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المعرض والمؤتمر السعودي الدولي الثالث 
إلنترنت األشياء 

أهمـ المـسـتـجدات

الرياض” الذي  4 حاضنات ومسرعات أعمال في ملتقى “بيبان  شاركت 
تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وذلك 
لتقديم خدماتها في دعم تأسيس ونمو المشاريع الريادية وبرامج مكثفة 
لتسريع نمو وتوسع الشركات الريادية والناشئة خالل فترة زمنية تتراوح 
غالبًا من 3 إلى 6 أشهر من خالل توفير مساحات العمل وخدمات لتطوير 
األعمال وخدمات استشارية وإرشادية وتوجيهية وتدريبية والمشاركة في 
الفعاليات المختلفة، باإلضافة لتسهيل الحصول على تمويل أو استثمار 
في المشروع وكذلك إتاحة الفرص االستثمارية لرواد األعمال فيما بينهم.

حاضنات ومسرعات األعمال تدعم نمو
المشاريع الريادية في ملتقى

“بيبان الرياض”

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أسبوع 
اإلعالم الريادي بعد أن نظمته على مدى سبعة أيام في مقر مركز دعم 
الرياض، بمشاركة نخبة من رواد األعمال واإلعالميين  المنشآت بواجهة 
أقيمت  حيث  المختلفة،  الفعاليات  من  العديد  شهد  الذي  والمختصين، 
ست ورش عمل تدريبية بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 500 متدرب 

ومستفيد.
وجاءت ورش العمل بعناوين إدارة األزمات اإلعالمية للمشاريع الريادية، 
الرسمي،  والمتحدث  الرقمي،  اإلعالم  في  الريادية  المشاريع  وتنمية 
وتخطيط الفعاليات والمؤتمرات، باإلضافة إلى ورشة عمل أخرى تحت عنوان 
أساسيات بناء االتصال المؤسسي، التي قدمها نخبة من المتخصصين 

في المجاالت المستهدفة.

“منشآت” : 500 متدرب ومستفيد في 
أسبوع اإلعالم الريادي

التجاري  السجل  لحاملي  جديدة  خدمة  واالستثمار  التجارة  وزارة  أطلقت 
تمكنهم من الحصول على السجل التجاري باللغة االنجليزية سواء للشركات 
أو المؤسسات فوريًا، تيسيرًا منها لعمليات االستثمار الخارجي، وتسهياًل 

للعمل التجاري.
لمبادرات  وتعزيزًا  األعمال،  لقطاع  الوزارة  من  دعمًا  الخطوة  هذه  وتأتي 
التحول الرقمي بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات األعمال، إلى جانب تمكين 
القطاع الخاص ورفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للمساهمة 

في نمو األعمال.

 التجارة” تطلق خدمة الحصول على” 
السجل التجاري باللغة اإلنجليزية إلكترونيًا

وسط أجواء تنافسية استمرت على مدى ٣ أيام، أقامت الشركة السعودية 
الهيئة  مع  بالشراكة   ،360 هاكاثون  )تبادل(  إلكترونيا  المعلومات  لتبادل 
بهدف  السعودية؛  والجمارك  “موانئ”،  السعودية  للموانئ  العامة 
خلق حلول مبتكرة ومتطورة في القطاع اللوجستي وأيضا لحل عدد من 

التحديات في القطاعات المستهدفة. 

وتم تتويج ثالثة فائزين في الحفل الختامي حيث حل في المركز األول 
آر”، وحل في  أي  الثاني مشروع “مختبر  المركز  مشروع “المح”، وفي 

المركز الثالث مشروع “صدر”.

  تبادل تعلن الفائزين في هاكاثون 360

ما سبب اختيار هذا االسم )ُهنا(؟
بالمكان  الفكرة  عالقة  عن  للتعبير  ُهنا  اسم  اختيار  تم 
حيث يكون تطوير كل موقع مستوحى من روح المجتمع 

والمحيطين به. 

ما هي المجاالت التي تختصون بها؟
هنا تنشئ منصة للتجارب والمساحات المشتركة تعمل من 
خالل عالمات تجارية مميزة وتضم مبدعين في مجال فنون 

الطهي والثقافة والفنون.

ماهي الخدمات التي يتم تقديمها للمستفيدين؟
األعمال  لرواد  كاملة  وخدمات  منصة  بتقديم  المنصة  تقوم 

جاهزة للتشغيل.
 

ماهي آلية وشروط التقديم لديكم؟
المتوفرة  فروعنا  أحد  زيارة  أو  الموقع  يتم من خالل  التقديم 

في دبي والرياض.

نصائح لمن يرغب بدء مشروعه الخاص؟
التركيز على إيجاد حل لمشكلة عند العمالء.	 
ايجاد طريقة سهلة للتبادل التجاري.	 
التركيز على التطوير واالبتكار.	 
إخالص النية.	 

نفذ مجلس شباب الجوف أمس برنامج “مبادئ التسويق “ الذي نظمه 
بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

وذكر األمين العام لمجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي أن البرنامج 
سكاكا  بمدينة  الجوف  شباب  مجلس  مسرح  على  أقيم  الذي  التدريبي 
يهدف لتسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعّرف المتدربين على 
مفهوم  المتغيرات في  ومعرفة  التسويقية  والخطط  التسويق  مفهوم 

التسويق.
وأوضح الهادي أن البرنامج الذي استفاد منه “57” شابًا وفتاة تضمن عدة 
ومعادلة  التسويقي،  والمزيج  التجارية وشروطها،  “العالمة  منها  محاور 
السوق والصناعة، باإلضافة للقدرة على تلبية احتياجات ومتطلبات العمالء 

.“

مجلس شباب الجوف ُيدّرب أكثر من 
“ 57 “ شابًا وفتاة على “مبادئ التسويق”

الرياض - مركز الرياض الدولي للمؤتمرات

مارس 10-8

الرياض - مركز الرياض الدولي للمؤتمرات

صباحًا إلى 11:45 مساًء 8:00 

مارس 10-8

الرياض - مركز الرياض الدولي للمؤتمرات

صباحًا إلى 9:00 مساًء 8:00 

ورشة عمل “أساسيات براءة االختراع
والنماذج الصناعية”
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 كلمة المحافظ صالح الرشيد
محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”

أن  إلى  السعودية  العربية  المملكة  تطمح 
من  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  تكون 
أهم محركات النمو االقتصادي لقدرتها على 
خلق الوظائف ودعم االبتكار وتعزيز الصادرات. 
وبدأ هذا الطموح بالتحول إلى واقع بتحقيق 
المملكة العربية السعودية المركز األول في 

”إصالحات بيئة األعمال.

”
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