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أهمـ المـسـتـجدات

اإلعفاء عن 2 من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل 
فيها، ومسجال عليها في التأمينات االجتماعية. واإلعفاء عن 4 من الوافدين 
العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على األقل ـ باإلضافة إلى 
مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعاله ـ سعودي الجنسية 
الحد  يكون  األحوال  جميع  وفي  االجتماعية،  التأمينات  في  عليها  ومسجاًل 
األقصى الذي يمكن اإلعفاء عنه هو 4 وافدين فقط و يطبق ما ورد في القرار 

لمدة 3 سنوات.

قطاع النفط كان أكثر القطاعات تأثرًا…!
يعتبر قطاع النفط والمواد البتروكيماوية األكثر تضررًا في المملكة بحسب آخر 
التقارير الصادرة من شركة الخبير المالية، حيث أن النفط الخام ومشتقاته يمثل 

%66 من إجمالي صادرات السعودية إلى الصين.

 9 فيها  العاملين  إجمالي  يبلغ  -التي  الصغيرة  المنشأة  إعفاء 
عمال فأقل بمن فيهم مالكهاـ من دفع المقابل المالي. 

بحسب وكالة األنباء السعودية.

تأثير فايروس كورونا على االقتصاد 
السعودي.

العمل عن بعد قرار احترازي في ظل األزمة الحالية وخيار إجباري في الفترة 
األخيرة.

أبرز اإليجابيات: 
-1توفير المال

-2توطيد العالقة باألسرة 
-3تقليل التوتر 

-4زيادة اإلنتاجية 

أبرز السلبيات: 
-1العزلة 

-2التكاسل
-3افتقاد روح التنافسية 

“تمكنت المدفوعات السعودية من تعزيز البنية التحتية لشبكة المدفوعات 
اإللكترونية في المملكة؛ حيث ارتفع عدد عمليات خدمة مدى للدفع عبر 
اإلنترنت إلى 20.8 مليون عملية خالل الربع األول من العام الجاري، فيما 
ارتفع إجمالي عدد العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع لتصل 

إلى 543 مليون عملية خالل الفترة ذاتها.”

حيث أن عدد العمليات ارتفع ليصل إلى 67%.

إيجابيات وسلبيات العمل عن بعد وتأثيره على الفرد 
وطبيعة عمل المؤسسات.

بحسب مجلة رواد األعمال. 

ارتفاع عدد عمليات خدمة “مدى” للدفع عبر اإلنترنت 
خالل الربع األول من 2020.
بحسب مجلة رواد األعمال.

ما سبب اختيار اسم بزنس قروث؟
األفكار  من  العديد  لوجود  نظرا  قروث  بزنس  بحاضنة  التسمية  سبب 
وتوسعها  نموها  عدم  من  تعاني  والتي  المميزة  القائمة  والمشاريع 

تمت التسمية بزنس قروث وتعني )نمو األعمال(.

ماهي المجاالت التي تهتم فيها بزنس قروث؟
-التقنية واالبتكار. 

-السياحة والترفيه. 
-الخدمات. 

-الرياضة والتغذية الصحية.

بزنس  حاضنة  دور  وما   SME’s لهاكاثون  قروث  بزنس  تقييم 
قروث في الهاكاثون؟

SMEs_هاكاثون
المميزة  المشاريع  من  العديد  مواجهة  مالحظة  بعد  الفكرة  هذه  ولدت 
الجهات  جمع  تم  لذلك  التحديات  من  لكثير  اإلبداعية  األفكار  وأصحاب 
والمستشارين  والحاضنات  االستثمار  وجهات  األعمال  بريادة  المهتمة 
المميزين والمستثمرين ورواد ورائدات االعمال في موقع واحد ليسهل 

تكامل بيئة ريادة االعمال والخروج بحلول لهذه التحديات.
متى يقام؟

كل ثالثة اشهر بشكل ربع سنوي . 
االهداف الرئيسية:

- دعم وتسريع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- االبتكار والتحول الرقمي للمشاريع الصغيرة.

- جمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجهات االستثمار ورواد االعمال 
للخروج بحلول عملية وفعالة
عدد المشاريع المستهدفة:
100 مشروع كل ثالثة اشهر 

مسارات الهاكاثون
مسار األفكار 

مسار المشاريع القائمة

كيف يستفيد رواد األعمال االستفادة الكبرى من حاضنة بزنس 
قروث ؟

- نقدم خدمات االحتضان ألصحاب المشاريع واألفكار الواعدة بسلسلة 
من البرامج تصل الى ١٢ شهر وإيصالهم بالتمويل او االستثمار وتقديم 

االستشارات والتسهيالت والخدمات المساندة.
- برامج تأهيل المستشارين والمرشدين. 

- تأهيل المستثمرين وربطهم برواد االعمال.

بعض النصائح لرواد األعمال في مواجهة تأثير جائحة كورونا؟ 
الى  االعمال  نماذج  تغير  وان  التحول  يكون سريع  ان  الجميع  يجب على 
نماذج قابلة للتحول، وقد تكون هذه األزمة فرصة مميزة لنمو كثير من 
جميع  وتحويل  مواكبة  يجب  تغير  المستهلك  سلوك  ايضا  المشاريع، 
الغير  المصروفات  المستخدم.تخفيف  سلوك  توافق  بحيث  الخدمات 

رئيسية، الجرأة في اتخاذ القرار واالستعانة بالمستشارين المميزين.
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التواصل الفعال عبر البريد اإللكتروني 

ترجمة باللغة 

العربية

التسجيل عن بعد وقت غير محدود 
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إدارة جدولة المشاريع 

ترجمة باللغة 

العربية

التسجيل عن بعد وقت غير محدود 
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القيادة واالبتكار االداري 

التسجيلاللغة العربية عن بعد وقت غير محدود 

05

أساسيات إدارة المشاريع 

ترجمة باللغة 

العربية

التسجيل عن بعد وقت غير محدود 
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حل المشاكل بطرق مبتكرة واتخاذ القرارات 

ترجمة باللغة 

العربية

التسجيل عن بعد وقت غير محدود 
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تعتبر المملكة العربية السعودية من أوائل المبادرين في تنفيذ الخطط البديلة 
بإستراتيجية متخذة وإجراءات احترازية لمنع انتشار المرض، حيث ساهمت الحكومة 
50 مليون ريال لتأجيل المستحقات والديون وتوفير التمويل  بمبلغ وصل إلى 
الذي يعين المؤسسات ورواد األعمال وأصحاب الشركات الناشئة، ولعل ما ساعد 

المملكة على الصمود هو خبرتها العريقة في إدارة األزمات.

المملكة العربية السعودية 
احدى الدول التي بادرت في إدارة أزمة كورونا... 

المزيد
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المهندس صالح الرشيد
محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية 
من  العديد  أطلقنا  االقتصادية،  للتنمية 
المنشآت  قطاع  لتطوير  والبرامج  المبادرات 

“الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال.

“
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