
"هدفي األول أن تكون بالدنا نموذًجا ناجًحا ورائًدا 
في العالم على كافة األصعدة وسأعمل معكم 

على تحقيق ذلك“

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

االستثمارات تنمو بتسارع كبير في المملكة 

  أبرز المحطات في  ٢٠١٩

تم إبرام ٧١ صفقة استثمار جريء في المملكة العربية السعودية في عام ٢٠١٩، بزيادة 
تصل إلى ٩٢٪ مقارنة بعام ٢٠١٨

ساهمت المسرعات في ٣٢٪ من صفقات االستثمار في الشركات الناشئة السعودية 

في عام ٢٠٢٠ ، شهدت المملكة زيادة بنسبة ٥٥٪ في إجمالي التمويل 
المخصص للشركات الناشئة السعودية ، على عكس التراجع المالحظ 

في بقية دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

حاضنات ومسرعات السعودية 
Saudi Incubators & Accelerators

في ٢٠١٩، ثلث االستثمارات في الشركات الناشئة في المملكة تم 
بواسطة مسرعات األعمال

$

  أبرز المحطات في  ٢٠ ٢٠

عدد المستثمرين الدوليين النشطين في المملكة العربية السعودية في عام ٢٠٢٠ أكبر 
مما كان عليه في عام ٢٠١٩

أثر عام ٢٠٢٠ بشكل إيجابي على التحول الرقمي في التجارة اإللكترونية، التكنولوجيا 
المالية، النقل، والتعليم

أهم المستجدات

هل أنت مستعد لتطوير وتنمية شركتك الناشئة؟

انضم إلى برنامج مسرعة تقدم للعام ٢٠٢١.

بدءا من اآلن وحتى العاشر من إبريل تستقبل مسرعة تقدم طلبات الشركات الناشئة 
لالنضمام إلى الدفعة القادمة لعام ٢٠٢١.

 مسرعة تقّدم لألعمال، واحدة من أبرز مسرعات األعمال في المملكة العربية السعودية، 
وقد تم تأسيسها بالشراكة بين جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية و بنك ساب.

منذ ٢٠١٦ وحتى اآلن، تم تخريج أكثر من ١٢٦ شركة ناشئة من مسرعة تقدم، وتم منح أكثر 
من ١٦ مليون ريال كمنح تمويلية دون تملك حصة من الشركات.

اغتنم الفرصة وبادر بالتسجيل اآلن  

 
نطمح أن يكون فكر PLEXUS داعم وملهم لرواد األعمال محليًا واقليميًا وعالميًا ، 

كما نهدف إلى المساهمة في تطوير المجتمع ، ودعم جودة الحياة ، والتنمية 
المستدامة. باإلضافة إلى ذلك فإننا نسعى إلى إعادة صياغة مفهوم مساحات 

العمل المشتركة وريادة األعمال كي تشمل الجانب العملي واإلنساني 
والمجتمعي واستخدام المنهجية العلمية والمقاييس.

 

 
عدد المشاريع المحتضنة تتجاوز حاليًا العشرين مشروع، ويعتمد االحتضان على 

المقاييس  ودراسة أهداف وامكانيات صاحب المشروع وتوافقها مع فكر المشروع 
 .Custom Design Solutions وحاجة المجتمع، و تقديم حلول خاصة لكل مشروع

تسجيل

حاضنة الشهر

موقع مميز في اعمار سكوير 
(باب جدة) ويمثل قلب مدينة 
جدة، في مجمع اداري تجاري 
سكني بإطاللة مميزة وبيئة 

تدعم جوانب جودة الحياة 
المختلفة

ورش عمل ولقاءات تطويرية 
في مجاالت مختلفة

غرف اجتماعات مجهزة 
بشاشات ذكية ودعم فني

الخدمات الداعمة تشمل 
البريد واستقبال المكالمات 

وخدمة الزوار ومواقف 
السيارات

 

إتاحة باقات متعددة 
لالحتضان متوافقة مع 
احتياجات رائد االعمال 

وميزانيته
 

بطاقة الوالء وتشمل 
تخفيضات للمطاعم 
والمقاهي المحيطة 

Plexus والمتضافرة مع
 

التعاون مع الحاضنات األخرى 
والمستثمرين

 

مساحة عمل مشتركة تتوفر 
فيها عناصر الجمال والراحة 

والرفاهية والجودة مع معايير 
بيئية وصحية عالية تشمل 
منقيات الهواء والتعقيم 

واألثاث المريح

وسائل التواصل االجتماعي 
تدعم المساحة والمشاريع 

المحتضنة وتوفر محتوى عام 
ومختص لمجاالت ريادة 

األعمال المختلفة
 

توفر مختلف االستشارات 
مثل القانونية والتسويقية 
والمالية والريادية وتصاميم 
الهوية ومقاييس المسارات 
المهنية والشغف والقوة 

واالحتياج

توفير المكاتب وتراخيص 
البلدية والعنوان الوطني 

للشركات الناشئة
 

ما الذي تقدمه منشأتكم لرواد األعمال؟
 

عدد المشاريع المحتضنة، وماهي آلية وشروط التقديم لديكم؟
 

طموحكم وما الذي تسعون لتحقيقه؟
 

نصائح Plexus لرواد األعمال:
 

النشرة الثالثة والعشرون | مارس ٢٠٢١

التسمية وقصة البداية؟
 

PLEXUS هي كلمة التينية تعني الضفيرة، وهي الفكرة التي قامت عليها شركة ضفيرة 
األعمال، حيث أن مبدأ التضافر بين رواد األعمال و المستشارين والمستأجرين بمختلف 

مجاالتهم يخلق بيئة عمل مبدعة مبتكرة ومرنة تدعم األفكار والمشاريع مع فتح آفاق جديدة 
وتحالفات تنعكس بشكل ايجابي على االعمال والمجتمع بجانبه اإلنساني والعملي والمالي 

والتطويري.

من هذه الفكرة نشأت PLEXUS التي توفر االستشارات والمقاييس والخدمات وبيئة العمل 
المناسبة للقطاعات والفئات المختلفة التي تشمل رواد األعمال وأصحاب العمل الحر 

وأصحاب المشاريع والشركات. وترمز األلوان األربعة في شعار PLEXUS إلى األزرق المفكر 
المبتكر واألخضر المتحدث المتواصل واألحمر المنفذ المنجز واألصفر المحلل المنسق.

 

اعرف
 ذاتك 

 قيم المنتج 
األولي بناًء 
على تجربة 

العمالء 
واالستطالعات

طور منتجك بناًء 
على التقييم، ثم 

أعد االنتاج 
والتقييم، واستمر 
في دورة التطوير 
واالنتاج والتقييم

 أّجل استقطاب 
المستثمرين إلى 
حين نضوج منتجك 
األولي، واعتمد 

في منتجك األولي 
على مواردك 

الذاتية

 استثمر في 
الهوية واإلعالن 

ووسائل التواصل 
االجتماعي

استثمر في 
االستشارات من 

خالل حاضنة 
ومسّرعة أعمال 

معتمدة

حدد
 هدفك

 اعرف 
مجتمعك

 اعرف 
منافسيك

 ضع منهجية 
أولية واصنع 

منتج أولي

Source: Magnitt

https://hadenat.co/en
https://twitter.com/SaudiIncubators
https://www.linkedin.com/company/saudi-incubators
https://plexus.sa
https://twitter.com/plexus_sa
https://taqadam.acceleratorapp.co/application/new?program=taqadam%20accelerator%202021 
https://hadenat.co/en
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