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مركز األمير محمد بن سلمان للخدمات 

حاضنة اعمال متخصصه ومركز ابحاث) اللوجستيه 

(متخصص في مجال الخدمات اللوجستيه

/  كود المبادرة 

بطاقة مبادرة رئيسية

/     /    /تاريخ التعديل 

دراسة جدوى



15 June, 2021

نواة وادي سدير التقني للخدمات اللوجستيه-(حاضنة اعمال متخصصه ومركز ابحاث متخصص) مركز األمير محمد بن سلمان للخدمات اللوجستيه 

أيمن بن جميل البركاتي

أيمن بن جميل البركاتي

قل انشاء وتحسين المراكز اللوجستيه تحسين الربط المحلي واالقليمي والدولي لشبكات التجاره والن-ترسيخ مكانة المملكه كمركز لوجستي عالمي-تنمية وتنويع االقتصاد

والتجهيز بأن يكون نواة  مشروع محتمل لوادي تقني متخصص في الخدمات مركز متخصص في حضانة األعمال الناشئه في مجال الخدمه اللوجستيه وتقديم الدراسات في مجال الخدمات اللوجستيه

اللوجستيه

استكمال المعامل -2تأسيس وتجهيز المبنى -1

استقطاب الكفاءات من الباحثين ورواد -3

االعمال في مجال الخدمات اللوجستيه داخل 

عمل مسرعه للرواد -4المملكه وخارجها 

دعم الشركات بعد انتهاء -5واحتضانهم 

االحتضان

تجهيز -2اكتمال المبنى وتجهيزه من االثاث -1

استقطاب وتوظيف -4تجهيز الحاضنه -3المعامل 

-5ه الكفاءات البحثيه في مجال الخدمات اللوجستي

تسريع -6استقطاب الكفاءات من رواد األعمال 

احتضانها -7االعمال الناشئه 

مه شركات ناشئه قائمه ومتخصصه في مجال الخد

رار في تقارير نوعيه تساعد متخذ الق–اللوجستيه 

مجال الخدمات اللوجستيه

جال عدد الشركات الناشئه المتخصصه في م-1

عدد المساهمات التقنيه -2الخدمات اللوجستيه 

في مجال الخدمات اللوجستيه عدد الدراسات 

المفعله اقتصاديا  

–عزوف رواد األعمال من الكفاءات االجنبيه 

ضعف البرامج النوعيه للمسرعات وحاضنات 

االعمال

الميا  في تحسن ترتيب المملكه العربيه السعوديه ع

مجال الخدمات اللوجستيه
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وثيقة الخطه االستراتيجيهلم تبدء المبادره1/6/2020الخطه االستراتيجيه لتشغيل المركز

وثيقة البرنامجلم تبدء المبادره1/6/2020البرامج النوعيه للمسرعات وحاضنات االعمال

تقارير تساعد متخذ القرار في مجال الخدمات اللوجستيهلم تبدء المبادره1/6/2020معامل بحثيه متخصصه في دراسة محاكاة ونمذجه الخدمات اللوجستيه

السجالت التجاريهلم تبدء المبادره1/6/2020الشركات الناشئه وقائمه في مجال الخدمات اللوجستيه

لم تبدء المبادره1/6/2020الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص
كذلك االتفاقيات مع الجهات الحكوميه و شبه الحكوميه من اصحاب المصلحه و

من القطاع الخاص



15 June, 2021

7.000.000



15 June, 2021

3.000.000 بناء مقر للمركز
1

2.000.000 استكمال تجهيزات الحاضنه األساسيه والمكاتب
2

1.000.000 تجهيز الحاضنه المتخصصه
3

1.000.000 تجهيز معمل النمذجة والمحاكاه
4
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3.500.000



15 June, 2021

0 اتيجيه والتشغيليه اعداد الخطة االستر

0
ي الخدمات اللوجستيه مع ال

 
ي ف

اكات واالتفاقيات حول المجال التقن  مراكز عمل الشر
كات اللوجستيه  ي حاضنات الشر

 
ه ف المتمت  

0
كات الناشئه وتحوي ي استضافة الشر

 
ل المدينه ألكتر التفاهم مع مدينة سدير الصناعيه ف

منصه خدمات لوجستيه

1.000.000 استقطاب الكفاءات

2.500.000 اعداد برامج المشعات

0 اكات مع الجهات الحكوميه والقطاع الخاص تعزيز الشر
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وزارة التعليم3.000.000لم يبدء1/1/20201/1/2021بناء مقر للمركز1

مارهيئة االستث–وزارة التجاره واالستثمار  –وزارة التعليم 2.000.000لم يبدء1/1/20211/3/2021استكمال تجهيزات الحاضنه األساسيه والمكاتب2

وزارة التجاره واالستثمار –وزارة التعليم 1.000.000لم يبدء1/3/20211/7/2021تجهيز الحاضنه المتخصصه3

لم يبدء1/3/20211/6/2021تجهيز معمل النمذجة والمحاكاه4
1.000.000

–وجيا مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنول–وزارة التعليم 

جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتكنولوجيا

لم يبدء1/2/20211/7/2021استقطاب الكفاءات من رواد األعمال والباحثين5
1.000.000

وزارة التعليم 

6
تحويل االفكار النوعيه الى شركات ناشئه

عبر اطالق برنامج المسرعه المتخصصه
2.500.000لم يبدء1/9/202130/12/2021

ارة وز-وزارة التجاره واالستثمار واالستثمار–وزارة التعليم 

يئة ه–الموانئ البحريه -الهيئه العامه للطيران المدني–النقل 

-ديديهالموؤسسة العامه للخطةط الح-االتصاالت وتقنية المعلومات

مدن-وزارة الصناعه
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انشاء مناطق خاصه واعادة تأهيل المدن االقتصاديهاقتصادي1

2
اقتصادي

بناء شراكات اقتصاديه من خالل صندوق االستثمارات العامه

3
اقتصادي

اطالق قطاعات جديده من خالل صندوق االستثمارات العامه

4
اقتصادي

انشاء وتحسين أداء المراكز االستراتيجيه

5
اقتصادي

وتشغيلي
تحسين الربط المحلي واالقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل

6
اقتصادي

زيادة مساهمة المنشآت الصغيره والمتوسطه في االقتصاد

7

اقتصادي 

تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة االعمالواجتماعي
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الكلتأسيس مبنى المركز
اكتمال انشاء 

المبنى
لم يبدءموزارة التعلي

3.000.000

الكل(االثاث والمكاتب)تجهيز المركز 
اكتمال 

التجهيزات
لم يبدءموزارة التعلي

2.000.000

تجهيز حاضنة األعمال
عدد الشركات 

الناشئه 

اكتمال 

التجهيزات

للحاضنه

-موزارة التعلي

وزارة التجاره

واالستثمار

لم يبدء
1.000.000

تجهيز معمل للبيانات الضخمه والنمذجه 

والمحاكاه

عدد المساهمات 

ال التقنيه في مج

الخدمات 

اللوجستيه

اكتمال المعمل

ر وفق المعايي

الموجوده في 

الخطه 

ه االستراتيجي

والتشغيليه

-موزارة التعلي

مدينه الملك 

عبدالعزيز 

نيهللعلوم والتق

لم يبدء
1.000.000

استقطاب الكفاءات االقتصاديه في مجال

الخدمات اللوجستيه

عدد الشركات 

عدد -الناشئه 

المساهمات 

ال التقنيه في مج

الخدمات 

اللوجستيه

وجود كفاءات 

مميزه تدير 

حاضنات 

االعمال 

والمسرعات 

ومركز 

الدراسات

-موزارة التعلي

مدينه الملك 

عبدالعزيز 

نيهللعلوم والتق

جامعة الملك -

وم عبدهللا للعل

اوالتكنولوجي

لم يبدء
1.000.000

0لم يبدءموزارة التعليالكلالشراكات مع المنظمات الحكوميه والدوليه
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050يقيس المؤشر عدد الشركات الناشئه المتخصصه في مجال الخدمات اللوجستيهعدد الشركات الناشئه 1

2
ت عدد المساهمات التقنيه في مجال الخدما

اللوجستيه

و مراكز يقيس المؤشر عدد المساهمات التقنيه عبر الشراكات في تصميم منصات لوجستيه ا

لوجستيه متخصصه
0

عدد الدراسات المفعله اقتصاديا  3
ركز بناء علي عدد الدراسات التي تم  تفعيلها وتطبيقها عبر الشركات الناشئه والتي ينتجها الم

المحاكاة والبيانات الضخمه
0
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وديتقديم حزمه من التحفيزات لدخول السوق السعمتوسطعزوف رواد األعمال من خارج المملكه 

عاليجودة برامج التسريع واالحتضان
اده عبر التعاقد مع الجهات المميزه عالميا  في ري

يهاالعمال المتخصصه في مجال الخدمات اللوجست
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https://www.plugandplaytechcenter.com/

https://www.crunchbase.com/hub/logistics-startups

https://www.kaleidologistics.com/en/innovation/logistic-tech-accelerator/

https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/newsbuzz/worlds-largest-shipping-company-maersk-is-
looking-for-tech-innovation-indian-startups-maybe-the-answer/articleshow/68459732.cms

https://www.nla.vc/

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207543.2017.1302620

https://www.plugandplaytechcenter.com/
https://www.crunchbase.com/hub/logistics-startups
https://www.kaleidologistics.com/en/innovation/logistic-tech-accelerator/
https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/newsbuzz/worlds-largest-shipping-company-maersk-is-looking-for-tech-innovation-indian-startups-maybe-the-answer/articleshow/68459732.cms
https://www.nla.vc/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207543.2017.1302620
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