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مرصد المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة 

تقرير "منشآت" - الربع الثالث 
لعام 2022 



المنشآت متناهية الصغر
 لديها من 

 1 إىل 5 موظفين
 أو تحقق إيرادات من  

 0 ريال إىل 3 مليون 
ريال سنوياً  

تســعى الهيئة العامة للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة "منشــآت"، إىل تحقيق مســتهدفات رؤية 2030 الخاصة بتنظيم 
قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة وتطويــره وتنميته، من خــالل تطبيق ثالثــة أهداف اســتراتيجية: 

وحددت "منشآت" مجاالت عدة ذات أولوية، وهي: 

كيف تعمل "منشآت" عىل دعم المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة في المملكة:

ما المقصود بالمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟

حل التحديات اإلدارية والتنظيمية واإلجرائية التي   
تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد 

األعمال.

تعزيز الثقافة القائمة عىل الرقمنة والتكنولوجيا بين   
المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال عىل 

مستوى عال من التنظيم. 

تطوير البرامج والمبادرات التي تحّفز نمو وازدهار   
المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال.

تأسيس شبكات ووسائل تواصل وأسواق جديدة   
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال.

رفع إنتاجية وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة   
ورواد األعمال. 

المنشآت الصغيرة
 لديها من 

 6 إىل 49 موظفاً
 أو تحقق إيرادات من  

 3 مليون ريال إىل 
40 مليون ريال سنوياً

المنشآت المتوسطة
 لديها من

 50 إىل 249 موظفاً
 أو تحقق إيرادات من 
 40 مليون ريال إىل 

200 مليون ريال سنوياً

توفير بيئة عمل ُمحفِّزة 
وداعمة تساعد المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة عىل 
النمو.

تقديم الخدمات 
الداعمة وفرص األعمال 

لتعزيز نمو المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة، 

وقدراتها التنافسية.

تعزيز ثقافة ريادة 
األعمال، ودعم رّواد 
األعمال الطموحين، 

لرفع نسبة نمو 
معدالت تأسيس 

المنشآت الجديدة.

ريال
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خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة، شــهد قطــاع 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وريــادة األعمــال 
حــراكاً كبيــراً، وازدهــاراً غيــر مســبوق ممــا جعــل 
المملكــة تحقــق قفــزات كبيــرة فــي المؤشــرات 
الدوليــة لهــذا القطــاع، حيــث تصــدرت المركــز 
فــي  عالميــاً  اقتصــاداً   19 أقــوى  ضمــن  األول 
مؤشــري “البرامــج الحكومية لدعــم رواد األعمال” 
الشــركات  تراجــع  مــن  الحكومــي  و”التخفيــف 
الناشــئة”، وكذلــك فــي مؤشــر “صعــود اقتصــاد 
لبــدء  محــركًا  باعتبــاره  المؤقتــة  ئــف  الوظا
الشــركات الناشــئة ونمــاذج العمــل”. كمــا شــهد 
ــرة والمتوســطة نمــواً فــي  عــدد المنشــآت الصغي
ــة وصــوال إىل 978,445 منشــأة،  الســنوات الماضي
فيمــا زاد عــدد المنشــآت المملوكــة للنســاء بشــكل 
الفــت؛ حيــث ارتفعــت نســبة المنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة المملوكــة للســيدات ٪45غــي عــام 

.2022

الــذي يشــهده  الكبيــر  الحــراك واالزدهــار  هــذا 
قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة لــم يكــن 
توليــه  الــذي  االســتثنائي  الدعــم  ليتحقــق دون 
بأهميــة  إيمانــا  اللــه،  أيدهــا  الرشــيدة،  القيــادة 
القطــاع وحيويتــه؛ كمــا أن ثقافــة ريــادة األعمــال 
والســعوديات،  الســعوديون  بهــا  يتمتــع  التــي 
وقدرتهــم الكبيــرة عــىل االبتكار واإلبــداع والمرونة 
خلــق  فــي  ســاهمت  التحديــات،  مواجهــة  فــي 
مشــاريع مبهــرة، شــهدنا تطورهــا فــي ســنوات 
بســيطة مــن مرحلــة الفكــرة إىل مرحلــة التنفيــذ ثــم 
النضــج واالزدهــار لتتحــول إىل مشــاريع ناجحــة 

تقــدر بمئات الماليين. 

وفــي هــذه النســخة مــن تقريــر “مرصــد منشــآت” 
الربعــي نتنــاول جانبــاً مــن قصــص النجــاح لتلــك 
المشــاريع والخبــرات التــي مــر الــرواد بهــا خــالل 
رحلتهــم نحــو تحقيــق أحالمهــم، كمــا نســتعرض 
أيضــا برامــج طموحــة عملنــا عليهــا لدعــم البيئــة 
ــذي  ــة والتــي كان أحدهــا برنامــج فكــرة وال الريادي
يعــد مبــادرة تســعى لتعزيــز ثقافــة االبتــكار بيــن 
الجمهــور وتحفــز قدرات حــل المشــكالت اإلبداعية 
مــع تقويــة الروابــط التكافليــة بيــن القطاعيــن 

العام والخاص.

 وكمــا جــرت العــادة فــي سلســلة تقريــر مرصــد 
منشــآت مــن تســليط الضــوء عــىل منطقــة مــن 
مناطــق المملكــة، فقــد تــم اختيــار منطقــة الجــوف 
ــي المجــال  ــات واعــدة ف ــه مــن إمكان ــع ب ــا تتمت لم
والصناعــات  الزيتــون  فــي  وخصوصــاً  الزراعــي 
الصحيــة  والمنتجــات  الزيــت  مــن  بــه  المتعلقــة 
والتجميليــة وغيرهــا، حيــث يعــد هــذا القطــاع مــن 
أهــم القطاعــات التــي تكتنــز فرصــاً كبيــرة لــرواد 

األعمال، ومجاال خصبــا لالبتكار والتطوير. 

ــر  وتحــرص “منشــآت” أن تشــكل سلســلة التقاري
للــرواد  الموثوقــة  المراجــع  أحــد  هــذه  الربعيــة 
والمهتميــن والباحثيــن، إذ نقــدم مــن خاللهــا عــدداً 
مــن قصــص النجــاح ودراســات الحالــة، ونســتضيف 
الخبــراء ونســلط الضوء عــىل المناطــق والقطاعات 
الواعــدة مثــل االبتــكار والتقنيــة والــذي حظــي 
بتفاصيــل واســعة فــي هــذا العــدد مــن مرصــد 

المنشآت.

أ. سامي بن 
إبراهيم الحسيني

محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

كلمة افتتاحية
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أبــرز مســتجدات الربع 
الثالث لعام 2022 

1

نظرة عىل المبادرات الرئيسية 
في منظومة "منشآت" خالل 

الربع الثالث لعام 2022



مبادرات "منشآت": 
بوابة االبتكار التجاري الوطنية "فكرة" لحلول االبتكار والتفكير 

التشاركي 

تعــد “فكــرة” بوابــة وطنيــة يتــم مــن خاللهــا ربــط المبتكريــن والمنشــآت االبتكاريــة بشــكل فعــال مــع جهــات 
المنظومــة الوطنيــة القــادرة عــىل خدمــة هــؤالء المســتفيدين وتفعيــل دورهــم بطريقــة مســتدامة، باإلضافــة 
إىل نشــر المــواد المعرفيــة والفعاليــات التــي تظهــر الجــدوى الحقيقيــة لالســتثمار فــي االبتــكار والتقنيــات 

الصاعدة في المملكة.

أهداف بوابة فكرة:

تمكين المبتكرين والمنشآت 
الواعدة باالبتكار وتبني 
التقنيات الصاعدة عىل 

النشوء والنمو

تعزيز استدامة النمو والقدرة 
االبتكارية للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة

 عرض خدمات جهات 
المنظومة والمنشآت 

االبتكارية2
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ــة تفاعليــة بيــن 4 مراحــل و16  رحل
المشــاريع  إلطــالق  مهمــة 
االبتكاريــة مــن مرحلــة الفكــرة إىل 

مرجلة النمو

محــرك بحــث تفصيلــي لخدمــات 
دعــم االبتــكار التــي يقدمهــا أكثــر 

من 100 جهة مقدمة للخدمات

قســم يعــرض األحــداث والفعاليــات 
الهامــة عــىل مســتوى المملكــة فــي 

مجال االبتكار وريادة األعمال

األقسام الرئيسية لبوابة فكرة:

12

٣4

النجاحات المحققة:4

 10+
تحديات ُطرَِحت عىل بوابة فكرة 

لتقديم حلول لها من ِقبَل المشاركين.

 1700+
مستخدم لبوابة فكرة.

 200+
مستفيد تم خدمتهم في 

بوابة فكرة

 1000+
م من ِقبَل المشاركين  حل ُقدِّ

لهذه التحديات العشرة.

مكتبة االبتكار 
قســم يقــدم مــواد معرفيــة متنوعــة 
في سوق االبتكار التجاري السعودي 

خدمات منظومة االبتكاررحلة المبتكر التجاري 

روزنامة االبتكار

أبرز مســتجدات الربع الثالث لعام 2022 /  7



أحدث التوجهات: التجارة اإللكترونية والتجارة االجتماعية 
تحفزان نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة 

ــر  ــة فــي المملكــة نمــواً ســريعاً، حيــث يعمــل كمحــرك رئيســي فــي تطوي يشــهد ســوق التجــارة اإللكتروني
منظومــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة، كمــا تشــهد التجــارة االجتماعيــة التــي تعمــل عــىل 

تسويق وبيع المنتجات والخدمات عبر منصات وسائل التواصل االجتماعي، تطوراً سريعاً كذلك.

يُفّضــل المســتهلكون فــي المملكــة، التســّوق اإللكترونــي عــىل التســّوق التقليــدي، بشــكل كبيــر ومســتمر، ومــع 
تزايــد عــدد الشــباب ومســتخدمي التكنولوجيــا، يُعــد الســعوديون مــن بين أكثر األشــخاص تمرســاً في اســتخدام 

التقنيات حول العالم، حيث يقضون في المتوسط أكثر من 7 ساعات يومياً عىل وسائل التواصل االجتماعي.5

يوفــر برنامــج التجــارة اإللكترونيــة لـــ "منشــآت"، مجموعة مــن الخدمــات، التي تمكـّـن رّواد األعمال والمنشــآت 
الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من الرقمنة، واالنتقال والتوسع في التجارة اإللكترونية.

50 مليار ريال 
قيمة قطاع التجارة 

اإللكترونية بحلول عام 
2025 في المملكة.  

%69
من المتسوقين 

يفضلون التسوق عبر 
اإلنترنت.

المرتبة السادسة 
والعشرون 

للمملكة من حيث 
حجم مبيعات التجارة 

اإللكترونية.

%84
من المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة في 
المملكة يمكنها 

االستفادة من التجارة 
اإللكترونية.

%98
نسبة انتشار اإلنترنت 

في المملكة.

%29
نسبة الزيادة في 
استثمارات التجارة 
اإللكترونية في عام 
2022، عن 
عام2019. 

المرتبة التاسعة 
في أسرع متوسط 
سرعة إنترنت في 

العالم. 6

وتهدف رؤية المملكة    
2030 إىل زيادة إسهام 

االقتصاد الرقمي في 
الناتج المحلي اإلجمالي 
من 13% في عام 2017 
إىل 19.2% بحلول عام 

7.)2025(

تسهيل مشاريع التجارة 
اإللكترونية الجديدة.

تعزيز منظومة التجارة 
اإللكترونية.

دعم نمو شركات 
التجارة اإللكترونية.8
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 تعمل "منشآت" عىل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال من خالل:

جــر  متا ء  نشــا إ
إلكترونية

التطبيقات 
اإللكترونية

الحصــول عــىل 
التمويل

المملكة كمركز رائد في التقنية المالية
يســهم مجــال التقنيــة الماليــة فــي تطويــر االقتصــاد الرقمــي للمملكــة مــن خــالل المشــاركة الفّعالــة، واالســتثمار 
بواســطة القطــاع الخــاص، ممــا يُمكـّـن المملكــة لتصبــح مركــزاً رائــداً فــي مجــال التقنيــة الماليــة، التــي تُعــّد مجــاالً 
ســريع التطــور يُســهم فــي تعزيــز عــدد من القطاعــات المختلفــة، بما فــي ذلك قطاعــات البيــع بالتجزئــة، والرعاية 

الصحية، والعقارات، والنقل.

أطلــق البنــك المركــزي الســعودي “ســاما” بالشــراكة مــع هيئــة الســوق الماليــة، مبــادرة “فنتــك الســعودية” عــام 
2018، وهــي بيئــة حمايــة تنظيميــة تُمكـّـن المنشــآت فــي مجــال التقنيــة الماليــة مــن اختبــار المنتجــات والخدمــات 

الرقمية الجديدة قبل إطالقها، إذ تمثّل هذه المبادرة حافزاً لتطوير مجال التقنية المالية في المملكة. 

ومــن المتوقع أن تُســهم وزارة المالية، واســتراتيجية التقنيــة المالية التابعة للبنك المركزي الســعودي، في زيادة 
عدد المنشآت في مجال التقنية المالية في المملكة، باإلضافة إىل تعزيز تأثيرها عىل االقتصاد السعودي.

شــركة فــي مجــال التقنيــة الماليــة فــي 
ـادة  المملكــة بحلــول عــام 2025، بزـي

قدرها 65% عن عام 2022

نسبة زيادة المعامالت 
الرقمية بحلول عام 2025

فرصــة عمــل جديدة فــي مجــال التقنية 
الماليــة بحلــول عــام 2025، 18,000 

وظيفة جديدة بحلول عام 2030

قيمــة االســتثمارات الرأســمالية 
فــي مجــال التقنيــة الماليــة بحلــول 
ـال  ـي ر مليــار   12  ،2025 عــام 

سعودي بحلول عام 2030 10

230%70

2.6 مليار ريال سعودي 6,000 SAR

توقعات مستقبلية:

ــب  ــج التدري برام
ة  ر لتجــا ا عــىل 

اإللكترونية
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المدفوعات 
وتحويل العمالت

التبرعات 
الشخصية

البنية التحتية 
المصرفية

اإلقراض 
والتمويل

أدوات إدارة 
األعمال

التأمينات

تمويل 
األفراد

توزيع التقنية المالية حسب القطاع

أسواق رأس 
المال

%30

%9

%5

%19

%13

%3

%11

%8

قطاعات 
أخرى

%2
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عصام النهدي 
الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هال

قصة نجاح

إىل أي مدى تطورت وتحولت شــركة هال منذ تأسيســها؟

عندمــا بدأنــا فــي عــام 2018، كان تركيزنــا فــي البدايــة عــىل تقديــم 
حلــول خدمــات التقنيــة الماليــة لألفــراد، ثــم قمنــا فــي بدايــة 2020، 
بتطويــر نشــاطنا بشــكل محــوري وجــريء، يســتهدف تقديــم حلول 
الماليــة للشــركات، لتلبيــة جميــع االحتياجــات  التقنيــة  خدمــات 
الخاصــة بالمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، وتقديــم خدمــات ماليــة 

مســتقلة عن ُمزّودي خدمات الطرف الثالث.

أّدى تحــّول نشــاطنا واســتهدافنا لتقديــم الخدمــات إىل شــركات، 
إىل خلــق فرصــة حاســمة بالنســبة لنــا، لتوســيع عــروض منتجاتنــا، 
بــدءاً مــن أنظمــة نقــاط البيــع، وصــوالً إىل تقديــم الحســابات، 

وإصدار البطاقات للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة.

تظــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة محــور تركيزنــا، نظــراً ألننــا 
ــه  ــوك، وإن ــل البن ــاً مــن ِقبَ ــر مخــدوم حالي ــدرك أن هــذا القطــاع غي ن
ــاً نخــدم  لمــن دواعــي ســرورنا أن نعتنــي بهــؤالء التجــار، فنحــن حالي
أكثــر مــن 50,000 منشــأة صغيــرة ومتوســطة فــي المملكــة، 
ــر مــن 2  ــغ مجموعهــا أكث ــة، يبل ــر مــن 30 مليــون معامل ــج أكث ونعال

مليار ريال ســعودي عىل أساس شهري.

الصغيــرة  المنشــآت  منظومــة  هــال  شــركة  تدعــم  كيــف 
والمتوسطة؟

عــىل عكــس آخريــن فــي الســوق، دفَعنــا تركيزنــا المكثــف عــىل 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، إىل تطويــر منتــج يتناســب تمامــاً 
ــا شــركة  ــع أيضــاً باعتبارن مــع منظومــة هــذه المنشــآت، كمــا نتطل
جديــدة  منتجــات  ابتــكار  إىل  التكنولوجيــا،  مجــال  فــي  رائــدة 
باســتمرار، حتــى نتمكـّـن مــن تمييــز أنفســنا، وتقديــم قيمــة حقيقيــة 

وديناميكية للعمالء.

كانــت اســتراتيجيتنا األساســية هــي التركيــز عــىل القطاعــات التــي 
موثوقــاً  ماليــاً  التمويــل بســهولة، فأصبحنــا كيانــاً  إىل  ال تصــل 
لمســاعدة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي إدارة أعمالهــم 
ــن  ــا أحــد الالعبي ــا فيه ــة أصبحن ــا إىل مرحل ــا وصلن ــا، وبمــا أنن وتنميته
الرئيســيين فــي مجــال تقديــم حلــول خدمــات التقنيــة الماليــة 
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، فإننــا نعتقــد أن الوقــت قــد حــان 
لكــي نتوســع دوليـًـا، الســؤال هــو كيــف تتوســع؟ نعتقد أنــه إذا كان 
لديــك نمــوذج عمــل أساســي قابــل للتطويــر، فإنــه مــن الممكــن 

تكــراره، ليــس فقط في المنطقة، ولكن فــي جميع أنحاء العالم.

الســعوديين  األعمــال  لــرواد  تقدمهــا  التــي  النصيحــة  هــي  مــا 
المهتمين بمجــال التقنية المالية؟

لقــد تعلمنــا بالطريقــة الصعبــة فــي البدايــة، حيــث اعتدنــا القيــام 
بأشــياء متعــددة فــي نفــس الوقــت، بــدالً مــن التركيــز عــىل مــا نبــرع 
ــز رّواد األعمــال عــىل نشــاط  ــا األوىل اآلن هــي أن يركّ ــه، نصيحتن في
واحــد ،وحــّل مشــكلة محــددة بــدالً مــن عشــر مشــكالت فــي وقــت 
واحــد، والقيــام باإلجابــة عــىل االحتياجــات الحقيقيــة لمــن تريــد 
خدمتهــم، ســواًء كانــوا أفــراداً، أو شــركات صغيــرة، أو شــركات 
ــرة، فــي كل قطــاع وفــي كل شــريحة، فمــن المهــم أن يكــون  كبي
لديــك طريقــة حقيقيــة لحــل المشــكالت، وأخيــراً، مــن الضــروري 
بنــاء فريــق عمــل يعمــل بشــكل متناغــم، فنحــن لدينــا أكثــر من 250 
موظفــاً، ونعتبــر فريقنــا “فريــق األحــالم”، ونعتقــد أن هــذا هــو 

الطريق األمثــل لتحقيق أهدافنا. 
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أحدث التوجهات في ريادة األعمال العالمية

تُوّفــر المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 7 مــن كل 10 وظائــف جديــدة فــي األســواق الناشــئة حــول العالــم، وبالرغــم مــن 
اختــالف األولويــات بيــن منطقــة وأخــرى، إال أن هنــاك بعــض االتجاهــات التي جــاءت في الصــدارة في عــام 2022، وعىل 
رأســها الرقمنــة، وأنشــطة التمويــل، ووفقــاً لشــركة “ماكينــزي” األمريكيــة، فــإن إحــدى الطرق الرئيســية لتلبيــة الطلب 
المتزايــد مــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة هــي الحلــول المصرفيــة الرقميــة التــي تســرّع إنجــاز العمــل، وتُعــزز مــن 

رضا العمالء، وتساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة عىل تلبية احتياجاتهم األكثر إلحاحاً.

المنشــآت  مــن   %20
والمتوســطة  الصغيــرة 
أن  تذكــر  أوروبــا  فــي 
الحصــول عــىل التمويــل 
كان من أكثــر أولوياتهم 

إلحاحاً في عام 2022 13 

ت  جــا حتيا ا تلبيــة 
الصغيــرة  المنشــآت 
بنســبة  والمتوســطة 
85% بالنســبة للبنوك 
بذلــك  تقــوم  التــي 
رقميــاً، وفقــاً لشــركة 

"ماكينزي".

ـات تواجــه  أهــم ثالثــة تحدـي
ة  لصغيــر ا ت  لمنشــآ ا
جميــع  فــي  والمتوســطة 
توظيــف  لــم:  لعا ا ء  نحــا أ
المواهــب المناســبة، وتلبيــة 
توقعــات العمــالء، واالحتفاظ 

بالموظفين وتحفيزهم.15

تحقــق البنــوك األعــىل أداًء فــي أوروبــا 
ـادة فــي العائــدات بنســبة  الغربيــة، زـي
المنشــآت  مــن  عميــل  لــكل   %30
الصغيــرة والمتوســطة، مقارنــة بالبنــوك 
إىل   ً جزئيــا ذلــك  ويرجــع  أداًء،  األقــل 
تحويــل أنشــطة العمــالء إىل المنصــات 

الرقمية. 14

المنشــآت  تواجــه  التــي  ـات  التحدـي أكبــر 
ـات  ـي الوال فــي  والمتوســطة  الصغيــرة 
التقنيــات  عــىل  العثــور  هــي  المتحــدة 
توقعــات  تلبيــة  أوروبــا  وفــي  المناســبة، 
العمــالء، وفــي الهنــد وجنــوب شــرق آســيا 

الوصول إىل التمويل. 16

ومــع أن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة عــىل مســتوى العالــم تمثـّـل مــا يقــارب ٪90 مــن جميــع األعمــال، وأكثــر مــن 
ــة، وفقــاً  ٪50 مــن جميــع الوظائــف، إال أن معــدل نشــاط ريــادة األعمــال انخفــض عــىل مــدار الثالثــة ســنوات الماضي
لتقريــر المرصــد العالمــي لريــادة األعمــال لعــام -2021 2022، وبالرغــم مــن ذلــك، أثبتــت المملكــة اختالفهــا االســتثنائي، 

حيث وجد التقرير أن المملكة لديها واحدة من أكثر المنظومات العالمية جاذبية في ريادة األعمال.

زيادة نشــاط منظومة 
ريادة األعمال 

شــهدت المملكــة زيادة في مؤشــر 
نشــاط ريــادة األعمــال فــي المرحلــة 
المبكــرة، حيــث بلــغ 19.62%81 عــن 
نشــاط ريــادي فــي مرحلــة مبكــرة. 
المئوـيـة  النســبة  يمثــل  والــذي 
أو  يبــدأون  الذيــن  لألشــخاص 
ــرون مشــروعاً جديــداً فــي عــام   يدي
ــام  ــا مــن 17.3% فــي ع 2021 ارتفاًع

.2020

ِحزم الدعم 
أدت اإلصالحــات والمبــادرات فــي 
المنشــآت  دعــم  إىل  المملكــة 
الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل 
مجموعــة متنوعــة وواســعة مــن 

ِحزم الدعم الحكومية.

المواقف اإليجابية 
يعتقــد المشــاركون الذين شــملهم 
االســتطالع فــي المملكــة، أنــه مــن 
تجــاري،  عمــل  بــدء  لســهل  ا
الثقــة  يهــم  لد أن  يعتقــدون  و
بالنفــس والمهــارات الالزمــة للقيــام 

بذلك بنجاح. 17

SAR

SAR
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نظرة فاحصة عىل االتجاهات 
العامة في القطاع

المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة باألرقام



تحليل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة

اســتمر قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الــذي يمثــل %99.5 مــن إجمالــي منشــآت القطــاع الخــاص في 
المملكــة، بالتوّســع خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2022، حيث وصــل عــدد المنشــآت المتناهية الصغــر والصغيرة 

والمتوسطة إىل 978,445 منشأة بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2022. 18

807,248
منشآت متناهية الصغر

17,281
منشأة متوسطة

153,916
منشأة صغيرة

المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب الحجم - الربع الثالث من عام 2022  

المنشآت المتوسطةالمنشآت الصغيرةالمنشآت متناهية الصغر

%82.5%15.7%1.8

المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
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فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  أغلــب  تقــع 
المكرمــة،  ومكــة  ـاض،  ـي الر مناطــق  فــي  المملكــة، 
ـاض عــىل  والمنطقــة الشــرقية، حيــث اســتحوذت الرـي
نســبة 36.1% مــن 978,445 منشــأة صغيــرة ومتوســطة 
فــي المملكــة فــي نهاـيـة الربــع الثالــث مــن عــام 2022، 
ــي  ــة الشــرقية، ثان ــة والمنطق واســتضافت مكــة المكرم
أكبــر تجمعــات المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، بنســبة 

20.9% و 12.8% من اإلجمالي عىل التوالي.23

نظرة عىل توزيع المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في المملكة

الصغيــرة  المنشــآت  مــن 
والمتوســطة تقع فــي مناطق 
المكرمــة،  ومكــة  ـاض،  الرـي

والمنطقة الشرقية.

%69.2

التوزيع اإلقليمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة - الربع الثالث من عام 2022
المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

منطقة الرياض

منطقة مكة المكرمة

المنطقة الشرقية

منطقة عسير

منطقة القصيم

منطقة المدينة المنورة

منطقة جازان

منطقة حائل

المناطق األخرى

%36.1

%20.6

%12.5

%5.8

%5.4

%5.4

%3.7

%2.5

%8.0
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قوة القطاع الخاص

ـاض، ومكــة  يُوّظــف القطــاع الخــاص فــي المملكــة 9,073,953 شــخصاً، يعمــل غالبيتهــم فــي مناطــق الرـي
المكرمة، والمنطقة الشرقية.

من إجمالي الموظفين في 
منطقة الرياض يعملون 

في القطاع الخاص

من إجمالي الموظفين في 
منطقة مكة المكرمة 

يعملون في القطاع الخاص 

من إجمالي الموظفين في 
المنطقة الشرقية يعملون 

في القطاع الخاص 

%43.2%19.4%20.2

منطقة 
القصيم

منطقة 
جازان

منطقة 
تبوك

منطقة 
الباحة

المنطقة 
الشرقية

منطقة 
الرياض

منطقة 
عسير

منطقة 
نجران

منطقة 
الجوف

منطقة مكة 
المكرمة

نسبة العاملين في القطاع الخاص حسب مناطق المملكة - الربع الثالث من عام 2022
المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

منطقة 
المدينة 
المنورة

منطقة 
حائل

منطقة 
الحدود 

الشمالية

%43.2

%4.1

%1.5

%1

%3.2

%1.3

%0.7

%0.4

%0.5

%20.2%19.4

%3.2

%1.2
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المملكة في صدارة االتجاهات العالمية في سوق االستثمار الجريء

بنــاًء عــىل أســاس قــوي ومســتمرّ، أظهــرت منظومــة رأس المال الجــريء فــي المملكــة، مرونــة ملحوظة خالل 
الربــع الثالــث مــن عــام 2022، مــع نمو ملحوظ عىل أســاس ســنوي فــي التمويل خالل الربــع الثالــث، وباإلضافة 
إىل أن ســوق المشــاريع الناشــئة يُعــد الســوق الوحيــد الــذي ســجل صفقــات ضخمــة خــالل هــذا الربــع ، فقــد 

ً كبيراً في تمويل رأس المال الجريء في مجال التقنية المالية.24 سجلت المملكة أيضا نموا

وبالمقارنــة مــع االنكمــاش العالمــي واإلقليمــي العــام فــي ســوق رأس المــال الجــريء، والتحديــات التــي تواجــه 
ــدة المتزايــدة،  ــن االقتصــادي، وارتفــاع معــدل التضخــم، وأســعار الفائ ــة عــدم اليقي ــل حال مجــال األعمــال، مث
ً ربع ســنوي فــي االســتثمار العالمي لــرأس المــال الجريء  أظهــرت منصــة "ماجنــت" لتحليــل البيانــات، انخفاضــا
فــي كل العالــم تقريبــاً، بمــا فــي ذلــك منطقتــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، اللتيــن ســجلتا أقــل عــدد 

ً األخيرة.25 من صفقات رأس المال الجريء خالل الـ 24 شهرا

رأس  تمويــل  فــي  الســنوية  ـادة  الزـي نســبة 
المــال الجــريء عــىل أســاس ســنوي خــالل الربع 

الثالث من عام 2022 في المملكة

ــل تتركــز  ــي التموي مــن نســبة إجمال
األوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي 

وشمال إفريقيا 26

فــي تمويــل رأس المــال الجــريء حتــى 
نهاية الربع  الثالث من عام 2022 

عــدد الصفقــات فــي االســتثمار الجــريء 
حتى نهاية الربع  الثالث من عام 2022 

ـادة الســنوية فــي تمويــل  نســبة الزـي
التكنولوجيــا الماليــة حتــى نهايــة الربــع  

الثالث من عام 2022 

التكنولوجيــا  فــي  أُبرمــت  صفقــة 
الماليــة حتــى نهايــة الربــع  الثالــث مــن 

عام 2022 27

%93%35

3.1 مليار ريال سعودي 

106

%266

22
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المملكة تُركّز عىل التقنيات 
الصاعدة لضمان النمو المستقبلي

قطاع في دائرة الضوء:

التقنيات الصاعدة



التقنيات الصاعدة تدعم التحول الرقمي في المملكة 

تعمــل المملكــة عــىل تســريع التحــول الرقمــي فــي جميــع الجوانــب االقتصادـيـة، عبــر الخدمــات الحكوميــة 
الرقميــة، حيــث تعمــل رؤيــة المملكــة 2030، عــىل تعزيــز وتطويــر ونشــر التقنيــات الصاعــدة التــي تدعــم ظهور 

االقتصاد المعرفي، من خالل تركيزها عىل المدن الذكية، والمشاريع الضخمة في المملكة.

كمــا أُطلِقــت سلســلة مــن البرامــج الحكوميــة الرقمية، لضمــان تقديم خدمات أكثر سالســة ومرونة، لتحســين 
تجربــة المســتخدم، وقــد ســاعدت البنيــة التحتيــة الرقميــة القويــة فــي المملكة عــىل ضمــان اســتمرارية األعمال 

خالل فترة جائحة كورونا، وتعزيز ازدهار القطاع الرقمي.

الذكاء االصطناعي

علم الروبوتات

إنترنت األشياء

التعلم اآللي

تقنية التعامالت 
الرقمية )بلوك 

تشين(

تقنيات الجيل 
الخامس28

البيانات 
الضخمة

احتلــت المملكــة المرتبــة الثانية 
بيــن دول مجموعــة العشــرين 
الرقميــة فــي  التنافســية  فــي 
تقريــر التنافســية الرقميــة لعــام 

29 .2021

ــار دوالر فــي  اســتثمار 32.9 ملي
جيــا  لو تكنو و ت  ال تصــا ال ا
المعلومــات فــي عــام .2021. 30 

31

أُعلــن عــن خطــة الســتثمار 6.4 
المنشــآت  فــي  دوالر  مليــار 
الناشــئة والمشــاريع المستقبلية 
فــي  التكنولوجيــا  قطــاع  فــي 

فبراير 2022. 34

6.4 مليار دوالر 32.9 مليار دوالر المرتبة الثانية 

حصلــت المملكــة عــىل لقــب "الناهــض الرقمــي 
األعــىل" بيــن دول مجموعــة العشــرين فــي تقريــر 

الناهض الرقمي لعام 2020. 32

ُصنفــت المملكــة مــن بيــن أفضــل 10 دول فــي 
ــة  ــر التنافســية العالمي ــة فــي تقري المهــارات الرقمي
االقتصــادي  المنتــدى  عــن  الصــادر   2020 لعــام 

العالمي.32

العشرة األوائل "الناهض الرقمي األعىل" 
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المبادرات الوطنية:
تعزيز مكانة المملكة كمركز للتكنولوجيا واالبتكار  

أطلقــت المملكــة مجموعــة مــن المبــادرات واالســتراتيجيات الرئيســية لتعزيــز مكانتهــا كمركــز للتكنولوجيــا 
واالبتكار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات

يســتهدف البرنامــج الوطنــي لتنميــة تقنيــة المعلومــات، تعزيــز منظومــة قطــاع تقنيــة المعلومــات فــي 
المملكــة، مــن خــالل تطويــر حلــول ماليــة مبتكــرة مــن شــأنها تمكيــن تحــّول المملكــة إىل مركــز تكنولوجــي 

عالمي رائد بحلول عام 2030.

"Sandbox" البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل

أطلقــت هيئــة االتصــاالت والفضــاء والتقنيــة، البيئــة التنظيميــة التجريبيــة لتطبيقــات التوصيــل في عــام 2020، 
التــي تُمكـّـن ُمبرمجــي التطبيقــات والمنشــآت مــن اختبــار المنتجــات، والخدمــات، ونمــاذج األعمــال، واالبتــكار، 

تحت بيئة تحفيزية وتطويرية.

الشركات 
دعــم الشــركات الوطنيــة فــي قطــاع تقنيــة 
ـادة  المعلومــات والتكنولوجيــا الناشــئة، لزـي
حصتهــا فــي الســوق المحليــة والصــادرات 

العالمية.

االبتكار
والمحليــة  العالميــة  الشــركات  جــذب 
الداعمــة لمراكــز االبتــكار واألبحــاث ذات 

الصلة بقطاع تقنية المعلومات.

التوطين 
تقنيــة  قطــاع  توطيــن  فــي  اإلســهام 

المعلومات والتكنولوجيا الناشئة.35

تبنّي التقنية
لتبنــي  الخــاص  القطــاع  ودعــم  تشــجيع 

الحلول الرقمية والتكنولوجيا الناشئة

مرونة 
التنظيمات  

تحفيز 
االستثمار 

دعم 
االبتكار

حماية 
المستفيدين
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مركز ذكاء:
تمكين المشاريع ورّواد األعمال  

مركــز ذكاء هــو أحــد مراكــز االبتــكار التابعــة للهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة “منشــآت”، 
المتخصــص فــي الــذكاء االصطناعــي وعلــوم البيانات، وإنترنــت األشــياء، واألمن الســيبراني، إذ يُســاعد المركز 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ورّواد األعمــال، فــي توظيــف ودمــج التقنيــات المتقدمــة فــي أعمالهــم، 

وربطهم بشبكة من كبار المستثمرين وصنّاع القرار في المجاالت المتخصصة ذات العالقة.

تتميــز المؤسســات المســتفيدة مــن خدمــات وبرامــج مركــز ذكاء، بتفرّدهــا، وقوتهــا التنافســية فــي الســوق، 
ومعــدل نموهــا الثابــت، وقدرتهــا العاليــة عــىل جمــع وتحليــل البيانــات، ممــا يعــزز مــن فــرص نجاحهــا فــي 

السوق. 36

مركــز ذكاء هــو أول مركــز متخصــص فــي المملكــة لخدمــة رّواد األعمــال، والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، 
حيــث يتعــاون المركــز مــع أكثــر مــن 50 جهة رائــدة في مجــاالت متخصصــة، لتقديم الدعــم للمنشــآت الصغيرة 

ً لتخصصها وخبراتها.37 والمتوسطة، وفقا

تحفيز المنظومة 
رفع كفاءة رأس المال 

البشري الوطني، وصقلهم 
بالمهارات والمعرفة 

المتعلقة بمجاالت المركز، 
وما وراءها.

ورش عمل 
ومعسكرات

مجتمع ذكاء تحديات جماعيةاستشارات

تمكين رّواد األعمال 
خلق المزيد من المنشآت 

الناشئة، وتحسين نوعيتها، 
ومساعدتها عىل إطالق 

منتج أولي قابل للطرح في 
السوق.

دعم المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة 

تعزيز الميزة التنافسية 
المتفرّدة للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة، باستخدام 
التقنيات المتخصصة، بما 

يتماشى مع متطلبات 
السوق الحديث.

اإلنجازات:

رواد  ذكاءمنشآت تقنيةمكتبة ذكاءفرص ذكاء

أكثر من 24,000
مستفيد

أكثر من 300  أكثر من 200

اإلسهام بأكثر من 360 مليون ريال 
سعودي  في الناتج المحلي اإلجمالي

دعم أكثر  من 100 
شركة تقنية ناشئة

منشأة صغيرة ومتوسطة 
استفادت من الحلول التقنية

مصدر ومحتوى تعليمي تم نشره عىل مكتبة 
مركز ذكاء
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ثنيان الثنيان
مدير مركز ذكاء لعلوم البيانات 

والذكاء االصطناعي 

رؤية الخبراء

الصغيــرة  المنشــآت  تمكيــن  عــىل  ذكاء  مركــز  يعمــل  كيــف 
والمتوســطة في المملكة؟

الُخبــر فــي  أربــع ســنوات فــي محافظــة  بــدأ مركــز ذكاء منــذ 
المنطقــة الشــرقية مــن المملكــة، وبعــد ثــالث ســنوات مــن النجــاح، 

بدأنا نشــاطنا في مدينة الرياض.

نُركــز فــي “ذكاء” عــىل أربــع تقنيــات صاعــدة رئيســية، هــي: األمــن 
والــذكاء  البيانــات،  وعلــوم  األشــياء،  وإنترنــت  الســيبراني، 
االصطناعــي، إذ نعتقــد أن هــذه التقنيــات المبتكــرة بإمكانهــا أن 
تؤثــر بشــكل كبيــر وإيجابــي عــىل حجم ريــادة األعمــال فــي المملكة، 
كمــا يمكــن للمبتكريــن الحصــول عــىل الدعــم مــن “ذكاء”، باعتبــاره 
ــه األكثــر موثوقيــة فــي  ــذي يقــوم بذلــك، كمــا أن المركــز الوحيــد ال
المملكــة، بدايــة مــن تقديــم الدعــم فــي المراحــل المبكــرة ووضــع 
التصــورات، ووصــوالً إىل المراحــل النهائيــة والتوســع، ولدينــا رّواد 
أعمــال يتقدمــون برؤيتهــم فقــط، ونحــن نقــدم لهــم الدعــم الكامــل 
بالمقابــل، بــدءاً مــن التســويق، وإدارة والعمليــات، وحتــى بــدء بيــع 
منتجاتهــم والحصــول عــىل االســتثمار، كمــا نعمــل أيضاً عــىل تمكين 
رّواد األعمــال، مــن خــالل تقديــم البرامــج االستشــارية، وورش 
باألمــن  والتوعيــة  التدريــب،  اإلرشــادية، ومعســكرات  العمــل 
الســيبراني، والهاكاثــون، والمســابقات، ويأتــي  إطالقنــا لتحــدي 
الــذكاء االصطناعــي مؤخــراً، بالشــراكة مــع وزارة الرياضــة، مثــاالً 

عــىل ذلك، حيث يصل مجموع جوائزه إىل مليون ريال ســعودي.

مــا هــو تقييمــك الحالــي لمنظومــة االبتــكار فــي المملكــة، وكيــف 
يمكــن تعزيزها وتطويرها برأيك؟

يحمــل الوقــت الحالــي فرصــاً واعــدة للمبتكريــن ورّواد األعمــال فــي 
المنطقــة، كمــا يحظــى الســوق بازديــاد مســتمر فــي المواهــب، 
ونحــن نبحــث دائمــا فــي مركــز ذكاء و”منشــآت”، عــن طــرق جديدة 
والمؤسســات  السياســات،  صنّــاع  مــع  جنــب  إىل  جنبــاً  للعمــل 
الجامعيــة، للوصــول إىل المواهــب الرائــدة، كمــا أنشــأنا مجموعــة 
االبتكاريــة،  رحلتهــم  فــي  األعمــال  رّواد  لدعــم  الخدمــات  مــن 
باإلضافــة إىل أن لدينــا قســم يركــز عــىل تســهيل األعمــال للذيــن 
يبــدأون نشــاطهم، حيــث نســاعد الشــركات الناشــئة فــي تذليــل 

ــث التراخيــص، أو التشــريعات، أو  ــي تواجههــم مــن حي ــق الت العوائ
تغييــرات اللوائــح، كمــا نعمــل أيضــاً عــىل إنشــاء حــوار بيــن رّواد 
األعمــال وصنـّـاع السياســات، ليتمكنوا من االســتماع إىل الشــركات 
ــز القطــاع بالشــراكة  ــم رؤاهــا، بمــا يُســهم فــي تعزي الناشــئة وتفّه
بيــن الشــركات والمنظميــن، كمــا أننــا نخطــط لربــط المســرّعات 

والمبتكرين الســعوديين دولياً في المســتقبل.

كيــف يمكــن للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة االســتفادة مــن 
شــبكة الشراكة الواسعة في “ذكاء”؟

يتيــح تعاوننــا مــع الشــركات الخاصــة، تزويــد المنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة بالمــوارد التــي لــن تكــون قــادرة عــىل تحملهــا فــي 
الكثيــر مــن األحيــان، حيــث أننــا نتعــاون مــع الشــركات الكبيــرة 
متعــددة الجنســيات مثل “مايكروســوفت” و”أوراكل”، لمســاعدة 
مــع  تعاوننــا  إىل  باإلضافــة  والمتوســطة،  الصغيــرة  المنشــآت 
الشــركات المحليــة مثــل شــركة االتصــاالت الســعودية، كمــا نأخــذ 
وربطهــا  األعمــال،  لــرّواد  الفرديــة  االحتياجــات  االعتبــار  فــي 
تأثيــر  أننــا نســعى إىل تعظيــم  الصلــة، حيــث  بالشــركات ذات 
الشــراكات مــع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، ويســعدنا أن 
ــم تجــد قيمــة  ــا فــي العال ــر شــركات التكنولوجي ــرى أن بعــض أكب ن
فــي الشــراكة معنــا، وتســاعدنا فــي تقديــم الدعــم للمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة، فــي وقــت يزدهــر فيــه نظــام 

التكنولوجيــا واالبتكار بشــكل واضح في المملكة.

مــا هو الدور الــذي يلعبه “ذكاء” في دعم أهداف رؤية 2030؟

تأتــي أهدافنــا متماشــية مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، 
والتــي نعتبرهــا ليســت رؤيــة وطنيــة فحســب، بــل رؤيــة عالميــة، 
حيــث نهــدف إىل تمكيــن الســوق الســعودي مــن االنفتــاح عــىل 
العالــم، حيــث حققــت مبادراتنــا عــىل مــدى األربــع ســنوات الماضية، 
تأثيــراً اقتصاديــاً تجــاوز 350 مليــون ريــال ســعودي، كمــا قمنــا بخلق 
أكثــر مــن 100 فرصــة عمــل فــي مجــال التقنيــات الصاعــدة، مــع أكثر 
وشــبه  الحكومــي  الدعــم  فــي  ريــال ســعودي  مالييــن   3 مــن 

الحكومــي لتحديــات ذكاء في عام 2022 فقط.
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الجهات الحكومية تدعم الخدمات الحكومية الرقمية

شــهدت المملكــة دعمــاً حكومياً شــامالً للتحول الرقمي خالل الســنوات األخيــرة، والذي أســهمت فيه األوضاع 
ـادة الطلــب عــىل الخدمــات اإللكترونيــة، حيــث  الناجمــة عــن جائحــة كورونــا بشــكل كبيــر، ممــا أدى إىل زـي
ــة،  أصبحــت المملكــة نتيجــة لذلــك، رائــدة فــي تبنّــي تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، وترتيبــات العمــل المرن

والمهارات الرقمية، واإلطار القانوني الرقمي.38

تعمل عدد من الجهات الحكومية عىل تسهيل التحول الرقمي للمملكة:

معنيــة  هيئــة الحكومــة الرقميــة 
بالحكومــة  يتعلــق  مــا  بــكل 

قميــة لر ا

وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة 
المعلومــات مســؤولة عــن وضــع 

القطــاع إلدارة  السياســات 

ُمختّصــة  الرقمــي  التحــول  وحــدة 
بتقديــم الخدمــات االســتراتيجية 
واالستشــارية،  التوجيهيــة، 
واإلشــرافية، مــن خــالل التعــاون 
ــة والخاصــة مــع الجهــات الحكومي

والتقنيــة   والفضــاء  االتصــاالت  هيئــة 
الجهــة المشــرّعة المســؤولة عــن وضــع 

السياســات إلدارة القطــاع

الهيئــة الوطنيــة لألمن الســيبراني 
األمــن  تعزيــز  عــن  مســؤولة 

المملكــة فــي  الســيبراني 

والــذكاء  للبيانــات  الســعودية  الهيئــة 
بتطويــر  منوطــة  “ســدايا”  االصطناعــي 
والــذكاء  للبيانــات  الوطنيــة  االســتراتيجية 
االصطناعــي، وتعزيــز مكانــة المملكــة كرائد 

عالمــي فــي هــذا المجــال

وضــع سياســات تُعــزز مــن منظومــة الــذكاء 
البيانــات،  علــوم  وتدعــم  االصطناعــي، 

وتطوير برامج المدن الذكية.

تحــدد رؤيــة 2030 التحــول الرقمــي باعتبــاره 
القطاعــات  تنشــيط  مــن  يتجــزأ  ال   ً جــزءا

االقتصادية الجديدة

الذكيــة  الحكومــة  لتحقيــق  الســعي 
لتحويــل الخدمــات الحكوميــة الُمقدمــة 

إىل خدمات رقمية.

السياسات الداعمة

التوّسع االقتصادي

الهــدف المتمثــل فــي تمكيــن المملكــة 
الــذكاء  مجــال  فــي  عالمــي  كرائــد 

االصطناعي والبيانات بحلول عام 2030

أهداف طموحة

الحكومة الذكية

مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة 
للعلــوم  عبدالعزيــز  الملــك  مدينــة  تعنــى 
والتقنيــة بإجــراء البحــوث العلميــة التطبيقيــة، 
لخدمــة التنميــة، وتقديــم المشــورة العلميــة 

 عــىل المســتوى الوطنــي

للعلــوم  عبداللــه  الملــك  جامعــة 
أبحــاث  جامعــة  والتقنيــة  
للدراســات العليــا بمعاييــر عالميــة
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قطــاع  تشــكيل  االصطناعــي  الــذكاء  يواصــل 
المنشــآت الصغيرة والمتوســطة العالمــي وإعادة 
فــي  الحاســمة  التدخــالت  خــالل  مــن  تنظيمــه، 
كل مرحلــة مــن مراحــل سالســل القيمــة، وتُعــد 
المملكــة أكثــر الــدول اســتثماراً فــي هــذا القطــاع، 
الــذي يلعــب دوراً محورياً في تحقيــق رؤية 2030، 
وذلــك مــن خــالل اســتثمارات ضخمــة، وتعزيــز 
قــدرات 20 ألــف متخصــص، وتجهيــز الكثيــر مــن 
المنشــآت الناشــئة لدعــم عمليــة التحــّول الرقمــي. 

نظرة فاحصة عىل المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

الذكاء االصطناعي



الممر العالمي للذكاء االصطناعي 

مشــروع  "أرامكــو"  شــركة  أطلقــت 
"الممــر العالمــي للــذكاء االصطناعــي" 
إىل بنــاء  يهــدف  االســتراتيجي، الــذي 
ودعــم منظومــة الــذكاء االصطناعــي 

في المملكة.44 

 )Elevate( برنامج
أطلقــت الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء 
االصطناعــي "ســدايا"، ومنصــة "جوجــل كالود"، 
برنامــج "Elevate" التدريبــي، لتمكيــن المــرأة في 
قطــاع الــذكاء االصطناعــي، والســعي لتقليــص 
الفجــوة بيــن الجنســين فــي مجــاالت العلــوم، 

والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. 45

المنشآت الصغيرة والمتوسطة تدعم قطاع الذكاء االصطناعي

ــذكاء  ــات وال تلعــب المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، ورّواد األعمــال، دوراً مركزيــاً فــي تطويــر قطــاع البيان
ــز  ــذكاء االصطناعــي، إىل تعزي ــات وال االصطناعــي فــي المملكــة، حيــث تســعى االســتراتيجية الوطنيــة للبيان
الــذكاء االصطناعــي فــي المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المتخصصــة فــي هــذا القطــاع، وتمكيــن المملكــة 

من الريادة العالمية في قطاع البيانات والذكاء االصطناعي بحلول عام 2030.

300 شركة ناشئة 
إنشــاء  إىل  االســتراتيجية  تســعى 
أكثــر مــن 300 شــركة ناشــئة فــي 
قطــاع الــذكاء االصطناعــي بحلــول 

عام 2030.

135 مليار دوالر 
كوبــرز"  ووترهــاوس  "برايــس  قــّدرت 
للخدمــات الماليــة، أن الــذكاء االصطناعــي 
سيســهم بـــ 135 مليــار دوالر فــي االقتصــاد 
الســعودي بحلــول عــام 2030، أي ما يعادل 

12.4% من الناتج المحلي اإلجمالي. 41

20,000 متخصص 
 20,000 يــب  لتدر التخطيــط 
متخصــص فــي البيانــات والــذكاء 

االصطناعي بحلول عام 2030.

المركز األول
المرتبــة األوىل عربيــاً،  المملكــة  احتلــت 
والمرتبــة 22 عالميــاً، فــي المؤشــر العالمــي 

للذكاء االصطناعي لعام 2020. 42

استثمار 20 مليار دوالر 
تســتهدف المملكــة اســتثمار 20 
ريــال  مليــار   75 ( دوالر  مليــار 
ســعودي( فــي الــذكاء االصطناعــي 
خــالل  مــن   ،2030 عــام  بحلــول 

االستثمار المحلي واألجنبي. 39

40,000 وظيفة 
إىل  تصــل  جدـيـدة  عمــل  فــرص  توفيــر 
40,000 وظيفــة مباشــرة وغيــر مباشــرة 

في قطاع البيانات والذكاء االصطناعي40

القمة العالمية للذكاء االصطناعي

اســتضافت الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي "ســدايا"، النســخة الثانيــة مــن القمــة العالميــة 
للــذكاء االصطناعــي فــي ســبتمبر 2022 فــي الريــاض، حيث جمعــت القمة عــدداً من كبــار المســتثمرين، وصنّاع 
السياســات، وقــادة الفكــر، والمبتكريــن، المتخصصيــن فــي قطــاع الــذكاء االصطناعــي العالمــي، كمــا أُعلــن عن 
عــدد مــن المبــادرات الجديــدة فــي القمــة، التــي من شــأنها تعزيــز قــدرات المواهــب الوطنيــة، ودعم المنشــآت 

الناشئة في المملكة:
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أيمن الراشد
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية 

للذكاء االصطناعي “سكاي”

رؤية الخبراء

كيــف تصــف المنظومة الحالية للــذكاء االصطناعي في المملكة؟

اســتُخدم الــذكاء االصطناعــي لعقــوٍد مــن الزمــن، لكنــه لــم يبــدأ فــي 
التمــاّس مــع حيــاة األفــراد إال عندمــا اســتُخدم فــي عــرض الخدمــات 
والمنتجــات والمحتــوى بنــاًء عــىل التفضيــالت الشــخصية، ففــي 
الماضــي، كان يظهــر لــك عــىل منصــات البــث، أو منصــات البيــع 
ــاح  ــوى المت ــال، كل المحت ــت عــىل ســبيل المث ــر اإلنترن ــة عب بالتجزئ
لمشــاهدته، أو المنتجــات التــي تــود شــرائها، بينمــا يمكننــا اآلن 
الــذكاء  اســتخدام  خــالل  مــن  الشــخصية  بتفضيالتــك  التنبــؤ 
االصطناعــي، ومجموعــة مــن البيانــات الكبيــرة، وتحليــل محتــوى 
هــذه البيانــات، ممــا يــؤدي إىل أن تكــون تجربــة الُمســتخدم عبــر 
اإلنترنــت خاّصــة بــه، ومناســبة لتفضيالتــه، وأفضــل مثــال عــىل ذلــك 
ــدة فــي التســّوق اإللكترونــي فــي الشــرق  هــي منصــة “نــون” الرائ
األوســط، حيــث ســتجد أن المحتــوى الــذي يتــم اختيــاره لــك، 

يتماشــى عادًة مع تفضيالتك واختياراتك.

ــذكاء االصطناعــي الُمســتخدمة  ــم تكــن تقنيــات ال وفــي البدايــة، ل
فــي المملكــة، ُمَصَمَمــة خصيصــاً لهــا، ممــا َدَفــَع العديد مــن مبرمجي 
ــا فــي  ــن هــذه التكنولوجي ــة توطي ــا لمحاول ــذكاء االصطناعــي هن ال
المملكــة، وكان ذلــك يحــدث عــادًة مــن خــالل منشــآت صغيــرة 
المســتثمرين  أو  األفــراد،  ِقبَــل  مــن  ُمَمَولــة  أو  ذاتيــاً،  ُممّولــة 
ــراً فــي هــذا المجــال، مــع  ــا نشــهد اآلن تحــوالً كبي ــن، لكنن المغامري
الشــركات االســتثمارية، ومســتثمري االســتثمار  إدراك  زيــادة 
الجــريء، أن مجــال الــذكاء االصطناعــي مجــال واعــد، خاصــة فــي 

ظــل تزايــد الطلب عىل توطين الــذكاء االصطناعي في المملكة.

برأيــك، ماهــي أهــم القطاعــات والصناعــات التــي يمكــن للــذكاء 
االصطناعــي أن يســاعد فيهــا المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة في 

المملكة؟

هنــاك إمكانــات هائلــة الســتخدام الــذكاء االصطناعــي فــي المــدن 
الذكيــة، وفــي القطاعــات المتعــددة بداخلهــا تحديــداً، حيــث تتجــىل 
إمكانــات للنمــو فــي قطاعــات الطاقــة، والرعايــة الصحيــة، والتنقــل، 
والخدمــات الماليــة، التــي تُظهــر جميعهــا فرصــاً واعــدة لتطبيــق 

ــد فــي األمــر، أن مجــال  ــذكاء االصطناعــي داخــل المملكــة، والجي ال
ـن المنشــآت  الــذكاء االصطناعــي مجــاالً حديثــاً فــي العالــم، يُمكِـّ
الصغيــرة والمتوســطة المبتكــرة لتقنياتــه، مــن المنافســة، وإيجــاد 
حلــول تتفــّوق فــي الكثيــر مــن األحيــان عــىل بعــض الالعبيــن الكبــار 

في مجاالت مثــل الخدمات المالية.

ــلعياً وقائمــاً عــىل  ــد، ِس ــذكاء االصطناعــي عــىل نحــو متزاي ــح ال أصب
التوصيــل والتشــغيل بشــكل مباشــر، ممــا يســمح للمســتخدمين 
بتحســين جــودة أعمالهــم عــىل الفــور، ال ســيما مــن خــالل اســتخدام 
تقنيــات مثــل الــذكاء االصطناعــي للمحادثــة أو روبوتــات الدردشــة، 
ــرة والمتوســطة  ــا للمنشــآت الصغي حيــث تســمح هــذه التكنولوجي
بتوســيع نطــاق أعمالهــا، وتقديــم خدمــة أفضــل لعمالئهــا، كمــا 
يمكــن اســتخدام الــذكاء االصطناعــي فــي عمليــات المحاســبة 
ــرة والمتوســطة،  ــي المنشــآت الصغي ــل ف ــادة التموي ــة، وزي اليومي
مــن خــالل إعطائهــم مؤشــرات دقيقــة حــول مواســم وأنمــاط 

الشــراء للعمالء عىل سبيل المثال.

االصطناعــي  للــذكاء  الســعودية  الشــركة  دور  تصــف  كيــف 
“ســكاي” في منظومة الــذكاء االصطناعي في المملكة؟

مهمتنــا األساســية فــي “ســكاي” هــي إنشــاء تقنيــات حديثــة 
ــي  ــذكاء االصطناعــي، وبالتال ــي ال ومبتكــرة للمملكــة، وتســريع تبنّ
فــإن جــزءاً أساســياً مــن هــذه المهمــة هــو تعزيــز منظومــة الــذكاء 
االصطناعــي فــي المملكــة، ومــن ثـَـّم دعمهــا، فقــد رأينــا العديــد مــن 
الكفــاءات الوطنيــة الشــابة ذات القــدرات العاليــة فــي مجــال 
الــذكاء االصطناعــي، ولكنهــم غيــر قادريــن عــىل اســتخدام قدراتهــم 
وإمكاناتهــم فــي منتجــات جاهــزة للعمــالء، ويتمثــل دورنــا فــي 
جاهــزة  خدمــة  أو  منتــج  فــي  وإدخالهــا  قدراتهــم،  استكشــاف 
نــرى أن لديهــا  التــي  الواعــدة  الكفــاءات  للعمــالء، كمــا نحــدد 
إمكانــات عاليــة جــداً، لنســتكمل الخطــة اإلســتراتيجية الخاصــة 
بالمنتجــات والخدمــات، وفــي هــذه الحالــة، قــد نســتثمر فيهــا أو 

نستحوذ عليها.
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عبدالله السعيد
شريك مؤسس ورئيس االستراتيجية والمالية، ُمزن

قصة نجاح

مــا هــي الفــرص التــي حّدّدتهــا فــي الســوق عنــد تأســيس شــركة 
ُمزن؟

عندمــا أسســنا شــركة ُمــزن، كان هدفنــا هــو مســاعدة المؤسســات 
عــىل فهــم أصــول المعلومــات الخاصــة بهــا، والتــي غالبــاً مــا تكــون 
كميــات هائلــة مــن البيانــات التقليديــة وغيــر التقليديــة، كمــا علمنــا 
أن الشــركات كانــت تســتخدم محلليــن بشــريين لهيكلــة البيانــات، 
وأداء مهــام تســتغرق وقتًــا طويــالً، وتكلفــة عاليــة، إضافــة إىل 
ــا أن هنــاك نقصــاً فــي تقنيــة فهــم اللغــة الطبيعيــة العربيــة،  إدراكن

ممــا خلق حاجزاً لغوياً لدى العديد من المؤسســات.

بعــد إدراك هــذه الفجــوة، والبحــث فيهــا، قمنــا بتطويــر منتجــات 
ــات  ــذكاء االصطناعــي، تســتخدم أحــدث تقني ــول مدعومــة بال وحل
فهــم اللغــة الطبيعيــة العربيــة، لمســاعدة الشــركات عــىل إنتــاج 
نطــاق تــرددي لتعامــٍل أمثــل مــع نقــل البيانــات، ودقــة أفضــل بكثير 
ــر، إىل  ــة التفكي ــا مــن مرحل ــة، ومــع انتقالن ــة بالمعالجــة اليدوي مقارن
مرحلــة الحصــول عــىل منتــج يمكــن تقديمه للســوق، كانــت الخطوة 
المهمــة لدينــا هــي تثقيــف عمالئنــا المحتمليــن حــول هــذه الحلــول، 
والقيــم المضافــة التــي يمكــن أن تقدمهــا ألعمالهــم، مــع التعــاون 
معهــم عــن كثــب للتأكــد مــن أن هــذه الحلــول تلبّــي احتياجاتهــم 

الخاصة.

لقــد رأينــا طلبــاً قويــاً عــىل تقنيــة الــذكاء االصطناعــي فــي المملكــة، 
البيانــات  مــن  مجموعــة  تتطلــب  التــي  الصناعــات  فــي  خاصــًة 
الضخمــة، فقــد أشــارت مجــاالت التمويــل والتكنولوجيــا بشــكل 
خــاص، إىل الحاجــة الماســة إىل تقنيــة فهــم اللغــات الطبيعيــة التــي 
نتخصــص فيهــا، ومــع ذلــك، مــا تــزال تقنيــات حوســبة فهــم اللغــة 
الطبيعيــة باللغــة العربيــة غيــر متوفــرة عــىل نطــاق واســع فــي جميع 
أنحــاء العالــم مثــل بعــض اللغــات األخــرى، عــىل الرغــم مــن أن اللغــة 
العربيــة هــي واحــدة مــن أكثــر 10 لغــات تحدثــاً عــىل مســتوى 

العالم.

المعلومــات  تقنيــة  لمشــاريع  التــي تقدمهــا  النصيحــة  مــا هــي 
تنميــة  التــي تتطلــع إىل  المملكــة  فــي  الموجــودة  واالتصــاالت 

بصمتها العالمية؟

ــة المعلومــات واالتصــاالت هــي أن تجمــع  ــا لمشــاريع تقني نصيحتن

بيــن االســتراتيجية والتكتيكيــة فــي ســعيها للتوّســع العالمــي، فمن 
المهــم أن تفهــم ســبب قــرارك بالتوّســع عالميــاً، حيــث تختلــف 
االســتراتيجية بنــاًء عــىل الغــرض، ســواء كان بغــرض الدخــول إىل 
ــدة  ــة واح ــد آلي ــك. ال توج ــر ذل ــف، أو غي الســوق، أو بغــرض التوظي
ــف مــن شــركة إىل أخــرى، خاصــة فــي  ــع، فهــي تختل ــة التوّس لعملي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، فعــىل الرغــم مــن أن 
هــذه البلــدان ناطقــة بلغــة واحــدة، إال أن االقتصــادات واللوائــح 

تختلــف من بلد إىل آخر.

كمــا ننصــح المؤسســات بالتوّســع بطريقــة رشــيقة وذكيــة، فقبــل 
القيــام باســتثمارات كبيــرة تســتند فقــط إىل أبحــاث الســوق، نوصي 
ــدان أخــرى،  ــا إىل بل ــري منتجاته ــأن ترســل الشــركات أفضــل مدي ب
ــر قــدر ممكــن مــن الوقــت مــع العمــالء  حيــث يمكنهــم قضــاء أكب
الدولييــن الســتيعاب وفهــم الســوق، حيــث يســاعد هــذا فــي اتخــاذ 
قــرار مســتنير فيمــا يتعلــق بالدولــة والســوق الــذي يرغبــون فــي 

التوسع فيه.

مــا الــذي نحتــاج إنجــازه مــن العمــل لتطويــر خبــراء محلييــن فــي 
تقنيــة  مواهــب  مجموعــة  ضمــن  االصطناعــي،  الــذكاء  مجــال 
آفــاق  هــي  ومــا  أوســع،  نطــاق  عــىل  واالتصــاالت  المعلومــات 

المطورين الصاعدين؟

لحــل المشــكالت الحقيقيــة باســتخدام الــذكاء االصطناعــي، تحتــاج 
والكفــاءات  المواهــب  مــن  واســعة  مجموعــة  إىل  الشــركات 
ــرة  ــول الُمبتَكَ ــم الحل ــا المســاعدة فــي تقدي ــي يمكنه المتنوعــة الت
للعمــالء، لهــذا الســبب، نســتثمر فــي شــركة ُمــزن بشــكل كبيــر فــي 
المنظومــة المحليــة بطــرق متنوعــة، ونعمــل عــىل أن نكــون مكانــاً 
جاذبــاً للمواهــب العالميــة، وتمكيــن التبــادل المعرفــي، كمــا أطلقنــا 
برنامــج “همــة” الــذي يوّفــر فــرص تدريــب مهنيــة مدتهــا 12 شــهراً، 
الــذي يســتهدف الخريجيــن األفضــل أداًء الحاصليــن عــىل درجــة 
البكالوريــوس أو الماجســتير، أو المبتدئيــن فــي المجــال المهنــي 
الذيــن ال تزيــد خبرتهــم العمليــة عــن ثــالث ســنوات، حيــث يوفــر 
لهــم هــذا البرنامــج تجربــة فريــدة مليئــة بفــرص التطويــر المكثفــة، 

لدعــم تطورهم المهني، والتكنولوجي، والشــخصي.
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"تحدي نيوم" للذكاء االصطناعي

ـيـة  فور إتاحــة 
للمعلومات

معالجة تلوث 
الهواء، وإدارة 

النفايات

تحسين 
تدفقات النقل

خدمات 
حكومية سلسة

تخطيط 
عمراني متناغم

اســتهالك  ترشــيد 
الطاقة، والتحســين 

من كفاءتها

المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقّدم حلوال للمدن الذكية

تســعى المــدن العالميــة الرائــدة إىل التحــول إىل مــدن ذكيــة، عبر تحليــل البيانات، وتطبيــق التقنيــات الُمدمجة، 
ويشــمل ذلــك تحويــل المســاحات الحضرـيـة، إىل منظومــة يســهل التواصــل بيــن عناصرهــا، وتركّــز عــىل 
اإلنســان،46 وتعتبــر المــدن الذكيــة رياديــة بطبيعتهــا، وقــادرة عــىل االســتفادة مــن قطــاع التقنيــات الصاعــدة 

الذي يمكن أن يقدم حلوالً مبتكرة للحياة الحضرية الحديثة.

أطلقــت الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي "ســدايا"، النســخة الثانيــة مــن "تحــدي نيــوم" فــي 
ســبتمبر 2022، الــذي يســتهدف المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المحليــة والعالميــة، ورّواد األعمــال، حيــث 
تســعى الهيئــة مــن خــالل التحــدي الــذي يأتي بالشــراكة مــع "نيــوم"، إىل تمكيــن المشــاركين من إيجــاد حلول 

للتحديات التي تواجه "نيوم" باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي.

3 مسارات
الــذكاء االصطناعــي فــي اتخــاذ 

القرار

ــذكاء  ــي بال خدمــة الفحــص اآلل
االصطناعي

 والتشريعات الُمنَفََّذة آليا

1,500,000 ريال سعودي
وســيحصل الفائــزون عــىل عقــود 
بقيمــة  )نيــوم(  مــع  ـيـة  تنفيذ
مــن  فائــز  لــكل  ـال  رـي  500,000
الفائزيــن فــي المســارات الثالثــة 
أي مــا مجموعــه مليــون و500 ألف 

ريال47

المنتج النهائي
تطويــر حالــة اســتخدام تثبــت 
وتوضــح كيفيــة عمــل نمــوذج 
الــذكاء االصطناعــي وتحســينه 
واالرتقــاء بــه ليصبــح منتــج الحــد 

األدنى   48
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وأشــجار  الجغرافــي،  التميــز  حيــث 
الزيتــون، والطاقــة المتجــددة، والســياحة، 

المملكــة. شــمال  فــي 

نظرة خاصة عىل :

منطقة الجوف 



موطن تاريخي للزراعة في المملكة

تقــع منطقــة الجــوف فــي شــمال المملكــة العربيــة الســعودية، وتتميــز باألراضــي 
الزراعيــة الغنيــة، وتنــّوع المحاصيــل، وتُعــد المنطقــة موطنًــا لمــزارع الفاكهــة 
والخضــروات، كمــا تضــم أكبــر مزرعــة زيتــون حديثــة فــي العالــم، حيــث اكتســبت 
الجــوف شــهرة مــن زراعــة الزيتــون الــذي تُخِصص لــه مهرجانًا ســنويًا يحمل اســم 

“مهرجان زيتون الجوف”، والذي يُقام عىل مدار أسبوعين.

508,475
نسمة

 4 
محافظات

مدينة 
صناعية 

 واحدة 

ــم49   2,348 ك
من الطرق

100,212 كم2 
مساحة المنطقة  

مطاران 
داخليان

 68 
ً مصنعاً ُمنِتجا

10 
سدود49

 13 مستشفى  
بسعة 1,820 سرير

غرفتان 
تجاريتان

الجوف
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أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم 

بــدأت الجــوف بزراعــة الزيتــون منــذ القــدم حيث رصــد الباحثــون وجود أشــجار زيتــون متحجــرة، وأما فــي العصر 
الحديــث فبــدأت زراعــة الزيتون فــي منطقة الجــوف عام 1954م، وفــي عــام 1980م اتجهت المشــاريع الزراعية 
الكبــرى لزراعــة الزيتــون بكثــرة وذلــك لقيمتــه الســوقية والغذائية، ودخلت شــركة الجــوف الزراعية، موســوعة 

غينيس لألرقام القياسية في عام 2018، باعتبارها أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم.

52,000 فدان  
من بساتين الزيتون

18,000 طن 
ً من إنتاج زيت الزيتون سنويا

120,000 طن 
ً من إنتاج ثمار الزيتون سنويا

أكثر من 20 مليون  
شجرة زيتون

الزراعة
تتميــز منطقــة الجــوف بالتربــة الخصبــة، 
تســمح  التــي  الجوفيــة  الميــاه  ووفــرة 
باســتيعاب مســتويات عاليــة مــن النشــاط 
ــة مناطــق المملكــة،  ــة ببقي الزراعــي، مقارن
الفاكهــة،  بزراعــة  المنطقــة  وتشــتهر 

والخضروات، والقمح، والشعير. 

الطقس المعتدل
تتميز الجوف بمناخها المعتدل.

المواقع األثرية 
تُعــد منطقــة الجــوف واحــدة مــن أقــدم 
المناطــق المأهولــة فــي المملكــة، وموطنًا 
للمواقــع األثرـيـة التــي يعــود تاريخهــا إىل 

العصر الحجري.

الزيتون
غــذاء  “ســلة  باســم  الجــوف  تُعــرف 
المملكــة”، حيــث تحتضــن حوالــي %81 
فــي  يتــون  الز أشــجار  إجمالــي  مــن 

المملكة.50

الطاقة المتجددة 
أُنِشــئت محطة ســكاكا للطاقة الشمســية 
6 كــم2  2019، عــىل مســاحة  عــام  فــي 
تقريبـًـا، وتهــدف إىل إنتــاج 300 ميجــا واط 
مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام 2030، 
وتمــت الموافقــة عــىل إنشــاء محطتيــن 
للطاقــة الشمســية، األوىل فــي محافظــة 
طبرجــل والثانيــة فــي محافظــة القرـيـات، 
ــا لمحطــة دومــة  ــد الجــوف موطنً ــا تُع كم
ـاح، أكبــر محطــة فــي  الجنــدل لطاقــة الرـي

الشرق األوسط. 51
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وللزيتــون اســتخدامات متعــددة، حيــث يقــوم المنتجــون في منطقــة الجوف بتوســيع خطوط إنتاجهــم من خالل 
التفــرع إىل مجــاالت أخــرى يُســتخدم فيهــا الزيتــون، مثــل مســتحضرات التجميــل، ومن المقــرر أن تصبــح المنطقة 

موطنًا ألكبر مطحنة زيتون في آسيا، والتي سيتم بناؤها بالتعاون مع شركة “Grupo GEA” اإلسبانية.58

زيت الزيتون
يتــون  لز ا معظــم  يســتخدم 
ــاج  المــزروع فــي المملكــة فــي إنت

زيت الزيتون

التجارة اإللكترونية
بيــع  فــي  الزيتــون  زيــت  منتجــو  بــدأ 
منتجاتهــم عبــر اإلنترنــت بعــد توســع 

التجارة اإللكترونية 

مخلل الزيتون
صغيــرة  نســبة  تُســتهلك 
مــن الزيتــون فــي المملكــة 

كزيتون للمائدة

مستحضرات التجميل
فــي  كعنصــر  يُســتخدم 
ت  ا مســتحضر عــة  صنا

التجميل والعطور
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مهرجان زيتون الجوف 

ً للزيتــون يحمــل اســم “مهرجــان زيتــون  ــم منطقــة الجــوف فــي شــهر ينايــر مــن كل عــام، مهرجانــاً دوليــا تُنظِّ
الجــوف”، والــذي يســتمر لمــدة أســبوعين، يُقــّدم خاللــه مجموعــة مــن الفعاليــات الثقافيــة، واالجتماعيــة، 

والترفيهية، والتعليمية، باإلضافة إىل مسابقات فنية وندوات حول زراعة الزيتون.59

يعتبــر الزيتــون، وزيــت الزيتــون، مــن العناصــر األساســية فــي المطبــخ الســعودي، كمــا أن لــه رمزيــة 
فــي عــدد مــن األديــان، بما فــي ذلك اإلســالم، حيــث ُذكــر الزيتــون، وزيــت الزيتــون، وأشــجار الزيتون، 

مرات عدة في القرآن الكريم.

ومــع أن منطقــة الجــوف تأتــي فــي الصــدارة مــن حيــث حجــم إنتــاج الزيتــون 
ً إلنتــاج الزيتــون  فــي المملكــة، إال إنــه ظهــرت مناطــق أخــرى تُعتبــر مركــزا

في المملكة، بما في ذلك منطقتّي تبوك والباحة.

ويُســهم ترويــج زيــت الزيتــون فــي المملكــة، فــي دعــم الزراعــة والســياحة 
المســتدامة فــي المملكــة، حيــث تتطلــع المملكــة إىل تعزيــز الســياحة فيهــا، 
للتنويــع  أساســية  ركيــزة  باعتبارهــا  البيئيــة،  الســياحة  ذلــك  فــي  بمــا 

االقتصادي.

ــىل  ــون ع ــة يتنافس ــون المنطق يمثل
نــواف  بــن  فيصــل  األميــر  جائــزة 

وقيمتها 133 ألف دوالر.60

حوالــي 20% مــن زراعــة الزيتــون فــي 
للمائــدة،  كزيتــون  يُســتخدم  المملكــة 
بينمــا يُســتخدم الـــ 80% الُمتبقيــة فــي 

إنتاج زيت الزيتون.62

من زيت الزيتون يُستهلك 
سنوياً في المملكة.

يُدعــى مجموعــة مــن ُمزارعيهــا لتبــادل 
لمنتجيــن  ا مــع  الصناعيــة  تهــم  خبرا
المحلييــن، ويشــمل ذلــك مزارعيــن مــن 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وإســبانيا، 
 ، لصيــن ا و  ، ليــا يطا إ و  ، جنتيــن ر أل ا و

وفلسطين، واألردن، والمغرب، ومصر.61

45 ُمزارعاً 

80% زيت زيتون   30,000 طن 

9 دول 
شــجرة يصنــع منهــا المزارعــون 

منتجاتهم.

+20 مليون 
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الوصول إىل السوق األردنية 
يٌســهم قــرب منطقــة الجــوف مــن 
تعزيــز  فــي  األردنيــة،  الحــدود 

التجارة اإلقليمية.

زراعة الزيتون 
وديــــان  مــــن  المنطقــــة  تتكــــون 
وســهول واســعة متفاوتــة األعمــاق 
واالرتفاعــــات، ممــــا يجعلهــــا تتمتــــع 
ــي  ــة، وهـ ــة للزراعـ ــروف المثاليــ بالظــ
موطـــن ألكبـــر مزرعـــة زيتــون حديثــة 

في العالم. 64

التعليم 
سعة تعليمية جامعية كبيرة.

إمكانات الطاقة المتجددة 
حــدد مكتــب تطويــر مشــاريع الطاقة 
محتملــة  مواقــع  أربعــة  المتجــددة، 

لمحطات الطاقة الشمسية.

البنية التحتية وشبكات 
النقل 

ســهولة الوصــول إىل الطــرق عبــر 
الغربيــة،  الشــرقية  الطــرق 

والشمالية الجنوبية.

النمو اإلقليمي:
جغرافية الجوف تدعم نمّوها 

تقدم منطقة الجوف مجموعة من المزايا المتعددة للشركات واألعمال:

ً مــن المشــاريع التنموـيـة مــن ِقبَــل حكومــة المملكــة فــي الســنوات األخيــرة، لتحفيــز اقتصــاد  أُطلِــَق عــددا
الجوف في عدد من القطاعات اإلستراتيجية:

قطاع الزراعة

قطاع الخدمات 
اللوجستية

قطاع التجارة 

قطاع السياحة65

قطاع الطاقة 
المتجددة 

قطاع الصناعات 
المعدنية والالمعدنية
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الغرفة التجارية بالجوف تدعم منظومة القطاع الخاص 

ً مــن المبــادرات المجتمعيــة القويــة التــي أســهمت فــي دعــم النمــو الكبيــر  قــادت الغرفــة التجاريــة فــي الجــوف، عــددا
والمتســارع للقطــاع الخــاص، حيــث تُشــير أرقــام الربــع الثالــث للغرفــة التجاريــة والصناعيــة فــي الجــوف، إىل أن اآلالف 

من سكّانها حريصون عىل دعم وتنمية القطاع الخاص، وتطوير مهاراتهم، وبناء شراكات جديدة.66

مبادرات تطوير المهارات في الربع الثالث

778
عضواً جديداً 

1,753
عضوية تم 

تجديدها

1,336
خدمة متنوعة  

183
خدمة لغير 

األعضاء

4
ورش عمل

11
زيارة خارجية

11
تجمع

28
 دورة تدريبية 

للموظفين

21
جلسة
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6

موجــز ربــع ســنوي عن أهم المســتجدات 

المنشــآت  وقطــاع  "منشــآت"،  فــي 

الصغيــرة والمتوســطة بشــكل عــام.

أخبار قطاع المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة 



 أبرز أخبار "منشآت"

"السعودية للشحن" توقع اتفاقية مع 
"منشآت" لالستفادة من "خدمة جدير"67

وّقعــت "منشــآت" اتفاقية مع الشــركة الســعودية للشــحن، لتقديم خدمــة جدير التابعة لـ "منشــآت"، 
والتــي ســتُمكّن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن المشــاركة فــي خدمــة المشــتريات للناقــل 
الوطنــي، حيــث تهــدف االتفاقيــة إىل دعــم المحتــوى المحلــي الــذي تنتجــه المنشــآت الوطنية الناشــئة، 
وتعزيــز التنافســية بيــن الفئــات المســتهدفة مــن القطاعين العــام والخــاص، باإلضافة إىل اإلســهام في 
زيــادة اإلنتــاج المحلــي اإلجمالــي، وتعزيــز دور المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي دعــم النمــو 

االقتصادي للمملكة وتنّوعه. 

نمو قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والتجارة، 
والضيافة، والمطاعم، بنسبة 6.3% خالل الربع 

الثاني من عام 202271 72
ً بنســبة %6.3  شــهدت قطاعــات تجــارة الجملــة والتجزئــة، والتجــارة، والضيافــة، والمطاعــم، نمــوا
ً لمنشــآت - إىل مجموعــة مــن  خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2022، ويرجــع هــذا النمــو - وفقــا
السياســات التوســعية التــي ســنّتها الحكومــة لتخفيــف الضغــط االقتصــادي الناجــم عــن جائحــة 
كورونــا، حيــث زادت االســتثمارات فــي الصناعــات الغذائية لتصــل إىل 221 مليار ريال ســعودي خالل 

عام 2021، كما من المتوقع أن يُسجل القطاع معدل نمو سنوي قدره 10% حتى عام 2026. 

"منشآت" تُطلق تحدي الذكاء االصطناعي 
بالشراكة مع وزارة الرياضة

أطلقــت "منشــآت"، بالشــراكة مــع وزارة الرياضــة، تحــدي تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي فــي الرياضــة، 
ــد عــىل  ــم منتجــات تعتم ــرة لتقدي ــة وُمبتَك ــول تطويري ــم حل ــال مــن تصمي ــن رّواد األعم بهــدف تمكي
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي فــي الرياضــة، وتضّمــن الخــط الزمني للتحــدي مرحلتيــن، المرحلــة األوىل عبر 
اإلنترنــت، والمرحلــة الثانيــة مــن خــالل المشــاركة فــي الهاكاثــون، وقــد ُصمــم هــذا التحــدي لتمكيــن رّواد 
األعمــال مــن ابتــكار حلــول ومنتجــات ذكية تعتمد عــىل التقنيــات الصاعدة، وتشــجيع المواهــب الوطنية 

عىل االبتكار، وتقديم حلول مميزة ومطلوبة للتميز الرياضي في المملكة وخارجها.68

وقــد أُعلــن عــن الفائزيــن فــي 10 ســبتمبر 2022، وحصــل الفائــزون بالمراكــز الخمســة األوىل عىل جوائــز مالية 
وصل مجموعها إىل 900,000 ريال سعودي، حيث بلغت قيمة جائزة المركز األول 350 ألف ريال.69 70
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أخبار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ارتفاع االستثمارات في المنشآت الناشئة 
بالمملكة بنسبة 244% في النصف األول من عام 

2022، مقارنة بالنصف األول من عام 2021
تلقــت المنشــآت الناشــئة فــي المملكــة تمويــال قــدره 584 مليــون دوالر، بزيــادة تمويليــة ســجلت %244، 
وقــد احتلــت المملكــة للســنة الثالثــة عــىل التوالــي، المرتبــة الثانيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا مــن حيــث إجمالــي التمويــل، كمــا ارتفع عــدد الصفقــات بنســبة 36% بإجمالــي 79 صفقة، ممــا يجعل 

المملكة ثاني أكبر أسواق رأس المال الجريء نشاطاً في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.73

 شركة التكنولوجيا المالية السعودية 
تتعاون مع البنك األهلي السعودي

ــم  ــة المتخصصــة فــي تقدي ــة المالي ــي الســعودي، شــراكة مــع شــركة "كاشــن" للتقني ــك األهل عقــد البن
حلــول المدفوعــات الرقميــة ونقــاط البيــع للتجــار، والتــي يصــل حجــم معامالتهــا إىل أكثــر مــن 3 مليــارات 
ريــال ســعودي، وذلــك بهــدف دعم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، في توفير حلــول مالية أكثــر فاعلية، 
وذلــك مــن خــالل إدارة المعامــالت الماليــة والمبيعــات من خــالل منصة واحــدة متكاملة، حيث ســيتكامل 

تطبيق "كاشن" مع المنصات الحكومية لتسهيل تطبيق اإلجراءات التنظيمية.74
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 "َجَدا" توّقع مذكرة تفاهم مع 
"Invest Seoul" الكورية 78

وّقعــت شــركة صنــدوق الصناديــق "َجــَدا" التابعــة لصنــدوق االســتثمارات العامــة، مذكــرة تفاهــم مــع شــركة 
"Invest Seoul" الكوريــة، حيــث تهــدف االتفاقيــة إىل التعــاون بيــن المملكــة وكوريــا الجنوبية لتقديــم الدعم إىل 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، كمــا ســيتبادل البلــدان المعرفــة حــول سياســات ريــادة األعمــال، ويدعمــان 

المنشآت الناشئة التي تطمح إىل ممارسة األعمال التجارية في بلد الطرف اآلخر..

 "سدايا" تُعلن عن إطالق النسخة الثانية 
من "تحدي نيوم" بالشراكة مع نيوم79

ــوم" عــن إطــالق  ــذكاء االصطناعــي "ســدايا"، بالشــراكة مــع "ني ــات وال ــة الســعودية للبيان ــت الهيئ أعلن
يســتهدف المنشــآت الصغيــرة  النســخة الثانيــة مــن "تحــدي نيــوم" للــذكاء االصطناعــي، والــذي 
والمتوســطة المحليــة والعالميــة، ورّواد األعمــال، حيــث يهــدف هــذا التحــدي إىل تمكيــن المشــاركين مــن 
إيجــاد حلــول للتحديــات التــي تواجــه "نيــوم" باســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطناعــي عبــر ثالثــة مســارات 
محــددة، هــي: الــذكاء االصطناعــي فــي اتخــاذ القــرار، وخدمــة الفحــص اآللــي بالــذكاء االصطناعــي، 
ــَذة آليــا، وســيحصل الفائــزون عــىل عقــود تنفيذيــة مــع "نيــوم" بقيمــة 500,000 ريــال  والتشــريعات الُمنَفَّ

سعودي لكل فائز من الفائزين في المسارات الثالثة. 

 "جوجل" توقع اتفاقية لدعم مسرعة 
المنشآت الناشئة في المملكة80

وقعــت "ُمســرّعة جوجــل للشــركات الناشــئة"، اتفاقيــة تعــاون مــع "الكــراج "ُمســرّعة األعمــال والمنشــآت 
ــر مــن 100 شــركة ناشــئة عــىل مســتوى  ــم الدعــم إىل أكث ــي المملكــة، بهــدف تقدي ــة الناشــئة ف التقني
ــاألدوات الالزمــة إلنشــاء برنامــج تســريع عالمــي  ــم مــن خــالل تزويــد "جوجــل" لشــركة "الكــراج" ب العال

ً للتكنولوجيا. المستوى، مما يعزز من مكانة المملكة لتصبح مركزا

"ِسرار" و"فنتك السعودية" توقعان شراكة 
لتقديم خصومات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة75

وّقعــت الشــركة المتقدمــة للتقنيــة واألمــن الســيبراني "ِســرار"، التابعــة لشــركة االتصــاالت الســعودية 
"STC"، شــراكة مــع ُمســرّعة تطويــر قطــاع التقنيــة الماليــة فــي المملكــة "فنتــك الســعودية"76، بهــدف 
تقديــم خصومــات بنســبة 60% في حزمة خدمــة التوقيع الرقمي، لصالح المنشــآت الصغيرة والمتوســطة، 

ورّواد األعمال، وشركات التقنية المالية.

شركة "فودكس" للتقنية المالية وحلول المطاعم 
توّقع شراكة استراتيجية مع مصرف اإلنماء77

وقعــت شــركة "فودكــس" إلدارة المطاعــم القائمــة عــىل النظــام الســحابي، والتــي حصلــت عــىل اســتثمارات 
ضخمة قدرها 170 مليون دوالر، شــراكة مع مصرف اإلنماء، بهدف تمكين المنشــآت الصغيرة والمتوســطة 

من بيع منتجاتهم من أي مكان، وتفعيل الدفع اإللكتروني.
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أنشــئت الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة "منشــآت" فــي عــام 2016 بهــدف تنظيــم وتطويــر 
ــة فــي هــذا المجــال،  ــر العالمي ــرة والمتوســطة بمــا يتوافــق مــع أعــىل المعايي ودعــم قطــاع المنشــآت الصغي
وتســعى منشــآت لتعزيــز إنتاجيــة القطــاع الخــاص، باعتبــاره أحــد المحــركات الرئيســية لنمــو االقتصــاد الوطني، 
كمــا تســعى إىل زيــادة مســاهمة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة مــن 

20% إىل 35% بحلول عام 2030.

ولتحقيــق هــذه األهــداف، تعمــل الهيئــة عــىل تنظيــم العديد مــن المبــادرات التــي تقدم حلــوالً حقيقيــًة ألبــرز التحديات 
التــي تواجــه هــذه الفئــة مــن المنشــآت أثنــاء محاوالتهــا لدخــول الســوق، وعادة مــا يتم تقســيم تلــك المبــادرات لبرامج 
فرعيــة تناســب األنــواع واألحجــام المختلفــة مــن المنشــآت، وباإلضافــة إىل تقديــم الدعــم اإلداري، والتقنــي، والمالــي، 

تعمل الهيئة أيضاً عىل دعم جهود التسويق، وتوفير احتياجات الموارد البشرية لتلك المنشآت.

أن يكــون قطــاع المنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة ركيــزة أساســية لتنميــة 
العربيــة  المملكــة  فــي  االقتصــاد 
رؤيــة  لتحقيــق  وُممكّنــا  الســعودية، 

المملكة 2030 وما بعد.

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

دعم نمو وتنافســية المنشآت الصغيرة 
بيئــة  بنــاء  خــالل  مــن  والمتوســطة 
ـادي، عبــر قيــادة  محّفــزة ومجتمــع رـي
التعــاون مــع شــركائنا االســتراتيجيين 
فــي القطاعيــن العــام والخــاص والقطاع 

غير الربحي محلياً ودولياً.

الرسالةالرؤية

عن منشآت
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