تقرير خاص

المؤتمر العالمي لريادة األعمال ،الرياض
“ 2022نعيد ،نبتكر ،نج ّدد”
ّ
عالمية موحدة
تطوير بيئة ريادة أعمال

في هذا العدد:
1

الرياض مركز جاذب لرواد األعمال

2

مقتطفات من كلمات أبرز المتحدثين الرئيسيين

3

المؤتمر العالمي لريادة األعمال يحقق اتفاقيات ومبادرات تاريخية

مؤسس الشبكة العالمية لريادة األعمال جوناثان أورتمانز
 4حوار مع
ّ
5

وجوه من المؤتمر العالمي لريادة األعمال

 6نظرة عامة عىل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
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الر يــاض مدينة جاذبة لرواد األعمال

ً
ً
مكثفا في بيئة ريادة األعمال ،مما جعلها مدينة جاذبة لرواد األعمال
نشاطا
تع ّد الرياض من أكثر المدن التي تشهد
ّ
والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم ،كما يظهر تقرير المؤتمر العالمي لريادة األعمال لعام  ،2022وما هذه إال بداية الرحلة.

“يثــق روّاد األعمــال بمســتقبل المملكــة العربيــة الســعودية ويعتبــرون أ ّن الفــرص
الهائلــة فــي القطاعــات المتناميــة والجد يــدة مثــل التكنولوجيــا ،والســياحة ،والترفيــه،
والرعا يــة الصحيــة هــي فــرص ال تُ َفـوّت ،وبفضــل شــبابها الطموح المواكب لــكل جديد،
واألكثــر اســتخدا ًما لإلنترنــت فــي العالــم ،يتبنّــى الســعوديون التقنيــات واألفــكار
واالبتكارات الجديدة بوتيرة أسرع من أي وقت مضى”.
المهندس /صالح بن إبراهيم الرشيد

محافظ “منشآت“

منذ إطالق رؤية  2030في عام  ،2016تعمل المملكة العربية السعودية بشكل جاد لخلق نظام لبيئة ريادة األعمال يتسم بالمرونة
ً
حرصا منها عىل بناء اقتصاد مزدهر ،ومتنوّع ،ومستدام وقادر عىل الصمود في
والحيوية والمتانة ،إذ اتخذت سلسلة من اإلجراءات
مختلف الظروف للقيام بدفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي من  %20إىل .%35
أبرز البيانات :أ ّدى الجمع بين تخصيص رأس المال والسياسات العامّة إىل زيادة في أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،وشركات
رأس المال الجريء ،والنشاط الريادي في مختلف أنحاء المملكة.

%270

نسبة نمو شركات رأس المال الجريء في عام  2021فقط

$530

مليون دوالر

$21.5

مليار دوالر

قيمة المبالغ المالية المستثمرة من قبل شبكات المستثمرين
المالئكيين ومنصّ ات التمويل الجماعي في عام 2021

من التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تم تسهيلها من
قبل “منشآت” في نهاية عام 2021

أكثر من 650,000

منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة العربية السعودية
في عام 2021

%79

من الشركات تعتزم توظيف المزيد من القوى العاملة
في عام  ،2022مقارنة مع  %43في عام 2021

ثاني أعىل

إجمالي للنشاط الريادي في المرحلة المبكرة ()TEA
في االقتصادات ذات الدخل المرتفع في عام 2021
(  GEM Reportتقرير المراقب العالمي لريادة األعمال)

“لــم تعــد المملكــة بحاجــة لمــن يطـوّر لهــا
التقنيــات .نحــن اليــوم عــىل أبــواب
مســتقبل يقتضــي فيــه التحــدي أن نعتمــد
عــىل أنفســنا مــن أجــل ازدهارنــا
واستدامتنا”.

المملكــة منفتحــة عــىل ممارســة األعمــال
عالميــا ،وتشــكل وجهــة جاذبــة للمســتثمرين
ورواد األعمــال والمبتكريــن والعلمــاء
ورؤوس األمــوال ،كمــا تســاهم بالمثــل مــع
باقي دول العالم.

“نحــن محظوظــون بقائــد يخلــق لنــا مــا
أســمّيه “دولــة رياد يــة” تشــكل مركــزا
للتكنولوجيــا والعمــل الر يــادي ،وبحضــور
الفــت لفئــة الشــباب والنســاء فــي مجــال
ريادة األعمال “

صاحب السم ّو الملكي األمير عبد العزيز
بن سلمان  ،وزير الطاقة

معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح،
وزير االستثمار

معالي المهندس عبد الله بن عامر السواحه،
وزير االتصاالت وتقنية المعلومات

سلســلة تقارير “منشــآت” المتخصصة
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مقتطفــات مــن كلمات أبرز المتحدثين الرئيسـ ّيين
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باإلضافة إىل توفير فرصة االستماع لعدد من ّ
أهم وأبرز صنّاع السياسات في المملكة ،استضاف المؤتمر أبرز الشخصيات العالمية في
مجال األعمال ،من ضمنهم :ستيف وازنياك المؤسس المشارك لشركة “أبل” ،مارك راندولف المؤسس المشارك لشركة “نتفليكس”،
وسميح ساويرس من أوراسكوم .فيما يلي مقتطفات من كلماتهم.

مارك راندولف

سميح ساويرس

ستيف وازنياك،

مؤسس مشارك والرئيس التنفيذي السابق
لنتفليكس

رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية

مؤسس مشارك لشركة “أبل”

قــال مــارك راندولــف خــالل المؤتمــر
العالمــي لر يــادة األعمــال :يعتقــد البعــض
أنــه مــا مــن أفــكار ســيئة“ .ال أوافــق! بــل
أعتقــد أنــه مــا مــن أفــكار ج ّيــدة! فــكل
فكــرة تشــوبها شــائبة .هنــا تكمــن مه ّمــة
روّاد األعمــال :إيجــاد حلــول لهــذه
الشوائب”.

وخــالل فعاليــات المؤتمــر العالمــي لر يــادة
األعمــال ،تحــ ّدث ســميح ســاويرس ،وهــو
أحــد أهــم روّاد األعمــال فــي قــارة أفريقيــا،
عــن التحد يــات المل ّحــة والفــرص فــي عالــم
األعمــال اليــوم .أوال ،ال مجــال للتســاهل،
فممارســة األعمــال ليســت ســوى إدارة
مستمرة لألزمات.

ّ
أهــم
افتتــح المؤتمــر فعالياتــه مــع أحــد
الشــخصيات فــي عالــم األعمــال المعاصــر.
تحــ ّدث وازنيــاك مطــو ًّال عــن التعليــم،
والتكنولوجيــا ،وتمكيــن الشــبان والشــابات،
والفضــاء ،وغيرهــا مــن المواضيــع .وقــال:
“التعلّــم معــ ٍد ،ويعتمــد بشــكل كبيــر عــىل
االنفتاح ،واالبتكار ،والمرح.

يعتمــد النجــاح فــي إدارة األعمــال عــىل
موقفــك تجــاه مــا يجري من حولــك“ .ال أقع
حــب المشــكلة.
فــي حــب أفــكاري ،بــل فــي ّ
فالفكــرة دائ ًمــا مــا تفطــر قلبــك ،وتهــرب مــع
شــخص آخــر .أمّــا المشــكلة ،فتصبــح عندهــا
أكثــر إثــارة لالهتمــام ،وأكثــر ّ
دقــة .محاولــة حـ ّل
المشكلة تدفعك دو ًما لالستمرار”.

مــن جهــة أخــرى ،الفــرص المتاحــة أمــام
الشـبّان والشــاب ّات ال تعد وال تحصى “ .في
ألي كان أن يصبــح رائــد
عالــم اليــوم ،يمكــن ّ
أعمــال بكلفــة منخفضــة جــدّا ،وهــذا أمــر
مش ـجّع للغا يــة .هكــذا اســتطاع عــدد كبيــر
مــن اليافعيــن الذيــن ال يملكــون الســبل
الماليــة الكافيــة مــن تطويــر أفكارهــم
والنمـ ّو معهــا لتصبــح أعماال بكل مــا للكلمة
من معنى”.

واالبتــكار ليــس إال وســيلة لمســاعدة اآلخريــن.
وأضــاف“ :أردت أن تكــون أفضــل التقنيــات
ال ُمبتكَــرة ُمص ّممــة وموجّهــة للنــاس العاد يّيــن،
ُ
بدأت مسيرتي”.
في حياتهم اليوميّة .هكذا

كيــف تحافــظ نتفليكــس باســتمرار عــىل
مركزهــا فــي الطليعــة؟ عبــر االســتعداد
للتخلــي عــن الحاضــر بهــدف المضــي قد ًمــا
واتخاذ القرارات المناسبة للمستقبل.

امسح الرمز
لمتابعة فيديو الحدث

سلســلة تقارير “منشــآت” المتخصصة

وأضــاف“ :مــا يحــدث اليــوم فــي المملكــة
العربيــة الســعودية هــو أمــر ال يصــ ّدق ،إذ ال
حــدود للفــرص المتاحــة .الجــزء األكبــر مــن
أي مــدى المملكة منفتحة
العالــم ال يــدرك إىل ّ
لألعمــال ،ممــا يجعــل األمــر أكثــر إثــارة .إنهــا
مســألة وقت فحســب قبل أن يكتشف العالم
بأسره ذلك”.

امسح الرمز
لمتابعة فيديو الحدث

يكمــن جوهــر األعمــال والهندســة فــي القــدرة
عــىل إفــادة اآلخريــن“ .فــي صغــري ،قــال لــي
ّ
يوفــر
والــدي :المهندســون يبنــون .والبنــاء
للنــاس حيــاة أفضــل .ال زلت حتى اليــوم مقتن ًعا
بذلك”.

امسح الرمز
لمتابعة فيديو الحدث
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اتفاقيــات ومبــادرات تاريخية حصيلــة المؤتمر العالمي
لريادة األعمال ““GEC
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نتــج عــن المؤتمــر العالمــي لر يــادة األعمــال لعــام  2022توقيــع اتفاقيــات وإطالقــات جد يــدة تقـ ّدر بـــ 51.8مليــار ر يــال ( 13.8مليــار دوالر) ،فضــال عــن
العد يــد مــن المبــادرات الجد يــدة لدعــم االبتــكار ،والتدريــب وبرامــج التوجيــه ،وتحســين عمليــة إصــدار التراخيــص وإجــراءات االســتثمار األجنبــي .هــذه
المحصّ الت جعلت من هذا الحدث الممت ّد عىل أربعة أيام نقطة تحوّل في نظام بيئة ريادة األعمال في المملكة.

10+

إغالق أكثر من  10جوالت
استثمارية للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة والشركات الناشئة

3.2

مليار دوالر

مبالغ تمويلية لبنك المنشآت
الصغيرة والمتوسطة

اليوم األول:

إطالقــات ومبــادرات اســتثمارية بقيمــة تفــوق  4.3مليــار دوالر حصيلــة
اليــوم األول مــن المؤتمــر العالمــي لر يــادة األعمــال ،إضافــة إىل  12جولــة
استثمارية للشركات الناشئة بلغت قيمتها ما بين  1و 5مليون دوالر.

وقعــت “منشــآت” مذكــرات تفاهــم مــع شــركة  ،Lenskartوشــركة
شــركتي GoDaddyوZoho Tech
 ،Kitopiوشــركة  ،Cars24فضــال عــن
َ
بقيمــة إجماليــة بلغــت  474مليــون دوالر ســيتمّ اســتثمارها فــي المملكــة
خالل السنتين المقبلتين.
أطلــق بنــك التنميــة االجتماعيــة مبــادرات لدعــم روّاد األعمــال تقــ ّدر
قيمتها بحوالي  3مليار دوالر ،فيما ّ
وقعت الشــركة الســعودية لالســتثمار
الجــريء  SVCاتفاقيــات مــع عــدد مــن الصناديــق االســتثمارية بلغــت
قيمتها اإلجمالية أكثر من  650مليون دوالر.

بالتعــاون مــع األهلــي كابيتــال ،أطلقت شــركة ســابك “صندوق نســاند ”2
بقيمــة  200مليــون دوالر لدعــم الشــركات الناشــئة وتطويــر القطــاع
الصناعي.

وقعــت “منشــآت” مذكــرات تفاهــم مــع ســابك بهــدف التعــاون في عدد
مــن المبــادرات لــرواد األعمــال والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،ومــع
شــركة الجبــر للتمويــل لتقديــم منتجــات تمويليــة للمنشــآت الصغيــرة
والمتوسطة بقيمة  5.3مليون دوالر.

وقعــت “منشــآت” وصنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي اتفاقيــة
تعــاون مــن خــالل برنامجَيهمــا آفــاق وطمــوح ،لتمكيــن عمــالء الصنــدوق
من االستفادة من الخدمات التي تقدمها “منشآت”.

أغلقــت شــركة حلــول ســاعي للخدمــات اللوجســتية جولــة اســتثمارية
بقيمــة  4.5ماييــن دوالر ،فيمــا حصلــت شــركة ادفع-بــاي عــىل تمويــل
بقيمــة  1.6مليــون دوالر .أ ّمــا شــركة دايلي ميلز ،فأغلقت جولة اســتثمارية
بقيمة  5.3مليون دوالر.

اليوم الثالث:

وقــع برنامــج “كفالــة”  10اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم بقيمــة إجماليــة
بلغــت  1.68مليــار دوالر لتمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــع
عدد من الهيئات والحكومات والحاضنات.

أطلقــت “منشــآت” الدفعــة الرابعــة لإلرشــاد المؤثــر لبرنامــج “طمــوح”
بالتعــاون مــع “إنديفــر الســعودية” .تهــدف هــذه المبــادرة إىل دعــم 26
ً
موظفــا بشــكل
منشــأة متســارعة النمــو توظــف أكثــر مــن 400,000
مباشــر وغيــر مباشــر .كمــا يســتهدف البرنامــج تأهيــل  6شــركات للطــرح
في سوق األوراق المالية.

$13.8

مليار دوالر

قيمة إجمالي اإلطالقات
واالتفاقيات االستثمارية

اليوم الثاني:

بلغــت قيمــة اإلطالقــات والمبادرات االســتثمارية في اليــوم الثاني
 3.2مليــار دوالر مــن بنــك
حوالــي  8مليــار دوالر ،مــن ضمنهــا ُ
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،الــذي أعلِــن عنــه حديثًــا ،لتمويل
شركات جديدة.

وقعــت “منشــآت” مذكــرة تفاهــم مــع شــركة أمــازون لتمكيــن
روّاد األعمــال والتجّــار مــن بيــع منتجاتهــم عــىل متجــر أمــازون
الســعودية ،ولتقديــم تدريبــات حــول التجــارة اإللكترونيــة لــروّاد
األعمال من الرجال والنساء.

وقــع بنــك البــاد اتفاقيــة لتقديــم الحلــول التمويليــة بقيمــة 520
مليــون دوالر ،فيمــا أطلــق البنــك العربي الوطني البطاقــة االئتمانية
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ومنتجــات تمويليــة أخــرى بقيمــة
 293مليون دوالر.

أعلنــت وزارة االســتثمار الســعودية عــن الترخيــص للعد يــد مــن
الشــركات العالمية لدخول الســوق الســعودية ،باســتثمارات بلغت
قيمتها حوالي المليار دوالر.
ّ
وقعــت “منشــآت” اتفاقيــة تعــاون مــع مصــرف الراجحــي بقيمــة
 533مليــون دوالر ،لتوفيــر الحلــول التمويليــة وإطــالق نقــاط البيــع
ومنتجات تمويل األسطول.
ّ
وقعــت “منشــآت” عــىل اتفاقيّتيــن مختلفتَيــن مــع البنــك األهلــي
الســعودي .تهــدف األوىل إىل دعــم االبتــكار وتبلــغ قيمتهــا
 720,000دوالر ،فيمــا تهــدف الثانيــة إىل إطــالق منتجات تمويلية
وتبلغ قيمتها  266مليون دوالر.

اليوم الرابع:
فــي ختــام اليــوم الرابــع ،بلغت قيمة المبالغ اإلجمالية لالســتثمارات
في األنشطة الريادية في المملكة  13.8مليار دوالر.

اتفاقيتــي تأســيس مــع شــركة “ميدوا يــد”
وقــع نــادي الهــالل
َ
وشــركة “بونفــل” ،مــن خــالل مركــز االبتــكار ور يــادة األعمــال “أي
بي” ،لدعم نظام بيئة ريادة األعمال.

وقعــت شــركة شــايزر بــاور للطاقــة المتنقلــة اتفاقيــة تعاون مــع مجموعة
ميقــا تيــل األوروبيــة مــن أجــل تصنيــع وتور يــد شــواحن الســيارات
الكهربائية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق األوسط.

سلســلة تقارير “منشــآت” المتخصصة
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مؤســس الشــبكة العالمية لريادة األعمال ()GEN
حوار مع
ّ
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جوناثان أورتمانز

مؤسّ س ورئيس الشبكة العالمية لريادة األعمال

لماذا اختارت الشبكة العالمية لريادة األعمال المملكة
العربية السعودية الستضافة المؤتمر العالمي لريادة
األعمال لعام 2022؟

مــن المتعــارف عليــه فــي المنطقــة أن أداء بيئــة ر يــادة األعمــال فــي المملكــة

العربيــة الســعودية تتط ـوّر بســرعة ُمضاعَفــة ،ويتر َجــم هــذا التحسّ ــن
الملحــوظ فــي نشــوء المنشــآت الجد يــدة القابلــة للنمـ ّو والتطـوّر وفــي
الفــرص المتزا يــدة التــي تق ّدمهــا المملكــة ألصحــاب الكفــاءات .أمّــا
لجهــة المســتثمرين ،فشــهدت البيئــة الرياد يــة نمــوًا ها ًمــا بلــغ فيــه
مســتويات متقدمــة جـ ًـدا .عــىل ســبيل المثــال ،عندمــا أزور ً
دوال أخــرى
مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،أالحــظ أن عــد ًدا كبيـرًا
مــن المســتثمرين الباحثيــن عــن ّ
تدفــق الصفقــات هــم مــن المملكــة
العربيــة الســعودية .كمــا ألحــظ التزا ًمــا واهتما ًمــا بالغيــن باالبتــكار
وبر يــادة األعمــال مــن قبــل صناعــات كبــرى وجهــات حكوميــة .ال عجب
أ ّن الكثيــر مــن الــوزراء حضــروا المؤتمــر العالمــي لر يــادة األعمــال .مــن
الواضــح أ ّن هنــاك محاولــة صريحــة لجــذب المواهــب واالســتثمارات
ً
انطالقــا مــن هنــا ،كان الوقــت
الالزمــة لتطويــر النظــام الر يــادي.
مناســبًا لدعــوة المجتمــع الدولــي للتعــر ّف عــن كثــب عــىل توجّهــات
المملكة والجهود المبذولة فيها.
سيســاعد المؤتمــر العالمــي لر يــادة األعمــال عــىل صناعــة هــذا التغييــر.
وســيكون لــه أثــر إيجابــي عــىل الثقــة فــي النظــام الر يــادي ،ســوا ًء لــدى
األفــراد فــي المملكــة أو المتابعيــن العالميّيــن الطامحيــن إىل االنضمــام
ّ
المنظمــات واألفــراد الذين
إىل هــذا النظــام .تجــدر اإلشــارة إىل أ ّن عــدد
يقــ ّدرون المســتوى العالــي للبيئــة الرياد يــة فــي المملكــة العربيــة
السعودية يزداد يو ًما بعد يوم.

كيف تصف بيئة ريادة األعمال في المملكة؟

يشــهد النظــام البيئــي نمـوّا متســار ًعا ،ويتــمّ ذلــك فــي ظــروف ســليمة
ً
جــدا .تواجَــه الحواجــز إن وجــدت فــي الصناعــات أو القطاعــات أو
المناطــق بــإرادة أقــوى لتذليــل كل العقبــات .بطبيعــة الحــال ،ال يخلــو
األمــر مــن عقبــات أخــرى .لك ـ ّ
ن القيــادة عــىل درا يــة تا ّمــة بهــا وتعمــل
بجهد لتجاوزها بسرعة.
إضافــة إىل ذلــك ،نجحــت المملكــة العربيــة الســعودية فــي تحد يــد
الصناعــات التــي تختــزن إمكانــات عاليــة للمنطقــة ،وفــي الترحيــب
بالمؤسسات التي تنتقل إليها.

سلســلة تقارير “منشــآت” المتخصصة

نتيجــة لهــذا االلتــزام الكبيــر  ،نجــد أ ّن النظــام الر يــادي فــي المملكــة
العربيــة الســعودية يقفــز المراحــل مقارنــة مــع األســواق األخــرى،
ومقارنــة مــع األنظمــة البيئيــة األخــرى التــي أصيبــت بالتراخــي وتوقفت
عــن الســعي للتطـوّر .يعــزى هذا النجاح ً
أيضا إىل المســتوى العالي من
التعــاون بيــن مختلــف الــوزارات فــي المملكــة ،وهــو أمــر نــادرًا مــا
نشــهده فــي الــدول األخــرى .إ ّن روح التعــاون والعمــل كفريــق واحــد
بين مختلف الوزارات يشكّل قوّة كبيرة.
مــع األســواق األخــرى ،ومقارنــة مــع األنظمــة البيئيــة األخــرى التــي
أصيبــت بالتراخــي وتوقفــت عــن الســعي للتط ـوّر .يعــزى هــذا النجــاح
ً
أيضــا إىل المســتوى العالــي مــن التعــاون بيــن مختلــف الــوزارات فــي
المملكــة ،وهــو أمــر نــادرًا مــا نشــهده فــي الــدول األخــرى .إ ّن روح
التعــاون والعمــل كفريــق واحــد بيــن مختلــف الــوزارات يشــكّل ق ـوّة
كبيرة.

ما هي أبرز مخرجات هذا الحدث؟

أهــمّ محصلــة للمؤتمــر العالمــي لر يــادة األعمــال فــي الر يــاض هــي
التوعيــة الواضحــة التــي ّ
تلقاهــا المجتمــع الدولــي حــول المملكــة العربية
الســعودية .فالعد يــد مــن المشــاركين فــي المؤتمر إمّا لــم يكونوا عىل
درا يــة بمــا يحــدث فــي المملكــة وإمّــا يحملــون معهــم الكثيــر مــن
المغالطــات حولهــا .هنــا تكمــن أهميّــة تعر ّف المجتمــع الدولي عىل بلد
ونظــام ر يــادي ودعوتــه ليــرى بنفســه مــاذا يحــدث فــي الداخــل .كل
المشــاركين الذيــن زاروا المملكــة لحضــور المؤتمر عبّروا عن دهشــتهم
ممّــا رأوا ،ممــا يتــرك أثــرا طويــل األمــد عــىل نظرتهــم لبيئــة ر يــادة
األعمــال فــي المملكــة .فــي هــذا الســياق ،يسـر ّني أن أعلــن أ ّن الشــبكة
العالميــة لر يــادة األعمــال فــي طــور تأســيس مكتــب لهــا فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،وأتطلّــع قد ًمــا للمســاهمة أكثــر فأكثــر فــي هــذا
النظام البيئي المزدهر.
فــي الختــام ،أو ّد التشــديد عــىل أهميّة اللقاء شــخصيًا وحضور يًا ،إذ غالبًا
مــا نقلّــل مــن أهميّــة اللقــاء وج ًهــا لوجــه والروابــط التــي يخلقهــا .لــذا،
يســر ّنا أن نعلــن أن النســخة المقبلــة مــن المؤتمــر العالمــي لر يــادة
األعمــال ســتعقد فــي ملبــورن ،فــي أســتراليا بيــن  27و 30مــارس،
 .2023نأمل أن نلتقي بكم هناك وندعوكم للتسجيل عبر الرابط:
www.gec.co
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عن تأثير ودور التنوّع في النم ّو

لجين العبيد

مؤسسة مشارِكة والرئيسة التنفيذية لـ”تسامي السعودية”
ِ
كمؤسسة مشاركة والرئيسة التنفيذية لـ”تسامي لصناعة األثر” ،أركّز
يشر ّفني التح ّدث عن أهمية حضور النساء في األوساط االستثمارية.
ِ
في عملي عىل تمكين الحلول المبتكرة والمؤثرة للقطاعَين العام والخاص ،فضال عن بناء األدوات المالية لمركز االستثمار المؤثر.
ً
وانطاقا من ذلك ،نعمل عىل تنمية هذه الشركات ودفعها نحو صناعة
بشكل عام ،نركّز عىل تمكين حلول مبتكرة لمختلف مشاكل المجتمع.
أثر أكبر وأعمق.
ً
انطالقا من موقعي كرائدة أعمال وكممكّنة ،ال سيما في
نحتاج اليوم إىل شبكات مخصصة للنساء المستثمِ رات ،مثل “وومن سبارك”.
ملف تمكين المرأة في مجموعة العشرين ،لمست أهميّة حضور النساء والمستثمرات القادرات في كل ّ
عملي عىل ّ
ملف ،فضال عن أهميّة
ً
سبال لتحقيق الدمج في كل الملفات وعىل كل األصعدة.
وضع تمكين المرأة عىل كل جدول أعمال .لذا ،علينا أن نجد
مما ال شك فيه أ ّن األمر ال يتعلّق بالنساء فحسب ،وال ينحصر في برامج معيّنة .لكنني أعتقد أن هناك قدرة هائلة عىل التأثير حين يتعلّق
األمر بإشراك النساء في مجالس لجان االستثمار ومختلف مسارات صناعة القرارات ،سوا ًء في شركات رأس المال الجريء أو لجان
االستثمار أو غيرها.
نحتاج ً
أيضا كنساء إىل المزيد من المجتمعات واألوساط عىل مستوى المؤسسات والهيئات الرسمية .من الضروري ج ّدا أن نق ّدم للنساء
المستثمرات ولرائدات األعمال مساحة يستطعن ضمنها التعبير براحة أكبر عن نجاحاتهنّ ،وفشلهنّ ،وتجاربه ّ
ن أمام جمهور قادر عىل
استيعاب ما تمر ّ به تلك النساء.

عن دور المسر ّعات الم َم َّولة في ريادة األعمال

أضوى الدخيل

المؤسسة والمديرة التنفيذية لـ”فلك األعمال لالستثمار”
ِ

تأسست “فلك األعمال لالستثمار” سنة  2018بهدف إيجاد ،وتمكين وإطالق المشاريع الناشئة المتميّزة في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا .لقد خر ّجنا حتى اليوم ثالث دفعات ،بمبلغ استثماري إجمالي بلغ قدره حوالي  15مليون ريال سعودي .مع  23شركة من
مختلف دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،يتجاوز متوسّ ط نم ّو الدفعات في برامج المسر ّعة نسبة  .400%نفتخر باحتضاننا
لثاني شبكة مستثمرين مالئكيين يتمّ إنشاؤها في المملكة العربية السعودية.
عندما يبتغي المسرّع الربح المادّي ويكون ُم َموّال ،ويمتلك مديره التنفيذي أسه ًما فيه وتكون له مسؤوليات تجاه المستثمرين ،يكون
التركيز الكامل عىل ضمان نجاح الشركات الناشئة .ففي هذه الحالة ،ال تعود المسألة تقتصر عىل االلتحاق ببرنامج المسرعة وإتمامه
حيوي ومستدام.
فحسب ،بل تتمحور حول تحويل االستثمار إىل نموذج
ّ
سعودي لالنضمام إىل مسر ّع سعودي؟ اإلجابة هي المجتمع!
المسألة الثانية تتعلق بأهمية تكوين المجتمعات .ما الذي يدفع مؤسس
ّ
فالمجتمع هو ما صنع وادي السيليكون والعديد من األسواق األوروبية ،وهو واحد من أهم العناصر التي نطمح إىل إرسائها اليوم في
المملكة.
في بداية رحلتنا ،نظرت إلينا شركات رأس المال الجريء نظرة ارتياب وكأنّنا منافس محتمل لها .لكن الحقيقة أنّنا نؤمّن لها تدفق الصفقات
ً
احترافا ونرفع من قدرتهم عىل التواصل وتأسيس العالقات .تشكّل فعاليات مثل المؤتمر العالمي
وندر ّب مؤسسيها لكي يصبحوا أكثر
ل العديد من
تد
الختام،
في
الريادي.
النظام
في
به
نقوم
الذي
الدور
أهمية
لتعي
الجريء
المال
لريادة األعمال فرصة لشركات رأس
ّ
المؤشر ّات عىل أ ّن مستقبل هذا النظام الريادي ،وهذا الوطن العظيم ،مشرق وواعد.
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نظرة عامة عىل قطاع المنشــآت الصغيرة والمتوســطة

 %90من السعوديين يعتبرون أن ريادة األعمال خيار ًا مهنيًا صائبًا ،ويشهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة
العربية السعودية نقطة تحوّل ،وبفضل تسجيل مستويات قياسية من حيث التمويل ،وتأسيس بنك جديد للمنشآت الصغيرة
ّ
وتوفر الفرص الالزمة إلظهار إمكاناتها ،ينجح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو واالزدهار.
والمتوسطة،

خالصات الورشة

أهمية االقتصادات الشاملة

تساهم في كسر الحواجز أمام روّاد األعمال لمساعدة الجميع عىل تحقيق طموحاتهم.

“قد يكون أكثر األشخاص الذين نو ّد تمكينهم شاخصون أمامنا ،يكفي أن نبحث عنهم في كل دولة
وفي كل مجتمع .هناك الماليين من المواهب والكفاءات التي لم ّ
يتم اكتشافها بعد .علينا أن نؤمن
ً
تفاؤال من أجل تغيير العالم”.
بروّاد األعمال األكثر
 -فيليب غاسكين ،نائب رئيس شؤون الريادة في مؤسسة كوفمان

ً
تفاؤال
إتاحة ريادة األعمال للجميع وتمكين األكثر

مع تداعي الحواجز وازدهار الفرص ،أصبحت ريادة األعمال متاحة للجميع بشكل غير مسبوق ،ال سيما في المملكة العربية السعودية.

ألي كان أن يصبح رائد أعمال بكلفة منخفضة ج ّدا ،وهذا أمر مشجّع
“في عالمنا
الحالي ،يمكن ّ
ّ
للغاية .اليوم ،كل ما تحتاج إليه هو حاسوب وبعض األصدقاء لتناقش أفكارك معهم حتى تصبح رائد
أعمال”.
 -سميح ساويرس ،الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة

في قلب نظام ريادي نابض

تمّ توقيع صفقات بقيمة تقارب الـ 14مليار دوالر خالل أيام المؤتمر األربعة.

نتلقى خاللها دع ًما كبير ًا من الحكومة .إنّها ّ
“نشهد مرحلة غير مسبوقة ّ
حقا الحقبة الذهبية لدخول
المملكة العربية السعودية”
– لطيفة الوعالن ،المديرة التنفيذية لـ”إنديفر السعودية”

الفرص التي أوجدتها رؤية 2030

سلّط المؤتمر العالمي لريادة األعمال الضوء عىل الفرص الهائلة التي أوجدتها رؤية  .2030تساهم هذه المجموعة الشاملة من اإلصالحات
بالنهوض بأحد ّ
أهم اقتصادات العالم .في إطار سعيها لتنويع االقتصاد ،تركّز رؤية  2030عىل عدد من المقاييس الرئيسية.
زيادة مس ــاهمة المنش ــآت الصغيرة والمتوس ــطة في الناتج المحلي اإلجمالي من  %20إىل %35

دع ــم وتمكي ــن القطاع ــات الجديدة مثل الس ــياحة ،والترفيه ،والرياضة
زي ــادة التوطي ــن ،الح ـ ّد م ــن اإلجراءات الروتينية ،وتعزيز القدرة التنافس ــية ف ــي مختلف القطاعات
خصخص ــة أج ــزاء كبي ــرة من قطاعَي الرعاي ــة الصحية والتعليم

إط ــالق ع ــدد م ــن المش ــاريع الضخم ــة الق ــادرة عىل إح ــداث تح وّالت كبيرة مثل نيوم ،والقدية ،ومش ــروع البحر األحمر ،و”ذا الين”
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نبذة عن “منشــآت”

أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عام  ،2016وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة
والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقا ً ألفضل الممارسات العالمية ،لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في
الناتج المحلي اإلجمالي من  % 20إىل % 35بحلول عام  2030م.
وتقدم “منشآت” مجموعة متخصصة من المبادرات والبرامج والخدمات لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التغلب عىل
التحديات التي تواجهها في السوق ،مع إمكانية مواءمة تلك الحلول لتناسب المتطلبات الفردية للمنشآت ً
وفقا لحجم وطبيعة نشاط
كل منشأة .وإىل جانب الدعم اإلداري والفني والمادي ،تقدم “منشآت” مجموعة من الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي
تشمل التسويق وتوفير الموارد البشرية.

الرؤية
أن يكون قطاع المنشــآت الصغيرة والمتوســطة ركيزة أساســية لتنمية االقتصاد في المملكة العربية الســعودية
وممكّنــاً لتحقيــق رؤية  2030وما بعد.

الرسالة
دعــم نمــو وتنافســية المنشــآت الصغيرة والمتوســطة من خــال بناء بيئة محفزة ومجتمع ر يــادي عبر قيادة التعاون
مــع شــركائنا االســتراتيجيين فــي القطاعين العام والخاص والقطاع غيــر الربحي محلياً ودولياً
للمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع التاليwww.monshaat.gov.sa :
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