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خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه هللا
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صاحب السمو الملكي األمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

حفظه هللا
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صاحب السمو الملكي األمير الدكتور

فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
أمير منطقة القصيم 

حفظه هللا
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صاحب السمو الملكي األمير

فهد بن تركي بن فيصل بن تركي  بن عبدالعزيز آل سعود
نائب أمير منطقة القصيم 

حفظه هللا
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عبدهللا بن متعب النومسي
عضو مجلس إدارة غرفة القصيم

عبدالرحمن بن حمد السنيدي
رئيس اللجنة التنفيذية

عضو مجلس إدارة غرفة القصيم

عبداإلله بن محمد الشريدة
عضو مجلس إدارة غرفة القصيم

صالح بن عبدهللا العريفي
عضو مجلس إدارة غرفة القصيم

فهد بن عبدهللا الحميداني
عضو مجلس إدارة غرفة القصيم

ممدوح بن جازي الوسوس الحربي
عضو مجلس إدارة غرفة القصيم

عبدالعزيز بن عبدهللا الحميد
رئيس مجلس اإلدارة

بندر بن محمد الصمعاني
نائب رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم

سليمان بن علي المقبل
عضو مجلس إدارة غرفة القصيم

بندر بن محمد الصمعاني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

صالح بن إبراهيم الفالج
ممثل الغرفه بمجلس الغرف السعودية

عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

التقرير السنوي
Annual Report

سليمان بن صالح الحسون
عضو مجلس إدارة غرفة القصيم
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لذا استشعر مجلس اإلدارة مسؤولياته وأبعاد رسالته، حيث حققت الغرفة خالل 

العام المالي المنصرم ٢٠٢٠م فائضًا في ميزانيتها بلغ ٧٢١٧٣٩٣ ريال.

وألن الوطن هاجس وأمانة، فإن مجلس اإلدارة يعتز بما تحقق لغرفة القصيم من 

قفزات نوعية على مسار الفعاليات والبرامج المتنوعة، التي تستهدف في مجملها 

التفاعل لتحقيق رسالة المسؤولية المجتمعية، والمساهمة الفاعلة والمؤثرة في البناء 

المعرفي، والنمو المهني لدى شباب وشابات المنطقة، من خالل النشاطات التدريبية، 

ميدانية،  وتجارب  علمية  لرؤية  وفقًا  والتنموية،  الحضارية  واالتجاهات  القيم  وتعزيز 

تدعم خلق مسارات وفرص تستوعب الرغبات، وتلبي االحتياجات، بما يضمن توسيع 

دائرة األعمال وحاضنات المبادرات المجتمعية، ورسم خارطة الطريق لها، لتتحول إلى 

مشروعات وكيانات كبيرة في قادم األيام، من خالل جهود منظومة العمل في غرفة 

القصيم، وما تقدمه من امتيازات وسياسات تستشرف المستقبل بطموح كبير.

عبدالعزيز بن عبدهللا الحميد

رئيس مجلس اإلدارة

حــــقـــــقــــــت الغــــرفـــــة 

خــــالل العــام المالــي 

الــمــنــــصــــــــرم 2020م 

فائضًا في ميزانيتها 

بـــلــــغ ٧2١٧٣٩٣ ريـــال،

وألن الوطن هاجس 

وأمانة، فإن مجلس 

اإلدارة يعتز بما تحقق 

لغرفة القصيم من 

قفزات نوعية على 

مسار الفعاليات 

والبرامج المتنوعة، 

التي تستهدف 

في مجملها 

التفاعل لتحقيق 

رسالة المسؤولية 

المجتمعية.

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

وتحقيقًا  القصيم،  بمنطقة  الصناعية  التجارية  الغرفة  وطموحات  أهداف  من  انطالقًا 

السياسات  تشهدها  التي  والتحوالت  المعطيات  على  المتكئة  المستقبلية  لتطلعاتها 

االقتصادية في المملكة، والتي منحت القطاع الخاص اهتمامًا بالغًا من خالل برنامج التحول 

الوطني ورؤية ٢٠٣٠، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي، ودعم التوجهات التي تكفل تنمية القدرات 

واإلمكانات البشرية، لتكون قادرة على ترجمة أهداف القيادة، وإحداث نقالت نوعية في مستوى 

تكامل األدوات ضمن المنظومة الوطنية، عبر آليات عمل مشتركة، في ظل فكر متألق يجسده 

قائد المسيرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه هللا، وولي عهده 

األمين األمير محمد بن سلمان حفظه هللا، لرسم مستقبل المملكة االقتصادي، عبر خطوات 

القائمة على  الوطنية  المزيد من ترسيخ االستقرار، والمتانة االقتصادية  وتنظيمات تكفل 

المفاصل الجوهرية والمنطلقات النوعية.

من هنا خرجت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، وباهتمام شخصي، ومتابعة 

استثنائية من قبل صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل 

بن سعود آل سعود حفظه هللا، على دعم النمو التجاري والصناعي واالقتصادي بشكل عام، 

وتنفيذ البرامج والمناشط والفعاليات التي تعزز هذه التوجهات خدمًة القتصاديات المنطقة، 

بالتعاون مع القطاعات والجهات ذات العالقة.

يبارك هذا التوجه ويدعمه سمو نائب أمير منطقة القصيم، صاحب السمو الملكي األمير 

فهد بن تركي بن فيصل آل سعود حفظه هللا، معتبرًا الغرفة مفصاًل من مفاصل التنمية 

والبناء، إلى جانب حرص معالي وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبد هللا القصبي، ودعمه لمختلف 

التوجهات اإليجابية لمسيرة عمل الغرفة.
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كلمة األمين العام

تتماشى مع السياسات االقتصادية للمملكة من خالل رؤية ٢٠٣٠، والتي ركزت 
للمملكة، واالعتماد  المستقبل االقتصادي  الخاص في رسم  القطاع  على 
والصناعية  االستثمارية  للقطاعات  الجديدة  المعطيات  على  كبيرة  بدرجة 
دور  لتفعيل  مساعيها  القصيم  غرفة  كرست  ذلك،  ولتحقيق  والتجارية. 
اللجان القطاعية، وتنفيذ برامجها وتبني أفكارها للمساهمة في صنع القرار، 
وتنفيذ الدراسات االستراتيجية التي اعتمدت عليها جهات االختصاص في 
الرسالة،  المنتسب،  وإيصال  خدمة  في  يسهم  بما  وتوجهاتها،  قراراتها 
في  الغرفة  وتعهدت  كما  الغرفة.  ومفاصل عمل  دوائر  عبر  األفكار  ونقل 
تقديم التسهيالت الالزمة لمنتسبيها من خالل التصديق اإللكتروني الفعال، 
وبلغ عدد المشتركين النشطين في الغرفة خالل سنة ٢٠٢٠م، ما مجموعه 
)٣٠٥٤٣( مشترك، وبعدد عمليات وخدمات للمشتركين يتجاوز )١٠٠٠٠٠( عملية، 
إلى جانب ذلك استطاعت الغرفة تنفيذ عدد من الفعاليات المتنوعة ما بين 
)دورات، استشارات، فعاليات، ورش عمل، اجتماعات، مشاركات، ...، الخ(، 

مجملها مجانية وتستهدف أبناء وبنات المنطقة أثناء جائحة كورونا.

األمين العام

محمد بن عبدالكريم الحنايا

تسعى 
منطقة  في  الصناعية  التجارية  للغرفة  العامة  األمانة 
نحو  إدارتها،  مجلس  استراتيجية  من  وانطالقًا  القصيم، 
منظومات  عبر  وأهدافها،  رسالتها  تحقيق  على  العمل 
النوعية  الخدمات  تقديم  تستهدف  التي  المتنوعة،  والمسيرات  اإلجراءات 
لقطاع األعمال في المنطقة عبر مفاصل متعددة، ترتكز على رؤية متوازنة، 
تشمل الشرائح ذات النشاطات االهتمامات المختلفة، للعمل على تعزيز 
أهداف التنمية االقتصادية لمنطقة القصيم، والمشاركة الفاعلة والمؤثرة 

في إطار منظومة االقتصاد الوطني للمملكة.

السمو  صاحب  متطلبات  ترجمة  على  القصيم  غرفة  حرصت  هنا  من 
الملكي، األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود حفظه هللا، وسمو نائبه 
صاحب السمو الملكي األمير فهد بن تركي بن فيصل، والمتمثلة في تفعيل 
ومؤسسات  الحكومية،  القطاعات  مع  والتعاون  والتكامل  الغرفة،  دور 
ينشدها  التي  المتطلبات  تقديم  في  الخاص،  والقطاع  المدني،  المجتمع 
المواطن والمواطنة في هذا الجزء الغالي من وطننا الكبير، لتحقيق التنمية 
المستدامة، وتهيئة المجاالت، وخلق الفرص التي تخدم الشباب والشابات 
ثقافة  خالل  نشر  من  وذلك  الدخل،  مصادر  تنويع  في   العمل  سوق  في 
المهنة  وأدواتها، ولعل غرفة القصيم، وعبر ممارسة أدوارها، تهدف إلى أن 

بلغ عدد المشتركين 

النشطين في الغرفة 

خالل سنة 2020م، ما 

مجموعه )٣0٥٤٣( 

مشترك، وبعدد 

عمليات وخدمات 

للمشتركين يتجاوز 

)١00000( عملية، إلى 

جانب ذلك استطاعت 

الغرفة تنفيذ عدد من 

الفعاليات المتنوعة 

ما بين )دورات، 

استشارات، فعاليات، 

ورش عمل، اجتماعات، 

مشاركات، ...، الخ(
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التجارية الصناعية بمنطقة منذ  أكثر من )٤٣( عامًا، وكعادتها، كانت الغرفة 
الذي  والبيت  المنطقة،  في  األعمال  لمجتمع  األولى  الحاضنة  القصيم، 
يأوي إليه رجاالته وسيداته، فكانت الغرفة المنبر الذي يعبر عنهم، والسند 
الذي يستندون عليه، حتى غدت الغرفة مع مرور الزمن األساس الذي يعول عليه قطاع 

األعمال في المنطقة للمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة.

واليوم، وبعد التطور الذي تشهده المملكة في كافة المجاالت، تحت راية خادم الحرمين 
محمد  األمير  األمين  عهده  وولي  هللا،  حفظه  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين، 
التقدم والنجاح،  ثابتة نحو مزيد من  القصيم بخطى  بن سلمان حفظه هللا، تسير غرفة 
وتقوم مجددًا بدورها الريادي في قيادة جهود القطاع الخاص، ومجتمع المال واألعمال 
٢٠٣٠، ضمن توجيهات مباركة  المملكة  المنطقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية  في 
من صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود آل 
سعود حفظه هللا، وبدعم من سمو نائب أمير منطقة القصيم، صاحب السمو الملكي 

األمير فهد بن تركي بن فيصل آل سعود حفظه هللا،

لذلك، كان العمل الدؤوب، والتفاني واإلخالص، واإلصرار على النجاح، هم الوقود الذي 
تقديمه  يمكن  ما  تقديم كل  أجل  مبتغاها وطموحاتها، من  لبلوغ  القصيم  بغرفة  يدفع 
لخدمة مشتركيها وعمالئها، والسعي نحو إفادتهم، والوصول لرضاهم، عن طريق الكثير 
من البرامج والمشاريع الهادفة لتأهيلهم وتنميتهم وتطويرهم، وتمكينهم من النجاح في 

أعمالهم.

من هنا، يأتي هذا التقرير كمرحلة لتكريم هذا الجهد، وتوثيق هذه الفترة الزمنية من عمر 
الغرفة، وما عملت عليه وسعت إلنجازه من خالل إداراتها ومراكزها وفروعها ومكاتبها، 
وتحت أنظار مجلس إدارتها وأمانتها العامة، ليس ليكون هذا التقرير مجرد ثمرة أينعت 
بعد جهد وتعب، بل ومرجعًا هامًا لتاريخ الغرفة، وأساسًا لمزيد من الرقي والتقدم والنجاح.

وهللا ولي التوفيق،،،
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الفصل األول:

نبذة عن القصيم ..
اقتصاد ينمو 
وعطاء مستمر



اأواًل: جغرافية وطبيعة منطقة الق�صيم ومواردها االقت�صادية:
اأ.  اجلغرافيا والت�صاري�س:  

تتميز معظم منطقة الق�ض���يم بالأرا�ض���ي امل�ض���طحة، وت�ض���م يف جممله���ا الأرا�ض���ي الزراعية ومناطق 
ال�ضحاري الرملية، ووجود الأودية كوادي الرمة وروافده من الأودية الفرعية الأخرى.

 ب.  املناخ:
يوؤثر موقع وارتفاع منطقة الق�ض���يم مبناخها، فدرجات احلرارة يف �ض���يفها و�ضتائها اأقل منها يف معظم 
اأجزاء اململكة الأخرى، مبتو�ض���ط حرارة )36( درجة مئوية �ضيفًا، و)20( درجة مئوية �ضتاًء، وميكن اأن 
ترتفع درجة احلرارة يف ال�ضيف اإىل اأكرث من )40( درجة مئوية، وتنخف�ض يف ال�ضتاء اإىل اأقل من )10( 
درجات مئوية.  اأما متو�ض���ط الأمطار فيزيد قلياًل عن معظم اأجزاء اململكة ب�ض���بب ارتفاع املنطقة ولكنه 

نادرًا ما يزيد عن )200( ملليمرت يف ال�ضنة.

 ت.  املوارد الطبيعية:
متتاز منطقة الق�ضيم بثالثة موارد طبيعية هامة، هي:

املياه اجلوفية:. 1
تتميز الق�ض���يم بوفرة املياه، مم���ا جعلها تتبواأ مكانة متقدم���ة يف الإنتاج الزراعي 
عل���ى م�ض���توى اململكة، وتعتم���د منطقة الق�ض���يم يف توفري مياه ال�ض���رب على املياه 
اجلوفي���ة ع���ن طريق الآبار احلكومية والأهلية، من خالل عدة م�ض���روعات رئي�ض���ة 
للمي���اه تخدم مدن بريدة، وعنيزة، والر�ض، والبدائع، والبكريية، وريا�ض اخلرباء، 
وبالن�ض���بة ملياه الري فاإن املنطقة تعتمد املنطقة ب�ض���كل رئي����ض على املياه اجلوفية. 
بالإ�ضافة اإىل املياه ال�ضطحية، حيث يوجد بها 4�ضدود ب�ضعة تخزينية تقدر بحوايل 
3.6 مليون م3، وتعد منطقة الق�ضيم من املناطق الغنية باملياه اجلوفية، وهي مياه 

�ضاحلة للزراعة.

االأرا�صي الزراعية:. 2
تتوفر املياه يف الأر�ض الزراعية باملنطقة يف اجلزء ال�ض���رقي منها، والذي يقع فوق 
خزان���ات املياه اجلوفية الرئي�ض���ة، وهو اجلزء ال�ض���الح للزراعة، ل�ض���هولة فالحته 
والو�ض���ول اإلي���ه، نظرًا لطبيعة الأر�ض، واجلزء الغربي، ال���ذي يعترب منطقة رعوية 

وم�ضهورة جدًا يف اململكة باأغنامها النجدية.

املعادن:. 3
تتمي���ز املنطق���ة بوجود حج���ر البوك�ض���يت، والذهب، واملع���ادن الالفلزي���ة، وامللح، 
والكاولني )الطفل ال�ض���يني(، واجلب�ض )ورمبا ال�ض���ليكون(، وال�ض���خور اجلوفية 

القاعدية، والرخام ل�ضناعات الأ�ضمنت والبالط باملنطقة.

درجات احلرارة الكربى والدنيا مبنطقة الق�صيم

درجات 
احلرارة

اأ�صهر ال�صنة
دي�صمربنوفمرباأكتوبر�صبتمرباأغ�صط�سيوليويونيومايواأبريلمار�سفربايريناير

21.426.632.732.53943.345.544.143.434.62322.3الكربى
610.716.918.724.327.429.626.9925.419.21411.2ال�صغرى

امل�ضدر: الهيئة العامة لالإح�ضاء - الكتاب الإح�ضائي ال�ضنوي.

منطقة الق�صيم:
تقع منطقة الق�ضيم يف الو�ضط من اجلزء ال�ضمايل من اململكة العربية ال�ضعودية، وتبعد كل من حدودها الغربيُة وال�ضرقية 
م�ضافات مت�ضاوية )500 كيلومرت تقريبًا( عن �ضواحل البحِر الأحمر واخلليج العربي، كما تبعد املدينة الرئي�ضة بريدة حوايل 
)350( كيلومرتًا اإىل ال�ضمال الغربي من عا�ضمة اململكة العربية ال�ضعودية الريا�ض. ومتثل منطقة الق�ضيم حوايل )%3.2( 
من اإجمايل م�ض���احة اململكة، اإذ تبلغ م�ض���احة املنطقة )73000( كيلومرتًا مربعًا، وي�ض���ل اأق�ض���ى ات�ض���اع لها حوايل )480( 
كيلومرتًا من ال�ضمال اإىل اجلنوب، و)400( كيلومرتًا من ال�ضرق اإىل الغرب، ويحدها من ال�ضرق واجلنوب منطقة الريا�ض، 
ومن ال�ضمال منطقة حائل، ومن الغرب منطقة املدينة املنورة، وعا�ضمة منطقة الق�ضيم هي مدينة بريدة، ويتبع املنطقة ع�ضر 

حمافظات و�ضتة مراكز، اأما املحافظات فهي:

مدينة بريدة )العا�ضمة الإدارية ملنطقة الق�ضيم(، و)5( حمافظات فئة )اأ(، ت�ضمل: حمافظة عنيزة، حمافظة الر�ض، 
حمافظة املذنب، حمافظة البكريية، حمافظة البدائع. وعدد )7( حمافظات فئة )ب(، ت�ض���م: حمافظة الأ�ضياح، حمافظة 

ريية. النبهانية، حمافظة عيون اجلواء، حمافظة ريا�ض اخلرباء، حمافظة ال�ضما�ضية، حمافظة عقلة ال�ضقور، حمافظة �ضِ

االأهمية املكانية والتاريخية التجارية ملنطقة الق�صيم:
تتو�ض���ط منطقة الق�ضيم من حيث املوقع و�ض���ط اجلزيرة العربية تقريبًا، 
مما جعلها حلقة و�ض���ل بني ال�ضمال واجلنوب وال�ض���رق والغرب، وكانت ملتقى 
لقوافل احلجاج القادمني من العراق و�ض���مال اخلليج العرب���ي، ومركزًا جتاريًا 
مهمًا للقادمني من املنطقة ال�ضرقية، واخلليج، ومنطقة الريا�ض، واملتجهني اإىل 

م�ضر وبالد ال�ضام.
ولعل اأبناء املنطقة املعروفون بالعقيالت، والذين ا�ضتهروا بتجارة الإبل بالدرجة 
الأوىل واخليول والأغنام وال�ضمن واملالب�ض والأغذية من اأنحاء اجلزيرة العربية 
ويتاجرون بها يف الكويت والعراق وال�ضام وغريها، خري دليٍل على اأهمية املنطقة 
وا�ضتهارها وا�ضتغالها بالتجارة منذ قرون عدة. ويف الزمن احلايل، فاإن منطقة 
الق�ضيم تعترب من اأهم مناطق اململكة يف الن�ضاط الزراعي والرثوة احليوانية.

اآفاق وا�صعة لالقت�صاد مبنطقة الق�صيم:
تتمت���ع منطقة الق�ض���يم بع���دد من املقومات التي تف�ض���ح ع���ن اإمكانياٍت 
ومعطي���اٍت كب���ريٍة ومتنوع���ٍة تزخر بها، وت�ض���هم من خاللها يف دع���م التنمية 
القت�ض���ادية، حيث يعترب ذلك موؤ�ض���ر ج���ذب لرجال الأعمال وامل�ض���تثمرين 
لال�ض���تثمار يف العديد من امل�ضاريع متنوعة يف هذه املنطقة، اإدراكًا منهم باأن 
ه���ذه الإمكانيات واملعطيات �ضت�ض���اعد يف جناح م�ض���اريعهم وا�ض���تثماراتهم. 
لذلك، كان حر�ض الغرفة التجارية ال�ضناعية مبنطقة الق�ضيم على ا�ضتثمار 
هذه املقومات عن طريق عر�ض هذه الفر�ض ال�ضتثمارية الناجحة على رجال 

الأعمال و�ضباب امل�ضتثمرين باملنطقة.

القصيم .. إقتصاد ينمو وعطاء مستمر
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رابعًا: ال�صناعة مبنطقة الق�صيم:
يعت���رب القطاع ال�ض���ناعي يف منطقة الق�ض���يم من القطاعات الهام���ة نظرًا للعدد 
الكبري من امل�ضانع املوجودة يف املنطقة والتنوع الكبري يف املنتجات خا�ضة يف جمال 
ال�ض���ناعات الغذائية وامل�ض���روبات و�ض���ناعات مواد البناء. وت�ض���مل اأهم املنتجات 

ال�ضناعية للمنطقة ما يلي:
�ص��ناعات مواد البن��اء: )الأ�ض���منت، البلوك والبالط، البلوك الفخاري، . 1

اخلر�ضانة اجلاهزة، الرخام واجلرانيت(.
ال�صناعات الغذائية وامل�صروبات: )املياه املعباأة، الع�ضائر وامل�ضروبات، . 2

املعجنات، ومنتجات الألبان(.
ال�صناعات الكيماوية والبال�صتيكية: )الأدوية، املنتجات البال�ضتيكية . 3

ومواد التعبئة والتغليف(.
ال��ورق والطباع��ة ومنتجاتهم��ا: )ورق الكراف���ت والكرت���ون، املناديل . 4

الورقية، املطبوعات وامللفات(.
ال�صناعات املعدنية والهند�صية: )الأثاث املعدين، الأبواب والنوافذ من . 5

احلديد والأملونيوم، ...(.
�ص��ناعة اخل�ص��ب واملنتجات اخل�ص��بية: )الأثاث واملطابخ اخل�ض���بية، . 6

الأبواب والديكورات اخل�ضبية(

وفيما يلي اإح�صائيات باأهم موؤ�صرات القطاع ال�صناعي مبنطقة الق�صيم:

امل�صانع املنتجة يف منطقة الق�صيم حتى مطلع العام 2018م: اأ.    

عدد العمالةعدد امل�صانعاملنطقة
)األف عامل(

راأ�س املال
)مليون ريال(

29531.7795.14.212الق�صيم

امل�ضدر: وزارة الطاقة وال�ضناعة والرثوة املعدنية.

 ب.  املقارن��ة بني امل�ص��انع املنتجة بالق�ص��يم مع اإجمايل امل�ص��انع املنتجة 
باململكة 2018م:

راأ�س املالعدد العمالةعدد امل�صانعوجه املقارنة باململكةم
اخلام�ضةالرابعةال�ضاد�ضةالرتتيب من حيث1

1%3%4%الن�ضبة لإجمايل اململكة2

المصانع

رأس المال

األيدي العمالة

6
5
4

ترتي��ب امل�ص��انع املنتج��ة بالق�ص��يم م��ع 
اإجمايل امل�صانع املنتجة باململكة 2018م

عدد العمالة

31.779

رأس المال بالمليون

5.14.212 ريال

عدد المصانع

295

ثانيًا: ال�صكان:
حتت���ل منطقة الق�ض���يم املرتب���ة )7( يف ترتيب املناطق ال�ض���عودية م���ن حيث عدد 
ال�ض���كان، ُيقدر م�ضح اخل�ضائ�ض ال�ضكانية، ال�ض���ادر من الهيئة العامة لالإح�ضاء 
لعام 2018م، اإجمايل عدد �ض���كان منطقة الق�ض���يم ب� )1.455.693( ن�ضمة، بلغ 
ع���دد املواطنني ال�ض���عوديني منه���م )1.025.915( ينق�ض���مون اإىل )519.029( 
م���ن الذك���ور و)506،886( من الإناث. فيما بلغ عدد املقيمني من غري ال�ض���عوديني 
)429.778( ينق�ض���مون اإىل )322.511( من الذكور، و)107.267( من الإناث. 
وم���ن حيث الفئ���ات العمرية تتواجد الفئة العمري���ة 35-39 يف الرتتيب الأول بواقع 
)150.289( من اإجمايل عدد ال�ض���كان. ت�ض���كن الأ�ض���ر ال�ض���عودية يف الق�ضيم ما 
جمموع���ه )152.068( م�ض���كنًا، تت���وزع اإىل )86.365( في���ال و)28.716( دور 
يف في���ال و)12.251( �ض���قة، و)23.588( من���زل �ض���عبي، و)979( دور يف منزل 
�ض���عبي، و)169( اأخرى. ويتكلم اأهل الق�ضيم باللهجة العربية الق�ضيمية. ويقطن 
مدين���ة بري���دة اأكرث م���ن )50.5%( م���ن اإجمايل �ض���كان منطقة الق�ض���يم، وتاأتي 
بذلك يف املرتبة الأوىل من حيث عدد ال�ض���كان، تليها حمافظة عنيزة بن�ض���بة تبلغ 
)13.47%(، ثم حمافظة الر�ض بن�ض���بة )10.98%(. وي�ض���كل جمموع �ضكان املدن 

الثالثة ن�ضبة تبلغ )75%( من اإجمايل �ضكان منطقة الق�ضيم.

االإح�صائيات ال�صكانية ملنطقة الق�صيم

البيانالت�صنيفم
1،455،693 ن�ضمة - )2018م(جمموع ال�ضكان1

4.3%ن�ضبة ال�ضكان2

1،025،915ال�ضعوديون3

429،778غري ال�ضعوديون4

16.6/كم2الكثافة ال�ضكانية5

15.322 ريالمتو�ضط الدخل6

16.251 ريالمتو�ضط الإنفاق7

التطور ال�صكاين
19922004201020142017ال�صنة
750،9791،015،9721،234،5311،370،7271،423،935التعداد

ثالثًا: املن�صاآت احل�صرية بالق�صيم:
�ض���اهم ازدي���اد عدد ال�ض���كان يف املنطقة وانت�ض���ار التجمع���ات ال�ض���كانية فيها اإىل 
تعدد املن�ض���اآت احل�ض���رية واخلدمية، واأدى اإىل تنوعها وتو�ضعها مقارنة بال�ضنوات 
ال�ض���ابقة، اإذ اأدى حت�ض���ن م�ضتويات التعليم بالق�ض���يم موؤخرًا، اإىل التو�ضع يف عدد 
املدار����ض والزيادة الكبرية يف معدلت التح���اق الطالب باملدار�ض وافتتاح جامعات 
للبن���ني والبن���ات وكليات تقنية ومعاهد فنية.  واأ�ض���بح يوجد يف املنطقة العديد من 
امل�ضت�ض���فيات واملراك���ز ال�ض���حية احلكومية واخلا�ض���ة، يرتكز اأكرثه���ا واأهمها يف 
مدين���ة بريدة. ومع الهتمام باملجال ال�ض���ناعي والريا�ض���ي، تطورت اأي�ض���ًا املدن 

ال�ضناعية والريا�ضية. 

اإح�صائية املن�صاآت احل�صرية بالق�صيم
العددنوع املرفق / املن�صاأةم
5017اجلوامع / امل�ضاجد1
10الغرف التجارية )مع الفروع واملكاتب(2
840مدار�ض تعليم الذكور/ قطاع حكومي3
954مدار�ض تعليم الإناث / قطاع احلكومي4
1اجلامعات5
6الكليات واملعاهد العليا6
23امل�ضت�ضفيات احلكومية والأهلية7
169مراكز الرعاية ال�ضحية الأولية8
93امل�ضتو�ضفات الأهلية9

23مراكز الهالل الأحمر10
1املطارات11
1املدن ال�ضناعية12
1املدن الريا�ضية13
14الأندية الريا�ضية14
6املتاحف15
6الفنادق16

امل�ضدر: الهيئة العامة لالإح�ضاء- دليل اخلدمات ال�ضاد�ض ع�ضر 2017م.

 %71.4
�ضعوديون

غري �ضعوديون
 %28.6
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ث.  امل�صانع حتت االإن�صاء بح�صب الن�صاط مبنطقة الق�صيم 2018م باملقارنة مع اململكة:  

راأ�س املال )مليون ريال(عدد العمالةعدد امل�صانعال�صناعة
الن�صبةاململكةالق�صيمالن�صبةاململكةالق�صيمالن�صبةاململكةالق�صيم

5%62.3212.6.669%74728.165%8109املنتجات الغذائية
1%25.61.1.285%4753.976%248امل�ضروبات

1%75.6778%111141.715%438الورق ومنتجات الورق
فحم الكوك واملنتجات 

النفطية املكررة
117%635756%55.119.252%5

0.03%16.14.905%2304.327%294املواد الكيميائية
1%17.285.1.352%2505559%2130منتجات املطاط واللدائن
3%36.1462.4.548%544012610%11208منتجات املعادن الالفلزية

1%35.313.6.296%21605524%156الفلزات القاعدية
املعادن امل�ضكلة با�ضتثناء 

الآلت واملعدات
1108%1255435%0.58.22.1.437%0.2

احلوا�ضيب واملنتجات 
الب�ضرية

214%1450510%105.585.129%45

الآلت واملعدات غري 
امل�ضنفة يف مو�ضع اخر

130%3352474%17.33.558%1

امل�ضدر: وزارة الطاقة وال�ضناعة والرثوة املعدنية.

امل�ص��انع حتت االإن�ص��اء بح�ص��ب نوع اال�صتثمار )وطني / اأجنبي / م�ص��رك( حتى مطلع العام  ج.    
2018م مبنطقة الق�صيم باملقارنة مع بقية اململكة:

راأ�س املال )مليون ريال(عدد العمالةعدد امل�صانعنوع امل�صنع
الن�صبةاململكةالق�صيمالن�صبةاململكةالق�صيمالن�صبةاململكةالق�صيم

2%3627.625.397.2%4152650140%36868وطني
0%002.775.4%004.138%076اأجنبي

0%0041.908.3%0060.344%01006م�ضرتك

امل�ضدر: وزارة الطاقة وال�ضناعة والرثوة املعدنية 

التغري يف عدد امل�ص��انع وع��دد العمالة وراأ�س املال مبنطقة الق�ص��يم خالل الفرة من 2008م  ح.    
وحتى 2017م:

راأ�س املالعدد العمالةعدد امل�صانعالعام
200816512.1046.5.036
200917813.6394.5.285
201018815.9779.6.863
201119519.1713.7.808
201220721.2414.10.571
201323624.1838.11.558
201427528.0895.11.849
201529230.1734.13.473
201630531.4164.13.875
201729731.8804.14.215

امل�ضدر: وزارة الطاقة وال�ضناعة والرثوة املعدنية 

امل�صانع حتت االإن�صاء بح�صب الن�صاط
مبنطقة الق�صيم 2018م باملقارنة مع اململكة:

امل�صانع املنتجة وفق الن�صاط بالق�صيم مقارنة باململكة

امل�صانع املنتجة على ح�صب نوع الن�صاط بالق�صيم حتى مطلع العام 2018م باملقارنة مع اإجمايل امل�صانع املنتجة باململكة: اأ.    

ال�صناعة
راأ�س املال )مليون ريال(عدد العمالةعدد امل�صانع

الن�صبةاململكةالق�صيمالن�صبةاململكةالق�صيمالن�صبةاململكةالق�صيم
4%56.2.7186.60.735%8.17256159.768%64791املنتجات الغذائية

7%142.1.6900.22.607%96.34243.923%15173امل�ضروبات
0.04%45.5.785. 0.52%28017.009%294املن�ضوجات
0.3%0.439.1.100%110215012.971امللبو�ضات

028002.370002.5380املنتجات اجللدية
3%22.441.1.760%31409.161%3119اخل�ضب والفلني

1%34.1561.13.911%41.02636.739%10266الورق
0.2%0.32.78.3.339%2308.684%164الطباعة وا�ضتن�ضاخ و�ضائل الإعالم

0.2%28.1861.76.151%125013304%187فحم الكوك واملنتجات النفطية
0.03%0.32.1901.577.251%0.8316101.098%6725املواد الكيميائية

40%147.2.4661.6.138%71.49010.346%345املنتجات ال�ضيدلنية
2%30.5005.30.652%33.25799.507%32997منتجات املطاط واللدائن

5%40.5.7136.104.571%67.241200.702%921650املعادن الالفلزية
0.2%12.1324.79.508%248877.568%8378الفلزات القاعدية

1%22.1946.25.779%32.102104.940%29952املعادن امل�ضكلة با�ضتثناء الآلت واملعدات
03404.179009.9670�ضناعة احلوا�ضيب واملنتجات الإلكرتونية

0.3%18.538.18.658%333042.922%6239املعدات الكهربائية
0.4%17.799.20.092%346740.376%8272الآلت واملعدات غري امل�ضنفة

املركبات ذات املحركات واملركبات 
املقطورة ون�ضف املقطورة

4159%319115.162%17.197.2.966%1

09005.023002.8340معدات النقل الأخرى
1%2223.2.615%342324.490%8299الأثاث

1%24.326.2.238%230015.109%2100ال�ضناعات التحويلية

امل�ضدر: وزارة الطاقة وال�ضناعة والرثوة املعدنية.

امل�صانع بح�صب نوع اال�صتثمار )وطني / اأجنبي / م�صرك( مبنطقة الق�صيم حتى مطلع العام 2018م باملقارنة مع  ب.    
اإجمايل اململكة:

نوع امل�صنع
راأ�س املال )مليون ريال(عدد العمالةعدد امل�صانع

الن�صبةاململكةالق�صيمالن�صبةاململكةالق�صيمالن�صبةاململكةالق�صيم
2%47.14.1948.699.803%431.381825.532%2866.357وطني

0.2%13.168.7.652%135350.576%8616اأجنبي

0.0003%0.035.18.424.071%0.245171349%1657م�صرك

امل�ضدر: حتليل بيانات وزارة الطاقة وال�ضناعة والرثوة املعدنية.

ت.  امل�صانع حتت االإن�صاء حتى مطلع العام 2018م مبنطقة الق�صيم باملقارنة مع بقية اململكة:  
راأ�س املال )مليون ريال(عدد العمالةعدد امل�صانع

الن�صبةاململكةالق�صيمالن�صبةاململكةالق�صيمالن�صبةاململكةالق�صيم
361006%4152660344%36.6273.41.908%1

امل�ضدر: حتليل بيانات وزارة الطاقة وال�ضناعة والرثوة املعدنية.

الباحة

احلدود ال�ضمالية

جنران

اجلوف

حائل

تبوك

جيزان

الق�ضيم

منطقة ع�ضري

املدينة املنورة

املنطقة ال�ضرقية

مكة املكومة

الريا�ض

امل�صانع املنتجة بح�صب املنطقة

عدد امل�صانع

امل�صانع بالق�صيم باملقارنة 
مع اململكة

اململكةالق�صيم
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تتوزع املن�ضاآت التجارية الرئي�ضة يف منطقة الق�ضيم على القطاعات التالية:
القط��اع التجاري: وي�ضم���ل: )موؤ�ض�ضات جت���ارة اجلملة والتجزئ���ة، التوزيع، . 1

الوكالت(.
القطاع الزراعي: وي�ضمل: )الإنتاج الزراعي واحليواين، اخلدمات الزراعية(.. 2
القطاع ال�ص��ناعي: وي�ضمل: )الإنت���اج ال�ضناعي، تراخي����ض البلدية للور�ض . 3

وغريها(.
قطاع املقاوالت: وي�ضمل: )املقاولت العامة واملتخ�ض�ضة، موؤ�ض�ضات ال�ضيانة . 4

والت�ضغيل(.
قطاع اخلدمات: وي�ضمل: )اخلدمات العامة، التعليم والتدريب، النقل(.. 5
القطاعات االأخرى: مثل قطاعات )اخلدمات ال�ضخ�ضية وغريها(.. 6

رخ�س املحالت خالل العام 1439ه� مبنطقة الق�صيم:

عدد الرخ�سنوع الن�صاطم
املجموعموؤقتةجتديدجديد

391036148النقل واملوا�ضالت1
468010136الت�ضالت واملعلومات2
593100369قطاع ال�ضحة3
517022املعادن والأحجار الثمينة4
882560344املالب�ض والأقم�ضة5
114015قطاع اجللود6
1594420601قطاع ال�ضيارات7
1817250906الت�ضييد والبناء8
521130185املعدات والأدوات والأجهزة9

2941000201314قطاع الور�ض10
40176901170ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات واملكاتب11
25885901117اخلدمات التجارية12
44920136الطباعة والأعمال املكتبية13
571960253الزراعة واحليوانات14
495185201347املواد الغذائية15
1318031الريا�ضة والرتفيه16
1959421406173جتارة اجلملة والتجزئة17
151270142قطاع الت�ضنيع18
391390178املفرو�ضات والأثاث19
39740113امل�ضتودعات20
532037قطاع التعليم21
520107301583اأن�ضطه اأخرى22

4769124953617300االإجمايل
امل�ضدر: الهيئة العامة لالإح�ضاء - الكتاب الإح�ضائي ال�ضنوي.

النقل والمواصالت

االتصاالت والمعلومات

قطاع الصحة

المعادن واألحجار الثمينة

المالبس واألقمشة

قطاع الجلود

قطاع السيارات

التشييد والبناء

المعدات واألدوات واألجهزة

قطاع الورش

الشركات والمؤسسات والمكاتب

الخدمات التجارية

الطباعة واألعمال المكتبية

الزراعة والحيوانات

المواد الغذائية

الرياضة والترفيه

تجارة الجملة والتجزئة

قطاع التصنيع

المفروشات واألثاث

المستودعات

قطاع التعليم

أنشطة أخرى

78692887751211678689972998 92063 98214

2012201320142015201620172018

ال�صجالت التجارية القائمة يف منطقة الق�صيم حتى 2012م - 2018م

�صاد�صًا: التجارة مبنطقة الق�صيم:
ياأت���ي القطاع الزراعي مبنطقة الق�ضي���م يف مقدمة القطاعات القت�ضادية املوؤثرة 
على كثري من �ضرائح املجتمع يف املنطقة، حيث تتميز الق�ضيم مبزايا ن�ضبية هامة، 
منها: ج���ودة املياه وتوفرها، والرتب���ة ال�ضاحلة للزراعة، واملن���اخ املنا�ضب لزراعة 
معظ���م املحا�ضيل الزراعية. مما اأدى ذل���ك لزيادة كبرية يف معدلت الإنتاج لكثري 
من املحا�ضيل الهامة مثل اخل�ضروات والفاكهة والتمور. وتعترب الق�ضيم �ضلة غذاء 
اململكة ملا متتلكه املنطقة من مزارع �ضخمة لإنتاج الفواكه واخل�ضار والتمور، وفيها 
اأك���رب م�ضاريع الدواجن واإنتاج البي�ض، بالإ�ضافة اإىل اأكرب مزرعة نخيل يف العامل، 
وه���ي مزرعة الراجحي. ويعد �ضوق التمور يف بري���دة اأكرب اأ�ضواق التمور يف العامل، 

كما يعد �ضوق الإبل فيها اأكرب اأ�ضواق الإبل على م�ضتوى العامل اأي�ضًا.
وفيما يلي اأهم املوؤ�ضرات الزراعية مبنطقة الق�ضيم:

امل�ص��احة املزروع��ة واإجمايل عدد االأ�ص��جار الدائم��ة واملثمرة  اأ. 
جلميع االأ�صناف بالق�صيم:

عدد االأ�صجار املثمرةاإجمايل عدد اال�صجاراملنطقة
87397716704644الق�ضيم

امل�ضدر: الهيئة العامة لالإح�ضاء 2015م.

عدد حيوانات املزرعة ح�صب النوع على م�صتوى الق�صيم: ب. 

حيوانات اجلر االأبقاراالإبلاملاعزال�صاأن
والركوب وغريها

الطيور 
والدواجن

1670107388340958661157418461864445
امل�ضدر: الهيئة العامة لالإح�ضاء 2015م.

ع��دد امل��زارع احليوانية املتخ�ص�ص��ة ح�ص��ب النوع على م�ص��توى  ت. 
الق�صيم:

الدجاج االأ�صماكاالأبقار
الالحم

الدجاج 
البيا�س

اأمهات 
الدجاج 
الالحم

جدات 
الدجاج 
البيا�س

157211400

امل�ضدر: الهيئة العامة لالإح�ضاء 2015م.

ع��دد احلي��ازات واإجم��ايل ع��دد احليوان��ات ح�ص��ب الن��وع على  ث. 
م�صتوى الق�صيم:

االأبقاراالإبلاملاعزال�صاأن
عدد 

عدد العدداحليازات
عدد العدداحليازات

عدد العدداحليازات
العدداحليازات

72691670107466038834016579586639811574

امل�ضدر: الهيئة العامة لالإح�ضاء 2015م.

امل�صاح��ة املزروعة وعدد االأ�صجار واملثمر منها جلميع االأ�صناف  ج. 
ح�صب اأ�صلوب الري على م�صتوى الق�صيم:

اإجمايل عدد نوع االأ�صجارم
االأ�صجار

عدد االأ�صجار 
املثمرة

امل�صاحة ح�صب اأ�صلوب الري
تنقيطغمر

6.979.7535.023.48957.816240.662اأ�ضجار النخيل1
8.739.7716.704.64459.808261.687الأ�ضجار الدائمة2

امل�ضدر: الهيئة العامة لالإح�ضاء 2015م.

اإنتاج الدجاج والبي�س مبنطقة الق�صيم )2015م- 2018م(: ح. 
2015201620172018العامم

252178257222262367265854 اإنتاج الدجاج مب�ضاريع الدجاج الالحم1

372454379903383683381501 اإنتاج البي�ض مبزارع الدجاج البيا�ض2

امل�ضدر: الهيئة العامة لالإح�ضاء - الكتاب الإح�ضائي ال�ضنوي.

اإنتاج ع�ص��ل النحل املنتج باملناحل مبنطق��ة الق�صيم )2014م-  خ. 
2018م(:

2015201620172018العام

5049312502336822718كجم

امل�ضدر: الهيئة العامة لالإح�ضاء - الكتاب الإح�ضائي ال�ضنوي.

املوا�صي املذبوحة حتت اإ�صراف بلدية الق�صيم 1438ه�: د. 
املجموعاملاعزال�صاأنالبقراالإبلامل�صدرم
369068120323871788312013حملي1
28245137397461265260359م�ضتورد2

39730521824298484440372372املجموع

امل�ضدر: وزارة ال�ضوؤون البلدية والقروية.

خام�صًا: الزراعة مبنطقة الق�صيم:
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يعترب القطاع العقاري وقطاع املقاولت من اأهم القطاعات يف منطقة الق�ضيم، حيث متتد تطبيقاتهما 
لت�ضمل خمتلف احلياة يف املنطقة. وفيما يلي اأبرز املوؤ�ضرات القت�ضادية لهما:

عدد املقاولني امل�صنفني مبنطقة الق�صيم: اأ. 
عدد املقاولنياملنطقة
184الق�ضيم

امل�ضدر: وزارة ال�ضوؤون البلدية والقروية.

عدد املقاولني امل�صنفني يف الدرجة االأوىل يف جميع املجاالت بالق�صيم 1438ه�: ب. 
العدداملجالمالعدداملجالم
0حفر الآبار216املباين1
0�ضيانة وت�ضغيل الأعمال الكهربائية117الطرق2
0�ضيانة وت�ضغيل الأعمال امليكانيكية118اأعمال املياه وال�ضرف احلي3
0نظافة املدن والتخل�ض من النفايات019الأعمال الكهربائية4
1�ضيانة املراكز الطبية020الأعمال امليكانيكية5
0�ضيانة وت�ضغيل امل�ضالخ021الأعمال ال�ضناعية6
0�ضيانة وت�ضغيل الأعمال ال�ضناعية022العمال البحرية7
0�ضيانة وت�ضغيل الأعمال البحرية123ال�ضدود8
0�ضيانة وت�ضغيل الأعمال الإلكرتونية024الأعمال الكرتونية9

0�ضيانة وت�ضغيل تقنية الت�ضالت 025تقنية الت�ضالت10
0�ضيانة ال�ضدود126ت�ضجري احلدائق وتنظيم املواقع11
0�ضيانة احلدائق واملتنزهات027امل�ضالخ12
0تخدمي وتاأمني الإعا�ضة لالأفراد28�ضيانة املباين13
0تخدمي وتاأمني التغذية للمراكز الطبية029�ضيانة وت�ضغيل اأعمال مياه و�ضرف �ضحي14
0�ضيانة الطرق15

املجموع )7(

امل�ضدر: وزارة ال�ضوؤون البلدية والقروية.

رخ�س الت�صييد 1438ه�: ت. 

عدد نوع الرخ�صةم
الرخ�س

عدد 
الوحدات

جممل 
م�صاحة 

االأر�س م2

جممل م�صاحة 
الطابق االأر�صي 

واملالحق االأر�صية

حمل عدد 
الطوابق

جممل 
امل�صاحة 
الطابقية

جممل اأطوال 
االأ�صوار

)مر طويل(
52631689588719951632339103023232654575728�ضكني1
4533773303642311555501218302524872476�ضكني /جتاري2
43333092673141530680688964945106029جتاري3
34511666853685338450523900�ضناعي4
14047441822310760521518470518892تعليم و�ضحة وم�ضاجد5
7061012288157118787221389476303804اجتماعية وحكومية6

6393251122745462435818151268278420791080829املجموع

امل�ضدر: وزارة ال�ضوؤون البلدية والقروية.

ثامنًا: العقارات واملقاوالت يف منطقة الق�صيم: �صابعًا: النقل والطرق:
النق��ل اجل��وي )مطار االأم��ري نايف ب��ن عبد العزي��ز بالق�صيم  ت. 

الدويل(:
تاأ�ض����ض مطار الأم���ري نايف بن عبد العزي���ز الدويل �ضن���ة 1974م، ويقع يف اجلهة 
الغربي���ة من مدينة بريدة، ويبع���د عنها )20( كم، وعلى بعد )35( كم من عنيزة، 
وتنطل���ق من املطار رحالت يومية واأ�ضبوعي���ة اإىل الكثري من مدن ومناطق اململكة، 
بالإ�ضاف���ة اإىل الرحالت الدولي���ة اليومية اإىل بع�ض دول اجل���وار الإقليمي. ويوجد 
باملط���ار مدرج لهبوط الطائرات بط���ول )3.000( مرت وعر�ض )45( مرت، اإ�ضافة 
اإىل مم���ر م���وازي بطول )3.230( م���رت ومدخل ممر موازي بط���ول )191( مرت. 

ي�ضم املطار �ضاحة خا�ضة لوقوف الطائرات وبرجًا للمراقبة بطول )14( مرتًا.

عدد الرحالت مبطار االأمري نايف بن عبد العزيز 2018م.

اخلطوط ال�صعودية
الرحالت املغادرةالرحالت القادمة

عدد الركابعدد الرحالتعدد الركابعدد الرحالت
42974676484297477475

اخلطوط االأجنبية
الرحالت املغادرةالرحالت القادمة

عدد الركابعدد الرحالتعدد الركابعدد الرحالت
32363166263236369797

امل�ضدر: الهيئة العامة لالإح�ضاء - الكتاب الإح�ضائي ال�ضنوي.

يعترب قط���اع النقل من اأهم القطاعات ذات امليزة الن�ضبية يف منطقة الق�ضيم نظرًا 
مل���ا تتمتع ب���ه املنطقة من املوق���ع املميز واملتو�ض���ط يف اململكة، حي���ث ترتبط املنطقة 
بخم����ض مناطق اإداري���ة اأخرى، مما يوؤه���ل منطقة الق�ضيم لأن تك���ون حلقة الو�ضل 
بني منطقتي الريا����ض وال�ضرقية واملناطق ال�ضمالية )حائل، تبوك، اجلوف، احلدود 
ال�ضمالي���ة(، وكذلك املناط���ق الغربية منها )مكة املكرمة، املدينة املن���ورة( ، كما اأن 
خ���ط ال�ضكك احلديدية اجلاري تنفيذه لريبط مناط���ق خامات الفو�ضفات يف �ضمال 
اململك���ة وخامات البوك�ضايت مبناط���ق الت�ضنيع والت�ضدير يف راأ����ض اخلري، وكذلك 
امتداد اخلط اإىل منطقة الق�ضيم ثم الريا�ض �ضي�ضكل حمورًا رئي�ضيًا للنقل باملنطقة 
ويوؤه���ل ه���ذا القطاع جل���ذب ا�ضتثمارات كب���رية يف خمتلف الأن�ضط���ة ذات العالقة.

اأط��وال الط��رق القائم��ة وحت��ت التنفي��ذ واملقرح��ة مبنطقة  اأ. 
الق�صيم حتى نهاية العام 1438ه�:

حالة الطرقم
امل�صفلتة 
واملنارة 

وامل�صجرة

امل�صفلتة 
فقط

عدد اأعمدة االإنارة
طاقة 

كهربائية
طاقة 
�صم�صية

47611065919804340القائمة1
393581476340قيد التنقيد2
10441074223281068املقرتح تنفيذها3

امل�ضدر: وزارة ال�ضوؤون البلدية والقروية.

حمطات القطارات حمطات الركاب )خط ال�صمال(: ب. 
يحت���وي امل�ض���روع عل���ى )6( حمطات لل���ركاب، موزعة على ط���ول امل�ضار وهي:   .1
الريا�ض )مطار امللك خالد( - املجمعة- الق�ضيم- حائل- اجلوف- احلديثة.

حمطات خدمات ال�ضحن: ت�ضمل خدمات ال�ضحن العام للب�ضائع ت�ضع حمطات؛   .2
�ضت حمطات يف املدن التي متر بها، اإ�ضافة اإىل ثالث حمطات يف كل من مدينة 
�ضدير لل�ضناع���ة والأعمال، ومدينة الأمري عبد العزيز بن م�ضاعد القت�ضادية 

بحائل، اإ�ضافة اإىل منطقة الب�ضيطا الزراعية.
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التعليم العايل مبنطقة الق�صيم: ب. 

اجلامعات احلكومية واالأهلية وفروعها:. 1
اجلامعات االأهليةاجلامعات احلكومية

عدد الفروععدد اجلامعاتعدد الفروععدد اجلامعات
11100

امل�ضدر: الهيئة العامة لالإح�ضاء- 2017م.

الكليات واملعاهد العليا احلكومية واالأهلية:. 2
الكليات االأهليةالكليات واملعاهد العليا احلكومية

الكلياتالكليات واملعاهد العليا
65

امل�ضدر: الهيئة العامة لالإح�ضاء- 2017م.

اأما اأبرز اجلامعات والكليات التي مت اإن�صاءها باملنطقة فهي:
جامعة الق�ضيم والكليات التابعة لها.. 1
الكلية التقنية بربيدة.. 2
جامعة امل�ضتقبل )كليات الق�ضيم الأهلية �ضابقًا(.. 3
كليات بريدة الأهلية.. 4
كليات عنيزة الأهلية.. 5
كليات �ضليمان الراجحي.. 6
كليات الغد.. 7

جامعة الق�صيم:
تق���ع جامع���ة الق�ضيم يف منطق���ة متو�ضطة بني مدن وحمافظ���ات منطقة الق�ضيم 
وعل���ى بع���د )4( كيلومرت من مط���ار الأمري ناي���ف، وتبلغ م�ضاحة موقعه���ا ما يزيد 
ع���ن )7.8( ملي���ون م2. تاأ�ض�ض���ت اجلامعة يف عام 2002م، حي���ث كانت قبل ذلك 
مكون���ة من )7( كليات تابعة جلامعة الإمام حممد بن �ضعود الإ�ضالمية، وفرع تابع 
جلامع���ة املل���ك �ضعود. تط���ورت اجلامعة فيما بع���د لت�ضتمل حالًيا عل���ى )35( كلية 
و)12( عم���ادة، وينت�ضب لها اأكرث م���ن )5000( ع�ضو هيئة تدري�ض وموظف. ويبلغ 
عدد طالبها ما يزيد عن )52000( طالب وطالبة ينتمون لأكرث من )13( جن�ضية 
عربية واإ�ضالمية واأجنبية. ُيدر�ض يف جامعة الق�ضيم ما يزيد عن )71( تخ�ض�ض 
يف املجالت املختلفة ال�ضرعية والعربية والإن�ضانية، والعلمية والهند�ضية وال�ضحية. 
وتقدم اجلامعة جميع الدرجات العلمية بعد املرحلة الثانوية. بالإ�ضافة اإىل املدينة 
اجلامعي���ة التي حتوي )12( كلية، تتوزع جمموعة من الكليات يف مدن وحمافظات 
ومراكز منطقة الق�ضيم، حيث توجد )7( كليات يف بريدة، و)5( يف عنيزة، و)4( 
يف الر�ض، وكليتان يف البكريية، وكلية يف كل من: املذنب، وعقلة ال�ضقور، والبدائع، 

و�ضرية، والأ�ضياح.

تا�صعًا: قطاع التعليم والتدريب:
تب���ني موؤ�ض���رات التعلي���م يف منطقة الق�ضيم باأن هذا القطاع هو اأحد القطاع���ات اجلاذبة لال�ضتثمارات خا�ضة يف جمال التعليم الع���ايل باأق�ضامه العلمية والأدبية 
والكلي���ات التقني���ة، خا�ضة مع تنفيذ م�ضروعات التعدي���ن املتوقعة يف املنطقة وا�ضتمرارية النمو للقطاعات الإنتاجية الأخ���رى كالزارعة وال�ضناعة يف املنطقة مما 

�ضتوجد املزيد من الوظائف وفر�ض العمل يف جميع التخ�ض�ضات. 

التعليم االأ�صا�صي مبنطقة الق�صيم: اأ. 

بيانات التعليم االأ�صا�صي يف القطاع احلكومي مبنطقة الق�صيم:. 1

الثانوياملتو�صطاالبتدائياجلن�س
املعلمنيالطالبالف�صولاملدار�ساملعلمنيالطالبالف�صولاملدرا�ساملعلمنيالطالبالف�صولاملدار�س 

4603716620175854242129430695307513866626642578الذكور
50237736167978102701255309063979182861288923693الإناث

96274891236961366451225496160170543201527315566271املجموع

امل�ضدر: الهيئة العامة لالإح�ضاء- 2017م.   )ت�ضمل التعليم العام + التحفيظ + الثانوية مقررات(

املدار�س احلكومية مبنطقة الق�صيم:. 2
املرحلة الثانويةاملرحلة املتو�صطةاملرحلة االبتدائية

مدار�س بناتمدار�س بننيمدار�س بناتمدار�س بننيمدار�س بناتمدار�س بنني
455509251269134179

امل�ضدر: الهيئة العامة لالإح�ضاء  2017م.

التعليم يف القطاع االأهلي:. 3
)ت�ضمل التعليم العام + التحفيظ + الأجنبي + ثانوية املقررات( :

الثانوياملتو�صطاالبتدائي
االإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكور

273124222118

امل�ضدر: الهيئة العامة لالإح�ضاء  2017م.

التعليم االآخر يف القطاع احلكومي:. 4
اإجمايل عدد 

ال�صكان
اأخرىالتعليم اخلا�ساملعاهد

بناتبننيبناتبننيبناتبنني
12158581801766090235

امل�ضدر: الهيئة العامة لالإح�ضاء  2017م.

التعليم االآخر للذكور واالإناث يف القطاع االأهلي:. 5
اأخرى اإناثاأخرى ذكور

1443

امل�ضدر: الهيئة العامة لالإح�ضاء  2017م.
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يوج���د مبنطقة الق�ضي���م العديد م���ن امل�ضت�ضفي���ات واملراكز ال�ضحي���ة التي تقدم 
خدماتها العالجي���ة والوقائية للمواطنني والوافدي���ن وزوار املنطقة، ومنها ما يتبع 
وزارة ال�ضح���ة ومنها ما يتبع القطاعات الع�ضكرية بالدولة، وترتكز اأكرثها واأهمها 

يف مدينة بريدة.

امل�صت�صفيات احلكومية ومراكز الرعاية ال�صحية

امل�صت�صفيات 
مراكز الرعاية االأ�صرة احلكومية 

مراكز االإ�صعافاالأولية

19280415439

امل�صت�صفيات االأهلية وامل�صتو�صفات واملراكز الطبية املتخ�ص�صة

امل�صت�صفيات 
مراكز الرعاية االأ�صرة االأهلية 

مراكز االإ�صعافاالأولية

4343930

امل�ضدر: الهيئة العامة لالإح�ضاء- 2017م.

منطق��ة  يف  التنمي��ة  وحم��ددات  وتوجه��ات  اال�صتثم��ار  حواف��ز 
الق�صيم:

حتوز منطق���ة الق�ضيم على الدعم وامل�ضاندة الكبريي���ن، وت�ضتفيد من الت�ضهيالت 
الت���ي تقدمها اجله���ات احلكومية والإداري���ة مبنطقة الق�ضيم لكاف���ة ال�ضتثمارات 
املحلي���ة والأجنبية، ومت ت�ضكيل عدد من اللجان التي تعنى بال�ضتثمار، كلجنة تنمية 
ال�ضتثم���ار يف املنطقة، اأحد خمرجات التع���اون بني اإمارة منطقة الق�ضيم والغرفة 
التجارية ال�ضناعية مبنطقة الق�ضي���م، ومن نتائج هذا ال�ضتثمار اإن�ضاء م�ضت�ضفى 

الدكتور �ضليمان احلبيب بربيدة، اأكرب م�ضت�ضفى خا�ض باملنطقة.
وته���دف التوجهات التنموية ملنطق���ة الق�ضيم اإىل جعلها مكانًا اأك���رث اإغراًء وجذبًا 
للعي����ض والعمل فيه، م���ن خالل حت�ضني وتطوير املرافق واخلدم���ات العامة، وي�ضري 
حتلي���ل قاعدة م���وارد املنطق���ة واإمكانياتها اإمكاني���ة حتقيق ذلك برتكي���ز التنمية 
باملراكز احل�ضرية ال�ضبع الرئي�ضة، وهي: بريدة، عنيزة، الر�ض، املذنب، البكريية، 

البدائع، وريا�ض اخلرباء.

احلادي ع�صر: قطاع ال�صحة مبنطقة الق�صيم:
تتميز منطقة الق�ضيم بوجود الكثري من املقومات ال�ضياحية التي جتذب ال�ضياح، حيث 
الأماك���ن الرتاثية، واملنتزه���ات واحلدائق العامة، واملعامل احل�ضاري���ة، وتوفر احلرف 
التقليدية وال�ضعبي���ة املتوارثة، ووج���ود الأ�ضواق، واملتاحف، وم���زارع النخيل والفاكهة. 
وتتن���وع الأن�ضطة والأماك���ن ال�ضياحية بني حمافظات الق�ضي���م، حيث ت�ضم العا�ضمة 
بريدة �ضوق بريدة للتم���ور، ومتحف بريدة، ومركز احلرف وال�ضناعات اليدوية، وبرج 
املياه، و�ضوق الإبل وكذلك العديد من املنتزهات. كما ت�ضم حمافظة عنيزة العديد من 
الأماك���ن ال�ضياحية، منها: ق�ضر الب�ضام الرتاث���ي، وقلعة ال�ضنقر، وبحرية العو�ضزية، 
وبيت احلمدان الرتاثي، و�ضوق امل�ضوكف ال�ضعبي. كما يوجد يف حمافظة الر�ض اأطالل 
وبرج ال�ضنانة. ومن املقومات ال�ضياحية يف منطقة الق�ضيم اأي�ضًا الفعاليات واملهرجانات 
على مدار العام ومن اأبرز هذه املهرجانات، مهرجان بريدة للت�ضوق، ومهرجان الكليجا، 
ومهرج���ان �ضياحي عنيزة، ومهرجان �ضيف املذن���ب، ومهرجان �ضيف بريدة، وغريها 
م���ن الهرجانات. وحتتاج املنطقة اإىل اإن�ضاء العديد من امل�ضاريع ال�ضياحية، كالفنادق، 

واملطاعم، والنزل الزراعية والرتاثية، واملتنزهات، ومدن الألعاب والرتفيه.

ن�صبة االإ�صغال ومتو�صط االأ�صعار لقطاع االإيواء يف الق�صيم 2019م: اأ. 

الوحدات ال�صكنية املفرو�صةالفنادق
متو�ضط الأ�ضعارن�ضبة الإ�ضغالمتو�ضط الأ�ضعارن�ضبة الإ�ضغال

% 58.3353.5% 62.1% 297.2

امل�ضدر: مركز ما�ض، الهيئة العامة لل�ضياحة والرتاث الوطني

ب. عدد من�صاآت قطاع االإيواء ال�صياحي -�صبتمرب 2019م:

االأعدادم
الت�صنيف

املجموعجنمةجنمتان3 جنوم4 جنوم5 جنوم

2543014عدد الفنادق1

22851325415001.145الغرف الفندقية2

امل�ضدر: الإدارة العامة للرتاخي�ض، الهيئة العامة لل�ضياحة والرتاث الوطني

-�صبتم��رب 2019م:  ال�صياح��ي  االإي��واء  قط��اع  من�ص��اآت  ع��دد  ت. 
)الوحدات ال�صكنية املفرو�صة(:

االأعدادم
الدرجة

غري الثالثةالثانيةاالأوىل
املجموعم�صنف

02095140255عدد الوحدات1
06632.6844.3927.739عدد الوحدات للمباين2

امل�ضدر: الإدارة العامة للرتاخي�ض، الهيئة العامة لل�ضياحة والرتاث الوطني

عا�صرًا: ال�صياحة يف منطقة الق�صيم:
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الفصل الثاني:

الخطة االستراتيجية 
لغرفة القصيم

37 36



القيم االستراتيجية:

تعمل القيم ال�ضرتاتيجية على تدعيم الغرفة وبيئتها الداخلية، وتخدم تطلعاتها امل�ضتقبلية، ومبا يتوافق مع املجتمع املحلي املحيط بها، 
وهذه القيم هي:

األهداف االستراتيجية والتشغيلية:

و�ضعت غرفة الق�ضيم ن�ضب عينيها الهدف الأ�ضمى عند �ضياغة اأهدافها ال�ضرتاتيجية والت�ضغيلية، وهو حت�ضني نوعية وجودة اخلدمات املقدمة 
للم�ضتفيدين من رجال الأعمال، املنت�ضبني واملراجعني والعمالء، وال�ضتغالل الأمثل لكافة الإمكانيات املتاحة لدعم ال�ضتثمارات يف القطاع اخلا�ض، 
وتعزيز م�ضتوى التناف�ضية، ون�ضر وت�ضجيع ثقافة العمل احلر، وخا�ضة بني قطاع ال�ضباب الذين هم �ضناع احلياة وعماد امل�ضتقبل، ودعم بيئة الأعمال 
بربامج تدريبيٍة، وفنيٍة، والعمل على تنمية املوارد الب�ضرية الوطنية  وتاأهيلها للعمل يف القطاع اخلا�ض، مع تطلع الغرفة نحو التوجه اإىل اإن�ضاء 
حا�ضناٍت تت�ضم بالتميز والتجديد والبتكار، ناهيك عن اأهدافها ال�ضامية، والرامية اإىل رفع م�ضتوى الأداء العام، والإ�ضهام يف �ضبط نظم اجلودة 
ملن�ضاآت الأعمال باملنطقة، وخا�ضًة ال�ضغرية منها واملتو�ضطة، والتي حتتاج دائمًا اإىل مدها باخلربات والتجارب الالزمة على خمتلف جمالتها، حتى 

ترتقي مبخرجاتها و منتجاتها من ال�ضلع و اخلدمات التي يرغب بها امل�ضتهلك و تلبي احتياجاته.
 ولعل من اأبرز ما تتطلع اإليه غرفة الق�ضيم وت�ضعى لتحقيقه بكل طاقاتها �ضمن مرتكزاتها ال�ضرتاتيجية، واأهدافها املحورية، هو تعزيز مبادئ 
امل�ضوؤولية املجتمعية، وال�ضراكة الفاعلة بني من�ضاآت قطاع الأعمال واملوؤ�ض�ضات اخلريية، والإ�ضهام يف خمتلف املنا�ضط الجتماعية التي ت�ضهدها 
منطقة الق�ضيم، والتي حتمل اأبعادًا اإن�ضانيًة، اإ�ضافة اإىل تقدمي خدماٍت جليلٍة للمجتمع بكافة �ضرائحه وفئاته العمرية، فتويل الغرفة لذلك اهتمامًا 

كبريًا، وت�ضعى لتحقيقه بالتعاون مع عدٍد من اجلهات ذات العالقة يف كال القطاعني العام واخلا�ض على م�ضتوى املنطقة واململكة.
وفيما يلي الأهداف ال�ضرتاتيجية والت�ضغيلية لغرفة الق�ضيم مع عدد الربامج وامل�ضاريع املعتمدة لكل منها يف خطط العمل الت�ضغيلية يف الغرفة ل�ضنة 

2020م:
291 م�ضروعًا

ال�صفافية واملو�صوعيةالتعلم امل�صتمراالهتمام بالعمالء

الخطة االستراتيجية للغرفة:

حددت الغرفة التجارية ال�ضناعية مبنطقة الق�ضيم  )7( اأهداٍف ا�ضرتاتيجيٍة، والتي متثلت على �ضكل املرتكزات ال�ضرتاتيجية للغرفة طوال 
ال�ضنوات املا�ضية، حيث ا�ضتملت هذه الأهداف ال�ضرتاتيجية على جمموعة متميزة من الأهداف الت�ضغيلية التي و�ضعت يف رزنامٍة متكاملٍة 
من الربامج التطبيقية، لت�ضكل يف �ضورتها النهائية الر�ضالة والروؤية والقيم اجلوهرية التي حتملها الغرفة، وت�ضعى لرتجمتها عرب منظومة 
من العمل املتجان�ض والذي ي�ضتمل على املوارد الب�ضرية املوؤهلة،  والبيئة العملية املحفزة لالإبداع والتطوير والإنتاج، لتقدمي اأف�ضل م�ضتوى من 

اخلدمات التي يحتاجها قطاع الأعمال مبنطقة الق�ضيم، ويتطلع من خاللها اإىل حتقيق الطموحات والغايات املن�ضودة.

الرؤية:

اأن يكون للغرفة الدور الريادي لتعزيز م�ضالح جمتمع الأعمال، 
القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  دعم  يف  الفعالة  امل�ضاركة  ومتكني 

والتنموية.

الرسالة:

على  والعمل  باملنطقة،  الأعمال  جمتمع  وحماية  ودعم  متثيل 
وتنمية  ال�ضتثمارية،  الفر�ض  ا�ضتغالل  يف  ي�ضهم  ما  تقدمي 
امل�ضتدامة  والتنمية  التطوير  ي�ضمن  مبا  التناف�ضية  القدرات 

للمنطقة، �ضمن معايري اجلودة العاملية.

التميز املوؤ�ص�صياالحرافية يف االأداءاالإبداع واالبتكار والتطوير

امل�صاءلة وامل�صوؤوليةاالحرام املتبادلالتعاون والعمل اجلماعي وروح الفريق
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مل�صاهمة يف تعزيز التنمية االقت�صادية امل�صتدامة يف منطقة الق�صيم. 1
التوا�ضل مع اجلهات احلكومية لبحث �ضبل تعزيز التنمية القت�ضادية باملنطقة -
اإعداد درا�ضات اقت�ضادية وقطاعية متخ�ض�ضة وبحثها مع اجلهات الر�ضمية -
ر�ضد القرارات والأنظمة ذات العالقة ودرا�ضتها واإبداء الراأي حيالها -
امل�ضاهمة يف و�ضع خطط التنمية القت�ضادية امل�ضتدامة يف املنطقة -
ر�ضد مقرتحات ومبادرات اللجان القطاعية ومناق�ضتها مع جهات الخت�ضا�ض -
البحث عن اآلية م�ضرتكة للتعاون مع اجلهات الر�ضمية التي لديها فر�ض ا�ضتثمارية -

تقدمي خدمات نوعية مل�صركي الغرفة. 2
تقدمي خدمات متميزة ومبتكرة -
تقدمي اخلدمات الإلكرتونية وامل�ضتفيدين -
توفري الأدلة واملعلومات عن اخلدمات املقدمة -
تفعيل التوا�ضل مع امل�ضرتكني -
تعزيز دور الغرفة يف امل�ضاهمة يف تقدمي اخلدمات املختلفة للم�ضرتكني -
ال�ضتفادة من التجارب املحلية والدولية يف حت�ضني نوعية اخلدمات املقدمة -

دعم املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة. 3
اإعداد الدرا�ضات الالزمة لدعم من�ضاآت الأعمال  -
دعم املن�ضاآت ال�ضغرية واجلديدة واملتعرثة بامل�ضورة واملتابعة  -
تقدمي الدعم التدريبي والتاأهيلي والفني ملالكي من�ضاآت الأعمال  -
دعم املبادرات ال�ضبابية ال�ضتثمارية يف املنطقة  -
ت�ضجيع وت�ضويق ال�ضتثمار يف القطاعات ذات املزايا الن�ضبية باملنطقة  -
الإ�ضهام يف اإيجاد قنوات ت�ضويقية لقطاعات املزايا الن�ضبية يف املنطقة -
ت�ضجيع ون�ضر ثقافة العمل احلر  -
دعم املبادرات والأن�ضطة والفعاليات املتنوعة ملن�ضاآت القطاع اخلا�ض يف املنطقة -
عر�ض الفر�ض ال�ضتثمارية اجلديدة املتاحة -
ن�ضر مفاهيم ومعايري اجلودة لدى املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة -

رفع م�صاهمة املنطقة يف تعزيز التبادل االقت�صادي اخلارجي للمملكة. 4
تعزيز العالقات ال�ضتثمارية والقت�ضادية اخلارجية -
ت�ضجيع القطاع اخلا�ض على ت�ضدير املنتجات -
ت�ضويق الفر�ض ال�ضتثمارية يف املنطقة -
تذليل ال�ضعوبات التي تعيق ال�ضتثمار اخلارجي يف املنطقة -
عقد اتفاقيات لال�ضتفادة من اخلربات القت�ضادية الدولية -

امل�صاهمة يف تهيئة وتطوير املوارد الب�صرية الوطنية. 5
تاأهيل وتدريب موظفي القطاع اخلا�ض والباحثني عن العمل -
رفع الوعي لدى القطاع اخلا�ض باأهمية توطني الوظائف -
تعزيز عمل املراأة يف القطاع اخلا�ض -

تعزيز عالقة الغرفة مبجتمع منطقة الق�صيم. 6
تعزيز مبادئ امل�ضوؤولية الجتماعية وال�ضراكة املجتمعية يف من�ضاآت القطاع اخلا�ض -
رفع درجة الوعي باأهمية الدور املجتمعي للقطاع اخلا�ض -
اإقامة ال�ضراكات املجتمعية مع اجلهات املختلفة -
تعزيز دور الغرفة يف امل�ضاهمة املجتمعية -
بناء �ضورة ذهنية اإيجابية عن الغرفة -
تعزيز الدور الإعالمي للغرفة لإبراز منا�ضطها املختلفة ومنجزاتها -
توثيق العالقة مع القطاع اخلا�ض ورجال الأعمال -

حت�صني الكفاءة االإدارية واملالية للغرفة. 7
للغرفة  - الكلي  الأداء  لر�ضد  وامل�ضاريع  الأداء  اإدارة  نظام  وتقييم  وتنفيذ  تطوير 

وخططها ال�ضنوية
التحول للعمل الإلكرتوين وتطوير البيئة املعلوماتية والتقنية للعمل -
تاأهيل وتدريب وتطوير املوارد الب�ضرية يف الغرفة -
رفع ن�ضبة الر�ضا والولء لدى موظفي الغرفة -
تاأ�ضيل وتعزيز القيم اجلوهرية للغرفة لدى املوظفني -
تعزيز التوا�ضل الجتماعي ملوظفي الغرفة -
والإجراءات  - والأنظمة  واللوائح  ال�ضيا�ضات  امل�ضتمر  والتح�ضني  والتطوير  املراجعة 

الإدارية واملالية
قيا�ض موؤ�ضرات اجلودة على اخلدمة واملنتج -
تطبيق وتفعيل نظام قيا�ض موؤ�ضرات اجلودة على اخلدمات املقدمة -
اإعداد الدرا�ضات التطويرية الالزمة خلدمات ومنتجات الغرفة -
تفعيل ال�ضيانة الوقائية والعالجية -
تعزيز احلوافز املادية واملعنوية للموظفني -
زيادة وتنويع اإيرادات الغرفة -
خف�ض التكاليف الت�ضغيلية -
متابعة الأداء املايل للغرفة -
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المساهمة في تعزيز التنمية االقتصادية المستدامة في منطقة القصيم  .١

تقديم خدمات نوعية لمشتركي الغرفة  .2

٣. دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

فـــي  المنطقـــة  رفـــع مســـاهمة   .٤
االقتصـــادي  التبـــادل  تعزيـــز 

الخارجي للمملكة

المســـاهمة في تهيئة وتطوير الموارد   .٥
البشرية الوطنية

تعزيز عالقة الغرفة بمجتمع منطقة القصيم  .6

تحسين الكفاءة اإلدارية والمالية للغرفة  .٧

األهداف 
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الفصل الثالث:
إنجازات مجلس 

إدارة الغرفة 
واألمانة العامة

الهيكل التنظيمي

اإدارة التخطيط 
والتطوير واجلودة

ق�صم املحا�صبة فرع املذنب
واملالية ق�صم امل�صرياتفرع البدائع فرع البدائع ق�صم ال�صيانة فرع االأ�صياح

والت�صغيل
ق�صم االت�صاالت 

االإدارية

نائب االأمني العام اإدارة العالقات 
االإدارة القانونيةالعامة واالإعالم اإدارة اللجان مكتب االأمني العام

القطاعية

مراكز �صيدات 
االأعمال

اإدارة 
الدرا�صات 

االقت�صادية 
واملعلومات

اإدارة خدمة 
العمالء 
والفروع 
واملكاتب

اإدارة ال�صوؤون 
االإدارية 

واملالية

اإدارة املن�صاآت 
ال�صغرية 
واملتو�صطة

اإدارة 
الت�صويق 

والفعاليات
اإدارة 

التدريب
اإدارة املوارد 

والب�صرية
اإدارة تقنية 

املعلومات
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الهيكل التنظيمي املطور للغرفة 2020م:
اعتمدت الغرفة يف �ضنة 2020 م، هيكاًل تنظيميًا مطورًا اعتمد على وجود نائب واحد 
واأهمية  درجة ح�ضا�ضيتها  وفق  التبعية  الإدارات من حيث  توزيع  مع  العام،  لالأمني 

ارتباطها املبا�ضر بالأمني العام اأو بنائبه.
وكان الهدف من هذا الهيكل التنظيمي هو ترتيب الإدارات وتنظيم اأعمالها واأن�ضطتها 
بح�ضب الخت�ضا�ضات مع �ضمان ال�ضرعة والدقة يف اتخاذ القرارات الإدارية، بحيث 
ميكن الرتكيز على تقدمي اأف�ضل م�ضتوى ممكن من اخلدمات املقدمة للم�ضرتكني 

وعمالء الغرفة املتنوعني. 

وقد اعتمد جمل�ض اإدارة الغرفة الهيكل التنظيمي املطور ل�ضنة 2020م، وذلك بعد اأن 
 )Quality & Time اأمت التعاقد مع �ضركة اجلودة والوقت لال�ضت�ضارات )كواليتي اآند تامي
لإجراء �ضل�ضلة من عمليات التطوير الإداري والتنظيمي يف الغرفة، وجاء اعتماد الهيكل 
يف اجتماع املجل�ض الثالث والع�ضرين، واملنعقد يف يوم الأربعاء 1441/04/28ه�، املوافق 
2019/12/25م، بقرار رقم 2019/11/103م. ومت العمل بالهيكل اجلديد ابتداًء من 

تاريخ 2019/12/29م.
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امل�صاركات الفعالة بفعاليات ومنا�صط املنطقة:. 2
قام  الق�ضيم،  مبنطقة  وال�ضناعة  التجارة  ودعم  تن�ضيط  يف  مل�ضوؤوليته  ا�ضت�ضعارًا 
واملهرجانات  الفعاليات  من  عدد  ورعاية  والإ�ضراف  بامل�ضاركة  الإدارة  جمل�ض 
الهامة يف املنطقة، �ضواء تلك الفعاليات التي نظمتها الغرفة اأو غريها من اجلهات 
والت�ضجيع على  املختلفة،  التجارية  الأن�ضطة  تن�ضيط  اإىل  الأخرى، هادفًا من ذلك 
القطاعات  يف  تناف�ضية  بيئة  وخلق  ومتخ�ض�ضة،  جديدة  عمل  اأ�ضواق  تاأ�ضي�ض 
امل�ضتهدفة لذلك، اإ�ضافة اإىل تعزيز روح التجارة وال�ضناعة عرب امل�ضاهمة يف توفري 
ملنتجاتها،  ت�ضويقية  نوافذ  عدة  وفتح  باملنطقة،  املنتجة  لالأ�ضر  املنا�ضبة  الأجواء 

الئحة تنظيم فرق العمل بالغرفة 
التجارية ال�صناعية بالق�صيم 

اإدارة التخطيط والتطوير واملتابعة
1440ه� / 2019م

الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم 

الئحة االنتدابات بالغرفة التجارية 
ال�صناعية بالق�صيم 

اإدارة التخطيط والتطوير واملتابعة
1440ه� / 2019م

الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم 

الئحة تنظيم منح العموالت عن مبالغ 
رعايات الفعاليات املح�صلة ملوظفي 

الغرفة التجارية ال�صناعية بالق�صيم 

اإدارة التخطيط والتطوير واملتابعة
1440ه� / 2019م

الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم 

الئحة تنظيم منح العموالت عن مبالغ 
رعايات الفعاليات املح�صلة ملوظفي 

الغرفة التجارية ال�صناعية بالق�صيم 

اإدارة التخطيط والتطوير واملتابعة
1440ه� / 2019م

الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم 

الئحة تنظيم منح العموالت عن مبالغ 
رعايات الفعاليات املح�صلة ملوظفي 

الغرفة التجارية ال�صناعية بالق�صيم 

اإدارة التخطيط والتطوير واملتابعة
1440ه� / 2019م

الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم 

اأهم عنا�ضر التطوير الإداري التي اهتم بها جمل�ض الإدارة

أهم عناصر التطور اإلداري خالل الدورة الحادية عشر

بعد درا�ض���ات م�ضتفي�ضة مت اإعداد وبدء العمل 
بع���دد من الأنظم���ة واللوائح نذكر على �ض���بيل 
املثال )لئحة النتدابات - لئحة فرق العمل - 
لئحة التوظيف وال�ض���تقطاب - لئحة اللجان 
القطاعي���ة - لئحة تنظيم من���ح العمولت عن 

مبالغ الرعايات(.

تطوير نظم ولوائح العمل واإعادة 
تهيئة بيئة عمل منا�صبةهند�صتها الهيكل التنظيمي الفعال

تهيئة البيئ���ة املكتبية املنا�ض���بة لعمل املوظفني 
وتوف���ري اأج���واء العم���ل املنا�ض���بة الت���ي متك���ن 
املوظفني م���ن الإجن���از باأعلى كف���اءة ممكن، 
حيث مت رف���ع رواتب موظف���ي الدرجات الدنيا 
بالغرف���ة ور�ض���د مكافئ���ات مالي���ة للموظف���ني 
املتميزين)جائ���زة املوظ���ف املث���ايل( واإجراء 

حت�ضينات يف بيئة العمل.

مب�ض���اركة �ض���ركة ا�ضت�ض���ارية كربى مت تطبيق 
جديدي���ن  وظيف���ي  وو�ض���ف  تنظيم���ي  هي���كل 
ل�ض���تخدامهما كمراج���ع للم�ض���تويات الإدارية 
املختلفة تت�ضمن حتديد الواجبات وامل�ضوؤوليات 
والعالق���ة  وال�ض���الحيات  ال�ض���لطة  وخط���وط 
ب���ني الإدارات املختلفة وواجب���ات ومهام جميع 
املوظف���ني حي���ث تكفل رئي����ض جمل����ض الإدارة 

بن�ضف املبالغ املدفوعة لل�ضركة.

حتديات ا�صتثنائية خالل العام 2020م:
بالرغم من التحديات املختلفة التي مر بها العامل خالل العام 2020م ب�ضكل عام، واململكة على وجه اخل�ضو�ض، اإل اأن غرفة الق�ضيم، وبت�ضافر جهود جمل�ض الإدارة والأمانة العامة، 
وكافة من�ضوبيها، مل تكتِف باملحافظة على ثبات وا�ضتقرار الأداء العام للغرفة، بل متكنت من و�ضع ال�ضرتاتيجيات وال�ضيا�ضات العامة لرفع الكفاءة الت�ضغيلية وحتقيق اأعلى جودة اأداء 
ممكنة لتحقيق روؤية القيادة الر�ضيدة، وتطلعات التجار وال�ضناع يف املنطقة. ومل يكن ذلك ليتحقق لول وجود كوكبة من الكفاءات املتخ�ض�ضة يف كافة اإدارات الغرفة، حيث و�ضلت الغرفة 

يف نهاية العام وهلل احلمد اإىل درجة كبرية من حتقيق الأهداف املر�ضومة. وفيما يلي موجز لأبرز اإجنازات �ضنة 2020م لكل من جمل�ض اإدارة الغرفة، والأمانة العامة:

قدم جمل�ض اإدارة الغرفة م�ضاهمات عديدة وجلية يف دعم عمل الغرفة وم�ضريتها خالل �ضنة 2020م، مما انعك�ض ب�ضورة وا�ضحة يف نتاج عمل الغرفة واإداراتها وموظفيها على كافة 
امل�ضتويات. ومن اأبرز اإجنازات جمل�ض اإدارة غرفة الق�ضيم خالل �ضنة 2020م، ما يلي:

التطوير والتنظيم االإداري:. 1
قام جمل�ض الإدارة باإقرار واعتماد جمموعة من اللوائح والتعديالت التنظيمية يف الأنظمة والإجراءات الداخلية خالل �ضنة 2020م، منها على �ضبيل املثال ل احل�ضر: 

اإقرار واعتماد التطوير والتعديالت امل�صتجدة على كل من اللوائح التالية أ. 
يف اجتماع اللجنة التنفيذية التا�صع والع�صرين بتاريخ 2020/03/04م:

لئحة النتداب.. 1
لئحة تنظيم منح العمولت عن مبالغ رعايات الفعاليات املتح�ضلة.. 2
لئحة تنظيم فرق العمل.. 3
اإقرار لئحة التوظيف وال�ضتقطاب.. 4

واال�صتقطاب ب.  التوظيف  الئحة  اعتماد 
يف  الغرفة  يف  معتمدة  جديدة  كالئحة 
والع�صرين  اخلام�س  االإدارة  جمل�س  اجتماع 

بتاريخ 2020/08/13م.

ال�صنوية ت.  احلوافز  الئحة  تطوير  درا�صة 
ملوظفي الغرفة يف اجتماع اللجنة التنفيذية 
بتاريخ  والثالثني  الثالث  االإدارة  ملجل�س 

2020/12/10م.

املجل�ض من  �ضارك  وقد  م�ضتقباًل،  الأ�ضواق  ي�ضاعدها على دخولها يف  الذي  الأمر 
خالل التزامه بامل�ضوؤولية املجتمعية يف العديد من الأن�ضطة والفعاليات واملنا�ضبات 
املختلفة واملتنوعة يف املنطقة، كان اأبرزها مهرجان الكليجا الثاين ع�ضر، ومهرجان 
جمل�ض  رئي�ض  قبل  من  املقدم  والدعم  الغرفة،  تنظمهما  اللذان  املذنب،  �ضكرية 

الإدارة ملهرجان الفرو�ضية و�ضباق الهجن.

اأواًل: اأبرز اإجنازات جمل�س اإدارة غرفة الق�صيم:
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املبادرات املجتمعية يف ظل جائحة كورونا:. 3

جائحة  تفاقم  بداية  مع  الق�ضيم  غرفة  اإدارة  جمل�ض  حر�ض 
اجلهود  دعم  يف  منه  م�ضاهمة  وطني  موقف  تبني  على  كورونا 
مبا  �ضالمتهم،  و�ضمان  املواطنني  حلماية  اململكة  بها  قامت  التي 
ال�ضامل، و�ضرورة  بالقرارات ال�ضادرة باحلظر  يف ذلك اللتزام 

اتباع الإجراءات الحرتازية للوقاية من فايرو�ض كورونا. ول�ضمان حتقيق ذلك، فقد عمد املجل�ض بقيادة رئي�ض 
جمل�ض الإدارة، �ضعادة الأ�ضتاذ عبد العزيز احلميد، اإىل تبني مبادرة وطنية �ضحية وتوعوية ملواجهة اجلائحة، 
حتت �ضعار »وطننا ي�ضتحق«، وبدعم �ضخي خال�ض من �ضعادته جتاوز )2،000،000( املليوين ريال، حيث متت 
امل�ضارعة اإىل و�ضع اخلطط ال�ضتثنائية ملواجهة هذه الأزمة، وت�ضكيل فرق عمل من موظفي الغرفة واملتطوعني 

لتنفيذ املبادرة، وتركزت هذه املبادرة يف جمالني اثنني، هما:
الإيواء ال�ضحي والإعا�ضة ال�ضحية. -
التوعية والتثقيف الإعالمي �ضد خماطر انت�ضار فايرو�ض كورونا. -

رفع الكفاءة املالية للغرفة:. 4

ا�ضتطاع جمل�ض اإدارة الغرفة، وبعد �ضل�ضلة من الإجراءات املالية والإدارية الفعالة، من 
حتقيق الكفاءة املالية للغرفة، وذلك من خالل اإ�ضالح وا�ضتحداث عدد من القرارات 
واللوائح والتنظيمات يف الغرفة، ومبا يتنا�ضب مع املرحلة الراهنة وامل�ضتقبلية، حيث 
تركز عمل جمل�ض الإدارة على خف�ض امل�ضروفات ورفع الإيرادات، مع التاأكيد على اأولوية 
واأهمية رفع الكفاءة الت�ضغيلية للغرفة، لال�ضتمرار يف تقدمي اأف�ضل اخلدمات للم�ضرتكني، 
وبف�ضل من اهلل، متكنت الغرفة من حتقيق فائ�ض قدره 7.217.393، قام جمل�ض الإدارة 
باإقرار موازنة تقديرية واعدة ل�ضنة 2020م، مت تخ�ضي�ضها لدعم التنمية القت�ضادية 
املتمثلة يف التجارة وال�ضناعة والقطاع اخلا�ض يف املنطقة، وتطوير وا�ضتحداث العديد 
من اخلدمات لتواكب التغريات يف القت�ضاد الوطني، والذي اأ�ضهم ب�ضكل ملحوظ يف 
الأعمال يف  قطاعات  من  دعم عدد  الغرفة يف  م�ضاهمات  على  انعك�ض  التنمية، مما 

املنطقة من خالل تنويع الأن�ضطة والفعاليات واملهرجانات واخلدمات وغريها.
ويجدر الذكر اأن القرارات والإجراءات الت�ضحيحية والتطويرية خالل الفرتات ال�ضابقة 
ملجل�ض الإدارة، كان لها الأثر الوا�ضح يف حتقيق ورفع الكفاءة الت�ضغيلية للغرفة، �ضواء 
القرارات املعززة لالإيرادات: )كال�ضتثمار يف جممع ال�ضمو التجاري، والن�ضمام اإىل 
تلك  اأو  ال�ضعودية(،  البنوك  اأحد  يف  ا�ضتثمارية  وديعة  وربط  )ثقة(،  �ضجالتي  نظام 
وتر�ضيد  للموظفني،  الذهبي  )كال�ضيك  امل�ضروفات:  خف�ض  اإىل  اأدت  التي  القرارات 
اإىل الدعم املايل من رئي�ض واأع�ضاء  اإ�ضافة  التقني،  امل�ضروفات العمومية، والتحول 

جمل�ض الإدارة(.

دعم مبادرة مركز االإح�صان اخلريي بربيدة 

مببلغ اإجمايل 360.000 ريال

تاأمني مواد واأدوات واأجهزة طبية عاجلة  للتجمع 
ال�صحي مبنطقة الق�صيم

مببلغ اإجمايل  1.700.000 ريال

دع��م م�صت�صف��ى ال��والدة واالأطفال مبدين��ة بريدة 
الإجناز وا�صتكمال موقع مراقبة قيا�س اأداء االأق�صام 

احلرجة اأمثال الطوارئ للن�صاء واالأطفال

مببلغ اإجمايل  50.000 ريال

دع��م م�صت�ص�ف���ى املل��ك ف�ه����د التخ�ص�ص��ي  مبدين��ة 
بريدة بتاأمني اأجهزة نظام تنقية الهواء با�صتخدام 

تكنولوجيا التحليل الكهربائي للماء

مببلغ اإجمايل  160.000 ريال

مت تاأمني 20 األف حقيبة وقائية ت�صمل قفاز وكمام 
ومعقم الأحد اجلهات احلكومية خارج منطقة الق�صيم

مببلغ يقارب  200.000 ريال

 تاأم��ني حقائ��ب وقائي��ة ت�صم��ل قفاز وكم��ام ومعقم 
اله��الل  للم�صتفيدي��ن اجلمعي��ات اخلريي��ة وهيئ��ة 

االأحمر ال�صعودي.

فرق عمل لتوزيع  احلقائب الوقائية واملن�صورات التوعوية مبدينة بريدة

جتهيز مبنى متكامل لالإيواء بطاقة ت�صتوعب  700 �صرير للعزل ال�صحي مبدينة بريدة

2019 2020

5,131,606

7,217,393

ن�صرات توعوية على و�صائل التوا�صل االجتماعي اإ�صافة اإىل ندوات ولقاءات افرا�صية

اإقرار احلافز ال�صنوي ملوظفي غرفة الق�صيم:. 5

كخطوة اأ�ضا�ضية يف تر�ضيخ بيئة العمل املثالية واملحفزة، حر�ض جمل�ض اإدارة الغرفة يف اجتماعه ال�ضاد�ض والع�ضرين بتاريخ 2020/10/08م من اإقرار احلافز 
ال�ضنوي ملوظفي الغرفة ومن�ضوبيها، كمكافاأة لهم نظري عملهم وجمهوداتهم يف حتقيق الكفاءة والفعالية، وقدرتهم على حتقيق الأهداف املن�ضودة، ودعمًا وحتفيزًا 
لهم لبذل مزيد من العطاء واجلهد يف خدمة م�ضرتكي الغرفة وعمالئها، وتقدمي الأفكار واملقرتحات البناءة التي ت�ضاهم يف دعم القت�ضاد املحلي يف املنطقة، 

وت�ضرع من عجلة التنمية امل�ضتدامة فيها.
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اجتماعات جمل�س االإدارة:

بلغ عدد اجتماعات جمل�ض الإدارة خالل �ضنة 2020م، )4( اجتماعات، وبلغ عدد 
بت�ضيري  اخت�ضت جميعها  قراًر  الإدارة خالل عام 2020م )17(  قرارات جمل�ض 

العمل يف الغرفة.
 وقد جاءت هذه الجتماعات بح�ضب التواريخ التالية:

اجتماعات جمل�س اإدارة غرفة الق�صيم خالل العام 2020م

التاريخاالجتماعم
2020/06/15مالجتماع الرابع والع�ضرون1
2020/08/13مالجتماع اخلام�ض والع�ضرون2
2020/10/08مالجتماع ال�ضاد�ض والع�ضرون3
2020/12/03مالجتماع ال�ضابع والع�ضرون4

اللجنة التنفيذية:

الإدارة يف درا�ضة كافة املوا�ضيع املطروحة  التنفيذية ملجل�ض  اللجنة  اأهمية  تكمن 
من الأمانة العامة درا�ضة م�ضتفي�ضة واخلروج بعد ذلك بقرارات اأو الإحالة ملجل�ض 
الإدارة، حيث تتكون اللجنة التنفيذية من 5 من اأع�ضاء من جمل�ض الإدارة. وفيما 

يلي تو�ضيح لأدوار الأع�ضاء فيها: 

اأع�صاء اللجنة التنفيذية ملجل�س اإدارة غرفة الق�صيم خالل العام 2020م

ال�صفةع�صو اللجنة التنفيذيةم
رئي�ض اللجنة الأ�ضتاذ عبد الرحمن بن حمد ال�ضنيدي1
نائب رئي�ض اللجنة الأ�ضتاذ �ضالح بن اإبراهيم الفالج2
ع�ضو اللجنة الأ�ضتاذ �ضليمان بن �ضالح احل�ضون3
ع�ضو اللجنة الأ�ضتاذ �ضالح بن عبد اهلل العريفي4
ع�ضو اللجنة الأ�ضتاذ عبد اهلل بن متعب النوم�ضي5

اجتماعات اللجنة التنفيذية:

بلغ عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل �ضنة 2020م، )5( اجتماعات، جاءت 
كما يلي:

اجتماعات اللجنة التنفيذية ملجل�س اإدارة غرفة الق�صيم خالل العام 
2020م

التاريخاالجتماعم
2020/03/04مالجتماع التا�ضع والع�ضرون1
2020/06/10مالجتماع الثالثون2
2020/09/01مالجتماع الواحد والثالثون3
2020/10/26مالجتماع الثاين والثالثون4
2020/12/10مالجتماع الثالث والثالثون5

اأمانة �صر جمل�س االإدارة:

تقوم اأمانة �ضر جمل�ض الإدارة يف غرفة الق�ضيم بتنظيم كافة اأمور واأعمال جمل�ض 
الإدارة كتنظيم اجتماعات املجل�ض، وا�ضتقبال موا�ضيعه، واإدراجها على جدول اأعمال 
جل�ضاته، وعقدها باإيعاز مبا�ضر من رئي�ض املجل�ض، و�ضياغة قرارات املجل�ض ب�ضبغة 
املجل�ض  لتزويد  اإ�ضافة  للتنفيذ،  وتوزيعها  القرارات  توقيع  ومتابعة  وفنية،  قانونية 

بتقارير املتابعة الالزمة.
وقد قامت اأمانة �ضر جمل�ض الإدارة يف غرفة الق�ضيم، ونظرًا لقرب نهاية الدورة 
الدورة  خالل  الإدارة  جمل�ض  واإح�ضائيات  اأعمال  )تقرير  باإ�ضدار  ع�ضر،  احلادية 
احلادية ع�ضر( والذي يت�ضمن تلخي�ضًا ملا مت اإجنازه من قبل جمل�ض اإدارة الغرفة 

خالل هذه الدورة.
ت�ضم اأمانة �ضر جمل�ض اإدارة غرفة الق�ضيم:

ال�ضيد وليد بن حممد الدخيل اأمني �ضر جمل�ض الإدارة.. 1
ال�ضيد عمر بن �ضالح العبودي، �ضكرتري جمل�ض الإدارة.. 2
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التوجه نحو تطوير العمل:. 2
اإعداد لوائح تنظيمية  اأو  اللوائح احلالية،  ا�ضتمرت روؤية الأمانة العامة يف تطوير العمل الإداري وفق منظومة ر�ضمية، من خالل التوجيه باإجراء التعديالت الالزمة على 

جديدة، ودرا�ضات تطويرية لتح�ضني العمل يف الغرفة.

ثانيًا: اأبرز اإجنازات االأمانة العامة لغرفة الق�صيم:

اأدت الأمانة العامة لغرفة الق�ضيم دورًا حيويًا وهامًا خالل �ضنة 2020م، باعتبارها �ضنة 
من  كورونا  جائحة  ظروف  فر�ضته  ملا  ذلك  معنى،  من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  ا�ضتثنائية 
م�ضتجدات ومتغريات على كافة الأ�ضعدة، ومن هنا فقد كان لالأمانة العامة الأثر املبا�ضر يف 
ا�ضتمرار وجتديد العمل يف كافة اإدارات الغرفة والذي انعك�ض اإيجابًا عليها بكافة املقايي�ض، 

وفيما يلي اأبرز اإجنازات الأمانة العامة للغرفة خالل �ضنة 2020م:

رفع م�صتوى االإجناز العام للغرفة:. 1
رغم جميع ال�ضعوبات التي واجهت قطاع الأعمال خالل �ضنة 2020م ب�ضكل عام، وغرفة 
الق�ضيم بوجه خا�ض، اإل اأن الغرفة وبالتعاون والتن�ضيق الفعال بني اأمانتها العامة ووحداتها 
اإىل )99  �ضنة 2019م،  العام من )90 %( يف  اإجنازها  الإدارية، متكنت من رفع م�ضتوى 
دورية  ب�ضورة  لالإدارات  املعتمدة  امل�ضاريع  متابعة  عملية  تتم  حيث  2020م.  �ضنة  يف   )%
ربع �ضنوية، من خالل اإدارة التخطيط والتطوير واجلودة يف الغرفة، والتي �ضعت اإىل رفع 

التقارير النهائية لإجنازات الإدارات بعد انتهاء كل ربع �ضنوي. 

االإجناز العام لقطاعات الغرفة ل�صنة 2020م:

عدد القطاعم
امل�صاريع

امل�صاريع 
املنجزة

امل�صاريع 
املتاأخرة

ن�صبة 
االإجناز

ن�صبة 
التاأخري

8 %92 %17716215الربع الأول1

6 %94 %1411338الربع الثاين2

5 %95 %1501428الربع الثالث3

2 %98 %1781753الربع الرابع4

1 %99 %2912883املجموع العام 

ا�صتحداث اللوائح التنظيمية واالإدارية ب. 
اجلديدة:

يف  وال�ضتقطاب،  التوظيف  لئحة  التوجيه  مت 
مطلع �ضنة 2020م.

الدرا�صات التطويرية:ت. 
ملركز  تطويرية  درا�ضة  باإعداد  التوجيه  مت 

املعلومات بالغرفة خالل �ضنة 2020م.

امل�صاهمة بتاأ�صي�س جمل�س �صيدات االأعمال:ث. 
اأجنزت الغرفة م�ضودة القواعد التنظيمية ملجل�ض �ضيدات الأعمال مبنطقة الق�ضيم، حيث انطلقت فكرة اإن�ضاء املجل�ض كمبادرة 
اأمري منطقة الق�ضيم،  اآل �ضعود،  العزيز  ال�ضمو امللكي الأمري الدكتور في�ضل بن م�ضعل بن �ضعود بن عبد  كرمية من �ضاحب 
كمجل�ض ن�ضائي ا�ضت�ضاري من �ضيدات الأعمال يف املنطقة يتبع لأمني عام الغرفة، وذلك اإميانًا من �ضموه الكرمي باأهمية ودور 

املراأة العاملة يف دعم جهود التنمية القت�ضادية امل�ضتدامة يف املجتمعات املحلية، مما ي�ضاهم يف حتقيق روؤية اململكة 2030.

تطوير اللوائح االإدارية والتنظيمية:أ. 
لئحة النتداب.. 1
مبالغ . 2 عن  العمولت  منح  تنظيم  لئحة 

رعايات الفعاليات املتح�ضلة.
لئحة تنظيم فرق العمل.. 3
لئحة احلوافز ال�ضنوية ملوظفي الغرفة.. 4

الئحة احلوافز ال�صنوية ملوظفي 
الغرفة التجارية ال�صناعية بالق�صيم 

اإدارة التخطيط والتطوير واملتابعة
1440ه� / 2019م

الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم 

الئحة التوظيف واال�صتقطاب 
الغرفة التجارية ال�صناعية بالق�صيم 

اإدارة التخطيط والتطوير واملتابعة
1440ه� / 2019م

الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم 

الئحة التوظيف واال�صتقطاب 
الغرفة التجارية ال�صناعية بالق�صيم 

اإدارة التخطيط والتطوير واملتابعة
1440ه� / 2019م

الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم 

الئحة التوظيف واال�صتقطاب 
الغرفة التجارية ال�صناعية بالق�صيم 

اإدارة التخطيط والتطوير واملتابعة
1440ه� / 2019م

الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم 

الئحة تنظيم فرق العمل بالغرفة 
التجارية ال�صناعية بالق�صيم 

اإدارة التخطيط والتطوير واملتابعة
1440ه� / 2019م

الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم 

الئحة االنتدابات بالغرفة التجارية 
ال�صناعية بالق�صيم 

اإدارة التخطيط والتطوير واملتابعة
1440ه� / 2019م

الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم 

الئحة تنظيم منح العموالت عن مبالغ 
رعايات الفعاليات املح�صلة ملوظفي 

الغرفة التجارية ال�صناعية بالق�صيم 

اإدارة التخطيط والتطوير واملتابعة
1440ه� / 2019م

الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم 
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املبادرات الوطنية املجتمعية: ومتثل يف مبادرتني:أ. 

مبادرة غرفة الق�ضيم للتوعية والإيواء ال�ضحي »وطننا ي�ضتحق«، واملقدمة بدعم �ضخي من رئي�ض جمل�ض اإدارة الغرفة، . 1
�ضعادة الأ�ضتاذ عبد العزيز بن عبد اهلل احلميد.

مبادرة »حلول«: حيث عملت الغرفة كحلقة و�ضل بني مزودي اخلدمات الأ�ضا�ضية واحلرفية وخدمات ال�ضيانة، واملحتاجني . 2
لهذه اخلدمات من الأ�ضر يف مدينة بريدة.

خدمات وبرامج قطاع االأعمال:ب. 

تعزيز خدماتها الإلكرتونية وتطبيقاتها لت�ضهيل اإجناز املعامالت الإلكرتونية.. 1
اإن�ضاء مركز عمليات وفريق عمل على مدار ال�ضاعة لطلبات ت�ضاريح التنقل ملن�ضاآت القطاع اخلا�ض امل�ضتثناة خالل فرتة احلظر.. 2
ن�ضر التعاميم والقرارات ال�ضادرة من جهات الخت�ضا�ض.. 3
تنفيذ ون�ضر مطويات ومن�ضورات اإلكرتونية تعريفية وتثقيفية وتد�ضني قنوات توا�ضل.. 4
تنظيم واإقامة حزمة من اللقاءات وور�ض العمل الفرتا�ضية التثقيفية والتوعوية.. 5
اإقامة الدورات والندوات الفرتا�ضية تطويرية وتاأهيلية ل�ضباب و�ضابات الأعمال.. 6
تقدمي حزمة من خدمات ال�ضت�ضارات القت�ضادية املوجزة للقطاع اخلا�ض عن بعد.. 7
اإعداد عدد من الدرا�ضات والتقارير القت�ضادية والأدلة واخلطط املتمحورة حول جائحة كورونا واآثارها.. 8
امل�ضاركة يف عدد من ور�ض العمل �ضمن فريق الوحدة القت�ضادية يف جمل�ض الغرف ال�ضعودية ملناق�ضة اأثر جائحة كورونا.. 9
اإطالق احلمالت الإعالمية والإعالنية التوعوية والتثقيفية.. 10

التوجه للعمل االفرا�صي “عن بعد”:. 4

الربع  بداية  كورونا  التي فر�ضتها جائحة  والقت�ضادية  ال�ضحية  الأزمة  تفاقم  مع 
واإيقاف  احلظر  بفر�ض  اململكة  قرارات  مع  ومتا�ضيًا  2020م،  �ضنة  من  الثاين 
العمل،  العامة ب�ضرورة املحافظة على وترية  الأمانة  العمل، وجهت  احل�ضور ملقار 
والتقيد باخلطط وامل�ضاريع املو�ضوعة واملعتمدة ل�ضمان ا�ضتمرار خدمة امل�ضرتكني 
بكفاءة وفعالية يف ظل ظروف احلظر، ومن هنا جاء توجيه الأمانة العامة بالتوجه 
للعمل الفرتا�ضي عن بعد جلميع العاملني يف الغرفة، والرتكيز على تقدمي اخلدمات 
والور�ض  الدورات  واإقامة  الفرتا�ضية،  الجتماعات  للم�ضرتكني، وعقد  الإلكرتونية 
انعك�ض  مما  الأخرى.  الفرتا�ضية  الأن�ضطة  من  وغريها  الفرتا�ضية،  والندوات 
العام للغرفة خالل �ضنة 2020م، وحتقيقها  اإيجابية على م�ضتوى الإجناز  ب�ضورة 

ن�ضبة اإجناز تكاد تكون مكتملة اإىل اأق�ضى درجة.

االإ�صراف املبا�صر على مبادرات الغرفة ملواجهة جائحة كورونا:. 3

مبادرات الغرفة ملواجهة جائحة كورونا، وا�ضتمل ذلك على و�ضع اخلطط ال�ضتثنائية ملواجه هذه الأزمة وت�ضكيل فرق عمل من  اأ�ضرفت الأمانة العامة ب�ضكل مبا�ضر على 
الوطني ومتا�ضيًا مع  الأعمال باملنطقة وا�ضت�ضعارًا بواجبها  للقيام بدورها يف خدمة قطاع  ال�ضاعة �ضعيًا منها  للعمل عن بعد على مدار  القطاعية  الغرفة وجلانها  موظفي 
توجهات وقرارات احلكومة الر�ضيدة للحد من الآثار القت�ضادية والجتماعية جراء هذه اجلائحة، وتفاعاًل مع مبادرات وتوجيهات �ضمو اأمري منطقة الق�ضيم الأمري الدكتور 
في�ضل بن م�ضعل بن �ضعود بن عبد العزيز »حفظه اهلل«. وقد قدمت الغرفة عدد من املبادرات والربامج والفعاليات التي ت�ضتهدف املن�ضاآت القت�ضادية ورجال و�ضيدات 

و�ضباب و�ضابات الأعمال باملنطقة واملجتمع ب�ضفة عامة يف ظل جائحة كورونا، جاءت على النحو التايل:

ت�صجيع االبتكار واالإبداع:. 5

�ضعت الأمانة العامة منذ بداية الن�ض الثاين من �ضنة 2020م، ومتا�ضيًا مع الظروف 
التي فر�ضتها جائحة كورونا، اإىل ت�ضجيع املقرتحات البتكارية والإبداعية، وتقدمي 
يف  والرياديني  اخلا�ض  القطاع  اأن�ضطة  ودعم  امل�ضرتكني  خلدمة  اجلديدة  الأفكار 
اخلالقة،  واملقرتحات  الأفكار  من  بالعديد  الإدارات  تقدمت  وقد  الأعمال،  جمال 
والتي �ضارعت الغرفة اإىل تطبيقها بعد درا�ضتها والتاأكد من اأهدافها، مثل مبادرة 
مركز �ضيدات الأعمال النوعية )رفد( لدعم امل�ضاريع الإبداعية الن�ضائية املنزلية. 

ودرا�ضة م�ضروعي عيادات الأعمال، ومقرتح دمج املن�ضاآت ال�ضغرية.
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توقيع اتفاقيات التعاون:. 6
قامت الأمانة العامة بتوقيع عدد من التفاقيات مع بع�ض اجلهات اخلدمية يف القطاع اخلا�ض، وذلك لتقدمي جمموعة من اخلدمات املنوعة للم�ضرتكني والأ�ضر املنتجة يف 

املنطقة، ومن اأبرز هذه التفاقيات:

املبادرات اخلدمية واملجتمعية ومبادرات دعم القطاع اخلا�س:. 7
مبادرة »الق�صيم ... عطاء ووفاء«:أ. 

تبنت غرفة الق�ضيم مبادرة »الق�ضيم ... عطاء ووفاء«، كفكرة ومتويل �ضخي من 
ال�ضمو  لتطلعات �ضاحب  العواد، حتقيقاً  بن عبد اهلل  نا�ضر  ال�ضيخ  الأعمال  رجل 
اآل �ضعود، اأمري  امللكي الأمري الدكتور في�ضل بن م�ضعل بن �ضعود بن عبد العزيز 
منطقة الق�ضيم، يف اإطار التكامل وتقدير العطاءات الوطنية الالزمة يف املنطقة، 
اأ�ضحاب  من  املتميزة  املعطاءة  النماذج  من  رموزها  تكرمي  خالل  من  وذلك 
خلدمة  املميز  لعطائهم  تثمينًا  ومعنويًا،  ماديًا  ال�ضتثنائية  والأعمال  امل�ضاهمات 

جمتمعهم، وتكرميًا ملجهوداتهم يف دعم املنطقة.

املبادرات املتنوعة االأخرى:ب. 
ا�ضتمرت الأمانة العامة بدعم مبادراتها اخلدمية ال�ضابقة والتي ت�ضمل ما يلي:

توفري مكتب جماين جلنة اأ�ضدقاء املر�ضى.. 1
تاأجري موقع متميز مب�ضاحة تزيد على )300( م2 داخل مبنى الغرفة للهيئة . 2

العامة لالأوقاف مبنطقة الق�ضيم.
�ضداد ر�ضوم ال�ضرتاك ال�ضنوية عن اجلمعيات اخلريية يف املنطقة، كجزء من . 3

برامج ال�ضراكة وامل�ضوؤولية املجتمعية.
درا�ضة تاأ�ضي�ض جمعية خريية بالتعاون مع مربة علي بن حممد العثيم، رحمه . 4

اهلل.
ت�ضكيل فريق املبدن املبدعة.. 5

ترقيات املوظفني:. 1
ا�ضتكماًل للمرحلة الأوىل من الرتقيات التي اأقرها جمل�ض اإدارة الغرفة يف منت�ضف �ضنة 
حيث  املوظفني،  ترقيات  من  الثانية  املرحلة  بتنفيذ  العامة  الأمانة  قامت  فقد  2019م، 
متت ترقية )12( موظف اآخرين من من�ضوبي الغرفة خالل �ضنة 2020م. وتهدف هذه 
واملعي�ضية على حد  املهنية  املوظفني، وحت�ضني م�ضتوياتهم  اإجنازات  تقدير  اإىل  اخلطوة 

�ضواء، اإ�ضافة اإىل تقدير املديرين واملوظفني املتميزين يف الغرفة.

ح�صول الغرفة على جائزة هارفرد لالأعمال:. 2
ح�ضلت الغرفة التجارية ال�ضناعية يف منطقة الق�ضيم على اجلائزة املا�ضية من 
جمل�ض هارفارد الدويل لالأعمال لعام 2020م وذلك وفق معايري اجلائزة اخلا�ضة 
باجلودة والتميز املوؤ�ض�ضي و�ضلم اجلائزة ممثل املجل�ض يف اململكة العربية ال�ضعودية 
املهند�ض: عطا اهلل بن عبد اهلل الدخيل. الذي �ضاهم ب�ضكل كبري من خالل عمله 
الدوؤوب واملميز لر�ضد م�ضارات العمل يف الغرفة وتطبيق املعايري اخلا�ضة باجلائزة 

على اأنظمة الغرفة الداخلية.

توقيع اتفاقية اأكادميية الكليجا:أ. 

وقعت الأمانة العامة خالل اإقامة مهرجان الكليجا الثاين ع�ضر اتفاقية تعاون مع م�ضنع بنتي لإن�ضاء اأكادميية 
اأ�ضا�ضي  والعتماد عليها كمورد دخل  وت�ضويقها  وت�ضنيعها  الكليجا  قيمة  لتعزيز  �ضعيًا منها  التدريبية،  الكليجا 
يف تنمية الأ�ضر واملجتمعات املحلية، باعتبارها قيمة وموروثًا ثقافيًا واجتماعيًا واقت�ضاديًا. وقد د�ضن من�ضتها 

الإلكرتونية �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري الدكتور في�ضل بن م�ضعل بن �ضعود، اأمري منطقة الق�ضيم.

توقيع مذكرة تفاهم مع �صركة عيادات االأعمال التجارية:ب. 

الثنني 12 حمرم 1442ه�،  التجارية ظهر  الأعمال  �ضركة عيادات  تفاهم مع  افرتا�ضيًا، مذكرة  الغرفة  وقعت 
لرفع م�ضتوى الدعم لأ�ضحاب املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف املنطقة يف جمال ال�ضت�ضارات املتخ�ض�ضة واإقامة 
الفعاليات وور�ض العمل امل�ضرتكة وتقدمي الدعم اللوج�ضتي واملعنوي مبا ي�ضهم يف منو امل�ضاريع باملنطقة حتقيقًا 

للتطلعات والروؤى املن�ضودة.

توقيع اتفاقية تعاون مع �صركة التاأ�صريات الدولية VFS Global:ت. 

قامت الأمانة العامة بتوقيع اتفاقية تعاون مع �ضركة التاأ�ضريات الدولية VFS Global خلدمات التاأ�ضريات لأوروبا 
واأملانيا، وت�ضعى الغرفة من خالل هذه التفاقية اإىل ت�ضهيل عمليات احل�ضول على الفيز للم�ضرتكني يف الغرفة، 

عن طريق التن�ضيق مع ال�ضركة وتقدمي موقع جماين داخل الغرفة، لتفتتح ال�ضركة فيه فرعها يف الق�ضيم.
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الفصل الرابع:

إنجازات اإلدارات



إدارة التخطيط والتطوير 
والمتابعة

التقارير

6

األطر التنظيمية 
واآلليات والملخصات

8

االجتماعات مع الجهات 
الخارجية

1
المشاركة في فرق عمل

7

المرئيات وتصميم 
األنظمة

3

تطوير النماذج اإلدارية

19

الزيارات واالنتدابات 
الخارجية

1

العروض التقديمية

7

أعمال إضافية

6

إعداد الخطط 
التشغيلية

283
أعمال المتابعة الدورية 

لمشاريع الغرفة

4
الدراسات التطويرية

5

األعمال والخدمات 
التطويرية

4
إعداد وتطوير اللوائح 

التنظيمية

5

لإدارات  والتطوير  التخطيط  عمليات  لتنفيذ  واجلودة  والتطوير  التخطيط  اإدارة  ت�ضعى 
اإعداد  عن  امل�ضوؤولة  وهي  اأدائها،  م�ضتوى  ورفع  ومنتجاتها،  وخدماتها  وبراجمها  الغرفة 
خلطط  ت�ضورات  وتقدمي  الإدارات.  كافة  مع  بالتن�ضيق  تنفيذها  ومتابعة  اخلطط  وو�ضع 
طويلة الأمد وفًقا لأهداف الغرفة واأن�ضطتها. ورفع م�ضتوى الأداء العام لها، من خالل اإعداد 
اخلطة ال�ضرتاتيجية ومتابعة تنفيذها، وتفعيل الربامج التطويرية مل�ضاريع وبرامج الغرفة 

ودرا�ضاتها التنظيمية والإجرائية، واإمكاناتها الب�ضرية. اإ�ضافة اإىل تطبيق اآليات اجلودة.

الهدف العام لالإدارة:
اإعداد وتطوير ومراجعة ومتابعة اخلطط وال�ضيا�ضات وال�ضرتاتيجيات للغرفة، وتقوميها 
الغرفة  لأداء  النوعي  التح�ضني  اإىل  ويوؤدي  ا�ضرتاتيجياتها،  مع  ويتفق  اأهدافها  يحقق  مبا 

واإداراتها، وللخدمات املقدمة لعمالئها.

خدمات االإدارة:
اإعداد اخلطط ال�ضرتاتيجية والتنفيذية الت�ضغيلية. -
خدمات الدعم املعريف وتقدمي ال�ضت�ضارات الإدارية والتنظيمية. -
تقدمي احللول واملقرتحات والأعمال والدرا�ضات التطويرية. -
اإعداد وتنظيم الأدلة واللوائح والإجراءات والنماذج التنظيمية. -
�ضمان تطبيق اأ�ضاليب اجلودة يف العمل. -
حل امل�ضاكل الإدارية والتنظيمية. -
متابعة الأداء وامل�ضاريع املعتمدة، وحتديد وقيا�ض موؤ�ضرات الأداء لها. -

مدير االإدارة:
عدد المشاريعهمام طالل ال�صالح

10

المقترحات التطويرية

3
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إدارة اللجان القطاعية

التعريف باالإدارة:
تعترب اإدارة اللجان القطاعية هي الإدارة املعنية بدعم وتقدمي خدماتها ملن�ضوبي الغرفة يف 
كافة القطاعات، من خالل اإ�ضرافها واإدارتها للجان القطاعية القت�ضادية النوعية املنبثقة 
اإدارة الغرفة، باعتبار هذه اللجان حلقة الو�ضل امل�ضتمرة مع جمتمع الأعمال  عن جمل�ض 
للتعرف على اأو�ضاع القطاع اخلا�ض وم�ضاكله ومعوقاته، واإيجاد احللول املنا�ضبة له، لدعم 

اأهداف خطط التنمية ال�ضاملة للمملكة.

الهدف العام لالإدارة:
دعم الغرفة من خالل خدمة منت�ضبي الغرفة من كافة القطاعات القت�ضادية، عن طريق 
ت�ضكيل جلان قطاعية قادرة على مناق�ضة موا�ضيع كل قطاع، والوقوف على م�ضاكله، واإيجاد 
حلول فعالة لها، واقرتاح تطوير القطاعات، لتعزيز تاأثريها يف �ضنع ال�ضيا�ضات والقرارات 

الداعمة لها.

خدمات االإدارة:
توفري الدعم الفني والإداري والتن�ضيقي الالزم لعمل اللجان القطاعية.. 1
ترتيب وتنظيم اجتماعات اللجان القطاعية والإ�ضراف عليها وعلى نتائجها.. 2
اإعداد جداول اأعمال اجتماعات اللجان القطاعية وتدوين حما�ضرها.. 3
اإعداد وحت�ضري الأوراق والوثائق والقرارات والتعميمات الالزمة للقطاعات.. 4
رفع التو�ضيات واملقرتحات واملرئيات اخلا�ضة باللجان القطاعية.. 5
الإ�ضراف على تنفيذ خطط اللجان القطاعية التي تخدم قطاعاتها.. 6
تاأمني الدعم اللوج�ضتي واملادي بح�ضب املوازنات املعتمدة لأن�ضطة اللجان.. 7

املوظفون:
ماجد بن حممد احلميد
علي بن خالد ال�صقعبي

عبد العزيز بن اأحمد العمرو

مدير االإدارة:
عدد المشاريع�صليمان بن علي القفاري

53

الندوات

4

التوصيات

42

محاضرات

1

عدد المستفيدين 
من برامج اإلدارة

2683

اللقاءات

8

تعاميم

100

جلسات استشارية

2

االجتماعات

25

ورش العمل

7

الزيارات

1

الدورات التدريبية

1

معامالت واردة

305

تقارير

1

برامج

1
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إدارة الدراسات االقتصادية 
والمعلومات

هي الإدارة امل�ضوؤولة عن اإعداد وتوفري خدمات الدرا�ضات والبحوث وال�ضت�ضارات والبيانات 
واملعلومات القت�ضادية يف خمتلف املجالت الإنتاجية واخلدمية، لأن�ضطة القطاع اخلا�ض، 
باأنواعها، ... الخ(، وتقدميها  )التجارية، وال�ضناعية، والزراعية، واملقاولت، واخلدمات 
الأداء  وتنمية  تطوير  واآليات  �ضبل  لتو�ضيح  الأخرى،  واجلهات  وامل�ضرتكني  الغرفة  لعمالء 
القت�ضادي الوطني، ا�ضتنادًا لدور القطاع اخلا�ض يف تنمية القطاعات القت�ضادية ال�ضاملة.

الهدف العام لالإدارة:
اإعداد الدرا�ضات والتقارير القت�ضادية املتنوعة، عن كافة الق�ضايا واملو�ضوعات والفر�ض 
الأعمال  رجال  من  للم�ضرتكني  اخلدمات  اأف�ضل  لتقدمي  الراهنة،  القت�ضادية  والظواهر 
التنمية  فر�ض  ويعزز  ال�ضتثمارية،  البيئة  تهيئة  يف  ي�ضهم  وب�ضكل  امل�ضتثمرين،  و�ضباب 

امل�ضتدامة باملنطقة واململكة.

خدمات االإدارة:
ال�ضت�ضارات القت�ضادية.. 1
الدرا�ضات والبحوث القت�ضادية واأوراق العمل واملقرتحات والتو�ضيات.. 2
التقارير القت�ضادية الدورية والفر�ض ال�ضتثمارية املتاحة ودرا�ضات ال�ضوق.. 3
مذكرات وتو�ضيات ومرئيات الغرفة ورجال الأعمال عن القرارات القت�ضادية.. 4
تنظيم ور�ض العمل واملحا�ضرات القت�ضادية.. 5
اإعداد الإح�ضاءات والبيانات القت�ضادية وحتليلها.. 6
الإ�ضدارات: )كالكتيبات والكتب القت�ضادية واملجالت القت�ضادية(.. 7
اإعداد وت�ضميم وحتليل ال�ضتبانات وا�ضتطالعات الراأي.. 8
توفري املعلومات والبيانات القت�ضادية مل�ضاعدة الباحثني وطلبة اجلامعات.. 9

اإعداد املوؤ�ضرات القت�ضادية للقطاعات القت�ضادية العاملة يف املنطقة.. 10

املوظفون:
اإ�صفاق الدين اأحمد

مدير االإدارة:
د. عمار با بكر اأحمد

الدراسات االقتصادية

13
االستشارات 

االقتصادية

15
لقاءات

1
ورش عمل 

8

المرئيات

9
المشاركات الخارجية

9
دورات

1
ندوات

1

االجتماعات

12
النشرات التجارية 

12
نشرات الفرنشايز

4
ترجمة وثائق

15

العقود

2
المقترحات والمبادرات

46
تقارير  تغذية موقع الغرفة 

بالتعاميم الواردة

180

توثيق تعاميم واردة

180
اإلعالن عن المعارض 

والمؤتمرات الواردة

160
نشر إصدارات واردة

140
عدد المشاريع

20
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إدارة المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة

لقاءات

4

عدد المستفيدين من 
برامج اإلدارة

1085

ورش عمل 

4

دورات

4
ندوات

5

1
مشاركاتتقارير 

2
برامج

2
خدمات 

2

عدد المشاريع

12

التعريف باالإدارة:
تهتم اإدارة املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة بتقدمي ال�ضت�ضارات واخلدمات الالزمة للم�ضتثمرين املبتدئني، 
والرياديني، و�ضباب و�ضابات الأعمال، الراغبني بالبدء بالعمل احلر، اأو تطوير من�ضاآتهم ال�ضغرية اأو 
املتو�ضطة، اأو يطلبون معرفة وفهم الأنظمة واللوائح والإجراءات املتعلقة مبن�ضاآتهم. واجلهات الداعمة 

والتمويلية.

الهدف العام لالإدارة:
تقدمي جميع اخلدمات التعريفية وال�ضت�ضارية والداعمة التي يحتاجها امل�ضتثمرون املبتدئون وقطاع 

املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة مبنطقة الق�ضيم.

خدمات االإدارة:
اإقامة ور�ض عمل ولقاءات يف جمالت بدء واإدارة وتطوير امل�ضاريع التجارية.. 1
توفري ال�ضت�ضارات القانونية والقت�ضادية بالتن�ضيق مع الإدارات املعنية.. 2
تر�ضيح امل�ضاريع الناجحة والريادية للدعم املادي.. 3
توقيع اتفاقيات الدعم ل�ضباب الأعمال مع خمتلف اجلهات الداعمة.. 4
تعريف �ضباب الأعمال بامل�ضاريع والفر�ض ال�ضتثمارية يف املنطقة واأنظمتها.. 5

املوظفون:
عبد العزيز بن حممد الفوزان

مدير االإدارة:
عبد اهلل بن نا�صر الثويني

65 64
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مركز التدريب

عدد المشاريع

14

التعريف باالإدارة:
يخت�ض مركز التدريب بتقدمي اخلدمات التدريبية املتميزة للقطاعني العام واخلا�ض يف 
املجالت العامة والتخ�ض�ضية، بالإ�ضافة اإىل عقد العديد من ور�ض العمل واملحا�ضرات 

والتفاقيات التدريبية، وامل�ضاهمة يف عمليات التوظيف.

الهدف العام لالإدارة:
تلبية الحتياجات التدريبية والوظيفية للعمالء وامل�ضرتكني يف الغرفة، من خالل تقدمي 
اخلدمات التدريبية املتنوعة بكفاءة وفاعلية، ل�ضد الفجوات املعرفية واملهاراتية وال�ضلوكية 

لديهم، وتطويرهم، ورفع م�ضتوياتهم، وقدراتهم.

لقاءات

14

اجتماعات

1

خدمات االإدارة:
الدورات والربامج التدريبية والتاأهيلية والتطويرية. -
الدبلومات املهنية. -
درا�ضات الحتياج التدريبي. -
ال�ضت�ضارات التدريبية. -
ت�ضميم وتطوير الربامج واحلقائب التدريبية. -
الور�ض والندوات واملحا�ضرات واللقاءات والفعاليات الأخرى. -
تنظيم ملتقيات التن�ضيق الوظيفي. -
تقييم العملية التدريبية. -

عدد المستفيدين 
من برامج اإلدارة

9317

ورش عمل 

1

دورات

6

أمسية

2
اتفاقيات

1

البرامج

2
مشاركات

2
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�صعود بن عبد العزيز اأبا اخليل
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إدارة خدمات المشتركين 
والمكاتب الخارجية

الدرجة الممتازة الدرجة األولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة

5 8

285
129

1373
947

4796
5919 5678

17425 17154

1256119340
2018

مجموع أعداد 
المنتسبين

24439
2019

مجموع أعداد 
المنتسبين

30543
2020

مجموع أعداد 
المنتسبين

مقارنة اأعداد امل�صركني بح�صب الدرجات ل�صنة 2020م مع الثالث ال�صنوات ال�صابقة )2017م - 2018م - 2020م(:

املجموعالعامالرقم
الدرجة الرابعةالدرجة الثالثةالدرجة الثانيةالدرجة االأوىلالدرجة املمتازة

الن�صبةالعددالن�صبةالعددالن�صبةالعددالن�صبةالعددالن�صبةالعدد
12020244398% 0.03193% 0.791165% 4.775919% 24.2217154% 70.19
22019244398% 0.03193% 0.791165% 4.775919% 24.2217154% 70.19
320181934025% 0.13129% 0.67947% 4.905678% 29.3612561% 64.95
420172004729% 0.1481% 0.4778% 3.888167% 40.7410992% 54.83

عمليات أرشفة

23884

اشتراك جديد

8509

أدلة

2

تصديقات

70252
التصديق الخارجي

2076

شهادة إعادة 
تصدير

189

المشتركون 
النشطون

30543

تجديد اشتراك

15375

تصريح إجراء 
مسابقات

12
خدمات إضافية

117

المكاتب التابعة

1
عدد المشاريع

6

التعريف باالإدارة:
تعترب الإدارة الرئي�ضة يف الغرفة، كونها النقطة الأوىل يف التوا�ضل مع امل�ضرتكني، 
الر�ضمية:  واللوائح  لالأنظمة  وفقًا  لهم،  الأ�ضا�ضية  اخلدمات  جميع  تقدم  والتي 
كخدمات ال�ضرتاكات والت�ضديقات واخلدمات التجارية. وت�ضرف الإدارة اأي�ضًا على 

املكاتب اخلارجية التابعة لها يف حمافظات املنطقة.

الهدف العام لالإدارة:
وعمالء  الأعمال  لقطاع  اجلودة  وعالية  واملتميزة،  املبا�ضرة،  الأ�ضا�ضية  اخلدمات  تقدمي 
الغرفة وم�ضرتكيها، مثل: خدمات ال�ضرتاكات، والت�ضديقات، واخلدمات التجارية، ومبا 

يحقق طموحاتهم ويخدم احتياجاتهم ومتطلباتهم.

خدمات االإدارة:
ت�ضجيل املن�ضاآت اجلديدة.. 1
جتديد ال�ضرتاك.. 2
ت�ضديق الوثائق اخلا�ضة بامل�ضرتكني.. 3
حتديث بيانات امل�ضرتكني.. 4
اإ�ضدار �ضهادات ال�ضرتاك. . 5
واإ�ضدار . 6 امل�ضابقات،  اإ�ضدار الرتاخي�ض وال�ضهادات: مثل: )اإ�ضدار ت�ضاريح  خدمات 

�ضهادات املن�ضاأ لإعادة الت�ضدير(. 
اخلدمات الإلكرتونية: جميع اخلدمات عرب البوابة الإلكرتونية: )الت�ضديق الإلكرتوين، . 7

جتديد ا�ضرتاك الع�ضوية، طباعة �ضهادة الع�ضوية، خدمة الحتجاج الإلكرتوين، خدمة 
ا�ضرتاكات الغرف، التحقق من الوثائق، و�ضهادة اإعادة الت�ضدير(.

مدير االإدارة:
�صمري بن �صنيتان احلربي

املوظفون:
حممد بن عبد العزيز البطي فهد بن عبد اهلل النوديل 
�صلطان بن اإبراهيم الوابلي �صليمان بن ابراهيم العرف 

25
193

1165
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إدارة العالقات العامة 
واإلعالم

تنظيم األنشطة 
العامة المتنوعة

573

الخدمات العامة

12

االحتفاليات 
الوطنية

1

المشاركات

11

تنظيم  
المبادرات

5

حضور وتنظيم 
االجتماعات

66

تنظيم 
المناسبات

3

عدد المشاريع

30

التعريف باالإدارة:
تهدف الإدارة اإىل بناء عالقات و�ضراكات تخدم اأهداف 
الغرفة للتعريف باأن�ضطة وخدمات الغرفة املختلفة، وهي 
اجلهاز الربوتوكويل املنظم لأن�ضطة الغرفة، وتنفذ العديد 
من املهام العامة للغرفة، والتعامل مع جمهورها الداخلي 
ال�ضورة  تطوير  م�ضوؤولية  عاتقها  على  وتقع  واخلارجي. 
الذهنية للغرفة، وامل�ضاركة يف تنظيم الأن�ضطة وامل�ضاريع 
والربامج املتنوعة خلدمة الغرفة وجمتمع الأعمال. وت�ضليط 
التعريف  بغر�ض  للغرفة،  الإعالمي  الدور  على  ال�ضوء 
باأعمالها، وخدماتها، واأن�ضطتها، ومنا�ضباتها وفعالياتها، 
واإعالناتها  بياناتها  ون�ضر  وكتابة  اإعالميًا،  وتوثيقها 
وطباعة  ال�ضحفية،  واأخبارها  وحمالتها  ومبادراتها 
الغرفة،  اإدارات  من  البيانات  وجمع  واملجالت،  الن�ضرات 
والتوا�ضل مع خمتلف اجلهات الإعالمية لتغطية اأحداث 
والإح�ضائيات.  والأرقام  باملعلومات  وتزويدها  الغرفة 
واإدارة  املرئي واجلرافيكي،  الت�ضميم  اأعمال  اإىل  اإ�ضافة 

ح�ضابات الغرفة الرقمية.

الهدف العام لالإدارة:
توطيد العالقات، ودعم �ضالت التعاون بني الغرفة وكافة 
�ضمعة  وتكوين  اأهدافها،  حتقيق  يف  ي�ضهم  مبا  عمالئها، 
خمتلف  لدى  عنها  ممتازة  ذهنية  و�ضورة  لها،  طيبة 

العمالء، وتاأدية اأعمالها وخدماتها بكفاءة وفعالية.
يهدف املركز اإىل التعريف الإعالمي وال�ضحفي بالغرفة 
وفروعها ومكاتبها كافة، وتو�ضيح دورها الفعال واحلقيقي 
التوعية  خالل  من  املنطقة،  يف  الأعمال  قطاع  دعم  يف 
بخدمات الغرفة واأن�ضطتها واإجنازاتها يف دعم القت�ضاد 
والقت�ضادي  الثقايف  الوعي  ن�ضر  يف  وامل�ضاهمة  املحلي، 

وال�ضناعي والرتقاء به.

خدمات االإدارة:
تنظيم الفعاليات والأن�ضطة الداخلية للغرفة. -
امل�ضاركة يف تنظيم الفعاليات اخلارجية للغرفة. -
ا�ضتقبالت الزوار وال�ضيوف والوفود الر�ضمية. -
متابعة اآراء وردود فعل العمالء وم�ضتوى ر�ضاهم عن  -

الغرفة واأن�ضطتها.
التقارير  - التغطيات الإعالمية )املقابالت ال�ضحفية، 

ال�ضحفية، املقالت ال�ضحفية، الت�ضاريح ال�ضحفية، 
املوؤمترات ال�ضحفية، ... الخ(.

الت�ضميم اجلرافيكي واملرئي والإنفوجرافيك واملو�ضن  -
جرافيك.

خدمات الطباعة )للتقارير، والأبحاث، والربو�ضورات  -
واملطويات، واملغلفات، واملطبوعات الر�ضمية، والأدلة، 

والبو�ضرتات، ... الخ(.
الت�ضوير والتوثيق الفوتوغرايف والتلفزيوين. -
اإ�ضدار املجالت والن�ضرات اخلا�ضة. -

المواد اإلعالمية 
المكتوبة

83

التصميم الجرافيكي

460

تصميم اإلنفوجرافيك

65

الرسائل النصية

430000

التغطية والبث 
المباشر

88

تصميم البرومو

40

مقاطع الموشن 
جرافيك )فيديو(

5

تغطية الفعاليات 
واألخبار

912

اإلعالنات الصحفية

9

المشاركة في فرق 
عمل

4

المواد المنشورة

414

النشرات الصحفية 
اليومية

265

التقارير اإلعالمية

6

الحمالت اإلعالمية

6

الترويج وتغطية 
األخبار واألنشطة

8

مدير االإدارة:
عبدا هلل بن نا�صر الثويني

املوظفون
عبد العزيز بن حممد املهو�س

عبد اهلل بن عبد الكرمي ال�صريدة
عبد ال�صالم بن علي ال�صليم
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إدارة التسويق والشراكة 
المجتمعية

التعريف باالإدارة:

تخت�ض اإدارة الت�ضويق وال�ضراكة املجتمعية بالغرفة بتقدمي خدمات الت�ضويق لأن�ضطة 
وال�ضركاء،  للرعاة  الت�ضويقية  والعقود  الرعايات  الغرفة، وجلب  وفعاليات وخدمات 
للم�ضاعدة يف تنفيذ فعاليات واأن�ضطة الغرفة، وتقدمي واإعداد اخلطط الت�ضويقية. 

اإ�ضافة اإىل مهام ال�ضراكة املجتمعية وخدمة املجتمع.

الهدف العام لالإدارة:

بخدمات  والعمالء  امل�ضرتكني  تعريف  من  للغرفة،  الت�ضويقية  النواحي  كافة  تويل 
والرتويج  وتطلعاتهم،  احتياجاتهم  تلبي  التي  املختلفة  الغرفة  واأن�ضطة  ومنتجات 
لفعاليات الغرفة واأعمالها، وتفعيل العملية الت�ضويقية لأن�ضطتها وخدماتها، تعزيزًا 

ملكانتها يف املنطقة، وتكوين �ضورة ذهنية اإيجابية عنها.

خدمات االإدارة:

ت�ضويق خدمات ومنتجات الغرفة. -
الرتويج لأن�ضطة وفعاليات الغرفة. -
توفري الرعايات لتنفيذ الفعاليات. -
تقدمي الهدايا والتقاومي واخلدمات املجانية والأدلة واملطبوعات ... الخ. -
برامج خدمة املجتمع )اتفاقيات، برامج دعم، رعايات، خدمات جمانية(. -

وورش العمل

1
الندوات

1

المشاركات

1

االجتماعات

5

مبادرات

1
اتفاقيات

1
رعايات وشراكات

2

الزيارات

10
فعاليات

2

عدد المشاريع

17
مدير االإدارة:

نايف بن عبد اهلل املن�صلح
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إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

عقود مالية

8

ميزانية عمومية

1
تقارير مالية

12

موازنة تقديرية

1
مراجعة مالية 

12
جرد األصول

1

مقارنات مالية مرجعية

12

المشاركة في فرق 
العمل

3

عدد المشاريع

19

عدد المشاريع

19

الميزانيات العمومية

1

التدقيق الخارجي

19

قسم المحاسبة والمالية

البريد الصادر

593
إرساليات خارجية

59
البريد الوارد

1205
عدد المشاريع

4

عدد المشاريع

20

قسم الموردين

16

أعمال الترميم

3

صيانة خارجية

3
عقود الصيانة 

والخدمات العامة

2

قسم المشتريات

قسم الصيانة والتشغيل

قسم االتصاالت اإلدارية

التعريف باالإدارة:
تعترب اإدارة ال�ضوؤون الإدارية واملالية جهة الدعم الأوىل لكافة عمليات الغرفة واإداراتها 
وفروعها، وذلك من خالل تقدمي اخلدمات الإدارية واملالية املتنوعة لها، كاخلدمات 
املالية وتنظيم ح�ضابات الإدارات، والإيرادات وامل�ضروفات، ... الخ، هذا بالإ�ضافة 
اإىل تقدمي اخلدمات الإدارية املختلفة، من خدمات النقل والأمن والنظافة وال�ضيافة، 
وخدمات امل�ضرتيات، والتخزين وامل�ضتودعات، والت�ضالت الإدارية. ويتبع لالإدارة 
جمموعة الأق�ضام التالية: ق�ضم املحا�ضبة واملالية، ق�ضم امل�ضرتيات، ق�ضم ال�ضيانة 

والت�ضغيل، ق�ضم الت�ضالت الإدارية، ق�ضم احلركة والنقل، وامل�ضتودع.

الهدف العام لالإدارة:
حتقيق الدعم املايل واإدارة ح�ضابات الغرفة وم�ضروفاتها، واإجناز الأعمال الإدارية 

املتعلقة بخدمات الت�ضالت الإدارية والنقل واحلركة وامل�ضرتيات واأعمال امل�ضتودع.

خدمات االإدارة:
اإعداد ومراجعة امليزانيات واملوازنات واحل�ضابات اخلتامية ال�ضنوية. -
م�ضك الدفاتر والك�ضوفات املحا�ضبية. -
اأعمال اجلرد. -
ال�ضيانة والت�ضغيل. -
الت�ضالت الإدارية. -
امل�ضرتيات. -
احلركة والنقل. -
امل�ضتودعات واملخازن والعهد. -

مدير االإدارة:
ح�صني بن �صامان احلربي

املوظفون:
اأحمد بن عبد الرحمن الطامي

حممد العيادة
حممد بن را�صد العبودي

عبد اهلل بن �صالح القنيعان

خالد بن عبد اهلل النوي�صر
حممد اجلمعة

برج�س بن �صليمان املربك
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إدارة الموارد البشرية
تأشيرات خروج وعودة

5

تجديد إقامات

12

تدريب وتطوير

46

تعاقدات متدربين

3

تعاقدات مستشارين

1

تأمينات طبية

54

جوائز موظفين

4

فرق العمل

3

تقييمات األداء

54

عدد المشاريع

23

التعاميم

9
االستقاالت

4

توظيف واستقطاب

5
الترقيات

12
االنتدابات

8

القرارات اإلدارية

27

التعريف باالإدارة:
الإدارة امل�ضوؤولة عن كافة عمليات املوارد الب�ضرية يف الغرفة، من تعيني ومتابعة وظيفية، 
وتاأمينات،  ومعلومات،  وخمالفات،  وعقود،  واإجازات،  وتدريب،  وترقيات،  ورواتب، 

واإجراءات نظامية، وتقييم الأداء، وغريها من العمليات.

الهدف العام لالإدارة:
تقدمي كافة اأوجه الدعم واخلدمات اخلا�ضة باملوارد الب�ضرية و�ضوؤون املوظفني، و�ضمان 

تطبيق الأنظمة واللوائح اخلا�ضة بهم.
  

خدمات االإدارة:
تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات النظامية والقانونية للموارد الب�ضرية. -
اخلدمات الإدارية، وال�ضحية، والتاأمينية، واملالية املتعلقة باملوارد الب�ضرية. -
الدرا�ضات الإدارية: )الر�ضا الوظيفي، الحتياج التدريبي، التقييم... الخ(. -
الإجابة على ال�ضتف�ضارات، وتقدمي ال�ضت�ضارات يف جمال املوارد الب�ضرية. -
اإجناز الك�ضوفات والوثائق والنماذج الإدارية املتعلقة باملوارد الب�ضرية. -
تن�ضيق خدمات التدريب والتطوير والتقييم للموارد الب�ضرية يف الغرفة. -

مدير االإدارة:
حممد بن عبد اهلل العامر
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اإلدارة القانونية
ورش عمل ومحاضرات 

وندوات

3

إجمالي القضايا

6

أدلة قانونية تعريفية

2
استشارات قانونية

35

رصد القرارات 
والمراسيم

35

المشاركة في فرق 
عمل 

6

دراسات قانونية

3

إدراج عقود قانونية 
تجارية

6

القضايا

5 قضايا مكتب االحتجاج

318

خدمات إلكترونية

2

اللقاءات االفتراضية

1

مرئيات قانونية

10

العقود واالتفاقيات

64

عدد المشاريع

12

التعريف باالإدارة:
ا�ضت�ضارات  من:  الأعمال  لرجال  متميزة  قانونية  خدمات  بتقدمي  الإدارة  تقوم 
اإعداد الدرا�ضات  اإ�ضافة اإىل  قانونية، وبث الوعي القانوين، وخدمات الحتجاج، 
والبحوث القانونية، وتقدمي الن�ضح والراأي وامل�ضورة القانونية. للعمالء واملوظفني 

والإدارات ب�ضاأن تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات.

الهدف العام لالإدارة:
نظامية  و�ضمان  القانونية،  واخلدمات  وال�ضت�ضارات  والدرا�ضات  احللول  تقدمي 
اأعمال الغرفة وعلى الأخ�ض القرارات الإدارية وم�ضاريع الأنظمة واللوائح والعقود 
والق�ضايا، مبا يف ذلك اقرتاح الإجراءات والتدابري النظامية والقانونية للغرفة يف 

خمتلف اأعمالها وتعامالتها مع املوظفني والغري.

خدمات االإدارة:
ال�ضتف�ضارات وال�ضت�ضارات القانونية. -
�ضياغة ومراجعة العقود والتفاقيات ومذكرات التفاهم. -
نظام ت�ضوية ال�ضكاوى عن طريق امل�ضاحلة الودية. -
امل�ضاهمة يف اإعداد ومراجعة الأنظمة واللوائح، وتف�ضريها وقت احلاجة. -
خدمات الحتجاج. -
اإعداد وتوفري ون�ضر الأدلة القانونية. -

تقارير جريدة أم القرى

8

المحاضرات

3
مدير االإدارة:

فرا�س بن خالد اليحيى
املوظفون:

عبد احلكيم بن عبد اهلل ال�صمعاين
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اإدارة تقنية املعلومات

عدد المشاريع

27

اجتماعات العمل

7
الزيارات الخارجية

2

التجهيز التقني للقاعات 

229

العقود واتفاقيات 
تشغيل تقنية 

8
خدمات الدعم الفني 

1920

تطوير األنظمة 

6

أجهزة الشبكات 

8

نظام حماية األجهزة 

100
استحداث األنظمة 

3

البريد اإللكتروني

50

ورش العمل التقنية

1

التعريف باالإدارة:
تعنى اإدارة تقنية املعلومات باإدارة وتطوير اأنظمة احلا�ضب الآيل والت�ضالت بالغرفة، 
وتقدمي الدعم التقني والفني م�ضاندة لالإدارات الأخرى يف الغرفة، وتهتم الإدارة 
با�ضتخدام احلوا�ضيب والتطبيقات الربجمية لتحويل، وتخزين، وحماية، ومعاجلة، 

واإر�ضال املعلومات، وال�ضرتجاع الآمن لها، وغريها.

الهدف العام لالإدارة:
تطبيق املفهوم ال�ضامل لالإدارة الإلكرتونية يف جميع التعامالت مع الإدارات واملوظفني 
وتزويدهم  ودقيق،  اآمن  تقني  ب�ضكل  وت�ضريعه  العمل  وت�ضهيل  وامل�ضرتكني  والعمالء 
مبا يحتاجونه من بيانات ومعلومات واأعمال و�ضيانة. وتطوير الربامج الإلكرتونية 

امل�ضتخدمة يف الغرفة، وحت�ضينها با�ضتمرار.

إدارة تقنية المعلومات

تأمين برامج التصميم

3

االستضافات السحابية

2

استبدال الكاميرات 

8
مدير االإدارة:

حممد بن �صالح الرياعي
املوظفون:

فرا�س حمد الربمي

خدمات االإدارة:
التحليل والربجمة. -
ال�ضبكات وقواعد البيانات. -
خدمات الدعم التقني والفني، وتقدمي ال�ضت�ضارات التقنية. -
�ضيانة ومتابعة ال�ضريفرات واخلوادم. )ا�ضرتجاع، ن�ضخ احتياطية، حماية..(. -
ت�ضميم وتطوير و�ضيانة اأنظمة وبرامج الغرفة، )بالتعاون مع �ضركات(. -
تطبيق النظام املوحد خلدمات امل�ضرتكني )يربط الغرفة مبجل�ض الغرف(. -
تطوير الأنظمة مبا ي�ضمن ت�ضهيل اإجراءات العمل الإلكرتوين. -
الدعم الفني على م�ضتوى اخلوادم وال�ضبكات والأنظمة والأجهزة الطرفية. -
توفري خمتلف الأجهزة الإلكرتونية ح�ضب الطلب. -
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مركز سيدات األعمال

مركز ن�ضائي يدعم �ضيدات الأعمال يف �ضتى املجالت التجارية وال�ضتثمارية، ويعنى 
بتقدمي كافة اخلدمات واملعلومات التي حتتاجها �ضيدات الأعمال، لأجل تعزيز دور 
املراأة يف اتخاذ القرارات القت�ضادية الناجحة، ودعم جهودهن بتهيئة وحت�ضني بيئة 
العمل املتاحة واملالئمة لطبيعة وخ�ضو�ضية املراأة ال�ضعودية، لتمكني �ضيدات الأعمال 

من ممار�ضة دورهن يف عملية التنمية القت�ضادية.

الهدف العام للمركز:
ال�ضاملة، عن طريق حتفيزهن  القت�ضادية  التنمية  الأعمال يف  �ضيدات  دور  تفعيل 
وتاأهيلهن اإداريًا واقت�ضاديًا وا�ضت�ضاريًا ومعلوماتيًا وتدريبيًا، ودعمهن للتوجه للقطاع 
اخلا�ض والعمل احلر، للنهو�ض بالقطاع الن�ضائي القت�ضادي والتجاري يف املنطقة، 

وتعزيز دورهن يف تنمية القت�ضاد املحلي والوطني.

خدمات املركز:
خدمات ال�ضرتاكات والت�ضديقات. -
الدورات والربامج التدريبية. -
ال�ضت�ضارات الإدارية والقت�ضادية والقانونية بالتن�ضيق مع اإدارات الغرفة. -
عقد الندوات واملحا�ضرات والور�ض واللقاءات مع خمتلف اجلهات. -
امل�ضاركة يف تنظيم فعاليات ومهرجانات الغرفة. -
ت�ضكيل اللجان النوعية واملتخ�ض�ضة خلدمة القطاع الن�ضوي يف املنطقة. -
امل�ضاعدة على توفري فر�ض وظيفية ن�ضائية ل�ضابات و�ضيدات املجتمع.  -
التعريف بامل�ضاريع والفر�ض ال�ضتثمارية الن�ضائية يف املنطقة واأنظمتها. -
توفري برامج الدعم ل�ضابات الأعمال بالتن�ضيق مع اجلهات الداعمة. -
اإ�ضدار الأدلة املتعلقة باأن�ضطة �ضيدات الأعمال. -

وورش العمل

3
الندوات

1
الدورات التدريبية

11

المشاركات

1

االجتماعات

5

العقود

7
مبادرات

1

عدد المشاريع

11

ملتقيات

2

اتفاقيات

1

لقاءات

2

أمسيات

1

الزيارات

10

فعاليات

2

مديرة املركز:
اأماين بنت �صالح ال�صامخ

املوظفات: 
رغد بنت عبد اهلل ال�صدوخي

منرية بنت علي احلربي 
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التقرير المالي
لغرفة القصيم 

20١٩م



قائمة العمليات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2020مقائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر 2020م
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قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية  في ٣١ ديسمبر 2020م
في الختام

تستكمل الُخطى...

هكذا حفلت غرفة الق�ضيم يف عام 2020م، بالعديد من الن�ضاطات والفعاليات، 
م�ضدٌر نهل منه هذا التقرير حمتواه: م�ضتعر�ضًا م�ضرية عام كامل من الإجنازات 
ودرا�ضات،  وتقارير،  وملتقيات،  ومنتديات،  وبرامج،  مبادرات،  بني  ما  املتنوعة، 

واجتماعات، ولقاءات، وا�ضتقبال وفود، واإقامة مهرجانات،
وجوائز وموؤمترات، وندوات، وحما�ضرات، وور�ض عمل، وغري ذلك.

وحاول التقرير العام، اأن ي�ضلط ال�ضوء بالر�ضد والتحليل ملا ا�ضطلعت به الغرفة، 
يف خدمة م�ضرتكيها، خالل عام 2019م، اإذ بدا وا�ضحًا اأنها اأر�ضت منظومة متكاملة 
من الكفاءات الب�ضرية والإجراءات التنظيمية، وطورت كافة اإمكاناتها، لتكون رائدة 
دائمًا يف تقدمي خدماتها، وتلبية احتياجات م�ضرتكيها وزوارها، �ضعيًا منها لتحقيق 
اأهدافها ال�ضرتاتيجية، وتنفيذًا لروؤية ور�ضالة م�ضمونها ال�ضتغالل الأمثل للموارد 

املتاحة، مبا يلبي تطلعات قطاع الأعمال، ومبا يتما�ضى وروؤية اململكة 2030.
التطوير  ومدى  وجودته،  الأداء  قوة  اأهمها  عدة  جوانب  على  التقرير  وقف  كما 
احلا�ضل يف عمل الإدارات والأق�ضام واملراكز التابعة للغرفة، مبينًا مدى املرونة يف 
التعاطي مع التطورات الداخلية منها واخلارجية، اإذ يعد هذا التقرير، كا�ضفًا لنموذج 
ا�ضرتاتيجية  وفقًا خلطة  امل�ضتقبل،  اإىل  انتقاله بخطوات مدرو�ضة  بدا  اأداء مهني، 

متزنة ومتطورة، دائمًا ما تراعي التغيريات.
التوثيق  على  تقوم  علمية  منهجية  املقدم،  تقريرها  يف  الغرفة  وانتهجت  هذا، 
وتلخي�ض البيانات، ومن ثم عر�ضها ب�ضورة مب�ضطة، من �ضاأنها امل�ضاعدة يف التقريب 
والتو�ضيح للقارئ. وتاأمل الغرفة، باأن تكون ا�ضتطاعت بهذا التقرير وما بداخله من 
حمتويات، اأن ت�ضع اأمام جميع امل�ضرتكني وامل�ضرتكات وغريهم، �ضورة وا�ضحة عن 

ن�ضاطات غرفة الق�ضيم خالل عام 2020م.
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