
تساهم مشاريع رواد األعمال في أمريكا بأكثر من ٥٠٪ من إجمالي اقتصادها القومي، 
وتصل النسبة إلى ٦٠٪ في الصين، ومن أهداف رؤية ٢٠٣٠ في المملكة، رفع مساهمة 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من ٢٠٪ إلى ٣٥٪
 

حاضنات ومسرعات األعمال ومساحات العمل المشتركة العب أساسي في تحقيق هذا 
الهدف، نقدر الدور الذي تقومون به، ونثق بقدرتكم على صناعة المستقبل!

النشرة الثانية والعشرون | فبراير ٢٠٢١

التجارة اإللكترونية في المملكة 
إحصائيات وأرقام 

يبلغ حجم سوق التجارة 
اإللكترونية العالمي ٢٫٢$ 

تريليون دوالر وينمو سنويًا 
بمعدل ٢٫٤٪ 

من بين جميع طرق الدفع 
المتاحة؛ ال يزال الدفع عند 

االستالم هو األوسع 
انتشارًا في المملكة، ومع 

ذلك فمن المتوقع أن 
يشهد الدفع عبر البطائق 

اإلئتمانية والمحافظ 
انتشارًا أكبر في األعوام 

القادمة

أهم مواقع التجارة 
اإللكترونية في المملكة 

العربية السعودية

تقدر قيمة سوق التجارة 
اإللكترونية في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا ب 
٨٫٣$ مليارات بمعدل نمو 

سنوي يبلغ ٢٥٪ يفوق معدل 
النمو العالمي، ويتوقع أن 

يصل حجم السوق إلى ٢٨٫٨ 
مليارات في عام ٢٠٢٢

عند إلقاء نظرة على 
القطاعات، يهيمن قطاع 

الموضة واألزياء على سوق 
التجارة اإللكترونية في 

المملكة العربية السعودية، 
وفي ٢٠١٧ بلغ إجمالي 

اإليرادات التي حققها هذا 
القطاع ١٫٩١$ مليار دوالر يليه 
قطاع اإللكترونيات بمجموع 

١٫٨٥$ مليار دوالر

من المتوقع أن يصل حجم 
سوق التجارة اإللكترونية في 

المملكة إلى ١٠ مليارات 
دوالر بحلول عام ٢٠٢٢

أهم المستجدات

عالميًا

عملة "بيتكوين" تسجل مستويات قياسية جديدة بعدما اخترقت مستوى ٥٦ 
ألف دوالر.

 

محليًا

منشآت ُتطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتعزيز نمو القطاع وسد 
الفجوة التمويلية.

للمزيد

للمزيد

أبرز الفعاليات القادمة

برنامج #أطلق
"فتح باب التسجيل في #برنامج أطلق، وهو برنامج يدعم رواد األعمال في مرحلة ما قبل 

المسرعة في التدريب التطبيقي لتطوير شركاتهم الناشئة مع فريق مختص من المرشدين 
والموجهين والخبراء عبر خدمات متخصصة في مجال التكنولوجيا والتسويق الرقمي.

برنامج #شارك_النمو
تقدم شارك هب هذا البرنامج لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بالتعاون 
مع عمالق التقنية العالمي شركة هواوي بهدف دعم قطاع ريادة األعمال التقنية ،من خالل 

منح الشركات السعودية الناشئة والمتخصصة بعدٍد من المجاالت التقنية فرصة الحصول 
على الدعم والنمو والتسويق الذي تحتاجه.

للتسجيل

للتسجيل

أحدث الجهات المرخصة

حاضنة أعمال جامعة حاضنة قوام الرقمية
الباحة

مكاتب خطوة أولى

حاضنة الشهر
شركة بياك

سبب التسمية وقصة البداية؟
وضعت اللبنة األولى لشركة بياك في عام ٢٠١٧م، وجاء تأسيسها استكماًال لتحقيق تطلعات 

الشركة السعودية للتنمية واالستثمار التقني "تقنية" لرؤية المملكة ٢٠٣٠ بهدف مواكبة أبرز 
التطورات في مجال ريادة األعمال واالبتكار ودعمها، حيث تعتبر بياك إحدى الشركات الحكومية 

التابعة لها، وتتمثل أبرز أهدافنا في بياك بإدارة حاضنات ومسرعات األعمال وتشغيلها، وتطوير 
منصات لدعم ريادة األعمال في المملكة وبرامج االبتكار ونقل التقنية، إلى جانب توفير خدمات 

إدارة المشاريع في جميع قطاعات األعمال المختلفة، وتقديم االستشارات المتخصصة، وخدمات 
التدريب لتعزيز قدرات الموارد البشرية. ومن هنا يبرز سبب تسمية الشركة بـ "بياك" حيث ترمز 

حروفها (BIAC) إلى Business Incubators and Accelerators Company التي تعني "شركة 
حاضنات ومسرعات األعمال" أال وهي اختصار لطبيعة عمل الشركة.

ما الذي تقدمه منشأتكم لرواد األعمال؟
 تسعى شركة بياك إلى توسيع القاعدة االقتصادية واإلنتاجية في المملكة العربية السعودية 

من خالل استثمار األفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع واعدة من خالل المشاريع المختلفة التي 
تقوم بتشغيلها، ودعم رواد األعمال ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس سليمة 

وعلمية تتمثل في التوجيه واإلرشاد، وتقديم الخدمات االستشارية القانونية والتسويقية 
والتقنية والمالية، وتوفير المساحات المكتبية، والخدمات اللوجستية، وخدمات دعم وتخطيط 

األعمال وتطويرها، وتنظيم ورش العمل واللقاءات الحية واالفتراضية للمساهمة في تنمية بيئة 
ريادة األعمال في المملكة وتذليل العقبات لتسريع عملية اإلنجاز.

طموحكم وما الذي تسعون لتحقيقه؟
نطمح للمساهمة في رفع كفاءة عمليات استثمار االبتكارات حتى نصبح الشركة األولى في 

قيادة بيئة االبتكار وتطويرها، ونموذًجا يحتذى به في مجال ريادة األعمال محلًيا وعالمًيا.

عدد المشاريع المحتضنة، وماهي آلية وشروط التقديم لديكم؟  
ساهمنا في احتضان وتخريج أكثر من ٧٠٠ مشروع ريادي ناشئ في كافة القطاعات من خالل 

المشاريع المختلفة التي نقوم بتشغيلها، كانت بداياتها األولية مشاريع صغيرة تحولت إلى 
مشاريع استثمارية تجارية ناجحة ذات جدوى اقتصادية قيمة ساهمت في رفع االقتصاد الوطني 

وساعدت في خلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي وأصبحت بصمة في عالم 
النجاح. بالنسبة لشروط التقديم على الحاضنات وآليتها، فإنها تختلف باختالف مجال المشروع.

نصيحة لرواد ورائدات األعمال الطموحين؟
قرار الدخول إلى عالم ريادة األعمال وتحقيق النجاح فيه ليس أمًرا يسيًرا، فال بد من معرفة أن 

نجاح بعض المشاريع وفشل بعضها مرهون ببعض التحديات التي يجب تخطيها وبعض العوامل 
التي يجب مراعاتها، وفيما يلي بعض النصائح التي ننصح بها رواد األعمال المقبلين على العمل 

في القطاع االستثماري والتجاري:
  تحديد نقاط التأثير الداخلية والخارجية.

  تطوير األفكار.
  اختيار الشريك المناسب.

  فهم طبيعة العمالء وكسب والئهم.
  االقتصاد في اإلنفاق.

  تجنب المشتتات وعدم االستسالم.
  أخذ فشل بعض الصفقات بعين االعتبار.
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