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تقديم
استكماال لجهود الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للرقي بخدماتها إلى
المستوى المأمول وتحقيق االستفادة القصوى منها فقد سعت بجهود حثيثة في هذا
التوجه لتطوير خدماتها المتنوعة المقدمة لمشتركيها بشكل كبير حتى وصلت إلى
 400خدمة مباشرة وغير مباشرة ،توزعت على مختلف قطاعات األعمال والمجتمع
المحلي في المملكة بشكل عام ومنطقة الرياض بصفة خاصة ،وعلى إثر ذلك ،استطاعت
الغرفة أن تحقق لنفسها المكانة التي أهلتها لالستمرار بتقديم هذه الخدمات التي
تميزت بشموليتها للنهوض واالرتقاء بكافة القطاعات االقتصادية في البالد.
وعلى ضوء ذلك ،فقد أسهمت كافة قطاعات وإدارات وأقسام الغرفة المختلفة
في تقديم هذه المنظومة من الخدمات ،كل من موقعه ،كفريق عمل واحد ،يسعى
بكل السبل لتوفير أفضل الخدمات لقطاع األعمال وللمجتمع بشكل عام ،حتى أصبحت
الغرفة وعا ًء تستقي منه مختلف قطاعات األعمال المعلومات التي تساعدها في اتخاذ
القرار السليم ،وتغلبت بذلك على كافة المعوقات التي تواجه نشاطاتها.
وهذا بالفعل إنجاز يشعرنا بالفخر واالعتزاز  ..واهلل تعالى ولي التوفيق.
				
حسين بن عبدالرحمن العذل
األمين العام للغرفة
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مقدمة
تقدم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خدمات متنوعة وعديدة إلى كافة
المشتركين والمراجعين في مختلف القطاعات االقتصادية والمجاالت الخدمية،
وتحرص على تقديم المعلومات واألبحاث والخدمات اإللكترونية التفاعلية وكل جديد
يصلها بما يخدم قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات اإلنسانية المتنوعة،
ال عن قيام الغرفة بدور حيوي في خدمة المجتمع من خالل اقتراح المشاريع
فض ً
اإلنمائية الكبيرة والمساهمة بفعالية في معظم تلك المشاريع من حيث تقديم المشورة
والمعلومات وتسهيل اإلجراءات.
وما تقدمه الغرفة من خدمات واسعة يترجم الدور الحقيقي للغرفة بوصفها إحدى
مؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دوراً حيويًا ومؤثراً في المجتمع وتساهم مساهمة
فاعلة في تطوره ،إلى جانب دورها الرئيس في خدمة القطاع الخاص وتذليل العقبات
التي تواجه الصناعة الوطنية والقيام بدور المنسق والمساعد في حل المعضالت التي
تعترض منشآت القطاع الخاص .وتقوم الغرفة أيضًا بدور المنظم والمنسق للعالقة بين
القطاعين العام والخاص ،وتوفر أفضل الخدمات لقطاع األعمال بشكل خاص والمجتمع
بشكل عام.
وتسعى الغرفة قدر طاقتها إلى توفير نطاق واسع من المعلومات لمشتركيها على
اختالف وتنوع أنشطتهم وأعمالهم للمساعدة في تنمية وتطوير االستثمارات التجارية
وتبادل المنافع وتطوير مصادر الموارد االقتصادية للعاصمة الرياض في ظل التوسع
الكبير الذي يشهده قطاع األعمال في هذه المدينة الكبيرة.
تقدم الغرفة التجارية ألعضائها ومنتسبيها حزمة متكاملة من الخدمات التي تسعى من
ورائها إلى تطوير وتحسين أداء العمل لديهم حيث تقدم لهم المعلومات واالستشارات
وكافة الخدمات المجانية.
ويستفيد األعضاء من خدمات الغرفة كذاك في مجاالت متعددة منها كيفية البدء في
المشروع وكيفية تسجيله ومجاالت العمل المطلوبة واألسواق التي يمكن استهدافها
وغيرها.
ومن أجل تطوير نشاطات الغرفة في مجال تقديم خدمة االستشارات والمعلومات
بأفضل أسلوب جاءت فكرة القيام بنشر هذا الكتاب ألعضاء الغرفة؛ لإلحاطة بالخدمات
التي تقدمها الغرفة من خالل إداراتها ولجانها المختلفة ،حيث يلقي الكتاب الضوء على
الخدمات المتنوعة التالية:
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الخدمات االقتصادية األساسية
 .1اقتراح حلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار االقتصادي السليم:

توفر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض هذه الخدمة عبر فعالياتها ومنتدياتها
مركزا
االقتصادية ،وأبرزها في هذا الخصوص ،منتدى الرياض االقتصادي ،الذي ُيعد
ً
فكر ًيا استراتيج ًيا ،يهدف إلى مناقشة القضايا االقتصادية الوطنية بأسلوب علمي وباتباع
منهجيه مختلفة تقوم على مبدأ المشاركة الفكرية  Think Tankوالعصف الذهني
 Brain Stormingوفي سبيله لذلك؛ يعمل المنتدى على استقطاب اآلراء والمعلومات
والمبادرات التنموية وتحليلها وتداولها ونشرها باستخدام كافة الوسائل الممكنة من
بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات ومطبوعات وغيرها بما يحقق أهدافه؛ وكذا
تأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع االقتصادي.
 .2التنظيم الدوري للملتقيات واملنتديات االقتصادية :

تهدف الغرفة من إقامة الملتقيات والمنتديات االقتصادية إلى تجسيد اهتمامها بقضايا
االقتصاد الوطني وإبراز جهودها في تنشيط فعالياته والترويج لها ،ما يعطي هذه
يعو ُل على مثل هذه الفعاليات وغيرها في بحث هموم
الملتقيات أهمية خاصة حيث َّ
االقتصاد الوطني وقضاياه في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة واالستثمار،
والتعريف بفرصها الواعدة ،وتيسير السبل التنظيمية والفنية أمام الفعاليات الوطنية
واألجنبية بما يدفع إلى المزيد من جذب واستقطاب االستثمارات في المملكة.

وعامليا:
محليا
 .3استضافة الوفود األجنبية وتوثيق العالقات باجلهات املناظرة
ً
ً

تحرص الغرفة على توثيق أواصر التعاون وتمتين العالقات مع الجهات الحكومية
المعنية والجهات ذات االختصاصات المشابهة في الخارج مثل :اتحادات الغرف التجارية
 ،نظراً لما تحققه هذه العالقات من فوائد على منتسبي الغرفة واالطالع على خبرات
ال عن تسهيل التعامل والتعاون مع هذه الجهات،
اآلخرين ،ما يكسبهم خبرات جديدة ،فض ً
باإلضافة إلى توظيف تلك العالقات في تدعيم المعامالت التجارية التي يقوم بها رجال
األعمال السعوديون ،وتتنوع قنوات االتصال من خالل تبادل الزيارات بين المسؤولين
وتبادل الوفود التجارية واستضافة وحضور المؤتمرات والندوات واللقاءات وتنظيم
وحضور فعاليات المعارض.
 . 4توفير خدمات املعلومات والبحوث والدراسات والترجمة :

تستثمر الغرفة إمكانات التقنية والمعلوماتية والبحثية وتوظفها في خدمة منشآت قطاع
األعمال من خالل إعداد البحوث والدراسات في كافة المجاالت االقتصادية والمالية
والسوقية؛ وتحرير أوراق العمل؛ إليجاد حلول وتوصيات لمشكالت وظواهر اقتصادية
طارئة ،بما يخدم مصالح المشتركين والمجتمع؛ وصياغة تقارير التبادل التجاري
بين المملكة والدول األجنبية األخرى لخدمة أهداف التوعية واإلعالم للمشتركين
الذين يستهدفون الوفود األجنبية القادمة للمملكة؛ وكذا تقارير اقتصادية دورية،
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مثل :اقتصاد الرياض والتقرير االقتصادي لخدمة أغراض توعية وإعالم المشتركين
وأيضا العالم الخارجي ككل؛
بالتطورات االقتصادية في بيئة منطقة الرياض ،والمملكة
ً
باإلضافة إلى إعداد أدلة متخصصة للفرص االستثمارية لطرح أهم المجاالت االستثمارية
السانحة كفرص جذابة أمام المشتركين.
 .5تقدمي املشورة حول القضايا االقتصادية :

من وسائل تعزيز قدرات الغرفة للتواصل مع أعضائها لتحقيق أهدافها في خدمة قطاع
األعمال ،وتشخيص المشكالت التي يواجهونها واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعتها
مع الجهات الحكومية المعنية ،والسعي لتكوين شراكة فعالة مع الجهات المعنية لتنمية
اقتصاد الرياض ،إضافة إلى دعم التواصل مع مشتركي الغرفة للتفاعل مع مجتمع
الرياض االقتصادي وبيئته ،وتعريفهم بالفرص التجارية المتاحة داخل المحافظة
وخارجها ،وتقديم المشورة لهم حول المسائل االقتصادية.
 .6تقدمي التوصيات واملقترحات لتطوير األنظمة التجارية واالقتصادية:

تبادر غرفة الرياض بطرح التوصيات والمقترحات ذات األفكار اإليجابية والرؤى
تطويرا لألنظمة االقتصادية وتحسينًا للخدمات التي تقدمها الدولة في هذا
المبتكرة
ً
الخصوص للمشاركة في المشروع التطويري الذي يحمله خادم الحرمين الشريفين
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ،حفظه اهلل ،من خالل عملية البناء والتحديث والتطوير،
وذلك من خالل آليات عمل كثيرة ،منها :المنتديات والملتقيات أو الدراسات والبحوث،
أو المبادرات ذات العالقة.
 .7تنظيم املعارض الدولية خلدمة القطاعات االقتصادية :

تسهم الغرفة في دعم صناعة المعارض ،بوصفها البوابة االقتصادية التي تعزز فرص
زيادة حجم االستثمارات األجنبية في ظل الخطط الرامية لزيادة تلك االستثمارات
في كافة المجاالت ،وتسعى إلى االرتقاء بها ومساعدة القطاع الخاص ،عبر الشراكات
كبيرا في
نموا
الدولية ،فض ً
ال عن تسهيل اإلجراءات إلقامة هذه الصناعة التي تشهد ً
ً
معدالتها بشكل سنوي.
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الخدمات المباشرة للمشتركين
يعد المشتركون في الغرفة من أصحاب المنشآت هم الشريحة الرئيسة في منظومة
عالقاتها ،حيث يمثلون محور االرتكاز الذي توجه إليه بشكل رئيس أهداف الغرفة
ويشكل اشتراك المنشأة في الغرفة الوسيلة التي تحقق
وبرامج أنشطتها وخدماتها.
ّ
عضويتها للغرفة ،ويقوم صاحب المنشأة بدفع رسم اشتراك نظير هذه العضوية تم
نظاما ،ويحصل المشترك بموجبه على العديد من الخدمات التي توجه في
تحديده
ً
المقام األول له ومن بينها خدمات العضوية التي ِّ
مهما من خدمات الغرفة،
تشكل جان ًبا ً
فضال عن كونها أقدم الخدمات التي شرعت الغرفة في تقديمها ،عبر اإلدارة العامة
لخدمات المشتركين بإدارتها الفرعية :إدارة شؤون العضوية ،وإدارة التصاديق ،وإدارة
التصاريح ،باإلضافة إلى مركز خدمات الدرجة الممتازة.
وتشمل خدمات العضوية ما يلي:
اجملددين لدى الغرفة.
 .8تصديق وثائق األعضاء واملنتسبني
ّ
املصدقة دوريًا.
 .9تزويد املنشآت املنتسبة بالعمليات
ّ
وتوقيعا.
املقدمة للغرفة مضمونًا
 .10إزالة االلتباس والشك مبصداقية الوثائق
ً
ّ
 .11كشف تزوير الوثائق واملستندات املقدمة للغرفة.
 .12تسديد االشتراكات وفق نظام الدفع اإللكتروني (سداد).
 .13املصادقة على الوثائق اخلارجية األخرى عن طريق الفاكس.
إلكترونيا من االشتراك عبر موقع الغرفة أون الين.
 .14التحقق
ً
 .15إضافة التوقيع وإلغاوه.
 .16حتديث بيانات املشتركني.
 .17توفير منافذ اخلدمات من خالل الفروع اجلديدة للغرفة.
 .18توفير احللول املناسبة ملشكالت اشتراكات املنتسبني.
 .19إصدار تصاريح التخفيضات التجارية.
 .20إصدار تصاريح املسابقات التجارية.
 .21إصدار شهادات إعادة التصدير.
 .22إصدار تصاريح مسك الدفاتر التجارية.
 .23تأمني دفاتر األستاذ واليومي واجلرد.
 .24اإلشراف على عمليات السحب الختيار الفائزين في املسابقات التجارية.
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خدمات خاصة لمشتركي الدرجة الممتازة
شريحة رائدة في السوق المحلى استنا ًدا إلى
يشكل المشتركون في الدرجة الممتازة
ً
ّ
حجم االستثمارات اإلنتاجية والخدمية التي يملكونها ،وألهمية عنصر الوقت لمسؤوليها
أنشأت الغرفة مركز خدمات الدرجة الممتازة لزيادة التفاعل مع هذه المنشآت وإيصال
خدمات وأنشطة وفعاليات الغرفة المختلفة بشكل متميز لهم شاملة الخدمات التالية :
 .25تخصيص جناح فاخر داخل مبنى الغرفة لتقدمي خدمات للغرفة لهم
 .26نشر أخبارهم وتغطية فعاليتهم في مجلة جتارة الرياض.
 .27خصم ( )% 30على إعالنات مجلة جتارة الرياض ملشتركي الدرجة املمتازة.
 .28إصدار خطابات تزكية لالشتراك في املكتب التنفيذي باملطارات.
 .29تزويدهم بالنشرات الصادرة عن الغرفة.
 .30إصدار بطاقة عضوية خاصة لضمان تسهيل اخلدمات املقدمة لهم.
 .31اعتماد توقيعاتهم مبواقع شركاتهم دون احلضور إلى مبنى الغرفة.
 .32إصدار دليل سنوي خاص بهم.
 .33تخصيص مواقف خاصة لهم.
 .34تقدمي دورة تدريبية مجانية في املهارات اإلدارية لهم.
 .35تقدمي خصومات على شهادات الدبلوم التي متنحها الغرفة لهم تصل إلى (.)%20
 .36حجز إحدى قاعات مبنى الغرفة مجانًا لفعاليات مشتركي الدرجة املمتازة.
 .37إقامة حفل النخبة ملسئوليهم بحضور مسئولي الدولة.
 .38تقدمي خدمة التصاريح لهم التي تقدمها الغرفة
 .39تقدمي بياناتهم وعناويهم وأنشطتهم للمستثمرين الراغبني في الدخول للسوق
السعودي.
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توفير المعلومات والدراسات لتعزيز الكفاية
االقتصادية للمنشآت
تعد المعلومات والبحوث من العناصر األكثر ضرورة لكافة المنشآت منذ بداية التفكير
إلنشائها وعبر مسيرتها لتعاون أصحاب األعمال والمسؤولين على اتخاذ القرارات
الصحيحة المرتبطة بكافة العمليات التي تقوم بها المنشأة من إنتاج سلعة أو خدمة بدءا
بالتعرف على مجاالت وفرص االستثمار المتاحة؛ واختيار المشروع المناسب؛ واتخاذ
إجراءات الترخيص له ثم تشغيله وإدارته وتسويق منتجاته ،ويحتاج أصحاب المشروعات
إلى التعرف على أحوال السوق ونوعيات الموردين والمصدرين والمنافسين ومتيحي
الفرص التجارية وغير ذلك من األعمال ،وقد حرصت الغرفة منذ إنشائها على
توفير هذه الخدمات وأنشأت لها المراكز المتخصصة للبحوث والدراسات والمعلومات
والترجمة؛ لتصبح مصادر مرجعية رئيسية تعاون أصحاب األعمال في أداء أعمالهم على
أكمل وجه.
وفيما يلي نبذة عن خدمات الغرفة من أجل توفير االحتياجات المعلوماتية والبحثية
ألصحاب األعمال والباحثين في الشؤون االقتصادية والمالية والتجارية:
 .40تزويد املستفيدين ببيانات عن األنشطة التجارية للشركات املنتسبة للغرفة.
 .41عرض الفرص التجارية املتاحة في جميع أنحاء العالم على املشتركني.
 .42نشر املناقصات واملنافسات احلكومية على موقع الغرفة اون الين.
 .43تبصير املستفيدين باإلجراءات والوثائق املطلوبة ملراجعة اجلهات احلكومية.
 .44عرض األنظمة واللوائح املعمول بها في اململكة ملنتسبي الغرفة.
 .45نشر تقارير إحصائية مهمة للعاملني في جميع مجاالت النشاط التجاري.
 .46تعميم املواصفات واملقاييس املتبعة في اململكة على مختلف القطاعات.
 .47إحاطة املشتركني بالتعرفة اجلمركية ورموزها وإجراءات التخليص اجلمركي.
 .48توعية املشتركني واملستثمرين باألنظمة واللوائح اخلاصة باالستثمار األجنبي في
اململكة.
 .49توفير الفرص االستثمارية واملشروعات املتاحة في منطقة الرياض للمشتركني.
 .50الترويج للمزايا املمنوحة لالستثمار األجنبي باململكة.
 .51تقدمي معلومات إحصائية عن صادرات اململكة ووارداتها.
 .52موافاة املستثمرين املشتركني بتقارير إحصائية للمملكة مع دول العالم.
 .53إحاطة املشتركني مبعلومات عن املؤسسات احلاصلة على تصاريح التخفيضات
التجارية.
 .54منح املشتركني معلومات عن املؤسسات احلاصلة على تصاريح بإقامة
مسابقات.
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 .55تزويد املشتركني مبعلومات عن الوظائف الشاغرة للشباب السعودي في القطاع
اخلاص.
 .56تزويد املشتركني مبعلومات عن الدورات والبرامج التدريبية.
 .57تزويد املستفيدين باملعلومات املتعلقة باملعدات واآلالت املعروضة للبيع أو
التأجير.
 .58إتاحة مواد املكتبة االقتصادية من كتب وأبحاث وأوراق عمل أمام الباحثني من
املشتركني عبر موقعها االلكتروني (الغرفة اون الين).
 .59االستعالم عن الوكاالت التجارية العاملية املمنوحة للشركات السعودية.
السمعة التجارية عن وضع الشركات األجنبية قبل التعامل معها.
 .60تقدمي تقارير
ُ
 .61إرسال نشرة إلكترونية أسبوعية بجميع خدمات الغرفة ومركز املعلومات
لعشرات اآلالف من املشتركني واملتصفحني.
عا عبر خدمة جوال الغرفة.
 .62إحاطة املشتركني مبعلومات الغرفة تبا ً
 .63توفير املعلومات للمشترك عن سجله التجاري عبر قاعدة بيانات وزارة التجارة.
 .64بث حي لفعاليات الغرفة على موقعها اإللكتروني «الغرفة اون الين».
 .65تزويد املشتركني مبعلومات عن جميع املعارض واملؤمترات حول العالم.
 .66إتاحة جميع إصدارات الغرفة عبر مكتبة الكترونية رقمية محفوظة في وحدة
تخزين منفصلة.
الكترونيا عبر موقعها «الغرفة أون الين».
 .67توفير جميع إصدارات الغرفة
ً
 .68توفير نسخ إلكترونية ألوراق العمل والندوات واحملاضرات التي ترد إلى مركز
املعلومات.
-69توفير نسخ الكترونية للتقارير االقتصادية احلديثة التي تصدرها املؤسسات
املالية واالقتصادية السعودية والعربية والدولية.
 .70توفير البحث في قاعدة املعلومات احمللية خلدمة الباحثني.
 .71استقصاء املعلومات من مصادر خارجية وتقدميها لطالبيها من داخل الغرفة
وخارجها.
 .72متابعة طلبات مراجعي مركز املعلومات في إدارات الغرفة واإلدارات احلكومية.
 .73إرشاد املستفيدين إلى مصادر معلوماتية خارجية.
 .74تزويد املستفيدين مبعلومات تفصيلية عن منشآت القطاع اخلاص من واقع
دراسات مسحية ميدانية.
 .75إتاحة البحث في جميع قواعد معلومات الغرفة املتنوعة على موقع «الغرفة أون
الين».
 .76إعداد وإصدار أدلة معلوماتية عن املنشآت العاملة في القطاعات االقتصادية.
 .77إنشاء قواعد معرفية للقطاعات االقتصادية تشمل البيانات والدراسات
واإلجراءات واجلهات املرتبطة بكل قطاع.
 .78إصدار تقارير دورية عن أهم املؤشرات االقتصادية الرئيسية لالقتصاد السعودي.
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 .79تقدمي خدمة تبادل املعدات واآلالت في القطاع اخلاص.
 .80طباعة نشرة دورية باآلالت واألجهزة واملعدات الثقيلة وتوزيعها.
 .81موافاة املنتسبني بقاعدة بيانات عن املعدات حتتوي على أحدث املعلومات عن
اآلالت واملعدات الثقيلة ومدى توافرها.
 .82إحاطة املستفيدين واملعنيني بأهم وآخر التعاميم اخلاصة باملعدات.
 .83إعداد منوذجي العقدين االسترشاديني لبيع وتأجير املعدات واآلالت وتوزيعها.
 .84إعداد الدراسات املتعلقة باملعدات واآلالت وتزويد املستفيدين بها.
 .85تطوير قطاع املتعاملني في بيع وتأجير املعدات من خالل االستقصاءات
واالستبيانات السنوية.
 .86تزويد املستفيدين بنماذج لدراسات جدوى سابقة حول مشاريع املعدات الكبيرة
أو الصغيرة.
 .87التنسيق مع جهات بحثية خارجية في إرسال إصداراتها و تقاريرها السنوية
بشكل مستمر وإتاحتها للمنتسبني.
 .88تهيئة طرفيات حاسوبية مبركز املعلومات خاصة باملشتركني للبحث الذاتي عن
املعلومات.
 .89توفير املطبوعات احلكومية الرسمية للمستفيدين.
 .90تزويد املستفيدين بالتقرير السنوي عن اقتصاد الرياض باللغتني العربية
واالجنليزية.
 .91تزويد املستفيدين بتقرير اقتصادي نصف سنوي عام عن الوضع االقتصادي في
اململكة.
 .92موافاة املستفيدين بإصدارات الغرفة املترجمة باللغة االجنليزية.
 .93إتاحة خدمة الترجمة الفورية ملشتركي الغرفة للمؤمترات وفعاليات الغرفة.
 .94تزويد املستثمرين بالتقارير االقتصادية املترجمة من اللغات األخرى.
 .95تزويد املستفيدين في القطاع التجاري بالعقود التجارية النموذجية املترجمة
إلى اللغة االجنليزية.
 .96عرض الكتب والتقارير والنشرات االقتصادية واإلحصائية باللغة االجنليزية أمام
الوفود الزائرة.
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الخدمات
المقدمة للقطاع الصناعي
َّ

الخدمات
المقدمة للقطاع الزراعي
َّ

مهما في الحياة االقتصادية ،وقد تطور
دورا ً
تؤدي الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ً
هذا الدور من حيث الحجم والنوعية مع التطورات االقتصادية التي حدثت في دول
العالم ،وتعاظم هذا الدور مع نمو قطاعات األعمال التي تم ِّثلها الغرفة وتزايد أهميتها
في هيكل االقتصاد الوطني ،ومن ثم جاء التوسع في دورها من مجرد الدفاع عن مصالح
قطاعات األعمال إلى اإلسهام في دعمها وتطويرها ومعاونتها بسبل متنوعة.
وتقديرا منها ألهمية القطاع الصناعي بوصفه حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية
ً
االقتصادية ،عمدت الغرفة إلى توفير العديد من الخدمات الالزمة لدعم ومعاونة
المنشآت الصناعية في مختلف األنشطة النوعية للقطاع ،أهمها ما يلي:

توفر الغرفة خدماتها المتميزة للقطاع الزراعي ،وتحرص على مؤازرته كونه من
القطاعات االقتصادية النوعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الهادفة إلى تنويع
كبيرا من
مصادر الدخل وتوسيع القاعدة اإلنتاجية ،حيث استقطب هذا القطاع عد ًدا
ً
تمكنوا بدعم من الدولة من تحقيق معدالت نمو ملموسة وتنوع في
المستثمرين الذين َّ
اإلنتاج الزراعي ،وأبرز الخدمات التي تحرص على تقديمها الغرفة ما يلي:

 .97تنظيم لقاءات اقتصادية وجتارية للتعريف بأحدث النظم والبرامج خلدمة القطاع
الصناعي.
 .98توفير احللول للمشكالت التي تواجه الصناعات اخملتلفة.
 .99تشجيع تطوير اإلنتاجية الصناعية للمصانع الوطنية.
 .100الترويج والتسويق للقطاع الصناعي.
دعما لقطاع التصدير واملصدرين.
 .101إيجاد احللول
ً
 .102تشجيع املصدرين السعوديني على حتقيق الفاعلية للمساهمة في تنويع
مصادر دخل االقتصاد الوطني.
 .103التنسيق بني القطاعني اخلاص والعام في مجال سياسات وبرامج التصدير
ومتويلها.
 .104السعي إلنشاء شركة مساهمة تعنى بقطاع الصادرات مبشاركة ودعم
احلكومة.
 .105العمل على تأسيس شركات تضامنية مع البيوت العاملية العاملة في مجال
التصدير.
 .106إجراء الدراسات امليدانية للتعرف على مشكالت التصدير وعلى هيكل املنتجات
القابلة للتصدير ذات امليزة التنافسية في األسواق اخلارجية.
 .107تنظيم الفعاليات اخملتلفة ملناقشة املوضوعات ذات العالقة بقطاع التصدير.
 .108التنسيق مع الصندوق السعودي للتنمية لتسهيل متويل الصادرات واالستفادة
من برنامج ضمان الصادرات للمصدرين.
 .109السعي لدى البنك اإلسالمي للتنمية واملؤسسة العربية لضمان االستثمار
لزيادة دعم الصادرات السعودية.
 .110التنسيق بني الغرف التجارية الصناعية واملدن الصناعية لوضع آلية لدعم
ثقافة التصدير.
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 .111توفير احللول العملية ملعوقات تسويق املنتجات الزراعية الوطنية وسبل جتاوزها.
 .112تشجيع إقامة كيانات اقتصادية وطنية متخصصة لألنشطة الزراعية.
 .113تقدمي معلومات زراعية بالتنسيق مع البنك الزراعي للمنشآت الزراعية.
 .114رصد احتياجات املزارعني والسعي لتنفيذها.
 .115إصدار وتوزيع األدلة والكتيبات والنشرات الزراعية على القطاع الزراعي.
 .116تقدمي العون واملساعدة للمساهمة في إنشاء اجلمعيات التعاونية الزراعية
التسويقية.
 .117تنفيذ احلمالت اإلعالمية للتوعية بأهمية القطاع الزراعي.
 .118تزويد القطاع الزراعي مبعلومات عن قنوات دعم ومتويل القطاع الزراعي.
 .119تشجيع املستثمرين األجانب للدخول في املشروعات الزراعية الوطنية العمالقة
التي تسهم في حتقيق االكتفاء الذاتي.
وخارجيا.
داخليا
 .120تزويد املزارعني باملعلومات واحلقائق حول االستثمار الزراعي
ً
ً
 .121تنظيم فعاليات متخصصة وورش عمل متنوعة في مجال الزراعة.
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الخدمات
المقدمة للقطاع التجاري
َّ
بداية لألنشطة االقتصادية المختلفة
تكمن أهمية القطاع التجاري ،تاريخ ًيا ،في كونه
ً
توسع دوره مع نمو الدخول واتساع المدن والعمران .وسع ًيا إليجاد
والوسيط بينها .وقد َّ
بيئة اقتصادية وتجارية واستثمارية جاذبة تهيئ المناخ النطالق المبادرات الخالقة
للقطاع الخاص وتعينه على االضطالع بدوره المتنامي في دعم االقتصاد الوطني وصيانة
جل عنايتها لخدمة وتطوير ومتابعة أعمال هذا القطاع
تقدم الغرفة َّ
منجزاته ومكاسبهّ ،
عن طريق استطالعات اآلراء واالقتراحات التي تهم القطاع حسب أنشطته التي تم ِّثل
ِّ
وتقدم الغرفة عد ًدا من الخدمات المثلى في هذا
حلقة وصل بين المسؤولين والقطاع.
َ
الخصوص يمكن رصدها فيما يلي:

 .137دراسة املشكالت والتحديات التي تواجه جتارة التجزئة والعمل على تطويرها.
 .138إصدار وتوزيع املطبوعات والنشرات واألدلة التجارية املتعلقة بالنشاط التجاري.
 .139توزيع التعاميم املتعلقة بالنشاط التجاري على منتسبي الغرفة.
 .140اإلجابة على االستفسارات وتوفير املعلومات للقطاع التجاري

 .122توفير احللول املناسبة للتحديات التي تواجه منو القطاع التجاري.
 .123املراجعة التجارية لألنظمة والقوانني التجارية الشاملة املطبقة في اململكة.
 .124التنسيق مع اجلهات الرسمية لتحديث وتبسيط واختصار اإلجراءات التجارية
الروتينية.
 .125طرح جتارب الدول املتقدمة للعاملني في اجملاالت التجارية.
 .126تفعيل نتائج الدراسات والفعاليات املتخصصة التي تعقدها الغرفة.
 .127إقامة رابطة تعاون قوية مع اجلهات الرسمية التجارية التي تشكل ثقال في
العملية االقتصادية لتسهيل العمل في اجملال التجاري.
 .128املساعدة في تطوير األنظمة واإلجراءات املنظمة للعمل التجاري مواكبةً
للتطوير والتحديث في اململكة.
 .129تفعيل نتائج الدراسات التي تقوم بها اجلهات األخرى الساعية لتطوير النظام
التجاري باململكة.
 .130رسم اخلطط املستقبلية الهادفة التي تدعم االقتصاد الوطني وحتسني القطاع
التجاري.
 .131توفير اإلحصائيات والتقارير عن القطاع التجاري والتعاون مع مراكز البحوث
والدراسات احمللية.
 .132دراسة املشكالت والعقبات التي تواجه شركات القطاع وتوفير احللول املناسبة
لها.
 .133تقدمي احللول ملشكالت االستيراد والتصدير.
 .134املساهمة في سعودة القطاع التجاري وتوطني الوظائف وتنمية املوارد البشرية
بالتعاون مع اجلهات املعنية.
 .135دراسة آليات تطوير القطاع والتعاون مع اجلهات املعنية للمساعدة في رسم
السياسات واخلطط الهادفة إلى االرتقاء بفعاليات القطاع التجاري.
 .136دراسة وضع أسواق املواد الغذائية في مدينة الرياض وتطويرها.
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الخدمات
المقدمة للقطاع العقاري
َّ
يحظى القطاع العقاري في المجتمع السعودي واقتصاده بمكانة خاصة ويعد العمود
الفقري لالقتصاد السعودي وعصب نشاطه االقتصادي ،كما يعد من أهم القطاعات
المسؤولة عن تسيير العملية اإلنتاجية في الحاضر وعن إحداث العملية اإلنمائية في
مهما في تحقيق النهضة العمرانية باإلسهام
دورا ً
المستقبل .حيث يؤدي هذا القطاع ً
في توسعة االمتداد العمراني لمنطقة الرياض وتوفير احتياجات األفراد والمنشآت
من المكاتب واألسواق والمراكز والمحال التجارية وغيرها ،واحتياجات المواطنين
والمقيمين من الوحدات السكنية .لذلك حرصت الغرفة على تنمية هذا القطاع الناهض
وتطويره ورسم الخطط المستقبلية لزيادة مساهمته في االقتصاد الوطني من خالل
توفير الخدمات التالية:

 .155مشاركة القطاع احلكومي مبا فيه صندوق االستثمارات العامة في إنشاء
شركات عمالقة للدخول في التمويل العقاري كشركات االستثمار في
البتروكيماويات والغاز.
 .156إقامة فعاليات متخصصة وورش عمل حول قطاع التمويل واإلسكان مع
اخملتصني واملهتمني في هذا اجملال.
 .157حتسني إجراءات اعتماد مخططات األراضي وأسلوب التعامل مع نسبة اخلدمات
مبا يحقق كفاءة اخملطط.
 .158املساهمة في تطوير األراضي البيضاء.
 .159عرض جتارب الدول األخرى في القطاع العقاري ومقارنتها باألنظمة والتمويل في
اململكة العربية السعودية.

 .141تبني مقترحات ومرئيات العقاريني واملهتمني بالقطاع العقاري والسعي
لتنفيذها لدى القطاع احلكومي.
 .142إعداد التقارير الدورية والتعاميم وإرسالها إلى الشركات واملؤسسات واملكاتب
العقارية.
 .143متابعة اجلهات احلكومية املعنية بإقرار مشاريع األنظمة والقرارات العقارية.
 .144تزويد املستثمرين واملهتمني في القطاع العقاري مبا يحتاجونه من معلومات
متخصصة عن القطاع.
 .145إيجاد احللول للمشكالت التي تواجه القطاع العقاري كاملساهمات العقارية
املتعثرة واخلالفات بني املالك واملستأجر وغيرها.
 .146إقامة الفعاليات املتخصصة وورش العمل لرجال األعمال في القطاع العقاري.
 .147تطوير األنظمة العقارية بشكل شامل و محفز جلميع األطراف املعنية.
 .148حصر األنظمة واملعلومات العقارية احلالية واملستقبلية مع اجلهات ذات العالقة
ودراستها وتطويرها وحتديثها لصالح القطاع العقاري.
 .149اقتراح أنظمة عقارية جديدة مواكبة للتطور الراهن.
 .150عقد اللقاءات التشاورية مع اجلهات احلكومية وغير احلكومية ذات العالقة
باألنظمة العقارية ،مثل وزارة العدل وغيرها لتسهيل االجراءات وتطبيق
االنظمة.
 .151توعية العقاريني بكيفية احلصول على املعلومات العقارية وكيفية استخدامها.
 .152التواصل والتعاون مع اجلامعات واملعاهد واجلمعيات ملعرفة البرامج العقارية
املتاحة ,واملساعدة في طرح تخصصات عقارية جديدة أمام املستفيدين في هذا
القطاع.
 .153تصميم برامج عقارية مناسبة للتدريب العقاري.
 .154التواصل مع اجلهات احلكومية العتماد وصف الوظائف العقارية حلث وتشجيع
الشباب على اإلقبال على التخصصات العقارية في اجلامعات واملعاهد.
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الخدمات
المقدمة لقطاع النقل
َّ

الخدمات
المقدمة للقطاع الخدمي
َّ

يعد قطاع النقل البري وما يضطلع به من دور رائد في دفع حركة االقتصاد وتقديم
ُّ
الخدمات لقطاعاته اإلنتاجية والخدمية األخرى من القطاعات المساندة والمهمة
ِّ
ويشكل الشريان الذي تتدفق عبره حركة المال واألعمال ،كما
لالقتصاد الوطني،
فرصا لالستثمار وإيجاد فرص العمل ،ومن َث َّم فإن جودته تنعكس
يوفر هذا القطاع
ً
على معدالت النمو االقتصادي ،لذلك يحظى بعناية الغرفة ،المم ِّثل لمصالح هذا القطاع
وغيره حتى يتم تطويره باستمرار وفق رؤية إستراتيجية تجسد خطط التنمية لكافة
القطاعات .وتحرص الغرفة على تقديم الخدمات التالية له:

يعد القطاع التجاري الخدمي من أكبر القطاعات التجارية أهمية وأكثرها تنوعا حيث
يضم العديد من المنشآت التي تمارس أنشطة مختلفة .وقد حرصت الغرفة على منح
هذا القطاع اإلهتمام الذي يتناسب مع حجمه وأهميته في اإلقتصاد الوطني ،لذلك تقدم
الغرفة الخدمات التالية له.

 .160دراسة معوقات قطاع النقل في منطقة الرياض بشكل عام وتوفير احللول
املناسبة لها.
 .161االهتمام بحل مشكالت تأجير السيارات ونقل الركاب باحلافالت واألجرة العامة.
 .162التنسيق مع وزارة املواصالت حلل مشكالت العاملني في قطاع النقل.
 .163تبني القضايا والسياسات اجلديدة التي تهم املستثمرين في قطاع النقل
واالستفادة من خبراتهم.
 .164عقد فعاليات متخصصة لتعزيز التواصل بني املستثمرين في قطاع النقل.
 .165التنسيق مع اجلهات اخملتصة ملراجعة األنظمة واللوائح ورفع مرئيات العاملني
في قطاع النقل بهذا الشأن.
 .166السعي لزيادة الوعي باألنظمة والسالمة املرورية واحلفاظ على البيئة.
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 .167التنسيق بني جلان الغرفة والسعي لتحقيق التكامل مع اللجان املماثلة في
مجلس الغرف السعودية وغرف التجارة األخرى لصالح القطاع اخلدمي.
 .168جتسير قنوات االتصال مع اجلهات الرسمية وغير الرسمية ومع شرائح
املشتركني.
 .169ترشيح أعضاء من اللجان اخلدمية ممثلني للقطاع اخلاص للمشاركة في اللجان
احلكومية.
 .170إيجاد احللول املناسبة للمشكالت التي تواجه كافة املنشآت اخلدمية.
 .171رفع مستوى الوعي بأهمية التعليم األهلي من النواحي التربوية واالقتصادية
واالجتماعية.
 .172تعزيز الصالت بني مالك املدارس األهلية وعقد اجتماعات دورية لهم.
 .173تنظيم فعاليات متخصصة مع املسؤولني في الدولة عن القطاع اخلدمي.
 .174التعاون بني جلنة مكاتب االستقدام األهلية بالغرفة ومركز رعاية شؤون اخلادمات
من خالل تنظيم العمل في مركز اإليواء.
 .175إعداد ميثاق ومعايير مهنة االستشارات االقتصادية واإلدارية واملالية والسعي
العتماده من وزارة التجارة والصناعة.
 .176السعي إلنشاء هيئة للمحامني من خالل جلنة احملامني.
 .177دراسة املشكالت والقضايا التي تهم املستثمرين في قطاع اخلدمات األمنية
 .178تدعيم أواصر التعاون بني املستثمرين في قطاع اخلدمات األمنية لتبادل اخلبرات
فيما بينهم مبا يسهم في تطوير ورفع مستوى خدمة العمالء.
 .179العمل على زيادة الوعي باألنظمة واللوائح التنفيذية لنظام احلراسات األمنية
املدنية.
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الخدمات
المقدمة للقطاع الطبي
َّ

الخدمات
المقدمة للقطاع السياحي
َّ

وكيفا ،ولوحظ أن هذا
يشهد القطاع الطبي الخاص في المملكة تطوراً كبيراً كما
ً
تركز على التوسع في إقامة صروح طبية خاصة،
التطور جاء على مسارين؛ األول ،وقد ّ
تركز على االهتمام بالتجهيزات المتطورة الرفيعة المستوى التي تؤهل هذه
والثاني
ّ
المنشآت الطبية لتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية المتاحة والقيام بالعمليات
الجراحية الدقيقة والمعقدة ،كما شمل األمر االهتمام بالجودة الطبية في تقديم
الخدمة المطلوبة.
ونظرا لألهمية المتزايدة لهذه المنشآت ،فقد حرصت الغرفة على معاونتها واإلسهام في
ً
تطوير أدائها واالرتقاء بخدماتها وبحث المشكالت التي تعوقها والسعي لحلها وتحقيق
التواصل لهذا الغرض مع المسؤولين المعنيين والجهات المختصة ،وفيما يلي أهم
خدمات الغرفة المقدمة لهذا القطاع الحيوي والمهم:

يعتبر قطاع السياحة في المملكة أحد القطاعات اإلقتصادية المهمة التي تشهد تطوراً
ً
توفيرا لفرص العمل.
ومستمرا باإلضافة إلى كونه األكثر
ملحوظا
ً
ً
ويتسم القطاع السياحي بأنشطته المتعددة والحيوية التي تشمل األماكن السياحية
وتقديرا ألهمية هذا القطاع
والترفيهية والفنادق والمطاعم وغيرها من األنشطة،
ً
قطاعا إنتاجيًا يسهم في بقاء السائح السعودي داخل البالد
اعتمد مجلس الوزراء السياحة
ً
ويزيد فرص االستثمار وتنمية اإلمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص
عمل جديدة للمواطنين؛ لذلك تحرص الغرفة على توفير خدماتها التالية له:

 .180املساهمة في دعم مختبرات مستشفى الرياض املركزي.
 .181تعميم أجندة احملاضرات العلمية التي تعقد في املستشفيات اخلاصة.
 .182املساهمة في تدريب طالب كليات الصيدلة من خالل املكاتب العلمية وشركات
األدوية والصيدليات اخلاصة.
 .183توزيع تعاميم اجلهات الطبية احلكومية على منتسبي القطاع الطبي اخلاص.
 .184تبنى وجهة نظر املستثمرين في القطاع الطبي وتقدميها للجهات الرسمية ذات
العالقة.
 .185التنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء وهيئة التخصصات الصحية
ومجلس الضمان الصحي والشئون الصحية بالرياض خلدمة العاملني في
القطاع الصحي.
 .186املشاركة في إعداد برامج التوعية الصحية مع اجلهات احلكومية واخلاصة
لصالح القطاع الطبي.
 .187تنظيم فعاليات وندوات ومحاضرات عن القطاع الطبي ودوره في اجملتمع من
الناحية االقتصادية واالجتماعية.
 .188إصدار الكتب واألدلة اإلرشادية واملهنية املتعلقة بالقطاع الطبي وتوزيعها.
 .189اإلجابة على استفسارات منتسبي القطاع الطبي.
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 .190ترويج الفرص االستثمارية السياحية في منطقة الرياض.
 .191التعاون مع اجلهات الرسمية ملكافحة األنشطة غير القانونية في صناعة
وكاالت ومكاتب السفر والسياحة.
 .192إجراء الدراسات والبحوث املتعلقة بقطاع السياحة.
 .193عقد الفعاليات املتخصصة والبرامج التدريبية لقطاع السياحة.
 .194تسويق مدينة الرياض سياحيا ً عبر توفير املعلومات التفصيلة الشاملة عن
اخلدمات السياحية في املدينة
 .195إقامة املهرجانات السياحية الدورية.
 .196تفعيل الدور اإلعالمي لقطاع السياحة وزيادة التواصل بني القطاع
واملستفيدين.
 .197تنظيم فرص املشاركة في مهرجان الرياض للمؤسسات والشركات التجارية
والسياحية.
 .198تنشيط صناعة قطاع الفنادق والوحدات السكنية والقرى السياحية مبنطقة
الرياض .من خالل الترويج لها .
 .199السعي لدى القطاع احلكومي لتهيئة البنية التحتية للفنادق مثل توفير
شبكات الطرق واملياه والكهرباء واالتصال والنقل.
 .200اقتراح األنظمة والتعليمات لقطاع الفندقة واقتراح الضوابط الالزمة لتنفيذ
هذه األنظمة ورفعها للجهات ذات العالقة ومتابعتها مع تلك اجلهات إلقرارها.
 .201بحث مشكالت قطاع الفندقة واملعوقات التي تواجه تطويره واقتراح احللول
املناسبة لها.
 .202دعوة قطاع التعليم والتدريب احلكومي واألهلي للتعاون في تأهيل الكفاءات
السعودية للعمل في قطاعات الفنادق والوحدات السكنية وأنشطتها اخملتلفة.
 .203توفير املعلومات اخلاصة بهذا القطاع ومتابعة ما يستجد من أبحاث وأفكار
وطنية وعاملية.
 .204التشجيع على اإلستثمار في مناطق اآلثار وتطويرها كمواقع سياحية.
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الخدمات
المقدمة لقطاع المقاوالت
َّ

الخدمات
المقدمة لقطاع االستثمار
َّ

يشكل قطاع المقاوالت ركيزة أساسية لالقتصاد الوطني ،ويحتل مكانة متميزة بين
ِّ
القطاعات االقتصادية بما يقدمه من خدمات حيوية في أعمال التشييد والبناء والصيانة،
إضافة إلى دوره الملموس في إقامة التجهيزات والبنية األساسية التي تعد ركيزة
ال لأليدي
أساسية إلقامة المشروعات التنموية ،وبوصفه أحد أكثر القطاعات تشغي ً
العاملة وأكثرها مساهمة في التنمية االقتصادية .وتقدم الغرفة التجارية الصناعية
بالرياض الخدمات المناسبة التالية لدعم القطاع:

تجاوز أداء اقتصاد المملكة معدل النمو العالمي بفضل اهلل تعالى ثم بفضل قطاع
االستثمار ،فقد شهد القطاع غير النفطي في المملكة معدالت نمو متسارعة في ظل
تنوع األنشطة االقتصادية .ولتطوير المناخ االستثماري بمنطقة الرياض من مختلف
الجوانب المرتبطة به من أنظمة وحوافز وفرص استثمارية ،والترويج لفرص االستثمار
المتاحة بمنطقة الرياض ،وتحفيز االستثمار المحلي وجذب اإلستثمار األجنبي ،وبحث
المعوقات والمشكالت التي يواجهها المستثمرون وحلها مع الجهات المعنية ،واإلسهام
في تقليل المخاطر المرتبطة باستثماراتهم ،والتوعية بالتوجهات والمتغيرات المرتبطة
باالستثمار ،حرصت الغرفة على تقديم حزمة من الخدمات المتميزة لقطاع االستثمار،
أبرزها ما يلي:

 .205نشر الوعي الفني واملهني بني املقاولني لتطوير أدائهم.
 .206التعريف باملقاولني والعمل على التواصل فيما بينهم.
 .207تأهيل أنشطة قطاع املقاوالت وفق املعايير املتبعة لتنظيم وتطوير أداء نتسبيه.
 .208املساهمة الفاعلة في إعادة هيكلة قطاع املقاوالت وتطويره.
 .209تنظيم مزاولة مهن املقاوالت.
 .210تشجيع املالّك على االستفادة من نظام تأهيل املقاولني.
 .211دراسة وتبني املوضوعات التي تهم القطاع والرفع بها للجهات احلكومية.
 .212تزويد منتسبي القطاع باألنظمة والقرارات والتعاميم احلكومية.
 .213استخدام وسائل اإلعالم لتغيير النظرة السلبية للقطاع.
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 .214تنظيم الفعاليات املتخصصة لتوعية املستثمرين وإحاطتهم مبختلف التطورات
في النشاط االستثماري محليا ً ودولياً.
 .215املساهمة في إعداد الدراسات والتقارير عن واقع ومقومات تطوير النشاط
االستثماري مبنطقة الرياض.
 .216رصد الفرص االستثمارية مبختلف األنشطة في منطقة الرياض لعرضها أمام
املستثمرين.
 .217إعداد قواعد بيانات خاصة عن االستثمار مبنطقة الرياض.
 .218الترويج لالستثمارات الوطنية وتلك املشتركة مع رأس املال األجنبي.
 .219تنمية وعي املستثمرين بأساسيات ومستحدثات األنشطة االستثمارية.
للحد من القيود واإلشتراطات النظامية املعيقة لرؤوس األموال
 .220السعي
ّ
املستثمرة.
 .221الترويج لفرص االستثمار الوطنية مبدينة الرياض وتشجيع االستثمار األجنبي
املباشر.
 .222دعم املستثمرين احملليني وتوعيتهم باخملاطر املرتبطة باستثماراتهم.
 .223التوصية ببذل اجلهود الالزمة لبناء موارد بشرية سعودية مؤهلة قادرة على تلبية
حاجة املستثمرين وعلى استخدام التقنيات احلديثة.
 .224املساهمة في حتسني وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية واإلعالمية
والتعليمية والتدريبية والتوعوية لتداول األوراق املالية في اململكة.
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الخدمات
المقدمة للمنشآت الصغيرة وشباب األعمال
َّ

الخدمات القانونية واالستشارية التجارية

تسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يقودها شباب األعمال في تنويع مصادر الدخل
بإنتاج السلع البديلة للواردات ،وإمداد المشروعات الكبيرة بما تحتاجه من مدخالت إنتاج،
إضافة إلى إمكانية توسيع األنشطة التصديرية لهذه المنشآت لتعزيز مساهمة القطاع
ً
لتوجه الغرفة نحو إنشاء حاضنات
الخاص في الناتج المحلي؛ وكان ذلك دافعًا كبيراً
ّ
أعمال من أجل رعاية تلك المشاريع الصغيرة في مراحلها األولى .وتضم عملية
االحتضان توليفة متكاملة وشاملة لكافة أنواع الدعم التي تتطلبها هذه المشروعات،
ال عن تقديم الخدمات المناسبة التالية:
فض ً

تسهم الغرفة بدور فاعل في تقديم االستشارات القانونية في مختلف الجوانب المرتبطة
بتأسيس وتشغيل المشروعات ،وبما تتضمنه األنظمة ولوائحها التنفيذية بهذا الشأن،
وتعريف المشتركين بسبل حفظ حقوقهم وكيفية تجنب المشكالت التي تعرض
هذه الحقوق للضياع مثل حاالت الغش التجاري واالحتيال .كما تقوم الغرفة بجهود
ملموسة لتحسين بيئة األعمال ،ومن أبرز هذه الخدمات ما يلي:

 .225بناء شراكات إستراتيجية مع املنظمات الدولية املتخصصة واجلهات الرسمية
والقطاع اخلاص ورجال األعمال لتنمية قطاع املنشآت الصغيرة.
 .226بناء شراكات إستراتيجية مع جهات التمويل لتسهيل عملية إقراض رواد
األعمال.
 .227تشجيع واحتضان املشروعات الصغيرة الناشئة.
 .228إجراء البحوث والدراسات العلمية املتخصصة لتطوير قطاع املنشآت الصغيرة
واملتوسطة.
 .229إعداد وتوزيع سلسلة من األدلة اإلرشادية الداعمة ملتطلبات جناح املشروعات
الصغيرة واملتوسطة.
 .230تقدمي االستشارات اإلدارية والتسويقية واملالية واحملاسبية والفنية للمنشآت
الصغيرة.
 .231توجيه املستثمرين املبتدئني نحو أفضل الفرص االستثمارية املتاحة لهم.
 .232التسويق ملنتجات املنشآت الصغيرة واملتوسطة.
 .233إتاحة الفرص للشباب لتحويل أفكارهم املبتكرة إلى مشاريع حقيقية وفرص
جتارية على أرض الواقع.
 .234عقد املؤمترات والندوات واللقاءات واحملاضرات والبرامج التدريبية اخلاصة بهذا
القطاع الناهض.
 .235تقدمي االستشارات والتوجيهات آلالف العمالء في هذا القطاع بالتنسيق مع
خبراء املكاتب االستشارية.
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 .236تقدمي االستشارات القانونية ملنتسبي الغرفة وقطاع رجال وسيدات األعمال
بالرياض.
 .237إعداد مشروعات األنظمة ذات العالقة بالنشاط التجاري.
 .238تسوية املنازعات التجارية بني األطراف املتنازعة بالطرق الودية أو بالتحكيم.
 .239استقبال منازعات الوكاالت التجارية والعمل على إيجاد حلول لها.
 .240التوفيق بني الوكاالت التجارية في النزاعات الناشئة بني الوكيل السعودي
وموكله األجنبي.
 .241اتخاذ اإلجراءات النظامية اخلاصة باألوراق التجارية.
 .242حل املنازعات الناشئة عن األوراق التجارية بالطرق الودية مبا يحقق املصلحة
لكافة األطراف.
 .243تسوية منازعات األوراق التجارية طبقا ً للتعليمات الصادرة في هذا األمر.
 .244توعية املشتركني من إساءة استخدام الشيكات املصرفية.
 .245إقامة الفعاليات املتنوعة واملتخصصة عن اخملاطر املترتبة على مخالفة نظام
األوراق التجارية.
 .246تزويد املشتركني باملعلومات واإلحصاءات والبيانات والتقارير والدراسات اخلاصة
بحل املنازعات.
 .247مراجعة صياغة العقود اخملتلفة.
 .248التنسيق مع الهيئة السعودية للمحاسبني القانونني للوقوف على آخر
التطورات في النظم املالية واملستجدات في املعايير والنظم احملاسبية واطالع
املشتركني عليها.
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المقدمة لقطاع اإلعالم والعالقات العامة
الخدمات
ّ
تقدم الغرفة حزمة من الخدمات اإلعالمية التي تتولى مهام التعريف اإلعالمي والصحافي
بالغرفة وفروعها كافة ،وتعكس من خالل مهامها توجهات مسؤولي الغرفة عبر كافة
وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية ,وتعمل كذلك على إيصال رسالة
الغرفة والقطاع الخاص إلى المسؤولين والجهات الحكومية واألهلية .كما تحرص
الغرفة منذ إنشائها على تطوير دورها مع المسؤولين في الدولة بمشاركات ومواقف
إيجابية تعبر عن واقع القطاع الخاص وتوجهاته التنموية ومسؤوليته االجتماعية.
ومن أبرز الخدمات التي تقدمها الغرفة لمشتركيها عبر برامج اإلعالم والعالقات
العامة وتحرص على التواصل معهم من خاللها:
 .249رفع الوعي لدى العاملني في القطاع اخلاص للتعريف بخدمات الغرفة واالستفادة
منها.
 .250رفع املشكالت التي تعترض القطاع اخلاص إلى اجلهات احلكومية.
 .251التعريف باجلهود التي تبذلها فروع الغرفة داخل مدينة الرياض وخارجها خلدمة
مصالح رجال وسيدات األعمال.
 .252إبراز الدور اخلدمي واالجتماعي الذي تقوم به الغرفة جتاه اجملتمع ليستفيد منها
اجلميع.
ودوليا خدمة
داخليا
 .253بناء عالقات تعاون متميزة مع الهئات والغرف النظيرة
ً
ً
للقطاع اخلاص ودعما له.
 .254استقطاب الدعم والتأييد من أجهزة اإلعالم اخملتلفة للقضايا التي متثل محور
اهتمام القطاع اخلاص بالرياض.
 .255تعريف املنتسبني على الفرص االستثمارية املناسبة واالستفادة من اخلدمات
التي تقدمها لهم الغرفة.
 .256تعزيز العالقات مع امللحقني التجاريني املمثلني للدول الصديقة في اململكة.
 .257ترتيب وإعداد وتنفيذ زيارات للوفود األجنبية والعربية ملدينة الرياض وإتاحة
الفرصة لهم لاللتقاء برجال األعمال.
 .258تنظيم رحالت خاصة للملحقني التجاريني وعائالتهم إلى معالم الرياض
الثقافية.
 .259تنسيق العمل مع مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية واجلهات األخرى في
اململكة خلدمة قضايا االقتصاد وقطاع األعمال السعودي.
 .260تسهيل حصول رجال األعمال األجانب على تأشيرات زيارة جتارية للمملكة
وااللتقاء برجال األعمال.
 .261القيام بزيارات دورية للسفراء وامللحقني التجاريني والقناصل العرب واألجانب
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العاملني في اململكة لدعم التجارة اخارجية للمملكة وبحث مشكالت رجال
االعمال.
 .262تنظيم حفل الغرفة السنوي ودعوة رجال األعمال إليه.
 .263إتاحة الفرصة للمنشآت التجارية للمشاركة في رعاية فعاليات الغرفة.
 .264توفير تقاومي مكتبية لكل عام هجري جديد للمنتسبني على سبيل اإلهداء.
 .265توفير قاعات الغرفة الستخدام املنشآت على سبيل اإليجار.
 .266إقامة عالقات مثمرة مع الهيئات التجارية والغرف النظيرة داخليا ً ودوليا ً
لالستفادة من خدماتها لصالح منتسبي الغرفة.
 .267تنظيم معارض الصناعات الوطنية العامة واالستهالكية في كل من مدينة
الرياض واحملافظات التابعة لها.
 .268تعزيز دور اإلعالم احمللي من خالل النشر املنتظم في الصحافة احمللية عن
الفعاليات والندوات واملعارض  ..التي تنظمها الغرفة.
 .269إصدار الدليل السنوي (دليل املعارض واألسواق الدولية) للتعريف بها.
 .270إصدار التعاميم والدعوات املتعلقة باملعارض واملؤمترات احمللية والدولية.
 .271إصدار وتوزيع مجلة جتارة الرياض وإبراز أهم القضايا االقتصادية.
 .272خدمة قطاع األعمال من خالل نشر رسالة الغرفة إعالميا عبر مجلة جتارة
الرياض.
 .273اإلعالم واإلعالن عن خدمات الغرفة وجلانها عبر مجلة جتارة الرياض.
املصدرين عن طريق تعريف املستهلك
 .274التوعية بأساليب الغش التجاري لبعض
ِّ
بخصائص السلعة من حيث الوزن واحلجم واألبعاد واملواصفات.
 .275تنمية الوعي العام بحقوق املستهلك.
 .276توجيه قطاعات األعمال برفع جودة ما تقدمه من سلع وخدمات.
 .277التعاون مع األوساط املعنية بشؤون املستهلك.
 .278مساندة اجلهود الرسمية في كل ما من شأنه رعاية املستهلك وحفظ حقوقه.
 .279إقامة الفعاليات املتخصصة سيما املدرسية منها لتوعية النشء من
املستهلكني.
 .280املساهمة في إعداد الدراسات امليدانية عن اجلوانب اإلستهالكية الهامة.
 .281طباعة وتوزيع آالف النسخ مجانا من دليل الصفحات الزرقاء الذي يحتوي على
جميع املؤسسات والشركات التجارية في منطقة الرياض.
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المقدمة للمنتجات الوطنية
الخدمات
ّ

الخدمات
المقدمة لقطاع التدريب والتأهيل المهني
َّ

تعطي الغرفة ُج َّل عنايتها بالمنتج المحلي والترويج له بأساليب عصرية ،وتوجت
انطالقا من مسؤوليتها
جهودها في هذا الخصوص بإنشاء «مركز المنتجات الوطنية»
ً
تجاه منتسبيها من القطاع األهلي وتوجهها لمساندة االقتصاد المحلي ،وذلك عبر
توفير حزمة من الخدمات المتميزة التالية:

يعد النشاط التدريبي للغرفة أحد أبرز األنشطة المحورية التي تضطلع بها في خدمة
عاما .وإيمانا منها بأهمية التدريب والتأهيل
مجتمع األعمال منذ أكثر من ثالثين ً
المهني إلحداث طفرة حقيقية للقطاع الخاص ،وعلى ضوء تلمسها المباشر الحتياجات
منشآته ووعيها واهتمامها في ذات الوقت باألهداف الوطنية المنشودة وأبرزها توطين
الوظائف ،سعت الغرف للمشاركة وبشكل مباشر في تحقيق هذه األهداف واالحتياجات
بإنشاء قطاع متكامل يضم مراكز متخصصة للتدريب والتأهيل والتوظيف بهدف توفير
طبقا لمتطلبات الوظائف بالقطاع الخاص وإلتاحة فرص
العمالة الوطنية المؤهلة
ً
العمل بمنشآته عبر الخدمات التالية:

 .282توفير املساحات واملواقع املناسبة داخل مركز املنتجات الوطنية للمصانع
الوطنية لعرض وترويج منتجاتهم والتعريف بها بأسعار مناسبة.
 .283تنشيط العالقة بني املستهلك احمللي ومنتجاته الوطنية والعمل على كل ما من
شأنه زيادة عدد زوار معرض املنتجات الوطنية ،مثل تنظيم املسابقات وتقدمي
اجلوائز والهدايا.
 .284توفير املعلومات عن املنتجات الوطنية بجوانبها املتعددة لقطاع املشتريات
احلكومية والشركات واملؤسسات وعموم املواطنني.
 .285توفير املواصفات والعينات عن املنتجات احمللية املتوافرة في السوق لكافة
قطاعات األعمال.
 .286تبادل املعلومات عن املنتجات الوطنية مع مراكز العرض الدولية بهدف مساندة
الصادرات.
 .287تعزيز دور املصانع الوطنية في توفير املدخالت واملكمالت اإلنتاجية للسلع
واملصنوعات الوطنية.
 .288الترويج للمنتج الوطني في أوساط مختلف الشرائح االجتماعية وطالب املدارس
واجلامعات واجلهات احلكومية والسفارات والقنصليات.
 .289تشجيع الصادرات من خالل ترتيب زيارات للوفود التجارية األجنبية إلى مركز
املنتجات الوطنية.
 .290املساهمة في تخفيض تكاليف تسويق الصناعات الوطنية.
 .291تهيئة مكان واحد يجمع منافذ تسويق املنتج الوطني وإبراز مزايا املنتجات
الوطنية على مثيالتها املستوردة.
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 .292تقدمي األنشطة التدريبية وفقا ً للمعايير الدولية املعتمدة.
 .293تطبيق األنشطة التدريبية على بيئة العمل احمللية.
 .294مساعدة منشآت القطاع اخلاص في عملية حتديد االحتياجات التدريبية
للعاملني فيها.
 .295استضافة البرامج التدريبية املتميزة واملبتكرة التي تقدمها مراكز التدريب
الوطنية في مقر الغرفة.
خريجي برامج التدريب بالغرفة.
 .296توفير الكوادر الوطنية املدربة واملؤهلة من
ّ
 .297تقدمي مجموعة من األنشطة التوعوية والتثقيفية التي تسهم في تنمية اجملتمع
وقطاع األعمال.
 .298املشاركة في الفحص اخلارجي للبرامج التدريبية واملتدربني.
 .299ترويج البرامج التدريبية إعالميا ً لقطاع األعمال.
 .300عقد حتالفات إستراتيجية مع العديد من اجلهات التدريبية والتعليمية احمللية
واألجنبية الستضافة خبراء عامليني لتقدمي فعاليات تدريبية متنوعة موجهة
لتطوير القيادات اإلدارية في القطاع اخلاص.
 .301دعم معاهد ومراكز التدريب الوطنية بإشراكها في تنفيذ برامج تدريبية متميزة.
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خدمات الغرفة
المقدمة لتوظيف الشباب السعودي
َّ

خدمات الغرفة
المقدمة في مجال التقن ّية والحاسب اآللي
َّ

هاجسا يشغل بال جميع أفراد المجتمع
باتت قضية تشغيل وتوظيف الشباب السعودي
ً
تجد
خاصة مع تزايد مخرجات التعليم الثانوي والجامعي والفني ،ما جعل الغرفة
ً
ّ
في ابتكار األساليب لتدريب الشباب السعودي وتأهيلهم ثم تكلّل جهودها المبذولة في
البحث عن وظائف لهؤالء الشباب في القطاع الخاص ،وذلك من خالل مركز التوظيف
بالغرفة الذي يقوم بتنسيق وإجراء المقابالت مع المتقدمين ثم االتصال بالشركات
والمؤسسات المختلفة لبحث إمكانية استيعابهم في الوظائف الشاغرة لديها .وبالرغم
من حداثة التجربة ،فقد حققت نجاحًا كبيراً في هذا المجال ،ما يدعو إلى ضرورة
السعي لمحاولة تعميمها على باقي الغرف السعودية األخرى .وفي هذا اإلطار ،تقدم
الغرفة الخدمات التالية:

مبكرا إلى تطوير خدماتها ووسائل تقديمها ،فقامت بحوسبة كافة
سعت الغرفة
ً
أنظمتها عبر إدخال الحاسب اآللي في كافة إداراتها وأقسامها ومراكزها مستعينة
ببيوت الخبرة المتخصصة ،وذلك مساهمة منها في تنمية وتطوير أدائها بما يحقق
الفعالية في أسلوب تقديم الخدمات واالستخدام األمثل للموارد المتاحة من خالل ميكنة
كافة أنشطتها ،وذلك بإعداد أنظمة الغرفة المعلوماتية واإلدارية لكافة األنشطة،
وتوفير البنية التحتية والدعم الفني إلعداد المعلومة الموثقة ذات العالقة بالقطاعات
االقتصادية ،باإلضافة إلى تقديم الخدمات المتميزة التالية:

 .302حصر الفرص الوظيفية بالسعوديني لدى منشآت القطاع اخلاص.
 .303توجيه طلبات راغبي العمل من السعوديني بالقطاع اخلاص إلى املنشآت بحسب
توافر الفرص الوظيفية.
 .304توثيق عقود التوظيف للقطاع اخلاص.
 .305إعداد الشباب السعودي وتأهيلهم حسب متطلبات الوظائف الشاغرة في
القطاع اخلاص.
 .306إحلاق الطلبة السعوديني ببرامج التوظيف التأهيلية في القطاع اخلاص.
 .307التنسيق بني اجلهات املعنية إلجناح العملية التأهيلية.
 .308دعم خطط وبرامج السعودة مبنشآت القطاع اخلاص.
 .309توفير الكفاءات الوطنية املتخصصة في اجملاالت الوظيفية املطلوبة.
 .310توطني الوظائف بالتعاون مع املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني
وصندوق تنمية املوارد البشرية.
 .311إقامة فعاليات لتوعية الباحثني عن عمل بأهمية العمل بالقطاع اخلاص.
 .312توفير العمل الصيفي للطلبة السعوديني لدى القطاع اخلاص.
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 .313تقدمي الدعم الفني ملوقع الغرفة اإللكتروني على شبكة املعلومات العاملية
(اإلنترنت).
 .314توفير خدمة البث املباشر للفعاليات املقامة بالغرفة ،وتخزينها ملن يرغب
باإلطالع عليها مستقبالً.
 .315توفير خدمة (ذاتي) للمشتركني ،والتي تتيح لهم معرفة بياناتهم وحتديثها
واالستعالم عن املنشآت.
 .316إدخال نظام للتسجيل في الدورات التدريبية ومشاهدتها.
 .317إدخال أنظمة توظيف تتضمن بيانات الباحث عن العمل ،واجلهات الراغبة في
التوظيف.
 .318توفير قواعد بيانات قطاعية عبر شبكة اإلنترنت.
 .319توفير بيانات األدلة التجارية القطاعية ملشتركي الغرفة ،ومنها الدليل التجاري،
الدليل الصناعي ،دليل املعارض واألسواق الدولية.
 .320إقامة دورات تدريبية لتطبيقات احلاسب اآللي.
 .321إعداد مواد علمية تسهم في نشر املعرفة بتطبيقات احلاسب اآللي.
 .322تطوير األنظمة املعلوماتية اخملتلفة التي تقدم اخلدمة املباشرة للمستفيدين.
 .323تصميم وتنفيذ قواعد بيانات الغرفة اخملتلفة خلدمة املشتركني.
 .324تشجيع وتفعيل استخدام التجارة االلكترونية.
 .325تنظيم الفعاليات املتخصصة لصالح منشآت االتصاالت وتقنية املعلومات.
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خدمات الغرفة
المقدمة لس ّيدات األعمال
َّ
ودعما لجهودها في
ُعنيت الغرفة بخدمات قطاع سيدات األعمال في منطقة الرياض،
ً
إحداث التنمية المستدامة فقد بادرت كأول غرفة على مستوى المملكة بإنشاء فرع
اعتبارا منذ عام  2004لتوفير
لسيدات األعمال الذي بدأ مزاولة مهامه في مبنى مستقل
ً
كافة الخدمات االستثمارية والتجارية لهن أسو ًة بما تقدمه الغرفة لرجال األعمال،
إضافة إلى تسهيل اإلجراءات النظامية الالزمة لتمكين سيدات األعمال من الحصول على
التراخيص وإدارة أنشطتهن التجارية ومشاريعهن االستثمارية وتذليل العقبات التي
ال عن إنشاء قواعد بيانات موثقة عن كافة األنشطة
تواجههن في هذا الخصوص ،فض ً
التجارية النسائية بمنطقة الرياض ،وإيجاد قنوات اتصال بين سيدات األعمال والمجتمع
التجاري الداخلي والخارجي ،جن ًبا إلى جنب مع تقديم الحزمة التالية من الخدمات
المتخصصة والمتميزة:
 .326التصديق على الوثائق والدفاتر التجارية وصحة املستندات واحملررات الصادرة عن
منتسبات الغرفة.
 .327تقدمي اخلدمات التدريبية املتعلقة بأنشطة القطاع اخلاص بهدف بناء الكوادر
البشرية الوطنية.
 .328توفير البيانات واملعلومات املتعلقة باألنشطة االقتصادية ،باإلضافة إلى األدلة
والبحوث ذات العالقة.
 .329التعريف بالفرص االستثمارية املتاحة لسيدات األعمال.
 .330إعداد الدراسات والبحوث املتخصصة ،وتقدمي املشورة في املسائل االقتصادية.
سيدات األعمال.
 .331عقد الندوات واللقاءات املتعلقة بأنشطة قطاع
ّ
 .332تسهيل مشاركة سيدات األعمال في املعارض واألسواق احمللية املناسبة
وتنشيط حضورهن خلدمة االقتصاد الوطني.
وفض املنازعات التجارية عن طريق
لسيدات األعمال،
 .333تقدمي املشورة القانونية
ّ
ّ
الربط باملركز الرئيسي ،وشرح وتوضيح األنظمة والتعليمات الصادرة عن
مختلف اجلهات واملتصلة بأنشطة القطاع اخلاص.
 .334اإلسهام في العديد من اخلدمات واألنشطة االجتماعية واإلنسانية لصالح
اجملتمع.
 .335حتسني بيئة العمل املتاحة أمام سيدات األعمال املنتسبات لغرفة الرياض من
الناحية النظامية والتشريعية.
 .336اإلجابة على االستفسارات ومعرفة املشكالت واملعوقات التي تعترض تطور
خدمات قطاع سيدات األعمال.
 .337تسجيل املنتسبات اجلدد وجتديد االنتساب.
 .338اعتماد وتعديل وإلغاء تواقيع املنتسبات.
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 .339إعداد قوائم متخصصة للمنتسبات في الغرفة.
 .340حتديث البيانات اخلاصة باملنتسبات.
 .341دعم وتنمية املنشآت الصغيرة النسائية.
 .342تعريف السيدات باجلهات التمويلية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة.
 .343توعية سيدات األعمال مبختلف التطورات احمللية والدولية في أنشطتهن.
 .344توعية سيدات األعمال لالستفادة من كامل خدمات الغرفة.
 .345إعداد الدراسات والبحوث االقتصادية والتجارية املتخصصة لسيدات اإلعمال.
 .346تقدمي املشورة القانونية والتجارية لقطاع األعمال النسائي.
 .347عقد الفعاليات املتخصصة لسيدات األعمال في الرياض.
 .348البث املباشر لفعاليات املركز الرئيس للغرفة (ندوات– محاضرات– ورش عمل ..
الخ) اخلاص بسيدات األعمال.
 .349تزويد املنتسبات بتقارير عن أنشطة سيدات األعمال ودورهن في خدمة االقتصاد
الوطني.
 .350ترتيب وتنظيم استقبال الوفود النسائية الزائرة للمملكة لاللتقاء بسيدات
األعمال.
 .351تقدمي العديد من اخلدمات واألنشطة االجتماعية واإلنسانية.
 .352إنشاء موقع إلكتروني متكامل ومبسط مرتبط مبوقع الغرفة يبرز اخلدمات التي
تُقدم لسيدات األعمال ومتابعة حتديثه بصفة دورية.
 .353حتفيز مؤسسات وشركات القطاع اخلاص للمشاركة في خطط التنمية
الشاملة في البالد من خالل تبني إقامة وتأسيس املشاريع التنموية.
 .354متثيل اململكة والقطاع اخلاص في احملافل اإلقليمية والعاملية والتعبير عن وجهة
النظر السعودية في القضايا املطروحة على الساحة العاملية.
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خدمات الغرفة االجتماعية والخيرية والتطوعية
تحرص الغرفة على توطيد عالقتها بمجتمعها المحلي وتفعيل حضورها في مختلف
الهيئات والجمعيات واللجان الخدمية والخيرية واالجتماعية ،ودعم برامج ونشاطات
هذه الجمعيات لصالح مجتمع منطقة الرياض .فعلى مدى خمسة عقود ،برزت الغرفة
ليس كمظلة ترعى منشآت القطاع الخاص في منطقة الرياض فحسب ،بل أيضًا كقناة
تسهم في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته من خالل تأصيل فكر وثقافة خدمة المجتمع
لدى منتسبيها من شركات ومؤسسات وأفراد .ومع النمو غير المسبوق لدور القطاع
الخاص ،بدأت ثقافة المسؤولية االجتماعية في التبلور بشكل إيجابي ،وعلى نحو أكثر
تنظيما .واضطلعت الغرفة بدور فاعل في هذا الخصوص عبر برنامج محدد أطلق عليه
ً
برنامج المسؤولية االجتماعية (مسؤولية) ،حيث تحرص الغرفة على تقديم الخدمات
االجتماعية والخيرية والتطوعية التالية:
 .355تبني برامج مبتكرة خلدمة اجملتمع وتشجيع إنشاء املؤسسات اخليرية
 .356املساعدة في حتقيق أهداف األنشطة والبرامج االجتماعية للقطاع اخلاص.
 .357وضع برامج حتفيز للمسؤولية االجتماعية لدى القطاع اخلاص.
 .358إيجاد معايير وأنظمة محلية لتطبيق البرامج االجتماعية لقطاع األعمال.
 .359دعم اجلمعية اخليرية لرعاية األيتام ،وتكثيف خدماتها لتصل إلى رعاية نحو
عشرين ألف طفل يتيم في الرياض.
 .360إنشاء ورعاية اجلمعية السعودية لإلعاقة السمعية.
 .361تعريف اجملتمع بحقوق ومتطلبات ذوي االحتياجات اخلاصة.
 .362العمل على إصدار األنظمة واللوائح ملساعدة املعوقني.
 .363دعم برامج مركز األمير سلمان االجتماعي.
 .364توفير الرعاية الصحية واالجتماعية لكبار السن.
 .365إنشاء ورعاية جمعية اإلعاقة احلركية للكبار (حركية).
حركيا من الكبار.
 .366السعي لتوفير مظلة مؤسسية للمعوقني
ً
 .367التنسيق بني قنوات الدعم اخليري للمعوقني.
 .368اإلسهام في تنمية الوعي العام باحتياجات وحقوق وقدرات املعوقني.
 .369إنشاء ودعم جلنة رعاية السجناء واملفرج عنهم وأسرهم مبنطقة الرياض.
 .370اإلشراف على مشروع تأهيل النزالء وتدريبهم في إصالحية احلائر.
 .371دعم تدريب النزالء على بعض األعمال التي تعود عليهم بالنفع املادي إلعانتهم
على إعالة أسرهم.
 .372توفير الوسائل املمكنة لرعاية السجناء ونزالء اإلصالحيات.
 .373تقدمي الدعم املادي واملعنوي ألسر املسجونني خالل فترة قضاء العقوبة.
 .374رعاية املفرج عنهم مبا يضمن إعادة تأهيلهم ودمجهم في اجملتمع.
 .375إنشاء ورعاية جلنة أصدقاء املرضى.
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 .376تأمني األسرّة واملقاعد املدولبة للمرضى احملتاجني .
 .377تقدمي املساعدات املادية املباشرة للمرضى احملتاجني ،وتأمني األجهزة الطبية
والتعويضية لهم.
 .378تأمني تذاكر السفر للمرضى ومرافقيهم ذهابا ً وإيابا ً من أماكن إقامتهم إلى مراكز
اإلستشفاء.
 .379تأمني املالبس اجلديدة للمرضى احملتاجني أيام األعياد.
 .380إنشاء وجتهيز استراحات ألطفال املرضى وزوارهم في عدد من مستشفيات
منطقة الرياض.
 .381تأمني املرافق واللوازم واالحتياجات الالزمة خلدمة املرضى وذويهم.
 .382تنظيم برامج للتوعية الدينية مبشاركة عدد من أصحاب الفضيلة العلماء.
 .383طباعة الكتب ونشرات التوعية الدينية والصحية وتوزيعها على املستشفيات
واملدارس وغيرها من اجلهات.
 .384جتهيز مكان إقامة للمرضى القادمني من خارج مدينة الرياض ومرافقيهم ليصبح
مأوى إلقامتهم أثناء مراجعاتهم مستشفيات الرياض.
 .385تبني جلنة أصدقاء هيئة الهالل األحمر وتقدمي الدعم الالزم لها.
 .386مؤازرة هيئة الهالل األحمر السعودي في نشر الوعي الصحي.
 .387تدريب أبناء اجملتمع على اإلسعافات األولية.
 .388تنمية روح التطوع في أنشطة اجلمعية في مجاالت اإلسعاف.
 .389التدريب على أعمال اإلغاثة وكيفية التعامل مع الكوارث.
 .390توعية أفراد اجملتمع برسالة اجلمعية اإلنسانية والعمل على نشرها.
 .391تنمية موارد اجلمعية املالية من خالل العمل على حتفيز اجلمهور على التبرع.
 .392طرح عدة مشروعات خدمية مواكبة لتطوير البيئة العمرانية واحلضارية وتلبية
احتياجات منطقة الرياض.
 .393إنشاء حديقة الغرفة التجارية خدمة للمجتمع.
 .394املشاركة في إنشاء متنزه سالم خدمة للمجتمع.
 .395تنظيم الفعاليات املتخصصة التي تسهم في نشر ثقافة املسؤولية
االجتماعية.
 .396تبني جائزة خدمة اجملتمع لتحفز القطاع اخلاص على األعمال التطوعية.
 .397تنفيذ مشروع مساعدة غير القادرين على أداء فريضة احلج.
 .398إصدار دليل شامل للخدمات اإلنسانية لربط القطاع اخليري برجال األعمال
 .399التعاون مع جلنة أصدقاء املرضى في إنشاء وتأثيث استراحات ألطفال املرضى
وزوارهم في بعض مستشفيات منطقة الرياض
 .400التعاون مع جلنة أصدقاء املرضى في جتهيز سكن مجاني في محافظة الدرعية.
للمرضى من خارج منطقة الرياض.
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الخاتمة
نأمل أن يكون هذا العرض المختصر لخدمات الغرفة التجارية الصناعية
بالرياض في مختلف القطاعات االقتصادية ومناشطه قد سلط الضوء على الدور الحيوي
تقدمها للمجتمع المحلي الذي
تفهم طبيعة الخدمات التي ّ
الذي تضطلع به الغرفة وعلى ُّ
وتقدمه عبر تطوير ودعم مؤسساته االقتصادية
وضعت الغرفة منذ إنشائها خدمته
ُّ
وفعالياته اإلنتاجية ً
نظرا لألهمية المتزايدة لهذه الخدمات
هدفا لها
ً
ومبررا لوجودهاً ،
واكتسابها أهمية خاصة في اقتصاديات المنشآت الخدمية المتطورة..
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف ،أخذت الغرفة على عاتقها تقديم معظم الخدمات
السابقة ،التقليدية منها والمبتكرة ،باإلضافة إلى محاولة توسيع نطاق هذه الخدمات،
تدريج ًيا ،لتشمل أحدث الخدمات التي تحرص على تقديمها الغرف والهيئات المماثلة
المتقدمة.
في الدول
ّ
وإذا كانت األهداف األساسية للغرف التجارية والصناعية في دول العالم
المختلفة هي خدمة ورعاية مصالح رجال األعمال المنتسبين إليها وتمثيلهم لدى
األجهزة الرسمية تحقيقًا لهذه األهداف؛ فإن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
ابتكرت خدمات جديدة وسعت لتطويرها بمساهماتها في خدمة المجتمع وتعزيز
ال عن دورها البارز والمساند لجهود الدولة التنموية
نشاطاته االقتصادية والمالية ،فض ً
من خالل اهتمامها الدائم بتفعيل األنشطة االقتصادية في منطقة الرياض ،وكذلك من
خالل مساهمتها في دراسة وصياغة مجموعة األنظمة التجارية ذات العالقة باألوضاع
المالية والتجارية ،وكذا مساهمتها في تطوير وتحسين بيئة العمل التجاري .كما
أن الغرفة تساعد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أداء أعمال الوزارات عن طريق
االهتمام بأوضاع القطاع الخاص من خالل اللجان المشتركة بين الغرفة وهذه األجهزة
والوزارات المعنية.
نأمل أن نكون قد أسهمنا بهذه المعلومات في إلقاء الضوء على خدمات الغرفة
التجارية الصناعية بالرياض الموجهة لمصلحة أعضائها ومنتسبيها ومجتمعها ووطنها،
ال للثقة التي تحظى بها من قادة البالد ،حفظهم اهلل ،وفي المستوى الذي
حتى تظل أه ً
يطمح له أعضاؤها أن تكون فيه.
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
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