
تعد حاضنات السعودية شبكة وطنية تعمل 
على تطوير ودعم مجال حاضنات األعمال 

ومسرعات األعمال ومساحات العمل المشتركة 
في المملكة، بما يخدم الفرص االستثمارية 

الواعدة بالمملكة والشركات الناشئة فيها

حاضنات السعودية هي تجمع وطني يطور 
ويدعم نشاط حاضنات ومسرعات األعمال 

ومساحات العمل المشتركة في المملكة. حيث 
انطلق المشروع في عام 2009م، حين قامت 
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة 

ببرنامج بادر لحاضنات التقنية بإنشاء الشبكة 
السعودية لحاضنات األعمال كجهة إلرشاد 

ومساعدة حاضنات األعمال بالمملكة.

اتفقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة مع مدينة الملك عبدالعزيز في عام 
2018م على انتقال الشبكة إلى ملكية منشآت 

دعًما لمسيرة هذا المشروع، وبناًء عليه قامت 
منشآت بتبّني المشروع وتطويره وإعادة تسميته 

(حاضنات السعودية). 

تسعى حاضنات السعودية إلى تطوير صناعة 
حاضنات ومسرعات األعمال ومساحات العمل 

المشتركة في المملكة العربية السعودية وتقديم 
أفضل الممارسات الدولية المتبعة لبرامج 

حاضنات األعمال وتسهيل عملية التواصل بين 
األعضاء مما يساهم في تأسيس شركات ريادية 
وإتاحة فرص استثمارية واعدة تساهم في تعزيز 

مسيرة االقتصاد الوطني.

هذا باإلضافة إلى المساهمة في زيادة كفاءة 
أعضائها من خالل رفع عدد هذه الجهات أو تقديم 
الدعم الالزم لها لتقديم خدماتها بشكل أفضل أو 

لعدد أكبر من الشركات المستفيدة. فكلما ارتفع 
مستوى قطاع حاضنات ومسرعات األعمال 
ومساحات العمل المشتركة بالمملكة زادت 

مساهمة الشركات المحتضنة فيها على 
االقتصاد المحلي وتطور ونهضة المملكة.

 
تطمح حاضنات السعودية أن تكون المظلة 

األولى لحاضنات ومسرعات األعمال ومساحات 
العمل المشتركة بالمملكة عن طريق توفير 

مجموعة من الخدمات والموارد في وقت محدد، 
وأدوات مخصصة لتوفير جميع أنواع الدعم وتطبيق 

أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.

تهدف حاضنات السعودية لدعم ونمو الجهات العاملة في منظومة حاضنـات 

األعمال بالمملكة عن طريق توفير مجموعة من الخدمات والموارد في وقت مـحدد. 

تستهدف عضوية حاضنات السعودية:

تعمل حاضنات السعودية على توحيد الجهود العاملة في مجال حاضنات األعمال ومسرعات األعمال ومساحات العمل 
المشتركة في المملكة، لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات العملية بينهم وبين أصحاب القرار وعمالئهم والجهات 

المختصة، إلى جانب رفع مستوى الوعي عن أهمية ومزايا الحاضنات ومسرعات األعمال ومساحات العمل المشتركة 
ووضع الخطط والبرامج الطموحة لتحسين أدائهم وصقل مواهب الشباب وتنمية قدراتهم إلعداد جيل متميز من رواد 

األعمال في المملكة بخطة تتوافق مع رؤية المملكة المستقبلية 2030.

إحصائيات: بداية انطالق "حاضنات السعودية"

1

3
الدخول على البوابة اإللكترونية 2

لترخيص منشآت: 
www.ep.monshaat.gov.sa

إضافة نوع النشاط (حاضنات ومسرعات 
األعمال) بالسجل التجاري من خالل موقع 

وزارة التجارة.

األنشطة المتاحة: حاضنات أعمال، مسرعات 
أعمال، مساحات عمل مشتركة، مساحات 

عمل مشتركة بلس.

رفع طلب رخصة جديدة واتباع 
الخطوات الخاصة بكل نشاط.

4 دراسة ومراجعة الطلب من فريق 
العمل وإصدار الترخيص في موعد 

أقصاه 5 أيام عمل.

مساحات العمل المشتركةمسرعات األعمالحاضنات األعمال

عدد الجهات
المرخصة في

السعـوديـة
 43

جــــــــــهـــــــــة

عــــــــــدد
حاضنـــــات

األعــــــمـــــال
 17

ضـــنة حـــا

عدد مسرعات
8األعـــــمــــــــال

مسرعات

عــــدد مــسـاحـات
16العمل المشتركة

حــة  مــســا

عدد مساحات
العمل المشــتركة

بــلـــــــس
13
حــة  مــســا

مجمـــــــــــــوع
54األنشـــــطة

ط نـــــشـــــا

التوزع الـــــجغـــرافـــي
10للجهات المرخصة

ن مـــــــــــــد

ملتقى بيبان
في منطقة مكة المكرمة

للتفاصيل : 

31 أكتوبر - 3 نوفمبر 2018م

ملتقى بيبان يقدم حلوًال عملية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
ويستقطب العديد من الخبراء الدوليين والمحليين لنقل خبراتهم ومهاراتهم 
إلى الشباب عبر ورش عمل إرشادية وتدريبية متخصصة، بمشاركة الجهات 

الحكومية والخاصة ذات العالقة.

https://www.monshaat.gov.sa/ar/event
للتفاصيل : 

 12- 18 نوفمبر 2018م

فعالية األسبوع العالمي لريادة األعمال من أكبر الفعاليات في العالم 
للمبتكرين وخالقي الوظائف من الشركات الناشئة والتي تقوم بتحويل 

األفكار إلى واقع وفرص وظيفية واعدة.

https://genglobal.org/saudi-arabia 

خطوات الحصول على 
"ترخيص حاضنة أعمال"

هي وثيقة تصدرها 
منشآت تخول صاحبها 
بتأسيس منصة ريادة 
األعمال بعد استيفاء 

شروط الالئحة التنظيمية.

شركة، جامعة، جهة حكومية، 
جمعية، أو أي جهة أخرى يحددها 

مجلس إدارة الهيئة.

يجب أن يكون المتقدمترخيص "حاضنة": 
لطلب الرخصة تابع إلحدى

الجهات التالية:

خطوات الحصول على ترخيص "حاضنة":
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www.saudiincubators.sa SaudiIncubators@
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الرياض، جدة، الدمام، القصيم، أبها، الطائف

badir.com.sa

الرياض

 www.biac.com.sa

الرياض، جدة، الخبر

www.servcorp.com.sa

المدينة المنورة

الخبر

 www.jovia.sa

جدة 

 www.startupshouse.com

جدة

 www.uj.edu.sa

الظهران

 www.ei.kfupm.edu.sa

الرياض

 www.alriyadah.ksu.edu.sa

جدة

 www.qotuf.com

جدة

www.kauacc.kau.edu.sa  

الرياض

 www.astrolabs.com  

 (Servcorp) شركة الخدمات المكتبية

شركة حاضنات ومسرعات األعمال

شركة صندوق المباركة 
(ميم) 

حاضنة جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن  

بداية-تك 
أستروالبزشركة قطوف الريادة للتجارة 

مركز الحاضنات 
ومسرعات األعمال 

ُخطى

جدة

 www.wspace.com.sa

أبها

www.windowshub.sa  

نوافذ ريادية المساحة البيضاء 

 المدينة المنورة

 www.ebram.sa

الرياضالرياض

شركة بيت النحل المحدودة

شركة إبرام المنورة التجارية

جدة

 www.plexus.sa

الخبر

شركة ضفيرة 

مزج العمرانية 

حاضنة الشهر:

شهرًيا سيتم ترشيح أحد أعضاء حاضنات السعودية بناًء على تميزها في تفاعلها وخدماتها من خالل 
الموقع اإللكتروني وستكون بدايتنا خالل العدد القادم.

أحدث المستجدات:

من منطلق تحفيز االستثمارات للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة، أطلقت منشآت بالتعاون مع وحدة 
المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "مبادرة 

االستثمار الجريء“ بهدف تحفيز نمو المشاريع الناشئة.

حقق برنامج بادر لقب أفضل حاضنة ومسرعة أعمال في 
منطقة الخليج العربي وذلك أثناء معرض جيتكس 2018 

الذي أقيم في مدينة دبي. 

سلمت منشآت في تاريخ 25 سبتمبر 2018م للدفعة 
الثانية من رواد األعمال مكاتبهم وتراخيصهم الخاصة 

بمزاولة النشاط التجاري في مدينة الملك عبدالله 
االقتصادية.

تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الغرفة التجارية بجدة 
وبيت المنشآت لالستثمار في مجال ريادة األعمال 

والمنظومة الريادية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية 
ونشر ثقافة المسؤولية االجتماعية بما ينعكس إيجابًيا على 

مجتمع األعمال بالمملكة.

وقّعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة 
ببرنامج بادر اتفاقية تعاون مع االتحاد الدولي لالتصاالت 

بموجبه ستتولى بادر إدارة الشبكة العربية لحاضنات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمدن التكنولوجية 

بالمنطقة العربية "أرتيكنيت“، لمدة ثالث سنوات.

بدأت مسرعة األعمال التابعة لمركز اإلبداع وريادة األعمال 
بجامعة الملك عبدالعزيز باستقبال طلبات االنضمام للدورة 

الثالثة ابتداًء من تاريخ 17 أكتوبر 2018م.

 www.mazj.org  

الرياض

شركة الجهاز لالستثمار 

المدينة المنورة

ملتقى األعمال للخدمات العقارية  
 (Business hub)

الرياض

 www.beeahb.com  

شركة بيئة األعمال

األحساء 

 www.hcci.org.sa

الدمام

 www.psfw.org

الرياض 

 www.kaimrc.med.sa

واحة التقنية الطبية الحيوية

الرياض

 www.tasamy.com  

شركة أوقاف تسامي لريادة األعمال االجتماعية 

الرياض

 www.sahabatalimam.org.sa

الرياض

شركة صاالت األعمال المحدودة

الرياض

 upscale.com.sa

(upscale) شركة تمتد للتجارة

 www.businesshub.com.sa

 www.6722.space

www.the-space.mewww.beehive.com.sa  

 www.algihaz.com  

Info@meem.ac


