
"هدفنا في حاضنات السعودية أن نكون المصدر األول لكل 
ما يتعلق بحاضنات ومسرعات األعمال ومساحات العمل 

المشتركة في المملكة، وأن نقوم بدور رائد في بناء تواصل 
فعال بين جميع الجهات المرخصة. 

نثق بقدرتكم على بناء مستقبل أفضل لرواد األعمال، 
ونتطلع لمشاركتكم والعمل معكم جنًبا إلى جنب."

أضوى الدخيل 

إحصائيات

١. منصات دعم ريادة األعمال في المملكة

إحصائيات

أهم المستجدات

إغالق جوالت استثمارية

حاضنة الشهر 

  سبب التسمية وقصة البداية؟

مع وضوح حرص المملكة العربية السعودية على دعم التنمية المستدامة للدولة 
في ضوء التوجهات العالمية التي بدأت تركز على اقتصاد المعرفة اعتمادًا على 

التكنولوجيا واإلبداع كأساس لدعم المركز التنافسي للدول عالميًا، ومع تركيز خطط 
التنمية على االستفادة من القدرات المتميزة لإلقتصاد الوطني بما يساهم في 

ريادة جامعة الملك سعود، صدرت الموافقة السامية الكريمة من رئيس مجلس 
التعليم بإنشاء مركز ريادة األعمال عام ١٤٢٩ هـ والذي تم تحويله إلى معهد ريادة 

األعمال بجامعة الملك سعود في ١٤٣١/٢/٢١ هـ . وقد أقام معهد ريادة األعمال 
مركز حاضنات ومسرعات األعمال (خطى) لتوفير بيئة عمل مناسبة لدعم المبدعين 

ذوي األفكار الواعدة، لتحويل األفكار إلى مشاريع ريادية وزيادة فرص نجاح 
المشاريع القائمة.

وكانت تسمية مركز حاضنات ومسرعات االعمال (خطى) مستوحاة من بداية أي 
مشروع تجاري ناشئ حيث يكون بخطوات مدروسة لضمان نجاح المشروع. ليكون 

رمزًا لخطى اإلستثمار المعرفي وريادة األعمال.

  ما الذي تقدمه منشأتكم لرواد األعمال؟

يوفر مركز حاضنات ومسرعات األعمال بيئة عمل مناسبة لدعم المبدعين ذوي 
األفكار الواعدة، من خالل توفير اإلمكانات البشرية والمادية والتقنية والتجهيزات 

الالزمة لتحويل األفكار الى مشاريع ريادية وزيادة نجاح المشاريع القائمة وذلك من 
خالل تقديم خدمات منها:

  طموحكم وما الذي تسعون لتحقيقه؟

يطمح مركز حاضنات ومسرعات األعمال للتميز على المستوى المحلي والعالمي 
في احتضان األفكار الواعدة والمشاريع الريادية.

  عدد المشاريع المحتضنة، وماهي آلية وشروط التقديم لديكم؟

يوجد في حاضنة األعمال حاليا ٤١ مشروع ريادي محتضن. وال يشترط أن يكون 
المتقدم من منسوبي جامعة الملك سعود حيث نرحب بجميع المشاريع الريادية  

من داخل وخارج الجامعة.

 يتم التقديم من خالل منصة اإلحتضان على الرابط

ولإلطالع على الشروط العامة لإلحتضان على الرابط 

  نصيحة لرواد ورائدات األعمال الطموحين؟

أقتبس مقولة لتوماس أديسون " العبقرية ١٪ إلهام و ٩٩٪ عمل" لتوضيح أن 
الفكرة الريادية بحد ذاتها ليست كافية للنجاح والتميز. يجب على رائد األعمال العمل 

بجد لنقل الفكرة الريادية لجعلها مشروع ناجح على أرض الواقع.

مركز حاضنات ومسرعات األعمال (خطى)

أحدث الجهات المرخصة

٢. تأثير المرشد

 تشهد المملكة ارتفاعًا في عدد مؤّسسات دعم ريادة األعمال, مثل مساحات العمل 
المشتركة ومسّرعات األعمال والحاضنات، من ١٧ مؤسسة عام ٢٠١٧ إلى أكثر من 

١٥٣ مؤسسة اليوم.

رواد األعمال الذين يستعينون بالمرشدين تزداد فرصهم في النجاح والوصول 
إلى المستثمرين مقارنة بغيرهم.

٧٢٪ من رواد األعمال الذين يتلقون االستثمارات لديهم مرشدون، بالمقارنة مع 
٪٤٤ من الرواد الذين ال يملكون مرشدين.

حصلت الشركات التي لديها مرشد على عدد أكبر من الجوالت اإلستثمارية 
مقارنة بالشركات التي لم يكن لديها مرشد.

أبرز الفعاليات القادمة

فتح باب التسجيل لبرنامج رواد ذكاء المكثف، والمستمر لمدة شهرين لدعم نمو 
المنشآت في التحول الرقمي وتبني تقنيات تزيد من احترافية ودقة العمليات 

مع تقليل التكاليف والوقت والجهد. #رواد_ذكاء
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االستثمارات في المراحل الالحقة

جولة استثمارية واحدةأكثر من جولة استثمارية

شركات لديها مرشد

المصدر  |

شركات ال مرشد لديها 

شركات حصلت على استثمارات

حاضنات ومسرعات أعمالمساحات عمل مشتركة

ال مرشد لديهالديها مرشد

(إيجارو) وهي أول منصة سعودية لمشاركة المركبات بين 
األفراد في السعودية، تغلق جولتها االستثمارية األولى 

بقيمة ٣٫٢ مليون ريال سعودي بقيادة مجموعة من 
المستثمرين المالئكيين.

 

 
شركة ”سلة“ للتجارة اإللكترونية تغلق جولة 

استثمارية بقيمة ٣٢ مليون ريال سعودي، بقيادة 
صندوق STV وبمشاركة من صندوق ”فينتشرز“ 

لالستثمار وفيجن فينتشرز“.

 
أعلنت منصة قيود، المتخصصة في الخدمات السحابية 
وتقديم األنظمة كخدمة، عن إغالقها جولة استثمارية 
بقيمة ٧٫٨٧ مليون ريال سعودي بقيادة ميراك كابيتال 

ومشاركة عدد من المستثمرين اآلخرين.

محليًا

بموافقة مجلس إدارة #صندوق_االستثمارات_العامة الذي يرأسه صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان، تم اطالق #استراتيجية_الصندوق 

للخمس سنوات المقبلة، والتي ستعزز من حضور الصندوق عالميًا، وستجعله 
الشريك المفضل لالستثمار، وصانعًا حقيقيًا للمستقبل الواعد.

التمويل الجماعي، فرصة جديدة للمنشآت الصغيرة للحصول على التمويل.
 

عالميًا

صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو االقتصادات العالمية في ٢٠٢١
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مركز خدمات 
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استشارات في 
إنشاء وتخطيط 

األعمال

اإلرشاد في 
تطوير األعمال

النشرة الحادية والعشرون | يناير ٢٠٢١

https://eportalksu.sa

https://alriyadah.ksu.edu.sa/ar/IncubatorsTerms
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https://jawlah.co/14015
https://jawlah.co/14140
https://jawlah.co/14166
https://www.google.com/amp/s/www.alarabiya.net/ar/amp/aswaq/economy/2018/12/10/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2585%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9
https://eportalksu.sa
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQHQwEJtA6ug1gAAAXdEF6QAGSSA-Dr6tdgHBuJDXKH5ouwUJ08iqAf1x7-NcSOaqB-ZL2Fv-0DZxEPVINK_vmYc3LYiRWvqYtmUoK-6J3QNHiZ1a_5tnwPkuAYl7Z5cijDQ3GA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F37553239%2Fadmin%2F
https://twitter.com/saudiincubators?lang=ar
https://twitter.com/saudiincubators?lang=ar
https://youtu.be/cK87iCh6Nhc
https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
https://ai-ds.thakaa.sa/programs/thakaa-pioneers

