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نبذة عن مؤلفي الوثيقة

ستراتيجي& الشرق األوسط

هالل حالوي هو شريك يف سرتاتيجي& الشرق األوسط ويقيم يف الرياض، وهو قائد مشاريع القطاع العام يف الشرق األوسط، وميتلك أكثر من 
مخسة عشر عاًما من اخلربة يف االستشارات اإلدارية يف الشرق األوسط، حيث يركز يف عمله على خطط إعادة اهليكلة احلكومية واسرتاتيجيات 

التحول يف املؤسسات العامة واخلاصة لتحقيق األرباح.

ربيع الشعار هو مدير أول يف سرتاتيجي& الشرق األوسط ويقيم يف أبو ظيب، وهو عضو يف قسم مشاريع القطاع العام بالشركة يف الشرق 
األوسط، ويركز يف عمله على تنمية رأس املال البشري، وخيتص يف تطوير االسرتاتيجيات، والتخطيط املتكامل، وإدارة األداء، وختطيط القوى 

العاملة، وإعادة هيكلة النماذج التشغيلية.

فادي حليم هو مدير لدى سرتاتيجي& الشرق األوسط ويقيم يف ديب، وهو عضو يف قسم مشاريع االستثمارات العائلية والعقارية يف الشرق 
األوسط، ويركز يف عمله على التطوير العقاري، وخيتص يف تطوير االسرتاتيجيات، وتصميم مناذج التشغيل، وبرامج التحول.

منشآت

محمد عبدالعزيز العريفي هو مدير عام قطاع ختطيط ريادة األعمال باهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة ، وقد ساهم يف قيادة العديد من 
املشاريع املستحدثة لتحفيز بيئة ريادة األعمال باململكة من خالل تطوير مشاريع تطمح إىل رفع الوعي بثقافة ريادة األعمال باململكة ورفع مسامهة 
ريادة االعمال النسائية واالجتماعية يف منظومة ريادة األعمال باململكة. كما ميلك حممد خربة كبرية يف جمال تقدمي اخلدمات االستشارية خصوصاً  

للجهات احلكومية والقطاع اخلاص من خالل عمله السابق يف شركات استشارية عاملية.

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة »منشآت«

تركز اهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة »منشآت« على دعم وتطوير وتنمية قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة يف اململكة العربية السعودية 
باتباع أفضل املمارسات العاملية، وذلك من خالل تنفيذ الربامج واملشروعات ودعمها لتعزيز ثقافة روح املبادرة واالبتكار، وحتديد مصادر متنوعة 

للدعم املايل للمنشآت الصغرية واملتوسطة.
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مع استمرار اقتصاد اململكة العربية السعودية يف التنوع والتغري، تتحول احتياجات مساحات العمل من 
املكاتب التقليدية اليت يعمل فيها أفراد لديهم التزامات تعاقدية طويلة األجل إىل بيئة عمل أكثر تطورًا 

ومرونة، ويزيد على هذا النحو الطلب على مساحات العمل املشرتكة، حيث ميكن ألصحاب األعمال 
احلرة ورّواد األعمال وأصحاب املنشآت الصغرية واملتوسطة مشاركة املكاتب واخلدمات بطرق مرنة وبأسعار 

معقولة. وأصبحت مثل هذه املساحات شائعة أكثر يف دول مثل الواليات املتحدة األمريكية واململكة 
املتحدة، وهي موجودة مبعدل منخفض نسبًيا يف اململكة العربية السعودية. وميثل هذا األمر فرصة كبرية 

للمستثمرين لتحويل بعض العقارات التجارية املتاحة يف اململكة إىل مساحات عمل مشرتكة.

عملنا على حتديد الصعوبات اليت تواجه إنشاء مساحات عمل مشرتكة يف اململكة، وتتعلق هذه الصعوبات 
باإلمكانيات، والتصميم، واخلدمات، والوعي هبذه املساحات، ومتويلها، واملعلومات حوهلا، وسيتمكن 

املستثمرون القادرون على التغلب على هذه الصعوبات من تلبية احلاجة امللحة ملزيد من هذه املساحات 
املشرتكة يف اململكة. ومن خالل إجياد بيئات ميكن لرجال وسيدات األعمال واملنشآت الصغرية واملتوسطة 

أن يزدهروا فيها، فإنه ميكن للمطورين واملستثمرين أن يؤدوا دورًا أساسًيا يف حتقيق أحد أهداف رؤية اململكة 
2030 واملتمثل يف تنويع االقتصاد.

ملخص تنفيذي
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املصدر: كارسنت فورتش، »استطالع مساحات العمل املشرتكة على الصعيد العاملي. املعلومات الدميوغرافية لألعضاء: أعضاء 
http://www.deskmag.com.en/the-state-of-( 2018 ،مساحات العمل املشرتكة«، ديسكماغ

market-research-development-survey-2018-coworking-spaces-in(، ودراسة منشآت 
وسرتاتيجي&*

الطلب المتزايد على مساحات العمل المشتركة 

تقف اململكة العربية السعودية يف موقع متأخر عن أسواق مماثلة يف توفري مساحات العمل املشرتكة، وبالرغم 
من وجود اهتمام كبري فيها، إال أن عدد األنشطة املتوفرة من هذا النوع حمدود، كما أن إجيارات هذه 

املساحات مرتفعة إىل حد ما، ويشكل هذا تناقًضا كبريًا مع سوق مساحات العمل املشرتكة عامليًّا، الذي 
حقق منوًّا هائاًل خالل العقد املاضي، ويشهد تسارًعا كبريًا خالل هذه الفرتة، حيث تضاعف عدد مساحات 

العمل املشرتكة عامليًّا خالل السنوات الثالث املاضية، كما ارتفع عدد االشرتاكات فيها ثالث مرات من 
حيث عدد األشخاص الذين يستخدموهنا، )انظر الرمسني البيانيني 1 و 2(. ومن املتوقع أن يستمر هذا 

التوسع، إذ من احملتمل أن حتقق الشركات الرائدة يف هذا اجملال مثل »وي وورك WeWork«، اليت يقع 
مقرها يف الواليات املتحدة، منوًّا كبريًا يف مواقع متعددة، نظًرا لتكاليفها املناسبة ومرونتها، والعالقات املمكن 

بناؤها وخدمات السكرتارية اليت توفرها.

الرسم البياين 1
تضاعف عدد مساحات العمل المشتركة عالميًّا في الفترة بين 2015- 2018 

عدد مساحات العمل املشرتكة عامليًّا )التقديرات باأللف(
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يأيت هذا التوسع اهلائل نتيجة للتطور التكنولوجي يف العامل والنواحي االقتصادية املرتبطة هبذا النشاط. كما 
أدى تطور خدمات اإلنرتنت من ناحية الكفاءة والسرعة إىل سهولة استخدام خدمات التخزين السحايب 
والتواصل من أي بقعة يف العامل. وقد أدت هذه التغيريات إىل تراجع ميزة العمل من مكتب خاص مزود 

بوصالت شبكة سلكية وهاتفية، كما أن الشعبية املتزايدة لريادة األعمال كخيار مهين رئيسي حىت بالنسبة 
حلديثي التخرج، قد عززت الطلب على مساحات العمل املشرتكة. عالوة على ذلك أثبت »اقتصاد العمل 
احلر« أنه ليس جمرد موضة عابرة ستتالشى سريًعا، حيث يتوقع أحد احتادات العاملني املستقلني أن معظم 

القوى العاملة يف الواليات املتحدة ستكون من ممارسي العمل احلر حبلول عام 2027. 1 وقد جذبت هذه 
االجتاهات اهتمام املستثمرين الذين يرفعون من وترية توفري التمويل إلنشاء مساحات العمل املشرتكة، ويُعزى 
التوسع يف مساحات العمل املشرتكة أيًضا إىل التغريات اليت تطرأ على ميول القوى العاملة، وذلك ألن الناس 

يريدون أن يكون مكان عملهم جزًءا من جمتمع نابض باحلياة، بداًل من مكتب منزيل منعزل أو مكتب 
تقليدي، وقد أصبحت الروابط االجتماعية والتجارية اليت يقدمها هذا النوع من املساحات اجملتمعية أكثر 

أمهية بالنسبة للموظفني اليوم.

الرسم البياين 2
ارتفع عدد مساحات العمل المشتركة عالميًّا ثالث مرات في الفترة بين عامي 2015 – 

2018
عدد املشرتكني يف مساحات العمل املشرتكة عامليًّا )التقديرات باأللف(

1تقديرية
املصدر: كارسنت فورتش، »استطالع مساحات العمل املشرتكة على الصعيد العاملي. املعلومات الدميوغرافية لألعضاء: أعضاء 

http://www.deskmag.com.en/the-state-of-( 2018 ،مساحات العمل املشرتكة«، ديسكماغ
market-research-development-survey-2018-coworking-spaces-in(، دراسة منشآت 

وسرتاتيجي&*
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الرسم البياين 3
سوق مساحات العمل المشتركة في المملكة العربية السعودية متأخٌر عن بقية دول العالم

عدد مساحات العمل املشرتكة لكل مليون عامل مستهدف

مالحظة: ال تشمل البيانات بالنسبة لفرنسا جزيرة كورسيكا. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فإن البيانات تشمل كافة مساحات العمل املشرتكة العاملة، سواء كانت 
مرخصة أم غري مرخصة. 

املصدر: دراسة منشآت وسرتاتيجي&*

تؤثر أبرز التوجهات احلديثة عاملًيا لبيئة العمل بشكل متزايد على اململكة العربية السعودية، وتساهم يف حتول 
بيئات العمل التقليدية يف اململكة من مكان تقليدي إىل مكان متطور، ومع ذلك فإن مساحات العمل 

املشرتكة املتاحة مل تواكب الطلب على توفري مساحات عمل أكثر حداثة، كما أن توفرها أقل بكثري مما هو 
معروض يف الدول املماثلة )انظر الرسم البياين 3(. وتشري تقديرات عام 2018 إىل وجود 40 مكان عمل 

مشرتك يف اململكة العربية السعودية، حيث توفر حوايل 30 ألف مرت مربع من مساحات العمل، ويرتكز وجود 
هذه املساحات يف منطقيت الرياض ومكة املكرمة. 
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السعودية إسبانيا الربازيل هونغ كونغ أملانيا

إجمالي مساحات العمل المشتركة

كندا فرنسا تشيلي أسرتاليا الواليات املتحدة

٣٠٩ ٤,٢١٤١٦٠٤٠٩٥٠٠٣٨٨١٠١٢١٤٠ ٢٣١
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إن نقــص العــرض الــذي تعــاين منــه املــدن الرئيســية يف اململكــة العربيــة الســعودية ســاهم يف وصــول تكاليــف 
مســاحات العمــل املشــرتكة إىل معــدالت مرتفعــة، مــا يضعهــا علــى قائمــة أعلــى الــدول تكلفــة يف هــذا اجملــال. 

كمــا أن ذلــك ال يتناســب مــع أســعار إجيــار العقــارات يف تلــك املــدن )انظــر الرســم البيــاين 4(. 

وتبشــر االجتاهــات يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن الناحيــة النظريــة باســتمرار منــو الطلــب علــى مســاحات 
العمــل املشــرتكة علــى املــدى الطويــل. وتطمــح رؤيــة اململكــة 2030، والــيت متثــل خطــة للتنميــة الوطنيــة، إىل 

زيــادة عــدد أصحــاب األعمــال احلــرة ورّواد األعمــال وتقــدمي الدعــم للمنشــآت الصغــرية واملتوســطة لتنويــع 
االقتصــاد. وميكــن أن تــؤدي الرتكيبــة الســكانية أيًضــا دوًرا يف ذلــك، حيــث أن غالبيــة القــوى العاملــة يف 

اململكــة هــم مــن فئــة الشــباب ويســيطرون علــى مســاحات العمــل املشــرتكة. وعلــى الصعيــد العاملــي، فــإن مــا 
يقــارب ثلثــي أولئــك الذيــن يســتخدمون مســاحات العمــل املشــرتكة تقــل أعمارهــم عــن أربعــني عاًمــا، ويف 

اململكــة العربيــة الســعودية، فــإن أكثــر مــن نصــف الســكان تقــل أعمارهــم عــن هــذا، وميثــل ذلــك بالتحديــد 
الفئــة العمريــة الــيت تســتهدفها مســاحات العمــل املشــرتكة. 
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الرسم البياين 4
لدى المدن السعودية بعض أعلى أسعار اإليجار لمساحات العمل المشتركة في العالم 

أسعار املكاتب املشرتكة مقارنة باألسعار التجارية، حبسب املدينة )2018-2017(

مالحظة: مكتب مشرتك = مكتب متاح ليستخدمه عدة موظفني )مناوبة، عمل جزئي، أو خارج مكان العمل( أو أصحاب األعمال احلرة، وهذا املكان ليس خمصص 
لفرد معني. 

املصدر: دراسة منشآت وسرتاتيجي&*

ض
منخف

متوسط
مرتفع

مرتفع متوسط منخفض

جدة

معدالت متوسط اإلجيارات التجارية (لكل مرت مربع)

نيويورك

طوكيو

الشرقية

باريس 

اسطنبول

املدينة

القاهرة

مسقط

ميونيخ 

سيؤول

لوس أجنلوس 

الرياض

لندن

سنغافورة 

ميالنو 
شنغهاي 

دهلي

شيكاغو 

الرسوم الشهرية للمكاتب املشرتكة  

ديب 



سرتاتيجي&10

مزايا مساحات العمل المشتركة 

يعترب النمو يف العمل املشرتك على الصعيد العاملي أنه نتيجة للمزايا الواضحة اليت توفرها مساحات العمل 
املشرتكة للشركات واألفراد من نواح كثرية.

 1.  التكلفة املالئمة
تعترب مساحات العمل املشرتكة أرخص بشكل عام من املكاتب التقليدية، ففي بيئة العمل املشرتكة، يستأجر 

املستخدمون املكان الذي يناسب احتياجاهتم، وميكن هلذا املكان أن يرتاوح بني مكتب واحد إىل طابق 
بأكمله. وتوفر مساحات العمل املشرتكة أيًضا خدمات أعمال أساسية وبأسعار معقولة حسب احلاجة، 

مثل خدمات مكتب االستقبال وخدمات السكرتارية والطباعة واالستفادة من غرف االجتماعات وخدمات 
الربيد، وغريها.

 2.  املرونة
تتسم مساحات العمل املشرتكة بأهنا مرنة وميكن زيادة حجمها أو خفضه بشكل سريع، وهذه السمة 

مفيدة بشكل خاص للمنشآت الصغرية واملتوسطة، إذ قد تواجه هذه الشركات صعوبة يف التوفيق بني حجم 
مكاتبها واحتياجاهتا احلالية ملقر العمل. وغالًبا ما تواجه هذه الشركات صعوبة يف هذا األمر، إما ألهنا ال 

تستغل مساحتها جيًدا، أو أهنا تعاين من نقص يف هذه املساحات، مما قد يسبب اضطرابات يف العمل

 3.  التفاعل مع األشخاص والتواصل معهم
توفر مساحات العمل املشرتكة ملستخدميها القدرة على االختالط باألشخاص والتواصل معهم طوال 

يوم العمل، مما قد يؤدي إىل تبادل األفكار بشكل خاّلق، والتعاون، واالطالع على أحدث األساليب 
والتكنولوجيا املستخدمة، وتشتمل مساحات العمل املشرتكة النموذجية على مزيج من املساحة املفتوحة 
واملكاتب املغلقة، ويف السنوات األخرية، كان هنالك حتول يف امليول حنو املساحات املفتوحة واملساحات 

املشرتكة األكرب، وخاصة بني الشباب.

 4.  التعليــم / الدعــم
توفــر مســاحات العمــل املشــرتكة جمموعــة متنوعــة مــن األنشــطة التدريبيــة واجملتمعيــة الــيت حتافــظ علــى اطــالع 

األعضــاء علــى أحــدث االبتــكارات واجتاهــات العمــل والتعامــل معهــا، وميكــن أن تشــمل هــذه األنشــطة 
اســتضافة املتحدثــني، وعقــد ورش العمــل والــدورات التدريبيــة املختلفــة، باإلضافــة إىل فعاليــات إجــراء جتــارب 

إطالق املشــاريع.

توفر بعض مساحات العمل املشرتكة أيًضا دعًما خاًصا الحتياجات األعمال الناشئة واملنشآت الصغرية 
واملتوسطة، مثل برامج حاضنات ومسرعات األعمال واجللسات االستشارية.
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كيف نزيد مساحات العمل المشتركة في المملكة العربية 
السعودية 

يتمثل التحدي الذي تواجهه اململكة العربية السعودية يف تعزيز منو مساحات العمل املشرتكة من خالل 
تشجيع املستثمرين على تكوين شراكات مع اجلهات املعنية، وتشجيع االستثمار يف هذا النوع من املساحات 

املكتبية، كما أن جمرد إبالغ الناس باالستثمار يف هذا النشاط، أو تنشيط االستثمار باستخدام احلوافز ال 
يكفي إلطالق صناعة مزدهرة. وعلى املستوى العاملي، فإن العديد من مساحات العمل املشرتكة ليست مرحبة 
على الرغم من منوها، ففي هذا اجملال النامي يكون الرتكيز على حتسني القدرات، واالستحواذ على حصة يف 

السوق، أو يف حالة املؤسسات غري الرحبية فإن توفري املساحة للمصلحة العامة يأيت على حساب األرباح. وال 
خيتلف احلال يف اململكة العربية السعودية عن غريها من الدول، إذ ينبغي أن تكون الشركات مستعدة لتقدمي 

مزايا قّيمة وفريدة من نوعها لتتمكن من الصمود لفرتة ما بعد استقرار السوق، وملساعدهتا على االستمرار 
وحتقيق األرباح على املدى الطويل.

وتعمل اهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة »منشآت« مع مؤسسات القطاع العام )مثل البلديات( 
والقطاع اخلاص )مثل صناديق رأس املال اجلريء وصناديق امللكية اخلاصة( لدعم وحتسني مساحات العمل 

املشرتكة يف عدد من النواحي )انظر الرسم البياين 5(. وتدور اإلجراءات اليت اختذهتا »منشآت« حول 
جمموعة من االحتياجات اليت تشمل:

القدرات اإلدارية: حتتاج اململكة إىل املزيد من املواهب ذات اخلربة يف إدارة مساحات العمل املشرتكة.

املوقع والتصميم: يوجد عدد كبري جًدا من مساحات العمل املشرتكة املوجودة يف مناطق غري مناسبة أو تلك 
اليت تعاين من سوء التصميم.



سرتاتيجي&12

جودة اخلدمات: ميكن حتسني جودة اخلدمات اليت تقدمها مساحات العمل املشرتكة.

الوعي العام: ال يعلم األعضاء أو الشركاء احملتملون )من القطاعني العام واخلاص( عادة بوجود مساحات 
عمل مشرتكة 

متطلبات التمويل: ال تزال هناك إمكانية حمدودة للحصول على التمويل الالزم لبناء مساحات العمل املشرتكة 
وحتسني جودة اخلدمات.

الوصول إىل املعلومات: هناك أيًضا وصول حمدود إىل املعلومات حول سوق العمل املشرتك، حيث ميكن هلذه 
املعلومات أن تسرع عملية الرتخيص وتساعد يف تطوير اسرتاتيجيات النمو.
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الرسم البياين 5
متطلبات تطوير مساحات العمل المشتركة في المملكة العربية السعودية 

متطلبات تطوير
مساحات العمل

المشتركة في المملكة
العربية السعودية

مساحات كثيرة من 
مرافق العمل المشتركة 
غير مناسبة وتصميمها 

ضعيف 

الحاجة إلى مواهب 
ذات خبرة في إدارة 
مساحات العمل 

المشتركة. 

يمكن تحسين جودة 
الخدمات التي تقدمها 

مساحات العمل 
المشتركة.

ال يعلم األعضاء أو 
الشركاء المحتملون (من 
القطاعين العام والخاص) 
عادة بوجود مساحات 

عمل مشتركة

ال يزال الحصول على 
التمويل الالزم محدود لبناء 
مرافق عمل مشتركة وتحسين 

جودة الخدمات.  
الوصول محدود إلى

المعلومات حول سوق العمل 
المشترك، حيث يمكن لهذه 
المعلومات أن تسرع عملية 
الترخيص وتساعد في تطوير

استراتيجيات النمو.

قدرات اإلدارة

جودة الخدمات

الموقع والتصميم 

الوعي العام متطلبات التمويل

الحصول على المعلومات

املصدر: دراسة منشآت وسرتاتيجي&*
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الخاتمة

حيظى املستثمرون بفرصة لبناء مساحات عمل مشرتكة يف اململكة العربية السعودية لتلبية الطلب من أصحاب 
األعمال احلرة، ورّواد األعمال، واملنشآت الصغرية واملتوسطة، والسعي حنو حتقيق رؤية اململكة 2030 وبناء 
اقتصاد أكثر تنوًعا. كما أن وجود عالقة عمل قوية بني اجلهة التنظيمية واملؤسسات العامة األخرى والقطاع 

اخلاص ميكن أن يليب احتياجات خمتلف القطاعات ويفتح الباب أمام تطوير هذه املراكز القيمة لالبتكار 
والتنوع يف األعمال.
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العمليــة املكرســن ملســاعدتك يف 

اغتنــام ميــزة أساســية يف ميــدان 
عملك.

وحنن حنقق هذه الغاية من 
خالل العمل جبوارك من أجل 

حل أعقد املشكالت اليت 
تواجهك واغتنام أمثن الفرص 

اليت تسنح لك.

وغالباً ما تكون هذه األعمال 
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