
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  والفعاليات األنشطة أبرز  حول تقرير 

ة عن  (هـ44/8/5441 - 51/6/5441) الفتر

  
اتيجية لخطتها  الغرفة تنفيذ  إطار  ف   (هـ5444-5441) االستر

   لإلسهام
 ةالطموح (م4101 المملكة رؤية) أهداف تحقيق ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغرفة التجارية الصناعية 
 بمحافظة المجمعة

 مركز البحوث والدراسات االقتصادية



 

  والفعاليات األنشطة أبرز 

ة عن  (هـ44/8/5441 – 51/6/5441) من الفتر

  
اتيجية لخطتها  الغرفة تنفيذ  إطار  ف   (هـ5444-5441) االستر

 

 :عىل سبيل التقديم     

  تبذلها حكومتنا الرشيدة  
 من حرص الغرفة عىل مواكبة الجهود الحثيثة التر

ً
انطالقا

  كافة المجاالت؛ فإن الغرفة تعمل جاهدة  
لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ف 

اتيجية    ( هـ5444-5441)عىل تنفيذ خطتها االستر
؛ عىل النحو الذي يسهم ف 

  تضمنتها 
  )و ( م4101مملكة رؤية ال)تحقيق األهداف التر

برامج التحول الوطت 
الخاصة بتلك الرؤية الطموحة؛ وما ينطوي عليه ذلك من دعم وتعزيز ( م 4141

للقطاع الخاص للنهوض بالدور الريادي لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
  كافة المجاالت لبناء المجتمع الحيوي واالقتصاد المزدهر 

الشاملة والمستدامة ف 
   .وطن الطموحوال

اتيجية        إطار سع  الغرفة لتنفيذ خطتها االستر
فقد قامت  ؛(هـ5444-5441)وف 

الغرفة بالعديد من الجهود وأقامت العديد من األنشطة والفعاليات لخدمة قطاع 

  محافظة المجمعة ومراكزها 
االعمال من تجار وصناع وكذلك خدمة المجتمع ف 

  لخدمات الغر 
وفيما يىل  أبرز تلك الجهود واألنشطة والفعاليات ؛ فةوالنطاق الجغراف 

  
  تمت ف 

ة التر  :(هـ44/8/5441 – 51/6/5441)الفتر

 

 

 

 

 

 

 



 

  مجال دعم وتطوير وتعزيز األنشطة االقتصادية  ( أ)
وقطاع ف 

ة والمتوسطة ورواد االعمال المنشآت  : الصغتر

    

  تستهدف دعم وتطوير وتعزيز األنشطة     
  إطار جهود الغرفة التر

ف 

ة والمتوسطة ورواد االعمال وقطاع المنشآتاالقتصادية  ونشر  الصغتر

  لخدمات الغرفة؛
  النطاق الجغراف 

فقد نظمت  ثقافة العمل الحر ف 

 :مثل العديد من الفعالياتالغرفة 

 

  لجنة ريادة االعمال -
وبالتعاون مع عمادة خدمة  نظمت الغرفة ممثلة ف 

  جامعة المجمعة 
برنامج إعداد رواد االعمال من افراد المجتمع )المجتمع ف 

وذلك بهدف توجيه طالب الجامعة وخريجيها (   : وخريج   جامعة المجمعة

  
من شباب وفتيات وكافة أفراد المجتمع اىل ريادة االعمال والعمل التنفيذي ف 

ى ؛ حيث تم دع كات الكت  ه الشر وة عدد من الشخصيات ذات البصمات الممتر 

  مجال ريادة االعمال وكبار التنفيذيير  من رجال وسيدات للحديث عن 
ف 

  مجال 
الفرص وكيفية اقتناصها واستثمارها وكذلك قصص و ُسبل النجاح ف 

 .العمل التنفيذي  

 

  )الغرفة مسئولير  من ت استضاف -
لت 
ُ
وتم إقامة العديد من الجلسات ( مركز د

من شباب وفتيات المحافظة ومراكزها  االعمال،االرشادية لعدد من رواد 

  لخدمات 
ح  41 أكتر منحيث استفاد  الغرفة؛والنطاق الجغراف  فتاه من الشر

ح  11كما استفاد أكتر من   المرشدات،والمناقشات مع  شاب من الشر

  .المرشديناقشات مع والمن

 

  مصانع مدينة سدير للصناعة  (توظيف لقاء)نظمت الغرفة  -
  .واالعمالف 

 

يبة القيمة )أقامت الغرفة ورشة عمل حول  -  (.المضافةض 

 

ة للنساء حول  - بقاعة  (تجاريتحويل المهارة اىل عمل )أقامت الغرفة محاض 

 .سديرالشيخ حمد الشويعر بروضة 



 

ة ل -   )لنساء أقامت الغرفة محاض 
وعك بدون تكلفة ابدئ  احة بلدية ( مشر باستر

 .االرطاوية

 

ة للنساء بعنوان  -  .بمقر الغرفة (الحرالوظيفة أم العمل )أقامت الغرفة محاض 

 

ة للنساء بعنوان  -  بجمعية (الحرالوظيفة أم العمل )أقامت الغرفة محاض 

 .االمومة والطفولة بمحافظة الغاط

 

 .بحوطة سديرتم افتتاح فرع مركز التدريب  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   (ب)
 وقيام الصناعية االستثمارية االنشطة وتحفتر   تشجيع مجال ف 
 :جديدة صناعية أنشطة

           

        
 وقيام الصناعية االستثمارية االنشطة وتحفتر   لتشجيع الغرفة سع   إطار  وف 
   التوسع عىل القائمة األنشطة ومساعدة ومساندة جديدة صناعية أنشطة

 ف 
 :الغرفة أقامت فقد  ومراكزها؛ المحافظة

  المجال الصناع  مع مدير عام   -
 للمستثمرين والمستثمرات ف 

ً
لقاًء مفتوحا

حيث تم عرض  المعجل؛إبراهيم / د (لسعوديصندوق التنمية الصناعية ا)
اتيجية الصندوق ومنتجات التمويل الجديدة)  ( .استر

 
فقد أقامت الغرفة بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي  كذلك -

 بعنوان 
ً
 تدريبيا

ً
وعك الصناع  " برنامجا  ."كيف تبدأ مشر

 
الصناعات والخدمات برنامج بناء لتوطير  )أقامت الغرفة ورشة عمل بعنوان  -

كة السعودية للكهرباء (والية التسجيل والتأهيل  .، بالتعاون مع الشر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  المحافظة ومراكزها( ج)

 :مجال تحفتر  وجذب وتنمية االستثمارات ف 

        
  مجال تحفتر  وجذب وتنمية االستثمارات ف 

  إطار جهود الغرفة ف 
و ف 

المحافظة ومراكزها ؛ و برعاية كريمة من صاحب السمو محافظ المجمعة  
إلعداد ( عاصم عرب لالستشارات/ مركز د)فقد وقعت الغرفة اتفاقية مع 

عام  الخارطة االقتصادية و االستثمارية لمحافظة المجمعة حتر )دراسة 
 من الفرص  ،(م4101

ً
شاملة أبرز المقومات االقتصادية للمحافظة وعددا

لقطاع األعمال ( البوصلة)االستثمارية الجاذبة؛ وستكون هذه الخارطة بمثابة 
والمستثمرين ورواد األعمال وشباب وشابات المحافظة وكافة الجهات 

  ا
لمحافظة ومراكزها والهيئات ذات العالقة باألنشطة االقتصادية والتنموية ف 

  لخدمات 
ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من ،  ... الغرفةوالنطاق الجغراف 

، وسيتم إقامة منتدى استثماري  تجهتر  الخارطة بنهاية شهر سبتمت  القادم
  تضمنتها 

  .لتدشير  تلك الخارطة وعرض أبرز الفرص االستثمارية التر
 

 
 



 :بالغرفةالقطاعية  أنشطة اللجان( د)
 

 من الدور المهم والحيوي الذي تلعبه اللجان القطاعية بالغرفة       
ً
انطالقا

  
  النطاق الجغراف 

  آمال وطموحات وتطلعات القطاع الخاص ف 
  تبت 

ف 
  تمثلها؛ 

لخدمات الغرفة؛ وخدمة ودعم القطاعات االقتصادية المختلفة التر
  خدمة المجتمع المحىل  واالقتصاد  دورها وتعزيز ولتفعيل

؛ فقد ف   
الوطت 

حيث خرجت بعدد من عقدت اللجان القطاعية بالغرفة عدة اجتماعات، 
عىل نطاق حل المعوقات سواء عىل النطاق المحىل   و التوصيات ؛ منها ما ه

أو بالتنسيق مع مجلس الغرف أو عىل نطاق مبادرات تطويرية تهدف لتطوير 
 :عىل النحو التاىل  وقد كانت االجتماعات هذه القطاعات ؛ 

 

 بتاريــــخ  -
ً
 51/7/5441عقدت اللجنة النسائية اجتماعا

 بتاريــــخ  -
ً
 51/7/5441عقدت لجنة ريادة االعمال اجتماعا

 بتاريــــخ  -
ً
فيه اجتماعا  51/7/5441عقدت لجنة السياحة والتر

 بتاريــــخ  -
ً
 44/8/5441عقدت اللجنة الصناعية اجتماعا

 بتاريــــخ   -
ً
 هـ56/8/5441عقدت اللجنة العقارية اجتماعا

 بتاريــــخ عقدت  -
ً
 40/8/5441اللجنة التجارية اجتماعا

 بتاريــــخ  -
ً
 44/8/5441عقدت لجنة المقاوالت اجتماعا

 بتاريــــخ  -
ً
 44/8/5441عقدت لجنة الصحية اجتماعا

 
 
 
 
 



 

  مجال ( هـ)
امج والدورات التدريبيةف   : الت 

 
      

أقامت الغرفة دورات تدريبية وبرامج تهتم بالجانب المهاري والتطبيقر
ويد  الشباب والفتيات بالمهارات الالزمة لسوق العمل و كذلك لتطوير لتر 

وعاتهم    مشر
قدراتهم ومساعدتهم عىل دخول عالم المال واالعمال للبدء ف 

ة من الخاصة، وفيما يىل     الفتر
  تم تقديمها ف 

امج التر بيان بأهم تلك الت 
 :ـه 44/8/5441ـه اىل 51/6/5441
 

 
 
ً
 :الرجاىل  دورات وبرامج القسم : أول
 
 (51: )وقد بلغ إجماىل  عدد المستفيدين أعمال؛دبلوم إدارة  - 5

ية؛دبلوم موارد  - 4  (51: )وقد بلغ إجماىل  عدد المستفيدين بشر

؛دبلوم حاسب  - 0  (51: )وقد بلغ إجماىل  عدد المستفيدين آىل 

؛دبلوم الدعم  - 4  
 (7: )وقد بلغ إجماىل  عدد المستفيدين الفت 

1 -   
 (1: )؛ وقد بلغ إجماىل  عدد المستفيدينشبكاتدورة فت 

ونية؛دورة الجداول  - 6  (55: )وقد بلغ إجماىل  عدد المستفيدين اإللكتر

ية؛دورة إدارة الموارد  - 7  (0: )وقد بلغ إجماىل  عدد المستفيدين البشر

ية؛دورة  - 8  (1: )وقد بلغ إجماىل  عدد المستفيدين لغة إنجلتر 

  األعمال  دورة استخدام الحاسب - 1
؛ وقد بلغ إجماىل  المكتبيةاآلىل  ف 

 . (7: )عدد المستفيدين

 
 
 

 
 
 
 



 
 
ً
  : ثانيا

 دورات وبرامج القسم النسائ 
 
؛دبلوم حاسب - 5  .(44: )وقد بلغ إجماىل  عدد المستفيدات آىل 

 (4: )وقد بلغ إجماىل  عدد المستفيدات البيع؛دورة مهارات - 4

 .(55) المستفيدات؛ وقد بلغ إجماىل  عدد اإلدارةدورة أساسيات - 0

  يالتلدورة التسويق - 4
 .(1)؛ وقد بلغ إجماىل  عدد المستفيدات فوئ 

 .(1)وقد بلغ إجماىل  عدد المستفيدات  والمبيعات؛دورة فن التسويق - 1

ونية؛دورة الجداول - 6  .(0)وقد بلغ إجماىل  عدد المستفيدات  اإللكتر

ية؛دورة مستوى لغة - 7  .(51)وقد بلغ إجماىل  عدد المستفيدات  إنجلتر 

  األعمال - 8
 ؛ وقد بلغ إجماىل  عدد االمحاسبيةاستخدام الحاسب اآلىل  ف 

 .(0)المستفيدات 
  األعمال - 1

؛ وقد بلغ إجماىل  المكتبيةدورة استخدام الحاسب اآلىل  ف 
  (.7)عدد المستفيدات 

 
  هذا السياق؛ تجدر اإلشارة إىل أنه جاري    

 عىل تقدير وف 
ً
العمل حاليا

  لخدمات الغرفة؛ خصوصا مدينة 
  النطاق الجغراف 

احتياجات قطاع االعمال ف 
سدير للصناعة واالعمال، والتنسيق مع مركز التدريب وصندوق تنمية الموارد 

ية لتصميم برامج تدريبية خاصة بهم منتهية بالتوظيف  .البشر
 

 فهذه ه  أبرز األ        
ً
 وليس آخرا

ً
ا   تم إنجازها خالل أختر

نشطة والفعاليات التر
ة نا قد أحسنا فهذا من هللا ...( هـ44/8/5441 – 51/6/5441) الفتر

ُ
؛ فان ك

 .وإن كان هناك تقصتر فمن أنفسنا والشيطان 

 


