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مقدمة

تسشى جامشة الادرد الممالية ألن 
لللهود  رداعمًا  فاعاًل  شريكًا  تكون 
اللفاه الوطني في  الرامية لتاقيق 
ــدة الــشــلــمــيــة  ــ ــش ــ ــلــف األص مــخــت
الهادفة  راالجتماعية  راالقتصادية 
توفيل  خالل  من  رالتطويل،  لالرتقاء 
لألفكار  رالمنتلة  المبدعة  البيئة 
فاللامشة  المختلفة�  رالمماريع 
في  الرراد  استقطاب  على  حريصة 
إيلاد  في  لإلسهام  األعمال  ريــادة 
االجتماعية  للممكالت  الالول 
الريادية  المماريع  عبل  راالقتصادية 
في  المستدامة  للتنمية  الداعمة 
مع  التفاعا  اطار  رفي  المملكة�  
المتغيلة  الــبــيــئــيــة  الــمــشــطــيــات 
سباقة  اللامشة  فإن  رالمتسارعة 
التي  رالمشاللات  البرامج  ال تكار 
الملتمع  رمتطلبات  قضايا  تخدم 

ملك   فكلة  جــاءت  حيث  المالي، 
ــان  ــمـ اإليـ مـــن  الـــمـــمـــال  وراد 
 مسؤرليتها في تمليع تبني رنمل 
المبتكلة  اإل ـــداعـــيـــة  ــار  ــكـ األفـ
للمماريع  رالموجهة  رالمتمي ة 
الناجاة التي تسهم في دفع عللة 

االقتصاد رتطويل الملتمع� 

التوجه  ناو  اللامشة  سشي  ريشتبل 
لنماط  متطورة  ملحلة  ــادي  ــري ال
الــلــامــشــة ردررهــــا فــي أحـــداث 
التنمية؛ رهذا الدرر اللديد يشني أن 
حول  األكاديمية  اللهود  تتماور 
ــار  ــكـ ــار األ ـــاـــاث راألفـ ــم ــث اســت
من  اللامشة  لتمكين  راال تكاوات 
اإلسهام في التنافسية االقتصادية؛ 
خلق  على  قادرين  طالب  رتخريج 

فلص الشما في السوق�

التشليمية  تلكي ها على رسالتها  اللامشة مع  رعليه، فإن 
رماافظتها على مقومات هويتها األكاديمية، ينبغي أن 
تشزز فكلة اإل داع رتغلس ثقافة الريادية ضمن رظائفها 
الادرد  جامشــة  أخــذت  رلقد  اليومية�   رممارستها 
السشودية،  اللامشات  من  الشديد  غرار  على  الممالية، 
رتاويــا  الريادي  الفكل  نمــل  عاتقهــا مســؤرلية  علــى 
ممــاريع  إلــى  رالمتميــ ة  المبتكــلة  الباثيــة  األفــكار 
السشودي،  االقتصاد  عللة  دفــع  في  تسهم  ناجاــة 
رمن  م(�   2030( للمملكة  اللشيدة  الرؤية  مع  تماشــيا 
هذا المنطلق تأتي فكلة  إنماء جامشــة الادرد الممالية 
األساســي  الداعــم  ليكــون  مثا ــة  الممال  وراد  لملك  

لكا األفكار الريادية رالمبتكلة�
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ريادة األعمال

1213

 دليا ملك  وراد الممال  لامشة الادرد الممالية

عملية  إلى  الريادة  مفهوم  يميل 
قيمة،  ذر  ــد  جــدي شـــيء  ــمــاء  إن
رالمال  راللهد  الوقت  رتخصيص 
رتاما  رتطويله،  إلدامته  الــالزم 
المكافئة  على  للاصول  المخاطل 
الناتلة� رالريادة  هذا المشنى تشتبل 
تتم  واسطة  ديناميكية  عملية 
ــزام  ــت األفــــراد رتــاــتــاج إلـــى االل
رالتطبيق )الملي، 2013(� رالريادة 
من  ملموعة  أر  فــلد  يقوم  ها 
منظما  جهدا  يستخدمون  األفــراد 
رواء  للسشي  مــاــددة  ــا  ررســائ
قيمة  ذا  منتج  لتأمين  ــفــلص  ال
يتلارب مع اللغبات رالااجات من 
خالل أإل داع راال تكار� ر ذلك فإن 
ريادة األعمال تختص  تاويا فكلة 
ا تكار  إلى  جديد  اختراع  أر  جديدة 

�)Haidar, 2012( ناجح رمنتج

في  األعــمــال  ريـــادة  أصبات  لقد 
مصادر  أهم  إحــدى  الااضل  الوقت 
المتقدمة،  الــدرل  في  الدخا  نمو 
مؤشرات  على  قوًيا  تأثيلها  ر ــات 
تشما  حيث  الوطنية؛  االقتصاديات 
سياسات  تبني  على  الدرل  مشظم 
تدعم ريادة األعمال لخلق بيئة عما 
راستثمار مناسبة للمماريع الصغيلة 
األعمال  ريادة  رتشتبل  رالمتوسطة�  
رنــمــو الــمــمــررعــات الــصــغــيــلة 
في  مهمة  مؤشرات  رالمتوسطة 
تطور االقتصاد رتنويع مصادر الدخا 
 Latha&( المالي  الناتج  رزيـــادة 

�)Murthy, 2009

مفهوم ريادة . 1.01
األعمال 

أهمية ريادة األعمال . 2.01
في االقتصاد والتنمية
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1415

 دليا ملك  وراد الممال  لامشة الادرد الممالية

األعمال  ريــادة  ألهمية  ر اإلضافة 
في  ــام  ه ــل  أث لها  ــإن  ف لالقتصاد 
فئات  راستيشاب  الفقل،  مكافاة 
ذري  مــثــا  مختلفة؛  اجــتــمــاعــيــة 
ــا  ــ ــاجــات الــخــاصــة راألوام ــي االحــت
الشما  فــلص  رتــوفــيــل  رغــيــلهــمــا؛ 
المريف لهم رجشلهم قوة اجتماعية 
منتلة رماف ة )أ و الفام، 2009(� 
األعمال  فريادة  المنطلق  هذا  رمن 
راجتماعية  اقتصادية  فــوائــد  لها 
التمويا  مــصــادر  ــادة  ــزي متشددة  
نسبة  رتقليا  الــشــامــة،  للموازنة 
للوظائف  مالكًا  تشد  إذ  البطالة، 
عما  فــلص  لتوليد  مهمًا  رمــصــدوًا 
ريمكن   )Alam, 2006( جــديــدة 
األعمال  وجه  ريادة  أهمية  تلخيص 

عام على الناو التالي:

تؤدي  	 التي  رالمهارة  الموهبة  األعمال  ريادة  تملع 
إلى اكتماف فلص جديدة لمماريع مل اة� 

تشتبل ريادة األعمال داعم أساسي لالقتصاد المشلفي  	
إلى  راإل ـــداع   راال تكار  المشلفة  تاويا  خالل  من 

منتلات اقتصادية�

تمثا الريادة اقتصاد مستدام رمالك كبيل لنمو الناتج  	
المالي�

من  	 رتخفف  جديدة  عما  فلص  األعمال  ريــادة  توفل 
نسبة البطالة�

االقتصادية  النماذج  تشدد  ظا  في 
التي تشتمد عليها الدرل، تزيد الااجة 
تدعم  اقتصادية  تبني سياسات  إلى 
لتاقيق  االقتصادية  الموارد  تنويع 
ظا  في  رثا تة  مستدامة  تنمية 
األزمات االقتصادية الشالمية الاادة 
القطاع  درر  رتفشيا  رالمتالحقة، 
االقتصادي  النموذج  ضمن  الخاص 
المتكاما السيما في إطار ما يشلف 
المشاصل� رفي  المشلفي   االقتصاد 
ريادة  دعم  أهمية  تنبع  اإلطار  هذا 
المماريع  فــي  ممثلة  ــال  ــم األع
رلقد حققت  رالمتوسطة�  الصغيلة 
األخيلة  السنوات  فــي  المملكة 
مؤشرات  في  مسبوقة  غيل  قفزات 
األعمال  أنمطة  ممارسة  سهولة 
الدرلية للشام 2018، تشكس جهود 
المستوى  على  المستملة  اإلصالح 
أسهمت  مكا  رالتي  االقتصادي 
األعمال  بيئة  تاسين  في  مباشل 

في  المملكة  تصنيف  تم  رلقد  راالستثمارية�  التلارية 
أفضا  بين  من  المملكة  الدرلي  البنك  ملموعة  تقريل 
أفضا  بين  من  رالثانية  الشالم،  في  إصالحيا  20  لدًا 
الشمرين  ملموعة  ردرل  الملتفع  الدخا  ذات  البلدان 
)البنك  األعمال  مناخ  تاسين  إصالحات  تنفيذ  من حيث 
األعمال  ــادة  ريـ مؤشل  رحسب   )  2018 ــي،  ــدرل ال
المشهد  عن  الصادر   2017 لشام  التنمية  رمؤسسات 
الشالمي لريادة األعمال رالتنمية، فقد احتلت المملكة 
المستوى  على   31 رالملتبة  علبيا،  الثالثة  الملتبة 
ريادة  لدعم قطاع  حثيثة  يشكس جهود  الدرلي، رهذا 

األعمال كأحد المصادر اللئيسية للدخا الوطني )1( �

ريادة األعمال . 3.01
في المملكة

)1( جريدة الرياض
http://www�alriyadh�com/1017365?print=1
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الادرد  منطقة  سكان  عــدد  يبلغ 
ألف   320�524 حوالي  الممالية 
ــًا لــبــيــانــات الــتــشــداد  ــق نــســمــة رف
رتتمي   2017م�  لشام  اإلحصائي 
المنطقة  أنها أكثل مناطق المملكة 
ــن  ــي ــمــواطــن ــة ال ــســب ــث ن ــي ــن ح مـ
السشوديين مقارنة  نسبة الوافدين� 
في  الــوافــديــن  نسبة  رقــد  لغت 
المائة  في   0�6 نسبته  ما  المنطقة 
غيل  الــســكــان  إجــمــالــي  مــن  فقط 
)الهيئة  المملكة  في  السشوديين 
الشامة لإلحصاء، 2017(� رأرضات 
عن  الصادر  اإلحصائي  التقريل  بيانات 
الهيئة الشامة لإلحصاء حتى منتصف 

الشام 2016؛ أن المواطنين الذين تقا أعمارهم عن 30 
في  السكان  إجمالي  من   60% حوالي  يمثلون  سنة 
في  كبيل  تتلك   مكا  السشوديين  أعمار  رأن  المملكة، 
الفئات الشمرية األقا من 44 عاما رهو ما يميل إلى أن 
تاريخ  الملحلة من  ملحلة المباب هي أهم ما يمي  هذه 
المملكة )الهيئة الشامة لإلحصاء، 2017(�  رتمثا نسبة 
عدد  من   58% الممالية  الادرد  منطقة  في  المباب 
السكان في المنطقة رهذا ما يضع االقتصاد السشودي 
عموما راقتصاد منطقة الادرد الممالية أمام رهان دمج 
توسيع   خالل  من  الشما  رقــوة  الملتمع  في  المباب 
لفتح  ررسيلة  المنطقة  القتصاد  كرافد  الدخا  مصادر 
فلص لوظائف جديدة الستيشاب التدفقات المبابية، من 
أإليلابية  التوجهات  الحتضان  ماف ة  بيئة  خلق  خالل 
للمباب ررعاية الموهوبين راكتماف المواهب اللديدة 
الفنية رالثقافية رالرياضية رتوجيه  الملاالت  في شتى 
مثملة  طاقات  للشلها  الصايح  التوجيه  الطاقات  هذه 
تخدم التنمية رتوجهات وؤية المملكة 2030م،  رتساعد 
في دعم االقتصاد في المنطقة� رال  د في هذا الملال 

االقتصادية  السياسات  توجيه  من 
تــلــاه تــمــلــيــع ريـــــادة األعــمــال 
رالمتوسطة  الصغيلة  رالمماريع 
رتطويل  رتنمية  الشما  فلص  لزيادة 
المباب  األعمال  ــرراد  ل المهاوات 
التغيرات  لــمــواجــهــة  المبتدئين 
ظررف  مع  رالتكييف  االقتصادية 

االقتصاد رالشما في المنطقة�

رتشتبل منطقة الادرد الممالية من 
فيما  ــدة  ــواع ال المملكة  مناطق 
في  االقــتــصــادي  يتشلق  النماط 
ــارة  ــل ــت ــة رال ــاع ــصــن ــات ال ــاع ــط ق
موارد  من  يتوفل  ها  لما  رالخدمات 
طبيشية ر مرية ر نى تاتية تؤهلها 
في  رأســاســي  مهم  ــدرر  للقيام  
ــودي� رمــوقــع  ــش ــس ــصــاد ال ــت االق
المنطقة المتمي  يؤهلها للقيام  هذا 
جامشة  قيام  ظا  في  خاصة  الدرر، 
الشلمية  رالطفلة  الممالية  الادرد 

رالمشلفية المأمول حدرثها في وأس المال البملي  ما 
يوجد  ها  التي  المنطقة  رتطويل  دعم  في  يساهم 
الشديد من الصناعات التاويلية، رالصناعات المتوسطة 
كصناعة البالستيك راللخام رالصناعات الورقية ر شض 
الصناعات الالفية اليدرية، رقد زاد من أهمية المنطقة 
تمهدها  التي  الضخمة  الصناعات  رتلاريا  صناعيا 
المنطقة حديثا كالفوسفات راألسمدة راألسمنت، مع 
الكهل ائية  رالطاقة  للطرق،  متكاملة  شبكة  رجــود 

الالزمة للصناعات رالسكان�

االقتصادية  المنطقة  خصائص  تشتبل  المقاييس  ر كا 
ر ناء  رالتطور  االقتصادي  للنمو  راعدة  راالجتماعية 
المراكات الشلمية رالمشلفية بين كافة القطاعات في 
المنطقة� ريأتي هذا المقترح بإنماء ملك  وراد الممال 
ملموس  راقع  إلى  التطويل  المنطقة  جهود  ليتوج 
تتاقق من خالله أهداف التنمية المستدامة المنمودة 
 ما يشود على إنسان المنطقة رالمناطق األخلى  الخيل 
ريساهم  المالي  الملتمع  تطويل  إلى  ريؤدي  الوفيل 

في فتح فلص عما جديدة للمرأة رالمباب� 

منطقة الحدود الشمالية . 4.01
وآفاق ريادة األعمال
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18
دليل مركز رواد الشمال

فصل

نبذة عن 
مركز رواد 

الشمال 

1	  
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نبذة عن ملك  وراد الممال 

2121

 دليا ملك  وراد الممال  لامشة الادرد الممالية

وراد  ملك   إنماء  موضوع  يكتسب 
من  ــك  رذل أهمية  الغة،  الممال 
اللامشة  لتوجيه  اللاد  سشيه  خالل 
رالتاول  الملتمشية  المراكة  ناو 
خالل  من  المشلفي  االقتصاد  ناو 
توطيد الشالقة رالتواصا بينها ربين 

ــة  	1 وؤي متطلبات  مــواكــبــة 
رخطط   2030 المملكة 
الــوطــنــي  تنويع  الــتــاــول 
راستثمار  ــدخــا  ال مــصــادر 
الـــمـــبـــاب في  طـــاقـــات 
على  تشود  مثملة  مماريع 
رتساهم  المنطقة  النفع 

في تقليا نسبة البطالة�

عدم رجود مراك  متخصصة  	1
ــوع  لامشة  ــن ال هـــذا  ــن  م
الادرد الممالية أر منطقة 
لتلبية  الممالية  ــاــدرد  ال
المنطقة  إنسان  احتياجات 
يتشلق  ريادة  فيما  خاصة 

األعمال راإل داع راال تكار�

المباب  	1 قــطــاعــات  حــاجــة 
إلى  المنطقة  في  رالمرأة 
مراك  متخصصة في الدعم 
ــا  ــوي ــم ــت رالـــتـــوجـــيـــه رال
للمماريع المنتلة رالناجاة� 

مؤسسات الملتمع من خالل مزج األطل الشلمية  الخبرات 
الشملية،  هدف ضمان جودة الشملية التشليمية، رتاقيق 
طالب  التطبيقية  تخريج  رالممارسة  التشلم،  أهــداف 
رالمهاوات  المشلفة  من  الكافي  القدر  لديهم  منتلين 

رالقدرة على اال تكار رإدارة المماريع المنتلة�   

النماط  	1 ــي  ف ــالحــظ  ــم رال الــمــضــطــلد  الــنــمــو 
رالتطور  الممالية  الادرد  االقتصادي  منطقة 
إلى  أدي  الشما مما  أساليب  التكنولوجي في 
المباب   طــاقــات  الستثمار  ملاة  حاجة  ــررز   
في  تساهم  منتلة  مماريع  لنكون  رتوجيهها 
توسيع مصادر الدخا رالتنوع الصناعي رالتلاري 

في المنطقة رعلى مستوى المملكة�

ريادة األعمال رذلك من  	1 تأصيا رتفشيا مفهوم 
رخاصة  الملتمع  شرائح  استهداف  شض  خالل 
شرياة المباب ذات القاعدة الشريضة راستيشاب 
طاقاتهم رأفكارهم رتبني المبدعين منهم في 
مماريع الريادة راالستثمار  ما يشود  النفع على 

ملتمع المنطقة رالمناطق األخلى  المملكة� 

ــي ملال  	1 الــشــالــمــيــة ف ــووات  ــط ــت ال ــة  مــواكــب
عنهما  يتمخض  رما  رالمشلوماتية،  التكنولوجيا 
التنويل  إنتاج غزيل ر سلعة مذهلة تاتاج إلى  من 
يناسب  اختيار ما  الواعي في  المستمل راإلدواك 
البيئة رالملتمع من أعمال رمماريع تتناسب مع 

احتياجات المنطقة�

أهمية مركز . 1.02
رواد الشمال

مبررات إنشاء مركز . 2.02
رواد الشمال

من  صــرح  أي  ــمــاء  إن فلسفة  إن 
الصررح األكاديمية أر المهنية ال  د 
أن تكون ملتك ة على مبروات قوية 
رمنطقية تدعم فكلة تأسيسه خاصة 

عندما يتشلق األمل  موضوع اللهود الهادفة لتنمية اإل داع 
ريمكن  رالفريد�  الممي   الال  الشما  رتمليع  راال تكار، 

إيلاز أهم هذه المبروات في اآلتي:
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نبذة عن ملك  وراد الممال 

2223

 دليا ملك  وراد الممال  لامشة الادرد الممالية

البيئة  إيلاد  في  رالتمي   الــريــادة 
لال تكار  ــمــاــفــ ة  رال الــمــالئــمــة 
رممارسة ريادة األعمال في منطقة 

الادرد الممالية� 

الممالية  الادرد  االرتقاء  لامشة 
الشريقة  اللامشات  مصاف  ــى  إل
الريادة  ملالي  في  رعالميا  إقليميا 

الممال  لامشة  وراد  ملك   يهدف 
األهداف  لتاقيق  الممالية  الادرد 

التالية:

الادرد  	1 جامشة  تاول  دعم 
جامشة  إلـــى  ــيــة  الــمــمــال

ا تكاريه مبدعة� 

خلق ثقافة ورح المبادرة بين  	1
منسو ي اللامشة�

رإكسا هم  	1 الطالب  تأهيا 
الـــكـــفـــاءات الــمــشــلفــيــة 
لطرح  المهارية  ــقــدوات  رال
رإ ــداعــات  ا تكارية  أفــكــار 
إطالق  في  تستثمل  جديدة 

مماريشهم الريادية�

تقديم  رامج تشليمية رتدريبية  	1
أفراد  قدوات  لتنمية  مميـ ة 
من  رتمكينهم  الملتمع 
الممررعات  رإدارة  إنماء 
الريادية  التشارن مع اللهات 

ذات الشالقة�

رؤية ورسالة وأهداف . 3.02
مركز رواد الشمال

رؤية المركز. 1.3.02

رسالة المركز. 2.3.02

أهداف المركز. 3.3.02

ورح  رتنمية  الريادية  األفكار  دعم  طريق  عن  راال تكار، 
قيمة  ذات  منتلات  إلى  األفكار  تاويا  اال تكار،  هدف 

مضافة�

راالستماوات  	1 رالفني  التنظيمي  الدعم  تقديم 
ــة ردواســـــات الــلــدرى ألصــاــاب  ــصــادي االقــت

اال تكاوات رالمماريع الصغيلة� 

رالخاصة  	1 الاكومية  التمويا  جهات  مع  الشما 
نموها  رمتا شة  الواعدة  المماريع  دعم  على 

رتطورها في السوق المالي�

من  	1 الواعدة  اال تكاوات  نقا  في  المساهمة 
راالقتصادية  التلارية  القطاعات   إلى  اللامشة 

المختلفة�

ا تكاواتهم  	1 في  راالستثمار  المبدعين  تافي  
رمواهبهم  هدف خدمة الملتمع�

رحقوق  	1 ردعــم  المنتلة  المماريع   تسويق 
الملكية لال تكاوات الممي ة�

توفيل فلص عما للمبتكرين رالمبدعين�  1	

ذات  		 اللهات  استراتيلية قوية مع   ناء شراكات 
من  الصغيلة  رالمماريع  األعمال  الشالقة  ريادة 

أجا دعم كا أشكال اال تكار�
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نبذة عن ملك  وراد الممال 

2425

 دليا ملك  وراد الممال  لامشة الادرد الممالية

في  المستهدف  اللمهور  يتمثا 
ــلــامــشــة رالــمــبــتــكــريــن  طـــالب ال
الادرد  منطقة  فــي  رالمبدعين 

الممالية، رالمملكة  وجه عام�

مبنى مستأجل داخا مدينة علعل�

من المؤما أن يقوم الملك   تقديم 
اللدرى  ردواســـات  االســتــمــاوات 
ملاالت  فــي  المماريع  رمتا شة 
إجــراءات  رتسهيا  األعــمــال،  ــادة  ري
ــاب الــمــمــاريــع  ــ ــا ــ حـــصـــول أص
راال تكاوات على القررض رالتمويا 
رجه  رعلى  المماريع�   لبدأ  الــالزم 
مهام  تلخيص  يمكن  الــخــصــوص 
الممال  وراد  ملك   رمسؤرليات 

على الناو التالي:

الخاص  الريادة  	1 الوعي  نمل 
بين  اإل ـــــداع  ــة  ــارس ــم رم
في  رالــطــالــبــات  الطلبة 

اللامشة� 

مستقبلي  	1 تصـــور  إعـــداد 
رالخطـــط   ـــاألهـــداف 
رالبرامـــج الريادة رنملها �

الجمهور . 4.02
المستهدف

مهام ومسؤوليات . 6.02
مركز رواد الشمال

موقع المركز. 5.02

اإلشراف الشام على سيل رحدات الريادة راال تكار  	1
 اللامشة�

ملالي  	1 في  عما  رررش  تدريبية  دروات  عقد 
الريادة راال تكار�

الدعم  	1 رتقديم  رالمبتكرين  ــرراد  ال استقطاب 
التنظيمي رالفني�

االستماوات  	1 رتقديم  المماريع  رتقييم  دواســة 
الضرررية الستكمال إجراءات إنمائها�

لدعم  	1 المختلفة  التمويا  جهات  مع  التنسيق 
الفكرية  الاقوق  رحماية  المماريع  أصااب 

للمختلعين�

رتسويقها  	1 راال تكاوات  الريادية  األفكار  ترريج 
في المشارض رالمسا قات المالية رالدرلية�
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نبذة عن ملك  وراد الممال 

2627

 دليا ملك  وراد الممال  لامشة الادرد الممالية

يتكون الملك  من الناحية التنظيمية 
من مملف عام يملف  مكا مباشل 
خالل  مــن  الملك   نماطات  على 
التنظيمية  الوحدات  عما  متا شة 
األنظمة  تطبيق  رضمان  رمتا شة 
ــتــكــار  راال  ــة  ــادي ــري ــال المتشلقة  
ــات الــتــشــارن الــخــاصــة  ــي ــاق ــف رات
رالملتمشية  االقتصادية   المراكات 
حسب اللوائح المشمول  ها� ريساعد 

المكلفة  استقبال  الــوحــدة  هي 
رإعداد  رتقييمها  المماريع  طلبات 
ــات الـــلـــدرى االقــتــصــاديــة  ــ دواسـ

راالجتماعية رالبيئة الالزمة لها�

كافة  الوحدة  لمع  هذه  رتختص 
البيانات المتشلقة  الريادية راال تكار 
عدد  الخريلين،  عدد  السكان،  )عدد 
المنظمات  عـــدد  ــاوات،  ــكـ ــتـ اال ـ
الداعمة���(، رمشاللتها لتاويلها إلى 
الــقــرار  متخذي  تفيد  مشلومات 
 الملك  راللامشة راللهات المشنية 

 مماريع الريادة في المنطقة�

يقوم  مهام  مملف  نــائــب)ة(  مهامه  في  المملف 
الهيكا  يمما  كذلك  مــاــددة�  رتنسيقية  إشــرافــيــة 
مهام  يتولى  رالذي  للملك   التنفيذي  المديل  التنظيمي 
اإلداريــة  الــوحــدات  على  ــراف  راإلشـ رتنفيذية  إداريـــة 
رغيلها،  ــة  اإلداري راالتــصــاالت  كالسكلتارية  المساندة 
 اإلضافة إلى رحدة المااسبة رالمؤرن المالية� ريساند 
مملف في عمله كذلك رحدات استمارية رفنية لتسهيا 
المستفيد�  لللمهور  الخدمات  رتقديم  الملك   أعمال 

ريمما هذا الدعم المساند الوحدات التالية:

الهيكل التنظيمي . 7.02
لمركز رواد الشمال

وحدة المشاريع . 1.7.02
ودراسة الجدوى

وحدة اإلحصاء. 2.7.02
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نبذة عن ملك  وراد الممال 

2829

 دليا ملك  وراد الممال  لامشة الادرد الممالية

الشديد  الوحدة  تنظيم  هذه  تختص 
من الفشاليات، ممثلة في ملموعة 
رالتأهيلية،  التدريبية  البرامج  من 
 اإلضافة إلى ررش عما رمسا قات، 
 هدف تنمية الثقافة الريادية ردفع 

ورح اال تكار�

ريتشلق دررها  تغطية كا ما يتشلق 
إلى  اإلعالمي،  اإلضافة   اللانب 
الشالقات  تقدمها  التي  الخدمات 
الــوحــدات  مــع  الــشــامــة  التنسيق 
المختلفة� كذلك تشما الوحدة على 

إقامة مشارض رندرات ردروات توعوية، رتنظيم مماركة 
رالدرلية،  منها  المالية  الخارجية  الفشاليات  في  الملك  
رالشما على ترريج المنتلات اال تكارية لدى المنظمات 

المشنية

وحدة التطوير . 3.7.02
والتدريب

وحدة العالقات . 4.7.02
العامة واالعالم
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31
دليل مركز رواد الشمال

فصل

التطوير 
والتدريب

1	  
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التطويل رالتدريب

3233

 دليا ملك  وراد الممال  لامشة الادرد الممالية

من  عددا  الممال  وراد  ملك   يقدم 
ررش  شكا  على  التدريبية  البرامج 
جامشة  لطالب  رمسا قات  عما 
هذه  رتــهــدف  الممالية�  الــاــدرد 
رالشقلية  الفكل  إلــى  ناء  البرامج 
الريادية لدى الطالب التي تؤهلهم 

ليكونوا قادة رياديين�

التدريب من مستويين: برنامج  يتألف 

الادرد  	1 جامشة  بين طلبة  األكاديمي  المستوى 
الممالية�

مستوى ملتمع منطقة الادرد الممالية لدعم  	1
وراد األعمال في الملتمع 

كليات  	1التطوير والتدريب. 1.03 مناهج  في  راال تكار  الريادة  تشليم  دمج 
جامشة الادرد الممالية�

المتشلقة  	1 الشما  رررش  الندرات  ردعم  تنظيم 
 ريادة األعمال راال تكار�

اللامشة  	1 مستوى  على  ــة  درري لقاءات  تنظيم 
المتشلقة  ريادة  القضايا  لمناقمة  رالمنطقة 

األعمال�   

المماركة في مسا قات ريادة األعمال المختلفة  	1
على مستوى المملكة رخارجها�

لريادة  	1 الداعمة  المؤسسات  مع  المراكات  عقد 
األعمال�

رالمختلعات في  	1 لال تكاوات  دائم  إقامة مشلض 
منطقة الادرد الممالية�

المستويين  لكال  الملك   ريــلــلي 
تهدف  التي  الفشاليات  من  ملوعة 
الشقلية  تنمية  فــي  للمساهمة 
الريادية رخلق ورح اال تكار بين طلبة 
جامشة الادرد الممالية رالملتمع�

وتتضمن هذه األنشطة 
ما يلي:
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التطويل رالتدريب

3435

 دليا ملك  وراد الممال  لامشة الادرد الممالية

القائمون  ورش الشما هم أعضاء 
ــس، الــمــؤهــلــيــن  ــدريـ ــتـ ــئــة الـ هــي
األعــمــال  ــادة  ــري رالمتخصصين  
رإدارة نماطات ريادية في جامشة 
الخبراء  ر شض  الممالية،  الادرد 
إلى  اللامشة،  اإلضافة  خارج  من 
خبرات أصااب التلارب الناجاة من 

وراد األعمال� 

حدد فكلة ممررعك� 	1

تقييم األفكار اإل داعية� 	1

الريادية  	1 الممررعات  إنماء 
خطوة-خطوة�

الشما في  	1 فريق  إدارة  فن 
الممررع الريادي�

ــي  	1 ــ ــداع ــ الـــتـــســـويـــق اإل 
لممررعك الريادي�

االقتصادية  	1 اللدرى  دواسة 
في  رالبيئية  راالجتماعية 

ريادة األعمال�

اللوانب المااسبية في الممررع الريادي� 	1

اإلدارية المالية للممررع� 	1

إدارة الموارد البمرية للممررع� 	1

اختيار الموقع المناسب للممررع الريادي� 1	

االستراتيليات البديلة لبدء ممررعك الريادي� 		

تطويل رتنمية ممررعك الريادي� 		

القائمون . 2.03
بالتدريب

بعض الدورات المقترحة . 3.03
مع بدأ أعمال المركز
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التطويل رالتدريب

3637

 دليا ملك  وراد الممال  لامشة الادرد الممالية

المراجع

المراجع األجنبيةالمراجع العـربية

»درر  	  ،)2009( زياد،  الفام،  أ و 
مكافاة  في  الصغيلة  المماريع 
الشالم  فــي  رالــبــطــالــة  الــفــقــل 
رالتوزيع،  للنمل  ثقافة  الشل ي«، 

اإلماوات الشلبية المتادة �

تقريل  	  ،)  2018( الدرلي،  البنك 
 :2018 األعمال  أنمطة  ممارسة 
الشما�   فـــلص  لخلق  ــالح  ــ اإلص
ــنــك الـــدرلـــي،  ــب ــوعــات ال مــطــب

راشنطون � 

(	) Alam, Mohammed,)2006(, »A comparative 
study of financing small and cottage 
industries by interest – free banks in 
Turkey, Cyprus, Sudan and Bangladesh«, 
Humanomics, Vol� 24, No� 2, pp� 145-161�

(	) Haidar, J�I�2012�  The Impact of Business 
Regulatory Reforms on Economic Growth� 
Journal of the Japanese and International 
Economies, 26)3(: 285–307 

(	) Latha, K� & Murthy, B�)2009(, »Problems of 
small scale entrepreneurs in Nellore district«, 
Journal of Chinese Entrepreneurship, Vol�3 
No�1,pp� 268-278�

الخصائص  	 مسح   ،)  2017( لإلحصاء،  الشامة  الهيئة 
السكانية لشام 2017، الهيئة الشامة لإلحصاء، الرياض�

الصغيلة  	 األعــمــال  ريـــادة   ،)  2013( يــاســل،  الــمــلي، 
في  البطالة  مــن  الاد  فــي  ــا  ردررهـ رالمتوسطة 
مقارنة،  تاليلية  دواسة  السشودية،  الشلبية  المملكة 
األمنية،  للشلوم  الشلبية  نايف  جامشة  دكتوواه،  رسالة 

الرياض�
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info@nbu.edu.sa هاتف

01466114419

عرعر - ص-ب 1231

الرمز البريدي: 91431

عرعر-رفحاء-

www.nbu.edu.saطريف- العويقيلة
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