
أحدث الجهات المرخصة من منشآت:

شركة دور األعمال

http://dbc.com.sa

حاضنة أعمال، مسرعة أعمال، مساحة عمل مشتركة
الرياض

حاضنة أعمال، مسرعة أعمال،
مساحة عمل مشتركة بلس 

الرياض

https://www.seavent.orghttps://upscale.com.sa

نادي التسويق
حاضنة أعمال، مسرعة أعمال، مساحة عمل 

مشتركة بلس
جدة

شركة تنمية األعمال لحاضنات ومسرعات 
SEAVENTURE - األعمال

مساحة عمل مشتركة بلس
الرياض

Upscale -  شركة تمتد للتجارة

www.businessvalley.sa

مساحة عمل مشتركة بلس
الرياض

مساحة عمل مشتركة 
الرياض

www.vibesoffices.comhttp://bacoraksa.com

شركة اتحاد نورين لحاضنات 
ومسرعات األعمال

مساحة عمل مشتركة بلس
جدة

(Vibes) شركة نبضات العقارية
مساحة عمل مشتركة بلس

الرياض

بادرة الريادة (شركة باكورة األعمال التجارية)

https://wadimakkah.sa

حاضنة أعمال، مساحة عمل مشتركة بلس
مكة المكرمة

مساحة عمل مشتركة 
الرياض

https://www.taibahu.edu.sahttp://idc-rc.org

شركة كون المادة لتقنية المعلومات
حاضنة أعمال، مسرعة أعمال، مساحة عمل 

مشتركة بلس - المدينة المنورة

مركز أعمال جامعة طيبة

حاضنة أعمال - الجبيل

مركز التنمية الصناعية الهيئة 
الملكية بالجبيل

شركة أدوات وحلول

http://tools-solutions.com

حاضنة أعمال، مساحة عمل مشتركة بلس
الرياض

حاضنة األعمال
القصيم

برنامج األميرة نورة بنت محمد لحاضنة األعمال 
(مشروعي) (جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية)

مساحة عمل مشتركة بلس  - الرياض
شركة أذهان للخدمات العقارية (ديوم)

حاضنة الشهر:

أحدث المستجدات:

- أطلقت منشآت برنامًجا لتدريب المستشارين 
ويهدف البرنامج إكساب الملتحقين بالمعلومات 

التي تدعم نجاحهم في اختبار (ASMEC) المعتمد 
لذوي الخبرة في القيادة أو ريادة األعمال أو 

االستشارات في مجال األعمال وذلك بالتسجيل 
https://training.monshaat.gov.sa في الرابط

- أطلقت شركة حاضنات ومسرعات األعمال بياك 
بالتعاون مع شركة فنتشر سوق حلوًال وخدمات 

استثمارية جديدة لدعم الشركات السعودية 
الناشئة، مما يتماشى مع أهداف شركة بياك 
لتسهيل حصول الشركات السعودية الناشئة 

على التمويل الالزم لدعم نموها، ولسد فجوات 
التمويل واالستثمار في المملكة. 

http://saudiincubators.sa SaudiIncubators@

إننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي 
ونعقد عليه بعد الله آماًال كبيرة في بناء

وطنه والشعور بالمسؤولية تجاهه
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

- افتتح "بيت المنشآت" باب التقديم ألحدث 
برنامج وهو "برنامج احتضان المشاريع"، حيث 

يتميز البرنامج بتقديم مساحات مكتبية، وتقديم 
خدمات مساندة، والمساعدة على إتمام أول 

صفقة مع العميل، وتقديم فرص تمويل 
واستثمار، ودعم نموذج العمل األولي ومرشدين 

من الدرجة األولى وغيرها من المزايا األخرى.

- يقدم وادي األعمال حملة بعنوان "مكانك بيننا" 
بهدف زيادة الوعي بأهمية العمل في المكاتب 
المشتركة ودورها اإليجابي على ريادي األعمال 

ومشاريعهم ومدى تطورها، وذلك من خالل 
تجربة العمل في  بيئة المكاتب المشتركة لوادي 

األعمال مجاًنا، وخصم ٪10 لمن يرغب باالنضمام 
معهم. 

يعتبر المؤتمر ملتقى يجمع بين رأس المال الجريء واالستثمار في مجال التقنية، بحضور كبرى شركات وادي السيليكون، كما يعتبر مؤتمر يدعم المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال من خالل إبراز مشاريعهم لجذب المستثمرين العالميين والمحليين.

قمة المشاريع العالمية 2019

- كيف بدأ وادي األعمال ومن أين كانت االنطالقة؟

بدأ وادي األعمال نتيجًة الحتياج السوق وحاجته البتكار حل محفز 
واقتصادي وداعم للشركات الناشئة والصغيرة والمستقلين

- ما هو مستقبل مساحات العمل بالمملكة؟

- ما هي نظرة وادي األعمال المستقبلية؟

- ماذا يميز وادي األعمال عن بقية مساحات العمل األخرى؟

مستقبل كبير وباهر ومؤخًرا يمكننا مالحظة انتشار ثقافة 
مساحات العمل المشتركة وإقبال واسع من أصحاب المشاريع 
ورواد األعمال إذ تشكل فرصة لهم للتعاون وإيجاد فرص عمل 

مشتركة

نهدف إلى االرتقاء بمستوى المساحات المشتركة ورفع مستوى 
دعم رواد األعمال، حيث أن رواد األعمال يشكلون اللبنة األساسية 

في تطوير الوطن.

- المساحات الجميلة وذات الطابع المريح
- تكامل مساحات العمل واالحتياجات

- تنوع األماكن 
- الخدمات المساندة

- بيئة متميزة من المنتسبين واألعضاء

- ما هو دور مساحات العمل في خدمة رواد األعمال؟

تعتبر مساحات العمل أفضل داعم لالنطالق والبداية بحيث توفر 
الوقت وتقلل التكلفة وترفع من الكفاءة

- لماذا توجه وادي األعمال لخدمة رواد األعمال؟
في البداية ألنه يدعم االقتصاد المحلي ثم لكثرة 

االحتياج لهذا النوع من األعمال.

تشجيع المشاريع التنموية
التي تخدم احتياجات المجتمع

توفير الدعم الفني والمادي 
وتنمية القدرات واحتضان األفكار 
ذات المردود االقتصادي وتحويلها 

إلى شركات ناشئة

احتضان األفكار والشركات 
الناشئة بطريقة مبتكرة التى 

تلبي االحتياجات المحلية 
بصفة خاصة ويجب أن تكون 

لها منفعة اقتصادية

المساهمة فى خفض 
معدالت البطالة وتشجيع 

الشباب لبدء أعمالهم 
التجارية

خلق جيل جديد من رواد 
األعمال القادرين على 

توظيف معرفتهم العلمية 
فى إنشاء مشروعات 

تنموية.

تحفيز االبتكار 
واإلبداع

 تزخر المملكة بالكثير من المخترعين الشباب الطموحين الذين يعانق طموحهم عنان السماء، مملوئين بأفكار جديدة ومفيدة يمكن تطبيقها على أرض 

الواقع واالستفادة منها في تطوير الوطن، لذا أطلق برنامج بادر (مسرعة نقل االختراع) وهو مشروع ريادي يستهدف تفعيل براءات االختراع 

للمواطنين السعوديين ونقلها للمرحلة التالية من حصولها على البراءة، فقد وجدت بادر حاجة المخترعين السعودية الملحة في إيجاد برنامج يساعدهم 

في تفعيل اختراعاتهم ونقلها لمرحلة ما بعد البراءة. تقدم المسرعة مجموعة متنوعة من الخدمات التي تهدف إلى تسريع تنفيذ وتطوير وتسويق 

االختراعات خالل ستة أشهر، ويتخلل هذه المدة معسكرات تدريبية وورش عمل حول كيفية بناء النماذج األولية وبناء الهوية التجارية وتعريف المخترعين 

على السوق المستهدفة لمشاريعهم.

 تهدف المسرعة إلى تطوير واالستفادة من االختراعات المطروحة ودعمها حيث بلغ عدد المشاريع المقبولة 
في البرنامج 20 مشروًعا متنوًعا، كما سيحصل كل مشروع على دعم مالي وورش عمل فنية واستشارات 

تطويرية تدعم المخترعين السعوديين في تحقيق وتطوير اختراعاتهم.

مسرعة نقل االختراع

20-22 يناير 2019
http://www.isa.saللمزيد: فندق الريتز كارلتون، الرياض

تبدأ فعاليات المعرض السعودي الدولي لالمتياز التجاري بالرياض في فبراير المقبل بمشاركة ما 
يقارب 200 شركة عالمية ومحلية، كما يعد المعرض ساحة تنافسية جديدة للمستثمرين، ونافذة 

الستقطاب عالمات تجارية رائدة للسوق المحلية.

4-6 فبراير 2019 
مركز الرياض للمعارض

http://www.saudifranchiseexpo.comللتسجيل: 

يعتبر المعرض والمؤتمر السعودي إلنترنت األشياء بمثابة جسر فريد من نوعه للجمع 
بين متخصصي التقنية في المنطقة والعالم حيث يقدم المعرض مجموعة من 

الفرص غير المسبوقة في قطاع التقنية الذي يشهد نمًوا متسارًعا في 
المملكة العربية السعودية، كما يتيح المعرض فرًصا لرواد مشاريع 

تقنية المعلومات إلقامة عالقات مشتركة مع الشركات الدولية.

13 - 15 فبراير 2019 
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الرياض

https://saudiiot.com/للمزيد: 

مساحة عمل مشتركة تقدم حلوًال 
ذكية لرواد األعمال والمبدعين 

في بيئة عمل إيجابية 

العـدد الثالث/ يناير 2019

تهدف حاضنات األعمال إلى:


