
التقريـر السنوي
لـــعــــام ٢٠٢١ م

غرفة المدينة المنورة





بسم الله الرحمن الرحيم



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان آل سعود



صاحب السمو الملكي
األمير فيصل بن سلمان آل سعود

أمير منطقة المدينة المنورة



صاحب السمو الملكي
األمير سعود بن خالد الفيصل آل سعود

نائب أمير منطقة المدينة المنورة



أ. مازن عبدالله عايض السحيمي
عضو مجلس اإلدارة

أ. ماجد توفيق عبدالعزيز األيوبي
عضو مجلس اإلدارة

م. فاهد محمد فهد المحمدي
عضو مجلس اإلدارة

أ. إياد عبدالوهاب أحمد بافقية
عضو مجلس اإلدارة

د. صالح صديق صالح فارسي
عضو مجلس اإلدارة

د. أحمد أسعد حمزة خليل
عضو مجلس اإلدارة

أ. منير محمد ناصر بن سعد
رئيس مجلس اإلدارة



د. خالد عبدالقادر أسعد الدقل
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أ. رويفد مناور فالح الصاعدي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أ. نايف عودة محمد الصاعدي
عضو مجلس اإلدارة

م. فاروق عبدالمحسن إلياس
عضو مجلس اإلدارة

أ. نايف مبيريك مبروك الجابري
عضو مجلس اإلدارة

م. وائل حسن زين فارسي
عضو مجلس اإلدارة

م. عبدالله أحمد أبو النصر
أمين عام غرفة المدينة المنورة

أ. عصام سالم محمد الهاللي
عضو مجلس اإلدارة

م. عبدالعزيز مدني سليمان األحمدي
عضو مجلس اإلدارة



التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م

٩

كلمة رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة

األستاذ منير محمد ناصر بن سعد

الحمد لله رب العالمين .. والصالة والسالم على نبينا الكريم .. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

واألعمال  المبذولة  الجهود  فيه  أثمرت  حيث  المنورة،  المدينة  لغرفة  واحتفاليًا  استثنائيًا  عامًا  ٢٠٢١م  عام  الميالدي  العام  يعتبر 

واألنشطة الُمقامة بنتائج وإنجازات ُكبرى وشهد هذا العام تقدمًا وتطورًا ملحوظًا، بمساندة الدعم المتواصل من قبل حكومة خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، وفي ظل الدعم والتحفيز المستمر من قبل أمير منطقة المدينة المنورة األمير 

فيصل بن سلمان آل سعود -حفظه الله-، ونائبه األمير سعود بن خالد آل سعود -حفظه الله- في كل ما يصب في خدمة طيبة 

الطيبة وساكنيها.

وتستمر غرفة المدينة المنورة في تطوير المنظومة االقتصادية بمنطقة المدينة المنورة وخدمة قطاع المال واألعمال، وتسعى 

بمنطقة  االستثمارية  البيئة  وتحفيز  الخاص،  القطاع  ومنشآت  األعمال  أصحاب  تواجه  التي  والتحديات  العقبات  وتذليل  لتسهيل 

المدينة المنورة، وتوفير الدعم الالزم لمنتسبين غرفة المدينة المنورة بوجه خاص ولمجتمع المدينة المنورة بوجه عام بتقديم خدمات 

وأعمال ذات جودة فائقة ، ألن تكون منطقة المدينة المنورة بيئة عمل جاذبة لألعمال واالستثمارات وإطالق المبادرات واالستفادة 

من الميزة النسبية والتنافسية للمنطقة ، وتعزيز دور القطاع الخاص اقتصاديًا واجتماعيًا والعمل على تأكيد دور الغرفة باعتبارها 

محرك للتنمية المستدامة والمساهمة في منظومة االقتصاد المجتمعي وتحسين جودة الحياة تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 

العربية السعودية رؤية ٢٠٣٠

نستعرض في هذا التقرير موجز للجهود الدؤوبة واألعمال التي قامت بها غرفة المدينة المنورة بتكاتف الجميع  خالل الثالث أرباع 

من العام الميالدي٢٠٢١ ، والتي أثمرت في تطوير منظومة األعمال بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم 

ونسأل المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا لخدمة المدينة المنورة

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته



١٠

التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م

كلمة أمين عام غرفة المدينة المنورة

المهندس عبدالله أحمد أبو النصر

تعمل غرفة المدينة المنورة دومًا على تقديم الحلول والبرامج والمسارات ونماذج األعمال العلمية والعملية عالية الجودة لخدمة 

منتسبيها ، وتطوير القدرات البحثية بمنطقة المدينة المنورة إلى جانب الشراكة الفاعلة محليًا ودوليًا لتعزيز ودعم التنمية الوطنية ، 

وتهدف دومًا لتطوير العمل االقتصادي والتنموي لقطاعات األعمال وتعزيز فرص التواصل لخدمة المنتسبين،

هذا، وتستعد غرفة المدينة المنورة في هذا العام تحديدًا لالحتفاء بتتويجها إلنجازات ُكبرى محققة نقالت نوعية ساهمت في االرتقاء 

بقطاعات األعمال وتطوير المنظومة االقتصادية بمنطقة المدينة المنورة، وتذليل التحديات والعقبات التي تواجه منشآت القطاع 

الخاص وتسهيل أداء األعمال بالمنطقة، وأتت جملة اإلنجازات هذه بفضل الله عز وجل ثم الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين 

الشريفين ، وتحفيز متواصل من صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة،  ونائب أمير 

المنطقة صاحب السمو الملكي األمير سعود بن خالد آل سعود - يحفظهم الله -، يمثل المبنى الجديد لغرفة المدينة المنورة الواقع 

المال واألعمال ومجتمع منطقة  العزيز معلمًا حضاريًا يخدم قطاع  الملك عبد  المعرفة االقتصادية على طريق  في محيط مدينة 

المدينة المنورة، وركيزة أساسية للغرفة لمواصلة تحقيق أهدافها ورؤيتها في تنمية الفرص االستثمارية بالمنطقة إضافة إلى دورها 

األساسي في خدمة رجال وسيدات األعمال، وتم تصميمه بمواصفات خاصة ليخدم أهداف الغرفة ولجانها لتصبح منظمة نموذجية 

إداريًا وماليًا وفنيا ًتمارس دورها كمحرك ومحفز لتطوير األعمال ونمو اقتصاديات منطقة المدينة المنورة التي تشهد تطورًا ونموًا 

مضطردًا في جميع نواحي الحياة.

وتتلخص إنجازات هذا العام باستفادة ٦٩٨٣ مستفيد من أنشطة وفعاليات الغرفة المختلفة خالل عام ٢٠٢١م ، وعدد الوظائف التي 

ساهمت الغرفة عبر خدماتها في  تسكينها ٥٣٥٧ وظيفة، والترويج ل٣٩٢ فرصة استثمارية،  وعدد التوصيات المنفذة ٢٧٩ توصية من 

التوصيات الخاصة باجتماعات اللجان المختلفة والبالغ عددهم ٢٠ لجنة قطاعية، كما أن الغرفة في صدد تشكيل لجنة إعالمية حديثة، 

قطاعات  تواجه  التي  التحديات  لتذليل  المناسبة  الحلول  واقتراح  أنشطتهم  تواجه  التي  التحديات  عن  بالبحث  اللجان  هذه  وتعمل 

األعمال تعزيزًا لدور الغرفة في تنمية األنشطة التجارية بمنطقة المدينة المنورة، باإلضافة للعديد من اإلنجازات التي كانت نتيجة 

لتكاتف الجهود المبذولة وال يسع المجال لذكرها.

ووفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته



باب األعمال
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التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م

بدأت غرفة المدينة المنورة هذا العام االستثنائي بعهٍد جديٍد، تزامن مع بداية الدورة الرابعة عشر لمجلس إداراتها (١٤٤١-١٤٤٥هـ)، 

أهداف  تحقيق  في  بفاعلية  تساهم  التي  العمل  أولويات  من  عدد  على  بالتركيز  استراتيجيته  بتحديث  الجديد  المجلس  قام  حيث 

االستراتيجية الرئيسية للغرفة والتي استمدتها من المصادر التالية:

01020304

المملكة  رؤية 

وبرامجها   ٢٠٣٠

التنفيذية 

الــغــرف  نــظــام 

التجارية والئحته 

التنفيذية

أصحاب المصلحة

(االمارة،  األمانة، 

هيئة التطوير) 

أعـضـاء  بــرامــج 

مجلس اإلدارة 



الخطة االستراتيجية لغرفة المدينة المنورة

٥١٣٧٥٢٠٩

توجهات

استراتيجية

هدف

رئيسي

هدف

فرعي

مؤشر

أداء
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التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م

أهم محاور عمل غرفة المدينة المنورة خالل عام ٢٠٢١ م

المحور األول

تطوير مؤسسي

متكامل

المحور الثاني

تمكين تنمية

اقتصادية منافسة

بمنطقة المدينة

المنورة

المحور الثالث

تقديم خدمات

ذات قيمة نوعية

للمنتسبين

المحور الرابع

تحقيق تنمية

مجتمعية فعالة

المحور الخامس

ابتكار حلول عملية

لمشاكل التوطين

والبطالة



ملخص

لمجمل إلنجازات غرفة المدينة المنورة خالل عام ٢٠٢١ م

آثر تضافر جهود الغرفة مع جهود شركاء التنمية على القطاع الخاص بالمنطقة

التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م
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ملخص لمجمل إنجازات غرفة المدينة المنورة خالل عام ٢٠٢١م

اسهامًا في حل التحديات التي تواجه قطاعات األعمال وتطوير أنشطة المنتسبين واطالعهم على مستجدات البيئة االستثمارية،

وجذب االستثمارات األجنبية وتعريف المنتسبين باألسواق العالمية الواعدة. أقامت غرفة المدينة المنورة

حيث استفاد منها

٢٣٥
فعاليات ولقاءات

٧
معارض وملتقيات

٦
وفود تجارية

٦٩٨٣
مستفيد

منصة التوطين

والتي تهدف إلى:

- اإلسهام في إيجاد حلول عملية لمشاكل البطالة بالمنطقة

- التعرف على حجم الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.

- مساعدة منشآت القطاع الخاص في إيجاد الكوادر الوطنية.

٤٢٫٥٩٧
عدد الباحثين

المفعلين بالمنصة

٢٩٤
عدد المنشآت

المسجلة

٥٣٥٧
عدد الوظائف

المعلنة

٥١١٣
عدد الوظائف التي

تم تسكينها

١٦
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منصة إرشاد

٤٤٫٦١٨
زيارة للمنصة

الموقع اإللكتروني للغرفة

٢٠١٫٨٦٦
زائر

استثمارات المدينة

٥
جهات مشاركة

٣٩٢
فرصة تم  الترويج لها

سوق المدينة اإللكتروني

١,٠٠٩
منشأة

٣١٥
المنشآت المفعلة

٢٫٠٩٨
منتج

منصة خبراء األعمال

١٠٧
خبير وخبيرة

٢٠
قطاع

١٢٫٨٣٢
زيارة للمنصة

التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م
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تحقيق التحول اإللكتروني لجميع الخدمات المقدمة من الغرفة لقطاعات األعمال

تعزيزًا لتنافسية البيئة االستثمارية بمنطقة المدينة المنورة وجذب استثمارات جديد



أثر تضافر جهود الغرفة مع جهود شركاء التنمية على القطاع الخاص بالمنطقة

معدل الزيادة بين ٢٠١٩م - ٢٠٢١م ١٤٫٥٪

المعدل السنوي لتسرب المنشآت التجارية

متوسط معد النمو السنوي لألنشطة التجارية

أهم النتائج

مع  بالتعاون  جهودها  المنورة  المدينة  غرفة  واصلت 
شركائها من الجهات المعنية في قيادة القطاع الخاص 
ومساعدته في الخروج من النفق المظلم الذي صنعته 
حيث  العالم،  اقتصاديات  جميع  على  كورونا  جائحة 
المنورة  بالمدينة  الخاص  القطاع  تعافي  لوحظ سرعة 
االقتصادية  األنشطة  معظم  وتنامي  الجائحة  بعد 
الجهات  جميع  جهود  تضافر  نتيجة  ذلك  يأتي  بها... 
بفضل  وكذلك  الخاص  القطاع  بشؤون  المعنية 
التسهيالت والحوافز التي أقرتها حكومة خادم الحرمين 
اآلثار  وتخفيف  الخاص  القطاع  لمساعدة  الحرمين 

السلبية التي خلفتها الجائحة.

أهم النتائج

لتسرب  السنوي  المعدل  انخفض  م   ٢٠٢١ عام  في 
 ،٢٠١٧ بعام  مقارنة   ٪٥٧ بنسبة  التجارية  المنشآت 

وبنسبة ٣٦٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠ م.

أهم النتائج

بمنطقة  التجارية  األنشطة  لجميع  اإليجابي  النمو 
المدينة المنورة (نطاق عمل غرفة المدينة المنورة).

١٨
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المحور األول:

تطوير مؤسسي متكامل

نسبة اإلنجاز

بناء داخلي فعال قادر على استغالل الموارد

المتاحة بكفاءة عالية لتقديم أفضل اإلنجازات. 

٪١٠٠

التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م

١٩

أبرز أنشطة الغرفة خالل عام ٢٠٢١ م وفقًا للتوجهات االستراتيجية



بفضل جهود السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأمانتها العامة في الدورة الرابعة عشر واستكماًال لجهود أسالفهم في الدورات 
السابقة... تم بحمد الله إنجاز مبنى غرفة المدينة المنورة وتم انتقال جميع إدارات الغرفة لتقدم خدماتها لمنتسبي الغرفة من هذا 
الصرح المعماري المميز، والذي يمثل معلمًا حضاريًا بالمدينة المنورة لخدمة قطاع المال واألعمال، ويعد ركيزة أساسية للغرفة 
لمواصلة تحقيق أهدافها ورؤيتها في تنمية الفرص االستثمارية بالمنطقة، إضافة إلى دورها األساسي في خدمة رجال وسيدات 
األعمال، وتم تصميمه بمواصفات خاصة ليخدم أهداف الغرفة ولجانها لتصبح منظمة نموذجية إداريًا وماليًا وفنيًا تمارس دورها 
كمحرك ومحفز لتطوير األعمال ونمو اقتصاديات منطقة المدينة المنورة التي تشهد تطورًا ونموًا مضطردًا في جميع نواحي الحياة.

تحت رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة دشنت غرفة 
المدينة المنورة مقرها الجديد خالل احتفالها بمرور خمس وخمسون عامًا على تأسيسها، كما تم إطالق الهوية الجديدة للغرفة، حضر 
الحفل رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الغرفة عبر أربعة عشر دورة لمجلس إدارتها، وكذلك عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية 

بالمنطقة. ولفيف من رجال وسيدات األعمال بالمنطقة.

مشروع المبنى الرئيسي للغرفة:

تدشين المبنى واحتفالية مرور ٥٥ عامًا على إنشاء غرفة المدينة المنورة:

٢٠
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بهدف تطوير البنية التنظيمية واإلدارية للغرفة بما يتواكب مع التغيرات الجديدة بسوق العمل وتوفير بيئة عمل جاذبة تسهم في رفع 
جودة أداء منسوبي األمانة العامة للغرفة وفق النظام الجديد للغرف التجارية والئحته التنفيذية.

- استثمار عدد من المكاتب بالمبنى الرئيسي للغرفة.

مشروع نظام الموارد البشرية بالغرفة:

تحقيق الكفاءة والفاعلية والنمو لموارد الغرفة:
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3
المحور الثاني:

تمكين تنمية اقتصادية منافسة بمنطقة المدينة المنورة

المساهمة في إحداث تنمية اقتصادية تنافسية بالمنطقة من خالل 

ما يلي:

- تذليل التحديات التي تواجه قطاعات األعمال.

- رفع فاعلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

- التكامل مع الجهات المعنية لتهيئة بيئة األعمال لالستثمار في 

القطاعات الواعدة.

نسبة اإلنجاز

٪٩٥
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أبرز أنشطة الغرفة خالل عام ٢٠٢١ م وفقًا للتوجهات االستراتيجية



تذليل التحديات التي تواجه قطاعات األعمال:

وحمايتها  المنورة  المدينة  بمنطقة  التجارية  األنشطة  تنمية  في  الغرفة  لدور  تعزيزًا 
األنشطة  أرباب  مختلف  من  قطاعية   لجنة   ٢٠ بتشكيل  الغرفة  قامت  فقد  وتطويرها، 
األنشطة  هذه  تواجه  التي  والتحديات  المشكالت  تشخيص  بهدف  وذلك  االقتصادية 

والسعي لحلها بالتعاون مع المسؤولين المعنيين. 

المنورة  المدينة  منطقة  امارة  قبل  من  المشكلة  النوعية  اللجان  في  الغرفة  وشاركت 
والجهات الرسمية ذات العالقة من أبرز هذه اللجان:

- لجنة التوطين وحلول البطالة
- لجنة تذليل تحديات القطاع الخاص

- لجنة حل المنازعات بين مالك الفنادق ومشغلوها 
- لجنة تطوير األنشطة التجارية بالمنطقة المركزية

- لجنة الحفاظ على البيئة

اللجنة الصناعية

اللجنة التجارية

لجنة الحج والعمرة

لجنة الفنادق

لجنة المسؤولية االجتماعية

لجنة الضيافة

لجنة المقاولين

اللجنة العقارية

لجنة االستقدام

لجنة الخدمات اللوجستية

لجنة المكاتب االستشارية

لجنة الصوالين ومشاغل التزيين

لجنة السياحة والفعاليات والترفيه

اللجنة الزراعية

لجنة األمن والسالمة

لجنة ريادة األعمال

لجنة التعليم األهلي

لجنة الخرسانة الجاهزة

لجنة دعم المرأة

لجنة األوقاف

اجتماعًا ألعضاء هذه اللجان للبحث عن التحديات

التي تواجه أنشطتهم واقتراح الحلول المناسبة
٧٦

أعضاء اللجان
٢٤٩

توصية
٢٧٩

المنفذ من التوصيات
٪٨٥
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١٣٧
األنشطة ألربــاب  فـعـالـيـة 
هذه تمثلها  التي  المختلفة 

٢٦اللجان 
لقاء و ورشة عمل لحصر
التحديات والمشاكل التي
األعمال تواجه قطاعات 
واقتراح الحلول المناسبة

لها

من٧ نظرائهم  مع  لقاءات 
٣١الغرف األخرى لتبادل الخبرات. 

لقاء مع مسؤولين حكوميين
من ذوي العالقة بعمل
لتذليل الخاص  القطاع 
التحديات التي تواجه أصحاب
نشاط كل  في  األعمال 

اقتصادي. 

٦٥مشاركات مجتمعية.٥
وتعريفية تدريبية  برامج 
هيل وتأ ة  ء كفا فع  لر
منشآت القطاع الخاص.

٣
لتسهيل تعاون  اتفاقيات 
القطاع منشآت  أعمال 

الخاص

ثين٣٣لقاءات مع مسؤول٣١ متحد

مشارك٥٧٢ توصية٦٧

متحدث٥٧لقاء٥٧

مستفيد٢٣٢٧

لقاءات مع المسؤولين:

لقاءات تعريفية:

٢٤
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- لقاء وزير الحج والعمرة:

منطقة  أمير  نائب  الفيصل  خالد  بن  سعود   / األمير  الملكي  السمو  صاحب  برعاية 
اإلدارة  رئيس مجلس  والعمرة وسعادة  الحج  وزير  المنورة، وبحضور معالي  المدينة 
نظمت الغرفة لقاء للمستثمرين بقطاع الحج والعمرة لمناقشة التحديات التي تواجه 
جميع  تعاون  ضرورة  على  بالنيابة  المنورة  المدينة  منطقة  أمير  أكد  حيث  القطاع 
الجهات المعنية لتجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا على قطاع الحج والعمرة، وتعزيز 

دوره في تحقيق المستهدفات العامة لخدمة ضيوف الرحمن.

- لقاء وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية:

التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية المهندس أحمد بن سليمان 
بحضور  المنورة،  المدينة  في  الصناعية  التجارية  الغرفة  في  األعمال  برجال  الراجحي 
الوزارة  ومنسوبي  الوكالء  السعادة  أصحاب  من  وعدد  اإلدارة  مجلس  رئيس  سعادة 
الوزارة  اللقاء ضمن خطط  هذا  يأتي  بالمنطقة.  الخاص  بالقطاع  األعمال  وأصحاب 
لمناقشة تحديات القطاع الخاص ووضع المقترحات والحلول من خالل الموائمة بين 
الموارد واإلمكانات وواقع سوق العمل، وذلك بهدف تطوير سوق العمل السعودي 

وتعزيز جاذبيته ليواكب أسواق العمل العالمية.

التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م
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- زيارة وفد مجلس الشورى:

على هامش زيارة وفد من مجلس الشورى لمنطقة المدينة المنورة نظمت الغرفة 
اجتماعا جمع بين أعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس المنطقة، وبرئاسة سعادة 
األعمال  رجال  من  وعدد  المجلس  أعضاء  السادة  وحضور  اإلدارة  مجلس  رئيس 
المنورة  المدينة  الُمقامة بمنطقة  المشاريع واألعمال  بالمنطقة، حيث تم مناقشة 
األمور  في  المرئيات  وعرض  المداخالت  من  وعددًا  االستثمارية  البيئة  ومستجدات 
احتياجات  المنورة  المدينة  منطقة  مجلس  أعضاء  وطرح  العالقة،  ذات  والمواضيع 

المنطقة التنموية وما يتطلبه المستقبل في مختلف المجاالت.

- زيارة القنصل العام للواليات المتحدة األمريكية للغرفة:

العام  والقنصل  المجلس  أعضاء  والسادة  اإلدارة  مجلس  رئيس  سعادة  بين  لقاء 
للواليات المتحدة األمريكية والوفد المرافق له، جرى خالل اللقاء استعراض العالقات 

المشتركة والفرص االستثمارية بمنطقة المدينة المنورة.

٢٦
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إعداد البحوث والتقارير:

تعد الغرفة البحوث والتقارير بهدف:
بما  االستثمارية  والفرص  التوجهات  على  األعمال  وأصحاب  المستثمرين  إطالع   -

يتناسب مع الميزة النسبية والتنافسية للمنطقة
- حصر التحديات التي تواجه قطاعات األعمال واقتراح الحلول المناسبة لحلها.

- رصد األحداث والظواهر الجديدة التي تؤثر على أنشطة القطاع الخاص وإحاطة صناع 
القرار التخاذ ما يلزم نحو تطوير وتنمية األنشطة المتضررة.

من أبرزها:

على  كورونا  لجائحة  السلبية  اآلثار  عن  تقرير  تضمنت  والذي  األزمة  بعد  ما  مجلة   -
القطاع الخاص، والممارسات األكثر فاعلية للخروج من األزمة والدروس المستفادة 

من األزمة على مستوى القطاع الخاص.
نمو  ربع سنوي عن مؤشرات  (تقرير  المنورة  المدينة  لمنطقة  االقتصادي  التقرير   -

األنشطة االقتصادية بالمنطقة وكذلك مؤشرات التوظيف بالقطاع الخاص).
(رؤية  المنورة  بالمدينة  المركزية  بالمنطقة  االقتصادية  األنشطة  تطوير  عن  تقرير   -

جديدة لتنظيم األنشطة التجارية بالمنطقة المركزية بالتعاون مع الجهات المعنية).
- دراسة إحالل األكياس الورقية والقماشية محل األكياس البالستيكية.

- دراسة جدوى مبدئية الستغالل المنطقة االستثمارية بإصالحية المدينة المنورة.
- تقرير عن التنمية االقتصادية بمحافظات منطقة المدينة المنورة.

- تقرير عن تمكين المرأة السعودية في الحياة االقتصادية. 
- تقرير عن التحديات التي تواجه قطاعات األعمال.

- دراسة إلنشاء شركة توظيف للمواطنين بالقطاع الخاص.

أبرز التوصيات والمقترحات:

مع  األفراح  وقصور  قاعات  أنشطة  عودة  إمكانية  بدراسة  المنطقة  ألمانة  الرفع   -
التزامها تطبيق اإلجراءات االحترازية.

- إعداد دارسة عن الورش المتضررة من قرار أمانة المنطقة تتضمن تأثيرات القرار على 
الناتج المحلي والقوى العاملة.

- إعداد دراسة عن التحديات والحلول لقطاع الحج والعمرة والفنادق والجهات المعنية 
بالمواضيع التالية:

  - عقود اإليجار اإللكترونية
  - الحجر الصحي المؤسسي لتأشيرات العمرة.

  - الحوافز واإلعفاءات من الرسوم لقطاع اإليواء.
- المطالبة بتوحيد رسوم الخدمات بالمنطقة المركزية مع بقية المناطق. 

- المطالبة بفتح عودة العمالة المتواجدة في الدول المحظورة.

التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م

٢٧



٢٨

التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م

أبرز التوصيات والمقترحات:

- ضرورة المساواة في المعاملة بين القادمين بالتأشيرة السياحية والقادمين بتأشيرة 
العمرة.

بالمنطقة  العاملة  المنشآت  على  اإللكترونية  العقود  بنظام  العمل  تطبيق  تأجيل   -
المركزية لحين حل الخالفات بين المالك والمستأجرين.

- استثناء مرافق اإليواء القائمة من التعديالت الجديدة بالئحة اإليواء السياحي.
- مخاطبة الجهات المعنية لتأجيل إخالء المنطقة الصناعية األولى والثانية طبقًا لقرار 

أمانة المنطقة.
- إصدار دليل موحد وتعميمه على مستوى الغرف التجارية بالمملكة بعنوان (دليل 

إرشادي لممارسة المسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال).
صكوك  لديها  ليس  التي  المزارع  دعم  بضرورة  الزراعية  التنمية  صندوق  مخاطبة   -

شرعية وتوجد لديها وثائق ملكية مصدقة من جهات رسمية.
التأخر في  المركزية ومالكها بخصوص  بالمنطقة  الفنادق  بين مشغلي  الخالفات   -

سداد اإليجارات بسبب تعثرهم الناتج عن جائحة كورونا.
- حل مشاكل أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بسبب قرارات أمانة المنطقة.

الرخام  ومستودعات  الورش  نقل  المنورة  المدينة  منطقة  أمانة  قرار  تنفيذ  تأجيل   -
يستوعب  جديد  موقع  تطوير  لحين  المطار  بطريق  الرخام  ومخطط  العيون  بطريق 

أنشطتهم.
- تحديات قطاع الخرسانة بخصوص نقص مواقع مناهل الرمل.

رفع فاعلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

األعمال  ريادة  وتحفيز  بتشجيع  والخاصة   ٢٠٣٠ المملكة  رؤية  لمستهدفات  تحقيقًا 
خالل  من  خدماتها  الغرفة  تسخر  المحلي،  الناتج  اجمالي  في  مساهمتها  وتعزيز 
المنشآت  وأصحاب  األعمال  رواد  لخدمة  التفاعلية  وأنشطتها  اإللكترونية  منصاتها 

الصغيرة والمتوسطة بهدف:
- بناء القدرات الوطنية ودعم ومساندة رواد ورائدات األعمال بالمنطقة.

االبتكار  وتشجيع  الحر  العمل  وثقافة  األعمال  ريادة  مفهوم  حول  الوعي  نشر   -
والتطوير.

- تنمية التفكير الريادي لدى المجتمع وتأهيلهم لتعزيز قدراتهم التنافسية وتأسيس 
المشاريع الريادية.

١-المشاركة في أسبوع "ريادة األعمال العالمي".

٢- مبادرة "نحن معك".

٣- لقاءات تفاعلية:

مستفيد٦٥٩متحدث١٨لقاء١٨



التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م

٢٩

٤- تقديم االستشارات االقتصادية

المعلومة  على  للحصول  المتنوعة  القنوات  من  العديد  لمنتسبيها  الغرفة  تتيح   
واالستشارة االقتصادية:

من  نخبة  بمشاركة  األعمال  ألصحاب  االستشارية  الخدمات  تقديم  خالل  من 
المتخصصين والممارسين لألنشطة االقتصادية المختلفة

وتوفير الجانب المعرفي للراغبين في مزاولة األنشطة االقتصادية المختلفة

خبير٨٩
زيارة١٠,٤٤٦قطاع٢٠وخبيرة

للمنصة

زيارة٣٥٫٣٢٩
للمنصة

األعـمـال
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٢- مشروع استثمار السجن العام بالمدينة المنورة

فرص  توفير  وكذلك  السجناء،  ورعاية  تأهيل  في  المشاركة  في  الغرفة  من  إسهامًا 
استثمارية واعدة أمام منتسبيها، قامت الغرفة بإعداد دراسة الجدوى التفصيلية لـ  ٥ 
كراسة  إعداد  وجاري  المنورة،  بالمدينة  العام  بالسجن  صناعية  استثمارية  فرص 

الشروط الخاصة لطرحها أمام المستثمرين.

٣- استثمارات المدينة

نمو  لمعدالت  سنوية  ربع  مؤشرات  تضمين  تم  حيث  للمنصة،  المستمر  التطوير 
الدولي  للتصنيف  طبقا  مصنفة  قطاع   ٢١) المنورة  بالمدينة  األعمال  قطاعات 
لألنشطة التجارية ISEC٤) وذلك بهدف التعرف على توجهات االستثمار بالمنطقة، 

وكذلك يتم تضمين المنصة جديد الفرص االستثمارية.

فرصة٥

سجين١٢٥٠استثمارية

تسهم

في

تشغيل

المطروحة٣٩٢ الفرص  إجمالي 



4
المحور الثالث:

تقديم خدمات ذات قيمة نوعية

رفع جودة الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة بهدف:

- تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية للغرفة.

- تقديم لخدمات ذات قيمة نوعية للمنتسبين.

نسبة اإلنجاز

٪٩٥

التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م
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تعزيز الصورة الذهنية للمنتسبين

- إعادة بناء ُهوية غرفة المدينة المنورة

تم استلهام وسم الغرفة الجديد من التفاصيل والرموز المرتبطة بمنطقة المدينة المنورة، للتأكيد على ُهوية الغرفة الجديدة، وجاءت 

التفاصيل مستوحاة شكًال ومضمونًا من أهم الرموز الثقافية التي تزخر بها منطقة المدينة المنورة،

وجاءت الُهوية الجديدة تأكيد على اإلرث الغني لغرفة المدينة المنورة الحافل باإلنجازات، وهو في الوقت ذاته تجديد للعهد بمزيد من 

الصناعية  المجاالت  مختلف  في  لالستثمار  جاذبة  منطقة  المنورة  المدينة  جعل  من  تنطلق  الغرفة  رؤية  وكون  والتقّدم،  اإلنجاز 

والتجارية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.

٣٢
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-الدور اإلعالمي لغرفة المدينة المنورة

امتدادًا لجهود غرفة المدينة المنورة وأعمالها وإنجازاتها في تطوير 
المدينة  بمنطقة  األعمال  لقطاع  والتنموي  االقتصادي  العمل 
المنورة، عملت غرفة المدينة المنورة على مواكبة األخبار وتوفير 
المواد اإلعالمية والتغطيات الصحفية ألنشطة الغرفة المختلفة 
وتزويد  األعمال  قطاع  تهم  التي  االقتصادية  المعلومات  ونشر 
وأحدث  بأهم  والصحفيين  واإلعالميين  اإلعالمية  الجهات 
الغرفة  بلغ عدد منشورات  والبيانات، حيث  اإلحصائيات واألرقام 
 (٥,٢٥٦) حوالي  بها  الخاصة  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
والتطويرية  التوعوية  منها  مختلفة  محتويات  متضمنًا  منشورًا، 
الوسائل  هذه  عبر  سلسلة  بشكل  الغرفة  خدمات  وعرض 
تقدمها  التي  المختلفة  للخدمات  الوصول  لتسهيل  اإللكترونية 

غرفة المدينة المنورة على مدار الساعة.

عبر  تم نشرها  وتقارير صحفية  أخبار  بين  ما  يقارب ١٥٠ مادة صحفية  بما  اإلخبارية  المواد  ببث  الغرفة  إلى ذلك ساهمت  إضافة 
الصحف اإللكترونية والمطبوعة.

التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م
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تعمل الغرفة على إعداد ونشر العديد من المخرجات اإلعالمية التي لها األثر الكبير في تحقيق أهدافها بنشر المعلومات الهامة وتزويد 
المهتمين بها، و بطرق سلسة وواضحة وابتكارية، وأتت اإلصدارات والمطبوعات خالل هذا العام بعدد (٤) مطبوعات، منها (٣) تقارير 

اقتصادية "الربع سنوية" ، وعدد (١) مجلة ما بعد األزمة.

تشكيل (لجنة إعالمية) تجمع عدد من اإلعالميين بالمنطقة والمتخصصين من أكاديميين وخبراء بالمجال اإلعالمي:
وذلك بهدف المساهمة في تعزيز دور اإلعالم االقتصادي في خدمة التنمية بمنطقة المدينة المنورة وذلك عبر:

- التواصل مع المؤسسات اإلعالمية واالقتصادية.
- عقد اللقاءات والزيارات لبحث التعاون مع الجهات ذات العالقة.

- إقامة ورش العمل والملتقيات في مجاالت اإلعالم واإلعالم االقتصادي.
- توفير البحوث والدراسات المتعلقة باإلعالم واإلعالم االقتصادي.

- استقطاب الخبراء لتقديم المحاضرات والملتقيات اإلعالمية المتخصصة.
- التنظيم للزيارات الفعالة في الدعم والتثقيف بمجاالت اإلعالم.

٣٤
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تقديم لخدمات ذات قيمة نوعية للمنتسبين

- مبادرة منصة سوق المدينة اإللكتروني

الملكة ٢٠٣٠ فيما  الغرفة في تحقيق أهداف رؤية  مساهمة من 
ودعمًا  المنورة،  المدينة  بمنطقة  المحلي  المحتوى  زيادة  يخص 
لمنتسبيها في ظل تطور األنماط االستهالكية للسكان بعد جائحة 
وهي  اإللكتروني،  المدينة  سوق  منصة  الغرفة  أطلقت  كورونا، 

عبارة عن:
وشركات  مؤسسات  جميع  فيه  يشترك  متكامل  إلكتروني  سوق 

ومصانع المدينة المنورة
يمكن للتاجر تفعيل الموقع والمتجر الخاص به في سوق المدينة 
باقات  إتاحة  مع  المنتجات،  من  محدد  لعدد  مجانًا  اإللكتروني 
بميزات  واالستفادة  المنتجات  من  أكبر  لعدد  لالشتراك  إضافية 

إضافية.
بالمتاجر  الخاصة  اللوجستية  الخدمات  جميع  المنصة  عبر  تتاح 

اإللكترونية مثل (الدفع اإللكتروني، والتوصيل ... إلخ).
الحصول على ختم منتج مديني في حال كان منتجك مصنوع في 

المدينة

- مدينة المستودعات
أحد خدمات الغرفة الموجهة ألصحاب األعمال بهدف:

- توفير خدمة لوجستية بأسعار منافسة ألصحاب األعمال.
- تنظيم نشاط المستودعات بما يضمن مصلحة جميع األطراف.

- الحد من العشوائية الموجودة بنشاط التخزين والمستودعات 
النطاق  داخل  الشاحنات  تسببه  الذي  المروري  الزحام  من  الحد   -

العمراني.

المفعلة٣١٥منشأة١,٠٠٩ منتج٢٠٩٨المنشآت 

مربع٢٧٦٫٠٠٠مستودع١٩٦ مستفيد٨١متر 

التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م

٣٥



- مساند األعمال
الخاصة  والمعوقات  التحديات  استقبال  من  الخدمة  هذه  تمكن 
بمنتسبي غرفة المدينة المنورة ومشاركتها مع الجهات ذات العالقة 

لمعالجتها من خالل تعبئة نموذج الطلب.

- موقع غرفة المدينة المنورة اإللكتروني الجديد
تطوير  على  الغرفة  حرصت  للغرفة،  الجديدة  الهوية  اطالق  مع 

الموقع اإللكتروني للغرفة وفقا لما يلي: 
يهم  وما  الغرفة  منتجات  لجميع  المستخدم  تجربة  مراعاة   -

قطاعات األعمال مصنفة بحسب اهتمامات المستفيدين.
- سهولة وصول المعلومة.

- تصميم متوافق مع جميع األجهزة الذكية.

طلب٥٥

للموقع٢٠١,٨٦٦ زيارة 

٣٦
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- التحول الرقمي لغرفة المدينة المنورة
التقنية اآلنية إلتاحة خدماتها لمنتسبيها في مختلف قطاعات األعمال على مدار الساعة، ورفع  الحلول  العديد من  الغرفة  وفرت 
جاهزية إداراتها وأتمتة جميع تعامالتها وذلك بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة من الغرفة بما يسهم في تطوير وتنمية أعمال 

منتسبيها.

- تعزيز قنوات التواصل مع العمالء
من  العمالء  على  التجاوب  سرعة  استراتيجية  فعلت  لمنتسبيها  الطرق  بأفضل  خدماتها  بتقديم  المنورة  المدينة  غرفة  من  حرصًا 

منتسبي الغرفة كفئة مستهدفة رئيسية وأفراد المجتمع كفئة مستهدفة فرعية 

الرقمي٧٣٪تصديق معامالت٩٨,٢٥٦ التصديق 

طلب عبر بوابة مساند األعمال٥٥عدد الطلبات المعالجة ٢٫٨٦٩

األعمالمركز دعم األعمال مساند 
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5
المحور الرابع:

تحقيق تنمية مجتمعية فعالة

تعمل الغرفة على تمكين القطاع الخاص للقيام بالتزاماته تجاه 

المجتمع المديني، باإلضافة إلى المساهمات المجتمعية من خالل:

- تمكين قطاعات األعمال لدعم المسؤولية المجتمعية الفعالة

- المساهمة في تطوير منظومة االقتصاد المجتمعي.

نسبة اإلنجاز

٪٩٠
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تنمية مجتمعية فعالة

١- تشكيل لجنة للمسؤولية االجتماعية:

أهداف اللجنة:
االعمال  قطاع  لدى  االجتماعية  المسؤولية  ثقافة  تعزيز   -

بالمنطقة.
االجتماعية  المسؤولية  مجال  في  استشارية  خدمات  تقديم   -

لمشتركي الغرفة.
التطوعية  والمبادرات  البرامج  لتنفيذ  مجتمعية  بناء شراكات   -

واالنسانية المقدمة من قطاع االعمال.
بالمنطقة  المجتمعية  االعمال  قطاع  مساهمات  إبراز   -

وتوثيقها. 
تجربته  المساهم مجتمعيًا من عرض  االعمال  تمكين قطاع   -

في المعارض والمهرجانات العامة وفق الشروط واالحكام.
- عرض الفرص المجتمعية على قطاع االعمال بشكل دوري.

٢- المشروع االستثماري بإصالحية المدينة المنورة:

يهدف المشروع إلى:
توفير أنشطة داخل السجون تساعد السجين على العيش داخل 

السجن حياة أشبه بالحياة خارجه
التعليم  برامج  طريق  عن  السجناء  مهارات  وتطوير  صقل 
التي تساعد السجين على مواصلة حياته بعد خروجه  والتدريب 

من السجن
من  وغيرها  باالكتئاب  إصابتهم  مخاطر  من  السجناء  حماية 

األمراض النفسية 
تكاليف  وجود  دون  للسجناء  المالية   الموارد  استدامة  تعزيز 

إضافية على الدولة
انخراط السجين في المجتمع بعد خروجه وتحقيق قدر  تسهيل 

كافي من األمن 

بين  السعودية  بالغرف  االجتماعية  المسؤولية  تجارب  لقاء   -٣
الواقع والمأمول

نظمت غرفة المدينة المنورة لقاء افتراضي "تجارب المسؤولية 
االجتماعية بالغرف السعودية بين الواقع والمأمول" بمشاركة 
إلى  الوصول  بهدف  وذلك  بالمملكة.  التجارية  الغرف 
اإلسهامات  وتعزيز  دعم  في  فاعلية  األكثر  الممارسات 
المعاصر  المفهوم  من  انطالقًا  الغرفة،  لمنتسبي  االجتماعية 
الفرد  وتصرفات  سلوك  يشمل  الذي  االجتماعية  للمسؤولية 
بصورة  المجتمع  نحو  الربحية  وغير  الربحية  والمؤسسات 

مسؤولة.
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المحور الخامس:

ابتكار حلول عملية لمشاكل التوطين والبطالة

تراجع معدل البطالة بمنطقة المدينة المنورة من ١٩٫٤٪ بنهاية عام 

٢٠٢٠ م إلى ١٤٫٨٪ خالل الربع الثاني من عام ٢٠٢١ م حسب آخر 

إصدار لمسح القوى العاملة، ولقد ساهمت الغرفة خالل عام ٢٠٢١ 

م بعدد من المبادرات الداعمة لتوظيف المواطنين السعوديين.

نسبة اإلنجاز

٪٩٤
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ابتكار حلول عملية لمشاكل التوطين والبطالة

١- التوطين والتوظيف 
 ١١٧٫٦٠٩ اآلن  حتى  إطالقها  بداية  من  التوطين  بمنصة  المسجلين  األفراد  عدد  بلغ 
خريج يتم تصنيفهم من خالل المنصة بحسب التخصصات المهنية والدرجات العلمية 

ومستوى إجادتهم للغة اإلنجليزية، وكذلك الحاسب اآللي.

٤٢٫٥٩٧
الباحثين عدد 

لمفعلين  ا
لمنصة المنشآت٢٩٤با عدد 

لمسجلة ا

الوظائف٥,٣٥٧ عدد 
لمعلنة الوظائف٥,١١٣ا عدد 

التي تم
تسكينها

٢- لقاءت التوظيف
استضافت غرفة المدينة المنورة خالل الفترة ثالث لقاءات للتوظيف بإجمالي عدد 

الوظائف المعلنة ٦٠٨ وظيفة تقدم لها حوالي ١٠٠٠ باحث عن عمل 

٣- التعاون مع الجهات المعنية بالتوظيف والتوطين
وقعت الغرفة ١٠ اتفاقيات تعاون مع ١٠ جهات  بهدف إيجاد حلول عملية لتوطين 

وتوظيف المواطنين

توظيف٥ شاغرة٨٠٤لقاءات  وظيفة 

شخصية١,٣٤٤ مقابلة 
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التقرير المالي

لعام ٢٠٢١ م
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الموازنة التقديرية

لعام ٢٠٢٢ م
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