
غازي القصيبي

وراَء ُكّل إنجاٍز عظيم..
إيماٌن عظيم

مركز فنتك السعودية
مركز فنتك السعودية هو مبادرة ضمن الركائز االستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي بـقيادة 
ودعم من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المـالية لفتح المجال إلطــالق خدمــات 
مالية تقنية جديدة ومبتكرة، وتســعى مبادرة "فــنـــتــك الــســعوديــة" إلى تحقيق ثــالثة أهــداف 
أساسية، وهي: تسريع وتـــيرة نــمو وتطور التقنـية المالية لجعل المملكة وجهة لالبتكار في هذا 
المجال، وتأسيس فهم شامل للتقنية المالية على مستوى الــمملكة، ودعــم تطــوير المــنشــآت 
الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في التقـنية المالية، وإنشــاء منتجات وخدمــات لدعم مــشاريع 

األعمال في جميع أنحاء المملكة. 
 

مركز فنتك السـعودية هو مساحة تحتــضن كل مهتم وشغــوف بقطاع التقنية المــالية، من خالل 
توفير مساحات خاصة للعمل وتصــميم الحلول المبــتكرة، ويهدف إلى المساهمة في دخول 

شركة متخصصـة في مجال الــتقنية المالــية في أول ثالث سنــوات. كما يقــدم مختبــرات تقــنية 
بالشراكة مع أكبر الشركات والـجهات الفاعلة في القطاع، إلى جانــب إطـالق مــسرعات وحاضــنات 
متخصصة في التقنية المـالية، باإلضافة إلى احتضان الفعاليات والمحاضرات الذي تغذي الوعي 

بهذا القطاع الواعد.

مصطلح "الفنتك" أو التقنية المالية، تعني توظيف التــقنية في تطــوير كفاءة الــخدمات المالية 
وتنويع طرق استخدامها. حيث أدى التطور الهائل في العقود الماضية في تقنية وسائل االتصال 
ونقل البيانات واستخدام األجهزة الذكية; إلى تطور كبير في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

تشجيع المــــواطــــنــــيـن 
والـمواطنات المؤهـلين 
للعمل بأنـفسـهم فـي 

مـــنشـــآتهـــــم.

المــــســـاهمـــة في 
تـــــوفــــيــــر فــــرص

 الـعـمل للمواطنين.

المـــساهـــمة في تــــعزيز 
دور المنشآت الصغيرة 

والناشئة فــي االقتصاد 
الـــــوطــــني.

تــــشـــجيــــع النشاط 
االقـــــتـــــصادي فــي 
المناطق األقل نموًا.

االستفادة من الميزات 
النسبية المتوفرة في 
المنطقة التــــي يـــنشأ 

فــيــها الـــــمــــشروع.

أهداف برنامج تمويل األعمال:

بنك التنمية االجتمــــاعية المصـــدر الرئيـــسي
لمجال تمويل المشاريع الصغيرة والناشئة

قامـت شركة المكــان The Space المتــخصصــة في مساحات العمــل المــشتركة بجولة اســتثمارية  Seed Fun، وتــمكــنت
مـن االستــحواذ على شــركة الثلث المـتحـدة لالسـتثـمار بـنــســبة        من رأســمالها، بهدف التوسع في نشــاطها وإنشاء

مساحات عمل جديدة في عدة مدن في المملكة.

صـندوق تنمية الموارد البـشرية "هـدف" يسجل         منشأة صــغيرة ومتوسطة في منصة "فرصة"، في حين تجاوزت
قيمة الفرص المنشورة في المنصة       مليون ريــال، وبــلغ إجمالي قــيمــة الفرص المعــمدة أكــثر من      مليــون ريـــال.

وتهدف منصة "فرصة" - إحدى خـدمات بـــرنامج تـــسعة أعشار - إلــى تشجـــيع ودعم ريــادة األعمــال والمنــشآت الصــغيرة  
والمتوسطة، وتمكين األفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

يسعى موسم جدة لتحقــيق أهداف اســتثمارية للشباب، منــها دعم قطاع ريادة األعمـال الـذي يضم العـــديـد من أصحـــاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة السعوديـــين، ودعـــم رواد األعـــمال الراغبـــين في استثمار فرص الــشــراكة التــي يــوفرها
في قطاع التجزئة والـــمطاعم، ودعم أصحاب المــشروعات الصـــغيرة (عربات الطعام والمشروبات) وتــوفير الخدمات اآلنية

لهم مثل السجل التجاري الفوري.

انطلقت فعاليات المــعرض الــعالمي لالمتياز الـــتجاري بمـــركز المـــعارض والــذي يســـتمر لثـــالثة أيـــام خـــالل الـــفـــترة من
         يونيو         م، بمــشاركة الهيئة الـــعامة للمنشــــآت الصغــــيرة والمتــوسطة كشـــريك استراتيــجي وتحظى مشاريـع

المنطقة بالتمويل الفـــوري بحد أعلى              ريال من قبل بنك التنمية االجتماعية الشريك الحكومي.

بالتعاون مع منتدى مـــسك العالــــمي والشبكة العــالمية لريادة األعمال، استضافة كلية األمــير مــحمد بن سلمـــان لإلدارة
وريادة األعمال وشاركت في أنـــشـــطة التصفيات الوطنية السعودية لكأس العالم لـريادة األعمال، في يونيو    . كما تــوج 
مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان بـن عبد العزيز "مــســك الخـــيــرية" عن أســـماء خمســة فائــزين على مــســتوى

المملكة ببطولة كأس العالم لريادة األعمال، وذلك بعد منافسة كبيرة بين     منشأة صغيرة.

بدأت أعمال قـــمة العشــرين    G في اليابان وشـــاركت الســـعودية كأحد الـــدول المـــؤثرة في االقتصاد الــعالمي. وجاءت
مشاركة المملكة لتأكيد دورها الريــادي في مجموعة العشرين، وحرصها على تحقيق التنمية وتعزيز نمو االقتصاد العالمي.

كلف االتحاد الدولي لالتصاالت، وكالة األمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجــيا المعــلومات واالتـصاالت، المملكة
عات التقنية، بإدارة أعــمال الشبكة العربية لحاضـنات التـقنية وذلـك  العربية السعودية ممثلًة ببرنامج "بادر" لحاضنات ومسرِّ
بحضور ممثلين أكثر من     دولة. وسينفذ برنامج بادر بموجب هذا التكليف عدًدا من المشاريع في مجـاالت االبتكار وتمكين
ريادة األعمال الرقمية في دول العالم العربي، وتعزيز الجهود المبــذولة لخدمة أصـحــاب المـشاريع والمبتــكرين والـشـركات 

الناشئة فيها.

2019 العدد الثامن/ يونيو

12345

المملكة تدير أعمال الشبكة العربية لحاضنات التقنية

أكبر استثمار في القطاع

      منشأة صغيرة ومتوسطة مسجلة في «فرصة»

«موسم جدة» فرص استثمارية للشباب!

المعرض العالمي لالمتياز التجاري

كأس العالم لريادة األعمال
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 السعودية تدير أعمال الشبكة
العـــربيـــة لحاضــنات التــقنــية
منظـمة األمم المـتــحدة المتخصصة فــي 
االتصـاالت وتـقـنية المـــعلــومات، تــكلـف

السعودية بإدارة أعـــمال الشــــبكة العــربيـة 
لحاضــــنـــــــات التقنية، ويتــضمن التكــليف

ما يلي:

ــ تسليم رئاسة الشبكة العربية لحاضنات األعمال الرقمية.

ــ دعم ريــــادة األعــمــال الرقــمــيــة فــي الــدول العــــربــيــة.

ــ نشر الوعي وتعزيز دور الشــركات الصغيــرة والــناشـــئــة.
ــ تــشــجــيــع انــتــشــار االبــتــكــارات الــرقــمــيــة.

ــ استقطاب المشاريع وجذب االستثمارات من الشركات
  الناشئة.

ــ إقــامة شــراكـــات فــاعــلة بيــن رواد األعــمـــال.

ــ بــنـــاء القدرات الرقميــة في الــدول الــنامــيــة.

تــمـــكــــــيــن القـــيادات الـــواعـــدة مـــن 
ات في السعودية الجامعيين والجامعيِّ

برنامج يمام الريادي هــو برنامج يعد كــبــيــئة داعــمــة
 لتعلم وإعداد وتنفيذ المشاريع الريادية، يسـتهـدف 
الشــبــاب والــبــنــات مــن عــمــر     وحــتـى     ســنة،
 ويمكنهم إعداد وتنفيذ المـشاريع الريـادية بــدًءا من

 اختيار الفكرة االبـتكارية للمــشروع وانــتــهاًء بــعــرض 
مشاريعهم في اليوم الــخـــتامــي أمام لجنة التحكيم
 المكونةالمستثمرين ورواد األعمال، ليحظوا بالدعم 

الذي يستحقون.
 

سجل مع تمام أكثر من       مشترك ومشتركة وكان
العمل على       مشروع ريادي، وقــد استــمر منــهــا 
وأصبح واقًعا (    مشروع) تـنوعت مجـاالتها ما بــيـن 
التقنية والتعليم ومشاريع ريادة األعمال االجتــماعية

 وغيرها.
 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي منشآت 
مليئة باإلبداع، وتتــطلـــب اهتمام خـاص إذا

ما أحســن احتضــانها بــتشــغــيل عدد كبير مــن
الــموارد الـــبشـــرية لــديها. 

كما يمــكن أن تكون قوة منتجة ومبدعة
فباحتضان هذه المنشآت يمكن تقديم منتجات
أو خدمات جديـدة ومتطـــورة تؤدي إلى إحداث

تنمية متعددة األهـداف.
تساهم حــــاضـــنـــات األعمــال فــي توطيــــن 

التــكنــولوجـياوالمـــســـاعدة في نــقــل
التـــكنـــولـــوجــيا وتـــعزيـز استخداماتها وتطبيقاتها

في المجـــتمـــع المـــحلي.

المنـــشآت الصـــغيرة والــمتوسطة
تعد قــوة أســاســـية فـــي حــركة

االقتــصاد الـــوطــنـــي

 

www.beehive.com.sa

فرع شركة بيت النحل المحدودة
Beehive 

مساحة عمل مشتركة بلس
الخبر

resorts.com.sa

شركة منتجعات المتميزة لالستثمار

مساحة عمل مشتركة
جدة

شركة ثراء لحاضنات ومسرعات األعمال

مساحة عمل مشتركة بلس
جدة

resorts.com.sa

شركة نمو األعمال لحاضنات ومسرعات
 األعمال

حاضـنة أعـمال / مسرعة أعـمال
 / مساحات عمل مشتركة بلس

جدة

شركة حاضنة اإلبداع المحدودة

مساحة عمل مشتركة بلس
الرياض

Allure hub | ألور هب
مساحة عمل مشتركة

ما ذا تعني كلمة "ألور"؟
كلمة ( ألور) تعني األنيق، وغاية ألور هب أن 
يقدم لرواده مــكان أنيـــق وكــل ماعلــيهم هو 

الــتركــيز على نــجاحـاتهم. 

 شعاركم هو "أكثر من مجرد مساحة عمل"
ماذا تقدمون أكثر؟

نقدم المجتمع ،العالقات والبناء 
والجو األسري.

 تصنعون مجتمع متعاون أكثر من كونكم
 مساحة عمل

مشتركة، ما هي آليتكم ومميزاتكم؟
نعزز العالقة بين رواد األعمال وفريقنا.

ما هي أهم المشاريع التي ظهرت من
مساحة عمل ألور هب؟

انطالقة  تطبيق (كريم ) كانت من ألور هب
وفي الوقت الحــالي شركة (قولدن ايفنت)

للــفعــالــيــات.

ما هي أهم مشاريعكم القادمة؟
التوسع وبناء الشراكات المناسبة

لرواد األعمال.

بنظركم ما هي أهم أساسيات النجاح في
أي مساحة عمل مشتركة؟

الشغف ،، والبيئة الجاذبة ،، وأن نكون
قدوة لروادنا.  

الـريــــــاض
 من      وحتى      نوفمبر 

 
 للتفاصيل

https://ecw-expo.com/

المنتدى السعودي األول للتقنيات الناشئة

تستضيف الرياض المنتدى السعودي األول للتقنيات الناشئة بــهدف دعم 
التنوع االقتصادي من خالل مبادرة الرقمنة الُمتبعة على مستوى المملكة 

لتحسين البنية التكنولوجية التحتية، وتشجيع االبتكار ورفع كفاءة رأس المال 
البــــشري لتـــطوير بـــيئة أكــثر توافقًا مع التــــكنــولوجية الرقمـــية. 
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برنامج قمم هو برنامج مدعــوم من مجموعة من الشــركات المحلية والعالمية الرائدة في الســـعـودية،
وهـــدفه الرئيسي هـــو تمكين القيادات الواعدة من الطالب والطالبات من تحقيق طموحهم المـهــني.
يستمر البرنامج لـ    يوم من التجارب الفريـدة والمليــئة بالتطــوير والــتدريب وجــلســـات اإلرشــــاد وربط 
الــطالب بأشـــخاص قـد يفيدونـــهم في المـــستقبل. عــادة ما يـــساهــم مــجموعة من الداعـمين فـــي
القطاع الخاص والعام في دعم البرنامج بمـــختـلف الـــطرق المتـــاحة، حيث شـــارك في نسخته األخـــيـــر 

في شهر يونيو         أكثر من        قـيادي من خالل المشاركة في شتى أنشطة البرنامج من مقابـالت 
والجلسات اإلرشادية والزيارات المــيدانية.تأّسس برنامج قمم بناًء على إيـــمان عميق بـــأن الـــمـمــلــكة 
غنية بالــــمواهب المتميزة، وأن تطــوير تــلـك المواهبهو من أفضل االستثمارات لبناء مستقبل واعــد

للسعودية، وكانت انطالقة البــرنامج عام         ومستمرة إلى اليوم.
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