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الملخص التنفيذي:

المنهج العلمي للمؤشر: 

ُيعد مفهوم ريادة األعمال محرك النمو االقتصادي اذ لديه القدرة على تحويل فكرة جديدة، أو ابتكار 
ناجح في األسواق، والصناعات المختلفة، ينتج عنه منتجات ونماذج عمل جديدة، وتنطلق أهمية ريادة 
األعمال في المملكة العربية السعودية كونها أحد المحاور األساسية في بناء مستقبل المملكة العربية 
النواحي  كافة  وإمكاناتها في  تعزيز قدراتها  إلى  المملكة  2030، حيث تسعى  رؤية  السعودية وفق 

وعلى الصعيد المحلي والعالمي.
وقد تناولنا في هذا المؤشر الخصائص ومقومات النجاح لرواد األعمال، باإلضافة إلى تحديد المؤشرات 
والعائد  األعمال،  ريادة  ومسرعات  وحاضنات  الداعمة  والجهات  األعمال،  لريادة  والمحلية  العالمية 
االقتصادي منه، ودور الحكومة في دعم ريادة األعمال، والمؤشرات العامة من حيث عدد األعمال، 
واإلحصاءات حول التوظيف، وتمكين المرأة من العمل الريادي، فضاًل عن تحديد الصعوبات والمعوقات 

وطرق حلها.

تم استخدام المنهج الوصفي بغرض جمع بيانات اإلطار النظري من الجهات ذات الصلة، باإلضافة إلى 
جمع بيانات بعض المحاور التي تتطلب رؤية رواد األعمال من خالل دراسة ميدانية قامت بتصميم 
استبيان إلكتروني معد للوصول إلى تحقيق أهداف المؤشر، وطبق على عينة من رواد األعمال 

في مدينة الرياض، وجاءت أهم نتائج المؤشر كالتالي:
1 - تحددت أهم خصائص رواد األعمال في الرغبة في اإلدارة، واالستمرارية والمثابرة في العمل، 
والثقة بالنفس والقدرة على إدارة المخاطر، باإلضافة إلى التأقلم مع الفرص والقدرة على اإلنجاز، 
المادية واالنفتاح،  الوقت، والدوافع  إدارة  االبتكار والدقة في  الخصائص وهي  أهم  فضاًل عن 
كما أفاد ما نسبتهم %87.2 من العينة الكلية أن أهم خصائص رواد األعمال هي الروح الريادية 
واالبداع، ثم روح المبادرة في تنظيم المشروعات، وأن يمتلك الحرية االبداعية في اختيار مجال 

تخصصه بنسبة موافقة %85.5 من اجمالي العينة.
2 - أظهرت البيانات تسجيل المملكة المركز )4( عام 2021 بعد ما كانت في المركز )17( عام 2019 

في المؤشر العالمي لريادة األعمال وفقا للمرصد العالمي لريادة األعمال.
3 - أظهر مؤشر نضوج ريادة األعمال العام في تقرير المرصد العالمي لريادة األعمال العالمية المكون 
من ستة أبعاد حصول المملكة على المركز الثالث عربيًا بعد تقدم المملكة مركزا واحدًا عام 2021.
4 - أشار المؤشر إلى أن مشروعات ريادة األعمال تحقق أهداف التنمية المستدامة بصفة عامة بنسبة 

%83.6 من اجمالي العينة.
5 -أشار المؤشر أن أهم الجهات الداعمة لرواد األعمال الحكومية، هي هيئة المشروعات الصغيرة 
إلى  باإلضافة  األعمال،  لرواد  المانحة  البرامج  خالل  من  التجارة  ووزارة  والمتوسطة)منشآت(، 

الشركات والمؤسسات التجارية والبنوك التجارية من القطاع الخاص.
6 - أشار المؤشر إلى أن حاضنات األعمال: هي مؤسسات خاصة أو حكومية ربحية وغير ربحية تساعد 
الشركات الناشئة في التأسيس واالنطالق عن طريق توفير مجموعة خدمات مثل االستشارات 
والخبرات والدعم الفني وتوفير المكاتب والعالقات والتمويل.  أما مسرعات األعمال: هي برامج 
تمنح الشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى االرشاد والفرص االستثمارية، ووسائل الدعم األخرى 
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مما يساعد أصحاب األعمال في الحفاظ على استقرار مشاريعهم. 
أشار المؤشر إلي أن مساهمة مشروعات ريادة األعمال في الناتج المحلي اإلجمالي السعودي   - 7
بنسبة  %22 خالل عام 2020م  ثم تراجعت المساهمة في الناتج  المحلي عام 2021 إلى 20% 
الناتج  %35 من  بنسبة  2030 م  أن يصبح االسهام في عام  نتيجة وباء )coved-19(، ويتوقع 
المحلي   الناتج  المساهمة في  الخليج  في  بين دول  الثالث  المركز  المملكة  ، وسجلت  المحلي 
عام 2020، كما أشار التقرير إلى تحقيق الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة زيادة في األرباح 
بنسبة %50 عام 2019 مقارنة بعام 2018، وأعلى العائد جاء في الشركات الكبيرة  يليها الشركات 

متناهية الصغر.
تضمن المؤشر اإلشارة إلى دور الحكومة والتشريعات الحكومية في دعم ريادة األعمال من خالل   - 8
عدد كبير من المبادرات والبرامج، وصناديق االستثمار التي تهدف إلى تقديم كافة الدعم المالي 

والفني لتعزيز االستمرارية والمساهمة في الناتج المحلي. 
تضمن المؤشر تحديد لخطوات إجراءات البدء بالعمل الريادي، من حيث دراسة الجدوى والتسجيل   - 9

على المواقع االلكترونية وتعبئة البيانات الوصفية للشركة، وتشكيل اإلدارة ودفع الرسوم.
ريادة  لدعم  الحكومية  السياسات  فاعلية  على  األعمال  رواد  اغلب  موافقة  المؤشر  أظهرت   -  10
األعمال بالمملكة بصفة عامة، وجاء أهم بنود الموافقة في الدعم المالي والنفسي، وتمكين 

المرأة والشباب من سوق العمل.
11 -فادت اإلحصائيات حول عدد وحجم الصفقات االستثمارية في الشركات السعودية، أن قيمة 
الصفقات االستثمارية التي عقدت خالل مؤتمر ريادة األعمال بالرياض المنعقد بتاريخ 21 ابريل، 
2022م بلغ نحو 51.8 مليار ريال، كما أن متوسط الصفقات االستثمارية بلغ نحو 13.3مليون ريال 
لكل شركة، حيث شهدت المملكة تطورًا لعدد الصفقات من نحو41 صفقة عام 2016 إلى نحو 

168 صفقة عام 2021 بنسبة زيادة بلغت نحو 310%.
12 -أظهرت النتائج   استحواذ الشركات السعودية على النصيب األعلى في الصفقات بنسبة 45% 
من اجمالي الصفقات، يليها الشركات األجنبية بنسبة %39، من اجمالي الصفقات لرواد األعمال، 

ثم الشركات المختلطة بنسبة %16 من اجمالي الصفقات.
13 - سجلت الشركات متناهية الصغر   نحو2.163 مليون مشتغل، ثم الشركات الصغيرة نحو 1.82 
لبيان  %49 من اجمالي المشتغلين بالشركات السعودية- وفقا  مليون مشتغل ويمثلون نسبة 
 ،% 17( رائدات األعمال نحو  العربية السعودية- وكانت نسبة  بالمملكة  العامة لإلحصاء  الهيئة 

%17.7( خالل عام 2021 / 2022 على الترتيب. 
للمواطنين، وكان نصيب  المملكة  إلكترونية تقدمها  1923 خدمة  إلى أن هناك  المؤشر  14 - شار 
توطين تقنية قطاع ريادة األعمال في المركز األول منها بنسبة )%26.8( والتي تقدر بنحو 516 
خدمة في مجال التقنية في ريادة األعمال، وحققت المملكة إنجازات في توطين التقنية بصفة 
عامة من خالل تطوير القدرات الرقمية وبلغ معدل مشاركة اإلناث في قطاع التقنية28% في 
لريادة   الشبكي  التحليل  Endeavor السعودية حول  لتقرير  2022 م وفقا  الثالث من عام  الربع 

األعمال، ابريل 2022م.
العالمي  فوربس  لمنتدى  وفقا  والشركات  األعمال  رواد  أسماء  أهم  إلى  المؤشر  أشار  كما   -  15

2021م.
16 - أظهر المؤشر أن الصعوبات اإلدارية والتنظيمية والتشريعية لريادة األعمال جاءت في صعوبات 
المقترحة  الحلول  إلى  المؤشر  أشار  كما  اإلدارية،  الكفاءات  توفر  وقلة  والمالي،  الفني  الدعم 

لتلك الصعوبات.



3

توطئة:

هدف المؤشر:

محاور المؤشر:

تشهد منظومة ريادة األعمال على المستويين المحلي و العالمي تطورًا ملموسًا؛ حيث تسعى منظومة 
ريادة األعمال إلى رفع المستوى االقتصادي واالجتماعي لرواد األعمال والعاملين في منظومة ريادة 
ريادة األعمال من خالل  تنوع االقتصاد في أي دولة يدعم  أن  المعنية، وحيث  المنشآت  األعمال و 
توفير البيئة االقتصادية الجاذبة لخلق فرص عمل جديدة ومبتكرة؛ما يوسع من دائرة الحرية االقتصادية 
لمختلف شرائح المجتمع ، وبالتالي فقد دعمت المملكة برامج متعددة ُتعنى بتحقيق طموح الشباب 
والمرأة، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، التي تقوده لبناء منشآت رائدة وفقا لرؤية 2030 التي ترمي 

إلى النهوض باقتصاد المملكة إلى مستويات متقدمة.

يهدف هذا المؤشر إلى تحليل واقع ريادة األعمال في المملكة العربية السعودية من خالل: توضيح 
المفهوم وأهميته في االقتصاد الوطني؛ وتحديد مقومات النجاح للمشروعات الريادية؛ وطرح طرق 

لتنمية وتطوير ريادة األعمال بالمملكة.

اشتمل المؤشر على المحاور التالية:
األول: مفهوم وأهمية ريادة األعمال في االقتصاد الوطني.

الثاني: أهم خصائص رواد األعمال ومقومات النجاح الرئيسية. 
الثالث: المؤشرات العالمية لريادة األعمال وترتيب المملكة العربية السعودية.

الرابع: المؤشرات العربية لريادة األعمال وترتيب المملكة العربية السعودية.
الخامس: دور ريادة األعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

السادس: تحديد الجهات الداعمة )تنظيم وتمويل( لتنمية ريادة األعمال بالمملكة.
ريادة األعمال، وأهم  بالمملكة وأهميتها لمشاريع  السابع: تحديد أهم حاضنات ومسرعات األعمال 
الجهات التمويلية بالمملكة الداعمة للمشاريع الناشئة )مع اإلشارة إلى الفرق بين الحاضنات ومسرعات 

األعمال(.
الثامن: حساب العائد االقتصادي من ريادة األعمال وأثره على الناتج المحلي اإلجمالي.

الرئيسية  والخطوات  األعمال،  ريادة  دعم  في  الحكومية  والتشريعات  الحكومة  دور  تحديد  التاسع: 
إلجراءات البدء بالعمل التجاري.

العاشر: جمع إحصائيات حول عدد وحجم الصفقات االستثمارية في الشركات السعودية.
الحادي عشر: إحصائيات حول صفقات االندماج واالستحواذ في السعودية.

الثاني عشر: إحصائيات حول عدد الوظائف التي خلقتها الشركات الريادية. 
الثالث عشر: تمكين المرأة وحصر عدد الوظائف النسائية التي خلقتها الشركات الريادية.

الرابع عشر: حجم االستثمار االجنبي في الشركات الريادية المباشر وغير المباشر 
الخامس عشر: توطين التقنية في السعودية. 

السادس عشر: االنفاق على االبحاث والتطوير من قبل الشركات الريادية.
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السابع عشر: مساهمة الشركات الريادية في الناتج المحلي.
الثامن عشر: نماذج ألهم أسماء األعمال والشركات في ريادة األعمال بالمملكة. 

التاسع عشر: نتائج الدراسة الميدانية وفقا لمحاور االستبيان: 
1. خصاص العينة.

2. خصائص رواد األعمال.
3. دور ريادة األعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

4. الجهات الداعمة.
5. فاعلية السياسات الحكومية لدعم ريادة األعمال بالمملكة من وجهة نظر الشباب والمرأة.

6. أهم الصعوبات والمعوقات التي تعترض مسيرة ريادة األعمال بالمملكة.
7. الحلول المقترحة للتغلب على الصعوبات التي تواجه ريادة األعمال بالمملكة العربية السعودية.

العشرون: مستقبل ريادة األعمال بالمملكة في ظل رؤية 2030.
الحادي والعشرون: توصيات المؤشر. 

المنهج العلمي: 

تم استخدام المنهج الوصفي بغرض جمع البيانات لإلطار النظري حول برامج ريادة األعمال المحلية 
والعالمية، والمؤشرات الدولية والمحلية، وبيانات الهيئات والوزارات المحلية ذات الصلة، كما تم اجراء 
دراسة ميدانية على عينة من رواد األعمال في مدينة الرياض بهدف جمع آرائهم حول بعض محاور 

المؤشر. 
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) 1 ( خربطلي، عامر ،  ريادة االعمال وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدد )BMN308(، منشورات الجامعة االفتراضية السورية ،2018 ص5.
https://www.rowadalaamal.com/?p=23985 ، 2 ( سويلم جودة )2018(. مفهوم ريادة االعمال ، المفهوم والمصطلحات (
https://www.rowadalaamal.com/?p=23985 ، 3 ( سويلم جودة )2018(. مفهوم ريادة االعمال ، المفهوم والمصطلحات (

)  4 (محمد ، رسالن ، و عبد الكريم ، نصر )2011(. واقع ريادة االعمال الصغيرة والمتوسطة وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني . مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث 
اإلنسانية واالجتماعية ، 23، 43-82. 

أوال: مفهوم وأهمية ريادة األعمال:
مفهوم ريادة األعمال:

أهمية ريادة األعمال )4 (:

محاور المؤشر: 

رواد  أن  1950م، حيث ذكر  عام     Josef Schumpeter النمساوي  االقتصادي  أفضل من عرفه،   
األعمال هم األشخاص الذين لديهم االرادة والقدرة لتحويل فكرة جديدة أو اختراع جديد إلى ابتكار 
ناجح، وبالتالي وجود رواد األعمال في األسواق والصناعات المختلفة تنشئ منتجات ونماذج عمل 

جديدة تؤدي إلى أن يكون رواد األعمال هم محركو النمو االقتصادي )1(.
 وُتعرف أيضا ريادة األعمال)2( بشكل عام، بأنها عملية إنشاء منظمة أو منظمات جديدة أو تطوير 
منظمات قائمة؛ أي إنشاء أعمال جديدة أو االستجابة لفرص استثمارية جديدة من خالل االستعداد 
إلدارة وتنظيم وتطوير المشروعات بالتزامن مع التأثر بالمخاطر؛ بهدف الوصول إلى األرباح اعتماًدا على 
المبادرة بإنشاء عمل جديد؛ باالستفادة من الموارد المتاحة بجانب العمل ورأس المال. ويرجع األصل 
اللغوي لكلمة رائد إلى الشخص الذي يتقدم القوم ليرشدهم إلى مقصدهم ومبتغاهم؛ إذ استخدم 
مفهوم الريادي )Entrepreneur( ألول مرة في اللغة الفرنسية في بداية القرن السادس عشر؛ حيث 

كان ُيستخدم للداللة على المخاطرة التي ترافق الحمالت االستكشافية.
ومنذ منتصف القرن السابع عشر وحتى أواخر القرن العشرين، تطور مفهوم الريادة التي بدأت تأخذ 
اإلنتاج  عناصر  مزج  على  القادر  الشخص  ذلك  هو  الريادي  أصبح  بحيث  واجتماعية،  اقتصادية  أبعاًدا 
المختلفة؛ لتحقيق قيمة مضافة أكبر من تلك المحققة قبل ذلك بنفس عوامل اإلنتاج؛ وذلك اعتماًدا 

على ابتكار وسائل حديثة لتطبيق األعمال.)3(
إلى  المأجور  الوظيفي  العمل  من  الشباب  فئات  لتحويل  األعمال  ريادة  ثقافة  بدعم  االهتمام  وبدأ 
العمل لحسابهم الخاص، وإنشاء مؤسسات صغيرة خاصة بهم، ومن خالل هذا المفهوم تنطلق أهمية 
ريادة األعمال في المملكة العربية السعودية كونها من المحاور األساسية في بناء مستقبل السعودية 
كافة  وإمكاناتها في  تعزيز قدراتها  إلى  السعودية  العربية  المملكة  2030، حيث تسعى  لرؤية  وفقا 
النواحي وعلى الصعيد المحلي والعالمي، من خالل مخطط طويل األمد يهدف إلى االرتقاء بالمملكة 

وتطوير كافة القطاعات فيها )4(.

1 - خلق مشروعات صغيرة ومتوسطة:
بناء على احتياجات المجتمع يعمل األفراد على ظهور المشاريع الصغيرة لتجسيد األفكار المبتكرة 
المحلي  االقتصاد  في  واندماجها  الصغيرة  المشروعات  نمو  إلى  يؤدي  ما  األعمال.  لرواد 

والعالمي. 
2 - خلق فرص عمل للشباب والمرأة:

تساهم مشروعات ريادة األعمال بحصة كبيرة من الوظائف الجديدة للشباب والمرأة المعيلة.
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3 - تطوير وتحسين االبتكار:
حيث جاءت ريادة األعمال كحاضنة لالبتكار واالكتشاف الناتج من حاجة المجتمع، ويكون في صورة 
منتجات، وتكنولوجيا، وجودة عالية، وتسويق بآليات مبتكرة، تزيد من الناتج المحلي اإلجمالي 

للدولة وتعمل على رفع مستوى المعيشة. 
4 - التنوع في تنمية المجتمع:

التنوع في تنمية المجتمع من حيث تعزيز قاعدة التوظيف وتقليل الفقر، باإلضافة إلى تحسين 
معايير االنفاق على مختلف األنشطة التنموية والصحية والترفيهية.

5 - رفع مستوى المعيشة للفرد واألسرة:
رفع مستوى المعيشة هو مفهوم مبني على زيادة كمية استهالك مجموعة متنوعة من السلع 
والخدمات خالل فترة معينة من قبل األفراد واألسرة. ويعتمد ذلك على مدى توفر منتجات 
متنوعة في السوق. لذا توفر ريادة األعمال أنواًعا هائلة من المنتجات ذات الطبيعة المختلفة 
الصغيرة،  المؤسسات  في  يعملون  الذين  األشخاص  دخل  من  يزيد  مما  ابتكارها.  خالل  من 

وبذلك تساعد في تحسين مستوى المعيشة.
6 - تعزيز البحث العلمي والتطوير:

ريادة األعمال تعمل على توفير األموال الالزمة للبحث في التطوير من خالل الجامعات ومؤسسات 
البحث. مما يساعد في تعزيز التنمية المستدامة والنمو االقتصادي بشكل مستمر
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 BMN( ريادة األعمال وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدد .)المصدر: خربطلي، عامر )2018
308(، منشورات الجامعة االفتراضية السورية، ص7.

بينما اشارت دراسات أخرى أن أهم خصائص رواد االعمال كما يلي ) 5 (
الشغف وحل المشكالت.  - 1

االنضباط الذاتي.  - 2
الثقة بالنفس.  - 3

المخاطرة.  - 4
التفكير اإلبداعي.   - 5

المثابرة على العمل.   - 6
مدى تقبل عنصر المخاطرة والقدرة على التحمل  - 7

8 -  روح العزيمة واالصرار
القدرة على التعامل مع االخرين  - 9

10 -  التأهيل العلمي
11 -  الخبرة المكتسبة

12 -  الميل لالستقاللية)6 (   
 

ثانيا: أهم خصائص رواد األعمال، ومقومات النجاح الرئيسية:

شكل )1( أهم خصائص رواد األعمال ومقومات النجاح الرئيسية.

أشارت الدراسات إلى أن أهم خصائص ومقومات النجاح لرواد األعمال تتلخص كما في الشكل )1( 

 https://www.rowadalaamal.com/?p=7476 .5 (  مجلة رواد األعمال ، مجتمع ريادي (  
  ) 6 ( وفاء المبيريك ،و احمد الشميمري)2019(. مبادئ ريادة االعمال، “ صفات ومهارات رائد االعمال” ، دار نشر العبيكان . الرياض.
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https://www.gemconsortium.org/reports/latest-global-report )2021/2022( لعام)GEM( تقرير المرصد العالمي لريادة األعمال  )7(   

https://mitefarab.org/ar/impactreport/index

ثالثا: المؤشرات العالمية لريادة األعمال وترتيب المملكة العربية السعودية )4(:

 -  2018( الفترة  خالل  عالميا  االعمال  لريادة  السعودية  العربية  المملكة  تصنيف    )2( شكل 
 )2021

وفقا لتقرير المرصد العالمي لريادة األعمال، شهدت المملكة العربية السعودية تقدما ملحوظا خالل 
ريادة األعمال إلى  للتقرير ذاته، في مؤشر حالة  الثالث سنوات األخيرة حيث تقدمت المملكة وفًقا 
المركز الرابع خالل عام 2021 على مستوى دول العالم، بعد أن كانت في المركز السابع عشر خالل 
بالشكل  العام كما  المؤشر  داخل  الفرعية  المؤشرات  بعض  المملكة في  تفوق  نتيجة  2019م.  عام 

رقم )2(

المصدر: تقرير المرصد العالمي لريادة األعمال )GEM(لعام )2022/2021(
كما سجلت المملكة )ثاني( أعلى إجمالي للنشاط الريادي في المرحلة المبكرة )TEA( في االقتصادات 
عالميًا في مؤشَري:  األولى  المرتبة  بتصدرها  المملكة  ق  تفوُّ 2021. وجاء  عام  المرتفع  الدخل  ذات 
»توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري«, و«سهولة البدء في عمل تجاري«. كما تصدرت المرتبة األولى 
 45 بين  للجائحة« من  المملكة  للجائحة«, و«استجابة حكومة  رواد األعمال  في مؤشَري: »استجابة 

دولة ) 7 (
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التغير في المرتبة عن العام السابقالمرتبةالعالمة / 5الدول العربية

-3.61االمارات

-4.32قطر

2.331السعودية

3.142البحرين

-35عمان

-2.86األردن

-2.87الكويت

2.782المغرب

-2.69لبنان

2.5101مصر

2.4111تونس

-2.412الجزائر

-1.613موريتانيا

-1.314اليمن
       

رابعا: المؤشرات العربية لريادة األعمال وترتيب المملكة العربية السعودية:

جدول )1( مؤشر ريادة األعمال العام وفقا للدول العربية خالل الفترة 2020/2021

أظهر مؤشر نضوج ريادة األعمال العام المكون من ستة أبعاد، والذي اعتمد على منشورات المنظمات 
لتحقيق  الحاضنة  البنية  تقييم  إلى  باإلضافة  العالمي(  االقتصادي  المنتدى  الدولي،  )البنك  الدولية 
األفكار الريادية، أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تحتل المركز األول عربيا في مؤشرات ريادة األعمال 
بدرجة 3.6 من 5 درجات، تليها دولة قطر بدرجة 3.4 ، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الثالث  

بدرجة 3.2 خالل عام 2021/2020 ، كما يوضح الجدول رقم)1(

المصدر: مؤشر نضوج ريادة األعمال العربية، نتائج وتوقعات )2021(
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 8(  عبــد الحميــد، ســمر ، و الجــزار ، فــاروق )2021(. دور ريــادة االعمــال فــي تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة ، المجلــة العلميــة للتجــارة والتمويــل 
، المجلــد 40 ، 109-144. 

خامسا: دور ريادة األعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: 

سادسا: الجهات الداعمة )التنظيم والتمويل( لتنمية ريادة األعمال بالمملكة:

تقوم التنمية المستدامة على تطوير المدن والمجتمعات باإلضافة إلى األعمال التجارية مما يتطلب 
استخدام الموارد الطبيعية لتحسين الظروف المعيشية لألفراد بطريقة ال تحتمل اإلسراف أو االيذاء 
التنمية  أن  كما  للشرب،  الصالحة  المياه  ندرة  من  يحصل  ما  ؛أو  كمثال  البيئي  التلوث  حالة  في  كما 
المستدامة تشمل مجاالت كثيرة مثل النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية باإلضافة إلى الحفاظ على 
البيئة والموارد الطبيعية، وهنا يكمن دور ريادة األعمال في ابتكار طرق جديدة غير الطرق المعتادة 
بحيث  الطبيعة  وموارد  البشرية  الطاقات  استثمار  أجل  من  وذلك  والتلوث؛  االستنزاف  تسبب  التي 
تنعكس نتائجها إيجابًا على كل األفراد حاليًا ومستقبليًا ؛ مثل االبتكار من أجل استثمار وسائل الطاقة 
البديلة كابتكار سيارات الكهرباء التي تحد من التلوث البيئي وغيرها الكثير من األمثلة و بالتالي فإن ريادة 
األعمال هي أداة أساسية للتنمية المستدامة وتطوير ريادة األعمال له دور كبير فى تحقيق وتفعيل 

التنمية المستدامة خصوصا إذا تم توجيهها نحو ذلك.) 8 (

أ- الجهات الداعمة الحكومية:
لرواد  أو تأسيس جهات داعمة  المبادرات  العديد من  إلى إطالق  العربية السعودية  المملكة  تسعى 
األعمال، ما يعبر أو يترجم التحول الذي تسعى المملكة إلحداثه على المستوى االقتصادي ككل؛ حيث 
تعمد إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل االعتماد على النفط، ورفع نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة في إجمالي الدخل الكلي للمملكة. وهناك )5( جهات داعمة لرواد األعمال في المملكة 

بصفة أساسية وهي:
1 - برنامج سبارك اإللكتروني:

هذا البرنامج من ضمن عدة جهات داعمة لرواد األعمال في المملكة؛ حيث يهدف إلى زيادة عدد 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتعزيز مساهمتها في تحسين وتنويع مصادر اإلنتاج؛ 
وذلك تماشًيا مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة مساهمة المنشآت في الناتج 

المحلي اإلجمالي، وتسريع التحول االقتصادي.
وتمت المصادقة على البرنامج من ِقبل »الشبكة العالمية لريادة األعمال«، وهو عبارة عن برنامج 
بيئة  إلى  االنضمام  أو  أعمالهم  بدء  يرغبون في  الذين  السعودي  للشباب  توجيه مكثف مصمم 
ومجتمع ريادة األعمال؛ من خالل تطوير أفكارهم، وإطالق مشروعهم الخاص، وصنع فرص عمل 

محلية لهم.
التجارية،  أعمالهم  بدء  على  الشباب  األعمال  رواد  وتشجيع  دعم  إلى  “سبارك”  برنامج  ويسعى 
مشاريعهم  وإطالق  أفكارهم،  تطوير  في  يرغبون  الذين  الطموحين  الشباب  أولئك  ومساعدة 

الخاصة، وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي يحتاجونها.

2 - أكاديمية منشآت: 
والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  العامة  الهيئة  أطلقتها  والتي  منشآت  أكاديمية  فكرة  جاءت 
»منشآت« _واحدة من ضمن 5 جهات داعمة لرواد األعمال في المملكة_ لتطوير وبناء القدرات 
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والمهارات لرواد األعمال وأصحاب المنشآت.
وتهدف األكاديمية إلى نشر ثقافة ريادة األعمال، تنمية قدرات ومهارات رواد األعمال وأصحاب 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والجدير بالذكر أن “منشآت” تركز على دعم وتنمية ورعاية قطاع 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفًقا ألفضل الممارسات العالمية؛ عن طريق تنفيذ ودعم برامج 
الدعم  وتنويع مصادر  واالبتكار،  والمبادرة  األعمال  ريادة  وروح  الحر  العمل  ثقافة  لنشر  ومشاريع 

المالي للمنشآت.
البنوك  دور  وتفعيل  التمويل،  في  متخصصة  شركات  إنشاء  دعم  على  كذلك  الهيئة  وتعمل 
وصناديق اإلقراض وتحفيزها ألداء دور أكبر وفعال في التمويل واالستثمار في المنشآت، وإنشاء 
ودعم البرامج الالزمة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة 
للمنشآت إلصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها؛ من خالل المشاركة الفعلية واإللكترونية 

للجهات العامة والخاصة ذات العالقة.
واإلجرائية،  والفنية،  والتنظيمية،  اإلدارية،  المعوقات  إزالة  على  أيًضا،  “منشآت”،  وتحرص 
والمعلوماتية، والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العالقة، وإيجاد حاضنات 
استثمارية  برامج ومبادرات إليجاد فرص  إلى وضع  إضافة  وتنظيمها،  لألعمال  للتقنية وحاضنات 
للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت 

وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سالسل اإلمداد.

3 - برنامج طموح االمتياز التجاري:
ثقافة  الصغيرة والمتوسطة »منشآت«؛ بهدف نشر  للمنشآت  العامة  الهيئة  أطلقته  برنامج  هو 

االمتياز التجاري، والتشجيع على العمل بهذا النظام.
تطوير  _ على  المملكة  األعمال في  لرواد  داعمة  _واحد من ضمن عدة جهات  البرنامج  ويقوم 
العاملة  التجاري، والمساهمة في رفع معدل العالمات  التجارية للعمل بنظام االمتياز  العالمات 
في السوق السعودي، ومساعدة هذه العالمات في بناء نظام تشغيلي للتحول لنظام االمتياز 

التجاري. واستهدف البرنامج، في نسخته األولى، جميع القطاعات عدا األغذية والمشروبات.
التجاري،  االمتياز  والمتوسطة، مستشاري  الصغيرة  المنشآت  التالية:  الفئات  البرنامج  ويستهدف 
أصحاب االمتياز، المحامين، أصحاب العالمات التجارية، مدراء االمتياز التجاري. تسعى “منشآت“؛ من 
خالل إطالق هذا البرنامج، إلى تحقيق 5 أهداف أساسية تتمثل في: نشر ثقافة االمتياز التجاري في 
المملكة، وتعزيز نظام االمتياز التجاري في القطاعات الخدمية وقطاع التجزئة، وتطبيق المعايير 
العالمية لالمتياز التجاري ورفع مستوى األداء، وتمكين العالمات التجارية السعودية من التوسع، 

إضافة إلى توليد فرص استثمارية جديدة.

4 - الشركة السعودية لالستثمار الجريء:
في  األعمال  لرواد  داعمة  جهات   5 من ضمن  واحدة  الجريء هي  لالستثمار  السعودية  الشركة 
المملكة التي آثرنا ذكرها هنا، وهي شركة حكومية تأسست قبل »منشآت« كجزء من برنامج تحفيز 

القطاع الخاص.
وتهدف الشركة إلى تطوير منظومة االستثمار الجرئ، وتحفيز االستثمار في الصناديق االستثمارية، 
واالستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين المالئكيين؛ بهدف سد فجوة التمويل الحالية 
وتحفيز االســتثمار في المراحل األولية والمبكرة والمراحل المختلفــة في الشــركات الناشــئة؛ عن 
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https://mon- )2021( ــر منشــآت المتخصصــة ــارات متنوعــة ، سلســلة تقاري ــر  وخي ــول اكث ــرة والمتوســطة حل ــل المشــروعات الصغي ــر تموي 9(  تقري
shaat.gov.sa/sites/default/files/2022-01/v8.0%20Arabic_Monsha%27at%20Report%20Series%20-%20Funding%20

 Report-compressed.pdf

10( هاشــم، امــل ،  حاضنــات االعمــال ودورهــا فــي دعــم رواد االعمــال ودعــم التنميــة االقتصاديــة ، كليــة التجــارة وإدارة االعمــال ، جامعــة حلــوان مصــر 
، المجلــد الحــادي عشــر ، العــدد األول الجــزء الثانــي 2020 ص 259.

https://sian.sa/ar/media-center/research_reports/11  )2021( التقرير الثالث - دليل مسرعات األعمال )11  

طريق اســتثمار 2.8 مليار ريال سعودي )750 مليون دوالر(. 
الشركة  السعودية،  العربية  المملكة  في  الجريء  االستثمار  منظومة  على  األثر  )تقرير  المصدر:   

السعودية لالستثمار الجريء، يناير 2022، )ص4(

5 - برنامج طموح: 
 ُيعد إحدى الركائز األساسية لمدينة الملك عبد الله االقتصادية لتطوير الكوادر البشرية السعودية، 

بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأطلقته شركة إعمار المدينة االقتصادية، المطور الرئيسي للمدينة االقتصادية، كإحدى مبادراتها 
تنمية مهارات  العام والخاص؛ للمساهمة في  القطاعين  بين  االجتماعية في إطار تكامل األدوار 

الشباب والشابات الباحثين عن العمل، وسد فجوة التعليم واحتياجات سوق العمل.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق األهداف التالية:

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان نموها، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
في الناتج المحلي، وتوفير العديد من الفرص الوظيفية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتعزيز 

فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدخول لألسواق الجديدة. ) 9(

سابعا: أهم حاضنات ومسرعات األعمال بالمملكة وأهميتها لمشاريع ريادة األعمال:

حاضنات األعمال ) 10 (: 
عرفتها الجمعية الوطنية األمريكية على أنها هيئات تهدف إلى مساعدة المؤسسات الناشئة والمبدعة 
بتوفير وسائل الدعم المتعددة، منها الدعم المالي والخبرات المختلفة واألماكن وكذلك كافة السبل 

المتنوعة للمساعدة على البقاء مثل المؤسسات والشركات في النشاط االقتصادي.
رواد  المعاصرة والالزمة لمعاونة  الموضوعات  الصغيرة والمتوسطة من  المشروعات  احتضان  يعتبر   
األعمال على استكمال مسيرتهم االبتكارية حيث تضمن الربط الدائم بين كل من االبتكار والتكنولوجيا 
المعرفة  على  القائم  االقتصاد  خاصة  للدولة  االقتصادي  النمو  تحقيق  وكذلك  المعاصرة  الحديثة 

والمعروف باقتصاد المعرفة.

مسرعات األعمال: 
يعرف بأنه نظام بيئي مصغر، يساعد الشركات الناشئة على تحقيق النمو السريع بشكل واسع، ويقدم 
نطاقًا من الخدمات الداعمة كالتدريب والتوجيه وإمكانية الوصول إلى المستثمرين وفي بعض األحيان 

يقدم المكاتب ومساحات العمل ) 11 (
وتقدم مسرعات األعمال دعم أفضل لرواد األعمال، مما سيؤدي لزيادة احتماالت نجاح المشروعات 

الناشئة، وزيادة قدرتها على التوسع والنمو باإلضافة إلى الحصول على استثمارات الحقة.
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BUSINESS INCUBATORS حاضنات أعمالBUSINESS ACCELERATORS مسرعات أعمال

هي مؤسسات خاصة أو حكومية ربحية وغير 
ربحية تساعد الشركات الناشئة في التأسيس 
واالنطالق عن طريق توفير مجموعة خدمات 

مثل االستشارات والخبرات والدعم الفني وتوفير 
المكاتب والعالقات والتمويل. 

برنامج يمنح الشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى 
االرشاد والفرص االستثمارية، ووسائل الدعم 

األخرى مما يساعد أصحاب األعمال في الحفاظ 
على استقرار مشاريعهم. المشاريع المستهدفة 

للبرنامج هي الشركات الناشئة التي تجاوزت مراحل 
التأسيس األولية. فترة البرنامج عادة ما تكون 
من شهرين الى 6 أشهر للتمكين من تجهيزها 

وتمكينها إلدارة أعمالها بالشكل الصحيح. 

       

األهمية لريادة األعمالحاضنات اعمال

برنامج “بادر”

أحد برامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية، علًما بأنه تأسس منذ عام 
2007؛ حيث يهدف البرنامج إلى تشجيع كل المواهب السعودية في 

العلوم التقنية، وحثهم على تطوير وتحسين مستوى أعمالهم واالرتقاء بها 
من مستوى األفكار إلى المشاريع التطبيقية. ويقدم الدعم الفني الكامل 
المتمثل في االستشارات المقدمة من الخبراء والفنيين في مجال التقنية، 
إضافة إلى توفير مكاتب للعمل، مع الحرص على تقديم كل أشكال الدعم 

الالزمة؛ من أجل إرساء أسس إنشاء المشاريع.
ويتيح برنامج “بادر” مجموعة من الخدمات لرواد األعمال، لعل أبرزها يتمثل 

في دراسات الجدوى، وتدريب الموظفين، فضاًل عن توفير التواصل مع كل 
حاضنات األعمال، واالستشاريين، والخبراء

       

جدول )2( الفرق بين حاضنات ومسرعات األعمال.

جدول )3( أمثلة على حاضنات األعمال واهيتها لريادة األعمال
أمثلة على حاضنات األعمال 

المصدر: شبكة حاضنات مسرعات السعودية )حاضنات ومسرعات األعمال األثر على نجاح الشركات 
/https://sian.sa/ar/media-center/research_reports/13 .15 الناشئة(، )2021( ص
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األهمية لريادة األعمالحاضنات اعمال

مركز أرامكو لريادة 
األعمال “واعد”

يعــد مركــز “واعــد” غيــر الربحــي مــن أهــم حاضنــات األعمــال فــي المملكــة؛ وتعــود 
ملكيتــه إلــى شــركة أرامكــو الســعودية لتكريــر النفــط والبتروكيماويــات؛ حيــث تــم 

تأسيســه عــام 2011.
ويتيــح “واعــد” عــدًدا مــن الخدمــات التــي تســاعد رواد األعمــال، ســواء عــن طريــق 
المنشــآت  توســع  أو  والمتوســطة،  الصغيــرة  للمشــاريع  المالــي  الدعــم  تقديــم 
المختلفــة، إضافــة إلــى تقديــم التوجيهــات الالزمــة؛ مــن أجــل مســاندة الفكــر الريــادي 
فــي العمــل، ودعــم االحترافيــة. ويقــدم المركــز، كذلــك، منًحــا غيــر مســتردة لدعــم 

المشــاريع المبتكــرة.
ويضمــن عــدًدا مــن برامــج التمويــل بــدون الحاجــة إلــى وجــود أي نــوع مــن الضمانــات 
الالزمــة مــن أجــل الحصــول علــى األمــوال المطلوبــة لدعــم المشــروع؛ وهــو مــا 
يجعلــه يــؤدي دور المســؤولية االجتماعيــة علــى أكمــل وجــه، ســعًيا لتطويــر وتنميــة 

عجلــة االقتصــاد

معهد الملك 
سلمان لريادة 

األعمال

ــادة األعمــال عــدًدا مــن االستشــارات فــي إنشــاء  يقــدم معهــد الملــك ســلمان لري
وتخطيــط األعمــال، وإرشــادات حــول الوصــول إلــى التمويــل، كمــا يعمــل علــى تنميــة 

المهــارات الرياديــة، وبنــاء شــبكات التواصــل المتعــددة.

جمعية ريادة 
األعمال

الخدمــات؛ منهــا اإلداريــة،  ريــادة األعمــال مجموعــة مختلفــة مــن  توفــر جمعيــة 
الســكرتارية، والخدمــات المتخصصــة المتمثلــة فــي استشــارات تطويــر المنتجــات، 

المنتــج. التســعيرة، وإدارة  والتغليــف،  التعبئــة 
وتقدم الجمعية أيًضا الخدمات التمويلية

جامعة األميرة نورة

ــرة نــورة دعــم اإلبــداع واالبتــكار؛ مــن أجــل إنشــاء مشــاريع  تســتهدف جامعــة األمي
والتوجيــه  الدعــم  وتقديــم  األعمــال،  ريــادة  قطــاع  فــي  المــرأة  لتمكيــن  تنمويــة 
والتدريــب للســيدات الراغبــات فــي إنشــاء مشــروع ريــادي؛ حيــث توفــر لهــن إمكانيــة 

تســويق نتائــج البحــوث الخاصــة بالمبتكــرات الناتجــة عــن المشــاريع

       

المصدر: حاضنات-األعمال-في-المملكة-ودعم-الفكر الريادي )2020(
https://www.rowadalaamal.com 



15

المصدر: شبكة حاضنات مسرعات السعودية، التقرير الثالث لمسرعات األعمال )2021(، ص7.

شكل )3( أمثلة لمسرعات االعمال السعودية

ثامنا: العائد االقتصادي من ريادة األعمال وأثره على الناتج المحلي اإلجمالي:
عام  خالل   22% بنسبة  السعودي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  األعمال  ريادة  مشروعات  ساهمت 
2020م محققة المركز الثالث على الدول العربية، في حين جاءت دولة اإلمارات العربية المتحدة في 
المركز األول بمساهمة مشروعات ريادة األعمال في الناتج المحلي اإلجمالي فيها بنسبة %40، تليها 

في المركز الثاني مملكة البحرين محققة %30 من الناتج المحلي اإلجمالي، كما يوضح الشكل )4(
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شكل )4( مساهمة مشروعات ريادة األعمال في الناتج المحلي اإلجمالي وفقا للدول الخليجية 

جدول )4( مقارنة اإليرادات حسب فئة حجم المنشأة الربع الثالث )2018 – 2019(

عام )2020( م

/https://uabonline.org/ar 2020 المصدر: تقرير اتحاد المصارف العربية، عدد 475، يونيو

 ، الثالث  الربع   ،2019 الخاص  القطاع  في  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  تقرير مساهمة  المصدر: 
الهيئة العامة لإلحصاءات السعودية

كما أظهرت بيانات الهيئة العامة لإلحصاء السعودي أن هناك تطورًا في زيادة إيرادات شركات رواد 
األعمال متناهية الصغر من نحو 171 مليون ريال عام 2018 إلى نحو 257 مليون ريال عام 2019 بزيادة 
قدرها %50، في حين جاءت الفئات األخرى من األعمال منخفضة في اإليرادات خالل عام 2019، كما 

يوضح الجدول رقم )4( والشكل البياني )5( 

)باأللف ريال(

إيرادات 2019إيرادات 2018حجم المنشأةفئة حجم المنشأة

171,256,482257,446,591متناهية الصغرمن 5-1 مشتغل

164,348,421132,586,506صغيرةمن 49-6 مشتغل

113,654,809105,466,305متوسطةمن 249-50 مشتغل

445,812,786419,069,512كبيرة250+ مشتغل
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لحجم  وفقا  السابق  بالعام  ومقارنتها   2019 لعام  االعمال  رواد  شركات  ايرادات   )5( شكل 
الشركة 

أشارت تقارير  معهد ريادة األعمال »منشآت« إلى تراجع مساهمة المنشآت الصغيرة إلى نسبة 20% 
خالل عام 2021 ، بعد مساهمة تلك المنشآت بنسبة %22 عام 2020،  كما تم اإلشارة إليها سابقا، 
نتيجة غلق بعض المنشآت أثناء جائحة كورونا )covid- 19(، وأنها التزال تعاني من تعقيد اإلجراءات 
الجائحــة بشــكل كبيــر علــى األعمال  أثــرت   ، الكفاءات  القدرة على جذب  النظامية واإلدارية وضعف 
وكان التأثيــر األكبــر عــلى مــن ال يمتلكــون أصــول ثابتــة، حيث اثرت الجائحة في تدنــي المبيعــات بشــكل 
ملحــوظ، و ضعف تحقيـق األربـاح والدخـول فـي ديـون، و لــم تعــد األعمال لوضعهــا الســابق حيــث أن 
نســبة تعافــي األعمال مــن أثــر الجائحــة تمثل نسبة من 20 %إلى %30 )12 ( فقط، و أعلن أيضا تقرير 
29 % من اإليرادات اإلجمالية للمنشآت  المنشآت الصغيرة والمتوسطة  هيئة منشآت أن مساهمة 
في السعودية في الربع الثاني من عام )2021( ما يساوي 754.7 مليار ريال. بينما بلغ عدد المنشآت 
من  لذا  13(؛   (  .2022 عام  السعودية  الرقمنة  لتقرير  وفقا  2022م  عام  منشأة  ألف   626 الريادية 
المتوقع أن يزداد اسهام تلك المشروعات في الناتج المحلي بدرجة أكبر، ومن المتوقع أن تصل إلى 

النسبة المأمولة %35 من الناتج المحلى في عام 2030) 14(.
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https://monshaat.gov.sa/releases   .12( تقرير قطاع األنشطة الخدمات األخرى )2022( م، منشأت(  
 https://trenddc.com/report . 2022(م(، االعالم واالتصال  الرقمي  TREND ، تقرير الرقمنة الرقمية )13(  

  https://www.monshaat.gov.sa/node/2402 )14(  
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  https://misa.gov.sa/ar/covid-19-gov-initiatives  15( تقرير اثر جائحة كورونا في االستثمار ، وزارة االتصاالت السعودية )2021( م(  

)39(

تاسعًا: دور الحكومة والتشريعات الحكومية في دعم ريادة األعمال )15(

يتبلور دور الحكومة والتشريعات الحكومية في دعم ريادة األعمال من خالل مبادرات وحوافز الجهات 
الحكومية في دعم األعمال الريادية بالمملكة كالتالي: 

جدول )5( دور الحكومة في دعم ريادة األعمال

حجم المنشأةفئة حجم المنشأة

التدريب والتعليم التطبيقي العملي للوصول إلى 1 -مبادرة الشركات الناشئة الجامعية 
تحويل األفكار الى مشاريع 

2 -مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية 
المدفوعة استرداد

بهدف االستمرارية 

ربط رواد األعمال بالشركات االستثمارية3 -الملتقى السعودي للشركات الناشئة 

دعم الرواد وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي 4 -برنامج طموح

تحفيز القطاع الخاص 5 -الشركة السعودية لالستثمار الجريء

توسيع قاعدة التجارة المحلية والعالمية 6 - نظام التجارة االلكترونية

نشر ثقافة االمتياز التجاري )العمل تحت عالمة 7 -برنامج االمتياز التجاري من برنامج طموح
تجارية(

يهدف تأجيل سداد القروض 8 - مبادرة برنامج استدامة الشركات

دعم التمويل للمشاريع 9 - صندوق دعم المشاريع 

تقديم قروض ذات تكلفة منخفضة من خالل تنويع 10 -مبادرة اإلقراض غير المباشر 
مصادر الدعم المالي 

التمويل من خالل ملتقى االستثمارات والشراكة 11 -ملتقى االستثمار المالئكي 
الربحية

اتفاقات واطالقات لريادة األعمال بالمملكة عام 12 - المؤتمر العالمي لريادة األعمال بالرياض 
2022

       

https://www.rowadalaamal.com المصدر:  دعم المملكة لرواد األعمال
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)16(  تقرير تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، حلول اكثر وخيارات متنوعة ، سلسلة تقارير منشآت المتخصصة 2021، ص 3.

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory. ، 17( تقرير )رواد األعمال يحققون مراكز متقدمة في أربع مؤشرات دولية( 2021 م( 
php?lang=ar&newsid=2307799

)18( تقرير )رواد األعمال يحققون مراكز متقدمة في أربع مؤشرات دولية( 2021 م ،

وحققت »منشآت« منذ بداية عام 2021م العديد من اإلنجازات، أبرزها: إطالق بنك المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة بوصفه أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف 
إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز 
إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق االستقرار المالي لهذا القطاع 
نًا من تحقيق رؤية 2030،  الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية االقتصادية في المملكة وممكَّ
التي   ،« استرداد   « بمبادرة  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  أصحاب  على  المالية  األعباء  وتخفيف 
 225 3.5 مليار ريال، كما عملت على تقييم  26 ألف منشأة بقيمة تجاوزت  استفادت منها أكثر من 
عالمة تجارية, وتدريب 17 مدير امتياز، واعتماد 10 وسطاء لالمتياز التجاري لدعم العالمات التجارية 

العاملة باالمتياز التجاري وتسهيل أعمالها. ) 16(
وحفزت »منشآت« االبتكار وتبني التقنيات الصاعدة في علوم البيانات والذكاء االصطناعي وإنترنت 
مستفيد  ألف   16 من  ألكثر  خدماته  قدم  الذي  »ذكاء«  مركز  خالل  من  السيبراني  واألمن  األشياء 
بأثر  تقنيات صاعدة،  تبنت  ناشئة  220 شركة  من  وألكثر  استشارية،  بعدد 2,994 ساعة  ومستفيدة 
العوائد،  التكاليف ورفع  التشغيلية من تقليل  الكفاءة  ريال متمثلة في رفع  250 مليون  مالي تجاوز 
كما حفزت نشر ثقافة ريادة األعمال النسائية وتسهيل وصولها للخدمات والبرامج الداعمة، حيث بلغ 
إجمالي المستفيدات أكثر من 2.7 مليون مستفيدة منذ عام 2016م حتى نهاية النصف األول من 

عام 2021م. )17 (
يوفر  تطبيٍق  إلى  الحاجة  من  فكرته  جاءت  الذي  األعمال,  لتسريع   )Startups 500 )مسك  وبرنامج 
طريقة مالئمة لتبادل األشياء المفضلة والتوصيات مع العائلة واألصدقاء، وكان هذا مصدر اإللهام في 
التكامل مع المنصات العالمية، األمر الذي يسهل على المستخدمين اكتشاف ومشاركة ما يفضلونه. 
ويعود نجاح المملكة في رعاية بيئة ريادة األعمال المزدهرة من تطويرها وبناء الفرص لرواد األعمال 
الركائز  المستهدفة، وتعزيز عروض منتجاتهم، ودعم  التفاعل مع جماهيرهم  إلى  الناشئة  والشركات 

الرئيسة للتنويع االقتصادي أحد أهم مستهدفات رؤية 2030)18(.
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عاشرًا: الخطوات الرئيسية إلجراءات البدء بالعمل الريادي “دليل” )19(:

يتبلور دور الحكومة والتشريعات الحكومية في دعم ريادة األعمال من خالل مبادرات وحوافز الجهات 
الحكومية في دعم األعمال الريادية بالمملكة كالتالي: 

جدول )5( دور الحكومة في دعم ريادة األعمال

https://www.monshaat.gov.sa/all-services-page     19( خدمات منشآت(

إجراء بحث ودراسة جدوى اقتصادية للسوق 
وتحديد المستفيدين، ومن ثم وضع خطة عمل 

لتشييد شركة ناشئة ناجحة

زيارة موقع وزارة التجارة اإللكتروني companyer mei gov.sa والضغط زر "الدخول إلى النظام :

لتسجيل الدخول، يتم ادخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور المرتبطة بحساب أبشر الخاص بالشخص

اختيار مدة التسجيل التجاري للشركةيتم تحدي نشاط الشركةالضغط على "تأسيس عقد شركة

اختبار الشركاء إن كانت شركة ذات 
شخص واحد. ثم االستمرار

اختيار رأس مال الشركةاختيار المقر الرئيسي الشركة

تعبئة رأس مال الشركة النقدي والعيني، مع إضافة عدد الحصص 
التي سيتم توزيعها على شركاء العمل حجر اسم الشركة

إدارة الشركة : تعيين المناصب في هذه الخطوة، مثل اختيار الرئيس التنفيذي للشركة والمديرين 
وأعضاء مجلس اإلدارة، وما إلى ذلك ثم االنتقال إلى الخطوة التالية

إعطاء صالحيات للشركاء كالتوكيل أو التفويض والتوقيع هنا.

تسديد رسوم التسجيل (باستخدام فيزا أو ماستر كارد أو خدمة سداد).

البدء في العملية القانونية لتأسيس الشركة الناشئة
باتباع الخطوات التالية:

انتهت إجراءات تسجيل 
الشركة الناشئة



21

الحادي عشر: إحصائيات حول عدد وحجم الصفقات االستثمارية في الشركات السعودية:

 21( الرياض  في  أقيم  الذي  األعمال  لريادة  العالمي  المؤتمر  عن  تقريره  في  منشآت  موقع  أشار 
نهاية  في  ريال  مليار   51.8 نحو  بلغت  المؤتمر  بهذا  واالستثمارات  االتفاقات  قيمة  أن  ابريل،2022( 
المؤتمر ) (، والذي هدف إلى دعم ريادة األعمال في مختلف المجاالت، وتعزيز مكانة المملكة كبيئة 
جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم. ومن أبرز االتفاقيات واإلطالقات خالل المؤتمر 

ما جاء بالجدول رقم )6(.

كما أشار تقرير حجم االستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية الذي تعده )ما جنيت الدولية 
 ،2020 عام  صفقة   91 نحو  إلى   2016 عام  صفقة   41 نحو  من  الصفقات  عدد  تصاعد  إلى   )21(
2021 م بسبب الجائحة )covid – 19(، كما تصاعد  54 صفقة عام  ثم انخفض عدد الصفقات إلى 
حجم االستثمارات الجريئة من نحو 41 مليون دوالر عام 2016 إلى 179 مليون دوالر عام 2020، ثم 
انخفضت قيمة االستثمارات إلى 168 مليون دوالر عام 2021م بسبب انخفاض عدد الصفقات ، كما 

يوضح الشكل رقم )6( 

جدول )6( مبادرة الشركات الحكومية لدعم ريادة األعمال في مؤتمر الرياض العالمي 2022م

 https://monshaat.gov.sa/node/9282  ”2022”20(  المؤتمر العالمي للريادة “الرياض(

H1-2021-MAGNiTT-Saudi-Arabia-Venture-Capital-Report-AR.  21( رأس المال الجريء بالمملكة العربية السعودية )2021( ،  ما جنيت الدولية(
  pdf

القيمة / مليار ريالالمبادرةالشركة

2.4اتفاقياتالشركة السعودية لالستثمار الجريء

سابك
0.750صندوق نساند2

شركة األهلي المالي

بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تمويل قطاع المنشآت الصغيرة 

12والمتوسط

مصرف الراجحي
برامج مبتكرة

الشركات العالمية 
3.51

       

المصدر:  المؤتمر العالمي لريادة األعمال الذي أقيم في الرياض )21 ابريل،2022(
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https://monshaat.gov.sa/node/9201  ، 2022 22( المؤتمر العالمي لريادة األعمال بالرياض( 

https://svc.com.sa/wp-content/uploads/2022/01/2021-MAGNiTT-Sau- ،2022، 23( تقرير االستثمار الجريء المملكة العربية السعودية(
di-Venture-Capital-Report-AR.pdf

شكل )6( تطور الصفقات واالستثمارات الجريئة بالمملكة العربية السعودية

كما أشارت االحصائيات إلى أن نسبة نمو رأس المال الجريء وصل %270 عام 2021 مقارنة بالعام 
السابق، حيث أشار ت البيانات أن قيمة المبالغ االستثمارية من شبكات المستثمرين المالئكيين ومنصات 
التمويل الجماعي عام 2021م بلغت نحو 530 مليون دوالر، كما بلغ التمويل من قبل هيئة منشآت 

في نهاية 2021م   للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 21.5 مليار دوالر )22 (.
 Unifonic »يونيفونيك  حققته شركة  ما  كان  2021م  عام  في  الصفقات  تلك  على  األمثلة  وأحد   
السعودية الناشئة لخدمة العمالء بالتقنيات السحابية التي جمعت استثمارًا بقيمة 125 مليون دوالر 
لتكون أول صفقة استثمار جريء ضخمة( أكثر من 100 مليون دوالر( تنفذ في السعودية. وقد مثلت 
هذه الصفقة وحدها حوالي ربع )23 بالمائة( قيمة االستثمارات الجريئة المنفذة في المملكة العربية 
األموال  قيمة  50 % من  على  أكبر خمس صفقات  استحوذت  كما  2021م.   عام  السعودية خالل 

المستثمرة في شركات سعودية ناشئة خالل العام الماضي. )23(

  H12021--MAGNiTT-Saudi-Arabia-Venture-Capital-Report-AR.pdf :المصدر
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https://svc.com.sa/wp-content/uploads/2022/01/2021-MAGNiTT-Saudi-Ven- ،2022 ،   تقريــر االســتثمار الجــريء المملكــة العربيــة الســعودية 
 ture-Capital-Report-AR.pdf

   كتيب األسبوع االفتراضي الحادي عشر “ االندماج واالستحواذ “ 28 يونيو- 2 يوليو ،2020(، منشآت. مركز دعم منشآت.

الثاني عشر: إحصائيات حول صفقات اإلندماجات واالستحواذات في السعودية:

ذكرت منشآت عام 2020م في كتيب بعنوان »األسبوع االفتراضي الحادي عشر االندماج واالستحواذ« 
أن صفقات االستحواذ عام 2019م قد بلغت 72.5 مليار دوالر، وأن هناك تراجع في عدد الصفقات 
في 2020م، وكان أهمها اندماج سابك وأرامكو السعودية، و   بنك سامبا والبنك األهلي التجاري، 

واستحواذ شركة امازون على موقع سوق. كوم. ) (
كما أشارت مجلة المال السعودية نقاًل عن سوق المال السعودية إلى قيام 33 شركة مدرجة بالسوق 
المالية باإلعالن عن 50 عملية استحواذ واندماج خالل العام 2021م، منها 46 صفقة استحواذ وأربع 
صفقات اندماج، وتم اإلعالن عن قيمة 28 عملية استحواذ منها بقيمة إجمالية بلغت 3.85 مليار ريال، 

وكان لشركتي صافوال واللجين الحصة األكبر فيها. 
كما أعلن سوق المال السعودي بيانا حول االندماجات واإلستحواذات التي تمت بالفعل خالل عام 

2021م كما بالجدول رقم )7(:

جدول )7( أهم صفقات االندماج واالستحواذ التي تمت خالل عام 2021

القيمة / مليار ريالتفاصيل الصفقات التي تمتالشركة
نوع

الصفقة

الحمادي للتنمية

اتفاقية شراء كامل حصص مؤسسة 
الخليج لالستثمار )GIC( والتي تمثل 
نسبة %35 من شركة أدوية سدير 

لألدوية

اتفاقية118.13

السعودية لألبحاث 
واإلعالم

اتفاقية شراء حصص لالستحواذ على 
شراء حصص33شركة ثمانية للنشر والتوزيع

العقارية السعودية

اتفاقية بيع كامل أسهم الشريك )شركة 
كايا هومز لإلنشاءات والمقاوالت 
والسياحة والتجارة والصناعة( لها 

في شركتها التابعة )الشركة العقارية 
السعودية للتعمير(

شراء حصص4
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القيمة / مليار تفاصيل الصفقات التي تمتالشركة
ريال

نوع
الصفقة

اللجين القابضة

اللــه  اتفاقيــة شــراء حصــص شــركة الحــاج عبــد 
علــي رضــا وشــركاه المحــدودة مــن مســاهمي 
للصناعــات  الوطنيــة  الشــركة  التابعــة  الشــركة 

“ناتبــت” البتروكيماويــة 

شراء حصص82

اتفاقيــة شــراء حصــص مخصصــة لمجموعــة مــن 
الوطنيــة  الشــركة  التابعــة  الشــركة  مســاهمي 

“ناتبــت” البتروكيماويــة  للصناعــات 
شراء حصص814.6

المراعي

لشــركة  المملوكــة  األصــول  علــى  االســتحواذ 
بــن غاطــي لصناعــة المشــروبات، ش.ذ.م.م فــي 

دولــة اإلمــارات
شراء أصول215

اتفاقيــة بيــع وشــراء مــع مســاهمي شــركة بيــك 
أســهم  مــن   100% علــى  لالســتحواذ  مــارت 
مــارت  بيــك  شــركتي  تشــمل  والتــي  الشــركة 

البحريــن مــارت  وبيــك  اإلمــارات 

استحواذ95.6

المخابــز الغربيــة التابعــة اســتحوذت علــى حصــة 
لشــركة  مملوكــة   15.0% نســبتها  إضافيــة 
العليــان الماليــة، فــي الشــركة الحديثــة لصناعــة 

تابعــة( )شــركة  الغذائيــة  المــواد 

استحواذ150

المراكز العربية
عــدد  علــى  لالســتحواذ  أســهم  شــراء  اتفاقيــة 
39,253 ســهمًا عاديــًا مــن أســهم شــركة فوغــا 

ليميتــد كلوســيت 
استحواذ68.9

الوطنية للبناء 
والتسويق

وقيــع عقــد شــراء أســهم بنســبة %9 مــن شــركة 
ــة  ديجيباكــس القابضــة المحــدودة ومقرهــا دول

االمــارات
شراء حصص15

أسمنت 
السعودية

االستحواذ على 37 % من أسهم الشركة 
استحواذ28المتحدة لألسمنت البحرينية

باتك لالستثمار

شــركة  رأســمال  مــن   35.8% لشــراء  اتفاقيــة 
وتقنيــة  لالتصــاالت  الذكيــة  المــدن  حلــول 
لشــركة  المملوكــة  الحصــص  مــن  المعلومــات 

القابضــة الذكــي  الوقــوف 

شراء حصص107.87

المملوكــة  الحصــص  لكامــل  شــراء  اتفاقيــة 
والســالمة”  االمــن  لخدمــات  العربيــة  للشــركة 
امنكو” )شــركة تابعة( في رأســمال شــركة حلول 
المــدن الذكيــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات

شراء حصص0.035
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القيمة / تفاصيل الصفقات التي تمتالشركة
مليار ريال

نوع
الصفقة

باتك لالستثمار

تمثــل  إضافيــة  حصــة  علــى  باتــك  شــركة  اســتحواذ 
نســبة %40 مــن رأس مــال شــركتها التابعــة )شــركة 
مملوكــة  لتكــون  المحــدودة(  الشــفاء  تكنولوجيــا 

100% بنســبة  بالكامــل  لباتــك 

شراء حصص0.04

الذكيــة  المــدن  حلــول  رأســمال  مــن   2% شــراء 
فــي  والمتمثلــة  المعلومــات  وتقنيــة  لالتصــاالت 
القابضــة هــزون  لشــركة  المملوكــة  الحصــص  كامــل 

شراء حصص6

ساب
اتفاقية بيع وشراء أسهم مع شركة الثروات الخاصة 
لالستثمار القابضة “المشتري” لبيع كامل حصته 

في “الشركة الوطنية للتأمين”
شراء حصص80

سمو العقارية

للتطويــر  تنــال  شــركة  مــن   10% علــى  االســتحواذ 
مبادلــة  اتفاقيــة  خــالل  مــن  العقــاري،  واالســتثمار 
العقاريــة وشــركة ســمو  بيــن شــركة ســمو  حصــص 
القابضــة )طــرف ذو عالقــة( تقــوم بموجبهــا شــركة 
مــن  القيمــة  بنفــس  بتحويــل حصــة  العقاريــة  ســمو 
الــى شــركة  مكــة  فــي مشــروع مدخــل  اســتثمارها 

القابضــة. ســمو 

اتفاقية مبادلة 68.056
حصص

صافوال 
لألغذية التابعة 

لـ“صافوال”

اتفاقية شراء أسهم ملزمة لالستحواذ على نسبة 
%100 من شركة بايارا القابضة المحدودة 

اإلماراتية
استحواذ975

عطاء التعليمية

المجموعــة  شــركة  مــع  ملزمــة  تفاهــم  مذكــرة 
العربيــة للتعليــم والتدريــب لالســتحواذ علــى كامــل 

الشــركة ملكيــة 
استحواذ138

اتفاقية شراء كامل حصص شركة مدارس العلم 
استحواذ40العالمية )شركة ذات مسؤولية محدودة(

فواز الحكير
اتفاقيــة شــراء أســهم لالســتحواذ علــى عــدد 39,25 
كلوســيت  فوغــا  شــركة  أســهم  مــن  عاديــًا  ســهمًا 

ليميتــد
استحواذ68.9

بنان العقارية
االســتحواذ علــى حصــة إضافيــة فــي شــركة العزيــزة 
عالقــة(  ذو  )طــرف  العقــاري  واالســتثمار  للتطويــر 

46.04% لتصبــح   3.54% بنســبة 
استحواذ8.9

سيسكو
استحواذ شركتها التابعة الشركة السعودية 

لتنمية التجارة والصادرات )لوجي بوينت( على 
مجموعة “إليت”

استحواذ58

       

المصدر:مجلة المال، نقال عن سوق المال، https://maaal.com/archives/202112//  في )30 
ديسمبر 2021م(.
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https://drive.google. ، 25( تقرير حالة االستثمارات في الشركات الناشئة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2021-2019” ، الموجز الرقمي(
 com/file/d/1PhXy9EuG1Lo7IXSA9wSek8V92AjY0ao5/view

أن   إلى  التقارير)25(   أشار  فقد  األوسط  والشرق  افريقيا  بالدول في  مقارنة  المملكة  ترتيب  عن  أما 
االستثمار في الشركات الناشئة بالمنطقة العربية بلغت نحو 2.89 مليار دوالر أمريكي في 2021م، 
وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة بعدد الصفقات، بينما كانت في المرتبة الثانية من حيث قيمة تلك 
الصفقات ، وبلغ عدد الصفقات )األعلى من 10 مليون دوالر( نحو 12 صفقة في مجال االستثمارات 
وفًقا  االستثمارية  الجوالت  بتقدم  العالميين  المستثمرين  مشاركة  وارتفعت   ، 2021م  عام  الرقمية 
للتقرير؛ فيما سيطرت اإلمارات على %40.6 من المستثمرين العالميين، تبعتها مصر بنسبة %29.7، ثم 

السعودية بواقع %11.6، ثم األردن بنسبة %8.4، فالمغرب %3.9، والدول المتبقية 5.8%..
كما أشار مؤشر االستحواذ في الدول العربية عام 2021م إلى أن المملكة العربية السعودية سجلت 
المركز الثالث بعد اإلمارات والشركات المساهمة الدولية، وهو ما يشير إلى زيادة عدد تلك االستحوذات 
اذ كانت في عام 2020م نحو استحواذين فقط بسبب تفشي وباء كورونا(، وأصبحت )9( استحواذات 

في عام 2021م، كما بالشكل رقم )7( 

الثالث عشر: إحصائيات حول عدد الوظائف التي خلقتها المنشآت الريادية: 

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة »منشآت«، أن المملكة العربية السعودية حققت 
المرتبة الثالثة في مؤشر »توقعات الوظائف التي يتم خلقها بواسطة ريادة األعمال في مؤشرات تقرير 
المرصد العالمي لريادة األعمال للعام 2022/2021م، في الفئة األولى من األعمال لفئة الوظائف 

التي تتراوح من )1-5( موظفين.
أشارت الهيئة العامة لإلحصاء إلى أن الشركات متناهية الصغر حصلت على 2.163 مليون مشتغل كما 

يوضح الجدول رقم )8( 

شكل )7( مؤشر االندماج واالستحواذ للدول العربية عام 2021 
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 )26( تقرير الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الربع األول 2020 ص 4.
 )27( تقرير اثر الشركة السعودية لالستثمار الجريء ، 2022، ص 14.

)28(  سابك السعودية، تحفيز جهود تطوير المحتوى المحلي )2022(
https://www.sabic.com/ar/newsandmedia/stories/our-business/driving-localized-development

أشار تقرير منشآت في الربع األول من عام 2020 م إلى أن إجمالي عدد العاملين في المنشآت الصغيرة 
 832,790 بلغ    المنشآت  تلك  في  السعودية  العمالة  وعدد  عامل،   4,966,411 بلغ  والمتوسطة 
عامل من الذكور واالناث، وتمثل اإلناث نسبة %44 من اجمالي العمالة السعودية للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة عام 2020 )26(
كما أشار تقرير أثر الشركة السعودية لالستثمار الجريء في التوظيف أن عدد الوظائف بلغ 14167 في 

عام 2021 تنقسم إلى 2369 وظيفة مباشرة، و11800 وظيفة غير مباشرة )27( 

أما عن جهود التوظيف في مجال ريادة االعمال فنجد أن   برنامج )نساند( يهدف إلى توفير أكثر من 
9500 فرصة عمل للمواطنين السعوديين عام 2023م، ومنذ إطالقه في 2018م أوجد )نساند( ما 
بوتيرة متنامية في تطوير قدرات  العمل  6000 فرصة عمل محلية، واستمر في  أكثر من  مجموعه 
القوى العاملة السعودية. إلى جانب تلك الجهود ركز )نساند( بشكل كبير على تشجيع ريادة األعمال 
لريادة  سابك  )جائزة  إلى  إضافة  و)ُنساهم(،  )ُنصنع(  مثل  برامج  خالل  ومن  السعودي.  الشباب  بين 

األعمال( في الواليات المتحدة، قام )نساند( بتأهيل 103 رائد أعمال في العام الماضي )2020(.
توطين  ومع  جديدة،  وظائف  إيجاد  على  والتركيز  البشري  المال  رأس  أداء  )مؤهل(  برنامج  عزز  كما 
الوظائف الحالية وتعزيز إمكانات وقدرات أصحاب العمل المحليين الحاليين. حيث أنه في 2020م تم 

إيجاد أكثر من 3500 فرصة عمل من خالل برنامج )مؤهل(، 
فيما أسهمت إدارة )حلول القوى العاملة المحلية( في توطين ما يقرب من 1532 فرصة عمل.. وفي 
2020م، ومن خالل برنامج )مساعدة التوظيف الجديد( تم إيجاد 597 وظيفة محلية، كان ٪16 من 

إجمالي هذه الوظائف موجًها بشكل خاص لتوظيف النساء السعوديات ) 28( 

جدول )8( المشتغلون حسب فئة حجم المنشأة الربع الثالث 2019

القيمة / مليار ريالتفاصيل الصفقات التي تمتالشركة

2,162,924متناهية الصغرمن 5-1 مشتغل

1,819,753صغيرةمن 49-6 مشتغل

1,496,465متوسطةمن 249-50 مشتغل

2,712,651كبيرة250+ مشتغل
       

المصدر: مسح المؤشرات االقتصادية الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية
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الشركات  خلقتها  التي  النسائية  الوظائف  عدد  وحصر  المرأة  تمكين  عشر:  الرابع 
الريادية )29(.

أشار المرصد العالمي لريادة األعمال النسائية وفقا لدراسة أجراها المرصد العالمي لريادة األعمال، أن 
مستوى ريادة األعمال النسائية في المملكة العربية السعودية شهد ارتفاعًا ملحوظًا من نحو 14.7 % 
عام 2019م إلى نحو %17.7 في عام 2021م من إجمالي عدد رواد األعمال، ويتوقع وفقا لرؤية 

المملكة 2030 أن تصل إلى ما بين )%22 - %30( أي بمتوسط نحو %26 تقريبًا.

وقد أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، عن بلوغ إجمالي المنشآت 
 456 2021م،  العام  األول من  النصف  البرنامج خالل  والمستفيدة من  األعمال  لسيدات  المملوكة 
منشأة بتمويل بلغ 432 مليون ريال؛ لترتفع بذلك نسبة استفادة سيدات األعمال إلى 124 %، مقارنة 

بالفترة نفسها من العام السابق. ) 30(

   https://www.rowadalaamal.com 29(  المرصد العالمي لريادة االعمال، ريادة االعمال النسائية السعودية(
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/achivements/Pages/news_003.aspx 2021 30( موقع كفالة، إنجازات كفالة(    

المصدر: المرصد العالمي لريادة األعمال، ريادة األعمال النسائية 2022م.

شكل )8( نسب مشاركة النساء لريادة االعمال بالمملكة العربية السعودية %  
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الخامس عشر: حجم االستثمار االجنبي في الشركات الريادية المباشر وغير المباشر:  

السادس عشر: توطين تقنية قطاع ريادة االعمال في المملكة: 

شهدت المملكة العربية السعودية تطوًرا كبيًرا في عدد التراخيص في االستثمار األجنبي بنسبة 52.7% 
خالل الفترة )2017 – 2020( كما يوضح الشكل رقم )9(.

المملكـة،  المسـتدامة فـي  للتنميـة  المحـرك االساسـي  المعلومــات  يمثـل قطـاع االتصــاالت وتقنيــة 
كونـه الفاعل الرئيــس فــي تيســير أداء عمــل جميــع القطاعــات بســرعة وكفـاءة عالية، وتحسـين جـودة 
الرقميــة،  والمنصــات  التحتيــة  البنيــة  فــي  المتواصــل  االســتثمار  التنافسـية، ومســاعدة  الحيـاة وتعزيـز 
)تقرير  المحلييــن والعالمييــن، حيث أشار  لــرواد األعمال  بيئــة رقميــة اســتثمارية جاذبــة  و فــي تطويــر 
الرقمنة السعودية، 2021 ( إلى أن هناك 1923 خدمة إلكترونية تقدمها المملكة للمواطنين، وكان 
نصيب توطين تقنية قطاع ريادة األعمال في المركز األول منها بنسبة) %26.8 ( والتي تقدر بنحو 516 
خدمة في مجال التقنية في ريادة األعمال، وحققت المملكة إنجازات في توطين التقنية بصفة عامة 

من خالل تطوير القدرات الرقمية خـالل العـام 2021م)31(  كما بالشكل رقم )10(: 

https://trenddc.com/report   . 2022(م(، االعالم واالتصال  الرقمي  TREND ،  تقرير الرقمنة الرقمية )31(    

شكل )9( عدد التراخيص لالستثمار االجنبي في المملكة العربية السعودية  

المصدر: استثمر في السعودية
  . https://investsaudi.sa/ar/economicHighlights/investmentData
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شكل) 10( إنجازات توطين التقنية من خالل تطوير القدرات الرقمية

اعتماد  وزيادة  التقنية،  لقطاع  المملكة  في  الناشئة  المنشآت  تمويل  من  األكبر  الجزء  توجيه  تم  و 
المواطنين على التسوق االلكتروني، خاصة التقنية الرقمية التي تدعم التسوق االلكتروني، بما في 
بزيادة عدد شركات  يوم  بعد  يوما  التوجه  يزداد هذا  و  الرقمية،   اللوجستية  الخدمات  ذلك شركات 
بشكل  لإلناث  األعمال  ريادة  ونمت  السعودية  العربية  المملكة  في  سيدات  أسستها  التي  التقنية 
عام، حيث ذكر تقرير) GEM( أن المملكة اآلن الدولة الوحيدة من بين 23 دولة مرتفعة الدخل، وبلغ 
معدل مشاركة اإلناث بها في قطاع التقنية28%  في الربع الثالث من عام 2022 م، متجاوزا المعدل 

األوروبي والذي يبلغ 17.5%) 32(. 

)32( تقرير خريطة الشركات التقنية في مدينة الرياض، التحليل الشبكي لمجتمع ريادة األعمال، تقرير من Endeavor السعودية ،ابريل 2022، 
http://riyadhtechmap.com
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https://www.forbesmid- ،)2021( دراسة أفضل 50 شركة ناشئة سعودية في المملكة العربية السعودية، منتدى فوربس العالمي )33( 
  dleeast.com

األعمال  ريادة  في  والشركات  األعمال  أسماء  ألهم  نماذج  عشر:  السابع 
بالمملكة ) 33  (:

جدول )9( اهم أسماء األعمال والشركات وفقا لمنتدى فوربس العالمي 2021م

اسم 
عام ترتيبهاالشركة

التأسيس

قيمة 
التمويل 
مليون 
دوالر

وصف مصدر التمويلالمؤسسالنشاط
النشاط

Pay-
tabs1201316.5 الخدمات

المالية

المؤسس: 
عبدالعزيز فهد 

الجوف

مصدر التمويل: 
)أرامكو السعودية 

واعد(، استثمار 
ممول

أدوات 
معالجة 

الدفع عبر 
اإلنترنت

UTURN2201010المؤسس: اإلعالم
قسورة الخطيب

مصدر التمويل: 
Leap Ventures

اإلنتاج 
اإلعالمي

 C3

Films
اإلعالم-32011

المؤسسون: 
عالء يوسف 
فادن وعلي 

الكلثمي

مصدر التمويل: 
تمويل ذاتي

اإلنتاج 
اإلعالمي

Morni420141.1الخدمات
المؤسس: 

سلمان 
السحيباني

مصدر التمويل: 
 Raed Ventures,

500 Startups

تطبيق 
للمساعدة 

على 
الطرقات

Falcon-
Viz520151.1التكنولوجيا

المؤسسون: 
انس 

دهلوي، 
نيل سميث، 
لوكا باسون، 
محمد شلبى

مصدر التمويل: 
صندوق دعم 
االبتكار التابع 

لجامعة الملك 
عبدالله للعلوم 
والتقنية )منحة(، 
أرامكو السعودية 

)واعد(

نظام 
مسح 
جوي 
ورسم 
خرائط 
ثالثي 
األبعاد
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Or-
derme620141 الخدمات

اللوجيستية

المؤسس: 
محمد 

العبدالقادر

مصدر التمويل: 
أرامكو السعودية 

)واعد(، خالد 
المؤيد وأوالده

تطبيق 
لتوصيل 
األطعمة

 Ayah
Studios72014--األلعاب

المؤسسون: 
سالم العنزي 

وسامي السيف

مصدر التمويل: 
قطوف الريادة 
/ فالت 6 البز 
جدة ، مستثمر 
رأس مخاطر غير 

مصرح به

مطور ألعاب 
للهواتف 
المحمولة

Acadox82010--التعليم

المؤسسون: 
محمد 

الحريقي، 
مصطفى 
نابلسي، 
نضال مراد

مصدر التمويل: 
 STC Ventures
، صندوق دعم 
االبتكار التابع 

لجامعة الملك 
عبدالله للعلوم 

والتقنية

دورات 
تدريبية عبر 

اإلنترنت

Yatooq92011- االغذية
والمشروبات

المؤسسة: 
لطيفة 
الوعالن

مصدر التمويل: 
تمويل ذاتي

تصنيع 
القهوة 
العربية

Abi Sa-
*yara1020101 التجارة

اإللكترونية
المؤسس: 
روكوسون

مصدر التمويل: 
استثمار ممول

منصة 
إلكترونية 

لبيع السيارات 
الجديدة 

والمستعملة

       

العالمي  فوربس  منتدى  العربية،  المملكة  في  سعودية  ناشئة  شركة   50 أفضل  دراسة  المصدر: 
)2021( م.
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التاسع عشر: نتائج الدراسة الميدانية وفقا لمحاور االستبيان:

تحتاج على  والتي  الرياض،  غرفة  لدى  االعمال  رواد  عينة حصصيه مختارة من  االستبانة على  وزعت 
االستجابات،  )المستقرة( في  الخطية  البيانات  إلى  للوصول  االعمال  رواد  30 مفردة من  إلى  األقل 
وتمثل معظم خصائص مجتمع الدراسة، وتم ارسالها عبر البريد االليكتروني المسجل لدى غرفة الرياض 

حيث جاءت االستجابات المكتملة )36( مفردة من طبقة رواد األعمال.

جاء نسبة تمثيل المرأة في العينة بنسبة %17؛ بمتوسط أعمار بلغ نحو 39 سنة؛ في حين جاءت 
رواد  أن  يوضح  ما  سنة،   41 نحو  بلغ  اعمار  بمتوسط  العينة  اجمالي  %83من  نحو  الذكور  نسبة 

االعمال من فئة الشباب، كما يشير الجدول رقم )10( 

جاء القطاع الخدمي في صدارة األنشطة في عينة الدراسة بنسبة %42 من العينة الكلية، يليه في 
%11، ثم في قطاعات  %17، ثم نشاط المقاوالت بنسبة  الثانية النشاط التجاري بنسبة  المرتبة 
الصناعي  القطاع  العينة  في  القطاعات  أقل  وكان  منهما،  لكل   8% بنسبة  والتقنية(  )التسويق، 
بنسبة %3 من العينة، ما يوضح أن العينة تضمنت غالبية القطاعات االقتصادية، كما يوضح الجدول 

رقم )11(.

1 - خصائص عينة الدراسة:

أ - الجنس والعمر: 

ب -  القطاع

جدول )10( توزيع عينة رواد األعمال وفقا للجنس والعمر

االنحراف متوسط االعمارالنسبة %تكرارالجنس
المعياري

30834110.15ذكر

6173910.86انثى

361004010.505اإلجمالي
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جدول )11( خصائص العينة وفقا للقطاعات

النسبة%التكرارالقطاعات

1542خدمي

617تجاري

26أغذية

38تسويق

26استثماري

411مقاوالت

13صناعي

38تقني

36100اإلجمالي
       

النسبة %التكرارجنسية المنشأة

3391.6سعودي

25.6أجنبي

12.8مختلط

36100.0اإلجمالي
       

جاء غالبية مفردات العينة من المنشآت سعودية الجنسية بنسبة %91.6، تليها المنشآت األجنبية 
بنسبة %5.6، وجاءت المنشآت المختلطة كأقل جنسيات المنشآت بنسبة %2.8 من العينة، كما 

يوضح الجدول رقم )12( 

أظهرت النتائج أن ما نسبتهم %52.7 من المنشآت بلغ رأس مالها عند بداية التأسيس أقل من 
100 ألف ريال، ثم جاء ما نسبتهم %30.6 من العينة بلغ رأس مالها )من -100 500( ألف ريال، 
رأس  ذات  المنشآت  وأخيرًا   ،11.1% بنسبة  ريال  مليون  من  األكثر  المال  رأس  ذات  المنشآت  ثم 
المال األكثر من 500 ألف - أقل من مليون ريال بنسبة %5.6 من العينة الكلية، كما يوضح الشكل 

رقم )11(.

ج - جنسية المنشآت:

د - رأس المال: 
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شكل )11( نسبة توزيع العينة وفقا لرأس المال% 

جدول )13( خصائص العينة وفقا لسنوات الخبرة

النسبة %التكرارسنوات الخبرة

513.9أقل من سنة

1850.0من سنة الى 5سنوات

38.3أكثر من 5 الى 10سنوات

1027.8أكثر من 10سنوات

36100.0اإلجمالي
       

أظهرت النتائج أن أكثر منشآت العينة كانت من ذوي سنوات الخبرة التي تتراوح بين )1 - 5( سنوات 
بنسبة %50، ثم المنشآت ذات سنوات الخبرة )االكثر من 10سنوات( بنسبة %27.8 من العينة، 
وجاءت أقل نسبة %8.3 من العينة للمنشآت ذات سنوات الخبرة التي تتراوح بين )5 – 10( سنوات، 
لسنوات  وفقا  دقيقة  إجابات  تعطي  التي  الخبرة  سنوات  أنواع  جميع  المنشآت  مثلت  وبالتالي 

الخبرة، كما بالجدول رقم )13(

ه - سنوات الخبرة:

  لاير فلا 100 نم لقا
53% 

  لاير فلا 500 ىلا 100 نم
30% 

  لاير نويلم ىلا 501 نم
6% 

  لاير نويلم نم رثكا
11% 
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أظهرت نتائج االستبيان أن المنشآت ذات فئة العمالة )أقل من 5 عمال( و)من 5 - 49( عامل يمثال 
%44.4 لكل منهما، أي أن الفئتين من العينة يمثلون) %88.8 (من اجمالي المنشآت بالعينة وهي 
العمالة  فئة  للمنشآت ذات   8.3% نسبة  جاءت  والصغيرة(، في حين  الصغر  متناهية  الشركات   (
)من 50 - 249( من اجمالي العينة  وهي )الشركات المتوسطة(، وأقل المنشآت بنسبة 2.8% 
لفئة المنشآت ذات 250 عامل فأكثر  وهي )الشركات الكبيرة( وبالتالي يمكن القول أن  الغالبية 
العظمى من منشآت رواد األعمال في عينة الدراسة  تمتلك عمالة ) أقل من 5 ، و5 - 49( عامل 

،  كما يوضح الشكل رقم ) 12( 

جاءت غالبية منشآت رواد األعمال بنسبة %66.7 في عينة الدراسة ال ينفقون على الدراسات 
100 ألف ريال على الدراسات، وجاء ما  %25 فقط ينفقون أقل من  والتطوير، وجاء ما نسبته 
500 ألف ريال على الدراسات، وأقل نسبة من المنشآت بنسبة  %5.6 ينفقون أكثر من  نسبته 
%2.8 ينفقون من )100 500-( ألف ريال، ما يوضح أن هناك قطاع كبير من المنشآت ال ينفقون 
على الدراسات مما يشكل درجة خطورة في التخطيط والتطوير على تلك الشركات، كما يوضح 

الجدول رقم )14( 

ز - حجم العمالة بالمنشآت:

ح - حجم االنفاق على الدراسات والتطوير:

شكل )12( نسب توزيع العينة وفقا لحجم العمال % 

 ,لامع 5 نم لقا
44.4% 

 ,لماع 49 ىلا 5 نم
44.4% 

 ,لماع 249 ىلا 50 نم
8.3% 

 %2.8 ,رثكاف لماع 250

جدول )14( خصائص العينة وفقا لحجم االنفاق على الدراسات والتطوير

النسبة %التكراراالنفاق على الدراسات والتطوير

2466.7ال يوجد

925.0أقل من 100 ألف ريال

12.8من 100 الى 500 ألف ريال

25.6أكثر من 500 ألف ريال

36100.0اإلجمالي
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أشارت العينة أن أكثر المنشآت بالعينة بنسبة %33.3 تحقق صفقات )من 5 – أقل من10( مليون 
ريال، يليها المنشآت التي تحقق صفقات أقل من مليون ريال بنسبة %30.6، ثم جاءت المنشآت 
التي تحقق صفقات من )مليون - أقل من 5 مليون( ، وفئة المنشآت التي تحقق )أكثر من 20( 
مليون ريال كانا بنسبة 16.7 % لكل منهما، وجاءت أقل الفئات التي تحقق صفقات ما بين 10 - 
20 مليون ريال سنويًا ، ما يشير  إلى أن أكثر من %80 من العينة تحقق صفقات أقل من عشرة 

مليون ريال سنويًا ، كما يوضح الجدول رقم )15(

ط - متوسط حجم الصفقات السنوية االستثمارية:

جدول )15( خصائص العينة وفقا لفئات الصفقات السنوية

النسبةالتكرارفئات الصفقات

1130.6اقل من مليون ريال

616.7من مليون الى اقل من 5مليون ريال

1233.3من 5 مليون الى اقل من 10 مليون ريال

12.8من 10 مليون الى اقل من 20 مليون ريال

616.7أكثر من 20 مليون ريال

36100.0اإلجمالي
       

بنسبة  عامة  بصفة  األعمال  رواد  العينة على خصائص  إلى موافقة  الميدانية  الدراسة  نتائج  أظهرت 
%80.65 وفقا لرأي العينة، و أشارت النتائج أن أهم خصائص رواد األعمال كما بالجدول رقم )16(، هي 
الروح الريادية في االبداع والتطوير بنسبة %87.2، يليها في المرتبة الثانية روح المبادرة في تنظيم 
المشروعات، وأن يمتلك الحرية االبداعية في اختيار مجال تخصصه بنسبة %85.5 لكل منهما وفقا 
لرأي عينة رواد األعمال، ثم التحلي بالمهارات الريادية والتسويقية في مجال العمل بنسبة %85 يليه 
القدرة على  ثم   ،  83.9% بنسبة  المشروعات  البدء في  المهاري عند  البشري  المال  برأس  االهتمام 
التواصل االجتماعي وتقديم االستشارات الريادية واالستفادة من خبرات السابقين  بنسبة %83.3 ثم 
القدرة على المجازفة في التطوير والتنظيم  بنسبة %80 ، ثم التفوق في تحديد الفرص الجديدة ودعم 
االبحاث المولدة لفرص العمل  بنسبة %79.4 ، يليه من عوامل النجاح انخفاض تكلفة المشروع بنسبة 
%72.2 ، إلى أن جاء أقل الخصائص انخفاض عوامل المجازفة والخطر بنسبة %64.5 من اجمالي العينة.

2 - خصائص رواد األعمال: 



ريادة األعمال في المملكة العربية السعودية - مؤشر اقتصادي

38

جدول )16( اهم خصائص رواد األعمال، ومقومات النجاح الرئيسية

العباراتم
درجة الموافقةتكرار

االهمية 
النسبية %

موافق %
موافق إلى موافقبشدة

غير موافق غير موافقحد ما
بشدة

اواًل: أهم خصائص رواد األعمال، ومقومات النجاح الرئيسية.

1
القدرة على المجازفة في 

التطوير والتنظيم 
920520تكرار

80.0
%2555.513.95.60

2
الروح الريادية في االبداع 

والتطوير.

1618110تكرار
87.2

%44.4502.82.80

3
لديه روح المبادرة في 

تنظيم المشروعات.

1615410تكرار
85.5

%44.441.711.12.80

4
التفوق في تحديد الفرص 
الجديدة ودعم االبحاث 
المولدة لفرص العمل 

1017720تكرار
79.4

%27.847.219.45.60

5

القدرة على التواصل 
االجتماعي وتقديم 
االستشارات الريادية 

واالستفادة من خبرات 
السابقين.

1514520تكرار

83.3
%41.638.913.95.60

6
التحلي بالمهارات الريادية 
والتسويقية في مجال 

العمل. 

1320210تكرار
85.0

%36.155.55.62.80

7
يمتلك الحرية االبداعية في 

اختيار مجال تخصصه.

1419210تكرار

85.5
%38.952.75.62.80

8
االهتمام برأس المال 

البشري المهاري عند البدء 
في المشروعات. 

1319220تكرار
83.9

%36.152.75.65.60

9
من عوامل النجاح انخفاض 

تكلفة المشروع.

519732تكرار
72.2

%13.952.819.48.35.6

10
من عوامل النجاح انخفاض 
عوامل المجازفة والخطر.

615438تكرار
64.5

%16.741.711.18.322.2

80.65األهمية النسبية للمحور
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جدول )17( دور ريادة األعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرأي عينة من 
رواد األعمال

العباراتم

االهمية درجة الموافقةتكرار
النسبية 

% موافق %
موافق إلى موافقبشدة

غير موافق غير موافقحد ما
بشدة

ثانيا : دور ريادة األعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

القضاء على الفقر والجوع1
7161111تكرار

75.0
%19.444.430.62.82.8

2
الوصول إلى حياة كريمة 
وصحة جيدة للجميع. 

1219320تكرار
82.8

%33.352.88.35.60

3
توفير فرص العمل الناتج 

من النمو االقتصادي 
للمشروعات

1222200تكرار
85.5

%33.361.15.600

4
نمو مختلف القطاعات 

االقتصادية واالبتكار والبنية 
التحتية.

1220400تكرار
84.4

%33.355.611.100

5
المساواة بين الفئات العليا 

والطبقات الشعبية 

724410تكرار
80.5

%19.466.711.12.80

6
إنشاء مدن ومجتمعات 

محلية مستدامة 

1018521تكرار
78.9

%27.85013.85.62.8

7
خلق أسواق متوازنة بين 

االنتاج واالستهالك 

1217610تكرار

82.2
%33.347.216.72.80

       

أظهرت النتائج موافقة العينة على دور ريادة األعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بصفة 
عامة بنسبة %83.6 وفقا لرأي العينة، حيث جاء أهم هذه األدوار على الترتيب في تنمية المهارات 
واالبتكارات في مجال العمل بنسبة %87.8 ، يليها في المرتبة الثانية توفير فرص العمل الناتج من 
النمو االقتصادي للمشروعات ،و النمو العام لالقتصاد المحلي ومنافسة االقتصادات العالمية بنسبة 
%85.5 لكل منهما، ثم توفير فرص العمل والمساواة بين الجنسين بنسبة %85 من اجمالي العينة، 
إلى أن جاءت اقل األدوار  من وجهة نظر رواد األعمال في الوصول  إلى القضاء على الفقر والجوع 

بنسبة %75 من العينة الكلية لرواد األعمال كما يوضح الجدول رقم )17( .

3 - دور ريادة األعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة:
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8
النمو العام لالقتصاد 

المحلي ومنافسة 
االقتصادات العالمية 

1419210تكرار

85.5
%38.952.75.62.80

9
زيادة فرص المشروعات 
الصغيرة على الخدمات 

المالية  

1221111تكرار
83.3

%33.358.32.82.82.8

10
تنمية المهارات واالبتكارات 

في مجال العمل 

1716300تكرار
87.8

%47.344.48.300

11
توفير فرص العمل 

والمساواة بين الجنسين

1714311تكرار
85.0

47.238.98.32.82.8

83.6األهمية النسبية للمحور
       

4 - الجهات الداعمة:

وقد أشارت النتائج إلى أن الجهات الداعمة الحكومية تتمثل في 20 جهة وفقًا لرأي رواد األعمال 
جاء أهمها في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة )منشآت(، ووزارة التجارة بينما جاء 
ما يقرب من %10 من العينة لم يذكروا وجود جهة داعمة لمشروعاتهم، وربما يعزى ذلك لعدم 

حصول تلك المنشآت على اية قروض من تلك الجهات الداعمة، كما يوضح الشكل رقم )13(.

أ - الجهات الحكومية: 
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شكل )13( الجهات الداعمة بالقطاع الحكومي بالمملكة

1.40

1.40

2.10

2.10

2.10

2.10

2.10

2.80

2.80

4.20

4.20

4.90

4.90

4.90

5.59

5.59

5.59

6.29

9.79

10.49

14.69

               ةيعامتجالا نوئشلا ةرازوب عمتجملا ةيمنت زكرم

 نيبوهوملا ةياعرل زيزعلا دبع كلملا ةسسؤم

                                                               ةيدوعسلا تاعماجلا

  ينهملاو ينقتلا  بيردتلل ةماعلا ةسسؤملا

                                               راثآلاو ةحايسلل ةماعلا ةئيهلا

                       ناكسإلاو ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو

                            هينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم

                                                     ةيعارزلا ةيمنتلا قودنص

                              هينقتلا قطانمو ةيعانصلا ندملا ةئيه

                                             ةيندعملا ةورثلاو ةعانصلا ةرازو

 كباس ةكرش

  رامثتسالا ةرازو

                   دعاو جمانرب ةيدوعسلا وكمارا ةكرش

 )فده( ةيرشبلا دراوملا ةيمنت قودنص

                                                     ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص

  ةلافك جمانرب

                                                ةماعلا تارامثتسإلا قودنص

              ةيعامتجالا ةيمنتلا و ةيرشبلا دراوملا ةرازو

  ةمعاد ةهج دجوي ال

  ةراجتلا ةرازو

                                      ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا ةئيه
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أشارت النتائج إلى أن الجهات الداعمة من القطاع الخاص تمثلت في 15 جهة وفقا لرأي رواد 
والبرامج  والتدريب،  للتعليم  السعودية  والمؤسسات  التجارية،  البنوك  في  أهمها  جاء  األعمال 
ما  جاء  حين  في  التجارية،  الغرف  إلى  باإلضافة  األعمال،  ريادة  وجمعيات  والشركات  الخاصة 
نسبتهم %38 من العينة أشاروا إلى عدم وجود جهات داعمة من القطاع الخاص لمشروعاتهم 
نتيجة ضعف االعالم عن الجهات الداعمة، وعدم قدرة هذه النسبة من العينة على التوصل مع 

تلك الجهات الداعمة، كما يوضح الشكل رقم )14( 

وافق نسبة %64.2 من اجمالي عينة رواد األعمال بصفة عامة على فاعلية السياسات الحكومية 
المالي  الدعم  توفير  فاعلية  على  الموافقات  أعلى  وجاءت   ، بالمملكة  األعمال  ريادة  لدعم 
والنفسي، وتمكين المرأة والشباب على بدء أعمالهن التجارية بنسبة %70.6 ، ثم جاء في المرتبة 
الثانية دعم مبادرة برنامج استدامة الشركات بتأجيل سداد القروض المستحقة للشركات الصغيرة 
الحكومية  الرسوم  مبالغ  إعادة  مبادرة  الثالثة  المرتبة  في  يليها   ،68.9% بنسبة  والمتوسطة 
المدفوعة بنسبة %67.7 ، ثم دعم نظام االمتياز التجاري الذي ينظم العالقة بين صاحب االمتياز 
للشركات الصغيرة  ومانح االمتياز من الشركات الكبيرة %67.2، و جاء أقل دعم وفقا لرأي العينة 
من دعم ملتقى االستثمار المالئكي و التواصل مع الشركات وعرض الحلول واألفكار االستثمارية 

بنسبة %56.1 من اجمالي العينة كما يوضح الجدول رقم )18( 

ب - الجهات الداعمة من القطاع الخاص:

5 - فاعلية السياسات الحكومية لدعم ريادة األعمال بالمملكة من وجهة نظر الشباب والمرأة:

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

6

8

10

38

                                                 ةقالطنإ -ةيملاعلا لش ةكرش

                                  عمتجملا ةمدخل لمازلا هللادبع زكرم

                                                          ةيراجتلا فرغلا داحتا

                                                  ينطولا لامعالا ةداير دهعم

         تاديسلا تاعورشم معدل ناطلس ريمالا قودنص

  لاقع ةعومجم

                   )يحبر ريغ( ةريزجلا كنب -عمتجملا ةمدخ ةرادا

                                                    ةيعانصلا ةيراجتلا فرغلا

                                                              لامعألا ةداير ةيعمج

  تالاصتالا تاكرش

   ةجتنملا رسألل ةمعادلا ةيريخلا تاسسؤملاو تايعمجلا

 )دنفجا (ةدحتملا ممألا تامظنم معدل يبرعلا جيلخلا جمانرب

 )قزر باب(عمتجملا ةمدخل ليمج فيطللادبع جمارب

                              بيردتلاو ميلعتلل ةيدوعسلا تاسسؤملا

  ةيراجتلا كونبلا

 ةمعاد ةهج  دجوي ال

شكل )14(الجهات الداعمة من القطاع الخاص وفقا لراي العينة  %
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جدول )18( فاعلية السياسات الحكومية لدعم ريادة األعمال بالمملكة من جهة نظر 
رواد األعمال

العباراتم

درجة الموافقةتكرار
االهمية 
النسبية %

موافق %
موافق إلى موافقبشدة

غير موافق غير موافقحد ما
بشدة

ثالثا: حدد مدى فاعلية دور الحكومة والتشريعات السياسية في دعم ريادة األعمال

1
مبادرة المملكة في صنع 
الشركات الناشئة الجامعية

481284تكرار
60.0

%11.122.233.422.211.1

2
مبادرة إعادة مبالغ الرسوم 

الحكومية المدفوعة

8124102تكرار
67.7

%22.233.311.127.85.6

3

توفير الدعم المالي 
والنفسي، وتمكين المرأة 

والشباب على بدء أعمالهن 
التجارية

911781تكرار
70.6

%2530.619.422.22.8

4

يعمل الملتقى السعودي 
للشركات الناشئة على 
ربط أصحاب الشركات 
الناشئة ورواد األعمال 

والمبتكرين بالمستثمرين 
األفراد وصناديق االستثمار 
الجريء والجهات الداعمة، 

كالحاصنات والمسرعات

512991تكرار

66.1
%13.933.325252.8

5

برنامج طموح الذي يعد 
إحدى الركائز األساسية 
لمدينة الملك عبد الله 

االقتصادية لتطوير الكوادر 
البشرية السعودية، بما 

يتماشى مع رؤية المملكة 
.2030

4137102تكرار

63.9
%11.136.119.427.85.6

6

نظام التجارة اإللكترونية من 
بين مبادرات دعم المملكة 
لرواد األعمال طرحها، نهاية 

العام الماضي

6127101تكرار
66.7

%16.733.319.427.82.8

7
برنامج طموح االمتياز 

التجاري يقوم على تطوير 
العالمات التجارية

5135112تكرار

64.4
%13.93613.930.65.6
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8

نظام االمتياز التجاري ينظم 
العالقة بين صاحب االمتياز 
للشركات الصغيرة ومانح 

االمتياز من الشركات الكبيرة

516492تكرار

67.2

%13.944.411.1255.6

9

مبادرة برنامج استدامة 
الشركات بتأجيل سداد 

القروض المستحقة 
للشركات الصغيرة 

والمتوسطة

714582تكرار

68.9

%19.438.913.922.25.6

10
مبادرة صندوق دعم 

المشاريع

694134تكرار
60.0

%16.72511.136.111.1

مبادرة اإلقراض غير المباشر11
4104153تكرار

58.3
%11.127.811.141.78.3

12

يدعم ملتقى االستثمار 
المالئكي التواصل مع 

الشركات وعرض الحلول 
واالفكار االستثمارية 

487143تكرار
56.1

11.122.219.438.90

64.2األهمية النسبية للمحور
       

تم تصنيف تلك الصعوبات التي جاءت في نتائج االستبيان إلى صعوبات مؤسسية وتنظيمية وتشريعية، 
وصعوبات مالية وتمويلية، وصعوبات إدارية وتشغيلية:

جاءت أهم الصعوبات المؤسسية والتنظيمية والتشريعية بنسبة %30 من آراء العينة وفقا للترتيب 
التالي:

1 -عدم قبول األفكار الجديدة بسهولة.
2 -الحاجة إلى تشريعات وتنظيمات أكثر   مرونة.

3 - صعوبة استخراج التصاريح الالزمة من مكان واحد كمثال مكتب العمل ووزارة التجارة.
4 -قلة االهتمام من وزارة العمل تجاه رواد األعمال.

5 -كثرة وتعقيد المتطلبات الحكومية.
6 - عدم فصل التشريعات والسياسات عن التنظيم والتنفيذ.

7 - عدم الحوكمة في تطبيق اللوائح التنفيذية.

6 - أهم الصعوبات والمعوقات التي تعترض مسيرة ريادة األعمال بالمملكة: 

أوال: الصعوبات المؤسسية والتنظيمية:
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أشار ما نسبتهم %10 فقط من العينة وجود   صعوبات تشريعية ورتبت وفقا لألهمية كالتالي: 
1 -  التذبذب في القرارات )تغيير القرارات(.

2 - أن التشريعات ال تخدم االبتكارات مثاًل مرسوم نموذج العمل الجديد ال يواكب نظام هيئة 
الزكاة والدخل.

أفاد ما نسبتهم %25 من العينة وجود صعوبات مالية جاءت كالتالي:
1 - يوجد صعوبات مالية لتفاوت الفائدة.

2 - عدم سهولة اجراءات التمويل والقروض. 
3 - صعوبة الحصول على تمويل. 
4 - صعوبة الدفع للتأمين الطبي.

أقر ما نسبتهم %15 من العينة أن هناك صعوبات إدارية أهمها:
1 - صعوبة البحث عن مواهب في سوق العمل.

2 - صعوبة الحصول على اداري جيد.
3 - ضعف الخبرة الريادية.

ثانيا: الصعوبات التشريعية:

ثالثا: الصعوبات المالية:

رابعا الصعوبات اإلدارية:

أفضل الحلول المقترحة لحل مشكالت وصعوبات ريادة األعمال حسب رأي أفراد عينة الدراسة كانت 
كالتالي: 

1 - اتاحة مزيد من الفرص لرواد األعمال.
2 - حل مشاكل المنصات اإللكترونية بسرعة وكفاءة أكبر.

3 - يجب أن تكون المنصات أكثر استقرارًا وفاعلية.
4 - المرونة في التعامالت الحكومية.

5 - وضع االشتراطات الجديدة وفقا لألعمال بالتدرج وال تنفذ مباشرة.
6 - تنظيم سوق التأمين الصحي للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

7 - محاولة اختصار المتطلبات على المؤسسة وتكون بشكل واضح للجميع.
8 -  دعم المنشآت الصغيرة الناشئة، وفتح فرص جديدة للمنشآت الناشئة لرواد األعمال.

9 - تعديل األنظمة بما يضمن حقوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

7 - الحلول المقترحة للتغلب على الصعوبات التي تواجه ريادة األعمال بالمملكة العربية السعودية:
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العشرون: مستقبل ريادة األعمال بالمملكة في ظل رؤية 2030 ) 34 (

الحادي والعشرون: توصيات المؤشر: 

يعد تحقيق رؤية المملكة 2030م لريادة األعمال هو الهدف الذي تسعى إليه المملكة، من خالل ما 
سبق من نتائج ومؤشرات مكتبية وميدانية نوضح هنا تصور لمستقبل ريادة األعمال فيما يلي:

1 - أن تصبح مساهمة استثمارات ريادة األعمال في الناتج المحلي بنسبة %35 عام 2030.
2 - أن تصبح مساهمة عمل المرأة في ريادة األعمال بنسبة %30 في 2030. 

3 - القضاء على ظاهرة البطالة والحد من المتعطلين عن العمل بنسبة %7 بدال من %11.3، وفقا 
لبيانات الهيئة العامة لإلحصاء السعودية 2021م.

4 - نشر ثقافة ريادة األعمال. 
5 - تحقيق التطوير والتنمية المستمرة للقدرات البشرية الفنية والنظامية.

6 - زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي.
7 - خلق مزيد من فرص العمل عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

8 - توطين التقنية.
9 - زيادة االستثمارات المحلية واألجنبية.

10 - تحقيق التنمية المستدامة من خالل االستفادة من الموارد المتاحة وتشغيلها بكفاءة عالية.
11 - رفع معدالت تصنيف المملكة في جميع محاور ريادة األعمال من المركز 7 الى المركز 4 

عالميا كما في رؤية 2030م.
12 - المشاركة مع القطاع الخاص لرفع معدل اإلنتاج المحلي.

لتحقيق  األعمال  بريادة  الصلة  ذات  الجهات  وبيانات  الميدانية  النتائج  توصيات من خالل  نقترح عدة 
أهداف رؤية 2030 لريادة األعمال والتنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية كما يلي:

كل   تحقيق  ومدى  متخصصين  من  الجدد  األعمال  لرواد  الجديدة  األفكار  بدراسة  االهتمام   -  1
فكرة للتنمية المستدامة والقيمة المضافة للناتج المحلي.

2 - اإلعالن عن الجهات الداعمة لرواد االعمال، خاصة الداعمة للتمويل.
في  متخصصين  من  واإلداري  الفني  الدعم  حيث  من  األعمال  لرواد  الفرص  من  مزيد  اتاحة   -  3

الهيئات الداعمة لريادة األعمال.
4 - تشكيل لجان من الجهات الداعمة الحكومية والقطاع الخاص لتقييم ومتابعة رواد األعمال، 

والعمل على حل مشكالتهم. 
5 - حل مشاكل المنصات اإللكترونية بسرعة وكفاءة أكبر، وأن تكون المنصات أكثر استقرارا وفاعلية.
6 - المرونة في التعامالت الحكومية، خاصة الشركات متناهية الصغر والصغيرة واختصار المتطلبات 

على المنشآت وتكون بشكل واضح للجميع.
7 - وضع االشتراطات الجديدة وفقا لألعمال بالتدرج الزمني المالئم ألعمال المنشآت.
8 -  دراسة واقع المنشآت الريادية بصورة دورية ووضع الحلول الالزمة بصفة مستمرة 

9 - دعم المنشآت الصغيرة الناشئة وفتح فرص جديدة للمنشآت الناشئة لرواد األعمال.
10 - تعديل األنظمة بما يضمن حقوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

11 - خلق أسواق محلية وعالمية أمام منتجات وخدمات رواد األعمال للمنشآت الصغيرة ومتناهية 
الصغر.

12 - عقد دورات تدريبية وورش عمل لتنمية المهارات واالبتكارات في مجال العمل الريادي من 
الجهات العلمية الداعمة. 

https://www.vision2030.gov.sa/thekingdom/explore/economy ،  2030 34( االقتصاد واالعمال، رؤية المملكة(
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