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تأسســت الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة “منشــآت” لتنظيــم قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة ودعمــه 
وتنميتــه ورعايتــه وفًقــا ألفضــل الممارســات العالميــة، ورفــع إنتاجيــة هــذا القطــاع وزيــادة مســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي إىل %35 

بحلــول عــام 2030، وتركــز عــى ثالثــة أهــداف اســتراتيجية لتطويــر قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، وهــي:

يتــم تحقيــق هــذه األهــداف مــن خــالل اســتراتيجيات واضحــة وتنفيــذ فعــال وطمــوح مشــترك بيــن الشــركاء المحلييــن والدولييــن مــن 
القطاعيــن العــام والخــاص بهــدف تحقيــق االزدهــار فــي قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة. 

تشمل المجاالت ذات األولوية الرئيسية التي تركز عليها “منشآت” ما يلي:

كيف تعمل “منشآت” عىل تعزيز المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة في المملكة

ما المقصود بالمنشأة الصغيرة أو المتوسطة؟

حل التحديات اإلدارية والتنظيمية واإلجرائية التي تواجهها   
المنشآت الصغيرة والمتوسطة

غرس ونشر ثقافة قائمة عى الرقمنة والتكنولوجيا بين   
المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتنظيم عال المستوى 

تطوير برامج ومبادرات لتحفيز نمو المنشآت الصغيرة   
والمتوسطة

خلق وسائل تواصل وأسواق جديدة للمنشآت الصغيرة   
والمتوسطة

رفع إنتاجية وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة لخلق   
مجموعة من المنافسين اإلقليميين الذين يمتلكون قدرات 

عالية 

المنشآت متناهية الصغر:
 لديها من 

 1 إىل 5 موظفين  
 أو تحقق إيرادات من  

صفر إىل 3 مليون ريال سنويًا 

المنشآت الصغيرة: 
 لديها من 

 6 إىل 49 موظفاً 
 أو تحقق إيرادات من 

3 إىل 40 مليون ريال سنويًا

المنشآت المتوسطة: 
 لديها من

 50 إىل 249 موظًفا 
 أو تحقق إيرادات من

40 مليون ريال اىل 200 مليون 
ريال سنويًا

إنشاء بيئة عمل محفزة 
تساعد المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة عىل النمو.

تقديم الخدمات الداعمة 
وفرص األعمال لتعزيز 
نمو المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة وقدرتها 
التنافسية.

تشجيع ثقافة ريادة 
األعمال ودعم رواد األعمال 

الطموحين لتحقيق زيادة 
في معدالت تأسيس 

الشركات الجديدة.

ر.س
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انطالقــاً مــن ســعي المملكــة العربيــة الســعودية نحــو تحقيــق 
ــادة األعمــال  ــز ري ــة تعزي ــا بأهمي ً ــة الســعودية 2030 وإيمان رؤي
ودعــم االســتثمار فــي الشــركات الناشــئة والمنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة، تأسســت الســعودية لالســتثمار الجــريء لتحفيــز 
واســتدامة تمويــل الشــركات الناشــئة والمنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة مــن مرحلــة مــا قبــل التأســيس إىل مــا قبــل الطــرح 
ــتثمار 3.8 مليــار ريــال  األولــي لالكتتــاب العــام عــن طريــق اســ
ســعودي )$1 مليــار دوالر أمريكــي( مــن خــالل االســتثمار فــي 
الصناديــق واالســتثمار بالمشــاركة فــي الشــركات الناشــئة. 
ومنــذ تأســيس الشــركة فــي عــام 2018، تــم دعــم 30 صندوًقــا 
وخمــس مجموعــات مســتثمرين مالئكييــن والتــي اســتثمرت 
فــي أكثــر مــن 400 شــركة ناشــئة ومنشــأة صغيرة ومتوســطة 

في مختلف القطاعات.

تشــهد المملكــة العربيــة الســعودية نمــواً غيــر مســبوق فــي 
حجــم ونوعيــة صفقــات الشــركات الناشــئة، نتيجــة ظهــور 
العديــد مــن رواد األعمــال المبتكريــن، وصناديــق االســتثمار 
الجــريء، ومجموعــات المســتثمرين المالئكييــن، إىل جانــب 
توافــر بيئــة تنظيميــة وتشــريعية متطــورة. ويعــود التطــور 
الســريع لمشــهد االســتثمار الجــريء فــي المملكــة أيًضــا إىل 
العديــد مــن المبــادرات الحكوميــة التــي تــم إطالقهــا لتحقيــق 

رؤية السعودية 2030. 

ــر االســتثمار الجــريء فــي المملكــة الصــادر عــن  وحســب تقري
منصــة ماجنيــت، شــهد النصــف األول مــن عــام 2022 تنفيــذ 
اســتثمارات بقيمــة قياســية بلغــت 2 مليــار و190 مليــون ريــال 
فــي شــركات ناشــئة ســعودية، محققــاً نمــوا بنســبة بلغــت 
%244 مقارنــة بالنصــف األول من عــام 2021، ومتجــاوزًا إجمالي 
األمــوال المســتثمرة فــي الشــركات الناشــئة الســعودية فــي 
كامــل عــام 2021. وبالتالــي تمكنــت المملكــة مــن الحفــاظ عــى 

مكانتهــا كثانــي أكبــر ســوق جذبـًـا لالســتثمار الجــريء بيــن دول 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا خــالل النصــف األول 
مــن عــام 2022. وتقدمــت المملكــة مــن المرتبــة الثالثــة إىل 
المرتبــة الثانيــة بيــن دول المنطقــة مــن حيــث عــدد الصفقــات 
التــي بلغــت 79 صفقــة، محققــة نمــًوا بنســبة بلغــت 36% 
مقارنــة بالنصــف األول مــن عــام 2021. وســجلت منظومــة 
االســتثمار الجــريء فــي الســعودية مشــاركة قياســية جديــدة 
للمســتثمرين بلغــت 88 مســتثمرًا خــالل النصــف األول من عام 
2022، إذ ارتفــع عــدد المســتثمرين بنســبة %126، حيــث كان 

%42 من المستثمرين من خارج المملكة.

فــي تطويــر منظومــة تمويــل  كان دور منشــآت محوريــاً 
الشــركات الناشــئة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي 
الســعودية  الشــركة  إنشــاء  طريــق  عــن  وذلــك  المملكــة 
لالســتثمار الجــريء، وتأســيس جمعيــة رأس المــال الجــريء 
الصغيــرة  المنشــآت  بنــك  وتأســيس  الخاصــة،  والملكيــة 
التمويليــة  الفجــوات  ســد  فــي  للمســاهمة  والمتوســطة، 
والمنشــآت  الناشــئة  للشــركات  والرأســمالية  اإلقراضيــة 
الصغيــرة والمتوســطة، وإطالق مبــادرة اإلقراض غير المباشــر، 
ورفــع رأس مــال برنامــج “كفالــة” تمويــل المنشــآت الصغيــرة 
لربــط  التمويــل  والمتوســطة، باإلضافــة إىل إطــالق بوابــة 
الجهــات التمويليــة مع الشــركات الناشــئة والمنشــآت الصغيرة 

والمتوسطة.

ملتزمــون فــي الســعودية لالســتثمار الجــريء بالتعــاون مــع 
الدعــم  بتوفيــر  والخــاص  العــام  القطاعيــن  فــي  شــركائنا 
للشــركات الناشــئة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، مــن 
خــالل تحفيــز المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص، ممــا يقــود إىل 
تنويــع االقتصــاد الوطنــي وتحقيــق أهــداف رؤيــة الســعودية 

.2030

 معالي الدكتور
نبيل كوشك

 الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة 
السعودية لالستثمار الجريء

كلمــة االفتتاحيــة
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تعــد المملكــة مــن بيــن أكثــر 5 دول تحســنًا عــى مســتوى العالــم فــي ســد الفجــوة بيــن الجنســين فــي بيئــة األعمــال، وذلــك وفًقــا 

للمنتــدى االقتصــادي العالمــي. وبينمــا شــهدت معظــم البلــدان انخفاًضا في مشــاركة المــرأة في القــوى العاملة خــالل عامي 2021م 

و 2022 م، ســجلت المملكــة أعــى زيــادة عــى مســتوى العالــم.  وتــم تحقيــق معــدالت إدمــاج اإلنــاث فــي مــكان العمــل بالمملكــة 

خالل خمس سنوات فقط، بينما تستغرق دول أخرى عقوداً لتحقيق هذه المعدالت.

تلعــب رائــدات األعمــال دورًا أكبــر فــي قطاع المنشــآت الصغيرة والمتوســطة، حيث شــهدت الســنوات األخيــرة إعــادة تنظيم قوية 
جداً لحصة اإلناث من المنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بحصة الرجل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

مشاركة المرأة في األعمال التجارية تُسهم 
في النمو االقتصادي السريع للمملكة 

نسبة مشاركة اإلناث في إجمالي القوى العاملة في 
الربع األول من عام 2019م / الربع األول من عام 2022م

المنشآت التي يقودها الرجال والمنشآت 
 التي تقودها النساء خالل الربع الثاني

المصدر: “منشآت”

النساءالرجال

معدل بطالة اإلناث في الربع األول 
2019 م / الربع األول 2022 م
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يعــد القطــاع الخــاص فــي المملكــة مــن المســتفيدين الرئيســيين مــن تدفــق اليــد العاملــة النســائية المؤهلــة، حيــث اغتنمــت العديــد مــن 

رائــدات األعمــال فرًصــا جديــدة وناشــئة فــي مجــاالت الضيافــة والمطاعــم، وتجــارة الجملــة والتجزئــة، والصحــة، وخدمــات الدعــم المهني. 

وساعدت العديد من العوامل، بما في ذلك برامج ومبادرات “منشآت”، عى تمكين رائدات األعمال من متابعة أهدافهن.

تشمل العوامل الرئيسية التي تساهم في هذا المسار اإليجابي لرائدات األعمال ما يلي:

تعمــل “منشــآت” جنبـًـا إىل جنــب مــع مختلــف األطــراف المعنيــة، بمــا فــي ذلــك وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة و وزارة  

الشــوون البلديــة و القرويــة، لتطويــر السياســات والبرامــج التــي تمكـّـن رائــدات األعمــال. وســاهمت “منشــآت” بالفعــل فــي تطويــر 

دور الحضانــة فــي أماكــن العمــل؛ ومنحــت تفويضــاً لمراكــز الرعايــة النهارية في مراكز التســوق؛ وشــاركت في إنشــاء مراكــز الرعاية 

النهارية بالمناطق السكنية.

تمكين رائدات األعمال من الدخول 
في قطاعات معينة وتحقيق نمو 

فيها، بما في ذلك خدمات التجميل 
ورعاية األطفال، حيث تقدم 

“منشآت” ورش عمل في هذه 
المجاالت 

ركزت اإلصالحات التنظيمية عىل 
تمكين المرأة في مكان العمل 

وتشجيع رائدات األعمال 

 She’s Next توفر برامج مثل
تساعد في إمكانية الوصول إىل 
التسهيالت االئتمانية والتمويل 

برنامج وصول الذي يوفر آليات دعم 
للمرأة العاملة ، حيث يساهم بتغطية 
80% من تكاليف النقل بين العمل 

والمنزل. 

لوحة التحكم النسائية التي 
توفرها “منشآت” والتي تزود 
رائدات األعمال ببوابة حصرية 

لخدمات دعم المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة

يدعم برنامج “ُقرة” الحضانة لمدة 
3 سنوات للنساء الالتي ال يزيد 

دخلهن عىل 6000 ريال سعودي، 
مما يسمح لهن بتولي وظائف أو 

تطوير أعمالهن الخاصة 
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تســعى “منشــآت” لتمكيــن المــرأة الســعودية فــي مختلــف القطاعــات مــن خــالل خدماتهــا التــي تقدمهــا للمنشــآت الصغيــرة 
والمتوسطة، وتلعب دورًا نشًطا في اإلصالحات اإليجابية في مجال العمل بالمملكة.

وقــد احتفــى البنــك الدولــي بالمملكــة لكونهــا األفضــل أداًء فــي مجــال اللوائــح التــي تحكــم حقــوق المــرأة فــي األعمــال التجاريــة. 
ونالت المملكة ثمانين درجة لتتجاوز متوسط المعدل السائد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والبالغ 51.5 درجة.

وبالتالــي تهــدف “منشــآت” لتحفيــز المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة التــي تترأســها النســاء لتمضــي ُقدًمــا مــن خــالل مشــاريعها. 

ــات  ــر المهــارات ودمــج التقني ــرة والمتوســطة مــن خــالل برامــج تطوي ــز المزايــا التنافســية للمنشــآت الصغي ــك تعزي ويتضمــن ذل

القائمــة عــى الكفــاءة فــي العمليــات التجاريــة. وأيًضــا، تســاعد “منشــآت” ســيدات األعمــال عــى توفيــر منتجــات وخدمــات مالئمــة 

للغرض الذي يسعين إليه، مما يجعلهن أكثر قدرة عى المنافسة والتطور.

وأدت برامــج الدعــم المقدمــة مــن “منشــآت” ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة وبنــك التنميــة االجتماعيــة واألطــراف 

المعنية األخرى إىل زيادة عدد رائدات األعمال البارزات في المملكة.

آفاق جديدة:
كيف ترتقي رائدات األعمال السعوديات في 

مجال العمل بشكل أفضل

100/100

100/100

80/100

100/100

100/100

النعدام القوانين التي تؤثر 
عىل حرية تنقل المرأة في 

مكان العمل.

لعدم وجود قيود تؤثر عىل 
اختيار المرأة لمجال العمل

كنتيجة إجمالية لحقوق المرأة في مقر العمل – لتتبوأ 
بذلك أعىل المعدالت في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا وفق معايير مختلفة 

لتمكين سيدات األعمال من 
بدء نشاط تجاري

لعدم وجود قيود عىل أجر 
المرأة في مقر العمل
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ما هو الدافع الذي ألهمك لتأسيس “سياق”؟

إن تعريفــي للنجــاح لــم يكن أبــداً محصوراً فــي محاولة القيــام بأعمال 
ذات توجهــات عالميــة فــي المملكــة. مــا يدفعني هــو تطويــر التصور 
ــي عــن المنتجــات والخدمــات فــي المملكــة واالســتفادة مــن  الذهن
تراثنــا الغنــي مــن أجــل ابتــكار منتجــات عاليــة الجــودة تعكــس بيئتهــا 
وفــي نفــس الوقــت تلتــزم بأعــى المعايير الدوليــة. في كافــة أعمالي 
التجارـيـة، أســعى دائمــاً لتوظيــف عناصــر مســتلهمة مــن البيئــة 
الســعودية وجعلهــا أساســاً لــكل منتــج. وأحــرص عــى االهتمــام 
ــادات الشــعبية  ــت أحــرص عــى فهــم الع ــا كن ــة، كم بالهويــة المحلي
وفعاليــات المواســم المختلفــة كجــزء مــن عملــي الــذي أســعى مــن 
ــه ألكــون جــزءاً مــن الثــورة الصناعيــة الطموحــة التــي تشــهدها  خالل
ــدأت بالمســتهلك الســعودي  ــاً. ولكــي أقــوم بذلــك، ب المملكــة حالي
كأول مرشــد لــي فــي عملــي، حيــث يتميــز المســتهلك الســعودي 

بأنه واٍع ومثقف وصاحب ذوق رفيع المستوى. 

ـات التــي واجهتــك أثنــاء تأســيس “وكــف” و  مــا هــي أكبــر التحدـي
“سياق”؟

هنــاك تحديــان هما األبرز من بيــن كل التحديات. التحــدي األول كان 
يتمثــل فــي بنــاء مفهــوم يتضمــن عناصــر الثقافــة فــي تصميــم 
منتجاتنــا. كان هــذا األمــر صعبــاً، حيــث كنــا نــدرس أفــكار النــاس عــن 
ــع  ــا، كان التحــدي هــو تصني ــكار. وفــي حالتن ــة واالبت ــراث والحداث الت
منتجــات تربــط النــاس بهويــة بصريــة تنســجم مــع المعاييــر الدوليــة 

وفي نفس الوقت تكون ذات صلة وثيقة بثقافتنا.

التحــدي الثانــي هــو أنــه بشــكل عــام كان هنــاك خــوف ســائد مــن أن 
ــر رائــد األعمــال عــى التخلــي  الدخــول فــي عالــم ريــادة األعمــال يُجب
عــن كل شــيء ثميــن وعزيــز. مــع ذلــك، الزمــن تغيــر، وأصبــح الفــرد 
أكثــر قــدرة عــى تحقيــق التــوازن بيــن العمــل واألســرة والحيــاة 

االجتماعية والتطور الشخصي والمهني. 

مــا هــي نصيحتــك لرائــدة أعمــال شــابة تســعى لدخــول عالــم ريــادة 
األعمــال، وهــل هنــاك أـيـة مجتمعــات أو مبــادرات تســاهم فــي 

تمكينهن؟

لــم تعــد هنــاك أيــة عقبــات تتعلــق بالمــرأة، فالســوق متــاح للجميــع. 
مــا يهــم هــو التحلــي بالشــجاعة والمعرفــة. النــاس ال يعرفــون 
قدراتهــم حتــى يواجهــون تحديــات وصعوبــات تختبــر صبرهــم. وفــي 
نهاـيـة اليــوم، ال نكتشــف مــدى قوتنــا وأصالتنــا إال عندمــا نتعــرض 
لضغــط. وفــي المملكــة، الفشــل ال يــزال أمــراً نســبياً، وفشــلك األول 
هــو فــي الواقــع بداـيـة نجاحــك. وحيــث أن بالدنــا تشــهد مرحلــة 
ــق جديــد.  ــال لشــق طري ــرواد األعم ــة فريــدة، فهــي فرصــة ل تاريخي
وعندمــا يتعلــق األمــر بالدعــم والمســاعدة، فــإن مؤسســة األميــر 
محمــد بــن ســلمان الخيريــة )مســك( تلعــب دوراً حيويــاً فــي تقديــم 
الدعــم والمســاعدة، باإلضافــة إىل مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج 

التابعة للجامعات والوزارات. 

مــا هــو وضــع ســوق األغذيــة والمشــروبات اليــوم، وكيــف يســتطيع 
الشــاب الســعودي تطويــر فكــرة جيــدة إىل عمــل يتــم االســتثمار 

فيه؟

إن المشــهد العــام فــي ســوق األغذيــة والمشــروبات تســيطر عليــه 
تجارـيـة  وهنــاك عالمــات  الخاصــة.  والمقاهــي  البرجــر  مطاعــم 
ســعودية عديــدة تأثــرت بالعالمــات التجاريــة العالميــة، ولكنهــا تقوم 
بتخصيــص منتجاتهــا حتــى تتناســب مــع الســوق المحلــي، وذلــك 
بفضــل مــا يمتلكــون مــن روح ابتكارـيـة عاليــة. وحيــث إن الســوق 
الســعودي يتميــز بالتنــوع والديناميكيــة فإنــه ينحــاز بشــكل كبير إىل 
األعمــال التــي تتميــز باإلبــداع واألصالــة والــروح التعاونيــة. وفــي 
النهايــة، نحــن نتعلــم فقــط مــن خــالل التجربــة والكفــاح العملــي فــي 
ـات اليوميــة. وأود أن أنــوه إىل ضــرورة محاولــة  مواجهــة التحدـي

التخلص المبكر من مخاوف دخول السوق. 

قصة نجاح

رُبا فهد
الشريك المؤسس لـ “سياق”
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بالشــراكة مــع مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة، أطلقــت “منشــآت” بوابــة االبتــكار التجــاري الوطنيــة فــي شــهر مــارس 

لتزويــد رواد األعمــال بــأدوات دعــم إضافيــة يحتاجونهــا إلطــالق العنــان ألفــكار مبتكــرة. وتعتبــر هــذه المبــادرة هــي أســاس عمليــة 

ــة مــن رجــال وســيدات األعمــال ممــا يمكنهــم االســتفادة مــن  ــكار التجــاري، حيــث تســاعد فــي إنشــاء شــبكة وطني ــز االبت تحفي

مجموعة واسعة من خبرات القطاعين العام والخاص إلطالق الجيل القادم من الشركات السعودية الناشئة.

باعتبارهــا إحــدى المبــادرات الجدـيـدة مــن بيــن العدـيـد مــن المبــادرات التــي 

أطلقتهــا “منشــآت” لتزويــد المنشــآت الصغيــرة بأفــكار كبيــرة، تخطــو بوابــة 

االبتــكار التجــاري الوطنيــة خطــوة جوهريــة نحو تمكيــن الجيل القــادم من رواد 

األعمــال صانعــي التغييــر لتلبيــة أهــداف التنــوع طويلــة المــدى بمــا يتوافــق مع 

رؤية 2030.

إطالق العنان لالبتكارات:
البوابة الوطنية البتكار األعمال

تزويد رواد األعمال بكافة أدوات 
الدعم الالزمة لبدء نشاط تجاري.

إرشاد مبتكري األعمال خالل 
المراحل الالزمة إلنجاح مشاريعهم.

محرك بحث يراجع الخدمات التي 
تقدمها أكثر من 60 جهة حكومية 

وخاصة. 

ربط األنشطة التجارية الجديدة 
ورواد األعمال بالكيانات 

االستثمارية.

توجه خاص نحو تمكين رواد األعمال 
الشباب في كافة أرجاء المملكة.

ر.س
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المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة باألرقام

لمحة من التوجهات العامة في هذ ا القطاع
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أظهــر قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المزدهــر فــي المملكــة مرونتــه فــي النصــف األول مــن عــام 2022م، حيــث بلــغ عــدد 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المنشآت متناهية الصغر، 892,063 منشأة بنهاية الربع الثاني.

فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن عــام 2022م، شــكلت المنشــآت متناهيــة الصغــر، معظــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المســجلة 
في المملكة.

تحليل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة

المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب الحجم في الربع الثاني
المصدر: “منشآت”

منشأة متوسطةمنشأة صغيرة منشأة متناهية الصغر

724,886150,14117,036

متناهية الصغر متوسطة صغيرة

81.26%

16.83%

1.91%
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وصــل عــدد المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة 
ــة الســعودية إىل 800 ألــف منشــأة بنهايــة شــهر يونيــو  العربي
ـاض 35.4% مــن إجمالــي عــدد  2022، وتضــم منطقــة الرـي
المنشــآت، فيمــا جــاءت منطقتــي مكــة المكرمــة والشــرقية 
كثانــي أكبــر عــدد للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بنســبة 

21.0% و12.7% من اإلجمالي عى التوالي.

نظرة عىل توزيع المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة عىل مستوى المملكة

من المنشآت تتواجد في الرياض ومكة 
المكرمة والمنطقة الشرقية

%69.1

المنشآت الصغيرة والمتوسطة: التوزيع اإلقليمي، الربع الثاني 
% من اإلجماليعدد للمنشآت الصغيرة والمتوسطةالمصدر: منشآت
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يوظــف القطــاع الخــاص فــي المملكــة مــا مجموعــه 9,065,648 شــخًصا، معظمهم يعملــون في الريــاض ومكة المكرمــة والمنطقة 

الشرقية.

متانة القطاع الخاص في المملكة

نسبة موظفي القطاع 
الخاص بالرياض

نسبة موظفي القطاع 
الخاص بمكة المكرمة

نسبة موظفي القطاع 
الخاص بالمنطقة 

الشرقية

%43.4%19.7%19.9

عدد موظفي القطاع الخاص حسب المنطقة، الربع الثاني
المصدر: منشآت
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صندوقا مدعوما
مجموعات مدعومة 

من صغار 
المستثمرين 

شركة ناشئة ومنشآت 
صغيرة ومتوسطة 
باستثمارات ُميسرة

الشــركة الســعودية لالســتثمار الجريء هي شــركة حكومية أسســتها الهيئة العامة للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة “منشــآت” 
عــام 2018م ضمــن برنامج تطوير القطاع المالي، وتهــــدف الشــــركة إىل تطويــــر منظومــــة االســــتثمار الجــــريء مــن خالل تحفيز 
االســتثمار فــي الصناديــق االســتثمارية، واالســتثمار بالمشــاركة مــع مجموعــات المســتثمرين المالئكييــن، وذلــك لســد الفجــوات 
ــة والمبكــرة  ــرة والمتوســطة بمراحــل نموهــا األولي ــئة والمنشــآت الصغي ــركات الناشــ ــتثمار فــي الشــ ــز االســ ــة وتحفي التمويلي

والمتقدمة.

ومنذ إنشائها، تمتلك الشركة السعودية لالستثمار الجريء ما يلي:

ارتفاع معدل االستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدعم من 
الشركة السعودية لالستثمار الجريء

305401

ر.س

ر.س
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أهم 5 جوالت تمويل تم اإلفصاح عنها في الشركات 
الناشئة السعودية في النصف األول من عام 2022م

أبرز إنجازات التمويل:
وصل تمويل رأس المال االستثماري إىل أكثر من 2 مليار ريال سعودي في عام 2021، وهو ما يمثل معدل 

نمو سنوي قدره 106%، مرتفعا من 239 مليار ريال سعودي في عام 2018

في النصف األول من عام 2022، جمعت صفقات المرحلة المبكرة حصة األسد من الصفقات في المملكة 
بنسبة )82%(، مقارنة بنظيراتها في اإلمارات )57%( ومصر )%68(

انبثقت اتفاقيات االستثمار في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحوالي 51 مليار ريال من المؤتمر 
العالمي لريادة األعمال األخير لسنة 2022

Food & BeverageE-commerceTransport & Logistics
$170M$50M$46M

IT SolutionsFintech
$40M$37M
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كيــف تطــور ســوق رأس المــال االســتثماري خــالل الســنوات 
الخمــس الماضية؟ وما هــو دور البيانات في هذا النمو؟

تطــور ســوق رأس المــال االســتثماري بشــكل كبيــر خالل الســنوات 
ــة، وقــد ســاهمنا فــي هــذا األمــر مــن خــالل إنشــاء  الخمــس الماضي
مــوارد بيانــات، األمــر الــذي أثّــر عــى الســوق بطــرق عــدة. فمــن 
جهــة، أســهمت الشــفافية التــي ســاعدنا عــى تحقيقهــا فــي دعــم 
صنــاع القــرار فــي عمليــة صنــع القــرار، األمــر الــذي منــح المســتثمرين 
الدولييــن رؤيــة واضحــة. وقــد أدركــت الشــركات أهميــة الشــفافية 
المتعلقــة بالبيانــات، رغــم أنهــا رفضــت هــذا األمــر أحيانـًـا فــي البدايــة. 
وأصبــح المســتثمرون اآلن أكثــر راحــة عنــد مشــاركة المعلومــات، 
وأكثــر فهًمــا للضــرورة التــي تســتدعي مشــاركتها. وبشــكل عــام، 
ــا  ــة تحــواًل مهًم شــهدنا خــالل الســنوات الخمــس إىل الســبع الماضي
مــن محاولــة جمــع البيانــات وفهمهــا إىل محاولــة جعلهــا مفيــدة 

ومجدية عند اســتخدامها.

ــرة والمتوســطة عــدة طــرق  ــك المنشــآت الصغي ــا، تمتل مــن جانبه
ـد الخــاص بشــفافية البيانــات.  لالســتفادة مــن هــذا التوجــه الجدـي
ـد المســتثمرين. أمــا  فــأوالً، يمكنهــا اســتخدام المعلومــات لتحدـي
ــام لتأســيس شــركتهم  بالنســبة لمــن هــم ليســوا عــى اســتعداد ت
الخاصــة، فيمكنهــم اســتخدام األرقــام كوســيلة لتحدـيـد أصحــاب 
يمكــن  كمــا  بســرعة.  يتوســعون  الذيــن  المحتمليــن  العمــل 
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة التعــرف عــى الفــرص الموجــودة 
فــي مختلــف القطاعــات لالســتفادة منهــا. وباعتبارهــا جــزًءا مــن 
منصــة ماغنيــت، يمكــن للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة إتاحــة 
الفرصــة للمســتثمرين المحتمليــن والشــركات التقنيــة الكبــرى 

للتعــرف عليها لتقديم الدعم.

يكشــف رأس المال االســتثماري الكثير عن تطلعات المســتثمرين. 
فمنــذ ســنتين أو ثــالث ســنوات، كان المســتثمرون يتجهــون إىل 
االســتثمار فــي التجــارة اإللكترونيــة والنقــل والخدمــات اللوجســتية. 
واليــوم، أصبــح المســتثمرون يتطلعــون إىل االســتثمار فــي األســواق 
الناشــئة. ومــن المحتمــل أن ينّصــب اهتمــام المســتثمرين فــي 
المســتقبل عــى التكنولوجيــا الصحيــة والتعليــم واأللعــاب واإلعــالم. 
ــق  ــه لتحقي ــك معرفــة الشــركات الناجحــة وفهــم مــا فعلت وإذا أمكن
النجــاح، يمكنــك ترجمــة ذلــك إىل قطاعــات وصناعــات أخــرى. واألهم 
مــن ذلــك، وحيــث نبنــي المزـيـد مــن المعرفــة والبيانــات عــى 
التوجهــات التاريخيــة، نتطلــع إىل المضــي قدًمــا واســتخدام هــذه 

المعلومات إلجراء تحليل مستقبلي تنبؤي للعمالء. 

الصغيــرة  للمنشــآت  البيئــي  النظــام  يميــز  الــذي  مــا 
والمتوسطة السعودية؟ 

تزدهــر قطاعــات البنيــة التحتيــة والخدمــات اللوجســتية والتجــارة 
اإللكترونيــة في كل ســوق ناشــئة تقريبـًـا، وكذلك الخدمــات المالية. 
ومــن المرجــح أن ينتشــر االســتثمار فــي البحــث والتطويــر بالمملكــة 
وإن كنــا ال نلحــظ وجــوده عــى نطــاق واســع حاليـًـا، حيــث مــن المقــرر 
أن يُســفر عــن تطويــر الشــركات الناشــئة المحليــة فــي مجــال التقنية 
العميقــة واالســتدامة والشــركات الناشــئة فــي مجــال التقنيــة أو 

الهندسة أو العلوم. 

مــا يميــز المملكــة العربيــة الســعودية هــو أنهــا واحدة مــن أســرع الدول 
نمًوا من حيث حجم رأس المال االســتثماري والصفقات االســتثمارية، 
كمــا أنهــا تمتلــك ســوًقا كبيــرة ويســهل الوصــول إليهــا، وتتميــز بناتــج 
محلــي كبيــر وهويــة وطنيــة قويــة تدعــم مبــادرات تطويــر المواهــب 
والبنيــة التحتيــة. وثمة إقبــال كبير عى الحلول المتعلقــة بالتقنية، وهو 
مــا تؤكــده األنظمــة الجديــدة األخيــرة. وتوفــر المملكــة منصــة إطــالق 
ممتــازة أسســتها الحكومــة بشــكل فعــال. ومــع ذلــك، وباإلضافــة إىل 
تســهيل إطــالق األعمــال التجاريــة، يحتــاج النــاس أيًضــا إىل تحفيزهــم 
للوقــوف عــى أقدامهــم مــرة أخرى حتــى إذا فشــلت محاولتهــم األوىل. 
وإذا أمكننــا التعلــم مــن فشــلنا دون وجــود تكاليــف أو تداعيــات 

قانونية، فيمكننا تطوير شركات أفضل مرة أخرى. 

الصغيــرة  المنشــآت  لنمــو  الرئيســية  الدوافــع  هــي  مــا   
والمتوسطة واهتمام المســتثمرين بالسوق؟

ِّــد النجــاح. وهذا هو ســر  يثبــت النظــام البيئــي الســعودي أن النجــاح يول
تحمــس الجميــع لقصــص النجــاح مثــل منصــة “جاهــز” والعــرض العــام 
األولــي الخــاص بهــا واالهتمــام الدولــي وحمــى االســتحواذ المنتشــرة 
حاليـًـا. وهنــا تكمــن أهمية الصبــر. لكن جهــود الحكومة األوســع نطاًقا 
تحمــل األهميــة ذاتها. وتأتي الشــركات الناشــئة والمنشــآت الصغيرة 
المــال  ولــرأس   ،2030 رؤـيـة  ـات  أولوـي رأس  عــى  والمتوســطة 
االســتثماري السعودي تأثير مضاعف وهائل في جذب المستثمرين 
مــن الخــارج واســتخدام رأس المــال فــي الســوق. وتقــوم وزارات 
لجــذب  برامــج  بإطــالق  والتكنولوجيــا  واالتصــاالت  االســتثمار 
المســتثمرين الدولييــن إىل الســوق المحلــي وتطويــر ديناميكيــات 
النظــام البيئي. وثمة تحول ضخم يســتهدف تعزيز المنافســة وجذب 
المواهــب وتطويــر الســوق عــى نطــاق أوســع، حيــث سيســتفيد منــه 
الجميــع من حيث نقل رأس المال الفكري. إن االســتراتيجية الشــاملة 

للحكومة تقود نمًوا مذهاًل في النظام البيئي.

فيليب بحوشي
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماغنيت, 

شركة رائدة في تحليل البيانات وتتبع االستثمار

نظرة الخبراء
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تحت دائرة الضوء:

قطاع األغذية 
والمشروبات 

قطاع األغذية والمشروبات يشهد 
طلبًا متزايًدا وابتكارات فريدة
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يشــهد قطــاع األغذيــة والمشــروبات فــي المملكــة ازدهــارا مبهــرا. فبفضــل مجموعــة السياســات الحكوميــة االســتباقية لتوســعة 

القطــاع الخــاص، ودعــم مجــاالت الثقافــة والرياضــة والترفيــه، وتنويــع االقتصــاد العــام، والترحيــب بالمــرأة فــي قطــاع القــوى العاملــة 

بشكل شامل، دخلت مؤخراً مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة الجديدة في قطاع األغذية والمشروبات بالمملكة.

قطــاع األغذيــة والمشــروبات فــي المملكــة أصبــح مثيــرا لالهتمــام أكثــر مــن أي وقــت مضــى، وذلــك بــدًء مــن المقاهــي الحديثــة إىل 

شــاحنات الطعــام العصريــة والمطاعــم الفاخــرة فــي المــدن بجميــع أنحــاء البــالد. ولهــذا الســبب وغيــره، يتدفــق المســتثمرون عــى 

هذا القطاع، مما ساعد عى جمع أكبر قدر من عمليات التمويل في المملكة حتى الربع الثاني من عام 2022.

قطاع األغذية والمشروبات يواصل النمو

في قطاع الجملة والتجزئة 
والتجارة والمطاعم والفنادق 

بالمملكة عام 2022
استثمار في قطاع 

الصناعات الغذائية بالمملكة 
عام 2021

مقدار القيمة السوقية لتطبيقات 
األغذية والتوصيل عام 2021م، ومن 
المقرر أن تنمو بنسبة 10% سنويًا 

حتى عام 2026م

59 مليار دوالر نمو بمعدل %6.3  
)221 مليار ريال(

511 مليون دوالر 
)1.91 مليار ريال(

قطاع األغذية والمشروبات 
حصل عىل نصيب األسد من تمويل 

رأس المال االستثماري، حيث 
حصل عىل 187 مليون دوالر في 

النصف األول من عام 2022م، يليه 
قطاع التكنولوجيا المالية.

األلمانية واليونانية 
واليابانية والفرنسية 

واإليطالية واإلماراتية  
-دخول الطهاة والمقاهي والمطاعم  

السوق السعودية في النصف األول 
من عام 2022م. 

ر.س
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كيف بدأ اهتمامك بصناعة األغذية والمشروبات؟ 

لطالمــا كان لــدي شــغف كبيــر بالطعــام منــذ أن كنــُت طفــاًل. وعــى 
الرغــم مــن عملــي كمصرفي اســتثماري لمدة ســبع ســنوات، لــم أجد 
شــغفي فــي الســلك الوظيفــي قطـــ، رغــم أننــي حظيــت باكتســاب 
الخبــرة. وألنــي عاشــق للطعــام، كنــت محظوًظــا بمــا يكفــي لتجربــة 
إنشــاء عالمــة تجارـيـة، مــع اســتمراري فــي العمــل بــدوام كامــل. 
ــرك  ــي ت ــاح ل ــذي أت ــر ال ــن، األم ــن آخري ــن، فتحــت فرعي وخــالل عامي
وظيفتــي والتركيــز عــى العمــل بــدوام كامــل فــي مطعــم متخصص 

في المعكرونة يحمل اسم “باستا بوكس”.

ــت أحــب  ــي كن ــرًا. وألنن ــة كان صغي لكــن ســوق مطاعــم المعكرون
ــاح أحدهــا فــي  ــا، فكــرت فــي افتت ــل إيــه” دائًم مطاعــم “تشــيك في
المملكــة. لــذا شــرعت فــي إجــراء التجــارب. في هــذه األثنــاء، أطلقت 
أيًضــا عالمــة تجارـيـة صحيــة تحمــل اســم “يوغــي”. واليــوم، أصبــح 
لدينــا 6 فــروع، رغــم أننــي تركــت هــذه العالمــة التجاريــة مؤخــرًا. فــي 
غضــون ذلــك، كنــت أعمــل عــى تحويل سلســلة “باســتا بوكــس” إىل 
عالمــة تجاريــة للدجــاج، وهــي “تشــيك ان بــن” التــي تنتشــر حاليـًـا فــي 
ـاض. وباإلضافــة إىل العالمــة التجارـيـة الخاصــة  11 موقًعــا فــي الرـي
بالطعــام الفاخــر، أطلقنـًـا أيًضــا مطبًخــا ســحابيًا أو مجموعــة عالمــات 
تجارـيـة افتراضيــة تضــم فرعيــن ويخــدم كل فــرع ثالثــة عالمــات 
تجاريــة حاليـًـا. نخطــط لفتــح ثالثــة فــروع أخــرى عــى األقــل قبــل نهاية 

السنة.   

كيــف كان الوضــع عنــد العمــل بــدوام كامل مــع إطالق عالمــة تجارية 
في نفس الوقت؟ 

لقــد كان األمــر عصيبًــا، الســيما بالنظــر إىل ســاعات العمــل فــي 
المصــارف االســتثمارية. ولكــن نظــرًا لرغبتــي فــي امتــالك عملــي 
الخــاص، فكــرت فــي األمر بشــكل منطقي. كان لدي مــن المدخرات 
مــا يكفينــي لمــدة عاميــن، لــذا كان الوقــت مناســبًا للمخاطــرة. كان 
لــدي مــا يكفــي مــن المؤهــالت للعــودة للعمــل. وعــى مــدى ســتة 
أشــهر بعــد ذلــك، كنــت أذهب كل يــوم بعد الــدوام للمطعــم وأعمل 
لوقــٍت متأخر. كنــت أقوم بأعمال إدارة الموارد البشــرية والحســابات 
والعمليــات وكل شــيء. واســتمر الوضع كذلك حتى وجدت شــخًصا 

أثــق بــه ســاعدني فــي إدارة العمليــات واألعمــال التجاريــة والمــوارد 
البشــرية، األمــر الــذي منحنــي مزيــًدا مــن الوقــت للتركيز عــى تطوير 
األعمــال والتوســع. افتتحنــا فرًعــا ثانيًــا بعــد العــام األول، وبعــد فتــرة 
قصيــرة افتتحنــا فرًعــا ثالثًــا. لــم يكــن العمــل التجــاري يــدر ولــو %30 
ــي واســتثمار كل  ــي قــررت عــدم أخــذ راتب ــي الســابق، لكنن مــن دخل

ريال في هذا العمل.  

ما هو مستقبل صناعة األغذية والمشروبات في المملكة؟?

عندمــا بــدأت، لــم يكــن هنــاك مجــال كبيــر للتوســع ولتحســين 
المعاييــر والمفاهيــم. عــى ســبيل المثــال، لــم تكــن هنــاك عالمــات 
تجاريــة كافيــة للمطبــخ الهجيــن أو للطعــام المكســيكي أو الصحــي. 
لــم تكــن هنــاك ســوى مطاعــم البيتــزا والبرجــر والشــاورما التقليديــة 
والمطاعــم الراقيــة. لــم تكــن هنــاك مطابــخ مختلفــة. لكــن ســلوك 
ــدأت بعــض العالمــات  ــذ وقــٍت طويــل. ب ــر من ــدأ يتغي المســتهلك ب
التجاريــة المحليــة فــي الظهــور، مثــل برغرايــزر وهامبرغينــي. النــاس 
التجارـيـة  العالمــات  ودعــم  تجربــة  ويــودون  ببلدهــم  معتــزون 
الســعودية. أدركنــا وجــود ســوق ضخــم. لقــد كنــا محظوظيــن كذلك 
بتلقــي مســاعدة كبيــرة مــن منشــآت وبإلغــاء رســوم وزارة العمــل،  
كمــا أحــدث دعــم منشــآت لنــا فرًقــا هائــاًل، وهــو مــا مكننــا مــن 
ــت الشــركة فــي أمــس الحاجــة  التوظيــف والتوســع فــي وقــت كان

لذلك الدعم.

ــي هــي  ــة. نصيحت ــات هائل ــز بإمكان ــة فهــي تتمي أحــب هــذه الصناع
ركــوب األمــواج فــي وقــٍت مبكــر والقيــادة ومواصلــة التطــور 
وتوظيــف أفضــل المواهــب. ففــي نهايــة المطــاف، يتوقــف النجــاح 
عــى إيجــاد الفريق المناســب وإدارة العمليات ووضع ســعر مناســب 
ومراقبــة الجــودة عنــد التوســع. بإمكانــك تقديــم البرجــر األفضــل 
للنــاس خــالل األشــهر الســتة األوىل التــي تمثــل “شــهر العســل”، 
ولكــن كيــف ســتحافظ عــى اســتمرار ذلــك؟ يعتبــر الحفــاظ عــى 

ذلك هو األمر األهم، والحل يكمن في إيجاد الفريق المناسب.

بكر الحزيمي
مؤسس مطبخ فلك السحابي, شركة أغذية 

ومشروبات في الرياض متسارعة النمو

قصة نجاح
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كيــف تصفيــن بيئــة العمــل للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي 
المملكــة حالًيــا، ومــا هــو اإلنجــاز الــذي تفخريــن بــه كســيدة أعمــال 

في الســنوات الخمس الماضية؟

الصغيــرة  للمنشــآت  الصديقــة  الحكوميــة  ئــح  للوا ا بفضــل 
والمتوســطة ومجموعــة متنوعــة مــن الدعــم المالــي وغيــر المالــي، 
تطــورت بيئــة العمــل الخاصــة بالمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
فــي المملكــة تطــورًا كبيــرًا فــي الســنوات األخيــرة. فمــع ارتفــاع 
جــودة الشــركات الناشــئة الســعودية وعددهــا فــي كل قطــاع، 

دخلنــا مرحلًة تاريخيًة لريــادة األعمال في المملكة.

ومــن جهتنــا، أنــا فخــورة جــًدا بالمســاهمة االقتصاديــة مــن خــالل 
برنامــج اســتبدال تصديــر الشــوكوالتة فــي المملكــة. حيــث أدى 
ذلــك إىل خلــق وظائــف جديــدة، وزيــادة حجــم الناتــج المحلــي 
ثقــة  العمــالء، وتعزيــز  مــن  رفاهيــة اآلالف  اإلجمالــي، وزيــادة 
المقــرر  الجديــد  المصانــع  أيًضــا لمجمــع  أنــا متحمســة  عمالئنــا. 
االنتهــاء منــه فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2023م فــي المدينــة 
الصناعيــة بالدمــام، والــذي يتضمــن متحفــاً فريــداً مــن نوعــه. وقــد 
أصبــح كل هــذا فــي المتنــاول بدعــم مــن الهيئــة الســعودية للمــدن 

الصناعيــة ومناطق التقنية )مدن(. 

مــا هــي الــدروس المســتفادة أثنــاء التوســع مــن منشــأة محليــة 
صغيــرة إىل شــركة وطنيــة؟ باإلضافــة إىل ذلــك، مــا هــي أهــم 

أولوياتك كرائدة أعمال اآلن؟ 

عــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة، قمنــا أنــا وفريــق فيونكــه 
بالتحليــق خــارج مجــال عملنــا ألن هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة لنمــو 
األفــراد والمؤسســات. ومــن خــالل القيــام بذلــك، تعلمنــا كيفيــة 
بنــاء مشــروع ينطلــق مــن شــغفنا. لكــن ال تكفــي العاطفــة وحدهــا. 
بــل يجــب عــل فــرق العمــل الكبيــرة أيًضــا التغلــب عــى كافــة 
التحديــات التــي تواجــه المنشــآت الصغيــرة والناشــئة. فعــى ســبيل 
المثــال، الحاجــة إىل رؤيــة واضحــة وتصميــم قــوي مــع الحفــاظ عــى 
المرونــة والقــدرة عــى التكيــف. كمــا تعلمنــا أهميــة الثقــة باللــه. 
والمضــي قدًمــا، نريــد أن نواصــل تنميــة فيونكــه فــي الخارج وإنشــاء 

شركة أكثر اســتدامة تُدار بحوكمة رشيدة. 

أيــن تريــن قطــاع األغذيــة والمشــروبات فــي غضــون الثــالث إىل 
خمــس ســنوات القادمــة، ومــا التوجهــات الــي تتــراءى أمامــك فــي 

السوق؟ 

ــي  ــق بقطاع ــا يتعل ــه المملكــة فيم ــذي تنتهج ــه ال بالنظــر إىل التوج
الضيافــة والســياحة، نــرى إمكانــات ضخمــة للنمــو فــي بيئتنا وســوق 
النحــو، فإننــا نرغــب بشــدة فــي  الفاخــرة. وعــى هــذا  الحلــوى 
المســاعدة فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة 2030 فيمــا يتعلــق بقطاعــي 

السياحة والضيافة. 

ــا  ــة، وم ــي المملك ــال ف ــرواد األعم ــاح ل ــم المت ــك للدع ــو وصف ــا ه م
هي خدمات “منشــآت” التي توصين بها القادة الناشــئين؟

إن إنشــاء كيــان ُمكــرس لدعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
لعبــت  النحــو،  هــذا  وعــى  الحكومــة.  أولويــات  نُــدرك  يجعلنــا 
“منشــآت” دورًا فعــااًل فــي نمــو شــوكوالتة فيونكــه منــذ إنشــائها، 
مــن تســهيل التمويــل إىل خدمــات االستشــارات ووســائل التواصــل 
االجتماعــي وســداد الرســوم، وذلــك عــى ســبيل المثــال ال الحصــر. 
وبالتالــي أحــث جميــع رواد األعمــال عــى االســتفادة مــن العديــد من 
الفــرص الممتــازة التــي توفرهــا “منشــآت”. ومــا يثيــر إعجابــي 
بنفــس القــدر فــي “منشــآت” هــو شــغف موظفيهــا: فهــي أكثــر 
بكثيــر بالنســبة لهــم مــن مجــرد وظيفــة؛ فهــم يؤمنــون برســالة 

“منشآت”.

مــا هــي الرســالة التــي توجهينهــا إىل ســيدات األعمــال الطموحــات 
لمــن  المتاحــة  المســاعدة  هــي  ومــا  المملكــة،  فــي  األخريــات 

يتطلعون إىل بناء مشــاريع؟

ال تؤجلــي أعمالــك. فلديــك كل مــا تحتاجينــه لتحويــل األفــكار التــي 
تحلميــن بهــا إىل مشــروع. لديــك ســوق قويــة، ومجموعــة مــن 
لريــادة  العاليــة، وسياســات صديقــة  الكفــاءات  ذوي  العمــال 
األعمــال. ومــن المهــم أيًضــا أن يكــون لديــك مشــروع ُمــدر للدخــل، 
شــركة لهــا تأثيــر اجتماعــي باإلضافــة إىل أداء مالــي جيــد. توكلــي 

عى الله وابدأي مشــروعك.

قصة نجاح

رؤى صابر
الرئيس التنفيذي ومؤسس شوكوالتة 

مس فيونكه, تصنع وتوزع منتجاتها 
في جميع أنحاء المملكة 
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تحليل:

لماذا تصّدر قطاع األغذية والمشروبات في المملكة مخططات 
االستثمار في الربع الثاني من عام 2022

بفضــل المزيــج الفريــد، التركيبــة الســكانية، الفضــول الثقافــي، والتوســع الســريع للقطــاع الخــاص، حظيــت الشــركات فــي مجــال 

األغذية والمشروبات بالمملكة بأكبر تمويل من أي شركة ناشئة سعودية في الربع الثاني من عام 2022.

النسبة العمرية األكبر هي 
من فئة الشباب، كما يحظى 

هذا الجيل بتعليم متميز 
ووسائل تواصل جيدة، 
وأسلوب تفكير بطابع 
عالمي، كما أنه شغوف 

بتجربة أشياء جديدة.

يحظى القطاع بأولوية 
عالية لدى الحكومة التي 

تأمل في جذب 100 مليون 
زائر سنويًا بحلول عام 

2030م

أدى االستثمار في الثقافة 
والرياضة والترفيه إىل نمو 
هائل في قطاع األغذية 

والمشروبات

جيل جديد من رواد األعمال 
في مجال العربات المتنقلة 

للطعام، والمقاهي، 
وتوصيل األطعمة.

دخلــت سالســل دوليــة رائــدة مــن الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة واإلمــارات العربيــة 
المتحدة السوق السعودية في الربع الثاني لتحظى باهتمام كبير من المستهلكين.

افتتاح مطعم بالك تاب، برجر 
نيويورك في مركز الملك عبد الله 

المالي بالرياض.

دبل اليك برجر اند لوبستر، مؤسسة 
إماراتية، تعلن عن فرعها األول في 

السعودية

إيه أو كي كيتشن وهو مطعم شهير 
في لندن يجمع بين مذاق البحر األبيض 
المتوسط وكاليفورنيا، يفتح فرعه في 

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض.

شركة كوفي بالنيت، وهي شركة 
تحميص متخصصة في اإلمارات 

العربية المتحدة، افتتحت أول فرع لها 
في السعودية خالل شهر مايو.
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اســتحوذ قطــاع األغذيــة والمشــروبات عــى أكبــر حصــة مــن االســتثمار األجنبــي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2022، بقيــادة فودكــس، 

ــة  ــا األغذيــة والمشــروبات تقــدم برامــج إدارة المطاعــم والمدفوعــات الرقمي وهــي شــركة ســعودية ناشــئة فــي مجــال تكنولوجي

والقروض الصغيرة لشركات الوجبات السريعة.

فودكس  -دراسة حالة

170 مليون دوالر 

مرخص

حفزت المستثمرين

زيادة ضخمة 

االستثمار 
الثاني 

قيمة ما تم جمعه في شهر 
أبريل من مجموعة من 

المستثمرين السعوديين 
والهولنديين والهنود 

حظيت الشركة بترخيص البنك 
المركزي السعودي للتوسع 

في التكنولوجيا المالية.

خطط فودكس حفزت المستثمرين لالستحواذ عىل 
المنافسين اإلقليميين والتوسع في التكنولوجيا المالية.

عن مبلغ الـعشرين مليون دوالر 
التي تمكنت فودكس من 

جمعها في أواخر عام 2021م

تعد االستثمار الثاني في 
المملكة لشركة سيكويا 

كابيتال إنديا ومقرها مومباي

ر.س
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تأثــر قطــاع األغذيــة والمشــروبات بشــكل إيجابــي باإلصالحــات الشــاملة لرؤيــة 2030، وبرنامــج جــودة الحيــاة. وقــد أدت جهــود 

ــب  ــة للمجتمــع لنمــو قطــاع األغذيــة والمشــروبات، ممــا أدى إىل زيــادة الطل ــق ظــروف مثالي ــع االقتصــاد وخل المملكــة لتنوي

وزيادة العرض.

تأثر قطاع األغذية والمشروبات بتحسن جودة الحياة

من بين أفضل 100 مدينة 
صالحة للعيش

من أهداف برنامج جودة الحياة 2030: 

محركات النمو الرئيسية:

لكل 1000 فرد، مقارنة 
بمطعم ومقهى واحد في 2019

لكل 1000 فرد مقارنة بما 
نسبته 0.15 في عام 2019

عشرة مطاعم ثالث مدن سعودية 
ومقاهي 

ما نسبته 0.54 
مطعم فاخر 

 تطوير وسائل 
الراحة:

االستدامة المالية:القوانين واللوائح:تشجيع المشاركة:

الزيادة المطردة 
في الفعاليات 

الرياضية والبنية 
التحتية الترفيهية 

لتساعد في نمو 
قطاع األغذية 
والمشروبات.

زيادة عدد المستهلكات 
من النساء، مدعوًما 

بإنهاء قيود تناول 
الطعام التي تفصل بين 

الجنسين، مما يعزز 
الطلب عىل المقاهي 
والمطاعم وشاحنات 

الطعام والعديد من 
خيارات تناول الطعام 

األخرى.

تؤدي اإلصالحات 
االقتصادية إىل زيادة 
الدخل المتاح، وتنوع 

أذواق الطهي، وجلب 
المزيد من 

االستثمارات 
الدولية.

جيل جديد من 
المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة 
تتلقى الدعم من 

“منشآت” إلطالق 
أنشطة األغذية 

والمشروبات.

ر.س
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ــث  ــق فــرص عمــل ودعــم الشــركات الناشــئة فــي قطــاع التمــور، حي ــال التمــور مــن “منشــآت” إىل خل يهــدف برنامــج مســرعة أعم

تســتهدف الخدمــات المتوفــرة فــي المدينــة المنــورة والقصيــم واألحســاء سلســلة القيمــة بأكملها، بــدًءا من الزراعــة والحصــاد والتعبئة 

والتخزين، إىل التحضير والمعالجة والتسويق والمبيعات، وتعمل عى إضفاء الطابع الرسمي عى قطاع التمور وتنميته. 

نبذة من “منشآت”: 
مسرعة أعمال التمور

موظًفا مجموع 
الوظائف التي خلقت 
في الشركات الناشئة

ساعة استشارية 
مقدمة للشركات 

الناشئة

ورشة عمل وبرنامج 

تم تنفيذها

صفقة وشراكة 
للشركات الناشئة

من الخبراء 
والمتحدثين تم 

استضافتهم

175+

1000+

30+

115+

35+

25 / SME MONITOR Q2 2022



:2022

عام القهوة 
السعودية
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عــى الرغــم مــن كونهــا عنصــراً مركزيـًـا فــي الثقافــة العربيــة لمــا يقــارب 600 عــام، إال أن العالــم بــدأ مؤخــرًا فقــط فــي تقديــر دور 

القهــوة فــي الثقافــة الوطنيــة للمملكــة تقديــرًا كامــاًل. وكان لطعــم حبــوب قهــوة أرابيــكا الغنــي ورائحتههــا الفواحــة، والتــي صنعهــا 

ســكان المرتفعــات عــى طــول مــا يعــرف اليــوم بالحــدود الســعودية اليمنيــة ومنطقــة جــازان، دور مؤثــر في جعــل الحياة أكثــر متعة 

بالمملكة.

ــد المملكــة  ــت المملكــة عــام 2022م كعــام القهــوة الســعودية. ومــن األمــور الجوهريــة الخاصــة بتقالي ــراث، أعلن ــاء هــذا الت وإلحي

العريقــة فــي الضيافــة والتــراث الشــعبي أن الدولــة تبــذل قصــارى جهدهــا لالحتفــال ببــن الخوالنــي الفريــد فــي المرتفعــات، الســيما 

عندما يكون النبات في حالة إزهار أبيض كامل في الجبال الخضراء الخالبة في محافظة جيزان.

عــىل الرغــم مــن كونهــا عنصرًا أساســيًا فــي اإلنتــاج المحلــي، تعمل 
ــاج المســتدام للقهــوة. وفــي ظــل  ــز اإلنت الحكومــة جاهــدة لتعزي
قيــام صنــدوق االســتثمارات العامة بتأســيس الشــركة الســعودية 
للقهــوة فــي عــام 2022م، تســتثمر المملكــة بكثافــة فــي إنتــاج 

القهوة بشكل مستدام وعالي الجودة.

االستثمار في النكهات التراثية 

أكثر من 400,000 
شجرة قهوة 

الزيادة بنسبة %70

عىل ارتفاع 800 متر فوق 
مستوى سطح البحر

 319 مليون دوالر
لالستثمار

في أكثر من 2500 مزرعة في 
مناطق إنتاج البن الثالث في 

المملكة، جازان والباحة وعسير 

ساعدت الزيادة بنسبة 70% في 
إنتاج بن الخوالني في السنوات 

األخيرة عىل تحفيز عملية التنمية 
االقتصادية في محافظة جيزان 

الواقعة في أقصى جنوب المملكة. 

تعتبر حبة البن الخوالني، 
المزروعة عىل ارتفاع 800 متر 

فوق مستوى سطح البحر، واحدة 
من الكنوز الوطنية للمملكة.

تستثمر الشركة السعودية 
للقهوة 319 مليون دوالر في 

إنتاج البن المستدام عىل مدى 
السنوات العشر القادمة. 
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فــي ظــل وجــود العديــد مــن المــزارع المملوكــة للعائــالت التــي تعمــل بشــكل مســتمر لفتــرة تصــل إىل 300 عــام فــي منطقــة جــازان، 

ــي، وجغرافيتهــا الرائعــة، ومحاصيــل  ــة والمكتظــة بالســكان فــي المملكــة تســتثمر بزراعــة تراثهــا الغن ــر المناطــق الجبلي فــإن أكث

القهوة اللذيذة لفتح المنطقة أمام السياحة المستدامة.

جازان تزدهر

شجرة بنخط ساحلي 

من بن الخوالني في 
السوق المحلي 

مزرعة 

متوسط انتاج القهوة 
الخضراء سنوياً

330340,000 كم

26.50 دوالر لكل كيلو 

1985

2040
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مــا هــو أول مــا دفعــك لدخــول مجــال القهــوة، وكيــف تصــف تطــور 
الطلــب في هذا المجال؟  

شــغفنا بمنطقــة جــازان وأصولهــا الزراعيــة هــو مــا دفعنــي لتأســيس 
ــا وشــريكي نراقــب التطــور المحلــي فــي  “مانجــو جــازان”. كنــت أن
قطــاع القهــوة ونــرى تعــاون شــركة أرامكــو الســعودية ووزارة 
الكهربــاء والمــاء مــع المزارعيــن المحلييــن. وقــد أســفرت هــذه 
الجهــود المبذولــة عــى صعيــد الشــركات عــن زيــادة إنتــاج القهــوة، 
األمــر الــذي منحنــا الفرصــة إلطــالق عالمتنــا التجاريــة. نــدرك تزايــد 
اســتهالك القهــوة فــي المملكــة، خاصــة بيــن الشــباب. وخــالل 
فتــرات اإلغــالق، بدأنــا العمــل عــن كثــب مــع مزارعــي القهــوة فــي 
الوطنــي  اليــوم  فــي  الكبيــر  افتتاحنــا  قبــل  جــازان  مرتفعــات 

الســعودي خالل شهر سبتمبر 2020.  

مــا هــي أبــرز الصعوبــات التــي واجهتهــا خــالل رحلــة ريــادة األعمــال؟ 
ومــا الدعــم الذي يمكن تقديمه لكل من يتطلع لدخول الســوق؟ 

يكمــن التحــدي الرئيســي فــي كيفيــة جعــل البُــن المــزروع محليًــا 
الميــاه واحــدة مــن  منافًســا تجاريًــا. وتعتبــر إمكانيــة توصيــل 
الصعوبــات التــي يواجههــا المزارعــون، نظــرًا لتكلفتهــا الضخمــة فــي 
الســعودية، وذلــك مقارنــة بنظيراتهــا عالميـًـا. عــالوة عــى ذلك، كان 
عــدم توافــر مرافــق المعالجــة ســببا لتقييــد قدرتنــا عــى تحســين 
الجــودة. كمــا أن المعالجــة التقليديــة تــؤدي إىل ضعــف الجــودة 
وعــدم القــدرة عــى التوســع. كان حــل هــذه المشــكالت عامــالً 
أساســيًا للنمــو، كمــا حفزنــا عــى االبتــكار فــي اإلنتــاج وإطــالق 
خطــوط جديــدة تقلــل الهــدر، مثــل كبســوالت “جبليــة” وفالتــر 

“جبلية” الجاهزة.

لطالمــا كانــت “منشــآت” داعًمــا أساســيًا للمنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة، وقــد تمكنــا مــن لقــاء المحافــظ للتحــدث عــن “جبلية” 
ــا تلقــي المزيــد  ــود دائًم ــا ن والتحديــات التــي تواجههــا. وال شــك أنن
مــن الدعــم مــن القطــاع العــام للمســاعدة فــي تنميــة مجــال القهوة. 

وتتميــز قهوتنــا المزروعــة محليـًـا بجودتهــا العاليــة وهــي أصــل صنف 
أرابيــكا. عــالوة عــى ذلــك، يشــجع تزايــد االســتهالك والطلــب 
ــات وتحســين  ــاء اإلمكاني ــادة االســتثمار فــي بن ــن عــى زي المزارعي
الجــودة. وكمــا يتضــح مــن االســتثمارات التــي ضّخهــا صنــدوق 
االســتثمارات العامــة، أصبــح تطويــر القهــوة المحليــة أولويــة وطنية 

في وقتنا الحاضر.  

ــركات  ــات الش ــن قطاع ــره م ــف يختلــف قطــاع القهــوة عــن غي كي
الناشــئة في المملكة؟ وكيف يمكن تطوير سلســلة التوريد؟

حــول  المملكــة  فــي  الناشــئة  الشــركات  مجــاالت  أكثــر  تــدور 
ــا الشــركات الناشــئة فــي مجــال  ــا وتأثيرهــا، ومــن بينه التكنولوجي
التكنولوجيــا الزراعيــة التــي تعمــل كحلقــة وصــل بيــن المزارعيــن 
والمشــترين. يُواجــه تأســيس عالمــة تجاريــة زراعيــة مثــل “جبليــة” 
تحديــات أكبــر، حيــث يتطلــب األمــر بنــاء عالقــات تقــوم عــى الثقــة 
مــع المزارعيــن المحلييــن، والتفكيــر فــي مصالحهــم، واالنخــراط فــي 
معيشــتهم، وتكويــن شــراكة حقيقيــة معهــم عنــد قيامهــم بتطويــر 
منتجاتهــم وتســويقها عــى أفضــل نحــو ممكــن. فــإذا لــم يكــن 
لديــك الشــغف والطاقــة للعمــل عــن قــرب مــع المزارعيــن المحليين 

المكلفيــن، فلــن تحقق تقدًما كبيرًا.

المزارعــون المحليــون لديهــم قــدرة محــدودة للوصــول إىل سلســلة 
ــا  ــا، كانــت معظــم حبــوب القهــوة المزروعــة محليً التوريــد. وتاريخيً
ــة خــالل المواســم واالحتفــاالت كســلع  ــاع فــي األســواق المحلي تُب
ــة”  ــة لهــا. وقــد لعبــت “جبلي عامــة نظــرًا لعــدم وجــود عالمــة تجاري
دورًا حيويـًـا مــن خــالل ثــالث طــرق. أواًل، مــن خــالل تحويــل الســلعة 
إىل منتــج ذو عالمــة تجاريــة. وثانيًــا، مــن خــالل التســويق خــارج 
ــف الجهــات  ــا، مــن خــالل العمــل الفعــال مــع مختل المنطقــة. وثالثً
الفاعلــة لتطويــر القطــاع. نفتخــر بــأن “جبليــة” هــي المشــتري األكبــر 
الوحيــد مــن المزارعيــن المحلييــن فــي مرتفعــات جــازان، رغــم أنهــا 

مؤسســة منذ أقل من عامين فقط.

علي شنيمر
مستثمر وشريك مؤسس في جبليا

و شركة مانجو جازان

قصة نجاح
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نظرة خاصة عىل:

منطقة مكة المكرمة
لمحة عن تأثير المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة
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موطن تاريخي للتجارة
تعــد منطقــة مكــة المكرمــة موطنًــا للتجــارة العالميــة ألكثــر مــن 1400 عــام، وهــي 

ـادة فــي المملكــة. وتاريخيًــا، كان  موطــن للعدـيـد مــن األفــراد والشــركات األكثــر رـي

الحجــاج والتجــار مــن كل فــِج يتبادلــون األفــكار والســلع فــي هــذه المنطقة النشــطة من 

المملكة.

وباإلضافــة إىل القطاعــات القويــة األخــرى؛ تفتخــر المنطقــة بقطاعــات مزدهــرة مثــل 

الضيافــة والحــج والعمــرة والبنــاء، مــع دعــم مجــاالت التعديــن واإلعــالم والخدمــات 

اللوجســتية. وفــي ظــل دخــول المــرأة فــي المنطقــة إىل مجــال القــوى العاملــة بوتيــرة 

ــون أهــداف رؤيــة المملكــة 2030  ــال فــي مكــة وجــدة يحقق ــإن رواد األعم ســريعة، ف

بوتيرة متسارعة.

جدة ومكة المكرمة

%25.9
من سكان المملكة

%15
من الناتج المحلي اإلجمالي 

)104 مليارات دوالر(

9
ماليين نسمة عدد سكان 

منطقة مكة المكرمة

3,905 دوالرات
متوسط الراتب الشهري 

لألسرة

700 كم
تقريباً 

يمتد ساحل البحر األحمر 
بطول 700 كم 

%21
من السكان حاصلين 

عىل درجة البكالوريوس 
فأعىل 

3 موانئ بحرية 
ومطاران دوليان و6,800 

كم من الطرق 

القطاعات الرئيسية
الحج والعمرة، 

واللوجستيات، واإلعالم، 
والتعدين، والسياحة، 

والتجارة

ثالث أكبر 
منطقة من حيث المساحة 

)137,000 كم 2(
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عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة مكة المكرمة 
متوسطصغيرمتناهية الصغرالمصدر: منشآت

100,000    80,000    60,000    40,000    20,000    0

96,855

35,056

3,645

وفق إحصائيات عام 2021، توجد أكثر من 130,000 منشأة صغيرة 
ومتوسطة في المنطقة توظف أكثر من 1,700,000 عامل. 
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يقتحــم الســعوديون فــي منطقــة مكــة المكرمــة القطــاع الخــاص بوتيــرة ثابتــة مــن أي وقــت مضــى. ، وهــو رقــم 
مدفــوع بالنمــو فــي تجــارة التجزئــة والســياحة والضيافــة والبنــاء. وتمثــل النســاء مــا نســبته 52.4%، كنســبة مئوية 
مــن القــوى العاملــة فــي القطــاع الخــاص الســعودي فــي المنطقة وهو ضعــف المعــدل الوطنــي، اعتبارًا مــن يناير 

2022م مما يدل عى أن المنطقة رائدة في التمكين االقتصادي. 

قطاع خاص قوي وسوق مزدهرة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

شخص يعملون في 
القطاع الخاص في 

المنطقة، 22.4% من 
إجمالي سوق العمل

من إجمالي المنشآت فندق ومطعم
الصغيرة والمتوسطة 

في المملكة

في عدد المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة بين 

2019-2021

منشأة صغيرة 
ومتوسطة الحجم 

للبيع بالتجزئة والجملة

منشأة بناء صغيرة 
ومتوسطة

1.12 مليون 

 11,000+%22.4

+44,000 6.9% نمو  

 33,000+

النقل والتخزين

البناء

األنشطة المهنية والعلمية 
والتقنية

الضيافة واألطعمة 
والمشروبات

الزراعة والغابات وصيد 
األسماك

التصنيع

خدمات الدعم واإلدارة

قطاع الحج والعمرة

 القطاعات الرائدة في مدينة مكة المكرمة -
وأقوى قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

البيع بالتجزئة والبيع بالجملة 
وإصالح المركبات والسيارات

صحة اإلنسان والخدمات 
االجتماعية

المعلومات 
واالتصاالت

ر.س
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مــا هــو الدافــع وراء تأســيس مركــز االبتــكار بجامعــة الملــك عبداللــه 
للعلوم والتقنية؟  

فــي عــام 2019م، أجرينــا دراســة متعمقــة حــول قطــاع المنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة للوقــوف عــى النظــام البيئــي وتقييمــه. وبعــد إعــداد تقريــر 
داخلــي، وضعنــا سلســلة مــن البرامــج للعمــل مــع المنشــآت الصغيــرة 
التــي اســتهدفتها الدراســة ومســاعدتها عــى االبتــكار  والمتوســطة 
ــي  ــي الوقــت الحاضــر وف ــا للمنافســة ف ــي تحتاجه ــارات الت ــر المه وتطوي
المســتقبل. بدأنــا بتصنيــف المنشــآت إىل منشــآت صغيــرة ومتوســطة 
وشــركات ناشــئة. فالشــركات الناشــئة يديرهــا فــي الغالــب رواد األعمــال 
المهــرة األصغــر ســنًا. وتتمثــل مهمتنــا فــي جامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم 
والتقنيــة كذلــك فــي التركيــز عــى تنميــة مهــارات الجيــل األقــدم مــن 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة التــي لــم تحظــى باالهتمــام الكافــي منذ 
فتــرة طويلــة. فبينمــا تتميــز الشــركات الناشــئة برشــاقة تصميمهــا، ظلــت 
العديــد مــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة األقــدم تمــارس أعمالهــا 
الصغيــرة  المنشــآت  تكــون  أن  ويمكــن  لعقــود.  الطريقــة  بنفــس 
والمتوســطة مقاومــة للتغييــر بشــكل كبيــر، مــا يجعلهــا تتقاعــس عــن 
تجربــة أســاليب جديــدة للنمــو أو لتقديــم خدماتهــا بشــكل مثالــي. هدفنــا 

في مركز االبتكار هو ســد هــذه الفجوات المعرفية.   

 كيــف يبــدو النظــام البيئــي لريــادة األعمــال عــىل نطــاق أوســع؟ وكيــف 
يتغير؟ 

 العديــد مــن رواد األعمــال الذيــن نعمــل معهــم هــم مــن التجــار الذيــن لــم 
يتلقــوا تعليًمــا عاليًــا وليــس لديهــم إدارات بحــث وتطويــر أو ملكيــة 
الصغيــرة  المنشــآت  التنظيميــة ألكثــر  الجينــات  فكريــة. ونظــرًا ألن 
والمتوســطة التــي نعمــل معهــا، بخــالف الشــركات الناشــئة، ال تمتلــك 
ــا هــي مســاعدة هــذه المنشــآت فــي  ــر، فــإن مهمتن إدارات بحــث وتطوي
ابتــكار العمليــات وتوطينهــا. وعــى الرغــم مــن كونهــا عمليــة تدريجيــة، إال 
ــا فــي منطقــة مكــة  ــي نعمــل معه ــا فــي الشــركات الت ــا نشــهد تقدًم أنن

المكرمة.

ونحــن نؤكــد مــن خــالل برنامــج “فكــرة”، عــى ســبيل المثــال، عــى أن 
االبتــكار يضيــف قيمــة تتمثــل فــي المســاعدة عــى طــرح منتجــات جديــدة 
وتطويــر أعمــال جديــدة. فــإذا كانــت الرغبــة فــي االبتــكار منخفضــة قبــل 
الجائحــة، فــإن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة التــي نجــت منهــا أصبحــت 
تــدرك بوضــوح أنــه لــم يعــد هنــاك مفــر مــن التغييــر. فهــو ضــروري 
لالســتمرار فــي قطــاع األعمــال. هدفنــا إًذا هــو المســاعدة فــي تدريــب 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة عــى كيفيــة اتخــاذ الخطــوة التاليــة. إنهــا 

عمليــة تتضمــن سلســلة مــن اإلجــراءات، لكنهــا تؤتــي ثمارهــا بالفعــل. 
لقــد عمــل أكثــر مــن 60% مــن المشــاركين فــي برامجنــا عــى إجــراء 

تغييرات في ممارســاتهم التجارية.   

مــا مــدى أهميــة الشــراكات فــي عملــك؟ ومــا البرامــج التــي تقدمهــا 
للمنشــآت الصغيرة والمتوسطة؟ 

كان لمنشــآت دورٌ كبيــر فــي مســاعدة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
فــي جميــع أنحــاء البــالد عــى النمــو وتبنــي عقليــة مبتِكــرة، وهــي تتواجــد 
بقــوة فــي منطقــة مكــة المكرمــة. ولــم يقتصــر دور جامعــة الملــك عبــد 
اللــه للعلــوم والتقنيــة عــى كونهــا مجــرد جامعــة. فبالتعــاون مــع منشــآت 
والهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة »مــدن« والغرفــة 
التجاريــة فــي جــدة وغيرهــم مــن الجهــات العامــة، تمكنــا مــن تحقيــق مــا 
هــو أبعــد مــن ذلــك. ومــن بيــن األمثلــة عــى ذلــك برنامــج الشــراكة 
المعرفيــة )KPP(، وهــو مبــادرة مجانيــة تتيــح ألي منشــأة صغيــرة أو 
متوســطة التوجــه إلينــا لتلقــي المشــورة التجاريــة. يتــوىل فريــق المكتــب 
الخلفــي لدينــا بحــث التحديــات التــي تواجههــا تلــك المنشــآت وطــرح 
األفــكار بشــأن الفــرص ذات الصلــة وتقديم المشــورة. لقــد كان هذا األمر 
فعــااًل للغايــة، حيــث ظلــت العديــد مــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
المشــارِكة فــي مجمــع األبحــاث لدينــا تتلقــى تدريبًــا إضافيًــا أو تقضــي 
وقتـًـا فــي مراكــز ريــادة األعمــال الخاصــة بنــا. وبرنامــج “فكــرة” هــو برنامج 
آخــر يســاعد المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة عــى إيجــاد أفــكار جديــدة 
مبتكــرة. وهنــاك “سلســلة قالــب”، وهــي تســاعد المنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة عــى تطويــر المنتجــات، و”سلســلة رقمنــة” التــي تقــدم 

المســاعدة في مجال الرقمنة.

وعندمــا يتعلــق األمــر بالفــرص الجديــدة فــي منطقــة مكــة المكرمــة، 
ــا.  جــاءت المشــاريع العمالقــة المرتقبــة فــي المملكــة عــى رأس أولوياتن
فبرنامــج “شــريك”، عــى ســبيل المثــال، يســاعد المنشــآت الصغيــرة 
ــة، الســيما  ــرام العقــود الحكومي ــة فــي مكــة عــى إب والمتوســطة المحلي
رؤيــة  مــن  رئيســيًا  جانبًــا  وباعتبــاره  العمالقــة.  بالمشــاريع  المتعلقــة 
2030م، وكغيــره مــن مبــادرات جامعــة الملــك عبــد اللــه للعلــوم والتقنيــة، 
ينطــوي هــذا البرنامــج عــى أهميــة كبيــرة حيــث يســاعد المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة والجهــات الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص عــى أن 

تحقــق 35% من الناتج المحلــي اإلجمالي بحلول عام 2030م.

نظرة الخبراء

سامي سرحان
رئيس قسم الشراكات الصناعية، 

مركز االبتكار بجامعة الملك عبدالله 
للعلوم والتقنية
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مــع تواجــد ربــع نشــاط المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الوطنيــة فــي المنطقــة، تشــهد منطقــة مكــة المكرمــة طفــرة فــي نشــاط 

األعمال الصغيرة مثل باقي أنحاء البالد.

ــة، فــإن المنطقــة تســير بخطــى  ــة التحتي وإىل جانــب سلســلة مــن االســتثمارات ذات الرؤيــة المســتقبلية فــي مجــال النقــل والبني

سريعة للمساعدة في تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة التي تتبناها المملكة.

قطاعات النقل والسياحة والبنية التحتية تقود التغيير 
في المنطقة

)مثل سكة حديد الحرمين عالية 
السرعة( تسهل الوصول 

للمنطقة من المدن األخرى

ومقرها جدة برنامًجا ضخًما مع 
“منشآت” وبنك التصدير واالستيراد 
السعودي لزيادة صادرات الشركات 

الصغيرة والمتوسطة

من المتوقع قريبًا أن تنقل 
القطارات 60 مليون مسافر 
سنويًا، وتستطيع قطارات 

الحرمين التحرك بسرعة تصل 
إىل 300 كم/ ساعة

إعادة إحياء 5.7 مليون متر مربع من 
الواجهة البحرية، حيث سيضيف 
مشروع جدة المركزي الذي تبلغ 

تكلفته 20 مليار دوالر دار أوبرا 
ومتحًفا وملعبًا رياضيًا ومتحًفا مائيًا 
و 17,000 وحدة سكنية إىل المدينة 

في مطار الملك عبد العزيز 
الدولي، الذي تم افتتاحه 

في عام 2019م، يعزز طاقة 
مطار جدة ويرفعها إىل 

تقريباً 40 مليون مسافر 
سنويًا

خطوط نقل جديدة 
عالمية المستوى 

أطلقت المؤسسة 
الدولية اإلسالمية 

لتمويل التجارة 

60 مليون مسافر 

5.7 مليون متر مربع 
من الواجهة البحرية

المبنى رقم 1 الجديد 

أول سباق فورموال 1 في 
المملكة خالل شهر 

ديسمبر، مما يمثل دفعة 
قوية لمدينة جدة.

أقيم في جدة 

ر.س ر.س
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أخبار قطاع المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

موجز ربع سنوي عن أهم المستجدات 
في “منشآت” ومنظومة المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة بشكل عام.
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أحدث أخبار “منشآت”.

 “منشآت” تشارك في تأسيس برنامج 
تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

شــاركت “منشــآت” فــي تأســيس “برنامــج تنميــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة” الــذي تــم 
إطالقــه فــي أبريــل الماضــي بالتعاون مع “المؤسســة الدوليــة اإلســالمية لتمويل التجــارة” و”بنك 
التصديــر واالســتيراد الســعودي”. ويقــدم البرنامج آلية شــاملة لتوفير المزيد من مصــادر التمويل 

وبرامج بناء القدرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف القطاعات االقتصادية.  

مذكرة تفاهم بين “منشآت و”الهيئة السعودية للبيانات 
والذكاء االصطناعي” )سدايا( لدعم أداء المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة في مجال الذكاء االصطناعي
فــي أواخــر مــارس الماضــي، وقعــت “منشــآت” مذكــرة تفاهــم مــع “ســدايا” لدعــم أداء قطــاع 
ــة  ــر فــرص اســتثمارية جذاب ــذكاء االصطناعــي بالمملكــة. وتهــدف المذكــرة لتوفي ــات وال البيان
للمســتثمرين المحلييــن واألجانــب، باإلضافــة لدعــم اإلســتراتيجية الوطنيــة الخاصــة بهــذا القطاع 
الحيــوي والتــي تســتهدف تحويــل المملكــة ألحــد أكبــر االقتصــادات القائمــة عــى البيانــات فــي 

العالم، وذلك من خالل دعم وتنمية الشركات الناشئة المتخصصة في البيانات.

 “منشآت” توقع اتفاقية ثالثية لزيادة صادرات 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة

شــهد الربــع الثانــي توقيــع اتفاقيــة ثالثيــة بيــن كٍل مــن “منشــآت” و”بنــك التصديــر واالســتيراد 
الســعودي” و”المؤسســة الدولية اإلســالمية لتمويل التجــارة” بهدف تعزيز صادرات المنشــآت 
الســعودية الصغيــرة والمتوســطة. وبموجــب االتفاقيــة، قــام البنــك بالفعــل بتخصيــص 146 

مليون دوالر لهذا الغرض. 

 شراكة طموحة بين “منشآت” و”جامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتقنية” لدعم االقتصاد الوطني من خالل تعزيز أداء 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة
واصلــت “منشــآت” خــالل الربــع الثانــي تعاونهــا مــع أكبــر جامعــة بحثيــة فــي المملكة، وذلــك بعد 
ــه للعلــوم والتقنيــة” و”برنامــج التعــاون  أن وّقعــت مذكــرة تفاهــم مــع “جامعــة الملــك عبــد الل
التابــع للجامعــة. وتهــدف المذكــرة لتحســين أداء قطــاع المنشــآت الصغيــرة  الصناعــي” 
والمتوســطة مــن خــالل دعــم المبــادرات الراميــة لتعزيــز كفاءة القطــاع، مثــل مبــادرة “مهارات” 
التــي أطلقتهــا الجامعــة والتــي ســاعدت أكثــر من 1300 شــركة صغيرة ومتوســطة عى تحســين 

مهاراتها التقنية في مجال الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء والملكية الفكرية والتصميم.  

ر.س
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قانون الشركات الجديد يقدم أدوات فعالة لمساعدة الشركات 
الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عىل التوسع والنمو

يقــدم القانــون الجديــد العديــد مــن المزايــا للشــركات المســجلة فــي المملكــة لتعزيــز قدرتهــا عى 
التوســع والنمــو فــي الســوق الســعودي. عــى ســبيل المثــال، يعفــي القانــون الجديــد الشــركات 
الصغيــرة مــن شــرط تعييــن مدقــق خارجــي ســنويًا. كمــا يســمح للشــركات مــن مختلــف األحجــام 
بتجزئة األســهم، والتســجيل كشــركات مهنية غير هادفة للربح أو كشــركات مســاهمة، وتقديم 
الميثــاق العائلــي الــذي ينظــم العالقــات وحصــص الملكيــة فــي الشــركات العائليــة، وغيرهــا مــن 

التسهيالت التي تعزز القدرة التنفسية للشركات في السوق المحلي. 

 تنشيط القطاع السياحي من خالل دعم المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة 

فــي إطــار ســعيه لتنشــيط قطــاع الســياحة بالمملكــة، قــام “صنــدوق التنميــة الســياحي” )الــذي 
يقــدر رأســماله بـــ 4 مليــارات دوالر( بإطــالق “برنامــج تمويــل الســياحة”، وهــي مبــادرة جديدة تم 
إطالقهــا بالتعــاون مــع “البنــك العربــي الوطنــي” لخلــق فــرص اســتثمارية جذابــة للمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة فــي القطــاع الســياحي، مــع توفيــر مجموعــة مــن الخدمــات الداعمــة 

لمساعدة هذه المنشآت عى النجاح والنمو )ومن بينها خدمات التمويل(. 

“فوديكس” تجمع 170 مليون دوالر خالل جولة التمويل الثالثة
ـــ إحــدى الشــركات التقنيــة الناشــئة بالمملكــة والتــي تقــدم مجموعــة مــن  نجحــت “فوديكــس”ـ 
ـــ فــي جمــع 170 مليــون دوالر  الخدمــات الســحابية الرائــدة إلدارة المطاعــم فــي الشــرق األوســطـ 
خــالل جولــة التمويــل الثالثــة فــي أبريــل الماضــي. وتمــت إدارة الجولــة مــن ِقبــل: شــركة 
لصنــدوق  المملوكــة  “ســنابل”  وشــركة  الجنســيات،  متعــددة  الهولندـيـة  “بروســوس” 

االستثمارات العامة، وشركة “سيكويا كابيتل” الهندية. 

أخبار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

توقيع صفقة بين المملكة العربية السعودية والمملكة 
المتحدة لزيادة صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

قــام “بنــك التصديــر واالســتيراد الســعودي” بتوقيــع اتفاقيــة مــع “صنــدوق تمويــل الصــادرات 
البريطانــي” لمســاعدة الشــركات فــي كال البلديــن عــى زيــادة صادراتهــا إىل جميــع دول العالــم. 
وفضــاًل عــن تعزيــز العالقــات الدبلوماســية بيــن الدولتيــن، فمــن المتوقــع أن تســهم الصفقــة في 
تعزيــز النمــو والتنــوع فــي قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي كال البلديــن مــن خــالل 

زيادة فرص التمويل والتبادل المعرفي وعالقات األعمال. 

 أداء مثالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
في قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة 

أطلقــت المملكــة خــالل الربــع الثانــي من العام 11 مشــروًعا جديــًدا في قطاعــات الثقافــة والترفيه 
والرياضــة، فــي إطــار حرصهــا عــى دعــم هــذه القطاعــات الحيويــة التــي تُعد مــن أســرع القطاعات 
نمــًوا بالمملكــة.  ويُعــد مشــروع المدينــة الرياضيــة بمنطقــة الِقّديَّــة الواقعة جنوب غــرب الرياض 
مــن أبــرز تلــك المشــاريع. ومــن المقــرر افتتــاح المشــروع الممتــد عــى مســاحة 334 كيلــو متــرًا 

مربًعا في نهاية العام الجاري.
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 حملة لزيادة معدالت السداد اإللكتروني 
 بالمملكة بـ 70%، كجزء من إستراتيجية دعم 

الشركات الصغيرة والمتوسطة
أطلــق “برنامــج تطويــر القطــاع المالــي” مؤخــرًا الخطــة التنفيذيــة “إلســتراتيجية تنميــة قطــاع 
التقنيــة الماليــة”، والتــي تُعــد جــزًءا مــن خطــة طموحــة تهــدف اىل جعــل المملكــة موطنــاً عالميــاً 
للتقنيــة الماليــة. وتســعى االســتراتيجية لترويــج االبتــكار وزيادةعــدد شــركات التقنيــة الماليــة 
الصغيــرة والمتوســطة مــن 82 منشــأة حاليًــا إىل 230 منشــأة بحلــول 2025. كمــا تهــدف الخطــة 
لزيــادة اســتعمال الــذكاء االصطناعي وزيــادة معدالت الســداد اإللكترونــي إىل 70% من إجمالي 
المعامــالت الماليــة بالمملكــة. ومــن المتوقــع أن تشــجع هــذه الخطــوة المزيــد مــن رواد األعمــال 

عى تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاع التقنية المالية. 

  شركة “المرابحة المرنة للتمويل” 
تدعم حلول السداد الرقمية

ــل  ــدة لتموي ــة الرائ ــر المصرفي ــل” إحــدى الشــركات غي ــة للتموي ــد شــركة “المرابحــة المرن تُع
األفــراد والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بالمملكــة. وقــد أعلنــت الشــركة مؤخــرًا عــن 
االســتحواذ عــى حصــة األغلبيــة )80%( مــن شــركة “لــووب” للمدفوعــات الرقميــة ممــا 
الصغيــرة  المنشــآت  خاصــًة  الشــركات،  لتمويــل  حلــول متكاملــة  تقديــم  مــن  يمكّنهــا 

والمتوسطة. 

مبيعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتجاوز معدالت ما 
قبل الجائحة بفضل المبيعات العالمية

أظهــر تقريــر “ماســتركارد للمدفوعــات الدوليــة” لعــام 2022 ارتفــاع عائــدات المنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة بالمملكــة بنســبة 52% خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2022 مقارنــًة بالفتــرة الســابقة 
عــى الجائحــة. وتُعــد تلــك النتائــج مؤشــرًا قويـًـا عــى مرونــة الشــركات الصغيــرة وقدرتهــا عــى 
تجــاوز تداعيــات الجائحــة خــالل العاميــن الماضييــن. ووفًقــا للتقريــر، أكــدت 54% مــن المنشــآت 
المشــارِكة فــي االســتطالع زيــادة مبيعاتهــا الدوليــة خــالل الربــع الثانــي مــن العــام، بينمــا أكــدت 
75% لجوءهــا لتغييــر نمــوذج العمــل الخــاص بهــا للتكيــف مــع األوضــاع الجديــدة، بمــا فــي ذلــك 

االعتماد بشكل أكبر عى حلول الدفع اإللكتروني لسداد المدفوعات الدولية.    

ر.س

ر.س
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ــر ودعــم قطــاع  ــم وتطوي ــرة والمتوســطة “منشــآت” فــي عــام 2016 بهــدف تنظي ــة العامــة للمنشــآت الصغي ــم تأســيس الهيئ ت

المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بمــا يتوافــق مــع أعــى المعاييــر العالميــة في هــذا المجــال. وتســعى الهيئة لتعزيــز إنتاجيــة القطاع 

ـادة مســاهمة المنشــآت الصغيــرة  الخــاص، باعتبــاره أحــد المحــركات الرئيســية لنمــو االقتصــاد الوطنــي، كمــا تســعى إىل زـي

والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة من 20% إىل 35% بحلول عام 2030.

ولتحقيــق هــذا الهــدف، تعمــل الهيئــة عــى تنظيــم العديــد مــن المبــادرات التــي تقــدم حلــواًل حقيقيــة ألبــرز التحديــات التــي تواجــه 

هــذه الفئــة مــن المنشــآت أثنــاء محاوالتهــا الختــراق الســوق. وعــادًة مــا يتــم تقســيم تلــك المبــادرات لبرامــج فرعيــة تناســب األنــواع 

ــود  ــا عــى دعــم جه ــة أيًض ــي، تعمــل الهيئ ــي والمال ــم اإلداري والتقن ــم الدع ــة لتقدي ــة مــن المنشــآت. وباإلضاف ــام المختلف واألحج

التسويق وتوفير احتياجات الموارد البشرية لتلك المنشآت.

أن يكون قطاع المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة ركيزة أساسية 

لتنمية االقتصاد في المملكة 
العربية السعودية وممكّناً لتحقيق 

رؤية 2030 وما بعدها.

www.monshaat.gov.sa :للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط التالي

دعم نمو وتنافسية المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة من خالل بناء بيئة محفزة 
ومجتمع ريادي عبر قيادة التعاون مع 

شركائنا االستراتيجيين في القطاعين 
العام والخاص والقطاع غير الربحي 

محلياً ودولياً.

الرسالةالرؤية

 نبذة عن “منشآت”
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