
دراسة السوق المحتملة وتقدير الطلب، 

ركيزتان مهمة في بناء دراسة الجدوى 

وتساهم خلق قيمتك المضافة
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تعتبر خطة المشروع من أهم 
الخطوات األساسية للبداية 

في أي مشروع، وذلك كونها 
تضع األسس لكافة الخطوات 
المراد اتباعها، والتي تضمن 

تحقيق كافة األهداف الرئيسية 
والفرعية من المشروع. يوجد 
هناك ثمانية عناصر جوهرية 

يجب أن تشتمل عليها الخطة 
لتضمن تحقيق أهدافك 

المرجوة:

أحدث الجهات المرخصة من منشآت:

شركة مسار األعمال للتطوير واالستثمار 
حاضنة أعمال ومسرعة أعمال 

الرياض

www.brkah.com

العدد السادس/ ابريل 2019

منال الشكره
مستشار دراسة الجدوى في مركز دعم المنشآت

كيف بدأت شركة المكان؟حاضنة الشهر:

بدأت شركة المكان (ذا سبيس) في جدة أواخر عام 2013 كواحدة من 
أوائل المساحات المشتركة في المملكة وبهدف دعم المشاريع الناشئة 
ورواد األعمال، حيث تساهم مساحات العمل المشتركة والمسارات في 

تطوير أفكار ومشاريع رواد األعمال.

أكثر شيء فخورين فيه؟

ماذا يميز المكان عن بقية مساحات العمل األخرى؟

فخورون بخدمتنا لرواد االعمال وخروج بعض الشركات التي أصبحت 
ناجحة ومعروفة.

نعم لدينا خطط للتوسع في كافة مدن المملكة إن شاء الله. يميز المكان تواجده في أكثر من مدينة على مستوى المملكة وكذلك تركيزه 
على تكوين مجتمع ريادي تفاعلي، قيمه االبتكار والمشاركة.

نبذة بسيطة عن الخدمات التي يقدمها المكان لرواد األعمال؟

نقدم خدمات: 
المكاتب 

غرف االجتماعات

الفعاليات والتدريب
الخدمات المشتركة

كيف يمكن لمساحات العمل المشتركة المساهمة في استدامة 
المشاريع الناشئة؟

من خالل توفير بيئة عمل تساعد على االبتكار.

http://saudiincubators.sa SaudiIncubators@

هل يوجد لديكم خطط مستقبلية للتوسع في بعض المدن والقرى المجاورة؟

الفعاليات القادمة:

 ليش بعض الشركات الناشئة تقفل بعد كم سنة من إنشائها؟
كثير من الشركات الناشئة والصغيرة تفشل بعد ما يمر كم سنة على إنشائها ويرجع لعدة أسباب:
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مجموع الشركات التي استفادت من مبادرة استرداد

مـــجـــمــوع الشــركات الــتــــي
استفادت من مبادرة استرداد

شـــــركــــــــة نـــــــاشــــــــئــــــــة 

مسرعة
أعمال

تقنيات

التعليم

مسرعة أعمال 
تقنيات التعليم هي منصة مقدمة 

من منشآت تختص في قطاع التعليم، وهي عبارة عن 
برامج مكثفة لتسريع نمو وتوسع الشركات الريادية والناشئة في مجال 

تقنيات التعليم خالل فترة زمنية من خالل توفير حزمة من الخدمات والموارد.
الهدف من إطالقها هو تأسيس شركات ناشئة على أسس سليمة وذات إمكانيات عالية للنجاح في السوق 

السعودي والقطاع التعليمي، باإلضافة إلى زيادة نسبة مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد 
المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب السعودي في المجال التعليمي.
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المرحلة األولى: 

المرحلة الثانية: 

المرحلة الثالثة: 

يشكل قطاع التعليم أهمية كبرى في المملكة، لذلك 
وضعت مسرعة أعمال تقنيات التعليم برنامج متكامل 

من ثالثة مراحل للتأكد من كفاءة المخرجات:

 مخيم توليد األفكار 
يستهدف المخيم عدد 

100 فريق خالل مدة 
ثالث أيام لتوليد األفكار 
من خالل وضع تحديات 

المعسكر التدريبي في المواضيع المذكورة
العمل على تطوير 25 
فكرة من مخيم توليد 

األفكار خالل فترة 5 أيام 

نأمل أن تكون المسرعة نقطة انطالق لكثير من األفكار والمشاريع اإلبداعية التي ستعمل على ارتقاء قطاع التعليم في المملكة.

مسرعة األعمال برنامج التسريع: 12 أسبوع لعدد 
12 فريق بعد استكمال مخرجات المعسكر التدريبي

أحـــــــــــــــــــــدث
برنامج احتضان

أطلقت بيت المنشآت بالتعاون مع ضفيرة لألعمال برنامج "احتضان المشاريع" أحدث برنامج 

احتضان بهدف خلق برنامج شامل يشجع المشاريع القائمة واحتضان المبادرات الجديدة.

معسكر تدريبي
في القصيم

انطلق معسكر بادر التدريبي في القصيم بمشاركة عدد من رواد ورائدات األعمال بهدف 

تحويل أفكارهم إلى شركات تقنية ناجحة وذات قيمة اقتصادية.

منشآت في
المركز األول

حققت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المركز األول في جائزة رواد التسوق 

في مسار أفضل فعالية.

مركز دلني لألعمال
شريك في تطوير أعمال

تم تكريم مركز دلني لألعمال كشريك تطوير أعمال في معرض شباب األعمال 

العاشر في جدة.

وقعت منشآت ولجنة "وافي" اتفاقية تعاون لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة في التطوير العقاري.
اتفاقية منشآت

ولجنة وافي

وقعت شركة حاضنات ومسرعات األعمال بياك وشركة مستشاري كامبردج 

اتفاقية شراكة بهدف تطوير المنتجات التقنية والبحثية.
اتفاقية شراكة

بين بياك وكامبردج

استضافت مسك الخيرية إنديفر السعودية في مقرها لتنظيم لجنة االختيار 

المحلية استعداًدا للمرحلة األخيرة الختيار رواد األعمال.
إنديفر السعودية في

مقر مسك الخيرية

سعًيا لتشجيع التفكير اإلبداعي انطلقت مبادرة كرياثون تحدي األعمال في 

معرض شباب األعمال بالتعاون بين عيادات األعمال وبيت المنشآت وتسعة 

أعشار وهدف.

مبادرة كرياثون
في جدة

أحدث المستجدات:

ملتقى بيبان
المنطقة الشرقية

https://www.monshaat.gov.sa/ar/eventمعارض الظهران الدولية

للتفاصيل: من 3 - 6 أبريل 2019

ملتقى بيبان الشرقية يجمع عدة أقسام للتعريف بالهيئة ومساعدة شباب 
وشابات المنطقة في زيادة وعيهم بريادة األعمال.

STARTUP RIYADH
الرياض

هو ملتقى يهدف إلى نشر ثقافة ريادة األعمال واالبتكار وربط 
أصحاب الشركات الناشئة والمخترعين بالمستثمرين األفراد 

وصناديق المال الجريء والجهات الداعمة كالحاضنات والمسرعات.

16 - 18من             أبريل 2019

يقوم المؤتمر بالتعريف عن أهمية ريادة األعمال، وتحفيز الشباب البتكار حلوٍل 
جديدة، وأفكار لمشاريعهم المتنوعة والمشاركة في الحلقات النقاشية والورش 

التدريبية التي يقدمها خبراء ريادة األعمال من حول العالم.

المؤتمر العالمي لريادة األعمال 2019 

مملكة البحرين

من            أبريل 2019 

يجمع المعرض رجال األعمال واألكاديميين والمستشارين والمهتمين تحت سقف واحد 
لوضع خارطة طريق لالمتياز التجاري السعودي بشكل خاص والعربي بشكل عام. 

المعرض العالمي لالمتياز التجاري

المنطقة الشرقية،
ابريل 2019معارض الظهران الدولية

 27- 25 

مكتب بركة العربية لالستشارات اإلدارية واالقتصادية
حاضنة أعمال - جدة

شركة أسس األعمال
مساحة عمل مشتركة - جدة

18 - 15


