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اعتمدت الغرفة التجارية ال�سناعية مبنطق���ة الق�سيم التخطيط ال�سرتاتيجي ور�سم ال�سيا�سات 
العام���ة للمه���ام والواجبات املوكلة اليها كاأ�سلوب تفكري اإبداعي داأبت عليه قيادة الغرفة ممثلة مبجل�س 
اإدارتها يف حني تتوىل اأمانتها العامة عرب اإدارتها التنفيذية تطبيق تلك ال�سيا�سات منذ �سنوات عديدة 
به���دف حت�سني نوعية الأداء وجودة اخلدم���ات املقدمة للمنت�سبني عن طريق توجي���ه وتكامل الأن�سطة 
القت�سادي���ة واملجتمعية وتعزيز اأوا�سر التوا�سل الهادف مع كافة فئات و�سرائح املجتمع وب�سكل خا�س 
رج���ال املال و�سيدات الأعمال وتلبية م�ستوى الطموحات الت���ي ين�سدونها يف منطقة الق�سيم خ�سو�سًا 
ومملكتن���ا العزي���زة ب�سورة عامة, ولذلك فق���د بات من الأهمية مبكان بلورة روؤي���ة ا�سرتاتيجية حتقق 
النج���اح املن�س���ود باتباع املناهج العلمية والتقني���ة احلديثة وتكري�س القدرات املتاح���ة لتجاوز املعوقات 
املحتمل���ة لذل���ك فاإن منهج التخطيط العلم���ي املدرو�س هو العنوان البارز ال���ذي ي�سري اإىل مدى اأهمية 
وج���ود ا�سرتاتيجي���ات وا�سح���ة للتعامل مع املتغ���ريات املحيطة بن���ا خا�سة مع زيادة حج���م التحديات 
الإقت�سادية والإجتماعية والتطورات املت�سارعة يف بيئة العمل املحلية واخلارجية الأمر الذي يتطلب معه 
وج���ود اإدارات نوعية اإبداعية غري تقليدية قادرة على ت�سكيل روؤى م�ستقبلية ق�اب�ل�ة لل�تط�ب�يق توؤدي اإىل 
حتقي���ق الأه���داف امل�ستقبلية وتعمل يف ذات الوقت على تقليل ن�سبة الأخطاء عن طريق ت�نمية مه�ارات 
املوظف���ني وتفعيل الإب���داع الفكري وتطوير الق���درات والهتم���ام بالنواحي الفني���ة والأ�ساليب العلمية 
املتعلقة مبنهجية واأمناط واأ�ساليب الرقابة على الأداء وتنفيذ ال�سيا�سات ال�سرتاتيجية وتقييمها ومدى 
مالئمته���ا لبيئة العمل وتاأث���ري التطبيقات التكنولوجي���ة احلديثة على اآلية العم���ل واإدخال التح�سينات 
الالزمة عليها وتكوين ثقافة جديدة مبنية على ال�سفافية والو�سوح وخلق بيئة عمل ت�سجع على املبادرة 
الفردي���ة والق�ساء على البريوقراطية عن طريق تفوي�س ال�سالحيات اإىل الإدارة املتو�سطة الإ�سرافية 
وتب���ادل الأفكار ب���ني من�سوبي الغرفة واإح���داث تغيريات وتنقالت بني املراك���ز املختلفة والتخ�س�سات 
املتنوع���ة لإغن���اء خرباتهم مبزيد من امله���ارات الالزمة مبا يوؤدي اإىل ا�ستم���رار النجاحات ودميومتها 
وزيادة القدرة على النتاجية واملناف�سة والو�سول اإىل الغايات التي ين�سدها املنت�سبني لت�سهيل ن�ساطهم 

التجاري وحتقيق الرفاهية ملن�سوبي الغرفة يف الوقت ذاته. 

و اإنن���ا ننظر دومًا اإىل الأم���ام وامل�ستقبل امل�سرق لنكمل م�سريتنا يف متثي���ل ودعم وحماية م�سالح 
جمتمع الأعم���ال, والرتويج للق�سيم كمركز اإ�سعاع وحمور للن�س���اط القت�سادي على جميع امل�ستويات 

املحلية والإقليمية والدولية..

رئي�س جمل�س الإدارة
عبداهلل بن ابراهيم املهو�س

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
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تف���رز الأحداث وامل�ستج���دات املتالحقة العديد من املتغريات والتط���ورات على ال�ساحتني الدولية 
والإقليمي���ة وب�سف���ة خا�سة املحلية منها ب�س���كل اأ�سبح يفر�س علينا يف جمتمع قط���اع الأعمال �سرورة 
اإع���ادة تقييم اأ�سالي���ب الإدارة وتطويرها ملواجه���ة حتديات امل�ستقبل من خ���الل الإدارة ال�سرتاتيجية 
وجمموع���ة الق���رارات واملمار�سات الت���ي حتدد الأداء طوي���ل الأجل وال�سعي احلثيث نح���و تطبيقها مبا 

ين�سجم مع جممل الروؤى والأهداف التي نتطلع اإىل حتقيقها يف اخلطط العامة والتف�سيلية.
 وبالنظ���ر اإىل م�ستوي���ات الأداء يف غرف���ة الق�سي���م وقيا�س نوعية خمرجاته���ا واأثرها على مركز 
الغرف���ة القت�س���ادي ن�ستطيع القول باأن عام 2014م قد �سهد حتقيق تط���ورات اإيجابية وقفزات نوعية 
يف جمم���ل اأن�سط���ة الغرفة �سواء املرتبطة منها بخدم���ة منت�سبيها ومراجعيها م���ن العمالء اأو يف اطار 
الن�س���اط املجتمع���ي وال�سراك���ة التفاعلية م���ع الهيئ���ات واملوؤ�س�س���ات احلكومية واخلا�س���ة باعتبارهما 
�سري���كان اأ�سا�سي���ان يف تنفيذ التنمي���ة ال�ساملة واملتوازنة املبني���ة على اأ�س�س علمي���ة منهجية �سحيحة 
بالإ�ساف���ة اإىل دع���م خمتلف الربامج الهادفة اإىل رفع م�ستوى الوع���ي لدى اأفراد املجتمع, حيث قامت 
الغرف���ة بدوره���ا الريادي يف تعزيز جمتمع املال والأعمال رجاَل ون�س���اَء �سواء عرب مركزها الرئي�س يف 
مدين���ة بريدة اأو فروعها اخلم�سة يف حمافظات ريا�س اخلرباء والبدائع والأ�سياح واملذنب اإ�سافة اإىل 
مركز �سيدات الأعمال يف مدينة بريدة, الأمر الذي اأ�سهم يف حت�سني بيئة الن�ساط التجاري لي�س فقط 
يف اإطار منطقة الق�سيم وح�سب واإمنا على م�ستوى اململكة ب�سكل عام وذلك من خالل التن�سيق املبا�سر 

والتعاون امل�سرتك مع رجال و�سيدات الأعمال يف املناطق الأخرى.
وق���د �سمل���ت اإجنازات الغرفة خالل العام املن�سرم كافة جوان���ب العمل الهادفة اإىل تعزيز جودة 
خمرجات موظفيها وتفعيل اآليات كفاءة الأداء يف خمتلف الإدارات بالعتماد على التقنية احلديثة, ويف 
اإط���ار واجباتها املجتمعية فقد �ساركت الغرف���ة باإقامة عدد من الفعاليات احليوية وامللتقيات الداخلية 
كم���ا كان لها تواجد فاعل ولف���ت يف املعار�س القت�سادية اخلارجية, وق���د �ساهمت الغرفة من خالل 
ه���ذه امللتقيات املمي���زة يف الرتويج للق�سيم كمنطقة جتارية جاذبة لالأعم���ال وحتظى مبزايا تناف�سية 
فري���دة, ونتطلع يف غرفة الق�سيم اإىل اأن يك���ون عام 2015م واعدًا مبزيد من النجاحات, اإذ نتوقع اأن 
ت�سه���د الغرفة خالله ا�ستم���رار منو عدد املنت�سبني وتعزيز العالق���ات الثنائية بني القطاعني احلكومي 
واخلا����س ومد ج�سور التعاون وفتح افاق وا�سعة لل�سراك���ة مع القت�ساديات الواعدة, وتعزيز اإمكانيات 

ومقومات اأداء قطاع املال والأعمال مبنطقة الق�سيم.. 

الأمني العام
 زياد بن علي امل�سيقح

كلمة الأمني العام
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ر�ؤيتنا

نتطلع لأن تكون الغرفة منوذًجا يحتذى به يف حتقيق طموحات املنت�سبني 
ودعم اأهداف التنمية.

ر�سالتنا

ت�سعى الغرفة اإىل تقدمي خدمات متميزة متكن منت�سبي الغرفة من رجال 
و�سي���دات الأعم���ال من اكت�ساب وتنمي���ة قدراتهم التناف�سي���ة, وا�ستغالل 
فر����س ال�ستثم���ار يف املنطق���ة, با�ستخدام نظ���م اإدارية حديث���ة وكوادر 

ب�سرية موؤهلة وبيئة تنظيمية حمفزة.

الهدف الأ�ل:
زي���ادة عدد منت�سبي الغرف���ة  من خالل تنفيذ 

برامج وم�ساريع توؤدي اإىل:
زي���ادة ر�سا وثق���ة املنت�سبني احلاليني من  -

رجال و�سي���دات الأعم���ال يف اأداء الغرفة 
ويف خدماتها.

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

ال�ستجاب���ة ال�سريعة ملتطلب���ات املنت�سبني  -
م���ن اخلدمات وح���ل م�سكالته���م وتذليل 

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

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

تفعيل ن�ساط التدريب والربامج التدريبية  -
املنتهية بالتوظيف.

الهدف الرابع:
العم���ل من اأجل حتقي���ق �سراك���ة ا�سرتاتيجية 
ورج���ال  الغرف���ة  ب���ني  م�ستدام���ة  جمتمعي���ة 
و�سي���دات الأعمال يف جم���ال اإيج���اد وتعظيم 
الفر����س القت�سادية وال�ستثمارية يف املنطقة 
وا�ستغاللها من قبل اأ�سحاب املن�ساآت وامل�سانع 
مبا يعظم من اإ�سهام الغرفة يف برامج التنمية 
تفعي���ل  خ���الل  م���ن  الوطني���ة  القت�سادي���ة 
احلا�سن���ات ال�ستثمارية يف منطقة الق�سيم.

الهدف الثاين:
حت�سني وزيادة املوارد املالية للغرفة من خالل:

للم���وارد  - الت�سغيلي���ة  الكف���اءة  حت�س���ني 
الب�سرية واملادية للغرفة, وتوجيهها ب�سكل 

مبا�سر لتحقيق ذلك.
ال�ستم���رار يف زي���ادة وتنوي���ع اخلدم���ات  -

الت���ي يحتاجها رج���ال و�سي���دات الأعمال 
وتطويرها.

ت�سجيع وجذب منت�سبني جدد للغرفة. -
تخفي�س امل�سروفات من خالل ا�ستخدام  -

تقني���ة املعلوم���ات والت�س���الت يف اجناز 
اخلدمات والأعمال

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

الهدف اخلام�س:
تقني���ة  وا�ستغ���الل  ا�ستخ���دام  يف  التو�س���ع 
املعلوم���ات والت�س���الت احلديث���ة يف تنفي���ذ 
اأعم���ال الغرفة واخلدمات التي تقدمها و�سوًل 

للغرفة الإلكرتونية.

الهدف الثالث:
دعم �سمعة الغرف���ة وتر�سيخ �سورتها الذهنية 
الإيجابي���ة يف املجتمع ب�سكل ع���ام وبني رجال 

و�سيدات الأعمال ب�سكل خا�س, من خالل :
ال�ستم���رار يف حت�س���ني اخلدمات وتطوير  -

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

القت�سادي���ة املتبادلة بني الغرفة والغرف 
املحلية والإقليمية والدولية.

تكثيف الن�ساط الإعالمي واإبراز منجزات  -
الغرفة.

اإقامة الندوات وامللتقيات القت�سادية. -

الهدف ال�ساد�س:
تفعي���ل دور الإعالم والن�س���ر يف الغرفة واإبراز 
اإمكاني���ات وقدرات الغرفة ودورها يف الإ�سهام 
القت�سادي���ة  التنمي���ة  اأه���داف  حتقي���ق  يف 
والجتماعي���ة يف منطق���ة الق�سي���م والتعريف 
بذلك على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل.

الأهداف الإ�سرتاتيجية
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اأع�ساء جمل�س الإدارة

عبداهلل بن اإبراهيم املهو�س
رئي�س 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

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

اإبراهيم بن مو�سى الز�يد
ع�سو 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

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

عبداهلل بن �سالح ال�سريده
ع�سو جمل�س الإدارة
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اآفاق �ا�سعة لالقت�ساد 
مبنطقة الق�سيم

تعك����س مقوم���ات املنطقة ع���ن اإمكانيات ومعطي���ات كبرية 
ومتنوعة تتمتع بها وت�سهم يف دعم التنمية القت�سادية بها وذلك 
موؤ�سر جذب لرجال الأعمال وامل�ستثمرين لال�ستثمار يف م�ساريع 
متنوع���ة يف ه���ذه املنطق���ة اإدراكًا منه���م ب���اأن ه���ذه الإمكانيات 
واملعطي���ات �ست�ساعد يف جناح م�ساريعه���م وا�ستثماراتهم لذلك 
كان حر����س الغرف���ة التجاري���ة ال�سناعي���ة مبنطق���ة الق�سي���م 
عل���ى ا�ستثمار ه���ذه املقومات بعر�س هذه الفر����س ال�ستثمارية 

الناجحة على رجال الأعمال و�سباب امل�ستثمرين باملنطقة

اخل�سائ�س اجلغرافية واملناخية:
تق���ع منطقة الق�سيم يف الو�سط ال�سمايل من اململكة, ويحدها من ال�سمال منطقة حائل, ومن اجلنوب 
وال�سرق منطقة الريا�س, ومن الغرب منطقة املدينة املنورة, تبلغ م�ساحتها حوايل 73 األف كيلومرتًا مربعًا, 
ومتث���ل حوايل 3.2٪ من اإجمايل م�ساحة اململكة, وعا�سمتها مدينة بريدة. وتتبع للمنطقة ع�سر حمافظات 
هي عنيزة, الر�س, البدائع, الأ�سياح, املذنب, البكريية, عيون اجلواء, ال�سما�سية, ريا�س اخلرباء والنبهانية.
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الأهمية املكانية

التجارة

ال�سناعة

املناخ

الزراعة

ال�سكان
نظرًا لتو�سط منطق���ة الق�سيم وموقعها يف 
و�سط اجلزيرة العربية تقريبًا جعلها حلقة و�سل 
ب���ني ال�سمال واجلنوب وال�س���رق والغرب, وكانت 
ملتق���ى لقواف���ل احلج���اج القادمني م���ن العراق 
و�سم���ال اخللي���ج العرب���ي ومركزًا جتاري���ًا مهمًا 
للقادمني من املنطقة ال�سرقية واخلليج ومنطقة 
الريا����س املتجهني اإىل م�س���ر وبالد ال�سام, ويف 
الو�س���ع الراهن تعترب املنطقة م���ن اأهم مناطق 
اململكة يف الن�ساط الزراعي والرثوة احليوانية. 

يعترب قطاع التج���ارة من القطاعات الهامة 
واملوؤث���رة يف القت�س���اد الوطن���ي وُيع���د مبثاب���ة 
القت�سادي���ة  لالأن�سط���ة  الرئي�س���ي  ال�سري���ان 
حيث يق���وم ب���دور اأ�سا�سي يف حتقي���ق الأهداف 
العام���ة والأ�س�س ال�سرتاتيجي���ة خلطط التنمية 
م�س���ادر  وتنمي���ة  والجتماعي���ة,  القت�سادي���ة 
الدخ���ل الوطني, وتوف���ري احتياج���ات املواطنني 
من ال�سل���ع واخلدمات, اإىل جان���ب توفري املزيد 
من فر����س العم���ل. وي�ستمل هيكل ه���ذا القطاع 
على عدد كبري من املن�س���اآت امل�سجلة يف ال�سجل 
التج���اري. وقد بل���غ العدد الإجم���ايل لل�سجالت 
التجاري���ة القائم���ة باململكة بنهاي���ة عام 2011م 
نح���و 1.02 مليون �سج���اًل جتاري���ًا توزعت على 
خمتل���ف مناطق اململك���ة بن�سب متفاوت���ة, وكان 
 61.560 ح���وايل  الق�سي���م  منطق���ة  ن�سي���ب 
�سج���اًل جتاريًا اأي ما ن�سبته 6٪ من اإجمايل عدد 
ال�سجالت القائمة يف اململكة, وبن�سبة منو قاربت 
22٪ م���ن اإجمايل عدد ال�سجالت القائمة خالل 
ع���ام 2010م والت���ي بلغ���ت ع���دد 50488 �سجاًل 

جتاريًا.

ُ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..

تت�سم منطقة الق�سيم مبناخ حار �سيفًا, بارد 
ممطر �ستاًء, حيث تبلغ درجة احلرارة العظمي ما 
يقارب 45 درجة مئوية, مبتو�سط 24 درجة مئوية, 
وميك���ن اأن ترتفع درجة احل���رارة يف ال�سيف اإىل 
اأكرث من 40 درجة مئوية وتنخف�س يف ال�ستاء اإىل 
ما دون ال�سفر. كما تتمت���ع مبعدل هطول اأمطار 
يق���ارب 108 ملم. ويبلغ مع���دل الأيام املمطرة يف 
ال�سن���ة 26 يومًا, وميتد مو�سم الأمطار من اأكتوبر 
اإىل �سهر مايو حيث يبلغ اأق�ساه يف �سهري مار�س 
واأبريل, وي�سل معدل الرطوبة اإىل ما يقارب ٪31..

يعترب قط���اع الزراعة مبنطق���ة الق�سيم من 
اأهم القطاع���ات القت�سادي���ة واملوؤثرة على كثري 
م���ن �سرائح املجتم���ع., وتتمي���ز املنطق���ة مبزايا 
ن�سبي���ه مهمة منها جودة املي���اه 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�س���راء. وق���د بل���غ اإجم���ايل م�ساح���ة الأر�س 
املزروعة باملحا�سي���ل الزراعية يف املنطقة خالل 
ع���ام 2010 م حوايل 107 األف هكتار متثل حوايل 
13.3٪من اإجمايل م�ساح���ة جميع املحا�سيل يف 
اململكة والتي بلغ���ت 806.68 األف هكتار. وتتميز 
منطق���ة الق�سي���م اأي�سا بوج���ود مناط���ق رعوية 
كبرية, ويتوفر باملنطق���ة مربون للرثوة احليوانية 
من ذوي اخلربات العالية يف جمال تربية الأغنام 
والإبل.اأ�س���ف اإىل ذلك اأن منطقة الق�سيم ت�سم 
الكثري من امل�سروعات الزراعية املتخ�س�سة اإىل 
جانب عدد كب���ري من احلي���ازات الزراعية. ومن 
اأهم ال�سركات الكربى يف املنطقة �سركة الق�سيم 

الزراعية و�سركة الدواجن الوطنية.

وامل�ساك���ن  لل�س���كان  الع���ام  للتع���داد  وفق���ًا 
ال���ذى اأج���ري يف ع���ام 1431/ 2010م فق���د بل���غ 
اإجم���ايل عدد ال�سكان يف منطقة الق�سيم حوايل 
1,215,858 مليون ن�سمة )مليون ومائتان وخم�سة 
ع�س���ر األ���ف وثمامنائة وثم���ان وخم�س���ني ن�سمة( 
بزيادة قدرها 20٪ عن التعداد ال�سابق والذي بلغ 
1,016,000 )مليون و�ستة ع�سر األف ن�سمة( اأي ما 
يعادل ن�سبة 4,5 ٪ من عدد اإجمايل �سكان اململكة 
الذي بل���غ 27,137,000 )�سبع���ة وع�سرون مليون 
ومائة و�سبعة وثالثون األف ن�سمة( ح�سب التعداد 
العام لل�س���كان وامل�ساكن لع���ام 2010م., ويقطن 
مدينة بريده اأكرث من 50.5٪ من اإجمايل �سكان 
منطقة الق�سيم وتاأتى بذلك يف املرتبة الأوىل من 
حي���ث عدد ال�سكان تليه���ا حمافظة عنيزة بن�سبة 
تبلغ 13.47٪ ثم حمافظة الر�س بن�سبة ٪10.98 
وي�سكل جمموع �سكان املدن الثالثة ن�سبة تبلغ ٪75 

من اإجمايل �سكان منطقة الق�سيم.
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مطار الأمري نايف بن 
عبدالعزيز بالق�سيم

يق���ع املط���ار يف اجله���ة الغربية م���ن مدينة 
بري���دة ويبعد عن مدينة بريدة 35 كم وعلى بعد 
35 ك���م م���ن عنيزة, وتنطلق م���ن املطار رحالت 
يومي���ة واأ�سبوعي���ة اإىل الكثري م���ن مدن ومناطق 
اململكة بالإ�ساف���ة اإىل الرحالت الدولية اليومية 
اإىل بع����س دول اجل���وار الإقليمي مث���ل الإمارات 
وقط���ر وم�سر وتركيا والبحري���ن, وهناك جهود 
تب���ذل لتحويل املطار من مطار اإقليمي اإىل مطار 
دويل يك���ون مبثاب���ة نقط���ة رئي�سي���ة يف م�سارات 

الرحالت الدولية اإىل جميع دول العامل.

حمطات القطارات النقل و الطرق
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

املوارد الطبيعية
من اأهمها:

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

وبكمي���ات . 2 ه���ام  خ���ام  وه���و  البوك�ساي���ت 
اقت�سادي���ة ويدخ���ل يف �سناع���ة الأملوني���وم 
وي�ستخرج من )منج���م الزبرية( يف �سمال 

�سرق الق�سيم.
احلج���ر اجل���ريي واملتوف���ر بكمي���ات كبرية . 3

جدًا حيث يعترب عن�سر اأ�سا�سي يف �سناعة 
الأ�سمنت.

يتوف���ر مبنطق���ة الق�سي���م �سبك���ة جي���دة 
م���ن الط���رق الرئي�سي���ة والفرعية الت���ي تربط 
ب���ني حمافظاته���ا ومدنها الرئي�سي���ة ومرافقها 
واأن�سطته���ا ال�سناعي���ة والتجاري���ة والزراعي���ة 
املختلفة باملنطقة, كما تربط املنطقة واملناطق 
املج���اورة لها, وق���د بلغ جمموع اأط���وال الطرق 
املعب���دة يف منطقة الق�سي���م والتابعة للبلديات 
باملنطق���ة نح���و 7.798 ك���م طويل متث���ل ن�سبة 
9.4٪ م���ن اإجم���ايل الط���رق يف اململكة التابعة 
لوزارة ال�سوؤون البلدية والقروية, وت�سكل الطرق 
الفرعي���ة غالبية الط���رق يف منطق���ة الق�سيم 
بن�سبة 65٪, وتبلغ ن�سب���ة الطرق الرئي�سة ٪15 

والطرق الثانوية ٪20. 
وقد بلغت اأطوال الطرق الزراعية والرتابية 
باملنطقة حوايل 17 األ���ف كيلومرت متثل حوايل 
13٪ م���ن اإجم���ايل اأط���وال الط���رق الزراعي���ة 
والرتابي���ة يف اململك���ة ع���ام 2009م وال���ذي بلغ 

حوايل 130 األف كيلو مرت.
وت�سهد املنطقة حاليًا م�سروعات وتو�سعات 
جديدة يف �سبكة الطرق, حيث يجري تنفيذ 31 
م�سروعًا يف املنطقة يبلغ جمموع اأطوالها 1442 

كيلو مرت وبتكلفة حوايل 1.8 مليار ريال.

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.

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.
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ال�سياحة

املوارد ال�سياحية املرتبطة بالرتاث 
الثقايف العمراين:

اجلوانب الأخرى من الرتاث الثقايف:

تتمتع منطقة الق�سيم بالعديد من املواقع ال�سياحية الهامة ومن اأهمها:
منطق���ة الكثبان الرملي���ة حيث تعد امل�ساح���ات ال�سا�سعة من الكثب���ان الرملية يف منطقة • 

الق�سي���م منا�سب���ة ملمار�سة الريا�س���ات والأن�سط���ة الرتفيهية ال�سحراوي���ة, ومنها نفود 
�سعافيق, وعريق الطرفية, والغ�سى, واملنطقة الغربية من الأ�سياح.

املناظ���ر الطبيعي���ة : توفر بع����س التالل مناظر طبيعي���ة خالبة مثل منطق���ة جبل قطن, • 
و�سال�سل, وجبل اآبانات.

احلياة الفطرية مثل منطقة التي�سية التي تعرف كموطن لطيور احلباري, وكذلك منطقة • 
طميه تتمتع بحياة فطرية.

املهرجان���ات والفعاليات ت�س���كل اأحد اأهم معامل اجلذب يف منطق���ة الق�سيم, فهي تقدم • 
الت�سلية والرتفيه لأهايل املنطقة وزوارها, ويوجد يف منطقة الق�سيم مهرجانات متنوعة 
مثل مهرجان���ات ال�سيف ومهرجانات التمور, ومهرج���ان الربيع, ومهرجان عيد الفطر, 

ومهرجان الكليجا....اإلخ.

يتمثل يف املواقع التي تعود اإىل ع�سور ما قبل الإ�سالم 
مث���ل منطق���ة ق�سيب���اء الت���ي ارتبط���ت بعنرتة ب���ن �سداد 
ال�ساع���ر والفار����س املع���روف, واملواقع التي تع���ود اأهميتها 
اإىل ع�س���ور الإ�سالم الأوىل كاملحطات عل���ى درب زبيدة, 
والنق���رة, وق�سر م���ارد, و�سرية, بالإ�ساف���ة اإىل ال�سنانة, 
والر�س واملواقع الأخ���رى املرتبطة بتاريخ الدولة ال�سعودية 
باأدوارها الثالثة, ومواقع املعارك, ي�ساف اإىل ذلك موارد 
الرتاث العم���راين املتمثلة يف طرق وتقنيات البناء الرتاثي 
التي انعك�ست عل���ى ت�سميم القرى, والق�س���ور, والأ�سواق 

ال�سعبية, وباقي الآثار التي ل زالت ماثلة اإىل هذا اليوم.

احلرف التقليدية:

ت�سته���ر منطق���ة الق�سيم ببع�س احل���رف التقليدي���ة, مثل حرف اخل���رازة, و�سن���ع الأواين 
النحا�سي���ة, والنجارة وفتل احلبال, والن�سيج, وغريها من احلرف التقليدية التي ميكن اأن ت�ستمر 

باإدخال بع�س التح�سينات عليها وتطويرها.

الفنون ال�سعبية التقليدية:

ت�ستهر الق�سيم بالفنون ال�سعبي���ة الأدائية وال�سماعية وتقوم العديد من املدن واملحافظات 
مثل عنيزة بتنظيم هذه الفنون الأدائية ب�سكل دوري يف املراكز الثقافية بها. 

املوارد ال�سياحية املرتبطة بالزراعة �الأرياف :

مدينة التمور: ت�ستهر منطقة الق�سيم بتنوع التمور وجودتها, ولذا مت اإن�ساء مدينة • 
للتم���ور, يت���م فيها عر����س اإنتاج املنطق���ة من التم���ور, بالإ�سافة اإىل عق���د العديد من 

الفعاليات ال�سنوية املرتبطة بزراعة النخيل و�سناعه وت�سويق التمور.
�سوق الإبل: ويقع خارج بريده ويعترب من اأكرب اأ�سواق الإبل على م�ستوى ال�سرق الأو�سط • 
�سباق الهجن: ينظم �سباق الهجن يف منطقة عرق الطرفية.• 

الت�سالت
الق�سي���م  حمافظ���ات  الت�س���الت  �سب���كات  تغط���ي 
ومدنه���ا وذلك من خالل خطوط الهات���ف الثابت واجلوال 
واخلط���وط الرقمية )DSL( وتعت���رب ن�سبة انت�سار احلا�سب 
الآيل يف منطق���ة الق�سيم من الن�سب املتو�سطة حيث بلغت 
ع���ام 2009م ح���وايل 41 ٪, يف ح���ني بل���غ املتو�س���ط العام 
للمملكة حوايل 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 ع���ام 2009م., اأما بالن�سبة للخدمات 
الربيدية يف املنطقة فقد بلغ عدد مكاتب الربيد بها بنهاية 
ع���ام 2008م ع���دد 35 مكتبًا رئي�سي���ًا, 26 مكتبًا فرعيًا, 3 
مكاتب وكال���ة بريدية, 391 نقطة بري���د �سطحي وطواف, 
وبل���غ ع���دد �سناديق الربي���د 32 األف �سندوق���ًا, وتوجد يف 
املنطق���ة حمط���ات بث تليفزي���وين واإذاعي ومكت���ب لوكالة 

الأنباء ال�سعودية.
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1.املعار�س التي نظمتها الغرفة داخليًا:
معر�س منتجات الأ�سر املنتجة مبحافظة املذنب.• 
املعر�س التوعوي الأول للن�ساء بالق�سيم بعنوان )ا�ستثمار املراأة الواقع • 

والتحديات( خالل الفرتة من 2014/12/22م اإىل 2014/12/24م. 
جناح غرفة الق�سيم مبعر�س يوم املهنة مبقر جامعة الق�سيم.• 
جناح غرفة الق�سيم مبلتقى ال�سياحة وال�سفر.• 

2.املهرجانات:
مهرجان بريدة للت�سوق والرتفيه• 
مهرجان ربيع بريدة• 
مهرجان الكليجا واملنتجات ال�سعبية• 
حفل احتفائية اليوم الوطني• 
مهرجان بريدة للتمور• 

املعار�س �املهرجانات:
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مهرجان ربيع بريدة

مهرجان بريدة للتمور

مهرجان الكليجا واملنتجات ال�سعبية

مهرجان بريدة للت�سوق والرتفيه
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غرفة الق�سيم �عام 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.
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الق�سايا التي مت ا�ستقبالها�ت�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

103 ق�سية215 ق�سيةق�سايا الحتجاج1
5 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 وديا

ق�سايا الأ�راق التجارية امل�سجلة لدى مكتب الحتجاج

٪47.45٪47.90

٪4.65

اأبرز اإجنازات غرفة الق�سيم خالل عام 2014م
املجموعالرابعةالثالثةالثانيةالأ�ىلاملمتازةالعام

2014288010237987462913747

20132987111116165841125803

2012239391914993584821876

2011246160110287502816001

201019694697756402812341

200910543776527306110029
20132014 2012 2011 2010 2009

ر�سم بياين اأعداد امل�سرتكني ح�سب الدرجات خالل 
الفرتة )2009 -2014م(
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-اللجنة التجارية:
نظمت اللجنة عددًا من الجتماعات كان من اأبرز نتائجها ندوة بعنوان 
)الأف���كار الت�سويقية للمنتجات املحلية( وكذل���ك ندوة بعنوان )الإجراءات 
اجلمركي���ة( واأي�سًا اأقامت اللجنة لقاء م���ع خمت�سني يف المتياز التجاري 

)فرن�سايز(.

- اللجنة ال�سناعية:
نظم���ت اللجنة ع���ددًا من الجتماعات كان من اأب���رز نتائجها لقاء مع 
�سع���ادة مدير عام �سندوق التنمية ال�سناع���ي ال�سعودي مع رجال الأعمال 
وال�سناعي���ني مبنطق���ة الق�سيم وكذل���ك اأقامت اللجنة لق���اء مع اأ�سحاب 

امل�سانع لعر�س موقع اللجنة.

- جلنة التمور:
نظم���ت اللجن���ة عددًا من الجتماع���ات كان من اأب���رز نتائجها تنظيم 
اللق���اء اخلام�س للنخي���ل والتمور ومت بحث مو�سوع عمال���ة النخيل وكذلك 
الجتماع اخلا�س ب�سو�سة النخي���ل احلمراء وكذلك تنظيم اللقاء ال�ساد�س 

للنخيل والتمور. 

ومت بح���ث ومناق�س���ة التو�سيات اخلا�س���ة مبو�سوع عمال���ة النخيل واأي�سا 
مت تنظي���م اللقاء ال�سابع للنخيل والتمور بعنوان )كيفي���ة ت�سويق التمور داخليًا 
وخارجيًا وحت�سني اجلودة وعمل حا�سنة للتمور(, كما �ساركت اللجنة مبعر�س 
 MBC ا�سطنب���ول ال�ساب���ع للغذاء وعقدت اللجن���ة لقاء تليفزيوين عل���ى �سا�سة
ملناق�س���ة مو�سوع �سو�سة النخيل احلمراء, كما عقدت اللجنة عدة لقاءات منها 
لق���اء مزارعي النخي���ل مع �سعادة مدير ف���رع وزارة العمل مبنطق���ة الق�سيم, 
ولق���اء مزارع���ي النخيل مع �سن���دوق التنمي���ة الزراعية وكذلك لق���اء �سركات 

ال�ستقدام الأهلية مبزارعي املنطقة.

- اللجنة العقارية:
نظمت اللجنة عددًا من الجتماعات كان من اأبرز نتائج اجتماعات اللجنة 
لقاء اللجنة مع مالك املكاتب العقارية مبنطقة الق�سيم وكذلك نظمت اللجنة 
ور�سة عمل تعريفية بخدمة اإيجار بعنوان )ال�سبكة الوطنية خلدمات الإيجار(.

- جلنة املقا�لني:
نظم���ت اللجنة ع���ددًا م���ن الجتماعات كان م���ن اأبرز نتائجه���ا عقد عدة 
لق���اءات كان من اأهمها لقاء اللجن���ة مع �سمو اأمري منطقة الق�سيم وكذلك لقاء 
اللجنة مع �سعادة مدير فرع وزارة العمل بالق�سيم واأي�سًا لقاء اللجنة مع �سعادة 
مدير عام �سرطة منطقة الق�سيم وكذلك لقاء اللجنة مع رئي�س اللجنة مع رئي�س 
املجل����س البلدي وكذلك لقاء اللجنة مع �سع���ادة الأ�ستاذ عبد اهلل الوابلي )ع�سو 

اللجان القطاعية

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

للتاأمينات الجتماعية باململكة.
لق���اء رج���ال الأعم���ال م���ع �سع���ادة مدير ع���ام ال�س���ادرات  -

بال�سعودية.
لقاء رجال الأعمال مع اللجنة الوطنية للمكاتب ال�ست�سارية. -

اجتماع جلنة �سباب الأعمال
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جمل�س املنطقة رئي�س اللجنة القت�سادية مبجل�س املنطقة( وكذلك لقاء اللجنة 
مع �سعادة مدير معهد العمارة والت�سييد, كما قامت اللجنة بزيارة معهد الإن�ساء 
والتعمري بريا�س اخلرباء, كما نظمت اللجنة عدة ور�س عمل منها ور�سة توعوية 
للمقاولني بالتعاون مع �سركة اأرامكو  ور�سة عمل بعنوان )تطبيق العزل احلراري 
الإلزام���ي للمباين ال�سكنية(, كما نظمت اللجنة عدة ن���دوات منها ندوة بعنوان 
)املقاول املبتدئ( وكذلك ندوة عن ت�سنيف املقاولني اإجناز الرابط الإلكرتوين 
فيما بني وزارة العمل واأمانة منطقة الق�سيم كما نظمت اللجنة عدة لقاءات مع 
�سع���ادة مدير التاأمين���ات الجتماعية واأي�سًا لقاء مع �سع���ادة مدير مكتب العمل 
ولق���اء مع فريق من وكالة وزارة البرتول والرثوة املعدنية كما نظمت اللجنة ندوة 

بعنوان )العزل احلراري(.

- جلنة املحامني:
 نظم���ت اللجن���ة عددًا م���ن الجتماعات كان م���ن اأبرز نتائ���ج اجتماعات 
اللجن���ة تنظي���م ملتق���ى املحامني الثام���ن برعاي���ة �ساحب ال�سم���و امللكي اأمري 
منطق���ة الق�سي���م وبح�سور معايل رئي����س ديوان املظامل الدكت���ور عبد العزيز 
ب���ن حممد الن�سار ومت عقد لقاء مع املحامني باململكة, كما ا�ست�سافت اللجنة 

اجتماع اللجنة الوطنية للمحامني.

- اللجنة ال�سياحية:
نظم���ت اللجنة عددًا من الجتماع���ات كان من اأبرز نتائجها تنظيم ور�سة 

عمل عن ال�سياحة الزراعية.

- جلنة �سباب الأعمال:
نظمت اللجنة عددًا من الجتماعات كان من اأبرز نتائجها تنظيم ديوانية 
بعنوان )كيفية دعم اأ�سح���اب امل�ساريع من خالل برنامج البنك الأهلي(, كما 
نظم���ت اللجنة حا�سن���ة اأعمال بعنوان )دلن���ي على ال�س���وق( لتحفيز ال�سباب 
عل���ى العمل احلر, كما نظم���ت اللجنة ور�سة عمل بعن���وان )املن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة منو وا�ستدامة( وذل���ك بالتعاون مع جامع���ة الق�سيم, كما نظمت 
اللجن���ة ندوة بعن���وان )مدينة تتكون(, كم���ا عقدت اللجنة ع���دة لقاءات منها 
لق���اء م���ع م�سئويل جامعة الق�سي���م وكذلك لقاء مع م�سئ���ويل جامعة الق�سيم 
بالإ�ساف���ة اإىل لقاء مع �سعادة مدير عام �سح���ة البيئة باأمانة منطقة الق�سيم 

واأي�سًا لقاء اللجنة مع الأ�ستاذ جنيب الزامل.

اجتماع اللجنة التجارية

اجتماع جلنة املقاولني

اجتماع اللجنة ال�سناعية

اجتماع جلنة التمور

اجتماع اللجنة العقارية

اجتماع جلنة املحامني
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جلنة اأ�سدقاء املر�سى
جلنة تنمية ال�ستثمار 

مبنطقة الق�سيم

جلنة اأ�سدقاء املر�سى
قام���ت اللجنة بامل�سارك���ة مع موؤ�س�سة �سليم���ان الراجحي اخلريية بتوف���ري اأجهزة طبية بلغت  -

قيمتها )400.000( ريال.
قام���ت اللجنة بامل�ساركة مع موؤ�س�سة �سليمان الراجح���ي اخلريية مب�ساعدة مر�سى الكلى من  -

املقيمني املحتاجني مب�ساريف الغ�سيل الكلوي.
نظمت اللجنة عدة حمالت للتربع بالدم مبقر غرفة الق�سيم. -
بذل���ت اللجنة جه���ود يف دعم م�ساريع )الوق���ف اخلريي( و)م�سروع عاب���ر �سبيل( وذلك من  -

خالل البحث عن الأيادي البي�ساء لدعمها.
قام���ت اللجن���ة بالتن�سيق مع جامع���ة الق�سيم ممثلة بعم���ادة خدمة املجتم���ع لال�ستفادة من  -

اإمكانيات اجلامعة وخا�سة فيما يخ�س التدريب واحلمالت الإعالنية.
قدمت اللجنة دعم للمر�سى من خارج املنطقة با�ستئجار �سكن لهم عبارة عن �سقق مفرو�سة  -

قريبة للم�ست�سفى وتكون للمري�س وعائلته حلني انتهاء موعد املري�س.
قدم���ت اللجنة دعمًا ماديًا ملكاتب اخلدمة الجتماعية وي�ستخدم ذلك الدعم يف الإنفاق على  -

املر�سى املحتاجني.
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قامت اللجن���ة بتاأمني �سيارتني جمهزت���ني لنقل مر�سى  -
الف�سل الكلوي لنقلهم من واإىل امل�ست�سفى.

قام���ت اللجن���ة بتاأم���ني اأجه���زة طبي���ة )اأ�س���رة - عربة  -
معاق���ني - كر�سي متحرك - جه���از تكثيف الأك�سجني - 
�سماعات اأذن - قيا�س �سغط ال�سكر - اأجهزة خمتلفة( 

واأدوية عالجية ومادية لأكرث من 500 مري�س.
�ساهم���ت اللجنة يف دفع تكاليف غ�سي���ل الكلى وعلميات  -

الولدة القي�سرية للمقيمني املحتاجني.
قامت اللجن���ة بتاأمني اأجهزة طبي���ة للمر�سى وذلك من  -

خ���الل الداعم���ني لالأعم���ال اخلريي���ة ومت �س���رف تلك 
الأجهزة وفقًا لحتياجات املر�سى.

املنوم���ني  - للمر�س���ى  الهداي���ا  بتق���دمي  اللجن���ة  قام���ت 
بامل�ست�سفي���ات مبنا�سب���ة عي���د الفط���ر وعي���د الأ�سحى 

املبارك لعام 2014م.

جلنة تنمية ال�ستثمار مبنطقة الق�سيم
هي جلنة تبذل اجلهود احلثيثة وفق توجهات جادة ل�ستقطاب امل�ستثمرين 
ومنحه���م المتيازات والت�سهي���الت الالزمة لال�ستفادة م���ن الفر�س التي 

تتمتع بها الق�سيم لإقامة امل�ساريع ال�ستثمارية الالزمة للمنطقة.

الهدف العام
اإيجاد اآلي���ة نظامية ت�سمن ا�ستم���رار وتوا�سل اجله���ود امل�سرتكة وبكفاءة 
عالي���ة لتنمي���ة الأف���كار والفر����س ال�ستثماري���ة ذات الأبع���اد القت�سادية 
التنموي���ة املرتبط���ة باملزاي���ا الن�سبية ملنطق���ة الق�سيم ومب���ا يدعم جهود 
التطوير وخطط ال�ستثمار واجتاهات التنمية ال�ساملة على م�ستوى اململكة 

لت�سب تلك اجلهود يف اجتاه اإن�ساء جمل�س لال�ستثمار يف املنطقة.
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ن�سج �سبكة عالقات جتارية متينة

تلع���ب غرف���ة الق�سيم دورًا حيويًا يف تعزيز عالقات الأعمال واإن�ساء ال�سركات التجارية حيث ت���وىل الغرفة اأهمية لنوعية عالقات الأعمال 
التي تن�سجها يف اإطار دورها احليوي لبناء بيئة حتفز على منو الأعمال وتعزز من مكانة منطقة الق�سيم.

ا�ستك�ساف اأ�سواق �اعدة
التو�س���ع نح���و اأ�س���واق جديدة يجذب جت���ار الق�سي���م ويعزز من 
قدراته���م التناف�سية حي���ث تابعت غرفة الق�سيم م�س���رية القت�ساد 
املتنامي���ة يف دع���م جتار منطق���ة الق�سيم يف حتدي���د وتغيري وجهات 
اأ�س���واق جتارتهم ح�سب معطيات ال�س���وق وذلك من خالل ا�ستك�ساف 
منتج���ات واأ�سواق ت�سدير جديدة واعدة وا�ستغالل الفر�س التجارية 

وال�ستثمارية اجلديدة يف هذه الأ�سواق.



الزيارات �ال�ستقبالت الدبلوما�سية يف الغرفة

زيارة �سعادة ال�سفري الرتكي
يوم 2014/05/27م 

زي��ارة م�ست�س��ار ال�سف��ارة الأ�زباك�ستانية 
يوم 2014/06/10م

زي��ارة �سع��ادة نائ��ب ال�سف��ري الند�ني�سي 
يوم 2014/10/30م 

معر�س مو�سياد اخلام�س ع�سر - ا�سطنبول 
خالل الفرتة من2014/11/27م وحتى 2014/11/30م

الوفود اخلارجية

املعار���س الد�لي��ة التي �ساركت به��ا الغرفة خارج 
اململكة بهدف التو�سع �فتح اأ�سواق جديدة

نظم���ت غرفة الق�سي���م زيارة وفد م���ن رجال الأعم���ال جلمهورية 
ال�س���ني يه���دف اإىل ت�سويق املنطق���ة اقت�سادي���ًا وا�ستقطاب فر�س 
ا�ستثماري���ة وعق���د لقاء مع  رج���ال الأعمال ال�سيني���ني اإ�سافة اإىل 

زيارة معر�س كانتون الدويل يف مدينة جوانزهو.



ملتقيات غرفة الق�سيم

ملتقى ال�سباب ال�سابع )نفخر بع�ساميتك(

ملتقى ال�سباب ال�سابع )نفخر بع�ساميتك(
نظمت غرفة الق�سيم ملتقى ال�سباب ال�سابع )نفخر بع�ساميتك( وجائزة ال�ساب الع�سامي للدورة 
اخلام�س���ة ي���وم الأربعاء 1435/07/15ه���� املوافق 2014/05/14م مبركز املل���ك خالد احل�ساري 
مبدين���ة بري���دة وذلك حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأم���ري الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود 
ب���ن عبدالعزيز اأمري منطقة الق�سيم راعي اجلائزة ومت خالله اإقامة حما�سرات تثقيفية وتوعوية 

لل�سباب وتكرمي الفائزين بجائزة ال�ساب الع�سامي.

ملتقى ال�سباب ال�سابع )نفخر بع�ساميتك( -
ملتقى املحامني الثامن باململكة -
ملتقى ال�سياحة وال�سفر -
ملتق���ى ال�سبك���ة الوطنية خلدم���ات الإيجار  -

)اإيجار(
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ملتقى ال�سياحة �ال�سفر

ملتقى ال�سبكة الوطنية خلدمات 
الإيجار )اإيجار( ملتقى املحامني الثامن باململكة

�ساركت غرفة الق�سي���م مبلتقى ال�سياحة 
وال�سف���ر عرب جناح منطق���ة الق�سيم ملدة 
خم����س اأي���ام, حي���ث مت توزي���ع من�سورات 
ت�سويقي���ة  وهداي���ا  للغرف���ة  ومطبوع���ات 

للمنطقة.

نظمت غرفة الق�سيم ي���وم 1435/10/24ه�� 
بفن���دق موفنبي���ك  املواف���ق 2014/08/20م  
بربي���دة امللتق���ى التعريفي )ال�سبك���ة الوطنية 
خلدمات الإيجار اإيجار( بناًء على توجيه �سمو 
اأم���ري منطقة الق�سيم باأهمي���ة تاأهيل املكاتب 
العقاري���ة مبنطق���ة الق�سي���م قدمه���ا كل م���ن 
�سعادة الأ�ستاذ �سليم���ان بن اإبراهيم العيريي 
رئي�س اللَّْجنة العقارية بغرفة الق�سيم و�سعادة 
الأ�ست���اذ علي بن عطي���ة اآل جابر ممثل وزارة 
الإ�س���كان و�سعادة الأ�ستاذ �سال���ح بن �سليمان 
احلزاب �سركة عل���م لأمن املعلومات والأ�ستاذ 
�سعد القر�سي مدير م�سروع �سبكة اإيجار ومتت 
مناق�س���ة حتديد امل�سئوليات م���ن خالل اإعداد 
و�سياغة لئحة حت���دد حقوق وواجبات كل من 
امل�ستاأج���ر واملوؤج���ر وت�سمن حق���وق الأطراف 
كاف���ة من خ���الل توفري عق���ود حم���ددة تكون 

مرجعًا للجميع. 

نظم���ت غرف���ة الق�سيم يوم���ي الثالثاء 
والأربع���اء 18���1435/4/19ه����� املوافق 
املحامني  ملتق���ى  18������2014/02/19م 
الثام���ن مبنطق���ة الق�سي���م وذلك حتت 
اأم���ري  امللك���ي  ال�سم���و  �ساح���ب  رعاي���ة 
منطقة الق�سيم وبح�سور معايل ال�سيخ 
عبد العزيز بن حمم���د الن�سار )رئي�س 
امللتق���ى  خ���الل  ومت  املظ���امل(  دي���وان 
تقدمي حما�سرات ون���دوات وور�س عمل 
للمحام���ني احل�سور من خمتل���ف اأنحاء 

اململكة.

اتفاقية �سند�ق تنمية املوارد الب�سرية
العدداملحتوى

19عدد امل�ستفيدين من الربنامج عام 2014
52 عدد ال�سباب امل�ستفيدين من الربنامج منذ توقيع التفاقية

12اإجمايل عدد ال�سابات امل�ستفيدات من الربنامج منذ توقيع التفاقية
64 اإجمايل عدد امل�ستفيدين من الربنامج )�سباب و�سابات(

�سراكات التعا�ن بني غرفة الق�سيم �املوؤ�س�سات املحلية 
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الن�������������د�ات 

ند�ة بعنوان )الإجراءات اجلمركية(
نظمت غرفة الق�سيم يوم الأحد1435/03/11ه� املوافق 2014/01/12م 
مبقر غرفة الق�سيم مبدينة بريدة ندوة بعنوان )الإجراءات اجلمركية( 
قدمه���ا �سعادة الأ�ستاذ م�ساعد بن حمد ال�سياري )رئي�س اللجنة الوطنية 
للتخلي����س اجلمرك���ي( ومت مناق�س���ة الإج���راءات اجلمركي���ة املتعلق���ة 

بال�سترياد والت�سدير من املوانئ البحرية و الربية.

ند�ة بعنوان )المتياز التجاري(
املواف���ق  1435/05/17ه����  الثالث���اء  ي���وم  الق�سي���م  غرف���ة  نظم���ت 
2014/03/18م مبق���ر الغرف���ة الرئي�س���ي مبدين���ة بري���دة ن���دوة بعنوان 
المتي���از التجاري )الفرن�سايز( قدمها كل م���ن الدكتور خالد بن حممد 
ال�سرف���اء )مملك���ة البحرين( والأ�ستاذ عبد العزي���ز ح�سن حوحو )دولة 
الكوي���ت( بح�س���ور الأ�ستاذ ع���ادل ال�سويد نائ���ب رئي�س جمل����س الإدارة 
والأ�ست���اذ عبد اهلل ال�سريدة ع�سو جمل�س الإدارة والأ�ستاذ عبد الرحمن 
اخل�س���ري نائب الأم���ني العام ومت���ت مناق�سة مفاهيم الأمتي���از التجاري 

واأ�س�سه ومعايري تقييمه واأ�سكاله ومتطلباته ومزاياه.
 

ند�ة بعنوان )مدينة تتكون(
نظمت غرفة الق�سيم يوم الأحد1435/04/16ه� املوافق 2014/02/16م 
مبق���ر الغرفة الرئي�سي مبدينة بريدة ندوة بعنوان )مدينة تتكون( قدمها 

الأ�ستاذ �سلمان ال�سعيدان )رئي�س جمموعة ال�سعيدان(.

ند�ة بعنوان )ت�سنيف املقا�لني(
املواف���ق  1436/02/30ه����  الثن���ني  ي���وم  الق�سي���م  غرف���ة  نظم���ت 
2014/12/22م مبق���ر الغرف���ة الرئي�س���ي مبدين���ة بري���دة ن���دوة بعنوان 
)ت�سني���ف املقاول���ني( قدمه���ا املهند����س حمم���د العرف���ج وتن���اول فيها 
احلدي���ث عن درج���ات ت�سني���ف املقاولني وكيفي���ة الت�سني���ف و�سروطه 
والنقاط املطلوبة وطرق ال�ستفادة من الت�سنيف وامل�ساريع التي ل حتتاج 
احل�س���ول عل���ى الت�سنيف وبلغ ع���دد احل�سور 45 منت�س���ب من من�سوبي 

الغرفة.



ند�ة بعنوان )الأفكار الت�سويقية للمنتجات املحلية(
املواف���ق  1435/10/16ه����  الثن���ني  ي���وم  الق�سي���م  غرف���ة  نظم���ت 
2014/08/12م مبق���ر الغرف���ة الرئي�س���ي مبدين���ة بري���دة ن���دوة بعنوان 
)الأف���كار الت�سويقية للمنتجات املحلية( قدمها الأ�ستاذ اإبراهيم اخلزمي 
ع�سو اللجنة الوطنية التجارية وناق�ست الندوة عدة موا�سيع منها اأهمية 
الطالع على امل�س���ادر احلقيقية للمنتج ومعرفة الفروقات بني املنتجات 

املراد ت�سويقها. 

جمموعة ند�ات تعريفية ب�سند�ق املئوية
نظم���ت غرفة الق�سيم عدد 5 ندوات تعريفي���ة عن �سندوق املئوية وذلك 
بالتع���اون مع �سندوق املئوية وقدم تلك الن���دوات الأ�ستاذ اأحمد اإبراهيم 
الب�س���ام )مدير �سندوق املئوية بالق�سيم( وبح�سور الأ�ستاذ عبد العزيز 
العمري )مدير الئتمان بالبن���ك ال�سعودي للت�سليف والدخار( و )مدير 
اإدارة املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة بغرف���ة الق�سيم( وفيها مت التعريف 
ب�سن���دوق املئوية والتعري���ف ب�سروط قبول تقدمي الدعم ل���رواد الأعمال 
وتق���دمي امل�سورة لهم م���ن بداية توقيع العقد مع ال�سن���دوق وحتى افتتاح 

امل�سروع.

ند�ة بعنوان )نظام املناف�سة(
نظمت غرفة الق�سيم ي���وم الثنني املوافق 2014/09/21م مبقر الغرفة 
الرئي�س���ي مبدين���ة بريدة ن���دوة بعن���وان )نظ���ام املناف�س���ة( وا�ستهدفت 
التعري���ف باأ�سا�س���ات مفهوم املناف�س���ة وال�سلوكيات اخلاطئ���ة ودعت اإىل 

ت�سافر اجلهود للق�ساء على املمار�سات الحتكارية لل�سوق.

ند�ة تعريفية بربنامج توطني
نظم���ت غرفة الق�سيم بالتع���اون مع �سندوق تنمية امل���وارد الب�سرية يوم 
2014/06/18م مبق���ر الغرف���ة الرئي�س���ي مبدين���ة بريدة ن���دوة توعوية 
للتعري���ف بربنام���ج )توطني( وذلك لتحفيز من�س���اآت قطاع العمال على 

حت�سني الأجور ورفع ن�سب التوطني.



اللقاءات 

اللقاء اخلام�س للنخيل �التمور
املواف���ق  1435/03/06ه����  الثالث���اء  ي���وم  الق�سي���م  غرف���ة  نظم���ت 
2014/01/07م اللق���اء اخلام����س للنخي���ل والتمور وذل���ك مبقر املزرعة 
اخلا�س���ة بالأ�ستاذ بندر ال�سقري )ع�سو جلن���ة التمور بغرفة الق�سيم( 
وتن���اول اللق���اء مناق�س���ة مو�سوع عمال���ة النخي���ل وامل�ساكل الت���ي تواجه 
املزارع���ني وع���دم توف���ر العمالة املو�سمي���ة وت�ستت مو�سوعه���ا بني وزارة 

العمل ممثلة باإدارة ال�سركات وبني �سركات ال�ستقدام.

اللقاء ال�ساد�س للنخيل �التمور
املواف���ق  1435/10/30ه����  الثالث���اء  ي���وم  الق�سي���م  غرف���ة  نظم���ت 
2014/8/26م اللق���اء ال�ساد����س للنخي���ل والتم���ور وذل���ك مبق���ر الغرفة 
الرئي�س���ي مبدينة بري���دة وتناول اللق���اء مناق�سة مو�س���وع عمالة النخيل 

ومناق�سة ما اتخذ من تو�سيات يف اللقاء اخلام�س للنخيل والتمور.

لقاء جلنة �سباب الأعمال بجامعة الق�سيم
نظم���ت غرفة الق�سي���م بالتعاون م���ع كلي���ة القت�س���اد والإدارة بجامعة 
الق�سيم يوم الأح���د 1435/3/11ه� املوافق 2014/1/12م اللقاء جلنة 
�سب���اب الأعم���ال وافتت���ح اللق���اء الدكتور ن���زار ال�سوميان )وكي���ل الكلية 
للتطوير واجلودة( وبح�سور كل من الدكتور خالد املر�سدي )رئي�س ق�سم 
اإدارة الأعمال( والأ�ستاذ عبدالعزي���ز ال�سحيان )ع�سو هيئة التدري�س( 
بجامع���ة الق�سي���م حي���ث مت  مناق�س���ة واق���ع ري���ادة الأعم���ال يف منطقة 

الق�سيم ب�سكل خا�س واململكة ب�سكل عام. 

ديوانية �سباب الأعمال بعنوان )كيفية دعم اأ�سحاب امل�ساريع 
من خالل برنامج البنك الأهلي كفالة(

املواف���ق  1435/7/28ه����  الثالث���اء  ي���وم  الق�سي���م  غرف���ة  نظم���ت 
2014/5/27م مبق���ر الغرف���ة الرئي�س���ي مبدين���ة بريدة ديواني���ة �سباب 
الأعم���ال بعنوان )دعم �سب���اب الأعمال من خالل برام���ج البنك الأهلي 
التمويلي���ة وبرنامج كفالة( قدمها الأ�ستاذ طلعت زكي حافظ )اأمني عام 
اللجنة الإعالمية امل�سرفية( بح�سور مدير برنامج كفالة بالبنك الأهلي 
ونائ���ب رئي�س دائرة املن�س���اآت ال�سغرية بالبنك الأهل���ي وم�سئول برنامج 
كفال���ة يف �سندوق التنمي���ة ال�سناعية ال�سعودي وتناول���ت الديوانية واقع 
املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سط���ة والعوائق التي تواجه املن�س���اآت ال�سغرية 
والإجرائية/نق����س  الإداري���ة  متويل/املعوق���ات  )نق����س  واملتو�سط���ة 
املعلومات/نق�س الدعم/الإعداد اجليد خلطط الأعمال( واحللول لتلك 
املعوقات م���ن خالل برنامج كفالة لتمويل املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة 

وتقدمي ت�سهيالت ائتمانية. 

28



�ر�س العمل

�ر�سة عمل بعنوان )ال�سياحة الزراعية(
نظمت غرفة الق�سيم يوم الأربع���اء 1435/7/1ه� املوافق 2014/4/30م 
مبق���ر الغرف���ة الرئي�س���ي مبدين���ة بري���دة ور�سة عم���ل بعن���وان )ال�سياحة 
الزراعية( قدمها �سعادة الأ�ستاذ عبداهلل م�سبب القحطاين)مدير م�سروع 
ال�سياحة الزراعية بالهيئة العامة لل�سياحة والآثار( بح�سور كل من الأ�ستاذ 
اإبراهي���م ب���ن عل���ي امل�سيقح)مدير فرع هيئ���ة ال�سياحة والآث���ار بالق�سيم 
املكلف( وم�سئولني باأمانة منطقة الق�سيم ومديرية الزراعة والدفاع املدين 
واأع�ساء من اللجنة ال�سياحية بغرفة الق�سيم واملهتمني وتهدف الور�سة اإىل 
ت�سلي���ط ال�سوء على م�س���روع ال�ستفادة من امل�ساح���ات اخل�سراء والغطاء 

النباتي واملزارع املنت�سرة باملنطقة وحتويلها اإىل نقاط جذب.

�ر�سة عمل بعنوان )املكاتب ال�ست�سارية(
نظمت غرفة الق�سيم يوم الثنني 2014/03/03م مبقر الغرفة الرئي�سي 
مبدينة بريدة ور�سة عمل بعن���وان )املكاتب ال�ست�سارية( قدمها الدكتور 
عا�س���م بن طاهر ع���رب )رئي�س اللجن���ة الوطنية للمكات���ب ال�ست�سارية 
مبجل����س الغ���رف ال�سعودية( ومتت مناق�س���ة كيفية الإرتق���اء باألية العمل 
والتع���اون امل�س���رتك ب���ني القطاعني الع���ام والنهو����س التنم���وي ال�سامل 

واملتكامل يف عموم مناطق اململكة.

�ر�سة عمل بعنوان )تطوير القدرات الريادية(
نظم���ت غرفة الق�سي���م بالتعاون م���ع كلي���ة القت�س���اد والإدارة بجامعة 
الق�سي���م  يوم الثن���ني 1436/02/23ه� املواف���ق 2014/12/15م مبقر 
الغرف���ة الرئي�س���ي مبدينة بري���دة ور�سة عم���ل بعنوان )تطوي���ر القدرات 
الريادي���ة( قدمها عميد كلية دانيال الأمريكي���ة لالأعمال فيها مت التاأكيد 

على اأهمية مواكبة التحديات املعا�سرة يف �سوق العمل.

�ر�سة عمل بعنوان )منو �ا�ستدامة(
نظم���ت غرف���ة الق�سي���م  بالتع���اون مع جامع���ة الق�سي���م ي���وم الثالثاء 
املواف���ق 2014/05/13م مبق���ر فن���دق جولدن توليب بري���دة ور�سة عمل 
بعن���وان )منو وا�ستدام���ة( �سمن فعاليات ملتقى ال�سب���اب ال�سابع قدمها 
ال�سي���د جاي تومب�سون )مدير مركز تطوي���ر امل�سروعات ال�سغرية بولية 
كاليفورنيا( وبح�سور �سعادة الدكتور عبيد بن �سعد املطريي )عميد كلية 
القت�س���اد والإدارة بجامع���ة الق�سي���م( ومتت مناق�س���ة جتربة الوليات 
املتحدة يف تطوير امل�سروعات ال�سغ���رية وكذلك الأ�س�س الالزم توافرها 

لنمو وا�ستدامة م�ساريع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.

�ر�س��ة عمل بعن��وان )تطبيق الع��زل احل��راري الإلزامي على 
املباين ال�سكنية(

نظم���ت غرفة الق�سيم  بالتعاون م���ع الهيئة ال�سعودية لكفاءة الطاقة يوم 
الثنني 1436/01/17ه� املوافق 2014/11/10م مبقر الغرفة الرئي�سي 
مبدين���ة بريدة ور�سة عمل بعنوان )تطبيق العزل احلراري الإلزامي على 
املب���اين ال�سكني���ة( �سمن حملة )الف���رق وا�سح( التوعوي���ة التي تنفذها 
الهيئ���ة ال�سعودية لكفاءة الطاقة وقدمها كل من املهند�س حممد احلربي 
)رئي����س فري���ق التوعي���ة باملرك���ز ال�سعودي لكف���اءة الطاق���ة( واملهند�س 
في�سل الدخيل)ممثل الهيئة ال�سعودية لكفاءة الطاقة( واملهند�س حممد 

البحريي)ممثل ال�سركة ال�سعودية للكهرباء(.

�ر�سة عمل بعنوان )تاأهيل املقا�لني للعمل(
نظم���ت غرف���ة الق�سي���م  بالتع���اون م���ع �سرك���ة اأرامك���و ي���وم الثن���ني 
1436/02/02ه� املوافق 2014/11/24م مبقر الغرفة الرئي�سي مبدينة 
بري���دة ور�سة عمل توعوية بعنوان )تاأهيل املقاولني للعمل( قدمها �سعادة 

الأ�ستاذ خالد بن زيد العتيبي)امل�ست�سار ب�سركة اأرامكو(. 
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املحا�سرات

حما�س��رة بعن��وان )التخطي��ط ال�سرتاتيج��ي للمن�س��اآت ال�سغ��رية 
�املتو�سطة(

نظم���ت غرفة الق�سيم يوم الأثنني املواف���ق 2014/9/8م مبقر الغرفة الرئي�سي 
مبدينة بريدة حما�س���رة بعنوان )التخطيط ال�سرتاتيج���ي للمن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة( قدمه���ا الأ�ستاذ احل���ارث بن �سفر العمري )امل���درب وامل�ست�سار يف 
جمال امل�سروع���ات ال�سغرية( تناولت املحا�س���رة التعريفات العلمية للتخطيط 
وحتدي���د اأدوات���ه  واأ�ساليب���ه وكيفي���ة �سياغة اخلط���ة والأه���داف ال�سرتاتيجية 

والتعرف على اأبرز مواقف القادة من عملية التخطيط ال�سرتاتيجي.

حما�سرة بعنوان )عقلية الرثاء(
نظم���ت غرفة الق�سيم يوم الأحد املواف���ق 2014/9/14م مبقر الغرفة الرئي�سي 
مبدينة بري���دة حما�سرة بعنوان )عقلية الرثاء( قدمه���ا الأ�ستاذ علي بن يحيى 
احلرب���ي )م�ست�سار تدريب واع���الم( تناولت املحا�سرة مو�س���وع العقلية الرثية 
وطريق���ه اقتنا�س الفر����س والتغيري واث���ره يف الرثاء الذي يهدف هن���ا اأن يكون 

ال�سخ�س اإيجابيًا يف �ستى اأمور احلياة.

حما�سرة بعنوان )الت�سويق احلديث للم�ساريع النا�سئة �املتو�سطة(
نظم���ت غرف���ة الق�سي���م ي���وم الثن���ني املواف���ق 2014/9/15م مبق���ر الغرف���ة 
الرئي�س���ي مبدين���ة بري���دة حما�س���رة بعن���وان )الت�سوي���ق احلدي���ث للم�ساري���ع 
النا�سئ���ة واملتو�سط���ة( قدمه���ا الأ�ست���اذ عل���ي ب���ن يحي���ى احلرب���ي )م�ست�س���ار 
تدري���ب واإع���الم( تناولت املحا�سرة فك���رة واأهمية الت�سوي���ق للمنتجات والعمل 
عل���ى ت�سديره���ا والتعري���ف ع���ن اأه���داف الت�سوي���ق وط���رق زي���ادة املبيع���ات. 

حما�س��رة بعن��وان )اأ�س��رار خدم��ة العمي��ل يف املن�س��اآت ال�سغ��رية 
�املتو�سطة(

نظمت غرفة الق�سيم يوم الثنني املوافق 2014/11/24م مبقر الغرفة الرئي�سي 
مبدين���ة بريدة حما�س���رة بعنوان )اأ�س���رار خدمة العميل يف املن�س���اآت ال�سغرية 
واملتو�سطة( قدمها الأ�ستاذ عبدالرحمن البورنو تناولت املحا�سرة كيفية تقدمي 
اخلدم���ة للعم���الء يف املن�س���اآت وت�سته���دف املحا�س���رة موظفي اخل���ط الأمامي 
)موظف ال�ستقبال موظف خدمات العمالء(, م�سئويل العالقات العامة, مدراء 

خدمات العمالء, مدراء عالقات املر�سى, مدراء املوؤ�س�سات.

حما�سرة بعنوان )التعامل مع املن�ساآت املتعرثة(
نظمت غرفة الق�سيم يوم الثالثاء املوافق 2014/12/2م مبقر الغرفة الرئي�سي 
مبدين���ة بريدة حما�سرة بعنوان )التعامل م���ع املن�ساآت املتعرثة( قدمها الأ�ستاذ 
اأحمد بن حمم���د اخل�سر )املدرب وامل�ست�سار يف جم���ال امل�سروعات ال�سغرية( 
تناولت املحا�سرة مفهوم واأعرا�س التعرث واأ�سبابه يف امل�سروعات وكيفية تدارك 
التعرث ومعرف���ة الآثار ال�سلبية للتعرث واحللول ملعاجل���ة التعرث وحماولة النهو�س 

بامل�سروع. 

حما�س��رة بعن��وان )القيم��ة الجتماعي��ة �القت�سادي��ة لل�سركات 
العائلية(

نظمت غرفة الق�سيم بالتعاون مع جمعية القت�ساد ال�سعودية يوم الإثنني املوافق 
2014/12/30م مبقر الغرفة الرئي�سي مبدينة بريدة حما�سرة بعنوان )القيمة 
الجتماعي���ة والقت�سادي���ة لل�سركات العائلي���ة( قدمها الأ�ست���اذ عبدالعزيز بن 



عل���ي احلميد )ع�سو جمعي���ة القت�ساد ال�سعودية( تناول���ت املحا�سرة التعريف 
بال�سركات العائلية واأهميتها وطرق اإدارتها والو�سائل امل�ساعدة لالرتقاء بها. 

حما�سرة بعن��وان )احلماية القانونية للملكي��ة الفكرية على �سوء 
الأنظمة ال�سعودية(

نظمت غرفة الق�سيم الثالثاء 1435/8/5ه� املوافق 2014/6/3م مبقر الغرفة 
الرئي�س���ي مبدينة بريدة للغرفة حما�س���رة بعنوان )احلماي���ة القانونية للملكية 
الفكرية على �سوء الأنظم���ة ال�سعودية( قدمها الأ�ستاذ الدكتور / اأ�سامه حممد 
عثم���ان خليل – اأ�ست���اذ القانون املدين بكلي���ة ال�سريعة والدرا�س���ات ال�سالمية 

بجامعة الق�سيم.

 - حما�سرة بعنوان )الأفكار النرية(
نظم���ت غرف���ة الق�سيم ي���وم اخلمي����س املواف���ق 2014/11/13م مبق���ر الغرفة 
الرئي�س���ي مبدينة بري���دة حما�سرة بعن���وان )الأف���كار النرية( قدمه���ا الأ�ستاذ 
اأحم���د بن اإبراهيم الب�سام )املدير القليمي ل�سندوق املئوية بالق�سيم( تناولت 
املحا�سرة تقدمي ودعم ال�سباب باأفكار مل�سروعات م�ستقبلية متكنهم من النجاح 

يف العمل احلر.

حما�سرة بعنوان )اإ�سالح ذات البني(
نظمت غرفة الق�سيم يوم الثن���ني 1435/6/21ه� املوافق 2014/4/21م مبقر 
الغرف���ة الرئي�سي مبدين���ة بريدة حما�سرة بعنوان )اإ�س���الح ذات البني( قدمها 

كل من الدكتور �سعود بن حمد ال�سقري)ع�سو هيئة التدري�س بجامعة الق�سيم 
وع�س���و جلنة اإ�سالح ذات الب���ني والأ�ستاذ عبداهلل بن علي النقيدان )اأمني عام 
جلن���ة اإ�سالح ذات البني ال�سي���خ ( والأ�ستاذ را�سد بن �سالح ال�سال�س )الرئي�س 

التنفيذي للجنة اإ�سالح ذات البني(.

حما�سرة بعنوان )ملحات عن الق�ساء �القانون الإداري(
نظمت غرفة الق�سيم يوم 2014/05/21م مبقر الغرفة الرئي�سي مبدينة بريدة 

حما�سرة بعنوان )ملحات عن الق�ساء والقانون الإداري(.

حما�سرة بعنوان )مهنة املحاماة(
نظم���ت غرفة الق�سيم مبقر الغرف���ة الرئي�سي مبدينة بري���دة حما�سرة بعنوان 

)مهنة املحاماة(.

حما�سرة بعنوان )ال�سباب �قوة النجاح(
نظمت غرفة الق�سيم يوم2014/4/23 م مبقر مركز الأمري �سلطان احل�ساري 
مبحافظة املذن���ب الرئي�سي للغرفة حما�س���رة بعنوان )ال�سب���اب وقوة النجاح( 

قدمها ف�سيلة ال�سيخ حممد �سالح الدحيم ع�سو جمل�س ال�سورى .



نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق
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الدورة

مدة الدورة
المكان

تاريخ االنعقاد

دورة إدارة المشاريع الصغيرة

4 أيام
غرفة 
16 - 03 - 2013مالقصيم

دورة البرمجية اللغوية العصبية

5 أيام

23 - 03 - 2013م

التصفيات والتخفيضات

الدورات 

التدريبية

لإعالناتكم ورعايتكم 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

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات بغرفة القصيم

 Exhibitions and Trade Fairs Schedule - المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية
اسم المعرض 

Exhibition - Trade Fair - Conference

التصنيف

Trade Show Classifications

تاريخ المعرض

Date of Event

ض / البلد
مكان إقامة المعر

Country / Place of Events

المنظمون

Organizer

قائمة المعارض التجارية المقامة في الواليات المتحدة 

األمريكية لعام 2013

أهم المعارض في أمريكا

18 - 26 فبراير 2013

 الواليات المتحدة األمريكية

Fair organizer 

يقوم القسم التجاري في السفارة والقنصليتين األمريكيتين في المملكة 

العربية الســعودية بتنظيم بعثات تجارية لزيــارة أهم المعارض القائمة 

فى الواليات المتحدة األمريكية، كما يترأس هذه البعثات أخصائيين من 

القسم التجاري لتيسير كافة المعلومات والمقابالت خالل هذه المعارض 

Hanein.Nassar@trade.gov للمهتمين الرجاء إرسال بريد الكتروني

http: / / www.buyusa.gov / saudiarabia

معرض الهند الدولي للسجاد 

INDIA CARPET EXPO

 أنواع السجاد

1 - 4 مارس 2013

 الهند

New Delhi نيو دلهى

Carpet Export Promotion Council 

cepc@airtelmail.in

http: / / www.indiancarpets.com / contact.html

 منتدى ومعرض البنية التحتية السعودي

 The 2nd Saudi Downstream Forum and 

Exhibition 2013

 فرص في قطاعات البتروكيماويات والمعادن 

التحويلية في المملكة

5 - 7 مارس 2013

 مدينة ينبع الصناعية

CWC Group 

CWCExhibitions@thecwcgroup.com

http: / / www.thecwcgroup.com

معرض الرياض الدولي للكتاب

Riyadh book Fair 2013 

 المعرض دعمًا للمثقفين والباحثين والمهتمين 

بالقراءة و المشاركة في الندوات التي يشارك فيها 

العديد من كبار المثقفين

5 - 15 مارس 2013

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

 وزارة الثقافة واإلعالم

riyadhbookfair@moci.gov.sa

http: / / www.riyadhbookfair.org.sa

معرض الهند الدولي للمنسوجات اليدوية

India International Hand-woven Fair 

 المنسوجات اليدوية

5 - 7 مارس 2013

Millipore - الهند 

Handloom Export Promotion Council 

hepc@hepcindia.com

http: / / www.ministryoftextiles.gov.in

معرض الطفل

الحقوق الدولية للطفل 

9 - 12 مارس 2013

 فندق الفورسيزون - الرياض

 مجموعة الشرق األوسط

www.babyexhibition.info

ملتقى أربيل االقتصادى الدولي 2013

 االستثمار بكافة القطاعات والمجاالت الصناعية 

والتجارية واالستثمارية فى اربيل

10 - 12 مارس 2013

 العراق

أربيل عاصمة إقليم كردستان

 اتحاد مستثمري و كردستان و شركة سالتوس األردن

info@saltusjordan.com

http: / / www.saltusjordan.com

معرض أسيا التاسع الدولى للمركبات

و الوسائل النقلية بكراتشى

 مركبات و الوسائل النقل

14 - 16 مارس 2013

باكستان - كراتشي

INDIA / Ministry of New and Renewable Energy 

http: / / www.autoasia.com.pk

معرض و مؤتمر الهند الدولي الثالث لصناعة الزجاج 

GLASSPEX INDIA 2013

Glass Production / Production Technology 

20 - 22 مارس 2013

 Bombay Exhibition الهند 

Centre, Hall 6

Indian Carpet Export Promotion Council 

Messe Düsseldorf :مالحظات

 http: / / www.glasspex.german-pavilion.com / content / 

en / home / home.php

المعرض الدولي لطفل بفندق فور سيزن - الرياض

الحقوق الدولية للطفل

9 - 12 مارس 2012

الرياض - فندق الفورسيزون

مجموعة الشرق األوسط 

info@babyexhibition.info

http: / / www.babyexhibition.info

ملتقى أربيل االقتصادي الدولي 2013

االستثمار بكافة القطاعات والمجاالت الصناعية 

والتجارية واالستثمارية فى اربيل 

10 - 12 مارس 2013

العراق - أربيل عاصمة إقليم 

كردستان

اتحاد مستثمري و كردستان و شركة سالتوس األردن

info@saltusjordan.com

http: / / www.saltusjordan.com

معرض أسيا التاسع الدولي للمركبات و الوسائل التقلية 

بكراتشي 

مركبات و الوسائل النقل 

14 - 16 مارس 2013

باكستان - كراتشي

 INDIA / Ministry of New and Renewable Energy

http: / / www.autoasia.com.pk

المؤتمر االقليمى الثانى للتعلم االلكترونى

التعليم اإللكتروني” في المنطقة من خالل 

بوابات وأنظمة إدارة التعلم اإللكتروني وربطها 

بالمجتمعات التعليمية العالمية األخرى برمجيات 

وتطبيقات معالجة المحتوى اإللكتروني للمناهج 

الدراسية بصورة متطورة

25 - 27 مارس 2013

الكويت

Fair organizer

conference@redsoft.org

http: / / erc2013.redsoft.org

المعرض الزراعي الدول األول بالجوف

المنتجات الزراعية

30 مارس - 6إبريل 2013

منطقة الجوف 

 Fair organizer

المعرض الزراعي الدول األول بالجوف

معرض مشترك للشركات الخليجية والتركية 

المتخصصة في انتاج األدوية واألجهزة الطبية 

لعرض منتجاتها

1 - 2 إبريل 2013

اسطنبول - تركيا 

 Fair organizer

مالحظات: للمشاركة يرجى التكرم بالتنسيق مباشرة مع السيد تورغت 

طوق غور باتحاد شركات صناعة األدوية في تركيا

0090212351120

turgut.tokgoz@ieis.org.tr

الملتقى الرابع إلدارة المشاريع الهندسية الضخمة

الجوانب الهندسية والمالية و القانونية و اإلدارية 

للمشروعات

1 - 3 إبريل 2013

األمارات العربية المتحدة 

اد للهندسة 

info@sltc.sa

http: / / www.sltc.sa

مؤتمر و معرض الكويت الثالث للكهرباء و الماء

الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون الخليجي 

ويستعرض الخطط والبرامج لتطوير قطاع الكهرباء 

في مجاالت التوليد والتوزيع والنقل وشبكات التوزيع 

الذكية واستقرار منظومة الطاقة ورفع كفاءتها 

والعمل على تأهيل وتطوير شبكات التوزيع الحالية 

لمواجهة التوسعات المستقبلية. 

3 - 4 إبريل 2013

الكويت - بفندق رادي سون بلو 

– قاعة الهاشمي 

 Fair organizer

تنظم وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت بالتعاون مع شركة بروميديا 

العالمية

talal@promediakw.com

http: / / www.kuwaitelectric.com

ورشة مشتركة حول تصنيع وتسويق األدوية واألجهزة 

الطبية بمدينة اسطنبول - تركيا

معرض مشترك للشركات الخليجية والتركية 

المتخصصة في انتاج األدوية واألجهزة الطبية 

لعرض منتجاتها

3 - 4 إبريل 2013

اسطنبول - تركيا 

 Fair organizer

turgut-tokgoz@ieis.org.tr

دعوة رجال األعمال السعوديين للمشاركة المؤتمر 

العالمى الثالث للسياحة الصحية فى تركيا

السياحة الصحية

19 - 23 إبريل 2013

تركيا

 Turan Gunes Bulvari. 5.

 Cad. No:13, 06550. Yildiz,

Cankaya - Ankara

 Serenas International Tourism Congress

ozlemkarakis@gmail.com

http: / / www.worldhealthand3rdagetourism.org

 اسم الشركة

نسبة التخفيض %

 مدتها

  االيام

النوع

مؤسسة محمد عبداهلل الموسى التجاريه

20
إلى

50

20 / 03 / 1434هـ

 حتى

03 / 05 / 1434هـ

45

مالبس جاهزة واحذية

مؤسسة بانو التجارية

30
إلى

70

08 / 03 / 1434هـ

 حتى

23 / 04 / 1434هـ

45

مالبس نسائية جاهزة

مؤسسة نفيسة جمل الكاف لتجارة المالبس

15
إلى

50

09 / 03 / 1434هـ

 حتى

24 / 04 / 1434هـ

45

مالبس جاهزة

شركة الشايع الدولية

15
إلى

75

12 / 02 / 1434هـ

 حتى

26 / 03 / 1434هـ

45

مالبس نسائية واطفال

مؤسسة طريق الطفل للتجارة

35
إلى

70

14 / 03 / 1434هـ

 حتى

29 / 04 / 1434هـ

45

مالبس اطفال وبنات

مؤسسة خطوات االحذيه

15
إلى

50

28 / 03 / 1434هـ

 حتى

13 / 05 / 1434هـ

45

احذية وشنط

مفروشات عمر سليمان العبداللطيف

15
إلى

50

21 / 03 / 1434هـ

 حتى

06 / 05 / 1434هـ

45

مفروشات واثاث

مؤسسة محمد صالح المصعبي

50
إلى

50

18 / 03 / 1434هـ

 حتى

03 / 05 / 1434هـ

45

ساعات

 مركز االمبر فيصل بن مساعد ال سعود للمالبس

 الجاهزة

20
إلى

50

23 / 03 / 1434هـ

 حتى

08 / 05 / 1434هـ

45

بيع المالبس الجاهزة

محل محمد صالح الدغيشم للمفروشات

20
إلى

50

15 / 04 / 1434هـ

 حتى

29 / 05 / 1434هـ

45

بيع المفروشات

مؤسسة علي صالح الحصان التجارية

50
إلى

50

10 / 04 / 1434هـ

 حتى

25 / 05 / 1434هـ

45

تجارة المالبس الجاهزه

أخي الشاب أختي الشابة بادروا بالتقدم

جائزة العصامي )الدورة الرابعة(

للحصول عىل نموذج التقديم من خالل الموقع اإللكتروني للجائزة www.essami.org أو بالحضور لمقر الغرفة التجارية الصناعية ببريدة

تسليم النموذج بعد التعبئة مرفقاً صورة الهوية الوطنية وصورة من التراخيص النظامية ونبذة عن اإلنجازات أو التطور للمنشأة بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم

 smes@qcc.org.sa إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لالستفسار االتصال ت: 063814000 )289-287 – 288( بريد إلكتروني

* نضمن سرية كافة البيانات وعدم استخدامها 

إال بالغرض المستهدف من منح الجائزة

شروط التقديم :
1    

أن يكون سعودي الجنسية 
2    

أن ال يقل عمره عن 18سنه، وال يزيد عن 40 سنة 
3    

أن يكون قد مضى عاٌم واحد عىل األقل عىل تأسيس المشروع من تاريخ التقديم 
4    

توفر جميع المستندات واإلجراءات الحكومية )التراخيص النظامية (، وأن تكون 

سارية المفعول 
5    

لهم  سبق  ممن  يكون  ال  وأن  القصيم،  منطقة  داخل  المشروع  موقع  يكون  أن 

الحصول عىل جائزة مماثلة 
6    

ان ال يكون موظفا يف القطاع الحكومي 
7    

أن يمارس المتقدم العمل بنفسه 

فروع الجـــائزة :

الفــرع األول: الزراعـــة     الفرع الثـــاني: التقنية       الفرع الثـالـث: التجارة 

ت      الفرع السادس: الصناعة
الفــرع الرابع: الحـــرف    الفرع الخامس: الخدما

الفرع السابع: اإلعالم ووسائل النشر والمطبوعات 

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق

مركـز  مكتبـة 

لمعــلومـات ا
ت  قصـــا لمنا ا

والـــمـــزايـــدات 

ـــــمـــــعـــــارض الـــحـــكـــومـــيـــة ال

ــــيــــة  ــــمــــحــــل ال

ـــــة ـــــي ـــــدول وال
الــــــــــــفــــــــــــرص 

ـــــجـــــاريـــــة  ـــــت ال

ـــتـــصـــفـــيـــات واالستثمارية ال

لتخفيضات وا

47
اغسطس 2013م

الدورة

مدة الدورة
المكان

تاريخ االنعقاد

التخطيط االستراتيجي

3 أيام

غرفة 
القصيم

21/09/2013م
صناعة القائد االداري المبدع وانماط القيادة وكيفية التعامل معها .

3 أيام

28/09/2013م

دورة اعمال السكرتارية التنفيذية وادارة المكاتب

5 أيام

19/10/2013م

إدارة الوقت بين االنجاز والمتابعة

3 أيام

26/10/2013م

التصفيات والتخفيضات

الدورات 

التدريبية

لإعالناتكم ورعايتكم 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

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات بغرفة القصيم

 Exhibitions and Trade Fairs Schedule - المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية
اسم المعرض 

Exhibition - Trade Fair - Conference

التصنيف

Trade Show Classifications

تاريخ المعرض

Date of Event

ض / البلد
مكان إقامة المعر

Country / Place of Events

المنظمون

Organizer

منتدى كراون مونتانا 

معارض تجارية

27 - 30 يوليو 2013

مدينة باكو -  أذربيجان 

Fair organizer

info@cmf.ch

http://www.cmf.ch

معرض رمضان والعيد

عروض تجارية

29 يوليو - 

27 اغسطس 2013

معرض الكويت الدولي

الكويت

 Fair organizer

 info@kif.net

http://www.kif.net

المؤتمر السنوي لمركز التحكيم التجاري

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحكيم تجاري

18 - 20 اغسطس 2013

سلطنة عمان 

فندق كراون بالزا صاللة

 Fair organizer

http://www.gcac.biz/salalh17

دعوة للمشاركة في ورشة عمل: توريق ديون التمويل 

والرهن العقاري في اسطنبول

الملتقى اإلداري و القيادي 

22-19 اغسطس 2013

اسطنبول- تركيا 

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

aradosh@arado.org.eg

http://www.arado.org.eg/homepage/ActDetail.aspx?actid=19059

المعرض األفريقي السادس للتصدير واالستيراد

تجـارة

28-30 اغسطس 2013

كينيا  -  نيروبي

 Fair organizer

 info@exhibitionevents.com

المعرض الصيني األورو آسيوي

استثمــار

2 - 7 سبتمبر 2013

جمهورية الصين الشعبية

شينجيانج

 Fair organizer

caeexpo@vip.163.com

http://www.caeexpo.org

المعرض الدولي الصيني لالستثمار

التجارة واالستثمار

8 - 11 سبتمبر 2013

بكين - مدينة شيئا 

 Fair organizer

caeexpo@vip.163.com

http://www.caeexpo.org

المعرض الدولي الصيني لالستثمار

 cifit@chinafair.org.cn

21 - 27 يوليو 2013

الكويت 

مركز المعارض في الكويت 

http://www.chinafair.org.cn

 cifit@chinafair.org.cn

ملتقى تدشين المدينة الصناعية الثانية و فرص 

االستثمار الصناعي بعسير

الفرص االستثمارية المتاحة بمنطقة عسير 

10. سبتمبر 2013

ابها / المملكة العربية السعودية 

فندق قصر ابها

 Fair organizer

tfoad@abhacci.org.sa

معرض جنوب شرق أسيا لألثاث والديكور )تصدير و 

استيراد(

المعرض الدولي لألثاث والمفروشات وإكسسوار 

آتها والديكور والكماليات المنزلية صناعة األثاث 

وأنواعه في بلدان جنوب شرقي آسيا 

13 - 16 سبتمبر 2013

كوااللمبور - ماليزيا 

COMPLETE POINT

http://www.migratemalaysia.com

المعرض الدولي التجاري الثامن في كينيا 

Importers - Traders & Distributors- Buyers 

- Re-Exporters - Manufacturers 

14 - 16 سبتمبر 2013

كينيا 

Sarit Centre, Nairobi

 Fair organizer

marketing@fairstrade.info

المنتدى السعودي األمريكي لفرص األعمال )الثالث (

فرص العمل

16 - 18 ديسمبر 2013

الس انجلس - كاليفورنيا - 

ماريوت 

Fair organizer

http://www.us-ssaudiforum.com

المهرجان الدولي للموضة )مالبس, أقمشة( 

في سرايفو

فساتين ومالبس، موضة، مجوهرات وعطور 

25 - 29 سبتمبر 2013

البوسنه والهرسك 

 Fair organizer

معرض عمان الدولي الثالث, لمشاريع البنية التحتية 

والمشاريع الصناعية 

المشلريع الصناعية

30 ديسمبر 

- 2 اكتوبر 2013

سلطنة عمان 

مركز عمان الدولي للمعارض 

مركز عمان الدولي للمعارض سلطنة عمان 

 mail@alnimrexpo.com

http://www.alnimrexpo.com

المؤتمر الدولي بمدينة كوااللمبور- ماليزيا 

األغذية والفنادق وخدمات الطعام 

11 - 12 اكتوبر 2013

قاعة المؤتمرات - كوااللمبور 

- ماليزيا

 Fair organizer

secretrait@geskualalumpur2013.org

http://www.geskualalumpur2013.com

معرض التجارة اإلندونيسي 28

جميع منتجات التصدير االندونيسية تتراوح بين 

الصناعية والتعدين والزراعة إلى القطاعات الحرفية 

مالحظات: يوجد لدينا برنامج المعارض التجارية التي 

ســتقام على في جكارتا / اندونيســيا للعام 2013م.

16 - 20 اكتوبر 2013

مدينة المعارض جاكرتا، 

كيمايوران واندونيسيا

Fair organizer

tradexpoindonesia@kemendag.go.in

http://www.tradexpoindonesia.com/news

المعرض العالمي للهدايا واألدوات المنزلية والديكور 

واألثاث المنزلي واألزياء 2013 

هدايا واألدوات المنزلية والديكور

 واألثاث المنزلي واألزياء

17 - 20 اكتوبر 2013

الفلبين - مانيال

Manila FAME International Secretariat

manilafame@citem.com.ph

http://www.manilafame.com

معرض تايبيه الدولي للسفر2013 

السياحة والسفر

18 - 21 اكتوبر 2013

تايوان - تايبيه

Fair organizer

contact@www.taipeiitf.org.tw

http://www.taipeiitf.com

معرض سوسة الدولي لألثاث 2013 

مجال البناء و التشييد و صناعة المعمار 

23 - 27 اكتوبر 2013

تونس - سوسة

Fair organizer

منتدى ومعرض االستثمار في البحرين 2013

عرض الفرص االستثمارية المتاحة في البحرين

30. اكتوبر 2013

المنامة / البحرين 

مركز مؤتمرات و للمعارض فى البحرين

bassamatwah@fgcc.org

http://www.fgcc.org

الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات

األنشطة التي لها صلة بالصيد البحري وتربية 

المائيات وتثمين عوامل ووسائل االنتاج 

6 - 9 نوفمبر 2013

الجزائر - وهران

Fair organizer

 sipaoran@gmail.com

منتدى األعمال لدول الكومنولث 

استثمار

12 - 14 نوفمبر 2013

سريالنكا  - كولمبو 

Fair organizer

mail@srilankaembassyriyadh.com

http://www.cbcglobal.org

المعرض الصيني الدولي لصناعة المواد االنتاجية

صناعة معدات

19 - 22 نوفمبر 2013

جمهورية الصين الشعبية

مدينة بيوو بمقاطعة جيجيانج 

Fair organizer

 niuhongwei@cccme.org.cn

 اسم الشركة

نسبة التخفيض %

 مدتها

  االيام

النوع

شركة رميزان جاسر الفوزان وأوالده

20
إلى

60

12 / 9 / 1434هـ

حتى 

27 / 10 / 1434هـ

30

المفروشات

مركز منبع طيبة التجارية 

50
إلى

50

13 / 9 / 1434هـ

حتى 

27 / 10 / 1434هـ

45

العود والعطورات

مؤسسة بيت روائع 

30
إلى

75

13 / 9 / 1434هـ

حتى 

27 / 10 / 1434هـ

45

ساعات واكسسوات

صيدلية عبدالرحمن عبداهلل النهدي

15
إلى

36

20 / 9 / 1434هـ

حتى 

11 / 10 / 1434هـ

26

أدوية 

الشركة العربية لتجارة العود والعطور

50
إلى

50

20 / 9 / 1434هـ

حتى 

20 / 10 / 1434هـ

45

للعود والعطور

معرض ارض القصيم التجاري 

15
إلى

50

22 / 9 / 1434هـ

حتى 

7 / 10 / 1434هـ

45

مفارش وبطانيات

شركة عبد اهلل إبراهيم العجالن

30
إلى

50

21 / 9 / 1434هـ

حتى 

5 / 11 / 1434هـ

45

مالبس جاهزة وأحذية

عزيزي المشترك

غرفة القصيم في خدمتكم خالل فترة إجازة العيد

في رمضان
 ً
 إلى الساعة 1:00 ظهرا

ً
من الساعة 10:00 صباحا

في عيد الفطر
 ً
 إلى الساعة 1:00 ظهرا

ً
من الساعة 9:00 صباحا

عزيزي المشترك

تنـــوه غرفـــة القصيم بأن أيـــام إجازة عيـــد الفطر  

فـــي الغرفة تبـــدأ من يـــوم األحـــد 1434/9/26هـ 

وحتى يوم االثنين 1434/10/5هـ.

اإ�سدارات

درا�سة جدوى اأولية لل�سوب الزراعية بنظام الهيدروبونيك مبنطقة  -
الق�سيم.

درا�س���ة ج���دوى اأولية مل�سن���ع م�ستهل���كات طبي���ة ذات ال�ستخدام  -
الواحد مبنطقة الق�سيم.

درا�سة جدوى اأولية ملركز عالج طبيعي مبدينة بريدة. -
درا�س���ة موجزة عن تطور اإداء القط���اع ال�سناعي باململكة ومنطقة  -

الق�سيم.
دليل مزايا ) الإ�سدار الثاين (. -
دليل خدمات امل�سرتكني توا�سل ) الإ�سدار الثاين (. -
دليل لطالب العمل. -
كتيب بعنوان ) اخرت اإ�سمًا جتاريًا لفتًا (. -
كتيب الغرف التجارية ال�سناعية ) الن�ساأة املفهوم املركز القانوي( -
جملة الق�سيم.  -
جملة جائزة ال�ساب الع�سامي. -

الن�سرات �الأقرا�س املدجمة للمعلومات �العر��س 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 �ال�ست�سارات
اإميان���ًا من دور غرف���ة 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, وانطالقًا م���ن ر�سالتها بتق���دمي اأف�سل اخلدمات 
واقرتاح الو�سائل والربامج املحفزة واجلاذبة لال�ستثمار, قامت الغرفة 

باإع���داد عدد من الدرا�س���ات والبحوث والتقاري���ر القت�سادية التي تهم 
رجال الأعمال و�سباب امل�ستثمرين ومن اأبرز هذه الدرا�سات: 

درا�سات اجلد�ى الأ�لية للفر�س ال�ستثمارية مبنطقة الق�سيم 
م�سنع اأدوات مدر�سية ولعب اأطفال.- 
م�سروع ثالجة )م�ستودعات( لتربيد وتخزين التمور واملواد الزراعية.- 
�سرك���ة ت�سوي���ق التم���ور واملنتجات الزراعي���ة حمليًا وعاملي���ًا بالو�سائل - 

احلديثة )الت�سويق الإلكرتوين(.
م�س���روع علف احليوان بطريقة ال�ستنبات )العلف الخ�سر( ومزرعة - 

لرتبية الرثوة احليوانية بالإعتماد على العلف امل�ستنبت مقارنة 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 الكراف���ت امل�ستخ���دم يف جمال التعبئ���ة وت�سنيع - 
الأكيا�س الورقية.

م�سروع �سناعة الأطباق والعلب من الق�سدير والكرتون.- 
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نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق

مركـز  مكتبـة 

لمعــلومـات ا
ت  قصـــا لمنا ا
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لتخفيضات وا
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اغسطس 2013م

الدورة

مدة الدورة
المكان

تاريخ االنعقاد

التخطيط االستراتيجي

3 أيام

غرفة 
القصيم

21/09/2013م
صناعة القائد االداري المبدع وانماط القيادة وكيفية التعامل معها .

3 أيام

28/09/2013م

دورة اعمال السكرتارية التنفيذية وادارة المكاتب

5 أيام

19/10/2013م

إدارة الوقت بين االنجاز والمتابعة

3 أيام

26/10/2013م

التصفيات والتخفيضات

الدورات 

التدريبية

لإعالناتكم ورعايتكم 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

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات بغرفة القصيم

 Exhibitions and Trade Fairs Schedule - المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية
اسم المعرض 

Exhibition - Trade Fair - Conference

التصنيف

Trade Show Classifications

تاريخ المعرض

Date of Event

ض / البلد
مكان إقامة المعر

Country / Place of Events

المنظمون

Organizer

منتدى كراون مونتانا 

معارض تجارية

27 - 30 يوليو 2013

مدينة باكو -  أذربيجان 

Fair organizer

info@cmf.ch

http://www.cmf.ch

معرض رمضان والعيد

عروض تجارية

29 يوليو - 

27 اغسطس 2013

معرض الكويت الدولي

الكويت

 Fair organizer

 info@kif.net

http://www.kif.net

المؤتمر السنوي لمركز التحكيم التجاري

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحكيم تجاري

18 - 20 اغسطس 2013

سلطنة عمان 

فندق كراون بالزا صاللة

 Fair organizer

http://www.gcac.biz/salalh17

دعوة للمشاركة في ورشة عمل: توريق ديون التمويل 

والرهن العقاري في اسطنبول

الملتقى اإلداري و القيادي 

22-19 اغسطس 2013

اسطنبول- تركيا 

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

aradosh@arado.org.eg

http://www.arado.org.eg/homepage/ActDetail.aspx?actid=19059

المعرض األفريقي السادس للتصدير واالستيراد

تجـارة

28-30 اغسطس 2013

كينيا  -  نيروبي

 Fair organizer

 info@exhibitionevents.com

المعرض الصيني األورو آسيوي

استثمــار

2 - 7 سبتمبر 2013

جمهورية الصين الشعبية

شينجيانج

 Fair organizer

caeexpo@vip.163.com

http://www.caeexpo.org

المعرض الدولي الصيني لالستثمار

التجارة واالستثمار

8 - 11 سبتمبر 2013

بكين - مدينة شيئا 

 Fair organizer

caeexpo@vip.163.com

http://www.caeexpo.org

المعرض الدولي الصيني لالستثمار

 cifit@chinafair.org.cn

21 - 27 يوليو 2013

الكويت 

مركز المعارض في الكويت 

http://www.chinafair.org.cn

 cifit@chinafair.org.cn

ملتقى تدشين المدينة الصناعية الثانية و فرص 

االستثمار الصناعي بعسير

الفرص االستثمارية المتاحة بمنطقة عسير 

10. سبتمبر 2013

ابها / المملكة العربية السعودية 

فندق قصر ابها

 Fair organizer

tfoad@abhacci.org.sa

معرض جنوب شرق أسيا لألثاث والديكور )تصدير و 

استيراد(

المعرض الدولي لألثاث والمفروشات وإكسسوار 

آتها والديكور والكماليات المنزلية صناعة األثاث 

وأنواعه في بلدان جنوب شرقي آسيا 

13 - 16 سبتمبر 2013

كوااللمبور - ماليزيا 

COMPLETE POINT

http://www.migratemalaysia.com

المعرض الدولي التجاري الثامن في كينيا 

Importers - Traders & Distributors- Buyers 

- Re-Exporters - Manufacturers 

14 - 16 سبتمبر 2013

كينيا 

Sarit Centre, Nairobi

 Fair organizer

marketing@fairstrade.info

المنتدى السعودي األمريكي لفرص األعمال )الثالث (

فرص العمل

16 - 18 ديسمبر 2013

الس انجلس - كاليفورنيا - 

ماريوت 

Fair organizer

http://www.us-ssaudiforum.com

المهرجان الدولي للموضة )مالبس, أقمشة( 

في سرايفو

فساتين ومالبس، موضة، مجوهرات وعطور 

25 - 29 سبتمبر 2013

البوسنه والهرسك 

 Fair organizer

معرض عمان الدولي الثالث, لمشاريع البنية التحتية 

والمشاريع الصناعية 

المشلريع الصناعية

30 ديسمبر 

- 2 اكتوبر 2013

سلطنة عمان 

مركز عمان الدولي للمعارض 

مركز عمان الدولي للمعارض سلطنة عمان 

 mail@alnimrexpo.com

http://www.alnimrexpo.com

المؤتمر الدولي بمدينة كوااللمبور- ماليزيا 

األغذية والفنادق وخدمات الطعام 

11 - 12 اكتوبر 2013

قاعة المؤتمرات - كوااللمبور 

- ماليزيا

 Fair organizer

secretrait@geskualalumpur2013.org

http://www.geskualalumpur2013.com

معرض التجارة اإلندونيسي 28

جميع منتجات التصدير االندونيسية تتراوح بين 

الصناعية والتعدين والزراعة إلى القطاعات الحرفية 

مالحظات: يوجد لدينا برنامج المعارض التجارية التي 

ســتقام على في جكارتا / اندونيســيا للعام 2013م.

16 - 20 اكتوبر 2013

مدينة المعارض جاكرتا، 

كيمايوران واندونيسيا

Fair organizer

tradexpoindonesia@kemendag.go.in

http://www.tradexpoindonesia.com/news

المعرض العالمي للهدايا واألدوات المنزلية والديكور 

واألثاث المنزلي واألزياء 2013 

هدايا واألدوات المنزلية والديكور

 واألثاث المنزلي واألزياء

17 - 20 اكتوبر 2013

الفلبين - مانيال

Manila FAME International Secretariat

manilafame@citem.com.ph

http://www.manilafame.com

معرض تايبيه الدولي للسفر2013 

السياحة والسفر

18 - 21 اكتوبر 2013

تايوان - تايبيه

Fair organizer

contact@www.taipeiitf.org.tw

http://www.taipeiitf.com

معرض سوسة الدولي لألثاث 2013 

مجال البناء و التشييد و صناعة المعمار 

23 - 27 اكتوبر 2013

تونس - سوسة

Fair organizer

منتدى ومعرض االستثمار في البحرين 2013

عرض الفرص االستثمارية المتاحة في البحرين

30. اكتوبر 2013

المنامة / البحرين 

مركز مؤتمرات و للمعارض فى البحرين

bassamatwah@fgcc.org

http://www.fgcc.org

الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات

األنشطة التي لها صلة بالصيد البحري وتربية 

المائيات وتثمين عوامل ووسائل االنتاج 

6 - 9 نوفمبر 2013

الجزائر - وهران

Fair organizer

 sipaoran@gmail.com

منتدى األعمال لدول الكومنولث 

استثمار

12 - 14 نوفمبر 2013

سريالنكا  - كولمبو 

Fair organizer

mail@srilankaembassyriyadh.com

http://www.cbcglobal.org

المعرض الصيني الدولي لصناعة المواد االنتاجية

صناعة معدات

19 - 22 نوفمبر 2013

جمهورية الصين الشعبية

مدينة بيوو بمقاطعة جيجيانج 

Fair organizer

 niuhongwei@cccme.org.cn

 اسم الشركة

نسبة التخفيض %

 مدتها

  االيام

النوع

شركة رميزان جاسر الفوزان وأوالده

20
إلى

60

12 / 9 / 1434هـ

حتى 

27 / 10 / 1434هـ

30

المفروشات

مركز منبع طيبة التجارية 

50
إلى

50

13 / 9 / 1434هـ

حتى 

27 / 10 / 1434هـ

45

العود والعطورات

مؤسسة بيت روائع 

30
إلى

75

13 / 9 / 1434هـ

حتى 

27 / 10 / 1434هـ

45

ساعات واكسسوات

صيدلية عبدالرحمن عبداهلل النهدي

15
إلى

36

20 / 9 / 1434هـ

حتى 

11 / 10 / 1434هـ

26

أدوية 

الشركة العربية لتجارة العود والعطور

50
إلى

50

20 / 9 / 1434هـ

حتى 

20 / 10 / 1434هـ

45

للعود والعطور

معرض ارض القصيم التجاري 

15
إلى

50

22 / 9 / 1434هـ

حتى 

7 / 10 / 1434هـ

45

مفارش وبطانيات

شركة عبد اهلل إبراهيم العجالن

30
إلى

50

21 / 9 / 1434هـ

حتى 

5 / 11 / 1434هـ

45

مالبس جاهزة وأحذية

عزيزي المشترك

غرفة القصيم في خدمتكم خالل فترة إجازة العيد

في رمضان
 ً
 إلى الساعة 1:00 ظهرا

ً
من الساعة 10:00 صباحا

في عيد الفطر
 ً
 إلى الساعة 1:00 ظهرا

ً
من الساعة 9:00 صباحا

عزيزي المشترك

تنـــوه غرفـــة القصيم بأن أيـــام إجازة عيـــد الفطر  

فـــي الغرفة تبـــدأ من يـــوم األحـــد 1434/9/26هـ 

وحتى يوم االثنين 1434/10/5هـ.

1. الدرا�سات املتخ�س�سة الطويلة
وه���ي الدرا�سات التحليلي���ة وامليدانية ملو�س���وع اأو قطاع م���ن القطاعات 
القت�سادية مبنطقة الق�سيم وتاأخذ ف���رتة اإعداد تزيد عن اأربعة �سهور 

ويف هذا الإطار قام املركز بالتايل:
مت الإنته���اء من اإع���داد امل�س���ودة الأوىل لدرا�سة بعن���وان اأثر التوطني - 

الوظيفي على القدرة التناف�سية للقطاع ال�سناعي باململكة.
مت الإنتهاء م���ن العمل امليداين لدرا�سة بعن���وان تقييم دور ال�ستثمار - 

الأجنبي يف عملية التنمية القت�سادية مبنطقة الق�سيم. 
مت الإنته���اء من اإجراء العمل امليداين , وم�سودة اجلزء الأول لدرا�سة - 

اخلريطة القت�سادية )ال�ستثمارية( ملدينة بريدة حتى عام 2040م.
مت الإنتهاء م���ن اإعداد امل�سودة الأوىل لدرا�س���ة حتليلية وميدانية عن - 

القطاع العقاري مبنطقة الق�سيم.

2. التقارير �اجلدا�ل الإح�سائية
اإع���داد التقاري���ر الإح�سائية لقطاع���ات ال�سكان وامل�ساك���ن, العمالة - 

الوطني���ة والواف���دة, القط���اع الزراع���ي, القط���اع ال�سناع���ي, قطاع 
التجارة الداخلية, قطاع الت�س���الت, الأرا�سي امل�ستعملة والبي�ساء, 
الطرق, رخ�س الت�سييد, رخ�س املحالت, القطاع ال�سياحي, القطاع 
ال�سح���ي, قط���اع التاأمينات, قط���اع التعليم ما قب���ل اجلامعي, قطاع 

التعليم اجلامعي.
تقري���ر موجز يت�سمن مق���رتح اأويل لتنظيم املعر����س ال�سعودي الأول - 

لفر�س التوظيف والتاأهيل بالق�سيم.
تقري���ر اإح�سائي لأهم موؤ�سرات القط���اع ال�سناعي باململكة ومنطقة - 

الق�سيم. 
تقري���ر اإح�سائي لأهم موؤ�س���رات القطاع ال�سح���ي باململكة ومنطقة - 

الق�سيم.
تقري���ر باملحددات واملعايري املقرتحة للمفا�سلة بني امل�ساريع اخلريية - 

يف امل�ستقبل.
تقري���ر موجز ب�ساأن الإجراءات التي اتخذتها غرفة الق�سيم ملكافحة - 

اآفة �سو�سة النخيل.

م�س���ودة اتف���اق للتواأم���ة ب���ني منطق���ة الق�سي���م )اململك���ة العربي���ة - 
ال�سعودية(, ومنطقة West Land )مملكة هولندا(التعاون لتح�سني 
معرف���ة وخربات منطقة الق�سيم يف جمال اإنتاج, ومعاجلة وت�سنيع, 

ولوج�ستيات الفواكه, والزهور, واخل�سروات.
تقري���ر موجز باأوج���ه ال�ستف���ادة من خملف���ات البل���وك واخلر�سانة - 

امل�سلحة يف الق�سيم.
تقرير موجز عن اأثر العادات والتقاليد على ثقافة امل�ستهلك والت�سوق - 

يف منطقة الق�سيم.
تقرير موجز ب�س���اأن اأهم النقاط والبنود املقرتح ت�سمينها يف م�سودة - 

خطة تنمية وتطوير قطاع املعار�س واملوؤمترات مبنطقة الق�سيم.
تقري���ر موجز ب�ساأن القرو�س املمنوحة ملنطق���ة الق�سيم من �سندوق - 

التنمية ال�سناعية وروؤيتنا حيال زيادة ن�سبة القر�س املمنوح للم�ساريع 
املقامة مبنطقة الق�سيم.

3. الدرا�سات التحليلية
درا�سة حتليلي���ة موجزة عن تطور املوؤ�س���رات القت�سادية لالقت�ساد - 

الوطن���ي خ���الل 2013 م, واأهم املالم���ح الرئي�سي���ة للميزانية العامة 
للمملكة للعام املايل اجلديد 2014م.

درا�س���ة حتليلية موجزة ع���ن العالق���ات التجاري���ة وال�ستثمارية بني - 
اململكة وتركيا خالل الفرتة من 2003 اإىل 2013م

تقري���ر حتليلي ب�ساأن النتائ���ج املتوقعة لتطبيق برنام���ج نطاقات على - 
القطاع ال�سناعي واأهم التو�سيات واملقرتحات للتعديل والتح�سني.

4. مرئيات غرفة الق�سيم حول الق�سايا الهامة
مرئي���ات غرفة الق�سيم حيال ع���دد من م�ساريع الق���رارات املنظمة - 

للعمل املقرتحة من وزارة العمل.
مرئيات غرفة الق�سيم حيال اأهم الق�سايا التنموية مبنطقة الق�سيم.- 
مرئيات غرفة الق�سيم حيال نظام املناف�سة.- 
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خدمة منت�سبي الغرفة – 
مراكز الت�سال

�ساهم���ت خدمات غرف���ة الق�سي���م يف تعزيز دوره���ا الرائد يف 
خدمة منت�سبي الغرفة وت�سهيل ممار�سته لأعماله وتعزيز مكانة 

منطقة الق�سيم كوجهة جاذبة لال�ستثمارات .

اأعداد امل�سرتكني بالغرفة  لعام 2014 ح�سب الدرجات

املجموعالرابعةالثالثةالثانيةالأ�ىلاملمتازةالدرجة
37282217821504620جديد
2272737577124799081جتديد

31438046حتديث درجة ال�سرتاك

288010237987462913747الإجمايل

اخلدمات القانونية 
ته���دف اإدارة ال�سوؤون القانونية لغرفة الق�سي���م اإىل توفري خدمات قانونية متخ�س�سة عملية وذات 
قيم���ة م�سافة لتلبية كافة الحتياجات القانونية لرج���ال الأعمال. وتعمل غرفة الق�سيم على تذليل 
العقبات القانونية التي يواجهها من�سوبيها وتوفر اإدارة ال�سئون القانونية يف الغرفة جميع املعلومات 
الالزمة يف جمال القانون التجاري لالإ�سهام يف ت�سوية النزاعات حيث ا�ستقبلت غرفة الق�سيم 220 

ق�سية يف عام 2014م ومتت ت�سوية 108 ق�سية منها يف نف�س العام .

الع�سوية
ان�سم اإىل ع�سوي���ة غرفة الق�سيم 4620 ع�س���وًا جديدًا خالل 

عام 2014م .

قنوات توفري 
املعلومات

زيارة مركز املعلومات
خدمة اإلكرتونية

ات�سال هاتفي
اإر�سال فاك�س

٪35

٪45

٪10
٪10
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ي�سكل تقدمي اأرقى م�ستويات اخلدمة للمنت�سبني اأحد اأبرز اأولوياتنا يف غرفة الق�سيم حيث نعمل بداأب لأن نكون منوذجًا للتفوق من خالل العمل اجلاد لتلبية متطلبات 
وتطلع���ات منت�سب���ي الغرفة ويتطلب تطوير وتر�سيخ ثقافة التمي���ز يف بيت رجال الأعمال التزامًا قويًا وا�سرتاتيجية وا�سحة املعامل . وهذا بال�سبط ما تفوقت فيه غرفة 

الق�سيم.

مت اإر�س���ال ع���دد1.000.000 ر�سالة ن�سية ق�سرية عن طري���ق اجلوال للمنت�سبني - 
بخ�سو�س الفعاليات واخلدمات واملنا�سبات عام 2014م

مت اإر�س���ال ع���دد 100.000 اإر�سالي���ة فاك����س ملن�سوبي الغرفة بخ�سو����س التعاميم - 
ودعوات املنت�سبني املختلفة عام 2014م  1.000.000 رسالة 

عام 2014م
100.000 إرسالية 
فاكس عام 2014م

اإن�ساء رابط يعر�س جميع املعار�س الدولية واملوؤمترات لداخلية واخلارجية - 
لعام 2014م على موقع الغرفة اللكرتوين.

اإن�س���اء ناف���ذة الكرتوني���ة لطلب���ات املنت�سب���ني )خط���اب تعري���ف باللغ���ة - 
الإجنليزية, بيانات, معلومات, اح�ساءات(. 

ن�سر ما يزيد عن 2500 فر�سة جتارية على موقع الغرفة الإلكرتوين ل�سركات - 
اأجنبية ترغب بعمل �سفقات جتارية متبادلة مع ال�سركات املحلية املناظرة.

ن�س���ر ما يزيد عن اأكرث م���ن 3000 مناف�سة حكومية تت�سم���ن تقريبًا2000 - 
مناق�س���ة حكومي���ة, وع���دد 1000 مزاي���دة حكومية على م�ست���وى املنطقة 

واململكة على موقع الغرفة اللكرتوين.
ن�س���ر ما يزيد ع���ن 2000 تعمي���م للق���رارات احلكومية املتعلق���ة بالتجارة - 

وال�سناعة واإتاحتها للمنت�سبني على موقع الغرفة الإلكرتوين بالإ�سافة اإىل 
ال�سا�سات الداخلية مبقر الغرفة.

ن�سر ما يزيد عن 250 معر�س داخل اململكة, وبيانات عن عدد 850 معر�س - 
خارج اململكة.

توفري املعلوم���ات والدرا�سات والإح�ساءات للطالب والطالبات اجلامعيني - 
والباحثني.

اإم���داد اجلهات احلكومي���ة بالبيانات واملعلومات والدرا�س���ات ذات ال�سلة - 
باأوجه الن�ساط القت�سادي.

تعري���ف باأك���رث م���ن 200 فر�س���ة ا�ستثماري���ة متاح���ة باملنطق���ة يف جميع - 
القطاعات القت�سادية.

 الإجابة على ما يزيد عن 2500 طلب معلومات وبيانات.- 
توفري بيانات عن عدد 30 دورة تدريبية متنوعة يف العديد من دول العامل.- 
مت اإ�ساف���ة اأك���رث م���ن 500 اإ�س���دار جدي���د للمكتبة ما ب���ني كتب وجمالت - 

ون�سرات دورية. 
توف���ري عدد 4 درا�سات ج���دوى اأولية لفر�س ا�ستثماري���ة لعدد من امل�ساريع - 

مبنطقة الق�سيم.
 ن�س���ر م���ا يقارب م���ن 100 خربًا ومق���اًل �سحفيًا لو�سائ���ل الإعالم املحلية - 

املختلف���ة معظمه���ا موثقًا بال�س���ور التي تتن���اول اأن�سطة وفعالي���ات الغرفة 
ومنا�سباتها حيث بلغت ن�سبة الن�سر اأكرث من ٪85.

اإ�س���دار ع���دد 250 ن�س���رة الكرتوني���ة داخلية يومي���ة )الن�س���رة ال�سحفية - 
اليومي���ة( تتناول متابعات و�سائ���ل الإعالم باأن�سطة الغرف���ة وكافة الغرف 

التجارية باململكة.
اإعداد الت�سامي���م الإعالنية واملواد الإعالني���ة اخلا�سة مبنا�سبات الغرفة - 

فق���د مت اإع���داد اأكرث م���ن 150 ت�سميم���ًا دعائيًا خمتلفًا ملختل���ف فعاليات 
ومنا�سبات الغرفة.

تنفي���ذ احلم���الت الإعالمية والإعالني���ة اخلا�سة مبنا�سب���ات الغرفة التي - 
حتظ���ى بتغطية ومتابعة من قب���ل الإدارة واإ�ساف���ة اإىل التغطية ال�سحفية 
القي���ام بعملي���ات ت�سمي���م الإعالن���ات ال�سحفي���ة واللوح���ات الإعالني���ة 
)الب���رات( ولوحات الطرق وكاف���ة املطبوعات الورقي���ة الأخرى )فولدر, 

كتيبات, برامج علمية(.
اإ�سدار عدد 138 �سهادة من�ساأ.- 
اإ�سدار م���ا ل يقل عن 100 خطاب تعريف وتو�سية بالغة الجنليزية موجه - 

لل�سف���ارات الأجنبية, وذلك بغر����س ت�سهيل ح�س���ول امل�سرتكني الراغبني 
بعمل زيارات جتارية لدول اأجنبية على تاأ�سريات دخول .
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اخلدمات التدريب �التاأهيلية 
�تنمية املوارد الب�سرية

بل��غ ع��دد الأي��ام التدريبي��ة املنفذة خ��الل العام نحو 
ال��د�رات  تق��دمي  خالله��ا  مت  تدريبي��ًا  يوم��ًا   )77(

�الربامج التالية:

التاريخاملدةالد�رة
العدد احل�سور

الإجمايل ن�ساءرجال
2014/01/1210010م3يومالتحرير ال�سحفي

2014/01/2815015م3يوماأ�سول الربوتوكول وفن التيكيت واملرا�سم
2014/02/1720020م3 يومدورة فن العر�س والإلقاء والتاأثري

2014/02/2532032م3 يومنظام العمل ال�سعودي
2014/03/09505م5 يومالتحليل الفني لالأ�سهم

2014/03/24808م1يومت�سنيف املقاولني
2014/08/1712012م5 يومال�سكرتارية التنفيذية واإدارة املكاتب

2014/09/0718018م5 يوماإدارة املوارد الب�سرية
2014/11/0210010م4 يومالتحليل املايل لالأ�سهم

2014/11/1711011م3 يومالإدارة الفعالة للم�سروعات ال�سغرية
2014/04/09099م2 يوممهارات الدفاع يف الق�سايا

2014/02/09077م3 يوماإدارة امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة
2014/11/09088م17 يومفن التجميل

102014/04/1401818 يومدبلوم املوارد الب�سرية
2014/08/0201616م10 يومدبلوم �سكرتارية واإدارة مكاتب

7714158199 يومالإجمايل

متدربة85متدرب199

15
دورة تدريبية

77
يومًا تدريبيًا
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غرفة الق�سيم ت�سعى لتلبية احتياجات قطاع الأعمال من الكوادر الوطنية املوؤهلة
حتر����س غرفة الق�سيم عل���ى توفري فر�س العم���ل املالئمة للمواطنني وتلبي���ة احتياجات قطاع 
الأعمال من الكوادر الوطنية املوؤهلة واملدربة يف خمتلف املجالت وتعزيز التعاون والتكامل والتن�سيق 
امل�س���رتك معا للجهات املعنية وا�ستقطاب باحثي العمل مم���ن يحملون م�ستويات تعليمية خمتلفة يف 

عدد من التخ�س�سات املطلوبة للوظائف املتوفرة .

تنظيم لقاءات التوظيف
نظم���ت غرفة الق�سيم بالتع���اون مع �سندوق عبد اللطيف جميل خلدمة املجتمع للتوظيف )باب - 

رزق جميل( باملقر الرئي�سي لغرفة الق�سيم مبدينة بريدة يوم 2014/05/25م ملتقى اأك�سربي�س 
للتوظي���ف وهو ملتقى لل�سركات واملوؤ�س�سات مبنطقة الق�سيم م���ع طالبي وطالبات العمل وتناول 
امللتقى احلديث حول اآلية عمل اإدارة التدريب وتنمية املوارد الب�سرية ودورها يف تلبية احتياجات 

املن�ساآت من الكوادر الوطنية املوؤهلة يف خمتلف التخ�س�سات من اجلن�سني.
نظمت اإدارة التدريب عدد 5 لقاء توظيف بالتعاون مع عدد من املن�ساآت.- 
بلغ عدد طالبي العمل امل�ساركني يف لقاءات التوظيف عدد 800 طالب عمل.- 
م�ساركة مركز �سيدات الأعمال مبلتقي اأك�سربي�س للتوظيف مبقر مركز �سيدات الأعمال.- 

توفري احتياج املن�ساآت من طالبي العمل
مت تزوي���د ع���دد 9 من�ساآت بقوائم لطالبي العمل والذين تنطبق عليه���م ال�سروط املطلوبة ل�سغل 

الوظائف ال�ساغرة بهذه املن�ساآت.

عدد الفر�س الوظيفية التي مت توفريها
بلغ عدد الفر�س الوظيفية التي مت توفريها نحو 46 فر�سة وظيفية.

عدد لقاءات التوظيف مع املن�ساآت
عدد الفر�س املتاحةعدد طالبي العمل

ن�ساءرجالن�ساءرجال
56002002719 لقاء

80046الإجمايل
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مركز �سيدات الأعمال

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:

املحا�سرات ��ر�س العمل
مت تنظي���م ور�س���ه عم���ل بعن���وان )اخلدم���ات اللكرتوني���ة باململك���ة( مبق���ر مرك���ز �سي���دات الأعم���ال يوم - 

2014/05/20م قدمه���ا الأ�ستاذ حممد بن فهد العي�سى مدي���ر فرع وزارة العمل مبنطقة الق�سيم والأ�ستاذ 
احم���د الوتيد مدير خدمة العمالء ومت ا�ستعرا����س كافة اخلدمات اللكرتونية التي تقدمها وزارة العمل وقد 

بلغ عدد احل�سور 30 �سيدة اأعمال.
مت تنظي���م ور�س���ه عمل بعن���وان )ال�ستثمار ال�سناعي للم���راأة الواقع والطموح( بالتعاون م���ع مركز �سيدات - 

الأعم���ال بغرفة عني���زة و�سركة الوحدة املتكاملة لدرا�سات اجلدوى مبقر معه���د حرفة يوم 2014/11/09م 
قدمتها الأ�ستاذ ة ندى ال�سويلم ومت فيها ا�ستعرا�س كافة التحديات وال�سعوبات التي تواجه املراأة يف جمال 

العمل ومت طرح كافة امل�ساكل وا�ستعرا�س حلول لها, وقد بلغ عدد احل�سور 35 �سيدة اأعمال.

لقاءات �م�ساركات
لقاء �سيدات الأعمال مع م�سئويل اأمانة منطقة الق�سيم والفرع الن�سائي لأمانة منطقة الق�سيم مبقر مركز - 

�سي���دات الأعمال ي���وم 2014/11/27م بقيادة الوكيل املهند�س عبد العزيز املهو�س وبح�سور كل من الدكتور 
من�سور امل�سيطي واملهند�س فهد الر�سيدي والأ�ستاذ فهد املن�سور والأ�ستاذة نورة الدخيل مديرة فرع الوزارة 

الن�سائي ويف اللقاء مت بحث امل�سكالت التي تواجه �سيدات الأعمال يف ا�ستخراج رخ�س العمل.
م�ساركة مركز �سيدات الأعمال مبلتقى بعنوان ) �ساأكون �سيدة اأعمال ( وذلك بالتعاون مع جامعة الق�سيم.- 

الحتفالت
تنظيم حفالت املعايدة ال�سنوية للمنت�سبني ورجال الأعمال باملنطقة .- 
حفل الإفطار اجلماعي للغرفة ب�سهر رم�سان املبارك لعام 1434ه���.- 
حفل اأهايل منطقة الق�سيم بعيد الفطر املبارك 1435ه� .- 
م�ساركة غرفة الق�سيم يف احتفالت اليوم الوطني للمملكة لعام 1435ه��.- 
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اجلوائز �ال�سهادات 
املقدمة من غرفة الق�سيم

جائزة ال�ساب الع�سامي
هي اإحدى مبادرات �سمو اأمري منطقة الق�سيم على تنظيم جائزة لل�ساب 
الع�سام���ي اإميانًا من �سموه الكرمي ب���اأن ال�سباب هم ثروة املجتمع ودعمًا 
له���م لال�ستمرار يف حتقيق النجاحات ومكافاأة الع�ساميني منهم يف عدد 

من املجالت على اأن يتم تقدمي اجلائزة خالل ملتقى ال�سباب كل عام.

جائزة حا�سنة دلني على ال�سوق
ه���ي اإح���دى مب���ادرات غرفة الق�سي���م ممثل���ة يف جلنة �سب���اب الأعمال 
لت�سجي���ع العم���ل احلر ودعم ال�سب���اب وحثهم على ال�ستم���رار يف حتقيق 
النجاح���ات وعلي���ة قام���ت الغرف���ة باإعداد وجتهي���ز 22 مب�س���ط لل�سباب 
مبدين���ة التمور مبدينة بري���دة يف فرتة جني التم���ور واأقامت دورات فنية 
للم�سارك���ني يف احلا�سنة ومتت امل�سارك���ة بعدد 26 من ال�سباب منهم 22 
�س���اب لديه مب�س���ط و4 بدون مب�سط ومت دع���م امل�ساركني بقر�س 10000 
ري���ال للبدء يف جتارتهم للتمور وبيعها مل���دة 50 يوم ومت منح الفائز الأول 

واملحقق لأعلى املبيعات جائزة عبارة عن �سيارة.

عدد الفائزين يف الدورة اخلام�سة لعام 1435ه���

�سابات4�ساب11
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تطوير الأنظمة الإدارية 
�التقنية 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 جناحه���ا امل�ستم���ر, ولذل���ك ف���اإن ال�ستثم���ار يف امل���وارد الب�سرية 
عنوان تفوقنا ومتيزنا حي���ث ت�سعى الغرفة خللق بيئة مثالية ملوظفيها 

ومتكينهم من اإجناز اأعمالهم باأعلى قدر من املهنية والحرتافية.

حتديث البنية التحتية
مت اإن�ساء �سالة خا�س���ة للمنت�سبني لتقدمي خدمات مميزة للمنت�سبني 
وذل���ك من خالل �سالة حتتوي على اأكرث من عدد 10 مكاتب ا�ستقبال 

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

عقد د�رات تدريبية ملوظفي الغرفة
تعم���ل الغرفة عل���ى اإتاحة الفر����س التدريبي���ة الداخلي���ة واخلارجية 
ملوظفيها بهدف تنمي���ة مهاراتهم وقدراتهم العلمي���ة والعملية لتنفيذ 

�سيا�سات الغرفة وحتقيق اأهدافها.

رفع كفاءة الأنظمة التقنية احلديثة
اإ�ساف���ة خدم���ات جدي���دة للمنت�سبني ع���رب رابط مرك���ز �سيدات - 

الأعمال ومركز املعلومات ومت اأ�سافة ق�سم لالأ�سئلة الأكرث ت�ساوؤل 
حتت عنوان )كيف اأ�ستفيد من الغرفة(.

تطوي���ر نظام املوارد الب�سرية بغرف���ة الق�سيم للح�سور والن�سراف - 
والإجازات والرواتب.

تد�س���ني رزنامة اإلكرتونية لفعاليات منطق���ة الق�سيم وربطها مبوقع - 
الغرفة الإلكرتوين.

حتدي���ث رابط اإدارة الدرا�سات وال�ست�سارات القت�سادية على موقع - 
الغرفة.

حتديث �تطوير الأنظمة �رفع م�ستوى البنية التحتية
تطوي���ر البني���ة التحتي���ة برتقي���ة �سريف���ر التطبيقات و�سم���ه �سمن - 

خدمات البيئة ال�سحابية )الفرتا�سية(.
تد�سني نظ���ام الت�سال عن بعد لتقدمي الدع���م الفني للم�ستخدمني - 

ع���ن بعد ي�سمل فروع الغرفة يف املحافظ���ات ومركز �سيدات الأعمال 
ومقر الغرفة الرئي�سي مبدينة بريدة.

تد�سني املوقع الإلكرتوين للجنة ال�سناعية بغرفة الق�سيم.- 
اإ�سافة نظ���ام لإدارة توزي���ع الأحمال ب�سبكة الغرف���ة وزيادة خطوط - 

الت�س���ال بالإنرتنت عرب الألياف ال�سوئية بزيادة يف نطاق الت�سال 
.200 MBS
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القوائم املالية
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 قائمة المركز المالي كما في 2014/12/31 م 
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قـائمة الدخل عن الفترة من 01 /01/ 2014 م حتى 31 /12/ 2014 م
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