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التصنيف

حاضنة ومسرعة أعمال ومساحة عمل تعمل كمجتمع ريادي فعال 
تحت شعار "إطالق شركة ناجحة كل يوم" يسعى إلى تمكين 

أصحاب األفكار الريادية من تأسيس وإطالق شركاتهم الناشئة.
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مجمع ريادة أعمال متكامل 

الرياض
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 أول مجمع ريادة أعمال متكامل على مستوى المنطقة الوسطى. 
يوفر مساحات عمل مشتركة و حاضنات ومسرعات أعمال، إلى جانب 

الخدمات اللوجستية واإلدارية، وخدمات التدريب واإلرشاد 
واالستشارات للشركات الناشئة.

I-be hub

حاضنة أعمال
مساحة عمل مشتركة

استديو ومختبرات االبتكار

الرياض

4

التصنيف

حاضنة أعمال و مساحات عمل مشتركة تتوفر فيها المكاتب الخاصة 
و المكاتب المشتركة و قاعات االجتماعات و قاعات التدريب و 

مساحات إلقامة الفعاليات ورش العمل.
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وجهة لرواد األعمال لتمكينهم من إنشاء مشاريعهم وتسريع نموها، 
إحدى مبادرات صندوق ديم المناهل.
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 مسرعة أعمال، مساحة عمل مشتركة، وشبكة للمستثمرين األفراد 
وشركة استثمارية. تهدف إلى تمكين رواد األعمال من إتقان 

عملياتهم اليومية والتخطيط االستراتيجي مع توفير خدمات دعم 
مخفضة من خالل شراكاتها.
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التصنيف

تهدف  PLEXUS إلى خلق التضافر بين رواد األعمال و المستشارين 
والمستأجرين بمختلف مجاالتهم عن طريق توفير بيئة العمل 

المناسبة واالستشارات والمقاييس والخدمات.
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تهدف حاضنة جامعة جدة إلى نشر ثقافة االبتكار وتقديم الخدمات 
واالستشارات والتدريب لرواد األعمال من الطالب والطالبات.
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منصة ريادة أعمال بمساحات عمل تشاركية و حاضنات ومسرعات 
أعمال تهدف  لخلق القيمة  لرواد األعمال من خالل البرامج الفعالة 

التي تتضمن لقاءات ومعسكرات تدريبية ومسرعات األعمال.
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التصنيف

تهدف حاضنة أعمال جامعة الباحة أن تكون المتبني والداعم األول 
لتجسيد أفكار وابتكارات شباب وشابات الباحة إلى واقع ملموس 

يحفز ويدعم تطور المنطقة.
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تهدف حاضنة قوام إلى تمكين رواد األعمال من بناء شركاتهم 
الناشئة وتحويل أفكارهم إلى واقع من أي مكان وبال قيود.
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https://ibehub.com
https://twitter.com/ibehub
https://startuphubriyadh.sa
https://twitter.com/startuphubruh
https://twitter.com/deemspace?lang=en
http://www.the-space.me
https://twitter.com/thespaceksa
https://falak.sa/ar
https://twitter.com/falak_hub
https://cie.uj.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=55665&Lng=AR
https://twitter.com/cie_uj
https://twitter.com/vibesoffices?lang=en
https://plexus.sa
https://twitter.com/plexus_sa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://bbi.bu.edu.sa/landing
https://twitter.com/ent_albaha?s=09
https://www.qewam.com
https://twitter.com/QewamMENA
https://sian.sa/ar/startups?page=1
https://twitter.com/SaudiIncubators
https://www.linkedin.com/company/saudi-incubators/

