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كلمة الرئيس

يسرني

أن أقدم لكم التقرير السنوي للعام المالي 1438-1437ﮪ2016(/م)  الذي يعد العام
األخير لمجلس إدارة الغرفة في دورتــه السادسة عشرة 1438 - 1434ﮪ (- 2012
2016م) ،حيث ركّ ز مجلس اإلدارة على تطور البنية التحتية للغرفة باإلضافة إلى العديد من النشاطات
بهدف تقديم خدمة متميزة للقطاع الخاص والمجتمع في منطقة الرياض؛ تحقيقاً لتطلعات الجمعية
العمومية للغرفة.

ومن أبرز النشاطات التي قام بها أعضاء مجلس اإلدارة ،التواصل مع العديد من مسؤولي الدولة
لطرح ومناقشة وحل القضايا التي تهم أصحاب األعمال في الرياض وذلــك بهدف وضع الحلول
المناسبة لها.

وتوضح الموضوعات التي تمت مناقشتها خالل اجتماعات مجلس إدارة الغرفة ،مدى التفاعل
مع جميع القضايا التي تمس قطاع األعمال وترابطها مع هموم ومشكالت المجتمع في منطقة
الرياض.

وفي إطار التعاون المتبادل بين الغرفة والغرف والهيئات الدولية والسفارات األجنبية بالمملكة،
استقبلت العديد من الوفود والشخصيات الرسمية والتجارية الزائرة والتي بلغ عددها  45ما بين وفد
وشخصية.
وهكذا فإن نشاط الغرفة المتعدد الجوانب لخدمة أصحاب األعمال وعلى رأسه النشاط الدؤوب
الذي تضطلع به لجان الغرفة سواء منها القطاعية أم المتخصصة قد انعكس بشكل إيجابي على
المكانة التي تتمتع بها الغرفة ،حيث بلغ عدد المشتركين ( )155.476مشتركا ،كما بلغت عدد
المعامالت التي صادقت عليها الغرفة ( )3.014.271معاملة للعام 2016م.

أحمد بن سليمان الراجحي
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة االمين العام المكلف

في أمانة غرفة الرياض ،أن نقدم لكم التقرير السنوي للغرفة ،والذي يسلط الضوء
على الجهود المبذولة في اطار تقديم أفضل الخدمات لقطاع االعمال خالل السنة
الرابعة من الدورة السادسة عشرة لمجلس اإلدارة 1438 - 1434ﮪ2012( /م2016 -م).

يسعدنا

ويستعرض التقرير اإلنجازات والفعاليات التي أتمتها مراكز وإدارات الغرفة لتحقيق االستراتيجية
الطموحة التي تسعى إلى االرتقاء بالخدمات المقدمة كافة للقطاع الخاص؛  بهدف  تعزيز دوره
وإسهاماته في خدمة االقتصاد الوطني ،ورفع حصته في المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي،
وكذلك دوره في تنفيذ مشاريع التنمية االقتصادية.

كما عملت الغرفة في قطاعاتها كافة بمتابعة ودعم وتوجيه مجلس اإلدارة على المساهمة
في معالجة ودراســة العديد من التحديات التي تعترض قطاع االعمال من خالل اجــراء الدراسات
وورش العمل واللقاءات ،والتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي في إطار
عمل تكاملي يستهدف الصالح العام .

وسعت الغرفة إلى تعزيز الــدور المعلوماتي من خالل اصــدار العديد من التقارير والمؤشرات
االقتصادية واألدلة التي تخدم الباحث والمستثمر.

وحرصت الغرفة على تصاعد دورها في خدمة المجتمع ونشر ثقافة المسؤولية االجتماعية من
خالل العديد من النشاطات التي تستهدف المجتمع وخدمة أفــراده على اختالف شرائحهم ،كما
سعت إلى التنسيق مع منشآت القطاع الخاص في توفير الفرص الوظيفية والتدريبية للشباب من
الجنسين ،كما قدمت من خالل مهرجان الرياض للتسوق والترفيه ،ومهرجان األسر المنتجة ،فعاليات
متنوعة للمجتمع ساهمت في دعم االستثمار من المنزل.

أحمد بن علي السويلم
األمين العام المكلف
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رؤيتنا ورسالتنا

الــرؤيـــة

أن نـكــون مــرجـعــاً لقطاعات األع ـمــال فـي منطقة الــريــاض ومساندتهم فـي تحقيق
طموحاتهم وتطلعاتهم بما يخدم مصالح االقتصاد الوطني ويجعل الرياض مركزاً إقليمياً
لألعمال بحلول  2020م.

الرسالة

تمثيل قطاع األعمال فـي منطقة الرياض والعمل على تقديم أرقى الخدمات لمنتسبيه،
من خالل إيجاد بيئة عمل محفزة وقــدرات بشرية مؤهلة وأنظمة إداريــة وتقنية متطورة
والقيام بدور اقتصادي واجتماعي لتنمية المنطقة.

قيم الغرفة

• دعم االقتصاد الوطني.
• العمل بروح الفريق.
• االهتمام بالعمالء.

• التطوير المستمر.
• االبتكار واإلبداع.

التقرير السنوي للعام المالي 2016م
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األهداف االستراتيجية:

1.1المشاركة في توجيه وصنع القرار االقتصادي.
2.2التحليل والتنبؤ باألوضاع االقتصادية.

3.3اإلسهام في تحسين البيئة االقتصادية.

4.4بناء جسور التعاون والشراكة مع الهيئات الدولية المماثلة.

5.5تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة لمشتركي الغرفة.
6.6تحسين وتطوير بيئة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
7.7تنمية الموارد البشرية الوطنية للعمل في القطاع الخاص.
8.8تعزيز المسؤولية االجتماعية في منشآت القطاع الخاص.
9.9استثمار الموارد المالية للغرفة وتنميتها.

1010تحسين وتطوير بيئة العمل الداخلية للغرفة.
1111بناء صورة ذهنية إيجابية عن الغرفة.
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الفصل األول:

اقتصاد منطقة الرياض

والبنية التحتية القتصاد منطقة الرياض
األداء
تقديم:
تقديم:

منطقة الرياض ،هي إحدى المناطق اإلدارية بالمملكة العربية السعودية ومقر إمارتها مدينة الرياض عاصمة
المملكة ،وتقع في وســط المملكة وتعد ثاني أكبر منطقة من حيث المســاحة بعد المنطقة الشــرقية وترتيبها
الثانــي مــن حيــث عــدد الســكان بعد منطقة مكة المكرمة .وتشــتمل المنطقة على نحــو  20محافظة والعديد
مــن القــرى والهجــر التابعة لهذه المحافظات .وتعد مدينة الرياض العاصمة السياســية والدبلوماســية للمملكة
ومقر حكومتها ،وتحتل منطقة الرياض المركز األول في المملكة من حيث اقتصادها ،والنمو المتزايد في عدد
ســكانها .والجــزء التالــي يتنــاول أهــم المؤشــرات االقتصاديــة لمنطقة الرياض والمتمثلة في مؤشــرات الســكان
والتعليم والقوى العاملة واإلسكان والدخل والصناعة ،ومناخ االستثمار ،إلى جانب المشاريع المستقبلية وبيان
بأهم الحقائق االقتصادية والتنموية عن الرياض وذلك على النحو التالي:
أوال :المؤشرات االقتصادية لمنطقة الرياض

عدد السكان

 8مليون نسمة
سعوديين

 4.58ماليين
متوسط حجم

الرياض

األسرة  5.7أفراد

 1التركيبة السكانية في منطقة الرياض :

بلغ عدد الســكان في منطقة الرياض نحو ثمانية ماليين نســمة للعام  1437هـ ،شــكّ ل الســعوديون
نحــو  4.58مالييــن نســمة بنســبة  .% 57.2وقــد بلــغ متوســط حجم األســرة  5.7أفراد ،يشــكل الذكور ما
نسبته  % 59من السكان السعوديين وغير السعوديين ،كما تشكل الفئة العمرية ( )14-0عاماً ما نسبته

التقرير السنوي للعام المالي 2016م
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 % 24.3مــن الســكان ،فــي حيــن تشــكل الفئة العمريــة ( )64-15قرابة   % 71.4من اجمالي الســكان ،أما
معدل النمو الســكاني فيصل
الســكان للعمر  60عاما فأكثر فتبلغ نســبتهم  .% 4.3هذا ويرتفع بالرياض
ّ
جراء النمو الطبيعي للسكان ،والهجرة من المدن والمناطق األخرى اليها ،اضافة
إلى  % 4سنوياً  ،وذلك ّ
إلــى العمالــة الوافــدة إليهــا .كما بلغت نســبة المتزوجين من الســكان الســعوديين بالريــاض  % 57.5ممن
أعمارهم  15سنة فأكثر ،كما يبينه الجدول التالي.
السكان في مدينة الرياض للعام  1437هـ 2016 /م
جدول رقم (ُ :)1

عدد سكان مدينة الرياض (مليون نسمة)

8.002

معدل النمو السنوي للسكان خالل الفترة 1437 – 1431هـ   

%4

عدد السكان السعوديين (مليون نسمة)

4.58

عدد السكان غير السعوديين (مليون نسمة)

3.42

عدد الذكور السعوديين (مليون نسمة)

4.735

عدد اإلناث السعوديات (مليون نسمة)

3.267

نسبة الفئة العمرية من  14 – 0عاماً من السكان السعوديين

% 24.3

نسبة الفئة العمرية  59 – 15عاماً من السكان السعوديين

% 71.4

نسبة الفئة العمرية  60عاماً فأكثر من السكان السعوديين

% 4.3

متوسط حجم األسرة في مدينة الرياض (أفراد)

5.7

متوسط حجم األسرة لغير السعوديين  (أفراد)

4.5

نسبة المتزوجين من إجمالي السكان السعوديين لألعمار  15سنة فأكثر

% 57.5

المصدر .1 :الهيئة العامة لالحصاء ،ديسمبر 2016م.

 .2الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،دراسة تحليلية لسكان الرياض ،أغسطس 2016م.

 2المؤشر التعليمي لمنطقة الرياض:

تشــير المعلومــات إلــى تدنــي نســبة األميــة فــي منطقة الريــاض إلى  ،% 4كمــا يبينه الجــدول رقم (،)2
وأن نســبة الذيــن أتمــوا التعليــم االبتدائــي قــد بلغــت نســبتهم نحــو  % 10مــن الســكان ،كما بلغت نســبة
الذيــن أتمــوا المرحلتيــن المتوســطة والثانويــة نحــو  ،% 50أمــا الذيــن أكملــوا المرحلــة الجامعيــة والمرحلــة
فــوق الجامعيــة فقــد بلغــت نســبتهم حوالــي  % 24من ســكان منطقــة الرياض.ويجــري العمــل حالياً على
تنفيذ االستراتيجيات المرسومة لتطوير البنية التحتية الالزمة للتنمية االقتصادية بمدينة الرياض ،وتتضافر
الجهود الرســمية كافة لتوفير كامل االمكانات الفنية ،والبشــرية ،والبنى التحتية الالزمة للنهضة التنموية
المنشودة بالمدينة.
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جدول رقم (:)2
نسبة الذين أتموا التعليم االبتدائي

10%

نسبة من أتموا التعليم في المرحلة المتوسطة

18%

نسبة من أتموا التعليم في المرحلة الثانوية

32%

نسبة الحاصلين على الشهادة الجامعية

22%

نسبة الحاصلين على شهادات عليا

2%

نسبة األمية

4%

المصدر :الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (2016م) ،المصدر السابق.

 3مؤشر سوق العمل والقوى العاملة في منطقة الرياض:

وفقــا لمســح القــوى العاملــة للهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2015م؛ فقد بلغ
مجموع القوى العاملة في المملكة  12.16مليون عامل (حتى شــهر صفر 1437ﮪ /نوفمبر 2015م) ،أي
ما نســبته  % 54من إجمالي عدد الســكان لألعمار  15ســنة فأكثر ،منهم  10.14ماليين من الذكور (83.4
 .)%وبلــغ إجمالــي العامليــن منهــم  11.485مليــون نســمة ،أي ما نســبته  % 94.4من مجمــل قوة العمل؛
وعليــه؛ فقــد بلــغ عــدد المتعطليــن عــن العمــل  680،176شــخصاً  ،شــكل الذكــور منهــم  ،% 36.4وبذلــك
بلغــت نســبة البطالــة اإلجماليــة  % 5.6فقــط فــي نهاية العــام 2015م ،في حين بلغ عــدد المتعطلين من
الســعوديين  647ألفاً ؛ ما يشــكل نســبته  % 11.5من قوة العمل الســعودية في المملكة ،وذلك كما يبينه
الجدول رقم (.)3

وبالنســبة لمنطقــة الريــاض ،فقــد بلــغ مجمــوع قــوة العمــل فيهــا  3.3مليــون عامــل لعــام 1437ﮪ،
وبلغت نسبة البطالة  % 5.1لنفس العام ،وهو ما يقل نسبياً عن نسبة البطالة على مستوى المملكة.
أما نسبة السكان النشطين اقتصادياً ؛ فقد كان أعلى في منطقة الرياض منه في سائر مناطق المملكة،
حيــث بلغــت  % 58.4مقارنــة بنســبة  % 54للمملكــة؛ وهــذا أمر طبيعي ،حيث إن الريــاض هي العاصمة،
ويشــغل القطاع الخاص
ّ
ويتركــز فيهــا الكثيــر مــن األعمــال ،وخاصة الوظائــف العامة للحكومــة المركزية.
حوالــي ثلثــي حجــم العمالــة القائمــة فــي الرياض ،إذ تبلغ نســبة العامليــن في القطاع الخــاص  % 65من
إجمالي العاملين في الرياض ،والباقي  35%يعملون لدى القطاع العام ،وهذا أحد أهم األدوار التنموية
للقطاع الخاص.
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جدول رقم ( :)3مؤشر القوى العاملة بمنطقة الرياض للعام 1437ﮪ

مجموع قوة العمل في المملكة

إجمالي العاملين من قوة العمل في المملكة
مجموع قوة العمل في مدينة الرياض

12.164.832
11.484.656
3.304.697

إجمالي المتعطلين عن العمل في المملكة

680.176

نسبة قوة العمل في الرياض إلى المملكة *

% 27.2

% 5.6

نسبة البطالة في المملكة بين قوة العمل

نسبة البطالة في الرياض بين قوة العمل فيها *

% 5.1

اقتصاديا في الرياض *
نسبة السكان النشطين
ً

% 58.4

% 54

اقتصاديا في المملكة
نسبة السكان النشطين
ً

% 44

نسبة العاملين السعوديين إلى إجمالي القوى العاملة في الرياض

نسبة العاملين في القطاع الحكومي من إجمالي العاملين في الرياض

% 35

نسبة العاملين غير السعوديين في القطاع الحكومي

%4

% 65

نسبة العاملين في القطاع الخاص من إجمالي العاملين في الرياض

% 6.5

نسبة بطالة السعوديين الذكور في مدينة الرياض

% 28

نسبة بطالة السعوديين اإلناث في مدينة الرياض

المصدر )1( :الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،المصدر السابق.

( )2الهيئة العامة لإلحصاء ،مسح القوى العاملة ،النصف الثاني للعام 2015م.

تم احتسابها ،مسح القوى العاملة للهيئة العامة لإلحصاء للعام 2015م.
* ّ

 4مؤشر الدخل بمنطقة الرياض:

وفقــا لبيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،والهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الرياض ،بلغ المتوســط الســنوي
ً
ريــاال .ووصل المتوســط الســنوي لنصيب الفرد
لنصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي بالمملكــة نحو 75.570
ً
الســعودي العامــل فقــط فــي الريــاض إلى  135ألف ريال ،مقارنة بمتوســط  42ألف ريال لغير الســعوديين
العاملين فقط ،كما يوضحه الجدول رقم (.)4
جدول رقم ( :)4مؤشر الدخل بمنطقة الرياض للعام 1437ﮪ

إجمالي الناتج المحلي الكلي للمملكة باألسعار الجارية (بليون ريال)

2.398

عدد سكان المملكة (مليون)

31.74

المتوسط السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (ريال) *

75.569

المتوسط السنوي لنصيب الفرد السعودي العامل في مدينة الرياض (ريال)

135.000

المتوسط السنوي لنصيب الفرد غير السعودي في مدينة الرياض (ريال)

42.000

المصدر :الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،المصدر السابق.
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* تم احتسابه.

 5مؤشر ملكية المساكن والمركبات بمنطقة الرياض:

بلــغ عــدد الســكان الجــدد فــي مدينة الرياض نحو  276ألف ســاكن جديد بين عامــي 1437 – 1425ﮪ،
ويتملــك نحــو  % 56مــن المواطنيــن في مدينة الرياض مســاكنهم ،بينما يقيم البقية في مســاكن مؤجرة.
وقد بلغت نسبة التمويل الشخصي للمساكن المملوكة ألصحابها  ،46%بينما بلغت نسبة تمويل صندوق
التنمية العقاري منها  ،30%والبنوك التجارية بنسبة ( % 21الجدول .)5

مليونــي مركبــة ،عــدا المركبــات
وفيمــا يتعلــق بعــدد المركبــات فــي مدينــة الريــاض؛ فيصــل إلــى نحــو
ّ
الحكومية؛ لذلك ،فإن األســرة الســعودية تملك ،في المتوســط ،نحو مركبتين ،فيما يمتلك الوافدون ما
معدله  1.1سيارة لألسرة.
جدول رقم ( :)5مؤشر المساكن وملكية المركبات بمنطقة الرياض للعام 1437ﮪ

نسبة ملكية المساكن لألسر السعودية

نسبة تمويل بناء المساكن من المصادر الشخصية
نسبة تمويل بناء المساكن من صندوق التنمية العقاري
نسبة تمويل بناء المساكن من المؤسسات الخاصة والبنوك والشركات
متوسط ملكية السيارات لألسر السعودية في مدينة الرياض (سيارة لكل أسرة)
متوسط ملكية السيارات لألسر غير السعودية في مدينة الرياض (سيارة لكل أسرة)
عدد المركبات في مدينة الرياض (مليون سيارة – عدا المركبات الحكومية)
عدد السكان الجدد في مدينة الرياض بين عامي 1437 – 1425ﮪ (ألف ساكن جديد)

56%
46%
30%
21%
1.8-2.2
1.1
1.99
276

المصدر )1( :الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،المصدر السابق.

 6مؤشر قطاع الصناعة:

تشــتمل منطقــة الريــاض علــى نحو  2376مصنعاً منتجاً  ،يمثل حوالــي  % 34من إجمالي عدد المصانع
في المملكة؛ وتتمثل أهم األنشطة الصناعية في منطقة الرياض في صناعة منتجات المعادن المشكلة
باستثناء اآلالت والمعدات ،وصناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى ،وصناعة منتجات المطاط واللدائن،
وصناعــة المــواد والمنتجــات الكيميائيــة ،وصناعــة األثاث ،وصناعــة المواد الغذائية ،وغيرهــا كما يتضح من
الجدول رقم (.)6
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جدول رقم ( :)6المصانع المنتجة حسب األنشطة الصناعية بالرياض والمملكة 2016م
النشاط الصناعي

المنتجات الغذائية
المشروبات
المنسوجات
الملبوسات
المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة باستثناء األثاث
أصناف من القش ومواد الضفر ،الخشب ومنتجات الخشب والفلين،
الورق ومنتجاته
الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة
فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية
المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية
منتجات المطاط واللدائن
منتجات المعادن الالفلزية األخرى
الفلزات القاعدية
منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات
الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية
المعدات الكهربائية
اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر
المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة
معدات النقل األخرى
األثاث
الصناعات التحويلية األخرى
إصالح وتركيب اآلالت والمعدات
إجمالي عدد المصانع

المصدر :وزارة التجارة واالستثمار.
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منطقة الرياض
146

المملكة
727

25

211

32

83

48

101

15

30

28

77

83

227

26

47

53

140

223

662

17

36

347

934

352

1،463

92

311

432

966

25

51

105

217

81

208

55

146

2

10

154

287

33

75

2

2

2376

6011.1

ثانيا :مناخ االستثمار في منطقة الرياض
ً
 1مزايا االستثمار بمدينة الرياض :

تتمتع منطقة الرياض بالمزايا االستثمارية النسبية التالية:

1.1حجم العمالة بمنطقة الرياض يصل نحو  % 23من إجمالي حجم قوة العمل السعودية في مختلف المهن
االدارية والفنية ،واألعمال الشخصية ،وذلك حتى عام 2016م.

2.2تعــد الريــاض مركــزاً اقتصاديــاً حيويــاً مــن بيــن كثيــر مــن األماكن فــي العالــم ،وتعد مــن المــدن العربية ذات
التجمعــات الســكانية الكبيــرة ،وتحتــل المرتبــة الرابعــة ضمــن هــذه المــدن؛ كمــا تعد مــن أكبــر عواصم دول
مجلس التعاون الخليجي.
3.3تتمتــع الريــاض بتنــوع أنشــطتها االقتصاديــة واالجتماعيــة ،فتتوافــر فيهــا البنيــة التحتيــة المتكاملــة بكافــة
مكوناتهــا :وســائل النقــل (البري والجوي) واالتصاالت ،وإمدادات الطاقــة (الكهرباء والوقود) ،وغيرها من
التسهيالت ،إلى جانب توفر شبكة متقدمة للطرق السريعة والدائرية والمزدوجة التي تربط مدينة الرياض
محلياً بمختلف محافظات المنطقة ،وداخلياً بكافة أنحاء المملكة وإقليميا بدول مجلس التعاون الخليجي.

4.4اســتضافة الريــاض للمؤسســات الماليــة الكبيــرة ،والشــركات االســتثمارية المتميزة في مختلــف المجاالت،
خاصــة القطــاع الفندقــي ،إلــى جانــب عــدد مــن المنشــآت العالميــة في مجــاالت الصناعــة ،وتجــارة التجزئة
الرتفاع القوة الشرائية للسكان بمنطقة الرياض.

5.5ارتفــاع مســتوى الدخــل بمدينــة الريــاض مقارنــة بالمتوســط الســنوي العــام للمملكــة؛ فقد بلــغ  135ألف
ريــال فــي العــام  ،2016مقارنــة بحوالــي  80ألــف ريــال للمملكــة؛ ممــا يعني طلباً أكبر وأوســع على الســلع
والخدمات المنتجة والمتوفرة.

6.6الحركة االقتصادية النشطة في المدينة كعاصمة للمملكة توفر سلسلة واسعة من األنشطة االقتصادية
واالجتماعيــة التــي تغطــي المجــاالت التجاريــة ،والصناعيــة ،والزراعيــة كافة إلى جانب اتســاع دائرة أنشــطة
الخدمات في المجاالت االقتصادية واالجتماعية .فمثال ،يتوافر في المدينة  2376مصنعاً منتجاً  ،ويتجاوز
عدد السجالت التجارية فيها  319.200سجال ،وهناك حوالي  1342مشروعاً استثمارياً قيد التنفيذ بكلفة
 294مليار ريال حتى منتصف عام 2016م.

7.7توافر األســواق التجارية الكبيرة والمتوســطة والصغيرة الحجم وانتشــارها الواســع في المحافظات كافة،
ويجري حالياً إنشاء مركز مالي عالمي بالرياض ،بتكلفة تأسيس تصل إلى  30مليار ريال.

8.8توافر المباني وخدمات البنية التحتية الالزمة لألنشــطة التجارية والخدمية واإلنتاجية ،فقد بلغ عدد رخص
البناء في الرياض  28.524رخصة ،بمساحات أبنية تزيد على  11.316.100م 2للعام 2016م.
9.9توافر الخدمات الفندقية والشقق المفروشة والسكن المالئم لكافة الطبقات.

1010توافر أماكن المعارض والمؤتمرات والقاعات الالزمة للحفالت ،وللمعارض والمؤتمرات المحلية والدولية.
وتســتحوذ الريــاض علــى نســبة تزيد عن  % 50من المعــارض التجارية والمؤتمرات والنــدوات وورش العمل
في المملكة.
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1111توافــر خدمــات الطيــران الداخلــي ،إضافــة إلــى خدمــات النقــل بمســتويات متنوعــة ،واالقتراب من تشــغيل
القطار ،وعلى خطوط داخلية وخارجية عدة ،تصل إلى حدود المملكة مع بعض دول الجوار.
 2مزايا االستثمار في المملكة:

سيتم استعراض التقويم العالمي للمملكة وفقاً لتقرير ممارسة األعمال بين عامي  2015و  2016الصادر
عن مجموعة البنكل الدولي ،وكما يتضح من الجدول رقم (.)7

1.1تحتــل المملكــة المرتبــة  94للعــام 2016م ،ضمــن  189دولــة فــي التصنيــف العالمــي مــن حيــث ســهولة
ممارسة أنشطة األعمال ،في حين كانت بالمرتبة  82عام 2015م .

2.2وتحتــل مرتبــة متقدمــة عالميــاً بنظــام دفــع الضرائــب ،فوصلت إلى المرتبــة  3عالمياً عــام 2015م ،اال أنها
تراجعت للمرتبة  69عام .2016

3.3بــرزت المملكــة بمركــز متقــدم عالميــاً فــي تســجيل الملكيــة لتصــل إلــى المرتبــة  32للعــام  ،2016كمــا
وتحســنت فــي مجــال حمايــة المســتثمرين األقليــة لتصبح بالمرتبــة  66عالمياً بعد أن كانــت بالمرتبة 99
عام 2015م.

4.4وتتقدم المملكة في آليات وسهولة استخراج تراخيص البناء لتكون بالمرتبة  15عالمياً للعام 2016م ،كما
وتتقدم بدرجة سهولة الحصول على الكهرباء لمؤسسات األعمال لتصبح بالمرتبة  28عالمياً.
جدول رقم ( :)7ترتيب السعودية في ممارسة األعمال بين عامي  2015و 2016م
المعيـــار

سهولة ممارسة أنشطة األعمال

بــدء النشاط التجاري

2015

2016

تقدم /تراجع

130

147

تراجع

24

28

تراجع

82

استخراج تراخيص البنــاء

17

تسجيل الملكية

31

الحصول على الكهربــاء

94

15

32

الحصول على االئتمان

79

حماية المستثمرين األقليـة

99

66

التجارة عبر الحدود

150

158

دفع الضرائب

إنقــاذ العقــود

ح ّـل العســر المالــي

3

86

189

82

69

تراجع

تقدم
تراجع

تراجع

تراجع

تقدم

105

تراجع

169

تقدم

تراجع

Source: World Bank Group, Doing Business, 14th. Ed., 2017, and 2015 Report.

ولتوضيــح دور المملكــة وترتيبهــا بمعاييــر التنافســية؛ فســيتم اســتعراض تقييــم منتدى االقتصــاد العالمي
للمملكة وفقا لتقرير التنافسية للعام 2015-2014م ،وكما يوضحه الجدول رقم (.)8

لقــد احتلــت المملكــة المرتبــة  25بيــن  190دولــة فــي مؤشــر التنافســية الصادر عــن المنتــدى االقتصادي
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العالمي  WEFللعام 2015م ،وهذه مرتبة متقدمة بين دول العالم .ويتوزع هذا الترتيب العام؛ ليشمل ثالثة
معايير أساسية للقياس وهي:
¦ ¦ معيــار المتطلبــات األساســية لالســتثمار والتنميــة ،ويصــل ترتيــب المملكة في هــذا إلى المرتبــة  15عالمياً ؛
وهي مرتبة متقدمة جداً.

¦ ¦معيار محفزات الكفاءة؛ وكان ترتيب المملكة  33من بين دول العالم ،وهذه مرتبة متقدمة أيضا.

¦ ¦والثالــث ،معيــار عوامــل االبتــكار والتصميــم ،ويصل ترتيب المملكة إلى  32من بيــن دول العالم ،وهذا ترتيب
متقدم جداً.
ولكل من هذه المعايير مجموعة من المؤشــرات التي تقيســها ويســتدل بها ،حيث تضم  12مؤشــراً جزئياً
للقياس والتحليل ،وكما يتبين من الجدول رقم (.)8
جدول رقم ( :)8ترتيب السعودية في بمعايير التنافسية لعام 2015-2014
الترتيب العـ ــام ،ويتكون من المعايير:
المتطلبات األساسية

محفزات الكفاءة

المؤسسات

البنية التحيتة

25
30

البيئـة االقتصاديــة

4

الصحة والتعليـم األساسي

محفزات الكفاءة :المعايير الفرعية
التعليم العالي والتدريب

50
57
35

كفاءة سوق السلع

64

كفاءة سوق العمل

30

تطور السوق المالي

45

االستعداد التكنولوجي
عوامل االبتكار والتصميم :المعايير الفرعية
االبتــكار

15
32

المتطلبات األساسية :المعايير الفرعية

تصميم األعمال

25
33

عوامل االبتكار والتصميم

حجــم السوق

المعيـــار

2014 - 2015م

20
30
33

Source: Klaus Schwab, Global Competitiveness Report 20142015-, World Economic Forum, 2015.
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ثالثاً  :المشاريع المستقبلية في منطقة الرياض

تعمــل الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض وأمانة الرياض إلــى جانب الوزارات والمؤسســات على تعزيــز التنمية
االقتصادية واالجتماعية بالمدينة ،وهناك اهتمام كبير بتعزيز دور المدينة في اقتصاد المملكة ،حيث تم تأســيس
برنامــج متابعــة مشــاريع منطقــة الريــاض بتوجيــه من ســمو رئيس الهيئــة العليا لتطويــر مدينة الرياض كأحــد البرامج
التنفيذية للمخطط اإلقليمي لمنطقة الرياض.

ويهــدف المشــروع إلــى إحصــاء ومتابعة مشــاريع المنطقة وإيجاد آلية للتنســيق بين الجهــات المختلفة وإعطاء
أصحــاب القــرار والجهــات المعنيــة تصــوراً واضحــاً عــن هــذه المشــاريع؛ وتشــارك فــي البرنامــج  45جهــة ذات عالقة
بالمشــاريع التنمويــة ،ويرتكــز البرنامــج علــى نظام معلوماتــي يوفر قاعدة معلومات فورية عن كافة المشــاريع في
مختلف القطاعات .وتبلغ نسبة مشاريع المنطقة المنجزة حوالي  % 21من إجمالي قيمة المشاريع حسب أحدث
اإلحصائيــات ،فيمــا بلغــت نســبة المشــاريع تحــت اإلنجــاز نحو  % 75وبلغت نســبة المشــاريع المتأخــرة  % 2فيما ال
تتجاوز نسبة المشاريع المتعثرة  % 2من إجمالي تكاليف المشاريع على مستوى المنطقة.

ووفقــاً للهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض ،تشــمل مشــاريع المرافــق العامــة فــي منطقــة الريــاض نحــو 347
ـروعا بقيمة  57مليار ريال تشــكل نســبة  % 29من إجمالي تكاليف مشــاريع المنطقة ،وتتضمن مشــاريع المياه
مشـ ً
والكهربــاء ،والصــرف الصحــي ،وتصريــف الســيول ،فيما بلغت مشــاريع الخدمات التعليمية  804مشــاريع بقيمة 54
مليار ريال بنسبة  ،% 27وتتضمن هذه المشاريع الجامعات ،والكليات ،ومدارس التعليم العام ،ومعاهد التدريب.

أما مشاريع قطاع التنمية االقتصادية فبلغ عددها  42مشروع ًا بقيمة إجمالية تزيد على  43مليار ريال بنسبة  % 21من
إجمالي تكاليف المشاريع ،وتشمل مشاريع مدن المال والتقنية ،واألبراج الفندقية والمكتبية ،والمدن الصناعية.

كما بلغ عدد مشاريع قطاع النقل في المنطقة  577مشروعاً بقيمة  24مليار ريال تمثل نسبة  % 12من إجمالي
تكاليف المشاريع ،وتشمل مشاريع شبكات الطرق وسكك الحديد وتطوير المطارات ،فيما بلغ عدد مشاريع الخدمات
الصحية  127مشروعاً بقيمة  8.5مليارات ريال وبنسبة بلغت  % 4من إجمالي تكاليف المشاريع في المنطقة.

 1البرامج قيد التنفيذ واإلنجاز:

1.1المخططات الهيكلية المحدثة للضاحيتين الشمالية والشرقية بمدينة الرياض.

2.2خطة تطوير وسط مدينة الرياض.

3.3الخطة التنفيذية لتنسيق وتوفير الخدمات العامة بمدينة الرياض.

4.4المخطط االستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.
5.5المخطط اإلقليمي لمنطقة الرياض.

6.6المخطط الهيكلي لمدينة الرياض لدعم وتعزيز مبدأ الالمركزية.

7.7تأسيس مرصد حضري مستقل ومتخصص بمشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويجــري العمــل حاليــاً علــى تنفيــذ االســتراتيجيات المرســومة لتطويــر البنيــة التحتيــة الالزمــة للتنميــة
االقتصاديــة بالمدينــة ،وتتضافــر الجهــود الرســمية كافة لتوفيــر كامل اإلمكانــات الفنية ،والبشــرية ،والبنى
التحتية الالزمة للنهضة التنموية المنشودة بالمدينة.
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 2مدينة ومنطقة الرياض حقائق وأرقام
الموقع

شماال وخط طول ()46.43
تقع مدينة الرياض وسط المملكة على خط عرض  24.38درجة
ً
درجة شرق ًا وعلى ارتفاع ( )600متر عن سطح البحر.

المساحة

مساحة مدينة الرياض المطورة حوالي ( )1913كم .2

المناخ

قاري يتصف بقلة األمطار.

السكان

الوحدات السكنية

عدد سكان مدينة الرياض  6.5مليون نسمة حتى نهاية العام 2015م.
 1.2مليون وحدة سكنية تمثل منها الفلل  % 52والشقق  % 42والمباني .% 2.5

مساحة األراضي البيضاء

 90مليون متر مربع ،تقديرات عام 1438هـ.

البلديات

تضم مدينة الرياض  11بلدية فرعية تغطي أكثر من  167حي ًا سكنياً.

المساجد

تضم مدينة الرياض أكثر من  4300مسجد.

المنشآت

بلغ عدد المنشآت بمنطقة الرياض حتى الربع الثالث من 2016م  102،081منشأة

المؤسسات التجارية

بلغ عدد المؤسسات الفردية بمنطقة الرياض حتى نهاية الربع الثالث من العام 2016م
( )84،356مؤسسة.

المصانع

الفنادق والوحدات المفروشة
المستشفيات
الجامعات
المدارس

بلغ عدد المصانع المنتجة بمنطقة الرياض حتى نهاية الربع الثالث من 2016م  2376مصنع ًا

تضم منطقة الرياض  111فندق ًا مصنفاً ،ونحو ( )853وحدة سكنية مفروشة.

يصل عدد المستشفيات الحكومية بمنطقة الرياض ( )47مستشفى ،بينما يبلغ عدد
المستشفيات الخاصة ( )34مستشفى.
يوجد بمدينة الرياض ( )4جامعات حكومية و( )5جامعات أهلية

بلغ عدد المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض ( )4635مدرسة ،منها ()2685
مدرسة للبنين و ( )1950مدرسة بنات.

المتنزهات والمراكز الترفيهية

بلغ عدد المتنزهات بمدينة الرياض ( )24متنزهاً.

عدد األشجار

بلغ عدد األشجار بمنطقة الرياض ( )292064شجرة.

الحدائق العامة

الشوارع المشجرة والمنارة
الطاقة الكهربائية
المياه

الطرق

الهاتف

بلغ عدد الحدائق بمدينة الرياض ( )255حديقة.

بلغ عدد الطرق المشجرة والمنارة بمنطقة الرياض ( )1769شارعاً.

بلغ إجمالي عدد المشتركين بمنطقة الرياض ( )2473073مشتركا ،وإجمالي الطاقة المباعة
أكثر من ( )78مليون م.س

بلغ عدد المشتركين ( )402.9ألف مشترك وبلغ استهالك مدينة الرياض ( )646.2مليون م3

بلغ إجمالي أطوال الطرق بمنطقة الرياض حوالي  4673كم

بلغ عدد الخطوط الهاتفية الثابتة بمنطقة الرياض ( )1414376خط ًا ثابتاً.

حركة الطيران

بلغ عدد المسافرين من مدينة الرياض جو ًا ( )2.104.928مسافر ،في حين بلغ عدد القادمين
اليها ( )2.165.582قادماً.

المكاتب البريدية

إجمالي عدد المكاتب ( )146بمنطقة الرياض.

النقل البري

السكك الحديدية

خطوط الجوال (شركة االتصاالت)
القوى العاملة

إجمالي عدد الرحالت من وإلى مدينة الرياض ( )89.1ألف رحلة.

عدد الركاب القادمين والمغادرين من وإلى محطة مدينة الرياض ( )1.2مليون راكب.
 953786خط بمدينة الرياض ،فيما تبلغ اشتراكات النطاق العريض  688.49اشتراكاً.

بلع حجم القوى العاملة بمنطقة الرياض  3.3مليون عامل مع نهاية العام 1437ﮪ يعمل منهم
 % 65في القطاع الخاص و % 35في القطاع الحكومي.
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الفصل الثاني:

اللجان االقتصادية

أسماء رؤساء اللجان االقتصادية

رئيس اللجنة

سعد بن إبراهيم المعجل
محمد بن فهد الحمادي

رئيس اللجنة

محمد بن عبدالعزيز العجالن

فهد بن ثنيان الثنيان

القطاع اإلنتاجي
اللجنة الصناعية

اسم اللجنة

لجنة الزراعة واألمن الغذائي

القطاع التجاري

اللجنة التجارية

اسم اللجنة

لجنة الصادرات

عبدالله بن سلطان السلطان

لجنة التقسيط والتمويل

مساعد بن حمد السياري

لجنة التخليص الجمركي

كريم بن شحاذة العنزي

سليمان بن حمد اليحيى

حمد بن علي الشويعر

رئيس اللجنة

لجنة الذهب والمجوهرات
لجنة المنسوجات

قطاع التمويل والعقار

اللجنة العقارية

اسم اللجنة

إبراهيم بن عبد الكريم الدويش

لجنة إدارة األمالك والمرافق

فهد بن فوزان الفهد

اللجنة الفرعية للخدمات العقارية

إياد بن عبد الرحمن البنيان

عبد العزيز بن حمد الجعد

اللجنة الفرعية لإلسكان والتطوير العقاري
اللجنة الفرعية العلمية والتثقيفية العقارية

عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش

اللجنة الفرعية للتمويل والتثمين العقاري

بدر بن محمد الراجحي

لجنة األوقاف

خالد ين عبدالعزيز المقيرن

رئيس اللجنة

فهد بن محمد  الحمادي

علي بن صالح العثيم

رئيس اللجنة

محمد بن إبراهيم المعجل
محمد بن إبراهيم المعجل

لجنة االستثمار واالوراق المالية

قطاع المقاوالت

لجنة المقاولين

لجنة المعارض

القطاع السياحي

اللجنة السياحية

فيصل بن عبدالله المطلق

سلمان بن عبدالرحمن البيز

لجنة المراكز التجارية

إبراهيم بن عبدالعزيز الجماز

اسم اللجنة

لجنة مهرجان الرياض
لجنة الفنادق

ناصر بن صالح الخليوي

اسم اللجنة

لجنة الوحدات السكنية المفروشة
لجنة المطاعم
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رئيس اللجنة

سامي بن عبدالكريم العبدالكريم

علي بن عبدالعزيز الهريش

القطاع الطبي
لجنة المنشآت الطبية
لجنة البصريات

فارس بن سلطان بن صالح

لجنة التجهيزات الطبية

وائل بن سامي القاسم

لجنة شركات االدوية

أحمد بن سعيد باحاذق

خالد المسيند

رئيس اللجنة

محمد بن احمد الزامل

اسم اللجنة

لجنة الصيدليات

قطاع التعليم واالستشارات
لجنة االعالم

اسم اللجنة

لجنة المحامين

محمد بن عبدالله العوض

لجنة التسويق

عاصم بن طاهر عرب

لجنة المكاتب االستشارية

عثمان بن طارق القصبي

علي بن صالح العثيم

رئيس اللجنة

سعود النفيعي

ماجد بن مساعد السديري

فهد بن ابراهيم الحسين

رئيس اللجنة

منصور بن عبدالله الشثري

محمد بن ابراهيم المعجل

لجنة التعليم األهلي

قطاع االعمال الخدمية

لجنة شباب األعمال

اسم اللجنة

لجنة النقل

لجنة الحراسات األمنية

لجنة االتصاالت وتقنية المعلومات

قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

لجنة الموارد البشرية

اسم اللجنة

لجنة االمتياز التجاري ( الفرنشايز)

هدى بنت عبدالرحمن الجريسي

لجنة المستثمرات من المنزل

جواهر بنت عبد الرحمن العقل

لجنة المشاغل

خالد بن علي الشليل

لجنة مكاتب التوظيف األهلية

عبدالله بن فهد العجالن

عبدالعزيز بن محمد العواد

نواف بن شافي المسرع
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لجنة الشركات العائلية

لجنة مراكز التدريب األهلية
اللجنة التنفيذية

إنجازات اللجان القطاعية

يعكــس نشــاط اللجــان القطاعيــة الــدور الكبيــر الذي تلعبه الغرفة فــي خدمة القطاع الخاص ومجتمــع الرياض ،حيث
ومدير
بلــغ عــدد لجــان القطــاع االقتصــادي )67( :لجنــة وفريــق عمــل ،شــارك فيهــا ( )567عضـ ًـوا ،بمعاونــة ( )60مقـ ًـررا
َ
شامال اللجان الرئيسة والفرعية وفرق العمل المختلفة؛ ناقشوا خاللها العديد من القضايا
اجتماعا
لجان ،عقدوا ()264
ً
ً
المهمة ،وساهمت في إطالق العديد من المبادرات التي ترجمت نفسها من خالل العديد من الفعاليات  والموضوعات
التي رعتها الغرفة وساهمت مراكز وإدارات القطاع االقتصادي في حلها أو مناقشتها ومن اهمها التالي:
لجان القطاع االنتاجي والتجاري

القطاع االنتاجي:

 1إنجازات اللجنة الزراعية واألمن الغذائي:
التنمية الزراعية في المحافظات :

نظرا لتوافر العديد من المزارع في المحافظات؛ ما يحتِّ م االهتمام بها ومعرفة المشكالت والتحديات التي
تواجهها ،لذا تم ما يلي :

¦ ¦ساجر  :إنشاء  لجنة زراعية في محافظة ساجر.

¦ ¦عقد ورشة عمل لجنة الزراعة لجنة الزراعة واألمن الغذائي مع المهتمين بقطاعي الزراعة والغذاء بمحافظة
ســاجر األربعــاء 2016/02/03م؛ لتحديــد أهــم القضايا والتحديات التي تعترض القطــاع الخاص من أجل الرفع
بها للجهات المعنية والمساهمة في إيجاد الحلول.

¦ ¦الدوادمــي  :عقــد ورشــة عمــل لجنــة الزراعــة لجنــة الزراعــة واألمــن الغذائــي مــع المهتميــن بقطاعــي الزراعــة
والغذاء بمحافظة الدوادمي األربعاء 2016/02/03م؛ لتحديد أهم القضايا والتحديات التي تعترض القطاع
الخاص من أجل الرفع بها للجهات المعنية والمساهمة في إيجاد الحلول.

¦ ¦حوطــة بنــي تميــم  :عقد لقاء لجنة الزراعــة واألمن الغذائي مع المهتمين بقطاعي الزراعة والغذاء بمحافظة
حوطة بني تميم؛ بحضور األســتاذ ناصر بن ضيف الله المطيري ،من المديرية العامة للزراعة بمنطقة الرياض؛
يوم الثالثاء 2016/04/12م؛ لتوعية المزارعين حول الترشيد في استخدامات المياه  وتعريفهم بالقطاعات
التي تواكب التوجهات الزراعية للمملكة ,وكذلك أضرار سوسة النخيل وكيفية حمية النخيل منها.
¦ ¦مشــاركة لجنــة الزراعــة واألمــن الغذائــي فــي فعاليات ورشــة عمــل التي نظمتهــا وزارة الزراعة حــول الحد من
الفاقد والهدر في الغذاء.

¦ ¦عقــد اللقــاء الموســع الثانــي للجــان الزراعيــة فــي مجلس الغرف الســعودية ،بحضــور معالــي المهندس أحمد
الفــارس ،مديــر عــام المؤسســة العامــة للحبــوب ،يــوم األحــد 2016/10/02م؛ إللقــاء األضــواء علــى الخطط
واالســتراتيجيات المســتقبلية لــوزارة البيئــة والميــاه والزراعة.وبحضــور كل مــن :الدكتــور فيصــل بــن ســلطان
الســبيعي ،وكيــل وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة لشــؤون الزراعة؛ والدكتور حمــد بن عبدالعزيز البطشــان وكيل
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وزارة البيئة والمياه والزراعة والمهندس أحمد بن صالح العيادة ،وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشــؤون
الثروة السمكية .استعرض معالي مدير عام صندوق التنمية الزراعية ،االستراتيجية الجديدة لصندوق التنمية
الزراعية ،على القطاع الزراعي ومعرفة آراء ومرئيات المزارعين ،.وذلك يوم األربعاء2016/12/7م

¦ ¦عقــد لقــاء يجمــع منتجــي األعالف بســعادة الدكتور حمد بــن عبدالعزيز البطشــان ،وكيــل وزارة البيئة والمياه
والزراعــة بمقــر الــوزارة ،يــوم الخميــس 2016/12/15م؛ لوضــع معاييــر الجــودة وتوزيــع المهــام الرقابيــة بيــن
القطاعات الحكومية المعنية ودعم نشر ثقافه استخدام األعالف المركبة بين المربين وخلق فرص استثماريه
منظمة وخاضعة للشروط والحد من الغش التجاري وصناعة األعالف التي ليست على معايير علمية.

¦ ¦عقــد لقــاء بيــن مســتوردي المــواد الغذائية ومعالــي الرئيس التنفيذي للهيئــة العامة للغذاء والــدواء الدكتور
محمد بن عبدالرحمن المشعل يوم األربعاء  20سبتمبر 2016م ، ،وتم تشكيل فريق عمل مشترك من الهيئة
العامــة للغــذاء والــدواء والقطــاع الخــاص لمناقشــة ودراســة المشــكالت والتحديــات التي تواجه مســتوردي
المواد الغذائية.

¦ ¦إقامة لقاء لجنة الزراعة واألمن الغذائي مع مستوردي المواد الغذائي ،يوم األربعاء 2016/12/14م برئاسة
األستاذ ماجد بن حمد الخميس ،رئيس لجنة الزراعة واألمن الغذائي بالغرفة ،وكان من توصياتها إقامة ورشة
عمــل ُيدعــى لهــا مســؤولو مطار الملك خالد باإلضافة إلى  الجمارك والهيئــة العامة للطيران والهيئة العامة
للغــذاء والــدواء لوضــع الحلــول المقترحة لتحســين وتطوير إجــراءات الخدمات اللوجســتية بمطــار الملك خالد
الدولي.
¦ ¦إعــداد دراســة « اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة الناتجــة عــن التوجــه إليقــاف زراعة بعــض المحاصيــل الزراعية
بالمملكة العربية السعودية».
¦ ¦رفع القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي والقطاع الغذائي إلى مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.
 2إنجازات اللجنة الصناعية:

¦ ¦إقامة حفل تكريم الصناعيين ورواد الصناعة بحضور عدد من الوزراء السابقين والصناعيين ،تحت رعاية معالي
الدكتــور توفيــق الربيعــة وزير التجارة والصناعة ،يوم الثالثــاء2016/2/23م ،في إطار تكرم ودعم وتحفيز رواد
الصناعة.

ســابقا) بإعطــاء الهيئــة
ً
¦ ¦الحصــول علــى موافقــة معالــي وزيــر التجــارة واالســتثمار (التجــارة والصناعــة
السعودية للمهندسين صالحية تصديق الشهادات الهندسية واعتمادها ،وذلك يوم اإلثنين الموافق
2016/3/7م.

¦ ¦تنظيــم لقــاء مــع معالــي مديــر عــام الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة لمناقشــة (تطوير
األراضــي الصناعيــة؛ وزيــادة الرســوم عليهــا –ســكك الحديــد بين المدن الصناعية –ســكن العمــال) وذلك يوم
الثالثاء 2016/04/31م.
¦ ¦عقد لقاءين مع أصحاب مصانع الحجر والجرانيت للوقوف على أهم المشكالت والمعوقات التي تواجههم
وإيجاد الحلول المناسبة لذلك ،يوم اإلثنين  2016/01/04م.
¦ ¦تنظيــم لقــاء مــع اللجنــة الصناعيــة بمنظمــة الخليــج لالستشــارات الصناعيــة؛ لبحث أوجــه التعاون بيــن الغرفة
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تشجيعا ورعاية للتنمية الصناعية في منظمة دول
ومنظمة الخليج لالستشارات ،يوم الثالثاء 2016/4/5م؛
ً
مجلس التعاون الخليجي.

¦ ¦لقاء الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله االقتصادية لبحث آخر تطورات مدينة الملك عبدالله االقتصادية
والتعريف بمنظومة الفرص االستثمارية الصناعية فيها ،يوم اإلثنين 2016/4/25م.
¦ ¦عقد لقاء وكيل شؤون الصناعة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للتعريف باللجنة وأهدافها؛ وبحث
سبل التعاون ما بينها وبين الوزارة لتطوير القطاع ،وذلك يوم الثالثاء 2016/11/15م.

¦ ¦تنظيــم لقــاء  مــع فريــق مشــروع مراكــز تطويــر المنتجــات ومدينــة الملــك عبدالعزيز للعلــوم والتقنيــة لتطوير
المنتجات الصناعية وأشــارك اللجنة الصناعية لدورها الكبيرة بتمثيل القطاع ،يوم الخميس 2016/11/24م،
للتعرف على المركز ودوره في دعم الصناعة الوطنية.
القطاع التجاري:

 1إنجازات اللجنة التجارية:

¦ ¦التعاون مع وزارة التجارة واالستثمار في مبادرة مشروع تطوير قطاع التجزئة ،وذلك يوم األحد  22أغسطس
2016م؛ والتواصل مع القطاع ومعرفة مشكالتهم؛ وتقديم حلول عمليه لجميع المشكالت والتحديات.

¦ ¦زيــارة وكيــل وزارة  العمــل للشــؤون العماليــة ،األســتاذ عثمان بن صالــح الحقيل ،يوم اإلثنيــن 11يناير 2016م؛
لمناقشــة نســب الســعودة المطلوبة لكل قطاع ؛ وبرنامج نطاقات؛ ومعايير االســتقدام الخاصة للمســتثمر.
كما تم تقديم مذكره بالمواضيع مع اقتراح الحلول.

¦ ¦إقامة ورشــة عمل اإلجراءات لفســح الســلع المســتوردة ،يوم  3فبراير 2016م ،بحضور معالي محافظ الهيئة
سابقا) والمصلحة
ً
الدكتور سعد القصبي ,وبمشاركة مسؤولين في وزارة التجارة واالستثمار (التجارة والصناعة
الجمارك؛ لضمان ضبط السلع والتحقق من مطابقتها للمواصفات السعودية؛ ومنع المغشوش من التسلل
إلى  أسواقنا؛ واالعتراف المتبادل بشهادة المطابقة مع الدول التي لها مع المملكة تبادل تجاري.
 2إنجازات لجنة التخليص الجمركي:

¦ ¦عقــد اجتمــاع مــع مدير عام جمرك المطار ومجموعة مــن المخلصين الجمركيين في مقر جمرك مطار الملك
خالد الدولي  ،يوم  13يونيو 2016م؛ وقد نوقشت في االجتماع مجموعه من الموضوعات منها:
 -توفير مكاتب للمخلصين وتأمين لوازم تساعد على أداء أعمالهم.

 المطالبــة بتكثيــف األمــن الجمركــي لتاميــن المراقبــة التامة لإلرســاليات؛ عند وصول بعض الشــحنات قبلإصدار الفسوحات األزمة بها.

¦ ¦رفــع خطــاب لمعالــي وزيــر النقــل بشــأن التحديات التي تواجه المشــغل فــي الميناء الجاف بالريــاض من نقص
للعمالة والفنيين واإلداريين وعدم الخبرة في تنزيل البضائع وتفريغ الحاويات وتعرضها للكساد.
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 3إنجازات لجنة الذهب والمجوهرات:

¦ ¦فصــل صناعــة الذهــب والمجوهــرات عــن الصناعــات التحويلية وخفض نســبة الســعودة بها إلــى  % 10تزداد
سنويا بنسبة .% 1
ً
¦ ¦إقناع وزارة العمل تطبيق السعودة لقطاع الذهب والمجوهرات من خالل الوزارة دون تدخل أي جهة رسمية
أخرى.
ـابقا) ،باالعتراض على التعديالت
¦ ¦تم رفع خطاب عاجل لمعالي وزارة التجارة واالســتثمار (التجارة والصناعة سـ ً
التــي أجريــت علــى الئحــة المعــادن الثمينة  وطلب إلغاءها ،وقــد تم التواصل مع  معالي وزير التجارة الســابق
واللقاء به من قبل رئيس اللجنة ،وتم إلغاء التعديالت على أثر ذلك في 2016/3/23م.

 4إنجازات لجنة التقسيط والتمويل:

¦ ¦إقامة ورشة عمل تعريفية عن «البوابة اإللكترونية والخدمات المقدمة عليها للمتعاملين مع الجمارك « من
مستوردين ومصدرين ومخلصين جمركيين ومختبرات خاصة وجهات حكومية بمقر الغرفة.

 5إنجازات لجنة المنسوجات:

¦ ¦زيارة نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات ،األســتاذ بدر الفايز ،بالهيئة الســعودية للمواصفات والمقاييس
والجودة ،يوم 2016/3/29م؛ لمناقشة بعض التحديات التي تواجه تجار النسيج ،وتم ترشيح عضو من لجنة
المنســوجات كممثــل عــن التجــار فــي الفريــق الفنــي للغزل والنســيج بالهيئة لعرض المشــكالت علــى الفريق؛
لتحديث وتبني وإعداد المواصفات المناسبة.

¦ ¦زيــارة وكيــل وزارة العمــل للبرامــج الخاصة ،الدكتور فهــد التخيفي؛ يوم 2015/3/19م ومناقشــة قرار التأنيث
لمحــات األقمشــة واقتناعــه بالصعوبــات التــي قــد تواجههــم بتنفيــذ هذا القرار وتــم االتفاق علــى ان تقوم
اللجنة بتقديم حلول بديلة مناسبة للرفع بها .
قطاع التمويل والعقار:
 1إنجازات اللجنة العقارية:

¦ ¦تنظيم لقاء لجنة اإلسكان والتطوير العقاري مع  مستشار معالي  وزارة اإلسكان ،يوم 2016/1/26م وبحث
موضوع شراكة المطورين العقاريين في مشاريع وزارة اإلسكان.
¦ ¦المشــاركة والتنظيــم فــي ورشــة عمــل اســتطالع المختصين عــن نظام رســوم األراضي ،يــوم 2016/1/27م
بحضور مستشار معالي وزارة اإلسكان حيث تم بحث مرئيات اللجنة العقارية واللجان الفرعية في نظام رسوم
األراضي.
¦ ¦اللقاء مع مستشــار معالي وزير اإلســكان يوم2016/2/17م؛ لمناقشــة المســتجدات في األنظمة واللوائح
لمشروع اتحاد المالك.
¦ ¦تنظيم المحاضرة التثقيفية عن االستثمار العقاري اآلمن ،يوم 2016/3/22م ،قدمها سلمان بن سعيدان.
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¦ ¦عقــد ورشــة عمــل عــن برامج شــركه ســمة للقطــاع العقــاري ،يــوم 2016/2/18م بحضــور الرئيــس التنفيذي
لشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة)؛ لبحث إنشاء برنامج ائتماني خاص بالقطاع العقاري
¦ ¦اقامة ورشة عمل (مصادر التمويل – توليد الوظائف في اتحاد المالك – طرق البناء الحديثة) ،أدارها األستاذ
إبراهيم بن عبدالكريم الدرويش ،عضو اللجنة العقارية ورئيس لجنة إدارة األمالك والمرافق ،ضمن محاضرات
تثقيفية للمستثمرين والمواطنين التي تقدمها اللجنة العقارية لألنشطة العقارية المختلفة.
قدم نائب
¦ ¦تنظيم الملتقى العقاري الثاني برعاية الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،يوم2016/3/29م ،حيث َّ
رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس عبد العزيز بن عبدالملك آل الشيخ ،عرضاً لمشاريع  الهيئة
في هذا الشأن.
¦ ¦المشــاركة والتنظيــم فــي لقــاء المطوريــن والمســتثمرين الســعوديين مــع معالــي وزيــر اإلســكان ،يــوم
2016/02/14م ،واستعراض الفرص االستثمارية في المملكة.
¦ ¦تنظيــم ورشــة عمــل عــن أثر تحويــل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسســة مالية ،يــوم 2016/2/28م ،عرض
خاللهــا مديــر عــام صنــدوق التنمية العقاري ،التنظيــم الجديد لتحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسســة
مالية على القطاع العقاري.
¦ ¦إقامة ورشة عمل عن  تفعيل برنامج الشراكة بين وزارة اإلسكان والمطورين العقاريين ،حاورت خاللها قيادات
الــوزارة وصنــدوق التنميــة العقــاري عدداً كبيراً مــن المطورين العقاريين من مختلــف مناطق المملكة قدمها
مستشار معالي وزير اإلسكان  الدكتور بندر العبدالكريم؛ واألستاذ إبراهيم العلوان وأدار الحوار الدكتور بدر بن
سعيدان  ،عضو اللجنة العقارية.

¦ ¦إقامــة ورشــة عمــل عن مســتقبل إدارة المرافق والممتلكات» صناعه ناشــئة  ،يوم اإلثنيــن 2016/04/18م  ،
قدمها المهندس علي الســويدي ،عضو جمعية (ميفما) إلدارة المرافق والممتلكات والمدير التنفيذي في
إدارة مرافــق بــرج خليفــة ،اســتعراض فيهــا الناتــج المحلــي المتوقــع إلدارة المرافق والممتلــكات في القطاع
العقاري .أدار الحوار األستاذ إبراهيم الدرويش ،عضو اللجنة العقارية،
¦ ¦المشــاركة فــي تنظيــم مؤتمــر إدارة المرافــق ،خــال الفتــرة مــن  2016/12/24-23م برعايــة معالــي وزيــر
اإلســكان ،عرض تجارب جمعية الشــرق األوســط إلدارة المرافق (ميفما) واستعراض حجم السوق السعودي
إلدارة المرافق.
¦ ¦إقامــة ورشــة عمــل اإلجــراءات التنفيذية في مشــروع اتحادات المالك ،قدمها ســعادة مستشــار معالي وزير
اإلســكان الدكتور محمد بن معمر المشــرف العام على مشــروع اتحادات المالك والدكتور ســلطان الســالم،
مستشار إدارة المرافق ،عرضا خاللها اإلجراءات التنفيذية  لوزارة اإلسكان في نظام  اتحاد المالك .أدار الحوار
المهندس محمد بن خالد الدريبي ،عضو لجنة المرافق والممتلكات بغرفة الرياض.
¦ ¦المشــاركة فــي ( المعــرض التاســع عشــر للعقــارات والتطويــر العمرانــي  -معــرض مســكن العقاري للمشــاريع
العقارية اإلسكانية الثالث) .
¦ ¦إعداد دراسة عن فرض الرسوم على األراضي والقطاع العقاري من الجوانب اإليجابية والسلبية.
¦ ¦دراسة تأسيس مركز لألبحاث والمعلومات تختص بصناعة القطاع العقاري.

¦ ¦اعداد توصيف المهن للمسميات واألنشطة العقارية وتسليمها إلى وزارة العمل .
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¦ ¦قدمت اللجنة رؤيتها ومبادراتها لتحقيق أهداف التحول الوطني  2020في القطاع العقاري.
 2إنجازات لجنة االستثمار واألوراق المالية:

¦ ¦ تنظيم محاضرة عن نتائج السوق المالية السعودية لعام 2016م ،قدمها األستاذ تركي حسين فدعق ،مدير
إدارة األبحاث والمشورة بشركة البالد لالستثمار ،يوم األربعاء 2016/01/27م ،عرض خاللها نتائج الشركات
المالية  لشركات المدرجة في السوق المالية وتحليل البيانات المالية لها.
¦ ¦تنظيــم ورشــة عمــل حــول المعاييــر العالميــة لقيــاس أداء االســتثمار ( )GIPSفــي المملكــة ،يــوم األربعــاء
2016/3/23م بالتعاون مع جمعية المحللين المالين لمعرفة المعيار العالمي لقياس أداء االستثمار وأهميته
في المملكة
¦ ¦إقامة ورشة عمل حول وسائل الدفع اإللكترونية ،بمشاركة األستاذ مجدي حجير ،مدير أول  فيزا لسياسات
العاملة ،يوم  األربعاء2016/04/19م  ،تناول فيها وسائل الدفع اإللكتروني ومميزاتها  وشروطها وخصائص
فيزا الجديدة.

¦ ¦إقامــة ملتقــى اإلدراج فــي الســوق الماليــة بالتعاون مع شــركة الســوق الماليــة ( تداول ) تحــت رعاية معالي
األستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ،رئيس مجلس هيئة السوق المالية يوم األربعاء 2016/05/25م أهميه
السوق الموازي ،تناول الملتقى أهميه السوق الموازي؛ وآلية الطرح في السوق الموازي.
¦ ¦إقامة ورشــة عمل :الســندات واثرها على االقتصاد الســعودي ،يوم الثالثاء 25أكتوبر 2016م بمقر الغرفة،
قدمها األستاذ أشرف علي المزعل  ،مدير إدارة األصول بشركة األولى جورجيت كابيتل.
¦ ¦زيــارة كل مــن رئيــس مجلــس إدارة  غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي وعضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس
لجنــة االســتثمار واألوراق الماليــة األســتاذ محمــد الســاير؛ وعضــو مجلــس غرفــة الريــاض ونائب رئيــس اللجنة
األســتاذ راكان أبونيــان وعضــو اللجنــة األســتاذ خالــد الجوهــر ،لهيئة الســوق الماليــة يوم  الثالثــاء   01نوفمبر
2016م لمناقشة نمو السوق الموازي.
¦ ¦إقامة معرض التمويل والتقســيط بحضور عضو مجلس غرفة الرياض ،رئيس لجنة االســتثمار واألوراق المالية
األســتاذ محمــد الســاير ،وذلــك خــال الفتــرة مــن  15-13نوفمبــر 2016م بمركــز الريــاض الدولــي للمؤتمرات
والمعارض.

¦ ¦تنظيم محاضرة بعنوان( :صناديق االستثمار العقارية المتداولة في المملكة («  :)REITsنحو مستقبل جديد
لالســتثمار العقاري) ،قدمها األســتاذ ســلمان محمد األســمري ،الرئيس التنفيذي لشركة أديم المالية ،وذلك
يوم الثالثاء  22نوفمبر 2016م بمقر الغرفة.
¦ ¦المشــاركة فــي مؤتمــر (أســواق الصكــوك :التحديــات والفــرص بالتعــاون مــع هيئــة الســوق الماليــة) يــوم
2016/12/06م ،قاعة األمير سلطان بفندق الفيصلية.
¦ ¦إقامة ورشة( :أدوات ومشتقات الخزينة) قدمها األستاذ رائد بن عبدالرحمن الدريس ،مدير التداول في إدارة
الخزينة بمصرف الراجحي ،وذلك يوم االثنين 2016/12/12م.
¦ ¦تقديم مقترح عن ( آليات وأدوات الستقرار السوق المالي من خالل البيع المكشوف وتفعيل السوق الثانوي
للصكوك والمستندات  -فتح السوق األجنبي لالستثمار في السوق المالية السعودية) لهيئة السوق المالية.
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¦ ¦إعداد دراسة مبدئية عن السوق المتوازي ورفعها إلى معالي رئيس الهيئة السوق المالية.

¦ ¦إقامة سلسة من المحاضرات والورش العمل التوعوية الخاصة بالسوق المالية وبتعاون مع جهات ذا عالقة
بالسوق المالية.
¦ ¦زيارة رئيس وأعضاء لجنة االستثمار واألوراق المالية لصاحب السمو الملكي األمير عبدالله بن مساعد ،رئيس
الهيئة العامة للرياضة بشأن موضوع خصخصة األندية؛ وذلك يوم األربعاء 2016/12/21م.
¦ ¦إقامة محاضرة بعنوان( :اســتثمر بوعي) ،قدمتها شــركة أســوق المالية ،يوم األحد 2016/12/25م؛ لتثقيف
المتعاملين في السوق المالية.
 3إنجازات لجنة األوقاف لعام 2016م:

¦ ¦إقامــة الملتقــى الثالــث لألوقــاف تحــت رعايــة معالــي الشــيخ صالــح بــن عبدالعزيــز آل الشــيخ وزيــر الشــؤون
اإلسالمية ،خالل الفترة من 2016/2/15-14م،

قطاع الـمقاوالت:
 1إنجازات لجنة المقاولين لعام 2016م:

¦ ¦الرفع للمقام السامي بشأن تعويض المقاولين عن زيادة  رسوم العمالة الوافدة .
¦ ¦الرفع للمقام السامي بشأن صرف مستخلصات شركات المقاوالت.

¦ ¦تنظيم ملتقى اإلنشــاءات والمشــاريع الثالث برعاية وافتتاح صاحب الســمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن
عبدالعزيز  ،أمير منطقة الرياض ،يوم 2016/02/09م؛ لمناقشة مجمل األحداث والمستجدات والتنظيمات
الجديدة في قطاع البناء والتشييد ،وعمل الهيئة السعودية للمقاولين  ،والتعريف بـ(البرنامج الوطني إلدارة
المشاريع).
¦ ¦زيــارة رئيــس وأعضــاء لجنــة المقاوليــن لمركــز الملــك عبدالله المالــي ،يــوم  2016/03/09م للتعريــف باللجنة
والتعرف على المركز .

¦ ¦المشاركة في ورشة عمل عن تعثر المشاريع الحكومية بالتعاون مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ،التي أقيمت
يــوم اإلثنيــن 2016/06/13م ،بمقــر هيئــة الخبــراء بمجلــس الوزراء؛ لتشــخيص واقع تعثر المشــاريع الحكومية
األسباب والحلول.

¦ ¦عقــد ورشــة عمــل عــن دليــل تكاليــف اإلنشــاء  ،يــوم األربعــاء 2016/04/06م ،بمشــاركة ممثلــي  الجهــات
الحكوميــة التاليــة :وزارة الماليــة؛ ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ,وزارة اإلســكان؛ ووزارة الصحــة؛ والهيئــة
الوطنية لمكافحة الفســاد «نزاهة»؛ والهيئة الســعودية للمقاولين ,الهيئة الســعودية للمهندســين؛ والهيئة
الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجودة؛ والهيئة  الملكية للجبيل وينبع؛ وأرامكو الســعودية؛ وســابك؛
وبعض المكاتب االستشارية واألكاديميين المهتمين؛ بهدف ابراز أهمية إصدار الدليل.
¦ ¦زيــارة رئيــس وأعضــاء لجنــة المقاوليــن لمتــرو الريــاض ،يــوم األربعــاء 2016/05/18م واالطــاع علــى إنجازاتــه
واالستفادة من تجربته.
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لجان القطاع الخدمي

القطاع السياحي والطبي:

 1إنجازات اللجنة السياحية:

ً
ومتابعة وإشرافا على الحملة
قامت اللجنة السياحية بتشكيل لجنة تنظيم مهرجان الرياض 2016م تنظيماً
اإلعالمية واإلعالنية لمهرجان الرياض للتسوق والترفيه  .وإجراء دراسة لتطوير الموارد المالية لمهرجان الرياض
للتسوق والترفيه .وعليه تم ما يلي :

¦ ¦إقامة مهرجان الرياض للتسوق والترفيه ،تحت رعاية سمو أمير منطقة الرياض ،حيث تضمن المهرجان :
¦ ¦اكثر من ( )200فعالية ترفيهية منوعة.

¦ ¦مشاركة أكثر من ( )2000شركة ومؤسسة تقدم تخفيضات على بعض السلع .

¦ ¦تقديــم عــروض علــى الفنــادق والمطاعــم  ،حيــث تــم تقديم تخفيضــات على خدماتهــا ومنتجاتها خــال فترة
المهرجان.
¦ ¦برنامج الهدايا والجوائز  :حوالي ( )2.5مليون جائزه تم توزيعها داخل مواقع الجهات المشاركة  .
¦ ¦مشاركة ( )12مركزاً تجارياً وترفيهياً.

¦ ¦تخصيص جناح لمهرجان الرياض للتسوق والترفيه في برامج وفعاليات صيف المملكة 1437هـ والذي نفذته
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمدينة الدمام  يوم  األربعاء 2016/9/28م  وتهدف المشاركة إلى
الترويج للمهرجان وتوفير تغطية إعالمية أفضل للفعاليات وبرامج الصيف .
¦ ¦عقد لقاء مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بشأن الرسوم البلدية ،وذلك يوم  األربعاء 2016/9/28م،
حيث تم رفع تقرير عن طريق  الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجمعية اإليواء السياحي إلى  الشؤون
البلديــة والقرويــة يتضمــن تاثيــر رســوم الخدمــات البلديــة الجديــدة علــى التراخيــص والخدمــات ذات العالقــة
بالفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية والمطاعم ومدن األلعاب والترفيه .
¦ ¦عقد لقاء اللجان السياحية السنوي التشاوري.

¦ ¦عقــد لقــاءات مع مســؤولي منطقة الرياض بهدف دعم ومســاندة القطاع الســياحي (إمــارة منطقة الرياض؛
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ أمانة منطقة الرياض).

¦ ¦المشاركة بجناح في ملتقى السفر واالستثمار السياحي الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
 2إنجازات لجنة المراكز التجارية:

¦ ¦عدم إغالق المراكز التجارية في اليوم الوطني.

¦ ¦العمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية إليجاد تنظيم واضح للوسائل اإلعالنية في المراكز التجارية.
¦ ¦السماح بفتح حضانة واستراحة للنساء الموظفات داخل المراكز التجارية.
¦ ¦العمل على توظيف السعوديين والسعوديات في المراكز التجارية .
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 3إنجازات لجنة الفنادق:

¦ ¦إجراء مسح ميداني لفنادق الرياض.

¦ ¦تعديل صالحية إغالق الخدمات داخل الفنادق من أمانة منطقة الرياض إلى الهيئة العامة للســياحة والتراث
الوطني عدا التسمم الغذائي .
¦ ¦التنسيق بين الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في تبادل المعلومات.
¦ ¦التعاون في تطبيق نظام شموس .

¦ ¦العمل على سعودة الوظائف في الفنادق.
 4إنجازات لجنة الوحدات السكنية المفروشة:

¦ ¦تعديل صالحية إغالق الخدمات داخل الفنادق من أمانة منطقة الرياض إلى الهيئة العامة للســياحة والتراث
الوطني عدا التسمم الغذائي .
¦ ¦التنسيق بين الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في تبادل المعلومات.
¦ ¦العمل على سعودة الوظائف في الوحدات السكنية المفروشة .

 5إنجازات لجنة المطاعم:

¦ ¦تقديم دراسة لألنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لحوادث التسمم الغذائي في قطاع المطاعم.
¦ ¦تقديم دراسة حول فصل قطاع المطاعم عن قطاع الخدمات الغذائية في وزارة العمل.
¦ ¦إقامة دورات تدريبية للعاملين في قطاع المطاعم  .

 6إنجازات لجنة المنشآت الطبية:

¦ ¦لقاء لجنة المنشآت الطبية مع سعادة وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية بشأن موضوع اعتماد شهادات
الكوادر الصحية خارج المملكة وذلك يوم  15فبراير 2016م.

¦ ¦إقامــة ورشــة عمــل الوثيقــة الموحــدة للضمان الصحــي ،يوم الثالثــاء 2016/10/11م؛ الطــاع المعنيين من
أصحاب العمل ،بكافة التفاصيل والمتطلبات لتطبيق هذا المشروع ،والقضاء على التأمين الغير حقيقي.

¦ ¦نظمــت لجنــة المنشــآت الطبيــة ولجانهــا الفرعية بالتعاون مع مركــز التدريب والتوظيف فــي الغرفة  ،ملتقى
التوظيــف الطبــي ،يــوم الخميــس 2016/5/4م؛ لدعــم القطــاع الصحــي الخــاص برفــع نســبة الســعودة فــي
القطاع ،والمساهمة في تقليل نسب البطالة بين الشباب السعودي ،وكذلك خلق فرص عمل.
¦ ¦نظمــت لجنــة المنشــآت الطبيــة ولجانهــا الفرعيــة ،عــدداً مــن المحاضــرات والحمــات التوعويــة بالتعــاون مع
المستشفيات الخاصة ضمن برامج وأنشطة مهرجان الرياض للتسوق ،خالل الفترة من 2016/8/12-7/14م؛
¦ ¦تنظيــم لقــاء قطــاع التجهيــزات الطبيــة مــع الجهــات ذات العالقــة الــذي يقــام ســنوياً  ،وذلــك يــوم اإلثنيــن
2016/12/26م وقد خصص هذا اللقاء مع شركة سمة ،بهدف تعزيز العالقة االئتمانية بين قطاع األجهزة
والمستلزمات الطبية.
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¦ ¦إصدار روزنامة المحاضرات العلمية للمستشفيات الخاصة دورياً.

¦ ¦المشاركة في مؤتمر منظمة الصحة العالمية التي تنظمه هيئة الغذاء والدواء.
 7إنجازات لجنة الصيدليات:

¦ ¦تنظيم اللقاء السنوي لمالك الصيدليات الخاصة.

¦ ¦نفــذت لجنــة شــركات األدويــة و لجنــة الصيدليــات الخاصــة ،برنامــج تدريــب وتوظيــف لطــاب كليــة الصيدلــة
بالتنســيق مع كلية الصيدلة بجامعة الملك ســعود ,وكلية الصيدلة بكليات المعرفة ،بهدف تفعيل الشــراكة
مــا بيــن القطــاع الخــاص وكليــات الصيدلــة  ،وذلــك خــال الفترة من 1أبريل إلــى  9مايــو 2016م  ،وتم خاللها
تقديم دورات تدريبية لهم وتوظيف عدد منهم .
 8إنجازات لجنة البصريات:

¦ ¦تنظيم مؤتمر ومعرض البصريات بالشراكة بين لجنة البصريات والجمعية السعودية للبصريات .
¦ ¦إصدار مطويات توعوية تتعلق بصحة البصر.

¦ ¦تنظيم اللقاء الموسع لقطاع مراكز البصريات سنوياً.

¦ ¦تنظيم حملة صحة البصر في المدارس والمراكز التجارية سنوياً.
¦ ¦المشاركة في ملتقى التوظيف الطبي .
 9إنجازات لجنة التجهيزات الطبية:

¦ ¦إعداد دراسة تحليلية عن قطاع التجهيزات الطبية في مدينة الرياض.

¦ ¦تنظيم لقاء قطاع التجهيزات الطبية مع الجهات ذات العالقة السنوي.
¦ ¦المشاركة في ملتقى التوظيف الطبي.

¦ ¦اللقــاء مــع المســؤولين فــي شــركة ســمة بخصــوص إدراج الشــركات المتعثــرة الغيــر ملتزمــة في الســداد مع  
شركات األجهزة الطبية.
 10إنجازات لجنة شركات األدوية:

¦ ¦إقامة ملتقى شركات األدوية وذلك خالل الفترة من  1أبريل إلى  9مايو 2016م.
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القطاع التعليم واالستشارات:
 1إنجازات لجنة المكاتب االستشارية:

¦ ¦إقامة لقاء موسع لقطاع المكاتب االستشارية مع سعادة الدكتور محمد القاسم ،أمين عام مجلس حماية
المنافســة المكلــف ،يــوم  اإلثنيــن 2016/1/18م؛ لتعزيــز القــدرة التنافســية للمكاتــب االستشــارية المحليــة
وتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت ذات العالقة.
¦ ¦مناقشة مشروعات نظام المهن االستشارية وتنظيم هيئة المستشارين ونظام الشركات االستشارية والرفع
بمرئيات اللجنة حولها إلى اللجنة الوطنية للمكاتب االستشارية.
¦ ¦الرفع بتصور التأشيرات للمكاتب االستشارية إلى اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية.

¦ ¦الرفــع لــوزارة المالية بشــأن مقترح تعديل نظام المنافســات والمشــتريات الحكومية إللــزام المكاتب األجنبية
بالعمل مع استشاري سعودي.
¦ ¦رفع تنظيم الهيئة السعودية للمستشارين االقتصادين واإلداريين والماليين إلى  مجلس الوزراء.
¦ ¦عقــد ملتقى (تجارب واقعية ..نحو اقتصاد المعرفة).

¦ ¦تنظيم لقاء مالك المكاتب االستشارية مع سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة.
 2إنجازات لجنة التعليم االهلي:

¦ ¦االلتقاء بمسؤولين من وزارة التعليم للنقاش حول موضوع التشكيل المدرسي للمدارس األهلية واألجنبية.

¦ ¦لقــاء األســتاذ محمــود بــن عبداللــه القويحــص  ،مديــر عام مكتــب التعليم األهلــي ،مع مالك المــدارس ،يوم
الخميــس 2016/4/ 21م للتعريــف بمكتــب التعليــم األهلــي والدور الذي ســيقوم فيه خــال الفترة القادمة
بعد ما تم إعادة هيكلة المكتب.
¦ ¦إقامــة حفــل تكريــم المشــاركين في برنامج مبــدع ( )2تحت رعاية صاحب الســمو الملكي األمير فيصل
بــن بنــدر  -أميــر منطقــة الرياض ،يوم  الثالثاء 2016/04/26م ،عن أنشــطة لطــاب المدارس األهلي،
التــي أبــرزت مواهبهــم كالتصويــر الفوتوغرافي والرســم وحمايــة البيئة والروبوت والكشــافة واأللعاب
الرياضية.

¦ ¦زيــارة لجنــة التعليــم األهلــي لصاحــب الســمو الملكي األميــر فيصل بن بندر ،أميــر منطقة الريــاض ،يوم اإلثنين
2016/04/18م للتعريف بأعمال اللجنة ومهامها وإنجازاتها.
¦ ¦االنتهاء من دراسة خطة واستراتيجية اللجنة.

¦ ¦المشــاركة في الندوة العلمية التي أقامتها جامعة الملك ســعود بعنوان «تفعيل المشــاركة بين الجامعات
والقطاع الخاص في البحث العلمي».
¦ ¦طلــب إعــداد دراســتين :دراســة مكتبيــة ومســح ميدانــي لســوق توافــر المرافــق التعليميــة بمدينــة الريــاض,
واألخــرى بعنــوان :أســعار الرســوم الدراســية فــي المدارس األهليــة والعالميــة وعمل مقارنة لهــا في كل من
مدن السعودية ودول الخليج والعالم.
¦ ¦إعداد دراسة بعنوان تطوير المباني المدرسية.
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¦ ¦حل مشكلة تأخر تأييد الفيز من قبل القسم النسائي بإدارة التربية والتعليم.

¦ ¦االنتهاء من مشكلة المرافقات وعملهن وإشاعة الحمالت التفتيشية من قبل مكتب العمل والجوازات فيما
يتعلق بالمدارس األهلية.
¦ ¦توقيع اتفاقية مع جمعية «إطعام الخيرية» بهدف حفظ الطعام في المدارس وذلك من خالل لجنة التعليم
األهلي.
¦ ¦أقامت مدارس دار األرقم محاضرة موجهه للتربويين والمدرسين بمشاركة لجنة التعليم األهلية.

¦ ¦لقــاء مفتــوح مــع  األســتاذ محمــد بــن عبدالله المرشــد ،مدير عــام التربية والتعليــم بمنطقة الريــاض المكلف
بعنوان «تطوير المباني المدرسية».
¦ ¦عقد لقاء مع مسؤولي التعليم بوزارة التعليم بعنوان «التشكيالت المدرسية».
¦ ¦مشاركة اللجنة بجناح في معرض التعليم األهلي والتجهيزات المدرسية.
¦ ¦زيارة وكيل وزارة التعليم للتعليم األهلي.

¦ ¦لقــاء مديــر عــام مكتــب التعليــم األهلي بمنطقــة الرياض مع مــاك المــدارس األهلية 2016/4/21م بشــأن
التعريف بإجراءات المكتب الموحد.
 3إنجازات فريق عمل المدراس العالمية:

¦ ¦عقــد اجتمــاع مــع ســعادة مســاعد األمين للقطاع االقتصــادي بالغرفة مع المســتثمرين بالمــدارس العالمية
لمناقشة معوقات القطاع.
¦ ¦عقد اللقاء المفتوح مع مالك ومالكات قطاع المدارس العالمية بحضور سعادة األستاذ محمد بن عبدالله
المرشد ,مدير عام التعليم بمنطقة الرياض المكلف .
¦ ¦عقد اللقاء األول بين مالك ومالكات المدارس العالمية مع فريق المدارس العالمية.

¦ ¦عقد اللقاء الثاني بين مالك ومالكات المدارس العالمية مع فريق المدارس العالمية.

¦ ¦عقــد لقــاء مــع مديــر عــام فــروع مكاتــب العمل بمنطقــة الريــاض المهندس محمد بــن فهد العيســى ،لبحث
لمشاكل التي تواجه مالك المدارس العالمية.
 4إنجازات لجنة التسويق:

¦ ¦إقامــة محاضــرة «تجــارب تســويقية ناجحــة»  ،ألقاهــا المهنــدس ســامي بــن فهــد الرشــيد ،المديــر التنفيــذي
عرضــا لشــبكات التواصــل المتاحــة في الســعودية:
لشــركة ســماءات يــوم  األربعــاء  24فبرايــر 2016م ،تنــاول ً
سمات المحتوى الناجح؛ ونماذج المحتوى في المنصات الرقمية؛ وأدوات النشر والترويج؛ وعناصر الحمالت
التسويقية األقوى ,وسماتها؛ ونماذج تسويقية ناجحة في شبكات التواصل االجتماعية؛ قراءة في توجهات
الشبكات االجتماعية

¦ ¦لقــاء لجنــة التســويق مــع المهنــدس عبدالله بــن عبدالرحمن الصالــح ،مدير عــام تنمية االســتثمارات بوزارة
الشــؤون البلدية والقروية ،يوم اإلثنين 2016/01/18م ،اشــتمل على  عقد لقاء موســع  بين المســوقين
ومســؤولي االســتثمار فــي الــوزارة لتطويــر قطــاع التســويق ،وبحــث تنظيــم ســوق اإلعالنــات التجاريــة
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والتسويقية على مستوى المملكة؛ والحوار حول سياسة أمانة الرياض في آلية طرح المزايدات اإلعالنية
والتسويقية.

¦ ¦زيارة جامعة اليمامة وااللتقاء بمديرها للنقاش حول المواضيع التي تخص مجال التسويق
¦ ¦تقديم مسودة حول مراكز األبحاث التسويقية.

¦ ¦إقامــة ورشــة التدريبيــة بعنــوان التســويق التطبيقــي ،يــوم  اإلثنيــن  2016/03/21م ،شــارك فيها كل من  
الدكتــور محمــد العــوض؛ واألســتاذ ســلطان المالــك؛ واألســتاذ محمــد أبــا الخيل؛ واألســتاذ عبدالمحســن
الماضي؛ واألستاذ منذر األنصاري ،من أجل النهوض بالوعي التسويقي لدى قطاع األعمال في المملكة؛
وســعيا إليضــاح المفهــوم العلمــي الحديث للتســويق لجميع ممارســي العملية التســويقية وزيادة الوعي
ً
بأهميــة التســويق وجلــب الخبــرات والممارســات واألنمــاط الحديثــة فــي التســويق مــن الــدول المتقدمــة
وتوطينها.
¦ ¦تنظيم عدد من اللقاءات المفتوحة مع مسؤولي التسويق بالقطاعين العام والخاص.
¦ ¦عقد لقاءات سنوية للمشتركين والمهتمين بقطاع التسويق واإلعالن بالرياض.
¦ ¦االنتهاء من إعداد كتيبات حول التسويق واإلعالن.

¦ ¦مناقشة عرض الشركة المتخصصة بالدراسات والتي تعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنظيم سوق
اإلعالنات الخارجية.
 5إنجازات لجنة المحامين:

¦ ¦عقد لقاء موســع مع وفد محاكم دبي المالي العالمي ،برئاســة فضيلة القاضي علي المدحاني ،يوم الثالثاء
 19ينايــر2016م لتبــادل الــرأي والتعــاون حــول بعــض الموضوعات التي تهــم المحامين ,وآلية عمــل المحاكم
ومراكز التحكيم في كل من المملكة ومدينة دبي.

¦ ¦إقامة لقاء مفتوح للمحامين مع معالي الشــيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد ( رئيس محكمة االســتئناف) ،يوم  
اإلثنين 2016/2/22م؛ لتسيير القضايا لدى دوائر المحكمة وإجراءات النظر والفصل بالقضايا.
¦ ¦إقامــة محاضــرة بعنــوان (تجربتــي فــي المحامــاة) أقامهــا الدكتــور عمــر بــن فتحــي الخولــي   ،يــوم  الخميــس
 18فبرايــر2016م اســتعرض فيهــا تجربتــه التــي امتــدت لســنوات فــي مجال المحامــاة بحضور حشــد كبير من
المهتمين والمختصين .ثم تطرق إلى  نظام شركات المحاماة في المملكة.

¦ ¦تنظيم لقاء فضيلة الشــيخ إبراهيم بن عبدالله الحســني ،رئيس المحكمة العامة بالرياض ،وذلك يوم  اإلثنين
2016/03/29م؛ لمناقشــة اإلجــراءات التــي تتعلــق بتســيير القضايــا لــدى دوائــر المحكمــة وإجــراءات النظــر
والفصل بالقضايا.
¦ ¦ تنظيم لقاء التعريف بنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية ،مع معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي،
وزيــر الشــؤون االجتماعيــة األســبق ،يــوم األربعــاء 2016/04/20م؛ للتعريف بنظام الجمعيات والمؤسســات
األهلية.
¦ ¦التعــاون مــع وزارة العــدل وجمعيــة مــودة في توفير مكتب نســائي فــي محكمة األحوال الشــخصية لتقديم
االستشارات المجانية للنساء.
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¦ ¦عقد ندوة حول نظام الشركات الجديد بالتعاون مع وزارة التجارة واالستثمار .
¦ ¦تدشين مكتب خدمات المحامين في فرع الغرفة بوزارة التجارة واالستثمار.

¦ ¦اقامــة ( )7دورات تدريبيــة بالتعــاون مــع مؤسســة الســبيعي لتدريــب طالبــات جامعة األميرة نــورة خالل الربع
االول من العام 2016م .
 6إنجازات لجنة اإلعالم:

¦ ¦زيارة لجنة اإلعالم لسعادة  األستاذ بندر بن محمد عسيري ،رئيس الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع،
يوم األربعاء 2016/2/3م؛ للتعريف باللجنة وطرح مشاكل وهموم القطاع .
¦ ¦عقــد لقــاء مــع األســتاذ بنــدر بــن محمد عســيري  ،رئيس الهيئــة العامة لإلعــام المرئي والمســموع في مقر
الغرفة  ،يوم الثالثاء 2016/2/23م؛ واالستماع له عن رؤية الهيئة في تطوير قطاع االعالم .
¦ ¦اجتمــاع رئيــس لحنــة االعالم مع رئيس الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون لمناقشــة ســبل التعاون بين الغرفة
والهيئة لخدمة قطاع األعمال.

قطاع منشآت األعمال الخدمية:
 1لجنة النقل:

ـاء مفتوحــاً حول قضايا قطاع النقل مع شــركات التأمين ,بمشــاركة المســتثمرين وعدد من
¦ ¦نظمــت اللجنــة لقـ ً
المستشــارين الماليين واالقتصاديين والقانونيين واالعالم .اســتعرضت من خالله جهودها في تبني القضية
والزيارات والمخاطبات التي قامت بها للتصدي للتالعب .كما اســتعرضت اللجنة أبرز محتويات إطار الدراســة
ـددأ من
ـاء علــى توجيــه ســمو ولــي ولي العهــد ،وقدمــت اللجنة عـ ً
التــي تقــوم بإعدادهــا مؤسســة النقــد؛ بنـ ً
النصائــح لمنشــآت النقــل آلليــات التعاقــد الصحيح مع التأمين والمحافظة على ســجالت تقاريــر الحوادث من
األخطاء التي قد تساهم في ارتفاع سعر تأمين المنشأة.
¦ ¦عقــدت اللجنــة ورشــة عمل مع مســؤولي مؤسســة النقــد والمكتب االستشــاري المتعاقــد (مكتب KPMG
البريطاني) المعني بدراسة قضايا النقل مع قطاع التأمين ،يوم األربعاء 2016/02/17م وبمشاركة عدد من
المستثمرين في أنشطة النقل المختلفة ،الستطالع األراء وطرح مقترحات الحلول.

¦ ¦زيــارة فريــق عمــل مشــكل مــن اللجنــة لمطــار الملك خالــد الدولي وااللتقاء بمســؤوليه للتشــاور حــول تنظيم
مواقــف ســيارات األجــرة في المطار ،وذلك في يوم  الثالثــاء 2016/03/29م ،وطرحت اللجنة خالله مبادرة
مقترحة لتنظيم آلية العمل من خالل عرض (موشن جرافيك).
¦ ¦نظمــت اللجنــة ورشــة عمــل حــول «آليــات الحــد مــن الوثائــق المــزورة فــي قطــاع النقــل» فــي يــوم األحــد
2016/5/15م  ،بمشــاركة اإلدارة العامــة للمــرور ،األمــن العام ،وزارة النقل ،شــركة علم .وتم الخروج بالعديد
من التوصيات التي تعالج التزوير.

¦ ¦التقــت اللجنــة برئيــس مجلــس الضمــان الصحــي ومســاعديه فــي يــوم الخميــس 2016/09/01م ،حــول قرار
المجلس بإلزام أصحاب األعمال إبرام وثيقة تأمين موحدة ،تشمل العاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين
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كافة بنظام الضمان الصحي التعاوني.

¦ ¦اجتمعت اللجنة مع ســعادة نائب مدير شــرطة الرياض والمســاعدين يوم  الثالثاء 2016/12/13م ،لمعالجة
العقبات التي تواجه نشاط تأجير السيارات مع أقسام الشرط.
¦ ¦تنظيــم لقــاء موســع مــع المســتثمرين فــي نشــاط األجــرة العامة ،يــوم األحــد 2016/10/09م؛ حــول معاناة
النشاط من ظاهرة إضراب السائقين ،لمناقشة األسباب واقتراح الحلول
¦ ¦اجتمعــت اللجنــة مــع ســعادة مدير مــرور الرياض ،يــوم األربعــاء 2016/12/14؛ لمعالجة العقبــات التي تواجه
نشاط تأجير السيارات مع جهاز المرور.

¦ ¦شــاركت اللجنــة فــي ورشــة عمل نظمها المجلــس البلدي يــوم  االثنين 2016/12/19م حــول «معالجة
الوقــوف العشــوائي لمركبــات التأجيــر داخــل األحياء» بمشــاركة أمانــة الرياض ،المــرور ،هيئة النقــل العام،
البلديات .إليجاد الحلول والخروج بتوصيات ترفع لكل جهة معنية .وقدمت اللجنة من خالله مقترح توفير
أرض إيجــار فــي كل حــي مــن قبــل البلديــة لتقام عليها مواقــف متعددة الطوابق ،ويتم اســناد تشــغيلها
للقطاع الخاص.

¦ ¦زارت اللجنــة دولتــي الكويــت واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،مــن قبــل فريــق عمــل اإلعــان علــى المركبــات
بناء على موافقة وتوجيه ســمو ولــي العهد نائب رئيس
المشــكل مــن لجنــة النقــل واإلدارة العامــة للمرورً ،
مجلس الوزراء وزير الداخلية ،لمعرفة القواعد واألنظمة واالستعانة بتجربة البلدين في هذا المجال ،والتي
سيعقبها زيارة دولتين أوروبيتين.

¦ ¦أعدت اللجنة تقريراً عن « إيجابيات وجود أربعة مراكز نقل عام على الجهات األربعة لمدينة الرياض ،وسلبيات
وجــود مركــز نقــل عــام واحد» وذلك بعد موافقة ســمو وزير الداخلية على مقترح اللجنــة بضرورة إيجاد أربعة
مراكز نقل عام على الجهات األربعة للمدينة ،وتم إرفاقه في خطاب لسعادة وكيل وزارة النقل.
¦ ¦تقدمــت اللجنــة بمالحظاتهــا علــى مواد ونصوص الئحة األجرة العامة وتم اعتمــاد تطوير الالئحة من معالي
وزير النقل بما يتماشى مع التأمين.
¦ ¦الحصول على موافقة معالي وزير النقل بإعطاء مستثمري األجرة العامة المرخص لهم وفق الالئحة القديمة
المنظمة للنشاط مهلة  6أشهر لتجديد تراخيصهم المنتهية وفق أحكام الالئحة الجديدة.

¦ ¦الحصول على موافقة معالي وزير النقل على أخذ تعهد للمستثمرين في بعض أنشطة القطاع (تأجير ,األجرة
العامــة ,األجــرة الخاصــة) لتســهيل إجــراءات تراخيصهم على أن يتم اســتكمال الحد األدنى مــن عدد المركبات
المطلوبة في اشتراطات تراخيص هذه األنشطة.
¦ ¦إعــداد مذكــرة بحــث عــن «التوطيــن في قطــاع النقل :الصعوبــات والتحديــات» بالتعاون مع مركز الدراســات
والبحوث متضمنة عددا من النقاط المختصة بالتوطين في أنشطة النقل المختلفة.
¦ ¦التواصل واالجتماع مع سعادة مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة التستر بوزارة التجارة والصناعة ،وإعداد إطار
عام لورشة عمل تتضمن آليات الحد من التستر في القطاع وتحديد الجهات الحكومية األخرى ذات العالقة.
¦ ¦مناقشة ما وردنا من مالك مكاتب السفر البري الدولي حول إغالق مكاتبهم من قبل وزارة النقل والبلدية،
ومعالجة القضية مع معالي وزير النقل.
¦ ¦زيارة نائب وزير العمل بشأن ما ورد في المحضر المشترك بين وزارة النقل ووزارة العمل.
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¦ ¦زيارة وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان وإيجاد حلول تساهم في دعم قطاع النقل.
¦ ¦تمثيــل اللجنــة فــي فريــق عمــل معوقــات تأجير الســيارات المشــكل فــي وزارة النقــل بمشــاركة وزارة الداخلية
ووزارة العدل.
¦ ¦عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من شركات التأمين وشركات وساطة التأمين.

¦ ¦زيــارة ســمو ولــي ولــي العهــد رئيس مجلس الشــؤون االقتصاديــة والتنمية ،وتســليمه خطــاب يتضمن قضايا
التأمين مع قطاع النقل.
¦ ¦مخاطبــة معالــي محافــظ مؤسســة النقــد حــول تفعيل المرســوم الملكي بشــأن البطاقــة البرتقاليــة (التأمين
الموحدة بين الدول العربية).
¦ ¦مخاطبة وكيل وزارة النقل حول توحيد اشتراطات النقل.

¦ ¦عقد عدة من االجتماعات مع مسؤولي شركة تطوير للنقل التعليمي.
¦ ¦ تنظيم ورشتي عمل مغلقة مع قادات األركان في وزارة الدفاع.

¦ ¦وضع التصور لتنفيذ مشروع اندماج منشآت األجرة العامة بالتعاون مركز الدراسات والبحوث بالغرفة.
¦ ¦تمثيل اللجنة في عدد من البرامج التلفزيونية حول بعض القضايا التي تواجه قطاع النقل.
¦ ¦نشر مقاالت وندوات صحفية متخصصة.

¦ ¦ســاهمت اللجنــة فــي فصــل نشــاط تأجيــر الســيارات عــن قطــاع التجارة فــي برنامــج نطاقات وتعديل النســب
المطلوبة بناء على مقترح قدمته اللجنة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية

¦ ¦أعــدت اللجنــة تقريــراً عــن (أهميــة إنشــاء محطات اســتراحة للشــاحنات على مداخــل المدن وإيجابيات اســناد
تشــغيلها للقطــاع الخــاص) وقــد تــم تســليم التقرير أثنــاء االجتماع مع فريــق عمل معالجة عشــوائية وقوف
الشاحنات المشكل من اإلدارة العامة للمرور ،وزارة البلدية والشؤن القروية ،هيئة الخبراء ،وزارة النقل ،وزارة
المالية ،غرفة الرياض .
 2لجنة الحراسات األمنية األهلية:

¦ ¦القيام بالدور الرئيس في إنشاء اللجنة الوطنية للحراسات األمنية بمجلس الغرف السعودية.
¦ ¦عقد لقاء موسع لمنتسبي القطاع خالل الربع االول من العام 2016م .

ـابقا وصاحب الســمو الملكي األمير
¦ ¦لقــاء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد بن بندر أميــر منطقة الرياض سـ ً
سابقا ،لمناقشة مشاكل القطاع وتحدياته .
ً
تركي بن عبدالله نائب أمير منطقة الرياض
¦ ¦طرح هموم ومشكالت القطاع على مجلس الشورى  .

¦ ¦لقاءات مشتركه عدة مع  وزارة الداخلية ممثلة في األمن العام واالمن الصناعي .
¦ ¦لقاءات مشتركه عدة مع اللجنة األمنية بإمارة الرياض
 3لجنة االتصاالت وتقنية المعلومات

¦ ¦حل مشــكلة تصنيف منشــآت تقنية المعلومات في نظام تصنيف المقاولين من خالل زيارة  وزارة الشــؤون
البلدية والقروية (وكالة تصنيف المقاولين).
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¦ ¦تنفيذ المرحلة األولى من مشروع تطوير القيادات مع شركة .PRAESTA

¦ ¦تقديم المقترحات حول المؤشرات الدورية للقطاع ورفعها لهيئة االتصاالت.
¦ ¦المشاركة في دراسة لمنتدى الرياض االقتصادي خاصة بتقنية المعلومات.

¦ ¦المشاركة في إعداد الخطة الوطنية الثانية لالتصاالت وتقنية المعلومات ووزارة االتصاالت.
¦ ¦المشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

¦ ¦إعــداد نمــوذج العقــود المعياريــة ورفعــه لوزارة المالية ،وذلــك بهدف تكوين عقد خاص بشــركات االتصاالت
وتقنية المعلومات يتوافق مع طبيعة أعمالها المختلفة عن أعمال المقاوالت اإلنشائية.
قطاع شباب األعمال:
 1لجنة شباب األعمال

¦ ¦تنظيم دورة تدريبية بعنوان ســلوك الشــباب في اإلعالم الجديد ،يوم الســبت 2016/12/31م بالتعاون مع
شخصا من شباب وشابات األعمال.
مركز الملك سلمان للشباب  لعدد 28
ً

131شخصا من شباب وشابات األعمال ،ضمن مبادرة صديقك االستشاري.
¦ ¦ تقديم الخدمة االستشارية لعدد
ً

¦ ¦لقــاء مفتــوح مــع ســعادة الدكتور عبدالله القويز ،يوم االثنين  26ديســمبر 2016م تــم النقاش حول القضايا
التــي تهــم االقتصــاد الوطنــي ،حيــث عــرض رؤيتــه لواقــع االقتصــاد الوطنــي وتطــوره واآلفاق التــي تنتظره
فــي المســتقبل فــي ظــل ما يمتلكــه من موارد وقدرات واســعة ،وما واجهه من تحديــات ناجمة عن أوضاع
االقتصاد العالمي.
¦ ¦عقد لقاء مفتوح مع األستاذ فاروق الجريسي ،مدير عام شركة المسافر للسياحة.
¦ ¦تنظيم خمس ديوانيات لشباب األعمال.

¦ ¦عقد لقاء مفتوح مع سعادة األستاذ عبدالكريم النافع ،مدير عام صندوق التنمية الصناعية.

¦ ¦تنظيم ورشة عمل «شباب األعمال والتحوالت  االقتصادية» ،قدمها رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة م .مازن الداوود.
¦ ¦ تنظيم ورشة عمل حاضنات األعمال بالتعاون مع مركز الملك سلمان.

¦ ¦المشاركة بجناح في معرض ملتقى ريادة األعمال بجامعة الملك سعود.
¦ ¦تنظيم ورشة عمل (المخاطر المالية وكيفية إدارتها لشباب األعمال).

¦ ¦تنظيم ملتقى شباب األعمال الخامس الريادة واستثمار الشباب في ظل رؤية المملكة 2030م.
¦ ¦مشاركة اللجنة بورشة عمل (أوقات العمل في قطاع التجزئة) بوزارة العمل.

¦ ¦احتضــان «مجتمــع شــيبرز الريــاض» والمشــاركة فــي االجتمــاع الســنوي لمجتمــع شــيبرز العالمــي (Global
 ،)Shapers Communityوفعالية رواد األعمال (فرنسا– روسيا).
¦ ¦استضافة وعقد ورشة عمل لمجموعة من شباب ورواد أعمال .Community Global Shapers

¦ ¦تنظيم ورشة عمل تسعة أعشار بالتعاون مع شركة تكامل والمشاركة في ملتقى (تسعة أعشار ) بمجلس الغرف.
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¦ ¦عقــد لقــاء مفتوح مع ســعادة الدكتــور عبدالله القويز ،لعرض تجربته في الميــدان االقتصادي ،وإعطاء لمحة
عــن تحديــات االقتصاديــات الجديدة والتنمية المســتدامة ،والنصائح والدروس المســتفادة  من هذه التجربة
لشباب اليوم.
قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
 1إنجازات مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية األعمال الصغيرة والمتوسطة :

¦ ¦تنظيــم (معــرض منتجون) لألســر المنتجة خالل الفترة مــن 2016/12/27م إلى 2017/1/2م ،بمركز معارض
الريــاض الدولــي للمؤتمــرات والمعــارض؛ إلتاحــة الفرصــة للمســتثمرات مــن المنــزل لعــرض وبيــع منتجاتهــن
والمســاهمة في انتشــارها وإبراز إبداعاتهن وأنشــطتهن للمجتمع  ،مع إكســابهن خبرات جديدة في مجاالت
المــال واألعمــال وإدارة المشــروعات الصغيــرة والمنتجــة باإلضافــة إلــى دعمهــن لتحســين مواردهــن الذاتيــة
وتحقيق التوظيف الذاتي .
¦ ¦تمت المشاركة في تنظيم ملتقى المنشآت الصغيرة  والمتوسطة برعاية معالي وزير المالية (سابقاً ) الدكتور/
إبراهيم العساف  ,وقد شارك سعادة الدكتور/عبدالرحمن الزامل وسعادة المهندس/منصور الشثري ورئيس
مجلس األمناء بأوراق عمل بهذا الملتقى  ,وتمت المشاركة في إعداد توصيات الملتقى,
¦ ¦ورشة عمل العوائق القانونية التي تواجه المتعاقد مع الحكومة؛ لنشر الوعي القانوني لدى مالك المنشآت
الصغيرة والمتوسطة ،تحدث فيها المحامي محمد بن سعود الجذالني ،يوم الثالثاء  29مارس 2016م.

¦ ¦إقامــة لقــاء مــع المركــز الوطنــي لريادة األعمال ،تحدث فيــه الرئيس التنفيذي للمركز الدكتــور صالح الصويان  ،
ضمــن سلســلة مــن المحاضرات التثقيفية والتوعوية لرواد األعمال ومالك المنشــآت الصغيرة والمتوســطة،
يوم اإلثنين 2016/2/29م
¦ ¦تنظيــم محاضــرة  :مؤشــرات األداء الذكيــة ،حاضــر فيهــا األســتاذ خالــد بن فهد الشــبيلي ،رئيس لجنــة التدريب
بالجمعيــة الســعودية لــإدارة يــوم الثالثــاء   22ديســمبر 2015م ،ضمــن سلســلة مــن المحاضــرات التثقيفيــة
والتوعوية لرواد األعمال ومالك المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

¦ ¦إقامــة ورشــة عمــل :التســوية الوديــة للخالفــات العماليــة  ،يــوم اإلثنيــن  9مايــو 2016مضمــن سلســلة مــن
المحاضرات التثقيفية والتوعوية لرواد األعمال ومالك المنشآت الصغيرة والمتوسطة  ،شارك فيها كل من  
فضيلــة الدكتــور عبداللــه  بــن صالــح العبداللطيف ،مستشــار معالي وزير العمل والمشــرف العام على هيئات
تســوية الخالفات العمالية ورئيس الهيئة العليا؛ واألســتاذ عبدالرحمن بن ســليمان البهدل ،مستشــار قانوني
بوزارة العمل؛ و األستاذ خالد بن زايد السلمي  ،مستشار قانوني بوزارة العمل.
¦ ¦إقامة  الملتقى السعودي اإلسباني برعاية معالي وزير التجارة والصناعة بمقر الغرفة.

¦ ¦إقامة ملتقى التجارب الناجحة لعمل المرأة برعاية معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية بمقر الغرفة.

مستفيدا) شملت األنشطة
¦ ¦بلغ عدد من تم خدمتهم في الوحدة االستشارية خالل الدورة السادسة عشرة (47
ً
االقتصادية المتعددة كافة ,تضمنت التوجيه واإلرشاد ومعالجة المعوقات وتوفير المعلومات الالزمة.

¦ ¦تــم تنظيــم ( )32دورة تدريبيــة متنوعــة بالتعــاون مــع برنامــج (انطالقــة) بشــركة شــل  ,وبلــغ إجمالــي   عــدد
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المستفيدين  2247متدرباً ومتدربة .وهي كالتالي:

1.1كيف تنشئ وتدير مشروعك بنجاح .

2.2ورشة األفكار النيرة وثقافة العمل الحر.
3.3برنامج انطالقتي األولى.

4.4برنامج المالية لغير الماليين,
5.5برنامج الموارد البشرية.

6.6برنامج التسويق الفعال.

¦ ¦تم تنظيم لقاء لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة مع مالك المنشآت الصغيرة .

¦ ¦تم تنظيم اللقاء التعريفي للشركة السعودية للمعلومات االئتمانية ( سمه ) مع مالك المنشآت الصغيرة .
¦ ¦تم تنظيم لقاء أمانة مدينة الرياض ( تراخيص األكشاك ) ،مع مالك المنشآت الصغيرة .

¦ ¦تم تنظيم لقاء تعريفي للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية مع مالك المنشآت الصغيرة .
¦ ¦تم تنظيم اللقاء  التعريفي لهيئة الزكاة والدخل مع مالك المنشآت ا لصغيرة .
¦ ¦تم إصدار اربع مطبوعات جديدة (أدلة تثقيفية) وهي كالتالي:
1.1دليلك إلى تنظيم المحاسبة في المنشأة.

2.2دليلك إلى تنظيم الموارد البشرية في المنشأة.

3.3دليلك إلى تنظيم المستودعات والمخازن في المنشأة  .

4.4سلسلة ريادة األعمال بالتعاون مع مركز درايــة(إدارة الدراسات) ,وتتضمن مجموعة من األدلة التثقيفية
وهي كالتالي:
 -اإلدارة الفعالة للمشاريع الصغيرة        .

 -التسويق ومهارات االتصال.

 -بدايات النجاح للمشروع الصغير                ..

 -االستثمار بنظام االمتياز التجاري ( الفرنشايز) .

 دراسات الجدوى االقتصادية. 2إنجازات لجنة الموارد البشرية:

¦ ¦إقامة ملتقى سوق العمل برعاية معالي وزير العمل وبحضور مشاركين ومتحدثين من خارج المملكة.
¦ ¦عمل دراسة تحديد أوقات ساعات العمل.

¦ ¦إقامــة ورشــة عمــل عــن برنامــج حماية األجور للمنشــآت البالغ عــدد عمالتهــا  120فأقل .وذلك يــوم األربعاء
1437/04/24هـ الموافق 2016/02/3م بمقر الغرفة .
¦ ¦إقامــة محاضــرة بعنــوان (نحــو بيئــة عمــل جاذبــة للمــرأة) ُأقيمــت يــوم الثالثــاء 1437/05/21هـ ـ الموافــق
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2016/03/1م .بمقر الغرفة.

¦ ¦ تشــكيل لجــان عــدة مــع الجهات الحكومية للمشــاركة في صنع القرار قبل اتخاذه بمــا يخدم األطراف الثالثة
(الحكومة-العمال -صاحب العمل).
ّ
¦ ¦المشاركة في منتدى الحوار االجتماعي بما يخدم قضايا الموارد البشرية .
 3إنجازات لجنة مراكز التدريب األهلية:

¦ ¦عقد لقاء مع سعادة وكيل التعليم األهلي بوزارة التعليم .يوم األربعاء 1437/5/1هـ الموافق 2016/2/9م
بهــدف دعــوة المســتثمرين والمالك في قطاع التدريب بالمملكة للقــاء وكيل التعليم األهلي بوزارة التعليم
واإلجابة عن استفساراتهم وتزويدهم بمستجدات وزارة التعليم.

¦ ¦ عقد اجتماع اللجنة مع رئيس هيئة األركان العامة بوزارة الدفاع ،وهيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة ،وإدارة
التأهيــل العلمــي والتدريــب الداخلي ،وذلك يــوم الثالثاء 1436/8/1هـ ويهدف االجتماع إلى رغبة اللجنة االطالع
على ما يتوافر لدى وزارة الدفاع والقوات العسكرية من ضوابط للتعامل مع المعاهد والمراكز التدريبية الوطنية.
¦ ¦ رفــع مذكــرة إلــى معالــي مديــر جامعــة اإلمام محمد بن ســعود اإلســامية بخصــوص منافســة مركز خدمة
المجتمع والتعليم المستمر لمعاهد التدريب األهلية في تقديم دورات تدريبية ودبلومات موازية.
¦ ¦إقامــة لقــاء موســع مــع المســتثمرين والمســتثمرات فــي معاهــد التدريــب ،تمهيــداً لعمليــة االندمــاج وطرح
االندماج إلى  شركة مساهمة.
 4إنجازات لجنة االمتياز التجاري (الفرنشايز)

¦ ¦ إقامة ملتقى االمتياز الفرنشايز  تحت رعاية معالي وزير التجارة واالستثمار .

¦ ¦ تنظيم عدد ( )4محاضرات تثقيفية لنظام االمتياز التجاري (الفرنشايز) بمقر الغرفة .

¦ ¦نشر العديد من المقاالت التوعوية عن نظام االمتياز التجاري (الفرنشايز ) بالتعاون مع إدارة اإلعالم في الغرفة.

¦ ¦عقد لقاء للجنة االمتياز التجاري (الفرنشايز )مع المسؤولين في الهيئة العامة للسياحة واآلثار بهدف العمل
على إصدار ترخيص لنظام الفرنشايز لعدة مشاريع خاصة فيما يتعلق بنشاط وكاالت السفر والسياحة وبحث
آليات تطبيق نظام الفرنشايز على تلك المشاريع .
¦ ¦عقد لقاء ألعضاء لجنة االمتياز التجاري (الفرنشايز) مع مدير جامعة الملك سعود ،وتنظيم محاضرات توعوية
لطالب الجامعة عن نظام االمتياز التجاري (الفرنشايز) بمقر الجامعة .
¦ ¦زيــارة مســؤولي وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة لالطالع على اإلجراءات واألنظمــة المعمول بها في كل ما
يخص نظام االمتياز التجاري (الفرنشايز) .

 5إنجازات لجنة مكاتب التوظيف األهلية:

¦ ¦إعداد الالئحة التنفيذية لعمل مكاتب التوظيف األهلية.

¦ ¦تنظيم ورشة عمل للتعريف بخدمات وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية الخاصة بالتوظيف والتدريب.

54

التقرير السنوي للعام المالي 2016م

الفصل الثالث:

المجالس التنفيذية في الفروع

خدمات الفروع الخارجية :
 1إنجازات إدارة الفروع الخارجية :

¦ ¦إقامــة عــدد مــن الدورات التدريبية الهادفة لتطوير آليات العمل في الفروع والمكاتب الخارجية ومنها تفعيل
الخدمات اإللكترونية للمشتركين.
¦ ¦تحديث دراسات الفرص االستثمارية في المحافظات بالتعاون مع أساتذة الجامعات والكليات.

¦ ¦مســاهمة فــروع الغرفــة الخارجيــة فــي توظيــف ماال يقل عن  120شــاباً وشــابة في منشــآت القطاع الخاص
بالمحافظات بالتنسيق مع مركز التوظيف بالغرفة.
¦ ¦تمثيل الغرفة في لجان السعودة بالمحافظات ومشاركتهم بما ال يقل عن  20اجتماعاً.

¦ ¦تزويــد المســتثمرين األجانــب مــن خــال الملحقيــات التجارية بالمملكــة بعدد من الدراســات المتعلقــة بالمزايا
النسبية للمحافظات (باللغتين العربية واإلنجليزية).
¦ ¦بدء المرحلة التنفيذية لتقديم الخدمات االلكترونية في الفروع الخارجية.

¦ ¦اإلشراف على إعداد تنظيم انتخابات مجلس اإلدارة للدورة السابعة عشرة في الفروع الخارجية.

¦ ¦تشــكيل المجالس التنفيذية للفروع الخارجية للدورة الســابعة عشــرة واســتقطاب عدد من الكفاءات العلمية
إلثراء أعمال هذه المجالس.
 2إنجازات اللجان والمجالس التنفيذية في الفروع الخارجية :

¦ ¦تنظيــم ورشــة عمــل األنشــطة الزراعيــة واألمــن الغذائــي في كل من (ســاجر ـ ـ الدوادمي ـ حوطــة بني تميم)
بالتعاون مع اإلدارة الزراعية بالغرفة.
¦ ¦تنظيم اللقاء االجتماعي السنوي للجان الغرفة في جميع الفروع واالستماع إلى مشاكلهم وهمومهم .

¦ ¦مشــاركة رؤســاء المجالــس التنفيذيــة فــي اجتماعــات المجالــس المحليــة ممثليــن لقطــاع األعمــال فــي
المحافظات.
¦ ¦تحديث الدراسات الخاصة باالستثمار بالمحافظات.

¦ ¦زيارة عدد من المدن الصناعية في الرياض لالستفادة من تجربتها وتطبيقها على مستوى المحافظات.
¦ ¦عقد سلسلة اجتماعات مع محافظي المحافظات حول مستجدات قطاع االعمال المختلفة.

¦ ¦المشاركة في لجان الحصر والتقدير بالتعاون مع لجان نزع ملكيات األراضي في مشاريع الدولة بالمحافظات.
¦ ¦مشــاركة عــدد مــن أعضــاء المجالــس التنفيذيــة فــي أعمــال لجــان المحافظــة (لجنة تطويــر المحافظــة ـ لجنة
الضيافة واالحتفاالت ـ لجنة التثمين العقاري)
¦ ¦إسهام المجالس التنفيذية في إنهاء بعض اإلجراءات الحكومية فيما يخص أراضي ومباني الفروع وتخصيص
أراضي المدن الصناعية.
¦ ¦تكريــم المتفوقيــن علميــاً مــن أبنــاء المحافظــة بتاريــخ 2016/2/21م بالتعــاون مــع مجلــس األهالــي وإدارة
التعليم بحريمالء.
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¦ ¦المشــاركة في التوعية الســبوع المرور الخليجي واســبوع الشــجرة واليوم العالمي للدفاع المدني في جميع
المحافظات.
اجتماعات المجالس التنفيذية بالمحافظات:
المجلس التنفيذي

م
1

الدوادمي

3

شقراء

2

4

5

6

7

8

9

10

عدد االجتماعات

إجمالي التوصيات

4

6

3

7

وادي الدواسر

3

عفيف

5

المزاحمية

2

حوطة بني تميم

6

ساجر

5

رماح  

الجمش

حريمالء

1

4

4

أبرز الموضوعات المتداولة:

8

9

5

11
3

13
8

9

تناولــت اجتماعــات المجالــس التنفيذيــة بالمحافظات خــال هذا العام عدداً من الموضوعــات المتعلقة بقطاع
األعمال وتنمية المحافظات ومنها:
1.1من ضمن الفعاليات الرسمية للغرفة.

2.2تسويق فرص االستثمار في المحافظات من خالل تحديد المزايا النسبية لكل محافظة.

3.3تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي في المشاريع التنموية بالمحافظات.

4.4تأمين الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتوطين الوظائف المتاحة.

5.5دعم أنشطة القطاع الزراعي واألمن الغذائي.
6.6دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

7.7تدعيم طلبات أصحاب األعمال إلنشاء مدن صناعية بالمحافظات.

المعدة من قبل إمارة منطقة الرياض.
8.8نقاش الخطة التنموية العامة
ّ
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الفصل الرابع:

تنمية وتطوير اقتصاديات المنطقة

مركز دراية للدراسات والمعلومات بالغرفة:

أنشــىء مركــز درايــة ليكــون مرجعــاً رئيســي لقطــاع األعمــال بمنطقة الريــاض خصوصــاً والمملكة عمومــاً لتلبية
احتياجــات ومتطلبــات مؤسســات األعمــال فــي مجال المعلومــات والدراســات المتخصصة في التجــارة واالقتصاد
واألعمال .ويضم المركز أربع إدارات متخصصة تتكامل أدوارها لتشمل:
1.1إدارة الدراسات والتطوير
2.2إدارة استطالع الرأي
3.3إدارة المعلومات
4.4إدارة الترجمة

ويهــدف المركــز إلــى خدمة ودعم قدرات االقتصاد الوطني ،ورفع كفاءته لتحقيق أهداف التنمية المســتدامة
الشــاملة مــن خــال توفيــر المعلومــة االقتصاديــة الدقيقــة ،والمســاهمة البحثية النوعية لمســاعدة مجلــس ادارة
الغرفــة علــى تقديــم واقتــراح السياســات االقتصاديــة الناجعــة والحديثــة ،وتطويــر التشــريعات ذات العالقة بقطاع
األعمال ،واالســتثمار ،واالقتصاد عموماً  ،ودعماً وتعزيزاً للسياســات الحكومية الالزمة لتحقيق األهداف التنميوية
للمملكــة ،وخاصــة رؤيــة المملكة  ،2030كما وتســاعد تلك الدرســات صناع القرار لدى قيــادات القطاع الخاص في
الفعالة في التنمية االقتصادية
تطوير قطاعات األعمال لديهم وتنميتها ،وتعزيز تنافســيتها ،وبالتالي المســاهمة ّ
واالجتماعية.
 1الخدمات البحثية:

البحوث والدراسات:

1.1دراسة تحليلية وميدانية لسوق التجهيزات الطبية بمدينة الرياض.

2.2دراسة تطوير مباني المدارس األهلية واالتجاهات الحديثة في مواصفات المباني المدرسية»
3.3دراسة جدوى « مشروع مركز إنتاج األعالف بمنطقة الرياض».

4.4اآلثار االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن التوقف عن زراعة بعض المحاصيل الزراعية في المملكة.

5.5دراسة المناطق االقتصادية والصناعية بالمملكة.

6.6إعداد دراسات جدوى لخمس فرص استثمارية للسيدات.
7.7دراسة مقومات المعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض
8.8دور رجال األعمال في المسؤولية االجتماعية.

9.9تحليل التنبؤ بالحالة االقتصادية للعام 2016م.

1010دراسة جدوى تحويل مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

كلية.
1111سياسة اإلنفاق العام على قطاع المقاوالت واإلنشاءات في المملكة :نحو
استراتيجية اقتصادية ّ
ّ
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1212دراسة تحليلية لدور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد.

1313دراسة اآلثار المتوقعة لبرنامج تحقيق التوازن المالي على أداء القطاع الخاص.
 2أوراق العمل:

1.1دراسة الوضع الراهن لمهرجان الرياض للتسوق والترفيه.

2.2دراسة جدوى (المنفعة والتكلفة) للشراكة مع معهد سعودي أوجيه للتدريب.

3.3دور القطاع الخاص في تعزيز المسؤولية االجتماعية المستدامة.

4.4حوكمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

5.5مقترحات وآليات تحفيز االقتصاد السعودي.

6.6اآلفاق المستقبلية للعالقات التجارية بين المملكة العربية السعودية ومجموعة دول البريكس (.)BRICS

7.7المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص.

8.8الرسوم البلدية وأثرها على مؤسسات األعمال.

البنكية في المملك ــة وتوزيعها حسب النشاط االقتصادي.
9.9القروض
ّ

1010المباني التعليمية في المملكة الواقع والتحديات.
 3مرئيات الغرفة حول القضايا والموضوعات المهمة:

1.1اعداد خطة عمل لرسم استراتيجية لتكون الرياض مركزا إقليمياً لألعمال للعام 2020م.

2.2إعداد الخطة التطويرية لتصبح الرياض مركزا للمعارض والمؤتمرات بحلول 2020م.

3.3إعداد الخطة االستراتيجية للغرفة للفترة  2020-2016بما تتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

4.4دراسة تقييمية ألعمال اللجان خالل دورة مجلس اإلدارة السادسة عشرة.
 4التقارير االقتصادية:

1.1التقرير االقتصادي .
2.2اقتصاد الرياض.

3.3الرياض في أرقام.

4.4كتيب «مهارات االتصال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
5.5كتيب «دراسات الجدوى االقتصادية».

6.6كتيب «اإلدارة الفعالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
7.7كتيب» بدايات النجاح للمشروع الصغير».
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8.8كتيب «تجارة االجهزة الذكية».
 5الخدمات المعلوماتية

خدمات المعلومات :

1.1تقديم أكثر من( ،)7500معلومة مجانية.
2.2خدمة ما يقارب ( )11.000مراجع.

3.3تغذية موقع الغرفة اإللكترونية بـ()1200مادة ما بين مناقصات؛ وتعاميم حكومية ،وفرص تجارية.
4.4إرسال أكثر من ( )350رسالة منوعة عبر جوال الغرفة.

5.5إضافة ( )450مادة مترجمة إلى محتوى موقع الغرفة أون الين.

6.6إطالق نشرة نافذة الغرفة اإللكترونية وإرسال ( )42عددا منها.

7.7إرسال ( )15رسالة معلوماتية انتقائية.
8.8االشتراك في ( )7معارض متخصصة.

9.9إصــدار كتــاب الريــاض فــي ارقام ويتناول أبرز القطاعات االقتصادية الرئيســية في مدينة الرياض على شــكل
(انفوجرافيك).
1010تنظيم فعالية كن على دراية.

1111إنشاء جناح الدول بالتواصل مع السفارات والملحقيات.
1212تزويد مكتبة ادارة المعلومات بعدد( )445اصدار.

1313اعداد مواد معلوماتية وتحويلها إلى انفوقرافك.
1414المشاركة في إعداد التبادل التجاري.
1515تنفيذ فعالية كن على دراية.

 6خدمات الترجمة

1.1ترجمــة مــا يزيــد علــى  300مــادة تراوحــت بيــن الخطابــات وكلمــات الترحيــب ورســائل البريــد اإللكترونــي،
والمناقصات والتعاميم واألخبار الرئيسة .

2.2ترجمة مايقارب من  300مادة في الموقع اإللكتروني للغرفة.

3.3الرد باللغة اإلنجليزية على رسائل المستفيدين إلكترونياً وهاتفياً.

4.4تنفيذ الترجمة الفورية لعشر فعاليات خالل العام في الغرفة .

5.5ترجمة ثمانية كتب وبروشورات .

6.6ترجمة عقود واتفاقيات ومذكرات تفاهم .

7.7ترجمة تقارير معلومات عن مختلف دول العالم.
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8.8إعداد كتيب باللغة اإلنجليزية عن الفرص االستثمارية المتاحة أمام المستثمر االجنبي

9.9ترجمة دراسات وتقارير مركز دراية،مثل :دراسة مقارنة وملخص التقرير االقتصادي السنوي واقتصاد الرياض
وكتيب الرياض في أرقام ،إضافة إلى ترجمة ومراجعة العديد من المواد األخرى.

 7استطالعات الرأي:

اســتحدثت غرفــة الريــاض خــال عــام التقريــر ،إدارة اســتطالع الــرأي؛ لتكــون مــن أهــم المراجــع االقتصاديــة
االســتقصائية وتوفيــر اســتطالعات رأي حديثــة ،والمؤشــرات االقتصاديــة وقواعــد البيانــات المتخصصــة عــن
واقــع القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة في مدينــة الرياض من خالل مســوحات ميدانية شــاملة ,واصدار أدلة
معلوماتية.

وتوضح البيانات أدناه ناتج إدارة استطالع الرأي لعام2016م:

41

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

7
1

1

أدﻟﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

ﻗﻮاﻋﺪ
ﺑﻴﺎﻧﺎت

م

اﺳﺘﻄﻼع
رأي

المشروع

6

اﻧﻔﻮﺟﺮاﻓﻴﻚ

ﻣﺆﺷﺮات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻋﺎﻣﺔ

السنة

العدد

2016

41

1

مؤشرات اقتصادية عامة

1

إنفوجرافيك التقسيط والتأجير التمويلي

2016

2

إنفوجرافيك وكاالت السياحة والسفر

2016

3

إنفوجرافيك الوحدات السكنية المفروشة

2016

4

إنفوجرافيك تجارة السيارات

2016

5

إنفوجرافيك المنتزهات ومراكز الرياض الترفيهية

2016

6

إنفوجرافيك التنبؤ بالحالة االقتصادية

2016

إنفوجرافيك
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6

استطالعات الرأي
1
2
3
4
5
6
7

(هاتفياً ) استطالع رأي الباحثين عن العمل بالتدريب المهني
استطالع رأي
ّ
استطالع رأي حول دور الحكومة اإللكترونية في تسهيل التصاريح والسجالت

والتراخيص التجارية.

استطالع رأي المستثمرين حول مساهمة البنوك في دعم وتطوير المشاريع
الصغيرة والمتوسطة

استطالع حول الخدمات اإللكترونية بالغرفة “الواقع والمأمول”
استطالع رأي حول الشراكات التجارية مع رجال األعمال السعوديين والمستثمرين
من خارج المملكة

استطالع رأي الشركات والمستثمرين حول االستثمار األجنبي “المزايا والمعوقات”
استطالع رأي حول دخول االستثمار األجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات

التي تواجهها

2016
2016
2016

7

2016
2016
2016
2016

قواعد بيانات
1

قاعدة بيانات منشآت قطاع تأجير السيارات

1

دليل منشآت قطاع تأجير السيارات

2016

1

دليل معلوماتي
2016

1

المقدمة من غرفة الرياض
اإللكترونية (بوابة أعمالي)
1.1استطالع رأي منسوبي غرفة الرياض حول الخدمات
ّ
ّ

اإللكترونية
الرياض حــول الخدمات
ّ
أجــري هــذا االســتطالع بمدينة الرياض ،لمعرفة رأي منســوبي غرفة ّ
اإللكترونية ،ومن
الريــاض ،ومعرفة مدى االســتفادة مــن الخدمــات
«بوابــة أعمالــي»
ّ
المقدمــة مــن غرفــة ّ
ّ
الريــاض عــن الخدمات
معـ ّـدل اســتخدام الخدمــات
اإللكترونيــة ،والكشــف عــن مــدى رضــا منســوبي غرفــة ّ
ّ
بشكل عام ،ومعرفة آرائهم في التّ عامل مع الخدمات اإللكترونية.
اإللكترونية
ٍ

التقرير السنوي للعام المالي 2016م

65

العينة الكلّ ي
وشــمل هذا االســتطالع مجتمع المســتثمرين من منســوبي غرفة الرياض ،حيث بلغ عدد ّ
من المسجلين في خدمة بوابة أعمالي ( )1200مفردة.
2.2استطالع رأي المستثمرين حول مساهمة البنوك في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة النسبة العظمى من الشركات القائمة بالمملكة ،ومن هنا فإن هذا
االستطالع يهدف إلى استطالع رأي المستثمرين حول مساهمة البنوك في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،ومعرفة آراء المستثمرين حول برنامج كفالة لتمويل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

شــمل االســتطالع مجتمع المستثمرين بالمشــاريع الصغيرة والمتوسطة بالرياض ،حيث تم تحديد عينة
المستثمرين من القوائم المتوافرة لدى غرفة الرياض ،بعد مراجعتها وإجراء التحديثات الالزم عليها.
حيث بلغ عدد العينة الكلي من المســتثمرين المســتجيبين على اســتبانة االســتطالع ( )1215مســتثمراً
في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالرياض.

3.3استطالع رأي الشركات والمستثمرين «االستثمار األجنبي حول المزايا والمعوقات»

لالســتثمار األجنبــي تأثيــر علــى البلــدان المصــدرة والبلــدان المضيفــة؛ فيما يتعلــق بالعمالــة والتبادالت
التجارية والنمو االقتصادي وخفض معدالت التضخم؛ مما له تأثير غير مباشر على المواطن.
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وعلى مستوى المملكة العربية السعودية ،فإنها تقع ضمن أكبر  20اقتصاداً في العالم ،واألولى في
ً
متفوقة على العديد من الدول المجاورة ،كما أن النمو االقتصادي في المملكة
منطقة الشرق األوسط
العربيــة الســعودية ُي َعــد مــن بيــن األســرع علــى مســتوى العالــم .والهــدف العام مــن هذا االســتطالع هو
معرفة آراء المستثمرين حول مزايا ومعوقات االستثمار األجنبي بالمملكة.
وشــمل االســتطالع مجتمــع المســتثمرين بالمنشــآت غيــر الســعودية والمختلطــة ،وبلــغ عــدد العينــة
المستجيبين لالستطالع نحو ( )529عينة.

4.4استطالع رأي المستثمرين حول دور الحكومة االلكترونية في تسهيل التصاريح والسجالت والتراخيص التجارية

أجــري هــذا االســتطالع بمدينــة الريــاض؛ للوقــوف علــى رأي عينــة مــن الشــركات والمؤسســات التابعة
التعرف على اتجاهاتها نحو الخدمات اإللكترونية للتصاريح والسجالت التي تصدرها
للقطاع الخاص؛ بهدف
ّ
األجهــزة الحكوميــة ،التي تتضمن( :الســجل التجاري؛ الترخيص الصناعــي؛ الترخيص الزراعي؛ التراخيص الطبية
للمنشــآت؛ تراخيــص المراكــز األهليــة (ضيافــة أطفــال؛ تراخيــص طلب تخصيــص أرض صناعية؛ رخــص العمل؛
رخص المحالت؛ رخص البناء؛ ترخيص اســتثماري؛ تراخيص مرافق اإليواء الســياحي؛ تراخيص وكاالت الســفر
والسياحة) ،وغطى المسح الميداني هذا االستطالع ،عينة حجمها ( )1,116مفردة.
5.5استطالع الرأي حول الشراكات التجارية بين رجال األعمال السعوديين والمستثمرين من خارج المملكة
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يتناول هذا المســح نتائج اســتطالع رأي المســتثمرين الســعوديين تجاه تجربتهم في االســتثمار المشــترك
مــع المســتثمرين األجانــب ،واتبع المنهج اإلحصائي في تحليل البيانــات التي تم جمعها ميدانياً بمدينة الرياض؛
لتغطيــة متطلبــات هــذا االســتطالع؛ اعتمــاداً على عينــة من هؤالء المســتثمرين بلغ حجمها مــا جملته ()786
مفردة (منشأة استثمارية مشتركة).

ومن الموضوعات األخرى التي شملها هذا االستطالع وسائل التواصل التي اتبعها المستثمرون المحليون
إلقامــة شــراكتهم التجاريــة مــع المســتثمرين األجانــب .وكما تناول المســح أهــم المشــكالت والمعوقات التي
تعترض تطور الشراكات التجارية.

6.6استطالع رأي (هاتفيا) استطالع رأي الباحثين عن العمل بالتدريب المهني لصالح مركز الدراسات والتطوير

اســتطالع رأي الباحثيــن عــن العمــل بالتدريــب المهنــي لعينــة ( )72مفــردة عــن طريــق االتصــال هاتفيــاً عبــر
الجــوالت الموجــودة فــي القوائــم .وهــذا االســتطالع عمــل لصالــح إدارة الدراســات والتطويــر وإدارة التدريــب
بالغرفة ،لالستفادة من نتائج االستطالع في الدراسة المعدة من قبلهم حول سوق العمل.

7.7استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجهها

أجــري هــذا االســتطالع بمدينــة الريــاض؛ للوقــوف على رأي عينــة من الشــركات االجنبية والســعودية على
أثــر دخــول المســتثمر األجنبــي الســوق الســعودي بقطــاع التجزئــة من حيــث زيادة المنافســة وخفض األســعار
وخدمــات مــا بعــد البيــع باإلضافــة لخلق وظائف جديــدة تخدم االقتصاد الســعودي ،وتم تحديــد حجم العينة
المستهدفة في االستطالع ( )486مفردة تشمل المستثمرين االجانب و تجار التجزئة.

دليل منشآت قطاع تأجير السيارات

هــذا الدليــل يشــمل البيانــات األساســية لمنشــآت قطــاع تأجيــر الســيارات بمدينــة الريــاض المتجاوبــة خالل
المسح الميداني (أسم المنشأة ،أسم المالك ،الهاتف ،الموقع ،الفاكس البريد اإللكتروني) ،ليمثل حلقة وصل
مهمة بين المنشآت العاملة فعلياً والمستفيدين من خدمات هذا القطاع.
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 8إصدارات ومطبوعات الغرفة:

1.1الرياض في أرقام

يتناول هذا الكتاب أبرز المؤشرات االقتصادية
كالحركة التجارية والزراعية والتوســع العمراني
والمراكز الحضارية والمعالم السياحية ،مدعمة
بالرسوم التوضيحية واألرقام الداللية.
الرياض في أرقام

2.2خدمات

خدمات

في هذا اإلصدار تستعرض الغرفة
أبرز خدماتـها ضم ـ ــن عرض مبس ـ ــط
وموجز يست ـ ــوفي مجم ــل جوانـ ـ ــب
لخدمة ومتطلباتها.

١٤٣٧هـ
2016

w w w. c h a m b e r. s a

3.3دليل الصفحات الزرقاء
يهــدف هــذا الدليل إلى توفير كل البيانــات ذات الطابع
الخدمــي للمؤسســات والشــركات المنتســبة كافــة إلى
غرفــة الريــاض ،باإلضافــة إلى بعض المعلومــات العامة
كأرقام الطوارئ وعناوين  الجهات الرسمية والسفارات
مدينة الرياض.
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4.4االستثمار بنظام الفرنشايز « ..االمتياز التجاري»

في هذا الكتيب تقدم غرفة الرياض للمنشآت الصغيرة
والمتوســطة مجــاالت االمتيــاز التجــاري «الفرنشــايز»
وانشطته ومراحل مكوناته.

5.5دراسات الجدوى االقتصادية

فــي هــذا الكتيــب تقــدم غرفــة الريــاض للمنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة إيجــازً ا متقدماً لدراســة الجدوى
للمشروعات.

6.6بدايات النجاح للمشروع الصغير

فــي هــذا الكتيــب تقــدم الغرفــة للمنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة أطـ ًـرا علميــة ألســس ومبــادئ إنشــاء
المشروعات الصغيرة.
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7.7اإلدارة الفعالة للمشاريع الصغيرة

فــي هــذا الكتيــب تقــدم غرفــة الريــاض للمنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة األســاليب الحديثــة فــي اإلدارة
الفاعلة للمشــاريع الصغيرة وسبل مواجهة المشكالت
والعوائق التي تعترض سير المشروع.

8.8التسويق ومهارات االتصال

في هذا الكتيب تقدم غرفة الرياض للمنشآت الصغيرة
والمتوســطة نصائــح هامــة حــول كيفية اتقــان مهارات
التســويق واالتصــال وذلك بهدف اســتقطاب العمالء
وتطوير مهارات اإلقناع.

9.9التقرير االقتصادي

Economic Report

هــذا التقريــر بمثابــة مرجــع دوري يوضح اهــم التطورات
االقتصاديــة ذات التأثيــر علــى الحركــة االقتصاديــة
بالمملكــة والتعرف علــى تفاعالتهــا وتأثيراتها وآفاقها
المستقبلية.
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 9النشاط اإلعالمي :

نظمتها الغرفة من ندوات
جنبا إلى جنب مع تنظيم وتغطية الفعاليات التي َّ
قامت إدارة اإلعالم بتقديم ما يلي ً
ومؤتمرات وورش عمل؛ ومحاضرات؛ ولقاءات قطاعية؛ وزيارات ولقاءات مع مسؤولين ،عام التقرير (2016م):

التواصل مع وسائل اإلعالم :

¦ ¦عملــت إدارة اإلعــام علــى تعزيــز التواجــد اإلعالمي لقضايــا القطاعات االقتصادية بالغرفــة من خالل تغطية
الفعاليــات التــي اقيمــت بالغرفــة وأخبــار اللجان حيث بلغ عدد مرات النشــر لتلك المواد فــي الصحف المحلية
( )1989نشره .
¦ ¦أعــدت إدارة اإلعــام أكثــر مــن ( )105كلمــة ،ألقيت من خــال الفعاليات التي نظمتها لجــان الغرفة في عدد
من ورش العمل واللقاء والمنتديات .
التصوير الفوتوغرافي:

¦ ¦تــم  توثيــق  جميــع الفعاليــات والمناســبات  فوتوغرافيــاً من خالل تصوير ( )350مناســبة وحدثــاً اجتماعيا في
الغرفــة و ( )105مقاطــع فيديــو  حيــث يتم نشــر معظم هذه الوســائط على مواقــع الغرفة وضمن اصدارات
الغرفة المتنوعة  والتغطيات االعالمية في الصحف المحلية.
حسابات التواصل االجتماعي:

¦ ¦حرصــت إدارة اإلعــام علــى نشــر جميــع الفعاليات والمناســبات التي أقيمــت بالغرفة واخبــار اللجان من خالل
نشــر  1400تغريــده مدعومــة بالصــور ومقاطــع الفيديو ,حيث يتابع  أكثر مــن   31625متابعاً أخبار الغرفة عبر
حســاب الغرفــة علــى موقــع توتيــر ,كما بلغ عدد المشــتركين  في قناة الغرفة على اليوتيوب  1844مشــتركاً
فضال عن متابعي اخبار الغرفة عبر حســاب الغرفة
حيث بلع عدد المشــاهدات  أكثر من  196ألف مشــاهدة,
ً
على الفيسبوك.
¦ ¦تــم البــدء فــي تجربــة البــث المباشــر لفعاليــات الغرفــة من خــال رابط تفاعلــي على قنــاة اليوتيوب ،ووســائل
التواصل االجتماعي .
مجلة تجارة الرياض:

¦ ¦أصدرت إدارة اإلعالم ( )12عدد من مجلة تجارة الرياض ،شملت جميع التغطيات واألخبار الخاصة بالغرفة كما
عملت على تغطية العديد من األحداث والفعاليات االقتصادية األخرى .
 10الخدمات التسويقية :

قامــت إدارة التســويق بتقديــم العديــد مــن الخدمات إلدارات الغرفــة وفروعها الداخليــة والخارجية ويمكن
إيجازها على النحو التالي :

التسويق :

1.1تسويق عدد ( )88فعالية ونشاط وخدمة من خالل وسائل عدة كالتالي :
¦ ¦عبر وسائل التواصل االجتماعي ( )173مادة .
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¦ ¦عبر المواقع اإللكترونية ( )288مادة .

¦ ¦عبر شاشات الغرفة وفروعها الداخلية والخارجية ( )200مادة .

2.2تنفيذ براند الغرفة لعدد ( )4فروع .
3.3تصاميم عدد (. )249

4.4حمالت توعوية ومشاركات خارجية عدد (. )15
5.5وسائل إعالنية عدد (. )347

6.6حملة الخدمات اإللكترونية بواقع عدد مشاهدات ( 7.256.3512مليون) .

7.7هدايا مختلفة ودروع عدد (. )7213

8.8إصدار دليل خدمات األعمال والتقويم المكتبي 1438هـ .
9.9إصدار التقويم الميالدي 2016م .
النشر :

1.1تنفيذ عدد ( )401مطبوعة مختلفة كالتالي :
¦ ¦أدله عدد (. )13

¦ ¦كتب عدد (. )24

¦ ¦فولدرات عدد (. )9

¦ ¦بروشورات عدد (. )11
¦ ¦متنوعة (. )344
المعارض :

1.1المشاركة في عدد ( )12معرضاً .

2.2تجهيز صالة انتخابات الغرفة للدورة (.)17
3.3نشر تعاميم عدد ( )52معرضاً أجنبياً .
 11خدمات االشتراكات :

تعــد خدمــة االشــتراكات ،أحــد أهم الخدمات التي تقدمها الغرفة لمشــتركيها  ،وتســعى بشــكل دائم إلى
تطويرها  ،حيث عملت خالل عام 2016م على ما يلي :
¦ ¦تهيئة البنية التحتية للخدمات اإللكترونية إلطالقها عام 2017م .
¦ ¦الربط مع وزارة التجارة الكترونياً .
¦ ¦الربط مع مصلحة الجمارك.

¦ ¦إعادة تهيئة الفروع الداخلية وافتتاح اخرى (فرع الوسط – فرع الوزارة – فرع الغرب) .
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تطور أعداد مشتركي غرفة الرياض:
العام المالي

الفرع

*2016

2013

2014

2015

المركز الرئيس

55.887

50.002

128.786

155.476

الوزارة

11.858

9.631

3.452

-

الصناعية األولى

5.949

5.654

489

-

النسيم

7.100

6.642

1.673

-

404

-

5.692

634

-

4.321

838

-

2.391

الصناعية الثانية

5.228

الشفا

هيئة االستثمار

394

شمال الرياض

5.568

الفرع النسائي

1.962

4.496
345

1.375

848

المنتجات الوطنية

3.408

3.211

البديعة

4.860

4.788

الخليج

2.159

الدوادمي

1.055

شقراء

وادي الدواسر

943

ساجر

751

224

السليل

90

نفي

عفيف

4.404

1.668
757

905

246

505
57

817
63

763
16

-

-

-

-

2.120

-

124

-

1.395
717

234

539
62

-

-

-

-

-

1.261

811

684

-

المزاحمية

927

757

155

-

الجمش

620

301

-

317

رماح

611

الحوطة

169

ثادق

134

حريمالء

البجادية

اإلجمالي

نسبة التطور السنوي

141

188,199

سنة أساس

190

625

415

115

146
84

104.489
% 12 -

36

434

114

177

101

145,128
% 39

-

-

-

-

-

155,476
%7

*  :2016بسبب الربط مع ثقة لم تستطع تحديد أعداد االشتراكات في كل فرع.
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تطور أعداد المشتركين حسب الدرجات:
العام المالي

2013

2014

2015

2016

ممتازة

1,063

1,416

1,531

949

اولى

1,344

1,900

1,760

1,791

ثانية

13,569

13,987

17,721

18,007

ثالثة

73,147

65,230

71,090

57,253

رابعة

29,076

21,956

53,026

77,476

اإلجمالي

118,199

104,489

145,128

155,476

الدرجة

الخدمات األخرى:
العام المالي

2013

2014

2015

2016

4,842

6,355

8,652

6,706

2

1

8

0

169

187

99

164

شهادات إعادة التصدير

12,321

14,641

15,672

16,350

اإلجمالي

17,334

21,184

24,431

23,220

نوع الخدمة
تصاريح تخفيضات
الدفاتر التجارية
المسابقات التجارية

اعداد المعامالت المصادق عليها:
العام المالي
الفرع

2014

2013

2016

2015

عادي

خارجية

عادي

خارجية

عادي

خارجية

عادي

خارجية

1,680,652

281,651

1,073,015

407,376

1,063,892

545,808

1,042,731

463,539

الوزارة

103,154

0

90,644

0

112,100

0

89,002

0

الصناعية األولى

261,007

27,634

200,869

45,813

208,113

70,372

170,388

51,821

الصناعية الثانية

273,782

281,651

234,725

33,288

214,372

47,730

210,465

41,476

النسيم

199,473

36,375

157,729

64,014

157,327

68,471

160,240

49,795

الشفا

14,926

14,926

89,297

22,906

0

0

0

0

المركز الرئيس
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العام المالي
الفرع

2014

2013

2016

2015

عادي

خارجية

عادي

خارجية

عادي

خارجية

عادي

خارجية

هيئة االستثمار

12,863

3,031

8,569

1,870

6,963

2,336

4,689

2,058

الفرع النسائي

2,073

260

2,749

722

4,175

1,181

4,727

1,109

شمال الرياض

395,098

112,510

355,267

93,383

353,990

116,165

248,008

85,059

المنتجات الوطنية

187,012

46,008

108,678

30,691

0

0

0

0

الخليج

173,835

20,635

117,885

29,712

120,717

31,577

102,027

26,052

البديعة

116,126

17,424

84,048

29,463

170,060

65,398

132,756

44,977

الدوادمى

35,145

3,096

9,215

3,978

14,151

8,603

13,865

10,082

شقراء

11,640

1,286

4,385

1,634

4,779

2,390

4,992

2,296

وادي الدواسر

5,800

1,718

6,850

2,201

7,274

5,091

5,758

3,834

السليل

1,363

408

1,990

810

1,880

1,183

1,438

831

ساجر

5,633

681

2,396

915

3,574

2,429

4,195

3,164

نفي

892

0

439

0

1,607

0

1,530

981

عفيف

13,060

1,429

4,647

1,909

5,771

2,853

5,112

3,495

رماح

4,488

47

1,238

44

991

385

1,286

752

المزاحمية

8,373

874

4,272

1,869

5,699

2,460

4,261

2,717

الحوطة

3,116

458

2,884

1,037

3,136

1,898

3,035

1,842

الجمش

5,737

558

2,381

1,017

2,616

2,485

2,753

2,387

ثادق

2,765

201

625

394

661

456

821

417

حريمالء

1,303

203

887

414

1,257

508

1,000

508

البجادية

1,543

1

589

0

640

0

0

0

3,520,859

853,065

2,566,273

775,460

2,465,745

979,779

2,215,079

799,192

اإلجمالي
نسبة التطور

76

4,373,924

3,341,733

3,445,524

3,014,271

سنة أساس

% 24 -

%3

% 13 -
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خدمات الفروع الداخلية :

قدمت غرفة الرياض عبر إدارة الفروع الداخلية عدداً من األعمال النوعية ،منها:
َّ

¦ ¦تفعيل خدمة التصاديق لروابط الغرف األخرى.

¦ ¦إعادة تقويم أعمال الفروع الداخلية وتغطية االحتياج الالزم لكل فرع.
¦ ¦تطبيق خدمة الموظف الشامل.
إدارة التخطيط :

ربطت الغرفة أهدافها الحالية مع اهداف رؤية المملكة   2030المعنية بقطاع االعمال والمتمثلة في :
1.1الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من ( )%40إلى(. )65 %

2.2تخفيض معدل البطالة من ( )%11,6إلى  (.)%7

3.3ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من ( )%20إلى (.)%35
4.4رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من ( )%22إلى (.)%30

5.5ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من المرتبة ( )19إلى المراتب الـ ( )15االولى على مستوى العالم .

التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ ( )10االولى.
6.6االنتقال من المركز (  ) 25في مؤشر
ّ

7.7رفــع نســبة االســتثمارات االجنبيــة المباشــرة مــن إجمالــي الناتج المحلي مــن(  )%3,8إلى المعــدل العالمي
(.)%5,7

8.8تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة ( )49إلى ( )25عالميا و (  )1إقليمياً.

9.9رفــع نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة مــن ( )%16إلــى ( )%50علــى االقــل مــن إجمالــي الناتــج المحلــي غيــر
النفطي.
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الفصل الخامس:

تنمية الموارد البشرية وتوطين الوظائف بالقطاع الخاص

التدريب والتوظيف :

تقــوم غرفــة الريــاض بــدور نشــط فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م فــي خفــض البطالــة وتوطيــن الوظائــف
وساهمت بدور بناء في توظيف أبناء  وبنات الوطن  في قطاعات األعمال المختلفة .

كمــا عملــت علــى طــرح العديــد مــن البرامــج  مــن أجــل توطيــن الوظائف حتــى تتحقق األهــداف التــي وضعتها
الحكومة الرشــيدة لتقليص معدالت البطالة بين أبناء وبنات الوطن ،ســواء من خالل التوظيف المباشــر  او برامج
التأهيل المنتهي بالتوظيف او من خالل البرامج التدريبية التي تؤهل الكوادر الوطنية لسوق العمل .
اوال  :التدريب:
ً

بلــغ عــدد الــدورات التدريبيــة ( )76برنامجــاً مختلفــاً تــم تنفيذهــا  لتطويــر  وتأهيل الشــباب الســعودي والفتيات
متدربا ومتدربة.
السعوديات  لسوق العمل  ،التحق بها ()1.996
ً
 1التدريب (رجال) :

البرامج التدريبية خالل العام 2016م
عدد البرامج

عدد المشاركين

النشـــــــــاط
البرامج التطويرية

22

929

البرامج التأهيلية

7

109

برامج الدبلومات المهنية المتخصصة

12

202

اإلجم ــالي

41

1240

22

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ

12
7

اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ
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 2التدريب ( سيدات ) :
عدد البرامج

عدد المشاركات

النشـــــــــاط
دبلومات مهنية تطبيقية

6

120

البرامج التأهيلية

4

36

ورشة عمل ودورات تطويرية

25

600

اإلجم ــالي

35

756

25
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ

6

اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

4

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ

تــم التطبيــق العملــي للمتدربــات الدبلومــات فــي عدة جهات مختلفة األنشــطة؛ بهدف تطبيق مــا تم تدريبهن
عليه والحصول على التأهيل المهني وبلع عدد المنشآت التي تمم التطبيق بها ( )56منشأة منها :
¦ ¦سابك.

¦ ¦مستشفى الحرس الوطني.
¦ ¦مهد اإلدارة العامة .

¦ ¦الهيئة العامة لالستثمار.

¦ ¦ وزارة الثقافة واإلعالم .
¦ ¦جامعة الملك سعود.
¦ ¦جامعة األميرة نورة.

¦ ¦هيئة التحقيق والرقابة.

82
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ثانياً  :التوظيف:

واصلــت غرفــة الريــاض بنجاح ،مســيرة التأهيــل والتوظيف من خالل تفعيــل برامجها لصالح بيئــة قطاع األعمال
تطبيقيا؛ حيث أسهمت في توظيف ( )5528شاباً وسيدة  ،منها ( )3046شاباً من الباحثين  عن العمل عن طريق
ً
التوظيف المباشــر  ,وتوظيف ( )992شــاباً عن طريق التأهيل المنتهي بالتوظيف ليكون إجمالي من تم توظيفهم
( )4038شاباً  ،و( )1490سيدة من خالل التوظيف المباشر.
بيان احصائيات التوظيف لعام 2016
التوظيف المباشر

التأهيل المنتهي بالتوظيف

عدد المتقدمين الباحثين عن عمل

5143

1521

عدد الفرص الوظيفية

5967

5050

الرجال

عدد المنشآت

152

3046

اجمالي من تم توظيفهم
اجمالي توظيف الرجال
السيدات

عدد المتقدمات الباحثات عن عمل

94

992

 4038شاب
1490
1490

اجمالي الالتي تم توظيفهن

87

عدد المنشآت

5528

إجمالي من تم توظيفهم ( رجال  /سيدات )

 1التوظيف (رجال :

4038

97

الوظائف التي تم
شغلها عن طريق الغرفة

المقابالت الشخصية
التي تمت بمقر
الغرفة
تأهيل

992
شاباً

برامج صيانة إلكترونيات
تأهيل  86شاباً

برامج التنظيم الوطني
المشترك 727

برامج بيع الذهب والمجوهرات
تأهيل  55شاباً

برامج فندقية

تأهيل 124

شاباً
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تنظيم ملتقيات التوظيف

¦ ¦عقــد ملتقــى التوظيــف فــي شــهر فبرايــر بالتعــاون مع صنــدوق تنميــة الموارد البشــرية بهدف توظيف الشــباب
الســعودي لــدى منشــآت القطــاع الخــاص وفق احتياجات ســوق العمل حيث تم اإلعالن عــن  980وظيفة لـ 22
منشأة وحضر المقابالت أكثر من  1000باحث عن عمل.
¦ ¦عقد ملتقى التوظيف الطبي في شــهر مايو بالتعاون مع القطاع الطبي والســياحي بالغرفة  ،حيث تم االعالن
عن  179وظيفة لـ  9منشأة وحضر المقابالت  199باحث عن عمل.
مشاركة الغرفة في الفعاليات ذات العالقة بتوطين الوظائف :

1.1المشاركة في عضوية اللجنة اإلشرافيه لتنظيم ملتقيات التوظيف بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق الموارد
البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

2.2تقديم ورقة عمل عن دور غرفة الرياض في توطين الوظائف بملتقى شركاء التدريب والتوظيف الذي نظمته
الكلية التقنية بالرياض.
3.3عقد اللقاءات والمحاضرات وورش العمل التوعوية :

¦ ¦إقامــة محاضــرة فــي االرشــاد المهني والتوجيه قدمها الدكتور عبدالله ســعيد باجزر مديــر التدريب التعاوني
بالكلية التقنية خالل ملتقى التوظيف بتاريخ 2016/2/9م .
¦ ¦عقــد  3محاضــرات فــي االرشــاد المهنــي والتوجيــه ،قدمهــا األســتاذ فايــز الغامــدي ،مدير التنظيــم الوطني
للتدريب المشترك فرع الرياض خالل ملتقى توظيف برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك .

 2التوظيف ( سيدات ) :
باحثات عن عمل

منشآت

عدد من تم توظيفهن

عدد المنشآت التي أجرت مقابالت توظيف

87

1490

توظيف
السيدات

ملتقيات

إرشاد مهني

تم عقد ملتقيات:

تم عقد محاضرات ولقاءات توعوية

2

 - 1ملتقى التنظيم الوطني المشترك بمشاركة ( )29منشأة
 - 2ملتقى التوظيف الصناعي بمشاركة ( )11مصنع

84
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تثقيفية لمن هن على رأس العمل
والباحثات عن عمل

¦ ¦بلغ عدد الباحثات عن  عمل المسجالت في الموقع االلكتروني للتوظيف ( )12.725باحثة عن عمل.
¦ ¦تم تنظيم عدد( )118لقاء توظيف.

¦ ¦ إجمالي عدد الالتي تم توظيفهن ( )1490سيدة.
¦ ¦تنظيم ( )4محاضرات تثقيفية إرشادية.

¦ ¦المشاركة في يوم المهنة الذي تنظمه جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن .

¦ ¦تنظيــم ملتقــى التوظيــف الصناعــي والذي يهــدف إلى إتاحة الفــرص الوظيفية للمرأة الســعودية في العمل
في المصانع وتلبية اجتياحات المنشآت من الكوادر الوطنية النسائية المؤهلة وبلع عدد المنشآت المشاركة
( )11مصنعاً.

¦ ¦تنظيــم ملتقــى التنظيم الوطني المشــترك للبنات والذي يهدف إلــى التدريب المنتهي بالتوظيف بما يتالءم
مــع  تلبيــة احتياجــات المنشــآت مــن الكــوادر الوطنية النســائية المؤهلة وبلع عدد المنشــآت المشــاركة ()29
منشأة.
¦ ¦زيارة عدد( )14منشــآه من المنشــآت التي تم االســهام التوظيف بها بهدف الوقوف على واقع بيئة العمل
ومعرفة مدى استمرارية الالتي تم توظيفهن.
¦ ¦زيارة عدد( )8منشآت بهدف التعريف بخدمات التوظيف بفرع السيدات بالغرفة.
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الفصل السادس:

خدمات غرفة الرياض لسيدات االعمال بالمنطقة

88

التقرير السنوي للعام المالي 2016م

 1ادارة الدعم والتطوير :

¦ ¦تنظيم المقهى الحواري ( المرأة واالســتثمار ) والذي يهدف لفتح باب الحوار مع ســيدات األعمال للوقوف
على احتياجاتهن وطرح أفكار جديدة وتزويدهن بالنصائح الالزمة إلكمال مسيرتهن التجارية.
¦ ¦مبادرة تكامل   ـ التسويق وشبكات االعمال ـ لتعزيز فرص التبادل التجاري بين سيدات االعمال .
كل من :
¦ ¦ تنظيم أسبوع المرأة العالمي بحضور ٍّ

 -معالي الدكتورة هدى العميل ،مدير جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 -الدكتورة سلوى الهزاع عضو مجلس الشورى.

 -البارونه سايمونز عضو مجلس اللوردات البريطاني .

¦ ¦االجتماع مع وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة سعادة االستاذ عبدالمنعم الشهري ،لمناقشة القضايا التي
تهم سيدات االعمال .

¦ ¦زيــارة الهيئــة الســعودية لمدن الصناعية لالطالع على الفرص االســتثمارية في المــدن الصناعية والتي يمكن  
لسيدات االعمال االستثمار فيها..
¦ ¦ عقــد ورشــة عمــل ( تحديــات المنشــآت النســائية ) مــع أمانــة منطقــة الريــاض وســبل تذليلهــا بالتعــاون مــع
المجلس البلدي لمنطقة الرياض .
¦ ¦تنظيم الحفل الســنوي لســيدات األعمال والذي يعد فرصة لتعارف ســيدات االعمال في أجواء ودية لتبادل
األفكار والمقترحات حول العديد من القضايا التي تهم تطوير أعمالهن.
¦ ¦ تنظيــم اللقــاء التعريفــي للبوابــة اإللكترونيــة للمشــتريات الحكوميــة ( منافســات ) والــذي يوضــح دور نظــام
المنافسات الحكومية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
¦ ¦مبادرة تكامل – التسويق وشبكات االعمال
¦ ¦حفل تكريم عضوات لجنة سيدات االعمال
 2إدارة قطاع األعمال :

معرض منتجون :

كان لقطــاع األعمــال بفــرع الســيدات وبتوجيــه مــن مجلــس أمنــاء مركــز الريــاض لتنميــة األعمــال الصغيــرة
والمتوسطة وبالتعاون مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة دور فعال في تنظيم معرض منتجون حيث
تم القيام بما يلي :

¦ ¦المشــاركة فــي اإلعــداد والتجهيــز لمعرض منتجون الرابع ،حيث تم تنفيذ تســجيل الراغبات بالمشــاركة وإجراء
المقابالت الشخصية وفرز المقبوالت واإلشراف على المشاركات أثناء المعرض .
¦ ¦التعاون مع جهات خارجية لدعم المستثمرات من المنزل :

 -إبرام مذكرة تعاون  مع جامعة األمير سلطان للبنات لدعم المستثمرات من المنزل .

 التعــاون مــع وزارة الشــؤون االجتماعيــة مــن خالل مراجعة الئحة تنظيم عمل األســر المنتجــة الصادرة منالوزارة وإدراج المالحظات واالقتراحات عليها.

التقرير السنوي للعام المالي 2016م

89

 التعاون مع الشركات المنظمة للمعارض ،حيث تم  ترشيح عدد (  ) 25سيدة من المستثمرات من المنزلللمشاركة بمعرض (الرداء العربي الشرقي 2016م)  الذي تقيمه شركة التنظيم األول.

 االجتماع مع البنك السعودي للتسليف واالدخار لبحث سبل التعاون في دعم المستثمرات من المنزل  .قافلة منتجون

¦ ¦المشاركة في معرض قافلة منتجون األول بالتعاون مع جامعة األمير سلطان ـ كلية البنات.
¦ ¦تهيئة المقبوالت لمعرض منتجون الرابع المتضمن عدد  7ورش عمل .
الجانب التوعوي :

¦ ¦التعاون مع برنامج (انطالقة) التابع لشركة شل في تنظيم :
 -برنامج (التسويق الفعال )

 برنامج (انطالقتي األولى لألسر المنتجة و المستثمرات من المنزل) -ورشة عمل  ( األفكار النيرة للمستثمرات من المنزل )

 3لجنة المشاغل :

¦ ¦ تنظيم المحاضرة التعريفية بنظام المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

¦ ¦ عقد لقاء عضوات لجنة المشاغل مع عضو المجلس البلدي األستاذة هدى بنت عبدالرحمن الجريسي .
¦ ¦ تنظيم محاضرة عن  دور التسويق في نجاح مراكز التزيين النسائية.
¦ ¦مشاركة اللجنة في صنع القرارات الحكومية:

 الرفع  لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن إصدار الوزارة لقرار بالفصل بين نشاطي التزيين والخياطةومنع الجمع بينهما تحت سقف واحد
 رفــع خطــاب لصاحــب الســمو الملكي ولي العهــد ووزير الداخلية وأمير منطقة الرياض ووزير العمل بشــأنبإغالق جميع المواقع والمحالت التي يمارس فيها نشاط المساج والحمامات بأنواعها للنساء.

 رفع خطاب لمعالي وزير العمل بشأن فئات من الوافدات من مختلف الجنسيات يمارسن أنشطة (التصويرالنسائي؛ التزيين وتصفيف الشعر(الكوافيرة) ،تقديم خدمات الضيافة) بطريقة غير نظامية.

 الرفــع لســعادة وكيــل وزارة العمــل للسياســات العماليــة تقريــر متابعة بأهــم التوصيات المتفــق عليها فياجتماع لجنة المشاغل مع سعادته والتي تشمل ( إنشاء كيان مستقل رئيسي ذو مسمى ( مراكز التزيين
ومشــاغل الخياطة النســائية )  ،إلغاء ربط تســديد المنشــأة لرســوم التأمينات االجتماعية بنطاقها  ،تعديل
انخفاض نطاق المنشأة عند نقل النشاط ,منح تأشيرة واحدة لكل 25م.) 2

¦ ¦إقامة حفل تكريم عضوات لجنة المشاغل للدورة السادسة عشرة.
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 4خدمات االشتراكات :

المركز الرئيس:

تعد خدمة االشــتراكات بفرع الســيدات ،أحد أذرع خدمات االشــتراكات في الغرفة  ،وفي هذا البند ســيتم
تســليط الضــوء فيــه علــى نوعية الخدمات التــي يقدمها الفرع وعنايته بســيدات االعمــال باإلضافة إلى جموع
العمليــات التــي قدمــت مــن المجمــوع الكلي الذي تم التطرق لــه في الفصل الخاص بـ (خدمــات غرفة الرياض
لتنمية وتطوير اقتصاديات المنطقة).
الخدمة المقدمة

العمليات

رقماً

اإليراد

كتابة

االشتراك الجديد

89

56,100

ستة وخمسون ألف ومائة ريال فقط

تجديد االشتراك

344

238,500

مئتان وثمانية وثالثون ألف وخمسمائة ريال فقط

2

3,400

تصاديق

6,473

161,825

اعتماد تواقيع

1,862

-

-

اعتماد اختام

144

-

-

تحديث بيانات

1,292

-

-

االستعالم العام عن بيانات
المنتسبات

6,048

-

-

مالحظات

150

-

-

تفعيل خدمات الكترونية

78

-

-

طباعة شهادة

912

-

-

طلب بيانات سيدات اعمال

21

-

-

17,415

459,825

زيادة درجة عضوية

المجموع

ثالثة آالف وأربعمائة ريال فقط
مائة وإحدى وستون ألف وثمانمائة وخمسة و عشرون  
ريال فقط

أربعمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة  
وعشرون ريال فقط.
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فرع وزارة التجارة :
العدد

الخدمة المقدمة

اإليراد

رقماً

كتابة

انتساب جديد

26

20600

عشرون ألف وستمائة ريال .

تجديد

33

24500

أربعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال.

تصاديق (ورقي)

145

3625

تصاديق (الخارجية)

19

475

رياال.
ثالثة االالف وستمائة وخمس وعشرون ً

شطب عضوية

291

-

رياال
أربعمائة وخمس وسبعون ً
-

طباعة شهادة

55

-

-

اعتماد توقيع

97

-

-

تعديل بيانات

490

-

-

تحويل منتسبين لثقه

543

-

-

تفعيل خدمات الكترونية

58

-

-

المجموع

1757

رقماً

كتابة

49200

تسعة و أربعون ألف و مائتا ريال فقط ال غير.

 5قسم االستشارات:
اوال  :المحاضرات التوعوية:
ً

نظــم قســم االستشــارات بفــرع الســيدات عــدد ( )6محاضــرات توعوية للســيدات تتناول أهم القضايــا التي تهم
قطاع االعمال بحضور ( )429سيدة حيث كانت بالتعاون مع عدد من الجهات من أهمها:
1.1محاضرة   ـ النمو الذكي في المنشآت ـ بالتعاون مع الجمعية السعودية لإلدارة وذلك لدعم سيدات االعمال
لتوسيع المشاريع التجارية التي يتم العمل عليها.

2.2محاضرة ـ مهارات التسويق االلكتروني ـ لمعرفة قنوات التسويق الحديثة والمتماشية مع التطور التقني في
وسائل التواصل االجتماعية.

3.3محاضرة ـ التوســع في ســوق تنافســي ـ للتعرف على طرائق وآليات التوســع في األنشــطة القائمة في ظل
المنافسة الداخلية أو الخارجية.

4.4محاضــرة ــــ مســتقبل االقتصــاد الســعودي في ظــل رؤية المملكــة 2030م ــــ بالتعاون مع نــادي االقتصاد
بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية للتعريف بنقــاط التحول والفــرص االســتثمارية المتاحة وفقاً
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لرؤية المملكة 2030م.

5.5محاضــرة ـ ـ اإلســتثمار األجنبــي وأثــره علــى االقتصــاد ـ ــ  للتعريــف بمزايــا االســتثمار االجنبــي فــي ظــل الســماح
باالستثمار االجنبي بالكامل في قطاع التجزئة ,وأثر ذلك على االقتصاد المحلي السعودي.

6.6محاضــرة ـ ـ العقــود القانونيــة فــي التعامــات التجاريــة ـ ـ لزيــادة الوعــي القانونــي لــدى ســيدات األعمــال فــي
تعامالتهن التجارية وإبرام العقود .
ثانياً  :لقاءات متخصصة :

تــم تنظيــم ( )5لقــاءات متخصصــة لســيدات األعمــال فــي مجــاالت مختلفــة لتعزيز الوعــي لديهن فــي مجالهن
االستثماري بحضور ( )301سيدة كما يلي:
1.1اللقاء التعريفي ـ لحاضنة تسامي ـ أحد مبادرات مؤسسة الملك خالد الخيرية حيث يهدف اللقاء إلى التعريف
بالمبادرات التي تساهم في دعم ريادة األعمال .

2.2لقاء ـ مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية ـ بالتعاون مع مصلحة الجمارك العامة وبرنامج
الملكيــة الفكريــة بجامعــة الملــك ســعود ـ لتعزيز الوعي لدى ســيدات األعمال من حيث حمايــة حقوق الملكية
الفكرية لمشاريعهن ومكافحة الغش التجاري في المنتجات .

3.3اللقــاء المفتــوح ـ ــ  مــع الهيئــة العامــة لالســتثمار ـ للتعريــف بالخدمــات المقدمة مــن الهيئة العامة لالســتثمار
لخدمة المستثمرين .

4.4اللقاء التعريفي ـ بمبادرة عضيد مرشد ريادة األعمال ـ بهدف التعريف بأحد مبادرات القطاع الخاص في دعم
ريادة األعمال .

5.5محاضــرة ـ ـ الوعــي المصرفي وتمويل المنشــآت الصغيرة والمتوســطة ـ ـ بالتعاون مع مصــرف الراجحي لتوعية
سيدات االعمال بالجوانب القانونية لتمويل المنشآت .
ثالثاً  :الخدمات االستشارية :

1.1تــم توقيــع اتفاقيــة تقديــم الخدمــات االستشــارية مــع مكتب وحــدات متكاملة لالستشــارات وحلــول األعمال  
بتاريخ  2اغسطس 2016م وتقديم ( )16جلسة استشارية مع المكتب االستشاري .

2.2تم تقديم الخدمات االستشارية إلى ما يقارب ( )320سيدة من سيدات مستفسرات عبر الهاتف أو الحاضرات
شخصياً لفرع السيدات .
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الفصل السابع:

تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد األعمال

خدمات دعم تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
 1الدورات التدريبية:

¦ ¦نظمت الغرفة مع برنامج انطالقه (شل) دورتين بعنوان  :األفكار النيرة

¦ ¦نظمت الغرفة بتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية برنامجاً لمديري مصانع المنشآت الصغيرة
والمتوسطة.
¦ ¦نظمت الغرفة بتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية برنامجاً لمديري الجودة بمصانع المنشآت
الصغيرة والمتوسطة.
 2التقارير والدراسات:

¦ ¦إصدار خمسة كتيبات من سلسلة ريادة األعمال

¦ ¦إصدار دليل حوكمه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 3الوحدة االستشارية:

¦ ¦تقديــم  خدمــات استشــارية للمســتفيدين  شــملت كافــة األنشــطة االقتصاديــة المتعددة  ,تضمنــت التوجيه
واإلرشاد ومعالجة المعوقات وتوفير المعلومات الالزمة .

 4خدمات دعم صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة واألسر المنتجة:

¦ ¦إقامة معرض منتجون تحت رعاية أمير منطقة الرياض بمر كز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات  ,وبحضور
نخبــة مــن المســؤولين وكبار الشــخصيات المهتمة بدعم األســر  المنتجة  ,وقد تمت دعــوة الجهات الداعمة
لألســر المنتجــة للمشــاركة فــي المعــرض  ,الــذي شــارك فيــه حوالــي ( 500مشــاركة) موزعــة علــى األجنحــة
والعربات  ,وقد حقق المعرض نجاح منقطع النظير على مستوى الغرفة بالخصوص وعلى مستوى المملكة
حيث بلغ عدد الحضور اإلجمالي خالل فترة المعرض  195106زائرين  /زائرات.
¦ ¦إنشاء موقع إلكتروني مصاحب لمعرض منتجون لتسويق منتجات األسر المنتجة  ,وقد تم تدشينه من قبل
صاحب السمو الملكي األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز ،أمير منطقة الرياض سابقاً .
¦ ¦ زيارة  رئيس البريد السعودي باإلنابة للتعريف بلجنة االستثمار من المنزل ومناقشة آلية التعاون بين الطرفين
واالستفادة من خدمة البريد السعودي (. )EMAIL
¦ ¦ تنظيــم محاضــرة بالتعــاون مــع البريــد الســعودي بعنــوان :كيــف تبدأ بيع منتجاتــك عبر االنترنت بكل ســهولة
وبأقل مخاطر؟
¦ ¦تطوير وتوعية األسر المنتجة والمستثمرات من المنزل.

¦ ¦تنظيم دورات متخصصة لألسر المنتجة والمستثمرات من المنزل.
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 5التعاون مع جهات خارجية لدعم المستثمرات من المنزل:

¦ ¦توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة األمير سلطان للبنات لتقديم الدعم الفني لمشاريع األسر المنتجة حيث تم
إعداد مسودة االتفاقية وإرسالها إلى المسؤولة بالجامعة للمراجعة وإبداء الرأي.
وفيما يلي بنود االتفاقية المقترحة :

1.1إقامة معرض لتسويق المنتجات داخل الجامعة مرة واحدة كل فصل دراسي.

2.2توقيع بعض عقود توريد بسيطة  للجامعة مع السيدات ،مثل :الضيافة لتشجيع السيدات ورفع مهارات
التعامل مع المجتمع الخارجي.
3.3تقديم دورات لتطوير المهارات اإلدارية والمالية للسيدات .
4.4تقديم استشارات إدارية ومالية وتسويقية وقانونية .

¦ ¦مراجعــة الئحــة تنظيــم عمــل األســر المنتجــة الصــادرة مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة وإدراج المالحظــات
واالقتراحــات عليهــا ثــم رفعهــا لمجلس أمنــاء مركز الرياض لتنميــة األعمال الصغيرة والمتوســطة ليتم رفعها
لوزارة العمل والتنمية االجتماعية.
¦ ¦ترشــيح عدد (  ) 25ســيدة من المســتثمرات من المنزل للمشــاركة بمعرض (الرداء العربي الشــرقي 2016م)
الذي تقيمه شركة التنظيم األول.
 6لجنة شباب االعمال

خدمات دعم شباب وشابات االعمال

1.1مسابقة المشاريع الناشئة (مبادر):

تعتمد الفكرة األساســية لمســابقة المشــاريع الناشــئة “مبادر” على ابتكار آلية تســتهدف
إتاحــة الفرصــة لتواصــل أصحــاب األفــكار اإلبداعيــة الخالقــه مــن المبادريــن مــع الممولين من
هيئات ومنظمات التمويل أو المستثمرين المحتملين من خالل عرض أفكار ومشاريع هؤالء
المبادريــن فــى إطــار بيئــه تنافســية يخضعــون خاللهــا لعمليــات تقييــم متتالية من قبــل خبراء
محكميــن لديهــم معاييــر وعناصــر محــددة ومعلنة لتقييم كل مشــروع وتأهيله عبــر مرحلتين
تنتهــى بإعــان الفائزيــن ومنحهــم جوائز مالية مع حزمة من المنافع العينية كاالستشــارات اإلدارية والتســويقية
والتدريبيــة وغيرهــا وكذلــك إمكانية تبنى المشــاريع الفائزة من قبل المســتثمرين المحتملين .وعليه تمت إقامة
المسابقة ووصل للمرحلة الختامية  15مرشح من أصل  114مشاركاً ،وأقيم حفل ختامي للمشروع في مرحلته
الثانية وعبر تصويت الجمهور ولجنة تحكيم تم تكريم  4فائزين بجوائز نقدية مقدمة من غرفة الرياض.

2.2صديقك االستشاري:

تقــدم هــذه الخدمة من خالل أعضاء لجنة شــباب األعمال والمرشــدين المتخصصين
الذين سيساعدون رائد األعمال في اتخاذ القرار المناسب لمشروعه االستثماري وتقديم
ـوال متكاملــة للمشــكالت والتحديــات التــي تواجــه مشــروعه الجديــد ,كمــا ســيقدم
حلـ ً
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المستشارون استشارات واقعية وعملية لدعم وتعزيز نجاح هذه المشاريع ,وستكون هذه الخدمة مجانية.

يقوم االستشــاري المختص بمقابلة طالب االستشــارة بالفرع الرئيس للغرفة لمناقشــة المشــروع بشكل
أكثــر واقعيــة ,واســتيضاح النقاط التفصيلية حول المشــكالت موضع االستشــارة ويتم خــال المقابلة تحديد
الحلول لتلك المشكالت حيث بلغ عدد الخدمات االستشارية المقدمة خالل العام 2016م  131استشارة    ..
3.3موقع آمرنا ( قائمة أمنيات شباب األعمال):

وهــو منصــة تهــدف لتمكيــن شــباب األعمــال مــن التقــدم باقتراحاتهــم وآرائهــم
عبــر منصــة تفاعليــة مــع إمكانيــة تقييــم تلــك األمنيــات مــن زوار الموقــع لمســاعدة
المسؤولين في اتخاذ القرار في القضايا المتعلقة بشباب األعمال  من خالل الموقع
التاليhttp://www.amerna.com :

4.4منارة:

هــي إحدى مبادرات لجنة شــباب األعمال التــي تهدف إلى إثراء المحتوى العربي
لريــادة األعمــال مــن خــال ترجمــة مقاطــع فيديــو جرافيــك خاصــة بمجــاالت شــباب
األعمــال وريــادة األعمــال ،بلغــت عددهــا  140مــادة تــم إضافتها لمحتــوى الموقع.
http://www.mnarah.sa

5.5ديوانية شباب االعمال:

ودي ودوري بيــن شــباب األعمــال والمهتميــن بالقطــاع يهــدف إلى تكوين
لقــاء ّ
منصــة ومجتمع ( )communityلشــباب األعمــال والمهتمين بريادة األعمال وعالم
األعمال ،لتبادل المعرفة ،وتعريفهم ببعضهم ،وتوفير أرضية خصبة لتكوين عالقات
تفتح آفاق  جديدة للمشاركين في الديوانية تمت إقامتها خمس مرات ،وحضرها  243مستفيداً.

6.6تنظيــم فعاليــات داعمة لشــباب األعمال (محاضرة  ,لقــاءات  ,ورش عمل  ,ندوات) حيث بلغت خالل عام
 2016م ( )16فعالية إضافة لملتقى ومعرض شباب األعمال.
7.7تنظيم معارض داعمة للشباب وشابات األعمال ( سوقرام )

إقامــة معــرض “ســوقرام” وهــو مبــادرة مجانيــة اجتماعيــة تقدمهــا لجنــة شــباب
األعمــال إلتاحــة الفرصــة لتجــار مواقع التواصــل االجتماعي لبيــع منتجاتهم .ويهدف
هــذا المعرض لرفع مســتوى الوعي لشــباب األعمال ،وتعريفهــم بأهم أدوات تنمية
المشاريع الناشئة وتحفيزهم على خلق األرباح وتطبيق نماذج االبتكار في المشاريع
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الشــبابية الناشــئة ،وتســليط الضوء على التجارب المحلية الناجحة والمســاهمة في خلق فرص اســتثمارية
محلية واعدة في مجاالت متنوعة ،وتعزيز القيمة والحصة الســوقية للمشــاريع التجارية الوطنية وإشــراك
الشــباب فــي الحركــة االقتصاديــة التنمويــة ،وقد شــارك فيها  46مشــاركً ا ومشــاركة من شــباب وشــابات
األعمال.
8.8ملتقى شباب األعمال الخامس والمعرض المصاحب له:

تحــت رعايــة وتشــريف أميــر منطقة الرياض صاحب الســمو الملكــي األمير فيصل
بــن بنــدر بــن عبدالعزيز آل ســعود؛ نظمت غرفــة الرياض ممثلة بلجنه شــباب األعمال
والشــريك المعرفــي شــركة مكنــزي آنــد كومبانــي بمشــاركة واســعة مــن القطاعيــن
الحكومــي والخــاص والنخب من رجال الدولة ورجال األعمال ورواد ورائدات األعمال
والمختصين  ملتقى شــباب األعمال الخامس بعنوان (الريادة واســتثمار الشــباب في
ظــل رؤيــة المملكــة  .)2030ألقــى الملتقــى الضوء على فرص وبرامــج دعم وتمكين
شــباب وشــابات األعمــال فــي ظل رؤيــة المملكة  2030وبرنامــج التحول الوطني من خالل عقد جلســات
وورش عمل ،وإقامة  100جناح للعارضين يقدمون منتجاتهم للزوار.
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الفصل الثامن:

فعاليات ومناسبات غرفة الرياض الداعمة لقطاع األعمال بالمنطقة

تعمــل غرفــة الريــاض فــي  إطــار تحقيق الريادة على مســتوى المملكــة على دعم وتطوير االقتصــاد عبر البرامج
والفعاليــات التــي تقيمهــا الغرفــة  إلــى جانــب تقديم خدمات القاعــات المجهزة لرجال األعمال بحيــث تصبح الغرفة
الوجهــة األولــى لقطــاع االعمــال ...وخــال عــام 2016م نظمت الغرفة العديــد من الفعاليات التــي تنوعت ما بين
(ملتقى ـ ـ منتدى ـ ـ مؤتمر ـ ـ لقاء ورشة عمل ـ ـ اجتماع) ...حيث بلغ إجمالي الفعاليات التي أقيمت في غرفة الرياض
لعام  293(( 2016فعالية داخلية وخارجية و ( )856اجتماع داخلياً وخارجياً.
ومن أبرز الفعاليات التي نظمتها غرفة الرياض:

منتدى الرياض االقتصادي :

منتــدى الريــاض االقتصــادي أداة فاعلــة لتطويــر االقتصــاد الوطنــي وإعــداده لمواجهــة التحديــات االقتصاديــة
واالجتماعية بما يؤدي إلى رفع مســتوى دخل الفرد ،وزيادة فرص العمل ،وتنمية الموارد البشــرية ،وتحســين مناخ
االستثمار ،وزيادة مستوى اإلنتاجية والمنافسة في ظل التحديات االقتصادية العالمية .
 1ورشة العمل الرئيسة:

وجهــت الدعــوة لحضــور ورشــة العمــل إلى حوالــي  1330من أعضاء مجلس الشــورى وعــدد كبير من رجال
وسيدات األعمال المختصين واألكاديميين بالجامعات ومراكز البحث العلمي ،كما تمت مخاطبة جميع الوزراء
لترشــيح شــخصين عــن كل وزارة للمشــاركة فــي أعمــال الورشــة .إضافــة إلــى دعــوة ممثليــن للبنــوك بالمملكة
وممثليــن للشــركات الكبيــرة ،كمــا وجهــت الدعــوة للشــركات الراعية للمنتدى وبعــض الشرك ـ ــات األخرى وإلى
أعضاء الفرق المشــرفة على الدراســات في جميع الدورات الســابقة .وقد أكد الحضور  251مشاركاً ومشاركة،
حضر منهم  186كعدد إجمالي منهم  155مشاركاً  31ومشاركة.

 2مجموعات العمل:

توزع المشــاركون إلى خمس مجموعات عمل حســب المحاور التي حددتها األمانة العامة للمنتدى وتراوح
عــدد المشــاركين بالمجموعــات بيــن  48-21مشــاركاً  ،وخــال جلســات العمــل ناقشــت كل مجموعــة القضايــا
المقترحــة وقامــت بإضافــة بعــض القضايا ودمج بعضها ومن ثم توصلت المجموعــات ألهم قضيتين ومن ثم
قام مجلس األمناء باختيار القضية التي ستدرس خالل الدورة الثامنة .وفيما يلي القضايا التي تم اختيارها  :

المحور األول :الموارد الطبيعية :

أ   ـ شــكلت مجموعــة محــور المــوارد الطبيعية بنخبــة من الشــخصيات المهتمة بهذا المحور بلــغ عددهم 21
مشاركاً ومشاركة.

ب ـ ناقشــت المجموعــة عــدداً مــن القضايــا ،ومــن ثم تــم اختيار قضيتيــن وقام مجلــس األمناء بترشــيح قضية
بعنوان  :زيادة القيمة المضافة باستغالل وتحفيز االستثمار بقطاع الثروة المعدنية
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المحور الثاني :البنية التحتية :

أ   ـ شــكلت مجموعــة محــور البنيــة التحتيــة بنخبــة مــن الشــخصيات المهتمــة بهــذا المحــور وبلــغ عددهم 34
مشاركاً.

ب ـ ناقشــت المجموعــة عــدداً مــن القضايــا ،ومــن ثم تــم اختيار قضيتيــن وقام مجلــس األمناء بترشــيح قضية
بعنوان  :تشــخيص ومعالجة المعوقات والتحديات الحالية أمام القطاع  الخاص للمشــاركة في االســتثمار
في البنى االساسية وتشغيلها.

المحور الثالث :قطاع األعمال:

أ   ـ شكَّ ت مجموعة محور قطاع األعمال بنخبة من الشخصيات المهتمة بهذا المحور بلغ عددهم  33مشاركاً
و  9مشاركات.

ب ـ ناقشــت المجموعــة عــدداً مــن القضايــا ،ومــن ثم تــم اختيار قضيتيــن وقام مجلــس األمناء بترشــيح قضية
بعنوان :دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030م.

المحور الرابع :الموارد البشرية:

أ   ـ شــكلت مجموعــة محــور المــوارد البشــرية بنخبة من الشــخصيات المهتمــة بهذا المحور وبلــغ عددهم 35
مشاركاً و  13مشاركة.

ب ـ ناقشــت المجموعــة عــدداً مــن القضايــا ،ومــن ثم تــم اختيار قضيتيــن وقام مجلــس األمناء بترشــيح قضية
بعنوان  :قياس و رفع إنتاجية العنصر البشري في االقتصاد السعودي.
المحور الخامس :البيئة التشريعية والسياسات واإلجراءات:

أ   ـ شــكلت مجموعــة محــور البيئــة التشــريعية والسياســات واإلجــراءات بنخبة مــن الشــخصيات المهتمة بهذا
المحور بلغ عددهم  33مشاركاً و 8مشاركات.

ب ـ ناقشــت المجموعــة عــدداً مــن القضايــا ،ومــن ثم تــم اختيار قضيتيــن وقام مجلــس األمناء بترشــيح قضية
بعنوان :المنظومة التشريعية ذات العالقة بالتنمية االقتصادية.
 3فعاليات واجتماعات منتدى الرياض االقتصادي خالل العام 2016م:

¦ ¦اجتماعات مجلس األمناء (سبعة اجتماعات).

¦ ¦اجتماعات الفرق المشرفة على الدراسات ( 66اجتماعاً ).

¦ ¦عقد المنتدى ورشة العمل الرئيسة بتاريخ  6مارس 2016م وحضرها ( )155مشارك و ( )31مشاركة الختيار
القضايا التي سيتم دراستها في الدورة الثامنة.
¦ ¦عقد المنتدى ( )9حلقات نقاش حضرها  476مشاركاً ومشاركة.

¦ ¦نظم المنتدى محاضرة عن تحديات وآليات تنفيذ الرؤية االستراتيجية في أوقات التحول حضرها  556مشاركاً
ومشاركة قدمها البروفيسور روبرت كابالن من جامعة هارفارد.
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¦ ¦جــار التحضيــر لعقــد ( )7حلقــات نقــاش فــي كل مــن جــدة ،مكــة ،المدينــة ،الجبيل ،الدمــام ،األحســاء ،الجوف،
والرياض.
وبذلك يكون قد بلغ إجمالي فعاليات المنتدى خالل العام 2016م ( )84فعالية وهي  كالتالي:

الندوات والمؤتمرات وورش العمل

11

اللقاءات القطاعية

73

إجمالي الفعاليات لعام 2016م

84

ملتقى االنشاءات والمشاريع الثالث:

واستكماال للنجاحات
تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ،أمير منطقة الرياض؛
ً
التي حققها ملتقى اإلنشاءات والمشاريع في دورتيه السابقتين؛  وذلك يوم الثالثاء  30ربيع اآلخر1437هـ الموافق
  9فبراير2016م في فندق فورسيزون الرياض .

أقيم الملتقى في دورته الثالثة ،وناقش مجمل األحداث والمستجدات والتنظيمات الجديدة في قطاع البناء
والتشــييد ،منهــا عمــل الهيئــة الســعودية للمقاوليــن :التعريــف بهــا ,وبنظامهــا ,والــدور المأمول منهــا ,وما تقدمه
لقطاع المقاوالت؛ والتعريف بـ(البرنامج الوطني إلدارة المشاريع) ،وأهدافه ،باإلضافة إلى النظم الحديثة في إدارة
جنبا إلى جنب مع جوانب التطوير اإلداري والفني لقطاع المقاوالت من خالل ضوابط الســامة
المشــاريع ً ,PMO
والمعاييــر العالميــة واألســاليب التقنيــة الحديثــة وتطويــر األداء المالــي لشــركات المقــاوالت ,وتصديــر المقــاوالت
خارجيا والفرص المتاحة له خارج الوطن.
واألسباب التي ال تعين المقاول السعودي للعمل
ً
ملتقى «كن على دراية»:

ملتقى (كن على دراية) فعالية إرشادية معلوماتية نظمتها إدارة المعلومات بمركز دراية ُدعي لها أكثر من 12
جهة حكومية وشبه حكومية معنية بتقديم خدماتها لقطاع األعمال والمؤسسات والشركات وأصحاب السجالت
التجاريــة الجديــدة ,وقــد ُخصــص لــكل جهــة مســاحة خاصــة عرضــت خاللهــا كل مــا تقدمــه مــن خدمــات وإجــراءات,
واستقبلت استفسارات اصحاب األعمال وأجابت عن الكثير من التساؤالت حول الخدمات واإلجراءات الجديدة.

وقد استخدمت في الملتقى العديد من الوسائل التوعوية والتعريفية من لوحات ومطبوعات خاصة بالخدمات
التي تقدمها الجهات ,وتم عرض مجموعة من االفالم القصيرة عبر شاشات تلفزيونية تم تهيئتها خصيصاً لملتقى
(كن على دراية) ,وكان  لزوار الملتقى حضور ملفت وفعال مع الجهات المشاركة ,فقد اجمع الكثير على أن تواجد
مثل هذه الجهات في مكان واحد هو فرصة لن تتكرر كثيرا.
وحلت فيه الكثير من المشــكالت التي
وطرحت في الملتقى الكثير من األســئلة واالستفســارات والمالحظاتُ ,
ُ
كانــت عائــق أمــام الكثيــر مــن رواد األعمــال ,وقــد زار الملتقى كبار المســؤولين مــن الغرفة وخارجهــا واطلعوا على
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األجنحة الخاصة بالجهات وتوافد الزوار وانتقالهم بين الجهات المشاركة.
مهرجان الرياض للتسوق والترفيه:

تهدف غرفة الرياض من تنظيم مهرجان الرياض للتسوق والترفيه ،إلى تنشيط الحركة االقتصادية والتسويقية
والســياحية بمدينة الرياض وتحويلها إلى مدينة جاذبة خالل فصل الصيف  ,وايجاد فرص عمل موســمية ,وتشــجيع
حركــة التســوق والترفيــه وإطــاق الطاقــات الســياحية الكامنــة  ودفــع المســتثمرين إلــى إقامــة المشــاريع الكبــرى  
وتقديمهــا للباحثيــن عــن المتعــة البريئــة والتي يمتزج ذلك باســتثمار فرص التســوق الواســعة التي تتخللها سلســلة
ضخمة من مراكز التسوق  بالرياض ,والتي تجعل منها بحق عاصمة المراكز التجارية .
وقد أقيم برنامج المهرجان للعام  2016من خالل:

¦ ¦حفــل االفتتــاح  :اقامــة حفــل افتتاح للمهرجان برعاية وحضور ســمو أمير منطقة الريــاض األمير فيصل بن بندر بن
عبد العزيز آل سعود في العثيم مول.
¦ ¦برنامج الفعاليات  :أكثر من ( )200فعالية ترفيهية منوعه يتم إقامتها في المراكز التجارية والترفيهية المشاركة
¦ ¦برنامج التخفيضات  :شارك أكثر (  )2000شركه ومؤسسه بتقديم تخفيضات على بعض السلع تصل إلى .% 70
¦ ¦العرسان  :شارك مجموعه من فنادق الرياض بتقديم بعض العروض والتخفيضات الخاصة بالعرسان خالل فترة
المهرجان .
¦ ¦الفنادق والمطاعم  :مشاركة عدد من فنادق ومطاعم  الرياض بتقديم تخفيضات على خدماتهم  ومنتجاتهم
خالل فترة المهرجان.
¦ ¦الهدايا والجوائز  :العمل على توفير اكثر من  2.5مليون جائزه تم توزيعها داخل مواقع الجهات المشاركة.
¦ ¦المراكز التجارية والترفيه  12 :مركزاً تجارياً وترفيهياً مشاركاً.
الحفل السنوي لرجال االعمال:

نظمــت غرفــة الريــاض الحفل الســنوي لرجال األعمال ،مســاء يــوم األربعاء  27ذي الحجة 1437هـ ( 28ســبتمبر
 )2016بنــادي رجــال األعمــال بمقــر الغرفــة الرئيس ،واســتضاف الحفل الذي اعتادت الغرفة علــى تنظيمه منذ أكثر
مــن عشــرين عامــاً عــدداً مــن أصحاب الســمو األمراء والمعالــي الوزراء وكبار المســؤولين في القطــاع العام ،إضافة
إلــى رؤســاء وممثلــي البعثــات الدبلوماســية العربية واإلســامية واألجنبيــة المعتمدة لدى المملكة ،في مســتهل
اســتئناف رجال األعمال ألنشــطتهم التجارية واالســتثمارية بعد انتهاء عطلة الصيف ،بهدف تعميق آليات التواصل
والتحــاور فيمــا بيــن رجــال األعمال من ناحية ،وكبار المســؤولين فــي الدولة من ناحية أخرى ،وتبــادل اآلراء ووجهات
النظر حول أهم ما يشغل بال قطاع األعمال تجاه قضايا االقتصاد الوطني وارتباطه بتطورات االقتصاد العالمي.

وجاء حفل عام 2016م في ظل تطورات يشهدها االقتصاد العالمي وتنعكس آثاره على أوضاع االقتصاد
الوطنــي ،كمــا واكــب إعــان رؤيــة المملكــة المســتقبلية  ،2030وإعــان برنامــج التحول الوطنــي  2020إلعادة
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هيكلــة االقتصــاد الوطنــي ومؤسســات الدولــة للتعامــل بكفاءة مع هــذه التطورات ،ودور القطــاع الخاص في
تنفيذها.
الحفل السنوي لسيدات األعمال:

نظم فرع السيدات بغرفة الرياض الحفل السنوي لسيدات األعمال ،مساء يوم اإلثنين  25ذي الحجة 1437هـ
( 26سبتمبر 2016م) بنادي رجال األعمال بمقر الغرفة الرئيس ،واستضاف جمعاً من كبار المسؤوالت في القطاع
العام والخاص ،إضافة إلى عدد من الديبلوماسيات وزوجات رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة.

ويحظــى الحفــل الســنوي لمجتمــع ســيدات أعمــال العاصمــة باهتمــام مــن قبــل قطــاع األعمــال النســوي
والمســؤوالت بالقطاع الحكومي ،حيث بات الحفل يشــهد حضوراً متزايداً بهدف توثيق الصالت مع المســؤوالت
الحكوميات للمســاهمة في تذليل العقبات التي تواجه مشــروعاتهن ،كما يعكس ما وصلت إليه ســيدات األعمال
الســعوديات من مكانة في المنظومة االقتصادية والتنموية ،وما حققنه من منجزات داخل قطاع األعمال ســواء
في مجال اإلدارة أو إقامة المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وناقــش الحفــل أبــرز المســتجدات على ســاحة العمل النســائي ،واســتعراض أهم ما يشــغلهن مــن قضايا قطاع
األعمــال ومزاولــة أنشــطتهن التجاريــة واالســتثمارية فــي ضــوء األوضاع االقتصاديــة .ودع الفرع جمع من ســيدات
األعمــال والمجتمــع والمســؤوالت فــي األجهــزة الحكوميــة والقطاع الخاص والســلك الدبلوماســي النســائي في
المملكــة ،ممــا يترجــم رؤى غرفــة الريــاض وأهدافهــا فــي تعزيز العالقــات وتبادل الخبــرات والتجارب مع مشــتركات
الغرفة ومختلف األجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية واألهلية.
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الفصل التاسع:

تطوير عالقات التعاون وتعزيز آفاق االستثمار األجنبي في المنطقة

تنمية وتطوير العالقات الخارجية :

مــن ضمــن رســالة الغرفــة الخدميــة التــي تقدمهــا إلــى مشــتركيها  وروادهــا وزائريهــا ،تنظيــم العالقة بيــن رجال
األعمــال الســعوديين ونظرائهــم مــن رجــال األعمال العــرب واألجانب ،من خــال تنظيم واســتضافة الوفود العربية
واألجنبيــة بالغرفــة ،وكذلــك تنظيــم المحاضــرات والنــدوات واللقــاءات واالجتماعــات ومختلــف الفعاليــات األخرى
الداخلية والخارجية ,فكان ذلك هدفاً أسمى من أهداف إدارة العالقات العامة.
حيــث تســخر إمكاناتهــا كافــة ،وما تمتلكه من كفاءات بشــرية فاعلة لتفعيل مثل هــذه التوجهات ووضعها في
النطاق الصحيح ،بما يحقق أهداف وتطلعات وطموحات الغرفة بمشيئة الله تعإلى.

 1لقاءات مجلس ادارة غرفة الرياض:

1.1التنســيق مــع المراســم الملكيــة لتوجيــه الدعــوات لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واألميــن العــام لحضــور
مناسبات خادم الحرمين الشريفين.

2.2التنسيق للرئيس واألعضاء واألمين العام لتوديع واستقبال خادم الحرمين الشريفين.

3.3لقاء فخامة رئيس جمهورية جنوب افريقيـا برئيس وأعضاء مجلس اإلدارة في قصر الملك سعود.
4.4زيارة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابعة عشرة لسمو أمير منطقة الرياض.

5.5الترتيــب لرئيــس وأعضــاء مجلس اإلدارة للقاء فخامة رئيس جمهورية كازاخســتان بحضور معالي وزير التجارة
واالستثمار في قصر الملك سعود.

6.6المشــاركة في توقيع اتفاقية غرفة الرياض مع جامعة األمير ســلطان بحضور ســعادة رئيس مجلس اإلدارة
واألمانة العامة.
 2زيارات ولقاءات كبار الشخصيات:

1.1معالي وزير الزراعة الزامبي.

2.2سمو ولي عهد الدنمارك وحرمه.

3.3فخامة رئيس جمهورية تركمانستان الرئيس قربانقلي بردي محمدوف .

4.4فخامة رئيس جمهورية بوركينا فاسو الرئيس روك مارك كريستيان كابوري.

5.5الوزير االتحادي األلماني السابق الدكتور /بيتر رامزاور.

6.6فخامة الرئيس التنفيذي لجمهورية أفغانستان اإلسالمية عبدالله عبدالله.

7.7رئيس البرلمان التشادي.

8.8نائبة رئيس البرلمان األلماني.

9.9د .فيليــب  روســلير  -المنتــدى االقتصــادي العالمي دافس الوزير االتحــادي لالقتصاد والتكنولوجيا و نائب
مستشار ألمانيا سابقاً.
1010البروفيسور روبرت كابلن  Pro.Robert Kaplanأستاذ االستراتيجية والقيادة في جامعة هارفارد.
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1111سعادة الدكتور جالل الدبعي الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية األردنية .
1212نائب معالي وزير العمل أحمد الحميدان.

1313والي والية النيل االبيض السوداني الدكتور/عبدالحميد كاشا.

1414صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد ،مدير عام ترويج االستثمار بالهيئة العامة لترويج االستثمار
وتنمية الصادرات بسلطنة عمان.
 3وفود رجال األعمال الزائرة للغرفة:

 .1حفل استقبال الوفد التجاري الهندي.

 .2لقاء الوفد الزراعي الزامبي بحضور معالي وزير الزراعة الزامبي.
 .3حفل استقبال الوفد التجاري الفلبيني.

 .4غداء عمل برئاسة ولي العهد للدنمارك والوفد المرافق.
 .5لقاء الوفد التايواني مع اللجنة الطبية.

 .6حفل استقبال الوفد التجاري الكندي.

 .7لقاء فخامة الرئيس قربانقلي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان برجال األعمال.

 .8لقاء فخامة رئيس جمهورية بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري برجال األعمال.

 .9حفل استقبال وفد رجال األعمال من تايوان برئاسة مجلس تنمية التجارة الخارجية في تايبيه.
 .10حفل استقبال الوفد البلجيكي .

 .11الملتقى المكسيكي لألغذية والزراعة .

 .12ورشة عمل االستثمار والتجارة في تركيا بحضور سعادة السفير التركي .

 .13حفل استقبال الوفد التجاري الهندي.

« .14حفل استقبال الوفد التجاري األلماني برئاسة الوزير االتحادي السابق الدكتور بيتر رامزاور.
 .15رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية األلمانية».

 .16حفل استقبال وفد زراعي من االورغواي.

 .17حفل استقبال الوفد التجاري الفرنسي.

 .18لقاء الرئيس التنفيذي لجمهورية أفغانستان اإلسالمية مع أعضاء مجلس االدارة.
 .19لقاء رئيس برلمان تشاد مع اعضاء مجلس االدارة.

 .20لقاء نائبة رئيس البرلمان ( رئيسة لجنة حقوق االنسان في البرلمان األلماني ).
 .21حفل استقبال الوفد التجاري السريالنكي.

 .22حفل استقبال الوفد الياباني المتخصصة باألطعمة.
 .23حفل استقبال الوفد الهندي.

 .24حفل استقبال الوفد الفلبيني المتخصص باألطعمة.
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 .25لقاء شركة المدن الصناعية األردنية برئاسة سعادة الدكتور جالل الدبعي ،الرئيس التنفيذي للشركة
 .26زيارة أمين عام غرفة نجران.

 .27حفل استقبال الوفد التجاري البريطاني.

 .28زيارة والي والية النيل االبيض السوداني الدكتور/عبدالحميد كاشا.
 .29حفل استقبال الوفد التجاري الكندي.

 .30لقاء وفد رجال االعمال من سلطنة عمان.
 4المشاركات والمناسبات الخارجية:

1.1افتتاح معرض الكتالوجات االلماني بحضور األمين العام بفندق ماريوت.

 2.2المشاركة  في تنظيم لقاء فخامة رئيس جمهورية جنوب افريقيـا برئيس وأعضاء مجلس اإلدارة في قصر
الملك سعود.

3.3المشــاركة فــي الملتقــى المكســيكي لألغذيــة والزراعــة بحضــور معالــي وزيــر الزراعــة المكســيكي  -فنــدق
انتركونتيننتال.

4.4المشاركة في مهرجان الرياض للتسوق والترفيه (العثيم مول).

5.5التنسيق واستقبال رئيس واعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابعة عشرة لزيارة سمو أمير منطقة الرياض.

6.6الترتيــب والتنســيق واســتقبال رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة في لقاء فخامــة رئيس جمهورية كازاخســتان
بحضور معالي وزير التجارة واالستثمار في قصر الملك سعود.

7.7مراسم استقبال سعادة رئيس مجلس االدارة وكذلك رئيس لجنة األوراق المالية بالغرفة بمسؤولي هيئة
سوق المال.

8.8مراسم استقبال وتنسيق لسعادة رئيس مجلس اإلدارة الجتماعه بأمانة منطقة الرياض.

9.9مراسم استقبال وتنسيق رئيس لجنة االستثمار واألوراق المالية رئيس الهيئة العامة للرياضة.

1010مراسم استقبال وتنسيق الستقبال رئيس اللجنة العقارية في مؤتمر اإلسكان العربي الرابع»,

1111استقبال رئيس واعضاء لجنة االستثمار واالوراق المالية في مكتب سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة.

1212استقبال سعادة رئيس مجلس اإلدارة واالمانة العامة في جامعة األمير سلطان.

1313استقبال طالب المعهد العالي للقضاء في مركز معارض الرياض.

1414استقبال ضيوف لقاء شباب االعمال لمناسبة اللقاء المفتوح مع الدكتور عبدالله القويز.

 5زيارة السفراء والمالحق للغرفة:

1.1الملحق التجاري الدنماركي وسكرتيرة السفير الدنماركي.
2.2السفير السريالنكي.
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3.3السفير السوداني د .أحمد التجاني محمد سوار والمستشار االقتصادي أ .أبوزيد عمر كودى.
4.4نائب السفير  الدنماركي السيد فكري الكورفطي.

5.5السفير تيجاني هامنجودة  -القائم بأعمال سفارة جمهورية نيجيريا االتحادية بالرياض.

6.6سفير جمهورية ليبيريا.

7.7مسؤولو المكتب التجاري الماليزي في جدة  ( 3زيارات).
8.8الملحق التجاري السريالنكي ( 6زيارات).
9.9سفير ساحل العاج.

1010الملحق التجاري التايواني.

1111مفوض الصناعة و التجارة األلمانية بالمملكة (زيارتين).
1212القنصل التجاري لجنوب افريقيا.
1313سفير جمهورية سيرالنكا .

1414السكرتير الثالث القسم التجاري سفارة التشيك.

1515الملحق التجاري البلجيكي.
1616الملحق التجاري النيجيري.

1717الملحق التجاري التايواني.

1818الملحق التجاري المكسيكي.
1919السفير الفلبيني.

2020صاحب السمو الملكي األمير خالد بن بندر بن مساعد ،المدير التنفيذي للعالقات الدولية ـ باللجنة األولمبية
العربية السعودية.
2121وفد الصداقة األوكرانية السعودية.

2222عضو مجموعة الشركات االمريكية في المملكة (زيارتين).
2323القنصل التجاري الماليزي.

2424رئيس غرفة الخليل  -فلسطين .

2525مدير مكتب التجارة الخارجية الياباني السيد شو هدكا ( 11زيارة).

2626مسؤول التجارة الدولية من ايرلندا.

2727الملحق التجاري الهندي ( 9زيارات).
2828القنصل التجاري االندونيسي.
2929القنصل التجاري االرجنتيني.

3030المسؤول التجاري النرويجي.

3131المستشارة التجارية بسفارة كندا.
3232نائب السفير الفلبيني.
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3333سفير جمهورية بنين.

3434الملحق التجاري البنغالديشي  ( 8زيارات ).
3535الملحق التجاري الكوبي.

3636رئيس القسم التجاري االرجنتيني.

3737المستشار االقتصادي السوداني ( 7زيارات ).
3838السفير المجري السابق السيد /ميكوالش.

3939المستشارة التجارية البريطاني (من المكتب التجاري البريطاني في الخبر).

4040الملحق التجاري اإلسباني  ( 4زيارات ).

4141زيــارة د .فيليــب  روســلير  -المنتــدى االقتصــادي العالمــي دافس ,الوزيــر االتحادي لالقتصــاد والتكنولوجيا
ونائب مستشار ألمانيا سابقاً.
4242السفير البنغالديشي والقنصل التجاري.
4343السفير االسباني.

4444أمين غرفة نجران أ .صالح كرحان.

4545رئيس البعثة التجارية البلجيكية من مكتب ابوظبي.
4646السقير السنغالي.

4747الملحق التجاري السنغالي.
4848السفير الموريتاني.

4949لقاء سعادة رئيس مجلس اإلدارة بالسفير اإلسباني.
 6زيارة مسؤولي الغرفة للجهات الخارجية والسفارات:

1.1السفارة األمريكية.
2.2السفارة الهندية.
3.3السفارة التركية.

4.4السفارة المصرية.

5.5السفارة البريطانية.

6.6امارة منطقة الرياض.

7.7الهيئة العامة لالستثمار.

8.8شركة االتصاالت السعودية.
9.9مجلس الغرف.

1010وزارة التجارة واالستثمار.
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الفصل العاشر:

المسؤولية االجتماعية المؤسسية

تحفيز األعمال واالستثمار في المجتمع

قامــت الغرفــة مــن خــال أقســامها (خدمــة المجتمع ،المســؤولية االجتماعيــة ،توعية المســتهلك ) طوال عام  
(2016م) بالتواصــل مــع عــددا مــن الجهات الحكومية ،مثل( :وزارات التجارة ،الجمارك ،العمل والتنمية  االجتماعية،
الصحة ،التعليم ،جمعية المســتهلك) .وكذلك مع عدد من الجمعيات واللجان الخيرية والتنســيق والشــراكة معها
في إقامة وتقديم ورش عمل وندوات وملتقيات وتقديم اوراق عمل وفعاليات وأيام مفتوحه .كما قامت اإلدارة
بنشاطات عدة من خالل :
 1خدمة المجتمع:

¦ ¦التنسيق والتعاون والدعم والشراكة مع الجمعيات واللجان الخيرية والجهات ذات العالقة بخدمة المجتمع،
مثــل جمعيــات ( جمعيــة الخيريــة لرعايــة مرضــى الفصــام ،جمعيــة الخيريــة لرعاية األيتــام ،مركز األمير ســلطان
للخدمــات المســاندة ،جمعيــة  دســكا لمتالزمــة داون ،جمعيــة واعي ،وحدة العوق الســمعي بــوزارة التعليم،
جمعيــة المكفوفيــن ،فريــق غــوث للبحــث واإلنقــاذ ،مستشــفى الملك فهــد ألورام األطفال ،فريــق مجتمع
واحــد التطوعــي  ،مدينــة الملــك فهد الطبية ،مدارس التعلم العــام) وإقامة فعاليات وزيارات و أيام مفتوحه
لفئات المجتمع المحتاجة ودعم واستضافة اجتماعاتهم وفعاليتهم  ومحاضراتهم ومبادراتهم .
¦ ¦المشاركة بالتوعية ب ـ ( )12يوماً من األيام العالمية  الصحية واالجتماعية مثل أيام ( الطفل الخليجي ،السرطان،
اإليدز ،الكلى ،البيئة ،هشاشة العظام ،المسنين ،التطوع ،السكري ،لمعاقين ،المستهلك ،التبرع بالدم).
¦ ¦إعداد وترجمة دليل ارشادي للعاملة المنزلية المستجدة  بـ ـ  10لغات.

¦ ¦التنسيق والتنظيم للتبرع بالدم ألكثر من ( )142من موظفي ومراجعي الغرفة .
¦ ¦دعم وتجهيز غرفة المصادر بإحدى مدارس البنات بالتعليم العام .

¦ ¦تفطير أكثر من (  )1300صائم يومياً من مراجعي الطوارئ في مدينة الملك سعود الطبية.
¦ ¦استضافة الحفل السنوي (مجتمع واحد) اللجنة التنمية االجتماعية بعرقة .

¦ ¦زيارة مواساة ل ـ (  )49من األطفال المرضى مستشفى الملك فهد ألورام األطفال بالرياض .

¦ ¦استضافة البرامج التثقيفية لمشروع (نبراس) الموجه لأليتام بالتعاون من اللجنة الوطنية للمخدرات.
¦ ¦استضافة ودعم ندوة (احتياجات المكفوفين) لجمعية المكفوفين بمنطقة الرياض  .

¦ ¦المشاركة في االحتفال باليوم الوطني مع ( )170طفل من الجمعية الخيرية لمتالزمة داون (دسكا).

طفال من مركز األمير سلطان للخدمات المساندة باالحتفال باليوم العالمي للتوحد.
¦ ¦دعم والمشاركة ()180
ً
¦ ¦دعــم والمشــاركة ( ) 263طفلــة باالحتفــال بأســبوع األصم الـ ـ  41بالتعاون مع وحدة العوق الســمعي بوزارة
التعليم ـ بنات .
¦ ¦استضافة حفل تدشين جائزة التميز للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم .

¦ ¦تنظيم و دعم الحفل السنوي لفريق غوث السعودي للبحث واالنقاذ  .

¦ ¦استضافة و دعم عقد ( ) 6دوارات تدريبية لفريق مجتمع واحد التطوعي .
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¦ ¦استضافة اجتماع الجمعية العمومية لجمعية متالزمة داون دسكا .
 2المسؤولية االجتماعية

¦ ¦التنســيق و االســتضافة والمشــاركة في عددامن الفعاليات ذات العالقة ،حيث تمت اقامة لقاءات وندوات
وورش عمل في مجال المســئولية االجتماعية مثل «مؤشــر االســتدامة» ودور المســؤولية االجتماعية في
بناء سمعة المنظمات وذلك مع عددا من الجهات الحكومية والبنوك والجمعيات الخيرية.
¦ ¦تقديم  استشارات في مجال المسؤولية االجتماعية للعديد من الجهات والباحثين.
¦ ¦توزيع ( )150نسخه من مطبوعات المسؤولية االجتماعية للمهتمين والباحثين .
¦ ¦استضافة عدد من اللقاءات واالجتماعات لبعض الجهات االجتماعية .

¦ ¦الدعم والتنسيق واالعداد الجتماعات لجنة أصدقاء الهالل األحمر السعودي ولجنة المرأة والطفل .
 3توعية المستهلك

¦ ¦تصميــم ونشــر ( )8رســاالت توعويــة اســتهالكية (أنفــو وموشــن جرافيكــس) عبــر الصحــف ووســائل التواصل
االجتماعــي حــول (حقــوق المســتهلك و كيفيــة شــراء ســيارة مســتعملة وعن عــادات غذائية ســيئة ألطفالنا
ومصطلحــات اســتهالكية وحمــى الشــراء وعنــف األطفــال واســتغالل رمضــان و ...الخ) ويقدر عــدد المتلقين
لهذه الرسائل بأكثر من مليون متلقي .
¦ ¦تجهيز متجر الغرفة التدريبي االستهالكي للطفل بأكثر من ( )120صنفاً من السلع االستهالكية ،وتدريب أكثر
من (  )180.000طفل على االختيار والشراء للسلع والمنتجات بشكل صحيح .
¦ ¦المشاركة بورقة عمل في ورشة «طرق تنشيط عضوية الجمعيات االهلية» مع جمعية المستهلك .

¦ ¦تقديــم  ورقــة عمــل عــن جهــود غرفة الريــاض في توعية المســتهلك مع عدد مــن الجهــات الحكومية بدولة
االمارات العربية المتحدة.
¦ ¦المشاركة في ورشة جمعية المستهلك حول «حقوق المستهلك» .

¦ ¦تجهيز لمتجر الغرفة التدريبي لألطفال الـ  2في القصر مول بالتعاون مع شركة جمولي للتنمية .
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الفصل الحادي عشر:

تطوير بيئة العمل الداخلية بالغرفة

االرتقاء بمستوى البنية التحتية واألنظمة التقنية:

تحقيقــاً لهــدف الغرفــة فــي التحــول إلى « غرفة إلكترونيــه « وذلك من خالل اســتخدام التقنية ألتمتة إجراءات
وممارســات العمــل التقليديــة فــي تنفيــذ أعمــال الغرفــة وخدماتهــا .فإنــه وبفضــل مــن اللــه ثــم بتوجيهــات ودعم
مجلس اإلدارة واألمانة العامة قطعت الغرفة شوطاً كبيراً في تطوير بيئة العمل في الغرفة والتحول اإللكتروني
باســتخدام أحدث التقنيات التي ســاهمت في تقديم خدمات إلكترونية عالية الكفاءة والجودة وفق أحدث النظم
والمعايير.

من خالل تنفيذ عدد من المشاريع التقنية التي ساهمت في إحداث التغيير المطلوب والمساهمة في تحقيق
الهــدف بدرجــة كبيــرة ،مــا أدى إلــى تغييــر بيئــة العمــل وإحــداث التغيــرات المطلوبة في ممارســة األعمــال وتطوير
الخدمات وتسريع تلبية حاجات المستخدمين داخل غرفة الرياض وفروعها وتقديم خدمات إلكترونية للمنتسبين.

وقــد قامــت اإلدارة بتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع وتطويــر بعض الخدمات واألنشــطة ،وهــي على النحو
التالي:
 1الخدمات والتطبيقات اإللكترونية:

1.1مشــروع نظام  تخطيط الموارد ( )ERPالموارد البشــرية  -المالية – المشــتريات -المســتودعات ،هو نظام
معلومات يتم من خالله إدارة العمليات المالية و إجراءات إدارة الموارد البشرية والمشتريات والمستودعات.
ونظــام موحــد لجميــع هــذه األنظمــة يســهل تدفــق المعلومــات وربطها بيــن االنظمة؛ مما يســاعد على
تحسين أداء العمليات و القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة موارد الغرفة.

2.2مشروع الخدمات اإللكترونية للموظفين ( )workflowويهدف إلى تحويل جميع إجراءات الغرفة التقليدية
ونماذج الغرفة الورقية إلى إجراءات إلكترونية.

3.3مشــروع تطويــر نظــام التدريــب ،ويهــدف إلــى تســهيل عمليات واجــراءات المتدربيــن والمدربين والتســجيل
اإللكتروني للدورات وتوزيع البرامج التدريبة بطريقة آلية.

4.4مشروع تطوير نظام اللجان اإللكتروني ويهدف إلى أتمته إجراءات وأعمال اللجان بكفاءة ودقه عالية من
خالل توفير التقنيات التي تساعد على عملية إدارة الجلسات وتسجيل المحاضر ،ومتابعة التوصيات.

5.5مشروع تطوير نظام الوفود ،ويهدف إلى االطالع على بيانات الوفود التجارية كذلك التسجيل اإللكتروني
لرجــال وســيدات االعمــال الراغبيــن في حضــور اســتقباالت الوفود المقبلــة للغرفة .ويمكــن النظام كذلك
المالحق التجارية بالسفارات من تسجيل بيانات شركاتهم الوافدة  .

6.6مشروع  تطوير الخدمات االلكترونية (بوابة أعمالي) ويعد من ضمن مشاريع التحول اإللكتروني لمعامالت
الغرفة وتم تدشــين بعض الخدمات ومنها (تصديق وزارة الخارجية -طباعة شــهادة االشــتراك -الخطابات
المفتوحة -تعريف المفوضين -شحن الرصيد)
7.7مشــروع نظــام مراقبــة العمليــات على األنظمة ،ويهدف معرفة جميع العمليــات والتغيرات التي تتم على
األنظمة.
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8.8مشروع تجهيز مقر مركز انتخابات مجلس إدارة الغرفة بمركز المعارض حيث تم تركيب  90جهاز كمبيوتر مع
ملحقاتها وربطها بشبكة الغرفة وتطوير نظام لتسجيل الناخبين .

9.9مشــروع تطوير بوابة الموقع الداخلي والتي تجمع أخبار الغرفة والخدمات والعروض الخاصة بالموظفين،
والمعلومــات الوظيفيــة والماليــة بالموظفيــن ،ونشــر التعاميم اإلداريــة ،وكذلك تنفيذ اإلجــراءات الداخلية
اإللكترونية.

1010مشروع تطوير نظام انتخابات هيئة الصحفيين واإلشراف عليها .

1111مشــروع الربط اإللكتروني مع شــركة تبادل التابعة لوزارة المالية وتوقيع اتفاقية بين الطرفين وتم تدشــين
خدمة التخليص الجمركي والعمل بها.

1212مشــروع تطوير نظام إدارة قواعد البيانات ويهدف إلى توحيد آلية إدارة المراســات عبر البريد اإللكتروني.
حيــث يمكــن النظــام المســتخدمين من انشــاء قوائم مراســات متعددة تحتــوي على معلومــات التواصل
الخاصة بمنسوبي الغرفة والمهتمين.

1313مشــروع تطويــر تطبيــق ســند للتحقــق من الوثائــق اإللكترونيــة ،الصادرة مــن الغرفة عبر تطبيــق الجوال او
موقــع الغرفــة علــى اإلنترنــت .حيــث يتيــح النظــام لموظفــي الغــرف الســعودية مــن التحقق علــى تواقيع
المالكيــن والمفوضيــن وملصقــات غرفــة الريــاض ،كمــا يتيــح أيضــاً للجهات الحكوميــة ،التحقق مــن الوثائق
اإللكترونية الصادرة من الغرفة .

 2البنية التحتية االلكترونية:

1.1تحديث  وتركيب برامج الحماية من الفيروسات لألجهزة  والخوادم.

2.2تحديث وتركيب برامج مراقبة شبكة الغرفة.

3.3تأســيس شــبكة معلومــات عــدد ( )8فــروع (الصناعيــة الثانيــة – وزارة التجــارة واالســتثمار –غــرب الريــاض –
محافظة عفيف -شمال الرياض – المزاحمية – الوسط).
4.4تأسيس وتركيب عدد ()4دوائر معلومات للفروع.

5.5ربط مركز المنتجات الوطنية بمركز معارض الرياض بكيبل ألياف بصرية.

6.6ربط فرع وزارة التجارة (سيدات)بمبنى الوزارة بكيبل ألياف بصرية.

7.7تنفيذ مشروع الشاشات الرقمية وربط عدد  37بالمركز الرئيس والفروع .

8.8تركيب شهادة األمان لموقع الغرفة والخدمات اإللكترونية .

9.9إعداد وثيقة تقويم للبنية التحتية التقنية لمركز  معارض الرياض.

1010توفير أحدث األجهزة التقنية للموظفين (طابعات-ماسحات ضوئية).

1111استقبال أكثر من  900بالغ طلب خدمات وصيانة بالمركز الرئيس والفروع.
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 3تطوير منظومة الموارد البشرية بالغرفة :

الخدمات الذاتية لموظفي الغرفة:

تطويــر نظــام المــوارد البشــرية والمتعلــق فــي ميكنــة النمــاذج المتبقيــة والتعديــات المتوافقة مــع نظام
الموارد البشرية .
توعية الموظفين بالنظم و اللوائح:

¦ ¦عقــدت المــوارد البشــرية ورش عمــل لكافــة قطاعــات الغرفــة لتوعيتهــم بالئحــة سياســات المــوارد البشــرية
الجديدة وتوافقها مع التعديالت األخيرة في نظام العمل السعودي .
¦ ¦نشر سياسة الموارد البشرية الجديدة في صفحتها في البوابة الداخلية للغرفة .
تقديم برامج تدريبية متميزة لموظفي الغرفة:

¦ ¦ترشيح عدد ( ) 53موظفاً لبرامج تدريبية داخل وخارج المملكة .

¦ ¦تدريب عدد (  ) 185موظفاً في البرامج الجماعية المنعقدة من قبل الغرفة .

¦ ¦تدريــب عــدد (  ) 238موظفــاً خــال الفتــرة مــن  2016 / 1 /1إلــى  2016 / 12 / 31م فــي جميــع البرامــج
التدريبية .
 4أليات غرفة الرياض لتهيئة بيئة عمل مثالية لموظفيها:

تكريم الموظفين المتميزين:

¦ ¦تنظيم برنامج الموظف المتميز للربع االول والثاني من العام  2016وتم ترشــيح عدد (  ) 24موظفاً  ،حيث
تــم اختيــار عــدد (  )6موظفيــن متميزيــن فــي كل ربــع مــن جميــع القطاعات  ،وإقامــة حفل تكريــم الموظفين
المتميزين بحضور مسؤولي وموظفي الغرفة وتقديم الجوائز  لهم .
االرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لموظفي الغرفة وعائالتهم:

المؤمن لهم.
¦ ¦حظيت وثيقة الغرفة لعام  2016م بعدد من التعديالت واإلضافات التي تصب في مصلحة
َّ
¦ ¦إرسال رسائل توعوية في مجال التأمين الطبي والصحة بالتعاون مع الشركاء في التعاونية للتأمين.

¦ ¦إقامــة «اليــوم الطبــي» لموظفــي الغرفــة والــذي اشــتمل على فحوصــات طبيــة للوظائف الحيويــة وتقديم
االستشارات الطبية لهم.
¦ ¦تواجد ممثل من التعاونية على مدار اليوم يتلقى طلبات الموظفين وشكاواهم ويحل مشاكلهم.
البرامج المتخصصة ألبناء وبنات موظفين وموظفات الغرفة:

¦ ¦تم تدريب مجموعة من أبناء الموظفين والموظفات في الفترة الصيفية .
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النشاط الرياضي

¦ ¦تم تنظيم بطولة رياضية في لعبة كرة القدم بين قطاعات الغرفة خالل الفترة من االحد 2015 / 11 / 22م
إلى اإلثنين  2015 / 11 / 30م  ،وذلك في بيت األمير فيصل بن فهد بالرياض للشباب.
الفعاليات االجتماعية:

¦ ¦حفل المعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك لموظفي الغرفة 2016م.
¦ ¦حفل المعايدة بمناسبة عيد األضحى المبارك 2016م.
¦ ¦اليوم المفتوح ( )1للموظفين  2016م.
¦ ¦اليوم المفتوح ( )2للموظفين 2016م.
¦ ¦توزيع هدايا المواليد للموظفين.
 5الخدمات اإلدارية

¦ ¦إعداد الئحة المستودعات.

¦ ¦تحديث نظام السنترال العام  للغرفة .
¦ ¦إعادة تأهيل المستودعات. .

¦ ¦اعداد الئحة جديدة لنظام الحركة للسيارات العائد ملكيتها للغرفة .
¦ ¦تطوير وتنظيم خدمات الضيافة .
 6االتصاالت وقواعد البيانات

¦ ¦ تطوير بيئة عمل قواعد البيانات واالتصاالت بتحديث كامل القوائم الحكومية ( للرجال والنساء) وتحديد
شــجرة القوائــم الحكوميــة وتحديــد التفريعــات الرئيســية فــي الشــجرة ،كمــا تــم تحديــد آلية لتوفيــر قوائم
للمهتميــن بخدمــات وفعاليــات الغرفــة وإنشــاء صفحــة لتســجيل وتحديــث بيانــات المهتميــن بفعاليــات
وخدمات الغرفة .

 7إدارة الشؤون اإلدارية

¦ ¦إعداد لوائح الشؤون اإلدارية:

 تــم وضــع لوائــح تحتــوي علــى المصطلحــات والتعاريــف واألحــكام العامــة للشــؤون اإلداريــة واالجــراءاتالتنفيذية التنظيمية وتم ربطها بالهيكل للغرفة .

¦ ¦تحديث نظام السنترال العام  للغرفة :

¦ ¦تم تحديث العديد من أنظمة السنترال في المقر الرئيس وبعض الفروع الداخلية والخارجية .
¦ ¦إعادة تأهيل المستودعات :

¦ ¦تم وضع احتياجات تجهيز أربع غرف خدمات في المقر الرئيس مع تجهيزها بالوسائل كافة لعملها من أجهزة
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متقدمة وأرفف وكذلك بنية تحتية من انارة وكهرباء بالتعاون مع إدارة المشاريع وسيتم ربطها لضبط حركة
األصناف بداخلها إلكترونيا عبر أجهزة الباركود .

¦ ¦تطوير وتنظيم خدمات الضيافة :

¦ ¦توحيــد الــزي الرســمي لمقدمــي الخدمــة وتطبيــق الشــعار الجديــد علــى موظفــي شــركة الضيافــة وتوفيــر
المستلزمات ذات الجودة للفعاليات وكذلك تطوير بعض مواقع تقديم الخدمة.
¦ ¦تطوير وتجهيز فرع وزارة الخارجية في مركز المنتجات الوطنية.

¦ ¦تجهيز مقر شركة أرامكو السعودية في مقر المبنى الرئيس لخدمة قطاع المقاولين.

¦ ¦إنجاز خدمات فروع ذات طابع وهوية موحدة ( الغرب ،الوســط ،الشــرق ،وفرع وزارة التجارة واالســتثمار ،فرع
المزاحمية).
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الفصل الثاني عشر:

المشروعات اإلنشائية لغرفة الرياض

أوال  :تأهيل الفروع الداخلية:
ً
 1فرع الغرب :

يقع الفرع بمدينة الرياض بين مخرجي  27و  28بالدائري الغربي بموقع متميز بجوار عدد من فروع الدوائر
الحكومية والبنوك وتبلغ مساحته  400متر مربع ويتكون من دورين ويشمل مكاتب لـ  11موظفاً من مقدمي
خدمــة المشــتركين ومنطقــة خدمــات ومســتودع .ويمكــن أن يســتوعب لعــدد  65مراجعــاً دفعة واحــدة ،وتم
تصميمه وتنفيذه وتجهيزه وتأثيثه وفق بيئة العمل الجديدة للموظفين وبما يتوافق مع رؤية الغرفة ،وتزويده
بدوائر إلكترونية ســريعة وخدمة اتصال لخدمة المراجعين وتقديم الخدمات المختلفة لمشــتركي الغرفة .وقد
تــم افتتــاح الفــرع مــن قبــل ســعادة رئيس مجلــس اإلدارة الســابق الدكتــور عبدالرحمن الزامل وعــدد من أعضاء
المجلس في شهر مارس 2016م.

 2فرع الشمال:

يقــع الفــرع بمدينــة الريــاض علــى طريق األمير ســلطان بن عبدالعزيــز الغربي بحي المعــذر بموقع متميز في
شــمال المدينــة وتبلــغ مســاحته  390متــراً مربعاً ويتكون من دور واحد في مبنى مكتبــي من المباني المتميزة
ويشمل مكاتب لـ  12موظفاً من مقدمي خدمة المشترين ومنطقة خدمات ومستودع .ويمكن ان يستوعب
لعــدد  55مراجعــاً دفعــة واحــدة ،وتم تصميمه وتنفيذه وتجهيزه وتأثيثــه وفق بيئة العمل الجديدة للموظفين
وبمــا يتوافــق مــع رؤيــة الغرفــة ،وتزويــده بدوائــر إلكترونيــة ســريعة وخدمــة اتصال لخدمــة المراجعيــن وتقديم
الخدمات المختلفة لمشتركي الغرفة.

 3فرع الوسط :

يقــع الفــرع بمدينــة الريــاض على طريق صــاح الدين األيوبي بحي الملز بموقع متميز وســط  المدينة وتبلغ
مساحته  550مترا مربعا ويتكون من دور واحد في مبنى مكتبي من المباني المتميزة  .ويشمل مكاتب لـ 15
موظفا من مقدمي خدمة المشــتركين ومنطقة خدمات ومســتودع ويمكن أن يســتوعب لعدد  150مراجعاً
دفعــة واحــدة ،وتــم تصميمــه وتنفيذه وتجهيزه وتأثيثه وفق بيئة العمــل الجديدة للموظفين وبما يتوافق مع
رؤيــة الغرفــة ،وتزويــده بدوائــر إلكترونية ســريعة وخدمة اتصال لخدمــة المراجعين وتقديم الخدمــات المختلفة
لمشتركي الغرفة .وقد تم افتتاح الفرع من قبل سعادة رئيس مجلس اإلدارة الحالي المهندس أحمد الراجحي
وعدد من أعضاء المجلس في شهر أغسطس 2016م.

 4فرع الغرفة بوزارة التجارة:

يقع الفرع داخل مبنى وزارة التجارة واالســتثمار على طريق عمر بن الخطاب وتبلغ مســاحته  120متر مربع
ويشتمل على مكاتب لـ  4موظفين من مقدمي خدمة المشتركين ومدير الفرع ومنطقة للخدمات .تستوعب
منطقــة االنتظــار لعــدد  20مراجعــاً فــي وقــت واحــد ،وقــد تم تصميــم الفــرع وتنفيــذه وتجهيــزه وتأثيثه وفق
بيئــة العمــل الجديــدة وبمــا يتوافق مع رؤية الغرفة ،وتم تزويده بدوائر إلكترونية ســريعة وخدمة اتصال لخدمة
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المراجعين وتقديم الخدمات المختلفة لمشــتركي الغرفة .وتم االنتهاء من تأهيل الفرع وتشــغيله بنهاية شــهر
مارس 2016م.
ثانياً  :إنشاء الفروع الخارجية:

المشــروع عبــارة عــن إنشــاء أربعــة  فــروع خارجية للغرفة في كل مــن محافظة المزاحميــة ومحافظة الدوادمي
ومحافظة شقراء ومحافظة وادي الدواسر بمبلغ إجمالي  28مليون ريال تقريبا ،لخدمة مشتركي الغرفة وتقديم
الخدمــات المختلفــة لرجــال األعمــال ودعــم الحركــة االقتصاديــة في تلك المحافظــات  .يتكون كل فــرع من دورين
ويشمل :

مســاحات مكتبيــة مفتوحــة بمســاحة اجماليــة  1860متراً مربعاً تقريبــاً لموظفي الغرفــة وموظفي مكتب فرع
وزارة التجارة ومكتب العمل  ،ومنطقة خارجية لمواقف السيارات ومساحة مفتوحة لالستخدامات المتعددة تقارب
 2200مترا مربعا .وتم تزويدها بمواقف لذوي االحتياجات الخاصة وتسهيل حركة الدخول والخروج لهم من وإلى
المبنــى .وقــد تــم افتتــاح مبنى المزاحمية في بداية عام 2017م من قبل ســعادة رئيــس مجلس اإلدارة المهندس
أحمــد الراجحــي وعضــو المجلس المهندس محمد الحمادي .ومن المتوقع االنتهاء من مبنى فرع الدوادمي خالل
شهر فبراير 2017م وباقي الفروع قبل منتصف العام الحالي 2017م.
ثالثاً  :تحسين بيئة العمل بالمبنى الرئيس:

تم اعتماد تصميم بيئة العمل الجديدة لمبنى الغرفة والفروع الداخلية والخارجية من قبل االمانة العامة للغرفة
وفق متطلبات بيئة مكتبية مناسبة ذات مساحات مفتوحة وخلق مساحات عمل مكتبية مناسبة لمتطلبات راحة
الموظفين والمراجعين على حد سواء .كذلك تم مراعات التوزيع األمثل للمساحات المتاحة في المباني ومناطق
الخدمات وغرف االجتماعات بما يخلق التوازن بين كفاية المساحة المخصصة لكل موظف بما يتوافق مع المعايير
العالمية لها واالســتثمار األمثل للمســاحات .وقد تم البدء في مشــروع تحســين بيئة العمل بالغرفة في شــهر مايو
2016م لتطوير المرحلة األولى من مكاتب الموظفين بالدور الرابع وبمســاحة إجمالية  1150متراً مربعاً تســتوعب
لـ  40موظفاً من االدارات التابعة لقطاع الخدمات باإلضافة إلى مستودعات ومصلى ومن المتوقع تدشينه خالل
شهر يناير من العام 2017م.
 1تأهيل  5قاعات بالدور االرضي بالمبنى الرئيس :

يتكــون المشــروع مــن إنشــاء وتطويــر وتجهيــز  5قاعات مختلفة بالــدور االرضي بمبنى الغرفة مجهزة بشاشــات
تفاعليــة متعــددة ونظــام عــرض مرئــي وصوتــي تفاعلــي ونظــام تصويــت  .تســتخدم القاعــات الجتماعــات الغرفــة
المتعددة واللجان المختلفة والدورات التدريبية وورش العمل والفعاليات المختلفة .

¦ ¦قاعتيــن مســاحة كل منهمــا  135 متــراً مربعــاً مجهزة بطاوالت خشــبية ومزودة بشاشــات شــخصية وتتســع كل
قاعة لـ  29شخصاً.
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¦ ¦قاعتين مساحة كل منها  72متراَ مربعاَ   مجهزة بطاوالت خشبية وتتسع لـ  24شخصاً.

¦ ¦قاعــة متعــددة االســتخدامات بمســاحة  155متــراً مربعــاً مجهــزة بطــاوالت متحركــة وشاشــة تفاعليــة 98
بوصــة  وتتســع القاعــة لعدد يتراوح من  80 – 50شــخصاً بحســب التوزيع وتســتخدم في النــدوات والمحاضرات
وللتدريب وللفعاليات المختلفة وتم فيها عرض أول جلسة تعريفية لمجلس اإلدارة الحالي عن أنشطة وقطاعات
الغرفة ،كذلك تم تزويدها بمدخل خارجي خاص ومنطقة خدمات مستقلة الستخدام السيدات.
¦ ¦وقــد تــم تدشــين القاعــات من قبل ســعادة رئيس مجلس اإلدارة الســابق الدكتور عبدالرحمــن الزامل بمعية وزير
التجــارة والصناعــي الســابق معالــي الدكتــور توفيــق الربيعــة وعــدد من أعضاء المجلس في شــهر ينايــر من العام
2016م.
 2تحسين بيئة العمل بمركز التدريب والتوظيف المرحلة االولى:

تم تطوير جزء من الدور السادس بمبنى الغرفة كمرحلة أولى لمركز التدريب والتوظيف بمساحة  580متراً
مربعــاً تقريبــاً .وتحتــوي المنطقــة المطورة على عــدد  6قاعات للتدريب ومعمل حاســب آلي ومنطقة خدمات
ومســتودع وبوفيه  .تســتوعب القاعات في المنطقة التي تم تطويرها عدد  132متدرباً ومناطق لالســتراحة
ومن المتوقع تدشينه خالل شهر يناير من العام 2017م.

 3تأهيل مركز المعلومات بالمبني الرئيس:

يتكــون المشــروع مــن إنشــاء وتطويــر إدارة المعلومــات بمركــز درايــة للدراســة والمعلومــات بالــدور األرضي
بغرفة الرياض بمساحة إجمالية  550متراً مربعاً  ،كأحد مشاريع تحسين بيئة العمل المكتبية ومكاتب الموظفين
والــذي تــم اعتمــاده خالل العام 2016م .الموقع يشــمل مكاتب لموظفــي المركز بعدد  9وقاعة لالجتماعات
واالســتخدامات المتعــددة ومكتــب اســتقبال ومكتبــة تضــم العديد من االصــدارات الداخليــة والبحوث للغرفة
وكذلك العديد من االصدارات الخارجية والمطبوعات ومنطقة للقراءة واالطالع وكذلك مكتبة خاصة بالدول
يتــم عــرض فيهــا مــا يتــم اصــداره مــن كتب ومطبوعــات مــن دول مختلفة ذات عالقــة بالمملكــة بمجهود من
منســوبي المركــز  .تــم تصميــم وتنفيــذ المركــز بوســاطة إحدى المؤسســات المتخصصــة بتصميــم حديث مميز
وإنجازه بشكل يعكس مدى التطور والتغيير الذي تعيشه الغرفة.

 4تأهيل وتأثيث نادي رجال وسيدات االعمال بالدور األول:

تــم إنشــاء نــادي رجــال وســيدات األعمــال بمبنــى الغرفــة بالــدور األول لتقديــم مســاحات مفتوحــة إلقامــة
الفعاليــات واالحتفــاالت المتعــددة للغرفــة  .تبلــغ مســاحة النادي  1000متــر مربع تقريباً ويتســع لحوالي 600
شــخص فــي وقــت واحــد .وقــد تــم تأثيــث النــادي بأثــاث حديث وفاخــر وتقســيم المســاحة بين رجال وســيدات
األعمــال بحاجــز متحــرك حســب الحاجــة حيث يمكن اســتخدام كامل المســاحة في حال تحريكــه .يحتضن النادي
بشــكل مســتمر العديــد مــن الفعاليــات المهمــة على مــدار العــام وورش العمل واســتقباالت الوفــود األجنبية
وحمالت التوظيف باالشــتراك مع اإلدارات الحكومية ذات العالقة .وقد أقيمت في النادي فعالية االحتفال
السنوي لرجال االعمال وكذلك الحفل السنوي لسيدات األعمال خال ل العام 2016م  .تم تدشين النادي من
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قبــل ســعادة رئيــس مجلــس اإلدارة الســابق الدكتور عبدالرحمــن الزامل وعدد من االعضاء خالل شــهر يناير من
عام 2016م.
 5تأهيل مكتب أرامكو بالدور االرضي بالمبنى الرئيس:

يقــع المكتــب بالــدور األرضــي بالمبنــى الرئيــس لغرفــة الريــاض وعلى مســاحة إجمالية  380متــراً مربعــاً تقريباً ،
وتم إنشــاؤه لتغطيه حاجة شــركة أرامكو لتأهيل المقاولين واســتقبال طلباتهم وضمن الشــراكات االســتراتيجية
والخدمات المتبادلة بين الغرفة والقطاع الخاص وقد تم تشغيله وافتتاحه في شهر أغسطس من عام 2016م.

رابعاً  :اتفاقية استثمار وتطوير أرض الغرفة بحي الغدير:

تــم توقيــع اتفاقيــة مــع الشــركة الموحــدة
لالستثمار لتطوير أرض الغرفة بحي الغدير على
طريق الدائري الشــمالي بمســاحة تبلغ أكثر من
 14ألــف متــر مربع .تشــمل االتفاقيــة الموقعة
مع الشركة على إيجار لألرض بقيمة  4.5مليون
ريال سنويا ،وكذلك مشاركة في قيمة اإلنشاء
بنســبة  % 30مقابــل الحصــول على  % 30من
الدخــل الســنوي   ،كأول المشــاريع العقاريــة
االســتثمارية للغرفة مع القطــاع الخاص .وتبلغ
قيمة المشروع أكثر من  18.5مليون ريال.

وقد تم تطوير الموقع ليشــمل على ســوبر
محال تجارياً مختلفاً .وتم االنتهاء من كامل أعمال المشروع بنهاية شهر ديسمبر من العام
ماركت مركزي وعدد 22
ً
2016م وتأجير ما نســبته  % 70من المســاحات  .ومن المنتظر ربط الشــبكة الكهربائية والتشــغيل لكامل المشروع
في بداية العام 2017م.
خامساً  :مشروع فندق  4نجوم بمركز المعارض:

يقــع مشــروع الفنــدق بمركــز الريــاض الدولــي للمؤتمــرات والمعــارض علــى طريــق الملــك عبداللــه وعلــى
مســاحة إجمالية  12 ألــف متــر مربــع تقريبــاً لتغطيــة حاجــة ضيوف مركــز المعــارض و احتياجات االفراد والشــركات
المشــاركة ضمن الفعاليات والمعارض المختلفة على مدار العام ،ويأتي هذا المشــروع لمواكبة التطور المتســارع
في قطاع المعارض ومزوداً بجميع األنظمة المتطورة والمرافق الحديثة  لتقديم أعلى درجات الخدمة المتميزة
كخطــوة أولــى ضمــن عــدد مــن الخطــط التوســعية والتطويريــة بالمركــز؛ و روعــي في المشــروع عــدة جوانب من
أهمهــا التصميــم المعمــاري ذو الشــكل المميــز و تــم تصميمــه عــن طريــق إحــدى دور التصاميــم العالميــة وهــي
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شركة كيه أند بي؛ سعياً من الغرفة ممثلة في مجلس
إدارة المركــز فــي أن يكــون الفندق معلماً بــارزاً وأيقونة
مميــزة مــن ضمــن معالــم مدينــة الريــاض ..و تم ترســية
المشــروع وتوقيــع عقــده مــن  7فبرايــر 2016م عــن
طريــق ســعادة رئيــس مجلــس اإلدارة الســابق الدكتــور
عبدالرحمن الزامــل وبقيمة إجمالية قدرها  143مليون
ريــال علــى شــركة اللطيفيــة للمقــاوالت ،للتنفيــذ فــي
مدة قدرها  30شهراً.

يتكــون الفنــدق من أربعة طوابق وبدروم ،ويحتوي
على   218غرفه  ،منها  6أجنحة درجة ثانية ،و 21جناحاً
درجــة أولــى وجنــاح رئاســي واحــد وبهــو بمســاحة  560م .وتــم تزويده بعــدد من المرافــق لخدمة قطــاع المعارض
والزوار من خالل المرافق اإلضافية كالمطاعم وغرف االجتماعات والفعاليات والتي أعدت وفقاً ألحدث ما يقدمه
هذا القطاع االســتثماري المهم .كذلك يحتوي المشــروع على مواقف تكفي لعدد  161ســيارة ومداخل لسيارات
الخدمات.

و قد تم البدء باللبنة األولى لتنفيذ مشروع الفندق وتدشين أعمال البناء الفعلي عندما وضع حجر األساس له
سمو أمير منطقة الرياض األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود في شهر مارس عام 2016م .

يحتوي الفندق على الخدمات كافة التي تجعل منه المكان األنســب لإلقامة؛ نظر ًا لموقعه المميز وقربه من مراكز
األعمال ومطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض ،إضافة إلى اتصاله مباشرة بإحدى محطات مشروع المترو الجاري
تنفيذها خصيصا لهذا الغرض ،إضافة إلى وجود صالة رياضية ومركز لياقة ومســبح داخلي ،مع وجود مطعمين ومقهى
وصاالت اجتماعات ونادي أعمال مزود بكافة الخدمات التي تمكن الضيوف من أداء أعمالهم بيسر وسهولة.
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سادساً  :تجديد عقد صيانة وتشغيل ونظافة:

تم تجديد عقد صيانة وتشغيل ونظافة مبنى غرفة الرياض والمباني التابعة مع شركة التشغيل والصيانة
الحالية ،ويشتمل العقد على أعمال الصيانة الكهربائية والفنية وصيانة التكييف لمبنى الغرفة الرئيس ومباني
الفروع التابعة  ،وكذلك أعمال النظافة والتشجير والتشغيل ،خالل شهر مارس من عام 2016م .
سابعاً  :تصميم المشروعين السكنيين:

تــم اإلنتهــاء مــن أعمــال التصاميــم واعتمــاد المخططــات مــن أمانــة الريــاض واعتمــاد مخططــات اإلنــذار
واإلطفاء من اإلدارة العامة للدفاع المدني وذلك للمشــروعين الســكنيين المقترحين لقطعتين أرض الغرفة
الواقعين جنوبها وشرقها .

الفصل الثالث عشر:

خدمات تنظيم المعارض والمؤتمرات ودعم المنتجات الوطنية

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

يواصــل مركــز الريــاض الدولــي للمؤتمــرات والمعــارض جهــوده؛ تلبيـ ًـة للطلب  المتنامــي على منشــآته ومرافقه
بمــا يحقــق تنــوع الفعاليــات وتوزيعهــا علــى مدار العام  ،كما ســعى إلى تعزيــز التواصل مع منظمــي الفعاليات في
القطاعين الحكومي والخاص الستمرار برنامج الفعاليات السنوي باإلضافة الستقطاب مزيد من الفعاليات الرئيسة
في مدينة الرياض.
نظــم المركــز الــذي يعد مــن  أكبر القطاعات الخدمية ،وأبــرز الفعاليات الوطنية ،التي شــيدتها غرفة الرياض
وقــد َّ
إلقامة المعارض التجارية المحلية والدولية والمؤتمرات ومختلف الفعاليات االقتصادية ،والثقافية واالجتماعية.
فعاليات مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض لعام 2016م:
م

الفعالية

الفترة

الجهة

1

الــم ــؤتــم ــر الـ ـسـ ـع ــودي الــع ــالــم ــي لـلـجـمـعـيــة
السعودية لطب االسنان

الجمعية السعودية لطب االسنان

2016/1/7-5

2

مــع ــرض ال ـط ـبــاعــة وال ـت ـغ ـل ـيــف وال ـبــاس ـت ـيــك
والبتروكيماويات

شركة معارض الرياض المحدودة

2016/1/21-18

3

معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة
قطع الغيار

وزارة الدفاع

2016/2/27-21

4

معرض الرياض الدولي للكتاب

وزارة الثقافة واالعالم

2016/3/19-9

5

لقاء المرأة في المناصب القيادية

غرفة الرياض

6

ملتقى السفر واالستثمار السياحي

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

3/27ــ2016/4/1

7

الملتقى السعودي الرابع لتخطيط وتصميم
المستشفيات والمعرض المصاحب

الجمعية السعودية لعلوم العمران

 5ـ 2016/4/7م

8

الــمــع ــرض الـ ـسـ ـع ــودي الــث ــال ــث لـمـسـتـلــزمــات
األشخاص ذوي اإلعاقة ـ ضياء

شركة الهضبة السعودية إلقامة وتنظيم
المعارض

 5ـ 2016/4/7م

9

كرسي أبحاث التوعية الصحية

كرسي أبحاث التوعية الصحية

10

المنتدى والمعرض الدولي للتعليم

شركة آد الترابط إلقامة وتنظيم المعارض

 12ـ 2016/4/14م

11

معرض الرياضة األول

مؤسسة ثالثية االبداع لتنظيم المعارض

 17ـ 2016/4/19م

12

ملتقى سوق العمل

غرفة الرياض

13

معرض الرياض للعقارات واالسكان والتطوير
العمراني

رامتان لتنظيم المعارض والمؤتمرات

14

معرض الحديد والصناعات المعدنية

شركة عالقات لتنظيم المعارض

 1ـ 2016/5/4م

15

المعرض الدولي لأللمنيوم واالبواب والنوافذ

شركة عالقات لتنظيم المعارض

 1ـ 2016/5/4م

16

منتدى الرياض للعمل التطوعي

مؤسسة بتوال لتنظيم المعارض

 2ـ 2016/5/4م

2016/3/6م

2016/4/8م

2016/4/20م
 24ـ 2016/4/27م
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م

الجهة

الفعالية

الفترة

17

معرض الطاقة والتكييف السعودي

شركة معارض الرياض المحدودة

 9ـ 2016/5/11م

18

المعرض الصحي السعودي

شركة معارض الرياض المحدودة

 16ـ 2016/5/18م

19

المعرض التجاري لــدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي

مؤسسة صــالــح الكعيك إلقــامــة وتنظيم
المعارض

 22ـ 2016/5/26م

20

معرض الرياض الدولي للجلود

شركة مدارات العارض إلقامة وتنظيم المعارض

 22ـ 2016/5/24م

21

انتخابات غرفة الرياض

غرفة الرياض

 5/29ـ 2016/6/2م

22

معرض حكايا مسك

مؤسسة مسك الخيرية

2016/8/27-22

23

مـ ـع ــرض الـ ـمـ ـص ــاع ــد وال ـ ـسـ ــالـ ــم ال ـم ـت ـحــركــة
والمستودعات والتخزين

عالقات لتنظيم المعارض

2016/9/27-25

24

معرض ذواتا أفنان

مؤسسة تنظيم وطن

2016/9/27-25

25

مـ ـع ــرض الـ ـمـ ـص ــاع ــد وال ـ ـسـ ــالـ ــم ال ـم ـت ـحــركــة
والمستودعات والتخزين

عالقات لتنظيم المعارض

2016/9/27-25

26

المعرض التجاري الدولي الخامس والثالثون
للزراعة والمياه والصناعات الزراعية

شركة معارض الرياض المحدودة

2016/10/5-2

27

الـ ـمـ ـع ــرض ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي الـ ـث ــان ــي ل ـت ـج ـه ـيــزات
وتكنولوجيا الفنادق

شركة الهضبة السعودية إلقامة وتنظيم
المعارض

2016/10/ 11-9

28

ال ـم ـعــرض ال ـت ـجــاري الــدولــي ل ـمــواد وم ـعــدات
وتقنيات البناء

شركة معارض الرياض المحدودة

2016/10/ 20-17

29

معرض سفاري تك

شركة أعالي التقنية لتنظيم المعارض

2016/10/ 29-27

30

معرض يوم الالعبين

شركة اكسبو هورايزون

2016/10/ 29-27

31

معرض صنع في قطر

شركة معارض الرياض المحدودة

2016/11/ 9-6

32

معرض المخبوزات

مؤسسة أعمال المعارض

2016/11/ 8-6

33

ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ال ـ ــدول ـ ــي ل ــأغ ــذي ــة
والمشروبات والضيافة هوريكا

ال ـشــركــة ال ـس ـعــوديــة لـتـنـظـيــم الــمــع ــارض ـ
سيمارك

2016/11/ 15-13

34

معرض التمويل والتقسيط

شركة سماء المعارض لتنظيم المعارض

2016/11/ 15-13

35

المعرض السعودي الثاني للمختبرات

شركة الهضبة السعودية إلقامة وتنظيم
المعارض

2016/11/ 23-21

36

معرض السيارات ومستلزماتها

شركة معارض الرياض المحدودة

37

ملتقى ألوان السعودية

الهيئة العامة للسياحة واآلثار

2016/12/17-11

33

معرض القهوة والشكوالتة

شركة أعالي التقنية لتنظيم المعارض

2016/12/22-19

34

فعاليات (الضوء على)

شركة المناسبات الفاخرة

34

معرض المستثمرات من المنزل ـ منتجون

شركة الهضبة السعودية إلقامة وتنظيم المعارض
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2016/12/2-11/29

2016/12/1
2017/3/-24
2017/1/2-12/27

مركز المنتجات الوطنية:

المركز ع ـبــارة ع ــن م ـعــرض دائم مــخص ــص للمنـ ـتـ ـج ــات الوطنية على مستوى المملكة فـي مــبنى م ـت ـجــانــس
مــع مركــز معــارض الريــاض الدولــي والمرافق األخرى من حيث الشــكل المعماري ،ويقع المركز في الجزء الشــمالي
من أرض المشروع ويطل على طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز ويتكون من دورين.

أنشــى مركــز المنتجــات الوطنيــة بموجــب قــرار مجلــس إدارة غرفــة الريــاض   عــام 1409/4/5هـ ـ (الموافــق
1988/11/15م).

أهداف المركز:

خصوصا مصانع منطقة الرياض.
1.1التعريف بمنتجات المصانع الوطنية
ً

2.2المساهمة في تنمية مبيعات وصادرات المصانع الوطنية وخصوصاً مصانع منطقة الرياض.

3.3تهيئة موقع لتجمع منافذ تســويق المصانع الوطنية يوفر ســهولة االتصال بها وتســويق منتجاتها والتنســيق
فيما بينها.

4.4توفير األدوات المناسبة للعمل الجماعي لخدمة المصانع الوطنية المشاركة بالمركز.
   وحقق خالل  العام 2016م العديد من اإلنجازات من أهمها:

اســتمرار تأجيــر األجنحــة بالــدور األرضي بعدد  51جناحاً بمســاحة إجمالية 2536م 2مؤجــرة بالكامل بعد انضمام
مصانع جديدة للمركز وهي:
1.1مصنع كريستال العربية للصناعات الحديثة.
2.2مصنع  منتجات ريما للبالستيك .
3.3مصنع الصاعدي للمالبس.

4.4مصنع البيارق للصناعات الكيماوية والمنظفات.
5.5مؤسسة الميناء للتجارة والمقاوالت.
6.6مصنع مكة لألواني المنزلية .
7.7شركة دواجن الوطنية.

باإلضافة إلى توافر الجهات الخدمية:

¦ ¦جناح وزارة الخارجية بمساحة 108م.2

¦ ¦خدمات إدارة االشتراكات بمساحة  1425م.2

¦ ¦خدمات إدارة فرع السيدات بالغرفة التجارية بمساحة 684م.2
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الفصل الرابع عشر:

انتخابات غرفة الرياض للدورة السابعة عشرة لمجلس اإلدارة

انتخابات غرفة الرياض للدورة السابعة عشرة لمجلس االدارة

انطلقــت انتخابــات الــدورة الـ ـ  17لمجلــس إدارة غرفــة الريــاض وســط منافســة بين  74مرشــحا من فئتــي التجار
والصناع بينهم  5سيدات.

وتعد هذه االنتخابات األكبر في تاريخ الغرف السعودية من حيث عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت حيث
وصل عددهم إلى  80ألف ناخب يختارون  12عضواً من بين المرشحين في القطاعين التجاري والصناعي،

وكان مركــز الريــاض الدولــي للمؤتمــرات والمعــارض قــد شــهد  ،اســتعداد  المرشــحين و المرشــحات لالنتخابات
حيــث بــدأ التوافــد علــى المركز وإعــداد وتجهيز المقار االنتخابية وتهيئة األماكن التي ســتقدم فيها ضيافة الناخبين
والناخبات.

داال على مكانــة غرفة الرياض لــدى رجال األعمال
ويعــد عــدد المرشــحين البالــغ  74رقمــاً جديــداً  ،وهذا مؤشــراً ً
ودورها الحيوي في الحياة االقتصادية والمسؤولية االجتماعية وحرصهم على االنضمام لعضوية مجلس إدارتها.

بعــد أن اعلنــت لجنــة اإلشــراف علــى انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض برئاســة يحيى عــزان ،عن فوز  12عضواً
لفئة الصناع :سعد محمد العجالن ،خالد عبدالرحمن الجريسي ،محمد فهد الحمادي ،راكان عبدالله أبونيان ،أحمد
سليمان الراجحي ،أسامة عبدالعزيز الزامل ،ولفئة التجار :عجالن العجالن ،عبدالله فهد العجالن ،علي صالح العثيم،
عائض الوبري ،سعود النفيعي ،منصور عبدالله الشثري.

أعلــن وزيــر التجــارة واالســتثمار الدكتــور ماجد القصبي عن أســماء المعينيــن لمجلس إدارة غرفــة الرياض لتكتمل
مقاعد المجلس بـ 18عضواً  ،واشــتملت األســماء على كل من :حمد بن علي الشــويعر ،خالد مكيمن العنزي ،عادل
عبدالمحسن المنديل ،سعد بن صالح السبتي ،ماجد عبدالمحسن الحكير ،محمد غانم العنزي.
كمــا عقــد  أول اجتمــاع لمجلــس اإلدارة الجديــد لترشــيح الرئيس والنواب  حيث تم انتخــاب  المهندس أحمد بن
ســليمان الراجحــي رئيســاً للمجلــس كمــا تــم انتخــاب نائبيــه األســتاذ حمد بــن علي الشــويعر  والمهنــدس منصور بن
عبدالله الشثري.
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 1أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة السابعة عشرة

م .أحمد بن سليمان الراجحي
رئيس مجلس اإلدارة

أ .حمد بن علي الشويعر
نائب رئيس مجلس اإلدارة

م .منصور بن عبدالله الشثري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

146
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م .أسامة بن عبدالعزيز الزامل
عضو

د .خالد بن عبدالرحمن الجريسي
عضو

د .خالد بن مكيمن العنزي
عضو

أ .راكان بن عبدالله أبو نيان
عضو

أ .سعد بن صالح السبتي
عضو

أ .سعد بن محمد العجالن
عضو

أ .سعود النفيعي
عضو

أ .عائض بن عبدالله الوبري
عضو

م .عادل بن عبدالمحسن المنديل
عضو

أ .عبدالله بن فهد العجالن
عضو

أ .عجالن بن عبدالعزيز العجالن
عضو

أ .علي بن صالح العثيم
عضو

أ .ماجد بن عبدالمحسن الحكير
عضو

أ .محمد بن غانم الساير
عضو

أ .محمد بن فهد الحمادي
عضو
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 2أعضاء اللجان للدورة السابعة عشرة

قطاع التمويل والعقار

عائض بن عبد الله الوبري

رئيس اللجنة العقارية

محمد بن عبد الله العوض

رئيس اللجنة  الفرعية للخدمات والتسويق العقاري

عائض بن عبد الله الوبري

رئيس اللجنة  الفرعية لإلسكان والتطوير العمراني

إبراهيم بن عبد الكريم الدرويش

رئيس اللجنة  الفرعية إلدارة المرافق والممتلكات العقارية

محمد بن غانم الساير

رئيس لجنة االستثمار واألوراق المالية

خالد بن عبد الكريم الجاسر
عبد الله بن فهد العجالن
عبد الله بن فهد العجالن

قطاع التعليم واالستشارات
سلطان بن محمد الثعلي
محمد بن أحمد الزامل

رئيس اللجنة  الفرعية للتمويل والتثمين والممتلكات العقارية

رئيس لجنة األوقاف

رئيس لجنة االستثمار األجنبي والتعاون الدولي

رئيس لجنة التسويق

رئيس لجنة المحامين

خالد بن عبد الرحمن العثمان

رئيس لجنة المكاتب االستشارية

عبدالله بن عبد العزيز المديفر

رئيس لجنة االعالم

عمار بن عبد العزيز التويجري

قطاع االعمال الخدمية
علي بن صالح العثيم
سعود النفيعي

محمد بن ناصر الجاسر

متعب بن نايف المطرفي

القطاع الطبي والسياحي

رئيس لجنة التعليم االهلي

رئيس لجنة شباب األعمال

رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية

رئيس لجنة االتصاالت وتقنية المعلومات

رئيس لجنة الحراسات األمنية

ماجد بن عبد المحسن الحكير

رئيس لجنة السياحة والترفيه

فيصل بن عبد الله المطلق

رئيس اللجنة الفرعية لإليواء

ماجد بن عبد المحسن الحكير
فهد بن عوض العتيبي

رائد بن عبد العزيز ابو زنادة

إبراهيم بن عبد العزيز الجماز
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رئيس اللجنة الفرعية لمهرجان الرياض
رئيس اللجنة الفرعية للمراكز  التجارية

رئيس اللجنة  الفرعية للفعاليات والترفيه

رئيس  اللجنة الفرعية للمطاعم

خالد بن مكيمن السبيعي

رئيس لجنة المنشآت الطبية

محمد بن عبد العزيز البهالل

رئيس اللجنة الفرعية لشركات االدوية

علي بن عبد العزيز الهريش

رئيس اللجنة الفرعية للبصريات

أحمد بن سعيد باحاذق

فارس بن سلطان بن صالح

مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة
راكان بن عبدالله أبونيان

محمد بن إبراهيم المعجل

ئيس  اللجنة الفرعية للصيدليات

رئيس اللجنة الفرعية للتجهيزات الطبية

رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية األعمال الصغيرة  
والمتوسطة
رئيس لجنة االمتياز التجاري (الفرنشايز)

هدى بنت عبدالرحمن الجريسي

رئيسة لجنة المستثمرات من المنزل

منصور بن عبدالله الشثري

رئيس لجنة الموارد البشرية

جواهر بنت عبد الرحمن العقل

القطاع التجاري

رئيسة لجنة المشاغل النسائية

سعد بن محمد العجالن

رئيس اللجنة التجارية

خالد بن محمد الظافر

رئيس لجنة التخليص الجمركي

سعد بن صالح السبتي

كريم بن شحاذه العنزي

رئيس لجنة الشركات العائلية

رئيس لجنة الذهب والمجوهرات

اسامة بن عبدالعزيز العيسى

رئيس لجنة تجارة التجزئة

يزيد بن عبدالعزيز الطويل

رئيس لجنة التجارة االلكترونية

مساعد بن حمد اليحيى

قطاع المقاوالت

صالح بن هبدان الهبدان
حسين بن سعد   الفراج

القطاع االنتاجي

اسامة بن عبدالعزيز الزامل

ماجد بن حمد الخميس

رئيس لجنة المنسوجات

رئيس لجنة المقاولين

لجنة المعارض والمؤتمرات

رئيس اللجنة الصناعية

رئيس لجنة الزراعة واالمن الغذائي
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الفصل الخامس عشر:
المركز المالي للغرفة

ﻗــﺎﺋــﻣــﺔ اﻟﻣـــرﻛـــز اﻟﻣـــﺎﻟـــﻲ ﻣن ﻋﺎم 2016 - 2011
) 2016ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (

2015

2014

2013

2012

2011

اﻟﻣوﺟودات
ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮫ

520,559,254

392,371,720

479,895,910

413,852,855

300,434,174

235,760,444

ذﻣم ﻣدﯾﻧﮫ )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(

13,775,404

2,758,899

0

0

11,628,832

1,797,251

ﻣدﯾﻧون وﻣﺻروﻓﺎت ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ وﻣوﺟودات اﺧرى
91,422,416

51,909,662

10,581,828

11,918,418

11,210,784

4,476,754

447,040,281

490,477,738

425,771,273

323,273,790

242,034,449

ﻣﺟﻣوع اﻻﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

625,757,074

ﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ

17,000,000

149,574,003

17,000,000

0

0

0

ﻗروض ﻣوظﻔﯾن طوﯾﻠﺔ اﻻﺟل

26,604,558

19,733,400

11,873,733

2,195,048

0

0

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ

53,603,716

0

0

0

0

0

ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(

289,237,215

317,352,963

295,754,747

291,510,807

315,593,524

331,239,449

386,445,489

486,660,366

324,628,480

293,705,855

315,593,524

331,239,449

1,012,202,563

933,700,647

815,106,218

719,477,128

638,867,314

573,273,898

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

238,614,136

185,154,724

107,579,299

83,256,727

83,999,499

65,971,291

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

238,614,136

185,154,724

107,579,299

83,256,727

83,999,499

65,971,291

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ

85,607,417

86,696,071

66,748,014

56,993,688

57,190,081

53,238,594

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

85,607,417

86,696,071

66,748,014

56,993,688

57,190,081

53,238,594

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

324,221,553

271,850,795

174,327,313

140,250,415

141,189,580

119,209,885

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات
ﻣﻧﺢ ﺣﻛوﻣﯾﺔ

21,074,800

21,074,800

21,074,800

21,074,800

21,074,800

21,074,800

اﻻﻣوال اﻟﻣدورة

666,906,210

642,882,819

619,704,105

558,151,913

476,602,934

432,989,213

-

-2,107,767

-

-

-

-

687,981,010

661,849,852

640,778,905

579,226,713

497,677,734

454,064,013

1,012,202,563

933,700,647

815,106,218

719,477,128

638,867,314

573,273,898

اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﻣﺟﻣوع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات
اﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت وﺻﺎﻓﻲ اﻻﺻول
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ﻗــﺎﺋــﻣــﺔ اﻻﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻣن ﻋﺎم 2016 - 2011
) 2016ﻏﯿﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ (

2015

2014

2013

2012

2011

اﻹﯾﺮادات :

276,769,555

256,797,745

252,082,245

260,335,163

217,046,997

191,229,630

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت

271,378,203

234,074,637

196,244,966

181,721,706

179,595,842

180,538,669

5,391,352

22,723,108

55,837,279

78,613,457

37,451,155

10,690,961

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺎﺋﺾ :

اﯾﺮادات اﺧﺮى :
ارﺑﺎح اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ

7,071,383

2,167,500

2,678,831

2,541,112

5,126,151

4,401,127

ارﺑﺎح اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻻﺟﻞ

10,357,456

815,068

2,812,112

1,875,377

1,159,782

1,026,008

اﺧﺮى  /ﺻﺎﻓﻲ

1,203,200

5,196,856

223,970

15,570-

123,367-

37,785

ﺻﺎﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺴﻨﺔ :

24,023,391

30,902,532

61,552,192

83,014,376

43,613,721

16,155,881
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