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إقتنص الفرص
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معهد ريادة األعمال الوطني »ريادة« مركز وطني غير ربحي متخصص في نشر ثقافة العمل 
لهدف  ريــادة  أنشيء  وقد  الخاصة  مشاريعهم  المتالك  والشابات  الشباب  وتشجيع  الحر 
العمل  سوق  دخول  من  وتمكينهم  تشجيعهم  عبر  الوطن  لشباب  عمل  فرص  توفيـر 
وممارسة العمل الحر. وقد ساهم في التأسيس مجموعٌة من الجهات ممثلة في شركة 
الصناعات األساسية )سابك(، شركة أرامكو السعودية، شركة االتصاالت السعودية، مصرف 

اإلنماء، البنك السعودي للتسليف واالدخار، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
بنشر  تقوم  تأهيلية  مؤسسة  هو  بل  التقليدي  بالشكل  تدريبًيا  مرفًقا  يعتبر  ال  والمعهد 
ثقافة العمل الحر،وتهيئة الرياديين، واإلشراف عليهم، وتحري الفرص االستثمارية, وتسهيل 

الحصول على التمويل.
 وتنتشرريادة في كل مناطق المملكة وتقدم خدماتها في مختلف المجاالت .

افتتاحية
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حلق في سماء آفاقنا الممتدة
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كلمة رٔييس مجلس اإلدارة

تعتبر ريادة األعمال مجااًل هامًا ورافدا قويًًا القتصاد أي بلد في العالم فهي تنمي روح العمل 
الحر وتطوير الذات من خالل اعتماد المجتمع على أنفسهم من خالل امتالك مشاريعهم 
الخاصة وبالتالي المساهمة في دعم االقتصاد, وقد وصل بفضل اهلل مجال ريادة األعمال 
بدعم  وذلك  التطور,  من  متقدم   مستوى  إلى  الغالية  بالدنا  في  الحر  العمل  وتشجيع 
وتشجيع من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل , فقد 
وافق مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ستتولى 

تنظيم عمل قطاع ريادة األعمال من أجل تطويره والنهوض به إلى مستويات متميزة .
من  الرشيدة  حكومتنا  قبل  من  المحدود  بدعم  يحظون  الغالي  وطننا  وشابات  شباب  إن 
لبالدنا  التنمية  عجلة  دفع  في  مباشر  بشكل  ومساهمين  فاعلين  أعضاء  يكونوا  أن  أجل 
الغالية , فلقد وفرت حكومتنا أيدها اهلل كل السبل من أجل تحقيق ذلك سواء التعليمية أو 

األقتصادية أو التدريبية .
ومن هذا المنطلق برز معهد ريادة األعمال الوطني »ريادة« من أجل نشر ثقافة العمل الحر 
أرجاء  كافة  في  خدماته  يقدم  فأصبح  الخاصة  مشاريعهم  تملك  من  الراغبين  وتمكين 

المملكة وعبر فروعه الـ39 ليتم تهيئة المتقدمين حتى يتم افتتاح مشاريعهم .
 1289 والرياديات  للرياديين  2015م   عام  في  المفتتحة  المشاريع  عدد  اهلل  بفضل  وصل  وقد 

مشروعًا مفتتحًا تنوعت نشاطاتها مابين المهنية والخدمية وغيرها.
أسأل اهلل تعالى أن يبارك بالجهود إنه سميع مجيب.

 
                                                                                                                                      د.أحمد بن فهد الفهيد
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نساعدك على النجاح
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كلمة الرٔييس التنفيذي

تعتبر ريادة األعمال من أهم المجاالت التي تقوم عليها اقتصاديات  الشعوب  في مختلف 
أنحاء العالم,حيث يجب دعمها وتشجيعها , وتقديم كل مامن شأنه اإلهتمام  بها خاصًة 
مفهوم   تؤصل  فهي   , الطفولة  منذ  والشابات   الشباب  أذهان  في  المفهوم  هذا  غرس 

االعتماد على الذات وخلق آفاق جديدة نحو اإلبداع والتميز.
تمثل  كانت  نجاح  لقصص  وكثيرة  مشرفة  نماذج  لوجد  حوله  من  منا  شخص  أي  نظر  فلو 
حلم ألصحابها , بل واستطاع أصحاب تلك المشاريع بفضل اهلل ثم بالعزيمة واألصرار على 

تجاوز الصعاب واالنطالق إلى عالم المال واألعمال .
النجاح يحتاج إلى القوة والعزيمة المقرونة بالصبر واإلصرار لكي يستطيع صاحب المشروع 
مواجهة تحديات السوق والمنافسة فيه بقوة وتجاوز كل مايمكن أن يواجهه أثناء سعيه 

إلى الرزق والنجاح.
الوطن  ألبناء  جديدة  آفاق  وفتح  الحر  العمل  ثقافة  نشر  على  ريادة  معهد  في  حرصنا  لقد 
نحو العمل واالعتماد على النفس  والمساهمة في دعم اقتصاد الوطن وتشجيع المشاريع 
الوطن  هذا  ألبناء  وواعد  مشرق  مستقبل  بناء  أجل  من  ومحافظة  مدينة  كل  في  الريادية 

الغالي .
نسأل اهلل التوفيق والسداد , ولشباب وشابات هذا لوطن التقدم واإلزدهار.

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

الرسالة

أن يكون المعهد النموذج الوطني األميز لريادة األعمال وتنمية المنشات الصغيرة والناشئة 
محليًا و إقليميا.

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



12

إحدى اجتماعات ريادة
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المواطنين والراغبين في ممارسة العمل الحر وأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة من الجنسين

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

- نشر ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع . 
- تطوير برنامج وطني رأيد 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.

لكل  وصف  وضع  تم  حيث  ريادة  ونماء  تميز  لتحقق  االستراتيجية  األهداف  المعهد  إدارة  مجلس  اعتمد 
هدف لتكون من ضمن االهداف التنفيذية السنوية ضمن:

 - نشر ثقافة العمل الحر .                               - خفض المشاريع المتعثرة )المتوقفة( . 
للمعهد.                                                                          المالية  الموارد  زيادة  الرياديين.               -  زيادة رضا  الرياديين.                          -  زيادة عدد   -

- ترشيد األنفاق.                                                   - تحقيق انتشار الخدمة.                              - تسهيل اإلجراءات.
البشرية.                                                                                      الكوادر  تطوير   - األداء.                                   جودة   - النوعية.                    المشاريع  زيادة   -

- زيادة رضا العاملين.

األهداف الرٔييسية

األهداف االستراتيجية

عمالء ريادة

خدمات ريادة
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 نساهم في بناء المجتمع
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- نبذة
- كلمة رٔييس مجلس اإلدارة

- كلمة الرٔييس التنفيذي

- رواد األعمال )إرادة(
- خطوه

- نشر ثقافة العمل الحر)حدد فكرة مشروعك- المحاضرات التعريفية - المعارض والمؤتمرات- 
- برنامج تمكن(

- تعرف إلى عالم األعمال »كاب«

 
- المشاركة في معرض الكتاب

- توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة يابانية
- اإلطالع على التجربة االيطالية في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة

- إقامة دورة دراسات الجدوى بين التأصيل النظري والتطبيق العملي
برامج  على  واطالعهم  سعود  الملك  بجامعة  التحضيرية  بالسنة  االعمال  شباب  وفد  استقبال   -

ريادة. 

االفتتاحية

البرامج

فعاليات متفرقة
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البرامج

نصنع رواد األعمال
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     يسعى هذا البرنامج إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات التي تهتم بالريادي 
خدمات  البرنامج  ويقدم  األعمال,  عالم  في  نفسه  إثبات  وحتى  األولى  مراحله  من 
وفي  المشروع  فكرة  تحديد  في  والمساعدة  الريادية  السمات  تقييم  تشمل  عديدة 
وتسهيل  المشروع  لتأسيس  الالزمة  بالمهارات  الريادي  وتزويد  الجدوى  دراسات  إعداد 
السعودي  البنك  الرٔييس  والممول  االستراتيجي  الشريك  من  تمويل  على  الحصول 
للمشروع  الالزمة  التراخيص  على  الحصول  في  والمساعدة  واالدخار  للتسليف 
بأقل  لمشروعه  المناسبة  التجهيزات  على  الريادي  حصول  في  المساعدة  إلى  إضافة 
تمويل  ويتم  األوليين,  العامين  خالل  للمشروع  والرعاية  االستشارات  وتقديم  التكاليف 
السعودي  البنك  طريق  عن  ريال   300.000 إلى  يصل  بمبلغ  إرادة  برنامج  من  المستفيدين 

واالدخار. للتسليف 

 برنامج رواد األعمال ) إرادة ( 
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 نتأيج برنامج رواد األعمال ) إرادة (  لعام 2015 م 
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مشروع إحدى الرياديات
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برنامج خطوة

والمشمولين  وعأيالتهم  االجتماعي  الضمان   خدمات  في  المشمولين  البرنامج  يستهدف 
السجناء  لرعاية  الوطنية  اللجنة  خدمات  من  والمستفيدين  الخيرية  البر  جمعية  بخدمات 
المخدرات وأسرهم والمستفيدين من مشاريع  والمفرج عنهم وأسرهم والمتعافين من 
اإلسكان الخيرية والتنموية وذوي االحتياج المثبتة حالتهم لدى جمعيات البر الخيرية وهناك 
، الفئة األولى تمويل يصل إلى خمسين ألف ريال أما الفئة  البرنامج فئتين للتمويل  عبر هذا 

الثانية فيكون التمويل فيها أكثر من خمسين ألف ريال ويصل إلى مأيتا ألف ريال .
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 نتأيج برنامج خطوة  لعام 2015 م 
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برنامج نشر ثقافة العمل الحر

نحتضن أفكار  رواد األعمال
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أ - دورة حدد فكرة مشروعك 

تهدف إلى مساعدة الراغبين في العمل الحر على تحديد مسارهم ووجهتهم وتعريفهم 
بمزايا مزاولة العمل الحر وكيفية تحديد المشروع المناسب والتعريف بالكيفيات التي تمكن 

من اكتشاف الفرص االستثمارية المناسبة والمفاضلة بينها واكتشاف السمات الريادية .
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إحدى المحاضرات التعريفية
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ب - المحاضرات التعريفية

التعريفية شرح للبرامج التي يقدمها ريادة وآلية التقديم عليها والرد  يتم في المحاضرات 
على استفسارات الجمهور المستهدف, وقد تم في عام 2015م عقد 405 محاضرة تعريفية 
والكليات  والجامعات  المدارس  وطالبات  طالب  واستهدفت  المملكة  مناطق  مختلف  في 

والمعاهد وغيرها , وقد تجاوز عدد الحضور 30511 من الجنسين .
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الرٔييس التنفيذي يشارك في إحدى الملتقيات 
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ج - المعارض والمؤتمرات

مدن  مختلف  في  متنوعًا  ومؤتمرًا  معرضًا   71 من  بأكثر  2015م  عام  في  ريادة  شارك 

والتي شارك فيها  العمل  وأوراق  الورش  المشاركة في  المملكة, كما تمت  ومحافظات 

والمؤتمرات  المعارض  تلك  عبر  ويتم  الفروع.  منسقي  أو  ريادة  لمعهد  التنفبذي  الرٔييس 

حظيت  وقد   , التذكارية  والهدايا  التعريفية  البروشورات  وتوزيع  للزوار  بريادة  التعريف 

. الجنسين  من   537974 الحضور  تجاوز  وقد  كبير,  بإقبال  المعارض  تلك 
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جانب من إعالن الجأيزة 
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د . تمكن 

بدأ برنامج تمكن بإتفاقية بين معهد ريادة األعمال الوطني والملحقية الثقافية السعودية 
بالواليات المتحدة األمريكية خالل فعاليات حفل تخرج الذفعة السابعة بتاريخ 24 - 27 مايو 

2014 م .
أو  المبتعث  يرغب  استثماري  لمشروع  مبسطة  عمل  خطة  إلعداد  مسابقة  إقامة  ويشمل 

المبتعثة أو أحد مرافقيهم إقامته في المملكة العربية السعودية .

وتكون جوأيز المسابقة على النحو التالي : 
فرز أصحاب أفضل عشرة مشاريع ويقومون بعرض مشاريعهم في ملتقى ريادة األعمال 
أن  على  الفعالية  هذه  أثناء  مشاريع  ثالثة  أفضل  اختيار  ويتم  التخرج  حفل  فعاليات  ضمن 

تكون الجوأيز عبارة عن :
أواًل : قروض بال فوأيد طويل المدى مقدم من بنك البالد إن انطبقت شروط ريادة في التمويل 

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

بحد   ( فوأيد  بدون  آخر  تمويل  على  الحصول  للفأيز  يمكن  أعاله  القرض  إلى  باإلضافة   : ثانيًا 
أعلى قدره 300.000 ريال ( ضمن برنامج » إرادة » التابع لمعهد ريادة األعمال الوطني مع البنك 
عليه  انطبقت  اذا   ) الرٔييس  والممول  االستراتيجي  الشريك   ( واالدخار  للتسليف  السعودي 

شروط البرنامج .
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»تمكن« يعلن أسماء الفأيزين الثالثة في أمريكا :
الفأيزين  أسماء  إعالن  مؤخرًا  تم  أمريكا  لمبتعثي  الثامنة  الدفعة  تخريج  حفل  فعاليات  ضمن 
الثقافية  والملحقية   « ريادة  الوطني«  األعمال  ريادة  معهد  من  كل  بتنظيم   »2 »تمكن  برنامج  في 

السعودية بأمريكا وبرعاية بنك سامبا.
وبدأ برنامج تمكن في استقطاب الراغبين في تقديم أفكار مشاريعهم من خالل بوابة البرنامج 
اإللكترونية، وتم بعد ذلك اختيار أفضل عشرة أفكار بناًء على معايير تحكيم تم إرسالها إلى جميع 
المتقدمين لالستفادة منها كدليل إرشادي لبناء خطة المشروع المبدٔيية، ثم قدمت دعوة لهؤالء 
العشرة لتقديم مشاريعهم أمام لجنة التحكيم في يوم الحفل وبحضور نأيب الرٔييس التنفيذي 
لمعهد ريادة األعمال الوطني أحمد العيسى ومدير فرع ريادة بالدمام مدير البرنامج عبدالوهاب 
الفردان، ثم أعلنت الثالثة مشاريع الفأيزة، حيث فاز بالمركز األول المتسابق عبدالمجيد الزكري فيما 
حقق المركز الثاني رامي باعطيه وحقق المركز الثالث محمد السلمي، وقدمت الجوأيز للفأيزين 
الفأيز  حصل  فيما  الثاني  للمركز  دوالر  آالف  وثالثة  األول  المركز  لصاحب  دوالر  آالف  خمسة  وهي 
إلى  يصل  تمويل  على  الحصول  للفأيز  يمكن  ذلك  إلى  باإلضافة  دوالر,  ألفين  على  الثالث  بالمركز 
ثالثمأية ألف ريال ضمن برنامج »إرادة« التابع لمعهد ريادة األعمال الوطني، وذلك عن طريق الشريك 
االستراتيجي والممول الرٔييس البنك السعودي للتسليف واالدخار إذا انطبقت عليه شروط البرنامج.
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إحدى برامج كاب المنفذة
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المتدربين  تشجيع  إلى  يهدف  تدريبيًا  منهجًا   ) األعمال  عالم  إلى  تعرف   ( كاب  برنامج  ُيعد 

والرياديين  المشاريع  بدور  وتوعيتهم   ، مهني  كمسار  الحر  العمل  اختيار  على  المتدربات   /

في المجتمع من خالل حقيبة كاب التي تمنح المعلومات الالزمة لتطوير مهارات الرياديين 

وإعدادهم إلنشاء مشاريعهم الخاصة وإدارتها بشكل ناجح كخيار وظيفي مستقبلي . كما 

يهدف إلى إبراز دور العمل الحر في بناء رجل أعمال ناجح يشار إليه بالبنان نظرًا لمساهمته 

في بناء اقتصاد الوطن .

برنامج كاب
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جانب من مشاركة معرض الكتاب
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فعاليات متفرقة

مشاركة ريادة في معرض الكتاب:

 , 2015م  للكتاب  الدولي  الرياض  معرض  في   ” “ريادة  الوطني  األعمال  ريادة  معهد  شارك 
إطار  للزوار في  التعريفية  المطبوعات  الخاص مجموعة من  حيث قدم من خالل جناحه 
مشاريعهم  لتملك  الجنسين  من  الراغبين  ومساعدة  الحر  العمل  ثقافة  لنشر  سعيه 

الخاصة .
وقام المشرفين على الجناح بشرح برامج المعهد والرد على استفسارات الزوار المتنوعة , 
حيث حظي الجناح بإقبال كبير من الزوار الذين عبروا عن سرورهم بما يقدمه الجناح من 

. مختلفة  معلومات 
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جانب من توقيع المذكرة مع الجانب الياباني
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»ريادة« يوقع مذكرة تعاون مع منظمة يابانية

منظمة  مع  تعاون  مذكرة  بالرياض  مقره  في  »ريادة«  الوطني  األعمال  ريادة  معهد  وقع 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة واالبتكار اليابانية , وقد وقع من جانب ريادة

المذكرة  , وتهدف  الصويان  المهندس صالح بن عبداهلل  التنفيذي للمعهد  الرٔييس  سعادة 
إلى التعاون المشترك في مجال المنشآت

الصغيرة والمتوسطة بين الجانبين وذلك من أجل تطوير تلك المنشآت ,ودعم وتطوير أداء 
وإنتاجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أنشئت من خالل معهد ريادة األعمال الوطني

والجانب الياباني.
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حضور دورة إيطاليا
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اإلطالع على التجربة اإليطالية في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة

عقد معهد ريادة بالتعاون مع منظمة المشاريع الصغيرة بإيطاليا برنامجًا تدريبيًا لمنسوبيه 
بالعاصمة اإليطالية روما وقد اطلع منسوبو ريادة على التجربة اإليطالية في تنمية المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة وبحث سبل اإلستفادة من هذه التجربةوالتجارب األخرى, ويأتي ذلك 
في سبيل حرص المعهد على تطوير برامجه بشكل مستمر من أجل تمكين الراغبين من 

الجنسين من أبناء وطننا الغالي من ممارسة العمل الحر بكل يسر وسهولة.
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حضور الدورة في المدينة المنورة
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إقامة دورة دراسات الجدوى بين التأصيل النظري والتطبيق العملي

بالمدينة  بالزا  الكراون  فندق  في  محرم  شهر  من  والعشرين  التاسع  األربعاء  “ريادة”  أقام 
المنورة دورة تدريبية لمنسوبيه من كافة مناطق المملكة والتي استمرت على مدى أسبوعين 
 ،“ العملي  النظري والتطبيق  التأصيل  بين  الجدوى  “دراسات  التدريبية بعنوان  الدورة  ، وكانت 

وقد قدمها مدير فرع ريادة بالمدينة االستاذ محمد الياس
الخطة  اعداد  من  المشروع  خطة  عناصر  أهم  شملت  مختلفة  مواضيع  الدورة  تناولت  و 
قيام  إلى  إضافة  العالقة  ذات  المواضيع  من  ذلك  وغير  الخطة  لوضع  التفصيلي  واإلطار 
الحضور بجولة ميدانية على المشاريع القأيمة بالمنطقة ، ويأتي ذلك في إطار سعي معهد 

ريادة المستمر لتدريب منسوبيه وتطوير مهاراتهم.
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صورة لوفد الجامعة مع الرٔييس التنفيذي
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وفد نادي شباب األعمال بالسنة التحضيرية بجامعة الملك سعود يزور ريادة

زار وفد من نادي شباب األعمال بالسنة التحضيرية بجامعة الملك سعود، مقر معهد ريادة 
األعمال الوطني »ريادة » بالرياض، بهدف االطالع على البرامج التي يقدمها »ريادة« والجهود 
المبذولة في سبيل نشر ثقافة العمل الحر وتمكين الراغبين من الجنسين لتملك مشاريعهم 

الخاصة. 
وحضر اجتماع الوفد، الرٔييس التنفيذي للمعهد، المهندس صالح بن عبداهلل الصويان، الذي 

أجاب في نهاية العرض المقدم على االستفسارات والتساؤالت.
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