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شكر وتقدير

يادة السعودية بالشكر و  تتقدم مبادرة منظومة الر
 التقدير لكافة المشاركين و أعضاء لجنة التحكيم على
 إضافتم القّيمة لهذه الحملة. و نشكر كذلك وزارة
و دعمم.  على  المعلومات  تقنية  و   ا�تصا�ت 
على الحملة  عمل  فريق  �عضاء  موصول   الشكر 

.جودهم المميزة



           
      



السعودية يادة  الر منظومة  مبادرات  كأحد  الحملة  هذه   وتأتي 
لتطوير المبادرات  و  ا�فكار  توليد  في  الريادي  المجتمع   �شراك 

يادة اا�عمال منظومة ر



المحتويات
لمحة عامة عن الحملة

الم�حظات و التوصيات العامة

آلية المشاركة و معايير التقييم

تفاعل المجتمع الريادي المحلي مع الحملة

لجنة التحكيم

أفضل 10 مشاركات حسب تقييم لجنة التحكيم

يادة ا�عمال مراجع منشورة لمفوم منظومة ر
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أهداف الحملة

رؤية أشـارت  كما  وا�جـتماعي.  ا�قتصادي  للنمو  هام  محرك  ا�عمال  يادة  ر منظومات   تعد 
 المملكـة 2030 إلى أهـمية المنشـآت الناشـئة والصغـيرة والمتوسطة كأحد أهـم محركات النمـو
يــز الصــادرات. وإيماًنا بأهمية التعاون  ا�قتصـادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعـم ا�بتـكار وتعز
إط¡ق تم  السعودية،  العربية  المملكة  في  ا�عمال  يادة  ر منظومة  تطور  عجلة  لدفع   كوسيلة 
يادة ر بمجال  الُمهتمة  والجهات  ا�فراد  لتمكين  تفاعلية  كمبادرة  هي"  يادة  الر "منظومة   حملة 
يادة الوعي يادة ا�عمال. و تهدف الحملة إلى ز  ا�عمال لمشاركة مفومم العملي لمنظومة ر
يز التكامل يادية بطريقة عملية من أجل تعز  عن هذا المفوم بين ا�طراف المختلفة للمنظومة الر

 .تطوير وتفعيل المبادرات ذات الع¡قة في
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و              
              
           .crowdsourcing  

.         و     و 

    و            
َ

     و           
   و      و  ذات    

.  



 الم�حظات و التوصيات
العامة
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و ا�نظمة  التمويل،  هي:  عام  بشكل  المشاركات  عليها  ركزت  التي  يادة  الر منظومة   عناصر 
المسرعات، و  الحاضنات  التعليم،  و  المعرفة  ا�ع�مي،  الدعم  الداعمة،  الموارد   التشريعات، 
المال رأس  المشتركة،  العمل  مساحات  ية،  ا�ستشار و  المهنية  الخدمات  ا�بحاث،  مراكز   ا�بتكار، 
.البشري،  ا�سواق الجاذبة للمشاريع الناشئة، البنية التحتية، رواد ا�عمال، القطاع الخاص و العام

مراكز ا�بحاث
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22%

20%

20%
19%

19%

المجموع

100%

هناك كان  التحكيم،  لجنة  تقدير   حسب 
 تقارب إلى حد كبير في تركيز المشاركات
المستخدمة الخمسة  المحاور   بين 
 للتقييم. و كان أكثر محور تم التركيز عليه
في المصلحة  أصحاب  دور  أهمية   هو 

يادية .المنظومة الر

التكامل

امكانية التطبيق

 الشمولية

الوضوح

أصحاب المصلحة
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."

تيسير

تحفيز

تقليل المخاطر

أدوار من  أن  المشاركات  بعض   تطرقت 
يادية: "التحفيز" و "التيسير"  المنظومة الر

"و "تقليل المخاطر
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 أشارت النتائج إلى أهمية التكامل بين الجهات
 ذات العقة في تطوير و تنفيذ المبادرات،
يحقق  � قد  فردي  بشكل  العمل   وأن 

.ا�هداف المنشودة



للمشاركات العامة  النظرة  من  كذلك   يتبين 
يادة ا�عمال) يادية (و ر  أهمية المنظومة الر

في التنمية ا�جتماعية و ا�قتصادية
 حيث تساهم في خلق الوظائف و تزيد من

إجمالي الناتج المحلي و تنمية ا�بتكار

.

.
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 طرحت بعض المشاركات ضرورة قياس كفاءة
تكون بحيث  برامجها  و  يادية  الر  المنظومة 

.قابلة للتطوير المستمر
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تعاون

تكامل

الفئات إشراك  في  أثر  للحملة   كان 
يادة السعودية  المختلفة لمنظومة الر
جهة و  على  التعرف  و  تحديد   في 
مفوم عن  المختلفة  ا�طراف   نظر 
أن نأمل  و  ا�عمال.  يادة  ر  منظومة 
يادة الوعي عن هذا  يساهم ذلك في  ز
يز التكامل و التعاون في  المفوم  لتعز
يادة ر عجلة  لدفع  المختلفة   الجود 

.ا�عمال المحلية
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هذه مخرجات  من  ا�ستفادة   يمكن 
ا	عمال يادة  ر بيئة  لتحسين   الحملة 
في ع�قة   ذات  كانت  سواًء   المحلية 
 التمويل و ا	نظمة و التشريعات و غيرها.
و التوصيات  ا�عتبار  في  با	خذ  ذلك   و 
 الم�حظات السابقة في تصميم و تطوير

.البرامج المختلفة ذات الع�قة
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العامة الهيئة  دور  إلى   2030 المملكة  رؤية   أشارت 
يز تعز و  القطاع  لتطوير  الصغيرة  و  المتوسطة   للمنشآت 
يتطلب ذلك  تحقيق  ا�قتصادية.  التنمية  في   مساهمته 
المنظومة عناصر  بين  التكامل  أهمية  ا�عتبار  في   ا�خذ 

يز التعاون بين ا�طراف ذات الع�قة يادية و تعز  الر

 رؤية المملكة 2030

.



 آلية المشاركة
و معايير التقييم
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   (seec.jasarah.net)

نبذة عن آلية المشاركة
 تم إنشاء موقع الكتروني                                    �تاحة الفرصة للمهتمين بمشاركة

يادة ا�عمال و ذلك من واقع تجربتم العملية و اط�عم  مفومم/تعريفم لمنظومة ر
المعرفي. و كانت آلية المشاركة كالتالي

                     اسم المشارك
ين، جهة تشريعية، جهات  الفئة التي يمثلها المشارك (رواد ا�عمال، مرشدين، مستثمر

داعمة مثل مسرعات و حاضنات ا�عمال و المؤسسات التعليمية و الغير ربحية)
 رقم الهاتف

البريد الكتروني
المشاركة

  اسم الجهة التي ينتمي إليها المشارك
 الموقع ا�لكتروني للجهة

مصدر التعريف إن وجد

بيانات اختياريه:

:إنشاء حساب على موقع الحملة و تعبئة نموذج المشاركة والذي يتطلب البيانات التالية
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: أطلقت الحملة في تاريخ 18 سمبتمبر 2018 و شملت المراحل التاليةمراحل الحملة

 تم استقبال المشاركات و فرزها بناًء
على المتطلبات ا ساسية

التسجيل

 قامت لجنة التحكيم بالتقييم و اختيار
أفضل 10 مشاركات

التقييم

ير  تم نشر أفضل المشاركات في تقر
خاص عن الحملة

النتائج

18ديسمبر8  18سبتمبر -    نوفمبر

8  18نوفمبر -    نوفمبر

2018



16

  

 
     ً     :



 تفاعل المجتمع الريادي
المحلي مع الحملة



18

100+
1

ً

50+

10

100+



19

    

94,825

9,445  

2,234  

1,304   

736  

195

14,186  
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 بعض المقتبسات عن الحملة في
)منصة التواصل ا�جتماعي (تويتر
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35%

65%

33%25%

25% 17%

نظرة عامة على جميع المشاركين

شكلت فئة رواد اعمال نسبة كبيرة من المشاركين

ذكور
آخرونإناث

المرشدينالداعمون
ياديين الر



لجنة التحكيم
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لجنة التحكيم
يادة ا�عمال على التكامل بين فئات المنظومة المختلفة من رواد ا�عمال  تعتمد منظومة ر

 إلى الجهات الداعمة و القطاعين الحكومي والخاص
ً

و المستثمرين و المرشدين إضافة
يز  يادة_هي  شملت جميع هذه الفئات في لجنة التحكيم من أجل تعز  حملة  #منظومة_الر
  التكامل و ضمان الشمولية في تقييم المشاركات كما تضمنت اللجنة خبير دولي متخصص
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عدد المقّيمين
نسبة الذين أكملوا التقييم

25

31

97%

إجمالي الدقائق المستغرقة للتقييم
المدة المستغرقة لكل مقّيم

540

18د

تفاعل لجنة التحكيم 

دقيقة مقّيم
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Prof. Daniel Isenberg

 
 

        ” 
              

    و      
 2030            

“.         

“In general I was surprised that what I teach seems 

to be having an influence...but I graded tough!” 

د. 
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 مشاركات

حسب تقييم لجنة التحكيم

  أفضل 

ترتيب المشاركات التالية � يعتمد على ا�فضلية
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ً

19%

19%

22%

20%

20%

الوضوح

الشمولية

التكامل

أصحاب المصلحة

امكانية التطبيق

نسبة تركيز أفضل 10 مشاركات على
معايير التقييم

%100المجموع الكلي
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  (Creative Clusters)      
         
   (  Innovation Driven Enterprises  )  
   ، (Education)  :   
 ،(Accelerators)     ،(Incubation)

“.(Funding) 
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رواد           
 )  و       
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    .



 مراجع منشورة
 لمفوم منظومة

  ريادة ا�عمال
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(2011 ، 2010 ، 2009 )

مجموعة  من  ا�عمال  يادة  لر ا�يكولوجي  النظام  يتكون 
ا�سواق  و  الثقافة  و  القيادة  هي  و  منفردة،  عناصر 
و  المتفتحة،  العقول  أصحاب  المستهلكون  و  الرأسمالية 
من  عنصر  كل  توافر  عند  و  معقدة.  بطرق   

ً
جميعا تمتزج 

يادة  ر إلى  للوصول  ذلك  يؤدي  بمفرده  السابقة  العناصر 
النقطة  هي  تلك  و  يتها.  �ستمرار كاف  غير  أنه  إ�  ا�عمال، 
 
ً
التي تخطى فيها جود الحكومات. حيث إنها تتناول عنصرا

العناصر  تلك  فإن  ذلك  من  بالرغم  و  إ�.  ليس  اثنين  أو   
ً
واحدا

ا�مام  إلى  نموها  و  المشاريع  إنشاء  تدفع  مجتمعة 
بسرعة فائقة. و ينبغي على قادة الحكومات عند دمج تلك 
العناصر  على  يركزوا  أن  شامل  واحد  نظام  في  العناصر 

التسعة ا�ساسية التالية.



Navigating Saudi Arabia’s Entrepreneurship Ecosystem Osama M. Ashri :
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متعددة، عناصر  من  يتكون  نظام  ُتعد  ا�عمال  يادة  ر  منظومة 
 كا�نظمة والتشريعات و رأس المال البشري و القنوات التمويلية
 و ا�سوق و البنية التحتية، والتي �بد أن تتفاعل بطريقة متناغمة
ا�خذ �بد  ا�عمال.  رواد  وازدهار  لنجاح  ممكنة  بيئة  خلق   بهدف 
تعتمد فحسب  � ا�عمال  يادة  ر منظومة  أن  كذلك  ا�عتبار   في 
ما في  الترابط  على  كذلك  تعتمد  بل  العناصر،  هذه  وجود   على 
 بينها وذلك لتحقيق ا�هداف المنشودة من المنظومة. فمحصلة
يادية أكبر من مجموع عناصرها و هذا يعني ضرورة  المنظومة الر
 التكامل و التعاون بين الفئات الممثلة للمنظومة لبناء و تطوير بيئة

يادية  محفزة لبدء و نمو المنشآت الر

المصدر

.
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والمواهب  ا�عمال  رواد  على:  يادية  الر المنظومة  عناصر  تشمل 
المبنية  الثقافة  و  الداعمة  المؤسسات  و  القيادات  و  والموارد 
على التعاون و الثقة و التواصل و التفاعل بين ا�فراد و مع ا�فكار 

يادية.  و الشمولية �ى فرد يرغب المشاركة في المنظومة الر

قاعدة  بناء  على  التركيز  يتطلب  ا�عمال  يادة  ر منظومة  بناء  و 
مستمر.  بشكل  المنظومة  في  ا�فراد  بين  والمشاركة  للتعاون 
يادة ا�عمال تعتمد على المنهجية وليس  فعملية بناء منظومة ر
فقط  وليس  للمنظومة  الكامل  السياق  وعلى  المحصلة؛  فقط 
وليست  مستمرة  رحلة  عن  عبارة  فهي   ... برامج  من  المحتوى 

محطة نهائية.

رواد ا�عمال

المؤسسات
الداعمة التعاون

الشمولية

المنظومة 
يادية الر
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