
"رؤية 2030 هي خطة جريئة قابلة للتحقيق ألّمة طموحة.
إنها تعبر عن أهدافنا وآمالنا على المدى البعيد، وتستند إلى 
مكامن القوة والقدرات الفريدة لوطننا. وهي ترسم تطلعاتنا 

نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة 
يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحالمهم وآمالهم 

وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر."

سمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

خمسة أعوام في طريق تحقيق الطموحات! 

5 خطوات لتحقيق استدامة أكبر في مساحات العمل المشتركة!

مساحات العمل المشتركة نوع فريد وغير تقليدي من الشركات، وأصحاب مساحات 

العمل المشتركة ينحدرون من مختلف القطاعات والمواقع الجغرافية والخلفيات.

 تختلف األسباب وراء إنشاء مساحات عمل مشتركة؛ يتطلع البعض إلى بناء مجتمع 

ريادي، بينما يستخدم البعض اآلخر مساحات العمل المشتركة لتحقيق الدخل أو توفير 

أماكن عمل لمشاريعهم الناشئة. 

في هذه النشرة نحاول اإلجابة على السؤال التالي: كيف يمكن لمساحات العمل 

المشتركة تحقيق استدامة أكبر؟ ولإلجابة عليه نعرض لكم عددًا من النصائح والرؤى 

القابلة للتطبيق والتي تستخدمها مساحات العمل األكثر نجاحًا حول العالم.

إليكم هذه الخطوات الخمس والتي تتضمن طرق عملية يمكن من خاللها تحقيق دخل أكبر 

لمساحات العمل المشتركة.

تقسيم العضوية إلى مستويات1

توسيع دائرة العمالء

حاضنات ومسرعات السعودية 
Saudi Incubators & Accelerators

  أبرز المحطات في  ٢٠ ٢٠

النشرة الرابعة والعشرون | ابريل ٢٠٢١

2

تقسيم العضوية في مساحة العمل إلى 

مستويات مختلفة يساهم في الوصول إلى 

شرائح أكبر من المستفيدين. 

يمكن أن تكون هذه العضويات بالساعة، أو يومية 

أو شهرية مع وجود ميزات مختلفة لكل عضوية.

عقد الشراكات مع الجهات المقدمة للخدمات3

مثل النوادي الرياضية، مكاتب المحاماة، المطاعم القريبة 

من مساحة العمل بحيث يتم االستفادة من الخصومات 

التي تقدمها مقابل الحصول على عمالئك. سيؤثر هذا 

بشكل إيجابي على المجتمع المحلي، ويساعد في جذب 

أعضاء جدد إلى مساحة العمل المشتركة.

يمكن أيًضا استضافة الفعاليات التي تتطلب خدمات 

تقديم الطعام وجني األرباح من اإلحاالت على المطاعم.

بدًال من التركيز على نوع واحد من المستفيدين (رواد 

األعمال على سبيل المثال) يمكن زيادة اإليرادات 

بشكل ملحوظ من خالل تقديم الخدمات للشركات. 

على سبيل المثال، حصلت WeWork (مساحة العمل 

األشهر على اإلطالق) على إيرادات بقيمة ٢٥٠ مليون 

دوالر من عمالئها من الشركات العام الماضي. يمثل 

هذا ٢٥ بالمائة من إجمالي إيرادات الشركة.

4توفير خدمات جاذبة للعمالء من داخل وخارج المساحة

6خدمات المستثمرين والجهات االستثمارية

يمكن إضافة الخدمات التي تكون مفيدة للعمالء 

المتواجدين، كما أنها تجذب أشخاص مهتمين من

 غير العمالء. 

على سبيل المثال: المكاتب االفتراضية (تأجير المكاتب 

للشركات التي ال تحتاج إلى مكاتب دائمة، حيث يمكن 

للموظفين فيها العمل من أي مكان، ولكن ال يزالون بحاجة 

ألشياء مثل العنوان البريدي وخدمات الرد على الهاتف 

وغرف االجتماعات وأجهزة العرض), أو توفير خدمات

 الدعم كالتسويق والخدمات القانونية.

المشاركة في المناقصات التي تطرحها الحكومة والمتعلقة5
بمساحات العمل المشتركة 

توفير الخدمات للشركات الناشئة األجنبية الراغبة 7
في الدخول إلى السوق السعودي

مثل تشغيل مساحات العمل الحكومية، أو 

استضافة الفعاليات المتعلقة بريادة األعمال. 

مثل تحصيل الرسوم مقابل ربطهم بالشركات الناشئة 

القابلة لالستثمار والمتواجدة في مساحة العمل. 

يتضمن ذلك تسهيل اإلجراءات المطلوبة لتأسيس 

وتشغيل الشركات في المملكة، باإلضافة إلى الربط 

بالجهات الحكومية.

 للمزيد من المصادر المختصة بمساحات العمل المشتركة.

تجارب ناجحة

اضغط هنا

سنة في المجال

تم االعتراف بها من قبل األمم المتحدة كقائد للشراكة المجتمعية تقديرًا لجهودها في 

تعزيز أهداف التنمية المستدامة من خالل الحلول الريادية والمبتكرة.
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تم االستحواذ عليها من قبل شركة CapitaLand في 2018 مقابل 19.7مليون دوالر. 

في 2017 تم منحها جائزة A'design award العالمية في فرع تصميم

 المساحات الداخلية.
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https://www.coworkingresources.org/
https://twitter.com/SaudiIncubators?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://saudiincubators.sa/
https://www.linkedin.com/company/saudi-incubators/

