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تقدمي
متث���ل الغرفة التجارية ال�س���ناعية مبنطقة الق�س���يم �احدة م���ن املرتكزات الأ�سا�س���ية الفاعلة 
�ال�س���ريكة يف التنمية ال�س���املة � امل�س���تدامة � تعزيز م�سرية القت�س���اد الوطني، � تقوم الغرفة بهذا 
الد�ر من خالل املهام � الواجبات املنوطة بها يف خدمة جمتمع رجال املال � الأعمال � منح امل�سرتكني 
العدي���د من املزايا � الت�س���هيالت التي تنعك�س على م�س���تويات اأداء من�س���اآت القط���اع اخلا�س � حتقق 

طموحاتها املن�سودة.
� ياأت���ي حر����س الغرفة عل���ى تقدمي اأف�سل اخلدم���ات مل�سرتكيها � كافة املتعامل���ني معها انطالقًا 
م���ن  اأهدافه���ا ال�سرتاتيجي���ة �خططها العام���ة � براجمها التف�سيلي���ة الهادف���ة اإىل التغيري النوعي 
�الكيف���ي �الرتق���اء مب�ست���وى الأداء � التي اأخذت نتائجه���ا تظهر جلية للعيان عل���ى خمرجاتها الأمر 
ال���ذي ا�ستحق���ت معه نيل �سه���ادة نظم اجلودة �فق ال�س���ر�ط � املعايري املنظم���ة الد�لية للموا�سفات 
القيا�سي���ة مم���ا �س���كل لنا جميعًا دفعة قوي���ة � حافزًا معنوي���ًا نحو بذل املزيد من اجله���ود � تكري�سها 
لتح�سني املعطيات التي حتقق رغبات اجلمهور �ت�سكل رافدًا متينًا ي�سهم يف ح�سد النجاحات � تعميق 

الر�ابط � تو�سيع جمالت التعا�ن امل�سرتك بني الغرفة � خمتلف قطاعات املجتمع.
اإن دلي���ل خدم���ات امل�سرتكني الذي ي�ساف اإىل جملة ا�سدارات غرف���ة  الق�سيم هو دليل تعريفي 
يو�س���ح ر�سالة الغرف���ة نحو جمتمع رجال املال � الأعمال � اخلدمات الت���ي توفرها لهم �التي ميكنهم 
احل�سول عليها عرب خمتلف الإدارات مبا ي�سهم يف تنمية قدراتهم التناف�سية � ميكنهم من ال�ستغالل 
الأمث���ل للفر����س ال�ستثمارية املتاحة يف املنطقة بال�ستفادة م���ن مزاياها البيئية املحفزة � عن طريق 
ا�ستخدام اأحدث النظم الإدارية � الكوادر الكفوؤة � املوؤهلة يف جمالت اخت�سا�ساتها �يف ظل الرعاية 

� الهتمام � الدعم املتوا�سل �املقدم من قبل �سمو اأمري املنطقة � �سمو نائبه..
اإنن���ا يف غرف���ة الق�سيم مبركزه���ا الرئي����س � فر�عها الأربعة ل���ن ندخر جه���دًا يف �سبيل خدمة 
م�سرتكين���ا من رج���ال � �سيدات الأعمال  بكل المكانيات املتوفرة � القدرات املتاحة � امل�سي معًا نحو 

حتقيق الآفاق امل�ستقبلية التي تلبي جممل الرغبات � الحتياجات

الأمني العام املكلف
عبدالرحمن بن عبداهلل اخل�ضري
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منطقة القصيم 
في سطور

اخل�ضائ�ص اجلغرافية واملناخية:
تق���ع منطقة الق�سيم يف الو�س���ط ال�سمايل من اململكة، �يحدها م���ن ال�سمال منطقة حائل، �من 
اجلن���وب �ال�سرق منطقة الريا�س، �من الغ���رب منطقة املدينة املنورة، تبلغ م�ساحتها حوايل 73 األف 
كيلوم���رتًا مربعًا، �متثل حوايل 3.2٪ م���ن اإجمايل م�ساحة اململكة،  �عا�سمته���ا مدينة بريدة. �تتبع 
للمنطق���ة ع�سر حمافظات هي عني���زة، الر�س، البدائ���ع، الأ�سياح، املذنب، البكريي���ة، عيون اجلواء، 

ال�سما�سية، ريا�س اخلرباء �النبهانية..

الأهمية املكانية:
نظ���رًا لتو�سط منطقة الق�سيم �موقعه���ا يف ��سط اجلزيرة العربية تقريبًا جعلها حلقة ��سل بني 
ال�سمال �اجلنوب �ال�سرق �الغرب، �كانت ملتقى لقوافل احلجاج القادمني من العراق ��سمال اخلليج 
العرب���ي �مركزًا جتاريًا مهمًا للقادمني من املنطقة ال�سرقي���ة �اخلليج �منطقة الريا�س املتجهني اإىل 
م�س���ر �بالد ال�س���ام، �يف الو�سع الراهن تعترب املنطقة من اأهم مناط���ق اململكة يف الن�ساط الزراعي 

�الرث�ة احليوانية. 

املناخ:
تت�س���م منطق���ة الق�سيم مبناخ حار �سيفًا، بارد ممطر �ستاًء، حي���ث تبلغ درجة احلرارة العظمى 
ما يقارب 45 درجة مئوية، مبتو�سط 24 درجة مئوية، �ميكن اأن ترتفع درجة احلرارة يف ال�سيف اإىل 
اأك���رث م���ن 40 درجة مئوية �تنخف�س يف ال�ست���اء اإىل ما د�ن ال�سفر. كما تتمت���ع مبعدل هطول اأمطار 
يقارب 108 ملم. �يبلغ معدل الأيام املمطرة يف ال�سنة 26 يومًا، �ميتد مو�سم الأمطار من اأكتوبر اإىل 

�سهر مايو حيث يبلغ اأق�ساه يف �سهري مار�س �اأبريل، �ي�سل معدل الرطوبة اإىل ما يقارب ٪31..
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القصيم

ال�ضكان:
�فق���ًا للتع���داد العام لل�س���كان �امل�ساكن الذى اأج���ري يف عام 1431ه�/ 2010م فق���د بلغ اإجمايل 
ع���دد ال�س���كان يف منطقة الق�سيم ح���وايل 1.215.858 ن�سم���ة )مليون �مائتان �خم�س���ة ع�سر األف 
�ثمامنائ���ة �ثمان �خم�س���ني ن�سمة( بزيادة قدرها 20٪ عن التعداد ال�ساب���ق �الذي بلغ 1.016.000 
ن�سمة )مليون ��ستة ع�سر األف ن�سمة( اأي ما يعادل  ن�سبة 4.5 ٪ من عدد اإجمايل �سكان اململكة  الذي 
بلغ 27.137.00)�سبع �ع�سر�ن مليون �مائة ��سبعة �ثالثون األف ن�سمة(ح�سب التعداد العام لل�سكان 
�امل�ساكن لعام 2010م، �يقطن مدينة بريده  اأكرث من 50.5٪ من اإجمايل �سكان منطقة الق�سيم �تاأتي 
بذلك يف املرتبة الأ�ىل من حيث عدد ال�سكان تليها حمافظة عنيزه بن�سبة تبلغ 13.47٪ ثم حمافظة الر�س 
بن�سبة 10.98٪ �ي�سكل جمموع �سكان املدن الثالثة ن�سبة تبلغ 75٪ من اإجمايل �سكان منطقة الق�سيم.

ال�ضناعة:
ُيعد قطاع ال�سناعة ركيزة مهمة من ركائز اإ�سرتاتيجية التنمية طويلة املدى �اأحد اأهم قطاعات 
تنوي���ع م�سادر الدخل القومي للح���د من العتماد على النفط من ناحي���ة �لقدرته يف الإ�سهام يف �سد 
جان���ب كبري من احتياجات املجتم���ع ال�سعودي يف تطوره املتوا�سل، �حتقيق قيمة م�سافة اأكرب للموارد 
الوطني���ة من خ���الل ت�سنيفها، من ناحية اأخ���رى. �يعترب القطاع ال�سناع���ي يف منطقة الق�سيم من 
القطاع���ات املهم���ة نظرًا للع���دد الكبري من امل�سانع العامل���ة يف املنطقة، �التن���وع الكبري يف املنتجات 
خا�س���ة يف جمالت ال�سناع���ات الغذائية �امل�سر�ب���ات ��سناعات مواد البناء، �ق���د بلغ اإجمايل عدد 

امل�سانع مبنطقة الق�سيم 269 م�سنعًا نهاية الربع الثالث لعام 2014م.
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الزراعة:
يعت���رب قط���اع الزراعة مبنطقة الق�سيم م���ن اأهم القطاعات القت�سادي���ة �املوؤثرة على كثري من 
�سرائ���ح املجتمع.، �تتميز املنطقة مبزاي���ا ن�سبية مهمة منها جودة املي���اه �توفرها، �الرتبة ال�ساحلة 
للزراعة، �املناخ املنا�سب لزراعة معظم املحا�سيل الزراعية، �قد اأدى ذلك لزيادة كبرية يف معدلت 
الإنتاج لكثري من املحا�سيل املهم���ة مثل احلبوب �اخل�سر�ات �الفواكه �التمور �الأعالف اخل�سراء. 
�ق���د بلغ اإجمايل م�ساحة الأر�س املزر�ع���ة باملحا�سيل الزراعية يف املنطقة خالل عام 2010م حوايل 
107 األ���ف هكت���ار متثل ح���وايل 13.3٪ من اإجمايل م�ساح���ة جميع املحا�سيل يف اململك���ة �التي بلغت 
806.68 األ���ف هكت���ار. �تتميز منطقة الق�سي���م اأي�سًا بوجود مناطق رعوية كب���رية، �يتوفر باملنطقة 
مرب���ون للرث�ة احليوانية من ذ�ي اخلربات العالية يف جمال تربية الأغنام �الإبل. اأ�سف اإىل ذلك اأن 
منطقة الق�سيم ت�سم الكثري من امل�سر�عات الزراعية املتخ�س�سة اإىل جانب عدد كبري من احليازات 
الزراعية. �من اأهم ال�سركات الكربى يف املنطقة �سركة الق�سيم الزراعة ��سركة الد�اجن الوطنية.

التجارة:
يعت���رب قطاع التجارة م���ن القطاعات الهامة �املوؤثرة يف القت�ساد الوطن���ي �ُيعد مبثابة ال�سريان 
الرئي�س���ي لالأن�سط���ة القت�سادي���ة حي���ث يقوم ب���د�ر اأ�سا�س���ي يف حتقيق الأه���داف العام���ة �الأ�س�س 
الإ�سرتاتيجي���ة خلط���ط التنمية القت�سادي���ة �الجتماعي���ة، �تنمية م�سادر الدخ���ل الوطني، �توفري 
احتياج���ات املواطنني من ال�سلع �اخلدمات، اإىل جانب توف���ري املزيد من فر�س العمل. �ي�ستمل هيكل 
ه���ذا القط���اع على ع���دد كبري من املن�س���اآت امل�سجل���ة يف ال�سجل التج���اري. �قد بلغ الع���دد الإجمايل 
لل�سج���الت التجارية القائمة باململكة بنهاية عام 2011م نحو 1.02 مليون �سجاًل جتاريًا توزعت على 
خمتلف مناط���ق اململكة بن�سب متفا�تة، �كان ن�سيب منطقة الق�سيم حوايل 61.560 �سجاًل جتاريًا 
اأي م���ا ن�سبته 6٪ من اإجمايل عدد ال�سجالت القائمة يف اململكة، �بن�سبة منو قاربت 22٪ من اإجمايل 

عدد ال�سجالت القائمة بالق�سيم خالل عام 2010م �التي بلغت عدد 50.488 �سجاًل جتاريًا.
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النقل و الطرق:
يتوف���ر مبنطقة الق�سيم �سبكة جيدة من الطرق الرئي�سي���ة �الفرعية التي تربط بني حمافظاتها 
�مدنه���ا الرئي�سية �مرافقها �اأن�سطته���ا ال�سناعية �التجارية �الزراعية املختلفة باملنطقة، كما تربط 
املنطق���ة �املناطق املجا�رة لها، �من �اقع البيانات ال�سادرة عن �زارة ال�سوؤ�ن البلدية �القر�ية فقد 
بل���غ جمموع اأط���وال الطرق املعبدة يف منطق���ة الق�سيم 14.813 كم طويل، متث���ل ن�سبة 11.7٪ من 
اإجم���ايل الط���رق املعبدة على م�ستوى اململكة �ذل���ك بنهاية عام 1433ه�، يف ح���ني بلغ جمموع اأطوال 
الط���رق قيد التنفيذ 1.750كم ط���ويل متثل 7.7٪ من اإجمايل اململكة، اأم���ا الطرق املقرتح تنفيذها 

فقد بلغت 2.924كم طويل متثل 7.2٪ على م�ستوى اململكة.

مطار الأمري نايف بن عبد العزيز بالق�ضيم:
يقع املطار يف اجلهة الغربية من مدينة بريدة � يبعد عن مدينة بريدة 35 كم،�تنطلق من املطار 
رحالت يومية �اأ�سبوعية اإىل الكثري من  مدن �مناطق اململكة بالإ�سافة اإىل الرحالت الد�لية اليومية 
اإىل بع����س الد�ل مث���ل الإمارات �قطر �م�سر �تركي���ا، �هناك جهود تبذل لتحوي���ل املطار من مطار 
اإقليمي اإىل مطار د�يل يكون مبثابة نقطة رئي�سية يف م�سارات الرحالت الد�لية اإىل جميع د�ل العامل.

الت�ضالت:
تغط���ي �سب���كات الت�سالت حمافظات الق�سيم �مدنها �ذلك من خ���الل خطوط الهاتف الثابت 
�اجلوال �اخلطوط الرقمية )DSL( �تعترب ن�سبة انت�سار احلا�سب الآيل يف منطقة الق�سيم من الن�سب 
املتو�سط���ة حي���ث بلغت ع���ام 2009م حوايل 41 ٪، يف حني بل���غ املتو�سط العام للمملك���ة حوايل 49 ٪، 
كذل���ك بل���غ عدد م�ستخدم���ي الإنرتنت يف منطق���ة الق�سيم ح���وايل 380 األف ميثلون ح���وايل 3.8 ٪ 
م���ن اإجم���ايل عدد م�ستخدمي الإنرتن���ت يف اململكة �الذي بلغ حوايل 10 ملي���ون يف عام 2009م.، اأما 
بالن�سب���ة للخدم���ات الربيدية يف املنطقة فقد بلغ عدد مكات���ب الربيد بها بنهاية عام 2008م عدد 35 
مكتب���ًا رئي�سيًا، 26 مكتب���ًا فرعيًا، 3 مكاتب �كالة بريدية، 391 نقطة بريد �سطحي �طواف، �بلغ عدد 
�سنادي���ق الربيد 32 األف �سند�قًا، �توجد يف املنطق���ة حمطات بث تليفزيوين � اإذاعي �مكتب لوكالة 

الأنباء ال�سعودية.
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املياه:
تتمي���ز الق�سي���م بوفرة املياه مما جعله���ا تتبواأ مكانة متقدم���ة يف الإنتاج الزراع���ي على م�ستوى 
اململك���ة، �تعتمد منطقة الق�سيم يف توفري مياه ال�سرب على املياه اجلوفية عن طريق الآبار احلكومية 
�الأهلية من خالل عدة م�سر�عات رئي�سية للمياه تخدم مدن بريده �عنيزه � الر�س �البدائع �البكريية 
� ريا����س اخلرباء، �بالن�سبة ملياه الري  تعتمد املنطقة ب�سكل رئي�سي على املياه اجلوفية بالإ�سافة اإىل 
املي���اه ال�سطحي���ة حيث يوجد بها 4 �سد�د ب�سع���ة تخزينية تقدر بحوايل 3.6 ملي���ون م3، �تعد منطقة 

الق�سيم من املناطق الغنية باملياه اجلوفية �هي مياه �ساحلة للزراعة.

املوارد الطبيعية:
�من اأهمها:

الذهب الذي ي�ستخرج من منجم ال�سخيربات.. 1
البوك�ساي���ت �هو خام ه���ام �بكمي���ات اقت�سادية �يدخ���ل يف �سناعة الأملوني���وم �ي�ستخرج من . 2

)منجم الزبرية( يف �سمال �سرق الق�سيم.
احلجر اجلريي �املتوفر بكميات كبرية جدًا حيث يعترب عن�سر اأ�سا�سي يف �سناعة الأ�سمنت.. 3

ال�ضياحة:
تتمتع منطقة الق�سيم بالعديد من املواقع ال�سياحية الهامة  �من اأهمها:

منطق���ة الكثبان الرملية حيث تع���د امل�ساحات ال�سا�سعة من الكثب���ان الرملية يف منطقة الق�سيم  -
منا�سب���ة ملمار�س���ة الريا�سيات �الأن�سطة الرتفيهي���ة ال�سحرا�ية، �منها نف���ود �سعافيق، �عريق 

الطرفية، �الغ�سى، �املنطقة الغربية من الأ�سياح.
املناظ���ر الطبيعية: توف���ر بع�س التالل مناظرطبيعية خالبة مثل منطق���ة جبل قطن، ��سال�سل،  -

�جبل اآبانات. 
احلي���اة الفطرية مثل منطقة التي�سي���ة التي تعرف كموطن لطيور احلباري، �كذلك منطقة طمية  -

تتمتع بحياة فطرية.
املهرجان���ات �الفعالي���ات ت�سكل اأحد اأهم معامل اجلذب يف منطق���ة الق�سيم، فهي تقدم الت�سلية  -

�الرتفيه لأهايل املنطقة �ز�ارها، �يوجد يف منطقة الق�سيم مهرجانات متنوعه مثل مهرجانات 
ال�سيف �مهرجان التمور، �مهرجان الربيع، �مهرجان عيد الفطر، �مهرجان الكليجا....اإلخ 
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9
دليل خدمات 

المشتركين

املوارد ال�ضياحية املرتبطة بالرتاث الثقايف العمراين:
يتمث���ل يف املواقع التي تعود اإىل ع�سور ما قبل الإ�س���الم مثل منطقة ق�سيبا التي ارتبطت بعنرتة 
بن �سداد ال�ساعر �الفار�س املعر�ف، �املواقع التي تعود اأهميتها اإىل ع�سور الإ�سالم الأ�ىل كاملحطات 
عل���ى درب زبي���دة ، �النقرة، �ق�سر م���ارد، ��سرية، بالإ�سافة اإىل ال�سنان���ة، �الر�س �املواقع الأخرى 
املرتبط���ة بتاريخ الد�لة ال�سعودية باأد�ارها الثالثة، �مواق���ع املعارك، ي�ساف اإىل ذلك موارد الرتاث 
العم���راين املتمثل���ة يف طرق �تقنيات البن���اء الرتاثي الت���ي انعك�ست على ت�سميم الق���رى، �الق�سور، 

�الأ�سواق ال�سعبية، �باقي الآثار التي ل زالت ماثلة اإىل هذا اليوم.

اجلوانب الأخرى من الرتاث الثقايف:
احلرف التقليدية: -

ت�ستهر منطقة الق�سيم ببع�س احلرف التقليدية، مثل حرف اخلرازة، ��سنع الأ�اين النحا�سية، 
�النج���ارة �فتل احلبال، �الن�سيج، �غريها من احل���رف التقليدية التي ميكن اأن ت�ستمر باإدخال بع�س 

التح�سينات عليها �تطويرها. 

الفنون ال�ضعبية التقليدية: -
ت�ستهر الق�سيم بالفنون ال�سعبية الأدائية �ال�سماعية �تقوم العديد من املدن �املحافظات مثل - 

عنيزة - بتنظيم هذه الفنون الأدائية ب�سكل د�ري يف املراكز الثقافية بها.

املوارد ال�ضياحية املرتبطة بالزراعة والأرياف: -
مدين���ة التمور:   ت�ستهر منطق���ة الق�سيم بتنوع التمور �جودتها، �ل���ذا مت اإن�ساء مدينة للتمور، . 1

يت���م فيها عر�س انت���اج املنطقة من التمور، بالإ�سافة اإىل  عقد العدي���د من الفعاليات ال�سنوية 
املرتبطة بزراعة النخيل ��سناعة �ت�سويق التمور.

�سوق الإبل: �يقع خارج بريده �يعترب من اأكرب اأ�سواق الإبل على م�ستوى ال�سرق الأ��سط.. 2
�سباق الهجن: ينظم �سباق الهجن يف منطقة عرق الطرفية.. 3
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 روؤيتنا
نتطل���ع اأن تك���ون الغرفة منوذج���ًا يحتذى به 
يف حتقي���ق طموح���ات املنت�سبني �دع���م اأهداف 

التنمية.

 ر�ضالتنا 
ت�سع���ى الغرف���ة اإىل تقدمي خدم���ات متميزة 
متك���ن منت�سب���ي الغرف���ة م���ن رج���ال ��سي���دات 
الأعمال من اكت�ساب �تنمية قدراتهم التناف�سية، 
املنطق���ة،  يف  ال�ستثم���ار  فر����س  �ا�ستغ���الل 
با�ستخ���دام نظم اإداري���ة حديثة �ك���وادر ب�سرية 

موؤهلة �بيئة تنظيمية حمّفزة.

الغرفة التجارية 
الصناعية 

بمنطقة القصيم
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الهيكل 
التنظيمي

جمل�ص الإدارة

رئي�ص جمل�ص الإدارة

الأمني العام

م�ضاعد الأمني العام لل�ضوؤون 
التنفيذية

اجلودة واملتابعة وتقييم الأداءامل�ضت�ضــارون

مدير مكتب الأمني العام

اإدارة ال�شئون 
القانونية

اإدارة التدريب 
وتنمية املوارد 

الب�شرية

اإدارة ال�شئون املالية

اإدارة نظم املعلومات 
واحلا�شب الآيل

اإدارة ال�شئون 
الإدارية اإدارة اللجان

اإدارة الفروع ومركز 
�شيدات الأعمال

اإدارة العالقات العامة اإدارة امل�شرتكني
وخدمة املجتمع

مركز املعلومات 
والدرا�شات والإح�شاء

اإدارة املن�شاآت 
ال�شغرية واملتو�شطة

اأمني �شر املجل�س

اللجنة التنفيذية
اإدارة املراجعة الداخلية 

والرقابة املالية

اإدارة الت�شويق

نائب الأمني العام
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اإدارة امل�ضرتكني:
ت�سكل �احدة من اأهم الإدارات ذات املوارد �التعامل املبا�سر مع رجال الأعمال امل�سرتكني 
بالغرف���ة �تقوم بتوثيق كافة املحررات كما تخت����س بت�سجيل ال�سرتاكات اجلديدة � جتديدها 

�قد طورت ��سائل عملها �اأ�سهمت التقنية يف تقدمي خدمة متميزة.

خدمات الع�ضوية
خدمات الع�سوية )الع�سوية اجلديدة جتديد الع�سوية حتديث البيانات(.. 1
خدمات ذاتية من خالل اأجهزة اخلدمة الذاتية.. 2
الت�سديق على الوثائق �املحررات.. 3
اخلدمات التجارية )ت�سريح امل�سابقات، ت�سريح التخفي�سات، �سهادة اإعادة الت�سدير، . 4

�سهادات التعريف(.

1-خدمات الع�ضوية )الع�ضوية اجلديدة جتديد الع�ضوية حتديث البيانات(.
يتق���دم التاجر اأ� ال�سانع للغرفة بعد اإ�سدار ال�سجل التجاري اأ� الرتخي�س بطلب فتح ع�سوية 

خا�سة مبن�ساأته للم�سادقة على توقيعه �ختمه �مطبوعاته � يكون ملزم بتجديدها �سنويًا.

إدارة 
المشتركين
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عدداملميزات املمنوحةرقم
5ا�ستخدام قاعة الجتماعات 1
2vip مكتب خدمات خا�سة
التجديد يف مقر امل�سرتك يف حال الطلب3
1اإعالن �سفحة كاملة يف دليل التميز4
1اإعالن بالن�سرة التجارية5
1اإعالن يف جملة الق�سيم6
1��سع �ستاند ت�سويقي ملدة �سهر يف بهو الغرفة7
��سع اإعالن يف �سا�سات البهو الرئي�سي للغرفة8
اإدراج موقع املن�ساأة يف خريطة الق�سيم القت�سادية9

4 مقاعدد�رات تدريبية جمانية10
5بطاقة رجل اأعمال11
5دليل التميز12
5جملة الق�سيم13
4تقومي مكتبي 14
اأخبار اقت�ساديه �فر�س ا�ستثمارية15
تعاميم الغرفة16
6 مقاعدد�رات تدريبية خمف�سة17
5ا�ست�سارة من مركز تنمية املن�ساآت ال�سغرية �املتو�سطة18
5ا�ست�سارة من مركز احلا�سب الآيل �تقنية املعلومات19
5ا�ست�سارة من مركز �سيدات الأعمال20
5خدمات الإدارة القانونية21
اإر�سال الأخبار ال�سحفية عرب الربيد اللكرت�ين22
اإ�سدار خطابات تعريفية عند الطلب23
الأ�لوية يف م�ساركات الوفود الأجنبية24
��سع بر�سورات دعائية للمن�ساأة مبكتب خدماتي25

VIP
مبلغ ال�سرتاك: 
من خمتلف فئات التجار �ال�سناع الراغبني بها.الفئة امل�سرتكة: 

10.000 ريال  -  )ع�سرة اآلف ريال( �سنويًا

* لال�ضتفادة من املزايا املمنوحة يرجى التوا�ضل مع مدير اإدارة امل�ضرتكني

الع�ضوية ومميزاتها
الدرجة 
املمتازة 
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عدداملميزات املمنوحةرقم
1vip مكتب خدمات خا�سة
اإدراج بيانات املن�ساأة يف دليل التميز2
4بطاقة رجل اأعمال3
4دليل التميز4
2جملة الق�سيم 5
3تقومي مكتبي6
اأخبار اقت�ساديه �فر�س ا�ستثمارية7
تعاميم الغرفة8
3د�رات تدريبية خمف�سة9

4ا�ست�سارة من مركز تنمية املن�ساآت ال�سغرية �املتو�سطة10
4ا�ست�سارة من مركز احلا�سب الآيل �تقنية املعلومات11
4ا�ست�سارة من مركز �سيدات الأعمال12
4خدمات الإدارة القانونية13
اإر�سال الأخبار ال�سحفية عرب الربيد اللكرت�ين14
اإ�سدار خطابات تعريفية عند الطلب15
الأ�لوية يف م�ساركات الوفود الأجنبية16
��سع بر�سورات دعائية للمن�ساأة مبكتب خدماتي17

مبلغ ال�سرتاك: 

�سركات امل�ساهمة ��سركات ال�سرافة �التموي���ل �البنوك �ال�سركات ذات امل�سوؤ�لية املحد�دة 
التي ل يقل راأ�س مالها عن خم�سة ماليني ريال �املقا�لون امل�سنفون بالدرجة الأ�ىل

5.000 ريال  -  )خم�سة اآلف ريال( �سنويًا
الفئة امل�سرتكة: 

الدرجة 
الأوىل

* لال�ضتفادة من املزايا املمنوحة يرجى التوا�ضل مع مدير اإدارة امل�ضرتكني
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عدداملميزات املمنوحةرقم

3بطاقة رجل اأعمال1

1جملة الق�سيم 2

2تقومي مكتبي3

اأخبار اقت�ساديه �فر�س ا�ستثمارية4

تعاميم الغرفة5

2د�رات تدريبية خمف�سة6

3ا�ست�سارة من مركز تنمية املن�ساآت ال�سغرية �املتو�سطة7

3ا�ست�سارة من مركز احلا�سب الآيل �تقنية املعلومات8

3ا�ست�سارة من مركز �سيدات الأعمال9

3خدمات الإدارة القانونية10

اإر�سال الأخبار ال�سحفية عرب الربيد اللكرت�ين11

مبلغ ال�سرتاك: 

�س���ركات الت�سامن �التو�سية بنوعيها �ال�سركات ذات امل�سوؤ�لية املحد�دة التي يقل راأ�س مالها 
عن خم�سة ماليني ريال �املقا�لون امل�سنفون بالدرجة الثانية �امل�سانع

2.000 ريال - )األفان ريال( �سنويًا
الفئة امل�سرتكة: 

الدرجة 
الثانية 

* لال�ضتفادة من املزايا املمنوحة يرجى التوا�ضل مع مدير اإدارة امل�ضرتكني
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عدداملميزات املمنوحةرقم

2بطاقة رجل اأعمال1

1جملة الق�سيم 2

1تقومي مكتبي3

اأخبار اقت�ساديه �فر�س ا�ستثمارية4

تعاميم الغرفة5

1د�رات تدريبية خمف�سة6

2ا�ست�سارة من مركز تنمية املن�ساآت ال�سغرية �املتو�سطة7

2ا�ست�سارة من مركز احلا�سب الآيل �تقنية املعلومات8

2ا�ست�سارة من مركز �سيدات الأعمال9

2خدمات الإدارة القانونية10

800 ريال  -  )ثمامنائة ريال( �سنويًا مبلغ ال�سرتاك: 

الدرجة 
الثالثة

* لال�ضتفادة من املزايا املمنوحة يرجى التوا�ضل مع مدير اإدارة امل�ضرتكني
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عدداملميزات املمنوحةرقم

1بطاقة رجل اأعمال1

1جملة الق�سيم 2

1تقومي مكتبي3

اأخبار اقت�ساديه �فر�س ا�ستثمارية4

تعاميم الغرفة5

1د�رات تدريبية خمف�سة6

1ا�ست�سارة من مركز تنمية املن�ساآت ال�سغرية �املتو�سطة7

1ا�ست�سارة من مركز احلا�سب الآيل �تقنية املعلومات8

1ا�ست�سارة من مركز �سيدات الأعمال9

1خدمات الإدارة القانونية10

300 ريال  -  )ثالثمائة ريال( �سنويًامبلغ ال�سرتاك: 

الدرجة 
الرابعة

* لال�ضتفادة من املزايا املمنوحة يرجى التوا�ضل مع مدير اإدارة امل�ضرتكني
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متطلبات الع�ضوية اجلديدة:
�س���ورة من اإثب���ات ال�سخ�سية )املال���ك / رئي�س جمل����س الإدارة / املدير الع���ام / الوكيل  -

ال�سرعي( مع الأ�سل للمطابقة للجدد فقط،  على اأن تن�س الوكالة على حق اإدارة املن�ساأة. 
�سورة من ال�سجل التجاري اأ� الرتخي�س مع الأ�سل للمطابقة + عقد الإيجار.  -
�سورة من عقد التاأ�سي�س لل�سركات مع الأ�سل للمطابقة للجدد فقط.  -
�س���ورة م���ن �سهادة اللجن���ة الهند�سية �ساري���ة املفعول م���ع الأ�سل للمطابق���ة للجدد فقط  -

)للمكاتب الهند�سية(. 
تعبئة منوذج التوقيع �اخلتم. �ن�سخة من مطبوعات املن�ساأة الر�سمية.  -
منوذج حتديث بيانات عند التجديد. -
التوقيع على التفاقية. -

م�ضار اخلدمة:
فتح ع�ضوية جديدة

م�ضار اخلدمةاملهام الإدارية )اخلطوات(
بع���د جتهيز متطلب���ات الع�سوي���ة اجلدي���دة التوجه اإىل  -

�سالة ال�سرتاكات باملبنى الرئي�سي اأ� اأحد الفر�ع �اأخذ 
رق���م � النتظ���ار حتى يظهر رقمك عل���ى اأحد ال�سبابيك 

اخلا�سة بتقدمي اخلدمة.
تق���دمي امل�ستندات الالزمة لفت���ح ع�سوية جديدة ملوظف  -

ال�سباك )م�سوؤ�ل ع�سوية �ت�ساديق(
يتم التدقيق �التحقق م���ن �سحة امل�ستندات املقدمة من  -

قبل املوظف املخت����س �التوقيع اأمام املوظف على كر�ت 
التواقيع.

يقوم املوظف املخت����س بتحديد ر�سم الع�سوية اجلديدة  -
ح�س���ب النظام �حت�سي���ل املبل���غ �ت�سجيل املن�س���اأة على 

نظام الع�سوية �الت�ساديق بالغرفة.
ت�سلي���م �سه���ادة الع�سوي���ة �ن�سخة من دلي���ل ال�سفحات  -

الزرقاء �ن�سخة من دليل خدمات الغرفة.

ال�س���رتاكات  �سال���ة  دخ���ول 
�احل�سول على رقم �النتظار

دفع ر�سوم الت�سجيل على 
نظام الغرفة

تقدمي الطلب

تدقيق امل�ستندات

ت�سليم �سهادة الع�سوية
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متطلبات جتديد الع�ضوية:
ح�س���ور �ساحب املن�س���اأة �سخ�سيًا اأ� املدير العام اأ� الوكي���ل ال�سرعي اأ� ال�سخ�س املفو�س  -

للمركز الرئي�سي اأ� الفر�ع.
تعبئة ا�ستمارة جتديد الع�سوية. -
اإح�سار �سورة من ال�سجل التجاري � الرتاخي�س �سارية املفعول. -

م�ضار اخلدمة:
جتديد الع�ضوية

م�ضار اخلدمةاملهام الإدارية )اخلطوات(
بعد تعبئ���ة ال�ستم���ارة اخلا�سة بتجديد  -

الع�سوي���ة التوجه اإىل �سالة ال�سرتاكات 
باملبنى الرئي�سي � اأخ���ذ رقم � النتظار 
حت���ى يظهر رقمك على اأح���د ال�سبابيك 

اخلا�سة بتقدمي اخلدمة.
تق���دمي ال�ستمارة �امل�ستن���دات الالزمة  -

للتجديد ملوظف ال�سباك.
�سح���ة  - م���ن  �التحق���ق  التدقي���ق  يت���م 

امل�ستن���دات املقدم���ة م���ن قب���ل املوظف 
التجدي���د  مبل���غ  �حت�سي���ل  املخت����س 
�القي���ام بتفعي���ل الع�سوية ل�سن���ة مالية 

ميالدية جديدة.
ت�سليم �سهادة الع�سوية �ن�سخة من دليل  -

ال�سفح���ات الزرق���اء �ن�سخة م���ن دليل 
خدمات الغرفة.

دخول �سالة ال�سرتاكات 
�احل�سول على رقم �النتظار

دفع ر�سوم التجديد على نظام 
الغرفة

تقدمي الطلب

تدقيق امل�ستندات

ت�سليم �سهادة الع�سوية
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حتديث البيانات 
تعريف اخلدمة:

حتدي���ث معلومات املن�س���اأة �التي تت�سم���ن )العنوان �امل���الك �ال�سركاء �امل�س���ارف �البلدان 
�الف���ر�ع �موظفيها �ال�سلع �املعلوم���ات الرئي�سية �اإ�سافة �حذف املالحظات( اأ� اأي معلومات 

تخ�س املن�ساأة.

متطلبات حتديث البيانات:
اإح�س���ار خطاب مبا�سر م���ن املن�ساأة يفيد بتحدي���ث البيانات اأ� اإ�سافة بيان���ات جديدة �ذلك 
عن طريق تعبئة ا�ستمارة التجديد �حتديث البيانات �ت�سليمها للموظف املخت�س. �عن طريق 

www.qcc.org.sa موقع الغرفة

2-خدمات ذاتية من خالل اأجهزة اخلدمة الذاتية 
تعريف اخلدمة:

تتي���ح هذه اخلدمة مل�سرتكي غرفة الق�سيم معرفة حال���ة ع�سويتهم من خالل اأجهزة اخلدمة 
الذاتية.

متطلبات اخلدمة:
ا�ستخدام اأجهزة اخلدمة الذاتية املتوفرة يف املبنى الرئي�سي للغرفة، با�ستخدام اأحد اخليارات 

التالية: )رقم الع�سوية - رقم ال�سجل التجاري - رقم ال�سجل املدين(

م�ضار اخلدمة:
خدمات ذاتية من خالل اأجهزة اخلدمة الذاتية

م�سار اخلدمةاملهام الإدارية )اخلطوات(
ا�ستخدام جهاز اخلدمة الذاتية. -
اخرت خانة البحث. -
اإدخال رقم الع�سوية. -

ا�ستخدام جهاز اخلدمة الذاتية

اإدخال رقم الع�سوية
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3-الت�ضديق على الوثائق واملحررات
تعريف اخلدمة:

الت�سدي���ق عل���ى حمررات التجار �ال�سن���اع امل�سرتكني � ذلك من ال�ساع���ة 7:30 �سباحًا حتى 
ال�ساع���ة 8 لياًلً بع���د التاأكد من �سحة بياناتها �م�سمونها ��سحة التواقيع املعتمدة لدينا �ذلك 

بغر�س تقدميها للجهة طالبة الت�سديق.

متطلبات اخلدمة:
ع�سوية جمددة حتى تقدمي الطلب �خلوها من اأي اإيقاف اأ� مالحظة. -
اأن تك���ون التواقي���ع �الأخت���ام �املطبوع���ات مطابق���ة مل���ا ه���و م���د�ن يف ال�سج���ل التجاري -

اأ� الرخ�سة �معتمدة لدى الغرفة.
اأن يك���ون املحرر �س���ادر ممن ميلك �سالحية �حق اإ�سداره فع���اًل �مثبت ا�سمه يف ال�سجل  -

التجاري.
اأن يك���ون املح���رر متعلق���ًا بالأم���ور التجاري���ة لع�س���و الغرف���ة �س���واًء كان �سخ�س���ًا طبيعيًا  -

اأ� اعتباريًا.

ما ل يجوز للغرفة الت�ضديق عليه: 
ال�سه���ادات �املحررات �امل�ستن���دات �م�سمون ترجمتها ال�سادرة ع���ن اجلهات احلكومية  -

�الق�سائية ما عدا ال�سادر من �زارة التجارة.
املحررات اخلا�سة بغري امل�سجلني بالغرفة �اإن ذيلت بتوقيع اأحد اأع�سائها. -
ال�سه���ادات �املح���ررات �امل�ستن���دات الت���ي ي�سدر ب�ساأنه���ا تعليمات حم���ددة تق�سي بعدم  -

الت�سديق عليها من قبل الغرفة.
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 م�ضار اخلدمة
الت�شديق على الوثائق و املحررات

م�شار اخلدمةاملهام الإدارية )اخلطوات(

التوج���ه اإىل �سالة الت�ساديق باملبنى الرئي�سي اأ�  -
الف���ر�ع �اأخذ رقم �النتظار حت���ى يظهر رقمك 

على اأحد ال�سبابيك اخلا�سة بالت�سديق.
 تق���دمي املح���رر امل���راد امل�سادق���ة علي���ه ملوظف  -

ال�سباك )م�س���وؤ�ل ع�سوية �ت�سادي���ق( ملطابقة 
التوقيع �التاأكد من �سحة البيانات.

يف ح���ال تطابق التوقي���ع �البيانات مبا هو معتمد  -
يتم الت�سديق على املحرر.

 يف ح���ال ع���دم تطابق التوقي���ع �البيانات مبا هو  -
معتم���د يعتذر ع���ن تقدمي ه���ذه اخلدم���ة �طلب 
اإف���ادة م���ن املوظف لتو�سي���ح املانع قب���ل مغادرة 

ال�سباك.

دخول �سالة الت�ساديق 
�احل�سول على رقم �النتظار

تقدمي املحرر لتدقيقه من قبل 
املوظف املخت�س

تقدمي اإفادة خطية ب�سبب عدم 
الت�سديق

ت�سديق اخلطاب
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الت�ضديق لعمالء الدرجة املمتازة والأوىل:
التوج���ه ملكت���ب خدمات التميز ب���اإدارة امل�سرتك���ني باملرك���ز الرئي�سي للح�س���ول على اخلدمة 

املطلوبة.28

اأوقات عمل اإدارة خدمات الع�ضوية والت�ضاديق:
م���ن الأحد اإىل اخلمي�س من ال�سابعة � الن�سف �سباحًا �حت���ى الثانية �الن�سف ظهرًا باملركز 

الرئي�سي �الفر�ع.

اأوقات العمل الإ�ضايف:
خارج �قت الد�ام باملبنى الرئي�سي من 4:00 ع�سرًا �حتى 8:00 لياًل.

4-اخلدمات التجارية )ت�ضــريح امل�ضابقات، ت�ضــريح التخفي�ضات، �ضهادة اإعادة 
الت�ضدير، �ضهادات التعريف(.

تعريف اخلدمة:
تق���دمي خدمة اإ�سدار ت�ساريح امل�سابقات التجاري���ة �التخفي�سات �اإعادة الت�سدير ��سهادات 

التعريف )عربي -اإجنليزي( جلميع امل�سرتكني.
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متطلبات اخلدمة:
- .www.qcc.org.sa للح�سول على مناذج اخلدمة زيارة موقع الغرفة
تعبئة ال�ستمارة اخلا�سة بنوعية اخلدمة من على موقع الغرفة الإلكرت�ين �طباعتها. -
ختمها �توقيعها بالتوقيع الر�سمي امل�سجل لدى الغرفة. -
ت�سديقها من الغرفة التجاري���ة ما عدا �سهادات تعريف املكتب التنفيذي اخلا�سة بالدرجة  -

املمتازة.
دف���ع ر�سوم �سه���ادة اإعادة الت�سدير مبلغ 50 ريال عدا �سه���ادات التعريف بنوعيها )�سهادة  -

تعريف عادية – تعريف املكتب التنفيذي(.
دف���ع ر�سوم اإ�سدار ت�سريح التخفي�سات مبلغ 200 ريال للموؤ�س�سات �فر�ع ال�سركات � 500  -

ريال للمركز الرئي�سي لل�سركات.
دفع ر�سوم اإ�سدار ت�سريح امل�سابقات مبلغ 250 ريال للم�سابقة الواحدة.  -

م�ضار اخلدمة:
اخلدمات التجارية

م�ضار اخلدمةاملهام الإدارية )اخلطوات(
بعد تعبئة ال�ستمارة اخلا�سة بنوعية اخلدمة من  -

موق���ع الغرف���ة �ختمها �ت�سديقه���ا توجه بطلبك 
لق�سم اخلدمات التجارية باإدارة امل�سرتكني.

 يت���م التدقي���ق �التحق���ق م���ن �سح���ة امل�ستندات  -
الرتاخي����س  لإ�س���دار  الالزم���ة  �البيان���ات 

�ال�سهادات من قبل املوظف املخت�س.
مراجعة ال�سن���د�ق بالإدارة املالي���ة لدفع ر�سوم  -

اإ�س���دار تراخي����س امل�سابق���ات �التخفي�س���ات � 
�سهادات اإعادة الت�سدير.

ب���اإدارة  - التجاري���ة  اخلدم���ات  لق�س���م  الع���ودة   
امل�سرتك���ني م���ع اإرفاق �سن���د ت�سدي���د الر�سوم مع 

املعاملة املقدمة لطلب اخلدمة.
اخلدم���ة  - بنوعي���ة  اخلا�س���ة  البيان���ات  ت�سجي���ل 

�اإ�سدار الرتاخي�س �ال�سهادات �ت�سليمها.

تقدمي الطلب لإدارة 
اخلدمات التجارية

العودة لإدارة اخلدمات 
التجارية ل�ستكمال الإجراءات

تدقيق امل�ستندات

اإ�سدار الت�ساريح �ال�سهادات

مراجعة الإدارة املالية
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تق���وم الإدارة القانوني���ة �سعي���ًا لالرتق���اء بخدماتها بتقدمي خدم���ات قانونية متمي���زة لرجال 
��سي���دات الأعمال من ا�ست�سارات حقوقية �تعاقدية �بث الوعي القانوين، بالإ�سافة اإىل تقدمي 
الن�سح �امل�س���ورة القانونية �اإعداد الدرا�سات �البحوث القانونية �الت�سويات الودية للنزاعات 
التجاري���ة �القي���ام باأعمال التحكيم، �كل ذلك م���ن خالل اأق�سامها املتخ�س�س���ة �التي ت�سمل 

مكتب الحتجاج �مركز ت�سوية املنازعات التجارية.

اخلدمات القانونية:
مكتب الحتجاج. 1
خدمة التوفيق يف اخلالفات التجارية. 2
التحكيم. 3
ال�ست�سارات القانونية. 4
اإقامة املحا�سرات �الند�ات التوعوية.. 5

1-خدمة مكتب الحتجاج:
تعريف اخلدمة:

مكت���ب الحتجاج خمت�س بالنظ���ر يف ق�سايا الأ�راق التجارية املحررة �سواًء من قبل التجار اأ� 
الأفراد �قد اأن�سئ مبوجب القرار الوزاري رقم )487( يف 1411/6/19ه��.

إدارة الشؤون 
القانونية
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متطلبات اخلدمة
ملف عالقي. -
تعبئ���ة منوذج لئحة الدعوى املتوفرة لدى مكتب الحتجاج �املوجهة با�سم )�سعادة مدير  -

اإدارة ال�س���وؤ�ن القانونية( مو�سح به عنوان املدعي �املدعى عليه �بيانات الورقة التجارية 
مو�سوع الدعوى.

�سورة الورقة التجارية )�سند لأمر، كمبيالة( . -
�سورة ال�سجل التجاري لكل من: ال�سركات �املوؤ�س�سة املتقدمة بالدعوى، مع طباعة منوذج  -

لئحة الدعوى على مطبوعاتهم الر�سمية.
�سورة البطاقة ال�سخ�سية اأ� الإقامة للمدعي مع اإح�سار الأ�سل للمطابقة. -
�س���ورة البطاقة �الوكال���ة ال�سرعية للوكيل م���ع اإح�سار الأ�سول للمطابق���ة ب�سرط تخوله  -

الوكالة حق املرافقة �املدافعة �التفاق �حت�سيل املبلغ ب�سفة عامة.
�سورة التعريف من جهة العمل للمدعى عليه اإن �جد. -

ما ل يجوز للمكتب قبوله يف الدعاوي:
يجب اأن يكون تاريخ التقدمي للورقة التجارية بعد يوم من تاريخ ال�ستحقاق.

الدعاوى املقدمة باللغة الإجنليزية:
يجب ترجمة الأ�راق من قبل مكتب ترجمة معتمد حتى يتم قبولها.
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م�ضار اخلدمة:

تقدمي دعوى الأوراق التجارية )الحتجاج(
م�ضار اخلدمةاملهام الإدارية )اخلطوات(

امل��خ��ت�����س  - امل�����وظ�����ف  اإىل  ال����ت����وج����ه 
بالحتجاجات باملبنى الرئي�سي.

يف حال���ة تطابق ملف الدع���وى �ا�ستكمال  -
جمي���ع الطلبات �البيانات مب���ا هو معتمد 
يت���م اإحالت���ه اإىل مدي���ر الإدارة القانونية 
القب���ول  عل���ى  باملوافق���ة  علي���ه  لل�س���رح 

�ا�ستكمال اإجراءات الدعوى.
يت���م بعد ذلك قي���د املعاملة بدف���رت القيد  -

اخلا�س بذلك اإ�سافة اإىل قيدها بربنامج 
الحتجاج���ات �بع���د ذل���ك يت���م طباع���ة 

خطاب حتديد موعد اجلل�سة 
5 3

2-خدمة التوفيق يف اخلالفات التجارية
تعريف اخلدمة:

النظر يف الق�سايا �اخلالفات بني التجار ال�سعوديني �امل�ستثمرين من الداخل �اخلارج.

 متطلبات اخلدمة:
لئحة دعوى على مطبوعات املن�ساأة الر�سمية. -
تقدمي �سورة امل�ستندات املوؤيدة لل�سكوى. -
عنا�ين املدعى عليه. -
�سورة من �سهادة جتديد الع�سوية بالغرفة. -

اإحالته اإىل مدير الإدارة القانونية

دخول املبنى �الو�سول اإىل مكتب 
الحتجاجات

قيد املعاملة �حتديد موعد جل�سة

عقد جل�سة لبحث الت�سوية الودية

اإحالته الدعوى ملكتب الف�سل



28
دليل خدمات 
المشتركين

ما ل يجوز قبوله من �ضكاوي:
اإذا كان املدعي اأ� املدعى عليه فرد)عدم الخت�سا�س النوعي( � ي�ستثنى من ذلك ما يتم  -

اإحالته من قبل الإدارة العليا.
اإذا كان الطرفان خارج منطقة الق�سيم )عدم الخت�سا�س املكاين(. -
اإذا كان اخلالف بخ�سو�س عمل غري جتاري. -

م�ضار اخلدمة:

خدمة التوفيق يف اخلالفات التجارية
م�ضار اخلدمةاملهام الإدارية )اخلطوات(

تقدمي ال�سكوى لدى الإدارة القانونية بالغرفة -
�سرح ال�سكوى من قبل مدي���ر الإدارة القانونية بقبول  -

نظر ال�سكوى اأ� رف�س نظرها لعدم الخت�سا�س.

يف حال قبول ال�سكوى يتم توجيه خطاب للمدعى عليه  -
مب�سمون ال�سك���وى اإذا كان مق���ره مبنطقة الق�سيم، 
اأم���ا اأذا كان مقره خارج منطقة الق�سيم فيتم توجيه 
خطاب للغرف���ة التي يكون املدعى علي���ه �سمن دائرة 

الخت�سا�س املكاين لها.

حتديد موعد اجلل�سة املحددة لبحث الت�سوية الودية. -

اإم���ا اأن يح�سر الطرفان �يتو�سال لإتفاق �من ثم يتم  -
قف���ل الدع���وى، اإذا مل يح�سر املدعى علي���ه اأ� ح�سر 
�لكن مل يت���م التو�سل لإتفاق م���ع املدعي فيتم توجيه 

املدعي للتقدم ب�سكواه لدى اجلهات املخت�سة 

دخول املبنى �الو�سول اإىل 
اإدارة ال�سوؤ�ن القانونية

عقد اتفاق اأ� التوجيه 
للجهات املخت�سة

�سرح ال�سكوى من قبل 
املدير التنفيذي اأ� الوكيل 

ال�سرعي لل�سركة

توجيه خطاب للمدعي

حتديد موعد جل�سة
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3-التحكيم
تعريف اخلدمة:

م�ساع���دة الأطراف املختلفني عل���ى اإبرام �ثيق���ة التحكيم �م�ساعدته���م يف اختيار حمكميهم 
�تقدمي امل�سورة القانونية بهذا اخل�سو�س كذلك القيام باأعمال اأمانة �سر التحكيم يف الق�سايا 

املحالة للغرفة من قبل اجلهات الق�سائية.

متطلبات اخلدمة:
خطاب ر�سمي من اأحد الطرفني. -
تقدمي �ثيقة التحكيم. -
عنا�ين الطرفني. -

 ما ل يجوز قبوله من �ضكاوى:
الق�سايا املتعلقة بعقود ل تن�س على �سرط التحكيم ما مل يتفق الطرفان على ذلك. -
اإذا مل يكن هناك توجيه من جهة ق�سائية. -

الدعاوى املقدمة باللغة الإجنليزية:
ل تقبل ال�سكا�ى باللغة الإجنليزية �يجب ترجمتها للغة العربية.
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م�ضار اخلدمة:
خدمة التحكيم

م�ضار اخلدمةاملهام الإدارية )اخلطوات(
تق���دمي الطل���ب ل���دى الإدارة القانوني���ة  -

بالغرفة.

�س���رح الطل���ب م���ن قب���ل مدي���ر الإدارة  -
القانونية � اإحالتها للم�ست�سار املخت�س.

�املحكم���ني  - للطرف���ني  خط���اب  توجي���ه 
لإحاطتهم مب�سمون الطلب.

عل���ى  - لالتف���اق  جل�س���ة  موع���د  حتدي���د 
اإجراءات التحكيم.

ال�س���ري يف نظر الق�سية �عقد العديد من  -
اجلل�سات حتى الو�سول حلكم فيها.

4-ال�ضت�ضارات القانونية
تعريف اخلدمة:

�سياغة �مراجعة عقود الغرفة �تقدمي ال�ست�سارات القانونية فيما يتعلق بالأعمال التجارية.

متطلبات اخلدمة:
احل�سور ال�سخ�سي. -
الت�سال الهاتفي. -
اإر�سال بريد اإلكرت�ين. -
النافذة القانونية على موقع الغرفة الإلكرت�ين. -

دخول املبنى �الو�سول اإىل اإدارة 
ال�سوؤ�ن القانونية

�سرح ال�سكوى من قبل املدير 
التنفيذي اأ� الوكيل ال�سرعي لل�سركة

توجيه خطاب للطرفني � لهيئة التحكيم

عقد اتفاق اأ� التوجيه للجهات املخت�سة

حتديد موعد جل�سة
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ما ل يجوز قبوله من ا�ضت�ضارات:
ال�ست�سارات التي ل تتعلق باأعمال جتارية. -
ال�ست�سارات املكتوبة خارج الغرفة.  -

الدعاوى املقدمة باللغة الإجنليزية: 
تقبل الطلبات املتعلقة بتقدمي ا�ست�سارات قانونية باللغة الإجنليزية.

م�ضار اخلدمة:
خدمة تقدمي ال�ست�سارات القانونية

م�سار اخلدمةاملهام الإدارية )اخلطوات(
احل�س���ور ملق���ر الإدارة القانوني���ة بالغرفة اأ�  -

الت�سال بالإدارة القانونية على حتويلة )200( 
اإر�س���ال بري���د اإلك���رت�ين ع���ن طري���ق موق���ع  -

الغرفة.
مقابلة امل�ست�سار - اأ� الرد على الت�سال - اأ�  -

اإر�سال بريد اإلكرت�ين خمت�سر

دخول املبنى �الو�سول اإىل اإدارة 
ال�سوؤ�ن القانونية

املدي���ر  قب���ل  م���ن  ال�سك���وى  �س���رح 
التنفيذي اأ� الوكيل ال�سرعي لل�سركة
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اإدارة املن�س���اآت ال�سغ���رية �املتو�سطة غ���ري هادفة للربح تعم���ل على الدع���م اللوج�ستي �ت�سهيل 
اج���راءات الدع���م �الحت�سان � رعاية كاف���ة املن�ساآت ال�سغرية القائمة �التي حت���ت الإن�ساء مبنطقة 
الق�سي���م، �ذلك من خ���الل توفري الربامج التدريبية �الإر�سادية �تي�س���ري احل�سول على كافة ��سائل 
الدعم �سواًء الإدارية اأ� الت�سويقية اأ� املالية املتاحة، كذلك تقوم الإدارة بتقدمي اخلدمات ال�ست�سارية 
� امل�ساعدات الفنية � التكنولوجية �القانونية �املعلوماتية مل�سرتكي الغرفة التجارية ال�سناعية ملنطقة 
الق�سي���م، كم���ا يتوىل تدريب الكوادر الإداري���ة �الفنية باملن�ساآت للم�ساع���دة يف تنمية �تطوير القدرة 
التناف�سي���ة له���ذه املن�س���اآت، يف اإطار تعظي���م الد�ر التنموي للقط���اع اخلا�س مبنطق���ة الق�سيم �رفع 
القدرات الإنتاجية لأ��سع �سرائحه متمثلة يف م�سرتكي الغرفة التجارية ال�سناعية من رجال الأعمال 

اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية � املتو�سطة.

اأهداف الإدارة:
حت�سني القدرة التناف�سية للمن�ساآت ال�سغرية �املتو�سطة مبنطقة الق�سيم.. 1
حتديث البنية املعلوماتية بتوفري املعلومات الأ�سا�سية لقت�ساديات املن�ساآت ال�سغرية املتو�سطة.. 2
ت�سجيع البدء يف م�سر�عات جديدة على اأ�س�س �سليمة ذات طابع اقت�سادي �اعد. . 3
تعظيم التن�سيق �التكامل بني املن�ساآت ال�سغرية �املتو�سطة.. 4
ن�سر الوعي �تثقيف املن�ساآت ال�سغرية �املتو�سطة.. 5
تذليل العقبات التي تعطل منو املن�ساآت ال�سغرية �املتو�سطة اأ� تعيق حركتها. . 6
توف���ري قواعد بيان���ات ملكاتب ا�ست�سارية � مالي���ة � اإدارية � ت�سويقية لتقدميه���ا للم�ستثمرين متى . 7

احتاجوا اإليها.

إدارة المنشآت 
الصغيرة 

والمتوسطة
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خدمات اإدارة املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة:
حزمة من اخلدمات تقدم لأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية �املتو�سطة �الراغبني يف ان�ساء من�ساآت �سغرية 

ت�ساهم يف تطوير �تنمية م�ساريعهم ال�سغرية �املتو�سطة �نهدف فيها اإىل:
دعمك �م�ساعدتك للدخول يف جمال ريادة الأعمال �تز�يدك باملهارات الأ�سا�سية. -
م�ساعدتك يف حتقيق النجاح مل�سر�عك �جتنب التعرث. -
ن���ز�دك باخل���ربات �املعارف من خالل تق���دمي د�رات تدريبي���ة �ند�ات ��ر�س عم���ل على اأيدي  -

متخ�س�سني. 

فعاليات:
تنظ���م الإدارة فعاليات متنوعة �د�رات تدريبية �ند�ات �حما�سرات تثقيفية �تطويرية يقدمها نخبة 

من املتحدثني.

اإر�ضاد وتوجيه للجهات التمويلية:
تق���وم الإدارة بتوجيه �اإر�ساد ا�سحاب املن�ساآت ال�سغرية �الراغب���ني لإن�ساء من�ساآت �سغرية للجهات 

التمويلية �الداعمة �تو�سيح كيفية ال�ستفادة منها.

جائزة ال�ضاب الع�ضامي:
تنظ���م الإدارة كل ع���ام جائزة ال�س���اب الع�سامي �التي ن�سته���دف فيها اأ�سحاب املن�س���اآت ال�سغرية 
�املتو�سطة القائمة يتقدم فيها �ساحب املن�ساأة عند العالن عن التقدمي �مير مبراحل تقييم �حتكيم 

�من ثم يتم اختيار ا�سحاب املن�ساآت الفائزة.

برنامج م�ضت�ضارك:
�سكل���ت الإدارة نخب���ة م���ن امل�ست�سارين من رج���ال الأعم���ال �الأكادمييني املتخ�س�س���ني يف عدد من 

التخ�س�سات التي تهم �ساحب املن�ساأة �ذلك لتقدمي ال�ست�سارة املنا�سبة لطالب ال�ست�سارة.
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برنامج دعم مالك املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة:
عب���ارة ع���ن مكافاأة �سهرية ن�ساع���دك لالن�سمام لربنامج دعم املالك للح�سول عل���ى مكافاأة �سهرية 

)3000( ريال ملدة �سنتني �املقدمة من �سند�ق تنمية املوارد الب�سرية.

هل اأنت موؤهل للح�ضول على برنامج الرعاية؟
احل�سول على ترخي�س للمن�ساأة من جهة الخت�سا�س. -
اأن تكون م�ستجدًا �ل متلك م�سر�ع جتاري اآخر. -
اأن يكون م�سر�عك جديد �مل مي�سي على تاأ�سي�سه �سنة. -
اأن يكون عقد اإيجار املحل با�سمك. -
اأن تكون متفرغًا للعمل يف م�سر�عك �تبا�سر العمل بنف�سك فيه. -
اأن تكون العمالة الأجنبية على كفالة من�ساأتك. -
اأن تكون عاطاًل عن العمل �ل تعمل يف جهة اأخرى. -
اأن ل تكون تتقا�سى معا�سًا تقاعديا من جهة ر�سمية. -
اأن ل يزيد عمرك عن 60 �سنة. -
اأن ل يكون ن�ساط م�سر�عك �سمن التايل: املقا�لت، العقارات، اخلدمات العامة، النقل العام. -

ملزيد من املعلومات ميكنكم التوا�ضل:
اإدارة املن�ساآت ال�سغرية �املتو�سطة

0163814000 حتويلة 289-287-288
 smes@qcc.org.sa

www.qcc.org.sa
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مركز التدريب:
ر�ضالتنا: الرقي بقطاع الأعمال يف منطقة الق�سيم من خالل تقدمي اأف�سل �اأحدث الد�رات 

�الربامج التدريبية املميزة.

اأهدافنا:
تلبية الحتياجات التدريبية لكافة امل�ستويات على �سوء احتياجات العمل �متطلباته.  -
رف���ع م�ست���وى الأداء الوظيفي عن طريق عق���د الربامج التدريبي���ة يف كافة التخ�س�سات  -

�ذلك لزيادة املعارف �املهارات النظرية �التطبيقية. 
ن�س���ر الثقافة �التوعية الإدارية �التقنية من خالل خلق �تنفيذ الربامج التدريبية � �ر�س  -

العمل املختلفة باأعلى درجات اجلودة. 
رف���ع م�ست���وى م�ساهم���ة القوى العامل���ة الوطنية يف �س���وق العمل من خ���الل دعم اجلهود  -

�الربامج الداعمة لعملية توظيف ال�سعوديني يف القطاع اخلا�س. 
ن�سر املعرفة �الثقافة يف املجتمع من خالل تنظيم امللتقيات �املحا�سرات �الأم�سيات العامة.  -

�ان�سجام���ا مع هذه الأهداف فق���د راأينا اأن يكون معهد التدريب بالغرف���ة التجارية ال�سناعية 
بالق�سيم املكان الأن�سب �الأمثل للتوا�سل �ال�ستمرارية يف الإ�سعاع الثقايف �الفكري �املعلوماتي 
�اأن نك���ون ال�سباقني يف اللتقاء بني خربات التدريب العاملية �تقدمي خدمات التدريب املتميزة 

ل�سقل املهارات �تغري ال�سلوك �الجتاهات نحو ما يحدث من تغريات يف املحيط اخلارجي.
م�ضار اخلدمةاخلدمة

 الربامج �الد�رات 
التدريبية 
�التطويرية

http://training.qcc.org.sa 1. زيارة املوقع الإلكرت�ين غرفة الق�سيم
2. الت�سال على هاتف رقم: 0163814000 – حتويلة 444  

tfk@qcc.org.sa :3. اإر�سال بريد اإلكرت�ين

إدارة التدريب 
وتنمية الموارد 

البشرية
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مركز التوظيف:
ر�ضــالتنا: تق���دمي خدمات التوظي���ف �فق اأعلى م�ستوي���ات اجلودة �الكف���اءة التي تتالئم مع 

تطلعات عمالئنا.

خدمتنا:
التوظيف الإلكرتوين:

 امت���دادًا للتطور امل�ستمر يف اخلدمات الإلكرت�ني���ة التي تقدمها )غرفة الق�سيم( لقطاع 
الأعم���ال فقد ط���ورت نظامًا اإلكرت�نيًا حديث���ًا للتوظيف ميكن من خالل���ه للباحثني عن العمل 
من اجلن�س���ني ت�سجيل بياناتهم �عر�س موؤهالتهم �خرباته���م بحيث ميكن لأ�سحاب الأعمال 
�م�سئ���ويل التوظي���ف الطالع على بيانات اآلف املتقدمني،حيث يعت���رب هذا النظام من اأحدث 
الأنظمة - الإلكرت�نية يف جمال التوظيف �يتوفر به عدد كبري من اخلدمات �املزايا من اأهمها:

يوفر على املن�ساأة عناء البحث عن طالبي العمل املوؤهلني. -
توفر اخلدمة على مدار ال�ساعة. -
�سهولة الت�سجيل �ا�ستخدام النظام من اأي مكان. -
ال�سرعة �الدقة �ال�سهولة يف البحث عن طالبي العمل با�ستخدام حمرك البحث املميز. -
الإعالن عن الوظائف يف املوقع. -
ا�ستقبال طلبات التوظيف �فرزها �ت�سنيفها اإلكرت�نيًا. -
ا�ستقبال طلبات التوظيف عرب املوقع الإلكرت�ين للمن�ساأة مبا�سرة. -
دعوة الباحثني عن العمل اإىل التقدمي على الوظائف املعر��سة. -
حفظ ال�سري الذاتية لطالبي العمل املالئمني للوظيفة. -
اإر�سال ال�سري الذاتية املالئمة عرب الربيد الإلكرت�ين. -
الأمن �اخل�سو�سية التامة للم�ستخدمني.  -
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لقاءات التوظيف: 
ت�سع���ى جميع املن�ساآت اإىل �سغل م���ا يتوفر لديها من �ظائف �ساغرة باأف�سل �اأكفاأ املر�سحني 
�نح���ن يف مركز غرفة الق�سيم للتوظيف نوفر للمن�ساأة اأف�سل احللول من خالل خدمات تنظيم 
لق���اءات التوظيف املو�سعة �التي يتم من خاللها اإتاحة الفر�سة مل�سئول التوظيف باملن�ساأة ملقابلة 
اأك���رب عدد ممكن من املر�سحني املوؤهلني �اختيار اأف�س���ل العنا�سر، حيث يوفر املركز اخلدمات 

التالية:
للتوا�س���ل مع املر�سح���ني الذين تتالءم موؤهالته���م �خرباتهم مع متطلب���ات ��سر�ط �سغل  -

الوظيفة �التن�سيق معهم �اإجراء املقابلة ال�سخ�سية املبدئية مع م�سئول التوظيف يف املن�ساأة.
توف���ري القاعات �املكات���ب املالئمة ل�ستقبال املر�سحني �اإج���راء املقابالت ال�سخ�سية مع  -

توفري خدمات ال�سيافة.
توفري خدمات الت�سوير، الفاك�س، الإنرتنت، الربيد الإلكرت�ين، الطباعة. -
توفري اأي خدمات اأخرى حتتاجها املن�ساأة.  -

اخلدمات ال�ضت�ضارية:
لكل من�ساأة ر�ؤيتها �ثقافتها �اأ�سلوب عملها الذي تتميز به، �نحن يف مركز غرفة الق�سيم 
للتوظي���ف نعي ذلك جيدًا �ن�سعى م���ن خالل خدماتنا ال�ست�سارية اإىل تق���دمي كافة املعلومات 
�احللول �القرتاحات التي ميكن اأن ت�ساعد املدراء �امل�سئولني �املخت�سني باملن�ساأة على اتخاذ 
القرارات املنا�سبة يف املوا�سيع املتعلقة ب�سوؤ�ن التوظيف �اختيار الكوادر املالئمة للعمل �ذلك 

عرب ��سائل الت�سال املختلفة كالهاتف، الفاك�س، الربيد اللكرت�ين.

الإر�ضاد املهني:
يفتق���د بع�س طالبي العم���ل اإىل املعلومات الكافي���ة عن طبيعة الأعم���ال بالقطاع اخلا�س 
�امله���ارات �ال�سلوكيات الالزمة للح�سول على الوظيف���ة املنا�سبة �النجاح الوظيفي، �نحن يف 
مرك���ز غرفة الق�سيم نقوم بتقدمي خدمات الإر�ساد املهن���ي لطلبة املدار�س �املعاهد �الكليات 
�املقبل���ني للدخول اإىل �سوق العمل �ذلك من خ���الل نخبة من املخت�سني يف هذا املجال بهدف 

ن�سر ثقافة العمل باملجتمع. 
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اأن�ضطة مركز التوظيف:
التوظيف املبا�ضر:

�ميث���ل اأح���د الأن�سطة الرئي�سية للمرك���ز، �يقوم على توجيه طلبات راغب���ي العمل بالقطاع 
اخلا�س اإىل املن�ساآت ح�سبما تفيد به الأخرية من توافر فر�س �ظيفية لديها يف جمالت معينة 

��فق ما حتدده من متطلبات ل�سغلها.

التـوظـيف ال�ضيـفي: 
كم����ا ي�س�ه��م امل�رك�����ز بت�وف��ري الع�م�ل ال�س�يفي لل�ط�الب ل����دى املن�ساآت الراغبة بالتوظيف 

ال�سيفي �ذلك لإك�سابهم اخلربة �املعرفة بالإ�سافة اإىل ا�ستثمار اأ�قات الفراغ لديهم. 

التدريب من اأجل التوظيف: 
يعد ن�ساطًا حموريًا �سمن اأن�سطة املركز، �فيه يربز د�ره احلقيقي على �سعيد املواءمة بني 
الكفاءات الوطنية املتوفرة �متطلبات العمل يف القطاع اخلا�س، �يتمثل هذا الن�ساط يف اإعداد 
�تاأهي���ل جمموع���ات من ال�سباب بن���اًء على نوعيات �متطلب���ات الوظائف املتاح���ة يف املن�ساآت 
�ذل���ك بالتعا�ن مع مركز التدريب �التطوير بالغرفة. �ميتاز هذا الن�ساط بالت�سامن التام مع 
القط���اع اخل����ا�س يف خمتلف مراحل العملي�����ة التدريبي��ة بدءًا من اختي���ار العنا�س��ر امللتحقة 
بالربام���ج �انته���اًء بالتوظيف، كما يتميز باتباع اأ�سلوب الإعداد ال�سامل �املتكامل مع الرتكيز 
على تنمية اجلوانب ال�سلوكية التي تندرج �سمن اجلوانب الأ�سا�سية للعمل يف القطاع اخلا�س.

م�ضار اخلدمةاخلدمة
 تقدمي 
خدمات 
التوظيف

http://jobs.qcc.org.sa 1. زيارة املوقع الإلكرت�ين لغرفة الق�سيم
2. الت�سال على هاتف رقم: 0163814000 - حتويلة 444  

tfk@qcc.org.sa :3. اإر�سال بريد اإلكرت�ين
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خدمات تنمية املوارد الب�ضرية

برامج التوعية �الإر�ساد املهني من خالل الربامج التدريبة.. 1
تنفيذ م�سارات �ظيفية ن�سائية من خالل املركز بالتن�سيق مع اإدارة التدريب بغرفة الق�سيم.. 2

برامج التوعية والإر�ضاد املهني. 1

تعريف اخلدمة:

تقدم ه���ذه اخلدمة جلميع املتدربات �املنت�سبات �الباحثات ع���ن العمل �امل�سجالت مبوقع 
الغرفة بهدف تعريفهم باأهمية العمل بالقطاع اخلا�س �كيفية الدخول اإىل �سوق العمل احلايل 

�امل�ستقبلي �متطلباته �اأخالقيات العمل.
يعم���ل ق�س���م التدري���ب الن�سائي مبرك���ز �سيدات الأعم���ال بالغرف���ة التجاري���ة ال�سناعية  -

بالق�سي���م على تطوي���ر املوارد الب�سري���ة بالقطاع اخلا����س يف املنطق���ة �حت�سني مهارات 
�قدرات الأفراد النظرية �العملية، انطالقًا من حمورية العن�سر الب�سري.

�يقوم ق�س���م التدريب الن�سائي بتنظيم الد�رات �الربام���ج التدريبية املتميزة �ا�ستقطاب  -
اأب���رز املدربني، كما يق���وم بتنظيم امللتقيات �املحا�سرات �الأم�سي���ات العامة لن�سر الوعي 

�املعرفة �الثقافة.
 تلبية الحتياجات التدريبية لكافة امل�ستويات على �سوء احتياجات العمل �متطلباته. -
 رفع م�ستوى الأداء الوظيفي عن طريق عقد الربامج التدريبية يف كافة التخ�س�سات.  -

مركز سيدات 
األعمال
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متطلبات اخلدمة:

تق���دم جلميع الفئات �املر�سح���ات )موؤهالت �غري موؤهالت( اأثن���اء م�سارات التوظيف اأ�  -
حني الرت�سيح باإعداد كبرية جلهة �احدة.

جتهيز عر�س مبحا�سرة الإر�ساد املهني )اأخالقيات العمل-اأهمية العمل بالقطاع اخلا�س  -
- د�ر امل���راأة يف التنمي���ة القت�سادية - متطلبات �سوق العم���ل احلايل �امل�ستقبلي –كيفية 
كتابة ال�سرية الذاتية - كيفية اجتياز املقابلة ال�سخ�سية – نظام العمل �العمال-التاأمينات 

الجتماعية......الخ( بالتعا�ن مع خمتلف �سركاء التنظيم الوطني للتدريب امل�سرتك.
دعوة للمتدربات �امل�سرتكات � الباحثات عن عمل من خالل الر�سائل اأ� الربيد الإلكرت�ين  -

اأ� الهاتف حل�سور املحا�سرة.
عر�س الفر�س الوظيفية املوجودة خالل تلك الفرتة. -
خماطبة منت�سبي الغرفة �تلم�س احتياجاتهم التدريبية. -
 تقدمي برامج �د�رات جمانية للمنت�سبني. -
 تر�سيح من�سوبي الفئة املمتازة �الدرجة الأ�ىل للربامج �الد�رات املعتمدة. -
 تق���دمي اأف�س���ل الربامج �ال���د�رات التدريبية ح�سب احتياج �سوق العم���ل �ا�ستقطاب اأبرز  -

املدربني.
تر�سيح من متت موافقتها على الفر�س الوظيفية املطر�حة. -
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م�ضار اخلدمة:

م�ضار اخلدمةاملهام الإدارية )اخلطوات(

جتهيز الربنام���ج التدريبي �التفاق مع  -
مدربني متميزين 

مبوق���ع  - �امل�سج���الت  املتدرب���ات  دع���وة 
 sms – الغرفة هاتف - بريد اإلكرت�ين

�جميع ��سائل التوا�سل الجتماعية

جتهي���ز عر����س امل���ادة �م���ا يلزمها من  -
اأد�ات.

حجز القاعة �تعبئة ال�ستمارة اخلا�سة  -
بذلك.

التوا�سل م���ع اإدارة الأمن لتنظيم دخول  -
�خر�ج املتقدمات بالربيد الإلكرت�ين.

تقدمي املحا�سرة �الرد على ا�ستف�سارات  -
احل�سور.

يتم ت�سليم �سه���ادات للد�رات التدريبية  -
�بع�س الور�س �املحا�سرات.

تقدمي الربنامج

التوا�سل مع اإدارة الأمن

حجز القاعة 

جتهيز العر�س

دعوة املتدربات

جتهيز العديد من الد�رات
)اإدارية -اقت�سادية –مهارات- فنون 

التوا�سل-جتميل –طبية-ثقافية(

ت�سليم �سهادات معرتف بها من الغرفة 
التجارية
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تنفيذ م�ضــارات وظيفية ن�ضــائية من خالل عمل املركز بالتن�ضــيق مع اإدارة . 2
التدريب بغرفة الق�ضيم 

تعريف اخلدمة:

مواك���ب لهتمامه���ا املتزاي���د بق�سايا توظيف �اإح���الل القوى العاملة الوطني���ة يف القطاع 
اخلا����س، �ا�ستن���ادًا لطبيعة الد�ر املحوري املنوط بها يف حميط بيئ���ة الأعمال، بادرت الغرفة 
التجاري���ة ال�سناعية بالق�سيم باإن�ساء مركز التوظيف به���دف اإعطاء دفعات ملمو�سة �موؤثرة 
لتحقي���ق التقاء جانب���ي العر�س �الطلب على العمالة الوطنية �ف���ق م�سارات منتظمة خمططة 
م�سبق���ًا، �مبراعاة رغبات �توقع���ات �م�سالح خمتلف الأطراف، �يف ه���ذا الإطار حدد الد�ر 

الرئي�سي للمركز على النحو التايل:
املواءم���ة ب���ني احتياجات من�ساآت القط���اع اخلا�س من القوى العامل���ة الوطنية يف خمتلف 

الوظائف �التخ�س�سات �بني الكفاءات املحلية املتوفرة �الراغبة بالعمل يف هذه املن�ساآت. 

متطلبات اخلدمة:
يتطل���ب اأن يعم���ل املركز بغرف���ة الق�سيم حتت مظلة عم���ل اإدارة التدري���ب بالغرفة حول 

اخلدمات التالية:

خدمات التوظيف

الإر�ضاد 
املهني

اخلدمات 
ال�ضت�ضارية

لقاءات 
التوظيف

التوظيف 
الإلكرتوين 
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م�ضار اخلدمة:
تنفيذ م�سارات �ظيفية ن�سائية من خالل عمل املركز بالتن�سيق مع اإدارة التدريب بغرفة الق�سيم

م�ضار اخلدمةاملهام الإدارية )اخلطوات(

يعت���رب ه���ذا النظ���ام م���ن اأح���دث الأنظمة-الإلكرت�نية يف جم���ال التوظيف 

�يتوفر به عدد كبري من اخلدمات �املزايا من اأهمها:

يوفر على املن�ساأة عناء البحث عن طالبي العمل املوؤهلني. -

توفر الأمن �خ�سو�سية اخلدمة على مدار ال�ساعة. -

�سهولة الت�سجيل �ا�ستخدام النظام من اأي مكان. -

ال�سرع���ة �الدقة �ال�سهولة يف البحث ع���ن طالبي العمل با�ستخدام حمرك  -

البحث املميز.

توفر ميزة الإعالن عن الوظائف على املوقع. -

توفر ميزة ا�ستقبال طلبات التوظيف �فرزها �ت�سنيفها الكرت�نيًا. -

توف���ر ميزة ا�ستقب���ال طلب���ات التوظيف عرب املوق���ع الإلك���رت�ين للمن�ساأة  -

مبا�سرة.

توفر ميزة دعوة الباحثني عن العمل اإىل التقدمي على الوظائف املعر��سة. -

توفر ميزة حفظ ال�سري الذاتية لطالبي العمل املالئمني للوظيفة. -

 توف���ر مي���زة اإر�س���ال ال�س���ري الذاتي���ة املالئم���ة ع���رب الربي���د الإلكرت�ين. -

 التامة للم�ستخدمني..

التوا�سل م���ع املر�سحني الذين تتالءم موؤهالته���م �خرباتهم مع متطلبات  -

��سر�ط �سغل الوظيفة �التن�سيق معهم �اإجراء املقابلة ال�سخ�سية املبدئية 

مع م�سئول التوظيف يف املن�ساأة.

 
التوظيف 
الإلكرت�ين

لقاءات 
التوظيف

تر�سيح 
املتقدمات
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تابع م�ضار اخلدمة:

م�ضار اخلدمةاملهام الإدارية )اخلطوات(
توفري القاعات �املكاتب املالئمة ل�ستقبال املر�سحني �اإجراء املقابالت  -

ال�سخ�سية مع توفري خدمات ال�سيافة.

توفري خدمات الت�سوير، الفاك�س، الإنرتنت، الربيد الإلكرت�ين، الطباعة. -

توفري اأي خدمات اأخرى حتتاجها املن�ساأة. -

تنظي���م �تقدمي الإر�ساد املهن���ي للباحثات عن عمل مع �سركاء التنظيم  -

الوطني للتدريب امل�سرتك. 

ل���كل من�س���اأة ر�ؤيتها �ثقافته���ا �اأ�سل���وب عملها الذي تتمي���ز به، �نحن  -

يف مرك���ز غرفة الق�سي���م للتوظيف نعي ذلك جي���دًا �ن�سعى من خالل 

خدماتن���ا ال�ست�سارية اإىل تقدمي كافة املعلومات �احللول �القرتاحات 

التي ميك���ن اأن ت�ساعد امل���دراء �امل�سئول���ني �املخت�س���ني باملن�ساأة على 

اتخاذ القرارات املنا�سبة يف املوا�سيع املتعلقة ب�سوؤ�ن التوظيف �اختيار 

الكوادر املالئمة للعم���ل �ذلك عرب ��سائل الت�سال املختلفة كالهاتف، 

الفاك�س، الربيد الإلكرت�ين. 

يفتق���د بع�س طالب���ي العمل اإىل املعلومات الكافية ع���ن طبيعة الأعمال  -

بالقط���اع اخلا����س �امله���ارات �ال�سلوكي���ات الالزم���ة للح�س���ول عل���ى 

الوظيف���ة املنا�سب���ة �النجاح الوظيفي، �نح���ن يف مركز غرفة الق�سيم 

نقوم بتقدمي خدمات الإر�ساد املهني لطلبة املدار�س �املعاهد �الكليات 

�املقبلني للدخول اإىل �سوق العمل �ذلك من خالل نخبة من املخت�سني 

يف هذا املجال بهدف ن�سر ثقافة العمل باملجتمع.

 

اخلدمات 
ال�ست�سارية

الإر�ساد 
املهني

مركز 
سيدات 
األعمال
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ل �س���ك اأن الدرا�س���ات  �التقاري���ر القت�سادي���ة الد�ري���ة الت���ي تر�سد �توؤ�س���ر التطورات 
�امل�ستج���دات عل���ى امل�ستوى املحلي � الإقليم���ي  تلعب د�رًا هامًا يف اتخاذ الق���رار ال�ستثماري 
ال�سحي���ح املبني على حقائ���ق �اأرقام م�ستمده من الواقع، اأي�سًا ف���اإن عملية ر�سد �ا�ستك�ساف 
الفر����س ال�ستثمارية متثل حلقة هام���ة يف جذب �ت�سجيع امل�ستثمرين الوطنيني على ال�ستثمار 
باملنطقة، �ما يعنيه ذلك من زيادة يف رخاء املنطقة، �اإتاحة املزيد من فر�س العمل لأبناء الوطن.  
�يف ه���ذا الإط���ار  �حتقيق���ًا لر�سالة الغرفة  املمثل���ة يف تقدمي اأف�سل اخلدم���ات ملنت�سبيها 
م���ن رج���ال الأعم���ال ��سب���اب امل�ستثمري���ن، تق���وم اإدارة الدرا�س���ات �ال�ست�س���ارات بالغرف���ة 
باإعداد الدرا�س���ات �التقارير القت�سادية املتنوعة عن كاف���ة الق�سايا �املو�سوعات �الظواهر 
القت�سادي���ة الراهن���ة مبنطق���ة الق�سي���م �اململك���ة،  بالإ�ساف���ة اىل القيام باإع���داد درا�سات 
اجلد�ى الأ�لية ملجموعة منتقاة من الفر�س ال�ستثمارية التي تتالئم مع مقومات املنطقة �يف 

نف�س الوقت ملبية حلاجة �طلب ال�سوق على منتجات �خدمات تلك الفر�س.

املهام واخلدمات:
اإع���داد الدرا�س���ات �البح���وث القت�سادي���ة - باإتب���اع الأ�سالي���ب املكتبي���ة �امليداني���ة -  -

للمو�سوع���ات �الق�ساي���ا التي لها تاأث���ري مبا�سر على القدرة التناف�سي���ة ملنطقة الق�سيم، 
بالإ�ساف���ة اإىل املو�سوعات التي يتم التو�سية باإعداده���ا بوا�سطة جمل�س الإدارة، اللجان 

القطاعية بالغرفة.
درا�سة امل�ساكل �املعوقات التي قد تواجه امل�ستثمرين الوطنيني �الأجانب يف املنطقة. -
اق���رتاح الربام���ج �ال�سيا�س���ات القت�سادية الت���ي من �ساأنه���ا زيادة حج���م ال�ستثمارات  -

مبنطقة الق�سيم.

إدارة الدراسات 
واالستشارات 

االقتصادية
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ح�سر �تقييم الفر�س ال�ستثمارية املتاحة باملنطقة. -
اإع���داد �حتديث اخلرائ���ط ال�ستثمارية اخلا�سة مبنطقة الق�سي���م بالتعا�ن مع اجلهات  -

احلكومية املعنية.
التع���ا�ن �التن�سي���ق مع اجله���ات احلكومية فيم���ا يخ�س تنفيذ �تقيي���م خمرجات خطط  -

التنمي���ة اخلم�سية، �اخلطط ال�سرتاتيجية الأخرى اخلا�سة ببع�س الأن�سطة �القطاعات 
القت�سادية املكونة لالقت�ساد الوطني.

توف���ري البيان���ات � املعلوم���ات، � الأنظم���ة �القوانني، �املوؤ�س���رات القت�سادي���ة التي تهم  -
امل�ستثمرين �رجال الأعمال.

املراجع���ة الفنية � اإب���داء الراأي فيما يتعل���ق بدرا�سات اجل���د�ى القت�سادية، الدرا�سات  -
املتخ�س�سة الأخرى التي ترد للغرفة من اجلهات اخلارجية اأ� منت�سبي الغرفة.

توفري خدمات ال�ست�سارات القت�سادية الالزمة للمراجعني. -
حتليل الآثار القت�سادية �التجارية للقوانني �الأنظمة على تناف�سية ال�سركات �املوؤ�س�سات  -

بالقطاع اخلا�س.

اإدارة الدرا�ضات وال�ضت�ضارات القت�ضادية

ملزيد من املعلومات ميكنكم التوا�سل:
اإدارة الدرا�سات � ال�ست�سارات القت�سادية

0163814000 حتويلة 302
mss@qcc.org.sa بريد اإلكرت�ين

املوؤ�شرات القت�شادية.  -
الن�شرات القت�شادية.  -
والدرا�ش���ات  - التقاري���ر 

الق�شرية.

الدرا�شات املتخ�ش�شة 
للمو�شوعات والق�شايا 

الهامة
درا�شات اجلدوى الأولية 

للفر�س ال�شتثمارية

الإ�ضدارات والدرا�ضات املتاحة بالإدارة
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اإن التقنية احلديثة هي التي اخت�سرت الزمان � املكان يف توفري املعلومة � تعترب غرفة الق�سيم 
ممثل���ة مبركز املعلومات الوجه���ة الفاعلة مل�سرتكيها ملا توفره من معلوم���ات اقت�سادية � ذلك 
ع���ن طريق توف���ري الدرا�سات � البحوث القت�سادية � تطويره���ا داخليًا � خارجيًا � عن طريق 
الرتب���اط الفع���ال � املحدث دائمًا مع مراك���ز املعلومات يف اخلارج � توف���ري جميع ما يحتاجه 

امل�سرتك لإدراكها مدى اأهمية ذلك للم�سرتكني � خا�سة يف الوقت الراهن.

خدمات مركز املعلومات:
خدمة اإ�سدار الن�سرة التجارية.. 1
خدمة التعميم بالقرارات �املناف�سات احلكومية �املعار�س �الفر�س التجارية � الد�ريات . 2

�الكتب.
توفري خدمة الرد على ال�ستف�سارات �طلبات املعلومات.. 3
خدمة توزيع الإ�سدارات من الكتيبات �املن�سورات �املطبوعات على املراجعني.. 4
خدم���ة حتدي���ث حمت���وى موقع الغرف���ة الإلكرت�ين �رف���ع اإ�س���دارات الغرفة عل���ى املوقع . 5

الإلكرت�ين.
خدمة الإعارة للمنت�سبني اأ� الباحثني.. 6

مركز 
المعلومات
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1-خدمة اإ�ضدار الن�ضرة التجارية
تعريف اخلدمة: 

عمل د�رية �سهرية ت�سم جمموعة من الأبواب الثابتة التي تهم امل�سرتكني �امل�ستثمرين املهتمني 
باملنطق���ة، �تهدف الن�س���رة اإىل توفري بيانات �معلومات كاًل من الفر����س التجارية املتاحة مع 
ال�س���ركات الأجنبي���ة، املناف�سات احلكومي���ة، �املعار�س �املوؤمترات املحلي���ة �الد�لية )ال�سم، 
�الت�سنيف، �املدة، �املكان، �اجلهة املنظمة( بالإ�سافة اإىل ما يرد املكتبة الغرفة من د�ريات 

�كتب من اجلهات الأخرى.

اخلطوات:
الب���دء يف جتمي���ع املادة العلمي���ة للن�سرة التجاري���ة ال�سهرية يف بداية الأ�سب���وع الأ�ل لكل . 1

�سهري ميالدي.
ا�ستالم البيانات �املعلوم���ات الواردة من اجلهات احلكومية �جمل�س الغرف -بخ�سو�س . 2

الفر����س التجاري���ة �املناف�سات احلكومي���ة �املعار�س �املوؤمت���رات، �الد�ري���ات �الكتب، 
�حتويلها اإىل اأخ�سائي املعلومات بالإدارة.

ا�ستخراج ما يرد يف جريدة اأم القرى من مناف�سات حكومية ب�ساأن منطقة الق�سيم.. 3
القيام بعملية اإدخال للبيانات �املعلومات اخلا�سة بكل باب من اأبواب الن�سرة.. 4
اإر�سال املادة العلمية لإدارة الت�سويق لعمل امل�سودة الأ�ىل للن�سرة التجارية.. 5
املراجعة اللغوية للم�سودة الأ�ىل للن�سرة التجارية.. 6
املراجعة الكلية مل�سودة الن�سرة، � اإبداء املالحظات.. 7
اإر�سال الن�سخة املعدلة لإدارة الت�سويق لعمل الن�سخة النهائية للن�سرة التجارية.. 8
ا�ست���الم الن�سخة النهائية من الن�سرة التجارية يف �س���ورة ملف PDF من اإدارة الت�سويق، . 9

�حتميلها على موقع الغرفة.
توزيع 10000 ن�سخة على امل�سرتكني � املراجعني باملقر الرئي�سي �الفر�ع.. 10
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2-خدمة التعميم بالقرارات واملناف�ضات احلكومية واملعار�ص والفر�ص التجارية 
و الدوريات والكتب:

تعريف اخلدمة: 
توف���ري بيانات �معلوم���ات يومية عن كاًل من الفر�س التجارية املتاح���ة مع ال�سركات الأجنبية، 
املناف�س���ات احلكومية، �املعار�س �املوؤمترات املحلية �الد�لية بالإ�سافة اإىل ما يرد للغرفة من 

القوانني �اللوائح �القرارات امللكية �احلكومية.

اخلطوات:
ا�ست���الم البيان���ات �املعلومات الواردة من اجله���ات احلكومية �جمل����س الغرف �التي مت . 1

حتويله���ا من الإدارة العليا، بخ�سو�س الفر�س التجارية �املناف�سات احلكومية � املعار�س 
� املوؤمترات، �الد�ريات �الكتب، �حتويلها اإىل اأخ�سائي املعلومات.

القي���ام بعملية الإدخال الفوري اليوم���ي للبيانات �املعلومات اخلا�س���ة بكل ت�سنيف على . 2
موقع الغرفة الإلكرت�ين، �ال�سا�سات الداخلية بالغرفة.

املتابعة الد�رية ملا يتم ن�سره على ال�سا�سات الداخلية بالغرفة، موقع الغرفة الإلكرت�ين.. 3

3-توفري خدمة الرد على ال�ضتف�ضارات وطلبات املعلومات:
تعريف اخلدمة:

تقدمي اإجابات �رد�د للطلبات �ال�ستف�سارات التي ترد للغرفة عن طريق ح�سور املراجع بنف�سه 
ملقر الغرفة، اأ� بوا�سطة جميع ��سائل الت�سال )الربيد الإلكرت�ين - الهاتف - الفاك�س(.

اخلطوات:
قيام املراجع بتعبئة منوذج طلب ال�ستف�سار عن املعلومات.. 1
التاأكد من اكتمال مالأ طلب ال�ستف�سار عن املعلومات.. 2
مراجع���ة �سحة البيانات اخلا�سة باملراجع �حتويل الطل���ب للموظف املخت�س مكتوبًا فيه . 3

التوجيهات �الإر�سادات.
توفري البيانات �املعلومات املطلوبة يف طلب ال�ستف�سار عن املعلومات.. 4
املراجعة �التدقيق على مدى دقة ��سحة �كفاية الرد.. 5
اإر�سال املعلومات عن طريق الربيد الإلكرت�ين اأ� بخطاب ر�سمي.. 6
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4-خدمة توزيع الإ�ضدارات من الكتيبات واملن�ضورات واملطبوعات على املراجعني:
تعريف اخلدمة: 

توزيع الكتيبات �املن�سورات �املطبوعات على املراجعني لإدارة املعلومات.

اخلطوات:
تلق���ي الإ�سدارات من الكتيبات �املن�سورات �املطبوعات من اجلهات الأخرى بتحويل من . 1

الإدارة العليا.
تلق���ي الإ�سدارات م���ن الكتيبات �املن�س���ورات �املطبوعات اخلا�س���ة بالغرفة من املطبعة . 2

بالتن�سيق مع اإدارة الت�سويق.
قيام املراجع مبالأ طلب توزيع املطبوعات.. 3
التاأكد من اكتمال مالأ طلب توزيع املطبوعات.. 4
مراجعة �سحة البيانات اخلا�سة باملراجع � اعتماد الطلب.. 5
ت�سليم املراجع العدد املطلوب من املطبوعات.. 6

5-خدمــة حتديــث حمتوى موقــع الغرفــة الإلكرتوين ورفــع اإ�ضــدارات الغرفة 
والدرا�ضات على املوقع الإلكرتوين:

تعريف اخلدمة:
التحدي���ث ال���د�ري ملحت���وى موقع الغرف���ة الإلكرت�ين عل���ى الإنرتن���ت، فيما يتعل���ق بالبيانات 
�الإح�ساءات، املناف�سات احلكومية، الفر�س التجارية املتاحة مع ال�سركات الأجنبية، املعار�س 
�املوؤمترات املحلية �الد�لية، � القرارات � التعاميم امللكية �احلكومية، �رفع اإ�سدارات الغرفة 

من مطبوعات �درا�سات �تقارير على موقع الغرفة الإلكرت�ين.

اخلطوات:
تلقي البيانات � املعلومات الواردة من اجلهات الأخرى بتحويل من الإدارة العليا.. 1
احل�سول على البيانات �املعلومات من مواقع النرتنت اخلا�سة باجلهات الأخرى.. 2
اإدخال البيانات �املعلومات على موقع الغرفة الإلكرت�ين.. 3
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املراجعة الد�رية ملحتويات املوقع الإلكرت�ين.. 4
تلق���ي الإ�سدارات الواردة م���ن اإدارات الغرفة املختلفة على �سكل ن�سخة اإلكرت�نية �رفعها . 5

على املوقع الإلكرت�ين للغرفة.

6-خدمة الإعارة للمنت�ضبني اأو الباحثني:
تعريف اخلدمة: توفري خدمة اإعارة الكتب للمراجعني للغرفة.

اخلطوات:
قيام املراجع )طالب خدمة ال�ستعارة( بتعبئة منوذج طلب ا�ستعارة.. 1
القيام باأخذ �سورة من اإثبات ال�سخ�سية للمراجع.. 2
التاأكد من اكتمال مالأ طلب ال�ستعارة.. 3
مراجعه �سحة البيانات اخلا�سة باملراجع � اعتماد الطلب.. 4
ت�سليم املراجع الإ�سدارات املطلوبة، �اإدراجه يف قاعدة بيانات طلبات امل�ستعريين.. 5
ت�سلم الإ�سدار الذي مت ا�ستعارته، بعد التاأكد من �سالمته.. 6
ت�سليم املراجع اإي�سال ال�ستعارة مع �سورة اإثبات ال�سخ�سية.. 7
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مقدمة:
تعت���رب اإدارة العالق���ات العام���ة الواجهة �حلق���ة الو�سل ب���ني الغرفة �اجلمه���ور الداخلي 

�اخلارجي مبنطقة الق�سيم �اململكة ب�سفة عامة.
�ه���ي اإدارة تطل���ع باملهام املنوط بالغرف���ة كتنظيم املوؤمترات �الن���د�ات �اللقاءات العامة 
�العلمي���ة �املحا�س���رات ��ر�س العمل �رب���ط املنت�سب���ني بغرفتهم �متكينهم م���ن الإملام بكافة 

امل�ستجدات التي ت�ستهدفهم.
كم���ا تقوم بالتوا�سل مع جميع اجلماهري �س���واًء من امل�سرتكني لديها اأ� اجلهات احلكومية 

�القطاع اخلا�س كافة �باقي جمتمع املنطقة عن طريق جميع القنوات املتاحة مثل:
 

الإعالم:
تربز الإدارة منا�سط الغرفة املختلفة عن طريق جميع ��سائل الإعالم من �سحف مقر�ءة 

�الكرت�نية � ��سائل التوا�سل الجتماعي �اإ�سدار الغرفة من ن�سرات �درا�سات.

الإجراءالبيانم

الأخبار ال�سحفية 1
تعد �ت�ساغ من قبل حمرر الغرفة لتغطية منا�سطها - 
يتم طلب التغطية من قبل اإدارات الغرفة املختلفة لتغطية فعاليات - 

كل اإدارة

اإعداد الت�ساريح ال�سحفية مل�سئويل الغرفة �ن�سرها يف ��سائل الإعالم الت�ساريح ال�سحفية2

إدارة العالقات 
العامة واإلعالم 
وخدمة المجتمع 

والمراسم
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التوا�ضل مع امل�ضرتكني:

الو�ضفالبيانم

الإر�ساليات 1
اإر�س���ال التعاميم �املعار����س الد�لية �املناق�س���ات احلكومية جلميع 
م�سرتكي الغرفة من خالل قاعدة بياناتهم من اإدارة املنت�سبني حيث 

يتم الت�سجيل �التحديث من خالل ا�سرتاكاتهم

ر�سائل اجلوال2
خدمة الإع���الن �الدعوة جلميع منا�سط الغرف���ة املختلفة اإىل جميع 
امل�سرتك���ني لديها من خالل قاعدة بياناتهم يف اإدارة املنت�سبني حيث 

يتم حتديث الأرقام �القوائم ب�سكل د�ري 

خدمة املجتمع:

ق�سم من اأق�سام الإدارة يعنى بد�ر الغرفة يف اجلانب الإجتماعي كامل�ساركة يف املنا�سبات الوطنية 
�الجتماعية �كذلك امل�ساركة يف الفعاليات اخلريية �احلمالت احلكومية.

الإجراءالبيانم

املنا�سبات الوطنية 1
�املجتمعية 

امل�ساركة يف اإحتفائية اليوم الوطني
الأعياد � املهرجانات املتنوعة

ا�ست�سافة فعاليات اجلمعيات �الهيئات اخلريية باملنطقة �اململكة الفعاليات اخلريية2

ملزيد من املعلومات ميكنكم التوا�سل:
اإدارة العالقات العامة

0163814000 حتويلة 270 -272-271
mss@qcc.org.sa بريد اإلكرت�ين
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كانت  �سواًء  القطاعات  جميع  يف  �املعنيني  الغرفة  م�سرتكي  للقاء  الأف�سل  املكان  اللجان  اإدارة 
حكومية اأ� خا�سة فهي حتوي اأكرث من ثالثة ع�سر جلنة يتم ت�سكيل اأع�سائها بالرت�سيح من م�سرتكي 
الغرفة �رجال الأعمال � من ذ�ي الخت�سا�س من القطاعني العام �اخلا�س حيث تلعب هذه اللجان 
د�رًا هامًا يف درا�سة �مناق�سة م�ساكل القطاعات التي متثلها �تعمل على تذليلها �ت�سع ال�سبل �احللول 

الكفيلة بتمكينها من القيام بد�رها املرجو.

خدمات قطاع الأعمال واللجان:
تنمية �تطوير قطاع التجارة مبنطقة الق�سيم.. 1
خدمة توفري الأنظمة �اللوائح ال�سناعية.. 2
م�ساعدة امل�ساريع ال�سناعية املتعرثة.. 3
خدمة دعم � ت�سجيع اإن�ساء �سركات �سناعية جديدة.. 4
اإعداد � ن�سر التعاميم على القطاع �تز�يد املن�سات التي ترغب ن�سخة منها.. 5
الرد على ال�ستف�سارات الواردة اإىل القطاع.. 6
التثمني العقاري.. 7
اللجان القطاعية بالغرفة التجارية ال�سناعية بالق�سيم.. 8

إدارة 
اللجان
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1-تنمية وتطوير قطاع التجارة مبنطقة الق�ضيم
تعريف اخلدمة:

التجاري  القطاع  �توعية  �ت�سجيع  تطوير  على  الق�سيم،�العمل  مبنطقة  التجارية  احلركة  منو  دعم 
���سع حلول للمعوقات الداخلية �اخلارجية التي تواجه اأع�ساء اللجان.

متطلبات اخلدمة بعد املراجعة:
تقدمي خطاب اأ� اإر�سال بريد اإلكرت�ين اأ� زيارة الإدارة ل�سرح امل�سكلة �حجمها �طلب امل�ساعدة يف 

اإيجاد حل لها.

م�ضار اخلدمة:
خدمة تنمية و تطوير قطاع التجارة

م�ضار اخلدمةاملهام الإدارية )اخلطوات(

الرد على ال�ستف�سارات عن طريق �سكرتري 
اللجنة 

ار�سال فاك�س على الرقم 0163810579
com@qcc.org.sa :ار�سال بريد الإلكرت�ين

262 حتويلة   0163814000 بالهاتف  الت�سال 

2-خدمة توفري الأنظمة واللوائح ال�ضناعية:
تعريف اخلدمة: توفري الأنظمة ال�سناعية �الدرا�سات اخلا�سة.

م�ضار اخلدمة:
خدمة توفري الأنظمة و اللوائح ال�ضناعية

م�ضار اخلدمةاملهام الإدارية )اخلطوات(
احل�سول  على  للم�ساعدة  اللجان  اإدارة  اإىل  احل�سور 
على الأنظمة �اللوائح ال�سناعية اأ� الت�سال هاتفيًا على 
�سكرتري اللجنة لطلب للح�سول على ن�سخ من هذه الأنظمة

احل�سور اإىل مدير اإدارة اللجان
�مقابلة مدير الإدارة لال�ستف�سار

�احل�سول على ن�سخه من هذه الأنظمة

http://ic.qcc.org.sa وملزيد من املعلومات عرباملوقع اإلكرتوين



56
دليل خدمات 
المشتركين

3-خدمة دعم و ت�ضجيع اإن�ضاء �ضركات �ضناعية جديدة:
تعريف اخلدمة:

املتاحة  للفر�س  املبدئية  الدرا�سات  توفري  طريق  عن  اجلديدة  ال�سناعية  ال�سركات  �ت�سجيع  دعم 
�حاجة ال�سوق اإليها مع توفري الأنظمة اخلا�سة باإن�ساء ال�سركات ال�سناعية �اخلدمات �املزايا التي 

تقدمها الغرفة � الد�لة لل�سركات ال�سناعية.

م�ضار اخلدمة:
خدمة توفري املعلومات

م�ضار اخلدمةاملهام الإدارية )اخلطوات(

القت�سادي���ة  - الدرا�س���ات  كاف���ة  جتهي���ز 
للم�ساري���ع ال�سناعية املجدية �عر�سها على 
طال���ب اخلدمة لختيار ما ينا�سب اإمكانياته 
م���ن الفر�س ال�سناعية املتاح���ة �م�ساعدته 
يف اختيارالأن�س���ب، �ميك���ن احل�س���ول على 
ه���ذه اخلدم���ة اإم���ا باحل�س���ور اأ� الت�سال 

هاتفيًا.

طلب الأنظمة اخلا�سة بتنفيذ امل�ساريع
)مركز املعلومات(

طلب الفر�س ال�سناعية املتاحة
)مركز املعلومات(

مقابلة مدير الإدارة

تز�يده بكافة املعلومات املطلوبة
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4-خدمة م�ضاعدة امل�ضاريع ال�ضناعية املتعرثة:
تعريف اخلدمة:

ا�ستقب���ال اأ�سحاب امل�ساريع ال�سناعية املتع���رثة �حما�لة م�ساعدتهم يف معرفة اأ�سباب تعرث هذه  -
امل�ساريع �اإيجاد احللول املنا�سبة لتجا�زها عن طريق اللجنة ال�سناعية.

متطلبات اخلدمة بعد املراجعة.  -

م�ضار اخلدمة:
خدمة م�شاعدة امل�شاريع ال�شناعية املتعرثة

م�شار اخلدمةاملهام الإدارية )اخلطوات(
احل�سور اإىل اإدارة اللجان ��سرح امل�سكلة

�تداعياتها �طلب امل�ساعدة يف حلها
مقابلة مدير الإدارة للح�سول على اخلدمة 

املطلوبة مب�ساعدة اللجنة ال�سناعية 

5-اإعداد ون�ضر تعاميم قطاع اخلدمات وتزويد املن�ضاآت التي ترغب ن�ضخة منها:
تعريف اخلدمة:

اخلدمات  بقطاعات  اخلا�سة  التعاميم  �ن�سر  اإعداد  خدمة  اإدارتها  خالل  من  اللجان  اإدارة  تقدم 
املختلفة عرب الفاك�سات �الهاتف � الربيد الإلكرت�ين.

م�ضار اخلدمة:
خدمة اإعداد ون�ضر تعاميم قطاع اخلدمات

م�ضار اخلدمةاملهام الإدارية )اخلطوات(
اإعداد التعميم ب�سورة ر�سمية. -
حف���ظ ن�سخة من التعمي���م يف الت�سالت  -

الإدارية.
اإر�س���ال �س���ور م���ن التعميم للج���ان � ملن  -

يرغب احل�سول عليها. 

ار�سال فاك�س على الرقم 0163810579
com@qcc.org.sa :ار�سال بريد الإلكرت�ين
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6-الرد على ال�ضتف�ضارات الواردة اإىل اإدارة اللجان
تعريف اخلدمة:

تقدم اإدارة اللجان من خالل اإدارتها خدمة الرد على ال�ستف�سارات اخلا�سة باللجان عرب الفاك�سات 
� الهاتف � الربيد الإلكرت�ين � موقع الغرفة اللكرت�ين.

م�ضار اخلدمة:
خدمة الرد على ال�ستف�سارات

م�سار اخلدمةاملهام الإدارية )اخلطوات(
الرد عن طريق التحويالت.
اأ� على الربيد الإلكرت�ين.

اأ� على الفاك�س.

1-ار�سال فاك�س على الرقم 0163810579
com@qcc.org.sa :2-ار�سال بريد الإلكرت�ين

3-الأت�سال بالهاتف 0163814000 حتويلة 262

7-التثمني العقاري
تعريف اخلدمة:

تقدم اإدارة اللجان من خالل اللجنة العقارية خدمة التثمني 

م�ضار اخلدمة:
خدمة التثمني العقاري

م�سار اخلدمةاملهام الإدارية )اخلطوات(

اإر�س���ال املعامل���ة لرئي����س للجن���ة العقارية  -
لطلب تر�سيح املثمنني.

اإر�س���ال املعاملة لالأع�س���اء املكلفني لطلب  -
التثمني �امل�ساركة مع اجلهات ذات العالقة.

ا�ستالم حم�سر التثمني من الفريق املكلف  -
بالتثمني مو�سح فيه نتائج التثمني. 

ا�ستالم نتائج التثمني

توجيه خطاب لأع�ساء التثمني بعد 
توجيه رئي�س اللجنة لهم

خماطبة رئي�س اللجنة العقارية

خماطبة اجلهة �ساحبة طلب التثمني
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8-اللجان القطاعية 

التحويلةاللجنةم
264اللجنة العامة1
263اللجنة التجارية2
261اللجنة ال�سناعية3
261اللجنة الزراعية4
263اللجنة العقارية5
264جلنة التمور6
263جلنة التعليم الأهلي � التدريب � توطني الوظائف7
263جلنة املقا�لني 8
263اللجنة ال�سحية9

261جلنة �سباب الأعمال10
263جلنة املحامني11
263جلنة ال�ستقدام12
264اللجنة ال�سياحية13
263جلنة الأ�سواق14
263جلنة الذهب �املجوهرات15
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1.املركز الرئي�ضي
منطقة الق�سيم - بريدة - طريق اأبو بكر ال�سديق - ال�سفراء

فاك�س: 00966163812231 هاتف: 00966163814000  
�سند�ق بريد 444 الرمز الربيدي 51411 

info@qcc.org.sa :بريد اإلكرت�ين

فرع املذنب
هاتف: 00966163421113
فاك�س: 00966163424611

 �سند�ق بريد 444 الرمز الربيدي 51411 
info@qcc.org.sa :بريد اإلكرت�ين

فرع الأ�ضياح
 هاتف: 00966163450888
فاك�س: 00966163450044

 �سند�ق بريد 444 الرمز الربيدي 51411 
info@qcc.org.sa :بريد اإلكرت�ين 

فرع البدائع
هاتف: 00966163324612
فاك�س: 00966163321613

 �سند�ق بريد 444 الرمز الربيدي 51411 
info@qcc.org.sa :بريد اإلكرت�ين 

فرع ريا�ص اخلرباء
هاتف: 00966163344433
فاك�س: 00966163340087

 �سند�ق بريد 444 الرمز الربيدي 51411 
info@qcc.org.sa :بريد اإلكرت�ين 

2. الفــــروع

عناوين المقر الرئيسي 

للغرفة و فروعها 

بمنطقة القصيم
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رقم التحويلةالبيــــان
224مكتب الأمني العام

225مكتب نائب الأمني العام
300مكتب م�ساعد الأمني العام لل�سئون التنفيذية

260مدير اإدارة اللجان
666مدير اإدارة امل�سرتكني
240مدير الإدارة املالية

280مدير مركز املعلومات 
288مدير اإدارة املن�ساآت ال�سغرية � املتو�سطة

200مدير اإدارة ال�سوؤ�ن القانونية
290مدير اإدارة احلا�سب الآيل � تقنية املعلومات

230مدير اإدارة ال�سئون الإدارية
270مدير اإدارة العالقات العامة �خدمة املجتمع �املرا�سم

302مدير اإدارة الدرا�سات � ال�ست�سارات القت�سادية
888مدير اإدارة الت�سويق

303مدير اإدارة اجلودة � قيا�س الأداء
444مدير اإدارة التدريب �تنمية املوارد الب�سرية

0163855000 حتويلة 113مديرة مركز �سيدات الأعمال

التحويالت الداخلية

لغرفة القصيم
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عزيزي المشترك

 على خدمتكم وسهولة التواصل معكم 
ً
حرصا

يرجى تحديث بياناتكم عبر موقع الغرفة اإللكتروني 
www.qcc.org.sa

أو فاكس رقم 3812231 016

اإعداد
اإدارة الت�سويق




