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مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع
خدمة دعم تسجيل براءات االختراع
مــن أهــم وســائل دعــم ثقافــة اإلختــراع والوصــول إلــى املجتمع
املعــريف هــو حفــظ حقــوق املبدعــن واملبتكريــن ،وانطالقـًــا
مــن أهميــة هــذا الهــدف أطلقــت مؤسســة امللــك عبدالعزيــز
ورجالــه للموهبــة واإلبــداع «موهبــة» مشــروع دعــم تســجيل
بــراءات اإلختــراع املوجــه لطــاب التعليــم العــام الــذي يهتــم
بإبداعــات املبتكريــن مــن خــال تســجيلها يف مكاتــب بــراءات
اإلختــراع ،ويتضمــن ذلــك الدعــم الفنــي واملالــي للمبتكــر حتــى
حصولــه علــى بــراءة اإلختــراع.
األهداف:
حتفيز املقدرة الوطنية للوصول إلى ابتكارات ومخترعات.
املساهمة يف زيادة براءات اإلختراع الوطنية.
املساهمة يف نشر الوعي حول أهمية االبتكار.
املميزات:
تســهيل إجــراءات تقــدمي طلبــات بــراءة اإلختــراع بالتعــاون
مــع مدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة.
تقــدمي استشــارات فنيــة للمختــرع إلكمــال كتابــة طلــب بــراءة
اإلختراع.
تقدمي اإلستشارات الفنية والقانونية مجانـًا للمتقدمني.

خدمة تخيل
وتُعنــى بتطويــر األفــكار التــي مت ّكــن أصحــاب األفــكار
العلميــة مــن طــاب التعليــم العــام ذات األصالــة واالبتــكار
مــن تقدميهــا إلكترونيــ ًّـا ،ثــم عرضهــا علــى مختصــن لتقــدمي
إرشــادات ونصائح لتطويرهــا ،ومــن ثــم تقييمهــا وفقـًــا
للمجــاالت العلميــة التــي تخدمهــا «تخيــل» وعبــر آليــة تواصــل

إلكترونيــة ،وتراعــي اخلدمــة سياســة تضمــن ســرية الفكــرة
واملعلومــات اخلاصــة بعمــاء «موهبــة».
األهداف:
التوعية بأهمية طرح األفكار واالستفادة منها.
حتفيز وجذب أصحاب األفكار العلمية لتقدمي أفكارهم.
تقــدمي نصائــح وإرشــادات وتقييــم األفــكار مــن قبــل مق ّيمــن
متخصصني.
توجيه األفكار املتميزة جلهات الرعاية املناسبة.
توجيــه أصحــاب األفــكار املتميــزة لبرامــج ومســابقات
موهبــة إذا توافــرت فيهــم شــروط االلتحــاق بهــا.
خدمة الدعم القانوني
نقــدم خدمــة االستشــارات القانونيــة يف مجــال بــراءات
اإلختــراع للمخترعــن الســعوديني مــن طــاب التعليــم العــام
مــن قبــل عــدد مــن املختصــن بهــدف مســاعدة املختــرع يف
اجلوانــب القانونيــة حلمايــة بــراءة اختراعــه مجانــ ًـا ،ويتــم مــن
خــال اإلتصــال الهاتفــي أو البريــد اإللكترونــي علــى النظــام
اإللكترونــي لصفحــة خدمــات املبتكريــن.
األهداف :
تقدمي املشورة القانونية إلى طالبي اخلدمة.
تقدمي املشورة الفنية واإلرشادية إلى املبتكرين.
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برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تأســس برنامــج كفالــة متويــل املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة
عــام 2006م بقــرار مــن معالــي وزيــر املاليــة الســعودي وبدعــم
مــن البنــوك الســعودية املشــاركة  ،وأســندت إدارتــه لصنــدوق
التنميــة الصناعيــة الســعودي وذلــك بغــرض تغطيــة نســبة
( )%80مــن مخاطــر التمويــل املقــدم مــن اجلهــات التمويليــة
املشــاركة مــع البرنامــج يف حالــة إخفــاق النشــاط املكفــول يف
ســداد التمويــل أو جــزء منــه ولتشــجيع البنــوك علــى متويــل
املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة التــي تفتقــد إلــى الضمانــات
الكافيــة.

ويــدرس البرنامــج حاليــاً طــرح منتجــات ضمــان مخاطــر
جديــدة وذلــك بالتعــاون مــع جهــات ذات عالقــة مباشــرة
بدعــم وتطويــر املبدعــن واملبتكريــن باململكــة  -بهــدف إيجــاد
حلــول متويليــة مبتكــرة لهــذه الفئــة ممــا سيســاهم يف دعــم
وتطويــر أفكارهــم واختراعاتهــم وحتويلهــا إلــى مشــاريع
جتاريــة تســاهم بشــكل فاعــل يف تعزيــز منــو االقتصــاد احمللــي
وخلــق فــرص وظيفيــة ألبنــاء الوطــن.
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وزارة التعليم العالي
مبادرة مراكز التميز البحثي:
بــدأت هــذه املبــادرة عــام 1428هـــ بتوقيــع وزارة التعليم العالي
مــع بعــض اجلامعــات الســعودية العريقــة عقــود إلنشــاء ثمانية
مراكــز للتميــز البحثــي كمرحلــة أولــى يف املــواد الهندســية،
وتكريــر البتــرول والبتروكيماويــات ،والطاقــة املتجــددة،
والنخيــل والتمــور ،والتقنيــة احليويــة ،واحلــج والعمــرة،
واجلينــوم الطبــي ،والدراســات البيئيــة.
ويف عــام 1429هـــ وقعــت ايض ـاً الــوزارة عقــود إنشــاء ســتة
مراكــز متيــز بحثــي مــع اجلامعــات الســعودية كمرحلــة ثانيــة
يف مجــال أمــن املعلومــات ،والتــآكل ،وتطويــر تعليــم العلــوم
والرياضيــات ،وهشاشــة العظــام ،وتقنيــة حتليــة امليــاه ،وفقــه
القضايــا املعاصــرة.
ومــن أهــم أهــداف هــذه املراكــز املتعلقــة باالبتــكار واالختــراع
التالــي -:
القيــام بأنشــطة بحثيــة وعلميــة نوعيــة مبتكــرة ومركــزة يف
مجــاالت محــددة ذات اهميــة وطنيــة وبعــد اســتراتيجي.
تهيئــة البيئــة البحثيــة والعلميــة املالئمــة ،مــن أجــل متكــن
الباحثــن وطــاب الدراســات العليــا مــن إجــراء البحــوث
املبتكــرة ،وتطويــر تقنيــات متقدمــة لتتبــوأ اململكــة مركــزاً
قيادي ـاً يف املجــاالت التــي تعنــى بهــا هــذه املراكــز.
حتقيــق التكامــل والترابــط بــن الباحثــن واخلبــراء يف
اجلامعــات ويف الصناعــة.
وقــد اســتطاعت هــذه املراكــز خــال الســنوات املاضيــة
مــن اكمــال بنيتهــا التحتيــة حيــث متكنــت مــن إنشــاء معامــل
متكاملــة يف الطاقــة ،والبتروكيماويــات ،وحتليــة امليــاه،

وعلــوم الوراثــة ،والتقنيــة احليويــة ،ومشــتقات النخيــل،
وأمــن املعلومــات ،والتــأكل ،وصحــة البيئــة متكنهــا مــن حتــول
اجلامعــات الــى االقتصــاد املعــريف .وقــد ســاهمت يف نشــر
الكثيــر مــن البحــوث العلميــة وحصلــت علــى العديــد مــن
بــراءات االختــراع ذات املــردود االقتصــادي الــذي ميكــن
للقطــاع اخلــاص االســتثمار فيــه.
مبادرة مراكز األبحاث الواعدة :
بــدأت هــذه املبــادرة عــام 1431هـــ بتوقيــع وزارة التعليم العالي
عقــود إنشــاء ثمانيــة مراكــز أبحــاث واعــدة مــع اجلامعــات
الناشــئة الســعودية يف مجــال تقنيــة املعلومــات خلدمــة القــرآن
الكــرمي ،والدراســات االجتماعيــة وبحــوث املــرأة ،واملجســات
اإللكترونيــة ،وطــب املناطــق املرتفعــة ،واملكافحــة احليويــة
املعلومــات الزراعيــة ،وعالجــات تشــوهات الوجــه والفكــن،
وشــبكات االستشــعار واألنظمــة اخللويــة ،واملؤثــرات العقليــة،
وتهــدف هــذه املراكــز الــى تعزيــز مكانــة اجلامعــات الســعودية
البحثيــة يف املجــاالت االســتراتيجية خلدمــة أهــداف التنميــة
يف اململكــة بشــكل عــام وتنميــة املناطــق احلاضنــة لتلــك
اجلامعــات بشــكل خــاص ،وقــد أكملــت هــذه املراكــز حديث ـاً
معاملهــا وهــي جاهــزة للتعــاون مــع القطــاع اخلــاص لتطويــر
وحتويــل األفــكار إلــى منتجــات صناعيــة وطبيــة وفكريــة قابلــة
لالســتثمار.
أودية وحاضنات التقنية باجلامعات :
اســتطاعت اجلامعــات إنشــاء أربعــة أوديــة للتقنيــة وهــي
وادي الظهــران بجامعــة امللــك فهــد للبتــرول واملعــادن ،ووادي
الريــاض للتقنيــة بجامعــة امللــك ســعود ،ووادي جــده للتقنيــة
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بجامعــة امللــك عبدالعزيــز ،ووادي مكــة للتقنيــة بجامعــة أم
القــرى ،وأهــم أهدافهــا التــي تتعلــق باالبتــكار واالختــراع
واقتصــاد املعــريف والتقنــي التالــي :
تنويــع االســتثمارات يف مجــاالت املعرفــة وتصنيــع ونقــل
وتوطــن التقنيــة وتطويرهــا مبــا يخــدم االقتصــاد الوطنــي
واحتياجــات التنميــة.
تنمية األصول واحتضان اجنازات املبتكرين واستثمارها.
االســتثمار يف بنــاء رأس املــال البشــري يف مجــاالت التقنيــة
والتمويــل واالســتثمار املعــريف ونشــر ثقافــة االبتــكار،
وامللكيــة الفكريــة.
تقــدمي برامــج حاضنــة لتمويــل االبتــكارات واالختراعــات
االبداعيــة لتحويلهــا واالبتكاريــة إلــى منتــج ميكــن تســويق
مــن خــال إنشــاء شــركات لصناعتــه وتســويقه.
تأســيس بيــوت اخلبــرة وحاضنــات األعمــال وحدائــق
املعرفــة واالســتثمار فيهــا.
حتفيــز االختــراع وابتــكار النمــاذج الصناعيــة واســتثمارها
ودعــم حفــظ حقــوق امللكيــة الفكريــة ألصحابهــا.
توفيــر بيئــة مناســبة لتســهيل تواجــد الشــركات العامليــة
والوطنيــة يف هــذه األوديــة إلنشــاء شــركات تصنــع املعرفــة
والتقنيــة.
ويتوقــع مــن القطــاع اخلــاص املســاهمة يف إجناح هــذه األودية
التقنيــة وذلــك بالدعــم املالــي لالســتفادة مــن اختراعــات
وابتــكارات أعضــاء هيئــة التدريــس وطــاب اجلامعــات
واملواطنــن بشــكل عــام.

صنــع جامعــات ســعودية رائــدة ،تضــع اإلبــداع واالبتــكار يف
مناهجهــا ،وخططهــا ،وبرامجهــا ،وتعطيهــا األولويــة يف كل
ذلــك .واهــم اهدافهــا التالــي:
إيجــاد جامعــات ســعودية مبدعــة ،تنافــس اجلامعــات
العامليــة ،وحتقــق متطلبــات العصــر.
حتفيــز اجلامعــات علــى رصــد املمارســات اإلبداعيــة
وتوثيقهــا ،ومحاولــة اســتثمار هــذه املمارســات علــى النحــو
املطلــوب.
تبنــي كــوادر بشــرية مبدعــة ورعايتهــا (طــاب ،وأعضــاء
هيئــة تدريــس ،وأفــراد مــن املجتمــع) ميكــن أن حتقــق
إجنــازات علــى املســتويني احمللــي والعاملــي.
العمــل علــى إيجــاد حلــول ابتكاريــة ملشــكالت املجتمــع،
واحلــرص علــى جعــل اإلبــداع واالبتــكار منهجــن للتفكيــر،
وأســلوبني للعمــل واإلنتــاج.
التمهيــد لتأســيس مراكــز أو وحــدات ترعــى املبدعــن
واملوهوبــن يف اجلامعــات.
بنــاء شــراكات علميــة ومهنيــة مــع مؤسســات ومراكــز
وجامعــات ،لهــا خبــرة يف مجــال تنميــة اإلبــداع واالبتــكار.

مبادرة تنمية اإلبداع واالبتكار
تتضمــن هــذه املبــادرة وضــع خطــط علميــة ،وبرامــج عمليــة
تُنمــي اجلوانــب اإلبداعيــة واالبتكاريــة لــدى منســوبي
اجلامعــات الســعودية .وتهــدف هــذه املبــادرة حتديــداً إلــى
www.mohe.gov.sa
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مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
برنامج بادر حلاضنات التقنية
خدمات الدعم التي يستفيد منها املخترعني واملبتكرين:
املســاعدة يف تطويــر خطــط عمــل تتناســب مــع كل مشــروع
علــى حــدة ومبــا يخــدم أهــداف املشــروع .
إعــداد ورش عمــل وبرامــج تدريبيــة مبواضيــع مختلفــة
لتطويــر املهــارات الفرديــة للمختــرع واملبتكــر.
تقدمي استشارات قانونية وإدارية وتسويقية .
تطوير مهارات بحوث التسويق والترويج.
بنــاء عالقــات مــع اجلهــات التجاريــة يف الســوق التجــاري
الســعودي والعاملــي .
املســاعدة يف احلصــول علــى متويــل وتســهيل الوصــول إلــى
مصــادر الدعــم املــادي .
املتابعة املستمرة واملساندة لتطوير املشروع و جناحه.

برنامــج خــادم احلرمــن الشــريفني لدعــم املخترعــن
الســعوديني
أطلقــت مدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة برنامــج
خــادم احلرمــن الشــريفني لدعــم املخترعــن الســعوديني عبــر
حاضنــات التقنيــة التــي متتلكهــا املدينــة  -ممثــا يف برنامــج
بــادر حلاضنــات التقنيــة.
ويهــدف البرنامــج لدعــم الســعوديني والســعوديات مــن
املخترعــن وطالبــي بــراءات االختــراع ،وأصحــاب النمــاذج
الصناعيــة ،كمــا يرمــي البرنامــج للتنســيق والتواصــل بــن
املؤسســات التــي تعنــى باالبتــكار واملخترعــن وتوحيــد

جهودهــا -وردم الفــراغ القائــم بــن املخترعــن واختراعاتهــم
وحتقيــق النمــوذج األولــي ومــن ثــم الوصــول بأفضــل الطــرق
إلــى مرحلــة اإلنتــاج و الســوق.
مكتب البراءات السعودي
الهــدف مــن إنشــاء مكتــب البــراءات الســعودي هــو توفيــر
احلمايــة لالختراعــات والتصميمــات التخطيطيــة للــدارات
املتكاملــة واألصنــاف النباتيــة والنمــاذج الصناعيــة يف اململكة.
وامللكيــة الصناعيــة هــي احــد فــروع امللكيــة الفكريــة ،وتعنــى
بحفــظ حقــوق مــا يبتكــره فكــر اإلنســان مــن املصنفــات أو
العناصــر ذات االتصــال بالنشــاط الصناعــي والتجــاري
والزراعــي ،ومجاالتهــا:
االختراعات
النماذج الصناعية
األصناف النباتية
التصميمات التخطيطية للدارات املتكاملة
العالمات التجارية
البيانات اجلغرافية
وقــد أوكل ملدينــة امللــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة تولــي
حمايــة أربعــة أقســام منهــا هــي االختراعــات والتصميمــات
التخطيطيــة للــدارات املتكاملــة و األصنــاف النباتيــة والنمــاذج
الصناعيــة.

www.kacst.edu.sa
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البنك السعودي للتسليف واالدخار
مسار االختراع:
إميانــا مــن البنــك بأهميــة دعــم املخترعــن واملبتكريــن مــن
أبنــاء هــذا البلــد ورغبــ ًة يف إعطائهــم الفرصــة يف تقــدمي
ابتكاراتهــم يف مــكان ال ينافســهم غيرهــم وحتــى يســتفيد
الوطــن مــن هــذه االختراعــات ،فقــد مت تخصيــص مســار
خــاص ملســاعدتهم يف تطبيــق ابتكاراتهــم وحتويــل اختراعاتهم
إلــى مشــاريع جتاريــة ناجحــة.
النطاق التمويلي للمسار:
يصــل متويــل هــذا املســار إلــى احلــد األعلــى مــن التمويــل يف
برنامــج مســارات والــذي يصــل إلــى  4مليــون ريــال.
التكلفة االستثمارية
للمشروع

اقل من مليون ريال
أكثر من مليون حتى
مليونني
أكثر من مليونني حتى
ثالثة ماليني
أكثر من ثالثة ماليني حتى
أربعة ماليني

أكثر من أربعة ماليني حتى
خمسة ماليني
أكثر من خمسة ماليني
وحتى ثمانية ماليني

احلد األعلى
للتمويل من البنك

احلد األدنى ملساهمة
طالب التمويل يف
التكلفة االستثمارية

%100

صفر %

%90

%10

ومــع ذلــك فــان البنــك يحــرص علــى وجــود عنصريــن يف
االختراعــات التــي يســتهدف متويلهــا يف هــذا املســار وهــي
كالتالــي:
وجود حاجة للمنتج سواء يف السوق احمللي أو العاملي.
إمكانية تطبيق االختراع.
املستندات التي تطلب يف املسار ومواعيد طلبها:
يجــب علــى طالــب التمويــل تقــدمي املســتندات التاليــة حســب
املرحلــة التــي وصــل لهــا طلبــه:
املرحلة

املستندات املطلوبة

عند التقدمي
االلكتروني

تعبئة منوذج الطلب بكافة املعلومات املطلوبة والتأكد
من صحتها  ،علما بأن للبنك احلق يف إلغاء الطلب
عند ثبوت عدم صحة أي معلومة يف الطلب

عند املقابلة
الشخصية

 -1وثيقة تسجيل االختراع.
 -2أصل البطاقة الشخصية.
 -3أصول املؤهالت والشهادات املسجلة يف طلب
التقدمي.
 -4تقدمي عرض توضيحي لفكرة املشروع (باوربوينت)
ال تزيد مدته عن  20دقيقة.

%80

%20

بعد اجتياز املقابلة
الشخصية

دراسة جدوى اقتصادية للمشروع

%70

%30

بعد توقيع عقد
التمويل

أصل السجل التجاري
التصاريح الالزمة إلقامة املشروع.

%60

%40

%50

%50

أولويــات التمويــل لــدى البنــك واملفاضلــة بني املشــاريع
املقدمة:
كــون هــذا املســار خــاص باملخترعــن واملبتكريــن فانــه يحظــى
باألولويــة دائمــا مــن بــن املشــاريع يف املســارات األخــرى،
www.scb.gov.sa
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شركة واعد بأرامكو السعودية
شــركة واعــد هــي مبــادرة طموحــة مــن ارامكــو الســعودية
تتبنــى أفــكار األعمــال اجلديــدة ُ
وتولهــا الــى مشــاريع ناجحة
علــى أرض الواقــع .كمــا تقــدم شــركة واعــد استشــارات قيمــة
لتحســن فــرص جنــاح رواد األعمــال يف املســتقبل
ص ِّمــم برنامــج شــركة (واعــد) التدريبــي لتحقيــق أكبــر
وقــد ُ
قــدر ممكــن مــن املعرفــة و الفائــدة التــي يحتــاج رواد األعمــال
الكتســابها للقيــام بالتخطيــط الناجــح ألعمالهــم و تزويدهــم
بــاألدوات و اخلبــرات التــي بدورهــا متكنهــم مــن إعــداد خطــة
عمــل مســتوفية جلميــع الشــروط املطلوبــة لدخــول ســوق
العمــل
وتدعــم شــركة (واعــد) املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة التــي

تســاهم يف اقتصــاد اململكــة وتوفــر فــرص عمل ألبنــاء الوطــن
ضمــن الصناعــات والفئــات التاليــة:
تقنية املعلومات واالتصاالت
اخلدمات الطبية
خدمات الطاقة
خدمات التصنيع
التعليم
املواد الكيماوية
سلسلة اإلمدادات واحللول اللوجستية.
الفرص الصناعية املبتكرة األخرى

www.waed.net
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معهد ريادة األعمال الوطني  -ريادة
يعــد «ريــادة» تنظيــم وطنــي مؤسســي مســتقل غيــر ربحــي
أُســس مببــادرة مــن وزارة البتــرول والثــروة املعدنيــة واملؤسســة
العامــة للتدريــب التقنــي واملهنــي حتــت مســمى( معهــد ريــادة
األعمــال الوطنــي ).
األهداف
نشــر ثقافــة العمــل احلــر بــن أفــراد املجتمــع و بنــاء ســلوك
ايجابــي نحــو ممارســته.
تطويــر برنامــج وطنــي لريــادة األعمــال و تنميــة املشــروعات
الصغيــرة و املتوســطة.
تأهيــل كــوادر بشــرية متخصصــة يف مجــال ريــادة األعمــال
و تنميــة املشــروعات الصغيــرة و املتوســطة.
مســاعدة( )10.000عشــرة آالف ريــادي يف تأســيس
مشــروعات صغيــرة و متوســطة مــن خــال مراكــز معتمــدة.

متكــن رواد األعمــال و املختصــن مــن مســايرة املســتجدات
يف مجــال ريــادة األعمــال و العمــل احلــر.
اخلدمات
نشر ثقافة العمل احلر.
التدريب.
االستشارات.
اإلرشاد.
االحتضان.
تيسير احلصول على التمويل.
تيسير احلصول على التراخيص.

www.riyadah.com.sa
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مجموعة عقال  -عقول واموال
التكوين
تكونــت مجموعــة عقــال (عقــول وأمــوال) مــن قبــل مجموعــة
مــن شــباب األعمــال للربــط بــن الشــباب ذوي اخلبــرات
واألفــكار مــع الشــباب ذوي األمــوال بهــدف تكويــن مشــاريع
ذات فائــدة لالقتصــاد واملجتمــع.
الرسالة
أن نكــون نبعــاً للعقــل واملــال ،منتهجــن قيمــاً عريقــة،
مؤسســن بذلــك رافــداً للتنميــة ومرجعــاً لإلبــداع يف خلــق
وتطويــر املشــاريع التجاريــة واالجتماعيــة ،ممــا يســهم يف خيــر
يعــم اجلميــع بــإذن اهلل.

األهداف
الربــط بــن مجموعــة مختــارة مــن شــباب األعمــال مــن خــال
لقــاءات دوريــة يتــم فيهــا التعــارف ،وعــرض أفــكار جديــدة،
واالســتفادة مــن جتــارب أهــل اخلبــرة يف تطويــر هــذه األفــكار
واملشــاريع ،واالســتثمار يف املشــاريع الواعــدة منهــا وذات
الفائــدة لالقتصــاد واملجتمــع.

www.oqal.org
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لجان شباب األعمال بالغرف التجارية السعودية
الرؤيا :
بنــاء جيــل مــن القــادة الشــباب يف مجــال األعمــال واملســاهمة
يف صنــع القــرار.
الرسالة :
تكويــن الصــف الثانــي مــن شــباب األعمــال وتهيئتــه لتولــي
القيــادة املســتقبلية للنشــاط االقتصــادي يف اململكــة العربيــة
الســعودية.
األهداف :
 .1بنــاء جســور التواصــل بــن اللجنــة الوطنيــة لشــباب
األعمــال و:
شباب األعمال السعوديني .

أجنح رجال األعمال يف السعودية .
جهــات حكوميــة لديهــا الرغبــة والقــدرة يف مســاعدة شــباب
األعمال .
 .2غــرس الطمــوح لــدى الشــباب ،وتزويدهــم بــأدوات التغلــب
علــى العوائــق .
 .3توعية بيئة األعمال بقضايا شباب األعمال .
 .4بنــاء بوتقــة تفكيــر لدعــم أصحــاب القــرار فيمــا يحتاجــه
شــباب األعمــال ( . ) Think Tank

www.csc.org.sa
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صندوق المئوية
مؤسســة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتمويل مشــاريع الشــباب،
تأسســت مبوجــب املرســوم امللكــي الكــرمي رقــم /190أ يف عــام
1425هـــ .وقــد بــرزت فكــرة إنشــاء صنــدوق املئويــة خــال
فتــرة احتفــال اململكــة مبــرور مئــة عــام علــى تأسيســها علــى
يــد امللــك عبــد العزيــز طيــب اهلل ثــراه ،لــذا ُسـ ِّمي الصنــدوق
علــى هــذه املناســبة املهمــة.
ويُعــد صنــدوق املئويــة عمــ ً
ا مؤسســياً مواكبــاً لتطلــع
اململكــة العربيــة الســعودية وطموحهــا يف دعــم شــبابها (مــن
اجلنســن) لبــدء مشــاريعهم الصغيــرة ،لتكــون لبنــة حقيقيــة
لدعــم القاعــدة االقتصاديــة الوطنيــة ،يف ظــل التوجهــات
االقتصاديــة اجلديــدة املرتكــزة علــى تشــجيع املبــادرات
التجاريــة لصغــار املســتثمرين.
وقــد بــدأت فكــرة إنشــاء صنــدوق املئويــة يف فتــرة قلــت فيهــا
برامــج تدعــم مشــاريع الشــباب وتســاعد علــى تخفيــض نســبة
البطالــة وتنميــة االقتصــاد احمللــي .ومــن ذلــك الوقــت بــدأت
جلنــة متخصصــة بدراســة الفكــرة مــن خــال االطــاع علــى
برامــج دعــم الشــباب املطبقــة يف الــدول األخــرى .وقــد وقــع
اختيــار اللجنــة علــى برنامــج قائــم يف بريطانيــا ثبــت جناحــه
بعــد تطبيقــه يف حوالــي  40دولــة ،وهــو برنامــج منظمــة
شــباب األعمــال الدوليــة املعــروف بـــ .YBI

الرسالة
متكــن اجليــل اجلديــد مــن الســعوديني والســعوديات مــن بــدء
أعمالهــم اخلاصــة مــن خــال اإلرشــاد والتســهيل واإلقــراض،
وحتويلهــم مــن طالبــي وظائــف إلــى موفــري وظائــف،
ومســاعدتهم علــى حتقيــق االســتقالل املــادي.
القيم
الشفافية والنزاهة
العمل بروح الفريق
املبادرة
التركيز على العمالء
التمكني
التوجه إلى الهدف مباشرة
األهداف
املساعدة يف إيجاد فرص عمل
مســاعدة االقتصــاد احمللــي علــى النمــو مــن خــال إقامــة
مشــاريع منتجــة
زيــادة فــرص جنــاح املشــاريع مــن خــال خدمــات التمويــل
والتدريــب واإلرشــاد
ّ
تنمية ودعم األفكار اخلالقة يف محيط األعمال

الرؤية
أن نكــون املؤسســة الرائــدة يف متكــن جيــل الشــباب مــن أن
يصبحــوا مــن أصحــاب األعمــال الناجحــن.

www.tcf.org.sa
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جمعية المخترعين السعوديين
جمعيــة املخترعــن الســعوديني ومقرهــا جامعــة االمــام محمــد
بــن ســعود اإلســامية تكــرس يف نشــاطاتها تنميــة الفكــر
العلمــي لالختــراع و تشــجيع املخترعــن وحتفزهــم لالختــراع
واإلبــداع وتدعــم توفيــر البيئــات العلميــة للمخترعــن مــن
الناشــئة والشــباب وبنــاء جســور التواصــل مــع املخترعــن على
املســتوى احمللــي والدولــي .والتعــاون مــع اجلمعيــات الدوليــة
املشــابهة يف االختصــاص .وتقــدمي االستشــارات والدراســات
العلميــة والتطبيقيــة للقطاعــات العامــة واخلاصــة وفــق
األحــكام التــي تضمنتهــا القواعــد املنظمــة للجمعيــات العلميــة
يف اجلامعــات الســعودية.
أهداف اجلمعية:
تهدف جمعية املخترعني السعوديني إلى ما يلي :
تنميــة الفكــر العلمــي يف مجــال االختــراع والعمــل علــى
تطويــره وتنشــيطه.
تشجيع ودعم املخترعني السعوديني.
اكتشاف وتنمية مهارات االختراع لدى الناشئة والشباب.
تشــجيع االختراعــات ذات املــردود االقتصــادي أو التــي
حتقــق هدفــا اســتراتيجيا يخــدم اململكــة.
التنســيق و التعــاون مــع املؤسســات الوطنيــة ذات العالقــة يف
مجــال االختــراع واالبتــكار واملوهبــة واإلبداع.
نشر ثقافة االختراع يف املجتمع السعودي.
حتقيــق التواصــل العلمــي ألعضــاء اجلمعيــة علــى املســتوى
احمللــي والدولــي.
تقدمي املشورة العلمية يف مجال االختصاص.
تطويــر األداء العلمــي واملهنــي ألعضــاء اجلمعيــة واملهتمــن
باالختــراع.

تيســير تبــادل اإلنتــاج العلمــي  ،واألفــكار العلميــة يف مجــال
اهتمامــات اجلمعيــة بــن الهيئــات واملؤسســات املعنيــة
داخــل اململكــة وخارجهــا .
مجال نشاطات اجلمعية:
تقــوم جمعيــة املخترعــن الســعوديني بتنفيــذ ورعايــة
النشــاطات التــي حتقــق أهدافهــا ،ومــن ذلــك:
تشــجيع إجــراء البحــوث واالستشــارات العلميــة يف مجــال
اهتمــام اجلمعيــة.
دعــم وتشــجيع تأليــف وترجمــة الكتــب العلميــة يف مجــال
اهتمامهــا ومــا يتصــل بهــا.
عقــد الشــراكات علــى املســتوى احمللــي والدولــي خلدمــة
اهــداف اجلمعيــة
إجــراء الدراســات العلميــة لتطــور جوانــب املمارســة
التطبيقيــة يف مجــال االختــراع.
عقــد النــدوات واحللقــات الدراســية والــدورات التــي تتصــل
مبجــاالت اهتمامهــا.
إقامــة املعــارض واملنافســات وتقــدمي اجلوائــز لتشــجيع
املخترعــن ونشــر ثقافــة االختــراع.
إصــدار الدراســات والنشــرات والدوريــات العلميــة التــي
تتصــل مبجــاالت اهتمامهــا.
املشاركة يف املعارض واملنافسات الدولية.
دعــوة املخترعــن و العلمــاء والباحثــن للمشــاركة يف
نشــاطات اجلمعيــة وفــق اإلجــراءات املنظمــة لذلــك.
تنظيــم رحــات علميــة ألعضائهــا وإقامــة مســابقات علميــة
يف مجــال تخصصهــا.

www.imamu.edu.sa

هاتف ٢٨١٤٤١١ :فاك�س٢٨١٤٤٠٠ :
الرقم املجاين ٨٠٠٦١٢٣٣٣
الربيد الإلكرتوين info@mawhiba.org :
املوقع الإلكرتوينwww.mawhiba.org :
الريا�ض ١١٣٧٢
�ص.ب٣٠٠٨٢٠ .
اململكة العربية ال�سعودية

