
تحديد وفهم احتياج العمالء، هو أحد أهم 

أسباب نجاح أصحاب األعمال بإذن الله خالل 

فترة قيادة منشآتهم بجميع المجاالت

مسرعة القطاع الصحي

حاضنات األعمال تبني مجتمع ريادي فعال!

أحدث المستجدات:

بهمة كجبل طويق وبطموح يعانق عنان السماء وصل إجمالي الجهات المرخصة من منشآت:

75

يعد القطاع الصحي في السعودية من 
القطاعات الكبرى في الشرق األوسط، 

لذلك قررت المملكة دعم هذا القطاع 
والمشاريع الناشئة فيه فأنشأت "مسرعة 

القطاع الصحي" والذي يشمل عدة 
مسارات:

حاضنات األعمال لها دور كبير وفعال في بناء مجتمع أعمال ريادي مبتكر! وتساعد على توفير بيئة عمل ناجحة ومثالية 
لرواد األعمال، وتخلق فرص عمل جديدة مما تساهم في دعم االقتصاد المحلي. 

أحدث الجهات المرخصة من منشآت:

شركة عشرون بذرة المحدودة (ثيتا)
 مساحات عمل مشتركة 

الرياض
شركة تام التنموية

مساحات عمل مشتركة - جدة

saudiew.com

رياديات
حاضنة أعمال ومساحات عمل مشتركة بلس

الرياض

tamhub.com
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د. أحمد عقيل
مستشار التخطيط االستراتيجي في مركز دعم المنشآت

لماذا اخترتم اسم i-be Hub  وما معناه؟حاضنة الشهر:

I become أنا أصبح، أو أنا أكون بمعنى  :i-be معنى
سبب االختيار: قمنا باختيار االسم ألننا نؤمن بأن كل شاب وشابة 

شغوفين لديهم الفرصة ليكونوا أصحاب مشاريع ورواد ورائدات أعمال. 

كيف يمكن للحاضنات والمسرعات المساهمة في استدامة المشاريع؟

كم وصل عدد المشاريع المحتضنة حتى اآلن؟

بتكوين مجتمع ريادي وإدارة هذا المجتمع، من خالله يستطيع رواد 
ورائدات األعمال بناء مهاراتهم، وبناء عالقات وشراكات فعالة مع 

مستثمرين أو شركاء. 

انطلقت الشركة في نوفمبر 2018 وحتى اآلن لدينا 43 
مشروع، هدفنا هو أن نصل إلى 400 مشروع.

نصيحة ألي شخص في بداية مشروعه

القراءة والبحث دائًما، وتعلم كيفية تقمص العمالء ليستطيع 
تصميم مشروعه بناًء على احتياجاتهم أو رغباتهم 

إلى أي مدى تعتبر الحاضنات والمسرعات مفيدة للمشاريع الناشئة؟

لمدى كبير، في الوقت الحالي يوجد ضخ عالي من المعلومات وتوجد 
سرعة وصول المعلومة، مما يسبب تشتت وضعف تركيز لدى رواد 

ورائدات األعمال. لذا؛ حاضنة ومسرعة األعمال الجيدة هي التي 
تساعد رواد ورائدات األعمال على إبقاء تركيزهم  فيما سيعود على 

مشاريعهم بالفائدة. 
إيماًنا بذلك، نعمل في منصة األعمال i-be على تقديم جلسات 

إرشادية تقود رواد ورائدات األعمال من خالل طرح العديد من األسئلة 
التي تدلهم على طريق إطالق شركاتهم الناشئة.

http://saudiincubators.sa SaudiIncubators@

تقديم الرعاية الصحية

التقنية الطبية

التوعية الصحية

كفاءة المنظومة
الصحية

تقنية المعلومات
الصحية

ولو أخذنا على سبيل المثال، الواليات المتحدة األمريكية فإن:

بهمة كجبل طويق وبطموح يعانق عنان السماء
75وصل إجمالي الجهات المرخصة من منشآت:

50%

33%66%90%

33%  من رواد األعمال 
بدأوا أعمالهم في 
عمر أكبر من 50 سنة

من رواد األعمال 
اعتمدوا على 

مدخراتهم الخاصة 
لتمويل مشاريعهم

من الوظائف حول 
العالم منشأها 

ريادة األعمال

مشاريع ريادة األعمال 
تشغل اليوم حوالي 

من قوة العمل في 
القطاع الخاص األمريكي

 أكثر من 

أهمية اإلرشاد
ودوره في المشروع 

 دور المرشد في المشروع: 

توفر حاضنات األعمال المستشارين والمرشدين للمشاريع المحتضنة بهدف دعم المشروع حتى يستقل بنفسه

رفع معدل
النجاح

رفع المعنويات
والثقة

إيجاد نقاط الضعف
في خطة العمل

توسيع شبكة
معارفك

رأي آخر في
خطوات مشروعك

اإلرشاد ال يقدر بثمن! فال تبخل على نفسك أو على مشروعك بالسؤال واالستفادة من خبرات المرشد. حيث يكمن تأثير المرشد في 
مساعدتك على توفير مبالغ كبيرة جًدا في المستقبل، وعدم الوقوع في األخطاء واتخاذ القرارات السليمة.

لدى الكثير من رواد األعمال الذين في بداية طريقهم مفهوم خاطئ حول أهمية اإلرشاد حيث يعتقد البعض أنه ليس بحاجة لشخص 
يرشده إيماًنا منه بأنه ذي دراية بكافة أمور المشروع وال يحتاج لشخص يرشده ولكن! اإلرشاد ال يعني التوجيه العملي وإدارة نشاطك 
التجاري فقط، بل أيًضا يوسع مداركك العقلية، ويكسبك فائدة بشكل كبير إذ يبعدك عن اتخاذ القرارات الخاطئة في مشروعك، وكذلك 

يتأكد من استغاللك لكل فرصة موجودة أمامك.

منتدى اإلدارة واألعمال العاشر منتدى أسس قاعدة معرفية هامة لمفهوم القيادة االستراتيجية المتميزة 
والقيادة اإلدارية الناجحة ، و أسس بناء القيادات الفاعلة في المنظمات اإلنتاجية ، كما أنها شكلت مالمح 

منهجية فاعلة في التعرف على االحتياجات الملحة في بناء القيادات االستراتيجية واإلدارية المستقبلية 
في ضوء تطبيق استراتيجيات االقتصاد المعرفي وتطبيق التقنيات اإللكترونية الحديثة والبرامج المساندة 

لألعمال واألنشطة اإلدارية.

معرض االمتياز التجاري هو فرصة كبيرة للبحث عن مانحي وممنوحي االمتياز التجاري، وتقييم الفرص التجارية األفكار 
والتحدث إلى مستثمرين آخرين في مجال االمتياز التجاري والتعلم من خبراء هذه الصناعة. ويمكن لممنوحي االمتياز 

المحتملين البحث عن أفكار تجارية تتناسب بشكل أفضل مع مهاراتهم واحتياجاتهم االستثمارية.

منتدى اإلدارة واألعمال العاشر

معرض االمتياز التجاري

فندق الريتز كارلتون
جدة 

الفعاليات القادمة:

مارس 2019

لو ميريديان جدة
جدة

 06 - 04 

مارس 2019
 27- 25 

شركة المسرعة المزدهرة التجارية
مسرعة أعمال - جدة

شركة محترفوا األعمال التجارية
مساحات عمل مشتركة - الرياض

allure-hub.com www.blossommena.com

I-Be Hub

مسرعة أعمال المرأة

عقدت الغرفة التجارية في جدة لقاء تعريفي حول مسرعة أعمال المرأة الذي 
يهدف إلى تسريع وتعزيز االبتكار لدى رائدات األعمال وتحويل أفكارهم إلى واقع.

برنامج أساسيات األعمال

بالشراكة بين مركز دلني ونماء المنورة بدأ برنامج العودة إلى أساسيات األعمال 
في المدينة المنورة وهو برنامج خاص لتأهيل وتطوير المشاريع القائمة.

برنامج تعاوني يجمع بياك والهيئة العامة لالستثمار 

وقعت شركة حاضنات ومسرعات األعمال بياك والهيئة العامة لالستثمار برنامج تعاون 
إطاري بهدف جذب المستثمرين ودعم الشركات األجنبية لدخول السوق السعودية.

تعزيز ريادة األعمال في المدينة المنورة

وقعت إبرام لألعمال مذكرة تعاون مع عيادة األعمال لتمكين وتعزيز بيئة ريادة األعمال في المدينة المنورة.

تطبيق "استشارات" ينطلق مع انطالقة ملتقى بيبان المدينة

دشن صاحب السمو الملكي، األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، 
تطبيق ”استشارات“ األول من نوعه لدعم رواد األعمال في افتتاح ملتقى ”بيبان المدينة“.

اختتام النسخة الخامسة من ملتقى بيبان

اختتمت منشآت ملتقى بيبان والذي انعقد في المدينة المنورة حيث ستكون خطوته التالية في المنطقة الشرقية.

منصة إلكترونية لرواد األعمال من الطالب والطالبات

أطلق المركز السعودي إلعداد وتمكين رواد أعمال منصة إلكترونية لخدمات المركز والتي ستساهم 
في تعزيز ودعم التواصل بين رواد األعمال من الطالب والطالبات في جامعة جدة وفريق المركز.

بادر أفضل حاضنة ومسرعة تقنية لعام 2018

حصل برنامج بادر على جائزة أفضل الحاضنات والمسرعات التقنية لعام 2018 والمقدمة من مجلة "جلوبال براندز".

جائزة أفضل مقدم خدمة!

حصل برنامج مراس على جائزة أفضل مقدم خدمة في ملتقى بيبان المدينة.


