
أسرع معك المستقبل



 بالتعاون مع

نقدم لكم

 بدأت المملكة العربية السعودية وبشكل متسارع بالعمل لتنويع اقتصادها غير النفطي، حيث

أطلقت مساراً طموحاً، لتصبح مركزاً لوجستياً رائداً في منطقة الخليج ومحيطها.س

“



ش01. عن القطاع
 يعد قطاع النقل والتخزين سوًقا مربًحا في المملكة العربية السعودية بإنفاق سنوي يتراوح ما بين 337 إىل 375 مليار ريال

 سعودي، أي مايعادل ما بين %13 إىل %16 من إجمالي الناتج المحلي السعودي.وتشهد بيئة الشركات الناشئة نمواً سريعاً

 فتهيمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة عىل القطاع في المملكة، حيث أن %80 من اإلنفاق في قطاع النقل والتخزين يتم

 من خالل التشغيل الداخلي مع مستوى منخفض نسبيًا من التعاقد الخارجي. مما يزيد احتمالية نمو كبيرة للقطاع في

المملكة العربية السعودية.س

س

 

21,000مليار ريال

حيث يبلغ150,000
عدد الموظفين 

 عدد المنشآت
الصغيرة والمتوسطة +

+

 حجم اإلنفاق
السنوي 

 حجم استحواذ % 12
المنشآت الناشئة

337-375

7027240
حجم سوق الخدمات اللوجستية

مليون طنمليار ريال سعودي

 البضائع التي تعاملت معها الموانئ البحرية عام 2017إجمالي عدد المطارات

حقائق وأرقام
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ش02. لماذا قطاع النقل والتخزين؟

20182025

مليار ريال
80

125
مليار ريال

    تريليون
دوالر 30

حجم السوق السعودي

قيمة التجارة اإللكترونية

حجم السوق العالمي

إذ تعتبر السعودية من أكبر 10 دول نمواً في هذا القطاع. ويشار إىل   يعتبر سوق التجارة اإللكترونية في المملكة واعد، 

أن المقومات الموجودة لدى السعودية ال تتواجد في دول الخليج ومنها : الموقع الجغرافي، أنها تتميز بأكبر سوق

إذ تبلغ نسبة   اقتصادي في المنطقة، كما أنها أكبر سوق شرائي واستهالكي، باإلضافة إىل موقعها عىل البحر األحمر، 

الحاويات العالمية التي تمر عبر البحر األحمر ما بين 20- 12 ٪ من حجم التجارة العالمية.س
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شش03. فرص واعدة
 من الفرص الواعدة التي تم التركيز عليها مؤخراً، األسواق اإللكترونية لحلول التنقل وهي من أهم الفرص في التجارة

 اإللكترونية وتشمل التالي: كل ما يتعلق بالحلول اإللكترونية للمركبات، السيارات، الدراجات النارية و الهوائية، وغيرها..مثل:

 (البيع، التأجير، الصيانة، التأمين، خدمات الدفع، التسجيل، الخدمة السريعة، المغاسل  الذكية وغيرها..) بشرط أن تكون هذه

الخدمات عبر منصات رقمية.ل
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قطع الغيار، واإلكسسوارات

قروض السيارات

خدمات الصيانة

خدمات الدفع في محطات الوقود

خدمات تسجيل وتأمين المركبات

من األمثلة عىل الفرص في هذا القطاع األسواق اإللكترونية لحلول التنقل

من أهم الفرص في التجارة اإللكترونية
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ــــــــــــمسرعة  النقل  والتخزين  والتجارة  الرقمية#



شش04. عن المسرعة
 تهدف مسرعة النقل والتخزين والتجارة الرقمية إىل إعداد برنامج مكثف موجه ألصحاب المشاريع الصغيرة

 في قطاع النقل و التخزين عىل مدى 12 أسبوع، من خاللها يتم توفير التدريب و التطوير الالزمين لنمو هذه

المشاريع. متبعاً ببرنامج استشارات وتطوير متقدم لضمان متابعة سير المشاريع المتقدمة.ب
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مستثمرين مصادر

عالقات

 رائد

األعمال

صناديق االستثمار الجريء
مستثمرين مالئكيين

مستثمرين في القطاع

خطط تسويقية

حلول تقنية

االستشارات

قاعدة بيانات

 لقاءات

شراكات استراتيجية

ريادة األعمال

 التسويق

التقنية

يتم توفير البيئة المناسبة للمشارك

ليتطور العمل بالطريقة المطلوبة



شش05. الفئات المستهدفة
 تم تقسيم المشاركين في المسرعة إىل أربع فئات و ذلك بناًء عىل الخدمات و االستشارات المشتركة.

 بإرشاد وتوجيه مشاريع سعودية رائدة في هذه المجال.ل

س

س
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Last-Mile Delivery

 

 
   

 
Mobility Marketplaces 

 
 

 

 
Fright Forwarding

   
   

 

 / 
Smart Warehousing

 

  
Fulfilment Centers

 
  
 

 



شش06. الخدمات
 تقدم مسرعة النقل والتخزين خدمات مختلفة للمشاركين من خاللها يتم توفير التدريب و التطوير الالزمين

 لنمو هذه المشاريع. متبعاً ببرنامج استشارات وتطوير متقدم لضمان متابعة سير المشاريع المتقدمة والتأكد

من تحقيق النتائج المرغوبة. ويختتم البرنامج بحصول المتقدم عىل مكافأة قدرها 50,000 ريال سعودي. س

س

س
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توفير تدريب متخصص في مجال التقنية و تطوير االعمال

 توفير تدريب متخصص في مجال

التقنية و تطوير االعمال

 

 تطوير المنتج الموجود و هذه من

 أهم مزايا المسرعة للحصول عىل

النمو السريع المطلوب

 

 تكوين عالقات خالل المسرعة و ذلك من خالل

 االجتماع مع أكثر من شركة يستفيد منها

المشارك في المسرعة

 

محاولة تطبيق أفضل المعايير

 للمشارك و ذلك بسبب وجود خبرات كمستشارين  

في المسرعة و وجود المصادر التي تحقق ذلك

 

(Best Practices)



 شش07. التدريب
تم تأهيل أكثر من 14 مشارك من خالل تدريب مكثف في مجاالت مختلفة. عىل عدة مراحل. ط

س

س

س
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بعد دخول المسرعة

إطالق تجريبي

بداية خبرة

عدم وجود وثائق رسمية

قبل دخول المسرعة 350+ 

جلسات استشارية

خبرات ميدانية

تطوير تقني

إرشاد محلي، عالمي

 وثائق، ملف استثماري

ساعة تدريبية



شش08. تجارب وخبرات
خريجي المسرعة متدربين عىل أيدي أفضل خبراء في المجال، ومرشدين من رواد أعمال وشركات عالمية. س

س

س

س
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تطبيق أفضل الممارسات في عمليات سالسل اإلمداد

 استخدام الذكاء االصطناعي وانترنت األشياء في إدارة المخزون

 خبرات إرشاد من خريجي مسرعات محلية وعالمية



ش09. البرنامج االستثماري
 تم تخصيص يوم خاص لالستثمار أسبوعياً عىل مدى ٣ شهور من البرنامج، من خالله تم تدريب المشاركين عىل العرض أمام

مستثمرين، إعداد ملفاتهم االستثمارية، ومتابعة جاهزيتهم لالستثمار. حيث كانت المجاالت المدروسة كالتالي: س

س

س
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1234

5678

 

9101112
 

234
 

5234

7

678

9234
 

1011
 

12
  

العالمات التجارية / و

 براءات االختراع

السجل التجاري/عقد

التأسيس للشركات 

الزكاة ، الدخل

والضرائب 

 عقود االيجار وغيرها

من العقود القائمة للشركة

القوائم المالية

 للسنوات الفائتة 

التوقعات المالية

 لل3 سنوات القادمة 

  التقنية المستعملة

Technology Stack 

نموذج العمل

   BMC التجاري

المخاطر المتوقعة

وكيفية مواجهتها

عقود مبرمة مع

 الشركات 

 قرارات الشركاء

 ومجلس اإلدارة

قائمة حصص الشركاء

 والمستثمرين 



ش10. النمو السريع
 وجود ثقافة النمو السريع من أهم مرتكزات المسرعة حيث يتم التركيز عىل مبدأ النمو السريع                   ، كما يتم 

 تدريب و تأهيل المشاركين لتسخير               الخطة االستراتيجية للمشاريع لتكون قابلة للنمو بشكل سريع ، و توفير

أدوات القياس                المناسبة لقياس مدى نمو مشاريعهم.ي
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1

TRACTION

(Traction) 

مبدأ النمو

(Utilize)

(Metrics)

Traction 



ش11. المشاركين ط
في ملحق المشاريع المتأهلة نقدم لك 14 مشروع سعودي واعد في مجال النقل والتخزين والتجارة الرقمية.س 

س

س

س
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1

5

9

Ship to StoreنولFD Expressعربة

تابعBicycleكبرةدينتيالنورس شركة ميسان
للنقل والتخزين

أوفرشتل



 

 01
ArabaKSA

المستوى القطاع

اطالق
تجريبي

توسع قائم

إلكتروني وتطبيق يجمع موردي المواد الغذائية الطازجة، تختص المنصة  موقع 
 حالياً بمنتجات اللحوم و األسماك. حيث أن التخصص بالنقل المبرد جعل المؤسسين

 يمتلكون خبرة ممتازة في هذا المجال. وتشمل الخطة المستقبلية، التوسع في
خدمة النقل المبرد ليشمل كافة المنتجات المبردة.ي

القيمة المضافة

مليار 80

 طريقة تفكير

مؤسس المشروع
و الرؤية 

مليار 80
حجم السوق

بالريال السعودي مليار1.7

(Mintality)
سوق النقل المبرد

 للمشاريع الصغيرة 
 و المتوسطة لم يتم
 خدمته بشكل كافي
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Last-Mile Delivery



 

 

المستوى القطاع

 حل تقني ينسق بين المناديب و أصحاب المحالت          .تكمن القيمة المضافة
 للمحالت بتوفير خدمة التوصيل للزبائن بأقل األسعار الممكنة و بأنسب وقت. يتم
 قبول السائقين بشروط معينة ليتم التأكد من جودة الخدمة المقدمة. جاري حالياً

 تجربة عملية التعامل المباشر مع الزبائن العاديين         و ذلك بالتواصل معهم ثم
 شراء الطلبات مباشرة و التوصيل إلختبار زيادة هامش الربح. يتم تجربة النموذج

 حالياً في مدينة القطيف لقلة تطبيقات التوصيل هناك. و سوف يتم التوسع قريباً
للمنطقة الشرقية ثم باقي انحاء المملكة.ي

القيمة المضافة
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Last-Mile Delivery
اطالق

تجريبي
توسع قائم

مليار 80

 طريقة تفكير

مؤسس المشروع
و الرؤية 

مليار 80
حجم السوق

بالريال السعودي مليار2

(Mintality)

02FD Express

(B2B)

(B2C)



 

المستوى القطاع

إلكترونية تشاركية توفر خدمة اإلرسال واإلرجاع واالستالم عن طريق نقاط  منصة 
 بيع التجزئة (المحالت التجارية). ترتبط المنصة بشبكة للنقل و التوصيل داخل

 المدن وخارجها حيث تُمكن طالبيها من العمالء سواًء كانوا أفراد او شركات سرعة
النقل والتغليف والتوصيل والمرونة في الزمان والمكان بقيمة اقتصادية.ظ

القيمة المضافة
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اطالق
تجريبي

توسع قائم

2

03

مليار 80

 إمكانية التوسع
هائلة

سوق النقل العكسي

ما زال خام و لم يتم
خدمته بشكل كافي 

(Reverse Logistics)

مليار 80
حجم السوق

بالريال السعودي مليار2    

Last-Mile Delivery

NOUL_CARE
www.noul.net



 

المستوى القطاع

 منصة خدمات تقوم بمهمات النقل و التخزين كما يتم توفير ميزات التخزين في
 مستودعات العميل أو مستودعات خاصة مملوكة تكون موزعة في عدة مناطق
 صناعية وداخل المدن لتوريد وامداد العمالء بخدمات ذات تكلفة أقل. يتم دعم

 المنصة بشركة مملوكة لصاحب المنصة. تختص هذه الشركة بخدمات الميل االخير
و من ضمن عمالئها منصة نون و امازون.ج

القيمة المضافة
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اطالق
تجريبي

توسع قائم

04

   Last-Mile Delivery

مليار 80

 خبرة المؤسس
في سوق

النقل والتخزين

مليار 80
حجم السوق

بالريال السعودي مليار65

الخبرة التقنية
للمؤسس و فريقه 

shiptostore

Ship to Store

shipto.store
Younis@shipto.store.com



 

المستوى القطاع

 مؤسسة تقدم حلول النقل و التخزين ألصحاب المتاجر اإللكترونية باإلضافة لميزة
 المساعدة بطلبات االستيراد من الخارج من دول مثل أمريكا او الصين . بدأت

         المؤسسة بنموذج بسيط و هو طلبات االستيراد من الخارج مثل موقع
مخصصة لالفراد و بعد اثبات النجاح تم االنتقال للنموذج الحالي.د

القيمة المضافة
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اطالق
تجريبي

توسع قائم

05

مليار 80

 طريقة تفكير

مؤسس المشروع
و الرؤية 

مليار 80
حجم السوق

بالريال السعودي مليار33

(Mintality)
(Gap) الفجوة

في سوق التخزين
للمتاجر االلكترونية 

النورس

(MYUS)

 
Mobility Marketplaces 

isa-alsultan



 

المستوى القطاع

 تطبيق لعمليات النقل المتوسط و الخفيف (سيارات التحميل المتوسط ) و التي
تسمى في المجتمع (دينه) مما جعل التطبيق يمتلك هذا االسم.يتم ايجاد

 ر“ الدينه” من خالل التطبيق بسعر مناسب و التحدث مع صاحبها ثم اإلتفاق و 
 تتبع الشحنة.يعتبر هذا السوق من األسواق الرمادية                      و تباين

 االسعار فيه بشكل كبير مما يوفر فرصة للتطبيق الختراق هذا السوق.ظ

القيمة المضافة
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اطالق
تجريبي

توسع قائم

06

 (Gray Market)

مليار 80

 امكانية التوسع العادة
 تصميم هذا السوق : طريقة

الخدمة ، شكل السيارات

مليار 80
حجم السوق

بالريال السعودي مليار80
  

Fright Forwarding

   
 

Dyanate11@gmail.com



 

 

المستوى القطاع

 حل لوجستي لتجار الخضار و الفواكه ، يتم من خالله توفير سيارات تبريد و
 مخازن مبردة ، حاليا تم عمل إثبات نموذج العمل           في مدينة رأس تنورة.

 سوف يتم التوسع قريباً إىل مدينة الدمام و منطقة الشرقية بشكل عام ، و
 قد يتم التوسع بالنقل ليشمل منتجات مبردة أخرى مثل الورد و مواد

 التجميل.يتم اختيار ايضا حاليا منصة لبيع منتجات الخضار و الفواكة تكون
 مساندة للحل اللوجستي المطروح.و سوف يتم ايضا تجربة منصة. مخصصة.

الصحاب سوق الجملة في الخضار.ي

القيمة المضافة
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اطالق
تجريبي

توسع قائم

07

 المشارك من عائلة
 زراعية و لديه

 شبكة واسعة من
 أصحاب المزارع و

المحالت

مليار 80

حجم السوق السعودي
 وعشوائية األسعار

مليار1

   

Last-Mile Delivery

(POC)

kabrah.rt



تطبيق يوفر وسائل التواصل الخفيفة
 مثل السكوترات الكهربائية ، سوف توزع هذه السكوترات في األماكن العامة 

 و يتم تشغيلها و إغالقها عن طريق برمجة خاصة باإلضافة لتقنيات         .
 جاري حالياً التنسيق مع الهيئة الملكية في مدينة الجبيل و منتجع (السن

 سيت) ليتم عمل اثبات لنموذج العمل          . في حال إثبات نجاح المشروع
 من الناحية التقنية سوف يتم التوسع لمنتجات اخرى مثل السيارات الصغيرة

 مثل ط             و التمكن من نماذج العمل ذات المسافات القصيرة.ب

(Portable last-Mile Transportation)

(Golf Car)

 

المستوى القطاع

القيمة المضافة
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اطالق
تجريبي

توسع قائم

08

 
Mobility Marketplaces 

Bicycle

Bicycle_app

مليار 80

خلق سوق جديد

مليار 80
حجم السوق

مليار18+ عالمياً

مليار 80

 فريق متميز
ومتكامل

(IOT)

(POC)



 

(Smart Lockers)
(IOT)

 

المستوى القطاع

 حل تقني يستخدم ما يسمى بالخزائن الذكية                         و تقنية انترنت
 األشياء         ، و ذلك لتحسين العمليات اللوجستية في التجارة االلكترونية من
 خالل تطبيق نموذج النقل للعام عىل الطرود عبر شبكة مناديب ومنافذ تسليم

واستالم آلية متاحة عىل مدار الساعة.ط

القيمة المضافة
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   مسرعة النقل والتخزين والتجارة الرقمية

اطالق
تجريبي

توسع قائم

09Shuttle

مليار 80

خبرة المؤسسين
بمشاريع التوصيل 

مليار 80
حجم السوق

بالريال السعودي مليار5

فكرة جديدة ذات
مستقبل واحد مع 

تطور التجارة 
االلكترونية 

فيصل الحربي

 
Mobility Marketplaces 

shuttleksa



 

المستوى القطاع

القيمة المضافة

   مسرعة النقل والتخزين والتجارة الرقمية

اطالق
تجريبي

توسع قائم

10

   

Last-Mile Delivery

 شركة شحن الطرود للمتاجر اإللكترونية، عن طريق توفير منصة سحابية لرفع
 طلبات الشحن. يمكن ربط منصة ميسان بمختلف قنوات التجارة اإللكترونية
 مثل ”ماجينتو“ و ”اوبن كارت“. تركز الشركة حالياً عىل الشحن بين المدن و

 ذلك الرتفاع هامش الربح و قلة المنافسة. و تكمن القيمة المضافة بتوفير
 أسعار مناسبة و مدة شحن قياسية تصل ليوم واحد أحياناً بين المدن. سوف

يتم تطوير منتج تقني ليتم تسجيل السائقين و تتبع الشحنات.ط

مليار 80

 تطور التجارة
االلكترونية

مليار 80
حجم السوق

بالريال السعودي مليار2

مليار 80

 الشحن بين المدن
 من مصادر الدخل

 ذات الهوامش.
العالية

 ي23 |

شركة ميسان للنقل والتخزين

Maysanexpress Mesfer@maysanexpress.sa
Maysanexpress.sa



 

المستوى القطاع

القيمة المضافة

   مسرعة النقل والتخزين والتجارة الرقمية

اطالق
تجريبي

توسع قائم

 حل تقني في مجال التتبع                  للنظام التعليمي، يتم فيه توفير اجهزة
 ليتمكن االباء من تتبع ابنائهم لطالب. تابع توفر الخدمات التكنولوجية

المتخصصة في تتبع المركبات وتتميز بخدمه تتبع الطفل.ظ
 تقنيات تتبع

متقدمة

مليار 80
حجم السوق

بالريال السعودي مليون+15 

مليار 80
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Ceo@tabieapp.com
www.tabieapp.com

تابع11أحمد الفايز

 (Sensors) 

 
Mobility Marketplaces 



 

المستوى القطاع

القيمة المضافة

   مسرعة النقل والتخزين والتجارة الرقمية

اطالق
تجريبي

توسع قائم

   

Last-Mile Delivery

 توصيل الطرود من المتاجر اىل العمالء. مؤسسة تمتلك عدد (25) منها 8
 سيارات ملك لصاحب المؤسسة و يتم توصيل طلبات الميل األخير عن طريق

 شركات النقل الكبرى مثل
مليار

قاعدة سائقين
متخصصين

مليار 80
حجم السوق

بالريال السعودي مليار2

 ي25 |

rakan4040@hitmail.com

أوفر12راكان الظاهري

.(Aramex)

أسعار اقتصادية
في متناول اليد

Awfarxpress
Awfarxpress.com



ش12. مشاركين البرنامج الجزئي ط
 في ملحق المشاريع للبرنامج الجزئي من مسرعة النقل والتخزين نقدم لك 4 مشاريع سعودية في مراحل متقدمة في مجال 

النقل والتخزين والتجارة الرقمية.س

س

س

س
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   مسرعة النقل والتخزين والتجارة الرقمية

1

5

9

Pudoالشقردي دبيب Catalyst



 

 

المستوى القطاع

 تطبيق شقردي يربط المناديب بالعمالء، يمكن من خالله يمكن طلب خدمة
 التوصيل من أي متجر ألي مكان، وسعر التوصيل يحتسب حسب المسافة. تميز

تطبيق شقردي أيضاً بتقديم خدمات ربط للمتاجرالمختلفة.ط

القيمة المضافة
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   مسرعة النقل والتخزين والتجارة الرقمية

 

   

Last-Mile Delivery
اطالق

تجريبي
توسع قائم

مليار 80

مليار 80
حجم السوق

بالريال السعودي مليار2

الشقردي01 عبدالعزيز الموسى

 @ShgardiKSA aziz@shgardi.app

 بتحديد السعر
 التوصيل حسب

 المسافة

اضافة اىل امكانية
الطلب من متاجر 

متعددة بنفس الطلب 
مليار 80



 

 

المستوى القطاع

 دبيب ُوجد ليجعل التنقالت في المسافات القصيرة أسهل وأكثر متعة. من خالل
توفير دراجات وسكوترات كهربائية يمكن استئجارها عبر تطبيق الجوال.ط

القيمة المضافة
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   مسرعة النقل والتخزين والتجارة الرقمية

 

اطالق
تجريبي

توسع قائم

دبيب02 يوسف طه العيسائي

مليار 80

خلق سوق جديد

مليار 80
حجم السوق

مليار18+ عالمياً

مليار 80

 فريق متميز
ومتكامل

Mobility Marketplaces



 

 

المستوى القطاع

 تقديم خدمات إلدارة عملية التوصيل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية عن طريق
 الذكاء االصطناعي. وتقدم أربع خدمات رئيسية: التحديد التلقائي، التوجيه، التتبع،
 تحليل البيانات.كما تقدم أحد منتجاتها تطبيق ” أوبتي“ األداة المتكاملة لخدمات

التوصيل الذكي.ي

القيمة المضافة
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   مسرعة النقل والتخزين والتجارة الرقمية

 

   

Last-Mile Delivery
اطالق

تجريبي
توسع قائم

مليار 80

 طريقة تفكير

مؤسس المشروع
و الرؤية 

مليار 80
حجم السوق

بالريال السعودي مليار2

(Mintality)

03Catalyst محمد العبدالقادر
www.catalyst.com.sa



 منصة تقنية تتميز بطريقة مبتكرة لإلستحواذ عىل السائقين ، و من ثم تقوم
 بتوفيرهم كقاعدة البيانات للعمالء مثل شركات التوصيل و المتاجر اإللكترونية و

 تطبيقات التوصيل. خبرات مؤسسين المشروع بالعمل بتطبيقات توصيل سابقاً و
             وجودهم في بدايات هذه التطبيقات تؤهلهم لعمل ذلك. و تتركز الفجوة السوقية
 ططططط      في افتقار بعض تطبيقات التوصيل للسائقين أو أن يكون التوصيل

لهذه التطبيقات أمر جانبي مما يخلق فرصة عالية للمنصة.ذ
 

 

المستوى القطاع

القيمة المضافة

   مسرعة النقل والتخزين والتجارة الرقمية

اطالق
تجريبي

توسع قائم

04

مليار 80

مليار 80
حجم السوق

بالريال السعودي مليار2

عمل المؤسس و شريكه سابقا في تطبيقات
 توصيل مثل 

 اضاف لهم الخبرة بمعرفة كيفية االستحواذ  
( Drivers  Acquisition ) عىل السائقين

 ( Hungerstation)  و( Jollychic)

   

Last-Mile Delivery

  PUDO
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(Market Gap) 



  

  

كن أنت التالي، استثمر في المستقبل

 ألنه معك األثر أكبر، وأسرع

Monshaat.gov.sa/ar/LogisticsAcc
920018888 MonshaatSA

  

   مسرعة النقل والتخزين والتجارة الرقمية

LogisticsAcc@monshaat.gov.sa
   للتواصل او للمزيد من المعلومات



Monshaat.gov.sa


