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تســليط الضــوء علــى أهميــة حاضنــات األعمــال مــع التركيز على 
تقييــم ومقارنــة مســتوى كفــاءة منصــات دعــم ريــادة األعمــال 

عالمًيــا.
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تاريخ 
حاضنات األعمال

1959م 
فـــي  أعمـــال  حاضنـــة  أول  افتتـــاح 

نيويـــورك.

 1970م

الشـــركات  دعـــم  مفهـــوم  انتشـــار 
الصغيـــرة والناشـــئة في عـــدة دول 
العالـــم.  ومجتمعـــات فـــي 

)U.S. Small Business Administration(SBA
إدارة المنشآت الصغيرة في الواليات المتحدة. 

أول منشـــأة كانـــت تـــروج لتطوير حاضنـــات األعمال، والمســـؤولة عن إقامة 
عـــدة مؤتمرات حاضنـــات األعمال. 

فـــي خالل هـــذه الفترة تم تأســـيس أكثر مـــن 12 حاضنة أعمـــال تعمل في 
الواليات المتحدة لدعم الشـــركات الناشـــئة والمتوسطة. 

1982م
فـــي  التشـــريعية  الهيئـــة  قامـــت 
بنســـلفانيا بفـــرض تصميـــم والتـــر 
بلوسيال، وهو البرنامج الذي يتضمن 
حاضنـــات األعمـــال كمكون رئيســـي 
وكان نموذًجا رئيســـًيا لدعم حاضنات 

األعمـــال فـــي الـــدول األخرى.

1987م
وصـــول عـــدد الحاضنـــات التـــي تم 
افتتاحهـــا إلـــى 70 حاضنـــة أعمـــال. 

1984م 
بعـــد مـــرور هـــذه الفتـــرة تـــم افتتاح 
أكثـــر مـــن 20 حاضنة أعمال بشـــكل 

. ي سنو

1980م

1

1 http://svbic.com/node/20

http://svbic.com/node/20


عوامل ساعدت على 
زيادة وانتشار حاضنات األعمال

الوضع الحالي 
لحاضنات األعمال 
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خالل السنوات األخيرة لوحظ أن أعداد حاضنات األعمال في تزايد كبير 
حيث صرحت 

أن خالل 2020م 
وجدت أكثر من 1400 حاضنة أعمال في الواليات المتحدة فقط! 

مع وجود العديد من منصات دعم الشركات األخرى في جميع أنحاء البالد. 

تطور التكنولوجيا

International Business Innovation Association (INBIA)

زيادة معدل ريادة األعمالتقليص حجم الشركات

 العولمة االقتصاديةدعم تقنيات جديدة

23456
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https://www.marketwatch.com/press-release/global-incubator-devices-market-top-countries-data-2020-industry-size-share-business-growth-revenue-trends-mar-
ket-demand-penetration-and-forecast-to-by-360-market-updates-2020-07-31

https://www.entrepreneur.com/article/271000

https://www.okcommerce.gov/wp-content/uploads/Incubator-Report-2019.pdf

https://www.forbes.com/sites/angelauyeung/2020/08/04/craig-the-billionaire-behind-craigslist-isspending-nearly-200-million-to-save-journalism-beat-president-
trump-and-end-informationwarfare/#7c11e52a442f

https://www.draperuniversity.com/blog/what-is-a-businessincubator#:~:text=May%2022%2C%202020%20According%20to%20the%20International%20Busi-
ness,joining%20one%20be%20a%20strategic%20move%20for%20you%3F

https://efinancemanagement.com/financial-management/business-incubation

https://www.marketwatch.com/press-release/global-incubator-devices-market-top-countries-data-2020-industry-size-share-business-growth-revenue-trends-market-demand-penetration-and-forecast-to-by-360-market-updates-2020-07-31
https://www.entrepreneur.com/article/271000
https://www.okcommerce.gov/wp-content/uploads/Incubator-Report-2019.pdf
https://www.forbes.com/sites/angelauyeung/2020/08/04/craig-the-billionaire-behind-craigslist-is-spending-nearly-200-million-to-save-journalism-beat-president-trump-and-end-information-warfare/#ea1d493442f4
https://www.draperuniversity.com/blog/what-is-a-business-incubator#:~:text=May%2022%2C%202020%20According%20to%20the%20International%20Business
https://efinancemanagement.com/financial-management/business-incubation
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خدمات 
حاضنات األعمال 

المساعدة في إدارة العمليات والموارد المالية 
المساعدة في إدارة التسويق والعالقات العامة

المساعدة في ربط المشاريع ببعضها
المساعدة في الدعم بالموارد ودراسات السوق 

المساعدة في الخدمات المحاسبية 
العمل على دعم ورفع مصداقية الشركة

المساعدة في عرض المشاريع بكفاءة عالية
بناء مجتمعات ريادية 

مراحل دعم 
حاضنات األعمال

تقديم خدمات 
الدعم بكل أنواعه 

دعم 
المنشآت القائمة

ربط وتقوية 
عالقات الشركات 

ببعضها

9

8

8
9

https://efinancemanagement.com/financial-management/business-incubation

https://nourasbusiness.com/dashboard/writers/

https://efinancemanagement.com/financial-management/business-incubation
https://nourasbusiness.com/dashboard/writers/
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أبرز مجاالت 
حاضنات األعمال

بناًء على تقرير SHOPIFY، هذه هي أبرز المجاالت: 

حيـــث أن هنـــاك حاضنـــات أعمـــال متخصصة 
بدعـــم المشـــاريع فـــي مجـــال واحـــد، وأخرى 
عامـــة تدعم مشـــاريع في مجـــاالت متعددة. 

صناعة الخزفالتقنيات الماليةالتعليم

االبتكارات 
الصديقة للبيئة

وسائل دعم 
الدول

الموضة

الطبالفنونالطعام

األبحاث والعلوموسائل التنقل

10https://www.shopify.com/encyclopedia/business-incubator

10

https://www.shopify.com/encyclopedia/business-incubator
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مستقبل 
حاضنات األعمال!

بناًء على مجلة رواد األعمال.

مـــن المتوقع أن تتجـــه حاضنات األعمال إلى االســـتثمار في 
المشـــاريع المتخصصة بالمجاالت التالية: 

التدريب المهني الذكاء االصطناعي
للشركات الناشئة

https://www.entrepreneur.com/article/343711 11

11

https://www.entrepreneur.com/article/343711
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أفضل منصات 
دعم ريادة األعمال عالمًيا 

       

فيما يلي بعض من أشهر منصات دعم الشركات الناشئة 
في جميع أنحاء العالم.

 لعام 2020م

Y CombinatorTechstars

Startups 500

StartupBootCampIgnite

Metavallon

Startup Reykjavik Melbourne
Accelerator Program

10 9

8 7

6 5

4 3

2 1

https://www.kolabtree.com/blog/top-15-startup-incubators-and-accelerators-worldwide/

12

12

Axel Springer Plug 
and Play Accelerator

Venture Catalysts

https://www.kolabtree.com/blog/top-15-startup-incubators-and-accelerators-worldwide/


10

معايير المقارنة

عن المنصة الداعمة

نوع المنصة الداعمة

سنة التأسيس

العدد الكلي للمشاريع المحتضنة 

عدد المرشدين واالستشاريين

البرامج المقدمة 

الخدمات اإلضافية 

الدول التي تخدمها 

عدد الوظائف المستحدثة

حجم االستثمارات

عدد المشاريع المتخرجة 

جودة المشاريع المحتضنة 
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Y Combinator
عن المنصة

تعتبـــر منصـــة Y Combinator األعلـــى كفـــاءة فـــي تســـريع األعمال في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم وتعـــد واحدة من أقـــدم حاضنات الشـــركات الناشـــئة. 
يتم إدارة تشـــغيل Y Combinator بواســـطة فريق مكون من 40 ألف فرد 

وتقـــدم 150.000 دوالر مقابل ٪7 حقوق ملكية. 
 Stripe و Instacart و Airbnb و Dropbox ســـاهمت على تســـريع ونجاح

 .Reddit و Weebly و Coinbase و Twitch و

مسرعة أعمالنوع المنصة

عدد المشاريع المحتضنة 2005مسنة التأسيس

2,000+

عدد المرشدين واالستشاريين
4

البرامج المقدمة 

نصـــف   Y Combinator برنامـــج 
الســـنوي والـــذي مدتـــه 3 أشـــهر. 

الدول التي تخدمها 

عدد الوظائف المستحدثة

1000+

حجم االستثمارات

34,087,493,743.00 $

عدد المشاريع المتخرجة 

250+

جودة المشاريع المحتضنة 

نسبة القبول والرفض 
اختيار المشاريع عالي الصعوبة، مما يعني أن معدل الرفض عالي.

برامج التدريب 

https://www.crunchbase.com/organization/y-combinator
https://www.ycombinator.com/
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Techstars

عن المنصة

شـــبكة عالميـــة تتيح ألصحـــاب المشـــاريع بطرح االبتـــكارات التقنيـــة وتقدم 
المنصة الموارد المالية، واالستشـــارات وبرامج تســـريع الشـــركات الناشئة. 

كمـــا تقـــدم المنصـــة مبلـــغ 20,000 دوالر مقابل 6 ٪ من حقـــوق الملكية.

مسرعة أعمال نوع المنصة
وصندوق جريء 

2006مسنة التأسيس
عدد المشاريع المحتضنة الكلي 

1,557+

عدد المرشدين واالستشاريين
339+

البرامج المقدمة 

+40 برنامج تسريع أعمال.
 

2.9k+

 

الدول التي تخدمها 

150+ دولة في العالم.

عدد الوظائف المستحدثة

2,755+

حجم االستثمارات

6,682,499,648.00 $

عدد المشاريع المتخرجة 

204+

جودة المشاريع المحتضنة 

نسبة القبول والرفض 
نســـبة القبـــول عاليـــة، بنـــاًء على عـــدد المشـــاريع المتخرجـــة منذ بدء 

عة. لمسر ا

برامج التدريب

الفعاليات

https://www.crunchbase.com/organization/techstars
https://www.techstars.com/
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Startups 500

عن المنصة

هدفهم الرئيســـي هو ابتكار أنظمة بيئية من خالل دعم أصحاب المشـــاريع 
من خالل برنامج لمدة 4 أشـــهر. 

تمتلك قســـم استثمار وشـــبكة مرشدين خبراء في شـــركات مثل Apple و 
PayPal و Google و Facebook و Instagram و YouTube و Yahoo و 

LinkedIn و Twitter، تقـــدم 150 ألف دوالر مقابل ٪6 من أســـهم. 

نوع المنصة

2010مسنة التأسيس
عدد المشاريع المحتضنة الكلي 

2400+

عدد المرشدين واالستشاريين
190+

البرامج المقدمة 

الخدمات اإلضافية 

2+

+11 برنامج تسريع األعمال. 

3+

19+

الدول التي تخدمها 

San Francisco, California

United States 10مدن في+

عدد الوظائف المستحدثة

250+

حجم االستثمارات

2,474,708,397.00  $

عدد المشاريع المتخرجة 

190+

جودة المشاريع المحتضنة 

نسبة القبول والرفض 
نســـبة القبـــول عالي بنـــاًء على الشـــبكة االســـتثمارية التـــي تملكها 

الشـــركة، وعـــدد المشـــاريع المتخرجة.

ورش العمل 

برامج التدريب 

الفعاليات

مسرعة اعمال 
وصندوق رأس 

مال جريء

غير ذلك 

https://www.crunchbase.com/organization/500-startups
https://500.co/
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عن المنصة

تعتبـــر الحاضنـــة المتكاملـــة األولى فـــي الهنـــد وأفضل حاضنة للشـــركات 
 Venture توفـــر ، IBM و Amazon و Microsoft الناشـــئة. التعـــاون مـــع

Catalyst مســـاحة عمـــل وتمويـــل وتدريب. 
أنشـــئت الشـــركة نطاًقا واســـًعا من المبادرات لمســـاعدة أصحـــاب األعمال 

ويســـتخدمون نهًجا متكاماًل لمســـاعدة الشـــركات الناشـــئة على التوســـع.

نوع المنصة

2016مسنة التأسيس
عدد المشاريع المحتضنة الكلي

1000+

عدد المرشدين واالستشاريين
6+

البرامج المقدمة 

الخدمات اإلضافية 
24+

6+

الدول التي تخدمها 

عدد الوظائف المستحدثة

50+

حجم االستثمارات

 500,000   $

عدد المشاريع المتخرجة 

19+

جودة المشاريع المحتضنة 

نسبة القبول والرفض 
نسبة الرفض مرتفعة، بناًء على أعداد المشاريع التي تم قبولها.

الفعاليات

حاضنة أعمال

غير ذلك 

Venture Catalysts

Mumbai 
New Delhi
Bengaluru 
Kolkata
Surat
Uttar Pradesh
Raipur

https://www.crunchbase.com/organization/venturecatalysts
https://venturecatalysts.in/
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عن المنصة

قامت بتســـريع الشـــركات الناشـــئة مـــن خالل التمويـــل، تقدم برامـــج عالية 
الكفـــاءة لمدة ثالثة أشـــهر فـــي مدن مختلفـــة، مـــع التركيز على 

مجاالت محددة. 
تمتلـــك شـــبكة واســـعة ودولية التـــي تضم أكثر مـــن 2,000 مـــن الخريجين 

المؤسســـين واالستشـــاريين والشـــركاء والمستثمرين. 

نوع المنصة

2010مسنة التأسيس
عدد المشاريع المحتضنة الكلي

600+

عدد المرشدين واالستشاريين
17+

البرامج المقدمة 

الخدمات اإلضافية 

20+

16+

3+

الدول التي تخدمها 

عدد الوظائف المستحدثة

 4,177

حجم االستثمارات

731,579,966 €

عدد المشاريع المتخرجة 

28+

جودة المشاريع المحتضنة 

نسبة القبول والرفض 
نســـبة رفـــض المشـــاريع عالية، بنـــاًء على أعـــداد المشـــاريع التي تم 

قبولهـــا والمشـــاريع المتخرجة مـــن برامجهم.

الفعاليات

مسرعة أعمال 

غير ذلك 

StartupBootCamp

برامج التدريب

https://www.startupbootcamp.org/
https://www.crunchbase.com/organization/startupbootcamp
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عن المنصة

تقدم المنصة برامج تسريع األعمال وتعد الرائدة في أوروبا. 
قدمـــت الدعـــم والتوجيه لمئات الشـــركات الناشـــئة وتمتلك شـــبكة داعمة 

 .Google في اإلتحـــاد األوروبي وشـــركة
تســـاعد البرامج من مرحلة التخطيط إلـــى التنفيذ، كل ذلك مع توفير التوجيه 

واإلرشاد. تقدم 20,000 دوالر مقابل ٪8 من حقوق الملكية. 

نوع المنصة

2011مسنة التأسيس
عدد المشاريع المحتضنة الكلي

150+

عدد المرشدين واالستشاريين
7+

البرامج المقدمة 

الخدمات اإلضافية 

16+

9+

الدول التي تخدمها 

حجم االستثمارات

42,894,561 $

عدد المشاريع المتخرجة 

3+

جودة المشاريع المحتضنة 

نسبة القبول والرفض 
نســـبة الرفض عاليـــة، بناًء على عدد المشـــاريع المتخرجـــة من البرامج 

المقدمـــة من قبلهم. 

مسرعة أعمال 
وحاضنة أعمال

غير ذلك 

برامج التدريب

Ignite

https://www.crunchbase.com/organization/ignite-accelerator
https://www.ignite.io/
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عن المنصة

تقـــدم الدعـــم لـــرواد األعمال الذيـــن يرغبون فـــي تطوير مشـــاريعهم، من 
خـــالل توفير مســـاحة العمل واالســـتثمار واإلرشـــاد وغير ذلك من وســـائل 
الدعـــم. تمتلـــك شـــبكة داعمة فـــي جامعة ملبورن وشـــركائها مثـــل IBM و 

 .Universal Music Group و  HWT
تتميز المنصة بخبرة عالية في تسريع وتوسع الشركات الناشئة. 

نوع المنصة

2012مسنة التأسيس
عدد المشاريع المحتضنة الكلي

150+

عدد المرشدين واالستشاريين
51+

البرامج المقدمة 

الخدمات اإلضافية 

3+

19

الدول التي تخدمها 

عدد الوظائف المستحدثة

1,400+

حجم االستثمارات

70,000,000.00  $

عدد المشاريع المتخرجة 

4+

جودة المشاريع المحتضنة 

نسبة القبول والرفض 
نســـبة الرفـــض عالية، بنـــاًء على عـــدد المشـــاريع المتخرجـــة منذ بدء 

. لمنصة ا

مسرعة أعمال 
وحاضنة أعمال

غير ذلك 

الفعاليات

Melbourne
Accelerator Program

https://www.crunchbase.com/organization/melbourne-accelerator-program
https://www.themap.co/
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عن المنصة

تقـــدم برامج تمويل والتوجيه واســـتثمارات وإرشـــاد ومســـاحة عمل مجانية 
وبرامـــج أكثر من ثالثة أشـــهر. تمتلك شـــبكة تضـــم أكثر من تســـعين خبيًرا.  

تقـــدم 23,000 دوالر مقابل ٪6 مـــن حقوق الملكية.

نوع المنصة

2012مسنة التأسيس
عدد المرشدين واالستشاريين

61+

البرامج المقدمة 

8+

الدول التي تخدمها 

حجم االستثمارات

5,046,376.00  $

عدد المشاريع المتخرجة 

68+

جودة المشاريع المحتضنة 

نسبة القبول والرفض 
نسبة الرفض عالية، حيث أنها انتقائية في عملية قبول المشاريع.

مسرعة أعمال 

برامج التدريب

Startup Reykjavik

https://www.crunchbase.com/organization/startup-reykjavik
https://startupreykjavik.is/
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عن المنصة

تركـــز على الشـــركات التقنية الناشـــئة في مراحلهـــا المبكرة بهـــدف تمكين 
الشـــركات الناشـــئة في مجـــال الحلول التقنيـــة والتصميم. 

والتدريـــب وصقـــل  واالستشـــارات  المالـــي  الدعـــم   Metavallon توفـــر 
المواهـــب مـــن خـــالل البرامـــج الداعمة لجميـــع مراحل الشـــركات الناشـــئة. 

نوع المنصة

2011مسنة التأسيس
عدد المشاريع المحتضنة الكلي

320+

عدد المرشدين واالستشاريين
1

البرامج المقدمة 

الخدمات اإلضافية 

3+

9+

الدول التي تخدمها 

حجم االستثمارات

32,000,000 €

عدد المشاريع المتخرجة 

10

جودة المشاريع المحتضنة 

نسبة القبول والرفض 
نســـبة الرفض عاليـــة، بناًء على عدد المشـــاريع المتخرجـــة من البرامج 

المقدمـــة من قبلهم. 

مسرعة أعمال 
وحاضنة أعمال

وصندوق رأس مال 
جريء

غير ذلك 

برامج التدريب

Metavallon

https://metavallon.vc/
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Axel Springer Plug 
and Play Accelerator

عن المنصة

تركـــز المنصـــة على الطباعـــة األلمانيـــة والتقنيـــة، تقدم التوجيه واإلرشـــاد 
عدة.   مجـــاالت  في 

تم الحرص على إنشـــاء مســـاحات عمل خاصـــة بالفنانين بهدف بناء شـــبكة 
واســـعة في مجال الفنون. 

يتم تقديم 30 ألف دوالر مقابل ٪5 من األسهم. 

نوع المنصة

2013مسنة التأسيس
عدد المشاريع المحتضنة الكلي

 100+

عدد المرشدين واالستشاريين
4+

البرامج المقدمة 

13+

الدول التي تخدمها 

حجم االستثمارات

44,713,279.00 $

عدد المشاريع المتخرجة 

8+

جودة المشاريع المحتضنة 

نسبة القبول والرفض 
نســـبة الرفض عاليـــة، بناًء على عدد المشـــاريع المتخرجـــة من البرامج 

المقدمة من قبل المســـرعة. 

مسرعة أعمال 

برامج التدريب

https://www.crunchbase.com/organization/axel-springer-plug-and-play-accelerator
http://www.axelspringerplugandplay.com/
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توصيات

تمكين  
الحاضنات االفتراضية.

نوصـــي أصحاب منصـــات دعـــم ريادة 
األعمـــال فـــي الدول العربيـــة أن يكون 
هنـــاك تركيـــز أكثـــر لحاضنـــات األعمال  
ومســـرعات األعمـــال االفتراضيـــة، لما 
فيهـــا مـــن كفـــاءة عاليـــة فـــي تقديـــم 
الدعـــم لـــرواد األعمال بشـــكل مباشـــر 

التكاليف. وبأقـــل 

دعم االبتكار 
والمشاريع الريادية.

نوصـــي أصحـــاب المنصـــات الداعمـــة 
ورواد األعمـــال بالتركيـــز علـــى االبتكار 
أكثر من المشـــاريع التـــي تقدم الحلول 
األخـــرى  المشـــاريع  بنفـــس مســـتوى 
المنافســـة فـــي نفـــس المجـــال. دعم 
االبتكار والمشـــاريع الريادية من نوعها 
يســـاهم في خلق حلول جديدة وفريدة 

مـــن نوعها. 

خلق حاضنات األعمال 
يعني زيادة الوظائف.

نوصـــي بالتركيـــز علـــى بنـــاء وتطويـــر 
مجتمـــع حاضنـــات األعمـــال. لمـــا فيهـــا 
المشـــاريع فـــي  مـــن دعـــم وتمكيـــن 
مراحـــل نموهـــا المبكـــرة، وزيـــادة في 
عـــدد الوظائـــف ورفع االقتصـــاد على 

مســـتوى الدولـــة. 

نوصي منصات دعم األعمال 
باالختصاص في مجاالت 

ووسائل الدعم.

نوصـــي أصحاب منصـــات دعـــم ريادة 
األعمال بالتركيـــز على نوع دعم محدود 
جـــدًا لمـــا فـــي ذلـــك مـــن رفـــع معدل 
كفـــاءة الخدمـــات ووســـائل الدعم. كما 
أن االختصـــاص فـــي مجـــال أو صناعة 
واحـــدة ُيكســـب منصـــة الدعـــم قيمـــة 

مضافـــة وجـــودة عالية.

https://ideagist.com/global-list-virtual-business-incubators/
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عن شبكة 
حاضنات السعودية

يعـــود تاريخ نشـــأة حاضنات الســـعودية لعـــام 2009م حين قامـــت مدينة الملك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية متمثلة ببرنامج بادر لحاضنات التقنية بإنشـــاء الشبكة 
الســـعودية لحاضنات األعمال (SBIN) كجهة إرشادية لمساعدة وتشجيع وتقديم 
أفضل الممارســـات المتبعـــة لبرامج حاضنات األعمال وفـــي عام 2018م قامت 
الهيئة العامة للمنشـــآت الصغيرة والمتوسطة »منشآت« بتبّني مشروع تطوير 
شـــبكة حاضنات األعمال وتســـميتها (حاضنات الســـعودية) لتشـــمل مســـرعات 

األعمال ومســـاحات العمل المشتركة بالمملكة.

مهمتنا 
نســـعى لتطوير منظومة ريادة األعمال في المملكة العربية الســـعودية حسب 
أفضـــل الممارســـات الدولية وفتح قنـــوات التواصل بين أعضائها مما يســـاهم 
في تأســـيس شركات ناشـــئة قادرة على إتاحة فرص اســـتثمارية واعدة تساهم 

في تعزيز مســـيرة االقتصـــاد الوطني وخلق المزيد مـــن فرص العمل.

شبكة حاضنات السعودية تهدف إلى

تمثيـــل أعضـــاء حاضنـــات الســـعودية فـــي الشـــبكات الدوليـــة 
ـــا. وعالميًّ ـــا  إقليميًّ لهـــا  والترويـــج  والمؤتمـــرات  والمحافـــل 

ربط الهيئة العامة للمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة »منشـــآت« 
مع شـــركائها في منظومـــة ريادة األعمال فـــي المملكة.

االســـتفادة من الخبرات المحلية واستقطاب خبرات دولية وإقامة 
ورش عمـــل تهـــدف إلـــى تطويـــر وتدريـــب منســـوبي حاضنـــات 

األعمـــال للرفع مـــن قدراتهم في اإلدارة والتشـــغيل.

مســـاعدة ودعم إنشـــاء حاضنات األعمال والعمل على اســـتمرار 
نجاحها.

رفـــع مســـتوى الوعي بين عامـــة النـــاس والجهـــات ذات العالقة 
عـــن دور وأهميـــة حاضنـــات األعمال.

تنظيـــم اجتماعـــات دوريـــة ألعضـــاء حاضنـــات الســـعودية لتبادل 
والخبرات. التجـــارب  أفضـــل 

رعايـــة فعاليـــات أعضاء حاضنات الســـعودية وتســـهيل اإلجراءات 
نجاحها. لضمـــان  المطلوبة 

http://saudiincubators.sa/ar

http://saudiincubators.sa/ar
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@Saudiincubatorswww.saudiincubators.sa

شكرًا لكمـ

إحدى مبادرات

https://twitter.com/saudiincubators?lang=ar
http://saudiincubators.sa/

