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:  املزايا التنافسية للملكة العربية السعودية القسم األول 
 

عة تعهيد األعمال و طرحها في تأسيس صنا  استخدامهاالسعودية التي يمكن تحديد املزايا التنافسية للملكة العربية 

 أو العاملي. اإلقليميسواًء على املستوى  خارجيا

سواًء  ،صناعة تعهيد األعمال و املعرفةعليها يمكن ماهي املزايا التنافسية للمملكة العربية السعودية التي بناء 

 أخرى؟ و أي نواح  ،أالسياسية  و أ ،االقتصادية و أ ،الجغرافيةمن الناحية 

 قطاع املالية

  في  ناملستثمريمن عدد كبير رغبة  –الريادة الدينية  -املوقع الجغرافي املتوسط

بوجود األماكن  املرتبط بحكم البعد الديني والروحي وذلك؛ اململكةالستثمار داخل ا

ولى أسالمية نحن املصارف اإل  -الناس من مختلف البقاع  ااملقدسة التي يهوى إليه

ن املزايا التنافسية لنا أفي حين  ،سالميفدبي ترفع راية عاصمة االقتصاد اإل  ؛الناس بها

 ستفد منهم.ي  وجود عدد كبير من العلماء الذين لم ل ؛كبر من دبيأ

  العديد من الفرص املتاحة  وجود  -  جديدةالبادرات امل يستوعبسوق ناش ئ خصب- 

معرفة كبيرة بالسوق السعودي ، لديها ة عند الشباببداعية كبير إوجود مساحة 

 .أفضل من أي جهة خارجية

  للمملكةاملساحة الجغرافية الكبيرة  -املؤهلين واألفرادوجود عدد كبير من الشباب -  

 نخفضة مقارنة بدول الخليجم الخدماتتكلفة تقديم 

 وجود رأس مال بشري مؤهل. 

  الخليجفي  سواقاأل  بركأمن ّد عي  ؛ إذ حجم السوق 

الهند  :مثل ،قلأأخرى تقدم الخدمات بتكلفة  ن هناك دوالأال يجب النظر إلى مالحظة: 

 ،السوق  هن ذلك سيعيق اتخاذ قرار االنطالق و الدخول في هذأل  ؛ومصر واألردن

 .ن تجعل الشركات تخفض تكلفة تقديم الخدماتأفاملنافسة كفيلة ب

 قطاع التأمين

 الجغرافي املوقع  

  اململكة في املوجودة املزايا لتعزيز ستدامةم   بيئةجة إلى الحا. 

  امنه االستفادة من بدال ،مثال كالهند للخارج أعمالناب نعهد ملاذا: أنفسنا نسأل أن يجب 

 ؟السعودية في

   
ّ
  كان الشخص إذا تنافسية ميزة ّد تع غةالل

 
الجهة  ثقافة من نفس لغة و للخدمة مقد  امل

 األخرى.

  *السعوديين للمواطنين أكبر فرصة ىعطأ السعودية في العاملية تالشركا وجود 

 . خرى األ  لدول ل املختلفة الثقافات لتعرف علىل

  *الـ: مثل ،السعودية خارج متوفرة نحتاجها التي والتخصصات الخبرات بعض IT، وال 

 .سبةاملنا والتكلفة العالية الجودة ذو البديل توفر إذا إال األجانب عن االستغناء يمكن

 في اقتصادية قوة أقوى  ّد وتع ،املنطقة في لألعمال األساس ي املحرك هي السعودية 

 .املنطقة

 يتم للخارج األعمال تعهيد من فـبدال ،املنطقة في عمالية قوة أكبر السعودية تمتلك 

 .اململكة داخل استثمارها
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 والبناء قطاع التصنيع

 وواضحة  وقوانين أنظمة وجود - حقيقية تنافسية ميزة ّد يع املنطقة في قليمياإل املوقع 

 قةابّ س سعوديةال خبراتال ّد عت البترول عن التنقيب مجال في - للمنطقة بالنسبة قوية

 عمالاأل  تعهيد مسار ىإل البترولي املجال في املتوفرة الحقيقية الخبراتل تحوي  - فيه

 سالمياإل  لتأمينا مجاالتتعّد   - الكبرى  الشركات خصخصة بعد خاصة ،مهم جدا رأم

 املجال هذا في عمالاأل  تعهيد في عالية فرصة سالميواإل  الجغرافي اململكة موقع على بناء

 مصطلح" ةاملسافن خدمات ) نتجاتمل فرز  منطقة هايجعل للملكة الجغرافي املوقع -

 غرب في الواقعة للدول  و ،السعودية العربية اململكة شرق  في الواقعة لدول "( ا تجاري 

 . السعودية العربية لكةاملم

  السوق  حجم -األعمال لتعهيد حقيقية افرص ّد تع بالبترول املرتبطة الصناعات كّل 

 املوردين كبرأ من اململكة كون  - كبيرة ةفرص ّد يع اململكة في الكيميائي و البترولي

 مجال تعهيد - عمالاأل  هذه تعهيد في اتالرائد منها يجعل ،البترولية للمشتقات

 . للشركات بالنسبة (ميديا السوشال التواصل االجتماعي)و  التسويق

 الفني الدعم خدمات في فرص لديها الواعدة املناطق - املكاملات على الرد مراكز " IT "  -  

  أعمال تعهيدل لها الفرص كبرأ من هو سالمياإل  للعالم ارئيس امركز  اململكة كون 

 . سالمياإل  العالم لكل سالميةاإل  املصرفية

 افرص يخلق األعمال لريادة الشباب توجه - الشباب فئة خصوصا البشري  املال سرأ 

 تعهيد على التركيز املهم منيجعل   اململكة في املوجودة البترولية الشركات حجم - كبيرة

 .العالم دول  لكّل  املجال بهذا املرتبطة عمالاأل 

 

 

  



 

Page 4 of 44 

  

 

 رج اململكة؟لشركات خاهيدها األنشطة التي تم تع استقطاب كيف يمكن

 قطاع املالية

  التدريب و التوعية والدعم املالي عن بتجهيز الحكومة للقطاعات  -تأهيل الشباب

لشركات السعودية عن طريق في اعادة الثقة إ -كل قطاع  احتياجات طريق دراسة

 تحفزها.برامج 

  ورفع مستواهاوتطويرها  الكفاءاتب االهتمام  –التدريب والتأهيل 

 لشباب السعودي عن طريق التسويقامكانيات بإعادة الثقة إ -تنافسية يجاد بيئة إ. 

 يجاد منصة تقوم باحتواء الشباب املؤهلإ. 

 مالحظات:

  ن نطمح بالدخول في مجال تعهيد األعمال في كافة املجاالت ، فهناك دول أال يجب

 ؛ العنصر البشري املحدود لدينا ، مقارنة بحجمحجم العنصر البشري لديها ضخم

يجب الدخول في املجاالت ذات القيمة  -ال يمكن منافسته في بعض املجاالت لذا 

 .املضافة العالية وليس املنخفضة

  ن نكون أيجب  ، بلالسعودين نسوق بشكل مفتوح غير محسوب للشباب أال يجب

ن يكون هناك برامج أيجب  -وجهة نظر الجهات والشركات املوظفة أن نأخذ و  ،واقعيين

اململكة بتقديم أي برامج جاهزية لم تقم  -هذا القطاع  إلنشاءأهيل الدولة لت يةاهز ج

 .التفاقية التجارة العاملية هاوقت توقيع

 الشركات الصغيرة واملتوسطة هي القطاع األكبر لالستفادة من تعهيد عمليات العمال، 

 .لكلعدم مقدرتهم توظيف من يقوم بذ ؛خاصة في خدمات املحاسبة وتقنية املعلومات

فال يمكن االنطالق للخارج  - والخصوصيةسرار أل ولكن يظل التخوف من إفشاء ا

 .ذا كنت غير موثوق بك في بلدكإواملنافسة عامليا 

  فهناك شباب  ،إهانة لهم أنهامجاالت معينة إلى  نالسعودييدخول إلى ن ينظر أال يجب

ثبتوا قدراتهم أو  ،وصناعة األطعمة ،وورش السيارات ،دخلوا أسواق صيانة الجواالت

 جاحهم.ون

 قطاع التأمين

  أخرى  مرة استقطابه نريد مابين و  للخارج تصديره تّم  ما بين مقارنة يجادإ يجب بداية 

 في جودتهامدى  وما ؟يقدمونها التي الخدمات ماهي ناحية منوذلك  ، للسعودية

 بتدريب سنقوم وكيف ؟السعودية في تقديمه  سيتّم  ما وبين بينها ازن نو  وكيف ؟الخارج

 ؟ذلك على السعودية في الجديد العمل فريق

 التأمين قطاع في خصوصا، للمملكة بالنسبة نادرة الوظائف أو الصناعات بعض، 

 هذه نقل أو ،السعودية داخل لألجانب سواء بدائل جادإي إلى الشركات تضطر وبالتالي

 .املصاريف لتقليل اململكة خارج إلى الوظائف

 للسعودية األنشطة هذه جذب على تساعد حكومية محفزات وأ قوانين إيجاد. 

 في عالية بجودة توفيرها املمكن من للخارج تصديرها يتم التي التأمين شركات خدمات 

 .السعودية



 

Page 5 of 44 

  

 داخل لها فروع بفتح الخارج في املتواجدة الخدمات تقديم شركات جذب املمكن من 

 ،بالخارج تقديمها يتم التي تالخدما نفس على سعوديين شباب وتدريب ،السعودية

 إلى اململكة خارج من الخدمات هذه مثل إدارة كيفية عرفةم إدخال  يتم وبالتالي

 .هاداخل

 العمالية القوة مثل:، للمملكة األنشطة استقطاب قبل املحلية املوارد من التأكد يجب 

 إلخ...  الحكومية التسهيالتو  ، التحتية البنيةو  ،

 اءوالبن قطاع التصنيع

 عادةإ يمكن الجامعات في العلمي التميز و البلد في املتوفر البشري  املال سأر  خالل من 

 .الطاقات هذه لتفعيل خطط ، وذلك بوضعللداخل الهندسية التصاميم يخص ما كل

 حقيقية خطط وضع  

 تطويرها ال يحتاج ذلك سوى و  عمال،األ  تعهيد عادةإ فرصة تيحي املواهب توفر. 

  في عمالاأل  تعهيد عادةإ من يجعل السعودي السوق  في املتخصصة الكبيرة عداداأل 

 الخبرات تلك توظيف إعادة لىإ تحتاج سهلة مسألة حقيقي بشكل التصاميم مجال
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 ماهي القوانين واألنظمة  التي يمكن تطبيقها لحماية و تشجيع صناعة تعهيد عمليات األعمال في اململكة؟

 قطاع املالية

 جراءات على تسهيل اإل  -الضريبي للشركات السعودية(  ءعفاإل از ) مثال وجود حواف

 الشركات الصغيرة

 ملقدمي خدمة محليين أو جنبية لشركات األ على امن العقود  معينبعدد  السماح

 منشآت متوسطة وصغيرة

  جراءات على تسهيل اإل  -ضريبية ال من لشركات السعوديةاعفاء ،مثل: إوجود حوافز

 غيرةالشركات الص

 يجب اللجوء للتحفيز وليس العقوبات 

  عدم السماح للشركات بنقل معلومات املستهلك ،وذلك بقانون حماية الخصوصية

 للخارج

 قطاع التأمين

 على الشركات تشجيعل القصير املدى على متغيرة وغير ثابتة قرارات إلى نحتاج 

 ثابتة أعمال بيئة على مبنية خطط ووضع ،الداخل في االستثمار

 لبناء عليها االستناد يتم حتى واألنظمة القرارات في ووضوح وثبات شفافية إلى نحتاج 

 ال حتى القرارات اتخاذ في االرتجالية عن واالبتعاد ،متغيرة وغير املدى طويلة عمل خطة

 الفجائية القرارات هذه على بناء تتغير أو ،األعمال تتضرر 

 للشركات الخدمات تقديم في اعواإلبد االبتكار أو التكنولوجيا توظيف يجب 

 الشركات من بدال محلية شركات مع التعاقد على وتشجيعها تحفيزهال ؛املستفيدة

 األجنبية

 األجنبية الشركات عن الستغناءعلى  الشركات تحفيزمن خاللها  يمكن التي اآللية ماهي 

 (نجمفي )  أو ،الصحي الضمان في املوظفين تسجيل عند منها عفاءاإل  أو الرسوم تقليل  ،

 األجنبية الشركات عن االستغناء يتم حتى للشركات إضافية ميزةوهي 

 و ،سعودية تأمين وسطاء أو شركات مع التعاقد على الشركات لزمي   قانون  إيجاد 

  التأمين بوسطاء الستعانةمن ا التنافسية امليزة توضيح

 والبناء قطاع التصنيع

 وضوح - سهلأ عمالاأل  تعهيد مجال ليجع للعاملين الوظيفية املسارات تحديد 

  فيها االستمرار في الرغبة لعاملينا لدى يجعل الوظيفية تاملسارا

 منظومة خالل من املستقبل في فرصة يكون  قد الخارجي العمل نأ ثقافة تعزيز 

 واضحة توظيفية

 للخارج تصديرها و عمالأل ا تعهيد في تساعد التي الحكومية التسهيالت 
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    املعرفة و  املعلومات عمليات تعهيد مجال في سعودية وخدمات منتجات ني :القسم الثا

(KNOWLEDGE PROCESSES OUTSOURCING ) 

 املحور األول 

 ملاذا؟و  املعرفة؟ عمليات تعهيد فكرة في رأيك ما

 قطاع املالية

 عن يختلف عمالاأل  تعهيد - جدلي موضوع هو الوظائف عدد تقليل وأ زيادة موضوع 

 ؛(سعودية صناعات خلق حول  ويتمحور  السعودة عن يختلف هنا املوضوع) ةالسعود

 تعهيد قطاع - املعرفة عمليات تعيد شركات في جنبيةأ عمالة وجود املمكن من إذ

 ذاإ الإ ةكبير  وظائف عدد توفير منها كثرأ عالية كفاءة بتقديم تتعلق املعرفة عمليات

 توفر صناعة وبين للخارج تصدر عةصنا بين نفرق  نأ يجب.و  جديدة مجاالت كانت

 العاملية التجارة اتفاقية من االستفادة يجب - للداخل

 املعرفة عمليات تعهيد حول  ستتمحور  املستقبلية االقتصادات 

 قطاع التأمين

 قطاع ألن وذلك ؛للخارج األعمال نقل جدا الصعب من التأمين قطاع في بالتحديد 

 ما وهو ،كبيرة بسرعة واملعلومات العمل إدارة كيفية على أو املعرفة على يعتمد التأمين

  غيرها عن شركة يميز

 تفضل لذا ؛عالية التنافسية وميزتها ناشئة صناعة املنطقة في التأمين صناعة ّد تع 

 شركة أي مع فيها مشاركتها وعدم ،معلوماتها سرية على الحفاظ التأمين شركات

 كاملرض ى، األشخاص على عتمدت التأمين شركات معلومات أن خصوصا ،خارجية

 السرية غاية في بياناتهم تكون الذين 

 مع أي  مشاركتها الصعب من لذا ؛العمل أساس هي التأمين قطاع في املعلومة ّد تع

 شركة أخرى 

 وذلك ؛الخارج في لشركات العمليات تعهيد األعمال بعض في الصعب من يكون  قد 

 الشركة في األعمال إدارة آلية أو ،عمالءلل معلومات كانت سواء البيانات لسرية

 وغيرها  تكاملطالبا

 األساسية باملنشأة اإلضرار دون  بها خارجية شركات تكليف يمكن األعمال بعض هناك، 

 األساس ي العمل نطاق خارج وغيرها الخدمية األعمال أو البشرية املوارد إدارة :مثل

   شركة ألي األساس يو  الرئيس لالعم هو االكتتابو  التأمين قطاعفي مجال األعمال يعّد  

 لشركات اللوجستية كالخدمات املساعدة أو الجزئية األعمال بعض تحويل املمكن من 

 خارجية

 والبناء قطاع التصنيع

 كثرأ رهضر يكون  قد شركة ألي الرئيسة الخدمات في األعمال تعهيد الطويل املدى على 

  املعرفة تعهيد عملية مع متفق غير ، وهونفعه من

 ول األ  :مسارين على للعمل تحتاج قد الشركات بعضف ،العمل مجال حسب تلفتخ 

 الشركة طارإ داخل الخدمات كل بقاءإ والثاني ،املعرفة تعهيد

 الشركة عمل مجال على املعرفة عمليات تعهيد فكرة تقييم يعتمد العمل منظومة في ، 

 سلبية خرى أ حياناأ و ،يجابيةإ حياناأ يجعلها فاملجال
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 ملاذا؟و  املعرفة؟ عمليات تعهيد فكرة مميزاتي ه ما

 قطاع املالية

 عمالاأل  كفاءة زيادة - التنافسية زيادة - وظيفية قرص خلق - االقتصاد في تساهم 

 املعرفة عمليات ديتعه شركات نشاءإ عند عالية تكلفة وجود عدم 

 التنافسية األمر الذي أوجد  جديدة لشركات املجاالت فتحت 

 ةالكفاء ضمان (quality assurance ) 

 الشركات تستفيد وبالتالي ،معينة لفترات عادة تكون  املحددة الخبرات مقدمي توفير 

 كبيرة تكلفتهم كون ت ولن املستشارين وخبرة علم من

 التكلفة تقليل 

 قطاع التأمين

 خارجية لشركات األعمال عمليات تعهيد في بالفعل بدأنا 

 حديثا  الخريجين أو الجدد املوظفين لتعليم ق السو  في جديدة وظائف ابتكار يمكن

 وظيفية مسارات ابتكار فرصة إلى إضافة، أجنبية شركات إلى تعهيدها يتم كان صناعة

  جديدة

 خدمات شركات إلى بالكامل تعيدها يمكن الشركات في الداخلية األعمال بعض 

 إلخ...  خاطرامل إدارةو  ، اللوجستية الخدماتو  ، القانونية األعمال :مثل ،منفصلة

 والبناء قطاع التصنيع

 التكلفة 

 الجودة 

 التنافسية 

 

 ملاذا؟و  املعرفة؟ عمليات تعهيد فكرة عيوبي ه ما

 قطاع املالية

 املعلومات سرية 

 على الردّ  وجوب :مثل ، صعوبة تشكل الخدمة مستوى  اتفاقيات دارةإ - املعرفة تركز 

 ساعات 3 خالل الطلب

 الكفاءة ضمان Quality Assurance - وعيب ميزة هي 

 عدد زاد حال في مخاطرة وجود احتمالية مع ،نشاءاإل عند عالية تكلفة وجود 

 السوق  في املنافسين

 قطاع التأمين
 يخص فيما خاصة وأعمالهم باملتعهدين للتحكم واضحة طريقة أو آلية وجود عدم 

 وسرية خصوصية ذات معلومات مع تتعامل التي القطاعات

 والبناء عقطاع التصني

 الصناعة على خطرا يشكل ذلك و ،للخارج الرئيسة املعرفة نقل  - بالجودة التحكم 

 الرئيسة

 املعرفة نقل في األمان  ضعف 

 الثانياملحور 
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 ملاذا؟و  بها؟ القيام على قادرة السعودية العربية اململكة أن ترى  التي خدمات/  منتجات األربعة ماهي

 السبب املنتجات

 املجال هذا في للمملكة والواسعة الكبيرة الخبرة النفطية تاالستشارا

 املالي القطاعفي  الشرعية االستشارات

 املصرفية - سالمياإل  التأمين) سالمياإل 

 ( الشرعية املراجعة - االسالمية

 الشرعية الخبرات وجود - للمملكة الدينية الريادة

 االتصاالت و املعلومات تقنية خدمات قطاع

 (التقنية التحتية البنية)
 مؤهلة هائلة بشريه طاقة وجود

 املجال هذا في للمملكة والواسعة الكبيرة الخبرة بسبب الشرعي العربي التعليم

 الحفظ-القانونية - املالية) االستشارات

 (رشفةواأل 

 تعهيدهاما يتم  وعادة ،الخدمات هذه من تستفيد البنوك كل

 خرى أ لشركات

 الشركات حوكمة

 والشركات املساهمة للشركات ااحتياج الشركات حوكمة أصبحت

 الكبيرة

 األنظمة على بناء الشركات حوكمة على الطلب ينقص أو يزيد قد

 املال سوق  هيئة أو التجارة وزارة) املشرع يضعها التي والقوانين

 ...( وغيرها

 خدمات مع للتنسيق متخصصة شركات

 التأمين

 إلدارة الصحية املراكز وأ للمستشفيات مساندة شركات إنشاء

  ،التأمين خدمات
ً
 في العمليات لهذه متخصص قسم توفير من بدال

عبء تركيز املستشفيات  تخفيف يتم وبذلك ، صحية منشأة كل

على  لتركيزا في األمر الذي يساعدهم ، للتأمين املكتبية األعمال على

 الصحية الخدمات تقديم

 السيارات شركات ىلد الخدمات هذه من االستفادة يمكن كما

 الطريقة بنفس

 واملساندة اللوجستية الخدمات

 لوجستية خدمات شركة بتأسيس قامت املراعي شركة: مثال

 التي الكبيرة الشركات من وغيرها يكياإ شركة ، وكذلكبها خاصة

 اللوجستية الخدمات لتوفير بها خاصة شركات بتأسيس قامت

 املساندة تالخدما في متخصصة شركات تأسيس يمكن لذا

 حتى أو املفروشات أو األغذية أو التجزئة قطاع في الكبيرة للشركات

 السيارات قطاع

 الجودة خدمات
 ويكون ، املنشآت لدى الجودة ملراقبة خارجية جهات وجود ضرورة

 وذلك، والقانونية ليةاامل املراجعة شركات به تقوم ملا مشابه عملها



 

Page 10 of 44 

  

 وبجودة صحيح بشكل شأةاملن من املطلوب العمل سير بمتابعة

 عالية

 اإللكترونية الحماية
 أمن على وتحافظ ،والبيانات املعلومات لحماية متخصصة شركة

 الشركات معلومات

 السوق  حجم مدىو  بالقوانين تلمو  ،والخبرات العاملة القوى  توفر البشرية املوارد

 واملحاسبة املالية
 - السوق  حجم مدى و بالقوانين تلّم  و ،العاملة القوى  توفر

 جدا كبيرة الدولة خارج من أعمال على للحصول  فرص هناكو 

 التصميم
 توفر - بالتصاميم الخاصة التكاليف ارتفاع - العمل مجال حجم

 سالمياإل  و العربي الطابع تميز - املواهب

 االجتماعي التواصل مجال في التسويق
 كأعلى تصنف اململكة - السعودي السوق  في املواهب توفر

 قليميةاإل لألسواق سابقة خبرات - العالم في املستخدمين

 

 (املقترحة الخدمات/   للمنتجات)  الخدمات؟ و  املنتجات هذه تقديم في تنافس قد التي الدول  ماهي

 ؟ السوق  لهذه املتوقع  الحجم هو  ما و , خارجها أو  اململكة داخل الخدمات /املنتجات لهذه املحتملة السوق  ماهي

 املحتملة السوق  املنافسة الدول  اتاملنتج

 عامليا العاملية النفط خدمات شركات النفطية الخدمات

 التأمين) سالمياإل  املالي القطاع

 املراجعة - املصرفية - سالمياإل 

 (واالستشارات الشرعية

 عامليا بريطانيا و وماليزيا والبحرين ماراتاإل 

 املعلومات تقنية خدمات قطاع

 التحتية لبنيةا) االتصاالت و

 (التقنية

 وخليجيا عامليا تقنيا املتقدمة الدول  كل

 عامليا العربية الدول  العربي التعليم

 سنغافورة - أوروبا الشركات حوكمة
 إلى تحتاج املساهمة الشركات

 :الشركات هذه مثل، خدمات

 مع للتنسيق متخصصة شركات

 التأمين خدمات
 جديد قطاع

 التأمين شركات 

 اراتالسي شركات 

 عالقة لها التي القطاعات جميع 

 بالتأمين

 دبي واملساندة اللوجستية الخدمات
 املفروشات - املطاعم قطاع - 

 املحلي املستوى  على األغذية
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 هذه تقديم يمكن أيضا 

 إقليمي مستوى  على الخدمات

 مختلفة ودول  السعودية بين

 األعمال قطاعات جميع سنغافورة - اليابان الجودة خدمات

 األعمال قطاعات جميع الهند اإللكترونية حمايةال

 اململكة داخل - الخليج دول  مصر البشرية املوارد

 اململكة داخل الهند - السودان - ردناأل  - مصر واملحاسبة املالية

 التصميم
 االمارات - يطالياإ - الفلبين - مصر - الهند

 باو ور ا شرق  - الصين -

"  الخليج دول  - اململكة داخل

 " ماراتإل ا استثناءب

 التواصل مجال في التسويق

 االجتماعي
 ماراتاإل  - ردناأل  - لبنان - الكويت

 - الخليج دول  - اململكة داخل

 الشركات - العربية الدول 

 السوق  في املستثمرة الدولية

 السعودي
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 الثالثاملحور 

 

 و  اإلقليمية و  املحلية األسواق إلى ملقترحةا املنتجات دخول  في اململكةه ستواج التي التحديات و  الفرص ماهي

 (اقتراحها تم التي منتجات لألربع بالنسبة. )العاملية

 التحديات الفرص املنتجات

 العاملية الشركات مع التنافس جديدة اسواق دخول  النفطية الخدمات

 التأمين) سالمياإل  املالي القطاع

 املراجعة - املصرفية - االسالمي

 (ستشاراتواال  الشرعية

 زيادة - الدينية اململكة مكانة استغالل

 البنكية سالميةاإل  املنتجات على الطلب

 تطبيقي نموذج وجود عدم

 اململكة في سالميةإل ا للمصرفية

 وجود عدم -( نموذج وجود عدم)

 - التشريعي الدعم

 و املعلومات تقنية خدمات قطاع

 التحتية البنية) االتصاالت

 (التقنية

 في الطلب ضعف - التقنية مواكبة كبرأ ألسواق الخدمات تقديم في التوسع

 املحلي السوق 

 عدد زيادة - اململكة مكانة استغالل العربي التعليم

 املسلمين

 املوقف - كفاءات وجود عدم

 الصورة - سالماإل  قضايا من الدولي

 سالماإل  عن النمطية

 كوهنا مميزة دينية مكانة اململكة تمتلك الشركات حوكمة

 سواء الزوار من لالستفادة كبيرة فرصة

 القيام خالل من املعتمرين أو الحجاج

 هدايا أو منتجات بيع أو سياحية بجوالت

 إلخ...  تذكارية

  والقوانين األنظمة 

 معايير وجود مع السوق  تنظيم 

 للشركات واضحة

 والقوانين األنظمة اختالف 

 السعودية خارج

 القوة توفر قدرة معرفة 

 قبل املجال هذا في العمالية

 الصناعة هذه في البدء

 هذه خدمات حول  الوعي زيادة 

 الشركات

 الوظيفي املسار تحديد 

 هذه في املهن ألصحاب

 "القطاعات

 متخصصة شركات

 التأمين خدمات مع للتنسيق

  

هيئة غير التحتية البنية  واملساندة اللوجستية الخدمات  في م 

 املنتجات لبعض السعودية

 الجديدة
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   الجودة خدمات

   اإللكترونية الحماية

 نظمةاأل  - املحلي االقتصاد حجم البشرية املوارد

 الخاص القطاع جهات تدعم املستحدثة

 الوضع -"  املتوسطة و الصغيرة" 

 تحديات و تشريعات - الحالي االقتصادي

 التوطين قرارات

 وصعوبة التشريعات تغير سرعة

 الكوادر خبرة نقص - استيعابها

 عام بشكل املتخصصة

 واملحاسبة املالية

 االنظمة - املحلي االقتصاد حجم

 الخاص القطاع جهات تدعم املستحدثة

 الوضع -"  املتوسطة و الصغيرة" 

 عام بشكل السوق  - الحالي االقتصادي

 موظفين وأ جنبيةأ شركات عليه تسيطر

 سعوديين غير

 املالي املجال في املؤهلين عدد نقص

 التصميم

  تصميم ،والعمل مجاالت و السوق  محج

 ، الهندس ي التصميمو ، املنتجات

 التصميم -"  الخ...  الديكور  تصميمو 

 املتخصص

 - التكلفة ارتفاع - املنافسين كثرة

 مجاالت تنوع - املحلية الخبرات قلة

  فيها العاملين شمولية عدم و العمل

 بين مختلفة التصاميم كوادأ -

  الدول 

 التواصل لمجا في التسويق

 االجتماعي

 مواقع مستوى  على عامليا اململكة تقييم

 في الشباب فئة كبر - االجتماعي التواصل

 سوق  لدعم الدولة توجه - اململكة

 لىإ عامليا االقتصاديات تحول  - الترفيه

 اإللكترونية سواقأل ا

 املجال هذا في التشريعات ضعف
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 KNOWLEDGE) املعرفة و  املعلومات تعهيد مجال في للمملكة الحالية القدرة : الثالثالقسم 

PROCESS OUTSOURCING) 

 

 يمكن)  الخدمات/  منتجات األربع بهذه للقيام اململكة في الحالية اإلمكانيات ماهي السابقة اإلجابة إلى بالنظر 

 ؟(للمملكة التنافسية املزايا بعين االهتمام األخذ

 البشرية الطاقات وجود - النفط مجال في الخبرات  قطاع املالية

 قطاع التأمين
 موجود أيضا للخدمات واالحتياج السعودي السوق  في موجود حاليا الطلب 

 تشكيل إعادة إلى تحتاج ولكن ،باملطلوب علميا ومهيأة موجودة العمالية القوة 

 والبناء قطاع التصنيع

 حقيقية وقوانين ةأنظم وجود - حقيقية تنافسية ميزة ّد يع املنطقة في قليميإلا املوقع 

  للمنطقة بالنسبة قوية و

 كبيرة افرص يخلق األعمال لريادة الشباب توجه  

 الجغرافي املوقع 

 سالمياإل  للعالم سايرئ امركز ّد تع السعودية العربية اململكة 

  الشباب فئة خصوصا البشري  املال رأس 
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 حول  تنافسا أكثر  السعودية العربية ململكةا لجعل تطويره مكنيا الذي م اإلمكانيات؟ تلك تعزيز  يمكن كيف

  املقترحة؟ منتجات األربع في العالم

 قطاع املالية

 والتسويق والتعليم التدريب 

 الجامعي التعليم طريق عنمتخصصة  كفاءات يجادإ  

 والتشريعات اللوائح تسهيل - لها التصدير املراد دول لل موجهة  تسويقية خطة وضع 

 قطاع التأمين

 عن تميزنا التي واملنتجات الخدمات من للعديدمركزا  السعودية العربية ملكةامل جعل 

 للخارج تصديرها ويمكن غيرنا

 املنتجات أو الخدمات هذه بوجود والتعريف الخدمات لهذه الحكومة اإلعالمي الدعم 

 السعودية داخل

 من والخدمات املنتجات تصدير ةكيفي ملعرفة الخارجية وزارة دعم من االستفادة 

 خارجها إلى السعودية داخل

 اململكة في املنتجات هذه استمرارية يضمن حكومي استراتيجي توجه  

 وكيفية ،الخدمات هذه من االستفادة كيفية ةملعرف الحكومية الوزارات بين التنسيق 

 وتعزيزها تطويرها

 والبناء قطاع التصنيع

 لموظفينل خاصة ، الخ. .. الحقوق و  ، االلتزامات،مثل:  العمل  ثقافة مستوى  رفع 

 - مخرجاتها و املنتجات ةيمق من يعزز  خرى األ  اللغات و نجليزيةاإل  اللغة تطوير - الجدد

 هذه ملمارسة تشريعات جاديإ - الدولة قبل من املجاالت هذه في املهنية الشهادات دعم

  املنزل  من املجاالت

 الجهود تنسيق - التشريعات و التراخيص استحداث لىإ ضافةإ ةنظماأل  تسهيل  

 املعرفة تعهيد احتساب - بها البدء في يساهم ما كل و،  املنتجات هذه لدعم الحكومية

 املنزل  من سواء تفعيلها يمكن أنه املجاالت أو املنتجات هذه ميزة - السعودة من كجزء

 والشابات الشباب خالل من و، أخارجه من وأ

 صاتالتخص هذهفي  الجامعات في القبول  مستوى  رفع 

 املطلوبةاعتماد املجاال ت  – الطاقات تدريب و تأهيل 
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 \خارجية بمصادر  االستعانة احتياج مدى فهم: الرابع القسم : الرابعالقسم 

 –لكتروني تطوير املحتوى اإل –البترول  –حة الص –نشاء والتعمير اال–التأمين  –املالية : بمصادر خارجية في القطاعات املختلفة  ستعانةلال حتياج اال فهم مدى الجدول التالي يتحدث عن 

 .الصناعة –البنوك 

 قطاع املالية قطاع التأمين والصناعةالبناء 
 القطاع      

 السؤال

تقليل التكاليف املباشرة واالستفادة من  -

  املختلفةالخبرات 

عمال والتركيز على املجال أل ا ةرفع كفاء -

  التكلفة، تقليل سالرئي

 املنتج، جودة املنتج او  الخدمةتكلفة  -

  الشركة التنظيمتطوير مجال األعمال في  -

قل أاحتياج الشركة ب يةوتغط اإلداري 

 كاليف والتفوق التشغيليالت

 ساس ي مناسبة األسعار والتركيز على العمل األ  -

  والتكلفةفي سوق العمل  الكفاءاتنقص  -

 املنشأةداخل  الخبرةوجود عدم و التكلفة  -

 كلفة الجودة والتو  الكفاءة -

 داري ومالي إفضل ، تخصص أجودة  -

 خفض النفقات وزيادة الجودة  -

 النتائجفضل في األفضل ، التحكم األ  الخدمة -

 ،التوفير على املدى البعيد 

 االحتياج  -

 ،وداخليا في الشركة  الخبرةعدم وجود  -

والحاجة ،القدرة املالية للتوظيف الدائم 

 والجودة  والكفاءة املؤقتةللخبرة 

  والتكلفة التخصصيةانعدام  -

التركيز على األعمال و  .التخصصيةانعدام  -

نقل املخاطر وخفض و للشركة ، الرئيسة

 التكلفة. 

عدم وجود الكفاءات الكافية في كل  -

 املجاالت التي نقوم بها 

الحصول على الخبرة لالزمة في األعمال  -

عدم ، التكلفة املنخفضة نسبيا ،  الثانوية

 ستمر االحتياج للخدمات بشكل م

ماهي األسباب التي ستجعلك 

تستعين في شركتك بأحد 

مقدمي الخدمات في صناعة 

 ؟تعهيد األعمال
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حجم العمل ال  ن أل  ؛مجال تقنيه املعلومات -

نشاء قسم مستقل ، إيتحمل توظيف و 

املحترفين،  املصممينمستوى وندرة و التصميم 

للتركيز  البشريةوارد املو  املحاسبةعمال أبعض 

 في العمل األساس ي 

 اإلعاشةو جزء منها ،خدمات أاملوارد البشرية  -

 وتقنيه املعلومات 

  اإلدارية،  العامة الصيانة، والسالمةاألمن  -

الداخلي  صميملتاو تسويق الوارد بشرية و امل -

 والقانون 

 املرافق  ةوالتعدين وصيان اإلعاشة -

 املوارد البشرية والتسويق  -

 لهندس ي لتصميم ااو  البشري املوارد  -

 

  ةأمن املعلومات والجودة والحوكم -

 بعض من التحليل املالي، لجودة،، ااملعاينة -

وذلك لجودة ووفرة املعلومات بإدارة املخرجات 

 اإلدارة  كفاءةو أمن بعد 

 ،املركبات(ةلطبياتسوية املطالبات ) -

 العمالء املبيعات، خدمة ةالحوكم -

 املطالبات ، خدمة العمالء  -

التسويق  ،اإلبداعيةت البرمجة، الخدما -

، العالقات السوقي الدراسات، الرقمي 

  العامة

تقنية املعلومات ، التسويق وتعريف  -

 بالشركة 

، تقنية املعلومات االستشاراتأغلب  -

 لألعمال املساندةواالتصاالت والخدمات 

لفترات  املتخصصةواملجاالت املعرفية 

 لقطاع معين  الداخلية كاملراجعة ةمعين

العقاري، تكنلوجيا املعلومات التقييم  -

،  القانونيةوالشبكات، االستشارات 

 والتشغيل  الصيانة

- Fund administration activities, storage 

of client data, events social activates 

ماهي األنشطة في شركتك 

إسنادها لجهات  كالتي يمكن

 وملاذا؟  ؟خارجية

 

 5والي تقنية املعلومات تم تعهيدها من ح -

 0 السعودةوظائف ونسبة  4سنين ، التصميم 

% 100ونسبة السعودة  2 البشرية% ، املوارد 

 %20ونسبة السعودة حاليا ، 3 املحاسبة، 

فيها  السعودةنسبة  ، ووظائف 10كثر من أ -

 % 50من  ركثأ

 % واكثر 50والسعودة  150العدد  -

 وظيفه غالبيتها سعودية  15 -

 % 50وظيفه ونسبة السعودة  200حوالي  -

% ، 100وظائف ونسبة السعودة  5الحوكمه  -

وظيفه ونسبة السعودة  40خدمات العمالء 

وظيفه ونسبة السعودة  30% ، املبيعات 90

50 % 

 يوجد  ال -

  ةانشط 3 -

اكثر من عدد موظفي الشركة حاليا فلكل  -

 عمليات تم تعهيدها كطرف ثالث  دارةإ

 يمكن تحديدها  ال -

 % 60نسبة السعودة  -

 

دد الوظائف ماهي ع تقديرا

هذه األنشطة في شركتك  في

التي تعتقد أنه يمكن تعهيدها 

و ماهي  ؟لشركات خارجية

نسبة السعودة الحالية في 

 هذه األنشطة؟
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من األ  :مثل ،الختالف النشاط مختلفة -

نسبة السعودة  ، وجدا عالية والسالمة

 عاليةواإلدارة  وسطةمت والصيانة

 وظائف  8 -

نسبة السعودة فيها و  ة،وظيف 100كثر من أ -

 % 10ال تتجاوز  ةمنخفض

 وظائف وجميعها سعودية  3 -

 ةمسند ألنها ؛ وظائف وال توجد سعودة 4 -

 لشركات خارجية  

  مختلفةوجود شركات تعهيد  -

وجود  عدم، ومتابعتهالتأكد من وجود العمل  -

 بإنهاء تضرر بعض املوظفين ثقافة التعهيد،

 لتعهيد اة باملوظفين في حال همخدمات

 االلتزام من قبل املتعهد -

والسيطرة  الزمنية باملدةااللتزام مع العميل  -

 على الجودة 

 وضوح العالقات التعاقدية و مراقبة الجودة  -

سرية معلومات الشركة، الكفاءات في السوق  -

 نجاز العمل إو التأخير في 

 حاليا ال توجد معوقات  -

  السريةاالعتمادية والحفاظ على  -

  اللغة،  مةاألنظتضارب  -

غياب التخطيط االستراتيجي وطول سلسلة  -

 اتخاذ القرار 

 والجودة الرقابيةالجهات  -

  التشغيليةالتكاليف  -

مراقبة الجودة واإلدارة لعدد كبير من  -

  الخدمةمزودي 

 التوجد -

 اإلدارة ة،السري، ةالتشغيلي املخاطر -

  املقدمةوالسيطرة على مستويات الخدمات 

  الكفاءةضعف  -

وابط ضعلومات، عدم وجود سرية امل -

  التكلفةنظمه واضحه، أو 

  

ماهي املعوقات / التحديات 

الداخلية في شركتك التي 

يمكن أن تؤثر على قرارك في 

إسناد هذه األنشطة لجهات 

 خارجية؟
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ن جزء الشركة التي سيتم أل  ؛لألفضل تغيرال -

على من الوضع أ وضعها كون يعمالها سأتعهيد 

 الحالي . 

هذا الجزء من  ؛ ألنسيتغير بالتأكيد  -

 خطة  وضع العمليات خرج من الشركة فيجب

 لضمان جودة العمل  ينةومتابعة مع ،عمل

ولكن تعتمد على سهولة  ،جيدة إلى حد ما -

خراجها إاملعلومات املراد ب زويدتالو التواصل 

 الخارجية  االستعانةوتنفيذها من قبل 

ح اوال يت ،عن طريق العقودكون يسالتعامل  -

 لتعامل مع متعهد تنظيمي ا

تعطيل العمليات  أن رى أفي الوقت الحالي  -

بحوكمة  بمصادر خارجية يتغير  االستعانةب

للتعامل مع تلك  ةووضع آليات واضح ،القطاع

 الشركات . 

ولكن في بعض األحيان  ،ستقلل التكلفة -

 يحصل تأخير في تنفيذ األعمال .

ما يرفع  األساسيةيصبح التركيز على الوظائف  -

  والخدمة التنافسية

 ،املعلومةبعض االختالف في الجودة ووضوح  -

 تحسس مع مرور الوقت ي ه لكن

ربحية الشركة، سيسهم في قدرة  من  سيزيد -

 الشركة على التركيز على نشاطها الرئيس 

اذا حافظ على املتطلبات اعاله سينجح  -

 وسيساعد العمل بشكل كبير 

 جيد ولكن يفتقد الجودة  -

د ثم حث ثم التواصل ثم االتفاق ثم العقالب -

من  والتأكد ة ،تزويد املعلومات ثم املراقب

 الجودة 

صبح غير هرمي وسلس عند أل سالتسل -

 عدم تغيره عندبمصادر خارجية  االستعانة

  املناسبة اإلجراءاتعمل 

طول لتنفيذ املهام، تكلفة أوقت يحتاج  -

 قل أوجودة 

-  

كيف ترى تسلسل العمل 

االستعانة بمصادر لديك عند 

خارجية في القطاعات 

املختلفة؟ كيف سيتغير؟ 

 ملاذا؟

 

 نعم  -

 

 نعم -

 والسيطرةال، محاولة الشركة حاليا باملحافظة  -

 على الجودة وخدمه العمالء 

 نعم -

 
هل تقوم شركتك بتعهيد 

 بعض العمليات؟

 (ال ب ـ) إذا كانت اإلجابة

 ماذا ؟ فل
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ظفيها تكاليف مو  الرتفاعتقنية املعلومات  -

ولصغر حجم العمل وتحمل تكاليف هذا ،

 املجال 

 خدمات نقل العمالة ، خدمات التأمين  -

دارة ضمن دراسات إكانت  ؛ فقدخدمات النقل -

نجاز وخدمات إل وتم تعهيدها لسرعة ا ،املعرفة

 البيع والتوزيع 

التصميم  التسويق، اإلخراج التصويري، -

 عاشة واإل  الصيانةالتقني خدمات 

  لوماتاملعتقنيه  -

 خدمات العمالء وادخال البيانات  -

معاينة الحوادث املرورية وذلك لتسهيل  -

 اجراءات الحادث للعميل 

 املعاينة على الحوادث  -

 

والتسويق الرقمي ،  اإلبداعيةالخدمات  -

 وجود الكفاءات 

ومن ثم اختياراها بسبب  ،التسويق -

  التخصصية

دارة إ، جوانب في الداخلية املراجعة -

 التقنية ،الشرعيةالستشارات ا املخاطر،

 عمواالتصاالت والد واالستضافة والبرمجة

عمال الفني والتوظيف واستشارات األ 

  ملعقدةا

  القانونيةواالستشارات  املعلوماتظمة أن -

 خدمات تقنيه املعلومات  -

 

 (نعمبـ )إذا كانت اإلجابة 

تقوم  التياألعمال  هيما ف

 اختيار كيف تم و بتعهيدها؟ 

 ملاذا؟و ل تحديدا؟ هذه األعما

 

تم تعهيد قسم كامل لشركة  ألنه –السعودية  -

 سعودية 

في هذا  الداخلية الخبرة ةألهميالسعودية  -

 املجال 

  الخبرةإلى  لحاجة ل -داخلي   -

اإلخراج التصويري في اململكة لوجود عدد كاف  -

و  الخبرةفي السعودية للقيام بالعمل مع وجود 

 . العاملةيدي التصاميم في الخارج لرخص األ 

في السعودية طبيعتها تتطلب وجود كوادر  -

 ةبشري

  األنظمةالسعودية بسبب  -

 في السعودية  -

 السعودية  -

 

 في السعودية لسهولة التواصل والرقابة  -

 السعودية -

في مجال االحتياج  خارجياجيا، داخليا وخار  -

  تقدماملتخصص اللى املعرفة و إ

 السعودية -

داخليا وخارجيا ، التكلفة وتوفر مقدمي  -

 الخدمات 

هل تقوم بتعهيد هذه 

السعودية أم  فياألعمال 

 ملاذا؟ و ؟ هاخارج
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 وسعرها مناسب ،في السعودية لوجودها -

املوارد البشرية وبعضها ك ي،بعضها داخل -

 املعلومات  ةتقنيكخارجي 

تجربة علمية ساعدت في  – التنافسيةزيادة  -

 تطوير القسم 

طوير ويمكن تحسينها بت ،التجربة جيدة -

الشركات التي تقوم بتقديم الخدمات 

  الكبيرةللشركات 

املحرك الرئيس في عملية التعهيد كان بدافع  -

دارة النقل إن تكلفة أ، النقل : لوحظ التكلفة

شراء  بإمكانيه ةمقارن عاليةفي الشركة 

دارات في الشركة بالتالي تم فصل اإل و  ،الخدمة

مع شريك متخصص قام بتقديم  تعاقدوال

فضل ، أوبجودة  ةبتكلفة منافس دمةالخ

دارة القنوات إخدمة التوزيع والبيع : تكلفة 

 ،على الشركة عاليةالرقابة  وآلية التوزيعية

عطاء حق االمتياز التجاري في بيع إوبالتالي 

ا حقيقيا ،وعدم املنتجات حقق انتشار 

 رقابة كبيرة الحاجة إلى

مجال التصميم هناك  ألن ؛ومثمرةمريحة جدا  -

هي  اومجهود اوقتتطلب تبعض االعمال التي ل

 ،ن تؤثر على املشاريعأيمكنها  نويةمال ثاأع

  روتينيةعمليات  ألنها ؛التجربة ممتازة -

 إلى  حيانولكن نفتقد في بعض األ  ،تجربة جيدة -

 املودة 

 

 الخدمةللبحث عن مزودي  منصةود وج -

 وتقييمهم 

لى إحسينها يحتاج تلى حد ما و إ ةمقنع -

 زودي الخدمات مل العامةتحسين الثقافة 

متعهد للدارة لل من تحدي اإل قتجيدة و  -

 املتعاقد ةوحوكم،

 تجربة جيدة  -

 نظميمكن تحسينها بوجود ضوابط ت -

بين و لخدمات االعالقات بين مقدمي 

 ا هستخدميم

ح تجربتك و رأيك فى ممكن شر 

عملية تعهيد األعمال؟ برأيك 

 كيف يمكن تحسينها؟
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تعهيد  ىفاالعتماد عل ةبصفة عام . ونتاجيتهاإو 

 نتاجية عمال يخفف العمل ويزيد جودة اإل األ 

 بإضافةيمكن تحسينها ،و ممتازة وأؤيدها  -

ملؤسسات  بأعمالهامميزات للشركات التي تعهد 

 ةصغير 

بسبب  عاليةولكن تكلفتها  ،ة جيدةتجرب -

 استقطاب كوادر من الخارج 

ذا إ  ن تكون ممتازةأويمكن  ،بالعموم جيدجدا -

جانب التدريب والجودة دارة املتعهد ت إعطأ

 من االهتمام  اكبير  انصيب
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 املعرفة و  املعلومات و   األعمال عمليات تعهيد مركز  مفهوم حول  املختلفة اآلراء : الخامسالقسم 

 

 املعرفة و  املعلومات و   األعمال عمليات تعهيد بصناعة القيام على سيساعد املراكز  هذه مثل إنشاء أن تعتقد هل

 ؟(ال) ملاذا ؟

 قطاع املالية
 املوضوع بهذا املهتمة للجهات بيانات قاعدة توفير - نعم 

 مفيد ءش ي   

 قطاع التأمين

 ذات،بال ةاملرأ خدمات من االستفادة في تساهم التي املبادرات من العديد هناك 

 عتمدت وال ،وواضحة محددة مهام إنجاز على أو ،اإلداري  العمل على تعتمد ولكنها

 واملعرفة املعلومات تعهيد على

 واضحة ومخرجات وواضحة محددة معايير وجود مع ولكن نعم  

 والبناء قطاع التصنيع

 و نظمةأل ا لوضع كانت ذاإ:  املراكز هذه ملثل ةالرئيس االهداف على يعتمد 

 الخدمات بعض توحيد ناحية من مفيد - مفيدة ستكون ف والقوانين التجهيزات

الخدمات  هذه ملثل التسويق في يساهم - الجهات هذه مثل جهاتحتا قد التي

  مباشرة غير بطريقة

 سريع بشكل الخدمات هذه  استنزاف لىإ يؤدي قد ذلك نأل  ؛ الفكرة ضد 

 يضعف جماالإ وذلك مثال، الجودة لضعف نموها ضعافإ لىإ بدوره وسيؤدي

 االقتصادي النمو

 مثل استمرارية في يساهمو  - عاملينلل مناسبة بيئة توفير في يساهم ألنه ؛نعم 

 املشاريع هذه
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 في للمساعدة التحالفات من النوع بهذا القيام على بها تعمل/  ترأسها التي املنظمة تعاون  قابلية مدى هو  ما

 ملاذا؟و  واملعرفة؟ واملعلومات األعمال عمليات تعهيد صناعة إنشاء

 قطاع املالية

 جدد عمالء مع للتعامل جديدة نافدة وجود 

 التأمين شركات بين تسويات - املتطلبات وتحديد الصحيحة املمارسات مشاركة 

 املجاالت شتى في

 قطاع التأمين

 للبترول فهد امللك جامعة في حاليا موجود التخصص هذا اإلكتوارية العلوم 

 نعم لذا ؛السعودي السوق  ويحتاجه ا،ومهم انادر  التخصص هذا ّد ويع ،واملعادن

 الكوادر لتدريب شركاتالو  التعليمية الجهات بين للتعاون 

 لتدريب كليات أو جامعات مع بالتعاون  وذلك، الفكرة هذه تطبيق نستطيع نعم 

 التأمين قطاع في املطلوبة باملجاالت وتعريفهم ،التأمين صناعة على الطالب

 في معين بتخصص الطالب يتخرج بحيث ،الجامعة فترة خالل  اله وتدريسهم

 بالتحديد تأمينال مجال

 آلية عن واضحة ومعايير التدريب في عالية جودة هناك كان إذا للتعاون  نعم 

 املراكز هذه من االستفادة

 والبناء قطاع التصنيع

 الشركات هذه مع للتعامل فرص عطاءإ و ،الخدمات سنادإب يكون  الدعم 

 كاملال قبل من دعمها عملية يضعف ،الشركات هذه  لمث ستقبلم وضوح عدم 

 التجار وأ

 

 التعاون؟ ذلك ترسيخ و  تعزيز  يمكن كيف

 قطاع املالية

 تبدأ نأ املراكز على  - العاملية والشركات املحلية الجهات بين تحالف عمل 

 الخاص للقطاع للوصول  التدرج ثم ومن ،الحكومية الجهات تخص التي باألعمال

 ستدامم   تجاري  بمبدأ تكون  نأ 
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 املعرفة و  املعلومات و   األعمال عمليات تعهيد مركز  مفهوم حول  املختلفة ءاآلرا : السادسالقسم 

 الجزء )أ( : تمحيص نتائج البحث عن الوضع الحالي في مجال تعهيد األعمال في اململكة

 املحور األول 
 

 ذلك؟ ترى  ملاذاو  األعمال؟ عمليات تعهيد في رأيك هو  ما عام، بوجه

 قطاع التأمين

 للمنظمة األساس ي العمل فسيكون  خارجية لشركات األعمال جميع تعهيد تم إذا 

 صفة تخصص   بدون ، املتعهدين وإدارة الخارجية العمليات هذه إدارة في فقط

 مشاريع إدارة إلى الشركة عمل وسيتحول  منطقي غير وهذا ،العمل في

 واحدة شركة  على االعتماد عدم على يساعد خارجية شركات إلى األعمال تعهيد 

 العمل سوق  احتكار عدم على ويساعد ،املختلفة أعمالها ميعفي ج

 األمر بهذا نقوم لن األعمال لتعهيد مضافة قيمة هناك يكن لم إذا 

 عليها اعتماد أو اهتمام أي دون  من بها سأقوم إجبارية كانت وإن 

 سنقوم املقدمة الخدمات في عالية جودة مقابل للمصاريف توفير هناك كان إن 

 دتأكي بكل بها

 والبناء قطاع التصنيع

 عن رضانا نقرر  يجعلنا ما وهو "  الخسارة و الربح"  التكاليف حجم على عتمدي 

 عدمه من املعرفة تعهيد

 الحالية شركته ملوظفي البشرية املوارد خدمات تعهيد يتم بأن استعداد على، 

 مجال في له ذلك يحتسب نأ بشرط لهم عمالاأل  تحويل خالل من يدعمهم نأو 

 لشركته سعودةال

 وأ ،الرسوم تخفيض في سواء ،مزايا هناك يكون  أن بشرطتعهيد ال مع 

  الدعم زيادة حتىو أ االشتراطات

 

 كيف؟و  األعمال؟ تعهيد من املنشأة على تعود التي الفوائد هي ما

 قطاع التأمين

 أو املساندة األنشطة ونترك ،املنشأة في الرئيس عملنا نشاط على نركز أن يجب 

 املنشأة على العمل ضغط لتخفيف وذلك ،بها تقوم خارجية لشركات الخدمية

 األساس ي املنشأة نشاط على للتركيز أكبر فرصة وإعطاء

 الرئيسة غير األعمال على خصوصا التكاليف تخفيض 

 والبناء قطاع التصنيع

 التكلفة 

 الجودة 

 التنافسية 
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 كيف؟و  عمال؟األ  تعهيد من املنشأة على تعود التي العيوب هي ما

 قطاع التأمين

 لألعمال متعهدين عدة وجود عند ما انوع صعبة ستكون  العمل فرق  إدارة 

 األم للشركة وليس ،املختلفين املتعهدين على اموزع أو امقسم سيكون  الوالء 

 أن ويجب ،جدا اصعب سيكون  األعمال تعهيد من املستهدفة الشرائح كافة إقناع 

 أعماال كانت إذا خصوصا ،خارجية لشركات األعمال تعهيد فكرة اعتماد قبل يتم

 الشركة في أساسية أو جوهرية

 والبناء قطاع التصنيع

 على خطرا يشكل ذلك و ،للخارج الرئيسة املعرفة نقل  - بالجودة التحكم 

 ةالرئيس الصناعة

 املعرفة نقل في األمان  ضعف 
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 الثانياملحور 

 

 ملاذا؟و  األعمال؟ هذه تحديد تم كيفو  تعهيدها؟ ممكن التي األعمال هي ما

 قطاع التأمين

  البيانات تحليل 

  البشرية املوارد إدارة 

 السوق  وتحليل االستبيان عمل 

 يمكن املنظمة في األعمال جميع ، للغير تعهيدها يمكن محددة أعمال وجدت ال 

 نريد التي األعمال نوع على ذلك يعتمد ولكن ، خارجية جهات إلى تعهيدها

 بأنفسنا بها القيام نريد التي األعمال وماهي ،خارجية لجهات دهاتعهي

 تعهيدها سيتم املنظمة في أساسية غير أعمال أو لوجستية خدمات هناك 

 بالشركات القانونية األعمال :مثل، إرادي ال بشكل خارجية لجهات

 لىإ البشرية املوارد إدارة أنشطةب عهدت ما فترة في التي يونيليفر شركة : مثال 

  والخليج السعودية ماعدا العالم أنحاء كل فيخارجية  شركة

 والبناء قطاع التصنيع

 واملحاماة القانون  - البشرية املوارد 

 واملالية املحاسبة 

 IT 

 العام باملفهوم"  التصميم " 

 عاشةاإل  خدمات 

 االجتماعي التواصل وسائل في التسويق 

 اللوجستية الطبية املجاالت 

 املناسبات تخطيط 

 

 ملاذا؟و  األعمال؟ هذه تحديد تم كيفو  تعهيدها؟ يمكن ال  التي األعمال هي ما

 والبناء قطاع التصنيع

  خصوصياتها و الشركة بسرية ترتبط لتيا عمالاأل 

  للعمل املستغرق  الوقت فترة تزيد قد التي عمالاأل 

  الخدمات تكاليف تزيد قد التي عمالاأل 

   الجودة على يؤثر قد ذلك و ،كةللشر  رئيسة صناعة ّد تع التي عمالاأل 
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 الثالثاملحور 

 

, على عكس الشركات العاملية العاملة في اململكة التي تميل إلى التخصص في تقديم نوع العميل تحديد ، وعدمفي تقديم الخدمة  العموميةإلى للخدمات تميل الشركات السعودية املقدمة 

 الخدمات و نوع العمالء املتلقين للخدمة

 لدى الشريحة املستقطبة عن الوضع الحالي في مجال تعهيد األعمال في اململكةالتالي يتحدث  الجدول 

 التخصص ةالعمومي
 تقديم الخدمة

 القطاع

 السبب

بين العمالء وسهل لهم  متشابهةن االحتياجات أحيث  kpoلل -

ولكن يمكن التخصص عل  ،عمالاأل  لهذه  ةواحد جهةالتعامل مع 

 حسب حجم العمل 

 املجاالت فيها وتخصص احتياجات العمالء  لطبيعةوذلك نظرا   kpoل -

في اختيار  العمومية أرى  لكن ،تالخدمانا مع تخصص في تقديم أ -

 العمالء بمعنى اختيار العمالء من كل القطاعات 

وتقدمها  املعرفيةاالختصاصات فمجتمع معرفي وابتكاري وريادي ،  -

 عملسواق أوتعددها تساهم في خلق فرص و 

 الكبيرةاملضافة  القيمةن هذا املجال هو ذو ال  -

 من الخدمات ، ضمان الجودة وجودة املعرفة  مستوى عال   -

 املالية 

  ةملواكبة القصور في السوق باحترافي - 

 مع التخصص  -

 مع التخصص  -

 التأمين 
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 داء العمل أعلى تطوير قدرة وال، التخصص يزيد من الجودة  -

 مع التخصص  -

فيصعب عليها  ناشئة،نها إحيث  ؛واملتوسطة الصغيرةفي الشركات  -

 قسام ومجاالت داخل الشركة أالتوظيف وفتح 

من العمالء  ةتميل الستهداف قاعده كبير  املقدمة الخدمةفي حال  -

  املحاسبةمثل خدمات 

 مع التخصص  -

 كثر مع التركيز على مجال واحد أالتخصص لكي تبرز املتعهد  -

  الخدمةللمستفيد من  الثقة  إلعطاءالتركيز على التخصص  -

قسام تحتاج الى تخصص دقيق حيث بعض األ؛ الكبيرةفي الشركات  -

 فبدل التوظيف تعقد على التعهيد 

 مع التخصص -

  والصناعةالبناء 

 أوال/ املميزات 

وسهولة  لأعما ةعدفي  ةواحد ةهجوالتعامل مع  التكلفةتقليل  -

 التواصل 

 التقليل من التكاليف -

  البطالةظائف وخفض تساعد في توطين الو  -

 ةتخصصيقد تؤدي الى مسارات  -

 تكاليف للعمالءالخفض  -

وارد ذوي القدرات ممن  ةاالستفادمع  األساسيةتوفير الخدمات  -

    االجتماعيةالخدمات  كإحدى القيام بها ويمكن،املحدودة 

 توفير وجودة وكفاءه أعلى  -

 في الخدمةمما يساعد طالب ، كثر أبشكل محترف  ةتقديم خدم -

  مبتغاهالحصول على 

ذات معرفة وتخصص لبناء اقتصاد معرفي  والتطور في  ةبناء قوة عامل -

واالبتكار ، قيمة  يز التم من  يمكن ، ما ةمحدد تااختصاصمجاالت 

 ثقافته للمجتمع  مضافة لسوق العمل واالقتصاد املعرفي ونشر

 كبر أكبر وتأثير اقتصادي أقيمة أعلى ومهارات  -

تراكم الخبرات ، رفع مستوى الخدمات وتقليل تكلفتها من  االستفادة -

 ةمكانيإوبالتالي تسويقها عامليا ،  ،ومواءمة الخدمات للطلب العاملي

 فقي في تقديم الخدمات التوسع األ 

 املالية
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هو ف ،للشركة بمعرفة العميل وخدمته بشكل مباشر ةميزة تنافسي - 

 مصدر قوته 

تقان العمل إمن  تزيدحترافية ال ميل وامع الع واللغة العامةقرب الثقافة  -

  النائيةاملنزل واملناطق  :مثل ،العمل من عدة مواقعة مكانيإو 

 الحد من هجرة العقول ورفع مستوى الجودة و ،  الخبرةتوطين  -

 جودة العمل والتحكم في النتائج  -

 في تقديم الخدمات  متعددةوجود شركات  -

 التأمين

 من العمالء  كبرأشريحة  -

 يايكون تنافس دمةالخسعر  -

يتم االعتماد على التعهيد ليزداد التفوق  ةقسام داخليأصعوبة فتح  -

داخل الشركة وسهولة النمو  الفنيةالتشغيلي واالملام بالتفاصيل 

 والتطوير  

من العمالء وسهولة تريب والتأهيل للكوادر  ةكبير  ةاستهداف قاعد -

 وانخفاض سعر التكاليف  للخدمةاملقدمة 

وتصميم يواكب  ،عاليةبدقه وجودة  الخدمةلى توصيل املقدرة ع -

 كبر في ظل وجود املعوقات أ ةمتطلبات الشركة وخبر 

 في املجال  الخبرةيجاد حلول بحكم إفضل وأكفأ و أخدمة  -

 ة،عداد للكوادر في مجاالت محددتوفير الكوادر والتدريب واإل  ةمكانيإ -

  التكلفةعلى  السيطرة ةمكانيوإ

يتم االعتماد على كادر في التمهيد  ما، في تخصص التوظيفعن   بدال -

 خراج األعمال إوالجودة في  اإلنتاجيةفي  والسرعة

 قوى أتتماش ى مع احتياجات الشركة بشكل  -

  والصناعةالبناء 

 ثانيا/ العيوب

 قل أقد تكون الجودة  -

 ةو غير محترفأغير مميزة  الخدمةحيان تكون بعض األ  -

على املعرفة  ةومبني ةخاص توليس ةعامقد تكون الخدمة  -

عدم  ،كذلكالتكلفةقيمة مضافة سوى  وال توجد  ،لهاةوالحاج

 . فيها من وظائف بما ةتطور العاملين بها مقارن

 حسب االحتياجات وارتفاع األسعار  ةكثر من جهأتعامل العميل مع  -

 صعوبة النجاح في هذا املجال  -

 إلملامإلى اعمال ن األ وفقدا في مجال واحد، لى تركز االختصاصاتإيؤدي  -

دور في خلق وظائف التي  بأعمالها املتعلقةالشامل بشتى املجاالت 

  هيئيناملغير  لألفراد

 املالية -



 

Page 31 of 44 

  

 

  

عدم تلبيه طلب كبير في السوق وقلة الكفاءات املطلوبة والحاجه الى  -

 استثمارات كبيره 

نسبيا ويحتاج عالقه وطيده مع القطاع الخاص  عاليةتكلفة مبدئية  -

  املطلوبة باملستوياتون الخدمات لضمان ان تك

  مرتفعةالتكلفة  - 

والوعي  ضعيفةضعف ثقافة العمل واالنضباط والتشريعات في الغالب  -

 على التشريعات ضعيف ومقلق لبعض املجتمع 

 الحاجة الى راس مال كبير  -

  املتعهدة الجهةالخوض في مشاكل مع  -

مات وذلك بسبب التكاليف التي تتكبدها الشركات مقابل الخد -

 املصاريف االدارية للشركة 

 التأمين  -

 بمجال محدد  ةمتخصص ةعدم وجود خبر  -

 خراجها إعمال و تاجية األ إناملتاح في الكافي الوقت عدم وجود  -

 نتاجيةل ل خرج الفنيمع املالتواصل صعوبة  -

 التخصص  تطلبالعمالء التي  ةلقاعد ةخسارة محتمل -

  الخدمةسعر شريحة اقل من العمالء وارتفاع  -

 احتماليه فوات فرص تجاريه على املتعهد  -

 قد يكون هناك محدودية في العمالء في بداية املشاريع  -

 الخبرةضعف  -

طريقة التواصل واختالف االسلوب التعامل بين ثقافة الشركة وغيرها  -

 وخصوصية وسرية املعلومات 

 وفهم الشركة الحتياجات العميل  الخدمةالوقت املستغرق في  -

بناء ال -

  والصناعة
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 حيث من األعمال تعهيد لصناعة األنسب النموذج هو  ما،اململكة في املتوفرة البشرية مكانياتاإل  إلى بالنظر 

 ذلك؟ ترى  ملاذاو  العمومية؟ أو  التخصص

 قطاع املالية
 الكفاءات استقطاب في املتعهدقدرة ب كبرأ ثقة لدي سيكون  حيث التخصص - 

 معين مجال في خصصةمت بسيطة شركة تكون  نأ

 والبناء قطاع التصنيع

 تجودة الخدما في يساعد التخصص 

 التكاليف يقلل التخصص  

 العمل آلية يسرع التخصص  

 العاملة القوى  من يقلل التخصص 

 تنفيذها تقنين و الطلبات فهم في مالتخصص يساه 

 داءاأل   احترفية في العاملة للقوى  أكبر فرصة يتيح التخصص 

 عام بشكل عمالاأل  في بداعاإل  مستوى  رفع في يساهم التخصص 

 

 الجغرافي النطاق تأثير  وفهم مناقشة( : الجزء )ب

 

 ؟(نعم) أو  (ال )ملاذا ،الهدف هذا يحقق الكبرى  املدن في العمل أن ترى  هل

 قطاع التأمين

 توجه هناك كان إذا ولكن ،الكبرى  املدن على التركيز يتم أن الطبيعي من 

 مدن جميع على األعمال قطاعات مختلف توزيعإلى  ولةالد من استراتيجي

 مدن ،وللزراعة مدن :مثال ،محددة بصناعات املدن بعض تخصيص أو ،اململكة

 إلخ...  صناعية مدن ،ووالتصدير لالستيراد ساحلية

 التحتية وبالبنية منطقة أو مدينة كل طبيعة حسب الصناعات تخصيص يمكن 

 هي والدمام والرياض جدة تكون  بأن يشكك أو يمنع ال هذا ولكن ،بها الخاصة

 عام بشكل التجارية لألعمال األساسية املدن

 والبناء قطاع التصنيع

 ال 

 بشكل االقتصاد تحريك في يساهم"  النائية"  الواعدة للمناطق العمل تعهيد 

 . العاملة ألياديا تكلفة يقلل و ،البشرية للقوى  الفرصة تاحةإ في يساعد و ،عام
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 ؟ وملاذا ؟األنسب الوضع هو  ةالرئيس املدن هذه في االنطالق له

 والبناء قطاع التصنيع

 فتح عند ولكن ،لألعمال األساسية املدن فهي :أسباب لعدة األنسب هو نعم 

 األعمال تحويل سيتم أخرى  مدن في إيجابية جوانب أو مميزات إيجاد أو الفرص

 يرةالكب املدن في ليةعا مصاريف لوجود وذلك ،الصغيرة املدن إلى

 

 على حث) كيف؟و  للسعوديين؟ وظيفية فرص إيجاد وسيلة التعهيد لجعل باعهاات يجب التي الوسائل هي ما

 وراء السبب شرح و ، عمليات تعهيد بها يكون  أن يجب التي للمدن أمثلة إعطاء مع األخرى  للمدن العمل امتداد

 (املدن تلك اختيار 

 قطاع التأمين

 محلية شركات إلى تعهيدها سيتم التي الجديدة الوظائف بأهمية يالوع زيادة 

 غير املدن في خصوصا الوظائف هذه إلى الشابة الكفاءات باستقطاب وذلك،

 الرئيسة

 لذلك املناسبة البيئة إيجاد 
  



 

Page 34 of 44 

  

 اململكة في الخدمة ملقدمي املضافة القيمة تحديد( : الجزء )ج

 

 اعة تعهيد عمليات األعمال في اململكةنموذج العوامل املؤثرة على قيام صن

أساليب وطرق وعادات العمل املحلية. عرفة مو  ،التحدث باللغة العربية، وهو لعاملة في اململكة هي عامل اللغةيرى املشاركين في الدراسة أن من أهم القيم املضافة للشركات املحلية أو العاملية ا

 :و هي،مقارنة بالدول املجاورة في الخليج العربي و الشرق األوسط و شمال أفريقيا، لصناعة في اململكة كما تم تحديد عدة عوامل تؤثر على قيام هذه ا

  أساليب و طرق و عادات العمل املحليةعرفة مالقرب من العميل و 

 اللغة العربية استخدام 

 املحافظة على العمالء 

 البنية التحتية في اململكة 

 اململكة في االقتصادياس ي و يالس االستقرار 

 فيما يخص برامج السعودة ،الدعم الحكومي 

  الفرص املتاحة في السوق 
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ية
ملال

ع ا
طا

ق
 

 العوامل
تكرار حذف  تكرار الترتيب

 العامل
 السبب

1 2 3 4 5 6 7 8 

عرفة أساليب و مالقرب من العميل و 

 طرق و عادات العمل املحلية

 

2  1 2      

 حتى تؤدي الخدمات بجودة عالية 

 شركات تفضل التعامل مع جهات تفهم احتياجاتهاال 

   2 1 1   1  استخدام اللغة العربية
 االلغة ليست عائق 

 نتحدث بنفس اللغة 

 الستمرارية العمل  1   1 1  1 1  املحافظة على العمالء

 باألعمالمن دونها ال يمكن القيام      1   2 2  البنية التحتية في اململكة

ياس ي واالقتصادي في االستقرار الس

 اململكة
1   1 2    1 

 هذا العنوان األساس ي في نجاح املبادرات 

الدعم الحكومي فيما يخص برامج 

 السعودة
   1 1  1 1 1 

 له أهمية بعد العوامل األولى 

 الدعم يجذب االستثمار 

      1 1 1 2 الفرص املتاحة في السوق 
 الفرص هي األساس ) الطلب( ألن 

  ون الفرص مثمرةن تكأيجب 

     1      توفر الطاقات البشرية املؤهلة
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ين
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 العوامل
تكرار حذف  تكرار الترتيب

 العامل
 السبب

1 2 3 4 5 6 7 8 

عرفة أساليب و طرق و مالقرب من العميل و 

 عادات العمل املحلية
2 1    1 1   

 

    1 1 1   1 1 استخدام اللغة العربية

 أهم األهداف ألي شركة   1   2  1  1 املحافظة على العمالء

    1  2  2  البنية التحتية في اململكة
  و الطرق والقطارات باإلنترنتخاصة التواصل 

 لتطوير األعمال 

 بدون أمن ال عمل      1  2 1 1 االستقرار السياس ي واالقتصادي في اململكة

 ليس فقط الدعم املادي بل أيضا عن طريق التشريعات    3   1 1   عودةالدعم الحكومي فيما يخص برامج الس

     2  2 1   الفرص املتاحة في السوق 

      1     وفرة األيدي العاملة القابلة للعمل

 

 

 

 

 



 

Page 37 of 44 
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صن
الت

و 
اء 

بن
ال

 

 العوامل
تكرار حذف  تكرار الترتيب

 العامل
 السبب

1 2 3 4 5 6 7 

عرفة أساليب و ميل و القرب من العم

 طرق و عادات العمل املحلية

 

 1  1 2 1 1  

   للتواجد بالقرب من  بالنسبة للتعهيد في أغلب األحيان ال يوجد داع

 العميل

 استخدام اللغة العربية
   1 1  4  

  غير مهم في حالة تصدير تعهيد عمليات األعمال إلى الخارج 

 تعدد النقاش في القطاعات االقتصادية 

  جليزيةكذلك اللغة اإل و 

  1 4   1   املحافظة على العمالء
  هذا السبب بطبيعة الحال هو عامل مشترك في خدمة العمالء لجميع

 األعمال

 تتمتع اململكة ببنية تحتية جيدة جدا     2 1  2 1 البنية التحتية في اململكة

االستقرار السياس ي واالقتصادي في 

 اململكة
1  4  1    

 كان املستثمر محليا أو  ألي مستثمر سواء اأساسي عامالعّد رار ياالستق

 دوليا

الدعم الحكومي فيما يخص برامج 

  السعودة
2 2 1   1   

 التشريع و الدعم الحكومي هو املحرك األساس ي للمشاريع 

  رها على عمليات التعهيدأثألهمية التشريعات املحفزة للتوطين و 

 الفرص املتاحة في السوق 
2 1  3     

  بناء على الفرص املتاحة يمكن صياغة تعهيد عمليات األعمال 

  إمكانية الحصول على فرص كبيرة بسبب وجود مؤهالت لسد كثير من

 الوظائف
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ت ب

عا
طا

لق
ع ا

مي
ج

 

 العوامل
 تكرار الترتيب

 تكرار حذف العامل
1 2 3 4 5 6 7 8 

دات عرفة أساليب و طرق و عامالقرب من العميل و 

 العمل املحلية

 

4 2 1 3 2 2 2   

   7 2 3 1  2 1 استخدام اللغة العربية

 1 1 1 5 3  3 1 1 املحافظة على العمالء

    2 2 3 2 6 1 البنية التحتية في اململكة

 1    4 1 6 1 3 االستقرار السياس ي واالقتصادي في اململكة

 1 1 4 1 1 2 2 2 2 الدعم الحكومي فيما يخص برامج السعودة

    2  6 2 2 4 الفرص املتاحة في السوق 

    1      توفر الطاقات البشرية املؤهلة

     1     وفرة األيدي العاملة القابلة للعمل
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 اململكة في الخدمة ملقدمي املضافة القيمة تحديد( : الجزء )د

اك الكثير من التحديات التي تواجه القيام بهذه الصناعة في اململكة و من هذه التحديات: توفر البنية التحتية و العنصر البشري أن هن، نجدجمعناها من قبل  التيعلى بعض املعلومات ء بنا

 .تكلفة العمالة بصفة عامةو األمور التنظيمية من الناحية الحكومية, و خارج املدن الرئيسة, 

  نترنتإل الهاتفية و ا االتصالالبنية التحتية و بالتحديد وسائل 

  املوضوع بالكامل( استيعابمن  ون معلومات إضافية كى يتمكن املشاركالعنصر البشري. و يشمل هذا التحدي التالي:  )يرجى إعطاء 

 توفر الخبرات املحلية -

 تكلفة العنصر البشري )العمالة السعودية( -

 التسرب الوظيفي -

 القدرة على توظيف السيدات -

 لاألمور التنظيمية الحكومية, و تشم: 

 املصاحبة للتقيد باألمور التنظيمية اإلداريةاألعباء  -

  شفافية و وضوح األمور التنظيمية -

 سعوديةالالحصول على التأشيرات للعمالة غير  -

 هأو غير  اسواًء مادي،عدم وجود دعم حكومي  -

 املعرفة التامة بهذه الصناعة و سهولة القيام بها 

  خصوصا سرية املعلومات املتداولة،العمالء  
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ية
ملال

ع ا
طا

ق
 

 التحديات
تكرار حذف  تكرار الترتيب

 التحدي
 السبب

1 2 3 4 5 6 

الهاتفية و  االتصالوسائل  تحديداالبنية التحتية و 

 نترنتإل ا
  3 1 1   

 هذه أصبحت متوفرة 

 ارتفاع األسعار و الحجب 

 العنصر البشري. و يشمل هذا التحدي التالي: 

 توفر الخبرات املحلية 

 فة العنصر البشري )العمالة السعودية(تكل 

 التسرب الوظيفي 

 القدرة على توظيف السيدات 

 3 1 1   1 

 التكلفة مقارنة ببعض الشركات في الخارج 

 العنصر البشري هو األساس في تعهيد أعمال املعرفة 

 صعوبة الحصول على الكفاءات البشرية 

 :األمور التنظيمية الحكومية, و تشمل

  املصاحبة للتقيد باألمور  ريةاإلدااألعباء

 التنظيمية

 شفافية و وضوح األمور التنظيمية  

  الحصول على التأشيرات للعمالة غير

 سعوديةال

  اسواًء مادي،عدم وجود دعم حكومي  

 هأو غير 

4   1    

  يجب مطابقة التنظيمات و التشريعات للواقع وربطها بالرؤية

 واألهداف طويلة املدى

  جاز أي عملإن نبدونها  ال يمكفأهمية قصوى ، لها 

 صعوبة وعدم وضوح األمور التنظيمية أول عائق يواجه الشركات 

 املعرفة التامة بهذه الصناعة و سهولة القيام بها
1  1 1 1  1 

  مع الوقت اكتسابهايمكن 

  اعائقال يعّد 

 يمكن وضع ضوابط لها   1 2 1  1  سرية املعلومات املتداولة. العمالء )خصوصا

 ضعف النظام القانوني       1  وجود العمالء
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 التحديات
 تكرار الترتيب

تكرار حذف 

 التحدي
 السبب

1 2 3 4 5   

الهاتفية و  االتصالالبنية التحتية و بالتحديد وسائل 

 نترنتإل ا
  2 1 2  

 جيدة و سهلة التطوير 

 العنصر البشري. و يشمل هذا التحدي التالي: 

 توفر الخبرات املحلية-

 تكلفة العنصر البشري )العمالة السعودية(-

 التسرب الوظيفي-

 القدرة على توظيف السيدات-

1 3  1   

 توفير جهات مختصة للبحث عن الكوادر املطلوبة 

 لحداثة الثقافة العامة على العمل الكثيف  ؛أهم وأصعب تحدي

 ستبدالوالحل التدريب املستمر وااللتزام بالقدرة على اال 

 :األمور التنظيمية الحكومية, و تشمل

 املصاحبة للتقيد باألمور التنظيمية اإلداريةاألعباء 

  شفافية و وضوح األمور التنظيمية

 سعوديةالالحصول على التأشيرات للعمالة غير 

 هأو غير  اسواًء مادي،عدم وجود دعم حكومي 

4 1     

 تبسيط اإلجراءات على املستثمرين 

  اعد ثابتةوضع قو 

  وجود بيئة تشريعية ناضجة سوف يشجع على االستثمار في تعهيد

 عمليات األعمال

  لى إهناك بعض التضارب الذي يؤدي و ،التنظيمات غير متناغمة

والحل تحسين التنسيق مع جميع الجهات  و التدرج في  ،القصور 

 التطبيق

 هناك شح في التخصصات الدقيقة   1 3 1   املعرفة التامة بهذه الصناعة و سهولة القيام بها

 سرية املعلومات املتداولة،العمالء 
ً
   2  2 1  خصوصا
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 التحديات
تكرار حذف  تكرار الترتيب

 التحدي
 السبب

1 2 3 4 5 6 

صال الهاتفية و البنية التحتية و بالتحديد وسائل اال 

 نترنتإل ا
 2  3 1   

 

 ري. و يشمل هذا التحدي التالي: العنصر البش

 توفر الخبرات املحلية-

 تكلفة العنصر البشري )العمالة السعودية(-

 التسرب الوظيفي-

 القدرة على توظيف السيدات-

3 2 1     

 ف األعداد و التدريب املبكرثيتك 

  قوم عليها الركيزة األساسية التي يفترض أن تالعنصر البشري هو ألن

 فكرة التعهيد

 الة عدم وجود الخبرة و ارتفاع التكلفة لن تنجح عملية التعهيدفي ح 

 :األمور التنظيمية الحكومية, و تشمل

 املصاحبة للتقيد باألمور التنظيمية اإلداريةاألعباء 

  شفافية و وضوح األمور التنظيمية

 سعوديةال غير الحصول على التأشيرات للعمالة 

 غير ذلكأو اسواًء مادي، عدم وجود دعم حكومي

3 2 1     

  سرعة تغيير التشريعات في اململكة تمثل عامل تحدي مهم ألي نشاط

 أعمال

  وضع تشريعات تسهل و تدعم هذا النشاط سوف يساعد في تنظيم و

 نمو هذا القطاع

  يجب توفير البيئة املشجعة للشركات املقدمة للخدمة و وضع

ت عند تعهيد التشريعات املحفزة لها ، الحل: وضع محفزات للشركا

 أعمال لشركات وطنية

 املعرفة التامة بهذه الصناعة و سهولة القيام بها
  3  3   

 بالتدريب يمكن القيام بهذه الصناعة 

  مع املمارسة اكتسابهامن املمكن 

 سرية املعلومات املتداولة خصوصا، العمالء 
  1 3 2   

 من أساسيات العمل املنظمّد هذا العامل يع 

 سيطرة على السرية بمجموعة من اإلجراءات و النماذجإمكانية ال 

         التشريعات
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 التحديات
 التحديتكرار حذف  تكرار الترتيب

1 2 3 4 5 6  

   4 6 5 2  نترنتإل او الهاتفية  االتصالالبنية التحتية و بالتحديد وسائل 

 لي: العنصر البشري. و يشمل هذا التحدي التا

 توفر الخبرات املحلية-

 تكلفة العنصر البشري )العمالة السعودية(-

 التسرب الوظيفي-

 القدرة على توظيف السيدات-

4 8 2 2   1 

 :األمور التنظيمية الحكومية, و تشمل

 املصاحبة للتقيد باألمور التنظيمية اإلداريةاألعباء 

  شفافية و وضوح األمور التنظيمية

 سعوديةالشيرات للعمالة غير الحصول على التأ

 هأو غير  اسواًء مادي، عدم وجود دعم حكومي

11 3 1 1    

 1  5 4 5  1 املعرفة التامة بهذه الصناعة و سهولة القيام بها

  1 6 4 3 2  سرية املعلومات املتداولةخصوصا، العمالء 

      1  وجود العمالء

        التشريعات 
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 ؟التحديات هذه على للتغلب تقترحها تيال الحلول  ماهي

 قطاع املالية
 حكومي دعم وجود و اململكة برؤية ربطها وجوب 

 ساسيةاأل  املهارات على التدريب 

 والبناء قطاع التصنيع

 العمل ثقافة رفع  

  البشرية للكوادر املبكر و الحقيقي عداداإل 

 سعودية ركاتلش عمالاأل  بتعهيد تقوم التي للشركات مزايا هناك يكون  أن 

 

 معها؟ التعامل يمكن كيفو  ملاذا؟و  مواجهتها؟ الصعب من التي التحديات يه ما

 قطاع املالية
 وقوانين نظمةأو  تشريعات من التحتية البنية 

 العاملة للقوى  العالية التكلفة 

 والبناء قطاع التصنيع

 لىإ تؤدي التشريعات - حقيقي تحد هو وضوحها عدم و التشريعات تغير سرعة 

  مباشرة خسائر

 غير لكنها، جميلة بداعيةإ فكارأ وأ استشارية شركات على تعتمد التشريعات 

 بالواقع مقارنة منطقية

 


