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 مقدمة:
تعتبر الغرف أحد المظاهر الحضارية التي حرصت على إرسائها الدول لترسيخ التنظيم المؤسسي 

، ولدعم توجهات هذه الدول من جانبإيجاد جهة منظمة وموحدة لتمثيل منشآت القطاع الخاص و

بتقديم مجموعة متكاملة من  الرياض غرفةتقوم و .خرآ جانبنحو التنمية واإلسراع بخطاها من 

هذه  بحثوت . منتسبي الغرفة بوجه خاصلاألعمال بوجه عام و قطاعالخدمات لمعاونة ودعم 

غرفة للمنشآت الصغيرة الالخدمات التي تقدمها : نهامن المحاور م ، وبإيجاز، في عددالورقة

في باإلضافة الى مساهمتها  ،السعوديفي تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب  تهامساهمو ،والمتوسطة

   -:وكما يليالموضوعات، وغيرها من  «2030رؤية »تحقيق أهداف 
 

 الخدمات التي تقدمها غرفة الرياض للمنشآت الصغيرة والمتوسطةأوالً: 

 :التالي تقدم حيث ة،الصغيرة والمتوسط الفعلية للمشروعات تعد غرفة الرياض الحاضنة

، واالجابة على الصغيرة الناشئة، وتقديم االستشاراتتشجيع واحتضان المشروعات  .1

الرتقاء بأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع لو، وفي هذا االطار المختلفة االستفسارات

لدعم اصحاب  "برنامج مشورة" دشنت غرفة الرياض بالتعاون مع هيئة منشآت ، فقدكفاءتها

والشركات الناشئة والمتعثرة من خالل  ،ورواد األعمال ،المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 ؛ تقديم االستشارات المهنية المجانية لهم في مختلف المجاالت

 ؛االستشارية المكاتب من عدد مع التعاوناألعمال بتقديم وعرض الفرص االستثمارية لشباب  .2

 ؛أفضل الفرص االستثمارية المتاحة توجيه المستثمرين المبتدئين نحو .3

للشباب لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع حقيقية وفرص تجارية على إتاحة الفرص  .4

 ؛أرض الواقع

 صحاب المشروعاتأ تقوم بعقد جلسات استشارية مع لدعم الفنيلإنشاء وحدة استشارية  .5

  ؛وغيرها اإلدارية والتسويقية والمالية والفنية والقانونية تقدم االستشاراتل

 لجهات حكومية وأهلية؛االسهام في توفير التمويل مع عدد من البرامج التمويلية  .6

  ؛ن  االمتياز التجاري )الفرنشايز(استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة  م تحقيق .7

مشكالت المنشآت وسبل تطويرها، بحث ل وورش العمل تنظيم الفعالياتإبرام االتفاقيات، و .8

 عيتها بالمستجدات؛منتجاتها، وتوواإلسهام في تسويق 

الدورات التدريبية في المجاالت التي تهم أصحاب المنشآت الصغيرة و المعارض تنظيم .9

 والمتوسطة؛

آت وإزالة عقد اللقاءات مع المسؤولين ذوي الصلة في إطار السعي لتوفير احتياجات المنش .10

 ؛المعوقات

حيث تنظم الغرفة وباستمرار  ربط حاجات سوق العمل )الطلب( بالعرض من العاملين، .11

التقاء أصحاب العمل المتوفر  خاللهعرف بلقاء التوظيف والسعودة، يتمّ يسنوية  ةفعالي

 ؛م شواغر عمل، بالباحثين عن العمللديه
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االهتمام بشباب األعمال، وتكرّيس مجموعة من األنشطة السنوية لهم، حيث هناك لجنة   .12

وشابات األعمال تقدم الدعم اللوجستي  داعمة لشبابخاصة مشرفة، وهناك أنشطة وفعاليات 

 لهم لمساعدتهم على البدء بمشروعاتهم الخاصة، وتطويرها وتنميتها؛

مجموعة من كتيبات سلسلة األعمال التي تتناول الموضوعات الحيوية في مجال  اصدار .13

الشباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقضايا الفنية التي تساعد على تطوير قدرات 

 .الريادي

ويوضح البيان التالي أبرز الخدمات التي قدمها قطاع خدمة العمالء بالغرفة للمنشآت الصغيرة 

 :م2018خالل العام  بمنطقة الرياض والمتوسطة

 العدد الخدمة المقدمة من الغرفة تسلسل

 3  (تسعة أعشار( )سالسل االمداد)( Ocean x) االتفاقيات 1

 1 (منتجون- المنزل  من المستثمرات معرض) المعارض 2

 1  التدريبية الدورات 3

 7 ورش العمل المتخصصة مع ذوي العالقة 4

 2 اللقاءات 5

 1  تم تصميمها التي الجديدة الخدمات 6

 3 الجلسات االستشارية 7

 6 ن من الجلسات االستشاريةالمستفيدو 8

 29 عدد االستفسارات من العمالء 9

 2091 الحضور لفعاليات االدارةعدد  10

 المصدر: غرفة الرياض، قطاع خدمة العمالء.           

 مساهمة الغرفة في تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب السعوديثانياً: 

وتأهيل وتوظيف الشباب  لتدريبمتابعة البحث والب كبيراً اهتماماتولى غرفة الرياض 

اص والعمل على حمايتها تمثيل مصالح القطاع الخب إلى دورها الحيوي ارتكازاً، السعودي

لمعاونة  تدريبية وتأهيلية وفي هذا االطار فقد تبنت غرفة الرياض سياسات وبرامج وتطويرها.

 القطاع الخاص على إتاحة فرص العمل للعمالة المواطنة شملت:

 إنشاء مراكز ووحدات للتدريب والتوظيف؛ 

  واعداد دراسات جدوى أوليةة لهةا شةاملة مجةاالت ،  عن الفرص االستثمارية المتاحةالبحث

 الشباب؛عمل 

 بأهمية توظيف العمالة الوطنيةة   ،من خالل المجالت التى تصدرها ووسائل اإلعالم ،التوعية

 فى تحقيق استقرار النشاط االقتصادي للمنشآت، وسرعة الدورة االقتصادية؛

 وزيادة ، ل المناسبة لتطبيق السعودة المحاورة والبحث مع أصحاب األعمال للتوصل الى السب

 فرص التوظيف للعمالة المواطنة بمنشآتهم؛
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  عقد لقاءات مع مسؤولى المؤسسات التعليمية والتدريبية إلبداء وجهة نظر القطاع الخةاص

بشأن التخصصات المتاحة من خريجي هذه المؤسسات، والتعريف باحتياجةات المنشةآت مةن 

 ؛القائمة والمستقبليةين للوظائف الخريجين المناسب

  المشاركة فى الفعاليات التي تنظمها الجهات المعنيةة بتخطةيط وتنميةة وتوظيةف القةوى

المقترحةات  القطةاع الخةاص وتقةديمبالعاملة لبحث سبل زيادة توظيف العمالة الوطنيةة 

 المناسبة في هذا الصدد.

-2010خالل الفتةرة  والتأهيلالجزء التالي يوضح  إنجازات الغرفة من خالل مركزها للتدريب 

 :متدرباً ومتدربة 11170وقد بلغ اجمالي من تم تدريبهم وتأهيلهم نحو  ، م2018
 

  *والمشاركين فيها والتأهيلية عدد البرامج التدريبية .1

عدد  العدد البرامج

 المشاركين

البرامج التطويرية وورش العمل التطبيقية 

 المتخصصة

124 2165 

 720 48 البرامج التأهيلية

 675 45 المهنية المتخصصة الديبلوماتبرامج 

 3.560 217 الياإلجم

 

 *مبادرات التدريب المجانية الموجهة لتأهيل طالبي العمل من الجنسين .2

 عدد المشاركين من الجنسين امجنالبر

 850 تأهيل اخصائي تسويق رقمي

 4500 تأهيل اخصائي موارد بشرية

 1000 وضرائب تأهيل اخصائي محاسبة زكاة

 1000 تأهيل مستشار قانوني

 / متدربة امتدرب 7.350 اإلجمالي

 

 *مبادرات التدريب المجانية الموجهة لتنمية مهارات منسوبي الدوريات االمنية .3

عدد  البرامج

 البرامج

عدد 

 المشاركين 

لغة اإلشارة والتواصل مع ذوي االحتياجات 

 الخاصة

9 260 

 / متدربة امتدرب 11.170 م2018-2010تدريبهم وتأهيلهم خالل الفترةاجمالي من تم * 

 التدريب بغرفة الرياض و المصدر: مركز التأهيل
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خةالل الفتةرة  كما يوضح الجزء التالي انجازات الغرفة في مجال التوظيف والتوجيةه المهنةي

 :وذلك على النحو التالي م 9/1/2019 -1/1/2018

 المستفيدينالحضور /  عدد االنجاز

 وظيفة 10027 عدد الوظائف المطروحة

 متقدم / متقدمة 47148 المتقدمين عدد

 مستفيد 4658 توظيفهم تم من عدد

 منشأة 262 للوظائف الطارحة المنشآت عدد

 ملتقى 21 الكبرى الوظيفة الملتقيات عدد

 ورشة عمل 14 الخاص والقطاع والهيئات الوزارات مع العمل ورش عدد

 اتفاقيات تعاون مشترك 9 التوظيف مجال في المشترك التعاون اتفاقيات عدد

  التوظيف والتوجيه المهني بغرفة الرياض.المصدر: مركز 
 

 «2030رؤية »مساهمة غرفة الرياض في تحقيق أهداف ثالثاً: 

حيث شرعت  «2030رؤية »أهداف قامت غرفة الرياض بجهود مكثفة للمساهمة في تحقيق 

. وفي متعمقة باعتبارها خارطة طريق للمرحلة المقبلةفاحصة و ومنذ إعالن الرؤية في قراءة

خطتها االستراتيجية وبرامجها ومبادراتها بما على اعادة النظر بالغرفة  ، عملتهذا االطار

 ما يلي:شملت جهودها في هذا الجانب  فقد ،وتحديدا ينسجم وتوجهات الرؤية

 .مع األهداف االستراتيجية للرؤية في الغرفةلجان القطاعية أهداف المجلس والمة ءموا .1

ورش العمل اللقاءات والعديد من من خالل  وأهداف الرؤية  برامجبتوعية أصحاب األعمال  .2

 .2030والمحاضرات التي تبحث دور القطاع الخاص بكافة مكوناته في تحقيق رؤية 

التعليم، والصحة، والصناعة، والطاقة،  كزيادة االهتمام بالقطاعات المستهدفة في الرؤية  .3

وريادة االعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، فضالً عن الترويج للرؤية 

والفرص التي تتضمنها من خالل مختلف الفعاليات واللقاءات التي تعقدها الغرفة مع الوفود 

 سؤولين االجانب.الزائرة والم

إلى جانب منطقة الرياض  الستثمارية التي تتميز بهاا الفرص عرضتقديم المبادرات و .4

 .المزايا التجارية

دراسة وتطوير مناطق لوجستية عند مداخل بوالشروع تطوير القطاعات االقتصادية الواعدة  .5

 .مدينة الرياض

 أهداففي منطقة الرياض لدعم  حكومي والخاصالين القطاع بين النوعية تعزيز الشراكة .6

 الرؤية.

 استراتيجيالتبني الحقيقي للصناعة كخيار و المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطةدعم  .7

 .3202وبرنامج التحول الوطني  2030لقيادة قاطرة التنمية والمحددة في رؤية 

القطاع الخاص ومدى جاهزيته في  دورحول إعداد الدراسات والتقارير وأوراق العمل  .8

تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة، من خالل مشاركته في تمويل وتشغيل وادارة 

  المشروعات االنتاجية والخدمية التي تستهدفها الرؤية.
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تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لدعم توجهات الرؤية التي تهدف الى توطين الوظائف  .9

 ية محل العمالة الوافدة.وإحالل العمالة الوطن
 

مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يقودها شباب األعمال في تنويع رابعاً: 

 مصادر الدخل

تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية بالغة لالقتصاد السعودي من حيث أعداد هذه 

من جملة المنشآت في المملكة  %95تمثل أكثر من  حيث، فيها المشروعات أو أعداد العاملين

وتساهم هذه المشروعات بما ال يقل  من العمالة في سوق العمل السعودي. %53ويعمل بها نحو 

الى رفع هذه  2030وتستهدف روية المملكة  ،السعودي اإلجمالي من الناتج المحلي %20عن 

 م.2030 من الناتج االجمالي بنهاية عام %35النسبة الى نحو 

من أهم محركات النمو  التي يقودها شباب االعمال وتعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتوسيع القاعدة  مصادر الدخلوتنويع ، ولها آثار ايجابية على استدامة التنمية االقتصادي

 االنتاجية وذلك لألسباب التالية:

قطاعات االقتصاد لتشمل معظم  تنوع مجاالت عمل المشروعات الصغير والمتوسطة والناشئة .1

 المختلفة.

 .البطالة ةلحدّ من مشكلوا إليجاد الوظائف تعتبر من أفضل الطرق .2

 المستهلكين.و بالسوق المحليضرورية ترتبط مباشرة وخدمات تقوم بإنتاج سلع  .3

 .والمدخرات الصغيرة ةفائضالاألموال وتوظيف وسيلة سريعة المتصاص تعتبر  .4

 العمل الحرّ ، واالعتماد على الذات.بتلعب دورا حيويا في تشغيل الشباب  .5

 تعتمد بدرجة كبيرة على استخدام المواد والخامات المحلية. .6

  ومغذية لها.صناعات تكميلية ، وأساسية للمشروعات الكبيرة نواة عدّت .7

 إنشائها.، خاصة مع قلة تكاليف تعتبر حاضنات إلعداد جيل جديد من أصحاب األعمال .8

 تشكل بيئة مناسبة لالبتكار واإلبداع خاصة في قطاع الصناعة. .9

 تتميز بكفاءتها في استخدام الموارد األولية والخامات المحلية المتاحة المتوفرة. .10

توفر سلعا وخدمات للبيئة االقتصادية المحلية؛ فتساعد على التنمية المحلية للمناطق  .11

الى األحياء المتنوعة في المدن. وعليه، فتعدّ من أدوات الريفية، والبادية، والقرى، اضافة 

 تحقيق التنمية المتوازنة للمحافظات وللمناطق المتباينة داخل الدولة.
 

 مساهمة رجال األعمال والتجار في التنميةخامساً: 

لعب قد و عادة على عدة ركائز منها الجانب االقتصادي والمشروعات التنموية، ترتكز التنمية

حقق إنجازات مهمة على هذا االتجاه ف دوراً رئيساً في خطط التنمية السعودي االعمال قطاع

بها  ي قامهنالك الكثير من المساهمات التو ،، أو الخدماتأو التجارة ،سواء في مجال الصناعة

 ومن ذلك ما يلي: المختلفة رجال االعمال والتجار في مجاالت التنمية
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 من خالل إلى الدخول في منظومة رجال األعمال، السعودي تحفيز الشبابالمساهمة في  .1

تمويل  علىتقديم خدمات التأهيل والتدريب واالستشارات الفنية وتسهيل الحصول 

  ة.نشطاألمختلف  فيمشروعاتهم االقتصادية ل

أبناء وبنات والمساجد وغيرها والتي يستفيد منها إنشاء الجامعات والمدارس والمستشفيات  .2

 الوطن.

 والحدّ السعوديين والسعوديات في مشروعات رجال االعمال توظيفالمساهمة الفاعلة في  .3

 .ومكافحة كل الظواهر السالبة التي تفرزها ظاهرة البطالةمن مشكلة البطالة، 

 .لهيئات والمنظمات اإلنسانية في المجتمعلدعم رجال األعمال  .4

 .االسر المنتجة()مشروعات  من خالل  تنمية مداخيل األسر الفقيرة .5

قدم التي تو والمشروعات ذات الصلة بتنمية المجتمع دعم الصناديق االجتماعية واإلنسانية .6

خدماتها لقطاعات واسعة من مختلف فئات وشرائح المجتمع عبر المؤسسات األهلية 

  .والجمعيات الخيرية

 .اإلنتاجية والخدميةاالستخدام الموسع لمنجزات العلوم والتقنية في جميع المجاالت  .7

التي تطرحها  (الصناعية واالجتماعية والخدمية والسياحية) ضطالع بتنفيذ المشروعاتالا .8

 .الدولة أو التي يبادر بطرحها القطاع الخاص

تنمية العالقات االقتصادية الخارجية، وتبني قضايا تطوير من خالل مساندة خطط التنمية  .9

غير النفطية، والمساهمة في تطوير األنظمة، وتعزيز المنشآت الصغيرة، وتنمية الصادرات 

 .التنافسية بما في ذلك تأكيد مبادئ الجودة وتخفيض التكلفة وخدمة المستفيدين
 

 أخالقيات التاجر المسلمسادساُ: 

يعمل فيها الناس لتحصيل أرزاقهم،  هي من أفضل األعمال الدنيوية التي ال شك أن التجارة

ه الدائم وخدمة مجتمعاتهم، ومما يتميز به التاجر المسلم عن غيره: تمسكه بقِيم دينه، وتوكل

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ  "ذكر اهلل وإقام الصالة. قال تعالى تشغله التجارة عن  ال ه، وأنعلى ربه

تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا 

(. وتنبع أخالقيات التاجر المسلم 37)سورة النور، اآلية " تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

 ومن أبرز األخالق التي .ي حضَ على البيع والشراء وحرم الرباءمن تعاليم الدين االسالمي الذ

 :التاجر المسلم ما يلي يتحلَّى بها

في وعودِه، ووفائه بها، وصدقه في قوله ووصفه  التاجر صدق ويتمثل ذلك في: الصدق .1

 .لسلعتِه، وصدقه في بيان مقدار ربحه إن أظهر ذلك

عامل معه، بل إنه فتظهر من خالل عدم خيانته وخديعته لمن يت التاجر ةأما أمان: األمانة .2

الصدوق األمين يَحظَى  يبذل له النصح، ويوجهه إلى الخير الذي يحبه لنفسه، والتاجر

بفضل اهلل وكرامته في الدنيا واآلخرة، كما أخبرنا بذلك صلى اهلل عليه وسلم بقوله: 

 ".يقين والشهداءالتاجر الصدوق األمين مع النبيِّين والصدِّ"
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صحةَ معامالته وموافقتها لشرع اهلل،  وذلك بأن يتحرى التاجر  :االبتعاد عن الشبهات .3

رُّخَص، واآلراء الشاذَّة؛ ويبتعد عما يشتبه فيه منها، فال يسعى للبحث عن المخارج وال

 .فيه شبهة حرام أو رِبًا ليصحح معاملة قام بها، أو ليبرر ربحًا جاء مِن تعامل

التجَّار يقعون  وذلك ألن أكثر :، وعدم االكتفاء بالفريضةالصدقاتاإلكثار من  .4

 هذا الزمان. أثناءَ تعاملِهم وتجارتهم في اللَّغْو والحَلِف والشبهات، خصوصًا في

ال ينبغي  . يسَّر على معسر، يسَّر اهلل عليهمن  :والتغاضي عن المعسرين التيسير .5

للتاجر المسلم أن يُضيِّق على مَن يُعامِلهم بكثرة المطالبة، مع علمه بضيق ذات يدهم، 

فقد دعا النبي صلى اهلل عليه وسلم بالرحمة لمن يتحلَّى بخلق السماحة والتيسير في 

ذا رَحِمَ اهلل رجالً سَمْحًا إذا باع، وإ"اقتضاء حقِّه من الناس، فقال صلى اهلل عليه وسلم: 

 ".اشترى، وإذا اقتضى

خلقٌ كريم من أخالق التجار األبرار، الذين يَطمعون فيما  وهو :إقالة النادم في بيعته .6

من أقال مسلمًا، "عند اهلل تعالى من الرحمة والرضوان، فقد قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: 

 ".أقاله اهلل عثرته

أن يتالعَبَ  :هوالتطفيف ومن صفات التاجر المسلم أيضاً: أنه ال يطفف. " و .7

أن يخفي التاجرُ عيوبَ  :هوالغش وال يغش. " ؛"التاجرُ في الكيل أو الوزن أو العدد

بضاعته، ويُظهِرَ محاسنَها، أو يزوِّر تاريخ صالحيتها، أو يكذِبَ في بلد الصنع واإلنتاج، 

وهو  ال يحلف كاذباً. ؛"أو يكذب في مواصفاتها وجودتها، أو غير ذلك من أنواع الغش

ليقنع المشتريَ بسعر البضاعة، أو بجودتها، أو بصالحيتها، أو  ،أن يحلف التاجرُ باهلل كاذبًا

 ، ... ، الخ. ليخفيَ عُيوبها، أو مصدرها، أو ألسباب أخرى
 

 مصادر الورقة:

، ورقة عمل "مرئيات قطاع االعمال حول توطين الوظائف في بعض منافذ البيع بالتجزئة"  .1

 م.2018 إدارة الدراسات والتطوير، غرفة الرياض.

ورقة عمل "المنشآت الصغيرة والمتوسطة: الواقع ومقترحات التحفيز، ادارة الدراسات  .2
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 .www. alukah. Netطه فارس، أخالقيات التاجر المسلم. متوفر على الشبكة على  .3

 والتدريب بغرفة الرياض.انجازات مركز التأهيل  .4

 التوظيف والتوجيه المهني بغرفة الرياض.مركز  انجازات .5

، جريدة الرياض، الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنميةندوة  .6
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