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يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على مفهوم مصنع الشركات

 األعمال، إضافة إلى التعرف على أبرز أهدافه وإسهامه في زيادة معدل
 نجاح الشركات الناشئة، وأخيًرا، توضيح الفرق  بينه وبين مسرعات األعمال،

 وحاضنات األعمال، والعوامل المشتركة بينهما

(Venture Builder)وتوضيح أهميته للشركات الناشئة ودوره في ريادة
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قيمة لهم  تحقق  التي  المشاريع  نحو  استثماراتهم  لتوجيه  المستثمرين  حاجة  مع   تزامًنا 
 مضافة بمنهجية مبتكرة، ظهر مفهوم جديد يتناسب مع متطلباتهم ُاطلق عليه مسمى
أو الشركات  بناة  نموذج  عليه مسمى  فُاطلق  تعددت مصطلحاته  الشركات، كما   مصنع 

       استوديو الشركات الناشئة، و يعرف باللغة اإلنجليزية بـ

 وقد جاء إطالق هذا النموذج بهدف دعم الشركات الناشئة تحت سقف واحد، عبر تقديم
 خدمات الموارد البشرية لتمكين المشاريع من تحقيق أهدافها المخطط لها ورفع مستوى
 خدماتها خالل الفترة األولية ألي مشروع يتم إطالقه، نظًرا لحاجة الشركات الناشئة إلى
جودة لضمان  البشرية  الموارد  إلدارة  المتخصصة  الخارجية  المصادر  ببعض   االستعانة 

 مخرجات المنشأة
 

Builder (VB)
Startup StudioVenture أو

مصنع الشركات

االنطالقة

تأسيس اعتبروا  أنهم  إال  الشركات،  نموذج مصنع  تاريخ ظهور  تحديد  الباحثون في   اختلف 
 شركة                    في منطقة وادي السيليكون التي تقع جنوبي مدينة سان فرانسيسكو
كانت 1996م  عام  "بيل غروس" في  األعمال  رائد  يد  األميركية على  كاليفورنيا   في والية 
 بمثابة االنطالقة لهذا النموذج، وتعرف الشركة على أنها رائدة في مجال التجارة اإللكترونية
 وإدارة المشاريع ومنتجاتها في مراحلها األولية، حيث ساعد تاريخها العريق على تبني الكثير
مجاالت في  مشاريع  بتشغيل  وساهمت  وتأسيسها،  الناشئة  التكنولوجية  الشركات   من 

مختلفة وتحقيق األرباح لمستثمريها قبل فقاعة اإلنترنت وبعدها

“IdeaLab”

.
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 ترتكز أبرز أهداف نموذج مصنع الشركات على عدم إغفال طموحات المستفيدين من الشركات
 أو األفراد، وتقديم التوجيه االستراتيجي المتكامل للفريق الناشئ، باإلضافة إلى تزويد الشركة
نسب لرفع  المفتوح  السوق  إلى  الوصول  في  بدوره  يساعدها  الذي  المال  برأس   الناشئة 

مبيعاتها وتحقيق األرباح المرجوة

 ومعنى ذلك، أن هذا النهج يختلف تماًما عن النهج الذي ينتهجه أصحاب رؤوس األموال حيث
 أن مصنع الشركات يشارك في مراحل مبكرة جدًا وبشكل مباشر فيما يتعلق بالمهام اليومية
وتوفير االستراتيجية  قراراتها  في  دعمها  خالل  من  النمو  على  ويساعدها  الناشئة،   للشركة 
 التمويل والخبرات والموارد الالزمة عن طريق فريق متخصص من أجل ضمان تحقيق النجاح لها

والتوسع والنمو

أهداف مصنع الشركات
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من تزيد  مختلفة  وأسباب  عديدة  عوامل   هناك 
 احتمالية نجاح مصانع الشركات             في تحقيق
 أهدافهم، منها االلتزام بتوفير رأس المال لمشروع
والميل االبتكار،  والتميز بشغف  الناشئة،   الشركات 
الخبرات. وتعزيز  دعم  إلى  إضافة  التعاون،   نحو 
 بالمقابل، ترتكز مصانع الشركات على أربعة عوامل
 تقودهم إلى النجاح في بناء المشاريع،  والتي تتمثل
المدى، متوسطة  النمو  أهداف  على  التركيز   في 
الموارد تدوير  إلعادة  سريعة  أنظمة   وابتكار 
مواءمة جانب  إلى  المواهب،  في   واالستثمار 

مفاهيم األعمال مع متطلبات السوق

(VBs)

قيم وعوامل النجاح

العوامل الثالثة لنجاح مصنع الشركات
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التركيز على أهداف
النمو  متوسطة المدى

مواءمة مفاهيم األعمال
مع متطلبات السوق

أنظمة سريعة إلعادة
تدوير الموارد والمواهب

1

2

االلتزام برأس المال
المادي والبشري

الشغف باالبتكار

الميل نحو التعاون

دعم وتعزيز الخبرات

القيم األربع لنموذج
مصانع الشركات

5



 تهدف آلية عمل النموذج إلى زيادة معدالت نجاح مشاريع الشركات الناشئة بنسبة 90%
 عن طريق اتباع استراتيجيات تعمل على خفض تكاليف تشغيلها وإدارة مخاطرها، وزيادة
 معدل نموها وتوسعها لمساعدتها على االنخراط في سوق العمل بكفاءة عالية، ويعتمد
 المفهوم على مبدأ مشاركة الموارد الداخلية عند تشغيل الشركات الناشئة واالستفادة
 من الكفاءات التقنية والتسويقية والبرمجية الداخلية، ويستمر دعم هذا الكيان كشريك
 فعال ابتداًء من مرحلة توليد األفكار وطرحها وحتى نجاحه في تنفيذ المشروع وتحقيقه

للدخل بصورة شاملة

االختالفات بين مصانع الشركات والحاضنات والمسرعات:

تطوير مهارات الكوادر البشرية وقدراتهم
تقديم االستشارات والدعم اإلداري والفني والقانوني

النقاط المشتركة بين الثالثة مفاهيم:

مصانع الشركات

تتطلب تقديم للمسابقات
الختيار الشركات

التقديم عليها وفق إعالن

تلتزم بتوفير
الدعم المالي

تلتزم بتوفير الموارد
البشرية للشركات

متابعة تطور الشركات
عقب اكتمال نموها

حاضنات األعمال

مسرعات األعمال

مصنع الشركات والحاضنات والمسرعات

 يختلف مفهوم مصنع الشركات              عن مفهوم مسرعات األعمال وحاضنات األعمال،
إال أنهم قد يتشاركون في النقاط الرئيسة المشتركة

(VBs)

آلية عمل مصنع الشركات
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 بعدما القى نموذج مصنع الشركات            رواًجا واسًعا في السوق األجنبي، أسس
 رائد األعمال                               شركة                      في مدينة نيويورك، حيث صبت
المتعددة، ومواقع والوسائط  باإلنترنت،  أفكارها  ربط  اهتمامها على   الشركة كامل 

التواصل االجتماعي، ومن ثم طرحت للسوق شركات مثل

 وحققت شركة                                    التي تأسست في عام 1998م نتائج مبهرة من
 خالل تطبيقها لنموذج مصنع الشركات             حيث تدير الشركة اليوم أصوال تقدر
 بأكثر من مليار دوالر أمريكي، وقامت ببيع شركة                     لشركة                  ،

مقابل 356 مليون دوالر أمريكي خالل ثالث سنوات من إطالق المشروع

 وتعد شركة                    ومقرها سنغافورة، إحدى أبرز الشركات العالمية الرائدة في
 مجال األعمال التجارية والتي أسست عدًدا ال ُيحصى من مشاريع الشركات الناشئة
 والناجحة عبر اإلنترنت مثل: التجارة اإللكترونية والعاب الفيديو، ولها الكثير من منصات

اإلنترنت الناجحة في أوروبا وآسيا

(VBs)
Betaworks

Blenheim Chalcot

John Borthwick

bitly و Giphy و Tumbler : 
Chartbeatو TweetDeckباإلضافة إلى شركات أخرى حققت النجاح.و

(VBs)
ClearScoreExperian

Creatella

نماذج عالمية
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(VBs)
Expa

Uber

ظهرت العالم  دول  عبر  واسع  نطاق  على  الشركات        مصانع  نموذج  انتشار   مع 
التي شركة        هي  عنها  نتج  ما  أبرز  ومن  2013م،  عام  في  األخيرة  الموجة   منه 
 قام بتأسيسها الشريك المؤسس لـ         وهو رائد األعمال                        ، حيث
150 مبلغ  يقارب  ما  تمويل  بجمع  ونجحت  الممولين  ثقة  نيل  من  الشركة   تمكنت 
ومنها بارزة  مصانع شركات  عدة  الموجة  هذه  ذلك ظهرت ضمن  وعقب  دوالر،  مليون 

.Human Ventures, Pioneer Square Lab 

Garrett Camp

الموجة األخيرة
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الرائدة الشركات  كبرى  أحد  «بياك»   شركة 
 والممكنة لالبتكار وتطوير بيئته في المملكة،
للتنمية السعودية  للشركة  تابعة   وهي 
والمملوكة «تقنية»  التقني  واالستثمار 

بالكامل لصندوق االستثمارات العامة
االبتكار إدارة  على  الشركة  استراتيجية   ترتكز 
 ودعمه، وتشغيل مشاريعه ومنصاته، ونقل
 التقنية من مرحلة البحث العلمي إلى مرحلة
 تقديم منتجات وشركات جديدة قائمة على
شراكات خدمات  إدارة  جانب  إلى   المعرفة، 
تطوير في  بدورها  تسهم  التي   االبتكار 
 مجاالت البحث في المملكة ومواكبة أحدث
هذا على  تطرأ  التي  العالمية   التطورات 
 المجال، مما يمكن الشركة من اإلسهام في
 توطين التقنيات وبالتالي رفع نسبة المحتوى
جذب على  يساعد  الذي  التقني   المحلي 
والخارجية. المحلية  التقنية   االستثمارات 
الرائدة على بأن تصبح  الشركة  رؤية   وتتمثل 
تخصصها، مجال  في  اإلقليمي   المستوى 
في العريضة  خبراتها  ذلك  في   ويدعمها 

المجال االبتكاري والتقني

 خدمات مصنع
 الشركات في بياك

عن شركة «بياك»
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المنهجية واألطر العامة

تقديم التوجيه
االستراتيجي المتكامل

توفير الخبرات الالزمة

إنشاء البنية التحتية

تزويد الشركة الناشئة
برأس المال

خفض التكاليف التشغيلية
وإدارة المخاطر

زيادة معدل نمو
الشركات وتوسعها

تقديم خدمات
الموارد البشرية



مختلف في  األعمال  ريادة  دعم  إلى  يهدف  الذي  الوطني  التحول  برنامج  ظل   في 
تمكين في  واإلسهام  المعرفي،  االقتصاد  وتطوير  الدخل،  مصادر  وتنويع   المجاالت، 
 القطاع الخاص وزيادة نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي
له سيصبح  الشركات  مصنع  مفهوم  بأن  المرجح  من   ،%23 إلى   %22 من   اإلجمالي 
 مستقبل واعد في المملكة، إذ أن توفير بيئة خصبة إلطالق إمكانات األعمال وتوسيع
 القاعدة االقتصادية هما أحد الركائز األساسية لرؤية المملكة 2030، حيث ُتبذل هذه
 الجهود للمساهمة في جعل المملكة العربية السعودية مركًزا عالمًيا مزدهًرا للشركات

الناشئة من خالل العمل بالتعاون مع الحكومة المحلية وحاضنات ومسرعات األعمال

الخاتمة
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BIACSaudi

+966118296333www.biac.com.sa

طريق األمير تركي بن عبد العزيز األول،
حي النخيل، الرياض، السعودية

info@biac.com.sa

المصادر

تواصل معنا

Insead

Daftcode

Vision2030

The Startup Studio

https://twitter.com/BIACsaudi?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/biacsaudi
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