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أهمـ المـسـتـجدات

تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي عن تفعيل األدوات السياسية النقدية 
لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي كالتالي: 

 Deferred دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة،برنامج تأجيل الدفعات 
Funding for Lending Pro� برنامج تمويل اإلقراض ،Payments Program

.Funding for Lending Program برنامج تمويل اإلقراض ،gram
تؤكد مؤسسة النقد العربي السعودي “أن القطاع المصرفي ما زال يسجل 
مؤشرات أداء جيدة، مما ُيعزز متانته ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات 
المصارف  استمرار  على  إيجاًبا  المؤشرات  هذه  انعكست  وقد  واألزمات، 
التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية االقتصادية في المملكة، كما 
تؤكد المؤسسة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على االستقرار 
المالي، وزيادة كفاءة القطاع المالي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030. لتساهم 

-بإذن الله- في مسيرة التنمية والرخاء”

برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي 
لدعم تمويل القطاع الخاص.

والعام  الخاص  القطاعين  في  الشركات  ثلث  كورونا  أزمة  بدأت  أن  منذ 
بما  المنزل،  من  للعمل  لتوجيه موظفيهم  والتنفيذ  التخطيط  بدأوا في 
للموظفين  الصحية  النصائح  وتقديم  السفر  مهمات  تقليص  ذلك  في 
العديد  وأشارت  العمالء.  مع  للموظفين  الخارجية  االجتماعات  وتقليل 
الطلبات عبر االنترنت مع  ارتفاع في  إلى  التجزئة والمطاعم  من محالت 
انخفاض في المبيعات المباشرة، ألن الزبائن يفضلون الشراء عن طريق 
منصات التوصيل. في حين أن لم تتأثر جميع الشركات سلًبا وأبلغ البعض 
عن زيادة في الطلب على منتجاتهم وخدماتهم باألخص في مجال الرعاية 
الصحية. وأكدت وزارة الصحة عن أهمية تعاون جميع الجهات للقضاء على 

الفيروس.

ُثلث الشركات في الخليج تخطط للعمل 
من المنزل لمواجهة تهديد فيروس كورونا

األزمة قد ال تكون في معظم األحيان”كارثة وأزمة فعلية” وعلى كٍل، الكوارث لها الجانب 
اإليجابي ورواد األعمال المبتكرين ستلِهُمهم المشاكل إليجاد الحلول المثالية والوسائل 
األكثر كفاءة لمثل هذه األحداث. وجد أن أبرز االختراعات واالبتكارات استحدثت خالل الحرب 
العالمية الثانية مثل وهذا أبرز دليل على أن األزمات هي بؤرة المنتجات والخدمات الجديدة 

الناتجة عن دراسات الوضع الحالي في األزمات!

“كورونا” 
من أزمة لنهضة في عالم ريادة األعمال.

ما سبب اختيار اسم فايبز؟
اسم ڤايبز مستوحى من اللغة اإلنجليزية ويدل على نبض المساحة، 
وإحساس الشخص عند دخوله مساحاتنا. اثناء الدخول، ينتقل الشخص 
الى خلية مليئة بمنشآت فعالة ورواد طموحين،  يعملون يدا بيد تجاه 

تحقيق رؤية المملكة 2030.

ماهي المجاالت التي تهتم فيها فايبز؟
 تتواجد منشآت في ڤايبز من عدة قطاعات ومجاالت. ودوما ما نستهدف 
تعدد  القطاعات حتى نخلق اقتصاد مصغر،  والذي يعتمد على التعاون 
بين أعضائنا. ومن خالل ذلك يتمكن الكل من االستفادة من جاره، وخلق 

الشراكات المستدامة.

مالذي يميز فايبز عن مساحات العمل األخرى؟
المنشآت في مقر  احتياجات  تتميز مساحات ڤايبز باستهدافها لحل كل 
واحد. نبدأ باختيار المنشآت الفعالة، والتي تجبر كل من حولها على رفع 
على  المنشآت  تساعد  التي  الشراكات  نستهدف  ثم  والنمو.  كفاءاتهم 
النمو مثل الخدمات بأسعار منخفضة، واستهداف المدربين والمرشدين 

ذوو خبرة في مجال ريادة األعمال. 
ثالًثا، نستضيف الفعاليات، وورش العمل، التي تساعد المنشآت، وأعضاء 

فريقها، على النمو واالزدهار.

كيف يستفيد رواد األعمال االستفادة الكبرى من فايبز؟
أهم قيمة تقدمها في فايبز هو المجتمع، المجتمع الريادي الفعال الذي 

دوما ما يبحث عن فرص للتعاون والنمو معًا

بعض النصائح لرواد األعمال ؟ 
أهم عامل للنجاح هو التساؤل والبحث عن فرص للتعاون، لذلك التعاون . 	

والعمل الجماعي يساعد على تطوير وتنمية رواد األعمال.
ابحث عن فرص تعليمية وتدريبية لتحسين قدراتك.. 2
كن مع رواد األعمال، واستمر على مواكبة الروح الريادية.. 3

المزيد

المزيد

القطاعات التي قد تتأثر من األزمة

القطاعات الحالية األكثر استفادة من األزمة

المزيد

كيفية عمل الواقع االفتراضي

التسجيلاللغة اإلنجليزية   April 2 تبدأ

لمدة 6 أسابيع

عن بعد 

01

إدارة المخاطر

اللغة االنجليزية 

والعربية

التسجيل April 7

7 مسًاء

عن بعد 

03

استراتيجيات التنافس

التسجيلاللغة األنجليزية April 6

مدة 7 أيام 

عن بعد 

05

التمكين المالي لألفراد 

التسجيلاللغة العربية  April 4

7 مسًاء

عن بعد 

02

الذكاء العاطفي 

التسجيلاللغة العربية April 6

6:30 مسًاء 

عن بعد 

04

كيف تقييم مشروعك 

التسجيلاللغة العربية عن بعد وقت غير محدود 

06

عاصمة رواد األعمال في المملكة العربية السعودية... 
هي أحد أكثر المدن تفاعال وتضم أهم الوسائل لضمان نجاح مجتمع ريادة األعمال في 
المملكة بنسبة %42، وهي أيضًا المقر األساسي لمعظم الجهات الداعمة وجهات 

تنمية رواد األعمال .

الرياض!

المزيد

النقل والطيران

شركات السيارات

السياحة والترفية

األسهم

قطاع التجزئة

الصادرات

الخدمات

السلع األولية

الصناعة

المعارض والمؤتمرات

شركات األتصاالت

الذهب

شركات األدوية 

واألقنعة الطبية

مؤسسات الرعاية الصحية

منصات الترفية اإللكتروني

منصات التجارة اإللكترونية

لضمان استمرار الشركة واستغالل الظواهر الطبيعية والتأثيرات 
على المدى القصير للشركة الناشئة والمتوسطة، هذه أبرز 

النصائح من قبل هارفارد بزنس ريفيو إلدارة األزمات وخصوصًا 
أزمة كورونا. الحالية في 2020.

إدارة األزمة بثبات وحكمة.	 
احمي الشركة، موظفيك وعمالئك.	 
حافظ على موظفيك وأكسب والئهم.	 
ضع خطة مرنة لتجنب المخاطر المستقبلية.	 
قياس تأثير األزمة على القطاع.	 
المزيدقياس حاجة التمويل والتأمين.	 

إدارة األعمال 
في األزمات:

“كورونا “

فوائد 
كورونا التي 
سوف تغير 
العالم الى 

األفضل

الشركات مع  تعامل  المعتادة  الطريقة  األزمة ستؤثر وتغير  أن  رغم 
شركائهم وعمالئهم وطريقة وإدارة فريق العمل إال أنها لن تتوقف! 
العمل عن  أهمية  نوعها ستبين  الفريدة من  التجربة  أن هذه  ورغم 
المعتادة  للطرق  البديل  ستصبح  الحديثة  التقنيات  بإستخدام  بعد 
واستخدام  الورقية  التعامالت  من  الشركات  في  المستخدمة 

الصرافات إلى طرق التواصل الفعالية واألكثر كفاءة.

المزيد
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 األستاذ عصام الذكير
نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لريادة األعمال

في هذه المرحلة هناك دروس وهذه الدروس 
ُتعطي الشركة مساحة أكبر للتعّلم من خالل 
كل  وفي  الشركات  فيها  تمر  التي  الظروف 
األزمات  أمام  الشركات  فيها  تصمد  مّرة 
واالنهيارات، تكون عودتها أقوى وأكبر ومن 

“ال يتغّير ال يتطّور ومن ال يتطّور سيموت

“

@Saudiincubatorswww.saudiincubators.sa
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http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-514.aspx
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