
تركز ٪37 من حاضنات 
األعمال على المشاريع 

التقنية بينما ٪54 على جميع 
المشاريع

تعتبر حاضنات األعمال مصدر 
لالستثمار حيث أن ٪40 من 

المستثمرين يبحثون عن فرصة 
لالستثمار من خالل الحاضنات

#استرداد_الرسوم_الحكومية

تاريخ الحاضنات في السعودية

وش يعني ترخيص ؟

وثيقة تصدرها منشآت 
تسمح لصاحبها تأسيس 

منصة ريادة األعمال.

وش فايدته؟

- تحدد لك االحتياجات 
والمتطلبات الخاصة لدعم 

تطور قطاع ريادة األعمال

- تسهيالت مقدمة من 
الهيئة وشركائها والجهات 

الحكومية والخاصة

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والهيئة العامة للترفيه في 
الرياض اتفاقية تعاون إلنشاء وتشغيل مسرعة أعمال بقطاع الترفيه، بهدف دعم ازدهار رواد 

األعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القدرات واحتضان األفكار وتحويلها إلى 
شركات ناشئة وتحفيز االبتكار واإلبداع.

وش الهدف
من الترخيص؟

- سجل
- قدم طلب

- دراسة الطلب 
- إصدار الرخصة

كيف تحصل
عليها؟

 - حاضنات األعمال
 - مسرعات األعمال

- مساحات العمل المشتركة

مين هم منصات
ريادة األعمال؟

يرجع تاريخ حاضنات األعمال 
إلى ما يقارب 60 عاًما وكما 
يوجد أكثر من 7500 حاضنة 

في العالم

يمكن للحاضنات والمسرعات 
أن تساعد في تقليل تكاليف 
إطالق وبدء التشغيل بنسبة 

40-50٪

يعتبر تطبيق مرسول وتطبيق مرني 
 وسعودي جيمر ويتوق، 

 من العالمات التجارية               التي 
كانت بدايتها من حاضنات األعمال
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TOTAL

RECEIPT

سمعت عن حاضنات األعمال التجارية
المستدامة (Green Business)؟

حاضنات األعمال هو 
مفهوم بدأ قبل ما 

يقارب 60 سنة، 
 وتعتبر الحاضنات من 

المنظمات التي 
تساهم في التنمية 

االقتصادية وفي زيادة 
القدرة التنافسية في 
األسواق الناشئة في 

جميع أنحاء العالم.

ومع أن الحاضنات 
منتشرة في العالم إال 

أن غالبية الحاضنات 
الموجودة تهتم 

بالمشاريع التقنية، وال 
يوجد بالمقابل حاضنات 
تهتم باألعمال التجارية 

المستدامة
.(Green Business)

 هي األعمال 
المستدامة اللي 

تشارك في األنشطة 
الصديقة للبيئة حتى 

تضمن أن كل العمليات 
والمنتجات وأنشطة 

التصنيع تتعامل بشكل 
مالئم مع البيئة، مع 
محافظتها على العائد 

المادي للمنظمة.

 وش معنى
Green Business؟

ما لها أي تأثير سلبي 
على البيئة العالمية أو 

المحلية  والمجتمع 
واالقتصاد، وتتمتع 

بمبادئ االستدامة في 
كل من قراراتها 

التجارية.

أحدث المستجدات:

مسرعة أعمال للترفيه

أقام برنامج بادر فعالية (البوست هاكاثون) بهدف تقديم مجموعة من ورش العمل 
والمحاضرات لالستفادة الكاملة من مخرجات هاكاثون االبتكار الصحي.

البوست هاكاثون

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اتفاقية مسرعة أعمال صحية 
مع وزارة الصحة لتشجيع ودعم ريادة األعمال واالبتكار في المجال الصحي وتطوير خدمات 

القطاع الصحي بما يعزز عمل قطاع مسرعات األعمال وذلك من خالل تطبيق أفضل 
الممارسات العالمية.

اتفاقية مسرعة أعمال صحية

أطلق مركز دلني لألعمال برنامج العودة إلى أساسيات األعمال وهو برنامج يشمل على 
التدريب واالستشارات والتطبيق العملي والذي أقيم في المنطقة الشرقية بالشراكة مع 

سياتك.

مركز دلني

عرض ملتقى صفقة في مكة المكرمة تحت عنوان (ريادة األعمال في خدمات الحج والعمرة 
والسياحة التراثية) الكثير من الفرص الريادية بالتعاون مع منشآت ووزارة الحج والعمرة وهيئة 

السياحة والتراث.

صفقة

ملتقى بيبان
 في المدينة المنورة

مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، المدينة المنورة

ابتداًء من 7 فبراير 2019

ملتقى بيبان يقدم حلوًال عملية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويستقطب العديد من الخبراء الدوليين 
والمحليين لنقل خبراتهم ومهاراتهم إلى الشباب عبر ورش عمل إرشادية وتدريبية متخصصة، بمشاركة الجهات 

الحكومية والخاصة ذات العالقة.

للتفاصيل : 
https://www.monshaat.gov.sa/ar/event

أحدث الجهات المرخصة من منشآت:

mcd.org.sa/ar/Corporate/Home

حاضنة أعمال، مسرعة أعمال، مساحة عمل مشتركة 
بلس - المدينة المنورة

حاضنة أعمال، مسرعة أعمال، مساحة عمل مشتركة
الظهران

ibehub.com

شركة ريادة األداء لحاضنات ومسرعات 
األعمال (ibeHub) - الرياض

hololincubator.com

لماذا الخرج من بين جميع مناطق المملكة؟ حاضنة الشهر:

كان اختيار المحافظة نظًرا لموافقة الشروط الخاصة في الحصول 
على حق االمتياز وقربها من مدينة الرياض ليتم متابعة أداء التشغيل 

عن قرب ليتم اعتماد النموذج لبقية المحافظات بإذن الله.

لماذا توجهتم لخدمة رواد األعمال والطالب؟

ما هي أهم المشاريع التي انطلقت من مساحتكم؟

توفر مساحات العمل المشتركة مكان هادئ ومهيأ لرواد األعمال 
والطالب بكل الوسائل، وحرصنا في بيهايف لوجود مساحتين 

مفتوحة، جميعها تشترك بكل الخدمات المقدمة وتختلف فيما بينها 
بدرجة الهدوء المطلوبة في كل منطقة، لتخدم كل مساحة الشريحة 

المناسبة لها.
تطبيق متخصص في قطع غيار السيارات

مشروع إنشاء مساحات عمل مشتركة
مشروعين في تصميم الهوية والتسويق اإللكتروني

وغيرها من المشاريع التي قد يصل عددها إلى 40 
مشروع

كيف يمكن لمساحات العمل المشتركة المساهمة في استدامة 
المشاريع الناشئة؟

تقديم اإلرشاد والتوجيه ألصحاب المشاريع الناشئة
إقامة الفعاليات والدورات في شتى المجاالت التي تخدم رائدات 

ورواد األعمال
الحث على التواصل الفعال بين أصحاب المشاريع الناشئة فيما 

بينهم لتبادل الخبرات المطلوبة
اإلقبال أكثر في الخرج أو الرياض؟

تم افتتاح فرع محافظة الخرج في شهر نوفمبر 2018م 
فإنه من السابق ألوانه ويتبع إلى حد ما نفس التدرج 
في اإلقبال الذي تم في مركز الرياض الرئيسي عند 

االفتتاح.

مساحة عمل مشتركة في 
الرياض والخرج

العدد الرابع/ فبراير 2019

Q4

Q2
Q1

Q3
تـــــرخـــــيـــص
لحــاضـنــــــات
األعمال في
70 الســــــعودية حصيلة

2018

مـمكـن نــــشـوفـهــا فـي الــسـعــوديــة؟

أهلت مبادرة "الشباب الريادي" 30 ريادي وريادية في مهارات التخطيط التشغيلي للمشاريع
الناشئة والصغيرة وذلك ضمن البرنامج التأهيلي للمبادرة والتي تنظمها لجنة التنمية

االجتماعية في جدة بالشراكة مع عيادات األعمال

"مبادرة الشباب الريادي"

.

ريادي وريادية من 30

http://saudiincubators.sa SaudiIncubators@

مبادرة تم تصميمها بالتعاون بين "منشآت" ووزارة المالية ووحدة المحـتوى المـحـلي
وتنمية القطاع الخاص، السترداد الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة
والمتوسطة في السنوات األولى من تأسيسها، وتسعـى إلى تسـهيل بدء أعـمـال

المنشآت لتمكينها من النمو واالزدهار.

وفودكس
الشهيرة

أطلقت أول حاضنة في 
المملكة العربية السعودية 

في عام 2008م، وأول مسرعة 
أعمال ومساحة عمل مشتركة 

في عام 2013م


