
القادمة الفعاليــات 

أهمـ المـسـتـجدات

الرياضة  حاضنة  مبادرات  كأولى  التقنية  الرياضية  الجلسات  انطلقت 
 19 بتاريخ  األربعاء  يوم  في  جدة  محافظة  احتضنتها  التي  السعودية، 
المهتمين  نخبة من  لقاءات موسعة مع  والتي تضمنت  1441هـ،  محرم 
تهدف  والتي  المملكة  أنحاء  جميع  من  اإللكتروني  الرياضي  بالتسويق 
الرياضية وتمكين  إلى المساعدة في نشر مفهوم ثقافة ريادة األعمال 
المناسب  الجو  خلق  الرياضية من  االبتكار  ومراكز  والمسرعات  الحاضنات 
المنظومة  الناشئة في  الشركات  أعداد  لزيادة  الجديدة  االبتكارات  لجذب 

الرياضية السعودية.

 أول منظومة تهتم ببناء التقنيات
الرياضية في المملكة العربية السعودية

يوم  في   »20 ابتكار  لـ»حاضنة  التعريفي  اللقاء  القصيم  جامعة  نظمت 
إلى  يهدف  والذي  القصيم،  جامعة  في  سبتمبر   18 الموافق  اإلربعاء 
التعرف على كيفية تحويل الفكرة إلى منتج، ودعم األفكار ومشاريع التخرج 
األفكار  على  والمشرفين  الطالب  تشمل  تحفيزية  جوائز  وكذلك  ماديا، 
الفكرية  والملكية  االبتكار  مركز  على  المشرف  وقدم  التخرج،   ومشاريع 
بالجامعة الدكتور عبدالله المحيميد نبذة عن الحاضنة التي تأتي لبث روح 
المنافسة ودعم مؤشر االبتكار واإلبداع في تحقيق رؤية المملكة 2030، 
في  واإلسهام  الجامعة،  خريجي  مشاريع  مستوى  رفع  خالل  من  وذلك 

تحويلها إلى منتجات واعدة ذات قيمة اقتصادية.

 جامعة القصيم
تنظم “حاضنة ابتكار 20

و»المعسكر  األفكار(  توليد  )مخيم  المالية  التقنية  مسرعة  برنامج  اختتم 
التدريبي« فعالياته في يوم الخميس الموافق 29 أغسطس، بعد اختيار 
الذي  البرنامج  التالية من  المرحلة  إلى  للتأهل  المشاركة  األفكار  عدد من 
أطلقته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة )منشآت( بالتعاون 
مع البنك األهلي التجاري ضمن برامج البنك األهلي للمسؤولية المجتمعية 
)أهالينا(. وقد تم اختيار  10 أفكار فائزة والتي سيحظى أصحابها بفرصة 

لالشتراك بأول »مسرعة« في مجال التقنية المالية في المملكة.

»منشآت« والبنك األهلي يعلنان 
تأهل 10 شركات ناشئة للمرحلة الثالثة 

من »مسرعة التقنية المالية«

نظمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ممثلة في برنامج بادر 
من  تقنيًا  ابتكاريًا  مشروعًا   20 تخريج  حفل  التقنية،  ومسرعات  لحاضنات 
التي تستهدف   ،2019 لعام  الثانية  مسرعة نقل االختراعات في دورتها 
تفعيل براءات االختراع عبر مجموعة متنوعة من الخدمات المتخصصة في 
تسريع تنفيذ وتطوير وتسويق االختراعات خالل فترة زمنية تصل إلى 6 
أشهر. وشهد الحفل توقيع عدد من اتفاقيات التمويل واالستثمار وتطوير 
األعمال بين المشاريع واالبتكارات المتخرجة وبرنامج بادر والهيئة العامة 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الجامعات السعودية في مسابقة  126 طالًبا وطالبة من مختلف  شارك 
هاكاثون Cyber Saber التي أقيمت على هامش الدورة السابعة لمؤتمر 
األوسط  الشرق  منطقة  في  المعلومات  ألمن  السابع   )VirtuPort(
وشمال أفريقيا 2019 خالل الفترة من 10-9 من شهر سبتمبر في مدينة 
هذه  وتهدف   .)ITC( المتكاملة  االتصاالت  من  حصرية  برعاية  الرياض، 
السيبراني  األمن  مجال  في  السعودية  الكفاءات  زيادة  إلى   المسابقة 
بالمملكة، وهو ما يصب في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 

2020 والرؤية السعودية 2030.

 تخريج 20 ابتكارًا تقنيًا من 
برنامج مسرعة نقل االختراعات

 مشاركة 126 طالب جامعي
في مسابقة هاكثون

منها  األول  فالقسم  الكلمة  أقسام  التأمل في  عند  أرادار  اسم  يتضح معنى 
يمثل األحرف األربعة األولى )أراد( من اإلرادة والقسم الثاني منها يمثل األحرف 
من  )أدار(  الكلمة  لتصبح  المشتركة  البدء  أِلف  إلى  وبإسنادها  األخيرة  الثالثة 
اإلدارة. والمعنى أننا هنا في حاضنة ومسرعة أعمال أرادار نستهدف أصحاب 
اإلرادة القوية من رواد األعمال ونقدم لهم خدمات إدارية عالية الجودة. وبدأت 
رحلة أرادار بعد عملية عصف ذهني للحلول المقترحة لمشكلة استنزاف طاقة 
رائد العمل من ِقَبل اإلجراءات اإلدارية، حيث قد تكون فكرة العمل ريادية وُيرجى 
لها النجاح إال أن صاحب العمل يستصعب تنفيذها لقلة خبرته بإجراءات تشغيل 
المشروع. وقد كانت لحظة إيجاد الحل بجمع الخدمات اإلدارية تحت سقف واحد 

وتوفير مساحات العمل المريحة هي محطة انطالق رحلة أرادار.

مبادرة االستثمار في المستقبل 2019

المعرض الزراعي السعودي

 تقام هذه المبادرة سنويًا بقيادة ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود.

يعد المعرض الزراعي السعودي معرًضا تجارًيا متكاماًل ُتعرض فيه أحدث التطورات التقنية 
واآلالت والممارسات في مجال الزراعة. للمشاركة او للتسجيل كزائر. 

للتسجيل

من  29 - 31 اكتوبر 2019

منتدى صناعة الترفيه 2019

 منتدى        يستمر ليومين يهدف لتعزيز ثقافة الترفيه وخلق اقتصاد جديد مستدام
في فندق الريتز كارلتون.

من  13 - 14 اكتوبر 2019

مركز دعم منشآت

يقدم مركز دعم منشآت الكثير من الدورات التدريبية في أكثر من مدينة.

للتسجيل

 مؤتمر سالسل اإلمداد
والخدمات اللوجستية 2019

 برعاية من معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي يقام هذا المؤتمر
للمهتمين في المجال اللوجستي, في فندق الفورسيزن.

للتسجيلمن  13 - 15 اكتوبر  2019

أنواع المستثمريــن

JOY

فندق الفورسيزن

للتسجيلفندق الريتز كارلتون

للتسجيلفندق الريتز كارلتون

“

 Cyber Saber

دشنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تحدي »هاكاثون التقنيات 
في  األوسط  الشرق  منطقة  مستوى  على  نوعه  من  األكبر  الزراعّية«، 
القطاع الزراعي، وذلك في يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر في منطقة 
الدكتور  الملكي األمير  القصيم، بدعم ومتابعة من قبل صاحب السمو 
فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم. ويهدف الهاكاثون إلى 
تطوير حلول التقنيات واألفكار المبتكرة للمساهمة في مواجهة التحديات 
والمشكالت المتزايدة في القطاع الزراعي، وإيجاد جيل جديد من أصحاب 
المشاريع المبتكرة في هذا القطاع الواعد، ورفع كفاءة القطاع الزراعي بما 

يتواءم مع رؤية المملكة 2030.

القصيم تستضيف أكبر »هاكاثون« 
متخصص في التقنيات الزراعّية

تم احتضان 12 شركة ناشئة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
في  المبادرات  مركز  يطلقه  الذي  للنمو”،  مسك  أعمال  “مسرعة  في 
بمدينة  وذلك  الخيرية”،   “مسك  الخيرية  سلمان  بن  محمد  مؤسسة 
الرياض في يوم األثنين الموافق 9 سبتمبر ، والذي سيستمر لمدة ثالثة 
أشهر ويحتوي على تدريب مكثف لتطوير مهارات وقدرات الملتحقين بما 
يساهم في تنمية واستدامة مشروعاتهم،  وإتاحة الفرصة لدعم عدد من 
“رؤية  قبل شركة  من  وتمويلها  الريادية  والمشاريع  الصغيرة  المنشآت 
الجريء”، في خطوة تعكس حرص المشروع  المال  لالستثمار في رأس 

على دعم وتمكين الشباب وفتح مجاالت أرحب أمام أعمالهم.

قامت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه 
والذي   ،”Dates Hackathon“ التمور هاكثون  وتنظيم  برعاية  والزراعة، 
التقنيين والمهتمين،  الرواد  1000 شاب وشابة من  شارك فيه أكثر من 
على مدار أيامه الثالثة ابتداًء من 26 سبتمبر، حيث نالوا دعًما من خالل 
مجموعة ورش عمل وبرامج تدريب مكثفة، وصواًل إلى احتضان المشاريع 
قيمتها  وصلت  مالية  جوائز  على  أصحابها  حصل  التي  الفائزة  الثالثة 
30.000 ريال،  60.000 ريال، حيث فاز صاحب المركز األول بجائزة قدرها 
بينما حصل صاحب المركز الثاني على 20.000، فيما حصل صاحب المركز 

الثالث على 10.000 ريال.

 مسرعة أعمال مسك للنمو تحتضن 12
شركة ناشئة في مجال التقنية

 مشاركة أكثر من 1000 شاب وشابة 
في فعالية »هاكثون التمور«ا

الُمرضي لذائقة أصحاب  المكان ليكون االختيار  المجال الفني: حيث ُصّمم 
الحس الفني العالي.

التقنية في تشغيل  إليه  أرادار أحدث ما توصلت  التقني: تستخدم  المجال 
المساحات المكتبية.

المجال االجتماعي: تهتم أرادار بتقديم الدعم االجتماعي من خالل بناء مجتمع 
بنجاحه  يهتم  مجتمع  به  يحيط  بل  وحده  ليس  أنه  العمل  رائد  ُيشعر  فريد 

ويساهم في تحقيقه.

المجال اإلداري: تهتم أرادار بتنويع الخدمات اإلدارية المقدمة لتمتلك بذلك 
ميزة تنافسية

المساحات  المكتبية  وإنما  مجرد  تأجير  على  أرادار  خدمات  مجال  يقتصر  ال 
يحوي مجموعة متكاملة لخدمة رواد األعمال  ابتداءًا من تقديم خدمة حضانة 
األعمال وتسريعها ومرورًا بخدمات االستشارات اإلدارية والفنية والقانونية 
أرادار  المتخصصين في  يقدمها مستشاري  أخرى  واستشارات  والهندسية 
العمالء  وخدمة  والسكرتارية  االستقبال  لخدمات  باإلضافة  المجاالت  جميع 
وتسهيل المعامالت الحكومية و المساعدة في استخراج السجالت و التصاريح 
والتراخيص والتخليص الجمركي وذلك بالتعاون مع أفضل مقدمي الخدمات 
بشراكات استراتيجية مميزة جمعت في مكان واحد لتقديمها على أكمل وجه.

سبب اختياركم أرادار،  وكيف بدأت رحلة أرادار؟

ما هي المجاالت التي تهتم فيها أرادار؟

نبذة عن الخدمات التي تقدمها أرادار

ما هو دور مساحات العمل في خدمة رواد األعمال؟

ما هو مستقبل مساحات العمل بالمملكة؟

ما هي نظرتكم  المستقبلية؟

يتمثل دورها في تمكين رائد العمل من مزاولة أعماله في بيئة ذات احترافية 
مهنية وجو مريح، ويتمثل دور أرادار تحديدًا في بناء مجتمع يكن رائد العمل 

فيه هو القائد والمبتكر لألعمال.

ُيتوقع لمشاريع تأجير مساحات العمل بالمملكة أن تساهم في تحقيق رؤية 
المملكة في خلق بيئة مجهزة لرواد األعمال وتحقيق نسبة تشغيل مرضية 

بإذن الله خالل السنوات القادمة.

الريادة على مستوى مساحات العمل وحاضنات ومسّرعات األعمال بالمملكة.

صناديق الملكية الخاصة
 Private Equity 

مسرعات األعمال
Accelerators

 هي صنـــــاديق خاصة تقوم
 باالستثمــــار أو اإلقــــــــراض،
تقــوم الصناديـــــــق   واغلب 
 بتملك حصـــــــــــــة مسيطـــرة
 بالشركــــة، أي نسبــــــة كبيرة

بالشركة

 تعتبر مسرعــات األعمال من
 أهم مصــادر االستثمار في
وال األعمال،  ريادة   مجــــــــال 
 سيمـــا ألصحـــــاب المشاريع

والشركات الجديدة

 صناديـــق
رأس المال الجريء
Venture Capital

تقــــــــــوم صنـــــــــاديق   هي 
المخاطرة عالي   باالستثمــــار 
 في الشركات الناشئة وغالًبا
الدخـــول في مجلس  تطلب 

إدارة الشركة

 الطرح العام األولي
 إدراج الشركة في سوق

 األسهم
(IPO) Initial Public Offering 

 هي قيـام شركة خاصة بجمع
من االستثماري  المال   رأس 
 خالل عرض أسهمهــــا لعــامة

الناس ألول مرة

 األهل أو األصدقاء
Family and Friends 

مستثمرون أفراد
Angel investors

 يمكن لألهـــــل واألصدقــــــاء
 تقديـــــم أمـــــوال للمشـــروع
 كشراكـــــة. في حين قد يبــدو
 هذا في البدايـــــة مصــــــًدرا
 جًيدا، لكن الحـــــــذر مهــم في
 هذه المرحلة ألنهـــــا عاليــــة

الخطورة

حاضنة الشهر

حاضنة األعمال 
أرادار

www.aradar.sa

مركز الرياض للمؤتمراتمن  21 - 24 اكتوبر 2019

 ورشة عمل: قوى التغيير في العصر الرقمي

للتسجيل بادر الدماما 19 اكتوبر 2019

 ورشة عمل: اختر موظفي منشأتك

للتسجيل بادر الدماما 20 اكتوبر 2019

 ورشة عمل: دور العالقات العامة والتسويق
في نمو المشاريع الناشئة

للتسجيل بادر الدماما 30 اكتوبر 2019

النشرة الحادية عشر  |  اكتوبــر 2019

 خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظــه الّله

”

 هدفي األول أن تكون بالدنــــــا نموذجًا ناجحــــًا
 ورائدًا في العــــالم على كـــــافة األصعــــــدة،

وسأعمل معكم على تحقيق ذلك

@Saudiincubatorswww.saudiincubators.sa

النشرة الشهرية لشهر اكتوبر 2019 1 0 |19

”

 هم عـــادة األفـــــراد الراغبيــن
 باالستثمــــــار في الشركــات
 الصغيـــــــــــــرة والمشاريــــــــع

الناشئة عالية الخطورة

التمويل الجماعي
Crowdfunding

 هو أسلــــــوب جديـــــــــد يتم
مبـــــــــــالغ  من خاللـــــــه جمع 
 مالية صغيرة من األفراد عبــر
 منصــــــات مختلفــــة فـــــــــي
 االنترنــــــت لتكويـــــــــــن رأس
تمويـــــــل أجل  كبير من   مال 

المشاريع التجارية

https://www.recexpo.com/ar/events/saudi-agriculture/
https://www.badir.com.sa/ar/events-badir
https://training.monshaat.gov.sa/#/
http://scmksa.net/registered/index.php
https://joyforum.com/ar
https://registration.futureinvestmentinitiative.com
http://www.aradar.sa
http://www.badir.com.sa/ar/add_event?source_entity_type=node&source_entity_id=279#no-back
http://www.badir.com.sa/ar/add_event?source_entity_type=node&source_entity_id=274#no-back
http://www.badir.com.sa/ar/add_event?source_entity_type=node&source_entity_id=272#no-back
https://twitter.com/saudiincubators?lang=ar
http://saudiincubators.sa/ar

