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نظرة عامة عىل البرنامج

نبذة عن البرنامج

إيمانــاً مــن الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة »منشــآت« بأهميــة تمكيــن 

الشــباب والشــابات وتجســيرهم إىل ســوق العمــل، تــم إطــاق »برنامــج انطالقــة« لتطويــر 

الخريجيــن، والــذي يوفــر مزيًجــا مــن الخبــرات العلميــة والعمليــة مــن خــال برامــج التدريــب 

عــىل رأس العمــل وبرامــج تدريبيــة، ومنحهم فرصة لممارســة العمل عىل مهام ومســؤوليات 

حقيقيــة لتشــجيعهم عــىل االنطــاق فــي المســار الوظيفــي المهنــي وتنميــة المواهــب. 
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 الوثائق المطلوبة

شهادة التخرجالسيرة الذاتية

الهوية الوطنيةالسجل األكاديمي

 مميزات البرنامج

مكافآة شهرية 
مجزية

برامج تدريبية وشهادات 
احترافية خال البرنامج

اإلرشاد والتوجيه 
المهني

مدة البرنامج
 12 أشهر

بيئة عمل جاذبة 
ومحفزة
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الخط الزمني للبرنامج

من 17 يناير - 2 فبراير 
استالم طلبات التقدیم

فبراير – 2022
المقابالت الشخصية

فبراير – 2022
التقييم والمفاضلة

مارس – 2022
انطالقة رحلة المتدرب

مارس – 2023
تخريج الدفعة
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المسار العام

البحث والتطوير

التميز المؤسسي

ريادة األعمال

تطوير األعمال

دعم األعمال

مسارات البرنامج
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األبحاث والبيانات

األداء المؤسسي

إدارة المشاريع

التعلم والتطوير

التسويق

ــات لدعــم  ــاء منظومــة قائمــة عــىل البيان ــز بن ــة تعزي ــدرب فــي هــذا المســار عــىل كيفي ســيتعرف المت
متخــذي القــرار بتوفيــر منتجــات موثوقــة وقابلــة للتطويــر مبنيــة عــىل البيانــات مــن عــدة مصــادر داخليــة 
إنشــائها ومعالجتهــا ونقلهــا واســتخدامها  إدارتهــا وحوكمتهــا وتوحيــد طريقــة  وخارجيــة مــن خــال 
إعــداد الدراســات  ــات األساســية، باإلضافــة اىل  ــة المتعلقــة بأنظمــة البيان ــرة الفني ــاء الخب ــا وبن واتافه
إلزالــة  والمتوســطة  الصغيــرة  بالمنشــآت  المتعلقــة  والتقاريــر  اإلحصائيــة  والمســوحات  والبحــوث 

المعوقــات المعلوماتيــة.

إعــداد  إدارة أنشــطة األداء المؤسســي مــن خــال  ــة  ســيتعرف المتــدرب فــي هــذا المســار عــىل كيفي
وتقييــم ومتابعــة مؤشــرات األداء االســتراتيجية فــي الهيئــة ومراجعــة واعتمــاد نمــاذج األداء المؤسســي 
لكافــة الوحــدات التنظيميــة ضمــن الجــدول الزمنــي المحــدد ومــدى تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية، 
باإلضافــة اىل اعــداد التقاريــر الربعيــة لمنشــآت والتي تشــمل عىل أهــم اإلنجازات والبيانــات والمعلومات 

االســتراتيجية والتشــغيلية للهيئــة والتقاريــر الخارجيــة.

فــي  المشــاريع  كافــة  عــىل  واإلشــراف  اإلدارة  عــىل كيفيــة  المســار  هــذا  فــي  المتــدرب  ســيتعرف 
منشــآت مــن خــال تقديــم الدعــم الــازم لمــدراء المشــاريع واإلجــراءات والمنهجيــات والنمــاذج الواجــب 
ــذ، وإعــداد  ــه لضمــان حســن التنفي ــة ســير العمــل في ــذ المشــاريع ومراقب ــة تنفي اســتخدامها فــي عملي
التقاريــر المرحليــة عــن تقــدم ســير العمــل فيــه والتأكــد مــن إنهــاء جميــع األعمــال المتفــق عليهــا وتقييــم 

الفوائــد المحققــة مــن المشــاريع.

ســيتعرف المتــدرب فــي هــذا المســار عــىل كيفيــة تحليــل االحتيــاج التدريبــي للمنظمــة وربطــه باألهداف 
االســتراتيجية لمختلــف الوحــدات التنظيميــة ضمــن خطــة تعلــم وتطويــر شــاملة بشــكل ســنوي وبنــاء 
ــة  ــم المســتمر للمســاهمة فــي رفــع الكفــاءة المعرفي ــز ثقافــة التعل ــر لتعزي ــم والتطوي ــادرات التعل مب

وتحســين األداء الوظيفــي للموظفيــن وكيفيــة بنــاء مبــادرات تطويــر القيــادات فــي المنظمــة.

إعــداد خطــة الفعاليــات والمعــارض التــي تخــدم  ســيتعرف المتــدرب فــي هــذا المســار عــىل كيفيــة 
ــا والعمــل  ــم نجاحه ــرة والمتوســطة ومتابعــة تنفيذهــا وتقيي ــة ورواد األعمــال والمنشــآت الصغي الهيئ
عــىل تطويرهــا وتحســينها باإلضافــة إىل تقديــم الرعايــة للفعاليــات الجاذبــة لــرواد االعمــال والمنشــآت 
ـات لفعاليــات ومعــارض منشــآت، وتنفيــذ حمــات تســويق  مــن جهــات خارجيــة واســتقطاب الرعاـي

ــي. ــدف ترويج ــة ذات ه ــزة وفعال ــر مرك مباش

المسار الدقيق
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تنمية القدرات

االبتكار

التمويل

تطوير سالسل اإلمداد

تطوير قطاع التجزئة

ــاء القــدرات  ســيتعرف المتــدرب فــي هــذا المســار عــىل كيفيــة تقديــم الخدمــات التــي تســهم فــي بن
البشــرية والتقنيــة للمنشــآت ورواد األعمــال ومقدمــي الخدمــات مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص 
ــرة  ــم المنشــآت الصغي كخدمــات التدريــب واإلرشــاد واالستشــارات، ومتابعــة المهــام المتعلقــة بتقيي

والمتوســطة والخدمــات المخفضــة.

ســيتعرف المتــدرب فــي هــذا المســار عــىل كيفيــة تخطيــط ووضــع برامــج االبتــكار بمــا فيهــا تبنــي 
التقنيــة واإلشــراف عــىل تنفيذهــا وتقييمهــا والعمــل عــىل تطويرهــا لتوفيــر بيئــة ابتــكار وطنيــة فعالــة، 

وتحفــز قيــام شــركات رياديــة مبتكــرة وتمكيــن الشــركات القائمــة مــن تطبيــق الحلــول االبتكاريــة.

إدارة األنشــطة المتعلقــة بالتقنيــة الماليــة ومنصــة  ســيتعرف المتــدرب فــي هــذا المســار عــىل كيفيــة 
ــر أســاليب مناســبة  ــل وتقييمهــا وتطوي ــل البدي ــر برامــج ومنتجــات التموي ــم وتطوي ــل وتصمي التموي
البديــل للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وذلــك بالتعــاون مــع الوحــدات  إلدارة مبــادرات التمويــل 

ــة األخــرى فــي منشــآت. التنظيمي

ــرة  إعــداد الخطــط االســتراتيجية للمنشــآت الصغي ــة  ســيتعرف المتــدرب فــي هــذا المســار عــىل كيفي
والمتوســطة فــي قطــاع ساســل االمــداد فــي المملكــة واســتقبال الشــكاوى ومعالجتهــا واتخــاذ 
ــز ودعــم القطــاع  ــة اتجــاه المنشــآت فــي خدمــات ساســل اإلمــداد بهــدف تحفي اإلجــراءات التصحيحي

ـادة مشــاركة وإســهام المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي الناتــج المحلــي. وزـي

ــرة  إعــداد الخطــط االســتراتيجية للمنشــآت الصغي ــة  ســيتعرف المتــدرب فــي هــذا المســار عــىل كيفي
والمتوســطة فــي قطــاع التجزئــة فــي المملكــة، وتحدـيـد الفــرص االســتثمارية فــي قطــاع التجزئــة 
ـادة  للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ومتابعــة االســتفادة منهــا بهــدف تحفيــز ودعــم القطــاع وزـي

مشــاركة وإســهام المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي الناتــج المحلــي.
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أن يكون المتقدم 
سعودي الجنسية

123

54 6

أال يمضي عىل التخرج 
أكثر من سنة

أال يقل المعدل الدراسي 
عن)3.5 من 4.00(
أو )4.5 إىل 5.00( 

اجتياز المقابات 
واالختبارات

حاصاً عىل درجة 
البكالوريوس

اجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية 
المقدم من »منشآت«

شروط االلتحاق بالبرنامج

التخصصات المطلوبة

اضغط هنا للتسجيل

إدارة أعمال 	 

تقنية ونظم معلومات 	 

هندسة صناعية 	 

إدارة مالية 	 

https://careers.monshaat.gov.sa/ar/saudi-arabia/jobs/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-1100021597/


شكراً لكم


