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أيها اإلخوة واألخوات:

لقد كان الرتفاع أسعار البترول خالل السنوات الماضية آثار إيجابية على اقتصاد بالدكم في المشاريع 
التي تحققت بحمد اهلل، وسوف نعمل على بناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه 
والخاص،  العام  القطاعين  في  العمل  فرص  وإيجاد  المدخرات  خالله  من  وتنمو  الدخل،  مصادر 
النمو، ودعمها لتكوين قاعدة اقتصادية متينة  وتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة على 

لشريحة كبيرة من المجتمع.
الصناعي  القطاع  دور  تعزيز  بهدف  مهمة،  بإنجازات  زاخرة  اهلل  بإذن  القادمة  السنوات  وستكون 

والقطاعات الخدمية في االقتصاد الوطني.
                                                                                                                            خادم الحرمين الشريفين

                                                                                                                                 الملك سلمان  بن عبد العزيز آل سعود 
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صاحب السمو الملكي األمير 
 مقرن بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن نايف بن عبد العزيز  

آل سعود ولي ولي العهد
 وزير الداخلية
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حّلق في سماء آفاقنا الممتدة
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معهد ريادة

التقني  برنامج الشراكات االستراتيجية الذي تتبناه المؤسسة العامة للتدريب  انطالقًا من 
والمهني وبالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية أضيئت شعلة البداية وفكرة إنشـاء 
دخول  من  وتمكينهم  تشجيعهم  عبر  الوطن  لشباب  عمل  فرص  توفيـر  لهدف  ريــادة 
التأسيس مجموعٌة سداسية قوية  سوق العمل وممارسة العمل الحر. وقد ساهم في 
ممثلة في شركة الصناعات األساسية )سابك(، شركة أرامكو السعودية، شركة االتصاالت 
السعودية، مصرف اإلنماء، البنك السعودي للتسليف واالدخار، المؤسسة العامة للتدريب 
والمهني  التقني  للتدريب  العامة  المؤسسة  قبل  من  المعهد  فبدأ  والمهني,  التقني 
وزارة  أطلقتها  بمبادرٌة  تحول  ثم  ومن  اعوام  ثمانية  قبل  واحد  بمكتب  صغير  كمركز 
البترول والثروة المعدنية مع المؤسسة, دعت من خاللها المؤسسات، والجهات العاملة 
تنظيم  وتأسيس  للتكاتف  والمتوسطة؛  الصغيرة  المشروعات  وتنمية  الريادة،  مجال  في 
مرفًقا  يعتبر  ال  والمعهد  الريادي,  بالعمل  المعنية  للجهات  ربحي  غير  مؤسسي  وطني 
تدريبًيا بالشكل التقليدي بل هو مؤسسة تأهيلية تقوم بنشر ثقافة العمل الحر ، وتهيئة 
مناطق  كل  في  ريادة  وينتشر  االستثمارية,  الفرص  وتحري  عليهم،  واإلشراف  الرياديين، 
المملكة ويقدم خدماته  للمتقدمين والمتقدمات في جميع مدن ومحافظات المملكة 
في مختلف أنشطة المشاريع الخدمية والمهنية والتجارية وغيرها , حيث تبلغ فروع ريادة 
الرجالية 26 فرع بعد ما تم تدشين فرع وادي الدواسر , فيما يبلغ عدد الفروع النسائية 13 

فرع .
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كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة

بفضل  ثم  ــ  تعالى  اهلل  بفضل  ــ  إنجازاته   « »ريادة  الوطني  األعمال  ريادة  معهد  واصل 
التنمية  احتياجات  تلبية  شأنه  من  ما  بكل  واهتمام  رعاية  من  الحكيمة  قيادتنا  ماتقدمه 
تلك  على  دلياًل  يعد  المجاالت  كافة  في  وتوسع  تطور  من  اليوم  ومانشهده  الشاملة, 

الرعاية واالهتمام والتي حظي الشباب والشابات فيها بالشيء الكثير.
لقد فتح معهد ريادة األعمال الوطني »ريادة« المجال للشباب في قطاع المنشآت الصغيرة 
الوظائف  لتوطين  الساعية  الوطنية  الجهود  في  وأسهم  واإلبداع،  للتميز  والمتوسطة 
ودعم التنمية المباركة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
حفظه اهلل، كما يسعى المعهد لنشر ثقافة العمل الحر وتمكين الراغبين من الجنسين 

لتملك مشاريعهم الخاصة.
و بفضل اهلل تم خالل الفترة الماضية تحقيق عدد من االنجازات في شتى المجاالت مما 
أدى إلى ارتفاع عدد المتقدمين وبالتالي ارتفاع عدد المشاريع المفتتحة  كما تم تأسيس 
نظام مالي ومحاسبي للمعهد و توقيع  عدد من االتفاقيات مع جهات عدة كاالتفاقية 
الموقعة مع مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ,واإلتفاقية الموقعة مع منظمة 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة واالبتكار اليابانية )SMRJ( وغيرها , وقد بلغ عدد المشاريع 
المفتتحة 1237 مشروعًا في عام 2014م موزعة في كافة مناطق المملكة , وتتنوع نشاطات 

تلك المشاريع مابين المهنية والخدمية والتجارية وغيرها.

أسأل اهلل تعالى أن يبارك بالجهود ويوفق الجميع.
والسالُم عليكم ورحمُة اهلل وبركاُته

علي بن ناصر الغفيص
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كلمة الرئيس التنفيذي
يمثله من أسس وثوابت لكل  لما  األعمال  لريادة  الحديث  المفهوم   الحاضر  إنتشر في عصرنا    
الذي لم يكن وليد  الرئيسي  الناجحين والباحثين عن اإلبداع وهذا المفهوم هو امتداد لشكله 
العصر الحديث حيث بدأ من العصور القديمة متمثاًل في تجارة األسواق والتنقل من مكان آلخر .

وبفضل اهلل تعالى تحظى بالدنا الغالية المملكة العربية السعودية بالكثير من الموارد الطبيعية 
والمتنوعة والتي جعلها تتبوأ مكانة رائدة في جميع المجاالت السيما المجال االقتصادي حيث 

باتت المملكة قوة اقتصادية مؤثرة في االقتصاد العالمي .
وقد أدى تنوع المصادر ووفرة الفرص في بالدنا الغالية إلى خلق بيئة جاذبة ألبناء وبنات الوطن 

للدخول لعالم المال واإلستثمار .
الحر  العمل  ثقافة  نشر  على  بالعمل  »ريادة«  الوطني  األعمال  ريادة  معهد  في  نحن  أخذنا  وقد 
وتنمية ريادة األعمال لمساعدة الراغبين من الجنسين في إمتالك مشاريعهم الخاصة من أجل 

أن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع ومشاركين في دفع عجلة التنمية في بالدنا الغالية .
وقد بلغ عدد المشاريع المفتتحة في عام 2014م 1237 مشروعًا متنوعًا إستطاعت بفضل اهلل خلق 
فرص عمل إضافية لشباب وشابات الوطن  كما أقام المعهد 470 دورة »حدد فكرة مشروعك« 

استفاد منها 7774 شاب وشابة في جميع مناطق المملكة .
جهات  مع  اإلتفاقيات  من  عدد  توقيع  تم  المتنوعة  برامجه  لتطوير  المعهد  جهود  وضمن      
,وشركة  والرعاية  للمناصحة  نايف  بن  محمد  مركز  مع  الموقعة  اإلتفاقية  منها  مختلفة 
استشارات األعمال »بوتينشل« كما تم توقيع إتفاقية مع منظمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
واإلبتكار اليابانية وغير ذلك من اإلتفاقيات التي تهدف إلى تطوير أداء المعهد والرقي بخدماته 
المقدمة عالوة على ذلك شارك المعهد في العديد من المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية 

للتعريف بالمعهد وبرامجه ونشاطاته المختلفة .
     وفي الختام نسأل اهلل العلي القدير أن يستمر هذا العطاء الكبير للمعهد في األعوام 

المقبلة لما فيه الخير لشباب وشابات الوطن .

                                                                                                                    م. صالح بن عبداهلل الصويان
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  أن نكون النموذج الوطني األميز
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الرؤية

أن يكون المعهد النموذج الوطني األميز لريادة األعمال وتنمية المنشات الناشئة والصغيرة 
محليًا و إقليميا.

الرسالة

مركز وطني غير ربحي متخصص في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر وأصحاب 
المشاريع الصغيرة والناشئة من الجنسين من خالل التدريب والتأهيل وتقديم االستشارات 
اإلجراءات  وتسهيل  التمويل  على  للحصول  والمساعدة  المشاريع  واحتضان  واإلرشاد 
وباعتماد  األعمال  ريادة  مجال  في  الوطنيين  المتخصصين  من  نخبة  بواسطة  الحكومية 

أحدث األساليب والتقنيات .
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 إحدى
اجتماعات

ريادة 
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عمالء ريادة
من  والناشئة  الصغيرة  المشاريع  وأصحاب  الحر  العمل  ممارسة  في  الراغبين  المواطنين 

الجنسين
خدمات ريادة

- نشر ثقافة العمل الحر.                                      - التدريب والتأهيل . 
- الرعاية واإلرشاد.                                                      - احتضان المشاريع من خالل حاضنات األعمال.

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. 

- تأهيل )10000( عشرة آالف ريادي لتأسيس مشاريعهم قبل نهاية عام 2015. 
- رعاية وإرشاد رواد األعمال لتقليل من نسب فشل المشاريع.

 - نقل وتطبيق أفضل الممارسات خارجيًا في مجال ريادة األعمال للرفع من فرص نجاح 
المشاريع.

األهداف االستراتيجية
اعتمد مجلس إدارة المعهد األهداف االستراتيجية لتحقق تميز ونماء ريادة حيث تم وضع 

وصف لكل هدف لتكون من ضمن االهداف التنفيذية السنوية ضمن:
 - نشر ثقافة العمل الحر . 

- خفض المشاريع المتعثرة )المتوقفة( . 
- زيادة عدد الرياديين.                                                                                             - زيادة رضا الرياديين. 

- زيادة الموارد المالية للمعهد.                                                                         - ترشيد األنفاق. 
- تحقيق انتشار الخدمة.                                                                                       - تسهيل اإلجراءات.

- زيادة المشاريع النوعية.                                                                                    - جودة األداء. 
- تطوير الكوادر البشرية.                                                                                     - زيادة رضا العاملين.



18

نصنع رواد األعمال
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البرامج
برامج المعهد تتناول بيئة العمل الريادي بشكل متكامل وتتمثل بالبرامج التالية 

أواًل: برنامج رواد األعمال )إرادة(
ثانيًا : برنامج خطوة 

ثالثًا : نشر ثقافة العمل الحر
1- برنامج حدد فكرة مشروعك 

2- المحاضرات التعريفية 
3- المعارض والمؤتمرات

4- برنامج تمكن 
رابعًا : حاضنات األعمال 

انجازات متفرقة
أواًل :نظام مالي ومحاسبي 

ثانيًا: تطوير الموقع اإللكتروني 
ثالثًا: اإلتفاقيات ومذكرات التفاهم 

رابعًا: فعاليات متفرقة 
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نصنع رواد األعمال 
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أواًل : برنامج رواد األعمال ) إرادة ( 
يسعى هذا البرنامج إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات التي تهتم بالريادي 

الشباب  تمكين  بهدف  األعمال  عالم  في  نفسه  إثبات  وحتى  األولى،  مراحله  من 

 ، أحالمهم  تحقيق  من  صغيرة  مشاريع  وامتالك  تأسيس  في  الراغبين  والشابات 

تأهيل)2256( وتم  متًقدماومتقدمة   )16285( يستقطب  أن  استطاع  البرنامج  وهذا 

منها: خدمات  عّدة  البرنامج  مشروعًا،وقدم  متًدرباومتدربةوافتتاح)1237( 

صغيرة.  مشروعات  تأسيس  في  الراغبين  لدى  الريادية  السمات  تقييم   .1

نـاجح.  مشروع  فكرة  تحديد  في  المساعدة   .2

لمشاريــع  خـــطط  ووضــــع  االقتصادية،  الجدوى  دراسات  إعداد  في  المساعدة   .3

األعمال(.  )رواد 

وتشغيلها. الصغيرة  المشاريع  لتأسيس  الالزمــة؛  بالمهـــارات  الريــاديين  تزويد   .4

التمويل.  جهة  من  ميسرة  قروض  على  الحصول  تسهيل   .5

النشاط.  لممــارسة  الالزمــة  التـراخيص  علـى  الحصول  تسهيـل   .6

األسعار.  وبأقل  الطرق  بأفضل  المناسبة  التجهيزات  على  الحصول  فـي  المساعدة   .7

عمرها. من  األولى  السنتين  خالل  الصغيرة  المشاريع  ورعاية  االستشارات  تقديم   .8
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نتائج برنامج ارادة للفترة 2006 - 2014 م 
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نتائج برنامج ارادة لعام 2013 - 2014 م 
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   عدد المتقدمين                                                                      عدد الملتحقين

  مجتازو المقابلة                               
مقارنة مجتازي المقابلة بمجتازي الدورات

 ) دراسات الجدوى (
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نتائج برنامج خطوة لعام  2014 م
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ثانيا ً : )برنامج خطوة(

أنفسهم  على  لالعتماد  لتشجيعهم  المواطنين  من  خاصة  لشريحة  مقدم 
أوخدمية  تجارية  مشاريع  إلنشاء  تمكينهم  خالل  من  الغير  على  االعتماد  وعدم 
الضمان  خدمات  في  المشمولين  البرنامج  يستهدف  حيث  وتشغيلها  بهم  خاصة 
والمستفيدين  الخيرية  البر  جمعية  بخدمات  والمشمولين  وعائالتهم  االجتماعي 
والمتعافين  وأسرهم  عنهم  والمفرج  السجناء  لرعاية  الوطنية  اللجنة  خدمات  من 
والتنموية  الخيرية  اإلسكان  مشاريع  من  والمستفيدين  وأسرهم  المخدرات  من 
خطوة  برنامج  وينقسم  الخيرية  البر  جمعيات  لدى  حالتهم  المثبتة  االحتياج  وذوي 
 50000 من  أكثر  تمويل  الثانية  والفئة  ريال   50000 من  أقل  تمويل  األولى  الفئة  فئتين  إلى 

. ريال   200000 أعلى  بحد 
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نتائج برنامج حدد فكرة مشروعك  2014 م
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ثالثًا: إنجازات برامج نشر ثقافة العمل الحر:
مشروعك:  فكرة  حّدد  1-دورات 

الحر  العمل  ممارسة  في  الراغبين  الشباب  مساعدة  إلى  القصيرة  الدورة  هذه  تهدف 

وتوضيح  ووجهتهم،  ومسارهم،  المناسب  المشروع  تحديد  وكيفية  تحديد  على 

المشروع،  إلقامة  المناسبة  األرضية  تهيئة  وكيفية  الحر،  العمل  في  االنخراط  فوائد 

المتدرب  ويكون  ساعات،   )5( واحد  يوم  الدورة  هذه  ومدة  لذلك..  الالزمة  واألدوات 

وقد بعناية..  ومنتقاة  مدروسة  مشروع  بفكرة  الخروج  على  الدورة  نهاية  في  قادرًا 

إلكترونيًا  الشهادات  وطباعة  المشاركيـــن  وتقييـــــــــم  الدورة  على  التقديم  أصبح 

العام  خالل  دورة   )470( عقد  وقد   .. المواطنين  لكل  مجانًا  الدورة  هذه  تقدم  و 

وشابة. شابًا   )7774( منها  استفاد 

                                                 نحتضن أفكار رواد األعمال
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التعريفية المحاضرات   -  2

التقديم  وآلية  ريادة  يقدمها  التي  للبرامج  شرح  التعريفية  المحاضرات  في  يتم 

عقد  2014م  عام  في  تم  وقد  المستهدف,  الجمهور  استفسارات  على  والرد  عليها 

وطالبات  طالب  واستهدفت  المملكة  مناطق  مختلف  في  تعريفية  محاضرة   235

 21500 الحضور  عدد  تجاوز  وقد   , وغيرها  والمعاهد  والكليات  والجامعات  المدارس 

. الجنسين  من 

والمؤتمرات المعارض 

مدن  مختلف  في  متنوعًا  ومؤتمرًا  معرضًا   76 من  بأكثر  2014م  عام  في  ريادة  شارك 

للزوار  بريادة  التعريف  والمؤتمرات  المعارض  تلك  عبر  ويتم   , المملكة  ومحافظات 

بإقبال المعارض  تلك  حظيت  وقد   , التذكارية  والهدايا  التعريفية  البروشورات  وتوزيع 

. الجنسين  من   800000 الحضور  تجاوز  وقد  كبير, 
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رابعًا : تمكن 

الثقافية  الملحقية  و  الوطني  األعمال  ريادة  معهد  بين  باتفاقية  تمكن  برنامج  بدأ 
السابعة  الدفعة  تخرج  حفل  فعاليات  خالل  األمريكية  المتحدة  بالواليات  السعودية 

2014م مايو   27-24 بتاريخ 
يرغب  استثماري  لمشروع  مبسطة  عمل  خطة  إلعداد  مسابقة  إقامة  ويشمل 

 . السعودية  العربية  المملكة  في  إقامته  مرافقيهم  أحد  أو  المبتعثة  أو  المبتعث 
التالي:  النحو  على  المسابقة  وتكون 

ريادة  ملتقى  في  مشاريعهم  بعرض  ويقومون  مشاريع  عشرة  أفضل  أصحاب  فرز 
هذه  أثناء  مشاريع  ثالثة  أفضل  اختيار  ويتم  التخرج  حفل  فعاليات  ضمن  األعمال 

عن:  عبارة  الجوائز  تكون  أن  على  الفعالية 
ريادة  شروط  انطبقت  ان  البالد  بنك  من  مقدم  المدى(  طويل  فوائد  بال  )قرض  أواًل:   

التالي: النحو  على  للمشروع  التمويل  في 
األول ) $30.000 ( والثاني )$25.000 ( والثالث ) 20.000$ (

فوائد بدون  آخر  تمويل  على  الحصول  للفائز  يمكن  أعاله  القرض  إلى  باإلضافة  ثانيًا: 
األعمال  ريادة  لمعهد  التابع   « إرادة   « برنامج  ضمن   ) ريال   300000 قدره  أعلى  بحد   (  
والممول  االستراتيجي  )الشريك  واالدخار  للتسليف  السعودي  للبنك  مع  الوطني 

. البرنامج  شروط  عليه  انطبقت  إذا  الرئيس( 
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خامسًا : حاضنات األعمال :

في  الوطنية  التصنيع  شركة  من  بدعم  الحائر  إصالحية  حاضنة  نجحت 

مهارات  على  التدريب  ثلثية(وتم  فصول   3 ( أسًبوعا   )39 ( نًزياللمدة   )80 احتضان)

العمل  على  التحفيز  على  ساعة   )48 و) ساعة   )590 ( بواقع  الرجالية  الخياطة 

الدورات  من  عدد  تنفيذ  تم  كما  اإلنتاجي  التطبيق  على  ساعة   )230 و) الحر 

الضرورية  والمهارات  الحر  العمل  على  والتحفيز  النفسية  التهيئة  في  التدريبية 

الرجالية. الخياطة  مشاريع  بناء  في 
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إنجازات متفرقة 

أواًل : تأسيس نظام مالي و محاسبي :

: كاآلتي  لريادة  ومحاسبي  مالي  نظام  تأسيس  2014م  عام  في  تم 

المحاسبي  سماك  نظام   وتشغيل  شراء      -1

الداخلي. اآللي  المعلومات  نظام  على  متكامل  محاسبي  نظام  وتصميم  تأسيس    -2

التكلفة مراكز  بناء     -3

المالية والقوائم  التقارير  نظام  وتشغيل  تصميم    -4
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ثانيًا : الموقع االلكتروني :

2014م  عام  نهاية  حتى  المختلفة  الموقع  صفحات  جميع  زيارات  عدد  بلغ   
زيارة   )1 0 .604.329 (

ئرًا زا  )1216291 ( 2014م   عام  في  الموقع  ر  زوا عدد  إجمالي  بلغ  	•

ئرًا زا  )162.747 ( 2014م  عام  مرة  ألول  الموقع  زائري  عدد  بلغ  	•

)%34.6 ( 2014م   عام  مرة  ألول  الموقع  زائري  نسبة  بلغت  	•

)%65.4 ( 2014م  عام  في  المتكررة  لزيارات  ا نسبة  بلغت  	•
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ثالثًا : االتفاقيات و مذكرات التفاهم 

توقيع مذكرة تعاون مع مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية  

نايف  بن  محمد  مركز  مع  تعاون  مذكرة  »ريادة«  الوطني  األعمال  ريادة  معهد  وقع 

المركز  جانب  من  وقع  وقد  بالرياض,  المركز  مقر  في  وذلك  والرعاية  للمناصحة 

وقع  فيما  المطيري  محيا  بن  ناصر  الدكتور  اللواء  للمركز  العامة  اإلدارة  مدير  سعادة 

إلى  الموقعة  االتفاقية  هذه  وتهدف   , التنفيذي  الرئيس  سعادة  ريادة  جانب  من 

برامجه  ريادة  وسيقدم   , الطرفين  بين  للخبرات  وتبادل  ناجحة  تعاون  شراكة  عقد 

والتأهيل  الحر  العمل  ثقافة  نشر  على  تعمل  والتي  بالمركز  للمستفيدين  التدريبية 

. الصغيرة   المشاريع  وافتتاح  األعمال  لريادة 
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الصغيرة  المنشآت  ومنظمة  »ريادة«  بين  تعاون  مذكرة  توقيع 
)SMRJ( والمتوسطة واالبتكار اليابانية

والصناعة  التجارة  وزير  الربيعة  فوزان  بن  توفيق  الدكتور  معالي  بحضور    
موتيغي  توشيميتو  لياباني  ا والصناعة  والتجارة  االقتصاد  ووزير  السعودي 
رئيس  مع  »ريادة«  الوطني  األعمال  ريادة  لمعهد  التنفيذي  الرئيس  سعادة  وقع 

بالرياض الردزكارلتون  فندق  في  تاكادا  هيروشي  المنظمة  إدارة  مجلس 
المنشآت  ومنظمة  »ريادة«  الوطني  األعمال  ريادة  معهد  بين  تعاون  مذكرة   
إلى  المذكرة  وتهدف   )SMRJ ( ليابانية  ا واالبتكار  والمتوسطة  الصغيرة 
المملكة  في  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  مجال  في  المشترك  التعاون 
هذا  سيقوم  حيث   , المنشآت  تلك  تطوير  أجل  من  ليابان  وا السعودية  العربية 
والتي  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  وإنتاجية  أداء  وتطوير  بدعم  المشروع 

. لياباني  ا الطرف  مع  أخرى  سعودية  وجهات  ريادة  خالل  من  أنشئت 
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 توقيع مذكرة تفاهم بين » ريادة »  وشركة بوتينشل 

المعهد  مقر  في  »ريادة«   الوطني  األعمال  ريادة  لمعهد  التنفيذي  الرئيس  وقع 
. بوتينشل  شركة  مع  تفاهم  مذكرة  بالرياض 

برنامج لتطوير  هدفي  برنامج  من  اإلستفادة  المذكرة  هذه  بموجب  وسيتم 
, بالخارج  المبتعثات  السعوديات  الطالبات  يخص  فيما   ) تمكن   (  

معهد  شروط  عليهم  تنطبق  والتي  هدفي  ببرنامج  المستهدفين  واستفادة 
بموجب سيتم  كما    , المعهد   يقدمه  الذي  إرادة«  « برنامج  من  ريادة 

العمل  ثقافة  لنشر  الطرفين  بين  مشترك  برنامج  على  العمل  المذكرة  هذه 
لحر  ا
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رابعًا : فعاليات متفرقة :

اجتماع المؤسسين

الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  وذلك  ريادة  معهد  لمؤسسي  اجتماعات  عدة  عقدت 
المعدنية  والثروة  لبترول  ا وزارة  مستشار  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  تركي  بن  فيصل  األمير 
لبرامج  ا تطوير  وسبل  المعهد  في  العمل  بسير  المتعلقة  الجوانب  كافة  بحث  وتم 

المعهد. ومكانة  قيمة  تعكس  والتي  يقدمها  التي  والخدمات 
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مدينة نجران استضافت ملتقى مدراء فروع »ريادة« الرابع
 

لرابع  ا الرجالية  الفروع  مدراء  ملتقى  »ريادة«  الوطني  األعمال  ريادة  معهد  عقد 
خالل  وذلك  المملكة  أنحاء  في  منتشرة  فرعًا  وعشرون  خمسة  عددها  لبالغ  وا

. نجران  مدينة  في  2014م  اكتوبر   29 -26 من  الفترة 
االستراتيجي  الشريك  ومن  ريادة  من  مسؤولين  فيه  شارك  الذي  الملتقى  ويأتي 
الرامية  الجهود  ضمن  واالدخار  للتسليف  السعودي  البنك  الرئيس  والممول 
العمل  سير  وآلية  ريادة  يقدمها  التي  لبرامج  ا لتطوير  المستمر  والسعي 
مع  الملتقى  أعمال  جدول  في  إدراجه  ماتم  مناقشة  خالل  من  وذلك  فيه 

. السابقة  التجارب  نتائج  من  واالستفادة  المختصين 
التي  اإلشكاليات  حل  إلى  الساعية  المختلفة  اإلجراءات  الملتقى  تناول  كما 
الجهات  مع  معامالتهم  وتسهيل  عليها  والقضاء  لرياديين  ا خدمة  تواجه  قد 

 . المتقدمين  لخدمة  الطرق  ألفضل  للوصول  إضافة  العالقة,  ذات 
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 نسائي »ريادة« يعقد الملتقى األول للرياديات

 

بالرياض  بفرعه  »ريادة«  الوطني  األعمال  ريادة  لمعهد  النسائي  القسم  أقام          

عقد  وقد  للرياديات،  األول  الملتقى  2014م  نوفمبر   1 1 الموافق  الثالثاء  يوم 

افتتحن  الالتي  لرياديات  ا واجهت  التي  التحديات  على  الوقوف  بهدف  الملتقى 

حيث  النسائية  للشؤون  التنفيذي  الرئيس  مساعدة  بحضور  وذلك  مشاريعهن، 

وبحث  تواجههن  التي  والتحديات  الصعوبات  عن  لرياديات  ا مع  النقاش  تم 

. الصعوبات  تلك  لتذليل  المناسبة  الحلول 
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