد�ة الناشئة التي أنهت فترة االحتضان ف

ات وذلك لدعمها وتقد�م مجموعة من الخدم منتجاألعمال والتي یتوفر لدیها نموذج عمل أولي من ال
مثل: التمو�ل المبدئي الذي �ساعدها على تغطیة التكالیف التي تحتاجها الشر�ة خالل فترة 

فها من تحقیق أهدافي  التسر�ع، خدمات التوجیه واإلرشاد، وخدمات التشبیك وذلك لمساعدتها
ن المبحث الثالث انتقلت الباحثة للحدیث عااللتحاق ببرنامج التسر�ع ودفعها نحو النجاح. وفي 

 تبدأ الشر�ة الناشئة دورة حیثمسرعات األعمال والدور الذي تلعبه في حیاة الشر�ة الناشئة، 
في  حیاتها داخل المسرعة �الحصول على تمو�ل مبدئي قد �كون في �عض األحیان مقابل حصة

رة تقوم المسرعة بتوفیر خالل هذه الفت ) أشهر،6-3(رأس مال الشر�ة، وتقضي في المسرعة فترة 
خدمات التوجیه واإلرشاد من قبل مجموعة مؤهلة من ذوي الخبرة من الموجهین المحلیین أو 

ن الدولیین، �ما توفر فرص التشبیك مع المستثمر�ن، مدراء تنفیذین لشر�ات �بیرة، أقران لهم م
أصحاب الشر�ات الناشئة، وغیرهم مما �ساعدهم في بناء شبكة عالقات عامة تفیدهم مستقبًال 

حثة عرضت البا وأخیرًا في المبحث الرا�ع .بنجاحوذلك إلى أن تتم الشر�ة الناشئة مرحلة التسر�ع 
زة سكاي جیكس نموذج التسر�ع الوحید في قطاع غزة من خالل الحدیث عن مسرعة األعمال غ

Gaza Sky Geeks  المسرعة األولى والوحیدة في قطاع غزة والتي تلعب دورًا مهمًا في حیاة
مج الشر�ات الناشئة حیث أنها تمثل المفر الوحید أمام تلك الشر�ات التي ترغب �االلتحاق ببرنا

 للتسر�ع. 

 ر�ادة األعمال. 2.2

مع مرور الوقت القت ر�ادة األعمال تطورًا علمیًا مواكبًا لتطور األهداف االقتصاد�ة؛ 
فأصبحت حدیث العصر واعتبرت أحد العناصر الضرور�ة لتحفیز النمو االقتصادي وتوفیر فرص 
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العمل التي من شأنها أن تقلل نسب البطالة خاصة فیما بین الشباب. و�الرغم من عدم وجود 
مفهوم ر�ادة األعمال إال أن معظم الذین تحدثوا عنها اتفقوا على أهمیتها في تطور تعر�ف موحد ل

من أحد أشكال األعمال الر�اد�ة في العالم في هذا الوقت هي  التنمیة االقتصاد�ة للمجتمعات.
الشر�ات الناشئة التي تتمیز بتار�خ تشغیلي قصیر وغالبًا تكون حدیثة اإلنشاء، في طور النمو، 

ث عن األسواق. وفي هذا المبحث قامت الباحثة �عرض مفهوم ر�ادة األعمال، من هو رائد والبح
األعمال وما هو أهم ما �میزه من خصائص، ومن انتقلت للحدیث عن الشر�ات الناشئة وأخیرًا ما 

 مدى أهمیة ر�ادة األعمال في المساهمة في تحقیق التنمیة االقتصاد�ة. 

 ر�ادة األعمال مفهوم. 2.2.1

كان أول ظهور لمصطلح ر�ادة في اللغة الفرنسیة وذلك في مطلع القرن السادس عشر، 
حیث عبر المفهوم عن المخاطرة والمصاعب المرافقة لألعمال االستكشافیة والحمالت العسكر�ة، 

 )م2008(األغا، وفي بدا�ة القرن الثامن عشر توسع المفهوم لیدخل الساحة االقتصاد�ة. 

ع تطور العلم وعبر مرور الزمن تطورت �ذلك نظرة العلماء ورواد االقتصاد حول مصدر م
خلق الثروة في االقتصاد؛ فمن وجهة نظرة الطبیعیون �انت الزراعة (األرض) هي مصدر ز�ادة 
 الثروة، بینما رأى رواد المدرسة الكالسیكیة آدم سمیث ود�فید ر�كاردو و�ارل مار�س أن عنصر

صدر ز�ادة الثروة. أما المدرسة النیو�السیكیة فاعتبرت أن رأس المال هو المصدر العمل هو م
نصر لز�ادة الثروة. فیما اعتبر العالم االقتصادي الفر�د مارشال أن عنصر التنظیم الذي �عتبر ع

ن من عناصر اإلنتاج هو القوة المحر�ة إلنتاج الثروة والنمو االقتصادي. و�انت هذه اإلضافة م
 د مارشال هي الفاتحة أمام تطو�ر فكرة "المنظم" ودوره المر�زي. و�عد ذلك جاءت �تا�اتالفر�

ر االقتصادي النمساوي جوز�ف شومبیتر التي اعتبرت الر�ادین هم قوة التغییر األساسي في التطو 
 االقتصادي وذلك �عد تعر�فه للر�ادة على أنها هي التجدید واالبتكار، وأن الر�ادي هو الشخص

 )م2014(عبدهللا وحتاوي، ذي �قوم �استحداث سلع وطرق إنتاج وأسواق وطرق تنظیم جدیدة. ال

) العمل الر�ادي هو العمل الذي یتضمن المخاطرة، م2013عرف أبو مدللة والعجلة (
م ) أنها "إنشاء حر یتسم2010االبتكار، والتشغیل ذاتیًا. في حین عرفها الشمیمري والمبیر�ك (

 �المخاطرة". �اإلبداع و�تصف

هي عملیة تطو�ر أو تجدید لمنتجات قائمة أو جدیدة تهدف ألن تالقي قبول  األعمالر�ادة 
أكثر أو �كون لدیها رواج أكبر، وتحقق نسبة أعلى من المبیعات �نتیجة لز�ادة اإلقبال وذلك في 

لرائد أعمال  ضوء میزاتها التنافسیة، وهذا یتطلب مخاطرة محسو�ة عند دخول السوق، وهذا �حاجة
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�حظى �مهارة في مجال التسو�ق الذي �حقق رواج �كفل النمو والر�ح المطلوب الستمرار هذا 
 )م2013(الطوالة، المشروع الر�ادي وتطوره. 

آخر لر�ادة األعمال؛ فهي عملیة اإلنشاء لشيء جدید تكمن قیمته في اختالفه  تعر�فوفي 
مل المخاطر التي قد تصاحب هذه العملیة وذلك وذلك بتكر�س الوقت والجهد الكافیین، مع تح

 )م2008(األغا، بهدف الحصول على المكافآت المالیة والقناعة التي تنتج عن نجاح المشروع. 

 تعر�فات المذ�ورة سا�قًا نجد أن:وتحلیًال لما ورد في ال

) أن م2014هللا وحتاوي ( عنصر االبتكار واإلبداع ظهر في أكثر من تعر�ف فقال عبد .أ
 ) على أن أي عمل لیكن ر�اد�ًا �جبم2013الر�ادة هي االبتكار، وأكد أبو مدللة والعجلة (

) ر�ادة األعمال �أنها م2010الشمیمري والمبیر�ك (أن یتضمن على االبتكار، ووصف 
 اإلنشاء الحر الذي یتسم �اإلبداع.

بو مدللة والعجلة أادة األعمال بوجود مخاطرة عالیة وذلك ما أكد علیه �ًال من تتمیز ر� .ب
 ).م2008)، واألغا (م2013)، الطوالة (م2010الشمیمري والمبیر�ك ()، م2013(

)، م2010تعتمد ر�ادة األعمال على العمل الحر �ما ورد في تعر�ف الشمیمري والمبیر�ك ( .ج
 ) �أنه التشغیل ذاتیًا.م2013أبو مدللة والعجلة ( صفهوهذا ما و 

أن أهم ما �میز ر�ادة األعمال هو عنصر  على التي أكدتوتتفق الباحثة مع التعر�فات 
أحد،  االبتكار واإلبداع حیث أن أي عمل لیكن ر�اد�ًا علیه أن �أتي �فكرة مبتكرة لم �سبقه إلیها

 وهذا ما یتفق أ�ضًا مع فكرة وجود نسبة �بیرة من المخاطرة تنبع من �ون العمل جدیدًا. وترى 
الهدف النهائي فقط  عدة مراجع أن ر�ادة األعمال ال تتجلى فيالباحثة من خالل اطالعها على 

وهو الحصول على منتج ذو قبول أو رواج أو تحقیق نسبة أعلى من المبیعات واألر�اح، و�نما 
 ر�ادة األعمال هي المسار الذي �سیر فیه رائد األعمال نحو هدفه النهائي.

 رائد األعمال. 2.2.2

 رائد األعمال هو شخص لد�ه اإلرادة والقدرة على تحو�ل فكرة جدیدة أو اختراع جدید إلى
ابتكار ناجح اعتمادًا على قوى الر�ادة في األسواق والصناعات المختلفة للحصول على منتجات 

(الطوالة، في التطور الصناعي والنمو االقتصادي على المدى الطو�ل. ونماذج عمل جدیدة تسهم 
 )م2013

یتحمل مخاطرة الشخص الذي الر�ادي �أنه هو ذلك  )م2014عبد هللا وآخرون (عرف 
كاملة تجاه العمل التجاري الذي یدیره. وعلیه فالر�ادي هو من �قوم �التخطیط وتهیئة عناصر 



14 

افة �اإلنتاج الخاص �مشروعه �اإلضافة إلدارته إلنتاج السلع أو الخدمات وتسو�قها وتحمل 
قة �مشروعه سواء �انت مخاطر مالیة أو قانونیة وهو بذلك إما أن �حقق أر�اح أو المخاطر المتعل

 یتحمل خسائر �محصلة لنشاطه االقتصادي. 

) لتطور مفهوم ر�ادي األعمال عبر الزمن، قال في أحد م2016وفي عرض ثابت (
 ولد�ه قدرة ي یبني و�بتكر شیئًا ذا قیمة من ال شيء،ذلك الشخص الذالتعر�فات أن الر�ادي هو 

 على المخاطرة من خالل االستمرار�ة في أخذ الفرص المتعلقة �الموارد وااللتزام �الرؤ�ا.

 وتحلیًال لما ورد في التعر�فات المذ�ورة سا�قًا نجد أن:

�ف إن من أهم العناصر التي اتفقت في التعر�فات السا�قة هو عنصر اإلدارة والقدرة، ففي تعر  .أ
ر�ادي �أنه هو من �متلك اإلدارة والقدرة على تحو�ل األفكار ) عرف الم2013الطوالة (

) ُعرف الر�ادي على أنه م2014واالختراعات إلى ابتكارات، وفي تعر�ف عبد هللا وآخرون (
 هو من �متلك القدرة على إدارة مشروعه من عناصر اإلنتاج إلى المنتجات أو السلع، وأخیراً 

 هو من �متلك القدرة على المخاطرة.) �ان الر�ادي م2016في دراسة ثابت (
 واتفقت التعر�فات الثالثة على أن المخاطرة هي أهم ما �میز عمل الر�ادي والذي �جب علیه .ب

 أن �متلك القدرة على تحملها دون أن تمثل عائق أمام استمرار�ته.
) على أن ما �میز عمل الر�ادي هو االبتكار حیث م2016) وثابت (م2013اتفق الطوالة ( .ج

 نه �قوم بتحو�ل و�ناء األفكار الجدیدة وتحو�لها إلى شيء ذا قیمة.أ

وتتفق الباحثة مع التعر�فات التي أكدت على أن أهم ما �میز ر�ادي األعمال هو القدرة 
 ذو إلى ابتكاراً  هامخاطر التي تنجم عن تبني فكرًة جدیدة والرغبة في تحو�لالواإلدارة على تحمل 

ه مكنومن هنا �مكن تعر�ف الر�ادي �أنه هو الشخص الذي �متلك المهارات والقدرات التي تُ  قیمة.
رة من تحو�ل األفكار اإلبداعیة إلى ابتكارات قیمة تلقى روجًا، وذلك في بیئة عالیة من المخاط

 التي �متلك القدرة على إدارتها وصوًال ألهدافه من وراء هذا العمل.

 عمال. خصائص رواد األ2.2.3

إن ما �جمع رواد األعمال هو هدف رئیسي أال وهو تطلعهم للنجاح والتقدم من خالل 
) م2014تحقیق النمو المستمر لمشار�عهم و�ذلك الوصول لألر�اح. وفي دراسة عبد هللا وآخرون (

 قام �عرض أهم ما �میز رواد األعمال من خصائص:

 االستقاللیة والقدرة على التحكم الذاتي. .أ
 ه إلى الفرص ومحاولة اقتناصها.االنتبا .ب
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 المثابرة، االجتهاد والعمل المتواصل الدؤوب. .ج
 الشعور �الحاجة لتحقیق الذات من خالل إنجازاتهم. .د
عي لتحقیق أهداف فیها قدر �بیر من التحدي واالستفادة من التغذ�ة الراجعة ألدائهم سال .ه

 المتمیز.
 تحمل المخاطر وتقبل حاالت الغموض. .و
 �النفس والشعور �طاقة �بیرة للمنافسة واالستعداد التخاذ مواقف صعبة. الثقة العالیة .ز
 المرونة �التفكیر والعمل وعدم الخوف من الفشل. .ح

 . الشر�ات الناشئة 2.2.4

الحلم تتمیز الشر�ات الناشئة �الطموح نحو التوسع الكبیر، االجتهاد في اإلبداع واالبتكار و 
 �إحداث تغییرات إ�جابیة في المجتمع.

ف وفقًا للمراجع األجنبیة اعتمدت في أغلبها على تعر� Startupفي تعر�ف الشر�ة الناشئة 
الشر�ة الناشئة �أنها شكل خاص من أشكال  ؛ الذي عرفSteve Blankرائد األعمال الشهیر 

الشر�ة الناشئة هي شر�ة بنیت للبحث عن نموذج عمل قابل للتكرار وقابل  وأضاف أن، األعمال
 (Kollmann & Others, 2015)للتطو�ر. 

) أطلق مصطلح المشار�ع الر�اد�ة على الشر�ات الناشئة م2010وفي دراسة العزام وموسى (
هي تلك المشار�ع التي تنتج عن أفكار خالقة ذات قیم مستقلة و�بداعیة، یتصف وعرفها �أنها؛ 

وق لتفعیل الفرص المتاحة في السأفرادها �المبادرة العالیة، والنظرة الثاقبة التي تمكنهم من انتقاء 
 أفكارهم و�قامة مشار�عهم. 

ر وعلیه �مكن القول �أن الشر�ات الر�اد�ة الناشئة هي الشر�ات التي تقوم بتحو�ل األفكا
 وذلك بهدف استغالل الفرص المتاحة في السوق.الخالقة إلى نموذج عمل قابل للتكرار والتطو�ر 

 االقتصاد�ةر�ادة األعمال والتنمیة . 2.2.5

توالت األ�حاث حول إ�جاد عالقة ما بین ر�ادة األعمال والنمو االقتصادي، و�الرغم من 
اختالف هذه الدراسات حول مفهوم الر�ادة، دورها والسبل للنهوض بها، إال أنها أجمعت على 

ة أهمیة النشاط الر�ادي ودوره المهم على النمو االقتصادي على حد السواء في الدول النامی
ي والمتقدمة. حیث بینت هذه الدراسات التطبیقیة مدى تأثیر ر�ادة األعمال على النمو االقتصاد

 )م2014، (عبد هللا وآخرون واالجتماعي. 
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�ق في حین أن الر�ادة تعتبر عملیة دینامیكیة تهدف لتأمین تراكم الثروة التي تقدم عن طر 
ینظر  ل النامیة والمتقدمة؛ ففي الدول النامیةاألفراد، إال أنها تتباین من حیث المفهوم في الدو 

للر�ادي على أنه الشخص الذي �أخذ روح المبادرة والتحرك و�خاطر و�نشئ عمًال جدیدًا �عمل 
من خالله على المساهمة في أهداف التنمیة االقتصاد�ة واالجتماعیة، أما في الدول المتقدمة 

 )م2015مهدي، (فالر�ادة مفهوم مرتبط �االختراعات والتفرد. 

زاد  الر�ادة �نتیجة ضمنیة لدور الر�ادة في دفع عجلة االقتصاد، فكلما��أتي اهتمام الدول 
ر عدد الر�ادیین في ظل بیئة مواتیة وأفضل �لما �انت اآلثار االقتصاد�ة أفضل. ومن أهم اآلثا

 )م2014، هللا وآخرون (عبد مو االقتصادي على المستوى الكلي. االقتصاد�ة لر�ادة األعمال هو الن

تعتبر العالقة وثیقة بین نمو فرص العمل على المدى الطو�ل ور�ادة األعمال، فرواد 
عتبر رواد �ُ  ط، بل �حققون ثروة ونموًا جدیدًا.مون بتوفیر فرص عمل محلیة فقو األعمال ال �ق

ل فهو ق، وهذا إن داآللیة التي تقوم �استحداث األفكار الجدیدة واإلبداعات في السو  أنهم األعمال
 )م2014، وآخرون  (السكري یدل على الترا�ط الكبیر بین ر�ادة األعمال والنمو االقتصادي. 

التشغیل الذاتي وتشغیل اآلخر�ن، فهو من أحد اآلثار ، وفیما یتعلق �خلق فرص العمل
ع وارتفا االقتصاد�ة المهمة لر�ادة األعمال خاصة في ظل الظروف االقتصاد�ة الراهنة في العالم

نسب البطالة. فر�ادة األعمال ال توفر فرص عمل للر�ادیین فقط (كموظفین ألنفسهم) بل تمتد 
ساهم في ز�ادة أهمیة دور العمل الر�ادي هو تراجع قدرات قد مما و لخلق فرص عمل لآلخر�ن. 

 الحكومات أو الشر�ات الكبرى على خلق فرص عمل تستوعب الداخلیین الجدد إلى سوق العمل،
وذلك �سبب إحالل التكنولوجیات الجدیدة على حساب األیدي العاملة. ومن الجدیر �الذ�ر دور 

یة ر�ادة األعمال في تقلیل نسب الفقر والحد من انتشاره من خالل تحسین األوضاع المعیشیة ونوع
 )م2014، (عبد هللا وآخرون الحیاة في مختلف المجتمعات. 

إن هدف ر�ادة األعمال ال �قف فقط على تطو�ر منتجات وخدمات قد�مة، أو ابتكار 
واستحداث أخرى جدیدة، بل �متد لیشمل تحقیق الوفورات االقتصاد�ة التي من دورها المساهمة 
في نمو المشروعات ومنحها المیزة التنافسیة والصمود، وذلك من خالل سعیها لتكو�ن أصول 

ى مداها األحالم البسیطة إلى بناء الثروات في فترة وجیزة ال تتجاوز �ضع مستمرة ودائمة یتعد
سنین، حیث أن الثروة الر�اد�ة التي یبنیها رائد األعمال في زمن قیاسي خالل حیاته العملیة 
�المخاطرة العالیة �ثمن مقابل لتحقیق تلك الثروة. فر�ادة األعمال تعتبر مجازفة محسو�ة تكون 

ح أكبر �كثیر من فرص الخسارة وذلك ألنها تعتمد على االبتكار واإلبداع وتحو�ل فیها فرص الر�
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األفكار الخالقة إلى منتجات وخدمات مر�حة، حیث أن اإلبداع واالبتكار �فیالن لتحقیق المیزة 
التنافسیة المستدامة لر�ادة األعمال والتي تكفل جلب الثروة وفي الوقت نفسه تضفي أهمیة نسبیة 

مشروع الر�ادي نتیجة الخدمات والمنتجات الجدیدة غیر المتوافرة في مكان آخر. ومن على ال
مساهمات ر�ادة األعمال في التنمیة االقتصاد�ة مساهمتها في ز�ادة الناتج القومي اإلجمالي 
ونصیب الفرد من الدخل القومي، فضًال عن إحداث تغییرات في الهیاكل االقتصاد�ة واالجتماعیة 

�صاحب هذا التغییر نمو وز�ادة اإلنتاج، وهذا بدوره یوفر قدر أكبر من الثروة التي یتم للدول. و 
اقتسامها بین المشار�ین في العملیة الر�اد�ة، وهذا األمر یتطلب قدرًا أكبر من االبتكار واإلبداع 

 )م2013(المري،  كأحد مرتكزات الر�ادة في تحقیق التفوق على اآلخر�ن.

 أحد مقومات التنمیة االقتصاد�ة �مكنها أن تكون  ر�ادة األعمال إنول �مكن الق هناومن 
 في فلسطین لألسباب التالیة:

التي  رواد األعمال �عتبرون اآللیة التي تقوم �استحداث األفكار الجدیدة واإلبداعات في السوق  .أ
ونموًا من شأنها على المدى الطو�ل أن تز�د فرص العمل من خالل ما �حققونه من ثروة 

 جدیدًا.

 تساهم ر�ادة األعمال في تحقیق أهداف التنمیة االقتصاد�ة واالجتماعیة في الدول النامیة .ب
 والمتقدمة على حد السواء.

تقلیل نسب الفقر والحد من انتشاره من خالل تحسین األوضاع المعیشیة ونوعیة الحیاة في  .ج
 المجتمعات.

لمساهمة في نمو المشروعات ومنحها المیزة تحقیق الوفورات االقتصاد�ة التي من دورها ا .د
 التنافسیة والصمود.

 المساهمة في ز�ادة الناتج القومي اإلجمالي ونصیب الفرد من الدخل القومي. .ه

كل توفیر قدر أكبر من الثروة من خالل النمو وز�ادة اإلنتاج الناتج عن التغییرات في الهیا .و
 االقتصاد�ة واالجتماعیة.

 النمو االقتصادي على المستوى الكلي.�مكنها أن تساهم في  .ز

  



18 

 مسرعات األعمال. 2.3

 الشر�اتعمال ظاهرة جدیدة وحدیثة في عالم ر�ادة األعمال، تستهدف برامج مسرعات األ
ي نموذج أولالر�اد�ة الناشئة التي أنهت فترة االحتضان في حاضنات األعمال والتي یتوفر لدیها 

وذلك لدعمها وتقد�م مجموعة من الخدمات مثل: التمو�ل المبدئي الذي �ساعدها على  منتجمن ال
تغطیة التكالیف التي تحتاجها الشر�ة خالل فترة التسر�ع، خدمات التوجیه واإلرشاد، وخدمات 

 كنل. دفعها نحو النجاحالتشبیك وذلك لمساعدتها للتحقیق أهدافها من االلتحاق ببرنامج التسر�ع و 
ما هي  ،هذه البرامج، �یف ظهرت وما هو الدافع وراء انتشارها في عالم ر�ادة األعمال ما هي
ما هو الدور الذي تلعبه األعمال، ما الذي �میزها عن حاضنات  ،و�یف �مكن تصنیفها أنواعها

ولت من خالل مراجعة األدبیات التي تنا ؟، وما هي آلیة عملهافي حیاة األعمال الر�اد�ة الناشئة
 الموضوعات قامت الباحثة �المحاولة على اإلجا�ة على هذه األسئلة. هذه

 مسرعات األعمال مفهوم. 2.3.1

برامج مسرعات األعمال هي برامج ذات مدة محددة تقوم على المجموعات، تشمل مكونات 
 (Cohen, 2014)إرشاد�ة وتعلیمیة، والتي تتوج �حدث عام �سمى الیوم التجر�بي. 

وفي تعر�ف آخر هي مجموعات من رجال األعمال الخبراء الذین �قومون بتقد�م خدمات، 
مساحات مكتبیة، توجیهات، إرشادات، تشبیك، خدمات إدار�ة، معارف، وخبرات للشر�ات الناشئة 

هم. على حسب االحتیاج لمساعدتهم على النجاح في المراحل األولى من حیاة مشار�ع
(Hoffman & Kelley, 2012) 

ُعرفت برامج مسرعات األعمال على أنها شكل جدید نسبیًا من أشكال احتضان الشر�ات 
الناشئة. فهي تساعد الشر�ات الناشئة على النجاح في المراحل المبكرة من مراحل تطو�ر أعمالهم 

 (Clarysse & Yusubova, 2014)من خالل خدمات الدعم التي تقدمها لهم. 

وفي مراجعة للتعر�فات الواردة لمفهوم برامج مسرعات األعمال نجد أن هناك تباین في 
 Hoffmanو )Cohen )2014طر�قة عرض المفهوم؛ فنجد أن هناك توافق ما بین تعر�ف 

and Kelley )2012(  في عرض المفهوم من خالل عرض مكونات مثل هذه البرامج والتفصیل
 إلى حٍد ما في نوعیة الخدمات التي یتم تقد�مها للمشار�ع الناشئة خالل فترة وجودها في هذه

 Clarysse and Yusubovaو )Hoffman and Kelley )2012 البرامج. بینما توافق
في عرض المفهوم من خالل توضیح دور مثل هذه البرامج وهدفها في مساعدة المشار�ع  )2014(

 الناشئة على النجاح في المراحل األولى من حیاة مشار�عهم.
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وعلیه �مكننا التوصل لتعر�ف إجرائي لمسرعات األعمال �أنها: برامج ذات مدة زمنیة 
رة نجاح في المراحل المبكالر�اد�ة الناشئة على ز�ادة فرص ال الشر�اتإلى مساعدة  محددة، تهدف
من خالل تقد�م مجموعة من الخدمات واإلرشادات بواسطة مجموعة من الخبراء من حیاتها 

والمختصین �اإلضافة إلى الفرص االستثمار�ة من خالل ر�طهم �المستثمر�ن أصحاب رؤوس 
 األموال أو المساندین.

 ألعمالظهور مسرعات ا. 2.3.2

االنترنت  فقاعة�عد امتناع المستثمر�ن من أصحاب رؤوس األموال عن االستثمار جراء 
على الرغم من لیحملوا العبء والمخاطرة لوحدهم، و  مما ترك المستثمر�ن المساندین 2000عام 

أصغر المستثمر�ن المساندین هم عبارة عن أفراد �حاولون استثمار �میات من الدوالرات  هؤالء نأ
ونتیجة لهذا االنخفاض في االستثمارات  ؛�كثیر مقارنة �المستثمر�ن أصحاب رؤوس األموال

ورؤوس األموال المحتملة، ُترك العدید من رواد األعمال المغامر�ن بدون أموال تكفیهم إلصدار 
عهم الناشئة. حفزت هذه الفجوة نوع جدید من شر�ات األعمال في الظهور �ومشار  ونشر أعمالهم

 (Hoffman & Kelley, 2012) .ي عرفت �اسم مسرعات األعمالوالت

وفي سؤال لفهم السبب الرئیسي الكائن وراء االتجاه المتزاید في إنشاء برامج مسرعات 
األعمال؟ �انت اإلجا�ة أن واحد من أهم العوامل التي ساهمت في ذلك هي االقتصاد�ات المتغیرة 

انخفاض تكالیف سهل في العقد األخیر؛ ف(من وجهة نظر الشر�ات الناشئة).  الشر�ات الناشئةفي 
التكنولوجیا الطر�ق للوصول إلى العمالء واستحواذهم، ووجود أشكال متعددة من طرق تسییل 

أ�ضًا لفرق التكنولوجیا المتقدمة لجلب وعرض منتجاتهم في السوق، �ما �ان األموال مهد الطر�ق 
تكالیف البرامج واألجهزة عامل مهم في ز�ادة عدد الشر�ات الناشئة و�رامج تسر�ع خفاض الن

نماذج حدیثة من األعمال نشأت وأصبحت قادرة األعمال. ومع انتشار االنترنت، أصبح هناك 
 (Huijgevoort, 2012)إیرادات من الیوم األول لعملها. على خلق 

أنه في العقد األخیر ومنذ حدوث  مافي دراسته) Miller and Bound )2011وضح 
انت مثالیة ل �بیر. فالظروف �طفرة االنترنت، تغیرت بیئة بناء الشر�ات التكنولوجیة الناشئة �شك

وشر�ات تكنولوجیا المحمول الناشئة مع فرق البارع إلى حد االستثناء  من حیث وجود االنترنت
الموهو�ین والطموحات الكبیرة، والطلب من قبل المستثمر�ن والمشتر�ن أ�ضًا. فظهرت برامج 

المتنامیة في سوق االبتكار، السوق الذي یتغیر سر�عًا من جراء مسرعات األعمال لتتناول الفرص 
على ذلك ما حدث في بر�طانیا في ومثاًال التكنولوجیا التي خلقت هذا القطاع من األعمال. 
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االقتصاد والتي هي قلب األجندة السیاسة البر�طانیة، هدفت الحكومة  إنعاشلدفع عجلة اوالت مح
إلى إنشاء مجموعة من شر�ات األعمال التكنولوجیة لصنع رؤوس األموال، وهي تأمل في تحقیق 

. واعترافًا �أن "الناس األقدر اشئة البر�طانیةالمز�د من ر�ادة األعمال من خالل حملة الشر�ات الن
على مساعدة الشر�ات الناشئة هم الناس الذین �قومون �مثل هذه األعمال". فكانت برامج مسرعات 

 األعمال ضمن هذه االستراتیجیة لفترة من الزمن.

من وجهة نظر استثمار�ة، مسرعات األعمال سهلت الطر�ق على المستثمر�ن في مراحل 
الشر�ات أو  ICT مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتلتقلیل مخاطر االستثمار في  مبكرة

، أصبح المستثمر�ن حذر�ن م2000الناشئة ذات التكنولوجیا الحدیثة. �عد طفرة الدوت �وم عام 
جدًا في وضع مثل هذه الشر�ات الناشئة في محافظهم االستثمار�ة، �سبب المخاطر العالیة 
المحاطة بهم. فكانت برامج تسر�ع األعمال سبیل عظیم ورائع للمستثمر�ن ذوي رؤوس األموال 

لة في عدد �بیر من والمستثمر�ن المساندین لتنو�ع محافظهم االستثمار�ة، �استثمار مبالغ قلی
تقلیل مخاطر االستثمار �النسبة لشر�ات التكنولوجیا الشر�ات الناشئة في لحظة واحدة، و�ذلك 

الحدیثة الناشئة، حیث أن الحصول على رأس مال خارجي شيء صعب في ظل اقتصاد�ات 
مر�ن الیوم. خطت مسرعات األعمال خطوة بتزو�دها الفرصة لكًال من الشر�ات الناشئة والمستث

اه المتزاید نحو للتقلیل من مخاطر الذهاب في مجال األعمال التجار�ة، والتي �مكن أن تفسر االتج
 (Huijgevoort, 2012)مسرعات األعمال. 

 م2005عام  Massachusettsظهرت أول مسرعة أعمال في العالم في �امبردج في وال�ة 
 Davidقام  2007. وفي عام Y-Combinatorوأطلق علیها  Paul Grahamوالتي أسسها 

Cohen and Brad Feld من مستثمري المشار�ع الناشئة �إقامة مسرعة أعمال أسموها اثنین  وهم
TechStars  في مدینةBoulder  في وال�ةColorado .(Cohen, 2014) 

الذي یلقى الضوء على برامج مسرعات  م2015العالمي �ر مسرعات األعمال وفقًا لتقر 
، والهدف منه فهم �یفیة تطور مسرعات م2015األعمال في جمیع أنحاء العالم خالل عام 
) ملخصًا من اإلحصائیات التي رصدها التقر�ر 1األعمال على مستوى العالم. یوضح جدول (

وما الذي ى منطقة الشرق األوسط و�النظر إل عن مسرعات األعمال حسب المنطقة اإلقلیمیة.
) یلخص مجموعة من اإلحصائیات للدول التي لدیها أعلى قیمة 2رصده عن المنطقة جدول (

 استثمارات.
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 إحصائیات مسرعات األعمال حسب المنطقة اإلقلیمیة: )1-2جدول (

 المنطقة
عدد 

الشر�ات 
 الناشئة

إجمالي قیمة 
 االستثمارات ($)

عدد 
 المسرعات

ات نسبة المسرع
 غیر الر�حیة

 الشر�ات الناشئةعدد 
 التي تخرجت

 193 %35.1 111 90,295,774 2968 أمر�كا و�ندا

 33 %35.4 113 41,007,000 2574 أورو�ا

 24 %27.4 62 31,563,841 1333 أمر�كا الالتینیة

 34 %24.1 54 16,842,427 1295 آسیا وأوقیانوسیا

 5 %51.0 47 12,290,715 666 الشرق األوسط

 )2015األعمال العالمي،  تقر�ر مسرعات المصدر:(

 : إحصائیات مسرعات األعمال لمنطقة الشرق األوسط)2-2جدول (

 عدد المسرعات إجمالي قیمة االستثمارات ($) الشر�ات الناشئةعدد  المنطقة

 35 8,707,700 430 إسرائیل

 1 1,000,000 24 مصر

 1 979,015 26 األردن

 4 624,000 30 تر�یا

 2 600,000 90 اإلمارات العر�یة المتحدة

 1 200,000 10 السعود�ة

 2 180,000 51 لبنان

 1 0 5 فلسطین

 )2015األعمال العالمي،  تقر�ر مسرعات المصدر:(

 الكامن وراء ظهور مسرعات األعمال، هو: إن السببالقول  نتلخیصًا لما سبق �مك

من قبل المستثمر�ن �عد ظهور االنترنت مثل  الشر�ات الناشئةوجود فجوة في دعم أصحاب  .أ
 حافزًا لظهور هذا النوع من شر�ات األعمال.

وجیا، األجهزة والبرامج مثل عامًال مهمًا في ز�ادة عدد الشر�ات انخفاض تكالیف التكنول .ب
 تسر�ع األعمال.الناشئة و�رامج 
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وجود �ًال من االنترنت، شر�ات تكنولوجیا المحمول الناشئة، فرق الموهو�ین وطموحاتهم،  .ج
والطلب من المستثمر�ن والمشتر�ن مثل حافزًا لظهور المسرعات واغتنماها لتلك الفرص في 

 سوق االبتكار.

الل استثمارهم قللت من مخاطر االستثمار �النسبة للمستثمر�ن ذوي رؤوس األموال، من خ .د
 مبالغ قلیلة في عدد �بیر من الشر�ات الناشئة الواعدة.

 . أنواع مسرعات األعمال2.3.3

التر�یز على مسرعات أن  افي دراسته) (Clarysse and Yusubova 2014 أوضح
، بناء على احتیاجات ومتطلبات أصحاب المصلحة من الشر�ات، المستثمر�ن�كون األعمال 

أوضحت الدراسة أنواع مختلفة من مسرعات األعمال؛ المحددة والشاملة، فوالسلطات العامة؛ 
ًء ابتدا الشر�ات الناشئةتقدم مسرعات األعمال الشاملة خدماتها لجمیع أنواع  والخاصة والعامة.

ًا من األعمال ذات التكنولوجیا المنخفضة إلى األعمال التي ال تحتاج إلى تكنولوجیا وتشمل أ�ض
 وتر�ز على مجاالت محددة صناعیة أمسرعات المحددة الوالخدمات. بینما أعمال التصنیع 

و أصناعة بنكیة تكنولوجیة، مثل: الرعا�ة الصحیة، تكنولوجیا المعلومات، التكنولوجیة الحیو�ة، 
تمییز مسرعات األعمال المحددة عن الشاملة هو أنه وجیا بیئیة. إن الجانب الرئیسي لتكنول

وجیه المتخصص من المرشدین ذوي ن مسرعات األعمال المحددة توفر الت�اإلضافة للخدمات فإ
اسیة ، مما �ساعد في تطو�ر الجوانب األسةالناشئ جال النشاط األساسي للشر�ةرة العالیة في مالخب

ثمار . مرشدي مسرعات األعمال المحددة غالباً ما �قومون �االستللشر�ة الناشئةللمنتجات المحددة 
، والهدف من مسرعات األعمال المحددة أ�ضًا ر�ط �مستثمر�ن مساندین اشئةالشر�ات النفي 

اإلمكانیة للوصول  الشر�ات الناشئةمع الصناعة المحددة التي بدورها تعطي  الشر�ات الناشئة
مر�ن، و�ناء على ذلك؛ �مكن تسلیط الضوء على إلى العمالء الحقیقین وشبكة من مجتمع المستث

 المحددة �كونها لدیها أفضل الممارسات مقارنة �مسرعات األعمال الشاملة.مسرعات األعمال 
�مكن أ�ضًا التمییز بین نوعین آخر�ن من مسرعات األعمال، مسرعات األعمال الخاصة والعامة. 

�اإلنفاق و�مكن التمییز بینهم على أساس مصدر اإلیرادات، وعادة ما تقوم منظمات غیر ر�حیة 
العامة. إن الهدف من مسرعات األعمال العامة هو تحفیز النظام البیئي  على مسرعات األعمال

 خل المنظمة أو القطاع التكنولوجي. بینما مسرعات األعمال الخاصة تستفیدلألعمال الناشئة دا
من الشر�ات االستثمار�ة أو المستثمر�ن من القطاع الخاص، والهدف منها هو سد الفجوة بین 

 شئة والمستثمر�ن.األعمال الر�اد�ة النا
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ومن حیث الحصة في رأس المال التي تحصل علیها مسرعات األعمال مقابل الخدمات 
ل التي تقدمها لألعمال الناشئة، �مكننا التمییز بین نوعین من مسرعات األعمال مسرعات األعما

 Open ومسرعات أعمال تأسیسیة ذات مصادر مفتوحة Seed Acceleratorsالتأسیسیة 
Sources Seed Accelerators. 

تأسیسیة هي عبارة عن برنامج إرشادي محدد زمنیًا، ُ�قدم لألعمال مسرعات األعمال ال
برامج من تمو�ًال أولیًا. تأخذ هذه ال لهمو�قدم  م قبولها على شكل فرق ولیس أفراد،الناشئة التي یت

مسرعات األعمال  حصة في رأس المال مقابل الخدمات التي تقدمها. بینما الشر�ات الناشئة
ل؛ التأسیسیة ذات المصادر المفتوحة على خالف التشا�ه في نموذج التسر�ع المتبع في النوع األو 

فهذه المسرعات تختلف في جانب واحد رئیسي حیث أن نموذج المصادر المفتوحة �عني أن 
قدمها البرنامج مجاني للمشار�ین؛ فهي ال تأخذ حصة في رأس المال مقابل الخدمات التي ت

 )م2015(أبو شمالة، و�التالي فهي ال تقدم تمو�ًال مبدئیًا �بیرًا. 

 وعلیه �مكننا التمییز بین عدة أنواع من مسرعات األعمال:

 .الشر�ات الناشئةمسرعات األعمال الشاملة؛ التي تقدم خدماتها لجمیع أنواع  .أ

 تكنولوجیة محددة.مسرعات األعمال المحددة؛ التي تر�ز على مجاالت صناعیة أو  .ب

 مسرعات األعمال العامة؛ التي تقوم منظمات غیر ر�حیة �اإلنفاق علیها. .ج

مسرعات األعمال الخاصة؛ التي تقوم الشر�ات االستثمار�ة أو المستثمر�ن من القطاع  .د
 الخاص �اإلنفاق علیها.

تقدمه مسرعات األعمال التأسیسیة؛ التي تأخذ حصة في رأس المال مقابل الدعم الذي  .ه
 لألعمال الناشئة.

ذات المصادر المفتوحة؛ التي ال تأخذ حصة في رأس المال مسرعات األعمال التأسیسیة  .و
 مقابل الدعم الذي توفره.

 وحاضنات األعمال األعمال الفرق بین مسرعات. 2.3.4

بتخفیف األعباء  الشر�ات الناشئةحاضنات األعمال تم تصمیمها لرعا�ة  إنإذا ما قلنا 
، وتوفیر لهم مجاًال من النمو في مساحة محمیة من قوى السوق؛ فإن المحیطة علیها من البیئة

الشر�ات مسرعات األعمال في المقابل، تم تصمیمها لتسر�ع تفاعالت السوق من أجل مساعدة 
 على التكیف والتعلم �سرعة. الناشئة
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الناشئین خالل مرحلة التأسیس، و�التالي  تهدف مسرعات األعمال إلى مساعدة المغامر�ن
�مكن أن نتوقع أن العدید من األنشطة التي ُتقدم بواسطة حاضنات األعمال من الممكن أن ُتقدم 
بواسطة مسرعات األعمال، لكن مسرعات األعمال تختلف في عدة أمور. لر�ما من أ�سط 

مال مقارنة �طبیعة الفترة المستمرة االختالفات هو الفترة الزمنیة المحددة لبرامج مسرعات األع
 (Cohen, 2014). لحاضنات األعمال

ومن خالل مراجعة األدبیات التي تناولت موضوع مسرعات األعمال ودرست العناصر التي 
میزتها عن حاضنات األعمال، تمكنت الباحثة من عرض مجموعة من العناصر التي �مكن من 

 ن حاضنات األعمال، وهي:ن نمیز مسرعات األعمال عخاللها أ

 المشار�ع الناشئة وأهدافها: .أ

ا عامة حاضنات األعمال تقبل المشار�ع الناشئة في مراحل مبكرة جدًا، والتي غالبًا م
تتطلب البحث والتطو�ر على مستوى واسع النطاق، حیث تقوم الحاضنات بتوفیر البنیة 
 التحتیة والبیئة الالزمة للتجسید المادي ألفكارهم في نها�ة المطاف. مسرعات األعمال من

المشار�ع الناشئة التي لدیها منتج مطور أو حتى نموذج وظیفي ومن  ناحیة أخرى، تستهدف
إلنشاء مصدر لإلیرادات، مع هدف طو�ل المدى ثم التر�یز على دفع هذا المنتج إلى السوق 

 ,Li & others( لتصفیته إما عن طر�ق االكتتاب العام أو تبنیه من قبل الشر�ات الكبرى.
2012( 

 معاییر االختیار والقبول: .ب

معاییر القبول في حاضنات األعمال عندما تكون موجودة، �مكن أن تتكون من جدوى 
، إمكانیة النمو، الشر�ة الناشئةلعضو أو أعضاء فر�ق مكانیات اإلدار�ة ور�ادة االمنتج، اإل

مع أهداف  تكون متوافقةعلى أن  الشر�ة الناشئةالقدرة على دفع اإل�جار (إن وجد)، وقدرة 
لك فإن المشكلة الكبرى تكمن في أن عددًا �بیرًا من حاضنات األعمال لیس الحاضنة. ومع ذ

لدیها إجراءات واضحة تتعلق �معاییر االختیار والقبول، وفي مختلف حاضنات األعمال عند 
وجود تلك المعاییر فإنها تحدث على أساس تقد�م طلب االلتحاق وخطة عمل أو من �أتي 

كن في برامج مسرعات األعمال إن مرحلة التقد�م وهیكلیة ل أوًال �حصل على الخدمة أوًال.
االحتضان مختلفة تمامًا حیث أن مرحلة االحتضان في المسرعات تبدأ في وقت محدد ومع 

. وعالوة على ذلك، فإن التي ُقبلت الشر�ات الناشئةوعات من الدفعات أو مجمعدد محدد 
وتقوم على مجموعة واضحة من معاییر عملیة التقد�م لاللتحاق �المسرعة تنافسیة للغا�ة 
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القبول المتخصصة. حیث �مر المتقدمین للمسرعة في عدة جوالت لكي �حصلوا على القبول، 
�عض هذه الجوالت یتألف من مقابلة، تقد�م فیدیو محفز عن فكرتهم، �اإلضافة إلى ُحكم 

 (Huijgevoort, 2012) تفصیلي من الشر�اء الذین لدیهم خلفیة في ر�ادة األعمال.

 مصادر التمو�ل والحصة من األسهم: .ج

العدید من حاضنات األعمال یتم تشغیلها بواسطة مؤسسات غیر ر�حیة (حكومات، 
هیئات تنمیة اقتصاد�ة أو جامعات) لتقد�م خدمات الدعم لتطو�ر التكنولوجیات وتحفیز 
الصناعات على المدى الطو�ل. بینما معظم مسرعات األعمال �قوم القطاع الخاص 

عمال الناشئة، ألف $ لأل 50-20الذي یبلغ حوالي �استثمارها وتقد�م رأس المال التأسیسي 
خدمات اإلرشاد، وفرص التشبیك مع أصحاب رؤوس األموال والمستثمر�ن �اإلضافة إلى 

 (Li & others, 2012) %.8-6المساندین، وذلك مقابل حصة في المشروع عادة 

 فترة االحتضان: .د

من الفروقات الملحوظة ما بین الجیل الثالث لحاضنات األعمال ونموذج مسرعات 
سنة،  1.7بلغ متوسط اإلقامة في حاضنات األعمال حیث األعمال هي فترة االحتضان. 

-3في مسرعات األعمال �ان أقل �شكل ملحوظ حیث بلغ من  متوسط فترة االحتضان بینما
أقصر لالحتضان في مسرعات األعمال هو أن الوقت إن أسباب االتجاه نحو فترة شهور.  6

األقصر �مكن أن �ساهم في تخفیض الوقت والتكالیف الالزمة إلطالق لشر�ات تكنولوجیا 
المعلومات واالتصاالت الناشئة، وعالوة على ذلك، فإن هذا یز�د عدد الشر�ات الناشئة 

ظر أصحاب رؤوس األموال، الملتحقة �مسرعات األعمال و�حفزهم على التقدم. ومن وجهة ن
واحدة من المزا�ا الرئیسیة لمسرعات األعمال أنها تقوم �جلب الكفاءات إلى السوق، �فضل 

وتخرجها من برامج مسرعات األعمال، حیث �قضي رواد  الشر�ات الناشئةسرعة دخول 
ة أكبر األعمال وقتاً أقل في البحث عن رأس المال االستثماري، فرأس المال یتم توظیفه �سرع

 (Huijgevoort, 2012)وأفكار المشار�ع یتم اختبارها والتحقق من صحتها �طر�قة أسرع. 

 البرامج التعلیمیة: .ه

اإلرشاد المكثف والتعلیم هو حجز الزاو�ة في برامج مسرعات األعمال وغالبًا ما �كون 
. تشیر الدراسات أن حاضنات األعمال تقوم بتقد�م الشر�ات الناشئةالسبب الرئیسي لمشار�ة 

الخدمات المتخصصة القائمة على الرسوم مثل: المحاسبین والمحامین. التعلیم في مسرعات 
األعمال یبدو واسع النطاق، وغالبًا ما یتضمن ندوات حول مجموعة واسعة من مواضیع 
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تم مثل هذه الندوات من قبل ر�ادة األعمال، و�شمل �ذلك موضوعات اقتصاد�ة، وعادة ما ت
أي من المدراء في البرنامج أو من خالل الضیوف المتحدثون والذین غالباً ما �قدموا إرشادات 

 (Cohen, 2014) فرد�ة مباشرة وجهًا لوجه �عد ندواتهم.

 الحوافز: .و

تسعى عادة مسرعات األعمال إلى النمو الذي �قود إلى الخروج اإل�جابي، في حین 
أن أفضل نتیجة لحاضنات األعمال قد �كون النمو ببطء، مما یؤخر التخرج و�طیل أمد 

في حاضنات  الشر�ات الناشئةأصحاب  إنإ�جار المشروع داخل الحاضنة. وهناك من �قول 
ین أن التا�عین لمسرعات األعمال �سمون شر�ات محفظة سمون المستأجر�ن في حاألعمال �ُ 

 استثمار�ة اتساقاً مع حقیقة أن معظم مسرعات األعمال تأخذ حصص في األعمال المشار�ة.
(Cohen, 2014) 

 وفیما یلي جدول یلخص الفروقات بین مسرعات وحاضنات األعمال:

 : مقارنة بین مسرعات وحاضنات األعمال)3-2جدول (

 حاضنات األعمال مسرعات األعمال معیار المقارنة

تستهدف المشار�ع التي لدیها منتج  المشار�ع الناشئة وأهدافها
 مطور، وتساعدهم على النمو.

تستهدف المشار�ع في مراحل مبكرة 
جدًا، وتساعدهم على التجسید المادي 

 ألفكارهم.

تنافسیة للغا�ة ولها خطوات محددة  معاییر االختیار والقبول
 وواضحة.

ال یوجد معاییر واضحة عند عدد �بیر 
 من حاضنات األعمال.

مصادر التمو�ل والحصة من 
 األسهم

معظمها �قوم القطاع الخاص 
بتمو�لها، وتأخذ حصة من رأس مال 

 الدعم. االذي تقدم له الشر�ة الناشئة

بتشغیلها مؤسسات غیر معظمها �قوم 
 ر�حیة، �شكل مجاني.

 سنة 1.7 شهر 4.5 متوسط فترة االحتضان

 ُتقدم �شكل محدود مقارنة �المسرعات. ُتقدم �شكل واسع النطاق ومكثف. البرامج التعلیمیة

�طلق علیه شر�ة محفظة استثمار�ة  الشر�ة الناشئةتسمیة 
�اعتبار الحصة من األسهم التي یتم 

 تخصیصها.

 �طلق علیه اسم المستأجر.

 )بواسطة الباحثة من خالل المراجعات األدبیةالمصدر: (
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 الناشئة في حیاة الشر�ات مسرعات األعمال دور. 2.3.5

الناشئة التي لدیها نموذج أولي من  ات األعمال في تقد�م الدعم لشر�اتیتجلى دور مسرع
مات من توفیر التمو�ل المبدئي مرورًا �خد بدأ في تولید األر�اح، وذلك بدءً منتجها لكي تنمو وت

 اإلرشاد، التوجیه، والتشبیك وذلك في فترة ال تتجاوز الستة أشهر.

و�ناء منتجهم المبدئي، عد مسرعات األعمال المغامر�ن (الر�ادین) في تعر�ف ا�شكل عام تس
ثر تحدیدًا، ك�شكل أد شرائح من العمالء الواعدین، وموارد آمنة تشمل رأس المال والعاملین. و یتحد

تستمر تقر�بًا ثالثة أشهر، تقوم �مساعدة أفواج  برامج مسرعات األعمال هي برامج محدودة المدة
من المغامر�ن في مشار�عهم الناشئة. وهي عادة ما تزودهم �كمیة صغیرة من رأس المال التأسیسي 

التشبیك، التعلیم  مع مساحة للعمل. وتقدم مسرعات األعمال أ�ضًا مجموعة وافرة من فرص
رواد أعمال واإلرشاد، مع �ًال من المغامر�ن األقران والمرشدین، الذین من الممكن أن �كونوا 

، مستثمر�ن مساندین أو حتى مدراء جة، مستثمر�ن من أصحاب رؤوس أموالناجحین، برامج متخر 
 لتجر�بيیوم االمعظم البرامج تنتهي �حدث عظیم عادة ما �سمى  تنفیذین لشر�ات. وأخیرًا،

"Demo Day ".حیث �طلق المغامر�ن أعمالهم أمام جمهور �بیر من المستثمر�ن المؤهلین 
(Cohen, 2014) 

 شئة من خالل الخدمات التي تقدمها؛النا ف مسرعات األعمال قیمة إضافیة للشر�اتتضی
التي ستأخذ رأس المال التأسیسي فإن المغامر�ن المؤسسین  الشر�ات الناشئةفبمجرد أن یتم اختیار 

لتلك األعمال یتم إدماجهم في بیئة تدر�بیة على هیئة مخیم تدر�بي مع تدر�بات، ورش عمل 
فرصة تشبیك، تعلیم، و�رشاد على مستوى عالي. تم تأسیس هذه البیئة لتقد�م فرص مكثفة، 

خبراء والمرشدین في المجاالت ذات الصلة �أعمالهم. للتعلم من �بار ال الشر�ات الناشئةألصحاب 
جمیع مسرعات األعمال توفر مخیمات تدر�بیة مع خدمات إرشاد مكثفة، ونتیجة ألن مسرعات 
األعمال قائمة على نهج التدر�ب العملي فإنها انتقائیة للغا�ة في اختیار المشار�ین في المخیمات 

فات یتم أخذها �عین االعتبار بدراسة متأنیة، و�ذلك التدر�بیة. فكل عمل ر�ادي ناشئ له مواص
لمساعدتهم.  لدى المسرعة جنبًا إلى جنب یتم التأكد من أن خدمات اإلرشاد الخاصة بهم متوفرة

في حین یتم إ�قاء استثمارات رأس المال عند الحد األدنى، و�كون الهدف األسمى من مسرعات 
 & Hoffman) دة في تولید الفرص واالكتفاء.األعمال هو تعز�ز ر�ادة األعمال والمساع

Kelley, 2012) 
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 . آلیة عمل برامج مسرعات األعمال2.3.6

 الشر�ة الناشئةومجموعة من المراحل التي على تعمل مسرعات األعمال وفق آلیة محددة 
لى إلطلب االلتحاق �المسرعة وحتى التخرج منها. استنادًا  امر بها جمیعًا منذ لحظة تقد�مهتأن 

مراجعة األدبیات التي تناولت موضع مسرعات األعمال ال نجد اختالفًا جوهر�ًا في مجموعة 
 االمرور بها أثناء التحاقه الشر�ة الناشئةالخدمات التي تقدمها المسرعة والمراحل التي على 

 لمراحل:�المسرعة، وفیما یلي توضیح لهذه ا

 اختیار المرشحین للمشار�ة في برنامج مسرعة األعمال: .أ

وفقًا لمؤسسي مسرعات أنه  )Hoffman and Kelley )2012 ت دراسةتوصل
األعمال، واحد من أهم المعاییر المستخدمة في اختیار المرشحین المشار�ین في المخیم 

ذ�ر . �اإلضافة إلى ذلك، الشر�ة الناشئةالتدر�بي هو قدرة المسرعة على إحداث فرق في 
�جب أن �كون مؤسسیها ذوي قیادة قو�ة،  الشر�ات الناشئةنصف المشار�ین في الدراسة أن 

لذي إذا تطلب األمر، وأن �كون المفهوم اولدیهم االستعداد التام على تكییف مفاهیم أعمالهم 
ت نموذج العمل، تدور حوله أعمالهم �حل مشكلة في العالم الحقیقي �طر�قة خالقة. واعتبر 

 �بي. والخبرة التقنیة عنصر�ن مهمین لكنهما لیسا أساسین أثناء اختیار المرشحین للمخیم التدر 

 مرحلة فرز الطلبات: .ب

عملیة صارمة تقوم على مراجعات وتوصیات  الشر�ات الناشئة اختیارإن عملیة 
 (Li & others, 2012) . موظفي القیادة والفر�ق التقني وتقییمالمرشدین والمستثمر�ن، 

لكل مسرعة أعمال عملیة الفرز الفر�دة ومعاییر االختیار الخاصة بها، وتؤ�د مسرعات 
األعمال أنها لن تقبل سوى األفكار التي �مكن أن تضیف لها قیمة. ونتیجة لذلك �مكن أن 
ترفض أفكار جیدة ألعمال ناشئة ألنها تعتقد أنه ال �مكنها مساعدة مؤسسیها في فكرتهم. 

األعمال إلى االستثمار في مواضیع محددة أو �عض صناعات معینة.  تسعى �ذلك مسرعات
ضمن برنامج المسرعة، فإن هذه األعمال ال یتم تمو�لها. فإذا �انت الفكرة ال �مكن احتواءها 

كقاعدة عامة؛ مسرعات األعمال ال تستثمر في المطاعم، أعمال الخدمات األساسیة، 
ك فإنها تستثمر في األعمال القابلة أن تمثل تغییرًا واألعمال شدیدة المحلیة. و�دًال من ذل
 (Hoffman & Kelley, 2012) جذر�ًا، أو تفجر النمو دولیًا أو محلیًا.
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 التمو�ل المبدئي:  .ج

المشار�ة في برنامج المسرعة مبلغ ثابت لالستثمار في بدا�ة  الشر�ات الناشئةتتلقى 
 50البرنامج �سمى رأس المال التأسیسي أو التمو�ل المبدئي، �مكن أن �صل هذا المبلغ إلى 

. �مكن أن �كون هذا االستثمار في شكل مذ�رة للتمو�ل أو حصة في شر�ة ناشئةألف دوالر/
 (Huijgevoort, 2012)%. 10-6االستثمار في الغالب تتراوح ما بین 

تأخذ مسرعات األعمال حصة  )Hoffman and Kelley )2012وفقًا لدراسة لكن 
زداد هذه النسبة في حال حصول ت%، و 6-5تتراوح ما بین  الشر�ة الناشئةفي رأس مال 
على جوالت إضافیة من التمو�ل من قبل المستثمر�ن أصحاب رؤوس األموال  الشر�ة الناشئة

 أو من المستثمر�ن المساندین.

 :العمل بنظام المجموعات أو الدفعات .د

فس الوقت محدودة المدة الدخول والخروج منها في نإن ما �میز مسرعات األعمال 
ضحت التجر�ة أن البدء في و أتسمى أفواج أو دفعات،  متجانسةعلى شكل مجموعات 

 ,Cohen)البرنامج في نفس الوقت �عزز الروا�ط القو�ة غیر المألوفة بین المشار�ین. 
2014) 

یتألف في معظمهم من حوالي ثالثة  الشر�ة الناشئةمتوسط حجم فر�ق المؤسسین في 
أشخاص. إن السبب في �ون الفرق عادة ال تكون صغیرة؛ هو ضغط العمل في تشغیل 

و�ثافة البرنامج تصبح عالیة جدًا، والسبب في أن الفرق لیست أكبر من ذلك،  الشر�ة الناشئة
 (Huijgevoort, 2012)�صبح عالیًا ومكلفًا جدًا.  الشر�ات الناشئةهو أن االستثمار في 

 المدة الزمنیة المحددة: .ه

�جب أن تبقى في المسرعة لفترة محدودة من الزمن  الشر�ات الناشئةمجموعة من كل 
والثابتة التي شهور. إن السبب المنطقي وراء الفترة المحدودة  6-3غالبًا تتراوح ما بین 

في المسرعة هو أن شر�ات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في  الشر�ة الناشئةقضیها ت
تأخذ وقتًا قصیرًا لدخول السوق، و�فاءة البرنامج تصل إلى أكبر قدر ممكن  عالمنا المعاصر

 (Huijgevoort, 2012) في ظل ظروف الضغط العالي.
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 المكثف: اإلرشادالتوجیه و  برنامج .و

غالبیة برامج مسرعات األعمال توفر برنامج اإلرشاد المكثف، الذي یهدف إلى إن 
التدر�ب العملي في دعم شكل المنتج ودعم العمل، وهو فرصة لبناء عالقة طو�لة األمد مع 
المرشدین، الذین هم في معظم الحاالت رواد أعمال �خبرات ذات صلة في الصناعة الخاصة 

نوعیة وحجم شبكة المرشدین في المسرعة، مؤشر جودة مهم  . و�قال إنالشر�ة الناشئة�
 ,Huijgevoort)�النسبة لألعمال الناشئة التي تعتزم أن تختار برنامج مسرعة أعمال. 

2012) 

المكثف؛ المقصود منه توفیر مساحات مكتبیة، " Boot Campالمخیم التدر�بي "
الوصول إلى رواد األعمال الناجحین، المرشدین، وخبراء تكنولوجیا آخر�ن. وهو �عتبر مكان 

(المغامر�ن) مع �عضهم البعض، وتوفیر بیئة آمنة لتبادل  الشر�ات الناشئةالختالط أصحاب 
-10فتتراوح ما بین  مسرعة ألخرى  منالمخیمات التدر�بیة مدة األفكار واألسالیب. تختلف 

 (Hoffman & Kelley, 2012) أسبوع. 12

كثیرًا ما �شار إلى اإلرشاد �اعتباره جانبًا قیمًا في برامج مسرعات األعمال، لكنه 
�ختلف بدرجة �بیرة فیما بین البرامج. �عض المسرعات تقوم �جدولة اجتماعات مع الموجهین 

موجهًا مختلفًا خالل الشهر األول. والبعض اآلخر �قومون �جعل هذه  75�صلوا إلى 
االجتماعات على حسب الحاجة أو ببساطة �قومون بتزو�د رواد األعمال �قائمة من المرشدین 

لقاء مع أر�عة أو خمسة مرشدین یومیاً لمدة شهر تقر�باً یوفر فرصة فر�دة لألعمال  المختار�ن.
 (Cohen, 2014)اء شبكتهم االجتماعیة والتعرف على استراتیجیات بدیلة. الناشئة لبن

 خدمات التشبیك .ز

هو الفرصة المتاحة لألعمال الناشئة �ان الغرض األهم من مناسبات التشبیك ر�ما 
 (Li & others, 2012)الحق من مستثمر�ن القطاع الخاص. لتولید تمو�ل إضافي 

مسرعات األعمال إمكانیة الوصول للقاءات التشبیك المرغو�ة، مؤتمرات  تقدمدائمًا ما 
 (Huijgevoort, 2012) ذات عالقة �الصناعة، والمتحدثون الضیوف داخلیًا.

شیوعًا من وراء مسرعات األعمال هي التشبیك. تعتقد جمیع  األكثرإن المنفعة 
المسرعات أن القیمة األعظم لدیهم هي فرصة اإلرشاد والتشبیك التي یتم تزو�دها لألعمال 
الناشئة، حیث أن فرص التشبیك التي یتم توفیرها للمشار�ین تعطیهم القدرة على الحصول 
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دین مال تلقیهم مز�د من المساعدة من قبل المرشعلى جوالت الحقة من التمو�ل، و�ز�د من احت
 (Hoffman & Kelley, 2012)�عد انتهاء المخیم التدر�بي. 

والجهات الخارجیة مثل المستثمر�ن  الشر�ات الناشئةتوفر فرص التشبیك التوفیق بین 
المحتملین، العمالء، والشر�اء وشبكات داخلیة مع أقرانهم من رواد األعمال. توفر المسرعات 

والخارجیة لرواد األعمال الناشئین من خالل مجموعة متنوعة من  الداخلیةفرص التشبیك 
قیمة لمسرعات األعمال،  األحداث والمناسبات؛ مثل الیوم التجر�بي والذي �عتبر میزة ذات

والذي یتم تنظیمه لوصل األعمال الر�اد�ة الناشئة مع مجموعات ذات جودة عالیة من 
 (Clarysse & Yusubova, 2014) المستثمر�ن والعمالء.

 الیوم التجر�بي .ح

"؛ حیث یتم دعوة المجتمع Demo Dayحاالت، یتم تنظیم یوم تجر�بي "من ال �ثیرفي 
المشار�ة.  الشر�ات الناشئةالمحلي من المستثمر�ن لمشاهدة التقدم والشكل النهائي لمقترحات 

وهذا �عتبر فرصة مفیدة جدًا للحصول على التغذ�ة الراجعة ذات الصلة، والتواصل مع أناس 
 (Huijgevoort, 2012) من الممكن أن یوفروا استثمارات مستقبًال.

الشر�ات معظم مسرعات األعمال لدیها یوم تجر�بي في نها�ة برنامجها، حیث تقوم 
�عرض منتجاتها، وصف نموذج أعمالهم ومصادر العائد وذلك أمام المستثمر�ن  الناشئة

أصحاب رؤوس األموال والمستثمر�ن المساندین. هذه المناسبات عادة تستقطب مئات من 
ر�ن المحتملین، وهي وسیلة فعالة لألعمال الناشئة للحصول على جوالت إضافیة من المستثم

 (Li & others, 2012)التمو�ل �عد تخرجها من مسرعة األعمال. 

 التي تناولت موضوعنظرًا لندرة الدراسات المحلیة وحتى اإلقلیمیة في العالم العر�ي 
جر�ة تسر�ع تناولت تمسرعات األعمال، اعتمدت الباحثة على الدراسات األجنبیة التي 

المراجعات األدبیة تبین أن هناك هذه ومن خالل  .األعمال وآلیة العمل في هذه البرنامج
توافق �بیر آللیة العمل المتبعة في تلك البرامج مع برنامج التسر�ع في مسرعة األعمال 

غزة "جیكس". ومن األمور المتطا�قة في العمل في برنامج التسر�ع �انت طاع الوحیدة في ق
آلیة اختیار الشر�ات الناشئة التي قامت بتقد�م طلب لاللتحاق �آلیة فرز صارمة، المدة 

شهور وهو ال �ختلف عن متوسط المدة في العالم التي  5الزمنیة لبرنامج التسر�ع في جیكس 
جیكس تعمل مع الشر�ات الناشئة وفق نظام الدفعات فهي  شهور، �ذلك 6-3تتراوح ما بین 
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تقوم �عمل تسر�ع لدفعة من الشر�ات الناشئة ولیس �شكل فردي، وستقدم جیكس مجموعة 
 من خدمات التوجیه واإلرشاد و�ذلك التشبیك �ما تقوم مسرعات األعمال في العالم.

هو أن جیكس تقوم  ؛سوجیك االعمال في العالمما بین مسرعات  اتأما عن االختالف
هذا المخیم واحد من جیكس �عقد مخیم تدر�بي �سبق القبول في برنامج التسر�ع وتعتبر 
مبدئي وفیما یتعلق �التمو�ل ال .عوامل الفرز للشر�ات الناشئة التي تستحق القبول في البرنامج

 قبل المسرعاتالذي یتم منحه للشر�ات الناشئة في بدا�ة التسر�ع؛ فهو في العالم ُ�قدم من 
نفسها لكنه في جیكس ُ�قدم من قبل المستثمر�ن الذین تر�طهم جیكس مع الشر�ات الناشئة 

عرض وتقد�م منتجاتها ومحاولة إقناع تقوم خاللها الشر�ات الناشئة �من خالل لقاءات 
وذلك مقابل حصة في األسهم تكون للمستثمر�ن ولیس  المستثمر�ن بتقد�م التمو�ل المبدئي

 األعمال �ما �حصل في العالم. مسرعة
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 دور مسرعات األعمال في نجاح الشر�ة الناشئة. 2.4

ة تلعب مسرعات األعمال دورًا مهمًا في حیاة الشر�ة الناشئة، فبعد أن أتمت الشر�ة مرحل
تحولت من فكرة إلى نموذج منتج  قد مرحلة التسر�ع فهيالتي تؤهلها لاالحتضان وحققت الشروط 

أولي �مكن عرضه أمام جمهور المستثمر�ن، �ما أنها قد جهزت خطة عمل واضحة وأهداف 
�اإلضافة إلى دراسة السوق. تبدأ الشر�ة الناشئة دورة حیاتها داخل المسرعة  مرحلیة محددة

ل الشر�ة، �الحصول على تمو�ل مبدئي قد �كون في �عض األحیان مقابل حصة في رأس ما
ًا وتقضي في المسرعة فترة ال تتجاوز الستة أشهر وال تقل عن ثالثة أشهر، خالل هذه الفترة أ�ض

تقوم المسرعة بتوفیر خدمات التوجیه واإلرشاد من قبل مجموعة مؤهلة من ذوي الخبرة من 
ت ین لشر�االموجهین المحلیین أو الدولیین، �ما توفر فرص التشبیك مع المستثمر�ن، مدراء تنفیذ

كبیرة، أقران لهم من أصحاب الشر�ات الناشئة، وغیرهم مما �ساعدهم في بناء شبكة عالقات 
حث ، في هذا المبنجاحبفیدهم مستقبًال وذلك إلى أن تتم الشر�ة الناشئة مرحلة التسر�ع عامة تُ 

 قامت الباحثة �عرض تفصیلي لدور مسرعات األعمال في نجاح الشر�ة الناشئة.

 Seed Fundالتمو�ل المبدئي . 2.4.1

 افي بدا�ة التحاقه الشر�ة الناشئةحصل علیه تالتمو�ل المبدئي هو المبلغ الثابت الذي 
الشر�ة �مسرعة األعمال والذي تختلف قیمته من مسرعة ألخرى. �عتبر هذا المبلغ لمؤسسي 

من الخدمات التي تطو�ره واالستفادة  ،�راتب شهري �سمح لهم �التفرغ لمتا�عة عملهم الناشئة
 تقدمها المسرعة في ظل محدود�ة الفترة الزمنیة.

�ختلف التمو�ل الذي توفره برامج مسرعات األعمال ولكنه �عتمد عادة على افتراض حول 
للعیش خالل فترة البرنامج ولفترة  الشر�ة الناشئةالتكالیف التي یتحملها �ل مؤسس مشارك في 

جنیه  50,000و�حد أقصى  10,000قصیرة �عد ذلك. وعادة ما توفر البرامج ما ال �قل عن 
إسترلیني خالل األشهر الثالثة األولى و�مكن أن �كون ذلك في شكل مذ�رة قابلة للتحو�ل 

Convertible Note  .أو استثمار في األسهم(Miller & Bound, 2011) 

بدراسة العناصر التي تضیف قیمة �الغة األهمیة لألعمال ) (Huijgevoort 2012قام 
درجة، حیث اعتبر مؤسسي  4.14الناشئة؛ فتم تصنیف عنصر الدعم المالي والتمو�ل المبدئي بـ 

جانب مهم لكنه لیس أساسي، �ما �جب أن �كون �افي لتغطیة نفقات المسرعات أن مبلغ التمو�ل 
التمو�ل لیس أمرًا حاسمًا للدخول في  الشر�ات الناشئةالحیاة الیومیة. ومن وجهة نظر مؤسسي 

أن �كون لهم  الناشئة أن التمو�ل �سمح للشر�اتبرنامج المسرعة، و�غض النظر عن حقیقة 
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، هناك حاالت حیث أنه �مكن أن �ضیف قیمة حاسمة، ففي حات مكتبیة شيء مفید اقتصاد�اً سام
 ."التمو�ل المبدئي مكننا من توظیف فر�ق من الموظفین"مقولة ألحد رواد األعمال: 

برامج على أن التمو�ل المبدئي الذي تقدمه ) (Miller and Bound 2011أكد أ�ضًا 
�التأكید میزة جذا�ة لألشخاص  وجزء قیم من جملة ما تقدمه المسرعات وه ومسرعات األعمال ه

رات أهم االعتبا ل. ومع ذلك نادرًا ما یتم تصنیفه على أنهالذین یتقدمون لبرامج مسرعات األعما
صر إن المیزة الرئیسیة لعن عندما تم الحدیث مع األشخاص الذین التحقوا ببرامج تسر�ع األعمال.

لهم �التر�یز  سرعات األعمال أنه سمح�ین في برامج مالتمو�ل �ما تم تحدیدها من قبل المشار 
هم الناشئة طوال الوقت بتفرغ ودون الحاجة إلى العمل بوظیفة �جانب متا�عة تطو�ر على شر�ات

 أعمالهم.

من التمو�ل المبدئي لیس احتیاجًا لكمیة هائلة  الشر�ات الناشئةفي المتوسط �عتبر احتیاج 
بل �عتبر دعمًا �افیًا للبدء في العمل من أجل البقاء أثناء االلتحاق ببرنامج تسر�ع من رأس المال، 

 (Hoffman & Kelley, 2012)األعمال. 

ومن وجهة نظر مؤسسي برامج مسرعات األعمال؛ إن الهدف من وراء تأسیسیهم لمسرعات 
ل السنوات ي سد الفجوة أو نقص رأس المال خالاألعمال هو دعم رواد األعمال ومساعدتهم ف

 (Hoffman & Kelley, 2012)هم الر�اد�ة الناشئة. األولى من تشغیل شر�ات

 ة:الناشئة لألسباب التالی ول إن التمو�ل المبدئي مهم للشر�اتبناء على ما سبق �مكن الق

 ةالشر�ة الناشئالتر�یز على متا�عة وتطو�ر التفرغ و  في ا�ساعده للشر�ة الناشئةیوفر دخل  .أ
 واالستفادة من الخدمات التي تقدمها المسرعة.

لكنه لیس األمر الحاسم في اختیار  الشر�ة الناشئة�عتبر التمو�ل المبدئي مهم لمؤسسي  .ب
 المسرعة التي یتقدم إلیها.

 .الشر�ة الناشئةفي �عض األحیان �ساعد هذا التمو�ل على توظیف موظفین للعمل مع فر�ق  .ج

عن البحث عن وظیفة للعمل بها �جانب  الشر�ة الناشئةمؤسسي التمو�ل المبدئي ُ�غني  .د
 .الشر�ة الناشئةتطو�ر 

سر�ع من وجهة نظر مؤسسي برامج التسر�ع؛ واحد من األهداف التي دفعتهم لتأسیس برامج الت .ه
هو دعم رواد األعمال ومساعدتهم على سد فجوة التمو�ل في السنوات األولى من تشغیل 

 .الشر�ات الناشئة
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 المدة الزمنیة داخل المسرعة. 2.4.2

الناشئة لفترة زمنیة محددة، عادة ما تتراوح  ر برامج مسرعات األعمال الدعم للشر�اتتوف
شهور. هذا اإلطار الزمني ال یرتبط جز�ئًا �انخفاض الوقت المستغرق لبدء تشغیل  6-3ما بین 

والذي  الشر�ات الناشئةفقط، ولكن أ�ضًا حول خلق بیئة من الضغط العالي على  الشر�ة الناشئة
 (Miller & Bound, 2011)من شأنه أن یدفعها للتقدم السر�ع. 

إلى أن المدة الزمنیة المحددة تكون �مثا�ة  في دراسته )(Huijgevoort 2012توصل 
هذا له و إطارًا قسر�ًا لموعد نهائي، وعادة ما �كون الشكل النهائي للبرنامج هو "الیوم التجر�بي". 

و�ر یبقیهم متحفز�ن لتحقیق النتیجة القصوى في تط، ألنه الشر�ات الناشئةإ�جابیًا على  تأثیراً 
 :أعمالهم في فترة قصیرة من الزمن. علق أحد أعضاء إدارة مسرعة أعمال على هذه النتیجة قائالً 

تحتاج  الشر�ات الناشئة"إن مدة البرنامج ال ینبغي أن تكون أطول من ذلك، �ما أن 
 التحفیز و�ذا ما تم تمدید هذه هذا الحجم من الضغط على اعتبار أنه نوع من أنواع

ا �عني نسبیًا لن تحقق المز�د من التقدم في أعمالهم. وهذ الشر�ات الناشئةالفترة، فإن 
 شهور". 6-3أنه من الكفاءة أن تكون المدة ما بین 

نه على النقیض من الجیل الثالث من حاضنات ومن المثیر لالهتمام في هذه النتیجة أ
سنة، یبدو أن مسرعات األعمال تحقق  1.7ا متوسط فترة االحتضان األعمال التي �كون فیه

في  الشر�ات الناشئةنتیجة فعالة في فترة زمنیة قصیرة جدًا. وعلى وجه التحدید، ینبغي أن تبدأ 
ثمار إلى شكله النهائي �ما في ذلك (العمالء واالستتطو�ر منتجها الذي �عتبر في مراحله المبكرة 

أنه ستكون هناك حاجة إلى مز�د شهور �حد أقصى. وهذا �عني  6ذلك خالل الالحق المحتمل)، و 
 �عتبر هذا النهج مناسبًا. الشر�ات الناشئةمن البحث للتحقق ألي نوع من 

واحدة من إحدى المیزات التي تمیز مسرعات األعمال عن غیرها من البرامج التي تدعم 
 افي دراسته) (Cohen 2014علیه  تهو المدة الزمنیة المحددة. وهذا ما أكد الشر�ات الناشئة

ات أنه من االختالفات األساسیة بین برامج تسر�ع األعمال والبرامج األخرى مثل حاضن تحین أفاد
 المدة المحددة لبرامج تسر�ع األعمال مقارنة �طبیعة الحاضنات المستمرة.األعمال هو 

الشر�ات محددة لبرامج مسرعات األعمال هو تأثیرها اإل�جابي على إن ما �میز الفترة ال
أن الجداول الزمنیة المحددة بتار�خ  افي دراسته )(Cohen 2014الملتحقة بها �ما أفادت  الناشئة

 الشر�ات الناشئةوالمسرعات، وتدفع  الشر�ات الناشئةط بین ابتر اال رصارم تؤدي إلى تخفیض مقدا
على مواجهة آلیات االختیار التي تعمل في السوق. والمشار�ة في برامج تسر�ع األعمال قد ال 
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�سرع دورة العمل أو الفكرة على قید الحیاة، لكنه بدًال من ذلك، قد  الشر�ة الناشئةیبقي �الضرورة 
الشر�ات �حقق فائدة إذا انتقل أصحاب  مما یؤدي إلى نمو أسرع أو فشل أسرع؛ فالفشل األسرع

إلى فرصة أخرى ذات قیمة أعلى؛ فیمكنهم المساعدة في تنمیة أعمال أخرى مختلفة  الناشئة
الشر�ات و�التالي االقتصاد �كل. لذا فإن المدة المحددة تساعد على ز�ادة تر�یز واهتمام مؤسسي 

 .الناشئة

 وة طوال فترةبنفس الق الشر�ة الناشئةتفید الفترة المحددة في الحفاظ على عز�مة مؤسسي 
الشر�ات �قضي مؤسسي  )،(Cohen 2014 علیه تالتحاقه ببرنامج تسر�ع األعمال، وهذا ما أكد

علون فترة الثالث األشهر داخل المسرعة وغالبًا ما �عملون سبعة أ�ام في األسبوع وال �ف الناشئة
ظ على هذه شيء آخر سوى العمل على أعمالهم والنوم، و�طبیعة الحال لن یتمكنوا من الحفا

 الوتیرة من العز�مة إذا �انت البرامج أطول أو مستمرة.

أفاد عدد من المؤسسین لألعمال الناشئة أن ) (Miller and Bound 2011وفي دراسة 
ل أحد األشیاء التي حصلوا علیها من مسرعة األعمال هو الموعد النهائي واإلطار األساسي للوصو 

عمل قادر على توفیر هذا لنفسه، لكن في واقع األمر في إلى هناك. �الطبع �جب أن �كون �ل 
 األ�ام األولى من الصعب القیام بذلك، و�مكن أن �كون التقدم القسري جذاب.

الشر�ات لبرامج مسرعات األعمال والتي تز�د من تأثیرها على  من أحد العناصر المكونة
مقارنة بین مسرعات  أجرتحین ) (Cohen 2014إلیه  تهو المدة الزمنیة هذا ما أشار  الناشئة

 إلى ةً مشیر  تاألعمال والمستثمر�ن المساندین حیث �مثلون جهات دعم لألعمال الناشئة؛ فأوضح
مستثمري  من مقارنة بتأثیر اآلخر�نأن مسرعات األعمال تز�د من التأثیر على مشروعات الحافظة 

، و�قضي مدراء الشر�ات الناشئة المراحل المبكرة، ألن المسرعات تقوم �االستثمار في دفعات من
وهم �كرسون ثالثة أشهر لمساعدة دفعة  الشر�ات الناشئةالمسرعات مز�دًا من الوقت مع مؤسسي 

ومن ثم االنتقال إلى دفعة تالیة من أقرانهم. هذا الوقت المر�ز والمنظم للغا�ة  الشر�ات الناشئةمن 
التي ال تزال طیعة.  الشر�ات الناشئةفي محفظة یؤثر على اتجاه التأثیر  الشر�ات الناشئةمع ِفرق 

والموارد األخرى. وهؤالء كما تساعد المدة المحددة على تجمیع المرشدین والضیوف المتحدثین 
حیث  الشر�ات الناشئةالداعمین الخارجیین مثل المرشدین، �مكنهم االلتزام �سهولة مع مؤسسي 

على التخرج في وقت محدد  الشر�ات الناشئةددة أن المدة قصیرة ومحددة. �ما تدفع المدة المح
�عرض أعمالهم  الشر�ات الناشئةمسبقًا، و�تمیز هذا التخرج �األ�ام التجر�بیة حیث �قوم مؤسسي 

مكن مسرعات تُ المدة المنظمة والمجدولة  من المستثمر�ن المحتملین. إن هذه أمام جمهور �بیر
من التجمیع �شكل دوري مجموعات مثیرة لإلعجاب من المستثمر�ن المحلیین واإلقلیمین  األعمال
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وغیرهم. ومن غیر المرجح أن األفراد من المستثمر�ن المساندین �مكنهم تجمیع مثل هذه 
المجموعات المثیرة لإلعجاب أو جذب نفس المستوى من اهتمام وسائل اإلعالم. وعمومًا برامج 

ذات المدة المضغوطة تشجع على الحوار المتكرر بین مدراء المسرعات مسرعات األعمال 
 ) المشار�ین وتشجعهم على التعلم والتكیف.الشر�ات الناشئةوالمغامر�ن (أصحاب 

ة الناشئ المحددة عنصر مهم لنجاح الشر�اتبناء على ما سبق �مكن القول إن المدة الزمنیة 
 لألسباب التالیة:

والمسرعة مما یز�د من فرص االعتماد على  الشر�ة الناشئةن بیط تقلل من مقدار االرتبا .أ
 الذات �عد انتهاء برنامج التسر�ع.

 خالل فترة قصیرة من الزمن. الشر�ة الناشئةمحفز لتحقیق النتیجة القصوى في تطو�ر  .ب

 والتي تمثل دافع للتقدم السر�ع. الشر�ة الناشئةخلق بیئة من الضغط العالي على مؤسسي  .ج

ج على التزام المستثمر�ن، الموجهین، والمرشدین في تقد�م خدماتهم طوال مدة البرنامتحافظ  .د
  .حیث أن ز�ادة المدة یز�د من فرص عدم االلتزام

 بنفس القوة طوال فترة التسر�ع. الشر�ة الناشئةالحفاظ على عز�مة مؤسسي  .ه

 ات.تساعد وتشجع على ز�ادة فرص التعلم والتكیف مع جمیع الظروف والمستجد .و

 خدمات التوجیه واإلرشاد. 2.4.3

اذا لمشاكل الرئیسیة �النسبة لألعمال الناشئة هي �ثرة المعلومات، عدم معرفتهم على ممن ا
�ذا و محاسبیة القانونیة، و الدار�ة، اإلحتیاجات اال �اإلضافة إلى، �حصلون، وأین یتم الحصول علیه

، وهذا ما المدى الطو�ل واالستدامة تز�د ما تم استیفاء هذه االحتیاجات فإن فرص البقاء على
لنقاط التي تتعلق �مسرعات األعمال والتي من لتها اسفي در  م)2015( أبو شمالة أكدت علیه

ودلیل على نجاحها؛ فأشارت إلى جودة  الشر�ات الناشئةشأنها أن تكون ذات صلة في استدامة 
 هذا االحتیاج.فجوة �مكن أن تغطي أنها  علىالخدمات المقدمة من برنامج التسر�ع 

كثیرًا ما �شار إلى خدمات اإلرشاد �اعتبارها جانبًا قیمًا في برامج مسرعات األعمال، لكنها 
تختلف بدرجة �بیرة فیما بین البرامج؛ فبعض المسرعات تقوم �جدولة اجتماعات مع المرشدین 

�قومون �جعل هذه مرشد مختلف خالل الشهر األول، والبعض اآلخر  75�صل عددهم إلى 
تقد�میة �لما دعت الحاجة إلیها أو ببساطة �قومون بتزو�د رواد األعمال الناشئین �قائمة اللقاءات ال

من المرشدین المختار�ن. لقاء مع أر�عة أو خمسة من المرشدین یومیًا لمدة شهر تقر�بًا یوفر 
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فرصة فر�دة لألعمال الناشئة لبناء شبكتهم االجتماعیة والتعرف على استراتیجیات بدیلة. حیث 
قدم مدراء المسرعات خدمات اإلرشاد طوال البرنامج و�قوموا �مساعدة رواد األعمال على فهم �

المعارف التي یتم اكتسابها من خالل اللقاءات مع المرشدین والحلقات الدراسیة وغیرها من وسائل 
 (Cohen, 2014)اكتساب المعرفة. 

من الفوائد التي تعتبر عامًال جذا�ًا لرواد األعمال لاللتحاق ببرامج مسرعات األعمال هو 
والمنتجات، حیث تعطي مسرعات األعمال الفرصة  الشر�ات الناشئةالنصائح المقدمة حول 

للقاء أشخاص مختصین في صناعة التكنولوجیا، سواء من ذوي  الشر�ات الناشئةلمؤسسي 
أو شر�ات التكنولوجیا الكبیرة والحصول على تغذ�ة راجعة على أعمالهم ناجحة ال الشر�ات الناشئة
 الشر�ات الناشئةن قبل مؤسسي نظر إلى تلك النصائح ذات العالقة وجودتها میُ ومنتجاتهم. �ان 

 & Miller) على أنها من الصعب تكرارها في برامج أخرى خارج المسرعات و�هذه الوفرة.
Bound, 2011) 

ت أنه عمل تطوعي قائم على تقد�م الخبرا الشر�ات الناشئةما �میز عمل المرشدین مع رواد 
) (Clarysse and Yusubova 2014، أشار طوال مدة البرنامج الشخصیة والتغذ�ة الراجعة

في دراستهما أنه من الجوانب األكثر قیمة في برامج تسر�ع األعمال هو اإلرشاد، وهو السبب 
الشر�ات في هذه البرامج، حیث �عمل المرشدین مع فرق  الشر�ات الناشئةالرئیسي لمشار�ة 

م طوال مدة البرنامج و�وفروا لهم النصائح القیمة والتغذ�ة الراجعة بناء على خبراته الناشئة
 شخصیة.ال

أن عدد  الشر�ات الناشئةن من رواد أفاد المبحوثو  )(Huijgevoort 2012وفي دراسة 
 ونوعیة المرشدین الموجودین في برامج تسر�ع األعمال یؤثر إ�جابیًا على سرعة عملیة التغذ�ة
 الراجعة التي یتلقونها وقدرتهم على تطو�ر أعمالهم، و�عتبر حجم وجودة شبكة المرشدین واحدة

 راسة.من الفروقات التي تمیز برامج تسر�ع األعمال عن حاضنات األعمال وفقًا لنتائج الد

تتنوع أشكال اللقاءات مع المرشدین ابتداًء من الجلسات التقد�میة إلى الجلسات الموضوعیة 
إن �شكل فردي.  الشر�ات الناشئةالتي �قدم بها المرشدین أفكارهم وخبراتهم إلى قضاء الوقت مع 
م تغذ�ة و�عطائه الشر�ات الناشئةالهدف من هذا النوع من اللقاءات هو الرد على تساؤالت فرق 

راجعة صادقة حول أنهم ذاهبون نحو الصواب أو الخطأ، �اإلضافة إلى إعطاءهم الفرصة لخلق 
عالقات طو�لة األمد مع المرشدین التي تمكنهم أن �قوموا بدور مجلس استشاري طوال الوقت. 

ذات  تكون  لذا فإنه من الضروري لبرامج مسرعات األعمال تطو�ر شبكة واسعة من المرشدین
 (Miller & Bound, 2011)ة عالیة. جود
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أن أحد الضرور�ات لنجاح مسرعات ) في دراستهم (Li and others 2012افترض 
داخل المسرعة.  الشر�ات الناشئةاألعمال هو اإلرشاد �اعتباره عنصرًا حاسمًا في دورة حیاة 

لخدمات الملتحقة حالیًا ببرامج مسرعات األعمال  الشر�ات الناشئةواهتمت الدراسة في تقییم 
اد اإلرشاد التي یتلقونها وتحلیل ردود أفعالهم، وخلصت الدراسة إلى أنه تم ترتیب خدمات اإلرش

 .المقدمة من برامج تسر�ع األعمالمن حیث األهمیة في الترتیب الثاني �عد أهمیة فرص التمو�ل 

والذي  Failure Dayواحدة من اللقاءات التي �عقدها المرشدین هو لقاء �سمى یوم الفشل 
ومثل هذه اللقاءات �شارك رواد األعمال والمستثمر�ن فشل مشار�عهم الخاصة مع الجمهور، 

المفتوحة مع الجمهور تهدف إلى ر�ط مجموعات المرشدین مع رواد األعمال المحلیین والمحتمل 
 (Lehmann, 2013)البرنامج لإلطالع على تجار�هم واالستفادة منها وأخذ العبر.  اختیارهم في

عنصر مهم لنجاح لألعمال  ن خدمات التوجیه واإلرشادبناء على ما سبق �مكن القول إ
 الناشئة لألسباب التالیة:

على معرفة �یفیة الحصول على المعلومات التي �حتاجونها  الشر�ة الناشئةتساعد مؤسسي  .أ
 .شر�تهملتطو�ر ونجاح 

توفر مسرعات األعمال قاعدة �بیرة من المرشدین والموجهین الذین �مكن التواصل معهم في  .ب
 .ألخذ النصیحة والمشورة أي وقت

ع المرشدین تساعد رواد األعمال على فهم المعارف التي یتم اكتسابها من خالل اللقاءات م .ج
 والحلقات الدراسیة.

 في لشر�ةمما �ساعد مؤسسي ا الشر�ة الناشئةتوفر فرص لاللتقاء �مختصین في مجال  .د
 وتصحیح مسارهم. شر�تهمالحصول على تغذ�ة راجعة تساعدهم على تطو�ر 

مما �ساهم في سرعة الحصول على التغذ�ة توفر عدد �بیر ومتنوع من المرشدین والموجهین  .ه
 .الشر�ة الناشئةحتاجها تالتي الراجعة 

 داخل المسرعة. الشر�ة الناشئةاإلرشاد هو عنصر حاسم في دورة حیاة  .و

 خدمات التشبیك. 2.4.4

امج ترتبط خدمات التوجیه واإلرشاد ارتباطًا وثیقًا �عنصر آخر من الخدمات التي تقدمها بر 
 مسرعات األعمال �طلق علیه خدمات التشبیك.
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فرص التشبیك مع أصحاب رؤوس األموال المستثمر�ن والمستثمر�ن المساندین، حیث تكون 
 أن الغرض األهم من وراء مناسبات التشبیك التي تعقدها المسرعات هو الفرصة المتاحة لألعمال

 (Li & others, 2012)الناشئة لتولید وخلق فرص تمو�ل إضافي من المستثمر�ن. 

لتقد�مهم للمستثمر�ن و�ذلك  الشر�ات الناشئةتعطي مسرعات األعمال الفرصة لمؤسسي 
الوقت لمقابلتهم وجهًا لوجه والتي �كون من الصعب حصول المؤسسي على مثل هذه الفرص من 

المسرعات توفر خط مستمر من الشر�ات الناشئة الجدیدة، فإن الكثیر من المستثمر�ن قبل، وألن 
في المناسبات التي تعقدها مسرعات األعمال، وتواجدهم في مكان واحد تواجد �حرصون على ال

�عتبر فرصة نادرة جدًا �النسبة لألعمال الناشئة، وهذا �عتبر �مثا�ة روا�ط للتمو�ل المستقبلي. 
(Miller & Bound, 2011) 

 التشبیك التي تقدمها مسرعات األعمال روا�ط التمو�ل المستقبلي التي تنشأ من خالل فرص
مسرعات، وذلك تم تصنیفها من أكثر العناصر التي تضیف قیمة لألعمال الناشئة في برامج ال

)، حیث أبرزت نتائج الدراسة أنه في الغالب شر�ات (Huijgevoort 2012وفقًا لنتائج دراسة 
ر رنامج التسر�ع و�لزمها توفیر قدتكون قد أنجزت منتجها األول �عد انتهاء ب الشر�ات الناشئة

كافي من التمو�ل لكي تواصل تشغیل شر�تها وتوسع نطاق عملها. توفر مسرعات األعمال ذات 
غیر  الجودة العالیة عددًا �بیرًا من وسائل االتصال مع صناع رأس المال االستثماري، إما �طر�قة

من خالل الیوم التجر�بي الذي خالل البرنامج أو منظمة من خالل اجتماعات وجلسات مشورة 
تنظمه مسرعات األعمال خصیصًا لألعمال الناشئة لكي تقدم منتجاتها أمام عدد �بیر من 

ر�ن حیث المستثمر�ن في وقت واحد، وهذه تعتبر فرصة عظیمة لكل من رواد األعمال والمستثم
في مكان واحد في نفس  الشر�ات الناشئةأن عددًا �بیرًا من المستثمر�ن المحتملین وشر�ات 

الوقت. معظم المشار�ین في برامج مسرعات األعمال یهتمون في المقام األول �المنظور طو�ل 
یة األجل ألعمالهم و�التالي ینظرون إلى روا�ط التمو�ل المستقبلي على أنها العنصر األكثر أهم

 في القیمة المضافة للبرنامج.

جهات الخارجیة مثل الو  الشر�ات الناشئة توفر خدمات التشبیك الفرص للتوفیق بین
داخلیة مع أقرانهم من رواد الشبكات الالمستثمر�ن المحتملین، العمالء والشر�اء �اإلضافة إلى 

األعمال، حیث توفر المسرعات فرص التشبیك الداخلیة والخارجیة لرواد األعمال الناشئین من 
لیوم التجر�بي والذي �عتبر میزة ذات قیمة خالل مجموعة متنوعة من األحداث والمناسبات مثل ا

الناشئة مع مجموعات ذات جودة عالیة  الشر�اتلمسرعات األعمال، والذي یتم تنظیمه لوصل 
 (Clarysse & Yusubova, 2014)من المستثمر�ن والعمالء. 
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 Huijgevoortإن الجدوى من وراء الشبكات الداخلیة �ما أفاد المبحوثین في دراسة 
بادل )، أن التفاعالت التي تحدث في الشبكة الداخلیة غالبًا ما تكون تخدم �طر�قة مفیدة لت(2012

 علق أحد المبحوثین قائًال:المعارف، 

تحصل علیه من الناس القیمة التي �حصل علیها الناس من حولك غیر مباشرة، ما "
، ألنك ترى هؤالء �خطون خطوات في أعمالهم الناشئة، من حولك هو الدافع والعز�مة

وأنت تحتاج أن تكون في بیئة حیث الناس یتحر�ون لألمام، وحیث �كافح الناس 
 .مثلك لیصبحوا رواد أعمال في نفس المكان الذي تكافح فیه أنت"

العناصر المكونة لبرامج مسرعات األعمال وتعتبر  لذا فإن خدمات التشبیك عنصر مهم من
في  م)2015أبو شمالة ( أكدتقیمة مضافة لألعمال الناشئة التي تلتحق بتلك البرامج. حیث 
ى والتي تدل عل الشر�ات الناشئةدراستها أن واحدة من األمور التي تعتبر ذات صلة في استدامة 

ق على نطاق واسع أنها معامل من معامالت نجاح نجاحها هي الشبكات المهنیة والتي تم التواف
 مسرعات األعمال ومفیدة جدًا لألعمال الناشئة في نفس الوقت.

بناء على ما سبق �مكن القول إن خدمات التشبیك عنصر مهم لنجاح لألعمال الناشئة 
 لألسباب التالیة:

المستثمر�ن من خالل توفر فرص لألعمال الناشئة لتولید وخلق فرص للتمو�ل اإلضافي من  .أ
 مناسبات التشبیك التي تعقدها المسرعات مع المستثمر�ن وأصحاب رؤوس األموال.

أصحاب رؤوس األموال والمستثمر�ن �عتبرون لقاءات التشبیك التي تعقدها مسرعات األعمال  .ب
 فرصة للقاء مجموعة من الشر�ات الناشئة الجدیدة والموثوقة ولدیها فرصة للنجاح.

 تشبیك التي تنظمها المسرعات تعتبر �مثا�ة فرص لخلق روا�ط للتمو�ل المستقبلي.لقاءات ال .ج

 لتقد�م منتجاتهم أمام عدد �بیر من المستثمر�ن في وقت الشر�ة الناشئةتوفر فرصة لمؤسسي  .د
واحد وذلك من خالل لقاء الیوم التجر�بي الذي تنظمه مسرعات األعمال في نها�ة برنامج 

 التسر�ع.

و لتشبیك مع األقران من رواد األعمال الذین التحقوا من قبل ببرنامج المسرعة أتوفر فرص ا .ه
یلتحقون حالیًا، مما �ساعدهم على االطالع واالستفادة من تجارب مشابهة وتبادل المعارف 

 معهم.
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�مثل عامل من  تساعد برامج مسرعات األعمال على بناء شبكة واسعة من المعارف والذي .و
 .عوامل نجاحها

 الشر�ة الناشئةتنوع فر�ق . 2.4.5

التي تدعمها، حیث  الشر�ات الناشئةأهم المواد الخام لبرامج مسرعات األعمال هم مؤسسي 
أكثر  الشر�ة الناشئةأن نماذج طلبات التقد�م غالبًا ما تر�ز على أسئلة مصممة للكشف عن فر�ق 

من فكرة العمل نفسها، و�ذا �ان أعضاء الفر�ق لدیهم خبرة جیدة في المنتج، سوف �كتسبون قیمة 
التي  الشر�ات الناشئة. �اإلضافة إلى ذلك فإن من الحصول على الدعم من المرشدین المختصین

 (Huijgevoort, 2012)لدیها خلفیة تقنیة لن تحتاج إلى دعم �بیر في جانب التطو�ر التقني. 

) في دراستهما من خالل المراجعات األدبیة Clarysse and Yusubova )2014أفاد 
أن نهج االختیار الرئیسي لجمیع مسرعات األعمال هو التر�یز على فر�ق المغامر�ن وخصائصهم 

المهارات التقنیة،  حیث أن الخصائص الشخصیة لفر�ق المغامر�ن تتكون من المهارات اإلدار�ة،
ات الخبرات العملیة والخبرة الفنیة. ووفقًا لذلك فمعیار تنوع الفر�ق ُیر�ز علیه من قبل مسرع

 .الشر�ات الناشئةاألعمال لكونه �عتبر �مثا�ة مؤشر جید لنجاح 

ء برامج مسرعات األعمال انتقائیة جدًا في اختیار المشار�ین، وذلك من خالل ُحكم الخبرا
 Miller and Boundالختیار أكثر الفرق الواعدة. معظم مسرعات األعمال التي تناولتها دراسة 

. وغالبًا ما %10) �ان لدیها نسبة نجاح للطلبات التي تستلمها و�تم قبولها تقل عن 2011(
امج التي یتم قبولها في البرن الشر�ات الناشئةمسرعات األعمال وقتًا طو�ًال في اختیار  تستنزف

 وذلك للحفاظ على نوعیة الفرق التي یتم قبولها.

تكون غالبًا من حوالي ثالثة أشخاص، ی شر�ة ناشئةحجم فر�ق المؤسسین لكل متوسط 
و�ثافة  الشر�ة الناشئةل والسبب في أن الفرق عادة لیست أصغر هو ضغط العمل في تشغی

برنامج التسر�ع تصبح �بیرة جداً في هذه الحالة، والسبب في أن الفرق لیست أكبر هو أن االستثمار 
لكل شر�ة ناشئة �صبح مرتفعًا جدًا. تعتقد مسرعات األعمال أنه من خالل تجمیع مجموعات من 

ا �مولون �ل واحد نجوم رواد األعمال المحتملین، فإنهم سیولدون أفكارًا أكثر وأفضل مما لو �انو 
 (Huijgevoort, 2012)منهم �شكل تسلسلي �معزل عن اآلخر�ن. 

یرة ولیس األفراد وال تقبل المؤسسین األفراد غمعظم مسرعات األعمال تر�ز على الفرق الص
الكثیر من  افیه الشر�ة الناشئةإال في ظروف استثنائیة، فعلى حسب تعلیمات مسرعات األعمال؛ 

العمل �النسبة لشخص واحد. �ما أنه نادراً ما تقبل مسرعات األعمال فرقاً أكبر من أر�عة أشخاص، 
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 ,Miller & Bound)ألن االستثمار الالزم لتغطیة تكالیف المجموعات الكبیرة سیكون أكبر. 
2011) 

عنصر مهم لنجاح لألعمال  الشر�ة الناشئةع فر�ق بناء على ما سبق �مكن القول إن تنو 
 الناشئة لألسباب التالیة:

یة في وجود واحد منهم على األقل �خبرة عملو  الشر�ة الناشئةوجود تنوع في خبرات فر�ق  .أ
 المنتج نفسه �ساعد في اكتساب قیمة من الحصول على الدعم من المرشدین المختصین.

مما لدیهم خبرة تقنیة �قلل من احتیاج  الشر�ة الناشئةوجود واحد على األقل من مؤسسي  .ب
 الدعم في المجال التقني.

التي یتم  الشر�ات الناشئةواحد من عوامل االختیار التي تختار على أساسها المسرعات  .ج
 .متنوع الخبرات العملیة والفنیة الشر�ة الناشئةقبولها في برنامج التسر�ع أن �كون فر�ق 

�حتاج لمجهود أكبر من أن �قوم �ه شخص واحد، لذا �شترط  اوتطو�ره ئةالشر�ة الناشإقامة  .د
ثة عدد األعضاء عن واحد وال یز�د عن ثالفي برنامج التسر�ع أال �قل  الشر�ة الناشئةلقبول 

 أو أر�عة أشخاص ألن االستثمار الالزم لتغطیة تكالیف المجموعات الكبیرة سیكون أكبر.

 الناشئة. مؤشرات نجاح الشر�ة 2.4.6

ال توجد مقاییس نجاح واضحة ودقیقة تساعد في قیاس نجاح الشر�ات الناشئة والحكم على 
مدى نجاحها أو فشلها، وذلك ألن مسرعات األعمال التي تعمل على تسر�ع الشر�ات الناشئة 

 �داً تعتبر مجاًال حدیثًا والدراسات التي قامت بتناول هذه الموضوعات ما زالت محدودة وتحتاج مز 
من الجهد الختبار ووضع مقا�س ومؤشرات واضحة للنجاح، لكن هذا ال �منع وجود محاوالت 

 لوصف وتحدید مؤشرات تدل على النجاح أو القرب منه.

الوصول لمرحلة التخرج من مسرعة األعمال هو �حد  )Lehmann )2013وفقًا لدراسة 
األموال التي قام المستثمر�ن  وعودةة ذاته �عتبر نجاحًا حیث أن الخروج ممثًال �مناسبات السیول

العام األولي دم للشر�ات الناشئة من خالل االكتتاب �استثمارها من خالل التمو�ل المبدئي الذي قُ 
ومن مؤشرات النجاح أ�ضًا أن �كون خر�جي  .أو الشراء (االستحواذ) من قبل مستثمر�ن آخر�ن

. وهذا ما المسرعات من الشر�ات الناشئة قادر�ن على الحصول على جوالت إضافیة من التمو�ل
) في دراستهما أن الشر�ات الناشئة تكون ناجحة في Miller and Bound )2011أكد علیه 
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مها تباع من خالل الطرح العام اللحظة التي تصبح مر�حة للغا�ة أو في اللحظة التي تبدأ أسه
 األولي أو شراؤها من قبل مستثمر�ن آخر�ن.

تستغرق سنوات وال �مكن الوصول لها  االكتتاب األولي العاملكن الوصول إلى مناسبات 
ن مجرد االنتهاء من برنامج التسر�ع، ولذلك فإنه من الممكن التنبؤ بنجاح الشر�ات الناشئة م�

 (Li & Others, 2012) من التمو�ل.خالل الجوالت اإلضافیة 

ال یوجد مقیاس واضح لقیاس أداء مسرعات األعمال أو حتى الشر�ات الناشئة، و�الرغم 
من ذلك فإن قیاسها من خالل �قاء ونمو األعمال التي تقوم بتسر�عها، حیث أنه یوجد هناك 

 ر�حیة وسالمةوالتي منها إجماع من قبل الباحثین على أفضل المقاییس لنمو الشر�ات الناشئة؛ 
على ر�حیتها من  ةعملیات برامج المسرعات حیث أنه �جب أن تبقى مسرعات األعمال محافظ

أجل ضمان تقد�م أفضل الخدمات للشر�ات الناشئة. ومن العوامل التي تساهم في استدامة 
�ة ر�ع من البداأن تكون عملیات االختیار والفرز لاللتحاق ببرنامج التس أ�ضاً  الشر�ات الناشئة

 �ذلك تساهم جودة صارمة ودقیقة الختیار األفضل و�ذل المجهود مع األقوى على البقاء والنمو.
الخدمات في ز�ادة فرص البقاء على المدى الطو�ل من خالل إشباعها الحتیاجات فرق الشر�ات 

ذلك خدمات التي تساعدهم على بناء وتطو�ر شر�اتها والحفاظ على استمرار�تها، و�الناشئة 
التشبیك مهمة أ�ضًا في نجاح الشر�ات الناشئة من خالل العالقات التي تقوم بتوفیرها مع 

 )م2015(أبو شمالة، مستثمر�ن �قوموا بتقد�م جوالت إضافیة من التمو�ل على سبیل المثال. 

أن أحد مؤشرات النجاح  )Marmer and Others )2012ومن جهة أخرى أوضح تقر�ر 
في مسرعة  2، وهذا ما أكد علیه أحد العاملینScale upهو أن تبدأ الشر�ة الناشئة �التوسع 

األعمال غزة سكاي جیكس �أن أحد عوامل اختیار الشر�ات الناشئة لاللتحاق ببرنامج التسر�ع 
 هو أن تكون قابلة للتوسع.

ناجحة حین تبدأ بتحقیق االفتراضات التي  عتبرت �ة الناشئةر الش�مكننا القول �أن وأخیرًا 
وضعتها لقیاس نجاح شر�تها في بدا�ة برنامج التسر�ع مثل: تحدید حجم السوق الذي تنوي 

 . 3، قدرتها على دخول السوق والحصول على ثقة الز�ائنالوصول إلیه

 قیاس مؤشرات نجاح الشر�ات الناشئة من خالل ما یلي:بناء على ما سبق �مكن 
                                                           

 .وآلیة العمل بها GSG). برامج مسرعة األعمال 2017أغسطس،  6أبو عو�ضة، مؤمن. ( 2

 .GSG). معلومات عامة حول مسرعة األعمال 2017 ،مایو 6سعید. (حسن،  3
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 تحقیق الشر�ة الناشئة لالفتراضات التي وضعتها في بدا�ة برنامج التسر�ع. .أ
ر�ن والحصول على جوالت إضافیة من التمو�ل تساعد في تطو�ر مثعلى ثقة المستالحصول  .ب

 الشر�ة الناشئة وتحقیق مز�د من النجاحات.
 توسع الشر�ة الناشئة؛ توسیع حجم السوق على سبیل المثال. .ج
 أو شراء الشر�ة من قبل مستثمر�ن جدد. االكتتاب األولي العامات الوصول إلى مناسب .د

وعلیه �مكن القول �أن مسرعات األعمال تز�د من فرص تحقیق الشر�ات الناشئة 
لالفتراضات التي وضعتها في بدا�ة برنامج التسر�ع، الحصول على ثقة المستثمر�ن وجوالت 

التمو�ل إضافیة من التمو�ل الالحق، ومساعدتها في اكتشاف وتحدید طر�قها للتوسع من خالل 
ي یوفر دخل للشر�ة الناشئة �ساعدها ففي بدا�ة التسر�ع والذي بدوره  الذي تحصل علیهالمبدئي 

 مسرعة.التفرغ والتر�یز على متا�عة وتطو�ر الشر�ة الناشئة واالستفادة من الخدمات التي تقدمها ال
رعة مما إن المدة الزمنیة المحددة لتلك البرامج تقلل من مقدار االرتباط بین الشر�ة الناشئة والمس

 ن فرص االعتماد على الذات �عد انتهاء برنامج التسر�ع، �ما وأنها تعتبر محفز لتحقیقیز�د م
النتیجة القصوى في تطو�ر الشر�ة الناشئة خالل فترة قصیرة من الزمن، خلق بیئة من الضغط 
 العالي على مؤسسي الشر�ة الناشئة والتي تمثل دافع للتقدم السر�ع. خالل هذا البرنامج تقدم

تساعد ت مجموعة من الخدمات الممیزة مثل: خدمات التوجیه واإلرشاد التي بدورها المسرعا
مؤسسي الشر�ة الناشئة على معرفة �یفیة الحصول على المعلومات التي �حتاجونها لتطو�ر 
ونجاح شر�تهم، ومن خالل هذه الخدمات توفر المسرعات قاعدة �بیرة من المرشدین والموجهین 

معهم في أي وقت ألخذ النصیحة والمشورة. �ما أن توفر مجموعة من الذین �مكن التواصل 
توفر لألعمال الناشئة فرص لتولید وخلق فرص للتمو�ل اإلضافي من خدمات التشبیك التي 

المستثمر�ن من خالل مناسبات التشبیك التي تعقدها المسرعات مع المستثمر�ن وأصحاب رؤوس 
�ة ر أن أهم ما �سعد على ز�ادة فرص النجاح هو فر�ق الشر . وأخیرًا إن من الجدیر �الذ�األموال

واحد �جب أن �كون متنوع الخبرات والتخصصات �اعتبار أن هذا المعیار هو الناشئة نفسه الذي 
من عوامل االختیار التي تختار على أساسها المسرعات الشر�ات الناشئة التي یتم قبولها في 

 برنامج التسر�ع.
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 Gaza Sky Geeksمسرعة األعمال . 2.5

المسرعة األولى والوحیدة  Gaza Sky Geeksزة سكاي جیكس تعتبر مسرعة األعمال غ
 مامأتمثل المفر الوحید  حیث أنهاالناشئة  دورًا مهمًا في حیاة الشر�اتتلعب  ؛ فهيفي قطاع غزة

 . الشر�ات التي ترغب �االلتحاق ببرنامج للتسر�ع تلك

جیكس �مسرعة أعمال فقط لكنها الحقًا أصبحت تعمل �حاضنة ومسرعة تتقدم كانت بدا�ة 
كرة لها الشر�ات الناشئة منذ أن �انت عبارة عن فر�ق لد�ه فكرة ر�اد�ة و�رغب في تحو�ل هذه الف

 إلى شر�ة ناشئة تستهدف أسواقًا خارج حدود قطاع غزة.

 م2014منذ عام  تسر�عللرامج ثالثة ب ببرامج التسر�ع قامت �إدارة جیكس منذ أن بدأت
 واجتاز جمیع لاللتحاق ببرنامج التسر�ع�ان قد تأهل مشروعًا  18ها وحتى الیوم، استهدفت خالل

بدًء  �البرنامج واالستفادة من الخدمات التي تقدمها المسرعة اللتحاقل لشروط المطلو�ةالمراحل وا
ن، خدمات التوجیه واإلرشاد، خدمات من فرصة الحصول على التمو�ل المبدئي من أحد المستثمر�

 .التشبیك، ووصوًال إلى توفیر المساحات المكتبیة والخدمات اللوجستیة

�عرض هذا المبحث نبذة عن مسرعة األعمال غزة سكاي جیكس، البرامج الموجودة في 
لتي اعرض لبرامج التسر�ع الثالثة المسرعة، آلیة العمل في برنامج التسر�ع، �اإلضافة أ�ضًا إلى 

 خاضتها المسرعة.

 المسرعةنبذة عن . 2.5.1

�الشراكة مع جوجل  م2011في عام  Gaza Sky Geeksزة سكاي جیكس تأسست غ
Google  والمؤسسة األهلیة الدولیة المرسي �ورMercy Corps هي أول مسرعة ، وتعتبر

 عالي السرعة �مكناأللیاف أعمال في قطاع غزة، انطلقت إ�مانًا منها �أن الوصول إلى انترنت 
حر�ة  أن �سمح لشباب غزة المتعلمین تعلیمًا عالیًا تجنب العدید من القیود الحالیة المفروضة على

 الناس والبضائع التي تعرقل اقتصاد غزة.

عمل، حاضنة ومسرعة مساحات مكتبیة مفتوحة للتعتبر جیكس مكان لتعلیم التكنولوجیا، 
وضع قطاع غزة على  تهدف جیكس إلى. Mercy Corpsأعمال ر�اد�ة تا�عة للمرسي �ور 

لتكنولوجیا؛ تلك اُمصدر ل تجعلهالوطن العر�ي وأن في خارطة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
، التكنولوجي قطاع غزة یوجد �ه القابلیة لذلك في ظل ارتفاع مستوى التعلیم ألسباب التالیة:لوذلك 
 -أشخاص �عملون في التكنولوجیا لدیهم الشغف للمنافسة والوصول ألعلى درجات التعلم وجود 

خاصة أنه من الممكن الوصول لهذه الدرجات عبر االنترنت في ظل  - في مجال التكنولوجیا
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ن اقتصاد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت هو األنسب في وضع ألو توفر �افة مصادر التعلم، 
 .غزة قطاعي لالحال االقتصاد

وتنظیم لقاءات وفعالیات تكنولوجیة للتعر�ف �مكان لتنسیق  م2011بدأت جیكس في عام 
 عن الخدمات والمیزات الجدیدة التي تطرحها شر�ة جوجل، �اإلضافة إلى التر�یز على نشر الوعي

 .Startup Weekendعن ثقافة ر�ادة األعمال من خالل تنظیم مسا�قة 

تم تغییر نظام العمل و�دأت �العمل �أول مسرعة أعمال في القطاع ومنذ  م2013وفي عام 
تم افتتاح برنامج االحتضان  م2015ذلك الیوم قامت �عمل ثالث جوالت من التسر�ع، وفي عام 

 .4أعمال ر�اد�ةومسرعة �جانب التسر�ع و�دأت العمل �حاضنة 

 . برامج المسرعة2.5.2

 لهااألهداف التي وجدت ألجسعیًا منها لتحقیق الث برامج تعمل المسرعة حالیًا على إدارة ث
 وهي:

وهو برنامج �ستهدف المهتمین في تعلم تكنولوجیا  :Coding Academyأكاد�میة البرمجة  .أ
 والتي تعتبر من أكثر JavaScriptالمعلومات والبرمجة، و�هدف إلى تعلیمهم لغة البرمجة 

ونیة، تطو�ر المواقع االلكتر اللغات البرمجیة سهولة وقابلیة للتكیف مع استخدامات �ثیرة مثل: 
ات نقال، وغیرها من البرمجیات. �ما یهدف البرنامج إلى تعز�ز مهار الهاتف �سیطة لل تطبیقات

صول لمصادر أخرى لدى أولئك األشخاص مثل: تعلم العمل ضمن فر�ق، تعلم �یفیة الو 
 القدرة على نقل المعلومة لآلخر�ن.المعلومة المطلو�ة (أین �جد ما یر�د) و 

 األولى ؛ الفئةوهو برنامج �ستهدف فئتین: Freelancer Academyأكاد�میة العمل الحر  .ب
 إلكترونیة تطو�ر مواقعوالذین لدیهم مهارات تكنولوجیة في  المطور�ن والمصممین الماهر�ن هم

، من خالل هذا البرنامج یتم التر�یز على �یفیة استغالل هذه ةاتف النقالو وتطبیقات اله
 تعلیمهم �یف �مكنهم الوصول لمثل تلكلهذه الفئة و  الحرعمل الالمهارات في توفیر فرص 

 وسائل التواصل االجتماعي. لالفرص سواء من خالل منصات العمل عن �عد أو من خال
في مجال  بدائیةة األفراد الذین لدیهم مهارات دفة في هذا البرنامج هي فئالمسته الفئة الثانیة

والعمل معهم لتعز�ز قدراتهم  تطو�ر المواقع اإللكترونیة وتطبیقات الهواتف النقالة أ�ضاً 

                                                           
 .GSG). معلومات عامة حول مسرعة األعمال 2017 ،مایو 6سعید. (حسن،  4
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ومن ثم یتم دمجهم مع الفئة األولى  ،لیصبحوا متمكنین وذلك من خالل الدورات التدر�بیة
 لتعز�ز قدراتهم في الوصول لفرص العمل الحر.

�ستهدف هذا البرنامج : Incubation and Accelerationبرنامج االحتضان والتسر�ع  .ج
وتطو�رها ر�ادي األعمال المهتمین في ر�ادة األعمال و�رغبون في إنشاء شر�تهم الناشئة 

و�ان قد اقتصر في  م2014بدأت جیكس بهذا البرنامج في عام  سعیًا الستمرارها ونجاحها.
بدأت �العمل على برنامج االحتضان  م2015عامه األول على برنامج التسر�ع، ولكن في عام 

خاصة الو�تبعه مباشرة برنامج تسر�ع للشر�ات الناشئة المؤهلة لكل برنامج وفقاً لشروط القبول 
  �كل مرحلة.

 برنامج التسر�ع  . آلیة العمل في2.5.3

منذ أن بدأت جیكس في برامج التسر�ع سعت إلى تطو�ر آلیة العمل في البرنامج سعیًا 
إن اآللیة العمل  أن تعزز من نجاح الشر�ات الناشئة.للوصول إلى أفضل الطرق التي �مكنها 

الشر�ات ف فرق استهدأشهر تقوم على ا 5القائمة حالیًا في برنامج التسر�ع الذي تتراوح مدته 
 Chief executiveالمسؤول اإلداري : التي تتكون من أر�عة أعضاء لدیهم أدوار محددة الناشئة

officer-CEO،  المسؤول التقنيChief technical officer-CTO،  مسؤول
. إن من شروط القبول في برنامج التسر�ع Marketingمسؤول التسو�ق و ،  Designerةبرمجال

خطة عمل وخطة سوق واضحة �اإلضافة إلى نموذج أولي من  الناشئة لدیهاهو أن تكون الشر�ة 
ئص، خالل فترة التسر�ع یتم تقد�م مجموعة منوعة من خدمات التوجیه واإلرشاد المنتج �أقل الخصا

والتشبیك من قبل فر�ق عمل المسرعة والموجهین الدولیین والمحلیین �اإلضافة إلى المستثمر�ن 
التمو�ل المبدئي على فترات تتزامن مع اإلنجازات المرحلیة المتفق علیها مسبقًا  الذي �قوموا بتقد�م

 500مع المستثمر وذلك مقابل حصة في األسهم �شترطها �عض المستثمر�ن مثل أو�سس 
وفي الجزء التالي سیتم عرض آلیة العمل التي تتبعها  وصندوق ابتكار الفلسطیني لدعم الشر�ات.

التي خاضتها برامج التسر�ع الثالثة �مر بها فرق الشر�ات الناشئة في جیكس والمراحل التي 
 .5جیكس منذ نشأتها وحتى اآلن

 

 

                                                           
 .وآلیة العمل بها GSG). برامج مسرعة األعمال 2017أغسطس،  6أبو عو�ضة، مؤمن. ( 5
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 . تجارب جیكس في تسر�ع الشر�ات الناشئة2.5.4

عملت جیكس على إدارة ثالثة برامج تسر�ع منذ بدایتها وحتى اآلن؛ فكان البرنامج األول 
، والثالث في م2016 – م2015في الفترة ما بین  يالثان، م2015 – م2014في الفترة ما بین 

 : 6، وفیما یلي عرض مفصل لهذه البرامجم2017 – م2016الفترة ما بین 

 ):م2015-م2014( برنامج التسر�علالتجر�ة األولى  .أ

 فر�ق �ان 64في المخیم لمدة خمسة أ�ام، شارك  Boot campبدأ البرنامج �مخیم تدر�بي 
لمشار�ین في أجواء عمل تساعدهم على تحسین أداء شر�اتهم، وضع ا الهدف من هذا المخیم هو

، Business modeling نمذجة األعمال خالل هذا البرنامج عقدت ورشات تدر�بیة مكثفة حول
صة إدارة الفر�ق، و�ذلك �ان أمامهم فر دراسة السوق، االستراتیجیات المالیة، التخطیط المالي، 

 .ومع أمثالهم من فرق الشر�ات الناشئةمحلیین ودولیین، لالحتكاك والتعامل مع موجهین 

فر�ق، أولئك الذین من  64الـ هؤالء فر�ق من  18 واختیار تم فرز �عد انتهاء المخیم
 لمعاییر التالیة:ل وفقاً المحتمل أن �كونوا شر�ة ناشئة ناجحة وذلك 

 .Scale-upأن تكون الشر�ة قابلة للتوسع  -

 من سوق محلي، إقلیمي ودولي.أن تستطیع الوصول ألكثر  -

 .أن �كون مؤسس الفر�ق لد�ه قدرة على إدارة الفر�ق ولد�ه �عد نظر لمستقبل الشر�ة -

 لیصبح شر�ة ناشئة ناجحة.أن �كون الفر�ق قادر على تنفیذ المشروع الخاص �ه  -

شر�ة أن �قوموا بتجهیز النموذج األولي لمنتجهم  18الـ كان المطلوب من هؤالء 
Prototype  المسرعة لهم خدمات التوجیه والتشبیك مع موجهین خالل شهر واحد مع توفیر

فكار أل Pitching تقد�مي ضعر � أصحاب هؤالء المشار�ع دولیین ومحلیین. وفي النها�ة الفترة قام
أو�سس  اقتنعت، 5007أو�سس  األردنمشار�عهم ونموذج منتجهم األولي أمام أحد المستثمر�ن من 

ار�ع للحصول على التمو�ل المبدئي، وقامت �استضافتهم �األردن �أهلیة اثنین فقط من المش 500
لمدة شهر�ن للعمل على تطو�ر شر�اتهم أثناء تواجدهم في مبنى المؤسسة واالستفادة من خدماتهم 

                                                           
 .ةالسا�ق المقابلةنفس  6
هي شر�ة رائدة في مجال تمو�ل المراحل األولیة وتسر�ع األعمال في مجال التكنولوجیا والصناعات  500أو�سس  7

 .)/http://oasis500.com/ar( اإلبداعیة في األردن والمنطقة

http://oasis500.com/ar/
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. في بدا�ة الشهر�ن بدأ المشروعین بتلقي أول جزء من إجمالي و�ذلك من الموجهین التا�عین لهم
 للفر�ق الواحد.$ 20,000لذي بلغت قیمته اإلجمالیة التمو�ل المبدئي ا

�عد مضي الشهر�ن استمرت الشر�تین لمدة قصیرة من الزمن ومن ثم فشلتا وذلك ألن أحد 
ها لالشر�تین تفكك فر�قها ولم �كملوا العمل سو�ًا، أما الشر�ة الثانیة فلقد فشلت ألن المؤسس 

CEO اذ القرارات االستراتیجیة مما أدى إلى فشل الشر�ة.لم �كن ناجحًا في اتخ 

قبل البدء �عد هذه التجر�ة في التسر�ع توصلت جیكس إلى مجموعة من الدروس المستفادة 
 :وهيفي التجر�ة الثانیة للتسر�ع 

التي أنهت فترة االحتضان ومن المفترض أن تكون  هناك محدود�ة في عدد الشر�ات الناشئة -
 مرحلة التسر�ع في قطاع غزة في وقت واحد.مؤهلة لدخول 

من األفضل لجیكس أن تبدأ �العمل مع الشر�ات الناشئة منذ فترة االحتضان وهذا ما دفع  -
 منذ مرحلة الفكرة وصوالً  الفرق تلك  والبدء �العمل مع برنامج االحتضان نشئتُ المسرعة ألن 

 .لمرحلة الشر�ة الناشئة

لدى المسرعة للعمل مع فرق الشر�ات الناشئة وفق  �جب توظیف فر�ق �عمل �شكل دائم -
 أدوار واضحة ومحددة.

هناك ضرورة للتر�یز أكثر على موجهین دولیین لدیهم خبرة في العمل مع الشر�ات الناشئة  -
 في مختلف المراحل من االحتضان وحتى التسر�ع.

 ):م6201-م5201برنامج التسر�ع (ل التجر�ة الثانیة .ب

لتحاق التجر�ة الثانیة لجیكس في التسر�ع، بدأ البرنامج بتقد�م طلب لال�عتبر هذا البرنامج 
 أعضاء الفر�ق، خبراتهممعلومات عن: الفكرة، السوق المستهدف،  �شمل األول �المخیم التدر�بي

یز السا�قة في الشر�ات الناشئة �شكل عام، خبراتهم التكنولوجیة، �ما أن الطلب �ان مقسم للتمی
 من الطلبات؛ فر�ق لد�ه فكرة، فر�ق بدون فكرة، وأفراد لدیهم أفكار. بین ثالثة أنواع

لاللتحاق منهم طلب وفق مجموعة من المعاییر الختیار األكفأ  900تم فرز ما �قارب 
 :لتاليمعاییر االختیار �او�انت ، �المخیم التدر�بي األول

 .Scale-upأن تكون فكرة الشر�ة قابلة للتوسع  -
 ألكثر من سوق محلي، إقلیمي ودولي.أن تستطیع الوصول  -
 أن �كون مؤسس الفر�ق لد�ه قدرة على إدارة الفر�ق ولد�ه �عد نظر لمستقبل الشر�ة. -
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 أن �كون الفر�ق قادر على تنفیذ المشروع الخاص �ه لیصبح شر�ة ناشئة ناجحة. -
ل فرد لدیهم أفكار، واشتم 15فر�ق و 45بـ و�عد فرز الطلبات بدأ المخیم التدر�بي األول 

 :واألنشطة المخیم على مجموعة من الخدمات

 ناشئة.تم التر�یز أكثر على الموجهین الدولیین ذوي الخبرة والدرا�ة �مجاالت أفكار الشر�ات ال -

 .8Lean Startupتعلیم الفرق �یفیة بناء شر�اتهم وفق منهجیة  تم -

المستهلك (الز�ون) وتعلم آلیات سهلة وسر�عة للوصول عقد ورش عمل لتشر�ح وتحدید نوع تم  -
 یم آلیات اختراق السوق المستهدف.تعل، �یفیة عمل دراسة السوق �شكل صحیح، له

 عمل دراسات مالیة مبدئیة للمشروع.قامت فرق الشر�ات الناشئة � -

 ).Pitchingتدر�بات على �یفیة عرض المشروع أمام الجمهور (تم عقد  -

مشروع �انوا مؤهلین لمرحلة االحتضان  20یم التدر�بي األول تم اختیار في نها�ة المخو 
 لمدة ثالثة شهور والذي من خالله یتلقى المشار�ین ما یلي:

 لتي تعقد في المخیم التدر�بي لكن �شكل موسع وتفصیلي أكثر.مشابهة ل تدر�بات -

الموجهین �كونوا من مختلف ، هؤالء لقاءات مع موجهین خالل األسبوع الواحد مرة أو أكثر -
 .التخصصات

لتقییم سیر العمل في المشروع ومدى تحقیق األهداف المرحلیة الموضوعة  أسبوعي لقاء -
 مسبقًا.

في مشروعهم و�لى أي مرحلة في نها�ة �ل شهر تقوم الفرق �إقامة عرض یوضح سیر العمل  -
 قد وصلوا وما الذي قاموا بتحقیقه.

 ناك تر�یز على فكرة الوصول إلى الحد األدنى من المنتج�كون هخالل فترة االحتضان  -
)MVP( Minimal Valuable Product 9. 

                                                           
نهجًا علمیًا إلنشاء و�دارة الشر�ات الناشئة والحصول على المنتج المطلوب  Lean Startupمنهجیة  توفر 8

ألیدي العمالء �شكل أسرع. �ما ُتعلم فرق الشر�ات الناشئة �یفیة قیادة شر�اتهم و�یفیة توجیهها، ومتى یتم 
لجدیدة تحو�لها، ومتى تثابر وتنمو مع أقصى تسارع، و�مكن القول إنها نهج مبدئي لتطو�ر المنتجات ا

)http://theleanstartup.com/principles.( 
9 MVP هو منتج قابل لالستخدام �أقل خصائص، �عبارة أخرى هو عبارة عن المنتج مصمم �شكل �سیط �حقق :

 الحد األدنى من المطلوب.

http://theleanstartup.com/principles
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 لد�ه التالي: أن �كون  مشروععلى �ل �جب  �ان في نها�ة فترة االحتضان

تشمل: تحدید السوق المستهدف، الشر�حة المستهدفة، تحدید مدى ثراء و  ،سوق الدراسة  -
 المتوقعة، ... إلخ.السوق، قنوات التسو�ق 

خطة العمل، تشمل: تحدید حجم الشر�حة المطلو�ة من الفئة المستهدفة بدقة في مرحلة  -
، �ما �جب أن �كون قد قام بناء شبكة من الداعمین والشر�اء، تحدید المخاطر االحتضان

 ام، وعلى المشروع أن �كون قد قالمتوقع مواجهتها مستقبًال وآلیات التعامل معها وتجاوزها
�التحقق من مدى قابلیة فكرته للتطبیق، قام بتجر�ب المنتج ولد�ه تغذ�ة راجعة من 

الخاص  MVPالمستهلكین، وأخیراً �جب أن �خرج المشروع من مرحلة االحتضان وهو �ملك 
 . �ه

م ت�عد انتهاء فترة االحتضان، بدأ المخیم التدر�بي الثاني لمدة خمسة أ�ام وذلك �عد أن 
مشروع لاللتحاق �المخیم  16تم اختیار و مشروع الذین دخلوا فترة االحتضان،  20 تصفیة الـ

�یف و التر�یز أكثر على الدراسات المالیة الدقیقة للشر�ة،  �انالتدر�بي الثاني، والذي من خالل 
عقد لقاءات مع و �مكن للشر�ة أن تتوسع وتكبر، وذلك من خالل ورشات عمل مثیرة ومكثفة 

 الموجهین.

ثة مشروع �عرض وتقد�م مشار�عهم أمام ثال 16 انتهاء المخیم التدر�بي الثاني قام الـ�عد 
الشر�ة العر�یة و ، 500، أو�سس الفلسطیني لدعم الشر�ات ابتكارصندوق مستثمر�ن وهم: 

في رأس  صندوق ابتكار بتمو�ل ثالثة مشار�ع مقابل حصة قام. الفلسطینیة لالستثمار (أیبك)
، �اإلضافة أي مقابل % بینما أیبك قامت بتمو�ل مشروعین بدون 25-10المال تراوحت ما بین 
 للحصول على التمو�ل الحقًا. MVP لب منها دراسات أفضل وتطو�ر الـإلى ثالثة مشار�ع طُ 

 نسبة الحصة في األسهمو : قیمة التمو�ل المبدئي )4-2جدول (
 الحصة في األسهم قیمة التمو�ل المبدئي اسم المستثمر #
 %10 $ 20,000 صندوق ابتكار 1
 %10 $20,000 صندوق ابتكار 2
 %25 $80,000 صندوق ابتكار 3
 %0 $26,000 أیبك 4
 %0 $46,000 أیبك 5

 )10(المصدر: من إعداد الباحثة بناء على مقابلة
                                                           

 .وآلیة العمل بها GSG). برامج مسرعة األعمال 2017أغسطس،  6أبو عو�ضة، مؤمن. ( 10
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الذین حصلوا على تمو�ل �اإلضافة إلى الثالثة دخل التسر�ع ثمانیة مشار�ع (الخمسة 
یث ح، استمر في برنامج التسر�ع �عد ذلك أر�عة مشار�ع فقط؛ مشار�ع التي وعدت �التمو�ل الحقًا)

أن اثنین من الذین حصلوا على فرصة التمو�ل المبدئي انسحبوا من أول البرنامج، واثنین من 
 استمر لمدة شهر ونصف ومن ثم انسحبوا. الذین تم االتفاق معهم على التمو�ل الحقاً 

 :استمر برنامج التسر�ع لمدة أر�عة شهور تم خالله

ل أسبوعي تكثیف خدمات التوجیه؛ حیث خصص لكل فر�ق موجه محدد �ان یتم لقاؤه �شك -
 لمتا�عة الفر�ق وتوجیهه.

 ًا.توفیر نوعیة أجود من الموجهین األجانب مجان -

 على نشر فكرتهم، والوصول لعدد أكبر من المستخدمینتعر�فهم على مؤثر�ن �ساعدونهم  -
 .التي وفرتها جیكس ، وذلك من خالل خدمات التشبیكلبرامجهم

بناء عالقات مع شر�اء أكثر وأشخاص من السوق المستهدف، شر�ات ناشئة أخرى،  -
فیدهم في بناء عالقات شخصیة في نفس المجال تساعدهم عالقات عامة تُ و مستثمر�ن آخر�ن، 

 .نجاح عملهم على

إعطائهم الفرصة للمشار�ة في مسا�قات خارج قطاع غزة، في رام هللا واألردن للتسو�ق  -
 لشر�اتهم ومنتجهم، ولتعز�ز ثقتهم �أنفسهم.

للذهاب إلى السو�د لتلقي تدر�ب في إدارة  CEOكانت هناك فرصة ألحد مؤسسین الشر�ات  -
 الفر�ق والمنتج.

 والمنافسین في العالم.مساعدتهم على االطالع على السوق الخارجي  -

 العمل على تحسین وتطو�ر دراستهم المالیة. -

�ثافة المخرجات وتحقیق األهداف �كون  ،)Milestonesز�ادة حجم األهداف المرحلیة ( -
 أقوى.

القطاع توفیر مقابالت مع المستثمر�ن في أماكن تواجدهم خاصة أن المستثمر�ن من خارج  -
 في رام هللا.

ر توفیر فرص للمشار�ة في مسا�قات إقلیمیة، لكن هذه المحاولة لم تنجح �سبب إغالق المعاب  -
 وعدم تمكن المشار�ین من الحصول على تصار�ح عبر معبر إیرز.
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 الذي �ان مخططلم تتمكن المسرعة من إقامة الیوم التجر�بي  نها�ة فترة التسر�ع لكن في
ح تأخیرات التمو�ل المبدئي وتسجیل الشر�ات لم �سم وذلك لألسباب التالیة:له أن �قام في دبي 
لم �كن للسفر الحصول على تأشیرات التسر�ع في نفس الوقت لألر�ع فرق، و �أن یتم استكمال 

 .سهالً 

 ):م7201-م6201برنامج التسر�ع (لة ثالثالتجر�ة ال .ج

ومن  م2016الثالثة في برنامج االحتضان والتسر�ع في شهر أغسطس بدأت التجر�ة 
. تتبع جیكس في هذا البرنامج نفس المنهجیة التي م2017المتوقع أن تكتمل في شهر سبتمبر 

ة اتبعتها في التجر�ة الثانیة، لكن هناك �عض الفروقات التي من أجلها تعز�ز دور جیكس في حیا
 تالفات:الشر�ة الناشئة، ومن هذه االخ

الذین عرضوا منتجاتهم أمام المستثمر�ن  16 في التجر�ة الثانیة لم �كن أي مشروع من الـ -
ه التجر�ة فإنه من أحد الشروط لالنتقال ، بینما في هذPrototypeأولي كان معه نموذج 

انتهاء المخیم التدر�بي الثاني قد جهزت النموذج إلى برنامج التسر�ع أن تكون الشر�ات �
 تم اختباره.قد األولي و 

أثناء التسر�ع بلغت على منحة مالیة أثناء االحتضان وأخرى  في هذه التجر�ة حصل �ل فر�ق -
خاصة �الفر�ق وتطو�ره، و�ما المصار�ف ال وذلك لتغطیة$ في �ل مرحلة، 5,000قیمتها 

التجارب تم توفیر بدل مواصالت لألفراد الذین لیس لدیهم مصدر دخل، وهذا ما لم �حدث في 
 السا�قة.

في هذه التجر�ة تم العمل على إحداث تغییر في شكل فر�ق عمل المسرعة، �ما تم توظیف  -
 خبیر برمجیات للعمل مع مبرمجین �ل فر�ق.

نوعیة الموجهین في هذه التجر�ة اختلفت أ�ضًا، فقد أصبح هناك تر�یز أكثر على الموجهین  -
 الموجهین من ذوي الخبرة اإلدار�ة. غالبیةحیث أنه في التجارب السا�قة �ان التقنیین 

الضفة الغر�یة حصلوا على تمو�ل مبدئي من نفس  منتوفیر لقاءات مع شر�ات ناشئة  -
المستثمر�ن والتعرف على خبراتهم وتجر�تهم؛ وذلك لتخطي مشكلة أن الوجود في غزة عائق 

 .الضفةحیث أن هؤالء الشر�ات استطاعت النجاح دون الحاجة لمغادرة 
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تعز�ز وتنظیم دور فر�ق عمل المؤسسة مع الشر�ات الناشئة من حیث وجود أشخاص تقدم  -
أنهم شالدعم والمشورة في األمور اإلدار�ة، التقنیة، إدارة الفر�ق، إدارة المنتج، وأشخاص من 

 التشبیك مع الموجهین.

ة ي هذه التجر�تغییر مكتب المسرعة واالنتقال إلى المكتب الجدید ساهم في �فاءة البرنامج ف -
 أكثر من التجارب السا�قة، حیث أن المكان أوسع والخدمات اللوجستیة متوفرة أكثر.

 

 

 

 

 الخالصة

 تناول الفصل الثاني الجانب النظري للدراسة، حیث تم تقسیم هذا الفصل إلى أر�عة مباحث
 في نجاح الشر�ات الناشئة، مسرعات األعمال، دور مسرعات األعمالرئیسیة هي (ر�ادة األعمال، 

)، حیث عملت الباحثة على تقد�م �ل مبحث على حدة؛ Gaza Sky Geeksمسرعة أعمال 
 أظهرت من خالله التدرج التفصیلي لكل محور مبینًة أهم التعر�فات والمعلومات، �ذلك الخصائص

هم أ على مجموعة من والخلفیات العلمیة مدعمًة ر�طها مع متغیرات الدراسة؛ وفیه استندت الباحثة 
 المراجع واألدبیات العر�یة واألجنبیة ذات العالقة.
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 الفصل الثالث

 الدراسات السا�قة

 مقدمةال .3.1

ها دتالتي ساع واألجنبیة ،العر�یةالمحلیة، أهم الدراسات  تعرض الباحثة الفصلهذا في بدا�ة 
ة ر�ادة األعمال، مسرعات األعمال، الشر�ات الناشئة، التنمی موضوعفي المراجعات األدبیة حول 

لیق ومن ثم قامت الباحثة �التع .في إثراء الدراسة وغیرها من المواضیع التي ساهمت االقتصاد�ة،
ال ق بواقع مسرعات األعمعلعلى الدراسات السا�قة وتحلیلها وذلك لبیان الفجوة البحثیة فیما یت

تضیفه الدراسة الذي سوف ما توضیح رص نجاح الشر�ات الناشئة، إضافة إلى ودورها في ز�ادة ف
 �إجرائها لهذه الدراسة. الباحثة ة للبحث العلمي واإلثراء الذي ستحققهیالحال

 الدراسات المحلیة .3.2

 ). العوامل المؤثرة في نجاح اختیار المشار�ع الر�اد�ة ضمنم2016ثابت، طارق ( .3.2.1
 برنامج مبادرون.

استقصاء معاییر االختیار ومراحل الفرز للمشار�ع الر�اد�ة هدفت هذه الدراسة إلى 
الستقطاب أكثر األشخاص والمشار�ع مالئمة لالستفادة من برامج الدعم واالحتضان موضوع 
الدراسة؛ وتحدید المعاییر التي تساهم في اختیار المشار�ع واألشخاص الر�ادین. واستخدم الباحث 

في التحلیلي؛ حیث مثل مجتمع الدراسة جمیع األشخاص الر�ادین المشار�ین في المنهج الوص
مراحل الفرز واالختیار لمشروع مبادرون بنسختیه األولى والثانیة �استخدام طر�قة الحصر الشامل 
لجمیع المشار�ین. وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بین العوامل (أصالة الفكرة، 

ع االجتماعي، الخبرة المهنیة، القدرة على التنفیذ، دراسة الجدوى، الدراسة التخصص/التعلیم، النو 
التسو�قیة، الدراسة الفنیة، الدراسة المالیة، وفر�ق العمل) ونجاح اختیار المشار�ع الر�اد�ة ضمن 
برنامج مبادرون. �ما وأظهرت النتائج مجموعة من العوامل المؤثرة في نجاح اختیار المشار�ع 

% من العوامل مرتبة �حسب التأثیر �التالي: (فر�ق العمل، ومن ثم الدراسة 75تشكل  الر�اد�ة
المالیة، ومن ثم الدراسة التسو�قیة، وأخیرًا أصالة الفكرة)؛ وتشكل العوامل المتبقیة 
(التخصص/التعلیم، النوع االجتماعي، الخبرة المهنیة، القدرة على التنفیذ، دراسة الجدوى، والدراسة 

%. ومن النتائج أ�ضاً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة 25ة) �اإلضافة إلى عوامل أخرى الفنی
بین متوسطات آراء المبحوثین حول العوامل المؤثرة محل الدراسة في نجاح اختیار المشار�ع 

 الر�اد�ة تعزى إلى (العمر، الجنس، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة في العمل الر�ادي).
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). تأثیر برامج تسر�ع األعمال على استدامة المشار�ع م2015، آمال (أبو شمالة .3.2.2
 الناشئة (دراسة حالة حاضنات األعمال في فلسطین).

ع تهدف هذه الدراسة إلى دراسة العالقة بین برامج تسر�ع المشار�ع واستدامة تلك المشار�
الناشئة المستفیدة. �ما في غزة، حیث تم االستعانة بدراسة حالة مسرعات األعمال والمشار�ع 

وهدفت الدراسة أ�ضًا إلى تسلیط الضوء على عمل مسرعات األعمال بدًء من مرحلة االختیار 
اسة األولى مرورًا �مراحل اإلرشاد والتوجیه وصوًال إلى فوائد ما �عد التخر�ج. شملت عینة الدر 

استخدام منهجیة استطالع مؤسسي تلك المشار�ع، شر�ائهم، وأعضاء فرقهم. وقد أجر�ت الدراسة �
آراء مجتمع الدراسة. وقد خلصت النتائج إلى أنه هناك عالقة مباشرة بین مسرعات األعمال 
 واستدامة الشر�ات الناشئة. �ما أن وفرة المستثمر�ن، التسو�ق، المنافسة التسو�قیة، مهارات

ین دامة. إال أن المشار�المؤسس و�فاءته، التشبیك، و�ناء العالقات أمر حیوي لتحقیق تلك االست
عبروا عن عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة من برامج التسر�ع في غزة قیاسًا على 
 المعاییر المذ�ورة أعاله، مما �شیر إلى الحاجة إلى تحسین تلك الخدمات على مختلف الجبهات.

 دولیة). دور برامج دعم األعمال التي تقدمها المؤسسات الم2015الكیالي، ناهض ( .3.2.3
 في تمكین الر�ادیین واألعمال الناشئة.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور برامج دعم األعمال (برنامج تیم ستارت ومسرعة األعمال 
غزة سكاي جیكس) التي تقدمها مؤسسة میرسي �ور في تمكین ر�ادي األعمال وأصحاب الشر�ات 

تقدمها تلك البرامج (التدر�ب، اإلرشاد الناشئة. حیث أن هذه الدراسة تدرس أثر الخدمات التي 
والتوجیه، توفیر بیئة عمل، توفیر االستثمار، التشبیك، والتحفیز) في تمكین ر�ادي األعمال 
وأصحاب الشر�ات الناشئة. من أجل تحقیق الهدف من الدراسة، اتبع الباحث المنهج الوصفي 

نات من الموارد األولیة من خالل التحلیلي حیث اعتمد هذا البحث �شكل أساسي على جمع البیا
االستبیان الذي تم توز�عه على مجتمع الدراسة �ما وتم االستفادة من الدراسات السا�قة، الكتب، 
التقار�ر، أوراق العمل والمستندات من المواقع الموثوق بها �اعتبارها مصادر ثانو�ة. وأظهرت 

ات التي تقدمها برامج تیم ستارت ومسرعة النتائج أن المشار�ین اتفقوا حول فعالیة جمیع الخدم
األعمال غزة سكاي جیكس مثل: التدر�ب، التوجیه، اإلرشاد، توفیر االستثمار المبدئي، التشبیك، 
التحفیز سواء الداخلي والخارجي، وأخیرًا توفیر بیئة العمل. وأشار التحلیل أن ثالثة من أصل 

ج تیم ستارت ومسرعة األعمال غزة سكاي جیكس خمسة من المحاور أو الخدمات التي تقدمها برام
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(التدر�ب، التوجیه، االستثمار المبدئي، والتشبیك) لها تأثیر إ�جابي ذو داللة إحصائیة على تمكین 
 ر�ادي األعمال وأصحاب الشر�ات الناشئة.

 ). دور حاضنات األعمال والتكنولوجیا في حل مشكلة البطالةم2014برهوم، �سمة ( .3.2.4
 األعمال قطاع غزة.لر�ادي 

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلیة حاضنات األعمال في �ونها أداة لحل مشكلة 
البطالة لدى الشباب وخاصة ر�ادي األعمال من خالل تحو�ل أفكارهم اإلبداعیة إلى مشار�ع 
ناجحة مدرة للدخل تساعدهم في تحسین مستواهم االقتصادي واالجتماعي و�كسابهم المهارات 

 الخبرات الضرور�ة التي تؤهلهم للوصول إلى سوق العمل المحلي والدولي، من خالل دراسة حالةو 
-حاضنة األعمال والتكنولوجیا في الجامعة اإلسالمیة �غزة ضمن مشروعي (مشروع مبادرون 

ولتحقیق أغراض الدراسة قامت الباحثة �جمع البیانات من مصادرها المختلفة،  مشروع سبارك).
ثلت االستبانة �أداة لجمع المعلومات، وتمدت المنهج الوصفي التحلیلي إلجراء الدراسة و وقد اعتم

 أهم نتائج الدراسة في أن مستوى تقد�م الخدمات المقدمة من قبل حاضنة األعمال والتكنولوجیا
كانت متوسطة �عض الشيء بینما تدنى هذا المستوى �عد التخرج، االستثمار في قطاع تكنولوجیا 

لومات �عتبر األنسب في الحالة االقتصاد�ة وما �صاحبها من حصار و�غالق؛ ألنه �عتمد المع
د �شكل �بیر على توفیر الطاقات البشر�ة المؤهلة مهنیًا �غض النظر عن الموقع الجغرافي، تزدا

 نسبة نجاح المشروعات بز�ادة نسبة الخدمات المقدمة لها من قبل حاضنة األعمال مما یؤدي إلى
بین نسبة  0.05ة فرص العمل، حیث أن هناك عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ز�اد

العوامل الخدماتیة وفرص نجاح المشروع لخلق فرص عمل، وأغلبیة الفئة المستهدفة تفضل أن 
% تفضل أن تكون 40.5% و44.3تكون ملكیة حاضنات األعمال للقطاعات المشتر�ة بنسبة 

 للقطاع الخاص. ملكیة حاضنة األعمال

ة ). سیاسات تطو�ر مشار�ة المرأة في ر�ادم2014حتاوي، محمد ( –عبدهللا، سمیر   .3.2.5
 األعمال في دولة فلسطین.

تهدف الدراسة إلى البحث في عوامل النهوض بر�ادة النساء في فلسطین، وتحدید السیاسات 
لعوائق التي تواجه مشار�ة الكفیلة �إطالق ر�ادة النساء، �ما وتهدف الدراسة إلى التعرف على ا

المرأة في النشاط الر�ادي، خصائص األنشطة الر�اد�ة النسائیة في فلسطین؛ و�یف تختلف عن 
الذ�ور وعن الدول األخرى، دور الحكومة الفلسطینیة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم ر�ادة 

د�ة في فلسطین، والمشاكل النساء في فلسطین، المعیقات التي تمنع النساء من البدء �مشار�ع ر�ا
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التي تواجه النساء �عد البدء �إنشاء المشار�ع الر�اد�ة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي 
الذي من خالله توصلت الدراسة إلى أن معدل النشاط الر�ادي للنساء الفلسطینیات في المراحل 

عدل النشاط الر�ادي بین النساء المبكرة �أتي ضمن أسوأ عشر دول في العالم، �ما تبین أن م
الفلسطینیات منخفضًا جدًا �المقارنة مع الذ�ور بل إن الفجوة بین نسبة ر�ادي األعمال الذ�ور 
ونسبة ر�اد�ات األعمال هي األكبر من بین جمیع دول العالم المشار�ة في مرصد الر�ادة العالمي، 

الضفة الغر�یة �شكل أكبر من منطقة تنشط ر�ادة األعمال النسائیة في منطقتي جنوب وشمال 
وسط الضفة الغر�یة وتنخفض ر�ادة األعمال لدى النساء في قطاع غزة مقارنة مع الضفة الغر�یة، 
على الرغم من انخفاض معدل النشاط الر�ادي للنساء في فلسطین؛ فقد �انت مساهمتها في 

لبالغین أن ر�ادة النساء في التشغیل ذات شأن حیث تشیر التقدیرات المستندة لمسح السكان ا
% من إجمالي العاملین في فلسطین، وتبین أن من أهم األسباب 5.6فلسطین تقوم بتشغیل نحو 

التي تدفع النساء إلى التخلي والتوقف عن األعمال الر�اد�ة هي عدم ر�حیة المشار�ع واألسباب 
 الشخصیة واالجتماعیة الناجمة عن الثقافة المجتمعیة.

). سیاسات النهوض بر�ادة األعمال في أوساط م2014وآخرون ( –میر عبدهللا، س .3.2.6
 الشباب في دولة فلسطین.

تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح سیاسات تهدف إلى توفیر البیئة القانونیة والتعلیمیة، والبنیة 
 التحتیة المناسبة، لتشجیع الر�ادة بین الشباب الفلسطیني والنهوض بها؛ وذلك من خالل التعرف
على بیئة الر�ادة في فلسطین، تحدید مستوى انخراط الشباب الفلسطیني في النشاطات الر�اد�ة 
والتعرف على خصائص الر�ادین الشباب، التعرف على مشكالت الر�ادة في أوساط الشباب، 
تحلیل الفروقات في انتشار ر�ادة األعمال لدى الشباب مناطقیًا، قطاعیًا، حسب الجنس، المستوى 

لیمي، دخل أسر الر�ادین، ومع الرواد من فئات السن األكبر، وتحدید السیاسات الفعالة التع
للنهوض بر�ادة الشباب، مع التر�یز على تطو�ر دور التعلیم. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 
التحلیلي الذي من خالله خلصت نتائج الدراسة إلى أن ر�ادة األعمال في المرحلة المبكرة للشباب 

سنة) في فلسطین منخفضة مقارنة مع دول جنوب الصحراء األفر�قیة  34-18ي الفئة العمر�ة (ف
أو دول أمر�كا الالتینیة، ولكنها تقر�باً في نفس مستو�ات ر�ادة األعمال في المرحلة المبكرة للشباب 

ین مستوى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قیا، ومن النتائج أ�ضًا أنه یوجد عالقة إ�جابیة ب
التعلیم ومعدل النشاط الر�ادي للشباب، و�ذلك تز�د المشار�ع الر�اد�ة بدافع الفرصة �لما ارتفع 
مستوى التحصیل العلمي للشباب، أظهرت النتائج وجود عالقة سلبیة بین دخل األسرة ومعدل 

األعمال  النشاط الر�ادي للشباب، حیث �لما انخفض دخل األسرة ازداد توجه الشباب نحو ر�ادة



61 

% من األنشطة الر�اد�ة للشباب 53و�شكل خاص لغیر المتعلمین (ثانو�ة عامة فما أقل)، تتر�ز 
في األنشطة االستهالكیة (البیع �التجزئة، والخدمات االجتماعیة) وتلیها األنشطة التحو�لیة (أنشطة 

�ادة األعمال للشباب %، و�ینت الدراسة أهم معیقات ر 30التصنیع، تجارة الجملة، والبناء) بنسبة 
الفلسطیني والتي �مكن إدراجها في سبع مجموعات رئیسیة هي؛ العوائق السیاسیة، نقص الخبرة 
والمعرفة، النظام التعلیمي و�رامج التدر�ب، نقص التمو�ل، البیئة القانونیة والتشر�عیة، العوامل 

 االجتماعیة والثقافیة، وحواجز السوق والمنافسة.

). دور حاضنات األعمال في تحقیق التنمیة المستدامة في م2013(سكیك، محمد  .3.2.7
 قطاع غزة.

تسعى هذه الدراسة إلى قیاس دور حضانات األعمال في تحقیق التنمیة المستدامة في قطاع 
میة غزة �جزٍء هام من فلسطین من خالل دراسة حالة حاضنة األعمال والتكنولوجیا �الجامعة اإلسال

 �غزة، وتهدف من خالل ذلك إلى استكشاف المشكالت التي تواجه رواد األعمال والشر�ات الناشئة
ي قطاع غزة، �اإلضافة إلى تحدید الخدمات التي تقدمها حاضنات األعمال، ودراسة أسباب ف

 الفشل والنجاح للشر�ات المحتضنة والمتخرجة مبرزة دور حضانات األعمال في دفع عجلة التنمیة
االقتصاد�ة في فلسطین. وقد تبنت الدراسة منهج التحلیل الوصفي من خالل االعتماد على 

لتي استخلصها الباحث من الدراسات السا�قة، فیما نفذت الدراسة �استخدام المسح المؤشرات ا
 الشامل لمجتمع الدراسة. 

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن حضانات األعمال تعتبر محر�ًا 
 عیة،أساسیًا في عملیة التنمیة المستدامة من خالل تعز�ز جوانب التنمیة االقتصاد�ة واالجتما

، المشار�ون وافقوا على أن حاضنات األعمال قد ساعدتهم في االستغالل األمثل للموارد المتاحة
كما ساعدت الحاضنات المشار�ین في تحو�ل أفكارهم اإلبداعیة والر�اد�ة إلى شر�ات ناشئة 

ت، وناجحة، وقد أدى هذا إلى توفیر فرص عمل مستدامة، وز�ادة الفرصة التسو�قیة لهذه الشر�ا
كما �ان للحاضنة دور �ارز في دعم ورعا�ة مشار�ع التخرج المتمیزة عبر تحو�لها إلى أفكار 
شر�ات ناجحة، وأخیرًا فقد وافق المشار�ون على أن الحاضنة ساعدت و�شكل جید في ر�ط 

 المؤسسات األكاد�میة �القطاع الخاص والصناعي.

 �منظور استراتیجي. ). الر�ادة في الشر�ات العر�یةم2008األغا، وفیق ( .3.2.8

تهدف هذه الدراسة إلى تفعیل الدور الر�ادي االستراتیجي في الشر�ات العر�یة، توضیح 
دور القیادة الر�اد�ة في معالجة تباین الثقافات المختلفة، توضیح دور الر�ادة �مدخل استراتیجي 
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حلة تطبیق في مرحلة صیاغة االستراتیجیة، توضیح دور الر�ادة �مدخل استراتیجي في مر 
االستراتیجیة، توضیح الطرق المتبعة في ترجمة التغیر االستراتیجي لتهیئة الفرصة أمام الشر�ة، 
توضیح دور الر�ادة في التنمیة االجتماعیة واالقتصاد�ة، وتوضیح دور التفاعل بین اإلبداعیة 

االستطالعي والمهارات اإلدار�ة في نجاح وفشل المنظمة. وتقوم منهجیة البحث على المنهج 
وجمع البیانات من خالل المصادر الثانو�ة �المجالت، الكتب، الدور�ات، والبحث عن بیانات 
متوفرة في أماكن ذات عالقة �مشكلة البحث. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن عالم الر�ادة �عمل 

ة التغییر من على تطور القیادات القادرة على تحمل المسؤولیة، الر�ادة االستراتیجیة تبدأ �عملی
منطلق الحرص على المصلحة العامة، من أولو�ات الر�ادة تحدید رسالة الشر�ة على ضوء 
التغیرات والتحوالت في الظروف البیئیة المحیطة، إن وضوح الرسالة والرؤ�ة والهدف لدى أصحاب 

اة الشر�ة القرار الر�ادي في الشر�ة �ساعد على استمرار�ة البقاء في الساحة االقتصاد�ة، مراع
للمتغیرات والمتطلبات العالمیة من خالل وضع الخطط االستراتیجیة فتؤدي الر�ادة إلى التفكیر 
السلیم، إن المتغیرات اإلدار�ة والسیاسات المالیة المستقرة في عصر العولمة تتطلب من الر�ادة 

لر�ادة تعمل على أن تأخذ قرارتها �حكمة وموضوعیة لكي تتماشى الشر�ة مع متطلبات المرحلة، ا
التنسیق بین مراكز التدر�ب، المؤسسات االستثمار�ة المحلیة والدولیة، والهیئات الحكومیة بهدف 
وضع خطط استراتیجیة لتلبیة احتیاجات العملیات اإلنتاجیة لخدمة االقتصاد الوطني، العمل على 

لي �صفة خاصة، تطو�ر النظم في المؤسسات اإلنتاجیة �صفة عامة، ومؤسسات العمل العائ
إدخال العناصر اإلدار�ة الشا�ة و�عطائها الموقع الحقیقي داخل المؤسسة، دعم األفكار اإلبداعیة 
للعاملین داخل المؤسسة، وضع االستراتیجیات الدینامیكیة لمواجهة المتغیرات السیاسیة، 

ت لدى الر�ادي الفعال، االقتصاد�ة، واالجتماعیة، ضرورة توافر االستراتیجیات المناسبة لتنمیة الذا
ضرورة العمل على التوفیق ما بین الثقافات المختلفة واستراتیجیة المنظمة، ووضع الطرق المناسبة 

 التي تمكن القائد من تطبیق االستراتیجیة.

 الدراسات العر�یة .3.3

). أثر حاضنات المشروعات في تعز�ز ر�ادة األعمال �مدینة م2015مهدي، جابر ( .3.3.1
  عنا�ة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المرتكزات األساسیة للفلسفة التي تقوم علیها حاضنات 
المشروعات، والسعي إلى تحقیق الترا�ط والتمازج الفكري بین متغیرات الموضوع، التعرف على 

الخدمات التي  نحو-والمتخرجةالمحتضنة –اتجاهات رواد األعمال في المشروعات المدروسة 
، وتسلیط الضوء على مدى اتباع حاضنة المشروعات �مدینة عنا�ة لحزمة متكاملة تقدمها الحاضنة
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من الخدمات تؤثر من خاللها على ر�ادة األعمال. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتفسیر 
الوضع القائم وتحدید الظروف والعالقات الموجودة بین حاضنات المشروعات ور�ادة األعمال. 

ة إلى أن حاضنات المشروعات تهدف �شكل أساسي إلى الترو�ج لروح الر�ادة، وقد توصلت الدراس
ومساندة المشار�ع الر�اد�ة الصغیرة على مواجهة صعو�ات مرحلة االنطالق. �ما توصلت الدراسة 

 إلى وجود عالقة ارتباط معنو�ة موجبة بین خدمات حاضنة المشروعات وتعز�ز ر�ادة األعمال.

�یة ). تصورات استراتیجیة لمعالجة البطالة في المملكة العر م2013الطوالة، عماد ( .3.3.2
 السعود�ة (ر�ادة األعمال أنموذجًا).

ر�یة تسعى الدراسة إلى التعرف على التصورات االستراتیجیة لمعالجة البطالة في المملكة الع
السعود�ة من خالل �حث: أسباب إخفاق أسالیب معالجة البطالة في المملكة، التعرف على 
التصور األمثل لعالج البطالة في المملكة، رصد المعوقات التي تحد من نجاح التصور 

اح االستراتیجي لعالج البطالة في المملكة، وتحدید وسائل التغلب على المعوقات التي تحد من نج
التصور االستراتیجي لعالج البطالة في المملكة، وتشكل مجتمع الدراسة من رواد األعمال في 

) من رواد األعمال، واستخدم الباحث المنهج 50لر�اض، حیث أجرى الباحث مقابلة مع (مدینة ا
الوصفي التحلیلي عن طر�ق المدخل المسحي �استخدام المقابلة �أداة لجمع البیانات. وخلصت 

بة الدراسة إلى أن أسباب إخفاق أسالیب معالجة البطالة في المملكة بدرجة مرتفعة هي: عدم مواك
لتعلیم الحتیاجات سوق العمل، ضعف تدر�ب العمالة السعود�ة، وتفضیل القطاع مخرجات ا

الخاص تشغیل العمالة األجنبیة. �ما خلصت إلى أن التصور األمثل لعالج البطالة في المملكة 
 بدرجة مرتفعة یتم من خالل اتخاذ اإلجراءات التالیة: إشراف الدولة على المشروعات الر�اد�ة

ور�ط  اد�ًا، و�دار�ًا، والحرص على مواكبة مخرجات التعلیم الحتیاجات سوق العمل،ودعمها فنیًا، م
ت الدولة المشروعات الر�اد�ة �مشروعات أكبر لتصر�ف منتجاتها. ومن نتائج الدراسة أن المعوقا

 التي تحد من نجاح التصور االستراتیجي لعالج البطالة في المملكة هي: تجاهل الدولة اإلشراف
لقیام شروعات الر�اد�ة أو دعمها فنیًا، ماد�ًا، و�دار�ًا، وفشل المشروعات الر�اد�ة في اعلى الم

 �التوسعات المستقبلیة المتدرجة. �ما وخلصت إلى أن وسائل التغلب على المعوقات التي تحد من
 تنجاح التصور االستراتیجي لعالج البطالة في المملكة بدرجة مرتفعة هي: دعم الدولة للمشروعا

ت الر�اد�ة الر�اد�ة، إلزام البنوك والمؤسسات المالیة بتقد�م الدعم المالي والقروض المیسرة للمشروعا
 .في بدا�ة تطبیقها، و�شراف الدولة على المشروعات الر�اد�ة ودعمها فنیًا، ماد�ًا، و�دار�اً 
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 ). ر�ادة األعمال الصغیرة والمتوسطة ودورها في الحد منم2013المري، �اسر (  .3.3.3
 البطالة في المملكة العر�یة السعود�ة.

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على دور ر�ادة األعمال الصغیرة والمتوسطة في الحد من 
رة البطالة في المملكة العر�یة السعود�ة، وذلك من خالل التعرف على واقع ر�ادة األعمال الصغی

المعوقات التي تحد من دور ر�ادة األعمال والمتوسطة في مواجهة البطالة، سبل التغلب على 
الصغیرة والمتوسطة في مواجهة البطالة، وما إذا �ان هناك فروق ذات داللة إحصائیة في رؤ�ة 
المبحوثین حول محاور الدراسة �اختالف متغیراتهم الشخصیة والوظیفیة. تشكل مجتمع الدراسة 

األعمال في المملكة، واستخدم الباحث من رواد األعمال الذین تم احتضانهم من قبل حاضنات 
المنهج الوصفي التحلیلي عن طر�ق المدخل المسحي �استخدام االستبانة �أداة لجمع البیانات. 
وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الخصائص المهمة التي تعبر عن واقع ر�ادة األعمال الصغیرة 

أنظمة تشجع على ترو�ج منتجاتها والمتوسطة في المملكة بدرجة مرتفعة هي: تحتاج إلى إصدار 
للوقوف على قدمیها، تحتاج منتجاتها وخدماتها الجدیدة إلى دعا�ة أكثر لتبصیر المستهلكین 

ج �ممیزاتها، وتعاني من ضعف التمو�ل المالي الذي �حتاجه تنفیذ األفكار المبدعة. ومن النتائ
من دور ر�ادة األعمال الصغیرة  أ�ضًا أن السبل المهمة جدًا للتغلب على المعوقات التي تحد

كساب والمتوسطة في مواجهة البطالة بدرجة مرتفعة جداً هي: ز�ادة الوعي �أهمیة ر�ادة األعمال، إ
رواد األعمال الخبرة الالزمة لتشغیل و�دارة مشروعاتهم من قبل حاضنات األعمال، ودعم 

�ما  ناسب الذي �جعلها تتطور.مالي المالمشروعات الر�اد�ة الصغیرة والمتوسطة �التمو�ل ال
وخلصت النتائج أن هناك رؤ�ة متشابهة نحو ر�ادة األعمال الصغیرة والمتوسطة في الحد من 

 البطالة في المملكة لدى مفردات مجتمع الدراسة مهما اختلفت أعمارهم.

). استراتیجیة تنظیم ومتا�عة م2012موزاوي، عائشة ( –عبد العز�ز، سفیان  .3.3.4
 یرة والمتوسطة �الجزائر.المؤسسات الصغ

تهدف هذه الدراسة إلى تبیان ذلك الدور الذي تؤد�ه حاضنات األعمال في عملیة دعم 
وتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، �ما وتهدف إلى بیان مفهوم ومجاالت حاضنات 
األعمال، الدور االقتصادي لحاضنات األعمال في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، طرق 

قییم أداء حاضنات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، و�یفیة إسهام هذه الحاضنات في تفعیل أداة ت
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حتى تكون �آلیة ترفع من تنافسیة االقتصاد الوطني الجزائري 
خارج تجارة المحروقات، وذلك �استخدام المنهج الوصفي التحلیلي. وخلصت نتائج الدراسة إلى 

اضنات األعمال في تلك الفترة تعتبر �مثا�ة وسیلة فعالة تهدف أساسًا إلى مساعدة ودعم أن ح
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أصحاب األفكار الجدیدة والمشار�ع اإلبداعیة، وذلك من أجل إقامة و�ناء مؤسساتهم و�ثبات ذاتهم، 
وتتمثل هذه المساعدة في توفیر وخلق فرص بیئیة متكاملة تقدم خدمات مختلفة، حیث تعمل 

ت األعمال على تسهیل فترة البدء ألي مشروع والتي �مكن اعتبارها أصعب مرحلة، وذلك حاضنا
تبعًا ألسس ومعاییر متطورة من خالل توفیر الموارد المالیة المناسبة لطبیعة هذه المشروعات 
ومواجهة المخاطر المترتبة من إقامتها إلى جانب توفیر الخدمات اإلدار�ة األساسیة، المعونة، 

شارات الفنیة المتخصصة، المساعدات التسو�قیة، وغیرها وفقًا لطبیعة المشروع. �ما أثبتت االست
الدراسة مدى أهمیة هذه الحاضنات في دعم وترقیة تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �شكل 
�سهم في تطو�ر أدائها �ما یرفع من تنافسیة االقتصاد الوطني الجزائري خارج تجارة المحروقات 

 اصة في ظل بوادر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة.خ

 ). الر�ادة االقتصاد�ة والمشروعات الصغیرة في األردن.م2011خضیرات، عمر ( .3.3.5

 هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتحلیل ظاهرة الر�ادة والمشروعات الصغیرة، وذلك من خالل
تلف هما الكبیرة في التنمیة التي تسعى إلیها مخالر�ط والجمع بین هذین المفهومین نظرًا ألهمیت

مائیة المجتمعات، حیث أنهما �قومان بدور �ارز في عملیة التنمیة االقتصاد�ة وتحقیق األهداف اإلن
األساسیة، وذلك من خالل دورهما المتزاید في توفیر فرص عمل أكبر تسهم في الحد من تفاقم 

ر مفهوم الر�ادة والر�ادیین وصفاتهم وخصائصهم واآلثاظاهرة البطالة فقد تناولت هذه الدراسة 
حالة �االقتصاد�ة واالجتماعیة للر�ادة والمشروعات الصغیرة. وتناولت الدراسة الر�ادة في األردن 

ة دراسیة، حیث تطرقت الدراسة إلى أسباب ر�ادة األعمال في األردن وأنواع القطاعات االقتصاد�
مجموعة من النتائج والتوصیات والتي من أهمها أن الر�ادة  الر�اد�ة. وتوصلت الدراسة إلى

والمشروعات الصغیرة هي ر�ن هام من أر�ان االقتصاد في أ�ة دولة سواء أكانت من الدول 
موضوع �المتقدمة أم النامیة، �ما أن األردن �اعتباره من أحد الدول النامیة بدأ یهتم و�شكل �بیر 

الصعیدین الرسمي وغیر الرسمي السیما �عد أن أثبتت قدرتها  الر�ادة والمشار�ع الصغیرة على
على توفیر فرص العمل وتحسین الوضع االقتصادي لعشرات اآلالف من المواطنین. �ما أوصت 

ة الدراسة �ضرورة سن التشر�عات الحكومیة الالزمة لتسهیل وتشجیع التوسع في المشار�ع الر�اد�
ختلفة الر�ائز في عملیة النمو االقتصادي في االقتصاد�ات الم والمشار�ع الصغیرة التي تعد من أهم

�شكل عام وفي االقتصاد األردني على وجه الخصوص، وتشجیع عقد المؤتمرات والندوات التي 
 تجمع بین الباحثین والمهتمین في مجال الر�ادة والمشروعات الصغیرة.
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ة األعمال التكنولوجیة �آلی). حاضنات م2011لدرع، خد�جة ( –عبد الرحیم، لیلى  .3.3.6
 لدعم اإلبداع في المؤسسات الصغیرة الرائدة.

دراسة إلى التعرف على مدى مساهمة حاضنات األعمال التكنولوجیة في دعم هدفت ال
اإلبداع في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك من خالل التطرق إلى إعطاء مفاهیم حول 

ة بینها إعطاء مفهوم للحاضنات التكنولوجیة، أهمیتها والعالقاإلبداع، الر�ادة واألعمال الر�اد�ة، 
و�ین المؤسسات الصغیرة الرائدة، ودور حاضنات األعمال التكنولوجیة في دعم الرواد. وخلصت 

نمو�ة الدراسة إلى أن الحاضنات التكنولوجیة تلعب دورًا �الغ األهمیة في العدید من المسارات الت
عات هي تمثل النواة لترجمة اإلنجاز العلمي واإلبداع البشري إلى مشرو االقتصاد�ة واالجتماعیة و 

عمل جادة ومنتجة وهي أ�ضًا تمثل آلیة لها اعتبارها في خلق المز�د من فرص العمل. من خالل 
 حاضنات األعمال التكنولوجیة والعلمیة �مكن تجاوز مشكلة االقتصار على استهالك التكنولوجیا

 ها أو المشار�ة الفاعلة في صنعها، خاصة إذا ما توفر للحاضنات معطیاتدون إنتاجها أو تطو�ر 
لإلنجاز التقني، ولیس هذا فحسب بل إن نجاح الحاضنات وتفعیل دورها الهام مرهون �منظومة 

لیة عبر القدرات والموارد البشر�ة والتقنیة. للحاضنات التكنولوجیة دور في تولید التكنولوجیة المح
ذات عالقة �التطو�ر التكنولوجي، أهمها العنصر البشري وذلك من خالل؛ تمكین دعم عدة أصعدة 

لمالیة أصحاب األفكار الرائدة والمبتكرة في المجال التكنولوجي من تجسید أفكارهم في ظل قدراتهم ا
اد عن المحدودة والتي �انت تشكل العائق األول أمامهم، تنمیة روح العمل الحر لدى الرواد واالبتع

لمبدع وظائف الحكومیة التي تقتل روح اإلبداع واالبتكار فیهم، إعطاء دفعة قو�ة للبحث العلمي اال
عن طر�ق دعم عناصره األساسیة وهي: الباحث ذو القدرة على االبتكار والتطو�ر، الطلب على 

ت البحث واإلبداع والموارد المالیة الالزمة لعملیة البحث، دعم هذه الجوانب من طرف الحاضنا
ات التكنولوجیة یؤدي إلى توطین التكنولوجیات الحدیثة التي تؤدي بدورها إلى خلق السلع والخدم

الجدیدة والمبتكرة محلیًا، �ما وخلصت الدراسة أن للحاضنات دور �بیر في ترقیة االقتصاد 
�ة الوطني، فهي تساهم في توسیع وتوز�ع القاعدة االقتصاد�ة من خالل استثمار األفكار الر�اد
ر الناجحة وتحو�لها إلى مشار�ع اقتصاد�ة واعدة.  �ما تساهم في إ�جاد قطاع تفني ومعرفي متطو 

یتواكب مع متطلبات العصر الحدیث، و�ساعد في تطو�ر الواقع التقني و�ضاعف من دوره في 
 التنمیة االقتصاد�ة.
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 في إنجاح). تأثیر استخدام حاضنات األعمال م2010موسى، صباح ( –العزام، أنور  .3.3.7
 المشار�ع الر�اد�ة في األردن.

إلى التعرف على واقع حال حاضنات األعمال في األردن، وما تلعبه  الدراسةتهدف هذه 
من دور مهم في دعم وتطو�ر المشار�ع الر�اد�ة الناشئة و�سهامها في نمو االقتصاد الوطني. 

ل و�تمثل هذا الدعم في تقد�م خدمات إدار�ة وفنیة للمشار�ع الر�اد�ة، وما لدى حضانات األعما
رؤ�ا واضحة في سیاساتها تجاه احتضان قبول وتقییم تلك المشار�ع. من إدارات �فؤة ومؤهلة، و 

كما یتمثل الدعم أ�ضًا �ما تقوم �ه حاضنات األعمال في لعب دور وسیط لدى الحكومة، 
والمؤسسات المالیة والمصرفیة، والشر�ات والمصانع، والجامعات ومراكز البحث العلمي للحصول 

ر�ع ع الر�اد�ة. و�التالي ما یؤثره ذلك الدعم في نجاح المشاعلى دعم تلك الجهات لصالح المشار�
الر�اد�ة من حیث قدرتها على تحقیق النمو، وتولید الدخل وتوفیر فرص عمل. وتمثل مجتمع 
الدراسة في حضانات األعمال األردنیة، والمشار�ع الر�اد�ة التي تخرجت من تلك الحاضنات، 

 لم تدخل حاضنات، وعینتها المشار�ع الر�اد�ة المحتضنةوالمشار�ع المحتضنة، ومشار�ع ر�اد�ة 
، وقد مدیراً  69مشروعًا. أما وحدة المعاینة والتحلیل فقد شملت  69والمتخرجة، والتي یبلغ عددها 

ة عددًا من النتائج �ان من أهمها؛ وجود أثر ذي دالل استبانة. وأظهرت الدراسة 58تم استرجاع 
ن حیث میة �أ�عاده (اإلدار�ة والفنیة) في نجاح المشار�ع الر�اد�ة مإحصائیة لعوامل اإلسناد الخد

لة القدرة على النمو، والقدرة على تولید الدخل، والقدرة على توفیر فرص عمل، وجود أثر ذي دال
االحتضان  إحصائیة لعوامل الرؤ�ة �أ�عاده (الرؤ�ة االستراتیجیة، القیادة االستراتیجیة، واستراتیجیة

دخل، ییم) في نجاح المشار�ع الر�اد�ة من حیث القدرة على النمو، والقدرة على تولید ال(قبول وتق
 والقدرة على توفیر فرص عمل.
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 الدراسات األجنبیة .3.4

ع أهم الدراسات األجنبیة التي ساعدت الباحثة في المراجعات األدبیة حول موضو  وفیما یلي
على منهجیة وآلیة عمل مسرعات األعمال في ، واالطالع مسرعات األعمال والشر�ات الناشئة

 .العالم و�یف تقوم بدورها في حیاة الشر�ات الناشئة

3.4.1. Bauer, Stefan and Others (2016). Corporate Accelerators: 
Transferring Technology Innovation to Incumbent Companies. 
 مسرعات الشر�ات: تحو�ل التكنولوجیا واالبتكار إلى شر�ات ناشئة 

العلمیة المتعددة التخصصات والمتنامیة  الدراساتدراسة وتحلیل هدفت هذه الدراسة إلى 
التي تناولت مسرعات الشر�ات وذلك لتسلیط الضوء على هذا الموضوع اآلخذ في الصعود 

عن  تتحدث دراسة 20االستكشافي من خالل مراجعة اعتمدت الدراسات على المنهج واالنتشار. 
الباحثین قد طبقوا المنهج الكیفي الستكشاف  أن ت الدراسة إلىتوصلمسرعات الشر�ات. 

 المسرعات �التفصیل، واستخدموا المنهج الكمي لتحلیل البیانات الثانو�ة عن الشر�ات الناشئة
وخلصت نتائج الدراسة وعمومًا فإن معظم البحوث الحدیثة ذات طا�ع استكشافي، والمسرعات، 

�ات القائمة على تشغیل مسرعات الشر�ات و�ذلك الشر�ات جاح الشر نإلى استخراج قائمة �عوامل 
طبق تشئة المشار�ة في مثل هذه البرامج، من حیث اآلثار النظر�ة؛ الدراسات التي تم تحلیلها النا

ة تكار المفتوح، وجهة نظر المشار�ین، �اإلضافة إلى المراجعات األدبیة وذلك لدراسنظر�ة االب
مسرعات الشر�ات، وأخیرًا �شفت الدراسة أن أ�حاث نظم المعلومات حتى اآلن قد أهملت إجراء 
دراسات �حثیة عن مسرعات الشر�ات على الرغم من أن نتائج الدراسة تظهر إمكانات �بیرة 

 یة.للبحوث المستقبل

3.4.2. Savaneviciene, Asta and Others (2015). Venture Capital a 
Catalyst for Startups to Overcome the “Valley of Death”.  

 رأس المال االستثماري حافزًا للشر�ات الناشئة للتغلب على "وادي الموت"

هذه الدراسة إلى استكشاف دور صنادیق رأس المال االستثماري �محفزة للشر�ات هدفت 
وجهات الناشئة للتغلب على "وادي الموت" وخاصة التر�یز على توفیر القیمة المضافة من حیث 

اعتمدت الدراسة على الجمع بین تقنیات البحث النوعیة والكمیة �ما في النظر المالیة واالبتكار. 
خلصت نتائج تولیف األدبیات العلمیة، دراسات الحالة والبیانات اإلحصائیة أ�ضًا. ذلك تحلیل و 

الدراسة إلى أن البحوث قد حددت خصائص تمو�ل رأس المال االستثماري وعلى وجه التحدید 
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هناك أدلة على أن صنادیق رأس المال االستثماري تؤدي إلى نمو الشر�ة الناشئة، تطو�ر المنتج، 
 األعمال، و�التالي تعز�ز القدرة التنافسیة للشر�ات الناشئة.إلهام ر�ادة 

3.4.3. Clarysse, Bart – Yusubova, Ayan (2014). Success factors of 
business accelerators.   عوامل نجاح مسرعات األعمال 

على ثالثة عوامل رئیسیة لنجاح مسرعات األعمال وهي:  التعرفهدفت هذه الدراسة إلى 
عملیة االختیار والمعاییر الخاصة بها، خدمات ودعم األعمال والتشبیك. في هذه الدراسة تم 
استخدام نظر�ة النظرة المؤسساتیة الفتراض أن عوامل النجاح تساعد مسرعات األعمال على 

هدفت الدراسة إلى التأكید على مختلف أنواع كسب الشرعیة في أعین أصحاب المصلحة. و�ذلك 
ل المسرعات: الشاملة، المحددة، الخاصة والعامة. اعتمدت الدراسة على دراسات حالة متعددة تمث

مسرعة أعمال من أورو�ا (�ار�س، لندن و�رلین). تم جمع البیانات من خالل المقابالت  13
مدراء مسرعات األعمال. توصلت الدراسة الرسمیة، شبه المنظمة والمحادثات غیر الرسمیة مع 

 ةالشر�ات الناشئإلى أن منهجیة االختیار األساسیة لكل مسرعات األعمال هي التر�یز على فر�ق 
والتنوع الموجود ضمن الفر�ق حیث أنها تصف أساسًا المعاییر ذات العالقة �خصائص الفر�ق، 

ا�قة دار�ة، التقنیة، والخبرة العملیة السالصفات الشخصیة ألعضاء الفر�ق تتكون من المهارات اإل
والخبرات. ووفقًا لذلك تم التأكید من قبل مسرعات األعمال على أن معاییر الفر�ق مؤشر جید 

 �مجموعة من خدمات الشر�ات الناشئة. تقوم مسرعات األعمال بتزو�د الشر�ات الناشئةعلى نجاح 
سة التي تنطوي على قدر �بیر من التعلیم، الدعم، فهي أكثر توجهًا نحو الخدمات غیر الملمو 

الي إرشادات عالیة الجودة، تدر�بات، ورش عمل، تقییمات أسبوعیة خالل فترة البرنامج، الدعم الم
ل والقانوني و�ذلك الخدمات الملموسة مثل المساحات المكتبیة. �ذلك تقدم برامج مسرعات األعما

من خالل مجموعة متنوعة  الشر�ات الناشئةاب فرصة التشبیك مع شبكات خارجیة وداخلیة ألصح
یتم  من المناسبات واللقاءات، مثل لقاء الیوم التجر�بي الذي �عتبر میزة قیمة لمسرعات األعمال،

 مع مجموعة عالیة الجودة من المستثمر�ن والعمالء. �ذلك الشر�ات الناشئةتنظیمه لر�ط أصحاب 
ة المؤسساتیة فإن متطلبات واهتمامات أصحاب خلصت الرسالة إلى أنه من وجهة نظر النظر�

المصلحة تستطیع أن تؤثر على إجراءات، هیكل، أنشطة واستراتیجیة مسرعات األعمال والتي 
بدورها تستطیع أن تتحول لتعزز النجاح. وطالما أن احتیاجات أصحاب المصلحة تتنوع؛ سوف 

 الشاملة، المحددة، الخاصة والعامة. �كون هناك مجال ألنواع مختلفة من مسرعات األعمال
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3.4.4. Cohen, Suzan (2014). Accelerating Startups: The Seed 
Accelerator Phenomenon .: ظاهرة مسرعات األعمالالشر�ات الناشئةتسر�ع    

الدراسة إلى تقد�م مجموعة شاملة من الخصائص التي ُتعرف برامج مسرعات تهدف 
ذات أهداف مماثلة أو ذات صلة. ومن ثم تنتقل الدراسة إلى  األعمال وتمیزهم عن برامج أخرى 

دراسة ما هو معروف وغیر معروف عن مثل هذه البرامج في الدراسات السا�قة، وملخص عن 
ما هي نسبة الخر�جین من اإلحصائیات الحالیة لعدد من المخرجات األساسیة للمسرعات: 

ما هي نسبة الخر�جین الذین �ان لدیهم تخرج ین تلقوا جوالت أخرى من التمو�ل، المسرعات الذ
ذو معنى، �یف تختلف برامج مسرعات األعمال فیما تقدمه �ما �شمل اإلرشاد والتعلیم، وما هي 

 األسئلة والبیانات التي قد تكون مثمرة في إثراء المز�د من األ�حاث؟

یًا لمساعدة وخلصت الدراسة إلى أن برامج مسرعات األعمال تمثل نموذجًا جدیدًا نسب
الر�ادیین، وتجمع بین العدید من المیزات التي �انت في الماضي تزود �شكل منفصل. تختلف 

ك، مسرعات األعمال �ثیرًا عن النماذج المعروفة سا�قًا مثل حاضنات األعمال، المستثمر�ن المال
جي النهائي لخر�و�یئات العمل المشتر�ة. و�عتقد أن هذه االختالفات لها أهمیة �بیرة في النجاح 

مسرعات األعمال. في حین أن الدراسات في هذا المجال محدودة حتى اآلن، �مثل نموذج 
، الشر�ات الناشئةمسرعات األعمال منطقة مثیرة لالهتمام لمواصلة البحث عما یؤثر على نجاح 

یفیة والجهود الحالیة في مجال جمع البیانات �ساعد في إعطاء الفرصة لعمل تحلیالت �میة و�
 عمیقة.

3.4.5. Migliaccio, Mirella (2014). The Role of Universities in Venture 
Accelerators: The Case of SeedLab. دور الجامعات في مسرعات األعمال 

ر�یز �شكل هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من مهمة ووظائف مسرعات األعمال مع الت
. SeedLabحالة برنامج مسرعة األعمال خاص على دور الجامعات وذلك من خالل دراسة 

ق ز�ادة فعالیة مسرعات األعمال مقارنة �الحاضنات، التوجه نحو السو وخلصت نتائج الدراسة إلى 
والمستثمر�ن، وقدرة الجامعات على المشار�ة �معارف محددة في مراحل مختلفة في برنامج 

رتها على تیسیر الوصول یبدو أن نجاح مسرعات األعمال �كمن في قدمسرعات األعمال. 
ال، بین األفكار ومهارات إدارة األعم االنتقائي إلى شبكة المعارف/ المهارات من أجل سد الفجوة

بدو أن ومن النتائج أ�ضًا یقدرتها على إدارة البرنامج على نحو فعال وفقًا لرؤ�ة إدارة المشروع. 
 مهمتها.دور ووظائف الجامعات مرتبطان ارتباطًا وثیقًا بتطور 
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3.4.6. Lehmann, Peter (2013). Corporate Accelerators: 
Characteristics and Motives.  مسرعات الشر�ات: خصائص ودوافع  

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في الظاهرة الحدیثة من مسرعات الشر�ات؛ من خالل 
إنشاء هذه  اكتشاف خصائص مسرعات الشر�ات، والسعي إلى الكشف عن الدوافع الكامنة وراء

 البرامج. ومن أجل القیام بذلك؛ تم تحدید عدد من الحاالت ذات العالقة في ألمانیا وتحلیلها
لحة �استخدام منهجیة دراسة الحالة النوعیة، و�ما أن عملیة التسر�ع تشمل العدید من أصحاب المص

ل، ظر لرواد األعماالمختلفین؛ فقد أجر�ت العدید من المقابالت المتعمقة للتعرف على وجهات الن
مدیري المسرعات، والمستثمر�ن. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مسرعات الشر�ات تزود رواد 

ل األعمال �مز�ج فر�د من الدرا�ة في مجال ر�ادة األعمال، شبكة من الموجهین، و�مكانیة الوصو 
األسهم و�قوم  إلى موارد فر�دة من المستثمر�ن. وفي المقابل �حصل المستثمر�ن على حصة من

دم ببناء محفظة استثمار�ة من المشار�ع الر�اد�ة. ومع ذلك فإن مسرعات المشار�ع الناشئة ال تق
ثمار�ة فقط العوائد المالیة؛ فهي من ناحیة ثانیة تمكن رواد األعمال من الوصول إلى الموارد االست

لتي وجدت طرق جدیدة �طرق جدیدة، �ما وتمكن المستثمر�ن من اكتشاف المشار�ع الر�اد�ة ا
لخلق القیمة. وهذا یدل على أن مسرعات الشر�ات وسیلة جدیدة للشر�ات المغامرة الخارجیة؛ 
فهي ال توفر فقط نافذة على التكنولوجیات الجدیدة والمعرفة المتخصصة من رواد األعمال، بل 

ن ممكین المستثمر�ن تمكن أ�ضًا من استخراج قیمة جدیدة من الموارد المتوفرة، وهذا یؤدي إلى ت
إعداد برنامجهم الخاص الذي �مكنهم من خالله الحصول على فائدة استراتیجیة ومالیة من وراء 

 توفیر برنامج دعم منظم للمشار�ع الناشئة التي تعتبر ما زالت في مراحلها المبكرة.

3.4.7. Hoffman, David – Radojevich-kelly, Nina (2012). Analysis of 
Accelerator Companies: An exploratory case study of their 
programs, processes, and early results.  

 .المبكرة تحلیل شر�ات مسرعات األعمال: دراسة حالة استكشافیة لبرامجها، عملیاتها، ونتائجها

الشر�ات هدفت هذه الدراسة إلى دراسة الدور الذي تقوم �ه مسرعات األعمال في مساعدة 
. وذلك من خالل عرض ومناقشة األسئلة التالیة: هل تلعب مسرعات األعمال دور أساسي الناشئة

ات الناشئة، ما هو الدعم الذي تقدمه مسرع م، ومساعدة نجاح النمو السر�ع للشر�اتفي دعم، تعلی
ات رعاألعمال للملتحقین بها، ما هي طر�قة االختیار التي تستخدمها مسرعات األعمال، ووفقاً لمس

 األعمال؛ ما هي التحد�ات والعقبات التي یواجهها رواد األعمال؟
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استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة االستكشافي لدراسة مسرعات األعمال الرائدة في 
الوال�ات المتحدة. وعلى وجه التحدید تم اختیار خمسة من أكبر شر�ات رأس المال المبدئي 

)Seed Capital أو مسرعات األعمال في أمر�كا وتحلیلها ألغراض هذه الدراسة. تم دراسة (
 مسرعات األعمال من خالل استخدام دراسة الحالة، المقابالت، تحلیل الموقع، والمالحظة. خلصت
النتائج إلى أن شر�ات مسرعات األعمال تستخدم معاییر اختیار فر�دة، ولدیها أعلى معدالت 

دت معدالت النجاح في المشار�ع الجدیدة على تلقي التمو�ل الالحق نجاح للخر�جین. استن
رامج بواالستمرار في متا�عة المساعي التجار�ة مقارنة �أولئك الذین فشلوا. تشیر النتائج إلى أن 

اإلرشاد تز�د من معدالت النجاح اإلجمالیة للمشار�ع الناشئة من خالل توفیر إمكانیة وصول 
 وأصحاب رؤوس األموال. المالك �ن الر�ادیون إلى مستثمر 

3.4.8. Huijgevoort, Thomas (2012). The business accelerator just a 
different name of a business incubator. 

 مسرعات األعمال مجرد اسم مختلف من حاضنات األعمال.

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف إذا ما �ان نموذج مسرعات األعمال نموذج مختلف 
مقارنة بنماذج حاضنات األعمال األخرى. وذلك من خالل محاولة رصد إذا ما �انت مسرعات 
األعمال تشمل نفس القیمة المضافة وتشبع حاجات الشر�ات الناشئة مثل �اقي حاضنات األعمال، 
عرض الخصائص الممیزة لمسرعات األعمال مقارنة بنماذج حاضنات األعمال األخرى، وما هي 

شر�ات الناشئة. لالتي من خاللها تقوم برامج مسرعات األعمال �إعطاء قیمة مضافة ل أهم العناصر
وذلك من خالل استخدام المنهج الوصفي إلجراء الدراسة �استخدام االستبانات والمقابالت ومراجعة 
األدبیات السا�قة. وخلصت نتائج الدراسة إلى أنه �مكن أن نستنتج أن "مسرعات األعمال" �جب 

َرف �نموذج متمیز من نماذج احتضان األعمال. ومن خالل مقارنة المتغیرات الرئیسیة التي أن تع
تمیز مسرعات األعمال مع متغیرات الجیل الثالث لحاضنات األعمال، لوحظ أنه هناك فرقین ذو 
داللة إحصائیة: االختیار ومعاییر القبول، وفترة االحتضان لبرامج مسرعات األعمال. �الرغم من 

یقة أن عناصر القیمة المضافة األساسیة التي تم مالحظتها في مسرعات األعمال مشابهة حق
�شكل �بیر إلى النتائج الموجودة في حاضنات األعمال، إلى أن الدراسة وجدت اختالفات مثیرة 
لالهتمام في الجزء التجر�بي من الدراسة. "حجم وجودة شبكات اإلرشاد" و"حجم الضغط واالنضباط" 

منة في برامج مسرعات األعمال قد ثبت أنها تضیف قیمة إضافیة �بیرة في نمو الشر�ات المض
في تیسیر  الناشئةشر�ات لالناشئة. �اإلضافة إلى أن برامج مسرعات األعمال تز�د قیمة �بیرة ل

الوصول لرأس المال في المستقبل �واحد من االفتراضات الرئیسیة ذات القیمة. وهذه الثالثة 
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لالفتة للنظر لم تراع �أعلى المكونات ذات القیمة المضافة في األدبیات السا�قة التي عناصر ا
تناولت موضوع االحتضان. وأكدت النتائج األخیرة التي تم التوصل لها في هذه الدراسة أن 

 مسرعات األعمال �جب أن تعرف على أنها نموذج متمیز من نماذج احتضان األعمال.

3.4.9. Li, Benjamin and Others (2012). The Explosive Growth of 
Business Accelerators in Los Angeles. 

 النمو الهائل لمسرعات األعمال في لوس أنجلوس.

ر ة الحادثة في العالم حول ظهو ر و دراسة األسباب الكامنة وراء الث تهدف هذه الدراسة إلى
�ة ادهذا النمو؟ أم هي مجرد بلمواصلة مسرعات األعمال، هل یوجد هناك طلب �افي في السوق 

ر�خ ؟ استنادًا إلى هذه األسئلة بدأ الباحثون دراسة تا2000فقاعة تكنولوجیة �ما حدث في أوائل 
مسرعات األعمال، نموذج العمل الخاص بها، آلیة العمل، واتجاهات السوق الخاصة �مسرعات 

لثالث مسرعات تقع في غرب اعتمدت الدراسة على التحلیل المقارن  .األعمال في لوس أنجلوس
لوس أنجلوس وذلك الكتساب فهم أفضل لعملیاتها واالستدامة االقتصاد�ة لها. وخلصت نتائج 
الدراسة إلى أن هناك تفاءل حول مسرعات األعمال في لوس أنجلوس �كل، وأنه هناك إمكانیة 

ح النجایرًا على نسب الستمرار النمو، و�ما أن �قاء واستدامة هذه المسرعات �عتمد اعتمادًا �ب
الناشئة، ومع ذلك فإنه هناك توقع لنتیجة ثنائیة في غضون خمس  المنخفضة المحتملة للشر�ات

سنوات؛ المسرعات ضعیفة األداء من المرجح أن تكون قد خرجت من السوق، في حین أن 
 المسرعات الناجحة ستستمر لتصبح القوى الرئیسیة في مجال تسر�ع األعمال.
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 التعلیق على الدراسات السا�قة .3.5

لقد هدفت الباحثة من وراء استعراض الدراسات السا�قة إلى استعراض أهم اآلراء ووجهات 
، النظر التي تناولتها الدراسات السا�قة المحلیة والدولیة حول موضوعات ذات عالقات �الدراسة

نات مثل: مسرعات األعمال، األعمال الر�اد�ة الناشئة، التنمیة االقتصاد�ة، ر�ادة األعمال، حاض
 األعمال، استدامة المشار�ع الناشئة، خدمات دعم الشر�ات الناشئة، وغیرها من المواضیع التي
ساعدت الباحثة في ز�ادة فهم ووضوح الصورة فیما یتعلق �مسرعات األعمال ودورها في ز�ادة 

 فرص نجاح األعمال الر�اد�ة الناشئة. 

 أهم العوامل التي تناولتها الدراسات السا�قة .3.5.1

راسات رز العوامل التي تناولتها �ل دراسة من الدبالفقرة إلى محاولة تلخیص أ تهدف هذه
 السا�قة العر�یة واألجنبیة.

 : أهم العوامل التي تناولتها الدراسات السا�قة)1-3جدول (

 أهم العوامل محل الدراسة السنة الباحث الدراسة #
مسرعات الشر�ات: تحو�ل  1

التكنولوجیا واالبتكار إلى شر�ات 
 .ناشئة

Bauer and 
Others 

مسرعات الشر�ات، الشر�ات الناشئة،  2016
المنهج الكیفي، عوامل نجاح مسرعات 

 الشر�ات والشر�ات الناشئة.
العوامل المؤثرة في نجاح اختیار  2

المشار�ع الر�اد�ة ضمن برنامج 
 .مبادرون 

فرز المشار�ع معاییر اختیار، مراحل  2016 ثابت
 الر�اد�ة، الدعم واالحتضان.

رأس المال االستثماري حافزًا  3
للشر�ات الناشئة للتغلب على "وادي 

 الموت"

Savanevici-
ene, Asta 

and Others 

صنادیق رأس المال االستثماري،  2015
الشر�ات الناشئة، وادي الموت، نمو 

 الشر�ات الناشئة.
على تأثیر برامج تسر�ع األعمال  4

 استدامة المشار�ع الناشئة.
برامج تسر�ع المشار�ع، المشار�ع  2015 أبو شمالة

الناشئة، عمل مسرعات األعمال، 
 واستدامة المشار�ع الناشئة.

دور برامج دعم األعمال التي تقدمها  5
المؤسسات الدولیة في تمكین 

 الر�ادیین واألعمال الناشئة.

األعمال، تمكین ر�ادي دور برامج دعم  2015 الكیالي
األعمال، أثر خدمات برامج دعم 

 األعمال، والشر�ات الناشئة.
أثر حاضنات المشروعات في تعز�ز  6

 ر�ادة األعمال �مدینة عنا�ة.
ر�ادة األعمال، حاضنات األعمال،  2015 مهدي

 والمشار�ع الر�اد�ة.
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 أهم العوامل محل الدراسة السنة الباحث الدراسة #
 Clarysse عوامل نجاح مسرعات األعمال. 7

and 
Yusubova 

مسرعات األعمال، خدمات دعم  2014
األعمال، خدمات التشبیك، فر�ق 
الشر�ة الناشئة، لقاء الیوم التجر�بي، 

 والمستثمر�ن.
تسر�ع الشر�ات الناشئة: ظاهرة  8

 مسرعات األعمال.

Cohen 2014  ،مسرعات األعمال، جوالت التمو�ل
الر�ادیین، المخرجات األساسیة لبرامج 

 مسرعات األعمال.
الجامعات في مسرعات دور  9

 األعمال.

Migliaccio 
and Others 

وظائف مسرعات األعمال، دور  2014
 الجامعات، نجاح مسرعات األعمال.

دور حاضنات األعمال والتكنولوجیا  10
في حل مشكلة البطالة لر�ادي 

 األعمال في قطاع غزة.

حاضنات األعمال والتكنولوجیا،  2014 برهوم
األعمال،  مشكلة البطالة، ر�ادة

الخدمات المقدمة من قبل برامج 
 الحاضنة، وسوق العمل.

سیاسات النهوض بر�ادة األعمال في  11
 أوساط الشباب في دولة فلسطین.

البیئة القانونیة والتعلیمیة، البنیة  2014 وآخرون  عبد هللا
التحتیة، تشجیع ر�ادة األعمال، الر�ادة 
في فلسطین، الشباب، وسیاسات فعالة 

 للنهوض بر�ادة الشباب.
سیاسات تطو�ر مشار�ة المرأة في  12

 ر�ادة األعمال في دولة فلسطین.
  عبد هللا
 وحتاوي 

ر�ادة النساء، النشاط الر�ادي، دور  2014
الحكومة الفلسطینیة، دور مؤسسات 
المجتمع المدني، مؤسسات التعلیم 
والتدر�ب، مؤسسات التمو�ل، ومعیقات 

 ع ر�اد�ة. البدء �إنشاء مشار�
مسرعات الشر�ات: خصائص  13

 ودوافع.

Lehmann 2013  مسرعات الشر�ات، الدوافع من وراء
إنشاؤها، رواد األعمال، المستثمر�ن، 

 ر�ادة األعمال، والمشار�ع الر�اد�ة.
تصورات استراتیجیة لمعالجة البطالة  14

في المملكة العر�یة السعود�ة (ر�ادة 
 األعمال أنموذجًا).

استراتیجیة معالجة البطالة، ر�ادة  2013 الطوالة
األعمال، أسباب إخفاق أسالیب 
معالجة البطالة، ووسائل التغلب على 
المعوقات التي تحد من نجاح التصور 

 االستراتیجي لعالج البطالة.
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 أهم العوامل محل الدراسة السنة الباحث الدراسة #
ر�ادة األعمال الصغیرة والمتوسطة  15

ودورها في الحد من البطالة في 
 ة.المملكة العر�یة السعود�

ر�ادة األعمال، األعمال الصغیرة  2013 المري 
 والمتوسطة، البطالة. 

دور حاضنات األعمال في تحقیق  16
 التنمیة المستدامة في قطاع غزة.

دور حاضنات األعمال، التنمیة  2013 سكیك
المستدامة، رواد األعمال، الشر�ات 
الناشئة، خدمات حاضنات األعمال، 
أسباب فشل ونجاح الشر�ات 
المحتضنة والمتخرجة، والتنمیة 

 االقتصاد�ة.
تحلیل شر�ات مسرعات األعمال:  17

دراسة حالة استكشافیة لبرامجها، 
 عملیاتها، ونتائجها المبكرة.

Hoffman 
and 

Kelly 

مسرعات األعمال، الشر�ات الناشئة،  2012
دور المسرعات، النمو السر�ع لألعمال 
الناشئة، طر�ق اختیار الشر�ات 
الناشئة، التحد�ات والعقبات التي 
یواجهها رواد األعمال، معدالت 
النجاح، وأصحاب رؤوس األموال من 

 المستثمر�ن. 
مسرعات األعمال مجرد اسم مختلف  18

 من حاضنات األعمال.

Huijgevoort 2012  مسرعات األعمال، حاضنات
األعمال، الشر�ات الناشئة، حجم 
وجودة شبكات اإلرشاد، ورأس المال 

 المستقبلي.
النمو الهائل لمسرعات األعمال في  19

 لوس أنجلوس.

Li and 
Others 

مسرعات األعمال، الشر�ات الناشئة،  2012
آلیة عمل المسرعات، اتجاهات السوق 

�المسرعات، ونجاح الشر�ات الخاصة 
 الناشئة.

استراتیجیة تنظیم ومتا�عة المؤسسات  20
 الصغیرة والمتوسطة �الجزائر.

عبد العز�ز 
 وموزاوي 

حاضنات األعمال، الدور االقتصادي  2012
للحاضنات، طرق تقییم أداء 
الحاضنات، وتنافسیة االقتصاد 

 الجزائري.
الر�ادة االقتصاد�ة والمشروعات  21

 الصغیرة في االردن.
الر�ادة، المشروعات الصغیرة، التنمیة  2011 خضیرات

االقتصاد�ة، فرص العمل، البطالة، 
 والمشار�ع الر�اد�ة.
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 أهم العوامل محل الدراسة السنة الباحث الدراسة #
حاضنات األعمال التكنولوجیة �آلیة  22

لدعم اإلبداع في المؤسسات الصغیرة 
 الرائدة.

عبد الرحیم 
 ولدرع

حاضنات األعمال التكنولوجیة،  2011
األعمال الر�اد�ة، رواد  الر�ادة،

األعمال، التطور التكنولوجي، والتنمیة 
 االقتصاد�ة.

تأثیر استخدام حاضنات األعمال في  23
 إنجاح المشار�ع الر�اد�ة في األردن.

حاضنات األعمال، المشار�ع الر�اد�ة  2010 العزام وموسى
الناشئة، نمو االقتصاد الوطني، توفیر 

المشار�ع الر�اد�ة فرص العمل، ونجاح 
 الناشئة.

الر�ادة في الشر�ات العر�یة �منظور  24
 استراتیجي.

الدور الر�ادي االستراتیجي، دور  2008 األغا
القیادة الر�اد�ة، ودور الر�ادة في 

 التنمیة االقتصاد�ة واالجتماعیة.

 تالیة:وتعلیقًا على تلك الدراسات قامت الباحثة بتلخیص أهم مالحظتها في النقاط ال

تباینت الدراسات التي تناولت موضوع مسرعات األعمال من حیث المنهجیة؛ فمن الدراسات  .أ
التي استخدمت المنهج التحلیلي الوصفي سواء �استخدام دراسة الحالة أو االستبانة �انت 

، Clarysse and Yusubova (2014) ،Lehmann (2013))، م2015دراسة الكیالي (
Huijgevoort (2012).  بینما الدراسات التي تناولت المنهج االستكشافي �انت دراسة أبو

 Hoffman and، وCohen (2014) ،Li and others (2012))، م2015شمالة (

Kelly (2012). 

قیاساً لجودة الخدمات المقدمة من قبل مسرعات األعمال ودورها في استدامة المشار�ع الناشئة  .ب
) التي خلصت إلى أنه لم �كن هناك رضا من قبل م2015( اختلفت النتائج ما بین أبو شمالة

المشار�ین في المسرعات على مستوى جودة الخدمات وأنها مازالت �حاجة لتحسین، بینما في 
) اتفق المشار�ین على فعالیة جمیع الخدمات التي تقدمها برامج م2015دراسة الكیالي (

االستثمار المبدئي، التشبیك، التحفیز، وأخیرًا التسر�ع مثل: التدر�ب، التوجیه واإلرشاد، توفیر 
 توفیر بیئة للعمل.

) في دراسته؛ هناك تأثیر إ�جابي ذو داللة م2015من النتائج التي توصل لها الكیالي ( .ج
إحصائیة لخدمات التدر�ب، التوجیه، االستثمار المبدئي، والتشبیك التي تقدمها مسرعة 

الشر�ات الناشئة، وهذا أ�ضًا ما أكدت علیه األعمال على تمكین ر�ادي األعمال وأصحاب 
رواد األعمال �مز�ج حیث توصل إلى أن المسرعات تزود  Lehmann (2013)نتائج دراسة 
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فر�د من الدرا�ة في مجال ر�ادة األعمال، شبكة من الموجهین، و�مكانیة الوصول إلى موارد 
 فر�دة من المستثمر�ن.

شئة من الدراسات التي أكدت على وجود عالقة بین مسرعات األعمال واستدامة الشر�ات النا .د
الذي أفاد وجود تأثیر إ�جابي ) م2015دراسة الكیالي (و  )م2015كانت دراسة أبو شمالة (

ذو داللة إحصائیة لمجموعة من خدمات المسرعات (التدر�ب والتوجیه، االستثمار المبدئي، 
 Cohen (2014)والتشبیك) على تمكین ر�ادي األعمال وأصحاب الشر�ات الناشئة، دراسة 

أهمیة أفادت أن نموذج تسر�ع األعمال �ختلف عن حاضنات األعمال وهذا االختالف له 
 Hoffman and Kellyكبیرة في النجاح النهائي لخر�جي مسرعات األعمال، وفي دراسة 

أشارت النتائج إلى ز�ادة معدالت النجاح اإلجمالیة للمشار�ع الناشئة من خالل  (2012)
توفیر إمكانیة وصول الر�ادیون إلى مالك مستثمر�ن وأصحاب رؤوس األموال من خالل 

 وفرها مسرعات األعمال.خدمات التشبیك التي ت

تساهم حاضنات األعمال في دعم المشار�ع الر�اد�ة ومساندتها لمواجهة صعو�ات مرحلة  .ه
)، برهوم م2015االنطالق وتعز�ز ر�ادة األعمال لدیهم، وهذا ما اتفق علیه �ًال من: جابر (

وهذا ما �مثل نقطة بدا�ة لبرنامج تسر�ع األعمال حیث  )؛م2010والعزام وموسى ( )م2014(
 أنه من شروط االلتحاق ببرامج التسر�ع هو تجاوز مرحلة االنطالق ووجود نموذج للمنتج.

) م2013المشار�ع الر�اد�ة �حاجة إلى دعا�ة أكثر لیتعرف علیها المستهلكین وفقًا للمري ( .و
ل لقاءات التشبیك التي تعقدها �مختلف وهذا ما �مكن أن توفره مسرعات األعمال من خال

 Clarysse and Yusubovaأنواعها �ما فیها لقاء الیوم التجر�بي وهذا ما أكدت علیه دراسة 
(2014). 

كان هناك توافق في عدد من الدراسات على دور ر�ادة األعمال في تعز�ز التنمیة االقتصاد�ة،  .ز
ستثمار في قطاع تكنولوجیا المعلومات ) التي خلصت إلى أن االم2014ففي دراسة برهوم (

) في دراستهم م2014هللا وآخرون ( �عتبر األنسب للحالة االقتصاد�ة في فلسطین، وأكد عبد
على وجود عالقة عكسیة بین دخل األسرة وتوجه الشباب نحو ر�ادة األعمال، ووافقت دراسة 

االقتصاد�ة من خالل دورها ) على دور ر�ادة األعمال في تعز�ز التنمیة م2011خضیرات (
و�ذلك في دراسة  المتزاید في توفیر فرص عمل أكبر تسهم في الحد من تفاقم ظاهرة البطالة.

) التي خلصت إلى أن ر�ادة األعمال تساهم في معالجة البطالة في المملكة م2013الطوالة (
ل تعتبر ) توصل إلى أن حاضنات األعمام2013العر�یة السعود�ة، وفي دراسة سكیك (
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محر�ًا أساسیًا في عملیة التنمیة المستدامة من خالل تعز�ز جوانب التنمیة االقتصاد�ة 
 واالجتماعیة.

ال یوجد سیاسات حكومیة تستهدف تشجیع ودعم الر�ادة �شكل عام والنسائیة �شكل خاص،  .ح
 لنتائج )، مع وجود ندرة لمثل هذه التدخالت وفقاً م2014هللا وحتاوي ( وهذا ما أكد علیه عبد

 ).م2011) وخضیرات (م2013دراسة الطوالة (

دعم المشروعات الر�اد�ة �التمو�ل المالي المناسب الذي �جعلها تتطور، من أهم السبل التي  .ط
تساعد في التغلب على المعوقات التي تحد من دور ر�ادة األعمال في مواجهة البطالة وفقًا 

عمال في بدا�ة برنامج التسر�ع وهذا ما )، وهذا هو ما توفره مسرعات األم2013للمري (
 .Lehmann (2013)أكدت علیه أ�ضًا دراسة 

 

 

 

 

   



 

 تحدید الفجوة البحثیة بین الدراسات السا�قة والدراسة الحالیة .3.5.2

 والدراسة الحالیة: الفجوة البحثیة بین الدراسات السا�قة )2-3جدول (

 الدراسة الحالیة الفجوة البحثیة نتائج الدراسات السا�قة

هناك عالقة مباشرة بین مسرعات األعمال واستدامة  -
الشر�ات الناشئة إال أنه هناك عدم رضا عن مستوى 
 جودة الخدمات المقدمة من برامج التسر�ع في غزة.

 )2015(أبو شمالة، 
یوجد تأثیراً إ�جابیاً ذو داللة إحصائیة لخدمات التدر�ب،  -

التوجیه، االستثمار المبدئي، التشبیك على تمكین 
(الكیالي، ر�ادي األعمال وأصحاب الشر�ات الناشئة. 

2015( 
استخراج قائمة �عوامل نجاح الشر�ات القائمة على  -

 Bauer( �ات الناشئة.تشغیل مسرعات األعمال والشر 
& Others, 2016( 

صنادیق رأس المال االستثماري تؤدي إلى نمو الشر�ة  -
الناشـــــــــئة، تطو�ر المنتج، إلهام ر�ادة األعمال و�التالي 

 تعز�ز القـــدرة التنـــافســــــــــــــیـــة للشــــــــــــــر�ـــات النـــاشــــــــــــــئـــة.
)Savaneviciene & Others, 2015( 

ندرة الدراسات العر�یة التي درست ظاهرة تسر�ع  -
 األعمال في العالم العر�ي عامة وقطاع غزة خاصة.

ال توجد دراسات محلیة تناولت دور رأس المال  -
 االستثماري في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة.

دور أجنبیة جمعت بین ة أو عر�یال توجد دراسات  -
مسرعات األعمال من حیث الخدمات المقدمة من فرص 
التمو�ل المبدئي، خدمات التوجیه واإلرشاد، خدمات 
التشبیك، وتأثیرها مجتمعة على ز�ادة فرص نجاح 

 الشر�ات الناشئة.
غالبیة الدراسات السا�قة التي درست موضوع مسرعات  -

 .الشر�ات الناشئة أجر�ت في بیئات غر�یةو األعمال 
الدراسات التي اتبعت المنهج النوعي هي دراسات أغلب  -

 أجنبیة.

األولى التي تقوم بدراسة العالقة ما هذه الدراسة هي  -
بین مجموعة من العوامل مجتمعة وتشمل: (التمو�ل 

، ، خدمات التشبیك، خدمات التوجیه واإلرشادالمبدئي
برنامج التسر�ع وتنوع فر�ق المحددة لالمدة الزمنیة 

ئة) ودورها في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الشر�ة الناش
 الر�اد�ة الناشئة.

عن مؤشرات واضحة  ستقوم �الكشفالدراسة  هذه -
لقیاس نجاح الشر�ات الناشئة فور تخرجها من برامج 

 مسرعات األعمال.
�شمولها عدة متغیرات في آن تتمیز الدراسة الحالیة  -

اء واحد لم ُ�جمع بینها في أٍي من الدراسات السا�قة سو 
 العر�یة أو األجنبیة.

 .اتبعت المنهج النوعيالدراسة الحالیة  -
ما �میز هذه الدراسة أنها درست المشار�ع التي دخلت  -

برنامج التسر�ع في جیكس، بینما درراسة أبو شمالة 
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 الدراسة الحالیة الفجوة البحثیة نتائج الدراسات السا�قة

مســــرعات الشــــر�ات وســــیلة جدیدة للشــــر�ات المغامرة،  -
فهي توفر نــافــذة على التكنولوجیــات الجــدیــدة والمعرفــة 
المتخصــــصــــة من رواد األعمال �اإلضــــافة الســــتخراج 
قیمـــــة جـــــدیـــــدة من الموارد المتوفرة، وهـــــذا یؤدي إلى 
تمكین المســــــــــــــتثمر�ن من إعـــــداد برنـــــامجهم في دعم 

 (Lehmann, 2013)الشر�ات الناشئة. 
برامج اإلرشـــــــــــــــاد تز�ــد من معــدالت النجــاح اإلجمــالیــة  -

للمشــــــار�ع الناشــــــئة من خالل توفیر إمكانیة الوصــــــول 
إلى مســـــــــــــتثمر�ن المالك وأصـــــــــــــحاب رؤوس األموال. 

)Hoffman & Kelley, 2012( 
وحجم الضغط واالنضباط  دحجم وجودة شبكات اإلرشا -

المضـــــــــــمن في برامج مســـــــــــرعات األعمال �عتبر قیمة 
إضـــــــــــــــــافیــــة �بیرة في نمو الشــــــــــــــر�ــــات النــــاشــــــــــــــئــــة. 

(Huijgevoort, 2012) 
برامج مســـــــــــرعات األعمال تز�د قیمة �بیرة للشـــــــــــر�ات  -

الناشـئة في تیسـیر الوصـول لرأس المال في المسـتقبل. 
(Huijgevoort, 2012) 

) تناولت �افت المشار�ع التي التحقت من بدا�ة 2015(
 االحتضان.

) 2015(وما �میز هذه الدراسة عن دراسة أبو شمالة  -
أ�ضًا منهج الدراسة؛ حیث اتبعت أبو شمالة المنهج 
الكمي وتم جمع المعلومات من المبحوثین �استخدام 
االستبانة بینما هذه الدراسة استخدمت المنهج الكیفي 
وتم جمع المعلومات �استخدام نظام المقابلة الفرد�ة أو 

 الجماعیة.
)، 2015وما �میز هذه الدراسة عن دراسة الكیالي ( -

أنها تناوالت متغیرات تؤثر في نجاح الشر�ات الناشئة 
أثر شمولیة من تلك الموجودة في دراسة الكیالي مثل: 
المدة الزمنیة المحددة والقصیرة، وتنوع فر�ق الشر�ة 

 الناشئة.
 

 



 

 ستحققها الدراسة الحالیةاإلضافة التي  .3.5.3

إن ما �میز هذه الدراسة هو أنها تعتبر األولى على المستوى المحلي و�ن لم �كن الدولي 
أ�ضًا التي تقوم بدراسة العالقة ما بین مجموعة من العوامل مجتمعة وتشمل: (التمو�ل المبدئي 

لتوجیه واإلرشاد وخدمات المقدم من المسرعة للشر�ة الناشئة في بدا�ة عملیة التسر�ع، خدمات ا
التشبیك التي تقدمها المؤسسة طوال فترة التسر�ع، المدة الزمنیة التي تقضیها الشر�ة الناشئة في 

الر�اد�ة  الشر�اتبرنامج التسر�ع، وأخیرًا تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة) ودورها في ز�ادة فرص نجاح 
 لدولیة حول هذه المتغیرات.الناشئة؛ وهذا في ظل شح الدراسات العر�یة المحلیة وا

ومما �میز الدراسة أنها ستقوم �البحث عن مؤشرات واضحة لقیاس نجاح الشر�ات الناشئة 
فور تخرجها من برامج مسرعات األعمال في ظل ندرة الدراسات المحلیة التي تناولت هذا الموضوع 

 واكتفت فقط بدراسة دور هذه المسرعات.

درست موضوع مسرعات األعمال وفرص نجاح الشر�ات  غالبیة الدراسات السا�قة التي
الناشئة أجر�ت في بیئات غر�یة، یتطور فیها دور المسرعات وفرص نجاح الشر�ات الناشئة 

 �صورة متسارعة على عكس البیئة الشرقیة بوجه العموم وقطاع غزة على وجه الخصوص.

في حین تمیزت الدراسة تناولت الدراسات السا�قة �عض متغیرات الدراسة و�شكل جزئي، 
الحالیة �شمولها عدة متغیرات في آن واحد لم ُ�جمع بینها في أٍي من الدراسات السا�قة سواء 

 العر�یة أو األجنبیة.

إن ما �میز الدراسة الحالیة عن الدراسات العر�یة التي تناولت موضوع مسرعات األعمال 
س الدراسات السا�قة التي اعتمدت المنهج أنها اتبعت المنهج النوعي على عكوالشر�ات الناشئة 

 الكیفي.
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 الخالصة

تناول الفصل الثالث الدراسات السا�قة المتعلقة �موضوع الدراسة من خالل عرض الدراسات 
العر�یة واألجنبیة التي ُ�تبت حول الموضوع، مقارنتها مع الدراسة الحالیة ودراسة الجوانب المختلفة 

 للعالقة بینهم.

ومن خالل عرض نتائج الدراسات السا�قة قامت الباحثة �التوصل إلى الفجوة البحثیة 
أنه توجد ندرة في الدراسات العر�یة التي تناولت موضوع حیث الموجودة في هذا الموضوع؛ 

 مسرعات األعمال ودورها في نجاح الشر�ات الناشئة. 

األولى التي جدیدة محلیًا، ال سیما أنها  –على حد علم الباحثة –ومن هنا ُتعد هذه الدراسة 
�الكشف عن مؤشرات واضحة ما بین مجموعة من العوامل مجتمعة، ستقوم تقوم بدراسة العالقة 

، وذلك من خالل المنهج لقیاس نجاح الشر�ات الناشئة فور تخرجها من برامج مسرعات األعمال
 نظر الباحثة.النوعي الذي یندر استخدامه في العالم العر�ي من وجهة 
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 الفصل الرا�ع

 الطر�قة واإلجراءات

 المقدمة .4.1

الجانب  ُ�عد فصل الطر�قة واإلجراءات فصًال رئیسیًا في الدراسة یتم من خالله إنجاز
وفقًا لها، والتي  الدراسةتحدید منهجیة الدراسة التي سیتم بناء أدوات  یتم فیه التطبیقي من الدراسة،

المطلو�ة وتحلیلها للتوصل إلى النتائج التي یتم تفسیرها في ضوء من خاللها یتم جمع البیانات 
 األدبیات المتعلقة �موضوع الدراسة، و�التالي تحقیق أهداف الدراسة.

حیث صنفت هذه  و�ناء على ذلك یتناول هذا الفصل وصفًا للمنهجیة المتبعة في الدراسة
لتحلیل  Thematic Analysis اتلموضوعا تحلیلدراسة نوعیة (كیفیة) اتبعت �أنها  دراسةال

لإلجا�ة على  األولیة التي جمعت �استخدام نظام المقابلة الفرد�ة والمجموعات المر�زة البیانات
الشر�ات الناشئة في الدراسة  مجتمع. تمثل أسئلة الدراسة والتوصل للنتائج المرجوة من هذه الدراسة

التي التحقت ببرامج التسر�ع على مدار ثالث دورات تسر�ع خالل ثالث سنوات، �ما و�شمل 
 �یفیة بناءها وتطو�رها.في الدراسة و  ألدوات المستخدمةالفصل وصفًا دقیقًا ل

 منهجیة الدراسة .4.2

لدراسات النوعیة دراسات استكشافیة وتفسیر�ة، یتم فیها جمع البیانات �استخدام اإن 
یتم  ،الذین تتم مقابلتهم محدود األفرادالمقابلة الشخصیة أو المالحظة المباشرة وفیها �كون عدد 

 .تهاااللجوء الستخدامها في حال ندرة وقلة الكتب والدراسات التي درست مشكلة الدراسة ومتغیر 
  یتم تحلیل البیانات تحلیًال ذو طبیعة تفسیر�ة ولیس تحلیًال إحصائیًا.الدراسات النوعیة  وفي

تعتمد الدراسات النوعیة (الكیفیة) على دراسة وقراءة البیانات واألحداث �أسلوب غیر 
كمي، حیث ال یتم تحو�ل البیانات إلى أرقام �ما في حالة الدراسات الكمیة، و�نما یتم الحصول 

لنتائج من واقع مالحظة وتحلیل األحداث. و�عتمد البحث النوعي على استخدام الطر�قة على ا
االستقرائیة في البحث، والتي تقوم على أساس البدء أو التفكیر من الجزء إلى الكل، حیث یبدأ 

(ر�ان، نتائج معینة.  ىالباحث من البیانات التي جمعها أو المشاهدات التي الحظها لیصل إل
 )م2003
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 معلومات:الباحثة مصدر�ن أساسین لجمع ال استخدمتوقد 

حیث اتجهت الباحثة في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر  المصادر الثانو�ة: -
ور�ات، الدواألجنبیة ذات العالقة،  ر�یةالبیانات الثانو�ة والتي تتمثل في الكتب، المراجع الع

لى إالسا�قة التي تناولت موضوع الدراسة �اإلضافة  المقاالت، التقار�ر، األ�حاث والدراسات
 البحث والمطالعة في مواقع االنترنت المختلفة.

جمع  فيالباحثة  استخدمتلمعالجة الجوانب التحلیلیة لموضوع الدراسة  المصادر األولیة: -
 .للدراسة والمجموعات المر�زة �أدواتشبه المنظمة المقابالت الفرد�ة البیانات األولیة 

في ز�ادة فرص  ودورها إن الغرض الرئیسي من الدراسة هو دراسة واقع مسرعات األعمال
ال نجاح الشر�ات الناشئة في قطاع غزة. و�سبب محدود�ة توافر األدبیات المتعلقة �مسرعات األعم

على الدراسات األجنبیة التي تناولت موضوع مسرعات األعمال  األكبر االعتماد �انمحلیًا 
ته وذلك للتمكن من دراسة الموضوع واإلجا�ة على سؤال الدراسة الرئیسي وأسئلالدراسة ومتغیرات 

 الفرعیة.

 مجتمع الدراسة .4.3

ة �عرف مجتمع الدراسة �أنه جمیع مفردات الظاهرة التي تدرسها الباحثة، و�ناء على مشكل
مج الدراسة وأهدافها فإن المجتمع المستهدف یتكون من جمیع الشر�ات الناشئة التي التحقت ببرنا

شر�ة ناشئة على مدار  15والبالغ عددهم  Gaza Sky Geeksللتسر�ع في مسرعة األعمال 
من  تسر�ع خالل ثالث سنوات، والجدول التالي یوضح عدد المشار�ع في �ل برنامج ثالث برامج

 .برامج التسر�ع

 : عدد الشر�ات الناشئة التي التحقت ببرامج التسر�ع)1-4جدول (

 عدد الشر�ات الناشئة السنة برنامج التسر�ع

 2 2015 – 2014 البرنامج األول

 8 2016 – 2015 الثانيالبرنامج 

 5 2017 – 2016 البرنامج الثالث

 15 إجمالي عدد الشر�ات الناشئة

 )2017، قاعدة بیانات مسرعة األعمال جیكس المصدر:(
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تي التحقت تم تنفیذ الدراسة �أسلوب المسح الشامل حیث بلغ عدد الشر�ات الناشئة ال
الشر�ات التي �انت متاحة أثناء جمع ولكن عدد شر�ة ناشئة،  15جیكس في  ببرامج التسر�ع

شر�ات  3حیث أنه یوجد ، ناشئةشر�ة  11 بلغ عددهم إجراء المقابالتوافقوا على البیانات و 
في المقابالت والمجموعة ن المشار�و و�ان وواحد منهم غادر البلد. اعتذرت �سبب انشغالهم 

الذین شار�وا في  "Co-foundersالشر�اء  هم أصحاب الشر�ات الناشئة "المؤسسینالمر�زة 
 برامج التسر�ع.

 أدوات الدراسة .4.4

یوجد عدد متنوع من أدوات جمع البیانات في المنهج النوعي تشمل المشاهدات، التحلیل 
 یتعلق �أشكال المقابالت الفرد�ة وفیماالنصي أو البصري، المقابالت الفرد�ة أو الجماعیة. 

 من ثالث أنواع: المقابلة المنظمة، شبه المنظمة وغیرضالمقابالت الفرد�ة تصنف والجماعیة ف
المنظمة، أما المقابالت الجماعیة �مكن استخدامها �أسلوب المجموعات المر�زة، وفي هذا 

تلك ) في دراسته التي اتبع فیها المنهج النوعي �التمییز بین م2016قام صباح (الخصوص 
 :األنواع

 المقابالت الفرد�ة وتنقسم إلى: .أ
شفهیًا یتم فیها طرح مجموعة من األسئلة محددة  هي مقابالت تدار المقابالت المنظمة: -

فیها ال یوجد تصور عن األسئلة التي تستدعي مز�د من التفصیل والتوضیح خالل و  مسبقاً 
 المقابلة.

هذه المقابالت تتألف من عدة أسئلة رئیسیة تساعد على تحدید  المقابالت شبه المنظمة: -
استكشافها ودراستها، ولكنها تسمح أ�ضًا للباحث والمبحوث �أن  التي سیتمالمجاالت 

 یتباعد من أجل متا�عة فكرة أو استجا�ة مز�د من التفصیل.
هي مقابالت ال تعكس أي نظر�ات أو أفكار محددة مسبقًا  المقابالت غیر المنظمة: -

أن �كون من الصعب وعادة ما تستغرق وقتًا طو�ًال (غالبًا عدة ساعات). ومن الممكن 
 إداراتها والمشار�ة فیها. 

هي مناقشة جماعیة حول موضوع معین،  :المر�زةالمجموعة المقابالت الجماعیة وتتمثل في  .ب
 المر�زةیتم توجیه هذه المناقشة ومراقبتها وتسجیلها من قبل الباحث. وتستخدم المجموعات 
 لتولید المعلومات عن وجهات النظر الجماعیة والمعاني التي تكمن وراء تلك اآلراء.
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لجمع البیانات واستخدمت نوعین  وفي هذه الدراسة اعتمدت الباحثة على أداة المقابلة
ئة المنظمة لجمع معلومات حول متغیرات الدراسة من الشر�ات الناششبه منهم؛ المقابالت الفرد�ة 

ة من ببرامج التسر�ع الثالثة على مدار ثالث سنوات، �اإلضافة إلى المقابلة الجماعیالتي التحقت 
ة والتي تم عقدها �عد تحلیل بیانات المقابالت لتوضیح و�ثراء الدراس المر�زةخالل المجموعات 

�مز�د من التفاصیل تتعلق بتوضیح توجه المبحوثین نحو مجموعة من اآلراء والستیضاح األمور 
�ع و�ذلك لمناقشة أهم الصعو�ات التي تواجههم وما هي اقتراحاتهم لتحسین برنامج التسر  الغامضة

 .في المستقبل

  ت المقابالتصمیم  .4.4.1

 تم تصمیم المقابالت في هذه الدراسة �طر�قتین: األولى طر�قة المقابالت الفرد�ة التي
األعمال في ز�ادة واقع مسرعات "تأخذ الشكل شبه المنظم وتتضمن مجموعة من األسئلة حول 

�استخدام  ، الثانیة طر�قة المقابالت الجماعیةالشر�ات الر�اد�ة الناشئة في قطاع غزة" فرص نجاح
ة المجموعة المر�زة والتي تناولت أهم الصعو�ات والتحد�ات التي تعیق من نجاح الشر�ات الناشئ

 فیا یتعلق �أدوار المسرعة.

مقسمة على  سبعة أقسامبه المنظمة فهي تشمل فیما یتعلق �أسئلة المقابلة الفرد�ة ش
بیانات عامة عن الشر�ات ( شملت أسئلة المقابلة المعلومات التالیة:و  حسب محاور الدراسة.

ة الشر�ات الناشئة في بدا�ة برنامج التسر�ع، المد التمو�ل المبدئي الذي تحصل علیه ،الناشئة
 التي ، والتشبیكخدمات التوجیه واإلرشادالتي تقضیها الشر�ة الناشئة داخل المسرعة،  الزمنیة

ت نجاح مؤشراوأخیرًا تنوع الفر�ق المؤسس للشر�ة الناشئة، تتلقها الشر�ات الناشئة أثناء التسر�ع، 
 جاحألهمیة العناصر التي تز�د من فرص نتقییم شئة فور إتمامها برنامج التسر�ع و الشر�ات النا

 )2ملحق ( .واستمرار الشر�ات الناشئة من وجهة نظر المؤسسین

بینما أسئلة المجموعة البؤر�ة فهي �انت حول الصعو�ات والتحد�ات التي تواجهها 
ات الشر�ات الناشئة فیما یتعلق �الفرص التي تز�د من نجاح الشر�ات الناشئة، االستفادة من خدم

الثالثة  والمستثمر�ن، �اإلضافة إلى االختالفات ما بین برامج التسر�عالتوجیه واإلرشاد، االستثمار 
وأخیرًا ما هي اقتراحات الشر�ات الناشئة لتحسین دور جیكس في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات 

 )4ملحق ( الناشئة.
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 طوات بناء أسئلة المقابالتخ .4.4.2

 األعمال في ز�ادة فرصواقع مسرعات "لمعرفة  مت الباحثة �إعداد أسئلة المقابالتقا
أسئلة  ت الباحثة الخطوات التالیة لبناء، واتبعالشر�ات الر�اد�ة الناشئة في قطاع غزة" نجاح

 :المقابالت الفرد�ة والجماعیة

االطالع على األدبیات والدراسات السا�قة ذات الصلة �موضوع الدراسة قامت الباحثة � .أ
 یاغتها.واالستفادة منها في تحدید محاور األسئلة وص

 تم استشارة المشرفین قبل البدء في إعداد األسئلة وتحدید مجاالتها. .ب
 تم تحدید أقسام المقابلة ومحاور األسئلة الرئیسیة. .ت
 تم تحدید فقرات األسئلة في �ل قسم من أقسام المقابلة.  .ث
 تم تصمیم أسئلة المقابلة في صورتها األولیة. .ج
 المشرفین.تم مراجعة وتنقیح األسئلة من قبل  .ح
 في ضوء تعدیالت المشرفین. تم تعدیل �عض األسئلة من حیث الحذف أو اإلضافة والتعدیل .خ
 تم اعتماد نموذج أسئلة المقابلة في صورتها النهائیة.  .د

 التحضیر للمقابالت  .4.4.3

�جب األخذ �عین االعتبار مجموعة من المتطلبات �جب أن  للمقابالتعند التحضیر 
 التحضیر للمقابالت وهي �التالي:تؤخذ �عین االعتبار عند 

سر�ع ین الفرق للشر�ات الناشئة التي التحقت ببرامج التیتم اختیار مؤسس اختیار المشار�ین: .أ
 . وتمالتي أدارتها جیكس على مدار ثالث سنوات والذین وافقوا على المشار�ة في المقابالت

م تالفرد�ة، وفي المجموعة المر�زة مؤسس من الذین أبدوا قبولهم لعقد المقابلة  11مقابلة 
 من المؤسسین الذي اتفقوا على موعد واحد و�ان لدیهم قبول للمشار�ة 5عقد اللقاء �حضور 
ي تم التواصل مع مؤسسین الشر�ات برسالة رسمیة عبر البر�د االلكترون في اللقاء الجماعي.

 ن الغرض من المقابالت.�عد التوافق على مواعید المقابالت وذلك إلعطائهم فكرة عامة ع
  ) یوضح أسماء الشر�ات التي شار�ت في المقابالت.1ملحق (

سب تم عقد المقابالت الفرد�ة والجماعیة في مقر المسرعة حیث أنه �ان المكان األن المكان: .ب
والمرشح من قبل جمیع المشار�ین ما عدا واحد منهم تم مقابلته في مكان عمله حیث أنه 

 وقفت عن العمل.من الشر�ات التي ت
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طاءهم تم اختیار توقیت المقابالت وفقاً للمواعید التي تناسب المشار�ین. حیث تم إع :التوقیت .ج
مواعید ومن ثم تحدید  كامل الحر�ة الختیار التوقیت المناسب لهم في المقابالت الفرد�ة

ا واالتفاق وفیما یتعلق �المقابلة الجماعیة تم اقتراح توقیته .على مدار یومین متتالین المقابالت
 للمشار�ة في اللقاء. ما بین المشار�ین على الوقت الذي یناسبهم جمیعاً 

 المقابالت توقیت): 2-4جدول (

 عدد المقابالت فترة عقد المقابالت نوع المقابلة

 4 2017أغسطس  19 المقابالت الفرد�ة

 7 2017أغسطس  20 المقابالت الفرد�ة

 5 2017أغسطس  22 المجموعة المر�زة

 من إعداد الباحثة) المصدر:(

استخدمت الباحثة الهاتف النقال لتسجیل المقابالت صوتیًا وذلك �عد إعالم  التسجیل: .د
 المشار�ین بذلك وأخذ موافقتهم على التسجیل الصوتي.

من أهم عناصر نجاح المقابالت وهو یز�د من مستوى الوعي هو واحد  دلیل المقابالت: .ه
ئلة والتعاون بین المشار�ین. من خالل دلیل المقابالت، تم تحدید الهدف من المقابالت، األس

وأهمیتها للدراسة، وهو یتضمن مقدمة المقابالت، األسئلة، قضا�ا السر�ة، الوقت الالزم 
 بالت ستكون مسجلة صوتیًا.للمقابالت، �ما تم اإلشارة إلى أن المقا

 آلیة تحلیل البیانات النوعیة .4.5

نها إن أهم ما �میز الدراسات النوعیة أنها دراسات تتبع المنهج االستقرائي �كون الهدف م
ها تصنف البیانات التي یتم جمعها في مثل هذه الدراسات �أن. الفهم العمیق للظواهر أو األحداث

 ، و�تصف تحلیل هذه البیانات �أنه تفسیري �البیانات غنیة عبارة عن �لمات أو صور ضیقة لكنها
النوعیة تولید وصف شامل للعملیات، اآللیات والخصائص من تكراري. �مكن من خالل الدراسات 

 .خالل وجهات نظر المشار�ین في هذه المقابالت

في  اعتبرت المقابالت الفرد�ة شبه المنظمة والمقابالت الجماعیة هي الطر�قة الرئیسیة
وجهات نظر مختلفة حول أسئلة الدراسة المتعلقة للحصول على  جمع البیانات في هذه الدراسة

على مدار ثالث بدور مسرعات األعمال في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة في قطاع غزة 
 سنوات قامت فیها جیكس �عقد برامج للتسر�ع ألول مرة في القطاع.
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 تحلیل الموضوعات بدا�ة منالدراسات النوعیة  المتبعة فيوعت آلیات تحلیل البیانات تن
Thematic Analysis فیما یتعلق �أسئلة الدراسة والذي �قوم بتحدید الموضوعات وأنماط المعنى 

نظر�ة تعتمد على وجود أسئلة وهي  Grounded Theoryنظر�ة  .من البیاناتعبر مجموعة 
ل تحلیل البیانات التي وهي تر�ز على بناء نظر�ة من خال ،االجتماعیة و/أو النفسیة العلومحول 

وهو تحلیل  Interpretative Phenomenological Analysisالتحلیل التفسیري  تم جمعها.
األحداث أن  رؤى لمعانيعالمهم (عالم الحیاة) و�بحث عن �كشف عما �شعر �ه األفراد في 

لى تقد�م نظرة ثاقبة �یف أن شخص معین في والخبرات التي تعني الناس، و�عبارة أخرى یهدف إ
وفیه یتم تحلیل  Discourse Analysisتحلیل الخطاب  سیاق معین یتفاعل مع ظاهرة معینة.

 Narrative Analysis كیفیة استخدام اللغة وماذا �قال ولماذا �مكن قوله، وأخیراً التحلیل السردي
فهم منظور  القصص وفیه �سعى الباحث إلى وفیه �قوم األفراد �التعبیر عن المعاني �استخدام

 ,Young & Hren) �د من نوعه من قبل األفراد إلعطاء معنى لعالمهم الخارجي والداخلي.فر 
2017) 

مها في ااستخدالمناسبة للتحلیل و الطر�قة  راجعة الباحثة لهذه الطرق الختیارو�عد م
ستخدامها في ال Thematic Analysis تحلیل الموضوعاتطر�قة  اختیار إلىتوصلت  الدراسة،

جا�ة لإل معت �استخدام نظام المقابلة الفرد�ة والمجموعات المر�زةتحلیل البیانات األولیة التي جُ 
 . على أسئلة الدراسة والتوصل للنتائج المرجوة من هذه الدراسة

 تافي الدراستحلیل للاألكثر استخدمًا المبرر وراء اختیار هذه الطر�قة أنها الطر�قة  إن
هو طر�قة تستخدم في تحدید، تحلیل، و�عداد الموضوعات  الموضوعات ، �ما أن تحلیلالنوعیة

 أ�ضاً  ومن أسباب اختیار هذه الطر�قةمن خالل المقابالت. ضمن حدود البیانات التي تم جمعها 
یث أن ، حكن الباحثة من الوصول إلى تحلیًال ثاقبًا ُ�مكنها من اإلجا�ة على أسئلة الدراسةأنها تم

 هذه الطر�قة تیسر البحث واالستقصاء في بیانات المقابالت من منظور�ن:

 من منظور قائم على البیانات �ستند إلى الترمیز �طر�قة استقرائیة. .أ
متسقة مع أسئلة الدراسة وتوفر من منظور أسئلة الدراسة للتحقق مما إذا �انت البیانات  .ب

 كافیة.المعلومات ال

موضوعات من البیانات في التحلیل هو تحدید إن األهمیة الثانیة الختیار هذه الطر�قة 
یق صورة أو بتنسال تكتسب أهمیة �املة إال عندما ترتبط ارتباطًا وثیقًا  والتي التي تم جمعها
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وهي صیغة �سیطة من ثالث خطوات تتم عند الوصول  نموذج توضیحي: "وصف، مقارنة، ور�ط"
 )Jugder,2016( لنتائج الدراسة.

 طر�قة تحلیل الموضوعات  .4.5.1

تحلیل الموضوعات هو واحد من أكثر أشكال التحلیل شیوعًا في البحث النوعي. وهو 
 & Guest)داخل البیانات. یر�ز على تحدید، فحص، وتسجیل األنماط أو "الموضوعات" 

Others, 2012) 

یتم استخالصها من البیانات والتي تعتبر مهمة هي أنماط  Themesالموضوعات 
 )Daly & Others, 1997( .یة محددةث�مسألة �حوترتبط هذه الموضوعات  ،لوصف ظاهرة

. البیانات لتحلیلتستخدم  Categoriesتصبح فئات �عد ذلك وهذه الموضوعات 
(Fereday & Muir-Cochrane, 2006) 

وموضوعات  ل لخلق أنماطحالموضوعات من خالل عملیة الترمیز في ست مرا تحلیلتم ی
البحث عن  ثابتة وذات مغزى، وهذه المراحل هي: التعرف على البیانات، تولید الرموز األولیة،

الموضوعات بین الرموز، استعراض الموضوعات، تحدید وتسمیة الموضوعات، وأخیرًا التقر�ر 
   (Braun & Clarke, 2006) النهائي المتمثل في استخالص النتائج.

 حثتحلیل الموضوعات �النسبة للبافي  األولى إن المرحلة لبیانات:مرحلة التعرف على ا .أ
. قبل البدء في قراءة محاضر المقابالت �جب على هي مرحلة التعرف على البیانات

هذا �ساعد الباحث و المحتملة.  Codesأن �قوم �إنشاء قائمة أولیة من الرموز  الباحث
رات قراءة البیانات و�عادة قراءتها عدة م .الحقاً  في تحدید الموضوعات واألنماط الممكنة

. وعندما تصبح للمرحلة األولیة من التحلیلحتى �صبح البحث مر�ح أمر �الغ األهمیة 
ه جزء حاسم من هذه الخطوة فة للباحث �كون تدو�ن المالحظات، حیث أنالبیانات مألو 

وضع عالمة  وفي هذه المرحلة من المهم في تطو�ر الرموز المحتملة.من أجل البدء 
 & Braun) على البیانات التي تتناول أسئلة الدراسة وهذه هي بدا�ة عملیة الترمیز.

Clarke, 2006)   
في تحلیل الموضوعات هو تولید قائمة أولیة المرحلة الثانیة  مرحلة تولید الرموز األولیة: .ب

تنظیم، واكتساب لتسمى هذه الطر�قة المنهجیة ل�البنود ذات النمط المتكرر في البیانات. 
تتطور . Codingأجزاء ذات مغزى من البیانات فیما یتعلق �أسئلة الدراسة �الترمیز 

عملیة الترمیز من خالل التحلیل االستقرائي وال تعتبر عملیة خطیة ولكنها دور�ة تظهر 
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هذه العملیة الدور�ة تستمر ذها�ًا و��ا�ًا بین  عملیة البحث. فیها الرموز في جمیع مراحل
مراحل تحلیل البیانات حسب الحاجة حتى �صبح الباحث راضیًا عن الموضوعات 

نادرًا ما یتم االنتهاء من عملیة الترمیز من المرة األولى. في �ل مرة ینبغي على  النهائیة.
دمج أو التقسیم لتلك الباحث السعي إلى صقل الرموز عن طر�قة اإلضافة، الحذف، ال

الرموز األولیة تصدر من خالل مصطلحات المشار�ون في المقابالت  الرموز المحتملة.
هذه الرموز من شأنها أن تسهل ، و�مكن استخدامها �نقطة مرجعیة لتجار�هم أثناء المقابلة

یة التحلیل وتحدید لاء من البیانات في وقت الحق من عمقدرة الباحث على تحدید أجز 
وطوال عملیة الترمیز �جب إیالء االهتمام الكامل والمتساوي لكل بند من  ب إدراجها.سب

قد یبدو عناصر البیانات ألنه سیساعد في تحدید األنماط المتكررة التي ال یالحظها أحد. 
الترمیز ألكبر عدد ممكن من الموضوعات والجوانب الفرد�ة للبیانات غیر ذي صلة لكنه 

  في وقت الحق في عملیة التحلیل.�مكن أن �كون حاسماً 
�ساعد الترمیز في تطو�ر، تحو�ل، و�عادة تصور البیانات و�ساعد على إ�جاد المز�د من 

 Dateتتضمن عملیة الترمیز أ�ضًا عملیة تقلیل البیاناتاالحتماالت للتحلیل. �ما و 
Reduction وتعقید البیانات Data Complication . 

رموز م �مكن اعتبار الترمیز وسیلة لتقلیل البیانات أو تبسیطها، �استخدا تقلیل البیانات: -
 �جب أن یر�ز الباحثولكنها واسعة. في هذه المرحلة من تحلیل البیانات تحلیلیة �سیطة 

باحث یتم تقلیل البیانات إلى فئات �كون العلى تحدید طر�قة أكثر �ساطة لتنظیم البیانات. 
 فئة أو رمز. هناك ثالث طرق أجزاء من البیانات التي تشترك في على تحدید فیها قادرًا 

) 2) مالحظة الظواهر ذات الصلة، (1(للمساعدة في عملیة تقلیل البیانات وترمیزها: 
) تحلیل الظواهر إل�جاد أوجه التشا�ه، االختالف، 3جمع أمثلة على تلك الظواهر، (

 والهیاكل غیر الظاهرة.األنماط 
بیانات. ن وصف عملیة إنشاء الرموز على أنها تقلیل للبیانات وتعقید لل�مك البیانات: تعقید -

 حیث �مكن وصف تعقید البیانات �أنها تتجاوز البیانات وطرح األسئلة حول تلك البیانات
فسیر ، یتم استخدام تعقید البیانات لتوسیعها لخلق أسئلة جدیدة وتلتولید األطر والنظر�ات

یانات عملیة إعادة صیاغة للب. �ما و�مكن التعبیر عن عملیة تعقید البیانات �أنها البیانات
لطر�قة  �مثا�ة وسیلة لتوفیر سیاقات جدیدةوهو  لتعطي سیاقات جدیدة ألجزاء البیانات.

 عرض البیانات وتحلیلها.
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من أجل طرح أسئلة حول والترمیز هو عملیة لتجزئة البیانات من خالل الطرق التحلیلیة 
 ,Braun & Clarke) وتوفیر إجا�ات مؤقتة عن العالقات داخل البیانات.البیانات 
2006)   

فیما  المرحلة الثالثة هي مرحلة البحث عن الموضوعات والنظر البحث عن الموضوعات: .ج
�فید وما ال �فید ضمن الموضوعات مما �مكن الباحث من البدء في تحلیل الرموز 

مع جأن یبدأ الباحث من خالل دراسة الكیفیة التي تُ المحتملة. في هذه المرحلة، من المهم 
هذه النقطة، �كن لدى عند فیها الرموز لتشكل موضوعات �عیدة المدى في البیانات. 

 ضوعات و�بدأ في التر�یز على أوسع األنماط في البیانات، والجمعالباحث قائمة من المو 
یبدأ في النظر في �یفیة تكو�ن ومن ثم  بین رموز البیانات مع الموضوعات المقترحة.

 القائمة.  و�ین المستو�ات المختلفة للموضوعاتالعالقات بین الرموز والموضوعات 
العبارات أو الجمل التي تحدد ما فالموضوعات هي تختلف الموضوعات عن الرموز 

 وتتكون الموضوعاتوهي تصف نتائج الترمیز ألغراض التفكیر التحلیلي. ، تعنیه البیانات
المستمدة من من أفكار وأوصاف �مكن استخدامها لشرح األحداث السببیة والبیانات 

قصص المشار�ین. وفي المراحل الالحقة، من المهم تضییق الموضوعات المحتملة 
 .ضوع شاملتوفیر مو ل

كار أو الموضوعات أن تخرج من البیانات مثل: األف�سمح للفئات تحلیل الموضوعات 
 ، االستعارات والتشبیهات، التحوالت في الموضوع، وأوجهالمتكررة، المصطلحات الطبیعیة

 في التعبیرات اللغو�ة للمشار�ین.التشا�ه واالختالف 
نهایتها على العدید من الموضوعات المرشحة التي كما ینبغي أن تسفر هذه المرحلة في 
ومن المهم عدم تجاهل أي من الموضوعات حتى  تم جمعها في جمیع مراحل البیانات.

و�ن �انت غیر هامة في البدا�ة ألنها قد تكون موضوعات هامة في وقت الحق من 
   (Braun & Clarke, 2006) عملیة التحلیل.

المرحلة من الباحث البحث عن البیانات التي تدعم أو تتطلب هذه  مراجعة الموضوعات: .د
وهذا یتیح مز�دًا من التوسع في الموضوعات وتنقیحها عند ، تدحض النظر�ة المقترحة

من الموضوعات �رها. عند هذه النقطة، ینبغي أن �كون لدى الباحث مجموعة تطو 
وضوعات األولیة، وقد تندمج ة إعادة صیاغة المالمحتملة، حیث أن هذه المرحلة مرحل

�عض الموضوعات الموجودة في �عضها البعض، وقد تكون هناك موضوعات �حاجة 
تتضمن هذه المرحلة مستو�ین من صقل ومراجعة  للتجزئة إلى وحدات أصغر.
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الباحث أن یر�ز على الجوانب المثیرة لالهتمام ، وعند هذه النقطة؛ �جب على الموضوعات
 هي تتناسب معًا.في الرموز ولماذا 

تحدید ما إذا من  رموز البیانات المستخرجة الباحثیتیح استعراض  المستوى األول: -
 كانت الموضوعات تشكل أنماطًا متماسكة، وعلیه �مكنه االنتقال إلى المستوى الثاني من

ینبغي إعادة  مراجعة الموضوعات. إما إذا �انت الموضوعات ال تشكل أنماطًا واضحة،
 معها، ومن الممكن إعادة صیاغتها ا وتحدید ما إذا �انت البیانات ال تتناسبالنظر فیه

 .أو تحدید موضوعات جدیدة
�عتبر النظر في صحة الموضوعات الفرد�ة و�یفیة اتصالها �مجموعة  المستوى الثاني: -

 الستكمال هذه المرحلة، فمن الضروري تقییم ما إذا �انت خر�طةالبیانات أمرًا حاسمًا 
الموضوعات المحتملة تعكس بدقة المعاني الموجودة في البیانات من أجل توفیر تمثیل 

   (Braun & Clarke, 2006)  دقیق لتجارب المشار�ین.
تحدید وتنقیح الموضوعات الحالیة  من شأن هذه المرحلة تحدید الموضوعات وتسمیتها: .ه

البیانات في �ل موضوع.  لمساعدة الباحث في تحلیلوالتي ستقدم في التحلیل النهائي 
في هذه المرحلة أ�ضًا یتم تحدید جوهر الموضوعات فیما یتعلق �كیفیة تأثیر �ل موضوع 

هو  على الصورة الكاملة للبیانات، �ما یتم تحدید جوانب البیانات التي یتم التقاطها وما
على  ومن الممكن أن تحتوي الموضوعاتهتمام حول تلك الموضوعات ولماذا، المثیر لال

و�ذلك �جب على الباحث �عد ذلك إجراء و�تا�ة تحلیل مفصل لتحدید . موضوعات فرعیة
 قصة �ل موضوع وأهمیته.

�حلول نها�ة هذه المرحلة �مكن للباحث أن �حدد الموضوعات الحالیة وشرح �ل موضوع و 
   (Braun & Clarke, 2006) منها في جمل قلیلة.

في  النهائیة یبدأ الباحث�عد استعراض الموضوعات  إعداد التقر�ر (استخالص النتائج): .و
ینبغي  وعند �تا�ة النتائجالتقر�ر النهائي الخاص �التحلیل واستعراض النتائج. عملیة �تا�ة 

على الباحث أن �قرر الموضوعات التي قدمت مساهمات ذات مغزى لإلجا�ة على أسئلة 
   (Braun & Clarke, 2006) والتي تبغي تنقیحها الحقًا �موضوعات نهائیة. الدراسة
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 الخالصة

 الحدیث عن الطر�قة واإلجراءات المتبعة في تنفیذ الدراسة إلنجاز تناول الفصل الرا�ع
البیانات  تحلیلو الذي من خالله یتم الحصول على البیانات المطلو�ة إلجراء الجانب التطبیقي 

 المراجعات األدبیة.لتوصل للنتائج التي یتم تفسیرها في ضوء ل األولیة

وفي هذا الفصل تم عرض منهجیة الدراسة التي اتبعتها الباحثة حیث أنها استخدمت 
الذي یتناسب مع طبیعة الدراسات النوعیة، �ما أنها  Thematic Analysisتحلیل الموضوعات 

قامت �عرض مجتمع الدراسة ووضحت أن العینة �انت عبارة عن مسح شامل لكل مفردات 
وآلیة  ، وأخیرًا قامت �عرض أدوات الدراسة و�یف تم بناءها وجمع البیانات من خاللهاالمجتمع

  .لإلجا�ة على أسئلة الدراسة والمراحل التي مر بها التحلیل وصوالً  التحلیل المتبعة في هذه الدراسة
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 الفصل الخامس

 تحلیل البیانات

 المقدمة .5.1

 ، وذلكلمقابالتمن خالل ا هاجمع تم الفصل لیقدم عرضًا لتحلیل البیانات التي�أتي هذا 
أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج المقابالت والتي تم توصل إلیها  لىمن خالل اإلجا�ة ع

أسئلة  تجیب على، استخراج األدلة والمؤشرات الكیفیة التي تحلیل الموضوعات لیة�استخدام آ
و �الشر�ات الناشئة (نوع المنتج أ لمتعلقة�ذلك الوقوف على البیانات العامة ا�شمل ، الدراسة

اللتحاق حتضان قبل التسر�ع، الالالخدمة التي تقدمها، توقیت التحاقها �التسر�ع، االلتحاق ببرنامج 
ببرامج تسر�ع أخرى من قبل، �اإلضافة إلى آلیة اختیار المسرعة لها) و�یانات خاصة بدور 

ناشئة في ألعمال والخدمات التي تقدمها �اإلضافة إلى تنوع الفر�ق المؤسس للشر�ة المسرعات ا
تناسب تي تال آلیة تحلیل الموضوعاتولقد استخدمت الباحثة  الناشئة. ز�ادة فرص نجاح الشر�ات

سیتم عرضها وتحلیلها في هذا  التيمع طبیعة الدراسات النوعیة للحصول على نتائج الدراسة 
، الدراسة وفقًا لنتیجة التحلیل إجا�ات ألسئلةعرض ��ة الفصل قامت الباحثة اي النه، وفالفصل

 .و�ظهار مدى توافق نتائج الدراسة الحالیة مع الدراسات السا�قة

 وصف عینة الدراسة .5.2

ئة وهم الشر�ات الناش مؤسسي من 11تمكنت الباحثة من عقد المقابالت الفرد�ة مع عدد 
في ببرامج التسر�ع  واالتحق ة الذینشر� 15لتعاون مع الباحثة من أصل الـ الذین أبدوا استعدادهم ل

ومن الجدیر �الذ�ر أن المشار�ین  ).1-5�ما هو موضح في جدول ( جیكس خالل الثالث دورات
هم أ�ضًا المسؤولین اإلدار�ین لتلك الشر�ات ففي المقابالت إضافة على أنهم المؤسسین للشر�ة 

لم تتمكن الباحثة من مقابلة المسؤولة اإلدار�ة للشر�ة فتمت المقابلة مع أحد  مقابلة واحدةما عدا 
  مسؤول العملیات في الشر�ة.المؤسسین والذي �قوم بدور 
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 عدد الشر�ات التي التحقت ببرامج التسر�ع وعدد المقابالت :)1-5جدول (

 برنامج التسر�ع
التي  عدد الشر�ات

 التحقت �البرنامج
 عدد المقابالت

 جنس المؤسس

 أنثى ذ�ر

 0 1 1 2 األول

 1 4 5 8 الثاني

 1 4 5 5 الثالث

 2 9 11 15 اإلجمالي

 من إعداد الباحثة) المصدر:(

ن أغلب مؤسسي الشر�ات الناشئة التي التحقت ببرامج التسر�ع ) أ1-5جدول (یوضح 
على التوالي؛  2، 9المشار�ین في المقابالت من الذ�ور واإلناث بلغ من الذ�ور حیث أن عدد 

وهذا مؤشر على أن نسبة ر�ادي األعمال من الذ�ور أعلى منها من اإلناث وهذا ما یتفق مع 
) حیث أنهما توصال في دراستهما أن معدل النشاط الر�ادي م2014دراسة عبد هللا وحتاوي (

ًا المبكرة �أتي ضمن أسوأ عشر دول في العالم وأنه منخفضًا جدللنساء الفلسطینیات في المراحل 
ي ه�المقارنة مع الذ�ور بل إن الفجوة بین نسبة ر�ادي األعمال الذ�ور ونسبة ر�اد�ات األعمال 

ع نسبة لكنه یبدو جلیًا ارتفا األكبر من بین جمیع دول العالم المشار�ة في مرصد الر�ادة العالمي.
وصلت في آخر برنامج  قد فهي ؛ي فرق الشر�ات الناشئة سنة �عد أخرى اإلناث المشار�ات ف

وهذا ما  % من نسبة الشر�اء المؤسسین في فرق الشر�ات الناشئة38في الجیكس إلى  للتسر�ع
 .)2-5یوضحه جدول (

 أعداد الفر�ق المؤسس للشر�ات الناشئة حسب الجنسمتوسط  :)2-5جدول (

 برنامج التسر�ع
التي  عدد الشر�ات

شار�ت في 
 المقابالت

عدد متوسط 
 الفر�ق

 المؤسس

 جنس المؤسس

 أنثى ذ�ر

 نسبة عدد نسبة عدد

 %25 1 %75 3 4 1 األول

 %29 1 %71 2 3 5 الثاني

 %38 1 %62 2 3 5 الثالث

 %32 1.0 %68 2 3 11 اإلجمالي

 من إعداد الباحثة) المصدر:(
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 الشر�ات الناشئة أنهم جمیعًا التحقوا ببرنامج لالحتضان سبق التحاقهم ببرنامجأفادت 
ل فإنها لم تلتحق �أي برنامج لالحتضان قب التسر�ع ما عدا الشر�ة التي �انت في السنة األولى

 في جیكس نفسها حیث أن جیكس ت�ان التي التحقوا فیها مج االحتضانالتسر�ع. مع العلم �أن برا
الحتضان برنامج متكامل یبدأ مع الر�ادین من مرحلة ا لدیها في السنة الثانیة والثالثة للتسر�ع �ان

 بینما وفقاً  فقط إن فترة االحتضان في جیكس ستة أشهر حینما �انت شر�تهم مجرد فكرة ر�اد�ة.
Huijgevoort 2012)(  ومقارنة سنة 1.7األعمال بلغ  حاضناتفإن متوسط مدة اإلقامة في ،

فإن فترة  شهرأ 8 �الحاضنات الموجودة في قطاع غزة والتي بلغ متوسط فترة االحتضان فیها
هذا االنخفاض في فترة إن األخرى.  �الحاضناتاالحتضان في جیكس تعتبر قلیلة مقارنة 

 وهم قد حصلواة للبدء في فترة التسر�ع یؤثر على مدى تمكن وجهوز�ة الشر�ات الناشئاالحتضان 
 قائًال: همأحدوعلق  المشار�ین في المجموعة المر�زةعلیه د كأ، وهذا ما على التمو�ل المبدئي

"المفروض �كون فیه شغل أقوى أ�ام االحتضان علشان أصیر مؤهل للحصول على 
 االحتضان والتسر�عالتمو�ل في بدا�ة التسر�ع أو إنه �كون في فترة من الوقت بین 

 ."وأبدء تسر�ع شر�تي وتطو�رها علشان أقدر أحقق إنجازات تجذب وتقنع المستثمر�ن

عالقة  في األنشطة التي لهاجیكس في برامجها عامة وفي برنامج التسر�ع خاصة  عملت
أجهزة وفي قطاعات صناعیة  أوسواء أكانت برمجیة ، ت�قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاال

. إن الغالبیة العظمي من الشر�ات الناشئة �انت تعمل في قطاعات صناعیة برمجیة تقدم مختلفة
ت، وهناك فقط شر�ة ناشئة واحدة �ان مجال عملها التصنیع خدمات أو تبیع منتجات عبر االنترن

ها نیع �ه تحد�ات �بیرة وأهموهي من شر�ات السنة الثانیة والتي توقفت عن العمل ألن مجال التص
 عدم إمكانیة الوصول للمواد الخام المطلو�ة للعمل على تصنیع المنتج األولي والتحقق من مدى

إفادة مؤسس الشر�ة في المقابالت الفرد�ة، حیث أفاد  بنجاح مثل هذه الفكرة، وهذا على حس
أو نعمل في شهر تممكن  تاذا �ان البرمجیا ،البرمجیاتبیختلف عن  تصنیع األجهزة: "قائالً 

یوضح تصنیف الشر�ات  )3-5(جدول  ."ممكن �اخد سنة او سنتین تصنیع األجهزة شهر�ن
شر�ات فقاً لنوع الصناعة التي تقوم بها، ومن هذا الجدول نجد أن أكثر الالمشار�ة في المقابالت و 

ا اإللكترونیة حیث أنهعها على مدار ثالث برامج للتسر�ع �انت في مجال المواقع �التي تمر تسر 
ا �عانیه من حصار خاصة وأن جمیع الشر�ات الناشئة تستهدف األنسب في واقع قطاع غزة وم

   خارجیة.أسواق عر�یة 
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 القطاع الصناعي للشر�ات الناشئة :)3-5جدول (

 القطاع الصناعي
 عدد الشر�ات الناشئة خالل برامج التسر�ع الثالثة

 اإلجمالي البرنامج الثالث البرنامج الثاني البرنامج األول

 5 2 2 1 مواقع إلكترونیة

 4 2 2 0 تطبیقات للهاتف النقال

 1 1 0 0 تجارة إلكترونیة

 1 0 1 0 تصنیع أجهزة

 11 5 5 1 اإلجمالي

 من إعداد الباحثة) المصدر:(

معاییر الفرق المتقدمة لإن االلتحاق ببرنامج التسر�ع داخل جیكس مرهونًا �اجتیاز 
ألكثر من أن تستطیع الوصول ، Scale-upأن تكون الشر�ة قابلة للتوسع والتي تشترط  االختیار

أن �كون مؤسس الفر�ق لد�ه قدرة على إدارة الفر�ق ولد�ه �عد نظر سوق محلي، إقلیمي ودولي، 
أن �كون الفر�ق قادر على تنفیذ المشروع الخاص �ه لیصبح شر�ة ناشئة ، لشر�ةلمستقبل ا

  .11ناجحة

وهذه المعاییر هي ما أكد علیه المشار�ین في المقابالت حیث أنهم على درا�ة �آلیة 
یق حقتو �نجاز الفرق خالل فترة االحتضان و  أداء تقییماختیارهم التي تمت من وجهة نظرهم وفقًا ل

�ق ي التعامل فیما بینهم �فر تقییم الفر�ق نفسه وما مدى نجاحه فأهدافها من برنامج االحتضان، 
موجه من الجیكس یتا�ع �ل فر�ق و�كون قر�ب منه �ساهم في تقییم  واحد؛ حیث أنه �ان هناك

جاز لى إنتقییم الفرق ع، �اإلضافة إلى �فر�ق وأفراد من حیث االلتزام واإلنجاز من جهتین الفر�ق
أهم  ندر�بي الذي �سبق التسر�ع، وأخیرًا عبر المشار�ین أن مفي المخیم الت مالمهام المطلو�ة منه

ة عوامل االختیار أ�ضًا منطقیة الخطة المالیة الخاص �الشر�ة، والعرض التقد�مي الذي یوضح قو 
ق ذا التحرعة �أنه إعن الفكرة و�قناع المس الفكرة وقیمتها وقدرتها على جلب األموال، التعبیر

 �المسرعة وحصل على االستثمار سوف ینجح �التأكید.

تعلیقاً على ما سبق نجد أن أهم ما یؤهل الفر�ق لالنضمام إلى برنامج التسر�ع؛ هو الفر�ق 
�حد ذاته من حیث تنوع عددهم وتخصصاتهم الذي �مكنهم من إتمام المهام المختلفة والمطلو�ة 

المخیم التدر�بي، تفاعلهم فیما بینهم وتوافقهم على ضرورة نجاح الفكرة ان و فترة االحتضمنهم أثناء 

                                                           
 .وآلیة العمل بها GSG). برامج مسرعة األعمال 2017أغسطس،  6أبو عو�ضة، مؤمن. ( 11
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، و�ذلك مهارات الفر�ق في تنفیذ عرض والوصول بها لتصبح شر�ة ناشئة ناجحة ترى النور
 تقد�مي مقنع ألعضاء التحكیم المسؤولین عن اختیار الشر�ات المؤهلة لاللتحاق ببرنامج التسر�ع.

ه مسرعة القائمة على إداراتها أنه مختص في هذا المجال وهذا ما �عطیمما �میز فر�ق الو 
حیث أن العاملین على إدارة المسرعة هم من المختصین في مجال الشر�ات الناشئة، نقطة قوة، 

 المشار�ین في المجموعة المر�زة قائًال:  عبر عنه أحدوهذا ما 

على الشر�ات الناشئة "مش �ل المسرعات قادرة �كون فر�قها فر�ق قادر �حكم 
ن او قادر �فهم الخطة المالیة تبعتها ففي �تیر م وانه هاي الشر�ة ناجحة او أل

المسرعات صعب تقدر تحكم علیا انه انا صالح للتسر�ع وال أل من حظنا انه 
 عنا فر�ق الجیكس فیهم اثنین بیفهموا في هاي المواضیع"

 تحلیل نتائج المقابالت .5.3

البیانات لتحلیل  Thematic Analysisطر�قة تحلیل الموضوعات اعتمدت الباحثة على 
تكررت في �ل سؤال من أسئلة  مراحل�ست الدراسة  إلجا�ة على أسئلةلاستخالص النتائج و 

�ة بتحدید الرموز ادوالتي من خاللها قامت الباحثة ب؛ �مرحلة التعرف على البیانات تبدأ: الدراسة
ووضع عالمات قراءة محاضر المقابالت قراءة دقیقة عدة مرات، ومن ثم  والموضوعات المحتملة

الدراسة و�ذلك الرموز والموضوعات المحتملة لكل  �ل سؤال من أسئلةعلى البیانات التي تتناول 
مرحلة ومن ثم انتقلت إلى المرحلة الثانیة  متغیر من متغیرات الدراسة المستقلة والمتغیر التا�ع.

من خالل بترمیز البیانات وتحدید الرموز األولیة قامت الباحثة وفیها ؛ تولید الرموز األولیة
المشار�ون في المقابالت، وتعتبر هذه المرحلة مرحلة لتقلیل البیانات أو تبسیطها مصطلحات 

�استخدام رموز تحلیلیة �سیطة لكنها واسعة وتنطوي خطوة تقلیل البیانات على تجمیع الرموز التي 
التي قامت  ومن ثم تنتهي هذه المرحلة �ما �سمى تعقید البیانات إلى فئات.تحمل فكرة مشتر�ة 

ومن ثم فیها الباحثة �إعادة صیاغة البیانات في سیاقات جدیدة تساعد في عرضها وتحلیلها. 
�عد أن قامت الباحثة بتحدید ؛ مرحلة البحث عن الموضوعاتانتقلت الباحثة إلى المرحلة الثالثة 

مرحلة األولى ومن ثم قامت بتطو�ر رموز أولیة �عد الوالرموز المحتملة في  عدد من الموضوعات
قراءة محاضر المقابالت وجمعت الرموز المشتر�ة في فئات محددة في المرحلة الثانیة �أتي اآلن 

وتكو�ن  وتحدید الرموز األولیة والفئات المحاضر قراءةأثناء  دور البحث عن موضوعات ظهرت
تعبر هذه الموضوعات عن العبارات أو الجمل التي تعنیها البیانات وهي تصف العالقات بینها و 

مرحلة مراجعة ومن ثم تأتي المرحلة الرا�عة  .نتائج الترمیز التي تفید في التفكیر التحلیلي
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؛ وهي المرحلة التي قامت فیها الباحثة �البحث عن البیانات التي تدعم أو تدحض موضوعاتال
سؤال الدراسة مما یتیح الفرصة للتوسع في الموضوعات أو تنقیحها وتعتبر هذه المرحلة مرحلة 

والتي قد تندمج فیها �عض الموضوعات مع �عض  واألولیة حتملةالمإعادة صیاغة الموضوعات 
، وهنا �كون على الباحثة التر�یز على الجوانب المثیرة لالهتمام في ن موضوعألكثر م جزأأو تت

�أتي  مرحلة تحدید الموضوعات وتسمیتهاالمرحلة الخامسة وفي هي تتناسب معًا.  االرموز ولماذ
على دور التحدید النهائي لجوهر الموضوعات وتسمیتها فیما یتعلق �كیفیة تأثیر �ل موضوع 

و�تا�ة تحلیل مفصل حول �ل موضوع وأهمیته. وأخیرًا ینتهي التحلیل الصورة الكاملة للبیانات 
استعراض الموضوعات والتي فیها قامت الباحثة � المرحلة السادسة مرحلة استخالص النتائج�

ؤال س النهائیة وتحلیل النتائج التي تجیب على سؤال الدراسة والوصول لإلجا�ة النهائیة حول �ل
 الدراسة �شكل منفصل.أسئلة من 

 التمو�ل المبدئي ودوره في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة .5.3.1

إن المحور األول من محاور الدراسة التي تتوقع الباحثة أن �كون له تأثیر في ز�ادة 
فرص نجاح الشر�ات الناشئة هو التمو�ل المبدئي الذي من المتوقع أن تحصل علیه الشر�ات 

قامت  في بدا�ة برنامج التسر�ع �ما هو دارج في المسرعات العالمیة؛ ولمعرفة هذه العالقةالناشئة 
هم في كیف للتمو�ل المبدئي الذي تقدمه مسرعات األعمال أن �ساالباحثة �طرح السؤال التالي: 

  ؟ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الر�اد�ة الناشئة

 مرحلة التعرف على البیانات .أ

 حول دور التمو�ل المبدئي فيقامت الباحثة بدا�ة بتحدید الرموز والموضوعات المحتملة 
 : �التاليز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة، و�انت الموضوعات المحتملة 

 الموضوعات والرموز المحتملة للتمو�ل المبدئي ):4-5جدول (

 المحتملةالرموز  الموضوعات المحتملة

 توقیت الحصول على التمو�ل. .الحصول على تمو�ل مبدئي
 قیمة التمو�ل.

 نسبة الحصة في األسهم.
 عدد الدفعات.

 لیس أمرًا حاسماً  .التمو�ل المبدئي �مثل حافز لالنضمام للمسرعات
 الموظفینتوظیف فر�ق من  .التمو�ل المبدئي �ساعد في توظیف موظفین في الشر�ة الناشئة

 راتب شهري  .التمو�ل المبدئي یوفر دخل �ساعد على التفرغ ألعمال الشر�ة الناشئة
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 المحتملةالرموز  الموضوعات المحتملة

 تغطیة نفقات الحیاة الیومیة
 ال حاجة إلى العمل بوظیفة أخرى 

 من إعداد الباحثة) المصدر:(

لمحتملة تم استخالصها من خالل مراجعة الباحثة لألدبیات اهذه الموضوعات والرموز 
مبدئي السا�قة واستنادًا لما تم عرضه في اإلطار النظري للدراسة أثناء الحدیث عن دور التمو�ل ال

 .في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة

قراءة محاضر المقابالت قراءة دقیقة عدة مرات، ووضع عالمات قامت الباحثة � ومن ثم
 ).4-5المحددة في الجدول (ة لرموز والموضوعات المحتملاعلى البیانات التي تتناول �ل 

 مرحلة تولید الرموز األولیة .ب

وفیها قامت الباحثة بترمیز البیانات وتحدید الرموز األولیة من خالل مصطلحات 
وقامت بتحدید �افة الرموز األولیة التي لم تتضمنها قائمة الرموز  المشار�ون في المقابالت

ت ؛ فعلى سبیل المثال قامت الباحثة بتحدید أحد الرموز األولیة التي ظهر والموضوعات المحتملة
أن الحصول على التمو�ل المبدئي هدف من أهداف برامج والتي تنص على أثناء قراءة المحاضر 

 .ومن ثم قامت الباحثة بتجمیع الرموز المشتر�ة في فئات محددة التسر�ع التي تقام في الجیكس.
ساعد تاحل تطور الرموز المحتملة واألولیة والوصول إلى تقسیمها للفئات ) یوضح مر 5-5جدول (

 في تحدید الموضوعات في المرحلة التالیة.

 الرموز األولیة والفئات للتمو�ل المبدئي): 5-5جدول (

 الموضوعات المحتملة
الرموز 

 المحتملة
 الفئات الرموز األولیة

تمو�ل الحصول على 
 .مبدئي

توقیت 
الحصول على 

 التمو�ل.

هدف من أهداف برنامج 
 التسر�ع.

التمو�ل المبدئي هدف من أهداف  .1
برنامج التسر�ع ومؤشر على 
 نجاح الشر�ة في نها�ة البرنامج.

الوصول للتمو�ل المبدئي یتطلب  .2
التفاوض مع المستثمر�ن 
إلقناعهم واتخاذ القرار 

 الناشئة.�االستثمار في الشر�ات 

مرحلة المفاوضات مع 
 المستثمر�ن المقتنعین.

انتظار قرار االستثمار 
 �عیق عملیة النمو.

قیمة التمو�ل قابلة  قیمة التمو�ل.
 للتفاوض.
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 الموضوعات المحتملة
الرموز 

 المحتملة
 الفئات الرموز األولیة

نسبة الحصة 
 في األسهم.

نسبة الحصة في األسهم 
 قابلة للتفاوض.

التمو�ل المبدئي التزام أمام  .3
المستثمر �حصة في األسهم وهو 
یتم على دفعات مشروطة 
�إنجازات واضحة یتم االتفاق 

 علیها.

الدفعات مشروطة  عدد الدفعات.
 �اإلنجازات واألهداف.

التمو�ل المبدئي �مثل 
حافز لالنضمام 

 .للمسرعات

لیس التمو�ل 
 .أمرًا حاسماً 

�ختصر الوقت التمو�ل المبدئي  .1 اختصار الوقت.
تحتاجه الشر�ات الذي الزمني 

الناشئة لتخطو خطواتها نحو 
 النجاح.

حصول الشر�ة على التمو�ل  .2
المبدئي مؤشر على أهمیة الفكرة 

 القائمة علیها.

وجود التمو�ل یتیح الفرصة 
للتفرغ وااللتزام الكامل 

 للعمل في الشر�ة.
الحصول على التمو�ل 
�عني اقتناع المستثمر أن 
الفكرة مر�حة وهذا یز�د 

 والدافعیة.الحماس 
التمو�ل المبدئي �ساعد 
في توظیف موظفین في 

 .الشر�ة الناشئة

توظیف فر�ق 
 .من الموظفین

التمو�ل المبدئي یوفر دخل  .1 سرع.شكل أإنجاز مهام �
للشر�ة الناشئة �مكنها من 
توظیف موظفین �ساهموا في 

 إنجاز المهام �شكل أسرع.
حجم الرواتب من قیمة التمو�ل  .2

 المبدئي.
الشر�ات الناشئة في المراحل  .3

األولى ولم تصل لمرحلة تحقیق 
 األر�اح.

 حجم الرواتب.
 العمل �شكل تطوعي.

 إتقان العمل.
 تأخر جني األر�اح.

التمو�ل المبدئي یوفر 
دخل �ساعد على التفرغ 
 .ألعمال الشر�ة الناشئة

 .راتب شهري 
 

�عطي فرصة للتفرغ �شكل 
 الشر�ة.كامل ألعمال 

وجود التمو�ل المبدئي �عطي  .1
فرصة لتوفیر دخل لمؤسسي 
الشر�ة �مكنهم من التفرغ 

 لتطو�ر الشر�ة.
اإل�مان �فكرة الشر�ة �مثل دافع  .2

للتفرغ على تطو�رها وهذا التفرغ 
�ضمن االلتزام وعدم التقصیر 

 في المهام.

عدم إنجاز المهام وعدم 
 االلتزام.

تغطیة نفقات 
 .الحیاة الیومیة

اإل�مان القوي �الفكرة یدفع 
لتخلي عن وظائف منتظمة 
من أجل العمل على 

 تطو�ر الشر�ة.
 .حجم الرواتب العالي
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 الموضوعات المحتملة
الرموز 

 المحتملة
 الفئات الرموز األولیة

ال حاجة إلى 
العمل بوظیفة 

 .أخرى 

شعور �الطمأنینة �سمح 
 الشر�ة. �التفرغ للتفكیر في

التمو�ل المبدئي �خفف عبء  .3
التفكیر في توفیر دخل و�سمح 

 طو�ر الشر�ة.بتفرغ لت

 من إعداد الباحثة) المصدر:(

 مرحلة البحث عن الموضوعات .ج

 المرحلة قامت الباحثة �البحث عن الموضوعات المتعلقة �التمو�ل المبدئي والتي في هذه
وتعتبر هذه المرحلة  تعتقد أنها تساعد في تفسیر دوره في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة.

رحلة في الم .التحلیلي للبحث عن إجا�ة على السؤال الفرعي األول للدراسةر مفیدة في مرحلة التفكی
 السا�قة استطاعت الباحثة الوصول إلى عدد من الفئات التي تجمع الرموز األولیة المشتر�ة في

ضح ) یو 6-5(وتكو�ن العالقات بینها. وجدول  موضوعاتفكرة محددة وذلك تمهیدًا للبحث عن ال
 حدیدها بناًء على الفئات المحددة في المرحلة السا�قة.الموضوعات التي تم ت

 فئات وتحدید موضوعات التمو�ل المبدئي): 6-5جدول (

 الموضوعات الفئات
التمو�ل المبدئي هدف من أهداف برنامج التسر�ع  .1

 ومؤشر على نجاح الشر�ة في نها�ة البرنامج.
یتطلب التفاوض مع الوصول للتمو�ل المبدئي  .2

المستثمر�ن إلقناعهم واتخاذ القرار �االستثمار في 
 الشر�ات الناشئة.

التمو�ل المبدئي التزام أمام المستثمر �حصة في  .3
األسهم وهو یتم على دفعات مشروطة �إنجازات 

 واضحة یتم االتفاق علیها.
التمو�ل المبدئي �ختصر الوقت الزمني الذي تحتاجه  .4

 لتخطو خطواتها نحو النجاح.الشر�ات الناشئة 
حصول الشر�ة على التمو�ل المبدئي مؤشر على  .5

 أهمیة الفكرة القائمة علیها.
التمو�ل المبدئي یوفر دخل للشر�ة الناشئة �مكنها من  .6

توظیف موظفین �ساهموا في إنجاز المهام �شكل 
 أسرع.

لتمو�ل المبدئي هدف من أهداف برامج ا .1
 التسر�ع في الجیكس.

التمو�ل المبدئي یر�ط المستثمر �الشر�ة  .2
الناشئة �عالقة لها عدة أ�عاد من حیث 
مرحلة التفاوض على قیمة التمو�ل المبدئي 
وما هي قیمة الحصة في األسهم، إلى 

الملقى على عاتق الشر�ة اتجاه  االلتزام
 المستثمر.

التمو�ل المبدئي حافز على أكثر من مستوى  .3
من بدا�ة الحصول علیه �مثل حافز على 
التقدم ألنه دلیل على نجاح الفكرة التي أدت 
 إلى اقتناع المستثمر وقبوله المغامرة، انتقاالً 
إلى أنه حافز على اإلنجاز ألنه یوفر دخل 

لناشئة �سمح لهم �التفرغ لمؤسسي الشر�ة ا
 لتطو�ر شر�تهم.
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 الموضوعات الفئات
 حجم الرواتب من قیمة التمو�ل المبدئي. .7
األولى ولم تصل لمرحلة  الشر�ات الناشئة في المراحل .8

 تحقیق األر�اح.
وجود التمو�ل المبدئي �عطي فرصة لتوفیر دخل  .9

 لمؤسسي الشر�ة �مكنهم من التفرغ لتطو�ر الشر�ة.
اإل�مان �فكرة الشر�ة �مثل دافع للتفرغ على تطو�رها  .10

 وهذا التفرغ �ضمن االلتزام وعدم التقصیر في المهام.
التفكیر في توفیر دخل التمو�ل المبدئي �خفف عبء  .11

 و�سمح بتفرغ لتطو�ر الشر�ة.

التمو�ل المبدئي یوفر دخل �مكن من  .4
توظیف موظفین �ساهموا في إنجاز مهام 

 أسرع في وقت زمني أقصر.
توفیر دخل لمؤسسي الشر�ة الناشئة  .5

والموظفین أمر مهم لكنه لیس مصیري ألنه 
البد أن �كون حجم الرواتب العالي وال أن 

ر في استخدامات التمو�ل �كون النسبة األكب
 بل األولو�ة لتطو�ر الشر�ة.

 من إعداد الباحثة) المصدر:(

 مرحلة مراجعة الموضوعات .د

الباحثة �البحث عن البیانات التي تدعم أو تدحض سؤال الدراسة مما یتیح  وهنا بدأت
 .للتوسع في الموضوعات التي تم تحددیها في المرحلة السا�قة أو تنقیحها الفرصة

إن أولى الموضوعات التي ظهرت من خالل البیانات التي تم جمعها في المقابالت 
هو أن التمو�ل المبدئي هدف من الفرد�ة والمجموعة المر�زة حول موضوع التمو�ل المبدئي، 

�كن  فلم؛ أهداف برنامج التسر�ع تسعى الشر�ات الناشئة للحصول علیه قبل انتهاء البرنامج
نامج فرصة عامل رفض بل �ان البر  التسر�عو�ل �التزامن مع بدء برنامج عدم الحصول على التم
ص لسات توجیه و�رشاد وفر جتقد�م الدعم الكافي من ب المسرعة وفرقها قیاملتسر�ع الحصول علیه �

شار�ین ستثمار، وهذا ما عبر عنه أحد المااللقرار المستثمر�ن اتخاذ لتحسین أداء الشر�ة مما ییسر 
 قائًال:

الزم نوصلها �عدین رح احكي مع مستثمرة (�شكل  إنجازات�عني فیه عنا "
مستعدة  ، وقالت: أنان المستثمر�ن الي عرضنا امامهمهي من ضمو فردي) 

 "االستثمار خذ قرارأ جموعة من اإلنجازات لكياستثمر فیكم �عد ما تعملوا م

جمیع أن  السا�قةعن البرامج  �میز برنامج التسر�ع الثالث المقام في جیكسومما 
�عین �جب أخذها  وقدموا لهم مجموعة من المالحظات مستثمر�نالمشار�ین فیه اقتنع فیهم 

 في حین أنه في السنة الثانیة لم �حصل على یفاء متطلبات حصولهم على التمو�ل.االعتبار الست
 التمو�ل سوى ثالثة شر�ات من أصل الخمسة الذین شار�وا في برنامج التسر�ع. 
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وعلیه �مكن إ�جاد الدلیل على أن حصول الشر�ات الناشئة على التمو�ل المبدئي في 
 نها�ة برنامج التسر�ع �مكن أن �كون أحد أهداف برامج التسر�ع التي تعقدها الجیكس.

شئة یر�ط المستثمر �الشر�ة الناأن التمو�ل المبدئي ومن الموضوعات ذات الصلة أ�ضاً 
ة الحصة حیث مرحلة التفاوض على قیمة التمو�ل المبدئي وما هي قیم�عالقة لها عدة أ�عاد من 

قة من یوم ، وتبدأ هذه العالفي األسهم، إلى االلتزام الملقى على عاتق الشر�ة اتجاه المستثمر
 العرض التقد�مي الذي �قدمه مؤسسي الشر�ات الناشئة أمام مجموعة من المستثمر�ن، فیقتنع عدد

اوضات على قیمة التمو�ل المبدئي الذي تحتاجه الشر�ة ومقابل �م حصة منهم ومن ثم تبدأ المف
 في أسهم الشر�ة.

لقد اختلف أحد في السنة الثانیة؛ ف وهذا ما حدثهذه المفاوضات قد ال تنجح دائمًا 
المؤسسین مع المستثمر على قیمة الحصة في األسهم والتي �انت مرتفعة جدًا �النسبة له فرفض 

  .12التمو�لعرض 

�عطي القرار  لكيدها �مرحلة المفاوضات مع المستثمر واإل�فاء �المتطلبات التي یر 
ع إذا �انت هذه المرحلة داخل برنامج التسر�ستثمار �ذلك تأخذ وقت لیس قصیرًا؛ فالنهائي �اال

السلبیة؛ فمن جهة �طلب المستثمر إنجازات على مستوى المبیعات أو  اانعكاساتهسوف �كون لها 
 لكي �عطي قراره �استحقاق الشر�ةت بین العمالء والمنتج/الخدمة الذي تقدمه الشر�ة التفاعال

للحصول على التمو�ل وفي المقابل حتى تصل الشر�ة لهذه النقطة من التقدم المغري للمستثمر 
لیة لیأخذ قراره، هي �حاجة لسیولة نقد�ة تقوم بها �اإل�فاء �المستلزمات الماد�ة �مصار�ف تشغی

د وهذا ما عبر عنه أحأدنى إن تم تجاهل رواتب الموظفین واستطاعوا الصمود مالیًا دونها. كحد 
 المشار�ین �سبب تأخر حصوله على التمو�ل:

انا ما في عندي نمو للشر�ة في عدد الز�ائن، لو بدي اعمل نمو بده �صیر "
اعمل لكن الي ساعدني ، عندي طلبیات اكتر بیز�د التكلفة و�صیر ملزم اغطیها

طلبیات حتى هذه اللحظة الفلوس الي فزت فیهم في المسا�قة واال �ان ما قدرت 
، وهال الفلوس خلصت وانا مش قادر أخد وال طلب جدید، وهاي اعمل وال طلبیة

 "الفترة بدون شغل تحسب ضدي

لكن قرار المستثمر في االستثمار �حد ذاته دافع قوي لإلنجاز والتقدم ألنه دلیل على قوة 
فكرة ونجاحها، وقدرة الفر�ق على اإلقناع دلیل على قوته فیعطي مؤسسي الشر�ات دفعة أمامیة ال

                                                           
 .وآلیة العمل بها GSG). برامج مسرعة األعمال 2017أغسطس،  6أبو عو�ضة، مؤمن. ( 12
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الدفعة للتقدم والعمل دائماً على تحقیق متطلبات �ل دفعة من دفعات التمو�ل المبدئي لكي �ستحق 
لفترة التي تلیها و�عد انتهاء التمو�ل المبدئي وتحقیقه لألهداف التي وضعها �عد انتهاء هذه ا

وهذا ما وصل إلیه حتى اآلن  مستحقًا لمرحلة ثانیة من التمو�ل.وتحقیقه لنمو في شر�ته �صبح 
ووصل �الفعل إلى التمو�ل شر�ة واحدة من الشر�ات التي حصلت على تمو�ل في السنة الثانیة 

حصلت على تمو�ل مرتین قبل أسبوعین عملت وقال المؤسس: " حق ومن نفس المستثمر،الال
. "دوالر 56,000 إلى 26,000التمو�ل من و�برت قیمة  المستثمرو�برت حصة  ة تقییماعاد

وشر�ة أخرى حققت إنجازات تحسب لها و�دأت الحدیث مع المستثمر في قیمة التمو�ل الالحق 
 الذي سوف تحصل علیه.

التمو�ل المبدئي حافز على أكثر من مستوى أن ومن الموضوعات ذات الصلة أ�ضًا 
لى إالحصول علیه �مثل حافز على التقدم ألنه دلیل على نجاح الفكرة التي أدت  من بدا�ة

خل لمؤسسي داقتناع المستثمر وقبوله المغامرة، انتقاًال إلى أنه حافز على اإلنجاز ألنه یوفر 
ن م، وهذا الموضوع قد یبدو أن �حمل جزء الشر�ة الناشئة �سمح لهم �التفرغ لتطو�ر شر�تهم

 أن التمو�ل المبدئي"سبق عرضها في الموضوع السابق وعلیه �مكن فصله ودمج جزء الفكرة التي 
ى حافز على أكثر من مستوى من بدا�ة الحصول علیه �مثل حافز على التقدم ألنه دلیل عل

ي تناول الذ الموضوع السابقمع  "نجاح الفكرة التي أدت إلى اقتناع المستثمر وقبوله المغامرة
ي ل علیه �مثل حافزًا على التقدم للحصول على التمو�ل الالحق واالستمرار فأن التمو�ل والحصو 

 .النمو

التمو�ل المبدئي حافز على اإلنجاز ألنه یوفر دخل  كما وأنه �مكن دمج موضوع أن
ئي التمو�ل المبد مع موضوع أن، لمؤسسي الشر�ة الناشئة �سمح لهم �التفرغ لتطو�ر شر�تهم

 ،نجاز مهام أسرع في وقت زمني أقصرموظفین �ساهموا في إیوفر دخل �مكن من توظیف 
 توفیر دخل لمؤسسي الشر�ة الناشئة والموظفین أمر مهم لكنه لیس مصیري  أنموضوع �ذلك و 

لتمو�ل بل ألنه البد أن �كون حجم الرواتب العالي وال أن �كون النسبة األكبر في استخدامات ا
لمبدئي أن التمو�ل افكار الثالثة تدور حول فكرة واحدة . حیث أن هذه األاألولو�ة لتطو�ر الشر�ة

 .یوفر دخل لمؤسسي الشر�ة الناشئة �سهل عملیة التقدم والنمو

إن أهم ما �میز حصول الشر�ات الناشئة على التمو�ل المبدئي هو أنه یوفر لهم دخل 
�عطیهم الشعور �الطمأنینة التي تسمح لهم �التفكیر و ، �كفیهم لتغطیة احتیاجاتهم المعیشیة األساسیة

في �یفیة تطو�ر الشر�ة بدًال من التفكیر �كیفیة توفیر دخل لمصار�فهم الیومیة، حیث أفاد أحد 
 المؤسسین قائًال: 
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فلوس  هبتصیري حاسة انه فی ،وتهري  سي انتي ما تقعدي تفكري �الفلو ر بتصی"
بدك تضیعي  إذا ألنهللشغل  أكبرعندك دافعیة  و�یصیر بتجیكي ومكتفیة ذاتیاً 

 " الوقت وانتي بتفكري �الفلوس مش رح تقدري تنجزي في الشر�ة

ال  ومن ناحیة أخرى �عتبر التمو�ل المبدئي مهمًا للشر�ات الناشئة الموجودة في غزة ألنه
ض الذي تعتمد علیه �ع Bootstrappingبدیل عنه فنحن نفتقد لبدائل أخرى مثل التمو�ل الذاتي 
 :من السنة األولى للتسر�ع الشر�ات الناشئة في الخارج، فقد قال أحد المشار�ین

هاي من الشغالت األساسیة خصوصا في المجتمعات تبعتنا الي ما بتعتمد "
 نا احنا اغلب الشر�ات الناشئة) �س عbootstrappingعلى التمو�ل الذاتي (

ونهم ناس بیشتغلوا فعشان �ضل مر�ز على بیكونوا الشر�اء المؤسسین تبع
الشر�ة الزم �كون معه تمو�ل علشان �قدر �صرف على حاله و�قدر یر�ز في 

 "الشر�ة

ل �التفرغ ألعما للفر�ق المؤسس فائدة أخرى من وجود التمو�ل إذ أنه �سمح ككما أنه هنا
 والسعي لنموها یتطلب �لإذ أن العمل على إقامة شر�ة ناشئة الشر�ة وعدم التقصیر في المهام 

فرغ ذا یتطلب أ�ضًا إ�مانًا قو�ًا �أهمیة هذا التدقیقة ولحظة من وقت المؤسسین للعمل فیها، وه
ومدى جدواه وأثره على الشر�ة، وهذا ما حدث �الفعل إلحدى الشر�ات و�ان له �بیر أثر فلقد 

و�ل مبدئي، فقال مؤسسها: استطاعت هذه الشر�ة النجاح والوصول إلى تمو�ل الحق ولیس فقط تم
ت و�عد ما استملته استقلت وصر لتمو�ل المبدئي ل شغل بدوام �امل قبل ما نستلم اانا �نت �شتغ"

 ".�الفكرة إل�مانياخد راتب من الشر�ة بیساوي نصف الراتب الي �نت اخده في وظیفتي وذلك 

لو�ة من أعضاء ومن آثار عدم التفرغ ألعمال الشر�ة التقصیر في إنجاز المهام المط
الفر�ق وعدم الوصول لألهداف المطلو�ة ضمن اإلطار الزمني المخطط له، وقد �كون هذا أحد 
أسباب فشل الشر�ة وعدم استمرارها وهذا ما حدث �الفعل مع الشر�ة الناشئة التي حصلت على 

 تمو�ل في أولى برامج التسر�ع فأفاد مؤسسها قائًال: 

الشغالت األساسیة الي سببت انه احنا نسكر الشر�ة �عني �صراحة شغلة من "
 كان أساسا الموضوع هاده (عدم التفرغ) وتوز�ع المسؤولیات وعدم االلتزام فیها

 "�حكم عدم التفرغ

بتوظیف موظفین  الناشئة ومن فوائد التمو�ل المبدئي إعطاء الفرصة لمؤسسي الشر�ات
�عض المهام،  تتطلبهد في اختصار الوقت الذي �قوموا �إنجاز مهام أكثر في وقت أقل مما �ساع
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اختصار الوقت المطلوب للنمو  ؛أحد إ�جابیات الحصول على التمو�ل المبدئيوهذا �حد ذاته 
خالل ست شهور بنجیبها  KPIبدل ما احنا نجیب " ، حیث عبر أحد المشار�ین قائًال:والتقدم

على  استضافةور�ن اكتر او لما نعمل خالل شهر�ن لما بنرفع موازنة التسو�ق او لما نوظف مط
 "أفضل مواقع

ار لكن التوظیف أمراً لیس سهالً إذ أنه �جب على الشر�ة الناشئة أن تأخذ في عین االعتب
أال �كون حجم الرواتب هو النسبة األعلى في استخدامات التمو�ل ألنه �جب أن تكون النسبة 

ومن  .تفق علیها �شكل مسبق مع المستثمرالماألكبر ألعمال تطو�ر الشر�ة وتحقیق اإلنجازات 
التحد�ات أ�ضًا أن الشر�ة تحتاج إلى فر�ق قوي وذو خبرة عالیة سواء �ان من فر�ق المؤسسین 
أم الموظفین ولدیهم انتماء عالي للمصلحة العامة للفر�ق خاصة أن الحافز المادي ألي شخص 

تقدمه الشر�ات الناشئة في هذه المرحلة عامل مهم جدًا وفي نفس الوقت الحافز المعنوي الذي 
لذا فإن تحدید رواتب �شكل ثابت شيء غیر محبذ بل المحبذ أن �كون مرهونًا  أكبر من المادي.

�الحاجة الماسة والتي �قدرها العضو نفسه وهو واضعًا نصب عینیه المصلحة العامة للفر�ق 
 لمستمرة فقال مؤسسها: والشر�ة، وهذا �الفعل ما قام �ه إحدى الفرق الناجحة وا

وعنا  ،�كون هو الوحید المعیل في عیلته الظروف في غزة صعبة الواحد ممكن"
الرواتب قلیلة جدا علشان ما نصرف المصاري ا�ش بلزمك خود فلوس ال یوجد 

 "تحدید رواتب حسب االحتیاج واذا ما بیلزمك لحالنا ما بنطلب

�مكن الوصول إلى ثالثة مواضیع  من التحلیل وتلخیصاً لما سبق عرضه في هذه المرحلة
 فیما یتعلق �التمو�ل المبدئي وهي: تقترحها الباحثة

التمو�ل المبدئي هدف من أهداف برنامج التسر�ع تسعى الشر�ات الناشئة للحصول علیه  -
 قبل انتهاء البرنامج.

وض ن مرحلة التفاالتمو�ل المبدئي یر�ط المستثمر �الشر�ة الناشئة �عالقة لها عدة أ�عاد م -
ق على قیمة التمو�ل المبدئي وما هي قیمة الحصة في األسهم، إلى االلتزام الملقى على عات

 الشر�ة اتجاه المستثمر.
 التمو�ل المبدئي یوفر دخل لمؤسسي الشر�ة الناشئة �سهل عملیة التقدم والنمو. -
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 مرحلة تحدید الموضوعات وتسمیتها .ه

لة التي توصلت إلیها الباحثة في المرح النهائي لجوهر الموضوعاتدور التحدید اآلن �أتي 
�ات المتغیر التا�ع للدراسة وهو ز�ادة فرص نجاح الشر على منها تأثیر �ل موضوع  وما هو السا�قة
 الناشئة.

التمو�ل المبدئي هدف من أهداف برنامج لقد خلصت الباحثة في المرحلة السا�قة أن 
دئي یر�ط التمو�ل المب، وأن ناشئة للحصول علیه قبل انتهاء البرنامجالتسر�ع تسعى الشر�ات ال

�ل المبدئي المستثمر �الشر�ة الناشئة �عالقة لها عدة أ�عاد من مرحلة التفاوض على قیمة التمو 
، مروما هي قیمة الحصة في األسهم، إلى االلتزام الملقى على عاتق الشر�ة اتجاه المستث

 نمو.دئي یوفر دخل لمؤسسي الشر�ة الناشئة �سهل عملیة التقدم والالتمو�ل المبوأخیرًا أن 

التمو�ل المبدئي عنصر مهم في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات  إنمكن القول ومن هنا �
هداف فهو �مثل لهم حافزاً على التقدم للمحافظة على ثقة المستثمر طوال الوقت وتحقیق األ الناشئة

النتقال المرجوة من وراء هذا التمو�ل، والوصول إلى استحقاق دفعات تالیة من التمو�ل والقدرة إلى ا
 إلى المرحلة التالیة من مراحل حیاة الشر�ة الناشئة وهي مرحلة التوسع. 

ال �مكن تحقیقه بدون التفرغ ألعمال الشر�ة والعمل على تطو�رها �جد  وهذا التقدم
و�استغالل الجزء األكبر من قیمة التمو�ل على مثل هذه األعمال، �اإلضافة إلى توظیف فر�ق 
من الموظفین المنتمین للهدف األسمى للشر�ة وهو النمو والتقدم والوصول إلى مرحلة التوسع 

 لتمو�ل المبدئي.�أقل جزء ممكن من قیمة ا

 وصول الشر�ات الناشئة إلى هذا التمو�ل من خالل مسرعات األعمال عنصر مهم جداً 
ذا ییسر لهم تقد�م أنفسهم أمام المستثمر�ن بثقة وهذا ما قد ال یتاح لهم �مجهودهم الشخصي، وه

 تواصل معلما أنا جر�ت �شكل فردي أما عبر عنه أحد المشار�ین في المجموعة المر�زة قائًال: "
 مستثمر�ن بدون اسم الجیكس فشلت وال �شیكل طلعت" 

 مرحلة استخالص النتائج .و

وفي آخر مرحلة من مراحل تحلیل البیانات التي تتعلق بدور التمو�ل المبدئي في ز�ادة 
كیف "فرص نجاح الشر�ات الناشئة، ولإلجا�ة على السؤال الفرعي األول الذي ینص على: 

تقدمه مسرعات األعمال أن �ساهم في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الر�اد�ة للتمو�ل المبدئي الذي 
إذا �انت مسرعات األعمال تقوم �عقد برنامج للتسر�ع �كن أحد أهدافه  كننا القول إنه�م "الناشئة؟

لكي تحصل على ثقة المستثمر�ن وُ�عطوا قرارًا �االستثمار  الناشئة تطو�ر وتحسین أداء الشر�ات
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مسرعات األعمال لها دور مهم في ز�ادة  التمو�ل المبدئي لهم؛ فنحن نستطیع القول إنو�قدموا 
فرص نجاح الشر�ات الناشئة من خالل تسهیلها وصولهم لفرص التمو�ل المبدئي الذي �مثل فارقًا 

 في حیاة أي شر�ة ناشئة.

 المدة الزمنیة المحدودة ودورها في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة .5.3.2

إن المحور الثاني من محاور الدراسة التي تتوقع الباحثة أن �كون له تأثیر في ز�ادة 
قة فرص نجاح الشر�ات الناشئة هو المدة الزمنیة المحدودة لبرنامج التسر�ع؛ ولمعرفة هذه العال

ن تؤثر أكیف للمدة الزمنیة المحددة لبرامج مسرعات األعمال قامت الباحثة �طرح السؤال التالي: 
  ؟في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الر�اد�ة الناشئة

 مرحلة التعرف على البیانات .أ

ددة قامت الباحثة بدا�ة بتحدید الرموز والموضوعات المحتملة حول دور المدة الزمنیة المح
 في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة، و�انت الموضوعات المحتملة هي: 

 الموضوعات والرموز المحتملة للمدة الزمنیة المحددة): 7-5جدول (

 الرموز المحتملة الموضوعات المحتملة

 حافز للتقدم. محفز للفر�ق على التقدم.والقصیرة المدة الزمنیة المحددة 
 حماس فر�ق الشر�ة.

 نوع الشر�ة الناشئة. اختالف نوع الشر�ة الناشئة محدد للمدة الزمنیة.
 المدة الزمنیة.محددات 

 عز�مة فر�ق الشر�ة. تحافظ على عز�مة الفر�ق.والقصیرة المدة الزمنیة المحددة 
 الضغط العالي. تخلق بیئة من الضغط العالي.والقصیرة المدة الزمنیة المحددة 

 شعور الفر�ق المؤسس �الضغط.
 شعور فر�ق الموظفین �الضغط.

 فرص تعلم وتكیف. تز�د فرص التعلم والتكیف.والقصیرة المدة الزمنیة المحددة 
 أنواع التعلم.
 جودة التعلم.

 من إعداد الباحثة) المصدر:(

هذه الموضوعات والرموز المحتملة تم استخالصها من خالل مراجعة الباحثة لألدبیات 
یة الزمن السا�قة واستنادًا لما تم عرضه في اإلطار النظري للدراسة أثناء الحدیث عن دور المدة

 المحددة في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة.
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ومن ثم قامت الباحثة �قراءة محاضر المقابالت قراءة دقیقة عدة مرات، ووضع عالمات 
 ).7-5على البیانات التي تتناول �ل الرموز والموضوعات المحتملة المحددة في الجدول (

 مرحلة تولید الرموز األولیة .ب

البیانات وتحدید الرموز األولیة من خالل مصطلحات المشار�ون قامت الباحثة بترمیز 
قامت بتحدید �افة الرموز األولیة التي لم تتضمنها قائمة الرموز من ثم و  في المقابالت

ز المشتر�ة في فئات محددة. جدول قامت الباحثة بتجمیع الرمو  . وأخیراً والموضوعات المحتملة
ساعد في یوضح مراحل تطور الرموز المحتملة واألولیة والوصول إلى تقسیمها للفئات ت )8-5(

 تحدید الموضوعات في المرحلة التالیة.

 للمدة الزمنیة المحددةالرموز األولیة والفئات  ):8-5جدول (

 الفئات الرموز األولیة الرموز المحتملة الموضوعات المحتملة
 المدة الزمنیة المحددة

محفز للفر�ق  والقصیرة
 على التقدم.

دافع للعمل أكبر وقت  حافز للتقدم.
 .ممكن

المدة الزمنیة المحددة دافع  .1
للعمل أطول وقت ممكن 
لتحقیق اإلنجازات 

 المطلو�ة.
تأخر التمو�ل في ظل  .2

محدود�ة مدة البرنامج 
�مثل ضغط نفسي سلبي 
في ظل أن جزء من 

ت متاح خدمات المسرعا
 فقط خالل فترة التسر�ع.

فترة زمنیة محددة تضمن  .3
وجود منافسة بین 
الشر�ات الناشئة داخل 
برنامج التسر�ع والتي 
تمثل عامر محفز على 

 اإلنجاز.

جزء �بیر من خدمات 
المسرعة متاح خالل فترة 

 التسر�ع فقط.
 التقدم �عني إنجاز.

تأخر التمو�ل ووجود مدة 
للبرنامج �خلق  زمنیة محددة

 ضغط نفسي سلبي.
إنجاز األهداف ضمن المدة  حماس فر�ق الشر�ة.

المحددة عامل نجاح لفر�ق 
 الشر�ة الناشئة.

المنافسة بین الشر�ات 
الناشئة المشار�ة حافز على 

 التقدم أ�ضًا.

 كفا�ة المدة الزمنیة
 .للبرنامج

اآلراء ز�ادة المدة �عني ز�ادة  .مدة برنامج التسر�ع
 واحتمالیة التشتت.

مدة أر�ع شهور لبرنامج  .1
التسر�ع تكفي للحكم على 

جزء �بیر من خدمات  مصیر الشر�ة وفر�قها.
المسرعة متاح خالل فترة 

 التسر�ع فقط.
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 الفئات الرموز األولیة الرموز المحتملة الموضوعات المحتملة
المدة �افیة لتوضح األفق 
المستقبلي من الشر�ة 

 وفر�قها.

جزء �بیر من خدمات  .2
المسرعة محدود �الفترة 

 الزمنیة للبرنامج.
اختالف نوع الشر�ة 
الناشئة محدد للمدة 

 الزمنیة.

شر�ات تصنیع األجهزة  نوع الشر�ة الناشئة.
 تحتاج وقت أطول.

محددات المدة الزمنیة  .1
لبرنامج التسر�ع متنوعة 
منها: نوع المنتج، قوة 
الفر�ق، �میة التعقید في 
المنتج، المرحلة التي 
وصلتها الشر�ة الناشئة، 

جاز الشر�ة ومقیاس إن
 الناشئة.

 قوة الفر�ق المؤسس للشر�ة.
محددات المدة 

 الزمنیة.
مدى تعقید المنتج الذي 

 تنتجه الشر�ة.
اختالف المرحلة التي 

 وصلتها الشر�ة.
تختلف المدة �اختالف 

 مقیاس إنجاز الشر�ة.
 المدة الزمنیة المحددة

تحافظ على  والقصیرة
 عز�مة الفر�ق.

فر�ق الشر�ة عز�مة 
 الناشئة.

المنافسة تز�د من عز�مة 
 فر�ق الشر�ة الناشئة.

المدة المحددة لبرنامج  .1
التسر�ع والتي ال تتجاوز 
مدة ستة أشهر تفید في 
الحفاظ على عز�مة الفر�ق 
كله بنفس القوة طول فترة 

 التسر�ع.
العز�مة تتأثر �مدى تكافئ  .2

 المدة مع نوع الشر�ة.

على  المدة المحددة تؤثر
 العز�مة �شكل سلبي.

عز�مة الفر�ق �جب أن 
 تكون متكافئة.

العز�مة تفید في بلوغ أهداف 
 الشر�ة وتحقیق المطلوب.

 المدة الزمنیة المحددة
تخلق بیئة من  والقصیرة

 الضغط العالي.

الضغط المدروس والجید  الضغط العالي.
یولد طاقة للعمل �شكل 

 أكبر.

 الضغط الممارس �شكل .1
إ�جابي �مثل دافع للتقدم 
للفر�ق المتكافئ في 
الشغف واإل�مان �الشر�ة 

 الناشئة.
الضغط قد �كون في  .2

�عض األحیان عبء 
على الشر�ة الناشئة إذا 
كانت هناك محددات 
خارجیة تلعب دورًا في 

 مصیرها.

اإلنجاز السر�ع یؤثر على 
 الجودة.

شعور الفر�ق 
 المؤسس �الضغط.

عبء على  الضغط قد �كون 
 فر�ق الشر�ة الناشئة.

الضغط البد أن �كون ذاتي 
 نا�ع من الفر�ق نفسه.

شعور فر�ق 
 الموظفین �الضغط.

الضغط على فر�ق متكافئ 
في الشغف واإل�مان 

 �الشر�ة �عتبر دافع للتقدم.
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 الفئات الرموز األولیة الرموز المحتملة الموضوعات المحتملة
المدة الزمنیة المحددة 
تز�د فرص التعلم 

 والتكیف.

مرهون �قوة التعلم والتكیف  فرص تعلم وتكیف.
الفر�ق و��مانه �الشر�ة 

 الناشئة.

التعلم مسؤولیة الفر�ق  .1
المؤسس ألنه هو األكثر 

 درا�ة �ما ینقصه.
التعلم �حتاج بیئة مساعدة  .2

 وداعمة.
 التعلم الجید �ستهلك وقت. .3

 التعلم �حتاج بیئة مساعدة.
التعلم مسؤولیة الفر�ق 

 المؤسس.
 وقت.التعلم �ستهلك  جودة التعلم.

 التعلم لیس �الجودة العالیة.

 من إعداد الباحثة) المصدر:(

  مرحلة البحث عن الموضوعات .ج

 في هذه المرحلة قامت الباحثة �البحث عن الموضوعات المتعلقة �المدة الزمنیة المحددة
في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة. وتعتبر هذه  ي تعتقد أنها تساعد في تفسیر دورهاوالت

سة. المرحلة مفیدة في مرحلة التفكیر التحلیلي للبحث عن إجا�ة على السؤال الفرعي الثاني للدرا
في المرحلة السا�قة استطاعت الباحثة الوصول إلى عدد من الفئات التي تجمع الرموز األولیة 

للبحث عن الموضوعات وتكو�ن العالقات بینها. وجدول  المشتر�ة في فكرة محددة وذلك تمهیداً 
 ة.) یوضح الموضوعات التي تم تحدیدها بناًء على الفئات المحددة في المرحلة السا�ق9-5(

 فئات وتحدید موضوعات المدة الزمنیة المحددة): 9-5جدول (

 الموضوعات الفئات
للعمل أطول وقت  المدة الزمنیة المحددة دافع .1

 ممكن لتحقیق اإلنجازات المطلو�ة.
تأخر التمو�ل في ظل محدود�ة مدة البرنامج �مثل  .2

ضغط نفسي سلبي في ظل أن جزء من خدمات 
 المسرعات متاح فقط خالل فترة التسر�ع.

فترة زمنیة محددة تضمن وجود منافسة بین  .3
الشر�ات الناشئة داخل برنامج التسر�ع والتي 

 محفز على اإلنجاز.تمثل عامر 
مدة أر�ع شهور لبرنامج التسر�ع تكفي للحكم على  .4

 مصیر الشر�ة وفر�قها.

 لفر�ق الشر�ة الناشئةمفیدة  لمدة الزمنیة المحددةا .1
للتقدم، تحافظ على عز�مة تمثل دافع فهي 

المؤسسین عالیة، تخلق روح المنافسة بین 
الضغط اإل�جابي الذي تولده، وحافز الشر�ات، 

 .على التعلم السر�ع
التسر�ع المدة الزمنیة المحددة والقصیرة لبرامج  .2

 كافیة للتنبؤ �مصیر الشر�ة الناشئة.
المدة الزمنیة المحددة تمثل هاجس في �عض  .3

التي تنتظر  األحیان لبعض من الشر�ات الناشئة
 .التمو�ل
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 الموضوعات الفئات
جزء �بیر من خدمات المسرعة محدود �الفترة  .5

 الزمنیة للبرنامج.
محددات المدة الزمنیة لبرنامج التسر�ع متنوعة  .6

منها: نوع المنتج، قوة الفر�ق، �میة التعقید في 
وصلتها الشر�ة الناشئة، المنتج، المرحلة التي 

 ومقیاس إنجاز الشر�ة الناشئة.
المدة المحددة لبرنامج التسر�ع والتي ال تتجاوز  .7

مدة ستة أشهر تفید في الحفاظ على عز�مة الفر�ق 
 كله بنفس القوة طول فترة التسر�ع.

 العز�مة تتأثر �مدى تكافئ المدة مع نوع الشر�ة. .8
ع للتقدم الضغط الممارس �شكل إ�جابي �مثل داف .9

للفر�ق المتكافئ في الشغف واإل�مان �الشر�ة 
 الناشئة.

الضغط قد �كون في �عض األحیان عبء على  .10
الشر�ة الناشئة إذا �انت هناك محددات خارجیة 

 تلعب دورًا في مصیرها.

المدة الزمنیة لبرنامج التسر�ع قد �كون لها عدة  .4
نوع المنتج، قوة الفر�ق، �میة محددات مثل: 

وصلتها الشر�ة التعقید في المنتج، المرحلة التي 
 الناشئة، ومقیاس إنجاز الشر�ة الناشئة.

 الضغط .5

 من إعداد الباحثة) المصدر:(

 مرحلة مراجعة الموضوعات .د

الباحثة �البحث عن البیانات التي تدعم أو تدحض سؤال الدراسة مما یتیح  وهنا بدأت
 .للتوسع في الموضوعات التي تم تحددیها في المرحلة السا�قة أو تنقیحها الفرصة

إن أولى الموضوعات التي ظهرت من خالل البیانات التي تم جمعها في المقابالت 
�افیة  إن المدة الزمنیة المحددة ،المدة الزمنیة المحددةالفرد�ة والمجموعة المر�زة حول موضوع 

لیة، الناشئة فهي تمثل دافع للتقدم، تحافظ على عز�مة المؤسسین عامفیدة لفر�ق الشر�ة و 
 .سر�عتخلق روح المنافسة بین الشر�ات، الضغط اإل�جابي الذي تولده، وحافز على التعلم ال

لمطلو�ة اإن اإل�مان القوي �فكرة الشر�ة الناشئة وأهمیة العمل لیًال ونهارًا إلنجاز المهام 
ت ممكن مدة الزمنیة المحددة لبرنامج التسر�ع، یدفع الفر�ق لقضاء أكبر وقمن الفر�ق والتقدم في ال

 داخل المسرعة إل�فاء �ما هو علیه وهذا ما عبر عنه أحد مؤسسي الشر�ات الناشئة قائًال: 
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وانا الي طلبت �فتحوا السبت  انا موجود في المكتب هنا طول ما هما فاتحیین"
�عض األ�ام �نا نروح معنا �ومبیترات الي هي  ألنهو�ز�دوا عدد ساعات العمل 

أصال أجهزة مش الب توب تبعت الجیكس واحنا بنستخدمها على البیت نكمل 
ساعة �الیوم  18هاده اسمه تفرغ الفر�ق لفكرته احنا �نا نشتغل تقر�با ، و شغل

 "الواحد

ه أكبر على انت عز�مت�لذا �لما �ان الفر�ق مؤمنًا �شر�ته ولد�ه الشغف للنجاح �لما 
ق التقدم خالل الفترة الزمنیة المحددة للبرنامج و�ان حر�صًا على عدم انتهاء المدة دون تحقی

 األهداف الموضوعة مسبقًا والمطلوب تحقیقها مع نها�ة البرنامج.

ر�ة عز�مة لدى فر�ق الشالیولد  هبرنامج التسر�ع هو أنلمن فوائد المدة الزمنیة المحددة 
جم فید في بلوغ األهداف المرجوة في نها�ة البرنامج، وهذا �جعل الفر�ق یدرك حتوالتي الناشئة 

 مؤسسین:لبرنامج و�دفعه للتفرغ واإلنجاز. وهذا ما عبر عنه أحد الالمهام المطلو�ة منه طوال فترة ا

شهور احنا �نا عارفین انه عنا موعد نهائي بدنا ننجز  4احنا لما حددولنا "
فخالنا نضاعف �تیر من وقتنا �عني �عیدا عن أي اشي خالله �تیر أشیاء 

 "حتى خالنا نتفرغ صراحة

المدة الزمنیة التي ال تتجاوز ستة أشهر عادة �فیلة �الحفاظ على عز�مة الفر�ق بنفس 
اكتر من هیك انت أطول و�ال سوف یتولد اإلحباط، مثلما أفاد أحد المؤسسین: "القوة مما لو �

�ما أن طول المدة أ�ضًا قد �سبب تشتت  ".الملل واإلحباط �عنيصراحة بتدخل في مرحلة 
لمؤسسي الشر�ات �سبب �ثرة اآلراء التي قد تطرح لیهم من �ثرة عدد الموجهین الذین سوف 

 قال أحد المؤسسین:�قابلونهم أثناء فترة التسر�ع، 

جیكس �انت تیجي تحكیلك �ل أسبوع الزم تقعد مع عدد من الموجهین في "
المواضیع التالیة وهاده اشي مرهق ومفید في نفس الوقت لو �انت الفترة أطول 
من هیك رح �صیر االشي مرهق �تیر وز�ادة عدد الموجهین ممكن �شتت 

 "الشر�ات الناشئة نفسها

المدة الزمنیة المحددة لبرنامج التسر�ع ووجود مجموعة من الشر�ات الناشئة كما أن 
بین الفرق على التقدم، والتي تعتبر من إ�جابیات  ةواحد یولد روح المنافسفي مكان ووقت �التزامن 

المنافسة احنا ، مثلما عبر أحد المؤسسین: "معاً  بدا�ة برنامج التسر�ع بدفعة من الشر�ات الناشئة
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هاي بیعملوا انجاز معین و�نكون شا�فین انه  اتشر�الموجودین في مكان فیه اكتر من شر�ة و 
 ". ي ونسرع و�یكون اشي محفزاحنا الزم نمش

 تشكل المدة الزمنیة المحدودة والمرتبطة �أهداف و�نجازات �جب تحقیقها والوصول إلیها
عامل ضغط یولد طاقة أكبر لالجتهاد واإلنجاز، لكنه �جب أن �كون ضغطًا مع نها�ة البرنامج 

أي أنه �جب على مدروسًا و�مارس �شكل إ�جابي �عطي دفعة لألمام وال �مثل عامل إحباط، 
احنا المسرعة خلق بیئة ر�اد�ة محفزة على العمل واالجتهاد، �ما عبر عن ذلك أحد المؤسسین: "

تخلي صاحب الضغط یؤدي و�دفع الى "، وقال آخر: "كنا �ل ما ننضغط اكتر �ل ما نعطي اكتر
 "تكون بیئة ر�اد�ة تحفیز�ة �جب أن المشروع عن مشروعه، بل

دود�ة المدة الزمنیة �جب أن �شعر �ه جمیع أعضاء فر�ق الشر�ة الضغط الذي تولده مح
ا : "لمألن هذا أكبر دافع للتقدم و�علم اإلنجاز و�قوي الفر�ق مرة �عد مرة. قال أحد المؤسسین

ومقتنع فیها من األساس ممكن الضغط الزاید علیهم  صاحب الفكرةبیكون الفر�ق المؤسس �له 
الذي نجح في الحصول على تمو�ل "، وأضاف أحد المؤسیین ریولد حماس و�خلیهوم �مشوا اكت

 الحق من المستثمر: 

 6ـ شهور ننجزه ب 6ـ احنا بنحط على حالنا ضغط االشي المطلوب ننجزه ب"
الي بتحطها  المواعید النهائیةأسابیع وهاده االشي بیخلق ضغط شدید ضغط انه 

بدون  أشیاء لو سبتهافي ، إلنه لحالك بتصلهاش ومع الوقت بتصیر توصللها
 ".تحدید توقیت زمني رح تاخد سنة

المدة الزمنیة لیست دافعًا للتعلم الجید والمتقن بل إنها دافع للبحث عن طر�ق لحل 
ة، المشكلة إن واجهها الفر�ق �العودة لفر�ق المسرعة أو فر�ق الموجهین لطلب المساعدة والمشور 

�عني بدا�ة تعلم بیحطك على الت، ومن أقوالهم: "وهذا ما عبر عنه مؤسسي الشر�ات في المقاب
ع امج التسر��س بدك بیئة مساعدة لهاده االشي، من الناس القائمین على برن"، "اول طر�ق التعلم

اكید رح تتعلمي �س مش انه "، "نا أشیاء �تیر في هد�ك الفترةو نهم علموهاده االشي موجود إل
 ". التعلم الي انتي متخیاله ال

فلیست �ل فادة من خدمات المسرعة ما �عد انتهاء برنامج التسر�ع تكن محدودة ن االستإ
فرص السفر التي توفرها للمشار�ة في مناسبات عالمیة أو  فعلى سبیل المثال: ؛خدماتها متاحة

التواصل مع مستثمر�ن و�قناعهم �قوة الفكرة والفر�ق وأفق نجاح الشر�ة الناشئة سیكن  إقلیمیة،
 عطي شعور �األمان للمستثمر.ضعیف جدًا دون رعا�ة وتوصیة مسرعة األعمال التي وجودها �
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: "لما أنا جر�ت أتواصل مع مستثمر�ن بدون اسم الجیكس فشلت وال �شیكل ؤسسینقال أحد الم
مثل دافع للشر�ات الناشئة على تحقیق أفضل ما �مكنها تحقیق خالل فترة البرنامج وهذا � طلعت".

 للوصول إلى مرحلة �مكنها الوصول لمرحلة التوسع واالعتماد على ذاتها.

ر�ع المدة الزمنیة المحددة والقصیرة لبرامج التسأن ومن الموضوعات ذات الصلة أ�ضًا 
 كافیة للتنبؤ �مصیر الشر�ة الناشئة.

 �افیة مما �ضیف فائدة من وراء المدة الزمنیة المحددة للبرنامج التسر�ع أن هذه المدة
للتفرق بین األشخاص القادر�ن على عمل شيء ما ذو قیمة ولدیهم القدرة على التقدم و�حراز 
 النجاح من غیرهم، و�ذلك التمییز بین الشر�ة التي لها أفق واألخرى التي تقوم على فكرة لیس

المدة هاي بتبین معادن الناس في ناس جاي علشان مش القي ما قال أحد المؤسسین: "� أفق.
 ".حاجة �سو�ها وناس جا�ة تستفید

د �ما أن تحدید مصیر الشر�ة في فترة قصیرة له فوائد �ثیرة منها اختصار الوقت والجها 
هده لفكرة ثانیة ولمال على الفر�ق المؤسس خاصة إذا �ان فر�ق مجتهد وحینها �ستطیع توجیه ج

تى اهم اشي الفشل السر�ع تثبیت الوقت مهم حلها مستقبل وأفق للنجاح، �ما قال أحد المؤسسین: "
 لو فشلت العیب مش فیك �ا السوق �ا الفكرة استخدم الخبرة والمعرفة الي حصلت، ال تظلم نفسك

 ".علیها واطلع على اشي جدید

دة الزمنیة المحددة تمثل هاجس في �عض المأن ومن الموضوعات ذات الصلة أ�ضًا 
مج التسر�ع المدة الزمنیة المحددة لبرنا األحیان لبعض من الشر�ات الناشئة التي تنتظر التمو�ل.

ة تمثل حافز للتقدم �النسبة للشر�ات التي حصلت على تمو�ل مبدئي في بدا�ة البرنامج فهي ملزم
لى عالدفعات التالیة من التمو�ل المبدئي الذي ُ�قسم بتحقیق إنجازات أمام المستثمر لكي تستحق 

عد؛ دفعات مرتبطة �إنجازات تم االتفاق علیها مسبقًا. أما الشر�ات التي لم تحصل على التمو�ل �
فإن المدة المحددة للبرنامج تمثل مصدر ضغط سلبي علیهم؛ فالتواصل مع المستثمر�ن لتحدید 

�ما  ضي أ�ام ومؤسسي الشر�ة ینتظرون رد المستثمر،موعد للقاء �ستغرق وقت لیس قصیر فتم
 أفاد أحد المؤسسین قائًال: 

، وفي ما رد لحتى اآلنو  �عتت ا�میل لمستثمر في دبي "�عني أنا قبل أسبوعین
یوم، وهي  15�عد شهر انه بده �قعد معي وحدد موعد �عد رد علیا مستثمر 

 "یوم 120یوم والتسر�ع �له  45�كون قدرت اقعد معه �عد 
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كما أن الشر�ة مطالبة بتحقیق اإلنجازات المطلو�ة منها لكي تستحق الحصول على 
شر�ات وهذه اإلنجازات في أغلب الوقت مكلفة ماد�ًا، وغالبًا قد ال یتوفر لدى ال التمو�ل المبدئي

 من هذه المشاكل، إال إذا قد حصلت الشر�ة الناشئة التمو�ل الذاتي الذي قد �ساهم في حل شيء
 على منحة صغیرة من المسرعة أثناء فترة التسر�ع وحاولت استغاللها في سداد جزء من التكالیف

 وتحقیق اإلنجازات المطلو�ة. 

المدة الزمنیة لبرنامج التسر�ع قد �كون لها  ومن الموضوعات ذات الصلة أ�ضًا أن
صلتها و قوة الفر�ق، �میة التعقید في المنتج، المرحلة التي  نوع المنتج،عدة محددات مثل: 

ر�ع لبرنامج التس قد تختلف المدة الزمنیة الشر�ة الناشئة، ومقیاس إنجاز الشر�ة الناشئة.
�ة �اختالف المحدد الذي یتم من خالله تحدید المدة؛ فمن المحددات نوع المنتج الذي تقدمه الشر 

فهي �حاجة لمدة أطول في برنامج التسر�ع من غیرها التي تقوم  فإذا �انت تقوم بتصنیع أجهزة
نا عانا أتوقع لو بتقد�م منتج عبر االنترنت وخدمة إلكترونیة، �ما عبر أحد المؤسسین قائًال: "

عه فاتوقع هاده محتاج فترة تسر�ع اكتر النه عملیة خط اإلنتاج تب أجهزةشر�ة ناشئة بدها تصنع 
وهذا ینطبق أ�ضًا ". نت او تطبیق جوالر اله عالقة �خدمة عبر االنتي اشي اكبر �كتیر من أ

ة الفر�ق على �میة التعقید الموجودة في المنتج تعتبر أ�ضًا محددًا لمدة برنامج التسر�ع. �ما أن قو 
مفترض تختلف مدة البرنامج تلعب دورًا في تحدید مدة برنامج التسر�ع، فعلق أحد المؤسسین: "

". ومن المحددات أ�ضًا نوع المؤشر الذي �قیس تحقق أهداف الشر�ة؛ فهناك �مدى قوة الفر�ق
ا شر�ات مؤشر القیاس لدیها البیع المباشر وغیرها حر�ة التفاعل ما بین الخدمة والز�ائن، فكم

 محتاجة Traction التفاعل ما بین الخدمة والز�ون  ثال شر�تي تعتمد علىعبر أحد المؤسسین: "م
، وذلك خاصة إذا �ان المحفز "للمستهلك البیع المباشرعلى ر�ات الي بتعتمد وقت أطول من الش

أفكار هي التي تجذب االستثمار  حیث أنه هناك على االستثمار هو حجم التفاعالت ولیس الفكرة
 هناك حجم تفاعالت هي من تجذب المستثمر وتحمسه على أخذ القرار.و 

من التحلیل �مكن الوصول إلى ثالثة مواضیع وتلخیصاً لما سبق عرضه في هذه المرحلة 
 تقترحها الباحثة فیما یتعلق �المدة الزمنیة المحددة وهي:

ت الناشئة المدة الزمنیة المحددة لبرنامج التسر�ع لها مزا�ا إ�جابیة متعددة تساهم في دفع الشر�ا -
 نحو تحقیق أهداف برنامج التسر�ع.

ة تختصر وقت وجهد الشر�ات الناشئة و�فیلالتسر�ع  المدة الزمنیة المحددة والقصیرة لبرامج -
 .�الحكم على مستقبلهم
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 �كون لها محددات وعلیه �جب توحید ظروف الشر�ات الناشئةالمدة الزمنیة لبرنامج التسر�ع  -
 .المشار�ة في البرنامج الواحد

 مرحلة تحدید الموضوعات وتسمیتها .ه

لة التي توصلت إلیها الباحثة في المرح �أتي اآلن دور التحدید النهائي لجوهر الموضوعات
�ات السا�قة وما هو تأثیر �ل موضوع منها على المتغیر التا�ع للدراسة وهو ز�ادة فرص نجاح الشر 

 الناشئة.

لها  المدة الزمنیة المحددة لبرنامج التسر�ع لقد خلصت الباحثة في المرحلة السا�قة أن
، أن ر�عت الناشئة نحو تحقیق أهداف برنامج التسمزا�ا إ�جابیة متعددة تساهم في دفع الشر�ا

�فیلة و المدة الزمنیة المحددة والقصیرة لبرامج التسر�ع تختصر وقت وجهد الشر�ات الناشئة 
جب المدة الزمنیة لبرنامج التسر�ع �كون لها محددات وعلیه �وأن  �الحكم على مستقبلهم.

 .ج الواحدتوحید ظروف الشر�ات الناشئة المشار�ة في البرنام

ادة عامل ذو أهمیة في ز� مكن القول إن المدة الزمنیة المحددة لبرنامج التسر�عومن هنا �
 المدة الزمنیة المحددة تمثل دافع لفر�ق الشر�ات الناشئة فرص نجاح الشر�ات الناشئة حیث أن

على التقدم في ظل وجود أجواء من المنافسة والضغط اإل�جابي الذي یولد حماسًا على تحقیق 
 األهداف المرجوة من برنامج التسر�ع واستحقاق مراحل جدیدة من التمو�ل لمن حصل على التمو�ل

 مر�ن والوصول للتمو�ل المبدئي لمن لم �حصل علیه �عد.المبدئي والحصول على الثقة المستث

ل كما أن المدة الزمنیة المحددة لبرامج التسر�ع والتي عادة ال تتجاوز الستة أشهر تمث
فرصة ذهبیة الختصار الوقت والجهد على الشر�ات الناشئة للتحقق من مدى نجاح فكرتها فإن 

ة �ة التخلي عنها واستثمار وقتها وجهدها في فكر لم تكن فكرة تستحق الجهد والعناء تستطع الشر 
أخرى جیدة ومر�حة، وفي نفس الوقت تعتبر المدة الزمنیة المحددة فرصة لمسرعات األعمال 
الكتشاف الفر�ق التي �ستحق الدعم وتوفیر هذا الحجم من الخدمات من ذلك الذي ال �متلك 

 .طیع توجیه خدماتها لمن �ستحقها �الفعلالشغف وال القوة الكافیة للتقدم والنجاح، و�ذلك تست

وأخیرًا �جب على مسرعات األعمال وضع محددات واضحة لتحدید المدة الزمنیة لبرنامج 
التسر�ع والحرص دومًا على قبول الشر�ات التي تشترك في نفس الظروف والمقومات لكي �جني 

لمرجوة اافة خدماته وتحقیق أهدافها برنامج التسر�ع ثماره وتستطیع الشر�ات الناشئة االستفادة من �
 من وراء برنامج التسر�ع واكتشاف طر�قها نحو التوسع.
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 استخالص النتائج مرحلة .و

في  المدة الزمنیة المحددةوفي آخر مرحلة من مراحل تحلیل البیانات التي تتعلق بدور 
�یف  الذي ینص على: " الثانيز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة، ولإلجا�ة على السؤال الفرعي 

ح الشر�ات لبرامج مسرعات األعمال أن تؤثر في ز�ادة فرص نجاوالقصیرة للمدة الزمنیة المحددة 
ناشئة �اختیار الشر�ات الإذا �انت مسرعات األعمال تقوم  �مكننا القول إنه" ؟الر�اد�ة الناشئة

�ق الذي تقدمه ولدیها فر التي تتشا�ه في الظروف من حیث هدفها من برنامج التسر�ع ونوع المنتج 
؛ فنحن نستطیع فرصة االستفادة من فترة التسر�ع وتحقیق األهداف المرجوة منه قوي یتیح لها

مسرعات األعمال لها دور مهم في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة من خالل  القول إن
 .وضعهم في إطار زمني محدد المعالم

 فرص نجاح الشر�ات الناشئة خدمات التوجیه واإلرشاد ودورها في ز�ادة .5.3.3

إن المحور الثالث من محاور الدراسة التي تتوقع الباحثة أن �كون له تأثیر في ز�ادة 
�ع؛ فرص نجاح الشر�ات الناشئة هو خدمات التوجیه واإلرشاد التي یتم تقد�مها خالل برنامج التسر 

تي ت التوجیه واإلرشاد الكیف لخدماولمعرفة هذه العالقة قامت الباحثة �طرح السؤال التالي: 
 تقدمها مسرعات األعمال أن تساهم في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الر�اد�ة الناشئة؟

 مرحلة التعرف على البیانات .أ

قامت الباحثة بدا�ة بتحدید الرموز والموضوعات المحتملة حول دور خدمات التوجیه 
 عات المحتملة هي: واإلرشاد في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة، و�انت الموضو 

 لخدمات التوجیه واإلرشادالموضوعات والرموز المحتملة  ):10-5جدول (
 الرموز المحتملة الموضوعات المحتملة

 جلسات التوجیه واإلرشاد الفرد�ة. .أنواع خدمات التوجیه واإلرشاد
 جلسات التوجیه واإلرشاد الجماعیة.

 الموجهین �قدمون النصیحة. الحصول على المعلومات.معرفة �یفیة 
 الموجهین �جیبون على تساؤالت الفرق.

 هناك فرصة إل�جاد موجه في الموضوع المطلوب. قاعدة �بیرة من الموجهین والمرشدین.
 هناك بدائل بین الموجهین من حیث الخبرة والكفاءة.

 اإلرشاد �ختصر الوقت المطلوب للتعلم .اإلرشاد عنصر حاسم في حیاة الشر�ة الناشئة
المسرعة توفر عدد �افي من اللقاءات مع الموجهین 

 والمرشدین.
 عدد لقاءات �افي.

 جودة عالیة. جودة خدمات التوجیه واإلرشاد المقدمة من الموجهین.
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 الرموز المحتملة الموضوعات المحتملة
 جودة عالیة. جودة خدمات التوجیه واإلرشاد التي توفرها الجیكس.

 في تقد�م خدمات التوجیه واإلرشاد.دور فر�ق الجیكس نفسه 

 من إعداد الباحثة) المصدر:(

هذه الموضوعات والرموز المحتملة تم استخالصها من خالل مراجعة الباحثة لألدبیات 
جیه السا�قة واستنادًا لما تم عرضه في اإلطار النظري للدراسة أثناء الحدیث عن دور خدمات التو 

 الشر�ات الناشئة.واإلرشاد في ز�ادة فرص نجاح 

ومن ثم قامت الباحثة �قراءة محاضر المقابالت قراءة دقیقة عدة مرات، ووضع عالمات 
 .)10-5على البیانات التي تتناول �ل الرموز والموضوعات المحتملة المحددة في الجدول (

 مرحلة تولید الرموز األولیة .ب

خالل مصطلحات المشار�ون قامت الباحثة بترمیز البیانات وتحدید الرموز األولیة من 
ومن ثم قامت بتحدید �افة الرموز األولیة التي لم تتضمنها قائمة الرموز  في المقابالت

والموضوعات المحتملة. وأخیرًا قامت الباحثة بتجمیع الرموز المشتر�ة في فئات محددة. جدول 
عد في للفئات تسا ) یوضح مراحل تطور الرموز المحتملة واألولیة والوصول إلى تقسیمها11-5(

 تحدید الموضوعات في المرحلة التالیة.

 لخدمات التوجیه واإلرشادالرموز األولیة والفئات  ):11-5جدول (

 الفئات الرموز األولیة الرموز المحتملة الموضوعات المحتملة
أنواع خدمات التوجیه 

 .واإلرشاد
جلسات التوجیه 

 الفرد�ة.واإلرشاد 
لقاءات فرد�ة وجهًا لوجه 

 أو عبر االنترنت.
لقاءات توجیه فرد�ة متنوعة  .1

من فر�ق المسرعة، قاعدة 
الموجهین الموجودة لدى 
، المسرعة، الموجه المراقب

 .ومجلس الناصحین
ورش عمل جماعیة تقدم  .2

موضوعات مشتر�ة ما بین 
 الشر�ات الناشئة.

فرص مشاهدة تجارب واقعیة  .3
 ة ناجحة.لشر�ات ناشئ

لقاءات دور�ة مع الموجه 
 .Body mentor فقالمرا

توجیهات متخصصة من 
 فر�ق المسرعة.

موقع عالمي �قدم 
توجیهات للشر�ات 

 الناشئة.
فرص سفر على شر�ات 

 ناشئة ناجحة.
 ورش عمل جماعیة.
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 الفئات الرموز األولیة الرموز المحتملة الموضوعات المحتملة
جلسات التوجیه 
 واإلرشاد الجماعیة.

 مجلس الناصحین.
تقییم أسبوعیة من لقاءات 

 فر�ق المسرعة.
معرفة �یفیة الحصول 

 على المعلومات.
الموجهین �قدمون 

 النصیحة.
الوصول لمصادر 

 المعلومات.
خدمات التوجیه تسهل  .1

الوصول لمصادر 
المعلومات وما وصل إلیه 
العالم في ر�ادة األعمال مما 
�ختصر وقت التعلم على 

 الشر�ات الناشئة.
تنیر �صیرة خدمات التوجیه  .2

الشر�ات الناشئة وتمثل 
 نقطة تحول في حیاتها.

االستفادة من خدمات  .3
التوجیه تعتمد على �فاءة 
اختیارها واالستفادة القصوى 

 منها.

 دلیل على الطر�ق.
 موجهین محترفین.

التوجیه ألمور لم تكن 
 ضمن الحسبان.

التوجیه �مثل نقطة تحول 
 للفر�ق والشر�ة.

التوجیه �ختصر وقت 
التعلم على الشر�ات 

 الناشئة.
الموجهین �جیبون 
على تساؤالت 

 الفرق.

طرح السؤال الصحیح 
 وتحدید المطلوب بدقة.

االستفادة القصوى من 
خدمات التوجیه ال تعني 

 لقاء موجهین أكثر.
قاعدة �بیرة من 

 الموجهین والمرشدین.
هناك فرصة إل�جاد 
 موجه في الموضوع

 المطلوب.

ترتیب موعد مسبق مع 
الموجه من خالل 

 المسرعة.

مسرعة األعمال لدیها قاعدة  .1
كبیرة من الموجهین وتقوم 
�التنسیق معهم فور احتیاج 
الشر�ة لخدمة التوجیه 
وتنسق لورشات جماعیة 

 داخل مكتبها.
خدمات التوجیه وجهًا لوجه  .2

أكثر فاعلیة من التي تكون 
 عبر االنترنت.

من خدمات االستفادة  .3
الموجهین مستمرة و�مكن 
بناء عالقات معهم لما �عد 

 انتهاء البرنامج.

الغالبیة العظمى من 
 الموجهین أجانب.

اللغة اإلنجلیز�ة تمثل 
 عائق في �عض األحیان.

اللقاءات وجهًا لوجه أكثر 
تكون عبر فائدة من التي 

 االنترنت.
هناك بدائل بین 
الموجهین من حیث 

 الخبرة والكفاءة.

العالقة مع الموجهین 
 مستمرة.

 اإلرشاد �ختصر الوقت.



126 

 الفئات الرموز األولیة الرموز المحتملة الموضوعات المحتملة
التنسیق لجلب الموجهین 

 الخبراء لمكتب المسرعة.
من معیقات االستفادة من  .4

خدمات التوجیه اللغة 
 اإلنجلیز�ة.

اإلرشاد عنصر حاسم 
في حیاة الشر�ة 

 .الناشئة

اإلرشاد �ختصر 
الوقت المطلوب 

 للتعلم

اإلرشاد عنصر نجاح  .1 اختصار الوقت.
للشر�ة الناشئة فهو �ختصر 
وقت التعلم، �طلعك على 

 نتائج تجارب اآلخر�ن.
اإلرشاد له عدة مصادر،  .2

الموجهین، فر�ق المسرعة، 
واألقران من أصحاب 

 الشر�ات الناشئة.
من معیقات االستفادة من  .3

خدمات التوجیه، ثقافة 
الموجهین، اللغة اإلنجلیز�ة، 

 ارض آرائهم.وتع

البدء من حیث انتهى 
 اآلخرون.

 سلبیات الموجهین.
 ثقافة الموجهین.

غیاب التوجیه یؤدي لفشل 
 الشر�ات الناشئة.

دور فر�ق المسرعة نفسه 
في االستفادة من خدمات 

 التوجیه واإلرشاد.

المسرعة توفر عدد 
كافي من اللقاءات مع 

 الموجهین والمرشدین.

لقاءات التوجیه التي توفرها  .1 عدد لقاءات �افي. لقاءات �افي. عدد
 المسرعة �افیة.

جودة خدمات التوجیه 
واإلرشاد المقدمة من 

 الموجهین.

قد ال تظهر قیمة النصیحة  جودة عالیة.
 في لحظة الحصول علیها.

الفائدة التي تجنیها الشر�ات  .1
الناشئة من وراء جلسات 

 الوقت.التوجیه ترافقها طوال 
مدى االستفادة من خدمات  .2

التوجیه مرهون بذ�اء 
 و�مكانیات الشر�ة الناشئة.

 تغذ�ة راجعة موضوعیة.
إدارة جلسة التوجیه مهمة 
الشر�ة الناشئة وهذا یؤثر 
في مدى االستفادة من هذه 

 الجلسة.

 من إعداد الباحثة) المصدر:(

  مرحلة البحث عن الموضوعات .ج

في هذه المرحلة قامت الباحثة �البحث عن الموضوعات المتعلقة �خدمات التوجیه 
واإلرشاد والتي تعتقد أنها تساعد في تفسیر دورها في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة. وتعتبر 

 الثالثهذه المرحلة مفیدة في مرحلة التفكیر التحلیلي للبحث عن إجا�ة على السؤال الفرعي 



127 

للدراسة. في المرحلة السا�قة استطاعت الباحثة الوصول إلى عدد من الفئات التي تجمع الرموز 
األولیة المشتر�ة في فكرة محددة وذلك تمهیدًا للبحث عن الموضوعات وتكو�ن العالقات بینها. 

) یوضح الموضوعات التي تم تحدیدها بناًء على الفئات المحددة في المرحلة 12-5وجدول (
 ا�قة.الس

 خدمات التوجیه واإلرشادفئات وتحدید موضوعات  :)12-5جدول (

 الموضوعات الفئات
لقاءات توجیه فرد�ة متنوعة من فر�ق المسرعة،  .1

قاعدة الموجهین الموجودة لدى المسرعة، الموجه 
 .المراقب، ومجلس الناصحین

بین  ورش عمل جماعیة تقدم موضوعات مشتر�ة ما .2
 الشر�ات الناشئة.

 فرص مشاهدة تجارب واقعیة لشر�ات ناشئة ناجحة. .3
خدمات التوجیه تسهل الوصول لمصادر المعلومات  .4

وما وصل إلیه العالم في ر�ادة األعمال مما �ختصر 
 وقت التعلم على الشر�ات الناشئة.

خدمات التوجیه تنیر �صیرة الشر�ات الناشئة وتمثل  .5
 نقطة تحول في حیاتها.

االستفادة من خدمات التوجیه تعتمد على �فاءة  .6
 اختیارها واالستفادة القصوى منها.

مسرعة األعمال لدیها قاعدة �بیرة من الموجهین  .7
وتقوم �التنسیق معهم فور احتیاج الشر�ة لخدمة 

 التوجیه وتنسق لورشات جماعیة داخل مكتبها.
خدمات التوجیه وجهًا لوجه أكثر فاعلیة من التي  .8

 بر االنترنت.تكون ع
االستفادة من خدمات الموجهین مستمرة و�مكن بناء  .9

 عالقات معهم لما �عد انتهاء البرنامج.
من معیقات االستفادة من خدمات التوجیه اللغة  .10

 اإلنجلیز�ة.
اإلرشاد عنصر نجاح للشر�ة الناشئة فهو �ختصر  .11

 وقت التعلم، �طلعك على نتائج تجارب اآلخر�ن.
ر، الموجهین، فر�ق المسرعة، اإلرشاد له عدة مصاد .12

 واألقران من أصحاب الشر�ات الناشئة.

خدمات التوجیه واإلرشاد التي توفرها المسرعة  .1
متنوعة ومهمة وال تغني فیها واحدة عن 

 توفرها المسرعة �منهجیة منظمة.و األخرى 
اإلرشاد عنصر نجاح للشر�ة الناشئة فهو  .2

�طلعك على نتائج �ختصر وقت التعلم، 
 تجارب اآلخر�ن.

ومصیري في حیاة  حاسماإلرشاد عنصر  .3
 الشر�ة الناشئة، و�ختصر الوقت علیها.

مدى االستفادة من خدمات التوجیه �عتمد  .4
 بدرجة �بیرة على الشر�ة الناشئة نفسها.

من المعیقات التي تواجه الشر�ات الناشئة  .5
أثناء جلسات التوجیه واإلرشاد اللغة 
اإلنجلیز�ة، ثقافة الموجهین وتعارض آراءهم 

 في �عض األحیان.
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 الموضوعات الفئات
 لقاءات التوجیه التي توفرها المسرعة �افیة. .13
من معیقات االستفادة من خدمات التوجیه، ثقافة  .14

 الموجهین، اللغة اإلنجلیز�ة، وتعارض آرائهم.
الفائدة التي تجنیها الشر�ات الناشئة من وراء جلسات  .15

 طوال الوقت. التوجیه ترافقها
مدى االستفادة من خدمات التوجیه مرهون بذ�اء  .16

 و�مكانیات الشر�ة الناشئة.

 من إعداد الباحثة) المصدر:(

 مرحلة مراجعة الموضوعات .د

الباحثة �البحث عن البیانات التي تدعم أو تدحض سؤال الدراسة مما یتیح  وهنا بدأت
 .للتوسع في الموضوعات التي تم تحددیها في المرحلة السا�قة أو تنقیحها الفرصة

إن أولى الموضوعات التي ظهرت من خالل البیانات التي تم جمعها في المقابالت 
د خدمات التوجیه واإلرشا أن الفرد�ة والمجموعة المر�زة حول موضوع خدمات التوجیه واإلرشاد،

ة �منهجیة توفرها المسرعو مة وال تغني فیها واحدة عن األخرى التي توفرها المسرعة متنوعة ومه
، سرعة األعمال خدمات التوجیه واإلرشاد للشر�ات الناشئة في عدة أشكال متنوعةتقدم م منظمة.
 مثل: 

مع أحد  )essions 1-1تكن عبارة عن لقاء فردي وجهًا لوجه ( جلسات التوجیه الفرد�ة: -
الموجهین، یتم اختیار هذا الموجه من خالل قاعدة �بیرة من الموجهین ترجع لها الشر�ة 

ومن ثم تقوم المسرعة بترتیب  وتطلبه من المسرعة من هو الشخص المطلوب دالناشئة وتحد
 لقاء مع الشر�ة الناشئة عبر االنترنت.

اول موضوع معین أو لتعز�ز مثل هذه الورش التي تعقدها المسرعة تكن لتن ورش العمل: -
 في مجال محدد، تقوم المسرعة �التنسیق لمثل هذه الورش �التنسیق ات الناشئاتقدرات الشر�

 ، و�تم جلبهم إلى مكتب المسرعة.الدولیین مع أحد الخبراء
الموجه القر�ب من الشر�ة والذي �كون جنباً إلى جنب وهو  :Body mentor فقالموجه المرا -

 .�شكل أسبوعي و�طلع على التطورات في علمها و�قدم لها النصیحة المطلو�ة معها، یتا�عها
المسرعة مقسم لمتا�عة الشر�ات الناشئة �شكل فر�ق  اللقاءات األسبوعیة �فر�ق المسرعة: -

تخصصي، شخص له عالقة �الشؤون اإلدار�ة للشر�ة وآخر �الشؤون المالیة وغیره �األمور 
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ء إلیهم في أي وقت لطلب المشورة والنصیحة. �ما وتقوم المسرعة التسو�قیة، هؤالء �مكن اللجو 
 �عمل تقییم أسبوعي ألداء الشر�ات وتقدم لهم التغذ�ة الراجعة وفقًا له.

فرص السفر للخارج والمشار�ة في ورش أو مناسبات عالمیة أو توفر المسرعة  فرص السفر: -
 عالمیة أو شر�ات ناشئة ناجحة.إقلیمیة، �ما وتوفر �عض الفرص للذهاب لمسرعات أعمال 

هذا الكم المتنوع من خدمات التوجیه ضرور�ة ومهمة في حیاة الشر�ة الناشئة وواحدة 
منها ال تغني عن األخرى فكل واحدة منها لها میزاتها وفوائدها، لكن یوجد تفاوت في حجم 

ت سبة لمؤسسي الشر�ااالستفادة منها، فلقد �ان الموجه المرافق من أكثر الخدمات المفضلة �الن
فهو �قدم النصیحة لفر�ق الشر�ة �استمرار و�كن معهم في �ل الخطوات و�ساعدهم في الناشئة، 

و ا�ان �قعد معنا �ل یومین المرافق : "الموجه الترتیب للقاءات المستثمر�ن، قال أحد المؤسسین
والمشرف "، "ستثماراللاهز�ن جكون لنیلنا شو �الضبط الزم نعمل علشان كل اسبوع علشان �حك

بیختلف عن الموجه العادي وهاده اسمه شخصي  body mentorخطوة �خطوة  كالي بیمشي مع
 �ما أنه من فوائد الموجه المرافق ".ع ساعة بیسالني األسبوع الي فات شو سو�تو �كلمه �ل اسب

�ختصر على الشر�ة الناشئة وقت الشرح الذي تقضیه مع �ل موجه جدید یتعرف على الشر�ة 
 سا�قةألول مرة و�سأل عن تفاصیل في �عض األحیان تكون الشر�ة الناشئة قد تخطتها بلقاءات 

 مع موجهین آخر�ن، عبر حد المؤسسین عن ذلك قائًال: 

أنا مبارح قعدت مع موجهة و�تقولي اعمل �ذا، قلتلها عملت، واعمل "�عني مثال 
ي كذا، قلتلها اعملت، واقترحت علینا أشیاء �تیر احنا عاملینها، فلما بیكون مع

الموجه المرافق بیصیر یتبع معي و�یوصل لمرحلة بیصیر �قلك و�ن الجدید، 
 وضعي" ولما اساله عن حل لمشكلة واجهتني بیكون فاهم ظروفي وعارف

الذي �كون عبارة ومن الخدمات التي اقترحها أحد المؤسسین هي وجود مجلس الناصحین 
عن عدد من الموجهین متنوعین تكونهم لیمثلو لك مرجعیة ألخذ النصیحة، �ما أفاد أحد 

 المؤسسین:

فهدول انت بدك تبنیهم بدك تشوف مین افضل ناس القر�بین  مجلس الناصحین"
زي الشخص الي شهر�ا بیقعد معك و�یصیر هو ینصحك لمشروعك �كونو معك 
الزم  لتمو�ل المبدئين وحدة من األهداف قبل ما نروح لفبناء مجلس الناصحی

 "نبنیها
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كما أن مؤسسي الشر�ات الناشئة �فضلون جلسات التوجیه الفرد�ة التي تحدث وجهًا 
اس ما بنستفید فعلیًا إال من النلوجه أفضل من تلك التي تتم عبر االنترنت، قال أحدهم: "احنا 

 إلي بتیجي هان و�یكون االستفادة منهم أكبر اشي". 

در وأخیراً فإن فر�ق المسرعة �عتبر عنصر مهم جداً في خدمات التوجیه واإلرشاد فهو األق
 على متا�عة شؤون تلك الشر�ات ألنه مرافقًا لهم منذ البدا�ة وهو الذي �قوم بتوفیر الخبراء

یع من عالم الشر�ات الناشئة فلن �ستط اً اآلخر�ن و�قوم �اختیارهم فإن لم �كن متمكن والموجهین
 توفیر األفضل واألنسب لهم. �ما أفاد أحد المؤسسین:

لي اهم نقطة الكادر الوظیفي للمسرعة، الناس الي بیشبكوا و�یجیبوا الموجهین وا"
بیدیروا المسرعة لو ما �انوش ناس شاطر�ن في البیزنس وشغل الشر�ات الناشئة 
منیح انت وشغلك �طاطا هو الي بیدیر العملیات تبعتك و�یطلب منك تقار�ر 

یعة عمل الشر�ات الناشئة، فاذا �ان مش عارف �قرا تقار�ر الشر�ات و�یف طب
 "وهي هاي مشكلتنا النه عدد الموجودین غیر �افي

لذا فإن على مسرعة األعمال العمل تطو�ر فر�قها الموجود في المسرعة لدعم الشر�ات 
الناشئة �الرغم من أن المسرعة أوجدت تغیرات ملحوظة على مرور الثالث دورات من برامج 

ة �ما أن �جب على المسرع یبدو أن األمر �حتاج مز�دًا من الجهد. التسر�ع في هذا المجال، لكن
العمل على إتاحة المجال لتكو�ن مجلس ناصحین خاص �كل شر�ة على حدة، والحرص أ�ضًا 

 على ضرورة إ�قاء وجود الموجه المرافق مع الشر�ات الناشئة.

شئة فهو اإلرشاد عنصر نجاح للشر�ة النا أن ومن الموضوعات ذات الصلة أ�ضاً 
م على ختصر اإلرشاد وقت التعل� �ختصر وقت التعلم، �طلعك على نتائج تجارب اآلخر�ن.

اللجوء إلى الموجهین وسؤالهم عن المشاكل التي تواجهها الشر�ة الشر�ات الناشئة الغز�ة؛ فعند 
و�وفر الناشئة تستطیع التعرف على الحلول التي وصل إلیها العالم في مجال الشر�ات الناشئة 

، خاصة تلك التجاربالتجر�ة والخطأ، �ما و�عطي الشر�ة الفرصة لالستفادة من  وعناء یها جهدلع
�ما علق أحد �مراحل. فیه لم ر�ادة األعمال في غزة ما زال �عتبر جدیدًا والعالم قد سبقها اوأن ع

راع العجلة مز�وط، النه من غیر الموجهین مش رح نفهم شي زي الي انا �عید اخت" المؤسسین:
ل وجدید ورح امر �كل األخطاء الي الناس وقعوا فیها و�ل المشاكل الي صارت مع �ل و من ا

هما اكتر ناس ممكن �ختصروا علیك الطر�ق في ، وأضاف آخرًا: ""الشر�ات الناشئة في العالم
شغالت �تیرة النه هو جرب �عني ممكن �جي �قلك شغلة ممكن تاخد معك شهر�ن �قلك هاي 
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لما �كون المرشد ، وأخیراً قال أحد المؤسسین: ""ت وما بتنفع فیختصر علیكي الشهر�ن التجر�ةتجر�
یختصر علیك مدة زمنیة طو�لة �عني �النها�ة ر�ادة االعمال في باشتغل هاده الشغل قبل هیك 

 ".غزة جدیدة

ومصیري في حیاة الشر�ة  حاسماإلرشاد عنصر أن  ومن الموضوعات ذات الصلة أ�ضاً 
لشر�ة ابدا�ة �عتبر اإلرشاد والتوجیه �مثا�ة البوصلة التي تدل  الناشئة، و�ختصر الوقت علیها.

 الناشئة على الطر�ق الصحیح وتوجهها نحو أهدافها التي تسعى لتحقیقها في نها�ة هذه المرحلة
سسین: مرحلة التوسع. قال أحد المؤ  لكي تكمل هذه المرحلة بنجاح وتبدأ طر�قها في المرحلة التالیة

، "�س امشي انحها في حدا بیدلنا على الطر�ق واعلى الطر�ق الي بدنا نمشي فی رما ندو بدل "
 وأضاف آخرًا: 

بني ادم دخلت المجال �عرفش اشي عن الشر�ات الناشئة وال اشي عن انا  "
وانتهى بیا المجال انه انا  عاد�ة االستثمار أصال انا �نت بدي اعمل شر�ة

االشي هاده فرق في شخصیتي بدون ما �كون عندي انجاز �جیب استثمار 
�یف السوق بیتحرك و�یف انت ممكن تستغل الفرص �عني فرق في وفهمي 

 ."فكر البني ادم، وهاده في األخیر اسمه ر�ادي اعمال ما اسموش موظف

على مصادر المعلومات  الشر�ات الناشئةأ�ضًا لدور اإلرشاد أنه یدل مما �عطي أهمیة 
و�یفیة الحصول علیها خاصة في ظل محدود�ة المدة الزمنیة للبرنامج وأنه ال یوجد هناك مجال 

اًال ولم �إلى أشیاء لم تلقي لها  وأنه یلفت انتباه الشر�ات الناشئةللتعلم �ما أوضحنا سا�قًا. �ما 
المنطقة ونجاحها، فقال أحد المؤسسین: " الشر�ةتتوقع أنها ذات أهمیة لكنها مهمة في مصیر 

 ."المیتة في شغلة انت ما بتكون شا�فها �المرة �عرفك إ�اها

ومن الخدمات التي تقدمها مسرعة األعمال وال تنتهي أو تقف �انتهاء برنامج التسر�ع 
بناء هي خدمات التوجیه واإلرشاد فهي متاحة طوال الوقت حیث أن الشر�ات الناشئة تستطیع 

عالقة شخصیة مع الموجه الذي تر�د و�بقون على تواصل في المستقبل و�قدمون النصیحة �كل 
 .ودون أي تزمر ود

خدمات التوجیه واإلرشاد ال تقف عند اإلجا�ة على السؤال الذي تطرحه الشر�ة بل تشمل 
ة التي أ�ضًا تقد�م التغذ�ة الراجعة على أداء معین أو أسلوب معین، ومما �میز هذه التغذ�ة الراجع
ة وتقوم �قدمها مختلف أنواع الموجهین المحلیین أو الدولیین أنها موضوعیة وتقییم الواقع �كل شفافی

 �إ�قاف الشر�ة عند أخطائها �كل موضوعیة ودون أي مجاملة، قال أحد المؤسسین: 
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�انت ممتازة جدا وفوق الممتازة النهم �انوا �قدحوا و�جرحوا في �عض �صراحة "
�تیر النه  داألشیاء انه خلص انت �نت سيء في هاي الشغلة هاده �ان �ساع

 ".ممتاز في النها�ة ما بدي حد �جي �قلي انت

لنصیحة أو التغذ�ة الراجعة التي �عض األحیان قد ال تدرك الشر�ات الناشئة قیمة افي 
مضي وقت من الزمن ومع ز�ادة تعمقهم في الموضوع د حصل علیها من الموجهین لكنهم غالباً �عت

نو هما معظمهم خبراء فطبیعي �كو " �كتشفون أنها ذات قیمة ومهمة، �ما أفاد أحد المؤسسین:
 ".أقو�اء و�عد فترة بتبدي تحسي انه عنجد الكالم الي حكوه صح

و�ناء على ما سبق من عرض لجوانب أهمیة عنصر اإلرشاد في حیاة الشر�ة الناشئة، 
هو ف�مكننا القول �أن الشر�ات الناشئة ال تستطیع المضي والنجاح بدون خدمات اإلرشاد والتوجیه 

 مهم جدًا، وهذا ما أكد علیه أ�ضًا مؤسسي الشر�ات الناشئة وقال أحدهم: 

ع بدون ارشاد بتفشل، في دراسة موجودة انه الشر�ات الشر�ات الي بتطلاغلب "
 الي ما بتواجه االرشاد وما بیتلقو االرشاد المناسب بتفشل �عني احنا �السنبة
النا بدون ارشاد في مجال البیزنیس لكنا عبارة عن تطبیق ز�و زي الموجود على 

 ".االنترنت

فهو �ختصر وقت التعلم، اإلرشاد عنصر نجاح للشر�ة الناشئة وهنا نجد أن موضوع 
ومصیري في حیاة الشر�ة  حاسماإلرشاد عنصر وموضوع  �طلعك على نتائج تجارب اآلخر�ن

أن تداخالن �شكل �بیر و�مكن دمجهم في موضوع واحد وهو م الناشئة، و�ختصر الوقت علیها
 اإلرشاد عنصر حاسم ومصیري في حیاة الشر�ة الناشئة.

مدى االستفادة من خدمات التوجیه �عتمد بدرجة ومن الموضوعات ذات الصلة أ�ضاً أن 
في الموضوع السابق توصلت الباحثة إلى أهمیة خدمات  كبیرة على الشر�ة الناشئة نفسها.

التوجیه واإلرشاد في حیاة الشر�ة الناشئة، لكن هذه األهمیة وجني ثمارها ینطوي على قوة الفر�ق 
إدارة مثل هذه اللقاءات واالستفادة من المعلومات التي یتم إعطاءها لهم. إن أهم ما وقدرته في 

�مكن فر�ق الشر�ة الناشئة من االستفادة من هذه الجلسات هي معرفته في �یفیة طرح السؤال 
اذا انتي �نتي عنجد ذ�یة و�تعرفي �طر�قة صحیحة تعبر عما یر�ده، �ما أفاد أحد المؤسسین: "

السؤال وتاخدي الجواب الصح بتستفیدي اذا ما �انت عندك هاي المهارة بتضیعي  كیف تسالي
�ما أن جودة التغذ�ة الراجعة تعتمد على ذ�اء وقدرة الفر�ق في إدارة جلسة التوجیه �أن  ".وقت
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�كون قد حضر نفسه جیدًا واطلع على خبرة الموجه وخلفیته بدقة لتحدید ما الذي �طمح إلیه 
 فقال أحد المؤسسین: الفر�ق من وراء هذه الجلسة، 

مش رح �جي �قولك تعالي احكیلك انتي الزم تقودي الجلسة علشان المرشد "
على جودة فجودة التغذ�ة الراجعة بتعتمد  ؛تعرفي تاخدي منه االشي الصح

سؤالك النه في جلسة التوجیه مفروض انتي تحضري وتجهزي االجندة واالسئلة 
فاذا انتي ما جهزتي األسئلة الصح مش رح تاخدي تغذ�ة راجعة �جودة عالیة 

وانا فیه  ة�س اذا انتي جهزتي األسئلة صح حتقدري تاخدي تغذ�ة راجعة �و�س
 ".كتیر موجهین استفدت منهم �شكل �تیر منیح

ما أن العبرة من وراء خدمات التوجیه واإلرشاد ال تعني �ثرة اللقاءات والرجوع إلى ك
ألن هذه اللقاءات تتطلب تحضیر جید من  الموجهین بل �جب أن تكون انتقائیة وتفي �الغرض

 ، �ما أفاد أحد المؤسسین: قبل فر�ق الشر�ة

التحضیر للقاء بیكون العدد الكبیر مش صحي انت برضه علیك شغل مرات "
 التحضیر للمرشد انه انا ادرس الخلفیة هه مش مجرد انه انا اروح اقعد معالموج

 ."تبعته واعرف �شو ممكن �فیدني واني احضر أسئلة واحضر مقدمة الله �فهمها

سب لذا �مكننا القول �أن خدمات التوجیه واإلرشاد لكي یتم االستفادة منها �الشكل المنا
ما  وة الفر�ق وقدرته على اختیار و�دارة تلك الجلسات واالستفادة منها. وهذاتعتمد أ�ضًا على ق

یؤ�د أ�ضا هنا أن قوة الفر�ق هي من أهم العوامل التي تساهم في نجاح واستمرار الشر�ات 
 الناشئة.

من المعیقات التي تواجه الشر�ات الناشئة أثناء ومن الموضوعات ذات الصلة أ�ضاً أن 
 واإلرشاد اللغة اإلنجلیز�ة، ثقافة الموجهین وتعارض آراءهم في �عض األحیان.جلسات التوجیه 

إن الغالبیة العظمى من الموجهین والمرشدین هم من األجانب و�تحدثون اللغة اإلنجلیز�ة، ولیس 
كل فرق الشر�ات الناشئة وأعضائها �جیدون اللغة اإلنجلیز�ة �طالقة مما یؤثر على جودة االستفادة 

الخدمات، ففي �عض األحیان تضیع أفكار مهمة في الترجمة ألن الذي یترجم ال �عتبرها  من تلك
في أحیانا صعو�ة النه أحیانا ما بیوصلیش مهمة �الرغم من أنها مهمة جدًا، قال أحد المؤسسین: "

، وأضاف �سبب اللغة" �سهولة وهي هاي اكتر شغلة ممكن نواجهها �صعو�ة مع الموجهیناالشي 
احنا من اكبر مشاكلنا حاجز اللغة، اكبر اكبر مشاكلنا انه بیكون بده �سال ومش س آخر: "مؤس
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�سال او مستحي �سال وفي حاجات بیفهماش بیستحي �حكي انه مش فاهمها و�یصفى عارف 
 ".الموضوع علیه �مخسر �عني

في مجال كذلك مما یؤثر على االستفادة من خدمات التوجیه ثقافة الموجهین، وخبرتهم 
دف الشر�ات الناشئة واألسواق األجنبیة بینما الشر�ات الناشئة الملتحقة ببرنامج المسرعة تسته

أسواق عر�یة وهذا االختالف �عیق االستفادة من تلك الخدمات، فالنصیحة التي تكن مناسبة في 
 تین، ما فیهدولة أجنبیة قد ال تكن مفیدة في دولة عر�یة، قال أحد المؤسسین: "احنا عنا مشكل

كتیر عرب بیفهموا في المجال قالئل لسه الوجودین في العالم العر�ي، والي بیفهموا ما �عرف 
 كیف ممكن یوصلوا على البلد هنا".

من المعیقات أ�ضاً في االستفادة من خدمات التوجیه خاصة في الجلسات الفرد�ة مضیعة 
خلفیة مؤسسین أن تقوم المسرعة �إرسال نبذة و الوقت في الشرح عن الشر�ة الناشئة لذا اقترح أحد ال

عن الشر�ة للموجه المتوقع الجلوس معه قبل انعقاد الجلسة �ما یتم إرسال خلفیة عن الموجه 
 للشر�ة، ألن هذا من شأنه اختصر وقت التعر�ف و�ترك مجال للحدیث عن السؤال المطلوب.

ا الشر�ات الناشئة من خالل وأخیرًا ما قد یؤثر على جودة المعلومة التي تحصل علیه
غییر جلسات التوجیه واإلرشاد تعارض اآلراء ما بین الموجهین أنفسهم أو السماح لهم �التدخل والت

رة في أصل الفكرة، ألنه الموجه في النها�ة دوره أن �قدم النصیحة في مجال معین لكن فر�ق الشك
 ة، فقال أحد المؤسسین: الناشئة هو األقدر على اتخاذ القرارات الخاصة في الشر�

شو �حكي شو ما بده �عد هیك انت اكتر واحد عارف الشر�ة تبعتك الموجه "
تاخد القرار الصح وما تخلي الموجه �اخد عنك أي  قدربیلمزمها وانت الي بت

 ".قرار هو وظیفته �س یوجهك �س في النها�ة القرارت في اید المؤسسین

من خدمات التوجیه �عتمد بدرجة �بیرة على  مدى االستفادةوهنا نجد أن موضوع 
 من المعیقات التي تواجه الشر�ات الناشئة أثناء جلساتوموضوع  الشر�ة الناشئة نفسها

تداخالن م نالتوجیه واإلرشاد اللغة اإلنجلیز�ة، ثقافة الموجهین وتعارض آراءهم في �عض األحیا
معیقات �مكن  التوجیه واإلرشاد خدماتن لإ �شكل �بیر و�مكن دمجهم في موضوع واحد وهو

 .على الفر�ق القوي أن یتخطاها لیحقق الفائدة من وراءها

مواضیع  ثالثةلما سبق عرضه في هذه المرحلة من التحلیل �مكن الوصول إلى وتلخیصاً 
 تقترحها الباحثة فیما یتعلق �خدمات التوجیه واإلرشاد وهي:



135 

وال تغني فیها واحدة عن األخرى المسرعة متنوعة خدمات التوجیه واإلرشاد التي توفرها  -
 .ناصحین سلد مجو ع مثل وجلكنها تحتاج مز�د من التنو  وتوفرها المسرعة �منهجیة منظمة

 اإلرشاد عنصر حاسم ومصیري في حیاة الشر�ة الناشئة. -
لخدمات التوجیه واإلرشاد معیقات �مكن على الفر�ق القوي أن یتخطاها لیحقق الفائدة من  -

 .وراءها
 تحدید الموضوعات وتسمیتهامرحلة  .ز

لة �أتي اآلن دور التحدید النهائي لجوهر الموضوعات التي توصلت إلیها الباحثة في المرح
�ات السا�قة وما هو تأثیر �ل موضوع منها على المتغیر التا�ع للدراسة وهو ز�ادة فرص نجاح الشر 

 الناشئة.

ة مسرعخدمات التوجیه واإلرشاد التي توفرها اللقد خلصت الباحثة في المرحلة السا�قة أن 
اإلرشاد ، أن متنوعة ومهمة وال تغني فیها واحدة عن األخرى وتوفرها المسرعة �منهجیة منظمة

لخدمات التوجیه واإلرشاد معیقات �مكن ن و� ،عنصر حاسم ومصیري في حیاة الشر�ة الناشئة
 .على الفر�ق القوي أن یتخطاها لیحقق الفائدة من وراءها

 أشكالو قدم للشر�ات الناشئة �أنواع خدمات التوجیه واإلرشاد تُ  مكن القول إنومن هنا �
متعددة تهدف إلى حصول الشر�ات الناشئة على الفائدة القصوى من وراء تلك اإلرشادات، هذه 

ة اإلرشادات والتوجیهات تمثل البوصلة التي تدل الفر�ق على الطر�ق المؤدي للنجاح وتخطي مرحل
دراك قراءة المعیطات و� یدمرحلة التوسع، لكن هذه البوصلة تتطلب فر�ق �جالتسر�ع واالنتقال إلى 

موجهین ال وآراء واجتیاز المعیقات التي قد تظهر �سبب اختالف ثقافة ،النتائج لتحقیق تلك االستفادة
 .أو مشاكل اللغة و��جاد البدائل المفیدة

 مرحلة استخالص النتائج .ح

 خدمات التوجیه واإلرشادنات التي تتعلق بدور وفي آخر مرحلة من مراحل تحلیل البیا
الذي ینص على:  الثالثفي ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة، ولإلجا�ة على السؤال الفرعي 

كیف لخدمات التوجیه واإلرشاد التي تقدمها مسرعات األعمال أن تساهم في ز�ادة فرص نجاح "
إذا �ان فر�ق الشر�ة الناشئة فر�ق قوي ولد�ه القدرة  �مكننا القول إنه" ؟الشر�ات الر�اد�ة الناشئة

على تحدید مشكلته وما ینقصه بدقة �مكنه إ�جاد بدائل متنوعة من خدمات التوجیه واإلرشاد التي 
تقدمها المسرعة والحصول على التغذ�ة الراجعة التي �حتاجها لكي تعینه على النجاح المرجو من 
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 ورنامج التسر�ع، و�مكن أن یبدأ �فكر في تحدید خطواته نحخالل تحقیق األهداف الموضوعة لب
 .التوسع

 خدمات التشبیك ودورها في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة .5.3.4

رص إن المحور الرا�ع من محاور الدراسة التي تتوقع الباحثة أن �كون له تأثیر في ز�ادة ف
ذه نجاح الشر�ات الناشئة هو خدمات التشبیك التي یتم تقد�مها خالل برنامج التسر�ع؛ ولمعرفة ه

ل عماكیف لخدمات التشبیك التي تقدمها مسرعات األالعالقة قامت الباحثة �طرح السؤال التالي: 
 أن تساهم في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الر�اد�ة الناشئة؟

 مرحلة التعرف على البیانات .أ

في  التشبیكقامت الباحثة بدا�ة بتحدید الرموز والموضوعات المحتملة حول دور خدمات 
 ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة، و�انت الموضوعات المحتملة هي: 

 لخدمات التشبیكالموضوعات والرموز المحتملة  ):13-5جدول (

 الرموز المحتملة الموضوعات المحتملة
 لقاءات مع مستثمر�ن. .أنواع خدمات التشبیك

 لقاءات مع أقران من أصحاب الشر�ات الناشئة.
 الفرق المشار�ة في برنامج التسر�ع.

 محتملین.التواصل مع مستثمر�ن  خلق روا�ط لتمو�ل مستقبلي الحق.
 العرض أمام عدد �بیر من المستثمر�ن. فرص مشار�ة في مناسبات عرض.
 وجود عدد �بیر من المستثمر�ن المحتملین. بناء شبكة واسعة من المستثمر�ن.

عالقات ومعارف من المتخصصین في مجال تطو�ر 
 الشر�ات الناشئة.

 االطالع على تجارب ناجحة.
 البحث عن شر�اء محتملین.

 جودة عالیة. جودة خدمات التشبیك

 من إعداد الباحثة) المصدر:(

هذه الموضوعات والرموز المحتملة تم استخالصها من خالل مراجعة الباحثة لألدبیات 
یك شبالسا�قة واستنادًا لما تم عرضه في اإلطار النظري للدراسة أثناء الحدیث عن دور خدمات الت

 الناشئة.في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات 

ومن ثم قامت الباحثة �قراءة محاضر المقابالت قراءة دقیقة عدة مرات، ووضع عالمات 
 .)13-5على البیانات التي تتناول �ل الرموز والموضوعات المحتملة المحددة في الجدول (
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 مرحلة تولید الرموز األولیة .ب

مصطلحات المشار�ون في قامت الباحثة بترمیز البیانات وتحدید الرموز األولیة من خالل 
عات ومن ثم قامت بتحدید �افة الرموز األولیة التي لم تتضمنها قائمة الرموز والموضو  المقابالت

یوضح  )14-5المحتملة. وأخیرًا قامت الباحثة بتجمیع الرموز المشتر�ة في فئات محددة. جدول (
ات ات تساعد في تحدید الموضوعمراحل تطور الرموز المحتملة واألولیة والوصول إلى تقسیمها للفئ

 في المرحلة التالیة.

 شبیكالرموز األولیة والفئات لخدمات الت): 14-5جدول (

 الفئات الرموز األولیة الرموز المحتملة الموضوعات المحتملة
لقاءات مع  .أنواع خدمات التشبیك

 مستثمر�ن.
مستثمر�ن محتملین، 

أموال أصحاب رؤوس 
 أو مستثمر�ن مالك.

التشبیك �أنواع مختلفة من  .1
الجهات، مستثمر�ن 

شر�اء محتملین، محتملین، 
 موجهین وأقران.

توفیر فرص للمشار�ة في  .2
مسا�قات أو مناسبات 

 عالمیة أو إقلیمیة.

موجهین تم التواصل 
 معهم من قبل.

المشار�ة في مسا�قات 
 عالمیة أو إقلیمیة.

 للز�ائن.الوصول 
لقاءات مع أقران من 
أصحاب الشر�ات 

 الناشئة.

 األقران من خارج غزة.

الفرق المشار�ة في 
 برنامج التسر�ع.

األقران داخل البرنامج 
 نفسه

عالقات متنوعة �سبب 
التواجد في مكتب 

 المسرعة.
خلق فرص لروا�ط تمو�ل 

 مستقبلي الحق.
التواصل مع 
 مستثمر�ن محتملین.

أو المشار�ة في أ�ام  عقد
 تجر�بیة.

اللقاءات التي تجمع عدد  .1
كبیر من المستثمر�ن 
والشر�ات الناشئة في مكان 
 ووقت واحد، دولیًا ومحلیًا.

النجاح في استخدام التمو�ل  .2
 المبدئي.

تقنیات التواصل مع 
المستثمر�ن �شكل 

 فردي.
لقاءات تعقدها المسرعة 

 مع المستثمر�ن.
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 الفئات الرموز األولیة الرموز المحتملة الموضوعات المحتملة
الناجحة مع التجر�ة 

المستثمر �عد الحصول 
 على التمو�ل المبدئي.

فرص مشار�ة في 
 مناسبات عرض.

العرض أمام عدد 
كبیر من 

 المستثمر�ن.

عدد المستثمر�ن البد أن 
�كون أكبر من المتاح 

 حالیًا.

المشار�ة في اللقاءات  .1
المحلیة والدولیة التي تهدف 
لعرض الشر�ات أمام عدد 

عقد أو المشار�ة في أ�ام  كبیر من المستثمر�ن.
 تجر�بیة.

بناء شبكة واسعة من 
 المستثمر�ن.

وجود عدد �بیر من 
المستثمر�ن 
 المحتملین.

جهد مستمر في بناء 
 شبكة المعارف.

جهود المسرعة في بناء  .1
شبكة واسعة من المعارف 

 والمستثمر�ن مستمرة.
الوصول للمستثمر�ن له  .2

 تحد�ات.

بناء تنوع أشكال ووسائل 
 الشبكة.

تحد�ات الوصول لعدد 
أكبر وأوسع من 

 المستثمر�ن.
عالقات ومعارف من 
المتخصصین في مجال 

 تطو�ر الشر�ات الناشئة.

االطالع على 
 تجارب ناجحة.

توفیر أشكال منوعة مع 
لقاءات من رواد 
األعمال األقران أو 
أصحاب الشر�ات 

 الناشئة الناجحة.

توفیر فرص محلیة أو  .1
إقلیمیة أو دولیة للتواصل 
مع شر�ات ناشئة في نفس 
المراحل أو في مراحل 

 متقدمة.
مشكلة اللغة اإلنجلیز�ة  .2

وعجز عدد الموجهین 
 العرب.

الغالبیة العظمى من 
الموجهین أجانب 
یتحدثون اللغة 

 اإلنجلیز�ة.
خدمات التشبیك في  جودة عالیة. جودة خدمات التشبیك

 تطور عام �عد عام.
جودة خدمات التشبیك التي  .1

توفرها المسرعة عالیة 
 ومستمرة في التحسن.

من محددات االستفادة من  .2
هذه الخدمات الوجود في 

 غزة وقوة الفر�ق.

تحد�ات تطو�ر الشبكة 
 في ظل ظروف غزة.

قوة الفر�ق تشكل فارق 
في االستفادة من 

 خدمات التشبیك.

 من إعداد الباحثة) المصدر:(
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  البحث عن الموضوعاتمرحلة  .ج

والتي  التشبیكفي هذه المرحلة قامت الباحثة �البحث عن الموضوعات المتعلقة �خدمات 
 تعتقد أنها تساعد في تفسیر دورها في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة. وتعتبر هذه المرحلة

لمرحلة للدراسة. في ا الرا�عمفیدة في مرحلة التفكیر التحلیلي للبحث عن إجا�ة على السؤال الفرعي 
 السا�قة استطاعت الباحثة الوصول إلى عدد من الفئات التي تجمع الرموز األولیة المشتر�ة في

یوضح  )15-5فكرة محددة وذلك تمهیداً للبحث عن الموضوعات وتكو�ن العالقات بینها. وجدول (
 ا�قة.الموضوعات التي تم تحدیدها بناًء على الفئات المحددة في المرحلة الس

 خدمات التشبیكفئات وتحدید موضوعات  ):15-5جدول (

 الموضوعات الفئات
التشبیك �أنواع مختلفة من الجهات، مستثمر�ن  .1

 محتملین، شر�اء محتملین، موجهین وأقران.
توفیر فرص للمشار�ة في مسا�قات أو مناسبات  .2

 عالمیة أو إقلیمیة.
تجمع عدد �بیر من المستثمر�ن اللقاءات التي  .3

والشر�ات الناشئة في مكان ووقت واحد، دولیًا 
 ومحلیًا.

 النجاح في استخدام التمو�ل المبدئي. .4
المشار�ة في اللقاءات المحلیة والدولیة التي تهدف  .5

 لعرض الشر�ات أمام عدد �بیر من المستثمر�ن.
جهود المسرعة في بناء شبكة واسعة من المعارف  .6

 والمستثمر�ن مستمرة.
 الوصول للمستثمر�ن له تحد�ات. .7
توفیر فرص محلیة أو إقلیمیة أو دولیة للتواصل مع  .8

شر�ات ناشئة في نفس المراحل أو في مراحل 
 متقدمة.

 مشكلة اللغة اإلنجلیز�ة وعجز عدد الموجهین العرب. .9
جودة خدمات التشبیك التي توفرها المسرعة عالیة  .10

 ومستمرة في التحسن.
من محددات االستفادة من هذه الخدمات الوجود في  .11

 غزة وقوة الفر�ق.

مسرعة األعمال توفر عدد �بیر ومتنوع من  .1
عالقات التشبیك مع مستثمر�ن محتملین، 

أو  ، شر�ات ناشئة في مراحل مختلفةموجهین
 أقران.

مسرعة األعمال تسعى للمشار�ة في مناسبات  .2
 ومسا�قات عالمیة و�قلیمیة.

ت المسرعة في تطور دائم برنامج جودة خدما .3
 �عد برنامج.

عالقات التشبیك تساهم في خلق فرص  .4
لحصول الشر�ات الناشئة على التمو�ل 

 المبدئي أو الالحق.
من معیقات االستفادة من خدمات التشبیك،  .5

الوصول لعدد �بیر من المستثمر�ن، الوجود 
 في غزة، قوة الفر�ق، اللغة اإلنجلیز�ة.

 من إعداد الباحثة) المصدر:(
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 مرحلة مراجعة الموضوعات .د

الباحثة �البحث عن البیانات التي تدعم أو تدحض سؤال الدراسة مما یتیح  وهنا بدأت
 .للتوسع في الموضوعات التي تم تحددیها في المرحلة السا�قة أو تنقیحها الفرصة

لمقابالت إن أولى الموضوعات التي ظهرت من خالل البیانات التي تم جمعها في ا
وع مسرعة األعمال توفر عدد �بیر ومتن ،التشبیكالفرد�ة والمجموعة المر�زة حول موضوع خدمات 

 من عالقات التشبیك مع مستثمر�ن محتملین، موجهین، شر�ات ناشئة في مراحل مختلفة أو
 یة.أن مسرعة األعمال تسعى للمشار�ة في مناسبات ومسا�قات عالمیة و�قلیموموضوع  ،أقران

التشبیك مع  آلیاتمسرعة األعمال توفر عدد �بیر ومتنوع من دمجهم في موضوع واحد  و�مكن
عمال توفر مسرعة األ .مستثمر�ن محتملین، موجهین، شر�ات ناشئة في مراحل مختلفة أو أقران

 عدد �بیر ومتنوع من فرص التشبیك التي تفید الشر�ات الناشئة في مراحل مختلفة، مثل: 

تمین تقوم المسرعة بتوفیر لقاءات متنوعة للتواصل مع المستثمر�ن المه لمحتملین:االمستثمر�ن  -
أو المشار�ة ، مباشرةها المسرعة مفي االستثمار مع شر�ات ناشئة من غزة، مثل لقاءات تنظ

 في مناسبات دولیة.
توفر المسرعة للشر�ات الناشئة فرصة التواصل مع رواد أعمال أصحاب شر�ات  رواد أعمال: -

 ناشئة في نفس المرحلة أو في مراحل متقدمة دولیین أو محلیین.
تسعى المسرعة توفیر فرص سفر للشر�ات الناشئة للمشار�ة في مناسبات أو مسا�قات  السفر: -

 دولیة، مثل المشار�ة في یوم تجر�بي في دولة عر�یة.
تحاول مسرعة األعمال توفیر فرص للشر�ات الناشئة للمشار�ة في مسا�قات  مسا�قات: -

 عالمیة.
تستطیع المسرعة في �عض األحیان الوصول ألشخاص من المحتمل أن  ز�ائن وعمالء: -

  فتقوم بر�طهم ببعضهم البعض.�كونوا ز�ائن أو عمالء لبعض الشر�ات 
الذي توفره المسرعة للشر�ات الناشئة من شأنه إن هذا الكم والتنوع من فرص التشبیك 

أن یؤثر إ�جابیًا على حیاة الشر�ة الناشئة وقدرتها على الوصول لتحقیق أهدافها من برنامج 
 التسر�ع.

توفیر فرص االلتقاء �أنواع مختلفة من المستثمر�ن یز�د فرص و�مكانیة حول الشر�ات 
 Venture Capitalر�ن أصحاب رؤوس األموال على التمو�ل، ومن أنواع المستثمر�ن؛ المستثم

من المهتمین في االستثمار في شر�ات ناشئة من غزة،  Angel Investorوالمستثمر�ن المالك 
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عرضنا على اكتر من نوع من أنواع المستثمر�ن افراد ومستمثر�ن مالك �انوا قال أحد المؤسسین: "
 ."نتعلم منهم اذا �ان فیه فرص استثمار�ة یوفرولنا إ�اهم �شكل دائم علشان نعرضهم امامهم او

ودة التواصل مع رواد األعمال من األقران الذین تعتبر شر�اتهم متكافئة مع الشر�ات الموج
ة في البرنامج في نفس المرحلة أو مع أولئك الذین تقدموا عنهم، فإن ذلك له أثر �بیر في ز�اد

ومن ناحیة أخرى �ساعد في اكتشاف المشاكل العز�مة والدافعیة على التقدم والنجاح من ناحیة 
ین: المتوقع أن تواجهها الشر�ات الناشئة والحلول التي توصل لها هؤالء الرواد. قال أحد المؤسس

"، ر�ة ناشئة تانیة فهاده �حد ذاته نوع من أنواع التشبیكش 20وجودنا في او�سس فیه تقر�با "
 follow upبیعطونا جلسات و�نقعد معهم و�نعمل لقاءات  نفلسطینییرواد اعمال وأضاف آخر: "

 ."وهاده اشي �و�س �تیر و�یدعم موضوع الموجه العر�ي الفلسطیني وهو افضل واحد

تساهم في ز�ادة نجاح الشر�ات فرص السفر التي توفرها المسرعة للشر�ات الناشئة كذلك 
لشر�اء مستقبلین من نفس السوق  الناشئة من خالل ز�ادة حجم المعارف الذي قد ییسر الوصول

تعرفت على ناس في األردن في المستهدف �سهل الوصول للسوق، �ما أفاد أحد المؤسسین: "
 ".كن �كونوا شر�اء مستقبلیین للشر�ةمرواد اعمال وأصحاب شر�ات وناس عندهم م ITمجال 

د كذلك السفر لمشاهدة نماذج مسرعات دولیة والتعلم �المشاهدة وأخذ الدروس المستفادة، قال أح
واطلعت على تجر�ة  خلینا نحكي لما رح على سنغافورة في مسا�قة للشر�ات الناشئةالمؤسسین: "

 الدولة في االستفادة من عالم الشر�ات الناشئة في انها تنمي اقتصادها". 

أن جودة خدمات المسرعة في تطور دائم برنامج  ذات الصلة أ�ضاً ومن الموضوعات 
مساعي مسرعة األعمال في تطو�ر وتوسیع شبكة المعارف والمستثمر�ن ال تتوقف  �عد برنامج.

أفاد  فهي تتطور برنامج �عد اآلخر وهذا ما ظهر جلیًا في الفروقات بین رامج التسر�ع الثالثة �ما
نه تغیر افي فرق بین السنة التانیة والثالثة والدلیل " لق أحدهم قائًال:مؤسسي الشر�ات الناشئة، فع
  ".النظام وفي �ل مرة في تحسن

الت مسرعة وسائلة متنوعة لبناء هذه الشبكة من المعارف مثل النشرات البر�د�ة، حمتتبع ال
 والمناسبات التشدعم وتمو�ل، االنتشار عبر صفحات التواصل االجتماعي �اإلضافة إلى البرامج 

 تشراك فیها وتسعى لتواجدها فیها مثل: یوم التجر�بي في دبي، مسا�قات في سنافورة أو األردن
سنة احنا خلصنا التسر�ع الوغیرها من المناسبات الشبیهة وفي أمكان فعالة، قال أحد المؤسسین: "

ة لكن لم اتاهل الماضیة وحضرت �مان مرة في الجیكس (برنامج االحتضان في السنة التالی
 ".300شخص صارت  100للتسر�ع) لقیت الشبكة �برت �انوا مثال شبكتهم 
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�اإلضافة إلى أن المسرعة تقوم في نها�ة �ل برنامج تسر�ع بتقییم البرنامج من وجهة 
إلمكانیة بتقو�م البرنامج الذي یلیه وأن تأخذ �عین االعتبار �ل انظر الشر�ات المشار�ة وفیه وتقوم 

اضیة انه في �ان م�شكل عام احنا شكینا السنة الللتطو�ر أو التحسین، قال أحد المؤسسین: "
 ".موجهین بیجونا مثال مش مفیدین �س السنة هاي تغیروا

و�ناء على ما سبق �مكننا القول �أن مسرعة األعمال تسعى لتوفیر أكبر حجم ممكن من 
تعز�ز ز�ادة فرص نجاحها وتحقیقها ألهدافها نوعة �ما �ساهم في آلیات التشبیك ومع فئات مت
 المرجوة من برنامج التسر�ع.

عالقات التشبیك تساهم في خلق فرص لحصول  أنومن الموضوعات ذات الصلة أ�ضاً 
لوصول أهم أهداف الشر�ات الناشئة هو امن  الشر�ات الناشئة على التمو�ل المبدئي أو الالحق.

ل د�م التمو�ل المبدئي أو التمو�ل الالحق لمن حصل على تمو�لمستثمر�ن محتملین لالستثمار وتق
مبدئي من قبل، وخدمات التشبیك تسعى لتوفیر هذا النوع من العالقات من خالل اللقاءات التي 

ي �عتبر تنمها أو تیسر للشر�ات الناشئة المشار�ة فیها، ومن هذه اللقاءات لقاء الیوم التجر�بي الذ
الشر�ات ثمارها، فقامت المسرعة على سبیل المثال �إتاحة الفرص هو الیوم الذي تجني في 

ي للشر�ات الناشئة المشار�ة في برنامج التسر�ع للحالي للعرض في الیوم التجر�بي الذي أقیم ف
  دبي أمام عدد �بیر من المستثمر�ن المحتملین، قال أحد المؤسسین:

السكایب ومن خالله ا�جانا ناس اكید �عني مثال عملنا لقاء مع دبي عن طر�ق "
ن كتیر من المستثمر�ن من خالل هاده اللقاء انفحتلنا فرصة تانیة لنروح عالبحر�

 ".برضه مع مستثمر�ن

 وأضاف آخر قائًال: 

 بیروحوا على مناسبات او بیجیبوا مجموعة مستثمر�ن و�یعملوا لقاء یوم تجر�بي"
هاده فرصة انه أي حد من مثال و�یخلوا الشر�ات الناشئة تعرض قدامها ف

 "المستثمر�ن انه �ستثمر مع الشر�ة الناشئة

كما أن المسرعة تسعى لتعز�ز قدرات الشر�ات الناشئة على تعلم آلیات التواصل مع 
ن قادر�ن انه ندور على مستثمر�المستثمر�ن ومحاولة البحث على استثمار، قال أحد المشار�ین: "

 ".من الجیكس لحالنا �سبب الخبرة الي اخدناها
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كما أن المستثمر�ن الذین قدموا التمو�ل المبدئي لشر�ات ناشئة، تكمل مع الشر�ات 
حصلت على تمو�ل مرتین قبل المؤسسین: "�مرحلة ثانیة من التمو�ل الالحق �ما حدث مع أحد 

 56,000 االستثمار لـو�برت قیمة  المستثمرو�برت حصة  re-evaluationأسبوعین عملت 
�ة رح حققنا اإلنجازات المطلو  إذا ألف 40ـ ابتكار �عد ما �عطونا ال: "وأضاف آخر قائالً "، دوالر

 ."ألف 200ة بتتعدي دندخل في مرحلة تانیة الي عا

وعلیه �مكن القول إن فرص التشبیك تیسر للشر�ات الناشئة الوصول إلحدى أهدافها من 
التمو�ل المبدئي أو التمو�ل الالحق  برنامج التسر�ع أال وهو الحصول على التمو�ل سواء �ان

 الذي �ساهم في ز�ادة فرص نجاح الشر�ة الناشئة �ما أوضحنا سا�قًا.

من معیقات االستفادة من خدمات التشبیك،  أنومن الموضوعات ذات الصلة أ�ضًا 
 الوصول لعدد �بیر من المستثمر�ن، الوجود في غزة، قوة الفر�ق، اللغة اإلنجلیز�ة.

الجهد الملموس الذي تقدمه المسرعة في مجال خدمات التشبیك إال أنه هناك �الرغم من 
ان االستثمار في مجال شيء من معیقات تؤثر على المنفعة �شكل �امل، ومن هذه المعیقات 

د�ة الشر�ات الناشئة �حمل مخاطرة �بیرة �ما هو متفق علیها عالمیًا حیث أن بیئة األعمال الر�ا
على المخاطرة عامًة، و�شكل خاص ان االستثمار في غزة یواجه تحد�ات  من سماتها أنها تقوم

 كبیرة من أهمها: ال یوجد أي مستثمر من داخل غزة قام �االستثمار في أي من الشر�ات الناشئة
التي شار�ت في برامج التسر�ع داخل الجیكس. �ما أنه هناك صعو�ة في الوصول للمستثمر�ن 

بدایتها في برنامج التسر�ع ولم ترصد عدد مغري من قصص النجاح  الدولیین فالجیكس تعتبر في
التي تشجع المستثمر الدولي على قبول المخاطرة واالستثمار في شر�ات ناشئة تا�عة لغزة مع 

تنسیش العلم �أن جمیع الشر�ات الناشئة تستهدف أسواق خارجیة. علق أحد المؤسسین قائًال: "
 " هل النه االستثمار أصال صعب فما �الك في غزةانه االستثمار في غزة اشي مش س

كما أنه من المعیقات أمام جودة عالیة في خدمات التشبیك أنه الال توجد إمكانیة في 
جلب عدد �بیر من الخبراء أو المختصین أو المستثمر�ن إلى غزة في ظل ظروف إغالق المعابر، 

ه اللقاءات ال تقارن جودتها مع تلك مما �جعل معظم اللقاءات تحدث عبر االنترنت، ومثل هذ
 التي تتم وجهًا لوجه، قال أحد المؤسسین: " 

 عالیة �تیر جودة التشبیكلو بدك تقارني انه احنا من غزة وقدرنا نوصل لهاده ف
في ظل ظروف ، بیصیر �المسرعات برة فهي متوسطة لكن لو بدي اقارن �الي

غزة عالیة جدا �س في ظل بیئة استثمار عالمیة وال حاجة (�عني الجائزة عنها 
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دوالر �عني لو انا اخدت هاي  50000دوالر في او�سس في االدرن  5000
 ".الجائزة �ان هال في العاللي

من التحد�ات أ�ضًا ومرة أخرى اللغة اإلنجلیز�ة تقف أ�ضًا حاجز ما بین فرص التشبیك 
لة كلهم بیحكوا لغة انجلیز�ة مش عر�ي وهاي مشكتاحة واالستفادة منها، قال أحد المؤسسین: "الم

 ."�ار�ت �جیبولنا ناس عرب

 من المعیقات أو المقومات لالستفادة القصوى من خدمات التشبیك هي قوة الفر�قوأخیرًا 
 في نسج العالقات واالستفادة من تلك الفرص، قال أحد المؤسسین: 

 الفرص نفس ،بیشبكوا أوال وأخیرا بیجي الدور علینا �یف نقنع الي قدامناهما "
فرق  5ـ ا للخمس فرق الموجودین في المكان �س مش الها النا وفرو هالي وفرو 

ه بیعتمد علینا احنا �اشخاص �یف نقنع الشخص دقدرت توصل للي بدها إ�اه ها
 ".ا�یف نطور الشغل تبعنو الي قدامنا 

لقول إن المعیقات التي تواجه المسرعة فیما یتعلق �خدمات التشبیك وعلیه �مكن أن ا
متوقعة في بیئة الر�ادة �شكل عام وفي غزة �شكل خاص و�مكن تجاوزها �العمل على تطو�ر 
قدرات الفر�ق �استمرار والسعي على بناء قصص نجاح تیسر الوصول لعدد أكبر من المستثمر�ن 

 وتشجیعهم على االستثمار في غزة.

مواضیع  أر�عةوتلخیصاً لما سبق عرضه في هذه المرحلة من التحلیل �مكن الوصول إلى 
 وهي: التشبیكتقترحها الباحثة فیما یتعلق �خدمات 

مسرعة األعمال توفر عدد �بیر ومتنوع من آلیات التشبیك مع مستثمر�ن محتملین، موجهین،  -
 .شر�ات ناشئة في مراحل مختلفة أو أقران

 مسرعة في تطور دائم برنامج �عد برنامج.جودة خدمات ال -
عالقات التشبیك تساهم في خلق فرص لحصول الشر�ات الناشئة على التمو�ل المبدئي أو  -

 الالحق.
من معیقات االستفادة من خدمات التشبیك، الوصول لعدد �بیر من المستثمر�ن، الوجود في  -

 .غزة، قوة الفر�ق، اللغة اإلنجلیز�ة
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 الموضوعات وتسمیتهامرحلة تحدید  .ه

ة �أتي اآلن دور التحدید النهائي لجوهر الموضوعات التي توصلت إلیها الباحثة في المرحل
�ات السا�قة وما هو تأثیر �ل موضوع منها على المتغیر التا�ع للدراسة وهو ز�ادة فرص نجاح الشر 

 الناشئة.

 عدد �بیر ومتنوع من مسرعة األعمال توفرلقد خلصت الباحثة في المرحلة السا�قة أن 
، انآلیات التشبیك مع مستثمر�ن محتملین، موجهین، شر�ات ناشئة في مراحل مختلفة أو أقر 

ي فعالقات التشبیك تساهم ، أن جودة خدمات المسرعة في تطور دائم برنامج �عد برنامج أن
ت من معیقا، وأنه خلق فرص لحصول الشر�ات الناشئة على التمو�ل المبدئي أو الالحق

ة االستفادة من خدمات التشبیك، الوصول لعدد �بیر من المستثمر�ن، الوجود في غزة، قو 
 .الفر�ق، اللغة اإلنجلیز�ة

خدمات التشبیك التي تسعى مسرعات األعمال لتوفیرها للشر�ات  مكن القول إنومن هنا �
الناشئة تساهم في ز�ادة فرص نجاح تلك الشر�ات من حیث الفرص في التقاء مستثمر�ن محتملین، 
المشار�ة في مناسبات ولقاءات دولیة ومحلیة، الوصول لفرص تمو�ل مبدئي أو مستقبلي، وهذا 

 ؤ.ئیسي لالستفادة من �افة هذه الفرص هو الفر�ق القوي والكفكله ال �منع أ�ضًا أن المحرك الر 

 مرحلة استخالص النتائج .و

في ز�ادة  خدمات التشبیكوفي آخر مرحلة من مراحل تحلیل البیانات التي تتعلق بدور 
كیف الذي ینص على: " الرا�عفرص نجاح الشر�ات الناشئة، ولإلجا�ة على السؤال الفرعي 

قدمها مسرعات األعمال أن تساهم في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات لخدمات التشبیك التي ت
التي  �مكننا القول إن الفر�ق القوي والكفؤ �مكنه االستفادة من فرص التشبیك الر�اد�ة الناشئة

توفرها مسرعات األعمال للوصول إلى مستثمر�ن والمشار�ة في مناسبات ولقاءات تز�د من فرص 
ة الالحق، والتعلم من تجارب اآلخر�ن من خالل العالقات المتاح حصوله على التمو�ل المبدئي أو

ن ملهم مع أقرانهم من رواد األعمال المتقدمین عنهم وهذا �له في سبیل تحقیق األهداف المرجوة 
 .برنامج التسر�ع وز�ادة فرص النجاح واالستمرار

 تنوع الفر�ق المؤسس للشر�ات الناشئة ودوره في ز�ادة فرص نجاحها .5.3.5

إن المحور الخامس من محاور الدراسة التي تتوقع الباحثة أن �كون له تأثیر في ز�ادة 
فرص نجاح الشر�ات الناشئة هو تنوع الفر�ق المؤسس للشر�ات الناشئة التي یتم تقد�مها خالل 
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كیف لتنوع فر�ق الشر�ات برنامج التسر�ع؛ ولمعرفة هذه العالقة قامت الباحثة �طرح السؤال التالي: 
 الر�اد�ة الناشئة أن �ساهم في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الر�اد�ة الناشئة؟

 مرحلة التعرف على البیانات .أ

قامت الباحثة بدا�ة بتحدید الرموز والموضوعات المحتملة حول دور تنوع الفر�ق المؤسس 
 للشر�ات الناشئة في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة، و�انت الموضوعات المحتملة هي: 

 الموضوعات والرموز المحتملة لتنوع الفر�ق المؤسس للشر�ات الناشئة ):16-5جدول (

 الرموز المحتملة الموضوعات المحتملة
 .فر�ق متنوع الخبرات والتخصصات .تنوع الخبرات والتخصصات

 التنوع عامل نجاح.
 الخبرة التقنیة تغني عن الدعم التقني.

 عامل اختیار في البرنامج.
 عامل من عوامل نجاح الشر�ات الناشئة.

 فر�ق متفرغ. تفرغ فر�ق العمل.

 من إعداد الباحثة) المصدر:(

هذه الموضوعات والرموز المحتملة تم استخالصها من خالل مراجعة الباحثة لألدبیات 
 تنوع الفر�قالسا�قة واستنادًا لما تم عرضه في اإلطار النظري للدراسة أثناء الحدیث عن دور 

 .ي ز�ادة فرص نجاحهافالمؤسس للشر�ة الناشئة 

دقیقة عدة مرات، ووضع عالمات ومن ثم قامت الباحثة �قراءة محاضر المقابالت قراءة 
 .)16-5على البیانات التي تتناول �ل الرموز والموضوعات المحتملة المحددة في الجدول (

 مرحلة تولید الرموز األولیة .ب

قامت الباحثة بترمیز البیانات وتحدید الرموز األولیة من خالل مصطلحات المشار�ون في 
عات األولیة التي لم تتضمنها قائمة الرموز والموضو  ومن ثم قامت بتحدید �افة الرموز المقابالت

یوضح  )17-5المحتملة. وأخیرًا قامت الباحثة بتجمیع الرموز المشتر�ة في فئات محددة. جدول (
ات مراحل تطور الرموز المحتملة واألولیة والوصول إلى تقسیمها للفئات تساعد في تحدید الموضوع

 في المرحلة التالیة.
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 الرموز األولیة والفئات لتنوع الفر�ق المؤسس للشر�ات الناشئة ):17-5جدول (

الموضوعات 
 المحتملة

 الفئات الرموز األولیة الرموز المحتملة

تنوع الخبرات 
 .والتخصصات

فر�ق متنوع الخبرات 
 .والتخصصات

المهارات األساسیة 
المطلو�ة: التقنیة، إدار�ة، 

 التسو�قیة.

تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة �ما  .1
�ضمن مهارات ثالث رئیسیة: 
المهارة التقنیة، اإلدار�ة، 
والتسو�قیة ضرورة ملحة وأساس 

 نجاح الشر�ة.
الفوائد العائدة على الشر�ة من  .2

 وراء التنوع �ثیرة ومهمة.
تنوع الفر�ق أحد العوامل لقبول  .3

الشر�ات في برنامج التسر�ع 
 ر�ن.وجذب المستثم

التنوع ال �عني التكرار بل �جب  .4
 الحرص اإلتقان.

 التعلم لتغطیة النقص.
اللجوء للتوظیف إلكمال 

 الحلقة.
 التنوع �ختصر وقت التعلم. التنوع عامل نجاح.

التنوع �جب أن �كن مقرونًا 
 �اإلتقان.

 تنوع الثقافات.
 �غني عن التكرار.

 �غني عن التوظیف.
 التنوع �عني تكامل.

 تفاهم الفر�ق.
الخبرة التقنیة تغني 

 عن الدعم التقني.
 �قلل التكلفة.

عامل اختیار في 
 البرنامج.

 عامل أساسي.
فكرة بدون فر�ق قوي ال 

 تعني شيء.
قوة الفر�ق عامل جذب 

 للمستثمر�ن.
عامل من عوامل 
نجاح الشر�ات 

 الناشئة.

 هو التنوع. أساس النجاح

عدم الحصول على  فر�ق متفرغ. تفرغ فر�ق العمل.
 التمو�ل عائق أمام التفرغ.

تفرغ فر�ق عمل الشر�ة ضرورة  .1
ملحة �عیقها عدم الحصول على 

�سهل و�سرع الوصول  التمو�ل.
 والتقدم.

 من إعداد الباحثة) المصدر:(
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  مرحلة البحث عن الموضوعات .ج

في هذه المرحلة قامت الباحثة �البحث عن الموضوعات المتعلقة تنوع الفر�ق المؤسس 
ة. للشر�ات الناشئة والتي تعتقد أنها تساعد في تفسیر دوره في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئ

وتعتبر هذه المرحلة مفیدة في مرحلة التفكیر التحلیلي للبحث عن إجا�ة على السؤال الفرعي 
 لدراسة. في المرحلة السا�قة استطاعت الباحثة الوصول إلى عدد من الفئات التي تجمعل الخامس

 الرموز األولیة المشتر�ة في فكرة محددة وذلك تمهیدًا للبحث عن الموضوعات وتكو�ن العالقات
ي ) یوضح الموضوعات التي تم تحدیدها بناًء على الفئات المحددة ف18-5بینها. وجدول (

 قة.المرحلة السا�

 فئات وتحدید موضوعات تنوع الفر�ق المؤسس للشر�ات الناشئة ):18-5جدول (

 الموضوعات الفئات
تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة �ما �ضمن مهارات  .1

ثالث رئیسیة: المهارة التقنیة، اإلدار�ة، 
 والتسو�قیة ضرورة ملحة وأساس نجاح الشر�ة.

على الشر�ة من وراء التنوع �ثیرة الفوائد العائدة  .2
 ومهمة.

تنوع الفر�ق أحد العوامل لقبول الشر�ات في  .3
 برنامج التسر�ع وجذب المستثمر�ن.

 التنوع ال �عني التكرار بل �جب الحرص اإلتقان. .4
تفرغ فر�ق عمل الشر�ة ضرورة ملحة �عیقها عدم  .5

 الحصول على التمو�ل.

عوامل القبول تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة عامل من  .1
 في برامج التسر�ع وجذب المستثمر�ن.

تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة �حقق فوائد �ثیرة تؤثر  .2
 على نجاح الشر�ة.

تفرغ فر�ق عمل الشر�ة ضرورة ملحة �عیقها عدم  .3
 الحصول على التمو�ل.

 من إعداد الباحثة) المصدر:(

 مرحلة مراجعة الموضوعات .د

الباحثة �البحث عن البیانات التي تدعم أو تدحض سؤال الدراسة مما یتیح  وهنا بدأت
 .للتوسع في الموضوعات التي تم تحددیها في المرحلة السا�قة أو تنقیحها الفرصة

إن أولى الموضوعات التي ظهرت من خالل البیانات التي تم جمعها في المقابالت 
تنوع فر�ق أن  لفر�ق المؤسس للشر�ات الناشئة،الفرد�ة والمجموعة المر�زة حول موضوع تنوع ا

إن من أهم  الشر�ة الناشئة عامل من عوامل القبول في برامج التسر�ع وجذب المستثمر�ن.
العوامل التي یتم اختیار الشر�ات الناشئة المقبولة للمشار�ة في برنامج التسر�ع هو تنوع فر�ق 
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هذا العامل من أهم العوامل ألنه هو أساس  وهذا ما �حدث �الفعل في جیكس، ولقد �انالشر�ة 
اشي غر�ب لما انا بالحظ ناس نجاح الشر�ة الناشئة ولیس فكرتها، �ما عبر أحد المؤسسین: "

ها واشر�ي میتها هادي قاعدة بیقبلوا ناس علشان فكرتهم �و�سة، الفكرة ما الها قیمة الفكرة بلی
 �عتمد على مجال واحد بل �عتمد على اكتر النه نجاح الشر�ة الوأضاف آخر قائًال: ""، عندي

 ". واحد �مع ما بین �ل هاي المجاالتمن مجال وصعب 

�اإلضافة إلى من أحد عوامل الجذب للمستثمر�ن والتي یهتم بها أثناء العرض التقد�مي 
 هو قوة وتنوع الفر�ق، عیر عن ذلك أحد المؤسسین: 

ظر عن قوة الفكرة او إمكانیة اكتر اشي بیشد المستثمر قوة الفر�ق �غض الن"
نها�ة بیصیر هاده عنده التطبیقها اغلب المستثمر�ن بیستثمر في الفر�ق في 

شروع تاني في حال �ان عنده فشل في المفر�ق ممكن �ستثمر فیه �اي مشروع 
دا�ما �انوا �حكولنا في جلسات التوجیه انه انت الفر�ق تبعك قوة فر�قك ، الحالي
 ".افي العرض تبعك ابرزه

واختیار المسرعة للشر�ات المقبولة في برنامج التسر�ع ال �قف عند تنوع الفر�ق فقط بل 
إنه �متد لتقییم تفاهمه وتفاعله مع �عض وما هو مدى تكاملهم أثناء فترة االحتضان وخالل المخیم 

سكاي جیكس �أنها ال التدر�بي الذي �سبق برنامج التسر�ع، وهذا مما �میز مسرعة األعمال غزة 
تبدأ عالقتها �الشر�ة الناشئة والتعرف علیها في فترة التسر�ع بل من فترة االحتضان مما �جعل 

 قدرتها على الحكم على فر�قها وما هي فرص نجاحه في هذه الشر�ة أقوى وأعمق.

تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة �حقق فوائد �ثیرة أن  ومن الموضوعات ذات الصلة أ�ضاً 
 ر على نجاح الشر�ة.تؤث

فوائد جمة، تبدأ في أن هذا التنوع إن ما تجنیه الشر�ات الناشئة ممن وراء تنوع فر�قها 
�ضمن شمول الشر�ة على �افة التخصصات المطلو�ة لتطو�ر الشر�ة من المهارات اإلدار�ة، 

الزم تتوفر في  الثالثة من وجهة نظري هاي المهاراتالتقنیة والتسو�قیة، قال أحد المؤسسین: "
 ."الفر�ق الي بده �فوت تسر�ع او بده �سمي حاله شر�ة ناشئة

التنوع یوفر وقت وجهد الفر�ق في التعلم و�مكنه من التفرغ للتطو�ر الشر�ة والتقدم، لذا 
احنا فإن الشر�ات التي تفتقر لخبرة في أحد التخصصات تضطر لتعلمها، علق أحد المؤسسین: "

 ".هاتعلمنا األمور اإلدار�ةاء الي ناقصة علینا (واحدة منا تعلمت تصمیم) وفي كفر�ق اتعلمنا األشی
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 الشر�ات التي تفتقد ألي تخصص من تلك التخصصات سوف تضطر لتوظیفكما أن 
شخص للقیام بهذا الدور، مما �كلفها ماد�ًا �األخص إن �ان تقنیًا ألن تكلفة التقني ذو الخبرة 

التمو�ل سوف �شكل عائق ومشكلة أمام تقدم الشر�ة، �ما علق عالیة، وفي ظل محدود�ة فرص 
النه المنطقة الي ، وأضاف آخرًا: ""وظفنا التقني والمصمم علشان نكمل الحلقةأحد المؤسسین: "

 ."(وقت وجهد وفلوس) تبطئتدفع حقها فلوس ورح  إنكما فیه خبرة بتضطر 

الشر�ة بدون فلوس أحد المؤسسین: "إن أساس النجاح هو تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة، قال 
"، وألن هذا التنوع أ�ضًا �ضمن توفیر وقت ممكن تنجح لكن بدون تنوع الخبرات مش ممكن تنجح
بدل ما یتمرمطوا انهم یدرسوا الشغلة بیكون التعلم للتفرغ إلى تطو�ر الشر�ة، قال أحد المؤسسین: "

"، وفي مثل هذه نبذلوا اقل في التعلمواحد مرمط وجاهز الي جاي بیصیر الجهد الي احنا رح 
المرحلة تكن الشر�ات الناشئة في أمس الحاجة لكل دقیقة للعمل على تطو�ر الشر�ة لضمان 

 الوصول ألهدافها المرجوة من برنامج التسر�ع.

تفرغ فر�ق عمل الشر�ة ضرورة ملحة �عیقها أن  ومن الموضوعات ذات الصلة أ�ضاً 
 عدم الحصول على التمو�ل.

هل إنجاز المهام فرغ فر�ق الشر�ة الناشئة للعمل على تطو�رها عامل مهم جدًا فهو �ست
في الوقت المحدد، لذا فإن تأخر حصول الشر�ة على التمو�ل المبدئي وندرة أو غیاب البدائل من 
المنح المساعدة ما قبل التمو�ل التي یتم توفیرها من قبل المسرعة أو وجود بدائل من التمو�ل 

ما عنا تي �صعب على الفر�ق التفرغ �شكل �امل للشر�ة، وهذا ما أكد علیه المؤسسین: "الذا
مضطر�ن نشوف ، لكن احنا %100بیعي انه احنا نصیر متفرغین تمو�ل لو صار معنا تمو�ل الط

في النها�ة انا مش ممكن اخلي لشر�ة"، وقال آخر: "اني نشتغل منه علشان نجیب مبلغ لمكان ت
الوظیفة تبعته الفول تا�م و�جي �شتغل عندي وهو ما عنده مصدر دخل غیره وانا ما واحد �سیب 
 ".اوفرله دخل

لذا فإنه و�ما سبق في �افة المحاور �ان الفر�ق هو أساس الشر�ة الناشئة وهو الذي 
�ستطیع العمل و�قناع المستثمر�ن للحصول على التمو�ل، هو الذي یتحكم في إنجاز المهام �الجهد 
المطلوب وخالل المدة الزمنیة المحددة للبرنامج، هو الذي یتحكم في حجم االستفادة من خدمات 
التوجیه واإلرشاد، والتشبیك التي تقدمها المسرعة. وهنا �مكننا القول إنه �الفعل ال شر�ة ناشئة 

 بدون فر�ق قوي ومتمكن.
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مواضیع  ثالثةول إلى وتلخیصاً لما سبق عرضه في هذه المرحلة من التحلیل �مكن الوص
 وهي:بتنوع الفر�ق المؤسس للشر�ات الناشئة تقترحها الباحثة فیما یتعلق 

 تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة عامل من عوامل القبول في برامج التسر�ع وجذب المستثمر�ن. -
 تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة �حقق فوائد �ثیرة تؤثر على نجاح الشر�ة. -
 ضرورة ملحة �عیقها عدم الحصول على التمو�ل.تفرغ فر�ق عمل الشر�ة  -
 مرحلة تحدید الموضوعات وتسمیتها .ه

�أتي اآلن دور التحدید النهائي لجوهر الموضوعات التي توصلت إلیها الباحثة في المرحلة 
السا�قة وما هو تأثیر �ل موضوع منها على المتغیر التا�ع للدراسة وهو ز�ادة فرص نجاح الشر�ات 

 الناشئة.

تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة عامل من عوامل خلصت الباحثة في المرحلة السا�قة أن  لقد
تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة �حقق فوائد �ثیرة أن  . القبول في برامج التسر�ع وجذب المستثمر�ن

تفرغ فر�ق عمل الشر�ة ضرورة ملحة �عیقها عدم الحصول على وأن . تؤثر على نجاح الشر�ة
 .التمو�ل

تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة �ضمن لها التخصصات المطلو�ة  إنمكن القول هنا �ومن 
للقیام �أعمال الشر�ة الناشئة وتطو�رها و�وفرها علیها مجهود التعلم وتكالیف توظیف أي األدوار 
الناقصة، �ما وأن تفرغه �ضمن له أ�ضًا القدرة على إنجاز المهام المطلو�ة وتحقیق األهداف 

 برنامج التسر�ع، وتحقیق األهداف �عني النجاح.المرجوة من 

 مرحلة استخالص النتائج .و
تنوع الفر�ق المؤسس وفي آخر مرحلة من مراحل تحلیل البیانات التي تتعلق بدور 

 الخامسفي ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة، ولإلجا�ة على السؤال الفرعي للشر�ات الناشئة 
شر�ات الر�اد�ة الناشئة أن �ساهم في ز�ادة فرص نجاح كیف لتنوع فر�ق الالذي ینص على: "

تنوع الفر�ق المؤسس للشر�ة الناشئة ال �ساهم فقط  �مكننا القول إنه" الشر�ات الر�اد�ة الناشئة؟
 .في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة بل هو أساس نجاحها
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 التحلیلتائج ن .5.4

جمعتها والتوصل إلجا�ة لكل سؤال من أسئلة الدراسة قامت الباحثة بتحلیل البیانات التي 
وفق منهجیة تحلیل الموضوعات، مَثل هذا التحلیل المرجعیة العلمیة التي اعتمدت علیها الباحثة 

 فیما یلي لقبول أو رفض الفرضیات التي وضعتها �إجا�ة محتملة لكل سؤال من أسئلة الدراسة.

 األول ؤالسال .5.4.1

وفي آخر مرحلة من مراحل تحلیل البیانات التي تتعلق بدور التمو�ل المبدئي في ز�ادة 
ما هي " فرص نجاح الشر�ات الناشئة، ولإلجا�ة على السؤال الفرعي األول الذي ینص على:

األعمال في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الر�اد�ة  لتمو�ل المبدئي الذي تقدمه مسرعاتمساهمة ا
كننا القول إذا �انت مسرعات األعمال تقوم �عقد برنامج �متوصلت الباحثة إلى أنه  "؟الناشئة

المستثمر�ن للتسر�ع لتكن إحدى أهدافه تطو�ر وتحسین أداء الشر�ات الناشئة لكي تحصل على ثقة 
مسرعات األعمال  وُ�عطوا قرارًا �االستثمار و�قدموا التمو�ل المبدئي لهم؛ فنحن نستطیع القول إن

لها دور مهم في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة من خالل تسهیلها وصولهم لفرص التمو�ل 
ییم العناصر التي المبدئي الذي �مثل فارقًا في حیاة أي شر�ة ناشئة. و�عد أن قام المؤسسین بتق

من وجهة نظهرهم ُتؤثر في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة، حصل التمو�ل المبدئي على 
الرا�ع من جملة المتغیرات التي تؤثر في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة  والترتیب 8.1درجة 

 .من وجهة نظر المؤسسین

) والذي خُلص إلى أن التمو�ل المبدئي 2015متفقة مع دراسة الكیالي (نتیجة الهذه تأتي 
تمكین ر�ادي األعمال  كان واحد من ثالثة عناصر لها تأثیر إ�جابي ذو داللة إحصائیة على

) الذي Lehmann )2013وأصحاب الشر�ات الناشئة، �ما واتفقت نتیجة الفرضیة مع دراسة 
توصل في دراسته أن مسرعات األعمال تمكن الشر�ات الناشئة من الوصول إلى الموارد 

) الذي Huijgevoort )2012االستثمار�ة �طرق جدیدة، �ما وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة 
توصل إلى أن مسرعات األعمال تز�د قیمة �بیرة للشر�ات الناشئة في تیسیر الوصول لرأس المال 

 في المستقبل.

 الثاني لسؤالا .5.4.2

في  المدة الزمنیة المحددةفي آخر مرحلة من مراحل تحلیل البیانات التي تتعلق بدور و 
�یف  الذي ینص على: " الثانيز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة، ولإلجا�ة على السؤال الفرعي 

للمدة الزمنیة المحددة لبرامج مسرعات األعمال أن تؤثر في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الر�اد�ة 
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�اختیار إذا �انت مسرعات األعمال تقوم  �مكننا القول إنهتوصلت الباحثة إلى أنه " ؟ئةالناش
الشر�ات الناشئة التي تتشا�ه في الظروف من حیث هدفها من برنامج التسر�ع ونوع المنتج الذي 
 ؛تقدمه ولدیها فر�ق قوي یتیح لها فرصة االستفادة من فترة التسر�ع وتحقیق األهداف المرجوة منه

مسرعات األعمال لها دور مهم في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة  فنحن نستطیع القول إن
و�عد أن قام المؤسسین بتقییم العناصر التي من  .وضعهم في إطار زمني محدد المعالممن خالل 

وجهة نظهرهم تؤثر في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة، حصلت المدة الزمنیة المحددة على 
ات الخامس من جملة المتغیرات التي تؤثر في ز�ادة فرص نجاح الشر� ، والترتیب6.4درجة 

 .الناشئة من وجهة نظر المؤسسین

تتفق هذه النتیجة مع نتائج الدراسات السا�قة التي درست دور مسرعات األعمال في ز�ادة 
فرص نجاح الشر�ات الناشئة والتي لم �ظهر فیها عنصر المدة الزمنیة المحددة �عامل فارق في 

) الذي �انت إحدى نتائج دراسته أن Huijgevoort )2012ز�ادة فرص النجاح إال في دراسة 
حجم الضغط واالنضباط المتولد من محدود�ة الفترة الزمنیة �ضیف قیمة إضافیة �بیرة في نمو 

 الشر�ات الناشئة.

 الثالث لسؤالا .5.4.3

 خدمات التوجیه واإلرشادوفي آخر مرحلة من مراحل تحلیل البیانات التي تتعلق بدور 
الذي ینص على:  الثالثفي ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة، ولإلجا�ة على السؤال الفرعي 

خدمات التوجیه واإلرشاد التي تقدمها مسرعات األعمال في ز�ادة فرص نجاح ما هي مساهمة "
إذا �ان فر�ق الشر�ة الناشئة  �مكننا القول إنهتوصلت الباحثة إلى أنه " ؟الناشئةالشر�ات الر�اد�ة 

ن خدمات فر�ق قوي ولد�ه القدرة على تحدید مشكلته وما ینقصه بدقة �مكنه إ�جاد بدائل متنوعة م
التوجیه واإلرشاد التي تقدمها المسرعة والحصول على التغذ�ة الراجعة التي �حتاجها لكي تعینه 
على النجاح المرجو من خالل تحقیق األهداف الموضوعة لبرنامج التسر�ع، و�مكن أن یبدأ �فكر 

ة نظهرهم و�عد أن قام المؤسسین بتقییم العناصر التي من وجه .في تحدید خطواته نحز التوسع
، 8.5تؤثر في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة، حصلت خدمات التوجیه واإلرشاد على درجة 

ات الناشئة من وجهة األول من جملة المتغیرات التي تؤثر في ز�ادة فرص نجاح الشر� والترتیب
 .نظر المؤسسین

مختلف الدراسات السا�قة التي درست العوامل التي تؤثر في ز�ادة فرص النجاح أجمعت 
على أن خدمات التوجیه واإلرشاد من أهم العوامل التي تؤثر في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات 
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) أكد على أن نجاح مسرعات األعمال �كمن في Migliaccio )2014الناشئة؛ ففي دراسة 
تقائي إلى شبكة المهارات من أجل سد الفجوة بین األفكار ومهارات قدرتها على تیسیر الوصول االن

) الذي توصل إلى أن برامج Hoffman and Kelley )2012إدارة األعمال، وفي دراسة 
اإلرشاد تز�د من معدالت النجاح اإلجمالیة للشر�ات الناشئة من خالل توفیر إمكانیة وصول 

) Huijgevoort )2012وس األموال. وفي دراسة الر�ادین إلى مستثمر�ن المالك وأصحاب رؤ 
الذي �انت إحدى نتائج دراسته أن حجم وجودة شبكات اإلرشاد �ضیف قیمة إضافیة �بیرة في 

) والذي خُلص فیها إلى أن التدر�ب والتوجیه 2015نمو الشر�ات الناشئة، أما دراسة الكیالي (
ة إحصائیة على تمكین ر�ادي األعمال كان واحد من ثالثة عناصر لها تأثیر إ�جابي ذو دالل

 وأصحاب الشر�ات الناشئة.

 الرا�ع ؤالسال .5.4.4

في ز�ادة  خدمات التشبیكوفي آخر مرحلة من مراحل تحلیل البیانات التي تتعلق بدور 
ما هي الذي ینص على: " الرا�عفرص نجاح الشر�ات الناشئة، ولإلجا�ة على السؤال الفرعي 

خدمات التشبیك التي تقدمها مسرعات األعمال أن تساهم في ز�ادة فرص نجاح مساهمة 
�مكنه توصلت الباحثة إلى أنه �مكننا القول إن الفر�ق القوي والكفؤ  ؟"الشر�ات الر�اد�ة الناشئة

االستفادة من فرص التشبیك التي توفرها مسرعات األعمال للوصول إلى مستثمر�ن والمشار�ة في 
مناسبات ولقاءات تز�د من فرص حصوله على التمو�ل المبدئي أو الالحق، والتعلم من تجارب 

�له  اآلخر�ن من خالل العالقات المتاحة لهم مع أقرانهم من رواد األعمال المتقدمین عنهم وهذا
و�عد أن  .في سبیل تحقیق األهداف المرجوة من برنامج التسر�ع وز�ادة فرص النجاح واالستمرار

قام المؤسسین بتقییم العناصر التي من وجهة نظهرهم تؤثر في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات 
الثاني من جملة المتغیرات التي تؤثر  والترتیب 8.5الناشئة، حصلت خدمات التشبیك على درجة 

 .ات الناشئة من وجهة نظر المؤسسیني ز�ادة فرص نجاح الشر�ف

) والذي خُلص فیها إلى أن 2015وهذا ما اتفقت في نتائج الدراسة مع دراسة الكیالي (
التشبیك �ان واحد من ثالثة عناصر لها تأثیر إ�جابي ذو داللة إحصائیة على تمكین ر�ادي 

) الذي توصل إلى أن نجاح Migliaccio )2014األعمال وأصحاب الشر�ات الناشئة. ودراسة 
من في قدرتها على تیسیر الوصول االنتقائي إلى شبكة المعارف من أجل مسرعات األعمال �ك

) الذي توصل Lehmann )2013سد الفجوة بین األفكار ومهارات إدارة األعمال، وفي دراسة 
 إلى أن مسرعات األعمال تزود رواد األعمال �شبكة من الموجهین وموارد فر�دة من المستثمر�ن.
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 الخامس ؤالسلا .5.4.5

تنوع الفر�ق المؤسس وفي آخر مرحلة من مراحل تحلیل البیانات التي تتعلق بدور 
 الخامسفي ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة، ولإلجا�ة على السؤال الفرعي للشر�ات الناشئة 

كیف لتنوع فر�ق الشر�ات الر�اد�ة الناشئة أن �ساهم في ز�ادة فرص نجاح الذي ینص على: "
تنوع الفر�ق المؤسس للشر�ة  �مكننا القول إنهتوصلت الباحثة إلى أنه " الشر�ات الر�اد�ة الناشئة؟

و�عد أن قام  .اهم فقط في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة بل هو أساس نجاحهاالناشئة ال �س
المؤسسین بتقییم العناصر التي من وجهة نظهرهم تؤثر في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة، 

الثالث من جملة المتغیرات التي تؤثر في ز�ادة  والترتیب 8.5حصلت خدمات التشبیك على درجة 
 .ات الناشئة من وجهة نظر المؤسسینفرص نجاح الشر�

) اللذان Clarysse and Yusubova )2014وهذا ما اتفقت فیه الدراسة مع دراسة 
أكدا على أن منهجیة االختیار األساسیة لكل مسرعات األعمال هي التر�یز على فر�ق الشر�ات 
الناشئة والتنوع الموجود ضمن الفر�ق حیث أنها تصف أساسًا المعاییر ذات العالقة �خصائص 

ق مؤشر جید الفر�ق، الصفات الشخصیة ألعضاء الفر�ق، والتي تم التأكید على أن معاییر الفر�
 على نجاح الشر�ات الناشئة.

 

 

 

 

 الخالصة

الخامس التحلیل العملي للبیانات التم تم جمعها �أدوات المقابلة الفرد�ة شبه تناول الفصل 
المنظمة والمقابالت الجماعیة وفق منهجیة تحلیل الموضوعات التي یتم بناءها وفقًا لست مراحل. 

التي بنیت على أساسها هذه قامت الباحثة �اإلجا�ة على أسئلة الدراسة الخمسة وفي هذا الفصل 
 .الدراسة
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصیات

 المقدمة .6.1

من خالل الذي تم في الفصل الخامس تحلیل البیانات نتائج �أتي هذا الفصل لیقدم 
اإلجا�ة على أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج المقابالت والتي تم توصل إلیها �استخدام آلیة 

لمسرعات األعمال �عرض نتائج دراستها والتوصیات التي تقدمها وذلك  تحلیل الموضوعات
  للمهتمین في المستقبل.المحلیة، الجهات الحكومیة ذات العالقة وأخیرًا الباحثین 

 الدراسة نتائج .6.2

لها دور �بیر في ز�ادة فرص نجاح  أن مسرعات األعمال خصلت نتائج الدراسة إلى
الشر�ات الناشئة، ووفقًا لنتائج الدراسة �مكن ترتیب العناصر التي تؤثر في ز�ادة فرص النجاح 

 كالتالي:

 .خدمات التوجیه واإلرشاد التي تقدمها مسرعات األعمالأوًال: 

 .خدمات التشبیك التي تقدمها مسرعات األعمالثانیًا: 

 .الشر�ات الر�اد�ة الناشئةتنوع فر�ق ثالثا: 

 .التمو�ل المبدئي الذي تقدمه مسرعات األعمالرا�عًا: 

 المدة الزمنیة المحددة لبرامج مسرعات األعمالخامسًا: 

ظهر  فقط بللم تقتصر نتائج الدراسة وتحلیل البیانات على اإلجا�ة على أسئلة الدراسة 
 :�التالي ة وهيمع الباحثة نتائج أخرى ذات أهمی

التمو�ل المبدئي هدف من أهداف برنامج التسر�ع تسعى الشر�ات الناشئة للحصول علیه قبل  .1
 .انتهاء البرنامج

التمو�ل المبدئي یر�ط المستثمر �الشر�ة الناشئة �عالقة لها عدة أ�عاد من مرحلة التفاوض  .2
االلتزام الملقى على عاتق على قیمة التمو�ل المبدئي وما هي قیمة الحصة في األسهم، إلى 

 .الشر�ة اتجاه المستثمر
 التمو�ل المبدئي یوفر دخل لمؤسسي الشر�ة الناشئة �سهل عملیة التقدم والنمو. .3
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المدة الزمنیة المحددة لبرنامج التسر�ع لها مزا�ا إ�جابیة متعددة تساهم في دفع الشر�ات الناشئة  .4
 نحو تحقیق أهداف برنامج التسر�ع.

تختصر وقت وجهد الشر�ات الناشئة و�فیلة یة المحددة والقصیرة لبرامج التسر�ع المدة الزمن .5
 .�الحكم على مستقبلهم

�كون لها محددات وعلیه �جب توحید ظروف الشر�ات الناشئة المدة الزمنیة لبرنامج التسر�ع  .6
 .المشار�ة في البرنامج الواحد

ومهمة وال تغني فیها واحدة عن األخرى خدمات التوجیه واإلرشاد التي توفرها المسرعة متنوعة  .7
 .وتوفرها المسرعة �منهجیة منظمة

 اإلرشاد عنصر حاسم ومصیري في حیاة الشر�ة الناشئة. .8
لخدمات التوجیه واإلرشاد معیقات �مكن على الفر�ق القوي أن یتخطاها لیحقق الفائدة من  .9

 .وراءها
مع مستثمر�ن محتملین، موجهین،  مسرعة األعمال توفر عدد �بیر ومتنوع من آلیات التشبیك .10

 .شر�ات ناشئة في مراحل مختلفة أو أقران
 جودة خدمات المسرعة في تطور دائم برنامج �عد برنامج. .11
عالقات التشبیك تساهم في خلق فرص لحصول الشر�ات الناشئة على التمو�ل المبدئي أو  .12

 الالحق.
�بیر من المستثمر�ن، الوجود في من معیقات االستفادة من خدمات التشبیك، الوصول لعدد  .13

 .غزة، قوة الفر�ق، اللغة اإلنجلیز�ة
 تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة عامل من عوامل القبول في برامج التسر�ع وجذب المستثمر�ن. .14
 .الناشئة تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة �حقق فوائد �ثیرة تؤثر على نجاح الشر�ة .15
 �عیقها عدم الحصول على التمو�ل. ضرورة ملحةالناشئة تفرغ فر�ق عمل الشر�ة  .16

 الدراسة توصیات .6.3

أثناء تحلیل بیانات المقابالت واإلجا�ة على أسئلة  في ضوء ما تم التوصل إلیه من نتائج
مجموعة قترح ا تنهإف ةالباحث اهعرضتالنظري والدراسات السا�قة التي  اإلطاروفي ضوء  الدراسة،

موجهة لمسرعات األعمال، توصیات موجهة للجهات تم تصنیفها إلى توصیات التوصیات من 
 الحكومیة ذات العالقة، واقتراحات للباحثین المهتمین مستقبًال.
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 موجهة لمسرعات األعمال توصیات .6.3.1

إذا �ان هدف برنامج التسر�ع هو الحصول على ثقة المستثمر�ن والحصول على التمو�ل  .أ
فئة مع هذا الهدف �ي ال �صبح عبًء المبدئي فیجب أن تكون متطلبات هذه المرحلة متكا

لشر�ات تأخر التمو�ل و�حسب علیهم، لذا فإنه �جب على مسرعات األعمال على مؤسسي ا
الحرص على قبول الشر�ات التي تستحق التمو�ل المبدئي ولدیها فرص الحصول علیه 

 �التزامن مع بدا�ة البرنامج.
ن مرحلة االحتضان وصوًال حین أن منهجیة مسرعة األعمال البدء مع الشر�ات الناشئة مفي  .ب

أو أن �كن أطول من الفترة الحالیة  في جیكس أن تكن فترة االحتضان�جب فإنه لذا  ؛للتسر�ع
هناك برنامج انتقالي ما بین المرحلتین �مكن الشر�ات الناشئة من تعز�ز قدراتها للحصول 

 .على ثقة المستثمر�ن والوصول إلى التمو�ل المبدئي
ر�ات الناشئة تمكنهم من تحقیق على مسرعات األعمال توفیر منح مساعدة للش�جب  .ج

 اإلنجازات المطلو�ة للمستثمر الذي یود أن یرى ما �قنعه �أخذ قرار االستثمار.
�جب على مسرعات األعمال توسیع شبكة العالقات مع المستثمر�ن المستعدین ألخذ قرار  .د

 االستثمار في شر�ات ناشئة من قطاع غزة.
، الحرص ي تستهدف األسواق المحلیة في قطاع غزةعلى ز�ادة الشر�ات الناشئة التالعمل  .ه

تعني �حل مشكالت موجودة في قطاع غزة �شكل  على أن تكون األفكار الر�اد�ة واإلبداعیة
 .خاص

العمل على ز�ادة صرامة اإلجراءات االنتقائیة في أفكار المشار�ع في مرحلة االحتضان لتكن  .و
 ر�اد�ة �أكبر درجة ممكنة.

توفیر دورات تدر�بیة تسبق مرحلة البدء في التسر�ع تمكن فر�ق الشر�ات الناشئة من المهارات  .ز
سو�قیة الخاصة �الشر�ات الناشئة والتي تتمیز �خصوصیتها عن غیرها والت ، المالیة،اإلدار�ة

 من الشر�ات.
السعي لتوفیر فرص سفر للتدر�ب على رأس العمل في الخارج لفترة زمنیة لیست قصیرة في  .ح

 شر�ات ناشئة ناجحة ووصلت مراحل متقدمة.
فر�ق الشر�ات  ز�ادة التر�یز على تنوع تخصصات، خبرات، والسمات الشخصیة المطلو�ة في .ط

 الناشئة أثناء القبول في برنامج التسر�ع.
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 وصیات موجهة للجهات الحكومیة ذات العالقةت .6.3.2

العمل على إ�جاد �یان حكومي �ختص �مجال الشر�ات الناشئة یوفر لها بیئة آمنة ومحفزة  .أ
في والعمل على تعز�ز دورها للمساهمة في التنمیة االقتصاد�ة على المدى البعید مثلما حدث 

 تجر�ة سنغافورة.
 مراجعة قوانین االستثمار وصیاغة نصوص جدیدة تحمي مثل هذا النوع من الشر�ات الناشئة. .ب
توفیر بیئة محفزة وآمنة للمستثمر�ن المحلیین لتشجیعهم على االستثمار في مثل تلك الشر�ات  .ج

 الناشئة.
شجیعهم على ضرورة العمل على تفعیل دور المستثمر�ن المحلیین وخاصة الغز�ین وت .د

 االستثمار، خاصة في وجود أفق لمثل هذه االستثمارات.
 �جب البدء �التفكیر في استهداف أسواق محلیة تساعد وتساهم في االقتصاد المحلي. .ه

 صحاب الشر�ات الناشئةموجهة أل وصیاتت .6.3.3

 تنوع الخبرات العلمیة والعملیة.في تنوع الفر�ق المؤسس للشر�ة الناشئة �ما �ضمن االهتمام  .أ
ر�ة �ضمن أال تعیق تقدم الش�ما  اإلنجلیز�ةالحرص على إ�جاد و�تقان اللغة ضرورة  .ب

 ا.ومؤسسیه
بداعیة التي ُتعنى �حل مشكالت محلیة وتستهدف األسواق �األفكار الر�اد�ة واإلاالهتمام  .ج

 الغز�ة.

 قتراحات للباحثین المهتمین مستقبالً ا .6.3.4

 بناء نماذج قیاسیة لدراسة العوامل المؤثرة في ز�ادة فرص النجاح الشر�ات الناشئة. .أ
الفائدة االقتصاد�ة المرجوة من وراء تأسیس شر�ات ناشئة محلیًا لتستهدف أسواق ما هي  .ب

 خارجیة عر�یة أو أجنبیة؟
 هل یوجد أفق لوجود أسواق محلیة توفر فرص للشر�ات الر�اد�ة الناشئة؟ .ج
 هل �مكن للشر�ات الناشئة أن تساهم في التنمیة االقتصاد�ة الفلسطینیة على المدى البعید؟ .د
تفعیل دور القطاع الخاص لالستثمار في الشر�ات الناشئة التي تحمل معدالت كیف �مكن  .ه

 ر�ح عالیة جدًا �عد وصولها لمرحلة الر�حیة؟
كیف �مكن تفعیل دور الحكومة في توفیر بیئة آمنة ومحفزة الستثمارات القطاع الخاص في  .و

 مجال الشر�ات الناشئة؟
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 المصادر والمراجعقائمة 

 أوًال: المراجع العر�یة
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جامعة مجلة ). الر�ادة في الشر�ات العر�یة �منظور استراتیجي. م2008وفیق حلمي. (األغا، 
 .A،( 1-40-1( 11،األزهر �غزة
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سیاسات تطو�ر مشار�ة المرأة في ر�ادة األعمال م). 2014. (وحتاوي، محمد، ، سمیرعبد هللا
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 المشار�ة في الدراسة ماء الشر�ات الناشئةأس –) 1ملحق (
 

 المسؤول اإلداري اسم  اسم الشر�ة السنة برنامج التسر�ع

 محمد عوض DWBI 2015 – 2014 البرنامج األول

 2016 – 2015 البرنامج الثاني

Baskalet  محمد المدهون 

5QHQH محمد قاسم 

Mockapp مصطفى الدحدوح 

Dietti عبیر الشاعر 

Walk and Charge  عمر بدوي 

 2017 – 2016 البرنامج الثالث

Tashbeak نوار أبو عوض 

Momy Helper  نور الخضري 

Izaari حسین مهدي 

Kookies محمد الكرد 

Vidmass عبد الحمید الفیومي 
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 الفرد�ة مقابلةأسئلة ال –) 2ملحق (
 

 
 مقدمة:

األعمال الر�اد�ة الناشئة  "واقع مسرعات األعمال في ز�ادة فرص نجاحتقوم الباحثة �إجراء دراسة �عنوان 
ضمن استكمال متطلبات الحصول على " Gaza Sky Geeksدراسة حالة مسرعة األعمال في قطاع غزة" 

التنمیة من الجامعة اإلسالمیة �غزة �إشراف األستاذ الد�تور محمد مقداد درجة الماجستیر للباحثة في اقتصاد�ات 
 والد�تور وسیم الهابیل.

وتهدف هذه المقابلة إلى جمع معلومات عن الشر�ات الناشئة التي التحقت ببرامج التسر�ع التي عقدتها 
 من وقتكم إلجراء هذه المقابلة. مسرعة األعمال غزة سكاي جیكس في الثالث سنوات األخیرة. شكراً لكم لمنحكم لي

علمًا �أن البیانات التي  دقیقة وسوف یتم تسجیلها، 90-60أود أن أحیطكم علمًا �أن زمن المقابلة یتراوح بین و 
 سیتم جمعها سوف ُتعامل �سر�ة تامة ولن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي.

 الباحثة
دالیا أحمد یونس   

 القسم األول: بیانات عامة
  نوع المنتج/ الخدمة الذي تقدمه الشر�ة .1
  تار�خ بدا�ة برنامج التسر�ع .2
  تار�خ انتهاء برنامج التسر�ع .3
هل استمر�ت �االنتفاع من خدمات المسرعة �عد انتهاء  .4

 برنامج التسر�ع؟
 ال �  نعم      �

 في حال اإلجا�ة بنعم:
 ...توضیح السبب: ..................

 .المسرعة:.......تار�خ الخروج من 
 ...... ذ�ر  ...... أنثى عدد أعضاء فر�ق الشر�ة الناشئة .5
 المؤسس ره الفر�قادو أ لشر�ةالمؤسس ل فر�قالدوار أ .6

 
 
 

هل التحقت ببرنامج لالحتضان لتطو�ر عملك الناشئ  .7
 ؟MVP minimal viable productوالوصول إلى 

 ال �  نعم      �
 في حال اإلجا�ة بنعم:

 .......اسم برنامج االحتضان: ............
 ..........مدة االحتضان: .................

هل هذه التجر�ة األولى في االنضمام لبرنامج لتسر�ع  .8
 األعمال؟

 ال �  نعم      �
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ال ما هي أسماء البرامج في حال اإلجا�ة ب
 :األخرى 

 لتسر�ع: .....................اسم برنامج ا
 .التسر�ع: ............................مدة 

ما هي آلیة االختیار التي تم على أساسها اختیارك  .9
 للمشار�ة في البرنامج؟

...........................................
...........................................  

 Seed Fundالقسم الثاني: التمو�ل المبدئي 
 :الذي حصلت علیه الشر�ة في بدا�ة برنامج التسر�عالتمو�ل المبدئي  .1

 ......: ........أو بنك او حاضنة أو مؤسسة تمو�لیة أو مؤسسة استثمار�ة اسم المستثمر
 المبلغ اإلجمالي ............. $     نسبة الحصة في األسهم ......... %

 ............. $عدد الدفعات: ................      قیمة الدفعة الواحدة: 
 نضمام إلى برنامج التسر�ع؟الهل �ان التمو�ل المبدئي الذي تساعد في توفیره مسرعات األعمال حافزًا ل .2

 كیف؟
 �یف؟ هل �ساعد التمو�ل المبدئي على توظیف موظفین للعمل في الشر�ة الناشئة إن لزم األمر؟ .3
 التفرغ لتطو�ر عملهم؟و ناشئة على التر�یز یوفر التمو�ل المبدئي دخًال �ساعد مؤسسي الشر�ة ال كیف .4
 كیف قام الفر�ق �استخدام هذا التمو�ل؟ .5
دور التمو�ل المبدئي الذي تحصل علیه الشر�ات الناشئة في ز�ادة فرص نجاحها هو من وجهة نظرك؛ ما  .6

 واستمرارها؟
 القسم الثالث: المدة الزمنیة داخل المسرعة

 كم من الوقت تقضیه داخل المسرعة؟ .1
 یوم/ األسبوع ...............       ساعة/الیوم ..................

 تساهم المدة الزمنیة المحددة مسبقًا لبرنامج التسر�ع في تحفیز الفر�ق على التقدم؟ كیف .2
 لماذا؟ هل تعتقد أن مدة البرنامج �افیة لالستفادة من خدمات البرنامج؟ .3
 الزمنیة للبرنامج �جب أن تختلف �اختالف نوع مجال الشر�ة الناشئة؟من وجهة نظرك، هل ترى أن المدة  .4
 مثل دافع للتقدم السر�ع؟�عتبر خلق بیئة من الضغط العالي على مؤسسي الشر�ة الناشئة كیف � .5
 �یف؟ هل تشجع المدة الزمنیة القصیرة على ز�ادة فرص التعلم والتكیف؟ .6
المحدودة لبرنامج التسر�ع في ز�ادة فرص نجاح واستمرار دور المدة الزمنیة هو من وجهة نظرك؛ ما  .7

 الشر�ات الناشئة؟
 القسم الرا�ع: خدمات التوجیه واإلرشاد

 ما هي خدمات التوجیه واإلرشاد التي حصلت علیها خالل التحاقك ببرنامج التسر�ع؟ .1
تساعد خدمات التوجیه واالرشاد مؤسسي الشر�ة الناشئة على معرفة �یفیة الحصول على المعلومات  كیف .2

 التي �حتاجونها لتطو�ر ونجاح شر�تهم؟
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هل توفر مسرعات األعمال قاعدة �بیرة من المرشدین والموجهین الذین �مكن التواصل معهم في أي وقت  .3
 ألخذ النصیحة والمشورة؟

 �عتبر اإلرشاد عنصر حاسم في دورة حیاة الشر�ة الناشئة داخل المسرعة؟ كیف .4
 هل �عتبر عدد اللقاءات التي یوفرها برنامج التسر�ع مع الموجهین والمرشدین �افي؟ .5
 كیف تقیم التغذ�ة الراجعة والنصائح التي �قدمها الموجهین والمرشدین حول الشر�ة الناشئة؟ .6
خدمات التوجیه واإلرشاد التي تقدمها المسرعة في ز�ادة فرص نجاح واستمرار دور هو من وجهة نظرك؛ ما  .7

 الشر�ات الناشئة؟
 القسم الخامس: خدمات التشبیك

 ما هي خدمات وفرص التشبیك التي حصلت علیها خالل التحاقك ببرنامج التسر�ع؟ .1
 تساعد لقاءات التشبیك التي تنظمها المسرعات في خلق فرص لروا�ط للتمو�ل المستقبلي؟ كیف .2
توفر خدمات التشبیك فرص للتشبیك مع األقران من رواد األعمال الذین التحقوا من قبل ببرنامج  كیف .3

 المسرعة أو یلتحقون حالیًا؟
ارف من المستثمر�ن وأصحاب رؤوس هل تسعى برامج مسرعات األعمال على بناء شبكة واسعة من المع .4

 المال؟
هل یتوفر لدى مسرعة األعمال شبكة من العالقات والمعارف مع المتخصصین وذوي الخبرة في مجال  .5

  تطو�ر األعمال الناشئة �مختلفة التخصصات؟
 كیف تقیم جودة خدمات التشبیك التي تقدمها مسرعة األعمال ضمن برنامج التسر�ع؟ .6
دور خدمات وفرص التشبیك التي تقدمها المسرعة في ز�ادة فرص نجاح واستمرار هو من وجهة نظرك؛ ما  .7

 الشر�ات الناشئة؟
 القسم السادس: تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة

 هل فر�ق الشر�ة الناشئة متنوع الخبرات والتخصصات؟ .1
 ؟هل أعضاء الفر�ق متفرغین للعمل على تطو�ر الشر�ة .2
�عتبر تنوع خبرات وتخصصات أعضاء فر�ق الشر�ة الناشئة عامل من العوامل التي تساهم في  كیف .3

 نجاحه؟
�عتبر وجود واحد على األقل من مؤسسي الشر�ة الناشئة مما لدیهم خبرة تقنیة �قلل من احتیاج  كیف .4

 الدعم في المجال التقني؟
تار على أساسها المسرعات األعمال الناشئة هل توافق على أن �كون واحد من عوامل االختیار التي تخ .5

 التي یتم قبولها في برنامج التسر�ع أن �كون فر�ق الشر�ة الناشئة متنوع الخبرات العملیة والفنیة؟
 من وجهة نظرك؛ ما دور تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة في ز�ادة فرص نجاح واستمرار الشر�ات الناشئة؟ .6

 ة الناشئةالقسم السا�ع: مؤشرات نجاح الشر�
 هل حققت الشر�ة الناشئة االفتراضات التي وضعتها في بدا�ة برنامج التسر�ع؟ .1
 هل حصلت الشر�ة الناشئة على تمو�ل الحق �عد انهاءه برنامج التسر�ع؟ .2
 )؟Scaling upهل ساعدك برنامج التسر�ع على اكتشاف الطر�ق العملي للتوسع في مشروعك ( .3
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 نجاح الشر�ات الناشئة فور انتهاء برنامج التسر�ع؟ من وجهة نظرك؛ ما هي مؤشرات .4
�یف تقیم أهمیة العناصر التالیة في ز�ادة فرص نجاح واستمرار الشر�ة  10- 1بدرجة من القسم الثامن: 

 الناشئة:
 درجة األهمیة العنصر

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التمو�ل المبدئي الذي تحصل علیه الشر�ة الناشئة
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحددة لبرنامج التسر�عالمدة الزمنیة 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 خدمات التوجیه واإلرشاد التي تقدمها مسرعات األعمال
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 خدمات التشبیك التي تقدمها مسرعات األعمال

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ............................................ )1( أخرى 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ............................................) 2(أخرى 
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 تفر�غ المقابالت الفرد�ة –) 3ملحق (
 القسم األول: بیانات عامة

 نوع المنتج/ الخدمة الذي تقدمه الشر�ة
عالقة �الر�اضة موقع شبكة اجتماعیة تجمع معجبین الكرة وتسمح لهم بتوقع نتائج المبارایت و�ناء له  1.1

 الشر�ة توقفت –علیها بیاخدوا نقاط .... (خدمة)، قد�ش عنا مستخدمین(ترافیك وجروث) 
ن ) لكMENA regionتطبیق على الجوال (خدمة)، السوق المستهدف دول الشرق األوسط وافر�قیا ( 2.1

 الشر�ة مازالت مستمرة –مبدئیا األردن النه السوق األقرب ثقافیا و�مكن عمل التسو�ق هناك �سهولة 
هو منتج وخدمة في نفس الوقت، هو عبارة عن جهاز محمول بینتج �هر�اء من خالل الحر�ة (المشي)  2.2

اثناء المشي في تكنولوجیا معینة داخله طول ما انتي بتمشي بیولد �هر�اء بتتخزن في �طار�ة داخله 
ایل بیحسب ووقت ما احتجتي تشحني مو�ایل مثال او أي جهاز الكتروني ومر�وط مع تطبیق على المو�

 عدد الخطوات الي مشتیها والسعرات الحرار�ة الي تم حرقها. 
حالیا احنا مش شغالین النه ما في دعم معین �امل للمشروع النه لیس مشروع عادي احنا قعدین 
بنخترع اشي جدید �هر�اء من ال شيء، ال یوجد دعم مادي وموارد للتنفیذ وانه �صیر فیه خط انتاج 

 الشر�ة توقفت –طول للمنتج هاده على 
 الشر�ة مازالت مستمرة –(موقع الكتروني تنشر فیه تجار�ك الساخرة عن طر�ق نشر صور مضحكة)  2.3
2.4 CEO ،Digital product– الشر�ة مازالت مستمرة 
 الشر�ة مازالت مستمرة –منتج، العاب الكترونیة  2.5
ر�ع الصغیرة انها تعمل تنتج فیدیوهات ) للمشا(Small and medium bussinesبنقدم خدمة  3.1

�ا�سط صورة من غیر ما تعتمد على الناس المحترفین فبالتالي انت مش الزم �كون عندك مهارات 
تقنیة عالیة �س نظام موقع �سیط تستخدمه وتضیف علیه شو�ة أصول زي صور واللوجو و�یطلع 

 معك فیدیو �ا�سط طر�قة
 السوق المستهدف دبي  3.2
 خدمة (نصائح واستشارات) 3.3
 شبكة اجتماعیة للمهتمین �الطبخ 3.4
موقع الكتروني �قدم تصامیم مطبوعة على عدد من المنتجات للز�ائن الموجودین في السعود�ة وخدمة  3.5

ثانیة للمصممین (یتیح لهم مكان یبنوا فیه المتجر الخاص بهم، المصممین والرسامین بیعملوا متجر 
ا متاجر على ازاري وازراي بتطبعلهم. ازراري بتتواصل مع المصمم و�تعرف شو بده �إمكانهم �عملو 

الز�ون .....، السوق االولي السعود�ة ومن ثم التوسع للعرب الموجودین في لندن وأورو�ا، انا �ادي 
 في السعود�ة واقل شيء بدي سنة النتقل لمكان ثاني.

 تار�خ بدا�ة برنامج التسر�ع
1.1 2013 
2.1 4/2015 
2.2 7/2016 
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اسابیع وعرضنا على مستثمر واخدنا استثمار لكن االستثمار حصلنا 8، دخلنا التسر�ع لمدة 2/2016 2.3
 علیه �عد سنة و�دانا العمل الفعلي �عد سنة 

2.4 6/2017 
2.5 2/2016 
3.1 6/2017 
 2017نها�ة مایو  3.2
 2017یونیو  3.3
3.4 6/2017 
  9واالحتضان في شهر  2017 /6 3.5

 تار�خ انتهاء برنامج التسر�ع
1.1 2014 
 سنة وشهر�ن 2.1

النه �ان برنامج جدید في جیكس وما �انوا بدهم یبدو في برنامج جدید لغا�ة ما یتاكدوا انه الشر�ات 
یبداو اال لما �اخدوا الناشئة الي قبل قدروا �ساعدوهم في �ل حاجة بیقدروا �عملوها وما �انوا بیقدروا 

التغذ�ة الراجعة منا وشو استفادوا وشو نقاط الضعف ونقاط القوة، ما �ان صح انهم �عد سنة على 
 طول یبدوا النه �ان في شغالت وثغرات الزم �غطوها

2.2 11/2016 
2.3 8/2016 
2.4 9/2017  
2.5 8/2016  
3.1 9/2017 
3.2 9/2017 
3.3 9/2017 
3.4 9/2017 
 شهور التسر�ع) 4( 9/2017 3.5

 هل استمر�ت �االنتفاع من خدمات المسرعة �عد انتهاء برنامج التسر�ع؟
یوم و�رضه المستثمر الي مولنا �ان مسرعة اعمال في األردن  90نعم، فترة التسر�ع في جیكس  1.1

 شهور 9او  8واستمر�نا �عدها في جیكس 
في األردن لكن علشان تأخر السفر تبعنا فجیكس شال شوي كان المفروض انه �ل فترة التسر�ع تكون 

 یوم، لكن الحقیقي استمرنا اكتر من هیك 90من البرنامج لكن اجمالي فترة التسر�ع 
نعم اول اشي المكان واالنترنت و�هر�اء و�ل األشیاء الي بتسهللنا وممكن �مان بیجوا عنا أجانب  2.1

بتصیر هنا والمستثمر�ن الي بیجو احیانا بیخلونا نقعد معهم فاحنا بنستفید من جلسات االرشاد الي 
 ونستفید من األشیاء الي ممكن �قدمولنا إ�اها
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 مستمر�ن
 نعم توضیح السبب: المكان والتشبیك 2.2

 تار�خ الخروج من المسرعة: هما فتحوا برنامج جدید فوقفت انا المشروع  
 شروعوتوقفت �سبب األسباب التي ذ�رت وادت لتوقف الم

 نعم توضیح السبب: اه طبعا لحتى االن (مكتب و�رسي وانترنت و�هر�اء .... 2.3
 تار�خ الخروج من المسرعة: ما زال منتفع 

النه هاده افضل، انا تعر�في للخروج من المسرعة انه انت �كون عندك مكان علشان تداوم فیه وتخلي 
لك هاده االشي بدون ما تز�د على حالك فر�قك �قعدو فیه لكن الفعلیا الموجود في جیكس متوفر 

 مصار�ف إضافیة وموفرلك فرص التشبیك تضل متوفرة
�عني انا مثال لو قادر اخد مكتب برة المكان ا�ش الفایدة الي رح تعود علیا انا قاعد في مكان الناس 

ضافیة من الي بتیجي فیه ناس مهتمة في الشر�ة تبعتي ممكن تفیدني وافیدها ومجاني وما فیه قیمة إ
 وراء الخروج مع اني قادر على الخروج

 نعم 2.4
 شهور  6او  4نعم، انا عا�ش في المكان هاده النه انا �آمن انه الفترة الزم تكون اكبر �كتیر من  2.5

 الجیكس توفر مجموعة من الخدمات صعب على أي شر�ة توفیره وتقعد تاسس فیها 
 انت عدیت فترة انك تثیبت فكرتك بتحتاج أمور أساسیة من المكان واالنترنت  اذا

 وجودك بهاده المكان بیخلیك اقرب دا�ما انك تشتغل لبیئة ر�ادة االعمال ومتا�ع لما �حدث 
 و�تبطل تحسابها انك مجرد شر�ة بتر�ح و�تخسر النه طبیعي في سنتین رح تضل تخسر

 زال تار�خ الخروج من المسرعة: ما
المفترض نعم، اكتر اشي مهم التوجیه فیه هان دا�ما تغذ�ة راجعة �و�سة ومحترفة مثل (را�ان& امل  3.1

& سعید) في موضوع العرض وفرص العرض على مستثمر�ن أوسع �كتیر من أي مسرعة تانیة او 
 أوسع من انك تكون لحالك �عني وهدول شغالت مهمة

 الخدمات الي بتتقدم النا �تیر منیحةغالبًا رح اضل مستمر النه  3.2
المكان الموفر النا نت والشباب الموجودین هان صراحة ناس ما بیبخلو �العلم الموجود عندهم خاصة 
سعید هو الكوتش تبعنا و�تیر بنستفید منه في أي حاجة بدنا نعملها او بنفكر فیه بنطرحه علیه لحتى 

في ناس �تیر موجهین موجودین برة ما بنقدر نوصللهم �طورنا إ�اه غیر هیك انه الجیكس بیشبكنت 
للحالنا، انه عنا مشكلة في أي مجال من مجاالت عملنا عادة في موجهین ومعظمهم أجانب وناس 

 كتیر معروفین برة و�نحكي معهم لحتى نستفید
 أكید بال شك 3.3
3.4 -- 
 كرة �یف رح یتعاملوا معيطبعا سا�قى مستمر في االستفادة من المكان لكن ما عندي ف 3.5

 عدد أعضاء فر�ق الشر�ة الناشئة
 أنثى 1 -ذ�ر  3 1.1
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 أنثى   متطوعین ومتدر�ین مجانا  3 -ذ�ر  0 2.1
 أنثى 0 -ذ�ر  2 2.2

 developer & technical) 2والباقي موظفین (
 لم یوجد احد مختص �التسو�ق النه احنا �نا في مرحلة التصنیع ما قبل التسو�ق

 أنثى 0 -ذ�ر  3 2.3
 أنثى 1 -ذ�ر  2 2.4
 أنثى 0 -ذ�ر  3 2.5
 أنثى 0 -ذ�ر  3 3.1
 CTOموظفین منهم واحد  4أنثى  2 -ذ�ر  0 3.2
 أنثى 2 -ذ�ر  0 3.3

(توظفوا جزء منهم في االحتضان وجزء في التسر�ع ومن خالل المنحة الي  12�س موظفین فیه 
 بنغطي شو�ة رواتب وتكالیف وتسو�ق) حصلنا علیها في االحتضان والتسر�ع

 أنثى 2 -ذ�ر  2 3.4
 بنات وشاب) 5أنثى الحالیین ( 1ذ�ر   4 3.5

 أدوار الفر�ق المؤسس للشر�ة
1.1 CEO CTO CXO (designers) - Business development & marketing 
2.1 CEO CTO COO 
2.2 CEO CTO 
2.3 CEO COO CTO 
2.4 )CEO & Front in developer) (CTO & developer) (Back in developer( 
2.5 CEO CTO Art director مدیر الفن 
3.1 CEO Art director CTO 
3.2 Chief Operation & Officer - COO CEO 
3.3 CEO CTO 
3.4 CEO CTO - Mobile development team leader - Community manager social 

media 
3.5 CEO - Business developer & public relationship – Marketing – Developer - 

Content fulfillment order ستلم الطلبات من أمر�كا و�وزعها في السعود�ة و�دیر محتوى الموقع� 
 ؟MVP minimal viable productهل التحقت ببرنامج لالحتضان لتطو�ر عملك الناشئ والوصول إلى 

 عنا بروتوتیب جاهزال، �ان  1.1
 شهور 6نعم، اسم برنامج االحتضان: جیكس  مدة االحتضان:  2.1
 شهور 4اسم برنامج االحتضان: جیكس مدة االحتضان:  2.2
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 اسابیع 8اسم برنامج االحتضان: جیكس مدة االحتضان: اكتر من  2.3
 شهور 6اسم برنامج االحتضان: جیكس مدة االحتضان:  2.4
 )CEOاسم برنامج االحتضان: جیكس، احد المؤسسین �ان في برنامج مبادرون لالحتضان ( 2.5

 شهور 6مدة االحتضان: 
 شهور 6نعم، اسم برنامج االحتضان: جیكس  مدة االحتضان:  3.1
 شهور 4اسم برنامج االحتضان: جیكس مدة االحتضان:  3.2
شهور في الجیكس طبیعي تكوني في االحتضان  6اسم برنامج االحتضان: جیكس مدة االحتضان:  3.3

 علشان تفوتي تسر�ع
 شهور 6اسم برنامج االحتضان: جیكس  مدة االحتضان:  3.4
 شهور 5اسم برنامج االحتضان: جیكس  مدة االحتضان:  3.5

 هل هذه التجر�ة األولى في االنضمام لبرنامج لتسر�ع األعمال؟
 �كل �انت التجر�ة األولىنعم في عالم الشر�ات الناشئة  1.1
 نعم 2.1
 نعم 2.2
 نعم 2.3
 ال اسم برنامج التسر�ع: جیكس 2.4

 مدة التسر�ع: شهر�ن لم �كمل �امل البرنامج
و�انت هاي  CEOفي األول ما �ان الفر�ق عنده الخبرة الكاملة لتطو�ر الشر�ة �ما یر�د المؤسس 

 SASاكبر مشكلة النه احنا نعتبر اول شر�ة من نوعها في غزة وما �ان في خبرات اسمها تطبیقات 
 ولم نتمكن من اصدار المنتج

 نعم � 2.5
 نعم 3.1
�ان الها او الشغالة السنة الماضیة في شر�ة   CEOانا �حكي على صعیدي الشخصي،   نعم � 3.2

 ناشئة �س انا �حكي �شكل شخصي اول سنة إللي
 الشر�ة نفسها اول سنة

 نعم 3.3
 نعم 3.4
 نعم 3.5

 Seed Fundلقسم الثاني: التمو�ل المبدئي 
 التمو�ل المبدئي الذي حصلت علیه الشر�ة في بدا�ة برنامج التسر�ع:

 500أو بنك او حاضنة أو مؤسسة تمو�لیة أو مؤسسة استثمار�ة: أو�سس اسم المستثمر  1.1
 % 30$ مصار�ف ادار�ة    نسبة الحصة في األسهم 15,000$ & 25,000المبلغ اإلجمالي 
 )5,000*  3$ & ( 10,000قیمة الدفعة الواحدة:      4عدد الدفعات: 
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من  5000الجدیدة عندهم مجال �اخدوا لحد احنا قوانینا غیر عن قوانین الناس الجدیدة، الناس  2.1
من المستثمر�ن، احنا وقتنا ما �ان فیه هاده  seedقبل ما �حصلوا على  pre-seedالجیكس ك

 الكالم
 دوالر شهر�ا 1200شهور  6ال فقط منحة من بیت دوت �وم  لمدة 

 �س ال یوجد لدینا أي عروض او وعودات seedمازلنا بندور على 
 في غزة  hardware�س منحة النه المستثمر بیهاب �ستثمر في اشي  seedلم نحصل على  2.2
 اسم المستثمر أو بنك او حاضنة أو مؤسسة تمو�لیة أو مؤسسة استثمار�ة: ابتكار 2.3

 % 10$ �اش نسبة الحصة في األسهم  20,000المبلغ اإلجمالي 
  5000احدة: قیمة الدفعة الو                  4عدد الدفعات:  

 ) خدمات التسجیل ...inkindالف عیني ( 20و
 اسم المستثمر أو بنك او حاضنة أو مؤسسة تمو�لیة أو مؤسسة استثمار�ة: ابتكار 2.4

 % 10$     نسبة الحصة في األسهم  20,000المبلغ اإلجمالي 
 $ 5000قیمة الدفعة الواحدة:       5عدد الدفعات: 

ما خلصنا اإلجراءات القانونیة وتسجیل الششر�ة ولما �ضمنوا حصتهم القانونیة من جدید اخدناهم لغا�ة 
 بتتحول الدفعات ولما احنا بنطلب

 الف  20الف �س فیه مصار�ف تانیة مقابل خدمات تانیة رح یندفع علیها برضه  20احنا رح ناخد 
التسر�ع (جزء مصار�ف المصاري جزء لتطو�ر المنتج وجزء لخدمات تانیة الها عالقة �االستثمار و 

 إدار�ة البتكار وموك اب والجیكس وجزء رسوم قانونیة تسجیل الشر�ة محامین محاسبین 
 اسم المستثمر أو بنك او حاضنة أو مؤسسة تمو�لیة أو مؤسسة استثمار�ة: أیبك 2.5

 %13$     نسبة الحصة في األسهم  26,000المبلغ اإلجمالي 
 $11+15قیمة الدفعة الواحدة:                  2عدد الدفعات: 

و�برت حصة المستمثر و�برت قیمة  reevaluationحصلت على تمو�ل مرتین قبل أسبوعین عملت 
 دوالر 56.000السید 

اخدنا منحة، لم نحصل على تمو�ل �عدن، لكن فیه عنا عرضین �س لسه ما اتفقنا نهائي من ابتكار  3.1
 ) co-investor( والعرض التاني اقترح انه �كون شر�ك

الي فاتو التسر�ع حالیا في  5احنا مبدئیا اتفقنا �س لسه ما اخدنا الفلوس �عني في الجیكس هان عنا  3.2
 اثنین تم االتفاق �س لسه ما ..

 الف ما بتوصلنا �الشكل الكامل  40ابتكار القیمة الشاملة 
االف بترجع للمستثمر بتكون مصار�ف ادرا�ة لتسجیل  10رح نشتغل فیهم فعلیا النه فیه  الف 20

 شر�ة في أماكن تانیة خاصة في ففلسطین واشیاء تانیة هما بیعملوها
التانیة فیه اتفاق بینا و�ین الجیكس هان انه في حال احنا استثمار رح نعطیهم جزء منه هاده  10

 ین المستثمر نفسه اتفاق بینا و�ین الجیكس و�
 )5000% لعند شهر �انیر (عادة بیبعتوا �ل شهر 10مقابل حصة 
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 لم تحصل على التمو�ل 3.3
فیه اكتر من مستثمر بنحكي معهم تقر�با موافقین �س ما وصلنا لمرحلة الموافقة النهائیة في مرحلة 

 المفاوضات النه المواضیع الي زي هیك بتاخد وقت طو�ل
انا اخدت من الجیكس منحتین صغار في االحتضان والتسر�ع بتمشیني �س مش هو بنقدر نقول اذا 

 االستثمار الي انا بدي إ�اه
 لحتى االن ما حصلنا على تمو�ل �س فیه وعودات احنا ماشیین فیها  3.4

�عني فیه عنا میلستون الزم نوصلها �عدین رح احكي مع مستثمرة (�شكل فردي) هي من ضمن 
عرضنا امامهم وانا مستعدة استثمر فیكم �عد ما تعملوا مجموعة من اإلنجازات لكي  المستثمر�ن الي

 اخذ قرارا االستثمار 
 حابین �حكوا مهنا �س لحتى االن ما وصلنا معهم الشي 2و�عد الد�مو دي في 

 دوالر  5000التحقنا �مسا�قة وفزنا ب  3.5
 دوالر 4000منحة من جیكس 

 الوضع بیختلف �ان �قلك �طلع من المكان �عد ما ینتهي البرنامج.انا لو عندي سید فاند 
 عرضنا على مستثمر�ن وما زالنا بنشتغل مع المستثمر�ن و�نعرض علیهم.

 في هاس السنة في مشروعین �س رح �اخدوا من ابتكار ولهال ما استلموا اشي لم تنتهي اإلجراءات.
 السنة الماضیة اخدوا 

ة لكن طلب تعدیالت و�نشتغل علیها لكن لحتى االن لم نستلم شيء وما �قدر فیه مستثمر اقتنع �الفكر 
 اقلك في سید فاند

 في فرق بین االقتناع والقرار �عني ممكن تقتنعي انه عندي فرصة لكن ما قرروا
فلوس  cash flowمستثمر�ن واعطونا فید �اك، واحد المستمثر�ن طلب انه �شوف  6احنا قابلنا 

في عندك بیع وز�ارات وناس بتتحرك على الموقع  tractionة، والتاني طلب �شوف بتدخل على الشر�
 userو�بتفاعل مع الموقع، والثالث تحدث على واجهات وشكل الموقع (اكمال المنتج صح) 

experience & user interface 
 business & product المالحظات لها عالقة �ال

 هاي نقطة فشل �س انا ما عملت مار�تینج   tractionوما اجاك   marketingانه انت عملت 
 جدید ورح اعرض تاني على مستثمر�ن  tractionوهذه المالحظات قبل شهر انا عملت 

 تقر�با �ل المستثمر�ن علقوا على الشر�ات التانیة في هذه الموضوعین.
 تأثیر عدم حصولك على التمو�ل:

أ, وقف الشغل عندي حالیا تاتیني طلبات ال استطیع تغطیة تكالیفها (انا عندي مطبعة في أمر�كا 
وعندي الدفع عند االستالم من الز�ائن، وانا لما بدفع نقدي للمطبعة في أمر�كا مقابل �ل طلب �خرج 

ه الفترة ال یوم لیوصله الطلب و�دفع حقه) خالل هذ 40منها، و�یطلع الطلب للز�ون والز�ون بده 
یوم علشان ترجعلي الفلوس، فیه شر�ة شحن  40استطیع تغطیة تكالیف الطلبات اإلضافیة النه بده 

بتوزع الطلبیات و�تجمع الفلوس وفي اخر �ل أسبوع بترسلهم والبنك محتاج وقت لیتحقق من مصدر 
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% من 85علي �س الفلوس، لكن لو الز�ون دفع من خالل �طاقة االئتمان خالل یومین الفلوس بترج
 طلبیات السعود�ة تعمل وفق الدفع عند االستالم

  growthفلو انا عندي سیولة حالیُا بیصیر عندي نمو 
ب. انا ما في عندي نمو للشر�ة في عدد الز�ائن، لو بدي اعمل نمو بده �صیر عندي طلبیات اكتر 

 بیز�د التكلفة و�صیر ملزم اغطیها 
ى هذه اللحظة الفلوس الي فزت فیهم في المسا�قة واال �ان ما لكن الي ساعدني اعمل طلبیات حت

 قدرت اعمل وال طلبیة 
ت. لم أستطع تصلیح مالحظات المستثمر�ن وتطو�ر المنتج (الموقع) ورواتب المصممین وجود واحد 

 في الفر�ق ال �كفي 
 دوالر �عر�ون) 30ز�ادة عدد المصممین �حتاج تكالیف (محفظة بها 

ى استثمار منعنا من تسو�ق أنفسنا امام المطا�ع العر�یة اننا ناس لدینا قدرة وعندنا عدم الحصول عل
سیولة والشر�ة التي یوجد بها سیولة تقل مصداقیتها عند الناس، وقلت ثقة المطا�ع العر�یة بنا التي 

 عرضنا علیها العمل معنا
لٮكع (سد�ئى ئخت زنت غئمت ئه عضت�  ز فمب صٮعئ ئمئ كم عضت�  سند ئكفكم ب ان لعنض ب  �قنص ذ  ة ئزئصئ

ة ئهك خضمب  ب عت ب مئسٮٮ ن ئمئ سخد� لعى ئم لف   يئعئ
 (تسو�ق) عندي ضعیف الني �عتمد على متطوعین ومتدر�ین social mediaمحتوى 

 تطو�ر المنتج) –توظیف  -مشاكل عدم الحصول على التمو�ل (تغطیة تكالیف الطلبات 
توفیره مسرعات األعمال حافزًا لالنضمام إلى برنامج التسر�ع؟ هل �ان التمو�ل المبدئي الذي تساعد في 

 كیف؟
 مش �شكل أساسي لكن �ان هو واحد من الشغالت الي رح توفر علینا وقت  1.1

النه احنا �السنبة النا الوضع بیختلف عن الشر�ات الناشئة األخرى الي بیحتاجوا أصول ومستلزمات 
هدول التكو�ل �النسبة الهم بیكون اشي مصیري واساسي �س �النسبة النا النه احنا اونلین سیرفسكان 

ن لما بنرفع خالل ست شهور بنجیبها خالل شهر� KPIالتمو�ل النا بیختصر وقت بدل ما احنا نجیب 
 موازنة التسو�ق او لما نوظف مطور�ن اكتر او لما نعمل هوستینج على سیرفات افضل 

اها طبعا بدا�ة شو ما حكوا حیصیر �ذا و�ذا فطبیعي �كون الدافع �ده احنا �نا �طالب جامعة  2.1
 ا التزام �امل محتاجین تمو�ل علشان نكمل ونضل معدیین في الشر�ة الناشئة النه الشكرة الناشئة بده

 اه، النه �بدا�ة بیكون عندك مصدر النه أي اشي بدون تمو�ل بیوقف �ذلك أي مشروع �عني  2.2
 seed�صراحة الي خالني افوت التسر�ع انه انا بدي �كون عندي شر�ة ناشئة �غض النظر اجاني  2.3

انه خطوة  bootstrapping�نت انا رح استمر في العمل عن طر�ق  seedوال ال وحتى لو ما اجاني 
�خطوة امشي فمشروعي و�ما انه الفكرة خارقة والمستثمر اقتنع فیها ومولها هاده زاد من حماسي للفكرة 

 وزاد انتاجیتي 
ال، احنا الي صار معنا السنة الماضیة االستثمار انسحب منا علشان �ان فیه مشكلة في تطو�ر  2.4

 شروعناالمنتج و�عد هیك امشینا و�ملنا في م
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شهور نتعلم ونتدرب علشان نقدر نطلع  8ما �ان الخبرة في �ودینج وقعدنا  CTOالي صار انه انا و
منتج و�عد هیك انا �عتت ا�میل البتكار وألنه انا �نت شر�ة �الفعل وألنه في إجراءات نها�ة سنة مالیة 

حنا ماشیین في الشغل فقرروا % فلما �عتهم ا�میل شافوا انه عنا منتج وا10وهم الهم حصة في الشر�ة 
 یرجعوا �عطونا تمو�ل 

 المحفز النا مش المصاري �س المصاري بتخلینا نمشي اسرع 
�عني بدل ما احنا نشتغل علشان نصرف على حالنا ونجیب مشار�ع علشان نجیب دخل هیك احنا 

ونشتغل وقت �امل بنقدر نقول انه هاي الجزئیة بننساها و�نر�ز على المنتج الي احنا شغالین علیه 
 على تطو�ر الشر�ة وهاده جزء من االتفاق مع المستثمر 

دوالر �ان منطقیا انه انا خسران أصال �س �ان الزم  1500ال، انا استقلت من وظیفة راتبي فیها  2.5
تاخد الر�سك علشان تبني شر�ة استقلنا قبل ما نحصل على التمو�ل اخدنا وال ما اخدناش احنا �نا 

 مكملین 
 �س اخدنا

 فر�قي بیختلف عن الفرق التانیة �لنا عنا خبرة (اعمل بال حدود، ز�تو للسروم المتحر�ة) 
 قرارانا مش قرار خر�جین مش القین شغل قرارانا قرار نس ناضجین انه بدنا نبدا اشي �حیاتنا 

التسر�ع تحصیل حاصل بیوفر علیك شو�ة حاجات لیش ادفع تكالیف مكان و�هر�اء وانترنت & 
 تحصیل استمثار & فرص سفر من خالل المسرعة وهاده �لنا مش �سیطة نحصل علیه لو �نا لحالنا 

 ال، مش هو االشي األساسي، الحافز األساسي هو موضوع فرصة انه انت تكون ... 3.1
الحافز األساسي هو فرصة نجاح المشروع نفسه مش قد�ش هما رح �عطوك علشان تبدا هلقیت انت 
�مكن تصیر فرصة.. بتصیر عامل أساسي لما �كون عندك اثنین او ثالثة من المسرعات و�دك تتخیر 

صار عندهم برنامج  UCAS، حالیا rangeبینهم �س �االغلب في المنطقة �لهم بیقدموا نفس الـ 
 �ع جدیدتسر 

اه طبعا، أي حدا بیفوت مجال البیزنیس هو أوال وأخیرا بیسعى انه �اخد تمو�ل لحتى �قدر �شتغل  3.2
 الفكرة تبعتنا بتضل فكرة صغیرة 

الموضوع ما بیحتا �س مجهود شخصي انه الواحد �شتغل �شتغل �شتغل ال في �تیر أشیاء بتمر علینا 
ا بدي احط موظفین عندي هما محتاجین رواتب الشغل الي في الشغل هي فعلیا محتاجة فلوس انا لم

احنا بنشتغله �له متعلق �االنترنت و�ل األدوات الیبینستخدمها هي عبارة عن أدوات شهر�ة الزم ندفعها 
 والموقع تبعنا بیكلفنا فلوس خاصة انه لو بدنا نطلع لاللفا فیرجن 

 �الشكل الصحیحفبشكل عام الفلوس هي الي بتاسسنا نوقف على رجلینا 
 انا أصال لما التحقت �الجیكس ما �نتش فاهمة وال واعیة لموضوع الر�ادة وال الشر�ات الناشئة 3.3

انا �ان في �الي اعمل شغلة لالمهات النه انا �ان عندي تجر�ة شخصیة انا ام ولسه عندي اول بیبي 
على صفحتي في الفیسبوك وصار عندي معانة معینة �عدین صرت اقدر اتغلب علیها و�دیت انشر 

تجر�تي وفیدیوهات مع ابني لقیت األمهات دوشو اهلي أسئلة واستفسارات حسیت انه في معاناة حقیقیة 
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وانه  gaza challenge 3و�نت بهاده الوقت سایبة شغلي و�دي اعمل اشي فكان فرصة لما شفت 
 بدهم أفكار فسجلت

بدي اخد تمو�ل ابدا ان اكان الي في �الي انه  �س ما �نت صراحة انه عنده وعي اني فایتة علشان
بده اعمل اشي لنفسي �س �عد هیك لما فهمت الموضوع وخلصت فترة االحتضان �نت طبعا �ستنى 
انه یتم اختیاري لمرحلة التسر�ع علشان اقدر اقعد مع مستثمر�ن واحصل على التمو�ل المبدئي واخد 

 كس ما �ان في �الي اشي زي هیكاالستثمار واطور شغلي �س اول ما دخلت الجی
3.4 -- 
3.5 -- 

 هل �ساعد التمو�ل المبدئي على توظیف موظفین للعمل في الشر�ة الناشئة إن لزم األمر؟ �یف؟
�انوا ممكن نسمیحهم عالقات  2�انوا مطور�ن مبرمجین و 2، 4مز�وط على فترات متقطعة وظفنا  1.1

ونتعامل مع شر�ات زي  sponsershipاشي اله عالقة �العامة او تشبییك النه �ان في اهدافنا 
 كو�اكوال او جوال واالتصاالت فكانوا هما مسؤولین �شبكونا مع هدول الناس (تشبیك)

2.1 -- 
 هو بیساعد لكن بدون تمو�ل ال �عني احنا من المنحة اخدنا الموظفین �شكل جزئي  2.2
منهم غزة  10طبعا  hire fast & fire fastشخص، على فترات انا اتعبت أسلوب  40صحیح،  2.3

 من مصر  30و
 السوق األول هو مصر حالیا رحنا على األردن و�عدین رح نطلع على الوطن العر�ي �له 

 مز�وط، المؤسس الثالث  2.4
 قبل ما نبدا االحتضان 

 مختلفة على حسب اللزم  في فترات 7اكید احنا وصلنا لتوظیف  2.5
خرجین جدد، جر�نا مع محترفین وألنه السر�ة الناشئة بتاخد وقت في النمو  2حالیا یوجد موظفین 

وهاده مرات ما بیساعد األشخاص المحترفة لكن في ناس تر�ت وظائف برضه عالیة علشان تشار�نا 
 في الفر�ق في فترة من الفترات 

یكون هو الوحید المعیل في عیلته وعنا الرواتب قلیلة جدا علشان الظروف في غزة صعبة الواحد ممكن
ما نصرف المصاري ا�ش بلزمك خود فلوس ال یوجد تحدید رواتب حسب االحتیاج واذا ما بیلزمك 

 لحالنا ما بنطلب
اه صحیح، فیش حد رح �جي �شتغل معاك حتى المؤسسین على فكرة مش رح �شتغلوا معاك من   3.1

 غیر فلوس فالزم �كون معاك فلوس تقدر تعمل 
اه، شوفي احنا قبل المكان هان �ان �عني عنا في االحتضان �ان في مصروف لكل شر�ة ناشئة  3.2

الف دوالر �نا بنستخدم هاي الفلوس أحیانا ا 4شهور  4دوالر من المكان وفي مرحلة التسر�ع  5000
النه اكتر موضوع متعب وموضوع المصممین فاستخدمناهم  CTOفي موضوع الرواتب خاصة لل

 كرواتب واشیاء �تیرة
 طبعا بیاثر CTO & designerعدم وجود 
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نه من �اخد نسبة اسهم ال  CTOاحنا من البدا�ة �نت انا ونوراة الموجودین حالیا في طرح جدید انه
 قوانین الشغل الزم �كون اله نسبه �س لسه ما اتفقنا علیها صراحة

 CTOهما لو �انوا موجودین في الفر�ق �ان ر�حونا �تیر �س في عالم البرمجة الموجودة ما فیه 
 بیقدر یتفرغ بدون فلوس لحتى �شتغل 

فیدني في شغلي بدون فلوس بده �كون حدا متدرب والمتدرب صراحة مش رح � CTOبده �كون عندي 
 في المرحلة الحالیة انا محتاج حد محترف �شتغل النه �ل شغلي مرتبط �الموقع 

أي مشروع لو حتى �ان فیه �ل عوامل النجاح الي انتي حكتیها والعوامل التانیة بدون وجود تمو�ل  3.3
الشر�ة ضا�ه رح یوقع �عني ان امثال في عندي مبلغ معین مفروض ینصرفلي تأخر علیا اال�میل تبع 

أ�ام ورح �سكر حمالت الفیس بوك �قدرش اعمل النه علیا فلوس الزم ادفعها موظفینك مش رح  5
تدفعیلهم مش رح �عطو�ي عطاء او شغل زي ما انتي متوقعة الموضع �صراحة �تیر �تیر مهم انه 

فیكي وتعیشك شهور لسنة طالما انتي ما بتاخدي أر�اح تك 6انتي تكوني ضامنة حالك على األقل من 
وتوصلي لمرحلة اكتفاء ذاتي بدون ما انتي تحصلي على تمو�ل یر�حیك انتي فعلیا ما بتقدري تشتغلي 

 �الذات اذا �ان شغلك محتاج ناس �تیر ناس تدفعیلها وعملیات �تیر محتاجة دفع
3.4 -- 
3.5 -- 

 ر�یز والتفرغ لتطو�ر عملهم؟كیف یوفر التمو�ل المبدئي دخًال �ساعد مؤسسي الشر�ة الناشئة على الت
هاي من الشغالت األساسیة خصوصا في المجتمعات تبعتنا الي ما بتعتمد على التمو�ل الذاتي  1.1

)bootstrapping س عنا احنا اغلب الشر�ات الناشئة الي ناجحین بیكونوا الشر�اء المؤسسین� (
معه تمو�ل علشان �قدر �صرف  تبعونهم ناس بیشتغلوا فعشان �ضل مر�ز على الشر�ة الزم �كون 

 على حاله و�قدر یر�ز في الشر�ة.
احنا تقر�با التجر�ة تبعتنا زي هیك انا �نت �شتغل في المیرسي �ور وخلصت منها علشان ارك في 

 الشر�ة تبعتي، مش �لنا متفرغین
  25بنسبة 2، و50، واحد100انا 

نا نسكر الشر�ة �ان أساسا الموضوع �عني �صراحة شغلة من الشغالت األساسیة الي سببت انه اح
 هاده (عدم التفرغ) وتوز�ع المسؤولیات وعدم االلتزام فیها �حكم عدم التفرغ

طبعا احنا مثال �حاجة �تیر لهاي الشغلة النه احنا لو ما صار عنا تمو�ل مبدئي رح نضطر نشتغل  2.1
ل جزئي وهاده اشي مش أي  شغالنة علشان نجیب فلوس أصال وحیصیر الشغل على الشر�ة �شك

 صح األفضل انه في البدا�ات تكون بدوام �امل
ال النه مش �افي النهم ... من تجر�تي اغلب الشر�ات الي �انوا، �انوا بیشتغلوا في شغالت تانیة  2.2

 (منحة)
ما بیاخد راتب أصال بیاخد حصة في األسهم وممكن �اخد راتب  CEOحتى في التمو�ل المبدئي 

 صغیر 
 التمو�ل المبدئي اله عالقة نوعا ما مش �شكل مباشر
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و�عد ما استملته استقلت وصرت seed صحیح، انا �نت �شتغل شغل بدوام �امل قبل ما نستلم ال 2.3
 اخد راتب من الشر�ة بیساوي نصف الراتب الي �نت اخده في وظیفتي وذلك ال�ماني �الفكرة

 مز�وط 2.4
 هاده �الز�ط الي عملنا منعنا عن حالنا نشتغل شغل خارجي وا�ش بیلزمك خود  2.5

هاده الفهم ما بیكون عند الي مش متجوز�ن النه انت محتاج تحوش وتاسس حالك وتبیني بیت واألمور 
 هاي 

 التمو�ل ساعد على التر�یز وعدم البحث عن دخل لتغطیة االحتیاجات
الف �شروطها ال النه احنا �لنا بنشتغل دوام  40االشي المطروح النا ال �عني  seedحسب حجم ال 3.1

دوالر وحیاتنا �لها مأسسة هیك وانك تسیب �ل  1000جزئي المؤسسین �عني والسبب انه رواتبنا 
 �بیر seedشغلك الزم �كون عندك 

الؤسسین �عني مثال وهاده ممكن �كون في �عض األحیان مؤشر سلبي حجم الرواتب العالي للشر�اء 
الف �الم فاضي وهدول  40دوالر رواتب من اصل  3000تیجي تقولي انه انت شهر�ا بدك تدفع 

 �كون �بیر �تیر �حیث انت �شر�م مؤسس تقدر تكون مستقل  seedممكن تستغلهم في اشي تاني ف
رقم ساعتها بتعرفي دوالر هنا في غزة �تیر �و�سة �س برة وال اشي �عني لو احنا بدنا ناخدها � 1000

مقابل  1000�س بره بیاخد  600او  500دوالر مفروض هنا �عرض  1000انه لو بره عرض علیه 
 seedالف  80او  60

وشغال و�دنا نعطیه راتب �مقدرتنا  CTOاه، اه طبعا تأخیر التمو�ل ماثر علینا، حالیا احنا فیه عنا  3.2
واتبهم �تیرر عالیة فالتاخیر �له مضا�قنا �عني احنا الشخصیة ما بنقدر نعطیه راتب من عنا النه ر 

في نسبة األسهم حتى قصص التاخیر هاي ما تضرنا  CTOصار اتفاق مبدئي او بدنا نحكي مع 
 لما �كون هو شر�ك في العمل االمر مختلف

جیكي زي ما انتي حكیتي بتصیي انتي ما تقعدي تفكري �الفلوي وتهري بتصیري حاسة انه في فلوس بت 3.3
ومكتفیة ذاتیا و�یصیر عندك دافعیة اكبر للشغل النه اذا بدك تضیعي الوقت وانتي بتفكري �الفلوس 

 مش رح تقدري تنجزي في الشر�ة
3.4 -- 
3.5 -- 

 كیف قام الفر�ق �استخدام هذا التمو�ل؟
 لالستضافة داخل المسرعة  15,000 1.1

 والموظفین (انا الني �نت متفرغ) والموظفینتقسمت الكثر من جزء، رواتب للمؤسسین  25,000
 التسو�ق �شكل �تیر �بیر، وتطو�ر المنتج

2.1 -- 
2.2 --- 
 % رواتب والباقي متفرقات تشغیلیة 30% منهم تسو�ق و60كان  2.3
 % تسو�ق60% رواتب 40 2.4
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 (رواتب الفر�ق األساسي)نقتطع الحد األدنى من الرواتب الي تكفینا انه نر�ز فول تا�م على شغلنا  2.5
 التسو�ق والوصول الي اكبر عدد من الجمهور الذي تستهدفه 

 العملیات التي تلزم من اشتراكات برامج وتراخیص واصول النتاج األلعاب
من الفكرة والسوق اكثر من انك تر�ز تبني شر�ة (اهم اشي  التحققفي التسر�ع �كون التر�یز على 

 ي السوق وتقدم محتوى وتاخد تغذ�ة راجعة من المستخدمین او العمالء)تقدر تثبت انك قادر تعیش ف
اهم أدوار التسر�ع التحقق لو ما قدرت تعمله ما رح تقدر تثبت الي مستثمر �عد هیك انك بدك فلوس 
تاني ولنفسك رح تضل تحس انه انت اقل من المطلوب في السوق وهادع بیتعارض مع انه تجیب 

 )life valueتعلي حیاة القیمة (فلوس في المرحلة هاي و 
3.1 -- 
3.2 -- 
3.3 -- 
3.4 -- 
3.5 -- 

من وجهة نظرك؛ ما هو دور التمو�ل المبدئي الذي تحصل علیه الشر�ات الناشئة في ز�ادة فرص نجاحها 
 واستمرارها؟

و�االضفة نسبة عالیة جدا، لما تكون حاصل على تمو�ل بیفرق معك في الوقت �تیر بیختصر وقت  1.1
لموضوع الجودة النه بدون التمو�ل رح تشتغلي �القدرات الموجودة والحالیة لكن لما �كون فیه تمو�ل 

 بتستقطبي قدرات و�یطلع المنتج �شكل أفضل (تطو�ر المنتج)
لما �كون معك تمو�ل النه التسو�ق بیكون اكبر �ل ما دفعت اكتر �ل ما  اختراق السوق بیكون اسهل

كان في بینتر�شن اعلى (التوسع في السوق) مثال احنا �نا بنستهدف سوق غزة النه ما �ان معنا فلوس 
 كتیر �س لما صار معنا موازنة فتنا األردن والمغرب والجزائر وتونس والخلیج النه معنا موازنة

 ان معنا تمو�ل �ان �بیرنا نروح األردن فالسوق بیتوسع �شكل اسرع بوجود التمو�للكن لو ما �
طبعا احنا مثال �حاجة �تیر لهاي الشغلة النه احنا لو ما صار عنا تمو�ل مبدئي رح نضطر نشتغل  2.1

أي  شغالنة علشان نجیب فلوس أصال وحیصیر الشغل على الشر�ة �شكل جزئي وهاده اشي مش 
 انه في البدا�ات تكون بدوام �امل  صح األفضل

وللناس الي ما عندهم خبرة مثال في البرمجة �س عندهم فكرة محتاجین هاده التمو�ل علشان یدفعوا 
 للناس التانین انهم �شتغلولهم 

�عني احنا مثال المنحة الي طلعتلنا �ان وشي منها ناخده �دخل النا بنسبة قلیلة علشان نقدر نداوم 
 �ة أهلنا الزم �شوفوا انه احنا بنجیب فلوس علشان نستمر احنا �النها

 بیساعد انه نوظف اشخاص مهرة فقط 2.2
 توفیر المكان واألدوات (لكن ......

شغال او اشي �كون �و�س للعرض علشان  prototypeانه بیوفر فلوس انه نواحد �عمل و�جهز 
 �جیب استثمار تاني 
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الشر�ات الناشئة الي عنا في عندهم او الر�ادین الي عنا عندهم مشاكل انه ما بیكونو فاهمین العمل  2.3
على مشار�عهم رح یوفرلهم دخل على المدى البعید فبیكون عندهم نوع من الخوف او الشغالت الي 

 ... seedبتمنعهم انهم �ستمروا في مشار�عهم لكن الـ 
فترة الزمنیة الي ر�ادي االعمال بیقضیها في فزة علشان �شوف مشروعه الفكرة الي بدي اوصلخا انه ال

شهور او هیم في النها�ة  6هل حیكون �و�س وال ال هل رح �عمل عائدات او ال بتكون فترة صغیرة 
بیرفع هاي الفترة  seed هو ر �ختبر حاله اذا مشي رح �ضله ماشي واذا ما مشیش رح یوقف، ال

 ز�د من احتمالیات نجاح المشروععنا لسنة هاي السنة بت
هلقیت الر�ادي الي عنا بینضم لمسرعه وعنده فكرة و�یبني المشروع تبعه و�یضل �جرب اذا رح ینجح 

 5000شهرو �عیش في هاي المنحة الي هو  6ال ال اذا اخد منحة من مبادرون او یو�اس بتعطیه 
 او حاجة زي هیك

لجیكس و�ستفید من الخدمات فبیكون عنده فترة زمنیة و�جي على ا fund 0او اذا بده �شتغل على 
صغیرة �ختبر هل الفكرة رح تنجح معاه او ال �النها�ة �ل األفكار رح تنجح اذا انت امنت فیها لكن 

شهور وتصیر سنتین او سنة وهاي بتز�د فرص الناح النه انت  6رح تضاعف فترة ال seedلما تاخد 
ضلیت ماشي وراها سنة وسنتین انت قادر على  seedما اخدت اذا ضلیت ماشي ورا فكرتك حتى لو 

 االستمرار �شكل اكبر 
مش شرط ال النه نجاح أي شر�ة بیعتمد على شغلتني الفر�ق والسوق الي بیدخله هاده الشخص لكت  2.4

التمو�ل بیساعد الشر�ة انه هي تمشي �شكل اسرع �عني بدل ما انا اشتغل �ل اشي �ایدي ممكن 
س �شتغلوا معي بدل ما اعمل تسو�ق مجاني ممكن ادفع علیه التمو�ل بیعمل نمو �شكل اوظف نا

 اسرع وهاده الي بیدور على المستثمر 
 �مكن الناس تنجح بدون سید فاند  2.5

 المنطقة األهم هي امنطقة تبعت التر�یز تبع الفر�ق وهاده بیرجع برضه للفر�ق 
 ان عندهم مصادر مالیة تغطیهم و�ر�زوالكن حیكون صعب علیهم التر�یز اذا ما �

لكن بدون تر�كز اعتقد فیش نجاح بدون �ل جهدك على انه تبني هاي الشر�ة حتالقي حالك �االخر 
... 

 العملیات األساسیة التي تلزم الشر�ة  –شو�ة تسو�ق  –رواتب المؤسسین  –التوظیف 
تطو�ر وتسو�ق وتعمل اختبار للفرضیة  وتعمله MVPهو بیغطي مصار�ف و�یعطیك قدرة انك تبني   3.1

 تبعتك نفسها 
ما �انت جاهزة لما دخلنا التسر�ع و�ان عنا   MVPحالتنا احنا مثال علشان شو�ة تكنولوجي معقدة

 في التسر�ع فهو بیساعد اكید MVPوتجر�ة مع ز�ائن ودخلنا فیه التسر�ع و�نینا  prototype�س 
�س اكتر مساعدة اله في موضوع التسر�ع انه انت بتعمل اختار للسوق فیه ومثال ع الموضوع هاده 

 MVPالف دوالر في التسر�ع بیكون مطلوب منه شغلتین �س  30السعود�ة بتعطي الناس تعونها 
 تكون جاهزة و�عمل موقع الكرتوني �اإلضافة الى فیدیو توضیحي عنه
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أي اشي في شغلنا بیحتاج فلوس أول اشي موضوع الموظفین انه انا اقدر اجیب موظفین بدوام �امل  3.2
 عندي 

شغلنا �له عبارة عن أشیاء مرتبطة �النت األدوات هاي الها اشتراكات شهر�ة �عني اعطي مثال في 
تراك شهري ... �تیر الموقع عندي خاصیة اتصال الفیدیو عبارة ان اداه انا �ستخدمها والزم ادفعلها اش

 في تكالیف
�عني الموقع الي بدنا نطلع فیه هاده موقع تجر�بي رح نطلع بنسخة تانیة النسخة التانیة رح تكلفنا �تیر 

 فلوس 
الفكرة األساسیة في التمو�ل انه في حدا بده �عطي اكس من المال مقابل حصة معینة علشان هو زي  3.3

دك تتفرغي انتي وفر�قك لمدة معینة من الزمن علشان تحققي هاده بیستثمر فیكي و�یقولك انه انتي ب
 الهدف

وعلشان انا اخد الفلوس فیه علیها مسؤولیة عالیة �صیر الموضع فیش في مزح �صیر انا اخدت فلوس 
�س اخدتها مقابل اهداف رح اتحاسب علیها فشعوري بهاي المسؤولیة رح یدفعني اني انا اخلص لهاي 

نا �االخر بهدف لمرحلة تانیة من التمو�ل فاذا انا ما طلعت في التمو�ل المبدئي األهداف علشان ا
النتائج الي انا حكیتها ولما احكي مع مستثمر�ن تانین اول اشي رح �حكولي أ�ش اعملتي في التمو�ل 
المبدئي ا�ش األهداف الي حطاها وا�ش وو�ن وصلتي منهم اذا انا ما وصلت الشي معناها انا خلص 

 لو اخدت التمو�ل المبدئي رح أوقع اذا ما صرفته صح وما حققت األهداف تعتي  حتى
انا �عتبر السید فاند مسؤولیة �بیرة ومخیفة جدا النه هي فعلیا مش مجرد انا اخدت مصاري انا �ل 
دوالر بدي ابرره لیش صرفته وو�ن صرفته علشان انا في النها�ة بدي اشتغل على مرحلة تانیة اكبر 

شهور في المرحلة التانیة �ضمن حالي �مان  6تمو�ل علشان اذا انا ضامنة حالي في السید فاند من ال
فاذا ما صرفت السید اند صح وما  break even pointسنة او سنتین علشان أوصل �عد هیك لل

طلعت تقار�ر صح وانجازات حقیقة واهداف معناها اذا هاده التفكیر عندي بدي اموت حالي علشان 
 ع احسن اشي عندي علشان لما اشوف مستثمر�ن تانین اقدر اشتغل معهماطل

�النسبة لشر�تي انا تعتمد على التر�كشین وشو عندي یوزر وجود �اش فلو في الشر�ة بیعني انه في  3.4
 عندي استمارا�ة في الحمالت الي انا �عملها وعندي استمرار�ة انه انا �جیب یوزرز اكتر 

 و�ل الیوزرز بیكون قلیل جدا انه لما یتوقف التم
السوق عنا (فلسطین واالدرن ولبنان خالل الست شهور األولى ومن ضمن فترة التسر�ع والثانیة 

 السعدو�ة واالمارات والكو�ت)
تاثیر عدم وجود تمو�ل: �النسبة الي عدم وجود التمو�ل �عني الفترة الزمنیة الي انا محتاجها علشان 

سنین لحتى  4او  3ا �نت مخططلهم في السنة األولى ر =ح یتضاعف لاجیب ملیون یوزر الي ان
 احصلهم 

فرصه انه انا اعمل تعاقدات مع شر�اء في الخارج مثل شر�ة لوجستیك لتوصیل المكونات هاده �له 
محتاج فلوس انا ادفعه مني في البدا�ة هاده مش موجود شغلة زي هیك انا مشش ممكن اعملها في 

 قثمار البدا�ة بدون است
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غیر هیك الفر�ق محتاج �كبر اول �أول �عني انت محتاج تعطي الفر�ق رواتب وحوافز صح الفر�ق 
المؤسس ممكن �ضله بدون ما �اخد وال شیكل في الفترة األولى �س �عد هیك ممكن �صیبو اإلحباط 

 انه انا ما اخدت عائد 
دوالر لكن  5000یها عبارة عن منحة �النسبة الي في التسر�ع �مكن �ان فیه شو�ة تمو�ل بیعطون اا

حاولنا ناقلم نفسنا علیه �س برضه �ان عائق �النسبة النا النه صراحة في السنة األولى انا محتاج 
 اضعاف هاده المبلغ لحتى اغطي تكالیف المیلستونز الي انا حاططها  10اكتر من 

درو�د واي او اس فیرجن وشوي كان مطلوب منا انه ننطلق في االدرن ولبنان نكون حاهیز�ن في ان
فیتشرز ز�ادة وفعال خلصناهم وصرلنا أسبوعین شغالین في االدرن ولبنان �س المشكلة لسه ما فیه 

 تمو�ل
دور التمو�ل: التمو�ل المبدئي شيء أساسي بدون التمو�ل وال حدا ممكن، ومستحیل الشر�ة الناشئة 

اس نفسهم الي بیشتغلوا في الشر�ة یدفعوا منهم تمشي �غض النظر �ان التمو�ل من مستثمر او من الن
 لكن بدون تمو�ل ما بیمشي 

 اهمیت في االنتشار انه انا �جي اعلن عن حالي (التسو�ق)
 في العملیات النه انا عندي فر�ق (التوظیف)

أي شر�ة ناشئة بدها تطلع الزم الر�ق �كون ذو خبرة و�كون قوي، فر�ق قوي �عني محتاج تصرف 
 علیه بدون ما تصرف ما حیكون عندك فر�ق قوي و�دون ما رح �كون في شر�ة ناشءة قو�ة 

المؤسس ممكن �صبر على حاله فترة طو�لة جدا بدون ما �اخد لكن الموظفین الي بیشتغلوا معهم الزم 
 لى األقل مكافءات لو ع

األشیاء بتتغیر من شر�ة لشر�ة في شر�ات بتكون محتاجة التمو�ل علشان �سجلو الشكرة تبعتهم 
 رسیما في شر�ات محتاجین فعال �سافروا 

مثال احنا عنا اجتماع مع العمالء تبعونا في دبي ومحتاجین نسافر الفترة الجا�ة وفیه سفر على 
دوالر لكل عضو في الفر�ق علشان نوصل لدبي  5000نا محتاج البحر�ن لكن مش قادر�ن النه ا

 وهاي الفلوس عاجة بتتغطى من السید فاند لو �ان موجود في الخطة تبعتنا انه انا محتاج هیك 
) لكن �النسبة لمسرعات %60التمو�ل بیز�د فرصة النجاح �شكل �بیر جدا، انا �النسبة الي التمو�ل ( 3.5

 اشي تاني �تیر مهم مثل الكادر الوظیفي للمسرعة.االعمال �شكل عام في 
 أهمیة التمو�ل في بدا�ة البرنامج:

 �ساعد على توظیف افراد
 تطو�ر المنتج

 تطو�ر الشر�ة (من خالل ز�ادة التوظیف، التواصل مع الز�ائن طرق وسهولة التواصل مع الز�ائن)
 تكالیف طلبات الز�ائن (المصار�ف التشغیلیة) 

الفر�ق األساسي اهله قادر�ن �ساعدوه وقادر �صرف على حاله لكن في حالة في من حسن حظنا 
شخص في الفر�ق ابوه مش قادر �عطیه مواصالته البسنا في الحیط (تغطیة المصار�ف الیومیة 

 الحیاتیة)
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انا المشكلة عندي مع شخص واحد ف ي شر�ات تانیة تضررت �سبب هذا الموضوع �شكل �بیر ما 
 وقف الشغل في اشخاص ال �ستطیع توفیر ثمن �اسة النسكافیه وهو في المكتب كانوا یداوموا

 دوالر في الشهر مواصالت هاده بیكون نعمة) 100(لو المسرعة بتوفر على األقل 
توفیر السید فاند في البدا�ة بیساعد على التفرغ لتطو�ر الشر�ة (�عني انا لو عندي سید �سیب �ل 

 ة و�یتضاعف اإلنتاج)شغلي الخارجي و�تفرغ للشر�
 القسم الثالث: المدة الزمنیة داخل المسرعة

 یوم/ األسبوع ...............       ساعة/الیوم ..................   كم من الوقت تقضیه داخل المسرعة؟ 
 ساعات �الحد األدنى 8أ�ام �حكم دوام المسرعة،  5یوم بیوم،  1.1
 ساعة/الیوم  6یوم/ األسبوع       5 2.1
 ساعة/الیوم   8یوم/ األسبوع       5 2.2
 ساعة/الیوم  �ل األ�ام �ان السبت إجازة  10یوم/ األسبوع       5 2.3
 شاعات سومسا  10او اكتر ما �قارب ال 6- 10یومیا من  2.4
دد ساعات العمل النه �عض األ�ام �نا طول ما هما فاتحیین وانا الي طلبت �فتحوا السبت و�ز�دوا ع 2.5

نروح معنا �ومبیترات الي هي أصال أجهزة مش الب توب تبعت الجیكس واحنا بنستخدمها على البیت 
 نكمل شغل 

 ساعة �الیوم الواحد  18هاده اسمه تفرغ الفر�ق لفكرته احنا �نا نشتغل تقر�با 
 

 ت انا تر�ت الجامعة من بدري الني مقتنع انها تضیعة وق
تحمیل بدون ما ادفع دوالر) الوصول للناس �السعود�ة ما �ان �السهولة الي �نت  1.5(انا وصلت ل

 متوقعها في األول ومكلف جدا 
 وسائل الدفع) –اكثر اإلشكالیات في استهداف األسواق ثقافة الدفع (الیة الدفع الوصول لطرق الدفع 

 من اكثر الدول الي بتلعب العراق 
والمحتوى الي بنعمله احنا ما بیشجعهم لدرجة �افیة انه یدور عىل طرق یتغلبوا فیها على مشاكل الدفع 

 لسه بدنا شغل �تیر 
 ساعة/الیوم   یومیا  6یوم/ األسبوع       6 3.1
 ساعة/الیوم   7یوم/ األسبوع       5 3.2

 7ل 9ونورا نكون من هاده المعدل الي بیكون الكل موجود فیه، فیه مرات �ضطر انا 
 ساعة/الیوم   7یوم/ األسبوع       6 3.3
 أ�ام في األسبوع 6ساعات   8احنا موجودین �ل یوم  3.4
 12-10یوم/ األسبوع      ساعة/الیوم  6 3.5

 كیف تساهم المدة الزمنیة المحددة مسبقًا لبرنامج التسر�ع في تحفیز الفر�ق على التقدم؟
 اذا فتت التسر�ع ومعك تمو�ل وال فتت التسر�ع علشان تجیب تمو�لهلقیت بیفرق  1.1

 النه مش �ل حدا في التسر�ع معاه تمو�ل 
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�عني مثال احنا لما �ان تمو�ل و�نا في التسر�ع اول شغلى عندك الدفعات الخاصة �التمو�ل ما بینزلوا 
هر الثاني رح �كون عنا اكس من اال لما نعمل ماتشینج للمایلستونز الي حطیناها �عني مثال نها�ة الش

المستخدمین ورح �كون في عنا اكس من التنز�الت على اب ستوز على سبیل المثال و�نحط مجموعة 
KPI  ومایلستونز و�ناء علیها اذا جبناها بتنزل الدفعة الثانیة ففي الحالة هایب �صیر وجود في المسرعة

ة فیها مش موجودة براها فاذا هما مثال رح اشي مصیري �االضفة النه المسرعة الموارد الموجود
�عرفو�ي على مستثمر�ن تانین فالزم تكوني جاهزة وانتي داخل المسرعة بیكون تر�یزك وانتي داخل 

وما  KPIالمسرعة على أكثر من شغلة بتكوني مشتتة بین انه انتي تشتغلي تسو�ق علشان  تجیب 
تج تبعك او انه انت تقعد مع مستثمر�ن تانین بین تكوني بتاخدي جلسات توجیه علشان تطور المن

علشان تشتغل وتجیب تمو�ل تاني للشر�ة الناشئة تعبتك فبكون على الشر�ة الي معها تمو�ل اعلى 
من الشر�ة الي معها تمو�ل النه الي ما معه تمو�ل بیكون في مكان واحد انه انا الزم اصل المایلستونز 

وما بیكون علیه  pipeline�عني بیكون شغال في خط واحد  واحد علشان انا أكون جاهز للتمو�ل
ضغط �تیر عالي النه بیكون شغال براحته وجود المستثمر معك شو�ا مش بیتعب بتصیري انتي 
محصورة �االراء تبعته بتصیري ومجبرة اذا حكالك سوق األردن مش بینفع روح مثال على سوق 

في مجلس اإلدارة وقراره ساري وانت مجبر انه تطلع  السعود�ة واقنعك فیه هو في النها�ة اله حصة
من المكان هاده للمكان هاده فبیكون فیه شو�ة ضغط على الناس الي معها استثمارات اكتر من الي 

 ما معه
�س في النها�ة المدة المحددة سواء للي معه تمو�ل او ال بیكون مقسمة لمایلستونز والزم تحققها خالل 

او �اخر اشي مفید دا�ما أي تحدید للوقت هو اشي مفید للشر�ة الناشئة على  هاي الفترة فهي �شكل
 األقل بیكون مؤشر نجاح لمؤسس الشر�ة الناشئة وللمسرعة.

اه طبعا �انوا �عطونا مثال انه انت الزم في هالفترة تطلعوا مثال على األقل حاجة صغیرة �ده بتمثل   2.1
 التطبیق تبعكم �عدین تطلعوا تطبیق بنسخة افضل �نا ننضغط ونشتغل 

ال، النه فعلیا انه الشر�ات علشان تنطلق بدها وقت �بیر �عني ممكن تقعدلها سنتین او ثالثة علشان  2.2
 ل منتج ناجح وتجر�ه في السوق و�عد هیك تروح للمرحلة التانیة تعم

 ال مش موافق على السؤال �له 2.3
النه ما عمرناش مشینا على زمن معین في �ل حیاتي في غزة ما �ناش حسینو �المرة �عني في النها�ة 

شهور فترة العرض  8أسابیع صارت  8أسابیع قبل العرض على مستمثر بتالقیها  8فترة االحتضان 
ع الجاي أسابیع �عد ما تعرض على مستثمر بده یرد علیك األسبو  4-3على مستثمر أسبوعین بتالقیها 

شهور التسر�ع رح یبدا الشهر هاده لقیناه مد سنتین فیعني فیش مواعید علشان هیك مش  5مدت ل
 موافق على السؤال او مش عارف اجاو�ه �صراحة 

جزء منها اه والجزء التاني المنافسة احنا موجودین في مكان فیه اكتر من شر�ة والشر�ة هاي بیعملوا  2.4
 ین انه احنا الزم نمشي ونسروع و�یكون اشي محفزانجاز معین و�نكون شا�ف

الي حد ما، االشي بیختلف م نشر�ة لشر�ة بناء على طبیعة الشكرة نفسها لو انا البیزنیس مودل تبعني 
اني اعمل تحقق �س فهاده �ختلف لما �كون �عني اعمل تحقق للمفهوم بدون ایراد او عائد هاده هدفي 
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نیة الهدف تبعها یبیعوا عجد معین من وحدات المنتج لو �ان مثال خالل التسر�ع لكن في شر�ات تا
 تجارة الكترونیة 

 بیختلف الموضوع من شر�ة لشر�ة 
اكید النه الجیكس �عد فترة بیوقل للي مش ال بد هللا �سهل علیك وهاده الشاي بیخلیك تفكر انك تكون   2.5

 احسن حدا 
 بیعمل في ها تقییم للفرق احنا �نا احسن حدا في �ل جولة �ان الجیكس 

 في نص التسر�ع �نا احسن فر�ق واخذنا جائزة احسن فر�ق و�اخر الستر�ع أ�ضا 
و�عد التسر�ع احنا الفر�ق الوحید الي ضل عنده إنجازات والباقیین بده �طفوا النه خلصت المصاري 

 معهم 
نظر�ا اه، وعملیا مش عارف �س �عني انت في مرحلة شو�ا حساسة، هي �ل اشي الزم �كون محدود   3.1

بزمن �س انت الزم تجرب وتكون واضحة معاك االمور المشكلة انه الحاجات بتاخد معانا وقت �شكل 
 عام مش �س احنا �ل الشر�ات الناشئة هنا

شهور هاي  4شهور فاحنا ادر�نا انه خالل  4ر�ع وحكولنا اه طبعا هلقیت احنا اول ما فتنا مرحلة التس 3.2
الزم نقطع شوط �تیر طو�ل في الشغل لحتى نقدر نوصل الستثمار علشان هیك قلتك اجنا علینا 

شهور هي عبارة عن  4نوقت نضاعف الوقت الي بنقعد فیه في المكتب هان علشان نقدر ننجز النه 
 انت تنجز �شكل �تیر �بیر مدة �تیر قلیلة و�دك تنجز فبتحفزك انه

اكید لما �ل اشي �كون مر�وط بوقت ومنافسة وفیه اشي محدد طبیعي انه هو یدفعني انه الزم اخلص  3.3
 شغالت معینة قبل ما تخلص المدة وافقد فرصتي في البرنامج

الناس مز�وط، بتخلي الفر�ق اول حاجة في التزام موجود في المكان و�یتواصل �شكل مباشر مع   3.4
الموجودین في المسرعة بتواصل مع الفرق الموجودة في المسرعة أي نجاح لفر�ق بیعطي محفز للفرق 

 التانیة انها تشتغل.
شهور اكبر حافز الي انه انا انجز الي انا �سو�ه النه خالل فترة  4هو �السنبة الي في فترة التسر�ع 

 في هذه الفترة منتج ناجح التسر�ع هاي فیه مستثمر�ن وانا محتاج اعرض امامهم 
 غیر �افیة 3.5

 مش محفزة، النها بتقتل العمل تبعك النك علشان تعطي الشغل حقه 
مش رح اقدر اصل  9وعندي شغل ومن هنا لشهر  9�عني انا هلقیت علشانن عارف حالي في شهر 

ى نفسي �شر�ة لمرحلة اني أنا تمكنت من بیزنیس تبعي او قدرو هما �مكنوني �مسرعة اني اعتمد عل
ناشئة ما وصلت في الفترة القصیرة هاي، فبیخلیني في فترات تانیة اني انا اشوفلي شغلة تانیة وامدد 
الشر�ة الناشئة لفترة اقدر امكن حالي اقتصاد�ا اني اقدر اشیل الشر�ة الناشئة او اجیب استثمار، 

 بتحس �عدم األمان المستقبلي للشر�ة تبعتك 
 محفزة �س انا �النسبة الي مش

لكن لو �شكل عام انا شخص ما عندي تراكشین ولسه ما عملت اشي في الشر�ة ولسه یدوب ببني 
 في المنتج وما تواصلت مع ز�ائن وما عندي ز�ائن تعتبر محفزة 
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 شهور، المفروض تكون فترة التسر�ع أطول من فترة االحتضان  5او  4االحتضان فترة القصیرة محفزة 
 البرنامج �افیة لالستفادة من خدمات البرنامج؟ لماذا؟ هل تعتقد أن مدة

شهور لما تیجي تقسمیها على مایلستونز الي انت بدك إ�اهم �عین انتي بتشوفي  3اه، هلقیت هي �عني  1.1
 �شو المواد الي بتوفرها المسرعة و�تقسمي مایلستونز على مدة البرنامج 

ص جیكس �انت تیجي تحكیلك �ل أسبوع الزم تقعد هلقیت الفكرة في مسرعات االعمال او �شكل خا
مع عدد من الموجهین في المواضیع التالیة وهاده اشي مرهق ومفید في نفس الوقت لو �انت الفترة 
أطول من هیك رح �صیر االشي مرهق �تیر وز�ادة عدد الموجهین ممكن �شتت الشر�ات الناشئة 

 نفسها
ن الي قعدت معاهم معقول ومایلستونز الي سلمتیها معقولة یوم �شكل او �اخر بیكون عدد الموجهی 90

وفي النها�ة رح تیجي اللحظة انه اذا انت جبت تمو�ل او اذا صار عندك مایلستونز صصح رح تنتقل 
 لمستوى تاني سواء انه �جیك اسثتمار وتطلع من المسرعة او تضل فیها �س على مستوى تاني 

KPI لستونز مش شرط تكون ارقامعبارة عن ارقام او نسبة �س مای 
�عني مثال في عندك مایلستونز (زي الهدف او مخرج معین) �كون تطلعي �الفیتشر اكس في شهر 

 �انیر على سبیل المثال
 صحیح 2.1
ال، النه في �ان بیجیني فرص تانیة مكناش مثال .. �عني انه مقرات المستثمر�ن برة ووقت البرنامج  2.2

شهور بیقدروش �ساعدولك النه انت طلعت من البرنامج الدعم ممكن  4الشهور و�عد  4محددله 
�كون نوعا ما ضایل �س فعلیا انت محدود في التسهیالت والمرافق الي جوة المسرعة بتكون محدودة 

 ضمن النطاق الزمني للبرنامج تبع التسر�ع
 كان هالمي الوضع 2.3

 اه طبعا �س احنا ما مشینا على مدة معینة
قر�با، مثال فیه عندهم هما الجیكس بیجیوا موجهیم بیساعدونا في تسجیل الشر�ة في أمر�كا و�یساعدونا ت 2.4

لالستضافة  amzon remote serviceاالف دوالر من  10بیجبوا عروض من شر�ات �كبیرة مثل 
hosting 

 دوال  500بدانا اجراءاات تسجیل الشر�ة في أمر�كا مجانا �انت ب
 ین �تیرصرنا نعرف موجه

هو لبني ادم جدید مر�ز هاده االشي �و�س رح �عطي خبرة احسن من الجامعة وفهم ماذا �عني   2.5
 بیزنس وامور مالیة وعملیات واساسیات 

الجیكس ما بیقدر �عمل اكتر من هیك النه المدة هاي بتبین معادن الناس في ناس جاي علشان مش 
 القي حاجة �سو�ها وناس جا�ة تستفید

اعتقد انه المدة �افیة واكتر من هیك بتكون مضیعة للوقت وجهد إضافي على جیكس ومش رح  فانا
 �فرق �النسبة للفر�ق اذا الفر�ق جاهز رح �ستفید واذا مش جاهز مش رح �ستفید 
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شهور التك بدك تجرب اكتر من نموذج عمل وتجر�ب النموذج بیاخد  8-6ال بتحتاج وقت بدك من  3.1
 وقت

 هو التسر�ع أوال وأخیرا بنحطله مدة بناء على مقاییس هما بیحطوها في المكان هان  3.2
انا �النسبة الي شا�فها منیحة �تیر مناسبة وانا قطعت شوط �تیر سر�ع فیها ووصلت لمرحلة االستثمار 

 شهور 4قبل ما اخلص فترة ال
 اه تمام �افیة �النسبة الي اه  3.3

ع مش الزم تكون اكتر من هیك النه مفروض انا هي اسمعها تسر�ع النه انا بتوقع انه مرحلة التسر�
بدك تحطي �ل ضغط ووقت وجهد عندك علشان توصلي الهم نتائج محددة مسبقا علشان تقدري 
تاخدي استثمار علشان تنطلقي فاذا انا حطول في مرحلة التسر�ع اول اشي حیطول التمو�ل الي انا 

ورح �صیر فیه نوع ممكن من اإلحباط او الملل انه انت لسه ما وصلت  بدي اخده وقته قبل ما استلمه
فهي مرحلة التسر�ع من اسمها مفروض تكون مضغوطة بنتائج �تیر قو�ة علشان انتي �االخر تنتقلي 

 للمرحلة الي �عدها انتي شر�ة مستقلة خلص 
 الموجودة في المسرعة مز�وط صح هي مضغوطة لكن هي �افیة جدا انه نستفید من �ل الخدمات  3.4
 انه انا استفید من �ل خدماته اه �ستفید منها �لها �س انا بدي خدماته لفترة أطول  3.5

 المدة �افیة نعم لكني احتاج الخدمات هذه لمدة أطول 
 غیر �افیة بدك وقت اكتر انا 
لمستثمر�ن علشان از�د فرصة التواصل مع ا 8-6شهور من  8او  7�النسبة الي المدة المناسبة 

والحصول على سید فاند منه، علشان استفید من خدمات المسرعة في التشبیك مع المستثمر�ن وتوفیر 
 الكهر�اء والطواولة والمكتب 

 من وجهة نظرك، هل ترى أن المدة الزمنیة للبرنامج �جب أن تختلف �اختالف نوع مجال الشر�ة الناشئة؟
) اشي فاتوقع هاده محتاج hardwareشر�ة ناشئة بدها تصنع ( ممكن مثال �عني انا أتوقع لو عنا 1.1

فترة تسر�ع اكتر النه عملیة خط اإلنتاج تبعه اكبر �كتیر من أي اشي اله عالقة �خدمة عبر االنتونت 
 او تطبیق جوال 

 Idea�عني  ES�عني احنا مثال لسه early stageمش  seedصحیح النه لو �انت الشر�ة مثال   2.1
 و �انت فكرة حنكون بدنا فترة طو�لة علشان الفكرة تتحول لسكیتش مثال ل

تبعتها معقدة و�دها فترة �بیرة   featuresاه طبعا برضه بیفرق النه مثال لو �انت الشر�ة نفسها
وتسو�ق �تیر و�دها شغل �تیر غیر عن الفكرة البسیطة الي ممكن في شهر�ن �كون �ل اشي تمام 

 عندهم 
�عني صعو�ة الفكرة والهداف الي هما بدهم یوصلولو وا�ش �الز�ط المنهم الي بدهم �سووه و�قدموه 

 هاده اله دخل 
 �عني لو �ان معقد جدا مثال زي موك اب صعب �خلص �سهولة (حسب �میة تعقید المنتج)

ممكن ینعمل في شهر شهر�ن لكن  software ،softwareبیختلف عن   hardwareنعم صحیح،  2.2
hardware   ممكن �اخد سنة او سنتین 
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 اه طبعا  2.3
سنوات وهو بیحاولو �طلعوا منتج (نوع  3النه في �عض المشار�ع في جیكس البرنامج تبعهم اخد 

 بیاخد معي ساعة  programmingالخدمة بیختلف) �عني مثال انا 
 �قالفترة الزمنیة الزم تختلف من فر�ق لفر 

 وحدة ووقت زمني واحدround دالیا: �عني مش الزم نحط الفرق �لها تشتغل مع �عض في مرحلة
 ال طبعا 

فترة التسر�ع �افیة علشان افهم �ل حاة انا محتاجها علشان اقدر اكمل في \فترة التسر�ع ال مش شرط 2.4
 الشر�ة 

 اجیب مستثمر�ن جدد  افهم �یف اعمل خطة عمل مثال �یف اتعامل مع المستثمر�ن من و�ن
 اكتر اشي انا ساعدني اني اهم البیزنیس وشوي �عني شر�ات ناشئو و�یف امشي

 هي مفترض تختلف �مدى قوة الفر�ق  2.5
�س رح نعمل اصغر حاجة نطلع فیه اللسوق فانا �عتقد انها رح تكون �افیة الي  MVPكلنا رح نبدا 

 حتكون محتاجة وقت أطول  MVPنوع فكرة �س في فرق ما عندها القدرة لبناء 
 المطلوب من �ل فر�ق وهذا بیحدد خبرة فر�ق المسرعة �النسبة لل KPIنثبت المدة الزمنیة ونغیر 

KPI 
 یوسر 100ناس بتخدم بي تو بي ممكن �كون التراكشین تبعها 

 یوسر علشان اثبت نفسي  100000ناس بتخدم بي تو سي الوصل ل
تبعته و�التالیي الم �كون  specificationاه النه مش �ل مشروع زي التاني و�ل مشروع عنده ال  3.1

 فیه مراعاة لهاده الموضوع 
داخل  MVPمثال مشروع دخل التسر�ع جاهز من وقت االحتضان بیاخد وقت أقل، مشروعي تم بناء 

 جاهز MVPالتسر�ع وهاده بیختلف عن الشخص الي داخل ومعاه 
 ید او المعرفة عنده اقل فبیكون جزء من التسر�ع الزم �كون لز�ادة المعرفة وهاده بیاخد وقتحدا جد

�عني هي فیها فروق فرد�ة �س �عني الصراحة عملیا اذا انت بدك ترجع تنزل على هاده الموضوع 
ج بدك فر�ق متخصص في موضوع التسر�ع �قدر یتبع �ل حالة �حالتها �حیث انه �قدر �عمللها برنام

 خاص فیها وهاده مش اشي سهل �س نظر�ا هو بیساعد
غالبا ال، النه �ل األفكار الموجودة ا�ش ما �انت و�ان نوعها عبارة عن خدمة احنا بنقدمها عن  3.2

طر�ق االنترنت فكل المطلوب منا انه احنا �یف ندرس األسواق �الطر�قة الصحیحة و�یف نوصل 
 مة الي انا �قدمها للز�ائن ونتأكد انه في احتیاج للخد

 فشو ما �انت الخدمة تبعتك ما اظن رح تفرق معك المدة
طبعا في شر�ات ما بتحتاج تصرف على الموظفین مثال المؤسسین الشر�اء هما الي بیقدروا �عملوا  3.3

تغطیة لكل المهام والمتطلبات في شر�ات ال بتضطري تجیبي ناس تانیة من برة على حسب �ل نوع 
 شر�ة ...
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فروض تختلف على حسب المرحلة الي انتي وصالها �عد االحتضان �عني انتي خلصتي االحتضان م
وفتي التسر�ع وانتي عندك منتج وعملتیله تحقق فالید�شن وطلعتي على السوق غیر ما انتي لسه في 

 المنتج وقاعدة بتشتغلي
أحیانا بیكون طلع السوق وتم اختباره ومرات بیكون تم اختباره من خالل مجموعة  MVPتختلف مرحلة 

 بؤر�ة و�كون لسه �شتغل علیه وما طلعتو على السوق الحقیقي
فهو بیختلف على حسب انتي �اي مرحلة هل انتي مثال بداتي خلص والمنتج نزل وصار موجود في 

 السوق والناس بتستخدموا والتراكشین 
 بتوقع �كون هداك االختالف �س رح �أثر �عني �س انا ما

هو الموضع انه في شر�ات ممكن تحتاج وقت اكتر من شر�ات أخرى في الموضوع هاده �عني مثال  3.4
شر�تي تعتمد على التراكشین محتاجة وقت أطول من الشر�ات الي بتعتمد البیع المباشرر للمستهلك 

 رة معینة لكن أتصور اه الزم تختلف من شر�ة لشر�ة لكن تكون محدودة بوقت �حیث ال تتجاوز فت
احنا الفلو تبع العملیة �طيء جدا و�نفس الوقت هاي الشغلة ممكن تكون میزة للشر�ة الناشئة انه حتى 
السقوط تبعه �طيء جدا في فلحظة انه بدا �طلع نزوله �طيء النه احنا بنعتمد انه الیوزرز �ضلو عنا 

یعنیه االستمرار اخد الي الناس التانیة بتعتمد انه تبیع الیوزر و�مشي ممكن یرجع مرة تانیة لكن ما ب
 بده إ�اه ومشي 

الى حد ما اه النه في شر�ات بتاخد فترة �بیةر لما تقدر تصل للز�ائن تبعونها او تبني المنتج تبعها  3.5
 وفي شر�ات بتبني المنتج في شهر�ن والتواصل مع الز�ائن 

 بتجیب االستثمار في شر�ات التر�شین هو الي بیجیبلها االستثمار وفي شر�ات الفكرة الي 
انا من الناس التر�شین (األرقام شر�تك �ارقامك فلوس طلبات تفاعل مستخدمبن او تفاعل الز�ائن) 

 هو الي بیجیب مش الفكرة 
 فیه منتج وفي بیزنس الي بیجب االستثمار الفكرة �عني فكرة جدیدة 
انا استثمر معاك فبینلي انه انت  انا ال في زي �تییر في الدنیا بیبیعوا بالیز على االنترنت فانت لیش

 قادر تجیب مصاري وقادر تبیع في ظل المنافسة الموجودة في العالم 
 �عني انتي متى بتشار�یني لما تحسي انه انا �قدر ابیع 

 شهور لما ینبني هاده بده فترة احتضان أطول مش فترة تسر�ع اطول  7في شر�ات المنتج تبعها بده 
 الوقت انه احنا من غزة  �عدین اكتر اشي لموضوع

 العز�مة
عز�مة المؤسسین: برضه برجع و�حكیلك في المجتمع تبعنا هاده اه انه هو �حس انه هو ملتزم �شغلة  1.1

معینة او �حس انه مسؤول في الفترة هادي عن مجموعة شغالت لكن لو هو �ان في البیت لحاله او 
 اشي زي هیك نسبة االتزا رح تنزل جدا

�اإلضافة النه وجوده في المسرعة بیعطي طا�ع من الرسیمة لو هو بده یوظف حدا او لو بده یتعامل 
مع جهات رسمیة وجوده في المسرعة بیعطیه طا�ع رسمي شو�ة بیساعده انه �مشي اموره في الشغالت 

 هادي 
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لفترة (اهداف قصیرة صحیح، النه فیه منافسة طول الوقت و�مان هما بیكونوا طالبین اهداف خالل ا 2.1
 المدى) بیحطوها الجیكس لكل مشروع انت �ل شهر الزم تطلع شغلة 

شهور في جائزة الحسن فر�ق فكان  3الواحد دا�ما متحمس ومضغوط و�انوا على وقتنا �ل فترة �ل 
 هاده االشي �شجعنا اكتر �عني احنا المنحة الي اخدناها �انت جائزة في فترة من هاي الفترات

العز�مة:  نوعا ما (العز�مة ممكن تاثر �شكل عكسي المدة النه نوع الشر�ة �حتاج وقت اكثر في  2.2
 التسر�ع

أسابیع علشان تنهي المنتج تبعك وتعمل تراكشین  8العز�مة: اه، احنا الفكرة الي صارت انه انت عندك  2.3
أسابیع  8شيء لقدام وعندك في او تجیب ز�ارات على الموقع عندك علشان تثبت انه انت قادر تعمل 

 معینة تصلها في النها�ة هاده بیخلیك دا�ما تحاول تجیب األفضل  milestonesوالزم تحط 
 عز�مة المؤسسین: مممكن �س اعتقد انها بتختلف من شخص لشخص داخل الفر�ق نفسه 2.4

لو �ان شر�ك  علشان أكون واضح انا تعاملت مع اكتر من فر�ق واكتر من شخص دا�ما االنسان حتى
في الشر�ة بیكون عنده اولیات خاصه فیه وهاده االشي بیاثر على قراراته وعز�مته داخل الفر�ق نفسه 

 و�یاثر على حاجات �تیر 
 العز�مة: هما حددوا هي الفترة علشان ما �ظلموهم وتضیع حیاتهم  2.5

االنسان ما بیحب الفشل وما بیحب �عترف انه فشل فلو احنا مدیناها لسنتین رح �ضلوا �حاول وهاده 
 اسمه خض في میاه مش رح �فرق �تیر 

 اهم اشي الفشل السر�ع تثبیت الوقت مهم حتى ال تظلم نفسك 
واطلع على لو فشلت العیب مش فیك �ا السوق �ا الفكرة استخدم الخبرة والمعرفة الي حصلت علیها 

 اشي جدید 
العز�مة: �عتبرها عبارة مش دقیقة صراحة، شوفي التسر�ع مهم هو مرحلة من مراحل الشر�ة الناشئة  3.1

 �س مدته �و�سة جدا تكون محددة لكن المشاكل الي بتطلع جوة �تیرة
شهور احنا �نا عارفین انه عنا موعد نهائي بدنا  4عز�مة المؤسسین: صح، انه احنا لما حددولنا  3.2

ننجز خالله �تیر أشیاء فخالنا نضاعف �تیر من وقتنا �عني �عیدا عن أي اشي حتى خالنا نتفرغ 
 صراحة 

والنه احنا معنا �عني انا وشر�كتي �نا نشتغل شغل تاني اضطر�نا نتازل عنه لحتى هاي الفكرة تنجح 
 شهور �س ضاعفنا أوقات العمل الفر�ق الي عنا شاعف أوقات العمل في فترات .. 4

شهور مش اكتر �ضلك محافزة على الدافع �س اذا مدت  6عز�مة المؤسسین: ما هو طالما المدة  3.3
 اكتر من هیك صراحة بتدخل في مرحلة الملل واإلحباط �عني

 تتجاوز الست شهور فهي فعال بتساعد انه �كونو في نفس القوة النه �صراحة عز�مة: هي �ما انها ال  3.4
 اكتر من هیك بدون نتائج ممكن �كون احباط للفر�ق

3.5 -- 
 كیف �عتبر خلق بیئة من الضغط العالي على مؤسسي الشر�ة الناشئة �مثل دافع للتقدم السر�ع؟

 اه  �النسبة النا �ان اه على مستواي الشخصي �ان 1.1
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اعتقد بتعتمد على طبیعة البني ادم احنا �نا �ل ما ننضغط اكتر �ل ما نعطي اكتر �س �عرف في 
ناس تنین لو انضغطوا ما �قدروش �كملوا فهایب تعتمد على شخصیة الفر�ق �كل النه احنا �انت 

عب مع مستثمر�ن هاده �ان اص performance dayتمر علینا أ�ام مثال �ان في عنا شغلة اسمها 
یوم في حیاتنا �ان �ل خمیس �عني الكالم الي بنسمعه �عني اشي �عني ممكن لو حد تاني �ان ممكن 

 �سكر المكالمة مع المستثمر و�حسب حاله و�روح
صحیح، صح حتى لو احنا حسینا انه هاده ضغط �س النه البدا�ة الزم تكون �ده البدا�ة الزم �كون  2.1

حلة اعظم حاجة من الشخص ما بتطلعش منه زي ما بتطلع اال فیها شو�ة ضغط علشان هي اهم مر 
 غیر لما ینضغط االنسان عادة بینجح مع الضغط

نوعا ما، لیس دائما الضغط یؤدي و�دفع الى التخلي صاحب المشروع عن مشروعه، بل تكون بیئة  2.2
 ر�اد�ة تحفیز�ة

اه، انا هاده من التجارب الي صارت معي انا شخصیا ووصلنا الخر أسبوع واحنا لسه �عني ما  2.3
 12وصلناش للهدف الي حاطینو اضطر�نا نروح على بیت احد المؤسسین ونضل نشتغل للساعة 

�الیل علشان نجیبه والحاجة التانیة لما �انوا �طلبو منا اهداف محددة جیكس �انوا �طلبوا منا أشیاء 
مضاعفة في النها�ة علشان اذا حققتها حتكون ممتاز جدا واذا حققت النص حتكون برضه ممتاز لما 

 كانوا �ضعونا تحت ضغط �نا ننتج �شكل اكبر 
 اه  2.4

 الناس بتشتغل تحت الضغط اكتر من وهما مرتاحین لكن بدون �فاءة �س بینجزوا 
 موضوع اإلنجاز السر�ع یؤثر على الجودة 

 لمؤسسین نفسهم على ا  2.5
لو ما عمل هاجه الضغط على حاله ما رح �حس �الفرق بین البدا�ة النها�ة النه المدة صغیرة فعلشان 

 نعطیك الدفعة انه انت �عد ما وصلت الهدافك انت قادر تكمل 
انا اعتقد انه البني ادم المتفرغ لشر�ته مش رح �حس �الضغط النه الضغط الي حطته الجیكس علینا 

 مقارنة �الضغط الي حطینا على حالنا سخیف 
ساعات في الیوم �الوضع  6النه �الغالب األهداف التي تضعها الجیكس بتكون لو بني ادم اشتغل 

 الطبیعي بینفذها 
أسابیع وهاده االشي بیخلق  6شهور ننجزه ب 6احنا بنحط على حالنا ضغط االشي المطلوب ننجزه ب

 بتحطها لحالك بتصلهاش ومع الوقت بتصیر توصللها ضغط شدید ضغط انه الدیدالینز الي 
 في أشیاء لو سبته ابدون تحدید توقیت زمني رح تاخد سنة 

بتاتا، عندهم الي بیكفیهم صراحة في انت مشكلتك في التسر�ع انت بتنزل على السوق و�دك تشوف  3.1
 الناس...

موضوع �یف انا اشتغل تحت الضغط هما  خالل الفترة الي فاتت احنا �تیر اخدنا اكتر من ورشة عن 3.2
 قبل لیضغطونا �انوا معلمینا �یف نتعامل مع الموضوع وهاده بیمثل دافع
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اه في مرحلة معینة انتي بتكوني تایهة شو�ا لما �كون في حدا بیشتغل معاكي و�یعطي وقت للتسلیم  3.3
ا تنحطي تحت هاده و�یعطي وقت بیضغطك في جوانب معین ةصراحة هاده بیساعد انك نوعا م

الضغط فتنجزي �س بیختلف على حسب شخصیة بني ادم وعلى حسب طبیعة الشخص الي بیضغط 
علیك صراحة بیعتمد هاده اله نوع من الجانب النفسي �تیر �عني انا ممكن أسلوب ضغط معین 

سلوب �خلیني اطفي االب توب واكره �لل الدنیا مثال وأسلوب تاني �خلیني اتشجع وانجز عنجد األ
والطر�قة الي بیتعامل فیها المسؤولین عن البرنامج �شكل عام مع الشر�ات الناشئة بتاثر وفي ناس 
انه خلص سیبوني في حالي �عني هاده االشي عنجد بیفرق بین واحد لواحد وطر�قة تعامل وطر�قة 

لناشئة تعامل �س �شكل عام الضغط الي محطوط �شكل مهني وصح و�یخلق منافسة بین الشر�ات ا
 كتیر بیاثر ا�جا�اً 

الضغط العالي هو مش صح �النسبة الي للفر�ق تبعنا (نوعا ما) حسب طبیعة الشر�ة في النها�ة   3.4
%  100% للشر�ة وال �لها بتشتغل 100الشكرات الناشئة الناس الي بتشتغل فیها مش �لها ملتزمة 

ناس الي فیها في حال �ان انه في الشر�ة الي هي فیها في شر�ات انت محتاج تضغط على ال
الموظفین الموجودین عندك مش حاسیین �االنتماء واالتزام للشر�ة �س في الشر�ة الي بیكون الفر�ق 
المؤسس �له فیها �انت فكرتهم ومقتنع فیها من األساس ممكن الضغط الزاید علیهم یولد حماس 

یولد احباط و�یخلیهم ینسحبوا في ناس و�خلیهوم �مشوا اكتر والعكس في ناس الضغط الزاید علیهم ب
السنة الماضیة �انت موجودة و�انوا الموظفین الي فیها �جو أسبوع شهر و�نسحبوا من الضغط العالي 

 الي بتفرضوا الشر�ة علیهم 
الفتررة المحددة ما الها عالقة في الحفاظ على العز�مة طوال الوقت النه انت بیضل �جیك شعور  3.5

 مختلف 
طلبات �انت محمساني �عدها �طلت متحمس النه عده خلص الوقت ولحتى االن ما جبت سید قبل ال

 فاند وانا الزم اشتغل علشان اجیب سید فاند علشان الحق الوقت
لكن منطقیًا انا محتاج شهر�ن �عد ما جبت البیانات هاي وفي نفس الوقت بتقول لو انا ما جبتش 

 خالل الشهر هاجه انا رح أوقع 
قع قبل ما اجیب الطلبات مش مشكلة حكون زعالن شوي لكن أوقع وانا عندي طلبات والناس لو أو 

 بتشتري و�تطلع و�تنزل �كون ان سبت شر�ة ناجحة 
بنرجع لموضوع التمو�ل انا لو عندي تمو�ل �ستغني عن المسرعة ببطل خا�ف من الوقت بتاجري 

 غرفة مكتب و�اخد طاولتین و�حط الفر�ق هناك و�شتغل 
 بیئة الضغط العالي: اه، النه ضیق الوقت دا�ما بیساعدك تشتغل اكتر 

موضوع غزة ماثر في �ل مكان، انا لو برة في األردن مثال وسرعة التواصل مع المستثمر�ن و�تقعج 
 شهور �قلك بیكفي حلو�ن انا �فضل  4معهم وجها لوجه 

ما اشهر بتروح قاعدة (أي شخص ا�میل یرد علیا �عد شهر طیب  16�س انا اضل ا�عت للمستثمر 
في الدنیا التواصل معه عبر االنترنت بیاخد وقت أطول من التواصل وجها لوجه) المستثمر�ن لما 

 نقابلهم في المكتب احسن ما نقابلهم على السكایب 
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�عني انا قبل أسبوعین �عتت ا�میل لمستثمر في دبي، وفي مستثمر رد علیا �عد شهر انه بده �قعد 
یوم قدرت اقعد مع مستثمر و�ل  45یوم �عد ما رد علي وهیك بیكون �عد  15د موعد �عد معي وح
 یوم. 120التسر�ع 

مستثمر ما فیش في غزة  100في حدث في البحر�ن بیكون فیها اكتر من  25/9�عني مثال یوم 
مستثمر في نفس اللحظة  100وفلسطین حاجات زي هیك فانت في ساعه بتعرض مشروعك قدام 

 مرة واحدة  100اهتم فیك فما �الك بـ  7من  1ت لما �كون فان
 عدد المستثمر�ن الي بنقابلهم محدود ونظرتهم لغزة بیئة الفلوس وحر�ات الفلوس مش آمنة 
 مش دا�ما موضوع اال�مان في الفكرة الضغط �و�س لكن في الوضع الحالي بتصیر عبء

 في �ثیر من األحیان الضغط �صبح عبء على الشر�ة الناشئة والمؤسسین 
 التزام المستثمر�ن والموجهین

التزام المستثمر�ن والموجهین: اعتقد انه عالقة المستمثر�ن والموجهین مع المسرعة مش معتمدة على  1.1
ة بتبدا الیوم تبعت یوم تبعت هاي الشر� 90یوم �عني النه هو ملتزم معهم طول السنة النه  90

الشر�ة التانیة بتبدا �عد شهر، المسرعة عندها حقیبة من الموجهین متوفرة وقتیش بینطلب هو اذا 
 فاضي بیقدم خدمة التوجیه.

 بتكون بینه و�ین الشر�ة الناشئة وما الها عالقة �المسرعة. life time relationshipالمستثمر�ن 
هو معني و�ن بده �ستثمر فهو معني انه المدة الزمنیة وقتیش بتبدا  اه طبعا هو هیك بیقیم الفر�ق، 2.1

وقتیش بتنتهي وا�ش بیصیر خالل هذه المدة، وشو الفر�ق عمل في هاي المدة وهل سلم المهام الي 
كانت علیه، النه �یف �ان وهو داخل هذه المدة بیعطي انطباع انه �یف هاده الفر�ق �یف بده �كون 

 ثمار �عد ما �اخد االست
المدة المحددة بتبین قوة الفر�ق فعلیًا النه هو في النها�ة ما بیعرف الفر�ق فالمدة هاي الي رح تخلیه 

 �عرفه
التزام المستثمر�ن والموجهین: نعم، تساعد ان �كون المستثمر �عرف مدة االستثمار في المشروع عارف  2.2

 المدة
 التزام المستثمر�ن والموجهین: اها، �س هما ما التزموش فعلیا �س اه طبعا  2.3

في النها�ة �لنوا �قولو بده �اخد قرار �عطیك استثمار او ال فالزم �اخد وقته �عني هو �ان �قلك انت 
 شهور  3األسبوع الجاي رح تعرف حیتم االستثمار فیك او ال �انت تمد هاي الفترة 

 ثمر�ن: مز�وط التزام المست 2.4
�انهم یدفعوا الدفعات خالل فترة التسر�ع النه ما �عد التسر�ع في أشیاء مش رح نقدر نستفید منها فهما 

 بیلتزموا �شكل معین في ارسال الدفعات 
طر�قة معین في الشغل �عني ابتكار ما بیستثمرا مع احد  و�نتختلف من مستثمر لالخر �ل واحد اله

اال اذا انضم لبرنامج تسر�ع داخل مسرعة اعمال یتعاملوا معها في غزة جیكس وفي الضفة فاست 
 فورود
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في مستثمر�ن تانیین ما بیحبوا یتعاملو ابهاي الطر�قة، في مستثمر�ن ما بیاخدواِ شر�ات في المراحل 
 المبتدئة

المستثمر�ن والموجهین: تختلف من مستثمر لمستثمر ومن موجه لموجه الي بیفرق التزام الفر�ق  التزام 2.5
 �النسبة للمستثمر انه یلتزم 

 شهور وهاي البدا�ة  6�االخیر الشر�ة مش رح تخلص �عد 
ول هل التزام الفر�ق �ستحق التزام المستثمر والموجه �عني انا اطلب منك أشیاء تنجزها �عد اللقاء األ
 و�جي اللقاء الثاني وانت مش حاللها او مش عامل حاجة والمستثمر بیقول انا لیش اضیع وقتي 

 �عنیانا �شتغل صح وغلط �س فیه تقدم لقدام 
التزام المستثمر�ن والموجهین: مهمة جدا الهم، �االخر هما الناس �تیر وقتهم حساس و�یهتموا �شوفو  3.1

 تقدم معاك 
التزام المستثمر�ن والموجهین: المدة الزمنیة بتفیدینا خاصة عند المستثمر�ن �النسبة الي انا �شر�ة  3.2

 شهور شغل و�عطیني قرار انه بده �ستثمر وال ال �تیر مفید �النسبة الي  4ناشئة انه ینضغط في 
 فكرة االنتظار انا �شر�ة ناشئة صارت �تیر قلیلة ومقیدة ففادني الموضوع

 4شهور هي عبارة عن اشي �عني �عد اشهر طو�لة من الشغل �عني هي مش �س  4ه الرغم ان
 شهور 

 التزام المستثمر�ن والموجهین: مش عارفة ما عندي جواب شوب �فرق معهم المدة 3.3
شهور اال  6المرشدین والموجهین �قعد معه مرة و�عدین �قعد مع واحد تاني ما في واحد ملتزم معي 

دي موجه ناصح خاص فیه انا قنعته انه �كون �شتغل معي و�اخد حصة معي هاده اشي اذا انا في عن
 تاني

�س المرشدین والموجهین الموجودین في المسرعة بیجیكي مثال واحد أسبوع و�یروح �عدین بتقعدي 
 جلسة ارشاد واحدة �س هو مش رح �فرق معه المدة

و�یكون فیه  CEOاسمه شادو�نج �عني �كون انا  التزام المستثمر�ن والموجهین: جیكس بتعمل اشي 3.4
واحد تاني بتوفروا جیكس وهاده انا بتعلم منه (كل أسبوع بیجبولنا واحد من الشر�ات الناجحة مثل �ا 

 مسافر و�طوطة و�نحكي معه)
هي �الز�ط بتعطي التزام للمستثمر�ن والموجهین �عني هما في النها�ة عارفین انه في فترة زمنیة محددة 
موجودة عندهم مش اشي مفتوح دائم �س برضه بنفس الوقت ما بیمنعهم یتواصلوا معنا �عني انا 
الموجهین الي �نت اتواصل معهم في النها�ة اعطوني وسیلة للتواصل معهم انت ممكن �اي وقت 
حابب تحكي معنا ما في عن ااي مشكلة لكن في النها�ة �ل شيء موجود في فترة زمنیة مددة افضل 

نسبة الهم النهم �النها�ة بیشتغلوا بیزنیس وعنده اشي خاص فیه مش �عني مش دا�ما رح تالقیه �ال
موجود تساله اول �أول الفترة الزمنیة المحددة بتخلیه هو عارف انه في الوقت هاده في انسان جاییه 

و جاهز انه یرد �سساله و�تخلیني انا عارف انه معي �س الیوم هاده اروح فیه اله فانا مجه اسالتي وه
 علیا 

3.5 -- 
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 هل تشجع المدة الزمنیة القصیرة على ز�ادة فرص التعلم والتكیف؟ �یف؟
یوم مش �تیر إ�جابیة النه الشغالت الي مطلوب تتعلمیها  90�عني �مكن الفترة الزمنیة القصیرة ال 1.1

ساعات بده  8ابده �عطي شغالت �تیرة فبنرجع تاني نقول بیعتمد على فر�ق الشر�ة نفسها بدل م 
یوم هدول علشان �قدر �غطي �ل هاي الموضوعات �س  90ساعة في  13او  12�صیر �عطي 

مسرعات االعمال �عني خصوصا جیكس تجرتنا معها �عین �انوا مسیطر�ن على الوضع هاده انهم 
لموضوع كانوا بیغطوه بورشات وجلسات والتوجیه فانت ما �ان مطلوب منك مثال تروح تقرا عن ا

لوحدك �انوا هما �جیبوا حدا بیعرف في الموضوع و�عطي ورشة خالل فترة التسر�ع ومن خالل هاي 
الشغالت الواحد بیتعلم شوي شوي �س في النها�ة أي حدا بده �فوت مسرعة الزم �كون عنده خلفیة 

 �الحد االدني عن الشر�ات الناشئة واالشیاء التي تتعلق بها
 اییر االختیار تبعت مسرعات االعمال لما �ختاروا الفرق �عني هاي بتكون في مع

حسب نوع االشي الي انت بدك تتعلمه �عني مثال لو انت مطلوب منك تطلع مثال خطة عمل او اشي  2.1
هاده اكید مش رح �طلع في مدة زمنیة قصیرة او مثال تقنیات منتج او منتج �الكامل مش رح �طلع 

�م من خاصیة في البیزنیس او �م من شغلة �س طول فترة المدة الزمنیة .... �عني انتي ممكن تشغلي 
 القصیرة مش رح تقدر ... حسب نوع االشي 

�عني بدا�ة تعلمه بیحطك على اول طر�ق التعلم ما بتطلع اشي وانت متمكن من �امل خالل هذه 
 المدة لما تكون قصیرة (األساسیات �ما معناه)

تعتبر المدة قصیرة، التصنیع والتصنیع �كمیات  hardwareنوعا ما، تعتمد على طبیعة المشروع  2.2
 نشره اسهل softwareبینما 

طبعا، �س بدك بیئة مساعدة لهاده االشي، من الناس القائمین على برنامج التسر�ع وهاده االشي  2.3
 موجود النهم علمنا أشیاء �تیر في هد�ك الفترة 

أسابیع انا قادر اعملها في  6لو انا �ر�ادي اعمال بدي اعمل حاجة معینة وعندي فترة  القصة انه
أسابیع هاده الي انا حسیته من خالل معا�شتي للناس والر�ادیین وحیاتي الخاصة  3نفس الكفاءة في 

 اذا انا ضغطت على حالي
 �تقنیات امممم  ما�عرف �س ما اعتقد انه في وقت الواحد یتعلم اشي جدید  2.4

 ام ممكن �س ...
انا �اضطر اتعلم الحاجات الي بیعطونا إ�اها في الوقت الي بیطلبوا منا و�یر�زا علیه في البیزنیس 
اكتر اشي انا �ضطر اتعلمع وادور على مصادر تانیة اتعلم منها في اللجظة الي �كون محتاجها لكن 

 شهور  4ال مش �فا�ة مثال انه الناس الي بیشتغل تكنیكال مش �فا�ة
 اكید جدا  2.5

تخیلي �كون مطلوب منك تنجزي حاجة وانتي بتعرفیش تعملیها خالل أسبوع رح تتعلمیها بیوم ونفسها 
 رح تتعلمیها �شهر لو ما فیه ضغط علیكي 

�الیلي النه فیش وقت اجتمع مع شر�اء الي �السعود�ة النه انا  3في �عضاجتماعات �نت ااخرها ل
 م قد ما اقدر �النهار بدي اتعل
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 كلمة فش وقت ما �حب احكیها النه �عتبر الوقت �تیر واحنا بنضیعه 
التعلم بیستهلك وقت النه جزء منه تلقي وجزء منه تجر�ة وخطأ النه انت بتتعلم لحالك ومحتاج تجرب 

 علشان یز�ط مع الحالة تبعتك 
القصیرة ال، فیش وقت �عني هي حساسیة التسر�ع فیش وقت تتعلم علشان تنفذ مرات في التسر�ع انت  3.1

بتضطر تنفذ من غیر ما تتعلم او الحد األدنى من المعرفة وما فیه أي تسر�ع حتى جیكس او غیرها 
واضح الي مهارة بدك تتعلمها، �عني ما في حدا بیقولك  education pathبیوفرلك طر�ق للتعلم 

انت ناقصك هیك هیك ال انت روح جرب وتعامل وفي التقر�ر ببین انت ناقصك هیك ناقصك هیك 
 اقعد مع الموجه هاه، وهاده بیخلي الموضوع في االخر على عاتق المؤسسین الشر�اء 

وجیه واإلرشاد والسبب الرئیسي انه نت ما بتسال �س لو سالتي في �تیر من الناس ما بیستفیدوا من الت
 السؤال الصح 

احنا خالل الفترة هاي مثال �ان من المهام الموجودة لكل واحد من الفر�ق انه �ل یوم �ل واحد الزم  3.2
 �حضر دورة عن اشي معین و�عطي تلخیص �امل النه احنا الزم نلحق حالنا النه ما معنا وقت 

شهور رح �كون فیه ضغط وشغل الصراحة �عني صعب انك تتعلمي  6في تعلم في  هو مش رح �كون  3.3
ما في وقت أساسا مقابالت المستثمر�ن لحاله بتسرق نص وقتك تجهزي للعرض وتحكي وتشوفي 

 االسلئلة وتا�عي حالي لحالها بتكون اكلت وقتك فما فیه مجال یدوب انتي تخلصي مهام معینة
 التعلم الي انتي متخیاله ال اكید رح تتعلمي �س مش انه

في المدة القصیرة النه انا عارف انه المدة قصیرة انا مضطر اتعلم اشي جدید وان امضطر اتا�ع   3.4
اول �أول النه �ل یوم بیعدي انا بتاخر فیه عن الفرق الموجودة في المسرعة فمعنى الكالم انا �كون 

 عائق الهم وعائق للمشروع تبعي 
مع المستثمر�ن والموجهین: المهم عندهم انه �كون فیه فیترة مر�حة بین اللقاء األول والثاني التواصل  3.5

مع نفس الموجه في موجه ما ما بده �قعد اقل من مرة �ل شهر �عني �الكتیر �قابلكم �ل شهر مرة لو 
 مرتین في الشهر �قدرش 
عات و�یضل معك طول النهار و�قلك سا 6او  5أ�ام بیقعد معنا �ل یوم  3فیه موجهین بیجو من برة 

 خلص تحكیش معي �عد هیك 
حسب الموجیهن وحسب الناس البي �ونوا عبر االنترنت ( بده وقت أطول و�قعدش معك �ل أسبوع) 

 وال بیجوا وجها لوجه 
مستثمر�ن  7شهور بیكفیش النه عدد المستثمر�ن �تیر قلیل  4والمستثمر�ن برض بدهم وقت أطول 

 مستثمر بیكون بیكفي  100هور قلیل لكن لو ش 3فقط خالل 
التعلم والتكیف: هي بتساعد الضغط بیساعدم انك تتعلم �سرعة �عني مثال جهز الخط المالیة تبعتك 
في أسبوعین بیخلین اتعلم اسرع �س في �تیر مواقف الضغط الز�ادة بیخلیك تشتغل شلفقة نص 

 مش مسلم اشي صح نصاص �عني مرات سلمت حاجات نص نص وانا عارف اني
من وجهة نظرك؛ ما هو دور المدة الزمنیة المحدودة لبرنامج التسر�ع في ز�ادة فرص نجاح واستمرار 

 الشر�ات الناشئة؟
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انها بتلزمهم انه �خلصوا مجموعة مایلستونز في المدة الزمنیة القصیرة هادي وهاده االشي بیعودهم  1.1
أطول الزم تخلص في وقت اقل خصوصا في اشلر�ات انه الشغالت الي بدها تخلص في وقت 

الناشئة �عني الفترة القصیرة من الشغالت الي علمتنا إ�اها �تیر �و�س انه انت �یف تصغر االشي 
لحد ما �صیر مناسب على الوقت الي بتشتغل علیه �عني تفكر بتر�یز أعلى �حیث انه انت تكون 

 المخرجات تبعتك في الوقت المحدد
في الشر�ات الناشئة انه انتي دا�ما  best practicesالشغالت لقدام بیسموها الي هي �عني هاي 

تر�زي اكتر علشان تصغري الشغلة الي بدك تعملیها قد ما تقدري علشان تلحقي تسلمیها في الوقت 
 المحدد 

و�كون بیكون انا عندي هدف وحاطة من البدا�ة اني على اخر الفترة هاي بدي أوصل لكذا و�ذا  2.1
مقسمة �الضبط شغلي خالل هذه الفترة شو الي بدي اعمله �ل شهر ا�ش بدي اسلم وا�ش الزم اطلع 

 طیب لیش انا ما طلعتش هاده الشهر الي انا �نت متفقة علیه لیش ما مشیت على هاي الخطة.
تعتمد على طبیعة  لیس مع ان الفترة الزمنیة المحددة تساهم في ز�ادة فرص نجاح الشر�ة الناشئة النها 2.2

 المشروع
لما انت تتعود على ر�تم معین من العمل السعة في األداء �عني مهام انت ممكن تعملها في أسبوعین  2.3

تعملها في أسبوع هاده رح �شكل شخصیتك انها تكون على هاده النظام وساعتها انت رح تاخد قرار 
فة �تیر فارقة في حیاة الشر�ة الناشئة انه �ل موظفینك الزم �كون عندهم هاي الصفة وهاي الص

النها بتحي شر�ة و�تموت أخرى، �عني انت اذا عودت حالك على نظام ضغط معین فانت حتوظف 
 ناس عندهم نفس النظام وهاده رح �ساعدك انه انت تنتج �شكل اسرع 

صل في الفترة هو الهف من التسر�ع بدل ما احنا نوصل للهدف تبعنا في سنة او سنة شوي انه نو  2.4
 هادي 

وهاده هو الي بنشتغل علیه �لنا �عني مثال انا لو بدي اشتغل لحالي على خهاي الشر�ة رح اتعب 
كتیر علشان أوصل لمستثمر�ن ورح اتعب علشان بدي االقي موجهین ورح اعتب لما بدي اجیب مثال 

 ت �تییر وزمن �تیر.االف دوالر فكل هاده رح �اخد من وق 10او  5هوشتینج اوفر من امزون ب 
 محدود�ة المدة: اكید خالل هاي الفترة �ل اشي بدي إ�اه موجود عندي 

المدة الزمنیة مش عامل أساسي قد ما هو عامل الفر�ق النه لو اعطینا لبني ادمین عندهم شو�ة  2.5
 عضالت شو�ة شواكیش یهدوا حیطة ممكن یهدوها �ساعة ولو ادینها لشو�ة بني ادمین ما عندهم

 عضالت م ش رح یهدوها.
 التسر�ع اذا وفرك توجیه وأدوات انك تحقق هدفك النه اذا انت أصال ما عندك قدرة وانت جدید

انا �فضل نثبت الوقت النه هاي البرامج مكلفة للمسرعات و�تاخذ جهد مش قلیل فبدنا ندور على 
 احسن فرق ونوفرلهم احسن أدوات 

 عد على النجاح انا صراحة مش شا�فه عامل بیسا 3.1
 مش عنصر أساسي او فعالیته مش �بیرة �تیر مع العمل انه الوقت مهم
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شاعر انه فیه شغالت اهم منه �كتیر هو اطار زمني اداري للبرنامج نفسه علشان تقلب ناس في 
 النها�ة ..

انت ما �نت  من جهة المسرعة في النها�ة بتحتضنك علشان في النها�ة تحط شرط بینك و�ینها اذا
 كو�س بتحكم علیك �الفشل و�تروح و�تجیب غیرك

 �س فیه ناس ممكن تنجح في هاده الموضوع اه فیه
المدة الزمنیة المحددة بتحطنا تحت ضغط وانا �عتبره صراحة ضغط إ�جابي طول ما فیه عندك تار�خ  3.2

 نهائي �عني انت مضغوط و�دك تلحق تنجز قبل هاده الوقت
الي موجودة انا شا�فها مناسبة النه فترة االنتظار النا �شر�ة ناشئة ما تطول �تیر لحتى المدة الزمنیة 

 نعرف راسنا من رجلینا هل حنحصل على تمو�ل وال ال 
 المدة الزمنیة الموجودة الزمتنا واجبرتنا انه احنا نبدا نتعلم أشیاء جدیدة 

المدة رح افقد المیزات الي رح تیجي منها فاكید انا  انا طالما عندي مدة زمنیة محددة اذا انا فقدت هذه 3.3
رح أكون معنیة اني التزم في هاي المدة علشان ما افقد فرصتي في االستثمار وما افقد فرصتي في 

 التمو�ل المبدئي
المدة الزمنیة المحددة الموجودة عنید انا �كون حاطط فیها اهداف و�كون حاطط مایلستوزن طول ما  3.4

میالستنتوزنز محددة �مدة زمنیة هدول هما �النسبة الي عوامل نجاحي فمعنى الكالم انا  انا عندي
 مضطر امشي علیهم �لهم واخلصهم خالل الفترة الزمنیة المحددة عندي 

 لو انا �نت سایب الموضوع عندي مفتوح بدون مدة زمنیة فانا مش حخلص 
انا �النسبة الي الفكرة تبعتي �انت موجودة عندي قبل االحتضان �سنة و�نا بنحاول نشتغل علیها طول 
السنة الي فاتت قبل االحتضان وألنه الفترة محدودة ما عندي اشي وما عندي مدة زمنیة محدودة ما 

ل والناس حالیا قدرت اطلع حتى �منتج خالل السنة األولى �مجرد دخول االحتضان طلعنا �منتج واشتغ
 بتعرفوا وشغلین في األردن ولبنان 

 الفترات المفتوحة بتز�د عدم االلتزام واالنجاز 
مرات المدة المحدودة بتخلي طبیعة العمل في الشر�ة تختلف انه بدك الكل �شتغل الفر�ق �له و�تحفز  3.5

ما عمرهاش ضرته فهي �طبیعة الوقت �عني علیا انا �مدیر للشر�ة ضغط الوقت بیضرني �س �فر�ق 
 % 60في الشر�ة بتفید و�تضر �س خلینا نقول بتفید اكتر �عني 

احسن ما اقلهم الشهر هاده بدنا نسلم  12345الفایدة، �عني لما أقول للفر�ق تبعي عنا أسبوعین نسلم 
 (محفز على انجاز المهام) 12345

لفات للمستثمر�ن فبطل قادر مدیر الضرر بیكون في التر�یز في إدارة الفر�ق والشر�ة وتجهیز الم
الشر�ة �فصل بین شغل المستثمر�ن ومتا�عة العملیات في الشر�ة، خاصة في وضع شكة ناشئة جدیدة 

 صعب �كون شخصین بیدیروا هدول المهمتین لالزم مؤسس الشر�ة ومدیرها
�النسبة الي انا بتالقیني �تیر األسبوعین الي فاتوا سبت الشر�ة بدون ادراة عملیات أسبوع ونص 

أ�ام �س ارحع االشي علشان �نت مر�ز في األمور المالیة مع المستثمر�ن   3قعجت اصلح فیهم 
 بیكون بیعمل شغلتین؛ شغل CEOومش صح �كون مدیر الشر�ة مدیر العملیات (طول فترة الستر�ع 
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بیجیب فیه تمو�ل واستثمار، وشغل الدارة عملیات الشر�ة) في مرحلة من المراحل بیكون عندك ضغط 
في مكان اكثر من التاني او بیكون عندك ضغط في المكانین ومطلوب منك تسلموا في أسبوع 
 ومستحلي تشتغل االتنین في اسبوع فبتالقیني أعطیت االهتمام لالستثمار اكتر فبیتاثر الشغل في

 العملیات.
بتحس انك في خطر، الشعور (�عني دا�ما تحت تهدید) وهاده مفید انه �عطیك شعور انه حیاة ر�ادة 
االعمل مش سهلة ومش اشي آمن و�یبعدم عن فكرة األمان في الوظیفة وانك مرتاح، وهذا بیحفز �س 

ة وهي هیك ر�ادة االاعمال �عني، هو انه انت الزم دا�ما تحس �قلق وألنه هاده هو فكرة الشر�ات الناشئ
بتخلیك تحس �قیمة انه انت �یف تكون رائد اعمال و�تد�ك جزء من المسؤولة و�تز�د روح المغامرة انا 

 هیك �حس �النسبة الي (�عني انا سبت وظیفتین الفترة الي فاتت علشان الشر�ة الني بدي اغامر)
 القسم الرا�ع: خدمات التوجیه واإلرشاد

 التوجیه واإلرشاد التي حصلت علیها خالل التحاقك ببرنامج التسر�ع؟ما هي خدمات 
 في �ل المجاالت، التسو�ق 1.1

، الي بیصیر انه اجنا بنشوف شو 1-1اغلب جلسات التوجیه �انت  1-1كلها �انت جلسات 
المایلستونز الي عنا وا�ش الشغالت الي الزم نعرفعها عنها و�ان عندهم مجموعة من المرشدین 

لموجهین  و�رنوح احنا بنقرا الخلفیات الخاصة فیهم و�نطلب اكس واي وزي مثال ببعتلهم ا�میالت وا
 1-1و�یتواصلوا معنا و�نحدد معاهم مواعید و�نقعد معاهم هاي 

هال في مواضیع عامة بتحكي مثال اشي بدهم �حكوا فیه عن البراندینج فكان ممكن �عملوا هما ورشات 
و�ان فیه عنا موجه  1-1جودة مرة واحدة لكن �توجیه الموجهین �ان فیه وجلسات لكل الفرق المو 

تبعنا هاده �ان �قعد معنا �ل یومین او �ل اسبوع علشان �حكیلنا شو �الضبط  big brotherاسمه 
الزم نعمل علشان نكون حاهز�ن االستثمار �عد ما اخدنا التمو�ل برضه بیكون فیه واحد من او�سس 

فرق و�یكون هو المرجعیة الك في �ل حاجة بیكون بیعرف �تیر شغالت فهو مسؤول عن مجموعة 
 اول اشي بترجعیله و�عد هیك هو ممكن یوجهك لحدا تاني 

كتیر �ل اشي خاص �الشر�ات الناشئة �ل اشي اخدناه، ورش عمل مع موجهین عادة او في جمیع  2.1
 المجاالت واستشارات اون الین او وجها لوجه 

 ) reviewواللقاء االسبوعي مع فر�ق الجیكس هو انت لو�ن وصلت وشو سو�ت ( 1-1لقاءات 
 المرشدین الخارجیین أصحاب الكفاءة 2.2

 توفیر موجهین محلیین أصحاب خبرة 
الناس في العالم بتوفرهم الجیكس و�انوا فیه موجهین  كان فیه توجیه عن �عد من موجهین من احسن 2.3

 بیزوروا المكان هنا و�نقعد معهم جلسات مباشرة
 الجیكس �مان 

 وجابولنا خدمات من موقع عالمي ناخد خدمة توجیه
 ) �ل فترة �ان �جي ناس جداد والبودي موجه �شكل اسبوعي 1-1كان في عندي موجهین ( 2.4
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كان نفسه فیه اكتر من شخص �نت ارجلعلهم في أي قرار بدي اخده في هنا في الجیكس في الم
 (فر�ق جیكس)

موجه غیر اني سافرت مرتین (سافرت اتدر�ت في السو�د  100انا استثمرت فیا الجیكس �تیر �مكن   2.5
وسافرت على األردن وشفت �یف الشر�ات الناشئة �شتغتل وهاده �ان اله اثر عالي وطلعت على 

 شفت �یف في الضفة بیشتغلوا الضفة برضه 
بیختلف عن الموجه العادي وهاده اسمه  body mentorوالمشرف الي بیمشي معط خطوة �خطوة 

 شخصي �كلمه �ل اسبع ساعة بیسالني األسبوع الي فات شو سو�ت 
او  4هو بیتبع شر�ة واحدة مدة من الوقت و�یقیس �یف بدینا و�یف خلنا عهاده االشي بیفیدك في 

و�یف بدك تحضر الجتماعك الي بدم تعرض فیه  action itemsحاجات منهم �یف تلتزم �ال 5
شو سو�ت فیه واالنجلز�ي غصبن عنك رح یتحسن النكب تحكي انجلیزي طول الوقت بیعلمك الضغط 
الي بیتمارس علیك �مدیر تمارسه على فر�قك علشان �كون �ل الفر�ق �صحة، فر�ق الشر�ة الزم �له 

�عضه بنفس القوة الشطارة الغضغط الي بیتمارس علسا امارسه على فر�قي وهنا بتصیر ینمو مع 
المشاكل اذا ما �انش البني ادم عنده الصفات الشخصیة انه یوزع هاده الضغط �شكل �و�س على 

 كل الفر�ق رح تالقي أعضاء من الفر�ق تضا�قوا وهاده اشي بیكون مش صحي 
�عرف �یف �خلي الفر�ق متوحد �ل الناس �و�سة و�ل الناس ممكن وحدة الفر�ق بتصیر انه المدیر 

تقنعها �ضل التواصل وعدم الوضوح لو من اول انا الي دوالر انت الك دوالر لكن احنا مع �عض 
 و�نكبر مع �عض بیضل الواحد �فكر وهاده بیاخد مجهود

بر انه مهم جدا �س الزم برنامج التسر�ع �حد ذاته إضافة انه �طلب منك و�ضغطك والامور هاي �عت
�كون صحي �عني ما �كون ضغط ز�ادة وال �كون ضغط قلیل ما �كون في االتجاه الغلط وهاده برجع 
لخبرة فر�ق المسرعة والمامهم في مجال عمل شر�تك ما �ان فیه المام فكان في نوع من المرونة وما 

اه االشي صحي لو ضغطوا كان في تعنت انت الزم تخلص هیك وهما مش عارفین شو بیحكوا وه
 علیا �تیر �ان �رهت المكان وخصوصا لبني ادم شوي متمرس 

حاولوا �تیر �تیر یوفروا موجهین من مجال شر�ته لكن الشاي ما �ان بهالسهولة لكن ملما سافرت 
 على السو�د زرت �ینج الي عاملین �اندي �راش فكان �النسبة الي إضافة 

 ین دائما ولقاءات مع فر�ق جیكس نفسه وفیه لقاءات دور�ة معاهكتیر شغالت، لقاءات موجه 3.1
 الموجهین ممكن �كونوا اونالین وممكن �جوك هان

وفیه شغلة جدیدة �تیر �و�سة صار عنا واحد من الموجهین �عمل جلسات معنا على فترات واضحة 
 كل شهر في اجتماع معاه هادي بتخلینا نتحفز اكتر

 ا الموجهین الي بینزلوا �شكل مستمر او الي بیعملوا بینا و�ینهم لقاءات احنا من اول ما بدان 3.2
 ورش العمل الي بتعقدها جیكس 

الشباب الموحودین هنا في فر�ق الجیكس (سعید، هاني، إسماعیل) وطرق التوجیه �شكل مستمر �تیر 
 كان عنا أمور عالقة وهما �تیر ساعدونا فیها انه احنا نتجاوزها 
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الهم عالقة انه هما  user experienceبنقعد مع موجهین �تیر الهم عالقة �خبرة المستخدمین  3.3
شر�اات ناشئة ناجحة وعندهم شر�ات قائمة و�نعرف منه مشو بیقدروا �فیدونا اشي عالقة �النمو 

 و�یف تعملي تسو�ق صح 
 كمان في موضوع العروض امام مستثمر�ن وفي األمور اإلدار�ة

بتقعدي مع الموجه بتسالیه اسئلتك  1-1للتوجیه �ا اما ورش عمل او جلسات فرد�ة في طر�قین 
 و�یجاو�ك علیها و�یحاول �عطیكي تغذ�ة راجعة 

في موجهین بیجوا بنقابلهم وجها لوجه طبعا موجهین الي احنا مهتمین فیهم في البیزنیس والمار�ت  3.4
كایب و�ل هاده طبعا حقق تقدم �بیر �النسبة النا و�نا بننطلب منهم موجهین وهما بیوفروهم عبر الس

في مجال البیزنیس النه �صراحة الفر�ق تبعي �ان تقني حتى انا وما �ان عنا أي خبرة في البیزنیس 
فكله �ان وانطالقتنا في البیونیس �انت من هان والموجهین الي �انوا موجودین �انوا �ساعدونا جدا 

 في الموضوع.
ناس نسالهم (سعید مدیر المسرعة دا�ما متبع معنا المیلستوزن الموجودة و�یبع معنا جیكس موفر�ن النا 

شو سو�نا وشوب نعمل، رنا مثال مسوؤلة تبع �یف الفر�ق بیتعامل مع �عض ومهتمة دا�ما انه �ل 
اشي �مشي صح في التعامل بین الفر�ق، راین �ان �تیر �ساعدنا في موضوع المالي ولما �نت احط 

 بعتي �نت اروح اقعد معه) �انوا موفر�ن واحد لكل شيء.الخطة ت
كل اشي تقر�با في المالیة والتسو�ق والبیزنیس نفسه والعروض مع المستثمر�ن وخدمات توجیهیة في  3.5

 إدارة الفر�ق 
 ورش عمل لقاءات عبر السكایب، المخیم التدر�بي الي عملوه 

 لقاءات أسبوعیة مع فر�ق المسرعة نفسه 
تساعد خدمات التوجیه واالرشاد مؤسسي الشر�ة الناشئة على معرفة �یفیة الحصول على المعلومات كیف 

 التي �حتاجونها لتطو�ر ونجاح شر�تهم؟
�عني من الشغالت مثال الي بیعلمونا ا�اها انه �یف تجیب المصادر تبعت أي حاجة �عني من األشیاء  1.1

الصعبة في البحث �یف تجیبي ارقام واحصائیات وشغالت زي هیك �ان في التوجیه او المسرعة 
هاي بترجعلهم علشان تجیب األرقام الفالنیة هدول  12345نفسها انه �قولك في مصادر رسیمة 

یجبوا احصائیات هدول بیجیبوا اخبار هدول بیجیبوا أي شغلة زي هیك، من الشغالت الي اخدنها ب
 كیف �صیر البحث عنا �تیر �و�س في الشغالت هادي 

صحیح طبعا، النه احنا �ناس ما بنعرف لسه �تیر في الشر�ات الناشئة و�یف نأسس شر�ة ناشئة  2.1
 لشغالت هاده بیساعدنا �تیر من انه نضل تایهین واحنا فیه حوالینا فر�ق خبیر في هاي ا

 بدل ما ندول على الطر�ق الي بدنا نمشي فیها في حدا بیدلنا على الطر�ق وانت �س امشي 
 نوعا ما، من خالل توفیر ورشات للمساعدة في الحصول على المعلومات  2.2
 عالیة جدا�التأكید النه �نا ناخد هاي المعلومات من ناس على احترافیة  2.3
مز�وط، مثال انا لو ما �نت �عرف �یف اعمل خطة سوق وشو الي فیها وطلبت موجه �علمني �یف  2.4

اعمل هاده الكالم جابلوي موجه اول مرة �ان جاي وانا تقر�با مش عارف شو بدي ففشلت تقر�با في 
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هاي المرة فرحت درست شوي عن الموضوع وحاولت اعمل خطة سوق و�عتلوا إ�اها و�عتله اسئلتي 
 وقعدنا مرة تانیة فلما �انت اسئلتي محددة وعارف شو بدي �انت النتیجة افضل �كتیر من األول 

 لو اعتبرنا خدمات امسرعة الفر�ق تبعها ومالحظاته بیكون �المك صح  2.5
بیساعد في الوصول للملعومات وافضل الطرق �اإلضافة انه فر�ق المسرعة نفسه هو الي بیر�طك مع 

 موجهین انك توصل هاي النقطة 
 الموجهین عبارة عن تشكیلة من المعرفة المختلفة لما �كون عارفین الحالة تعتي 

اها علشان هیك انت مرات بتسال اه، المنطقة المیتة في شغلة انت ما بتكون شا�فها �المرة �عرفك إ� 3.1
عن شغالت بتكون .. �عني مرات افضل استراتیجیة انك تسال عن الشغالت البدیهیة �عني شغلة انت 
عارفها انت هلقیت مش عارف عن ا�ش بتسال فبتضطر تسال عن االشي البدیهي وتشوف �یف هو 

 بیفهمك و�یف من خالل ما بیشرحها بتبدا تتشعب منه 
بدینا الشغل �ان عنا مشكلة انه �یف اختار السوق تبعي، علمولنا لقاء مع موجه من برة انه اول ما  3.2

كیف انت تختار السوق وتدرس األسواق �الطر�قة الصح لحتى توصل وتجاوزنا المشكلة سر�عا �عد 
 هذا اللقاء وصرنا عارفین �یف بدنا نختار السوق الي احنا بدنا ننزل فیه 

 و�میة اللقاءات الي بتعملها جیكس �تیر ساعدتنا و�میة ورشات العمل 
 اكید اذا �ان الشخص عارف �سال صح للموجه شو بده 3.3

النه صراحة أحیانا �تیر الجلسات مع الموجهین بتروح بدون أي فایدة النه �كون انا قاعدة �س بدي 
.. 

انت ما �نت عارف ا�ش بدك تسال وعارف خلفیة �و�سة عن هاده الموجه وسالته السؤال  �عني اذا
 الصح ممكن تضیع الجلسة بدون أي فایدة 

نوعا ما او بیصیر عندك تبع ان اشفت  confusingأحیانا �تر التعرض للمرشدین والموجهین بیعمل 
 ناس �تیر وسالت ناس �تیر محتاجة شو�ا اخد بر�ك 

عتم دانتي �یف بتسالي سؤال وطر�قة الجواب وشخصیة الموجه انا �مكن لهال قاعدة مع فاالشي بی
حد �مكن او اكتر اكید �لهم بتستفیدي منهم �س اذا انتي �نتي عنجد ذ�یة و�تعرفي �یف  50فوق 

 تسالي السؤال وتاخدي الجواب الصح بتستفیدي اذا ما �انت عندك هاي المهارة بتضیعي وقت
عني في النها�ة �ل مؤسس للشر�ة بیكون فیه عنده نقاط ضعف وهاي النقاط الموجودة عنده مز�وط � 3.4

بیحكي فیها �شكل عام و�یسال فیها فبیتم توجیه للمرشد بیكون فعال بهاي النقطة بیشتغل �عني �النسبة 
صلونا في النا �ان فیه عنا مشكلة �بیرة في البیزنیس �ان فیه عنا مشكلة �بیرة في التسو�ق جیكس و 

الموجهین الخبراء في هاي الموضوع من خالل الشبكة تبعتهم و�ل الناس الي بتشتغل بیزنیس وفعال 
 كان فیه عنا تحول �بیرة في الشر�ة تبعتنا 

اه طبعا بتساعد لما �كون المرشد اشتغل هاده الشغل قبل هیك و�ختصر علیك مدة زمنیة طو�لة �عني  3.5
 ي غزة جدیدة.�النها�ة ر�ادة االعمال ف

هل توفر مسرعات األعمال قاعدة �بیرة من المرشدین والموجهین الذین �مكن التواصل معهم في أي وقت 
 ألخذ النصیحة والمشورة؟
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 عدد �بیر اه في أي وقت ال النه في النها�ة الموجهین الزم ترتب معهم موعد مسبقا  1.1
 �عني مثال انت بتطلب الموجه الفالني وهما بیرتبوا معاه موعد وانت بتلتزم �الموعد الي بیحددوا 

 اه ومتنوع في �ل التخصصات وفي �ل حاجة تسو�ق، إدارة اعمال، تطو�ر برمجیات ....  2.1
أحیانا لما �كونو الموجهیین دولیین (أجانب) وفي ناس منا اللغة عندهم مش تمام والخبیر في التسو�ق 

 مثال هاي في شو�ة صعو�ة فیها 
في أحیانا صعو�ة النه أحیانا ما بیوصلیش االشي �سهولة وهي هاي اكتر شغلة ممكن نواجهها 

 كصعو�ة مع الموجهین
قابلة احسن مما بتكون اون الین، النه االون الین بیكون لمدة تاني حاجة لما تكون وجها لوجه الم

 محددة 
 نعم، في السنة الماضیة �انت الشبكة قلیلة لكن االن تتوسع في �ل سنة 2.2
 صحیح 2.3

من نقاط القوة الي هان انت بتقدر تعقد صداقات مع �عض الموجهین وتضلك تراسلهم �عد انتهاء 
 م برنامج التوجیه وتستفید منه

 مز�وط، �عني في اللحظة الي انا بدي فیها موجه في مجال معین �طلبه و�قدر احصل علیه  2.4
 نعم، شبكة جیكس �بیرة لو انا قلتل هلقیت بدي موجه في المالیة مسافة ساعة زمن بیوفرولي إ�اه   2.5

 �س في تخصصات ما بتكون موجودة 
وجودة وما بیضغط علیهم علشان في أي وقت الجیكس بیبني قاعدة الموجهین عىل انه تضلها م

بینطلبوا فیه یتجاو�وا ولما بیجیبوا موجه ما بیتعبوه �عني خلص قعد مع فر�قین و�یضلوا موجود لو 
 احتجتوني هین موجود 

االرشاد بیكبر عمر الشر�ة اسرع من الوقت الطبیعي اذا �ان المرشد الي انت بتشتغل معاه ذو قیمة 
عاب ممكن �ان یوفر علیا أخطاء انا غلطتها ودفعت حقها مصاري ووقت فاذا �عني مرشد في اال�

الر�ادي اخد الموضوع من الزاو�ة هاي بیستفید واال بیصفى علیه االمر انه بیضیع وقت وانا بدا�ة 
التسر�ع �نت �حكي انته لي بتضیعوا وقتكم مع المرشدین الني ما �نت فاهم القیمة من وراء المرشدین 

یجي لنضوج الفر�ق اذا انا �نت ناضج وما �انت عارف هاي القیمة فانا بالحظ الباقیین وهنا بن
بیعتبروها واجب الزم تسو�ه النهم طلبوا منك تسو�ه مش قادر�ن �عرفوا القیمة من وراء االرشاد 

 �اإلضافة انه مش الجیكس دا�ما بیجیبوا موجهین أجانب وعنا حاجز اللغة ما زال بیضلوا بیخوف 
احنا من اكبر مشاكلنا حاجز اللغة، اكبر اكبر مشاكلنا انه بیكون بده �سال ومش عارف �سال او 
مستحي �سال وفي حاجات بیفهماش بیستحي �حكي انه مش فاهمها و�یصفى الموضوع علیه �مخسر 

 �عني  
 جیكس نعم عنهم قاعدة �بیرة ومنوعة في �افة التخصصات  3.1
من الموجهین موجودة عند الجیكس وهما بیتعاملو معنا �الطر�قة هاي انه انت نعم، في قائمة �بیرة  3.2

 لو احتجت نصحیة في مجال معین �س تعال بلغنا واحنا بنرشحلك ناس 
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فیه لخدمات التوجیه حدا بیكون منسق انتیب تتواصلي معه و�تقلیلو بدي حدا في اكس في واي في  3.3
 ش انتي بیكون عندك وصول مباشر معهمز�د في الخبرة �ذا بینسقلك وقت �س م

مز�وط �عني انا �السنبة النا أي حدا �نا بدنا إ�اه مختص �التسو�ق او البیزنیس او تطو�ر �انوا یوفرولنا  3.4
 حد مختلف. 100جلسة توجیه مع اكتر من  100إ�اها �عني �النسبة النا �ان فیه اكتر من 

�عني هي بتوفرهم لكن انه نتواصل معهم في أي وقت عددهم قلیل �س هما �جیكس بیوصلونا  3.5
و�یجیبولنا هنا ناس �تیر أقو�اء �س الصعب الناس هدول انه انت �شكل شخصي تتواصل معهم 

 لحالك 
�عني لما �جي ا�میل من جیكس غیر لما �جي ا�میل من حسین اال اذا الموجه حبنا من اول لقاء 

 عالقة شخصیة، احنا شبكنا مع اتنین وفي ناس �انوا یذ�رونا انه انا ضایل لو بد�م اشي  وصار
 مختصین: 

مختصصین وتغذ�ة راجعة: اكید اه طبعا �حكم انه احنا في غزة �انت لقاءات عبر سكایب لكن لما  1.1
معظم شغلنا �ان كنا في االردن �ل اللقاءات �انت وجها لوجه و�كنا نروح للموجهین داخل األردن 

 مع اردنین او دولیین داخل األردن متواجدین �انوا هما یرتبولنا المواعید واحنا نروحلهم 
2.1 -- 
(لیس دائما) الن  validationمختصین: نوعا ما، من خالل تقد�م النصحیة الصح تستطیع عمل  2.2

 السوق المستهدف یوجد صعو�ة في التواصل معه (عینة صغیرة)
اقسام �ل شخص من الفر�ق بیقعد مع الموجه الي من  3مختصین: اه طبعا، �ان فر�قنا مقسم ل 2.3

 بیقعد مع التقنین انا �نت اقعد مع مختصین البیزنیس CTOتخصصه �عني 
 نختصیین : مش دا�ما بیكونوا الموجهین مفیدین حسب الموجه نفسه  2.4

مثل جوجل ما �انوا مفیدین �المرة النه هدول  �عني مثال لما �ان �جینا موجهین من شر�ات �بیرة
الناس عبارة عن خلینا نحكي ترس في حاجة �بیرة �تیر فالشخص نفسه خبرته محدودة جدا بیعمل 
حاحة صغیرة �تیر جوا اشي �بیر �تیر غیر انه الموجهین الي �انوا من شؤ�ات ناشئة �عني ما 

یاء الي مرنا فیها و�یكون عندهم خبرة اكتر غیر صرلهم �تیر فكانوا هما هدول الناس مرو �كل األش
 عن موظف في شر�ة �بیرة حسب خبرة الشخص نفسه وخلفیته من و�ن جاي

دا�ما �انوا او �ل فترة بیجوا مجموعة من الموجهین على المسرعة نفسها �ل شهر�ن مرة او �ل شهر 
 بودي مینتور �ان على النتمرة في موجهین لو احنا طلبنا حد بیصیر على االنترنت �عني مثل ال

تغذ�ة راجعة لتطو�ر المنتج وتصحیح المسار: حسب نوع الفكرة صحیح �المك �عني انا �شتغل  2.5
�التجارة االلككترونیة بیجیني موجه �التجارة االلكارونیة بتفرق من األرض للسما ومرات احنا حالتنا 

�التجارة االلكترونیة اجاله موجه �المخازن  كانت مختلفة في بیكون الهم عالقة �عني بني ادم �شتغل
موضوع �حكو فیه. اذا �ان بده یروح لتخصص و�عرفش مین الموجه  بتفرق شوي �س �ستفیدوا و�القو

الي یروحلو مش رح �ستفید وهو من أولها رح �حس انه مش مفید و�تنقلب لدردشة وعن انه احنا 
 كو�سین وغزة فیها فرص والكالم هاده

 انه حسب الفكرة، الكالم اه حسب  الفكرة فانا �عتبر
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 مختصین: اكید 3.1
 مختصین: اه في المكان وفي قائمة الموجهین  3.2
التغذ�ة الراجعة: اكید اه في بنامج خاص �س للتوجیه واإلرشاد في الجیكس وهما بیساعوا �تیر في  3.3

 هاده المجال
مختصیین في مجال شر�تك: مز�وط �عین احنا جیكس وفرتلنا موجهین حتة من المنافسین في مجالنا  3.4

(اطباقي) وحكینا معهم وحكولنا شو مشاكلهم الي واجهوها علشان ما نوقع فیها واعطونا نصائح �یف 
 احنا نمشي وننتشر ونوصل زي ما هما وصلوا 

بط لحتى االن ما قعدت مع حد له عالقة �الطباعة والبالیز اللقاء �مختصین: اه �طبیعة شر�تي �الض 3.5
 قعدت مع ناس الهم هالقة �التجارة االاكترونیة �س �التفصیل لحتى االن ال 

% بتز�ط انه اتالقي بدیل الحتیاجك من 90هما بیجیبولنا القائمة واحنا بنقعد معاهم �لهم، �عني 
 الموجهین �س مش دا�ما و�سبب فضاوة الموجه 

 : رعةس
 متنوع: مز�وط اه  1.1
اه �انوا في عدد من الموجهین بنحكیلهم احنا الشر�ة الناشئة الفالنیة وفكرتنا بیروحوا �قولولنا انتوا نقاط  2.1

 ضعفكم هنا والزم تقوا نفسكم هنا هاي األمور �لها بیحكولنا أ�اها
 سرعة: نعم 2.2
 سرعة: نعم 2.3
 كبیر ومتنوع: اه في أي مجال بدي إ�اه ممكن االقي موجه  2.4

في موجهین مثال �تیر متخصص في اشي معین فكان �عطینا تغذ�ة راجعة �تیر حلو ونستفید منه 
وفي ناس مثال �انوا فاهمین البیزنیس تبعنا �تیر منیح وفي ناس ما �انوش فاهمین البیزنیس تبعنا 

�ان �عطینا تغذ�ة �و�سة �عین انا خالني من �تر ما شفت  نفسه �عني حسب لكن التنوع تبعهم
 موجهین خالني اعرف �یف اعمل عرض �و�س والناس تفهم شو �عمل

�عني في ناس �ان مفروض �كونوا من السوق تبعي �س ما �انوا عارفین شو انا �عمل فخالني اغیر 
 في طر�قة حكي عن الشر�ة تبعتي 

 في موجهین خلوني اغیر البیزنیس مودل تبعي 
عدد �بیر ومتنوع: مرات بیكون العدد الكبیر مش صحي انت برضه علیك شغل التحضیر للقاء الموجه  2.5

مش مجرد انه انا اروح اقعد معاهـ التحضیر للمرشد انه انا ادرس الخلفیة تبعته واعرف �شو ممكن 
الله �فهمها �عني انا عندي موجه في األمور المالیة وانا  �فیدني واني احضر أسئلة واحضر مقدمة

�شتغل في األلعاب فانا الزم اقله مین السوق و�یف رح ار�ح منه وا�ش المشاكل المالیة علشان 
 �جاو�ني ومش رح ابدا من الصفر معاه زي �اني بتكلم مع واحد 

الشغل الطبیعي و�یصیر مرهق الوقت هاده لو �ترنا عدد المرشدین على األسبوع بیحرق من وقت 
 ز�ادة 

 �تیر  2في األسبوع �تیر �تیر اكتر من  5تخیلي انه �عشوائیة عندي 
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علشان الجزئیة هاي بتنسقها الجیكس احنا بنحسش فیها احنا لما نطلب حد هما بیطلعوا مین فاضي 
ومین مش فاضي فبالنسبة اللهم توسیع قاعدة البیانات تبعتهم بیسهل علیهم انهم ما �ضغطوا على 

 حدا وهیك بتصیر الشغلة 
 سرعة: اكید 3.1
3.2 -- 
3.3 -- 
عدد �بیر ومتنوع: �عني اه هما في النها�ة الموجهین الموجودین او الموجهین في الشبكة �بیر جدا  3.4

�سمع منهم اذا انت  4�عني انا في التسو�ق �ان عندي موجهین �سمع منهم في تطو�ر االعمال 
 محتاج دا�ما موجودین 

 ظر عن طبیعة الشر�ة انا متصور أي شر�ة بده ابتالقي في �ل المجاالت هما حاطین �غض الن
 �عني یوجد عدد من الموجهین �س مش متاح في أي وقت 3.5

 كیف �عتبر اإلرشاد عنصر حاسم في دورة حیاة الشر�ة الناشئة داخل المسرعة؟
جدا النه في النها�ة الشر�ة الناشئة انه انتي تبداي من حیث انتهى االخرون والمرشدین هما احسن  1.1

 ناس التانیین لو�ن واصلیین او ا�ش فیه منافسین او ا�ش شا�فین او ا�ش بیعرفوا ناس ممكن �قوللك ال
هما اكتر ناس ممكن �ختصروا علیك الطر�ق في شغالت �تیرة النه هو جرب �عني ممكن �جي �قلك 
شغلة ممكن تاخد معك شهر�ن �قلك هاي تجر�ت وما بتنفع فیختصر علیكي الشهر�ن التجر�ة هاي 

�س قعدت معاه ولكن في نفس الوقت من سلبیات المرشدین ومن اهم المشاكل الي مقابل انه انت 
بتواجه الشر�ات الناشئة مع المرشدین اذا سمحلهم یبداو �غیروا و�حكوا في اصل ومحور الفكرة واذا 
اكتر من واحد �عني اذا وصلت جلسة او خدمة التوجیه انه �صیر �حكي شو وجهة نظره هاي �طلت 

لمشاكل الي �تیر �بیرة حتى احنا واجهناها انه احنا �نا دائما نصطدم انه نقعد مع الموجه توجیه فمن ا
اكس �حكیلنا شغلة �مین ونروحنقعد مع الموجه واي �حكیلنا شغلة شمال فهاي �انت �تیر تشتت �عني 

مناه احنا ا�ش نعمل هاده بیحكي هیك وهاده بیحكي هیك ا�ش بدنا نسوي ففي الغالب الدرس الي تعل
كتیر �و�س انه الموجه �حكي شو ما بده �عد هیك انت اكتر واحد عارف الشر�ة تبعتك بیلمزمها وانت 
الي بتقرد تاخد القرار الصح وما تخلي الموجه �اخد عنك أي قرار هو وظیفته �س یوجهك �س في 

 النها�ة القرارت في اید المؤسسین
2.1 -- 
اكثر من  softwareإذا �ان مع اشخاص صح، في السنة الماضیة یوجد ناس مختصین في مجال  2.2

hardware  
حاسم!! مش حاسم قوي �عني، دوره مهم �س مش حاسم النه في النها�ة انت اذا فیه حاجة بتجر�ها،  2.3

حالك لكن كان الموجه بیقلك اعمل هیك علشان احسن لكن انت �نت حتجرب وحتتعلم وتطور من 
 هو �ان یوفر علیك الوقت لكن حاسم اكید مش حاسم

مز�وط، النه من غیر الموجهین مش رح نفهم شي زي الي انا �عید اختراع العجلة من ال وجدید ورح   2.4
 امر �كل األخطاء الي الناس وقعوا فیها و�ل المشاكل الي صارت مع �ل الشر�ات الناشئة في العالم 
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شكاكل بتصیر معنا �نت افكر علشان احنا في غزة �س طلعت مشاكل عالمیة غیر انه مثال في م
 موجودة في �ل مكان 

2.5 -- 
واحد من المرشدین �نا بنجهز احنا شغلة (العرض الي بدنا نعرضه امام المستثمر) فسؤال انا في  3.1

م اسمه شغلة بدي تحكي عنها وسال في موضوع المستثمر فقلي اه �ل الشر�ات في اشي عنده
advisory board  مجلس الناصحین فهدول انت بدك تبنیهم بدك تشوف مین افضل ناس القر�بین

لمشروعك �كونو معك زي الشخص الي شهر�ا بیقعد معك و�یصیر هو ینصحك فبناء مجلس الناصحین 
 الزم نبنیها  seedوحدة من األهداف قبل ما نروح لل

رف �ل تفاصیلك ماش فیه اشي اسمع طبیب العائلة أهمیة مجلس الناصحین: انه عندك موجه عا
 و�یعرف �ل اشي عنهم وهاده بیكون عارف �ل اشي عني و�تصیر تستشیره في األشیاء هادي

المشكلة مع المرشدین والموجهین انك ما بتسال السؤال الصح لو سالت السؤال الصح بتاخد الجواب 
بیكون ظالمهم �تیر او مش ظالمهم  lnkedINالصح، ومرات احنا ما بنعرف خلفیة الموجهین صح و

 �عني مش ظاهر المهام الیومیة الي بیعملوها وهما متخصصین فیها فبنضطر انهم نسالهم احنا 
اللغة �النسبة الي مش عائق  �س الثقافة بتكون مرات عائق الموجهین اغلبهم الي بیجوا هنا من السوق 

مور عندهم اسهل �كتیر من عنا  لكن صراحة من الغر�ي ومختلف عن الي عنا و�تالقي مرات األ
تجر�ة الموجه العر�ي افضل �كتیر من الموجه األجنبي النه عارف السوق وعارف مشاكلك �عني انت 
ما بتضطر تقوله انه انا عندي مثال مشكلة في الدفع فالموجه العر�ي بیعطیك الحلول والمخارج هو 

 triksفي االخر البیزنیس حلول او 
اه طبعا، احنا بدا�ة شر�ة ناشئة وما عنا الخبرة الكافیة لحتى نقدر نوقف هاي الشر�ة �الشكل الصح  3.2

فاحنا احتجنا �تیر ناس عندهم خبرات في هاده المجال لحتى �فیدونا ولحتى �ختصروا علینا الوقت 
 و�انوا األشخاص موجودین سواء من العاملین في المكان او من الموجهین 

 ال �س مساعد، في مراحل معینة هو مهم �س مش حاسمحاسم  3.3
هال انتي بتقدري من خالل جوجل لوعندك مهارات في البحث و�تعرفي تقراي انجلیزي صح بتعرفي 
توصلي لكل المعلومات الي بدك إ�اها والموارد الي انتیب تتخیلیها وما بتتخیلیها من خالل جوجل فلو 

تسر�ع ومش قادرة اعمل وصول لهدول الموجیهن مش رح �كون انا مثال عندي شر�ة ومش في برنامج 
 اشي حاسم في حیاة شر�تي اني انا 

اول حاجة انتي في عندك ع الیوتیب االف ومئات الفیدیوهات لموجهین بیحكوا عن تجار�هم وعن 
 المشاكل انتي ممكن لو انتي شاطرة تعرفي �ل الي بدك إ�اه من خالل هاده االشي

اكید مهمة النه بتسالي أسئلة محددة ولكن العلم �علم وتجارب ناس  1-1تبدل ب طبعا هاده ال �س
ناجحة وفاشلة فعلیا هو موجود �كثرة على االنترنت �س بدك وصول لالنترنت ولغة انجلیز�ة وهمة 

 حقیقیة انك تبحثي
 بتقدر تتخطیه وتنجحي بدونه �س فیه أشیاء �تیر اهم
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ارشاد بتفشل، في دراسة موجودة انه الشر�ات الي ما بتواجه االرشاد  اغلب الشر�ات الي بتطلع بدون  3.4
وما بیتلقو االرشاد المناسب بتفشل �عني احنا �السنبة النا بدون ارشاد في مجال البیزنیس لكنا عبارة 
عن تطبیق ز�و زي الموجود على االنترنت ما في عند خطة �یف ممكن تر�ح ما فیه عندك خطة 

لى عمر الشر�ة هاي او �یف ممكن �مشي الشر�ة/ اه �طلع تطبیق و�یمشي كیف ممكن تحافظ ع
التطبیق طیب اه و�عد هیك فكل هاي المشاكل حللنا إ�اها جلست التوجیه والراشد لنعمل خطة لتطو�ر 

 البیزنیس ونحافظ علیه
 ال أساسي النه الشر�ة الناشئة الي بیعملوها غالبا ناس ما عندهم خبرة �بیرة في المج 3.5

�س انا من وجهة نظري اهم نقطة الكادر الوظیفي للمسرعة، الناس الي بیشبكوا و�یجیبوا الموجهین 
والي بیدیروا المسرعة لو ما �انوش ناس شاطر�ن في البیزنس وشغل الشر�ات الناشئة منیح انت 

ا تقار�ر وشغلك �طاطا هو الي بیدیر العملیات تبعتك و�یطلب منك تقار�ر فاذا �ان مش عارف �قر 
الشر�ات و�كیف طبیعة عمل الشر�ات الناشئة، وهي هاي مشكلتنا النه عدد الموجودین غیر �افي، 
�عدین قصة انه احد الموجودین بیحكي انجلیزي هاي ازمة النه مش �لنا بنفهم انجلیزي وهو الوحید 

شفته من الي  % وما فیش حد عر�ي 15الي هنا مختص �االمور المالیة، �عني وهو بیشرحلي �فهم 
بیجوا هان �فهم �المالیة تبعت الشر�ات الناشئة �لهم محاسبة ومالیة شر�ات عاد�ة، �یفیني اعمل 

 سنوات جا�ة ولما اجیب حد یترجملي �فهمش منه فأزمة  5تقدیر الحتیاجاتي المالیة ل
 هل �عتبر عدد اللقاءات التي یوفرها برنامج التسر�ع مع الموجهین والمرشدین �افي؟

خالل برنامجنا ما �انوا �حددوا عدد �عني قد�ش محتاجین ارشاد وتوجیه بیوفروا �عني فیه أسبوع من  1.1
موجه ففي النها�ة قد�ش انت محتاج موجهین وقد�ش انت قادر تقعد مع  13األسابیع قعدت مع 

 موجهین والجدول تبعك بیسمحلك ممكن تقعد
 اه و�ز�ادة 2.1
هو �افي لكن اللغة اإلنجلیز�ة �انت عاملة عائق نوعا ما، بیجیبلك ناس صح خبراء لكن مشكلة اللغة  2.2

 كتیر بتاثر في �میة االستفادة 
 �العكس فوق الكافي �ان 2.3
 اه، غیر البدي منتور �ل أسبوع خالل التسر�ع �ل شهر بنقعد مع مجموعة من الموجهین  2.4
عدد اللقاءات مع الموجهین �افیة: انا �االول �نت شا�فه �تیر �ان اكتر من �افي �عدین صار �افي  2.5

 لما بداو �قللو، الجیكس بیر�ز �تیر على االرشاد فنعم ومع الوقت خففوا 
 قد ما بدك انت ممكن تعبي �ل جدولك  3.1
جتها وفرولي إ�اها مع الموجهین الموجودین نوعا ما �النسبة الي �افیة انا صراحة �ل األشیاء الي احت 3.2

  1-1�س هاده في اللقاء 
 األشیاء العامة قد ما بدك تعملي أشیاء ال تعتبر �افیة 

 بز�ادة  3.3
 اه العدد �افي وحتى ممكن هم افي النها�ة بیوفروا لقاءات بز�ادة 3.4
 اه �و�سة منیحة،  3.5
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 �قدمها الموجهین والمرشدین حول الشر�ة الناشئة؟ كیف تقیم التغذ�ة الراجعة والنصائح التي
من حیث الجودة والقیمة عالیة جدا لكن في النها�ة هاي مجرد توجیهات مش الزم تاثر �شكل �تیر  1.1

 كبیر على اصل الفكرة الي بیشتغل علیها
الم الي حكوه طبعا هما معظمهم خبراء فطبیعي �كونو أقو�اء و�عد فترة بتبدي تحسي انه عنجد الك 2.1

 صح 
 بدایتها الواحد ما بیستوعبها �سهولة �س مع الوقت بیستوعبها 

 بتحس انه االشي بیكون �سیط وعنا هاي المعلومة �س احنا مش مطبقینها فعلیا  
 ناس عندهم خبرة �و�سة لكن العائق هو اللغة  2.2
�انوا �قدحوا و�جرحوا في �عض األشیاء انه خلص انت  �صراحة �انت ممتازة جدا وفوق الممتازة النهم 2.3

 كنت سيء في هاي الشغلة هاده �ان �ساعج �تیر النه في النها�ة ما بدي حد �جي �قلي انت ممتاز
 جودتها عالیة النها غالبا طالعة من ناس محترفین وخبراء

 مش �لهم بیكونوا مفیدین  2.4
 یها المرشدین مش �لهم احسن مني هادي قاعدة الزم نفهمها هنا �مان في حاجة تانیة الزم تفهم  2.5

المرشد مر بتجر�ة معینة في حاجة معینة �عني ممكن �كون اشتغل في تطو�ر في شر�ة اشتغل في 
إدارة مبیعات اشتغل في حاجة معینة فالتغذ�ة الراجعة تعته بتكون بناء على تجر�ته الشخصیة اذا �ان 

ا �ان في البیزنس تاعي من تجر�ته الي ممكن ال تتقاطع مع تجر�تي هو مش في البیزنس تاعي واذ
بتاتا لكن في �عض األحیان وفي معظم األحیان بتكون �النسبة لواحد من غزة تجر�ته وخبرته قلیلة 

 مفیدة في مرحلة من المراحل بتبطل بتصیر تكرار �عني مش حاجة �بیرة �عني
خد مالحظات ولما انت بتسال بیجاو�ك فباعتقادي �و�س �س ما هو بیكون فیه حدى اثناء النقاش بیا 3.1

عمر�ش مر�ت في مثال مرحلة تانیة او ثالثة من التغذ�ة الراجعة �عني مثال �عطیك شغلة وانت ترجع 
تنفذها وترجعله في �الي اعملها �س لسه ما عملتها ما في وقت صراحة مش اكتر �س في االغلب 

 كو�سین �عني 
شوفي ما فیش تقییم شامل النه في من الدرو�ات الي انا بواجهها أحیانا انه انا �قعد مع موجه و�سمع  3.2

كالمه و�قعد مع التاني �سمع �الم عكسه وهان بیجي موضوع انه انا �یف بدي اقیس الموضوع �ما 
 ینطبق على عملي وامشي �الطر�قة الصح

 تفید من ناس سبقوني فبشكل عام انا �ستفید من ناس عندهم خبرة و�س
لالمانة احنا قعدنا مع مرشدین وموجهین ما �نا نتخیل ان هفي حیاتنا نقعد معاهم ناس من جوجل  3.3

 وناس من شر�ات �بیرة والناس الي زي هیك عندهم خبرة �بیرة 
 فاذا انتي عرفتي.. هما مش رح �جیو �عطو�ي 

المرشد مش رح �جي �قولك تعالي احكیلك انتي الزم تقودي الجلسة علشان تعرفي تاخدي منه االشي 
الصح فجودة التغذ�ة الراجعة بتعتمد على جودة سؤالك النه في سا�كل جلسة التوجیه مفروض انتي 

جعة تحضري وتجهزي االجندة واالسئلة فاذا انتي ما جهزتي األسئلة الصح مش رح تاخدي تغذ�ة را
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�جودة عالیة �س اذا انتي جهزتي األسئلة صح حتقدري تاخدي الفید�اك الكو�س وانا فیه �تیر موجهین 
 استفدت منهم �شكل �تیر منیح

في النها�ة انا �نت �اخد تغذ�ة راجعة من المرشدین في �ان منهم واحد بیعطیني اشي متعارض تماما  3.4
ي النها�ة �نا نشوف و�ن اكتر وجهات النظر متقار�ة بینهم مع التاني والثالث بیحكي في حاجة تانیة ف

وارجلعهم �افكارهم الي حكوها هما  3او  2واحاول ارجلعهم تاني للمرشدبن نفسهم �عد ما اسمع من 
 فهما یردوا على �عض في الموضوع هاده انا في النهایو �كون اخدت الي بدي ا�اه

 عام �و�سین  في �میة ناس منهم �طاطا �عني �س �شكل 3.5
ملیار دوالر وعنده استثمارات وشر�ات قد الدنیا النص  10�عني انا لما قعدت مع موجه واحد معه 

 ساعة تعته �انت مثمرة �طر�قة خرافیة 
 بتعتمد على نوعیة األشخاص، نسبة األشخاص األقو�اء قالل �س جودتهم عالیة جدا 

 م �ل �لمة �حكیها �فلوس منه 3موجهین  10�عني في أسبوعین قعدنا فیهم مع 
 الباقي الساعة تبعته یدوب طلع �لمة وحدة 

الموجهین الي بیجیبوهم في اول االحتضان مفیدین ولو هما نفسهم اجونا في نها�ة االحتضان مش 
 مفیدین 

حسب التوقیت الزمني لعمر الشر�ة وعمر الر�ادة وخبرتها (لو انا اول ما بدیت لو أي موجه �جیني 
 منه) رح استفید

 جودة خدمات جیكس:
تقییم خدمات جیكس: ممتازة برضه، في سنتنا الي �ان مسؤول عن التسر�ع "ا�انا" و�انت معها مادین  1.1

وسعید �النسبة النا ا�انا عملت تحول �تیر �بیر فالشر�ة تبعتنا هي شخصیا �عني �انت أي ا�میل 
ح والي ینبعت �انت ترد وتعطي توصیات �یف ینكتب اال�میل و�یف الزم ینبعت وشو المواعید الص

مش صح حتى لو اال�میل مش موجه الها لكن هي شافت اال�میل في سي سي ممكن ترجع وتقلك 
 انه انت ما �لن مفروض تكتب هیك ومفروض تكتب هیك هیك 

احنا الفرق الموجودة في البرنامج �ل واحد بیعرف  knowledge sharing sessionsكانوا �عملوا 
رضه فیه عنا، و�انوا هما الي �حفزونا علیها و�طرحولنا شو في مجال التانین بیعرفوش فیه �ان ب

 المواضیع الي الزم نحكي فیها
رائعة وممتازة جدا وخاصة انه احنا اجتنا فترة �انت عنا مي و�انت شخص رهیب (كانت مسؤولة عن  2.1

لي بیجو كل نظام التوجیه في جیكس، بتحكي مع الوجهین الي في الخارج و�تر�طهم فینا والموجهین ا
 هنا بتوزعهم على الفرق حسب احتیاجاتهم 

جودة خدمات جیكس: �و�سة احسن من غیرها من الحاضنات او المسرعات انا جر�ت أماكن أخرى  2.2
كنت اروح على اكتر من شغلة واسمع من تجارب الناس عن طبیعة االحتضان في أماكن أخرى وهي 

 أصال المسرعة الوحیدة في غزة 
 مكان في قطاع غزة في المسرعات والحاضناتافضل  2.3
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 Ycombinatorجودة الخدمات: ممتازة عالیة الجودة النه انا شفت افضل مسرعة اعمال في العالم  2.4
ما في فرق �بیر بین الي بیصیر هنا وهناك وي �مبیونتر هما الناس الي طلع من عندهم ستار بو�س 

 وتو�تر 
 % 100نفسه تقر�با مش 

مثال هناك بیوفروا فلوس للشر�ات الناشئة الموجودة غیر التمو�ل المبدئي وهاده االشي �ان موجود 
 السنة في جیكس 

بیوفروا موجهین و�یعموال مجتمع للشر�ات الناشئة مساحات عمل وانشطة وشر�ات مع شر�ات تانیة 
 مثل امزون 

ص الي برة أمر�كا بنفس القانون فیه شر�ة سترایب شر�ة توفر بوا�ة دفع الكرتونیة لالمر�كان واألشخا
اسمها سترایب اطلس بتخلیني ااسس شر�ة في أمر�كا وانا مقیم في خارجها ووجوجود الشر�ة تبعتي 

 مرخصة هناك افضل �النسبة الي و�النسبة للمستثمر النه القانون في أمر�كا غیر القانون عنا هنا
ناشئة لحتى االن القانون الفلسطیني ما بیدعم الشر�ات القانون هنا في فلسطین مش مناسب للشر�ات ال

الناشئة (�كون عندي مستثمر هما مش شر�اء فعلیا، �عني بدي امضي عقد مع المؤسس الشر�ك بدي 
اعطیه حصة �أسلوب اخذها �التدر�ج خالل فترة محددة من الزمن) أي شخص بده یدخل شر�ك بیعتبره 

 حق في الشر�ةالقانون الفلسطیني دفع مصاري واله 
غیر في أمر�كا ممكن ناسس شر�ة انا الي نسبة معینة من الشر�ة واجیب ناس تانیة الهم نسبة معینة  
واعطیلوا حصة �س هاي الحصة ما بیاخدوها على طول لكن �التدر�ج خالل فترة معینة حسب اداؤه 

لى الشر�ة و�دي جوا الشر�ة وشو عمل خالل هاي الفترة  (�عني مثال بدي اجیب واحد عندي ع
سنین ترك الشر�ة  5سنین رح �حصل عیلهم ول خالل هاي ال 5% من الشر�ة خالل 5اعطیه مثال 

..... 
% و�عد ما �تبنا العقد �طل �شتغل 20جزء من المشاكل الي صارت معي انا �ان معي مؤسس اله 

 قدر اعمله حاجة% حتى لو قعد في البیت وما اشتغل ومش رح ا20�س في القانون الفلسطیني اله 
في طر�قتین لتخطي الموضوع �ا اما بیصیر عقد شخصي بینا و�ین المؤسس الشر�ك وطبعا هاده مش 

 ملزم او بنسجل الشر�ة في أمر�كا 
 20انه انت اول ما تیجي رح تاخد  reverse investingانا سجلت الشر�ة هنا وعملنا عقد �كر�قة 

 خالل سنة مثال% لكن لو تر�ت الشر�ة ببدا الحصة تنزل 
جودة الخدمات: انها رائعة، انا بني ادم دخلت المجال �عرفش اشي عن الشر�ات الناشئة وال اشي عن  2.5

االستثمار أصال انا �نت بدي اعمل شر�ة وانتهى بیا المجال انه انا بدون ما �كون عندي انجاز 
ك و�یف انت ممكن تستغل �جیب استثمار االشي هاده فرق في شخصیتي وفهمي لكیف السوق بیتحر 

 الفرص �عني فرق في فكر البني ادم، وهاده في األخیر اسمه ر�ادي اعمال ما اسموش موظف
خدمات جیكس: ممتازة �العكس هما بیعلومك انت ما بتتعلمها �ثقافة مثل االلتزام �االجندة و�یف تز�ط  3.1

المواعید واللقاءات والوقت الخاص فیك و�یف تكون حاضر في االجتماع وموضع المالحظات نفسه 
 �ة منك مش �تیر ناس بتعرف تاخده هاده �ثقافة �و�س �تیر تبنیعه عندك من خالل المهام المطلو 



216 

 خدمات جیكس: ممتازة النه صراحة ما احتجت اشي في مجال معین اال لقیت حد �غطیني  3.2
 % 100جودة برنامج:  3.3
خدمات جیكس: خمة ممتازة جدا �صراحة سهل جدا انك تحصل على موجه او مرشد هنا في جیكس  3.4

�أسماء المرشدین وممكن نحدد  �س محتاج فقط اني ارسل ا�میل مین هو المرشد وهما بیرسل قائمة
 موعد ونحصل على المطلوب 

جیكس بتحط األوقات المتاحة للمرشدین واللي وه و�یختار الوقت المناسب الي وممكن نرتب موعد 
 تاني لو لم تتقاط األوقات

�شكل عام خدمات التوجیه واإلرشاد المقدمة من المسرعة عالیة وقدرتهم على التواصل مع ناس من  3.5
 اكبر شر�ة استثمار في العالم ومن جوجل statrtups 500مر�كا وناس من أ

من وجهة نظرك؛ ما هو دور خدمات التوجیه واإلرشاد التي تقدمها المسرعة في ز�ادة فرص نجاح واستمرار 
 الشر�ات الناشئة؟

من الموجهین هدول �كون مستمثر محتمل او شر�ك محتمل لقدام هاده  اكتر من شغلة ممكن حدى 1.1
طبعا �عد ما قلنا انه �ل الكالم الي بیحكوه �الم قیم وذو قیمة ومهم وقیمته عالیة جدا وممكن �كونوا 

 مؤسسین شر�اء معك �الفر�ق.
لها و�التالي التجر�ة الي خاضوها الموجهین هدول ممكن تبعدك عن أشیاء �تیر غلط انت ممكن تعم

 بیوفر علیك فلوس ووقت وجهد من خالل النصائح والتوجیه الي بیعطیك إ�اها 
تقر�با هي سبب نجاحها، مع انه �النها�ة الشر�ات الناشئة مفهوم جدید عنا �البلد فاحنا لوال الناس   2.1

ما بنعرفش هاي  الي بتیجي من برة و�تقولنا شوب �صیر برة وشو هاده المفهوم ممعناه وال �ان احنا
 المعلومات 

 سنین  4او  3�عني الشخص لو بده سنة لیطلع شر�ته بدون التوجیهات بده 
 من خالل توفیر االرشاد المناسب في الوقت المناسب ومن الشخص المناسب  2.2

وهاده بیز�د من فرص النجاح اكید لما واحد �كون بیتخذ قرار وهو معاه مرشد مثال �عني �ان فیه 
 وفي مرشدین لمرة واحدة وفیه �شكل دائم للمشروع  1-1مرشدین 

 كون �كون في واحد عنده خبرة و�كون شر�ك و�ساعد في اخذ القرار بیساعد �شكل �بیر
�كون مثال بدي اتخذ قرار معین او بدي مثال جزئیة معینة في وهاي المساعدة مثال في اتخاذ القرار 

الجهاز و�كون متحیر في اكتر من قرار �شوف واحد خبیر مثال بیساعدني اختار االشي الصح �اقل 
تكلفة واحسن أداء وهاده �له بیختصر الوقت بدل الواحد ما �قعد في مشروع مثال فترة �بیرة وهو 

 ح النصیحة �جمل بیجرب لما �اخد النصیحة الص
هو الدور األكبر �ان في اختصار الوقت واختصار �عض التجارب الي ممكن أي ر�ادي �عملها  2.3

 وتطلع فاشلة بناء على عدم معرفته المسبقة في المعرفة األساسیة في ر�ادة االعمال.
جودة في العالم هما كانوا یوصفولنا احدث التقنیات النه احنا �نا �عاد �تیر عن التقنیات الحدثة المو 

كانوا �قولونا ال ما تستخدموا هاي األشیاء القد�مة واستخدموا وتعلموا هاي األشیاء الحدیثة وهاي �انت 
 من األشیاء المهمة 
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�عني مثال انا ساعات �تیر �اخد قرارات لما �سال فیها الموجیهن �كتشف انه هاده القرار خطا ومش  2.4
تانیة اخدت نفس هذا القرار وصار عندهم أشیاء تانیة و�ان هاده مفروض ینعمل النه في شكرات 

 اشي فاشل
الموجهین بیختصروا علینا الطر�ق و�یبعدونا عن المشاكل الي وقعوا فیها هما شخصیا او الي من 

 خالل خبرتهم بیعرفوا انه فیه شر�ات او مشاكل ممكن تصیر من خالل القرارات الي ممكن ناخدها
ضیف على عمر الشر�ة عمر تاني في وقت واحد فانت فعلیا بتكبر من غیر ما تمشي لما تقدر ت 2.5

 علیك األ�ام 
ساعات لو انا �نت بدي اعرف المعرفة  3ناخد مثال صغیر اجت زوي على غزة وحكت في االستثمار 

ساعات  3�تب بیاخدو مني شهر�ن وفي  3ساعات لحالي �ان مفترض اقرا  3والي تعلمتوا في هاي 
لتها السؤالین الي مش فاهمهم وانتهى الموضوع اني فاهم الموضوع �له واعطاني عناو�ن اقرا فیها سا

 مقاالت مش �تب افادتني برضه �عني قللت �میة ...
انا عندي مثل مشهور انت ممكن تنزل على ورشة نجارة تدرب فالنجار �شغلك سنة تكنس المنجرة 

 اختصار اختصار الوقت هاده اشي مش سهل  وممكن من اول یوم �قلك هیك بنعمل الباب
بتز�د �تیر هي مهمة جدا النه في االخر انت في نفق �عني �شر�ة ناشئة و�مؤسسین بتكونو ماشین   3.1

في النفق المظلم هاده والموجهین هما عبارة عن شو�ة اضاءات في هاده النفق علشان �عرفك انت 
  ماشي صح وال ال �كل �ساطة هي تشبیها �عني

 بیختصر علینا الوقت في انه احنا نستفید من الناس الي موجود عندهم خبرات 3.2
 بیساعنا �تیر في تجاوز المشاكل الموجودة عنا

 عادة التوجیه بیفتح آفاق انه احنا نتعلم أشیاء جدیدة 
هلقیت أحیانا �تیر بتكوني انتي مش شا�فة انتي جوة الشغل ومش شا�فة الشغل �عینین أخرى فمهم  3.3

لما تقعدي مع حدا عنده خبرة اكبر منك و�شوف شغلك حیكون شا�ف العملیة �املة و�كون هو لما 
�عطیكي مثال مالحظة فید�اك راجعي هان شوفي هان المالحظات هاي مهمة انه تساعدك تشتغلي 

 یفرق برضهفب
 العالقات �عني مثال مش �س مجرد النصیحة مهمة العالقات مهمة �عني ممكن مثال ....

 هاده الفید�ك بیعتمد انه انا مثال اخدت فید�اك او نصیحة او فكرة واشتغلت علیها ف رح اكمل وانجح 
ألول مرة بینطلقوا في  في النها�ة الشر�ات الناشئة او أصحابها هما مبادر�ن وفي حال �انوا مبادر�ن 3.4

شر�تهم ففي عندهم نقص �بیر في الخبرات �عین على مستوى فر�قنا الفر�ق �ان قوي جدا تقنیا لكن 
 نقص �بیر في البیزنیس والتسو�ق 

في مرحلة االحتضان وصلنا لمرحلة فكرنا حالنا �تیر ممیزني في خبرات البیزنیس �س لما دخلنا 
 ثمر�ن ونقابل موجهین جدد عرفنا انه احنا �عاد �تیر التسر�ع صرنا نسمع اسئلة المست

انه انت عندك فكرة وعندك منتج مثال هي جوال وفیه �امیرا و�دي اصور وانا ما �عرف �سف اصور  3.5
فبسالك �یف اصور �عني في النها�ة انا عندي �ل األدوات لكن مش عارف استخدمها صح فتعتبر 
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لحلول والنظرة المستقبلیة والرؤ�ة العامة للشر�ة وأدوات بتساعدنا ه الخدمات بتساعد في التوجیه وا1ه
 في الشغل

مرات �ل مرة �نا نحكي عن التسلسل المنطقي داخل  3�عني مرة في العرض حكت معي وحدة 
 العرض هاي تعتبر ساعدتني �تیر.

 القسم الخامس: خدمات التشبیك
 التحاقك ببرنامج التسر�ع؟ما هي خدمات وفرص التشبیك التي حصلت علیها خالل 

مثال شبكونا مع مستثمر�ن تانیین غیر او�سس في هد�ك الفترة قعدنا مع اكتر من مستمثر محتمل  1.1
وشبكونا مع ز�ائن، �ان مفترض الناس الي �كونو عن سبونزرز ناس زي شر�ة ز�ن واتصاالت هدول 

 او�سس وجیكس عمالء �النسبة النا شبكونا معاهم واخدولنا مواعید من خالل
شبكو فرق تانیة مع ناس ممكن �كونوا مؤسسین شر�اء معاهم �عني مثال هما بیعرفوا انه فالن مهتم 

 في مجال شر�تي وممكن �كونوا شر�اء او شر�اء مؤسسین بیشبكوا معاهم
 سر�ة ناشئة تانیة فهاده �حد ذاته نوع من أنواع التشبیك 20وجودنا في او�سس فیه تقر�با 

 ة اكتر من لقاء مع اكتر من مستثمر و�تعرض شو شر�تك بتعمل وفر  2.1
 هما اصلو بیكونوا متفقین مع مستمثر�ن واحنا بنعرض افكارنا قدامهم 

  corporationوغیر المستثمر�ن الناس الي شبهنا علشان �صیر تعاون بینا أو مثال �صیر تعاون 
رواد اعمال  ITكبیرة التشبیك مع حاضنات اعمال في غزة وتعرفت على ناس في األردن في مجال  2.2

 وأصحاب شر�ات وناس عندهم مكن �كونوا شر�اء مستقبلیین للشر�ة 
مع �ل الموجهین، برضه �مان اخدونا على الضفة وشبكنا مع الشر�ات الناشئة الي هناك ورحنا على  2.3

األردن وشبكنا مع ناس شر�ات ناشئة واشخاص وغیر الناس الي شبكنا معهم عن �عد �عد ما تعمل 
 معهم جلسات توجیه ممكن �ضلوا في الشبكة تبعتك و�تواصلوا معك �شكل مباشر 

ن عرضنا على اكتر من نوع من أنواع المستثمر�ن افراد ومستمثر�ن مالك �انوا یوفرولنا ومع المستثمر�
 إ�اهم �شكل دائم علشان نعرضهم امامهم او نتعلم منهم اذا �ان فیه فرص استثمار�ة 

Venture capital  هو شر�ة وشر�ة بدها تحقق ر�ح بتروح بتختار الشر�ات الناشئة و�تعیطهمseed 
مثل ابتكار علشان تاخد منك نسبة اسهم واألسهم هاي تعود علیها  follow or series a or bاو 

 بر�ح في المستقبل
Angel investors  (تمو�ل مالئكي) �شكل أساسي هما اشخاص او شر�ات لكن بیدعموك مش �س

من علشان �حققوا ر�ح هو تمو�ل مالئكي في النها�ة بده �عطیك فلوس علشان تشغلها وتستفید منهم و 
عالقاتهم، ممكن �اخدوا نسب على مشروعك او ممكن ما �اخد في حال اخد او ال بیكون بده �قدم 
تجر�ته الكاملة وعالقاته علشان انت تستفید، هو بیكون معروف عنه انه الشبكة تبعته هي الي رح 

یاة تكون فارقة في الشر�ة تبعتك، هو بیعملك تشبیك �شكل شخضي مع ناس بیكونوا فارقین في ح
 الشر�ة تعبتك

 الموجهین والمستثمر�ن الي تعرفت علیهم 2.4
 المشار�ة في منافسات للشر�ات الناشئة عالمیة و�قلیمیة
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 المساحات المكتبیة المشتر�ة داخل الجیكس واالقران من الشر�ات الناشئة
 صفر  وجودنا هنا �شكل عام بیخلینا نتعرف عل ناس اكتر انا واحد من الناس اجتماعیتي �انت

حاول انه یر�طني مع ناس �األردن لكن انا ما استفدتش من الحاجات هادي �وني ما لقیت شخص   2.5
 (ضالتي) الجیكس عمل الي علیه

حاولوا �شبكوني مع شر�ات ناشئة في الضفة في مجال األلعاب برضه حسیت انهم اقل مني فمكملتش 
 معهم

 واكید شبكني مع مستثمر�ن وحصلت على استثمار 
 التشبیك غالبا بده �كون مع بني ادم �فیدك �علم او �عملك خطة اسرتاتیجیة او بیوصلك مصدر مالي 
�الغالب انا �نت اعلى معرفة من الي حوالیا فكنت موجه لالخر�ن �س ما استفدت من حدا شحصیا 

 كلهم اصغر مني في الخبرة
هال عن فرصة للتشبیك مع شر�ة اتصالت في االمارات بدهم �ساعدوا �عطوك نظام دفع من خاللهم  3.1

 وشر�اء وشر�ة عبداللطیف جمیل شر�ة .... من خالل الموجهین ممكن یر�طونا �شر�اء
 والمستثمر�ن

 أوال عندك اهم اشي واهم عنصر المستثمر او عدد المستثمر�ن الي شبكونا فیهم  3.2
 ن الي �شكونا فیهمالموجهی

في �تیر أحیانا الز�ائن في بدا�ة علمنا شبكونا ببعض الز�ائن حتى هما �ان �النسبة الهم انه اخنا نبجا 
 نخوض التجر�ة مع الناس هاي 

هو �ان تشبیك الز�ائن بنقر نقول الموضوع شخصي اكتر مما هو �مكان او اشي بیقدموا الجیكس 
�عني لما نیجي بدنا نحكي عن سعید، لما �عرف في حدا محتاج اشي في مجال معین �ان مباشرة 

 یوجهه النا هدول الناس بتالقي عندهم الحل 
 ساعدنا الجیكس انه احنا نقدر نوصللهم في �عض الخبراء الموجودین في الشر�ة تبعتنا �عضهم 

تعرفت على �تیر عالقات وتشبیك �بیر من موجهین وجزء منهم صارو بیشتغلوا معي �مقدمین نصائح  3.3
 من خالل موقعي (تطبیقي) �شكل رسمي هاده اشي �ان �تیر حلو 

 عالقات مع المستثمر�ن 
 وعلمنا لقاء مع دبي ورح نطلع على البحر�ن 

 مشار�ة في مؤتمرات عالمیةفرص سفر 
اكتر اشي انهم وصلونا في عندي ناس موجیهن بیزنیس موجهیین تقنیین ووصلونا �شر�اء محتملین  3.4

 معنا وناس موجودین في دبي واألردن 
الشر�اء الموجودین هما الناس المستعدة تشار�نا نوصل خدماتنا للناس في المناطق الي هما فیها احنا 

 countryاسي (مكمل للخدمة) ففي عنا ناس ممكن �كون مدیر منطقة او دولة بنعتمد �شكل أس
manager  وهو مسؤول انه یدیر العملیات �لها في المنطقة الي هو فیها برضه في عنا ناس هما

(الناس بتا�عهم) في المجال هاده برضه وصلونا فیه اعلى الشبكات االجتماعیة  influencersمؤثر�ن 
 م على تطبیقنا و�یشیروها على صفحاتهم الشخصیة)(بیضیفوا وصفاته
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التواصل والعالقات مع �ل الشر�ات الناشئة الموجودة ومع �ل حدا بیجي على المكان هاده تقر�با �لنا 
 بنعرف �عض هان 

 ما عملنا تشبیك �تیر  3.5
 �عني مثال ر�طوني �شرك للشحن والتوصیل 
 رشاد وناس أصحاب خبرة التواصل مع ناس عندهم خبر ةكتیر غالبا اال

 �تیر  suppliersانا بدي مطبعة في الوطن العر�ي مش قادر�ن �ساعدوني، ما بیقدروا یوفروا مزودین 
 �س بیوفرولك مرشدین 

 فرصة ممتازة للتواصل مع رواد اعمال واقران
 كمساحات مشتر�ة للعمل فرصة ممتازة 

 في خلق فرص لروا�ط للتمو�ل المستقبلي؟كیف تساعد لقاءات التشبیك التي تنظمها المسرعات 
اكید اه مثال بیروحوا على مناسبات او بیجیبوا مجموعة مستثمر�ن و�یعملوا لقاء یوم تجر�بي مثال  1.1

و�یخلوا الشر�ات الناشئة تعرض قدامها فهاده فرصة انه أي حد من المستثمر�ن انه �ستثمر مع الشر�ة 
ر�ن اجو في الناشئة �عني احنا خضنا تجر�تین رحنا لمستثمر�ن على مكاتبهم وفي مجموعة مستثم

 مكان معین وعرضنا قدامهم 
صحیح، �عني انه احنا مثال ممكن نضل على عالقة مع المستثمر�ن مثل المستثمر�ن المالك او حتى  2.1

 انه احنا هینا خلصنا �س قادر�ن انه ندور على مستثمر�ن لحالنا �سبب الخبرة الي اخدناها من الجیكس 
كون عندهم عالقات مع ناس تانین مستثمر�ن او ناس ممكن من خالل التشبیك مع ناس ممكن � 2.2

 �شبكونا مع مستثمر�ن
 طبعا، لم احصل �عد على تمو�ل الحق لكن مقدمین البتكار نفس المستثمر  2.3
 اه، �عني من خالل الجیكس انا قعدت مع اكبر في سي في فلسطین و�انوا مهتم فینا  2.4

 ستارتا�س (مسرعة ومستثمر) 500العالم زي  وقدرنا نوصل من اكبر واشهر في سي في
اكید ما بیصیر�ش التمو�ل من اول لقاء التشبیك بیبدا انك انت تعرض نفسك وتسمع التغذ�ة الراجعة   2.5

وهاي التغذ�ة بتاثر سلبا او إ�جا�ا على حبك للبني ادم الي اعطاك هاي التغذ�ة و�یخلیك تتواصل معاه 
فكرة االستثمار معاك مش لشخصك �س النه المجال الي انت فیه  �عد هیك في ناس بتكون رافضة

هما ما بیفضلوه �عني األلعاب مش حاجة أي حد بیحب �ستثمر فیها في حین ممكن �كون في ناس 
متحمسة جدا للتجارة االلكترونیة فالتبشبیك هان بیحط نقاط التالقي الي �صیر علیها أي حوار �عد 

 هیك 
بتعرض نفسك على مستثمر�ن و�تعرض نفسك على ز�ائن و�تشوف شو ردة فعلهم اكید انت �االخر  3.1

 وفیه �تیر منهم اللقاءات بتكون ود�ة و�تكون قاعد بتسمع و�یقلك انت لیش سيء مثال 
 اه احنا هیهم بدا�ة شبكونا في ابتكار  3.2

حتى في موضوع التمو�ل في عنا راوند أولى وتانیة �عني مثال انا بدي احكیلك عن ابتكار �عد ما 
 200الف اذا حققنا اإلنجازات المطلو�ة رح ندخل في مرحلة تانیة الي عاجة بتتعدي  40�عطونا ال

 الف هاده جانب 
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ر ابتكار وما زالوا بیتواصلوا الجانب التاني في �تیر ناس صاروا مهتمین انهم �ستثمروا في شر�تنا غی
 مع الجیكس انه �یف ممكن �ستثمروا فینا 

اكید �عني مثال عملنا لقاء مع دبي عن طر�ق السكایب ومن خالله ا�جانا ناس �تیر من المستثمر�ن  3.3
 من خالل هاده اللقاء انفحتلنا فرصة تانیة لنروح عالبحر�ن برضه مع مستثمر�ن

 ك لشبكة اكبر من الناس بیز�د فرص احتمال التمو�ل عندك اكید �تر العالقات بیوصل
 هو ممكن �عني الد�مو داي تبع دبي اكبر مثال على االشي هاده الي بیصیر  3.4
 اه مع المستثمر�ن بتوصلني معاهم، �س الزم العدد �كون اكبر النه هي هاي الي بتجیب تمو�ل  3.5

 علشان اقر اتواصل مع مستثمر�ن اكتر علشان هیك انا بدي مدة التسر�ع تكون أطول 
 عدد �بیر من المستثمر�ن

 عدد �بیر: اه صحیح في الیوم التجر�بي  1.1
 مرات بیكون الیوم التجر�بي مع مجموعة ومرات بیكون �ل مستثمر على حدى �س

 اه على شكل عروض انا �عرض الفكرة والشر�ة تبعتي و�ذا مستثمر بیكون موجود 2.1
عدد �بیر من المستثمر�ن: اه، انه �انوا �تیر �جوا مستثمر�ن هنا و�نا نعرض امامهم المشروع تبعنا  2.2

 انا وغیري من الشر�ات 
عدد �بیر من المستثمر�ن: اه، زي لما رحنا على االدرن وعرضنا �ان فیه مجموعة �بیرة من المستثمر�ن  2.3

 شخص50موجودین او فرص �تیرة استثمار�ة �مكن اكتر من 
 عدد �بیر في وقت واحد: ال والي صار في دبي ما شار�ت فیه النه انا �ان معي استنثار  2.4

 هو اكید فرصة �س �النسبة الي ما بتذ�ر اني قعدت قدام عدد �بیر 
 خلینا نحكي لما رح على سنغافورة في مسا�قة للشر�ات الناشئة

مستثمر  20في السنة الثالثة صار الد�مو داي في دبي واحنا من السنة الثانیة شار�نا وعرضنا امام  2.5
مع �عض وفي السنة الثانیة واحنا مسافر�ن في االدرن عرضنا على ناس �س �ان اقل نوعا ما النه 

 كان اشي جدید �النسبة للجیكس 
 د�موعدد �بیر من المستثمر�ن: اها صارت في دبي عرض  3.1
عدد �بیر: عملناها قبل هیك عملوا اشي زي عروض قدمنا قدام مستثمر�ن نزل عدد �بیر �ان من  3.2

 ضمنهم ابتكار وابتكار اختاروننا من خالل هذا اللقاء
في طر�قة تانیة هما بیتشغلوا فیها المستثمر�ن الموجودین برة هما بیاخدوا من عنا المعلومات الخاصة 

بعتوها لعدد �بیر برة في نفس الوقت الي بیكون مهتم بیتواصل هاده في حال ما قدروا فینا والبیانات و�ی
 �جیبوه هان

3.3 -- 
 عدد �بیر في نفس الوقت: برضه بنرجع لیدمو داي �ان فیه اكتر من مسثتمر  3.4
 شهور) 4في وقت واحد: واحدة في دبي عن طر�ق فیدیو �ونفرس (لقاء واحد خال ل  3.5
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توفر خدمات التشبیك فرص للتشبیك مع األقران من رواد األعمال الذین التحقوا من قبل ببرنامج كیف 
 المسرعة أو یلتحقون حالیًا؟

 اها 1.1
اه، �عني مثال �انوا �شبكونا مع أصحاب شر�ات ناشئة من الخارج مثل �ا مسافر في الضفة النها  2.1

 قر�بة منا 
 عندهم مثال نروح على الضفة ونقابل ناس عندها شر�ات ناشئة مثل �ا مسافراه، �انوا �جبولنا ناس  2.2

 شبكونا مع ناس ر�ایدین في الوطن او في خارج الوطن مثل األردن
�التأكید من خالل ورش العمل بتتواصل مع ناس �ا اما فیي مجاالك او في مجاالت تاینة وفي الحالتین  2.3

 �تاخد منهم نصائح و�تتناقش بتستفید منهم و�تاخد منهم أفكار و 
 نعم، احنا تعرفنا على شر�ات ناشئة في الضفة وفي امانكن متنوعة 2.4

 زي �و�ر 
 اما �النسبة الي ساعدني االقي عمالء

�شكل عام �شخصي انا محمد ما استفدنا من النقطة هاي �س التاني استفادو �العكس منا لكن الجداد  2.5
یوم  12بیقعدوا معنا �شكل دوري لدرجة انه ان ااضطر�ت اعمل موعد محدد یوم االثنین �عد الساعة 
الثنین، مفتوح النه األسئلة صارت �تیرة وصاروا �جوني في نص دوامي وصرت اقلهم حوشها لیوم ا

اضطر�ت اخصص وقت اني اقعد مع الناس واطلع على النموذج الي بیششتغل علیه وو�ن هما را�حین 
 �الضبط 

اه عادي جدا �عني في أصال جزئیة ماسكینها هما قاعدین رواد اعمال فلسطینین بیعطونا جلسات  3.1
ضوع الموجه العر�ي وهاده اشي �و�س �تیر و�یدعم مو  follow upو�نقعد معهم و�نعمل لقاءات 

 الفلسطیني وهو افضل واحد
 تبع �ا مسافر  CEOهما غالبا بیوفرونا �عني �یف بدي احكیلك هما من فترة خلونا نقعد مع  3.2

 فیه ر�طونا في مجموعة صبا�ا بیشتغلوا اشي شبیه �فكرتنا من الناصرة 
 شر�ات ناشئة بتشتغل  5أفكار او  5طبعا الموجودین هان �كفینا انتیب تحكي عن قاعة فیها 

تقر�با اه �س مش ناس في المرحلة تبعتنا ناس متقدمین اكتر منا احنا تقر�با عنا �ل أسبوعین بنقعد  3.3
الهم عن مع حد من الشر�ات الناشئة في فلسطین الي هما قطعوا مشوار طو�ل و�نحكي معهم و�نس

 تجار�هم 
مز�وط، الي هما رواد االعمال الي �انوا في المسرعة الي �انوا قبلنا السنة الماضیة حكینا معهم واخدنا  3.4

 خبرة منهم وشر�ات موجودة في الخارج مثل �امسافر برضه
انت حر من العالم العر�ي او األجنبي، ممكن جیكس توفر تواصل مع أي شر�ة ناشئة ناجحة ممكن 

 �طلب الفر�ق یتواصل معها زي �البط ما وفرولنا تواصل مع اطباقي بناء على طلبنا 
 من جدید اه مثال لقاء مع شر�ة ناشئة من الخارج (�ا مسافر)  3.5

بناء شبكة واسعة من المعارف من المستثمر�ن وأصحاب رؤوس  هل تسعى برامج مسرعات األعمال على
 المال؟
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 هما �ل شغلهم انه �عملوا تواصل و�جیبوا موجهین ومستثمر�ن  1.1
 وفي فرق بین السنة التانیة والثالثة والدلیل انه تغیر النظام وفي �ل مرة في تحسن  -اها �تیر  2.1
 للمسرعة في مشروع تاني لقیت انه الشبكة ...اه نعم، حسیت فیه من خالل انضمامي  2.2

�عني احنا خلصنا التسر�ع السنة الماضیة وحضرت �مان مرة في الجیكس (برنامج االحتضان في 
  300شخص صارت  100السنة التالیة لكن لم اتاهل للتسر�ع) لقیت الشبكة �برت �انوا مثال شبكتهم 

بعتوها ومن خالل الحمالت الي بیحطوها �ل فترات وحتى صحیح، من خالل النشرات البر�د�ة الي بی 2.3
من خالل صفحات التواصل االجتماعي الي بینشروها ومن خالل البرامج المتنوعة الي بیشار�وا فیها 

 و�انوا یبعتوا و�طلبوا مشار�ة فیها 
 مز�وط، وفي فرق ما بین السنة الثانیة والثالثة هاي السنة أكتر العدد  2.4
اكید، راس مالهم هاده االشي شبكة االستثمار تبعت جیكس بدات �ابتكار وهلقیت اعتقد انه صار فیها   2.5

غیر ابتكار وایبك والسنة الثالثة یوم دبي �ان فیه  8اكتر �كتیر من ابتكار انا �مكن عرضت على 
 مستمثر  20�مكن 

 عب فما �الك في غزةتنسیش انه االستثمار في غزة اشي مش سهل النه االستثمار أصال ص
في مسرعات هي بتعطي تمو�ل وهاده بیصیر في المسرعات الكبیرة �س احنا �و�س منا الي وصلنا 

 هیك 
 صحیح وهاده افضل شيء وهو هاده استثمارها الحقیقي  3.1
انا �شوف عادة الناس الي بتنزل عنا هان ناس �تیر �بیرة ومعروفة من برة سواء �انوا مستثمر�ن او  3.2

 كانوا فعلیا رجال اعمال بیشتغلوا من فترة لفترة بینزلوا عنا 
 اكید اه  3.3
 مز�وط و�تسعى انه تكبرها اول �أول  3.4
 وا على تمو�ل من ابتكار مثال نعم بتسعى، �عني مثال في شكرتین نجحوا في انهم �حصل 3.5

 حصول على استثمار من المسرعة ممتاز  5من  2اذا 
هل یتوفر لدى مسرعة األعمال شبكة من العالقات والمعارف مع المتخصصین وذوي الخبرة في مجال تطو�ر 

 األعمال الناشئة �مختلفة التخصصات؟ 
 صحیح، دولیین �عني 1.1
2.1 -- 
فكان  softwareزمان �انوا یوفروا ناس �س هما �شكل اكبر مختصیین في  hardwareنعم في ال 2.2

 في األول في نقص في �میة العالقات لكن طوروها وحسنوها 
 اه  2.3
مز�وط اه، �ل أنواع الموجهین موجودین والمستثمر�ن أ�ضا �عني �ل واحد عنده اهتمام معین في بیزنیس  2.4

 مودل معین او مجال معین 
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في �افة المجاالت مستحیل لكن الي بیصیر �التالي لما بیالقو عجز بیستخدموا الشبكة تبعتهم انه مین  2.5
فیكم بیقدر �عمل ترشیح لواحد من خارج الشبكة علشان نكبرها �عض األحیان بتالقي و�عض األحیان 

 بتالقیش 
 لتطبیق القو �عني في حالة األلعاب مالقوش لكن في حاالت تانیة الها عالقة بتطو�ر ا

 صحیح 3.1
 الموجهین الموجودین 3.2
 قاعدة جدا �بیرة اكبر مسرعة اعمل في غزة عندها وصول لهاي الناس 3.3
 اها، موجود 3.4
 اه �س �لهم بیحكوا لغة انجلیز�ة مش عر�ي وهاي مشكلة �ار�ت �جیبولنا ناس عرب  3.5

 األعمال ضمن برنامج التسر�ع؟كیف تقیم جودة خدمات التشبیك التي تقدمها مسرعة 
�عني �و�سة النه هما عندهم اكتر من نوع ممكن نروح نحضر مناسبة او هما �عملوا مناسبة او لقاء  1.1

1-1 
 فعندهم اكتر من طر�قة 

 ممتازة جدا 2.1
جیدة جدا (متوسطة الجودة) األصل �ان فیه عالقات اكتر او متوقع �كون اشي اكبر �س �ان االشي  2.2

 متوسط نوعا ما مش سيء �س متوسط
 ممتاز النه فیه متا�عة �املة الي فرصة للمشار�ة في مؤتمر او یوم حواري او ندوة 2.3
تقر�با عالیة الجودة هو تحسنت عن السنة الماضیة �شكل عام احنا شكینا السنة االضیة انه في �ان  2.4

 موجهین بیجونا مثال مش مفیدین �س السنة هاي تغیروا 
�عني ممكن نسمیها عنا احنا متوسطة لسبب واحد الجیكس مجتهد جدا اال انه غزة �شكل عام والوضع   2.5

�شكل عام ما بیساعد تكون اكتر من هیك مش تقصیرا منهم لكن اكید �األردن احسن منا فما �قدر 
 أقول عنها عالیة وفي األردن عالیة هاي الفكرة 

ت االقیه وجها لوجه مرة واحدة �فرق في �ل الللقاءات الي �نت انت وجودك هنا �عني الشخص الي �ن
احكیها معه في حین الي بیضلو سكایب طول عمره �ضلك انت حاسس انه �عید شوي هي مصادفة 
�عض األشخاص قابلتهم في األردن وحكیت معهم سكایب �عد �ده بتحس انك بتكلم واحد بتعرفه �س 

 ضلو الكتروني بیضلوش تحكي مع واحد سكایب سكایب سكایب بی
خصوصا لما انت تكون في مراحل محتاج انك تسال اكتر مرات بتفضل انك متسالش ومرات �اقله أبو 

 حمید و�تساله �صراحة 
من وجهة نظري الحالیة ممتازة جدا النها اضافتلي اشي جدید ما �ان موجود عندي �عني انا �النسبة  3.1

 وانه ینضاف الك اشي جدید في هاي المرحلة اشي �تیر �و�س  الي هاي الشر�ة الناشئة هي الرا�عة
انا شا�فها ممتازة النه هما بیشبكوا أوال وأخیرا بیجي الدور علینا �یف نقنع الي قدامنا نفس الي وفروا  3.2

فرق قدرت توصل للي بدها إ�اه هاجه  5النا وفروا للخمس فرق الموجودین في المكان �س مش ال
 بیعتمد علینا احنا �اشخاص �یف نقنع الشخص الي قدامنا �یف نطور الشغل تبعنا 
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 ممتازة �و�سة تمام 3.3
) �عني انت 1-1انا �عتقد انه خدمتهم عالیة في المجال هاده خاصة انهم بیوفرولك فرصة تتواصل ( 3.4

�امكانك تبني عالقة مع الي بدك �اها �حیث بتقدر تتواصل وتشبك معهم لكن في النها�ة �له الزم 
لك ضمن علم جیكس (انا �النسبة �ضل من خالل ججیكس حتى �عد ما تعمل تواصل الزم �ضل تواص

 الي مش سلبي) في النها�ة هما بیضمنو جودة التواصل هاده والنصیحة
عالیة، �اني اقدر اشبك واقعد مع اقران من رواد االعمال وأصحاب الشكرات الناشئة من خارج غزة  3.5

 كتیر ممتاز احنا قعدنا مع ناس أصحاب أفكار قدروا �جیب فلوس �المالیین 
 دك تقارني انه احنا من غزة وقدرنا نوصل لهاده فهي عالیة �تیر لو ب

 لكن لو بدي اقارن �الي بیصیر �المسرعات برة فهي متوسطة 
 5000في ظل ظروف غزة عالیة جدا �س في ظل بیئة استثمار عالمیة وال حاجة (�عني الجائزة عنها 

 اي الجائزة �ان هال في العاللي) دوالر �عني لو انا اخدت ه 50000دوالر في او�سس في االدرن 
 (انا لو في دبي �ل شهر بیصیر لقاءات مع مستثمر�ن �غز حالي في أي واحد)

 بیكفي شكل المكتب 
من وجهة نظرك؛ ما هو دور خدمات وفرص التشبیك التي تقدمها المسرعة في ز�ادة فرص نجاح واستمرار 

 الشر�ات الناشئة؟
التشبیك ممكن �كون بدا�ة استثمار �شكل او �اخر بدا�ة شراكة في النها�ة الها دور �تیر �بیر النه  1.1

 بیفتح مجاالت ممكن تختصر على الشر�ة الوقت والفلوس والجهد
كل ما �نت اعرف ناس �تیر �ل ما �نت عملت عرض لفكرتي لناس اكتر و�ل ما �انت احتمالیة انه  2.1

 انا �ستثمر في اكتر 
 صح ممكن �كونو مستثمر�ن �التالي بیستثمروا في المشروع �التالي المشروع بیمشي لما یتشبك مع ناس  2.2

او من خالل تكو�ن شراكات مع ناس ممكن �كونوا شر�اء او عالقات مع ناس بتساعد المشروع لما 
انا مثال اتعرف على شخص الشخص هاده فیه في عالقاته شخص اله عالقة في اإلنتاج هو ممكن 

ه �ان �صیر معا�ا �نت اقعد مع مرشد �ساله في شغلة معینة بیقولي انا �عرفش �س �قدمني .. وهاد
�عرف شخص عنده خبرة في الموضوع هاده �فبیروح بیقدمني للشخص هاده و�یر�طني معاه و�التالي 

 انا وهاده الشخص بنفتح محادثة مع �عض 
في االستثمار معك او یر�طك �شخص من الحاجات الي بتصیر انه هاده التشبیك یر�طك �شخص مهتم  2.3

�قوم بتطو�ر عملك وهاده صار مع احد الشر�ات ر�طوا مع شخص وهاده الشخص جاب ز�ون من 
 الشر�ات الكبیرة

 هو البیزنیس تقر�با عالقت من غیر عالقات ال یوجد بیزنبیس  2.4
أكون في مكا نمعین  مثال انا لما بدي من خالل مثال المستثمر تعي ممكن أوصل لز�ائن معینین او

 بیفیدني و�یساعدني مثال اتحرك اسافر اطلع انزل 
 اذا حكینا عن انه التوجیه بیوفر وقت فالتشبیك ممكن �كون الوسیلة ...  2.5



226 

تخیلي الحیاة بدون تشبیك الوقت الي رح اهدرو علشان اقدر أوصل لمستمثر بدون توصیة من المسرعة 
 ما مسرعة تقدمني رح �كون خرافياو اقضیه علشان اصل لموجه بدون 

 هي اختصار وقت �تیر �تیر البني ادم بیحتاجه علشان یوصل لهدول الناس 
جیتك من خالل مسرعة أعمال موثق فیها بیخلي التواصل معاك نوعا ما ممكن النه بدون ما تكون 

 جاي من طرف مسرعة وانت من غزة اعتقد انه ما حدش رح �عبرك 
 ز�د فرصك �أسرع وقت ممكن هي �لها مسالة انك ت

زي ما قلتلك في االخر بتوفرك فرص جدیدة انت ممكن تستغلها للحصول على ز�ائن او شر�اء  3.1
 ومستثمر�ن

بیوفروا علینا الجهد في انه احنا نتبادل خبرات مع غیرنا الناس الي بیشتغلوا في المجال من سنین �تیر  3.2
 بیختصروا علینا أشیاء 

 المشاكل الي احنا بنوقع فیها خالل عملنا لما یوفرنا لموجه �قدر �ساعدنا في هاي المشكلة 
فكرة االستثمار والحصول علیها انا لو بدي اشتغل �شر�ة ناشئة او شخص عادي ر�ادي لحالي واشتغل 
 اني اقدر أوصل لهدول الناس لحالي �تیر صعب الموضوع ما �قدر اوصللهم �سهولة �س هما أوال

 وأخیرا وصلونا 
 اللهم �سهولة �الغة 

اكید الها دور �بیر النه ممكن من فرصة صغیرة انتي تخلقي نجاح حقیقي لشر�تك اذا قدرتي من  3.3
خالل هاي الفرصة قدرتي تعرفي على مستثمر اة موجه او حد ناجح اعطاكي نصیحة فتحلك عالقة 

 مع حدا 
رات اكتر �عني انت �ل ما تشبك مع ناس اكتر �ل ما بیصیر خدمات التشبیك في النها�ة بتوفر خب 3.4

في عندك خبرات اكتر و�ل ما بیصیر فرص تتعامل مع ناس في نفس مجال والي انت بتشتغل فیه 
انت بتستفید من نجاجاتهم وفشلهم و�تتجنب المشكالت الي هما وقعوا فیها و�تستفید من خبرات الناس 

 الي حواللیك 
مكن أوصل لتمو�ل محتمل واستثمار �عني �انت بدایتنا في التشبیك وصلنا لواحد من خالل التشبیك م

كان مجرد موجه وعجبته الفكرة وعارف انه فیه عنده ناس محتملین ممكن �كون مستثمر�ن وعرفنا 
 علیهم 

 �شبكوك مع اقرب ناس الهم عالقة �الشغل تبعك  3.5
 لقاءات مع رواد اعمال ناجحین 

 �كون اكبر واضخم لز�ادة فرص الحصول على التمو�ل عدد المستثمر�ن 
 القسم السادس: تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة

 هل فر�ق الشر�ة الناشئة متنوع الخبرات والتخصصات؟
 �شكل او �اخر اه  1.1
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من اهم الشغالت انه �كون فیه تنوع اهم شغلتین او ثالثة الزم تغطیها المهارات الموجودة عن الفر�ق 
اشخاص  3شغالت ممكن �كونوا موجودین في شخص واحد او  3التقني والبیزنس والتسوق هدول ال

 لكن �مهارات الزم تكون موجودة في فر�ق بده �فوت مسرعة أعمال
ال ما  3وال 2مهارات �عني حتى لو �ان فیه  3ر تمشي بدون هدول الالنه ما في أي شر�ة بتقد

 بیمشیش
 التقني لبناء المنتج او الخدمة الي بدك تقدمها، و�دونها ما في شر�ة ناشئة

البیزنیس علشان تتعامل مع المستثمر والموجهین والدراسات الي بدك تعملها والعروض الي بدك تقدمها 
 لیةوخطط البیز�نس والخطط الما

 التسو�ق النه بدون تسو�ق و�دون ما تجیب ترافیك وتعمل مبیعات ما في شر�ة برضه 
من وجهة نظري هاي المهارات الزم تتوفر في الفر�ق الي بده �فوت تسر�ع او بده �سمي حاله شر�ة 

 ناشئة
 هادي عاد ال  2.1

لما بدوا سالم وعبیر ما �ان فیه نوعا ما تغذ�ة راجعة اطالقا على الموضوع الشر�ات الناشئة فخالل 
 سنة صار فیه خبرة �تیر منیحة وصاروا �حرصوا على موضوع تنوع الفر�ق 

 �عني احنا �فر�ق اتعلمنا األشیاء الي ناقصة علینا (واحدة منا تعلمت تصمیم) وفي البیزنیس تعلمنا 
 صحیح، احنا وظفنا التقني والمصمم علشان نكمل الحلقة  2.2
 احنا �نا أصدقاء من الجامعة و�لنا مهندسین حاسوب واحد �هر�اء فغالبا الخلفیة نفسها  2.3

عند خبرات إدار�ة وتسو�قیة وهاده االشي CEO وهاده ما اثر علنا النه احنا فر�ق مبدع، النه المؤسس 
 فادنا

 ن جدید صرت مبرمج �االصل مصمم اممممم هو انا م 2.4
 مز�وط متنوع 

 احنا �تیر مطور�ن النه الشر�ة تبعتنا بتعتمد على منتج له عالقة �البرمجمة والتطو�ر 
غیر انه انا �جیب الشخص الي �حتاجه وقت ما احتاجه �عني ما �ضطر مثال لو بدي اعمل شغلة 

ح االشي الي محتاجینه �شكل دائم بوظف معینة ما بروج اوظف حدى علشان �جي �خلصها �شهر و�رو 
 اله حدا 

 اكید 2.5
 انا بداش شر�تي وانا �كرر نفسي 

 كل واحد فینا من المؤسسین عنده خبرات �شیل فر�ق �امل
 ، نعم 3الفر�ق اكتر من  3.1
  2اها �الرغم من احنا  3.2

 الفر�ق موجود فیهم �ل التخصصات
 بیشتغلوا معنا اكید متنوع  12المؤسسین �س في عنا  2صح احنا  3.3
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مز�وط �عني احنا عنا ناس تقنیین سو�ر تقني ومن اقوى الفرق الموجودین في جیكس من الناحیة التقنیة  3.4
 وموضوع المحتوى عنا فر�ق �امل لهاده الموضوع وللتسو�ق والسوشیل تم توظیفهم

 على تنو�ع الخبرات والتخصصات الي عناواحد حتى نحاف  12احنا حالیا 
 اه خبرات لكن تخصصات ال  3.5

 اتصاالت وحاسوب 2مهندس معماري، مهندس برمجیات، مهندس برمجیات، 
 هل أعضاء الفر�ق متفرغین للعمل على تطو�ر الشر�ة؟

 لم �كن جمیع الفر�ق متفرغ 1.1
 وهاده اثر ...

 % 100لو صار معنا تمو�ل الطبیعي انه احنا نصیر متفرغین % والسبب انه ما عنا تمو�ل 100مش  2.1
 مضطر�ن نشوف مكان تاني نشتغل منه علشان نجیب مبلغ لدایتي 

 اه نوعا ما النه ما في فرص عمل �انوا �قعدوا في الغالب �عني  2.2
 3من اصل  2% متفرغین 75 2.3
للبیزنیس تبعه البیزنیس رح �مشي �شكل �طيء مز�وط، وهاده مهم طبعا، اذا ما �ان الشخص متفرغ  2.4

فمعنتاه ما في شر�ة حقیقة أصال اذا ما �ان الشخص متفرغ وهي بتاخد �ل وقته أصال ما رح �كون 
 في هشر�ة حقیقة

 من لما بلشنا اه تر�نا �ل وظائفنا   2.5
 لألسف ال 3.1

در انك تكون حالم ومش واقعي في حالیا فما بتق 0عنا شغل تاني النه العائد الي بیجي من الشر�ة 
 نفس الوقت الزم �كون عندك مهارات البقاء على قید الحیاة 

حسب صراحة احنا بنحاول نغطي �عض لو حدا �ان عنده اشي تاني التاني �حاول جاهدا �غطیه النه  3.2
أحیانا �عید عن �ل الي �حاول �قدمولنا إ�اه الجیكس احنا بنحتاج نشتغل أشیاء تانیة لحتى �مان نقدر 

 ندفع فلوس لشر�تنا وهاده الي بیصیر من فترة لفترة 
  اما انا �ستلم الشغل او نوار

 فیه عنا تكالیف دور�ة بنضطر نغطیها �شكل سر�ع، المعامالت المالیة هان صعبة شوي بتاخد وقت
 % منا متفرغین80�النسبة الي انا اه متفرغة  3.3
 بیشتغلوا �ارت تا�م (الفر�ق المؤسس)  3.4

وظیفة تانیة ساعات لكن في النها�ة �ل واحد عنده  8لكنهم بیشتغلوا على مهام الشر�ة یومیا وفعلیا 
 شغال فیها 

 وهاده بیاثر جدا على الشر�ة 
في تأخیر في الوقت دا�ما في �ل مواعید التسلیم (انا �نت �شتغل هنا �ارت تا�م لكن عكست الموضوع) 
دا�ما في تأخیر في �تیر شغالت في عنا مشكلة في التواصل دا�ما النه في النها�ة بدك وقت مناسب 

اسبوعي �ل احد بیتم و�نحاول نحصر شو صار معنا طول األسبوع وانه  لكل الفر�ق في عنا اجتماع
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احنا من المفروض نتواصل یومیا اجتماع لحتى نعرف شو صار الیوم وشو ممكن �صیر �كرة لكن مع 
 كل هالمشاكل �ان اإلنجاز منیح الفترة الماضیة وفي حال �ان عنا استثمار حقیقي بنقدر نتفرغ للشر�ة 

مش ممكن اخلي واحد �سیب الوظیفة تبعته الفول تا�م و�جي �شتغل عندي وهو ما عنده في النها�ة انا 
 مصدر دخل غیره وانا ما اوفرله دخل

 مش �لهم نوعا ما 3.5
 ال  2مقابل  3متفرغین 

 كیف �عتبر تنوع خبرات وتخصصات أعضاء فر�ق الشر�ة الناشئة عامل من العوامل التي تساهم في نجاحه؟
 عامل هي أساس نجاح الشر�ةمش  1.1

 الشر�ة بدون فلوس ممكن تنجح لكن بدون تنوع الخبرات مش ممكن تنجح
 طبعا، بدل ما یتمرمطوا انهم یدرسوا الشغلة بیكون واحد مرمط وجاهز الي جاي  2.1

 بیصیر الجهد الي احنا رح نبذلوا اقل في التعلم
ممكن �كون التنوع سلبي النه ممكن �كون في أعضاء ز�ادة و�التالي بیكون في استهالك للفلوس مش  2.2

 مفید للمشروع و�النسبة للفر�ق المؤسس احنا �نا �ل وحد وجوده اله هدف واحنا �حاجته
اكید عامل من عوامل النجاح �ل واحد بیكون فاهم في مجاله و�التالي بیصله لنفس الهدف و�یحققه 

 لهف المرجو �النسبة الهما
�التأكید، �ل ما زاد التنوع بتز�د فرص النجاح لكن التنوع بده �كون مقرون �االتقان مش �س التنوع الي  2.3

 بیز�د فرص النجاح النه تنوع مع اتقان عالي �بیر
الفر�ق ما �ان فیه عنده خبرات مختلفة فیعني  مز�وط، او تنوع الثقافات �مان زهاده شي مهم، �عني اذا 2.4

 هاده الفر�ق �له عبارة عن شخص واحد 
 مطور�ن �س �ل واحد عنده خبرة في مجال معین 3صح احنا 

 و�ل واحد في الفر�ق خبرته في مجال محدد مكمل لالخر�ن
المصممین في وتنوع الثقافات �عني �النسبة الي احنا بنتعامل مع عدد �بیر من الناس (مستهدفین 

 أمر�كا) �عني الزم نكون عارفین احتیاج السوق 
انا رح �ستخدم المنتج تبعي مصممین ومطور�ن برامج فانا مصمم لوعارف هما �یف بیفكروا وشو 

 احتیاجهم 
 اكید علشان ما نكرر حالنا النه الشغل بیلزمه �تیر حاجات  2.5

 ا فلوس ورح تبطء (وقت وجهد وفلوس)النه المنطقة الي ما فیه خبرة بتضطر انك تدفع حقه
 كیف؟

 فر�ق مشش متكامل مایبداش
 خصوصا انك بتسلم منتج مش جزء من المنتج �عني انت الزم تسلم حاجة �املة 

صحیح، تنوع الخبرات هو تنوع القدرات وتنوع الشر�ات �عني الشر�ك الي بیفوت معك �فلوس �و�س  3.1
 حدا ممكن تفوت معه  كتیر �س ممش هو افضل
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اسوا نوع مستمثر هو الي بیفوت معك �الفلوس �س وهاده بینطبق �مان على الشر�اء المؤسسین بدك 
تنت شر�ك �غطیلك اعمال ومعرفة مش موجودة عندك �كملك و�عمل تكامل معك وهاده بیمثل نجاح 

 للشر�ة
بیكون فیه عندك تنوع في المعارف  لما �كون انت عندك تنوع في التفكیر بتفرق �تیر هاي معك ودا�ما

وهاده بیخلي في طرق بدیلة دا�ما و�یساعدك تحصل على فرص جدیدة و�التالي هاده بیقلل اخطاءك 
 و�یز�د من حظوظ انك توصل الهدافك 

 دا�ما تعدد التخصات بیكون �تیر مهم انا �انسان ما �قدر افتي في �ل المجاالت الموجودة عندي  3.2
 في األمور البرمجیة في حدا بیسد هاي األمور و�تیر �ستفید منه انا �شخص  ما �قدر افتي

 اشي أساسي النه هاده بیخفف العبء الي ممكن �عني أي حدا انه .. 3.3
 تخیلي لو انت ما في عندك بیشتغل في مهمة معینة اكید في اشي رح یوقع في الشر�ة

د في المجال على األقل وانه �كون �ل الفر�ق من مجال مز�وط النه في النها�ة انت محتاج فعلیا واح 3.4
 واحد معناة الكالم انه فرصة الفشل اكبر �كتیر من فرص النجاح 

 طبعا 3.5
النه غلط تكون شر�ة ناشئة فیها اتنین بیعمال نفس الشغل النه انت بتكون حر�ص جدا تغطي �ل 

ئة بدها اقل عدد من الموظفین في اكبر عدد اااالماكن في الشر�ة �اقل عدد ممكن، النه الشر�ة الناش
 من الوظائف واالدوار في الشر�ة 

 االداور المهمة من وجهة نظرك، مدیر عملیات (إدارة عملیات الشر�ة وادراة الفر�ق واالدوار)
 التواصل مع العمالء و�سبهم –مسوق  –مطور برمجیات مبرمج) 

الشر�ة الناشئة مما لدیهم خبرة تقنیة �قلل من احتیاج الدعم كیف �عتبر وجود واحد على األقل من مؤسسي 
 في المجال التقني؟

 اذا �ان هو خبیر في المجال الي بدهم �شتغلوا علیه 1.1
 اقل شيء انه �كون واحد بدون أي واحد تقني الوضع رح �كون صعب جدا

 اه طبعا وهاده اشي مهم 2.1
 اه لما �كون واحد من المؤسسین مختص في هیك اشي بیقلل التكلفة على الشر�ة و�یوفر وقت  2.2
في ففر�قنا فیه شر�ة في جیكس عانت صارح عندها مشكلة في  CTOاكید وهاده �ان فارق مهنا في  2.3

CTO انه ... وشر�ة اضطرت تتعلم عشان �قدرو �كملوا 
أكون تقني وافهم الكود �یف مكتوب ما �نت فاهم لو بدي اعمل خاصیة نعم اكید، �عني مثال انا قبل ما  2.4

معینة قد�ش رح تاخد معي وقت او اذا في مشكلة هنا او ال لكن حالیا �قدر اعرف لو بدي اعمل شغلة 
جدیدة قد�ش رح تاخد منا وقت وتستهلك موارد لو �قدر اصلحها لحالي وما �شغل المطور فیها واشغل 

 كل الفر�ق قیها
حسب الفكرة نفسها اذا �انت الفكرة بتعتمد انه مثال تأسیس تقني في البدا�ة �عد �ده بتصیر بیزنس  2.5

 �حت فبتكون اه �المك ممنكن 
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لكن اذا �انت �لها تقنیة اعتقد انه وجود واحد غیر �افي الزمك اكتر من واحد �كونو متفرغین وقابلین 
 انهم �طوروا وهاده اهم اشي 

 �كون �فه حدا تقني  هو الزم 3.1
اه انا �عاني من هاي المشكلة انه انا ما عندي حدا من فر�قي األساسي او المؤسسین في الفر�ق انه  3.2

والموجود عبارة عن موظف لو �ان هو شخص من الي الناس الي الهم نسبة اسهم �ان  CTO�كون 
 وفر علیا �تیر أشیاء 

امتالكه نسبة اسهم بیوفر على الشر�ة اول شيء في األمور الماد�ة تاني شيء في الجانب المعنوي 
للموظف نفسه لما بیكون بیشتغل في شر�ة هو بیمتلك نسبة من أسهمها هاده دفعة معنو�ة انه �شتغل 

 �شكل �تیر �بیر النه أوال وأخیرا هو بیشتغل مش �س للشر�ة واله �مان 
 اكیدطبعا اه  3.3
واحد ما بیكفي الشر�ات الناشئة في البدا�ة الموضوع اغلب الشرات بتوقع فیه في البدا�ة الناس التقنیة  3.4

و�یحكم على حاله �الفشل  MVPمش موجودة او بیكون ضعیف تقنیا فما بیقدر �طلع �المنتج االولي 
فیه قبل الكل انه الفر�ق تبعنا �له المبكر �عني احنا �مكن الي خالنا نستمر في المرحلة األولى وطلعنا 

منتجات أولیة ومغیر�ن  6تقني �عني في الفترة الي �ان فیه الفرق تانیة بتبني �المنتج األول �نا �انیین 
بناء على التغذ�ة الراجعة الي نحصل علیها لكن �نا متاخخر�ن عنهم في مجال البیزنیس �س ما �ان 

ما �ملت في  MVPق التانیة في االحتضان الي ما طلعت بموعق النا نكمل معهم في حال انه الفر 
 التسر�ع

تعلم الشؤون االار�ة والتوسیقیة اسسهل واسرع من التعلم التقني ولو بدك تجیب حد �عطیك نصیحة في 
 المجال اإلداري تكلفته اقل من التقني وحتى الموظف اإلداري اقل من المبرج

 دوالر  20فنا الساعة الواحدة أ�ام �نا ننضغط �نا نجیب مبرمج �ان �كل
 اه  3.5

هل توافق على أن �كون واحد من عوامل االختیار التي تختار على أساسها المسرعات األعمال الناشئة 
 التي یتم قبولها في برنامج التسر�ع أن �كون فر�ق الشر�ة الناشئة متنوع الخبرات العملیة والفنیة؟

 اه الزم  1.1
 اه  2.1
اكید، لو شخص مثال صاحب فكرة مثال برنامج بده �طلق تطبیق وهاده التطبیق بده مصمم ومبرمج اه  2.2

 فاذا �ان فیه تنوع في الفر�ق هاده رح یؤدي لنجاحه
 ال، النه قوة الفكرة ..... 2.3

في التسر�ع، اه موافق طبعا تنوع الفر�ق ضروري عشان بیقلل فرص انه األفكار تكون واحدة النه في 
نها�ة اذا �ان الفر�ق واحد رح �كونو موجة ماشیة في نفس االتجاه وهاه ما بیساعد المشروع انه ینجح ال

 في نها�ة اذا ما حد اعترض ..
اكید هو أساس الشر�ة هو الفر�ق اذا اجى شخص عنده احسن فكرة في العالم واكبر سوق في العالم  2.4

 ة و�یقدر �شتغل علیها و�نجحها الفكرة ما في منها فایدة من غیرما �كون فیه فر�ق بیقدر ینفذ هاي الفكر 
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�عني على سبیل المثال جزء من الي خالني اخد تمو�ل وجیطس تامن في الشر�ة تبعتي انه أصال 
مصمم وجاي اعمل منتج لهدول الناس فانا أصال جاي من هاده السوق وعامل اشي بیحل مشاكل انا 
 شخصیا �نت �عاني منها فهاده االشي خلى المستثمر یوثق فیها وفي البیزنیس تبعي وخلى اله قیمة

غیر لما �جي شخص مثال جاي من خلفیة معینة وداخل على سوق ما بیعرف عنه اشي لمجرد اجت 
 فكرة في راسه 

اكید مفترض الفر�ق الي ما في تقني ما �قبول خصوصا انه بنتكلم �انه �ل المشار�ع تقنیة �عني ما  2.5
لبدا�ة و�كون متفرغ �مان فیش حد فینا بده �عمل مزرعة دجاجكلنا مشار�ع تقنیة بدك حد تقني من ا

 على األقل 
افضل، الزم شرط أساسي ومرات لما بیكون معاك فلوس �تیر ما بیلزمك تقني، مرات بیكون عندك  3.1

 أنواع شر�ات ما بتحتاج �تیر تقني 
 هو مش بوافق هو فعلیا هان من القوانین وانا مع هاده االشي طبعا  3.2

واله نسبة اسهم �س صارت ظروف  CTOالي �ان انه احنا في البدا�ة �ان عنا  dropاحنا الدروب 
معینة وطلع لما طلع اضطر�ت اجیب حدا موظف �س لسه ما اخد نسبة اسههم �س اول ما تاسس 

 واله نسبة اسهم CTOالفر�ق �ان فعلیًا فیه عنا 
تسر�ع اقدر اجیب ناس تساعدني ال النه انا ممكن ما �كون فیه عندي تنوع �س لما ادخل على ال 3.3

 فنهائي ال
�عني حالیا اكتر اشي بیشد المستثمر قوة الفر�ق �غض النظر عن قوة الفكرة او إمكانیة تطبیقها اغلب  3.4

المستثمر�ن بیستثمر في الفر�ق في النها�ة بیصیر هاده عنده فر�ق ممكن �ستثمر فیه �اي مشروع تاني 
 المششروع الحاليفي حال �ان عنده فشل في 

 دا�ما �انوا �حكولنا في جلسات التوجیه انه انت الفر�ق تبعك قوة فر�قك ابرزه افي العرض تبعك 
 اه �شكل عام الزم �كون شرط  3.5

 كیف �مكن لتنوع الفر�ق الشر�ة الناشئة هو واحد من عوامل نجاحها؟
 اه من حیث المهارات 1.1

ثمر�ن الزم ینعرض الفر�ق و�ل واحد شو عنده خبةر في المجال حتى في العرض الي بیتم امام المیت
لیش انحط  CTOالي بیشتغل فیه ومن األسئلة الي ممكن �سالها المستثمر مثال محطوط قبال محمد 

 هو في هاده المكان النه عنده خبرة في �ذا و�ذا ... هاي من العوامل الي �تیر مهمة للمستثمر�ن
 �ل واحد فینا یتعلم شغلة احنا جایین ومتعلمین و�نطبق �س النه بدل ما نضیع وقت 2.1
لما �كون �ل واحد عند خبرة في مجال معین فبالتالي بینجزها �أفضل جودة واقل وقت وهاده بیحقق  2.2

 الهدف المرجو 
 انه �ل واحد عنده اختصاصه فبالتالي بیحقق الهدف

2.3 -- 
نعم، الزم الفر�ق �كون اكتر من شخص وعندهم خبرات تقدر تغطي �ل حاجة في الشر�ة واال رح  2.4

 �كون دا�ما في حاجة ناقصة 
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 النجاح اهم من االستمرار في هذا الوقت النك لو ما نجحت مش رح تستمر  2.5
رح نصفى  تخیلي بدنا نعمل جوال وعنا واحد �عرف یبرمج وما عنا واحد بیعرف �عمل هاردو�ر شو

 مش رح نقدم منتج ملموس في األخیر 
اذا ما قدرنا نوصل منتج الي �ان ز�ون او مستثمر او موجه او أي حاجة مش رح نقدر نعمل تقدم 
أي عملیة انتاج فیها خط انتاج، خط انتاج بده �قوم علیه ناس قادر�ن �شیلوه والزم �كون واحد اداري 

البدا�ة واذا ما �ان هاده رح نصفى في األخیر ما عنا منتج  �قدر �عرض المنتج في االخر و�دخله في
 و�عني مسو�تش وال اشي الناس ما بتحكم على معرفتك الناس بتحكم على منتجك 

 تخیلي انا شر�ة العاب ما عند�ش وال لعیة النه لما عندي رسامین او مبرمجین 
الفكرة ما الها قیمة الفكرة بلیها  اشي غر�ب لما انا بالحظ ناس بیقبلوا ناس علشان فكرتهم �و�سة،

 واشر�ي میتها هادي قاعدة عندي انا النه في �تیر ناس بدات قبل الفیسبوك والیوتیوب ...
الفر�ق �حد ذاته اه �س تنوعه، شوفي التنوع مهم �س التفاهم اهم �عني ممكن �كون في تنوع �س فجاة  3.1

 �صدمك انه ما فیه تفاهم 
مهدد لفشل الشكرة الناشئة النه لما �كون فیه تنوع بیكون فیه عندك اراء مختلفة معناها  التفاهم اكثر

فعلیا اختالف دائم وفي مراحل انتو بتختلفوا دا�ما لما تكون متفاهمین انه في االخر القرار عند واحد 
 من الفر�ق وسواء اقتنعنا او ال �لنا معاه هان هو التفاهم الصح 

دقایق تصیر متضمن  5تكون مختلف مع شخص مختلف جدا وضد را�ه �س �عد �عني �یف انه انت 
 فكرته مع انه انت مش مقتنع و�تشتغل على انجاحها تخیلي �یف النفسیة رح تكون 

3.2 -- 
انه  CEOواحد من وعوامل النجاح: اكید احد العوامل النه في األساس هاده بیخفف ضغط على  3.3

 حفظ الوقت �شكل منیح و�یصیر اإلنجاز اعلىالعملیة تمشي �شكل اسرع وت
النه في النها�ة محتاج انت واحد في �ل مكان �عرف �كون قائد في هذا المكان هاده و�دیره نفترض  3.4

 انه انا ما عندي واحد تقني وجبت فر�ق تقني �شتغلوا انا نفسي مش رح اكو نفاهم شو بیشتغلوا 
ر محتاج وقت او مش محتاج وقت ففالنها�ة انت محتاج ا�ش ما �حكولي رح أقول او�ي �غض النظ

 واحد في �ل مكان یتا�ع و�كون قائد في هاده المكان و�دیره
 شرط تنوع الخبرات: التوافق في الشر�ة وتقسیم األدوار وعدم تداخلها  3.5

 �غطي اكبر �میة من األدوار �اقل عدد وعدم ضرورة وجود اثنین بنفس الخبرة 
 نظرك؛ ما دور تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة في ز�ادة فرص نجاح واستمرار الشر�ات الناشئة؟من وجهة 

النه نجاح الشر�ة ال �عتمد على مجال واحد بل �عتمد على اكتر من مجال وصعب واحد �مع ما بین  1.1
 كل هاي المجاالت 

النه في النها�ة حتى التنوع زي ما بیقلك بیكون اكتر من راي في الفر�ق فبیعطي مخرج جودته اعلى 
 من انه �كون الفر�ق �ل تقني او بیزنیس 

2.1 -- 
2.2 -- 
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طبعا، احنا لو جبنا ناس من مستوى معین وعندهم نفس التفكیر مش رح �كون فیه جودة في األفكار.  2.3
الخلفیة نفس التفكیر والتوجهات مش رح �كون فیه تنوع في األفكار وعدم التنوع  اذا معظم الفر�ق نفس

 وعدم ز�ادة األفكار رح �قتل الشر�ة والشر�ات الناشئة بتطلب اشي جدید �ل یوم
 تنوع الفر�ق �ل واحد اله دور معین و�نستفید من �عض  2.4

یر وهاي المشكال لما نحلها لو عندي من ناحیة الخبرات مثال لما نجي نشتغل بیصیر فیه مشاكل �ت
خبرة معینة مش رح اعرف احل �ل المشاكل، تنوع الخبرات بیساعد في حل عدد اكبر من المشاكل 
و�قلل االحتیاج لالخر�ن �عني ساعات انا لما �شتغل بیكون فیه عندي مشكلة بدور ما بالقیلها حل 

 و�القي حل عن فر�قي
2.5 -- 
3.1 -- 
اه طبعا، تعدد التخصصات بیر�ح ومش �س بیر�ح �مان في تبادل خبرات انا خرجي إدارة هو خر�ج  3.2

IT ... انا ما �فهم �اموره هو ما بیفهم �اموري 
 التخصص �عني فیه انجاز 

انا رح احتاج سنة تقر�با لحتى  CTOهلقیت انا �شخص موجود خر�جي إدارة لو انا بدي امسك مكان 
 اتعلم اموره 

 واحد في تخصصه بیقدر ینجزكل 
3.3 -- 
 في النها�ة المستثمر بیطلع على قوة الفر�ق 3.4

بیصیر الفر�ق عنده قائد في �ل موقع فهو مش محتاج انه �جیب استشاري في المجال هاده مش 
 محتاج �جیب حد یدعمه في هاده المجال االساسین موجودین وحوالین االساسین بینبي �اقي الفر�ق 

3.5 -- 
 القسم السا�ع: مؤشرات نجاح الشر�ة الناشئة

 هل حققت الشر�ة الناشئة االفتراضات التي وضعتها في بدا�ة برنامج التسر�ع؟
 % 85�شكل او �اخر اه بنسبة  1.1

% مستحیل یوصلها أي شر�ة ناشئة النه حجم التغیر الي بیصیر خالل حیاة الشكرة الناشئة 100نسبة 
 اكبر �كتیر من انه تكون متوقعة وانت بتعمل تخطیطفي الفترة األولى 

زائر للموقع و�تبداي خطة التسو�ق تبعتك بتكتشف انه  100,000�عني أقول مثال اني بدي اجیب
 عندك المشكلة الفالنیة او بتكتشف انه السةق الفالني غلط و�تضطر تغیر

الي وممكن �كون على مستوى اسبوعي فمعدل التغیر في حیاة الشر�ة الناشئة في الفترة األولى �تیر ع
 او شهري وهاده بیخلیك تضل تغیر �ل الخطط الموجودة عندك وتتكیف مع الي بیصیر معك

% علشان �نا �الجامعة و�نا �تیر مضغوطین فكان االشي انه احنا قد ما ضغطنا 70مش �لها بنسبة  2.1
 تراضات الي احنا حطیناهاحالنا ما رح �كون عنا الوقت الكافي انه احنا نحقق �ل االف

 ال عدم توفر التمو�ل المبدئي، ما في قدرة نوصل لمصانع 2.2
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% علشان صار تطو�ر لخطة العمل �نا بدنا نعمل حاجة ولما نزلنا على السوق اكتشفنا حاجات 75 2.3
فجاة تانیة اهم �عني من الحاجات الي بدي اعملها انه بدي ار�ز اجیب ملیون ز�ارة على الموقع 

الف ز�ارة مقابل اني اجیب نص ملیون تنز�ل للتطبیق، المرونة الكبیرة  700بتكتشف انه انا �جیب 
الي �انت في شغلنا والي هاي اعطتنا نقطة قوة والي تعلمنا من تجر�ة نزولنا للسوق خلى اهدفنا تتغیر 

 %100 % من الي �نا راصدینه لكن في انجاز �بیر ممكن �صل75علشان هیك حققنا �س 
لسه �س احنا �ل الي عملناه في الشر�ة بنینا المنتج وعملناله احتبار في السوق وشفنا  1005مش  2.4

 كیف الناس بیتعملوا معاه فحالیٌا بنبني في النسخة الي رح نبدا نبیع من خاللها علشان نقدر نطلع عائد
 محتاجینو اثبتنا وجهة نظرنا انه المنتج الي احنا عاملینه الي سوق والناس 

 بنتوقع نوصل أتمنى 9% ولنها�ة شهر 40
 احنا هدفنا نیب مرحلة جدیدة من التمو�ل علشان نكمل

الف دوالر  26) �عني انا المستمثر طلب مني استخدم KPI% (االفتراضات 400صحیح نعم بنسبة   2.5
ى من المطلوب �اني اصل لر�ع ملیون تنز�ل انا وصلت لملیون هاده �ان المطلوب فانا وصلت اعل

 مني هاده االشي اعطاني دفعة لكن هل هاده �ان دقیق 
هاده �ان اكبر هدف النه هاده الهدف علشان توصله الزم تعمل �ل الي قبله الزم تنتج الزم تسوق 

 الزم تتواصل هاده الشاي الي لو انت وصلته انت عملت �ل الي قبله صح 
�عد سنة رح �ستقل  break evenلمستمثر اني رح اعمل الشر�ات الناشئة في �ل العالم لو انا حكیت 

قیمتي وممكن ما �كمل اللقاء النه الكالم الي �حكیه غیر منطقي �عني اني انا مش محتاج استثمار 
او مش محتاج تمو�ل بدري هاده �الم غیر منطقي في عالم الشر�ات الناشئة احنا بنحسه نجاح �س 

 ین هو مش نجاح ودلیل انه احنا مش فاهم
الفكرة انه انا اصل لمنطقة �عدین �صیر عندي دخل اروح وانا متوسع ومحتاج فلوس اكتر علششان 
في لحظة ممن اللحظات حیصیر عندي دخل اعلى �كتیر �عني مثال مثال انا افترض بیكلفني الشهر 

ت وقدر  500موظفین �ل واحد بیاخد  6دوالر علشان اضلي عا�ش على انه في  3000الواحد نقول 
دوالر هاده ما اسمه بیزنیس مستقر او شر�ة ناشئة هاده مجموعة شباب بدهم  3000ادخل �ل شهر 

فاسمه هبل هاده  1000یتسلو خصوصا لما تعرفي انا �لنا سایبین وظا�ف �لنا رواتبنا �انت فوق 
ي اروح موظف ناس اكتر ومستخدم الخبرة الي انا جبتها ومخلي حال 3000الفكرة انه لما أوصل ل

او�یه صار تكالیف اكتر �س بیصیر الدخل تاعي یز�د في یوم من األ�ام رح اصیر انا احتاج في 
الف �ل اشي لقدام بیفرق هاده التوسع هو المهم في موضوع  80الف �س انا بدخل  20الشهر 

 األهداف الي احنا عنا مشكلة فیها قدام حالنا 
 % 70صحیح حالیا بنسبة  3.1

وقر�بین جدا انه نطلقه  soft lunchالنظام صار جاهز وفیه ناس استخدموا وعنا تغذ�ة راجعة على 
 خالل أسابیع �سیطة ورح ندخل خالل أسبوع على اول حملة اللنا 
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هو بدا�ة ما في حاجة اسمها األهداف الفكرة انه �یف بدك تطور عملك �عني احنا مثال �فر�ق تشبیك  3.2
اشي طورنا الفر�ق تبعنا انه احنا جبنا موظفین عنا بدات الفكرة عنا تكبر النه احنا  قبل التسر�ع اول
 فعلیا بدانا نبیع

 دا�ما عوامل النجاح في أي بیزنیس قد�ش انت بتر�ح 
�س احنا هلقیت تخطینا صار فیه عنا ز�ائن صرنا نستفید  0نسبة الر�ح الي �انت موجودة عنا قبل 

 �شكل دائري بترجع للشغل �مصار�ف شغل �س أوال وأخیرا الشر�ة بتستفید ولو �انت هذه االستفادة 
 بتسفید بدون ما تاخد تمو�ل فما �الك لما بده �كون فیه عندي فلوس

احنا تقر�با االشي األساسي الي حاطینو عنا انه احنا نقدر نالقي استثمار ونز�د عدد المستخدمین �س  3.3
 وصلنا لنتائج حلوة �س ما �قدر أقول هال النه لسه ما خلصنا 

 % حتى الیوم70
 % بدون سید فاند لمرحلة الست شهور األولى 80نوعا ما بنسبة  3.4

 احنا حاطین مایلستوزنز 
 قت اني عملت تراكشین �س ما حصلت على السید فاندحق 3.5

 % نسبة تحقق األهداف 50
 هل حصلت الشر�ة الناشئة على تمو�ل الحق �عد انهاءه برنامج التسر�ع؟

ال النه أصال احنا تقر�با قبل ما �خلص التمو�ل األول وما �ملنا مایلستونز �لها واحلینا الشر�ة وسكرنا  1.1
 حسا�اتنا 

 خالفات ما بین الفر�ق وخالفات مع المستثمر 
 خالفات الفر�ق في المسؤولیات واالتزام فیها �سبب عدم التفرغ هو جوهر المشاكل

ومع المستثمر انه بدا �فرض علینا اهداف احنا شا�فین انه مش هال وقتها مش بتدخل في قراراتنا على 
 قد ما بیفرض علینا قرارات جدیدة

2.1 -- 
2.2 -- 
 �منحة لكن تمو�ل الحق ال یوجد وعودات USAID competeاه من  2.3

 حصلنا على هاي الوعدوات  seed �عد ما خلصنا �شهر�ن من انتهاء ال
 اخدناه �عد انتهاء التسر�ع seed% من 50

 �شكل مبدئي تقر�با في وعود بدفعة جدیدة من التمو�ل فیه اكتر من مهتم بتمو�ل الشكرة 2.4
 شهور  3صحیح �عد سنة و 2.5

شهور بدون وال دوالر وانا عندي بیوت مفتوحة في  6هنا في نقطة مهمة جدا جدا انا قدرت اصمد 
 الشر�ة هاده االشي بیقدروش �عملو الشباب الصغار او مش �ل شخص بیقدر �صمد 

 �عني بدك تعرفي مر�نا �كوارث ماد�ة مش عاد�ة 
اني اشي شغل جزئي حتى لكن �نت �عتبر انه هاده الشاي بیشتك انا �ان ممكن أوقف واقبل وظیفة او 

 عن هدفك فال ازمة ورح تعدي 
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3.1 -- 
3.2 -- 
3.3 -- 
3.4 -- 
3.5 -- 

 )؟Scaling upهل ساعدك برنامج التسر�ع على اكتشاف الطر�ق العملي للتوسع في مشروعك (
 اكید اه  1.1

�عني من شغالت �تیر من خالل التوجیه من خالل انه احنا اول مرة ننزل على السوق معاهم و�انوا 
هما بیعلومنا �وتشینج �شكل یومي او �شكل اسبوعي و�یعملوا متا�عة یومیة و�یعطي نصائح و�یقعدك 

 مع ناس اشتغلوا في نفس مجالك �عني شغالت �تیرة �یف الناس التانین اشتغلوا 
كي عن التوسع في المجال التقني احنا �ان عنا الخبرة الكافیة انه نعلم التوسع لحالنا لكن على اذا بتح

 المستوي البیزنیس والسوق تعلمنا منهم �عني 
اه، �عني احنا االن عنا تصور �یف ممكن نطور الشر�ة تبعتنا �عني احنا االن بندور على تمو�ل  2.1

 مل �عد هاده التمو�ل وا�ش األهداف طو�لة المدى وقصیرة المدى لحالنا وعارفین ا�ش �الضبط بدنا نع
وهاده تعلمناه من خالل طول فترة التسر�ع مثل الموجهین وورش العمل واللقاءات األسبوعیة والشهر�ة 

 ... 123مع فر�ق الجیكس هدول �انوا �قولولنا انتو سو�تو 
 احنا ما قدرنا نوصل لهاي المرحلة �س قدرنا نعرف الطر�ق  2.2
 اه، احنا طلب موجه �حكي معنا في هاده الموضوع واكتشفنا انه في فرصة للتوسع 2.3
اه مز�وط، انه احنا علشان انا ماكنت فاهم �یف بدي اعمل توسع او اذا بدي اعمل شو السنار�هوات  2.4

لي �ان عندهم تجر�ه افهمنا شو المطلوب منا نعمله علشان الي بتصیر �س من خالل الموجهین ا
 التوسع

 المطلوب منا لعدد میعن من المستخدمین علشان نقدر نبدا �التوسع 
�عني مثال المستثمر تبعنا �ان طالب منا عدد معین من المستخدمین الي بیدفعوا واذا جبناه رح یبدا 

 �حكي معنا في جولة جدیدة من التمو�ل 
له حسب المستثمر�ن في متثمر�ن طلبوا �كون عنا عائد معین علشان یبداو �حكو معانا في وهاده �

series A  
المشكلة انه �ل بیزنیس بیختلف عن التاني في طر�قة التوسع في ناس �حتاجوا یز�دوا في العدد في  2.5

عدد الموظفین لز�ادة ناس بیحتاجوا یز�دوا في الشراكات للوصول لناسس اكثر وفي ناس بیحتاجو ز�ادة 
 قدرة اإلنتاج 

التسر�ع خلى عندي الرؤ�ة لمعرفة �یفیة التوسع لكن مرحلة التوسع ما مر فیها حدى من غزة قبل هیك 
الى انك تتوسع للحاجة  3�معنى توسع فلسه انا �ستكشف اول واحد قاعد �یف انك تطلع من موظفین و

 اكبر مش عارف و�ن اصل �عني 
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دوالر من الباب التاني فانا عملت تحقق  3التوسع �عني انه انا وصلت بدخل دوالر من الباب بیطلع 
دوالر هل رح �طلعوا  100للمفهوم تبع المكاینة تعبتي او المنتج فبدنا نبدا التوسع والتوسع بدنا ندخل 

مستثمر نماذج لل 3اذا وصلت بهدول ال 3000هل رح �طلعوا  1000لو ز�طت رح ادخل  300
الي عملتها تحقق انها بتعمل  loopهي الفكرة �عني التوسع هو تكبیر  3بیقولي خود ملیون رح �طلعوا 

 دخل 
التوسع بیصیر �حاجتین اكبر فر�ق الدعم علشان المنتج نفسه ما یتدمر ما بینفع اعتبر انه المنتج الي 

ات ومتطلبات مختلفة و�دهم مستخدم وعندهم احتیاج 1000رح �جي علیه دوالر واحد رح �ستحمل 
دعم ومساعدة فانا بز�د عدد الفر�ق علشان احافظ على هذه الماكینة وعلى الجهة الثانیة بز�د عدد الي 

 جایین علشان انا احقق ر�حیة اعلى لكن المحور االساسي هو النظام الي تم بناءه
شغلتین مهمات اول اشي اعكاني اه من خالل الموجهین والتجارب وحتى المستثمر�ن انفسهم حكالي  3.1

نموذج مستثمر قر�ب من شغلنا وتان �شي وهاي �انت الصدمة �النسبة الي حكالي انت الزم �كون 
 الف الزم الموضوع یوصل لمالیین 300او  200طموحك اعلى من مجرد 

 اه طبعا انا بدا�ة قلتلك موضوع الموجهین و�یف وجهونا 3.2
 هنا و�یف وجهناالشخص المسؤول عن التسر�ع 

كیف بدنا نكبر الشر�ة تبعتنا سواء �انت على صعید االفراد الموجودین او على صعید القیمة العالیة 
الي احنا بنمتلكها من خبراء على صعید الز�ائن على صعید األسواق احنا بدانا في سوق دبي واحنا 

 �له صار خالل فترة التسر�ع فعلیا هلقیت را�حین �اتجاه انه رح ننزل سوق مصر والسعود�ة هاده
 اكد احنا هال الواحد ببدا �فكر �یف بده �طلع �شر�ة منفصلة ... 3.3

 ال لسه مش واضح الطر�ق
مز�وط موضوع انه اول حاجة انا ارتبطت �مستثمر�ن وهما نفسهم عندهم أفكار غیر األفكار الموجودة  3.4

أفكار �یف احنا نعمل توسع وجیكس شاعدتنا  عنا شغلة التانیة الموجهین الي �ان عنا �ان عندهم
 كیف تجیب تقنیات وأفكار للتوسع حتى نوسع قاعدة المستخدمین تبعتنا وفعلیا احنا ماشیین فیها

 بیساعد، من خالل لقاءات الموجهین والتجر�ة والشغل  3.5
 من وجهة نظرك؛ ما هي مؤشرات نجاح الشر�ات الناشئة فور انتهاء برنامج التسر�ع؟

 �عني اذا ما �ان عندها تمو�ل فحصولها على التمو�ل بیعني نجاح 1.1
 الناس الي �ان معها تمو�ل تكون عملت تحقیق للمایلستونز �لها وهاده اقصى نجاح

 وومكن نقول بدا �جیب ایراد 
 قد�ش اتطور المنتج خالل فترة التسر�ع  2.1

 والفر�ق نفسه قد�ش صار قوي وتعلم من هاي الشغلة 
 هل صاروا �اخدوا إیرادات وال ال و
 و�كون ناجح في السوق المستهدف

 حجم المبیعات واالر�اح 2.2
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(دالیا: ممكن في نها�ة التسر�ع الشكة تكون بدا تعمل أر�اح) ممكن انا مثال �نت اعمل أر�اح في 
 برنامج االحتضان في البرنامج التالي

في تجر�تي التانیة اطلقته في األسبوع األول من  softwareبیعتمد على طبیعة المشروع لو �ان 
 االحتضان

 هو في األول واألخر بیعتمد على طبیعة المشروع
 اهم مؤشر هو مؤشر الر�ح وحجم المبیعات

 ومؤشر تاني هل هو موجود في السوق او ال 
 حصوله على استثمار او ال النه أي اشي  بدون استثمار بیوقع في االخر

 سبة المئو�ة من األهداف الي حققوها اول اشي الن 2.3
التغییرات والتحو�رات الي صارت على المنتج اذا �انت نسبة التغییرات �بیرة فهاده افضل النه بیكون 

 اتعلم
تغیر عدد أعضاء الفر�ق لو زاد او قل افضل من انه �ضل نفسه لو زاد بیكون فهم انه عنده احتیاج 

 ةلو قل بیكون فهم انه �ان عنده ز�اد
 �كونوا عملوا انجاز وعائد من الشر�ة  2.4

 بیختلف من شر�ة لشر�ة �النسبة النا مش �تیر مهم نعمل مصاري �تیر مثل ایزاري 
 لكن شر�تي المهم فیها �كون فیه مستخدمین حتى لو بدون عائد

 �كون عامل انجاز �بیر 40,000مستخدم دافع من  1000انا لو فیه عندي 
هادي النقطة في فهم انه الشر�ة الناشئة عبارة عن حاجة، مش �ل الشر�ات الناشئة بتصیر الفكرة انه  2.5

) عمالقة، العمالق الي قیمته فوق الملیون whats app & liked inیونكورن زي هادي الحاجات (
دوالر لكن في الطر�ق لهاده االشي بتحقق نجاحات مالیة �و�سة الصحاب الشر�ات �عني انا عن 
حالي لو استمر�ت في �سكلیت لست سنین عارف اني رح أوصل �صیر فیها �اش نص ملیون او 

حصة �عتها على انه قیمتنا نص ملیون ملیون دوالر �عد خمس سنین بیصیر عادي انا الیوم �عت اخر 
 الف دوالر  30% أخدت 7فبعت 

الف دوالر طبعا هاده مش عادل �عني لو انا برة غزة  56% مقابل 20�عني وصلت حصة المستمثر 
كان ابدا برضاش بهاده االتفاق ابدا �س انت في غزة مجبر ترضى �عني في شر�ة في الضفة اخدت 

الف وماصاروش ز�نا الي  300النجاز تبعهم اقل منا ال �قارن صرفوا نص ملیون دوالر �االلعاب وا
 الف  26احنا اعملنا ب

 
 انا وجهة نظري اذا بني ادم خلص التسر�ع فهو في حد ذاته قطع مرحلة �و�سة 

 التسر�ع للمرحلة األخیرة هو اشي �و�س �حد ذاته
الخاصة �كل بیزنس  KPIیق الي بتنحط هي الي بتفرق (�عني تحق KPI�س من بیزنس لبیزنس ال

 هاده �و�س) 
 فهو احتمال واحد من ثالثة من المشاكل KPIواذا ما تحققت 
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) الي هو احنا متوقعین اكتر من الي مطلوب Over estimationالمشكلة األولى توقع العالي (
 والمفترض فر�ق المسرعة ما یدخلك في هاده الموضوع 

مستخدم وما تجیبهم  100�عني انت في �الك انت حتجیب  الحاجة التانیة دراسة السوق تكون غلط
 والسبب انه انت متوقع انه فیه احتیاج وهان بتصیر مشكلة �بیرة انه الفكرة نفسها ما في علیها طلب 
 ممكن في �عض االححیان تصیر الطفرات �س انا ما �امن فیها تنقاس انه فر�ق تز�ط معاه عاالخر 

 توسع �كتیییییییییر وقد �حتاج سنواتاالكتتاب واالستحواذ �عد ال
التراكشین (عناصر الجذب عدد ز�ارات االشي الي ممكن اتجرمه لفلوس) في عنصر�ن هما بیحددوا  3.1

واالشي عكسي بینهم �ل ما جبت قیمة اعلى �ل ما جبت ز�ائن  riskوالخطر  valueكل اشي القیمة 
االستثمار معك بیقل فالمبلغ الي بتاخده بیصیر  اعلى �لما صار عندك تجر�ة وخبرة اعلى والخطر في

 اكبر
انه �كون بر�ح وفیه نسبة ر�ح، نسبة الر�ح انا ما �حكي عن ارقام فلكیة هي ارقام عاد�ة طول ما انت  3.2

طول ما فیه عندك ز�ائن طول ما انت شغال ، ي احتیاج للخدمة الي انت بتقدمهاقدرت تبیع �عني ف
 هل قدرت احصل علیه وال ال الحصول على استثمار اشي مش سهل غیر هیك االستثمار، صح

كیف قدرت اقعد مع مستثمر واقنعه �الفكرة �یف بدك تحضرله الخطط المالیة الصحیحة لحتى �قتنع 
 انه رح �ستثمر في اشي مر�ح واله احتیاج

اء التسر�ع هال هال من وجهة نظري �مكن المؤشرات الي �نت رح احكي عنها �االول مش وقت انته 3.3
 عوامل نجاح بیعتبروهم اساسین وحاسمین �النسبة الي شر�ة ناشئة 3في 

الفكرة نفسها قبل �ل اشي لو ما في عندك فمرة قو�ة والها احتیاج حقیقي في السوق موجود وعدد  - 1
ل كبیر من الناس ممكن �غامروا و�جیو �شتر�و هاده المنتج او �شوفو هاي الخدمة فانتي حتى لو �

 العاومل الي انتي حكیتیها موجودة مش رح تقدري ... 
الوقت الصح والفر�ق الصح، �عني تطلعي فكرتك في الوقت الصح انه الناس تكون محتاجة هاده  – 2

االشي �عني فیه مثال أفكار ممكن �كن وقتها لسه ما اجاش (دراسة السوق �شكل صح، النه حتى لو 
في دراسة السوق ومشكلة �بیرة في دراسة سلوك المستخدم وهاده احنا مشكلة �بیرة  MVPانا مطلعة 

 االشي بینعكس سلبًا �غض النظر عن أي عوامل تانیة ذ�رنها �س انا �قولك هدول النقطتین ...
 

% �ل شهر عن الشهر الي قبله �كون 1مؤشرات النجاح األساسیة انه انتي �كون عندك نسبة نمو ولو 
 النسبة تكون متزایدة فیه نسبة واضحة للنمو وهذه

 وانه انتي تقدري تاخدي استثمار حقیقي (تمو�ل مبدئي)
في النها�ة �ل شر�ة بتكون حاطة مایلستوزن قبل ما تبدا واهداف بدها توصلها في نها�ة برنامج التسر�ع  3.4

% من األهداف الي هو �ان حاططها فاعتقد انه الفرصة لسه موجودة 70اذا �ان حقق اكتر من 
 مه انه �كمل �غض النظر حصل على استمثار ...قدا

�النسبة الي فترة التسر�ع انه الفترة �ا اما بتطلع �الشغل الي انت حاطوا لحالك طول الفترة �ا اما اذا 
انت خالل هذه الفترة المصیر�ة للشغل ما قدرت تعمل المطلوب منك فانا مش متصور انه انت �عد ما 
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انت ممكن تسوي شغل زي هیك �غض النظر المشروع حصل على تتحرر من االلتزام هاده �یف 
 استثمار او ما حصل خالل فترة التسر�ع مش هو معیار النجاح 

 معیار النجاح اهدافك الي انت �نت حاططها وصلتها وال ال 
 اذا وصلتها معناه انت قادر تحط اهداف تانیة وتوصل لالهداف التانیة 

 د معین من الز�ائن و�كون قدر �جیب استثمار �كون قدر �عمل اتفاق مع عد 3.5
الي قدر �عمل اثبات النموذج تبعه (قدر �كسب ثقة عدد معین من الز�ائن) حقق الهداف الي وضعها 

 في بدا�ة التسر�ع وقدر �جب استثمار 

 أخرى 
�عني مثال اذا انا شر�ة السوق تبعي وجود احد افراد الفر�ق في السوق المستهدف (، تفرغ الفر�ق 1.1

السعود�ة وجود واحد من فر�ق في مكان السوق هاده عامل مهم جدا جدا وفي بیبني هاده الشاي من 
 والعملیات في السوق �ان)خالل شراكات �ل اللوجستیك 

 قد�ش الفر�ق نفسه متفاهم وقوة العالقات ما بینهم  9 –مستوى خبرة الفر�ق (قوة العالقات والتفاهم)  2.1
  8 –خبرة فر�ق المسرعة 

 hardwareالنه الوصول للموارد المطلو�ة النتاج المنتج  2.2
ال معك تمو�ل  peakنه بتیجي فترات بتفوتحتى بیضل في شكوك بتراودك الا�مان الفر�ق �الفكرة ( 2.3

 وال اشي)

 تقیم أهمیة العناصر التالیة في ز�ادة فرص نجاح واستمرار الشر�ة الناشئة:
 الشر�ات 
 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

 التمو�ل المبدئي الذي تحصل علیه الشر�ة الناشئة المحور 
 10 7 9 9 5 8 5 9 10 9 8 التقییم

 المدة الزمنیة المحددة لبرنامج التسر�ع المحور 
 6 8 6 4 4 6 8 8 6 8 6 التقییم

 األعمالخدمات التوجیه واإلرشاد التي تقدمها مسرعات  المحور 
 9 9 7 8 9 9 10 7 8 9 9 التقییم

 خدمات التشبیك التي تقدمها مسرعات األعمال المحور 
 10 8 8 8 9 7 10 8 9 9 8 التقییم

 تنوع فر�ق الشر�ة الناشئة المحور 
 8 9 9 7 8 10 8 7 9 8 10 التقییم

 ) 1أخرى ( المحور 
 10 - 8 - 10 9 - 10 9 9 10 التقییم

 ) 2أخرى ( المحور 
 6 - - - 10 - - - - 8 10 التقییم
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انا لو �ان عندي فكرة رائعة وفر�ق ممیز وعالقات وما �ان فیه عندي سوق وما ، السوق الي داخله 2.4
 في احتیاج للفكرة معناه �ل الي فوق ما اله فایدة.

 مكان الشر�ة
خلیني أكون واقعي جدا احنا ممكن نخسر فرص �بیرة �س النه احنا في غزة مثل السفر �ان عائق 

 لحاجات �ان ممكن اوصلها �شكل اسرع 
�عني �ان مفروض أشارك في منافسة في السعود�ة للشر�ات الناشئة وما قدرت أشارك الني 

 فلسطیني �شكل عامل والحصول على الفیزا صعب
ني اخسر فرصة تانیة للحصول على تدر�ب في السو�د في شر�ة �بیرة الني وهاده الموضوع خال

 فضلت المشار�ة في مسا�قة السعود�ة
مكان الشر�ة حالیا مش مهم لكن لما اعمل توسع �فضل الشر�ة تطلع على مكان زي دبي او 

silicpn vally  
 تفرغ الفر�ق 2.5
 تفاهم الفر�ق & خبرة الفر�ق 3.1
3.2 -- 
او�ي عندي فر�ق متنوع �س اذا انا ما عرفت ادیره رح اخسر �تیر إدارة الفر�ق �شكل صح ( 3.3

 شغالت)
3.4 -- 
النه هو الشخص الي مسؤول �قدماك �ل الي فوق إذا �ان فاهم شغل الكادر الوظیفي للمسرعة ( 3.5

تمو�ل والتوجیه مش رح �فهم قد�ش مهم الك ال، الشر�ات الناشئة غلط �ل الي فوق بیكون فیه خلل
السفر (نطلع نشوف ناس برة التواصل ، مش رح �قدر یوفرلك األشخاص الصح)، والتشبیك وطرقه

 مع مسرعات خارجیة والمستثمر�ن وحضور مؤتمرات واحداث وللقاءات مشتر�ة )
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 أسئلة المجموعة المر�زة –) 4ملحق (
 المقدمة

المساهمة في إجراء هذه المقابلة. �ما وأد أن أرحب �كم وجهد�م في بدا�ة أود أن أشكر�م على وقتكم 

إلجراء هذه الدراسة التي هي �عنوان: "واقع  جمیعًا في هذه المقابلة الجماعیة التي تعتبر أداة لجمع البیانات

مسرعات األعمال في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الر�اد�ة الناشئة". أود أن أحیطكم علمًا �أن هذه المقابلة هي 

 دقیقة.  90-60غرض البحث العلمي فقط وسوف یتم تسجیلها. یتراوح زمن المقابلة بین ل

 

 أسئلة المقابلة:

 ما هي الصعو�ات والتحد�ات التي تواجهكم �شر�ة ناشئة وتعیق من ز�ادة فرص نجاحكم؟ .1

 جیكس؟ما هي الصعو�ات والتحد�ات التي تعیق استفادتك من خدمات التوجیه واإلرشاد التي توفرها  .2

ما هي الصعو�ات والتحد�ات التي تعیق استفادتك من االستثمار والمستثمر�ن الذین تساعد في توفیرهم  .3

 جیكس؟

 ما هو تأثیر االختالفات في منهجیة جیكس في تسر�ع األعمال على مدار برامج التسر�ع الثالثة؟ .4

 ة؟ما هي اقتراحاتكم لتحسین دور جیكس في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئ .5

 

 

  



244 

 تفر�غ المجموعة المر�زة –) 5ملحق (
 ما هي الصعو�ات والتحد�ات التي تواجهكم �شر�ة ناشئة وتعیق من ز�ادة فرص نجاحكم؟ .1
كیف مثال ندیر  الخبرة في الشر�ات الناشئة �كل و�یف انشاء بیزنیس و�یف نبداه أصال و�یف ندیر االمور •

�س �عد هیك حیصیرر فیه توسع لفر�ق المؤسسین  2الفر�ق و�یف نختاره أصال او�ي بیكون عنا فر�ق من 
فهاي األمور صعبة و�النسبة النا ما عمرناش واجهناها فكانت من اصعب األمور �النسبة الي انه �یف احنا 

جح وهاي �حد ذاتها صعبة من حیث التسو�ق ندیر الفر�ق و�یف نكسب خبرة �حیث انه احنا ننشئ بیزنیس نا
 لخطة عمل المور مالیة �ل هاي االمور �نا الزم نتعلمها ومعظمنا ما �ان عنده خلفیة في البیزنیس.

من المعلومات وال  المفروض انه احنا قبل ما نفوت عالم الشر�ات الناشئة انه انا �كون عندي حد ادنى -
ممكن انه من الوارد �تیر انه انا اتعلمها في االحتضان �عني الزم انا افوت وانا ر�ادي وعارف شو �عني 

 رائد اعمال؟
 ال، �س عندك فكرة. •
من وجهة نظري مش شرط �كون عندك �ل الكالم هاده، النه حتى لو �ان عندك �ل حاجة انت بتتوقعها  •

ة السوق، �س هو األساسیات الزم تكون موجودة انه هو �یف انا ادیر فر�ق، رح تتفاجئ �حاجات �تیر جو 
 واعرف �یف اعمل خطة مالیة وخطة عمل وخطة تسو�ق وهاده �له اتعلمناه خالل فترة االحتضان.

لكن �الحكي عن فترة التسر�ع احنا فعلیا الزم �كون عنا اشي احنا اتعلمناه في االحتضان قبل ما ندخل  •
 تسر�ع.

غلب بیفوت ابیض خاصة في غزة �عني، والنك بتفوت ابیض بیكون اصل (الفلترة) معاییر االختیار اال •
بیكون افضل حدا بیعبر عن نفسه واحسن تشكیلة فر�ق هیك انا شا�ف في األغلب اذا توفروا هدول 

 العنصر�ن في أي فكرة حتنجح الفكرة.
 مرحلة االختیار الي مر�تو فیها �انت عبارة عن ا�ش؟ -
اظن، بیكون في موجهین وناس بتعطي ورشات وجلسات انت  gaza challenge 3النسبة النا �انت � •

بتحضرها و�ناء علیها في شغالت انت بتقدمها وفي صیاغة تقد�م عرض معینة و�یتم التقییم بناء علیها 
 فهیك �الشكل هاده �عني.

اس �حضروا المخیم التدر�بي بناء على طلب الكتروني، بیقدم فیه عدد �بیر من الناس، بیتم تصفیتهم لن •
، ولما دخلنا المخیم 2معاییر الها عالقة الفكرة ومدى نجاحها وتكون قادرة تجیب فلوس، والفر�ق ال �قل عن 

 validateالتدر�بي صاروا �عملوا معاییر الفر�ق �شفوه �یف بیشتغل و�یف بیتعامل وقد�ش الفكرة ممكن تكون 
 �ان منهم أجانب والباقي �لهم عرب. 5موجه  20تقر�با و�یف بتعرض العرض و�یكون 

 هاده في المخیم الي �ان قبل االحتضان؟  -
 لالحتضان. 10فر�ق منهم اختاروا  80او  70هاده �انوا بدهم �ختاروا لالحتضان �ان في المخیم تقر�با  •
 هو مش شرط عدد معین، �انوا بیختاروا االفضل منهم  •
العلم الي بیكون عندك بیكون معدوم تماما، حتى الناس الممیزة بتكون ناس قادرة هاده القصد انه في النها�ة  •

 تعبر عن نفسها.
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نفسه بتصیر األساسیات، الي هي �ل الورشات هاي، بیعطونا اكبر �م من الورشات  challenge�الز�ط و�ـ  •
 عن األساسیات وانه �یف تبدا ....

 هاده في المخیم الي قبل االحتضان؟ -
بیجي واحد  business modelأ�ام الي قبل االحتضان، �عني بیطلب منك نموذج عمل  3ال  في المخیم •

دقایق ملخص بیجي  5بیشرح عنه و�یف بینعمل، یوم بیطلب منك �یف العرض بده �كون ملخص في 
 5واحد بیحكي عنه �یف تعملیه. وانت بتروح البیت بتضل طول اللیل بتعمله و�تیجي تاني یوم بتعرضه، 

فرق تم الموافقة علیهم لدخول االحتضان  10أ�ام رددوا علینا انه في فیه  10م �نا وراء �عض و�عدیها بأ�ا
یوم و�عدها قیموا  12للتسر�ع و�دا مخیم تدر�بي تاني  5. اخدوا 3او  2و�دینا االحتضان الي خلص �شهر 

 ودخلنا التسر�ع. 5فرق واخدوا افضل  10ال
هاي احنا حنضحك على حالنا على األشیاء الي �نا عاملینها ومقدمینها �اعتقادي لو راجعنا الشغالت  •

 وانقبلنا علیها الصراحة.
 اكید النه الواحد مع الوقت بیتعلم و�یطور اشیاؤه وادواته،  -
 طیب في المخیم التاني علشان تفوتوا التسر�ع، شو �انت المعاییر الي اشتغلوا علیها؟ -
، االلتزام في اهداف االحتضان نفسه، اذا �ان اهداف 2�عضه ناجح  اإلنجاز رقم واحد، قد�ش الفر�ق مع •

و�كون شغال و�كون عندك شو�ة تراكشین اذا هاده  prototypeمثال انه انت بدي تطلعلي  123االحتضان 
انت أنجزته معناته انت في السلیم، انت �هللا زلمة شغال على مشروعك، اذا ما صار هاده الشاي وقعدت 

 انه او�ي المرة الجا�ة والمرة الي �عدها هاي األمور �انت من األسباب. (السنة الثانیة)ما تنجز�ش و 
التحدي الي �ان في المخیم تبعنا، �ان مطلوب منا شو�ة أشیاء رئیسیة �عني �ان التقییم على فترة االحتضان  •

مطلو�ة منا خالل  ) �ان فیه شو�ة مهام2)، (1كیف �انت هاي الفرق هادي بتشتغل في فترة االحتضان (
 personaیوم للمخیم مثل الخطة المالیة والعرض التقد�مي ونعمل نموذج عمل جدید ونعمل تشخیص  12

نقاط في المخیم، وقیمونا خالل مرحلة  5للسوق تبعنا ونعمل تحدید لحجم السوق وهاي الشغالت �انت اهم 
االلتزام والفر�ق �یف مع �عضه �ان  فرق �انت و�ل واحد �ان اله تقییم منها قصة 10االحتضان �یف 

شهور ونفس االشي في المخیم مین الي �ان بیشتغل من الفر�ق النه �ان على �ل مجموعة فیه  5خالل ال
موجه او فیه شخص مراقب و�یشتغل معنا اعتقد الي زاد فرصة الناس الي اخدت .. الكل �ان تقر�با ملتزم 

�ان �تیر �حضر �ان عنده شغل برة فكان موضوع الحضور مش �عني مثال فیه عبد الحمید و�مان حد ما 
هو األساسي �ان األساسي مین اكتر واحد منطقي في الخطة المالیة تبعته مین افضل عرض تقد�مي مین 
الي فكرته اكتر اشي الها قیمة وقادرة تجیب فلوس مین الشخص الي بیقف لما �عبرلك انه شر�تي لما تاخد 

 ح.تسر�ع واستثمار بتنج
بیشارك مع ال... هال الي انا فهمته بیكون فیه موجه في اللجان هاي سواء في البدا�ة او في اللجنة  -

 التانیة فیه حد من المستثمر�ن بیشارك في اخذ القرار انه مین الي یتم اختیاره و�نتقل للتسر�ع.
 صحیح •
 �عني انت لما بتعرض  -
 كشخصیة مستثمر اه لكن من مستثمر�نا الحالیین ال  •
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 �عني في حد معبر عن المستثمر�ن، اللجنة الي بتقییم المشار�ع المؤهلة للتسر�ع من مین مكونة؟ -
 وراین أصال متخصص في االستثمار business consultantفر�ق الجیكس (سعید أصال  •
مش �ل السمرعات قادرة �كون فر�قها فر�ق قادر �حكم على الشر�ات الناشئة وانه هاي الشر�ة ناجحة او  •

 او قادر �فهم الخطة المالیة تبعتها ففي �تیر من المسرعات صعب تقدر تحكم علیا انه انا صالح للتسر�ع ال
 بیفهموا في هاي المواضیع 2وال ال من حظنا انه عنا فر�ق الجیكس فیهم 

 طیب �ان فیه مستثمر بیحضر هاي العروضات -
سؤالك، اذا �ان فیه متثمر بیحكم انه حدا یدخل ال �س في الیوم التجر�یبي بیكون فیه مستثمر لكن �النسبة ل •

التسر�ع او ال فهو مز�وط فیه النه انا في حالتي دخلت التسر�ع مرة تانیة في السنة الثالثة علشان المستثمر 
 كان شرطه انه انا ادخل التسر�ع.

وعودات  �س �مكن انت حالة مختلفة النه انت �نت من السنة الماضیة ومن السنة الماضیة �ان عندك -
، و�ان شرطه ان انت تكمل النه انت �مان السنة الماضیة ما �ملتش التسر�ع �له 123اذا انت بتحقق 

 وانسحبت �عد شهر�ن.
 مز�وط •
طیب شو فیه تحد�ات وصعو�ات تانیة انتو بتواجهوها �شر�ات ناشئة بتعیق من نجاحكم غیر موضوع  -

 الفر�ق؟
 الیا انا مش قادر اغطیها التمو�ل، الغطي تكالیف، انا �عمل طلبات ح •
هال الي سائد في العالم انه موضوع التمو�ل المبدئي الزم �كون في بدا�ة التسر�ع، �س انا هان في  -

المشار�ع لقیت فیه تفاوت في ناس خالل التسر�ع بتشتغل انها تقوي نموذج العمل تبعها و�تشتغل انها 
وط المستثمر علشان �عطیك انا بدي ا�اك تعمل تقوي نفسها وتقوي شر�تها علشان توفي متطلبات او شر 

، مز�وط، والي هو افتراضیا اذا فیه ناسس اخدت فلوسها في بدا�ة التسر�ع �ان المستثمر اقتنع 123
فیها ولقاها محققة �عض المتطلبات، مز�وط، هال هادول الحالتین بیخلو �ل واحد من الشر�ات برغم من 

نفس المكان �س بیمر �ظروف مختلفة او �مسار مختلف عن التاني  انه هو في نفس الفترة الزمنیة وفي
، في واحد بیسعى انه یلحق یوصل لتمو�ل المبدئي وفي واحد بیسعى انه هو �حقق متطلبات المستثمر 
او �عطیه انه یوفي وعوده اتجاه المستثمر انه هو ماخد التمو�ل المبدئي و�یحقق األهداف من هاده 

 من التمو�ل، صحیح؟ series a or bفي النها�ة یوصل لموضوع الموضوع و�یسعى انه 
هاده في التسر�ع، احنا في السنة الثالثة �لنا بنسعى للتمو�ل فانتي �المك ممكن �كون منطقي في حال هو  •

ا مثال المقارنة ما بین شر�ات السنة الثانیة مع السنة الثالثة حالیا النه هما �كونو سا�قینا وقتا بیكونو سا�قین
 مثال �سنة.

 مش التمو�ل المبدئي. series aفالطبیعي �كونو هما بیبحثوا عن  •
سؤالي ا�ش الفرق، هال في العالم �له الشر�ة الناشئة بتاخد الفلوس من المسرعة في اول فترة التسر�ع  -

 احنا هان انتو هال عده خلص التسر�ع وانتو لسه مش ماخدین فلوس 
 كل �ساطة �قلك إ�اها ما في وضوح عند مؤسسي الشر�ات انفسهم.النه ما في التزام من الشباب، � •
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مش واضحة �شكل انه المسرعة تقول او�ي هدول الناس محتاجین تمو�ل احنا رح نعطیهم الفلوس و�شتغلوا،  •
 �عني ممكن اعطیك الفلوس وما تشتغل الي قلتلي علیه.

 اذا المشكلة و�ن؟ -
 المشكلة في الثقافة ما في ثقافة .. •
مشكلة عندي مش في الثقافة في الفر�ق، المشكلة عندي في ثقافة الخص المسؤول عن المالیة في انا ال •

$ وعملت في الطلبات لو ما  5000المكان، النه انا هلقیت خلصو الفلوس الي معي الي �نت ر�حانهم 
عمال انا طلبات، فهلقیت مسرعة اال 3او  2معي فلوس �نت ر�حانهم من جائزة �ان الیوم ما عندي غیر 

دفعت من جیبتي وقدمت األوراق انه بدي فلوس والنظام هان انه انت بتدفع �عدین هما بیعطوك وهال عملوا 
نظام جدید انهم �عطوك نقدي لما انت بدك �س الفكرة انه الكاش ما بیطلع اال لما معامالت الفرق �لها في 

ته في الشهر هاده انا عملت من المكان تخلص فانا مضطر استنى شهر لما خلص احد الفرق معامال
أسابیع مش راضي اعمل حملة النه ما معیش  3فلوسي وخلصت وخلص الشهر وخلصو فلوسي وقعدت 

أسابیع وهي مدة بتنحسب علیا قدام المستثمر انه انا ما عملت فیها تراكشین، �نت قبل أقول  3فانا وقفت 
فانا هلقیت �عرف استخدم الفلوس �س طلعولي  طلبیة في شهر�ن 67طلبیة في شهر هلقیت �قول  60عملت 

 إ�اهم، لهلقیت مش راضیة تطلع.
 فهال عنا مشكلة من المشاكل موضوع المعامالت المالیة داخل جیسك نفسها  -
 �الز�ط •
 ثقافة الشخص المسؤول عن المالیة مش فاهم شو �عني شر�ة ناشئة  •
وت في الموضوع هاده، �عني اذا انت عندك ال مش �الضرورة ما تنساش انه �مان الشر�ات الناشئة تتفا •

 هاي المشكلة ناس تانین ما عندهمش المشكلة.
 هاي الشر�ات ما صار عندها احتیاج للفلوس. •
فرق صار عنده هاي المشكلة فالتانین ما عندهم  5انا فاهمة علیك �حكیلك قد ما �ان بیضلوا لو واحد من  •

 علشانك انت.هاي المشكلة ومضطر�ن انهم �غیروا النظام 
الي بیحكیه هو منطقي جدا لو توفرت عندك الحر�ة المالیة انه تسحب مصاري في أي وقت بدك إ�اه من  •

 غیر ما تفكر انه �مان أسبوع انا بدي امشي في معامالت ورقیة 
 �س هاده من وجهة نظرك النه هو عنجد محتاج هاده االشي ... •
 المسؤولة عن األمور المالیة، المرسي هي المسؤولة.�س الي انا �عرفه انه الجیكس مش هي  •
 لو الجیكس، الجیكس فاهم وضعنا وعارف انه احنا �شر�ات ناشئة �یف وضعنا. •
 الجیكس �النسبة اله فاهم وضعنا  •
 هأل بیتعامل مع �ل شر�ة ناشئة لحالها وهاده افضل اله  •
 الجیكس مش �یان اداري مختلف عن المرسي؟ -
 یا ال، وهاده اله اعتبارات انه احنا في غزة إدار�ا منفصل �س مال •
حاسین انه في مشكلة انه احنا بنقبل مشار�ع بتفوت على التسر�ع متفاوتة، �معنى في ناس تستحق  -

التمو�ل المبدئي اول ما تفوت التسر�ع والمستثمر مقتنع فیها و�تضل المعامالت المالیة زي ما انتو 
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اجة تعمل إنجازات ومحتاجة تحقق شروط مستثمر علشان تستحق بتحكو، في شغلة تانیة في مشار�ع محت
 التمو�ل المبدئي و�تسعى اله لسه ومش عارفة حتاخده وال أل.

حالیا لسه ما حدى وصل لهاي المرحلة، انه انا اول ما اجي افوت التسر�ع، ما في حدا في تار�خ الجیكس  •
 كلها فات وهو جاهز انه �اخد تمو�ل مبدئي 

  pre seed fundالمعظم  •
 المستثمر اهم اشي �كون عنده المنتج جاهز وعندك تراكشین •
في مشار�ع لو جهز المنتج بیاخدوا استثمار وفیه شر�ات لو جهز المنتج وما جاب تراكشین ما بیاخد  •

 استثمار 
 وهاده بیختلف من مستثمر لمستثمر ومن شر�ة لشر�ة  •
 ا فكرتي بدون تراكشین ما �اخد استثمار (حسین)فكرتك بتاخد علیها استثمار(كالم موجه لمصطفى)، ان •
 series السؤال �طر�قة تانیة فترة التسر�ع المفروض انه انا �اخد تمو�ل مبدئي و�سرع شغلي النتقل ل -

a مز�وط، علما انه الي بیصیر في جیكس مختلف، انتو مع انه �كون التسر�ع �كون فترة علشان انا ،
 فروض من البدا�ة �كون معي تمو�ل مبدئي؟اسعى للتمو�ل المبدئي وال انا م

 ال العكس  •
هو الي صار السنة هاي هیك، انهم بدأو یدخلوا التسر�ع وفیه ناس اجالها عروض انهم �اخدوا تمو�ل  •

تبعت انه �جي �اخدوا المصاري بتطول و�توقع انه �خلص  processمبدئي، هاده هو المفروض �س ال
 التسر�ع والتمو�ل لسه ما وصل.

 لیش؟ طیب -
 processال •
انا �اعتقادي انه التسر�ع واالحتضان والتمو�ل المبدئي وقتیش تاخده هاي �لها مسمیات ملهاش قیمة، القیمة  •

االساسیة الي حكى عنه انه انت عندك تراكشین وز�ائن والتمو�ل المبدئي �جیك �عد التسر�ع وال قبل، التمو�ل 
تساعدك انك تاخده، التمو�ل الي بیقدمه هو المستثمر في النها�ة مش الجیكس الي بتعطیه، الجیكس ب

والمستثمر اذا اقتنع فیك وانت في االحتضان ممكن تاخد التمو�ل �عني، والتمو�ل المبدئي هو مرحلة 
 االستثمار و�التالي هو ..

 احنا اتفقنا انه هو مرحلة مش أساسیة �س مهمة او مصیر�ة؟ -
 ال مرحلة أساسیة  •
قصة انه �فوت االحتضان وانا معي فكرة �طورر الفكرة تبعتي و�طور نموذج العمل تبعي بیطلع معي  -

MVP  و�اجي انا هال بهاي الفترة �صیر انا �ستحق انه انا افوت التسر�ع او انا �حتاج افوت التسر�ع او
بدي اسرع العملیة فبتاخد قد احتاج انه افوت التسر�ع, هال المفروض انه في التسر�ع شو الفكرة، انه انا 

لمنتج فعلي �جودة �تیر عالیة  MVPالتمو�ل المبدئي النه انت اذا بدك تطور شغلك و�دك تحوله من 
وعندك ثقة �الز�ائن و�دك تعمل تراكشین وایرادات انت محتاج تمو�ل مبدئي علشان یدفع تكالیف تانیة 

 و�وظف موظفین علشا �طور قدرات ..
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لو قدم مثال لمستثمر�ن علشان التمو�ل المبدئي الطبیعي انه �كون البحث عن التمو�ل  الفكرة انه هو فعلیا •
المبدئي، الحر�ة هاي بتصیر جوة التسر�ع �عني التسر�ع بتساعده علشان یوصل للتمو�ل المبدئي هي �ده، 

نه انا اعمل برنامج التسر�ع محطوط علشان انا عندي إیرادات (عائد) وتراكشین و�دي تمو�ل مبدئي �حیث ا
 توسع 

 �عني هي بتجبلنا مستثمر�ن و�تر�طنا و�تشكبنا معاهم •
�النسبة للشر�ة الناشئة لو هو بده �عرض على مستثمر فهو حیكون العرض تبعه ممكن یوصله اكبر النه  •

�طبیعة الحال عامل طلبیات وعارف هو قد�ش بیدفع علشان �جیب مستخدمین وقد�ش بیكلفوا وقد�ش بیر�ح 
 ه الكالم بیكون عنده واضح جدا وعامل طلبیات و�یف �جیب استثمار و�ل هاد

التسر�ع في جیكس بیساعد�م انكم تطورا شغلكم والشر�ة تبعتكم علشان تقدروا تكسبوا ثقة المستثمر�ن  -
 وتاخدوا تمو�ل مبدئي؟

 �الز�ط •
 صحیح •
 وممكن ببدا�ة التسر�ع  •
 �انت الفكرة واو والمستثمر من الناس الي ممكن �خطروا في هیك شغالت بتصیر ومكن تصدف اذا •
�عني احنا محتاجین فترة بین االحتضان والتسر�ع انه انا اقدر اشتغل على حالي واطور حالي علشان انا  -

 اقدر یوم ما بدي افوت التسر�ع اخد تمو�ل مبدئي أكون �ستحق التمو�ل؟
 المفروض اه  •
 م، المفروض �كون فیه شغل اقوى في االحتضان نفسه مش بینهمالمفروض مش بینه •
 النه الطبیعي �صیر احتضان و�عد مباشرة تسر�ع •
النه �ان في االحتضان الشغل مختلف تماما، �عني الي صار فینا في االحتضان �ختلف تماما عن الي  •

ط والتعامل مع الشر�ة �شر�ة صار فینا في التسر�ع، �عني الزم النه هاده نظام وهاده نظام �س �میة الضغ
انت �نت تتعامل �بیزنیس في التسر�ع في االحتضان �نا لدرجة في فرق معاك مفكرة حاله في مشروع في 
مؤسسة عاد�ة مش عارف انه بیشتغل على شر�ة ممكن تكون مالیین، �س فاهم انه الفكرة بدك تاخد 

رة والزم تثبت حالك انا �النسبة الي ما عیشت استثمار، �س انك تكون على احتكاك انه انت قاعد في مغام
 هاده الجو

 احنا عشناه في الیرنامج تبعنا  •
هاي مشكلة الي بیحكي عنها، انا وجهتها مع اكتر من ناس ومن الناس الي �انوا موجودین هنا طر�قة  •

 تفكیرهم انه هو داخل مسا�قة 
 س انه الجو عبیر: �س عند�و انتو احنا ما �انش عنا، �ان عنا �س �نا نح •
 rankingانتو ما فیه عند�م  •
�س هما جوهم الكل بیحكي انه هما الي �ان عندهم منافسة ز�ادة عن اللزوم، حاسیین انهم في سباق، �س  •

 احنا �ناش نحس هاده االشي
 وهاده االشي إ�جابي وال ال -
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 ال، إ�جابي وسلبي في نفس الوقت، إ�جابي لو هما فاهمین انه احنا مش في مسا�قة •
مسا�قة في النجاح مش مسا�قة في انه احنا نجیب مصاري، المسا�قة انه انا عنجد انجز مش انه انا لو  •

 سبقتك انا حاخد مصاري.
 طیب شو فیه �مان أشیاء �انت تواجهكم وتعیق من نجاحكم؟ -
معي  ثقافة الناس احنا انه لسه الناس مش فاهمة شو �عني شر�ات ناشئة وانا لسه �عاني مع المؤسسین الي •

حالیا والي تعاملت معهم قبل هیك، لحتى االن ما حد عارف شو �عني شر�ة ناشئة وشو القیمة تبعتها، 
�عني انت لما بتكون بتحكي بیفكرك بتحكي عن مسلسل، لحتى االن ما حد بیعرف، حتى لما �نت اجي 

هو جوة شر�ة بدي اوظف ناس بیقول احنا بنشتغل في جیكس و�جي �شوف المكان ما �حسش حاله انه 
 وما �حسش حاله انه هو فعال داخل .....

المشكلة التانیة الي انا عانیت فیها، انا تعلمت ثقافة الشر�ات الناشئة واالحتضان وما �نت اعرفه قبل هیك  •
�عني مش داخل مكان و�دي، وال فاهم شو �عني تمو�ل وال �یف بدي اعمل عرض تقد�مي وال شو �عني 

 مستثمر�ن ....
 انا متاكد هو �ان داخل ومش عارف شو بیعمل  •
كنت داخل عارف انه فیه فكرة و�دها تصیر شر�ة وهدول بیدعمونا و�دیت افهم حبة حبة، الفكرة و�ن مش  •

في الفر�ق الي معك الي ما عنده ثقافة، الفكرة انه انت تعرف �یف تختار من االول ومین تختار معك، انا 
ى اشي جدید �س �انت سرعة تعرفي على الموضوع �بیرة وانا قررت اعرفه دخلت االحتضان وانا بتعرف عل

النه لو ما عرفتوش فانت قاعد بتلعب، الفكرة انه الي معاك لو یرجع الزمن مش رح تختارهم هما �لهم رح 
 تغیر شوي.

 هال هو الي بیصیر انه بیكون فیه واحد صاحب الفكرة وال فیه مجموعة أصحاب الفكرة؟ -
 ة، �النسبة الي انا �نت صاحب الفكرة، وفي ناس بیكونو تنین جایین ومعاهم الفكرة حسب �ل شر� •
 المؤسسین ممكن تعتبر�ها �مشكلة أساسیة اه انه الفر�ق اشي أساسي جدا  •
 طیب فیه تحد�ات تانیة بتواجهوها؟ -
س تعبني اه اإلنجلیزي تعبني، انا ما �نت شاطر الي حد ما االن صرت اعرف شوي احكي وافهم شوي، � •

لدرجة اني �نت راكن على الي حوالیا یترجمولي فلو �ان فیه عنا عرب، �س هو ما فیه عرب بدرجة 
شهور �ان  3األجانب الي بیجوا، �س لو فیه عرب �عتقد انا �ان في شر�تي وصلت الي وصلتله هاده في 

في مرحلة من المراحل  % والي حكوه و�ان وفروا علیا �تیر، �عني100فهمت �ل الموجهین شو بدهم مني 
شهور  3طلعت �فكرة عملتها هي الي غیرت عندي تغیر جذري لقیته حاكیلنا أیها شخص �اكستاني قبل 

�س الي معا�ا ما �انوا حكیلني إ�اها النهم شا�فین انها مش مهمة لكن لما عملتها هي الي جابت الطلبات، 
ها على األقل، �عني بتسال الناس عن طرق الدفع انا لو �نت فاهمه یومها �ان اعطیتها اهتمام �ان جر�ت

روح جرب لیش مش مجرب، انا �ل الموجهین �انوا �قولولي ما تجرب خلیك على البطاقة االئتمان، �عني 
حاجة �سیطة، �عني هو �ان حاكیلنا في السعود�ة اعمل الدفع عند االستالم بدون تسال أي حد، هان في 

�ان �قول جر�هم على أساس �عدین  paypalوجرب �طاقة االئتمان و debt on cardالجیكس قالنا جرب 
 طلب في یوم 20اضمنللك، لكن لما عملت فكرة الدفع عند االستالم اجاني 
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 النه هاده الموجه مش فاهم طبیعة المنطقة الي انت بتشتغل فیها. •
في السعود�ة، �س هو اه �س الموجه الي قلي اعمل طر�قة الدفع عند االستالم، �ان عارف �ان �شتغل  •

 حكى معي �االنجلیزي 
 طیب شو فیه أشیاء تانیة -
ممكن المكان �كون جزء، �عني تواجدنا في غزة جزء من الحاجات الي بتقلل سرعتنا في النجاح، عنا  •

محددات في �ل حاجة، ما في عنا قدرة للوصول �عني مثال فیه ناس... وجودنا في غزة جزء أساسي انه 
رقام �بیرة في التمو�ل �عني ممكن �جي واحد نفس فكرتي وفر�قه اقل مني �كتیر �س موجود احنا ما بناخد ا

 في الضفة الغر�یة �اخد تمو�ل اكبر مني �كتیر 
 طیب لیش؟ -
 في مخاطرة •
 و�ن المخاطرة، اذا األسواق الي انتو مستهدفینها برة؟ -
في �ل مكان المخاطرة، في مستثمر انا قعدت معاه �ان عنده مشكلة انه انا مش ممكن اوصلك في أي  •

 وقت �عني لو بدي ا�اك في فترة معینة ففي غلبة شو�ة، �عني انا مش حقدر اوصلك في �ل وقت 
 طیب هو لیش مضطر یوصلك جسد�ا -
هاده  B-Bخصوصا لو انت بتشتغل  التواصل الجسدي وانك تكون متاح في مكان معین هاده مهم جدا، •

الزم انا اطلع اعمل عقود مع شر�ات هاده اشي  B-Bاشي أساسي جدا للناس الي البیزنیس تبعها بیتشغل 
 أساسي

في اشي تاني في الصفة فیه مستثمر�ن ضفاو�ة في األردن في امستثمر�ن ارادنة لكن في غزة ما في  •
 مستثمر�ن.

 5000الف دوالر لكن احنا مسا�قتنا �انت  50ردن في الیوم التجر�بي شغلة تانیة مسا�قة او�سس في األ •
دوالر، فانت بتدخل في تحد�ات اكبر، في مناسبات بتصیر في األردن ودبي وهي في البحر�ن احنا بنحاول 

 7شهور في التسر�ع تم مقابلة  3مستثمر طیب احنا  50نروح ونوصل الها بتكون انت قاعد في حضور 
 ن وهاجه فرق في األرقام.مستثمر� 8او 

في شغلة في القصة هاي مش عارف اذا رح تكون عنصر أساسي في القصة هاي وال ال انه او�سس والناس  •
هاي نسبة الدعم الحكومي ممكن تكون موجودة او دعم القطاع األهلي �س دعم المستثمر�ن وأصحاب 

هو المؤسسات االهلیة وعندها توجه  رؤوس األموال بیكون األكبر على عكس غزة المتسید الموضوع �له
هذه المؤسسات انها تحط مالیین الدوالرات في مشروع إعادة اعمار او مشروع تنمیة �شر�ة او تدر�ب او 
مشار�ع تانیة �تیر �س ممكن ما تحط في موضوع الشر�ات الناشئة، جهل عدم وضوح ما �عرف، تحد�ات 

 كبیرة.
 یرسي؟الجیكس ما بتسعى لهیك مشار�ع مع الم  -
الجیكس بتسعى �العكس هي عندها عالقاتها الي خارج هاده االطار أصال �عني التمو�الت الي اجت للجیس  •

  crowdfundingاظن اجت من 
 مؤسس تو�تر نفسه 500startupsالجیكس في مستثمر�ن أصال بیدعموهم مثل  •
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 والدعم في شو بیتم استخدامه؟ -
 ساعة �سبب هاده الدعم  24في تطو�ر المكان نفسه، �عني هاده المكان الكهر�اء شغالة في  •
موجودة ومتوفرة و�ن رح یدفعها، رح یدفعها في بناء الثقافة اكتر و�خلي الشباب الموجودین  facilitiesولو ال •

الموجودة  facilitiesال یتحسنوا اكتر و�عطیهم مصاري اكتر انا هیك �اعتقادي �عني، لكن مثال هلقیت هما
واي دعم جدید في االغلب  freelancersشخص صار فیه اقبال شدید �عد موضوع  200كانت بتكفي ل

 facilitiesرح یتوزع على ال
 في اشي تاني بیعیق النجاح وال ننتقل على جزئیة تانیة  -
رة الي انا بدي إ�اها في أي �النسبة الي الخبرات، �عني مثال برة في السیلیكون فالي سهل جدا االقي الخب •

مجال النه �طبیعة الحال في ناس وشر�ات ناشئة دخلت قبل هیك واشتغلت وعارفة �یف تبني منتج وعارفه 
كل الكالم هاده عنا ما في الخبرات هادي عنا اغلب الناس الي بتشتغل عنا اذا ما �ان معظمهم �ل 

 رحلة بناء منتج �جودة عالیةالمنتجات الي اشتغلوها منتجات عاد�ة، وما وصلوا �م
 احنا شر�ة ناشئة بتتعلم من اول ما بدا لغا�ة هال  •
�الرغم من انه هاي التجر�ة الرا�عة الي في مجال الشر�ات الناشئة المشكلة عندي في الفر�ق �الرغم منه انه  •

 �عد من الفرق القو�ة اال انه لسه بیتعلم وفي أشیاء جدیدة بیتعلمها
 علمین من قبل وال شو�عني برة بیكون مت -
�عني انا بدي اعمل شر�ة ناشئة جدیدة بدي واحد تسو�ق قوي معي (بتالقیش) بدي واحد �كون فاهم �عمل  •

 موقع للتجارة االلكترونیة منیح...
و�ل اشي بدك تشتغل ولألسف  COOو CTOو CEO�عني انا  مدبوح في القصة هاي انا بدي اشتغل  •

 انت الزم تتعلم االشي �عدین تجیب حدا تعلمه، وا�ش الحل في القصة هاي ..
 وال �ل الفر�ق  CEOهال انتو لما بتاخده أي ورشة عمل او أي حدث بتعمله جیكس بیروح فیها  -
یقلك ما بدي اروح، غالبا هاي صعو�ة بتعانیها مع الفر�ق تبعك انه بتقله في ورشة في دورك بتقله روح ب •

 �عني اذا انا ما قلتله روح ما بیروح ومرات بیقعد وما بیكون مر�ز.
 CEOمرات �تیر بتواجه مشكلة انه انت شو شغلك ك •
المفروض انتو فر�ق �س مش اسمه فر�ق ازاري اسمه �له ازاري �عني انا ازاري وانت ازاري، �س انا  -

 ازاري �مسوق وانت ازاري �مدیر
على موضوع تاني بدك تقنعي شاب مخلص جامعة انه لسه بده یتعلم علشان �عد سنتین هیك بدك تغشي  •

�غامر علشان �جیب فلوس صعب، قلة الفلوس والدخل الشهري بتحجم تفكیره �قدرش �قلك هو انا بدي اتعلم، 
 انا بدي مصاري �سرعة 

 علشان هیك �تیر مهم انه �كون شغف الفر�ق �له واحد -
ي الي احنا بنواجهها انه الناس الي بنحاول نجیبهم او نشتغل معاهم، انه هاي المشكلة من وجهة نظر  •

مشكلته مش جدیدة هاي نمت معاه من هو وصغیر �ل الناس هنا تفكیرهم �منطق االمتحانات انه انا الزم 
 ادرس علشان انجح �االخر خلص نجحت �عني وصلت للي بدي إ�اه ما في حدا بیفكر انه �عمل العكس 
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انه �المك صح، طیب انا بدي اسیب �ل اشي في حیاتي واقعد اشتغل معاك سنة �املة علشان  نفترض •
% من الشر�ة 10دوالر في الشهرهل هاده منطقي، هاده مش منطقي وحتى لو بدك تعطیني  200تعطیني 

دي الف دوالر طیب �یف انا بدي اقضي السنة ها 20في اآلخر زي �انك بتقول انا حعطیك �عد سنة مثال 
�عني في االخر زي �انك انت قاعد بتستاجر سیارة و�تقله انت بدك تصل معا�ا نروح نجیب شغلة على �عد 

 survaival skills�یلو �س انت بدك تمشي في سیارتك بدون بنز�ن وهاده مش منطقي في اشي اسمه  10
اتك و�یخلیك تعیش وحكینا عنها الف مرة، �یف بده �كون عندك مصدر بیغطي قوتك الیومي و�یغطي حی

حیاة �ر�مة وفي نفس الوقت تستثمر �اقي جهدك في شر�تك وهادي مشكلة �بیرة حساسة مش شغلة ممكن 
 تنحل �سهولة �عني، برة موجودة؟ اه موجودة، مش �س عنا

�س انا برضه �نت مدبر حالي واهلي قادر�ن �صرفوا علیا�س فیه فرق تانیة �انت موجودة یوم ما المواصالت  •
یجي من الجیكس ما �انوا �جیوا في ناس قعدت أسبوعین ما بتداوم ما معها ا�جار الطر�ق من رفح ما ت

 للمكتب، األساس األول تامنلي اكلي وشر�ي وطر�قي �عدین احكي معا�ا على 
�س هاده المفروض ما �كون مشكلة عنا، لو أي حد في حالتنا في أمر�كا مثال، لكان زمانه مرمي في الشارع  •

تثمر حكالي إ�اها حكالي: انتو ما فیه حاجة بتمنعكوا تنجحوا اكتر من أي حد في الدنیا، النه لو في مس
خر�ت معاك الدنیا على االخر في بیت تقعد فیه بنعیش مع اهلینا احنا مش زي واحد في أمر�كا لو أبوه 

 كان ملیونیر مش حیقدر �ساعده، المخاطرة عنا اقل �كتیر من برة 
 37:30كتیر، �عني �العكس اعلى � •
 هو حكالك إ�اها اكم واحد �ان ما معه �اكل وقدر �ستمر في مشروعه سنة وسنتین •
 برة؟ ما في حدا زي هیك  •
 خلصنا احنا مجتمع فقیر انا اشتغلت مع ناس ما معها تاكل في الدار، طیب ا�ش بدك تسو�لها هاي •
نفس الروح ونفس الشغف وعنده طیب �یف احنا ممكن نتخطى مشكلة انه الفر�ق �له �كون عنده  -

 استعداد �صبر
اول حاجة بدك تیجي على المواضیع األساسیة في حیاته بتسكري الحاجات األساسیة �س بدون ما �شبع  •

 �عني لدرجة انه انا اضل محتاج مصاري �س معي ادبر أموري 
دنى �س في نفس �عني انا �عجبني فر�ق �سكلیت في هاده الموضوع، �سكلیت او�ي عا�ش على الحد األ •

الوقت مسؤول الفر�ق بیدخل مع الشباب في تفاصیل حیاتهم الصغیرة �عني انت بدك تبني بیت، ما معك 
 CEOتشتري بیت، انت بدك تتزوج، ... بیجیك في اصغر األشیاء وهو بیحللك إ�اها هي هان، انت �ـ 

ده �عني انت فعلیا المزارع الي مش �س وظیفتك تتواصل مع المستثمر�ن مفروض تنزل وتبني البیئة الي ب
 بیز�ط األرض و�ذا بدك "تبني البیئة" وجزء من البیئة انك تحل مشاكل الشباب 

�س ما هو مرات ما بتقدرش، �عني انا احد أعضاء فر�قي في السعود�ة في شهر �ان ما معوش وال ر�ال  •
 خاطره وهما عارفین وسامحوه في الفر�ق ما اخذوا راتب علشان 2دوالر واعطیته إ�اهم وفي  300اخدت 

 مشیت صح؟ •
 مشیت، في واحد جواله خرب و�ده �شتري جوال، جمعنا راتب شهر�ن واعطیناه إ�اهم  •
 هاده حل صح •
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ومشیت علشان �ضل فیه عنده انتماء للفر�ق، �س حالیا فیش وال شیكل في هاي الفترة، النا شهر�ن ما بناخد  •
جبتلهم دفاتر هدا�ا علشان ینبسطوا و�تحفزوا السبوعین ثالثة رواتب والشباب شغالین، �عني معي البنات 

كمان أسبوعین ثالثة محتاج �مان اشي، انا �فتح النت اقرا علشان اعرف �یف اتعامل معهم فعلیا، ما 
�ستهین في حاجة �ل اشي �كتبه و�شوف الناس شو بیتشغلوا و�تعلم منهم �یف بیتعاملوا مع موظفینهم، 

 أي اشي في الدنیا �س علشان امشي الفترة هاي الي انا فیها.�عني مستعد اتعلم 
 ما هي الصعو�ات والتحد�ات التي تعیق استفادتك من خدمات التوجیه واإلرشاد التي توفرها جیكس؟ .2
 اول اشي اإلنجلیزي والثقافة وهاده حكیناه •
ومش �س اإلنجلیزي �عني بروح اسال واحد جاي من أمر�كا عن مشكلة انا �صادفها في السوق السعودي  •

�عني الیوم �ان في عرض تقد�مي طو�ل عر�ض عن اال�میل �االخر وهي بتحكي بتقول انا �ل هاده الي 
 �حكیه في أورو�ا ما �عرف اشي عن منطقة المینا، وهي هیك واقعیة 

 مش �له ثقافة واحدة �عني ثقافة الناس الي في لبنان غیر الي في السعود�ة تماما  وحتى الشرق األوسط •
طیب ماش انتو قلتو عند�م إمكانیة تختاروا من قائمة الموجهین الي هي منوعة وانتو بتختارو الي بد�م  -

 إ�اه؟
 مز�وط �س هما قصدهم الي بیجوا هنا على الجیكس •
 الي بتیجي هان بیكون االستفادة منهم اكبر اشي احنا ما بنستفید فعلیا اال من الناس  •
 الناس الي بتیجي هان مین �جیبها ومین بیختارها؟ -
 مؤسسة المرسي �ور الي عالقاتها دولیة .... •
�وایتة وواحد سعودي، انت  2مصر�ین وواحد عراقي و 2ال بالش �س استنى علیا، �عین لو انت في عندك  •

 قادر تدخلهم على البلد؟ 
�حكو على سكایب، �عني انا هي الیاس خلیه �حكي ساكیب، �س قد�ش �میة العرب مقابل  ال، خلیهم •

األجانب؟ اول اشي عنا مشكلتین ما فیه �تیر عرب بیفهموا في المجال قالئل لسه الموجودین في العالم 
 العر�ي، والي بیفهموا ما �عرف �یف ممكن یوصلو على البلد هنا 

  sharingمشار�ة حتى العرب ما عندهم ثقافة ال •
انا ما بوافق انهم ما عندهم ثقافة المشار�ة، انا شخصیًا بتواصل مع ناس �تیر سعودیین وعمري ما سالت  •

 واحد عن شغلة اال �ا اما وصلني مع واحد تاني �ا اما اعطاني الي عنده و�ان مفید �شكل مباشر 
 الموجهین بیاخدوا فلوس وال مجانًا؟ -
 مجانا، في ناس بیطلبوا �س الجیكس ما بیتعاملوا معاهم  •
هدول هما الي بیعرضوا انهم �جوا أصال النهم بیسجلوا على موقع الجیكس انهم حابین �قدموا خدمات توجیه  •

 وارشاد 
في ناس من الموجهین واألجانب بیحبوا غزة و�یقدمولنا هاي الخدمات النه بیحبوا غزة زي في واحد �ل  •

 ملیار....4ثة بیجي �عطینا دعم نفسي و�یطلع معاه شهر�ن ثال
 طیب شو فیه مشاكل بتعیق استفادتكم من الموجهین؟ -
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خبرة المرشدین نفسهم والموجهین، انا حكتلك إ�اها و�مكن زمایلي بیحسوها، اذا قعدنا مع موجهین بیجوا من  •
و أصال بیعمل حاجة واحدة في ترس شر�ات �بیرة ما بیكون عنده خبرة �بیرة في �ل األسئلة تبعتنا النه ه

 كبیر فهو مش فاهم اال الحاجة الصغیرة الي بیعملها 
 �س في نفس الوقت انت ما بتسالش السؤال الصح؟ •
�عني احنا تبع التسو�ق عنا بیسال اشي عام والمرشد مختص في جزئیة دقیقة في هذا العلم الي عندك من  •

  stopالي عندي رح �ضرب  فر�ق مش رح �قدر �ستوعبه، المرشد لو اتخصص
 شو هو مبدا الموجه؟ •
 هو بده یرشدك،  •
ال، مبدا المرشدین والموجهین �شكل عام انت بتكون ماشي ماشي بتصادفك مشكلة و�تكون بدك حد ینصحك  •

وواحد تسو�ق وواحد مش  ITموجهین وواحد  3فیها، وهاده الكالم ما بیصیر عنا، االسبوع هاده جا�كو 
عارف ا�ش، ما بتعرفش انت شو تخصصه، وانت مضطر تقعد معاه وتفهموا مین انت وشوب تسوي وو�ن 

علشان هو یبدا �فكر �حیكلك �یف �ساعدك، فتخیلي قد�ش بدك تبني في ساعة  ITعندك مشكلة في ال
 زمن

 انا عني حالیا زهقان الموجهین •
 body mentorطیب ماش فیه انتو عند�م  -
 هاده انا طلبته (السنة الثالثة) ولسه ما صار  •
 كان موجود في السنة الثانیة اكتر اشي •
انا طلبت من واحد �كون معي هیك حكالي هاده رح �كلفك، فسالت هل ممكن موجهین �كون شر�ك معي،  •

 % 3حكالي اه �كل �ساطة عادي �س اذا �ان هو متفرغ الك و�یساعدك ممكن �اخد لحد 
 body mentor�جابي وال �كون عندك طیب اشي إ -
ا�امها �ان فیه  product manager in task carpetتبعي  body mentorإ�جابي جدا، النه انا �ان  •

 الك body mentorالیانا موجودة و�انت تقولي بدنا نشوف 
 جدا ا�جابي •
 طیب في مشكلة تانیة بتواججها بتعیق االستفاجة من خدمات التوجیه واالرشاد -
عرفة األساسیة الي موجودة عندك والي انت بدك تسال عنها (انك �یف تسال) وا�ش العلم الي عندك الم •

 علشان تسال عن الي محتاجه (كیف تحدد مشكلتك) هاي اكتر شغلة �النسبة الي مزعجة 
 body mentorحكینا انه احنا مع  -
 كتیر انا اصبح �النسبة الي شغلة أساسیة الزم االقیها  •
 طیب لیش؟ -
�س ما عمري سالته اال جاو�ني  body mentorالنه بیضله حوالیك، �عني انا في حدا ما اتفقت معه �كون  •

�ساله ا�ش ما �ان بیجاو�ني و�اخد را�ه حتى في اشخاص، الشغلة �و�سة �تیر تكون  VCوهو أصال 
 موجودة 
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وي بتقوى قد ما بیساعدك هاده بیاخدنا على موضوع تاني قد ما انت بتشبك و�تعمل عالقات قو�ة وشوي ش -
 و�یوفر علیك

مهم جدا النه انا هال وصلت لمرحلة صرت ازهق من الموجهین �ل مرة �عید نفس body mentor لزوم •
 40العرض و�یقوللوي انت بتعمل �ذا اه واو و�یضلهم �ستغر�وا على البیانات الموجودة ومبسوط علینا في 
یر دقیقة، �عني مثال مبارح قعدت معا�ا موجهة و�تقولي اعمل �ذا عملت و�ذا �مان عملت وهكذا أشیاء �ت

بیصیر  body mentorاقترحته اعلینا احنا عاملینها النه انا قعدت مع قبلهم موجهین �تیر فلما بیكون معي 
تتبع خلص خلصنا انا و�اك هان بیوصل لمرحلة معك �عد جلسة تنتین ثالثة عارف �ل الي عملته و�یصیر 

 هو عارف مشاكلي و�یساعدني�قولك و�ن الجدید، هاي نقطة، ولما اقله في حلول للمشكلة هد�ك بیكون 
 هال انتو بتقعدوا مع هدول األشخاص الي بیجوا اجباري وال انتوا بتختاروا -
 الي بیجوا اها اجباري  •
في شغلة ممكن تكون عائق قصة انه تجهیز الموجه نفسه وتجهیزنا احنا �عني احد الموجهین الي اجو على  •

وانا ما �نت معول علیه  ITتبعتي مع انه هو  slidesجیكس �ان فخم قعدت معاه اول اشي �ان شا�ف ال
كتیر وراح سال الموجهة الي جا�ه معاه عن رایها وسالها عني شو �عمل وانتي شو اعطتیه وشاف �ل اشي 
واجاني فلقیته محضر مجموعة مالحظات ونقاط قبل ما اقعد معاه و�سمع مني أي اشي وهاده خالني انه 

علشان هیك هاده ممكن �كون اشي �و�س في الموجهین انه هو �كون اه هي في احد بیعرف انا شو �عمل 
 محضر وانا محضر شو بدي اساله 

 �عني اللقاءات الي زي هاي هما بیكون معطینهم خلفیة عامة عنكم  -
  lnkedINهما بیبعتلوهم العروضات تبعتنا و�یبعترولنا  •
ع من جیتهم ونحكي معاه انه هیك احنا قبل �اسبو  skypeفباعتقادي اشي �و�س �تیر لو احنا اخدنا لقاء  •

 وهي وضعنا ولهنا واصلین
 طیب هما لما بیجیبوا اشخاص زي هدول هاده شو خلفیته او شو دوره ال�ش جاي موجه في أي مجال  -
هو مش موجه بیجي �س، صح هما بیعملوا جلسات توجیه وارشاد للناس الي هنا �س برضه بیعملوا ورش  •

 عمل
 رات الزمنیة واألشخاص الي بدها تیجي هاي �اي دور بدها تقوم كیف جیكس بتختار الفت -
هاده بتسالیه الهم صراحة، هما �النسبة الهم انه فیه عدد معین الزم �جي �عد هیك بیبدا التخصیص انهالزم  •

وهكذا، انا هیك بتخیل، �س غیر هیك في ناس أصال متحمسة انها تیجي، في ناس دا�ما  IT�كون حدا 
 بتیجي

ة والتانیة بیجو ناس اعتقد، في ناس فعال مفیدة مثال األسبوع الماضي اجى واحد اسمه تید واد �ان كل فتر  •
 لجوجل �تیر مفید �ان  UXمستشار 

انا شخصیا ما عرفت انه هو �و�س �تیر اال لما روح �س قعدت معاه، �س ما �نت عارف ان هو شغال  •
  linked inفي اكتر من شغلة النه مش �له حاطه في 

 صعو�ات لها عالقة �التشبیك -



257 

اكبر صعو�ة في التشبیك انه احنا منغلقین على حالنا، �عني انتي مین بتعرفي و�م واحد بتعرفیه من برة  •
غزة، وهاي مشكلة �بیرة انه احنا تواصلنا مع الخارجیین احنا �ائنات فضائیة وهما �ائنات فضائیة تانیة 

 مختلفة عنهم 
 ص ....المصیبة انه انت �عد سنة ون •
شر�ة  150المشكلة هاي انا واجههتها مع العرب انه انا لما طلعت على سنغافورة اخر مرة �ان فیه تقر�با  •

ناشئة �انوا موجودین من �ل العالم، العرب (لبنان، قطر، السدوان، ..) ما �انوا �ختلطوا مع أي حد �ان 
�نا نتواجد في �ل المناسبات واألنشطة  موجود، انا �نت العر�ي الوحید و�س الشخص الي من السودان الي

الي �نا را�حین علیها، انا �نت اتفاجئ من األجانب طر�قة تعاملهم مع �عض مختلفة تماما عنا �عني مثال 
السنة الماضیة لما رحنا على الضفة و�ان في حدث اغلب الناس �انوا �لهم بیروحوا یتعرفوا على �عض 

مع هاده و�یوزع �طاقة التعر�ف تبعته، �انوا الشباب الي جایین من  �عني بیقعد معاك شو�ة �عدین بیروح
جیكس مع �عض متجمعین و�یحكوا مع �عض اجتلهم ایلینا فاعت فیهم انتوا شو بتعملوا مع �عض انتو �ل 

 یوم مع �عض وجایین هنا �مان مع �عض روحوا تعرفوا على الناس، فهاي مشكلة موجودة عنا 
• Soft skills نا مش موجودة عنا، النه ببساطه انت ما شفت حد قبل هیك من برة ومش متوفرة زي هاي اح

 عندك هاي المهارة 
 احنا في غزة صعب نعمل عالقات  •
غیر انه احنا عنا في غزة وهاي انا واجهتها برضه وشفتها �تیر و�یضا�قني وجودها في غزة برضه، انا  •

صعب اروح أوصل أي حدا �عني ممكن �كون صعب أوصل ببیاع فالفل ممكن �عملي مشكلة اني جاي 
 خلییني ما احكي معاه مع انه هو بیبیع فالفل �عني انت مش اشي مهم �تیر في الدنیا، �س لكن برة مثال

 بدي احكي برة فلسطین برة في الضفة سهل جدا اني أوصل احكي مع أي حدا �سهولة
�النسبة لغزة في مصیبة اكبر �مان، انا لو بدي اشبك في غزة اشبك مع مین، �عني انا مشبك مع �تیر  •

 مؤسسات 
في اقتصاد وما في  غزة �مجتمع فقیر جدا وثقافة سیئة، سیبك من الي بیقول المصاري هي المشكلة وما •

قوة وال حیلة ما عند�اش القدرة انك تفكر خارج الصندوق مع انه في شغالت �سیطة الناس الناجحة �تیر 
 ناس عندهم تواصل �و�س �س أي حدا ناجح رح تالقیه تاجر واحد بیتواصل �و�س �س

شاف اغلب الناس الي هنا وهاي تاني مرة  تید شاف المنتج الي انا عامله فسالني سؤال �ان �النسبة اله •
�جي فیها فبیسالني بیقولي انت �برت في غزة قلت صحیح انا طول عمري جوة غزة وما طلعت منها اال 
من جدید فكان هاده زي عالمة استفهام �النسبة اله النه احنا �نا عاملین حلول منافسة �النسبة للعالم الي 

 برة فكان مستغرب �عني
 ادر تنافس أفكار موجودة برةانه انت ق -
�الز�ط فهادي �عني مثال بتطلع على المشاكل الموجودة �عني مثال واحد من الناس انا بدي اعمل حل لمشكلة  •

موجودة �س لكن الحل الي بدي اعمله هاده مش ممكن یوصل لبرة �تیر علشان انا مش عارف هما طیف 
بیحكو عنها  unicorn�ر اكبر شر�ة موجودة في العالم بیفكروا و�یف ثقافتهم، �عني على سبیل المثال أو 

ملیون دوالر صارت مثال في القیمة لما �جو دهم �حكوا عن شر�ة  100والقیمة تبعها بتوصل اكثر من 
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لهادي الدرجة واصلة الشر�ة �انت قبل ما تطلع هاي الشكرة �ان في  valuationطالعة جدید بیحكو او�ر 
مها وصلني تقر�با شبهها �س ما قدر �طلع وما فیه ثقافة انه �طلع لیش النه شر�ة ناشئة عنا في غزة اس

وحاجات زي هیك ما بتعرفي �یف الناس بتفكر برة، ثقافة انه  4G 4GLTو 3Gاحنا ما بتخیل انه برة في 
 انا ممكن استخدم سیارتي أوصل ناس معا�ا في الطر�ق وانا را�ح، ...

 المشكلة في غزة انه ما فیه سوق  •
�عني انا من حسن حظي اني طلعت على سنغافورة والي مروا فیه تقر�با نفس الي احنا فیه نفس حجم  •

المنطقة ونفس عدد السكان وهما مش سوق �س لكن في عندهم شر�ات ناشئة �تیر ناجحة، اقلك لیش 
 الحالة الي هما هناك فیها انه بالدهم مفتوحة �س لكن عدد السكان ...

 مش نفسه  •
 ني اله عالقة �التشبیك عامل مشكلة في اشي تا -
• ... 
ما هي الصعو�ات والتحد�ات التي تعیق استفادتك من االستثمار والمستثمر�ن الذین تساعد في توفیرهم  .3

 جیكس؟
انا �حسهم ما عندهم ثقة فینا، قالتلي إ�اها وحدة من الموجهین ومستثمرة في نفس الوقت لبنانیة، هاي �انت  •

لمدة  body mentor ت معها وعملت معها عالقة �و�سة وحكت معي تقر�با كعن طر�ق الجیكس وتعامل
مرات وقالتلي انا موجودة وقت ما بدك �س هي عندها ضغط �تیر، وهي عندها استثمار في اسبانیا،  4

قالتي حسین انا لو هال مش فاتحة استثمار في اسبانیا �ان استثمرت معك فعلیا �س بتقولي موضوع غزة 
ه �الم ما بنحكیه في جلسات التوجیه �س انا مش متسعدة استثمر معاك النك مسجل في بیخوف وهاد

 أمر�كا و�ل مواضیعك في أمر�كا فیش اشي اله عالقة �فلسطین 
 لیش؟ -
 النه انا مش فاهمة السیاسة الفلسطینیة ومش مستعدة اقعد افهم فیها علشان استثمر معاك  •
 لیش فلسطین بتخوف؟ طیب انا الي بدي افهمه ومش قادرة افهمه -
 النه االزمة السیاسیة الي في غزة، القوانین الي عنا •
 قوانینا ال بتحمي المستثمر وال یتحمیني انا •
 هال انت مش مسجل هنا أصال  -
انا مسجل في امر�كا فهي انبسطت وارتاحت، وقالتلي دا�ما لما تحكي الي مستثمر قوله �االول انا شر�ة  •

 مسجلة في امر�كا وتحت القانون األمر�كي علشان یتعامل معاك �االول �امر�كي مش �فلسطیني 
 طیب هال لما انت تكون مسجل في أمر�كا انت بتكون منعزل عن اقتصاد غزة  -
 ل ماش انا رح ادخل الفلوس �لها على غزة ال، مش منعز  •
 ال مش رح تدخل �ل الفلوس على غزة  •
 مش �لها �س فلوس الرواتب والمر�ح بده �جي عندي على غزة  •
 �س ممكن انت تضر�ه بومبه �بیرة �عني  •
 المر�ح مش رح �جي على غزة  •
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�س في األساس انا ما �ساهم في اقتصاد غزة الصراحة النه الضرائب بدفعها المر�كا والحكومة اكتر اشي  •
 بتستفید من الضرائب 

 في عدم ثقة •
 معلش تفهموني هاي الشغلة تبعت التسجیل  -
  موظف الحكومة الفلسطینیة ما بتاخد علیا ضرائب 12انا فاتح شر�ة وماخد غرفة عندهم هنا مثال وشر�تي  •
موظف و�دك تضطر تاخدلهم مكتب  20انا مسجل الشر�ة في أمر�كا طیب لو �برت شو�ا وصار عندك  •

فهیك هیك رح �جوك تعون الضرائب او البلد�ة على المكتب فساعتها اقل اشي رح تعمل ترخیص بلد�ة 
 وساعتها رح تصیر تدفع ضرائب

 احنا هلقیت بنحكي على المستثمر�ن  •
شیاء الي مشیرة الها في دراستي انه ر�ادة االعمال في هدف من وراه انه بیساهم �س انا فیه وحدة من اال -

في التنمیة االقتصاد�ة (فرص اعمال، الدخل، ...) وطالما انتو مسجلین في أمر�كا �عني فیه جزء من 
 الفلوس، �عني الجزء األكبر من الفلوس و�ن بتروح للتسو�ق واكبر من الرواتب 

 ر�ادة االعمال بتساهم في ز�ادة االقتصاد الفلسطیني وال البطالة واالشیاء الي زي هیك  �عني انتي بتحكي انه •
 ما هو االقتصاد الفلسطیني �یف بیتحسن اذا انا �قلل نسب البطالة ونسب الفقر  -
 االقتصاد الفلسطیني بیتحسن لما بیز�د اإلنتاج المالي الفلسطیني  •
 اه طبعا هال هاده مش عامل واحد لحاله  -
عني مثال االقتصاد األمر�كي قوي عندهم اكتر ناس بال ماوى و�طالة خیالیة فالبطالة مش مقیاس لالقتصاد، � •

اقتصاد الدولة قد�ش هي بتنتج، فاحنا هلقیت �شر�ات ناشئة ممكن أكون راسمالي مش اشتراكي وتنحرق 
 ادها كل البلد وتز�د البطالة المهم انا بدخل ضرائب على البلد �تیر فبحسن اقتص

 هاده في أي حالة لما تكون انت مسجل في فلسطین  -
 انا الي بدي افهمه بدك تر�طیها في موضوع البطالة وال اقتصاد دولة •
 مش موضوع �طالة، احد المشاكل الي بتحلها الشر�ات الناشئة، �عني ر�ادة االعمال حل من الحلول -
من الشر�ات الموجودة لتقل نسبة البطالة،  �عني ممكن انتي تروي لر�ادة االعمال اذا �ان في عدد �بیر •

 لكن احنا أصال مش عارفین نوظف ناس النه احنا مش القین ناس نوظفهم 
�عني واقع الشر�ات الناشئة حالیا في غزة فیه صعو�ات، لو بدنا نحكي بیحسن في تنمیة اقتصاد�ة لسه  -

 بدنا 
ال بیحمیني وال بیحمي المستثمر تبعي وال  سؤالك لیش احنا بنسجلش هنا؟ النه القانون الفلسطیني أصال •

 اصال هو مناسب ومالئم مع الي احنا بنعمله 
هو بیقلك انت ا�ش مزرعة وال محل وال ا�ش لما �عطیك األصناف، انا ما �عرف اعبر عن شر�تي �القانون  •

 الفلسطیني 
 .... Mock appاحنا مش مصنفین أصال ، انا اسم شر�تي  •
حتى الشر�ات السعةد�ة صارت تلجأ للتسجیل في الجزر البر�طانیة �س �خصوص موضوع التسجیل،  •

 علشان �كون للمستثمر فیه مكان قانوني �قدر �شتغل منه
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% تلجأ الى دبي علشان دبي بتقدم تسهیالت 30% من الشر�ات االدرنیة تلجأ الى أمر�كا و60في دارسة  •
 % بترتبط في بلدها 10و

انا بدي أول هدف سجلت علشانه مش علشان المستثمر انا سجلت �س احنا لیشب نسجل هناك علشان  •
ولو حد عرف انه انا من فلسطین  credit cardعلشان بدي بوا�ة دفع للموقع و�دي حد یدفع عن طر�ق ال

الي �اخد الفلوس وال عمره رح �حط �طاقة االئتمان تبعته، الز�ون لو عرف انه انا ...، فیه خوف �عني اقلك 
قالولي احنا بدنا نشتغل معاك قلي قد�ش العائد تبعك  3ع ناس من السعود�ة �تبتلهم نطولي هي محادثة م

هاده الجروب نزلت علیه بوست قلتلهم انا عندي شر�ة ناشئة و�دخل فلوس هالقد و�عمل طلبیات هالقد 
، فقلي �قولي crowdfundو�درو على مستثمر الي عنده مستثمر �شبكني معه او اذا حد عنده خلفیة عن 

% شرحتلهم شر�تي وشو عندي وأول ما عرف 100واحد احكي معي عالخاص و�مان واحد فحكیت معاهم 
 اني من غزة ضرب ستوب وما �مل �الم معي و�عدین �تبتله انا مسافر على دبي �عد شهر�ن ما رد برضه

نا اشتغلت مع مشكلة هاي السعودیین الي اجو �شتغلوا في غزة هي شر�ات خاطرت في �ل شيء، �عني ا •
شر�ة سعود�ة وفتحنالها فرع و�انت األمور تمام شر�ة خاطرة في �ل شيء، قالي إ�اها �العر�ي احد 

 المستثمر�ن لما قلتله انا في غزة قلي انت مجنون 
ماشي �س انا الي بدي اقدر افهمه طالما انت هان �كاین انت بني ادم و�یانك �له على االنترنت مر�وط  -

 طر انه انت �صرلك اشي مثالفیه فهو شو �خا
 مبارح احد الموجهین حكالي إ�اها .... •
خلیني اقلك إ�اها االنترنت انه احنا نشتغل علیه هاده مش انه احنا اون الین �عني دا�ما �ل اشي مفتوح  •

 قدامنا احنا فعلیا �انه على ارض الواقع �س االنترنت هاده عبارة عن قناة بیدخلنا للبیزنیس �س، �عني انا
لما بدي اجي افتح، الناس بتفكر لما انا اجي اعمل منتج وموقع على االنترنت فانا �عمله ببالش من الهوا، 

 انا ممكن اصرف اكتر من أي شر�ة ..
او�ي �س مش مبنى رح ینهد لو انقصف مش مبنى رح یتهدد مش رح تفوت البضائع �عني انت �ضاعتك  -

 و�ل اشي برة
 افةمز�وط �س احنا بنتعامل مع ثق •
 و�ن المخاطرة  -
مبارح احد الموجهین شو قلي، قلي انا مستثمر وانا زملة غني ومعي فلوس قلي لیش استثمر معاك و�عرف  •

انه استثمر في الصین اشي �تیر مر�ح الي انا �النها�ة �طلع على الر�ح، قلتله الفكرة بتجیب مصاري قلي 
بتجیب مصاري �تیر قلي اقنعني لیش اجي عندك، مش مشكلة فیه فكرة تانیة بیعملوها �ایدیهم في الصین 

 طیب انا ش واقله، اقله في فرصة في السعود�ة، قلي طیب لیش اجیك انت من غزة 
ا�ش مشكلة السعودیین مع غزة علشان نكون واضحین الحواالت المالیة والفلوس والروحة والجیة، السعودي  •

ه هو بیحول لناس من غزة وما قدر �فسر ا�ش سبب بیتبهدل و�اي لحظة ممكن یتبهدل لو انه ثبت علیه ان
 التحو�ل بیتبهدل 

 حتى لو بیزنیس وشغل  -
 بیزني �لمة عا�مة �تیر الزم یثبتها  •
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انا �انت توصلي حواالت مع ناس اشتغلت معاهم �ان �كون مكتوب في الحوالة حوالة عائلیة علشان ما  •
 یتم مسالته

 ملي معاه رح تعرفي تحولیله مصاري فیه عندك ثقة�عني فیه مصصم في الصومال بدي ا�اكي تتعا •
 ) علشان اول مشكلة هي هاي نالقیلها حل silicon valley bankاحنا لیش بنسجل في أمر�كا ( •
�س انا بدي اقلك شغلة المستثمر�ن المستثمر�ن في الجیكس (ایبك وابتكار) هدول عاملین شراكات إنسانیة  •

 انا حاخد فر�ق واحد من عند�م للشراكة مع الجیكس  مع غزة حكالي إ�اها ایبك علنًا قال
 فالمستثمر الغر�ب الي مالوش أي ارتباط  •
مستثمر شراكة النه اسم جیكس او المؤسسة لما  20انا نفسي المكان یوسع شراكاته لیش ما �عمل مع  •

 ینبعت للمستثمر بیز�د من ثقة الناس
قصص نجاح �بیرة، انت بدك الهیرو الحدا الي طیب �یف انت بدك تكبر الشراكات وانت لسه ما عندك  •

 �عمل قصة نجاح �بیرة 
 لما انا جر�ت �شكل فردي اتواصل مع مستثمر�ن بدون اسم الجیكس فشلت وال �شیكل طلعت  •
احنا علشان ننجح ور�ادة االعمال تكبر في غزة الزم �كون فیه ناس وصول لمرحلة �بیرة اقل شيء �كونوا  •

 لیون دوالر.وصلوا جابوا استثمار م
 في شر�ات ناشئة تانیة دخلت حاضنات ونجحت بدون الدخول لمسرعة -
في غزة اه فیه واحد �س بدون استثمار �س بیعملوا مبالغ حلوة، وهو مسجل في أمر�كا و�ل الي بیتشغلوا  •

 الناس subscriptionمعه من برة ومن جدید بدا یتعامل مع شباب من غزة وعنده موقع نموذج العمل تبعه 
  subscriptionبتدفع مصاري علشان یدخلوا �شتر�و 

 تمام �عني مشیت معاه واعتقد اني اعرفته �س الفكرة من و�ن الفلوس هاي جابها، شخصي •
 اه شخصي �س هي بتقلك من غیر تسر�ع من غیر أي حاجة •
الف و�ن  50واشتغلت، انا لو ابو�ا غني مثال بیعطیني  الف 30انا لو ابو�ا ضایل بیتشغل �ان اخدت من  •

 المشكلة �ا�ج انا هان اشبك مع موجهین �س 
 جیكس هنا بدهم یبداوا �حكوا مع رجال اعمال هنا في غزة �كونوا مستثمر�ن لمشار�ع �س .... •
 الثالثة؟ما هو تأثیر االختالفات في منهجیة جیكس في تسر�ع األعمال على مدار برامج التسر�ع  .4
 السنة هاي عاز�نهم �تیر  •
 زي ا�ش؟ -
دوالر ممكن �ستفیدوا منهم في فترة  5000السنة الماضیة ما �انوا �عطونا مصاري السنة هاي �ان في  •

 االف 4االحتضان وفي التسر�ع 
�عني انت �شر�ة ناشئة �نت السنة الماضیة في برنامج التسر�ع والسنة هاي موجود في المكان حاسس  -

 ف سنة عن سنة في أداء الجیكس في اختال
اكید �ل سنة بیتطوروا عن اول السنة هاي فر�ق الجیكس �بر شو�ا وصار فیه عندهم ناس اكتر متخصصة  •

 السنة هاي في ناس عندهم خبرة تقنیة بیكونو مع الشر�ات الناشئة السنة الماضیة ما �ان فیه 
 كتب صغیر شو�ا السنة الماضیة ما �ان المكتب زي هیك �تیر �بیر �ان م •
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ححتى المواصالت السنة هاي بیعطوهم السنة الي فاتت ما �ان فیه اشي السنة الماضیة ما �ان فیه مصاري  •
 كتیر أصال �نا ندفع سكر احنا 

 ما هي اقتراحاتكم لتحسین دور جیكس في ز�ادة فرص نجاح الشر�ات الناشئة؟ .5
 تشبك مع مستثمر�ن �تار،  •
 برهو الزم �كون فیه شراكات اك •
 ز�هم على األقل �عني  10بدل ما �كون عندك التشبیك مع شر�تین زي ایبك وابتكار اعملك �مان  •
 شر�ات هنا  3او�سس قبل هیك استثمر ب •
 طیب ولیش �طلوا •
 كلهم فشلوا و�طر�قة مش لطیفة علشان هیك او�سس قرروا ما �ستثمروا مع شر�ات من غزة، مشكلة شرود •
 ممكن �ان ُ�سائل اعتقد اه هال لو هو في مكان تاني، هل  •
 ا�ش فیه اقتراحات تانیة -
 مش عارف انا شا�ف فیه اهتمام �تبیر في تطو�ر المهارات التقنیة �س ما في اهتمام في تطو�ر البیزنیس  •
 صح •
�ل اشي یتعلم من التجر�ة وفي التسو�ق نفس االشي مع  �عني انا دا�ما �قولها في البیزنیس انت بتسیب اله •

 انه في شوط ممكن ینقطع في انك تعطیه �ورس مكثف في �عض الشغالت وتخلیه �جرب 
 �عني هما بیتشغلوا اكتر على دعم وتطو�ر مهارات تقنیة اكتر من االداري والتسو�ق -
مطلوب برة، �س بیزنیس انت رح تعمل معناته قدرات برمجیة اكتر وهو ال freelanceهو فیه توجه انه  •

 بیزنیس خاص فیك فبالتالي ما فیه دخل سر�ع 
 مش فاهمة وضحلي �تر -
 بیزنیس �عني اشي الك انت رح تستفید منه في االخر انت رح تستفید من هاي الفرصة •
 طیب هما مش معنیین �طوروا عندك خبرة انت رح تستفید منها �س  -
وولید واحد شاطر في الجامعة  word pressنا منزعج منه انا المنتج تبعي انا معاني من هاي النقطة �تیر ا •

فالموجهین الي هان ما فادوه �تیر في موجهین ضیعولنا شهر�ن في الهبل �عیدا عن انه هما شاطر�ن لدرجة 
ما اشتغلوا علیه �عني فهما شاطر�ن في مجال تاني، فهاي نقطة انا بدي موجه اول حاجة word press ال
یر�زوا على الفر�ق، والنقطة التانیة بدي حد �فهمني  CEOي شغل من الجیكس زي ما بیر�زوا على بد

تطو�ر بیزنیس وااللیة تبعتي �یف ابنیها صح و�یف أكون مدیر عملیات شاطر و�یف البیزنیس تبعي الزم 
شكل  عندي في الشر�ة مش �س اضلني مراقب على المنتج و�یف processیتحرك �یف اننظم �ل ال

تبنیها للبیزنیس مش مجرد عبارة تكتبها ال تكون  CEOالموقع عندي و�س، �عني بتوصل لمرحلة رؤ�تك ك
 عارف حالك �یف بتمشي 

 �عني هما عندهم التقل األكبر في الموضوع التقني  -
یزنیس ا�ش تقني بیقلك البلد بدها تقنیًا، التقني اذا ما اشتغل في أي شر�ة ناشئة بیتشغل في العمل الحر، الب •

 اكبر اشي اله
 �اه بیكونلك بیزنیس �اه بتروح تتعلمك حاجة علشان تشتغل ههه •
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النه مش  CEOوال مرة عملت وظیفة ال CEOانا الي سنتین �شتغل على شر�تي الناشئة وال مرة اشتغلت  •
 مالقي حد �سد مكاني

 دوالر  1500طلعو �ل شهر وألنه المنتج تبعه بده ناس محترفة ومش مستعدین �صبره معاه سنة وهما بی •
انا الي بدي إ�اه صراحة وحنبسط من الجیكس و�تیر تناقشت معهم فیها �شكل مش مباشر انه �ا عمي بدنا  •

 learningالنا، احنا مش �و�سین �تیر احنا قاعدین بنتعلم �التجر�ة �ا بتعطونا  learning pathنالقي 
path  ا بتعطونا�internship و�لة، بد�ش انا اروح یومین اشم الهوا واشوف او سفر�ة �س لمدة طcandy 

crash  او شهر وتطون شغلتك انك تتفرج على سلوك المؤسسة �لها �یف بیعملوا  4 3بدي أسبوعین
تسو�ق واالشیاء الي �حكیلك عنها والها عالقة �التر�كات في االخر البیزنیس عبارة عن تر�ك، الكود بینكتب 

ي معادلة �عملها، البیزنیس لألسف ما فیه هاده الكالم، البیزنیس انت ممكن صح �الف شغلة �س �االخر ف
 تعمل شغلتین مختلفات والتنتین یز�طوا 

 �عني هما تر�یزها في التوجیهات والخدمات اكتر على الجانب التقني  -
 اذا بدك تدرب ر�ز في انك تبني قدرات البیزنیس عن الشباب •
 هم �علموني انا لو بدهم �علموني بیزنیس شو بد •
 التحلیل بدم تتعلم �یف تحلل بدك تتعلم �یف تدرس واألمور المالیة •
 ما بتاخدو ورشات -
 بناخد ورشات عمل لكن �النها�ة �بیرها ساعة  •
 في أمور المالیة شرحلي إ�اها اكتر من مرة ر�ان وألنه انا انجلیز�اتي ضعیفة ما �قدر افهم علیه  •
مرة اكتر مرة استفدت منها لما انا عملتها �ایدي وراجعها ر�ان وانا �نت قاعد جنبه  1000وانا شرحلي إ�اها  •

 وهو قاعد بیشتغل، 
�عني انا مثال لو بدي اروح على أي مكان في غزة مش رح االقي حد �علمني الشغل الي انا بدي إ�اه �عني  •

صاالت جوال، وال اشي نموذج �عني هدول الشر�ات مثال لو بدي اروح اشتغل في أي شر�ة في غزة ات
 واغلب الشر�ات الي عنا شر�ات عاد�ة جدا 

النموذج هاده موجود في الدنیا �لها �عني مثال الیا�ان علشان �طورها �اوا یبعتوا �عثات تتعلم برة وتیجي  •
 تقنیا، هندسة، بیزنیس وحاجات �تیر 

حكومي، وهما علشان �طوروا سنغافورة هما مش سوق ومش بلد صناعي  VCفي سنغافورة قعدت مع  •
 VCومساحتهم صغیرة فهما مر�ز�ن على الشر�ات الناشئة علشان �طوروا االقتصاد تبعهم، فشو سوا عملوا 

حكومي انهم �ستثمروا في أي واحد من سنغافورة بده �عمل شر�ة ناشئة فوصلوا لمرحلة انهم مش مالقین 
و�شوف أي شر�ة ناشئة  silicon valleyفیه أصال في سنغافورة، فصاروا یروحوا على  حد �ستثمروا

 �شتروهم و�جیبوهم على سنغافورة 
 �س شغلة سیئة انه انت ما حد شا�فك انه الك قیمة •
 ابو�ا مش شا�فني ذو قیمة على فكرة �عني  •
 انا ابو�ا بیقولي روح شفلك شغالنة احسنلك  •
 بیزنیس الي انت قاعد بتدخله على البلد وما حدش فاهمه أصال�سبب النوع الجدید من ال •
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 حتى برة .... •
الف بیجیبلولي مصنع نایلون بیدخل في  100الف دوالر و�یستثمر قاعد مع ناس ب 400�عني قر�با معه  •

ساعات �سبب الكهر�اء، �قله �ا ابن الناس انا فكرتي هیك  4شیكل مر�ح وما بیتشغل في الیوم  30الیوم 
 الف علشان تنلي صور على انستجرام اهبل انت، طیب ا�ش اقولو  20شو .... انا ادفع معك  هیك

 طیب انا للیوم مش عارف اعرف حالي للناس انا شو �شتغل  •
عنا هنا اسید ماضي مرة بیحكلي مضایق هو �انت العیلة تبعته مجتمعین وقرایبه فبیساله انت شو بتشتغل  •

 جوال طیب مش عارف تالقیك شغالنة احسنلكفبیقله احنا عن شر�ة العاب لل
 انا �قلهم شر�ة دعا�ة و�عالن على فكرة  •
 طیب فیه اشي تاني حابین اتضیفوه اله عالقة بتوصیات لتحسین الوضع اكتر -
 انه �ل الحاضنات والمسرعات •
 ما فیه مسرعات -
ستعداد یتعلم و�لهم ال فیه وما تقلي �له رح �صیر �عمل �س مشكلتهم ما في حد منهم جاهز وال عنده ا •

 منغلقین على انفسهم 
 �ا عمي ما فیه ناس بیفهموا في الشر�ات الناشئة  •
 �عني انت جبت .... •
 أي هو في حد قادر یر�ي شباب �طلعوا ر�ادین في غزة •
 المجتمع القانون الحكومة .. -
 و�نهم  •
 �ا عمي احنا حملة شبابیة بنعمل اضعاف الي بتعلمه وزارة الثقافة في غزة  •
 الحكومة الها أي دور في أي اشي في البلد أصال هي •
انا عندي وجهة نظر في القصة هاي �النسبة للبیزنیس، انه الشر�ات الناشئة هي نموذج جدید للبیزنیس  •

 تبعت البیع االون الین، واحنا مش قو�ین في هاده البیزنیس  channelوالجدید هو 
 المعرفة وهاده علم جدید على �ل العالم�عدین هي اقتصاد�ة جدیدة اسمها اقتصاد�ات  •
 اذا حدا �و�س في البیزنیس �اعتقادي ممكن یتعلم شو�ة مهارات جدیدة و�صیر �و�س  •
بناء ثقافة انه انت �ا عمي اغلط تعلم بیع اشتري روح تعال اتحرك، �عني ما فیه حدا فینا بیعرف یبیع  •

 و�شتري 
احنا محتاجین من وجهة نظري اول ما توصل اول شر�ة من معنا لملیون دوالر �عدیها رح تالي غزة �لها  •

 بدهم �صیروا ر�ادین 
 الزم تعمل صدمة •
 وهاده هو الي صار في السیلیكون فالي ... •
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