
 

 
 
 

 بیان صحفي

 
لفرق المتأھلة للدور نصف عن ا انتعلن "زین السعودیة" و باب رزق جمیل
 األعمال في السعودیةلریادة  MITمنتدى مسابقة  من النھائي

 
 إلى المرحلة ما قبل النھائیة لفئات المنافسة المختلفةمتقدم للمسابقة  ۲۲۰۰فریقا من مجموع  45تأھل 

 
 

 2017، ایررفب 7 – / الریاض جدة
 

الذي   ،العالمي لریادة األعمال MITمنتدى السعودیة، الفرع الجدید من الشبكة العالمیة ل MITمنتدى  كشف
عن أسماء  النقاب، "زین السعودیة"ینظم بالشراكة مع باب رزق جمیل، إحدى مبادرات مجتمع جمیل، و 

و  لریادة األعمال في السعودیة MITمنتدى  مسابقةمن النصف نھائي لة تأھلوا إلى مرحالذین  45الفرق 
، ومسار الشركات الشركات الناشئة :  مسار األفكار، ومساراتمسارھذه السنة ثالث  التي تضم 
 .اإلجتماعیة

 
 األعمالمن خبراء  ۱۰۰ختیار المتأھلین إلى مرحلة نصف النھائي لجنة تحكیم مكونة من إوقد تم 

 معاییرعلى  نموذجاً  ۲۲۰۰المقدمة و التي بلغ عددھا  النماذجقاموا بتقییم محلیاً وعربیاً حیث  واالكادمیین
عمل دورة التحكییم وسیتم  مدى اإلبداع والقدرة على التوسع واألثر اإلیجابي في المجتمع.وھي  المسابقة
سیتم اإلعالن عن  ، في حینإلى المرحلة النھائیة المتأھلینا فریقً  27 أسماءعن لإلعالن  في فبرایرالثانیة 

 .2017 مارس 11بتاریخ  في المسابقة بعد مرحلة التحكیم الثالثة الفائزین
 

و تستھدف المسابقة، في مجال الشركات الناشئة، المشاریع التجاریة ذات األثر الفعال والمسجلة رسمیاً في 
مكنة وذات خبرة واسعة وأفكار قابلة للتوسع واالنتشار. أما تلك فرق مالمملكة العربیة السعودیة والتي تمت

م حلول یتقدالقادرة على األفكار االبداعیة القابلة لألنتشار والتوسع و المسابقة في مجال األفكار فتستھدف
في السعودیة في مجال  لریادة األعمال MITتجاریة واجتماعیة فعالة، في حین تبحث مسابقة منتدى 

 اإلجتماعیة على المشاریع األجتماعیة الربحیة المسجلة بشكل رسمي في المملكة العربیة السعودیة.  الشركات
 

 لریادة األعمال في السعودیة MITمنتدى من فئة األفكار إلى المرحلة النصف نھائیة من مسابقة و قد تأھل 
 سبید فارم، وتطبیق سمارت ، وعام، ومرشد، وورشة كوم 100أكثر من  :كل منفي دورتھا الثانیة، 

 

http://www.mitef.org/


 

، و فریق صحة راحة، وأكوابونیك، وإنكس، و واحدون، و تطبیق المالحة و المعلومات للكفیف و بوكینج
 Stitches False، وConCoating، و M&R Aerospace، و ، و بكجھا، و أسھلضعیفي البصر

Wall project. 
 

في حین تأھل للدور النصف النھائي من المسابقة من مسار الشركات الناشئة كل من مشروع شیالة، و 
، و Nashmi services، و Sihatech.comتطبیق أجیر، و مرسول، وصلحھ،  و حارتنا ، وتطبیق 

Float و ،Gofrah و ،Warsha plus و ،iBoat و ،Aman و ،Zayer و ،Venus platform ،
 .Madad Servicesو 
 

عشر فریقا وھم : منصة محامي، قرارات اإلستشارات  15أما في مسار الشركات اإلجتماعیة فقد تأھل 
تعظیم األثر،  حیاتي سكر،  تدویر، تواصلي، بنفسجیل، السعودي العلمي، مشروع محبة، قطرات، أم كار، 

  .Oukulunaمشروع د.سن، أقصر، السوق الجامعي، تطبیق كتابي لك، 
 
مارس  11قبل حفل اإلعالن عن الفائزین یوم  ،حظى المشاركون الواصلون إلى النھائیاتسیو

العالمي  MIT، أحد برامج مسابقة منتدىالسعودیة StartSmartمنتدى  فيبفرصة المشاركة  ،2017
بھدف تشجیع، وتحفیز، وتوجیھ رواد األعمال المحلیین لتحقیق نجاح على مستوى األفكار  ینظم الذي

 والمشاریع االجتماعیة والتجاریة من خالل ورش عمل وبرامج ثریة ذات عالقة مباشرة بالتقنیة واالبداع.
ألفضل  MITالنسخة العاشرة لمسابقة منتدى  في م دعوة الفائزین التسعة للمشاركةسیت ،عالوة على ذلك

 والتي ستقام في البحرین في شھر ابریل القادم.  في نسختھا العاشرة العالم العربي في شركة ناشئة
 

و بمناسبة اإلعالن عن أسماء الفرق المتأھلة  إلى المرحلة ما قبل النھائیة للمسابقة، قالت الدكتورة سارة 
تقدم المسابقة جوائز نقدیة تصل قیمتھا  "غالب، مدیرعام مبادرات التعلیم و ریادة األعمال في مجتمع جمیل: 

توجیھیة مقدمة من جھات تدریبیة دورات عمل و اتألف لایر سعودي، باإلضافة إلى ورش 265إلى 
، منذ إنطالق المسابقة، برنامجا ثریا إلعداد و السعودیة MITمنتدى فقد أعد  .طوال فترة المسابقة مختصة

 "تكوین المشاركین و تشجیعھم على البدء في تنفیذ مشاریعھم الصغیرة و المتوسطة.
 

داخل  التعریفیة والتعلیمیةسلسلة من الجوالت منذ إنطالق المسابقة ، ھذا العام السعودیة MITنظم منتدى 
حیث شملت فیھا. وتقدیم مشاریعم وأفكارھم المملكة للترویج للمسابقة ولتشجیع رواد األعمال على المشاركة 

م یتیادة األعمال على مستوى المملكة الجوالت زیارت واسعة ألغلب الجامعات، الكلیات والجھات المعنیة بر
فیھا إستعراض آلیات وخطوات التقدیم  في المسابقة إضافة الى تثقیف ونشر الوعي عن اإلبتكار وریادة 
األعمال لتحفیز الشباب والشابات في خوض تجربة تأسیس مشاریعھم التجاریة واإلجتماعیة من خالل 

 دیة في دورتھا الثانیة.لریادة األعمال في السعو MITمسابقة منتدى 
 

أعرب سعد األحمري مدیر العالقات اإلعالمیة في "زین السعودیة" عن سعادتھ بما تشھده من جانبھ 
ن المراحل األولیة للمسابقة إلھذا العام من مشاریع ابتكاریة متنوعة قائالً: " السعودیة MITمنتدى منافسات 

بكافة مساراتھا برھنت على قدرة الفرق المشاركة على مواصلة تقدیم قیمة مضافة للمحتوى المحلي، امتداداً 
شراكة "زین السعودیة" لھذه المسابقة تأتي ضمن مبادراتھا في ، مضیفاً أن في نسختھا السابقةلما شھدتھ 



 

االبتكار ودعم المشاریع التقنیة  تحفیزیعد األعمال الوطنیة، حیث مشاریع ریادة وتشجیع مجال االستدامة 
 االستراتیجیة الداعمة للتحول إلى االقتصاد القائم على المعرفة. األھدافالناشئة ضمن 

 
ھذه السنة مجموعة من  سجلألفضل شركة ناشئة في السعودیة للسنة الثانیة، و ت MITمسابقة منتدى  تنظم

الھیئة العامة  الشریك الحكومي ، و نذكر منھم الشریك اإلستراتیجي زین السعودیة الھامیین الشركاء
الشریك  عالمي)، واإل یكشرال( MIT Technology reviewللمنشآت الصغیرة والمتوسطة ، ومجلة 

 شریك شركة وادي مكة ، و اإلبتكار شریك و،  لریادة األعمال في العالم العربي MITمنتدى  اإلقلیمي
شریك  سدكو القابضة ، و شریك الوعي المالي جتماعیة مؤسسة الملك خالد الخیریة ، والریادة اإل

و شریك اإلستثمار البنك  مركز أرامكو لریادة األعمال واعدالشریك ، واللحاضنات التقنیة برنامج بادرا
ل، وجامعة الملك عبد مایكروسوفت وأوراككشركة الشركاء الداعمون   ھذا إلى جانب. السعودي لإلستثمار

 .وشركة المساعدون ، وشركة قطوفشركة علواهللا للعلوم والتقنیة، و 
 

فرع السعودیة ھو جزء من شبكة عالمیة من الفروع التي تكرس نفسھا للترویج لریادة األعمال  MITمنتدى 
كنھم من واالبتكار على مستوى العالم. تقدم المعرفة والتواصل والتدریب لرواد األعمال  التكنولوجیة، مما یمَّ

 سرعة تحویل األفكار إلى شركات تغیر من وجھ العالم.
 

، بھدف الترویج لبیئة ریادة األعمال وإثراءھا في المملكة العربیة 2015تم تأسیس ھذا الفرع في عام 
الل مسابقة ھو الدعم واالحتفاء بجمیع الشركات الناشئة ورواد األعمال في المملكة من خ ھاسعودیة. ھدف

 .و المشاریع اإلجتماعیة الشركات واألفكار الناشئة
 

 نتھىا

 

 
 معلومات إضافیة:

 
 الجوائز

 
 الف لایر للفائز الثالث 25الف لایر للفائز الثاني،  50الف لایر للفائز األول،  100 مسار المشاریع الناشئة

 الف لایر للفائز الثالث 10الثاني، الف لایر للفائز  15الف لایر للفائز األول،  20 مسار األفكار
 الف لایر للفائز الثالث 10الف لایر للفائز الثاني،  15الف لایر للفائز األول،  20 مسار المشاریع األجتماعیة

 
 مسار األفكار 

 
 معاییر التأھل لمسار األفكار

 عضوان على األقل بكل فریق •
 الفریقشخص واحد على األقل، یحمل الجنسیة السعودیة في  •
 غیر مطلوب عرض نموذج تشغیلي حین التقدیم األولي •



 

 بدون مبیعات في التقدیم األولي •
 غیر مطلوب تسجیل رسمي وقت التقدم  •
 یجب أال یكون المتقدم قد حصل على أي تمویل في السابق •
 یمكن لألفكار أن تكون في أي مجال تجاري أو اجتماعي •

 
 مسار الشركات الناشئة 

 
 لمسارات الشركات الناشئةمعاییر التأھل 

 عضوان على األقل بكل فریق •
 شخص واحد على األقل، یحمل الجنسیة السعودیة في الفریق •
 عرض نموذج تشغیلي، یستحسن أن یصاحبھ بعض عوامل الجذب للمستخدمین وبعض المبیعات •
 ألف لایر سعودي 500ال یتعدى دخل الشركة السنوي  •
 سنوات  5 –عمر المنشأة من صفر  •
 لة رسمیاً في المملكة العربیة السعودیةمسج •
 یمكن أن تكون شركتك الناشئة في أي مجال •

 
 مسار الشركات الناشئة 

 
 معاییر التأھل لمسارات الشركات األجتماعیة

 عضوان على األقل بكل فریق •
 شخص واحد على األقل، یحمل الجنسیة السعودیة في الفریق •
 عوامل الجذب للمستخدمینعرض نموذج تشغیلي، یستحسن أن یصاحبھ بعض  •
 سنوات  5 –عمر المنشأة من صفر  •
 مسجلة رسمیاً في المملكة العربیة السعودیة (كصفة تجاریة حالیاً بحكم األنظمة المعمول بھا)  •
 یمكن أن تكون شركتك األجتماعیة في أي مجال •
 محتاجة او مھملة في المجتمع یجب ان تكون المنتجات او الخدمات المقدمة تعالج تحدیات اجتماعیة وتستھدف فئات •

 
 

 مبادرة باب رزق جمیل:
في منتصف عام  مبادرات مجتمع جمیل) تعمل في مجال خدمة المجتمع، وقد تأسس نشاطھا مبادرة وطنیة سعودیة (احدى

م، وتركز بشكل مباشر على مجاالت المساعدة في توفیر فرص العمل، من خالل أربعة وعشرون فرعاً منتشرة حول 2003
مل، ولدى باب رزق جمیل العدید من مجاالت توفیر فرص من صناع فرص الع موظف وموظفة 500المملكة، وما یزید عن 
 العمل یقوم علیھا منھا: 

 دعم األسر المنتجة .1
 دعم المشاریع الصغیرة .2
 التوظیف المباشر .3
 التدریب المنتھي بالتوظیف .4
 العمل عن بعد .5
 تملیك سیارات األجرة العامة .6
 تملیك سیارات النقل .7
 فرص عمل المالعب .8
 تمكین البسطات .9

 رياالمتیاز التجا .10



 

 
 http://babrizqjameel.com/arموقع باب رزق جمیل على االنترنت: 

 BabRizqJameel@تویتر: 
  facebook.com/BabRizqفیسبوك: 

 
 

 مجتمع جمیل
وتحقیق  إحداث تغییر إیجابي في المجتمعوتدیر العدید من المبادرات من أجل  2003في عام  مؤسسة اجتماعیة تأسستھي مجتمع جمیل 

بدءا من الفرد إلى المجتمع العربي بشكل عام، في المملكة العربیة السعودیة وخارجھا، تعمل مجتمع جمیل على االستدامة االقتصادیة. 
دعم األبحاث والدراسات في ، توفیر فرص العملوحول العالم، المساعدة في  في منطقة الشرق األوسط تشجیع الفنون والثقافة العربیة

 .وتوفیر فرص التعلیم والتدریبواألمن المائي والغذائي،  الفقر مكافحةمجال 
 

توظف المئات من األفراد بھدف إتاحة فرص العمل والتدریب في التي تساعد في لمیة اوتدعم مجتمع جمیل وتتعاون مع مؤسسات ع
 االت التالیة:المج

 

 باب رزق جمیل –توفیر فرص العمل  •
 الفن جمیل  –الفن والثقافة •
 مكافحة الفقر حول العالم •
 األمن المائي والغذائي  •
 التعلیم والتدریب  •
 الصحة والمجتمع  •

 
  www.cjameel.orgللمزید من المعلومات یرجى زیارة الموقع 

 
 

 للمزید من المعلومات، یرجى االتصال ب: 
 

 عبیر بن بشیر
 مجتمع جمیل الدولیة

 
 971551012621جوال: +
 a.bechir@alj.aeایمیل:   

 
 

http://babrizqjameel.com/ar
https://www.facebook.com/BabRizq
http://www.cjameel.org/

