




�ساحب ال�سمو امللكي الأمريالدكتور
في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز

اأمري منطقة الق�سيم
- حفظه اهلل -

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز

ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
- حفظه اهلل -

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن نايف بن عبدالعزيز

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
 - حفظه اهلل -

خادم احلرمني ال�سريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز

- حفظه اهلل -



ل ت���زال نظ���م  و عل���وم  الإدارة احلديث���ة  ترفد اإلين���ا كل يوم حزمة م���ن التط���ورات املت�سارعة التي 
ت�ستهدف حت�سني اآليات الأداء يف خمتلف املجالت و التي بات فيها تاأهيل العن�سر الب�سري مع حتديث بيئة 
العم���ل والإنت���اج  يحتل اأهمية ق�سوى ملواكبة التقدم التقني واملع���ريف  احلا�سل يف كافة قطاعات الأعمال, 

والو�سول بها اإىل تنويع جودة املخرجات ال�سلعية واخلدمية وحتقيق تطلعات العمالء.
 وم���ن هذا املنطلق عكفت الغرفة التجارية ال�سناعي���ة مبنطقة الق�سيم على ر�سم �سيا�سات وا�سحة 
املع���امل وو�سع خطط دقيقة وف���ق مرتكزات واأهداف ا�سرتاتيجية �ساملة تتمح���ور حولها روزنامة امل�ساريع 
والربام���ج التنفيذية املعتمدة من قب���ل جمل�س اإدارة الغرفة, حتقيق نتائجه���ا املرجوة عرب فريق متجان�س 
من الكفاءات  املوؤهلة  واملوارد الب�سرية املعزز بالإمكانيات الفينة واملادية املتاحة, والتي �سكلت يف جمملها 
خلية نحل  ن�سطة عملت بوترية عالية لرتجمة تلك الأهداف والربامج وحتويلها اإىل حقائق ملمو�سة تركت 

اأثرها على جممل جوانب الإجنازات الواردة يف طي �سفحات تقرير الأداء ال�سنوي للعام 2015م.
لقد د�سنت الأمانة العامة لغرفة الق�سيم  مهامها منذ بداية عامها املن�سرم  يف عدة حماور رئي�سية 
مرتبطة ببع�سهما البع�س ا�ستهدفت الرتكيز على العمالء, و�سبط وتطوير جودة اخلدمات املقدمة لرجال  
و�سي���دات الأعمال, واحلفاظ على اإي���رادات الغرفة, وتنويع م�سادر الإي���رادات والدخل, وخف�س التكلفة, 
م���ن خالل تطوير بيئة العم���ل,  واإعادة هيكلة البناء التنظيمي للغرفة, واعتماد خطة ا�سرتاتيجية للخم�سة 
�سنوات القادمة مت اإعدادها بكوادر وجهود ذاتية من داخل الغرفة, وتنمية املوارد الب�سرية عرب �سخ دماء 
وك���وادر جدي���دة من ذوي اخلربات املهني���ة والتخ�س�سات النوعي���ة يف عدد م���ن الإدارات, بالإ�سافة اىل 
تعزي���ز اجلوان���ب التقنية وحتديث منظومته���ا الفنية والبنية التحتية, الأمر ال���ذي انعك�س ب�سكل جلي على 
ارتف���اع وت���رية الأداء والن�ساط العام للغرفة, حي���ث �سهد عام 2015م زيادة ع���دد املنت�سبني ليبلغ 16828 
م�سرتكًا مقابل 13747 م�سرتكًا للعام 2014م, و حتققت زيادة يف الفائ�س العام لتتجاوز ن�سبة 356 % عن 

عام 2014م. 
واإزاء هذي���ن املنجزين الكبريين واللذي���ن يعدان القاعدة الأ�سا�سية ملختل���ف  الأن�سطة, ت�سعى اأمانة 
الغرف���ة لتطوي���ر لوائ���ح التحفيز والت�سجي���ع للموظفني, ورفع �سق���ف  طموحاتها املن�س���ودة  لت�سع يف خطة 
عملها لعام 2016م اأكرث من 300 برنامج تنفيذي, من �ساأنها احداث نقلة نوعية يف خدمات الغرفة لقطاع 
الأعم���ال باملنطق���ة. بالإ�ساف���ة  اإىل تعزيز وتو�سيع نط���اق م�ساهمة الغرفة يف برام���ج و فعاليات امل�سوؤولية 

املجتمعية  بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات  املخت�سة يف املوؤ�س�سات  احلكومية والهلية.. 
 و يف ثناي���ا ه���ذا التقرير هناك  املزي���د من  املعلومات  والبيانات مل�ستوي���ات الأداء العام والإجنازات 
التي حتققت  خالل عام واحد من العمل  املخل�س و الدوؤوب  والنجاح الالفت,  الذي �ساهمت يف �سناعته  

كافة كوادر الغرفة.

الأمني العام
 زياد بن علي امل�سيقح

اإن ا�ستم���رار املتغ���ريات العلمي���ة املتالحقة عل���ى ال�ساحتني الإقليمي���ة واملحلية تفرز لن���ا العديد من 
امل�ستج���دات والتط���ورات التي ت���رتك اأثرها على ال�سعيد املحل���ي ,الأمر الذي اأ�سبح يحت���م علينا �سرورة 
اإعادة تقييم اأ�ساليب الإدارة وتطويرها ملواجهة حتديات امل�ستقبل من خالل القيادة ال�سرتاتيجية وحزمة 
الق���رارات التخطيطي���ة واملمار�س���ات العملية املنهجي���ة التي حتدد م�ستوي���ات الأداء القري���ب وبعيد املدى 
للغرف���ة التجارية ال�سناعية مبنطقة الق�سيم, وال�سعي بخطًى حثيثة نحو تطبيقها وتقومي جوانب الق�سور 
والخت���اللت مت���ى ما وجدت فيها مبا ين�سجم مع الأهداف الت���ي نتطلع جميعا اإىل حتقيقها و الو�سول اإىل 

الطموح الغايات املرجوة..
فالتخطي���ط ال�سرتاتيج���ي املنهجي ور�سم ال�سيا�سات العامة للمهام ه���و اأ�سلوب تفكري اإبداعي داأبت 
عليه قيادة الغرفة ممثلة مبجل�س اإدارتها وتتوىل اأمانتها العامة تطبيقها منذ �سنوات عديدة بهدف حت�سني 
نوعي���ة الأداء وج���ودة اخلدمات املقدم���ة للعمالء عن طريق توجي���ه وتكامل الأن�سط���ة الإدارية والتنفيذية 
وتعزي���ز اأوا�س���ر التوا�س���ل الهادف م���ع املجتمع وب�س���كل خا�س رج���ال و�سي���دات الأعمال وتلبي���ة م�ستوى 

الطموحات القت�سادية التي ين�سدها جمتمع الأعمال يف منطقة الق�سيم .
و لق���د بات من الأهمية مبكان بلورة روؤي���ة ا�سرتاتيجية قابل للتنفيذ تعك�س نوعية الأهداف املو�سوعة 
يف اخلط���ة ال�سنوية باتباع املناهج العلمية والتقنية احلديثة وتكري�س الإمكانيات والقدرات املتاحة لتجاوز 
املعوقات املحتملة, لذلك يعترب التخطيط هو العنوان البارز الذي ي�سري اإىل مدى اأهمية وجود ا�سرتاتيجيات 
وا�سح���ة للتعامل مع املتغريات املحيط���ة بنا خا�سة مع زيادة التحديات القت�سادية والجتماعية والثقافية 
و�سرع���ة التط���ورات يف البيئة اخلارجية الأمر الذي يتطلب معه وج���ود اإدارات نوعية اإبداعية غري تقليدية 
ق���ادرة على ت�سكيل روؤى م�ستقبلية ق�اب�ل�ة لل�تط�ب�يق, ت���وؤدي اإىل حتقيق الأهداف امل�ستقبلية و تعمل يف ذات 
الوق���ت عل���ى تقليل ن�سبة الأخط���اء عن طريق ت�نمي���ة مه�ارات املوظف���ني وتفعيل الإب���داع الفكري وتطوير 
الق���درات والهتم���ام بالنواح���ي الفني���ة والأ�ساليب العلمي���ة املتعلقة مبنهجي���ة واأمناط واأ�سالي���ب الرقابة 
عل���ى الأداء وتنفي���ذ ال�سيا�سات ال�سرتاتيجي���ة وتقييمها ومدى مالئمته���ا لبيئة العمل وتاأث���ري التطبيقات 
التكنولوجي���ة احلديث���ة على اآلية العم���ل واإدخال التح�سين���ات الالزمة عليها و تكوين ثقاف���ة جديدة مبنية 
عل���ى ال�سفافية والو�سوح خللق جو عمل �سحي جيد وت�سجيع املبادرة الفردية والق�ساء على البريوقراطية 
واملركزي���ة يف اتخ���اذ القرار عن طري���ق تفوي�س ال�سالحيات اإىل الإدارات املتو�سط���ة, وتبادل الأفكار بني 
من�سوب���ي الغرف���ة عرب عقد لقاءات مو�سعة, واأحداث تغيريات وتنقالت ب���ني املراكز املختلفة ومبا يتنا�سب 
م���ع التخ�س�سات املتنوعة وزيادة جوانب الإغناء خلرباته���م مبا يوؤدي اإىل ا�ستمرار النجاحات ودميومتها 
وزيادة القدرة على املناف�سة والو�سول اإىل الغايات التي ين�سدها قطاع الأعمال و كافة اجلهات التي ترتبط 

بعالقات تعاون م�سرتك مع الغرفة.

رئي�س جمل�س الإدارة
اإبراهيم بن مو�سى الزويد

كلمة الأمني العام كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
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9 اأع�ساء جمل�س الإدارة

عادل بن علي ال�سويد
نائب الرئي�س

�سلطان بن حممد الدايل
نائب الرئي�س

عبداللطيف بن عبداهلل اخل�سري
ممثل الغرفه مبجل�س الغرف - ع�سو جمل�س الإدارة

عبداهلل بن حممد الوابلي
ع�سو جمل�س الإدارة

اإبراهيم بن مو�سى الزويد
رئي�س جمل�س الإدارة

فهد بن اإبراهيم العيريي
ع�سو جمل�س الإدارة

�سالح بن حممد اخلويلد
ع�سو جمل�س الإدارة

حممد بن فهد املر�سود
ع�سو جمل�س الإدارة

�سليمان بن �سالح احل�سون
ع�سو جمل�س الإدارة 

عبداهلل بن �سالح ال�سريده
ع�سو جمل�س الإدارة

اأحمد بن عبداهلل اأبا اخليل
ع�سو جمل�س الإدارة

�سلمان بن عبداهلل الرا�سد احلميد
ع�سو جمل�س الإدارة 

الأهداف الإ�سرتاتيجية

روؤيتنا
نتطل���ع لأن تكون الغرفة منوذًجا يحتذى به يف حتقيق طموحات 

املنت�سبني ودعم اأهداف التنمية.

ر�سالتنا
ت�سع���ى الغرفة اإىل تقدمي خدمات متميزة متكن منت�سبي الغرفة من رجال 
و�سي���دات الأعم���ال من اكت�س���اب وتنمي���ة قدراتهم التناف�سي���ة, وا�ستغالل 
فر�س ال�ستثمار يف املنطقة, با�ستخدام نظم اإدارية حديثة وكوادر ب�سرية 

موؤهلة وبيئة تنظيمية حمفزة.

الهدف الأول:
زيادة عدد منت�سبي الغرفة  من خالل تنفيذ 

برامج وم�ساريع توؤدي اإىل:
زيادة ر�سا وثقة املنت�سبني احلاليني من  -

رجال و�سي���دات الأعمال يف اأداء الغرفة 
ويف خدماتها.

التح�س���ني والتطوير امل�ستم���ر للخدمات  -
احلالية التي تقدمها الغرفة.

ال�ستجاب���ة ال�سريعة ملتطلبات املنت�سبني  -
م���ن اخلدمات وح���ل م�سكالتهم وتذليل 

ال�سعوبات التي يواجهونها.
ال�ستثماري���ة  - الفر����س  وتوف���ري  دع���م 

للمنت�سب���ني خا�س���ة املن�س���اآت املتو�سطة 
وال�سغرية.

والربام���ج  - التدري���ب  ن�س���اط  تفعي���ل 
التدريبية املنتهية بالتوظيف.

الهدف الرابع:
العم���ل من اأجل حتقيق �سراك���ة ا�سرتاتيجية 
جمتمعي���ة م�ستدام���ة ب���ني الغرف���ة ورج���ال 
و�سي���دات الأعمال يف جم���ال اإيجاد وتعظيم 
الفر�س القت�سادية وال�ستثمارية يف املنطقة 
وا�ستغالله���ا م���ن قب���ل اأ�سح���اب املن�س���اآت 
وامل�سان���ع مبا يعظ���م من اإ�سه���ام الغرفة يف 
برام���ج التنمي���ة القت�سادي���ة الوطني���ة من 
خ���الل تفعي���ل احلا�سن���ات ال�ستثماري���ة يف 

منطقة الق�سيم.

الهدف الثاين:
حت�س���ني وزي���ادة امل���وارد املالي���ة للغرفة من 

خالل:
للم���وارد  - الت�سغيلي���ة  الكف���اءة  حت�س���ني 

الب�سري���ة واملادي���ة للغرف���ة, وتوجيهه���ا 
ب�سكل مبا�سر لتحقيق ذلك.

ال�ستم���رار يف زي���ادة وتنوي���ع اخلدمات  -
الت���ي يحتاجها رجال و�سي���دات الأعمال 

وتطويرها.
ت�سجيع وجذب منت�سبني جدد للغرفة. -
خ���الل  - م���ن  امل�سروف���ات  تخفي����س 

ا�ستخدام تقني���ة املعلومات والت�سالت 
يف اجناز اخلدمات والأعمال.

املحلي���ة  - والأ�س���واق  املعار����س  اإقام���ة 
وامل�ساركات الدولية.

الهدف اخلام�س:
تقني���ة  وا�ستغ���الل  ا�ستخ���دام  يف  التو�س���ع 
املعلوم���ات والت�س���الت احلديث���ة يف تنفيذ 
اأعم���ال الغرف���ة واخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا 

و�سوًل للغرفة الإلكرتونية.

الهدف الثالث:
دعم �سمعة الغرفة وتر�سيخ �سورتها الذهنية 
الإيجابي���ة يف املجتمع ب�سكل عام وبني رجال 

و�سيدات الأعمال ب�سكل خا�س, من خالل:
ال�ستمرار يف حت�سني اخلدمات وتطوير  -

اإجراءات العمل يف الغرفة.
العالق���ات  - وتر�سي���خ  بن���اء  يف  التو�س���ع 

الغرف���ة  ب���ني  املتبادل���ة  القت�سادي���ة 
والغرف املحلية والإقليمية والدولية.

واإب���راز  - الإعالم���ي  الن�س���اط  تكثي���ف 
منجزات الغرفة.

اإقامة الندوات وامللتقيات القت�سادية. -

الهدف ال�ساد�س:
تفعيل دور الإعالم والن�سر يف الغرفة واإبراز 
اإمكانيات وقدرات الغرفة ودورها يف الإ�سهام 
القت�سادي���ة  التنمي���ة  اأه���داف  يف حتقي���ق 
والجتماعية يف منطق���ة الق�سيم والتعريف 
والإقليم���ي  املحل���ي  امل�ست���وى  عل���ى  بذل���ك 

والدويل.



ال�سكان
وفقًا للتع���داد العام لل�س���كان وامل�ساكن 
ال���ذى اأج���ري يف ع���ام 1431/ 2010م فقد 
بلغ اإجمايل عدد ال�سكان يف منطقة الق�سيم 
ح���وايل 1,215,858 ملي���ون ن�سم���ة )مليون 
ومائت���ان وخم�س���ة ع�س���ر األ���ف وثمامنائ���ة 
وثم���ان وخم�سني ن�سمة( بزيادة قدرها %20 
عن التعداد ال�ساب���ق والذي بلغ 1,016,000 
)مليون و�ستة ع�سر األف ن�سمة( اأي ما يعادل 
ن�سب���ة 4,5 % من عدد اإجمايل �سكان اململكة 
ال���ذي بل���غ 27,137,000 )�سبع���ة وع�سرون 
ملي���ون ومائ���ة و�سبعة وثالث���ون األف ن�سمة( 
ح�س���ب التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن لعام 
2010م., ويقط���ن مدين���ة بري���ده اأك���رث من 
50.5% من اإجمايل �سكان منطقة الق�سيم 
وتاأت���ى بذل���ك يف املرتب���ة الأوىل م���ن حيث 
ع���دد ال�سكان تليها حمافظ���ة عنيزة بن�سبة 
تبل���غ 13.47% ث���م حمافظة الر����س بن�سبة 
10.98% وي�سكل جمموع �سكان املدن الثالثة 
ن�سب���ة تبلغ 75% من اإجم���ايل �سكان منطقة 

الق�سيم.
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الأهمية املكانية
نظرًا لتو�س���ط منطقة الق�سيم وموقعها 
يف و�س���ط اجلزي���رة العربي���ة تقريب���ًا جعلها 
حلق���ة و�سل ب���ني ال�سمال واجلن���وب وال�سرق 
والغ���رب, وكان���ت ملتق���ى لقواف���ل احلج���اج 
القادمني من الع���راق و�سمال اخلليج العربي 
ومرك���زًا جتاريًا مهم���ًا للقادمني من املنطقة 
ال�سرقية واخلليج ومنطقة الريا�س املتجهني 
اإىل م�سر وبالد ال�س���ام, ويف الو�سع الراهن 
تعت���رب املنطق���ة من اأه���م مناط���ق اململكة يف 

الن�ساط الزراعي والرثوة احليوانية. 

التجارة
يعت���رب قطاع التج���ارة من القطاعات الهامة واملوؤث���رة يف القت�ساد الوطني وُيعد مبثاب���ة ال�سريان الرئي�سي 
لالأن�سطة القت�سادية حيث يقوم بدور اأ�سا�سي يف حتقيق الأهداف العامة والأ�س�س ال�سرتاتيجية خلطط التنمية 
القت�سادي���ة والجتماعية, وتنمية م�سادر الدخل الوطني, وتوفري احتياج���ات املواطنني من ال�سلع واخلدمات, 
اإىل جان���ب توف���ري املزيد م���ن فر�س العمل. وي�ستمل هيكل ه���ذا القطاع على عدد كبري م���ن املن�ساآت امل�سجلة يف 
ال�سج���ل التج���اري. وقد بلغ العدد الإجمايل لل�سجالت التجارية القائم���ة باململكة بنهاية عام 2011م نحو 1.02 
ملي���ون �سج���اًل جتاريًا توزعت على خمتلف مناطق اململكة بن�سب متفاوت���ة, وكان ن�سيب منطقة الق�سيم حوايل 
61.560 �سجاًل جتاريًا اأي ما ن�سبته 6% من اإجمايل عدد ال�سجالت القائمة يف اململكة, وبن�سبة منو قاربت %22 

من اإجمايل عدد ال�سجالت القائمة خالل عام 2010م والتي بلغت عدد 50488 �سجاًل جتاريًا.

ال�سناعة
ُيعد قطاع ال�سناع���ة ركيزة مهمة من ركائز 
ا�سرتاتيجي���ة التنمي���ة طويل���ة امل���دى واأح���د اأهم 
قطاع���ات تنوي���ع م�س���ادر الدخل القوم���ي للحد 
من العتم���اد على النفط من ناحي���ة ولقدرته يف 
الإ�سهام يف �سد جانب كبري من احتياجات املجتمع 
ال�سع���ودي يف تط���وره املتوا�س���ل, وحتقي���ق قيم���ة 
م�سافة اأكرب للموارد الوطنية من خالل ت�سنيفها, 
م���ن ناحية اأخ���رى. ويعترب القط���اع ال�سناعي يف 
منطقة الق�سيم من القطاعات املهمة نظرًا للعدد 
الكب���ري من امل�سانع العامل���ة يف املنطقة, والتنوع 
الكبري يف املنتجات خا�سة يف جمالت ال�سناعات 
الغذائية وامل�سروبات و�سناعات مواد البناء, وقد 
بلغ اإجمايل ع���دد امل�سانع مبنطقة الق�سيم 269 

م�سنعًا نهاية الربع الثالث لعام 2014م.

املناخ
تت�س���م منطقة الق�سيم مبناخ ح���ار �سيفًا, بارد 
ممطر �ست���اًء, حيث تبلغ درجة احل���رارة العظمي ما 
يق���ارب 45 درجة مئوية, مبتو�س���ط 24 درجة مئوية, 
وميك���ن اأن ترتف���ع درج���ة احل���رارة يف ال�سي���ف اإىل 
اأك���رث من 40 درج���ة مئوية وتنخف����س يف ال�ستاء اإىل 
م���ا دون ال�سف���ر. كم���ا تتمت���ع مبعدل هط���ول اأمطار 
يق���ارب 108 مل���م. ويبل���غ مع���دل الأي���ام املمطرة يف 
ال�سن���ة 26 يوم���ًا, وميت���د مو�سم الأمطار م���ن اأكتوبر 
اإىل �سه���ر مايو حيث يبل���غ اأق�ساه يف �سه���ري مار�س 
واأبريل, وي�سل معدل الرطوب���ة اإىل ما يقارب %31..

الزراعة
يعترب قطاع الزراعة مبنطقة الق�سيم من اأهم القطاعات القت�سادية واملوؤثرة على كثري من �سرائح املجتمع, 
وتتميز املنطقة مبزايا ن�سبية مهمة منها جودة املياه وتوفرها, والرتبة ال�ساحلة للزراعة, واملناخ املنا�سب لزراعة 
معظم املحا�سيل الزراعية, وقد اأدى ذلك لزيادة كبرية يف معدلت الإنتاج لكثري من املحا�سيل املهمة مثل احلبوب 
واخل�سروات والفواكه والتمور والأعالف اخل�سراء. وقد بلغ اإجمايل م�ساحة الأر�س املزروعة باملحا�سيل الزراعية 
يف املنطق���ة خالل عام 2010 م حوايل 107 األف هكتار متثل حوايل 13.3%من اإجمايل م�ساحة جميع املحا�سيل 
يف اململك���ة والت���ي بلغت 806.68 األف هكتار. وتتميز منطقة الق�سيم اأي�س���ًا بوجود مناطق رعوية كبرية, ويتوفر 
باملنطق���ة مربون للرثوة احليوانية م���ن ذوي اخلربات العالية يف جمال تربية الأغن���ام والإبل.اأ�سف اإىل ذلك اأن 
منطقة الق�سيم ت�سم الكثري من امل�سروعات الزراعية املتخ�س�سة اإىل جانب عدد كبري من احليازات الزراعية. 

ومن اأهم ال�سركات الكربى يف املنطقة �سركة الق�سيم الزراعية و�سركة دواجن الوطنية.

اآفاق وا�سعة لالقت�ساد 
مبنطقة الق�سيم

تعك����س مقوم���ات املنطق���ة ع���ن اإمكانيات ومعطي���ات كبرية ومتنوع���ة تتمتع به���ا وت�سهم يف 
دع���م التنمي���ة القت�سادية بها وذلك موؤ�سر ج���ذب لرجال الأعم���ال وامل�ستثمرين لال�ستثمار يف 
م�ساريع متنوعة يف هذه املنطقة اإدراكًا منهم باأن هذه الإمكانيات واملعطيات �ست�ساعد يف جناح 
م�ساريعه���م وا�ستثماراتهم لذلك كان حر�س الغرفة التجاري���ة ال�سناعية مبنطقة الق�سيم على 
ا�ستثم���ار هذه املقومات بعر����س هذه الفر�س ال�ستثمارية الناجحة عل���ى رجال الأعمال و�سباب 

امل�ستثمرين باملنطقة.

اجلغرافي���ة  اخل�سائ����س 
واملناخية:

الو�س���ط  يف  الق�سي���م  منطق���ة  تق���ع 
ال�سمايل م���ن اململكة, ويحدها م���ن ال�سمال 
منطقة حائ���ل, ومن اجلنوب وال�سرق منطقة 
الريا�س, ومن الغرب منطقة املدينة املنورة, 
تبل���غ م�ساحته���ا ح���وايل 73 األ���ف كيلوم���رتًا 
مربع���ًا, ومتث���ل ح���وايل 3.2% م���ن اإجمايل 
م�ساح���ة اململك���ة, وعا�سمتها مدين���ة بريدة. 
وتتبع للمنطقة ع�س���ر حمافظات هي عنيزة, 
الر�س, البدائ���ع, الأ�سياح, املذنب, البكريية, 
عي���ون اجل���واء, ال�سما�سي���ة, ريا�س اخلرباء 

والنبهانية.
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النقل و الطرق
يتوف���ر مبنطق���ة الق�سيم �سبك���ة جيدة 
م���ن الط���رق الرئي�سية والفرعي���ة التي تربط 
بني حمافظاتها ومدنه���ا الرئي�سية ومرافقها 
واأن�سطته���ا ال�سناعية والتجاري���ة والزراعية 
املختلفة باملنطقة, كما تربط املنطقة واملناطق 
املج���اورة لها, وقد بلغ جمم���وع اأطوال الطرق 
املعبدة يف منطقة الق�سيم والتابعة للبلديات 
باملنطق���ة نحو 7.798 كم ط���ويل متثل ن�سبة 
9.4% من اإجم���ايل الطرق يف اململكة التابعة 
ل���وزارة ال�س���وؤون البلدي���ة والقروي���ة, وت�سكل 
الط���رق الفرعي���ة غالبية الط���رق يف منطقة 
الق�سي���م بن�سب���ة 65%, وتبل���غ ن�سب���ة الطرق 

الرئي�سة 15% والطرق الثانوية %20. 
وق���د بلغ���ت اأط���وال الط���رق الزراعي���ة 
والرتابي���ة باملنطقة ح���وايل 17 األف كيلومرت 
متثل حوايل 13% م���ن اإجمايل اأطوال الطرق 
الزراعي���ة والرتابي���ة يف اململكة ع���ام 2009م 

والذي بلغ حوايل 130 األف كيلو مرت.
م�سروع���ات  حالي���ًا  املنطق���ة  وت�سه���د 
وتو�سع���ات جدي���دة يف �سبك���ة الط���رق, حيث 
يج���ري تنفي���ذ 31 م�سروع���ًا يف املنطقة يبلغ 
جمم���وع اأطواله���ا 1442 كيل���و م���رت وبتكلفة 

حوايل 1.8 مليار ريال.

حمطات القطارات
حمطات الركاب

يحتوي امل�سروع عل���ى 6 حمطات للركاب موزعة 
على طول امل�سار وهي:

خالد( امللك  )مطار  • الريا�س 
• الق�سيم  • املجمعة   

• اجلوف • حائل   
• احلديثة

حمطات خدمات ال�سحن
يحتوي امل�سروع على 9 حمطات خلدمات ال�سحن 

موزعة على طول امل�سار وهي: 
خالد( امللك  )مطار  • الريا�س 
• �سدير • الريا�س  
• حائل  • الق�سيم  

• الب�سيطاء • اجلوف  
• اجلبيل  الزور  • را�س 

• احلديثة

امليناء اجلاف
يف  الق�سي���م  غرف���ة  دور  م���ن  انطالق���ًا 
ا�ستك�ساف الفر�س ال�ستثمارية واقرتاح الو�سائل 
والربامج املحفزة واجلاذب���ة لال�ستثمار, قامت 
الغرف���ة باإعداد درا�سة جدوى اقت�سادية مل�سروع 

اإن�ساء ميناء جاف مبنطقة الق�سيم.

ب���ن  ناي���ف  الأم���ري  مط���ار 
عبدالعزيز بالق�سيم

يق���ع املطار يف اجله���ة الغربية م���ن مدينة بريدة 
ويبع���د ع���ن مدينة بري���دة 35 ك���م وعلى بع���د 35 كم 
م���ن عني���زة, وتنطل���ق م���ن املط���ار رح���الت يومي���ة 
واأ�سبوعي���ة اإىل الكث���ري م���ن م���دن ومناط���ق اململك���ة 
بالإ�ساف���ة اإىل الرح���الت الدولي���ة اليومي���ة اإىل بع�س 
دول اجل���وار الإقليم���ي مث���ل الإمارات وقط���ر وم�سر 
وتركيا والبحرين, وهن���اك جهود تبذل لتحويل املطار 
من مط���ار اإقليمي اإىل مط���ار دويل يكون مبثابة نقطة 
رئي�سية يف م�سارات الرح���الت الدولية اإىل جميع دول 

العامل.

املوارد الطبيعية
من اأهمها:

الذه���ب ال���ذي ي�ستخ���رج م���ن منج���م . 1
ال�سخيربات.

البوك�ساي���ت وهو خ���ام ه���ام وبكميات . 2
اقت�سادية ويدخل يف �سناعة الأملونيوم 
وي�ستخ���رج م���ن )منجم الزب���رية( يف 

�سمال �سرق الق�سيم.
احلجر اجلريي واملتوفر بكميات كبرية . 3

جدًا حي���ث يعت���رب عن�س���ر اأ�سا�سي يف 
�سناعة الأ�سمنت.

املياه
تتمي���ز الق�سيم بوف���رة املياه مم���ا جعلها 
تتب���واأ مكانة متقدمة يف الإنت���اج الزراعي على 
م�ست���وى اململك���ة, وتعتمد منطق���ة الق�سيم يف 
توف���ري مي���اه ال�سرب عل���ى املي���اه اجلوفية عن 
طريق الآبار احلكومية والأهلية من خالل عدة 
م�سروع���ات رئي�سي���ة للمياه تخ���دم مدن بريدة 
وعني���زة والر����س والبدائع والبكريي���ة وريا�س 
اخل���رباء, وبالن�سبة ملياه ال���ري تعتمد املنطقة 
ب�س���كل رئي�سي على املي���اه اجلوفي���ة بالإ�سافة 
اإىل املي���اه ال�سطحية حيث يوج���د بها 4 �سدود 
ب�سع���ة تخزينية تقدر بح���وايل 3.6 مليون م3, 
وتعد منطقة الق�سيم من املناطق الغنية باملياه 

اجلوفية وهي مياه �ساحلة للزراعة.

الت�سالت
تغطي �سبكات الت�سالت حمافظات الق�سيم ومدنها وذلك من خالل خطوط الهاتف الثابت واجلوال 
واخلط���وط الرقمي���ة )DSL( وتعترب ن�سبة انت�س���ار احلا�سب الآيل يف منطقة الق�سيم م���ن الن�سب املتو�سطة 
حي���ث بلغ���ت ع���ام 2009م حوايل 41 %, يف ح���ني بلغ املتو�سط الع���ام للمملكة ح���وايل 49 %, كذلك بلغ عدد 
م�ستخدمي الإنرتنت يف منطقة الق�سيم حوايل 380 األف ميثلون حوايل 3.8 % من اإجمايل عدد م�ستخدمي 
الإنرتنت يف اململكة والذي بلغ حوايل 10 مليون يف عام 2009م., اأما بالن�سبة للخدمات الربيدية يف املنطقة 
فقد بلغ عدد مكاتب الربيد بها بنهاية عام 2008م عدد 35 مكتبًا رئي�سيًا, 26 مكتبًا فرعيًا, 3 مكاتب وكالة 
بريدي���ة, 391 نقط���ة بريد �سطحي وطواف, وبلغ عدد �سناديق الربي���د 32 األف �سندوقًا, وتوجد يف املنطقة 

حمطات بث تليفزيوين واإذاعي ومكتب لوكالة الأنباء ال�سعودية.
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ال�سياحة
تتمتع منطقة الق�سيم بالعديد من املواقع ال�سياحية الهامة ومن اأهمها:

منطقة الكثبان الرملية حيث تعد امل�ساحات ال�سا�سعة من الكثبان الرملية يف منطقة الق�سيم منا�سبة • 
ملمار�سة الريا�سات والأن�سطة الرتفيهية ال�سحراوية, ومنها نفود �سعافيق, وعريق الطرفية, والغ�سى, 

واملنطقة الغربية من الأ�سياح.
املناظ���ر الطبيعية: توفر بع�س الت���الل مناظر طبيعية خالبة مثل منطقة جبل قطن, و�سال�سل, وجبل • 

اآبانات.
احلي���اة الفطرية مثل منطقة التي�سية التي تعرف كموطن لطيور احلباري, وكذلك منطقة طميه تتمتع • 

بحياة فطرية.
املهرجانات والفعاليات ت�سكل اأحد اأهم معامل اجلذب يف منطقة الق�سيم, فهي تقدم الت�سلية والرتفيه • 

لأه���ايل املنطق���ة وزوارها, ويوج���د يف منطقة الق�سيم مهرجان���ات متنوعة مث���ل مهرجانات ال�سيف 
ومهرجانات التمور, ومهرجان الربيع, ومهرجان عيد الفطر, ومهرجان الكليجا....اإلخ.

امل���وارد ال�سياحي���ة املرتبطة 
بالرتاث الثقايف العمراين:

يتمث���ل يف املواق���ع الت���ي تع���ود اإىل ع�سور ما 
قب���ل الإ�سالم مثل منطق���ة ق�سيباء التي ارتبطت 
بعن���رتة بن �س���داد ال�ساع���ر والفار����س املعروف, 
واملواقع الت���ي تعود اأهميته���ا اإىل ع�سور الإ�سالم 
الأوىل كاملحط���ات عل���ى درب زبي���دة, والنق���رة, 
وق�س���ر مارد, و�سري���ة, بالإ�ساف���ة اإىل ال�سنانة, 
والر����س واملواقع الأخرى املرتبط���ة بتاريخ الدولة 
ال�سعودي���ة باأدواره���ا الثالث���ة, ومواق���ع املعارك, 
ي�س���اف اإىل ذلك موارد الرتاث العمراين املتمثلة 
يف ط���رق وتقنيات البن���اء الرتاثي الت���ي انعك�ست 
والأ�س���واق  والق�س���ور,  الق���رى,  ت�سمي���م  عل���ى 
ال�سعبية, وباقي الآثار التي ل زالت ماثلة اإىل هذا 

اليوم.

اجلوانب الأخرى من الرتاث الثقايف:
احلرف التقليدية:

ت�ستهر منطقة الق�سيم ببع�س احلرف التقليدية, مثل حرف اخلرازة, 
و�سن���ع الأواين النحا�سية, والنجارة وفتل احلب���ال, والن�سيج, وغريها من 
احل���رف التقليدية التي ميكن اأن ت�ستم���ر باإدخال بع�س التح�سينات عليها 

وتطويرها.

الفنون ال�سعبية التقليدية:

ت�ستهر الق�سي���م بالفنون ال�سعبية الأدائية وال�سماعية وتقوم العديد 
من امل���دن واملحافظات مثل عني���زة بتنظيم هذه الفن���ون الأدائية ب�سكل 

دوري يف املراكز الثقافية بها. 

املوارد ال�سياحية املرتبطة بالزراعة والأرياف:

مدين��ة التم��ور: ت�سته���ر منطق���ة الق�سي���م بتن���وع التم���ور • 
وجودته���ا, ول���ذا مت اإن�ساء مدينة للتمور, يت���م فيها عر�س اإنتاج 
املنطق���ة من التم���ور, بالإ�سافة اإىل عقد العدي���د من الفعاليات 

ال�سنوية املرتبطة بزراعة النخيل و�سناعه وت�سويق التمور.
�س��وق الإبل: ويقع خارج بريده ويعترب م���ن اأكرب اأ�سواق الإبل • 

على م�ستوى ال�سرق الأو�سط 
�سباق الهجن: ينظم �سباق الهجن يف منطقة عرق الطرفية.• 

اآفاق وا�سعة لالقت�ساد 
مبنطقة الق�سيم
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غرفة الق�سيم وعام حافل 
بالإجنازات

يف اإطار �سعى الغرفة نحو حتقيق خدمات متميزة ملن�سوبيها 
وتهيئ���ة الفر����س ال�ستثماري���ة املتمي���زة لقطاع امل���ال والأعمال 
باملنطق���ة نظم���ت غرف���ة الق�سيم اأك���رث م���ن 300 منا�سبة من 
الفعالي���ات واللق���اءات واجتماع���ات وذلك ب�سفته���ا بيت رجال 
الأعم���ال ل���ذا ف���اإن الغرف���ة حتر����س على توف���ري بيئ���ة مالئمة 
وحمفزة لالأعم���ال وت�ساهم يف درا�سة الت�سريع���ات وال�سيا�سات 
القت�سادي���ة مب���ا يتما�سى مع طموح���ات من�سوبيه���ا ومتطلبات 
النم���و القت�سادي يف منطق���ة الق�سيم ب�سف���ة خا�سة واململكة 

العربية ال�سعودية ب�سفة عامة.

الق�سايا التي مت ا�ستقبالهاوت�سجيلها 
عن طريق الإدارة القانونية بالغرفة

ق�سايا واردة

ق�سايا متت ت�سويتها

ق�سايا الحتجاج الق�سايا التجارية

توزيع الق�سايا التي مت ا�ستقبالها وت�سجيلها عن طريق الإدارة القانونية بالغرفة:

عدد الق�سايا نوع الق�سايام
الواردة

عدد الق�سايا التي متت 
ت�سويتها

145 ق�سية312 ق�سيةق�سايا الحتجاج1
4 ق�سية5 ق�سيةالق�سايا التجارية2

عدد الإجراء املتخذم
الن�سبةالق�سايا

47.45%102 ق�سيةالق�سايا القائمة1
4.65%10 ق�سيةالق�سايا املحالة اإىل وزارة التجارة وال�سناعة2
47.90%103ق�سيةالق�سايا املنتهية وديًا3

الق�سايا القائمة

الق�سايا املحالة اإىل 
وزارة التجارة وال�سناعة

الق�سايا املنتهية وديًا

ق�سايا الأوراق التجارية امل�سجلة لدى مكتب الحتجاج

%47.45%47.90

%4.65

اأبرز اإجنازات غرفة الق�سيم خالل عام 2015م
املجموعالرابعةالثالثةالثانيةالأوىلاملمتازةالعام

20153382113416165519516828

2014288010237987462913747

20132987111116165841125803

2012239391914993584821876

2011246160110287502816001

201019694697756402812341
20132014 2012 2011 20102015

ر�سم بياين اأعداد امل�سرتكني ح�سب الدرجات خالل 
الفرتة )2009 -2014م(

17

4

145

5

312
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اللجان القطاعية

نظمت اإدارة اللجان عدة لقاءات هامة منها:
لق���اء رج���ال الأعم���ال مبع���ايل حماف���ظ املوؤ�س�سة  -

العامة للتاأمينات الجتماعية باململكة.
لقاء رجال الأعمال مع �سعادة مدير عام ال�سادرات  -

بال�سعودية.
لق���اء رج���ال الأعمال م���ع اللجن���ة الوطني���ة للمكاتب  -

ال�ست�سارية.

اللجنة التجارية:
نظم���ت عددًا من الفعاليات كان من اأبرزها: لقاء مع���ايل مدير عام اجلمارك باململكة برجال 
الأعم���ال يف منطق���ة الق�سيم, و لقاء مع  متخ�س�س���ني بالقانون التجاري, وكذل���ك جل�سة  بعنوان 
)حوار بني جيلني(,  كما ا�ست�سافت اجتماع اللجنة الوطنية التجارية, ونظمت مقهًى جتاري لتبادل 

الأفكار بني جتار من داخل وخارج املنطقة. 

اللجنة ال�سناعية:
اأقام���ت  عددًا من اللق���اءات  والندوات كان من اأهمها 
لقاء مدير عام الهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق 
التقني���ة )مدن(, ن���دوة بعن���وان )ال�سناع���ات ال�سغرية 

واملتو�سطة وال�سناعات التحويلية(.

اللجنة العقارية:
نظمت عددًا من الجتماعات واللقاءات والندوات كان من 
اأبرزها لق���اء اأمانة منطقة الق�سيم باللجن���ة العقارية لعر�س 
خمرج���ات درا�سة وتطوير منطقة و�سط بريدة, و لقاء مع وفد 

خرباء من الأمم املتحدة.

جلنة املقاولني:
نظم���ت عددًا من اللقاءات والندوات كان من اأهمها لقاء م�ساعد حمافظ املوؤ�س�سة العامة 
للتاأمين���ات الجتماعية لل�سوؤون التاأمينية,  ولقاء )مدير عام م�سلحة الزكاة والدخل(, وندوة 

)مراحل البناء(.

جلنة �سباب الأعمال:
نظم���ت ع���ددًا من الور����س كان من اأهمه���ا  التعريف 
ب���دور �سرك���ة ال�س���وق املالية )ت���داول(, و ن���دوة )الت�سرت 

التجاري(.

جلنة املحامني:
اأقامت عددًا من الجتماعات كان اأهمها ندوة اأ�سواء 

على نظام التنفيذ.

جلنة الأوقاف جلنة ال�ستقدام جلنة املقاولني اللجنة العقاريةاللجنة ال�سحية

جلنة التعليم الأهلي والتدريب وتوطني الوظائف:
نظم���ت ع���ددًا م���ن اللق���اءات  كان من اأبرزه���ا لقاء 
اإر�سادي عن املرحلة اجلامعية باملدار�س الأهلية بربيدة.

اللجنة ال�سحية:
نظم���ت ع���ددًا من الق���اءات كان من اأهمها زي���ارة اللجنة 

ملدير ال�سئون ال�سحية مبنطقة الق�سيم.

اجتماع اللجنة الوطنية التجارية

جلنة التمور:
اأقامت عددًا من  امللتقيات كان من اأبرزها  لقاء 
مزارعي منطقة الق�سيم وجلنة التمور التح�سريي 
للق���اء مع���ايل وزي���ر الزراعة,  وكذل���ك لقاء معايل 
وزي���ر الزراعة باأم���ري املنطقة ومزارع���ي الق�سيم, 

بالإ�ساف���ة  اإىل لق���اء جلن���ة التم���ور وجمعي���ة منتجي 
التمور باملزارعني وال�سركة ال�سعودية لال�ستقدام ولقاء 

الوفد الهولندي بلجن���ة التمور ومزارعي النخيل , و اللقاء 
التا�سع للنخيل والتمور.
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جلنة اأ�سدقاء املر�سى
جلنة تنمية ال�ستثمار مبنطقة الق�سيم

جلنة اأ�سدقاء املر�سى

قامت اللجن���ة بامل�ساركة مع اأوقاف ال�سيخ �سالح الراجحي بتوقيع  -
اتفاقي���ة تع���اون م�سرتك وذل���ك على توظيف فتي���ات مركز ال�سم 

بربيدة للعمل لدى م�سنع متور اأوقاف الراجي باملنطقة.
قامت اللجنة بامل�ساركة مع اأوق���اف الراجحي بالريا�س مب�ساعدة  -

املر�سى يف تاأمني اأجهزة طبية.
بذل���ت اللجنة جه���ود يف دعم م�س���روع )دار النقاه���ة( وذلك من  -

خالل البحث عن الأيادي البي�ساء لدعمها.
قام���ت اللجن���ة بامل�سارك���ة مع موؤ�س�س���ة الرا�سد احلمي���د اخلريية  -

بالريا����س مب�ساع���دة املر�س���ى يف تاأم���ني اأجه���زة طبي���ة مببل���غ 
125.000 ريال.

نظمت اللجنة عدة حمالت للتربع بالدم مبقر غرفة الق�سيم. -
بذلت اللجنة جهود يف دعم م�ساريع )الوقف اخلريي( و )م�سروع  -

عابر �سبيل( وذلك من خالل البحث عن الأيادي البي�ساء لدعمها.
قامت اللجنة بالتن�سيق وجتديد التعاون مع جامعة الق�سيم ممثلة  -

بعمادة خدمة املجتم���ع لال�ستفادة من اإمكانيات اجلامعة وخا�سة 
فيما يخ�س التدريب واحلمالت الإعالنية.

قدمت اللجنة دع���م للمر�سى من خارج املنطق���ة با�ستئجار �سكن  -
لهم عب���ارة عن �سقق مفرو�سة قريب���ة للم�ست�سفى وتكون للمري�س 

وعائلته حلني انتهاء موعد املري�س.

قدم���ت اللجنة دعمًا ماديًا ملكاتب اخلدم���ة الجتماعية وي�ستخدم  -
ذلك الدعم يف الإنفاق على املر�سى املحتاجني.

قام���ت اللجنة بدف���ع تكاليف النقل الإ�سعايف لنق���ل مر�سى الف�سل  -
الكلوي لنقلهم من واإىل امل�ست�سفى.

قام���ت اللجنة بتاأمني اأجهزة طبية )اأ�سرة -عربة معاقني -كر�سي  -
متحرك -جهاز تكثي���ف الأك�سجني -�سماعات اأذن -قيا�س �سغط 
ال�سك���ر -اأجهزة خمتلفة( واأدوية عالجي���ة ومادية لأكرث من 450 
مري�س بتكلفة اإجمالية قدرها 643.945 ريال جلميع امل�ساعدات.

�ساهم���ت اللجنة يف دف���ع تكاليف غ�سي���ل الكلى وعلمي���ات الولدة  -
القي�سرية للمقيمني املحتاجني.

قام���ت اللجن���ة بتاأمني اأجه���زة طبي���ة للمر�سى وذل���ك من خالل  -
الداعم���ني لالأعم���ال اخلريي���ة ومت �س���رف تل���ك الأجه���زة وفق���ًا 

لحتياجات املر�سى.
قام���ت اللجنة بتق���دمي الهدايا للمر�س���ى املنوم���ني بامل�ست�سفيات  -

مبنا�سبة عيد الفطر وعيد الأ�سحى املبارك لعام 1436ه.

جلنة تنمية ال�ستثمار مبنطقة الق�سيم
ه���ي جلنة تبذل اجله���ود احلثيثة وفق توجهات جادة ل�ستقط���اب امل�ستثمرين ومنحهم 
المتيازات والت�سهيالت الالزمة لال�ستفادة من الفر�س التي تتمتع بها الق�سيم لإقامة 

امل�ساريع ال�ستثمارية الالزمة للمنطقة.

الهدف العام
اإيج���اد اآلية نظامية ت�سمن ا�ستم���رار وتوا�سل اجلهود امل�سرتكة وبكف���اءة عالية لتنمية 
الأف���كار والفر����س ال�ستثماري���ة ذات الأبع���اد القت�سادي���ة التنموية املرتبط���ة باملزايا 
الن�سبي���ة ملنطق���ة الق�سي���م ومبا يدع���م جهود التطوي���ر وخطط ال�ستثم���ار واجتاهات 
التنمي���ة ال�سامل���ة عل���ى م�ست���وى اململكة لت�س���ب تلك اجله���ود يف اجتاه اإن�س���اء جمل�س 

لال�ستثمار يف املنطقة.

21
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الزيارات وال�ستقبالت الدبلوما�سية يف الغرفة

اإقامة معر�س الكاتلوجات التايلندية

ن�سج �سبكة عالقات جتارية متينة

تلعب غرفة الق�سيم دورًا حيويًا يف تعزيز عالقات الأعمال واإن�ساء 
ال�س���ركات التجاري���ة حيث ت���وىل الغرف���ة اأهمية لنوعي���ة عالقات 
الأعمال التي تن�سجها يف اإطار دورها احليوي لبناء بيئة حتفز على 

منو الأعمال وتعزز من مكانة منطقة الق�سيم.

زيارة ممثل ال�سفارة امل�سرية
يوم 2015/05/27م 

زيارة الوفد الهولندي
 يوم 2015/06/10م

التو�سع نحو اأ�سواق جديدة يجذب جتار الق�سيم ويعزز من قدراتهم 
التناف�سية حيث تابعت غرفة الق�سيم م�سرية القت�ساد املتنامية يف دعم 
جت���ار منطقة الق�سيم يف حتديد وتغيري وجه���ات اأ�سواق جتارتهم ح�سب 
معطي���ات ال�سوق وذلك من خ���الل ا�ستك�ساف منتج���ات واأ�سواق ت�سدير 
جديدة واعدة وا�ستغالل الفر�س التجارية وال�ستثمارية اجلديدة يف هذه 

الأ�سواق.

لقاء ممثل ال�سفارة امل�سرية

زيارة الوفد الهولنديمعر�س الكاتلوجات التايلندية

23ا�ستك�ساف اأ�سواق واعدة
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ملتقى ال�سباب الثامن )�سبابنا فخرنا(
نظم���ت الغرفة التجاري���ة ال�سناعية مبنطق���ة الق�سيم ملتق���ى ال�سباب الثام���ن )�سبابنا 
فخرنا( وجائزة ال�ساب الع�سامي للدورة ال�ساد�سة, يوم الأربعاء 1436/05/20ه� املوافق 
2015/03/11م, بفندق موفنبيك مبدينة بريدة, وذلك حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي 
الدكت���ور في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزي���ز اأمري منطقة الق�سيم راعي اجلائزة, 
وح�س���ور مع���ايل وزير التجارة ونائب مدي���ر عام �سندوق تنمية امل���وارد الب�سرية )هدف( 
وع���دد م���ن رجال الأعمال واأعيان املنطق���ة, ومت خالله اقامة حما�س���رات تثقيفية وتوعية 

لل�سباب وتكرمي الفائزين بجائزة ال�ساب الع�سامي للدورة ال�ساد�سة.

عدد الفائزين يف الدورة 
ال�ساد�سة لعام 1436ه���

�سابات10�ساب4636 �ساب و�سابة

25
1.املعار�س التي نظمتها الغرفة داخليًا:

امل�ساركة يف معر�س الق�سيم مناء وعطاء. -
معر�س الغرفة خالل مهرجان الكليجا والأ�سر املنتجة. -
ملتقى ومعر�س �سابات الأعمال. -
امل�ساركة يف املعر�س ال�سعودي الأول للعقار والبناء والديكور )هايبات(.  -

2.املهرجانات والحتفالت:
مهرجان الكليجا واملنتجات ال�سعبية.• 
حفل احتفائية اليوم الوطني.• 
حفالت املعايدة ال�سنوية للمنت�سبني ورجال الأعمال باملنطقة.• 
حفل الإفطار اجلماعي للغرفة ب�سهر رم�سان املبارك.• 

املعار�س واملهرجانات وامللتقيات



ندوة بعنوان )اجلمارك تعرف �سيدات الأعمال بخدماتها(
نظمت غرفة الق�سيم 2015/03/10م مبركز �سيدات الأعمال مبدينة 
بريدة ن���دوة بعنوان )الإج���راءات اجلمركية( قدمها �سع���ادة الأ�ستاذ 
ع���ادل بن علي العمريي مدير ع���ام ق�سم الركاب بجمرك مطار الأمري 
ناي���ف ب���ن عبدالعزي���ز بالق�سي���م ومت مناق�سة الإج���راءات اجلمركية 

املتعلقة بال�سترياد والت�سدير.

ن��دوة بالتع��اون مع �سن��دوق ري��ادة الأعمال لدع��م امل�ساريع 
بعنوان )املراأة و ريادة الأعمال(

نظم���ت غرفة الق�سيم  2015/04/2م مبق���ر الغرفة الرئي�سي مبدينة 
بري���دة ندوة بعن���وان المتياز التج���اري )الفرن�ساي���ز( قدمتها مديرة 
ق�س���م ري���ادة الأعم���ال الوطني لدع���م امل�ساري���ع يف منطق���ة الق�سيم 

الأ�ستاذة منال احلربي.
 

ندوة تعريفية بخدمات ال�سندوق املئوية التمويلية
نظم���ت الغرف���ة التجارية ال�سناعي���ة مبنطقة الق�سيم ن���دوة تعريفية 
بالتع���اون مع �سن���دوق املئوية لتعري���ف بخدمات ال�سن���دوق التمويلية, 
قدمه���ا مدير فرع �سندوق املئوية بالق�سي���م الأ�ستاذ ابراهيم الب�سام, 

وذلك يوم الثالثاء 2015/01/20م يف مقر الغرفة.

ندوة بعن��وان )ال�سناعات ال�سغ��رية واملتو�سطة وال�سناعات 
التحويلية(

نظمت غرفة الق�سيم ممثلة باللجنة ال�سناعية ندوة عن )ال�سناعات 
ال�سغرية واملتو�سطة وال�سناعات التحويلية( تقدمي كل من:

املهند����س. عبدالعزي���ز اخلري���ف )مدي���ر مرك���ز تنمي���ة املن�ساآت  -
ال�سغرية واملتو�سطة بالوزارة(.

املهند����س. م�سعل التويجري )مدير م�س���روع مبركز تنمية املن�ساآت  -
ال�سغرية واملتو�سطة(. 

ال�ست���اذ. ماج���د اخلليفة )مدير ع���ام تطوير املن�س���اآت ال�سغرية  -
واملتو�سطة ال�سناعية بالوزارة(.

ندوة تعريفية بخدمات �سندوق املئوية التمويلية
نظم���ت الغرف���ة التجارية ال�سناعي���ة مبنطقة الق�سيم ن���دوة تعريفية 
بالتع���اون مع �سن���دوق املئوية لتعري���ف بخدمات ال�سن���دوق التمويلية, 
قدمه���ا مدير فرع �سندوق املئوية بالق�سي���م الأ�ستاذ ابراهيم الب�سام, 

وذلك يوم الثالثاء 2015/01/20م يف مقر الغرفة التجارية.

ندوة بعنوان )مراحل البناء(
نظم���ت غرف���ة الق�سيم ممثلة بلجن���ة املقاولني ندوة بعن���وان )مراحل 
البن���اء( قدمها الأ�ستاذ. ماجد بن ابراهي���م املحيميد  وهي من �سمن 

برامج جلنة املقاولني لعام 2015م.

ندوة بعنوان )الت�سرت التجاري(
نظم���ت غرف���ة الق�سي���م ممثلة بلجن���ة �سب���اب الأعمال  ن���دوة بعنوان 
)الت�سرت التجاري( تقدمي املهند�س عمر ال�سحيباين )مدير عام اإدارة 

مكافحة الت�سرت التجاري بوزارة التجارة وال�سناعة(.

ندوة اأ�سواء على نظام التنفيذ
نظم���ت الغرفة التجاري���ة ممثلة بلجنة املحامني ن���دوة بعنوان )اأ�سواء 

على نظام التنفيذ( بالقاعة الرئي�سية بالغرفة. 
�سيوف الندوة:

ال�سي���خ عبداهلل بن عبدالعزيز ال�سحيم���ان. م�ساعد رئي�س املحكمة  -
العامة بربيدة.

الدكتور �سليم���ان بن نا�سر العجاجي. ع�سو هيئ���ة التدري�س لق�سم  -
الأنظمة بجامعة الق�سيم. 

الدكت���ور املحام���ي عل���ي بن حمم���د ال�سواج���ي. نائ���ب رئي�س جلنة  -
املحامني.

الن�������������دوات 

ندوة اجلمارك تعرف �سيدات الأعمال بخدماتهاندوة اأ�سواء على جلنة التحكيمندوة مراحل البناء

ندوة عر�س التجربة الرتكيةندوة التحرر من الوظيفة

27

ت 
دوا

������
������

لن�
ا



ات
���ر

�س�
ح��ا

امل

حما�سرة )حقوق امللكية الفكرية(
نظمت غرفة الق�سيم حما�سرة بعنوان )حقوق امللكية الفكرية( قدمها 
الربف�سور/ اأ�سامة عثم���ان خليل الأ�ستاذ امل�سارك يف جامعة الق�سيم, 
وذلك يوم الأربعاء 1436/04/22ه� املوافق 2015/02/11م, يف مقر 

الغرفة التجارية ال�سناعية مبنطقة الق�سيم.

حما�سرة )نظام التنفيذ ال�سعودي(
نظم���ت الغرفة التجارية ال�سناعية مبنطقة الق�سيم حما�سرة بعنوان 
)نظام التنفيذ ال�سعودي( قدمها الدكتور/ حممود علي وايف. الأ�ستاذ 
امل�سارك يف جامعة الق�سيم, وذلك يوم الثالثاء 1436/7/9ه� املوافق 

2015/4/28م, يف مقر غرفة الق�سيم.

حما�سرة )نظام التحكيم التجاري وفقا للنظام ال�سعودي(
نظم���ت الغرفة التجارية ال�سناعية مبنطقة الق�سيم حما�سرة بعنوان 
)نظام التحكيم التجاري وفقا للنظام ال�سعودي( قدمها املحامي خالد 
ب���ن عبدالعزيز اليحيا. ع�سو جلنة املحام���ني بالغرفة والدكتور عدنان 
بن �سالح العمر الأ�ستاذ امل�سارك يف جامعة الق�سيم, وذلك يوم الأحد 

1436/11/29ه� املوافق 2015/9/13م, يف مقر الغرفة التجارية.

حما�سرة )اأنظمة التمويل العقاري(
نظم���ت الغرفة التجارية ال�سناعية مبنطقة الق�سيم حما�سرة بعنوان 
)اأنظمة التمويل العقاري( قدمها الربف�سور اأ�سامة عثمان خليل الأ�ستاذ 
امل�سارك بجامعة الق�سيم, وذلك يوم الثالثاء 1437/01/14ه� املوافق 

2015/10/27م يف مقر الغرفة.

حما�سرة )العقود واأهميتها يف املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة(
نظمت غرفة الق�سيم حما�سرة بعنوان )العقود واأهميتها يف املن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة( قدمه���ا الدكتور املحامي عل���ي بن حممد ال�سواج���ي, وذلك يوم 
الأربعاء 1436/07/10ه� املواف���ق 2015/04/29م, يف مقر الغرفة التجارية 

ال�سناعية مبنطقة الق�سيم.

حما�سرة بعنوان )اأمتلك م�سروعك اخلا�س(
نظمت الغرفة التجارية ال�سناعية مبنطقة الق�سيم حما�سرة بعنوان )اأمتلك 
م�سروعك اخلا�س( قدمها مدير عام فرع معهد ريادة الأعمال الوطني بربيدة 
الأ�ست���اذ عل���ي بن نا�سر ال�سلمي, وذل���ك يوم الثن���ني 1436/11/9ه� املوافق 

2015/8/24م, يف مقر غرفة الق�سيم.

حما�سرة )مثلث الإدارة احلديثة(
نظمت الغرفة التجارية ال�سناعية مبنطقة الق�سيم حما�سرة بعنوان )مثلث 
الإدارة احلديثة( قدمها املهند�س عبدالرحمن بن �سلطان العرفج, وذلك يوم 

الثالثاء 1436/11/17ه� املوافق 2015/09/01م, يف مقر الغرفة.

حما�سرة )التحرر من الوظيفة(
نظم���ت الغرفة التجاري���ة ال�سناعية مبنطق���ة الق�سيم بالتع���اون مع جمل�س 
املنطقة حما�س���رة بعنوان )التحرر من الوظيفة( قدمه���ا الدكتور يو�سف بن 
عبداهلل العريني رئي�س اللجنة القت�سادية مبجل�س املنطقة, وذلك يوم الثالثاء 

1437/02/05ه� املوافق 2015/11/17م يف مقر الغرفة.

حما�سرة )مربوك اأ�سبحت متلك م�سروع(
نظمت الغرفة التجارية ال�سناعية مبنطقة الق�سيم حما�سرة بعنوان )مربوك 
اأ�سبح���ت متلك م�سروع( قدمها الأ�ستاذ عبدالإل���ه بن عبدالرحمن الطويان, 
وذل���ك يوم الأربعاء 1437/01/15ه� املوافق 2015/10/28م, يف مقر الغرفة 

التجارية ال�سناعية بالق�سيم.

حما�سرة توعوية قانونية بعنوان )الأوراق التجارية(
نظمت غرف���ة الق�سي���م 2015/09/2م مبقر مركز �سي���دات الأعمال 
مبدينة بريدة ن���دوة بعنوان )مدينة تتكون( قدمته���ا الأ�ستاذة املدربة 

هيلة الغرا�س.
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لقاء معايل وزير التجارة وال�سناعة 
نظمت غرفة الق�سيم ممثلة باجلنة التجارية لقاء )معايل وزير التجارة( 

برجال الأعمال مبنطقة الق�سيم بقاعة الجتماعات الرئي�سية.

الرخ�سة الدولية لريادة الأعمال
نظم���ت الغرف���ة التجاري���ة ال�سناعية مبنطق���ة الق�سيم لق���اء تعريفي 
بالرخ�س���ة الدولية لري���ادة الأعمال, وذلك بالتع���اون مع جمموعة نوقل 
التجاري���ة, قدمها الدكتور اأحمد ال�سميم���ري رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
ري���ادة الأعم���ال والأ�ست���اذ زي���اد بن علي امل�سيق���ح الأمني الع���ام للغرفة 
التجاري���ة ال�سناعي���ة مبنطق���ة الق�سي���م والأ�ست���اذ �سال���ح ب���ن اأحمد 
الأ�سقر رئي�س جمل�س اإدارة جمموع���ة نوقل التجارية, وذلك يوم الثنني 

1436/8/14ه� املوافق 2015/6/1م, يف مقر غرفة الق�سيم.

مقهى جتاري )لقاء حواري بني جتار من داخل وخارج املنطقة( لتبادل الأفكارلقاء اأمري الق�سيم مع رجال الأعمال باملنطقة

لقاء وزير التجارة

لقاء �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدولة فنزويال

الرخ�سة الدولية لريادة العمال

جل�سة قانونية )لقاء مع متخ�س�سني بالقانون التجاري(
نظمت غرفة الق�سي���م ممثلة باللجنة التجارية جل�سة قانونية )لقاء مع 
متخ�س�سني بالقانون التجاري( �سيف اللقاء الدكتور عدنان بن �سالح 
العمر اأ�ستاذ القانون التجاري امل�سارك يف جامعة الق�سيم ق�سم الأنظمة 

يف كلية ال�سريعة. 

جل�سة حوارية بني جيلني
نظمت غرفة الق�سيم ممثلة باللجنة التجارية جل�سة حوارية بني جيلني 

مبقر الغرفة الرئي�سي مبدينة بريدة.
�سيوف اللقاء:

-الأ�ستاذ. عب���داهلل بن �سالح ال�سريدة )رئي�س جمل����س اإدارة جمموعة 
ال�سريدة للتجارة وال�سناعة واملقاولت(

-الأ�ستاذ. عمر بن �سليمان ال�سيف )مدير �سركة كوين للحلويات(
-الأ�ستاذ. حممد بن حمود احلمود )م�ستثمر مبجال القهوة واملطاعم(  

مقه��ى جت��اري )لق��اء ح��واري ب��ني جت��ار م��ن داخ��ل وخارج 
املنطقة( لتبادل الأفكار

نظم���ت غرفة الق�سيم ممثلة باللجنة التجارية مقهى جتاري وهو )لقاء 
ح���واري بني جتار م���ن داخل وخ���ارج املنطقة( لتبادل الأف���كار بديوانية 

العيريي مبدينة بريدة, 
�سيوف الديوانية:

الأ�ستاذ/ حممد بن �سالح ال�سلمان 
املهند�س/ طارق بن حممد الفوزان

لقاء معايل مدير عام اجلمارك باململكة
نظم���ت غرفة الق�سيم ممثلة باجلنة التجارية لق���اء )معايل مدير عام 
اجلمارك باململكة( برجال الأعمال مبنطقة الق�سيم بقاعة الجتماعات 

الرئي�سية.

لقاء )مدير عام الهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق 
التقنية )مدن(

نظم���ت غرف���ة الق�سيم لقاء م���ع �سع���ادة املهند�س �سالح ب���ن ابراهيم 
الر�سي���د )مدير عام الهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية 
)مدن(  بح�سور اأكرث من 30 من مالك امل�سانع واملهتمني وقد ا�ستعر�س 
احل�سور امل�س���كالت وال�سعوبات التي يعاين منها ال�سناعيون ومت بحث 
احللول واملعاجلات الالزمة ب�ساأنها لتاليف توقف الن�ساط وتعرث امل�ساريع. 
ومتت الإجابة على ا�ستف�سارات احل�سور وزيارة املدينة ال�سناعية الثانية 

مت الطالع على العمل اجلاري يف املدينة من م�ساريع.
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لق��اء )اأمان��ة منطق��ة الق�سي��م باللجن��ة العقاري��ة لعر���س 
خمرجات درا�سة وتطوير منطقة و�سط بريدة(

ناق�س���ت اللجن���ة العقاري���ة يف لقاء م���ع )اأمانة منطق���ة الق�سيم عر�س 
ملخرج���ات درا�س���ة وتطوير منطق���ة و�سط بريدة( مبق���ر الغرفة مبدينة 

بريدة.

لقاء )وفد خرباء من الأمم املتحدة باللجنة العقارية(
نظم���ت غرفة الق�سيم لقاء مع )وفد م���ن  خرباء الأمم املتحدة( وذلك 

مبقر الغرفة مبدينة بريدة.

لقاء )م�ساعد حمافظ املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية 
لل�سوؤون التاأمينية(

نظمت غرفة الق�سيم  لقاء )م�ساعد حمافظ املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات 
الجتماعي���ة لل�سوؤون التاأمينية( الأ�ستاذ. عبدالعزيز بن هبدان الهبدان 
وعدد من م�سئويل املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية برجال الأعمال 

وامل�ستثمرين مبنطقة الق�سيم.

لقاء )مدير عام م�سلحة الزكاة والدخل(
نظمت غرف���ة الق�سيم لقاء مع )�سعادة مدي���ر م�سلحة الزكاة والدخل 
باململك���ة( الأ�ستاذ ابراهي���م بن حممد املفلح برج���ال الأعمال  بح�سور 
نائ���ب مدير عام امل�سلح���ة لل�سوؤون الفنية الأ�ست���اذ �سعد بن عبدالعزيز 
ال�سعيدان ومدير عام ادارة املراقبة واملراجعة بامل�سلحة الأ�ستاذ حممد 
بن اإبراهيم احل�سن   ومدير فرع امل�سلحة بالق�سيم الأ�ستاذ عبدالعزيز 

بن �سالح الرتكي.

اللقاء التعريفي بدور �سركة ال�سوق املالية )تداول(
نظمت غرفة الق�سيم اللقاء التعريفي بدور �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية 
)تداول( يف تعزيز منو ال�سركات اخلا�سة قدمها كل من �سعادة الأ�ستاذ 
حممد الرميح )مدير اإدارة املبيعات )تداول( والأ�ستاذ �سامي العبيالن 
)كبري اخ�سائي الرعايات واملنا�سبات )تداول( والأ�ستاذ راكان ال�سيف 
اهلل )مدي���ر عالقات �سركات ت���داول( والأ�ستاذ اإبراهيم املقحم )مدير 

عالقات تداول(.

لقاء مزارعي منطقة الق�سيم وجلنة التمور التح�سريي )للقاء 
معايل وزير الزراعة( 

نظم���ت غرف���ة الق�سيم ممثل���ة بلجنة التم���ور لقاء حت�س���ريي ملزارعي 
املنطق���ة وذلك لرتتيب اآلي���ة معينة للموا�سيع املهمة خ���الل لقاء معاليه 
وت�سليمه ورقه مبني فيها احتياجات املزارعني ومعاناتهم وخا�سة العمالة  
الزراعية واملو�سمية وكذلك مو�سوع �سو�سة النخيل احلمراء والتجهيزات 

اخلا�سه بها لدى فرع وزار الزراعة بالق�سيم.

لقاء معايل وزير الزراعة باأمري املنطقة ومزارعي الق�سيم
عر����س ما لدى اللجنة من تطوير وتفعي���ل الآليات اخلا�سة مبكافحة  -

الآفات والأمرا�س الزراعية, مثل ح�سرة �سو�سة النخيل احلمراء.
ف�سح املجال اأمام القطاع اخلا�س للم�ساركة يف هذه اجلهود. -
العمالة املو�سمية وحاجة مزارعي النخيل اليها. -
ن�سب التوطني و�سرورة مراعاة طبيعة الن�ساط. -
قيا����س جهود املكافحة مب���دى انخفا�س م�ستويات وح���الت الإ�سابة  -

باحل�سرة.

لقاء جلنة التمور وجمعية منتجي التمور باملزارعني وال�سركة 
ال�سعودية لال�ستقدام

نظم���ت غرفة الق�سيم ممثل���ة بلجنة التم���ور لقاء �س���ركات ال�ستقدام 
مبزارع���ي منطقة الق�سيم وجمعية منتجي التم���ور مبقر الغرفة مت فيه 
بحث مو�سوع اأزمة العمالة لدى املزارعني وتوفري العمالة املوؤقتة ملدة �سنة 
قابل���ة للتمديد اإىل جانب العمالة الدائم���ة املرتبطة بربنامج نطاقات اأو 

املو�سمية املعفية من هذه ال�سرتاطات.

اللقاء الثامن للنخيل والتمور
اأقامت غرفة الق�سيم ممثلة بلجنة التمور اللقاء الثامن للنخيل والتمور 
مبحافظة املذنب بح�سور اأع�ساء جلنة التمور وعدد من مزارعي املنطقة 

والأكادمييني املخت�سني بجامعة الق�سيم, وكانت موا�سيع اللقاء هي: 
حت�سني جودة املنت���ج ب�سرورة خلوه من متبقي���ات وروا�سب املبيدات  -

احل�سرية ال�سارة.
الهتم���ام بنظم حتلي���ل الرتب���ة والتغذية ال�سحيح���ة وفح�سها من  -

الأمرا�س التي تعاين منها اأ�سجار النخيل.
حتدي���د ط���رق املكافحة, وال�ستف���ادة من جامعة الق�سي���م واملراكز  -

البحثية.

لقاء الوفد الهولندي بلجنة التمور ومزارعي النخيل 
نظم���ت غرفة الق�سيم ممثلة بلجنة التمور لق���اء الوفد الهولندي بلجنة 

التمور ومزارعي املنطقة, مت فيه النقا�س عن:
اأنظمة بناء البيوت املحمية وو�سائل الري والتكييف. -
تر�سيد املياه وفق احدث الطرق العلمية التي ت�سهم يف احلد من الهدر  -

وتقلل ن�سبة ال�ستهالك مع م�ساعفة وجودة الإنتاج.
نق���ل  جت���ارب  اأكرب ال�سركات الرائدة الت���ي متتلك خربات طويلة يف  -

�سناعة وجتهيز البيوت املحمية.

تطوي���ر نظم البيوت املحمية التي تنعك�س بدوره���ا على نوعية ووفرة  -
املح�سول الزراعي.

اللقاء التا�سع للنخيل والتمور
نظم���ت غرفة الق�سيم ممثل���ة بلجنة التمور وبالتع���اون مع غرفة عنيزة 
اللقاء التا�سع للنخيل والتمور بعنوان )خدمة النخيل للمو�سم اجلديد(, 

مت بحث:
اخلدمات التي حتتاجها النخل���ة والعناية بها بعد النتهاء من عملية  -

ح�ساد املنتج.
الهتمام ب�سيانة ونظافة املزارع ووقايته من تكاثر احل�سرات ال�سارة  -

جتنبًا للخ�سائ���ر الكارثية التي ميكن اأن ت�س���اب بها  اأ�سجار النخيل 
جراء انت�سار ال�سو�سة احلمراء.

حتليل الرتبة ملعرفة ما ينق�سها من معادن. -

لقاء اإر�سادي عن املرحلة اجلامعية باملدار�س الأهلية بربيدة
نظم���ت الغرفة التجارية ممثلة بلجنة التعلي���م الأهلي والتدريب وتوطني 
الوظائ���ف لقاء اإر�سادي عن املرحل���ة اجلامعية باملدار�س الأهلية بربيدة 
مبقر م�سرح مدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الريا�سية مبدينة بريدة.

�سيوف اللقاء:
الدكت���ور علي ب���ن حممد ال�سيف عمي���د القب���ول و الت�سجيل بجامعة  -

الق�سيم. 
الأ�ست���اذ عبدالعزيز بن حممد الفراج مدي���ر اإدارة التعليم الأهلي و  -

الأجنبي يف الإدارة العامة للرتبية والتعليم بالق�سيم. 
الدكتور عبداهلل بن �سالح ال�ستيوي  رئي�س جمل�س اأمناء كليات بريدة  -

الأهلية. 
الدكت���ور عبد الرحم���ن ال�سمعاين م�ساع���د امل�سرف الع���ام لكليات   -

الق�سيم الأهلية.
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ور�س��ة عمل بعن��وان )دور هيئة املوا�سف��ات واملقايي�س يف منح 
�سهادات نظم اإدارة اجلودة(

قدمه���ا كاًل من الدكتور �سعي���د الزهراين مدير ع���ام اإدارة �سبط اجلودة 
والأ�ستاذ �سعود ال�سبانات مدير عام نظم اإدارة اجلودة.

ور�سة عمل تعريفية بربنامج بادر للحا�سنات التقنية
قدمه���ا مدير عام فرع برنامج بادر حلا�سنات التقنية بالق�سيم الأ�ستاذ/ 

عبدالرحمن بن ابراهيم ال�سدوخي.

ور�سة عمل  حول األية اقرا�س امل�ساريع ال�سياحية بالق�سيم

ور�سة عمل للتعريف ببطاقة اقت�ساد الوقود على املركبات  

ور�س��ة عم��ل  خا�س��ة للتعريف بالالئح��ة مبتطلب��ات مقاومة 
الدوران والتما�سك

ور�سة عمل املراأة حا�سنات الأعمالور�سة عمل املراأة بالقطاع ال�سناعي مبنطقة الق�سيم

ور�سة عمل األية اقرا�س امل�ساريع ال�سياحية بالق�سيمور�سة عمل املوا�سفات واملقايي�س

ور�سة عمل التجارة اللكرتونية

ور�سة عمل بني الغرفة وبرنامج بادر حلا�سنات التقنية

ور�س��ة عم��ل  تناول��ت درا�سة اجل��دوى لإن�ساء �سرك��ة الأمانة 
للتنمية والتطوير

ور�س��ة عمل  عن دور �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية يف تعزيز 
منو ال�سركات اخلا�سة

ور�سة عمل للجنة الأوقاف

ور�سة عمل  حول التجارة الإلكرتونية

35ور�س العمل 

اتفاقية الأمانة مع وفد ال�سجوناتفاقية درا�سة لإن�ساء �سركة متور

وقع مركز �سيدات الأعمال عقد اتفاقية مع مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

حملة التربع بالدم

دورة التميز املوؤ�س�سي ل�سرطة الق�سيم دورة اإدارة اجلودة ملن�سوبي الدوريات

التفاقيات 
وال�سراكة املجتمعية
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اأول : درا�سات اجلدوى املبدئية ملجموعه خمتارة من الفر�س 
ال�ستثمارية باملنطقة 

ت�ساعد درا�سات اجلدوى الأولية يف احلكم على مدى قابلية الفكرة 
للتنفي���ذ, ويتم اختيار م�سميات الفر�س ال�ستثمارية بناءًا على تو�سيات 
اللجان القطاعية,و مراجعي الغرفة خا�سة ال�سباب, ويف هذا الإطار مت  
النتهاء من اإعداد درا�سات اجلدوى الأولية للفر�س ال�ستثمارية التالية:

درا�س���ة ج���دوى اأولي���ة مل�سن���ع ت�سني���ع الأدوات املدر�سي���ة )ولع���ب - 
الأطفال(.

م�س���روع ثالج���ة )م�ستودع���ات( للتربي���د لتخزي���ن التم���ور وامل���واد - 
الزراعية.

�سرك���ة ت�سويق التمور و املنتج���ات الزراعية حملي���ًا وعامليًا بالو�سائل - 
التقليدية واحلديثة )الت�سويق الإلكرتوين(.

م�سروع �سناعة علف احليوان بطريقة ال�ستنبات )العلف الأخ�سر( - 
)مزرع���ة لرتبي���ة  الأغنام اأو الأبقار بالعتم���اد على العلف امل�ستنبت 

مقارنه بالطرق التقليدية(.
 - )GRC( م�سروع ل�سناعة األواح اخلر�سانة امل�سلحة بالألياف الزجاجية

)GFB الألواح اجلب�سية املقواة بالألياف(
م�س���روع اإنت���اج ورق الكرافت امل�ستخ���دم يف جمال التعبئ���ة وت�سنيع - 

الأكيا�س الورقية.
م�سروع �سناعة الأطباق والعلب من الق�سدير والكرتون.- 

والعرو���س  للمعلوم��ات  املدجم��ة  والأقرا���س  الن�س��رات 
التقدميية

 اإ�س���دار 12 عدد �سهري من الن�س���رة التجارية خالل عام 2014م, - 
ومت رفعها على موقع الغرفة الإلكرتوين.

عر����س تقدميي يت�سمن الفر�س ال�ستثمارية ال�سخمة والتي ميكن - 
التاأمينات الجتماعية ال�ستثمار بها.

عر����س تقدمي���ي باللغ���ة الإجنليزي���ة يت�سم���ن املل���ف القت�سادي - 
والفر�س ال�ستثمارية مبنطقة الق�سيم.

عر�س تقدميي ع���ن املوؤ�سرات ال�سناعي���ة والقرو�س املمنوحة من - 
�سندوق التنمية ال�سناعية ملنطقة الق�سيم.

عر�س تقدميي عن معوقات ال�ستثمار واحللول لتلك املعوقات.- 

الدرا�سات القت�سادية وال�ست�سارات
اإميان���ًا م���ن دور غرفة الق�سي���م باأهمية عملية ر�س���د وا�ستك�ساف 
الفر����س ال�ستثماري���ة يف ج���ذب وت�سجي���ع امل�ستثمري���ن الوطنيني على 
ال�ستثم���ار باملنطقة, وانطالق���ًا من ر�سالتها بتق���دمي اأف�سل اخلدمات 
واقرتاح الو�سائل والربامج املحفزة واجلاذبة لال�ستثمار, قامت الغرفة 
باإعداد ع���دد من الدرا�سات والبحوث والتقاري���ر القت�سادية التي تهم 

رجال الأعمال و�سباب امل�ستثمرين ومن اأبرز هذه الدرا�سات: 

ثانيًا: الدرا�سات املتخ�س�سة الطويلة.
ه���ي الدرا�سات الطويلة )القت�ساد الكل���ي على م�ستوى اململكة   
ومنطق���ة الق�سي���م( لأح���د املو�سوع���ات اأو الق�ساي���ا اأو ال�سيا�س���ات 
القت�سادي���ة الت���ي توؤث���ر  يف  قط���اع الأعم���ال, ويت���م اختي���ار مو�سوع 
الدرا�س���ة بناًء على مقرتح���ات وتو�سيات اللج���ان القطاعية,  وكذلك 
بناًء على تو�سيات اجلهات العليا باملنطقة, واأخريًا بناًء على ما ي�ستجد 
من مو�سوعات وتوجهات و�سيا�س���ات اقت�سادية تتبناها حكومة خادم 

احلرمني ال�سريفني حفظة اهلل, ويف هذا الإطار مت التايل:
النتهاء من اإعداد درا�سة تف�سيلية بعنوان  " اخلريطة القت�سادية - 

وال�ستثمارية ملدينة بريده حتى العام 2040م. 
النته���اء من اعداد درا�سة حتليلية و ميداني���ة عن واقع وتطور اأداء - 

وم�ستقبل القطاع العقاري مبنطقة الق�سيم. 
جاري النتهاء من اإعداد درا�سة عن "اأثر برامج و�سيا�سات التوطني - 

الوظيفي على القدرة التناف�سية للقطاع ال�سناعي باململكة.
ج���اري النتهاء من درا�سة لتقييم دور ال�ستثمار الأجنبي يف عملية - 

التنمية القت�سادية مبنطقة الق�سيم.

ثالثًا: التقارير املوجزة. 
هي تقارير  ق�سرية, ويف هذا الإطار مت اإجناز املهام التالية : 

تقرير مف�سل ومذكرة للعر�س على معايل وزير التجارة وال�سناعة - 
تت�سمن املعوقات التي تواجه القطاع اخلا�س مبنطقة الق�سيم من 
واقع مرئيات وتو�سيات ال�سادة اأع�ساء اللجان القطاعية بالغرفة.

تقرير يت�سمن موؤ�سرات اأولية جلانبي العر�س والطلب, والتو�سيات - 
مب���دى جدوى عمل �س���ركات الأجرة العام���ة "الليموزين" مبنطقة 

الق�سيم.
تقري���ر موجز عن الإيجابي���ات والنتائج املتوقعة للق���رارات امللكية - 

املتعلق���ة بفر����س ر�س���وم عل���ى الأرا�س���ي البي�ساء داخ���ل النطاق 
العمراين للم���دن واملحافظات واملراكز,  والق���رار اخلا�س باإعادة 
ترتيب الأجهزة التي ترتبط تنظيميًا اأو ت�سرف عليها وزارة املالية, 
والقرار اخلا�س مبنح وزير العمل �سالحية اتخاذ الإجراءات التي 

من �ساأنها حت�سني اأداء �سوق العمل.
تقري���ر موج���ز يت�سمن ا�ستعرا����س موؤ�سرات �س���وق العمل باململكة - 

ومنطقة الق�سيم, ندوة بجامعة الق�سيم.
تقري���ر موج���ز عن دور غرف���ة الق�سي���م  يف اجل���ذب ال�ستثماري - 

ملنطقة الق�سيم.
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تقري���ر يت�سمن اه���م موؤ�سرات قط���اع التعدين مبنطق���ة الق�سيم, - 
والفر�س ال�ستثمارية املتاحة بالقطاع.

تقرير حتليلي موجز عن العالقات التجارية وال�ستثمارية بني ململكة - 
و تركيا  خالل الفرتة من 2003 اإىل  2013م )اإعادة �سياغة(.

تقرير موجز مبوؤ�سرات القطاع ال�سياحي باململكة ومنطقة الق�سيم.- 
تقري���ر موج���ز باملعوق���ات وامل�س���اكل الت���ي تواجه القط���اع اخلا�س - 

مبنطقة الق�سيم.

رابعًا: العرو�س التقدميية.
عر����س تقدمي���ي ملوؤ�سرات �س���وق العمل باململك���ة ومنطقة الق�سيم - 

,ندوة بجامعة الق�سيم.
عر�س تقدميي عن منطق���ة الق�سيم والفر�س ال�ستثمارية املتاحة - 

باملنطقة للعر�س اأمام اللجنة التجارية الوطنية.
عر�س غرفة الق�سيم خالل لقاء �سمو اأمري املنطقة يت�سمن عر�سًا - 

موجزًا لهم الدرا�س���ات والفعاليات التي تقوم بها الغرفة من اجل 
تهيئة البيئة ال�ستثمارية مبنطقة الق�سيم.

خام�س��ًا: مرئيات الغرفة ح��ول بع�س الق�ساي��ا واملو�سوعات 
الهامة.

مرئيات الغرفة حي���ال تنفيذ مقرتحات ا�سرتاتيجية النمو ال�ساملة - 
للمملكة يف اإطار جمموعة الع�سرين.

مرئي���ات الغرفة حي���ال التوجيه���ات امللكية بفتح ن�س���اط "التجزئة - 
واجلملة" لل�سركات الأجنبية بن�سبة ملكية كاملة.

مرئي���ات غرفة الق�سي���م حيال املبادرات التنموي���ة التي من �ساأنها - 
ت�سهي���ل عمل القطاع اخلا�س يف اإط���ار برنامج التحول القت�سادي 

الذي يتبناه جمل�س ال�سئون القت�سادية.
مرئي���ات غرفة الق�سيم حيال مقرتح ت�سني���ف املن�ساآت ال�سغرية - 

واملتو�سطة.
مرئيات غرفة الق�سيم  فيما يتعلق بالحتياجات املجتمعية واأولويات - 

الدرا�سات والبحوث التي حتتاجها منطقة الق�سيم.
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�ساد�سًا : ال�ستبيانات.
تقرير بنتائج ا�ستبيان ر�سا املراجعني عن اأداء اإدارة املعلومات. - 
تقرير بنتائج ا�ستبيان ر�سا املراجعني عن اأداء اإدارة املنت�سبني.- 
تقرير بنتائج ا�ستبيان ر�سا املراجعني عن اأداء اإدارة املن�ساآت.- 
تقري���ر بنتائ���ج ا�ستبيان ر�سا املراجع���ني عن اأداء مرك���ز التدريب - 

والتن�سيق الوظيفي.
اإعداد جمموعة من ال�ستبانات املوجهة لإدارات الغرفة فيما يتعلق - 

مب�سروع  تطوير ال�سرتاتيجية اجلديدة للغرفة )2016-2020م(.

�سابعًا: ال�ست�سارات القت�سادية.
مت تق���دمي م���ا يزي���د ع���ن ع���دد )12(  ا�ست�س���ارة اقت�سادي���ة , اأو - 

توفري بيان���ات عالية اجلودة لعدد من مراجع���ي الغرفة بخ�سو�س 
مو�سوعات ا�ستثمارية متنوعة.

ثامنًا:  التطوير والتنظيم الإداري:
وه���ي امل�ساريع واملهام املنجزة واملتعلقة باجلانب الإداري والتنظيمي يف 

اإدارة الدرا�سات , ويف هذا الإطار مت التايل :
الدرا�س���ات -  لإدارة  ال�سنوي���ة  للخط���ة  وامله���ام  امل�ساري���ع  اإع���داد 

القت�سادية للعام 2016م.
املراجعة والتدقيق الداخل���ي لإدارة التدريب فيما يتعلق باإجراءات - 

اليزو. 
املراجعة والتدقي���ق الداخلي لإدارة املن�س���اآت ال�سغرية فيما يتعلق - 

باإجراءات الأيزو. 
اإعداد تقرير تف�سيلي يت�سمن روؤي���ة ور�سالة واأهداف ومهام اإدارة - 

الدرا�س���ات وال�ست�سارات القت�سادي���ة , والنماذج املتاحة للتطبيق 
اأمام الغرفة , واآليات التطبي���ق , واملوارد الب�سرية واملادية املطلوبة 

لكل منوذج. 
اإعداد تقرير الإجناز للعام 2014م.- 
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امل�ساركات والزياراتالإر�ساليات واحل�سور الإعالمي

106
خرب وت�سريح وتقرير ومقاًل �سحفيَا 

مت اإعداد ون�سر مايقارب من 

توف���ري املعلوم���ات والدرا�س���ات والإح�ساءات 
لالأ�سات���ذة اجلامع���ات وللط���الب والطالبات 
اجلامعي���ني والباحثني واملهتمني يف املعلومات 

القت�سادية

بالبيان���ات  احلكومي���ة  اجله���ات  اإم���داد 
واملعلوم���ات والدرا�س���ات ذات ال�سل���ة باأوجه 

الن�ساط القت�سادي

توزي���ع م���ا يزي���د ع���ن )200( عل���ب هداي���ا 
ل�سيوف من �سفراء ووفود وكبار ال�سخ�سيات

امل�سارك���ة يف ملتقى التوظي���ف ال�سنوي الذي 
تقيمه جامعة الق�سيم, كمنظم وم�سارك

عدد  الزيارات الت�سويقية والتعريفية لربامج 
التدريب بالغرفة نحو )35( زيارة.

امل�سارك���ة يف تنظي���م )3( لق���اءات توظي���ف 
بالتعاون مع عدد من اجلهات ذات العالقة

طالبي العم���ل امل�ساركني يف لقاءات التوظيف 
582 طالب عمل 

زيارة مركز املعلومات
خدمة اإلكرتونية

ات�سال هاتفي
اإر�سال فاك�س

قنوات توفري 
املعلومات

٪35

٪55

٪5
٪5

50.000
اإر�سالية فاك�س ملن�سوبي الغرفة 

بخ�سو�س التعاميم ودعوات املنت�سبني 
املختلفة عام 2015م

اأكرث من 

1.500.000
ر�سالة ن�سية ق�سرية عن طريق 

اجلوال للمنت�سبني بخ�سو�س الفعاليات 
واخلدمات واملنا�سبات عام 2015م

خدمة الن�سرة التجارية ال�سهريةاأكرث من 

خدمة الن�سرة ال�سحفية اليومية

خدمة  قاعدة بيانات القطاعات

خدمة ال�سمعة التجارية.

دليل نظام و�سروط ال�ستثمار الأجنبي.

عر�س فر�س الوكالت والفرن�سايز التجاري 

قاعدة  بيانات املنت�سبني

درا�سات اجلدوى 

البحوث والح�سائيات القت�سادية

القرارات والتعاميم 

املعار�س واملوؤمترات

الفر�س وال�ستثمارية

املناق�سات احلكومية

الإ�سدرات الإلكرتونية

التخفي�سات التجارية

تلبية 1440 طلب معلومات وبيانات

الن�سر والطباعةاخلدمات الإلكرتونية

ن�س���ر ما يزيد ع���ن )200( فر�س���ة جتارية ل�س���ركات اأجنبية 
ترغب بعم���ل �سفقات جتاري���ة متبادلة مع ال�س���ركات املحلية 

املناظرة على موقع الغرفة اللكرتوين

متت الإجابة عما يزيد عن )1440( طلب معلومات وبيانات
امل�سارك���ة يف الإج���راءات التنظيمي���ة لزي���ارة وف���ود الغرف���ة 

للزيارات الدولية

مت اإ�سدار عدد )3( اأفالم )اإنفوجرافيك ( للتعريف بخدمات 
الغرفة التجارية ال�سناعية مبنطقة الق�سيم

مت اإ�ساف���ة اأكرث من )135( اإ�سدار جديد للمكتبة ما بني كتب 
وجمالت ون�سرات دورية 

اإ�س���دار العدد ال�سهري من الن�س���رة التجارية باإجمايل )12( 
عدد خالل عام 2015م   ورفعها على موقع الغرفة اللكرتوين

توزي���ع الدرا�س���ة ال�سرتاتيجية لال�ستثم���ار مبنطقة الق�سيم 
)درا�سة مينتور( للم�ستثمرين من داخل اململكة وخارجها, على 
�سكل كتيبات واأقرا�س مدجم���ة باللغتني الجنليزية والعربية

ن�س���ر ما يزيد عن اأكرث م���ن )700( مناف�سة حكومية تت�سمن 
تقريب���ًا )500( مناق�س���ة حكومي���ة, وع���دد )200( مزاي���دة 
حكومي���ة عل���ى م�ستوى املنطق���ة واململك���ة على موق���ع الغرفة 

اللكرتوين

ن�سر ما يزيد ع���ن )200( معر�س داخل اململكة, وبيانات عن 
عدد )300( معر�س خارج اململكة
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غرف��ة الق�سي��م ت�سعى لتلبية احتياجات قط��اع الأعمال من 
الكوادر الوطنية املوؤهلة

حتر�س غرفة الق�سيم على توفري فر�س العمل املالئمة للمواطنني 
وتلبي���ة احتياجات قطاع الأعمال من الك���وادر الوطنية املوؤهلة واملدربة 
يف خمتل���ف املجالت وتعزيز التعاون والتكام���ل والتن�سيق امل�سرتك معا 
للجه���ات املعني���ة وا�ستقط���اب باحثي العمل مم���ن يحمل���ون م�ستويات 

تعليمية خمتلفة يف عدد من التخ�س�سات املطلوبة للوظائف املتوفرة.

نظم��ت الإدارة ع��دد 3 لق��اءات توظي��ف بالتعاون مع 
عدد من املن�ساآت. 

مقابالت املتقدمني لربنامج التنظيم الوطني للتدريب امل�سرتك,

مقابالت املتقدمني لربنامج بندة

عدد الربامج التدريبية 

بلغ عدد املتدربني مبركز التدريب 

150
متدرب ومتدربة

لقاءات التوظيفعدد الربامج التدريبية 

9
برامج تدريبية

عدد املن�ساآت امل�ستفيدة 
من خدمات التدريب

عدد الأيام التدريبية املنفذة نحو 

50
يومًا تدريبيًا

اخلدمات التدريب والتاأهيلية 
وتنمية املوارد الب�سرية

من�ساأة
طالب عمل23

582
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لقاء رئي�س البيك

تنظيم لقاءات التوظيف
لقاء الرئي�س التنفيذي ل�سركة البيك مع طالبي العمل باملنطقة.- 
امل�ساركة يف ملتقى التوظيف ال�سنوي الذي تقيمه جامعة الق�سيم, - 

كمنظم وم�سارك.
نظمت الإدارة عدد 3 لقاءات توظيف بالتعاون مع عدد من املن�ساآت. - 
بلغ ع���دد طالبي العمل امل�ساركني يف لق���اءات التوظيف 582 طالب - 

عمل .

توفري احتياج املن�ساآت من طالبي العمل
مت تزوي���د عدد 9 من�س���اآت بقوائ���م لطالبي العم���ل والذين تنطبق 

عليهم ال�سروط املطلوبة ل�سغل الوظائف ال�ساغرة بهذه املن�ساآت.
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توثيق���ا جًله���ود غرفة الق�سي���م فيما تقدمة م���ن خدمات ملركز 
�سي���دات الأعم���ال فق���د حر�ست الغرف���ة على تنظي���م عدد من 
الفعاليات التي ت�ساهم يف حتفيز �سيدات الأعمال نحو تقدمي ما 

هو اأف�سل ومميز وتتمثل تلك الفعاليات يف الآتي:

الندوات واملحا�سرات 
حما�س���رة تعريفي���ة بعنوان )اجلم���ارك تعرف �سي���دات الأعمال - 

بخدماتها( مبركز �سيدات الأعمال بتاريخ 2015/3/10م, قدمها 
�سعادة الأ�ستاذ / عادل بن علي العمريي   مدير عام ق�سم الركاب 

بجمرك املطار نايف بن عبدالعزيز بالق�سيم .
حما�س���رة تعريفية بالتع���اون مع �سن���دوق ري���ادة الأعمال لدعم - 

امل�ساريع بعنوان )املراأة و ريادة الأعمال ( مبركز �سيدات الأعمال 
بتاري���خ 2015/4/2م قدمتها مديرة ق�سم ريادة العمال الوطني 

لدعم امل�ساريع يف منطقة الق�سيم اأ. منال احلربي .
حما�س���رة توعوي���ة قانونية بعن���وان )الأوراق التجاري���ة ( مبركز - 

�سيدات الأعمال بتاريخ 2015/9/2م قدمها املحامي الدكتور علي 
ال�سواجي.

ن���دوة تعريفية بالتعاون مع مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني - 
بعن���وان )احل���وار احل�س���اري( مبركز �سي���دات الأعم���ال بتاريخ  

2015/9/22م يقدمها الأ�ستاذة املدربة / هيلة الغرا�س.

برامج التدريب 
دورة تدريبي���ة بعنوان )اإعداد املحامية الناجحة ( مبركز �سيدات - 

الأعم���ال بتاري���خ : 2015/2/28م مل���دة 5 اأي���ام قدمه���ا املحامي 
الدكتور/ علي ال�سواجي.

دورة تدريبي���ة بعن���وان )ال�سكرتاري���ة احلديث���ة ( مبركز �سيدات - 
الأعم���ال خ���الل الف���رتة 13-2015/9/17م  مل���دة 5 اأيام قدمها 

املدرب الأ�ستاذ حممد الدهام .
دورة تدريبية بعنوان )القي���ادة الإدارية( مبركز �سيدات الأعمال - 

بتاريخ 2015/9/9م مل���دة 3 اأيام قدمتها املدربة الأ�ستاذة اأ�سماء 
العنزي .

امللتقيات واملعار�س 
اأقام مركز �سيدات الأعم���ال ملتقى امل�ستثمرة الذكية على �سرف - 

ح���رم �سمو اأم���ري منطقة الق�سي���م . �ساحب املعر����س " معر�س 
توعوي ع���ن الإج���راءات احلكومية – �سناديق دع���م " وكذلك " 
معر����س جت���اري لدعم �ساب���ات الأعمال يف منطق���ة الق�سيم " .  

بفندق املوفمبيك بتاريخ  2015/11/10م. 

لقاءات وم�ساركات
�سارك مركز �سي���دات الأعمال مبعر�س همتي يف مهنتي بالتعاون - 

مع الكلية التقنية للبنات يف بريدة مب�سرح جمعية امللك عبدالعزيز 
اخلريية الن�سائية, بتاريخ 2015/5/19م.

�س���ارك مرك���ز �سي���دات الأعمال مبعر����س طريق���ك اإىل حقوقك - 
بكلي���ة ال�سريع���ة والدرا�سات الإ�سالمي���ة يف بري���دة, بتاريخ 21-

2015/4/22م.
�سارك مركز �سي���دات الأعمال مبعر�س ال�سيا�س���ات والإجراءات - 

احلكومي���ة بكلي���ة القت�س���اد والإدارة بجامعة الق�سي���م, بتاريخ 
2015/4/1م.

�سارك مركز �سي���دات الأعمال بندوة  " تطور املنظومة الق�سائية - 
وعنا�سر الق���وة وجمالت التطوير والتحفيز واأثرة على القت�ساد 

الوطني " بفندق اجلولدن توليب يف تاريخ 2015/4/19م.

العقود والتفاقيات
وقع مركز �سيدات الأعمال عقد اتفاقية مع مركز امللك عبدالعزيز - 

للحوار الوطني .

تطوير الأنظمة الإدارية مركز �سيدات الأعمال
والتقنية داخل غرفة الق�سيم

ال�ستثمار يف املوارد الب�سرية
تعترب غرفة الق�سيم مواردها الب�سرية اأثمن اأ�سولها وركيزة اأ�سا�سية 
يف جناحها امل�ستمر, ولذلك فاإن ال�ستثمار يف املوارد الب�سرية عنوان 
تفوقن���ا ومتيزن���ا حي���ث ت�سعى الغرف���ة خللق بيئ���ة مثالي���ة ملوظفيها 

ومتكينهم من اإجناز اأعمالهم باأعلى قدر من املهنية والحرتافية.

حتديث البنية التحتية
مت اإن�س���اء �سالة خا�سة للمنت�سبني لتقدمي خدمات مميزة للمنت�سبني 
وذلك من خالل �سالة حتتوي على اأكرث من عدد 10 مكاتب ا�ستقبال 

و�سا�سات دعائية وعدد 2 مكتب لذوي الحتياجات اخلا�سة.

عقد دورات تدريبية ملوظفي الغرفة
تعم���ل الغرفة على اإتاح���ة الفر����س التدريبية الداخلي���ة واخلارجية 
ملوظفيه���ا بهدف تنمية مهاراتهم وقدراته���م العلمية والعملية لتنفيذ 

�سيا�سات الغرفة وحتقيق اأهدافها.

رفع كفاءة الأنظمة التقنية احلديثة
تد�سني نظام مراقبة �سامل لغرفة الق�سيم وجميع فروعها.- 
ا�ستم���رار عجل���ة تطوير نظام امل���وارد الب�سرية بغرف���ة الق�سيم - 

للح�سور والن�سراف والإجازات والرواتب.
تعزيز حماية الأنظم���ة لداخلية والن�سراف والإجازات والن�سخ - 

الحتياطي.

التطوير:
ت�سع���ى غرف���ة الق�سيم جاهدة ب���ذل اجلهد الكامل لتطوي���ر الإدارة 
القانوني���ة وذلك م���ن خالل العمل عل���ى ما يخدم منطق���ة الق�سيم 
واملنت�سبني واأفراد املجتمع. وبالتايل فهي ب�سدد اإن�ساء مركز حتكيم 
جت���اري خلدم���ة املنت�سب���ني وغريهم مم���ن يرغب يف ذل���ك, و�سوف 
يك���ون مقر ه���ذا املركز يف الغرفة التجارية وذل���ك ملواكبة التطورات 
التجارية يف اململكة وخلدمة التجار وم�ساحلهم املعتربة, وقد عملت 
الإدارة القانوني���ة بتوجيه من الأمان���ة العامة على �سياغة نظام هذا 

املركز والذي �سوف ي�سع نوره عما قريب باإذن اهلل.
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