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أهمـ المـسـتـجدات

ماهو سبب تسمية قراجنا؟ وما القصة وراء التسمية؟
كلمة قراج تشير إلي التخطيط واالبتكار والتجربة ببساطة، لذلك سبب 
تسمية قراجنا بهذا االسم هو التصور األولي للكلمة ولما تحمله في 
المشاريع  كل  أن  هي  التسمية  قصة  واالبتكار.  المرونة  من  طياتها 
الرائدة في الحقبة الحالية كانت نقطة انطالقها القراج، أي في منزل أحد 

مؤسسيها، الجميع دائمًا يستطيع أن يبدأ بالتجارب في أي مكان.

 ماذا يميز قراجنا عن مساحات العمل األخرى؟
والتمكين  اإلبداعي  والمعمل  وشغوف  مدرب  الفريق  قراجنا  تمتلك 
البساطة  وتأسرك  المبدعين،  تجد  قراجنا  في  ودعمها.  األفكار  وتبنى 

وروح المكان الملونة، والمجتمع الذي ال تنفذ طاقته اإليجابية.

“ إبدأ تجاربك االن!”.

حرصت قراجنا على تحقيق إجراءات التباعد وتوفير وسائل الوقاية وااللتزام 
بالحد األعلى للتجمعات.

كيف يستفيد رواد األعمال االستفادة الكبرى من قراجنا؟
يجد رائد األعمال في قراجنا مختلف الخدمات التي تحقق له الحد األعلى 

من الرضا والفائدة.
خدمات قراجنا:

التمكين.
خدمات المساندة والمساعدة.

خدمات صناعة الهوية الرقمية والتسويق.
المعامل االبتكارية.

ورش العمل المتخصصة.

ماهي آلية وشروط التقديم لديكم؟
الشروط التي البد أن تتوفر في المتقدم تتسم بالصعوبة من الناحية 

الفنية وهي كالتالي: 
يجب أن تكون شغوفًا في المجال الذي تريد أن تسلكه.

يجب أن تمتلكك الحماس العارم.
يجب أن تتعدى طموحاتك عنان السماء.

اإلنضباط  في سعيك.

نصيحة لمن يرغب في بدء مشروعه الخاص؟

ماهي استعدادات قراجنا إلستقبال العمالء في 
ظل جائحة كورونا؟

الملكية الفكرية لرواد األعمال
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العامة  الهيئة  قبل  من  المرخصة  األعمال  ريادة  دعم  منصات  عدد  وصل 
العربية  المملكة  في  2020م  عام  خالل  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت 

السعودية إلى:

تعريف رائد األعمال بأهمية الملكية الفكرية وعلى وجه الخصوص 
االسم والعالمة التجاري للمشروع التجاري.

التدريب  خالل  من  تقدم  الماليين  لغير  المالية  المهارات  تنمية 
المهني وتقديم نماذج عملية وورش عمل.

التغيير  إدارة  الدولية،  المحاسبة  معايير  المحاسبة،  أساسيات 
واالستحقاق، تقييم وإدارة األصول، مراجعة وتقييم األداء.

لتعرف على مخاطر المشروع، وصف الحاجة لعملية إدارة المخاطر، 
تنفيذ الخطوات الخمس الالزمة في عملية إدارة المشروع.

للمزيد

عن  كشفت   )Kabbage, Inc( كاباج  مؤسسة  أجرتها  التي  األبحاث  أخر 
التأثير المباشر للتوجيه واإلرشاد. حيث وجد أن %92 من أصحاب األعمال 
الصغيرة أكد على تأثير التوجيه المباشر على نمو أعمالهم، يتمنى %89 
فعلوا  أنهم  لو  اإلرشاد  يتلقوا  لم  ممن  الصغيرة  األعمال  أصحاب  من 
الحاليين  الصغيرة  األعمال  أصحاب  من   %61 أن  الدراسة  ذلك.أظهرت 
يقومون بالفعل بإرشاد غيرهم من رواد األعمال، بينما يوجه 58% منهم 
رواد األعمال الشباب على وجه التحديد، خاصة في مجال العقارات وإدارة 

الممتلكات والبناء.

أهم األسباب ألهمية المرشدين لرواد األعمال

للمزيد

أثر األزمة ترتب عليها عدة تغيرات على الصعيد االقتصادي واالجتماعي، 
وتصدت الحكومات وبدأت التخطيط للمستقبل. وأبرز ما تم التوصل إليه 

لرؤية المستقبل في منطقة الشرق األوسط هو: 
- االبتكار الرقمي سيكون أحد األساسيات في المستقبل. 

- تسريع العمليات في القطاعات المتضررة. 
- السعي الستحداث طرق جديدة للعمل.

- تأثير الشركات الناشئة على االقتصاد.

مستقبل الشرق األوسط ما بعد الجائحة 

للمزيد

140 منصة داعمة
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برنامج  “كاوست”  والتقنية  للعلوم  عبدالله  الملك  جامعة  أطلقت 
 ،2020 الرابعة لعام  الناشئة “تقدم” في نسختها  مسّرعة األعمال 
شركة،   59 وتأهل  ناشئة،  شركة   1750 من  أكثر  استقبال  تم  حيث 
تضم 168 رائد أعمال من المملكة والبحرين ولبنان ومصر والجزائر، 
منها  مختلفة،  صناعة   23 بين  المتأهلة  الشركات  مجاالت  وتنوعت 
الخدمات اللوجستية، وتقنيات الرعاية الصحية، باإلضافة إلى تقنيات 

التعليم، وتقنيات الزراعة، والتقنية المالية.

“كاوست” تطلق مسرعة األعمال الناشئة في 
نسختها الرابعة بمشاركة 168رائد أعمال

للمزيد

المملكة تحقق المرتبة الثانية عشر في مؤشر 
توافر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية 

العالمية

“منشآت”  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  العامة  الهيئة  حرصت 
على خلق بيئة تنافسية تسهم على تشجيع ودعم المنشآت الناشئة 
في مراحل النمو لرفع وتحسين اقتصاد المملكة العربية السعودية. 
لذلك حققت المملكة المرتبة 12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء 
ضمن أبرز المؤشرات الفرعية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية.

دشن وزير وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية منصة “مرن” 
إلى   تهدف  والتي  للعمل  الجديد  النمط  تدعم  التي   )MRN.SA(
والذي  العمل.  وصاحب  الموظف  بين  المرن  العمل  عقود  توثيق 
يسهم إلى تمكين المواطنين والمواطنات، وتحفيز القطاع الخاص 

لدعم التوطين.

تدشين “منصة مرن” من قبل وزارة الموارد 
البشرية

للمزيد

في  استثماريًا  عقدًا  الجريء،  لالستثمار  السعودية  الشركة  وقعت 
السوق  هيئة  من  المرخص  التقنية  الستثمارات  ميراك  صندوق 
المالية بهدف تحفيز تأسيس صناديق لالستثمار الجريء تستثمر في 
الشركات الناشئة في مراحل نموها المختلفة، وذلك ضمن مبادرة 
االستثمار الجريء إحدى مبادرات مكتب تحفيز القطاع الخاص والتي 

أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

الشركة السعودية لالستثمار الجريء توقع عقًدا 
استثمارًيا في صندوق لالستثمارات التقنية!

للمزيد

 فرص للمنشآت للتوظيف
!عن بعد

المنشآت  استقطاب  بهدف  الوظائف  عن  لالعالن  وسيلة  المنصة  تمنح 
للكفاءات العاملة الوطنية من غير الحاجة إلى حضورها إلى مقر الشركة، حيث 
ُبْعد  عن  بالعمل  يقوم  مكان،  أي  من  العمل  من  بعد  عن  العامل  يستطيع 

باألساليب الرسمية والخضوع لقوانين نظام العمل والعمال.

طريقة التسجيل ألصحاب األعمال:
اضغط على ايقونة تسجيل )خيار األعمال - صاحب عمل(.	 
قم بتعبئة ملف المنشأة.	 
اضغط على إضافة مشروع جديد.	 
قم بتعبئة البيانات المطلوبة ثم أضغط على خيار مزود الخدمة.	 
قم بالتعاقد مع مزود خدمة ثم الضغط على ايقونة اإلعالن عن وظيفة.	 
ستظهر الوظيفة بالملف التعريفي.	 

لالستفادة من خدمات المنصة يمكنك زيارة الرابط التالي:

https://teleworks.sa/ar/employers/
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الجوهرة بنت تركي العطيشان
رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة رواد األعمال

ريادة األعمال ال ترتبط بدراسة أو رأس مال، 
وال تقتصر على األكاديميين فما فوق فقط، 
بل يمكن ألي شخص يمتلك المقومات بأن 
رائد  يميز  ما  وأهم  ناجح،  أعمال  رائد  يكون 
ناجًحا في عمله، هو فكرته  األعمال ويجعله 

وشخصيته والرؤية التي يمتلكها”
“

“
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