








خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز

- حفظه اهلل -

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري
نايف بن عبدالعزيز

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

خادم الحرمين الشريفين
الملك عبد اهلل بن عبد العزيز 

- حفظه اهلل -

صاحب السمو الملكي
األمـير سلطان بن عبد العزيز 

ولي العـهد وزير الدفاع والطيران 
والمفتش العام - حفظه اهلل -

صاحب السمو الملكي
األمـير نايف بن عبد العزيز 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية - حفظه اهلل -





�شاحب ال�شمو امللكي الأمري
في�صل بن بندر بن عبدالعزيز

اأمري منطقة الق�شيم
- حفظه اهلل -

�شاحب ال�شمو امللكي الأمريالدكتور
في�صل بن م�صعل بن �صعود بن عبدالعزيز

نائب اأمري منطقة الق�شيم
- حفظه اهلل -

صاحب السمو الملكي 
األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز
أمير منطقة القصيم - حفظه اهلل -

صاحب السمو الملكي 
األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

نائب أمير منطقة القصيم - حفظه اهلل -



 

الدكتور يو�صف بن عبداهلل العريني
رئي�س جمل�س الإدارة

الأ�صتاذ فهد بن اإبراهيم العيريي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

املهند�س طارق بن حممد الفوزان
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
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الأ�صتاذ عبداهلل بن اإبراهيم املهو�س
ع�شو جمل�س الإدارة

الأ�صتاذ اإبراهيم بن عبداهلل املنجم
 ع�شو جمل�س الإدارة

ممثل غرفة الق�شيم مبجل�س الغرف

الأ�صتاذ حممد بن فهد املر�صود
 ع�شو جمل�س الإدارة

املهند�س اأحمد بن عبداهلل الربدي
ع�شو جمل�س الإدارة

الأ�صتاذ نايف بن عبداملح�صن الراجحي
ع�شو جمل�س الإدارة

الأ�صتاذ فهد بن �صليمان املديفر
ع�شو جمل�س الإدارة

الأ�صتاذ �صيف اهلل بن �صعود العتيبي
ع�شو جمل�س الإدارة

الأ�صتاذ يا�صر بن عبداهلل احلبيب
ع�شو جمل�س الإدارة

الأ�صتاذ عبدالعزيز بن عبداهلل التويجري
 ع�شو جمل�س الإدارة
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تف���رز الأحداث وامل�شتجدات املتالحقة العديد من املتغريات والتطورات عل���ى ال�شاحتني  الدولية والإقليمية وب�شفة 
خا�ش���ة املحلية منها ب�شكل اأ�شبح يحت���م علينا �شرورة اإعادة تقييم اأ�شاليب الإدارة وتطويرها ملواجهة حتديات امل�شتقبل 
من خالل  الإدارة ال�شرتاتيجية و جمموعة القرارات واملمار�شات التي حتدد الأداء طويل الأجل للغرفة  وال�شعي احلثيث 

نحو تطبيقها وتقومي جوانب الق�شور والختاللت فيها مبا ين�شجم مع  الأهداف التي نتطلع اإىل حتقيقها.

ولذل���ك فق���د بات من الأهمية مبكان بلورة روؤي���ة ا�شرتاتيجية حتقق النجاح املن�شود باتب���اع املناهج العلمية والتقنية 
احلديث���ة وتكري����س القدرات املتاحة لتج���اوز املعوقات املحتملة ، لذلك يعت���ر التخطيط  هو العنوان الب���ارز الذي ي�شري 
اإىل م���دى اأهمية وجود ا�شرتاتيجيات وا�شحة للتعامل مع املتغ���ريات املحيطة بنا خا�شة مع زيادة التحديات القت�شادية 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

التخطيط ال�صرتاتيجي  ور�صم ال�صيا�صات العامة للمهام 
ه��و اأ�صل��وب تفك��ري اإبداعي  داأب��ت عليه  قي��ادة الغرفة 
ممثل��ة مبجل�س اإدارتها وتتوىل اأمانته��ا العامة تطبيقها 
منذ �صنوات عديدة بهدف  حت�صني نوعية الأداء وجودة 

اخلدمات املقدمة للمنت�صبني
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والجتماعي���ة والثقافي���ة  و �شرعة التط���ورات يف البيئة اخلارجية الأم���ر الذي يتطلب معه وج���ود  اإدارات نوعية اإبداعية 
غ���ري تقليدي���ة ق���ادرة على ت�شكي���ل روؤى م�شتقبلي���ة  ق�اب�ل�ة لل�تط�ب�يق ت���وؤدي اإىل حتقي���ق الأهداف امل�شتقبلي���ة و تعمل  يف 
ذات الوق���ت عل���ى تقليل ن�شبة الأخط���اء عن طريق ت�نمي���ة مه�ارات املوظفني وتفعي���ل الإبداع الفك���ري وتطوير القدرات 
والهتم���ام بالنواحي الفنية والأ�شاليب العلمية املتعلق���ة مبنهجية واأمناط واأ�شاليب الرقابة علي الأداء وتنفيذ ال�شيا�شات 
ال�شرتاتيجي���ة  وتقييمه���ا ومدى مالئمتها لبيئة العمل وتاأث���ري التطبيقات التكنولوجية احلديثة عل���ى اآلية العمل واإدخال 
التح�شينات الالزمة عليها وتكوين ثقافة جديدة مبنية على ال�شفافية والو�شوح وعدم التحيز خللق جو عمل جيد وت�شجيع 
املب���ادرة الفردي���ة و الق�شاء على البريوقراطية عن طريق تفوي�س ال�شالحي���ات اإىل الإدارة املتو�شطة الإ�شرافية وتبادل 
الأف���كار ب���ني من�شوبي الغرفة  واإحداث تغي���ريات وتنقالت بني املراكز املختلفة والتخ�ش�ش���ات املتنوعة لإغناء خراتهم 
مب���ا ي���وؤدي اإىل ا�شتمرار النجاحات ودميومتها وزيادة القدرة على املناف�شة والو�شول اإىل الغايات التي ين�شدها املنت�شبني 

لت�شهيل ن�شاطهم التجاري.

 فالتخطيط ال�شرتاتيجي  ور�شم ال�شيا�شات العامة للمهام هو اأ�شلوب تفكري اإبداعي  داأبت عليه  قيادة الغرفة ممثلة 
مبجل�س اإدارتها وتتوىل اأمانتها العامة تطبيقها منذ �شنوات عديدة بهدف  حت�شني نوعية الأداء وجودة اخلدمات املقدمة 
للمنت�شب���ني ع���ن طريق توجيه وتكامل الأن�شط���ة الإدارية والتنفيذية وتعزيز اأوا�شر التوا�ش���ل الهادف مع املجتمع وب�شكل 
خا�س رجال و�شيدات الأعمال وتلبية م�شتوى الطموحات يف منطقة الق�شيم خ�شو�شًا ومملكتنا العزيزة ب�شورة عامة.

رئي�س جمل�س الإدارة
د.يو�شف بن عبداهلل العريني
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كلمة األمين العام

كان للمنت�صب��ني ورج��ال و�صيدات  الأعم��ال اإ�صهامهم املتاألق  
و دوره��م  املتميز ال��ذي ل ي�صتهان به يف  حتقيق النجاحات 
الت��ي اعتم��دت عل��ى  �صل��وك م�ص��ارات متع��ددة تعتمد على  
الأنظمة املوؤ�ص�صية احلديثة وتعزيز روح  املبادرة و التحول 
الكامل واملنطقي  و املدرو�س  نحو ال�صتفادة من التطورات..

اإن غرف���ة الق�شي���م تعتز بتفاعل منت�شبيها رجال و�شيدات الأعمال مع طرحه���ا وامل�شاركة يف فعالياتها واأن�شطتها ول 
ي���زال م�شعاه���ا مو�شوًل ملزيد م���ن التوا�شل وال�شراكة التي جتعل م���ن منجزاتها ما يالم�س تطلعاته���م وطموحاتهم نحو 
الأف�شل ، فحر�شنا اأن يتناول هذا  التقرير اجلهود التي بذلت طوال العام املا�شي 2011م ا�شتطاعت غرفة الق�شيم  اأن 

حتقق  خالله  الكثري من النجاحات والتحولت .

 ومم���ا ل �ش���ك في���ه  اأن اجلميع  قد اأ�شهموا يف �شناعة تل���ك  الجنازات التي ترجمت وب�شكل واقع���ي وملمو�س  اأهداف 
ال�شرتاتيجية التي و�شعها  جمل�س الإدارة  وحققتها الأمانة العامة بروؤيتها وعلى  �شوء معطيات املرحلة الراهنة  والإمكانيات  
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املتوف���رة  وامل���وارد املتاحة  اأن حتولها اإىل حقائق ومكت�شب���ات ر�شدت باملعلومة الدقيقة والإح�شاءات  الرقمية يف  �شفحات 
ه���ذا التقري���ر   و كان للمنت�شبني ورجال و�شيدات  الأعمال اإ�شهامهم املتاألق  و دورهم  املتميز الذي ل ي�شتهان به يف  حتقيق 
النجاحات التي اعتمدت على  �شلوك م�شارات متعددة تعتمد على  الأنظمة املوؤ�ش�شية احلديثة وتعزيز روح  املبادرة و التحول 
الكامل واملنطقي  و املدرو�س  نحو ال�شتفادة من التطورات وذلك وفق  اأطر حمكومة بالأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة  
والجتاه نحو ا�شتهداف املنت�شبني  من رجال و�شيدات  الأعمال والتعامل معهم ك�شركاء لو�شع ا�شرتاتيجية الغرفة  وخطط 
عم���ل اأمانته���ا العامة التي ت�شتند على معايري الكف���اءة يف الأداء و املردود املتحقق  واتباع النه���ج ال�شليم  يف حتفيز الإبداع 
وت�شجيع  البتكار  و طرح الأفكار و الجتاه  بجهود تنمية  ال�شتثمار نحو تكامل ال�شناعات  و تهيئة الظروف املثالية  واملناخات  
املنا�شبة التي تهيئ لكافة القطاعات القت�شادية  قاعدة قوية وثابتة  للنهو�س مب�شوؤولياتها والوفاء بالتزاماتها نحو املجتمع   
بال�شتفادة من التجارب الناجحة ال�شابقة  و توفري بنية حتتية حمفزة ت�شتجيب ملتطلبات امل�شتثمرين م�شتنريين يف كل ذلك  
بتوجيهات �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن بندر بن عبد العزيز اأمري املنطقة و�شمو نائبه  �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

الدكتور في�شل بن م�شعل بن �شعود بن عبدالعزيز مبا ي�شب  يف خدمة هذا البلد الكرمي ويرتجم تطلعاتهم املن�شودة..

الأمني العام
 د. في�شل بن عبد الكرمي اخلمي�س
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غرفة القصيم
نبذة عن

رؤيتنا:
نتطلع لأن تكون الغرفة منوذًجا يحتذى به يف حتقيق طموحات 

املنت�شبني ودعم اهداف التنمية.

رسالتنا
ت�شع���ى الغرف���ة اإىل تق���دمي خدم���ات متميزة متك���ن منت�شبي 
الغرف���ة من رجال و�شي���دات الأعمال من اكت�ش���اب وتنمية قدراتهم 
التناف�شية، وا�شتغالل فر�س ال�شتثمار يف املنطقة، با�شتخدام نظم 

اإدارية حديثة وكوادر ب�شرية موؤهلة وبيئة تنظيمية حمفزة.
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تاأ�ش�ش���ت الغرف���ة التجاري���ة وال�شناعي���ة مبنطق���ة الق�شيم عام 
1398ه���� ويف الع���ام 1996م جتل���ت ال�شعاب بو�شوح وكان���ت هي �شببا 
خلو�س غم���ار التحدي بهدف النجاح وحتقيق الأه���داف وهنا برز دور 
اإدارة الأزم���ات له���ذه املرحل���ة وب���دء العم���ل لتحقيق اأهدافن���ا ومن ثم 
اإعادة تعري���ف الر�شال���ة الإ�شرتاتيجية ال�شحيحة للغرف���ة والدرا�شات 
الت�شخي�شي���ة له���ا وترمي���م البي���ت من الداخ���ل وب���ث روح النتماء بني 
موظفي الغرفة وتوجيه جمهودهم لتحقيق الأهداف كخطوة اأوىل للعمل 

تبداأ من خاللها انطالقة اإعادة البناء.
 و مت التع���رف بعد ذلك وعن كث���ب على كل دور تقوم به الغرفة يف 
�شبي���ل تقدمي خدماتها والتي اأ�شبح لدى الغرفة نتاج كامل ومف�شل عن 
اأن�شطتها خالل الأعوام ال�شابقة ومن ثم الوقوف على هذه املنجزات من 
خالل التقارير عن اأعمالها ال�شابقة وباحلكم على خمرجاتها ت�شاعف 
الدافع وجتاوزت امل���ررات يف كونها مررات عادية اإىل مررات توجب 
حتمي���ة التغيري واأ�شبحت احلاجة ملحة اإىل اإع���ادة الو�شع اجلاري مبا 
يكف���ل بل ويحقق اأهداف الغرفة احلالي���ة والإ�شرتاتيجية ب�شورة جيدة 
وم���ن هنا اأ�شبحنا اأمام حتمية تتمثل يف اأع���داد برامج للتطوير لأعمال 
الغرف���ة واأف���كار اأخرى تدفعن���ا لبتكار ط���رق جديدة لجن���از الأعمال 

بافرتا�س ما يجب اأن يكون ولي�س ما هو كائن0
 وكان وراء اجتي���از تلك التحديات الت���ي خا�شتها الغرفة وعزمت 
عل���ى الوق���وف بعدها حمققة دوره���ا يف �شبيل حتقيق ومن���اء القت�شاد 
يف املنطق���ة اأم���ري اإن�ش���ان وهب نف�شه خلدم���ة املنطقة ولق���ي القائمون 
عل���ى الغرفة من���ه كل تاأييد وتوجيه �شديد وحف���ز على خو�س غمار هذا 
التح���دي متفائ���ال �شم���وه بنتائجه الت���ي حتققت ومل�شناه���ا وهلل احلمد 
بف�شل اهلل ثم بف�شل دعمه الال حمدود انه من ي�شتحق ال�شكر والتقدير 

عل���ى وقفات���ه الأبوية الداعمة ل���كل عمل خريي يه���دف اإىل خدمة هذه 
املنطق���ة واأبنائها ويعزز دورها يف امل�شاركة يف تنمية هذا الوطن الغايل 
اإن���ه �شاحب ال�شم���و امللكي الأمري في�شل بن بندر ب���ن عبد العزيز اأمري 
منطق���ة الق�شيم فاب�شمن���ا ونيابة عن رج���ال الأعم���ال باملنطقة نقدم 
�شكرن���ا وتقديرينا ل�شموه الكرمي على م���ا قدمه حفظه اهلل ويقدمه من 
عون ودعم وم�شاندة لهذا ال�شرح وتلم�شه لحتياجاته وت�شجيعه احلافز 
لكل عمل وخو�س غمار كل حتدي حتى ظهرت الغرفة وهلل احلمد وبقوة 
على خريطة الغرف ال�شعودية حمققة م�شاركة فاعلة ومتميزة يف خدمة 

القت�شاد الوطني.
ويظ���ل توجه غرف���ة الق�شي���م م�شت�شحبًا كل امل�شتج���دات داخليًا 
وخارجي���ًا ومواكب���ة ذل���ك بنه���ج تطوي���ري يركز عل���ى الكي���ف ملواجهة 
متطلب���ات ان�شم���ام اململك���ة ملنظم���ة التج���ارة العاملي���ة وم���ا يتبعه من 
حتديات وتداعيات و�شعي مت�شل لتفعيل مزايا هذا الن�شمام مبا يخدم 
منت�شبينا ورجال الأعم���ال والقطاع اخلا�س ب�شقيه املال والأعمال حتى 
ي�شتطيع الوفاء بالتزاماته ك�شريك يف التنمية معني باإدوار متعددة عليه 
حتمي���ل م�شوؤولياتها من خالل اإ�شهام فاعل يف حتقيق مقا�شد واأهداف 
اإعادة هيكل���ة القت�شاد الوطني وجذب ال�شتثم���ارات املحلية للمنطقة 
م�شتفي���دًا مما متتع به من ميزة ن�شبي���ة وما هياأته قيادة �شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري في�شل بن بن���در بن عبدالعزيز اأمري منطقة الق�شيم من 
بني���ة حتتية معززة بدع���م وم�شاندة �شم���و نائبة �شاح���ب ال�شمو امللكي 
الأم���ري في�شل بن م�شعل ب���ن �شعود بن عبدالعزيز الت���ي ت�شهم بدورها 
يف تهيئ���ة مناخات جذب ال�شتثم���ارات الأجنبي���ة وامل�شرتكة على �شوء 
جت���ارب ا�شتثماري���ة ناجحة يف عدة جم���الت تفردت به���ا املنطقة دون 
�شائ���ر مناطق اململكة وندرك يف غرفة الق�شي���م اأن علينا اأدوارًا اأخرى 

نب���ذل فيه���ا جهدًا كب���ريًا لتهيئ���ة القطاع اخلا����س والوف���اء بالتزاماته 
باعتب���ار دور اململكة املوؤثر والفاع���ل يف املنظومة اخلليجية والتواجد يف 
العوملة القت�شادي���ة والندماج مع نظم التجارة العاملية وال�شتفادة من 
مزاياها وبذل اجلهد لتفادي وتقليل �شلبياتها وجتاوز حتدياتها والتغلب 
عل���ى تداعياتها واأن يكون له���ا دورها يف تعزيز تواجد رجال الأعمال يف 

التجارة الإلكرتونية.
وتعم���ل الأمانة العامة يف اإطار خطة عملها التنفيذية التي و�شعها 
جمل����س اإدارة الغرف���ة، ويف اإطار ه���ذه اخلطة عززت الغرف���ة م�شارها 
بتحدي���ث كثري م���ن و�شائل وو�شائ���ط عملها وربطت فروعه���ا بخدمات 
ال�شبك���ة العنكبوتية وت�شييد مقار جديدة له���ذه الفروع دون اإغفال لدور 
الغرفة جتاه جمتمع املنطقة بف�شل ما جتده من دعم وم�شاندة وت�شجيع 
م���ن �شم���و اأمريه���ا و�شمو نائب���ة وت�شهم يف اإط���ار هذا ال���دور يف اإعداد 
وتاأهيل وتوظيف ال�شباب حتقيقًا لأهداف برنامج الأمري في�شل بن بندر 
للتدريب وتوطني الوظائف يف اإطار جهد م�شرتك مع اجلهات املعنية يف 
�شندوق تنمي���ة املوارد الب�شرية وبرنامج التدري���ب امل�شرتك وال�شركات 
واملوؤ�ش�ش���ات يف القطاع اخلا�س وت�شتهدف الغرفة تقدمي خدمات نوعية 
ترتك���ز على الكيف اإر�شاء ملنت�شبيها ورجال الأعمال باملنطقة مع تعزيز 
التوا�ش���ل مع نظرياتها غرف اململكة باملناطق وت�شارك بفاعلية يف طرح 

جمل�س الغرفة التجارية ال�شناعية ال�شعودية..
اخلدم���ات املقدمة من الغرف���ة ملنت�شبيها ورجال الأعمال تتم عر 
عدة قنوات ه���ي الإدارات والأق�شام ومكتب الحتجاج ومركز املعلومات 
واملكتب���ة وجملة الق�شيم.. ويعزز ه���ذه اجلهود جلان نوعية منبثقة عن 
جمل����س اإدارة الغرفة ت�شم يف ع�شويتها بع�س اأع�شاء املجل�س وكفاءات 

وطنية من املخت�شني وامل�شت�شارين.
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ميثل املوقع اجلغرايف ملنطقة الق�شيم عاماًل ا�شرتاتيجيا حيث يقع الق�شيم يف الو�شـط ال�شمايل من اململكـة العربيـة ال�شعوديـة، بني خطـي طـول )30 َ-41 ْ و54 َ-44 ْ( �شرقاً، ودائرتي عر�ض 
)25 َ-24 ْ و15 َ-27 5( �شمـــااًل، ويحـــد منطقـــة الق�شيـــم من ال�شمال منطقة حائل ومن اجلنوب وال�شرق منطقـــة الريا�ض ومن الغرب منطقة املدينة املنورة ومنطقة حائل. ونظراًَ لتو�شط منطقة 

الق�شيم وموقعها يف و�شط اجلزيرة العربية تقريباً جعلها حلقة و�شل بني ال�شمال واجلنوب وال�شرق والغرب.
وتقـــدر م�شاحـــة منطقـــة الق�شيـــم بحوايل 70.1 األف كـــم2 تقريباً، ما يعادل 3.7% من امل�شاحة االإجمالية للمملكة العربية ال�شعودية، وهـــي بذلك تعترب من املناطق �شغرية امل�شاحة، ومبوجب 
نظام املناطق اجلديدة مت تق�شيم منطقة الق�شيم اإىل 10 حمافظات و63 مركز فئة )اأ( و69 مركز فئة )ب( وبها نحو 344 قرية، ومدينة بريدة هي عا�شمة املنطقة وبها مقر اإمارة منطقة الق�شيم. 

نبذة عن
منطقة القصيم
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التضاريس والمناخ: 
ي���رتاوح من�ش���وب الت�شاري����س يف منطقة الق�شي���م بني 700 – 
1300 م فوق �شطح البحر، وت�شكل اله�شاب حوايل 70 % من امل�شاحة 
الإجمالية، وتتواجد جمموعة من التالل واملرتفعات اجلبلية، يف حني 
ت�شكل مناطق الكثبان الرملية ما يقارب 18 % من امل�شاحة الإجمالية. 
تت�ش���م منطق���ة الق�شيم مبناخ حار �شيفًا ب���ارد �شتاء حيث تبلغ 
درجة احلرارة العظمي ما يقارب 45 درجة مئوية مبتو�شط 24 درجة 
مئوي���ة، وتتمت���ع مبع���دل هطول اأمطار يق���ارب 108 مل���م ويبلغ معدل 
الأي���ام املمطرة 26 يوم���ًا يف ال�شنة وميتد مو�ش���م الأمطار من اأكتوبر 
اإىل مايو ويبلغ اأق�شاه يف �شهري مار�س واأبريل وي�شل معدل الرطوبة 

فيها اإىل ما يقارب 31 %. 

التربة واألراضي الصالحة للزراعة: 
 تتمي���ز منطقة الق�شي���م بجودة الرتبة حي���ث تتواجد اإمكانات 
جي���دة من حي���ث الأرا�ش���ي ال�شاحل���ة للزراع���ة مبنطق���ة الق�شيم 
بلغ���ت م�شطحاتها 26965 كم2، وهي الأرا�ش���ي التي اأو�شحت بع�س 
الدرا�ش���ات اإمكاني���ة زراعتها بدرجات متفاوتة )م���ن الدرجة الأوىل 
للخام�شة( وترتك���ز معظم هذه الإمكانات بو�ش���ط الق�شيم، اإ�شافة 

لبع�س املناطق الأخرى يف كل من جنوب وغرب املنطقة.

الحياة النباتية والحيوانية: 
 تت�شم املنطقة بتنوع وتباين احلياة احليوانية فهي ت�شم منطقة 
مراعي جيدة لأعداد كبرية من الإبل، وحتتوى على بيئة زراعية ت�شم 

جمموعة من الكائنات الفطرية احليوانية والنباتية. 
 تتمي���ز منطقة الق�شيم بغطاء نبات���ي متمثل يف نباتات الرطي 

والثمام وال�شعدان وال�شرم وال�شفدة والطلح والعرفج. 
 مت حتدي���د حممية نفود العريق جن���وب عقلة ال�شقور كمنطقة 

حممية وذلك حلماية البيئة احليوانية وخا�شة غزلن الرمي. 
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اللجان القطاعية

اإدارة اللج���ان امل���كان الأف�ش���ل للق���اء منت�شب���ي 
الغرف���ة واملعني���ني يف جمي���ع القطاع���ات �ش���واء كانت 
حكومية اأو خا�شة فهي ت�شم عددًا من اللجان التي يتم 
ت�شكي���ل اأع�شائها من منت�شب���ي الغرفة ورجال الأعمال 
وم���ن ذوي الخت�شا�س من القطاعني العام واخلا�س، 
حيث تلعب ه���ذه اللجان دورًا هامًا يف درا�شة ومناق�شة 
م�ش���اكل القطاع���ات الت���ي متثلها والعمل عل���ى تذليلها 
وت�ش���ع ال�شبل واحلل���ول الكفيلة بتمكينه���ا من اأن تلعب 

دورها املرجو.
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اللجان القطاعية

جلنة قطاعية

اللجنة التجارية 
ناق�ش���ت اللجنة عددًا م���ن املوا�شيع التي تهم القط���اع التجاري ومن 

اأهمها: 
مو�ش���وع توط���ني الوظائف يف القط���اع التجاري واإع���داد درا�شة  -

ح���ول اإمكانية �شعودة قطاع التجزئة للمواد الغذائية )البقالت( 
وعر�شه���ا عل���ى اللجن���ة الوطني���ة التجاري���ة مبجل����س الغرف���ة.

�شاركت اللجن���ة التجارية اجلهات ذات العالقة يف اختيار رئي�س  -
ال�شاغة.

قّيمت اللجنة اأ�شرار اإغالق ن�شاط قائم حمال من ديوان املظامل. -

19

جلنة املحامني -
جلنة املحكمني -
اللجنة ال�شحية -
جلنة اال�شتقدام -

اللجنة ال�شياحية -
جلنة التعليم االأهلي  -

والتدريب وتوطني الوظائف
اللجنة العقارية -

القطاع التجاري

اللجنة التجارية -
جلنة �شباب االأعمال -

القطاع ال�صناعي

اللجنة ال�شناعية -

القطاع الزراعي

اللجنة الزراعية -
جلنة التمور -

قطاع اخلدمات قطاع املقاولت

جلنة املقاولني واملكاتب  -
الهند�شية

اللجنة العامة

جلنة �صباب الأعمال 
ديوانية حتت عنوان )القوا�شم امل�شرتكة يف جناح امل�شاريع(. -
حما�شره عن "اأ�ش���رار التفوق للمن�شاآت ال�شغ���رية" بالتعاون مع  -

جامعة الق�شيم.
ديوانية )التمور جتارة و�شناعة( بالتعاون مع جامعة امللك �شعود  -

بالريا�س املقامة يف مدينة التمور بريدة.
طباعة كتيب بعنوان )التمور والنخيل فر�س واعدة(. -
اإقامة حما�شرة بعنوان )غرد من قلبك(. -

اللجنة الزراعية 
�شارك���ت اللجنة اأمانة منطق���ة الق�شيم يف الإع���داد لإقامة يوم  -

املزارع و�شوق اخل�شار.
�شارك���ت اللجنة اأمانة منطقة الق�شي���م يف الإعداد ملختر �شوق  -

اخل�شار.
لقاء معايل مدير جامعة الق�شيم. -
لق���اء عمي���د كلي���ة الزراعة والط���ب البيطري بجامع���ة الق�شيم  -

لطلب ت�شغيل امل�شت�شفى البيطري خالل اأيام الإجازات.



جلنة املقاولني واملكاتب الهند�صية 
درا�ش���ة مو�ش���وع ه���روب العمال���ة ورفعه���ا اإىل اللجن���ة الوطنية  -

للمقاولني مبجل�س الغرف لدرا�شتها ب�شكل اأو�شع.
قدم���ت اللجنة دعوة ل�شعادة وكي���ل وزارة العمل لل�شئون العمالية  -

للقاء رج���ال الأعمال باملنطق���ة وقد ا�شتجاب م�شك���ورًا للدعوة.
اأقامت اللجنة ندوة بعنوان هموم املقاول املبتدئ. -

جلنة املحامني 
نظمت اللجنة لقاء مع  معايل ال�شيخ الدكتور �شالح بن عبداهلل بن  -

حميد رئي�س املجل�س الأعل���ى للق�شاء باملحامني باململكة العربية 
ال�شعودية واأع�ش���اء اللجنة الوطنية مبجل�س الغ���رف ال�شعودية.

جلنة التعليم الأهلي والتدريب وتوطني الوظائف 
اأقام���ت اللجن���ة ندوة مل���الك املدار�س بعن���وان )نظ���ام �شندوق  -

املوارد الب�شرية(.
اأقامت اللجنة عدد من الدورات والندوات يف الإ�شعافات الأولية  -

باملدار�س الأهلية )بنني / بنات( بالتعاون مع الأكادميية الدولية 
للعلوم ال�شحية وكليات بريدة الأهلية.

جلنة املحكمني 
اأقامت اللجنة ن���دوة تعريفية باللجنة واأنظمة التحكيم مع رجال  -

الأعمال.

اللجنة ال�صحية 
نظم���ت اللجن���ة لقاء ملدي���ر ع���ام ال�شئ���ون ال�شحية م���ع مالك  -

املن�شئات ال�شحية واملراكز ال�شحية اخلا�شة باملنطقة.
اأقام���ت اللجن���ة حما�شرة بعنوان كيفية جتن���ب الأخطاء الطبية  -

بالتعاون مع م�شت�شفى الق�شيم الوطني بريدة.
زار فري���ق من اللجنة اأمني ع���ام هيئة التخ�ش�شات ال�شحية يف  -

مكتبه يف الريا�س.
كرم���ت اللجنة رئي�س اإدارة الرخ�س الطبي���ة وال�شيدلة ال�شابق  -

ب�شحة الق�شيم

جلنة ال�صتقدام  
اأقام���ت اللجنة ع���ددًا م���ن ور�س العمل م���ع مكات���ب ال�شتقدام  -

باملنطق���ة لدرا�شة لئح���ة �ش���ركات ال�شتق���دام وال�شتفادة من 
املزايا التي ت�شمنتها وت�شريع اإن�شاء �شركات ال�شتقدام.
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جلنة التمور
لقاء معايل مدير جامعة الق�شيم بلجنة التمور. -
اإقامة ملتقى النخيل والتمور الأول بالق�شيم. -
زي���ارة مدير ع���ام املديري���ة العامة ل�شئ���ون الزراع���ة بالق�شيم  -

ملتابعة اآفة �شو�شة النخيل.
طباعة برو�شور تعريفي باللجنة. -
امل�شاركة مبعار�س التمور املقامة باملنطقة. -



اللجنة العقارية   
دورة اأ�شا�شيات �شناعة العقار. -
ندوة مراحل واأنظمة التخطيط ملدينة بريدة. -
ثّمن���ت اللجنة ع���ددًا من املواق���ع التي وردت اإليه���ا من عدد من  -

اجلهات املخت�شة )وزارة الطرق والنقل / وزارة العدل / ديوان 
املظ���امل / وزارة الرتبي���ة والتعلي���م / اأمانة منطق���ة الق�شيم / 

ال�شركة ال�شعودية للكهرباء(.

اللجنة ال�صياحية 
الإعداد لرح���الت �شياحية داخلية لالأماك���ن التاريخية والأثرية  -

باملنطقة.
زيارة املهرجانات اخلا�شة باملنطقة. -
�شارك���ت اللجنة يف خمي���م ال�شي���ارات الكال�شيكي���ة يف )رد�شي  -

مول( مبحافظة جدة �شمن فعاليات جدة مول.
قدمت اللجنة جوائز لفريق هواة ال�شيارات الرتاثية والكال�شيكية  -

مببلغ )50.000( األف ريال.
لل�شي���ارات  - اخلام����س  ال���دويل  املعر����س  يف  اللجن���ة  �شارك���ت 

الكال�شيكية املقام يف جاكرتا.

21

اللجنة ال�صناعية
لقاء اأ�شحاب امل�شانع املتعرثة مع اأع�شاء اللجنة ال�شناعيه.  -
لق���اء ال�شناعي���ني م���ع فري���ق م���ن الرنام���ج الوطن���ي للتطوير  -

ال�شناعي.
تنظي���م لقاء مفتوح م���ع وكيل وزارة ال�شناع���ة ل�شئون ال�شناعة  -

املكل���ف / مدير عام هيئة املدن ومناطق التقنية برجال الأعمال 
وامل�شتثمرين مبنطقة الق�شيم.



اإدارة العالقات العامة الواجهة التي تطل منها الغرفة  تعتر 
اإىل جمتمع املال والأعمال واملنطقة والعامل اخلارجي ومن عرها 

ينظر الآخرون اإليها.
كتنظيم  بالغرفة  املنوطة  باملهام  تطلع  ذات  اإدارة  وهي 
واملحا�شرات  والعلمية  العامة  واللقاءات  والندوات  املوؤمترات 
وور�س العمل وربط املنت�شبني بغرفتهم ومتكينهم من الإملام بكافة 

امل�شتجدات التي ت�شتهدفهم.
للقطاعات  الغرفة  دور  اإبراز  يف  الإدارة  اأ�شهمت  ولقد 
اإعالميَا  امل�شتهدفة وتفاعلها مع جمتمع املنطقة وحققت تواجدها 
وجنحت يف تنويع الفعاليات والأن�شطة وتعدد و�شائل الربط خالل 
عام 2011 اإ�شافة اإىل م�شاركتها لإدارات الغرفة املختلفة يف اجناز 

تنفيذ خططها وتنظيمها لفعالياتها.

وخدمة المجتمع
إدارة العالقات العامة
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احل�صور الإعالمي:
حققت الإدارة دورًا فاعال يف ربط الغرفة باأجهزة الإعالم واإبراز ن�شاطها بال�شورة واملادة عر �شائر 

اأ�شكال التحرير ال�شحفي حيث مت اإعداد ون�شر ما يقارب من 150 خر ومقاًل �شحفيَا.

الإر�صاليات:
واجلوال  والهاتف  الفاك�س  اإر�شاليات  خالل  من  بغرفتهم  الأعمال  ورجال  املنت�شبني  الإدارة  ربطت 
وتزويدهم بالتعاميم ودعوات امل�شاركات يف املعار�س واملوؤمترات والدعوات حل�شور اأن�شطة وفعاليات 

الغرفة املختلفة.
مالحظاتالبيانم
اأكرث من 500،000 اإر�شالية فاك�ستعاميم ودعوات املنت�شبني املختلفة1
اأكرث من 2000،000 ر�شالة جوال ق�شريةر�شائل اجلوال )للمنت�شبني اجتماعية ، توعوية(2

نظمت غرفة الق�شيم يف اإطار جهدها خلدمة و تهيئة قطاع املال والأعمال باملنطقة من خالل 
لإدارة  كان  وقد  واجتماعات  ولقاءات  فعاليات  من  منا�شبة   300 من  اأكرث  املختلفة  اإداراتها  خطط 
العالقات العامة دور كبري يف تنفيذ خطط تلك الإدارات  وتنظيم هذه املنا�شبات والفعاليات اإ�شافة 

اإىل فعالياتها التي ت�شمنتها خطة الإدارة لعام 2011م  كان من اأبرزها.

اللقاءات:
اللقاء املفتوح مع �شعادة �شفري جمهورية نيوزلندا. -

نظمت الإدارة اللقاء الذي جمع �شعادة ال�شفري النيوزلندي مع رجال الأعمال باملنطقة  خالل زيارته 
لغرفة الق�شيم واأعدت برناجمًا لهذه الزيارة تخلله جولة. 

اللقاء املفتوح مع �شعادة �شفري هولندا مع رجال االأعمال باملنطقة. -
نظمت الإدارة اللقاء الذي جمع �شعادة ال�شفري الهولندي مع رجال الأعمال باملنطقة  خالل زيارته 

لغرفة الق�شيم. 
اللقاء املفتوح مع اأمانة املنطقة و�شيدات االأعمال )نقل تلفزيوين(. -
لقاء اأع�شاء جلنة املحكمني برجال االأعمال. -
لقاء �شعادة ال�شفري االأمريكي لدى اململكة. -

لغرفة  زيارته  خالل  الأعمال  رجال  مع  المريكي  ال�شفري  �شعادة  جمع  الذي  اللقاء  الإدارة  نظمت 
الق�شيم.

مع  - للق�شاء  االأعلى  املجل�ض  رئي�ض  حميد  بن  عبداهلل  بن  �شالح  الدكتور  ال�شيخ  معايل  لقاء 
املحامني.

لقاء امل�شتثمرين بالقطاع ال�شناعي مبنطقة الق�شيم مع وكيل الوزارة لل�شناعة. -
اللقاء املفتوح مع وكيل وزارة العمل لرجال االأعمال. -

اإدارة العالقات العامة برنامج هذه  اأعدت  ا�شت�شافت غرفة الق�شيم �شعادة وكيل وزارة العمل وقد 
الزيارة ملدة يومني  تخلله لقاءات مع رجال الأعمال باملنطقة و  برنامج زيارات لأبرز �شركات املنطقة 

واهم املواقع التجارية و ال�شتثمارية  باملنطقة.
لقاء تعريفي عن معهد ريادة االأعمال الوطني ل�شباب و�شابات االأعمال. -

نظمت الإدارة اللقاء الذي جمع معهد ريادة الأعمال و�شباب و�شابات الأعمال يف الق�شيم.
لقاء امللحق التجاري االندوني�شي. -

نظمت الإدارة اللقاء الذي جمع �شعادة امللحق التجاري الندوني�شي مع رجال الأعمال خالل زيارته 
لغرفة الق�شيم.

لقاء �شعادة �شفري جنوب اإفريقيا لدى اململكة. -
نظمت الإدارة اللقاء الذي جمع �شعادة �شفري جنوب اإفريقيا مع رجال الأعمال خالل زيارته لغرفة 

الق�شيم.
لقاء موؤ�ش�شة �شليمان الراجحي اخلريية مع اجلهات اخلريية. -
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الندوات واملحا�صرات وور�س العمل:
من  عدد  املختلفة  باإداراتها  ممثلة  الق�شيم  غرفة  نظمت 
العالقات  لإدارة  كان  وقد  العمل  وور�س  واملحا�شرات  الندوات 
العامة دور يف الرتتيب و الإعداد والتجهيز  لإقامة تلك الندوات 

واملحا�شرات وور�س العمل كان من اأبرزها:
ندوة التحقيق واملحاكمة يف ق�شايا الأخطاء الطبية. -
ندوة كيفية اإقامة املهرجانات واملعار�س التجارية. -
ور�شة عمل لدعم امل�شاريع ال�شياحية مع )برنامج كفالة(. -
ور�شة عمل رجال الأعمال مع اأمانة. -
ندوة مراحل واأنظمة التخطيط ملدينة بريدة. -
ندوة » ن�شر الثقافة واملعرفة الرقمية ». -
ولوائحه  - الجتماعية  التاأمينات  نظام  )منافع  حما�شرة 

التنفيذية(.
علي  - الدكتور  األقاها  التوثيق(  تعني عدم  ل  )الثقة  حما�شرة 

اليحيى.
ور�شة عمل �شياغة العقود ل�شيدات الأعمال. -
ور�شة عمل ممثلي الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س. -
حما�شرة )اأنظمة ت�شغيل اخلوادم وال�شبكات(. -
ور�شة عمل الأفكار البداعية لأ�شحاب امل�شاريع الريادية. -
ندوة تعريفية بخدمتي )مت( و )مقيم(. -
حما�شرة )املراأة والقانون والعمل(. -
ندوة هموم املقاول املبتدئ. -
حما�شرة )جرائم ال�شيك(. -
ور�شة عمل مهارات التنظيم الإداري والجتماعي. -

الجتماعات:
اجتماع جلنة ال�شجناء واملفرج عنهم مبنطقة الق�شيم. -
اجتماع رئي�س جمل�س الإدارة والمانة العامة مع �شركة برافو. -
اجتماع ولقاء مع الهيئة العامة لل�شياحة والآثار. -
التا�شع املو�شع مع مكاتب ال�شتقدام  - اجتماع جلنة ال�شتقدام 

باملنطقة.
اجتماع جلنة اختيار �شيخ ال�شاغة بريده. -
الختبار  - و  للفح�س  الوطنية  ال�شركة  اجتماع نظم اجلودة يف 

.)TUV( الفني
اجتماع جلنة رعاية املعاقني بالق�شيم. -
اجتماع �شندوق املئوية و �شندوق املوارد الب�شرية. -

ال�صت�صافات: 
اللجان  من  عدد  ل�شت�شافة  والتجهيز  بالرتتيب  الإدارة  قامت 
الوطنية واإعداد برامج لهذه الزيارة لالطالع على املنطقة وعقد 

اجتماعاتهم الدورية وكان منها:
اجتماع جمل�س الغرف ال�شعودية 72. -
احلوادث  - من  للحد  معًا  )لنعمل  املحلي  املرور  اأ�شبوع  اجتماع 

املرورية(.
اجتماع اللجنة الوطنية للنقل الري. -
اجتماع اجلمعية اخلريية للمعاقني بريده. -
اجتماع اع�شاء جلنة ا�شدقاء املر�شى. -
الأ�شبوع العاملي لريادة الأعمال.  -

التقرير السنوي24
ANNUAL REPORT2011



املعار�س:
بتنظيم  خا�س  متنقل  متطور  ركن  العامة  العالقات  اأعدت 
كان  املنطقة  يف  املختلفة  املعار�س  يف  الق�شيم  غرفة  وم�شاركات 

من اأبرزها:
معر�س الكتالوجات الهندي. -
معر�س الكاتالوجات املاليزي. -
معر�س الكاتلوجات الكوري. -
منتدى الق�شيم الزراعي. -

الحتفالت:
تقوم ادارة العالقات العامة بتنظيم عدد من احلفالت ملنت�شبي  -

الغرفة وامل�شاركة يف تنظيم احتفالت املنطقة �شنويا كان منها: 
الأعمال  - ورجال  للمنت�شبني  ال�شنوية  املعايدة  حفالت  تنظيم 

باملنطقة.
حفل الإفطار اجلماعي للغرفة ب�شهر رم�شان املبارك. -
حفل اأهايل منطقة الق�شيم بعيد الفطر املبارك 1432ه�. -
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المهرجانات:
مل تعد عنا�شر اجلذب ال�شياحي حم�شورة يف اجلو املعتدل واملناخ البارد ، واإمنا تطور مفهوم ال�شياحة 
يف الع�ش���ر احل���ايل لي�شمل منظومة اخلدمات والفعاليات والأن�شطة الت���ي توفرها املدن واملناطق للمقيمني 
به���ا وزوارها. ونتيج���ة للدعم والهتمام الذي توليه الدولة لتنمية وت�شجي���ع ال�شياحة الداخلية جلميع املدن 
واملحافظ���ات يف �شباق اجل���ذب ال�شياحي ا�شتطاعت بجهد واإخال�س اأبنائها ودع���م قطاع الأعمال والتجار 
اأن حتق���ق متي���زًا لفتا يف براجمه���ا واأن�شطتها ال�شياحي���ة وجنحت هذه املدن واملحافظ���ات على الرغم من 
افتقاره���ا لالأجواء املعتدل���ة اأن تغري بو�شلة الجت���اه ال�شياحي واأن تعيد ر�شم خارط���ة ال�شياحة يف اململكة.

مدينة بريدة املعروفة باأهلها ورجالها وجتارها اأثبتت وعلى مدى ال�شنوات املا�شية قدرتها على النجاح 
والتميز و�شجلت مهرجاناتها متيزًا ملحوظًا عك�شته الأرقام والإح�شائيات ال�شادرة عن جهات ر�شمية.

• مهرجان �شيف بريدة 	
• مهرجان الربيع	
• مهرجان الكليجا واملنتجات ال�شعبية	
• مهرجان عيد الفطر	
• مهرجان التمور	
• مهرجان اليوم الوطني	
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مهرجان �صيف بريدة:
تاأكيدًا للنجاح الذي حققه املهرجان خالل ال�شنوات املا�شية وا�شتمرارًا يف تفعيل الأن�شطة والرامج ال�شياحية مبدينة بريدة ومواكبة للتطور والنمو 
القت�شادي الذي ت�شهده هذه املدينة فقد جنحت الغرفة التجارية ال�شناعية بالق�شيم مع اأمانة منطقة الق�شيم باإدارة وتنظيم فعاليات مهرجان بريدة 32 ،
ود�شن���ه �شاح���ب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن بندر بن عبد العزيز اأمري املنطقة و قد �شهد املهرج���ان اإ�شافة الكثري من الفعاليات والأن�شطة والرامج 
اجلدي���دة واملبتك���رة ، مع جتديد وتطوي���ر الفعاليات والرامج الثابت���ة والرامج الثقافية والبط���ولت العاملية واملهرجان الإن�ش���ادي والأم�شيات ال�شعرية 
والفعالي���ات الريا�شي���ة وامل�شرحي���ة ويعتر الن�ش���اط الت�شويقي الذي حظي مب�شاركة وا�شعة م���ن املحالت واملراكز التجارية الك���رى اأهم الفعاليات التي 
 �شهدها مهرجان �شيف بريدة الرتويحي حيث اأظهرت الإح�شائيات منوا وازدهارا كبريا يف مبيعات املحالت واملراكز امل�شاركة يف تخفي�شات املهرجان.
 كم���ا اأن املهرج���ان �ش���م عددًا من املواقع داخل الأحي���اء بالإ�شافة اإىل املواقع الر�شمي���ة للمهرجان وتتويجًا لهذه النجاحات فق���د �شُرف املهرجان بلقب 
)مهرج���ان الر�ش���ا ( من راعي ال�شياحة الأول �شاح���ب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن بندر بن عبد العزيز اأمري منطق���ة الق�شيم رئي�س جمل�س التنمية 

ال�شياحية باملنطقة.
بلغ عدد الزائرين اأكرث من مليون ون�شف زائر.	•
�شغل فر�شا وظيفية بعدد كبري من ال�شعوديني.	•
احتل مهرجان �شيف بريدة على املركز الثاين من حيث اأكر عدد من الزوار.	•
اأقيمت اأكرث من 20 دورة وحما�شرة. 	•

مهرجان الربيع:
 حتت���اج ال�شياح���ة يف ال�شح���راء اإىل معج���زة لنجاح���ه ويف مهرجان 
الربي���ع32 مبدين���ة بري���دة بعري���ق الطرفي���ة ، تال�ش���ى العتق���اد ال�شابق و 
اأ�شب���ح النج���اح واقعًا م�شه���ودًا فكثافة احل�ش���ور لفعالي���ات املهرجان دللة 
وا�شح���ة على قدرة مدينة بريدة على ا�شتيعاب امل�شاريع ال�شياحية و تفعيلها 
وت�شغيله���ا ب�شكل جيد ومتميز ومع تنوع الفعاليات و قوة التجهيزات وت�شخري 
الإمكاني���ات كانت لدين���ا خمرجات نهائية اإيجابي���ة جعلناها حروفًا م�شيئة 
تتحدث ع���ن نف�شها مرهنة بال�ش���ور لترهن مدى جن���اح املهرجان.حيث 

اأقيمت العديد من الفعاليات املتنوعة خالل املهرجان.

مهرجان عيد الفطر:
 وه���و عب���ارة عن حف���ل عام ي�ش���رتك فيه جمي���ع اأبناء 
منطق���ة الق�شي���م وبرعاي���ة كرمي���ة م���ن �شمو اأم���ري منطقة 
الق�شيم وبح�ش���ور �شمو نائبه واملحافظ���ني وم�شئويل الدولة 
واأبن���اء املنطق���ة، وقد وزع يف هذا احلف���ل العديد من الهدايا 

واجلوائز جتاوزت يف عددها اخلم�شني األف هدية.
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مهرجان التمور:
 تعت���ر مدينة بري���دة من اأهم م�شادر التم���ور يف اململكة حيث متثل 
التم���ور �شلعة اإ�شرتاتيجية قامت عليها جت���ارة الأجداد والأ�شالف و�شكلت 
غ���ذاًء هامًا للجميع. وي�شتقبل �شوق التمور بريدة كميات هائلة من التمور 
�ش���درت اإىل بلدان الع���امل وباأ�شكال خمتلفة ا�شتنفرت مع���ه اأمانة منطقة 
الق�شي���م بكافة اإمكاناتها الب�شرية والآلي���ة جلعل املو�شم كرنفالية ح�شاد 
من الكرنفاليات العاملية التي تتجه اإليها جميع و�شائل الأعالم بال ا�شتثناء 
 لتحق���ق بذلك طفرة ملنت���ج التمور على م�شتوى اململك���ة العربية ال�شعودية.

وتق���وم اأمانة املنطقة بالتعاون مع الغرفة التجارية يف دعم وت�شهيل اأعمال 
رج���ال الأعمال وامل�شتثمرين يف هذه التجارة الأ�شا�شية باملنطقة وذلك من 

خالل ما يلي
مت توف���ري خدم���ات تريد التم���ور وحفظها مل���دة ثالثة اأي���ام جمانًا ملن 	•

يرغ���ب بجم���ع التمور حي���ث ا�شتف���اد من اخلدم���ة العديد م���ن التجار 
املحليني واخلليجيني عر جتميع كميات كبرية من التمور قبل نقلها اإىل 

دولهم وذلك بدعم من جمعية البطني التعاونية الزراعية.
مت جتهي���ز وتخطيط �شالة لإقام���ة مزادات التم���ور الفاخرة يف الركن 	•

ال�شمايل الغربي من ال�شوق يتم الإعالن لها ب�شكل يومي. 
مت توفري مواقع جمانية خلدمات �شحن التمور 	•

مهرجان اليوم الوطني:
 قام���ت الغرفة بامل�شاركة يف ه���ذا اليوم الغايل على كل 
مواط���ن �شع���ودي بامل�شاهمة يف تنظي���م الحتفاليات وطباعة 
العدي���د م���ن املطبوعات واللوح���ات الإعالني���ة بالإ�شافة اإىل 

توزيع الهدايا التذكارية اخلا�شة بهذه املنا�شبة.

الحتفائية بعودة خادم احلرمني ال�صريفني :
 قام���ت الغرف���ة بامل�شارك���ة يف تنظيم ه���ذه الحتفائية 
وذل���ك ابتهاجًا بعودة خ���ادم احلرمني ال�شريف���ني اإىل اأر�س 

الوطن �شاملًا معافى بعد رحلته العالجية.

مهرجان الكليجا واملنتجات ال�صعبية:
تعتر الكليجا من اأهم و اأ�شهر الأكالت ال�شعبية القدمية املعروفة 
يف منطق���ة الق�شي���م ، وهي عبارة ع���ن قر�س م�شنوع م���ن دقيق الر 
وال�شكر وخليط من املقادير الطبيعية اخلا�شة وتتميز الكليجا مبذاقها 
احلل���و اللذيذ و بطول ف���رتة �شالحيتها ا�شتهالكيًا م���ا يجعلها منا�شبة 
ل���كل الف�ش���ول والأوق���ات وعلى خ���الف الكث���ري م���ن الأكالت ال�شعبية 
القدمي���ة الت���ي تراجع���ت اأهميته���ا وحل���ت حمله���ا الوجب���ات اجلديدة 
الواف���دة م���ن مطابخ ال�شع���وب والدول الأخ���رى ، وقد �شجل���ت الكليجا 
تزاي���دًا يف مكانتها واأهميته���ا من خالل املهرجان ال�شن���وي الذي يقام 
مبدين���ة بريدة ومل تعد اأكلة �شعبية حملية واإمنا اأ�شبحت بف�شل اهلل ثم 
املهرجان مطلبًا للكثريين م���ن املنطقة وخارجها ونتيجة ملذاقها املميز 
 و وطعمه���ا الفري���د اأ�شبحت مادة لالإه���داء وعنوانًا للك���رم وال�شيافة.
ومما مييز املهرجان اأنه اأ�شبح معر�شَا لالأ�شر املنتجة التي تقوم بانتاج 
الكليجا وغريها من الأكالت ال�شعبية حيث اأنه �شم اأكرث من 200 اأ�شرة 

منتجة.
وفر فر�شا وظيفية لعدد كبري من ال�شعوديني.	•
اأقيمت العديد من الفعاليات خالل املهرجان.	•
اأقيمت العديد من الدورات لالأ�شر املنتجة.	•
مت عقد العديد من ال�شفقات اخلارجية لالأ�شر املنتجة.	•
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اللجان األخرى
لجنة أصدقاء المرضى

دع���م وحدة غ�شيل الكل���ى مب�شت�شفى امللك فهد التخ�ش�شي بريدة  بعدد  -
)11( جهاز غ�شيل كلى. 

دعم وحدة غ�شيل الكلى مب�شت�شفى امللك فهد التخ�ش�شي بريدة  مبحطة  -
معاجلة مياه لأجهزة غ�شيل الكلى اجلديدة.

املوافقة على الدعم ل�شراء ق�شطرة غ�شيل الكلى للوحدة يف امل�شت�شفى. -
 توف���ري اأجه���زة طبي���ة وتعليمي���ة  لالأطف���ال يف مرك���ز الرعاي���ة النهارية  -

لالأطفال املعاقني بريدة.
دعم املر�ش���ى املحتاجني وامل�شتم���ر لالأجهزة الطبي���ة والأدوية العالجية  -

ال�شرورية وذلك بتوفري اأ�شرة وعربات معاقني واأجهزة تكثيف الأك�شجني 
و�شماع���ات طبية واأدوية عالجي���ة مت تاأمينها للمر�ش���ى امل�شتحقني �شواء 

املحولني من م�شت�شفيات بريده اأو املتقدمني مبا�شرة للجنة. 
اإعداد حملة تعريفية بر�شالة اللجنة واأهدافها يف اأ�شواق العثيم مول. -
اإقامة حمالت للترع بالدم مبقر الغرفة على ثالث مراحل خالل العام -
زيارة املر�شى بامل�شت�شفيات. -
زيارة املر�شى بالأعياد وذلك لل�شالم عليهم وتقدمي الهدايا بهذه املنا�شبة -
تاأمني هدايا عيد الفطر وعيد الأ�شحى جلميع م�شت�شفيات بريدة. -
تقدمي عدد من امل�شاريع اخلريية لأهل اخلري لدعمها. -

لجنة جائزة األمير فيصل بن بندر للنخيل

اأطلق���ت جائ���زة الأمري في�شل ب���ن بندر للنخيل لتنمي���ة وت�شجيع 
الهتم���ام بالنخي���ل والتم���ور يف منطق���ة الق�شي���م ، وقد تبن���ت غرفة 
الق�شي���م هذه اجلائزة من منطلق ر�شالة الغرفة وواجبها ن�حو ت�شجيع 
التج���ارة وال�شتثم���ار يف املنطقة مب���ا يف ذلك جتارة التم���ور وا�شتثمار 
خمرج���ات النخ���ي���ل، ف���كان لها الأث���ر الطيب يف حتفي���ز تنمية زراعة 

النخيل و العناية بها بعد ن�شخة اجلائزة الأوىل والثانية.
وتبداأ الغرفة بالإع���داد لهذه اجلائزة بالإعالن عن بدء ا�شتقبال 
امل���زارع املتقدم���ة ع���ر ال�شح���ف املحلي���ة وعم���ل الزي���ارات للمزارع 
امل�شارك���ة من قب���ل جلنة التحكيم ، ومن ثم تق���دمي اجلائزة من خالل 
حفل كبري برعاية �شمو اأمري املنطقة رئي�س اأمناء اجلائزة وح�شور عدد 
م���ن م�شئ���ويل اجلهات احلكومي���ة ذات الخت�شا����س واأ�شحاب مزارع 
النخي���ل و منتجي التم���ور باملنطقة وخارجها حي���ث يحظى هذا احلفل 
بتغطي���ة اإعالمية كبرية من قبل القن���وات الف�شائية وال�شحف املحلية 
واملواق���ع الإلكرتوني���ة كما تنظم حملة اإعالنية خا�ش���ة للدعوة حل�شور 

حفل تقدمي اجلائزة.
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لجنة تنمية االستثمار بمنطقة القصيم

هي جلنة تبذل اجله���ود احلثيثة وفق توجهات جادة ل�شتقطاب 
امل�شتثمرين ومنحهم المتيازات والت�شهيالت الالزمة لال�شتفادة من 
الفر�س التي تتمتع بها الق�شيم ولإقامة امل�شاريع ال�شتثمارية الالزمة 

للمنطقة.

الهدف العام:
اإيج���اد اآلية نظامية ت�شمن ا�شتم���رار وتوا�شل اجلهود امل�شرتكة 
وبكف���اءة عالي���ة لتنمية الأف���كار والفر����س ال�شتثماري���ة ذات الأبعاد 
القت�شادية التنموية املرتبط���ة باملزايا الن�شبية ملنطقة الق�شيم ومبا 
يدعم جه���ود التطوير وخطط ال�شتثمار واجتاه���ات التنمية ال�شاملة 
عل���ى م�شت���وى اململك���ة لت�شب تل���ك اجله���ود يف اجتاه اإن�ش���اء جمل�س 

لال�شتثمار يف املنطقة.

31

املهام والخت�صا�صات:
بناء و�شياغة روؤية تنمية ال�شتثمار باملنطقة. -
اإعداد درا�شة اإ�شرتاجتية ا�شتثمارية �شناعية يف منطقة الق�شيم.  -
حتديد جمالت ال�شتثمار الذي تتميز بها املنطقة. -
حتديد اآلية التعاون والتن�شيق مع الأجهزة احلكومية  -
حتدي���د احتياج���ات املنطقة من التجهي���زات الأ�شا�شية واملراف���ق العامة الالزمة لت�شجي���ع ال�شتثمار  -

وبحث احللول البديلة وال�شعي لتوفريها والتن�شيق من خالل اجلهات ذات الخت�شا�س.
الإ�ش���راف واملتابعة لتنفيذ خطط التنمية الإقليمية للمنطقة ، وحتقيق التكامل والن�شجام بينها وبني  -

برامج ت�شجيع ال�شتثمار.
اإيجاد حلول للم�شاكل التي تواجه �شركات وم�شانع يف منطقة الق�شيم. -
معرفة احت�ياجات الأ�شواق املحلية و الإقليمية والدولية والبحث عن اإمكانية توفريها من خالل موارد  -

املنطقة.
العمل على جلب املوؤ�شرات واملعلومات القت�شادية للمنطقة. -
ا�شتق�ش���اء اآراء املهتم���ني بال�شتثمار من اأف���راد وموؤ�ش��شات وت�قييم التج������ارب واملمار�شات ال�شابقة  -

لرجال الأع����م��ال وا�شتخال�س الروؤى ال�شتثمارية منها
ت�حديد اأف���كار فر�س ال�شتثمارات القت�شادية امل�ر�ش����ح درا�شتها وتقييمها. -



إدارة التسويق
تعتر اإدارة الت�شويق م���ن الإدارات امل�شتحدثة هذا العام 
والت���ي  تهتم  ببناء وتقوية الروابط بني الغرفة وقطاع الأعمال 
باملنطق���ة وكذل���ك ت�شويق خدمات الغرفة  واإب���راز دور الغرفة 
يف التنمي���ة الوطنية والعم���ل على تنمية امل���وارد املالية للغرفة 
من خالل تاأمني الرعاة ملنا�شب���ات وفعاليات ومنا�شط الغرفة 

املختلفة وكذلك اإ�شدار مطبوعات الغرفة والأدلة التجارية.
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منتدى الق�صيم الزراعي الثاين
مت تنظي���م منتدى الق�شي���م الزراعي الثاين وذل���ك بعد النجاح  -

ال���ذي حتق���ق يف املنت���دى الأول حي���ث ح�ش���ي بح�ش���ور ممي���ز 
وم�شارك���ة كبرية من ك���رى ال�شركات واملوؤ�ش�ش���ات املتخ�ش�شة 

اإ�شافة اإىل ح�شور �شخ�شيات مميزة يف هذا املجال.

ملتقى ال�صياحة وال�صفر
�شارك���ت غرفة الق�شي���م مبلتق���ى ال�شياحة وال�شف���ر عر جناح  -

منطق���ة الق�شي���م مل���دة خم�س اأي���ام ، حيث مت توزي���ع من�شورات 
ومطبوعات للغرفة وهدايا ت�شويقية للمنطقة.

مهرجان بريدة الت�صويقي
�شهد مهرجان بريدة الت�شويقي 32 اإقباًل كثيفًا من الزوار، حيث  -

تعددت الفعالي���ات والرامج الرتفيهية وال�شحوبات اليومية على 
جوائ���ز قيمة )�شيارات ، اأجهزة كمبيوتر ، جوالت، وغريها( يف 
عدة مراك���ز ت�شويقية حيث يهدف املهرجان اإىل تن�شيط العملية 

ال�شرائية واملبيعات باملنطقة.

الفعاليات والمعارض
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 Exhibitions and Trade Fairs Schedule  Mar. 2012 - المعارض المؤتمرات األسواق المحلية خالل شهر مارس 2012م

اسم المعرض 

Exhibition - Trade Fair - Conference

التصنيف

Trade Show Classifications

تاريخ المعرض

Date of Event

مكان إقامة المعرض /البلد

Country /Place of Events

المنظمون

Organizer

المعرض الدولي لتقنيات صناعة الزجاج

 TÜYAP FAIRS AND EXHIBITION

ORGANIZATION INC

الزجاج والكريستال

 1- 4 مارس 2012

اسطنبول - تركيا 

Fair organizer 

tguzelaydin@tuyap.com.tr

http://www.istanbulwindowfair.com

المعرض الدولي لألغذية والضيافة

واللح��وم  والمش��روبات  الغذائي��ة  الم��واد 

 1- 4 مارس 2012

 نيودلهي - الهند

Fair organizer 

http://www.indiatradefair.com

المعرض السعودي للسالمة والدفاع المدني

التكنولوجيا الحديثة الخاصة بتقنيات األمن السالمة 

ومكافحة الحريق من معدات وأجهزة وأنظمة عمل 

وبرامج الحماية الخاصة بالمنشآت، ونظم األمن 

والمعلومات، ومراقبة الطرق والسالمة.

 4- 6 مارس 2012

مركز معارض الظهران الدولية 

شركة معارض الظهران الدولية للمعارض

المعرض السعودي للبناء واإلنشاء

مواد البناء, والسيراميك, والرخام, والحديد, والمواد 

الكهربائية، والتجهيزات الصحية، واأللمنيوم، 

والديكور، وغيرها

 4- 6 مارس 2012

الدمام

شركة معارض الظهران الدولية للمعارض

المعرض الدولي للمعدات الثقيلة

آالت صناعية والسلع الصناعية األساسية

 4- 6 مارس 2012

كولونيا ) كولون( - ألمانيا  

Fair organizer

http://www.koelnmesse.com

المعرض الدولي للتكنولوجيا المستعملة 2012

اآلالت والمعدات المستعملة لكل نوع

 5- 7 مارس 2012

بمدينة كولونيا بالمانيا 

Hess GmbH

 info@usetec.com

http://www.usetec.com

معرض الشرق األوسط لوسائل النقل التجاري

2012 Commercial Vehicles Middle East

التعبئة والشحن والمناولة والنقل

 6- 8 مارس 2012

مركز دبي التجاري العالمي

Fair organizer

alex@smg-online.com

http://www.commvehicles.com

معرض الصين الدولي لحماية البيئة

IE expo 2012

حماية البيئة

 7- 9 مارس 2012

جمهورية الصين الشعبية

Shanghai New International 

Expo Centre

Fair organizer

ifatchina@mmi-shanghai.com

http://www.mmi-shanghai.com

معرض العطور 2012

صناعة العطور 

م��ارس 2012  12  -10  

الشارقة- اإلمارات العربية 

المتحدة 

مركز اكسبو الشارقة - اإلمارات العربية المتحدة

info@expo-center.ae

http://www.expo-center.ae

المعرض الدولي لألثاث و الحرف اليدوية بدولة 

اندونيسيا

خشب الساج, األثاث, دليل المصنعين - تجارة خشب 

الس��اج, األث��اث, الموردي��ن وبائعي الجمل��ة, تجارة 

خشب.

م��ارس 2012  14  -11  

جاكرتا - إندونيسيا 

ملحق التجاري االندونيسي

معرض الشرق األوسط للسيارات المعدلة

 معرض لتعديل السيارات في منطقة الشرق األوسط،

 يع��رض أح��دث التصاميم واألفكار ف��ي مجال تعديل

السيارات

م��ارس 2012  17  -12  

العربي��ة اإلم��ارات   الش��ارقة- 

المتحدة

مركز اكسبو الشارقة - اإلمارات العربية المتحدة

info@expo-center.ae

http://www.expo-center.ae

معرض تجاري للمنتجات األثاث والهدايا والموضة - 

الفلبين

شركات منتجي األثاث والهدايا والموضة.

م��ارس 2012  17  -12  

الفلبين - مانيال - مركز اس ام 

اكس مجمع مال اوف اسيا في 

الفلبين 

Fair organizer

http://www.manilafame.com

المعرض الزراعي القطري)الثالث(

 أنظمة ال��ري والمضخات وأنظم��ة األنابيب وتقنيات

 إدارة ومعالج��ة المي��اه، وكل م��ا يخ��ص المبي��دات

 الحش��رية وماكينات الرش واألسمدة وطرق تخصيب

 التربة، عالوة على مس��تلزمات الحدائق وأزهار الزينة

 وتربي��ة النحل والعس��ل، وط��رق تصميم وتنس��يق

 الحدائ��ق، وعرض لمع��دات ول��وازم صيانة المالعب

 والمس��طحات الخض��راء، وأش��جار النخي��ل والفاكهة

 ومس��تلزماتها، والبذور واآلالت والمع��دات الزراعية،

م��ارس 2012وتقديم فكرة عن طرق إنتاج المحاصيل وحمايتها  16  -13  

مركز الدوحة للمعارض 

وزارة البيئية القطرية

معرض و منتدى البحرين األول للتقنيات الخضراء

م��ارس 2012  15  -13  

المنامة - البحرين 

الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية البيئية و الحياة الفطرية

bcci@bcci.bh

http://www.bcci.bh

المعرض المالحة البحرية والنقل -  نيجيريا

المالحة البحرية و النقل

م��ارس 2012  15  -13  

أبوجا - نيجيريا

اللجنة المعنية بتنظيم المعارض

info@nimarex.org.ng

http://www.nimarex.org.ng

منتدى صفاقس لالستثمار

ورشات عمل خاصة بالتمويل و الشركات

م��ارس 2012  16  -13  

مدين صفاقس - تونس

Fair organizer

http://www.forumsfax.com

المعرض العالمي للهدايا واألدوات المنزلية والديكور 

واألثاث المنزلي واألزياء

هدايا واألدوات المنزلية والديكور واألثاث المنزلي

14- 17 مارس 2012

للمعارض والمؤتمرات . الفلبين

Fair organizer

 manilafame@citem.com.ph

http://www.manilafame.com

معرض الساعات

أنواع الساعات الحديثة والساعات الثمينة

21- 31 مارس 2012

الكويت

معرض الكويت الدولي

معرض مستلزمات األم والطفل

معرض المتخصصة بمستلزمات الطفل

25- 29 مارس 2012

الدمام / مؤسسة جوانا لتنظيم 

المعارض

Fair organizer

iman@dhahran-expo.com

http://www.joannaexhibitions.com

المؤتمر الدولي الثاني في الطاقة البديلة

الطاقة البديلة

26- 27 مارس 2012

عمان - األردن

المركز االستشاري التقني باألردن

Info@tc-center com

http://www.tc-center.com

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية بالتعاون مع إدارة التسويق

العدد الثاني والثالثون - ربيع الثاني 1433هـ  الموافق مارس 2012 م

مركـز  مكتبـة 

المعــلومـات 

ـــات  ـــدراس وال

االقــتــصــاديــة

المناقصـــات 

ــدات  ــزاي ــم وال

الـــمـــعـــارض الــحــكــومــيــة

الـــمـــحـــلـــيـــة 

ــــــرص والــــدولــــيــــة ــــــف ال

ـــة  ـــاري ـــج ـــت ال

الــتــصــفــيــات واالستثمارية

والتخفيضات
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ربيع ثاني 1433هـ

تنفي��ذ تقاطع طريق المل��ك عبداهلل مع طري��ق النهضة 

)مرحلة ثانية( 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم / إدارة المشتريات و المناقصات  

قيمة النسخة: 3500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/4/6ه� 

موعد فتح العطاءات: 1433/4/5ه� 

الدورة

مدة الدورة
المكان

تاريخ االنعقاد
دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع

3 أيام

غرفة القصيم

2012/02/25م

اختراق االسواق

5 أيام

غرفة القصيم

2012/04/21م 

إداراة الموارد البشرية

5 أيام

غرفة القصيم

2012/05/26م

تطوير العمل اإلداري بالمؤسسات

4 أيام

غرفة القصيم

2012/06/23م

تجارة أجهزة ومعدات إطفاء الحريق ومستلزماتها بما في 

ذلك طفايات الحريق   

االسم

Silberburgstr 5 72764 Reutlingen Tel. )Service( Nr
العنوان

  1460 49-7121
الهاتف

 1460 49-7121
الفاكس

 board@wafios.de
e-mail

http://www.wafios.de

  مجلة تداول  

دار النشر

شركة السوق المالية السعودية 
سنة النشر

2012م  
موضوع الكتاب

استراتجيات سوق المال 

مكتبـة مركـز المعــلومـات 

والدراسات االقتصادية

المناقصات والمزايدات 

الحكومية

الفرص التجارية

واالستثمارية

التصفيات والتخفيضات

الدورات 
التدريبية

تتمة ص2

تتمة ص2

تتمة ص2

لإعالناتكم ورعاياتكم للن�شرة  التجارية 

الغرفة التجارية ال�شناعية مبنطقة الق�شيم - اإدارة الت�شويق 

هاتف : 3814000 06 - حتويلة 888

فاك�س : 3812231 06

aaj@qcc.org.sa

 الرقم

 اسم الشركة

نسبة التخفيض %

 مدتها

القوائم
السلع

  االيام
النوع

7243

شركة الماجد

30
 إلى

50

1433/02/20ه�

 حتى

1433/04/06ه�

3
70

45

عطورات وهدايا

7244

 مؤسسة زين الخطوط لالقمشة النسائية

30
 إلى

50

1433/02/20ه�

 حتى

1433/04/06ه�

13
508

45
 مالبس

7245

 شركه دار سنبل للتجاره

50
 إلى

75

1433/03/19ه�

 حتى

1433/05/05ه�

3
117

45
مالبس 

7246

 مؤسسة جمال لوال للتجارة لصاحبها معاذ منصور الزغيبي

50
 إلى

70

1433/03/20ه�

 حتى

1433/05/06ه�

8
601

45

واكسسوارات مالبس 

7247

مؤسسة المنطق للتجارة لصاحبها عبداهلل حميدي السالمه

30
 إلى

70

1433/03/19ه�

 حتى

1433/05/05ه�

4
89

45

 اكسسوارت نسائية

7248

فرع مؤسسة بانو للتجارة لصاحبها محمد ذيب الغريميل

30
 إلى

75

1433/03/21ه�

 حتى

1433/05/07ه�

3
48

45

مالبس نسائية

7249

 مفروشات بورصه للتجارة

20
 إلى

60

1433/03/26ه�

 حتى

1433/04/25ه�

4
88

30
مفروشات

7250

شركة مجموعة القفاري للسجاد

15
 إلى

50

1433/04/24ه�

 حتى

1433/06/11ه�

6
148

45
مفروشات

معًا
ل

ستقب
نحو م

شرق
م

سوق
مهرجان بريدة للت

معًا
ل

ستقب
نحو م

شرق
معًام

ستقبل
نحو م

شرق
م

سوق
مهرجان بريدة للت

معًا
ستقبل

نحو م

شرق
م

نحو مستقبلمعًا

مشرق

مهرجان بريدة للتسوق

نحو مستقبلمعًا

مشرق

مشرقنحو مستقبلمعًا

مهرجان بريدة للتسوق

مشرقنحو مستقبلمعًا

هدايا ت�صويقية:
جتهيز اأكرث من 7000 هدية ت�شويقية للمنت�شبني. -

دليل خدمات الأعمال:
اإ�شدار التقومي ال�شنوي ودليل خدمات الأعمال لعام 1433ه�. -

الهوية الب�صرية:
 عمل دليل للهوية حيث مت تطوير وتوحيد الهوية الب�شرية ملطبوعات  -

واإعالنات الغرفة.

 جتهي���ز حقيب���ة ت�شويقة لأن�شطة وفعالي���ات الغرفة لعام 2012م  -
لت�شويقها واإيجاد رعاة لها.

 اإ�شدار �شتة اأعداد من جملة الق�شيم. -
 اإ�شدار 12 عدد من الن�شرة التجارية . -
تنفي���ذ دليل الدورات التدريبي���ة لإدارة التدري���ب وتنمية املوارد  -

الب�شرية بالغرفة.

إدارة التسويق

المطبوعات والنشرات
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إدارة التدريب
وتنمية الموارد 

البشرية

التقرير السنوي36
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الأعمال التن�صيقية والتح�صريية:
زيارة اأكرث من )30( من�شاأة  على م�شتوى املنطقة لتو�شيح روؤية واأهداف التدريب بغرفة الق�شيم. -
اإقامة امللتقيات واملحا�شرات والأم�شيات العامة لن�شر الوعي واملعرفة والثقافة حول اأهمية التدريب. -
تخ�شي����س )10( مقاعد جمانية ملنت�شبي الفئة املمتازة والأوىل للرامج والدورات املنعقدة يف عام2011م،  -

وذلك �شمن اخلدمات التي تقدمها الغرفة ملنت�شبيها. 



املوارد الب�صرية /  الأعمال التطويرية والتنظيمية:
اإن�ش���اء مرك���ز التوظيف بهدف اإعطاء دفعات ملمو�شة وموؤثرة لتحقي���ق التقاء جانبي العر�س والطلب  -

على العمالة الوطنية وفق م�شارات منتظمة خمططة م�شبقًا،للمواءمة بني احتياجات من�شاآت القطاع 
اخلا�س من القوى العاملة الوطنية يف خمتلف الوظائف والتخ�ش�شات وبني الكفاءات املحلية املتوفرة 

والراغبة بالعمل يف هذه املن�شاآت. 
اإن�ش���اء موق���ع التوظيف على موق���ع الغرفة الإلكرتوين لعملي���ة ح�شر الوظائف وعر����س فر�س العمل  -

املتوفرة يف ال�شوق املحلية وموائمتها بالطلبات املرفوعة اإلينا 
عمل مذكرة تفاهم بني الغرفة ومعهد الريا�س للتقنية لتوفري الكوادر املطلوبة للتدريب املنتهي بالتوظيف. -

املوارد الب�صرية / الأعمال التن�صيقية والتح�صريية:
ح�شر اأكرث من )144( وظيفة يف خمتلف التخ�ش�شات بالقطاع اخلا�س. -
امل�شارك���ة يف ملتق���ى التعليم والإر�شاد مبركز امللك خالد احل�شاري ملدة 3 اأيام حيث قدم ركن الغرفة  -

�ش���ورة كامل���ة و�شرحًا وافيًا للزوار ح���ول اآلية التوظيف والرامج وال���دورات املنفذة والجنازات التي 
حققتها يف هذا املجال.

امل�شارك���ة يف اللجن���ة التنفيذي���ة  للتن�شيق الوظيف���ي والتي مت اعتماده���ا من قبل اللجن���ة العليا الذي  -
يراأ�شه���ا �شاحب ال�شمو امللك���ي الأمري الدكتور في�شل بن م�شعل بن �شعود ب���ن عبد العزيز نائب اأمري 

منطقة الق�شيم. 
ا�شتقطاب عدد )12( جهة داعمة لتقدمي التمويل يف ملتقى ال�شباب الرابع.  -
 ا�شتقبال عدد )10(  طلبات طالبي العمل من اإمارة املنطقة ومعاجلتها مع مكتب التن�شيق الوظيفي. -
امل�شاركة يف تطبيق القرار ال�شامي حول تاأنيث حمالت املالب�س الن�شائية باملنطقة.  -

املوارد الب�صرية / الأعمال التن�صيقية والتح�صريية
الربامج والدورات املنفذة يف عام 2011م:

تاريخ النعقادتر�صيح املنت�صبني للفئة املمتازة والأوىلمن�صوبي الغرفةاملتدربنياملدةال����������دورة
04-12-2010م32533 اأيامدورة اأ�شا�شيات البداية يف ت�شغيل الأعمال التجارية

pmp 01-01-2011م--523 اأيامدورة اإدارة امل�شاريع الحرتافية
05-03-2011م31312 اأيامدورة الإبداع الإداري ومهارات القيادة

09-04-2011م51832 اأيامدورة ال�شكرتارية الحرتافية
07-05-2011م-3133 اأيامدورة التخطيط ال�شرتاتيجي

22-05-2011م-3184 اأياما�شرتاتيجية التميز يف خدمة العمالء
01-07-2011م4013اأ�شبوعنيدورة كيف تدير وتن�شئ م�شروعك بنجاح

10-12-2011م-252يوماندورة مبادئ يف فهم نظام املحاماة
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تعد اإدارة احلا�شب االيل االإدارة الداعمة جلميع اإدارات وقطاعات 
الغرفـــة على م�شتـــوى تقنية املعلومات، وتتوىل العديد من املهام 

املناطة بها �شمن الو�شف الوظيفي لالإدارة. 
 وخـــالل الفـــرتة املا�شيـــة مـــن عـــام 2011 قدمـــت االإدارة العديد 
مـــن االإجنازات التي وفرت على الغرفـــة التكاليف املالية العالية 
الإجنازهـــا حيـــث مت تنفيذهـــا بالكامـــل مـــن قبـــل االإدارة.   ومـــن 

اأبرزها:

الحاسب اآللي
وتقنية المعلومات
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نظام اإدارة امل�صتفيدين – جلنة اأ�صدقاء املر�صى 
)http://pf.qcc.org.sa/(

ه���و نظ���ام متكامل يعم���ل من خ���الل الويب وميك���ن الدخول 
والتعام���ل معه من خ���الل الإنرتن���ت، لإدارة امل�شتفيدين من جلنة 

اأ�شدقاء املر�شى ب�شهولة، ويقدم العديد من التقارير.

مركز التوظيف وح�صر الوظائف   
)http://jobs.qcc.org.sa/(

اإلك���رتوين يعر����س دور الغرف���ة يف توط���ني وح�ش���ر  موق���ع 
الوظائ���ف م���ن خالل نظ���ام متكامل يتي���ح خدمات���ه للباحثني عن 
العم���ل وال�شركات، عن طريق ت�شجيل الباحثني عن عمل لبياناتهم 
و�شريه���م الذاتية ويتم مطابقتها مع طلبات واحتياجات ال�شركات 
واملوؤ�ش�ش���ات التي �شجل���ت احتياجاتها من املوظف���ني ليكون اأف�شل 

الطرق للو�شل بني العر�س والطلب الوظيفي.

تطبيق خدمات الغرفة على الآيفون:
�شم���ن ث���ورة اأجه���زة الهواتف الذكي���ة ا�شتغل���ت الغرفة هذه 
الث���ورة متقدمة كاأول غرف���ة تطرح تطبيق خدماته���ا على الآيفون 
ليتي���ح خدمات الغرف���ة بني يديك كاآخ���ر الأخب���ار والتعاميم التي 
تهم التاجر بالإ�شافة اإىل بع�س اخلدمات الإلكرتونية التي تخ�س 

م�شرتكي الغرفة.
وه���ذه اخلطوة التي بادرت بها غرف���ة الق�شيم حفزت بع�س 
الغ���رف اخلليجية لتتعاقد مع كرى ال�ش���ركات التقنية لتنفيذ مثل 

هذا التطبيق. 

اأمتم��ة العم��ل والت�صجي��ل للفعالي��ات واملنا�صب��ات ب�صكل 
اإلكرتوين:

مت تقدمي خدمات الت�شجيل الإلكرتوين للعديد من املنا�شبات 
والفعاليات من خ���الل موقع الغرفة على الإنرتن���ت مثل )�شيارات 
الأج���رة، برنامج ه���دف لدعم مالك املن�شئ���ات ال�شغرية، جائزة 

ال�شاب الع�شامي، مناذج املنت�شبني(.

وتقنية المعلومات

نظام ال�صتفتاء الإلكرتوين ملهرجان بريدة الرتويحي 
مت اإن�ش���اء نظ���ام اإلكرتوين عل���ى موقع خا�س ملهرج���ان بريدة 
الرتويح���ي bur31.com   31    مت م���ن خالله جمع بيانات عن مدى 
الر�ش���ى عن الفعالي���ات املقامة للع���ام ال�شابق وماذا يق���رتح للعام 

القادم.

تطوير اخلوادم والبنية التحتية والربيد الإلكرتوين.
مت ترقي���ة خ���وادم الغرف���ة وجتهي���ز بنيته���ا التحتي���ة لتقنية 
 Microsoft و vmware املعلوم���ات با�شتخدام اأحدث التقنيات م���ن
واأي�ش���ًا مت جتهيز خ���وادم الريد الإلكرتوين لالرتب���اط بالأجهزة 
الذكية اأو عن طريق الويب عر قنوات اآمنة. كما مت تاأمني ال�شبكة 
والأجه���زة والريد الإلكرتوين باأحدث اأنظمة مكافحة الفريو�شات 

والرامج ال�شارة.

نظام تخزين وم�صاركة امللفات املركزي
ت�شهي���اًل لت���داول ملفات العم���ل و�شهولة تخزينه���ا، مت اإن�شاء 
نظ���ام لتخزين امللفات على ال�شبك���ة خلدمة جميع اإدارات الغرفة، 
بيئ���ة اآمنة لتخزين امللفات حممية �ش���د الفريو�شات اأو الفقدان اأو 

م�شح اخلطاأ، وتتيح �شمان و�شول للملفات ب�شكل دائم.
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إدارة المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة

اجته���ت الغرف���ة التجاري���ة ال�شناعية مبنطق���ة الق�شيم 
اإىل امل�شاهم���ة يف دع���م وتطوي���ر دور املن�ش���اآت ال�شغرية 
بالقت�ش���اد الوطن���ي ب�شكل عام ومنطق���ة الق�شيم ب�شكل 
خا����س ، باعتبارها القاعدة الأ�شا�شي���ة التي تعتمد عليها 
معظ���م الدول املتقدم���ة منها والنامي���ة يف حتقيق التنمية 
القت�شادي���ة والجتماعي���ة امل�شتدامة والت���ي تثمل الن�شبة 
الأعل���ى ، وم���ن اأه���داف الإدارة العم���ل على رف���ع م�شتوى 
اأداء اأ�شح���اب املن�ش���اآت ال�شغ���رية واملتو�شط���ة والعاملني 
به���ا من خالل الدورات التدريبي���ة التاأهيلية و ور�س العمل 
يف املج���الت الإداري���ة والتنظيمي���ة والت�شويقي���ة وتقني���ة 
املعلوم���ات ، وخلق الفر����س ال�شتثماري���ة املنا�شبة وتوفري 

الدعم الالزم لتاأ�شي�س املن�شاأة.
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فعالي��ات الأ�صب��وع العامل��ي لري��ادة الأعم��ال والأ�صب��وع 
العربي لريادة الأعمال:

من 2011/11/19 اإىل 2011/11/21م.
اأقي���م بالتعاون م���ع �شندوق املئوي���ة الأ�شبوع العاملي لري���ادة الأعمال 
جمموع���ة م���ن الأن�شط���ة والفعاليات ومنها: ن���دوة بعن���وان ))ثقافة 
العم���ل احلر((، ا�شتمرت ملدة ثالث اأيام يف عدد من املواقع )الغرفة 

التجارية، جامعة الق�شيم(.

ن��دوة تعريفي��ة بربنام��ج كفال��ة للم�صاري��ع ال�صياحي��ة 
ال�صغرية واملتو�صطة:

2011/3/6م.
اأقيمت ن���دوة تعريفية لرنام���ج كفالة للم�شاري���ع ال�شياحة ال�شغرية 
واملتو�شط���ة بالتعاون مع فرع الهيئة العام���ة لل�شياحة والآثار مبنطقة 
الق�شي���م وبح�ش���ور ممثلني من م�ش���رف الراجحي وبن���ك الريا�س  

وكان عدد احل�شور 40 �شخ�س.

الن�������������دوات:

دورة كيف تن�صئ وتدير م�صروعك بنجاح:
من  2011/7/2م اإىل 2011/7/13م 

اأقيم���ت بالتعاون مع �شندوق املئوية و�شركة �شل )برنامج انطالقة(، 
و ا�شتمرت ملدة اأ�شبوعني وقد ح�شرها 27 متدرب، وحققت الأهداف 

التالية:
اإعداد درا�شة جدوى مل�شروع �شغري لكل متدرب. -
اإعداد خطة العمل. -

الدورات التدريبية: التفاقيات: 
اتفاقية �صندوق تنمية املوارد الب�صرية: 

اأُبرم���ت اتفاقي���ة م���ع �شن���دوق تنمي���ة امل���وارد الب�شرية ب�ش���اأن دعم 
م���الك املن�شاآت مبرت���ب 3000 ريال �شهريًا  مل���دة �شنتني وفق �شروط 

ومتطلبات حمددة.
العددمتطلباتم
200الطلبات املقدمة  1
28الطلبات املعتمدة  2
40الطلبات املتعرثة 3
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جائزة ال�صاب الع�صامي: 
هي اإحدى مبادرات �شمو نائب اأمري منطقة الق�شيم على تنظيم جائزة لل�شاب الع�شامي اإميانًا من �شموه الكرمي باأن ال�شباب هم ثروة املجتمع 
ودعم���ًا له���م لال�شتمرار يف حتقيق النجاحات ومكافاأة الع�شاميني منهم يف عدد من املجالت على اأن يتم تقدمي اجلائزة خالل ملتقى ال�شباب 
كل ع���ام وق���د مت اإعالن الفائزين باجلائ���زة للدورة الثانية خالل ملتقى ال�شب���اب الرابع وفاز باجلائزة 13 �شاب و�شاب���ة ح�شلوا على عدد من 

اجلوائز النقدية والعينية.

ورش العمل:

امل�صاري��ع  لأ�صح��اب  الإبداعي��ة  الأف��كار  عم��ل  ور�ص��ة 
الريادية: 

حتت �شعار ))من كانت لديه همة... و�شل للقمة(( قدمها اأحد  -
خ���راء التدريب يف الع���امل العربي الدكتور عم���اد الدين ح�شني 
مدير ع���ام �شركة ت�شينج ما�شرتز الدولية و كذلك املدرب املبدع 
الأ�شت���اذ عبدالرحم���ن ب���ن عبدالعزي���ز املطوع الأم���ني امل�شاعد 
لالأمان���ة العامة للعمل اخلريي ، وا�شتم���رت ملدة يومني ح�شرها 

48 �شخ�س.

ور�صة عمل مهارات التنظيم الإداري والجتماعي: 
قدمه���ا امل���درب الأ�شت���اذ عبدالرحمن ب���ن عبدالعزي���ز املطوع  -

الأمني امل�شاع���د لالأمانة العامة للعمل اخلريي بجمعية الإ�شالح  
الجتماع���ي بالكويت ، التي ا�شتمرت م���دة يومني بفندق جولدن 

توليب ح�شرها 31 متدرب.

ور�صة عمل فن اإدارة املحتوى يف ال�صبكات الجتماعية: 
اأقيمت بالتعاون مع جلنة �شباب الأعمال وقدمها املدرب الأ�شتاذ  -

عبدالرحم���ن ب���ن عبدالعزي���ز املط���وع الأمني امل�شاع���د لالأمانة 
العام���ة للعمل اخلريي بجمعية الإ�ش���الح  الجتماعي بالكويت ، 

مب�شرح مدينة امللك عبداهلل الريا�شية ح�شرها 80 متدرب.

الجـــــوائز:
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اللقاءات والملتقيات:
لقاء معهد ريادة الأعمال الوطني: 

اأقي���م اللق���اء لعر�س اخلدم���ات التي يقدمه���ا معهد ري���ادة الأعمال 
الوطن���ي وقد ت�شمن اللق���اء عر�س تقدميي للخدم���ات التي يقدمها 

املعهد. 

ملتق�����ى ال�صب�����اب الرابع )يف الهمة القمة(: 
اأقي���م بح�ش���ور نخبة من املتحدث���ني ورجال الأعمال وكب���ار م�شئويل 
اجله���ات احلكومي���ة واأقي���م عل���ى هام����س امللتق���ى معر����س تعريفي 
للجهات التمويلية والداعمة وكذلك ح�شي باإعالن الفائزين بجائزة 
ال�ش���اب الع�شامي ، وقد حققت هذه امللتقي���ات الأهداف املرجوة يف 
زي���ادة الوعي ل���دى ال�شباب، ون�ش���ر ثقافة العمل احل���ر، وحتفيزهم 

مبحاورتهم، وتقدمي اجلوائز، واأي�شًا اإيجاد احللول لهمومهم.

 استشارات ودراسات:

التوجيه والإر�صاد: 
تق���وم الدارة بتوجي���ه واإر�ش���اد 5 اأ�شخا�س يوميًا كح���د اأدنى وتقدم 
له���م امل�شورة بكيفية اختيار م�ش���روع منا�شب باختيار اجلهة الداعمة 
املنا�شب���ة للمتقدم و تزويده���م ب�شروط اجلهة الداعم���ة واإجراءاتها 
و م�شاعدته���م يف اإع���داد منوذج طل���ب الدعم من اجله���ة الداعمة و 
متابع���ة املتقدم حتى ا�شتالم قر�ش���ه و تذليل العقبات التي تواجههم 
م���ن اجلهات احلكومي���ة و امل�شاعدة يف اإعداد من���وذج خطة العمل و 
كيفي���ة ت�شغي���ل وتطوي���ر م�شاريعه���م على اأكم���ل وجه وق���د �شاهمت 
يف ح�ش���ول اأكرث م���ن 100 �ش���اب و�شابة عل���ى دعم مل�ش���روع جتاري  
)�شن���دوق املئوية ، ب���اب رزق جميل، معهد ري���ادة الأعمال الوطني، 

بنك الت�شليف، برنامج كفالة(. 

ا�صت�صارات ودرا�صات: 
تق���دمي امل�شورة للطاحم���ني لإن�شاء م�شاري���ع بكيفية اختي���ار م�شروع 
منا�ش���ب ، و كيفي���ة ت�شغيل وتطوير م�شاريعه���م على اأكمل وجه ، وحل 
امل�ش���اكل �شواًء اقت�شادية اأو مالي���ة اأو ت�شويقية اأو اإدارية ،  ومت توزيع 
اأكرث من 2000 دلي���ل تدريبي ي�شاعد املبتدئني يف اإعداد خطة العمل 

املنا�شبة ، وتوزيع CD( 500(  لدرا�شات جدوى جاهزة.

الباحثني: 
تق���دم الإدارة خدمة للباحثني يف جم���ال املن�شاآت ال�شغرية والمتياز 
التج���اري وق���د زودت الباحث���ني باإح�شائي���ات وبيان���ات واأوراق عمل 
للعدي���د من الباحث���ني الطالب اجلامعيني وط���الب الدرا�شات العليا 

ومت الإ�شارة لالإدارة يف العديد من البحوث املعدة.
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الأعمال  و�شيدات  رجال  من  وامل�شتفيدين  للمنت�شبني  متطورة  خدمات  تقدمي  يف  التميز  اإىل  الدائم  ال�شعي  على   الغرفة  حتر�س 
باملنطقة حيث قامت يف اإعداد درا�شات تنظيمية لتحديد وت�شخي�س ال�شعوبات واملعوقات التي تعيقها عن النهو�س بواجباتها وم�شئولياتها 
التنظيمي  الهيكل  وتطوير  الدرا�شات حتديث  وا�شتهدفت هذه  الأكمل،  الوجه  على  امل�شتقبلية  وروؤيتها  اأهدافها  منت�شبيها وحتقيق  جتاه 
ال�شابق واإعداد دليل للمهام والخت�شا�شات ملكونات الهيكل التنظيمي املقرتح بحيث يتالءم مع ر�شالة الغرفة وي�شاعد على حتقيق روؤيتها 
امل�شتقبلية واأهدافها ال�شرتاتيجية باأكر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية التنظيمية حيث مت يف هذا العام تطبيق الدرا�شة التي اأعدتها 

�شركة رواج لال�شت�شارات الإدارية التي تت�شمن خطة ا�شرتاتيجية لتحديد الجتاه امل�شتقبلي للغرفة.
كما حر�شت الغرفة على ا�شتقطاب املوظفني ذوي املوؤهالت و اخلرات املميزة واملحافظة على ا�شتمرارية اأدائهم الوظيفي وكذلك  
على رفع اإنتاجية العمل و ت�شجيعهم لتطوير مهاراتهم الوظيفية وال�شتفادة الق�شوى منهم، كما قامت  باإتاحة الفر�س التدريبية الداخلية 

واخلارجية لتنمية مهاراتهم و قدراتهم العلمية و العملية لتنفيذ �شيا�شات الغرفة.

إدارة الشؤون اإلدارية
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اإلدارة القانونية 
مت ا�شتالم 471 ق�شية ومت اإنهاء منها 262 ق�شية، واأحيلت 35 ق�شية اإىل املحاكم ويوجد 174 ق�شية حتت النظر. -
مت تقدمي اأكرث من 173 راأي قانوين وا�شت�شارة قانونية. -
 مت اإعداد ومراجعة  و�شياغة 407 عقد و م�شودات لوائح، ودرا�شات قانونية. -
- .CD مت اإعداد 3 مواد قانونية خا�شة بالتثقيف القانوين �شوف ت�شدر يف كتيبات و
مت عقد 8 حما�شرات قانونية. -



مركز المعلومات
والدراسات االقتصادية

اإجنازات جمموعة املهام الإجرائية 
�شهادات اإعادة الت�شدير: مت اإ�شدار عدد 390 �شهادة. -
ع�ش��وي���ة  - ب�ط�اق�����ة   650 ع���دد  اإ�ش���دار  مت  الع�شــويـــة:  بـطـاقـــــات 

للمنت�شبني ت�ش���مل جم�يع الدرج�����ات من الدرج�����������ة املمتازة و حتى 
الدرج���������ة الرابعة، بالإ�شافة اإىل بطاق���ات تعريفية جلميع موظفي 

الغرفة. 
�شهـــادات االإعفـــاء اجلمركـــي: مت اإ�ش���دار ع���دد 90 �شه���ادة  اإعف���اء  -

جمركي.
عقـــود التجـــارة اأو التوزيـــع )الفرن�شايـــز (: مت اإ�شدار عدد 6 مناذج  -

من العقد املوحد للوكالت التجارية والتوزيعية.
خطابـــات التعريـــف والتو�شية: مت اإ�شدار م���ا يزيد عن  30 خطاب  -

تعري���ف و تو�شية باللغة الجنليزي���ة موجة لل�شفارات الأجنبية وذلك 
بغر����س ت�شهيل ح�شول املنت�شبني الراغب���ني يف عمل زيارات جتارية 

للدول الأجنبية.

اإجنازات جمموعة املهام الإر�صادية و توفري املعلومات.
ن�ش���ر ما يزيد عن 700 تعميم للق���رارات احلكومية املتعلقة بالتجارة  -

وال�شناعة واإتاحتها للمنت�شبني من خالل موقع الغرفة على الإنرتنت 
بالإ�شافة اإىل ال�شا�شات الداخلية مبقر الغرفة.

مت توف���ري بيانات ملا يق���ارب 1800 مناف�شة حكومي���ة تت�شمن حوايل  -
1550 مناق�ش���ة حكومي���ة، و 250  مزاي���دة حكومي���ة عل���ى م�شت���وى 

املنطقة واململكة.
مت توفري ما يزيد عن 2000 فر�شة جتارية ل�شركات اأجنبية ترغب يف  -

عمل �شفقات جتارية متبادلة مع ال�شركات املحلية املناظرة.
توف���ري بيانات عن عدد130 معر����س داخل اململكة، وبيانات عن عدد  -

650 معر�س خارج اململكة.
 مت اإقام���ة ع�������دد 3 مع������ار�س كتلوجات مبق���ر الغرفة ل�شركات من  -

دول الهند، م�اليزيا، ك�������وريا اجلنوبية.
تلبي���ة طلبات عدد 12 �شركة حم���لية لالت�ش��������ال والتن�ش�����يق م��������ع  -

ال�شركات الأجنبية.
امل�شارك���ة يف الإج���راءات التنظيمية لعدد 4 زي���ارات جتارية لرجال  -

الأعمال بالق�شيم اإىل دول كوريا اجلنوبية، ماليزيا، ال�شني وتركيا. 

اإن التقنية احلديثة هي التي اخت�شرت الزمان واملكان يف توفري املعلومة وتعتر غرفة الق�شيم ممثلة باإدارة املعلومات والدرا�شات القت�شادية 
الوجه���ة الفاعل���ة ملنت�شبيها ملا توفره من معلومات اقت�شادية عموما وذلك عن طري���ق توفري الدرا�شات والبحوث القت�شادية وتطويرها داخليا 
وخارجي���ا وعن طري���ق الرتباط الفعال واملحدث دائما مع مراكز املعلومات يف اخلارج وتوفري جميع م���ا يحتاجه املنت�شب لإدراكها مدى اأهمية 

ذلك للمنت�شب وخا�شة يف الوقت الراهن.
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مت التعري���ف باأكرث من 70 فر�ش��������ة ا�شتثم���ارية متاح���ة باملنطقة يف  -
جمي����ع القط����اعات القت�شادية.

مت الإجابة عن عدد 1600 طلب معلومات وبيانات. -
توف���ري بيانات عن عدد 15 دورة تدريبي���ة متنوعة يف العديد من دول  -

العامل.
مت اإ�شافة 400 اإ�شدار جديد للمكتبة ما بني كتب ون�شرات دورية، ومت  -

توفري اخلدمات املكتبية لإجمايل 160 مراجع تت�شمن 40 منت�شب  و 
120 غري منت�شب.

ثالثًا: اجنازات جمموعة املهام البحثية والإح�شائية: -
البيانات القطاعي���ة والتقارير الإح�شائية  ويف هذا الإطار مت اإعداد  -

التقارير التالية:
التقري���ر الإح�شائ���ي عن قط���اع الإي���واء باململكة ومنطق���ة الق�شيم  -

اأعوام  2008، 2009، 2010.
التقري���ر الإح�شائي عن امل�شانع املنتجة الوطنية وامل�شرتكة مبنطقة  -

الق�شيم واململكة.
التقري���ر الإح�شائي عن الرتاخي�س ال�شناعي���ة الوطنية وامل�شرتكة  -

مبنطقة الق�شيم و اململكة.
التقرير الإح�شائي عن م�شاحة الأرا�شي ورخ�س الت�شييد واملحالت  -

واأطوال الطرق  مبنطقة الق�شيم.
امللخ����س الإح�شائي لتوزيع ال�ش���كان يف حمافظات و مناطق اململكة  -

1431ه��.
امللخ����س الإح�شائي لتوزيع ال�ش���كان يف حمافظات منطقة الق�شيم  -

1431ه��.
امللخ����س الإح�شائ���ي لتوزيع ال�ش���كان يف مدن اململك���ة ذات الكثافة  -

ال�شكانية 1431ه��.
النته����اء من عمل الت�شور امل����بدئي لبنك البي�ان����ات والإح�شاءات،  -

و جاري ا�شتكمال اجلزء املتعلق بقواعد البيانات والإح�شاءات.

البحوث و التقارير و اأوراق العمل:
درا�ش���ة حتليلية عن القطاع ال�شياحي مبنطقة الق�شيم خالل الفرتة  -

من 2007 – 2009.
تقري���ر ع���ن ال�شم���ات و املوؤ�ش���رات القت�شادي���ة مبنطق���ة الق�شيم  -

واململكة.
تقرير عن املعار�س واملوؤمترات ودورها يف تن�شيط الطلب ال�شياحي. -
ورق���ة عمل عن الآث���ار التنموي���ة املبا�شرة و غري املبا�ش���رة للقرارات  -

امللكية ال�شامية على قطاع الإ�شكان، واآليات التنفيذ.
تقرير ع���ن الفر�س والتحديات مل�شروع اإن�شاء امليناء اجلاف مبنطقة  -

الق�شيم.
تقري���ر عن املنهجي���ة املتبعة لإعداد اخلرائ���ط  ال�شتثمارية مبنطقة  -

الق�شي���م )ثالثة �شيناريوهات ممكنه حل�ش���ر  الفر�س ال�شتثمارية 
املتاحة مبنطقة الق�شيم(.

اإعداد دليل املقاولني امل�شنفني مبنطقة الق�شيم. -
اإع���داد دليل امل�شانع مبنطقة الق�شيم باللغة العربية والإجنليزية. -
اإع���داد دليل امل�شانع باململكة باللغة العربية والإجنليزية. -

مرئيات الغرفة حول الق�صايا الهامة:
عمل تقرير عن مرئيات غرفة الق�شيم عن اآليات تفعيل دور القطاع  -

اخلا�س لتنفيذ تو�شيات خطة التنمية التا�شعة )جمل�س الغرف(
تقري���ر عن معوقات ال�شتثمار مبنطق���ة الق�شيم ومقرتحات احللول  -

بن���اءًا عل���ى نتائ���ج اجتم���اع اللجن���ة ال�شناعي���ة بالغرف���ة التجارية 
ال�شناعية مبنطقة الق�شيم مع اأ�شحاب امل�شروعات املتعرثة.

مرئيات الغرفة حول اآليات التع���اون بني الغرف التجارية ال�شناعية  -
يف جمال البحوث والدرا�شات.

اإع���داد مق���رتح لأب���واب الن�ش���رة الإلكرتوني���ة ال�ش���هري���ة املق���رتح  -
اإ�شداره���ا بالتع���اون بني جميع الغرف التجاري���ة ال�شناعية وجمل�س 

الغرف ال�شعودية.

تقري���ر بنتائج ا�شتبيان الفر�س الوظيفية املتاح���ة مب�شانع الأدوية و  -
التمور مبنطقة الق�شيم تنفي���ذًا لرامج التاأنيث و ال�شعودة مب�شانع 

الأدوية والأغذية 
التقيي���م الفن���ي ملق���رتح » درا�ش���ة م���اأزق �شع���ودة الأعم���ال املهني���ة  -

ال�شناعية والرامج التطبيقية املقرتحة »

املطبوعات من الكتيبات والن�صرات وا�صطوانات املعلومات:
اإ�شدار العدد ال�شهري من الن�شرة التجارية لغرفة الق�شيم باإجمايل  -

12 عدد خالل العام 2011.
اإعداد الإ�شدار التجريبي من ا�شطوانة املعلومات القت�شادية والتي  -

احتوت على جمموعة من التقاري���ر الإح�شائية والقت�شادية خا�شة 
مبنطقة الق�شيم.

ال�شتمرار يف توزيع كتيبات حتمل ا�شم » �شل�شلة رجل الأعمال » وهي  -
جمموع���ة تتكون من 5 كتيبات يف جم���ال تخطيط الأعمال ودرا�شات 

اجلدوى. 
توزي���ع دلي���ل املقاول���ني امل�شنفني مبنطق���ة الق�شيم عل���ى ا�شطوانة  -

مدجمة.
توزي���ع دليل امل�شانع مبنطقة الق�شيم باللغ���ة العربية على ا�شطوانة  -

مدجمة.
توزي���ع ما يزيد عن 2500 ن�ش���خة من دليل خدمات الأعمال مبنطقة  -

الق�شيم.

الرتجمة:
مراجع���ة الرتجمة العربي���ة للدرا�ش����������������ة البحثي��������ة )ا�شرتاتيجية  -

ال�شتثمار مبنطقة الق�شيم(.
امل�شاركة يف اإعداد مقدمة عن منطقة الق�شيم بالتقرير ال�شنوي عن  -

اململكة ال�شادر عن جمموعة اأك�شفورد الريطانية.

47



حتديث البيانات: 
اإميان���ًا من���ا باأهمية التوا�شل ب���ني الغرفة ومنت�شبيه���ا و�شعيًا منها 
للتمي���ز يف التوا�ش���ل البن���اء مت ا�شتح���داث جهاز خا����س بتحديث 
بيان���ات املنت�شب���ني وعناوينهم  حت���ى يتحقق اله���دف الأ�شمى من 
الغرفة ع���ر التوعية التجارية من  تعامي���م ودرا�شات تعود بالنفع 

عليهم يف جتارتهم.
كما مت ا�شتحداث اآلية جديدة لعمل التقارير لالأن�شطة بالتعاون مع 
اإدارة احلا�شب الآيل تهدف اإىل الدقة واجلودة يف اإعداد التقارير.

 

خدمة منت�صبي الغرف الأخرى: 
يف ظ���ل الثورة التقنية الت���ي ي�شهدها الع���امل مت ا�شتحداث روابط 
اإلكرتوني���ة بني الغرف ال�شعودي���ة لت�شهيل وت�شريع خدمة املنت�شبني 
حفاظًا عل���ى اأوقاتهم الثمينة حيث بلغت ن�شب���ة الغرف التي تقدم 

هذه اخلدمة 95% من جممل الغرف باململكة.

إدارة المنتسبين

الأنظمة والإجراءات: 
من���ذ تاأ�شي�س الغرفة التجارية ال�شناعية بالق�شيم، وهي تويل كل 
اهتمامها وعنايتها خلدم���ة منت�شبيها و التي حر�شت الغرفة دومًا 
اأن تكون خدماتها لهم تت���وازى مع مكانة الغرفة القت�شادية وبعد 
اإق���رار اإ�شافة ف���رتة م�شائية يف العام املا�ش���ي مت زيادة هذا العام 

عمل الفرتة امل�شائية وذلك لتقدمي خدمة اأف�شل للمنت�شبني.

 :VIP خدمات التميز
 تاأكي���دًا للتزامن���ا بالأهداف ال�شرتاتيجي���ة للغرفة، واأبرزها م�شاهمته���ا يف تطوير القطاع اخلا�س باملنطقة، وحر�ش���ًا على تقدمي اأرقى 
اخلدمات التي تلبي كافة احتياجات منت�شبي الغرفة ومتطلبات اأعمالهم، اأن�شاأت الغرفة مكتب خدمات التميز الذي مت ت�شميمه خ�شي�شًا 
ملنت�شب���ي الدرج���ة املمتازة ليحقق تطلعاته���م اإىل خدمات تتنا�شب مع طبيع���ة اأن�شطتهم ومراكزهم القت�شادية وم���ا ت�شتدعيه من تقدير 

لعن�شر الزمن ودقة الأداء و�شمولية اخلدمات يف وقت واحد. 
 مكتب خدمات التميز يقدم منوذجًا جديدًا ملفهوم غرفة »الق�شيم« فيما يتعلق بخدمة منت�شبيها، وهو مفهوم يتفق مع ما يطرحه الع�شر 
م���ن اأدوات واأ�شالي���ب حديثة على رجال الأعم���ال، ومن هنا ياأتي حر�شنا على توفري خدمات متميزة تواك���ب اإيقاع الع�شر وم�شتجداته يف 

جمال الأعمال.

الزيارات الدورية للمن�صاآت: 
لقد �شه���د هذا العام نقلة نوعية  يف م�ش���رية الغرفة التجارية فقد 
قام���ت اإدارة املنت�شبني بزيارة عدد م���ن املن�شاآت امل�شرتكة بغر�س 
التوعي���ة بدور الغرفة والتما�س احتياجاتهم وخدمتهم يف مواقعهم 
وتق���دمي ال�شت�ش���ارات الت���ي تع���ود على عمله���م بالنف���ع وقد لقت 
ا�شتح�شان املنت�شبني الذين باركوا هذه اخلطوة الفريدة من الغرفة. 

اخلدمات التجارية: 
مت اإ�شاف���ة اخلدم���ات التجاري���ة  - التخفي�ش���ات – امل�شابقات – 
اإعادة الت�شدير – الإعف���اء اجلمركي، مما ي�شهل خدمة املنت�شب 

اخلدمة ال�شاملة.
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اإح�صائية لأعداد املنت�صبني لعام 2011
الرابعةالثالثةالثانيةالأوىلاملمتازةاملجموعالدرجة

70301517936643181جديد

7739237146154241760جتديد

14771247664090904941الإجمايل

اإح�شائيات املنت�شبني

املنت�شبني ح�شب الفروع املنت�شبني ح�شب الدرجات
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ا�شتقبال الوفد الن�شائي التابع لغرفة اأبها التجارية  لالطالع على كيفية تنظيم مهرجان الكليجا واملاأكولت ال�شعبية. -
لقاءات حكومية مع وزارة البلدية وال�شوؤون القروية )م�شكلة ترخي�س �شالونات الأعرا�س للم�شاغل( -
لقاء مفتوح مع املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية  -
لقاء  ال�شتثمار ال�شياحي .  -
اإر�شال ر�شائل تذكريية للمنت�شبات بتجديد ال�شرتاك و�شرورة حتديث البيانات. -
 العمل على تقدمي خدمات تخفي�شية موؤ�ش�شاتية للمنت�شبات. -
 اإقامة لقاء مع موؤ�ش�شة ريادة الأعمال. -
م�شاركة غرفة الق�شيم يف حفل تكرمي م�شتفيدات املئوية . -
ور�شة عمل �شياغة العقود بالتعاون مع الدارة القانونية. -
جائزة ال�شاب الع�شامي. -
 اإقامة حما�شرة بعنوان )املراأة والقانون والعمل( . -
 ح�شر اأبرز العقبات التي تواجه ا�شتثمار املراأة عامة ومنت�شبة غرفة الق�شيم خا�شة. -
تعميم املزايدات ال�شتثمارية ملدينة بريدة على منت�شبات الغرفة. -
فعالية الإمكانات املتاحة لنجاح م�شروعات �شيدات الأعمال. -

مركز سيدات األعمال



القوائم المالية





     قائمة المركز المالي  كما في 2011/12/31 م  



 قائمة الدخل
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قـائمة الدخل عن الفترة من 01 /01/ 2011 م حتى 31 /12/ 2011 م





تنفيذ واإخراج
اإدارة الت�شويق بغرفة الق�شيم




