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هذه هي الكلمات التي اخترنا أن نعبر من خاللها عن مهمتنا في شبكة حاضنات 
ومسرعات السعودية.

يدفعنا هذا إلى السعي المستمر لتطوير مستوى الخدمات المقدمة، بشكل يلبي 
مختلف احتياجات الجهات األساسية في بيئة ريادة األعمال:

 
الحاضنات والمسرعات

مساحات العمل المشتركة
رواد األعمال  

نقدم لكم واحدة من الخطوات الرئيسية في هذا السعي :
 موقع شبكة حاضنات ومسرعات السعودية الجديد

لنكون أكثر تفاعًال مع المجتمع الريادي، حيث نمكن الجميع من مشاركة أخبارهم وتحديثاتهم 
لنوفر أدوات تقييم ذاتي بمعايير عالمية للجهات الريادية ورواد األعمال 

لنرفع الوعي حول ريادة األعمال ونساهم في جعلها ثقافة سائدة في المملكة 
ليتمكن مقدمو الخدمات (حاضنات، مسرعات، مساحات عمل) من جذب المزيد من 

المستفيدين، ويتمكن المستفيدون(رواد األعمال، شركات ناشئة) من الوصول إلى 
الخدمات المتاحة بأسهل الطرق وأكثرها سالسة 

لماذا قمنا ببناء موقع جديد؟

قمنا بتصميم الموقع وتطويره بأحدث المعايير التكنولوجية 
ُيتيح الموقع لزواره سهولة التصّفح ومطالعة المعلومات واألخبار عن أحدث األنشطة 

والفعاليات والمبادرات
متوفر باللغتين العربية واإلنجليزية

راعينا أن يكون التصميم متوافقًا مع جميع الهواتف واألجهزة اللوحية، باستخدام 
متصفحات متعددة 

تم إضافة عدد من المزايا والخدمات في الموقع اإللكتروني الجديد

عن الموقع 

١- التقييمات واالختبارات 
تقييم ذاتي بمعايير عالمية للجهات الريادية ورواد األعمال

اختبار لتقييم أعضاء الشبكة

اختبار لتقييم رواد األعمال

٤- لوحات التحكم
يتمكن من خاللها األعضاء من إضافة: 

نؤمن بالتحسين المستمر، ونعلم جيًدا أنه ال يمكن الوصول إلى نتائج مذهلة 
دون مساهمة األشخاص الذين ُصمم هذا الموقع من أجلهم.

لذا ندعوكم لزيارة الموقع ومشاركة أي اقتراحات لديكم حول الموقع 

الفعاليات 
المنشورات 

صور من المنشأة

٢- الشركات الناشئة ورواد األعمال

الملف الشخصي

تقييم الجهات

ما هي الخصائص الجديدة في موقعنا 

٣- المركز اإلعالمي 
يتم تحديثه بشكل شهري، ويضم نشرات شهرية وتقارير دورية على مدار السنة

زيارة الموقع

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

