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السادة منتسبي غرفة المدينة المنورة

السالم عليكم ورحمة ا¤ وبركاته،،،ا

نضع بين يديكم دليل خدمات غرفة المدينة المنورة والذي يتضمن
حزمة من الخدمات العامة والمتخصصة جمعناها في هذا الكتيب
با�ضافــة إلــى تضمينــه موقع الغرفــة لتعميم الفائدة للمنتســبين

وقطاعات االعمال المختلفة والمستثمرين.ا
وقد حرصنا من خالله على تأكيد رؤية ورسالة غرفة المدينة المنورة
نحــو خدمــة قطاعات االعمــال والمنطقة باعتبارهــا صاحبة الريادة
واالبتــكار والمبادرات الداعمــة للتنمية المســتدامة لمنطقة المدينة
المنــورة وفق رؤية المملكة المســتقبلية 2030 نهدف من خاللها إلى
تقديــم حلول ونماذج اعمال عالية الجودة لخدمة منتســبينا وتعزيز
الشــراكة الفعالــة محليــ� ودوليــ� لتعزيز ودعــم المحتــوى المحلي

واالقتصاد الوطني.ا

نأمــل ان يكــون دليــل خدمات الغرفــة إضافــة حقيقيــة لقطاعات
االعمال والمســتثمرين ليســاهم في ســرعة ا�جراءات واالســتفادة
مــن محتــوى نمــاذج االعمــال والخدمــات التــي تقــوم بها ادارات

الغرفة المختلفة.ا

وا¤ ولي التوفيق والسداد

كلمة رئيس مجلس ا�دارة
منير محمد ناصر بن سعد
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إن أولــى خطوات النجــاح والوصول إليه تبدأ بتحديد الهدف ورســم
الطريق المؤدي إليه بدقة وبصيرة، لذلك رأينا أن نبدأ بتقديم خدماتنا
مع مشتركينا بوضع مخطط الوصول إليهم ليصلوا إلينا كي نقدم

لهم الخدمات التي يحتاجونها من بيت التجار (غرفة المدينة المنورة).ا
إن هذا الدليل الذي بين أيديكم هو محاولة جادة من الغرفة لتعريف
مشتركيها بالخدمات المتوفرة لهم، والتي نسعى بكل امكانياتنا أن
تكون خدمات ذات قيمة نوعية جيدة، وكأي خدمة مقدمة للعمالء
ال يمكن تطويرها إال بمزيد من ا¿راء والمقترحات من مستلم الخدمة،ا
لــذا فإنــي آمل تزويد الغرفة بمالحظاتكــم ومقترحاتكم أي� كانت،ا
حتى نصل جميع� إلى الهدف المنشــود وهو خدمتكم على الوجه
الــذي يرضــي ا¤ عز وجل ثــم يرضيكم، فنحن أوًال وأخيرÃ شــركاء

 في خدمة مجتمع المال واÆعمال في طيبة الطيبة.ا

وا¤ الموفق

كلمة اÆمين العام
م/ عبدا¤ أحمد أبو النصر



رؤيتنا

أن تكون غرفة المدينة المنورة صاحبة الريادة واالبتكار
والمبــادرة والدعم فــي تنمية اقتصــاد المنطقة وفق

رؤية المملكة 2030.ا

رسالتنا

أن نعمل على تقديم حلول وبرامج ومسارات ونماذج
أعمال علمية وعملية عالية الجودة لخدمة منتسبينا.ا
وتطوير القدرات البحثية في منطقة المدينة المنورة،ا
إلــى جانــب الشــراكة الفعالــة محليــ� ودوليــ� لتعزيز

ودعم التنمية الوطنية.ا

غايتنا

االرتقــاء بقطــاع االعمال وغرفة المدينــة المنورة نحو
 الريادة والقيادة.ا
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خدمات التصديق

التصديق على المحررات 
التصديــق على محررات المنتســبين وصحــة تواقيعهم
للتأكد من صحة بيانات المنشأة بغرض تقديمها للجهة

طالبة التصديق.ا

المستفيد من الخدمة: منتسبي الغرفة.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
- مقر الغرفة الرئيسي.ا
- مراكز نقاط الخدمة.ا

- بوابة المنتسبين ا�لكترونية.ا

eservices.mcci.org.sa 
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خدمات التصديق

التصديق على طلبات الزيارات من وزارة الخارجية
خدمة تقدم للمنتسبين لتسهيل تفعيل الطلبات المقدمة

إلى مقام وزارة الخارجية.ا

المستفيد من الخدمة: منتسبي الغرفة.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
- مقر الغرفة الرئيسي.ا
- مراكز نقاط الخدمة.ا

- بوابة المنتسبين ا�لكترونية.ا

eservices.mcci.org.sa 
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الخدمات التجارية

اصدار الشهادات
خدمة إصدار شــهادة عضوية �ثبات انتســاب المنشــأة

لدى الغرفــة التجارية.ا

المستفيد من الخدمة: منتسبي الغرفة.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
- مقر الغرفة الرئيسي.ا
- مراكز نقاط الخدمة.ا

- بوابة المنتسبين ا�لكترونية.ا

www.coccertificate.org
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الخدمات التجارية

اصدار شهادة إعادة تصدير
اصدار شــهادة إعادة التصدير للبضائع المستوردة والتي

يراد إعادة تصديرها لخارج المملكة.ا

المستفيد من الخدمة: منتسبي الغرفة.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
- مقر الغرفة الرئيسي.ا
- مراكز نقاط الخدمة.ا

- بوابة المنتسبين ا�لكترونية.ا

eservices.mcci.org.sa 
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الخدمات التجارية

اصدار شهادة تعريف
اصدار شهادة تعريف بالمنشأة وصاحبها ليتم تقديمها

للجهات التي يرغب صاحب المنشأة التعاون معها.ا

المستفيد من الخدمة: منتسبي الغرفة.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
- مقر الغرفة الرئيسي.ا
- مراكز نقاط الخدمة.ا

- بوابة المنتسبين ا�لكترونية.ا

eservices.mcci.org.sa 
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خدمات التجارية

تصريح لمسابقة تجارية
تتيــح هذه الخدمة الحصــول على تصريح للمســابقات

التجارية.ا

المستفيد من الخدمة: منتسبي الغرفة.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
- مقر الغرفة الرئيسي.ا
- مراكز نقاط الخدمة.ا

- بوابة المنتسبين ا�لكترونية.ا

eservices.mcci.org.sa 

12



13

الخدمات التجارية

 إصدار مشهد سفر إلى مملكة تايلند إلكتروني�
تتيح هذه الخدمة اصدار مشهد سفر إلى مملكة تايلند

والتي تقدم إلى المديرية العامة للجوازات.ا

المستفيد من الخدمة: منتسبي الغرفة.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
- بوابة المنتسبين ا�لكترونية.ا

 eservices.mcci.org.sa 
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خدمات اللجان 

ُتعتبر إدارة اللجان المحور الذي ترتكز عليه غرفة المدينة
المنــورة لتلمــس االحتياجــات والتحديــات التــي تواجه
مجتمع أصحاب اÆعمال والسعي لحلها من خالل اللجان
القطاعية والفرعية والتي تمثل حلقة الوصل بين الغرفة

ومختلف القطاعات في الدولة.ا

مهام اللجان القطاعية والنوعية
- رعاية ومتابعة قطاع اÆعمال المنتسبين إليه.ا

- حصر ودراسة المشاكل والقضايا التي يواجهها النشاط
الذي تمثله كل لجنة.ا

- الســعي والعمــل لعقــد اجتماعــات ولقــاءات مــع
المسؤولين وتقديم االقتراحات.ا

- توفيــر المعلومات وا�حصائيات والتقارير والدراســات
للقطاع االقتصادي الذي تمثله اللجنة.ا

- متابعة اÆنظمة والقرارات والبرامج المتعلقة بالنشاط
واقتراح التعديالت عليها في ضوء التطبيق العملي.ا
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خدمات اللجان 

مهام اللجان القطاعية والنوعية
- المشــاركة فــي المناســبات الوطنيــة واالجتماعيــة

واالقتصادية.ا
- حصر اÆنظمة وا�جراءات الخاصة بالقطاع.ا

- تقوية الروابط واالتصال بين الغرفة ومنتسبيها من أرباب
نشاط اللجنة.ا

المستفيد من الخدمة: منتسبي الغرفة.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
مقر الغرفة الرئيسي.ا
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الخدمات القانونية 

 خدمة تسوية المنازعات التجارية والصناعية
تســاهم غرفــة المدينة المنورة  في تســوية المنازعات
التجارية والصناعية بشكل ودي تحت إشراف مختصين

وذو خبرة في مجال الصلح و الوساطة.ا

المستفيد من الخدمة:
االفراد والشركات والمؤسسات.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
- ا�دارة القانونية بمقر الغرفة الرئيسي.ا
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الخدمات القانونية 

خدمة االحتجاجات على اÆوراق التجارية
يساهم مكتب االحتجاج في التوسط بين أطراف النزاع
باÆوراق التجارية ( الكمبيالة، الســند Æمر) وذلك  بهدف

الوصول إلى حلول ودية ترضي جميع اÆطراف.ا

المستفيد من الخدمة
االفراد والشركات والمؤسسات.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
- ا�دارة القانونية بمقر الغرفة الرئيسي.ا
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مركز التقييم

تقديم خدمات التقييم في مختلف المجاالت عن طريق
مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين.ا

الخدمات:
- تقييم العقارات.ا

- تقييم المنشآت االقتصادية.ا
 -تقييم ا¿الت والمعدات.ا

- تقييم اضرار حوادث السيارات.ا
- تقديم دورات تدريبية في مجال التقييم بالتعاون مع

الجهات المختصة.ا

المستفيد من الخدمة
االفراد والشركات والمؤسسات.ا

قنوات تقديم الخدمة: مقر الغرفة الرئيسي.ا
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الخدمات اللوجستية 

توفير المستودعات من خالل مدينة المستودعات التابعة
للغرفة وتقديم كافة الخدمات الالزمة للمنتســبين بسعر

مناسب لدعم نشاطاتهم التجارية.ا

المستفيد من الخدمة: منتسبي الغرفة.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
- إدارة المستودعات بمقر الغرفة الرئيسي.ا

- مكتب إدارة المستودعات بمدينة المستودعات.ا
- مركز دعم االعمال.ا
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خدمات الوفود 

خدمة لقاءات الوفود السعودية التجارية المغادرة
عقد اللقــاءات التجارية بين أصحاب اÆعمال ونظرائهم

خارج المملكة لتعزيز التبادل التجاري.ا

المستفيد من الخدمة: منتسبي الغرفة.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
- إدارة الشؤون الخارجية بمقر الغرفة الرئيسي.ا

- مركز  دعم االعمال.ا



21

خدمات الوفود

خدمــة اللقــاءات الثنائية التجاريــة بين أصحاب اÆعمال
والوفود التجارية

عقــد اللقــاءات الثنائيــة التجارية بيــن أصحاب اÆعمال
الســعوديين وأصحاب اÆعمال من الدول اÆخرى لتعزيز

التبادل التجاري والفرص االستثمارية.ا

المستفيد من الخدمة: منتسبي الغرفة.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
- إدارة الشؤون الخارجية بمقر الغرفة الرئيسي.ا

- مركز  دعم االعمال.ا
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خدمات الدراسات و البحوث و المعلومات 

المساهمة في تطوير اÆنظمة و التشريعات مع الجهات
المعنيــة با�ضافة الى معالجــة التغيرات المتجددة في
بيئة االعمال وذلك بإعداد الدراســات و البحوث المتعلقة
بقطــاع االعمــال وإمــداد القطــاع الخــاص والجهــات
الحكومية والمعنية بالبيانات والمعلومات في المسائل

التجارية والصناعية.ا

المستفيد من الخدمة:
- منتسبي الغرفة.ا

- الجهات الحكومية.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
- مركز المعلومات بمقر الغرفة الرئيسي.ا

- إدارة لجان اÆعمال بمقر الغرفة الرئيسي.ا
- مركز دعم االعمال.ا
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خدمات الفعاليات والمعارض 

تنظيــم الفعاليات والمعــارض و جذب معارض محلية
ودوليــة متنوعــة ومتخصصة تخدم االقتصاد الوطني
بصفــة عامــة واقتصاد منطقــة المدينــة المنورة على

وجه الخصوص.ا

المستفيد من الخدمة: كافة شرائح المجتمع.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
- إدارة المعارض بمقر الغرفة الرئيسي.ا

- مركز  دعم االعمال.ا
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منصة استثمارات المدينة 

تهدف لتنشــيط االســتثمار بمنطقة المدينة المنورة من
خــالل حصر وطرح الفرص االســتثمارية مــن القطاعات
الحكومية والخاصة وتعزيز الشراكة بين عارضي الفرص
والمســتثمرين والمســاهمة في رفع المحتوى المحلي

لمنطقة المدينة المنورة.ا

المستفيد من الخدمة:
- رواد اÆعمال والمستثمرين.ا

- أصحاب المشاريع القابلة للتوسع.ا
- أصحاب المشاريع المتعثرة.ا

قنوات تقديم الخدمة: منصة استثمارات المدينة.ا

 www.mi.org.sa

منصـــــــــــة
استثمارات المدينة
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منصة توطين 

تقديم خدمات توظيف الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات
قطــاع االعمال في منطقــة المدينة المنورة من خالل
توفير فرص العمل للمؤهلين من الجنسين في مختلف
التخصصــات لتقليــل الفجــوة بيــن مخرجــات التعليم

وسوق العمل.ا

المستفيد من الخدمة:
أصحاب اÆعمال والباحثين عن العمل.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
منصة توطين.ا

            www.madinahtawteen.org 
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منصة االرشاد 

دليــل تفاعلــي Æفــراد المجتمــع الراغبين في تأســيس
القائمــة لمعرفــة مشــاريعهم و أصحــاب اÆنشــطة 
المتطلبــات الخاصة بمزاولة النشــاط ومزودي الخدمات

للحد من تعثر المشروع في مختلف المراحل.ا

المستفيد من الخدمة:
أصحاب المشاريع الناشئة والقائمة.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
- مركز دعم االعمال.ا

- منصة االرشاد.ا

ershad.mcci.org.sa
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منصة الخبراء

تقديم خدمات استشارية من خالل خبراء متخصصين
بقطاعــات االعمــال المختلفــة وذلــك لرفــع فعاليــة
المنشــآت الصغيــرة و المتوســطة و المســاهمة فــي

معالجة تعثرها.ا

المستفيد من الخدمة:
- منتسبي الغرفة.ا

- رواد االعمال.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
 منصة الخبراء

experts.mcci.org.sa/Ar/Experts 
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منصة سوق المدينة ا�لكتروني 

منصــة الكترونيــة متكاملــة لعرض وتســويق خدمات
ومنتجــات منطقــة المدينــة المنــورة وتهــدف للتحول
الرقمــي للمنشــآت المحليــة وإبــراز خدماتهــم بمتاجر

الكترونية خاصة.ا

أهداف المنصة:
- تنميــة المحتــوى المحلــي بجميع مكوناتــه بمنطقة

المدينة المنورة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.ا
- إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على

حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصاد المنطقة. ا
- رفع تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة
في زيادة المحتوى المحلي من خالل تسويق منتجاتهم.ا
- تعزيز المحتوى المحلي عبر رفع نسبة العناصر الوطنية

ا(القوى العاملة / السلع/ الخدمات).ا
- اســتقطاب القوة الشــرائية الوطنيــة لتنمية المحتوى

المحلي وتحقيق استدامة االقتصاد بالمنطقة.ا
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منصة سوق المدينة ا�لكتروني 

المستفيد من الخدمة:ا
المنشآت / اÆفراد (المنتجين - البائعين) لمنتجات داخل

منطقة المدينة المنورة.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
- منصة سوق المدينة ا�لكتروني .ا

- تطبيق إلكتروني (قريب�).ا

medmarket.sa
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منصة االسر المنتجة (قريب�)ا 

التسويق لÓسر المنتجة وفق معايير و مواصفات تضمن
جودة المنتج للمستهلك.ا

المستفيد من الخدمة:
- االسر المنتجة.ا

- المستهلك.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
منصة االسر المنتجة (قريب�).ا
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منصة العقارات التجارية (قريب�)ا 

لخدمة أصحاب اÆعمال بمنطقة المدينة المنورة وذلك
من خالل الربط بين العروض والطلبات العقارية التجارية
واالســتثمارية بوضــع حلــول عقارية مناســبة بشــكل

إلكتروني.ا

المستفيد من الخدمة: منتسبي الغرفة.ا

قنوات تقديم الخدمة:ا
- منصة العقارات التجارية (قريب�).ا

- مركز دعم اÆعمال.ا





دلـيـل خدمــــات

MADINAHCHAMBERغرفة المدينة المنورة


