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بس الحقيقة أن كل هذي األمور هي إيجابيات وليست سلبيات!
بمجرد وجودك في مساحة عمل مشتركة فأنت:

  تــزيــد من فــرص العــمل 
والتعاون بين رواد األعمال 
فـــي نفـــس المـــســـاحــة

 وتســـاعــدك تــبـــنــي 
عالقات مهمة وفعالة

 تــزيــد مــن فـــرصــة 
وصـــولـــك لــــلفـــئــــة 

المستهدفة وللسوق      

 هذا غير أنها تعتبر
 بيئة محفزة للتطوير

وبما أنك في بداية مشروعك تحتاج توجيه وجلسات تعليمية مكثفة ومشتركة حتى توصل لهدفك وتقدر تستقل بذاتك في المستقبل.

سمعت عن زاد؟

 اللي يوصلك كل المعلومات اللي تحتاجها؟

زاد هي خدمة مقدمة لرواد األعمال وأصحاب المنشآت حتى يتم 
تزويدهم بالبيانات والتقارير واألدوات التي تساعدهم على اتخاذ 
القرارات المتعلقة بأعمالهم بحيث تكون مبنية على أساس علمي 

وصحيح.

زاد خدمة وحدة من الخدمات الكثيرة اللي تقدمها تسعة أعشار لرواد 
األعمال، واللي تساعد في تسهيل عملهم بطريقة بسيطة وسهلة. 
منها تقدر تختار القطاع اللي تحتاجه أو المنتجات اللي تبحث عنها أو 

تشتغل عليها أو حتى المنطقة اللي ناوي تستفسر عنها!

بتشوف من خاللها تفاصيل كثيرة ومعلومات 
مختلفة تخليك تقدر تتخذ قرارك بالطريقة الصحيحة.

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والــتقنية، مـــمثلة فــي 
بــرنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقـنية، وبـالتعـاون مع 
صـــنــدوق التنمية الصناعية، بدأت مـــبــادرة اســتراتـيجية 
جديدة تسعـى إلنـشاء أول مسرعة أعمــــال خاصــة فــي 
السعودية بمشـاركة    جهة حكومية تدعم وتستثمر في 
المـــشاريــع الصــناعــية الناشــئة.هــذه المــبادرة هــدفــها

 األساسي هو دعم المــشاريع الــصنـــاعــيـة الناشئة ذات 
الجدوى االقتصادية، واللي تكون غير مستوفية للشروط 
والمتطلبات الالزمـــة للــــحصـــــول على الـــدعم الـمــــالي 
واالســتشـاري مـن صندوق التــنمية الـصناعية السعودي.

 

مسرعة المنشآت الصناعية تعتبر أول مـسرعة أعمال في 
المملكة لتأهيل وتمكين المشاريع الصناعية الـنـاشئة مـن 
خالل بـرنامج مكثف يبـدأ بـالمـــعســكر التدريــبـي، والــلــي
وصـل عــدد المـشاريـع الـمتـقـدمــة للمعسكر       مشروع 
من مختلف مناطق المملكة، ومنها تم تأهل     مشـــروعا 
في قطاعات استراتيجية مثل التعدين والطاقة والصناعـة 
والخدمات اللوجـستية، إضـافة إلـى الـقطـاعات الـصـنـاعيـة 

الـواعـدة.

المعرض العالمي لالمتياز التجاري

 يونيو 
 المعرض العــالمي لالمتياز الــتجاري بــيسـاعد الحضور في
 فهـم ثقافـــة االمـتياز التـجاري بالشـكل العلمي والـمهني،
 ويجمع بين رجــال األعمــال واألكاديميين والمـسـتـــشاريــن
 والمهتمين تحت سقف واحد حتى يمهدون طريق االمتياز
التجاري في السعودية بشكل خاص والعـربي بشــكل عــام

فعاليات قادمة:

المدينة المنورة

للتفاصيل: 
https://www.worldfranchiseksa.com/home-ar
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أطلقت (منشآت) مسرعة تقنيات التعليم على مدى    أسبوعًا, بالتعاون مع 
وزارة االتصـاالت وتــقنية المعلــومات، ووزارة التـــعلــيم وشــــركة تطوير 

لتقنيات التعليم.
وتعد مسرعة تقـــنيات التعليــــم األولى من نوعهــا في المــملكة بــهدف 

دعــم رواد األعمال والتـــركيز علــى االبتكارات والـــطاقات الشابة للوصول إلى 
مشاريع تسهم في رفع مستوى قطاع التعليم.

بنك التنمية االجتماعية يوافق 
على التمويل بـ   مليون ريال!

وافق بنك التنمية االجتماعية على مقترح منشآت باعتماد تمويل أصحاب 
حاضنات ومسرعات األعمال ومساحات العمل المشتركة بمبلغ يصل إلى  

مليون ريال قرض حســن ميسر لتأســيسها، مما سيســاهم فــي رفــع عدد 
الجهـــات والــتراخيــص ويقــلل من مصاريف الــتأسيــس للشـركات الــجديدة.

انطالق مؤتمر
«حاضنات ومسرعات األعمال

الخليجي الثاني»

مؤتمر حاضنات ومسرعات األعمال الخليجي الثاني له أهمية كبيرة في تجميع 
الخبرات في ريادة األعمال، حيث اشتمل المؤتمر على   جلسات هي: كيفية 
دعم الحاضنات الخليجية وآليات التعاون المشترك، دور التقنيات الحديثة فـي 

تطوير مشاريع الحاضنات، عن الحاضنات المتخصصة.

"مدن" تدعم المنشآت الصغيرة
والمتوسطة بمـــنتج تـــمويـــلي

يـــصل إلـــى ملـــيـــار ريـــال

وقعت الهيــئة السعودية لــلمدن الصــناعية ومناطق التقنية "مدن" اتــفاقية 
مع إحدى الــبــنوك العـــاملة فـــي الـــمملكة إلطــالق منــتج تمويلي مشترك 

لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال بالمملكة بسقف يـــصل 
إلى مليار ريال.

االتفاقية تستهدف توفير حزم تحفيـزية متنوعة وتـــعزيز األنشـطة المـــساندة 
كــــالخدمــــات اللوجـــستية الـــداعمة لرفع مـســاهمة المنشآت متناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة في المحتوى المحـلي وفي الناتج المحلي اإلجمالي.

 اتفــــاقــــيــة مـــع مــــنـــشآت!

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، مشاركتها 
في مؤتمر القطاع المالي الـذي انعقدت دورته األولــى علــى مـــدى يومــين 
نهاية األسبــوع الماضـــي في الـــرياض، بتوقيع      اتــفاقية، أهـــمها توقيع 
الشركة السعــودية لالســتثمار الجــريء خطابات الـــتزام مع   صناديق استثمار 
جريء بإجمالي اسـتثمــار وصل إلى أكثر من نصف مليار ريال، فيما بلغ الحجم 

اإلجمالي للصناديق التي تم االستثمار فيها      مليار ريال.

”مــــــســــــك االبـــــــــتـــــكـــــار“ 
مــــبـــادرة لـــدعــم شــركـــات 

االستثمار الجريء

عرضت مبادرة ”مسك االبتكار“     مشروًعا ناشًئا أمام        مستثمر سعودي، 
وصناديق وشركات متخصصة في االستثمار الجريء؛ بهدف استكشاف فرص 
االستثمار بينها. تأتي المبادرة بعد      أسبوًعا من تدريب رّواد أعمال الشركات 
الناشئة المستفيدين من برنامج ”مسك       “ بالشراكة مـــع كـــبرى الـــشركات 
االستثمارية في العالم، وتمكين مشاريـــعهـــم من النجـــاح عبـــر دعـــم األفـــكار
الخالقة؛ حيث قّدمت هذه الــشركات حلوًال ابـــتـــكارية في      مجاالت متنوعة.

وزارة االتـصـاالت وتـــقـنـيــة 
الــمعـلومـات تــطــــلـــق بـــــرنـــامــج 

"رّواد الـــتـــقــنـــيـــة"

أطلقت الوزارة برنامج رواد التقنية والذي يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة 
كأحد أهم المراكز الرقمـية الرائـــدة، وذلـــك من خـــالل اشتغـــال البرنـــامج 
عـــلى رفع المساهمة االقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات 

النشاط التقني، وبالتالي المساهمة في تحقيق التحول الرقمي 
والوصول لرؤية المملكة         .
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أحدث الجهات المرخصة من منشآت:

شركة عامرة العربية

http://amerah.sa

مساحة عمل مشتركة
الرياض

حاضنة أعمال، مسرعة أعمال،
مساحة عمل مشتركة بلس 

الرياض

https://twitter.com/Theceremony1

شركة راز الريادية لحاضنات ومسرعات األعمال

مساحة عمل مشتركة 
الرياض

(The ceremony) المراسم التجارية

حاضنة أعمال
الهفوف

نجاحات (جامعة الملك فيصل)

https://www.raz.sa

مسرعة أعمال 
جدة

 Forward ايـكـيــــا

- لماذا اخترتم كلمة ”شارك“ تحديًدا في االسم؟حاضنة الشهر:
شارك هب .. انطلق اسمنا من فكرة "مشاركة المعارف والخبرات" وألننا مجتمع حيوي 

ومتكامل ومعرفي فضلنا إضافة كلمة "هب" لتدل على أننا المكان الحيوي الذي تتم 

فيه تبادل المعارف واألفكار والخبرات والتجارب والنجاحات أيضًا.

- من اليوم وإلى 2030م، ما هو طموحكم؟

- ما هي فكرة عضوية شارك ومجتمع شارك؟

نطمح للعالمية والتوسع في كافة الدول المناسبة .. فكما قال سمو ولي العهد .. 

طموحنا عنان السماء!

شارك ِتك هي عضوية تمكنك ألن تكون جزًء من مجتمعنا الشبابي الريادي الحيوي وإن 

كنت ال تملك مكتب أو مساحة مكتبية لدينا, فقط في مقابل هذه العضوية ستتمكن 

من حضور كافة برامجنا واالستفادة من خدمات مستشارينا وكذلك االنضمام إلى 

مجموعتنا لبناء عالقات تجارية مع المهتمين بالعمل التجاري في المنطقة.

- ما هي المميزات التي ممكن أن يستفيد منها رواد األعمال لديكم؟
لدينا كم هائل من المميزات تبدأ من الخدمات اإلدارية والمكتبية الراقية والنوعية في 

مقابل أسعار رمزية مرورًا بالبرامج النوعية المستمرة طوال العام، وانتهاًء بالشراكات 

الهامة التي نعقدها ليستفيد منها كل منضم إلينا في شارك هب.
- في أي مجال أو أي القطاعات تهتمون؟

نهتم في المشاريع الناشئة فهي شريحتنا المستهدفة ويغلب على اهتمامنا 

في مجال المشاريع الرقمية، لكّنا نرحب بكل المجاالت والقطاعات من 

المشاريع الناشئة.
Sharik Hub شارك هب

مساحة عمل مشتركة

العـدد السابع/ مايو 2019

أول مسرعة لالبتكار في القطاعات الداعمة للمشاريع الناشئة للمرأة؛
 تخّرج أول دفعة من #مسرعة_أعمال_المرأة

 وُتحقق نجاحًا!

مجاالت

إطالق مسرعة تقنيات التعليم


