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تقديم

تعمل غرفة بيشــة منذ أن تأسســت في عام 1429 هـ علـى الرفع من
المستوى االقتصادي واالستثماري في المحافظة باإلضافة إلى تقديم
كافة الخدمات للمشتركـين والعمل على الشراكة االجتماعية مع كافة
الجهات الحكومية واألهلية , حيــــث قــام صاحب السمو الملكي األمير

فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير سابقًا بإفتتاح الغرفــة
التجاريــة الصــــناعـية في بيشة عام 1429 هـ واطلع على رؤيتها وأهدافها

وخططـها االستراتيجية, كما شهدت الغرفة منذ تأسست إنجازات متتالية
في كافــــة المـجـاالت وحققت نتــــائج مثمـرة في تعزيز الجانب االستثماري

والتجاري واالقتصادي في المدينة بدعـم واهتمـــــام أصحـــــاب المعالــي, كمـا
أشيـد بالشراكـات والبرنامـج الذي تعمـل عليه الغرفة وبالتالي فـإن الغرفة

تدخل عهدًا جديد تتطلع فيـه إلى تحــول في كافــة البرامــج الـنـــوعية
لتحـــقيق أهداف أبناء المحافظة.
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الرؤية

الرسالة

تعزيز االستثمار, وتطوير قطاع األعمال, وتقديم خدمات متميزة.

أن نكون روادًا في تنمية وتطوير قطاع األعمال لتكون بيشة
مركزًا تجاريًا وصناعيًا وزراعيًا مميزًا وبيئة جاذبة لالستثمار.

العمل بروح الفريق الواحد.
العمل بمهنية وكفاءة عالية النجاز المهام.

الشفافية في التعامل.
األمانة والنزاهة.

التشجيع على اإلبداع وروح االبتكار.
الشكر والتقدير لمن وجب شكره.

الرؤية
سالة

والر
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تتمتع محافظة بيشة بموقع استراتيجي جعلهـــا تتبوأ مكانة 
عالية في الجانب التجاري ال سيما تقــع على مفتـرق الطرق 
الرئيسية التي تـربـط منطقة عسير بالوسطى والمـنطقـة 

الغربـية وبالتالي فهي ملتقى الطرق الرئيسـيــة ومـركـزا سوقيـا 
ذا اهتمــام كبير من لدن الشـركات والمؤسسات الكبرى في المملكة 

السيما وأنها منطقة زراعية وتتمتع بحضور تجـاري مميز .

اقتصاد بيشة
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خدمات المشتركين

اشتراك جديد

إحصائية بعدد االشتراكات الجديدة وعمليات التجديد والتصاديق خالل العام الميالدي 2021م

53

131

214

61

تجديد اشتراك

تصديق

تصديق إلكتروني
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خدمات المشتركين

5172 تصديق إلكتروني6988

عدد المشتركين

إحصائية بعدد التصديقات اإللكترونية الموافق عليها 
من خالل بوابة التصديق اإللكتروني خالل العام

الميالدي 2021م
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مشاركات الغرفة

توقيع اتفاقيات تفاهم مع بلدية بيشة
تهدف إلى مد جسور التعاون بينهما في

الجوانب ذات العالقة، ودعم المبادرات في
الجانب اإلقتصادي وتنمية قطاع

االستثمارات في المحافظة

06



مشاركات الغرفة

رعاية مهرجان السوق الرمضاني بالتعاون
مع بلدية بيشة وبنك التنمية االجتماعية.
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مشاركات الغرفة

نائب رئيس مجلس إدارة #غرفة_بيشة أ.
علي ال خشيل وممثل الغرفة أ. مسفر

المساعد يشاركان ضمن الوفد السعودي
في اجتماع اتحاد الغرف العربية 131 بـ دبي
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مشاركات الغرفة

زيارة أعضاء اللجنة الزراعية بغرفة بيشة
لغرفة عنيزة لتبادل الخبرات في المجال

الزراعي. 
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مشاركات الغرفة

رعاية مهرجان صفري بيشة بنسخته
التاسعة واستقبال الوفود التجارية من عدة

سفارات وقنصليات وإقامة العديد من
ورش العمل واللقاءات الثنائية مع رجال

األعمال بالمحافظة و الممثلين التجاريين
بالمملكة. واإلشراف على المهرجان
ومنطقة التسوق. وتكريم الحضور .
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مشاركات الغرفة

المشاركة في مهرجان بيزنكس 2021
بالقاهرة 
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مشاركات الغرفة

استضافة معرض الكتالوج للمنتجات
اإلندونيسية واللقاء برجال األعمال

المهتمين بالتصدير واالستيراد من دولة
إندونيسيا
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مشاركات الغرفة

تدشين متجر مهرجان صفري بيشة لخدمة تجار التمور بالمحافظة
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مشاركات الغرفة

إقامة ورشة عمل للمزارعين في كيفية
الحصول على تمويل من المركز الوطني

للتمور
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مشاركات الغرفة

إقامة ملتقى التمكين للتوظيف بالتعاون
مع عدد من الجهات ذات العالقة
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Item 1 

Item 2 

Item 3 

Item 4 

مشاركات الغرفة

إقامة ورش عمل عن التستر التجاري وشرح
للفترة التصحيحية بالتعاون مع اتحاد

الغرف السعودية ووزارة التجارة
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مشاركات الغرفة

المشاركة المجتمعية مع كافة اطياف
المجتمع في المناسبات الوطنية.
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مشاركات الغرفة

إقامة ملتقى التمكين للتوظيف بالتعاون
مع عدد من الجهات ذات العالقة
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مشاركات الغرفة

متابعة مستجدات مبنى الغرفة - برج
األعمال -
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االجتماع السنوي

أقرت الجمعية العمومية العادية لغرفة بيشة، 
عن بعد – أونالين – الحساب الختامي للعام 
المالي المنصرم 2020م, والموازنة التقديرية 

للعام الحالي 2021م.
وبين رئيس مجلس اإلدارة أ. صالح الوتيد 

مشاركات الغرفة والخدمات المقدمة لمنتسبي
 الغرفة خالل العام المنصرم باإلضافة إلى 

جهود الجهاز التنفيذي في متابعة سير أعمال 
بناء برج األعمال مبنى الغرفة الجديد.

كما قام المحاسب القانوني للغرفة – من مكتب 
عبدهللا شاهر – باستعراض الميزانية والحساب

 الختامي للغرفة ومناقشة عدد من الحضور فيها.
 

يذكر أن أن غرفة بيشة نفذت خالل العام 2020م ، أكثر من 100 نشاطًا من برامج تدريب وندوات وورش العمل
ومحاضرات،إلى جانب إبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات حكومية وأهلية إلقامة المعارض والبرامج التدريبية

ولمساعدة رجال األعمال بالمحافظة. وتدشين التصديق اإللكتروني لمشتركي الغرفة.
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الختام
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