
 

 

 

 بیان صحفي
 

 
 للشركات الناشئة في السعودیة MITمسابقة منتدى  فرق سعودیة تحصد جوائز 9

 
 یفوز بالمركز األول في مسار الشركات الناشئة Quantum Solutions فریق  •
 مسارالشركات اإلجتماعیةیفوز بالمركز األول في  لّبیھ فریق •
 یفوز بالمركز األول في مسار األفكار دوالبفریق  •
  لایر سعودي 325جوائز الفرق الفائزة إلى یصل مجموع  •

 
أحد ، یةالسعود في األعمال لریادة  MIT منتدىأعلن  :2018 مارس 4 بیة السعودیة،المملكة العر –جدة 
وزین السعودیة ومركز بالشراكة مع باب رزق جمیل،  لریادة األعمال MITالشبكة العالمیة لمنتدى  فروع
في السعودیة، شئة للشركات النا MIT من مسابقة منتدى الثالثةعن الفرق الفائزة في الدورة ، لألعمال ُدلني

 اإلجتماعیة. شركاتالوالتي جاءت في ثالث فئات وھي األفكار، والشركات الناشئة، و
 

كات ألفضل الشر MIT منتدى الحفل الختامي لمسابقة ، 2018 مارس 3الریاض، یوم وإحتضنت مدینة 
ور لي الدكتعلى شرف معا في الحفل الختامي للمسابقةحیث تم اإلعالن عن الفائزین السعودیة الناشئة في 

د وروا ه نخبة من الشخصیات والمستثمرینحضر، وماجد بن عبدهللا القصبي، وزیر التجارة واالستثمار
 . ممثلي المؤسسات اإلعالمیةوالعرب السعودیین واألعمال 

 
 ھتتقدم ،من المتحدثینفعالیات الحفل الختامي، جمع كبیرو السعودیة StartSmartمنتدى وقد شارك في 
دحالن،  وسفانة ،خالد الرئیس التنفیذي لمؤسسة الملكالملكي األمیرة البندري الفیصل،  صاحبة السمو

 في التحلیلو ةالرقمی مدیرعام ،الغامدي صالح السیدو ،تشكیل الدولیةلمؤسسة تنفیذي المدیر المؤسس وال
لمختصین امجموعة كبیرة من و ،لألعمال ُدلنيالمھندس علي السیار، مدیرعام مركز و ،"السعودیة زین"

 لریادة االعمال في المملكة.والمستثمرین ورواد األعمال وممثلي الشركات الداعمة 
 

 ستتلقى دعوةعن أسماء الفرق التسعة الفائزة في المسابقة والتي  اإلعالن ھذا وقد تم خالل الحفل
سلطنة قام في والتي ست الناشئة العربیة للشركات MIT منتدىمسابقة من  حادیة عشرالنسخة ال في للمشاركة

 .بریل القادمأفي شھر  عمان
 

ألعمال في امبادرات التعلیم وریادة ل أول مدیرعامالدكتورة سارة غالب، عبرت  رحیبیةتوفي كلمتھا ال
ورواد  تثمرین،س، عن سعادتھا باستضافة نخبة من أھم الشخصیات الوطنیة والعالمیة، والممجتمع جمیل

لثالثة افي دورتھا  في السعودیةللشركات الناشئة   MITمسابقة منتدىاألعمال في الحدث النھائي من 
ة لریادا، والشركات الناشئةفي مجال االفكار، و باإلعالن عن الفائزین من رواد االعمال الحتفالاو

 للجمیع في مسیرتھم المستقبلیة. ااإلجتماعیة متمنیة حظا سعید
 



 

 
 

 
شئة كات الناة الشروجاءت الفرق الفائزة في الفئات الثالث على النحو التالي، فقد فاز بالمركز األول في فئ

لثاني اوفاز بالمركز  ،لف لایر سعوديأ 100وقیمة الجائزة  Quantum Solutionsحلول كوانتوم 
قیمة الجائزة و Ironix أیرونیكس ثلالمركز الثاولف لایر  سعودي أ 25 وقیمة الجائزة فوكادوأ مشروع

 لف لایر سعودي.أ 15
 

، لف لایر سعوديأ 100 وقیمة الجائزة لّبیھفقد فاز بالمركز األول شركة  اإلجتماعیة الشركات مساروفي 
وفاز  ،ف لایر سعوديأل 25وقیمة الجائزة  Aquaponica أكوابونیكا وفاز بالمركز الثاني فریق

  لف لایر سعودي.أ 15وقیمة الجائزة  Blooming Bs بلومینج بالمركز الثالث
 

 ، وفاز بالمركز الثانيلف لایر سعوديأ 20 وقیمة الجائزة دوالب فریق ، فاز بالمركز األولروفي فئة األفكا
الجائزة  وقیمة  قسمة، وفاز بالمركز الثالث لف لایر سعوديأ 15وقیمة الجائزة  Cucumber وكمبریك

 . لف لایر سعوديأ 10
 
لمسابقة سنة رھنت ابلقد " :مجتمع جمیلالمدیر العام التنفیذي ل ،الدكتور إبراھیم باداودقال ، المناسبةھذه بو

. لشابةاواھب تطورھا في مھمتھا األساسیة التي تتمثل في إكتشاف، وتقدیم، ودعم المبعد سنة على نموھا و
بزیادة  -قة مشارك و مشاركة في الدورة الثالثة من المساب 2500أكثر من  ولعل أكبر دلیل على ذلك ترشح

 ".مقارنة بالدورة السابقة٪ 14 تقدر ب
 

لشركات ل  MITمسابقة منتدىمن الثالث األخیرة  الدوراتخالل لقد حظینا في مجتمع جمیل ، " :وأضاف
طموح لابداع ون اإلمالھائل  ھذا الكموكتشاف ھذه الطاقات الكبیرة بالفخر لتمكننا من إ ،في السعودیةالناشئة 

ھذا شئین، رواد األعمال النا بمستوى مشاركاتسعدنا قد و. األعمال الشباب في وطننا العزیز لدى رواد
 یة فيو التنمو الحركة اإلقتصادیة دعمفي  سیكون لھ بال شك دور فعالالذي الجیل الجدید من رواد األعمال 

 ."بإذن هللا اقاأكثر إشرنحو مستقبل  للمملكةالنقلة النوعیة   و المساھمة في السعودیةالعربیة  المملكة
 

 واالتصال الرئیس التنفیذي للموارد البشریة ،األستاذ سلطان بن محمد الشھراني قالوفي سیاق متصل 
 MIT مسابقة منتدىسعداء بكوننا الشریك اإلستراتیجي لنحن " :في شركة زین السعودیة المؤسسي

واد دیدة من رجمرة أخرى بنخبة  لقد إحتفلنا. للدورة الثانیة على التوالي السعودیةفي للشركات الناشئة 
ذلك نعمل ل . عجلة إقتصاد المملكة دعمأساسي في  دورفي المستقبل ن سیكون لھم الذیاألعمال السعودیین 

  MITمسابقة منتدىمع شركائنا كل سنة على فتح فصل جدید إلستقطاب المواھب و المبدعین من خالل 
الدول المتقدمة  قتصادیاتأن ریادة األعمال ھي العمود الفقري الب إلیماننا  في السعودیةللشركات الناشئة 

 ."ونموھا
 
 
 
 
 
 



 

 
 

لتي شاركت اكل الجھات ائزین واالف، لألعمال ُدلنيعام مركز  المھندس علي السیار، مدیر ھنأ ومن جانبھ
 MITمسابقة منتدىبدعمھ النسخة الثالثة من  لألعمال ُدلنيمركز  عن فخرفي إنجاح الفعالیة معبرا 

التدریبي  إحتضان الجلسات التوجیھیة التي أقیمت في الریاض والمخیمو في السعودیةللشركات الناشئة 
من  م مجموعةتقدی وھواألساسیة  مركزأھداف ال نفس الخاص بالمتأھلین للنھائیات. وأكد أن المسابقة تحمل

تشارات الساتتنوع تلك الخدمات مابین التدریب وو واألفكار  مشاریعمالیة ألصحاب الالغیر  الخدمات
ات التي ب على التحدیالتغللتحقیق أھدافھم و المتوسطةالمشروعات الصغیرة ومساعدة أصحاب لاإلرشاد و

 .قد تواجھھم
 
 10 السعودیة حول مجموعة من المواضیع من أھمھا "التقنیات StartSmartتركزت محاور مؤتمر قد و

إلى  لریادة األعمال العالمي MITمنتدى لالمدیرة التنفیذیة ل ،أنطوانیت ماثیوزالتي قدمتھا " 2018في الواعدة 
دورھا وودیة لعربیة السعمستقبل ریادة األعمال اإلجتماعیة في المملكة ا منھاجانب مجموعة من المواضیع 

لك الم ؤسسةلم الرئیس التنفیذيكل من صاحبة السمو الملكي األمیرة البندري الفیصل،  بین 2030في رؤیة 
 يتحدیات التحول الجلسة حواریة و ،تشكیل الدولیةلمؤسسة تنفیذي المدیر المؤسس والوسفانة دحالن، خالد 

 السیاسات.تواجھ رواد األعمال: األنظمة و
 

 ولشركاء اكریم تتماعیة، تم كذلك المشاریع اإلجسارات الشركات الناشئة واألفكارووإلى جانب الفائزین في م
إلستثمار، والشریك وزارة التجارة وا الشریك الحكومي الثالثةالشركاء الھامیین للمسابقة في دورتھا نذكر من 

 ،یةالد الخیرخالریادة اإلجتماعیة مؤسسة الملك وشریك ، لألعمال ُدلنيومركز االستراتیجي زین السعودیة 
 Technology review MIT األعالمي عین الریاض و شریكالووشریك الوعي المالي سدكو القابضة 

، ة ومضةالتوعیة الریادیلریادة األعمال في العالم العربي، وشریك  MITوالشریك اإلقلیمي منتدى ، 
لو، عشركة یة، وملك عبد هللا للعلوم والتقنجامعة الك الخدماتكاء شر ھذا إلى جانب. إیروالتقني والشریك 

 .جین السعودیةو وشركة قطوف
 
 نتھىا
 

  www.mitefsaudi.org زیارة یرجى المعلومات من لمزید
 االجتماعي: تواصلال مواقع عبر ومتابعتنا
  mitefsaudi@ امإنستاغر •
  audiS@MITEF سبوكفای •
 mitefsaudi@ رتویت •

 
 

 مالحظات للمحررین
 

ألعمال ویج لریادة اھو جزء من شبكة عالمیة من الفروع التي تكرس نفسھا للتر السعودیة في لریادة األعمال  MIT منتدى
یل ن سرعة تحوكنھم مواالبتكار على مستوى العالم. تقدم المعرفة والتواصل والتدریب لرواد األعمال التكنولوجیة، مما یمَّ 

 األفكار إلى شركات تغیر من وجھ العالم.
 
 
 

http://www.mitefsaudi.org/
http://instagram.com/mitefsaudi
http://instagram.com/mitefsaudi
https://facebook.com/MITEFSaudi
https://facebook.com/MITEFSaudi
https://twitter.com/mitefsaudi?lang=en
https://twitter.com/mitefsaudi?lang=en


 

 
 

 
و ھعودیة. ھدفھا ، بھدف الترویج لبیئة ریادة األعمال وإثراءھا في المملكة العربیة س۲۰۱٥تم تأسیس ھذا الفرع في عام 

ریع ئة و المشاالناش الدعم واالحتفاء بجمیع الشركات الناشئة ورواد األعمال في المملكة من خالل مسابقة الشركات واألفكار
 اإلجتماعیة.

 
ماعیة ثالث مسارات: مسار الشركات الناشئة ومسار الریادة اإلجت في السعودیة للشركات الناشئة  MITمنتدى تتضمن مسابقة

ش العمل وساعات ، باإلضافة إلى ورألف لایر سعودي ۳۲٥یتجاوز إجمالھا   مالیة  وائزج وتقدم المسابقةومسار األفكار، 
ویحظى المشاركون  .لتجاریة واالجتماعیة طوال فترة المسابقةتدریبیة وإرشادیة من قبل مختصین وخبراء في كافة المجاالت ا

ینظم  الذي العالمي MITالسعودیة أحد برامج مسابقة منتدى StartSmartبفرصة المشاركة في منتدى  ،في المرحلة النھائیة
تحفیز وتوجیھ بھدف تشجیع وفي الوالیات المتحدة األمریكیة  MITویحضره مختصون من جامعة  قبل اإلعالن عن الفائزین،

رائیة ذات رامج إثنجاح على مستوى األفكار والمشاریع االجتماعیة والتجاریة من خالل ورش عمل وبالرواد األعمال لتحقیق 
  ITMمسابقة منتدى  في شاركةتتلقى الفرق التسعة الفائزة بالمسابقة، دعوة للم ،ذلكإضافة إلى  عالقة مباشرة بالتقنیة واالبداع.

 .للشركات العربیة الناشئة
 

 للمزید من المعلومات، یرجى االتصال ب: 
 عبیر بن بشیر

 مجتمع جمیل الدولیة
 ۹۷۱٥٥۱۰۱۲٦۲۱جوال: 

 a.bechir@alj.aeایمیل:   
 


