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 الهدف
من التقرير

تسليط الضوء على قصص نجاح المشاريع المحتضنة في منصات 
دعم ريادة األعمال المحلية. هذا التقرير بإشراف الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وتم العمل عليه من قبل فريق شبكة 

حاضنات السعودية. 
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 منصات دعم
ريادة األعمال

الشركات  دعم  إلى  األعمال  ريادة  دعم  منصات  تهدف 
الناشئة خالل المراحل المبكرة وبدايات النمو - من الناحية 
النظرية - ومساعدتهم على تجنب أخطاء اآلخرين، وتوفير 

الوقت والمال وزيادة معدالت البقاء واالستمرارية. 

الريادية  المشاريع  ونمو  تٔاسيس  لدعم  يهدف  كيان 
والناشٔية من خالل توفير حزمة من الخدمات والموارد.

ما هي منصات دعم 
ريادة األعمال؟

تنقسم منصات دعم ريادة األعمال في المملكة العربية 
السعودية إلى عدة جهات سنقوم بالتعريف بها وتوضيح 

مميزاتها أدناه:

حاضنات األعمــال

توفيـــر مساحــــــات 
عمــل

 خدمــــات استشارية
 وٕارشادية وتوجيهية

وتدريبية

مكاتــــب مشتركـــــة

 المشاركــــــة فـــــــي
الفعاليات المختلفة

 خدمات تطوير
األعمـــــــــــــــال

 تقديــــــــــم خدمـــــــــات
 البحـــــــــــــث والربــــــــط
 مع مصادر التمويــــــل
 واالستثمار خالل مدة

زمنية محددة
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كيان يقدم برامج مكثفة لتسريع نمو وتوسع الشركات 
الخدمات  من  حزمة  توفير  خالل  من  والناشٔية  الريادية 

والموارد.

كيان قــائم على االقتصاد التشاركي يهدف إلى توفير 
مساحات عمل مشتركة وغرف اجتماعات يمكن تٔاجيرها 

ألصحـاب المشاريع الناشٔية والعمل المستقل.

مسرعات األعمال

مساحات العمل المشتركة

توفيـــر مساحــــــات 
عمــل

توفيــــر الخدمـــــات 
األساسية )مكاتب 
مغلقة ٔاو مفتوحة 

مٔوثثة(

 خدمــــات استشارية
 وٕارشادية وتوجيهية

وتدريبية

خدمات السكرتارية

تسهيل الوصول 
المستثمرين

مكاتــــب مشتركـــــة

خدمات االتصاالت

 المشاركــــــة فـــــــي
الفعاليات المختلفة

إمكانيـــــة إقامــــة 
فعاليـــات وورش 

عمل.

 خدمات تطوير
األعمـــــــــــــــال

تقديم التمويل
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5  تقرير منصات دعم ريادة األعمال عالميًا شبكة حاضنات السعودية

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/608409/business-incubators-accelerators-uk-report.pdf


6

مشاريع محتضنة ناجحة! 
في هذا الجزء من التقرير سنقوم بتسليط الضوء 

على مشاريع أثبتت نجاحها بعد احتضانها.. 

01
حاضنة أستروالبز

GetMuv 

DailyMealz

Hoplay

Ynmo

IFF Machine 

سنة التأسيس: 2017مـ        مدة اإلحتضان: 3 أشهر

سنة التأسيس: 2017مـ        مدة اإلحتضان: 3 أشهر

سنة التأسيس: 2018مـ        مدة اإلحتضان: 3 أشهر

سنة التأسيس: 2016مـ        مدة اإلحتضان: 3 أشهر

سنة التأسيس: 2016مـ        مدة اإلحتضان: 3 أشهر

تطبيق للبحث عن أفضل العروض لألنشطة واالشتراكات 
الرياضية وحجزها بشكل سهل وميسر.

تطبيق متخصص بتوصيل طلبات الوجبات الصحية عن طريق 
اشتراكات شهرية.

تطبيق اجتماعي تفاعلي متخصص لالعبي ألعاب الفيديو 
ويمكنهم من بناء فرق ومجتمعات باهتمامات مخصصة.

منصة تساعد المؤسسات التعليمية في إدارة العملية التعليمية 
لذوي االحتياجات الخاصة وتحقيق أكبر أثر إيجابي ممكن.

منصة الكترونية لألدوات واآلالت التقنية المتخصصة مثل 
طابعات الليزر والحرارية وتوفير الدعم للمستهلك والجهات 

والشركات أيضا.

أبرز اإلنجازات:
الوصول إلى 100 ألف مشترك.

تأمين استثمار من أرامكو بقيمة مليون ونصف دوالر.

أبرز اإلنجازات:
تخطي حاجز 2 مليون ريال مبيعات. 

تأمين استثمار بما يقارب النصف مليون دوالر.

أبرز اإلنجازات:
الوصول إلى مايزيد عن 60 ألف مشترك.

الفوز بجائزة هيئة الترفيه على مستوى المملكة في 
تطبيقات الترفيه.

أبرز اإلنجازات:
توقيع اتفاقية مع حكومة اإلمارات ووزارة التنمية المجتمعية.
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https://getmuv.com/en/home_landing
https://twitter.com/dailymealzksa?lang=en
https://ynmodata.com
https://www.iffmachine.com
https://hoplay.online
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02
حاضنة بادر

فودكس

مرسول

سنة التأسيس: 2013مـ

سنة التأسيس: 2015مـ

التخزين  على  المعتمدة  الذكية  البيع  لنقاط  نظامًا  فودكس  تقدم 
السحابّي، والتي تتمّيز بقدرتها على االرتباط والتكامل مع خدمات 
األعمال المتخّصصة سواء كانت خدمات تشغيل المطعم أو إدارته 
مثل أنظمة المحاسبة وإدارة المخزون وغيرها. وكذلك يمكن ربط 

النظام بمنّصات البيع والتوصيل.

في  الطلب  عند  للتوصيل  شبكة  وأكبر  أول  مرسول  تطبيق  يعد 
المملكة. حيث يقوم التطبيق بتقديم خدمات توصيل أي شيء، 
ومن أي مكان من خالل اسطول ضخم من مزودي الخدمة المسجلين 

في الشركة.

أبرز اإلنجازات:
التوسع الجغرافي ألكثر من 10 دول في الخليج والشرق األوسط. 

تحقيق أكثر من 24 ألف نقطة بيع وأكثر من 2000 عميل. 
تمتلك الشركة 7 مكاتب حول العالم.

إغالق جوالت استثمارية بما يتجاوز 8 مليون دوالر. 

أبرز اإلنجازات:
انتشار و نمو جغرافي حول مناطق المملكة باإلضافة 

إلى دولتين أخرى. 
تحقيق ما يتجاوز مليون مستخدم شهريا.

أكثر من 500 ألف مزود خدمة مسجل في التطبيق.
 

مدة اإلحتضان: سنة  

مدة اإلحتضان: 3 سنوات  

مرني

دكان أفكار

تلفاز 11

سنة التأسيس: 2014مـ        مدة اإلحتضان: سنتين

منصة تفاعلية تقدم خدمات المساعدة على الطرق من خالل من 
خالل الربط بين مزودي الخدمة المسجلين و العمالء. 

الوجهة األولى للحصول على المنتجات غير التقليدية والملفتـــة 
والذكية والمقصد األول لشراء هدايا، حيث يقدم للعميل تجربة 

تسوق عبر االنترنت أكثر سهولة وسرعة.

شركة إنتاج إعالم إبداعي لها مكاتب في المملكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية المتحدة متخصصة في المحتوى الترفيهي ذي 
واإلنتاج  الرقمي  المحتوى  إنشاء  في  الشركة  تتخصص  الصلة. 

التجاري الذي يقوده العميل.

أبرز اإلنجازات:
إغالق جولة استثمارية بحوالي 60 مليون ريال. 

أكثر من 8000 مزود خدمة في التطبيق.

أبرز اإلنجازات:
من ضمن أكبر ست جوالت تمويل في السعودية في عام 2019.

التوسع واالنتشار على مستوى دول الخليج.
تحقيق متوسط الشهري لزوار الموقع يتجاوز المليون زائر.

أبرز اإلنجازات:
استحواذ نتفلكس على حقوق بث 6 من فالمهم 

الحائزة على جوائز عالمية.
الوصول إلى أكثر من 20 مليون مشترك في قناة 

تلفاز 11 على اليوتيوب.
إغالق جولة استثمارية بمبلغ 9 مليون دوالر في 2018.

سنة التأسيس:2013مـ

سنة التأسيس:2013مـ

مدة اإلحتضان: سنتين  

مدة اإلحتضان: 3 سنوات  
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https://www.foodics.com/ar/
https://twitter.com/AppMrsool?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.morniksa.com/?locale=ar
https://www.dokkanafkar.com
https://www.youtube.com/channel/UCu8IbV0yWIiK2QjYFVVD4AA
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03
I BE حاضنة

SURA

تراجم

محطات كوم

انفيو

شرف لالستشارات

سنة التأسيس: 2017مـ

سنة التأسيس: 2016مـ

سنة التأسيس: 2017مـ

سنة التأسيس: 2017مـ

سنة التأسيس: 2017مـ

خالل  من  وجديد.  وحديث  بسيط  تصميم  من  مستوحاة  حلول 
الخدمات المقدمة وهي تصميم داخلي معماري، تصميم واجهات، 

تصميم حدائق، استشارات في مجال التصميم الداخلي.

في  والترجمة  اللغوي  التدقيق  في  المتخصص  األول  المصدر 
المنطقة العربية، من خالل التميز والترجمة والتدقيق اللغوي بأسعار 
تدقيق  تقدم خدمة  العالمية.  والجودة  التعامل  منافسة وسهولة 
بأنواعها،  للمستندات  والترجمة  التحرير  خدمة  خالل  ومن  الوثائق 

وخدمة تقديم برامج تدريبية متخصصة في الترجمة اللغوية.

كلهم  بأيدي شباب طموح  المملكة  في  محطات  متجر  إنشاء  تم 
شغف ألن يكون لهم في كل محطات المنزل بصمة إبداع وتحقيق 
رغبات المتسوق القتناء منتجات تزيد من جمال المنزل، من خالل 
استقطاب المنتجات من عدة دول حول العالم خالل نظام إلكتروني 
المنتجات عن  المنتج والدفع اإللكتروني وتوصيل  باختيار  متكامل 

طريق أفضل شركات الشحن المحلية والدولية. 

تساعد انفيو على االهتمام في التحصيل وتحسين األداء باستخدام  
األدوات المتقدمة في دعم األبحاث التسويقية ومن خالل أحدث 
للسوق  مالئمة  محلية  بنظرة  العالم  حول  المتوفرة  التقنيات 

السعودي.

من  والضريبية،  المحاسبية  االستشارات  مجال  في  متخصصين 
تبسيط  محاسبي،  نظام  تأسيس  منها  خدمات  عدة  تقديم  خالل 

البيانات، الدعم المعرفي في الضريبة والزكاة. 

أبرز اإلنجازات:
160+ مترجم ومدقق لغوي محترف.

أبرز اإلنجازات:
1500+ متسوقين.

550+ تقرير.

مدة اإلحتضان: سنتين  

مدة اإلحتضان: سنتين  

مدة اإلحتضان: سنة  

مدة اإلحتضان: سنة  

مدة اإلحتضان: سنة  
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https://ibehub.com
https://trajem.com
https://www.instagram.com/mhatat_com/
https://invu-sa.com/index_ar.html
http://shoraf.sa
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04
مسرعة فلك

قريب

مجموعة طبيب

لينكرز

Scalable CFO 

سنة التأسيس: 2018مـ

سنة التأسيس: 2016مـ

سنة التأسيس: 2018مـ

سنة التأسيس: 2017مـ

تقديم،  طلب،  ومترابط  متكامل  رقمي  نظام  قريب  شركة  توفر 
ومتابعة خدمات الصيانة والتشغيل للمنشآت عبر بوابة رقمية. 

يعمل التطبيق من خالل عرض جميع الخدمات الحصرية للعيادات 
الطبية بأسعار منافسة جدًا في السوق. يتخصص التطبيق بعرض 

وحجز الخدمات التجميلية.

منصة تساعد أصحاب األعمال على اتخاذ القرارات المعتمدة على 
بيانات إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي، من خالل جمع وتحليل 

البيانات الموجودة داخل المنشأة.

منصة تسهل إمكانية الوصول إلى أبرز خبراء المالية عن طريق ربط 
التغلب على  الشركات في  الخبراء لمساعدة  أصحاب األعمال مع 

المصاعب المالية. 

مدة اإلحتضان: تحت االحتضان  

مدة اإلحتضان: تحت االحتضان  

مدة اإلحتضان: تحت االحتضان  

مدة اإلحتضان: تحت االحتضان  

أبرز اإلنجازات:
4 مليون ريال سعودي إجمالي قيمة العمليات في 

غضون 4 أشهر تجريبية.
خفض التكلفة لما يزيد عن 50% إلدارة المرافق.

أكثر من 10,000 وحدة حفظ المخزون.

أبرز اإلنجازات:
4+ مليون متابع على منصات 

التواصل االجتماعي.
550+ ألف عدد تنزيالت التطبيق.

180+ ألف عمالء مسجلين.

أبرز اإلنجازات:
تركيب أكثر من 265 جهاز.

تعاقد مع أكثر من 37 موقع.
تم رصد أكثر من مليون زائر على أجهزة لينكرز.

أبرز اإلنجازات:
97% نسبة نجاح التطابق بين الشركة والرئيس التنفيذي المالي 

من المرة األولى.
2000+ من المهنيين والشركات المستقلة في أكثر من 38 دولة.

5.2 مليون ريال إجمالي قيمة العمليات.
تحليل أكثر من 350 سمة ومهارة عملية لضمان نجاح التطابق.

800+ عيادة مسجلة.
إجمالـي قيمـة عمليـات التطبيق 

تجاوزت الـ 45 مليون.
 6 الخدمات  وتشغيل  تقديم 

مدن.
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نسعى
سنة التأسيس: 2018مـ

نسعى هنا لتقديم حلول التوظيف، مصممه حول الذكاء االصطناعي 
الختصار الوقت والجهد في التوظيف باستخدام حلول ذكية وفقا 
لمتطلبات سوق العمل ألصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

مدة اإلحتضان: تحت االحتضان  

أبرز اإلنجازات:
أكثر من 68,000 زائر للموقع. 

أكثر من 14,000 باحث عن عمل 
مسجل.

20% نسبة معدل التحويل.

380+ من مقدمي األعمال.
1,500 إجمالي عدد الوظائف 

المطروحة.

https://falak.sa/en
https://tabibgroup.net
https://linkers.io
https://thescalablecfo.com
https://www.ns3a.com/ar
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05
مساحات عمل فايبز 

كريت

قرنتفاي

تطبيق تريال

سنة التأسيس: 2018مـ

سنة التأسيس: 2017مـ

سنة التأسيس: 2019مـ

مساحة  بتوفير  تقوم  المستقلة  التجارية  للعالمات  منصة  هي 
التجارية للسوق عن طريق متجر  العالمات  لمساعدة وصول هذه 
كريت بمدينة جدة كما يقدمون خدمات داعمة ، مثل خدمات المبيعات 

والتسويق وإدارة المخزون وتحليالت البيانات. 

الطامحين في  الهواة  الالعبين  لمساعدة  تهدف  إجتماعية  منصة 
االحتراف بإنشاء ملف كروي خاص وبناءه عبر أستخدام الخصائص 
المختلفة في التطبيق. وقد تم الحصول على استثمار من مركز 
أرامكو لريادة األعمال بقيمة 4.7 مليون ريال سعودي )1.25 مليون 

AIM Startup دوالر أمريكي( وقد حصلوا على جائزة

النقل  بشركات  الشاحنين  تربط  تكنولوجية  منصة  عن  عبارة  تريال 
في صناعة الشحن المجزأة على نطاق واسع بمهمة تحفيز الهيكل 
لتحسين الكفاءة طوال سلسلة التوريد بأكملها. تتمثل الرؤية في 
يخلق  مما  بذكاء،  الشحن  تحريك  خالل  من  النقل  شركات  تمكين 
فرًصا اقتصادية غير مسبوقة في الفضاء اللوجستي مع السماح 

لشركات الشحن بحجز أحمال موثوقة وميسورة وعالية الجودة.

مدة اإلحتضان: سنتين وشهر  

مدة اإلحتضان: سنتين وثالثة أشهر  

مدة اإلحتضان: سنتين وثالثة أشهر  

أبرز اإلنجازات:
مساعدة 200 عالمة تجارية.

تحقيق إجمالي مبيعات للعالمات التجارية يصل إلى 
7،500،000 ريال سعودي.

وجود أكثر من 500 عالمة تجارية على قائمة االنتظار.

أبرز اإلنجازات:
أكثر من 200 ألف العب.

أكثر من 8000 مباراة أقيمت.
1,500,000 استخدام للتطبيق.

أكثر من 200 ألف تحميل للتطبيق.

أبرز اإلنجازات:
.Y Combinator تخرج من حاضنة

فائز بمسابقة  هب 71 النسخة الثانية 2020مـ.
فائز بمسابقة MIT EF Pan Arab النسخة الثالثة 

عشر لمسار الشركات.
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التوصيات

شراكات ومزايا
مع شركات  المناسبة  الشراكات  عن  البحث  األعمال  ريادة  منصات  على 
وجهات تقدم خدمات ومزايا مناسبة لكل من رواد األعمال والمستفيدين 
من الحاضنات أو المسرعات أو مساحات العمل المشتركة كخدمات التسويق 
وصياغة المحتوى والجوانب التقنية وغيرها بمقابل مادي خاص لمستفيدي 

المنصة وأقل سعرًا من العامة

المتابعة والتحديث
 لتحقيق هدف الحاضنات ومنصات دعم ريادة األعمال بشكل عام، نوصي 
بمتابعة المشاريع التي تم تخريجها من المنصة لضمان استدامة المشاريع 

ونجاحها في سوق العمل المحلي أو العالمي 

الوصول والتواصل
نوصي بتفعيل قنوات التواصل مع رواد األعمال والمهتمين في مجال 
ريادة األعمال عبر شبكات التواصل االجتماعي أو الوسائل األخرى. وذلك 
أسئلة  على  والرد  الريادية  المجتمعات  في  والتواجد  التفاعل  لضمان 

المهتمين

مستقبل المشاريع
والجديدة  المستحدثة  بالقطاعات  تهتم  التي  المشاريع  دعم  على  الحث 
من  وغيرها  األشياء  إنترنت  وايضًا  البيانات  وعلم  االصطناعي  الذكاء  كـ 

المشاريع والقطاعات التي يعتمد عليها مستقبل ريادة األعمال

تكوين البيئة المناسبة
البيئة  تكوين  على  بالعمل  األعمال  لرواد  الداعمة  المنصات  نوصي   
المناسبة للمستفيدين منها، ومن الممكن أن تكون عن طريق تكوين بيئة 
استثمارية بالتعاقد أو الشراكة مع أحد جهات االستثمار. ليتم تكوين البيئة 

المناسبة المتكاملة لرواد االعمال المشاركين

مدة االحتضان
كما جرت العادة، فإن مدة االحتضان تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 24 شهر. 
ويعتمد ذلك على نوع البرامج والمناهج التدريبية المقدمة. هناك نماذج 
عمل تتطلب رواد أعمال بدوام كامل )Full-Time( على المشروع لمدة 
احتضان قليلة وهناك بعض النماذج التي ال تتطلب رواد أعمال متفرغين 
أو بدوام جزئي وتقديم مدة احتضان أطول. فنوصي بدراسة لتحديد مدة 
االحتضان المقدم بما يتماشى مع مجاالت المنصة والشركات الناشئة 

المستهدفة.

االستثمار
جزء من نجاح المنصات الداعمة لريادة األعمال هو تتويج المجهود بقصص 
على  الحصول  طريق  عن  يحصل  عادًة  والذي  المتخرجة،  للمشاريع  نجاح 
االستثمار. من المهم جدًا تكوين بيئة استثمارية داخل منصات دعم ريادة 
األعمال والقيام بالربط مع المستثمرين والجهات االستثمارية بالطريقة 
والمنهجية التي تناسب جميع األطراف ذات المصلحة )المنصة الداعمة - 

الشركة الناشئة - المستثمر(

01

02
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توصيات مقدمة ألصحاب منصات ريادة األعمال 
في المملكة:
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 يعود تاريخ نشأة حاضنات السعودية لعام 2009م حين قامت مدينة
لحاضنات بادر  ببرنامج  متمثلة  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز   الملك 
 كجهة )SBIN(التقنية بإنشاء الشبكة السعودية لحاضنات األعمال
المتبعة الممارسات  أفضل  وتقديم  وتشجيع  لمساعدة   إرشادية 
العامة الهيئة  قامت  2018م  عام  وفي  األعمال  حاضنات   لبرامج 
 للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بتبّني مشروع تطوير
 شبكة حاضنات األعمال وتسميتها )حاضنات السعودية( لتشمل

.مسرعات األعمال ومساحات العمل المشتركة بالمملكة

شبكة حاضنات السعودية تهدف إلى:

 عن حاضنات
السعودية

العربية المملكة  في  األعمال  ريادة  منظومة  لتطوير   نسعى 
قنوات وفتح  الدولية  الممارسات  أفضل  حسب   السعودية 
 التواصل بين أعضائها مما يساهم في تأسيس شركات ناشئة
 قادرة على إتاحة فرص استثمارية واعدة تساهم في تعزيز مسيرة

االقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل

مهمتنا

 ربط الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع شركائها في منظومة
ريادة األعمال في المملكة

والمحافــل الدوليــة  الشبكــات  في  السعوديــة  حاضنــــــات  أعضــاء   تمثيــل 
ا ا وعالميًّ والمؤتمرات  والترويج لها إقليميًّ

المطلوبة اإلجراءات  وتسهيل  السعوديــة  حاضنـــات  أعضاء  فعاليــات   رعــاية 
لضمان نجاحها

التجارب أفضل  لتبادل  السعوديــة  حاضنــــات  دورية ألعضاء  اجتماعات   تنظيم 
والخبرات

الناس والجهات ذات العالقة عن دور وأهمية  رفع مستوى الوعي بين عامة 
حاضنات األعمال

مساعدة ودعم إنشاء حاضنات األعمال والعمل على استمرار نجاحها

وإقامة ورش عمل دولية  خبرات  المحلية واستقطاب  الخبرات   االستفادة من 
 تهدف إلى تطوير وتدريب منسوبي حاضنات األعمال للرفع من قدراتهم في

اإلدارة والتشغيل
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شكرًا لكمـ

إحدى مبادرات


