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نشاء صندوق عريب دلمع رواد الأعامل حول اململكة العربية السعودية  مسامهة من ا 

 واملؤسسات الناش ئة

 :متهيد

يعترب اخلرباء ت احمللية، حيث قتصادايالرافدة لاليعد قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات من القطاعات 

، ويسامه بشلك كبري يف خلق يه نفط هذا القرنالتقنية واخلدمات املستندة علهيا والبياانت أأن 

قطاع يعترب أأداة ال غىن عهنا لمتكني بقية القطاعات ال.  كام أأن الوظائف النوعية متوسطة وعالية ادلخل

 وخدماهتا.  التقنيةلقطاع  س نوات القادمةيف ال المنو ر ومن املتوقع أأن يس مت، من تقدمي خدماهتا

دفة ا ىل تقدمي االعريب ابملبدعني واملواهب الفذة القادرة عىل طرح الأفاكر التطبيقية اله العامليزخر و 

منتجات وخدمات تقنية جتارية تامتىش مع متطلبات الأسواق وحاجات اجملمتعات. ويف كثري من 

الاعامل املعرفة واملعلومات واال جراءات الالزمة لتحويل هذه الأفاكر واملبتكرات الأحيان ينقص رواد 

التحول التجاري غاايت ولتحقيق  ،ومن جانب أ خر ا ىل منتجات وخدمات جتارية هذا من جانب،

دار  جراءات ة و يوما يتخلهل من جتارب ومتطلبات ا  موارد برشية، فهناك حاجة دلمع مايل وفق ضوابط وا 

 . منافسة لورة هذه الأفاكر والابداعات وحتفزيها وتيسري حتولها ملنتجات تقنيةمقننة، لب

 :املبادرة أأهداف

  العريب.زايدة مسامهة صناعة تقنية املعلومات يف الناجت احمليل  

  عربية واعدة.ا ىل مشاريع  التقنيةدمع رايدة الأعامل وترسيع حتويل الأفاكر الرايدية يف جمال 

 قطاع االتصاالت وتقنية  حتسني أأداء الاعامل وحتفزييف الوطن العريب، و  تمنية القطاع اخلاص

 للمشاركة يف التمنية الاقتصادية. املعلومات

  املعيشة للمواطن العريبخلق وظائف نوعية للمسامهة يف حتسني مس توى 

  يف جمال التقنية واخلدمات التقنية.متوسطة عربية صغرية و توليد رشاكت 

  لتحويل أأفاكرمه ملنتجات والأخذ بأأيدمه مد يد العون واملساعدة لرود الأعامل واملبدعني

 وخدمات تقنية جتارية.



 هتم ، ومساعدواملنش ئات الناش ئةلرواد الأعامل واملبدعني اال رشاد املعرفة والتوجيه و  تقدمي

 داخليًا وخارجيًا. ملتسويق منتجاهتلتطوير أأفاكرمه ومشاريعهم، والآليات املثيل 

  تطوير أأفاكر املبادرين(entrepreneurs)  ا ىل خطط معل قابةل للتحقيق. 

 .جراءات مقننة  تقدمي ادلمع املادي وفق ضوابط وا 

 دة، للمسامهة يف تضخمي عوائد الصندوق ومتكينه املشاركة املالية يف تأأسيس املشاريع الواع

  .روالاس مترامن المنو 

 صف املبادرة:و 

نشاء صندوق عريب يمت متويهل من ادلول العربية واملنظامت ادلولية، لتقدمي ادلمع الارشادي والتوجهيي   ا 

ىل منتجات تقنية ذات املؤسسات الناش ئة والأفاكر التقنية اخلالقة واملايل لرواد الأعامل و  لتحويلها ا 

بداعية املشجعة عىل قمية ، واملشاركة املالية يف تأأسيس املؤسسات الواعدة املنبثقة من الأفاكر اال 

 الاستامثر والمنو.

 :املقرتح

نشاء صندوق عريب يف مدينة الرايض، يمت متويهل من ادلول العربية واملنظامت ادلولية، ومن القطاع  ا 

اخلاص )مؤسسات املال اجلريء*(، لتقدمي ادلمع الارشادي والتوجهيي  واملايل لرواد الأعامل 

املشاركة املالية واملؤسسات الناش ئة والأفاكر التقنية اخلالقة لتحويلها ا ىل منتجات تقنية ذات قمية، و 

بداعية املشجعة عىل الاستامثر والمنو، لتغذية  يف تأأسيس املؤسسات الواعدة املنبثقة من الأفاكر اال 

 الصندوق ابملوارد املالية لمتكينه من الاس مترار وتقدمي ادلمع عىل أأسس اقتصادية وجتارية سلمية.

نشاء املؤسسات.  *تسهم يف املشاركة املالية يف ا 
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