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تواصــل المملكــة دعمهــا الالمحــدود لقطــاع المنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة لمــا لهــا مــن دور مهــم فــي تعزيــز االقتصــاد الوطنــي 
ــة التنميــة وتوســيع القاعــدة اإلنتاجيــة، ممــا أســهم فــي  ودفــع عجل
إنشــاء قطاعــات جديــدة مثل الترفيه والســياحة لتنضــم إىل قطاعات 
األعمــال التــي نحــرص عــى تقديــم الخدمــات الداعمــة لهــا والفــرص 
المتنوعــة لتعزيــز نمــو كافة المنشــآت الصغيرة والمتوســطة وتعزيز 

قدرتها التنافسية.

مــن حاضنــات األعمــال إىل التوســع، ومــن التمويــل إىل التســويق، 
تعمــل الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة “منشــآت” 
عــى رفــع مســتوى القــدرات والمهــارات وإطــالق العنــان للمنشــآت 
ُمحفــز  بيئــي  نظــام  وإنشــاء  بلدنــا،  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة 
لمجتمعنــا الــذي يتبنــى ريــادة األعمــال بشــكل متزايــد فــي كافــة 

المجاالت.

ونواكــب فــي “منشــآت” كافــة االحتياجــات األساســية للمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة ورواد األعمــال، مــن خــالل تقديــم الخدمــات 
الداعمــة وفــرص األعمــال لتعزيــز نموهــا وبنــاء قدراتهــا وتعزيــز 
قدرتهــا التنافســية، إىل جانــب دعــم رواد األعمــال الطموحين لتحقيق 
زيــادة فــي معــدالت تأســيس الشــركات الجديــدة، وصــواًل إىل رفــع 

نسبة مشاركة المنشآت في الناتج المحلي اإلجمالي إىل 35%.

نعمــل فــي “منشــآت” بشــكل دؤوب عــى معالجــة التحــدي الــذي 
تواجهــه المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي تحويل نمــاذج أعمالها 
التقليديــة إىل الحديثــة، كمــا نعمــل عــى معالجــة التحــدي الــذي 
تواجهــه المنشــآت بصعوبــة الوصــول للبيانــات عــن األســواق المحلية 
التــي تدعمهــا فــي اتخــاذ القــرارات الصحيحــة، وإضافــة ميزة تنافســية 

للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة باســتخدام التقنيــات المتخصصــة 
لتساعدها عى البقاء في السوق وتقليل معدل خروجها.

ونركــز مــن خــالل مراكــز ذكاء المتخصصــة فــي التقنيــات الصاعــدة، 
خلــق  فــي  والمســاهمة  األعمــال  ورواد  المنشــآت  تمكيــن  عــى 
الصغيــرة  المنشــآت  كفــاءة  لزيــادة  ناشــئة  ابتكاريــة  شــركات 
والمتوســطة، بمــا يوائــم رؤيــة المملكــة 2030، كمــا نركــز عــى 
تمكيــن رّواد األعمــال مــن خــالل خلــق المزيــد من الشــركات الناشــئة 
والــذكاء  البيانــات  علــوم  مجــاالت  فــي  المتخصصــة  التقنيــة 
االصطناعــي، وإنترنــت األشــياء واألمن الســيبراني، ومســاعدتها عى 

إطالق منتجات أولية قابلة للطرح في السوق.

ولمواكبــة تطلعــات الشــباب وتمكينهــم مــن دخول الســوق، صممنا 
ــال:  ــا عــى ســبيل المث ــادرات متخصصــة، منه برامــج وخدمــات ومب
مبــادرة الشــركات الناشــئة الجامعيــة الهادفــة إىل خلــق بيئــة محفــزة 
فــي جامعــات  اإلبداعيــة  واألفــكار  المشــاريع  وُممكنــة ألصحــاب 
المملكــة، إذ توفــر المبــادرة فــرص للطــالب والطالبــات ومنســوبي 
الجامعــات بتحويــل أفكارهــم ومشــاريعهم إىل شــركات ناشــئة، 
وتفتــح آفــاق التعــاون بيــن منســوبي الجامعــات مــن التخصصــات 

المختلفة لتطوير حلول ريادية.

أخيــرًا، مســتمرون فــي “منشــآت” نحــو بنــاء بيئــة محفــزة لــرّواد 
خــالل  مــن  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  األعمــال وأصحــاب 
دعــم  بهــدف  الداعمــة،  والمبــادرات  والبرامــج  الخدمــات  تقديــم 
األعمــال وتســهيل ممارســتها، وتبنــي التقنيــة واالبتــكار، وتحســين 
وقدرتهــا  نموهــا  تعزيــز  فــي  يســاهم  ممــا  للتمويــل،  الوصــول 

التنافسية.

كلمة
 المهندس صالح إبراهيم الرشيدافتتاحية

محافظ “منشآت”

المنشآت الصغيرة والمتوسطة حجر األساس لقطاعات جديدة مزدهرة
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المنشآت الصغيرة
 يعمل لديها

6 إىل 49 موظف
 أو إيرادات

من 3 إىل 40 
مليون ريال

المنشآت متناهية الصغير
 يعمل لديها

1 إىل 5 موظف
 أو إيرادات

 من 0 إىل 3 
مليون ريال

إن دور القطــاع الخــاص فــي االقتصــاد الســعودي ينمــو بشــكل ســريع، والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
ــر مــن 750,000 منشــأة  ــي، إذ توجــد بالمملكــة اآلن أكث ــر العمــود الفقــري لهــذا النمــو والتوجــه اإليجاب تعتب

تُصنف بأنها منشآت متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.

تهــدف رؤيــة الســعودية 2030 الطموحــة إىل إحــداث تحــول فــي قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
ــات محــددة  ــح هــذا القطــاع هــو ُمحــرك النمــو االقتصــادي فــي المملكــة مــن خــالل وضــع أولوي بحيــث يصب

بشكل واضح لهذا القطاع.

رؤية 2030:
تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين 

رواد األعمال

هذه األولويات تساهم في تحقيق 
هدف كبير وهو:

تشــجيع ثقافة ريادة األعمال

زيادة مشــاركة القطاع الخاص

االســتثمار في صناعات جديدة 

 رفع نسبة مساهمة
 المنشآت الصغيرة

 والمتوسطة في الناتج
 المحلي اإلجمالي إىل

%35 بحلول عام 2030

المنشآت المتوسطة
 يعمل لديها

50 إىل 249 موظف
 أو إيرادات

من 40 إىل 200 
مليون ريال

م
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تقدم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” دعماً واسع النطاق وخدمات استشارية لرفع مستوى 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبناء بيئة ريادية مالئمة لتحقيق النمو المستدام. ويتمثل دور “منشآت” في تمكين 

رواد األعمال من خالل المساهمة في تسهيل األعمال وتيسير التمويل وإقامة الشراكات الدولية وتعزيز التقنية ورفع 
مستوى الفعالية والتنافسية ونشر الوعي وخلق الفرص.

استفادت أكثر من 20,000 منشأة صغيرة ومتوسطة من خدمات مراكز 
دعم المنشآت اعتباراً من نهاية الربع األول من عام 2022م. وأدى ذلك إىل 

تعزيز ثقافة ريادة األعمال ودعم األعمال الخاصة كمحرك اقتصادي 
وكاختيار مهني ُمفضل.

منشآت”: دعم نمو وتنافسية المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة لتحقيق رؤية 2030 وما بعد

اإلرشاد والتدريب والخدمات االستشارية.  

تسهيل الوصول إىل الفرص في القطاعين العام والخاص.  

   نشر ثقافة ريادة األعمال واالبتكار.

تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، باإلضافة إىل تحفيز مبادرات قطاع رأس     
المال الجريء.   

تطوير القدرات اإلدارية والفنية والمالية والتسويقية وقدرات الموارد البشرية     
والقدرات األخرى.  

   إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

%90
من السعوديين يرون
أن ريادة األعمال هي
 خيار مهني مناسب

%33
من البالغين في المملكة

لديهم خطط لبدء
عمل خاص خالل 

3 سنوات
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أبرز المستجدات
الربع سنوية

نظرة عىل المبادرات الرئيسية التي تمت
خالل الربع األول من “منشآت” 
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بحلول الربع األول من عام 2022م، استفادت المنشآت في المملكة  خيارات تمويل متنوعة

تم توفيرها من خالل الخدمات المقدمة من “منشآت”.

“منشآت” تسهل الوصول إىل حلول 
تمويلية بمليارات الرياالت

12.3 مليار ريال
قــروض مقدمــة مــن  عــى شــكل 

خالل منصة  )بوابة التمويل(

لخدمــات  متكاملــة  إلكترونيــة  منصــة 
بالمنشــآت  الخاصــة  التمويــل واإلقــراض 

الصغيرة والمتوسطة

2.5 مليار ريال
عى شكل قروض من  خالل مبادرة 

اإلقراض غير المباشر

تعمل عى تمكين شركات التمويل من  
تقديم قروض منخفضة التكلفة

1.4 مليار ريال
تم استثمارها من خالل  الشركة 

السعودية  لالستثمار  الجريء

تعمل عى تحفيز بيئة االستثمار 

ر.س

64.6 مليار ريال
مضمونة من خالل برنامج “كفالة”

خدمة ضمان قروض تعمل عى تقليل 
المخاطر  وتشجيع الُمقرضين

ر.س

ر.س
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يشــكل برنامــج “كفالــة” لضمــان القــروض الركيــزة األساســية لجهــود التمويــل التــي تقــوم بهــا “منشــآت” وقــد ســاعد البرنامــج فــي توفيــر التمويــل لـــ 1,645 
منشأة في الربع األول من عام 2022م.

يــزاول برنامــج “كفالــة” أعمالــه عــن طريــق ضمــان جــزء مــن القــرض الــذي يقدمــه أي بنــك لمنشــأة صغيــرة أو متوســطة، ممــا يــؤدي إىل تســهيل اإلجــراءات 
وتخفيض تكلفة القروض التي تقدمها المؤسسات المالية إىل األعمال الصغيرة. ونتيجة لخفض المخاطر الخاصة بإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 

استطاع برنامج “كفالة” زيادة عمليات اإلقراض وخفض تكاليف اإلقراض الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أرجاء المملكة.

برنامج “كفالة”: تخفيض المخاطر من أجل دعم 
اإلقراض الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

من يستطيع االستفادة من برنامج “كفالة”؟

كافة الشركات التي حققت مبيعات أو إيرادات أقل من 30 مليون ريال يحق لها التقدم لالستفادة من منتجات برنامج “كفالة”.

منتج رأس المال العامل- لمساعدة المنشآت في الحفاظ عى معدالت النمو وتعزيزها.   

منتج الشركات الناشئة- لسد فجوات تمويل الشركات التي تزاول أعمالها لمدة تقل عن 3 سنوات.  

منتج االمتياز- لتعزيز التوسع في عمليات االمتياز التجاري في السوق من خالل ضمان تمويل المؤسسات التي تملك أو تمنح حق االمتياز التجاري.  

منتج التكنولوجيا والتجارة اإللكترونية- لدعم تطوير التجارة اإللكترونية عن طريق إطالق حلول تمويلية مستهدفة في القطاع.  

منتج شبكة التوريد- لتطوير الصناعات واللوجستيات الوطنية من خالل شبكة ضمانات تمويل شبكات التوريد لقطاعات الصناعة والنقل والتخزين.  

64.6
قيمة التمويل المقدم بين عام 2006م

ونهاية الربع األول من عام 2022م

 منشأة تلقت تمويالً من خالل البرنامج
في الربع األول من عام 2022م

1,645 مليار  ريال

ر.س
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يعمل مركز االمتياز التجاري التابع لـ”منشآت” عى تحقيق أهداف محورية، تتمثل فيما يلي:

وسطاء االمتيازات التجارية يعملون كمحفزين في 
القطاع ويحظون باهتمام كبير من قبل المركز.

مركز االمتياز التجاري ينطلق برواد األعمال
 السعوديين إىل الساحة العالمية

30
وسيط مسجل في برنامج التأهيل
 بحلول الربع األول من عام 2022م

20
ترخيص صدر لوسطاء االمتياز

بحلول الربع األول من عام 2022م

خدمة تقييم العالمات التجارية التي يقدمها 
المركز تشجع عى االستثمار من خالل ضمان 

استحقاق العالمات التجارية لالمتياز

120
عالمة تجارية تم تقييمها بحلول

 الربع األول من عام 2022م

تحسين مكانة المملكة عى الساحة الدولية والترويج لها كوجهة مميزة     
لالمتيازات التجارية العالمية.  

تشجيع العالمات التجارية السعودية القادرة عى تصنيع منتجات وطنية     
من أجل التوسع عالمياً.  

تعزيز دور االمتيازات التجارية في المساهمة في النمو المستدام وذلك     
ألغراض تنويع وتمكين قدرات االقتصاد السعودي.  

المساهمة في التعليم ونقل التكنولوجيا ورفع الكفاءة التقنية وتطوير     
مهارات كل من مانح االمتياز والحاصل عى االمتياز وتقديم الخدمات     

القطاعية في المملكة.  

زيادة عدد الرواد والقادة الجدد في قطاع االمتيازات التجارية والمنشآت    
الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة االمتياز التجاري عن طريق تسهيل     

عمليات تدشين وتشغيل األنشطة التجارية في المملكة.  

ر.س
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يخدم برنامج امتيازات األعمال التابع للمركز الشركات المحلية التي تطمح لتوسيع نطاق امتيازاتها  لضمان تدفق الفرص 
التجارية بشكل مستمر.

يعــد تمويــل الشــركات وتســهيل تدفقــات الســيولة النقديــة أثنــاء انطــالق تلــك الشــركات عبــر النظــام البيئــي لالمتيــازات التجاريــة أحــد الركائــز 
المهمة في استراتيجية المركز. ويتم تنفيذ ذلك جزئياً من خالل إقامة عالقات رئيسية مع القطاع الخاص كما هو الحال مع بنك الراجحي.

130
طلب لالنضمام إىل

برنامج امتيازات األعمال

12
عالمة تجارية جاءت في

 الدفعة األوىل من العالمات المؤهلة

كجــزء مــن جهــوده لتطويــر ســوق لالمتيــازات التجاريــة، قــام المركــز فــي الربــع األول مــن عــام 2022م بعقــد أســواق تفاعلية 
افتراضية منتظمة.

40
 عالمة تجارية

تم تمثيلها في
 األسواق التفاعلية

االفتراضية

18
منشأة قانونية

ومالية واستشارية
وحكومية 

3
ورش عمل
لنشر الوعي

3
منتديات

الترويــج للعالمــات التجاريــة الســعودية فــي الداخــل والخــارج يمثــل أولويــة رئيســية، إذ نظــم المركــز خــالل الربــع األول، أربعة 
معارض لالمتيازات، ثالثة منها كانت معارض افتراضية، ومعرض حضوري.

7671
اتفاقية تمت خالل الفعاليات 

االفتراضية والفعلية
عالمة تجارية تم تمثيلها في األسواق 

التفاعلية االفتراضية والفعلية
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ــع نطــاق برنامــج “طمــوح” التنمــوي وشــهد تطــورات عديــدة لغــرض  مــع ازديــاد احتياجــات المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة خــالل عــام 2022م، توسَّ
تقديــم مجموعــة متنوِّعــة مــن الخدمــات التــي تُلبــي االحتياجــات الُمتغيِّــرة للســوق. وتنطلــق برامــج “طمــوح” مــن إيمــان راســخ بــأن رواد األعمــال فــي 

الشركات الواعدة هم من سيقودون االقتصاد بشكل كبير، لذا يجب تزويدهم باألدوات الالزمة لتحقيق النجاح.

طموح: برنامج تنموي يوفِّر إطارًا عالميًا لدعم المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

برنامج “طموح”
ـل برنامــج “طمــوح” ذراع “منشــآت” الرئيســي الــذي يقــدم خدمــة  يُمثِـّ
الصغيــرة  المنشــآت  يســتهدف  وهــو  األساســية،  القــدرات  بنــاء 
ــط فــي اإليــرادات أو التــي  ــق نمــًوا فــوق المتوسِّ والمتوســطة التــي تُحقِّ
فيــن بنســبة %20 عــى األقــل عــى مــدى  تشــهد زيــادة فــي أعــداد الموظَّ
الســنوات الثــالث الســابقة، ولكــن هنــاك بعــض االســتثناءات حســب كل 

قطاع.

م البرنامــج للمنشــآت المؤهَّلــة متســارعة النمــو المســاعدة المالئمــة  ويُقــدِّ
ــدأ  ــة، وتب ــوات التجاري ــد مــن القن ــر العدي ــا عب ــر خطــط النمــو لديه لتطوي
إجــراءات هــذا البرنامــج بإجــراء تحليــل تشــخيصي كامــل للمنشــآت، يتــم 
مــن خاللــه تحديــد نقــاط الضعــف واالحتياجــات الفعليــة عــى أرض الواقــع، 
ثــم ينتقــل التحليــل إىل اقتــراح بعــض الخدمــات المعيَّنــة مــن المحفظــة 

اآلتية التي تضم تسع محاور.

الدخول إىل السوق   

استقطاب المواهب  

  الحصول عى الخدمات المهنية

  االستفادة من المرافق والمعدات

  الحصول عى التمويل

تنمية المهارات القيادية  

البحث والتطوير ودعم االبتكار  

دعم التقنية وتقنية المعلومات   

العالقات والتواصل بين األعمال   

برنامج “طموح-إليت”
ـز  يُشــكِّل برنامــج “طموح-إليــت” جــزًءا مــن البرنامــج األساســي، ويركِـّ
عــى اســتقطاب المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ذات النمــو الســريع 
والمؤهَّلــة لــإدراج فــي األســواق الماليــة، وذلــك بهــدف مســاعدتها عــى 
العالــم،  حــول  المســتثمرين  مــن  شــبكة  إىل  والوصــول  نموهــا  تعزيــز 
وتهيئتهــا لمرحلــة مــا قبــل الطــرح األولــي مــن خــالل عــدة برامــج فــي 

مجاالت مختلفة، ويهدف البرنامج إىل تحقيق اآلتي:

         

 

 

برنامج “طموح لالمتياز التجاري”
صتــه  خصَّ الــذي  البرنامــج  هــو  التجــاري”  لالمتيــاز  “طمــوح  برنامــج 
وذلــك  الجديــدة،  التجــاري  االمتيــاز  مشــروعات  الحتضــان  “منشــآت” 
تشــغيلي  هيــكل  بنــاء  عــى  الجديــدة  التجاريــة  العالمــات  لمســاعدة 
وقانونــي وإداري. ويعمــل برنامــج حاضنــة األعمــال عــى مراحــل بالتعــاون 
مــع “كيــه بــي إم جــي” التــي تَُعــد أحــدث شــركاء البرنامــج. وقــد شــهدت 

هذه المرحلة تقديم 5 مشروعات لالمتياز التجاري.

يستهدف البرنامج عدًدا من القطاعات ذات األولوية، ومن ضمنها:

قطاع الصحة  

قطاع الترفيه  

قطاع التعليم  

قطاع الخدمات  

قطاع البيع بالتجزئة  

  قطاع األغذية والمشروبات

برنامج “طموح-إنديفور”
برنامــج “طموح-إنديفــور” هــو بمثابــة مجتمــع عالمــي متميــز يضــم رواد 
األعمــال األكثــر تأثيــرًا، فهــو الوجهــة التــي تُعالَــج فيهــا التحديــات ذات 
الطبيعــة الخاصــة التــي تواجههــا المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ســريعة 

النمو.

ويركِّــز البرنامــج عــى دعــم المنشــآت متســارعة النمــو مــن خــالل تســهيل 
الوصــول ألفضــل المرشــدين فــي الشــبكات المحليــة والعالميــة والتواصل 
مــع مكاتــب “إنديفــور” فــي األســواق اإلقليميــة والعالميــة لتســهيل 

دخولها إىل البرنامج. ويهدف البرنامج إىل تحقيق اآلتي:

تسهيل الوصول لألسواق العالمية   

ربط رّواد األعمال بالشبكات المحلية   

توفير الدعم من خالل الوصول لإرشاد والتوجيه   

تعزيز نمو المنشآت المستهدفة وتهيئتها لمرحلة ما قبل الطرح             

الوصول إىل شبكة متنوِّعة من المستشارين والمستثمرين المحليين والعالميين

االنضمام إىل شبكة عالمية وأسواق مختلفة تتضمن أكثر من 900 شركة
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برنامج “طموح” للتجارة اإللكترونية
يُعــد برنامــج “طمــوح” للتجــارة اإللكترونيــة برنامًجــا مســتقاًل يهــدف إىل 
دعــم نمــو المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة داخــل القطــاع، فهــو يعمــل 
عــى توفيــر الخدمــات األساســية الالزمــة لتحســين مســتوى النمــو واألداء 
لديهــا، وكذلــك زيــادة إســهامات هــذه المنشــآت فــي الناتــج المحلــي 
الفرصــة  الصغيــرة والمتوســطة  للمنشــآت  البرنامــج  اإلجمالــي. ويتيــح 
مــن  كاملــة  مجموعــة  تشــمل  دعــم  قســائم  عــى  والحصــول  م  للتقــدُّ

الخدمات، ومن بينها الخدمات اآلتية:

  توســيع نطــاق خدمــات التجــارة اإللكترونيــة ووضــع اســتراتيجيات 
النمو

ــك اإلجــراءات  ــر كفــاءة شــبكات اإلمــداد، بمــا فــي ذل   تحســين وتطوي
الالزمــة إلتمــام عمليــات التوريــد والعــرض والتخزيــن والتســويق والدفــع 

ومعالجة الطلبات وتوصيلها وخدمات الدعم الفني. 

  إنجــاز العمليــات الفنيــة، مثــل نظــام التكامــل واالندمــاج، ونظــام إدارة 
لمــوارد  التخطيــط  ونظــم  المحاســبة،  ونظــم  العمــالء،  عالقــات 

سة، وأنظمة دعم المتاجر اإللكترونية. المؤسَّ

المنتجــات  أوصــاف  وكتابــة  المواقــع  محتويــات  وتطويــر    إنشــاء 
والتقاط الصور

تحسين تجارب المستخدمين وخدمات ما بعد البيع.  

  تطويــر العمليــات التشــغيلية وإنجــاز أنشــطة المــوارد البشــرية وإدارة 
المتاجر.

وباإلضافة إىل هذه الحزمة من الخدمات، أطلق البرنامج أيًضا ثالث مبادرات 
رائدة تهدف إىل مساعدة قطاع التجارة اإللكترونية المزدهر عى االستفادة 

من حجم الطلب غير المسبوق. وتشمل هذه الخدمات اآلتي:

دعم تأسيس المتاجر اإللكترونية  )1
ــي”، وهــي  ــة المتجــر اإللكترون ــر أداة تُســمى “رحل ــة توفِّ منصــة إلكتروني
ــدء العمــل فــي  أداة تشــرح بالتفصيــل المعلومــات األساســية الالزمــة لب
ــن األداة خدمــات تدريبيــة واستشــارية  مجــال التجــارة اإللكترونيــة، وتتضمَّ
وتمويليــة، باإلضافــة إىل مــزودي خدمــات وإمكانيــة التحقــق مــن المنافــذ 

التجارية عبر منصة “معروف”.

https://www.monshaat.gov.sa/seec

دليل األعمال للتجارة اإللكترونية  )2
دليــل األعمــال للتجــارة اإللكترونيــة هــو دليــل يوفِّــر حلقــة وصــل بيــن 
مــي الخدمــات.  ِّديــن وُمقدِّ مشــروعات التجــارة اإللكترونيــة وبيــن المور
ــرة والمتوســطة  ــا الدعــم ألصحــاب المنشــآت الصغي ــل أيًض ــر الدلي ويوفِّ
م خدمــات ومنتجــات فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة، ممــا  التــي تقــدِّ

يسمح لهم بالوصول إىل شريحة أكبر من العمالء.

https://www.monshaat.gov.sa/business-directory

https://www.monshaat.gov.sa/node/7755

دليل التطبيقات اإللكترونية  )3
الدعــم ألصحــاب  اإللكترونيــة هــو دليــل يوفِّــر  التطبيقــات  دليــل  إن 
مــي  ُمقدِّ وبيــن  بينهــم  الربــط  خــالل  مــن  اإللكترونيــة  التطبيقــات 
المنتجــات والخدمــات. فمــع تزايــد الطلبــات عــى إنشــاء التطبيقــات 
فــي  المنظومــة  خدمــات  جميــع  الدليــل  هــذا  ســيجمع  اإللكترونيــة، 
التطبيقــات  أصحــاب  عــى  بالفائــدة  يعــود  ممــا  واحــد،  مــكان 
هــذا  تخــدم  التــي  والمتوســطة  الصغيــرة  والمنشــآت  اإللكترونيــة 

المجال.

https://www.monshaat.gov.sa/apps-list-index
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إحصائيات المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

نظرة عىل االتجاهات العامة في القطاع
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أثبــت قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المزدهــر بالمملكــة مرونتــه وقدرتــه الفائقــة عــى التكيــف خــالل عــام 2020، حيــث 
تمكَّــن القطــاع مــن تحقيــق النمــو بنســبة %5 خــالل أول أعــوام الجائحــة. وواصــل القطــاع نمــوه وتوســعه خــالل عــام 2022، حيــث 
تجــاوز عــدد المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، بمــا فــي ذلــك المنشــآت متناهيــة الصغــر، أكثــر مــن 750 ألــف منشــأة مــع نهايــة 

الربع األول من العام. 

 

وبنهايــة الربــع األول عــام 2022، شــكَّلت المنشــآت متناهيــة الصغــر أغلبيــة عــدد المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المســجلة فــي 
المملكــة، والتــي بلــغ عددهــا 752,560 منشــأة. ومــع وضــع جميــع هــذه األرقــام فــي الحســبان، نجــد أن المنشــآت الصغيــرة 

والمتوسطة بالمملكة تُشكِّل 99.5 % من إجمالي عدد الشركات.

 599,790
منشأة متناهية الصغر

136,740
منشأة صغيرة

16,030
منشأة متوسطة

متناهية الصغر

صغيرة

متوسطة

كبيرة

18.1%

79.3%

0.5%2.1%

المنشآت في المملكة حسب الحجم، الربع األول من عام 2022
“المصدر: “منشآت
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ـز أغلبيــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي العاصمــة الريــاض، حيــث تضــم وحدهــا 31.8% مــن المنشــآت  تتركَـّ
ــا إلحصائيــات شــهر مــارس  ــك وفًق ــرة والمتوســطة فــي المملكــة التــي يتجــاوز عددهــا 750 ألــف منشــأة، وذل الصغي
ــر نســب تمركــز، حيــث  ــث أكب ــي وثال 2022م. وقــد اســتحوذت منطقــة مكــة المكرمــة والمنطقــة الشــرقية عــىل ثان

تضم منطقة مكة المكرمة 20.9% فيما تضم المنطقة الشرقية 7.5% من إجمالي عدد المنشآت عىل التوالي.

%60.2+%75

المنشآت الصغيرة والمتوسطة: التوزيع اإلقليمي، مارس 2022م
المصدر: “منشآت”

20.9%

31.8%

18.9%

7.5%

2.4%

4.3%

3.4%

4.8%

5.6%

من المنشآت تقع في الرياض ومكة 
المكرمة والمنطقة الشرقية

فين يتمركزون في مناطق  من إجمالي عدد الموظَّ
الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية

الرياض

مكة المكرمة

المنطقة الشرقية

عسير

المدينة المنورة

جازان

القصيم

حائل

أخرى
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استقطبت المنشآت الصغيرة والمتوسطة 4,924,239 موظًفا في جميع مناطق المملكة، وذلك اعتبارًا من أكتوبر 2021م.

احتلــت منطقــة الريــاض الصــدارة فــي التوظيــف، فيمــا وظفــت منطقــة نجــران عــدًدا أكبــر مــن الموظفيــن مقارنــًة بمنطقتــي حائــل وتبــوك، 
وذلك عىل الرغم من انخفاض عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة فيها.

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

-

فين في القطاع الخاص حسب المنطقة، الربع األخير من عام 2021م عدد الموظَّ
“المصدر: “منشآت
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254,371

84,11
0

207,274

74,301

32,294

836,418

217,893

82,083

112
,944

47,903

31,4
13

تعمــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بالمملكــة فــي أنشــطة اقتصاديــة متعــددة، ويشــكل قطــاع تجــارة التجزئــة النصيــب األكبر )بنســبة 
إجمالية تبلغ 14%(، ويليه مباشرًة قطاع البناء واإلنشاءات )بنسبة 13%( ثم قطاع األغذية والمشروبات )بنسبة %10.2(.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب القطاعات، الربع األول من عام 2022م
“المصدر: “منشآت

البيع بالتجزئة )باستثناء المركبات(: %14 

البناء واإلنشاء: %13 

األغذية والمشروبات: %10.2 

اإليجار والتأجير: %9.8 

  تجارة الجملة والتجزئة )باستثناء تصليح المركبات(: %7.3 

صة: %7.2   مشروعات البناء المتخصِّ

 تجارة الجملة والتجزئة )تشمل تصليح المركبات(: %5.4 

 النقل والخدمات اللوجستية: %3.8 

أنشطة الخدمات الشخصية األخرى: %4.4 

أخرى: %28.9 

28.9%

14%

10.2%

9.8%
7.3%

13%

4.4%

3.8%

7.2%

5.4%

%62

    12

مــن التعيينــات التــي تمــت فــي القطــاع الخــاص كانــت مــن خــالل المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة، وذلــك بدًءا مــن أول الربع األخير من العام

موظًفــا هــو متوســط مــن تــم  توظيفهــم فــي كل منشــأة، فــي بدايــة 
الربــع األخير من عام 2021م.
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تمويل المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

نظرة عىل منظومة التمويل ذات 
النمو السريع والمصادر المتنوِّعة
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أرقام التمويل الربع سنوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ســاهمت برامــج ومبــادرات الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة “منشــآت” فــي تســهيل وصــول قطــاع المنشــآت 
الصغيرة والمتوسطة إىل التمويل المناسب.

بحلــول نهايــة الربــع األول مــن عــام 2022، ســاعدت “منشــآت” فــي تســهيل الحصــول عــى تمويــل مليــارات الريــال الســعودية مــن خــالل منصــات التمويــل 
ســات مــن خــالل مجموعــة متنوِّعة مــن المنصات التــي تقدِّم  المختلفــة لديهــا، بمــا فــي ذلــك برنامــج “اســترداد”. وتتواصــل “منشــآت” مــع المموليــن والمؤسَّ

مجموعة واسعة من قنوات وخيارات التمويل.

33
 منشأة صغيرة ومتوسطة

تحصل عى تمويل
 المتوسط الحالي لمحفظة إقراض

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة البالغ
 %9.7 يقل عن متوسط اإلقراض

 لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
البالغ 44%

%7.8

0.9

 برنامج تمويل االبتكار

1.5

 الشركة السعودية
لالستثمار الجريء

2.5

 مبادرة اإلقراض
غير المباشر

12.3

بوابة تمويل

 إجمالي التمويل الذي ساعدت منصات “منشآت” النشطة في تسهيل الحصول
عليه )بالمليار ريال(، الربع األول من عام 2022

“المصدر: “منشآت

 ” برنامج ”

 كفالة

64.6

من1
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استفادت مختلف أنشطة االقتصاد في المملكة من الحصول عى التمويل بمساعدة “منشآت”، فيما تستحوذ قطاعات البيع بالجملة والتجزئة 
والبناء واإلنشاءات واإلسكان والخدمات الغذائية عى النصيب األكبر من فرص التمويل. 

سات التي تتلقى التمويل من خالل “بوابة التمويل” هي المنشآت الصغيرة، وتليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة. غالبية المؤسَّ

المستفيدون من بوابة التمويل حسب القطاع، “منشآت”، الربع األول من عام 2022م
المصدر: “منشآت”

متناهية الصغر 

صغيرة 

متوسطة 

17%

34%

47%

المستفيدون من التمويل حسب حجم المنشأة، “منشآت”، الربع األول من عام 2022م
المصدر: منشآت
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وصل عدد المنشآت المسجَّلة في بوابة التمويل، وهي بوابة تمويل مؤتمتة بالكامل تُقدِّم خدمات التمويل للُمقرضين والمقترضين 
عى حد سواء، إىل مستويات قياسية. كما ينطبق األمر نفسه عى حجم التمويل، وذلك اعتبارًا من الربع األول من عام 2022م، حيث 

ارتفع بشكل سريع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم بوابة التمويل للوصول إىل الممولين.

 قيمة القروض الربع سنوية عبر “بوابة التمويل”، بالمليون ريال
“المصدر: “منشآت
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 الربع األول
2020

 الربع األول
2021

 الربع األخير
2020

 الربع األخير
2021

 الربع األول
2022

 الربع الثاني
2020

 الربع الثاني
2021

 الربع الثالث
2020

 الربع الثالث
2021

873

2,266

1,193

1,658

4,508

253

1218

+ 3,600
منشأة تتلقى الدعم 

45
جهة تُقدِّم بالفعل التمويل 

عبر المنصة

%884
رة خالل  نمو في القروض الُميسَّ

الفترة بين عامي 2020م و2021م

12+ مليار ريال 
رة بنهاية الربع  قروض ُميسَّ

األول من عام 2022م، مقارنة بـ 
1.15 مليار ريال في عام 2020م.

ر.س

ر.س
ر.س

1,562
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قطاع تحت الضوء:
قطاع الترفيه

قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة تبدأ
ع مسيرة تاريخية نحو النمو والتوسُّ
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الثقافة والترفيه والرياضة

تضــع المملكــة قطــاع الثقافــة والترفيــه والرياضــة عــى رأس قائمــة أولوياتهــا الوطنيــة، ويَُعــد القطــاع واحــًدا مــن أســرع القطاعــات نمــًوا فــي االقتصــاد 
السعودي.

ســت 11 جهــة  فــرص تأســيس المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي هــذه الشــريحة الثقافيــة مدعومــة بالسياســات الحكوميــة االســتباقية، حيــث أُسِّ
للتركيز عى القطاعات الواعدة.

ع المستمر لشريحة القطاع الترفيهي تضمن قدرة اإلنفاق العالية للفرد والتركيبة السكانية القوية التوسُّ

تشهد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ازدهاراً كبيراً بفضل توافر الشباب والدعم الحكومي الذي يحظى به القطاع الرياضي.

%1
مساهمة القطاع الرياضي في الناتج 
المحلي اإلجمالي بحلول عام 2030م، 
مقارنًة بنسبة %0.07 في عام 2016م

%40
ل المشاركة في األنشطة الرياضية  ُمعدَّ

المستهدف بحلول عام 2030م

%58
من السكان تحت 

سن 35 عاًما

370
موقًعا تم تحديدها 
لتأسيس دور سينما

20
وجهة ترفيهية و50 دار سينما 
وحديقتان ترفيهيتان كبيرتان 
خططت لهم شركة مشاريع 

الترفيه السعودية “سڤن” 
بدعم من صندوق 

االستثمارات العامة

3
مساهمة القطاعات 
الثقافية الفرعية في 

إجمالي الناتج المحلي 
بحلول عام 2030م

12
عطلة نهاية أسبوع 

ترفيهية في مهرجان 
“شتاء طنطورة” 

المقام في العال

عشرات
المتاحف تم التخطيط 

لتوسعتها بحلول عام 
2024م، وافتتاح 

متاحف جديدة بحلول 
عام 2030م

70,000
وظيفة جديدة تم 

استهدافها من خالل 
صندوق التنمية 

الثقافي

 11.5مليون
زائر تم استهدافهم 

لحضور “موسم 
الرياض 2021م” الذي 

استمر لمدة 6 أشهر

% 

ر.س
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إطالق منشآت صغيرة ومتوسطة ناجحة 
في قطاع الثقافة والترفيه والرياضة

ــط إيــرادات يبلــغ 2.4 مليــون ريــال ســنويًا، وذلــك  ــق المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي قطــاع الثقافــة والترفيــه والرياضــة متوسِّ تُحقِّ
ــط اإليــرادات التــي تحقِّقهــا القطاعــات الناشــئة التــي تبلــغ 3 مالييــن ريــال. وتدعــم “منشــآت” دخــول المنشــآت الصغيــرة  مقارنــًة بمتوسِّ

والمتوسطة إىل قطاع الثقافة والترفيه والرياضة من خالل تقديم الدعم المالي عن طريق:

تسهم “منشآت” أيًضا في بناء القدرات واإلمكانات في قطاع الثقافة والترفيه والرياضة من خالل “أكاديمية منشآت” التي تُقدِّم 
التدريب في المجاالت اآلتية:

صــة لتســريع األعمــال الترفيهيــة تســتهدف رواد األعمــال وأصحــاب حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي قطــاع الترفيه. وتشــمل  تُديــر “منشــآت” برامــج ُمتخصِّ
برامج تسريع األعمال الترفيهية اآلتي:

ــط “منشــآت” لتركيــز جهودهــا عــى المــدى البعيــد عــى تحســين أداء المنشــآت الصغيرة والمتوســطة العاملــة في قطــاع الثقافة والترفيــه والرياضة  تُخطِّ
التي تترابط أنشطتها مع أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات األخرى.

وقد حدَّدت “منشآت” 7 نقاط تُشكِّل تحديًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الثقافة والترفيه والرياضة، وهي:

دراسة السوق  

إنشاء نماذج األعمال  

تحديد هوية العالمة التجارية  

  تطوير المنتجات

  إبرام العقود وتحديد حقوق الملكية الفكرية

  التخطيط المالي وهيكلة التكاليف

  مهارات القيادة واإلدارة 

عدم القدرة عى تأمين األعمال بسبب تدني الثقة وضعف االنتشار    
في السوق.  

انخفاض التواصل بين جهات المجتمع المختلفة بسبب كثرة     
الخدمات والمنصات وعدم ترابطها.  

  غياب الدعم الالزم لتسويق حقوق الملكية الفكرية وتحقيق األرباح 
أو لخلق مصادر ربح جديدة.

عدم توافر فرص لبناء القدرات ونقل المعرفة.  

  انخفاض القدرة عى الوصول للفرص التمويلية.

  عدم الوعي بالفرص المتوفِّرة في القطاع.

  تداخل أنظمة استخراج التراخيص وعدم معرفة القواعد التي تحكم 
عملية المشتريات.

 التجارة
اإللكترونية

 المحاسبة
والموارد البشرية  المبيعات 

والتسويق
 البيع بالجملة

والبيع بالتجزئة
 التخطيط ووضع
ريادة األعمالاالستراتيجيات

التقنية والتطوير

اإلقراض المباشر من خالل شركات التمويل

تقديم ضمانات القروض من خالل برنامج “كفالة”

ر.س ر.س
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راجعــت “منشــآت” االســتراتيجيات المحليــة، وأجــرت مقارنــات مرجعيــة، واســتعانت بــآراء الخبــراء، وتعاونــت مــع 
الصغيــرة والمتوســطة. ونجحــت  المنشــآت  بتأســيس  الخاصــة  العمــل  الخــاص، وأدارت عــدًدا مــن ورش  القطــاع 
“منشــآت” فــي الخــروج بمجموعــة مــن األفــكار والحلــول الفعالــة التــي تشــمل 7 خطــوات لتحقيــق المكاســب الســريعة 

و7 حلول للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الثقافة والترفيه والرياضة.

دتها “منشآت” عى المدى القصير. ومن الُمقرَّر تنفيذ الخطوات السبع السريعة لتحقيق المكاسب التي حدَّ

كما صمَّمت “منشآت” الحلول السبعة لمعالجة التحديات السبعة التي تم حصرها أثناء تحليلها 
للقطاع، وهي عىل النحو اآلتي:

  إقامة معرض خاص بقطاع الثقافة والترفيه والرياضة – للتعريف 
بالمنتجات وقادة القطاع والشركات العائلية الكبرى

  إتاحة مساحات خاصة لقطاع الثقافة والترفيه والرياضة - تخصيص 
مساحات عمل مشتركة وتحويل بعض المساحات إىل مختبرات 

تجريبية

  إنشاء مراكز االبتكار - توفير العروض التقديمية السريعة، وتنظيم 
سلسلة من المقابالت مع المتحدثين، وإقامة فعاليات للتواصل وبناء 

العالقات 

  تنظيم معارض لعرض المنتجات التابعة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في قطاع الثقافة والترفيه والرياضة -استضافة 

الشركات الكبيرة التي ترعى األنشطة الترفيهية والعروض العامة 
للشركات الصغيرة

  إنشاء حاضنة لألنشطة واألعمال الرياضية

تخصيص أماكن لالختبار والتجربة – إنشاء “مساحة تجريبية” داخل    
المراكز التجارية واألماكن التي تستقبل عدًدا كبيرًا من األفراد  

  تأسيس صندوق استثمار للمشروعات الترفيهية - أحد صناديق 
األسهم الخاصة التي يدعمها القطاع الخاص

تحفيز سوق قطاع الثقافة والترفيه والرياضة - إلتاحة الفرص أمام    
المنشآت الصغيرة والمتوسطة )التعاون بين الحكومة والشركات،    

وبين الشركات وبعضها البعض(.  

  تسويق الملكية الفكرية - مساعدة أصحاب حقوق الملكية الفكرية 
)مثل الفرق الرياضية والمؤلفين( إليجاد فرص للتسويق.

تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون جاهزة للدخول اىل     
األسواق – تطوير مهارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة    

وتحديد أنواع مشغلين ُجُدد.  

تسهيل الوصول للتمويل المرتبط بالقطاع - المنتجات االئتمانية     
القائمة عى الضمانات والمساعدة المالية.    

صة - تستهدف احتياجات السوق   إنشاء ُمسرِّعات أعمال ُمخصَّ

  االهتمام باالمتياز التجاري - توسيع نطاق قوائم االمتياز التجاري في 
القطاعات الفرعية ذات اإلمكانات العالية.

تعزيز بيئة األعمال - تسهيل اللوائح التنظيمية وتأسيس عمليات     
مشتريات مناسبة لطبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.  

10
مقدار المساهمة في الناتج 

المحلي اإلجمالي

8,000
منشأة صغيرة ومتوسطة جديدة

90,000
ف جديد موظَّ

%41
نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي 
بعد أن كانت %21

%50
نسبة السعودة بعد 

أن كانت %23

من المتوقع أن تُحقِّق الحلول قصيرة المدى وطويلة المدى التي حدَّدتها “منشآت” العديد من النتائج اإليجابية بحلول عام 2030.

مليار ريال

ر.س

ر.س
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“يشــهد القطــاع ازدهــارًا هائــاًل، وهــو فــي طريقــه ألن يصبــح 
أحــد القطاعــات الوطنيــة الرئيســية لإليرادات غيــر النفطية. 
فلطالمــا تمنــى أهالــي وســكان المملكــة وجــود أماكــن 

للترفيه، وقد حان الوقت لتحقيق أمنياتهم”.
لــت  ابتكــرت منصــة “فنانــك” فكــرة جديــدة وفريــدة مــن نوعهــا بدَّ
مشــهد الترفيــه داخــل المملكــة وجعلتــه قائًمــا عــى فكــرة العــرض 
ــا مــا  ــب. وقــد نجحــت المنصــة فــي أن تســجِّل عــى قوائمه والطل
ســو  يزيــد عــن 900 فنــان و300 عميــل. فمنــذ 3 أعــوام، الحــظ مؤسِّ
المنصــة الفجــوة القائمــة بيــن الفنانيــن وجمهورهــم المحتمــل. وقــد 
جــاء ذلــك بعــد الطفــرة التــي شــهدها قطــاع الترفيــه بالمملكــة بعــد 
األنشــطة  عــى  المتزايــد  الطلــب  ويرجــع  الركــود.  مــن  ســنوات 
والفعاليــات الترفيهيــة إىل اتجــاه المملكــة إىل إقامــة “مواســم” 
للترفيــه،  أماكــن  وافتتــاح  موســيقية  وحفــالت  جديــدة  ترفيــه 
وكذلــك إىل اإلقبــال المتزايــد عــى أنشــطة الترفيه العامــة والخاصة. 
مــه منصــة “فنانــك” عــى قدرتهــا  ويعتمــد عــرض القيمــة الــذي تُقدِّ

عى أن تكون حلقة وصل بين المبدعين والجمهور. 

يقــول جــواد اإلدريســي، المديــر العــام لمنصــة “فنانك”: “بــدأت قصة 
منصــة “فنانــك” عندمــا طلبــت منــي عمتــي ترشــيح فنانيــن إلحيــاء 
حفــل زفافهــا. وقــد التقيــت فــي الوقــت ذاتــه بصديقــي الــذي يعــزف 
الجيتــار وطلــب منــي أن أصبــح وكيلــه الفني وأبحث له عــن الحفالت. 
وقتهــا فكــرت، لــَم ال يكــون لدينــا منصــة رقميــة يســتخدمها العمــالء 
للعثــور عــى الفنانيــن وحجــز المواعيــد معهــم بســهولة؟ وهــذه هــي 

اللحظة التي ُولَدت فيها فكرة منصة “فنانك”.

وبفضــل دعــم ومســاعدة “منشــآت”، تمكَّنــت المنصــة مــن االنتقــال 
م  مــن مرحلــة الفكــرة إىل مرحلــة اإلطــالق فــي عــام 2021م. وتُقــدِّ
هــذه الشــركة الجديــدة خدمــة الحجــز اإللكترونــي لعــدد ال نهائــي مــن 
والموســيقيين  جيــه  الــدي  فنانــي  بيــن  تتنــوَّع  التــي  المواهــب 

والرسامين والعبي األكروبات.

وأضــاف اإلدريســي قائــاًل: “إن التحديــات الرئيســية التــي واجهتنــا وال 
عــى  والعثــور  للمنصــة  التســويق  فــي  ـل  تتمثَـّ تواجهنــا  تــزال 
المســتثمرين المناســبين. وقــد ســاعدتنا “منشــآت” فــي ذلــك مــن 
ــو تعريفــي  ــا عــن طريــق نشــر مقطــع فيدي ــج لخدماتن خــالل التروي
بمنصتنــا. كمــا ســاعدتنا فــي تطويــر مهــارات فريقنــا مــن خــالل 
برنامــج تســريع األعمــال، الســيما مــن خــالل تطويــر مهــارات ريــادة 
األعمــال والتواصــل وبنــاء العالقــات، باإلضافــة إىل توفيــر فــرص 
التعلُّــم عــى يــد أبــرز الشــخصيات فــي المجــال. كمــا ســهلت لنــا أيًضــا 
إنشــاء عرضنــا التقديمــي الجــاذب للمســتثمرين مــع تطويــر مهــارات 

العرض لدينا”.

منــا  “إن نشــر ثقافــة الترفيــه هــو أمــرٌ فــي غايــة األهميــة لنــا، ألننــا صمَّ
منصتنــا ليســتخدمها األفــراد والشــركات لحجز المواعيد مــع الفنانين 
الرســامين  عــى خدمــات  الحصــول  حتــى  أو  الفعاليــات  وتنظيــم 
ســات والشــركات  بســهولة. ونحــن نُركِّــز بصفــة خاصــة عــى المؤسِّ
ــة ُمتكــرِّرة لالســتعانة  ــا حاج ــات ولديه ــم الفعالي ــي تنظِّ الخاصــة الت
نشــر  إىل  نتطلــع  الترفيهيــة. كمــا  األنشــطة  مــي  وُمقدِّ بالفنانيــن 
عالمتنــا التجاريــة ونقلهــا إىل خــارج حــدود المملكــة، عــى أن نبــدأ أوىل 

خطواتنا في هذا االتجاه من دولة اإلمارات العربية المتحدة”.

د  منشآت  ملهمة: منصة “فنانك” تُجسِّ
كيف تتحوَّل األفكار إىل واقع ملموس
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“يشــهد قطــاع الترفيــه دعًمــا متزايــًدا وغيــر مســبوق منــذ 
عــام 2016م، ويتمثَّــل هــذا الدعم في توافــر فرص التدريب 
وزيــادة خيــارات التمويــل، وبالطبــع يأتــي رواد األعمــال 

المبتكرون عىل رأس القائمة”.

مــع وجــود أكثــر مــن 15 مليــون مســتخدم ومجموعــة مــن كبــار 
شــركاء االســتثمار الســعوديين، باإلضافــة إىل جولــة تمويــل قادمــة 
مــن السلســلة “ب” بقيمــة 20 مليــون دوالر، مــن الصعــب التفكيــر 
ــق  م تطبي ــدِّ ــا مــن “360VUZ”. يُق ــر نجاًح ــة أكث ــة ترفيهي ــي تجرب ف
“360VUZ” تقنيــة فريــدة مــن نوعهــا تمنــح مســتخدمي مواقــع 
ــة آســرة للحــواس، حيــث تعتمــد فكــرة  التواصــل االجتماعــي تجرب
التطبيــق عــى تقنيــة فيديــو متطــوِّرة تنقــل المســتخدم إلــي قلــب 
الحــدث. ويســتطيع المســتخدم أن يحضــر حفــاًل موســيقيًا أو حدثًــا 

رياضيًا أو أي فعالية أخرى يختارها. 

يقــول أحمــد الرشــيد، مديــر تطويــر األعمــال التجاريــة: “نحــن نُمكِّــن 
عمالئنــا وشــركائنا ومســتخدمينا مــن إنشــاء أي محتــوى بزاويــة 360 
ر  درجــة، ونســاعد عــى استكشــاف ومتابعــة األحداث التــي كان يتعذِّ
عليهــم رؤيتهــا إال مــن خــالل تقنيتنــا التــي نقدمهــا لهــم بزاويــة 360 
ـم فــي طريقــة  درجــة. وبفضــل التقنيــات الحديثــة، يمكنــك التحكُـّ
العــرض، حيــث تســتطيع اختيــار الزاويــة التــي تفضــل متابعــة الحــدث 
مــن خاللهــا، بــل ويمكنــك أيًضــا أن تصعــد عــى مســرح األحــداث مــع 
الفنانيــن وجميــع المشــاهير الذيــن تحبهــم لتخــوض تجربــة غامــرة 

وتشارك في عروضهم وحفالتهم الراقصة”.

ل مشــهد األنشــطة الترفيهيــة  “منــذ عــام 2015م وحتــى اليــوم، تبــدَّ

تبــداًل ملحوًظــا. ويرجــع ذلــك بصــورة أساســية إىل جهــود “الهيئــة 
العامــة للترفيــه” فــي إضفــاء الطابــع الرســمي عــى هــذا القطــاع. 
الحكومــي. فيمــا شــكَّل  بالتمويــل  النمــو مدعوًمــا  ويأتــي هــذا 
افتتــاح دور الســينما فــي المملكــة نقطــة تحــوُّل بــارزة فــي قطــاع 
الترفيــه، حيــث خلقــت هــذه الخطــوة الكثيــر مــن فــرص األعمــال، 
ناهيــك عــن توفيــر الوظائــف. وجــاء بعــد ذلــك إقامــة “المواســم” 
الترفيهيــة التــي وســعت نطــاق القطــاع وجعلتــه جاذبًــا بشــكل 

أكثر لالستثمارات”.

“أصبــح اآلن لدينــا ما نحتاجه: التمويل والمقرات والســوق. 
أي أننــا وجدنــا حلــواًل لمعظــم مشــكالت القطــاع، ويظــل 
التحــدي األكبــر أمامنــا هــو القــدرة عــىل تلبيــة الكــم الهائــل 

من الطلبات”.
“لعبــت “منشــآت” دورًا أساســيًا فــي نمــو مشــروعنا، فقــد كان لهــا 
والمتوســطة.  الصغيــرة  المنشــآت  دعــم  فــي  الخــاص  أســلوبها 
أكبــر  مــن  التمويــل  عــى  الحصــول  كان  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة 
ــرة والمتوســطة. ولكــن  ــي تواجــه المنشــآت الصغي المشــكالت الت
ــوك ورأس  مــه البن ــذي تُقدِّ ــم حــل المشــكلة مــع ظهــور الدعــم ال ت
المــال الجــريء وبنــك المنشــآت الصغيرة والمتوســطة. ويضم فريق 
ــا الظــروف  ســين لشــركات ناشــئة يعرفــون تماًم “منشــآت” مؤسِّ

المحيطة، مما يعني أنك لن تجد أفضل منهم إلرشادك”.

“ويظــل التحــدي الرئيســي الــذي يواجهنــا هــو رأس المــال البشــري. 
ومــن حســن حــظ “360VUZ” توافــر فريــق رائــع قــادر عــى منافســة 
المســتوى  هــذا  إىل  الوصــول  ولكــن  العالــم،  فــي  الفــرق  أمهــر 

يتطلب بعض الوقت”.

منشآت  ملهمة: تطبيق “360VUZ” يعزز 
مكانة السعودية كمركز إقليمي للترفيه
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لقــد بــدأت االســتثمارات الشــاملة التــي ضختهــا المملكــة فــي قطــاع الترفيــه عــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة تؤتــي ثمارهــا بالفعــل. فمنــذ 
ــم  ــم يت ــع عناصــر صناعــة األفــالم. فل ــرًا نحــو االســتثمار فــي جمي ــا كبي ــالد توُجًه ــام 2018م، شــهدت الب ــاح دور الســينما فــي ع ــادة افتت الســماح بإع
افتتــاح مئــات شاشــات العــرض فــي جميــع أنحــاء البــالد فقــط، ولكــن نشــأت أيًضــا صناعــة أفــالم محليــة نشــطة تُســلِّط الضــوء عــى الفنانيــن 

الصاعديــن في المملكة.

ســت وزارة الثقافــة هيئــة األفــالم فــي فبرايــر 2020. ولعبــت هيئــة األفــالم دورًا رئيســيًا فــي النهضــة الثقافيــة  أسَّ
فــي المملكــة. وتُكــرِّس الهيئــة جهودهــا لتعزيــز نمــو صناعــة الســينما الســعودية المســتدامة والقطــاع الثقافــي 
عــى المــدى الطويــل. ولــدى الهيئــة طموحــات هائلــة لمــا يمكــن للشــعب الســعودي تحقيقــه مــن خــالل الســينما 
والفــن والترفيــه عــى مــدى العقــد المقبــل. وممــا ال شــك فيــه أن األمــر ال يقتصــر عــى ُمجــرَّد مضاعفــة أعــداد 

دور الســينما التــي تعــرض أحدث األفالم العالمية. 

ــر فــي العــال،  ــرة للتصوي ــم العــال”، لصانعــي األفــالم حوافــز كبي ــاً البرامــج الجديــدة المبتكــرة، مثــل “فيل م حالي ــدِّ ــر، تُق وكجــزء مــن هــذا الجهــد الكبي
وهــي واحــدة مــن أكثــر المناطــق جمــاالً فــي المملكــة. وال يقتصــر األمــر فــي هــذه الوجهــة التــي تتســم بالمناظــر الطبيعيــة البكــر عــى توافــر المواقــع 
التاريخيــة التــي ال مثيــل لهــا فقــط، ولكنهــا تحتــوي عــى أخاديــد وواحــات وبراكيــن وقــرى لــم تظهــر عــى شاشــات الســينما مــن قبــل. وبالتالــي، فــإن 

أول من يســتفيد من هذه المواقع، ســيحفر اســمه في تاريخ الســينما المحلية والعالمية.

ــم الصنــدوق 97 مشــروًعا لصانعــي األفــالم الناشــئين فــي الشــرق األوســط    صنــدوق البحــر األحمــر: دعَّ
وشمال إفريقيا حتى اآلن.

م معمــل البحــر األحمــر، باالشــتراك مــع معمــل تورينــو TorinoFilmLab، برنامًجــا    معمــل البحــر األحمــر: قــدَّ
تدريبيًا احترافيًا وإبداعيًا لمدة 10 أشهر لصانعي األفالم الطموحين لرؤية مشاريعهم تؤتي ثمارها.

  ســوق البحــر األحمــر: ســوق ومنتــدى للصناعــة يُعَقــد خــالل المهرجــان، ويشــمل جلســات ترويجيــة قصيرة 
ولقاءات وجًها لوجه وعروض وحوارات حول مستجدات القطاع وفعاليات للتواصل وبناء العالقات.

  تكريس الجهود لالستثمار في المواهب المحلية، عىل الصعيدين السعودي واإلقليمي.
  بناء منظومة مستدامة تُعبّر عن النهضة الثقافية بالمملكة.

تطوير المحتوى الذي يتم تقديمه للجمهور عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي.   
ضمان توافر إطار تنظيمي موثوق ومتسق وشّفاف لتسهيل النمو الطبيعي.  

قصة نجاح: ازدهار صناعة األفالم في المملكة 

25
فيلًما سعوديًا من المقرر طرحها من 

خالل ڤوكس سينما عى مدار 
الخمس سنوات المقبلة

238
مبيعات شباك التذاكر في عام 
2021م بعد أن كانت 122 مليون 

دوالر في عام 2020م

1.2
يتم ضخها في 

القطاع 

2,600
دار سينما بحلول عام 

2030م

%97
ل النمو في  ُمعدَّ
مبيعات تذاكر 

السينما

مليار ريال

مليار ريال
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منطقة تحت الضوء:
الرياض

تأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 
الرياض، عاصمة المملكة 
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تَُعــد منطقــة الريــاض وجهــة تعكــس مشــهًدا نابًضــا بالحيــاة وســريع 
ــرة والمتوســطة،  ــر مــن المنشــآت الصغي ــد الكثي ــث يوج النمــو، حي
ســات  ــر المؤسَّ فضــالً عــن أنهــا  تشــكل وجهــة إقليميــة جاذبــة ألكب
والشــركات العالميــة. وتضــم المنطقــة مئــات اآلالف مــن الشــركات 
مــن  عــدد  أكبــر  وتســتضيف  األشــخاص،  مالييــن  توظــف  التــي 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ذات أعــى معــدل نمــو بالنســبة 
2020م  عامــي  بيــن  الفتــرة  خــالل  الجديــدة  الشــركات  لمعــدل 

و2022م. 

تمثــل الريــاض أهميــة كبيــرة للمملكــة ولمنطقــة الشــرق األوســط 
مــه مــن خدمــات في  وشــمال إفريقيــا بأكملهــا، وذلــك بفضــل مــا تُقدِّ
مجــاالت الســياحة وقطاعــات الخدمــات الماليــة والتقنيــة، كمــا أنهــا 
ــم تُوفِّرهــا أي مــن  ــا ل ــرة والمتوســطة فرًص ــر للمنشــآت الصغي توفِّ

االقتصادات العشرين الكبرى بالعالم.

المنشــآت  أعــداد  الزديــاد  معــدل  ألعــى  امتالكهــا  عــى  وعــالوة 
الصغيــرة والمتوســطة، فإنهــا المنطقــة األكثر توظيًفا عى مســتوى 
المملكــة، إذ تــزداد ُمعــدَّالت التوظيــف باســتمرار فــي العاصمــة منــذ 

عام 2019م بالرغم من التحديات التي صاحبت الجائحة.

الرياض: وجهة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة

264,030
منشأة تم تسجيلها في منطقة الرياض 

اعتبارًا من الربع األول من عام 2022م

3,575,913
مجموع العاملين بالقطاع الخاص في منطقة 
الرياض اعتبارًا من الربع األول من عام 2022م

%42.3
نسبة العاملين بالقطاع الخاص في منطقة 
الرياض اعتبارًا من الربع األول من عام 2022م

حافظة
 م

ض
لريا

ا
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أســهمت زيــادة خدمــات االتصــاالت والنقــل فــي الريــاض فــي زيــادة جاذبيــة المنطقــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة. وصعــدت 
ــر المدينــة الذكيــة الخــاص بالمعهــد الدولــي للتنميــة اإلداريــة لتحتــل المرتبــة 30 عالميًا و المرتبــة الثالثة  الريــاض 23 مرتبــة فــي مؤشِّ
بيــن عواصــم مجموعــة العشــرين. وتأتــي الريــاض بعــد مدينتــي ســيؤل وسرقســطة، حيــث حقَّقــت ثالــث أعــى قفــزة بيــن 118 

ل التنمية المتسارع للبنية التحتية )1(. مدينة عالمية، مما يدل عى ُمعدَّ

8.4%25.2%23 %30220 

Iو عــالوًة عــى ذلــك، فــإن وجــود مراكــز ماليــة، مثــل مركــز الملــك عبــد اللــه المالــي )كافــد( والمعاهــد البحثيــة، مثــل مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم 
ــة تســاعد عــى ازدهــار  ــر حيوي ــا يســهم فــي إنشــاء منظومــة أكث ــاض إىل مركــز عالمــي جــاذب لالســتثمارات، مم ــل الري )كاكســت(، مــن شــأنه تحوي

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

)IMD( المصدر 1: معهد التنمية اإلدارية

euromonitor :2 المصدر

متناهية الصغر

صغيرة

متوسطة

%0.7

%96.3

المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الرياض، الربع الثالث من عام 2021م
المصدر: “منشآت

210,179
شركات متناهية الصغر

6,492
شركات صغيرة

1,565
شركات متوسطة

 +  الف ريال
نسبة إسهام المدينة في 
الناتج المحلي اإلجمالي 

للمملكة

مقدار الدخل المتاح لكل 
أسرة )2(

من طرق المملكة 
توجد داخل الرياض

من سكان المملكة 
يقطنون الرياض

مليون نسمة، هو تعداد 
سكان مدينة الرياض

%3.0

”

ر.س
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شــهد الربــع األول مــن عــام 2022 نمــًوا هائــالً، باإلضافــة إىل توفِّــر مجموعــة كبيــرة مــن الفــرص للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة التــي تتخــذ مــن الريــاض 
مقــراً لهــا، ال ســيما عــى المســتويين االســتراتيجي والتمويلــي. وباإلضافــة إىل اســتضافة المؤتمــر العالمــي لريــادة األعمــال خــالل شــهر مــارس، وهــو حــدث 
مهــم للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المحليــة ويغطيــه هــذا التقريــر بالتفصيــل، فقــد شــهد الربــع األول مــن العــام أيًضــا اســتثمارات ضخمــة فــي مجاالت 

تقنية المعلومات واالتصاالت والتقنية المالية والتجارة اإللكترونية والقطاعات المالية والعسكرية، من بين مجاالت أخرى.

نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض

فــي إطــار جهــوده لتحفيــز نمــو المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي هــذا القطــاع، منــح البنــك المركــزي الســعودي تراخيــص لثــالث شــركات تقنيــة ماليــة 
ــة  ــي لشــركات الدفــع المرخَّصــة للعمــل فــي المملكــة العربي ــك يرتفــع العــدد اإلجمال ــع األول مــن عــام 2022م. وبذل ــاض خــالل الرب ــدة مقرهــا الري جدي
الســعودية إىل 17،)1( باإلضافــة إىل ثمانيــة آخريــن حصلــوا عــى “موافقــة مبدئيــة”، ممــا ســاعد الريــاض عــى أن تصبــح ثالــث أفضــل مركــز للتقنيــة الماليــة 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بعد تل أبيب ودبي.

شركة الدفع اإللكتروني “موبايلي باي” ُمرخَّصة حاليًا لتقديم خدمات الدفع عبر المحفظة اإللكترونية في المملكة.   

شركة “ليندو” للتمويل الجماعي القائم عى الديون، وهي شركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 5 ماليين ريال سعودي تم ترخيصها بعد    
إكمال تجربة ناجحة في المختبر التنظيمي للبنك المركزي السعودي.  

شركة التمويل االستهالكي الُمصغَّر “فينزي”، وهي شركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 20 مليون ريال.  

مــي الخدمــات الماليــة الخارجييــن الوصــول إىل البيانــات المصرفيــة لعمالئهــم والبــدء عــى الفــور فــي  نجحــت “ليــب تكنولوجيــز”، وهــي منصــة تتيــح لُمقدِّ
إجــراء عمليــات الدفــع، فــي جمــع 33 مليــون دوالر مــن خــالل جولــة تمويــل أولــي مــن السلســلة )أ( مــن شــركة ســيكويا كابيتال إنديــا خالل شــهر يناير، وهو 
أول اســتثمار لهــذه الشــركة العالميــة الكبــرى فــي منطقــة الخليــج العربــي. وهــذا االســتثمار هــو ُمجــرَّد جــزء مــن موجــة أكبــر مــن االســتثمارات حصلــت مــن 

خاللها شركات التقنية المالية السعودية عى 400 مليون دوالر في العام الماضي.

أساس الخدمات المصرفية المفتوحة، أي واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة، التي أصبحت قانونية في المملكة منذ عام 2021م  

تمكين خدمات جديدة في قطاعات التجارة اإللكترونية والمحاسبة والخدمات المصرفية  

تسريع إنشاء شركات ومنصات جديدة  

منصة تقنية مالية تتخذ من الرياض مقرًا لها تجمع 33 مليون دوالر من شركة سيكويا كابيتال إنديا

إطاللة عى قطاع التقنية المالية
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رأي الخبير
لطيفة الوعالن 

سة “إنديفور السعودية” رئيس تنفيذي لمؤسَّ

  مــا رأيــك فــي منظومــة ريــادة األعمــال فــي الريــاض؟ ومــا أحدث 
االتجاهات التي يتبعها رواد األعمال؟ 

ــة ُمبكِّــرة مــن  ــا مرحل ــادة األعمــال فــي المملكــة تخــوض حاليً منظومــة ري
ــع بشــكل ســريع، وبالنظــر إىل البيانــات التــي  مراحــل التطــوُّر، وهــي تتوسَّ
اســتخرجناها مــن نظــام “إنديفــور”، فقــد الحظنــا زيــادة فــي عــدد الطلبــات 
التــي نتلقاهــا مــن الشــبكات الدوليــة، إذ يــدرك رواد األعمــال أنهــم بحاجة إىل 
تأســيس مقــر داخــل المملكــة وإنشــاء فريــق محلــي لبنــاء العالقــات. ومــن 
الضــروري أيًضــا  اإلشــارة إىل أن رواد األعمــال الدولييــن بــدأوا يــرون فــي 
الريــاض المدينــة المناســبة لتأســيس شــركاتهم الناشــئة، فقــد انجذبــوا إليها 
لعــدة عوامــل، مــن بينهــا توفر رأس المال، والشــبكة المتناميــة من حاضنات 
ومســرّعات األعمــال، والمبــادرات المدعومــة مــن الحكومــة الهادفــة لتعزيــز 
ســاحة ريــادة األعمــال وتنميــة ثقافــة االبتــكار. وهــذه هي اللبنات األساســية 
لتأســيس منظومــة ريــادة أعمــال ضروريــة لنمــو هــذه الشــريحة عــى المــدى 

الطويل.

الريــاض مكانًــا جذابًــا لتأســيس الشــركات  الــذي يجعــل     مــا 
الجديدة؟

يــرى العديــد مــن رواد األعمــال أن الريــاض هــي البوابــة التــي تــؤدي إىل   
أكبــر ســوق اســتهالكية فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، كمــا أنهــا تُعــد 
أرًضــا خصبــة للشــركات التــي يتخطــى رأس مالهــا المليــار دوالر، الســيما أن 
المملكــة تمتلــك اقتصــاًدا قويًــا وحيويًــا ومتنوًعــا ويتمتــع المســتهلكون 
بمســتويات دخــل مرتفعــة. وتشــمل عوامــل الجــذب األخــرى نهــج الحكومة 
االســتباقي فــي مجــال ريــادة األعمــال والمجموعــة الهائلــة مــن خدمــات 
التمويــل والخدمــات االستشــارية التي تقدمها مجموعة كبيــرة من أصحاب 
رؤوس األمــوال والبنــوك. وبالتالــي، فــإن حجــم الســوق الكبيــر والدعــم 
الحكومــي لمنظومــة ريــادة األعمــال هــي مــن أهــم العوامــل الجاذبــة لــرواد 

األعمال.

   فــي رأيــك، مــا هــو الــدور الــذي تلعبــه التقنيــة فــي مجــاالت 
االبتكار وممارسات األعمال والعمليات التشغيلية؟

تتمتــع المملكــة ببنيــة تحتيــة تقنيــة عاليــة المســتوى تخــدم احتياجــات   
رواد األعمــال، حيــث تُصنَّــف ســرعة اإلنترنــت عبــر الهاتــف لديهــا مــن بيــن 
أســرع 10 خدمــات عــى مســتوى العالــم، كمــا أن نســبة انتشــار الهاتــف 
الجوَّال تتجاوز %100، ويأتي انتشــار تقنية الجيل الخامس ليمنح الشــركات 

التقنية الناشئة فرًصا جديدة.

تتمتــع الشــركات فــي الريــاض بإمكانيــة وصول جيــدة إىل البنيــة التحتية في 
أي منطقــة داخــل المدينــة، ممــا يجعلهــا مركــز تجــارة إلكترونيــة قــوي وقادر 
عــى خدمــة المــدن األخــرى فــي المنطقــة الوســطى. وتحظــى التقنيــة 
باألهميــة نفســها التــي تحظــى بهــا المــوارد البشــرية، حيث تتمتع الشــركات 
ــر مــن  ــة الوصــول إىل عــدد كبي ــا بإمكاني ــرًا له ــاض مق ــي تتخــذ مــن الري الت

أصحاب المواهب االستثنائية.

كمــا تضــم المدينــة مجموعــة كبيــرة مــن الشــباب الســعودي الــذي تلقــى 
تعليًمــا جيــًدا، ممــا يضيــف إىل قيمــة الريــاض كمركــز لريــادة األعمــال، وقــد 
ظهــر حاليـًـا العديــد مــن خدمــات البنيــة التحتيــة الضروريــة للمــوارد البشــرية، 
مثــل مســاحات العمــل الجماعــي. وجميــع هــذه العوامــل مــن شــأنها جــذب 

الراغبين في تأسيس مشروعات تقنية.

  مــا النصيحــة التــي تقدمينهــا للشــركات التــي تحــاول جــذب 
أفضل المواهب؟

إن معظــم عملنــا يتركَّــز فــي هــذا الجانــب؛ وهــو دعــم رواد األعمــال الذيــن 
ــع داخل المملكة لجذب المواهب المحليــة والدولية. كما  يرغبــون فــي التوسُّ
يُعــد بنــاء العالمــة التجاريــة مــن األمــور المهمــة فــي جــذب المرشــحين 
الموهوبيــن، وكذلــك االنخــراط في شــبكات العالقــات المالئمة لطبيعة كل 
ــن  في ــز الموظَّ ــة. ويجــب تحفي ــا إنشــاء المنصــات اإللكتروني مشــروع، وأيًض
وتشــجيعهم لالســتمرار في العمل بالشــركة أثناء مراحل تطورها، والســماح 
لهــم بتولــي مســؤولية المهــام والمشــروعات؛ وهــذه األمــور مــن شــأنها أن 
تجعلهــم يشــعرون وكأنهــم جــزء مــن قصــة ومســيرة نجــاح الشــركة التــي 
يعملــون بهــا. حاليًــا، وفــي ظــل االنفتــاح الــذي تشــهده المملكــة، أصبــح مــن 
الســهل اســتقطاب المواهــب مــن الخــارج. وأصبحــت الريــاض مدينــة نابضــة 
بالحيــاة ومناســبة للعائــالت، فهنــاك الكثير من خيــارات الترفيــه، باإلضافة إىل 

بنية تحتية تعليمية مميزة.

المنشــآت  تواجــه  التــي  الرئيســية  النمــو  تحديــات  هــي    مــا 
الصغيرة والمتوسطة الناشئة في الوقت الحالي؟

تختلــف طبيعــة التحديــات مــن قطــاع إىل آخــر، وتعتمــد عــى مرحلــة النمــو 
التــي تخوضهــا الشــركة. فالوصــول إىل فــرص التمويــل عــى ســبيل المثــال 
يَُعــد مــن التحديــات األساســية التــي تواجــه المنشــآت الصغيــرة. ومــن 
المثيــر لالهتمــام أن غالبيــة الشــركات الحاصلــة عــى التمويــل هــي شــركات 
“تمويــل  مــن  تبــدأ  تلقتهــا  التــي  والتمويــالت  المبكــرة،  مراحلهــا  فــي 
التأســيس” وحتــى جولــة التمويــل األخيــرة “ج”. ولكــن تمويــالت المرحلــة 
ــت فــي طريقهــا للنضــوج. ومــن جانبهــا،  المتأخــرة ومــا بعــد الخــروج ال زال
دهــا  تتخــذ الحكومــة إجــراءات ســريعة وحاســمة لمواجهــة أي عوائــق يُحدِّ
القطــاع الخــاص. ففــي قطــاع التقنيــة الماليــة عــى ســبيل المثــال، نجــد أن 
اإلجــراءات التنظيميــة المكثفــة التــي ُوضعــت مــن أجــل حمايــة قطــاع 
ــب عــى الشــركات الناشــئة تحقيــق النمــو فــي وقــت  البنــوك كانــت تُصعِّ
مبكــر. وقــد أتــاح إطــار الحمايــة التنظيمــي الــذي وضعــه البنــك المركــزي 
الماليــة وإثبــات  التقنيــة  الناشــئة إمكانيــة إطــالق منتجــات  للشــركات 
كفاءتهــا فــي بيئــة تنظيميــة مرنــة. وهــذا النهــج يســاعد العديــد مــن 
المبــادرات عــى طلــب المزيــد مــن التمويــل لمســاعدتها عــى تحقيــق 

المزيد من النمو 

الصغيــرة  المنشــآت  قطــاع  نمــو  مشــهد  تتصوريــن     كيــف 
والمتوسطة عى المدى البعيد؟

تمــر المملكــة، وال ســيما الريــاض، اآلن بنقطــة تحــول تاريخيــة. فســننظر إىل 
هــذا الوقــت مــن تاريخنــا فــي المســتقبل ونقــول “هــذا هــو اليــوم الــذي 
شــهدنا فيــه أول شــركة ملياريــة ســعودية تـُـدرَج فــي الســوق الماليــة”. كمــا 
أننــا نشــهد زيــادة هائلــة فــي نشــاط الشــركات الناشــئة واالســتحواذ عــى 
الشــركات وتحقيــق المكاســب االســتثمارية. وســنرى عــى مــدار الفتــرة 
القادمــة عــدًدا كبيــرًا مــن قصــص النجــاح الملهمــة التــي تشــبه قصــص نجــاح 
“جاهــز” و”كريــم”، وســتصبح التقنيــات مــن العناصــر األساســية فــي حكايــة 
أي رائــد أعمــال يــروي قصــة نجاحــه. لــذا، فــإن الشــركات التــي تُؤَســس فــي 
ــع عــى المســتوى  الوقــت الحالــي داخــل المملكــة مــن المتوقــع لهــا أن تتوسَّ
اإلقليمــي والعالمــي. وبالتالــي، فــإن المشــهد عى المدى المتوســط والبعيد 

مبشرٌ للغاية.
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معالي م. عبد 
الله بن عامر 

 السواحه
وزير االتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

صاحب السمو 
الملكي األمير 
عبد العزيز  بن 

سلمان
وزير الطاقة

المؤتمر العالمي لريادة األعمال بالرياض 2022: نعيد، نبتكر، نجدد

ــذي حضــره لفيــف مــن المســتثمرين ورجــال األعمــال  ــاض وال ــادة األعمــال بالري ــد، نبتكــر، نجــدد” انعقــد المؤتمــر العالمــي لري تحــت شــعار “ نعي
ــا  ــل محلي ــال الهائ ــاء. وبفضــل اإلقب ــة مــا بعــد الوب ــن رواد األعمــال فــي مرحل ــة تمكي ــم لمناقشــة كيفي ــع أنحــاء العال ــاع السياســات مــن جمي وصن

وعالميا، ساعد المؤتمر في توليد استثمارات غير مسبوقة في النظام البيئي المتنامي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.

حســبما تشــير األرقــام بشــكل واضــح، فــإن المؤتمــر العالمــي لريــادة األعمــال أثبــت أن المملكــة قــد تحولــت بشــكل ســريع لتصبــح واحــدة مــن أبــرز 
الوجهات الجاذبة لالستثمارات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

بعــد توقــف دام عــدة ســنوات، ُعقــد المؤتمــر العالمــي لريــادة األعمــال فــي الريــاض ألول مــرة أمــام جمهــور شــغوف مــن آالف الحاضريــن. 
تضمــن المؤتمــر خطابــات لبعــض كبــار رجــال األعمــال فــي العالــم، ناهيــك عــن العديــد مــن أبــرز قــادة المملكــة، حيــث أظهــر المؤتمــر التــزام 

المملكة الكامل بتطوير نظامها البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام كل أداة تحت تصرفها.

 51.83.2+10

معالي م. خالد 
الفالح

وزير االستثمار

150
ً متحدثا

 9300
حضور 

180

جوالت تمويل لصالح 
المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة والشركات 
الناشئة السعودية

125
تم جمعها عن طريق منصة 
الرسائل “يونيفونيك” في 

أكبر جولة للشركات الناشئة 
السعودية

مليون دوالر مليار دوالر
قيمة التمويل الذي تم 

تخصيصه لبنك المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

مليار ريال
قيمة صفقات االستثمار التي 
تم توقيعها خالل أيام المؤتمر

دولة تم تمثيلها

 نحــن محظوظــون بقائــد يخلــــق
 لنــا مــا أســميه “دولــة رياديــة”
للتكنولوجيــا مركــزا   تشــكل 
وبحضــور الريــادي،   والعمــل 
فــي والنســاء  للشــباب   الفــت 

 مجال ريادة األعمال

 المملكــة منفتحــة عــى ممارســة
 األعمــال عالميــا، وتشــكل وجهــــة
ورواد للمســــتثمرين   جاذبــــة 
والعلمــاء والمبتكريــن   األعمــال 
 ورؤوس األمــــوال كمــا تســاهم

.بالمثل مع باقي دول العالم

الشــركات ندعــم  أن   يجــب 
 الصغيــرة والمتوســطة ونحفزهــا
معهــم سنشــارك   ونعززهــا. 
وندعمهــم معهــم   ونعمــل 
بالتجربــة يمــرون   ونتركهــم 
 الطبيعيــة. اإلخفاقــات واألخطــاء
 احتمــاالت وارِده، وهــذا هــو ســبب

وجودنا لدعمهم وتشجيعهم

”

”.

”

”.

”

”.
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رأي خبير

جيف هوفمان

عــى  األعمــال  لريــادة  العالمــي  المؤتمــر  ســيؤثِّر  كيــف   
المملكة عى المدى الطويل؟

ــا نُفكِّــر كثيــرًا فــي  َّــق األمــر باختيــار البلــد المضيــف، فإنن عندمــا يتعل
أســباب اختيــار ذلــك البلــد، والنتائج التي نرجو تحقيقهــا. ومن المالحظ 
أن منطقة الخليج بأكملها، الســيما المملكة العربية الســعودية، تُركِّز 
بشــكل كبيــر عــى تعزيز مكانتها كوجهة مثالية لتأســيس الشــركات 
وتنميتهــا، باإلضافــة إىل كونهــا منطقــة جاذبــة للســكان والمواهــب. 
ــداً أن المملكــة ترغــب فــي نشــر هــذه الرســالة،  ــدرك جي ــا ن وقــد كن
وأردنــا أن يأتــي جمهورنــا مــن جميــع أنحــاء العالــم ليتأكَّــد مــن مــدى 
صحتهــا. وثمــة عنصــر داخلــي أيًضــا، فأحــد األمــور التــي نعتمــد عليهــا 
فــي بنــاء المنظومــة لدينــا هــو التأكُّــد مــن أن البلــدان لديهــا مــا يلــزم 
لالحتفــاظ بمواهبهــا. كمــا نريــد أن يعرف الســكان أنهم ليســوا بحاجة 
إىل مغــادرة الريــاض أو جــدة والذهــاب إىل الخــارج، فهنــاك منظومــة 
كاملــة هنــا فــي المملكــة، وهــي مثالية لتأســيس الشــركات وإطالقها 
وتنميتهــا. وعنــد التواصــل مــع أشــخاص مــن جميــع أنحــاء العالــم بعــد 
ــذي  ــاح ال ــا كــم النج ــال، أدركن ــادة األعم ــر العالمــي لري ــاء المؤتم انته
َّــق بهذيــن األمريــن. فقــد تعــرَّف الجميــع عــى مــدى  تحقَّــق فيمــا يتعل
انفتــاح بيئــة األعمــال، وغــادروا جميًعــا ولديهــم انطبــاع بــأن هــذه 

المنظومة تتسم بالحفاوة والترحيب.

تأســيس  فــي  يرغــب  لمــن  تُقدِّمهــا  التــي  النصيحــة  مــا   
مشروعه في السعودية؟ 

ــه كلمــا زادت عناصــر  ــات عــن حقيقــة معينــة وهــي أن تكشــف البيان
ريــادة األعمــال فــي المنظومــة، زادت احتمــاالت النجــاح. وهناك بعض 
األســئلة التــي يجــب طرحهــا مثــل: مــا هي متطلبات تســجيل وإنشــاء 
الشــركات؟ هــل يوجــد مــن الســكان المحليين من يتمتَّــع بالموهبة أو 
التعليــم المناســب؟ وهــل المــدارس والجامعــات المحليــة تُــدرِّس 
ريــادة األعمــال وتدعمهــا؟ وهــل يمكــن الوصــول إىل المســتثمرين 
وممّولــي األعمــال مــن األفــراد؟ نعــم، تتوفَّــر جميــع هــذه العناصــر فــي 
المملكــة. منــذ أن بــدأت الشــبكة العالميــة لريــادة األعمــال عملهــا فــي 
المملكــة، حصلــت عــى دعــم هائــل مــن جامعة الملك عبــد الله للعلوم 
والتقنيــة )كاوســت(. كمــا توفِّــر الحكومــة أيًضــا بيئــة داعمــة للغايــة 
لريــادة األعمــال. وال يخفــى الــدور الدائــم الــذي تلعبــه الجامعــات 
وشــبكات ممّولــي األعمــال مــن األفــراد. ليــس هــذا فحســب، فهنــاك 
ِّميــن والمواهــب مــن ذوي  الُمتعل ثــروة بشــرية هائلــة مــن  أيًضــا 
الخلفيــات المتنوِّعــة، وهــو بالضبــط مــا تحتاجــه لتأســيس شــركة 

ناشئة.

والنصيحــة التــي أود تقديمهــا لــرواد األعمــال المحلييــن فــي مســتهل 
ــاء  ــة المحيطــة وبن طريقهــم هــي ضــرورة التواصــل مــع عناصــر البيئ
شــبكة قويــة، حيــث يعتقــد األشــخاص أحيانًا أن كبار المســتثمرين لن 
يتلقــوا مكالمتهــم الهاتفيــة ولــن يقبلــوا عقــد لقــاءات معهــم، ولكــن 
الحقيقــة عــى النقيــض مــن ذلــك. وأحــد التعليقــات المتكــررة التــي 
ســمعتها عــن المملكــة، الســيما بعــد انتهــاء المؤتمــر العالمــي لريــادة 
األعمــال، هــو “لقــد كان الجميــع ودوديــن ومتعاونيــن للغايــة”. وقــد 
كان ردي هــو “إنكــم لــم تعرفــوا هــذه الحقيقــة ألنكــم لــم تتواصلــوا 
معهــم”. وأنــا أتحــدث عــى النطــاق المحلــي أيًضــا. وأهــم مــا أنصــح بــه 
هــو ضــرورة التواصــل مــع الجميــع وطلــب المســاعدة. أخبِر األشــخاص 
بمــا تريــده ومــا تحتاجــه، وســوف يســاعدك جميــع عناصــر المنظومــة 
فــي المملكــة، هــم فقــط ال يعرفــون أنــك بحاجــة للحصــول عــى 

مساعدتهم.

لــرواد  بالنســبة  التاريخيــة  اللحظــة  هــذه  تصــف  كيــف    
األعمــال؟ وهــل هــذا هــو الوقــت المثالــي إلنشــاء الشــركات، 

أم أن األمور ستزداد صعوبة؟

ــل فــي إتاحــة تكافــؤ الفــرص.  لقــد كان للجائحــة جانــب إيجابــي يتمثَّ
ــم بأســره ســوًقا ضخمــة واحــدة،  ــح العال فبيــن عشــية وضحاهــا، أصب
وأصبــح الجميــع قادريــن عــى تقديــم حلول لمشــاكل عالميــة حقيقية. 
وألول مــرة فــي التاريــخ، أصبــح الجميــع يواجــه العــدو نفســه، وقــد أدى 
ذلــك إىل ظهــور فــرص جديــدة عى نطــاق الكوكب. واســتطاع أولئك 
الذيــن ابتكــروا حلــوالً لهــذه المشــاكل الوصــول عــى الفــور إىل ســوق 
عالميــة ضخمــة. وال يقتصــر األمــر فقــط عــى قطــاع اللقاحــات، ولكنــه 
ــد، وهــي  ــة والعمــل عــن بُع ــة الصحي ــم والرعاي ــد ليشــمل التعلي يمت

المجاالت الثالثة األكثر تأثُّرًا باالبتكار منذ ظهور الجائحة.

َّــق األمــر بالعمــل عــن بُعــد، عــى ســبيل المثــال، ال يــزال  عندمــا يتعل
أصحــاب العمــل يحاولــون معرفة كيفيــة اجتــذاب المواهب من جميع 
َّــم كيفيــة  أنحــاء العالــم واالحتفــاظ بهــا وتحفيزهــا. ونحــن ال نــزال نتعل
تحقيــق هــذه األمــور. ولكــن فــي مجــال التعليــم والتطبيــب عــن بُعــد، 
يخطــو رواد األعمــال بالفعــل خطــوات هائلة. وتدعم هــذه االبتكارات 
مجموعــة كبيــرة مــن المواهــب الجديــدة التــي تدخــل ســوق العمــل، 
ــرت  فقــد أصبــح الكثيــر مــن األشــخاص رواد أعمــال ألول مــرة، وتغيَّ
شــركات عديــدة، وخلقــت فرًصــا جديــدة. إن مــا يجــري حاليـًـا ســتكون 
لــه توابــع كثيــرة، فنحــن لســنا فــي مرحلــة الــذروة، ولكننــا نشــهد بدايــة 
جيــدة للغايــة لــرواد األعمــال، فالعالــم أصبــح بحاجــة إليهــم أكثــر من أي 

وقت مضى.

رئيس مجلس إدارة الشبكة العالمية لريادة األعمال
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اليوم الثاني
“منشآت” وأمازون توقعان اتفاقية     

لدعم رواد األعمال والتجار األفراد الذين    
يبيعون المنتجات عى أمازون      

السعودية.   

بنك البالد يوقع اتفاقية لتقديم تمويل    
بقيمة 520 مليون دوالر.  

البنك العربي الوطني يطلق بطاقة     
ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة    
ومنتجات مالية أخرى بقيمة 293 مليون    

دوالر.  

وزارة االستثمار تعلن عن ترخيص      
الشركات الدولية للدخول في السوق    

المحلية باإلضافة إىل صفقات      
استثمارية تقدر بنحو مليار دوالر.  

أبرز ما جاء في المؤتمر العالمي لريادة األعمال لعام 2022م
شــهد المؤتمــر العالمــي لريــادة األعمــال لعــام 2022م أكثــر مــن 150 خطابـًـا وحلقــة نقاشــية، باإلضافــة لكلمــات مهمــة ألقاهــا ضيــوف المؤتمــر مــن أبــرز رواد 
األعمــال فــي العالــم. عــالوة عــى ذلــك، شــكّل المؤتمــر فرصــة لــرواد األعمــال والمســتثمرين لكتابــة الفصــل التالــي فــي تاريــخ النقلــة االقتصاديــة التــي 
ــم يقتصــر عــى وعــود الجهــات الســعودية باالســتثمار فــي الشــركات المحليــة واألجنبيــة، بــل إن هنــاك بعــض  تشــهدها المملكــة. لكــن دور المؤتمــر ل

الشركات الناشئة األجنبية التي وعدت باستثمار ماليين الدوالرات في عدد من المجاالت المهمة بالمملكة.

وعد صندوق إم فينتشرز، وهو صندوق رأس مال جريء، بتقديم قروض للمشاريع بقيمة 100 مليون دوالر.  

وعدت بلغ آند بالي، وهي شركة استثمار ومسرعة أعمال رائدة، باستثمار مبلغ قدره 25 مليون دوالر.  

وعدت رابيت مارت، وهي شركة متخصصة في التوصيل فائق السرعة، باستثمار مبلغ 14 مليون دوالر.  

وعدت كارتلو، وهي شركة ناشئة رائدة في مجال إعادة التجارة، باستثمار 13.4 مليون دوالر.  

وعدت سوم، وهي سوق للمواد المستعملة من العميل للعميل تعمل بالذكاء االصطناعي، باستثمار 4 مليون دوالر.  

وعدت شركة سمايلينيو، وهي شركة تقنية صحية في مجال طب األسنان، باستثمار 5.8 مليون دوالر.  

اليوم األول
بنك التنمية االجتماعية يطلق      

مبادرات لدعم رواد األعمال بقيمة    
ثالثة مليون دوالر.  

الشركة السعودية لالستثمار      
الجريء توقع اتفاقيات مع عدد من    
الصناديق بقيمة 650 مليون دوالر.  

الشركة السعودية للصناعات      
األساسية )سابك( تُطلق صندوق    
“نساند 2” لدعم الشركات الناشئة    

والصناعة.  

اليوم الثالث
صندوق “كفالة” يوقع 10 اتفاقيات    
ومذكرات تفاهم بقيمة 1.68 مليار    

دوالر لتمويل الشركات الصغيرة    
والمتوسطة مع العديد من الجهات    

والحكومات وحاضنات األعمال.  

“منشآت” تطلق برنامج “طموح”     
اإلرشادي الرابع بالتعاون مع إنديفور    
السعودية، وهو برنامج يساعد عى    

إدراج الشركات سريعة النمو في    
السوق المالية.  
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أثبــت المؤتمــر العالمــي لريــادة األعمــال لعــام 2022م أن الريــاض هــي مــن أكثــر الوجهــات الواعــدة مــن حيــث ريــادة األعمــال. فالعاصمــة الســعودية تتميــز 
بســكانها الشــباب المفعميــن بالطاقــة وحكومتهــا التــي تُعــد واحــدة مــن أكثــر الحكومــات نشــاًطا فــي العالــم، لــذا فهــي تتحــول بســرعة كبيــرة إىل أكثــر المراكز 
االقتصاديــة جذبـًـا لالســتثمار فــي المنطقــة. وتعتمــد الريــاض عــى مزيــج قــوي مــن الرؤيــة الشــاملة والمواهــب المتخصصــة، باإلضافــة لبيئــة العمــل الخاصــة 

بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

شــارك العديــد مــن رواد األعمــال والــوزراء وصنــاع السياســات ورجــال األعمــال والمســتثمرين مــن جميــع أنحــاء العالــم أفكارهــم وآراءهــم فــي المؤتمــر العالمــي 
لريادة األعمال لعام 2022م.

أبرز التصريحات 

ال تســتهويني أفــكاري أبــًدا، وإنمــا تســتهويني المشــكالت. 
فالفكــرة ســتخيب أملــك دائًمــا وســتنجح مــع غيــرك. لكــن 
المشــكلة تصبــح أكثــر تشــويًقا وتعقيــداً، ومحاولــة حلها هو 

ما يجعلك تستمر . 

مــا يحــدث فــي الســعودية اآلن هــو أمــر مذهــل، فالفــرص 
تبلــغ بحدودهــا عنــان الســماء، وإننــي أعجــب لضآلــة معرفــة 
العالــم بحجــم االنفتــاح فــي األعمــال الذي تشــهده المملكة، 

لكنهــا مســألة وقــت فقــط حتــى يكتشــفوا ذلــك.

برعــت الســعودية كذلــك فــي التعــرف عــى الصناعــات ذات 
اإلمكانــات اإلقليميــة العاليــة والترحيــب بالمؤسســات التــي 
تدخلهــا. وبســبب هــذا االلتــزام والزخــم، تتفــوق بيئــة العمــل 

في السعودية عى العديد من األسواق األخرى. 

جوناثان أورتمانز، مؤسس ورئيس الشبكة العالمية لريادة األعمال

سميح ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة

ستيف وزيناك، المؤسس المشارك لشركة أبل

مارك راندولف، المؤسس المشارك لشركة نتفليكس

فــي نهايــة المطــاف، الهــدف مــن االبتــكار هــو مســاعدة 
التقنيــات  أفضــل  لتوفيــر  أســعى  كنــت  فقــد  اآلخريــن، 
عاديــة  حيــاة  يعيشــون  الذيــن  العادييــن  لألشــخاص 
ومتوســطة. فالمشــاريع التجارية والهندســة تُقاس بمقدار 

لآلخريــن. نفعهــا 
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مستجدات بيئة العمل
تحليل ربع سنوي ألهم المستجدات من 

“منشآت” وبيئة العمل األوسع نطاقاً.
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أخبار “منشآت”

“منشآت” توقع مذكرة تفاهم مع أمازون لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

تعمــل أمــازون بالتعــاون مــع “منشــآت” لتمكيــن 40,000 شــركة صغيــرة ومتوســطة مــن البيــع لمالييــن 
العمــالء فــي جميــع أنحــاء المملكــة. وتســتهدف مذكرة التفاهم مســاعدة الشــركات الصغيرة عى االســتفادة 
مــن القــدرات اللوجســتية واألدوات والخدمــات والبرامــج واألفــراد فــي أمــازون، كمــا تســتهدف تدريــب اآلالف 
مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي الســعودية عــى مهــارات التجــارة اإللكترونيــة الالزمــة للعمــل 

بشكل فعال في متجر Amazon.sa بحلول عام 2025م.

الشــركة الســعودية لالســتثمار الجــريء تتعــاون مــع شــركة فــالت 6 البــز لتقديــم تمويــل أولــي 
للشركات الناشئة

قامــت  “منشــآت” بتأســيس الشــركة الســعودية لالســتثمار الجــريء فــي عــام 2018م، وقــد تعاونــت الشــركة 
الســعودية لالســتثمار الجــريء مــع واحــدة مــن شــركات االســتثمار الجــريء الرائــدة فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا، وهــي شــركة فــالت 6 البــز ومقرهــا تونــس، إلطــالق صنــدوق بقيمــة 150 مليــون 
ريال ســعودي يســتهدف مســاعدة 20 شــركة ســعودية ناشــئة عى أرض الواقع في مجال التقنية واالبتكار. 
ومــن المقــرر أن تتلقــى الشــركات الناشــئة المختــارة مــا بيــن 750,000 و1.5 مليــون ريــال ســعودي، عــالوة عى 
تمويــل إضافــي لمســاعدتها عــى التوســع داخــل المملكــة وخارجهــا. ويُتوقــع أن يســتفيد مــا ال يقــل عــن 180 

رائد أعمال من الصندوق، ما يوفر ما يصل إىل 6000 فرصة عمل محلية مباشرة.

“منشآت” تتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلطالق بوابة إلكترونية صديقة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

Iبالتعــاون مــع مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة، أطلقــت “منشــآت” بوابــة االبتــكار التجــاري الوطنيــة 
فــي شــهر مــارس للمســاعدة فــي توجيــه المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والمبتكريــن بشــأن كيفيــة إنجــاح 
مشــروعاتهم، وذلــك جزئيـًـا مــن خــالل توفيــر محــرك بحــث يســتعرض الخدمــات المقدمــة للمنشــآت الصغيــرة 

والمتوسطة من قبل أكثر من 60 جهة عامة وخاصة.

“كفالة” توقع صفقات بقيمة 1.67 مليار دوالر في المؤتمر العالمي لريادة األعمال

بعــد توفيــر مــا يقــرب مــن 5.9 مليــار دوالر لتمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي عــام 2021م، وقــع 
صنــدوق “كفالــة” الــذي تدعمــه “منشــآت” صفقــات واتفاقيــات للمســاعدة فــي تمويــل المنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة بقيمــة 1.67 مليــار دوالر، وذلــك عــى هامــش المؤتمــر الدولــي لريــادة األعمــال. وصــرح الرئيــس 
ــز عــى الســياحة والســعودة والثقافــة، فــإن مثــل هــذه  ــه مــع التركي ــدوق، ُهمــام هاشــم، بأن التنفيــذي للصن
االتفاقيــات ســاعدت فــي تعزيــز الدعــم المقــدم مــن برنامــج “كفالــة” لبيئــة العمــل الســعودية الخاصــة 

بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث ارتفع الدعم من ٪4 إىل ٪13 خالل فترة قصيرة هي أربع سنوات.

أكثر من 16,000 منشأة تستفيد من برنامج منشأتي 360

ــغ إجمالهــا 16,011 منشــأة اســتفادت مــن برنامــج منشــأتي 360.  أعلنــت “منشــآت” أن منشــآت عديــدة يبل
وتقيــس المبــادرة التــي أُطلقــت فــي عــام 2018م األداء الشــامل للمنشــآت، كمــا تحــدد مواطــن القــوة 
والتحديــات وتطــور اإلمكانــات الداخليــة، وتســاعد كذلــك المنشــآت عــى جــذب المســتثمرين مــن خــالل 

الوصول إىل المعلومات المالية وتقديم تقارير دقيقة عن كل منشأة.
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أخبار المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المنتــدى االقتصــادي الســعودي النمســاوي يعلــن عــن زيــادة االســتثمار فــي المنشــآت الصغيــرة 
والمتوسطة التي تركز عى تقنية المعلومات واالتصاالت

أعلــن وزيــر االســتثمار، خالــد الفالــح، عــن رغبــة المملكــة فــي أن تصبــح المركــز الســحابي الرئيســي فــي الشــرق 
األوســط. ولتنفيــذ ذلــك، دعــا الوزيــر شــركاء نمســاويين لالســتثمار فــي المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي 
الريــاض والتــي تعمــل بالفعــل عــى تحويــل قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت. كمــا عــرض ممثلــو نيــوم 
وشــركة البحــر األحمــر للتطويــر والهيئــة الملكيــة لمدينــة الرياض فرًصا رئيســية للمســتثمرين األجانــب، بما في 
ذلــك رغبــة الدولــة فــي توفيــر 290 ألــف فرصــة عمــل فــي مجــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت بحلــول عــام 

2030م.  

منتدى سوق رأس المال السعودي يسلط الضوء عى تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

برعايــة مجموعــة تــداول الســعودية، حضــر منتــدى ســوق رأس المــال الســعودي االفتتاحــي مســتثمرون 
وشــركات خاصــة وهيئــات حكوميــة ومؤسســات ماليــة. وناقــش الخبــراء مــن ســوق مســقط لــألوراق الماليــة، 
ــي، وإتــش إس بــي ســي الســعودية، وجولدمــان  ــر القطــاع المال وشــركة البحريــن للمقاصــة، وبرنامــج تطوي
ســاكس، وســيتي بنــك، وشــركة أرامكــو، ومركــز إيــداع، ومركــز مقاصــة، والســعودي للصرافــة، عــدًدا مــن 
االتجاهــات الرئيســية التــي تواجــه القطــاع فــي المملكــة، عــى رأســها كيفيــة تمويــل المنشــآت الصغيــرة 

والمتوسطة بشكل أفضل. 

منصة موارد بشرية سعودية تغلق أوىل جوالتها التمويلية بنجاح

بدعــم مــن شــركة ســيدرا فينشــرز فــي الريــاض، وهــي شــركة رائــدة فــي مجــال االســتثمار الجــريء، قامــت 
منصــة المــوارد البشــرية ســكواديو، ومقرهــا الســعودية، بإغــالق أوىل جوالتهــا التمويليــة. وتعمــل ســكواديو 
عــى توفيــر حلــول لمعامــالت الشــركات فيمــا بينهــا، بمــا فــي ذلــك إجــراءات التدقيــق وتوظيــف المهندســين 
ــا تســاعد ســكواديو  ــاري، كم ــري المنتجــات بشــكل اختي ــر مدي ــات وتوفي ــر خدمــات كشــوف المرتب وتوفي
الشــركات الناشــئة والشــركات التــي تســعى إىل توظيــف وإدارة موظفيهــا العامليــن عــن بُعــد بــدوام كامــل. 
وعــى الرغــم مــن أن الشــركة تأسســت فــي الريــاض، إال أنهــا تمتلــك شــبكة تضــم أكثــر مــن 350 مهندًســا فــي 

السعودية ومصر وتونس وأماكن أخرى.

معرض الدفاع العالمي يسلط الضوء عى فرص توطين قطاع الدفاع

تــم توقيــع 12 مذكــرة تفاهــم مــع مجموعــة مــن قــادة الدفــاع فــي افتتــاح معــرض الدفــاع العالمــي بالرياض في 
شــهر مــارس. ولتعزيــز إنتــاج الدفــاع المحلــي، تســعى الهيئة العامة للصناعات العســكرية ووزارة االســتثمار إىل 
إطــالق مبــادرات تعاونيــة لزيــادة مشــاركة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الســعودية فــي شــبكات التوريــد 
الدفاعيــة، خاصــة لتوطيــن العناصــر الرئيســية لنظــام “باتريــوت” للدفــاع الجــوي والصاروخــي بغــرض التصنيــع 

المحلي. ويحفز ذلك قطاع الدفاع عى التآزر مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والعالمية.

مؤتمر ليب يستقطب مجتمع التقنية العالمي في الرياض

أقيــم مؤتمــر ليــب فــي الريــاض خــالل شــهر فبرايــر الســتقطاب العديــد مــن شــركات التقنيــة والشــركات 
ــم  ــة والتعلي ــل والطاق ــكارًا لمناقشــة مســتقبل الصحــة والتموي ــر ابت ــن األكث الناشــئة والمســتثمرين الجريئي
والترفيــه الرقمــي والنقــل والمــدن الذكيــة. ويركــز جــزء أساســي مــن خطــة الحكومــة عــى تعزيــز االقتصــاد 

الرقمي بنسبة 50% وقد حضر الفعالية 30,000 شخًصا و600 متحدثًا وأكثر من 1,000 عارًضا.

ر.س
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نبذة عن “منشآت”
تأسســت الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة “منشــآت” عــام 2016م، وتتلخــص أهدافهــا فــي تنظيم قطاع المنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة فــي المملكــة ودعمــه وتنميتــه ورعايتــه وفًقــا ألفضــل الممارســات العالميــة،  لرفــع إنتاجية القطاع الخاص بشــكل كبيــر وزيادة 
مســاهمة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن 20% إىل 35% بحلــول عــام 2030م. وتقــدم “منشــآت” 
مجموعــة كبيــرة مــن المبــادرات التــي تتنــاول بشــكل مباشــر التحديــات التــي تواجههــا المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي الســوق، مــع 
إمكانيــة مواءمــة تلــك المبــادرات لتناســب حجــم وطبيعــة نشــاط كل شــركة. وإىل جانــب الدعــم اإلداري والفنــي والمالــي، تقــدم “منشــآت” 

مجموعة من الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل التسويق وتوفير الموارد البشرية.

.www.monshaat.gov.sa  :للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة

الرؤية
أن يصبح قطاع المنشــآت الصغيرة 
أساســًيا  محــركًا  والمتوســطة 
للتنميــة االقتصاديــة فــي المملكــة 
وأحــد عوامــل تحقيــق رؤيــة 2030م 

وما بعدها.

الرسالة
تطويــر ودعــم المنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة لنُمكّنها مــن االزدهار 
عبــر قيــادة التعــاون مــع شــركائنا 
القطاعيــن  فــي  االســتراتيجيين 
غيــر  والقطــاع  والخــاص  العــام 

الربحي محلًيا ودولًيا.
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