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النشرة التاسعة  |  يوليو . أغسطس 2019

تمويل للحاضنات والمسرعات ومساحات
العمل المشتركة 

برنامج البنك  أطلق  األعمال.  ريادة  بيئة  لدعم  االجتماعي  التنمية  بنك  من  بادرة   في 
تمويلي بسقف  المشتركة  العمل  ومساحات  األعمال  ومسرعات  حاضنات   لتمويل 
 يصل إلى 4 مليون ريال سعودي. ويهدف هذا البرنامج لتمكين المشاريع وتعزيز ثقافة
 االبتكار وريادة األعمال، ويساهم أيضًا بشكل فعال في االقتصاد المحلي مما يعزز

مركز المملكة في مؤشر سهولة األعمال.ا

 ثروتنا األولى التي ال تعادلهــا ثروة
مهما بلغت, شعب طمـــوح معظمه
 من الشباب هو فخــر بالدنا وضمان

مستقبلها بعون الله

حصيلة التراخيص

تم ترخيص
97 حاضنة حتى اآلن ا   

آخر األخبار

أحدث الحاضنات المرخصة

 شركة مقر لحاضناتمختبر المشاريع الرياديشغف الريادة
ومسرعــات األعمال

@Saudiincubatorswww.saudiincubators.sa

النشرة الشهرية لشهر يوليو . أغسطس 2019

القادمة الفعاليــات 

 ورشة عمل اإلدارة المالية للمنشآت الصغيرة

 تقام في مقر غرفة الرياض دورة بعنوان االدارة المالية للمنشآت الصغيرة
للمحاضر والمستشار المالي: عبدالله العساف.

من  3 - 5 سبتمبر 2019

أهمـ المـسـتـجدات

 ضمن استعداداتها لموسم الرياض والذي يعد أحد المواسم السعودية،
 أطلقت الهيئة العامة للترفيه بوابة إلكترونية خاصة للراغبين في المشاركة
 في الموسم من قبل القطاع الخاص واإلعالم واألفراد ليكونوا جزًء من

نجاحه.

 الهيئة العامة للترفيه تطلق بوابة
 إلكترونية للراغبين في المشاركة في

موسم الرياض

للتقنية “يوني-بايو”  شركة  مع  تفاهم  مذكرة  االستثمار  هيئة   وقعت 
مليون  200 بقيمة  “إضافات”  السعودية  وشريكتها  الحيوية   الكيميائية 
 دوالر، بهدف بناء أول مصنع في المملكة والشرق األوسط إلنتاج البروتين

عن طريق الغاز الطبيعي كمكون غذائي للثروة الحيوانية.

 هيئة االستثمار توقع
مذكرة تفـــاهمـ مع شركـــة

”يوني-بايو“ 

 طلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - منشآت. بالتعاون مع
 صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف في 2019/7/7. المخيم االلكتروني
التدريب وطالب  والجامعية  الثانوية  المرحلة  طالب  يستهدف   الذي 
 المهني. وأيضًا رواد ورائدات األعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة. من
 خالل إطالق برامج, سميت بالمسارات في مختلف المجاالت. كـ  متجرك

االلكتروني و كيف تبدأ مشروعك.

المخيم االلكتروني

 يبدأ مخيم توليد األفكار يوم الجمعة 23 - 24 اغسطس في مدينة جدة.
 وسيتم خالل المخيم عرض 100 فكرة من األفكار المتقدم مذ فتح باب
 التسجيل بتاريخ 27 من الشهر الماضي . وكما تم إطالق هذه المسرعة
 )فنتك( من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - منشآت
 وبالشراكة مع البنك األهلي التجاري. وتهدف هذه المسرعة لتسريع نمو
خالل من  المالية  التقنية  مجال  والناشئة في  الريادية  الشركات   وتوسع 
 برنامج متكامل يبدأ من مخيم توليد األفكار، ثم االنتقال للمعسكر التدريبي
الخدمات حزمة من  المسرعة  توفر  األعمال   برنامج مسرعة  إلى   وصواًل 

والموارد.

 جدة تحتضن
 مسرعة التقنية المالية

للتسجيل

حاضنة الشهر

 

www.falak.sa

سبب اختياركم فلك، اسم فلك خصيصَا؟

 ماهي المجاالت التي تهتم فيها فلك؟

 ماذا يميز فلك عن بقية مساحات العمل االخرى؟

 ماذا تقدم فلك لرواد األعمال المهتمين؟

كيف يمكن لفلك المساهمة في استدامة المشاريع الناشئة؟

سبب التسمية أتى من قوله تعالى )َوُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن(ا

أي مشروع يعتمد على التقنيات المستقبلية لتغطية االحتياج المحلي.ا 

. شركة استثمارية ومسرعة وحاضنة أعمال تسعى لبناء مجتمع ريادي واحتضان   
رواد الوطن وتنميتهم.

. تكامل المحطات داخل فلك للشركات الناشئة بجميع مراحلها سواء كانت في  
 مرحلة الفكرة أو مستعدة وتبحث عن سبل للنمو والتوسع أو جاهزة لالستثمار

االولي أو االستثمار العيني.
. فريق يتنفس ريادة األعمال والذين هم باألساس رواد أعمال، تكاتفوا داخل  

هذا الهيكل، ويربطهم الشغف والمعرفة والخبرة.ا

 تقليل المخاطر التي يواجهها رائد األعمال سواء في بداية مشواره أو خالله،  
باالستعانة بفريق دائم يقدم كل مالديه لمساعدتهم وإرشادهم.ا

 تحتاج الشركات الناشئة إلى ثالثة عوامل أساسية في جميع مراحلها. تخصص
فلك بكل واحد منها:

خالل من  مراحلها  جميع  في  الناشئة  الشركات  فلك  تستثمر  االستثمار:   .  
 االستثمار المباشر أو العيني في المجاالت التقنية والمالية والقانونية والتسويق
 مقابل حصص محددة من الشركات، حيث يساهم االستثمار العيني في تقليل
 العبئ والجهد المالي والنفسي على الشركات الناشئة في البحث عن الخدمات

 المناسبة وأفضل مقدمي الخدمات.
الشركات وأصحاب  األعمال  رواد  من  فريق  قبل  من  التوجيه  يتم  التوجيه:   .  
 من ذوي الخبرة العريقة في الشركات الناشئة بشتى مجاالتها؛ ليستفيد رواد

األعمال الجدد من خبراتهم وتجاربهم للمساهمة في تقليل المخاطر عليهم.
قبل شركات من  للشركات  المقدمة  الخدمات  من  عدد  المقدمة:  الخدمات   .  

فلك االستراتيجية بمعايير عالمية وأسعار منافسة.

 حاضنة فلك
لألعمال واالستثمار
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 مؤتمر حلول أمن المعلومات لمنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا 2019

 استمرارًا للنجاحات التي تحققت في السنوات الماضية، فإّن مؤتمر حلول أمن
 المعلومات لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا سيواصل استقطاب أفضل
 وأبرز الخبراء والمهتمين بأمن المعلومات، موفرًا بذلك للحضور فرصة االطالع
نظرائهم، مع  المباشر  التواصل  عبر  المجال،  هذا  المستجدات في  أهم   على 

ومع الشركات البارزة والناشئة.

امن 9 -  10 سبتمبر 2019

للتسجيل من  5 - 8 مساًء

من  8 صباحًا  -  3:45 مساًء

إجراءات تقديم تمويل حاضنات األعمال

 التقـديــــــمـ
اإللكتروني

 الدخول عبر بوابة
 النفـــاذ الوطنـــي

الموحد

 اختيار إضافة طلب
 جديد من القائمـــة

الرئيسيية

 طلب الحصـــــــــول
على تمويل جديد

 منتجات
األعمال

 اختيـار نشــاطالتميز
المشـــــــــروع

 اكمـال بيانــات
الطلب األخرى

 أنشطــة حاضنـــــات
ومسرعات األعمال

https://twitter.com/TheSpotworks
https://twitter.com/mbsckaec
https://twitter.com/cieuj?lang=en
https://twitter.com/saudiincubators?lang=ar
http://saudiincubators.sa/ar
https://doroob.sa/ar/individuals/e_camp/e_camp_programs_list/
http://www.falak.sa
https://chamber.sa/ChamberEvents/Calendar/Pages/EventRegisteration.aspx?EventId=823

