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رابط التسجيل و المشاركة
ksa.startupweekend.org

الملخص التنفيذي لفعالية
" تحدي الشركات الناشئة -كوفيد  ١٩" 

٢٠ يونيو – ١١ يوليو ٢٠٢٠م  /  ٢٨ شوال – ٢٠ ذو القعدة ١٤٤١ هـ 

تحدي الشركات الناشئة <كوفيد ١٩> هي فعالية يتم تنظيمها بشكل كامل 
على شبكة ا�نترنت، وتستضيف المبدعين ورواد ا�عمال المحليين؛ لتمكينهم 
من تبادل ا�فكار المبتكرة وإيجاد حلول فعالة مرتبطة بأزمة كورونا (كوفيد ١٩)

مدة الفعالية ٣ أيام 
يتم خاللها تدريب المشاركين على صقل أفكارهم 

ومساعدتهم في تصميم نماذج أولية وتحويلها إلى 
مشاريع تجارية قابلة للنمو والتطوير .

أكثر من ٥٠٠ مشترك
تهدف الفعالية إلى استقطابهم من جميع مناطق 
المملكة و مساعدتهم على بناء الفرق و الشراكات 

والمستثمرين.
                      يتم اختيارهم في نهاية 
الفــعالية للـفوز بجـــــــوائز تصـــل إلى

 ٢٠٠ ألف ريال 

                 يتم تقييم الفرق بناًء على 
معايير محددة متوافقة مع أفضــــل 
الممارسات العالمية و من قبل لجنـة 
تحكيم مكّونة من خـبراء ومختصين 

في االبتكار و ريادة ا�عـمال.

يحصل المشاركون
على تدريب و إرشاد و استشارات خالل الفعالية

يقدمها أكثر من ٤٠ مدرب� ومرشد� عالمي� و محلي� 
مختص� في عدد من القطاعات المختارة.

من هم المستفيدون؟
يتيح البرنامج الفرصة لرواد ا�عمال المحليين 

والمطورين والمصممين والمسوقين والطالب 
وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع 

التعليمي وا�طباء والممرضين والعلماء والمبتكرين 
والمهتمين في هذا المجال، في إيجاد حلول نوعية 
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التمكين
إشراك المبتكرين ورياديي ا�عمال و الطالب  في تجربة تعليمية 

فريدة وتمكينهم ²يجاد حلول مبتكرة لجائحة كوفيد ١٩

التدريب والتطوير
منح المشاركين الفرصة للتعرف على منهجيات 
ريادة ا�عمال  ونموذج العمل التجاري وتزويدهم 

بالمواد التعليمية وورش العمل الناشئة

إيجاد حلول فعالة للتحديات المحلية 
خالل جائحة كوفيد-١٩

ا²سهام في إنشاء مبادرات تقوم بإيجاد حلول للتحديات 
المحلية وتصديرها للعالم

اكتساب المهارات
اكتساب مهارات وأدوات نوعية في االبتكار والتخطيط 

والعمل الجماعي 

بناء العالقات مع المستثمرين والحصول على االستثمارات
تحصل المشاريع المتميزة على فرص العرض أمام المستثمرين وبناء 

العالقات معهم والحصول على استثمارات تساعدهم للنمو والتوسع

إلهام شباب وشابات ا�عمال لتوليد ا�فكار وخلق الفرص التجارية 
خالل ا�زمة العالمية

 توجيه المبتكرين ورياديي ا�عمال للتفكير بشكل إيجابي وتسليط 
الضوء على الفرص المتاحة وإمكانية االستفادة منها

االستفادة من الطاقات والخبرات المحلية والعالمية وتسخيرها 
لدفع عجلة النمو االقتصادي

تنظيم الفعالية من خالل شبكة االنترنت يمكن المشاركين من 
االستفادة من العديد من الكفاءات المحلية والعالمية حيث من المتوقع 

أن يشارك أكثر من ٤٠ مدرب� وخبير� في تقديم التدريب وا²رشاد

اÁثار المتوقعة 
على بيئة االبتكار 

وريادة ا�عمال

ا�هداف 
المباشرة

أهداف الفعالية وآثارها
 المتوقعة على بيئة االبتكار و ريادة ا�عمال
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بالتركيز على آخر التقنيات واالبتكارات التي سيتم التركيز عليها 

قطاع الصحة قطاع الترفيهقطاع التعليم
والسياحة

قطاع ا�عمال

أصحاب ا�مراض المزمنة 
والذين يعانون من نقص المناعة 

الطالب في التعليم 
الجامعي والعام

الموظفون وأصحاب 
ا�عمال 

أفراد المجتمع 

الفئات ا�كثر تأثرÆ بأزمة كورونا كوفيد ـ ١٩

الطباعة
 ثالثية ا�بعاد

ا�تمتة والذكاء 
االصطناعي

التقنيات السحابية 
والعمل عن بعد

ا�لعاب 
االلكترونية

التطبيقات والتقنيات
 الصحية

تطبيقات  التوصيل 
والخدمات اللوجستية

تقنيات الدفع 
االلكتروني

البث المباشر 
واالتصال

تستهدف  الفعالية  عدد� من 
القطاعات والفئات التي تأثرت بالوباء العالمي
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تتضمن فعالية "تحدي الشركات الناشئة - كوفيد ١٩" عددÆ من ا�نشطة المكثفة في 
فترة زمنية قصيرة يتعلم فيها المشتركون كيفية بناء شركة ناشئة بعد تجاوز عدد 

من التحديات والتجارب وبمساعدة فريق من المدربين والمرشدين والمستشارين

برنامج مكثف يطبق أفضل الممارسات العالمية 
في تدريب الشركات الناشئة وأصحاب ا�فكار والمبتكرين 

فرصة تحويل الفكرة إلى مشروع نوعي قابل للنمو والتطوير

االستفادة من خبرات المدربين والمرشدين المحليين والعالميين

بناء العالقات مع الشركاء والجهات ذات العالقة

الحصول على شهادات معتمدة لجميع المشاركين

الوصول إلى المستثمرين

الحصول على جوائز نقدية  للفائزين العشرة  تصل إلى  ٢٠٠  ألف ريال

٥٤ ساعة
 مــن العـمل 
المتواصـــــل

- االنطالق
- التواصل

- مشاركة االفكار
- تكوين الفريق

- البدء في العمل

- التقييم والتحقق 
    من ا�فكار

- تقديم النموذج ا�ولي

- تحديد خطة العمل
    من خالل دورات تدريبية

    وجلسات التوجيه

الجمعة

الخميس

- تحضير العرض 
التقديمي

 
- تقديم الفكرة للجنة 
 (�������التحكيم ( ��

   
- تكريم الفائزين

السبت

القيمة 
المضافة 
للمشاركين
في تحدي 
الشركات 

الناشئة
 <كوفيد ١٩>
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خطة العمل لتنظيم الفعالية تحتوي على سبع مراحل مختلفة في خط زمني 
محدد يعمل على تنفيذها فريق مشترك مكون من وكالة البحث واالبتكار متمثلة 

با�دارة العامة لالبتكار وريادة ا�عمال وشركة تك ستارز العالمية 

بدء فعالية تحديتشكيل الفرقاختيار ا�فكارتقديم ا�فكارالتسجيلإطالق الفعالية
الشركات الناشئة

موعد مقترح
لتكريم الفرق 

الفائزة

٢٠ يونيو
٢٠٢٠

٢٨ يونيو
٢٠٢٠

١ يوليو
٢٠٢٠

٤ يوليو
٢٠٢٠

٨ يوليو
٢٠٢٠

٩-١٠-١١ يوليو
٢٠٢٠

١٢ يوليو
٢٠٢٠

@ بدء الحملة 
ا²عالنية 

التسويقية 
بالشراكة مع تيك 

ستارز

@ إتاحة خاصية 
التسجيل للجميع، 

ويمكن 
للمشاركين 

االنضمام بالفكرة 
ويتم تطويرها 
خالل البرنامج.

@ ستتم دعوة 
المشاركين 
للمشاركة 

بأفكارهم من 
خالل نموذج 
جوجل ويتم 

تقييمه وإعداده 
من قبل اللجنة 

المختصة 

( سيكون هناك 
وقت مخصص 

لتقديم الفكرة - 
٤٨ ساعة فقط 
قبل بدء الفعالية)

@ ستصوت اللجنة 
�فضل ا�فكار 
التي ستنتقل 
للمرحلة التالية

@ يتم تشكيل 
الفرق عن طريق 

برنامج يتيح 
للمشاركين البحث 

عن أعضاء 
ودعوتهم 
للمشاركة.

@  سيتم افتتاح 
الفعالية مساًء

@ تنظم الفعالية 
في أيام الخميس 
والجمعة والسبت

@ يتم اختيار أفضل 
عشر شركات 

 

@ يتم تكريم 
الفائزين بالجوائز 
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سيتم التركيز على إيجاد الحلول المبتكرة في القطاعات المستهدفة ذات ا�ولوية 

محاور تحديات كوفيد ١٩ 
المستهدفة في كل قطاع
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قطاع التعليم

التي يمكن أن تؤثر على سير العملية التعليمية الذي يضمن: 
(التقييم العادل – التواصل الفعال)

صعوبة تطبيق المشاريع الدراسية والتطبيق 
العملي منها

 إدارة الفصل االفتراضي

اÁليات المساندة في تدريب أعضاء  هيئة التدريس والطالب 
على نظام التعليم عن بعد

تهيئة أعضاء هيئة التدريس والطالب

صعوبة إدارة ا�قسام ا�دارية وا�كاديمية في 
المؤسسات التعليمية 

إدارة المدرسة االفتراضية

المشاريع المشتركة

ماهي ا�دوات المساهمة في دعم اليوم الدراسي وأداء 
االمتحانات وتهيئة البيئة الفعالة لذلك؟

ا�دوات التعليمية

االبتكارات وا�دوات التي من شأنها الحفاظ على المهارات 
وتثبيت العلوم المكتسبة خالل فترة ا�جازة

 دعم ا�نشطة التعليمية

تعزيز العمل على ابتكار وسائط تقنية مبتكرة لتصميم المواد 
التعليمية

المادة  التعليمية



moe.gov.sa

قطاع الصحة

 توفير وسائل ومنتجات لمواجهة جائحة كوفيد ١٩

ما هي ا�دوات واالبتكارات التي قد تسهم في طريقة تقديم 
الخدمات الصحية عن بعد؟

الخدمات ا�لكترونية

تعزيز الصناعة الوطنية

 البحث عن طرق مستجدة لتوظيف تقنية الذكاء االصطناعي 
للمساعدة على احتواء فيروس كوفيد ١٩

 توظيف الذكاء االصطناعي

ماهي ا�دوات التي تساهم في دعم ممارسين الصحة 
لمواجهة الجائحة؟

 ممارسين الصحة:

ماهي ا�دوات و التقنيات التي تساعد في دعم الحصول على 
المعرفة والمعلومة الصحيحة في مجال الصحة العامة ؟

المعرفة الصحية:

تطوير وصناعة أدوات تساعد ا�طباء والممارسين الصحيين في 
أداء عملهم 

الصناعات الطبية:
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قطاع الصحة

قطاع ا�عمال

 ماهي المنهجية أو االستراتيجية التي ستساعد في استقرار 
ا�عمال والعمل عن بعد؟

استمرارية ا�عمال

البنى التحتية الالزمة للتحول الرقمي الستمرار االعمال 
وا�نتاجية

دعم التقنية والتكنولوجيا

ماهي الخطة التطويرية لدعم النمو السريع في القطاع 
اللوجستي؟

دعم القطاع اللوجستي

دعم سلوك المستهلك لشراء المنتجات والخدمات عبر 
منصات إلكترونية ميسرة

سلوك المستهلك

حلول إبداعية لدعم قطاع ا�نشاءات واستمرارية المشاريع 
ا�نشائية

قطاع ا�نشاءات

ماهي الحلول المبتكرة لدعم قطاع النقل
 الجوي والبحري؟ 

قطاع النقل
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قطاع الترفيه والسياحة

 حلول إبداعية لدعم االبتكارات و ا�دوات والفعاليات 
للترفيه المنزلي

ما الحلول والبدائل المبتكرة التي تحقق التباعد االجتماعي؟

الترفيه المنزلي

ابتكارات ومنتجات وحلول تساعد في ممارسة الرياضة سواء 
في المنزل أو ا�ماكن العامة

دعم الجانب الرياضي

ما هي االبتكارات وا�دوات التي من شأنها تعزيز القطاع 
السياحي في ظل البروتوكوالت المحددة من وزارة الصحة؟

السياحة

الفعاليات الموسمية

حلول مبتكرة للحفاظ على جودة المنتجات المقدمة في 
المطاعم والمقاهي سواء داخل المنشأة أو  لخدمة التوصيل

جودة المنتجات في قطاع الضيافة

تفعيل الفعاليات المتنقلة بين ا�حياء لتعزيز الترفيه 
االجتماعي

تطوير الفعاليات المبتكرة
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-  لنّتحد لمواجهة الجائحة  -


