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الملـف التعريفي عن منصة مرئيـات

الــــــــرياض | 2021

المـركز الوطني للتنافسيــة 
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الرسائل الداخلية

منصات التواصل االجتماعي

الهدف من المنصة

طريقة استخدام المنصة
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منصة مرئيات القطاع الخاص 
رحلـــــة تطـــوير بيئــــــة األعمــــال فــي 

المملكـــة

مقدمــــــــــة

التعامــل  آليــات  علــى تطويــر  تعمــل  إلكترونيــة  منصــة 
بيــن القطــاع الخــاص والجهــات الحكوميــة، مــن خــال 
اســتقبال مرئيــات ومقترحــات القطــاع الخــاص، ورصــد 
ليتــم بعــد ذلــك توجيههــا  التــي تواجههــم،  التحديــات 
إلــى الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة، كمــا يتــم العمــل 
علــى مــا تتطابــق عليــه معاييــر التحديــات والمعوقــات 
بشــكل مباشــر مــن قبــل المركــز وبالتعــاون مــع الجهــات 

الحكوميــة األخــرى.

https://www.dropbox.com/s/5ucqzkt57dh005r/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hgxsw3xdsg496b7/AABWyli-uZniVqdQ-qjgyo-Va?dl=0
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رؤيــة وأهــداف المنصـــة

تتلّخــص رؤيــة منصــة مرئيــات فــي تحقيــق قفــزات 
نوعيــة تبنــي مســتقبًا مشــرق لبيئــة األعمال في 

المملكة.

تعزيز التواصل بين القطاع العام والخاص.

تحسين بيئة األعمال في المملكة.
تطوير آليات التعامل مع تحديات القطاع الخاص.

األهــــدافالـــــــــــــرؤية
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طريقة استخدام المنصة

إذا كان لديــك مشــكلة أو شــكوى فرديــة تواصــل مــع الجهــة المعنيــة لتعمــل علــى معالجتهــا، وفــي حــال لديــك اقتــراح، أو 
واجهــت عائــق أو تحــدي فــي بيئــة األعمــال خــذ خطوتــك األولــى وتوّجــه لمنصــة مرئيــات لتقديــم مقترحاتــك؛ لتعمــل المنصــة 

ــى متابعتهــا ودراســتها. عل

وصلت اآلن لمنتصف لبـدء رحلة الدخـول للمنصــة
الرحلة!

رحلتك اكتملت.. وطلبك 
اآلن قيد المعالجة!

1- ادخل على المنصة اضغط هنا
2-  ادخــل بياناتــك المســجلة لــدى وزارة 
التجــارة أو ســّجل فــي نظــام الدخول 

الموحد.
3- اختر تسجيل حالة جديدة.

4- قم بتعبئة البيانات المطلوبة.
5- اضغط  على حفظ وإرسال.

ستصــــلك رســـالة عـــــلى جــوالك 
ُتفيـــــدك  اإللكترونــي  والبريــد 

بنجــــــاح وصـــــــول الطلــب.

لمتـــابعة حــــالة طلبــــــك
1- اضغط على المزيد

2-  ســتظهر لــك المراحــل التــي 
تمــر بهــا الحالــة

https://eservices.ncc.gov.sa/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2FDashboard
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الرسائل الداخلية عن المنصة

رســـائل البــــريد اإللكتـــــروني

نص التصميم المرفق مع الرسالة المرفقات نص الرسالة العنــــــــــــوان

منصة مرئيات
خطى ثابتة.. نحو بيئة أعمال جاذبة

)يتضمــن التصميــم باركــود منصة مرئيات 
+ حســابات المركــز علــى مواقــع التواصل 

االجتماعــي + مركــز االتصال
الرقم الموحد 199077

)info@ncc.gov.sa

1-   تصميم
 Barcode-  منصة مرئيات	 
حســاب المركز الوطني للتنافســية 	 

علــى مواقــع التواصل االجتماعي
مركز التواصل	 

2-  رابــط الدخــول لمنصة مرئيات مرفق 
مــع نص الرســالة

تواجه تحدي في بيئة األعمال؟
أو لديك اقتراحات؟

منصة مرئيات من المركز الوطني للتنافسية خطوتك األولى
لتقديــم مرئياتــك ومقترحاتــك المتعلقــة باألنظمــة، والتشــريعات، 

واإلجــراءات،
األعمــال،  بيئــة  فــي  تواجههــا  التــي  التحديــات  لرصــد  باإلضافــة 
وإحالتهــا للجهــات الحكوميــة ذات العاقــة، لتعمــل علــى معالجتهــا 

وتحســينها، والمســاهمة فــي بنــاء بيئــة أعمــال جاذبــة.

شاركنا مرئياتك عبر المنصة:
https://www.ncc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx

تواجــــــــه 
تحــــــــــدي 

فــي بيئــــــة 
األعمال؟
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الرسائل الداخلية عن المنصة

رســـائل البــــريد اإللكتـــــروني

نص التصميم المرفق مع الرسالة المرفقات نص الرسالة العنــــــــــــوان

منصة مرئيات 
رؤية واعدة لبيئة أعمال جاذبة

)يتضمــن التصميــم باركــود منصة مرئيات 
+ حســابات المركــز علــى مواقــع التواصل 

االجتماعــي + مركــز االتصال
الرقم الموحد 199077

) info@ncc.gov.sa

1-   تصميم
 Barcode-  منصة مرئيات	 
حســاب المركز الوطني للتنافســية 	 

علــى مواقــع التواصل االجتماعي
مركز التواصل	 

2-  رابــط الدخــول لمنصة مرئيات مرفق 
مــع نص الرســالة

إلى شركائنا في رحلة تحسين بيئة األعمال في المملكة 

نقــدم لكــم منصــة »مرئيــات« أحــد البرامــج المقدمــة مــن المركــز 
الوطنــي للتنافســية، لتطويــر البيئــة االســتثمارية، وبنــاء بيئــة أعمــال 
جاذبــة مــن خــال اســتقبال مرئيــات ومقترحــات القطــاع الخــاص، 
ورصــد التحديــات التــي تواجههــم فــي بيئــة األعمــال، ليتــم إحالتهــا 

للجهــات الحكوميــة ذات العاقــة.

شاركنا مرئياتك وُكن جزًءا من رحلة التطوير:
https://www.ncc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx

رحلة تحسين 
بيئة األعمال 

مع منصة 
مرئيات
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الرسائل الداخلية عن المنصة

الرســـــــــــــائل النصيـــــــــــــــة

التــي  مرئيــات  منصــة  للتنافســية  الوطنــي  المركــز  أطلــق 
تعمــل كقنــاة تواصــل فعالــة بيــن القطــاع الحكومــي والخــاص 
لتســاهم فــي تســهيل وصــول مرئياتــك ومقترحاتــك للجهــات 

ــة األعمــال فــي المملكــة. ذات العاقــة لتحســين بيئ
نسعد باستقبال مرئياتك عبر المنصة:

كن أحد رّواد التغيير! 
مع منصة مرئيات التابعة للمركز الوطني للتنافسية

ــر تقديــم اقتراحاتــك وتحدياتــك فــي بيئــة األعمــال، ليتــم  عب
علــى  لتعمــل  العاقــة؛  ذات  الحكوميــة  للجهــات  إحالتهــا 
تحســين القطــاع الخــاص وتطويــره، وبنــاء بيئــة أعمــال جاذبــة 

للجميــع.
شاركنا مرئياتك واصنع الفرق: 

الرســـــــــالةالرســـــــــالة

https://www.ncc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx

https://www.ncc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx

https://www.ncc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://www.ncc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
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رسائل منصات التواصل االجتماعي
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رسائل منصات التواصل االجتماعي

لمشاهدة التغريدة
اضغــــــط هنــــــــــــا

لمشاهدة التغريدة
اضغــــــط هنــــــــــــا

لمشاهدة التغريدة
اضغــــــط هنــــــــــــا

https://twitter.com/KSANCC/status/1349763205443194882?s=20 
https://twitter.com/KSANCC/status/1345424271607275524?s=20
https://twitter.com/KSANCC/status/1347608820604936193?s=20
https://twitter.com/KSANCC/status/1349763205443194882?s=20
https://twitter.com/KSANCC/status/1345424271607275524?s=20
https://twitter.com/KSANCC/status/1347608820604936193?s=20
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لاطاع على المرفقات وتحميلها
اضغط هنـا

https://www.dropbox.com/sh/hgxsw3xdsg496b7/AABWyli-uZniVqdQ-qjgyo-Va?dl=0
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