استقطاب الكفاءات للمنشآت
كيفية التوظيف ،والتدريب،
والمحافظة عىل الموظفين
سلسلة تقارير "منشآت" المتخصصة

داخل هذا التقرير:

نظرة عامة عىل قطاع الموارد البشرية في المملكة
التدريب والمحافظة عىل الموظفين
تمكين "منشآت" للمواهب وتنميتهم
مستقبل الموارد البشرية

نظرة عامة عىل قطاع الموارد البشرية في المملكة
أســهم نظــام الدعــم االجتماعــي القوي فــي المملكة فــي بناء قــوى عاملة قــادرة عىل متابعــة طموحاتهــا وتحقيق
إمكاناتها بشكل متكامل.
ترتكــز رؤيــة المملكــة  2030عــى ثالثــة محــاور رئيســة ،وهــي :مجتمــع حيــوي ،اقتصاد مزدهــر ،ووطن طمــوح ،وانعكســت هــذه المحاور
عــى رفــع جــودة الحيــاة مــن جميــع النواحــي ،لتأتــي المملكــة فــي المرتبــة  25عالميًــا فــي مؤشــر الســعادة العالمــي ،حســب تقريــر مركــز
"غالوب" العالمي الستطالعات الرأي المعنية بقياس جودة حياة المجتمع وسعادته ورفاهيته ،حيث وصلت المملكة إىل:

المرتبة الثانية

المرتبة 25

في مجال التنمية البشرية عىل مستوى
منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ّ

عالميًا في مؤشر
السعادة العالمي

تحمــي األنظمــة واللوائــح الخاصــة بالمــوارد البشــرية فــي المملكــة جميع األطــراف وتحفــظ حقوقهم ،لذا شــهدت
القوى العاملة الشابة والطموحة في المملكة َد ْع ًما وتطور ًا ً
الفتا خالل السنوات األخيرة.

13,045,238
تعداد القوى العاملة
في عام 2021م

10,661,437

إجمالي عدد الذكور من القوى
العاملة في عام 2021م

%9.7

2,383,801

إجمالي عدد اإلناث من القوى
العاملة في عام 2021م

%33.6

مع ّدل مشاركة اإلناث في إجمالي القوى
العاملة في الربع األول من عام 2022م

مع ّدل البطالة بين السعوديين في
الربع الثاني من عام 2022م

ويشــير ظهــور جيــل جديــد مــن روّاد األعمــال الســعوديين الذيــن أسســوا مجموعــة مــن المنشــآت الجديــدة فــي
المملكــة ،إىل أن الكــوادر الوطنيــة تتصــف بالســمات الرياديــة التــي تشــجعهم عــى االبتــكار ،والتخطيــط بشــكل
شمولي.
وصل عدد المنشآت
الصغيرة والمتوسطة إىل

892,063

منشأة بنهاية الربع الثاني
من عام 2022م

%33

من السعوديين لديهم خطط
إلنشاء مشروع تجاري جديد
خالل الثالث سنوات القادمة
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%90

من السعوديين يتطلعون لريادة
األعمال في مساراتهم المهنية

أبجديات استقطاب المواهب
لكــي تســتقطب المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة أفضــل المواهــب ،يجــب أن تتبــع منهجيــة واضحــة للتوظيــف ،مبنيــة عــى أفضــل
الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية.

اإلعالن عن الوظيفة

يجــب عــى المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة اإلعــان عــن الوظائــف وصياغة الوصــف الوظيفي بأســلوب يضمــن وصولها ألكبر شــريحة
لجذب أفضل المواهب والكفاءات التي يتطلّبها العمل.
ســيصبح الوصــول إىل الموظفيــن أصحــاب الخبــرة والمؤهــات والمهــارات المناســبة أكثــر فاعليــة ،إذا تماشــت احتياجــات العمــل مــع
احتياجات ال ُمتقدم للوظيفة ،وهو ما يُحَدَ د بنا ًء عىل هذه األسئلة:
ما الطريقة األفضل للترويج
للوظيفة وللمنشأة للوصول إىل
المرشح المثالي؟

ما الكفاءات الوظيفية التي
تتناسب مع الوظيفة؟

هل بيئة العمل في المنشأة هي
أفضل ما يبحث عنه المتقدم؟

بحث واسع ومفصّ ل

يتطلب الوصول للكفاءات المناسبة ما يلي:

استخدام المنصّ ات المناسبة
لإلعالن عن الوظيفة

إعداد وصف مفصّ ل للوظيفة ،لضمان
جذب المواهب والخبرات المناسبة

يُعتبــر تحديــد معاييــر الفــرز الخاصّ ــة بالمتقدميــن المناســبين أمـرًا بالــغ األهميــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والتــي قــد تعانــي مــن
ّ
الموظف
نقــص فــي المــوارد البشــرية ،كمــا يمكــن أن تســهم التوصيــات والترشــيحات للكفــاءات التــي يحتاجهــا العمل فــي الوصــول إىل
المناسب.

حساب التكاليف المستقبلية
ـو دقيــق وبكفــاء ٍة عالية ،فاختيــار الموظــف المناســب يمكن
تعتبــر عمليــة التوظيــف مــن العمليــات المهمــة التــي يجــب إنجازهــا عــى نحـ ٍ
ّ
أن يضمــن للمنشــأة نجاحهــا وز يــادة نشــاطها التجــاري ،والعكــس صحيــح ،حيــث من الممكــن أن يؤثــر االختيــار الخاطئ للموظف بشــكل
سلبي عىل نشاط المنشأة.

زيادة معدالت االستقرار للموظفين يمكن أن يكون عامال رئيسا ً
لتحقيق التنمية المستدامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
كما يسهم توظيف األشخاص المناسبين داخل المنشأة في بناء بيئة عمل جاذبة وإيجابية ،وتحقق النمو والتطور للمنشأة.

األسئلة التي يجب أن تضعها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اعتبارها خالل عملية التوظيف:
هل برامج إدارة الموارد البشرية ال ُمستخدمة في المنشأة تتوافق مع استراتيجية العمل وأهدافه؟
هل برامج إدارة الموارد البشرية تتناسب مع إمكانات الموارد الخاصة بالمنشأة؟
هل برامج الموارد البشرية مفهومة بشكل جيد من ِقبَل فريق التوظيف في المنشأة؟
من هي الفئة المستهدفة من برامج الموارد البشرية؟
هل ستشارك اإلدارة وتستثمر في عملية التوظيف؟
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التوظيف في ظل التغيرات العالمية

عــى مــدار العاميــن الماضييــن ،تقــدم المالييــن مــن الموظفيــن حــول العالــم باســتقاالتهم مــن وظائفهــم طواعيــة ،فيمــا ُعــرف باســم
االســتقالة الكُبــرى أو االســتقالة ال ُعظمــى ،حيــث ظهــرت أعــى معدالت لالســتقالة فــي الواليــات المتحدة األمريكيــة ،والصيــن ،وأوروبا،
والهند ،والتي تُنسب إىل عدة أسباب ،منها:

التقاعد المبكر

جائحة
كوفيد19-

انخفاض األجور

عدم الرضا عن
نمط الحياة

انخفاض اإلنتاجية

عدم المرونة

بيئة العمل غير
الصحية

عدم وجود خيارات
العمل عن بُعد

عدم الرضا عن
اإلدارة

وما زالت االستقالة الكُبرى مستمر ّة في العالم…
أظهرت نتائج المسح الذي أجرته شركة "برايس ووتر
هاوس كوبرز" في  44دولةَ ،
ل  52,000شخص ،أن
وشمِ َ
 %20من الموظفين يخططون لالستقالة في عام 2022م

%20

2/3 +

أظهرت نتائج المسح أن األجور المرتفعة للموظفين،
وشعورهم باإلنتاجية واإلنجاز في مكان العمل ،يُع َّدان من أكثر
ّ
ثلثي األفراد الذين شملهم المسح
المحفزة ألكثر من
العوامل
ّ

ومــع ذلــك ،يُــدرك الكثيــر أنهــم ال يســتطيعون البقــاء عاطليــن عــن العمــل إىل األبــد ،ويبحثــون عــن فــرص عمــل جديــدة أكثــر جــدوى
وفاعلية لهم.

%48

أظهرت الدراسة التي أجرتها شركة "ماكنزي" األمريكية ،أن
 %48من الموظفين الذين استقالوا من وظائفهم ،انتقلوا
إىل العمل في مجال جديد ومختلف عن مجال عملهم السابق

%35

انتقل  %35من الموظفين إىل العمل في نفس مجالهم

وبنــاء عــى ذلــك ،ســعت المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي جميــع أنحــاء العالــم إىل التقليــل مــن آثار موجــة االســتقاالت عىل أنشــطتها،
إجراءات تحسينية تهدف إىل تحقيق التوازن بين نمط الحياة والعمل لدى موظفيها ،مثل:
وذلك من خالل تنفيذها لعدة
ٍ

رفع معدالت
األجور

زيادة المرونة

ترك مساحة للحوار
والتعبير عن الرأي

توفير خيارات
العمل عن بُعد

تعزيز مهارات
الموظفين من خالل
التدريب الفني والمهني

دعم القرارات واالستراتيجيات
التي تسهم في تحسين
إنتاجيةالموظفين
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في إطار ذلك ،كيف يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة استقطاب أفضل المواهب واالحتفاظ بها
وسط هذا التغير العالمي للقوى العاملة ،مع تلبية احتياجات الموظفين المستهدفين؟ تكمن اإلجابة
عن هذا السؤالً ،
وفقا لشركة "ماكنزي" ،في فهم الشخصيات المختلفة للموظفين المستهدفين،
واألمور التي يتطلعون إىل تحقيقها من الوظيفة ،إذ تتنوع شخصيات الموظفين بين:

التقليديون:

الذين يهتمون بالتطلعات المهنية والتق ّدم الوظيفي ُمقابل العائد المادي ،ويتم
تحفيزهم من خالل المكافآت المالية ،والترقيات والمسميات الوظيفية.

المبادرون:

الذين يتحلَّون بالمرونة في موقع العملَ ،يهمهم تحقيق الرضا الوظيفي ،والعائد المادي،
وتناسبهم ممارسة األدوار غير التقليدية في المنشآت الناشئة أو في العمل المؤقت.

ال ُمعيلون أو أرباب األسر:

الذين يحتاجون لمزايا تأمينية ،أكثر مما يقدمه العمل التقليدي ،نظر ًا اللتزامهم برعاية
أُسرهم أو آخرين ،وهؤالء بحاجة إىل المرونة في التعامل ،وشبكة دعم قوية للصحة
والرفاهية.

المثاليون:

الذين يبحثون عن المرونة في العمل ،والتنمية الذاتية ،والعمل الهادف ،وبيئة العمل
الداعمة ،قبل البحث عن األجر المدفوع.

بشكل ُحر ّ:
الباحثون عن العمل
ٍ

الذين ال ُي ّ
فضلون الوظائف التقليدية ،إ ّما ألنهم متقاعدون ،أو أنهم يبحثون عن وظيفة
عىل أعىل قدر من المرونة لتناسب نمط حياتهم الذي يرغبون فيه.
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رؤيــة القطاع الخاص:
أبــرز الصفات التي يجــب توافرها في الموظف

عبد الرحمن
سعود

إعتدال
الناجم

باسم
المحمدي

الرئيس التنفيذي لوكالة
"بصمات" المتكاملة

المؤسس والمدير التنفيذي
لشركة "بي بي اس"

المدير التنفيذي للعمليات
في مجموعة "راز"

يــزداد الطلب عــى المواهب والطاقــات اإلبداعية
مــع اســتمرار نمــو وتطــوّر القطــاع الخــاص فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،وألننــا نؤمــن أن
المهــارات الفنيــة ليســت هــي المعيــار الوحيــد
المطلــوب فــي الموظــف الجيــد ،نســعى للتركيــز
واالختيــار بنــا ًء عــى طبيعــة الشــخصية وشــغفها
بالعمــل أكثــر مــن التركيــز عــى الشــهادات
الجامعيــة ،ألننــا دائ ًمــا نبحث عن الشــخصيات التي
تتمتــع بالحيويــة والنشــاط ،والقــدرة عــى االبتــكار
ل المشــكالت ،فباإلضافــة إىل الموهبــة
وحــ ّ
الفطر يــة ،يجــب أن يتوافــر فــي الموظفيــن هــذه
الصفات الثالثة:

فــي ظــل الديناميكيــة االقتصاديــة للمملكــة،
صــار بنــاء جيــل جديــد مــن الكفــاءات الذهنيــة
ً
أهميــة عــن الخبــرة العمليــة،
ل
اإلبداعيــة ال يقــ ّ
فنحــن نتطلــع إىل القيمــة المضافــة الكامنــة فــي
المواهــب والكفــاءات التــي تتميــز بقدراتهــا
الذاتيــة ،والمهــارات االتصاليــة التــي يتّســم بهــا
روّاد األعمال وأصحاب المبادرات:

الثقافــة ســؤال محــوري ،فنحــن كشــركة نعتبــر
أنفســنا عائلــة ،لذلــك نحــرص دائما عىل مشــاركة
جميــع أفــراد الشــركة فــي عمليــة تقييــم
المرشــح ،ومــدى مواءمتــه وتعايشــه مــع بيئــة
العمــل ،لذلــك هنــاك ثالثــة أســئلة رئيســية
نضعها في االعتبار عند تقييم المرشحين:

الطموح
الشغف
الثقة

وفــي كثيــر ٍ مــن األحيــان ،يســتطيع الموظفــون
أصحــاب الشــخصيات المناســبة إثبــات قدراتهــم
ومهاراتهــم حتــى دون وجــود خبــرة عمليــة،
فنعمــل عــى تدريبهــم وتزويدهــم بــاألدوات
والمهــارات الفنيــة والمتخصصــة لصقــل
قدراتهــم ،ولكــن دائمــا مــا تجــذب القــدرات
الذاتية انتباهنا.

المفكرون المبدعون
المبتكرة
العقول
ِ
الشخصيات القيادية
ففــي ســعينا إىل تطويــر منظومــة عمــل
ّ
تتجــى أهميــة توافــر هــذه الصفــات
متكاملــة،
فــي الموظفيــن ،الذيــن يســهمون بشــكل
أساســي فــي تطويــر هــذه المنظومــة ،كمــا
ّ
تتجــى أهميــة التناغــم والتنســيق بيــن اإلدارة
وفِــرق العمــل لتعزيــز العمــل الجماعــي ،إذ
يتطلــب النمــو الســريع للمنظومــة ،وفهــم
ّ
وتوقــع التحديــات والمخاطــر ،عقليــات واعيــة
ذات قدرة تحليلية واستباقية.
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ما الدافع لالنضمام للشركة؟
كيف تتناسب ثقافة الشركة مع المرشح؟
كم عدد سنوات الخبرة؟
عندمــا تنتقــل الشــركة إىل مرحلة تالية مــن النمو،
ألعمال
فــإن الثقافــة تتغير ،حيــث تنتقل الشــركة
ٍ
جديــدة قــد ال تتناســب مــع الثقافــة القديمــة ،فــي
هــذا الخصــوص ،أظهــرت تجربتنــا فــي رعايــة أكثــر
مــن  100شــركة ،أن التغييــر فــي مواقــع القيــادة
غالبًــا مــا يكــون ضرور يًــا فــي هــذه المرحلــة ،حيــث
ً
عــادة مــا تُســنِد للمؤسســين المناصــب
إنــه
القياديــة فــي المنشــآت فــي مرحلــة التأســيس،
مثــل المديــر التنفيــذي للتقنيــات ،ورئيــس
العمليــات صاحــب الخبــرة الــذي ينتقــل لقيــادة
الشــركة ،ثــم نقــوم بتشــكيل مجلــس اإلدارة
بطريقــة تضمــن اســتعداد الشــركة لالنتقــال إىل
المرحلة الجديدة.

التدريب والحفاظ عىل الموظفين
لماذا يجب أن تستثمر في التدريب؟

القوة األساسية ألي منشأة هي كيفية
استثمارها في تدريب موظفيها
يعتمــد تدريــب الموظفيــن عــى االحتياجــات التنظيميــة للمنشــأة ،مــن أجــل تحســين أدائهــم فــي تنفيــذ األعمــال بشــكل ف ّعــال ،كمــا
يعمــل التدريــب عــى تحســين إدارة المــوارد البشــرية فــي المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،لتصبــح القــوى العاملة أكثــر مرونــة ،وتنو ًعا،
وثقة ،وكفاءة.
تحديد االحتياجات التنظيمية

التقييم

التدريب

عملية التدريب
يجــب أن يســتهدف االســتثمار فــي تدريــب الموظفين تنفيــذ االحتياجات التنظيميــة ،وذلك من خالل اختيــار برنامج التدريب المناســب
بنــاء عــى المهــارات المطلــوب تنميتهــا وصقلهــا لــدى الموظفيــن ،كمــا يجــب أن ينعكــس التدريــب بشــكل إيجابــي عــى أداء الموظفين
أثنــاء مرحلــة التقييــم ،وال يقتصــر عــى تنفيــذ المهــام المطلوبــة منهــم فحســب ،بــل كذلــك فــي تعزيــز ثقتهــم وتنميــة قدراتهــم لمــا بعــد
نقطة البداية.

أثر التدريب الناجح يتضح في ثقة الموظفين في تأدية
عملهم دون خوفهم من الفشل ،أو انتقاد اإلدارة
أفضل الطرق للحفاظ عىل الموظفين

يتطلــب الحفــاظ عــى أفضــل المواهــب ,فهــم متطلبــات تحقيــق الرضــا الوظيفــي ,وتوجــد منشــآت اســتطاعت أن تنجــح فــي ذلــك مــن
خالل األنشطة التالية:

تشجيع الموظفين من
خالل العمل الهادف

تطوير العالقات مع
زمالء العمل والمديرين

توفير الموارد والبيئة الالزمة
للموازنة بين ضغط العمل والرفاهية
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تعزيز ثقافة
التنمية والتطوير
تحفيز الموظفين من خالل
الحوافز المادية والمعنوية

مبادرات التمكين
رؤية الخبراء

عبد الرحمن العتيبي
مدير إدارة تدريب المنشآت

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"

كيــف تســاهم أكاديميــة "منشــآت" فــي تنميــة مهــارات رواد
األعمال في المملكة؟
أكاديميــة "منشــآت" هــي منصــة تســتهدف تطويــر كفــاءة األعمــال
لــدى أصحــاب ومنســوبي المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،وروّاد
األعمــال فــي المملكــة ،وتمكينهــم مــن خــال تقديــم أكثــر مــن 200
برنامــج تدريبــي يخــدم أكثــر مــن  120,000مســتفيد ،وألن هدفنا هو
تحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن برامجنــا التدريبيــة وتســهيل
إمكانيــة الوصــول إليهــا ،فإننــا نُقــدم غالبيــة برامجنــا التدريبيــة عبــر
منصتنــا اإللكترونيــة مــن خــال نظــام إدارة التعلّــم ،الــذي يضمــن
ســهولة الوصــول للبرامــج ،واســتخدامها لــرواد األعمــال فــي جميــع
أنحاء المملكة.
ما هي المجاالت ذات األولوية التي تركّز عليها األكاديمية؟
رصدنــا احتيــاج العديــد مــن مؤسســي المنشــآت الناشــئة لتوفيــر
الكفــاءات األساســية فــي األعمــال ،والهيــاكل التنظيميــة الواضحــة،
التــي تأتــي فــي أولويــات المســتثمرين عنــد تقييمهــم لفــرص
االســتثمار ،لذلــك نقــوم بتطويــر هــذه الكفــاءات مــن خــال برامــج
تدريبيــة متخصصــة فــي مجــاالت متعــددة ،مثــل :التســويق،
والتمويــل ،واالســتراتيجية ،واالمتيــاز التجاري ،والمحاســبة ،والموارد
البشرية.
كمــا نحــرص عــى تذليــل أيــة صعوبــات فــي طريــق اكتســاب األفــراد
لمهاراتهــم وتنميــة قدراتهــم فــي مجــال ر يــادة األعمــال ،حيــث نتيــح
لألفــراد وأصحــاب األعمــال إمكانيــة الوصــول لبرامجنــا التدريبيــة
ال ُمق َّدمــة باللغــة العربيــة عبــر منصتنــا اإللكترونيــة ،واكتســابهم
لمهــارات فطنــة العمــل فــي المجــال التجــاري ،إذ نعمــل بشــكل
دؤوب عــى نشــر ثقافــة ر يــادة األعمــال مــن خــال برامجنــا التدريبية،
وتعزيز المعرفة بها بين مجتمع األعمال.
كمــا نتعــاون مــع مق ّدمــي خدمــات التدريــب الدوليــة لنقــل المعرفــة
والخبــرات فــي المجــاالت ذات العالقــة ،مــن خــال ورش العمــل
والمعســكرات التدريبيــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،مثــل

مركــز التطويــر المهنــي بجامعــة ســتانفورد ،ومركــز ســيليكون فالي
لالبتــكار ،وجمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن ،حيــث تعمــل
هــذه البرامــج التدريبيــة المتخصصــة عــى مســاعدة المنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة فــي عــدة مجــاالت ،مثــل اإلدارة الماليــة،
واالمتياز التجاري ،وتنمية المبيعات.
كيــف تتعــاون األكاديميــة مــع المســتفيدين فــي تطويــر القــدرات
الريادية؟
تهــدف األكاديميــة إىل تمكيــن روّاد األعمــال مــن خــال إعدادهــم
الجيــد للوصــول إىل الســوق ،وتعزيــز فــرص نجاحهــم فــي بــدء
مشــاريعهم التجار يــة وإدارتهــا وتطويرهــا ،بمــا ينعكــس بشــكل
إيجابــي عــى الســوق ،ويُقلــل مــن مســتوى الخطــورة ،وألن هدفنــا
هــو تعزيــز ثقافــة ر يــادة األعمــال فــي المملكــة ،تُمثّــل الشــراكات
أمــرًا بالــغ األهميــة بالنســبة لنــا ،مثــل شــراكتنا مــع مؤسســات
تعليميــة لتقديــم برامــج ر يــادة األعمــال للطــاب ،كمــا نعمــل أيضــا
مــع الجهــات الحكوميــة ومؤسســات دعــم األعمــال ،مثــل الغــرف
التجار يــة ،لتقديــم برامــج األعمــال المشــتركة التــي تُلبــي احتياجــات
القطاعات المختلفة.
ما هي مقاييس النجاح لألكاديمية؟
إن هدفنــا المنشــود يتحقــق بشــكل تدريجــي ،وذلــك بعــد أن وصلنــا
إىل المســتفيدين فــي أكثــر مــن  300موقــع فــي جميــع أنحــاء
المملكــة ،كمــا أن مع ـ ّدل الرضــا عــن برامجنــا التدريبيــة الــذي وصــل
إىل أكثــر مــن  %90يُعــ ّد أحــد المؤشــرات الرئيســية لنجاحنــا ً
أيضــا،
وليســت برامجنــا التدريبيــة وحدهــا هــي العامــل األساســي فــي نجاح
األعمال ،بل يســتطيع المشــاركون في البرامج التدريبية االســتفادة
مــن خدمــات "منشــآت" األخــرى ،مثــل الخدمــات االستشــارية،
والخدمــات الداعمــة األخــرى داخــل المنظومــة ،ممــا يحقــق قيمــة
ُمضافــة ومســتدامة للمســتفيدين والمعنييــن بنشــاطنا ،ويخلــق
منظومة أقوى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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مراكز دعم المنشآت
تقدم مراكز دعم المنشــآت التابعة للهيئة العامة للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة "منشــآت" الفرصة للمنشــآت الصغيرة والمتوسطة
للتعــاون مــع المستشــارين فــي "منشــآت" لتنميــة مهاراتهــم ومؤسســاتهم ،وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن البرامــج والخدمــات التــي
تشــمل خدمــات دعــم األعمــال ،واالستشــارات ،واإلرشــاد ،والــدورات التدريبيــة ،وتعزيــز شــبكات األعمال.

دعم األعمال

التدريب

تعتبــر هــي المحطــة األوىل لدعــم مســتفيدي مراكــز الدعــم .حيــث
يتــم الــرد عــى استفســارات المســتفيدين وتوجيههــم إىل البرامــج
والخدمــات المناســبة لهــم وتعريفهــم عــى خدمــات الشــركاء
التابعيــن للمنظومــة بهــدف تعظيــم تحقيــق االســتفادة للمســتفيد
ورســم المســار المخصــص حســب الحاجــة

المزايا التي ستحصل عليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تقـــدم خدمـــة دعـــم األعمـــال مســـارات مخصصـــة للمســـتفيد
وه ــي :مس ــار الفك ــرة ،ومس ــار النم ــو ،ومس ــار التعث ــر ،ومس ــار
التمويل
ويتــم تحديــد المســار بنــا ًء عــى احتياجــات المســتفيد للوصــول
للهـــدف الـــذي يســـعى لـــه ،ســـوا ًء كان فـــي منشـــأته أو فـــي
تطوير وبلورة فكرته وتحويلها لمنشأة قائمة

االستشارات
جلســات ثنائيــة يوميــة مــع استشــاريين متخصصيــن مــن ذوي الكفاءة
العلميـــة والخبـــرة التجار يـــة لتقديـــم االستشـــارات واإلجابـــة عـــى
استفسارات رواد األعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المزايا التي ستحصل عليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة
االســـتفادة مـــن الخدمـــات االستشـــارية ال ُمق ّدمـــة بشـــكل
مجانـــي فـــي المجـــاالت المختلفـــة ،منهـــا :االســـتراتيجية،
والمـــوارد البشـــرية ،والماليـــة ،والعمليـــات والتشـــغيل،
والتسويق ،والتجارة اإللكترونية

مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة الخاصّ ــة تقــدم مــن خــال أكاديميــة
"منشــآت" ،ومراكــز دعــم المنشــآت لتزويدهــم بالكفــاءات اإلدار يــة،
والمالية ،والفنية ،الالزمة لتوسيع أنشطتهم

المزايا التي ستحصل عليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تطويــر الكفــاءات الفنيــة ،والماليــة ،واإلدار يــة ،مــن خــال
البرامج التدريبية المختلفة

شبكات األعمال
لقــاءات تهــدف إىل بنــاء الروابــط بيــن الجهــات الحكوميــة والقطــاع
الخــاص ،والقطــاع غيــر الربحــي مــن بيــوت الخبــرة والناجحيــن
وأصحــاب القصــص الملهمــة مــع أصحــاب األفــكار مــن رواد األعمــال
وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المزايا التي ستحصل عليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة
إقام ــة جلس ــات حوار يــة تس ــهل التواص ــل بي ــن أصح ــاب الخب ــرة
وروّاد األعمال لنقل الخبرات والتجارب
تنظيــم الفعاليــات المختلفــة منهــا :أســابيع األعمــال ،ومجلــس
دعـــم المنشـــآت ،وضيـــف منشـــآت ،وتجربـــة منشـــأة ،ولقـــاء
الخبرات

اإلرشاد
لقــاء بيــن رائــد األعمال صاحــب التجربــة الناجحــة والخبرة والمســتفيد
مــن نفــس القطاع التجــاري ،يتلقــى فيها المســتفيد الدعــم والتوجيه
المهنــي والشــخصي والفنــي حــول عملــه التجــاري عــى المــدى
القصير أو الطويل

المزايا التي ستحصل عليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تقدي ــم الجلس ــات اإلرش ــادية الخاصّ ــة للحص ــول ع ــى الدع ــم
المهنـــي والفنـــي ،مـــن خـــال الشـــركاء مـــن رواد األعمـــال
الناجحيـــن فـــي مختلـــف المجـــاالت ،منهـــا :أنشـــطة خدمـــات
اإلقامة والمطاعم ،وتجارة الجملة والتجزئة
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يمكنكم التعر ّف عىل المزيد من أنشطة وخدمات
منشآت من خالل الروابط التالية:

عن منشآت

خدمات
منشآت

صناديق ريادة
األعمال في منشآت

أكاديمية
منشآت
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عن "منشآت"
تأسســت الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة "منشــآت" فــي عــام  ،2016بهــدف تنظيــم وتطويــر ودعــم قطــاع المنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة بمــا يتوافــق مــع أعــى المعاييــر العالميــة فــي هــذا المجــال ،وتســعى الهيئــة لتعزيــز إنتاجيــة القطــاع الخــاص
باعتبــاره أحــد المحــركات الرئيســية لنمــو االقتصــاد الوطنــي ،كمــا تســعى الهيئــة إىل ز يــادة مســاهمة قطــاع المنشــآت الصغيــرة
والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة من  %20إىل  %35بحلول عام .2030

ولتحقيــق هــذا الهــدف ،تعمــل الهيئــة عــى تنظيــم العديــد مــن المبــادرات التــي تقــدم حلــوال ً حقيقيـ ًـة ألبــرز التحديــات التــي تواجــه هــذه
الفئــة مــن المنشــآت فــي الســوق ،وتُقسّ ــم هــذه المبــادرات عـ ً
ـادة إىل برامــج فرعيــة تناســب المنشــآت المختلفــة مــن حيــث نوع نشــاطها
وحجمها ،باإلضافة إىل تقديمها للدعم الفني واإلداري ،ودعم جهود التسويق ،وتوفير احتياجات هذه المنشآت من الموارد البشرية.

الرؤية

الرسالة

أن يكون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية االقتصادية في المملكة العربية
السعودية ،و ُممكّنا لتحقيق رؤية المملكة  2030وما بعد.

دعم نمو وتنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل بناء بيئة ّ
محفزة ومجتمع ريادي ،عبر قيادة التعاون
مع شركائنا االستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محليًا ودوليًا.

لمزي ٍد من المعلومات ،يُرجى زيارة موقعنا اإللكتروني من خالل الرابط التالي www.monshaat.gov.sa
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