
كيف تبني بيئة جاذبة لرواد األعمال؟

يمثل بناء نظام تتمكن فيه الشركات الناشئة من النمو واالزدهار هدفًا محوريًا لحاضنات 

ومسرعات األعمال، وعند النظر إلى األعداد الهائلة من رواد األعمال المتقدمين لحاضنات 

األعمال األكثر نجاحًا حول العالم (على سبيل المثال تتلقى Y Combinator آالف 

الطلبات من رواد األعمال سنويًا، لكن نسبة القول فيها ال تتجاوز 1.8% من مجموع كل 

الطلبات المقدمة) يمكن القول أن إقبال رواد األعمال على برامج حاضنة ومسرعة ما 

عالمة على مدى نجاح البرنامج وتحقيقه لألهداف المرجوة.  

حاضنات ومسرعات السعودية 
Saudi Incubators & Accelerators

  أبرز المحطات في  ٢٠ ٢٠

النشرة السابعة والعشرون | يوليو ٢٠٢١

 في هذه النشرة نقدم لك 3 خطوات مساعدة في طريق بناء 
بيئة مميزة لرواد األعمال!

1- الفريق الداخلي أوًال! احرص على استقطاب أعضاء يملكون الخبرات الالزمة

مع توازن متساٍو للمهارات المطلوبة كالتخطيط االستراتيجي،التسويق، التكنولوجيا، 

كما أن وجود أشخاص يتمكن رواد األعمال من طرح األسئلة عليهم واستشارتهم 

كالمرشدين ذوي الخبرة أو رواد أعمال سبق لهم بناء شركات ناشئة يعزز النظام 

البيئي ويحفز المزيد من رواد األعمال على االنضمام 

2- اختيار المنضمين بعناية حتى تتكون بيئة تجذب أصحاب االهتمامات المشتركة

يريد رواد األعمال أن يكونوا ضمن بيئة تحفزهم على النجاح وتزخر بأمثلة ألفراد 

حققوه، وكون رائد األعمال محاًطا بأولئك الذين يعملون لتحقيق أحالمهم يوفر 

فرصة لمتابعة نجاحاتهم والتعلم من أخطائهم 

3- عقد لقاءات دورية تستضيف جهات تلعب أدوار رئيسية في بيئة ريادة األعمال 

يتضمن ذلك: 

اللقاءات المهتمة بالتكنولوجيا في ريادة األعمال

ممثلين عن الجهات الحكومية التي تدعم الشركات الناشئة

اللقاءات مع المستثمرين المالئكيين وشركات االستثمار الجريء

لقاءات مع رواد األعمال الذين أسسوا شركات ناجحة 

حصاد الشركات الناشئة في النصف األول من العام

من ضمنها شركتان سعودية 

أكبر 7 استثمارات في الشركات الناشئة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا للنصف 

األول من 2021

التجارة اإللكترونية

$37 M

Sary

انترنت األشياء

$38 M

iWire

التجارة اإللكترونية

$40 M

MaxAB

الخدمات اللوجستية

$42 M

Trella

التقنية المالية

$50 M

Tabby

التقنية المالية

$116 M

Tamara

التقنيات الزراعية 

$60 M

Pure
 Harvest Smart 

Farms

https://www.linkedin.com/company/saudi-incubators/
https://twitter.com/SaudiIncubators
https://sian.sa/ar/startups?page=1

