
 

حاضنة الشهر:

مساحة عمل مشتركة

أحدث المستجدات:

شاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة "منشآت" عبر شبكة حاضنات 

السعودية في المؤتمر األوروبي لمساحات 
العمل المشتركة الذي أقيم في هولندا لتنمية 

قطاع حاضنات األعمال ومساحات العمل 
المشتركة في المملكة، في الفترة بين 14-15 

نوفمبر 2018.

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
"مسك الخيرية"، عن مسابقة "كأس العالم 
لريادة األعمال"، والتي تعد أحدث مبادرات 

المؤسسة؛ بهدف تطوير وإطالق أكبر مجموعة 
من الجيل القادم لرواد األعمال في العالم، 

.(GEN) بالتعاون مع شبكة ريادة األعمال العالمية

تستعد مساحة العمل المشتركة "أستروالبز"
لتدشين الفرع األول لها بالمملكة العربية 

السعودية، ليكون ثالث فرع لها بمنطقة الخليج 
العربي.

تستقبل مسّرعة 500Startups طلبات االنضمام 
ألول دورة بالمملكة والتي سيكون مقر هذه 
المسرعة في الرياض. يمكنك التقديم اآلن 

وحتى 15 ديسمبر عبر الموقع
misk.500.co/misk

نظمت منشآت «الملتقى السعودي للشركات 
الناشئة» وتضمن الملتقى مؤتمر وجلسات 

نقاش باإلضافة إلي عروض قصيرة ألصحاب 
الشركات الناشئة أمام المستثمرين، وسعى 

الملتقى لربط رواد األعمال وأصحاب الشركات 
الناشئة بالمستثمرين وصناديق رأس المال 

الجريء، للحصول على استثمارات تضمن نمو 
مشاريعه.

http://saudiincubators.sa SaudiIncubators@

هّمة السعوديين كجبل طويق..
لن تنكسر إال إذا تساوى في األرض

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

فعاليات قادمة 

التوزيع الجغرافي لتراخيص حاضنات األعمال في السعودية

الرياض 
فندق الفورسيزن الرياض

بتنظيم من منشآت كشريك استراتيجي، تنطلق في الثاني عشر من ديسمبر أعمال مؤتمر "عرب نت" لمدة يومين في فندق الفورسيزن بالرياض تحت عنوان "نهضة 
االبتكار في المملكة“، حيث يعد هذا الملتقى أحد أهم التجمعات لرجال األعمال والشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية.

www.arabnet.meللتسجيل:  12 - 13 ديسمبر 2018م

أبها

الطائف

جدة

ينبع

المدينة المنورة

القصيم

03

03

األحساء

الظهران

01

الخرج

الرياض

01

 22

01

01

01

10

01 الخبر
05

الدمام

03

أسبوع ريادة األعمال العالمي (GEW) هي مبادرة دولية لتعزيز ثقافة العمل الحر ودعم تطور المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة. انطلقت المبادرة في عام 2008م، بهدف التعريف بريادة األعمال عن طريق برامج، 
وأنشطة، وفعاليات في األسبوع الثاني من شهر نوفمبر من كل عام  في أكثر من 160 دولة حول العالم.

تعد الفعالية من أكبر الفعاليات التي تحتفل بريادي األعمال والمبتكرين وأصحاب الشركات الناشئة كما 
تساهم في توسع  نطاق األعمال االجتماعية. أحد أهم أهداف هذه المبادرة هي خلق فرص التواصل بين 

منظومة ريادة األعمال محلًيا وتبادل الخبرات والمستجدات المتعلقة في المجال دولًيا.
الجدير بالذكر أن العديد من الجهات شاركت في المملكة العربية السعودية في أسبوع ريادة األعمال 

18 نوفمبر 2018  العالمي هذا العام خالل الفترة: 12-

بعد إنتهاء العروض وتصفية المشاريع تم إعالن الفائزين وحصد مشروع لورا المركز األول وجائزة بقيمة 10 آالف ريال وكذلك احتضان لمدة 3 أشهر في 
بزنس هب. أما المركز الثاني فكان من نصيب مشروع (مناسبة) وحصل على جائزة بقيمة 5 آالف ريال واحتضان لمدة 3 أشهر في بزنس هب، وحقق 

مشروع ألعاب األسطورة المركز الثالث وحصل على جائزة قدرها 3 اآلف ريال واحتضان لمدة 3 أشهر في بزنس هب. 

انتهت مسابقة بزنس هب بتتويج 3 مشاريع متميزة! وفتحت ُأفق جديد لريادة األعمال في منطقة المدينة المنورة.

أقيمت في المدينة المنورة مسابقة بزنس هب لدعم رواد األعمال بالمنطقة تحت تنظيم "بزنس هب" وهي مساحة عمل مشتركة تعمل على تسهيل 
التواصل وتبادل األفكار وتطويرها بين رواد األعمال في المدينة المنورة.

تهدف المسابقة إلى عرض رواد األعمال بالمنطقة لمشاريعهم على لجنة التحكيم والحضور ومراجعتها وتقييمها الختيار أبرز المشاريع بالمنطقة، شارك في 
المسابقة 8 مشاريع مميزة من حيث الفكرة والمضمون، وهي:

(GEW) أسبوع ريادة األعمال العالمي

مسابقة بزنس هب

مشروع بتره
للتصميم الداخلي

مشروع إبهار
لكتابة المحتوى

مشروع مناسبة
لحجز القاعات

وتجهيز المناسبات

مشروع جلسات
المدينة

تطبيق صالح
للصيانة المنزلية

وافل أميم
الملكي 

مشروع ألعاب
األسطورة المتخصص

في ألعاب الفيديو

مشروع لورا
للتعليم بالترفية

 أفق جديد في عالم ريادة األعمال بالمدينة

إلى ماذا ترمز األرقام 22|67؟

لغز! ورحلة بحث عن كنـز :)

كيف تساعد مساحتكم في خلق فرص عمل مختلفة بين المستأجرين؟

ما هي نظرتكم المستقبلية؟

ما يميز مساحات العمل المشتركة ومنصات األعمال المختلفة 
بشكل عام هي شبكة العالقات المهنية التي تتكون بين 

األعضاء، مما يمكنهم من اإلفادة واالستفادة من بعضهم 
البعض. ومما يميز 22|67 هي المجتمعات المتخصصة ومجموعة 

الفعاليات التي تعزز فرص التعاون والعمل المشترك.

لدينا أحالم كثيرة، وكبيرة، ونعمل على وضع معايير هذه 
الصناعة، وكتابة قصص نجاح جميلة ليس فقط لنا، بل 

لكل من معنا، وكما قال سمو سيدي ولي العهد، 
"طموحنا عنان السماء".

ما هي أهم العوائق التي تواجهكم في احتواء مجموعات ونشاطات 
مختلفة تحت سقف واحد؟

ال نتذكر العديد منها لكن لعل أبرزها هو عدم وجود مظلة أو تنظيم 
رسمي لمثل هذه المجموعات، ونأمل ونسعى إليجاد حل لهذا 

التحدي. كيف كانت بداية فكرة مساحات عمل مشتركة؟
هي قصة مجموعة من المغامرين يجمعهم شغف 

اإلنجاز وترك أثر إيجابي في هذا العالم، كانوا يلتقون 
في مقاهي المدينة إلنجاز أعمالهم، ولكنها لم تكن 
مهيئة لذلك، فخطرت في بالهم فكرة! وقرروا ببناء 

مجتمع وبيئة ملهمة لهم ولكل تؤرقهم فكرة إنجاز أمر 
ما، فكانت 22|67.

أقيم منتدى مسك العالمي في الفترة بين 
15-14 نوفمبر في الرياض، وجمع مختلف 

القادة والمبدعين والمفكرين من الشباب مع 
المبدعين العالميين للبحث في سبل مواجهة 
تحدي التغيير وتجربتها واكتساب الخبرات من 

خاللها.

هاكاثون االبتكار الصحي أقيم في الفترة بين 
29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر، وهو تعاون بين 
MIT Hacking Medicine ومدينة الملك عبد 

العزيز للعلوم والتقنية (KACST) في الرياض، 
والذي يهدف لتنظيم واحد من أكبر معسكرات 

ريادة األعمال الصحية في العالم. 

أقيمت برعاية منشآت فعالية هاكاثون واعد 
في الفترة بين 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر في 
وادي الظهران للتقنية، وهي مبادرة تهدف إلى 

دعم رواد األعمال في السعودية عن طريق 
إتاحة الفرصة للمبتكرين والمطورين وأصحاب 

المشاريع السعوديين إليجاد حلول مبتكرة 
لمختلف التحديات الخاصة بهذه الفعالية وهي: 

حلول مواقف السيارات، حلول إدارة الوقت، 
وحلول األنشطة الترفيهية في مجال السياحة 

والرياضة بالمملكة. 

أحدث الجهات المرخصة من منشآت

(Beehive) شركة بيت النحل المحدودة

www.beehive.com.sa

الرياض مساحة عمل مشتركة بلس / الخرج

www.thestage.clubwww.iau.edu.sa

حاضنة أعمال / مسرعة أعمال / مساحة عمل مشتركة
أبها

مركز الموهبة واإلبداع (جامعة الملك خالد)

www.ctc.kku.edu.sa

ينبعالرياض

مساحة عمل مشتركة / الخبر

www.daal.io

مساحة عمل مشتركةمساحة عمل مشتركة

شركة منصة العمل لحاضنات 
ومسرعات األعمال

شركة محمد منصور 
الرميح للتجارة

شركة مدار العالمية 
المحدودة

حاضنة أعمال - مسرعة أعمال / الدمام

www.sheworks.com.sa

مساحة عمل مشتركة بلس / الرياض

مركز خاليا اإلبداع المحدودة

شركة دال المعرفة لتقنية المعلومات

52
ترخيض

19
حاضنة أعمال

11
مسرعة أعمال

20
مساحة عمل

مشتركة

17
مساحة عمل
مشتركة بلس

العـدد الثاني/ ديسمبر 2018

67
برنامج

التراخيص
المصدرة

www.falak.sa

مسرعة أعمال / مساحة عمل مشتركة بلس 
الرياض

شركة فلك األعمال لالستثمار


