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مقدمة

حاضنات ومسرعات األعمال 

 ما هي حاضنات األعمال الرقمية؟

ما الهدف من وجود حاضنات أعمال رقمية ؟

ما الخدمات التي تقدمها حاضنات األعمال الرقمية ؟

 أمثلة على حاضنات األعمال الرقمية

حاضنة فاستر كابيتال

 حاضنة قوام الرقمية

 ما هي متطلبات الحصول على ترخيص حاضنة أعمال رقمية
 في المملكة؟

قم بالضغط على القسم لسهولة الوصول اليه



 حاضنات ومسرعات األعمال

 تقدم مسرعات وحاضنات االعمال البيئة المحفزة لرواد االعمال والشركات الناشئة لدخول لألسواق

 التجارية وتمكينهم من تطوير نماذج االعمال،حيث ان حاضنات األعمال تبقي المشاريع محتضنة لديها

 لفترات أطول )أكثر من 6 أشهر وقد تصل لسنوات(، ويتم اختيار مشاريع واعدة لكنها أقل نضجًا وتحتاج

للكثير من التطوير والتحديث والتجارب والدعم لتنمو.ا

 أما مسرعات األعمال، فإنها تختار فقط المشاريع الواعدة وشبه المكتملة من حيث النضج وآلية العمل

والربح وقابليتها للنمو السريع.ا

 حاضنات األعمال الرقمية

 حرصت المملكة على تحفيز النظام البيئي لريادة األعمال، من خالل ترخيص منصات رقمية لحاضنات

 ومسرعات االعمال، لتوفير أفضل موارد الدعم والخدمات الالزمة، بهدف استدامة نمو الشركات

 الناشئة وتعزيز قيمتها السوقية محليًا وعالميًا، مما يساهم في تعزيز مسيرة االقتصاد الوطني وخلق

المزيد من فرص العمل.ا
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https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/transportation/mcit/leadingbusinesses/Documents/مشروع%20سياسة%20ريادة%20الأعمال%20الرقمية.pdf
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ما هي حاضنات األعمال الرقمية؟

 حاضنات األعمال الرقمية )االفتراضية(:ا

 كيان مرخص له من منشآت، ومقيد في سجل حاضنات األعمال، يقوم بتقديم كافة خدماته بشكل

 افتراضي عن بعد، عبر وسائل التقنية الحديثة

ما الهدف من وجود حاضنات أعمال رقمية؟

تسهيل بدء ممارسة األعمال وخفض التكاليف 

دعم نمو المشاريع الناشئة ورفع كفاءتها

دعم وتحفيز االبتكار 

تزويد المشاريع الناشئة باألدوات والخبرات الالزمة لتكون قابلة لالستثمار

ما الخدمات التي تقدمها حاضنات األعمال الرقمية ؟

 الخدمات اإلدارية، واالستشارية،دراسات الجدوى وخطط العمل
والقانونية، والمحاسبية، واإلرشادية

 خدمات التمويل
واالستثمار

الدعم الفني والتقني

https://ep.monshaat.gov.sa/terms


فاستركابيتال | حاضنة ومسّرعة أعمال افتراضّية وشركة داعمة للشركات والمشاريع الناشئة

 تأسست عام 2010 في مدينة دبي 
 تقدم خدمات للشركات الناشئة في مجاالت مختلفة مثل التطوير التقني،

المبيعات، التسويق، وتأمين رأس المال
 استفادت 484 شركة ناشئة من برامجها

 لدى فاستر كابيتال شبكة كبيرة تضّم 1054 ممّثل أو شريك إقليمي و 1022
مرشد حول العالم

استثمرت فاستر كابيتال نحو 55.52 مليون دوالر في 176 شركة ناشئة حّتى اآلن
 

ميزة أساسية: برنامج الشريك التقني 
برنامج مخصص لرواد األعمال الذين ال يملكون خبرة تقنية تساعدهم على بناء شركة ناشئة ناجحة

 يستطيع كل رائد أعمال يبحث عن شريك تقني التقّدم إلى هذا البرنامج

ما الذي يحصل عليه رائد األعمال من خالل هذا البرنامج
تصبح فاستر كابيتال الشريك التقني للشركة الناشئة وتكون مسؤولة عن بناء المنتج بالكامل بجميع مراحله
 تساهم في تمويل المشروع عبر توفير %50 من األموال المطلوبة في التطوير التقني لكل جولة تمويل
 تساعد هذه الخطوة المؤسس على التركيز في الجوانب األخرى المهمة كتحقيق المبيعات ومتابعة السوق 

المستهدف مما يساهم في تحسين فرص نجاح الشركة الناشئة وتوليد الربح
 تستثمر فاستر كابيتال في عدد قليل من الشركات الناشئة، لذلك تستعد لاللتزام لفترة أطول وفي جوالت تمويل

 متعددة مع الشركة الناشئة
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 أهم المجاالت المستهدفة:
التقنية المالية

 التعليم اإللكتروني
 التجارة اإللكترونية

التقنية الصحية
 اإلعالم والترفيه

 

 للمزيد عن فاستر كابيتال

 أهم المراحل المستهدفة:
تشمل جميع مراحل عمر الشركة الناشئة، من مرحلة الفكرة إلى المراحل المتقدمة

 

https://fastercapital.com


 حاضنة ِقوام الرقمية | حاضنة أعمال رقمية تهدف إلى إعادة تعريف المنظومة الريادية المحلية بشكل
 كامل، لتمكين رواد األعمال والشركات الناشئة بدون أي قيود مكانية وزمانية، عبر برنامج احتضان رقمي

وخدمات إرشادية ريادية ترافق الرواد في كل الخطوات

تم تأسيس حاضنة قوام في 2020  كأول حاضنة رقمية مرخصة في المملكة العربية السعودية 
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750+
 استشارة 

200+ 
 مصدر وأداة

 مساعدة

 

للمزيد عن حاضنة قوام

 أهم الخدمات التي تقدمها حاضنة قوام:
برنامج احتضان الشركات الناشئة الرقمي

تدريب وورش عمل مكثفة )افتراضيًا( 
 استشارات أسبوعية من أفضل المحترفين في بيئة ريادة األعمال

 جلسة إرشاد 1: 1 مع مرشد ذو خبرة في مجال الشركة
 فرصة عرض الشركات أمام مستثمرين

دعم عيني بقيمة 1 مليون ريال سعودي

 االستشارات الريادية الرقمية 
 تزود ِقوام رواد األعمال وأصحاب األفكار بخدمات استشارة رقمية، يوفرها فريق متخصص

 من خبراء تطوير األعمال في كافة الجوانب الريادية، لمساعدتهم على تحقيق النجاح وضمان
 استمرارية أعمالهم، ومّدهم بالنصائح المتناسبة مع احتياجاتهم الختصار وصول شركاتهم

 إلى السوق، وتوجيههم عبر استشارات فردية متخصصة

 أهم المجاالت المستهدفة:
التطبيقات الهاتفية

األسواق الرقمية
النقل والخدمات اللوجستية

التجارة الرقمية
تقنيات التعليم

 أهم المراحل المستهدفة:
 تسعى حاضنة قوام إلى جذب

 رواد األعمال أصحاب األفكار
 المبتكرة لدعمهم وتحويل

 أفكارهم إلى مشاريع ملموسة
على أرض الواقع

 أغلقت حاضنة ِقوام الرقمية مؤخرًا أولى
 جوالتها االستثمارية                   بأكثر
 من مليون ريال سعودي، وذلك بقيادة

 شركة لين نود، لتقنية المعلومات
 واستديو المشاريع الناشئة، ومجموعة

من المستثمرين المالئكيين

-1

-2

5000+
مستفيد 

 (Pre-Seed)  

https://www.qewam.com


يتم منح تراخيص إنشاء مسرعات األعمال من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة )منشآت(ا
 طلب الحصول على ترخيص لمسرعة أعمال رقمية تقدم كامل برامجها عن بعد

الشرط األساسي للحصول على ترخيص إنشاء مسرعة أعمال ) واقعيًا أو رقميًا(:ا

(يجب إنشاء حساب في موقع منشآت لتقديم الطلب)

  

 اضغط هنا اضغط هنا

 لمعرفة شروط الحصول على ترخيص

 مسرعة أعمال

 لمعرفة شروط الحصول على ترخيص

 مسرعة أعمال رقمية
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 بعد التأكد من تحقيق الشروط يتم التقديم للحصول على الترخيص من خالل الرابط التالي

أن يكون المتقدم للحصول على الترخيص: شركة أو جهة حكومية أو جمعية أو جامعة

Source: https://monshaat.gov.sa/ep 

https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/ep2.pdf
https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/ep3.pdf
https://ep.monshaat.gov.sa/dashboard
 https://monshaat.gov.sa/ep 
https://sian.sa/en


 توفر شبكة حاضنات ومسرعات السعودية قاعدة بيانات تضم مسرعات األعمال في المملكة باإلضافة

 إلى تفاصيل عنها كعدد الشركات المتخرجة وأبرز الخدمات التي تقدمها ومعلومات التواصل

  

  

 

 شبكة حاضنات ومسرعات السعودية هي تجمع وطني لحاضنات ومسرعات األعمال ومساحات العمل
المشتركة، وجميع الجهات ذات العالقة أو المهتمة بصناعة منظومة ريادة األعمال في المملكة

 تهدف الشبكة ألن تكون الوجهة األولى للجماهير المحلية والعالمية المهتمة باكتشاف بيئة ريادة األعمال في
المملكة والمشاركة فيها وذلك عبر بناء مجتمع ريادي يتسم بالتأثير، االستدامة، والتمكين

 توفر الشبكة على موقعها أداة تصفح وبحث يمكن من خالل اإلطالع على مسرعات األعمال الموجودة في
 مدن المملكة، باإلضافة لمعرفة الشركات الناشئة التي تخرجت منها

 الستخدام أداة البحث على الموقع
 اضغط هنا
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https://sian.sa/ar/members
https://sian.sa/en


شكًرا لكم ..

تواصلوا معنا

mailto:ask%40sian.sa?subject=
https://www.linkedin.com/company/saudi-incubators/
https://twitter.com/SaudiIncubators?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://sian.sa/ar

