v

دليل البرامج التدريبية
في أكاديمية منشآت

كلمة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
يسررر ا فرره الهيئررة العامررة للمنشررآت الصررغيرة والمتوسررطة "منشررآت" أن قر ل ل رري ليررا الارررامب الت يايررة فرره أكا يميررة
منشررآت والترره ه ر م ين م رريو أسررحاا ومنسرروله المنشررآت الصررغيرة والمتوسررطة و وا ا مررا مررو حقي ر النمررو
والتوسع واالست امة ،لاإلضافة ين فرع ال اراتات اإل ا يرة والماليرة والانيرة و قرا المعرفرة وأفارا المما سرات فره ي شرات
وي ا ة و طوير المنشآت التجا ية.
ق ل الارامب الت ياية مو خال أكا يمية منشآت لقطاع ا ما والمهتميو لا ت مشا يع جا ية فه جميرع أ حرات الممل رة
لش ا مجا ه ،حيث يت ون كا لر امب مو شروحات ماصلة للمواضيع ذات العالقرة وحقابرت يايرة و طايقرات و مرا يو
ل ا وح ة .كما يم و التسجيا فه الارامب واالستاا ة مو المحتوى الت ياه كتعليي ذا ه متاح فره أ وقر مرو خرال
الموقع اإلل ترو ه https://academy.monshaat.gov.sa

فه هذا ال ليا ج ون وسف ومحاو ال و ات اإلل ترو ية المتاحة حاليا ً ىل موقع أكا يمية منشآت والروالط المااشرة لها،
كما عما لاستمرا ىل ي احة لرامب ج ي ة لما يناست طلعات قطاع ا ما .
تمنى ل ي وال التوفي والنجاح
المهن س سالح لو يلراهيي الرشي
محافظ منشآت

ال و ات اإلل ترو ية

اللقاتات المسجلة

الدورات اإللكترونية
• التقنية وااللت ا

• االمتياز التجا

• التخطيط واالسترا يجية

• التجا ة االل ترو ية

• العمليات والتشغيا

•

جا ة الجملة والتجزبة

• المايعات والتسوي

•

يا ة ا ما

• المحاساة واإل ا ة المالية

• المعس رات والارامب المتق مة

• االستثما
الصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

التقنية واالبتكار
مجمو ة لرامب سا ك ىل رجمة ف رة أو اختراع ين سلعة أو خ مة خل قيمة
للعمالت ،ويشما االلت ا جميع العمليات الته يتي مو خاللها ولي أف ا ج ي ة و حويلها
ين منتجات ماي ة فه مجا ا ما  ،وااللت ا غالاًا ما ينتب ن ما يتي طاي ا ف ا
مو أجا لاية احتياجات و وقعات العمالت.
•
•
•
•

االمو السيارا ه
التا ير التصميمه
ي تر ا شيات والارص الوا ة
قنية الالوك شيو

الصفحة الرئيسية

األمن السيبراني
تركززا الززدور عززف تيريززم تيززر الموتصززين بمف ز ومبززاد األمززن السززيبراني وأن ز اا االرتراتززات وال مززات وكيفيززة
التصدي ل ا ،إضافة للتقنيات واألدوات الالزمة للتيامل مع تحديات الفضا السيبراني.

وصم الدور

 4ساعات
أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

التعرم ىل الماا ئ ا ساسية لألمو السيارا ه والجرابي
المعلوما ية

•

التعرم ىل المخاطر المر اطة لنقا المعلومات ومعالجتها
و خزينها

•

التعرم ىل ا خطا والته ي ات

•
•

الفئة المست دفة

محاور الدور
•

مق مة لا مو السيارا ه وأهميته وألعا ه

•

مالك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

•

ا مو السيارا ه والايروسات حلو
لالختراقات

•

جميع فئات المجتمع

•

•

الجريمة السيارا ية وطرق العالج

التعرم ىل الايروسات والتشاير وأ وا ه
والهن سة االجتما ية

•

ييجا حلو و ماذج م افحة للجرابي

•

والتعرم ىل العقولات لالقا ون السعو
للجرابي السيارا ية

طاي مها ات س الهجمات اإلل ترو ية و طري اإل تر
التعرم ىل اإلحصابيات العامة للايا ات فه استخ ال وسابا
التواسا االجتما ه

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=61 :

الصفحة الرئيسية

التفكير التصميمي

وصم الدور

تركا الدور عف ت ضزي مف ز وأهميزة التفكيزر التصزميمي فزي إدار المنلمزات الناكزئة ،واكتسزا كيفيزة تطبيز
من ية وأدوات التفكير التصميمي لت ليد أفكار إبداعية.

 4ساعات
أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

اإللمال لالمااهيي ا ساسية المستخ مة فه االلت ا والتا ير
التصميمه

•

التعرم ىل ا وات المستخ مة فه لنات ماذج االلت ا والتا ير
التصميمه

•

اإللمال لأسس و ناسر االلت ا والتا ير التصميمه

•

ي قان مها ة لنات ماذج االلت ا والتا ير التصميمه

الفئة المست دفة

محاور الدور
•

ماهول وأهمية التا ير التصميمه

•

أسحاا المشا يع الناشئة

•

يطا ات ومراحا التا ير التصميمه

•

•

االكتشام

مالك المنشآت فه مرحلة التطوير
والتوسع

•

التجسي

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=84 :

الصفحة الرئيسية

إنترنت األكيا والفرص ال اعد
تركززا الززدور عززف تقززديش مززدرال كززامال عززن إنترنززت األكززيا لتمكززين رواد األعمززام وأصززحا المنشززآت مززن ف ززش هز ه
الم جة وتقنيات ا الموتلفة وكيفيزة االسزتفاد مزن الفزرص التزي تقزدم ا مزن رزالم تقزديش نلز م أو منت زات جديزد أو
دعش أفضل واستغالم أمثل للمنت ات القائمة.

وصم الدور

أهداف الدور

محاور الدور
•

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

التعرم ىل ماهول ي تر

ا شيات وأثره المستقاله

•

التعرم ىل الانية التحتية إل تر

•

التعرم ىل أ واع شا ات الحاست اآلله لتطايقات ي تر
ا شيات

•
•

ا شيات

التمييز ليو لرو وكوالت قا ليا ات ي تر
الق ة ىل لنات حا إل تر

الفئة المست دفة

ا شيات

•

أسحاا المشا يع الناشئة

ا شيات التقنية

•

المهتميو فه المشا يع التقنية

•

مالك المنشآت فه مرحلة التطوير
الرقمه

مق مة و ي تر

•

لنية ي تر

•

شا ات ي تر

ا شيات

•

منصات ي تر

ا شيات

•

حلو ي تر

 4ساعات

ا شيات

ا شيات

ا شيات

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=37 :

الصفحة الرئيسية

تقنية بل ك تشين
تركززا الززدور عززف التيريززم بتقنيززة البلز ك تشززين وأن اع ززا وم ززاالت اسززتودام ا فززي المشززاريع المسززتقبلية والحاليززة،
ومد أهميت ا وتأثيرهزا اتتصزاديا عزف الزدوم ،باإلضزافة إي تط يرهزا م زام التقنيزة مزن االعتماديزة المركا يزة إي تيزر
االعتمادية الالمركاية.

وصم الدور

أهداف الدور

محاور الدور

الفئة المست دفة

•

ا ظمة المركزية التقلي ية

•

أسحاا المشا يع الناشئة

•

ما هو الالوك شيو

•

المهتميو فه المشا يع التقنية

•

التعرم ىل قنية الالوك شيو

•

مميزات و يوا قنية الالوك شيو

•

•

يم ا ية طاي التقنية ىل المشا يع المستقالية

•

مالك المنشآت فه مرحلة التطوير
الرقمه

•

ح ي م ى أثير قنية الالوك شيو للمشروع مو النواحه
اإليجالية والسلاية

•

•

التارقة ليو أ واع قنية الالوك شيو واختيا ا ست للمشروع

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

طايقات الالوك شيو العملية

 4ساعات

العقو الذكية

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=49 :

الصفحة الرئيسية

التوطيط واالستراتي ية
مجمو ة لرامب عزز المعرفة الالزمة لعملية وضع ا ه ام و نظيي الموا لما ي اا مو
و وسع المشروع واست امته ،ويتي ي ا الخطط االسترا يجية مو خال منهجية حلا
مو خاللها المنظمة كا لر امب مو لرامجها مو منظو حقي غرض مح وأياا حقي
خا م تست ،يذ أن اله م هنا ح ي أكثر لرامب المنظمة فا لية واحتيا ًجا ثي وسيعها
والتركيز ليها لطريقة امو اإل تاجية.
•
•
•
•
•

التخطيط االسترا يجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
التخطيط للمشا يع الريا ية
خطوات أسيس العما التجا
اسة الج وى
مو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الصفحة الرئيسية

التوطيط االستراتي ي للمنشآت الصغير والمت سطة

وصم الدور

تركزا الزدور عزف الم زارات التطبيقيزة والميزارف المتطز ر لمتطلبزات اإلدار والتوطزيط االسزتراتي ي فزي المنشزآت
الصززغير والمت سززطة ،وكيفيززة تحد يززد األهززداف الط يلززة والمت سززطة والقصززير األجززل ،ويتيززرف المشززارك ن ع زف
أساليب تحديد الويارات االستراتي ية المناسبة.

أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

فهي الخطة االسترا يجية

•

التعرم ىل أساسيات التخطيط االسترا يجه

•

كياية لط الخطة االسترا يجية لمؤشرات ا ات الربيسية

•

التعرم ىل منهجية ي ا لطاقة ا ات المتوازن

محاور الدور

 4ساعات

الفئة المست دفة

•

ماهول االسترا يجية

•

أسحاا المشا يع الناشئة

•

ي ا الخطة االسترا يجية

•

مالك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

•

لطاقة ا ات المتوازن

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=75 :

الصفحة الرئيسية

التوطيط للمشاريع الريادية

وصم الدور

ي دف برنامج التوطيط للمشاريع الريادية إي التيريم بأسس أبحاث الس ق ودراسات ال دو لبنا إطار لتنفي
األفكار الريادية وتقييش الفرص لتط ير المشروعات القائمة أو ال ديد  ،والوروج بأفكار ابتكارية تابلة للتطبي
و يُمكن استثمارها وترجمت ا إي سلع وردمات تناسب كرائ الس ق المست دف.

أهداف الدور
سيتمكن المشاركين في ن اية الدور من:

محاور الدور
•
•

• التعرم ىل المعلومات ا ولية للمشروع.
•

•

اسة السوق.

المعلومات ا ولية للمشا يع
اسة السوق
العواما المح ة للطلت ىل السلع
والخ مات

• التعرم ىل العواما المح ة للطلت ىل السلع والخ مات

•

ق ير الطلت ىل منتجات المشا يع الريا ية

• التعرم ىل طرق ق ير العرض و الطلت ىل منتجات المشا يع
الريا ية و موذج مله ليها

•

ق ير العرض فه المشا يع الريا ية

•

موذج مله لتق ير الطلت والعرض فه
المشا يع الريا ية

•

ال اسة الانية للمشا يع الريا ية

•

التحليا الماله فه المشا يع الريا ية

• ال اسة الانية والتحليا الماله للمشا يع الريا ية

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

أسحاا المشا يع الناشئة

•

مالك المنشآت فه مرحلة التطوير
والتوسع

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=112 :

الصفحة الرئيسية

رط ات تأسيس اليمل الت اري

وصم الدور

تركا الدور عف ت ضي إجرا ات ورط ات تأسزيس اليمزل الت زاري وفز أنلمزة المملكزة اليربيزة السزي دية ل عمزام
الت ارية الصغير كما تساعد عف تيايا تدرات المشاركين عف تأسيس اليمل الت اري.

 4ساعات
أهداف الدور

محاور الدور

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•
•
•
•
•

أسرريس مررا

التعرررم ررىل الرروزا ات والجهررات ذات العالقررة ن ر
جا سغير.
التعرم ىل الخطوات ا ساسية لاتح سجا جا .
التعرم ىل الخطوات ا ساسية لاتح محا جا .
التعرم ىل الخطوات ا ساسية لتوظيف ا ي العاملة.
التعرررم رررىل الخطرروات ا ساسرررية إلجررراتات التأمينرررات والزكررراة
والارابت.

الفئة المست دفة

•

مااهيي أساسية فه العما التجا

• المهتميو فه يا ة ا ما

•

يجراتات أسيس العما التجا

• أسحاا المشا يع الناشئة

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=64 :

الصفحة الرئيسية

دراسة ال دو
تركا الدور عف ت ضي أهمية إعداد دراسة جزدو ل عمزام والمشزاريع وت ضزي السزمات والمك نزات األساسزية ل زا،
لميرفة فرص الن اح ورسش رارطة الطري .

وصم الدور

 4ساعات
أهداف الدور

الفئة المست دفة

محاور الدور
•

المق مة.

•

•

م خا فه اسة الج وى.

•

•

م و ات اسة الج وى.

•

فهي أهمية اسة الج وى لأل ما .

•

الواقع العمله.

•

فهي الم و ات ا ساسية ل اسة الج وى.

•

الختال.

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

عريف اسة الج وى وسما ها.

وا ا ما .
أسحاا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=117 :

الصفحة الرئيسية

نم المنشآت الصغير والمت سطة
تركا الدور عف رسش رارطة طري تساعد أصحا المنشآت عف عب ر الطري نح البقا واالستمرار والنم والت سع
وف ف ش واض لمرانل النم الموتلفة ومتطلبات ا.

وصم الدور

 4ساعات
أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

قييي الوضع الحاله للمنشأة

محاور الدور
•
•

مق مة فه يا ة ا ما وسمات اب
ا ما
قييي الوضع الحاله للمنشأة

•

التعرم ىل التحليا الرلا ه  SWOTوكياية استخ امه

•

مراحا النمو للمنشآت

•

التعرم ىل مراحا النمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

•

التعاما مع مراحا النمو فه المنشآت

•

اكتساا مها ات التعاما مع مراحا النمو للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة

•

استرا يجيات النمو سحاا المنشآت

•

•

التعرم ىل استرا يجيات النمو سحاا المنشآت

خطوات طوير و نمية المنشآت الصغيرة
والمتوسطة

•

التعرم ىل خطوات طوير و نمية المنشآت الصغيرة
والمتوسطة

الفئة المست دفة
•

أسحاا المشا يع الناشئة

•

مالك المنشآت فه مرحلة التطوير
والتوسع

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=48 :

الصفحة الرئيسية

اليمليات والتشغيل
ىل التعريف لتصميي ملية اإل تاج فه المنشآت ومراقاتها
مجمو ة لرامب سا
وي ا ة صميي العمليات التجا ية إل تاج السلع أو الخ مات لما يحق يسير فعا
لأل شطة مو ي ا ة سالسا االم ا وي ا ة المخاطر واالستغال ا مثا للموا لغرض
زيا ة القيمة والوسو والحااظ ىل العمالت واكتساا ميزة نافسية فه السوق.
• ي ا ة العمليات
• ي ا ة مخاطر المشا يع

الصفحة الرئيسية

إدار اليمليات
ت دف الدور إي ت ضي المفزاهيش األساسزية المسزتودمة فزي إدار اليمليزات ،وكيفيزة تطز ير طزرق إدار اليمليزات
في م زام الوزدمات والتصز يع ورفزع كفا ت زا والتقليزل مزن الفاتزد رزالم تنفيز ها ،إي جانزب تصزميش مسزاتات اليمزل
وكيفية تقييم ا وما هي مقاييس األدا لاياد اإلنتاجية وإيصام الودمات إي اليميل بأعف مست ج د .

وصم الدور

أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

محاور الدور
•
•

مق مة فه ي ا ة العمليات
ح ي االسترا يجية فه ي ا ة العمليات

• التيرف عف المفاهيش األساسية المستودمة في ه ا الم ام

•

التصميي فه ي ا ة العمليات

• التيرف عف م ا إدار اليمليات

•

التجهيز والتسليي فه ي ا ة العمليات

• تحليل طرق اليمل وتصميم ا

•

التطوير فه ي ا ة العمليات

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

أسحاا المشا يع الناشئة

•

مالك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• التيرف عف كيفية وضع إستراتي يات اليمليات ضمن ميايير
محدد وف ش أساسيات اإلنتاج وإدار المواون.
• التيرف عف طرق تط ير إدار اليمليات في م ام الودمات
والتص يع ورفع كفا ت ا
• تصميش مساتات اليمل و تقييم ا

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=132 :

الصفحة الرئيسية

إدار مواطر المشاريع

وصم الدور

ت دف الدور لتقديش كرح تفصيلي ن م عمليات إدار مواطر المشاريع ،وتتمثل ه ه اليمليات فزي وضزع رطزة إدار
موززاطر المشززاريع ،وتحد يززد الموززاطر ،وإجززرا التحليززل الن ز عي للموززاطر ،إجززرا التحليززل الكمززي للموززاطر ،وضززع رطززة
االست ابة للمواطر ،تطبي االست ابات للمواطر ،وأريرا متابية المواطر.

أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
• التيرف عف أهمية إدار مواطر المشاريع وتحديدها وما ل لك من
أثر إي ابي في تفادي المشكالت.
• التيرف عف ماهية المواطر وأن اع ا.
• التيرف عف رط ات التيامل مع المواطر في المشاريع وطرق
وضع وتطبي االست ابات وكيفية متابيت ا.

محاور الدور

 4ساعات

الفئة المست دفة

إدار مواطر المشاريع.

•

أسحاا المشا يع

وضع رطة إدار مواطر المشاريع.

•

مالك المنشآت

تحديد المواطر.

إجرا التحليل الن عي للمواطر.
وضع رطة االست ابة للمواطر.

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=130 :

الصفحة الرئيسية

المبييات والتس ي
مجمو ة لرامب سلط الاوت ىل أهي منهجيات واسترا يجيات نمية العما التجا
وساا الوسو ين السوق المسته م أو طاق العمالت المسته فيو لمنتب أو خ مة ما،
لاإلضافة ين أفاا المما سات لتعريف ويقناع العمالت لالمنتب أو الخ مة أو الترويب لها أو
نميتها أو الحااظ ىل الحصة السوقية و عزيزها.
•
•
•
•
•

التسوي للمشا يع الناشئة
أساسيات خ مة العمالت
أساليت ومها ات الايع
خطوات فه السوق
مق مة فه التص ير والتجا ة ال ولية

الصفحة الرئيسية

التس ي للمشاريع الناكئة

وصم الدور

ت ززدف الززدور إي مسززاعد رواد األعمززام فززي إدار الشززركات الناكززئة والن زز ل بأعمززال ش مززن رززالم ت يززم األدوات
التسز يقية المناسززبة والتززي تززتال مززع المز ارد وبمززا يلبززي ناجززات ورتبززات السز ق المسززت دف ،وتغطززي الززدور سلسززلة
مرانززل لتمكززين المززتيلش مززن بنززا أفكززاره ونم ز ج اليمززل الوززاص بززج بطريقززة علميززة ومتدرجززة تبززدأ ب كسززابج المفززاهيش
األساسية في علش التس ي نتى يصل إي مرنلة يك ن من رالل ا تادرا عف تسز ي المنت زات والوزدمات نسزب أفضزل
الممارسات في م ام األعمام.

أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

التعرم ىل ماهول التسوي وألعا ه

•

التعرم ىل آليات قسيي واسته ام السوق ويحال المنتب

•

التعرم ىل طرق التسوي لالعالقات وي ا ة القات العمالت

•

التعرم ىل طرق التسوي الرقمه ار منصات التواسا
االجتما ه

محاور الدور

 4ساعات

الفئة المست دفة

ال ا األوم :ماهول التسوي وألعا ه

•

أسحاا المشا يع الناشئة

ال ا الثاني :قسيي واسته ام السوق ويحال
المنتب

•

أسحاا المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ال ا الثالث :التسوي لالعالقات وي ا ة القات
العمالت ((CRM
ال ا الرابع :التسوي الرقمه ار منصات
التواسا االجتما ه

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=135 :

الصفحة الرئيسية

أساسيات ردمة اليمال

وصم الدور

تركا الدور عف اليديزد مزن الم ضز عات التزي تشزكل واتزع ردمزة اليمزال  ،وهزي :رصزائ الوزدمات ،الفزرق بزين السزلع
والوززدمات ،ت تيززات اليمززال  ،ت ززار اليمززال  ،وج ز د الودمززة ،إضززافة إي نم ز ج  ،SERVQUAL/ GAPوإدراك اليمززال
والتحفيا ،واتوا ترار اليمال ورضا اليمال واالتصاالت ورسش الورائط.
وتتناوم الدور  :التس ي ووال اليمال  ،أبياد الودمزة وال ز د  ،كزكاو اليمزال  ،ت ائزة اليمزال  ،ودور نيزا المنزتج ،إي
جانب اإلعالن والترويج ،والتيامل مع اليمال (آدا التحدث عبر ال اتم).
أهداف الدور

سيتمكن المشاركين في ن اية الدور من:
•

التعرم ىل عريف الخ مات وطرق سويقها.

•

التعرم ىل وقعات العمالت ووسابا الوسو لرضا العميا.

•

التعرم ىل العواما المؤ ية للعجز و ق يي الخ مات.

•

التعرم ىل أ واع قرا ات المستهلك.

•

التعرم ىل أثير ال خا والطاقة االجتما ية ىل قرا ات الشرات.

•

التعرم ىل أ وات قياس الجو ة التعرم ىل الوسابا اإل ال ية
و القتها لسلوك المستهلك.

 4ساعات

محاور الدور
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عريف الخ مات
الائات التسعة لتصنيف الخ مات
سوي الخ مات وسلوك المستهلك
وقعات العمالت
الجو ة والرضا
موذج غاا – العجز
واما ؤ للعجز ن مق مه الخ مات
أ واع قرا ات المستهلك
ال خا والطاقة االجتما ية
أثير الطاقة االجتما ية ىل قرا ات الشرات
و ية وجو ة الخ مة
قياس الجو ة

•
•
•
•
•
•
•

أ وات حسيو ضا العميا
صنياات العمالت
و ة حياة الخ مة
اإل الن وسلوك المستهلك
الوسابا اإل ال ية
خ مة ومها ات اال صا العمالت
معرفة ميلك

الفئة المست دفة
•

مق مه خ مة العمالت فه المنشآت
الصغيرة والمتوسطة

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=139 :

الصفحة الرئيسية

أساليب وم ارات البيع

وصم الدور

تقد الدور األساليب وم ارات البيزع فزي أسز اق الت ائزة م م عزة مزن الميزارف ،االسزتراتي يات والمق مزات األساسزية
المرتبطزززة بمف ززز المبييزززات وعالتت زززا بالتسززز ي وتطبيقات زززا فزززي المنشزززأ  ،بزززد ا مزززن اإلدار اليليزززا عنزززد إعزززدادهش
لالستراتي يات والوطط ط يلة المد ونتى اليمليات الي مية التي يقدم ا البائع ،وأهمية وآلية تبني ه ه المفاهيش فزي
إدار وتيسير عمليات البيع وتحسين أدا المنشآت.

أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•
•
•
•
•
•
•

التعرم ىل أساسيات الايع والتسوي .
وضيح و الايع و و التسوي فه المنظمات والعالقة لينهما.
اإللمال لاسترا يجية التسوي واسترا يجية المايعات.
معرفة طرق ي ا ة المايعات.
معرفة أهي ا ساليت المستخ مة فه المايعات.
التعرم ىل مها ات الايع وأهميتها وطرق اكتسالها.
اإللمال لأهمية وطرق طوير مليات الايع.

محاور الدور
•

•

•

الوح ة ا ون :م خا ين التسوي والمايعات
•

المحو ا و  :ماا ئ وأساسيات التسوي

•

المحو الثا ه :ماا ئ وأساليت الايع

الفئة المست دفة
•

المهتمون فه مجا أ شطة قطاع
التجزبة.

•

المستثمرون فه مجا أ شطة قطاع
التجزبة.

•

أسحاا متاجر وأ شطة التجزبة فه مرحلة
أسيس و طوير أ شطتهي.

الوح ة الثا ية :خطيط التسوي والمايعات
•

المحو ا و  :استرا يجية التسوي وكياية
لنابها

•

المحو الثا ه :استرا يجية الايع وكياية لنابها

 4ساعات

الوح ة الثالثة :اإل ا ة والتطوير
•

المحو ا و  :أساليت وطرق الايع

•

المحو الثا ه :اكتساا و طوير مها ات
و مليات الايع
رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=163 :

الصفحة الرئيسية

رط ات في الس ق

وصم الدور

تركا الدور عف تيريم المشاركين باإلجرا ات التطبيقية التي يق
عميل مست دف ،مع تيديل المنتج وف أول يات اليميل االعتباري.

ب ا صانب المنتج أو الفكر الت ار ية لل ص م إي

 4ساعات
أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

محاور الدور
•

سياغة الا رة التجا ية

• المهتميو فه يا ة ا ما

•

خطوات السوق

• أسحاا المشا يع الناشئة

•

خطوات المنتب

•

التعرم ىل الشروط الالزل وفرها فه المنتب ليصاح جا يا ً قالا
للنمو والتوسع

•

التعرم ىل طريقة جزبة السوق و ح ي السوق االفتراضية

•

•

التعرم ىل سمات العميا اال تاا ية وأولويا ه

•

•

التعرم ىل طرق حليا المنافسيو فه السوق

•

التعرم ىل كياية ح ي
المقترحة له

•

التعرم ىل وح ة ا خاذ القرا و ح ي اإلطا السعر المناست

الفئة المست دفة

•

ح ي الوضع التنافسه
خطوات العميا
خطوات الارضيات والمواساات

و ة حياة المنتب و ح ي القيمة

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=59 :

الصفحة الرئيسية

مقدمة في التصدير والت ار الدولية

وصم الدور

تركا الدور عف تقديش المفاهيش السائد عن الت ار الدولية ،وأثر التصدير عف زياد المبييات وفرص نم أعمام المنشأ
بفت أس اق جديد  ،والتصدير كاستراتي ية لتقلي المواطر باإلضافة إي رفض التكاليم.
كما تتطرق الدور إي الي امل المؤثر عف الن اح في أس اق التصدير ،تقد ه ه الدور بالتياون مع هيئة تنمية
الصادرات السي دية.

أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

التعريف لالتص ير ومااهيي التجا ة ال ولية

•

التعرم لأثر التص ير ىل المايعات و مو أ ما المنشأة

•

التعرم ىل أهي اال تاا ات لتهيئة المنشأة لعملية التص ير
و طوير الجاهزية للمنافسة

•

التعرم ىل أفاا الطرق للوسو ين المستو يو

•

التعرم ىل أهي المراحا واإلجراتات ذات العالقة لمعامالت
التص ير

محاور الدور
•

أهمية التصدير
 فواب التص ير ىل المنشأة مم نات التص يرو ي ا ة المنشأة
-

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

مالك المنشآت فه مرحلة التطوير
والتوسع

• دراسة الس ق المست دف
 العواما المؤثرة فه اختيا ا سواق مصا معلومات ا سواق ال ولية خيا ات ال خو ين أسواق التص ير• إجرا
-

ات التصدير
ا ما اللوجستية
طرق ال فع ال ولية
مراحا التص ير

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=83 :

الصفحة الرئيسية

المحاسبة واإلدار المالية
مجمو ة لرامب ستعرض المعا م والمها ات الالزمة لإل ا ة المالية للمنشآت ،لما يشما
مجاالت المحاساة و قيي و اويت المعامالت المالية المتعلقة لالعما و حليلها ،كما
ستعرض مجمو ة مو المااهيي والتقنيات الته ستخ ل لقياس ويس ا قا ير حو
المعلومات المالية لغرض ح ي مستويات الرلحية و وفير الق ة ىل مويا أ ما
المنشأة.
• المحاساة لغير المحاسبيو
• ي ا ة ا ات الماله لاعالية – مرحلة النمو
• ي ا ة ا ات الماله لاعالية – مرحلة اال طالقة

الصفحة الرئيسية

المحاسبة لغير المحاسبين

وصم الدور

ت دف ه ه الدور إي تاويد المتيلمين من تير المحاسبين والماليين المتوصصين بالميرفة الالزمة لقرا وف ش القز ائش
المالية المنش ر والمرف ب ا اإلفصانات الالزمة ،كما سيتي الفرصة الستييا أهمية استودا بيزض الميزايير الدوليزة
إلعداد التقارير المالية IFRS

أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

محاور الدور
•

مق مة ين المعايير ال ولية إل ا التقا ير
المالية  IFRSوالتقا ير المالية ال و ية
والسنوية.

•

فهي القوابي المالية و ناسرها.
ي ا ة ومحاساة موا الشركة المالية (يطا
مااهيمه).
قابمة الت فقات النق ية والمواز ات.

•

شرح المصطلحات المستخ مة فه القوابي المالية المنشو ة.

•

قراتة أ قوابي مالية وغيرها مما ينشر مو معلومات فه التقا ير
السنوية.

•

•

الرلط ليو مختلف الم و ات الته تألف منها القوابي المالية
المنشو ة.

•

•

التم و مو ي ا القوابي المالية.

•

اكتساا فهي أساسه هي المعايير ال ولية إل ا التقا ير
المالية وأثرها ىل سنع القرا فه الشركات.

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

أسحاا المشا يع الناشئة

•

مالك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=124 :

الصفحة الرئيسية

إدار األدا المالي بفيالية -مرنلة النم
تركززا الززدور عززف تيايززا ج ز د م ززارات اإلدار الماليززة واالرتقززا ب ززا وتيريززم المشززاركين بززالق ائش الماليززة وأن اع ززا
الموتلفة ،كما ت ض كيفية انتسا النسب الربحية وتحسين التدفقات النقدية.

وصم الدور

 4ساعات
أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

محاور الدور
•

الفئة المست دفة
•

القوابي المالية

•

قييي الحالة المالية للمنشأة

•

التعرم ىل ماهول القوابي المالية وأهي خصابصها

•

ست الرلحية

•

التعرم ىل أ واع القوابي المالية

•

حسيو الت فقات النق ية

•

كياية قييي الحالة المالية للمنشاة

•

المواز ة

•

كياية ق ير الرلحية وي ا ة المصروفات

•

الت فقات النق ية

•

التعرم ىل الطرق المختلاة لتحسيو الت فقات النق ية

•

كياية ي ا ة مواز ة ا لاح والخسابر

مالك المنشآت فه مرحلة التطوير
والتوسع

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=77 :

الصفحة الرئيسية

إدار األدا المالي بفيالية  -مرنلة االنطالتة
تركا الدور عف ت ضي الميرفة الضرورية إلدار الشأن المالي في مرنلة االنطالق ،ألهمية القزرارات الماليزة فزي هز ه
المرنلززة والتززي تززؤثر عززف سززير اليمززل لمززد ليسززت بالقصززير  ،كمززا ت ض ز أساسززيات المحاسززبة ،والززدور المحاس زبية
باإلضافة إي التدف النقدي.

وصم الدور

أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

استيعاا ناسر النظال الماله والمحاساه

•

التعرم ىل ال و ة المحاسبية

•

التعرم ىل أهي القوابي المالية

•

التعرم ىل كياية ي ا قابمة الت ف النق

•

اكتساا مها ة استخ ال مؤشرات قييي ا ات الماله لتقييي
الوضع الماله

محاور الدور

 4ساعات

الفئة المست دفة

•

ناسر النظال الماله المحاساه

•

أسحاا المشا يع الناشئة

•

ال و ة المحاسبية والقوابي المالية

•

مالك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

•

معايير ومؤشرات قييي ا ات الماله

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=35

الصفحة الرئيسية

االستثمار
مجمو ة لرامب ق ل المعرفة الالزمة لطرق واسترا يجيات االستثما و حقي العواب
وا لاح ومها ات العرض ىل المستثمريو ،و سا المستثمر والااحث و استثما ىل
ا خاذ القرا ات ىل أساس احتما حقي الم است والمسته فات المالية لاستخ ال
أ وات التحليا والاحص النافه للجهالة لزيا ة العاب ات وي ا ة المخاطر.
• قييي االستثما ات فه الشركات الناشئة
• كيف جذا المستثمرون ين مشرو ك الناشئ

الصفحة الرئيسية

تقييش االستثمارات في الشركات الناكئة

وصم الدور

تركا الدور عف ت ضي المفاهيش والم ارات الرئيسية في التك ين الميرفزي لرائزد األعمزام المرتبطزة بتقيزيش كزركتج
الناكئة أثنا مرانل ا الموتلفة وتقديم ا بطريقة ميسر لتطبيق ا بشكل عملي.

 4ساعات
أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

نمية معا م ومها ات المشا كيو فه التعرم له مؤشرات
قييي االستثما فه المنشآت الناشئة ،حيث يتي ح ي قيمة
الشركة الناشئة قاا التمويا ،وقيمة الشركة الناشئة لمجر أن
ياع المستثمرون أموالهي

محاور الدور
•

القيمة التأسيسية للشركة

•

جاهزية الشركة لالستثما

•

التصنيف االستثما

•

أساليت التقييي

الفئة المست دفة
•

أسحاا المشا يع الناشئة

للمشا يع

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=60 :

الصفحة الرئيسية

كيم ت

وصم الدور

المستثمرين لمشروعك الناكئ؟

تركا الدور عف تأهيل رواد األعمام في المشاريع الناكئة لمرنلة التفاول ال اد والمثمر مع المستثمرين ،باإلضافة
إي التيريم بمحت وم ارات تقديش اليرل المقنع لل ات التم يلية.

 4ساعات
أهداف الدور

الفئة المست دفة

محاور الدور
•

االستع ا لطلت التمويا

•

أسحاا المشا يع الناشئة

•

الاحث وجمع المعلومات الالزمة

•

•

فهي يجرات التقييي الماله فه المراحا ا ون للمشروع

•

حساا قييي المشروع الناشئ

مالك المنشآت فه مرحلة التطوير
والتوسع

•

فهي كياية وزيع حصص المل ية ليو المؤسسيو والمستثمريو

•

وزيع حصص المل ية ليو المؤسسيو

•

التعرم ىل أ واع الجهات التمويلية وكياية ييجا ها

•

حاير مستن ات التحق

•

جهيز العرض االستثما

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

•

حاير و ق يي شرابح العرض االستثما

لالمحتوى المالبي

•

التعرم ىل المستن ات المطلولة فه فحص التحق و اه الجهالة

•

أ واع المستثمريو وطرق ييجا هي

•

الت ا ىل لنو وأساليت التااوض المقنع والانات

•

م و ات ومحتويات العرض الناجح

•

أساليت التق يي والتأثير المقنع

•

لنو التااوض واال ااق
رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=62 :

الصفحة الرئيسية

االمتياز الت اري
مجمو ة لرامب ُعرم لماهول االمتياز التجا وأ ظمته وساا التوسع مو خالله أو
الحصو ليه ،ويع االمتياز ا ااق يمنح لمقتااه الح لاستخ ال االسي التجا فه
منطقة جغرافية مح ة ولم ة زمنية ،مع االلتزال لتق يي المسا ة الانية والتسويقية
مقالا ساة مو المايعات.
•
•
•
•
•

التحو لالمتياز التجا
التوسع مو خال االمتياز التجا لما ح االمتياز
اسة االمتياز التجا فنيا ً
اسة العرض والتحليا الماله لالمتياز التجا لصاحت االمتياز
قو االمتياز التجا

الصفحة الرئيسية

التح م لالمتياز الت اري

وصم الدور

تركا الدور عف تقديش المساعد ألصحا اليالمات الت ارية فزي ف زش وتقيزيش تزدر اليالمزة الت اريزة للتحز م لنلزا
االمتيززاز الت ززاري وميرفززة اإلي ابيززات والسززلبيات للتحز م لنلززا االمتيززاز الت ززاري ودراسززة ال ضززع المززالي والتشززغيلي
والقان ني المناسب للتح م.

أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

التعرم ىل أهمية حقوق المل ية الا رية

•

التعرم ىل طريقة قييي جاهزية العالمة التجا ية للتحو لنظال
االمتياز التجا

•

التعرم ىل اإليجاليات والسلايات للتحو لنظال االمتياز التجا

•

التعرم ىل أهي الجوا ت المالية والتشغيلية والقا و ية فه النظال

محاور الدور
أوال ً :حقوق المل ية الا رية
ثا يا ً :التحو لالمتياز التجا
ثالثا ً :السلايات فه التحو لالمتياز التجا
العا ً :قييي المنشأة للتحو لالمتياز التجا

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

أسحاا المشا يع الناشئة

•

مالك المنشآت فه مرحلة التطوير
والتوسع

خامسا ً :النظال الماله والتشغيله
سا سا ً :ا لة التشغيلية
سالعا ً :النظال القا و ه

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=115 :

الصفحة الرئيسية

الت سع من رالم االمتياز الت اري لمان االمتياز
تركا الدور عف تط ير النلا البيئي لصناعة االمتياز الت اري ،باإلضافة إي تش يع اليالمات الت ارية ات القدر عف
تص يع منت ات مميا للت سع في النطاق ال غرافي ،وزياد وعي رواد األعمام ال دد في صناعة االمتياز الت اري.

وصم الدور

 4ساعات
أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

التعرم ىل كياية لنات االمتياز التجا

•

التعرم ىل أ كان االمتياز التجا

•

التعرم ىل حزمة االمتياز التجا

•

الق ة ىل اال تشا و را النجاح

•

التعرم ىل أ م ة وماا يح النجاح

محاور الدور
•

لنات االمتياز التجا

•

حزمة االمتياز التجا

•

موذج التشغيا الصحيح "ي ا ة المطا ي
والمقاهه"

الفئة المست دفة

وأ كا ه

•

أسحاا المشا يع الناشئة

ومنحه

•

مالك المنشآت فه مرحلة التطوير
والتوسع

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=58 :

الصفحة الرئيسية

دراسة االمتياز الت اري فنيا
تركا الدور عف مساعد المستثمرين الراتبين باالستثمار في تطاا االمتياز الت اري فزي تقيزيش فرصزة االمتيزاز الت زاري
من النانية الفنية ،وميرفة أهش النقاط فيما يتيل بأبحاث الس ق ،باإلضافة إي ميرفة كل ما يتيل بزدور مزان االمتيزاز
والدعش المقد واستيرال بيض النما ج واألمثلة الت ضيحية.

وصم الدور

أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

التعرم ىل معايير اختيا فرسة االمتياز التجا

•

التعرم ىل أ واع االمتياز التجا

•

معرفة أ واع ألحاث السوق

•

التعرم ىل و ما ح االمتياز وأهمية ال ي المق ل

والارق لينها

محاور الدور
أوال ً :اختيا وع االمتياز التجا .
ثا يا ً :امتياز محله أو خا جه.
ثالثا ً :ألحاث السوق وكياية ملها.
العا ً :أسئلة أساسية ل اسة الارسة.

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

أسحاا المشا يع الناشئة

•

مالك المنشآت فه مرحلة التطوير
والتوسع

خامسا ً :الزيا ات المي ا ية و أهمية ال ي.
سا سا ً :و ما ح االمتياز
سالعا ً :اسة لعض النماذج وا مثلة.

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=120 :

الصفحة الرئيسية

دراسة اليرل والتحليل المالي لالمتياز الت اري لصانب االمتياز

وصم الدور

تركززا الززدور عززف ت ضززي لغززة االمتيززاز الت ززاري والربحيززة فيززج ،ودراسززة الشززركة المانحززة لالمتيززاز ،واليززرل لالمتيززاز
والتحليززل المززالي واليملززي لل اتززع ،إي جانززب دراسززة السز ق ومطابقززة اليززرل لالمتيززاز ب اتييززة ،باإلضززافة إىززل أهميززة
الدعش من مان االمتياز وأثره في الن اح.

أهداف الدور

محاور الدور

الفئة المست دفة

•

العرض المق ل مو ما ح االمتياز

•

أسحاا المشا يع الناشئة

•

أساليت العروض المق مة مو ما ح االمتياز

•

•

التعرم ىل لنو العرض المق ل مو ما ح االمتياز

•

ل اية اسة العرض الماله

مالك المنشآت فه مرحلة التطوير
والتوسع

•

الق ة ىل قييي العرض المق ل مو ما ح االمتياز

•

•

الق ة ىل اسة العرض والتحليا الماله لالمتياز التجا

اسة العواما غير الظاهرة فه العرض
الماله

•

الق ة ىل ا خاذ القرا الصحيح لخصوص االمتياز التجا
معلومات سحيحة

•

معلومات سا ك فه قييي االمتياز
التجا

•

التعرم ىل العواما غير الظاهرة فه العرض الماله لالمتياز
التجا

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

لنات ىل

 4ساعات

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=65 :

الصفحة الرئيسية

عق د االمتياز الت اري

تركا الدور عف تيريم المشاركين باالمتياز الت اري وعق ده س ا للمان أو الممن ح ،وكيفية صياتة عقد امتياز
ت اري مست في ل نكا والشروط ومت اف مع نلا االمتياز الت اري في المملكة اليربية السي دية.

وصم الدور

أهداف الدور
•

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

التعرم ىل عريف االمتياز التجا
ا خرى ذات العالقة

•

التعرم ىل قوا يو قو االمتياز التجا
والنظال التجا السعو

وأهي سما ه والتعا يف

عريف ق االمتياز التجا

وسما ه

•

التنظيي القا و ه لعق االمتياز التجا

•

شروط ق االمتياز التجا

الفئة المست دفة
•

مالك المنشآت فه مرحلة التطوير
والتوسع

وف القا ون السعو

•

كياية سياغة ق لالمتياز التجا
وا ح ال

•

التعرم ىل اإلجراتات الش لية وشروط سجيا العق ل ى وزا ة
التجا ة

•

فه الممل ة العرلية السعو ية

التعرم ىل ظال االمتياز التجا
وأهي معالمه

محاور الدور

 4ساعات

مستوفه لجميع الشروط

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=88 :

الصفحة الرئيسية

الت ار اإللكترونية
مجمو ة لرامب ُعرم لالمها ات واالسترا يجيات الالزمة لمما سة أ شطة ا ما ار
ار التجا ة االل ترو ية لاستخ ال الحواسيت أو الهوا ف
اإل تر  ،و ما س ا ما
الذكية أو غيرها مو ا جهزة اإلل ترو ية لتسوي المنتجات والخ مات .كما شما مليات
الشرات و سجيا الطلاات و مليات ال فع وي ا ة المخزون وخ مة العمالت.
•
•
•
•

التسوق اإلل ترو ه لأقا الت اليف
ي شا ات ا مو السيارا ه ما التجا ة اإلل ترو ية
سالسا اإلم ا للتجا ة اإلل ترو ية
كا ما حتاج معرفته و التجا ة اإلل ترو ية

الصفحة الرئيسية

التس ي اإللكتروني بأتل التكاليم

وصم الدور

تركا الدور عف تيريم المشاركين بكيفية استودا استراتي يات الت اجد عف اإلنترنت لضمان االستفاد مزن أدوات
التس ي الرتمي بشكل ف ّيام ،وتنمية تدرات أصحا اليمل في تس ي المنت ات والودمات بشكل أسرا.

 4ساعات
أهداف الدور

الفئة المست دفة

محاور الدور
•

التسوي اإلل ترو ه ومجاال ه

•

أسحاا المشا يع الناشئة

•

خصابص مالت اإل تر

•

مالك وم ات المنشآت فه مرحلة النمو

•

معرفة التسوي اإلل ترو ه وأهميته وفواب ه ومميزا ه

•

سوي النشاط التجا

•

معرفة أفاا طرق التسوي اإلل ترو ه الاعالة للمنتب أو الخ مة
المرا الترويب لها

•

•

معرفة كياية ي ا ة حمالت التسوي اإلل ترو ية

•

التعرم ىل طرق متالعة هذه الحمالت التسويقية

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

•

عزيز سوي

شاطك ىل اإل تر

علي أفاا المما سات فه مجا التسوي اإلل ترو ه للحصو
ىل أكار اب مم و مو االستثما

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=36 :

الصفحة الرئيسية

إركادات األمن السيبراني ألعمام الت ار اإللكترونية

وصم الدور

ت ززدف الززدور إي كززرح وثيقززة إركززادات األمززن السززيبراني لمز فري ردمززة الت ززار اإللكترونيززة لمسززاعدت ش عززف تطبيز
أفضززل الممارسززات لحما يززة ت ززارت ش وأج ززات ش وبيانززات ش ونسززابات اليمززال وعمليززة الززدفع اإللكترونززي مززع األر ز بيززين
االعتبار تحقي ت ربة تس ق إلكترونية سلسة للمست لكين.
أهداف الدور

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•
•
•
•

•
•
•
•

التعرم ىل ه ي ات ا مو السيارا ه و أثيرها ىل ا ما .
التعرم ىل أهي اإل شا ات لتجا ة يل ترو ية آمنة وموثوقة.
التعرم ىل أهمية كلمات المرو والتحق المتع العناسر للهوية.
التعرم ىل طرق حماية ا ظمة (ا جهزة والارامب) الخاسة لالتجا ة
اإلل ترو ية.
التعرم ىل وسابا ثقيف العامليو و و يتهي.
التعرم ىل طرق حماية الايا ات الخاسة لالتجا ة اإلل ترو ية وحماية
معلومات العمالت مو اال تهاك.
التعرم ىل طرق حماية حسالات التجا ة اإلل ترو ية ىل وسابا
التواسا االجتما ه.
التعرم ىل طرق حماية الشا ة االل ترو ية و الانية التحتية ال اخلية.

محاور الدور
•
•

ه ي ات ا مو السيارا ه و أثيرها ىل
ا ما

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

المنشآت متناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة.

أهي اإل شا ات لتجا ة يل ترو ية آمنة
وموثوقة

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=148 :

الصفحة الرئيسية

سالسل اإلمداد للت ار اإللكترونية

وصم الدور

تركا الدور عف تيريزم المشزاركين بزالتوطيط األمثزل لليمليزات الل جسزتية للت زار اإللكترونيزة وأهميت زا فزي دعزش
ن اح المنلمة ،كما ت ض عمليات سالسل اإلمداد وأهمية التكامل بين ا لضمان استدامة المنلمة.

 4ساعات
أهداف الدور

الفئة المست دفة

محاور الدور
•

مق مة فه سالسا اإلم ا

•

أسحاا المشا يع الناشئة

•

سالسا اإلم ا فه التجا ة اإلل ترو ية

•

مالك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

•

سلسلة التو ي

•

معرفة آلية التو ي واستيرا المنتجات

•

سلسلة التخزيو وسلسلة التوسيا والشحو

•

ي ا ة المخزون وسالسا اإلم ا المتعلقة لالمتجر اإلل ترو ه

•

التخطيط فه سالسا اإلم ا

•

ا خاذ القرا ات المتعلقة فه سالسا اإلم ا للمتجر اإلل ترو ه

•

اإللمال لا ساسيات العملية فه ي ا السياسات التشغيلية
للمتجر اإلل ترو ه

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

اإللمال لسالسا اإلم ا فه التجا ة اإلل ترو ية

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=34v :

الصفحة الرئيسية

كل ما تحتاج ميرفتج عن الت ار اإللكترونية

وصم الدور

تركززا الززدور عززف تيريززم المشززاركين بالت ززار اإللكترونيززة مززن رززالم ف ززش المصززطلحات الواصززة بالت ززار اإللكترونيززة
وكيفية بنا نلا عبر اإلنترنت يتي نركات البيع والشرا للسلع والودمات والميل مات ،وستتيرف أكثزر عزن الت زار
اإللكترونية والتيامل من رالل ا بكل أمان.

أهداف الدور

محاور الدور

الفئة المست دفة

•

مق مة و التجا ة اإلل ترو ية

•

أسحاا المشا يع الناشئة

•

أقسال طايقات التجا ة اإلل ترو ية

•

•

التعرم ىل التجا ة اإلل ترو ية و ا يخها

•

فواب و ح يات التجا ة اإلل ترو ية

مالك المنشآت فه مرحلة التطوير
والتوسع

•

التعرم ىل أ واع التجا ة اإلل ترو ية

•

كيف أل أ شركة جا ة يل ترو ية؟

•

التعرم ىل أقسال طايقات التجا ة اإلل ترو ية

•

التعرم ىل التح يات الته واجه التجا ة اإلل ترو ية

•

التو ية لاعض النصابح ن استخ ال مواقع التجا ة اإلل ترو ية

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

 4ساعات

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=87 :

الصفحة الرئيسية

ت ار ال ملة والت ائة
مجمو ة لرامب ُعرم لأ شطة أ ما الجملة والتجزبة وساا ي شاتها وي ا ها و نميتها،
وي ون سوي المنتجات فه هذه ا شطة مااشرة للمستهل يو أو ين جا الجملة
التجزبة الذيو يو ون المنتجات المصنعة مو خال موز يو متع يو لمنشآت الجملة أو
التجزبة الته سوق ل و ها ىل العمالت النهابييو.
•
•
•
•
•
•
•

ي ا ة أسواق التجزبة
أسيس مشا يع ليع مستحارات التجميا
الصالو ات النسابية مو التأسيس ان التشغيا
أسيس وي ا ة مطا ي الخ مة ىل الطاولة
خطة ا شات و شغيا متاجر ليع الموا الغذابية واالستهالكية
أسيس وي ا ة المقاهه
خطوات ا شات وا ا ة مغاسا الماللس

• الصالو ات الرجالية مو التأسيس ين التشغيا
• ي ا ة و أسيس المشا ا
• أسيس وي ا ة محالت الخياطة

الصفحة الرئيسية

إدار أس اق الت ائة

وصم الدور

تركا الدور عف تاويد الم تمين ب دار أس اق الت ائة بالم ارات والمفاهيش الرئيسية إلدار األنشطة الت ارية وتيريف ش
بوصائ أس اق الت ائة والميارف ال امزة فزي مبزادل علزش اإلدار واالسزتراتي يات واألسزاليب المسزتودمة التزي تسز ش
في زياد المبييات وتنمية األنشطة الت ارية في أس اق الت ائة.

 4ساعات
أهداف الدور
سيتمكن المشاركين في ن اية الدور من:
•

التعرم ىل المااهيي ا ساسية فه لي اإل ا ة.

•

معرفة خصابص أسواق التجزبة واختالفا ها و ا سواق ا خرى.

•

لنات وقعات المايعات والتعرم ىل خيا ات وطرق التسعير.

•

اإللمال لاال تاا ات الهامة المتعلقة لالموا الاشرية والمحاساة
واإل ا ة المالية فه أسواق التجزبة.

•

ي ا ة المخزون والتعرم ىل مؤشرات قياس ا ات واستخ اما ها.

•

أساليت وأ وات قياس ضا العمالت.

محاور الدور
•

•

•

الوح ة ا ون :م خا ين لي اإل ا ة
• المحو ا و  :ماا ئ لي اإل ا ة
• المحو الثا ه :خصابص أسواق التجزبة
و وقعات الطلت والمايعات
الوح ة الثا ية :المعا م الربيسية فه ي ا ة
أسواق التجزبة
• المحو ا و  :ي ا ة المخزون
• المحو الثا ه :المعا م الربيسية فه ي ا ة
أسواق التجزبة
• المحو الثالث :المحاساة واإل ا ة المالية
الوح ة الثالثة :االست امة والتطوير
• المحو ا و  :ي ا ة ا ات ومؤشرات
القياس

الفئة المست دفة
•

المهتمون فه أ شطة قطاع التجزبة.

•

المستثمرون فه أ شطة قطاع التجزبة.

•

أسحاا ا ما فه مرحلة أسيس
و طوير أ شطتهي التجا ية.

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=158 :

الصفحة الرئيسية

تأسيس مشاريع بيع مستحضرات الت ميل

وصم الدور

ت دف ه ه الدور إي تمكين أصحا األعمام والم تمين بنشاط بيع مستحضرات الت ميل من ف ش منل مزة اليمزل مزن
الن اني النلامية والتشرييية ،نيث يمكن للمتدر من رالم ه ه الزدور ميرفزة وف زش اإلجزرا ات والوطز ات المطل بزة
لبد النشاط الت اري من وج د الفكر ونتى إدار وتشغيل النشاط وفقا ل نلمة المتبية في المملكة ،كما تس ش هز ه
الززدور فززي تمكززين المشززاركين مززن اكتسززا وف ززش الم ززارات والميززارف األساسززية والالزمززة لضززمان ن ززاح واسززتدامة
مشاريي ش ونم ها.

أهداف الدور

محاور الدور

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
ال ند األوي :مرنلة التأسيس

•

اإللمال لاالشتراطات والمتطلاات الخاسة لإ شات مشروع محا لايع
مستحارات التجميا.

•

رض الخطوات ا ساسية والمراحا لتأسيس و شغيا النشاط التجا
وجو الا رة وحتى التشغيا الاعله للنشاط.

•

التعرم ىل المتطلاات والتراخيص الح ومية المر اطة لالنشاط التجا .

•

لنات التصو ا وله لمجا ليع مستحارات التجميا و قييي م ى االستع ا
لا ت النشاط التجا .

•
•

الفئة المست دفة
•

المهتمون فه مجا ليع مستحارات
التجميا.

•

المستثمرون فه مجا ليع مستحارات
التجميا.

•

أسحاا متاجر ليع مستحارات التجميا
فه مرحلة أسيس و طوير أ شطتهي
التجا ية.

المح ر األوم :الفكر ودراسة ال دو .
منذ

رض صابح فنية متخصصة فه مجا ليع مستحارات التجميا سهي فه
نمية النشاط التجا .
رض العناسر اإل ا ية والتشغيلية والمالية المطلولة فه ا ما التجا ية
وطرق استخ امها و طايقها.

المح ر الثاني :التراري الحك مية
والمتطلبات الفنية للنشاط الت اري.
ال ند الثانية :مرنلة الت يئة للتشغيل
المح ر األوم :مرنلة الت يئة للتشغيل.

 4ساعات

المح ر الثاني :نصائ فنية.
ال ند الثالثة :مرنلة التشغيل
المح ر األوم :مرنلة التشغيل.

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=157 :

الصفحة الرئيسية

الصال نات النسائية من التأسيس اي التشغيل

وصم الدور

ت ززدف ه ز ه الززدور إي تمكززين أصززحا األعمززام والم تمززين بنشززاط الصززال نات النسززائية مززن ف ززش منل مززة اليمززل م زن
الن اني النلامية والتشرييية نيث يمكن للمتدر من رالم ه ه الحقيبة ميرفة وف زش اإلجزرا ات والوطز ات المطل بزة
لبد النشاط الت اري من وج د الفكر ونتى إدار وتشغيل النشاط وفقا ل نلمة المتبية في المملكة كما تسز ش هز ه
الززدور فززي تمكززين المشززاركين مززن اكتسززا وف ززش الم ززارات والميززارف والسززل كيات األساسززية الالزمززة لضززمان ن ززاح
واستدامة مشاريي ش ونم ها.

أهداف الدور

محاور الدور

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

• الوح ة ا ون :مرحلة التأسيس

•

اإللمال لاالشتراطات والمتطلاات الخاسة لتأسيس الصالو ات النسابية.

•

رض الخطوات ا ساسية والمراحا لتأسيس و شغيا النشاط التجا
وجو الا رة وحتى التشغيا الاعله للنشاط.

•

التعرم ىل المتطلاات والتراخيص الح ومية المر اطة لالنشاط التجا .

•

لنات التصو ا وله لمجا الصالو ات النسابية و قييي م ى االستع ا لا ت
النشاط التجا .

•

رض صابح فنية متخصصة فه مجا الصالو ات النسابية سهي فه نمية
النشاط التجا .

•

رض العناسر اإل ا ية والتشغيلية والمالية المطلولة فه ا ما التجا ية
وطرق استخ امها و طايقها.

منذ

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

المهتمون فه مجا الصالو ات النسابية.

• المحو ا و  :الا رة و اسة الج وى

•

• المحو الثا ه :التراخيص الح ومية
والمتطلاات الانية للنشاط التجا

المستثمرون فه مجا الصالو ات
النسابية.

•

أسحاا الصالو ات النسابية فه مرحلة
أسيس و طوير أ شطتهي التجا ية.

• الوح ة الثا ية :مرحلة التهيئة للتشغيا
• المحو ا و  :مرحلة التهيئة للتشغيا
• الوح ة الثالثة :مرحلة التشغيا
• المحو ا و  :مرحلة التشغيا
• المحو الثا ه :صابح فنية

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=168 :

الصفحة الرئيسية

تأسيس وإدار مطاعش الودمة عف الطاولة

وصم الدور

ت دف الدور إي تمكين أصحا األعمام والم تمين بنشاط مطزاعش الودمزة عزف الطاولزة مزن ف زش منل مزة اليمزل مزن
الن اني النلامية والتشرييية ،نيث يمكن للمتدر من رالم ه ه الحقيبة ميرفة وف ش اإلجزرا ات والوطز ات المطل بزة
لبد النشاط الت اري من وج د الفكر ونتى إدار وتشغيل النشاط وفقا ل نلمة المتبية في المملكة ،كما تس ش هز ه
الززدور فززي تمكززين المشززاركين مززن اكتسززا وف ززش الم ززارات والميززارف والسززل كيات األساسززية الالزمززة لضززمان ن ززاح
واستدامة مشاريي ش ونم ها.

أهداف الدور

محاور الدور

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

• الوح ة ا ون :مرحلة التأسيس

اإللمال لاالشتراطات والمتطلاات الخاسة لإ شات مشروع مطعي خ مة ىل
الطاولة.

•

رض الخطوات ا ساسية والمراحا لتأسيس و شغيا النشاط التجا
وجو الا رة وحتى التشغيا الاعله للنشاط.

•

التعرم ىل المتطلاات والتراخيص الح ومية المر اطة لالنشاط التجا .

•

لنات التصو ا وله لمجا مطا ي الخ مة ىل الطاولة و قييي م ى
االستع ا لا ت النشاط التجا .

•

رض صابح فنية متخصصة فه مجا المطا ي سهي فه نمية النشاط
التجا .

•

رض العناسر اإل ا ية والتشغيلية والمالية المطلولة فه ا ما التجا ية
وطرق استخ امها و طايقها.

منذ

• المحو ا و  :الا رة و اسة الج وى

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

المهتمون فه مجا المطا ي.

•

المستثمرون فه مجا المطا ي.

• المحو الثا ه :التراخيص الح ومية
والمتطلاات الانية للنشاط التجا
• الوح ة الثا ية :مرحلة التهيئة للتشغيا
• المحو ا و  :مرحلة التهيئة للتشغيا
• الوح ة الثالثة :مرحلة التشغيا
• المحو ا و  :مرحلة التشغيا
• المحو الثا ه :صابح فنية

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=155 :

الصفحة الرئيسية

رطة انشا وتشغيل متاجر بيع الم اد الغ ائية واالست الكية

وصم الدور

تسززاهش ه ز ه الززدور فززي تمكززين أصززحا األعمززام والم تمززين بنشززاط بيززع المنت ززات الغ ائيززة واالسززت الكية مززن ف ززش
منل مة اليمل من الن اني النلامية والتشرييية ،وميرفة وف ش اإلجزرا ات والوطز ات المطل بزة لبزد النشزاط الت زاري
من وج د الفكر ونتى إدار وتشغيل النشاط وفقا ل نلمة المتبية في المملكة ،كمزا تسزاهش فزي تمكزين المشزاركين
من اكتسا وف ش الم ارات والميارف والسل كيات األساسية الالزمة لضمان ن اح واستدامة مشاريي ش ونم ها.

أهداف الدور

محاور الدور

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
ال ند األوي :مرنلة التأسيس

•

اإللمال لاالشتراطات والمتطلاات الخاسة لإ شات مشروع لايع المنتجات
الغذابية واالستهالكية.

•

رض الخطوات ا ساسية والمراحا لتأسيس و شغيا النشاط التجا
وجو الا رة وحتى التشغيا الاعله للنشاط.

•

التعرم ىل المتطلاات والتراخيص الح ومية المر اطة لالنشاط التجا .

•

لنات التصو ا وله لمجا ليع المنتجات الغذابية واالستهالكية و قييي م ى
االستع ا لا ت النشاط التجا .

•

رض صابح فنية متخصصة فه مجا ليع المنتجات الغذابية واالستهالكية
سهي فه نمية النشاط التجا .

•

الفئة المست دفة
•

المهتميو فه مجا ليع المنتجات الغذابية
واالستهالكية

•

المستثمريو فه مجا ليع المنتجات
الغذابية واالستهالكية

•

أسحاا المتاجر فه مرحلة أسيس
و طوير أ شطتهي التجا ية

المح ر األوم :الفكر ودراسة ال دو
منذ

رض العناسر اإل ا ية والتشغيلية والمالية المطلولة فه ا ما التجا ية
وطرق استخ امها و طايقها.

المح ر الثاني :التراري الحك مية
والمتطلبات الفنية للنشاط الت اري
ال ند الثانية :مرنلة الت يئة للتشغيل

 4ساعات

المح ر األوم :مرنلة الت يئة للتشغيل
المح ر الثاني :نصائ فنية
ال ند الثالثة :مرنلة التشغيل
المح ر األوم :مرنلة التشغيل

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=171 :

الصفحة الرئيسية

تأسيس وإدار المقاهي

وصم الدور

ت دف ه ه الدور التدريبية إي تمكين أصحا األعمام والم تمين بنشاط المقاهي من ف ش منل مة اليمل من الن اني
النلامية والتشزرييية نيزث يمكزن للمتزدر مزن رزالم هز ه الحقيبزة ميرفزة وف زش اإلجزرا ات والوطز ات المطل بزة لبزد
النشاط الت زاري منز وجز د الفكزر ونتزى إدار وتشزغيل النشزاط وفقزا ل نلمزة المتبيزة فزي المملكزة كمزا تسز ش هز ه
الززدور فززي تمكززين المشززاركين مززن اكتسززا وف ززش الم ززارات والميززارف والسززل كيات األساسززية الالزمززة لضززمان ن ززاح
واستدامة مشاريي ش ونم ها.

أهداف الدور

محاور الدور

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

اإللمال لاالشتراطات والمتطلاات الخاسة لإ شات و أسيس المقاهه.

•

رض الخطوات والمراحا ا ساسية لتأسيس و شغيا النشاط التجا ،
منذ وجو الا رة وحتى التشغيا الاعله للنشاط.

•

التعرم ىل المتطلاات والتراخيص الح ومية المر اطة لالنشاط التجا .

•

لنات التصو ا وله لمجا المقاهه و قييي االستع ا لا ت النشاط التجا .

•

رض صابح فنية متخصصة فه مجا المقاهه سهي فه نمية النشاط
التجا .

•

رض العناسر اإل ا ية والتشغيلية والمالية المطلولة فه ا ما التجا ية
وطرق استخ امها و طايقها.

الفئة المست دفة
•

المهتمون فه مجا المقاهه.

المح ر األوم :الفكر ودراسة ال دو

•

المستثمرون فه مجا المقاهه.

المح ر الثاني :التراري الحك مية
والمتطلبات الفنية للنشاط الت اري

•

أسحاا المقاهه فه مرحلة أسيس
و طوير أ شطتهي التجا ية.

ال ند األوي :مرنلة التأسيس

 4ساعات

ال ند الثانية :مرنلة الت يئة للتشغيل
المح ر األوم :مرنلة الت يئة للتشغيل
المح ر الثاني :نصائ فنية
ال ند الثالثة :مرنلة التشغيل
المح ر األوم :مرنلة التشغيل

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=190 :

الصفحة الرئيسية

رط ات انشا وادار مغاسل المالبس

وصم الدور

ت دف ه ه الدور التدريبية إي تمكين أصحا األعمام والم تمين بنشاط مغاسل المالبس من ف ش منل مة اليمل من
الن اني النلامية والتشرييية نيث يمكن للمتدر من رالم ه ه الحقيبة ميرفة وف زش اإلجزرا ات والوطز ات المطل بزة
لبد النشاط الت اري من وج د الفكر ونتى إدار وتشغيل النشاط وفقا ل نلمة المتبية في المملكة كما تسز ش هز ه
الززدور فززي تمكززين المشززاركين مززن اكتسززا وف ززش الم ززارات والميززارف والسززل كيات األساسززية الالزمززة لضززمان ن ززاح
واستدامة مشاريي ش ونم ها.

أهداف الدور

محاور الدور

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

اإللمال لاالشتراطات والمتطلاات الخاسة لإ شات مشروع مغسلة ماللس.

•

رض الخطوات ا ساسية والمراحا لتأسيس و شغيا النشاط التجا
وجو الا رة وحتى التشغيا الاعله للنشاط.

•

التعرم ىل المتطلاات والتراخيص الح ومية المر اطة لالنشاط التجا .

•

لنات التصو ا وله لمجا مغاسا الماللس و قييي م ى االستع ا لا ت
النشاط التجا .

•

رض صابح فنية متخصصة فه مجا المغاسا سهي فه نمية النشاط
التجا .

•

رض العناسر اإل ا ية والتشغيلية والمالية المطلولة فه ا ما التجا ية
وطرق استخ امها و طايقها.

منذ

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

المهتمون فه مجا مغاسا الماللس.

المح ر األوم :الفكر ودراسة ال دو

•

المستثمرون فه مجا مغاسا الماللس.

المح ر الثاني :التراري الحك مية
والمتطلبات الفنية للنشاط الت اري

•

أسحاا مغاسا الماللس فه مرحلة
أسيس و طوير أ شطتهي التجا ية

ال ند األوي :مرنلة التأسيس

ال ند الثانية :مرنلة الت يئة للتشغيل
المح ر األوم :مرنلة الت يئة للتشغيل
المح ر الثاني :نصائ فنية
ال ند الثالثة :مرنلة التشغيل
المح ر األوم :مرنلة التشغيل

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=178 :

الصفحة الرئيسية

الصال نات الرجالية من التأسيس إي التشغيل

وصم الدور

تركا ه ه الدور عف تش يع المستثمرين أو الم تمين بأنشطة تطاا الت ائة ،وتمكين ش من ف زش بيئزة منل مزة اليمزل
من النز اني النلاميزة والتشزرييية نيزث يمكزن للمتزدر مزن رزالم هز ه الزدور التيزرف عزف نشزاط الصزال نات الرجاليزة
وف ش اإلجرا ات والوط ات المطل بة لبد النشاط الت اري من بد الفكزر ونتزى إدار وتشزغيل النشزاط وفقزا ل نلمزة
المتبية في المملكة ،كما تس ش ه ه الماد في تمكّين المشزاركين مزن اكتسزا وف زش الم زارات والميزارف األساسزية
الالزمة لضمان ن اح واستدامة مشاريي ش ونم ّها.

أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

محاور الدور
ال ند األوي :عن تطاا الت ائة ونشاط الصال نات الرجالية

•

التعرم ىل أهمية قطاع التجزبة و شاط الصالو ات الرجالية.

●

•

لنات التصو ا وله ل ياية الا ت لتأسيس أ شطة الصالو ات الرجالية.

ال ند الثانية :رنلة المستثمر في نشاط الصال نات الرجالية

المح ر األوم :مقدمة عن تطاا الت ائة ونشاط الصال نات

•

اإللمال لالمتطلاات واالشتراطات الح ومية الخاسة لإ شات المشروع.

●

المح ر األوم :مرنلة التأسيس

•

لنات التصو العال هي اال تاا ات المتعلقة لإ ا ة الموا الاشرية ،صميي
مقر الصالون والمع ات المطلولة لتجهيز المقر و هيئته للتشغيا.

●

المح ر الثاني :مرنلة الت يئة للتشغيل

●

المح ر الثالث :مرنلة التشغيل

•
•
•

الفئة المست دفة
•
•

•

رض هي العناسر اإل ا ية والتشغيلية والمالية المطلولة فه ا ما
التجا ية وطرق استخ امها و طايقها.

●

المح ر األوم :الم ارات الفنية واإلدارية

اإللمال لالمها ات والمعا م الهامة لتطوير المايعات واإل ا ة المالية الا ّعالة.

●

المح ر الثاني :دراسة الحالة لنشاط الصال نات الرجالية

 4ساعات

المهتّميو فه أ شطة الصالو ات الرجالية.
المستثمريو فه مجا وأ شطة
الصالو ات الرجالية.

أسحاا الصالو ات الرجالية فه مرحلة
أسيس و طوير أ شطتهي.

ال ند الثالثة :الم ارات الفنية واإلدارية

طوير مها ة حا المش الت والتحليا.

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=239 :

الصفحة الرئيسية

إدار وتأسيس المشاتل

وصم الدور

تركا ه ه الدور عف تش يع المستثمرين أو الم تمين بأنشطة تطاا الت ائة ،وتمكين ش من ف زش بيئزة منل مزة اليمزل
مززن الن ز اني النلاميززة والتشززرييية ،نيززث يمكززن للمتززدر مززن رززالم ه ز ه الززدور التيززرف عززف نشززاط المشززاتل وف ززش
اإلجرا ات والوط ات المطل بة لبد النشاط الت اري من بد الفكر ونتى إدار وتشغيل النشاط وفقا ل نلمة المتبيزة
في المملكة ،كما تس ش ه ه الدور في تمكّزين المشزاركين مزن اكتسزا وف زش الم زارات والميزارف األساسزية الالزمزة
لضمان ن اح واستدامة مشاريي ش ونم ّها

أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

محاور الدور
ال ند األوي :عن تطاا الت ائة ونشاط المشاتل

•

التعرم ىل أهمية قطاع التجزبة و شاط المشا ا.

•

لنات التصو ا وله ل ياية الا ت لتأسيس مشروع مشتا.

•

اإللمال لالمتطلاات واالشتراطات الح ومية الخاسة لإ شات المشروع.

*المح ر األوم :مرنلة التأسيس

•

لنات التصو العال هي اال تاا ات المتعلقة لإ ا ة الموا الاشرية ،صميي
مقر المشتا والمع ات المطلولة لتجهيز المقر و هيئته للتشغيا.

*المح ر الثاني :مرنلة الت يئة للتشغيل

•

رض هي العناسر اإل ا ية والتشغيلية والمالية المطلولة فه ا ما
التجا ية وطرق استخ امها و طايقها.

*المح ر األوم :الم ارات الفنية واإلدارية

•

اإللمال لالمها ات والمعا م الهامة لتطوير المايعات واإل ا ة المالية الا ّعالة.

*المح ر الثاني :دراسة الحالة لنشاط المشاتل

•

طوير مها ة حا المش الت والتحليا لتجاوز التح يات المحتملة أثنات ي ا ة
و شغيا المشا ا.

*المح ر األوم :مقدمة عن تطاا الت ائة ونشاط المشاتل
ال ند الثانية :رنلة المستثمر في نشاط المشاتل

 4ساعات

الفئة المست دفة
•
•
•

المهتّمون فه أ شطة المشا ا
المستثمرون فه مجا وأ شطة المشا ا.
أسحاا المشا ا فه مرحلة أسيس
و طوير أ شطتهي.

*المح ر الثالث :مرنلة التشغيل
ال ند الثالثة :الم ارات الفنية واإلدارية

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=253 :

الصفحة الرئيسية

تأسيس وإدار محالت الوياطة

وصم الدور

تركا ه ه الدور عف تش يع المستثمرين أو الم تمين بأنشطة تطاا الت ائة ،وتمكين ش من ف زش بيئزة منل مزة اليمزل
من الن اني النلامية والتشرييية ،نيث يمكن للمتدر من رالم ه ه الدور التيرف عف نشزاط محزالت الوياطزة وف زش
اإلجززرا ات والوط ز ات المطل بززة لبززد النشززاط الت ززاري ،من ز بززد الفكززر ونتززى إدار وتشززغيل النشززاط وفقززا ل نلمززة
المتبية في المملكة ،كما تس ش ه ه الدور في تمكّين المشزاركين مزن اكتسزا وف زش الم زارات والميزارف األساسزية
الالزمة لضمان ن اح واستدامة مشاريي ش ونم ّها.

أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

التعرم ىل أهمية قطاع التجزبة و شاط محالت الخياطة.

•

لنات التصو ا وله ل ياية الا ت لتأسيس أ شطة محالت الخياطة.

•

اإللمال لالمتطلاات واالشتراطات الح ومية الخاسة لإ شات المشروع.

•

لنات التصو العال هي اال تاا ات المتعلقة لإ ا ة الموا الاشرية ،صميي
مقر محا الخياطة والمع ات المطلولة لتجهيز المقر و هيئته للتشغيا.

•

رض هي العناسر اإل ا ية والتشغيلية والمالية المطلولة فه ا ما
التجا ية وطرق استخ امها و طايقها.

•

اإللمال لالمها ات والمعا م الهامة لتطوير المايعات واإل ا ة المالية الا ّعالة.

•

طوير مها ة حا المش الت والتحليا.

محاور الدور
ال ند األوي :عن تطاا الت ائة ونشاط محالت الوياطة
المح ر األوم :مقدمة عن تطاا الت ائة ونشاط محالت
الوياطة
ال ند الثانية :رنلة المستثمر في نشاط محالت الوياطة
المح ر األوم :مرنلة التأسيس
المح ر الثاني :مرنلة الت يئة للتشغيل

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

المهتّميو فه أ شطة محالت الخياطة.

•

المستثمريو فه مجا وأ شطة محالت
الخياطة.

•

أسحاا محالت الخياطة فه مرحلة
أسيس و طوير أ شطتهي.

المح ر الثالث :مرنلة التشغيل
ال ند الثالثة :الم ارات الفنية واإلدارية
المح ر األوم :الم ارات الفنية واإلدارية
المح ر الثاني :دراسة الحالة لنشاط محالت الوياطة.

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=271 :

الصفحة الرئيسية

رياد األعمام
مجمو ة لرامب ه م ين التعريف لخيا ات يقامة المشا يع والت ا الخ مات والمنتجات
الته لاه احتياجات السوق و حا مش الت و حق أ لاح ،و ستعرض الارامب النهب المتاع
فه التخطيط لعما ج ي والشروع فيه وي ا ه ،والذ ي ون سغيرا ً فه الا اية ،ويق ل
منت ًجا أو وسيلة أو خ مة ويطل ىل ا شخاص الذيو يقومون لهذا النوع مو المشا يع
وا أ ما .
•
•
•
•
•

#قازة يا ية
است شام يا ة اال ما
طوير مها ات اإل شا فه مجا ا ما
مق مة فه يا ة ا ما
مو الا رة ين الريا ة

الصفحة الرئيسية

#تفا _ريادية

وصم الدور

بنا عف أهش كتب رياد األعمام ،تركزا الزدور عزف التيريزم بمرانزل إنشزا المشزاريع الصزغير وأبزرز االسزتراتي يات
لتط يرها ،كما تساعد عزف ف زش متطلبزات السز ق ،وأساسزيات اإلدار الماليزة للمشزاريع ،كمزا تركزا عزف طزرق جز
اليمال للمنتج وتايد من الميرفة في أساسيات ت سيع األعمام.

أهداف الدور
سيتمكن المشاركين في ن اية الدور من:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ىل الماا ئ المسا ة ىل فهي السوق ومتطلاا ه.
ىل مميزات المنتب الما به.
ىل ماا ئ عليي يا ة ا ما .
ىل ماهول التمويا والارامب ال ا مة لروا ا ما .
ىل خطوات خل فرص ج ي ة ول ت المشروع.
ىل ماهول مساحات السوق.
ىل الخطوات الصحيحة ال طالق المشروع ويظها موذج

التعرم
التعرم
التعرم
التعرم
التعرم
التعرم
التعرم
العما.
التعرم ىل ماهول الخطة التشغيلية.
التعرم ىل ضوالط التعاما مع الاري .

محاور الدور

 4ساعات

الفئة المست دفة

•

ملخص كتاا استرا يجية ليو.

•

أسحاا المشا يع الناشئة

•

ملخص كتاا مو سار ين واح .

•

•

ملخص كتاا يا ة ا ما المنااطة.

أسحاا المنشآت فه مرحلة التطوير
والتوسع

•

ملخص كتاا استرا يجية المحيط ا ز ق.

•

ملخص كتاا ا سلوا الليّو.

•

ملخص كتاا المحاساة المالية.

•

ملخص كتاا مو جي ين ظيي.

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=104 :

الصفحة الرئيسية

استكشاف عالش رياد األعمام
تركا الدور عف تيريم المشاركين بطرق تحليل األفكار وتح يل ا إي مشاريع كما تساهش في ت ضي المفاهيش
األساسية في اإلدار المالية ونم ج اليمل الت اري.

وصم الدور

 4ساعات
أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

اكتساا مها ات الماا و حليا ا ف ا لنات ىل معايير شخصية
اب ا ما

•

التعرم ىل ماهول العما التجا

•

الق ة ىل وسف منتجات المشروع و ح ي العمالت المسته فيو
و حليا التنافسية

•

اكتساا مها ات اإل ا ة المالية وقراتة القوابي المالية

•

الق ة ىل جهيز رض العما

•

الق ة ىل ي ا مخطط موذج العما

محاور الدور

الفئة المست دفة

•

مق مة و يا ة ا ما

• المهتميو فه يا ة ا ما

•

اإل ا ة المالية

• أسحاا المشا يع الناشئة

•

موذج العما التجا

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=63 :

الصفحة الرئيسية

تط ير م ارات اإلركاد في م ام األعمام

وصم الدور

تركا الدور عف تط ير م ارات اإلركاد في م ام األعمام لمساعد رواد األعمام عف أدا دورهش بفاعلية وكفا
أكبر ،كما تتطرق إي المسؤوليات التي يتحمل ا المركد باإلضافة إي التيريم بمن ه المستفيد والفائد التي تي د
علي ما.

أهداف الدور
•

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

محاور الدور
•

مق مة و اإل شا لقطاع اال ما

•

و المرش

•

التعرم ىل ماهول اإل شا ولماذا يقول المرش يو لذلك؟

•

القات اإل شا

•

التعرم ىل المها ات الالزمة لإل شا ومسا ة وا ا ما

•

•

التعرم ىل و المرش ومسؤوليا ه

•

التعرم ىل كياية الحااظ ىل العالقات مع المرش يو

•

التعرم ىل صابح مو المرش يو السالقيو

 4ساعات

الفئة المست دفة
•
•

مالك المنشآت
وا ا ما

أفاا المما سات فه اإل شا لأل ما

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=86 :

الصفحة الرئيسية

مقدمة في رياد األعمام
تركا الدور عف التيريزم بمف ز اإلدار والريزاد وأسزبا فشزل ون زاح المشزاريع ،كمزا تسز ش فزي تيايزا الم زارات
الشوصية كالقياد والتوطيط وإدار ال تت.

وصم الدور

 4ساعات
أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

محاور الدور
•
•

•

اكتساا مها ات القاب الناجح

•

اكتساا مها ات ولي ا ف ا الج ي ة

•

التعرم ىل ماهول اإل ا ة وماهول الريا ة

•

التعرم ىل أسااا فشا و جاح المشا يع

•

كياية سي ا ه ام والا ت لتحقيقها

عزيز المها ات الشخصية
مق مة فه يا ة ا ما

الفئة المست دفة
•

المهتميو فه يا ة ا ما

•

أسحاا المشا يع الناشئة

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=50 :

الصفحة الرئيسية

من الفكر إي الرياد

وصم الدور

تركا الدور عف كرح من ية وتحديات االبتكار؛ والتي تتضمن :الودمات ،والمنت ات ،واالستراتي يات التي يتبي ا
رائد األعمام رالم عملية االبتكار لتح يل فكرتج إي نم ج أولي وارتباره.

 4ساعات
أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•
•

وفير ظرة شاملة للخطوات ا ساسية المتاعة فه مليات
االلت ا
ح ي النماذج ا ولية لألف ا و قييي جو ها

•

استعراض قنيات التيسير و طايقها ىل فري لاستخ ال مليات
االلت ا

•

الق ة ىل ح ي أفاا قنيات ولي ا ف ا فه حاالت مختلاة

•

التعر ّم ىل ألرز النصابح ال اا ها وأسوأ المخاطر لتجناها

الفئة المست دفة

محاور الدور
•

منهجية االلت ا

•

أسحاا المشا يع الناشئة

•

ح يات االلت ا

•

•

ولي ا ف ا

مالك المنشآت فه مرحلة التطوير
والتوسع

•

قييي ا ف ا

•

صميي النماذج ا ولية واختاا ها

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=85 :

الصفحة الرئيسية

الميسكرات والبرامج المتقدمة
مجمو ة لرامب متخصصة وم ثاة ُق ل ضمو ماا ات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة "منشآت" وشركابها لانات و طوير ق ات فئات وشرابح وقطا ات وا ة.

•
•
•
•

لر امب طوير اب ات ا ما
لر امب مو الا رة ين السوق
أساسيات يا ة اال ما وااللت ا
ماا ئ يا ة ا ما وااللت ا

الصفحة الرئيسية

برنامج تط ير رائدات األعمام

وصم الدور

ي ززدف البرنززامج إي كززرح من يززة االبتكززار لتح يززل األفكززار إي نم ز ج أولززي وارتبززاره ،ورط ز ات إعززداد دراسززة ال ززدو
ل عمام والمشاريع وت ضي إجرا ات ورط ات تأسيس اليمل الت اري.
ويسززاعد البرنززامج عززف تيريززم المشززاركات بكيفيززة اسززتودا اسززتراتي يات الت اجززد عززف اإلنترنززت لتنميززة تززدرات ن فززي
التس ي اإللكتروني للمنت ات والودمات ،وتطرق البرنزامج إي أساسزيات اإلدار الماليزة للمشزاريع الناكزئة والبحزث عزن
المستثمرين وإعداد طلب التم يل

أهداف الدور

محاور الدور

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

التركيز ىل شرح منهجية و ح يات االلت ا

•

وضيح أهمية ي ا اسة ج وى لأل ما والمشا يع و وضيح السمات
والم و ات ا ساسية لها

•

•
•
•
•

الفئة المست دفة

• من الفكر إي الرياد

•

المهتمات فه يا ة ا ما

• دراسة ال دو

•

ساحاات المشا يع الناشئة

• رط ات تأسيس اليمل الت اري

• التس ي اإللكتروني بأتل التكاليم

وضيح يجراتات وخطوات أسيس العما التجا

التعريف ل ياية استخ ال استرا يجيات التواج ىل اإل تر
االستاا ة مو أ وات التسوي الرقمه لش ا ف ّعا

 6ساعات

لامان

• إدار األدا المالي بفيالية  -مرنلة االنطالتة
• التم يل واليرل عف المستثمرين

وضيح المعرفة الارو ية إل ا ة الشأن الماله فه مرحلة اال طالق

• نم المنشآت الصغير والمت سطة

أهيا وا ا ما فه المشا يع الناشئة لمرحلة التااوض الجا والمثمر مع
المستثمريو
سي خا طة طري سا
واالستمرا والنمو والتوسع

أسحاا المنشآت ىل او الطري

حو الاقات

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=146 :

الصفحة الرئيسية

برنامج من الفكر إي الس ق
ميسززكر تززدريبي افتراضززي ييتمززد عززف الززتيلش الفززردي مززن رززالم تقززديش محت ز تززدريبي باسززتودا وسززائل إلكترونيززة
متيدد  ،مثل :فيدي هات تدريبية ،وتمارين وأنشطة ،وارتبارات تصير  ،لتساعده في رنلتج رالم الميسكر التدريبي.
ب دف تمكين رواد ورائدات األعمام من ت ليد األفكار وتط ير المشاريع إي نما ج أولية.

وصم الدور

أهداف الدور

محاور الدور

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

زيا ة الو ه حو ثقافة يا ة ا ما
ىل شر و عزيز هذه الثقافة.
سا

و طري

أميو المحركات الته

•

ي ا محتوى يا

•

طوير و حويا المشا يع الريا ية ين ماذج أولية MVPجاهزة ل خو
السوق.

•
•

قمه لتعزيز مها ات ومااهيي يا ة ا ما .

 6ساعات

الفئة المست دفة

• القسش األوم :الريادي

•

المهتمون لريا ة ا ما

• القسش الثاني :الفكر

•

أسحاا ا ف ا والمشا يع مو منسوله
الجامعات

• القسش الثالث :الشركة الناكئة

لط المشا كيو فه لرامب منشآت لما يتناست مع مراحا المشا يع.
لنات ف ر يا منهجه مو خال
كالتا ير التصميمه

سليط الاوت ىل أهي المااهيي الر يا ية

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=180 :

الصفحة الرئيسية

أساسيات رياد االعمام واالبتكار

وصم البرنامج

برنامج تيليمي ي دف إي نشر ثقافة رياد األعمام واالبتكار من رالم محت ريادي مست نى من كتزا "ريزاد األعمزام
الفن ،واليلزش ،واليمليزات لمق مزات الن زاح" بنسزوتج الثالثزة للكزاتبين :بزالف رد وبروتز ن ،مزع إضزفا نمزا ج مزن المملكزة
اليربية السي دية واليالش اليربي في تطاا رياد األعمام من الكتا اإلثرائي لمن ج رياد األعمام.

أهداف البرنامج

محاور البرنامج
•

(رياد األعمام بين الماضي والحاضر)

•

•

(دور رياد األعمام في دعش االتتصاد ال طني)

و ية الطالا لريا ة ا ما وااللت ا وأهميتهما.

•

(القياد الفردية والشركات الريادية الناكئة)

•

عليي الطالا أساسيات ومااهيي يا ة ا ما ؛ لتحويا ا ف ا ين واقع.

•

(الميا التنافسية للمشروعات الريادية)

•

(إعداد وتصميش نم ج موطط األعمام للمشاريع الريادية)

•

(تائمة التدفقات النقدية للشركات الريادية)

•

(االستثمار في رأس المام البشري)

•

(الحص م عف عقد االمتياز الت اري)

•

(إدار المواطر في المشروعات الريادية)

•

(التوطيط لليمليات واالستراتي يات والممكنات في المشاريع الريادية)

•

(التحليل المالي في المشروعات الريادية)

•

(التس ي في المشاريع الريادية)

•

(اإلبداا المحاسبي والمحاسبة اإلبداعية في المشاريع الريادية)

•

(التنليش والتط ير اإلداري للمشاريع الريادية)

سيتمكن المشارك ن في ن اية البرنامج من:

 6ساعات

الفئة المست دفة
•

طالا وطالاات المرحلة الجامعية (جميع
المستويات والتخصصات).

•

المهتمون لريا ة ا ما .

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=212 :

الصفحة الرئيسية

مبادل رياد االعمام واالبتكار

وصم البرنامج

برنززامج تيليمززي ي ززدف إي نشززر ثقافززة ر يززاد األعمززام واالبتكززار مززن رززالم محت ز ر يززادي يسززاهش فززي تيلززش أساسززيات
ومفاهيش رياد األعمام واليقلية الريادية باإلضافة اي التيرف عف أهش مصادر وأدوات االبتكار ورياد األعمام.

 6ساعات
أهداف البرنامج

محاور البرنامج

سيتمكن المشارك ن في ن اية البرنامج من:
•

و ية الطالا لريا ة ا ما وااللت ا وأهميتهما.

•

عليي الطالا أساسيات ومااهيي يا ة ا ما  ،لتحويا ا ف ا ين واقع.

•

م يو الطالا مو المساهمة فه حقي
االلت ا و يا ة ا ما .

ؤية الممل ة  2030المتوافقة مع

الفئة المست دفة

•

الفصل األوم( :مستقبلي)

•

طالا وطالاات المرحلة الثا وية

•

الفصل الثاني( :ميرفتي)

•

المهتمون لريا ة ا ما

•

الفصل الثالث( :فكرتي)

•

الفصل الرابع( :ريادي)

•

الفصل الوامس( :أدواتي)

•

الفصل السادس( :مشروعي)

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=231 :

اللقا ات المس لة
• االستثمار في الت ميل
• اليق د الت ارية
• التيلش الرتمي
•

رياد األعمام االجتماعية

• أساسيات األعمام الدولية
• مقدمة في الت ار والت ائة االلكترونية
• االستثمار المالئكي
• أبحاث الس ق
الصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

االستثمار في الت ميل
وصم اللقا

يركا اللقا عف االستثمار في صال نات الت ميل
والمستحضرات الت ميلية ،وال دو من االستثمار
في ا ،إي جانب أهش الوط ات التي ي ب اتباع ا
لالهتما ب دار المواون.

محاور اللقا

• مقدمة اللقا .
• المح ر األوم :فكر صال نات الت ميل.
وصم اللقا

محاور اللقا

• المح ر الثاني :الت ازن المالي والوطط التشغيلية.
• المح ر الثالث :كيفية تح يل الم هبة إي فكر استثمارية والتوطيط لمشروا الصال ن النسائي.
• المح ر الرابع :كيفية االهتما ب دار المواون؟
• المح ر الوامس :ماهي مستحضرات الت ميل؟

• المح ر السادس :صناعة مستحضرات الت ميل ورط ط اإلنتاج؟
• المح ر السابع :ماهي ال دو من االستثمار في ه ا الم ام؟

الرابطhttps://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=161 :

الصفحة الرئيسية

اليق د الت ارية
وصم اللقا

اليق د الت ارية وأهمية
يتناوم ه ا اللقا مف
ت ثي اليق د والمراسالت لرواد األعمام ،وآليات
إبرا اليقد الت اري وأهش النقاط التي ي ب أن
يتضمن ا اليقد.

محاور اللقا

• مقدمة اللقا
• مف

اليق د الت ارية

وصم اللقا

محاور اللقا

• مقدمة في اليق د الت ارية وأهمية ت ثي اليق د
• آليات اليقد الت اري
• أهش ما ي ب أن يتضمنج اليقد
• اليق د والمراسالت اإللكترونية

• نصائ في اليق د الت ارية

الرابطhttps://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=153 :

الصفحة الرئيسية

التيلش الرتمي
وصم اللقا

التيلش الرتمي،
تناوم ه ا اللقا مف
والمك نات األساسية في ه ه المنل مة وأهش
ممياات ا ،كما يسلط الض عف نما ج متيدد
من التيلش الرتمي ون ش الس ق وأهش م االت
االستثمار في ه ا القطاا.

محاور اللقا

• مقدمة اللقا
• ما ه التيلش الرتمي

وصم اللقا

محاور اللقا

• المك نات األساسية في المنل مة التيليمية في التيلش الرتمي
• مستقبل التقنية المستودمة في التيلش الرتمي
• ن ش س ق التيلش الرتمي & ;ampالتيلش رنلة نيا
• م االت االستثمار في التيلش الرتمي(ال ا األوم)

• م االت االستثمار في التيلش الرتمي (ال ا الثاني)

الرابطhttps://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=136 :

الصفحة الرئيسية

رياد األعمام االجتماعية
وصم اللقا

رياد األعمام االجتماعية
يتناوم ه ا اللقا مف
وسمات ا ،وأهش ما يميا أنشطة رياد األعمام
االجتماعية ،وكيفية بداية رواد األعمام في
تأسيس مشاريي ش االجتماعية وأهش التحديات
التي من الممكن أن ت اج ش ،كما يسلط الض
عف نلرية التغيير وآلية تياس األثر االجتماعي.

محاور اللقا

• مف

رياد األعمام االجتماعية

• كيفية بداية مشروا ريادي اجتماعيوصم اللقا

محاور اللقا

• ت ار وأمثلة
• مستقبل رياد األعمام في المملكة
• المف

اليملي لرياد األعمام االجتماعية

• نلرية التغيير وآلية تياس األثر االجتماعي

• االستدامة المالية

الرابطhttps://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=134 :

الصفحة الرئيسية

أساسيات األعمام الدولية
وصم اللقا

ضمن انشطة برنامج "طم ح" اتامت ال يئة
اليامة للمنشآت الصغير والمت سطة "منشآت"
وركة عمل بين ان "أساسيات األعمام الدولية"
لتسليط الض عف آفاق الت سع في األس اق
الدولية وفرص النم المترتبة عف الت ار الدولية.

محاور اللقا

• التيريم بالميامالت الت ارية الدولية واالستثمار
اللقاالشركات الدولية.
والتنليش في
• التيرف عف دور االستراتي يات وصم

محاور اللقا

• التيرف عف أهش استراتي يات النفا اي األس اق الدولية وتقييش فرص التصدير.
• التيريم بأهش ال ات الداعمة ل عمام في المملكة اليربية السي دية وأبرز ردمات ا.

تش التطرق اي عدد من المحاور ،كان أهم ا
التيريم بالميامالت الت ارية الدولية واالستثمار
ودور االستراتي يات والتنليش في الشركات
الدولية .كما تش استيرال أهش استراتي يات
النفا اي األس اق الدولية وتقييش فرص التصدير.
ك لك التيريم بأهش ال ات الداعمة ل عمام في
المملكة اليربية السي دية وأبرز ردمات ا.

الرابطhttps://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=94 :

الصفحة الرئيسية

مقدمة في الت ار والت ائة االلكترونية
محاور اللقا

وصم اللقا
• مقدمة
يركا اللقا عف تيريم المشاركين بالت ائة
ومرانل تط ير تطاا الت ائة وأهميت ا وك لك
أن اا ت ار الت ائة والتأثيرات المترتبة من در م
التقنية عف ت ار الت ائة التقليدية من سالسل
اإلمداد والدفع والشحن التواين.

• التيرف عف الت ار االلكترونية
• أن اا الت ار االلكترونية

وصم اللقا

محاور اللقا

• مالعب الت ار االلكترونية
• نل زد للت ار االلكترونية
• سلسلة اإلمداد في الت ار االلكترونية

•

الت ريد

•

اليرل

•

التس ي

•

التواين

•

الدفع

•

الت صيل

•

ردمة اليمال

الرابطhttps://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=46 :

الصفحة الرئيسية

االستثمار المالئكي
محاور اللقا

وصم اللقا

• التيريم والمقدمة
االستثمار المالئكي
يتناوم ه ا اللقا مف
وسمات المستثمر الناج  ،وكيفية تصميش
استراتي يات االستثمار وتقييش الفرص
االستثمارية .كما ي ض الدعش المقد من
م م عة المستثمرين المالئكيين اي الرياديين
وأهش ف ائد االنضما للم م عة االستثمار
المالئكي .وسيتش التطرق للتحديات التي ت اجج
المستثمر وأهش النصائ للتغلب عف ه ه
التحديات.

• ما ه االستثمار المالئكي وماهي سمات المستثمر
• كيم تصب مستثمر مالئكي

وصم اللقا

محاور اللقا

• االستثمار المالئكي في السي دية
• كيم تصمش استراتي ية االستثمار
• تقييش الفرص االستثمارية

• فرص استثمارية ناجحة
• الدعش المقد من م م عة المستثمرين المالئكيين اي الرياديين
• أهش ف ائد االنضما للم م عة االستثمار المالئكي
• التحديات التي ت اجج المستثمر
• نصائ
• ت ربة رائد أعمام

الرابطhttps://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=188 :

الصفحة الرئيسية

أبحاث الس ق
محاور اللقا

وصم اللقا

• أبحاث الس ق – التيريم
أبحاث الس ق هي بيض الحل م واليمليات
والطرق اليلمية ل مع البيانات ودراست ا وتحليل ا
من رالم ميرفة سل ك المست لكين بشكل عا
عن األس اق ،المنت ات ،الودمات ليتش ف ش
وتحليل النتائج بشكل عمي وواض .

• أهمية أبحاث الس ق
• تطبيقات أبحاث الس ق
• من يق

وصم اللقا

محاور اللقا

بأبحاث الس ق

• تطاا أبحاث الس ق في السي دية

الرابطhttps://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=225 :

ف رس البرامج
•

التقنية وااللت ا
•
•
•
•

•

التخطيط واالسترا يجية
•
•
•
•
•

•

ي ا ة العمليات
ي ا ة مخاطر المشا يع

•

التسوي للمشا يع الناشئة
أساسيات خ مة العمالت
أساليت ومها ات الايع
خطوات فه السوق
مق مة فه التص ير والتجا ة ال ولية

المحاساة واإل ا ة المالية
•
•
•

•

التخطيط للمشا يع الريا ية
خطوات أسيس العما التجا
اسة الج وى
مو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المايعات والتسوي
•
•
•
•
•

•

التخطيط االسترا يجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة •

العمليات والتشغيا
•
•

•

االمو السيارا ه
التا ير التصميمه
ي تر ا شيات والارص الوا ة
قنية الالوك شيو

• االمتياز التجا

المحاساة لغير المحاسبيو
ي ا ة ا ات الماله لاعالية – مرحلة النمو
ي ا ة ا ات الماله لاعالية – مرحلة اال طالقة

االستثما
•
•

قييي االستثما ات فه الشركات الناشئة
كيف جذا المستثمرون ين مشرو ك الناشئ

•

المعس رات والارامب المتق مة

• التحو لالمتياز التجا
• لر امب طوير اب ات ا ما
• التوسع مو خال االمتياز التجا لما ح االمتياز
• لر امب مو الا رة ين السوق
اسة االمتياز التجا فنيا ً
•
• أساسيات يا ة اال ما وااللت ا
اسة العرض والتحليا الماله لالمتياز التجا لصاحت االمتياز
•
• ماا ئ يا ة ا ما وااللت ا
قو االمتياز التجا
•
• اللقاتات المسجلة
التجا ة االل ترو ية
االستثما فه التجميا
•
• التسوق اإلل ترو ه لأقا الت اليف
العقو التجا ية
•
• ي شا ات ا مو السيارا ه ما التجا ة اإلل ترو ية
التعلي الرقمه
•
• سالسا اإلم ا للتجا ة اإلل ترو ية
يا ة ا ما االجتما ية
•
• كا ما حتاج معرفته و التجا ة اإلل ترو ية
أساسيات ا ما ال ولية
•
جا ة الجملة والتجزبة
مق مة فه التجا ة والتجزبة االل ترو ية
•
• ي ا ة أسواق التجزبة
االستثما المالب ه
•
أسيس مشا يع ليع مستحارات التجميا
•
ألحاث السوق
•
• الصالو ات النسابية مو التأسيس ان التشغيا
أسيس وي ا ة مطا ي الخ مة ىل الطاولة
•
• خطة ا شات و شغيا متاجر ليع الموا الغذابية واالستهالكية
أسيس وي ا ة المقاهه
•
• خطوات ا شات وا ا ة مغاسا الماللس
• الصالو ات الرجالية مو التأسيس ين التشغيا
• ي ا ة و أسيس المشا ا
• تأسيس وإدار محالت الوياطة

•

يا ة ا ما
•
•
•
•
•

#قازة يا ية
است شام يا ة اال ما
طوير مها ات اإل شا فه مجا ا ما
مق مة فه يا ة ا ما
مو الا رة ين الريا ة

