ﻣﻮﺟﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  -ﻋﺪد ﺧﺎص

Saudi Entrepreneurial
Ecosystem Digest (SEED)

SEE-LAB enables the interaction between the various
stakeholders to nurture a thriving entrepreneurship
ecosystem in Saudi Arabia’s diﬀerent regions.

www.seelab.sa.com

www.seelab.sa.com

Special Issue- July 2018

Survey results to the question, “In your
country, how easy is it for start-up
entrepreneurs with innovative but risky
projects to obtain equity funding?”

Availability of
Venture Captial

info@seelab.sa.com

TOTAL VALUE
(SAR IN MILLION)
NUMBER OF DEALS

Volume of VC and
Angel Investment and
Number of Deals by
Region *

Reference: The Global Competitiveness Report 2017-2018
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Khalid Suleimani

“VCs operate on three pillars: convertible
notes, preferred shares, and deferred valuations. These financial instruments are not
available yet to LLCs under Saudi commercial law. This will either force a foreign VC
to decline investing in Saudi startups, or
ask the startup to move to another jurisdiction that oﬀers these instruments. These
are the major roadblock stopping Saudi
startups from receiving foreign funding
and not the lack of interested funds.”

Omar Almajdouie
“Many traditional companies are complaining about weak demand in the markets.
The fact is that demand is good and rising
in general, but is shi"ing from the old to the
new economy, led by innovative startups.
This is not happening in all industries yet,
but it’s a matter of time before we see all
sectors aﬀected by technological development. That’s because the proper technological applications can provide great improvements in eﬃciency and much better user
experiences. There are many challenges,
so smart entrepreneurs choose market sectors that are large and feasible with high
levels of ineﬃciency so that they can use
technology to create value for end users.”

Farooq Aljeraisy
“There are trade secrets and challenges in every industry. In the
near future, the challenges of automating operations and processes
will increase. Such challenges will
be primarily be associated with
the rapid growth in demand and
shi"s in consumer behavior. Savvy
entrepreneurs are those who seize
the opportunity to create innovative solutions that can integrate
with the value-chain of established entities.”

1

Jazan

Loulwa Bakr
“Elite corporate Saudi Arabia and
prominent regulatory bodies
arrived to a realization that innovation is no longer a luxury, but
rather an existential matter, and
such innovation is readily available
for acquisition in the startup economy. The various sandbox and
incubation programs supported by
leading corporates are paving the
way for a new era of corporate
dominance over the budding local
venture capital industry”

Eastern
Province

3

Tips and Opinions

Sponsors

4

Riyadh

Range (Max)

* 2018

1

Deal Value
(SAR Million)

Region

Undisclosed

Makkah

375

Makkah

Inspire Ventures
Raed Ventures
Vision Ventures
Direct Influence

Undisclosed

Makkah

Sure Int’l Technology

Riyadh Taqnia
Capital

Undisclosed

Riyadh

Sayarah

BECO Capital

7.5

Riyadh

Telfaz 11

ST Ventures

33.75

Riyadh

Geidea

Gulf Captial

1000

Riyadh

B8akt

Riyadh Taqnia
Capital

7.5

Eastern
Province

Angel Investment

.49

Jazan

Startup/Venture
Warsha Plus
Uturn
Salah

Wael Lee

Total based on
disclosed deals

Investors
Wadi Jeddah
Venture
France Five Captial
Fund Webeida

1,424.25(SAR Million)

All data were based on publicly disclosed information.

Trending Topics
The SME Authority developed the Government VC program
built on partnering with private sector investors. The program
will have three main deployment strategies:
1 Matching Seed Fund for early-stage SMEs
2 Micro VC program for pre-seed to series A stage SMEs
3 Matching Co-investment program for for Pre-PE stage SMEs
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Entrepreneur-Investor Relationship
Measuring the Satisfaction of Saudi-based Entrepreneurs with the Investors

Methodolgy

60%

In an attempt to measure the satisfaction of entrepreneurs with investors in Saudi Arabia, we implemented the Net Promtor Score tool (NPS) as a
proxy indicator. Simply, we asked 10 founders/co-founders, who received either an angel investment or a fund, to rate their experiences with the
investors on a scale from 1-10 (1= extremely dissatisfied; 10= extremely satisfied). The ratings of their
satisfaction were based on their perception of the
valuation process, and the level of commitment and
value-add of the respective investors. The respondents are Saudi-based founders who received
investments from Saudi-based angel investors or
VC funds between 2016-2018.

Recommendation

Though a score of 30 is within
the positive range, there is considerable area for improvement. Additionally, such a
score has to be considered
within the broader context of
the entrepreneurship ecosystem and how it varies over
time.

NPS
=
30

10%

30%

info@seelab.sa.com

Promotors (9-10): Founder/co-founders
who have an outstanding experience with
the investors and would spread positive
words about them.
Passives (7-8): Founders/co-founders
who believe that overall the investment
added value to their enterprise. However,
they are not fully pleased with the investor’s
level of commitment and value-add.
Detractors (1-6): Founders/co-founders
who are to a great extent, unhappy about
the whole experience with the investors.

It is very important to note that this is a
high-level approach to get an indication of
the nature of the entrepreneur-investor relationship in Saudi Arabia. It is not necessarily
intended to provide a statistically significant
conclusion.

It is recommended that the NPS measurement be used as a proxy indicator to measure the entrepreneur-investor relationship in Saudi Arabia.
Such a measurement could be more meaningful when assessing changes over time. This year’s score could be used as a baseline.
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Almost 99% of graduated Saudi students who studied abroad go back to
Saudi Arabia: Saudi people do not love their country because it’s
modernized. But, they modernize their country because they love it.

Vision 2030

Achievement

Ali Alsabhan

Leadership

”

Ambition

HRH Prince Khalid bin Salman Al-Saud

www.rakeezah.org

Despite the eﬀorts that the Saudi government has put in to encourage and support
entrepreneurship, the majority of Saudi-sponsored students abroad are not aware
of all the opportunities they have to accelerate the growth of entrepreneurship in
the kingdom. Rakeezah is a non-profit organization based in Melbourne, Australia.
It was initiated as a result of a PhD thesis that investigated how the adoption of
entrepreneurship knowledge can influence the uptake of entrepreneurial opportunities. Its mission is to enrich Saudis who live abroad with entrepreneurship knowledge and skills. It has been designed by experts in the field, aiming to prepare and
connect students with mentors and business incubators in the country they live in
as well as in the Saudi Arabia.

PhD candidate in Entrepreneurial Studies,
RMIT University, Australia
Founder and CEO of Rakeezah

“ Rakeezah was formed as a result of the need to
connect Saudi students abroad with the latest
entrepreneurship knowledge and practices that
are developing in the kingdom.

”

Pride

Success

https://gust.com/companies/rumblehelmet

Reem Alattas

PhD candidate in Computer Science and
Engineering, University of Bridgeport, USA
CEO and founder of Rumble Helmet

benefited greatly from diﬀerent entre“ Ipreneurship
journeys at my university,
spanning diﬀerent departments.

Hope

”

My research led me to develop a smart bicycle helmet called the Rumble Helmet. It
has an embedded, adaptive light system consisting of a front-facing flash light, a back
light, turn signals and side lights to communicate the cyclist’s intended direction to
other road users. The light system can be activated using hand signals or buttons
placed on the bicycle handlebars. The helmet can also detect any vehicle presence in
a cyclist's blind spot and can be paired with a mobile navigation device. The goal is to
keep the cyclist safe, especially when it is dark. In addition, I have participated in various competitions and technology hackathons; these were really useful in shaping my
project.

Innovation
https://jp.linkedin.com/in/ghonaimabdulah

Ghonaim Abdullah

PhD candidate at the Graduate School of
System Design and Management, Keio
University, Japan

key objective of my research is to
“Acreate
an opportunity for an innovative
solution specific to the conditions of the
Kingdom of Saudi Arabia.

”

Solar power plants are considered one of the fundamental renewable energy sources
worldwide and one of the ways to provide a clean and green energy supply in the future.
However, there is still a need for a seamless, hassle-free operation of these plants, which
also involves regular maintenance as well as inspections of their components. My
research focuses on eﬃcient, cost-eﬀective and reliable methods which make it possible
to check the quality of a large area of a solar power plant. The idea is to utilize unmanned
aerial vehicles – commonly known as drones – powered by the Internet of Things, artificial intelligence, and thermal imaging systems, and based on an integrated smart remote
monitoring system.

This Issue’s Partners
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Leadership

Vision 2030

www.linkedin.com/in/dr-haleema-a-alamri-539a9886

Dr. Haleema A. Alamri

www.linkedin.com/in/sufana-almashhadi-phd-322a0438

DR. Sufana AlMashhadi

Research Scientist at Saudi Aramco (KSA),
and a Post-doc Fellow at the Chemistry
department at Massachusetts Institute of
Technology (MIT)

Senior Neuroscientist at King Fahad Medical City
(Riyadh, KSA) and a Post-doc Fellow at McGovern
Institute for Brain Research, MIT.

“As Saudi Scientist aﬃlated with MIT, we believe

that this community-driven initiative will help
to further enable Saudi women to thrive in their
professional and entrepreneurial endeavors
through developing the needed skills and
expanding their networks.

”

Inspired by our great experience as Ibn Khaldun fellows at the Massachusetts Institute
of Technology (MIT), we decided to spearhead a new initiative: to establish a Saudi-based
association to help Saudi women in science (and beyond) to reach their full potential. The
association will manage various activities, in collaboration with MIT, including: a mentorship program, training and development, targeted hackathon events, an outreach program to high school students, and themed conferences. This initiative has been already
endorsed by MIT, which will also be supporting many of the association’s aforementioned activities in the Kingdom of Saudi Arabia.

Success

Achievement

www.pilleve.com

Yousef Albanawi

Alumnus of Wake Forest University, USA
Cofounder and CEO of Pilleve

established my company a"er a
“ Iseries
of trials and errors and
intensive customer research, with
a focus on empathy towards the
end user.

”

I was first exposed to entrepreneurship when I as a student at Wake Forest University. While
working at a rehabilitation clinic as part of my capstone project, I learned about a large healthcare crisis, better known as the opioid epidemic. The idea for Pilleve, a real-time opioid mentoring tool, came about to address such a crisis. I was awarded a grant from my university to test
out my hypothesis and create a prototype. Then, I met my co-founder at Duke University, and
we began to gain momentum a!er being accepted to a social entrepreneurship incubator in
Washington DC called Halcyon. Recently, we have been accepted by MassChallenge, a leading
accelerator based in Boston. We’ve partnered with the largest pain clinic in Maryland and are a
few months away from our pilot. The Pilleve system spans the whole prescription cycle and all
the people involved. Our system monitors opioid usage, screens data for aberrant behaviors,
translates and packages that data, puts crucial information in front of healthcare providers and
necessary stakeholders, and, finally, provides a platform for action.

Pride

Innovation
https://linkedin.com/in/fahadalarjani

Fahad Nasser Alarjani

PhD candidate at Xi’an Jiaotong University,
China

“ The purpose of my doctoral research is to
determine the impact of green entrepreneurial orientation on the green performance of green SMEs in KSA.

”

Entrepreneurship, and especially green entrepreneurship (GE), is frequently considered as
a remedy to the severe global sustainability challenges by both scholarly as well as practical
research. Prior research suggests that, relative to incumbent firms, GE-based small and
medium enterprises (SMEs) may be an eﬃcient source of green/sustainable economic
development for a transition economy like the Kingdom of Saudi Arabia (KSA). I will do this
by considering green innovation as a mediator and by considering entrepreneurial self-eﬃcacy and institutional factors as boundary conditions. My dissertation is expected to develop a concept of green entrepreneurial orientation and validate its corresponding measurement scales. My research can also assist in unveiling the mechanism for green entrepreneurial orientation in influencing green SMEs’ performance by examining the potential mediation role of green innovation.

Innovation

Ambition

Hope

https://uk.linkedin.com/in/fatimah-alqahtani-5852458

Fatimah Ayidh Alqahtani
PhD candidate at the University of Warwick,
UK, managed by the Warwick Manufacturing
Group (WMG) Engineering program

“The outcomes of my study would
help the key stakeholders involved
to enable the desired transformation in the KSA.

”

My research investigates the potential roles of crowdfunding platforms (CFPs) when faced
with economic complexity and transformation. By adopting the methodology of design
science research, my project aims to propose a framework that allows an organic shi! in the
KSA by harnessing the power and wisdom of the crowd towards realizing the country’s vision.
The proposed framework looks at utilizing CFPs to align the eﬀorts of the diﬀerent stakeholders towards achieving a common objective by:
(1) Facilitating stakeholders' interactions to cultivate the resulting productive knowledge on
both individual and collective levels.
(2) Acting as communication mediators that (A) reflect the field (e.g. the nature of interactions
among networks of people and organizations), and (B) interact and make key suggestions
within the field (e.g. introducing new models or categories, and to steer the interactions
towards new directions).
Harnessing the Power of Collective Impact
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البيروقراطية الحكومية
عدم وجود مظلة مالية
الدعم الحكومي
البيئة التنظيمية

نسبة المنشآت
الريادية حسب
المناطق*
ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎدة
*
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

www.seelab.sa.com

حكومية

تحديات وفرص

15%

المنطقة
الشرقية

38%

4%

الرياض

المدينة
42%
1%

تحديات الريادة
االجتماعية

بيئية

مكة

الباحة

مهارات التواصل
التخطيط االستراتيجي
مهارات تسويقية

1%

جازان

أنشطة منصة
منظومة الريادة
السعودية

قلة الوعي
عدم وجود بيئة
تطوعية

165

45

62

27

المنشآت الريادية

مرشدون

خدمات مهنية
واستشارية

جهات تمويل

61

21

21

19

جهات تمكينية

األنظمة
والتشريعات

أبحاث وتقارير

قصص ريادية

25

9

أدوات

مسابقات ريادة
األعمال

شخصية

* Tasamy for Social Entrepreneurship

نصائح وآراء

فعاليات وبرامج
مسك االبتكار تنظم  Seedstars Worldألول مرة في
المملكة العربية السعودية في كل من الدمام و أبها و
جدة و الرياض

https://misk.org.sa/en/services/seedstars/

شركاء العدد

د.غادة العريفي

لجين العبيد

”برزت الريادة االجتماعية كنموذج عمل جديد
يجمع بين نموذج األعمال الريادية و األهداف
االجتماعية .لذلك يمكن أن تكون مؤسسات
الريادة االجتماعية منشآت ربحية أو غير ربحية،
في المملكة العربية السعودية .تأتي منشآت
الريادة االجتماعية بعدد من األشكال القانونية
التي تغطي مجموعة واسعة من التراخيص
التجارية إلى الجمعيات الخيرية .من خالل األبحاث
التي قمت بها حول الريادة االجتماعية
بالسعودية وجدت أن بعض الجمعيات الخيرية
تقوم بتطوير عملها باستخدام نماذج و
ممارسات الريادة االجتماعية لتحديث أعمالها
ولتكون مستدامة .في رأيي أن الريادة
االجتماعية هي الحل لقضايا االستدامة في
القطاع الغير ربحي“.

”كانت األعمال الخيرية بالمملكة تستند على
القطاع الرعوي لفترة طويلة من الزمن ،ولم
على
تبدأ المنظمات الغير ربحية بالتركيز
ً
المشاريع التنموية إال قبل  7سنوات تقريبا.
لذا ،بات من المم التركيز على الفجوة في
قطاع اإلبتكار اإلجتماعي و ريادة األعمال
االجتماعية من خالل تمكين الشباب الذين
يشكلون حوالي  70٪من سكان المملكة
لبناء حلول مبتكرةً و مستدامة للتحديات
االجتماعية .مواكبة لرؤية المملكة :2030
مجتمع حيوي و إقتصاد مزدهر و أمة
طموحة ،البد أن نركز جودنا في الريادة
بهذا القطاع من خالل تأسيس البرامج النوعية
لدعم المشاريع االجتماعية واالستثمار في
قطاع الريادة االجتماعية واالستفادة من
من
الطاقة الكامنة لدى األفراد...التغيير يبدأ ً
إيمانا كامال
إيماننا بمشاريع روادنا االجتماعيين
ٍ
على أنها قادرة عل إحداث التغيير“.

ربـحي
األعمال
التجارية

غير ربـحي

ريادة األعمال
االجتماعية

القيمة االقتصادية

القطاع
الخيري

القيمة االجتماعية

© 2018 Tasamy for Social Entrepreneurship, All rights reserved.
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توزيع مساحات
العمل المشتركة
حسب المناطق*
* ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎدة
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

5%

المنطقة
الشرقية

www.seelab.sa.com

55%

9%

الرياض

المدينة

كيان قائم على االقتصاد التشاركي يهدف لتوفير مساحات عمل
مشتركة وغرف اجتماعات يمكن تأجيرها بالساعة أو باليوم أو بالشر
لريادي األعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والعمل المستقل
والشركات ،من خالل توفر الخدمات األساسية من مكاتب مغلقة أو
مفتوحة مؤثثة و خدمات االتصاالت والسكرتارية ،باإلضافة إلى إمكانية
إقامة فعاليات وورش عمل وتوفير الخدمات االستشارية
المصدر :منشآت

مساحات
عمل مشتركة

https://ep.smea.gov.sa

32%

مكة

نصائح وآراء

يمكن اإلطالع على تفاصيل مساحات العمل المشتركة من خالل
منصة منظومة الريادة السعودية على الرابط التالي:

https://seelab.sa.com/ar/categories/5?sub=28

زوايا حديثة
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة و الصغيرة خالل األشر
الماضية أكثر من  35رخصة لبرامج حاضنات و مسرعات األعمال و مساحات
العمل المشتركة .ويهدف برنامج الترخيص ،حسب موقع البرنامج على
التسهيالت المقدمة من الهيئة و شركائها من
اإلنترنت ،إلى الحصول على
ً
الجهات الحكومية و الخاصة ،إضافة إلى تحديد اإلحتياجات و المتطلبات
الخاصة بدعم قطاع ريادة األعمال.

https://ep.smea.gov.sa

عمر الشبعان
”نموذج عمل مساحات العمل المشتركة
سيغير بشكل جذري سوق المكاتب
فكرة االقتصاد
المستأجرة .فهي مبنية على ً
التشاركي ،والذي غير أسواقا و صناعات
كما
مختلفة كانت صامدة لسنوات طويلةً .
انتشرت مساحات العمل المشتركة مؤخرا
بشكل كبير ،و هذا ينطبق على سوق
المملكة ،و لكن سيبقى التحدي الرئيسي
في التنافس على إضافة خدمات نوعية
والتي يمكن أن تميز مساحة عمل من
غيرها“.

هاشم كماخي
”ساهمت مساحات العمل المشتركة في خفض
حواجز و تكاليف بدء المشاريع التجارية و الدخول
في سوق العمل ،و ذلك بتوفير حلول شرية
ميسرة الستخدام مكاتب وقاعات إجتماعات
مجتمع أعمال
في بيئة محفزة واالنضمام إلى
ً
إحترافي  .في السابق كان ذلك مكلفا و يتطلب
التزامات عالية .إنخفاض هذﻩ الحواجز سيساعد
في نمو قطاع ريادة االعمال في المملكة“.

فعاليات وبرامج
تم إطالق حملة #منظومة_الريادة_هي ..بمشاركة أكثر من 30
شخصية مميزة من جميع فئات منظومة ريادة األعمال المحلية و
بدعم من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات .و تهدف الحملة
إلى توحيد هذا المفوم من أجل تعزيز التكامل في تطوير
المبادرات المختلفة .المشاركة من خالل موقع الحملة

https://seec.jasarah.net

شركاء العدد

حسيبة اإلسكندراني
”مساحات العمل المشتركة جزأ ال يتجزأ من
المنظومة الريادية ،فهي توفر بيئة متكاملة
و محفزة مبنية على التعاون تمكن رواد و
رائدات األعمال من رسم الخطوات
لمشاريعم وإنطالقها .حيث تعتبر مساحات
العمل المشتركة المكان األمثل لبناء
العالقات و تعزيز التواصل بين رواد األعمال“.

ﻣﻨﺼﺔ واﺣﺪة ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﻤﻴﻊ

محمد الدوسري
”لريادة األعمال دور حيوي في التنمية
اإلقتصادية ،وتعد مساحات العمل المشتركة
من الممكنات الرئيسيه لرواد و رائدات
األعمال .هناك العديد من الفرص في هذا
القطاع التي يمكن االستفادة منها بشكل
كبير مع زيادة الوعي المعرفي و التحول من
بيئة العمل التقليدية إلى بيئة تشاركية
محفزة لرواد األعمال ،في ظل رؤية المملكة
“.2030

ﻣﻮﺟﺰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺮﻳﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وﺗﺴﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻮارد داﻋﻤﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺴﺎﻋﺪة

info@seelab.sa.com

www.seelab.sa.com
العدد التجريبي  -نوفمبر ٢٠١٨

www.seelab.sa.com

تزايد الطلب
على الخدمات
المالية

نسبة المنشآت
الريادية حسب
المناطق*

تحديات وفرص

رواد األعمال
المهتمين في
قطاع الفنتك

ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎدة
*
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

التطور التقني

14%

المنطقة
الشرقية

38%

4%

الرياض

المدينة

الدعم
الحكومي لتطوير
ريادة األعمال

42%
1%

الباحة

عوامل نمو قطاع
الفنتك

اهتمام
المستثمرين

www.fintechsaudi.com

مكة

1%

جازان

نصائح وآراء

نجود المليك

زوايا حديثة
أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على منح أول تصريحين تجريبيين
للتقنية المالية لشركتين محليتين ،وذلك لتقديم خدمة تمويل الملكية
الجماعية ) (Crowd fundingفي المملكة العربية السعودية ،وهما
شركة منافع لالستثمار وشركة سكوبير.
https://cma.org.sa/MediaCenter/PR/Pages/Fintech_Two_Licenses.aspx

فعاليات وبرامج

سوق التقنية المالية في المملكة موعود
بجيل جديد قادر على مواكبة التكنولوجيا
المالية المتطورة والبرامج المبتكرة لتعزيز
مكانة السعودية كسوق رائد في المجال.
وقد أطلقت مؤسسة النقد العربي
السعودي مبادرة "فنتك السعودية"
للمساهمة في تسريع وتيرة نمو وتطور
التقنية المالية في المملكة من خالل نشر
ثقافة التقنية المالية باإلضافة إلى تطوير
منتجات و خدمات مختلفة لدعم المنشآت
الريادية المتخصصة.

عصام النهدي
جاءت الفنتك )التكنولوجيا المالية( لتجعل المعامالت
المالية أكثر كفاءة من حيث التكلفة و السرعة .ومن
أكثر الزوايا التي تبدع بها شركات الفنتك هي
توظيف التقنية في تسهيل المعامالت المالية
اليومية )لألفراد والشركات( ليصبح،على سبيل
المثال ،إرسال مبلغ مالي بسولة إرسال رسالة
نصية أو ربما أسل من ذلك.

تنطلق النسخة الثالثة من منتدى مسك العالمي في  14نوفمبر
https://miskglobalforum.com/forum/
تنظم ومضة فعالية #مكس_آند_منتور والتي ستعقد في
الرياض في  22نوفمبر
https://www.wamda.com/mixnmentor/riyadh-22-nov-2018

شركاء العدد

الهنوف الزهراني
سمحت هيئة السوق المالية لشركة سكوبير
بإطالق و تشغيل منصة تمويل الملكية
الجماعية ،حيث يعتبر هذا النموذج أحد الحلول
التمويلية المبتكرة لدعم الشركات و أصحاب
المشاريع الريادية .و تعد منصات تمويل
الملكية الجماعية وجهة تمويلية جديدة
في المملكة توفر شروط أسل و إجراءات
أسرع و تكاليف أقل .كما ستوفر للراغبين في
االستثمار االطالع على مشاريع تناسب
أهدافم االستثمارية و المساهمة في
نموها بشكل أسرع.

ﻣﻨﺼﺔ واﺣﺪة ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﻤﻴﻊ

عبدالعزيز العدواني
بالعديد من المتغيرات
يمر النظام المالي العالمي
ً
التي تتجه نحو جعله اكثر ديمقراطية من حيث اتاحة
المزيد من الفرص لعدد أكبر من األشخاص
للمشاركة فيه ويأتي التمويل الجماعي على رأس
هذﻩ المتغيرات التي تتيح لعامة االفراد االستثمار
في الشركات الغير مدرجة بشكل مباشر وبدون
تكاليف .ويعد ًذلك قفزة هائلة في عالم
االستثمار ،فوفقا لبنك قولدمان ساكس التمويل
ّ
"المغير الوحيد للنظام المالي الحالي
الجماعي بأنه
"  ،كما تخدم هذﻩ الخطوة رواد االعمال الذين
يعانون من شح القنوات االستثمارية في الدول
النامية بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص حيث
ان  98هللة من كل ﷼ تقرضه البنوك في
السعودية يذهب للشركات الكبيرة و اقل من 2
هلله تذهب للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ﻣﻮﺟﺰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وﺗﺴﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻮارد داﻋﻤﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺴﺎﻋﺪة
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اﻟﺮﻳﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

www.seelab.sa.com
فبراير ٢٠١٩
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نسبة المنشآت
الريادية حسب
المناطق*

بلغ عدد القضايا التجارية في المملكة حوالي  10االف قضية في الربع
األول من األول من العام الهجري  /1440الربع األخير من عام .2018
وشكلت المنشآت المتوسطة والصغيرة نسبة  ٪ 80من إجمالي القضايا

ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎدة
*
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

14%

1%

المنطقة
الشرقية

39%

المصدرhttp://www.aleqt.com/2018/12/09/article_1503696.html :
4%

القصيم

الرياض

المدينة

الباحة
الحدود الشمالية
الجوف
نجران
حائل
جازان
تبوك
القصيم

40%
1%

مكة

الباحة
1%

جازان

أنشطة منصة
منظومة الريادة
السعودية

183

54

64

30

المنشآت الريادية

مرشدون

خدمات مهنية
واستشارية

جهات تمويل

72

23

25

21

جهات تمكينية

األنظمة
والتشريعات

أبحاث وتقارير

قصص ريادية

29

أدوات

تحديات وفرص

أبها
المدينة المنورة
المنطقة الشرقية
مكة
الرياض

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
نسبة القضايا التجارية حسب المناطق )المجموع الكلي (100٪

14

مسابقات ريادة
األعمال

زوايا حديثة
تم إصدار نظام الرهن التجاري والذي يهدف إلى تعظيم استفادة
ُ
المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصولها ويمكنها من رهن أصولها
التشغيلية واالستفادة منها في الوقت نفسه ،كما يوسع نطاق األصول
القابلة للرهن ونطاق نفاذ عقود الرهن التجاري.

ً
بناء على تقرير ممارسة أنشطة األعمال  2019والصادر عن البنك
الدولي ،احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة  56في محور
فرض العقود .وأشاد التقرير بالتقدم الذي حققته المملكة في
هذا الصدد.

https://mci.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/24-04-18-01.aspx

فعاليات وبرامج
تحت رعاية وتشريف أمير منطقة المدينة المنورة ،ينطلق ملتقى بيبان
يوم الخميس  7فبراير ويستمر إلى  9فبراير تحت شعار "للطموح فكرة
ُ
وسيقام الملتقى في مركز الملك سلمان الدولي
وللنجاح بيبان"
للمؤتمرات بالمدينة المنورة
https://biban.monshaat.gov.sa

ﻣﻨﺼﺔ واﺣﺪة ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﻤﻴﻊ

ﻣﻮﺟﺰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وﺗﺴﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻮارد داﻋﻤﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺴﺎﻋﺪة

info@seelab.sa.com

اﻟﺮﻳﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

www.seelab.sa.com
فبراير ٢٠١٩
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حماية الملكية
الفكرية

نصائح وآراء

براءة االختراع

العالمة التجارية

 ٢٠سنة من إيداع
الطلب

أميرة القوقاني
النماذج الصناعية

 ١٠سنوات قابلة
للتمديد

البراءة النباتية
 ٢٠سنة من إيداع
الطلب

 ١٠سنوات من إيداع
الطلب

مدة الحماية
لمجاالت الملكية
الفكرية
www.saip.gov.sa

 ١٠سنوات من إيداع الطلب

حق المؤلف
مدى الحياة
 ٥٠+سنة بعد الوفاة

صدر بشر شعبان 1439ه  /أبريل 2018م
نظام الرهن التجاري ،والئحته التنفيذية التي
تنظم الطريقة واإلجراءات الخاصة بإبرام عقد
الرهن وبياناته التي تضمن للراهن والمرتن
حقوقم ،أتى هذا النظام لتحسين األعمال
التجارية واالستفادة من قيمة األصول بجعلها
ً
ضمانا للديون ،وسل للمقرضين إجراءات
حصولم على حقوقم في حال عدم
ً
ً
الرهن سندا تنفيذيا يقدم
الوفاء؛ بجعل عقد
ً
لمحكمة التنفيذ مباشرة للتنفيذ على المال
المرهون.

التصميمات التخطيطية
للدارات المتكاملة

المصدر :الهيئة السعودية للملكية الفكرية

شركاء العدد

هدى باشميل
تعد العقود القانونية جانب مم يجب على
رواد االعمال االهتمام بها .العقد عبارة عن
اتفاق مبرم بين طرفيه ،تحدد فيه واجبات
والتزامات كل طرف ضمن شروط وإطار زمني
محدد .ومن الحكمة ان يسند رواد االعمال
صياغة العقد الى محامي او مستشار قانوني
ً
تجنبا للثغرات القانونية التي قد تكون عقبة في
نجاح المنشأة الريادية .ويجب األخذ في االعتبار
كافة جوانب االتفاق والتزامات الطرفين على
سبيل المثال :الشروط العامة ،القانون الحاكم
في حالة النزاع والغرامات و طريقة الدفع،
القوة القاهرة ،التخارج وغيرها من البنود التي
من شأنها ان تحمي رائد االعمال و المنشأة
الريادية بما يتالءم مع طبيعة وموضوع
ينبغي أيضا تدقيق العقد ومراجعته
العقد.
ً
ً
رسميا ولغويا كالتحقق من اسم وعنوان
الطرف المقابل والسجل التجاري والوثائق
كالتصاريح الحكومية ذات الصلة قبل
الرسمية
ً
التفاوض تحسبا ألي عملية احتيال تجاري .ومن
المم كذلك التحقق من صحة الصياغة
ومضامين الجانب اللغوي ،حيث انه بعض
العبارات والمفردات قد تحمل التأويل بما قد
ُ
يشكل ضرر على أحد طرفي العقد.

ﻣﻨﺼﺔ واﺣﺪة ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﻤﻴﻊ

عالء يماني
بمناقشة جميع
أنصح قبل الدخول في شراكة ً
النقاط التي قد تثير الخالف مستقبال بين الشركاء،
كالبنود المتعلقة باإلدارة ،وبيع وشراء الحصص،
ودخول وخروج الشركاء .فالبد من االتفاق على
إدارة الشركة ،وتحديد مسؤولية ً كل شريك ودورﻩ
في إدارة الشركة بالتفصيل ،منعا لتداخل الصالحيات
ومن ثم الخالف .والبد من االتفاق على مقابل
اإلدارة الذي يتقاضاﻩ ًالشريك الذي سيتولى
اإلدارة .ومن المم جدا أن يتفق الشركاء على
كيفية حساب قيمة الحصص في حال رغبة أحد
الشركاء في بيع حصصه في الشركة .وال ينبغي
االعتماد على النماذج العقود الجاهزة ،فهي
تحتوي على البنود األساسيةً فقط ،وال تتطرق
للكثير من التفاصيل المهمة جدا ،والتي قد يؤدي
إغفالها إلى الخالف بين الشركاء.

محمد المزين
لم يعد تشجيع االبتكار وصناعة المعلومة شكل
من أشكال الترف الفكري بل أمسى ذلك
استحقاق تعمل عليه جميع اجزة الدولة .ولعل
من مظاهر ذلك االهتمام هو انشاء الهيئة
السعودية للملكية الفكرية التي تعمل تسجيل
حقوق الملكية الفكرية ومنحها وثائق الحماية
وإنفاذها وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق
الملكية الفكرية خاصة من الجانب القانوني .ومن
بين األدوار المهمة التي تقوم بها الهيئة هو
التشريع والتنظيم وخلق البيئة اآلمنة التي يمكن
للرائد االعمال بها دون ان يخسر ما ينتجه من
اعمال فكرية سواء كان ذلك العمل على شكل
عالمة تجارية او اختراع او تصميم للدارات
المتكاملة او اي نموذج صناعي ذو قيمة
اقتصادية .وتعتبر مدة الحماية لمجاالت الملكية
الفكرية في المملكة من اهم عناصر الحماية في
انظمة الحماية الفكرية فعلى سبيل المثال فان
مدة حماية براءات االختراع في المملكة هي
عشرون سنة تبدأ من تاريخ ايداع طلب براءة
االختراع وأما العالمات التجارية فمدة حمايتها
هي عشر سنوات من تاريخ التسجيل وتكون قابلة
للتمديد .اما فيما يخص حق المؤلف فمدة
الحماية له تكون دائمة مع حياة المؤلف وتستمر
خمسين سنة بعد وفاته.

ﻣﻮﺟﺰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺮﻳﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وﺗﺴﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻮارد داﻋﻤﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺴﺎﻋﺪة
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ً
أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداما في السعودية )بالمليون(

نسبة المنشآت
الريادية حسب
المناطق*
ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎدة
*
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

www.seelab.sa.com

تحديات وفرص

1%
15%

حائل

المنطقة
الشرقية

39%

7%

الرياض

المدينة

16

36%
0.5%

المصدرDigital 2019 Saudi Arabia by Hootsuite :

مكة

الباحة
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نصائح وآراء

جازان

أنشطة منصة
منظومة الريادة
السعودية

حاتم الكاملي
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مسابقات ريادة
األعمال

زوايا حديثة
وقعت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات اتفاقية تعاون مع بنك التنمية
االجتماعية ،لدعم وتمويل وتحفيز مشاريع وأنشطة التقنيات الناشئة ،من
خالل إنشاء محفظة مالية تصل إلى مليار ﷼ .وتستهدف المحفظة
القطاعات الحكومية المختلفة ذات العالقة بدعم وتطوير التقنية،
والمستثمرون في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات ،والمؤسسات
والشركات الخاصة العاملة في هذا المجال ،إلى جانب مسرعات وحاضنات
األعمال التقنية ،ومطورو التطبيقات الذكية ،ورواد ورائدات األعمال
التقنية ،واألفراد الراغبين في االستثمار في مجال التقنية الناشئة.
المصدرhttps://www.mcit.gov.sa/ar/media-center/news/158605 :

”ال يمكن ألي منظمة تطمح للنجاح في
السوق أن تحقق ذلك دون االستثمار بشكل
استراتيجي في التسويق .يشكل التسويق
العمود الفقري ورمانة التوازن في
المنظمة إليصال وعودها للعمالء
المستهدفين والوفاء بهذﻩ الوعود .و في
الوقت الراهن ومع النمو الهائل في
القنوات الرقمية صار لزاما على الشركات و
المنظمات بكافة أنواعها و أحجامها التركيز
أكثر على هذا النمو في مستخدمي
المنصات الرقمية فال يمكن الحديث حاليا عن
تجربة عمالء مميزة أو صورة ذهنية رائعة
دون العمل تسويقيا على هذﻩ المنصات
الرقمية ،ال يمكن قياس نتائج الحمالت و
عوائد االستثمار التسويقي و الوصول
للعمالء بشكل لحظي و سريع دون
االستثمار الحقيقي في مجال التسويق على
المنصات الرقمية و خاصة للشركات الناشئة
التي تشكل لها المنصات الرقمية خيارا ممتازا
للتسويق و الوصول للعمالء و إيصال
خدماتم بأقل التكاليف“ .

غيداء العمري

هادي الفقيه

ً
”يأخذ الحماس بعضا من رياديي األعمال في
استخدام طرق أو نظريات تواصل مستوردة ،في
محاولة لتحويل المعرفة إلى المجتمع المحلي دون
مزجها بالثقافة السعودية المحلية لتكون خبرة
ً
عالمية بنكهة محلية تفم المجتمع وتقدم منتجا
يشبهه .ونتيجة لذلك ـ ـ وألن اإلتصال مفتاح التسويق
ـ ـ ـ ـ تولد خطط وأفكار تسويقية ال تناسب السوق.
المسألة ليست معقدة فكل ما يحتاجه الرياديون
هي البساطة والتعمق في مجتمعم .وأكبر دليل
على ذلك نجاح إعالن بسكويت "ديمه" الذي
استخدم عبارة محلية بسيطة "بله بشاي" ،واخذ
مقاطع من الحياة اليومية بينما سادت موجة من
السخرية على إعالن واحدة شركات النظارات ألنها
روجت لمفوم العروبة بطريقة "فانتازيا متمردة"
في إعالن تلفزيوني فلم يراﻩ المتلقي قريب من
ً
العروبة بأي شكل من االشكال .أخيرا ،ببساطة لتكتمل
طبخة التواصل بعض من المعرفة والخبرة الدولية مع
كثير من النكهة السعودية المحلية“.

ً
”يمكن أن تكون العالقات العامة الجيدة محركا وأداة لجذب العديد من المشترين
العالقات العامة المخطط لها بعناية تولد
والمستثمرين إلى عالمتك التجارية .استراتيجية
ً
تغطية إعالمية إيجابية ،مما يمنح رواد األعمال وضعا أفضل للتفاوض مع المستثمرين
فإن
المحتملين ويزيد من قيمة العالمة التجارية لمنشآتم الريادية .باإلضافة إلى ذلكً ،
العالقات العامة التي يتم تنفيذها بشكل جيد تجعل عمل رائد األعمال أكبر وأكثر رسوخا،
مما يساعدﻩ على تأمين الشراكات والتمويل .في رأيي ،العالقات العامة أداة فعالة
لجذب ًالمستثمرين ،ألنها تساهم في بناء الثقة الالزمة لجذب العمالء والمستثمرين
خصوصا .فإن نصيحتي للشركات الناشئة يجب أن تكون العالقات العامة حجر الزاوية في
استراتيجية التسويق لشركتك إذا كنت تفكر في جذب المستثمرين“.

ﻣﻨﺼﺔ واﺣﺪة ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﻤﻴﻊ

نصائح و آراء
من منظومة الريادة السعودية

المدينة

”

إن التنمية االقتصادية تتطلب توحيد الجود المبذولة من الجهات ذات العالقة

سواء الحكومية أو الشبه حكومية أو الخاصة أو الوقفية ومن هنا جاءت رؤية
ورسالة مركز التنمية االقتصادية بإمارة المنطقة لتجسير هذﻩ الجود المتميزة من
خالل ايجاد الشراكات االستراتيجية مع مختلف شركاء التنمية والنجاح ،بهدف تركيز
مخرجات جودهم بالمنطقة بما يحقق رؤية المملكة  . 2030و يسم المركز

أ .محمد اليوسف
الرئيس التنفيذي لمركز التنمية االقتصادية
بإمارة منطقة المدينة المنورة

كذلك في دعم ريادة االعمال و تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة
المدينة المنورة كونه أحد أهم العوامل الهادفة لتنمية القطاع الخاص وتمكينه ،
وقد سبق أن وقع المركز منذ انطالق اعماله عددا من اتفاقيات التعاون المشتركة
مع عدد من الجهات ذات العالقة و حرص على تفعيلها وذلك بهدف توفير أوجه
الدعم لقطاع ريادة األعمال بالمنطقة .و في هذا الصدد حرص المركز على التكامل
مع مبادرة منظومة الريادة السعودية كشريك استراتيجي للمبادرة في المنطقة
لدعم اطراف بيئة ريادة االعمال المختلفة من خالل االستفادة من هذﻩ المبادرة
النوعية المتكاملة لتسريع نمو منظومة ريادة األعمال بالمنطقة و الوصول الى

المأمول بما يحقق التنمية االجتماعية و االقتصادية“.

”

يساهم قطاع التعليم العالي بشكل واضح في تنمية الناتج المحلي ،المناطقي

والوطني من خالل وظائفه الثالث :التعليم ،البحث والتنمية االقتصادية من خالل
اجراء االبحاث ،نشر االوراق العلمية واقامة الفعاليات المتنوعة .كما أنها توفر

د .حمزة مشرف
المشرف على ادارة االبتكار وريادة االعمال
)جامعة طيبة(

المعرفة والمهارات الالزمة للمساهمة في إنشاء الشركات المبتكرة ونمو
المؤسسات المتناهية في الصغر والصغيرة .في منطقة المدينة المنورة ،تقوم
الجامعات بدور كبير كأحد الجهات في منظومة ريادة االعمال من خالل برامجها
االكاديمية وفعالياتها التعليمية بتعزيز رأس المال البشري والذي يمثل أحد مجاالت

االقتصاد المعرفي“.
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”

البلوك تشين )سلسلة الكتل( من التقنيات الحديثة التي ساهمت في فتح آفاق

جديدة لالبتكار واالستثمار .تتميز البلوك تشين بالشفافية ،المصداقية ،دقة وسرعة

د .والء الحارثي
مديرة مختبر البلوك تشين
)وادي طيبة(

تنفيذ العمليات والالمركزية .تعتبر عملة البيتكوين أول تطبيق فعلي لتقنية البلوك
تشين ،تبعتها باقي العمالت الرقمية .رغم أهمية المعامالت المالية إال أن المجال
الحالي البلوك تشين يشمل التطبيقات في قطاعات التعليم والصحة واإلعالم
والمواصالت والسياحة الدينية وغيرها.

“

”

ً
تقنية إنترنت األشياء تشكل جزءا أساسيا من حياتنا وربط العالم بها ،لذلك نتوقع من

رواد األعمال بمهاراتم الريادية واإلبداعية تقديم حلول ذكية ومنتجات استثمارية.
في المدينة المنورة ،يمكن لرواد األعمال والشركات الناشئة في مجال إنترنت

د .أروى الثقفي
مديرة مختبر انترنت االشياء
)وادي طيبة(

األشياء ،االستفادة من معمل إنترنت األشياء المشغل من قبل وادي طيبة ،في
تقديم دراسات بحثية للسوق المحلي والعالمي والتوعية بفرص االبتكار وخلق الميزة
تنافسية ،خدمات واستشارات تقنية وبناء نماذج أولية مما يساهم في تسريع إنتاج
التكنولوجيا المبتكرة للشركات الناشئة والتنوع االقتصادي فيها تماشيا مع رؤية

المملكة العربية السعودية والتحول الوطني إلى اقتصاد المعرفة“.
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”

يساهم قطاع األغذية والمشروبات في منطقة المدينة المنورة في رفع الناتج

المحلي من خالل :توفير االحتياج للزوار والمعتمرين ،خلق فرص وظيفية ،الحراك في سوق

أ .صالح الخلف
مؤسس شركة الفانوس

الموردين الرئيسين .تقوم المنشآت الريادية بدور فعال كأحد القطاعات في منظومة
ريادة األعمال من خالل رفع الوعي ،وتهيئة رأس المال البشري النضمامه إلى سوق

العمل ،وأيضا المنافسة في األسواق المحلية“ .
”

برؤية ثاقبة تتجاوز المحددات المكانية و اإلمكانية وجه صاحب السمو الملكي األمير

فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة يحفظه اﷲ بتأسيس مركز
دعم الجمعيات بإمارة المنطقة والذي يهدف لدعم نمو و تمكين الجمعيات لتحقيق
رسالتها المجتمعية وفي نفس الوقت اإلستدامة المالية للجمعيات نفسها و
للمشروعات و المبادرات التي تنطلق من خاللها .لذلك تبنى مركز دعم الجمعيات بإمارة
ً
ً
المنطقة مسارا خاصا لالستثمار اإلجتماعي الذي يشكل ثورة في عالم ريادة األعمال
لجذب االستثمارات التي تهتم بتقديم خدمة مجتمعية تليق باسم و مكانة المدينة
المنورة و سائر المنطقة و في نفس الوقت تكرس اإلبداع والتميز لدى رواد األعمال

د .معاذ مجددي

الذين آمنوا برسالة مجتمعية .الكثير من البنوك حول العالم أنشأت مسارات لتمويل

األمين العام لمركز دعم الجمعيات

اإلستثمارات االجتماعية بل إن بعضها تخصص في تمويل هذا النوع من اإلستثمارات التي

بإمارة منطقة المدينة المنورة

تستقطب بالدرجة األولى ذوي الشغف لخدمة الناس و إحداث فارق في حياة الناس
بمجتمعاتم .تجذب ريادة األعمال االجتماعية من لديم رغبة متحرقة لجعل هذا العالم
مكانا افضل في نفس الوقت الذي يبنون فرصة لم لكسب يؤمن العيش الكريم لم
و يولد وظائف ألبناء المجتمع الذي تخدمه منشأتم و تسم بفاعلية لتنمية الناتج
المحلي للبالد .يطمح مركز دعم الجمعيات بإمارة منطقة المدينة المنورة بأن يستثمر
الحراك القوي لتشجيع ريادة األعمال لتحفيز من لديم الشغف المجتمعي للتقدم
ً
ً
بمشروعات ريادية تخدم المجتمع بالدرجة األولى وتحقق عائدا استثماريا المنشأة
والجمعية المساهمة في المشروع وذلك من خالل تفعيل كافة عناصر منظومة

الريادة السعودية“.
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”

المدينة المنورة هي عاصمة ريادة األعمال بالعالم األسالمي .تعتبر المدينة المنورة
ً
من أكبر مناطق التسوق في المملكة حيث يزورها ماليين المسلمين سنويا .كما تتميز
باألنشطة الصناعية والتعدينية المختلفة لتوفر مختلف المعادن في جبالها وكذلك
األنشطة التجارية في القطاع الزراعي وخدمات الحج العمرة والصناعات الخفيفة
والخدمات العامة .وتتضاعف الميزات النسبية للمدينة المنورة لقرب مدينة ينبع منها و

أ .هشام السالم
رئيس لجنة ريادة األعمال بالغرفة
التجارية بالمدينة المنورة
مؤسس MEDENG

التي تحتوي على ثاني أكبر مجمع صناعي بالمملكة باإلضافة إلى مهد الذهب وهو
أكبر منجم ذهب بالمملكة و العال الموقع التراثي العالمي .وتعد المشاريع الحيوية التي
ً
تم إطالقها مؤخرا على ساحل البحر األحمر ضمن رؤية المملكة  2030ذات أثر إقتصادي
مباشر و غير مباشر على المنطقة.
كل ماذكر يجعل المدينة المنورة مقصد لرواد األعمال وملتقى لألفكار اإلبتكارية و منطلق

للمشاريع الريادية لخدمة األسالم والمسلمين من قلب العالم اإلسالمي“.

”

تعد مساحات العمل المشتركة من القطاعات الهامة والداعمة لبناء الشركات الناشئة

في المنطقة لما تقدمه من خدمات متكاملة تدعم رواد األعمال في المدينة المنورة
وتقوي منظومة ريادة األعمال فيها .وتوفر البيئة المثالية ومساحة العمل المحفزة
ً
بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات رواد األعمال وتزويدهم بفرصة التواصل والتعاون معا،

أ .رقية الحارثي

وتساعد على زيادة االنتاجية والتكامل بين رواد األعمال وأصحاب الشركات الناشئة و

مؤسس مركز إبرام لألعمال

 freelancersالذين يشاركونم نفس االهتمامات ويعيشون معم نفس المرحلة.

)مساحات عمل مشتركة(

وتعمل على خلق فرص عمل مختلفة من خالل مساهمتها في ايجاد بيئة عمل مناسبة
للمشاريع الناشئة وريادي األعمال ،باإلضافة لتوفيرها لعدد من اللقاءات وورش العمل

التي تطور مهارات رواد األعمال وترفع مستوى أعمالم“.
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ملخص نتائج المرحلة األولى

من إطالق مبادرة منظومة الريادة السعودية في المدينة المنورة
تمكين

زيادة نسبة فئات منظومة الريادة بمنطقة المدينة من ٪٤إلى  ٪١١مقارنة
بمناطق المملكة األخرى .و بذلك تكون المدينة المنورة رابع منطقة من
حيث عدد الفئات المشاركة في المنصة على مستوى المملكة.

تثقيف

اصدار العدد األول لموجز منظومة الريادة السعودية
)لمنطقة المدينة( استعرض أنشطة منظومة الريادة
السعودية في المنطقة.
سيتم إصدار العدد بشكل ربعي بالتعاون مع الشريك
االستراتيجي والشريك المعرفي للمبادرة في منطقة المدينة.

عقدت ورشة عمل بحضور وتفاعل مميز من رواد االعمال والجهات
الداعمة من ممثلي الجامعات والحاضنات ومساحات العمل المشتركة.

إشراك

تشكيل مجموعة عمل مكونة من  ١٥شخص تشمل عدد من رواد
األعمال وممثلي الجهات الداعمة وذلك لتسهيل التواصل والتعاون
في تطوير منظومة ريادة األعمال في المنطقة.
شاركت شخصيات مميزة من منظومة ريادة األعمال في المدينة
المنورة أراءها واقتراحاتا من خالل موجز منظومة الريادة السعودية
الخاصة بالمدينة المنورة.

أبرز التوصيات

تشكيل لجنة موحدة تجمع مراكز دعم ريادة األعمال في الجامعات الرئيسية في المنطقة.
تأسيس صندوق رأس مال جريء من قبل رجال االعمال والمستثمرين المحليين من المنطقة
ودعم رأس مال الصندوق من قبل الجهات الحكومية ذات العالقة.

المحطة القادمة
منطقة حائل

3

نصائح و آراء
من منظومة الريادة السعودية

حائل

يترقب الجميع داخل وخارج منطقة حائل احداث على مستوى عالمي يقودها موسم حائل احد مواسم

“

السعودية .وتتميز حائل بكثير من الميز النسبية السياحية سواء التاريخية او الجغرافية او المناخ المعتدل في
معظم فصول السنة على طبيعة بكر وزاخرة بالمواقع قد تكون باألصل ومن غير تدخل بشري مزار لضيوف
المنطقة ومن فضل اﷲ علينا اولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي
عهدﻩ األمير محمد بن سلمان دعمها واهتمامها بإضافة موسم حائل كأحد الروافد التنموية واالقتصادية
واإلجتماعية لمنطقة حائل مما يعود عليها بالخير والنفع المستدام.
يجب علينا رواد األعمال في منطقة حائل تحقيق اهداف في موسم حائل واعتقد اهمها المعرفة وكسب
الخبرة مع جميع القطاعات العاملة في الموسم وتليها ابتكار مشاريع نوعية وخلق فرص ابداعية
مستدامه وتكوين شراكات محلية بين رواد األعمال وتحفيز وتهيئة الشباب لدخول رواد اعمال جدد

م .محمد الرخيص
رائد أعمال

لإلستفادة من موسم حائل وتوليد وظائف دائمة وموسمية وتفعيل دور المسؤلية االجتماعية .موسم
حائل محل اهتمام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه الكريم بتقديم كافة اشكال الدعم للمنطقة وشبابها
وفتياتها ونلمس ثقتم نحن رواد االعمال في المشاريع القائمة ونتطلع لتكثيف الدعم وتذليل الصعوبات
لرواد االعمال بتظافر الجود من القطاعات الحكومية وتوفير برامج مخصصه لدعم رواد االعمال وتحفيز
القطاع الخاص المشارك من خارج المنطقة لتفعيل دور رواد األعمال المحليين ليكون هناك نواة لسوق
مفتوح للجميع على مدار العام ويخدم تطلعات رؤية المملكة  2030والمنطقة ومواسم حائل في
السنوات القادمة.

“
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”

ً
تماشيا مع رؤية المملكة الطموحة  2030وانطالقا من الدور الكبير لـ مبادرة و منصة منظومة الريادة

السعودية والذي سيسم بحول اﷲ في تطوير منظومة ريادة االعمال في منطقة حائل حيث تمتلك
ً
منطقة حائل مقومات تميزها على مستوى مناطق المملكة وتحتوي على فرص استثمارية كبيرة جدا
ّ
في عدة مجاالت وتبرز أهميتها الموجهة لرواد األعمال كونم القوة االقتصادية المقبلة ،والركيزة
التنموية التي تعتمد عليها كافة القطاعات في تنمية االقتصاد الوطني من أجل تحقيق مستهدفات رؤية
المملكة  2030في عهد رؤية السعودية هناك امتداد للنجاح والتفوق المتصاعد في مسيرة تمكين
المرأة السعودية  ،وأهمية تفعيل دورها المجتمعي والقيادي أتى ذلك من خالل تكليف عدد من نساء
الوطن في مناصب قيادية وهذا بكل تأكيد يعكس الصورة الذهنية عن المرأة السعودية وال شك أن المرأة

أ .مشاعل حمود
المرشدي
ّ
مدربه برامج رواد األعمال
مؤسس مبادرة | رؤية طموحة
والتي تهتم في بناء وتطوير
القدرات وتطلعات رؤية السعودية
 2030في تنمية المهارات
وقيادة المستقبل

الحائلية ستحظى باالهتمام البالغ في عصر تمكين المرأة الذي سيرتقي بطموحها وتحقيق أهدافها حيث
ان من ضمن أهداف واهتمامات الرؤية هو رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في عام .2030
إن تمكين المرأة الحائلية على وجه الخصوص يبدأ من خالل التركيز على تطوير وتنمية مهاراتها وذلك بهدف
رفع مستوى المعرفة لديها وتعريفها بأفضل الممارسات وتمكينها من المنافسة في األسواق المحلية
و العالمية ،وتحفيزها على المشاركة في تنمية االقتصاد الوطني  ..من أجل مساهمتها في خلق بيئة
اعمال كبرى وإبراز المنتجات المحلية التي تميز منطقتها.
ً
وأخيرا ،اهتمامنا في ملف تمكين المرأة بمنطقة حائل على وجه الخصوص في مجال ريادة األعمال والعمل
الجاد المتواصل على *بناء وتطوير قدرات رائدات األعمال وتمكينم من تنمية وتطوير المهارات الرئيسية
التي ستساعدهم على تطوير مبادراتم وتعزيز روح الفكر واالبتكار لدى الكفاءات الوطنية في مجال ريادة
ً
األعمال قبل البدء في أي خطوة في مجال األعمال سيصنع بيئة ريادية نشطة نوعية مختلفة تماما ،حيث

من خاللها ستعمل المرأة على كيفية جذب االستثمار في سوق العمل والتوسع في أفكارها الريادية“.
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“

وهب اﷲ منطقة حائل بميز نسبية متعددة وفريدة ،تمكنها من المشاركة الفعالة في رؤية المملكة
ً
 ،2030حيث من المتوقع أن تكون المنطقة مركزا للخدمات اللوجستية ،وإحدى أهم مراكز التعدين والصناعة
ً
في المملكة ،إضافة إلى توفر المقومات السياحية بتنوعها وخصوصا الفعاليات الرياضية منها .مكونة
بذلك العديد من الفرص الريادية لالستفادة من تلك الموارد والميز النسبية للخروج بمشاريع ريادية متكاملة،
ً
سواء في مجال صناعات وخدمات التعدين والصناعات التحويلية أو السياحية والترفيهية بالمواقع السياحية
واألثرية ،التي سيركز عليها موسم حائل .لكن ما يجب علينا التركيز عليه ً
حاليا هو أن االستغالل األمثل للميز

النسبية لتحقيق أهداف الرؤية في المنطقة يرتكز في المقام األول على العمل الجاد والمنظم ،من جميع

د .علي السبهان
مؤسس مبادرة ركيزة

أطراف منظومة ريادة األعمال في حائل من القطاعين العام والخاص ،والسعي الهادف منم نحو
ً
التكامل فيما بينم؛ لتوفير بيئة مؤثرة ومناسبة لتوليد الفرص وجذب األفكار الريادية ،وأيضا تحفيز الثقافة
المحلية؛ لدعم وتشجيع المقبلين على ريادة األعمال من شباب وشابات المنطقة .فالمشاريع الناجحة في
ُ
كل مكان ال تبنى وتنمو بسبب وجود رواد األعمال المميزين فحسب؛ بل ألنها بنيت ونمت في منظومة
متكاملة تسعى إلى جعل اإلقبال على األعمال الريادية المميزة أسل وأقوى ً
تأثيرا .ومن خالل هذﻩ
المبادرة القيمة والرائدة والمدعومة من قبل صاحب السمو الملكي أمير المنطقة ،وبمتابعة مباشرة من
صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة ،سنسعى جاهدين إلى دفع جميع أطراف المنظومة إلى اإليمان
بأن ريادة األعمال هي الشريك الرئيس في تذليل الكثير من العقبات والمعوقات فيما يتعلق بالشأن
االقتصادي واالجتماعي ،وأن مشاركتم في تعزيز الثقافة المحلية بأهمية دور ريادة األعمال سيكون له

األثر األكبر في نموها وازدهارها“ .
“

تعتبر مسرعات األعمال بمثابة فرق التدخل السريع للشركات ،حيث يكمن دورها في انتشال المشاريع من

الفشل وتدارك األخطاء في حال استعصت جميع الحلول على أصحاب االعمال والشركات ،ولذلك تعتبر من
األدوات الهامة في مجال ريادة األعمال ،وال سيما ألصحاب المشاريع والشركات الجديدة ،ونحن في

أ .هند سعود العبيد
مديرة حاضنة مصنع النسيج بحائل

ّ
منطقة حائل نحتاج الى مسرعات أعمال فعالة تقدم الخدمات التالية:
* تقديم االستشارات الالزمة لتطوير األعمال.
* تسهيل الوصول والتواصل مع األدوات التسويقية التي تسرع من صعود المشروع

* تقديم تسهيالت في مجال التمويل الالزم للمشروع “
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“

تؤكد رؤية المملكة  2030على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو االقتصادي ،إذ تعمل

على توليد عدد أكبر من الوظائف ودعم االبتكار وتعزيز الصادرات ،وفي هذا السبيل فقد أطلق برنامج التحول
ً
الوطني عددا من المبادرات في القطاع المالي والتمويلي والتقني وسوق المال لتحسين مساهمة المنشآت
الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد المحلي ،كما أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن أربع
مبادرات تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع الخاص ،وتشمل :استرداد المنشآت للرسوم الحكومية ،التمويل غير
المباشر ،رفع رأس مال )كفالة( ،وصندوق رأس المال الجريء ،باإلضافة إلى الخطوات التصحيحية لسوق العمل
مما سيخلق بيئة جاذبة لألعمال تغري المستثمرين الشباب ،وإذ تقف مدينة حائل على مشارف هذا المعترك
اإلنمائي الكبير في وطننا العزيز وهي تتطلع لتأخذ مكان الريادة فيه ،بما حباها اﷲ من ميزات نسبية تؤهلها
للدخول والمنافسة متى ما تظافرت جود كل الجهات الفاعلة في بيئة ريادة األعمال وفق مفاهيم العمل

أ .عبدالرزاق سالم العميم
ماجستير إدارة أعمال
المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بحائل
المدير اإلقليمي للمنطقة الشمالية
ً
في صندوق المئوية سابقا

التشاركي والتكاملي إلطالق مبادرات نوعية:
• تعمل على تعزيز ثقافة المجتمع نحو العمل الحر وتشجيع روح االستقالل والمبادرة واالبتكار لدى الشباب.
• تحديد التحديات التي تواجه قطاع ريادة األعمال كالتمويل والتدريب والتشريعات والرسوم وغيرها ،وإيجاد
أفضل الحلول لها.
• مضاعفة الجود الموجهة نحو مساعدة رواد األعمال على اكتساب مهارات التخطيط االستراتيجي والتفكير
التحليلي وتطبيقات الجودة ودراسة وتحليل السوق وغيرها من المهارات الفنية واإلدارية المتخصصة.
• دعم إنشاء جهات استشارية وتدريبية في مجال اقتصاد المعرفة ،واالقتصاد الرقمي ،والتجارة االلكترونية.
واليوم ،تضعنا رؤية المملكة  2030على أعتاب عصر جديد ،عنوانه اإلرادة التي في جوهرها المعرفة والعقل

والخالق .وشبابنا في مستوى هذا المشروع النهضوي الهائل في ظل دعم قيادتنا الحكيمة“.

33

“

تسعى منطقة حائل جاهدة لتعزيز القيمة االقتصادية لها في القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية

و لمواكبة هذا التوجه فإن من المم تأهيل منظومة االعمال بشكل عملي من خالل بناء شبكات
المستثمرين الفرديين و توعية أصحاب األعمال المحليين الناجحين أو المستثمرين المحتملين على قيمة
وفرص االستثمار المحلي لترسيخ ريادة االعمال في المجتمع المحلي و الذي بدورة سيقود الى جذب

د .حمد حسين بالحارث
عميد معهد البحوث والخدمات
االستشارية
مدير مسرعة االعمال الناشئة -جامعة
حائل

انتباﻩ رؤوس االموال الجريئة و المستثمرين المؤسسين.و في حين أن األسواق في المدن المتوسطة
ً
قد تكون أصغر وأقل قوة  ،فإن هذا يعني أيضا منافسين اقل في السوق ،وتكاليف تشغيلية أقل ،
ووالء أكبر للمستهلكين وكل ذلك يمكن االستفادة منه لرعاية رواد األعمال المحليين  ،وال سيما في
المشاريع المبكرة .ومن المم االستفادة من رأس المال البشري من خارج المنطقة وتطوير
ً
استراتيجيات لنقل هذﻩ المهارات إلى رواد االعمال المحليين وبدال من محاولة فرض روح المغامرة
االجتماعية التي تقدر المخاطرة والنجاح الفردي في المنطقة ،يمكن أن يكون النج األكثر فعالية هو
االستفادة من قصص النجاح التي تفيد المنطقة أو تساعد على وضعها على الخريطة االقتصادية
ً
وعرض قصص رواد األعمال الذين لم يصبحوا ناجحين فحسب ،بل شاركوا أيضا نجاحم من خالل التوجيه

واالرشاد ،أو االستثمار المالئكي في الشركات الناشئة بالمنطقة“ .
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ملخص نتائج المرحلة األولى

من إطالق مبادرة منظومة الريادة السعودية في حائل
تمكين

زيادة نسبة فئات منظومة الريادة بمنطقة حائل بنسبة  ،٪٣وبذلك تصبح
منطقة حائل خامس منطقة من حيث عدد الفئات المشاركة في منصة
منظومة الريادة السعودية على مستوى المملكة.

تثقيف

اصدار العدد األول لموجز منظومة الريادة السعودية
)لمنطقة حائل( استعرض أنشطة وتطور منظومة الريادة
السعودية في المنطقة.
سيتم إصدار العدد بشكل دوري بالتعاون مع الشركاء
االستراتيجيين للمبادرة في منطقة حائل.

عقدت ورشة عمل بحضور وتفاعل مميز من رواد ورائدات
االعمال والجهات الداعمة وممثلي الجامعات في المنطقة.

إشراك

تشكيل مجموعة عمل مكونة من  ٥أشخاص تشمل عدد من رواد
األعمال وممثلي الجهات الداعمة وذلك لتسهيل التواصل والتعاون
في تطوير منظومة ريادة األعمال في المنطقة.
شارك  ٧شخصيات مميزة من منظومة ريادة األعمال في منطقة
حائل أراءهم واقتراحاتم من خالل موجز منظومة الريادة
السعودية الخاصة بالمنطقة.

أبرز التوصيات

تشكيل لجنة تنفيذية لريادة األعمال برئاسة صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة وعضوية
الجهات ذات العالقة ورواد ورائدا األعمال المؤثرين من المنطقة.
تأسيس مساحات عمل مشتركة في مدينة حائل حيث تعتبر أحد العناصر المحورية لدعم ريادة
األعمال في المنطقة.
 MITلتسريع نمو ريادة األعمال على مستوى المناطق و التي
تعزيز االستفادة من برنامج ً
ستشارك فيه منطقة حائل ابتدأ من أكتوبر  ٢٠١٩الى يونيو .٢٠٢١

المحطة القادمة
منطقة عسير

إنشاء صندوق رأس مالي من قبل رجال األعمال والمستثمرين المحليين من المنطقة ودعم
رأس مال الصندوق من الجهات الحكومية ذات العالقة.
عقد برامج توعوية لنشر ثقافة ريادة األعمال في المنطقة.
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