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فــي إطــار جهود التنويــع االقتصــادي للمملكة، يعمــل القطاعان 
العــام والخــاص بتوافــق غيــر مســبوق، لضمــان حصــول رواد 
ورائــدات األعمــال عــى األدوات التــي تُعــزز وتُســهل أعمالهــم 
الحاضــرة والمســتقبلية، وإداراتهــا ومــن ثــم تنميتهــا، ويبــدو 
ــرة والمتوســطة  ــر )مرصــد المنشــآت الصغي ــاً فــي تقري واضح
للربــع الرابــع مــن عــام 2022( مــدى الجهــود المبذولــة لدعــم هذا 

القطاع في جميع أنحاء المملكة.

وضمــن هــذا التوجَّــه، تولــي غرفــة الشــرقية اهتماماً كبيـــراً بهذه 
المنشــآت ودعــم إطــاق مشــروعاتها، بتقديمهــا جملــة مــن 
المبــادرات والبـــرامج والنــدوات وورش العمــل الراميــة إىل 
تنميتهــا وتطويرهــا وتعزيــز أدائهــا الســتقطاب المزيــد مــن 
رؤوس األمــوال إليهــا، وتشــجيعها عــى التنافــس واالرتقــاء فــي 

السوق المحلي.

فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  عــدد  نمــو  ويعــود 
المنطقــة الشــرقية إىل قــوة رأس المــال البشــري، والقــوى 
العاملــة ذات المهــارات العاليــة، والبنيــة التحتيــة وفقــاً ألفضــل 
الممارســات العالميــة، والتطــور الكبيــر مــن الناحيــة الماليــة 
والعلميــة، كمــا أنــه نمــوٌ جــاء مدعومــاً بالمشــاريع العماقــة 

استجابًة للطلب االستهاكي المتزايد.

وباإلضافــة إىل اإلســهامات التــي قدمتهــا القطاعــات التقليديــة 
الصغيــرة  المنشــآت  نمــو  لزيــادة  الشــرقية،  المنطقــة  فــي 
والمتوســطة، مثــل: )الصناعــة، والطاقــة، والتمــور، واألســماك، 
التحويليــة،  والصناعــات  والتجــارة،  الغذائيــة،  والصناعــات 
والخدمــات اللوجســتية، والبنــاء، والعقــار(، أســهمت أيضــاً 
مثــل:  نموهــا،  معــدالت  ارتفــاع  فــي  الناشــئة  القطاعــات 
)قطاعــات الترفيــه، والســياحة، والفنــون(، وتجــدر اإلشــارة إىل 
أن مجموعــة  مميــزة من خيــارات الضيافــة، ورياضــات المغامرة 
الجديــدة، قــد أُضيفــت للعــدد الكبيــر مــن المــدن الصناعيــة ذات 
الموقــع اإلســتراتيجي الــذي يربــط بيــن النقــل البــري والبحــري 
والســكك الحديديــة، لتُســهم فــي أن تصبــح المنطقــة الشــرقية 

واحدة من المناطق الرئيسية المهمة في االقتصاد العالمي.

عــى  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  نمــو  يقتصــر  ولــم 
المنطقــة الشــرقية فحســب، بــل شــمل كافــة أرجــاء المملكــة، 

حيــث ارتفــع عــدد هــذه المنشــآت إىل أكثــر مــن 1.14 مليــون 
منشــآة، بزيــادة بلغــت نســبتها 6% بحلــول الربــع الرابــع مــن عام 

2022م.

وكمــا هــو الحــال فــي المنطقــة الشــرقية، فقــد شــمل هــذا 
وقــد  والناشــئة،  التقليديــة  القطاعــات  مــن  كاً  االرتفــاع 
البرامــج  المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن  اســتفادت 
الداعمــة للصناعــة فــي مجــاالت الطاقــة، والتعديــن، والخدمــات 
اللوجســتية، كمــا اســتفادت أيضــاً من مبــادرات ضخمــة لتطوير 
المهــارات، مثــل: شــراكة “منشــآت” ووزارة االتصــاالت وتقنية 
المعلومــات مــع شــركة “ميتــا”، وهــي مبــادرة تســتهدف 
تمكيــن المنشــآت الوطنيــة الناشــئة للتعامــل مــع تقنيــات 

البيانات، والحوسبة السحابية، والتجارة اإللكترونية.

وبشــكل فعــال، أســهمت اإلصاحــات التنظيميــة فــي دعــم 
وتعزيــز نمــو المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، وثمــة تأثيــر 
ــز  ــذي دخــل حي ــد؛ ال ــي ُمضاعــف لنظــام الشــركات الجدي إيجاب
التنفيــذ فــي ينايــر 2023، عــى مرونــة هــذه المنشــآت وتحســين 
ــا  ــارج، وهــو م ــام التخ ــات أم ــة التحدي ــة وإزال ــا التنظيمي هياكله
ــا يحقــق  ــا بم ــة واالســتثمار به ــام باألعمــال التجاري ــهِّل القي يُس

استقرار األعمال بشكل عام.

ــة  ــر بإســهاب حــول قطــاع الرعاي ــه التقري ــا تناول ــي م وال يفوتن
الصحيــة فــي المملكــة، وخدماتــه الُمقّدمــة عــن بُعــد، والــذي 
تعمــل مــن خالــه المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة عــى تغييــر 
طبيعــة ونطــاق الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة، بمــا يضمــن 
تقديــم أفضــل رعايــة ممكنــة، ألكبــر عدد مــن األشــخاص، وعى 
نطــاق أوســع مــن أي وقــت مضــى، ويُظهــر التقريــرُ التوجــه إىل 
للعــاج  مــوازٍ  بتركيــز  والوقايــة،  التشــخيص  عــى  التركيــز 
ــة لرقمنــة وتوســيع  والرعايــة، كمــا يســتعرُض الجهــود المبذول

قاعدة الرعاية الصحية لكل مواطن.

ــه ثــم رؤيــة الســعودية  وأخيــر اً، يمكننــي القــول إنــه بفضــل الل
ــات مثــل “منشــآت”، يتّضــح  2030، والدعــم الُمقــدم مــن كيان
لنــا جليـّـاً في هــذا الربع مامــح التحــّول االقتصــادي للمملكة، إىل 

اقتصاٍد أكثر تنوعاً واستدامة.

كلمة افتتاحية

أ. بدر بن سليمان 
الرزيزاء

رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية
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ــه  أســهمت مجموعــة مــن السياســات العامــة المســاندة لممارســة األعمــال التجاريــة، واالســتثمارات العديــدة، والتوّج
الداعم لريادة األعمال، بتوّسع منظومة ريادة األعمال في المملكة في الربع الرابع من عام 2022.

وبدعــم مــن حكومــة المملكــة، وسلســلة الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، اســتفادت المنشــآت الصغيــرة 
والمتوسطة في مجموعة واسعة من القطاعات، من السياسات العامة الطموحة، إلنشاء وتوسيع نطاق أعمالها.

بــدءاً مــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي قطاعــات الصناعــة، والتعديــن، والطاقــة، والخدمــات اللوجســتية، ووصــوالً 
إىل الشــركات التــي تركــز عــى الرعاـيـة الصحيــة القائمــة عــى التقنيــة، والفــرص النوعيــة فــي قطــاع الســياحة الواعــد، 

استفادت الشركات الناشئة، ورّواد األعمال في جميع أنحاء المملكة، من اقتصاد المملكة غير النفطي متسارع النمو.

المملكة: وجهة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

%6
نسبة الزيادة في عدد المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة في المملكة خالل 
الربعين الثالث والرابع من عام 12022

24,540
منشأة صغيرة ومتوسطة في 

المملكة أصدرت شهادة “حجم 
المنشأة” من “منشآت”

20,000
منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة 
 Meta“ ستتلقى التدريب ضمن برنامج

Boost” التابع لشركة “ميتا”، والذي 
يأتي بالشراكة بين وزارة االتصاالت 

وتقنية المعلومات، و”منشآت”

1.14 مليون 
منشأة صغيرة ومتوسطة ُسجِّلَت في 

المملكة بنهاية الربع الرابع 22022
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فــي إطــار تعزيــز ودفــع نمــو المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي القطــاع الصناعــي فــي المملكــة، أطلقــت “منشــآت”، 
بالشــراكة مــع الصنــدوق الصناعــي، مســار “طمــوح الصناعــي” فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2022، والــذي يأتــي ضمــن برنامــج 
“طمــوح” التابــع لـــ “منشــآت”، بهــدف دعــم خطــط النمــو والتطويــر للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة التــي تعمــل ضمــن 

القطاعات األربعة التي يدعمها الصندوق الصناعي.3

يربــط مســار “طمــوح الصناعــي” المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، بمجموعــة واســعة مــن مقدمــي الخدمــات فــي 
القطاعيــن العــام والخــاص، حيــث يقــوم مستشــارون ُمختّصــون بإعــداد التقاريــر التشــخيصية لمجــاالت التطويــر المحتملة 

في المنشآت خال 4-3 أسابيع من طلب الخدمة، يليها تقديم تقرير بالتوصيات العملية.

للتعرف أكثر عى مسار “طموح الصناعي” وكيف يمكن لمنشأتك االستفادة منه اضغط هنا

“طموح الصناعي” لتمكين المنشآت الصناعية 
الصغيرة والمتوسطة في المملكة 

قطاع الخدمات قطاع الصناعة قطاع التعدينقطاع الطاقة
اللوجستية

تصميم خطة نمو 
للمنشأة

تحسين كفاءة 
التكاليف 

تطوير  استراتيجية 
السوق

تحسين  كفاءة 
عمليات  التصنيع

أثر برنامج “طموح” 

%45
من المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

المشاركة في برنامج “طموح” 
أدخلت منتجات أو خدمات جديدة

%19
من المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة توسعت دولياً

28
خدمة متميزة4 

SAR
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ما هو دور المنشــآت الصغيرة والمتوســطة الصناعية ومنشآت 
القطاعــات الدارجــة فــي اقتصــاد المملكة؟ وكيف تُســهم جهود 

التوطين في زيادة الفرص االقتصادية؟

م. محمــد الحميــد: يشــهد االقتصــاد الســعودي تحــوالً كبيــراً 
بفضــل السياســات واإلصاحــات الطموحة للمملكة، فــإذا نظرنا 
ــد، ســنجد أن  ــه التحدي ــة عــى وج ــات التحويلي إىل قطــاع الصناع
االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة أســهمت بشــكل كبيــر فــي 
تحديــد مواطــن النمــو داخــل القطــاع الصناعــي، وذلــك مــن خال 
وضــع مســتهدفات طموحــة، مثــل زيــادة عــدد المصانــع فــي 
المملكــة بنحــو ثاثــة أضعــاف بحلــول عــام 2035، وجــزء كبيــر من 
هــذه األهــداف الطموحــة ال يمكــن تحقيقــه بــدون تمكيــن 
فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  للمنشــآت  البيئيــة  المنظومــة 
المملكــة، حيــث تتجــى أهميــة هــذه المنشــآت خصوصــاً فــي 
الـــقطاعات الفرعية الـ 12، التي تركّز عليها االستراتيجية، بما في 
واألغذيــة  والبتروكيماويــات،  الســيارات،  قطاعــات  ذلــك 

والمشروبات.

نتيجــة لذلــك، تظهــر فــرص واعــدة للتوطيــن أمــام المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة، وتأتــي شــركة أرامكــو 
باعتبارهــا واحــدة مــن الشــركات الوطنيــة الرائــدة فــي هــذا 
المجــال، حيــث صممــت برنامجــاً لتمكيــن التوطين، يحمــل فرصاً 
كبيــرة، كمــا يأتــي برنامــج “توطيــن” الــذي أطلقــه الصنــدوق 
الصناعــي فــي عــام 2019، لتســهيل فــرص توطيــن ساســل 
اإلمــداد الصناعيــة فــي المملكــة، امتــداداً لتلــك الجهــود، وذلــك 

بالتعــاون مــع خمــس شــركات أخــرى، وهــي: أرامكــو، ســابك، 
الشــركة الســعودية للكهربــاء، شــركة االتصــاالت الســعودية، 
ــى اآلن، عــى قــروض  ــدوق الصناعــي حت ومعــادن، ووافــق الصن
تزيــد قيمتهــا عــن مليــار ريــال للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 

المؤَهلَة.

ــي  ــماعيل: باإلضافــة إىل النقــاط المهمــة الت ــن الس ــد الرحم أ. عب
ذكرهــا م. محمــد الحميــد، فالمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
تشــكل ٪99.5 مــن المنشــآت فــي المملكــة، والتــي تعمــل 
الغالبيــة العظمــى منهــا فــي قطاعــات دارجــة، ال توجــد طريقــة 
دعــم  النطــاق دون  واســعة  االقتصاديــة  أهدافنــا  لتحقيــق 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، وينطبــق هــذا خصوصــاً عــى 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي قطــاع الصناعــة، حيــث 
تكــون أكثــر قدرة عى تلبية الطلب الســريع والمتزايد لساســل 
اإلمــداد الصناعيــة العالميــة، ونعمــل عــى زيــادة عــدد المنشــآت 

في قطاع الصناعة خال األعوام القادمة بإذن الله.

كمــا أتفــق معــه أيضــاً فــي أن التعــاون مــع القطــاع الخــاص فــي 
هــذا الصــدد يُعد أمــراً أساســياً، حيث أن هنــاك شــراكات جديدة، 
وبرامــج لتطويــر المهــارات، قيــد التطويــر مــع العديــد مــن أهــم 
الشــركات فــي المملكــة، ممــا يســهل عــى المنشــآت الصغيــرة 
الوصــول بشــكل أفضــل إىل ساســل اإلمــداد الصناعيــة، عبــر 
مجموعــة واســعة مــن األنشــطة االقتصاديــة، بــدءاً مــن المــواد 

الكيميائية والتعدين، وصوالً إىل المحاجر والصناعات التحويلية.

حوار

م. محمد الحميد

أ. عبد الرحمن السماعيل

مدير إدارة تطوير األعمال، الصندوق الصناعي 

مدير عام المنشآت متسارعة النمو، “منشآت”
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مــا هــي التحديــات الرئيســية التــي تواجههــا المنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة للحصــول عــىل التمويــل؟ وكيــف تســاعدون رواد 

األعمال والشركات الناشئة لضمان التمويل األساسي؟

م. محمــد الحميد: بشــكل عــام، تواجه المنشــآت صعوبة في كل 
المجــاالت، إال أن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي قطــاع 
الصناعــات التحويليــة عــى وجــه الخصــوص تواجــه صعوبــة أكبــر، 
وبالــذات فــي الحصــول عــى التمويــل، لذلــك، أطلــق الصنــدوق 
الصناعــي العديــد مــن الحلــول الماليــة الُمبتَكَــرة للمنشــآت 
ــا اآلن مــن المنشــآت  ــا جعــل 80% مــن محفظتن ــرة، مم الصغي
الصغيرة والمتوســطة. كما نشــجع المؤسســات الماليــة األخرى 
عــى تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، ففــي العــام 
الماضي عى ســبيل المثــال، أعلنا عن برنامج للتمويل المشــترك 
ــع  ــل، م ــم التموي ــوك الخاصــة عــى تقدي ــه البن نشــّجع مــن خال
التركيــز عى المنشــآت الصغيرة والمتوســطة، كمــا يوفر برنامج 
الضمانــات الخــاص بنــا أيضــاً تمويــاً قصيــر األجــل للمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة، بينمــا توفــر “شــركة الصنــدوق الصناعي 
لاســتثمار” التــي أطلقناهــا مؤخراً، حلــوالً لرأس المال للمنشــآت 

الصغيرة والمتوسطة.

نظــراً ألن شــركات رأس المــال الجــريء جديــدة تماماً عــى البيئة 
االســتثمارية فــي المملكــة، فقــد أطلقنــا أيضــاً برنامــج حاضنــات 
الملــك ســعود،  األعمــال الصناعيــة، بالشــراكة مــع جامعــة 
وصنــدوق األميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز التنمــوي، لإلســهام في 
مــة إىل رواد  تحفيــز المنظومــة، عبــر حزمــة مــن الخدمــات الُمقدَّ
األعمــال الصناعييــن لدعــم مشــاريعهم الناشــئة، مــن مراحــل 
التأســيس األوىل وحتــى الحصول عــى التمويل، وذلــك من خال 
والمحاســبية،  والقانونيــة،  االستشــارية،  الخدمــات  تقديــم 
والتمويليــة، والتســويقية، والهندســية، وربط المشــاريع بشــبكة 
مــن المســتثمرين، وتعزيــزاً لتلــك الجهــود، قّدمنا مبــادرة “تحفيز 
المصانــع الواعــدة”، إحــدى مبــادرات “تحفيــز الصناعــة المحليــة” 
التابعــة لــوزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة، وذلــك بهدف تيســير 
التمويــل لتشــجيع الدخــول فــي القطــاع الصناعــي، وســد الفجــوة 
ــم عــى  ــة فــي القطــاع، حيــث يمكــن التقدي ــة المطلوب التمويلي
القــرض  منصــة  عبــر  الواعــدة”  المصانــع  “تحفيــز  مبــادرة 
اإللكترونــي المقــدم مــن الصنــدوق الصناعــي، بشــرط االنضمــام 

واجتياز برنامج حاضنات األعمال الصناعية.

أ. عبــد الرحمــن الســماعيل: لقــد كان التعــاون مــع الصنــدوق 
الصناعــي أمــراً مهمــا للغايــة مــن أجــل ربــط المنشــآت الصغيــرة 
ــة  والمتوســطة بالمســتثمرين وأصحــاب المصلحــة ذوي العاق
فــي المنظومــة الصناعيــة، وهــو مــا كان دافعــاً لنــا إلطــاق 
“نوافــذ”، فباإلضافــة إىل ربــط المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
بالمســتثمرين، يقــّدم “نوافــذ” خدمــات استشــارية لتوجيــه تلــك 
المنشــآت خــال عمليــة الحصــول عــى التمويــل، كمــا يعمل عى 
ــرة والمتوســطة،  ــادة فــرص النجــاح والنمــو للمنشــآت الصغي زي
خدمــات  لتقديــم  متخصصــاً  استشــارياً   80 مــن  أكثــر  مــع 
استشــارية مــن خــال التطبيــق، وباعتبــاره أول منصة مــن نوعها 
فــي المملكــة، يربــط “نوافــذ” المســتخدمين بالمتخصصيــن مــن 
خــال نقــرة واحــدة، ليــس فقــط لتقديــم الدعــم للمنشــآت 

الصغيــرة للتغلب عــى التحديات الرئيســية، ولكن أيضــاً من أجل 
التعــاون  الشــراكات، وســينعكس  التعــاون وإقامــة  تعزيــز 
المســتمر بيــن “منشــآت” والصنــدوق الصناعــي فــي تعزيــز نمــو 
واســتدامة كل مــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، إيجابيــاً 

عى المنظومة بأكملها في المملكة.

كيــف تتوقــع أن يؤثــر تعــاون الصنــدوق الصناعــي، و”منشــآت” 
عــىل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة؟ وهــل 
يمكــن أن تشــاركنا بعــض قصــص النجاح التــي أثمرت عنهــا هذه 

الشراكة؟

م. محمــد الحميــد: أثمــرت الشــراكة بيــن “منشــآت”، والصندوق 
الصناعــي، فــي نمــو وتطــّور منظومــة المنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة فــي المملكــة مــن نــواح متعــددة، فنحــن نصــل إىل 
ذكــر  ومثلمــا  المرجــوة،  النتائــج  ونحقــق  مهمــة،   مراحــل 
أ. عبــد الرحمــن الســماعيل، يقــّدم الصنــدوق الصناعــي مبــادرة 
“اســأل خبيــراً” عبــر “نوافــذ” التابــع لمنشــآت، حيــث يقــدم خبــراء 
الصنــدوق الصناعــي االستشــارات الفنيــة في عدد مــن المجاالت 
مثــل: الصناعــات التحويليــة، واإلنشــاءات، والســامة الصناعيــة، 
كمــا نقــّدم أيضــاً برنامــج “آفــاق”، لتلبيــة احتياجــات أصحــاب 
المشــاريع الصناعية الصغيرة والمتوســطة،  والذي يقدم تموياً 
للمشــاريع الواعــدة، وقــد أجرينــا بالفعل أكثــر من 130 جلســة في 

هذا الخصوص.

باإلضافــة إىل ذلــك، نتعــاون مــع “منشــآت” فــي مســار “طمــوح 
الصناعــي” الــذي أطلقنــاه مؤخــراً، وهــو مســار يســتهدف تطوير 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الصناعيــة، مــن خــال تقديــم 
تقاريــر تشــخيصية لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف الرئيســية، 
وتصميــم خطة نمو للمنشــأة، ويقــدم برنامج “طمــوح” اليوم 24 
خدمــة مميــزة اســتُخِدَمت أكثــر مــن 3500 مــرة، كمــا نقــوم فــي 
الصنــدوق الصناعــي، بتقديــم خدمــات استشــارية متخصصة في 
تحســين كفــاءة التكاليــف، واســتراتيجية الســوق، وتحســين 
كفــاءة عملية التصنيع، حيــث تمكّنا، منذ إطاق هــذه الخدمات، 

من عقد أكثر من 16 شراكة.

أ. عبــد الرحمــن الســماعيل: جــاء تعاوننــا مــع الصنــدوق الصناعــي 
فــي مســار “طمــوح الصناعــي”، امتــداداً لنجــاح برنامــج “طموح”، 
وذلــك لاســتعانة بالخبــرة التراكميــة التــي يتمتــع بهــا الصنــدوق 
الصناعــي وتقديمهــا للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي 
المنظومــة الصناعيــة، فقــد أســهم التعــاون فــي توســيع نطــاق 
وتأثيــر البرنامــج، ممــا ســاعد المزيــد مــن المنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة عــى االزدهــار والنمــو من منظــور االقتصــاد الكلي، 
وذلــك بــدءاً مــن إجــراء عمليــة تشــخيص ألعمــال تلك المنشــآت، 
وحصتهــم الســوقية الحاليــة والمحتملــة، وغيرهــا مــن الخدمــات، 
وصــوالً إىل مســاعدة المنشــآت المؤهلــة فــي العثــور عــى أفضل 

طريقة لتطوير أعمالها .

ــي هــذه  ــدوق الصناعــي ف ــع الصن ــاون م ــراً بالتع ــز كثي نحــن نعت
المبــادرة، ويعــد برنامجنــا التجريبــي إلدراج خمــس منشــآت 
صغيــرة ومتوســطة فــي األســواق الماليــة، مثــاالً حيــاً عــى نجــاح 

تعاوننا.

حوار
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 إصالح اإلطار التنظيمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:
نظام الشركات الجديد في المملكة

بــدأ ســريان نظــام الشــركات الجدـيـد ولوائحــه التنفيذـيـة فــي ينايــر 2023، لإلســهام فــي تحقيــق مســتهدفات رؤـيـة 
الســعودية 52030، حيــث يمنــح القانــون الشــركات مزيــداً مــن المرونة والحماية، ال ســيما فيمــا يتعلق بالمنشــآت الصغيرة 

ّس وفقاً ألحكام نظام الشركات الجديد، أن تتخذ أحد األشكال التالية. والمتوسطة، كما يُمكن للشركات التي تُؤسَّ

ــَطة، المســتثمرين المهتميــن  ـد الخــاص مــن خــال إنشــاء شــركة الُمســاهمة الُمبَسَّ يجــذب نظــام الشــركات الجدـي
بالمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، وأصحــاب رأس المــال الجــريء، ألنهــا تُقلــل مــن المخاطــر الماليــة، والمســؤوليات 

المتعلقة باألنشطة التجارية للشركاء، باإلضافة إىل العديد من التسهيات الرئيسية والحوافز.

يســّهل نظــام الشــركات الجديــد أيضــاً، لمجموعــة واســعة مــن المســتثمرين ورّواد األعمــال، تأســيس شــركة مســاهمة 
سعودية، وهو نموذج يحمي المستثمرين، ويدفع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

شركة التضامن 

شركة المساهمة 
الُمبَّسَطة

شركة التوصية 
البسيطة

الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة )ذ.م.م(6

شركة المساهمة  1

4

2

5

3

إعفاء 
المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من من 

متطلب مراجع الحسابات

تطوير 
أحكام التحول واالندماج بين الشركات، 

والسماح بانقسام الشركة إىل شركتين أو أكثر

مرونة
من خالل إزالة القيود في جميع مراحل 

التأسيس، والممارسة والتخارج

السماح 
بإصدار فئات مختلفة من األسهم 

بحقوق والتزامات مختلفة 7

استدامة األعمال

زيادة 
االستثمار في المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة

تشجيع 
اإلجراءات والمتطلبات التنظيمية

تبسيط 

النزاعات المحتملة 8المساهمينتنّوع السوق

تقليل حماية تعزيز 
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محركات النمو الوطني… الشركات العائلية تستفيد من نظام 
الشركات الجديد

أقــر نظــام الشــركات الجديــد، إبــرام ميثــاق عائلــي لتنظيــم الملكيــة العائليــة فــي الشــركة، وهيكلهــا المؤسســي، بشــكل 
أفضــل، كمــا يضــع الميثــاق أيضــاً سياســات واضحــة لتوظيــف أفــراد العائلــة، والتقليــل مــن احتماليــة تضــارب المصالــح، 

وحل مشكات اإلدارة الهيكلية.

ــزز مــن اســتدامة  وبالنظــر إىل أن معظــم الشــركات فــي المملكــة مملوكــة لعائــات، فــإن الميثــاق العائلــي الجديــد، يُع
المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، باعتبارها ُمحرّكاً لتنمية القطاع الخاص في المملكة.

 إتاحة وسائل لحل 
المنازعات في الشركات

تحفيز الشركات العائلية 
بالتحول إىل شركة مساهمة

تنظيم آلية ممارسة حق استرداد 
الحصة من قبل شريك أو أكثر

 إمكانية تضمين قيود لنظام 
الشركة األساس للتصرف باألسهم

 إمكانية إبرام ميثاق 
عائلي في عقد التأسيس
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العائليــة،  للمنشــآت  الوطنــي  المركــز  يدعــم  كيــف 
المنشآت العائلية الصغيرة والمتوسطة؟ 

ينصــبُّ تركيزنــا األساســي، فــي المركــز الوطني للمنشــآت 
العائليــة، عــى تنظيــم الفعاليــات التــي تُســهم فــي تعزيــز 
التواصــل، والتــي تفتــح بدورهــا آفــاق الفــرص االســتثنائية، 
أمــام المنشــآت العائليــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة، حيــث 
األفــكار  أصحــاب  التقــاء  عبــر  الفعاليــات،  هــذه  توفــر 
رفــع  عــن  تنتــج  واعــدة،  اســتثمارية  فرصــاً  المتقاربــة، 
مســتوى الوعــي، وتطوير الشــراكات التجاريــة، فمؤتمراتنا 
تجمــع بيــن العديــد مــن الاعبيــن الرئيســيين مــن جميــع 
أنحــاء المنطقــة، حيــث حضــر – عــى ســبيل المثــال – أكثــر 
مــن 800 منهــم مؤتمرنــا الســنوي فــي ديســمبر 2022، 
وباإلضافــة لذلــك، فنحــن نعمــل دائمــاً عــى استكشــاف 
األفــكار التــي مــن شــأنها تطويــر البرامــج، والتــي توفِّــر 

فرصاً استثمارية للعائات المالكة لهذه المنشآت.

ونحــن نؤمــن أن عــى المنظمات غيــر الحكوميــة مثلنا، كما 
والمهنييــن،  والعائــات،  الحكوميــة،  الهيئــات  عــى 
والمستشــارين، العمــل معــاً لتعزيــز أفضــل الممارســات، 
ــادل عــى  ــة، بمــا يعــود بالنفــع المتب ــن المنشــآت العائلي بي

جميع األطراف.

كيــف يمكــن للتعــاون بيــن  المركــز الوطنــي للمنشــآت 
العائليــة والمركــز الســعودي للتحكيم التجاري أن يســاعد 

المنشآت العائلية؟

نؤمــن بــأن اللجــوء للمحاكــم يجــب أن يكــون هــو المــاذ 
األخيــر للمنشــآت العائليــة، ولذلــك فإننــا نشــجع اآلليــات 
البديلــة لتســوية المنازعــات العائليــة، ونرغــب فــي رؤيــة 
أكبــر عــدد ممكــن مــن العائــات تتبنــى هــذا النهــج، الــذي 
يعتمــد عــى التــدرج فــي حــل النزاعــات، حيــث يمكــن دائمــاً 
اللجــوء  ثــم  المنازعــات،  لتســوية  بلجنــة داخليــة  البــدء 
لــم يصــل  حــال  فــي  للتحكيــم  اللجــوء  ثــم  للوســاطة، 
األطــراف لنتيجــة ُمرضيــة، عــى أن يكــون اللجــوء للمحاكــم 

هو آخر الخيارات، وبعد استنفاد كافة الوسائل. 

ولذلــك فإننــا نستكشــف مــع المركــز الســعودي للتحكيــم 
ــارات المتاحــة، لضمــان التأكــد مــن أن  التجــاري، كافــة الخي
لدينــا آليــات تســوية منازعــات يمكــن الوصــول إليهــا، 
واالعتمــاد عليهــا، بمــا يعــزّز مــن تنميــة المنشــآت العائليــة، 

واستدامتها.

ويعــد نظــام الشــركات الجديــد، الــذي نعمــل ضمــن إطــاره، 
مثــاالً قويــاً عــى قيــام الحكومــة، ممثَّلــة فــي وزارة التجــارة، 
بتعديــل البنيــة التحتيــة القانونيــة، بمــا يضمــن اســتدامة 
المنشــآت العائليــة، حيث ســمح هــذا النظام بإضافــة ميثاق 
عائلــي إىل مواد التأســيس الخاصة بالمنشــآة، وهــي أداة إن 
تــم اســتخدامها بشــكل صحيــح، ســتُحقق نتائــج غايــة فــي 

األهمية، الستباق النزاعات المستقبلية.

كيــف يســهم المركــز الوطنــي للمنشــآت العائليــة فــي 
دعم  وتمكين المرأة في األعمال المملوكة للعائالت؟

لقــد أســس نظــام الميراث اإلســامي لــدور رئيســي وعادل 
للمــرأة فــي األعمــال التجاريــة، ونــرى أن إتاحــة الفــرص 
واإلدارة  األعمــال  فــي  المــرأة  لمشــاركة  المتســاوية 
والِملكيــة، يضمــن اســتدامة المنشــآت العائليــة، وإنــه لمــن 
ــرة،  ــة األخي ــرات االجتماعي ــرى التغيي ــة، أن ن المشــجع للغاي
بمــا تحملــه مــن طمــوح وتطويــر، قــد أدت إىل زيــادة عــدد 
النســاء فــي المناصــب القياديــة، ممــا ســيؤدي حتمــاً إىل 
تنــوع أكبــر، وبالتالــي ينعكــس إيجابيــاً عــى اقتصادنــا 

الكلي.

ــا فــي المركــز الوطنــي للمنشــآت  ــا، أنن وتجــدر اإلشــارة هن
الشــمولية  بتعزيــز  التزامنــا  مــع  وتماشــياً  العائليــة، 
والتمكيــن، لجميــع األفــراد فــي أماكــن العمــل، قــد قمنــا 
مؤخــراً بتنظيــم ورشــة عمــل هدفــت لجمــع رؤى نســاء 
ســعوديات، حول طموحاتهــن المهنيــة، والتغييرات الاتي 
يرغبــن فــي رؤيتهــا، وهــو مــا أضــاف لنــا أفــكاراً قيّمــة تثــري 
ــر تنوعــاً، وشــمولية، ودعمــاً  ــة عمــل أكث ــق بيئ ــا لخل جهودن

للتقدم المهني للمرأة في وطننا.

رؤية الخبراء

د. عائذ بن إبراهيم 
المبارك

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية
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2

نظرة فاحصة عىل االتجاهات 
العامة في القطاع

المنشآت الصغيرة 
 والمتوسطة

في أرقام



المنشآت الصغيرة والمتوسطة حجر أساس االقتصاد الوطني
تمثــل المنشــآت متناهيــة الصغــر، الغالبيــة العظمــى مــن إجمالــي نســبة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة، 
والتــي تشــكل 99.5% مــن إجمالــي األعمــال فــي المملكــة، حيــث تواصــل المنشــآت متناهيــة الصغــر، نموهــا مــن حيــث 

العدد، والحجم، ونطاق العمل، كما تشير إىل الطبيعة االبتكارية والريادية للمجتمع السعودي.9 

ومــع التوســع المســتمر فــي اقتصــاد المملكــة، قــّدر صنــدوق النقــد الدولــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي للمملكــة 
بنســبة 8.7% فــي عــام 2022، 10 كمــا نمــت منظومــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكة بســرعة خــال الربــع الرابع 
مــن عــام 2022، حيــث وصلــت إىل 1,141,733 منشــأة بحلــول نهايــة الربــع، بزيــادة ملحوظــة بلغــت 6% عــن الربــع الثالــث، ويرجــع 

الفضل في ذلك إىل وجود طاقات وطنية شابة تتطلع إىل ترك بصماتها كرّواد أعمال ومبتكرين في المستقبل. 11 

منشأة صغيرةمنشأة متناهية الصغر

الصغيــرة منشأة متوسطة  المنشــآت  نمــو  نســبة 
والمتوســطة بحلــول نهايــة الربــع الرابــع 

2022 عن الربع الثالث

968,265 155,856

17,612 %6 SAR

المنشأت المتوسطةالمنشأت الصغيرة المنشأت متناهية الصغر

 توزيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب حجم المنشأة - الربع الرابع 2022
المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

%14

%1

%85
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مناطق أخرىالمنطقة الشرقيةمنطقة مكة المكرمةمنطقة الرياض

نظرة عىل توزيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة
تمتــد منظومــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الحيويــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة، وتضــم الريــاض، ومكــة المكرمــة، 

والمنطقة الشرقية، 70.7% من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. 12 

تمكّنــت منطقــة الريــاض، التــي كان لهــا الحصــة األكبــر مــن نمــو القطــاع الخــاص فــي المملكــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 
2022، مــن احتضــان أكثــر مــن 40% مــن 1,141,733 منشــأة صغيــرة ومتوســطة فــي المملكــة، ممــا يشــير إىل قــدرة رأس 

المال عى تعزيز النمو الحيوي عبر العديد من الصناعات الرئيسية. 13

 %40.1 %19.3%11.3%29.3

التوزيع اإلقليمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
الربع الرابع 2022
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نظرة فاحصة: بالشراكة مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، “منشآت” و”ميتا” تطلقان 
15 ”Meta Boost“ البرنامج التدريبي

ع المنشآت الصغيرة والمتوسطة القطاع الخاص يدعم توسُّ

قيمة تمويل برنامج “تليد” الذي 
أطلقته شركة “أرامكو” 
السعودية، لتسريع نمو 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
في المملكة14

3 مليارات ريال 
منشأة صغيرة 

ومتوسطة تستفيد من 
برنامج “تليد” سنوياً

منشأة صغيرة ومتوسطة 15,000 
 Meta“ تستفيد من برنامج

Boost” الذي أطلقته شركة 
“ميتا” بالشراكة مع وزارة 

االتصاالت وتقنية 
المعلومات، و”منشآت”

 20,000

باعتبارهــا حجــر األســاس القتصــاد المملكــة، تُعــد المنشــآت الصغيرة والمتوســطة من أهم روافــد رؤية الســعودية 2030، 
وخطــة التنويــع االقتصــادي، الجاريــة منــذ عــام 2016، حيــث يُدعــم هــذا اإلطــار االســتراتيجي من خــال اســتثمارات القطاع 
الخــاص التــي تُطلــق إمكانــات النمــو عبــر مجموعــة واســعة مــن القطاعــات، كمــا أضافــت العديــد مــن مبــادرات القطــاع 

الخاص الرئيسية زخماً إضافياً لما تمتّع به القطاع خال الربع الرابع.

بالشــراكة مع شــركة “ميتا”، أطلقت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، ومختبرات “أســتروالبز” “AstroLabs”، الرائدة 
في بناء بيئة تقنية لتمكين نمو األفراد والشركات، و”منشآت”، برنامج “Meta Boost” التدريبي في ديسمبر 2022. 

ُصمــم البرنامــج التدريبــي لدعــم 20,000 منشــأة صغيــرة ومتوســطة فــي المملكــة، مــن خــال إدارة وتنفيــذ ورش العمــل 
التــي يقدمهــا مدربــون متخصصــون مــن شــركة “ميتــا”، لتمكين المنشــآت من اســتخدام أحــدث منتجــات وأدوات “ميتا” 

لتسريع نمو أعمالهم عبر اإلنترنت، وذلك بهدف دعم االقتصاد الرقمي في المملكة.

20,000 منشأة صغيرة ومتوسطة يستهدفها البرنامج 

مجموعة من األدوات المجانية وفيديوهات التدريب 
عند الطلب

أفضل استراتيجيات التسويق الرقمي

تعزيز الوعي بالعالمة التجارية

تعلُّم أفضل الطرق لتفعيل حمالت التجارة 
اإللكترونية الناجحة

أبرز مســتجدات الربع الرابع لعام 2022 /  14



ُصممــت مبــادرات “تليــد”، لدعــم نمــو األعمــال الصغيــرة، وتعزيــز مرونــة ساســل اإلمــداد الوطنيــة، كمــا ستُســهم فــي 
دعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي تعزيــز مهاراتهــا، وزيــادة االســتدامة، وتوفيــر الوظائــف، وخلــق فــرص ســوق 

جديدة في قطاعات مختلفة.

البرنامج الوطني 
للتدريب المهني 

المنتهي 
بالتوظيف

مبادرة تطوير 
المدن المستدامة 

البرنامج 
الوطني 

لألعمال الحرة

مبادرة السوق 
اإللكترونية 

الصناعية

تأسيس شركة 
وطنية 

للحرفيين 

مبادرة خدمات 
سلسلة القيمة 

في الزراعة 
والثروة الحيوانية 

واألسماك  

مبادرة 
الخدمات 

المشتركة 
الذكية

مبادرة تطوير 
أعمال فحص 
جودة إنشاء 

المنازل

البرنامج الوطني 
للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة 
الستخدام الكربون

نظرة فاحصة: برنامج “تليد” التابع لـ “أرامكو” السعودية 16

أطلقــت شــركة “أرامكــو” الســعودية برنامــج “تليد” فــي أكتوبر 2022، بهــدف تمكين، وتســريع نمو، وتطوير، المنشــآت 
ــة المهــارات، كمــا يركــز  ــل، وتنمي ــر التموي ــة، لتوفي ــادرة منفصل ــرة والمتوســطة فــي المملكــة، مــن خــال 20 مب الصغي

البرنامج عى دعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خمسة مجاالت رئيسية.

وباإلضافــة إىل دعــم بنــاء القــدرات، والتطويــر االســتراتيجي، والتدريــب، والوصــول إىل األســواق، والخدمات االستشــارية، 
يعمــل “تليــد” عــى توفيــر التمويــل والحلــول المالية للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة القائمــة والجديدة من خال خمســة 

صناديق، بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، لبناء منظومة ُمواكبة للُمستقبل.

االبتكار االجتماعي الخدمات الصناعيةالتصنيعالرقمنةاالستدامة

20
مبادرة

3 مليارات ريال 
قيمة التمويل

30
مذكرة تفاهم تم توقيعها 

لتمكين البرنامج 

150
منشأة صغيرة ومتوسطة 

ُمَسجَّلة في البرنامج 

15,000
منشأة صغيرة ومتوسطة من المتوقع 

أن يستفيدوا من البرنامج سنوياً

SAR

1

6

2

7

3

8

4

9

5
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3

المنشآت الصغيرة والمتوسطة تدفع نمو قطاع الرعاية 
الصحية، وتوّفر العديد من فرص العمل بالمملكة

قطاع في دائرة الضوء:

الرعاية الصحية 



توزيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الرعاية الصحية 
حسب حجم المنشأة

869
منشأة متوسطة 

)50 - 249 موظــف، أو إيــرادات 
تتراوح بين40  - 200 مليون ريال(

تســهم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي المملكة، حيــث وصل عــدد المنشــآت إىل 8,438 
منشــأة فــي مجــال الصحــة العامــة بنهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 2022، وتمثــل المنشــآت الصغيــرة أكثــر مــن 50% مــن 

إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الرعاية الصحية، تليها المنشآت متناهية الصغر، والمتوسطة.17

4,056
منشأة صغيرة 

إيــرادات  أو  49 موظفــاً،   -  6(
تتراوح بين 3 - 40 مليون ريال(

3,513
منشأة متناهية الصغر 

إيــرادات  أو  موظفيــن،   5-1(
تتراوح بين 0 - 3  مليون ريال( 

توزيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الرعاية الصحية - الربع الرابع2022        
المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

%42

%48

%10

المنشأت المتوسطةالمنشأت الصغيرةالمنشأت متناهية الصغر
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تتركــز غالبيــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي قطــاع الرعاية الصحيــة في منطقــة الريــاض، ومنطقة مكــة المكرمة، 
والمنطقــة الشــرقية، حيــث تأتــي منطقــة الريــاض فــي الصــدارة بـــ 2,638 منشــأة صغيــرة ومتوســطة، مــن أصــل 8,400 
عــى مســتوى المملكــة، كمــا حققــت الشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة أغلبيــة بســيطة لكــن مؤثــرة فــي القطــاع 

بنسبة 50.3% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الرعاية الصحية.18

من المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
في قطاع الرعاية الصحية متواجدة 

في الرياض، ومكة المكرمة، 
والمنطقة الشرقية

نسبة الموظفين في المنشآت 
المتوسطة في قطاع الرعاية 

الصحية )81,938(

نسبة الموظفين في المنشآت 
متناهية الصغر في قطاع 

الرعاية الصحية )4,335(

نسبة الموظفين في المنشآت 
الصغيرة في قطاع الرعاية 

الصحية )74,643(
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توزيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي حسب المنطقة  - الربع الرابع 2022
المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

عدد المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة
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ــة، يعمــل  ــدأ الرعايــة القائمــة عــى القيمــة التــي تضمــن الشــفافية واالســتدامة المالي ــاً مــن تحقيــق مب وانطاق
البرنامــج عــى توســيع نطــاق وصــول الخدمــات الصحية إىل كل ســكان المملكــة، من خــال خلق الفــرص الُمحّفزة 

للجودة واالبتكار في القطاع الخاص.

جودة وكفاءة الخدمات الصحية 
وتسهيل الحصول عليها من 
خال رقمنة القطاع الصحي 

الصحة العامة والوقاية في خدمات الصحة اإللكترونية
من األمراض 

الســجل  سيشــملهم  الســكان  مــن 
الطبي الرقمي الموحد

مــن التجمعــات الســكنية بمــا فيهــا الطرفيــة 
عــى  الصحيــة  بالخدمــات  تغطيتهــا  ســيتم 

مستوى المملكة24

تعزيز التوّسع تحسين 

%100 %88

دعم القطاع العام: برنامج تحّول القطاع الصحي

يأتــي برنامــج تحــّول القطــاع الصحــي الــذي أُطلــق فــي عــام 2017،إلعــادة هيكلــة القطــاع الصحــي فــي المملكــة ليكــون 
نظامــاً صحيــاً شــاماً وفعــاالً ومتكامــاً يرفــع جــودة حيــاة المجتمــع، وباعتبــاره أحــد البرامــج الرئيســية فــي تحقيــق رؤيــة 
ــة نظــام الرعايــة الصحيــة لتســهيل الوصــول إىل  الســعودية 2030، 23 يقــوم برنامــج تحــّول القطــاع الصحــي بإعــادة هيكل
خدمــات رعايــة صحيــة أفضــل، وتعزيــز الوقاية مــن المخاطر الصحيــة، وتعزيز الوعــي المجتمعــي بحركة المرور والســامة، 

في جميع أنحاء المملكة. ويسعى البرنامج لتحقيق أهداف استراتيجية بحلول عام 2025 تتمثل في

الوصول من خال التغطية المحّسنة عبر جميع 
المناطق الجغرافية

مستوى الرضا من خال الرعاية القائمة عى القيمة

رفع تحسين 
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باإلضافــة إىل توفيــر الرعايــة الصحيــة إلكترونيــاً لألفــراد مــن منازلهــم، تُمكـّـن “صحــة” األفــراد مــن الوصــول فعليــاً 
إىل أطبــاء عــى أعــى مســتوى من مستشــفياتهم المحليــة، بما يضمــن حصول جميــع األفراد عى فــرص متكافئة 

في تلّقي الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة.

يُسمح للمرضى بزيارة 
مستشفياتهم المحلية 

وحضور جلسة سريرية حية 
بالفيديو مع كبار المتخصصين 

من جميع أنحاء المملكة

يمكن أخذ العالمات الحيوية 
واالختبارات واألشعة 

السينية ومشاركتها عىل 
الهواء مباشرة

يمكن توفير التدخالت 
الطارئة عىل مدار الساعة

أدخــل برنامــج تحــّول القطــاع الصحــي بالفعــل تحســينات كبيــرة فــي تقديــم الخدمــة، مــن خــال التركيــز عــى 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تعزز تقديم الخدمات، وتعطي األولوية لصحة األفراد والمجتمع

مستشفى “صحة” االفتراضي نقلة نوعية في الرعاية الصحية

أُطلَِقــت مستشــفى صحــة االفتراضــي فــي عــام 2022، باعتبارهــا مــن المبــادرات ذات األولويــة لبرنامــج تحــّول القطــاع الصحــي، 
وهــي األكبــر مــن نوعهــا عالميــاً، تهدف لمســاعدة مقدمــي الرعاية الصحيــة في جميع أنحــاء الباد عــى اعتماد تقنيــات مبتكرة 
لتقديــم خدمــات متخصصــة، ودعــم المرافــق الصحيــة فــي األماكــن التــي يصعــب الوصــول إليهــا، حيــث تعــزز “صحــة” ثقافــة 

الطب االفتراضي في الجهات الصحية، وتُقدم أفضل الخدمات الصحية االفتراضية عى المستوى الوطني والعالمي.26

130
مستشفى تتلقى 
الدعم من “صحة”

+30
خدمة رعاية صحية 

متخصصة

12
خدمة صحية تخصصية أساسية، 

وأكثر من 34 خدمة تخصصية فرعية

من المرضى حصلوا عىل 
الرعاية الطبية الطارئة في 

غضون 4 ساعات من 
وصولهم للمنشأة الطبية

متطوع تم تدريبهم لتقديم الدعم في مجال الرعاية الصحية 
واإلسهام في مساندة موظّفي المستشفيات ورفع مستوى 

الوعي المجتمعي بالعادات الصحية السليمة وأهميتها

نسبة االنخفاض في عدد 
الوفيات الناتجة عن الحوادث 
المرورية خالل خمس سنوات

زيادة متوسط العمر  )6 أشهر ( من 74.8 
إىل 75.3 سنة في غضون أربع سنوات25

مستشفى مرتبطة بمستشفى 
“صحة” االفتراضي، الذي أطلقته 

وزارة الصحة عام 2022، ويقدم 
أكثر من 34 خدمة تخصصية

+%90

 +345,000

 %55 +130
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تحفيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص

يأتــي برنامــج تحــول القطــاع الصحــي - الذي تعمــل وزارة الصحــة عى تحقيق مســتهدفاته - باعتبــاره واحداً مــن المبادرات 
العديــدة والنوعيــة التــي تدعمهــا المملكــة و”منشــآت”,  لإلســهام فــي تحفيــز شــراكة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 

مع القطاعين العام والخاص، والقطاع العام في الرعاية الصحية.

مساحات العمل الصحية المشتركة27

48 مليار ريال لالستثمار في 100 مشروع رعاية صحية مشترك 
بين القطاعين العام والخاص عىل مدى الخمس سنوات المقبلة 28

بالتعــاون مــع وزارة الصحــة فــي المملكــة، قدمــت “منشــآت” أيضــاً مبــادرة مســاحة عمــل صحيــة مشــتركة إلنشــاء نمــاذج 
جديــدة فــي قطــاع الصحــة، والتــي توفــر فرصــاً للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، ورواد األعمــال، لتقديــم أفــكار مبتكــرة 
فــي هــذا القطــاع، حيــث أســهمت “منشــآت” فــي تمكيــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن االســتفادة مــن الفــرص 
االســتثمارية فــي القطــاع مــن خــال نظــام تراخيــص مســاحات العمــل الصحيــة المشــتركة، وذلــك اســتكماالً لــدور 

“منشآت” باعتبارها شريكاً موثوق به.

أعلنــت وزارة الصحــة فــي أكتوبــر 2022 عــن دعمهــا لـــ 100 مشــروع جديــد بقيمــة 48 مليــار ريــال )12.77 مليــار دوالر( لتعزيــز 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية عى مدى الخمس سنوات المقبلة .29

وتعمل الوزارة من خال مشــاريعها التي تأتي بالشــراكة مع القطاع الخاص، عى تمكين المنشــآت الصغيرة والمتوســطة 
من الدخول إىل القطاع، واإلسهام بدور أكبر، عبر مجموعة من القطاعات الفرعية المتنامية للرعاية الصحية.

الرعاية عىل المدى 
الطويل 

المدن الطبية  تدشين خدمات الرعاية المنزلية 
المستشفيات 

الرعاية الصحية 
األولية 

الصيدلة األشعةإعادة التأهيل  خدمات المختبر

التعريف بمفهوم مساحات العمل المشتركة ومميزاتها

تشجيع النشاط في مساحات العمل الصحية المشتركة

خلق بيئة تسمح بفرص النمو

دعوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصحة لالستفادة من الفرص
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التوّسع باالبتكار في الرعاية الصحية الرقمية

تُوّفر البيئة التجريبية التنظيمية بيئة آمنة لالبتكارات الصحية الرقمية

كجــزء مــن خطــة المملكــة لتعزيــز اقتصادهــا الرقمــي، أطلقــت هيئــة االتصــاالت والفضــاء والتقنيــة فــي المملكــة، في عام 
2022، البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة.

يتيــح اإلطــار التنظيمــي المائــم الــذي توّفــره البيئــة التنظيميــة التجريبيــة للمبتكريــن فــي ســوق التقنيــة الصاعــدة، تعزيز 
االبتكار، وتشجيع إدخال منتجات وخدمات ونماذج أعمال حديثة ومبتكرة للسوق السعودي.

تسريع 

تمكين 

السماح 

تحفيز 

التحول الرقمي لقطاع 
الرعاية الصحية في المملكة

الوصول اآلمن والسهل إىل 
تقنيات الرعاية الصحية 

الناشئة

باالستخدام الفوري 
للتقنيات الصاعدة

بيئة االستثمار في تقنيات 
الرعاية الصحية30

SAR
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ــه”؟  ــق “لبي ــىل تطبي ــريع ع ــال الس ــبب اإلقب ــا س ــك، م ــي رأي ف
وكيف ترى تطور مجال التقنية الصحية في المملكة؟

شــير اإلحصائيــات إىل أن واحــد مــن كل ثاثــة ســعوديين يعاني 
مــن حالــة صحيــة نفســية خــال حياتــه وأن 80% منهــم ال 
يســعون إىل أي العــاج، وهــذا يعنــي أنهــم فــي أمــّس االحتيــاج 
ــا بحاجــة  ــا مــا زلن للخدمــات التــي نقدمهــا، وعــى الرغــم مــن أنن
للمزيــد مــن الجهــد إلزالــة الوصمــة االجتماعيــة عــن العــاج 
والرعايــة النفســية فــي المملكــة، إال أننــا قــد أنجزنــا الكثيــر خــال 
فتــرة زمنيــة قصيــرة، فقــد حصلــت خدماتنــا عــى الثقــة مــن 
األطبــاء  توفيــر  اســتطعنا  ألننــا  وذلــك  واســعة،  شــرائح 
المتخصصيــن، والعــاج، والرعايــة النفســية، بأيســر الطــرق، 

وأكثرها خصوصية.

أمــا فيمــا يتعلــق بتطــور التقنيــة الصحيــة، فعــى الرغــم مــن أننــا 
مــا زلنــا فــي بدايــة التحــول لرقمنــة الرعايــة الصحيــة، التــي 
ســرَّعتها تداعيــات وبــاء كوفيد19- بشــكل كبيــر، إال أننــا يمكننا 
أن نلمــس بوضــوح أثــر هــذا التحــول، والمتمثــل فــي تقديــم 
رعايــة صحيــة أكثــر ســهولة، ألكبــر عــدد مــن األفــراد، وأعتقــد أن 
المبــادرات الحكوميــة كانت حاســمة فــي ذلك االتجــاه، وما زال 
لدينــا الكثيــر لنقدمــه فــي هــذا الســياق، فبواســطة الــذكاء 
االصطناعــي، وحلول التعلم اآللي، ودراســة البيانات، ســنتمكّن 
ــي عــى المجتمــع،  ــر إيجاب ــول شــاملة، ذات تأثي ــر حل مــن تطوي
وعــى نطــاق أوســع مــن أي وقــت مضــى، ففــي مجــال الرعايــة 
عــى  قادريــن  اآلن  أصبحنــا  المثــال،  عــى ســبيل  النفســية 
تشــخيص الحــاالت، واتخــاذ قــرارات العــاج، فــي وقــت أقــل 

بكثير، باستخدام الذكاء االصطناعي. 

كيــف يمكــن لقطــاع خدمــات الرفاهيــة النفســية عبــر اإلنترنــت 
أن ُيســهم فــي زيــادة اإلنتاجيــة االقتصاديــة فــي المملكــة؟ وما 

التحديات التي يواجهها هذا القطاع؟ 

ممــا ال شــك فيــه، أن منــح أفــراد المجتمــع رعايــة نفســية، دون 
عــى  الحفــاظ  ومــع  منازلهــم،  مــن  للخــروج  يُضطــروا  أن 
خصوصياتهــم، وتجنبيهــم الوصمــة االجتماعيــة التــي تلحــق 

بطالبــي العــاج فــي العيــادات النفســية، سيُســهم فــي رفــع 
اإلنتاجيــة االقتصاديــة، حيــث إننــا ال نعالــج المشــكات النفســية 
الحاليــة فقــط، وإنمــا نعمــل أيضــاً عــى منــع المخاطــر الصحيــة 

المستقبلية.

وعــى الرغــم مــن تفاؤلنــا الكبيــر بالمســتقبل، إال أن بعــض 
التحديــات ما زالــت تواجهنا، حيث أن لدينــا طبيبين متخصصين 
فــي الصحــة العقليــة فقــط لكل 100 ألف شــخص فــي المملكة، 
وهــو مــا يشــير إىل نقــص كبيــر لــدى مقدمــي الخدمــات الصحية 
فــي هــذا التخصــص، باإلضافــة إىل احتياجنــا إىل تغطيــة تأمينيــة 
لحــاالت الصحــة النفســية، كمــا نحتــاج مــن صنــاع القرار اإلســهام 
فــي رفــع الوعــي بأهميــة االســتثمار فــي الصحــة النفســية، ومــا 
يترتــب عــى ذلــك مــن فوائــد اقتصاديــة عامــة، باإلضافــة 
الحتياجنــا إىل حــل لتناقضــات ضريبــة القيمــة المضافــة المتعلقة 
َمــة للمواطنيــن وغيــر المواطنيــن،  بالرعايــة الصحيــة الُمقدَّ
وأخيــراً، فإننــا نــرى أن دمــج الرعايــة النفســية، مــع مفهــوم 
الوصمــة  إزالــة  فــي  سيســاعد  األشــمل،  الصحيــة  الرعايــة 

االجتماعية المرتبطة بهذا المجال.

كيــف ُيســهم “لبيــه” فــي إزالــة الوصمــة المرتبطــة بالصحــة 
النفسية؟

نقــوم فــي “لبيــه” بجهــود تثقيفيــة لجميــع أفــراد المجتمــع فــي 
المملكــة، تتمثــل فــي نشــر فيديوهــات التوعيــة النفســية 
أســبوعياً، ونــدوات عبــر اإلنترنــت، وإيصــال المرضــى بأخصائيــي 
الصحــة العقليــة، وكذلــك تقديــم مجموعــات دعــٍم لمختلــف 
االضطرابــات النفســية، وهــو مــا يُشــعر المرضــى بأنهــم ليســوا 
بمفردهــم، ويقلــل مــن شــعورهم بالوحــدة والعزلــة، حيــث 
ــب متخصــص لتحســين  ــاً، و1000 طبي ــا 65 موظف يعمــل لدين
الصحــة العقليــة والرفاهيــة النفســية، ولقــد تمكّنــا مــن خــال 
موقعنــا، مــن الوصــول إىل أكثــر مــن  1.5 مليــون شــخص، 
و200,000 زائــرٍ شــهرياً، ونؤمــن أن التعزيــز الدائــم للخصوصية 

بين المريض والطبيب، هو أفضل الحلول في النهاية.

باسم البالدي
المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق “لبيه” 

لالستشارات النفسية

قصة نجاح: 
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المملكة تدعم الخدمات الصحية عن بُعد
ــزة أساســية فــي رؤيــة الســعودية 2030، وبرنامــج تحــّول القطــاع الصحــي، يعــد االســتثمار فــي الخدمــات  ــاره ركي باعتب
الصحيــة عــن بُعــد أمــراً أساســياً الســتراتيجية المملكــة التــي تســعى إىل تعزيــز منــاخ اســتثماري داعــم، ومنظومــة قويــة 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير حلول رعاية صحية جديدة ومبتكرة. 

أطلقــت المملكــة أوىل مبادراتهــا للرعايــة الصحيــة عــن بُعــد عــام 2011 فــي جميــع أنحائهــا، ودفعــت جائحــة كوفيــد-19 فــي 
ــة، وأنظمــة إدارة األداء  ــة اإللكتروني ــة الســجات الصحي ــادرات، حيــث توّســعت رقمن ــر المب ــرة إىل تطوي الســنوات األخي
الســريري، بدعــم مــن االســتثمار العــام القــوي، ليشــمل مجموعــة مــن التطبيقــات الصحيــة ذات المســتوى العالمــي التــي 

تمكن المرضى من الحصول عى االستشارة الطبية بنقرة واحدة فقط. 

الذي أطلقته وزارة الصحة باعتباره 
أول مستشفى افتراضي في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 32

إلشعار المخالطين للمصابين 
بفيروس كورونا 35

ُيمكّن ماليين المستخدمين من حجز 
المواعيد الطبية في مراكز الرعاية 

الصحية األولية وإدارة هذه المواعيد 33

لتعزيز التزام جميع القادمين للمملكة بتوجيهات 
العزل الصحي، وتمكين التواصل والمتابعة الدورية 

المستمرة لحاالت العزل الصحي االحترازي 36

للحد من انتشار فايروس 
كورونا وإظهار حالة التحصين 

أو اإلصابة للمستخدم 34

مستشفى “صحة” االفتراضي 

تطبيق “تباعد” 

تطبيق “موعد” 

تطبيق “تطّمن” 

تطبيق “توكلنا” 
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منــذ بدايــة التحســينات فــي الرعايــة الصحيــة فــي عــام 432018، بــرزت الخدمــات الصحيــة عــن بُعــد كعنصــر رئيســي 
ـادة االبتــكار، ودعــم بنــاء القــدرات، وتعزيــز  فــي تعزيــز الوصــول إىل الخدمــات فــي التخصصــات النــادرة، وزـي

الشراكات مع القطاع الخاص

للطب االتصالي عام 2021، لربط مرافق الرعاية 
الصحية المتخصصة مع مراكز الرعاية الصحية األولية 

والمستشفيات في المناطق النائية بأنظمة الطب 
االتصالي مما يعزز من تقديم خدمات الرعاية 

الصحية بشمولية، وجودة، وتكلفة مناسبة 46

بالشراكة بين مستشفى “صحة” االفتراضي، 
وشركة االتصاالت السعودية في عام 2022، 

لمساعدة مرضى األورام في الكشف المبكر عن 
األورام، ووضع الخطط العاجية المناسبة لهم 

وفقاً للمعايير العالمية 47

التي أطلقتها الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية في عام 2014، والتي تدرّب المتخصصين 

في الرعاية الصحية عى أكثر من 70 مهارة 45

في عام 2013، لتقديم االستشارات الطبية عى 
مدار الساعة طوال أيام األسبوع للمرضى في 

جميع أنحاء المملكة 44

إطالق مبادرة الشبكة 
السعودية للطب االتصالي

إطالق المنصة 
اإللكترونية لألورام 

منصة التعلم اإللكتروني  إطالق “خدمة 937“ 

باألرقام… التطبيقات الطبية في المملكة واستخدام الخدمات الصحية عن بُعد

مريض ُمسَجلين في 
تطبيق “موعد” 37

من السعوديين 
استخدموا االستشارات 

الطبية عن بعد40

حجزهــم  تــم  موعــد 
عــن طريــق تطبيــق 

“موعد” 38

من السعوديين 
استخدموا الصيدليات 

اإللكترونية 41

خدمة رعاية صحية 
تخصصية مقدمة إىل 

130 مستشفى من 
خال مستشفى 

“صحة” االفتراضي 39

مهتمين باستخدام 
تطبيقات الخدمات 

الصحية عن بعد 42

 28.9
مليون 

 %39

 166.1
مليون 

%48

 +30

 %66
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دراسة حالة: الرعاية الصحية عن بُعد والنموذج 
الجديد لما بعد الجائحة: تطبيق “كيورا”

ــات،  ــد، بواســطة اثنيــن مــن مهندســي البرمجي ــة عــن بُع ــورا” عــام 2016 فــي مجــال الرعايــة الصحي ــت شــركة “كي أُطلَِق
وكانــت أول شــركة ناشــئة فــي مجال الرعايــة الصحية عن بُعد فــي المملكة تُقّدم خدمــات التواصل الفوري لمســتخدميها 
عــن طريــق الرســائل النصيــة، وخدمــات االتصــال الصوتيــة والمرئيــة، للحصــول عــى استشــارات فوريـّـة مــن نخبــة األطبــاء 
المســجلين عــى مــدار الســاعة، كمــا توّفــر المنصــة ســهولة الحصــول عــى الوصفــات الطبيــة إلكترونيــاً، والتســجيل فــي 
برامــج الرعايــة الصحيّــة لاستشــارات المتخصصــة حــول االكتئــاب، والتوتــر، واألمــراض المزمنــة، والتغذيــة، وغيرهــا مــن 

األمراض المرتبطة بنمط الحياة. 

وباعتبارهــا المنصــة الرائــدة فــي مجــال الخدمــات الصحيـّـة والتطبيــب عــن بُعــد أثنــاء جائحــة كورونــا، أغلقــت “كيــورا” فــي 
ــم” ألمــن المعلومــات، المملوكــة  ــادة شــركة “ِعل ــن دوالر بقي ــة األوىل بقيمــة 4 مايي ــا التمويلي ــام 2021 جولته أواخــر ع
بالكامــل لصنــدوق االســتثمارات العامــة، ومركــز ريــادة األعمــال )واعــد( التابع لـــ “أرامكو” الســعودية، حيــث مكّنت هذه 

الصفقة “كيورا” من توسيع خدماتها في المملكة، مع التخطيط أيضاً للتوسع الدولي. 

استشارة ُقدِّمت منذ 
عام 2016

من مستخدمي التطبيق 
من خارج المملكة

طبيب عى تطبيق 
“كيورا”

اإلطار الزمني قبل 
التوسع الدولي 48

مستفيد من 
التطبيق

2.8+ مليون 

%5

 +4,500

3 إىل 5 سنوات 

 350,000

أبرز مســتجدات الربع الرابع لعام 2022 /  26



4

األهمية االستثنائية للخدمات اللوجستية، والصناعات 
التحويلية، والنقل البري والبحري في شرق المملكة 

نظرة خاصة عىل:

المنطقة 
الشرقية



5.27 مليون 
نسمة

 +69 
مستشفى 

حكومي وخاص

 7 
مدن صناعية

4 
موانئ بحرية

أكبر 5 
حقول نفطية من 
حيث الحجم في 

المملكة 52

 540,000
  كيلومتر مربع 

مساحة المنطقة 50

640,000 +كم 
من شبكة الطرق

 2,010 
مصنع ُمنِتج

مطاران 
دوليان 

%10 
نسبة النمو السكاني 

بين عامي 2016 
و2020 51

موطن الربط البري والبحري 
تعتبــر المنطقــة الشــرقية مــن أهــم محــركات النمــو االقتصــادي والنشــاط فــي المملكــة، وال تــزال تمثــل مركــزاً حيويــاً، 
حيــث تحظــى القــوى العاملــة فيهــا مــن أصحــاب المهــارات العاليــة، بمميــزات مثــل ارتفــاع األجــور، وظــروف العمــل األكثــر 
جاذبيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا، كمــا تعد المنطقــة مقر لشــركة أرامكو الســعودية منذ عــام 1933، 
التــي تُعــد واحــدة مــن أغــى شــركتين فــي العالــم مــن حيــث القيمــة الســوقية، كمــا تُعــد المنطقــة الشــرقية واحــدة مــن 
أكثــر المــدن الواعــدة فــي المملكــة للشــركات الناشــئة، والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، نظــراً لمــا تتمتــع بــه مــن بنيــة 

تحتية مالية، وصناعية، وعلمية، ذات مستوى عالمي في المنطقة الشرقية، باإلضافة إىل موقعها االستراتيجي. 

ســاعدت قطاعــات التعدين، واستكشــاف واســتخراج المعادن، واألســمنت، والصناعــات المعدنية، في منطقةالشــرقية، 
عى ترسيخ مكانتها باعتبارها ثالث أكبر سوق مستهدف الستثمارات القطاع الخاص في المملكة.49
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منظومة متكاملة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية

تُظهر المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية نمواً ال مثيل له54

المحور المالي 
والعلمي 

نمو المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة 
المدفوع بالمشاريع 

العمالقة

رأس مال 
بشري قوي 

بنية تحتية 
عالمية المستوى 

للمرافق 

األصول الطبيعية 
والمادية والثقافية 

الطلب االستهالكي 
المتزايد

ارتفاع رأس 
المال المادي 

والمالي

ازدهار العقارات 
والبناء 53

منشأة صغيرة ومتوسطة 
في المنطقة الشرقية

129,500
من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

في المملكة تقع في المنطقة الشرقية

 %11.3

بيــن وفــرة التمــور واألســماك، إىل تقنيــات الطاقــة المتجــددة، والنقــل البحــري والســاحلي، والتــراث الثقافــي 
العالمي، تُوجد العديد من القطاعات الواعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية

الطاقة المتجددة، 
وقطاع الصناعة، 

والصناعات الكيماوية 

الفنادق والدعم 
اإلداري

التمور، واألسماك، 
وصناعة المنتجات 

الغذائية 

الصناعات 
التحويلية 

الترفيه والسياحة 

األنشطة المهنية 
والعلمية والتقنية 55

التجارة 
واللوجستيات 

البناء والعقارات 
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حجم االستثمارات 
الُمَخَطط لها

عدد تراخيص االستثمار 
األجنبي الُمَفّعلة والممنوحة 

بين عامي 2015 و2021

من القوى العاملة اإلقليمية 
من السعوديين 61

موّظف من المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة 59

سجل تجاري 
)2021(

معّدل البطالة 62

358 مليار ريال 

1,246

%33.6

1.6 مليون 

 490,771

%4.6

نسبة القوى العاملة الوطنية في 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 60

معّدل التضخم 
السنوي )2022(

%21

 %2.9

بيئة واعدة وجاذبة لالستثمار

باإلضافــة إىل االســتثمارات الُمَخَطــط لهــا فــي المشــاريع اإلقليميــة العماقــة، والتــي ســيَُوَظف الكثيــر منهــا لصالــح 
129,500 منشــأة صغيــرة ومتوســطة فــي المنطقة، يتوســع اقتصــاد المنطقة الشــرقية بســرعة بفضل العوامــل الُمحّفزة 
التــي تشــمل قــوة عاملــة ذات تخصصــات عاليــة، والموقــع االســتراتيجي، وارتفــاع معدل الطلــب واالســتهاك، ومبادرات 

االستثمار القوية للقطاعين العام والخاص. 

تكشف البيانات االقتصادية الرئيسية عن اقتصاد قوي ومستقر، ومناخ استثماري جاذب

SAR
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أُطلــق مشــروع “THE RIG” مــن ِقبَــل صنــدوق االســتثمارات العامــة فــي المملكــة فــي عــام 2021، بهــدف المحافظــة 
عــى بيئــة المنطقــة التــي ســيقام عليهــا باتبــاع أفضــل المعاييــر والممارســات العالميــة، ويوفــر المشــروع للمغامريــن 

من كل األعمار فرصة لتجربة مياه الخليج العربي بشكل لم يسبق له مثيل.

تنعــم المنطقــة الشــرقية بمــدن تاريخيــة، وثقافــة فريــدة، وصحــاري شاســعة، وواحــات مزدهــرة، ومئــات الكيلومتــرات 
مــن الســاحل المذهــل، فهــي أكثــر بكثيــر مــن مجــرد قــوة صناعيــة، كمــا تعــد المنطقــة موطنــاً لمشــهد الفنــون والترفيــه 

المزدهر الذي يزداد بهاًء عاماً بعد عام.

كمــا تُمثــل المنطقــة مشــهداً ثقافيــاً ُمتجــدداً، بــدءاً من األحســاء، أكبــر واحة في العالــم، والتي تضــم 22 قريــة، و2.5 مليون 
نخلــة، و280 بئــر ارتــوازي، لتكــون بذلــك إحــدى مواقــع التــراث العالمي الــذي ســجلته منظمة اليونســكو، إىل مركــز الملك 

عبد العزيز الثقافي العالمي )إثراء( في الظهران، باإلضافة إىل شركة أرامكو السعودية.64

الفنون والترفيه

افتُِتــح مركــز الملــك عبــد العزيــز الثقافــي العالمــي )إثــراء( في عــام 2018، ليكــون واحداً مــن الوجهــات الثقافية المشــرقة 
في دول مجلس التعاون الخليجي.

كمــا تزخــر المنطقــة أيضــاً بعــروض الســياحة الجديــدة الحيويــة وغيــر التقليديــة مثــل مشــروع “THE RIG”، وهــي وجهــة 
بحرية تجمع بين االستكشاف، والطاقة، والمغامرة، في أحد أكثر عروض السياحة الجديدة إثارة في العالم. 

ً 2+ مليون زائر سنويا

20+ معرضاً سنوياً 

المتاحف

المسرح

مكتبة

معرض الطاقة 

مختبر األفكار  
متاجر ومطاعم عالمية المستوى 65

3 
فنادق

 +150,000 
متر مربع

+800 
غرفة فندقية 66

11 
مطعماً 

القفز بالحبال 
واللوح والقفز 

من القاعدة

عروض المغامرات الحية مع 
كبار الفنانين والرياضيين 

والمغامرين 

عروض العبارات واليخوت 
والرحالت البحرية 

والهليكوبتر السريعة 67

جناح ورياضات 
مائية

تناول الطعام 
تحت سطح 

البحر 
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لطالمــا كانــت المنطقــة الشــرقية قــوة صناعيــة وتصنيعيــة فــي المملكــة، فباإلضافــة إىل االســتثمارات واســعة النطــاق 
فــي المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الجديــدة القائمــة عــى الصناعــة، فإنهــا تزخــر أيضــاً بالعديــد مــن المــدن الصناعيــة 

الرائدة في الباد، ومناطق الصناعات التحويلية، ومجموعات االبتكار.

واحــدة مــن أوىل المــدن الصناعيــة فــي المملكــة، تبلــغ مســاحتها 15 مليــون متــر مربــع، وتبعــد مســافة 30 كيلومتــراً عــن 
محطة قطار الهفوف، وتضم 144 مصنع ُمنتٍج لمجموعة متنوعة من السلع الصناعية واالستهاكية الرئيسية.68

أنِشــئت المدينــة خصيصــاً للصناعــة، والصناعــات التحويليــة المتقدمــة، وســتكون واحــدة مــن أكبــر المــدن الصناعيــة فــي 
المملكة، حيث تنتج العديد من السلع الصناعية واالستهاكية ذات قيمة نوعية ُمضافة في المملكة.69

مراكز الصناعات التحويلية المتنامية تخلق فرصاً 
جديدة ونوعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

المدينة الصناعية األوىل باألحساء )1981(

المدينة الصناعية الثانية باألحساء )قيد اإلنشاء(

المواد 
والمنتجات 

الكيماوية

المالبس 
والمنسوجات 

والجلود

صناعة المعادن 
والفلزات غير 

الحديدية ومواد البناء

الكهرباء واألجهزة 
الكهربائية

منتجات المطاط 
والبالستيك

الصناعات 
الطبية

المواد والمنتجات 
الكيماوية

تصنيع المواد 
الغذائية 

والمشروبات

المعادن ومواد 
البناء والمعدات 

واآلالت

الورق والطباعة 
والنشر

الخشب 
واألثاث 

الصناعات 
الطبية

منتجات 
المطاط 

والبالستيك 
والورق

المأكوالت 
والمشروبات
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مــن بيــن أكبــر المــدن الصناعيــة فــي العالــم، تأسســت عــام 1975، وتــم توســيع نطــاق المشــروع بتكلفــة 20 مليــار دوالر 
فــي عــام 2021، وباإلضافــة إىل كونهــا واحــدة مــن أكبــر الُمــدن المســهمة فــي العالــم فــي قطــاع الطاقــة، فــإن مجمعاتهــا 

الصناعية الضخمة، ومرافق التخزين والنقل الممتازة، تجعلها واحدة من مناطق الربط لاقتصاد العالمي.

بمنظومــة صناعيــة متكاملــة، تبلــغ مســاحتها 50 كيلومتــراً مربعــاً مخصصــة لحلــول الطاقــة التقليديــة والنظيفــة عــى حــد 
سواء، تُعد “سبارك” بوابة رائدة لقطاع الطاقة في المنطقة.71

مــع قربهــا مــن محطــة ســكة حديــد الدمــام، ومينــاء عبــد العزيــز، ومطــار الملــك فهــد الدولــي، فــإن البنيــة التحتيــة القويــة، 
ومراكز التدريب الحيوية للمدن الصناعية بالدمام، تُسهم في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المستقبل.

مدينة الجبيل الصناعية

مدينة الملك سلمان للطاقة )سبارك(

المدن الصناعية األوىل والثانية والثالثة بالدمام

صناعات الطاقة 
الكهربائية

540+ عقد صناعي وخدمي 
بين منتج وقائم وتحت 

اإلنشاء والتأسيس

منطقة لوجستية 
تمتد مساحتها إىل 

3 كيلومترات 
مربعة وميناء جاف

إنتاج المياه 
ومعالجتها

مجموعة متنوعة من 
مراكز التدريب الصناعي

 100,000
وظيفة مباشرة 

وغير مباشرة 
بحلول عام 2030

حلول األعمال 
المتعلقة بالطاقة

صندوق األمير سلطان لتنمية المرأة
أول حاضنة أعمال في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”

22.5 مليار ريال 
قيمة مضافة إىل 

الناتج المحلي 
اإلجمالي بحلول 

عام 2030 72

نسبة إسهام مدينة كيلومتر مربع
الجبيل في الناتج المحلي 

اإلجمالي للمملكة 

+1,100 %7
ساكن في مدينة 

الجبيل الصناعية
طالب في جامعة 

جرينفيلد 70

+120,00018,000
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األسماك والتمور
تضــم المنطقــة الشــرقية الجــزء األكبــر مــن أغنــى مصاـيـد األســماك فــي المملكــة، وتتمتــع بصناعــة قوـيـة للمنتجــات 

السمكية التي تُنِتج آالف األطنان سنوياً من الروبيان، وأسماك الماكريل، وأسماك الشعور، وسرطان البحر.73

تضــم المنطقــة الشــرقية أيضــاً أكبــر واحــة نخيــل فــي المملكــة، وهــي مركــز إنتــاج التمــور المشــهورة عالميــاً، حيــث تحتــل 
المملكة المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج التمور بما يزيد عن 2.1 مليون طن سنوياً.75

طن متري من األسماك تم 
اصطيادها بالمنطقة 

الشرقية في عام 2021

نسبة الزيادة في الروبيان الذي 
تم اصطياده في عام 2020

من إجمالي إنتاج مصائد 
األسماك في المملكة 
من المنطقة الشرقية

طن متري من أسماك الشعور تم 
اصطيادها بالمنطقة الشرقية عام 2021 74

طن متري من الروبيان 
تم اصطياده بالمنطقة 

الشرقية عام 2021

 41,882

 %7.5

 %66.1

 5,508

 7,036

من التمور السعودية 
رَة في عام  الُمصدَّ

76 2021

ألف هكتار مساحة واحة 
النخيل في األحساء بالمنطقة 
الشرقية، وهي تُعد أكبر واحة 

في العالم 80

من الصادرات الوطنية 
للتمور في عام 2021، وهي 

األكبر في العالم 77

مزرعة تمور في المنطقة 
الشرقية، األغنى بالتمور في 

المملكة 81

1.8 مليون طن 

30,000

1.2 مليار ريال 

+26,000

نسبة الزيادة في 
قيمة الصادرات 
في عام 2020 78

من مزارع التمور السعودية 
تقع في المنطقة الشرقية 82

نخلة بالمنطقة 
الشرقية 79

 %28

 %21.2

4+ مليون 
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تقنيات الطاقة المتجددة
تحتضــن المنطقــة الشــرقية شــركة الطاقــة الرائــدة فــي العالــم منــذ مــا يقــرب مــن قــرن مــن الزمــان، وتزخر ببعــض مرافق 

البحث األكثر تقدماً في العالم، الستكشاف وتطوير ابتكارات جديدة في مجال الطاقة. 

ــز  ــان عــى مســتوى عالمــي داخــل المقــر الرئيســي لشــركة أرامكــو الســعودية فــي الظهــران: مرك يوجــد مرفقــان بحثي
ــة التشــغيلية والكفــاءة والســامة، ومركــز  ــات التــي تعــزز الموثوقي ــذي يركــز عــى أحــدث التقني ــر ال األبحــاث والتطوي

“إكسبك” لألبحاث التقدمة المتخصص في تطوير تقنيات متقدمة في قطاع التنقيب واإلنتاج. 

ومــع 850 مهنــي متخصــص سيســتقطبهم مركــز األبحــاث الجديــد “إكســبك” فــي مقــر الشــركة فــي مدينــة الظهــران، 
أصبحت الظهران مقراً عالمياً لابتكار في تقنيات الطاقة عبر مجموعة واسعة من التخصصات.

تقنيات الوقود 
النظيف 

تقنيات إدارة 
إطالق الكربون

تحسينات محرك 
االحتراق الداخلي

تقنية االشتعال 
الُمَوزّع 83

تقنية المكابس 
المتقابلة 

استخالص انبعاثات الكربون 
من المصادر المتحركة
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البنية التحتية للنقل والمواصالت بالمنطقة الشرقية
ــة للطاقــة، مكانتهــا  ــة التحتي ــة االســتراتيجية للبني ــة، واألهمي ــزز قــرب المنطقــة الشــرقية مــن طــرق الشــحن العالمي يُع

باعتبارها مركزاً رائداً للنقل والتخزين للطاقة والمعادن والسلع االستهاكية.

بفضــل المســتهدفات الطموحــة لبرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية، والمتمثلــة فــي تحويــل 
المملكــة إىل قــوة صناعيــة رائــدة، ومركــز لوجســتي عالمي، تحظــى المنشــآت الصغيرة والمتوســطة في مجاالت الشــحن 
ــي  ــهم ف ــي تُس ــي االســتفادة مــن االســتثمارات الت ــدة، خصوصــاً ف ــة جي ــن، بمكان ــري، والبحــري، والســاحلي، والتخزي الب

تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في الخليج العربي.

قيمة سوق الخدمات 
اللوجستية في المملكة 

في عام 2022 والتي تعتبر 
المنطقة الشرقية مفتاحاً 

لها84

من الصادرات غير 
النفطية في المملكة 

يتم نقلها عبر 
المنطقة الشرقية 88

من استثمارات القطاع 
العام المتوقعة خالل العقد 

القادم 85

من إجمالي العاملين في 
المنطقة الشرقية يعملون 

في النقل والتخزين89

67.5 مليار ريال 

%66

112.5 مليار ريال 

%5

قيمة الحوافز الُمقّدمة 
للمستثمرين في سالسل 

اإلمداد عىل مستوى 
المملكة 86

قيمة الصادرات غير 
النفطية المنقولة عبر ميناء 

الملك فهد الصناعي، وميناء 
الجبيل التجاري )40% من 

إجمالي الصادرات غير 
النفطية(90

عامل ُمَدرَّب في قطاع 
النقل والتخزين 

بالمنطقة الشرقية 87

بري وبحري وجوي عىل 
أعىل المستويات لباقي 

دول مجلس التعاون 
الخليجي

10 مليار ريال

25.1 مليار ريال 

+82,000

نقل 

SAR
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النقل البري للبضائع

النقل البحري والساحلي للبضائع

تعتبــر موانــئ المنطقــة الشــرقية فــي الجبيــل، ورأس الخيــر، وحفر الباطــن، عنصراً أساســياً لتحقيــق األهداف االســتثمارية 
الطموحة للمملكة، وترسيخ مكانة المملكة باعتبارها مركزاً عالمياً للنقل البحري والساحلي.

تُمكّــن البنيــة التحتيــة عالميــة المســتوى للطــرق، والتــي تربــط المراكــز الصناعيــة مثــل الدمــام، واألحســاء، وبقيــق، 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن نقــل البضائــع، وتســليم المنتجــات الصناعيــة، والســلع االســتهاكية فــي المنطقــة، 
إىل األســواق المحليــة والدوليــة، كمــا يــؤدي النمــو الكبيــر للتجــارة اإللكترونيــة خصوصــاً، إىل زيــادة الطلــب عــى البضائــع 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال نقل البضائع.

 كم من شبكة الطرق 91

من الطاقة االستيعابية في ميناء الجبيل الصناعي، ثاني أكبر 
ميناء في المملكة 95

+7,000

قيمة النقل البحري الوطني المضافة إىل الناتج المحلي اإلجمالي 
بحلول عام 2030 93

63.8 مليار ريال 

فرصة عمل جديدة سيتم توفيرها عىل الصعيد الوطني في 
القطاع البحري بحلول عام 2030 94

220,000

70 مليون طن 
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المنطقة الشرقية... اقتصاد واعد 
تُمكــن وفــرة المــوارد الطبيعيــة فــي المنطقــة الشــرقية، وجاذبيتهــا للمســتثمرين األجانــب، وموقعهــا االســتراتيجي 

المتميز، من لعب دور رائد في االقتصاد اإلقليمي.

نظــراً لإلمكانــات الهائلــة التــي تحظــى بهــا المنطقــة الشــرقية وأهميتهــا الوطنيــة، تكــرّس “منشــآت” جهودهــا لمســاعدة 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي المنطقــة الشــرقية عــى اغتنــام فــرص جديــدة مــن خــال 14 برنامجــاً تحفيزيــاً فــي 

أربعة قطاعات محددة. 

تهــدف برامــج “منشــآت”، المصممــة خصيصــاً لتلبيــة احتياجــات المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، إىل تعزيــز القــدرة 
التنافســية، والتواصــل، والتوافــق، للمنشــآت الصغيــرة العاملــة عبــر مجموعــة مهمــة مــن القطاعــات، ومســاعدتها عــى 

التواصل مع العماء المحليين والدوليين.

من اقتصاد دول مجلس 
التعاون الخليجي يتم 

استثمارها بالقرب من 
البنية التحتية للتجارة 
والنقل في المنطقة 

الشرقية96

شركة ناشئة جديدة 
لكل 100,000 فرد

سجل تجاري بالمنطقة 
الشرقية )2021(97

نسبة االنخفاض في 
تكاليف تشغيل 
سالسل اإلمداد 

للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة الجديدة

2 تريليون دوالر 

1-2

الترفيه 
والسياحة 

 490,771

%10-20

الطاقة 
المتجددة 
والصناعة

عدد تراخيص 
االستثمار األجنبي 

الُمصَدرَة في 
المنطقة بين عامي 

2015 و2021 98

نسبة الزيادة في إنتاجية 
المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة العاملة في 
تجمعات األعمال 

المدعومة من 
“منشآت”

من احتياطي النفط 
العالمي المؤكد في 

المنطقة99

نسبة الزيادة في 
اإليرادات مدفوعة 

بوضوح الرؤية 
وزيادة المبيعات 101

1,246

%8

التجارة 
والخدمات 
اللوجستية

 %15

 %3-6

التمور 
والصناعات 

الغذائية 100

SARSAR
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5

أخبــار المنشــآت 
الصغيرة 

والمتوسطة 



الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”

البنك األهلي السعودي ُيوّقع اتفاقية تعاون مع 
“منشآت”

وقــع البنــك األهلــي الســعودي، اتفاقيــة تعــاون مــع “منشــآت” كجــزء مــن برنامــج التمويــل 
المشــترك، والــذي يربــط البنــوك التجارـيـة الكبــرى، بــرواد األعمــال والشــركات الناشــئة، 

لتسهيل الوصول إىل المنتجات المصرفية الفعالة والحلول المالية.102

 “منشآت” تُصدر 24,450 شهادة حجم المنشأة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خالل عام 2022

أصــدرت “منشــآت” 24,450 شــهادة حجــم منشــأة، وكانــت مدينــة الرياض هي األعــى حصوالً 
عــى الشــهادة، تليهــا مدينــة جــدة، حيــث تُوفــر هــذه الشــهادات العديــد مــن المزايــا للمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك إتاحــة فرصــة أكبــر للمنشــآت فــي 

المنافسات الحكومية من خال آليات تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.105

“منشآت” تستعد الستضافة “بيبان” في مارس 2023
ـاض للمعــارض  تعتــزم “بيبــان” 2023، اســتقطاب حوالــي 100,000 زائــر إىل واجهــة الرـي
والمؤتمــرات، فــي الفتــرة من 9 إىل 13 مارس 2023، باإلضافة إىل اســتعراض دور الرياض ســريع 
التطــور، باعتبارهــا مركــزاً رائــداً لريــادة األعمــال، والمنشــآت الصغيرة والمتوســطة، فــي منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، حيــث ســتحظى الشــركات الناشــئة، ورواد األعمــال، 
والمســتثمرون، وصنـّـاع السياســات، مــن جميــع أنحــاء العالــم، بفرصة فريــدة من نوعهــا، للتفاعل 

مع منظومة ريادة األعمال متسارعة النمو في المملكة. 

 “ميتا” تُطلق برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع 
“منشآت” ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

عقــدت شــركة “ميتــا” -فيســبوك ســابقاً- شــراكة مــع “منشــآت”، ووزارة االتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات، إلطــاق برنامــج “Meta Boost” التدريبــي، والــذي يســتهدف تدريــب وتمكيــن 
20,000 منشــأة صغيــرة ومتوســطة فــي المملكــة، مــن اســتخدام أحــدث منتجــات وأدوات 
“ميتــا” لتســريع نمــو أعمالهــم عبــر اإلنترنــت، حيــث سيســهم البرنامــج فــي تحقيــق الهــدف 
ـادة نســبة إســهام المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي الناتــج المحلــي  المتمثــل فــي زـي

اإلجمالي إىل 35% بحلول عام 104.2030.

أبرز مســتجدات الربع الرابع لعام 2022 /  40



قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

صندوق التنمية السياحي يطلق برنامجاً يستهدف 
دعم 10,000 منشأة صغيرة ومتوسطة في قطاع 

السياحة
أطلــق صنــدوق التنميــة الســياحي برنامــج “عــون الســياحة” الــذي يهــدف إىل تزويــد المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة بالمــوارد الازمــة للنمــو واإلســهام فــي صناعــة الســياحة فــي المملكــة، 
حيــث ســيدعم الصنــدوق رواد األعمــال فــي العديــد مــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي 
قطــاع الســياحة، مثل منظمــي الرحات الســياحية، والفعاليات، من خــال دعمهم بمخصصات 

تصل إىل 10 مايين ريال.106

شركة ناشئة في مجال التقنية المالية في المملكة 
تجمع 28.2 مليون دوالر في جولتها التمويلية األوىل 

قامــت شــركة “منافــع” الناشــئة فــي مجــال التقنيــة الماليــة، والتــي توفــر التمويــل الجماعــي 
ــون  ــون دوالر )106 ملي ــرة والمتوســطة، بجمــع 28.2 ملي ــة للمنشــآت الصغي ــن والملكي بالدي
ريــال( خــال جولتهــا التمويليــة األوىل، بقيــادة صنــدوق “واعــد فنتشــرز”، ذراع شــركة أرامكــو 
ـادة األعمــال، وصنــدوق “STV”. ستســتخدم “منافــع” هــذا التمويــل فــي تســريع نمــو  لرـي
أعمالهــا فــي المملكــة، عــن طريــق إطــاق منتجــات تقنيــة مختلفــة لحلــول التمويــل، باإلضافــة 

إىل تمكين المستثمرين من حلول االدخار واالستثمارات البديلة.107

“تداول السعودية” و”بورصة الكويت” توقعان 
مذكرة تفاهم للتعاون

وّقعــت كل مــن الســوق الماليــة الســعودية “تــداول”، وســوق الكويــت لــألوراق الماليــة 
ــن فــي  ــن الطرفي “بورصــة الكويــت”، مذكــرة تفاهــم بهــدف استكشــاف فــرص التعــاون بي
العديــد مــن المجــاالت بينهــا اإلدراج المــزدوج، وســتعمل “بورصــة الكويــت”، و”تــداول” مــن 
خــال هــذه االتفاقيــة، عــى تبــادل وجهــات النظــر حــول كيفيــة حــث الشــركات العائليــة، 

والكيانات الحكومية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لإلدراج في السوق108.

SAR

SAR
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بنك التنمية االجتماعية يوقع اتفاقية مع البرنامج 
الوطني لتنمية تقنية المعلومات 

كجــزء مــن االتفاقيــة الموقعــة مــع البرنامــج الوطنــي لتنميــة تقنيــة المعلومــات، ســيخصص 
بنــك التنميــة االجتماعيــة 53.3 مليــون دوالر )200 مليــون ريــال( لتشــغيل محفظــة تمويليــة 
ســتَُخَصص للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة العاملــة فــي قطــاع التقنيــة، وذلــك بهــدف تعزيز 
القدرة التنافســية لمنظومة التقنية في المملكة للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة، واإلســهام 

تنمية االقتصاد الوطني.109

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية توقع 
مذكرة تفاهم مع شركة التقنية الحيوية األمريكية

 ”Illumina“ ــة، مذكــرة تفاهــم مــع شــركة ــوم والتقني ــز للعل ــك عبدالعزي ــة المل وقعــت مدين
األمريكيــة للتقنيــة الحيوـيـة، إلنشــاء برنامــج تدريــب الجينــوم، ومركــز تســريع للمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة فــي صناعــة الجينــوم، والتــي ســتدعم برنامــج الجينــوم البشــري 

السعودي في أنشطته البحثية.110

إطالق أعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
تأســس بنــك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، التابــع لصنــدوق التنميــة الوطنــي، بهــدف 
ــا مــن زيــادة  ــرة والمتوســطة فــي المملكــة، وتمكينه ــة للمنشــآت الصغي ــول مالي ــم حل تقدي
ــع  ــول عــام 2030، كمــا وّق ــي للمملكــة بنســبة 35% بحل ــي اإلجمال إســهامها فــي الناتــج المحل

البنك 15 اتفاقية تعاون مع بنك الرياض، وبنك الباد، ومؤسسات مالية أخرى.111

شركة “داون تاون السعودية” توّقع اتفاقية تعاون مع 
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 

وّقعــت شــركة “داون تــاون الســعودية”، المملوكة لصندوق االســتثمارات العامــة، اتفاقية تعاون 
مــع هيئــة المحتــوى المحلــي والمشــتريات الحكوميــة لبحــث ُســبُل تنميــة وتطويــر المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال نقــل المعرفــة، وتطويــر المواهب والطاقــات الوطنيــة من خال 

مشاريع شركة “داون تاون السعودية” في 12 مدينة حول المملكة.112

SA
R

بنك المنشآت ُيوّقع مذكرة تفاهم مع بنك تنمية 
الصناعات الصغيرة الهندي

ــر  ــة الصغ ــوزارة المؤسســات متناهي ــع ل ــدي، التاب ــرة الهن ــات الصغي ــة الصناع ــك تنمي ــع بن وّق
والصغيــرة والمتوســطة الهندـيـة، مذكــرة تفاهــم مــع “منشــآت”، بهــدف تعزيــز منظومــة 
ــق فــرص جديــدة والتعــاون  ــرة والمتوســطة فــي كا البلديــن مــن خــال خل المنشــآت الصغي

المكثف.103
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ــر  ــم وتطوي ــام 2016 بهــدف تنظي ــي ع ــرة والمتوســطة “منشــآت” ف ــة للمنشــآت الصغي ــة العام ــئت الهيئ أُنِش
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 االقتصاد الوطنــي، كما 
تســعى إىل زيــادة إســهام المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة مــن 20% إىل 

35% بحلول عام 2030.

ــرز  ــًة ألب ــوالً حقيقي ــادرات التــي تقــدم حل ــة عــى تنظيــم العديــد مــن المب ولتحقيــق هــذه األهــداف، تعمــل الهيئ
التحديــات التــي تواجــه هــذه الفئــة مــن المنشــآت أثنــاء محاوالتهــا لدخــول الســوق، وعــادة مــا يتــم تقســيم تلــك 
المبــادرات لبرامــج فرعيــة تناســب األنــواع واألحجــام المختلفــة مــن المنشــآت، وباإلضافــة إىل تقديــم الدعــم 
اإلداري، والتقنــي، والمالــي، تعمــل الهيئــة أيضــاً عــى دعــم جهــود التســويق، وتوفيــر احتياجــات المــوارد البشــرية 

لتلك المنشآت.

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

2030 وما بعدها.

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

دعــم نمو وتنافســية المنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة مــن خالل بنــاء بيئــة محّفزة 
ومجتمــع ريــادي، عبــر قيــادة التعــاون مع 
شــركائنا االســتراتيجيين فــي القطاعيــن 
العــام والخــاص والقطــاع غيــر الربحــي 

محلياً ودولياً.

الرسالةالرؤية

عن منشآت
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