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 لمسابقة ولقاء ريادة األعمال بجدة الثانيتقرير ال
 2102-2102 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالفرص رواد األعمال تجمع تفاعلية منصة”

 واالستثمارية التجارية

  

 “ الواعدة للمشاريع إنطالق نقطةو



 

2 | P a g e 

 

 
 مقدمة

 خطة بوضع جدة بغرفة "األعمال شابات لجنة" بدأت عندما م2212 عام ديسمبر شهر في الفكرة ولدت

 مباشرة مخرجات مجبرنا لكل يكون أن إلى ساعية المستهدف، قطاعها لدعم المستقبلية ومشاريعها برامجها
 لرواد إقامته تعتزم سنوي لقاء فكرة بعرض" اإلبداعية الشركة" تقدمت حيث للقياس، وقابلة وملموسة

 مفهوم تجسد مشاريع إطالق إلى تهدف مسابقة إضافة مع وتطويعه، صياغته إعادة اللجنة وطلبت األعمال

 .األعمال ريادة

 

 

 الفكرة

األعمال  ريادة هوممف جذور على المشروع فكرة استندت

 الجزيرة شبه في المفهوم هذا تتناول نشأة موثقة في مصادر

 التي التجارة خطوط تحولت حتى السنين، آالف منذ العربية
 لجميع معتمدة طرقا   إلى المسلمين التجار قدماء سلكها

 إلى التاريخ في باحث أشار إذ. بعدهم جاؤوا الذين التجار

 العربية نظيراتها مع توسطالم البحر حوض دول توحيد أن

  إيجاد من المسلمين مكن الماضي في والهندية

 .“اإلطالق على تجارية شبكة أعظم”

 
 

 

لدى "لجنة شابات  برزت التاريخية الحقائق هذه من

األعمال" بالغرفة التجارية الصناعية في جدة وشركائها 

فجاءت فكرة إقامة  والمنشأ، بالهوية المفهوم ربط أهمية
 إلى مستندا   المفهوم هذا إلحياء األعمال ريادة قة ولقاءمساب

 والمعايير العصرية، للمستجدات ومواكبا   التاريخية، الخلفية

 .األعمال ريادة دعم في المتميزة والتجارب الدولية،

 

 

قطاع العام وامتد البحث إلى البرامج التمويلية واالستثمارية والتدريبية واإلرشادية والتسهيالت التي يوفرها ال
والقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب دراسة الشريحة المستهدفة واحتياجاتها الفعلية لتطوير 

مشاريعها الناشئة، بهدف الوصول إلى نموذج متكامل ورؤية شمولية توظف هذه الفرص وتتكامل معها وتقوم 

خرجات ملموسة خالل اللقاء السنوي الذي يعد بتطبيقها عمليا  على الشريحة المستهدفة ليتسنى عرض م

 الواعدة. للمشاريع إنطالق ونقطة واالستثمارية، التجارية بالفرص الرواد تجمع تفاعلية منصة

 

 من هنا بدأنا.. ”

أردنا أن نستعيد مفهوم وإلى هنا 

مجسداً في  ،ريادة األعمال

 “ مشاريع ومبادرات
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 ريك االستراتيجيالش
 

 إخراج إلى الهادفة الشراكات "اإلبداعية" أولى المنظمة بغرفة جدة والشركة "لجنة شابات األعمال" عقدت
 .م2211في عام  االستراتيجي" للفكر األغر "مجموعة مع شراكة إتفاقية بتوقيع وذلك مدروس، لبشك الفكرة

 

 
 

 

 والجهات األعمال وسيدات برجال األعمال، ورائدات رواد جمعت التي العمل ورش من عدد عقد تبعها
 لبلورة والمختصين، ييناألكاديم من وعدد السعودية العربية المملكة في األعمال لريادة والمساندة الداعمة

 :متكامل سنوي برنامج وإخراج الفكرة

 واإلبداع المنافسة على يحفز 

 الطموحات لدى رواد األعمال سقف يرفع 

 الصغيرة للمنشآت التنافسية مقومات يعزز 

 التنموي المشروع هذا في والخاص العام القطاع يشرك 

 

 فرص وتوفير ،الناشئة للمشاريع دعما   القطاعات جميع بين للشراكات حيا   نموذجا   إيجاد هو مشترك وبهدف

 .اإلقتصادية التنمية على تنعكس مباشرة بنتائج الخروج مع لها، النمو

 
 

 

 

 

 

 بين للشراكات حياً  نموذجاً  ”

 دعماً  القطاع العام والخاص

  الناشئة للمشاريع

 “ لها النمو فرص وتوفير
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 مراحل اإلعداديةال

 
  

 

 

 

 

    
 

    
 

  م2102الدورة األولى  ”

 “تخطيط، ترشيح، تدريب، تحكيم 



 

5 | P a g e 

 

 

 

 :م2102 بجدة األعمال ريادة ( لقاء2     

 
 التي العمل ورش عن الصادر التقرير أوصى :المحاور

 :هي رئيسية محاور 4 على التركيز بضرورة قاءالل سبقت

 األعمال. رائد وشخصية األعمال ريادة هوية 

 التميز عناصر أهم كأحد اإلبتكار جوانب تناول 

 في كانت سواء الناشئة للمشاريع والنجاح

 حديثة. أو تقليدية مجاالت

 مبادرات بواسطة الناشئة المشاريع تنمية فرص 

 الخاص. عالقطاوعقود تشغيلية يقدمها 

 مبادرات بواسطة الناشئة المشاريع تنمية فرص 

 .العام القطاعوتسهيالت 

 تتضمن أن على المحاور صياغة تمت :المبادرات

 المنظمة اللجنة وعقدت مباشرة، مبادرات عن اإلعالن
 :مع أشهر 3 مدار علىتنسيقية  اجتماعات

 عمال.األ رجال 

 الجهاتوالتمويل و األعمال تنمية مراكز 

 تثمارية.االس

 الصغيرة المشاريع وتمويل تنمية في الخبراء. 

 العمل. وزير معالي 

 جدة. أمين مساعد 

 لالستثمار. العامة الهيئة محافظ وكيل 

 السعودي الممتاز البريد . 

 

 

 

 

 :م2102 جدة مبادرو منافسة (0

 
انطلقت أولى دورات المنافسة في ديسمبر  الترشيح:

عن فتح المجال م بإعالن "لجنة شابات األعمال" 2211

للشابات الالتي يملكن أفكار مبتكرة لمشاريع جديدة، أو 

 5الالتي يملكن مشاريع صغيرة قائمة ال يتجاوز عمرها 

تمت فلترتها  اً مشروع 211فاستقبلت اللجنة  .سنوات

إلكترونيا  من خالل نظام آلي يقوم بالتقييم وفقا  للقطاع 

 .المشاركةواستيفاء شروط 

عقدت معهن اللجنة  اً مشروع 57مبدئي لـ ليتم القبول ال
لقاءات مباشرة للتعرف بشكل أكبر على فكرة كل مشروع، 

ومقومات التنافسية، والقيمة المضافة للسوق، وتلبية 

 المشروع لحاجة قائمة. 

عن مع الشابات وأعلنت اللجنة بعد اللقاءات الشخصية 

 للمرحلة النهائية. اً مشروع 27ترشح 

 

 CBAالختيار على كلية إدارة األعمال وقع ا التدريب:

لتكون الشريك األكاديمي المشرف على البرنامج التدريبي 

م، متضمنا  2212للمشاريع والذي انطلق في إبريل/

التسويق، ومهارات إلقاء العروض التجارية والتسويقية، 

والعلوم المالية والمحاسبية، وإدارة تقنية المعلومات، 

، والموارد البشرية، وإعداد خطة وتطوير المنتج والخدمة

العمل. كما تم استقطاب مرشدين من رجال أعمال 

وأكاديميين للقاء المتدربات بحسب قطاعات مشاريعهن 

لالستفادة من التوجيه والخبرة العملية في صياغة وإدارة 

 المشروع.

 

بوضع معايير التقييم  "مجموعة األغر"قامت  التحكيم:

المهندس ": حكيم مستقلة ضمتللمشاريع وتشكيل لجنة ت

 ،والمهندس رضا إسالم ،واألستاذ زياد البسام ،بارق سراج

 ."مدنيالواألستاذة حنان  ،فاتن بندقجي واألستاذة

عقدت اللجنة لقاءات تعرفت خاللها على المشاريع 

 مشروع 02المرشحة لتقييمها، قبل اإلعالن جاهزية 

ريادة  لعرض خطط العمل على المستثمرين خالل لقاء

 .األعمال

برأس  مشاريع 5واإلعالن خالل الحفل الختامي عن فوز 

لاير سعودي  152,222بقيمة  –غير مسترد  –مال مدفوع 

باإلضافة  ،لكل مشروع مع متابعة وإرشاد لمدة عام

لالستفادة من مبادرات القطاع الخاص والعام.
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لقاء ريادة األعمال مخرجات 

 بجدة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

       

 “ م2102الدورة األولى  ”

 
 طاع العاممبادرة من الق 07

 و

 مبادرة وعقود تشغيلية من القطاع الخاص 21
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 ـ أعلن القطاع الخاص عن مبادرات من بينها: 

بغرفة جدة ألحد  "مركز تنمية األعمال"دعم  •

 .المشاريع

لمشاريع في  "شركة علوان التجارية"دعم  •

 .مجال تصميم وإدارة المناسبات وتنسيق الزهور

لدعم مشاريع في  "جمجوم فارما"مبادرة  •
 .المجاالت الصحية

والدكتور فؤاد  ،الدكتورة نائلة عطار"إعالن  •

عن مبادرات  "واألستاذة نهى اليوسف ،بوقري

دعم الرواد بدراسات الجدوى واالستشارات 

 .والتأهيل

لتمويل كامل  المهندس عبد هللا المعمرمبادرة  •
لمشروع في مجال تدوير النفايات مع شراء خط 

 .اإلنتاج

يس الرئ "المهندس رامي أبو غزالة" مبادرة •

ترسية عقود على ل سلسلة مطاعم البيكلالتنفيذي 

منشآت شباب األعمال القائمة أو المساهمة في 

 وهي: إنشاءها إذا كانت تحت التأسيس، 
عقد مشروع لتوصيل الطلبات للمنازل في  (1)

وعقد صيانة مطاعم البيك في ( 2)مكة المكرمة، 

وعقد لإلسهام بالتوعية ( 3)القنفذة والليث، 

ندة لجهود المرور في تنظيم االزدحام حول والمسا

ومسابقة إعداد قائمة حلويات ( 4)مطاعم البيك، 

 لمطاعم البيك. 
عن مبادرة  "منى أبوسليمان الدكتورة"إعالن  •

التي تستهدف المنشآت متناهية  دلني على السوق

الصغر للشباب، لتقدم لها التدريب، ومواقع 

الشركات  العرض، وتعريف مدراء المشتريات في

 .الرائدة على منتجاتها

عن مسابقة  "المهندس محمد فتيحي"إعالن  •
لترسية عقد تصميم الهدايا وعلب المجوهرات على 

 .شابة سعودية

عن مبادرة  "األستاذ ناصر الصديقي"إعالن  •

محالت المتحجبة لشراء تصاميم مصممات األزياء 

 .السعوديات وتنفيذها

م بقاعة ليلتي 2212مايو في شهر األول أقيم اللقاء 

 تحت شعار: بجدة

 "نحو ثقافة المبادرة واإلبداع"
صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل برعاية 

وحضور الدكتور  أمير منطقة مكة المكرمة
عبدالعزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة 

 1222، إلى جانب متحدثا   32مشاركة المكرمة، و

 من الحضورعلى مدار يومين.

 

تم التعريف خالل الجلسات بفرص تنمية األعمال و

من خالل الشراكات ورأس المال الجريء 
وقصص واإلندماج مع استضافة الجهات الداعمة 

 نجاح رواد األعمال محليا وإقليميا .

 

 ـ أعلن القطاع العام عن مبادرات من بينها: 

لدراسة  تساهم  وزارة التجارة والصناعةدعم  •

 لمهن الحرة.بترخيص أصحاب ا
لصاحبات األعمال  وزارة الثقافة واإلعالمدعم  •

في المجاالت اإلعالمية حيث بادر معالي الدكتور 

إصدار التراخيص للمشاريع بعبد العزيز خوجة 

 اإلعالمية النسائية المشاركة في المسابقة.

بتقديم مرتب شهري لرائدات  وزارة العملدعم  •

 ظفات السعوديات.األعمال باإلضافة لمرتبات المو
بتسهيل الحصول التراخيص  أمانة جدةدعم  •

النسائية وإطالق البوابة اإللكترونية لخدمة سيدات 

 األعمال.

بمنح الفائزات  البريد السعودي الممتازدعم  •

 قسائم شحن محلي ودولي بقيمة مليون لاير.

عن التعاون  جامعة الملك عبدالعزيز بجدةإعالن  •
عمال إلطالق برنامج يهدف إلى مع لجنة شابات األ

 نشر ثقافة العمل الحر بين الطالبات.

 أعلنت وسائل اإلعالم عن مبادرات من بينها:

ـ مبادرة "مؤسسة المدينة للصحافة والنشر" 

و"إذاعة ألف ألف" لتبني شباب وشابات في 

البرامج التدريبية وإبراز المشاريع الواعدة.
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 متابعة المخرجات
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 “ م2102الدورة األولى  ”

 
 المشاريع الفائزة واإلرشاد
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 لها الرعاية توفير على والعمل الفائزة المشاريع لمتابعة توجيهية بتشكيل لجنة مجموعة األغرقامت  (0

 رضا المهندس النصر، أبو فهد األستاذ: اللجنة وتضم التجربة، مخرجات رصد إلى سعيا   عام لمدة

 .سالمة رانية األستاذة العايد، سارة األستاذة البسام، زياد األستاذ إسالم،

 :وهم عام لمدة المشاريع ودعم لتوجيه األعمال رجال من مرشدين 8كما استقطبت 

 

 المرشدون مجال المشروع اسم المشروع رائدة األعمال

 مواقعللتسويق عبر  خدمات استشارية المكعب البنفسجي سفانة حسين سجيني

  االجتماعية الشبكات
 أ. عيسى بوقري

الحلويات بوسائل تقديم أنواع مختلفة من  المخبز المخملي هبة عبدالوهاب رجب

 مبتكرة
 ةم. رامي أبو غزال

 

 أحمد بن زقرأ. 

مجتمع التدريب  أروى بن صديق

 اإللكتروني

لمراكز التدريب قاعدة بيانات  توفير

 والمدربين
 أ. عماد الدغيثر

الرحمن  هبة عبد

 زمزمي

منزلية يسهل حفظها إعداد وجبات  أكل بيتي

 العاملة لتلبية احتياجات المرأة وتقديمها 
 أ. سامر كردي

حلول اإلنترنت المتكاملة تقديم  مؤسسة بكسل العربية غدير فؤاد خفاجي

 الدعم الفني و الذكيةوتطبيقات الهواتف 
 أ. عيسى بوقري

 البيت الحجازي عال حامد رجب

 

الشعبية الحجازية  المأكوالتتقديم 

 بأسلوب عصري وحديث 
 أ. عبدهللا النويصر

تدريب األسر المعيلة على إعداد  شجرة العطاء رنسرين محمود ناظ

 وتسويقهامنتجات غذائية 
جمعيةةةةةةة ماجةةةةةةد بةةةةةةن 

عبةةةةةةدالعزيز للتنميةةةةةةة 

والخةدمات االجتماعيةةة 

يمثلهةةا ع ةةو مجلةة  

 :اإلدارة

 م. إحسان أبو غزالة
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 االجتماع بعد لفائزةا للمشاريع الجائزة من األولى الدفعة خالل الربع األول بتسليمالشركة "الشركة اإلبداعية"  قامت (2

 عقد كما تم .والمرشدين الرائدات بين جمعت التي االجتماعات ومحاضر تقارير استعراض المرشدين، وتم مع األول

العام بحسب أهدافه  خالل إليه الوصول مشروع كل مايستهدف وتحديد الرائدات أداء قياس معايير لوضع عمل ورشة

 واحتياجاته.

 

جات دشن رئيس مجلس إدارة الغرفة ضمن مراحل الرصد للمخر (3

في  تقرير الربع األول الشيخ صالح كاملالتجارية الصناعية بجدة 

للدور  حيا   معتبرا  أن البرنامج قدم نموذجا   ،م2102أكتوبر شهر 

 الخاص القطاعين بين الشراكات تحفيز الحيوي لغرفة جدة في

ومؤكدا   ،لها النمو فرص وتوفير الناشئة للمشاريع دعما   والعام

د التي تمر بها المشاريع الفائزة، على أهمية مرحلة اإلرشا

وضرورة عقد ورش عمل للتوعية بدور الشراكة المتناقصة في 

  تنمية المشاريع الناشئة.

 

تم تدشين الصفحات اإللكترونية الخاصة بعرض مبادرات القطاع  (4

 العام والقطاع الخاص لتكون بمتناول شباب وشابات األعمال مع

نماذج إلكترونية يمكن من خاللها التقدم للعقود التي تم طرحها في 

لقاء ريادة األعمال بجدة لترسيتها حصريا على شباب وشابات 

 األعمال مع توضيح شروطها ومواصفاتها.

 

 تصريحات
تقديره للجهات الداعمة من  األستاذ زياد البسامأبدى عضو مجلس إدارة غرفة جدة 

خاص معتبرا  أن فكرة البرنامج وما حققه من إنجازات خالل القطاعين العام وال

وسع لخدمة هذه الشريحة قابال  للتطبيق على نطاق أتجعله دورته األولى 

 .المستهدفة

 

وعن عملية المتابعة لمشاريع رائدات األعمال المشاركات في المسابقة قال 

قع اختيار اللجنة الرئيس التنفيذي لمجموعة األغر األستاذ فهد أبو النصر: "و

وقد ، ألعمال لمتابعة المشاريع الفائزةالتوجيهية للمسابقة على مجموعة من رجال ا

بناء  على خبرته العملية في مجال المشروع الذي سيشرف  رشدتم اختيار كل م

 عليه".

 

 البرنامجفيما أوضحت رئيسة لجنة شابات األعمال األستاذة رانية سالمة أن 

مع كافة المبادرات المتاحة للمنشآت الصغيرة وتوفيرها التكامل حرص على 

ضمن برنامج واحد وفرص عملية مباشرة قابلة للمتابعة والقياس لخدمة المنشآت 

 لتنمية المنشآت الصغيرة تشغيليا . المبادرات تعد فرص أنالصغيرة، مؤكدة 

 

العايد إلى األستاذة سارة  اإلبداعيةوأشارت خبيرة التخطيط االستراتيجي بشركة 

استنادا  شاملة تطويرية  ا  خطط تتضمنسوف واللقاء أن الدورة الثانية من المسابقة 

 إلى مخرجات الدورة األولى.

البسام: لدى البرنامج فرصة 

 للتوسع 

رجال األعمال : أبو النصر

يتسلمون دفة القيادة إلرشاد 

  المشاريع

المبادرات فرصة لتنمية : سالمة

  المنشآت الصغيرة

نستند على المخرجات : العايد

  لوضع الخطط التطويرية
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 البرنامج اإلرشادي للمشاريع
 
 

قامت مجموعة األغر بوضع خطة البرنامج اإلرشادي مع 

إدارة التواصل بين المرشدين ورائدات األعمال، وعقدت عدة 

اتفق خاللها شركاء البرنامج على أهمية مرحلة اجتماع 

كنماذج مصغرة تعبر  إلى المشاريعالنظر ضرورة واإلرشاد 

الالتي يقتحمن السعوديات عن القاعدة العريضة للشابات 
دراسة حالتها بشكل و، في قطاعات مختلفة تجربة العمل الحر

قابل إرشادي متكامل  إلى برنامج بهدف الوصولدقيق، 

على نطاق أوسع وإلطالق عدد أكبر من مشاريع للتطبيق 

شابات األعمال القادرة على المنافسة، والقابلة لالستمرار 

 والتوسع.
 
 

 

 :خطة البرنامج اإلرشادي علىاتفقت اللجنة التوجيهية للبرنامج على أن تت من 
 أشهر. 3كل  المشاريعومعايير قياس أداء  ،وضع أهداف كل مشروع 

  ن كل مرشد ورائدة أعمال، مع فرص للتواصل المباشر عبر الهاتف.بي شهري اجتماععقد 

 بإرسال كذلك الرائدة  وقيامالمرشد شهريا  بإرسال تقريرعن االجتماع وتقييم ألداء المشروع،  قيام
 تقرير مماثل وتقييم للمرشد.

  بغرفة جدة، التواصل دورياً لعقد اجتماعات تقييم بين رائدات األعمال وفريق لجنة شابات األعمال

المستثمرين  للقاءاالحتياجات والمالحظات ورصدها وتحليلها، والتنسيق للرائدات  للتأكد من
 والجهات المعنية بالدعم من القطاع العام أو الخاص.

  من خالل اللجنة التوجيهية بناء على التقارير. دفعات التمويلاإلعتماد النهائي لصرف 

 
 

 

 

 

 

نماذج الفائزة المشاريع ”

مصغرة تعبر عن القاعدة 
السعوديات العريضة للشابات 

الالتي يقتحمن تجربة العمل 

  “الحر
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 تقدماً أهم المشاريع التي أحرزت 
 

"تصميم وبرمجة مواقع وتطبيقات  مشروع بيكسل العربية

 األجهزة الذكية"

 غدير خفاجي رائدة األعمال:

 عيسى بوقرياألستاذ  المرشد:

 

 

  خاص « مشي قلبك»حقق المشروع أهم أهدافه ببرمجة تطبيقات للهواتف الجوالة أحدها
طفال التوحد وجاري وهو متوفر للتحميل مجانا، واآلخر متخصص بأ Bupaبشركة 

 وأخرى متقدمة مدفوعة.منه العمل إلطالق نسخة مجانية 

 .تمت المشاركة في معرض شباب األعمال الخامس 

 .تم توقيع عقود مع جهات من القطاع الحكومي والخاص لبناء مواقع إلكترونية 

  ألولى للكلمات نتائج بحث جوجل ضمن المراكز الثالثة ابتقدم في تصنيفه « بيكسل أريبيا»حقق موقع
 .«مثال: تصميم مواقع، برمجة مواقع»المفتاحية الرئيسية للنشاط 

 

 

 

 "مخبز حلويات" مشروع المخبز المخملي

 هبة رجب رائدة األعمال:
 المهندس رامي أبو غزالة / األستاذ أحمد بن زقر المرشد:

 

 

 تكاليف القطعة الواحدة التي  أنجزت العمل على دراسة مالية لتحديد

والحصول على أفضل عروض من ربحيتها، ووم بإنتاجها تق
زات المحل لضمان السالمة مواصفات تجهيالموردين، مع توفير 

 .والجودة

  مطلع شهر « الجوهرة مول»تم إفتتاح المحل في ينبع الصناعية

 فبراير واستكمال االجراءات المطلوبة.

 .تمت المشاركة في مهرجانات ومعارض بمدينة ينبع 
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 بيع األطباق المنزلية المحفوظة""ع بيتي إكسبري  مشرو
 هبة زمزمي رائدة األعمال:

 األستاذ سامر كردي المرشد:

 

 

  تغيير نموذج المشروع من الطعام المبرد إلى المجمد تم
لتسهيل عملية اإلنتاج وتكاليفها واشتراطاتها، واالتفاق على 

 آلية ومواصفات التعبئة والتغليف.

  تمت المشاركة في معرض شباب األعمال الخامس، وتجربة

 دلني على السوق. بازاراإلنتاج من خالل 

  تم االتفاق على استهداف التموين الخارجي في هذه المرحلة

 قبل استهداف المبيعات في المتاجر.

  والداعمة عدد من الجهات االستثمارية مع جاري االجتماع
 وسع.والدعم للت لمناقشة فرص الشراكة

 

 

 

 "تمويل غذائي للفعاليات بهوية حجازية" مشروع البيت الحجازي
 عال رجب رائدة األعمال:

 األستاذ عبدهللا النويصر المرشد:

 

 

  تفصيل لألمور المالية المتعلقة بالوصفات وتكاليفها قدمت
 .وعوائدها الربحية

 اإلشتراطات الصحية المطلوبة لترخيص المشروع. وفرت 

 للمساعدة على  ة المرشدإدارة المشاريع في منشأمدير ب التقت

 .ضع آلية لقياس أداء خدمة العمالءووتطوير مشروعها، 

  شاركت في معرض شباب األعمال، ومعرض الضيافة
 واألطعمة في دبي.

  حققت ارتفاع في المبيعات، والتقت بعدد من فرص الشراكة

 واالستثمار المتاحة لدعم المشروع.
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تدريب األسر المعيلة على إعداد منتجات غذائية  " اءشجرة العطمشروع 

 "وتسويقها

 نسرين ناظر رائدة األعمال:
 المهندس إحسان أبو غزالة المرشد:

 

 دورة تدريبية في مجال سالمة وإدارة الغداءتم التنسيق لإللتحاق ب. 

  لقياس األداء المالي خطة العمل والتدفقات النقدية والمبيعات المتوقعة خالل عام، مع نموذج تم تقديم
 لتالفي المخاطر والتحقق من مالئمة الخطة لواقع العمل.

 م إعداد الهوية البصرية للمشروعت. 

  وجهات من القطاع الحكومي والخاصلتموين فعاليات وشهادات تقدير تلقى المشروع طلبات. 

 في المشروع أو  لعملوالمعيلة بعد تدريبها إلى التثبيت في تحويل األسر اعقبة المشروع  واجه
ولو الحصول على الضمان االجتماعي  األسر المعيلة لخيار نظرا  لتفضيل شاريع خاصة،االستقالل بم

 أو الوظيفة. كان أقل من عوائد المبيعات

 

 

 الشبكات مواقعللتسويق عبر  خدمات استشارية" المكعب البنفسجيمشروع 

 "االجتماعية

 سفانة سجيني رائدة األعمال:
 األستاذ عيسى بوقري المرشد:

 

  وضع خطة لزيادة عدد العمالء ومراجعة التدفق النقدي، واعتبارها معيار لقياس أداء المشروع خالل

 أشهر. 3

  والتسعير وآلية تحصيل الدفعات )المستحقات( بحسب طبيعة العمالء ومتطلبات وضع نموذج للعقود

 مشاريع التسويق عبر الشبكات اإلجتماعية.

 مبتكرة وحمالت تطلقها المنشأة لخدمة المجتمع ولفت األنظار إلى الخدمات التجارية  الخروج بأفكار
 التي تقدمها بشكل غير مباشر عبر الشبكات اإلجتماعية.

  أشهر مما يعيقها  6واجهت الرائدة مشكلة انتقال عمل زوجها لخارج المملكة وضرورة انتقالها لمدة

نة التوجيهية قرار منحها فرصة الستكمال البرنامج عن أن تكون على رأس العمل، واتخذت اللج
 االرشادي بعد عودتها لتحقيق األهداف المرصودة.
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لمراكز التدريب قاعدة بيانات  توفير" مجتمع التدريب اإللكترونيشروع م

 "والمدربين

 أروى بن صديق رائدة األعمال:

 األستاذ عماد الدغيثر المرشد:

 

 تراعي مصادر الدخلي، وإعداد دراسة مالية دقيقة تعديل خطة التدفق النقد. 

 .دراسة آليات تفادي المخاطر بإيجاد دخل ثابت للمشروع اإللكتروني 

 .تأجيل البرمجة والتصميم لحين استيفاء التجهيزات المطلوبة 

  قامت الرائدة باإللتحاق بدورات في التحليل المالي واللغة اإلنجليزية، وتوظيف مصادر اإلنترنت

 كتساب المزيد من المهارات المساعدة على تنفيذ المشروع وتعزيز مميزاته التنافسية.ال

 

 

 

 للمسابقةمشاريع أخرى تم دعمها على ضوء مشاركتها في الدورة األولى 

 

 مشروع بالك روز
 آالء باحنانرائدة األعمال: 

 مشروع رسوم نماء
 أبرار قاريرائدة األعمال: 

 ل بجدة.عماالمشاركة في معرض شباب األ 

 معرض.الحصول على عقد تصميم زهور ال 

  4فرصة للتدريب على رأس العمل لمدة 

 أشهر.

  الحصول على ترخيص استثنائي من وزارة

الثقافة واإلعالم إلطالق نشاط اإلنتاج 

 اإلعالمي خالل دراستها الجامعية.

 تاج عمل في مجال الرسوم العمل على إن
 م.2213المتحركة خالل عام 

  على دعم إرشادي لمدة عام من الحصول
 األستاذة نهى اليوسف.
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 االستنتاجاتالرصد و
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

عدد من مشاريع اللجنة التوجيهية لأفرزت نتائج متابعة 

في  رائدات األعمال عن أهم احتياجات تنمية هذا القطاع

 :جانب
 

 اإلطار التشريعي والقانوني (0

 التسهيالت والتحديات (2

 التدريب والتأهيل (2
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 اإلطار التشريعي والقانونيأوالً: 
 الحلول المنفذة أو المقترحة المشكلة

 ترخيص شابات األعمال لمشاريعن، بسبب: عدم ـ 

( عدم الوعي بأهمية األطر التشريعية كون 1)

 ضيق.المشروع صغير ويعمل على نطاق 

 .( عدم معرفة الجهة المعنية بالترخيص2)
( عدم وجود معلومات كافية في المواقع 3)

 اإللكترونية المعنية بالترخيص.

 

عدم وجود تراخيص لمشاريع التغذية التي تعمل ـ 

 :من المنزل

لصعوبة توفير وفرض الرقابة على االشتراطات 
 الصحية.

 

 صول على بعض التراخيص:صعوبة الحـ 

تفرق نصا  بين الخاصة ببعض األنشطة ال تراخيص ال

يصعب أن تنطبق على شروط الالذكر واألنثى، ولكن 

 .النساء

سعادة قامت  م2212لقاء ريادة األعمال بجدة ـ خالل 

مساعد أمين جدة لشؤون تقنية المعلومات والقسم 

الق عن إطباإلعالن  الدكتورة أروى األعمىالنسائي 

البوابة اإللكترونية الخاصة باجراءات واشتراطات 

تراخيص األمانة لألنشطة التي تدار بأيد نسائية، كما 
تم خالل اللقاء توزيع الكتيب المصاحب للمساهمة في 

الجانب التوعوي وتصحيح أوضاع المخالفات داخل 

 .األنشطة النسائية في مدينة جدة
 

زها اإلداري بادرت أمانة جدة بجهاـ بعد اللقاء 
عمل جولة ميدانية على بعض والرقابي النسائي ب

وتعمل من  التغذية التي شاركت في المسابقةمشاريع 

 .دراسة ترخيصهابهدف المنزل 

 

التواصل مع قامت لجنة شابات األعمال بغرفة جدة بـ 

المستثمرين في القطاع الخاص لدراسة إمكانية توفير 
و دراسة الدخول أ ،مطابخ مركزية في بعض األحياء

لتحويلها من العمل في شراكات مع هذه المشاريع 

 إلى المؤسسي ومنحها قدرة أكبر على النمو. المنزلي

 

بضرورة إقامة للبرنامج أوصت اللجنة التوجيهية ـ 

تستهدف غرفة جدة في  توعويةورش عمل ولقاءات 

شابات األعمال، ورفع التوصية لبقية الجهات المعنية 
 .ةمواقعها اإللكترونيبومات توفير المعلبالتراخيص ل

 

بادر معالي وزير الثقافة واإلعالم الدكتور ـ 

عبدالعزيز خوجة خالل لقاء ريادة األعمال بجدة 
لمشاركة م بمنح المشاريع اإلعالمية النسائية ا2212

 لممارسة النشاط. اً تراخيص
 

مطلب رفع التنسيق لب أوصت اللجنة التوجيهيةـ 

لوائح وإعادة النظر في  ،اء إلى قاعدةتحويل االستثن

 .ومدى مالئمتها لالستثمارات النسائية التراخيص
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 والتحديات ثانياً: التسهيالت
 الحلول المنفذة أو المقترحة المشكلة

التي تقدمها الفرص شابات األعمال بـ عدم معرفة 

 لدعم المنشآت الصغيرة الجهات الحكومية 

 

التسهيالت  بعضعلى ـ عدم وضوح شروط الحصول 

 الخدماتو

 

ضعف المعرفة وضبابية المعلومة أدى إلى  مالحظة:

افتقاد الثقة في التسهيالت التي يتم اإلعالن عنها، 

وإلى تعثر أغلب طلبات الحصول عليها بسبب عدم 
 استيفاء الشروط

 

 

أعلنت وزارة العمل ممثلة في الدكتور عبدالعزيز ـ 

م أن 2212عمال بجدة اسماعيل خالل لقاء ريادة األ

وزارة العمل تعمل على إطالق بوابة لكل ما يتعلق 
الحصول على دعم للمنشآت  بآليات وشروط

، كما أعلنت عن دعم المشاريع المشاركة في الصغيرة

 المسابقة بعد اإلنتهاء من إجراءات تسجيلها رسميا.

 

كافة الجهات  مع بالتنسيقأوصت اللجنة التوجيهية ـ 

للمساهمة في التعريف  ،لحكومية الداعمةالصناديق او
وإيصالها للشريحة المستهدفة من خالل خدماتها ب

برنامج متكامل يتضمن استضافة لقاءات مفتوحة 

 .تجمع المسؤولين بشابات األعمال

القطاع العام ـ فرص الوصول إلى أصحاب القرار في 

 :ضعيفة الشاباتمنشآت والخاص لعرض خدمات 
ون في القسم الرجالي الذي قد اليكألن صانع القرار 

، أما القسم النسائي فغالبا  ال يملك مهيأ الستقبال النساء

 صالحيات اتخاذ القرار.

 

ـ عدم وجود آلية لمعرفة العقود والفرص المتاحة 

 .للتقديم لدى كل جهة

ـ تم تنفيذ أول تجربة لتحفيز القطاع العام والخاص 

ة خالل لقاء على طرح العقود الحصرية لهذه الفئ
ووضعها على اإلنترنت لتقديم  م2212ريادة األعمال 

 .غرفة جدةالعروض، على أن يبدأ تفعيلها بلقاءات في 

 

ـ العمل على إعداد تقرير يستهدف عدد من الجهات 

اس هذه المشكلة على أداء ونمو المعنية لتوضيح إنعك

 .آت سيدات وشابات األعمال في المملكةشمن

بات األعمال في المملكة حتى اآلن ـ حجم منشآت شا

 :يتراوح بين متناهية الصغر وصغيرة

واليتجاوز رأس المال  ،52)اليتجاوزعدد الموظفين 

 .مليون لاير(

 

 ات اجتماعية:ـ إرتباط

تعرضها  وأومقر عمله، الشابة بولي أمرها ارتباط 

لضغوط للتوجه نحو الوظيفة المضمونة بدال  من 

  .العمل الحر

 

منافذ دائمة للعرض  وفر المواصالت، وافتقادتـ عدم 

 .والبيع

فرص حصول الشابات تنعك  هذه التحديات على 

لذا رأت اللجنة التوجيهية  ،على التمويل والتسهيالت

 ضرورة:

 

ـ دراسة التوجه لدعم شركات بدال  من مؤسسات 
فردية لضمان تغطية الغياب أو التعثر لدى أحد 

 .الشابات

دماج والتكتالت والشراكات المتناقصة ـ نشر ثقافة اإلن

مع سبل إدارة مخاطرها وتجنب المخاوف الشائعة 

 .منها

لتوفير  وحكوميةـ التواصل مع جهات استثمارية 
 .منافذ عرض وبيع للمنتجات في مواقع مركزية
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 التدريب والتأهيل: الثاً ث
 الحلول المنفذة أو المقترحة المشكلة

 من بينها:و السمات الشخصيةبعض ضعف 

 والتفاوض. ـ مهارات التواصل

 .ـ ثقافة المنافسة

 .ـ العمل الجماعي
 .ـ الثقة بالنفس

 .مواجهة التحديات والمخاطرـ 

للبحث عن الحلول واإلصرار المبادرة روح ـ 

 .والمعلومات من مصادرها المختلفة

ـ تمت مناقشة نقاط الضعف في شخصية رائدة 

برنامج ريادة األعمال، لاألعمال مع اللجنة التوجيهية 

 .، والشريك األكاديميفريق اإلرشادو

 
أوصت اللجنة بتصميم برنامج تدريبي للمشاركات ـ 

تفاعلية وعملية  ا  في الدورة الثانية يتضمن برامج

وليس تطوير خطط العمل  ،لتطوير السمات الشخصية

 فحسب.

 

على الجهات المعنية نقاط الضعف وأسبابها ـ عرض 
خالل لقاء ريادة  والتعليم العام والعاليمال بريادة األع

م، مع إشراك الطالبات في 2213 األعمال الثاني

 منافسات الدورة الثانية للقاء ريادة األعمال بجدة.

 :ضعف برامج التدريب والتعليم

 

تقدم نماذج عامة أغلب البرامج التدريبية القائمة  ـ

ت لخطط العمل التفرق بين نشاط المشروع ومتطلبا

القطاع الذي يعمل فيه، وال تتحقق من مدى دقة 

 .على أرض الواقععملياً يق الخطة لتكون قابلة للتطب
 

باديء واألساسيات التي تعتمد ـ التعليم ال يوفر الم
ى أنها موجودة علالدولية التدريبية أغلب البرامج 

 األعمال. رائد أو رائدةلدى مسبقاً 
 

ى ما يتعلق بالجودة ـ التتضمن البرامج التدريبية عل

 .والمقاييس والمعايير العالمية والمحلية
 

 .ـ التوفر فرص عملية للتجربة واإلحتكاك بالسوق
 

اريع خالل السنوات توفر آليات قياس ألداء المشـ ال 

 األولى.

 

التركيز على عملية التدفق النقدي، وإدارة  ـ المالية:

 .التكاليف والمشتريات وكيفية تخفيض المصروفات
 

التركيز على صياغة العقود، والضمانات  ـ العقود:

  .المطلوبة لتحصيل المستحقات

 

خطط لبناء االسم التجاري والسمعة،  ـ التسويق:

والتسويق للخدمة أو المنتج بشكل مباشر أو من خالل 
بأفكار ترويجية  الميزة التنافسيةلفت األنظار إلى 

العمالء  خدمةلقياس  اتآلي، مع وجود تخدم المجتمع

 .رضائهممدى  و

 

التعريف بالمسمى الوظيفي  الموارد البشرية: ـ

 .ووصف المهام للموارد البشرية
 

تتطلب مشاريع التغذية حصول رائدة التغذية: قطاع ـ 

األعمال على شهادة في مجال إدارة وسالمة الغذاء 

HACCP. 

 

 .بمدراء المشاريع ومدراء التطوير اإلحتكاك:ـ 
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 التنفيذية للدورة الثانية ملخص الخطة
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، األعمالورائدات واد يستهدف رم، 2102نهاية شهر ابريل في غرفة جدة « لقاء تمهيدي»إقامة  -1

 :الشركاء، بهدفوة بريادة األعمال، الجهات المعنيوالتعليم العام والعالي، وطالبات طالب و

 

 حة مستهدفة منهااستفادة كل شري التعريف بالدورة الثانية وكيفية. 

 والجهات الداعمة.التعريف بدور الشركاء ، 

 لحضور على التفاعل والمشاركةتحفيز ا. 

 والتخطيط للمشروع والقوانين واللوائح الشراكات  وعوية في مجال عقدتقديم محاضرات ت

 .ذات العالقة

 م.2213ر لقاء ريادة األعمال بجدة اإلعالن عن محاو 

 

 .م2213 مايو ويونيوخالل شهري  للمسابقةمع المتقدمين تنعقد المقابالت الشخصية  -2

 
 تنطلق الدورات التدريبية خالل العطلة الصيفية. -3

 

 م.2213سبتمبر مطلع شهر د لجنة التحكيم تنعق -4

 

 سبتمبر في فندق الهيلتون. خالل شهريقام لقاء ريادة األعمال الثاني بجدة  -5

 
 وقع البرنامج على الرابط:للمزيد من المعلومات والتحديثات نرجو متابعة م -6

 yje.com-http://www.jem 

 

 على يوتيوب: البرنامجلمتابعة قناة 

http://www.youtube.com/user/JYBWKSA 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.jem-yje.com/
http://www.youtube.com/user/JYBWKSA
http://www.youtube.com/user/JYBWKSA
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 امج السنوي لمسابقة ولقاء ريادة األعمالنبذة عن الشركاء في تنظيم البرن
 

 
 لجنة شابات األعمال

م تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جدة في المملكة العربية 2212عام ألول مرة في تم تأسيسها 

السعودية. وتضم في عضويتها مجموعة من صاحبات األعمال الشابات أو شريكات وقياديات بمنشآت خاصة، 

تحمل  شابة،لشابات األعمال ومركزا  النطالق مبادرات تجارية لجنة إلى أن تكون منّصة رائدة وتهدف ال

 .لك القدرة على النمو والتطور واالستمرارتمقومات التنافسية، وتتسم بروح المبادرة واالبتكار والتجديد، وتم
 

 

 شركة اإلبداعية
مة واالتصال المؤسسي في منطقة الشرق هي إحدى أكبر الشبكات المتخصصة في مجال العالقات العا

سوقا ، انطالقا  من مكاتبها في جدة  14متخصص في  222أكثر من بها األوسط وشمال أفريقيا، ويعمل 

والكويت ومسقط والمنامة والقاهرة وبيروت وعمان ودمشق وطرابلس الغرب،  والدوحةوالرياض ودبي 

هي شبكة العالقات  اإلبداعيةالجزائر والدار البيضاء. ومكاتب شركائها االستراتيجيين في كل من تونس و

شركة عالقات عامة على مستوى العالم، وفقا   252العامة الوحيدة في الشرق األوسط التي تُدرج ضمن أفضل 

 لتقرير هولمز الدولي.

 

 

 مجموعة األغر
يل المملكة إلى مجتمع تعد مجموعة األغر للفكر االستراتيجي حاوية فكرية سعودية مستقلة تهدف إلى تحو

معرفي من خالل مجاالت التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية، وكذلك إجراء دراسات وطنية حول 
القضايا االجتماعية واالقتصادية، وإعداد الدراسات التي تسهم في تنمية سوق العمل السعودي في مجال 

 الموارد البشرية.
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 ر لشركاء الدورة األولىشكر وتقدي  
 

 


