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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية
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صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع



التقرير السنوي  |  2020 6

صاحب السمو الملكي
األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

أمير منطقة الرياض
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صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود 

نائب أمير منطقة الرياض
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سعادة رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ عجالن بن عبدالعزيز العجالن

سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ محمد بن عبدالله المرشد

سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ نايف بن عبدالله الراجحي

أعضاء
مجلس اإلدارة
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سعادة األستاذة 
 لطيفة بنت عبدالله

الوعالن

سعادة األستاذ 
محمد بن علي الرويغ

سعادة األستاذ
عائض بن عبدالله الوبري
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 خلود بنت عبدالعزيز
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رياض بن حمد الزامل

سعادة األستاذ
 عبدالله بن ابراهيم

الخريف

سعادة األستاذ
 مصعب بن سليمان

المهيدب

 سعادة األستاذ
نايف بن فهد الحمادي

سعادة المهندس
ابراهيم بن عبدالرحمن

الشيخ 

سعادة األستاذ
عبدالله بن فهد العجالن

سعادة األستاذ
عبدالله بن حمد الفوزان

سعادة األستاذ  
سعد بن محمد العجالن

سعادة األستاذ  
أحمد بن حمد السعيد

سعادة األستاذ  
سعود بن قنيفذ النفيعي

سعادة األستاذ  
كريم بن شحاذه العنزي
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة
عجالن بن عبدالعزيز العجالن

يطيــب لــي، أصالــًة عــن نفســي ونيابــًة عــن أعضــاء مجلــس إدارة غرفــة الريــاض فــي دورتهــم الثامنــة عشــرة، أن أقــدم 
التقريــر الســنوي ألداء الغرفــة للعــام 2020م، والــذي يتضمــن مــا قامــت بــه الغرفــة مــن نشــاطات وفعاليــات مختلفــة، 
ومــا حققتــه مــن إنجــازات لخدمــة قطــاع األعمــال والمجتمــع المحلــي فــي منطقــة الريــاض، إضافــة إلــى مــا قامــت بــه 

مــن دور فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز مســيرة التنميــة المســتدامة.

ويســعدني فــي هــذه المناســبة أن أرفــع باســم مجلــس اإلدارة أســمى آيــات الشــكر والتقديــر إلــى مقــام خــادم الحرميــن 
الشــريفين، الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وإلــى ســمو ولــي عهــده األميــن األميــر محمــد بــن ســلمان - حفظهمــا اللــه – 
لمــا يجــده القطــاع الخــاص مــن دعــم واهتمــام، ولتوجيهاتهمــا الكريمــة بتذليــل أيــة معوقــات أو تحديــات حتــى يــؤدي 
دوره فــي التنميــة وفــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030. ولقــد تجلــت مظاهــر الدعــم فــي حزمــة المبــادرات الماليــة 
الكبيــرة التــي قدمتهــا حكومــة مــوالي خــادم الحرميــن الشــريفين – حفظــه اللــه - لمواجهــة آثــار جائحــة كورونــا، والتــي 

كان لهــا أثرهــا المهــم علــى عجلــة التنميــة االقتصاديــة.
لقــد كان العــام الماضــي عامــًا اســتثنائيًا نظــرا لتفشــي جائحــة كورونــا، حيــث بــادرت الغرفــة عبــر لجانهــا القطاعيــة إلــى 
ــدار  ــار الجائحــة، حيــث قامــت بتشــكيل فريــق عمــل ظــل يعمــل علــى مـــ ــادرات للتصــدي آلث تبنــي مجموعــة مــن المب
اليــــــــوم والتواصــل مــع الجهــات ذات العالقــة لوضــع هــذه المبــادرات موضــع التنفيــذ، ولقــد كان لهــذا الجهــد – وللــه 
ــر اللقــاءات  ــة، كمــا اســتمرت لجــان الغرفــة فــي تواصــل مســتمر مــع رجــال وســيدات األعمــال عب الحمــد - نتائــج طيب
االفتراضيــة التــي تــم تنظيمهــا لتلقــي االقتراحــات حــول القضايــا المســتجدة إبــان الجائحــة، وتقديــم المقترحــات لهــم، 

وال يــزال العمــل فــي هــذا الجانــب مســتمرًا حتــى تتمكــن المنشــآت- بــإذن اللــه- مــن تجــاوز آثــار الجائحــة.

كمــا أود اإلشــارة إلــى أن تكثيــف الجهــود للتصــدي آلثــار الجائحــة لــم يثنينــا عــن مواصلــة مــا ظلــت تقــوم بــه الغرفــة مــن 
دور لخدمــة منتســبيها، حيــث ســعينا إلــى ترقيــة وتطويــر األداء مــن خــالل تنفيــذ العديــد مــن برامــج اســتراتيجية الغرفــة 
ــا فــي هــذا الجانــب  الهادفــة إلــى تقديــم أفضــل الخدمــات لمجتمــع األعمــال بمنطقــة الريــاض، ولقــد تكللــت ُجهودن
ــزة  ــز للجــودة وجائ ــزة الملــك عبدالعزي بتحقيــق بعــض ممــا نصبــو إليــه، والــذي كانــت ثمرتــه حصــول الغرفــة علــى جائ
الشــيخ خليفــة لالمتيــاز، آمليــن أن يكــون هــذا اإلنجــاز دافعــًا لتحقيــق المزيــد مــن التطلعــات والنجاحــات التــي ُترضــي 

طمــوح منتســبي الغرفــة الكــرام. 

وفــي الختــام، ال يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر لصاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبــد العزيــز، 
أميــر منطقــة الريــاض، وصاحــب الســمو الملكــي محمــد بــن عبــد الرحمــن نائــب أميــر منطقــة الريــاض، لدعمهمــا 
المســتمر وتشــجيعهما لقطــاع األعمــال بالمنطقــة، وكذلــك الشــكر موصــول ألصحــاب المعالــي الــوزراء لدورهــم 

المهــم وتفاعلهــم ومشــاركتهم فــي أنشــطة ولقــاءات الغرفــة المختلفــة.
سائلين الله أن يحفظ قيادتنا وبلدنا وأن يديم نعمه علينا.
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كلمة األمين العام

 األمين العـام
ناصر بن عثمان ابو حيمد

يُســرنا فــي أمانــة غرفــة الريــاض أن نقــدم لكــم التقريــر الســنوي للغرفــة للعــام 2020م، والــذي يتضمــن اإلنجــازات 
التــي تمــت لخدمــة قطــاع األعمــال، مــع التأكيــد علــى مواصلــة الســعي لالرتقــاء بمســتوى جــودة الخدمــات 
وتطويرهــا بمــا يســاعد علــى تعزيــز دور القطــاع الخــاص بمنطقــة الريــاض فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي، وتحقيــق 

مســتهدفات رؤيــــة 2030 الطموحــة.

لقــد شــهد العــام الماضــي انتشــار ظاهــرة جائحــة كورونــا، التــي كان لهــا تأثيرهــا المباشــر علــى منشــآت القطــاع 
ــادرات الدعــم المالــي التــي قدمتهــا حكومــة خــادم  الخــاص التــي اســتطاعت الصمــود أمامهــا بفضــل حزمــة مب
الحرميــن الشــريفين – حفظــه اللــه –، كمــا عملــت الغرفــة مــن خــالل فريــق عمــل الطــوارئ علــى معالجــة التحديات 

وتســهيل األعمــال بالتعــاون والتنســيق مــع كافــة القطاعــات.

وبالرغــم مــن تلــك الظــروف، فقــد واصلــت الغرفــة جهودهــا فــي عمليــة التطويــر مــن خــالل تنفيــذ البرامــج 
المدرجــة فــي خطتهــا االســتراتيجية الهادفــة إلــى تقديــم أفضــل الخدمــات لقطــاع األعمــال، حيــث شــهد هــذا 
العــام قبــل ظهــور الجائحــة وأثناءهــا إقامــة العديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة التــي دأبــت الغرفــة علــى تنظيمهــا 
لتســليط الضــوء علــى القضايــا المهمــة، واســتقصاء أراء المهتميــن والمختصيــن مــن منتســبي هــذه القطاعــات 

حولهــا، ورفــع مرئياتهــم حيالهــا لجهــات االختصــاص.
كمــا اســتمرت الغرفــة فــي أداء رســالتها لخدمــة االقتصــاد الوطنــي مــن خــالل ابــراز دور القطــاع الخــاص فــي تعزيــز 
مســيرة التنميــة، حيــث قامــت بتنظيــم العديــد مــن الملتقيــات وورش العمــل والنــدوات والمحاضــرات لمناقشــة 
العديــد مــن القضايــا التــي تهــم رجــال وســيدات االعمــال، هــذا باإلضافــة إلــى إعــداد الدراســات وإصــدار العديــد 
ــد مــن الخدمــات والبرامــج، ال ســيما فــي قطــاع  ــم العدي ــة. كمــا عملــت علــى  تقدي مــن المؤشــرات االقتصادي
التدريــب حيــث نظمــت عــددًا مــن الــدروات التدريبيــة المجانيــة الموجهــة للشــباب والشــابات بهــدف تجهيزهــم 
لســوق العمــل وتوفيــر فــرص توظيــف لهــم مــن خــالل التنســيق مــع منشــآت القطــاع الخــاص بمنطقــة الريــاض.

ــد  ــه بالرغــم مــن ظــروف الجائحــة االســتثنائية، فقــد نجحــت الغرفــة فــي أداء رســالتها فــي العدي ــى أن ونشــير إل
ــا  ــة لمناقشــة القضاي ــه مــن لقــاءات افتراضي ــة، وذلــك مــن خــالل مــا نظمت ــة والمجتمعي مــن المجــاالت الخدمي
والتحديــات التــي تهــم القطــاع الخــاص، وننتهــز هــذه المناســبة للتأكيــد علــى أن األمانــة العامــة وبدعــم ومتابعــة 
وإشــراف مــن رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة ســتظل تبــذل كل جهدهــا فــي ســبيل االرتقــاء بمســتوى الخدمــات 
المقدمــة لقطــاع األعمــال بمنطقــة الريــاض، والســعي لتنفيــذ مــا تضمنتــه اســتراتيجية الغرفــة مــن برامــج تهــدف 

إلــى تعزيــز دور قطــاع األعمــال فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي والتنميــة المســتدامة.
والله نسأله التوفيق والسداد
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استراتيجية غرفة الرياض



15 غرفة الرياض

ستراتيجية
النزول باال

اء 
ألد

ة ل
عد

صا
ة ال

ذي
تغ

ال

 المستويات المختلفة
 لبطاقة أداء الغرفة

مستويات الموائمة

مؤشر منظمةمؤشر منظمة

مؤشر منظمة

الرؤية

محاور استراتيجية
هدفًا استراتيجيًا

مبادرة استراتيجية

 

أهداف اإلدارات

 مؤشر أداء استراتيجي

مبادرة استراتيجية

221,031
357 185

8

سنوية

سنوية

شهرية

ربع سنوية

وتيرة القياسالمؤشرات
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المساهمة في تنمية قطاع خاص أقوى 	
المساهمة في جعل الرياض بيئة أعمال أكثر جاذبية 	

تحسين صورة الغرفة لدى مجتمع األعمال 	
زيادة التأثير في عملية صنع القرار الحكومي 	

)صوت قطاع األعمال( تحسـيـن أنشطــة التواصــل 	
)صوت قطاع األعمال( تحسـيـن أنشطـة الدعــم 	
)شــريك فــي النمــو( تقديــم خدمــات أساســية ذات جــودة عاليــة وقيمــة مضافــة مهمــة  	

لمشتركينا
)دفع القيادة الفكرية( تحسين إنتاج المعرفة والمعلومات المؤثرة 	

تحقيــق االستدامــة الماليــة 	
إنشـاء حوكمـة انسيابيـة 	
تعزيز رأس مال بشري مبتكر وموجه نحو النتائج 	

أن تكـون غرفـة الريـاض أكـبر مصـدر ثقـة لمجتمـع األعمـال في الريـاض
 بنهاية العـام 2024م

 الخارطة االستراتيجية

الرؤية

القيمة

مجتمع األعمال

إجراءات العمل الداخلية

عوامل التمكين



17 غرفة الرياض

تقرير أعمال
مكتب االستراتيجية

2 منجز

28 منجز

6 منجزات

39 منجز

62 منجز

متابعة وقياس األداء 

اجتماعات مجلس المبادرات
ربع سنوي على مستوى الغرفة

اجتماعات مراجعة االستراتيجية
على مستوى الغرفة/ القطاع / اإلدارة

الرسائل التوعوية
باإلستراتيجية

اجتماعات مجلس المبادرات
شهري/ ربع سنوى على مستوى اإلدارات

اجتماعات مراجعة الخطط التشغيلية
شهري / إداري
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شهادات الجــودة



19 غرفة الرياض

تجديد شهادة آيزو 
9001:2015

الحصول على جائزة 
الشيخ خليفة لالمتياز

الحصول على جائزة الملك 
عبد العزيز للجودة

تطبيق نظام معالجة الشكاوى 
وزيادة رضا العمالء آيزو 10002

وهي جائزة تنظمها غرفة ابوظبي وتطبق 
النموذج األوروبي، وقد تم الحصول عليها 

واستالمها خالل الربع األول من العام

وهــي الجائــزة الوطنيــة األم للجــودة والتــي تقــام تحــت 
رعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين، وقــد تــم الحصــول علــى 

الجائــزة فــي دورتهــا الخامســة
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قطـاع دعم األعمـال



21 غرفة الرياض

قطاع دعم األعمال

جـاريمنجـز

االتفاقيـاتالدراسـاتالنشاط اإلعالمي

596140

332

305

22435

23

175

14351

456
االجتماعـاتأعضاء اللجان

الخطابـات

استطالعات الرأيالمشاريـــع

التعاميـم

الزياراتالفعاليـات

التوصيـــات

التفاعل 91 %

1,049 مشـــاركالحضور 26,525

اإلجمالي
34 422
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اللجنة التجارية



23 غرفة الرياض

اللجنة التجارية

جـاريمنجـز

النشاط اإلعالمي

256

5

16

2

1

24

132

28
االجتماعـاتأعضاء اللجان

الخطابـات

استطالعات الرأيالمشاريـــع

التعاميـم

الزياراتالفعاليـات

التوصيـــات

التفاعل 87 %

57 مشـــاركالحضور 650

اإلجمالي
4 24
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لجنة الزراعة والمياه



25 غرفة الرياض

لجنة الزراعة والمياه

جـاريمنجـز

النشاط اإلعالمي

156

7

8

4

43

62

40
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

الخطابـات

المشاريـــع

التعاميـم

الزياراتالفعاليـات

التوصيـــات

التفاعل 84 %

الحضور 255

اإلجمالي
1 39
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لجنة الخدمات اللوجستية



27 غرفة الرياض

لجنة الخدمات اللوجستية

منجـز

لجنـة جديـدة بالدورة الحاليـة الـ 18

جـاري

النشاط اإلعالمي

183

2

2

2

2

1

12
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

الخطابـات

المشاريـــع

التعاميـم

الفعاليـات

التوصيـــات

التفاعل 96 %

الحضور 16

اإلجمالي
1 11

1
استطالعات الرأي

1 مشـــارك
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لجنة مراكز تقديم الخدمات 
االجتماعية الخاصة



29 غرفة الرياض

لجنة مراكز تقديم الخدمات االجتماعية الخاصة

منجـز

لجنـة جديـدة بالدورة الحاليـة الـ 18

جـاري

النشاط اإلعالمي

173

3

1

1

16
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

الفعاليـاتالمشاريـــع

التوصيـــات

التفاعل 84 %

الحضور 41

اإلجمالي
2 14

2
استطالعات الرأي

122 مشـــارك
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لجنة الطاقة المتجددة



31 غرفة الرياض

لجنة الطاقة المتجددة

جـاريمنجـز

النشاط اإلعالمي

126

5

3

5

2

16
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

الخطابـات

الفعاليـاتالمشاريـــع

التوصيـــات

التفاعل 100 %

الحضور 30

اإلجمالي
1 15

1
الزيارات
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لجنة التعدين



33 غرفة الرياض

لجنة التعدين

منجـز

النشاط اإلعالمي

186

2

4

2

1

2

21

9
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

الخطابـات

استطالعات الرأيالمشاريـــع

التعاميـم

الزياراتالفعاليـات

التوصيـــات

التفاعل 85 %

35 مشـــاركالحضور 40

اإلجمالي
9



التقرير السنوي  |  2020 التقرير السنوي  |  2020 34

اللجنة الصناعية



35 غرفة الرياض

اللجنة الصناعية

منجـز

النشاط اإلعالمي

214

7

5

12

1

12

4

19
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

الخطابـات

استطالعات الرأيالمشاريـــع

التعاميـم

الفعاليـات

التوصيـــات

التفاعل 86 %

78 مشـــاركالحضور 163

اإلجمالي
19
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لجنة اإلعالم الرقمي



37 غرفة الرياض

لجنة اإلعالم الرقمي

منجـز

لجنـة جديـدة بالدورة الحاليـة الـ 18

جـاري

النشاط اإلعالمي

175

13

5

1

20
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

الخطاباتالمشاريـــع الفعاليـات

التوصيـــات

التفاعل 95 %

الحضور 20

اإلجمالي
1 19
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لجنة المكاتب االستشارية



39 غرفة الرياض

لجنة المكاتب االستشارية

جـاريمنجـز

النشاط اإلعالمي

166

1 4

5

1

1

25
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

التعاميـم الخطابـات

الفعاليـاتالمشاريـــع

التوصيـــات

التفاعل 80 %

الحضور 30

اإلجمالي
3 22

3
الزيارات

1
استطالعات الرأي

80 مشـــارك
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لجنة المحامين



41 غرفة الرياض

لجنة المحامين

جـاريمنجـز

االتفاقياتالدراساتالنشاط اإلعالمي

218

5 11

10

1812

1

28
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

التعاميـم الخطابـات

الفعاليـاتالمشاريـــع

التوصيـــات

التفاعل 83 %

الحضور 270

اإلجمالي
7 21

5
الزيارات

1
استطالعات الرأي

33 مشـــارك
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لجنة الدعاية واإلعالن



43 غرفة الرياض

لجنة الدعاية واإلعالن

منجـز

النشاط اإلعالمي

154

2 9

2

22

1

15
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

التعاميـم الخطابـات

الفعاليـاتالمشاريـــع

التوصيـــات

التفاعل 81 %

الحضور 220

اإلجمالي
15

1
استطالعات الرأي

40 مشـــارك
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لجنة السياحـة



45 غرفة الرياض

لجنة السياحـة

منجـز

النشاط اإلعالمي

186

15 33

9

10

5

18
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

التعاميـم الخطابـات

الفعاليـاتالمشاريـــع

التوصيـــات

التفاعل 100 %

الحضور 785

اإلجمالي
18

13
الزياراتاستطالعات الرأي

150 مشـــارك
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لجنة الحراسات األمنية



47 غرفة الرياض

لجنة الحراسات األمنية

منجـز

النشاط اإلعالمي

133

6 30

1

5

8
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

التعاميـم الخطابـات

المشاريـــع

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 100 %
8

1
استطالعات الرأي

28 مشـــارك
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لجنة الثقافة والترفيه



49 غرفة الرياض

لجنة الثقافة والترفيه

النشاط اإلعالمي

151

1 15

2

6
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

التعاميـم الخطابـات

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 100 %

لجنـة جديـدة بالدورة الحاليـة الـ 18

جـاريمنجـز
1 5



التقرير السنوي  |  2020 التقرير السنوي  |  2020 50

لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت



51 غرفة الرياض

منجـز
16

لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت

204

8 13

16
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

التعاميـم الخطابـات

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 91 %

النشاط اإلعالمي

26

10

15
الفعاليـاتالمشاريـــع

الحضور 2,000
29

الزياراتاستطالعات الرأي

9 مشـــارك
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لجنة التجارة اإللكترونية



53 غرفة الرياض

منجـز
7

لجنة التجارة اإللكترونية

192

3 3

7
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

التعاميـم الخطابـات

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 92 %

النشاط اإلعالمي

5

4

2
الفعاليـاتالمشاريـــع

الحضور 2,500
12

الزياراتاستطالعات الرأي

10 مشـــارك
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لجنة ريادة األعمال



55 غرفة الرياض

منجـز
12

لجنة ريادة األعمال

243

2 14

12
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

التعاميـم الخطابـات

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 100 %

النشاط اإلعالمي

13

5

8
الفعاليـاتالمشاريـــع

الحضور 500
5

الزيارات
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لجنة تطبيقات التوصيل



57 غرفة الرياض

منجـز
6 134

1

6
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

الخطابـات

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 88 %

النشاط اإلعالمي

3

4

2
الفعاليـاتالمشاريـــع

الحضور 50
1

الزيارات

لجنة تطبيقات التوصيل
لجنـة جديـدة بالدورة الحاليـة الـ 18
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اللجنة العقاريـة



59 غرفة الرياض

جاريمنجـز
171 257

436

18
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

التعاميمالخطابـات

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 94 %

النشاط اإلعالمي

37

13

30

1

الفعاليـاتالمشاريـــع

الدراسات

الحضور 11,765

اللجنة العقاريـة

1

1

4
استطالعات الرأي

االتفاقيات

الزيارات

157 مشـــارك
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لجنة االستثمار الرياضي



61 غرفة الرياض

منجـز
8 222

2

8
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

الخطابـات

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 97 %

النشاط اإلعالمي

2

7

1
الفعاليـاتالمشاريـــع

الحضور 14

لجنة االستثمار الرياضي

1
استطالعات الرأي

90 مشـــارك
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لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت



63 غرفة الرياض

منجـز
2 232

2

2
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

الخطابـات

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 100 %

النشاط اإلعالمي

2

4

1
الفعاليـاتالمشاريـــع

الحضور 16

لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت
لجنـة جديـدة بالدورة الحاليـة الـ 18

1
استطالعات الرأي

33 مشـــارك
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لجنة المقاوالت



65 غرفة الرياض

منجـز
4 202

22

4
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

التعاميمالخطابـات

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 100 %

النشاط اإلعالمي

4

2

4
الفعاليـاتالمشاريـــع

الحضور 63

لجنة المقاوالت
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لجنة القطاع المالي والتمويل



67 غرفة الرياض

جاريمنجـز
103 153

15

13
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

الخطابـات

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 89 %

النشاط اإلعالمي

1

4

1
الفعاليـاتالمشاريـــع

الحضور 13

لجنة القطاع المالي والتمويل
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لجنة االستثمار واألوراق المالية



69 غرفة الرياض

جاريمنجـز
71 205

2210

8
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

التعاميمالخطابـات

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 89 %

النشاط اإلعالمي

10

10

91
االتفاقياتالفعاليـاتالمشاريـــع

الحضور 220

لجنة االستثمار واألوراق المالية
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لجنة االمتياز التجاري والتسويق



71 غرفة الرياض

جاريمنجـز
112 155

154

13
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

التعاميمالخطابـات

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 92 %

النشاط اإلعالمي

3

9

21
استطالع الرأيالفعاليـاتالمشاريـــع

8 مشاركينالحضور 300

لجنة االمتياز التجاري والتسويق
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لجنة الموارد البشرية وسوق العمل



73 غرفة الرياض

منجـز
20 236

106

20
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

التعاميمالخطابـات

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 96 %

النشاط اإلعالمي

12

14

8

1

2

1

الفعاليـاتالمشاريـــع

الدراسات

الزيارات

االتفاقيات

الحضور 3,850

لجنة الموارد البشرية وسوق العمل
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لجنة التعليم األهلي



75 غرفة الرياض

منجـز
7 234

1

7
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

الخطابـات

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 98 %

النشاط اإلعالمي

4

4

21
الزياراتالفعاليـاتالمشاريـــع

الحضور 48

لجنة التعليم األهلي

1
استطالع الرأي

38 مشاركين
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لجنة المنشآت الطبية



77 غرفة الرياض

جاريمنجـز
93 256

911

12
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

التعاميمالخطابـات

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 95 %

النشاط اإلعالمي

12

4

93
الزياراتالفعاليـاتالمشاريـــع

الحضور 700

لجنة المنشآت الطبية
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لجنـة النقـل



79 غرفة الرياض

جاريمنجـز
191 212

265

20
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

التعاميمالخطابـات

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 94 %

النشاط اإلعالمي

9

23

43
الزياراتالفعاليـاتالمشاريـــع

الحضور 1,279

لجنـة النقـل

2
استطالع الرأي

49 مشاركين
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لجنة المعارض والمؤتمرات



81 غرفة الرياض

منجـز
10 143

1

10
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

الخطابـات

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 81 %

النشاط اإلعالمي

2

5

1
الفعاليـاتالمشاريـــع

الحضور 32

لجنة المعارض والمؤتمرات

1
استطالع الرأي

27 مشاركين
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لجنة المحاسبين القانونيين



83 غرفة الرياض

منجـز
7 172

1

7
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

الخطابـات

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 100 %

النشاط اإلعالمي

2

4

1
الفعاليـاتالمشاريـــع

الحضور 35

لجنة المحاسبين القانونيين

1
استطالع الرأي

4 مشاركين
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لجنة سيدات األعمال



85 غرفة الرياض

جاريمنجـز
112 1411

195

13
االجتماعـاتأعضاء اللجنة

التعاميمالخطابـات

التوصيـــات

اإلجماليالتفاعل 82 %

النشاط اإلعالمي

4

7

5
الفعاليـاتالمشاريـــع

الحضور 228

لجنة سيدات األعمال

4
الزيارات
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مرصد قطـاع دعم األعمـال



87 غرفة الرياض

مرصد قطاع دعم األعمال

3

3

100

22

32

5

دراسات

مؤشرات

أعمال ترجمة

كتب وتقارير

استطالعات

أطر دراسات
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الفعاليات المتخصصة للعام 2020م - قطاع دعم األعمال

تاريخهاالفعالية أو اللقاءالرقم

2020/10/27ورشة عمل لجنة االستثمار واألوراق المالية األولى1

2020/9/11ورشة عمل االستثمار واألوراق المالية الثانية2

2020/10/15ورشة عمل توطين مهن التسويق3

2020/11/23لقاء بحث سبل التعاون مع مركز االمتياز التجاري بمنشآت4

2020/10/21وضع استراتيجية اللجنة5

2020/7/15ورشة عمل التعريف باألمانة العامة واللجان الضريبية6

2020/9/16ورشة عمل مبادرة إفصاح7

2020/10/28ورشة عمل منصة سابر8

2020/7/10ورشة عمل استراتيجية اللجنة التجارية9

2020/4/11لقاء المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض بأعضاء اللجنة التجارية10

2020/11/15ورشة عمل استراتيجية لجنة مراكز تقديم الخدمات االجتماعية الخاصة11

2020/3/12لقاء اللجنة التجارية مع وكيل وزارة التجارة لرعاية المستهلك12

2020/8/12ورشة عمل رحلة التقاضي أمام اللجان الضريبية13

2020/12/23ورشة عمل فرص رفع كفاءة الطاقة في المنشآت التجارية14

ورشة عمل خدمات المعايرة القانونية – تقييس - لمصنعّي 15
2020/12/27ومستوردّي مضخات الوقود والموازين التجارية

2020/12/30ورشة عمل تطوير تجربة المستخدم لمنصة بلدي16

2020/5/2كيف تبني وقفًا مستدامًا17

2020/7/25المعيار الشرعي للوقف18

2020/10/18ورشة عمل المحامين19

2020/10/22ورشة عمل المكاتب االستشارية20

2020/10/28ورشة عمل اإلعالم الرقمي21

2020/3/12لقاء المكاتب االستشارية مع هيئة االحصاء22
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2020/12/14المكاتب االستشارية والمحتوى المحلي23

2020/12/27المكاتب االستشارية واإلدارة العامة لخدمات األعمال24

25
مشاركة لجنة شباب األعمال في قمة قادة قطاع التجزئة في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا تحت هوية "استثمر في السعودية" التي 
نظمتها الهيئة العامة لالستثمار يومّي 10 و11 فبراير 2020م.

2020/2/10

26
لقاء مع وزارة الموارد البشرية والشؤون االجتماعية - وكالة التوطين 

- حول تنظيم التدريب التعاوني ورأي القطاع الخاص بتاريخ 8 يناير 
2020م، واعداد ونشر استطالع رأي بهذا الخصوص وتزويد الوزارة 

بالنتائج.
2020/1/8

27
مشاركة لجنة االتصاالت وتقنية المعلومات في ورشة عمل بعنوان: 
"تطوير البنية التحتية لالتصاالت" بحضور وكيل الوزارة د. أحمد الثنيان 

في مقر الوزارة بتاريخ 12 مارس 2020م.
2020/3/12

28
مشاركة لجنة االتصاالت وتقنية المعلومات في ورشة عمل بعنوان: 
"التمويل الجماعي وفرص نمو القطاع غير الربحي" التي عقدت في 

الهيئة العامة لألوقاف بتاريخ 4 فبراير 2020م.
2020/2/4

تنظيم محاضرة عن بعد بعنوان "أدوات العمل عن بعد" بتاريخ 13 أبريل 29
20202020/4/13م.

تنظيم محاضرة عن بعد بعنوان "من فكرة إلى ريادة، كيف تتحقق من 30
2020/4/22منتجك التقني وتزيد من انتاجه" يوم االربعاء 22 ابريل 2020م.

تنظيم محاضرة عن بعد بعنوان "تحويل األزمة في قطاع التجزئة إلى 31
2020/4/7فرصة للتحول إلى التجزئة االلكترونية" بتاريخ 7 أبريل 2020م.

32
تنفيذ محاضرة بعنوان " تعزيز ثقافة أدوات العمل عن بعد" التي 

نظمتها الغرفة ممثلة بلجنة االتصاالت وتقنية المعلومات بتاريخ 9 
أبريل 2020م.

2020/4/9

التنسيق مع هيئة منشآت بخصوص نشر مبادرات الهيئة بشأن تخفيف 33
أثر فيروس كورونا على قطاع شباب األعمال.

34
التنسيق مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بخصوص نشر 

مبادرات الصندوق للتخفيف من أثر فيروس كورونا على قطاع شباب 
األعمال.

35
المشاركة في لقاء عن بعد بعنوان "عرض مبادرات مؤسسة النقد 

لتخفيف األثر المالي واالقتصادي على القطاع الخاص" بتاريخ 10 أبريل 
2020م، وتوجيه الدعوة لقطاع شباب األعمال

2020/4/10

36
لقاء بحضور معالي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات مع سعادة 

رئيس مجلس اإلدارة للتعريف بمبادرات منظومة االتصاالت وتقنية 
المعلومات لدعم القطاع الخاص يوم االحد 14 يونيو 2020م.

2020/6/14

37
جلسة حوارية عن بعد بحضور عضو مجلس اإلدارة، رئيس لجنة شباب 
األعمال، بعنوان: االستثمار الجريء ونقطة التحول، يوم الخميس 7 

مايو 2020م.
2020/5/7

جلسة حوارية بعنوان: "التحول الرقمي وتجارب عن تحول األعمال"، 38
2020/5/4يوم  4 مايو 2020م.

جلسة حوارية عن بعد بعنوان: "مستقبل التقنيات المالية ومفهوم 39
2020/7/14الجواالت االستثمارية"، يوم الثالثاء 14 يوليو 2020م.
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جلسة حوارية عن بعد بعنوان: "العالم الجديد! كيفية التعايش 40
2020/7/13والتأقلم"، يوم االثنين 13 يوليو 2020م.

41
بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية ووزارة االستثمار، تمت مشاركة 

قطاع شباب األعمال لحضور المستثمرين والمهتمين لورشة عمل 
)عن بعد( يوم األربعاء 2020/8/19م بعنوان: "تعظيم االستفادة من 

االبتكار في مشاريع ريادة األعمال والفرص االستثمارية بها".
2020/8/19

2020/4/24ديوانية القطاع الطبي42

2020/11/3ورشة عمل الحقوق القانونية للمؤسسات الطبية43

2020/5/3ورشة عمل حصر التحديات للقطاع الصحي الخاص44

لقاء لجنة السياحة والترفيه مع الهيئة العامة للترفيه لمناقشة سبل 45
2020/4/13تطوير ودعم قطاع الفعاليات

المشاركة في تنظيم ورشة عمل مع شركة نزيل حول أزمة كورونا 46
2020/4/16وتأثيرها على القطاع الفندقي

2020/10/13ورشة عمل القطاع السياحي - الواقع والتحديات47

2020/8/17لقاء المراكز التجارية48

2020/4/13لقاء لجنة السياحة والترفيه مع الهيئة العامة للترفيه49

لقاء تعريفي بمبادرة الهيئة العامة للغذاء والدواء لدعم القطاع 50
2020/7/5الخاص

لقاء مع أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني مع القطاع الخاص 51
2020/3/18ولجنة المنشآت الطبية

2020/2/10ورشة عمل لجنة ريادة األعمال52

2020/10/26ورشة عمل لجنة التجارة اإللكترونية53

2020/10/28ورشة عمل لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت54

2020/11/18لقاء لجنة تقنية المعلومات مع الهيئة العامة للمنافسة55

2020/11/22ورشة عمل لجنة تطبيقات التوصيل56

2020/11/23فعالية تسجيل أسماء النطاقات السعودية57

لقاء لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت بـغرفة الرياض بممثلي 58
2020/11/23شركات تقنية المعلومات بمكتب التجارة بالسفارة اإلسبانية.

فعالية الفرص القادمة والتحديات الحديثة مع رئيس لجنة ريادة 59
2020/11/23األعمال األستاذ رياض الزامل

2020/11/23فعالية لقاءات استشارية لرواد األعمال60

فعالية لقاء أفضل الممارسات للشركات الناشئة برئاسة السيدة 61
2020/11/24لطيفة الوعالن، نائب رئيس لجنة ريادة األعمال

2020/11/25اللقاء االجتماعي األول للجنة تقنية المعلومات62
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لقاء لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت عن بعد مع وكالة وزارة 63
2020/7/12االتصاالت وتقنية المعلومات،

2020/9/12لقاء لجنة تطبيقات التوصيل مع شركة تكامل64

فعالية لقاء مع الرئيس التنفيذي لـ STC Pay عن أهمية التجارة 65
2020/12/21اإللكترونية في األعمال

2020/12/23لقاء لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت مع مركز ذكاء لألعمال66

2020/6/15اللقاء التعريفي حول شهادة المواءمة67

2020/6/21ورشة عمل التعريف بمنصة التقييم الذاتي68

ورشة عمل بعنوان تحسين العالقة التعاقدية للعاملين في منشآت 69
2020/11/23القطاع الخاص

2020/12/16جلسة نقاش بعنوان تنظيم السكن الجماعي لألفراد70

لقاء حول مبادرات الموارد البشرية لتخفيف االثار االقتصادية والمالية 71
2020/4/27على القطاع الخاص

2020/2/2ورشة عمل نظرة عامة لبرنامج التقييم الذاتي72

لقاء اللجنة العقارية مع سمو أمين منطقة الرياض في مقر أمانة 73
2020/2/27منطقة الرياض.

74
البرنامج التدريبي المجاني في القطاع العقاري لتأهيل )1000( 

شابًا وشابة من الباحثين عن العمل في مقر مركز الرياض الدولي 
للمؤتمرات والمعارض.

2020/3/4

2020/3/5ورشة عمل حصر تحديات ومعوقات القطاع العقاري في مقر الغرفة.75

لقاء اللجنة العقارية مع نائب محافظ الهيئة العامة للعقار لألبحاث 76
2020/4/12وتطوير األنظمة في مقر الهيئة.

2020/4/13إقامة دورة تدريبية مجانية عن بعد عن مقدمة اتحاد المالك77

2020/4/14إقامة دورة تدريبية مجانية عن بعد عن مقدمة إدارة المرافق 78

2020/4/15إقامة دورة تدريبية مجانية عن بعد عن مقدمة الوساطة العقارية79

2020/4/14إقامة دورة تدريبية مجانية عن بعد عن مقدمة التسويق العقارية80

لقاء للجنة العقارية عن بعد مع سعادة محافظ المنشآت الصغيرة 81
2020/4/15والمتوسطة »منشأت«

لقاء للجنة العقارية عن بعد مع مسؤولي البرنامج الوطني إلدارة 82
2020/4/15المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة »مشروعات«

2020/4/23لقاء التسويق العقاري حلول لتجاوز أزمة فيروس كورونا83

2020/4/27إقامة دورة تدريبية مجانية عن بعد عن مقدمة اتحاد المالك84

2020/4/28إقامة دورة تدريبية مجانية عن بعد عن مقدمة إدارة المرافق85
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2020/4/29إقامة دورة تدريبية مجانية عن بعد عن مقدمة الوساطة العقارية86

2020/4/30إقامة دورة تدريبية مجانية عن بعد عن مقدمة التسويق العقارية87

لقاء عرض مبادرات وزارة العدل لتعزيز القطاع العقاري وقطاع األعمال 88
2020/5/4في ظل الظروف الراهنة

لقاء الخدمات المقدمة من مركز خدمات المطورين »إتمام« في وزارة 89
2020/5/12االسكان خالل أزمة فيروس كورونا

لقاء عن فيروس كورونا المستجد وإدارة المرافق وسالمة األنسان 90
2020/5/13قدمه مسؤولي مشروعات

2020/6/29إقامة دورة تدريبية مجانية عن بعد عن مقدمة عن التقييم العقاري91

لقاء اللجنة العقارية مع سعادة وكيل أمانة منطقة الرياض للتخطيط 92
2020/9/7والتعمير في مقر أمانة الرياض

لقاء اللجنة العقارية مع سعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية 93
2020/9/8في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية.

94
ورشة عمل »مشروع معايير وضوابط منح ترخيص تقديم االستشارات 
العقارية وتحليل أسواق العقار« بمشاركة الهيئة العامة للعقار وشركة 

»الدكتور أحمد الصقيه محامون ومستشارون«  في مقر الغرفة.
2020/9/20

95
ورشة عمل »مشروع ضوابط اإلعالنات العقارية وتسويقها 

االلكتروني« بمشاركة الهيئة العامة للعقار و«مكتب الدكتور عبدالعزيز 
آل فريان محامون ومستشارون« في مقر الغرفة.

2020/10/7

2020/10/7اللقاء التعريفي عن »ضريبة التصرفات العقارية« »عن بعد«96

2020/10/7المحاضرة التعريفية عن »مقدمة في التقييم العقاري« »عن بعد«97

ورشة عمل »خطة االستدامة المالية للمشاريع« مع وزارة الشؤون 98
2020/10/13البلدية والقروية في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية

99
لقاء اللجنة العقارية مع معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات 

والمقاييس والجودة في مقر الهيئة السعودية للمواصفات 
والمقاييس والجودة.

2020/11/24

2020/12/1لقاء اللجنة العقارية مع الرئيس التنفيذي شركة البحر األحمر للتطوير100

2020/12/2لقاء اللجنة العقارية مع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية101

لقاء اللجنة العقارية مع اللجنة العقارية والمستثمرين العقاريين مع 102
2020/12/3أمين اللجنة الوطنية لكود البناء

103
ورشة عمل » إعداد معايير المزادات العقارية« بمشاركة الهيئة العامة 

للعقار و»مكتب عبدالعزيز القاسم محامون ومستشارون« في مقر 
الغرفة.

2020/12/3

توقيع مذكرة التفاهم بين الغرفة ممثلة في اللجنة العقارية وجمعية 104
MEFMA 2020/12/7الشرق األوسط إلدارة المرافق

عرض مبادرات صندوق التنمية الزراعية لتعزيز القطاع الزراعي وقطاع 105
2020/12/14األعمال في ظل جائحة كورونا
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2020/6/30جلسة حوار أمننا الغذائي بين الواقع والمستقبل106

لقاء وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الفريق التنسيقي المنبثق 107
2020/11/25عن لجنة الزراعة والمياه

لقاء وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة مع فريق عمل المعرض الزراعي 108
2020/3/12والشركة المنظمة للمعرض الزراعي

2020/9/11تقنيات االستزراع المائي في المياه الداخلية109

ورشة عمل الفرص االستثمارية في قطاع شركات خدمات الطاقة 110
2020/1/20بالمملكة 

2020/5/11لقاء اللجنة الصناعية مع صندوق التنمية الصناعي السعودي111

2020/11/25 ورشة عمل أجندة قطاع الطاقة المتجددة112

2020/11/25لقاء الئحة االستثمار التعديني 113

2020/12/23ورشة عمل استراتيجية الصناعية114

2020/12/29ورشة عمل دخول المستثمر األجنبي في قطاع التعدين115

2020/11/10ورشة عمل إعداد استراتيجية سيدات األعمال116

لقاء وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الفريق التنسيقي المنبثق 107
2020/11/25عن لجنة الزراعة والمياه

لقاء وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة مع فريق عمل المعرض الزراعي 108
2020/3/12والشركة المنظمة للمعرض الزراعي

2020/9/11تقنيات االستزراع المائي في المياه الداخلية109

ورشة عمل الفرص االستثمارية في قطاع شركات خدمات الطاقة 110
2020/1/20بالمملكة 

2020/5/11لقاء اللجنة الصناعية مع صندوق التنمية الصناعي السعودي111

2020/11/25 ورشة عمل أجندة قطاع الطاقة المتجددة112

2020/11/25لقاء الئحة االستثمار التعديني 113

2020/12/23ورشة عمل استراتيجية الصناعية114

2020/12/29ورشة عمل دخول المستثمر األجنبي في قطاع التعدين115

2020/11/10ورشة عمل إعداد استراتيجية سيدات األعمال116
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قطاع االتصال 
المؤسسي والتسويق
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تخطيط وتنفيذ أنشطة التسويق والعالقات 
العامة لتعزيز الصورة اإليجابية عن الغرفة

إدارة وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض 
واالجتماعات حضوريًا وعن بعد

التركيز على االعالم الرقمي المتمثل 
في وسائل التواصل االجتماعي

تصميم وإنتاج مطبوعات الغـرفـة

كتابة وإصدار البيانات والتغطيات 
الصحفية

تطوير الحمالت االعالنية المطبوعة 
واالذاعية

تنظيم المقابالت الصحفية 
للمتحدثين الرسميين في الغرفة

عقد اللقاءات الدولية عبر االتصال 
المرئي

رصـد المـواد اإلعالميـة المتعلقة 
بالغرفة

لقاءات السفراء والمالحق التجاريين

تنظيم الفعاليات والبرامج 
االجتماعية لموظفي الغرفة

إصـدار مجلـة تجـارة الريـاضإنتـاج المـواد المرئيـة

قطاع االتصال المؤسسي والتسويق

1

7

3

9

5

11

2

8

4

10

6

1213

شــهد عــام 2020 تغييــرا فــي آليــات عمــل قطــاع االتصــال المؤسســي وفقــًا لإلجــراءات االحترازيــة 
التــي أعلنتهــا الدولــة لمواجهــة اآلثــار الناشــئة عــن انتشــار فيــروس كورونا )كوفيــد – 19(، حيث تمكن 
القطــاع مــن تجــاوز الكثيــر مــن المعوقــات الناتجــة عــن تحــول األعمــال والفعاليــات إلــى التعامــل 
عــن بعــد، حيــث واكــب القطــاع بــكل إداراتــه تلــك التحــوالت ونجــح فــي اســتمرار تقديــم خدماتــه 

وأنشــطته التــي تضمنــت:
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إدارة العالقات العامة
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مبادرات رسائل مصورة من بعض السفراء عما 
قامت به حكومة المملكة اثناء الجائحة

إطالق مبادرات جسور التعاون التجاري

تنظيم لقاءات عن بعد مع الغرف التجارية لعدد من الدول

مبادرات ومهام تم تنفيذها خالل الجائحة

أواًل: االجتماع بالسفراء والمالحق التجاريين 2020م

ثانيًا: الوفود التجارية الزائرة لعام 2020م

1

2

3

1 -  تــم التنســيق خــالل فتــرة الحجــر الشــامل مــع عــدد مــن ســفراء الــدول المعتمديــن لــدى المملكــة، 
ممــن تعمــل أعــداد كبيــرة مــن رعايــا دولهــم فــي المملكــة، لتوجيــه رســائل مصــورة بالفيديــو بلغتهــم 
الرســمية حــول مــا قامــت بــه حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين لعــالج وحمايــة جميع ســكان المملكة 
مواطنيهــم  وحــث  كورونــا،  فايــروس  مــن  اإلقامــة  لنظــام  ومخالفيــن  ومقيميــن  مواطنيــن  مــن 
العامليــن فــي المملكــة علــى اتبــاع اإلجــراءات واالرشــادات التــي تصــدر مــن قبــل الجهــات الرســمية 

فــي المملكــة.
2 -  تم بث هذه الرسائل والتوجيهات عبر حساب الغرفة في منصة تويتر.

-   عدد السفراء الذين تم االجتماع بهم: 7 سفراء
-   عدد المالحق التجاريين الذين تم االلتقاء بهم: 18 ملحقًا ومستشارًا تجاريًا

-   تم استقبال 4 وفود تجارية
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ثالثًا: العالقات الخارجية

التنفـيــــــذالحــــدث

خطابات التهنئة
إعداد خطابات التهنئة لمن حظوا بالثقة الملكية وصدرت 

أوامر ملكية بتعيينهم )وزراء – وكالء – رؤساء هيئات(

جلب عروض وخصومات للموظفين
جلب عروض متنوعة بالتعاون مع شركائنا في القطاع 

الخاص تخدم موظفي الغرفة بأفضل الشروط والخدمات

مشاركة موظفي الغرفة مناسباتهم االجتماعيةتهاني وتعازي والدعاء بالشفاء للموظفين

تنظيــم وتنفيــذ

منتدى الرياض االقتصادي

انتخابات مجلس إدارة الغرفة

اجتماع رؤساء مجالس الغرف السعودية

مراسم واستقبال داخل وخارج الغرفة لثالثين )30( مناسبة

مهرجان الحريق للحمضيات بحضور صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
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إدارة الفعاليــات
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إدارة الفعاليات

إجمالي الحضورالحضورالفعالية

285االجتماعات

7,118

108 )ورش عمل، محاضرات، لقاءات(

7توقيع االتفاقيات

36االجتماعات عن بعد

144الموجز األسبوعي

إجمالي الحضورالحضورالفعالية

 المشاركة في تنظيم وتنفيذ منتدى 
33,938الرياض االقتصادي في دورته التاسعة

34,558
تنظيم اليوم المفتوح للموظفين 

وعائالتهم بحضور رئيس مجلس اإلدارة
550

 تنظيم حفل غداء لرئيس وأعضاء مجالس 
الغرف السعودية في بوليفارد الرياض 

باإلضافة للفعاليات المصاحبة
70

الفعاليات الداخلية  436    

الفعاليات الداخلية   3      

المشاركة في المعارض  7      

التاريخالمكانالمعرض

13-16 ينايرمركز معارض الرياضالمعرض السعودي للبالستيك والصناعات البتروكيماوية

21-23 ينايرفندق هيلتون الرياضمعرض مصاحب لمنتدى الرياض االقتصادي

21-23 ينايرفندق هيلتون الرياضجناح نادي اإلعالم االقتصادي في منتدى الرياض االقتصادي

21-23 ينايرفندق هيلتون الرياضجناح لجنة األوقاف في منتدى الرياض االقتصادي

28-29 ينايرمركز معارض الرياضمعرض المحاسبين السعودي

29 يناير - 1فبرايرمركز واجهة الرياضملتقى بيبان 2

11-12 نوفمبرافتراضيالمنتدى السعودي األمريكي للرعاية الصحية
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إنشاء وإطالق موقع إلكتروني

 أتمتة خدمات الفعاليات الداخلية

خدمة الدرجة الممتازة

استثمار قاعات الغرفة

توقيع شراكات استراتيجية

المبادرات التطويرية لإلدارة

1

2

4

3

5

لتنظيم الفعاليات عن بعد أثناء جائحة كورونا لضمان سير واستمرارية العمل.

بالكامــل واالســتغناء عــن التعامــالت الورقيــة، واســتالم وتنظيــم وإنهــاء كافــة الطلبــات عبــر الموقــع 
اإللكترونــي الخــاص بالفعاليــات الداخلية.

عبر استضافة اجتماعاتهم وتنظيمها بقاعات الغرفة.

من خالل التأجير.

مع الشركات المنظمة للمعارض تؤهل الغرفة للحصول على موقع مجاني مميز في المعارض.
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إدارة اإلعالم والتسويق
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نشرة صحفية

إعداد كلمات لمسؤولي 
الغرفة واللجان في الفعاليات 

والمناسبات المختلفة

متابعو تويتر

توثيق مصّور لفعاليات 
واألنشطة

مشاهدات اليوتيوب

منشورات اليوتيوب

مشتركو اليوتيوب

تصاميم متنوعة تغريدة منشورة
لفعاليات الغرفة

إدارة اإلعالم والتسويق

825

60

112,471

2,005

3,643

20,057

523

106

5,300
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مركــز االتصــال
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الشكـاوي المستلمـة

إجمالي االتصاالت 
الواردة

التذاكر المفتوحة

متوسط الرد على 
المكالمات

عدد الردود على 
تغريدات تويتر

نسبة الشكاوى 
المغلقة

نسبة المكالمات 
المتعثرة

مركز االتصــال

1,185

84,649

1,549

% 93.5

4,000

% 100

% 6.5
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مركـز التنميـة المستدامــة
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برامـج ومبـادرات 2020م

يتولــى مركــز التنميــة المســتدامة بالغرفــة تفعيــل ورعايــة واحتضــان البرامــج التنمويــة والخيريــة 
والتطوعيــة بمدينــة الريــاض ومحافظاتهــا مــن خــالل توحيــد الجهــود واســتثمار القــدرات الذاتيــة 
وبنــاء الشــراكات مــع القطــاع الحكومــي ومؤسســات المجتمــع المدنــي وتعظيــم دور الغرفــة فــي 
خدمــة مجتمعهــا وتأكيــد ريادتهــا فــي المســؤولية االجتماعيــة ومســاهمتها فــي تحقيــق أهــداف 

ــاض. ــاة فــي منطقــة الري ــة وتحســين جــودة الحي الرؤي

ويعــد هــذا المهرجــان الــذي انطلــق فــي الثانــي مــن ينايــر باكــورة برامــج المركــز لعــام 2020م والــذي 
حظــي برعايــة وتشــريف صاحــب الســمو الملكــي االميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز، أميــر منطقــة 
الريــاض، وتولــى مركــز التنميــة المســتدامة تنظيمــه وتنفيــذه وتطويــره علــى مــدى ثــالث ســنوات 
بالتعــاون مــع محافظــة الحريــق حتــى أصبــح نموذجــًا للفعاليــات التنمويــة بالمحافظــات. وقــد حقــق 
المهرجــان نقلــة نوعيــة فــي تســويق منتجــات المحافظــة والتأثيــر فــي المنتجيــن المحلييــن لالســتثمار 
فــي هــذا المجــال وزيــادة االنتــاج وتنوعــه لالســتفادة مــن هــذه الميــزة التنافســية لمحافظــة الحريــق.
وقــد شــارك فــي المهرجــان الرابــع 49 جناحــًا متخصصــًا فــي بيــع الحمضيــات بمختلــف أنواعهــا 
باإلضافــة إلــى 44 جناحــًا مســاندًا عرضــت عــددًا مــن المنتجــات المختلفــة والمتنوعــة لمحافظــة 
الحريــق، وأتيحــت الفرصــة لألســر المنتجــة والمســتثمرين مــن المنــزل المشــاركة مــن خــالل 24 جناحــًا 

و 15 عربــة متنقلــة، باإلضافــة الــى مشــاركة المشــتل.

مركز التنميـة المستدامــة

أواًل/  البرامج التنموية

1 مهرجان الحمضيات الرابع بمحافظة الحريق :
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بلــغ عــدد المشــاركين فــي النســخة الثانيــة مــن المهرجــان 120 مشــاركًا مــن منتجــي وتجــار التمــور 
بالمحافظــة، باإلضافــة إلــى عــدد مــن األســر المنتجــة والعربــات المتنقلــة، فيمــا بلــغ عــدد الــزوار 
أكثــر مــن 80 ألــف زائــر للمهرجــان علــى مــدى تســعة أيــام صاحبهــا العديــد مــن االنشــطة والفعاليــات 

ــزة. الثقافيــة والترفيهيــة والمســابقات التــي وزع فيهــا أكثــر مــن 700 جائ

•   االتفاقيات:
تم في عام 2020 توقيع اتفاقيتيــن تخدم المركز وأنشطته وهي :

1-  اتفاقية مع مجلس الجمعيات األهلية بمنطقة الرياض.
2-  اتفاقية مع مركز التواصل والمعرفة المالية بوزارة المالية.

•   االستشارات:
تقــدم غرفــة الريــاض خدمــة االستشــارات لألفــراد والمنشــآت فــي مجــال المبــادرات المجتمعيــة 

والتطوعيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي والمســؤولية االجتماعيــة :

2 مهرجان التمور الثاني بمحافظة شقراء :

ثانيـًا/  شراكات وخدمات استشارية

عــدد االستشــارات
16فردية

29جهات
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•   االجتماعات:
بلغ عدد االجتماعات مع الجهات الحكومية والشركات ومؤسسات المجتمع المدني واألفراد :

•   المشاركة في األيام العالمية:
 المشــاركة فــي التوعيــة والتثقيــف المجتمعــي بقضايــا اجتماعيــة وصحيــة وبيئيــة وإنســانية مــن 
ــام  ــر وســائل التواصــل االجتماعــي فــي األي ــة عب ــث رســائل توعوي ــق ب ــات أو عــن طري خــالل الفعالي

العالميــة التاليــة :

47 اجتماعًا داخل وخارج الغرفةإجمالي عدد االجتماعات )حضوريًا وعن بعد(

تاريخهااسم المشاركة

2020/3/14ماليـوم العالمـي للكلـى

2020/4/2ماليـوم العالمـي للتوحـد

2020/5/5 ماليـوم العالمـي للبيئـة

2020/5/15 ماليـوم العالمـي لألسـرة

2020/6/15 ماليوم العالمي للتوعية بعدم اإلساءة لكبار السن

2020/6/26 ماليوم العالمي لمكافحة المخدرات

2020/7/15 ماليوم العالمي لتنمية مهارات الشباب

2020/9/5 ماليوم العالمي للعمل الخيري

2020/9/21 مالمشاركة واالحتفال باليوم العالمي للزهايمر

2020/9/23 ماليوم العالمي للغة اإلشارة

2020/9/29 ماليوم الدولي للتوعية بالفاقد والهدر من األغذية

2020/10/5 ماليوم العالمي للمعلم

2020/12/18ماليوم العالمي للغة العربية
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1/ لجنـة أصدقـاء المرضـى بالرياض :
وهــي أول لجنــة خيريــة تأسســت بغرفــة الريــاض وأحــد أنشــطتها بموجــب األمــر الملكي الذي أنشــئت 
بموجبــه. ويتركــز عمــل اللجنــة علــى خدمــة المرضــى المحتاجيــن وغيــر القادريــن علــى تأميــن األجهــزة 
والخدمــات التــي ال توفرهــا المستشــفيات العامــة، وتشــمل األجهــزة الطبيــة واألدويــة واإلقامــة 
وتكلفــة النقــل، وخصوصــًا أولئــك القادميــن مــن خــارج مدينــة الريــاض، ومرضــى الفشــل الكلــوي 

الذيــن ال تتوفــر لديهــم وســائل المواصــالت لحضــور جلســات الغســيل.
كمــا تنظــم اللجنــة زيــارات للمرضــى المنوميــن يشــارك فيهــا أعضــاء اللجنــة وبعــض المســؤولين 

ورجــال األعمــال.
•   إيرادات اللجنة في عام 2020م :

بلــغ إجمالــي إيــرادات اللجنــة لعــام 2020م مــا مجموعــه 1,622,685 ريــااًل منهــا 1,290,685 ريــااًل 
ــرادات المقدمــة بموجــب االتفاقيــات مــع الجهــات الداعمــة الوقفيــة والخاصــة وأعضــاء  تمثــل اإلي

اللجنــة، بينمــا بلــغ إجمالــي الزكــوات والصدقــات 332,000 ريــال.
•   برامج اللجنة :

بلــغ عــدد المســتفيدين مــن برامــج اللجنــة لهــذا العــام 1,039مريضــًا توزعــت الخدمــات المقدمــة 
لهــم علــى 19 مستشــفى، وبلــغ إجمالــي قيمــة هــذه المســاعدات 1,088,092 ريــااًل وزعــت علــى 

برامــج اللجنــة علــى النحــو التالــي :
المساعدات المالية :

وهــي إعانــة ماليــة تصــرف لمــرة واحــدة للمرضــى المحتاجيــن الذيــن يتــرددون علــى مستشــفيات 
الريــاض، وخصوصــًا أولئــك القادميــن مــن خــارج مدينــة الريــاض، وذلــك لمســاعدتهم علــى تأميــن 
احتياجاتهــم المعيشــية والمواصــالت، وقــد بلــغ إجمالــي هــذه اإلعانــات 593,000 ريــال اســتفاد 

منهــا 593 مريضــًا فــي 14 مستشــفى�
األجهزة الطبية :

توفرهــا  ال  التــي  األجهــزة  مــن  المحتاجيــن  للمرضــى  طبيــًا  جهــازًا   298 بتوفيــر  اللجنــة  قامــت 
ــة، والكراســي المتحركــة، وأجهــزة ــة، واألســّرة الكهربائي المستشــفيات مثــل ســماعات األذن الطبي
ــغ  شــفط الســوائل والبخــار وغيرهــا، واســتفاد منهــا 156 مريضــًا توزعــوا علــى 12 مستشــفى بمبل

إجمالــي قــدره 495,092 ريــااًل. 

ثالثــًا/  اللجــان الخيريــة
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2/  لجنـة أصدقـاء الهـالل األحمـر بالرياض :
وهــي احــدى لجــان الغرفــة التــي تــم انشــاؤها لدعــم جهــود هيئــة الهــالل األحمــر فــي منطقــة الريــاض، 
ــز الجهــود الميدانيــة والتوعويــة للهيئــة. وقــد نفــذت اللجنــة النشــاطات  ويتركــز نشــاطها علــى تعزي

التاليــة خــالل العــام:
•   إقامــة جنــاح توعــوي وتثقيفــي فــي مجّمــع غرناطــة مــول بمناســبة اليــوم العالمــي لإلســعافات 
ــزوار وتقديــم االرشــادات الصحيحــة  األوليــة، حيــث تــم توزيــع الحقائــب اإلســعافية المنزليــة علــى ال

لهــم حــول طريقــة عمــل اإلســعافات االوليــة.
•   مســاندة العامليــن فــي الميــدان فــي يــوم 23 ســبتمبر أثنــاء االحتفــاء باليــوم الوطنــي للمملكــة، 
حيــث ُقــدم الشــكر لهــم نيابــة عــن المجتمــع بحضــور رئيــس هيئــة الهــالل األحمــر انطالقــًا مــن المركــز 
االســعافي بحــي ملقــا. وتــم توزيــع 60 قطعــة حلــوى تحمــل شــعار اليــوم الوطنــي علــى 60 مركــزًا 

اســعافيًا بمدينــة الريــاض تقديــرًا لجهودهــم الميدانيــة فــي هــذا اليــوم.
•   لقــاء ســعادة رئيــس هيئــة الهــالل األحمــر، الدكتــور جــالل العويســي، حيــث تــم خــالل هــذا اللقــاء 

مناقشــة النقــاط الرئيســية التاليــة:
•   تحويل لجان أصدقاء الهالل األحمر إلى جمعيات أهلية.

•   تتولى لجنة الرياض تنظيم ملتقى لجان االول بالمملكة في الربع األول من 2021م.
•   وضع استراتيجية مع الهيئة لبناء شراكة فعالة مع القطاع الخاص.

ــزًا مــن العامليــن فــي الميــدان بهيئــة الهــالل األحمــر بمنطقــة الريــاض،  •   تكريــم 50 موظفــًا متمي
وقــد شــّرفهم صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز، أميــر منطقــة الريــاض، 
بكلمــة شــكر تقديريــة مصــورة فــي الحفــل الــذي حضــره ســعادة رئيــس هيئــة الهــالل األحمــر، وتــم 
خاللــه تقديــم هدايــا قّيمــة وشــهادات تقديريــة تثمينــًا لجهودهــم فــي حمايــة األرواح رغــم المخاطــر 

التــي يواجهونهــا.

رابعــًا/  حاضنـات العمـل الخيـري
وقد استضافت الحاضنة في 2020م :

•   جمعية اإلسكان الخيرية )بيتي(.
•   مجلس الجمعيات األهلية بمنطقة الرياض.

اســتمرار احتضــان فريــق فزعــة التطوعــي كأحــد أنشــطة المركــز التطوعيــة، وقــد شــارك الفريــق خــالل 
عــام 2020م فــي تنظيــم الفعاليــات التاليــة :

•   حفل افتتاح مهرجان الحمضيات الرابع بالحريق
•  منتدى الرياض االقتصادي

•   الملتقى اإلعالمي األول للجنة االعالمية لمجموعة العشرين 
•   حفل تكريم العاملين في الميدان من موظفي الهالل األحمر
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•  برنامج تأهيل القيادات النسائية في المنظمات غير الربحية بجمعية ريف الخيرية
•  توزيع بطاقات شهر رمضان لبرنامج زاد الخاص بأسر السجناء.

•  تنفيــذ المهــام التنظيميــة والتقنيــة للمرحلــة األولــى والثانيــة مــع مبــادرة تقديــم الســالل الغذائية 
لألســر المتضــررة مــن جائحــة كورونــا فــي المحافظــات بالشــراكة مــع اللجنــة النســائية للتنميــة 

المجتمعيــة بإمــارة منطقــة الريــاض.
•  يوم التطوع السعودي العالمي – )عطاء وطن( بتاريخ 5/12/2020 

•   الشراكة المجتمعية بين جمعية كيان الخيرية والمجموعة العربية للتعليم والتدريب
كمــا قــام الفريــق بمبــادرة توفيــر ميــاه الشــرب لجميــع فــروع الهــالل األحمــر الثالثــة عشــرة بالتعــاون 

مــع شــركات ميــاه الشــرب.

خامســًا/  المبادرات والبرامج اثناء الجائحة
1- مبادرة مشروع 100,000 وجبة :

تــم توجيــه الدعــوة لمطاعــم منطقــة الريــاض، مــن خــالل قاعــدة بيانــات الغرفــة، للمشــاركة فــي 
مشــروع توفيــر 100 ألــف وجبــة وتوصيلهــا للمتضرريــن فــي أوقــات الحجــر بالشــراكة مــع غرفــة 
عمليــات المســؤولية االجتماعيــة للشــركات بــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة للحــد مــن 

ــااًل. ــي قــدره 1,050,600 ري ــغ إجمال ــة بمبل ــادرة 95,260 وجب ــاء. وقــد وفــرت المب انتشــار الوب
2- مبادرات دعم مؤسسات المجتمع المدني :

ــاء الجائحــة  ــادرة أثن ــة مــن حســابات الغرفــة لدعــم 27 مب ــم وإطــالق حمل ــادرة تصمي تضمنــت المب
ــز المجتمــع بكافــة شــرائحه للتفاعــل معهــا : ــف بهــا وتســويقها وتحفي للتعري

مبادرة عطاء ريفمبادرة إعالة المنقطعين من المعتمرين بسبب اإلجراءات االحترازية

مبادرة غذاؤنا واحدمبادرة إغاثة طالب المنح المتضررين من جائحة كورونا

مبادرة قد المسؤوليةمبادرة التوجيه الشرعي والمعنوي لمواجهة أزمة كورونا مبادرة

مبادرة كورونا والروماتيزممبادرة الدعم النفسي واالجتماعي للمصابين

مبادرة امتثال األسرة
مبادرة لبث الوعي المجتمعي 

حول فيروس كورونا
مبادرة لنساند كبارنامبادرة بادر- ثون

مبادرة مجتمع مسؤولمبادرة بطل البيت

مبادرة منجزمبادرة ببيتنا يمتد العطاء لنبقى سعداء

مبادرة نحن معكممبادرة تأهيل األطفال زارعي القوقعة عن بعد

مبادرة نظام متابعة التأهيل المنزليمبادرة تعزيز دور األسرة في مواجهة األزمة

مبادرة نميرمبادرة توصيل األدوية واألجهزة الطبية
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3- البرامج المعرفية والتثقيفية أثناء جائحة كورونا :
بالتعــاون مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي. وقــد تضمــن البرنامــج 16 لقــاًء وورشــة عمــل، حســب 

الجــدول المرفــق :

مبادرة حملة سعادتي وقايتي
مباردة أدبيات قيمية في التعامل 

مع منع التجول وقت الحظر
مباردة برنامج إصرارمبادرة سند لتوفير األجهزة الطبية الملّحة

مبادرة صون التوعوية للصم وضعاف السمع حيال فايروس كورونا

 مكانعدد الحضورعدد األياماسم الجهة المشاركة
االنعقاد

الغرفة210 عن بعد1لقاء المشاريع الناشئة في ظل األزمات

الغرفة175 عن بعد1لقاء التطوع وبناء الشخصية اإليجابية

الغرفة312 عن بعد1لقاء السلوك اإليجابي في ظل األزمات

الغرفة205 عن بعد1لقاء المعايير الثمانية لحملة مجتمعية ناجحة

الغرفة365 عن بعد1لقاء  مناقشة كتاب “التحفيز حقيقة أم وهم”

الغرفة259 عن بعد1لقاء صناعة المحتوى اإلعالمي للمبادرات المجتمعية

الغرفة307  عن بعد1لقاء كيف يمكننا تطبيق مفهوم االبتكار االجتماعي في األزمات

الغرفة145 عن بعد1لقاء نظرة شمولية للمخاطر

الغرفة157 عن بعد1لقاء تفعيل الشباب في تنمية المجتمع

الغرفة343 عن بعد1لقاء صناعة المحتوى للمبادرات المجتمعية

الغرفة258 عن بعد1لقاء الجودة والسالمة

الغرفة251 عن بعد1لقاء التسويق االجتماعي مع الفريق التطوعي نواة الخير

الغرفة 180 عن بعد1لقاء التميز في األداء لتجاوز الصعوبات والنجاح في السوق

الغرفة380 عن بعد1لقاء المشاريع الناشئة في ظل األزمات - تحديات وحلول

الغرفة401 عن بعد1ورشة عمل جمعية بصمة الخيرية لألمراض الوراثية
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قطاع خدمة العمالء
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عــــدد المشتــــركيــــــن
عــام 2019م                              عــام 2020م

عــــدد التصاديــق اليدويـــــة
عــام 2019م                              عــام 2020م

عــــدد التصاديــق االلكترونيـــة
عــام 2019م                              عــام 2020م

قطاع خدمة العمالء

قطاع خدمة العمالء

204,708422,738

1,780,5441,574,614

223,605179,970

أبرز إنجازات الخدمات االلكترونية لعام 2020م
•   إطالق تطبيق الخدمات اإللكترونية عبر الهاتف الجّوال.

•   إطالق خدمة الموعد.
•  إطالق تصريح السفر إلى تايالند بالتنسيق مع جوازات الرياض.

ــث  ــوات التواصــل االجتماعــي، حي ــر قن ــي للمشــتركين عب ــم خدمــات الدعــم الفن •  تقدي
تمــت معالجــة )277821( طلبــًا تقريبــًا.

ــًا بهــدف العمــل  ــى 18 ســاعة يومي ــة إل •  تنظيــم ســاعات العمــل للخدمــات اإللكتروني
علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع.

•   تقليص مصروفات إيجارات الفروع.
• اجراء دراسة الستضافة مكاتب للدوائر الحكومية في الفروع المملوكة للغرفة.
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إدارة التوظيف والتوجيه المهني
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الملتقيات 
الوظيفية

عدد الوظائف المطروحة
الرجــــال                النســـاء

الشركات الراغبة في 
التوظيف

المحاضرات التوعوية 
وورش العمل للتوجيه

 واإلرشاد المهني

االتفاقيات الموقعة مع 
شركات القطاع الخاص

الشركــات المكرمــة لعــام 
2020م

الشراكات االستراتيجية 
والداعمة إلدارة التوظيف

1 - الشركة السعودية للصناعات 
األساسية )سابك(

2 - صندوق الموارد البشرية 
)هدف(

من تم توظيفهم
ذكور وإناث

البرامج التدريبية المنتهية 
بالتوظيف

الباحثون عن عمل
ذكور وإناث

إدارة التوظيـف

4

3
6

21

3,4232,962

125

2,897

125

28,902
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قطـاع الخدمات المساندة
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إدارة الموارد البشرية

ايمانــًا مــن الغرفــة بــأن رأس المــال البشــري هــو قلبهــا النابــض وأن أداءه هــو االنعــكاس 
الغرفــة  الحاســم ألدائهــا فــي تحقيــق أهدافهــا وتنفيــذ اســتراتيجياتها، فقــد قامــت 
2020م، واســتنفرت  بالبــالد خــالل عــام  التــي مــرت  الظــروف الصعبــة  بالتكيــف مــع 
جهودهــا وإمكانياتهــا قــدر اســتطاعتها لعــدم المســاس بحقــوق موظفيهــا وموظفاتهــا.

تعمــل إدارة المــوارد البشــرية بجــد ودون كلــل أو ملــل علــى توفيــر بيئــة عمــل جاذبــة 
تضمــن للموظــف كل مــا يحتاجــه وأكثــر للشــعور باألمــان الوظيفــي، والراحــة النفســية، 
والتقديــر واالندمــاج، والتطويــر الوظيفــي والمعرفــي والمــادي، وتوفيــر مســاحة لتحقيق 
ــدة التــي تصقــل مهــارة الموظــف، وتنمــي  ــات الجدي األهــداف، ومســاحة أخــرى للتحدي

مواهبــه واالبتــكار لديــه ممــا ينتــج عنــه تكــون الــوالء القــوي للمنشــأة.

التعامل مع جائحة كورونا:
ألن ســالمة العميــل والموظــف هــي األولويــة القصــوى بالنســبة للغرفــة، فقــد قامــت 
إدارة المــوارد البشــرية بلعــب دور هــام فــي التعامــل مــع الظــروف الناجمــة عــن جائحــة 
كورونــا التــي تســببت فــي تعليــق العمــل لفتــرات طويلــة مــن العــام، ولــم تتأخــر يومــًا 
عــن التفاعــل مــع قــرارات وزارات المــوارد البشــرية والداخليــة والصحــة والتــي كانــت علــى 

النحــو التالــي:
1/ تعليق نظام الحضور واالنصراف لكافة الموظفين والموظفات. 
2/ تعليق الحضور إلى مقرات العمل منذ تاريخ 16 مارس 2020م. 

بتعليــق  العميــل  تأثــر  عــدم  التــي تضمــن  أعمالهــم  الموظفيــن ألداء  كافــة  دعــم   /3
الحضــور، مــن خــالل العمــل عــن بعــد. 

ــاع  ــة علــى الموظفيــن لضمــان ســالمتهم وحثهــم علــى اتب ــم الرســائل التوعوي 4/ تعمي
اإلجــراءات االحترازيــة. 

5/ إعــداد خطــة العــودة إلــى مقــرات العمــل بعــد عيــد الفطــر المبــارك، وفــق اشــتراطات 
وزارة الداخليــة. 

6/ اإلشــراف علــى تطبيــق خطــة العــودة إلــى مقــرات العمــل وفــق كافــة اإلجــراءات 
االحترازيــة. 
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7/ إنشاء لجنة الصحة والسالمة المهنية المعنية بكافة أمور اإلجراءات االحترازية. 
8/ الدوام بنظام المناوبات 50% من كل إدارة لضمان سالمة العميل والموظف.

تدريب وتطوير معارف وقدرات الموارد البشرية :
أن تكــون أولويــة تطويــر الموظفيــن أولويــة اســتراتيجية هــي أحــد األهــداف االســتراتيجية 
إلدارة المــوارد البشــرية. ويهــدف هــذا التطويــر إلــى تنميــة قــدرات ومهــارات الموظفيــن 
وتمكينهــم مــن رفــع أدائهــم بشــكل فعــال ومثمــر، ومنــح فــرص تطويــر شــاملة لجميــع 
المــوارد البشــرية بالفاعليــة التــي تضمــن التصاعــد الدائــم فــي األداء وصــواًل إلــى إلغــاء 

الفجــوة بيــن األداء الحالــي والمســتهدف.
يمثــل التدريــب أحــد وســائل تطويــر رأس المــال البشــري الــذي يعتمــد عليــه فــي رفــع 

مســتوى الكفــاءة الوظيفيــة للموظفيــن.
ومن إنجازات إدارة الموارد البشرية في تدريب الموظفين لعام 2020م :

دورات تدريبية حضورية تم الحاق الموظفين 
بها داخل وخارج مقر غرفة الرياض 

)قبل جائحة كورونا(

دورة إلكترونية تم
 االستفادة منها

موظفًا تم تدريبهم من أصل
 333 موظفًا

مجموع الساعات
 التدريبية المنفذة

11.110

288 8

357
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كمــا عقــدت إدارة المــوارد البشــرية البرنامــج التدريبــي »تنظيــم االجتماعــات، والكتابــة 
المختصيــن  رفــع كفــاءة  الغرفــة لمــدة شــهرين بهــدف  الفاعلــة« لموظفــي  اإلداريــة 
بأعمــال اللجــان فــي مجــال تنظيــم االجتماعــات وتوثيقهــا، وفــي مهــارات الكتابــة اإلداريــة 

ــة إلــى جانــب التدريــب الميدانــي. الفاعل

التواصل والمشاركة :
خــالل  مــن  وممتعــة  ســعيدة  بيئــة  وتوفيــر  بالعمــل  االســتمتاع  قيمــة  الغرفــة  ُتقــدر 
إقامــة الفعاليــات لتحقيــق التــوازن بيــن الحيــاة والعمــل للموظــف، وتبــرز أهميــة عمليــة 
التواصــل الداخلــي فــي مثــل هــذه الفعاليــات، حيــث تســهم فــي تيســير عمليــة التحــاور 
بيــن الموظفيــن والمشــاركة الفعالــة لهــم، واشــراك عائــالت الموظفيــن فــي بعــض 

الفعاليــات ممــا يســهم فــي زيــادة معــدل رضاهــم.

أنشطة إدارة الموارد 
البشرية للموظفين

األيام 
العالمية

االحتفال 
السنوي 

للموظفين 

الحمالت 
التوعوية

المناسبات 
االجتماعية

مناسبات 
وطنية

إحتفاالت 
باألعياد
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من أبرز الفعاليات المقامة :

•   الحفل السنوي للموظفين والموظفات
•   عيد األضحى المبارك

•   االحتفال باليوم الوطني السعودي
•   حفل التميز الوظيفي وتكريم المتميزين

•   مبادرة كوني معهم للموظفات للوقوف مع أبنائهن في برنامج التعليم عن بعد
•   النشاط الرياضي

•   االحتفال باأليام العالمية مثل: )يوم الرجل العالمي(
•   مشــاركة الموظفيــن فــي مناســباتهم االجتماعيــة مثــل )التهنئــة بالمواليــد، والــزواج، 
ــع الموظفيــن  ــة بالوفــاة، وتودي والحصــول علــى الشــهادات العلميــة والمهنيــة، والتعزي

المســتقيلين(
•   إقامة مسابقات تثقيفية للموظفين والموظفات في مجال الجودة

إعداد خطط وسياسات وإجراءات الموارد البشرية :
تحســين سياســاتها  فــي  الغرفــة  تبذلهــا  التــي  المســتمرة  الجهــود  هــذه  إطــار  ضمــن 

: ومنهــا  واإلجــراءات،  السياســات  مــن  عــدد  وإعــداد  تطويــر  تــم  فقــد  وإجراءاتهــا، 

نظام التعويض الطبي 
االلكتروني

سياسة اإلبالغ

تحديد االحتياج مهام العمل
التدريبي االلكتروني
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تدريب طلبة الجامعات :
في بادرة من غرفة الرياض للمساهمة بالمسؤولية االجتماعية، تشارك إدارة الموارد 

البشرية بشكل دائم ومستمر بتدريب طالب وطالبات الجامعات من خالل تصميم 
برامج مخصصة لتحقيق متطلب التخرج، وذلك بالتعاون مع الجامعات والكليات 

والمعاهد.

الجهات التي تم التعاون معها:

كلية التقنية 
للبنات بالرياض

جامعة األمير 
سطام بن عبدالعزيز

جامعة
الملك سعود

جامعة اإلمام 
محمد بن سعود 

اإلسالمية

المتدربون
والمتدربات

جامعة
االميرة نورة
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مركـز التدريب والتأهيل
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12

16 10

14 499

268 371

30,607

الدورات التطويريــة

الدبلومات المهنية التطبيقية البرامــج التأهيليــة

مبادرات التدريب المجانية

الدورات

الدورات الدورات

الدورات المتدربون

المتدربون المتدربون

المتدربون

1,480

5816

2

43

برنامج تمهير

المتدربون المستفيدون

من تم توظيفهم من
 خالل البرنامج

اللقاءات المصورة 
مع مسؤولي الجهات

ورش العمل

الشركات المستفيدة من البرنامج

مركز التدريب والتأهيل
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االتصاالت وقواعد البيانات
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االتصاالت وقواعد البيانات

1

3

5

7

2

4

6

تطوير نظام مسار 4 بأكثر من 70 خاصية 
مستحدثة

إطالق تطبيق مسار 4 للعمل داخل وخارج 
شبكة الغرفة

التحول اإللكتروني الكامل في طلبات 
قسم البريد

إطالق خدمة االستالم اإللكتروني 
للمعامالت مع بداية أزمة كورونا

إطالق نظام مسار 4 للعمل خارج الغرفة 
مع بداية أزمة كورونا

إطالق صفحة المهتمين بخدمات 
وفعاليات الغرفة، اإلصدار الثاني

تطوير السياسات واإلجراءات الخاصة بإدارة 
معامالت الغرفة الداخلية والخارجية
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إدارة الشؤون اإلدارية
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إدارة الشؤون اإلدارية

1

3

5

7

2

4

6

8

إعادة تأهيل الواجهات الخارجية لمبنى 
الغرفة الرئيسي

تأهيل وتركيب ونقل مركز االتصال إلى 
المبنى الرئيسي

تأهيل )7( قاعات تدريب جديدة بالطابق 
السادس للمبنى الرئيسي

تأهيل وتجهيز قاعة التحكيم

تركيب وتشغيل المولد االحتياطي للمبنى 
الرئيسي للغرفة

تركيب وتشغيل مصاعد البانوراما الداخلية 
للمبنى الرئيسي

نقل إدارة خدمات المشتركين لمقرها 
الجديد بمركز المنتجات الوطنية

تأهيل أعمال حماية مبنى فرع الغرفة 
بمحافظة شقراء من سيول األمطار

تقــوم إدارة الشــؤون اإلداريــة بقطــاع الخدمــات المســاندة بمهــام أساســية وتكامليــة 
مــع باقــي إدارات الغرفــة، لكونهــا اإلدارة المعنيــة بتنفيــذ المشــاريع وعمليــات الصيانــة 
والتشــغيل للمبنــى الرئيســي للغرفــة والفــروع. كمــا تقــوم اإلدارة بتوفيــر مشــتريات 
ومســتلزمات الغرفــة وخدمــات األمــن والســالمة والحركــة، إضافــة إلــى خدمــات الضيافــة 

الجتماعــات الغرفــة وفعالياتهــا.

المشاريـع :
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 تم تنفيــذ

 تم تنفيــذ تم تنفيــذ

تم تقديم خدمات األمن
 والضيافة لـ

139

945

185

1,416

الخدمات

طلب شراء

طلب صيانة

فعالية واجتماع

طلب صرف واستالم 
من المستودعات
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إدارة الشؤون القانونية
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العددالبيان

3القضايا المتداولة حاليا

39إجمالي القضايا الواردة

العددالبيان

9عدد القضايا المتداولة

5القضايا التي صدر فيها أحكام

75عدد الجلسات الحضورية المنعقدة خالل فترة التقرير

المطالباتالعددالبيان

إنهاء عقد وكالة1القضايا المقدمة ضد الوكيل السعودي

إنهاء عقد وكالة2القضايا المقدمة من الوكيل السعودي

إنهاء عقد وكالة3القضايا التي تم الفصل فيها

إنهاء عقد وكالة0القضايا المتبقية والمتداولة حاليا

إنهاء عقد وكالة3إجمالي القضايا المتداولة خالل الفترة

إدارة الشؤون القانونية

قضايا المنازعات التجارية :
قامت اإلدارة بالنظر في عدد ) 39 ( قضية منازعات تجارية كما يلي :

قضـــايا منازعات الوكاالت التجارية
قامت اإلدارة ممثله بأمانة سر لجنة التوفيق في منازعات الوكاالت التجارية بالنظر في 

عدد ) 3 ( قضية على النحول التالي :

قضايا التحكيم
 قامت اإلدارة ممثلة بأمانة سر هيئات التحكيم بالنظر في عدد )9( قضية تحكيم على 

النحو التالي :
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العددالبيان

76عدد العقود والمذكرات

العددالبيان

380االستشارات القانونية )الكترونية-حضورية-شفهية(

عدد المعامالت من خالل نظام مسار
1 - عدد المعامالت الواردة لإلدارة: 295 معاملة

2 - عدد المعامالت الصادرة من اإلدارة 130معاملة.
3 - عدد قضايا االحتجاج 1146 قضية.

الندوات والمحاضرات
•  إقامة المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل المحكم التجاري 2020.
•  إقامة المرحلة الرابعة من برنامج تأهيل المحكم التجاري 2020.

•  محاضرة التعريف بالجانب القانوني بالتأمين الصحي.
•  ندوة إضاءات قانونية على مشروع نظام الشركات الجديد

•  األطر القانونية في تعامل المنشآت مع جائحة فيروس كرونا.

العقود والمذكرات :

االستشارات القانونية :



التقرير السنوي  |  2020 134

إدارة تقنية المعلومات
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إدارة تقنية المعلومات

مشروع تطوير بوابة 
الموظفين في بوابة أعمالي

تطوير نظام تصديق هيئة 
الكهرباء

مشروع نقل وإدارة الفعاليات 
واالجتماعات عن بعد

تطوير نظام تصديق )إصدار 
مشهد تنقل – إصدار وثيقة 

تعريف بمكان العمل(

تطوير نظام المحفظة 
اإللكترونية وتصدير كشف 

حساب المحفظة المالية

مشروع تطوير تطبيق بوابة 
أعمالي على األجهزة الذكية

مشروع تطوير موقع 
منتدى الرياض االقتصادي

تطوير نظام التحقق من 
صحة الحسابات البنكية 

للمشتركين

مشروع نظام التصويت 
الخاص بلجان الغرفة

تحقيقــًا لهــدف تطويــر خدمــات الغرفــة للمشــتركين وقطــاع األعمــال، وتحويــل الغرفــة 
اإلدارة  مجلــس  ودعــم  بتوجيهــات  ثــم  تعالــى،  اللــه  وبفضــل  إلكترونيــة،  غرفــة  إلــى 
ســتقدمها،  التــي  والخدمــات  لــإلدارة  واســتراتيجية  رؤيــة  بتوفيــر  العامــة  واألمانــة 
اســتطاعت غرفــة الريــاض التحــول إلــى بيئــة تقنيــة عاليــة الكفــاءة والجــودة وفــق أحــدث 

العالميــة. النظــم والمعاييــر 
فقــد نفــذت اإلدارة عــددًا مــن المشــاريع التقنيــة وقدمت خدماتهــا اإللكترونية المختلفة 
التــي أدت إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة وتطــور كبيــر فــي أداء العمــل وتســريع تلبيــة حاجــات 
المســتخدمين داخــل غرفــة الريــاض وفروعهــا، وقامــت أيضــًا بتنفيــذ العديد من المشــاريع 

وتطويــر عــدد مــن الخدمــات واألنشــطة مــن خــالل أقســامها المتخصصــة.

وفيما يلي أبرز هذه المشاريع وأعمال التطوير التي نفذتها اإلدارة :

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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مشروع تطوير تطبيق حجز 
المواعيد

مشروع نظام التسجيل في 
مبادرة خيرات الرياض

إعادة تصميم موقع الغرفة 
ليتضمن إعالنات 
الشركة الدولية

مشروع أتمتة نماذج اإلدارات 
)طلب تنظيم فعالية داخلية، 

وطلب تعويض من التأمين 
الطبي، وطلب بطاقات أعمال(

مشروع الربط بين نظامي 
التدريب والمالية

مشروع النماذج الجاهزة 
إلمارة منطقة الرياض

مشروع ترقية أنظمة 
التشغيل والبرامج وأنظمة 
الغرفة األخرى على جميع 

أجهزة الموظفين

تطوير نظام االستبيانات 
الداخلية والخارجية

مشروع تطوير نظام لجنة 
أصدقاء المرضى

مشروع تطوير نظام خدمة 
اإلرشاد الضريبي

تحديث وتركيب برامج 
الحماية من الفيروسات 

لألجهزة والخوادم

تطوير نظام خدمة 
مبادرة داعم

10

13

19

16

11

14

20

17

12

15

21

18



137 غرفة الرياض

المشاريع التي تم إنجازها

طلبات الدعم الفني 
لألعطال

االجتماعات 
عن بعد

الخدمات الجديدة التي تم 
إطالقها

طلبات التغيير على األنظمة

الفعاليات 
عن بعد

14

2,276

300

23

134

107

إحصائيات إدارة تقنية المعلومات
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منتدى الرياض االقتصادي
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اجتماعات مجلس األمناء

الفعالية الرئيسية للدورة التاسعة للمنتدى

عقــد مجلــس األمنــاء عــددًا من االجتماعــات للتحضير للفعالية 
ــدورة التاســعة ولمتابعــة إعــداد الدراســات التــي  الرئيســية لل
عرضــت أثنــاء الفعاليــة والدراســات التــي شــارك بهــا المنتــدى 

.T20 ضمــن مجموعــة الفكــر

عقــدت الــدورة التاســعة خــالل شــهر ينايــر 2020م، برعايــة كريمــة مــن لــدن خــادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، وبتشــريف صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
فيصــل بــن بنــدر بــن عبــد العزيــز، أميــر منطقــة الريــاض، الرئيــس الفخــري للمنتــدى. وعقدت 
خــالل الفعاليــة ســبع جلســات؛ خصصــت الجلســة األولــى لحفــل االفتتــاح والســابعة لحفل 

الختــام وتقديــم المبــادرات والتوصيــات النهائيــة.

منتدى الرياض االقتصادي
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وتناولت الجلسات الخمس األخرى قضايا الدورة وهي : 

الندوات االفتراضية )أونالين(

•   الصالحيات المالية العامة وأثرها على التنمية االقتصادية في المملكة.
•   دور التنميــة المتوازنــة فــي تشــجيع الهجــرة العكســية وتحقيــق التنميــة المســتدامة 

والشــاملة فــي مناطــق المملكــة.
•   وظائف المستقبل في المملكة.

•   دور القطاع غير الربحي في التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة.
•   المشاكل البيئية وأثرها على التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة.

وبلغ إجمالي حضور الفعالية 4,126 مشاركًا.

نظمــت أمانــة منتــدى الريــاض االقتصــادي خمــس نــدوات ناقشــت الدراســات الخمــس 
التــي تــم عرضهــا فــي الفعاليــة الرئيســية للــدورة التاســعة. 

وبلغ إجمالي عدد الحضور 4605 مشاركين.



141 غرفة الرياض

مشاركة المنتدى في التحضير الجتماعات مجموعة العشرين

 T20 شــارك منتــدى الريــاض االقتصــادي ممثــاًل لغرفــة الريــاض ضمــن مجموعــة الفكــر
تحضيــرًا الجتمــاع مجموعــة العشــرين G20  مــن خــالل إعــداد أربــع دراســات:

• التغطية الصحية الشاملة وتحديات تطبيقها.
• التنويع االقتصادي والتقنيات الرقمية.

• منظمة التجارة العالمية - التحديات واإلصالحات.
•  متالزمــة الطاقــة والميــاه واألمــن الغذائــي وعالقتهــا بالتنميــة المســتدامة فــي 

دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.
كما تم عقد أربعة ندوات افتراضية وبلغ اجمالي عدد الحضور 2005 مشاركين.
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االتفاقيات ومذكرات التفاهم

إهداء دراسات الدورة التاسعة للمنتدى

علــى هامــش فعاليــة الــدورة التاســعة للمنتــدى، قــام ســعادة رئيــس مجلــس إدارة غرفــة 
الريــاض بتوقيــع خمــس مذكــرات تفاهــم بيــن غرفــة الريــاض وكل مــن :

•   جامعـة الفيصـل.
•   غرفـة التجـارة الدوليـة.
•   شركة حلم للحوكمة.

•   مبادرة صون.
•   شركة ماسك.

للــدورة  الخمــس  الدراســات  علــى   تحتــوي  فاخــرًا  30 صندوقــًا  تصميــم وطباعــة  تــم 
التاســعة للمنتــدى باإلضافــة إلــى 200 مجلــد وذلــك إلهــداء الدراســات لصاحــب الســمو 
الملكــي، ولــي العهــد، رئيــس مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة، ولصاحــب الســمو 
الملكــي، أميــر منطقــة الريــاض، الرئيــس الفخــري للمنتــدى، وألصحــاب المعالــي الــوزراء 
ورؤســاء الهيئــات والمؤسســات العامــة ومجلــس الشــورى، والســادة أعضــاء مجلــس 
إدارة الغرفــة، ومجلــس أمنــاء المنتــدى، والفــرق المشــرفة علــى إعــداد هــذه الدراســات، 
والمكاتــب االستشــارية التــي أعــدت هــذه الدراســات، باإلضافــة إلــى الشــركات الراعيــة 

للمنتــدى.
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مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض
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مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

إعادة وتطوير نظام إجراءات 
الحجز وإصدار العروض المالية

المساهمة في دعم جهود 
وزارة الصحة في مكافحة 

جائحة كورونا )المستشفى 
الميداني، مركز اللقاحات(

استقطاب عالمات تجارية 
وخدمات مساندة وشراكات 

بالقطاع

المحافظة على عمالء مركز 
المنتجات الوطنية في ظل 

جائحة كورونا

اعتماد برنامج التأجير التحفيزي 
لثالث سنوات والذي يستهدف 

الفعاليات النوعية

تنفيذ 3 مبادرات تدريبية 
وتثقيفية عن بعد خالل فترة 

الحظر

البدء بالتحول الرقمي وتفعيل 
الشاشات اإللكترونية بالممر 
الرئيسي من خالل إبراز جهود 

غرفة الرياض لمكافحة الجائحة

إصدار كتيب »الدليل اإلجرائي االحترازي الوقائي 
لمواجهة كوفيد – 19« موجه إلى كل من المنظم 

والمقاول والعارض والزائر للمركز وتم نشره على شركاء 
المركز

اعتماد برنامج الصيف 
التحفيزي

تحسين الشكل الخارجي 
للمركز والمحافظة على 

هويته

تأجير كامل الفتحات الصغيرة 
بالممر الرئيسي بمكائن بيع 

ذاتية لخدمة الزوار مقابل 
إيجار سنوي

رغبــة مــن اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي رصــد وتوثيــق األعمــال المنجزة فــي ظل توجيهات 
ســعادة األميــن العــام لغرفــة الريــاض، فقد تــم تحقيق المنجــزات التالية:

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9
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تعزيز دور المركز في تدوير 
المخلفات والتشجير الخارجي 

لبوابة رقم 2، كون المركز 
صديق للبيئة والتشجير

رفع كفاءة التكييف من خالل 
عمل صيانة مجانية من قبل 

الشركة المشغلة للمستشفى 
الميداني

استحداث مواقع تأجير 
مساحات أرضية ومواقع 

إعالنية )مناطق غير مستغلة(

تجديد وتحديث التعاقدات 
بالمركز لثالث سنوات قادمة

استقطاب مبادرة فحص 
مرضى الكبد الوبائي C لفحص 
موظفي المركز، وتم الترحيب 

بالفريق الطبي وتكريمهم

العمل على رفع جودة تقنية 
المعلومات في االجتماعات 

المنعقدة

تأجير عدد من المكاتب 
الخدمية بمنطقة المطاعم 
بالدور األول والدور األرضي

إنشاء ممشى لخدمة مرتادي 
المركز والمنطقة المجاورة 

له كوجهة مستقبلية للعوائل 
ومحبي المشي

أتمتة األنظمة والبرامج 
بالمركز

عمل ملف تعريفي عن المركز 
ومرافقه وخدماته 

)صوتي ومرئي( وترويجه عبر 
وسائل التواصل االجتماعي

تطوير كفاءة األنظمة الصوتية 
والمرئية في المركز

العمل على تطوير خدمات 
االنترنت والموقع اإللكتروني

12

15

18

21

16

19

22

17

20

23

1314
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الخطة التشغيلية
لعام 2021
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الخطة التشغيلية لعام 2021

األدارةالمهامم

قطاع االتصال المؤسسي

نشر 300 مادة إعالمية عن أنشطة لجان وخدمات وفعاليات الغرفة

ادارة االعالم

إعداد و نشر ) 10 ( مواد اعالمية في الصحف و التواصل االجتماعي عن أهمية 
دعم ريادة االعمال

نشر 10 مواد إعالمية عن دراسات  وانشطة المنتدى

عداد 3 تقرير حول استطالعات صحفية ذات العالقة باالقتصاد الوطني

إعالنات صحفية وتلفزيونية وشوشيال ميديا ومشاهير

نشر 20مقاال لكتاب متنوعين في مجلة تجارة الرياض

جلب الرعاة لفعاليات الغرفة

توفير الوسائل االعالنية ) رول اب / بوستر (

مراجعة محتوى مذكرات التفاهم مع الجهات الخارجية قبل التوقيع

تصميم مطبوعات الغرفة

المراسم

وفود تجارية زائرة

ادارة العالقات 
العامة

العميل الزائر )ترتيب زيارة 10 منشأة لمقر الغرفة وشرح الخدمات التي يتم 
تقديمها(

قاعدة بيانات السلك الدبلوماسي

قاعدة بيانات المهتمين بالوفود التجارية

تحديث قاعدة بيانات كبار مدراء التنفيذيين

االجتماع بالسفراء والمالحق التجارية

االلتزام بإجراءات العالقات العامة المعتمدة
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األدارةالمهامم

قطاع االتصال المؤسسي

تنفيذ الفعاليات الخارجية المخطط لها

ادارة الفعاليات

أعداد الخطة السنوية  للفعاليات الخارجية

التنفيذ الكامل لجميع فعاليات الغرفة  الداخلية المجدولة والطارئة

إدارة الشاشات اإلعالنية داخل مقر الغرفة عدد )9( شاشات

التنظيم والمشاركة في المعارض المحلية والدولية

االلتزام بمعايير تنظيم المعرض

األمانة العامة

المشاركة في استضافة  وتنظيم انشطة وفعاليات اجتماعية وثقافية في 
المحافظات

ادارة تنمية 
المحافظات

المشاركة في الحمالت التوعوية المجتمعية 

المشاركة في األيام العالمية 

عقد اتفاقيات وشراكات 

ملتقى المحافظين في منقطة الرياض

عقد دورات تدريبية في المحافظات

لقاءات التوظيف في المحافظات

انشاء فرق تطوعية في المحافظات

تنظيم مهرجان تمور المحافظات

مشروع مقر دائم لألسر المنتجة في الموالت
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األدارةالمهامم

األمانة العامة

تنظيم االجتماعات الدورية للجان خدمة المجتمع

إدارة خدمة 
المجتمع

تقديم استشارات في المبادرات والبرامج المجتمعية

برنامج شراكة

تحديث دراسة دليل المسؤولية االجتماعية

برنامج التوعوي

فعاليات متنوعة مجتمعية  

المراسم

معالجة طلبات العقود و مذكرات تفاهم و مذكرات تعاون واتفاقيات  

اإلدارة القانونية

تقديم االستشارات القانونية الداخلية والخارجية

القيام بالتحقيقات اإلدارية

دراسة القضايا تمثيل الغرفة )القضايا التي رفعتها الغرفة على الغير (
 أو القضايا المقامة من الغرفة

التحكيم

تقديم خدمات االحتجاج  افراد/ منشآت

القيام بالتسويات الودية
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األدارةالمهامم

األمانة العامة

التوعية بالجودة 

إدارة الجودة

قياس وتحليل رضا العمالء الداخليين والخارجيين عن خدمات الغرفة 
لعام 2021م 

اعداد تقرير شهري عن شكاوي العمالء الواردة من مركز االتصال

تحسين إجراءات العمل 

تجديد شهادة االيزو 9001

تجديد شهادة ايزو 10002 بالتعاون مع مركز االتصال 

االشراف على اإلدارات الغرفة حول ادارتها للمخاطر 

زيارة 3 فروع خارجية

زيارة 3 افضل الجهات لالطالع على افضل الممارسات

المنافسة للحصول على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة 

دارة الخطة االستراتيجية للغرفة

مكتب 
االستراتيجية

إدارة المبادرات االستراتيجية

إدارة الخطة التشغيلية للغرفة

الدعم المقدم من مكتب االستراتيجية

إعداد وإدارة الخطة التشغيلية لإلدارة

رفع الكفاءة المالية لإلدارة

تحسين كفاءة العمل

ضبط المراسالت الصادرة والواردة في نظام مسار

التنسيق اإلداري لعمل مكتب األمين العام

مكتب األمين 
العام

تنظيم عالقة األمين العام مع الجهات ذات العالقة 

تنظيم شؤون مجلس اإلدارة واللجان التابعة لها

خدمات استشارية

تنظيم األعمال الداخلية لمكتب االمين العام
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األدارةالمهامم

قطاع الخدمات المساندة

تامين على ممتلكات الغرفة

الشئون اإلدارية

تركيب اجهزة التتبع بسيارات الغرفة

متابعة افراد االمن في المواقع المخصص لهم والتأكد من اداء اعمالهم

صرف واستالم المواد واالصناف لجميع االدارات والفروع 

فواتير الهاتف والكهرباء والمياه والخدمات والترشيد

تقديم وتجهيز خدمات الضيافة والصيانة للفعاليات وقاعات االجتماعات

متابعة عقود ايجارات الفروع

نقل وتجهيز مكاتب الموظفين

اصدار تعاميد الشراء

اعداد اوامر الصرف لتعاميد الشراء

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل المشتريات

تقديم خدمات الصيانة بجودة ومهنية عالية

فحص واختيار طفايات الحريق واجهزة االنذار

إعداد الخطط السنوية والشهرية للصيانة الوقائية وتطبيقها 

نشر التوعية بسالمة االمن

الرد على المكالمات الواردة والصادرة

تركيب واصالح التحويالت والهواتف
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األدارةالمهامم

قطاع الخدمات المساندة

الدعم الفني ألنظمة الرسائل اإلعالنية

االتصاالت 
وقواعد
 البيانات

تنفيذ الرسائل االعالنية والبريد اإللكتروني

تحديث قواعد البيانات للمهتمين بخدمات الغرفة

تحديث قواعد بيانات الجهات الحكومية

تطوير قواعد بيانات كبار الشخصيات

متابعة البريد اإللكتروني للغرفة

تنفيذ طلبات الغرفة لإلرساليات المناولة

تنفيذ طلبات الغرفة لتوفير السائقين

تنفيذ طلبات الغرفة فيما يخص التصوير والتغليف

تنفيذ طلبات الغرفة فيما يخص نقل المواد

تنفيذ طلبات الغرفة بإرساليات شركات الشحن السريع

استالم جميع وارد الغرفة من شركات الشحن الدولية والمحلية والبريد 
السعودي

التحقق من أوامر الصرف الصادرة لشركات الشحن السريع

مشروع ربط المعامالت مع مجلس الغرف 

انشاء منصة إلدارة قواعد البيانات الغرفة وارسالها

اعداد التقارير الدورية 

اإلدارة المالية

اثبات ايرادات االشتراكات 

اثبات ايراد التصاديق

اثبات االيرادات االخرى ) تدريب, ايجار, رعاية, استثمار , ...(

التحقق من اللواصق ومطابقتها 

التأكد من اثبات وسداد المصاريف 

تحسين اجراءات إدارة الحسابات البنكية 

تفعيل الحفظ واالرشفة للمستندات المالية

هدف تطويري )تقليل المخاطر وزيادة الشفافية(

مساندة المراكز التابعة بالدعم المطلوب
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األدارةالمهامم

قطاع الخدمات المساندة

إدارة األعطال التقنية

تقنية المعلومات

إدارة الخدمات التقنية

إدارة التغيير على األنظمة

إدارة العقود والرخص

إدارة امن المعلومات

مشروع تشغيل وصيانة البنية التحتية لتقنية المعلومات 

مبادرة الحوسبة السحابية )المركز البديل(

تجديد أنظمة الجدران النارية ألنظمة وشبكة الغرفة

مشروع اختبارات االختراقات األمنية

مشروع تحديث نظام معالجة البيانات الرئيس

تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين لعام 2021

الموارد 

البشرية

تنفيذ ومتابعة خطة البرامج التدريبية للموظفين

التدريب االلكتروني

التوظيف الداخلي

اعداد القرارات االدارية

 بطاقات العمل لجميع الموظفين

متابعة شئون الزمالء المتعاقدين

برنامج التمييز الوظيفي

تقديم خدمة التأمين الطبي

إدارة عملية تقييم األداء

خطة القوى العاملة 

اعداد وتدقيق مسيرات الرواتب الشهرية اعداد كشوفات التأمينات 
االجتماعية

اعداد العالوات السنوية
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اعداد وتدقيق مسيرات خارج الدوام الشهرية

الموارد 

البشرية

اعداد وتدقيق مسيرات المكافأة التشجيعية السنوية

اعداد وتدقيق اوامر االنتداب

اعداد وتدقيق تصفية مستحقات الموظفين

اعداد الميزانية التقديرية للرواتب وما في حكمها

مراقبة دوام الموظفين 

متابعة اجازات الموظفين 

تطبيق الجزاءات التأديبية 

التفاعل مع شكاوي وتظلمات الموظفين 

تحديث األوصاف الوظيفية 

أتمته القرار اإلدارية وربطها بملف الموظف االلكتروني

تحديث بيانات الموظفين في نظام الموارد البشرية

تطوير وتحديث الئحة الموارد البشرية 

األنشطة االجتماعية

األدارةالمهامم

خدمة العمالء

المواءمة بين احتياجات منشآت القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية في 
مختلف الوظائف والتخصصات وبين الكفاءات المحلية المتوفرة والراغبة بالعمل 

التوظيففي هذه المنشآت

اتفاقية تعاون في مجال توظيف الكوادر الوطنية مع شركة سابك
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األدارةالمهامم

خدمة العمالء

تصديق وثائق مشتركين الفئة الممتازة 

الدرجة الممتازة

تسجيل مشتركين الفئة الممتازة

اعتماد التواقيع

تحديث البيانات 

تنفيذ خدمات مشتركين الفئة الممتازة 

موائمة عمل القطاع مع االستراتيجية

مشروع تفعيل الخدمات االلكترونية لجميع لمشتركين الفئة الممتازة

افتتاح مكاتب وفروع للفئة الممتازة

واحة االعمال

مشروع استطالع رضا العميل

رفع عدد مشتركي الفئة الممتازة

اعتماد التوقيع

خدمات 
المشتركين

تحديث البيانات األساسية

تصديق وثائق مشتركي الغرف األخرى

اصدار مشهد سفر تايلند 

اصدار تصاريح المسابقات واالشراف على عمليات السحب

اصدار شهادات إعادة التصدير )شهادة المنشأة (

موائمة عمل اإلدارة مع االستراتيجية

التكامل مع الجهات الرسمية

الفروع الخارجية 

ارشفة الملفات
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األدارةالمهامم

خدمة العمالء

تطوير الخدمات االلكترونية اإلصدار الرابع

عالقات 
المشتركين

تقديم الدعم الفني للخدمات اإللكترونية

 الربط مع وزارة الخارجية 

الربط مع شركة تمكين ) وزارة العمل(

الربط مع شركة علم

مشروع نماذج شركة الكهرباء 

مشروع نماذج هيئة الغذاء و الدواء

مشروع مكانك مع شركة تكامل

أتمته فواتير تعديل الدرجة 

اصدار نموذج مشهد التنقل

اصدار نموذج تعريف عمل

بيانات المشتركين

رفع مستوى جودة الخدمة
مركز االتصال

عقد الغرفة مع شركة حلول االولى لألعمال
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الخطة التشغيلية لعام 2021

األدارةالمهامم

قطاع دعم األعمال

أدوات الدعم التي سيتم استخدامها من أجل التواصل مع الجهات المؤثرة

الدعم والتأثير دراسة قضايا ومواضيع تمس قطاع األعمال في منطقة الرياض 

تنفيذ مبادرة أجندة الدعم

زيارة أو اجتماع عن بعد مع المسؤولين في الجهات الحكومية 

إدارة اللجان

عقد لقاءات تعريفية باألنظمة والتشريعات الحكومية

لقاء المشراق 

لقاء سيدات أعمال العالم 

فعاليات تعريفية بالتقنيات الناشئة ومشاريع التقنية ذات العالقة و 
التمويل لمشاريع التقنية

لقاءات مشتركه مع الجهات ذات الصلة

استضافة خبرات محلية و عالمية للحديث عن التقنيات

التنسيق مع هيئة  منشآت لمبادرات تقنية 

مبادرة تحفيز الشباب السعودي للعمل في القطاع. 

مشروع وإبراز حجم القطاع وأثره. 

لقاء سنوي بين منتسبي القطاع 

ملتقى التجارة االلكترونية  

جائزة افضل متجر االلكتروني 

رفع مزايا اإلقراض وخدمات المنتجات البنكية للمنشآت الريادية *

KAUST الشراكة مع وحدة التنمية االقتصادية

لقاءات مشتركة مع الهيئة العامة للمنافسة 
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دراسة عن الدور التنموي واالقتصادي للتعليم األهلي  في منطقة 
الرياض

إدارة اللجان

إنشاء  قاعدة بيانات لقطاع مراكز ومعاهد التدريب األهلية بمنطقة 
الرياض

دراسة توطين مهنة الصيدلة

لقاء شركة نبكو 

الديوانية الطبية 

عقد ورشة عمل بالشراكة مع سيمنس أو أكوا باور لتوضيح 
مساهمتهم في المحتوى المحلي

عقد لقاءات مع مسئولين في بعض الجهات المقترحة ذات العالقة 
بالقطاع  لمناقشة مواضيع اقتصادية )sidf, kacst ,saso , اكوا باور, 

rebdo , KA. , الصندوق الزراعي , اللجنة العليا لمزيج الطاقة ,  stc
care , سابك, البنوك(

السعي إلنشاء صندوق تمويلي من هيئة سوق المال 

السعي لتشكيل لجنة وطنية للطاقة المتجددة

عقد ورشة عمل خاصة بقطاع التعدين لتحديد اهداف القطاع

ندوة للتعريف بمشاريع الشركة السعودية لشراكات المياه ومتطلبات 
المحتوى المحلي 

ورشة عمل افتراضية لعرض استراتيجية اللجنة الصناعية للصناعيين 

إقامة محاضرات توعوية وتثقيفية

إقامة ورش عمل متخصصة وتوعوية متعددة

تنفيذ عدد من الزيارات مع الجهات ذات العالقة

إقامة معرض متخصص

إعداد ونشر استطالعات الرأي لدعم وتطوير قطاع األعمال

إعداد الدراسات المتخصصة 

لقاء مجلس التجار

زيارة الهيئة السعودية للمقاولين
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زيارة  الهيئة السعودية للمهندسين

إدارة اللجان

زيارة وزارة الشؤون البلدية والقروية

زيارة وزارة التجارة

إيضاح آليات التصنيف الجديدة لبرنامج تصنيف مقدمي خدمة مدن

محاضرة التجارب الناجحة في االستثمار الرياضي 

مذكرة  تفاهم مع وزارة الرياضة 

التعاون مع لجان االستثمار الرياضي في الغرف األخرى

محاضرة حول المخاطر في قطاع السالمة

زيارة الجهات ذات العالقة بالقطاع العقاري

المساهمة في إزالة المعوقات وتسهيل التحديات التي تواجه القطاع 
العقاري بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار 

تنظيم ورش عمل حول التحديات التي تواجه القطاع العقاري

تنظيم لقاءات تعريفية عن برامج وزارة االسكان 

ورشة عمل تضم عدد من المستثمرين في قطاع محدد ويتم خالله 
مناقشة التحديات والحلول

لقاءات قطاعية تضم المستثمرين والعاملين في القطاع لمناقشة 
موضوع او قرار محدد

مهرجان سياحي لتنشيط الحركة التسويقية والسياحية داخل مدينة 
الرياض، بالمشاركة مع وزارة السياحة 

عقد دورات تدريبية متخصصة لتثقيف العاملين في القطاع السياحي 
والثقافي في مجاالت محددة

إعداد تصور كامل عن إجراءات التراخيص والعمل على توحيدها في 
منصة واحدة

ملقتى يدعى فيه أصحاب منشآت الحراسات األمنية، والجهات 
الحكومية ذات العالقة، والمهتمين، على أن يتم التحضير له إلقامته 

في 2022
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األدارةالمهامم

قطاع دعم األعمال

مكتب مساعد تنظيم وجدولة أعمال مكتب المساعد
األمين العام 
لقطاع دعم 

األعمال
متابعة معامالت القطاع من خالل نظام مسار 

التعاون مع األمانة في تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة واللجان التابعة له

اعداد تقارير اقتصادية متعددة 

المرصد

تنفيذ دراسات 

اصدار كتاب اقتصاد الرياض  2021م  

اصدار التقرير االقتصادي للعام 2021م  

تنفيذ مؤشرات اقتصادية متخصصة 

تحديث المعجم االقتصادي

 تنفيذ استطالعات الرأي

ترجمة معامالت و تقارير اقتصادية  دورية

الترجمة التتابعية للفعاليات االقتصادية المتخصصة

تنفيذ مبادرة تطوير مركز المعلومات والدراسات

تنفيذ مبادرة تواصل القطاع الخاص
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األدارةالمهامم

مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات

تحسين اشغال المرافق

ادارة التسويق 
المبيعات 

زيادة مصادر الدخل

زيادة ايرادات الخدمات 

زيادة ايراد االعالنات 

رضى المنظمين 

تطبيق األنظمة واإلجراءات

التحصيل حسب جدول الدفعات

زيادة الحجوزات المؤكدة

مبادرات المركز في ظل جائحة كوفيد19

تسويق المركز كوجهة فعاليات

ادارة التسويق 
والعالقات 

العامة

االشراف على تطبيق هوية المركز

المحافظة على رضا العمالء

تنظيم وتسويق الفعاليات الداخلية 

الموقع االلكتروني

تنظيم وجدولة أعمال مكتب الرئيس

مكتب الرئيس 
العام

 تنفيذ قرارات مجلس المديرين 

االشراف والمراقبة 

متابعة االيجار 

فواتير الكهرباء

أعمال الصيانة 



التقرير السنوي  |  2020 162

متابعة وإدارة العقود 

مكتب الرئيس 
العام

معالجة طلبات العقود ومذكرات تعاون واتفاقيات

تقديم االستشارات القانونية الداخلية 

القيام بالتحقيقات اإلدارية 

تمثيل المركز امام الجهات الحكومية والقضائية

اعداد األنظمة واللوائح الداخلية

متابعة سداد الديون المستحقة على العمالء 

العمل على اعداد الموازنة

الخدمات 
المساندة

المراقبة المالية

 اثبات وسداد المصاريف 

تفعيل الحفظ واالرشفة للمستندات المالية

المراقبة على األصول

ضبط الرقابة الداخلية

ضبط السجالت المحاسبية 

الصادر

الوارد

المستلزمات المكتبية

مستلزمات الضيافة

نقل وتجهيز مكاتب الموظفين

المركبات

المستودعات

فواتير الهاتف

اإلشراف على جميع أنشطة الموارد البشرية 

اإلشراف على عمليات العقود والمشتريات 
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األدارةالمهامم

مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات

معالجة طلبات العقود ومذكرات تعاون واتفاقيات

القانونية

تقديم االستشارات القانونية الداخلية 

القيام بالتحقيقات اإلدارية 

تمثيل المركز امام الجهات الحكومية والقضائية

اعداد األنظمة واللوائح الداخلية

متابعة سداد الديون المستحقة على العمالء 

تقديم وتفعيل الخدمات للعارضين

الصيانة 
والتشغيل

جاهزية المرافق

جاهزية اآلالت والمعدات

جاهزية منطقة الخدمات

تطبيق االنظمة واالجراءات

االشراف والمراقبة 

مركز المنتجات 
الوطنية

متابعة االيجار 

فواتير الكهرباء

أعمال الصيانة 

متابعة وإدارة العقود 
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الموازنة التقديرية لعام 2021
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مقدر 2021البيـان

أواًل: االيرادات

أواًل: الغــرفــــة

176,739,909إيرادات المشتركين

1,620,000إيرادات التدريب

2,050,000إيرادات  الرعاية وأخرى

28,000,000إيرادات االستثمار 

رقم

33,042,086إيرادات المعارض الرئيسية

1,958,282إيرادات المعارض غير الرئيسية

ثالثًا: المنتجات

5,000,000إيرادات المنتجات

248,410,277إجمالي  اإليرادات

ثانيا: ملخص الموازنة التقديرية 2021م

الموازنة التقديرية لعام 2021
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مقدر 2021البيـان

ثانيًا: المصروفات

64,198,864مصروفات األنشطة

32,414,460مصروفات المشتركين 

83,500,706الرواتب واألجور 

37,030,162مستحقات العاملين األخرى 

1,755,000خدمات استشارية وانتخابات

1,500,000مصاريف مركز المنتجات

220,399,193إجمالي المصروفات 

28,011,084صافي الدخل قبل التقاعد والشيك

0الشيك الذهبي والتقاعد

28,011,084صافي الدخل بعد التقاعد والشيك

مقدر 2021البيـان

ثالثًا: المصروفات الرأسمالية

مشاريع تحت التنفيذ

أواًل: الغرفة 

1,250,000السالمة المهنية )الشئون اإلدارية(

490,000استبدال المصاعد )الشئون اإلدارية(

0استبدال مولد الكهرباء االحتياطي )الشئون اإلدارية(

0مشروع تحديث بنك المعلومات )إدارة تقنية المعلومات(

350,000تركيب نظام تقني للمتابعة Qpr )االستراتيجية( 

0مبادرة الحوسبة السحابية )المركز البديل(

0مبادرة األمن السبراني

)network( 300,000نظام الدخول على الشبكة

1,100,000 تحسين بيئة العمل في المبنى الرئيسي )الشئون اإلدارية(

3,490,000إجمالي مشروعات الغرفة
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مقدر 2021البيـان

ثانيًا: مركز المعارض 

LED 2,000,000تغيير وحدات اإلضاءة إلى

6,500,000تحسين وتطوير التكييف

0توريد وتركيب شاشات إعالنية 

1,000,000توريد وتركيب لوحات إرشادية

500,000نظام أتمتة إدارة المرافق

7,000,000تطوير البنية التحتية

2,500,000إنشاء وتطوير نظام كاميرات المراقبة لمركز المعارض ومركز المنتجات

2,000,000تطوير أنظمة الحريق واستخراج التصاريح

0التوسعة الشمالية لصالة رقم )5(

396,900التوسعة الشمالية لصالة رقم )6(

1,000,000تطوير أنظمة الصوتيات والمرئيات

54,000,000انشاء الفندق

1,000,000أعمال تطوير وترميم مرافق

77,896,900إجمالي مشروعات المعارض

81,386,900إجمالي مشروعات تحت التنفيذ

2,570,000إجمالي شراء األصول

83,956,900إجمال المصروفات الرأسمالية
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