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سبع سنوات من العطاء و الريادة
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     معهــد ريــادة األعمــال الوطنــي »ريــادة« مركــز وطنــي غيــر ربحــي متخصــص فــي 
نشــر ثقافة العمل الحر وتشــجيع الشــباب والشــابات المتالك مشــاريعهم الخاصة 
وقــد أنشــيء ريــــادة لهــدف توفيـــر فــرص عمــل لشــباب الوطــن عبــر تشــجيعهم 
وتمكينهــم مــن دخــول ســوق العمــل وممارســة العمــل الحــر. وقــد ســاهم فــي 
التأســيس مجموعٌة من الجهات ممثلة في شــركة الصناعات األساســية )ســابك(، 
شــركة أرامكــو الســعودية، شــركة االتصــاالت الســعودية، مصــرف اإلنمــاء، بنــك 
التنميــة االجتماعيــة، المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي . والمعهــد 
ال يعتبــر مرفًقــا تدريبًيــا بالشــكل التقليــدي بــل هــو مؤسســة تأهيليــة تقــوم 
بنشــر ثقافــة العمــل الحــر، وتهيئــة الريادييــن، واإلشــراف عليهــم، وتحــري الفــرص 
االســتثمارية, وتســهيل الحصــول علــى التمويــل. وتنتشــر ريــادة فــي كل مناطــق 

المملكــة وتقــدم خدماتهــا فــي مختلــف المجــاالت.

نبذة 
عن 
ريادة
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ــا 10 ــي بدعــم المحــدود مــن قبــل حكومتن ــا الغال     يحظــى شــباب وشــابات وطنن
الرشــيدة مــن أجــل أن يكونــوا أعضــاء فاعليــن ومســاهمين بشــكل مباشــر فــي 
دفــع عجلــة التنميــة لبالدنــا الغاليــة، فلقــد وفــرت حكومتنــا أيدهــا اهلل كل الســبل 
مــن أجــل تحقيــق ذلــك ســواء التعليميــة أو االقتصاديــة أو التدريبيــة ودعــم  رؤيــة 
ــادة« أحــد أهــم المنظومــات  ــادة األعمــال الوطنــي »ري المملكــة 2030 ، فمعهــد ري
فــي  االقتصاديــة  الحركــة  دعــم  فــي  مباشــر  بشــكل  ُتســهم  التــي  الرئيســية 
ــادة األعمــال  ــرز معهــد ري ــا الغاليــة . ومــن هــذا المنطلــق ب مختلــف مناطــق بالدن
الوطنــي »ريــادة« مــن أجــل نشــر ثقافــة العمــل الحــر وتمكيــن الراغبيــن مــن تملــك 
مشــاريعهم الخاصــة فأصبــح يقــدم خدماتــه فــي كافــة أرجــاء المملكــة وعبــر 
فروعــه الـــ 39 ليتــم تهيئــة المتقدميــن حتــى يتــم افتتــاح مشــاريعهم. وقــد 
وصــل بفضــل اهلل تعالــى عــدد المشــاريع المفتتحــة حتــى عــام 2016م للريادييــن 
تمكيــن  فــي  مباشــر  بشــكل  ســاهمت  مفتتحــً  مشــروعً   )7479( والرياديــات 
شــبابنا وشــاباتنا للدخــول لســوق العمــل وخلــق فــرص عمــل كريمــة تبــي لهــم 

مســتقبلهم وتحقــق لهــم طموحاتهــم.
أسأل اهلل تعالى أن يبارك بالجهود إنه سميع مجيب.

د/ أحمد بن فهد الفهيد

كلمة
رئيس

مجلس
اإلدارة

حلق في سماء آفاقنا الممتدة
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12
    فــي بلــد العطــاء والنمــاء وفــي عهــد عــم فيــه الخير والرخاء عهــد ملكنا الغالي 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بن عبدالعزيز حفظــه اهلل وإنطالقً من 
توجهــات هــذا البلــد المعطــاء لتحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 
ــادة( هــذا الصــرح الشــامخ ركيــزة  ــادة األعمــال الوطنــي )ري كان ومــازال معهــد ري
أساســية فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي مــن خــالل دعــم شــباب وشــابات الوطــن 
لتحقيــق آمالهــم وطموحاتهــم. يحــرص معهــد ريــادة األعمــال الوطنــي علــى 
مواكبــة رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 مــن خــالل تقديــم البرامــج التــي 
تدعــم هــذه المســيرة مــن خــالل المســاهمة فــي نشــر ثقافــة العمــل الحــر وفتــح 
آفــاق جديــدة ألبنــاء الوطــن نحــو العمــل واالعتمــاد علــى النفــس والمســاهمة فــي 
دعــم اقتصــاد الوطــن وتشــجيع المشــاريع الرياديــة فــي كل مدينــة ومحافظــة 
مــن أجــل بنــاء مســتقبل مشــرق وواعــد ألبنــاء هــذا الوطــن. فضــل اهلل تحققــت 
العديــد مــن اإلنجــازات المشــرفة خــالل الفتــرة الماضيــة ونطمــح بحــول اهلل تعالــى 

إلــى اكمــال مســيرة التميــز والريــادة لخدمــة هــذا الوطــن الغالــي.
أسأل اهلل أن يبارك في الجهود وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.

م . صالح بن عبد اهلل الصويان

كلمة
الرئيس

التنفيذي

نساعدك على النجاح
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الرؤية

الصغيــرة  المنشــات  وتنميــة  األعمــال  لريــادة  الوطنــي  النمــوذج  نكــون  أن      
إقليميــا. و  محليــً  األميــز  والناشــئة 

الرسالة
    مركــز وطنــي غيــر ربحــي متخصــص فــي مســاعدة الراغبين في ممارســة العمل 
الحــر وأصحــاب المشــاريع الصغيــرة والناشــئة مــن الجنســين مــن خــالل التدريــب 
والتأهيــل وتقديــم االستشــارات واإلرشــاد واحتضــان المشــاريع والمســاعدة علــى 
الحصــول علــى التمويــل وتســهيل اإلجــراءات الحكوميــة بواســطة نخبــة مــن 
المتخصصيــن وباعتمــاد أحــدث األســاليب والتقنيــات لتقديــم النمــوذج األميــز 

محليــً وإقليميــا فــي ريــادة األعمــال ودعــم المشــاريع الصغيــرة والناشــئة .

أن نكون النموذج الوطني األميز

الرؤية 
والرسالة
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عمالء ريادة16
    المواطنيــن والراغبيــن فــي ممارســة العمــل الحــر وأصحــاب المشــاريع الصغيــرة 

والناشــئة مــن الجنســين

خدمات ريادة
- نشر ثقافة العمل الحر

- التدريب والتأهيل
- الرعاية واإلرشاد

األهداف الرئيسية
- نشر ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع . 

- تطوير برنامج وطني رائد لريادة األعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والناشئة.  
- تأهيل كوادر بشرية وطنية في مجال ريادة األعمال .

- رعاية وإرشاد رواد األعمال للتقليل من نسب فشل المشاريع . 
- نقــل وتطبيــق أفضــل الممارســات خارجيــً فــي مجــال ريــادة األعمــال للرفــع مــن 

فــرص نجــاح المشــاريع .
- خلق فرص وظيفية للشباب والشابات من خالل مشاريعهم الخاصة .

إحدى اجتماعات ريادة 

عمــــالء 
ريـــــــــادة

خدمـــــــات 
ريـــادة

األهداف 
الرئيسية
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     يســعى هــذا البرنامــج إلــى تقديــم منظومــة متكاملــة مــن الخدمــات التــي 
تهتــم بالريــادي مــن مراحلــه األولــى وحتــى إثبــات نفســه فــي عالم األعمــال  ويقدم 
البرنامــج خدمــات عديــدة تشــمل تقييــم الســمات الريادية والمســاعدة في تحديد 
فكــرة المشــروع وفــي إعــداد دراســات الجــدوى وتزويــد الريــادي بالمهــارات الالزمــة 
لتأســيس المشــروع وتســهيل الحصــول علــى تمويــل مــن الشــريك االســتراتيجي 
والممــول الرئيــس بنــك التنميــة االجتماعيــة والمســاعدة فــي الحصــول علــى 
ــادي علــى  ــى المســاعدة فــي حصــول الري التراخيــص الالزمــة للمشــروع إضافــة إل
التجهيــزات المناســبة لمشــروعه بأقــل التكاليــف وتقديــم االستشــارات والرعايــة 
للمشــروع خــالل أول عاميــن ويتــم تمويــل المســتفيدين مــن برنامــج إرادة بمبلــغ 

يصــل إلــى 300.000 ريــال عــن طريــق شــريك النجــاح  بنــك التنميــة االجتماعيــة.

برنامج 
رواد 

األعمال 
)إرادة(

نصنع رواد األعمال
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20
نتائج برنامج رواد األعمال ) إرادة( لعام 2016
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22
    يســتهدف البرنامــج المشــمولين فــي خدمــات الضمــان اإلجتماعــي وعائالتهــم  
والمشــمولين بخدمــات جمعيــة البــر الخيريــة والمســتفيدين مــن خدمــات اللجنــة 
الوطنيــة لرعايــة الســجناء والمفــرج عنهــم وأســرهم والمتعافيــن مــن المخــدرات 
وأســرهم والمســتفيدين من مشــاريع اإلســكان الخيرية والتنموية وذوي االحتياج 
المثبــت حالتهــم لــدى جمعيــات البــر الخيريــة وهنــاك عبــر هــذا البرنامــج فئتيــن 
للتمويــل ، الفئــة األولــى تمويــل يصــل إلــى خمســين ألــف ريــال أمــا الفئــة الثانيــة 
فيكــون التمويــل فيهــا أكثــر مــن خمســين ألــف ريــال ويصــل إلــى مائتــا ألــف ريــال . 

برنامج 
خطوة

أحد المشاريع المدعومة من ريادة
10.754.805           167     

 عدد المشاريع
المفتتحة

 قيمة تمويل
المشاريع المفتتحة
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24
    بالشــراكة مــع الشــريك االســتراتيجي والممــول الرئيــس بنــك التنميــة يســعى 
البرنامــج لتدريــب رياديــي األعمــال الراغبيــن فــي إنشــاء مشــاريع صغيــرة فــي 
نشــاط بيــع وصيانــة الهواتــف المتنقلــة، وذلــك دعمــا لقــرار معالــي وزيــر العمــل 
والتنميــة االجتماعيــة بتوطيــن قطــاع االتصــاالت. حيــث يقــدم شــريك النجــاح بنــك 
التنميــة االجتماعيــة تمويــاًل لمشــاريع رواد األعمــال بمبلــغ 200 ألــف ريــال كحــد أعلــى 

للتمويــل، وذلــك ضمــن مســار توطيــن قطــاع االتصــاالت وملحقاتــه.

برنامج 
توطين 
قطاع 

االتصاالت



27

26
    تهدف دورة حدد فكرة مشروعك الى مساعدة الشباب الراغبين في ممارسة 
العمــل الحــر علــى تحديــد مســارهم ووجهتهــم وتعريفهــم بمزايــا االنخــراط فــي 
العمــل الحــر وكيفيــة تحديــد المشــروع المناســب والتعريــف بالكيفيــات التــي 
تمكــن مــن اكتشــاف الفــرص االســتثمارية المناســبة والمفاضلــة بينهــا واكتشــاف 

الســمات الرياديــة.

دورة حدد 
فكرة 

مشروعك

السنة                        عدد الدورات                           عدد الحضور

              
9004
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28
    يتــم فــي المحاضــرات التعريفيــة شــرح للبرامــج التــي يقدمهــا ريــادة وآليــة 
ــم فــي  ــرد علــى استفســارات الجمهــور المســتهدف، وقــد ت ــم عليهــا وال التقدي
عــام 2016م عقــد عــدد 497 محاضــرة تعريفيــة فــي مختلــف مناطــق المملكــة 
واســتهدفت طــالب وطالبــات المــدارس والجامعــات والكليــات والمعاهــد وغيرها، 

وقــد تجــاوز عــدد الحضــور 23432 مــن الجنســين.

المحاضرات
التعريفية
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المعارض

 و
المؤتمرات

    شــارك ريــادة فــي عــام 2016 م بأكثــر مــن 68 معرضًومؤتمرًامتنوعــً فــي مختلــف 
مــدن ومحافظــات المملكــة ، ويتــم عبــر تلــك المعــارض والمؤتمــرات التعريــف 
بريــادة للــزوار وتوزيــع البروشــورات التعريفيــة والهدايــا التذكاريــة ، وقــد حظيــت 
تلــك المعــارض بإقبــال كبيــر ، وقــد تجــاوز عــدد الحضــور 454633 مــن الجنســين 
كمــا تمــت المشــاركة فــي ورش وأوراق عمــل خاصــة بريــادة األعمــال والمنشــآت 

الصغيــرة  . 



33

32
    اســتقبل صاحــب الســمو األميــر جلــوي بــن عبدالعزيــز بــن مســاعد فــي مكتبــه 
بمقــر األمــارة بمنطقــة نجــران الرئيــس التنفيــذي لمعهــد ريــادة المهنــدس صالــح 
بــن عبــداهلل الصويــان وقــد اطلــع ســمو أميــر المنطقــة علــى إنجــازات ريــادة وعلــى 
برامجــه المختلفــة مشــيدًا بمــا تحقــق مــن نجاحــات  كمــا قــدم الرئيــس التنفيــذي 
لريــادة شــكره الجزيــل لســمو األميــر علــى دعمــه الالمحــدود لــرواد األعمــال فــي 

المنطقــة.

لقاء أمير 
منطقة نجران
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    ضمــن الجهــود التــي يقــوم بهــا معهــد ريادة األعمال الوطني »ريادة« لمســاعدة 
الراغبيــن فــي ممارســة العمــل الحــر وتســهيل اإلجــراءات الحكوميــة لهــم فقــد 
وقــع المعهــد اتفاقيــة تكامــل مــع بلديــة عنيــزة بمباركــة مــن ســمو أميــر منطقــة 
القصيــم االميــر الدكتــور/ فيصــل بن مشــعل بن ســعود بن عبدالعزيز  وتشــريف  
معالــي وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة الدكتــور/ مفــرج الحقبانــي، وكان ذلــك 
فــي مقــام إمــارة منطقــة القصيم.حيــث تضمنــت االتفاقيــة منــح الرياديــن مســار 
خــاص إلنهــاء كافــة إجراءاتهــم فــي البلديــة، وتقديــم كافــة التســهيالت الممكنــة 
فــي مجــال االســتثمار البلــدي فــي المحافظــة. وقــع االتفاقيــة الرئيــس التنفيــذي 
لمعهــد ريــادة األعمــال الوطنــي »ريــادة« ســعادة المهنــدس/ صالــح بــن عبــداهلل 
الصويــان، ورئيــس بلديــة محافظــة عنيــزة ســعادة المهنــدس/ عبدالعزيــز بــن 

عبــداهلل البســام.

اتفاقية
 تكامل بين 

»ريادة« و
 بلدية عنيزة 
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    وقــع ســعادة المهنــدس/ صالــح بــن عبــداهلل الصويــان الرئيــس التنفيــذي 
ــوف ــة الجـــــ ــر جامعــ ــي مديــ ــادة« ومـعـالـــ ــال الوطنــي »ري ــادة األعمـــ ــد ريــــــ لمعهــــ

الدكتــور/ إســماعيل بــن محمــد البشــري مذكــرة تفاهــم بيــن الطرفيــن تهــدف 
لنشــر ثقافــة العمــل الحــر وريــادة األعمــال وتقديــم الدعــم الــالزم لطــالب الجامعــة 

لالســتفادة مــن الخدمــات والبرامــج التــي يقدمهــا المعهــد.

 اتفاقية ريادة 
و جامعة 

الجوف
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    شــارك معهــد ريــادة األعمــال الوطنــي »ريــادة« بجنــاح فــي المعــرض المصاحــب 
للمؤتمــر التقنــي الســعودي الثامــن والــذي أقيــم فــي فنــدق االنتركونتننتــال 
بالـريـــاض خــالل الفـــترة 13-15  ديسمبـــــر  2016م  برعايــــة معالــــي وزيـــــر التعليـــــم

 الدكتــور/ أحمــد بــن محمــد العيســى.  عــرض المعهــد خاللــه البرامــج واإلنجــازات 
لريادييــن  المتميــزة  المشــاريع  مــن  عــدد  عــرض  إلــى  باإلضافــة  تمــت  التــي 
ــات شــقوا طريقهــم فــي مشــاريعهم الخاصــة بعــد تلقيهــم الدعــم مــن  وريادي
ريــادة وتمويلهــم مــن الشــريك االســتراتيجي والممــول الرئيــس بنــك التنميــة 

االجتماعيــة. 

المشاركة 
في المؤتمر 
والمعرض 

التقني 
السعودي 

الثامن
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    دعمــً لقــرار معالــي وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة بتوطيــن قطــاع االتصاالت، 
ــة المــوارد البشــرية  ــادة« وصنــدوق تنمي ــادة األعمــال الوطنــي »ري وقــع معهــد ري
»هــدف« اتفاقيــة لتدريــب وتأهيــل رياديــي األعمــال الراغبيــن فــي إنشــاء مشــاريع 
ــة الهواتــف المتنقلــة. وقــع االتفاقيــة مــن جانــب  صغيــرة فــي نشــاط بيــع وصيان
التنفيــذي  الرئيــس  الصويــان  عبــداهلل  بــن  صالــح  المهنــدس  ســعادة  »ريــادة« 
للمعهــد، ومــن جانــب الصنــدوق  ســعادة األســتاذ عمــر بــن ميــران مليبــاري النائــب 

التنفيــذي لمديــر عــام »هــدف«  .

اتفاقية لدعم 
قرار توطين 

قطاع االتصاالت
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    شــارك معهــد ريــادة األعمــال الوطنــي » ريــادة » فــي نــدوة الثالثــاء بدعــوة كريمــة 
ــرز البرامــج المختلفــة التــي يقدمهــا  ــاض إللقــاء الضــوء علــى أب مــن صحيفــة الري
المعهــد ، بمشــاركة  عــدد مــن ريادييــن المعهــد وبحضــور عــدد مــن المهتميــن 

فــي قطــاع المنشــآت الصغيــرة والناشــئة وريــادة األعمــال .

ندوة الثالثاء
 في صحيفة 

الرياض 
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    مــن خــالل الــدور الــذي يقــوم بــه معهــد ريــادة األعمــال الوطنــي »ريــادة« فــي نشــر 
ثقافــة العمــل الحــر، فقــد شــارك الرئيــس التنفيــذي للمعهــد المهنــدس/ صالــح 
بــن عبــداهلل الصويــان فــي برنامــج »ياهــال« علــى قنــاة روتانــا خليجيــة، حيــث تحــدث 
ــا يقدمــه المعهــد مــن برامــج وخدمــات  ــادة األعمــال بشــكٍل عــام وعــن م عــن ري

تســاعد الراغبيــن فــي امتــالك مشــاريعهم الخاصــة.

 لقاء الرئيس 
التنفيذي 

ببرنامج ياهال 
على قناة 

روتانا خليجية.
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