v

دليل البرامج التدريبية
في أكاديمية منشآت

الدورات اإللكترونية

اللقاءات المسجلة

الدورات اإللكترونية
• التقنية واالبتكار

• االمتياز التجاري

• التخطيط واالستراتيجية

• التجارة االلكترونية

• العمليات والتشغيل

• تجارة الجملة والتجزئة

• المبيعات والتسويق

• ريادة األعمال

• المحاسبة واإلدارة المالية

• المعسكرات والبرامج المتقدمة

• االستثمار
الصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

التقنية واالبتكار
مجموعة برامج تساعدك عل ترجمة فكرة أو اختراع إل سلعة أو خدمة تخلق قيمة
للعمالء ،ويشمل االبتكار جميع العمليات التي يتم من خاللها توليد أفكار جديدة وتحويلها
إل منتجات مفيدة في مجال األعمال ،واالبتكار غالبًا ما ينتج عندما يتم تطبيق األفكار
من أجل تلبية احتياجات وتوقعات العمالء.
•
•
•
•

االمن السيبراني
التفكير التصميمي
إنترنت األشياء والفرص الواعدة
تقنية البلوك تشين

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:
•

التعرف عل المبادئ األساسية لألمن السيبراني والجرائم
المعلوماتية

•

التعرف عل المخاطر المرتبطة بنقل المعلومات ومعالجتها
وتخزينها

•

التعرف عل األخطار والتهديدات

•

تطبيق مهارات صد الهجمات اإللكترونية عن طريق اإلنترنت

•

التعرف عل اإلحصائيات العامة للبيانات في استخدام وسائل
التواصل االجتماعي

الفئة المست دفة

محاور الدور
•

مقدمة باألمن السيبراني وأهميته وأبعاده

•

مالك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

•

األمن السيبراني والفيروسات حلول
لالختراقات

•

جميع فئات المجتمع

•

•

الجريمة السيبرانية وطرق العالج

التعرف عل الفيروسات والتشفير وأنواعه
والهندسة االجتماعية

•

إيجاد حلول ونماذج مكافحة للجرائم

•

والتعرف عل العقوبات بالقانون السعودي
للجرائم السيبرانية

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:
•

اإللمام بالمفاهيم األساسية المستخدمة في االبتكار والتفكير
التصميمي

•

التعرف عل األدوات المستخدمة في بناء نماذج االبتكار والتفكير
التصميمي

•

اإللمام بأسس وعناصر االبتكار والتفكير التصميمي

•

إتقان مهارة بناء نماذج االبتكار والتفكير التصميمي

الفئة المست دفة

محاور الدور
•

مفهوم وأهمية التفكير التصميمي

•

أصحاب المشاريع الناشئة

•

إطارات ومراحل التفكير التصميمي

•

•

االكتشاف

مالك المنشآت في مرحلة التطوير
والتوسع

•

التجسيد

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

الصفحة الرئيسية

إنترنت األكيا والفرص ال اعد

وصم الدور

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.

أهداف الدور

محاور الدور

الفئة المست دفة

•

مقدمة عن إنترنت األشياء

•

أصحاب المشاريع الناشئة

•

بنية إنترنت األشياء التقنية

•

المهتمين في المشاريع التقنية

•

شبكات إنترنت األشياء

•

•

التعرف عل البنية التحتية إلنترنت األشياء

•

منصات إنترنت األشياء

مالك المنشآت في مرحلة التطوير
الرقمي

•

التعرف عل أنواع شبكات الحاسب اآللي لتطبيقات إنترنت
األشياء

•

حلول إنترنت األشياء

•

التمييز بين بروتوكوالت نقل بيانات إنترنت األشياء

•

القدرة عل بناء حل إلنترنت األشياء

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

التعرف عل مفهوم إنترنت األشياء وأثره المستقبلي

 4ساعات

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

•

األنظمة المركزية التقليدية

•

أصحاب المشاريع الناشئة

•

ما هو البلوك تشين

•

المهتمين في المشاريع التقنية

•

التعرف عل تقنية البلوك تشين

•

مميزات وعيوب تقنية البلوك تشين

•

•

إمكانية تطبيق التقنية عل المشاريع المستقبلية

•

تطبيقات البلوك تشين العملية

مالك المنشآت في مرحلة التطوير
الرقمي

•

تحديد مدى تأثير تقنية البلوك تشين للمشروع من النواحي
اإليجابية والسلبية

•

العقود الذكية

•

التفرقة بين أنواع تقنية البلوك تشين واختيار األنسب للمشروع

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

 4ساعات

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

الصفحة الرئيسية

التوطيط واالستراتي ية
مجموعة برامج تعزز المعرفة الالزمة لعملية وضع األهداف وتنظيم الموارد بما يكفل نمو
وتوسع المشروع واستدامته ،ويتم إعداد الخطط االستراتيجية من خالل منهجية تحلل
من خاللها المنظمة كل برنامج من برامجها من منظور تحقيق غرض محدد وأيضا تحقيق
دخل مكتسب ،إذ أن الهدف هنا تحديد أكثر برامج المنظمة فاعلية واحتيا ًجا ثم توسيعها
والتركيز عليها بطريقة تضمن اإلنتاجية.
•
•
•
•
•

التخطيط االستراتيجي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
التخطيط للمشاريع الريادية
خطوات تأسيس العمل التجاري
دراسة الجدوى
نمو 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:
•

فهم الخطة االستراتيجية

•

التعرف عل أساسيات التخطيط االستراتيجي

•

كيفية ربط الخطة االستراتيجية بمؤشرات األداء الرئيسية

•

التعرف عل منهجية إعداد بطاقة األداء المتوازن

محاور الدور

 4ساعات

الفئة المست دفة

•

مفهوم االستراتيجية

•

أصحاب المشاريع الناشئة

•

إعداد الخطة االستراتيجية

•

مالك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

•

بطاقة األداء 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

محاور الدور

الفئة المست دفة

•

المعلومات األولية للمشاريع

•

أصحاب المشاريع الناشئة

•

دراسة السوق

•

•

العوامل المحددة للطلب عل السلع
والخدمات

مالك المنشآت في مرحلة التطوير
والتوسع

• التعرف عل العوامل المحددة للطلب عل السلع والخدمات

•

تقدير الطلب عل منتجات المشاريع الريادية

• التعرف عل طرق تقدير العرض و الطلب عل منتجات المشاريع
الريادية ونموذج عملي عليها

•

تقدير العرض في المشاريع الريادية

•

نموذج عملي لتقدير الطلب والعرض في
المشاريع الريادية

•

الدراسة الفنية للمشاريع الريادية

•

التحليل المالي في المشاريع الريادية

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
• التعرف عل المعلومات األولية للمشروع.
• دراسة السوق.

• الدراسة الفنية والتحليل المالي للمشاريع الريادية

 4ساعات

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 المشارك ن عف تأسيس اليمل الت اري.

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

التعرررف عررل الرروزارات والجهررات ذات العالقررة عنررد تأسرريس عمررل
تجاري صغير.
التعرف عل الخطوات األساسية لفتح سجل تجاري.
التعرف عل الخطوات األساسية لفتح محل تجاري.
التعرف عل الخطوات األساسية لتوظيف األيدي العاملة.
التعرررف عرررل الخطرروات األساسرررية إلجررراءات التأمينرررات والزكررراة
والضرائب.

محاور الدور

الفئة المست دفة

•

مفاهيم أساسية في العمل التجاري

• المهتمين في ريادة األعمال

•

إجراءات تأسيس العمل التجاري

• أصحاب المشاريع 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
•

المقدمة.

•

رواد األعمال.

•

مدخل في دراسة الجدوى.

•

أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

•

تعريف دراسة الجدوى وسماتها.

•

مكونات دراسة الجدوى.

•

فهم أهمية دراسة الجدوى لألعمال.

•

الواقع العملي.

•

فهم المكونات األساسية لدراسة الجدوى.

•

الختام.

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

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

محاور الدور
•

مقدمة في ريادة األعمال وسمات رائد
األعمال

•

تقييم الوضع الحالي للمنشأة

•

تقييم الوضع الحالي للمنشأة

•

التعرف عل التحليل الرباعي  SWOTوكيفية استخدامه

•

مراحل النمو للمنشآت

•

التعرف عل مراحل النمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

•

التعامل مع مراحل النمو في المنشآت

•

اكتساب مهارات التعامل مع مراحل النمو للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة

•

استراتيجيات النمو ألصحاب المنشآت

•

•

التعرف عل استراتيجيات النمو ألصحاب المنشآت

خطوات تطوير وتنمية المنشآت الصغيرة
والمتوسطة

•

التعرف عل خطوات تطوير وتنمية المنشآت الصغيرة
والمتوسطة

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

الفئة المست دفة
•

أصحاب المشاريع الناشئة

•

مالك المنشآت في مرحلة التطوير
والتوسع

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

الصفحة الرئيسية

اليمليات والتشغيل
مجموعة برامج تساعد عل التعريف بتصميم عملية اإلنتاج في المنشآت ومراقبتها
وإعادة تصميم العمليات التجارية إلنتاج السلع أو الخدمات بما يحقق تيسير فعال
لألنشطة من إدارة سالسل االمداد وإدارة المخاطر واالستغالل األمثل للموارد بغرض
زيادة القيمة والوصول والحفاظ عل العمالء واكتساب ميزة تنافسية في السوق.
• إدارة العمليات
• إدارة مخاطر المشاريع

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

محاور الدور

 4ساعات

الفئة المست دفة

•

مقدمة في إدارة العمليات

•

أصحاب المشاريع الناشئة

•

تحديد االستراتيجية في إدارة العمليات

•

مالك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• التيرف عف المفاهيش األساسية المستودمة في ه ا الم ام

•

التصميم في إدارة العمليات

• التيرف عف م ا إدار اليمليات

•

التجهيز والتسليم في إدارة العمليات

• تحليل طرق اليمل وتصميم ا

•

التطوير في إدارة العمليات

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

• 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.

•

أصحاب المشاريع

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
مجموعة برامج تسلط الضوء عل أهم منهجيات واستراتيجيات تنمية العمل التجاري
وسبل الوصول إل السوق المستهدف أو نطاق العمالء المستهدفين لمنتج أو خدمة ما،
باإلضافة إل أفضل الممارسات لتعريف وإقناع العمالء بالمنتج أو الخدمة أو الترويج لها أو
تنميتها أو الحفاظ عل الحصة السوقية وتعزيزها.
•
•
•
•
•

التسويق للمشاريع الناشئة
أساسيات خدمة العمالء
أساليب ومهارات البيع
خطوات في السوق
مقدمة في التصدير والتجارة الدولية

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:
•

التعرف عل مفهوم التسويق وأبعاده

•

التعرف عل آليات تقسيم واستهداف السوق وإحالل المنتج

•

التعرف عل طرق التسويق بالعالقات وإدارة عالقات العمالء

•

التعرف عل طرق التسويق الرقمي عبر منصات التواصل
االجتماعي

محاور الدور

 4ساعات

الفئة المست دفة

ال ا األوم :مفهوم التسويق وأبعاده

•

أصحاب المشاريع الناشئة

ال ا الثاني :تقسيم واستهداف السوق وإحالل
المنتج

•

أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ال ا الثالث :التسويق بالعالقات وإدارة عالقات
العمالء ((CRM
ال ا الرابع :التسويق الرقمي عبر منصات
التواصل االجتماعي

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 المشارك ن في ن اية الدور من:
•

التعرف عل تعريف الخدمات وطرق تسويقها.

•

التعرف عل توقعات العمالء ووسائل الوصول لرضا العميل.

•

التعرف عل العوامل المؤدية للعجز عن تقديم الخدمات.

•

التعرف عل أنواع قرارات المستهلك.

•

التعرف عل تأثير الدخل والطبقة االجتماعية عل قرارات الشراء.

•

التعرف عل أدوات قياس الجودة التعرف عل الوسائل اإلعالنية
وعالقتها بسلوك المستهلك.

 4ساعات

محاور الدور
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعريف الخدمات
الفئات التسعة لتصنيف الخدمات
تسويق الخدمات وسلوك المستهلك
توقعات العمالء
الجودة والرضا
نموذج غاب – العجز
عوامل تؤدي للعجز عند مقدمي الخدمات
أنواع قرارات المستهلك
الدخل والطبقة االجتماعية
تأثير الطبقة االجتماعية عل قرارات الشراء
نوعية وجودة الخدمة
قياس الجودة

•
•
•
•
•
•
•

أدوات تحسين رضا العميل
تصنيفات العمالء
دورة حياة الخدمة
اإلعالن وسلوك المستهلك
الوسائل اإلعالنية
خدمة ومهارات االتصال العمالء
معرفة عميلك

الفئة المست دفة
•

مقدمي خدمة العمالء في 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:
•
•
•
•
•
•
•

التعرف عل أساسيات البيع والتسويق.
توضيح دور البيع ودور التسويق في المنظمات والعالقة بينهما.
اإللمام باستراتيجية التسويق واستراتيجية المبيعات.
معرفة طرق إدارة المبيعات.
معرفة أهم األساليب المستخدمة في المبيعات.
التعرف عل مهارات البيع وأهميتها وطرق اكتسابها.
اإللمام بأهمية وطرق تطوير عمليات البيع.

محاور الدور
•

•

•

الوحدة األول :مدخل إل التسويق والمبيعات
•

المحور األول :مبادئ وأساسيات التسويق

•

المحور الثاني :مبادئ وأساليب البيع

الفئة المست دفة
•

المهتمون في مجال أنشطة قطاع
التجزئة.

•

المستثمرون في مجال أنشطة قطاع
التجزئة.

•

أصحاب متاجر وأنشطة التجزئة في مرحلة
تأسيس وتطوير أنشطتهم.

الوحدة الثانية :تخطيط التسويق والمبيعات
•

المحور األول :استراتيجية التسويق وكيفية
بنائها

•

المحور الثاني :استراتيجية البيع وكيفية بنائها

 4ساعات

الوحدة الثالثة :اإلدارة والتطوير
•

المحور األول :أساليب وطرق البيع

•

المحور الثاني :اكتساب وتطوير مهارات
وعمليات البيع
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 المشارك ن باإلجرا ات التطبيقيزة التزي يقز
إي عميل مست دف ،مع تيديل المنتج وف أول يات اليميل االعتباري.

ب زا صزانب المنزتج أو الفكزر الت اريزة لل صز م

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

محاور الدور

الفئة المست دفة

•

صياغة الفكرة التجارية

• المهتمين في ريادة األعمال

•

خطوات السوق

• أصحاب المشاريع الناشئة

•

خطوات المنتج

•

تحديد الوضع التنافسي

•

التعرف عل الشروط الالزم توفرها في المنتج ليصبح تجاريا ً قابل
للنمو والتوسع

•

التعرف عل طريقة تجزئة السوق وتحديد السوق االفتراضية

•

•

التعرف عل سمات العميل االعتبارية وأولوياته

•

•

التعرف عل طرق تحليل المنافسين في السوق

•

التعرف عل كيفية تحديد دورة حياة المنتج وتحديد القيمة
المقترحة له

•

التعرف عل وحدة اتخاذ القرار وتحديد اإلطار السعري المناسب

خطوات العميل
خطوات الفرضيات والمواصفات

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 بالتصدير ومفاهيم التجارة الدولية

•

التعرف بأثر التصدير عل المبيعات ونمو أعمال المنشأة

•

التعرف عل أهم االعتبارات لتهيئة المنشأة لعملية التصدير
وتطوير الجاهزية للمنافسة

•

التعرف عل أفضل الطرق للوصول إل المستوردين

•

التعرف عل أهم المراحل واإلجراءات ذات العالقة بمعامالت
التصدير

محاور الدور
•

أهمية التصدير
 فوائد التصدير عل المنشأة ممكنات التصدير -دور إدارة المنشأة

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

مالك المنشآت في مرحلة التطوير
والتوسع

• دراسة الس ق المست دف
 العوامل المؤثرة في اختيار األسواق مصادر معلومات األسواق الدولية خيارات الدخول إل أسواق التصدير• إجرا
-

ات التصدير
األعمال اللوجستية
طرق الدفع الدولية
مراحل التصدير

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

الصفحة الرئيسية

المحاسبة واإلدار المالية
مجموعة برامج تستعرض المعارف والمهارات الالزمة لإلدارة المالية للمنشآت ،بما يشمل
مجاالت المحاسبة وتقييد وتبويب المعامالت المالية المتعلقة بالعمل وتحليلها ،كما
تستعرض مجموعة من المفاهيم والتقنيات التي تستخدم لقياس وإصدار تقار ير حول
المعلومات المالية بغرض تحديد مستويات الربحية وتوفير القدرة عل تمويل أعمال
المنشأة.
• المحاسبة لغير المحاسبين
• إدارة األداء المالي بفعالية – مرحلة النمو
• إدارة األداء المالي بفعالية – مرحلة االنطالقة

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
•

مقدمة إل المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية  IFRSوالتقارير المالية الدورية
والسنوية.

•

فهم القوائم المالية وعناصرها.
إدارة ومحاسبة موارد الشركة المالية (إطار
مفاهيمي).
قائمة التدفقات النقدية والموازنات.

•

شرح المصطلحات المستخدمة في القوائم المالية المنشورة.

•

قراءة أي قوائم مالية وغيرها مما ينشر من معلومات في التقارير
السنوية.

•

•

الربط بين مختلف المكونات التي تتألف منها القوائم المالية
المنشورة.

•

•

التمكن من إعداد القوائم المالية.

•

اكتساب فهم أساسي ألهم المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية وأثرها عل صنع القرار في الشركات.

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

أصحاب المشاريع 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 المشززارك ن بززالق ائش الماليززة وأن اع زا
الموتلفة ،كما ت ض كيفية انتسا النسب الربحية وتحسين التدفقات النقدية.

وصم الدور

 4ساعات
أهداف الدور

محاور الدور
•

القوائم المالية

•

تقييم الحالة المالية للمنشأة

•

التعرف عل مفهوم القوائم المالية وأهم خصائصها

•

نسب الربحية

•

التعرف عل أنواع القوائم المالية

•

تحسين التدفقات النقدية

•

كيفية تقييم الحالة المالية للمنشاة

•

الموازنة

•

كيفية تقدير الربحية وإدارة المصروفات

•

التدفقات النقدية

•

التعرف عل الطرق المختلفة لتحسين التدفقات النقدية

•

كيفية إدارة موازنة األرباح والخسائر

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

الفئة المست دفة
•

مالك المنشآت في 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:
•

استيعاب عناصر النظام المالي والمحاسبي

•

التعرف عل الدورة المحاسبية

•

التعرف عل أهم القوائم المالية

•

التعرف عل كيفية إعداد قائمة التدفق النقدي

•

اكتساب مهارة استخدام مؤشرات تقييم األداء المالي لتقييم
الوضع المالي

محاور الدور

 4ساعات

الفئة المست دفة

•

عناصر النظام المالي المحاسبي

•

أصحاب المشاريع الناشئة

•

الدورة المحاسبية والقوائم المالية

•

مالك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

•

معايير ومؤشرات تقييم األداء المالي

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

الصفحة الرئيسية

االستثمار
مجموعة برامج تقدم المعرفة الالزمة لطرق واستراتيجيات االستثمار وتحقيق العوائد
واألرباح ومهارات العرض عل المستثمرين ،وتساعد المستثمر والباحث عن استثمار عل
اتخاذ القرارات عل أساس احتمال تحقيق المكاسب والمستهدفات المالية باستخدام
أدوات التحليل والفحص النافي للجهالة لزيادة العائدات وإدارة المخاطر.
• تقييم االستثمارات في الشركات الناشئة
• كيف تجذب المستثمرون إل مشروعك 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:
•

تنمية معارف ومهارات المشاركون في التعرف علي مؤشرات
تقييم االستثمار في المنشآت الناشئة ،حيث يتم تحديد قيمة
الشركة الناشئة قبل التمويل ،وقيمة الشركة الناشئة بمجرد أن
يضع المستثمرون أموالهم

محاور الدور
•

القيمة التأسيسية للشركة

•

جاهزية الشركة لالستثمار

•

التصنيف االستثماري للمشاريع

•

أساليب التقييم

الفئة المست دفة
•

أصحاب المشاريع الناشئة

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
•

االستعداد لطلب التمويل

•

أصحاب المشاريع الناشئة

•

البحث وجمع المعلومات الالزمة

•

•

فهم إجراء التقييم المالي في المراحل األول للمشروع

•

حساب تقييم المشروع الناشئ

مالك المنشآت في مرحلة التطوير
والتوسع

•

فهم كيفية توزيع حصص الملكية بين المؤسسين والمستثمرين

•

توزيع حصص الملكية بين المؤسسين

•

التعرف عل أنواع الجهات التمويلية وكيفية إيجادها

•

تحضير مستندات التحقق

•

تحضير وتقديم شرائح العرض االستثماري بالمحتوى المالئم

•

تجهيز العرض االستثماري

•

التعرف عل المستندات المطلوبة في فحص التحقق ونفي الجهالة

•

أنواع المستثمرين وطرق إيجادهم

•

التدرب عل بنود وأساليب التفاوض المقنع والبناء

•

مكونات ومحتويات العرض الناجح

•

أساليب التقديم والتأثير المقنع

•

بنود التفاوض واالتفاق

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

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

الصفحة الرئيسية

االمتياز الت اري
مجموعة برامج تُعرف بمفهوم االمتياز التجاري وأنظمته وسبل التوسع من خالله أو
الحصول عليه ،ويعد االمتياز اتفاق يمنح بمقتضاه الحق باستخدام االسم التجاري في
منطقة جغرافية محددة ولمدة زمنية ،مع االلتزام بتقديم المساعدة الفنية والتسويقية
مقابل نسبة من المبيعات.
•
•
•
•
•

التحول لالمتياز التجاري
التوسع من خالل االمتياز التجاري لمانح االمتياز
دراسة االمتياز التجاري فنيا ً
دراسة العرض والتحليل المالي لالمتياز التجاري لصاحب االمتياز
عقود االمتياز التجاري

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:
•

التعرف عل أهمية حقوق الملكية الفكرية

•

التعرف عل طريقة تقييم جاهزية العالمة التجارية للتحول لنظام
االمتياز التجاري

•

التعرف عل اإليجابيات والسلبيات للتحول لنظام االمتياز التجاري

•

التعرف عل أهم الجوانب المالية والتشغيلية والقانونية في النظام

محاور الدور
أوال ً :حقوق الملكية الفكرية
ثانيا ً :التحول لالمتياز التجاري
ثالثا ً :السلبيات في التحول لالمتياز التجاري
رابعا ً :تقييم المنشأة للتحول لالمتياز التجاري

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

أصحاب المشاريع الناشئة

•

مالك المنشآت في مرحلة التطوير
والتوسع

خامسا ً :النظام المالي والتشغيلي
سادسا ً :األدلة التشغيلية
سابعا ً :النظام القانوني

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

الصفحة الرئيسية

الت سع من رالم االمتياز الت اري لمان االمتياز

وصم الدور

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.

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

التعرف عل كيفية بناء االمتياز التجاري

•

التعرف عل أركان االمتياز التجاري

•

التعرف عل حزمة االمتياز التجاري

•

القدرة عل االنتشار وتكرار النجاح

•

التعرف عل أعمدة ومفاتيح النجاح

الفئة المست دفة

محاور الدور
•

بناء االمتياز التجاري وأركانه

•

أصحاب المشاريع الناشئة

•

حزمة االمتياز التجاري ومنحه

•

•

نموذج التشغيل الصحيح "إدارة المطاعم
والمقاهي"

مالك المنشآت في مرحلة التطوير
والتوسع

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

الصفحة الرئيسية

دراسة االمتياز الت اري فنيا

وصم الدور

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.

أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

محاور الدور
أوال ً :اختيار نوع االمتياز التجاري.
ثانيا ً :امتياز محلي أو خارجي.

•

التعرف عل معايير اختيار فرصة االمتياز التجاري

•

التعرف عل أنواع االمتياز التجاري والفرق بينها

ثالثا ً :أبحاث السوق وكيفية عملها.
رابعا ً :أسئلة أساسية لدراسة الفرصة.

•

معرفة أنواع أبحاث السوق

•

التعرف عل دور مانح االمتياز وأهمية الدعم المقدم

خامسا ً :الزيارات الميدانية و أهمية الدعم.
سادسا ً :دور مانح االمتياز

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

أصحاب المشاريع الناشئة

•

مالك المنشآت في مرحلة التطوير
والتوسع

سابعا ً :دراسة بعض النماذج واألمثلة.

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 المقدم من مانح االمتياز

•

أصحاب المشاريع الناشئة

•

أساليب العروض المقدمة من مانح االمتياز

•

•

التعرف عل بنود العرض المقدم من مانح االمتياز

•

بداية دراسة العرض المالي

مالك المنشآت في مرحلة التطوير
والتوسع

•

القدرة عل تقييم العرض المقدم من مانح االمتياز

•

•

القدرة عل دراسة العرض والتحليل المالي لالمتياز التجاري

دراسة العوامل غير الظاهرة في العرض
المالي

•

القدرة عل اتخاذ القرار الصحيح بخصوص االمتياز التجاري بناء عل
معلومات صحيحة

•

معلومات تساعدك في تقييم االمتياز
التجاري

•

التعرف عل العوامل غير الظاهرة في العرض المالي لالمتياز
التجاري

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

 4ساعات

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

الصفحة الرئيسية

عق د االمتياز الت اري

وصم الدور

تركا الدور عف تيريم المشارك ن 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.

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

التعرف عل تعريف االمتياز التجاري وأهم سماته والتعاريف
األخرى ذات العالقة

•

التعرف عل قوانين عقود االمتياز التجاري وفق القانون السعودي
والنظام التجاري السعودي

•

كيفية صياغة عقد لالمتياز التجاري مستوفي لجميع الشروط
واألحكام

•

التعرف عل اإلجراءات الشكلية وشروط تسجيل العقد لدى وزارة
التجارة

•

التعرف عل نظام االمتياز التجاري في المملكة العربية السعودية
وأهم معالمه

محاور الدور
•

تعريف عقد االمتياز التجاري وسماته

•

التنظيم القانوني لعقد االمتياز التجاري

•

شروط عقد االمتياز التجاري

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

مالك المنشآت في مرحلة التطوير
والتوسع

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

الصفحة الرئيسية

الت ار اإللكترونية
مجموعة برامج تُعرف بالمهارات واالستراتيجيات الالزمة لممارسة أنشطة األعمال عبر
اإلنترنت ،وتمارس األعمال عبر التجارة االلكترونية باستخدام الحواسيب أو الهواتف
الذكية أو غيرها من األجهزة اإللكترونية لتسويق المنتجات والخدمات .كما تشمل عمليات
الشراء وتسجيل الطلبات وعمليات الدفع وإدارة المخزون وخدمة العمالء.
•
•
•
•
•

التسوق اإللكتروني بأقل التكاليف
إرشادات األمن السيبراني ألعمال التجارة اإللكترونية
سالسل اإلمداد للتجارة اإللكترونية
كل ما تحتاج معرفته عن التجارة اإللكترونية
تطوير تجربة المستخدم ()UX

الصفحة الرئيسية

التس ي اإللكتروني بأتل التكاليم

وصم الدور

تركا الدور عف تيريم المشارك ن بكيفية استودا استراتي يات الت اجد عف اإلنترنت لضمان االستفاد من 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
•

التسويق اإللكتروني ومجاالته

•

أصحاب المشاريع الناشئة

•

خصائص عمالء اإلنترنت

•

مالك ومدراء المنشآت في مرحلة النمو

•

معرفة التسويق اإللكتروني وأهميته وفوائده ومميزاته

•

تسويق النشاط التجاري

•

معرفة أفضل طرق التسويق اإللكتروني الفعالة للمنتج أو الخدمة
المراد الترويج لها

•

تعزيز تسويق نشاطك عل اإلنترنت

•

معرفة كيفية إدارة حمالت التسويق اإللكترونية

•

التعرف عل طرق متابعة هذه الحمالت التسويقية

•

تعلم أفضل الممارسات في مجال التسويق اإللكتروني للحصول
عل أكبر عائد ممكن من االستثمار

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

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:
•
•
•
•

•
•
•
•

التعرف عل تهديدات األمن السيبراني وتأثيرها عل األعمال.
التعرف عل أهم اإلرشادات لتجارة إلكترونية آمنة وموثوقة.
التعرف عل أهمية كلمات المرور والتحقق المتعدد العناصر للهوية.
التعرف عل طرق حماية األنظمة (األجهزة والبرامج) الخاصة بالتجارة
اإللكترونية.
التعرف عل وسائل تثقيف العاملين وتوعيتهم.
التعرف عل طرق حماية البيانات الخاصة بالتجارة اإللكترونية وحماية
معلومات العمالء من االنتهاك.
التعرف عل طرق حماية حسابات التجارة اإللكترونية عل وسائل
التواصل االجتماعي.
التعرف عل طرق حماية الشبكة االلكترونية و البنية التحتية الداخلية.

محاور الدور
•
•

تهديدات األمن السيبراني وتأثيرها عل
األعمال

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

المنشآت متناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة.

أهم اإلرشادات لتجارة إلكترونية 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 المشزارك ن 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
•

مقدمة في سالسل اإلمداد

•

أصحاب المشاريع الناشئة

•

سالسل اإلمداد في التجارة اإللكترونية

•

مالك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

•

سلسلة التوريد

•

معرفة آلية التوريد واستيراد المنتجات

•

سلسلة التخزين وسلسلة التوصيل والشحن

•

إدارة المخزون وسالسل اإلمداد المتعلقة بالمتجر اإللكتروني

•

التخطيط في سالسل اإلمداد

•

اتخاذ القرارات المتعلقة في سالسل اإلمداد للمتجر اإللكتروني

•

اإللمام باألساسيات العملية في إعداد السياسات التشغيلية
للمتجر اإللكتروني

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
•

اإللمام بسالسل اإلمداد في التجارة اإللكترونية

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 المشززارك ن 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

•

مقدمة عن التجارة اإللكترونية

•

أصحاب المشاريع الناشئة

•

أقسام تطبيقات التجارة اإللكترونية

•

•

التعرف عل التجارة اإللكترونية وتاريخها

•

فوائد وتحديات التجارة اإللكترونية

مالك المنشآت في مرحلة التطوير
والتوسع

•

التعرف عل أنواع التجارة اإللكترونية

•

كيف أبدأ شركة تجارة إلكترونية؟

•

التعرف عل أقسام تطبيقات التجارة اإللكترونية

•

التعرف عل التحديات التي تواجه التجارة اإللكترونية

•

التوعية ببعض النصائح عند استخدام مواقع التجارة اإللكترونية

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

 4ساعات

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

الصفحة الرئيسية

تط ير ت ربة المستود UX

وصم الدور

ال يقتصر تصميش ت ربة المستود عف الرس مات والتفاعزل فقزط .إن زا عمليزة تشزمل كزل المسزتودمين للم تزع فزي كزل المرانزل .نسزتيرل
ب ز ه الززدور المرانززل الموتلفززة لليمليززة ،مززن البحززث إي ارتبززار المسززتود  ،مززع التركيززا عززف مززا ا يفيززل المسززتود وكز لك متززى يفيززل لززك.
وستك ن البداية من إنشا تدف المستود ثزش ننتقزل إي مرنلزة البحزث .نيزث يقز المصزمش ب نشزا ت ربزة اليميزل ،مزن رزالم م م عزة مزن
األدوات ،وي تش بالكلمات التزي تل زر عزف الشاكزة للمسزتود  .وسز تطرق فزي هز ه الزدور إي كزرح أسزبا أهميزة النمزا ج األوليزة واألدوات
المستودمة لتحقي النما ج األولية وبيض التقنيات التي يمكن للمستودمين ارتبارها تبل تسليش المشروا للمط رين.

أهداف الدور

محاور الدور

الفئة المست دفة

•

الوحدة األول :ماهية تجربة المستخدم UX

•

أصحاب المشاريع الناشئة

•

الوحدة الثانية :ال ُمستخدم

•

•

فهم ماهية تجربة العميل.

•

الوحدة الثالثة :ال ُمخطط

مالك المنشآت في مرحلة التطوير
والتوسع

•

فهم من المستخدم وما احتياجاته

•

الوحدة الرابعة :التصميم

•

معرفة مخططات تدفق المهام.

•

الوحدة الخامسة :نظام التصميم

•

معرفة دور المصمم.

•

معرفة نظام التصميم.

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

 4ساعات

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=358 :

الصفحة الرئيسية

ت ار ال ملة والت ائة
مجموعة برامج تُعرف بأنشطة أعمال الجملة والتجزئة وسبل إنشاءها وإدارتها وتنميتها،
ويكون تسويق المنتجات في هذه األنشطة مباشرة للمستهلكين أو إل تجار الجملة
التجزئة الذين يوردون المنتجات المصنعة من خالل موزعين متعددين لمنشآت الجملة أو
التجزئة التي تسوق بدورها عل العمالء النهائيين.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إدارة أسواق التجزئة
تأسيس مشاريع بيع مستحضرات التجميل
الصالونات النسائية من التأسيس ال التشغيل
تأسيس وإدارة مطاعم الخدمة عل الطاولة
خطة انشاء وتشغيل متاجر بيع المواد الغذائية واالستهالكية
تأسيس وإدارة المقاهي
خطوات انشاء وادارة مغاسل المالبس
الصالونات الرجالية من التأسيس إل التشغيل
إدارة وتأسيس المشاتل
تأسيس وإدارة محالت الخياطة

•
•
•
•
•
•
•

تأسيس وإدارة محالت بيع قطع غيار المركبات
تأسيس وإدارة نشاط بيع المعادن الثمينة واألحجار الكريمة
تأسيس مشاريع بيع الورود وتغليف الهدايا
تأسيس وإدارة نشاط الصيدليات
تأسيس وإدارة نشاط بيع المعدات والمستلزمات الطبية
تأسيس مشاريع بيع العطور والبخور
تأسيس وإدارة محالت بيع الشوكوالتة والكاكاو

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 المشارك ن في ن اية الدور من:
•

التعرف عل المفاهيم األساسية في علم اإلدارة.

•

معرفة خصائص أسواق التجزئة واختالفاتها عن األسواق األخرى.

•

بناء توقعات المبيعات والتعرف عل خيارات وطرق التسعير.

•

اإللمام باالعتبارات الهامة المتعلقة بالموارد البشرية والمحاسبة
واإلدارة المالية في أسواق التجزئة.

•

إدارة المخزون والتعرف عل مؤشرات قياس األداء واستخداماتها.

•

أساليب وأدوات قياس رضا العمالء.

محاور الدور
•

•

•

الوحدة األول :مدخل إل علم اإلدارة
• المحور األول :مبادئ علم اإلدارة
• المحور الثاني :خصائص أسواق التجزئة
وتوقعات الطلب والمبيعات
الوحدة الثانية :المعارف الرئيسية في إدارة
أسواق التجزئة
• المحور األول :إدارة المخزون
• المحور الثاني :المعارف الرئيسية في إدارة
أسواق التجزئة
• المحور الثالث :المحاسبة واإلدارة المالية
الوحدة الثالثة :االستدامة والتطوير
• المحور األول :إدارة األداء ومؤشرات
القياس

الفئة المست دفة
•

المهتمون في أنشطة قطاع التجزئة.

•

المستثمرون في أنشطة قطاع التجزئة.

•

أصحاب األعمال في مرحلة تأسيس
وتطوير أنشطتهم التجارية.

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 المشززارك ن 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

•

اإللمام باالشتراطات والمتطلبات الخاصة بإنشاء مشروع محل لبيع
مستحضرات التجميل.

المح ر األوم :الفكر ودراسة ال دو .

•

عرض الخطوات األساسية والمراحل لتأسيس وتشغيل النشاط التجاري منذ
وجود الفكرة وحتى التشغيل الفعلي للنشاط.

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

•

التعرف عل المتطلبات والتراخيص الحكومية المرتبطة بالنشاط التجاري.

•

بناء التصور األولي لمجال بيع مستحضرات التجميل وتقييم مدى االستعداد
لبدء النشاط التجاري.

•

عرض نصائح فنية متخصصة في مجال بيع مستحضرات التجميل تسهم في
تنمية النشاط التجاري.

•

عرض العناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطلوبة في األعمال التجارية
وطرق استخدامها وتطبيقها.

ال ند الثانية :مرنلة الت يئة للتشغيل
المح ر األوم :مرنلة الت يئة للتشغيل.

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

المهتمون في مجال بيع مستحضرات
التجميل.

•

المستثمرون في مجال بيع مستحضرات
التجميل.

•

أصحاب متاجر بيع مستحضرات التجميل
في مرحلة تأسيس وتطوير أنشطتهم
التجارية.

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 المشززارك ن مززن اكتسززا وف ززش الم ززارات والميززارف والسززل كيات األساسززية الالزمززة لضززمان ن ززاح
واستدامة مشاريي ش ونم ها.

أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

محاور الدور
• الوحدة األول :مرحلة التأسيس

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

المهتمون في مجال الصالونات النسائية.

•

اإللمام باالشتراطات والمتطلبات الخاصة بتأسيس الصالونات النسائية.

• المحور األول :الفكرة ودراسة الجدوى

•

•

عرض الخطوات األساسية والمراحل لتأسيس وتشغيل النشاط التجاري منذ
وجود الفكرة وحتى التشغيل الفعلي للنشاط.

• المحور الثاني :التراخيص الحكومية
والمتطلبات الفنية للنشاط التجاري

المستثمرون في مجال الصالونات
النسائية.

•

•

التعرف عل المتطلبات والتراخيص الحكومية المرتبطة بالنشاط التجاري.

أصحاب الصالونات النسائية في مرحلة
تأسيس وتطوير أنشطتهم التجارية.

•

بناء التصور األولي لمجال الصالونات النسائية وتقييم مدى االستعداد لبدء
النشاط التجاري.

•

عرض نصائح فنية متخصصة في مجال الصالونات النسائية تسهم في تنمية
النشاط التجاري.

•

عرض العناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطلوبة في األعمال التجارية
وطرق استخدامها وتطبيقها.

• الوحدة الثانية :مرحلة التهيئة للتشغيل
• المحور األول :مرحلة التهيئة للتشغيل
• الوحدة الثالثة :مرحلة التشغيل
• المحور األول :مرحلة التشغيل
• المحور الثاني :نصائح 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 المشززارك ن مززن اكتسززا وف ززش الم ززارات والميززارف والسززل كيات األساسززية الالزمززة لضززمان ن ززاح
واستدامة مشاريي ش ونم ها.

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

اإللمام باالشتراطات والمتطلبات الخاصة بإنشاء مشروع مطعم خدمة عل
الطاولة.

•

عرض الخطوات األساسية والمراحل لتأسيس وتشغيل النشاط التجاري منذ
وجود الفكرة وحتى التشغيل الفعلي للنشاط.

•

التعرف عل المتطلبات والتراخيص الحكومية المرتبطة بالنشاط التجاري.

•

بناء التصور األولي لمجال مطاعم الخدمة عل الطاولة وتقييم مدى
االستعداد لبدء النشاط التجاري.

•

عرض نصائح فنية متخصصة في مجال المطاعم تسهم في تنمية النشاط
التجاري.

•

عرض العناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطلوبة في األعمال التجارية
وطرق استخدامها وتطبيقها.

محاور الدور
• الوحدة األول :مرحلة التأسيس
• المحور األول :الفكرة ودراسة الجدوى

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

المهتمون في مجال المطاعم.

•

المستثمرون في مجال المطاعم.

• المحور الثاني :التراخيص الحكومية
والمتطلبات الفنية للنشاط التجاري
• الوحدة الثانية :مرحلة التهيئة للتشغيل
• المحور األول :مرحلة التهيئة للتشغيل
• الوحدة الثالثة :مرحلة التشغيل
• المحور األول :مرحلة التشغيل
• المحور الثاني :نصائح 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 ،كما تسزاهش فزي تمكزين المشزارك ن
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

•

اإللمام باالشتراطات والمتطلبات الخاصة بإنشاء مشروع لبيع المنتجات
الغذائية واالستهالكية.

المح ر األوم :الفكر ودراسة ال دو

•

عرض الخطوات األساسية والمراحل لتأسيس وتشغيل النشاط التجاري منذ
وجود الفكرة وحتى التشغيل الفعلي للنشاط.

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

•

التعرف عل المتطلبات والتراخيص الحكومية المرتبطة بالنشاط التجاري.

•

بناء التصور األولي لمجال بيع المنتجات الغذائية واالستهالكية وتقييم مدى
االستعداد لبدء النشاط التجاري.

•

عرض نصائح فنية متخصصة في مجال بيع المنتجات الغذائية واالستهالكية
تسهم في تنمية النشاط التجاري.

•

عرض العناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطلوبة في األعمال التجارية
وطرق استخدامها وتطبيقها.

ال ند الثانية :مرنلة الت يئة للتشغيل

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

المهتمين في مجال بيع المنتجات الغذائية
واالستهالكية

•

المستثمرين في مجال بيع المنتجات
الغذائية واالستهالكية

•

أصحاب المتاجر في مرحلة تأسيس
وتطوير أنشطتهم التجارية

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 المشززارك ن 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:
•

اإللمام باالشتراطات والمتطلبات الخاصة بإنشاء وتأسيس المقاهي.

•

عرض الخطوات والمراحل األساسية لتأسيس وتشغيل النشاط التجاري،
منذ وجود الفكرة وحتى التشغيل الفعلي للنشاط.

•

التعرف عل المتطلبات والتراخيص الحكومية المرتبطة بالنشاط التجاري.

•

بناء التصور األولي لمجال المقاهي وتقييم االستعداد لبدء النشاط التجاري.

•

عرض نصائح فنية متخصصة في مجال المقاهي تسهم في تنمية النشاط
التجاري.

•

عرض العناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطلوبة في األعمال التجارية
وطرق استخدامها وتطبيقها.

الفئة المست دفة
•

المهتمون في مجال المقاهي.

المح ر األوم :الفكر ودراسة ال دو

•

المستثمرون في مجال المقاهي.

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

•

أصحاب المقاهي في مرحلة تأسيس
وتطوير أنشطتهم التجارية.

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 المشززارك ن 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:
•

اإللمام باالشتراطات والمتطلبات الخاصة بإنشاء مشروع مغسلة مالبس.

•

عرض الخطوات األساسية والمراحل لتأسيس وتشغيل النشاط التجاري منذ
وجود الفكرة وحتى التشغيل الفعلي للنشاط.

•

التعرف عل المتطلبات والتراخيص الحكومية المرتبطة بالنشاط التجاري.

•

بناء التصور األولي لمجال مغاسل المالبس وتقييم مدى االستعداد لبدء
النشاط التجاري.

•

عرض نصائح فنية متخصصة في مجال المغاسل تسهم في تنمية النشاط
التجاري.

•

عرض العناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطلوبة في األعمال التجارية
وطرق استخدامها وتطبيقها.

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

المهتمون في مجال مغاسل المالبس.

المح ر األوم :الفكر ودراسة ال دو

•

المستثمرون في مجال مغاسل المالبس.

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

•

أصحاب مغاسل المالبس في مرحلة
تأسيس وتطوير أنشطتهم التجارية

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 المشزارك ن 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

•

التعرف عل أهمية قطاع التجزئة ونشاط الصالونات الرجالية.

●

•

بناء التصور األولي لكيفية البدء بتأسيس أنشطة الصالونات الرجالية.

ال ند الثانية :رنلة المستثمر في نشاط الصال نات الرجالية

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

•

اإللمام بالمتطلبات واالشتراطات الحكومية الخاصة بإنشاء المشروع.

●

المح ر األوم :مرنلة التأسيس

•

بناء التصور العام ألهم االعتبارات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية ،تصميم
مقر الصالون والمعدات المطلوبة لتجهيز المقر وتهيئته للتشغيل.

●

المح ر الثاني :مرنلة الت يئة للتشغيل

●

المح ر الثالث :مرنلة التشغيل

•

الفئة المست دفة
•
•

•

عرض ألهم العناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطلوبة في األعمال
التجارية وطرق استخدامها وتطبيقها.

●

المح ر األوم :الم ارات الفنية واإلدارية

•

اإللمام بالمهارات والمعارف الهامة لتطوير المبيعات واإلدارة المالية الف ّعالة.

●

المح ر الثاني :دراسة الحالة لنشاط الصال نات الرجالية

•

تطوير مهارة حل المشكالت والتحليل.

 4ساعات

المهتّمين في أنشطة الصالونات الرجالية.
المستثمرين في مجال وأنشطة
الصالونات الرجالية.

أصحاب الصالونات الرجالية في مرحلة
تأسيس وتطوير أنشطتهم.

ال ند الثالثة :الم ارات الفنية واإلدارية

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 المشزارك ن 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

•

التعرف عل أهمية قطاع التجزئة ونشاط المشاتل.

•

بناء التصور األولي لكيفية البدء بتأسيس مشروع مشتل.

•

اإللمام بالمتطلبات واالشتراطات الحكومية الخاصة بإنشاء المشروع.

*المح ر األوم :مرنلة التأسيس

•

بناء التصور العام ألهم االعتبارات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية ،تصميم
مقر المشتل والمعدات المطلوبة لتجهيز المقر وتهيئته للتشغيل.

*المح ر الثاني :مرنلة الت يئة للتشغيل

•

عرض ألهم العناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطلوبة في األعمال
التجارية وطرق استخدامها وتطبيقها.

*المح ر األوم :الم ارات الفنية واإلدارية

•

اإللمام بالمهارات والمعارف الهامة لتطوير المبيعات واإلدارة المالية الف ّعالة.

*المح ر الثاني :دراسة الحالة لنشاط المشاتل

•

تطوير مهارة حل المشكالت والتحليل لتجاوز التحديات المحتملة أثناء إدارة
وتشغيل المشاتل.

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

 4ساعات

الفئة المست دفة
•
•
•

المهتّمون في أنشطة المشاتل
المستثمرون في مجال وأنشطة المشاتل.
أصحاب المشاتل في مرحلة تأسيس
وتطوير أنشطتهم.

*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 المشزارك ن 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 محالت الوياطة

•

التعرف عل أهمية قطاع التجزئة ونشاط محالت الخياطة.

•

بناء التصور األولي لكيفية البدء بتأسيس أنشطة محالت الخياطة.

•

اإللمام بالمتطلبات واالشتراطات الحكومية الخاصة بإنشاء المشروع.

•

بناء التصور العام ألهم االعتبارات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية ،تصميم
مقر محل الخياطة والمعدات المطلوبة لتجهيز المقر وتهيئته للتشغيل.

•

عرض ألهم العناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطلوبة في األعمال
التجارية وطرق استخدامها وتطبيقها.

•

اإللمام بالمهارات والمعارف الهامة لتطوير المبيعات واإلدارة المالية الف ّعالة.

المح ر األوم :الم ارات الفنية واإلدارية

•

تطوير مهارة حل المشكالت والتحليل.

المح ر الثاني :دراسة الحالة لنشاط 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
•

المهتّمين في أنشطة محالت الخياطة.

•

المستثمرين في مجال وأنشطة محالت
الخياطة.

•

أصحاب محالت الخياطة في مرحلة
تأسيس وتطوير أنشطتهم.

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

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

الصفحة الرئيسية

تأسيس وإدار محالت بيع تطع تيار المركبات

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 نشاط بيع تطع تيار المركبات
وف ش اإلجرا ات والوط ات المطل بة لبد النشاط الت اري من بد الفكر ونتى إدار وتشزغيل النشزاط ،وفقزا ل نلمزة
المتبية في المملكة ،كما تس ش ه ه الماد في تمكّين المشزارك ن 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:
•

التعرف عل أهمية قطاع التجزئة ونشاط بيع قطع غيار المركبات.

•

بناء التصور األولي لكيفية البدء بتأسيس أنشطة قطع غيار المركبات.

•

اإللمام بالمتطلبات واالشتراطات الحكومية الخاصة بإنشاء المشروع.

•

بناء التصور العام ألهم االعتبارات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية ،تصميم
مقر المحل والمعدات المطلوبة لتجهيز المقر وتهيئته للتشغيل.

•

عرض ألهم العناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطلوبة في األعمال
التجارية وطرق استخدامها وتطبيقها.

•

اإللمام بالمهارات والمعارف الهامة لتطوير المبيعات واإلدارة المالية الف ّعالة.

•

تطوير مهارة حل المشكالت والتحليل.

محاور الدور
ال ند األوي :عن تطاا الت ائة ونشاط بيع تطع تيار
المركبات:
المح ر األوم :مقدمة عن تطاا الت ائة ونشاط تطع تيار
المركبات.

الفئة المست دفة
•

المح ر الثاني :مرنلة الت يئة للتشغيل

المهتّمون في أنشطة قطع غيار
المركبات.

•

المستثمرون في مجال وأنشطة قطع
غيار المركبات.

•

أصحاب محالت بيع قطع غيار المركبات
في مرحلة تأسيس وتطوير أنشطتهم.

ال ند الثانية :رنلة التاجر في نشاط بيع تطع تيار المركبات
المح ر األوم :مرنلة التأسيس

 4ساعات

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

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=281 :

الصفحة الرئيسية

تأسيس وإدار نشاط بيع الميادن الثمينة واألن ار الكريمة

وصم الدور

تركا ه ه الدور التدريبية عف تيريم رائد االعمام أو التاجر المبتدل والم تش بنشاط الميزادن الثمينزة واألن زار الكريمزة
من ف ش كافة اإلجرا ات والوط ات الم مة من بداية الفكزر إي التأسزيس والتشزغيل ،واألنلمزة واإلجزرا ات التشزرييية
والنلاميززة وال ززات الحك ميززة ات االرتبززاط بالنشززاط وتسززاعده ب ضززع ن ززر األسززاو للنشززاط ومتابيتززج وضززمان ن انززج
واستمراريتج ،كما تسز ش هز ه الزدور فزي تمكزين المشزارك مزن ف زش واكتسزا الم زارات والميزارف األساسزية الالزمزة
لضمان استدامة المشاريع ونم ها.

أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
• ميرفة جميع المتطلبات وال ثائ واالكتراطات الواصة بالمشروا من
الفكر إي التأسيس.
• االطالا عف التراري
إي التأسيس.

المطل بة وال ثائ الالزمة من بداية رنلة النشاط

• المساعد في بنا التص ر األولي للمشروا من تصميش المقر إي الم ارد
البشرية ،والم اد والميدات المطل بة لنشاط بيع الميادن الثمينة واألن ار
الكريمة.
• عرل اليناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطل بة في األعمام
الت ارية.
• تقديش نصائ فنية من تط ير المبييات وإدار المواطر متوصصة في
م ام بيع الميادن الثمينة واألن ار الكريمة وتساعد في نم وازدهار النشاط.

محاور الدور
ال ند األوي :عن تطاا الت ائة ونشاط الميادن الثمينة واألن ار
الكريمة
المح ر األوم :عن تطاا الت ائة ونشاط بيع الميادن الثمينة
واألن ار الكريمة
ال ند الثانية :رنلة التاجر في نشاط الميادن الثمينة واألن ار
الكريمة
المح ر األوم :مرنلة التأسيس
المح ر الثاني :مرنلة التأسيس ()2

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

المهتمون في مجال نشاط بيع المعادن
الثمينة واألحجار الكريمة.

•

المستثمرون في مجال أنشطة بيع
المعادن الثمينة واألحجار الكريمة.

•

أصحاب متاجر المعادن الثمينة واألحجار
الكريمة في مرحلة تأسيس وتطوير
أنشطتهم التجارية.

المح ر الثالث :مرنلة الت يئة للتشغيل
المح ر الرابع :مرنلة الت يئة للتشغيل ()2
المح ر الوامس :مرنلة التشغيل
ال ند الثالثة :الم ارات الفنية واإلدارية
المح ر األوم :الم ارات الفنية واإلدارية

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=286 :

الصفحة الرئيسية

تأسيس مشاريع بيع ال رود وتغليم ال دايا

وصم الدور

تركا ه ه الدور التدريبية عف تيريم رائد االعمزام أو التزاجر المبتزدل والم زتش بنشزاط ابيزع الز رود وتغليزم ال زدايا مزن
ف ززش كافززة اإلجززرا ات والوط ز ات الم مززة ،من ز بدا يززة الفكززر ونتززى التأسززيس والتشززغيل ،وأيضززا األنلمززة واإلجززرا ات
التشرييية والنلامية وال ات الحك مية ات االرتبزاط بالنشزاط ،وتسزاعد هز ه الزدور عزف وضزع ن زر األسزاو للنشزاط
ومتابيتززج وضززمان ن انززج واسززتمراريتج ،وتمكززين المشززارك مززن ف ززش واكتسززا الم ززارات والميززارف األساسززية الالزمززة
لضمان استدامة المشاريع ونم ها.

أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
• ميرفة جميع المتطلبات وال ثائ واالكتراطات الواصة بالمشروا من
الفكر إي التأسيس.
• االطالا عف التراري
إي التأسيس.

المطل بة وال ثائ الالزمة من بداية رنلة النشاط

• المساعد في بنا التص ر األولي للمشروا من تصميش المقر إي الم ارد
البشرية ،والم اد والميدات المطل بة لنشاط بيع ال رود وتغليم ال دايا.
• عرل اليناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطل بة في األعمام الت ارية.
• تقديش نصائ فنية من تط ير المبييات وإدار المواطر متوصصة في
م ام نشاط بيع ال رود وتغليم ال دايا وتساعد في نم وازدهار النشاط.

محاور الدور

 4ساعات

الفئة المست دفة

ال ند األوي :عن تطاا الت ائة ونشاط بيع ال رود وتغليم ال دايا
المح ر األوم :عن تطاا الت ائة ونشاط بيع ال رود وتغليم
ال دايا

ال ند الثانية :رنلة التاجر في نشاط بيع ال رود وتغليم ال دايا
المح ر األوم :مرنلة التأسيس
المح ر الثاني :مرنلة التأسيس ()2

•

المهتمون في مجال نشاط بيع الورود
وتغليف الهدايا.

•

المستثمرون في مجال بيع الورود
وتغليف الهدايا في مرحلة تأسيس
وتطوير أنشطتهم التجارية.

المح ر الثالث :مرنلة الت يئة للتشغيل
المح ر الرابع :مرنلة الت يئة للتشغيل()2
المح ر الوامس :مرنلة التشغيل
ال ند الثالثة :الم ارات الفنية واإلدارية

المح ر األوم :الم ارات الفنية واإلدارية

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=305 :

الصفحة الرئيسية

تأسيس وإدار نشاط الصيدليات

وصم الدور

تركززا ه ز ه الززدور التدريبيززة عززف تيريززم رائززد االعمززام أو التززاجر المبتززدل والم ززتش بنشززاط الصززيدليات مززن ف ززش كافززة
اإلجززرا ات والوط ز ات الم مززة من ز بدا يززة الفكززر ونتززى التأسززيس والتشززغيل ،وأيضززا األنلمززة واإلجززرا ات التشززرييية
والنلامية وال ات الحك مية ات االرتباط بالنشاط ،كما تس ش هز ه الزدور فزي تمكزين المشزارك مزن ف زش واكتسزا
الم ارات والميارف األساسية الالزمة لضمان استدامة المشاريع ونم ها.

أهداف الدور

محاور الدور

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
• ميرفة جميع المتطلبات وال ثائ واالكتراطات الواصة بالمشروا من
الفكر إي التأسيس.
• االطالا عف التراري
إي التأسيس.

المطل بة وال ثائ الالزمة من بداية رنلة النشاط

ال ند األوي :عن تطاا الت ائة ونشاط الصيدليات
•

المح ر األوم :عن تطاا الت ائة ونشاط الصيدليات

ال ند الثانية :رنلة التاجر في نشاط الصيدليات
●

المح ر األوم :مرنلة التأسيس

• المساعد في بنا التص ر األولي للمشروا من تصميش المقر إي الم ارد
البشرية ،والم اد والميدات المطل بة لنشاط الصيدليات

●

المح ر الثاني :مرنلة التأسيس ()2

●

المح ر الثالث :مرنلة الت يئة للتشغيل

• عرل اليناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطل بة في األعمام الت ارية.

●

المح ر الرابع :مرنلة الت يئة للتشغيل()2

• تقديش نصائ فنية من تط ير المبييات وإدار المواطر متوصصة في
م ام نشاط الصيدليات وتساعد في نم وازدهار النشاط.

●

المح ر الوامس :مرنلة التشغيل

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

المهتمون في مجال نشاط الصيدليات.

•

المستثمرون في الصيدليات في مرحلة
تأسيس وتطوير أنشطتهم التجارية.

ال ند الثالثة :الم ارات الفنية واإلدارية
●

المح ر األوم :الم ارات الفنية واإلدارية

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=314:

الصفحة الرئيسية

تأسيس وإدار نشاط بيع الميدات والمستلامات الطبية

وصم الدور

تركا ه ه الدور التدريبية عف تيريم رائد األعمام أو التاجر المبتدل والم تش بنشاط بيع الميدات والمستلامات الطبية
من ف ش كافة اإلجرا ات والوط ات الم مة من بداية الفكزر إي التأسزيس والتشزغيل ،واألنلمزة واإلجزرا ات التشزرييية
والنلاميززة وال ززات الحك ميززة ات االرتبززاط بالنشززاط وتسززاعده ب ضززع ن ززر األسززاو للنشززاط ومتابيتززج وضززمان ن انززج
واستمراريتج ،كما تسز ش هز ه الزدور فزي تمكزين المشزارك مزن ف زش واكتسزا الم زارات والميزارف األساسزية الالزمزة
لضمان استدامة المشاريع ونم ها.

أهداف الدور
سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:
• ميرفة جميع المتطلبات وال ثائ واالكتراطات الواصة بالمشروا من
الفكر إي التأسيس.
• االطالا عف التراري
إي التأسيس.

المطل بة وال ثائ الالزمة من بداية رنلة النشاط

محاور الدور
ال ند األوي :عن تطاا الت ائة ونشاط بيع الميدات
والمستلامات الطبية
•

المح ر األوم :عن تطاا الت ائة ونشاط بيع الميدات
والمستلامات الطبية

ال ند الثانية :رنلة التاجر في نشاط الميدات والمستلامات
الطبية

• المساعد في بنا التص ر األولي للمشروا من تصميش المقر إي الم ارد
البشرية ،والم اد والميدات المطل بة لنشاط بيع الميدات والمستلامات
الطبية.

•

المح ر األوم :مرنلة التأسيس

•

المح ر الثاني :مرنلة التأسيس ()2

•

المح ر الثالث :مرنلة الت يئة للتشغيل

• عرل اليناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطل بة في األعمام الت ارية.

•

المح ر الرابع :مرنلة الت يئة للتشغيل()2

• تقديش نصائ فنية من تط ير المبييات وإدار المواطر متوصصة في
م ام بيع الميدات والمستلامات الطبية وتساعد في نم وازدهار
النشاط.

•

المح ر الوامس :مرنلة التشغيل

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

المهتمون في مجال نشاط بيع المعدات
والمستلزمات الطبية.

•

المستثمرون في مجال أنشطة بيع
المعدات والمستلزمات الطبية

•

أصحاب متاجر المعدات والمستلزمات
الطبية في مرحلة تأسيس وتطوير
أنشطتهم التجارية.

ال ند الثالثة :الم ارات الفنية واإلدارية
•

المح ر األوم :الم ارات الفنية واإلدارية

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=319:

الصفحة الرئيسية

تأسيس مشاريع بيع اليط ر والبو ر

وصم الدور

تركا ه ه الدور التدريبية عف تيريم رائد األعمام أو التاجر المبتدل والم تش بنشاط بيع اليط ر والبو ر من ف زش كافزة
اإلجززرا ات والوط ز ات الم مززة مززن بدا يززة الفكززر إي التأسززيس والتشززغيل ،واألنلمززة واإلجززرا ات التشززرييية والنلاميززة
وال ات الحك مية ات االرتباط بالنشاط وتساعده ب ضع ن زر األسزاو للنشزاط ومتابيتزج وضزمان ن انزج واسزتمراريتج،
كما تس ش ه ه الدور في تمكين المشارك من ف ش واكتسا الم زارات والميزارف األساسزية الالزمزة لضزمان اسزتدامة
المشاريع ونم ها.

أهداف الدور

محاور الدور

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

ال ند األوي :عن تطاا الت ائة ونشاط بيع اليط ر والبو ر

• ميرفة جميع المتطلبات وال ثائ واالكتراطات الواصة بالمشروا من
الفكر إي التأسيس.

المح ر األوم :عن تطاا الت ائة ونشاط بيع اليط ر والبو ر

• االطالا عف التراري
إي التأسيس.

المطل بة وال ثائ الالزمة من بداية رنلة النشاط

• المساعد في بنا التص ر األولي للمشروا من تصميش المقر إي الم ارد
البشرية ،والم اد والميدات المطل بة لنشاط

ال ند الثانية :رنلة التاجر في نشاط بيع اليط ر والبو ر
المح ر األوم :مرنلة التأسيس
المح ر الثاني :مرنلة التأسيس ()2

الفئة المست دفة
•

المهتمون في مجال نشاط بيع العطور
والبخور.

•

المستثمرون في مجال بيع العطور
والبخور في مرحلة تأسيس وتطوير
أنشطتهم التجارية.

المح ر الثالث :مرنلة الت يئة للتشغيل
المح ر الرابع :مرنلة الت يئة للتشغيل()2

• بيع اليط ر والبو ر

المح ر الوامس :مرنلة التشغيل

• عرل اليناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطل بة في األعمام الت ارية.

ال ند الثالثة :الم ارات الفنية واإلدارية

• تقديش نصائ فنية من تط ير المبييات وإدار المواطر متوصصة في
م ام نشاط بيع اليط ر والبو ر وتساعد في نم وازدهار النشاط.

 4ساعات

المح ر األوم :الم ارات الفنية واإلدارية

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=331:

الصفحة الرئيسية

تأسيس وإدار محالت بيع الش ك التة والكاكاو

وصم الدور

تركا ه ه الدور التدريبية عف تيريم رائد االعمام أو التاجر المبتدل والم تش بنشاط بيع الش ك التة والكاكاو من ف زش
كافة اإلجرا ات والوط ات الم مة من بداية الفكر إي التأسيس والتشغيل ،واألنلمة واإلجرا ات التشرييية والنلاميزة
وال ات الحك مية ات االرتباط بالنشاط وتساعده ب ضع ن زر األسزاو للنشزاط ومتابيتزج وضزمان ن انزج واسزتمراريتج،
كما تس ش ه ه الدور في تمكين المشارك من ف ش واكتسا الم زارات والميزارف األساسزية الالزمزة لضزمان اسزتدامة
المشاريع ونم ها.

أهداف الدور

محاور الدور

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

ال ند األوي :عن تطاا الت ائة ونشاط بيع الش ك التة والكاكاو

• ميرفة جميع المتطلبات وال ثائ واالكتراطات الواصة بالمشروا من
الفكر إي التأسيس.

المح ر األوم :عن تطاا الت ائة ونشاط بيع الش ك التة والكاكاو

• االطالا عف التراري
إي التأسيس.

المطل بة وال ثائ الالزمة من بداية رنلة النشاط

• المساعد في بنا التص ر األولي للمشروا من تصميش المقر إي الم ارد
البشرية ،والم اد والميدات المطل بة لنشاط بيع الش ك التة والكاكاو
• عرل اليناصر اإلدارية والتشغيلية والمالية المطل بة في األعمام الت ارية.
• تقديش نصائ فنية من تط ير المبييات وإدار المواطر متوصصة في
م ام نشاط بيع الش ك التة والكاكاو وتساعد في نم وازدهار النشاط.

ال ند الثانية :رنلة التاجر في نشاط بيع الش ك التة والكاكاو
●

المح ر األوم :مرنلة التأسيس

●

المح ر الثاني :مرنلة الت يئة للتشغيل

●

المح ر الثالث :مرنلة التشغيل

 4ساعات

الفئة المست دفة
•

المهتمون في مجال نشاط بيع
الشوكوالتة والكاكاو.

•

المستثمرون في نشاط بيع الشوكوالتة
والكاكاو في مرحلة تأسيس وتطوير
أنشطتهم التجارية.

ال ند الثالثة :الم ارات الفنية واإلدارية
●

المح ر األوم :الم ارات الفنية واإلدارية

●

المح ر الثاني :دراسة الحالة لنشاط بيع الش ك التة والكاكاو

رابط الدور https://academy.monshaat.gov.sa/enrol/index.php?id=350:

الصفحة الرئيسية

رياد األعمام
مجموعة برامج تهدف إل التعريف بخيارات إقامة المشاريع وابتكار الخدمات والمنتجات
التي تلبي احتياجات السوق وتحل مشكالت وتحقق أرباح ،وتستعرض البرامج النهج المتبع
في التخطيط لعمل جديد والشروع فيه وإدارته ،والذي يكون صغيرا ً في البداية ،ويقدم
منت ًجا أو وسيلة أو خدمة ويطلق عل األشخاص الذين يقومون بهذا النوع من المشاريع
رواد أعمال.
•
•
•
•
•

#قفزة ريادية
استكشاف ريادة االعمال
تطوير مهارات اإلرشاد في مجال األعمال
مقدمة في ريادة األعمال
من الفكرة إل الريادة

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

التعرف عل المبادئ المساعدة عل فهم السوق ومتطلباته.
التعرف عل مميزات المنتج المبدئي.
التعرف عل مبادئ تعليم ريادة األعمال.
التعرف عل مفهوم التمويل والبرامج الداعمة لرواد األعمال.
التعرف عل خطوات خلق فرص جديدة وبدء المشروع.
التعرف عل مفهوم مساحات السوق.
التعرف عل الخطوات الصحيحة النطالق المشروع وإظهار نموذج
العمل.
التعرف عل مفهوم الخطة التشغيلية.
التعرف عل ضوابط التعامل مع الفريق.

محاور الدور

 4ساعات

الفئة المست دفة

•

ملخص كتاب استراتيجية لين.

•

أصحاب المشاريع الناشئة

•

ملخص كتاب من صفر إل واحد.

•

•

ملخص كتاب ريادة األعمال المنضبطة.

أصحاب المنشآت في مرحلة التطوير
والتوسع

•

ملخص كتاب استراتيجية المحيط األزرق.

•

ملخص كتاب األسلوب الليّن.

•

ملخص كتاب المحاسبة المالية.

•

ملخص كتاب من جيد إل عظيم.

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

الصفحة الرئيسية

استكشاف عالش رياد األعمام
تركا الدور عف تيريم المشارك ن 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:
•

اكتساب مهارات المبادر وتحليل األفكار بناء عل معايير شخصية
رائد األعمال

•

التعرف عل مفهوم العمل التجاري

•

القدرة عل وصف منتجات المشروع وتحديد العمالء المستهدفين
وتحليل التنافسية

•

اكتساب مهارات اإلدارة المالية وقراءة القوائم المالية

•

القدرة عل تجهيز عرض العمل

•

القدرة عل إعداد مخطط نموذج العمل

محاور الدور

الفئة المست دفة

•

مقدمة عن ريادة األعمال

• المهتمين في ريادة األعمال

•

اإلدارة المالية

• أصحاب المشاريع الناشئة

•

نموذج العمل التجاري

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

محاور الدور

الفئة المست دفة

•

مقدمة عن اإلرشاد لقطاع االعمال

•

مالك المنشآت

•

دور المرشد

•

رواد األعمال

•

التعرف عل مفهوم اإلرشاد ولماذا يقوم المرشدين بذلك؟

•

عالقات اإلرشاد

•

التعرف عل المهارات الالزمة لإلرشاد ومساعدة رواد األعمال

•

أفضل الممارسات في اإلرشاد لألعمال

•

التعرف عل دور المرشد ومسؤولياته

•

التعرف عل كيفية الحفاظ عل العالقات مع المرشدين

•

التعرف عل نصائح من المرشدين السابقين

سيتمكن المشارك ن في ن اية الدور من:

 4ساعات

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:
•

اكتساب مهارات القائد الناجح

•

اكتساب مهارات توليد األفكار الجديدة

•

التعرف عل مفهوم اإلدارة ومفهوم الريادة

•

التعرف عل أسباب فشل ونجاح المشاريع

•

كيفية رسم األهداف والبدء بتحقيقها

الفئة المست دفة

محاور الدور
•

تعزيز المهارات الشخصية

•

المهتمين في ريادة األعمال

•

مقدمة في ريادة األعمال

•

أصحاب المشاريع 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:
•

توفير نظرة شاملة للخطوات األساسية المتبعة في عمليات
االبتكار

•

تحديد النماذج األولية لألفكار وتقييم جودتها

•

استعراض تقنيات التيسير وتطبيقها عل فريق باستخدام عمليات
االبتكار

•

القدرة عل تحديد أفضل تقنيات توليد األفكار في حاالت مختلفة

•

التعر ّف عل أبرز النصائح التباعها وأسوأ المخاطر لتجنبها

الفئة المست دفة

محاور الدور
•

منهجية االبتكار

•

أصحاب المشاريع الناشئة

•

تحديات االبتكار

•

•

توليد األفكار

مالك المنشآت في مرحلة التطوير
والتوسع

•

تقييم األفكار

•

تصميم النماذج األولية واختبارها

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

الصفحة الرئيسية

الميسكرات والبرامج المتقدمة
مجموعة برامج متخصصة ومكثفة تُقدم ضمن مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة "منشآت" وشركائها لبناء وتطوير قدرات فئات وشرائح وقطاعات واعدة.

•
•
•
•

برنامج تطوير رائدات األعمال
برنامج من الفكرة إل السوق
أساسيات ريادة االعمال واالبتكار
مبادئ ريادة األعمال واالبتكار

الصفحة الرئيسية

برنامج تط ير رائدات األعمام

وصم البرنامج

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 البرنامج
سيتمكن المشارك ن في ن اية البرنامج من:

محاور البرنامج

الفئة المست دفة

• من الفكر إي الرياد

•

المهتمات في ريادة األعمال

• دراسة ال دو

•

صاحبات المشاريع الناشئة

•

التركيز عل شرح منهجية وتحديات االبتكار

•

توضيح أهمية إعداد دراسة جدوى لألعمال والمشاريع وتوضيح السمات
والمكونات األساسية لها

• رط ات تأسيس اليمل الت اري

•

توضيح إجراءات وخطوات تأسيس العمل التجاري

• التس ي اإللكتروني بأتل التكاليم

•

التعريف بكيفية استخدام استراتيجيات التواجد عل اإلنترنت لضمان
االستفادة من أدوات التسويق الرقمي بشكل ف ّعال

• إدار األدا المالي بفيالية  -مرنلة االنطالتة

•

توضيح المعرفة الضرورية إلدارة الشأن المالي في مرحلة االنطالق

•

تأهيل رواد األعمال في المشاريع الناشئة لمرحلة التفاوض الجاد والمثمر مع
المستثمرين

•

رسم خارطة طريق تساعد أصحاب المنشآت عل عبور الطريق نحو البقاء
واالستمرار والنمو والتوسع

 6ساعات

• التم يل واليرل عف المستثمرين
• نم المنشآت الصغير والمت سطة

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

الصفحة الرئيسية

برنامج من الفكر إي الس ق

وصم البرنامج

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.

أهداف البرنامج
سيتمكن المشارك ن في ن اية البرنامج من:

محاور البرنامج

 6ساعات

الفئة المست دفة

• القسش األوم :الريادي

•

المهتمون بريادة األعمال

•

أصحاب األفكار والمشاريع من منسوبي
الجامعات

•

زيادة الوعي حول ثقافة ريادة األعمال عن طريق تأمين المحركات التي
تساعد عل نشر وتعزيز هذه الثقافة.

• القسش الثاني :الفكر

•

إعداد محتوى ريادي رقمي لتعزيز مهارات ومفاهيم ريادة األعمال.

• القسش الثالث :الشركة الناكئة

•

تطوير وتحويل المشاريع الريادية إل نماذج أولية MVPجاهزة لدخول
السوق.

•

ربط المشاركون في برامج منشآت بما يتناسب مع مراحل المشاريع.

•

بناء فكر ريادي منهجي من خالل تسليط الضوء عل أهم المفاهيم الر يادية
كالتفكير التصميمي

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)

توعية الطالب بريادة األعمال واالبتكار وأهميتهما.

•

(القياد الفردية والشركات الريادية الناكئة)

•

تعليم الطالب أساسيات ومفاهيم ريادة األعمال؛ لتحويل األفكار إل واقع.

•

(الميا التنافسية للمشروعات الريادية)

•

(إعداد وتصميش نم ج موطط األعمام للمشاريع الريادية)

•

(تائمة التدفقات النقدية للشركات الريادية)

•

(االستثمار في رأو 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
•

طالب وطالبات المرحلة الجامعية (جميع
المستويات والتخصصات).

•

المهتمون بريادة األعمال.

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:
•

توعية الطالب بريادة األعمال واالبتكار وأهميتهما.

•

تعليم الطالب أساسيات ومفاهيم ريادة األعمال ،لتحويل األفكار إل واقع.

•

تمكين الطالب من المساهمة في تحقيق رؤية المملكة  2030المتوافقة مع
االبتكار وريادة األعمال.

الفئة المست دفة

•

الفصل األوم( :مستقبلي)

•

طالب وطالبات المرحلة الثانوية

•

الفصل الثاني( :ميرفتي)

•

المهتمون بريادة األعمال

•

الفصل الثالث( :فكرتي)

•

الفصل الرابع( :ريادي)

•

الفصل الوامس( :أدواتي)

•

الفصل السادو( :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 السادو :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 تياو 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 تياو 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 المشارك ن 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 رو البرامج
•

التقنية واالبتكار
•
•
•
•

•

التسويق للمشاريع الناشئة
أساسيات خدمة العمالء
أساليب ومهارات البيع
خطوات في السوق
مقدمة في التصدير والتجارة الدولية

المحاسبة واإلدارة المالية
•
•
•

•

إدارة العمليات
إدارة مخاطر المشاريع

المبيعات والتسويق
•
•
•
•
•

•

التخطيط االستراتيجي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
•
التخطيط للمشاريع الريادية
خطوات تأسيس العمل التجاري
دراسة الجدوى
نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

العمليات والتشغيل
•
•

•

االمن السيبراني
التفكير التصميمي
إنترنت األشياء والفرص الواعدة
تقنية البلوك تشين

التخطيط واالستراتيجية
•
•
•
•
•

•

• االمتياز التجاري

المحاسبة لغير المحاسبين
إدارة األداء المالي بفعالية – مرحلة النمو
إدارة األداء المالي بفعالية – مرحلة االنطالقة

االستثمار
•
•

تقييم االستثمارات في الشركات الناشئة
كيف تجذب المستثمرون إل مشروعك الناشئ

•
•
•
•
•

التحول لالمتياز التجاري
التوسع من خالل االمتياز التجاري لمانح االمتياز
دراسة االمتياز التجاري فنيا ً
دراسة العرض والتحليل المالي لالمتياز التجاري لصاحب
االمتياز
عقود االمتياز التجاري

التجارة االلكترونية
•
•
•
•
•

التسوق اإللكتروني بأقل التكاليف
إرشادات األمن السيبراني ألعمال التجارة اإللكترونية
سالسل اإلمداد للتجارة اإللكترونية
كل ما تحتاج معرفته عن التجارة اإللكترونية
تطوير تجربة المستخدم UX

•

ريادة األعمال
•
•
•
•
•

#قفزة ريادية
استكشاف ريادة االعمال
تطوير مهارات اإلرشاد في مجال األعمال
مقدمة في ريادة األعمال
من الفكرة إل الريادة

• المعسكرات والبرامج المتقدمة
•
•
•
•

برنامج تطوير رائدات األعمال
برنامج من الفكرة إل السوق
أساسيات ريادة االعمال واالبتكار
مبادئ ريادة األعمال واالبتكار

• اللقاءات المسجلة
•
•
•
•
•
•
•
•

االستثمار في التجميل
العقود التجارية
التعلم الرقمي
ريادة األعمال االجتماعية
أساسيات األعمال الدولية
مقدمة في التجارة والتجزئة االلكترونية
االستثمار المالئكي
أبحاث السوق

•

تجارة الجملة والتجزئة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إدارة أسواق التجزئة
تأسيس مشاريع بيع مستحضرات التجميل
الصالونات النسائية من التأسيس ال التشغيل
تأسيس وإدارة مطاعم الخدمة عل الطاولة
خطة انشاء وتشغيل متاجر بيع المواد الغذائية واالستهالكية
تأسيس وإدارة المقاهي
خطوات انشاء وادارة مغاسل المالبس
الصالونات الرجالية من التأسيس إل التشغيل
إدارة وتأسيس المشاتل
تأسيس وإدار محالت الوياطة
تأسيس وإدارة محالت بيع قطع غيار المركبات
تأسيس وإدارة نشاط بيع المعادن الثمينة واألحجار الكريمة
تأسيس مشاريع بيع الورود وتغليف الهدايا
تأسيس وإدار نشاط الصيدليات
تأسيس وإدارة نشاط بيع المعدات والمستلزمات الطبية
تأسيس مشاريع بيع العطور والبخور
تأسيس وإدار محالت بيع الش ك التة والكاكاو

