


بع المشكلة التي تحلها.

ال المنتج الذي تصنعه ..



الوقود بصفة دائمة، فإننا  إلى  يحتاج  ألن كل شئ من حولنا 
سؤال  وهنا  الناشئ)،  المشروع  وقود  (مركز  نكون  أن  اخترنا 
المملكة  رؤية  ألن  ببساطة  الناشئ؟  المشروع  لماذا  مهم. 
الحيوي،  المجتمع  هي:  مهمة  محاور  حول  تدور   2030
تتحقق  المحاور  الطموح، وهذه  المزدهر، والوطن  واالقتصاد 
االعمال، فمن خالل  ورواد  الناشئة،  المشاريع  من خالل دعم 
دعم القتصاد  المشاريع هو  لهذه  يقدم  دعم  كل  فإن  ذلك؛ 
بالدنا، وأهم ما يميز فكرة منصة Startup Fuels أنها تعتمد 
على الخبرة، والتخصص، لكي يؤتي األمر ثمرته المرجوة، وذلك 
من خالل تقديم خدمات مميزة تخدم كال الطرفين (الداعـــم، 

والمدعوم) لتحقيق الفائدة المطلوب

فكرة المنصة



للعمِل  خصبٍة  أرٍض  وتمهيد  الناشئة،  للمشاريع  مناسٍب  مناٍخ  توفيُر 
وفًقا لمعاييٍر علمية، داعمين في كل خطواتنا رؤية المملكة 2030 

إليماننا بدور كل مؤسسة في بناء الوطن.

الرسالة        

التي  الدرجة  إلى  بها  لننهض  بالدنا،  ال في صرح  فعَّ مركزًا  نكون  أن 
تستحقها، ونسعى لتحقيق الدعم الالزم لكل مشروٍع ناشئ، وبهذه 
اءة، لخدمة  المبادرة سنترك بصمًة تعزز روح الوطنية، والمشاركة البنَّ

وطننا الحبيب.

الرؤية

ألننا ننتمي لهذا الوطن، فإنَّ هدفنا األول أن نكون من المشاركين 
في  تقدًما  أكثر  المملكة  لجعل  الحكيمة  قيادتنا  رؤية  تنفيذ  في 

السنوات المقبلة.

ال على العمل في نطاق المملكة، والسعي للتوسع في  التركيز الفعَّ
منطقة الخليج العربي، لنشر الدعم بصوره المختلفة.

أجل  من  والمدعوم،  الداعم  بين  للتنسيق  رائدة  منصة  نكون  أن 
الوصول للنتائج المنشودة من كال الطرفين.

البنوك،  مثل:  فيها  الموثوق  الوطنية  المنشآت  مشاركة  إتاحة 
والشركات، والمؤسسات لتشكل نواة الدعم للمشروعات الصغيرة.

العمل على التطوير بشكٍل مستر لمواكبة متطلبات السوق، وتوفير 
الهدف  لتحقيق  داعمة،  خدمات  من  العمل  أطراف  يحتاجه  ما  كل 

المنشود.

األهداف



خدماتنا 
العمل على التوفيق بين الداعم والمدعوم الذي يناسبه من 

حيث االهتمام أو النشاط.

حرًصا منا على وقت الداعم فإننا وفرنا له كل متطلباته في 
مكاٍن واحد.

والمدعوم  الداعم  بين  الدائم  واإلشراف  المستمر  التنسيق 
للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة.

ليكون  للمدعوم  المستمر  والتوجيه  تدريبة  دورات  إتاحة 
مؤهًال للعمل.

إتاحة مشاركة المنشآت الوطنية الموثوق فيها من شركات، 
ومؤسسات، وبنوك التي من دورها دعم المشاريع الناشئة.

أو  األعمال  (رائد  المدعوم  على  الرمزية  التكلفة  عرض 
المنشآة) في مختلف احتياجاته.



مجاالت  تشكل  التي  المختلفة  الوقود  صور  لكم   Startup Fuels تقدم 
الدعم الذي نوفره لرواد االعمال، وهذا الوقود يعد منظومة شاملة لكل 
الدعم  من  االستفادة  ويمكنكم  وتحقيق طموحها،  النجاح،  تريد  مؤسسة 

في المجاالت التالية:

أنواع الوقود 

اإلدارة روح المؤسسة التي تجعلها تسير بطريقٍة إيجابية، وهي أركاٌن 
مترابطة يجب األخذ بها جميًعا؛ لتدفع شركتكم إلى اإلمام، والوقود 
المشاريع،  إدارة  األعمال،  تطوير  الجدوى،  دراسات  يشمل  اإلداري 

التوظيف، والخدمات الحكومية.

وقود إداري
اإلدارة روح المؤسسة التي تجعلها تسير بطريقٍة إيجابية، وهي أركاٌن 
مترابطة يجب األخذ بها جميًعا؛ لتدفع شركتكم إلى اإلمام، والوقود 
المشاريع،  إدارة  األعمال،  تطوير  الجدوى،  دراسات  يشمل  اإلداري 

التوظيف، والخدمات الحكومية.

وقود إداري

فإننا  لذلك  الشركة،  ميالد  شهادة  يعد  السوق  في  الشركة  عرض 
يدرج مشاريعكم ضمن  الذي  الوقود  توفير  على  الحرص  حريصون كل 
االنتاج  والهوية،  التصاميم  ويشمل  المرموقه،  التجارية  العالمات 
النشر  المطبوعات،  المحتوى،  ابتكار  المسموع،  االنتاج  المرئي، 

والتوزيع، الهدايا الدعائية واالعالنات المختلفة.

وقود إعالني وإعالمي

االنتشار وقوٌد ال غنى عنه، من خالل هذه الخدمات التسويقية 
للوصول  واسع  نطاٍق  في  انتشاًرا  لكم  نضمن  فإننا  الداعمة، 
ألكبر عدٍد ممكٍن من العمالء المستهدفين، وهذا الوقود يشمل 
التسويق  والخدمات،  المنتجات  تسويق  والتخطيط،  الدراسة 

االلكتروني، التسويق عبر الهاتف.

وقود تسويقي



لذلك  التحريك واالستمرار؛  أهمية؛ فهو مصدر  الوقود  أنواع  أكثر  يعد من  المال 
التمويل والقروض،  الجوانب ويشمل  وفرنا هنا كل ما يساعد عمالءنا من جميع 

المحاسبة، االدارة المالية

وقود مالي

بال أدنى شك إننا نعيش في ظل ثورة تقنية على المستويات المختلفة، وتوظيف 
االنتشار، وتحقيق قاعدة عمالء كبيرة،  ال على  التقني يساهم بشكل فعَّ الوقود 
يمكن من خاللها تحقيق نتائج ممتازة، وقد وظفنا هذا الوقود ليشمل المواقع 

اإللكترونية، التطبيقات، االجهزة المحمولة، االجهزة الكهربائية.

وقود تقني

ألننا نعلم مدى األعباء التي تقابل رواد األعمال والشركات في الحقل البنائي على 
المخططات  عمل  يشمل  والذي  البناء  وقود  لكم  وفرنا  فإننا  الخصوص؛  وجه 

للمشروع، االنشاء والتنفيذ، الديكور وتصميم البيئة.

وقود البناء

القانونية  المستندات  وصياغة  تنفيذ  هي  ناشئ  مشروع  كل  على  مايصعب  إن 
والحكومية ولذا وفرنا ذلك لرائد االعمال حتى يتسنى له التفرغ لمشروعة دون ان 
العقود،  التأسيس،  القانونية،  االستشارات  وتشمل  االمور  هذه  في  يتشتت 

المتابعات الحكومية والتسجيل.

وقود قانوني





ألننا نؤمن بقيمة العلم، والتدريب من أجل الوصول إلى نتائج مميزة، فإن من صور الدعم 
التي نقدمها الدورات القائمة على منهج وخطة؛ إذ إننا نقدم العديد من الدورات الشاملة 

التي تغطي المجاالت اآلتية:

اإلداري: عن طريق توضيح أسس اإلدارة وتطبيق المفاهيم على أرض الواقع.

المرئي  االنتاج  الفنية وفهم اساسيتها والتوجيه في  الوعي عن االعمال  بزيادة  إعالمي: 
والسمعي.

التسويقي: تعليم مبادئ التسويق وكيفية االستهداف وتدشين الحمالت الناجحة.

التقني: عالم التقنية يحتاج إلى االبتكار واالحتراف وفهم اساسياتها وهذا ما نوفره في 
هذه الدورة.

المالي: اإلدارة المالية والمحاسبة من األسس التي يقوم عليها أي صرح ناجح، لذا فإن 
علينا توعية رائد االعمال على ماسيواجه من التزامات وكيفية ادارتها ودراستها.

الدورات والتوجيه



تقدم بطلبك اليوم

سواء كنت طالبًا للخدمة أو اردت االلتحاق معنا لتزويد االعمال بالوقود يمكنك ذلك عن 
طريق موقعنا االلكتروني او التواصل معنا عن طريق منصات التواصل االجتماعي المدونة 

ادناه او االتصال بنا هاتفيًا على االرقام التالية : 

الطلب وااللتحاق
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مركز وقود المشروع الناشئ للتجارة والتسويق


