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جملس  دورات  من  جديدة  دورة  من  األول  العام  يف  ن��زاُل  ال     
عام  وه��و  ع��ش��رة(،  السابعة  )ال���دورة  الشرقية  غرفة  إدارة 
الغرفة ومشرتكيها من رجال  بالكثري يف خدمة أعضاء  يبّشُر 
وس��ي��دات األع��م��ال خ��اص��ة، وال��ق��ط��اع اخل��اص يف املنطقة 

الشرقية بشكل عام.

���  خالل العام  ال ننطلُق يف هذا من فراغ، فقد شهدت الغرفة 
إدارة  جملس  طموحات  يعكس  مكثف���ًا  نشاًطا    ��� املاضي 
الغرفة، والقطاع اخلاص يف املنطقة، جَتّلى ذلك يف فعاليات 
وحماورها  الغرفة  أه��داف  حتقيق  طريق  على  مهّمة،  وبرامج 
املنطقة  اقتصاديات  تطوير  »حضورًا«:  وأكرثها  االسرتاتيجية، 
الوطنية،  التنمية  مسرية  دفع  يف  نصيبها  وتعظيم  الشرقية، 

ورعاية مصالح القطاع اخلاص.

القطاع  لطموحات  حتقيقًا  الغرفة،  حققتها  التي  اإلجن���ازات 
من  أك��رث  وعلى  عديدة،   )2014( املاضي  العام  خ��الل  اخل��اص 
االسرتاتيجية،  أهدافها  لتنفيذ  خطتها  حم��اور  ضمن  حم��ور، 
تأكيدًا لقدراتها يف كافة جماالت أدائها، حتى أفسحت لنفسها 
ليس  الصناعية«،  التجارية  »الغرف  بني  ورائ��دًا  متميزًا  موقعًا 
اخلليجي  حميطها  يف  ولكن  فحسب،  احملّلي  حميطها  يف 
يف  متمّيز  موقع  إىل  باستمرار  ساعية  والعربي،  واإلقليمي 
تعاونها  أط��ر  توسيع  خ��الل  من  الدولية،  بعالقاتها  يتعلق  ما 

خلدمة  »الطموح«  ذل��ك  من  مستفيدة  الدولية،  وعالقاتها 
يف  حركتها  من  يعود  ال��ذي  امل���ردود،  و»جتيري«  مشرتكيها، 
األعمال  قطاع  لصالح  فيها،  ت��ت��ح��ّرُك  التي  ال��دوائ��ر  خمتلف 
»االستثمار«  بيئة  لتطوير  خصوصًا  الشرقية،  املنطقة  يف 
وإثرائها وتوسيع قاعدة األطراف الفاعلة فيها، جذبًا ملزيد من 
االستثمارات األجنبية والعربية واخلليجية، مبا يعود مردوده على 
اقتصادنا الوطني، وعلى مؤسساتنا االقتصادية، والغرفة تخدم 

جميع مشرتكيها السعوديني وغري السعوديني. 

بعملنا  نتوّجه  اإلدارة،  جمللس   17 ال�  ال��دورة  بدايات  يف  نزاُل  ال 
راجني  عوَنه،  اهلل  سائلني  ووطننا،  احلكيمة،  قيادتنا  ثم  اهلل،  إىل 
الذي  الدعم  والتقدير  الشكر  بكل  أذك��َر  أن  البد  وهنا  توفيقه، 
حتظى به الغرفة من لدن صاحب السمو امللكي األمري سعود 
خلف  ووقوفه  الشرقية،  املنطقة  أمري  عبدالعزيز  بن  نايف  بن 
إجنازاتها وجناحاتها، كما أشكر كل الذين يعملون بإخالص على 
بها  ويسعون  االسرتاتيجية،  وحماورها  الغرفة  أهداف  حتقيق 

من جناح إىل جناح.         

د .. والطموحات َتَتَجدَّ
كلمة رئيس جملس اإلدارة

سعادة األستاذ 
عبدالرحمن بن صالح العطيشان
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ب�  تتحّرُك  الشرقية  غرفة  أن  التقرير  هذا  »قارئ«  يالحظ  سوف 
خلدمة  االسرتاتيجية  واألهداف  احملاور  من  واسعٍة  »َمْرَوَحٍة« 

االقتصادية  »التوجهات«  من  عديدًا  تشمُل  األع��م��ال،  قطاع 
التي  والربامج  األنشطة  »تعددية«  سيلحُظ  كما  واالجتماعية، 
»التنوع«  ذلك  إىل  إضافة  مساحتها،  و»اّتساع«  الغرفة،  تتبناها 
على  ال��غ��رف��ة  حت���رُص  ال��ت��ي  الفعاليات  خريطة  يف  ال��واض��ح 
اجلهات  من  غريها  مع  متعاونة  أو  منفردًة،  س��واء  تنظيمها، 

واألجهزة احلكومية واألهلية.

مصالح  رع��اي��ة  إىل  ساعية   ��� أدائ��ه��ا  يف  ال��غ��رف��ة  تنطلق 
مصالح  ورع��اي��ة  األع��م��ال،  وس��ي��دات  رج��ال  م��ن  مشرتكيها 
اجملتمع،  وخدمة  الشرقية،  املنطقة  يف  اخل��اص  القطاع 
مبعناه األوسع ��� من نظرة شاملة ترتكز إىل فهمها لطبيعة 
فيه،  ودورها  اجملتمع،  من  وموقعها  االقتصادية،  رسالتها 
»اقتصادي«،  هو  ما  بني  يفصل  ال  ومرتابط  متوازن  نحو  على 
»جمتمعي«، حيث ال ينعزُل كالُهما عن اآلخر، وال غنى  وما هو 
ألحدهما عن اآلخر، بل وال ميكُن أن نتعاطى مع جانب منهما، 
من دون أن نضَع اجلانَب اآلخر يف دائرة اهتمامنا، إذ يتكامالن، 
فتتساقُط ثماُر العمل داخَل جمال كٍل منهما يف جمال اآلخر، 
مع اقتناع متزايد بأن الدوَر »االقتصادي« يخدم »اجملتَمعي«، 

بل وأن يصبَّ فيه.

من  الغرفة  قدمته  ما  إىل  ننظر  أن  نستطيع  اإلط��ار،  هذا  يف   
حيث   ،2014 العام  ط��وال  أنشطة،  من  نظمته  وم��ا  فعاليات، 
وأهدافها  حم��اوره��ا  خريطة  م��ن  مساحة  أك��رب  على  حت��ّرك��ت 
»االقتصادي«  التنوع  مع  متواصلة  االسرتاتيجية،  وتوجهاتها 
و»االجتماعي« الواسع الذي تستهدفه، وتسعى للوصول إليه.   

غرفة  طموح  يعكُس  ما  وه��و  إذن،  واسعة،  احلركة  خريطة 
خدمة  أفضل  وتقدمي  ورسالتها،  دورها  تفعيل  يف  الشرقية 
خاص،  نحو  على  األعمال  وقطاع  عامة،  الشرقية  للمنطقة 
استعراض  خالل  ومن  »التقرير«،  يف  جتلّياتهما،  نرى  ما  وهما 
العام  يف  الغرفة  نظمتها  التي  واألنشطة  الفعاليات  عناوين 
للعقارات  الشرقية  وملتقى  معرض  أب��رزه��ا:  وم��ن  املاضي، 
منتدى  الشرقية،   )ريستاتيكس(  العمراين  والتطوير  واإلسكان 
الشركات  حوكمة  ملتقى  واملتوسطة،  الصغرية  املنشآت 
وغريها  وظائف،  معرض  االقتصادي  امل��رأة  منتدى  العائلية، 
الكثري، ترتجم أداء الغرفة يف عام، وتشري إىل ما ميكن أن تؤّديه 

يف القادم »القريب«، ويف املدى »البعيد«.

أداؤنا يف عام
كلمة األمني العام

سعادة األستاذ 
عبد الرحمن بن عبداهلل الوابل
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كافة،  وتوجهاتها  عملها  أصعدة  على   ��� وكّمًا  نوعًا   ��� الشرقية  غرفة  أداء  تطّور 
خالل السنوات األخرية املاضية، كما منا من حيث »اإلجناز« يف خمتلف اجملاالت 

التي تّتجه إليها، رسالة، ورؤية، وأهدافًا اسرتاتيجية.

وحماورها  أهدافها  أهم  حتقيق  يف  واسعة،  خطوات  الغرفة  خطت  وقد 
األمر  األعمال(،  وسيدات  رجال  من  مشرتكيها  مصالح  )رعاية  االسرتاتيجية: 
ملشرتكيها،  خدماتها  تطوير  يف  أواًل  ترجَمته  إذ  أنشطتها،  يف  انعكَس  الذي 
»الغرفة  ب�  يعرف  ما  إطار  يف  احلديثة،  التقنية  وآليات  وسائل  واعتمادها 
»مراكز  من  عديد  بإنشاء  »أفقيًا«  التوّسع  يف  ثانيًا  وترجمته  اإللكرتونية«، 
رجال  حيث  الشرقية،  املنطقة  ومدن  حمافظات  معظم  لتغّطي  اخلدمات«، 
وسيدات األعمال، تلبيًة ملطالبهم، ولتكوَن خدماتهم أقرَب إليهم، ويف متناول 
ولقاءات،  وحماضرات  وندوات  وملتقيات  منتديات  إىل  ثالثًا  وترجمته  أيديهم، 
أكرثها تبحث وتناقش قضايا أعضاء الغرفة ومشرتكيها خاصة، وقضايا قطاع 
األعمال بشكل عام. ثم ترجمته رابعًا يف أداء مّتصل ومتواصل وخمِلص للجان 
قطاعاته  خمتلف  يف  األعمال  قطاع  مشكالت  تشكل  التي  »النوعية«  الغرفة 
التي  اللجان  اجتماعات  يف  يومي،  بشكل  تعيشه  لها  »هاجسًا«  االقتصادية 
تبحث وتناقش وتقرتح وتنجح يف تقدمي عديد من احللول ملشكالت تهم رجال 

وسيدات األعمال يف كل قطاع اقتصادي.

هنا، ويف الصفحات التالية، استعراض شامل ألداء الغرفة، خالل العام املاضي، 
حيث يأتي هذا التقرير انعكاسًا لفعاليات، وبرامج، ودورات تدريبية، ولقاءات، وحركة 
وفود خارجية وداخلية، ومناقشات يف القاعات، وخطط، وحلول لعشرات القضايا 

االقتصادية وهموم القطاع اخلاص باملنطقة الشرقية.

فتحية لكل العقول والقلوب والسواعد، التي تعاونت يف حتقيق إجنازات الغرفة، 
ودعم  مبساندة  العامة،  واألمانة  اإلدارة،  جملس  من  كبري  دعم  ورائها  ومن 
أمري  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  سعود  األمري  امللكي  السمو  صاحب  من  كبريين 

املنطقة الشرقية.

املشرتكون.. الغرفة و»هاجسها«

تقدمي
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رسالة الغرفةرؤية الغرفة

شعار الغرفة

نعمل معًا لغٍد أفضل.

رؤية الغرفة

 الريادة والتميز يف رعاية 
مصالح قطاع األعمال يف 

نسعى يف الغرفة لتقدمي خدمات متميزة املنطقة الشرقية.
وعالية اجلودة  تلبي تطلعات  قطاع األعمال مبا 

يضمن التطوير املستمر من خالل االستثمار 
األمثل للموارد املتاحة والتقنيات املتجددة، 
واإلسهام الفاعل لتنمية املنطقة اقتصاديًا 
واجتماعيًا، ومبا يحقق طموحات مشرتكينا 
ومنسوبينا، يف ظل قيم ومبادئ جمتمعنا.
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احملاور واألهداف 
االستـراتيجية للغـرفة

احملاور واألهداف 
االستـراتيجية للغـرفة
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اقتصاد املنطقة الشرقية   الثالثاحملور

القطاع��ات 3 – 1الهدف : يف  لالس��تثمار  اخل��اص  القط��اع  تش��جيع 
االقتصادية باملنطقة الشرقية.

املشاركة يف حتقيق تنمية اقتصادية مستدامة 3 – 2الهدف :
للمنطقة الشرقية. 

تشجيع ودعم الفعاليات االجتماعية يف املنطقة الشرقية.3 – 3الهدف :

مشرتكو الغرفةاألولاحملور

عالق��ات متمي��زة م��ع مش��رتكي الغرفة واجله��ات احلكومي��ة لدعم 1 – 1 الهدف :
العمل االقتصادي. 

إقامة الندوات واملؤمترات وتبادل الوفود وتثقيف قطاع األعمال .1 – 2الهدف :

األداء املبادر لتفعيل نش��اط اللجان لرعاية مصالح مشرتكي الغرفة 1 – 3الهدف :
وطرح املبادرات االقتصادية على املستوى الوطني.   

خدمات متميزة يف كافة مراكز خدمات وفروع الغرفة.1 – 4الهدف :

التعاون املستمر بني الغرفة واجلهات اخلارجية احمللية واألجنبية.1 – 5الهدف :

خدمات ومنتجات الغرفةالثايناحملور 

تقدمي خدمات ومنتجات متميزة ذات قيمة مضافة للمشرتكني.  2 – 1 الهدف :

تقدمي برامج تدريبية وتأهيلية متميزة.                                                                                                         2 – 2 الهدف :

التمي��ز يف جم��ال البح��وث والدراس��ات واملعلوم��ات لدع��م قط��اع 2 – 3 الهدف :
األعمال يف املنطقة الشرقية.

دع��م املنش��آت الصغ��رية واملتوس��طة وتش��جيع االبت��كار واإلب��داع 2 – 4 الهدف :
ونشر ثقافة العمل احلر. 

الغرف��ة يف خدم��ة 2 – 5 الهدف : وإب��راز دور  والتوعوي��ة  اإلعالمي��ة  الثقاف��ة  نش��ر 
املشرتكني.

 املوارد املالية    اخلامساحملور

النمو املستمر ألعداد مشرتكي الغرفة.5 – 1الهدف :

عوائ��د مالي��ة عالية من اس��تثمار أص��ول الغرفة واس��تمرار 5 – 2الهدف :
خفض التكاليف.

عوائد مالية عالية من تسويق خدمات ومنتجات مبتكرة للغرفة.5 – 3الهدف :

بيئة العمل الداخلية الرابع احملور

بيئة حمفزة وموارد بشرية عالية التأهيل. 4 – 1الهدف :

نظم ولوائح وإجراءات متكاملة.  4 – 2 الهدف :

خدمات ومنتجات عالية اجلودة.  4 – 3الهدف :

بيئة عمل تقنية متكاملة. 4 –  4الهدف :
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قيم الغرفة

قيم الغرفة
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العميل هو حمور االهتمام، وُتبذل كافةاجلهود لتقدمي خدمات
 تفوق توقعاته.

احرتام أسس وقواعد العمل وإدراك أهمية الوقت ومبادئ إدارته.

األمانة والنزاهة

خدمة العميل

االلتـــــــــــــــــزام

املهنية والتميز

حتّمل املسؤولية

العمل اجلماعي

الشكر والتقدير

األمثل  التوظيف  على  احلرص  مع  االحرتافية،  درجات  بأعلى  العمل 
لإلمكانات واملهارات جلعل العمل متميزًا ورياديًا.

املسؤولية  تبعات  وحتّمل  النتائج  أفضل  لتحقيق  جهد  أقصى  بذل 
وتقبل احملاسبة.

العمل بروح الفريق الواحد وتبادل املعرفة واجلهد للوصول لألهداف 
املشرتكة.

من يعمل بجد وجهد ويحقق األهداف املرجوة، وجب شكره وتقديره 
لدفعه نحو أداء أفضل.

تأدية احلقوق والواجبات والتعامل مع اجلميع على أساس العدل والثقة 
املتبادلة، والتمسك باملبادئ والقيم واألخالق اإلسالمية.
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القسم 
األول                           القسم                      األول



تطور األداء االقتصادي للمنطقة الشرقية. 	•

البنية التحتية واالقتصادية يف املنطقة الشرقية. 	•

املنطقة الشرقية مركز االستثمار اخلليجي. 	•

الفرص االستثمارية يف املنطقة الشرقية. 	•

احلصاد االقتصادي للمنطقة الشرقية

القسم األول
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أهم املؤشرات االقتصادية للمملكة العربية السعودية عام 2014م
وفق��ًا للتقدي��رات األولية ملصلحة اإلحص��اءات العامة واملعلوم��ات، فقد بلغ  	•
الن��اجت احمللي اإلجم��ايل للعام املايل 1436/1435 )2014م(  باألس��عار اجلارية 
نحو  2821.7 مليار ريال، مبعدل منو بلغ 1.09% مقارنة بالعام املايل الس��ابق،  
وبل��غ الن��اجت احملل��ي للقط��اع غري الب��رويل بش��قيه احلكومي واخل��اص منوًا 
نس��بته 8.21% ، حيث تش��ري البيانات األولية إىل منو القطاع احلكومي بنس��بة 
6.06% والقط��اع اخل��اص بنس��بة  9.11% ، أم��ا القطاع النفطي فقد ش��هد 

انخفاضًا يف قيمته نسبته 7.17% باألسعار اجلارية.

كما بلغ معدل النمو يف الناجت احمللي اإلجمايل باألسعار الثابتة لعام )2010م(  	•
نس��بة 3.59%، مقارن��ة بنس��بة 2.67% يف الع��ام املايل الس��ابق، حيث تش��ري 
البيان��ات األولي��ة إىل من��و القطاع الب��رويل بنس��بة 1.72%، والقط��اع احلكومي 

بنسبة 3.66% والقطاع اخلاص بنسبة %5.7 .

كم��ا تش��ري التقدي��رات إىل أن حج��م الدي��ن الع��ام يف نهاية العام امل��ايل احلايل  	•
1435/1436  ق��د  وص��ل إىل م��ا يق��ارب 44.3 ملي��ار ريال، مما ميث��ل 1.6% من 

الناجت احمللي اإلجمايل لعام 2014م. 

أظه��ر الرق��م القياس��ي لتكاليف املعيش��ة ارتفاعًا خالل عام 2014م نس��بته  	•
2.7% عما كان عليه يف العام السابق، طبقًا لسنة األساس )2007م(.

أك��د تقري��ر مش��اورات صن��دوق النقد ال��دويل مع اململك��ة لع��ام )2014م( أن  	•
اقتص��اد اململك��ة حق��ق من��وًا قوي��ًا للغاي��ة يف الس��نوات األخ��رية، وكان من 
االقتص��ادات األفض��ل أداًء عل��ى مس��توى بل��دان جمموع��ة العش��رين، وأن 
اململكة دعمت االقتصاد العاملي من خالل دورها املساند يف سوق النفط 
العاملية. وأش��اد املديرون التنفيذيون باألداء االقتصادي القوى للمملكة الذي 

يرتكز على أساسيات قوية.  وال تزال آفاق النمو إيجابية واخملاطر متوازنة،

تطور األداء االقتصادي للمنطقة الشرقية 

الناجت احمللي اإلجمايل باألسعار اجلارية، خالل الفرتة )2010  -  2014م(* 

)مليار ريال سعودي(

)*( بيانات أولية
املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات - وزارة االقتصاد و التخطيط
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تطوراألداء االقتصادي للمنطقة الشرقية 
البرتول والغاز

املنطقة  يف  االقتصادية  األنشطة  وأهم  أكرب  والغاز  البرول  قطاع  ميثل  	•
يف  املنتجة  وال��غ��از  النفط  حقول  أغلب  باملنطقة  يقع  حيث  الشرقية، 
اململكة، ومنها حقول الغوار والسفانية والوفرة والشيبة، كما أن املنطقة 
تقريبًا،  اخلام  الزيت  من  العامل  احتياطيات  ربع  يعادل  ما  حتتضن  الشرقية 
وتتوىل شركة أرامكو السعودية هذا القطاع بدءًا من التنقيب واالستكشاف 

واالستخراج إىل التجميع واملعاجلة والتكرير ثم التوزيع والشحن والتصدير.

أما قطاع الغاز فيشهد تطورًا كبريًا يف املنطقة الشرقية، منذ اكتشافه فيها،  	•
شركات  وع��دة  السعودية  أرامكو  شركة  بني  مشركة  مشاريع  عدة  وهناك 
عاملية لتطوير مرافق الغاز والتنقيب والعمل على استخدام الغاز يف الصناعات 

احمللية، ويف توليد الكهرباء بهدف توفري كميات أكرب من الزيت ألجل التصدير.

النشاط الصناعي 

يأتي قطاع الصناعات التحويلية يف املنطقة الشرقية يف املرتبة الثانية من  	•
العديد من املدن  والغاز، وتضم املنطقة  البرول  بعد قطاع  األهمية  حيث 
الصناعية، حيث يوجد بها مدينة اجلبيل الصناعية أكرب املدن الصناعية يف 

الشرق األوسط، ومدن صناعية أخرى متطورة  يف الدمام واألحساء،

مصنعًا،    1539 بنحو    الشرقية  باملنطقة  املنتجة   املصانع  عدد  ويقدر  	•
واحتلت  2013م،  عام  حتى  اململكة،  مصانع  إجمايل  من    %23.5 ميثل   مما 
عدد  حيث  من  اململكة  مستوى  على  الثاين  املركز  الشرقية  املنطقة 

املصانع املوجودة بها، وذلك بعد منطقة الرياض. 

كما تقدر قيمة متويل املصانع املنتجة باملنطقة الشرقية بنحو  596.9  مليار  	•
ريال، مما ميثل ما نسبته 62.9%  من إجمايل قيمة متويل مصانع اململكة، 
من  اململكة  مستوى  على  األول  املركز  بذلك  الشرقية  املنطقة  واحتلت 

حيث قيمة متويل املصانع املوجودة بها، حتى نهاية عام 2013م.

حركة البناء والتشييد يف املنطقة الشرقية

املنطقة  يف  االقتصادية  األنشطة  أهم  من  والتشييد  البناء  قطاع  يعترب   ���
إىل  وجتذبه  الوطني  االقتصاد  تقود  التي  القاطرة  مبثابة  فهو  الشرقية، 
االنتعاش، بقدر ما جتذب إليه االستثمارات، حملية أو أجنبية، وقد ساهم هذا 

القطاع مساهمة كبرية يف التطور احلضاري للمنطقة، فهو يشكل العصب 
هذا  وليس  االقتصادية-  القطاعات  من  لكثري  األساسية  والبنية  األساسي 
فحسب- فهو بذاته قطاع اقتصادي مستقل، وله الثقل األكرب يف االقتصاد 

األهمية النسبية لعدد املصانع املنتجة يف املنطقة الشرقية حتى 2013م  )%(

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط

املنطقة الشرقية

منطقة الرياض

منطقة مكة املكرمة

باقي مناطق اململكة

43.9

23.5
14

18.6

األهمية النسبية لقيمة متويل املصانع املنتجة يف املنطقة الشرقية حتى 2013م  )%(

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط

املنطقة الشرقية

منطقة الرياض

منطقة مكة املكرمة

باقي مناطق اململكة

62.9

12.8

12.7

11.6
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بقية  مع  القطاع  هذا  بني  تربط  التي  املتشعبة  العالقات  أن  كما  الوطني.  
الوطني،  لالقتصاد  االسراتيجية  القطاعات  من  يجعله  االقتصاد  قطاعات 

والتي تلعب دورًا مهمًا وكبريًا يف التنمية االقتصادية وتوظيف العمالة.

يف  املباين  استخدامات  جلميع  الصادرة  التشييد  رخص  عدد  إجمايل  بلغ   ���
املنطقة الشرقية نحو 22.4   ألف رخصة عام  1434ه�، مما ميثل نحو  %9.6 
رخص  عدد  بلغ  كما  اململكة،  يف  الصادرة  التشييد  رخص  عدد  إجمايل  من 
ألف    26 نحو   الشرقية  املنطقة  يف  الصادرة  واجملددة  اجلديدة  احملالت 
7.8% من عدد رخص احملالت اجلديدة واجملددة  رخصة، مما ميثل حوايل  

الصادرة يف اململكة يف العام نفسه.

الزراعة والرثوة احليوانية

ميثل القطاع الزراعي باملنطقة الشرقية أحد القطاعات االقتصادية املهمة   ���
بحوايل   املنطقة  يف  احملاصيل  جلميع  املساحة  ُقدَرت  حيث  املنطقة،  يف 
املساحة  إجمايل  من   %6.8 ح��وايل   ميثل  مبا  2012م،  ع��ام  هكتار  أل��ف   50.4
من  عدد  باملنطقة  يوجد  كما  اململكة،  يف  احملاصيل  جلميع  احملصولية 
مشاريع الرثوة احليوانية والتي شهدت تطورًا ومنوًا كبري خالل السنوات القليلة 
9.2% من  املاضية، حيث متثل أعداد اإلبل يف املنطقة الشرقية ما نسبته 
إجمايل اعدادها يف اململكة عام 2012 م، والضأن مبا نسبته 10.8%، واألبقار 

مبا نسبته 20.5% من إجمايل أعدادهم يف اململكة، يف العام نفسه.

النشاط التجاري 

لألنشطة  نظرًا  املنطقة  يف  الرئيسية  القطاعات  من  التجارة  قطاع  يعترب   ���
حجم  إىل  باإلضافة  املنطقة،  يف  اخملتلفة  احليوية  واإلنتاجية  االقتصادية 
يف  ال��ت��ج��ارة  ق��ط��اع  ف��إن  ل��ذا  املنطقة،  يف  الكبري  االستهالكي  ال��س��وق 
حركة  يف  املؤثرة  القطاعات  من  يكون  ألن  دائمة  بصفة  مؤهل  املنطقة 
اإلنتاجية  القطاعات  ومتطلبات  احتياجات  جميع  لتوفريه  االقتصادي  النمو 

واالستهالكية من السلع واملنتجات،

يذكر أن عدد السجالت القائمة باملنطقة الشرقية حتى نهاية عام  2013م   ���
نحو  238  ألف  سجل، مما ميثل نحو  17.4% من إجمايل عدد السجالت القائمة 

باململكة حتى نهاية العام  نفسه.

التنمية السياحية

تتميز املنطقة الشرقية بعديد من املقومات السياحية الطبيعية والثقافية   ���

والتي متثل عناصر جذب سياحي قوي، فاملقومات الطبيعية يف املنطقة 
البحرية،  واملتنزهات  احملمية  واملناطق  احلدائق  مثل  كثرية  الشرقية 
إىل ما  تعود  أثرية  الثقافية مبا فيها من مواقع  السياحية  وهناك املقومات 
قبل التاريخ من أبنية حجرية، ونقوش ورسومات صخرية متناثرة على طول 

الساحل و مباين الراث العمراين. 

يف  متمثلة  السياحية  القوة  نقاط  من  العديد  الشرقية  املنطقة  متتلك   ���
املراكز  وتوافر   اجمل��اورة،  اخلليج  دول  من  لقربها  إليها  الوصول  سهولة 
التسويقية عالية اجلودة والتي تستهدف كافة الشرائح التسويقية احمللية 

والعائلية، وغريها من عوامل اجلذب السياحي للمنطقة الشرقية. 

بلغ عدد الفنادق املرخصة يف املنطقة الشرقية حسب التصنيف اجلديد    ���
43  فندقًا، وفقًا للبيانات األولية لعام 2013م، مما ميثل نحو  5.2% من إجمايل 

فنادق اململكة العربية السعودية يف العام نفسه.

وحدة   154 الشرقية  باملنطقة  املفروشة  السكنية  الوحدات  عدد  بلغ  كما   ���
السكنية  ال��وح��دات  ع��دد  إجمايل  من   %11.4 نحو  ميثل  مما  2013م،  ع��ام 

املفروشة يف اململكة وفقًا للتصنيف اجلديد يف العام نفسه.

األهمية النسبية لعدد السجالت القائمة يف املنطقة الشرقية حتي 2013م  )%(

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط
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شبكة الطرق الربية 

السريعة  الطرق  من  ومتطورة  حديثة  بشبكة  الشرقية  املنطقة  تتمتع 
الصناعية  ومرافقها  الرئيسية  مدنها  بني  تربط  التي  والكباري  واجلسور 
والبرولية اخملتلفة باملنطقة، كما تربط املنطقة واملناطق اجملاورة لها، 

وقد ُنفذت هذه الطرق طبقًا ألحدث املواصفات العاملية.

تربط املنطقة الشرقية اململكة العربية السعودية بدول جملس التعاون 
الشرقية  املنطقة  من  ميتد  الذي  فهد  امللك  جسر  طريق  عن  اخلليجي 
يف  ويبدأ  اجتاهني،  ذو  مزدوج  اجلسر  فوق  فالطريق    ، البحرين  مملكة  إىل 
يبدأ اجلسر من منطقة  البحريني  اجلانب  اململكة جنوب مدينة اخلرب ويف 

اجلسرة إىل الغرب من العاصمة املنامة. 

النقل بالسكك احلديدية 

ترتبط املنطقة الشرقية مبنطقة الرياض بخط السكك احلديدية الذي يربط 
مدينة الرياض بالدمام مرورًا بكل من الظهران وبقيق والهفوف، كما يوجد 
خط آخر  خمصص للبضائع يبدأ من ميناء امللك عبد العزيز بالدمام ويصل إىل 

الرياض مرورًا ببقيق والهفوف وحرض واخلرج.

النقل اجلوي واملطارات

يوجد يف املنطقة الشرقية ثالثة مطارات منها مطار دويل حديث هو مطار 
امللك فهد الدويل بالدمام، ومطاران إقليميان أحدهما باألحساء واآلخر هو 
من  ال��دويل  فهد  امللك  مطار  ويعترب  الباطن،  حفر  مبحافظة  بالقيصومة 
واملهمة  األساسية  الدعامات  وأحد  األوسط  الشرق  يف  املطارات  أحدث 

التي تعتمد عليها املنطقة لنمو حركة النقل والشحن اجلوي.

النقل البحري واملوانئ 

العربي،  اخلليج  على  لها  موانئ  خمسة  بوجود  الشرقية  املنطقة  تتميز 
امللك  وميناء  اململكة،  موانئ  أكرب  ثاين  بالدمام  عبدالعزيز  امللك  ميناء  منها 
فهد الصناعي باجلبيل، وميناء اجلبيل التجاري وميناء اخلرب، إضافة إىل امليناء 
من   %97 ح��وايل  منه  يصدر  وال��ذي  تنورة  رأس  يف  النفط  لتصدير  الرئيسي 
كمية الزيت اخلام واملنتجات البرولية التي تصدرها اململكة، وتسهم موانئ 

املنطقة الشرقية بنسبة حوايل 50% من إجمايل حركة النقل البحري للمملكة.

االتصاالت واخلدمات الربيدية 

الهاتفية  اخلطوط  خالل  من  االتصال  شبكات  الشرقية  املنطقة  تغطي 
DSL وتعترب املنطقة الشرقية من  الثابتة وخطوط اجلوال واخلط الرقمي 

أعلى مناطق اململكة يف نسبة انتشار احلاسب اآليل.

وفيما يتعلق باخلدمات الربيدية يف املنطقة الشرقية، فقد  بلغ عدد مكاتب 
الربيد الرئيسية باملنطقة نحو  82 مكتبًا، عام 1433ه� ، مما ميثل 13.7% من 

إجمايل عدد مكاتب الربيد الرئيسية يف اململكة، يف العام نفسه.

املياه 

تعتمد املنطقة الشرقية يف توفري مياه الشرب على مصدرين هما املياه 
لتحلية  حمطات   6 الشرقية   باملنطقة  وتوجد  احمل��الة،  واملياه  اجلوفية 
املياه املاحلة على ساحل اخلليج العربي من أهمها وأكربها ثالث حمطات 
العامة  املؤسسة  بتشغيلها  وتقوم  واخلفجي،  واخل��رب  اجلبيل  مدن  يف 
مر  مليون   1.5 التصميمية  طاقتها  إجمايل  ويبلغ  املاحلة.  املياه  لتحلية 

مكعب يوميًا.

بلغت كمية املياه احملالة مبحطة حتلية اجلبيل نحو  388 مليون مر مكعب 
129.7  مليون مر مكعب مبحطة حتلية اخلرب،  2013م، كما بلغت نحو   عام 

كذلك بلغت نحو  8  ماليني مر مكعب مبحطة اخلفجي، يف العام نفسه.

الطاقة الكهربائية

بلغت كمية الكهرباء املنتجة مبحطة حتلية اجلبيل نحو  10.8 مليون ميجاوات 
مليون ميجاوات   4.6 2013م، بينما بلغت مبحطة اخلرب نحو  ساعة، يف عام 

ساعة، يف العام نفسه.

البنية التحتية واالقتصادية يف املنطقة الشرقية
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مقومات االستثمار يف املنطقة الشرقية
جلذب  مؤهلة  جتعلها  ومقومات  كبرية  إمكانات  الشرقية  املنطقة  يف  تتوفر 
االقتصادية،  األنشطة  خمتلف  يف  واألجنبية  احمللية  االستثمارات  من  مزيد 
وميكن تقسيم تلك املقومات إىل مقومات طبيعية، وأخرى أتاحتها الدولة أو ما 

يعرف بحوافز تشجيع االستثمار.

1ــ    املقومات الطبيعية للمنطقة الشرقية  
املوقع اجلغرايف املتميز للمنطقة الشرقية

اخلليج  ساحل  اململكةعلى  من  الشرقي  اجلزء  يف  الشرقية  املنطقة  تقع 
من  بداية  األخرى  اخلليج  دول  جميع  إىل  اململكة  بوابة  املنطقة  ومتثل  العربي، 
العراق والكويت يف الشمال مرورًا بالبحرين وقطر يف الشرق، واإلمارات وعمان 
يف اجلنوب الشرقي، وتعترب املنطقة الشرقية أكرب مناطق اململكة من حيث 
املساحة والتي تبلغ حوايل 779 ألف كيلو مر مربع أي ما يعادل 36% من إجمايل 

مساحة اململكة.

السكان يف املنطقة الشرقية

للسكان  العام  للتعداد  األولية  النتائج  على  املبنية  السكان  لتقديرات  وفقًا 
الشرقية عام  إجمايل عدد سكان املنطقة  بلغ  لعام  1431ه�، فقد  واملساكن 
2013م حوايل 4.4 مليون نسمة، مما مثل  نحو  15.1 من إجمايل سكان اململكة 
أكرب  األحساء  حمافظة  وتضم   ، 2013م  عام  نسمة  مليون   29.2 حوايل   بلغ  الذي 

سكان املنطقة بنسبة 25.8% ، ثم الدمام بنسبة %22.1.

املوارد  والرثوات الطبيعية

البالغة  األهمية  ذات  الطبيعية  امل��وارد  من  العديد  الشرقية  باملنطقة  يتوافر 
والفواكه  والتمور  كالقمح  الزراعية  اخلام  املواد  مثل  االقتصادية،  الناحية  من 
وبعض اخلضراوات، والتي ميكن استخدامها كمدخالت يف العديد من الصناعات 
ميكن  والتي  اخملتلفة  بأنواعها  السمكية  ال��رثوة  لتوافر  باإلضافة  الغذائية، 

استخدامها يف العديد من الصناعات.

احلجر  مثل  الطبيعية  ال��رثوات  من  العديد   على  الشرقية  املنطقة  حتتوي  كما 
استخدامها  ميكن  وال��ت��ي  الطعام،  ملح  وترسبات  اجل��ريي  واحل��ج��ر  الطيني 
والصناعات  والسرياميك  اإلسمنت  كصناعة  خمتلفة  صناعات  يف  كمدخالت 

اخلرسانية وأحجار البناء وملح الطعام والزجاج واخلزف وغريها.

2 ــ   حوافز تشجيع االستثمار يف املنطقة الشرقية
اجلهات  توفرها  التي  والتسهيالت  الكبرية  واملساندة  الدعم  إىل  إضافة 
احمللية  االس��ت��ث��م��ارات  لكافة  الشرقية  باملنطقة  واإلداري����ة  احلكومية 
واحل��واف��ز  باملزايا  تتمتع  األجنبي  االستثمار  مشروعات  ف��إن  واألجنبية، 
والضمانات املتاحة للمشروعات احمللية وحسب نظام استثمار رأس املال 
األجنبي، والتي منها : التمتع باحلوافز املنصوص عليها مبوجب نظام حماية 
للمنتجات  التفضيلية  املعاملة  يتضمن  الذي  الوطنية  الصناعات  وتشجيع 
الوطنية لتأمني املشريات احلكومية، وتخصيص األراضي باملدن الصناعية 
بتكلفة رمزية، والتمتع باملزايا املتاحة حسب االتفاقيات الثنائية واجلماعية 
املتعلقة بالضرائب واالستثمار، وكذلك عدم مصادرة أي استثمار دون حكم 
قضائي، والسماح بتحويل رأس املال واألرباح للخارج، وحرية حركة األسهم 
األجنبي،  املستثمر  كفالة  يف  به  املرخص  املشروع  وحق  الشركاء،  بني 

وموظفيه من غري السعوديني.

املنطقة الشرقية مركز االستثمار اخلليجي 

عدد سكان املنطقة الشرقية خالل الفرتة ) 2010 ــ 2013م( 

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط
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االستثمارية  والفرص  االقتصادية  اجلذب  بعوامل  مملوءة  الشرقية  املنطقة 
اجملدية، بفضل الربامج التنموية اخملتلفة التي تشهدها املنطقة يف خمتلف 

القطاعات، وميكن استعراض بعض الفرص االستثمارية باملنطقة فيما يلي :  

فرص االستثمار الصناعي 

يف  اخملتلفة  الصناعية  األنشطة  يف  املتاحة  االستثمارية  الفرص  تتعدد 
املنطقة الشرقية، مثل الفرص االستثمارية يف جمال صناعات البروكيماويات، 
واللدائن،  املطاط  منتجات  الكيماوية،  امل��واد  امل��ك��ررة،  البرولية  املنتجات 
احليوية،  واملضادات  الطبية  واألمصال  األدوية  للمعادن،  األساسية  الصناعات 
صناعة  املنزلية،  الثالجات  السيارات،  إطارات  املساندة،  الطبية  املستلزمات 

املصاعد الكهربائية، ضواغط التربيد والتكييف وغري ذلك.

فرص االستثمار التجاري  

والتجزئة  اجلملة  جت��ارة  جم��ال  يف  ومتجددة  عديدة  استثمارية  ف��رص  يوجد 
األيل  احلاسب  أجهزة  يف  التجارة   : مثل  واملتوسطة  الصغرية  للمؤسسات 
الصحية،  األدوات  يف  التجارة  الكهربائية،  األجهزة  يف  التجارة  ومستلزماتها، 
واألقمشة،  املالبس  يف  التجارة  والكهرباء،  الدهانات  السباكة،  مستلزمات 
األثاث  التجارة يف  البناء،  التجارة يف مواد  الصناعية،  واألدوات  العدد  التجارة يف 

واملفروشات املنزلية واملكتبية.

فرص االستثمار العقاري

الفرص  يف  غزير  نشاط  بأنه  الشرقية  املنطقة  يف  العقاري  القطاع  يتميز 
االستثمارية، نظرًا ملا تواجهه املنطقة من نقص يف املنازل التي ميكن لذوى 

الدخلني املنخفض واملتوسط شراؤها، 

ويتوقع أن يرتفع الطلب على اإلسكان واملساحات التجارية يف املنطقة، األمر 
الذى يجسد فرصًا استثمارية متاحة للقطاع اخلاص يف القطاع العقاري. 

فرص االستثمار التعليمي

ببناء  القيام  للقطاع اخلاص فرصة  التابعة  الشركات  أمام كربيات  تتيح اململكة 
وجتهيز املباين املدرسية.

الكتب  التعليم يف طباعة  كما أن هناك فرصًا متاحة للقطاع اخلاص يف جمال 
التعليمية والنقل الدراسي واإلسكان الطالبي.

تزداد فرص االستثمار يف التعليم العايل، نظرًا للطلب املتزايد من اجلنسني على 
جامعات املنطقة، الذي يعنى أن السوق يستوعب املزيد من هذا النشاط. 

فرص االستثمار الصحي

يف  الصحية  القطاعات  أكرب  من  الشرقية  املنطقة  يف  الصحي  القطاع  يعد 
اململكة من حيث احلجم والنشاط والفرص، ولذا نفذت خالل السنوات املاضية 
املستشفيات  من  عديد  يف  متثلت  عاملية  مبعايري  الصحة  لقطاع  حتتية  بنية 
واملراكز الصحية، ويتوقع أن يشهد القطاع الصحي اخلاص يف املنطقة مزيدًا 
املعدات  جماالت  يف  االستثمارية  الفرص  من  عديد  واتاحة  والنمو  االزدهار  من 
واالستشارات،  واإلدارة  الدوائية  والصناعات  الصحية  الرعاية  وخدمات  الطبية 
ما  وه��ذا  املتنوعة  الصحية  الرعاية  وسائل  وتشغيل  تأسيس  إىل  باإلضافة 

سيقدم مزيدًا من الفرص االستثمارية للقطاع اخلاص.

فرص االستثمار يف جماالت اخلدمات الشخصية

أو  الشخصي،  الطابع  ذات  االستثمارية  الفرص  من  وهائل  كبري  ق��در  هناك 
املؤسسات الفردية الصغرية واملتوسطة، مثل : مشاريع تأسيس ورش صيانة 
وغسل السيارات، مشاريع خدمات الصيانة املنزلية، مشاريع مغاسل التنظيف 
اآللية، مشاريع اخلدمات الشخصية النسائية، املطاعم العائلية، املواقف العامة 

للسيارات، مشاريع حمطات الوقود، وغريها من جماالت اخلدمات الشخصية.

فرص االستثمار السياحي

قطاع السياحة يف املنطقة الشرقية قطاع واعد واالستثمار فيه يعد خيارًا ناجحًا، 
واملشروعات السياحية التي تلقى رواجًا يف املنطقة الشرقية عديدة ومتنوعة، 
أعمال  اخملتلفة،  والدرجات  املساحات  ذات  والسكنية  الفندقية  املشاريع  منها 
املشغوالت اليدوية، األعمال احلرفية والراثية، منتجعات سياحية متعددة متنوعة 
املساحات، متنزهات ومشروعات صحراوية، مشروعات تنمية املتنزهات البحرية، 
خدمية  مشروعات  وإقامة  البحرية  الواجهات  تطوير  وتنميتها،  الشواطئ  تطوير 
بها، مشروعات ترميم وحتسني األسواق الراثية والكهوف اجلبلية وما شابه ذلك. 

الفرص االستثمارية يف املنطقة الشرقية
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القسم 
الثاين                           القسم                      الثاين
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• جلان القطاع التجاري

• جلان القطاع اخلدمي

• جلان القطاع الصناعي

• جلان قطاع املقاوالت والنقل

• جلان القطاع الفني واملهني

• مركزاملسؤولية االجتماعية

إجنازات جلان األعمال لتنمية وتطوير جمتمع األعمال بالشرقية

القسم الثاين
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أسماء رؤساء جلان األعمال

رئيس اللجنةاسم اللجنة

حممد بن سعد الفراجاللجنة الصحية

خالد بن عبداللطيف الصالحجلنة احملامني واملستشارين القانونيني

إبراهيم بن حممد آل الشيخجلنة االتصاالت وتقنية املعلومات

رائد بن عبدالغفار املرباطياللجنة السياحية

صالح بن حممد اجلربجلنة التأمني

القطاع الفني واملهني

رئيس اللجنةاسم اللجنة

د / صالح بن حممد الصاحليجلنة اصدقاء املرضى

سعيد بن عبداهلل الغامديجلنة املتقاعدين 

د / عايض بن فرحان القحطاينجلنة األوقاف 

مركز املسئولية االجتماعية

رئيس اللجنةاسم اللجنة

خالد بن أحمد بارشيداللجنة العقارية

خالد بن حمود اجلويرةجلنة التعليم

صالح بن علي احلميدانجلنة املوارد البشرية

د/عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعةجلنة التدريب

حممد بن ناصر آل دايلاللجنة الزراعية والرثوة والسمكية واحليوانية

حممد بن أحمد احملمديجلنة االستقدام

القطاع اخلدمي

رئيس اللجنةاسم اللجنة

خالد بن عبد اهلل الزاملجلنة القطاعات االسرتاتيجية

طالل بن سلطان الرشيدجلنة البيئة

فيصل بن صالح القريشياللجنة الصناعية

الوليد بن عبد اهلل املباركجلنة اخملابز

علي بن حسني الصغرياتجلنة املطابع

القطاع الصناعي

رئيس اللجنةاسم اللجنة

عبداحلكيم بن حمد اخلالديجلنة املقاوالت 

بندر بن رفيع اجلابريجلنة النقل الربي 

إيهاب بن مبارك اجلاسرجلنة النقل البحري 

فايز بن علي اليوسفجلنة تأجري املعدات 

قطاع املقاوالت والنقل

رئيس اللجنةاسم اللجنة

حممد بن قريان القحطايناللجنة التجارية

هاين بن حسن العفالقجلنة السيارات وخدماتها

عبدالغني بن عبداهلل املهناجلنة الذهب واجملوهرات

خالد بن حممد السناينجلنة التمويل والتقسيط

فهد بن عبدالرحمن الثنيانجلنة االستثمار الرياضي

القطاع التجاري

وليد بن علي الغيثارجلنة اخمللصني اجلمركيني
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أبرز إجنازات القطاع التجاري

السلع  فسح  لتسهيل  اجل��دي��دة  “اإلج���راءات  بعنوان  عمل  ورش��ة  تنظيم   -
املستوردة” بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة 
، يف يناير 2014م بحضور معايل الدكتور / سعد بن عثمان القصبي - حمافظ 
الهيئة ، ومبشاركة ممثلي مصلحة اجلمارك ووزارة التجارة والصناعة، وكانت 
أبرز حماور الورشة هي : التعريف بإجراءات وزارة التجارة والصناعة يف فسح 

السلع، والتعريف بربنامج االعرتاف وإجراءات إصدار شهادات املطابقة، 

األستاذ/  اليد  لكرة  السعودي  االحتاد  إدارة  جملس  رئيس  مع  لقاء  تنظيم   -
خالل  ومت  فرباير2014م،  يف  األعمال  رجال  مع  اخلليوي  سليمان  بن  تركي 
اللقاء  استعراض برنامج مسابقات االحتاد السعودي لكرة اليد حتى نهاية 
الدعم  وآلية  عام2020م،  إىل   املنتخبات  مشاركات  واستعراض  2017م.  عام 

املقدم لألندية.

تنظيم ورشة عمل بعنوان “التعريف باملرحلة الثالثة لتنظيم عمل املرأة يف   -
حمالت بيع املستلزمات النسائية “ بالتعاون مع وزارة العمل،  يف أغسطس 
2014م بحضور وكيل وزارة العمل املساعد للربامج اخلاصة، الدكتور/ فهد 

بن سليمان التخيفي ، وتناولت الورشة االشرتاطات العامة الواجب مراعاتها 
لتنظيم عمل املرأة يف حمالت بيع املستلزمات النسائية.

معايل  احلديدية  للخطوط  العامة  للمؤسسة  ع��ام  لرئيس  لقاء  تنظيم   -
املهندس/ حممد بن خالد السويكت مع رجال األعمال يف نوفمرب 2014م،  
واإلحساء  الدمام  يف  القطار  حمطات  تطوير   : هي  اللقاء  حماور  أبرز  وكانت 
امليناء  توسعة  ومشاريع  والصناعية،  التجارية  البضائع  ونقل  وال��ري��اض، 
اجلاف، ومشروع قطار دول جملس التعاون، ومشاركة القطاع اخلاص يف 

تخطيط البنى التحتية واستثمار أراضي املؤسسة.

جلنة الذهب واجملوهراتاللجنة التجارية

جلنة السيارات وخدماتها

إدارة القطاع التجاري 
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زيارة نادي سبورتي الرياضي مبدينة اخلرب )أحد مشاريع  االستثمار الرياضي(   -
2014م  وقام رئيس جملس إدارة النادي بالتعريف بربامج النادي  يف نوفمرب 

الرياضية وأنواع العضوية واملرافق واملالحق الرياضية واخلدمية.

زيارة هيئة الغذاء والدواء مبيناء امللك عبدالعزيز بالدمام يف نوفمرب 2014م،   -
طاقم  تواجد  وأوق��ات  العينات،  نقل  وطرق  العينات،  سحب  آلية  ملناقشة 

املعاينة، واالستفادة من النظام اآليل يف إنهاء إجراءات العمل. 

الشرقية،  باملنطقة  والصناعة  التجارة  وزارة  فرع  عام  مدير  استضافة   -
اجلمركيني  اخمللصني  جلنة  مع  اجتماع  يف  العبداللطيف  حممد  األستاذ/ 
الفحص اجلمركي بوجود شهادة  آلية  2014م،  وناقش احلضور  يف نوفمرب 

املطابقة، وإجراءات العمل بني اخمللصني واخملتربات واجلمارك.

تنظيم اللقاء املوسع لقطاع السيارات وخدماتها يف املنطقة الشرقية   -
2014م،  نوفمرب  يف  وخدماتها  السيارات  جلنة  وأعضاء  رئيس  بحضور 
التعاميم  م��ن  املستثمرين  ت��واج��ه  التي  الصعوبات  احل��ض��ور  ون��اق��ش 
احلكومية ذات العالقة، وتنظيم آلية عمل شيخ املعارض، وتطوير مناطق 

ورش السيارات.

الشرقية  املنطقة  يف  واجملوهرات  الذهب  لقطاع  املوسع  اللقاء  تنظيم   -
بحضور رئيس وأعضاء جلنة الذهب واجملوهرات يف نوفمرب 2014م ، وناقش 

الذهب  قطاع  يف  التجاري  والتسرت  والسعودة،  التوظيف  قضايا  احلضور  
الذهب  قطاع  واستفادة  القطاع،  تواجه  التي  والصعوبات  واجمل��وه��رات، 

واجملوهرات من صندوق تنمية املوارد البشرية )هدف(.

الشرقية  املنطقة  يف  والتقسيط  التمويل  لقطاع  املوسع  اللقاء  تنظيم   -
بحضور رئيس و أعضاء جلنة التمويل والتقسيط يف ديسمرب 2014م ، وناقش 
والتشريعات  واألنظمة  امل��ايل،  النظام  يف  التقسيط  قطاع  دور  احلضور 

احمللية، واخملاطر التي تواجه القطاع.

 جلنة التمويل والتقسيط  جلنة االستثمار الرياضي

جلنة اخمللصني اجلمركيني
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أبرز إجنازات القطاع اخلدمي
الشرقية  باملنطقة  االستقدام  قطاع  ملشرتكي  املوسع  اللقاء  تنظيم   -
جمال  يف  العمل  خطورة   مناقشة  اللقاء  خ��الل  ومت  2014م،  مايو  يف 
متنح  التي  اإللكرتونية  والتفويضات  رسمي،  ترخيص  ب��دون  االستقدام 
بني  العالقة  يحكم  الذي  املوحد  العقد  وتطوير  العامة،   اخلدمات  ملكاتب 
إعادة  ضرورة   على  احلضور  وأكد  املكاتب،  عمالء  مع  االستقدام  مكاتب 
أكرث من  به  العمل  والذي مضى على  به حاليا  العقد املعمول  النظر يف 
20 سنة، والذي بات بحاجة إىل مراجعة شاملة من  قبل اجلهات املعنية 

بالشراكة مع املتعاملني يف هذا اجملال.

تنظيم لقاء مع معايل أمني املنطقة الشرقية املهندس / فهد بن حممد   -
اجلبري مع اللجنة العقارية يف يوليو 2014م، ملناقشة عدة موضوعات منها: 
حمجوزات أرامكو السعودية ووزارة الدفاع، ومقرتح عمل مكتب تنسيقي 
ما بني املطورين واألمانة، واعتماد اخملططات، والنطاق العمراين، وبرامج 

فرز الوحدات السكنية.

بشراكة اسرتاتيجية من غرفة الشرقية وبرعاية كرمية من صاحب السمو   -
امللكي أمري املنطقة الشرقية نظمت شركة رامتان للمعارض واملؤمترات 
أكتوبر2014م،  يف   ) العقاري  الشرقية  ملتقى   ( الدولية   الظهران  ومعارض 

والذي تزامن مع الفعاليات املصاحبة ملعرض الشرقية للعقارات واإلسكان 
امللتقى  وتناول  الدولية،  الظهران  معارض  شركة  مبقر  العمراين  والتطوير 
التمويل  على  أثرها  و  املقيمني  هيئة   : منها  العمل  أوراق  من  جمموعة 
تنمية  يف  األمانات  ودور  العقار،  سوق  على  العقاري  التمويل  وأثر  العقاري، 
باململكة،  املساكن  على  الطلب  تقديرات   ، العقاري  االستثمار  وتطوير 
واملردود االقتصادي اإليجابي جلودة املباين واملساكن، ونظام بيع الوحدات 

العقارية على اخلارطة، ومشاريع وزارة اإلسكان يف املنطقة الشرقية.

جلنة التدريباللجنة العقارية

إدارة القطاع اخلدمي

جلنة املوارد البشرية
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هامش  على  وذل��ك  التخصصية،  العمل  ورش  م��ن  جمموعة  تنظيم   -
معرض وظائف 2014 م، الذي عقد يف أكتوبر 2014م مبقر شركة معارض 
اجتياز  التوظف، ومهارات  وتناولت موضوعات: جدارات   ، الدولية  الظهران 
املقابلة الوظيفية، وأهمية االستعداد املبكر ملتطلبات العمل الوظيفي، 
العمل  لطالبي  النفسية  والتهيئة  الوظيفة  مهارات  مبتطلبات  والتعريف 

من اجلنسني.

يف  النعيم  عبداحلميد  املهندس/  للكهرباء  الشرقي  القطاع  رئيس  زيارة   -
يف  للشركة  املستقبلية  اخلطة  مناقشة  الزيارة  وتناولت  2014م  ديسمرب 
ومتطلبات  الشرقية،  باملنطقة  الزراعية  للمناطق  الكهرباء  خدمات  إيصال 
ومعوقات  الزراعية،  االستهالك  وتعرفة  الكهربائية،  اخلدمة  إيصال  وآلية 

إيصال اخلدمة للمزارع.

زيارة جلنة التعليم ملعايل أمني املنطقة الشرقية املهندس/ فهد بن حممد   -
اجلبري يف ديسمرب 2014م وتناولت الزيارة مناقشة املعوقات والتحديات التي 
تواجه قطاع التعليم يف تطبيق اشرتاطات البلديات وايجاد احللول املناسبة 
لها، كما قدم أعضاء اللجنة ملعايل األمني ورقة عمل  بعنوان )التحديات التي 
مبدارس  البلدية  االشرتاطات  وتطبيق  األهلي  التعليم  يف  االستثمار  تواجه 
الرتبية  صعيد  على  األهلي  التعليم  إسهامات  تضمنت  األهلي(  التعليم 
عن  الناجمة  والتحديات  الدولة،  ميزانية  على  التوفري  صعيد  وعلى  والتعليم 

أمانة  البلدية للرتخيص للمدارس األهلية، واشرتاطات كل من  االشرتاطات 
منطقة املدينة املنورة وأمانة حمافظة جدة.

العامة  باملؤسسة  اجل��ودة  وضبط  الدعم  مكتب  رئيس  استضافة   -
بن  أحمد  األس��ت��اذ/  الشرقية  باملنطقة  واملهني  التقني  للتدريب 
يف  التدريب  آلية  مناقشة  ومتت  2014م  ديسمرب  يف  الثنيان  عبدالكرمي 

املؤسسة وتطور مراحلها .

جلنة االستقدامجلنة التعليم

اللجنة الزراعية
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أبرز إجنازات القطاع الصناعي
تنظيم لقاء جمع ممثلي مصانع املدينة الصناعية األوىل بالدمام يف مارس   -
واآلث��ار  األوىل  الصناعية  املدينة  من  مصنعًا   )160( نقل  ملناقشة  2014م، 

االقتصادية واالجتماعية التي سترتتب على هذا اإلجراء يف حال تطبيقه ، وقد 
مت استعراض اجلهود التي بذلت يف هذا الشأن والتي كان من أبرزها : زيارة 
أمري املنطقة الشرقية من قبل ممثلي املصانع، وإعداد دراسة بواسطة 

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن تتطرق بشكل مفصل للمعايري الدولية 
وزارة  وكيل  سعادة  وزي��ارة  واخل��ارج،  الداخل  من  املصانع  بيئة  سالمة  عن 
التجارة  والصناعة لشؤون الصناعة، وخماطبة معايل وزير التجارة والصناعة 
من  املصانع  تلك  نقل  حال  يف  املرتتبة  واالجتماعية  االقتصادية  اآلثار  عن 

مواقعها.

على  االطالع  بهدف  2014م  سبتمرب  يف  للكهرباء  السعودية  الشركة  زيارة   -
ومت  الصناعية،  املدن  يف  الشركة  تنفذها  التي  املشاريع  مستجدات  آخر 
استعراض اجلهد واألحمال احلالية والزيادة املستقبلية على تلك األحمال، 

بحيث تتواكب مع النمو املتصاعد يف الطلب على الطاقة من املصانع.

استضافة  مدير الشراكات االسرتاتيجية باملؤسسة العامة للتدريب التقني   -
واملهني الدكتور / سامي بن أحمد احلسن يف أكتوبر 2014م ومتت مناقشة 
والتدريب،  السعوديني  توظيف  يف  املطابع  مالك  تواجه  التي  املعوقات 
واحتساب  البشرية)هدف(،  املوارد  تنمية  صندوق  قبل  من  املتدرب  ودعم 

املتدربني ضمن نسبة السعودة أثناء فرتة التدريب.

2014م  نوفمرب  يف  واجل��ودة  واملقاييس  للمواصفات  السعودية  الهيئة  زيارة   -
بهدف االطالع على آخر مستجدات الهيئة بخصوص املواصفات اخلاصة بقطاع 
الهيئة األستاذ/طامس علي احلمادي عرضًا مرئيًا  م مدير عام فرع  البيئة، وقدَّ

جلنة البيئةاللجنة الصناعية

إدارة القطاع الصناعي 

جلنة اخملابز
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 . اخلاص  القطاع  طلب  حسب  جديدة  مواصفات  إدراج  يف  الهيئة  جهود  عن 
واشتمل العرض على آلية منح شهادة اجلودة )ISO14001(  ، وعمليات املتابعة 

والرقابة عليها من قبل الهيئة.

استضافة ممثلي الشركة السعودية للخطوط احلديدية )سار( املهندس/  -
إبراهيم  واملهندس/خالد  تخطيط(  )مهندس  احلجيالن  ع��ب��داهلل  ب��در 
السلطان )مهندس مدين(  يف اجتماع مع رئيس وأعضاء اللجنة الصناعية 
يف نوفمرب 2014م وقدموا عرضًا مرئيًا عن الفرص االستثمارية يف الشركة، 
وأكدوا على أهمية تطوير هذه الصناعة االسرتاتيجية، ومتت مناقشة أهمية 
احلالية  احلديدية  اخلطوط  مشاريع  كافة  يف  الوطني  املنتج  استخدام 
واملستقبلية، وضع اسرتاتيجية من بداية كل مشروع تعمل على االستثمار 
احلديدية  السكك  قطاع  من  االستفادة  ومدى  السعوديني،  املصنعني  مع 

يف اململكة ويف دول اجلوار خاصة يف قطع الغيار . 

نوفمرب  يف  الصناعية  للتجمعات  الوطني  الربنامج  ممثلي  مع  لقاء  تنظيم   -
القطاع  يف  الربنامج  مستجدات  آخر  استعراض  اللقاء  خالل  ومت  2014م، 

الصناعي ومنها : جتمع صناعة املعادن والتعدين، وجتمع صناعة البالستيك 
ومواد التغليف، وجتمع صناعة األغلفة ملستلزمات األدوية ، وجتمع صناعة 
والعوازل،  األصباغ  صناعة  وجتمع  البوليسرت،  صناعة  وجتمع  السيليكون، 
الصناعيني  املستثمرين  متكني  الصناعية  التجمعات  لربنامج  ميكن  وكيف 

من التعامل مع الربنامج واجلهات ذات العالقة.

الدكتور/  املاحلة  املياه  لتحلية  العامة  املؤسسة  حمافظ  معايل  زي��ارة   -
عبدالرحمن بن حممد آل إبراهيم يف ديسمرب 2014م، وأشاد معايل احملافظ 
مبا قامت به الغرفة من عمل دراسة عن التوطني بواسطة شركة اكسنشر 
ملا لهذا املشروع الوطني من أهمية بالغة يف تنويع مصادر الدخل وتأمني 
وظائف للمواطنني، كما مت تقدمي عرض مرئي عن مشروع التوطني وأهميته 
والرنويج  ال��ربازي��ل  مثل  ال��دول  بعض  يف  ناجحة  لتجارب  العرض  وتطرق 

وسلطنة عمان. 

اللجنة  وأعضاء  رئيس  البحرين  بغرفة  الصناعي  القطاع  جلنة  استضافة   -
الصناعية بالغرفة يف 2014م، وكانت أبرز املوضوعات التي متت مناقشتها 
امللك  جسر  عرب  الصناعية  املنتجات  انسياب  استمرار  على  العمل   : هي 
فهد، واالستفادة من التطورات االقتصادية بني اململكتني وتعزيز االستثمار 
وتبادل  الصناعي،  االستثمار  معوقات  م��ن  واحل��د  امل��ش��رتك،  الصناعي 

املعلومات االستثمارية الصناعية )للمنشآت املتوسطة والصغرية(.

جلنة القطاعات االسرتاتيجيةجلنة املطابع
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أبرز إجنازات قطاع املقاوالت والنقل 
اجلبري  حممد  بن  فهد  املهندس/  الشرقية  املنطقة  أمني  معايل  زي��ارة   -
ومنها  املنطقة  يف  ال��ربي  النقل  قطاع  تواجه  التي  الصعوبات  ملناقشة 
عدم توفر موقع خمصص لتجمع سيارات النقل، واآلثار السلبية لعدم وجود 
وإيجابيات  للمدن،  احلضاري  الشكل  على  وأثرها  للناقلني  خمصص  موقع 
وجود مواقع خمصصة لسيارات النقل وأن تخصيص موقع سيخدم القطاع 

واملنطقة من عدة نواٍح أهمها خروج سيارات النقل من مزاحمة املدن.

يف   السعودية  أرامكو  شركة  مبسؤويل  األعمال  رج��ال  جمع  لقاء  تنظيم   -
إلقامه  الشريفني  احلرمني  خ��ادم  برنامج  الستعراض  2014م  أغسطس 
مشاريع املالعب الرياضية الذي أسنده خ��ادم احلرمني الشريفني لشرك��ة 
أرامك��و السعودية إلدارته واإلش��راف عل��ى تنفيذه على غرار ما مت إجن��ازه يف 
مدينة امللك عبداهلل الرياضية يف مدينة جدة،  وألقى مدير عام املشاريع 
يف الشركة، املهندس معتز املعشوق، كلمة عرب فيها عن سعادته لبناء 
تقدمي  مت  كما  معهم،  العمل  يسبق  مل  جدد  مقاولني  م��ع  جديدة  شراكات 

عرض عن برنامج امللك عبداهلل إلنشاء املالعب الرياضية.

2014م، ملناقش��ة  زي��ارة  صن��دوق تنمي��ة امل��وارد البش��رية يف ديس��مرب   -
موضوعات عدم توفر سعوديني ملهن قطاع املقاوالت، واخلدمات املقدمة 

م��ن الصن��دوق إىل قطاع املق��اوالت، وآليه صرف مس��تحقات دعم  ش��ركات 
املقاوالت، وتدريب السعوديني العاملني يف قطاع املقاوالت.

زيارة مدير عام ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام املهندس / نعيم بن إبراهيم   -
2014م . وكانت أبرز حماور الزيارة : تأخري املوافقة من  النعيم ، يف ديسمرب 
اجلمرك للحاويات املربدة واحلاويات اجلافة، وارتفاع قيمة إيجارات املكاتب 
من قبل املستثمر على الوكالء املالحيني، وتوفري مكاتب للوكالء داخل امليناء، 
وعدم وجود عمالة كافية لتشغيل الكرينات، وتعطل برنامج ) سعودي دي أي( 

أيام عطل نهاية األسبوع واألعياد .

الدعم  مكتب  رئيس  الثنيان  عبدالكرمي  بن  أحمد  األستاذ/  مع  لقاء  تنظيم   -
باملنطقة  واملهني  التقني  للتدريب  العامة  باملؤسسة  اجلودة  وضبط 
مهن  توفر  عدم  اللقاء:  حماور  أبرز  وكانت  2014م،  ديسمرب  يف  الشرقية 
املؤسسة  يف  التدريب  وآلية  املقاوالت،  قطاع  سوق  احتياجات  تناسب 
العامة للتدريب التقني واملهني وتطور مراحلها، ومشروع اإلشراف على 

قطاعات التدريب األهلي عن طريق شركة قياس.

زيارة معايل أمني املنطقة الشرقية املهندس/فهد بن حممد اجلبري يف   -
بقطاع  اخلاصة  األراض��ي   : املناقشة  حماور  أبرز  وكانت   . 2014م  ديسمرب 
تأجري  نشاط  م��زاويل  رخصة  ومتديد  األراض��ي،  توزيع  وآلية  املعدات،  تأجري 

جلنة النقل الربيجلنةاملقاوالت

إدارة قطاع املقاوالت والنقل 
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املعدات مبحافظة اخلرب للبقاء مبواقعهم.

زيارة مدير عام فرع وزارة العمل األستاذ/ حممد بن عبدالرحمن الفالح يف   -
والعودة  اخلروج  تأشريات  تعويض  موضوعات  ملناقشة   ، 2014م  ديسمرب 
على  واحدة  تأشرية  منح  وأن  جديدة،  إج��راءات  عمل  من  عليها  يرتتب  وما 
شراؤها  مت  التي  املعدات  على  تأشريات  ومنح  احلاجة،  تكفي  ال  معدة  كل 
للتأشرية  تعديل اجلنسية  إمكانية  وإعادة  بالتملك،  التأجري املنتهي  بنظام 

املمنوحة خالل 3 أشهر . 

جلنة النقل البحري

جلنة تأجري املعدات

 أبرز إجنازات القطاع الفني واملهني

حول   األع��م��ال  ق��ط��اع  مرئيات  وأخ���ذ  ملناقشة  عمل  ورش���ة  تنظيم   -
فرباير  يف   “ “معًا  بوابة  على  املنشورة  العمل  وزارة  قرارات  مسودات 
السعوديني  حساب  معادلة  تعديل  موضوعات  الورشة  2014م،وتناولت 

يف نسبة التوطني، وحتديد أثر أجور السعوديني ومن يعامل معاملتهم 
وحوافز  العاملة،  القوى  خدمات  نقل  وتنظيم  التوطني،  نسب  على 
االستقرار الوظيفي، وبرنامج اإلعانات املالية للمنشآت التي حتقق منوًا 

يف أجور عمالها السعوديني.

املعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت   -
حماضرة عن  “ نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية يف أبريل 2014م  وتناولت 
احملاضرة نظام مكافحة جرائم املعلومات، واالحتيال عرب اإلنرتنت، واخرتاق 
غري  ال��ربام��ج  حتميل  وخ��ط��ورة  والتشهري،  واالب��ت��زاز  اإللكرتونية،  امل��واق��ع 

املوثوقة، وخطورة تسريب اخلطابات السرية ونشرها.

استضافة مدير عام الشؤون الصحية باملنطقة الشرقية الدكتور/ صالح   -
الدكتور  الصحية  بالشؤون  الطبية  الرخص  إدارة  ومدير  الصاحلي،  حممد 
اخلرب  مستشفى  تطورات  آخ��ر  لبحث  2014م،  مايو  يف  الدهري  ط��الل   /
الصحية  الشؤون  جتهيزات  وآخر  التخصصية،  املدينة  وكذلك  احلكومي 

جلنة احملامني واملستشارين القانونيني

إدارة القطاع الفني واملهني
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جلنة التأمني

جلنة االتصاالت وتقنية املعلومات

باملنطقة الشرقية بشأن مرض كورونا، وآخر مستجدات جتديد الرتاخيص 
والبوابة  باملستشفيات،  اخلاصة  التجارية  واإلعالنات  الطبية،  للمجمعات 

اإللكرتونية اخلاصة بالشؤون الصحية.

زيارة جامعة األمري حممد بن فهد يف نوفمرب 2014م، ملناقشة وبحث موضوعات   -
تفعيل التواصل والتعاون وتنظيم احملاضرات وورش العمل، وتهيئة اخلريجني 

مبا يطلبه سوق العمل، وأهمية التدريب للطلبة والطالبات اثناء الدراسة. 

تنظيم ورشة عمل حول دور قطاع التأمني يف تعزيز السالمة املرورية   -
نوفمرب  يف  الشرقية  باملنطقة  املرورية  السالمة  جلنة  مع  بالتعاون 
واخملالفات  املركبات،  على  التأمني  مفهوم  الورشة  وتناولت  2014م، 

املرورية ووثيقة تأمني املركبات، والربط اإللكرتوين بني سجل السائقني 
وشركات التأمني، ودور شركات التأمني يف دراسة السالمة املرورية.

ديسمرب  يف  القانونيني  واملستشارين  للمحامني  املوسع  اللقاء  تنظيم   -
2014م ومتت مناقشة حقوق و أتعاب وتدريب احملامني، واملكاتب األجنبية 

تطوير  وسبل  تطويرها،  وسبل  املهنة  ومعوقات  املهنة،  على  وتأثريها 
اإلجراءات املتبعة إلصدار وجتديد رخصة مهنة احملامني.

تنظيم اللقاء املوسع لقطاع السياحة يف ديسمرب 2014م ومتت مناقشة   -
موضوعات تسهيل عمل منظمي الرحالت السياحية واملرشدين يف منافذ 
مظلة  حتت  السياحية  اجلهات  جميع  يضم  موحد  مكتب  وإيجاد  اململكة، 
وتنسيق  الشرقية،  باملنطقة  للفعاليات  روزنامة  ووضع  السياحة،  هيئة 
وتطوير  التأشريات،  منح  وضوابط  السياحية،  اخلدمات  مقدمي  بني  العمل 

الواجهات السياحية.

تنظيم ورشة عمل بعنوان “اإلدارة احلديثة ملكاتب احملاماة” يف ديسمرب   -
2014م. قدمها الدكتور / عالء عبداحلميد ناجي، ومت خالل الورشة استعراض 

اللجنة السياحية
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اللجنة الصحية

تقنية  وأهمية  احملاماة،  مكاتب  ومكونات  احملاماة،  مكاتب  إدارة  مفهوم 
املعلومات.

املعلومات  وتقنية  االتصاالت  لقطاع    IDC توقعات   “ عن  حماضرة  تنظيم   -
قدمها  2014م.  ديسمرب  يف   2015 لعام  السعودية  العربية  اململكة  يف 
جلنة  وأعضاء  رئيس  بحضور  الهليل  سعود  بن  عبدالعزيز   / املهندس 
موضوعات  استعراض  احملاضرة  خالل  مت  و  املعلومات،  وتقنية  االتصاالت 
النمو  يف خدمات االتصاالت و تقنية املعلومات، وارتفاع حجم سوق الهواتف 

اجلوالة الذكية.

زيارة معايل حمافظ هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات املهندس/ عبداهلل   -
بن عبدالعزيز الضراب يف ديسمرب 2014م ، ومت  بحث ومناقشة موضوعات 
دعم وتشجيع مراكز االتصال لتكون داخل اململكة، وتشجيع صناعة التقنية 
آلية  ووضع  لذلك،  املنظمة  والسياسات  اإلجراءات  طريق  عن  اململكة  يف 

لضبط إصدار شرائح االتصال. 

زيارة معايل أمني املنطقة الشرقية املهندس/ فهد بن حممد اجلبري يف   -
بالغرفة  السياحية  اللجنة  إشراك  أهمية  مناقشة  ومتت   ، 2014م  ديسمرب 
مع اجلهة اخملتصة باألمانة يف حتديد املواقع السياحية باملنطقة وتطوير 

شاطئ نصف القمر، ودعم منظمي الرحالت السياحية.

 أبرز إجنازات جلنة أصدقاء املرضى
تأمني أجهزة ومستلزمات طبية  بقيمة تزيد عن  مليونني وثمامنائة الف ريال   -
خلدمة املرضى املنومني باملستشفيات أو توفريها  ضمن برنامج الطب 

املنزيل. 

وترفيهية  وثقافية  اجتماعية  وبرامج  وعمرة  حج  رح��الت  مصاريف  تأمني   -
ومعايدات للمرضى.  

ومرافقيهم  املراجعني  املرضى  )إيواء  داخلية  تنظيمية  لوائح   3 استحداث   -
حتفيز  احملتاجني،  للمرضى  طبية  اجهزة  تأمني  الدمام،  حاضرة  خارج  من 

العاملني  يف القطاع الصحي(. 

إصدار كتاب األيادي البيضاء .    -

جلنة أصدقاء املرضى

مركز املسؤولية االجتماعية
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جلنة املتقاعدين

أبرز إجنازات جلنة املتقاعدين
احلكومية  اجلهات  من  العديد  يف  املوظفني  مع  اللقاءات  من  عدد  إقامة   -

والقطاع اخلاص الذين هم على وشك التقاعد. 

من  لالستفادة  اخل��ربات  أصحاب  تتضمن  للمتقاعدين  بيانات  قاعدة  بناء   -
جتاربهم.

استكمال العمل إلصدار بطاقة التخفيضات اخلاصة باملتقاعدين واملتابعة   -
مع اجلهات املانحة.

والصحي��ة  والثقافي��ة  االجتماعي��ة  األنش��طة  م��ن  العدي��د  يف  املش��اركة   -
والرياضية.

أبرز إجنازات جلنة األوقاف
وتنظيم  تطوير  يف  واملهتمة  املتخصصة  للكيانات  تنسيقي  لقاء  تنظيم   -

األوقاف واخلروج بنحو 56 مبادرة.

عقد برنامج تدريبي تأهيلي للجهات املتخصصة بإدارة وتطوير األوقاف.  -

تنفيذ أمسية “استدامة الشركات العائلية واألوقاف”.  -

تنظيم زيارات خاصة لرجال األعمال للتعريف باللجنة وأهدافها وحثهم للبدء   -
بإنشاء أوقافهم اخلاصة.

اللجنة   مبادرات  من  وهي  بالغرف  الوقف  جلان  بني  النقاش  حلقة  تنفيذ   -
مبشاركة جلان الوقف بالغرف السعودية .

جلنة األوقاف



القسم 
الثالث                           القسم                      الثالث



• مشرتكو غرفة الشرقية.

• اخلدمات التجارية املقدمة للمشرتكني. 

• خدمات وإجنازات جمالس أعمال فروع غرفة الشرقية.

• وسائل االتصال بفروع ومراكز خدمات غرفة الشرقية.

خدمات املشرتكني وإجنازات جمالس أعمال الفروع

القسم الثالث
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مشرتكو غرفة الشرقية

تطور أعداد املشرتكني حسب الدرجات خالل الفرتة ) 2010 - 2014م(

تطور عدد مشرتكي غرفة الشرقية 
بلغ عدد مشرتكي الغرفة يف نهاية عام 2014م حوايل 46.4 ألف مشرتك، مقابل 

54.3 ألف مشرتك بنهاية عام 2013م، ونحو 42.2 ألف مشرتك بنهاية عام 2010م.

إن عدد املشرتكني الذي وصلت له الغرفة فرض عليها أن تضع إطارًا تنظيميًا 
يف  اخملتلفني  األع��م��ال،  وس��ي��دات  رج��ال  م��ن  الكبري  ال��ع��دد  ه��ذا  م��ع  يتفاعل 
مشرتكيها  وحاجات  تطورات  ومواكبة  وتوجهاتهم،  وأنشطتهم  مواقعهم 
املتالحقة ورفع مستوى أدائها، وأن تنوع من وسائل تواصلها معهم ، والعمل 
الفروع  من  املزيد  بافتتاح  تواجدهم  أماكن  يف  لهم  والوصول  راحتهم  على 
اخلدمات  وتقدمي  وحمافظاتها،  الشرقية  املنطقة  مدن  خمتلف  يف  واملراكز 
بكفاءة وفعالية وسهولة، وباستثمار أمثل للموارد املتاحة والتقنيات املتجددة 

مبا يحقق طموحات املشرتكني.  

للنمو  الداعم  الغرفة  نشاط  اتساع  على  يدل  الكبري  املشرتكني  أعداد  أن  كما 
االقتصادي الذي تشهده اململكة بشكل عام واملنطقة الشرقية بوجه خاص، 
معدالت  وارتفاع  والتجارية،  الصناعية  املنشآت  عدد  ارتفاع  معامله  من  والذي 

االستثمار احمللي واألجنبي يف شتى اجملاالت االقتصادية باملنطقة.

20102011201220132014الدرجة

509579680668787املمتازة 

8679089861,0081,037األوىل

4,4345,0695,3195,6836,019الثانية

23,60125,74927,28132,29826,444الثالثة

12,78213,50612,73214,62912,107الرابعة

42,19345,81146,99854,28646,394اجملموع
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أعداد املشرتكني حسب املراكز والفروع خالل الفرتة )2010 - 2014م(

*األرقام حتى 2011/6/30م ، حيث صدر قرار معايل وزير التجارة والصناعة بإنشاء غرفة مستقلة باسم الغرفة التجارية والصناعية بحفر الباطن.
** مت استبدال مركز هيئة االستثمار باخلرب إيل مركز الفنار باخلرب.

*** مت استبدال مركز وزارة التجارة باجلبيل إىل مركز الفناتري باجلبيل.

20102011201220132014مركز خدمات / الفرع

8,2818,3738,53210,5568,876مركز خدمات اخلرب  )الرئيسي(

5,6713,3723,3874,1423,564مركز خدمات الدمام

6,0926,4806,9397,6313,590مركز خدمات فرع وزارة التجارة والصناعة 

4,0094,4364,5214,9193,399فرع اجلبيل

3,8683,772000فرع حفر الباطن)*(

4,2464,6315,4226,5804,588فرع القطيف

1,1091,4391,9852,2741,465فرع اخلفجي

8799159671,2191,118مركز اخلدمات اخلاصة

300344430587569مركز خدمات سيدات األعمال

1,1811,3841,49000مركز هيئة االستثمار )**(

9431,0351,1781,5151,349مركز خدمات راس تنورة

2,8223,1943,9485,0455,494مركز خدمات غرب الدمام

417497618808859مركز خدمات بقيق

1,8005,1746,1817,1646,757مركز خدمات  شرق الدمام

260395610746635مركز خدمات  النعريية

31423052300مركز وزارة التجارة والصناعة باجلبيل )***(

1140267375434مركز الصناعية الثانية بالدمام

0007251,386مركز خدمات الفناتري باجلبيل

00002,311مركز خدمات الفنار

42,19345,81146,99854,28646,394اجملموع

عدد املشرتكني اجلدد واجملددين خالل الفرتة )2010 – 2014م(

عدد املشرتكني خالل الفرتة )2010 – 2014م(
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مة للمشرتكني اخلدمات التجارية املقدَّ
خدمات املشرتكني املباشرة

تقدم الغرفة خدماتها املباشرة ملشرتكيها، والتي تتبلور يف خدمات التصديق 
على الوثائق واحملررات التي يطلبها مشرتكو الغرفة، وتقدمي اخلدمات التجارية 

املتعددة للمشرتكني، مثل: 

اعتماد الدفاتر التجارية،  وإصدار تفويض استالم دفاتر جتارية.  -

إصدار  تصاريح التخفيضات، وتصاريح املسابقات التجارية.  -

من  األصل  طبق  صورة  وإص��دار  التصدير.  إلعادة  املنشأ  شهادات  إصدار   -
شهادة املنشأ.

الشركة  وكيل  شهادة  واص��دار  الغرفة،  ملشرتكي  تعريف  خطاب  إص��دار   -
األجنبية.

خدمات مركز اخلدمات اخلاصة 

الدرجة املمتازة،  الغرفة من  يقدم مركز اخلدمات اخلاصة خدماته ملشرتكي 
وم��راك��زه��م  أنشطتهم  طبيعة  م��ع  واملتناسبة  تطلعاتهم  تلبية  ب��ه��دف 
وشمولية  األداء  ودق��ة  الزمن  لعنصر  تقدير  من  تستدعيه  وم��ا  االقتصادية، 

اخلدمات يف وقت واحد.

الغرفة،  ملشرتكي  املقدمة  اخلدمات  جميع  اخلاصة  اخلدمات  مركز  يقدم 
التجارية. إىل جانب بعض  التصديقات، وكافة اخلدمات  مثل خدمات االشرتاكات، 

اخلدمات األخرى، مثل: 

إصدار بطاقات VIP تعريفية ملالك املنشأة واملدير التنفيذي.  -

خدمة SMS حيث يقوم املركز بالتواصل مع األعضاء عن طريق اجلوال بكل   -
ما يحتاجونه من معلومات وفعاليات الغرفة.

تخصيص مساحات إعالمية بإصدارات الغرفة لتغطية نشاطات أعضاء املركز.  -

تخصيص مواقف سيارات خاصة بأعضاء املركز.  -

مركز اخلدمات اخلاصة بالغرفة

2014البيان

9,410االشرتاكات اجلديدة

36,984جتديد االشرتاكات

1,567,409خدمة التصديق

444,610خدمة تفعيل طلبات اخلارجية

20,672شهادات املنشأ إلعادة التصدير

2,393تصاريح املسابقات التجارية

1,529تصاريح التخفيضات

خدمات املشرتكني عام 2014م
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غرفة الشرقية تلبي تطلعات مشرتكيها يف املدن واحملافظات

كٍل  حمافظات  يف  فروعها  أعمال  جمالس  خالل  من  الشرقية  غرفة  تسعى 
من اجلبيل واخلفجي والقطيف ملواكبة تطورات وحاجات مشرتكيها املتالحقة 
للوقوف على  بالتواصل مع رجال وسيدات األعمال  أدائها، وذلك  ورفع مستوى 
الكفيلة  السبل  عن  والبحث  احملافظات،  تلك  يف  اخلاص  القطاع  هموم  أهم 

بتطوير أداء املنظومة االقتصادية وتسهيل عملية االستثمار فيها.

والتصديقات،  االشرتاكات،  جتديد  من  املشرتكني،  خدمات  إىل  باإلضافة  هذا   
مثل  املتنوعة  التجارية  اخلدمات  عن  فضاًل  التصدير،  إعادة  شهادات  وإص��دار 

تصاريح املسابقات، والتخفيضات، وغريها من اخلدمات.

أبرز إجنازات جمالس الفروع:
جملس أعمال فرع اجلبيل

قدمها  2014م،  نوفمرب  يف  أملانيا،  إىل  التصدير  حول  عمل  ورشة  تنظيم   مت   -
حيث  العربية،  االقتصادية  للشؤون  السعودي  األمل��اين  االتصال  مكتب  ممثلو  
الوسائل املمكنة للشركات السعودية للدخول يف السوق األملانية،   ناقشت 
كما أشاد احلضور بالدور اإليجابي الذي يقدمه املكتب التجاري األملاين يف مدينة 

اجلبيل الصناعية، ودوره يف تعزيز التجارة واالستثمارات املتبادلة بني البلدين.

مت تدشني معرض املنتجات األملانية يف مايو 2014م، بحضور عدد من رجال   -

األعمال واملستثمرين واملتسوقني، وتضمن املعرض عروضًا ملنتجات 25 
وبعض  املستثمرين  قبل  من  كبري  بإقبال  املعرض  وحظي  أملانية،  شركة 

اجلاليات األملانية العاملة يف اجلبيل الصناعية.
كما مت إقامه ورشة عمل لصندوق املوارد البشرية حول برنامج )هدف( يف   -
يوليو 2014م، وإقامة حماضره عامة عن الصناعات اخلفيفة لألستاذ عبداهلل 

الصانع يف أغسطس 2014م.
مت عقد اجتماع مع القنصل العام األمريكي يف الظهران السيد مايك هانكي   -
تعزيز  سبل  بحث  اللقاء  خالل  ومت  2014م،  ديسمرب  يف  له،  املرافق  والوفد 
تفعيل  على  والعمل  واألمريكيني،  السعوديني  األعمال  رجال  بني  التعاون 
والشركات  االستثمارات  وج��ذب  واالستثمارية  التجارية  ال��رواب��ط  وترقية 

األمريكية للعمل يف اجلبيل.
عقد لقاء رجال األعمال الرمضاين يف فرع اجلبيل، لتبادل التهاين بحلول شهر   -
رمضان املبارك، يف إطار تعميق عالقات التواصل بني الغرفة ورجال األعمال 

مبحافظة اجلبيل.

خدمات وإجنازات جمالس أعمال فروع غرفة الشرقية

جمالس أعمال فروع الغرفة

رئيس اجمللساسم جملس أعمال الفروع

مطلق بن حممد القحطاينفرع اجلبيل

نشمي بن عماش الدوسريفرع اخلفجي

عبداحملسن بن عبداجمليد الفرجفرع القطيف

جملس أعمال فرع اجلبيل
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لقاء الثالثاء مبجلس أعمال فرع اجلبيل 

العمل  مكتب  فرع  مدير  مساعد  اجلبيل  فرع  أعمال  جملس  استضاف   -
خالل  قّدم  الذى  2014م،  يناير  يف  امل��رزوق،  علي  إبراهيم  األستاذ  باجلبيل 
بوابته  عرب  العمل  مكتب  يقدمها  التي  اخلدمات  عن  مرئيًا  عرضًا  اللقاء 
اإللكرتونية، وطرق االستفادة منها وكيفية التسجيل والنقل، وكل ما يهم 
رجال األعمال والشركات، وأكد املرزوق على أن إنهاء اإلجراءات عن طريق 
زائري  أن أعداد  العمل، مبينًا  اإللكرتوين يخفف الضغط على مكاتب  املوقع 
حتديث  املنشأة  صاحب  على  أن  كما  مستمر،  تزايد  يف  اإللكرتوين  املوقع 
بياناته بشكل دائم ومستمر، وأن يقوم بتجديد سجالته والرتاخيص حتى ال 

تتعرض معاملته للتأخري.

حسني  جمال  األستاذ  اجلبيل  حمافظة  بريد  مدير  اجمللس  استضاف  كما   -
األعمال  لقطاع  الربيد  من  املقدمة  اخلدمات  استعرض  ال��ذي  العامري، 
مؤخرًا  تطبيقها  مت  التي  اجلديدة  األنظمة  شرح  كما  التجارية،  واملنشآت 
ونظام “واصل” لرتقيم املنازل والوحدات السكنية والتجارية لتسهيل إيصال 

الربيد ملقر العمل أو السكن لألفراد والشركات.

جملس أعمال فرع اخلفجي

متت زيارة مدير فرع وزارة التجارة والصناعة مبحافظة اخلفجي، يف فرباير   -
2014م، لتعميق التواصل بني اجمللس وفرع الوزارة، وملناقشة وبحث سبل 
دعم قطاع رجال األعمال باحملافظة، وسبل حل املشكالت والعقبات التي 

تواجه أعمالهم.

كما متت زيارة مدير فرع مكتب العمل مبحافظة اخلفجي  يف فرباير 2014م،   -
باحملافظة،  اخلاص  القطاع  بدعم  اخلاصة  املوضوعات  بعض  ملناقشة 
من  مراجع  كل  على  الغرفة  انتساب  شهادة  طلب  أهمية  بحث  ومنها 

مؤسسات وشركات ورخص املهن احلرة.

الهذاع  حممد  األستاذ/  سعادة  اخلفجي  حمافظ  سعادة  استضافة  متت   -
الكفيلة  السبل  عن  والبحث  اخلاص،  القطاع  هموم  بعض  وبحث  ملناقشة 

بتطوير آداء املنظومة االقتصادية باحملافظة، يف يونيو 2014م.

مت تنظيم حماضرة بعنوان “قبل أن تبدأ مشروعك” يف سبتمرب 2014م.  -
بحلول  التهاين  لتبادل  اخلفجي،  فرع  يف  الرمضاين  األعمال  رجال  لقاء  عقد   -
شهر رمضان املبارك، يف إطار تعميق عالقات التواصل بني الغرفة ورجال 

األعمال مبحافظة اخلفجي.

لقاء الثالثاء مبجلس أعمال فرع اخلفجي

األعمال  لرجال  الثالثاء  ل��ق��اءات  من  العديد  اخلفجي  ف��رع  أعمال  جملس  نظم   -
وأعضاء  اخلفجي  حمافظة  يف  األع��م��ال  جملس  رئيس  بحضور  باحملافظة، 
الشركات  ومديري  واملستثمرين  األعمال  رج��ال  من  كثيف  وبحضور  اجمللس 
تلك  حتققه  وم��ا  الثالثاء  بلقاءات  احلضور  أش��اد  وق��د   ، اخلفجي  يف  واملصانع 
كل  ومناقشة  األعمال،  لرجال  وامللموسة  اإليجابية  النتائج  من  للعديد  اللقاءات 
ما يهم املنطقة، والتشاور لتذليل أي صعاب أمام االستثمارات احمللية واألجنبية، 
والتحاور مع املسؤولني واخملتصني بالوزارات واملؤسسات الرسمية  فيما يخص 
قطاع األعمال باملنطقة، والذي يكون له األثر الكبري يف تعميق أواصر العالقات بني 

رجال األعمال مع بعضهم البعض، وبينهم وبني اجلهات احلكومية املعنية.

ضويحي  واألستاذ  القحطاين  ناصر  األستاذ  من  كاًل  اجمللس  استضاف  كما   -

لقاء القنصل األمريكي مبجلس أعمال فرع اجلبيل
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يف  باخلفجي  “ه��دف”  البشرية  امل��وارد  تنمية  صندوق  فرع  من  السهلي 
برامج عديدة  اللقاء على أن الصندوق يوفر  أكدا خالل  2014م، حيث  نوفمرب 
منها برنامج دعم املعلمني واملعلمات وبرنامج التدريب املرتبط بالتوظيف 
وبرنامج دعم تدريب املعاهد غري الربحية املنتهي بالتوظيف الذي يستفيد 
خلدمات  السعودي  التقني  املعهد  احملافظة  يف  املثال  سبيل  على  منه 
بشرط  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  مالك  دعم  وبرنامج    spsp البرتول 

توفر جهة راعية لها وبرنامج التدريب الصيفي، وغريها من الربامج.

جملس أعمال فرع القطيف
يف  املغربل،  زي��اد  املهندس  القطيف  بلدية  رئيس  مع  اجتماع  عقد  مت   -
أغسطس 2014م، ملناقشة وبحث سبل دعم  القطاع اخلاص باحملافظة، 
طرحت  كما  تنميته،  دون  وحتول  تواجهه،  التي  والعقبات  املشكالت  وبحث 
ومشروع  األوج��ام،   صناعية  يف  املشكالت  كبعض  النقاش  مواضيع  عدة 

سوق السمك اجلديد.

سبتمرب  يف  القطيف  مبحافظة  األعمال  لرجال  املوسع  اللقاء  عقد  مت   -
2014م بحضور رئيس غرفة الشرقية األستاذ عبدالرحمن العطيشان، حيث 
ناقش احلضور بعض املوضوعات املهمة مثل اآللية املعتمدة لدى وزارة 
العمل يف استخراج التأشريات، وخفض قيمة مساهمة القطاع اخلاص يف 

املشاريع االجتماعية من مصلحة الزكاة والدخل.

كذلك شارك اجمللس أهايل حمافظة القطيف يف احتفالهم باليوم الوطني   -
للمملكة.

بحلول  التهاين  لتبادل  القطيف،  فرع  يف  الرمضاين  األعمال  رجال  لقاء  عقد   -
شهر رمضان املبارك، يف إطار تعميق عالقات التواصل بني الغرفة ورجال 

األعمال مبحافظة القطيف.

جملس أعمال فرع اخلفجي

اللقاء املوسع لرجال األعمال بالقطيفلقاء ممثلي فرع صندوق تنمية املوارد البشرية باخلفجي
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لقاء الثالثاء مبجلس أعمال فرع القطيف

املوارد  تنمية  صندوق  فرع  مدير  القطيف  فرع  أعمال  جملس  استضاف   -
الذي  الفريج،  فهد  األستاذ  املكلف  القطيف  مبحافظة  »هدف«  البشرية 
ذات  والفئات  امل��رأة  توظيف  فرص  زي��ادة  دعم  على  الصندوق  حرص  أكد 
االحتياجات اخلاصة يف منشآت القطاع اخلاص من خالل »العمل عن ُبعد« 
الصندوق  ويتواصل  األخرى،  املتاحة  والوسائل  املعلومات  تقنية  باستخدام 
مع كافة اجلمعيات اخلريية يف احملافظة الستقطاب هذه الفئات وغريها، 

واالستفادة من خدمات الصندوق لدعم خيار التوطني والتوظيف.

واالدخ��ار  للتسليف  السعودي  البنك  ف��رع  مدير  اجمللس  استضاف  كما   -
الذي  التمويل  حجم  ارتفاع  توقع  والذي  الزهراين،  جمعان  األستاذ  بالشرقية 
إىل  الزهراين  وأش��ار  البنك،  رأسمال  يف  الكبرية  للزيادة  نظرًا  البنك  يقدمه 
والفتيات  للشباب  داعمًا  ذراع��ًا  ليكون  “مسارات”  برنامج  صمم  البنك  أن 

العمل احلر، وامتالك املشاريع اخلاصة، وميتاز  يرغبون يف ممارسة  ممن 
حتت  قروضًا  يقدم  حيث  التجارية،  النشاطات  جلميع  بشموليته  الربنامج 
الناشئة،  املشاريع  الصغر،  متناهية  املشاريع  النقل،  “األج��رة،  مسميات 
غري  اإلبداعية  املشاريع  التميز  برنامج  يستهدف  حيث  واالخ��رتاع”  التميز، 

التقليدية خاصة يف املناطق النائية واألقل منوًا. 

باملديرية  واألجنبي  األهلي  التعليم  مشرف  اجمللس  استضاف  كذلك   -
العامة للرتبية والتعليم باملنطقة الشرقية، األستاذ يوسف الرقيطي، يف 
أكتوبر 2014م، الذي أكد خالل اللقاء على دعم املديرية والوزارة لالستثمار 
التعليم  النمط من  يكون هذا  أن  األهلي واألجنبي، على  التعليم  يف قطاع 
الرقيطي  البشرية، كما حتدث  التنمية  البالد يف  منسجمًا وداعمًا خلطط 
التعليم  جمال  يف  للمستثمرين  ال��وزارة  تقدمه  الذي  الدعم  طبيعة  عن 

األهلي واألجنبي.

لقاء مدير فرع البنك السعودي للتسليف واالدخار بالشرقيةجملس أعمال فرع القطيف



49

ANNUAL REPORT
2014الـتقـرير السنـوي

وسائل االتصال بفروع ومراكز خدمات غرفة الشرقية

رقم الفاكسحتويلةرقم الهاتفالعنواناسم الفرع / املركز

8576187-85711118123013-013املبنى الرئيسي للغرفة-طريق الدمام اخلرب السريع )ص.ب 719 الدمام 31421(املركز الرئيسي

3612832-36242422321013-013شارع جدة )ص . ب 117  اجلبيل 31951(فرع اجلبيل

3472388-34724731528013-013اجلبيل الصناعية - كورنيش الفناتريفرع اجلبيل الصناعية )الفناتري(

7672677-013مباشر7662707-013شارع امللك عبداهلل )سابقًا شارع الستني 497 اخلفجي  31971(فرع اخلفجي

8531080-85314002630013-013شارع الرياضفرع القطيف

8333248-8331311666013-013شارع امللك خالد مقابل جامع الريانمركز خدمات الدمام

8410410-8410410101013-013الدمام شارع األمري نايف )سابقًا شارع 42( )حي االتصاالت / كلية البنات(مركز  فرع وزارة التجارة والصناعة

8933268-89791728229013-013شارع األمري تركي )طريق الكورنيش(مركز خدمات اخلرب

����8473237301-013شارع امللك فيصل )الكورنيش(مركز خدمات اخلرب )الفنار(

6674785-013مباشر6674696-013طريق امللك عبدالعزيزمركز خدمات رأس تنورة

5650999-5653111201013-013شارع امللك عبدالعزيز تقاطع شارع جدةمركز خدمات بقيق

8115208-8130088103013-013الدمام  عمر بن اخلطاب ) شارع الضغط العايل سابقًا(مركز خدمات غرب الدمام

8598199-85980908281013-013املبنى الرئيسي للغرفة – طريق اخلرب الدمام السريعمركز اخلدمات اخلاصة

8996761-89916098207013-013اخلرب اجلنوبية – شارع األمري تركي )كورنيش اخلرب(مركز خدمات سيدات األعمال

8315613-83156142030013-013طريق األمري حممد بن فهد – امتداد الشارع األولمركز خدمات شرق الدمام

����مباشر3732600-013طريق بو حدرية حفر الباطنمركز خدمات النعريية

����مباشر8598293-013شارع مكة املكرمة مركز خدمات الصناعية الثانية

920001361الرقم املوحدmembers*chamber.org.saالربيد اإللكرتوين
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القسم 
الرابع                           القسم                      الرابع
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•  اخلدمات املعلوماتية والبحثية.
•   إصدارات ومطبوعات غرفة الشرقية.

•   احملاضرات وورش العمل. 
•   اخلدمات واالستشارات القانونية.

•   النشاط اإلعالمي لغرفة الشرقية.  
•   خدمات غرفة الشرقية اإللكرتونية عرب اإلنرتنت.   

خدمات غرفة الشرقية لتنمية وتطوير اقتصاديات املنطقة الشرقية

       القسم الرابع
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اخلدمات املعلوماتية والبحثية 
الدراسات والبحوث وأوراق العمل واملرئيات

الدراسات والبحوث االقتصادية  

قامت الغرفة بإعداد العديد من الدراسات والبحوث االقتصادية التي تهم قطاع 
األعمال، ومن أهمها :  

أثر ارتفاع أسعار املواد اخلام والسعودة على قطاع اخملابز.  -

تطوير نظام املنافسات واملشرتيات احلكومي.  -

مستقبل الشركات العائلية يف ضوء التحول إىل شركات مساهمة.  -

أثر االندماج على قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة.  -

أوراق العمل

إعداد أوراق عمل بعنوان :

املنشآت الصغرية واملتوسطة وأهميتها االسرتاتيجية.  -

آليات مكافحة الفساد وحماية النزاهة يف قطاع األعمال - جتارب دولية.  -

آفاق االستثمار يف مدينة اجلبيل الصناعية.  -

آفاق حتويل ميناء اخلفجي إىل ميناء جتاري.  -

تعزيز دور األسر املنتجة يف التنمية االقتصادية مبحافظة القطيف.  -

آثار تطبيق املسؤولية االجتماعية يف املنظمات السعودية.  -

متويل جمعيات حماية املستهلك.. جتارب دولية”.  -

ورقة تعريفية حول سياسات التوطني )توطني املشرتيات، توطني الوظائف،   -
توطني التقنية(.

األهمية االقتصادية للمشاريع التنموية وأسباب تعرثها وسبل حلها.  -

العقبات واملشكالت التي يواجها الناقلون السعوديون عند عبورهم احلدود   -
واملنافذ الربية العربية.

مرئيات الغرفة حول القضايا واملوضوعات املهمة

إعداد مرئيات الغرفة حول :

مسودات قرارات وزارة العمل املنشورة على بوابة »معًا« .  -

تطبيق املسؤولية االجتماعية جتاه املرضى وذويهم من وجهة نظر رجال   -
األعمال.

دور القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية.  -

التنموية لألمم املتحدة ملا بعد  القطاع اخلاص السعودي لألهداف  مرئيات   -
عام 2015م.

املقاالت االقتصادية

إعداد جمموعة من املقاالت االقتصادية حول :

دور مناخ األعمال يف جذب االستثمار األجنبي.  -

فرص توطني العمالة يف قطاع املقاوالت.  -

املسؤولية االجتماعية وتنافسية قطاع األعمال السعودي.  -

تطبيقات تكنولوجيات النانو يف القطاع الصناعي السعودي.  -

النشرات و الدوريات املعلوماتية

تقارير معلوماتية

مت إصدار جمموعة من التقارير املعلوماتية املتنوعة، يتناول كل تقرير املعلومات 
التفصيلية عن القضايا أو املوضوعات املهمة، ومن أهم هذه التقارير : 

قراءة حتليلية يف ميزانية اململكة لعام 1437/1436هـ.  -

واقع وآفاق تطور العالقات التجارية السعودية والواليات املتحدة األمريكية.  -

العالقات السعودية األمريكية يف جماالت الطاقة.  -

تطور العالقات التجارية واالستثمارية بني اململكة العربية السعودية وتركيا.  -



53

ANNUAL REPORT
2014الـتقـرير السنـوي

العالقات التجارية بني اململكة العربية السعودية ودول العامل

بني  التجارية  العالقات  تقارير  سلسلة  من  عددًا   )30( من  أكرث  إصدار  مت   
معلومات  عــدد  كل  يتناول  العامل،  ودول  السعودية  العربية  اململكة 
تفصيلية عن العالقات التجارية بني اململكة وجمموعة من الدول، منها:

إيطاليا ، سريالنكا ، إندونيسيا ، تايوان، تركيا ، أملانيا، سنغافورة، كندا، فرنسا،   
الواليات املتحدة األمريكية، الفلبني، 

النشرة االقتصادية للمملكة العربية السعودية

اإلحصائية  املؤشرات  أهم  متناولة  اإلصــدار  هذا  من  أعداد     )4( إصــدار   مت   
للمملكة يف أهم القطاعات االقتصادية، ويتم إصدارها بصورة ربع سنوية. 

املعلومات االقتصادية على موقع الغرفة على اإلنرتنت

تقوم الغرفة بإتاحة أحدث الكتب االحصائية للمملكة بالصورة اإللكرتونية على   -
الصادرات  وأدلة  السنوي،  اإلحصائي  الكتاب  مثل  للغرفة،  اإللكرتوين  املوقع 

والواردات الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات.

التي  االقتصادية  والنشرات  واإلصــدارات  والدراسات  التقارير  جميع  إتاحة   -
تصدرها الغرفة على موقع الغرفة على شبكة اإلنرتنت.

استخدام قواعد البيانات لتوفري املعلومات

الصادرات والوارداتالبيانات اإلحصائيةبيانات املشرتكني
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إصدارات ومطبوعات غرفة الشرقية

الكتيبات واإلصدارات 
وتعزز  تدعم  التي  التجارية  واألدلة  الكتيبات  من  جمموعة  بإصدار  الغرفة  قامت 
تلك  ومن  خاصة،  بصفة  الشرقية  واملنطقة  عامة  بصفة  اململكة  اقتصاد 

الكتيبات واألدلة :

املنشآت الصغرية واملتوسطة وأهميتها االسرتاتيجية

يستعرض هذا الكتيب أهمية قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة باململكة، 
الدولية  التجارب  أهم  على  الضوء  ويلقي  الوطني،  االقتصاد  دعم  يف  ودوره 
لهيئات دعم  تلك املنشآت، ويتضمن رؤية اسرتاتيجية لتعظيم االستفادة من 

الهيئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة يف اململكة.

األدلة التجارية

الدليل املصاحب يف األعمال

الدليل  هذا  خالل  من  الغرفة  تسعى 
احلكومية  اجلــهــات  مــع  الــتــواصــل  إىل 
لتطوير  عــمــلــي،  بــشــكــل  ــة  ــي ــل واأله
خدماتها التي يتطلع لها مشرتكوها 
يف  األعمال  وصاحبات  أصحاب  من 
املنطقة الشرقية، من خالل حصر 
مــعــلــومــات جــمــيــع اجلـــهـــات ذات 
العالقة مع قطاع األعمال ووسائل 

االتصال اخلاصة بها.

الدليل التجاري للمنطقة الشرقية 2014م 

يقدم بيانات مفصلة عن الشركات واملؤسسات العاملة يف املنطقة الشرقية، 
اجلهات  إىل  إضافة  الغرفة،  يف  املشرتكني  بيانات  قاعدة  تضمنتها  التي  تلك 
هذا  ويشمل  اليومية،  أنشطتهم  يف  املستثمرين  مع  تتقاطع  التي  املعنية 
بيانات وسائل االتصال ألكرث من 40 ألف شركة ومؤسسة يف املنطقة  الدليل 

حسب  فهرستها  متت  وقد  الشرقية، 
وخدمية  وصناعية  جتارية  األنشطة، 
ــــوزارات  ال جــانــب  إىل  بــهــا،  يتعلق  ومــا 
والـــدوائـــر احلــكــومــيــة واملــؤســســات 
العامة، يف اململكة بشكل عام، ويف 
والغرف  كذلك،  الشرقية  املنطقة 

التجارية السعودية.

دليل املنشآت الصحية اخلاصة 
باملنطقة الشرقية 2014 م

ألكرث  وبيانات  معلومات  يقدم 
تعمل  أهلية  منشأة   2100 من 

يف 45 نشاطا من األنشطة الصحية، 
غري  أو  مباشرة  عالقة  لها  التي  أو 

مباشرة بالقطاع الصحي. 

دليل مشرتكي الفروع

أساسية  وبــيــانــات  معلومات  يقدم 
والشركات  املؤسسات  كافة  عن 
ــغــرفــة يف كل  ال ـــدى  ل املــســجــلــة 
والقطيف  اجلبيل  حمافظات  من 
ـــدار  ــر هـــذا اإلص ــوف واخلــفــجــي، وي
كـــمـــًا كـــبـــريًا مــــن املـــعـــلـــومـــات 
يحتاج  التي  األساسية  والبيانات 

اقتصادية  منشأة  أي  صاحب  إليها 
يف العمل اليومي.
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احملاضرات وورش العمل
مت تنظيم جمموعة من احملاضرات وورش العمل االقتصادية املتنوعة، تتناول 
التنمية  وتدعم  الشرقية  املنطقة  يف  األعمال  قطاع  تهم  التي  القضايا  أهم 

االقتصادية بها : 

التخطيط االسرتاتيجي للشركات العائلية 
نظمت غرفة الشرقية ورشة عمل بعنوان “التخطيط االسرتاتيجي للشركات 
2014م،  وذلك  العربي، يف مايو  العائلية  بالتعاون مع مركز األعمال  العائلية”   
اإلدارة  يف  املتخصص  قدمها  اجلبيل،  حمافظة  يف  الشرقية  غرفة  بفرع 
االسرتاتيجية واألعمال العائلية الدكتور سامي عبد اهلل الوهيبي بهدف التوعية 
القيادة  مهارات  وتنمية  العائلية،  للشركات  االسرتاتيجي  التخطيط  بأهمية 
أدوات  لبعض  العملي  التطبيق  خالل  من  للمشاركني  االسرتاتيجي  والتخطيط 
االسرتاتيجية  واإلدارة  العائلية  األعمال  مفهوم  مناقشة  خالل  من  التخطيط 
لألعمال  االسرتاتيجي  التخطيط  خطوات  بعض  يف  والتفصيل  عــام،  بشكل 

والعائالت بشكل خاص. 

األعمال  مبفهوم  األول  احملور  يتعلق  رئيسية،  حماور  أربعة  الورشة  ناقشت 
العائلية، واحملور الثاين يسلط الضوء على مفهوم التخطيط االسرتاتيجي، فيما 
على  الرابع  احملور  ويركز  للعمل،  اخلارجية  البيئة  حتليل  الثالث  احملور  يتناول 

األخريان دراسة ونقاش حالتني  العائلة، ويتضمن احملوران  تشجيع مشاركة 
واحدة منهما تتمحور حول العمل والثانية حول العائلة.

يف  العائلة  أفــراد  مشاركة  تشجيع  ضــرورة  الــورشــة  خــالل  الوهيبي  وأكــد 
التخطيط  خطوات  مستعرضًا  والعائلة،  العمل  ملستقبل  القرار  صنع  عملية 
االسرتاتيجي وحتليل البيئة اخلارجية لألعمال والعائالت عالوة على استعراض 
والوسطى  العليا  اإلدارة  مستويات  يف  الشركات  تلك  ملديري  الفعلي  الدور 

والتشغيلية.

تأنيث  حمالت املستلزمات النسائية )املرحلة الثالثة(
حمالت  لتأنيث  الثالثة  باملرحلة  تعريفية  عمل  ورشــة  الغرفة  نظمت  كما 
املستلزمات النسائية ألصحاب األعمال املستثمرين يف قطاع املستلزمات 
العمل املساعد  2014م، حتدث خاللها وكيل وزارة  النسائية، يف  أغسطس 
قصر  قــرار  إن  قــال  الــذي  التخيفي،  سليمان  فهد  الدكتور  اخلاصة  للربامج 
السعودية هو قرار  النسائية على املرأة  بيع املستلزمات  العمل يف حمالت 
على  بناًء  1432/7/2هـ،  يف  الصادر  امللكي  لألمر  تنفيذًا  العمل  وزارة  أصدرته 
قرار جملس الوزراء الصادر يف 12/ 4 / 1425هـ بشأن قصر العمل يف حمالت 
بيع املستلزمات النسائية على املرأة السعودية فالقرار  بناء على ذلك إلزامي 
وليس اختياريًا ألصحاب األعمال املستثمرين يف قطاع املستلزمات النسائية، 
موضحا أن املرحلة الثالثة للقرار تبدأ مبحالت بيع اجلالبيات ومستلزمات رعاية 
األمومة، وسيتبعها إلزام حملالت بيع مستلزمات أخرى لفرتات زمنية خمتلفة، 
حيث روعي يف ترتيب اجلدول الزمني لتأنيث حمالت املستلزمات النسائية أن 

يكون حسب أهمية تأنيثه ومدى مالئمة تأنيثه مقارنة مبا مت تأنيثه سابقا.

ويف ختام الورشة استعرض وكيل وزارة العمل املساعد الرؤية االسرتاتيجية 
املسارات  من  عــددًا  شملت  والتي  الثالثة  للمرحلة  التطويرية  للمشاريع 
واملشاريع لضمان فاعلية تطبيق القرار مثل تطوير آليات التفتيش واملتابعة، 
وتقييم  البيانات،  قاعدة  وحتديث  احملــالت  وحصر  والتوظيف،  الدعم  وآليات 

املرحلتني األوىل والثانية وغريها.

ورشة عمل حول التخطيط االسرتاتيجي للشركات العائلية
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نظام حماية األجور  )املرحلة الرابعة(
نظمت الغرفة ورشة عمل حول برنامج حماية األجور، الذي دخل مرحلته الرابعة 
وزارة  وكيل  مستشار  فيها  حتدث  .حيث  نوفمرب2014م  شهر  مطلع  من  بدءًا 
مدير  بحضور   ، العتيبي  فيصل  األستاذ  العمل  بيئة  وتطوير  للتفتيش  العمل 
النقد  الناصر، إىل جانب ممثلني ملؤسسة  إبراهيم  بالوزارة  برنامج حماية األجور 

واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

هو  األجور  حماية  برنامج  إن  الورشة  خالل  قدمها  عمل  ورقة  يف  العتيبي  وقال 
مبثابة رصد لعمليات صرف األجور جلميع العاملني والعامالت يف منشآت القطاع 
إنشاء  يف  تتمثل  الوزارة  إليها  تسعى  ألهداف  والوافدين(  )السعوديني  اخلاص 
قاعدة بيانات حتوي معلومات حمدثة عن عمليات دفع أجور العاملني يف القطاع 
الوقت وبالقيمة املتفق  التزام املنشآت بدفع األجور يف  ، وقياس مدى  اخلاص 
عليهما ، وبالتايل تقليص خالفات األجور بني املنشآت والعمالة يف القطاع اخلاص.

كما أكد أن الربنامج يحمل العديد من املزايا والفوائد أبرزها ضمان توثيق حقوق 
أطراف العمل ،حتقيق األمان يف التعامالت املالية، خاصة و أن الربنامج بسيط 
وسهل االستخدام، ويتسم بالسرية، وال يوجد به أية تكاليف إضافية ، ومت تطبيقه 

بالتدريج ، بناء على جدول زمني.

التصدير إىل أملانيا
كذلك نظمت الغرفة بالتعاون مع مكتب االتصال األملاين السعودي ، ورشة عمل 
بعنوان )التصدير إىل أملانيا( يف نوفمرب 2014م، على مدار يومني مبركز الغرفة 
الرئيسي وبفرع الغرفة باجلبيل، قدمها عدد من املسئولني األملان يتقدمهم 

املفوض الصناعي التجاري األملاين يف السعودية. 

قدم املتحدثون تعريفًا مفصاًل بالسوق األملاين وما يحمله من فرص استثمارية 
التعامل  يف  الناجحة  التجارب  ألبرز  عرضًا  تضمن  السعودي،  للمستثمر  متاحة 
مع هذا السوق، مع الرتكيز على اجلوانب القانونية لدخول املنتجات السعودية 

للسوق األملاين.

وتأتي هذه الورشة ثمرة للتعاون بني الغرفة ومكتب االتصال األملاين السعودي، 
االستثمارية  اآلفــاق  ورصد  البلدين،  بني  التجاري  التبادل  مستوى  تنمية  بهدف 

املتاحة أمام املستثمرين السعوديني الراغبني يف الدخول إىل أملانيا.

ورشة عمل حول برنامج حماية األجور

ورشة عمل حول التصدير إىل أملانيا
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اخلدمات واالستشارات القانونية
اخلدمات واالستشارات القانونية

استفاد نحو )642( شخصًا من االستشارات القانونية التي تقدمها غرفة الشرقية 
ملشرتكيها عن طريق الهاتف واحلضور الشخصي للغرفة، عام 2014م.

)267( شخصًا استفادوا من االستشارات القانونية عن طريق الهاتف.  -

)375(  شخصًا استفادوا من االستشارات القانونية عن طريق احلضور الشخصي.  -

للغرفة،  واتفاقيات  تفاهم  وتدقيق ومراجعة عقود ومذكرات  إعداد وصياغة  مت 
بلغت نحو )68( عقدًا  واتفاقية ومذكرة، تتمثل يف اآلتي :

اتفاقيات تعاون )8( اتفاقيات.  -
مذكرات تفاهم )2( مذكرة.  -

جتديد عقود )36( عقدًا.  -
عقود جديدة )22( عقدًا.  -

احملاضرات وورش العمل 
بعض  تتناول  التي  والندوات  احملاضرات  من  عدد  بتنظيم  الشرقية  غرفة  قامت 

القضايا القانونية املهمة، منها :

حماضرة حول التحكيم يف منازعات الرتكات، قدمها االستاذ / حسان السيف.  -

األستاذ/ قدمها  الفساد،  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  دور  حول  حماضرة   -
عبد الكرمي املالكي.

حماضرة لشرح مناذج االحتيال املايل والتجاري وسبل الوقاية منها، قدمها   -
األستاذ / خالد الغدير.

حماضرة التحكيم يف منازعات الرتكات عدد القضايا نوع القضايا
الواردة

عدد القضايا 
التي مت 
تسويتها

القيمة
)ريال(

25.000) 1 ( قضية) 23 ( قضيةقضايا االحتجاج

1.814.090)  7  ( قضية) 23 ( قضيةالقضايا التجارية

34.213.714)  2  ( قضيتان) 7 ( قضاياقضايا التحكيم

توزيع أعداد القضايا التي مت استقبالها عن طريق اإلدارة القانونية عام 2014م

حماضرة مناذج االحتيال املايل و التجاري و سبل الوقاية منها
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تواصل غرفة الشرقية مع وسائل اإلعالم لدعم اقتصاديات املنطقة
تعتمد الرسالة اإلعالمية والتوعوية لغرفة الشرقية على توظيف كافة اآلليات   -
مع  التواصل  يف  واملتجددة  احلديثة  التقنيات  واستثمار  املتاحة،  واإلمكانات 
وسائل اإلعالم وخمتلف الوسائط اإلعالمية، تعبريًا عن توجهات الغرفة، وتأكيدًا 

لدور القطاع اخلاص يف خدمة االقتصاد الوطني، ورسالته التنموية.

مت خالل عام 2014م بث 478  مادة صحفية مدعمة بالصورة لوسائل اإلعالم   -
احمللية تناولت أنشطة وفعاليات الغرفة ومناسباتها ، ويتم بثها على موقع 

الغرفة اإللكرتوين، وعلى قنوات التواصل االجتماعي .

صحفية  مادة   688 من  بأكرث  الرسمي  اإللكرتوين  الغرفة  موقع  تغذية  متت   -
املوقع  تزويد  يتم  إذ  األخرى،  االقتصادية  األخبار  وأهم  الغرفة  أحداث  تناولت 
بأنشطة  اخلاصة  الصحفية  األخبار  إىل  تضاف  يوميًا،  رئيسي   اقتصادي  بخرب 

الغرفة التي يتم بثها إىل وسائل اإلعالم األخرىـ  

حسابات التواصل االجتماعي
تتواصل غرفة الشرقية مع العامل اخلارجي واملهتمني واملعنيني بها وبأخبارها 
وأنشطتها وفعالياتها عرب حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي، حيث يتابع 
بوك،  الفيس  الغرفة على  الغرفة عرب حساب  أخبار  11.408 مشاركني  أكرث من 
عن  فضاًل   ، تويرت  موقع  على  الغرفة  حساب  مهتم   16.897 من  اكرث  يتابع  فيما 

حساب الغرفة على موقع اليوتيوب وموقع لينكد إن .

التصوير الفوتوغرايف
حيث  فوتوغرافيًا،  الغرفة  وفعاليات  مناسبات  جميع  توثيق  2014م  خالل  مت 
مت تصوير أكرث من 250 مناسبة وحدثًا واجتماعًا يف الغرفة، حيث يتم نشر 
معظم هذه الصور على مواقع الغرفة اخملتلفة. وضمن إصدارات الغرفة 

املتنوعة.

نشرة أصداء اإللكرتونية
 مت إصدار  أكرث من 200  عدد من نشرة أصداء اإللكرتونية الداخلية اليومية والتي 
إصدار  يتم  إذ  العام،  خالل  الغرفة  ألنشطة  اإلعالم  وسائل  متابعات  برصد  تعنى 

النشرة يوميًا، باستثناء يومي اجلمعة والسبت واإلجازات الرسمية وإجازة اليوم 
الوطني. أي مبعدل خمس إصدارات أسبوعيًا من هذه النشرة خالل أيام العمل.

التغطيات اإلعالمية واإلعالنية اخلاصة مبناسبات الغرفة  

مت تغطية كافة املناسبات والفعاليات املهمة التي أقامتها الغرفة عام 2014م، 
وشملت هذه التغطية كاًل من :

اللجان القطاعية، واللقاءات املوسعة بني الغرفة واملشرتكني،   اجتماعات   -
وجمالس أعمال الفروع، واللقاءات الشهرية يف املركز الرئيسي والفروع.

الفطر  عيد  يف  األهايل  حفل  مثل  املنطقة  مستوى  على  الغرفة  مناسبات   -
املبارك. 

فعاليات الغرفة لرعاية املنشآت الصغرية واملتوسطة، والتي تشمل عددًا   -
من الربامج التدريبية والندوات واحملاضرات املتعلقة بهذا الشأن.

الوفود األجنبية الزائرة للغرفة، سواء بشكل فردي  أو بشكل جماعي )زيارات   -
الوفود من خارج اململكة(.

األعمال  ســيــدات  مركز  فعاليات   -
ــــــدورات  ال  ( ـــتـــدريـــب  ال ـــز  ـــرك وم
غرفة  مــركــز  و  واحملـــاضـــرات( 

الشرقية للتوظيف )حماضرات، 
لقاءات، مشاركات(.

لــقــاءات رجـــال األعــمــال مع   -
احلكوميني  ــني  ــؤول ــس امل

التي تتم يف رحاب الغرفة.

ــات  ــدي ــت ــن ــقــيــات وم ــت مــل  -
غرفة  ونــدوات  ولقاءات 

الشرقية خالل 2014م.
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اقتصادية شهريةاالقتصاد
العدد 499 - يوليو 2014م )رم�ضان 1435هـ(

ال�ضنة ال�ضابعة والأربعون

القحطاني لصناعات تغليف األنـابيـبشركة 
طارق عب��د الهادي القحطاين واإخوانه

AL-QAHTANIPIPE COATING INDUSTRIES
Tariq A.H. AL Qahtani & Bros.

ahqsons.com

FUSION BOND EPOXY

طارق عبدالهادي القحطاني وإخوانه

المملكة العربية السعودية
ص.ب 1980 الدمام 31441

info@aqpci.net   )03( 857 2255 فاكس   )هاتف 5400 857 )03( | 4150 857 )03

مكتب الواليات المتحدة األمريكية | هيوستن

info@saosi.com   001 713 811 344 هاتف 0366 781 713 001   فاكس

Kingdom of Saudi Arabia

P. O. Box 1980 Dammam 31441

Tel )03( 857 5400 | )03( 857 4150   Fax )03( 857 2255   info@aqpci.net

U.S.A. Office | Houston

Tel 001 713 781 0366   Fax 001 713 811 344   info@saosi.com

WATE-KOTE
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بـــــنـــــدر الـــــجـــــابـــــري الـــقـــحـــطـــانـــيالأع�ضاء
ــــــــداهلل الــــر�ــــضــــيــــد ر�ــــــضــــــيــــــد عــــــــب

�ــضــمــيــرة عــبــدالــرحــمــن الــ�ــضــويــغ
عبدالحكيم حمد العمار الخالدي

عـــبـــدالـــرحـــمـــن را�ــــضــــد الـــرا�ـــضـــد
عـــبـــدالـــعـــزيـــز مـــحـــمـــد الـــعـــثـــمـــان

الفرج عبدالمجيد  عبدالمح�ضن 
غـــــــــــــــــــــدران �ــــــضــــــعــــــيــــــد غــــــــــــــدران

فــــهــــد عــــبــــدالــــرحــــمــــن الـــثـــنـــيـــان
فــــيــــ�ــــضــــل �ـــــضـــــالـــــح الــــقــــريــــ�ــــضــــي

ـــيـــت ـــــــداهلل بـــوبـــ�ـــض فــــيــــ�ــــضــــل عـــــــب
مــــحــــمــــد يـــــو�ـــــضـــــف الـــــدو�ـــــضـــــري

مـــــنـــــاهـــــل عـــــــبـــــــداهلل الـــــحـــــمـــــدان
نـــــــايـــــــف ثــــــــــــاب الــــقــــحــــطــــانــــي

الــوابــلالأمين العامنــــجــــيــــب عــــــبــــــداهلل الـــ�ـــضـــيـــهـــاتـــي عــبــداهلل  بــن  م�ضاعد الأمين العام للعالقات العامة والإعالمعبدالرحمن 
والم�ضرف على التحرير

الحمين فـــوزان  بــن  عبدالرحمن 

بين »التجارة« ووكاالت السيارات
معركة االستبيانات!

صالح السيد:

ح��وك��م��ة ال���ش���رك���ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة 

ض��رورةاق��ت��ص��ادي��ةالس��ت��ش��راف 

استمرارية  وضمان  املستقبل 

املنشأة

 
 :
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عائلية
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دراسة :

 %65 ت��وف��ر  »العائلية« 

من الوظائف يف التعاون 

اخلليجي

8

كارفور.. 

الشركات  أك��ر  ثانية 

ل��ت��ج��ارة ال��ت��ج��زئ��ة يف 
العامل

7

هيئة 
نظام  فر�ضها  التي  املخالفات  عدد  منو  متو�ضط  بلغ 

ى ال�ضركات املُدَرجة، 24.5 يف املائة، وذلك 
ال�ضوق املالية عل

، ابتداًء من عام 2009م وانتهاًء بعام 
على مدار اأربع �ضنوات

خمالفات الئحة حوكمة 
2012م؛ حيث تظهر االأرقام اأن عدد 

51 حالة يف نهاية  اإىل  ال�ضركات كانت ثماين حاالت، لتقفز 

ة التحليل.
فرت

، فقد �ضهد �ضّكل عام 
وح�ضب تقرير اقت�ضادي �ضدر موؤخراً

ة، لتمثل بذلك 
ك الالئح

ت لتل
2012م اأكرب عدد من املخالفا

ت، اإذ اإن اإجمايل عدد 
19 يف املائة من اإجمايل عدد املخالفا

 
نوعاً  12 على  ّنفت  �ضُ حالة، 

 270 بلغ  2012م  يف  املخالفات 

واحتلت  االأخرى،  واالأنظمة  باللوائح 
تتعلق  خمالفات 

من 

الثاين  رتتيب 
ال ال�ضركات  املتعلقة بالئحة حوكمة  املخالفات 

خمالفات 
ضايا 

ايا املخالفات. ومنا عدد ق�
من حيث عدد ق�ض

يف 
املائة  يف 

 89 بن�ضبة  احلوكمة  الئحة 

2012م مقارنة بـ 2011م، حيث كانت ت�ضّجل 

ضايا 
ق� عدد  �ضّجل  املقابل،  ويف  حالة. 

 27

خمالفات 
يف 

لال�ضتباه  الواردة  التحقيق 

2012م،  يف  حالة 
 269 املالية  ال�ضوق  نظام 

خمالفة الئحة حوكمة ال�ضركات 
كان ن�ضيب 

باه. 
41 حالة ا�ضت 15.2 يف املائة بعدد  منها 

اأعلى  الثاين من حيث  رتتيب 
وبهذا حازت ال

املخالفات. 

املائة،  17 يف  بن�ضبة   
�ضنوياً كما �ضّجلت منواً 

حيث كان عدد املخالفات 35 حالة ا�ضتباه يف نهاية 2011م، 

يف ال�ضنوات 
ي بلغ 25 يف املائة 

لت�ضّجل بذلك متو�ضط منو �ضنو

املالية  القوائم  �ضّجلت  مت�ضل،  �ضعيد  وعلى  املا�ضية.  االأربع 

من  حتفظات  عليها  وردت  التي  املُدَرجة،  لل�ضركات  الربعية 

قبل هيئة ال�ضوق املالية، 47 مالحظة يف نهاية 2012م، مقارنة 

ن التحفظات على 
بـ 41 مالحظة يف نهاية عام 2011م؛ اأي اأ

بن�ضبة 14.6 يف املائة.
القوائم املالية الربعية منت �ضنوياً

2012 شهد أكر عدد من اخملالفات 

باألرقام .. ارتفاع عدد قضايا خمالفات احلوكمة

برعاية وزير التجارة والصناعة مطلع مايو املقبل

خرباء يناقشون "حتديات استمرارية األجيال" يف ملتقى احلوكمة بغرفة الشرقية 

وال�ضناعة 
التجارة 

وزير  معايل  يرعى 

عاليات 
ف الربيعة  فوزان  بن  توفيق  الدكتور 

العائلية  ال�ضركات  يف 
احلوكمة  "ملتقى 

2014م حتديات ا�ضتمرارية االأجيال" الذي 

معهد  مع  بال�ضراكة  ال�ضرقية  غرفة  تنظمه 

خلليجي يوم 
س التعاون ا

جمل�
املديرين بدول 

الرئي�س  2014( باملقر  اخلمي�س )اأول مايو 

ة بالدمام.
للغرف

ــ  يل 
التوا على  لثانية 

ا للمرة  امللتقى  ويعقد 

ويحظى مب�ضاركة عدد من اخلرباء املحليني 

ال�ضركات  متثله 
ملا 

ذلك 
ني، 

خلليجي
وا

املحلي  بالغة لالقت�ضاد  اأهمية  العائلية من 

لتزايد  (، ونظراً 
اأي�ضاً خلليجي والعاملي 

)وا

الدويل  االقت�ضاد  يف 
وتاأثريها 

حجمها 

ت ال�ضركات 
ث تتجاوز ا�ضتثمارا

واملحلي ، حي

مليار دوالر.
يف اململكة 66 

العائلية 

امللتقى  من  ال�ضابقة 
الن�ضخة 

وكانت 

هيئة 
جمل�س 

رئي�س  برعاية  حظيت  قد 

عبدالرحمن  الدكتور  معايل  ملالية 
ا ال�ضوق 

م�ضح  ا�ضتعرا�س  مت 
حيث 

التويجري، 

واأدائها  العائلية  ال�ضركات  حول  ميداين 

فهم  خالل  من  تنتهجها،  التي  وال�ضيا�ضات 

جمال�س 
تواجه  التي  التحديات  مع  التعامل 

امل�ضح  اأو�ضح  حيث  ال�ضركات،  تلك  اإدارات 

ك اأ�ضهماً يف 
ن العائالت متل

اأن 25 باملائة م

1 باملائة منهم يعملون يف 
�ضركاتها كما اأن 5

ال�ضركة.

من  باملائة   45 اأن  امليداين  امل�ضح  اأو�ضح 

ما�ضة  حاجة 
هناك  اأن  ترى  العائالت 

الت�ضغيل  اأرباح  واأن  املنطقة،  يف  للمنتجات 

قد انخف�ضت، كما اأن 45 ٪ يرون ب�ضرورة 

زيادة االأرباح على راأ�س املال.

امل�ضح  اأو�ضح  االقت�ضادية  املتغريات  وحول 

تكون  اأن  بذ  الحتِّ العائالت  من  كثرياً  اأن 

اأنها  كما  املنطقة،  يف  املتغريات  عن  بعيدة 

جتاوباً مع 
الترى �ضرورة الإحداث تغيريات 

لتلك املتغريات كونها ال تخ�ضع الأية  روؤيتها 

ح  .
ط لزيادة االأربا

�ضغو

ى ال�ضابق
جانب من اأعمال امللتق

التفاصيل ص 3

النشاط اإلعالمي لغرفة الشرقية
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اجملالت والنشرات
جملة االقتصاد

مت إصدار )12( عددًا من جملة االقتصاد خالل عام 2014م بدءًا من العدد رقم )493( 
إىل العدد رقم )504( ، اشتملت على أهم القضايا واملوضوعات االقتصادية الزاخرة 
الشرقية،  املنطقة  تنمية  خدمة  يف  اإلعالمية  واإلجنــازات  اخلدمات  من  بالكثري 

وتطوير اقتصادها، ومتضمنة حوارات مع رجال وسيدات األعمال باملنطقة.

كما تناولت اجمللة على مدار العام كافة املوضوعات والقضايا التي تهم قطاع 
األعمال باملنطقة، ونشر فرص االستثمار واملعارض والتعاميم الهامة، ورصد 

كافة املناسبات احمللية واألحداث املهمة.

Saudi Commerce جملة سعودي كومرس

ُتصدر جملة سعودى كومرس باللغة اإلجنليزية بصفة شهرية، وحتتوى اجمللة 
والقضايا  والتوجهات  اخلاص،  بالقطاع  الصلة  ذات  واألحــداث  األخبار  أهم  على 
واملقاالت  منشآته.  تواجه  التي  واملشكالت  واملعوقات  بشأنه،  املطروحة 
التحليلية واملتخصصة، واحلوارات املهمة مع الشخصيات العامة واملسؤولني 

واملتخصصني.

12 عددًا من اجمللة بدءًا من العدد رقم )237( إىل  2014م مت إصدار  وخالل عام 
العدد رقم )248( ، وذلك للتواصل مع اجلهات واألشخاص غري الناطقني باللغة 

العربية داخل اململكة وخارجها.

نشرة  “عائلية”

2014م،  عام  )عائلية(  نشرة  من  جديدة  أعــداد   )4( الشرقية  غرفة  أصــدرت 
وهي نشرة ربع سنوية تعنى بقضايا وأخبار الشركات العائلية وتهدف إىل رفع 
شركات  يف  واحلوكمة  املؤسسي  البناء  بأهمية  والتثقيف  الوعي  مستوى 

ومؤسسات قطاع األعمال.
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الرئي�س
ع���ب���دال���رح���م���ن را�����ش����د ال���را����ش���د

نائبا الرئي�س
ع�����������ب�����������داهلل ح��������م��������د ال�������ع�������م�������ار
ف�������ه�������د ع����������ب����������داهلل ال�����������ش�����ري�����ع

الأع�ضاء
اإب�������راه�������ي�������م م����ح����م����د ال���ج���م���ي���ح
ح�����������ش�����ن م���������ش����ف����ر ال������زه������ران������ي
خ��ال��د م��ح��م��د ال��ع��م��ار ال��دو���ش��ري
���ش��ل��م��ان م��ح��م��د ح�����ش��ن ال��ج�����ش��ي
�����������ش����������م����������ي����������رة ال�������������������ش���������وي���������غ
�������ش������ال������ح ع���������ب���������داهلل ال���������ش����ي����د
ع�������ب�������داهلل ع�����ل�����ي ال����م����ج����دوع����ي
ع���������ب���������داهلل م�����ح�����م�����د ال��������زام��������ل
ع�����ب�����دال�����ه�����ادي ح����م����د ال����زع����ب����ي
غ�������������������دران ����ش�������ع�������ي�������د غ�������������������دران
غ���������������ش�������ان ع����������ب����������داهلل ال�����ن�����م�����ر
ف����ي���������ش����ل ������ش�����ال�����ح ال����ق����ري���������ش����ي
م�������ح�������م�������د ��������ش�������ع�������د ال����������ف����������راج
ن������ا�������ش������ر �����ش����ع����ي����د ال������ه������اج������ري
ه����������������������ن����������������������اء ال���������������زه���������������ي���������������ر

الأمين العام
ال��واب��ل ع��ب��داهلل  ب��ن  عبدالرحمن 

م�ضاعد الأمين العام للعالقات العامة والإعالم
والم�ضرف على التحرير

الحمين ف���وزان  ب��ن  عبدالرحمن 

االقتصاد
اقتصادية شهرية

العدد 495 - مار�س 2014م )جمادى الأولى 1435ه�(
ال�شنة ال�شابعة والأربعون

القحطاني شركة 
لصناعات تغليف األنـابيـب
طارق عب��د الهادي القحطاين واإخوانه

AL-QAHTANI
PIPE COATING INDUSTRIES
Tariq A.H. AL Qahtani & Bros.

ahqsons.comFUSION BOND EPOXY

طارق عبدالهادي القحطاني وإخوانه

المملكة العربية السعودية
ص.ب 1980 الدمام 31441

info@aqpci.net   )03( 857 2255 فاكس   )هاتف 5400 857 )03( | 4150 857 )03
مكتب الواليات المتحدة األمريكية | هيوستن

info@saosi.com   001 713 811 344 هاتف 0366 781 713 001   فاكس

Kingdom of Saudi Arabia
P. O. Box 1980 Dammam 31441
Tel )03( 857 5400 | )03( 857 4150   Fax )03( 857 2255   info@aqpci.net

U.S.A. Office | Houston
Tel 001 713 781 0366   Fax 001 713 811 344   info@saosi.com

WATE-KOTE

الوجهة اآلسيوية: 
الخيار االستراتيجي
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اقتصادية شهريةاالقتصاد
العدد 499 - يوليو 2014م )رم�ضان 1435هـ(

ال�ضنة ال�ضابعة والأربعون

القحطاني لصناعات تغليف األنـابيـبشركة 
طارق عب��د الهادي القحطاين واإخوانه

AL-QAHTANIPIPE COATING INDUSTRIES
Tariq A.H. AL Qahtani & Bros.

ahqsons.com

FUSION BOND EPOXY

طارق عبدالهادي القحطاني وإخوانه

المملكة العربية السعودية
ص.ب 1980 الدمام 31441

info@aqpci.net   )03( 857 2255 فاكس   )هاتف 5400 857 )03( | 4150 857 )03

مكتب الواليات المتحدة األمريكية | هيوستن

info@saosi.com   001 713 811 344 هاتف 0366 781 713 001   فاكس

Kingdom of Saudi Arabia

P. O. Box 1980 Dammam 31441

Tel )03( 857 5400 | )03( 857 4150   Fax )03( 857 2255   info@aqpci.net

U.S.A. Office | Houston

Tel 001 713 781 0366   Fax 001 713 811 344   info@saosi.com

WATE-KOTE

ــــفــــر الــــــزهــــــرانــــــينائبا الرئي�سعبـــدالرحمـــن �ضـــــــالح العطي�ضــانالرئي�س حـــــ�ـــــضـــــن مــــ�ــــض
ــــــــــفــــــــــراج مـــــــحـــــــمـــــــد �ـــــــضـــــــعـــــــد ال

بـــــنـــــدر الـــــجـــــابـــــري الـــقـــحـــطـــانـــيالأع�ضاء
ــــــــداهلل الــــر�ــــضــــيــــد ر�ــــــضــــــيــــــد عــــــــب

�ــضــمــيــرة عــبــدالــرحــمــن الــ�ــضــويــغ
عبدالحكيم حمد العمار الخالدي

عـــبـــدالـــرحـــمـــن را�ــــضــــد الـــرا�ـــضـــد
عـــبـــدالـــعـــزيـــز مـــحـــمـــد الـــعـــثـــمـــان

الفرج عبدالمجيد  عبدالمح�ضن 
غـــــــــــــــــــــدران �ــــــضــــــعــــــيــــــد غــــــــــــــدران

فــــهــــد عــــبــــدالــــرحــــمــــن الـــثـــنـــيـــان
فــــيــــ�ــــضــــل �ـــــضـــــالـــــح الــــقــــريــــ�ــــضــــي

ـــيـــت ـــــــداهلل بـــوبـــ�ـــض فــــيــــ�ــــضــــل عـــــــب
مــــحــــمــــد يـــــو�ـــــضـــــف الـــــدو�ـــــضـــــري

مـــــنـــــاهـــــل عـــــــبـــــــداهلل الـــــحـــــمـــــدان
نـــــــايـــــــف ثــــــــــــاب الــــقــــحــــطــــانــــي

الــوابــلالأمين العامنــــجــــيــــب عــــــبــــــداهلل الـــ�ـــضـــيـــهـــاتـــي عــبــداهلل  بــن  م�ضاعد الأمين العام للعالقات العامة والإعالمعبدالرحمن 
والم�ضرف على التحرير

الحمين فـــوزان  بــن  عبدالرحمن 

بين »التجارة« ووكاالت السيارات
معركة االستبيانات!
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ال�شنة ال�شابعة والأربعون

القحطاني شركة 
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الرئي�س

عبـــدالرحمـــن �شـــــــالح العطي�شــان

نائبا الرئي�س

ــــفــــر الــــــزهــــــرانــــــي حـــــ�ـــــشـــــن مــــ�ــــش

ــــــــــفــــــــــراج مـــــــحـــــــمـــــــد �ـــــــشـــــــعـــــــد ال

الأع�ضاء

بـــــنـــــدر الـــــجـــــابـــــري الـــقـــحـــطـــانـــي

ــــــــداهلل الــــر�ــــشــــيــــد ر�ــــــشــــــيــــــد عــــــــب

�ــشــمــيــرة عــبــدالــرحــمــن الــ�ــشــويــغ

عبدالحكيم حمد العمار الخالدي

عـــبـــدالـــرحـــمـــن را�ــــشــــد الـــرا�ـــشـــد

عـــبـــدالـــعـــزيـــز مـــحـــمـــد الـــعـــثـــمـــان

الفرج عبدالمجيد  عبدالمح�شن 

غـــــــــــــــــــــدران �ــــــشــــــعــــــيــــــد غــــــــــــــدران

فــــهــــد عــــبــــدالــــرحــــمــــن الـــثـــنـــيـــان

فــــيــــ�ــــشــــل �ـــــشـــــالـــــح الــــقــــريــــ�ــــشــــي

ـــيـــت ـــــــداهلل بـــوبـــ�ـــش فــــيــــ�ــــشــــل عـــــــب

مــــحــــمــــد يـــــو�ـــــشـــــف الـــــدو�ـــــشـــــري

مـــــنـــــاهـــــل عـــــــبـــــــداهلل الـــــحـــــمـــــدان

نـــــــايـــــــف ثــــــــــــاب الــــقــــحــــطــــانــــي

نــــجــــيــــب عــــــبــــــداهلل الـــ�ـــشـــيـــهـــاتـــي

الأمين العام

الــوابــل عــبــداهلل  بــن  عبدالرحمن 

م�ضاعد الأمين العام للعالقات العامة والإعالم

والم�ضرف على التحرير

الحمين فـــوزان  بــن  عبدالرحمن 

لكل نجاح »قصة«!
مجلة »االقتصاد« ..

»حكاية« النشأة والتطور والنجاح
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Saudi Commerce
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خدمات غرفة الشرقية اإللكرتونية عرب اإلنرتنت
)www.chamber.org.sa( موقع غرفة الشرقية اإللكرتوين اخلارجي

اإللكرتوين  الغرفة  ملوقع  اجلديدة  واخلدمات  امليزات  من  العديد  إضافة  متت 
تساهم يف توفري العديد من اخلدمات ملشرتكي الغرفة وزائري املوقع بشكل 

عام. وتتلخص هذه اخلدمات بالتايل:

وترتيب  اإللــكــرتوين   الشرقية  غرفة  موقع  لصفحات  العرض  حتسني  مت  	•
اخلدمات بالصفحة الرئيسية. 

2007 إىل 2010.  متت ترقية كاملة ملوقع الغرفة من  	•

2013 - 2014م.  مت إضافة قائمة لتاريخ املناسبات التي متت منذ  	•

حتسني صفحات املوقع اإلجنليزي.  	•

2013-2014م.  إضافة آخر جوائز الغرفة لعامي  	•

بناء صفحة أعضاء جملس اإلدارة الدورة السابعة عشر. 	•

موقع غرفة الشرقية اإللكرتوين الداخلي - اإلنرتانت
ألهمية   منها  وإدراكــًا  املستمر  التطوير  يف  الدائم  الغرفة  نهج  مع  متاشيا 
من  مزيد  وتقدمي  الداخلي  املوقع  تطوير  مت  فقد  داخلي  كعميل  املوظف 

مستوى  رفع  ِشأنها  من  التي  واملعلومات  للخدمات  الوصول  يف  السهولة 
اإلنتاجية والكفاءة لدى املوظف :

إضافة خدمات املوارد البشرية. 	•

تطوير نظام الصادر والوارد. 	•

إضافة عرض املناسبات. 	•

الغرفة اإللكرتونية - نظام عالقات العمالء    
ومن  الــعــامل،  يف  العمالء  عالقات  إدارة  أنظمة  أشهر  أحــد  هو  سيبل  نظام 
عمالء  معلومات  حتفظ  التي  البيانات  قاعدة  تطوير  النظام،  هذا  مسؤوليات 
الشركة بحيث تكون جميع العمليات التي تخصهم موثقة يف هذا النظام، وقد مت 
تطبيقه وتفعيل الكثري من خدماته يف الغرفة يف هذا العام،  والنظام يستخدم 
داخليًا إلدارة طلبات اخلدمة بني اإلدارات ويستخدم خارجيًا مع مشرتكي الغرفة 
وعمالءها. وأهم اخلدمات التي يقدمها ملشرتكي الغرفة والعمالء اآلخرين هي:

خدمة االشرتاكات وجتديدها. 	•

خدمة التصديق على الوثائق. 	•

خدمة شهادات املنشأ والتخفيضات واملسابقات. 	•

صفحة مركز سيدات األعمالموقع الغرفة الرئيسي
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خدمة تفعيل طلبات وزارة اخلارجية. 	•

تسجيل الدورات التدريبية. 	•

فيستخدم  الغرفة  إدارات  بني  العمل  تسيري  يف  سيبل  نظام  يساهم  كذلك 
إلدارة مناسبات الغرفة وحجز القاعات ويستخدم يف إدارة طلبات اخلدمة بني 

اإلدارات مثل:

عمل من  مهمة  يف  للذهاب  سيارة  بطلب  واخلاصة  بنفسك  سق  خدمة  	•
إدارة التشغيل واملشاريع.

الغرفة  ملناسبات  واالستقبال  الضيافة  لتوفري  وذلك  املناسبات  دعم  خدمة  	•
من إدارة العالقات العامة.

طلب مراجعة عقود من اإلدارة القانونية. 	•

طلب صيانة وطلب خدمات بريدية من إدارة التشغيل واملشاريع. 	•

الغرفة اإللكرتونية - نظام اخلدمات الذاتية للموظف
نظام اخلدمات الذاتية يف نظام املوارد البشرية من أوراكل أتاح ملوظفي غرفة 
احلصول  يستطيع  والتي  الذاتية  اخلدمات  من  العديد  من  االستفادة  الشرقية 

عليها مباشرة دون االنتظار وأهم تلك اخلدمات :

 مواقع التواصل االجتماعي 

إدراكًا من غرفة الشرقية على ضرورة فتح قنوات التواصل مع اجملتمع بشكل 
عام ومع قطاع األعمال بشكل خاص فقد قامت الغرفة بإنشاء صفحات خاصة 
التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك والتويرت ولينكد  لها على العديد من مواقع 
إن، يتم فيها التواصل بإضافة آخر أخبار الغرفة واملناسبات والدورات التدريبية 

التي تقيمها الغرفة.

صفحة مركز التدريب

صفحة مركز التوظيف
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القسم 
اخلامس                           القسم                      اخلامس
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•  اخلدمات التدريبية والتأهيلية.
•    خدمات مركز غرفة الشرقية للتوظيف. 

•   معرض وظائف 2014.       

خدمات غرفة الشرقية لدعم توطني الوظائف والسعودة 
بالقطاع اخلاص

       القسم اخلامس
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اخلدمات التدريبية والتأهيلية 

خدمات وإجنازات  مركز التدريب 

متدربًا   )  861  ( نحو  2014م  ع��ام  خ��ال  التدريب  مبركز  املتدربني  ع��دد  بلغ   -
ومتدربة على مدار العام.

كما بلغ عدد األيام التدريبية املنفذة - للرجال والسيدات - خال عام 2014م   -
50 ( نشاطًا تدريبيًا منفذًا مت خالها تقدمي   ( 375( يومًا تدريبيًا، لعدد   ( نحو  

الدورات والربامج التالية:

)17( برناجمًا تدريبيًا رجال(. 	•

)20( برناجمًا تدريبيًا)سيدات(. 	•

)10( برامج تأهيلية طويلة للرجال )مدة شهر كامل للربنامج الواحد(. 	•

كامل  شهر  )م��دة  للسيدات  الطويلة  التأهيلية  الربامج  من  برنامج   )2( 	•
للربنامج الواحد(.

مت االنتهاء من مشروع تدريب عدد )240 ( متدربًا سعوديًا ضمن “برنامج  	•
تطوير مسؤول املوارد البشرية” ومت بالتعاون مع صندوق تنمية املوارد 
للمجموعة  كامل  شهر  م��دة  جمموعة   )12 ت��دري��ب)  )ه��دف(  البشرية 
متدرب   )200  ( عدد  بإجمايل   ، األسبوع  خال  أيام  خمسة  بواقع  الواحدة، 

سعودي، ونحو )40( متدربة سعودية.

عقد حماضرة عامة ودورة جمانية للجمهور )للرجال-السيدات( حول كيفية  	•
إعداد السرية الذاتية ومفاتيح املقابلة الشخصية.

بلغ عدد االختبارات التي متت مبركز االختبارات عام 2014م، نحو  )4163( اختبارًا.  -

مت اختبار نحو )82( خمترب من الرجال، ونحو )11( خمتربة لصالح معهد البحرين   -
 .BIBF للدراسات املالية واملصرفية

االحتفاء بخريجي إحدى دورات مركز التدريب إحدى دورات مركز التدريب
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خدمات مركز غرفة الشرقية للتوظيف 

فرص  وتوفري  الوظائف  توطني  دعم  يف  الشرقية  غرفة  إجن��ازات 
العمل للمواطنني 

تسعى غرفة الشرقية لدعم منظومة توطني الوظائف باملنطقة، واملساهمة 
الكوادر  األعمال من  احتياجات قطاع  وتلبية  للمواطنني،  العمل  توفري فرص  يف 
الوطنية املؤهلة يف خمتلف اجملاالت، من خال استقطاب الكفاءات البشرية 
التي تتاءم مع متطلبات قطاع األعمال، ويف  التخصصات  الوطنية من خمتلف 
عام 2014م كانت هناك العديد من األنشطة واإلجنازات التي ساهمت يف إيجاد 

فرص عمل للشباب السعودي، وهي على النحو التايل :

تنظيم لقاءات التوظيف
أ - لقاءات التوظيف

نظم املركز )14(  لقاء توظيف بالتعاون مع عدد من املنشآت.  -

بلغ عدد طالبي العمل املشاركني يف لقاءات التوظيف  12687 طالب عمل.  -

 ب – املنشآت املستفيدة من خدمات مركز التوظيف

بلغ عدد املنشآت املستفيدة من خدمات مركز التوظيف 1887 منشأه حتى نهاية 2014م.  -

 ج - عدد الفرص الوظيفية التي مت توفريها 

بلغ عدد الفرص الوظيفية التي مت توفريها نحو  7800 فرصة وظيفية.  -

املعارض وامللتقيات  والزيارات التسويقية واحملاضرات االرشادية
بلغ إجمايل عدد املعارض وامللتقيات التي مت املشاركة بها نحو 12 معرضًا.  -

بلغ عدد الزيارات التسويقية والتعريفية نحو 24 زيارة.  -

مت تنظيم  4  حماضرات إرشادية.  -

املساهمات االجتماعية

مت توفري 100 فرصة وظيفية ملشروع جمعية بناء لتوظيف 100 يتيم ويتيمة.  -

جانب من بعض مشاركات معارض التوظيف

جانب من بعض مشاركات ومعارض التوظيف
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معرض وظائف 2014

م أكرب معرض للوظائف يف اململكة  غرفة الشرقية تنظِّ
حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف أمري املنطقة الشرقية 
نظمت غرفة الشرقية »معرض وظائف 2014«، مبقر معارض الظهران الدولية 
يف أكتوبر 2014م، على مدار أربعة أيام، مبشاركة أكرث من 100 شركة، لتقدم اكرث 
من 10 آالف فرصة عمل للشباب السعودي، وذلك يف إطار جهود الغرفة لدعم 

خيار توطني الوظائف والسعودة يف القطاع اخلاص.

أهداف معرض وظائف 2014
يهدف املعرض إىل إتاحة الفرصة أمام طريف عملية التوظيف )املنشأة - طالب 
على  التعرف  من  املشاركة  املنشآت  تتمكن  بحيث  املباشر،  للتواصل  العمل( 
العمل  وطالبات  طالبي  من  املعرض  زوار  بها  يتمتع  التي  واإلمكانيات  املهارات 
الوظائف  الواعدة لشغل  الوطنية  الكفاءات  العملية، واستقطاب  وأهم جتاربهم 
الشاغرة لديهم، باإلضافة إىل حتقيق التواصل املباشر بني ممثلي قطاع األعمال 
بني  وامل��م��ارس��ات  اخل��ربات  وت��ب��ادل  والتوظيف،  التدريب  خدمات  مقدمي  مع 

املشاركني يف جمال إدارة املوارد البشرية والتوظيف. 

نائب أمري املنطقة الشرقية يفتتح فعاليات املعرض 
أمري  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  سعود  األم��ري  امللكي  السمو  صاحب  عن  نيابة 
عبدالعزيز  بن  جلوي  األمري  املنطقة  أمري  نائب  سمو  افتتح  الشرقية  املنطقة 
من  العمل  طالبي  من  كبري  حشد  بحضور    ،2014 وظائف  معرض  فعاليات 
األوىل  الساعات  منذ  احلضور  على  حرصوا  الذين  املنطقة  حمافظات  خمتلف 

الفتتاح املعرض.

إجنازات  على  واطلع  املعرض  أروقة  بني  سمّوه  جتول  املعرض  افتتاح  وعقب 
سموه  م  ك��رَّ اجلولة  ختام  ويف  للتوظيف،  املطلوبة  والتخصصات  الشركات 

الشركات الراعية للمعرض بدروع تذكارية.

املنطقة  من  تتخذ  التي  الشركات  على  املعرض  يف  املشاركة  تقتصر  مل 
أعطى  مما  أخ��رى،  مناطق  من  شركات  عدة  شملت  بل  لها،  مركزًا  الشرقية 
الصفة الوطنية للمعرض، خاصة وأن بعض الفرص الوظيفية متاحة يف مناطق 

متركز الشركات العارضة.

كما شارك يف املعرض شركات متخصصة يف التدريب والتأهيل والتوظيف، التي 
استقطاب  يف  الراغبة  االستثمارية  للشركات  خدماتها  لتوفري  استعدادًا  أبدت 

العناصر البشرية يف مواقعها.

الطريق  خ��ارط��ة  م  ق���دَّ ال��وظ��ائ��ف  مل��ع��رض  املصاحب  العلمي  ال��ربن��ام��ج 
للمتقدمني للوظائف

من  نخبة  م��ه  ق��دَّ ل��ل��وظ��ائ��ف،  للمتقدمني  علميًا  ب��رن��اجم��ًا  امل��ع��رض  تضمن 
املتخصصني ملناقشة احملاور األساسية التي يحتاجها املوظفون.

افتتاح معرض وظائف 2014
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تقدميهم  خ��ال  والتوصيات  النتائج  من  العديد  املتخصصون  استخلص   -
الربنامج العلمي املصاحب ملعرض الوظائف، والتي منها:  

تأتي الوظيفة من ثاثة عناصر مهمة : أوالها رفض البطالة وثانيها اجلدية   -

يف البحث عن الوظيفة وثالثها توسيع دائرة املعارف والعاقات الشخصية.

ضرورة إعداد سرية ذاتية احرتافية كونها وسيلة لتعريف املوظف بنفسه   -
لآلخرين، وبوابة احلصول على فرصة عمل مناسبة.

اسرتاتيجيات اجتياز املقابلة الشخصية عديدة يأتي أهمها : الثقة بالنفس   -
واالستعداد اجليد ومراجعة وحتضري اخلربات العلمية والعملية واملهارات.

جانب من احلضور الكبري للمعرض

جانب من طالبي العمل

احملدثعناوين ورش العمل

جدارات التوظف
األستاذ/خالد بن حممد الزامل

مدير حاضنات األعمال – جامعة 
امللك فهد للبرتول واملعادن

الدكتور/ناصر بن صعب الشمريمهارات اجتياز املقابلة الوظيفية
اجلامعة العربية املفتوحة

أنت جاهز

األستاذ/خالد بن حممد الشنيرب
الرئيس التنفيذي – جمموعة ايكونسلت

األستاذ/بندر بن حممد السفري
املدير العام – شركة إمداد

البحث عن وظيفة يبدأ من الداخل

األستاذ/عبدالرحمن بن عبدالعزيز الثنيان
رئيس قسم التوظيف – فرع 

صندوق تنمية املوارد البشرية 
باملنطقة الشرقية

املوظف الذي يبحث عنه اجلميع
األستاذ/ماهر بن عبدالرحمن اليونس
مدير إدارة املوارد البشرية – 

شركة ساتروب

األستاذة/بدور بنت ماجد الزاملاالستعداد الوظيفي
شركة علم ألمن املعلومات )طاقات(

الربنامج العلمي
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القسم 
السادس                           القسم                      السادس
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خدمات دعم سيدات األعمال باملنطقة الشرقية.  •
خدمات جلان سيدات األعمال لدعم وتنمية العمل النسائي يف الشرقية.  •

اجمللس التنفيذي لسيدات األعمال.  -   

جلنة املشاغل النسائية.  -   

•  منتدى املرأة االقتصادي 2014م.

خدمات غرفة الشرقية لسيدات األعمال ودعم العمل 
النسائي باملنطقة

       القسم السادس
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خدمات دعم سيدات األعمال يف املنطقة الشرقية

البيئة االستثمارية  ريادة مركز سيدات األعمال يف تنمية وتطوير 
للمرآة السعودية  

لتنمية  مشجعة  بيئة  توفري  إىل  الشرقية  بغرفة  األعمال  سيدات  مركز  يسعى 
التعاون  جملس  ودول  اململكة  مناطق  مستوى  على  األعمال  سيدات  عالقات 
واحملاضرات  واللقاءات  الندوات  بتنظيم  يقوم  حيث  العربي،  والعامل  اخلليجي 
والربامج التدريبية لسيدات ورائدات األعمال وطالبات العمل، كما يسهم املركز 
يف توظيف املرأة السعودية يف القطاع اخلاص، وتقدمي االستشارات اخلاصة 
الكتيبات  من  جمموعة  وإص��دار  واملتوسطة،  الصغرية  املشروعات  بإنشاء 
األنظمة  أه��م  ح��ول  امل��ب��ادرة  امل��رأة  توعية  جم��ال  يف  املتخصصة  والتقارير 

والقوانني املؤثرة على عمل واستثمار املرأة باإلضافة إىل ادلة إرشادية حتفزها 
لالنخراط يف سوق العمل ورفع مستوى مشاركتها االقتصادية، ويتميز املركز 
املنطقة،  يف  االقتصادية  التنمية  يف  املرأة  شراكة  دعم  يف  والتميز  بالريادة 
وذلك عن طريق مساهمتها يف تقدمي خدمات وبرامج داعمة ومتميزة للمرأة 

يف قطاع األعمال.

األعمال  لسيدات  مة  املقدَّ واالستشارية  املعلوماتية  اخلدمات 
2014م

املعلوماتية  اخل��دم��ات  األع��م��ال  س��ي��دات  مب��رك��ز  امل��ع��ل��وم��ات  وح���دة  ت��ق��دم 
التي تهم سيدات األعمال وتهم منشآتهن  واالستشارات اخلاصة باملشاريع  
إحصاءات  أو  الوحدة،  لدى  البيانات  بقواعد  املتوافرة  املعلومات  من  اخلاصة 
باملنشآت  اخلاصة  اإلجراءات  وأدلة  دراسات  أو  الشرقية،  املنطقة  عن  رقمية 

احلكومية، والتي  حتتاجها سيدات األعمال يف عملها املؤسسي.

استشارة   و)86(  معلوماتية  خدمة   )59( نحو  املركز  م  قدَّ 2014م   عام  وخالل 
باملنشآت،  اخلاصة  اإلج��راءات  حول  معلومات  توفري  مت  إذا  االقتصاد،  جمال  يف 

ومعلومات عن املعارض التي تهم سيدات األعمال.

لقاءات الثالثاء الشهرية
املسؤولني  بني  والتعاون  التواصل  جسور  مد  إىل  اللقاءات  تلك  تهدف   -
واخملتصني بالوزارات واملؤسسات واجلهات الرسمية  مع سيدات األعمال 
والتحاور مع  باملنطقة، بهدف مناقشة كل ما يهم نشاطهن وأعمالهن، 

املسؤولني فيما يخص قطاع األعمال باملنطقة:  

إقامه لقاء يف يناير2014م، وكان ضيف اللقاء األستاذ / حممد عبدالرحمن   -
الفالح مدير عام فرع وزارة العمل باملنطقة الشرقية.

إقامة لقاء يف فرباير2014م، وكانت ضيفة اللقاء األستاذة / أمل الغمالس   -
رئيسة القسم النسائي بالتأمينات االجتماعية باملنطقة الشرقية.

بادي  نوره   / األستاذة  اللقاء  ضيفة  وكانت  2014م،  مارس  يف  لقاء  إقامه   -
الزعبي  مديرة مركز جنى - لألسر املنتجة بالدمام. مركز سيدات األعمال
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إقام��ة لقاء يف أبريل 2014م، وكان ضيف اللقاء  األس��تاذ/ يوس��ف الظاهري   -
مدير عام مطار امللك  فهد الدويل املكلف.

إقام��ة لقاء يف ماي��و2014م، وكانت ضيفة اللقاء األس��تاذة/ دمية العيس��ي   -
املشرفة النسائية باجلمعية اخلريية لرعاية املرضى بالدمام.

إقام��ة لق��اء يف يوين��و2014م، وكانت ضيفة اللقاء األس��تاذة/ مرام اجلش��ي    -
عضو اجمللس السعودي األملاين.

كم��ا مت إقام��ة اللق��اء الرمض��اين  للتواص��ل والتع��ارف ب��ني س��يدات األعم��ال   -
واملشرتكني واملس��ئوالت يف القطاعات احلكومية واخلاصة وتبادل التهاين 

و التربيكات بحلول شهر رمضان املبارك.

إقام��ة لق��اء يف أغس��طس 2014م، للتواصل والتعارف مع س��يدات األعمال   -
واملسئوالت يف القطاعات احلكومية واخلاصة.

إقام��ة لق��اء يف س��بتمرب 2014م وكان��ت ضيف��ة اللق��اء األس��تاذة/ فاطم��ة   -
عبداهلل الفرحان مديرة القسم النسائي للمؤسسة اخلريية لرعاية األيتام.

احملاضرات التثقيفية  
املراهقة(  فرتة  يف  وتوجيههم  األبناء  كسب  )أساليب  بعنوان  حماضرة   -
تربوية وأخصائية  الصوّيغ مستشارة  الرحمن  الدكتورة سهام عبد  قدمتها 
العالج النفسي باللعب، يف مارس 2014م، وكانت حماور تلك احملاضرة هي: 
خصائص واحتياجات األبناء يف فرتة املراهقة، التشجيع وبناء الثقة بالنفس 
لدى املراهقني، مهارات التواصل مع األبناء وحتسني العالقة معهم، توجيه 

السلوك وتطوير الشعور باملسؤولية.

حماضرة للداعية/ نهى العمري بعنوان )الرحمن(، يف يوليو 2014م.  -

سعد  مستشفى  م��ع  بالتعاون  2014/10/29م،  يف  صحية  حم��اض��رة   -
النعمي  احلسن  الدكتور  قدمها  السمنة،  خماطر  حول  باخلرب  التخصصي 
وج��راح��ة  والسمنة  العامة  اجل��راح��ة  اس��ت��ش��اري  اجل��راح��ة  قسم  رئ��ي��س 
هي:  احملاضرة  حماور  وكانت  املتقدمة،  واملناظري  والقولون  املستقيم 
هل  العصر،  مرض  أم  حياة  منط  السعودي  اجملتمع  يف  البدانة  عوامل 

اجلراحة هي احلل الوحيد، كيف أحمي أسرتي من خطر السمنة، هل هناك 
بصيص أمل للتخلص منها. 

الزيارات
مايو  يف  األيتام،  لرعاية  العامة  للمؤسسة  األعمال   سيدات  من  وفد  زيارة   -
النسائي  القسم  مديرة  الفرحان  فاطمة  األستاذة  الوفد  والتقي  2014م، 
واالط��الع  اجلهتني  بني  والتواصل  التعاون  أهمية  ملناقشة  للمؤسسة 
على آلية عمل املركز وتطويره وعلى آلية عمل املؤسسة واخلدمات التي 

تقدمها لأليتام.

امليسرة  فهد  بن  حممد  األمري  ملساكن  األعمال  سيدات  من  وفد  زي��ارة   -
والتواصل  التعاون  أهمية  ملناقشة  2014م،  أكتوبر  يف  واملطلقات  لألرامل 
عمل  آلية  وعلى  وتطويره  املركز  عمل  آلية  على  واالط��الع  اجلهتني  بني 

اجلمعية واخلدمات التي تقدمها.

إصدارات مركز سيدات األعمال
يسلط  ال��ذي  2013م،  األعمال  سيدات  مركز  وإجن��ازات  إسهامات  تقرير   -
بيئة  الضوء على إجنازات مركز سيدات األعمال والذي يسعى على توفري 

م��ش��ج��ع��ة ل��ت��ن��م��ي��ة ع��الق��ات 
س��ي��دات األع��م��ال م��ن خ��الل 
وال��ل��ق��اءات  ال��ن��دوات  تنظيم 
واحمل����اض����رات وال���ربام���ج 
ورائدات  لسيدات  التدريبية 

األعمال وطالبات العمل.
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خدمات جلان سيدات األعمال لدعم وتنمية العمل النسائي يف الشرقية

النسائي  العمل  وتنمية  دع��م  يف  األعمال  سيدات  جل��ان  ري��ادة 
بالشرقية

من  والتي  املتخصصة،  النسائية  باللجان  خاصًا  اهتمامًا  الشرقية  غرفة  تويل 
والعمل  املنطقة،  يف  االقتصادية  التنمية  يف  املرأة  شراكة  دعم  يتم  خاللها 
االقتصادي  األعمال يف نشاطهن  انطالقة سيدات  أمام  الصعوبات  تذليل  على 
قطاع  يف  للمرأة  ومتميزة  داعمة  وبرامج  خدمات  وتقدمي  أنواعه،  مبختلف 
واستثماراتها،  عملها  على  املؤثرة  والقوانني  األنظمة  بأهم  وتوعيتها  األعمال 

وحتفيزها لالنخراط يف سوق العمل ورفع مستوى مشاركتها االقتصادية.

اجمللس التنفيذي لسيدات األعمال

وت��درس  تناقش  وال��ت��ي  ال��دوري��ة  االج��ت��م��اع��ات  م��ن  ع���ددًا  يعقد اجمل��ل��س   -
األعمال  قطاع  يف  األعمال  سيدات  تواجهها  التي  والصعوبات  املشاكالت 
واقرتاح احللول املناسبة لها، كما يتم اقرتاح مناسبات وفعاليات بهدف رفع 

مستوى وعي سيدات األعمال باجلوانب االقتصادية.

يتبنى اجمللس جمموعة من الربامج التي تعني بتطوير وتنمية عمل املرأة   -
السعودية، ومن تلك الربامج :

برنامج اعريف حقوقك : الذي يعنى بتوعية السيدات إىل حقوقهم يف جمال   -
األعمال ويتم عقده 3 مرات يف السنة على شكل لقاء أو ورشة عمل أو حلقة 

التي  املوضوعات  مناقشة  وتتم  القانون  جمال  يف  خمتصصني  مع  نقاش 
تهم السيدات بشكل متخصص يف كل لقاء كحقوق السيدات يف الشركات 
الربنامج  تفعيل  ويتم  املستهلك،  وحماية  والتفاوض  العقود  وبنود  العائلية 
يف  احلقوقية  بالثقافة  للتوعية  خمتصني  مع  نقاش  حلقات  عقد  خالل  من 

جمال االستثمار حتديدًا.

networ برنامج تطوير األعمال : والذي يعمل على تفعيل التواصل )- - 
لتطوير  لبعض  املكملة  األنشطة  ذوات  األعمال  سيدات  بني   )ing
األعمال  مستجدات  على  ال��س��ي��دات  واط���الع  التجارية،  أنشطتهم 
واألنشطة اخملتلفة والوسائل اجلديدة وذلك بهدف تطوير أداء منشآت 
قطاع األعمال النسائي واالرتقاء مبستواها، تفعيل الربنامج من خالل 
تنمية هذه املهارات على مستوى  تقدمي ورش عمل متخصصة يف 
املنشآت والقيادات وعقد حلقات نقاش الستعراض املستجدات يف 

قطاع األعمال.

التي  والصعوبات  املشكالت  ب��دراس��ة  يقوم  وال���ذي   : متكني  برنامج   -
تواجهها سيدات األعمال يف قطاع األعمال واقرتاح احللول املناسبة 
وتثقيف  الغرفة،  طريق  عن  املعنية  للجهات  رفعها  على  والعمل  لها 
السيدات  باألنظمة واللوائح بغرض حتسني البيئة التشريعية املتعلقة 

اجتماع اجمللس التنفيذى لسيدات االعمال

جلان سيدات األعمال

رئيس اللجنةاللجنة

سمرية عبد الرحمن الصويغاجمللس التنفيذي لسيدات األعمال

شعاع عبد اهلل الدحيالنجلنة املشاغل النسائية
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بالعمل احلر للسيدات، ويتم تفعيل الربنامج من خالل تقدمي مسودات 
السيدات  استثمار  على  املؤثرة  األنظمة  بعض  لتعديل  ومذكرات  قرار 
وعقد ما يلزم من اجتماعات أو لقاءات أو توزيع استطالعات للرأي لدراسة 

الوضع ومناقشة احللول والتعديالت املقرتحة.

جلنة املشاغل النسائية

يف  النسائية  التزيني  ومراكز  املشاغل  لقطاع  املوسع  اللقاء  عقد  مت   -
نوفمرب 2014م، ومناقشة أهم الصعوبات التي تواجه السيدات وأبرزها: 
كوادر  إيجاد  على  القدرة  عدم  املتخصصة،  العمالة  استقدام  صعوبة 
وتصفيف  التزيني  بحرفتي  للعمل  مؤهلة  نسائية  سعودية  بشرية 
الشرقية،  باملنطقة  متخصص  تدريب  أكادمييات  وجود  عدم  الشعر، 
قطاع  على  امل��ن��ازل  م��ن  وال��ع��ام��الت  الشنطة  لتجار  السلبي  التأثري 
املشاغل وعلى صحة اجملتمع، والصعوبات التي تواجه املشاغل مع 

أمانة املنطقة الشرقية .

تستهدف  والتي    “ املشاغل  يف  األداء  احرتافية   “ عمل  ورش��ة  عقد  مت   -
أفضل  إىل  إلرشادهن  واخلياطة  التجميل  قطاع  يف  والعامالت  املديرات 
الطرق للتعامل مع العميالت وتطوير اخلدمات واالرتقاء بها، وقدمتها عضو 

جلنة املشاغل األستاذة وفاء صبحي بتاريخ 30 نوفمرب  2014 م وكانت أبرز 
احملافظة  يف  االحرتافية  العمل،  يف  والسلبيات  اإليجابيات  الورشة:  حماور 
املظهر  أساسيات  توفرها،  الواجب  التجميل  خبرية  سمات  الزبائن،  على 

والسلوكيات الالئقة، ومهارات التواصل داخل بيئة العمل. 

فهد  املهندس  الشرقية  املنطقة  أمني  معايل  مع  للجنة  لقاء  عقد  مت   -
اللقاء:  وناقش  2014م،  ديسمرب   23 الثالثاء  ي��وم  وذل��ك  اجلبري  حممد  بن 
الئحة  لألنشطة،  الرتاخيص  وإص���دار  النسائية  التزيني  مراكز  اش��رتاط��ات 
االشرتاطات والغرامات، آلية التفتيش على املنشآت وأداء املفتشات، آلية 
وتوعية اجملتمع  بذل جهود مشرتكة حملاربة  الصحية،  الشهادات  اصدار 

من “جتارة الشنطة”، واحلصول على قاعدة بيانات املنشآت.

لقاء جلنة املشاغل النسائية مع معايل أمني املنطقة الشرقية
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منتدى املرأة االقتصادي 2014م

األمرية عبري  السمو  الشرقية صاحبة  أمري املنطقة  رعاية حرم سمو  حتت 
من  الرابعة  النسخة  فعاليات  الشرقية  غرفة  نظمت  تركي  بن  فيصل  بنت 
منتدى املرأة االقتصادي 2014م حتت عنوان »بناء املستقبل.. برؤية املرأة«  
العرب،  األعمال  سيدات  جملس  مع  اسرتاتيجية  بشراكه  2014م،  أبريل  يف 
بهدف تفعيل دور املرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا، وتأكيدًا لطموح سيدات 

األعمال يف املنطقة الشرقية.

أهداف امللتقى

تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطوير الدور االقتصادي للمرأة يف   -
املنطقة الشرقية.

الوصول ألداء أكرث فعالية للمرأة كشريك يف التنمية.  -

أعمال  وسيدات  مستثمرات  ملساهمة  املتاحة  واإلمكانات  الفرص  بحث   -
هذه  آليات  ورص��د  املنطقة،  يف  التنمية  عملية  يف  الشرقية  املنطقة 

التنمية وصورها وجماالتها اخملتلفة .

تسليط الضوء على املعوقات التي تعرتي طريق العمل االستثماري للمرأة.  -

حماور وبرامج املنتدى

التمكني االقتصادي للمرأة.  -

املرأة يف القرار االقتصادي.   -

املرأة ثروة اقتصادية.   -

املرأة السعودية خطوات واثقة نحو املستقبل.  -

نتائج وتوصيات املنتدى

ضرورة استحداث وزارة تختص بشؤون املرأة يف اململكة أو إنشاء جملس   -
أعلى لشؤون املرأة، يهتم بكل ما يتعلق بشؤونها، على غرار اجملالس يف 

معظم دول العامل.

الربامج  واستحداث  االقتصادية،  التنمية  يف  املرأة  مشاركة  وتفعيل  تعزيز   -
واألساليب التي متكنها من استغالل الفرص االقتصادية.

ضرورة االهتمام اجلاد باملشروعات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر،   -
وإطالق مبادرات تشمل كامل األسرة، وعدم الرتكيز على املرأة فقط.

توفري الدعم احلقيقي من قبل اجلهات احلكومية واألهلية لألسر املنتجة وتقدمي   -
التسهيالت املمكنة لتشجيعها ومتكينها من جناحها يف سوق العمل.

األعمال  جم��ال  يف  وامل��ب��ادرة  الناجحة  النسائية  والتجارب  النماذج  إب��راز   -
لالستفادة من جتاربهن يف دنيا االقتصاد واألعمال والتنمية.

متكني املرأة اقتصاديا وتدريبها وتأهيلها وتشجيع روح العمل واملنافسة.  -

منتدى املرأة االقتصادي 2014م

منتدى المرأة اإلقتصادي
Woman Economic Forum

2014م
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القسم 
السابع                           القسم                      السابع
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•  خدمات تنمية وتطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة.
•  خدمات دعم صاحبات املشاريع الصغرية واملتوسطة واألسر املنتجة.

•  جائزة الدكتور غازي القصيبي ألفضل منشأة واعدة يف نسختها اخلامسة.
•  خدمات دعم شباب وشابات األعمال يف املنطقة الشرقية.

اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقية.  -   

اجمللس التنفيذي لشابات أعمال الشرقية.  -   

•  دعم سمو أمري املنطقة الشرقية لشباب وشابات أعمال الشرقية.

الشرقية ألنشطة وفعاليات  أمري املنطقة  السمو امللكي  رعاية صاحب   -   

دعم املنشآت الصغرية واملتوسطة.

لقاء أمري املنطقة الشرقية مبجلس شباب أعمال الشرقية.  -   

أمري الشرقية رئيسا فخريًا جمللس شباب أعمال الشرقية.  -   

اد األعمال خدمات تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة ودعم روَّ

       القسم السابع



78

ANNUAL REPORT
2014الـتقـرير السنـوي

خدمات تنمية وتطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة 

برامج غرفة الشرقية لتأهيل املستثمر الصغري 

تسعى غرفة الشرقية ملساندة ودعم املستثمر الصغري، وتنمية وتطوير 
الربامج  املنشآت الصغرية واملتوسطة، من خالل جمموعة خمتارة من 
وتنفيذ  تصميم  من  وهي  األعمال.  اد  ل��روَّ املوجهة  املتميزة  التطويرية 
األهلي  بالبنك  االجتماعية  املسؤولية  دائرة  من  وبرعاية  الغرفة  وإشراف 
التجاري،  وخالل عام 2014 م نظمت الغرفة عدة دورات ضمن هذه الربامج 

،  منها  :

برنامج  كيف تبدأ مشروعك الصغري

مت تنظيم دورتني لربنامج كيف تبدأ مشروعك الصغري يف شهر مايو مبشاركة 
وإعداد دراسات  األعمال  إدارة  )55( متدربا قدمها ستة مدربني يف تخصصات 
تلك  واستهدفت  والتسويقية  املالية  والتخصصات  العمل  وخطط  اجل��دوى 

الربامج الشباب الراغبني يف بدء تنفيذ مشاريعهم.

دورات تدريبية متخصصة 

دورة الشراكة العشرية 

أبريل   يف  العشرية  الشراكة  دورة  أقيمت  الشرقية  غرفة  من  رائ��دة  مببادرة 
املنشآت  وأصحاب  األعمال  شباب  إىل  واملوجهة  متدربًا  مبشاركة)29(  2014م، 

مبادرين  أو  شراكات  خالل  من  أعمالهم  يديرون  والذين  واملتوسطة  الصغرية 
للعمل احلر ويرغبون الدخول يف شراكات إلطالق مشاريعهم واستمرت الدورة 

ملدة خمسة أيام.

دورة كيفية إعداد دراسات اجلدوى 

والتي عقدتها على مدى  إعداد دراسات اجلدوى  كيفية  الغرفة دورة  نظمت 
حماور  عدة  استعرضت  حيث  اخلفجي  يف  بفرعها  2014م،  مايو  يف  يومني 
املراحل  شرح  مت  حيث  والفنية  والتسويقية  املالية  اجل��دوى  دراس��ة  أبرزها 
والفنية  والتسويقية  والتمهيدية  االقتصادية  اجل��دوى  لدراسة  اخملتلفة 
والبدائل  مشروع  إنهاء  أو  تطوير   أو  إقامة  ق��رار  اتخاذ  وم��ربرات  واملالية 

املناسبة لتنفيذه.

ندوات وحماضرات توعوية 

التجارة اإللكرتونية

اد األعمال بفرع الغرفة  مت تنظيم ورشة عمل حول فرص التجارة اإللكرتونية لروَّ
2014م، وقد متت استضافة مستشار التسويق  مبحافظة القطيف، يف فرباير 
اإللكرتوين  والتسويق  التجارة  جمال  يف  واخلبري  املطر  أحمد  األستاذ  اإللكرتوين 
اإللكرتونية  التطبيقات  موضوعات  الضيفان  تناول  وقد  ال��ذوادي  خالد  األستاذ 
تعريف  هي  الورشة  حم��اور  وكانت  احلديثة  االتصال  ووسائل  الذكية  للهواتف 
التجارة االلكرتونية، وتعريف التسويق اإللكرتوين، واسرتاتيجيات التسويق اإللكرتوين، 

وغريها من املواضيع.

دورة الشراكة العشرية
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االبتكار وامللكية الفكرية

يف  األع��م��ال،  اد  ل��روَّ الفكرية  امللكية  أهمية  ح��ول  عمل  ورش��ة  تنظيم  مت 
مدير  احلربي  مزعل  األستاذ  من  كل  استضافة  متت  حيث  2014م،  أبريل 
الزيد  عبداهلل  واألستاذ  اخلليجي،  التع�اون  مبجلس  واالخ��رتاع  االبتكار  إدارة 
تناولت حماور  التقنية وقد  بادر حلاضنات  مستشار تطوير األعمال بربنامج 

اد األعمال، وآلية تسجيل براءة االخرتاع،  الورشة أهمية امللكية الفكرية لروَّ
وطرق دعم اخملرتعني. 

حماضرة كيف تبدأ مشروعك الصناعي الصغري

مت تنظي��م ورش��تي عم��ل يف كل من فرعي الغرف��ة بالدم��ام واجلبيل بعنوان 
كي��ف تبدأ مش��روعك الصغري،  بالتعاون م��ع برنامج  البنك األهلي للمش��اريع 
الصغ��رية، واس��تمرت كل ورش��ة عم��ل أس��بوعني، ط��رح م��ن خاللهما عدة 

حماور وجاءت كالتايل:

عدة  حماور  الورشة  تناولت  وقد  2014م،  مايو  يف  اجلبيل  حمافظة  ورشة   -
واحملاسبية،  املالية  واجلوانب  االقتصادية،  اجل��دوى  دراس��ة  إع��داد  منها 
توليد  واإلجرائية،  القانونية  واجلوانب  التجاري،  واالمتياز  االلكرتونية  واألعمال 

األفكار ومفاضلة الفرص االستثمارية.

األساسية  الفكرة  الورشة  تناولت  وقد  2014م،  سبتمرب  يف  الدمام  ورشة   -
إلنشاء مدينة صناعية على مستوى عاملي تخدم جميع األطراف للمشروع 
تكون  بحيث  عدة  مستويات  على  توفرها  التي  اخلدمات  حيث  من  الصناعي 
نفسه  الوقت  يف  ومرنه  وقوية  اقتصاديا  للحياة  وقابله  فعالة  العمل  بيئة 

وتضمن االستدامة.

حماضرة الصناعات اخلفيفة للمنشآت الصغرية

حماضرة بعنوان حول موهبتك إىل استثمارورشة عمل حول أهمية امللكية الفكرية لرواد االعمال
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الصناعات اخلفيفة.

مت تنظيم حماضرة بعنوان الصناعات اخلفيفة للمنشآت الصغرية بفرع الغرفة 
2014م، قدمها املستشار يف املشاريع الصناعية  مبحافظة اجلبيل يف يناير 
األستاذ  عبداهلل علي الصانع، ومت خاللها عرض مناذج من الطرق السليمة يف 
اختيار وحتديد الفرص املناسبة للتصنيع، وكذلك طريقة بدء املشروع الصناعي 

بالشكل الصحيح.

حول موهبتك إىل استثمار

كما مت تنظيم حماضرة بعنوان حول موهبتك إىل استثمار يف مايو 2014م،  قدمها 
الكاتب الصحفي بجريدة الرياض األستاذ فهد بن عامر األحمدي، الذي تناول عدة 
إىل  حتولها  كيف  نفسك،  يف  تكتشفها  وكيف  املوهبة؟  ماهي  منها  حم��اور 
استثمار، كيف حتول وضعك السيئ إىل منجم ذهب، وأخريًا مت استعراض لنماذج 

حقيقية وقصص من الواقع.

برنامج رياديون )زيارة اجلامعات(  
للبرتول واملعادن  رياديون يف كل من جامعة امللك فهد  برنامج  مت تنظيم 

يف  ال��دم��ام  وج��ام��ع��ة  2014م،  أب��ري��ل  يف 
نوفمرب 2014م، ومتت إقامة جناح متكامل 

ومت��ت  اجل��ام��ع��ت��ني.  كلتا  يف  ي���وم  مل���دة 
إقامة حماضرات تعريفية بريادة األعمال 
األعمال  لرواد  املركز  بخدمات  والتعريف 
وت���ق���دمي من����اذج ل��ل��م��ب��ادري��ن حت��دث��وا 

م��ن خ��الل احمل��اض��رات ع��ن جتاربهم 
الناجحة يف عامل املال واألعمال.

كتب وإصدارات 

نشرة دلني 

نشرة  من  أعداد  أربعة  إصدار  مت 
وهي  2014م،  ع��ام  خ��الل  دل��ن��ي 
ن��ش��رة ف��ص��ل��ي��ة ت��ع��ن��ى ب��أخ��ب��ار 

والتعريف  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  تنمية  مركز  وأنشطة  وفعاليات 
الصغرية  مشروعاتهم  يف  البدء  على  الشباب  وح��ث  وإب��رازه��ا  بأنشطته 
وتنمية املعارف املتعلقة بعامل املال واألعمال لدى مالك ومديري املنشآت 

الصغرية واملتوسطة .

كتيب غرفة الشرقية .. واملنشآت الصغرية واملتوسطة

الصغرية  املنشآت  دعم  يف  الشرقية  غرفة  إسهامات  أحد  الكتيب  هذا  يعد 
واملتوسطة ورواد األعمال، حيث يستعرض أهم اخلدمات التي تقدمها الغرفة 

لتنمية وتطوير هذا القطاع وسبل النهوض به، 

االستشارات   
الصغرية  امل��ن��ش��آت  تنمية  م��رك��ز  يف  ممثلة  الشرقية  غ��رف��ة  ق��دم��ت 
االستشارات  بني  ما  العام  م��دار  على  استشارة   )461( نحو  واملتوسطة 
برنامج  يقدم  حيث  املركز،  ل��زوار  والفنية  والتسويقية  واإلداري���ة  املالية 
مبحافظات  الغرفة  ف��روع  يف  شهري  بشكل  املتخصصة  االستشارات 

القطيف واخلفجي واجلبيل.

شباب وشابات أعمال 

شباب وشابات أعمال الشرقية يبدعون يف 2013م

الشرقية يبدعون يف 2013م
العدد الرابع عشر

 السنة الرابعة 1435 هـ

يناير 2014م

نشرة فصلية

www.chamber.org.sa
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خدمات دعم صاحبات املشاريع الصغرية واملتوسطة واألسر املنتجة
الصغرية  الشرقية يف دعم صاحبات املشاريع  إسهامات غرفة 

واملتوسطة واألسر املنتجة 
وبالتعاون  األعمال،  سيدات  مبركز  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  وحدة  تقدم 
ملساعدة  ومتخصصة  قصرية  تدريبية  برامج  والتمويلية،  الداعمة  اجلهات  مع 
صاحبات املشاريع الصغرية واملتوسطة،  واألسر املنتجة للبدء مبشاريعهن، 
الربامج  هذه  مثل  لتقدمي  مؤهالت  مدربات  بإشراف  بخطوة  خطوة  ومتابعتهن 

ويف عام 2014م، مت تقدمي ما يلي : 

تنظيم لقاء تعريفي عن أهمية العمل احلر لطالبات جامعة األمري حممد بن   -
فهد، يف فرباير 2014م، بحضور 250 طالبة.

يف  لعام2013م،  املشاريع  برامج  متدربات  ومعرض  تخريج  حفل  تنظيم   -
مارس 2014م بحضور 38 سيدة.

تنظيم حفل تخريج ومعرض مهارة لتنمية وتطوير مشاريع األسر املنتجة،   -
يف مارس 2014م.

توقيع اتفاقية بني غرفة الشرقية وبنك اجلزيرة لعقد برنامج مهارة لتنمية   -
وتطوير مشاريع األسر املنتجة، يف مارس 2014م.

املشاركة يف يوم املهنة بجامعة الدمام بورشة عمل “ كيف تبدئني عملك   -
احلر “ لعدد 50 طالبه، يف أبريل 2014م.

تنظيم برنامج تدريبي بعنوان “القيادة التشاركية لدى رائدات األعمال“ قدمتها   -
كال من األستاذة صبا العصفور واألستاذة علياء اليوسف، يف إبريل 2014م.

الدكتورة  قدمتها  للمرأة،  اجملتمعية  املشاركة  حول  عمل  ورشة  تنظيم   -
ليلى كاظم، يف يونيو 2014م.

تنظيم برنامج “كيفية إعداد دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع“ مبدينة   -
اخلرب، يف يونيو 2014م.

اخلرب،  مبدينة  املنتجة  األسر  مشاريع  وتطوير  لتنمية  مهارة  برنامج  تنظيم   -
يف سبتمرب 2014م.

اجتماع مع مسؤولة التدريب واألسر املنتجة بجمعية ود اخلريية لبحث سبل   -

التعاون، يف أكتوبر 2014م.

تنظيم برنامج “ طرق التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي “ يف نوفمرب 2014م.  -

رائدات الشرقية 
برنامج يدعم صاحبات املشاريع املستفيدات من مركز سيدات األعمال بغرفة 
الشرقية من خالل عمل لقاءات لدعم السيدات واملبادرات يف األعمال، وخالل  

عام 2014م  مت تنظيم 4 لقاءات :

لقاء رائدات الشرقية بعنوان “كيف تسوقني ملشروعك“ قدمتها األستاذة   -
فرح الفرج،  يف مارس 2014م.

لقاء رائدات الشرقية بعنوان “ عناصر النجاح يف دراسة اجلدوى االقتصادية“   -
قدمتها األستاذة فرح الفرج، يف يونيو 2014م.

 “ الصناعي  التنمية  مبركز  األعمال  حاضنات   “ بعنوان  الشرقية  رائدات  لقاء   -
التنمية  مبركز  النسائي  القسم  مشرفة  الكريديس  األستاذة نوره  قدمتها 

الصناعي،  يف سبتمرب 2014م.

لقاء رائدات الشرقية بعنوان “ حتويل الهواية إىل مشروع “ قدمتها األستاذة   -
سهام فارح، يف ديسمرب 2014م .

منتجات بعض األسر املنتجة
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جائزة الدكتور غازي القصيبي ألفضل منشأة واعدة يف نسختها اخلامسة

روح  وتعزيز  احلر  العمل  ثقافة  ترسيخ  يف  الشرقية  غرفة  ريادة 
املبادرة بني أبناء املنطقة  

ثقافة  ترسيخ  يف  تسهم  التي  املبادرات  من  العديد  الشرقية  غرفة  أطلقت 
وتنمية   بتطوير  والنهوض  املنطقة،   أبناء  بني  املبادرة  روح  وتعزيز  احلر  العمل 
قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة، ومن تلك املبادرات تقدمي  جائزة باسم 
األوىل  نسختها  أطلقت  واعدة«  والتي  منشأة  ألفضل  القصيبي  غازي  »الدكتور 
عامني  كل  وتقدم  اململكة،  مستوى  على  نوعها  من  جائزة  كأول  1426ه��   عام 
ملنشآت الشباب الناجحة والواعدة، كما أنها تختلف يف كل دورة يف استهدافها 
لقطاعات جديدة وذلك لتغطية أكرب شريحة ممكنة، وإلتاحة فرص أكرب  للشباب.

أهداف جائزة الدكتور غازي القصيبي ألفضل منشأة واعدة

تسعى الغرفة من خالل تلك اجلائزة لتحقيق عدد من األهداف أهمها احتواء 
املبادرات الشابة، وتشجيع أصحابها لتحويل مبادراتهم إىل مشاريع ذات ربحية 
جمدية، ومن ثم تنشيط الدور الذي تلعبه املنشآت الصغرية واملتوسطة يف 
دعم وحتفيز االقتصاد الوطني بشكل عام واقتصاد املنطقة الشرقية بشكل 
خاص، كما تسعى الغرفة من خالل هذه اجلائزة إىل رفع مستوى الوعي لدى 
أعلى،  وبجودة  أفضل  مستويات  لتقدمي  وحتفيزهم  املنشآت  تلك  أصحاب 
وتشجيعهم  املنشآت  هذه  أصحاب  لدى  املبادرة  مفهوم  تعزيز  خالل  من 
مفهوم  ترسيخ  يف  أكرب  دور  ألداء  ودفعهم  االبتكار،  و  التجديد  و  اإلبداع  على 

السعودة يف املنطقة. 

طبيعة اجلائزة واشرتاطاتها ومزايا الفوز بها 

متنح اجلائزة -  درعًا مميزًا من غرفة الشرقية - ألفضل خمس عشرة منشأة 
اخملتارة،  اخلمسة  القطاعات  من  قطاع  كل  يف  منشآت  ثالث  بواقع  واع��دة 
يف  لالشرتاك  شروط  عدة  وهناك  الغرفة،  تنظمها  خاصة  احتفالية  يف  وذلك 
لكل  الغرفة  من  املستخدم  للتعريف  املنشأة  مطابقة  يف  تتمثل  املسابقة 
توافر  الشرقية،  املنطقة  داخ��ل  للمنشأة  واض��ح  وعنوان  مقر  وج��ود  قطاع، 
سجل جتاري أو ترخيص ساري املفعول، توافر اشرتاك بالغرفة ساري املفعول، 
على  مضى  قد  يكون  وأن  سعوديني،  ملواطنني  مملوكة  املنشأة  تكون  وأن 
املنشآت  اختيار  فمعايري  كذلك  سنوات،  عشر  من  أقل  املشروع  تشغيل  بدء 
الفائزة تتضمن : اإلبداع واالبتكار، اجلودة بالعمل، األهداف االسرتاتيجية، املعرفة 

بالسوق، املوارد البشرية، نظم املعلومات، تطبيق السعودة.

ومتنح املنشآت الفائزة العديد من املزايا، ومنها : اإلعالن عن املنشآت الفائزة 
يف جملة االقتصاد، والرتويج املكثف لها من خالل التغطية اإلعالمية املميزة، 
والتنويه والدعاية السم املنشآت يف البيانات الصحفية، إظهار شعارها، واإلعفاء 

ملدة سنة من رسوم االشرتاك بالغرفة، ومنحهم عددًا من املميزات األخرى.

م أحد الفائزين بجائزة القصيبي صاحب السمو  امللكي األمري سعود بن نايف يكرِّ
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جائزة الدكتور غازي القصيبي ألفضل منشأة واعدة يف نسختها اخلامسة

قامت غرفة الشرقية بتشكيل جلنة حمايدة من األكادمييني واملتخصصني يف جمال 
املنشآت الصغرية واملتوسطة لتحقيق أكرب قدر من الشفافية والنزاهة يف اختيار 
ضمنها  ومن  للجائزة،  الالزمة  األطر  بوضع  اللجنة  تلك  قامت  وقد  باجلائزة،  الفائزين 
تنافسية،  وميزات  بقدرات  وتتميز  للنجاح  قابلية  األكرث  االقتصادية  القطاعات  حتديد 

وقد توصلت اللجنة إىل جمموعة من القطاعات املستهدفة يف عام 2014م، وهي :

قطاع الصناعات املساندة واخلفيفة.  -

قطاع اإلنتاج الغذائي واحليواين.  -

قطاع خدمات األعمال.  -

قطاع املقاوالت والصيانة والتشغيل.  -

قطاع األنشطة الرياضية والرتفيه.  -

تنظيمه يف ديسمرب  الذي مت  الشرقية  لغرفة  السنوي  االستقبال  وخالل حفل 
املنطقة  أم��ري  نايف  بن  سعود  األم��ري  امللكي  السمو  صاحب  سلم  2014م، 

الشرقية الدروع التذكارية إىل ممثلي املنشآت الفائزة، وهم على النحو التايل : 

الفائزون بجائزة القصيبي مع صاحب السمو  امللكي األمري سعود بن نايف

اسماء املنشآت الفائزةاسم القطاع

الصناعات املساندة 
واخلفيفة

مصنع الثمني لصناعة العطور ومستحضرات 
التجميل

مصنع وج لألكياس الورقية الفاخرة

مصنع الالمع لألثاث اخلشبي واملعدين

املقاوالت والصيانة 
والتشغيل

مؤسسة حسني حممد العبكري للمقاوالت العامة

شركة االختيار املشرق للتجارة واملقاوالت

الشركة السعودية خلدمات املصانع االساسية 
)سابسكو(

اإلنتاج الغذائي واحليواين
مؤسسة برشق لتصنيف اللحوم

مؤسسة إبراهيم سعد البسام التجارية

األنشطة الرياضية 
والرتفيه

فايف فيفتني

مؤسسة ترفيه اخلليج

خدمات األعمال

وكالة تقنية الفن للدعاية واإلعالن

مؤسسة الربجميات املبتكرة

مؤسسة وصول للدعاية واإلعالن
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خدمات دعم شباب وشابات األعمال يف املنطقة الشرقية

جملس شباب أعمال الشرقية
حتظى قضية تأهيل وتدريب الشباب السعودي بجانب كبري من اهتمام الغرفة. 
من  أو  الوقت  حيث  من  سواء  وفعالياتها،  براجمها  من  واسعة  مساحة  وحتتل 
حيث نوع األنشطة، ويأتي جملس شباب األعمال كنقطة تطور نوعي يف اهتمام 
وقدرتهم  املستقبلية،  األعمال  بيئة  على  وتأثريهم  وبدورهم  بالشباب،  الغرفة 
على أن يكون لهم حضور فاعل فيها، وقد قام جملس أعمال الشرقية بتنظيم 

عدد من الربامج واألنشطة عام 2014م، والتي منها :

برنامج  الديوانية 
للتسليف واالدخار وبرنامج كفالة والبنك  البنك السعودي  مبشاركة كل من   -
التمويل  فرص  بعنوان  الديوانية  برنامج  أقيم  الرياض،  وبنك  التجاري  األهلي 
تفاصيل  جهة  كل  استعرضت  حيث  2014م،  يوليو  يف  الشباب،  ملشاريع 

ومعلومات فرص التمويل التي توفرها من خالل عروض خمتصرة.

متت استضافة املهندس راكان العيدي من مؤسسيني إنديفور السعودية   -
استعرض  وال���ذي  2014م،  نوفمرب  يف  لها،  منتدبًا  عضوًا  يعمل  وال���ذي 
والعرب  وال��دروس  العملية  حياته  خالل  بها  مر  التي  احملطات  اللقاء  خالل 

املستخلصة منها وكيفية االستفادة.

برنامج  جتربتي  
متت استضافة الرئيس التنفيذي لشركة تداوالت وجمموعة تاد األستاذ خالد   -
العملية يف حياته  أبرز احملطات  2014م، مستعرضا  البواردي، يف سبتمرب 
البداية  النجاح،  طريق   : كاالتي  احملاور  وكانت  العمل  تطوير  يف  وإسهاماته 

والتحديات، مفرتق الطرق ونقاط التحول، مفاتيح النجاح، عناصر حياة الناجح.

كما متت استضافة مدير عام شركة فرسان لألغذية واملنتجات االستهالكية   -
األستاذ نواف أبا اخليل، يف ديسمرب 2014م، والذي أكد أن االستثمار احلقيقي 
الشركة  إلدارات  الصحيحة  والهيكلة  للعمل  السليم  التخطيط  من  يبدأ 
أنواع  املطاعم،  اقتصاديات  منها  حماور  عدة  إىل  حماضرته  يف  تطرق  وقد 

املطاعم، تصميم قائمة الطعام.

برنامج الديوانية يستضيف املهندس راكان العيدي

برنامج الديوانية يستعرض فرص التمويل ملشاريع الشباب
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املنصب االسم

الرئيسمساعد زامل الزامل

نائب الرئيسمعاذ ماجد العوهلي

عضوإبراهيم علي اجملدوعي

عضوأشرف عبداحلميد املطوع

عضوأحمد راشد الراشد

عضوأحمد حممد العصيمي

عضوبدر سليمان الرزيزاء

عضوتركي عبدالرحمن الراجحي

عضوحسني حممد العبكري

عضوحمد حممد البوعلي

عضوحمد حممد اخلالدي

عضوخالد حممد الشنيرب

عضوراشد عبدالرحمن القاضي

عضوسامي سعيد السحيم

عضوسلطان ابراهيم اجلميح

عضوسليمان خالد القناص

عضوضاري عبدالرحمن العطيشان

عضوعبدالرحمن سليمان السحيمي

عضوعبدالرحمن حممد البسام

عضوعبدالعزيز إبراهيم الرباك

عضوعبدالعزيز عبدالرحمن الربيعة

عضوعبداهلل أحمد الغامدي

عضوعبداهلل سليمان الزامل

عضوعبداهلل عماد املهيدب

عضوعبداهلل حممد الفرج

عضوعبدالرحمن عبداللطيف املعيبد

عضوعبدالعزيز سليمان الزيد

عضوعبدالعزيز طالل التميمي

عضوعبداللطيف علي الفوزان

عضوعبداهلل فيصل الربيكان

عضوغالب عيد الهاجري

عضوفايز جرب خشان العنزي

عضوفهد زيد احلمزي

أعضاء اجمللس التنفيذي لشباب األعمال 2014م

عضوفهد عبداهلل الدبل

عضوفهد عبداهلل الفراج

عضوفهد عدنان املنصور

عضوفهد فيصل اجملدل اخلالدي

عضومساعد حممد العبدالكرمي

عضومشعل خالد البواردي

عضوحممد فيصل القو

عضوحممد صالح السيد

عضوحممد عبداهلل الغنيم

عضوحممد عبداهلل البواردي

عضوحممد عبداهلل املسفر

عضوحممد بن حممد العسريي

عضومصعب رياض احلقيل

عضومعد إحسان عبداجلواد

عضونايف توفيق الرماح

عضونايف عبدالعزيز اجلضعي

عضووليد حممد الشهري
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جملس شابات أعمال الشرقية
من  ع��دد  بتنظيم  2014م  ع��ام  خ��الل  الشرقية  أعمال  شابات  جملس  ق��ام 

الربامج واألنشطة منها :

برنامج أنا أقدر 
مت  عق��د  ورش��ة عم��ل أنا أق��در لطالبات جامع��ة الدمام  مبدين��ة الدمام  يف    -

ديسمرب 2014م،  بحضور  50 طالبة .

برنامج ديوانية   

مت عقد برنامج الديوانية باستضافة األستاذ حمد العلي صاحب شركة حمد قلم   -
للخدمات واالستشارات التسويقية يف  ديسمرب 2014م،  بحضور 65 سيدة .

بجامعة  صدارة  شركة  عمل  ورشة  التنفيذي  اجمللس  عضوات  حضر  كما   -
امللك فهد للبرتول واملعادن، وصاحب الورشة زيارة لوادي الظهران للتقنية 

يف ديسمرب 2014م .

              عضوات  اجمللس التنفيذي لشابات األعمال 2014 م

املنصباالسم

رئيس جملس العنود توفيق الرماح

نائب الرئيس  منى خالد الباعود

عضو أمل  حممد القحطاين

عضو ايال أحمد الشدوي

عضو إميان أحمد الغامدي

عضو أريج حمد القحطاين

عضو أريج حممد أبو بشيت

عضو أماين عبداحلكيم رضوان

عضو آمنة سعد الدوسري

عضو خلود عبدالرحمن الدبل

عضو رشا عثمان التويجري

عضو رند صالح البسام

عضو زهراء عادل املؤمن

عضو سارة عبد الرزاق العتيبي

عضو شريين صالح العبد الرحمن

عضو ضحى علوي آل إبراهيم

عضو فاطمة سعيد با طوق

عضو مليس حممد أبو ناصف

عضو مرام سعيد اجلشي

عضو مها  فيصل حامد

عضو جنالء حمد آل عبدالقادر

عضو ندين علي عبد اهلل

عضو نورة بندر املقيطيب

عضو نوف شليويح القحطاين

عضو وفاء بدر النعيمي
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دعم سمو أمري املنطقة الشرقية لشباب وشابات أعمال الشرقية
وفعاليات  ألنشطة  الشرقية  املنطقة  أمري  امللكي  السمو  صاحب  رعاية 

املنشآت الصغرية واملتوسطة.
لتنمية  الداعمة  الشرقية  غرفة  وبرامج  وملتقيات  فعاليات  معظم  تقام 
وتطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة حتت رعاية صاحب السمو امللكي 
كبري  كدعم  عبدالعزيز،  بن  نايف  بن  سعود  األمري  الشرقية  املنطقة  أمري 
للشباب وثقة كبرية لهم وألنشطتهم، مما يدفع شباب الشرقية لرتجمة 
تلك الثقة إلجنازات فعلية على أرض الواقع، ويظهر ذلك يف رعاية سموه 
ومعرض  ملتقى  سموه  ورعاية  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  ملنتدي 
الفعاليات  من  للعديد  سموه  ورعاية  الشرقية،  أعمال  وشابات  شباب 

والربامج األخرى. 

لقاء أمري الشرقية مبجلس شباب أعمال الشرقية
استقبل صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف يف نوفمرب 2014م مبقر 
واملسئولني  والفضيلة  السمو  أصحاب  األسبوعي  اجمللس  خالل  اإلم��ارة 
واألهايل باملنطقة ورئيس اجمللس التنفيذي لشباب األعمال بغرفة املنطقة 
الشرقية مساعد زامل الزامل وأعضاء اجمللس، وأكد سموه خالل اللقاء أن 
الشباب هم اجليل القادم متسلحني بقوة اإلميان وقوة العلم وقوة املعرفة 
والبعض منكم يحمل صفاتًا ورثها عن رواد نفخر بهم، بعضهم ال يزالون معنا 

وبعضهم توفاهم اهلل، لكنهم تركوا أثرا باقيا.

وإخوانكم  اجلهود  من  مزيد  لبذل  الشباب  »أدعو  اللقاء  خالل  سموه  وقال 
من  شكل  بأي  مهمتكم  لتسهيل  االستعداد  أمت  على  الشرقية  غرفة  يف 
نحتاج منكم وعدًا  للتطبيق، ونحن  إذا كان ما يقدم من قبلكم قابال  األشكال 

بالعمل ولكم منا وعد بالتنفيذ«.

مؤكدًا  الشرقية،  باملنطقة  األعمال  لشباب  الكبري  بالدور  سموه  أشاد  كما 
أن دعم املشاريع التي يقوم بها الشباب والتعاون معهم لشراء املنتجات 
إىل  سموه  وأش��ار  اجلميع«،  على  »واجب  مصانعهم  تنتجها  التي  املفيدة 
أن اإلمارة ستتعاقد معهم يف كل ما حتتاجه، داعيًا جميع رجال األعمال إىل 

دعمهم من خالل شراء منتجاتهم.

أمري الشرقية رئيسًا فخريًا جمللس شباب أعمال الشرقية
أمري  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  سعود  األم��ري  امللكي  السمو  صاحب  واف��ق 
بغرفة  األعمال  شباب  جمللس  الفخرية  الرئاسة  على  الشرقية  املنطقة 
اجلديدة  دورت��ه  يف  اجمللس  اجتماع  سموه  ترؤس  خالل  وذلك  الشرقية 

مبقر الغرفة بالدمام يف يوليو 2014م.

صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف يستقبل جملس شباب األعمال باإلمارة

صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف مع أعضاء جملس شباب األعمال بغرفة الشرقية
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القسم 
الثامن                           القسم                      الثامن
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ملتقيات ومنتديات غرفة الشرقية 2014م.

ملتقى احلوكمة يف الشركات العائلية 2014.  -   

معرض وملتقى الشرقية للعقارات واإلسكان والتطوير العمراين.  -   

منتدى املنشآت الصغرية واملتوسطة 2014.  -   

لقاءات وندوات غرفة الشرقية 2014م.

لقاء معايل الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط احلديدية.  -   

لقاء معايل أمني املنطقة الشرقية.  -   

غرفة الشرقية لقاءات الثالثاء الشهرية.

حفل االستقبال السنوي لغرفة الشرقية.

فعاليات ومناسبات غرفة الشرقية الداعمة لقطاع األعمال باملنطقة

       القسم الثامن
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ملتقيات ومنتديات غرفة الشرقية 2014م
ملتقى احلوكمة يف الشركات العائلية 2014

حتت رعاية معايل وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، نظمت 
اخلليجي  التعاون  جملس  بدول  املديرين  معهد  مع  بالشراكة  الشرقية  غرفة 
التوايل  الثانية على  فعاليات »ملتقى احلوكمة يف الشركات العائلية 2014« للمرة 
حتت عنوان »حتديات استمرارية األجيال« يف مايو 2014م، لتعميق قواعد حوكمة 
من  واالستفادة  السعودية،  العربية  باململكة  العائلية  الشركات  لدى  الشركات 
حوكمة الشركات كمفهوم إداري عصري يف مواجهة التحديات االقتصادية التي 

تواجه الشركات العائلية باململكة.

أهداف امللتقى
تشجيع ودعم تطبيق قواعد احلوكمة يف الشركات العائلية باململكة.  -

على  احلفاظ  يف  مساهمة  إىل  العائلية  الشركات  حت��ول  دور  استعراض   -
استمرارية منو الشركات العائلية يف ظل التحديات االقتصادية الراهنة.

بحث أهم حتديات استمرار الشركات العائلية من جيل آلخر.  -

لتطبيق مبادئ  العائلية  الشركات  تواجه  التي  الضوء على املعوقات  تسليط   -
احلوكمة. 

استعراض بعض جتارب الشركات العائلية العاملية يف هذا اجملال.  -

حماور وبرامج امللتقى
انتقال الشركات العائلية إىل اجليل القادم ...التحديات واحللول املمكنة.  -

الشرق  يف  العائلية  الشركات  آراء  الستبيان  األساسية  النتائج  استعراض   -
األوسط - حتديات حتقيق التوازن بني معطيات اإلدارة والعالقات العائلية.

معوقات تنفيذ احلوكمة يف الشركات العائلية.  -

نتائج وتوصيات امللتقى

قبل  من  أعلى  تقييمًا  يعطيها  احلوكمة  بقواعد  العائلية  الشركات  التزام   -
األسواق العاملية.

وتطورها،  واستمرارها  بقاءها  لضمان  العائلية  الشركات  خيار  احلوكمة   -
وترسيخًا ملبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهل توزيع األسهم بني الشركاء.

مدى  على  عائلية  شركة  أي  يف  احلوكمة  اسرتاتيجية  تطبيق  جناح  يتوقف   -
اختيار الكفاءات واملواهب، سواء من العائلة أو من خارجها.

التأكيد على وجود رؤية مستقبلية لدى العائلة واحلرص على جناح األعمال،   -
ووجود ميثاق يضمن احلفاظ على كيان الشركات العائلية.

البد من نشر ثقافة حتول الشركات العائلية إىل شركات مساهمة.  -

تكفل استمرار  التي  واإلدارية  القانونية  األساليب واملمارسات  اتباع  ضرورة   -
الشركات العائلية، والبعد عن مواطن اخلالف التي قد تؤدي إىل انهيار الشركة.

إحدى جلسات ملتقى احلوكمة يف الشركات العائلية 2014

ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية
Corporate Governance in Family Businesses Forum

2014
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معرض وملتقى الشرقية للعقارات واإلسكان والتطوير العمراين

أمري  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  سعود  األمري  امللكي  السمو  صاحب  رعاية  حتت 
شركة  نظمت  الشرقية  غرفة  من  اسرتاتيجية  وبشراكة  الشرقية،  املنطقة 
معرض  الدولية  الظهران  معارض  وشركة  واملؤمترات  للمعارض  رامتان 
وملتقى الشرقية للعقارات واإلسكان والتطوير العمراين )ريستاتكس الشرقية( 
يف أكتوبر 2014م، وبحضور عدد كبري من مسؤويل الوزارات والقطاعات احلكومية 
واإلسكاين  العقاري  واالستثمار  التطوير  شركات  قيادات  وبعض  باملنطقة، 

والبنوك، وشركات التمويل. 

بصفة  الشرقية  املنطقة  يف  العقاري  القطاع  مستجدات  آخر  على  االط��الع   -
خاصة، واستشراف الصورة املستقبلية للقطاع العقاري باململكة بصفة عامة.

مناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، وما تعانيه بعض هياكله من   -
اختالالت وصعوبات.

تسويق منتجات جديدة وأخرى قيد التنفيذ من خالل البيع على اخلارطة.  -

الربنامج العلمي للملتقى 
أهمية ودور التمويل والتقييم العقاري يف توفري املساكن.  -

مساهمة شركات التطوير العقاري يف تلبية تزايد الطلب على املساكن.  -

إيجابيات نظام بيع الوحدات العقارية على اخلارطة على االستثمارات العقارية.  -

أمري  نائب  مساعد  ب��ن  عبدالعزيز  ب��ن  جلوي  األم��ري  السمو  صاحب 
املنطقة يدشن ريستاتكس الشرقية

مساعد  بن  عبدالعزيز  بن  جلوي  األمري  الشرقية  املنطقة  أمري  نائب  دشن   -
»ملتقي الشرقية للعقارات واإلسكان والتطوير العقاري«  2014م  يف أكتوبر 
العقارية  الشركات  أكرب  مبشاركة  الدولية  الظهران  معارض  أرض  على 
باململكة، إىل جانب العديد من اجلهات واملؤسسات احلكومية وبعد االفتتاح 
أجنحة املعرض واستمع لشرح موسع من أصحاب  األمري جلوي يف  جتول 

معرض وملتقى الشرقية للعقارات واإلسكان والتطوير العمراين سمو نائب أمري املنطقة الشرقية يفتتح معرض وملتقى الشرقية للعقارات واإلسكان والتطوير العمراين

أهداف ريستاتكس الشرقية



92

ANNUAL REPORT
2014الـتقـرير السنـوي

الشركات واجلهات املتواجدة لكل ما يتم عرضه خالل املعرض، وبعد انتهاء 
م نائب أمري الشرقية رعاة املعرض والشركات املشاركة. اجلولة كرَّ

حظي املعرض بإقبال كبري من رجال األعمال والعقاريني واملهتمني بالشأن   -
العقاري لالطالع على أبرز مشروعات الشركات التي شاركت لعرض منتجاتها، 
حيث ضمت القائمة املشاركة يف املعرض خمس شركات خليجية تنافست 
إضافة  املعرض،  لزوار  منتجاتها  تقدمي  يف  األخرى  واجلهات  الشركات  مع 
ورج��ال  الشركات  بني  املعرض  هامش  على  إبرامها  مت  التي  لالتفاقيات 

األعمال لالستثمار يف مشاريع عقارية داخل أو خارج اململكة. 

نتائج وتوصيات ريستاتكس الشرقية
دول  لغالبية  االقتصادية  واحملركات  القواعد  أهم  أحد  العقار  صناعة  تعترب   -

العامل باعتبارها داعمًا رئيسًا يرتكز عليه االقتصاد يف خمتلف الظروف.

إن إقرار منظومة التمويل العقاري يؤدي إىل تعزيز معدالت العدالة والشفافية   -
يف عقود التمويل، ورفع مستوى جودة املنتجات التمويلية.

شأنها  من  التي  العقاري  التمويل  إلع��ادة  ثانوية  سوق  إنشاء  إىل  الدعوة   -
من  املزيد  وابتكار  السكنية  العقارية  املشاريع  يف  للنمو  الطريق  متهيد 

احللول التمويلية.

يف  تذبذب  إىل  ي��ؤدي  التثمني  ملهنة  اإلداري  والتنظيم  القوانني  غياب  إن   -
أسعار العقارات، ورفع خماطر االستثمار والتطوير العقاري، ونزع الثقة يف 
السوق العقاري، وتضخم عشوائي لألسعار، ودخول كوادر غري مؤهلة يف 

السوق العقاري.

إحدى جلسات امللتقى

جانب من معرض وملتقى الشرقية للعقارات واإلسكان والتطوير العمراين
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منتدى املنشآت الصغرية واملتوسطة 2014

حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمري املنطقة 
الشرقية، نظمت غرفة الشرقية “ منتدى املنشآت الصغرية واملتوسطة 2014” 
يف نسخته اخلامسة، يف ديسمرب 2014م، باملقر الرئيسي للغرفة، والذي دأبت 
على إقامته لبحث املوضوعات املهمة والالزمة لتطوير هذا القطاع، إميانًا منها 
الصغرية واملتوسطة  وتنمية وتطوير املنشآت  الكبرية جتاه دعم  مبسؤوليتها 
باملنطقة، وحلث اجلهات املنوط بها حتفيز وتشجيع تلك املنشآت على النمو 

واالنتشار، مبشاركة عدد من اخلرباء واملتخصصني واملعنيني بهذا الشأن.

 أهداف املنتدى
يف  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  أصحاب  ل��دى  اإلب��داع��ي  الوعي  نشر   -

املنطقة الشرقية وتعزيز روح التنافسية لديهم.

تأهيل املبادرين للعمل احلر.  -

املنشآت  قطاع  لتطوير  وال��الزم��ة  املهمة  والقضايا  املوضوعات  بحث   -
الصغرية واملتوسطة باملنطقة.

حماور وبرامج املنتدى
دور الرعاية والتوجيه يف استمرار ومنو املنشآت الصغرية واملتوسطة.  -

خيارات التوسع والنمو.       -    االندماج خيار اسرتاتيجي.   -

وسائل تطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة.  -

نتائج وتوصيات املنتدى
يجب أن يتجاوز مفهوم الدعم املوجه للمنشآت الصغرية واملتوسطة نطاق   -

الدعم املايل فقط، ليشمل جماالت أخرى للدعم والرعاية واملتابعة والتطوير.

دخول الشريك يجب أن يكون لسبٍب مقنع ومهم، فالشراكة ال يجب أن   -

تتم بعشوائية.

يجب على رائد األعمال استثمار عالقاته وجتاربه لبناء استثمار ناجح.  -

اندماج املنشآت الصغرية يعد خيارًا اسرتاتيجيًا الستمرارها ومنوها.  -

األمري سعود بن نايف يشهد فعاليات منتدى املنشآت الصغرية واملتوسطة 2014

صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف يلقي كلمة خالل املنتدى
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لقاءات وندوات غرفة الشرقية 2014م

احلديدية  للخطوط  العامة  للمؤسسة  العام  الرئيس  معايل  لقاء 
برجال أعمال الشرقية

2014م لقاًء موسعًا جمع معايل الرئيس العام  نظمت غرفة الشرقية يف نوفمرب 
للمؤسسة العامة للخطوط احلديدية املهندس حممد بن خالد السويكت مع رجال 
االعمال باملنطقة الشرقية واملهتمني واملتخصصني، يف إطار مساعي الغرفة 
للتواصل مع املسؤولني يف خمتلف اجلهات احلكومية، وغري احلكومية ملناقشة 

قضايا رجال األعمال والهموم املشرتكة مع الوزارات واجلهات احلكومية.

أهداف اللقاء

استعراض املشاريع القائمة التي تنفذها املؤسسة لربط مدن اململكة،   -
واستعراض اإلجراءات املتبعة لتحسني اخلدمات يف مرافق املؤسسة.

استعراض التوجهات واخلطط املستقبلية لدى املؤسسة العامة للخطوط   -
احلديدية.

بحث سبل التعاون والفرص االستثمارية املتاحة مع قطاع األعمال .  -

نتائج وتوصيات اللقاء

تشكل اخلطوط احلديدية أحد أهم املرافق احليوية يف اململكة، ألهميتها   -
االسرتاتيجية واملستقبلية يف دعم مسرية االقتصاد الوطني، وإسهامها 

يف حتقيق التنمية املتوازنة.

للخطوط احلديدية املهندس حممد  العامة  للمؤسسة  العام  الرئيس  أكد   -
بن خالد السويكت على حرص املؤسسة على تواجد ممثلي القطاع اخلاص 
والتنوع،  بالتوسع  تتسم  والتي  للمؤسسة،  تنفيذ االسرتاتيجية اجلديدة  يف 

تبعا لتنوع املشاريع القادمة يف جمال اخلطوط احلديدية.

تعد التوسعة التي جتري لدى حمطات القطار مبثابة  فرصًا استثمارية واعدة   -
لرجال األعمال، وأبرزها مشروع حمطة الدمام القائمة على مساحة 96555 

مرتًا مربعًا شاملة للخدمات احمليطة بها.

من  احلديدية  للخطوط  العامة  للمؤسسة  االسرتاتيجية  اخلطة  تقتضي   -
2010 م حتى 2030م توسيع شبكة اخلطوط احلديدية لنحو 19 خطًا حديديًا 

بطول إجمايل يصل إىل 9900 كم.

البنى  صناعة  يف  املتخصصة  الشركات  تشجيع  على  املؤسسة  حتث   -
باالستثمار  الغيار  وقطع  احملركات  وصناعة  احلديدية  للخطوط  األساسية 
فرص  وتوفري  الوطني  االقتصاد  لدعم  اململكة  يف  مصانع  إنشاء  يف 

وظيفية للشباب.

املشاريع  من  العديد  يف  املؤسسة  مع  اخلاص  القطاع  مشاركة  إمكانية   -
االستثمارية، والتي تدور حول استثمار األراضي والشراكة يف إنشاء مرافق 
للمؤسسة، واالستثمار يف توطني الصناعة وتوطني الوظائف، ونقل البضائع 

وإنشاء مناطق لوجستية.

ال��ن��ط��اق وخ��ارج��ه وح��س��ب الئحة  أراض���ي داخ���ل  ل��دى امل��ؤس��س��ة  يتوفر   -
النطاق  داخل  ولكن  مباشرة  املؤسسة  أراض  استئجار  ميكن  املؤسسة 

العمراين باملزايدة.

لقاء معايل الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط احلديدية
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لقاء معايل أمني املنطقة الشرقية برجال أعمال الشرقية

أمني  معايل  جمع  موسعًا  لقاءًا  2014م  ديسمرب  يف  الشرقية  غرفة  نظمت 
املنطقة الشرقية املهندس فهد بن حممد اجلبري مع رجال وسيدات األعمال 
خمتلف  يف  املسؤولني  مع  التواصل  على  الغرفة  حرص  إطار  يف  باملنطقة، 
يف  املنطقة  مستقبل  بشأن  األمانة  توجهات  والستعراض  احلكومية،  اجلهات 
احلايل،  الوقت  يف  األمانة  تدرسها  التي  اخلطط  وع��رض  اجمل��االت،  من  العديد 

واخلطط املستقبلية على رجال وسيدات األعمال. 

أهداف اللقاء
استعراض التوجهات واخلطط املستقبلية لدى أمانة املنطقة الشرقية.  -

املنطقة،  يف  اخل��اص  القطاع  تواجه  التي  والتحديات  القضايا  مناقشة   -
واستعراض آراء رجال وسيدات األعمال ووجهات نظرهم ومقرتحاتهم يف 

طرق وأساليب العمل يف هذه القضايا.

تكوين رؤية مشرتكة للعمل يف العديد من اجملاالت التي تهم األمانة وقطاع   -
األعمال.

نتائج وتوصيات اللقاء
جذرية  حلول  وضع  بصدد  األمانة  أن  الشرقية  املنطقة  أمني  معايل  أوضح   -

لعدد من القضايا التي تشكل حماور للتنمية يف املنطقة.

تعد مشكلة النقل من أبرز احملاور التي تسعى األمانة ملعاجلتها، حيث إن   -
45% من شبكات الطرق يف املنطقة تعاين ازدحامًا وقت الذروة، لذا تسعى 
األمانة إىل التحسني الوظيفي للطرق، من خالل زيادة السعة للطرق احلالية، 

أو إيجاد طرق بديلة.

إنارة  نظام  تغيري  خالل  من  الكهرباء  استهالك  لرتشيد  برناجمًا  األمانة  تنفذ   -
الطرق، وهذا الربنامج سوف يسهم يف تقليل فاتورة الكهرباء. 

كما أقّرت األمانة تطبيق نظام العزل احلراري يف املنازل، والذي يسهم بدوره   -
يف تقليل استهالك الطاقة الكهربائية يف املنازل خصوصا يف فصل الصيف.

كما إن األمانة بصدد العمل على جتميع النفايات وحتويلها إىل طاقة، والعمل   -
األنقاض وحتويلها إىل مواد مفيدة إلنشاء  على مشروع إعادة تدوير نفايات 

الطرقات، وكذلك مشروع لتدوير اإلطارات.

وتسعى  للمنطقة،  العمرانية  الهوية  على  للحفاظ  األمانة  تسعى  كذلك   -
رجال  قبل  من  فاعلة  مساهمة  إىل  وتتطلع  املشاريع،  من  عديد  لتطوير 

األعمال.

تعمل األمانة على حل مشكلة التأخر يف تنفيذ املشاريع، وتسعى إىل فتح   -
يف  مكتملة  املشاريع  تكون  وأن  اجلادين،  املقاولني  مع  جديدة  صفحة 

وقتها باجلودة املطلوبة، حتى ال يكون املواطن ضحية لهذه التأخريات.

السعودية  أرام��ك��و  شركة  مع  األم��ان��ة  تواصل  املنطقة  أم��ني  معايل  أك��د   -
لالستفادة من حمجوزات الشركة ملصالح عامة، مثل املشاريع الصناعية 

واملواقف وما شابه ذلك، حتى لو بقيت حتت ملكية الشركة.

لقاء معايل أمني املنطقة الشرقية
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غرفة الشرقية ولقاءات الثالثاء الشهرية 2014م

لقاء الثالثاء الشهري إحدى فعاليات الغرفة لتعميق روابط التواصل 
مع مشرتكيها 

ثالثاء من  أول  لقاء شهري مساء  تنظيم  الشرقية بحرصها على  متيزت غرفة 
مع  تواصلها  تعميق  بهدف  وفروعها،  الرئيسي  املركز  يف  ميالدي  شهر  كل 
مشرتكيها من رجال األعمال يف كافة أرجاء املنطقة، هذا بالتزامن مع تنظيم 

لقاء الثالثاء الشهري لسيدات األعمال مبركز سيدات األعمال.

املركز  يف  الغرفة  تنظمه  والذى  األخرية  السنوات  يف  الثالثاء  لقاءات  وشهدت 
والعامة،  القيادية  العشرات من الشخصيات  إذ استضافت  الرئيسي تطورًا كبريًا 
فيما  معها  والتحاور  ومناقشتها،  بها  االلتقاء  على  األعمال  رجال  يحرص  والتي 
يخص قطاع األعمال باملنطقة، والذى كان له األثر الكبري يف تعميق أواصر العالقات 

بني رجال األعمال مع بعضهم البعض، وبينهم وبني اجلهات احلكومية املعنية.

خالل  الغرفة  استضافتهم  التي  املهمة  الشخصيات  لبعض  عرض  يلى  وفيما 
لقاءات الثالثاء الشهرية عام 2014م.

مدير عام فرع وزارة العمل باملنطقة الشرقية

الشرقية  باملنطقة  العمل  وزارة  فرع  عام  مدير  الشرقية  غرفة  استضافت 
عن  اللقاء  خالل  أعلن  والذي  2014م،  يناير  يف  الفالح  عبدالعزيز  حممد  األستاذ 
تشكيل فريق متخصص من موظفي الفرع، مهمته متابعة مالحظات ومقرتحات 
كما  معاجلتها،  على  والعمل  وحتليلها  ودراستها  باملنطقة،  اخلاص  القطاع 
أشار إىل أن الوزارة ستفتح فروعًا ملكاتب العمل باملنطقة الشرقية ملواجهة 
التوسع اجلغرايف يف املنطقة ولتخفيف الضغط على املكتب الرئيس، إىل جانب 
رفع مستوى األداء لدى مفتشي الفرع فيما يخص آلية التعاطي مع املعامالت 
و العمالء وتسريع اإلجناز، كما كشف الفالح النقاب عن خطة يجري إعدادها حاليًا 
يف فرع وزارة العمل باملنطقة الشرقية تتمثل يف إنشاء مركز تدريب وتأهيل، 
كوادر  توفري  يف  للمساهمة  األعمال،  رجال  ومقرتحات  ملالحظات  وفقًا  يتحرك 

بشرية وفق مرئيات القطاع اخلاص.

املدير التنفيذي ملركز جلوي بن عبد العزيز بن مساعد لتنمية الطفل

كذلك استضافت الغرفة املدير التنفيذي ملركز جلوي بن عبد العزيز بن مساعد 
لتنمية الطفل الدكتور أحمد حمد البوعلي يف فرباير 2014م، الذى أكد خالل اللقاء 
تنمية  يف  اجلديدة  األساليب  و  العاملية  التجارب  الستقطاب  يسعى  املركز  أن 
يف  عامليًا  متفوقه  باعتبارها  الفنلندية  التجربة  من  االستفادة  وخاصة  الطفل، 

قطاع التعليم.

كما أوضح البوعلي أن املركز سيقوم بتدشني أول كرسي لتنمية الطفل على 
املدن  يف  لالستثمار  اخلاص  القطاع  البوعلي  ودعا  واخلليج،  اململكة  مستوى 
التعليمية ميثل قناة  االستثمار يف قطاع املدن  أن  التعليمية لألطفال، مؤكدًا 
املدن  يف  لالستثمار  اخلاص  القطاع  اقتصار  لعدم  داعيًا  مربحة،  استثمارية 

الرتفيهية دون التوجه لضخ رؤوس األموال يف اجلانب اآلخر.

رئيس حترير جريدة اليوم

حممد  عبدالوهاب  األستاذ  اليوم  جريدة  حترير  رئيس  الغرفة  استضافت  كما 
تطوير  يف  البشري  العنصر  أهمية  على  أكد  والذي  2014م،  مارس  يف  الفايز 
حمتوى الصحافة احمللية، وحتقيق التحسني املستمر واجلودة لهذا احملتوى، 
للمنطقة  احليوية  امليزة  لتستثمر  تسعى  اليوم  جريدة  أن  الفايز  أك��د  كما 
للوصول  بوابة  الشرقية، وخاصًة حيوية قطاع املال واألعمال، كون املنطقة 
للعديد من الدول اجملاورة، لذلك فاجلريدة تتطلع الستقطاب كفاءات بشرية 
اجمل��االت،  كافة  يف  املنطقة  تشهده  ال��ذي  التطور  هذا  عكس  على  ق��ادرة 

خصوصا اجملال االقتصادي.

وتعليقًا على بعض األخطاء التي تظهر يف النشر الصحفي أكد الفايز أن مشكلة 
يحتمل  ال  ال��ذي  االقتصادي،  الشأن  يف  خصوصًا  قاتلة،  الصحافة  يف  األخطاء 
األخطاء، ألن اخلطأ قد يعرض مصالح آخرين للخطر، فقد يحدث إرباكًا يف سوق 

األسهم، أو سوق العقار. 
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لقاء مدير عام مطار امللك فهد

مدير عام مطار امللك فهد الدويل

كما استضافت الغرفة مدير عام مطار امللك فهد الدويل بالدمام املهندس 

للطريان  العامة  الهيئة  بأن  أوضح  الذي  2014م،  أبريل  الظاهري يف  يوسف 

ووضع  تنسجم  التي  التطويرية  اإلج��راءات  من  العديد  اتخاذ  بصدد  امل��دين 

خالل  من  املقدمة  باخلدمات  االرتقاء  هو  أملنا  وكل  الشرقية،  املنطقة 

املطار، بحيث يتحول يف املستقبل إىل شركة تعمل بالتنافسية واألسلوب 

املطارات  تخصيص  يف  جادة  املدين  للطريان  العامة  الهيئة  وأن  التجاري، 

األرباح  وجود  ومن  التجاري،  باألسلوب  يعمل  املطار  أن  من  تأكدت  حال  يف 

احلقيقية، كما أن إدارة املطار شكلت إدارة للتسويق - كأول مطار يشكل 

مثل هذه اإلدارة � وقد قطعت شوطًا كبريًا يف استقطاب املزيد من شركات 

إىل  املطار  وحتويل  اخلصخصة،  نحو  التوجه  إطار  ضمن  العاملية،  الطريان 

فعلية  أرباحًا  املاضي  العام  يف  املطار  حقق  وقد  ربحي،  عائد  ذات  شركة 

حتدث بعد سنوات عديدة من العجز املايل، وأشار إىل وجود خطة اسرتاتيجية، 

تهدف إىل حتديث وتطوير اخملطط العام للمطار، ليلبي املتطلبات التشغيلية 

لثالثني سنة قادمة، بحيث تكون كافة اخلدمات قابلة ألن تعرض لالستثمار. 

العام  واألم��ني  املرورية  للسالمة  السعودية  اجلمعية  جملس  عضو 
للجنة السالمة املرورية

املرورية  للسالمة  السعودية  اجلمعية  جملس  عضو  الغرفة  استضافت  كما 
يف  الزهراين  حمود  سلطان  املهندس  املرورية  السالمة  للجنة  العام  واألمني 
أبرزها  االستثمارية،  املبادرات  من  العديد  اللقاء  خالل  طرح  الذي  2014م،  يونيو 
املرورية  ب��احل��وادث  تختص  األولية  لإلسعافات  مراكز  إنشاء  يف  املساهمة 
مت  أنه  الزهراين  وأكد  النارية،  والدراجات  السيارات  برياضة  خاصة  حلبات  وإنشاء 
املادي  الدعم  الستقبال  املرورية(  )السالمة  باسم  استثماري  صندوق  إنشاء 
لتنفيذ خططها  العمل  اللجنة املواصلة يف  من رجال األعمال بحيث تستطيع 
التي تعكس طموحات أهايل املنطقة يف القضاء على أكرث السلبيات التي حتدث 
بشكل يومي على طرقات املنطقة ويذهب ضحيتها أعدادًا كبرية من الشباب، 
اخلدمة  حتسني  يف  تسهم  التي  املبادرات  من  العديد  نفذت  اللجنة  أن  كما 
املنطقة  »جائزة  بعنوان  املرورية  للسالمة  سنوية  جائزة  تبنت  حيث  املرورية 
واملراحل  الصفوف  جلميع  تعليمية  حقيبة  وإعداد  املثايل«،  للسائق  الشرقية 
لتدريب الطلبة بنني وبنات ابتداًء من مرحلة الروضة والتمهيدي إىل الصف الثالث 
ثانوي على أصول السالمة املرورية، وإعداد ثالث مسابقات للسالمة املرورية 

ملدارس البنني والبنات يف املنطقة.

مدير إدارة الطرق والنقل باملنطقة الشرقية

الشرقية  باملنطقة  والنقل  ال��ط��رق  إدارة  مدير  الغرفة  استضافت  كذلك 
تسهيل  على  أكد  الذي  2014م،  سبتمرب  يف  اليامي  مهدي  أحمد  املهندس 
التي  املعوقات  مبعاجلة  واإلس��راع  اجل��ودة  وضبط  املشاريع  تنفيذ  إج��راءات 
مشروعًا   51 بلغت  باملنطقة  التنفيذ  حتت  الطرق  مشاريع  بأن  الفتًا  تعرتضها، 
وقعتها  صيانة  عقود   9 خ��الل  من  الطرق  بعض  صيانة  تتابع  اإلدارة  أن  كما 
التي  التحديات  كلم، وحول   )5.600( يقارب  ما  يبلغ جمموع طولها  لصيانة طرق 
تواجه اإلدارة يف املنطقة أشار املهندس اليامي بأن الشرقية متتاز بحيويتها 
مما  جغرافيًا,  الصناعية  األعمال  قلب  كونها  املتسارعة  والتنموية  الصناعية 
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للمنطقة  اجلغرافية  الرقعة  سعة  إىل  باإلضافة  التطور،  ملواءمة  حتديًا  شكل 
وترامي املنشآت احليوية على مساحة املنطقة وعدم تركزها يف مكان واحد، 
ولتخطي تلك التحديات قال اليامي إن جهود الوزارة تعمل على تفعيل ركيزتني 
النقل  خدمات  من  مستوى  أعلى  إىل  للوصول  وسائلهما  وتعزيز  أساسيتني 

والطرق للمنطقة وهي السالمة املرورية و ضبط اجلودة. 

مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة واآلثار باملنطقة الشرقية

باملنطقة  واآلث��ار  للسياحة  العامة  الهيئة  فرع  عام  مدير  الغرفة  استضافت  كما 
الشرقية املهندس عبداللطيف البنيان يف نوفمرب 2014م، الذي أكد على حاجة قطاع 
السياحة إىل مزيد من التطور موضحًا بأن القطاع يحتاج املزيد من اخلربة والدعم يف 

اجملال الفني والتسويقي رغم اخلربة التي اكتسبها من الشراكات القائمة.

واستعرض البنيان جمموعة من املشاريع التنموية التي تخدم قطاع السياحة 
يستطيع  التي  واملشاريع  األفكار  من  العديد  هناك  بأن  موضحًا  املنطقة  يف 
السياحة  مستوى  رف��ع  شأنها  من  والتي  فيها  املشاركة  اخل��اص  القطاع 
أن  إىل  الفتًا  اململكة  وخارج  داخل  من  مستمرة  بزيارات  املنطقة  حتظى  حيث 
400 موقع يعكس عمق  7 آالف موقع أثري منها  الشرقية حتتوي على أكرث من 

التاريخ باإلضافة إىل السياحة الثقافية التي تشتهر بها املنطقة.

مدير مركز الدمام اإلقليمي للجامعة العربية املفتوحة

كما استضافت الغرفة  مدير مركز الدمام اإلقليمي للجامعة العربية املفتوحة 
الدكتور سامر احلماد، يف ديسمرب 2014م، والذي أشار خالل اللقاء إىل أن اجلامعة 
العربية املفتوحة هي مشروع عربي تعليمي غري ربحي، يهدف إىل إتاحة فرص 
متابعة التعليم اجلامعي أمام احلاصلني على شهادة الثانوية من كافة شرائح 
الديانة، كما أن اجلامعة حريصة  أو  أو اجلنس  العمر  النظر عن  اجملتمع، بغض 
التمّيز  على  الرتكيز  خالل  من  اململكة،  يف  املفتوح  للتعليم  مصدرًا  تكون  ألن 
التقنية  مستويات  أعلى  وتوظيف  التشغيل،  من��وذج  وكفاءة  املنهج،  بجودة 
التنفيذ  يف  الطاقات  كل  تكريس  خالل  من  اخلدمات،  متعددة  مؤسسة  ضمن 
والعاملية،  احمللية  اجل��ودة  معايري  على  واحلفاظ  الدراسية،  للربامج  الفعال 
إىل  مشريًا  الطالب،  خلدمة  تعليمية  كمؤسسة  املهمة  هذه  بتحقيق  وااللتزام 
العايل وديوان اخلدمة املدنية  التعليم  اعتماد شهادات اجلامعة من قبل وزارة 

يف اململكة، وبالتايل فإن املستقبل يبدو واعدًا أمام خريجي اجلامعة.

لقاء مدير ادارة الطرق والنقل باملنطقة الشرقية

لقاء مدير مركز الدمام اإلقليمي للجامعة العربية املفتوحة
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حفل االستقبال السنوي لغرفة الشرقية

حفل االستقبال السنوي حدثًا سنويًا لتعميق التواصل مع جمتمع 
أعمال الشرقية

نظمت غرفة الشرقية حفل االستقبال السنوي بقاعة االحتفاالت الكربى بفندق 
الشرياتون بالدمام يف ديسمرب 2014م برعاية وتشريف صاحب السمو امللكي 
رجال  من  كثيف  حضور  وسط  الشرقية،  املنطقة  أمري  نايف  بن  سعود  األمري 
وبعض  واإلع��الم  الصحافة  ورج��ال  احلكوميني  واملسؤولني  واألعيان  األعمال 

أعضاء السلك الدبلوماسي.

يكتسب احلفل أهميته كونه أداة فاعلة يف التواصل بني رجال األعمال، وموعدًا 
متميز  لقاء  فهو  الشرقية،  املنطقة  يف  املسئولني  كبار  مع  يتجدد  سنويًا 
على صعيد العمل العام، يجمع عددًا من ممثلي القطاع اخلاص من الشركات 
وممثلي  ق��ادة  مع  األعمال  قطاع  وممثلي  واملتوسطة  والصغرية  الكبرية 

األجهزة احلكومية.

ويعد حفل االستقبال السنوي إحدى أهم املناسبات التي حترص غرفة الشرقية 
وتشريف  رعاية  مع  أهميتها  تزداد  والتي  ومنتظم،  دوري  بشكل  إقامتها  على 
صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف لفعالياتها، حيث تشكل تلك الرعاية 
وتأكيدًا من سموه  االحتفالية  به هذه  بارزة وثقاًل معنويًا حتظى  الكرمية عالمة 
املتعددة،  التنمية  خيارات  دعم  يف  األعمال  قطاع  به  يضطلع  الذي  الدور  على 
كما أنه يعد جتسيدا لدور الغرفة يف خدمة جمتمعها، وتعزيز مسرية التنمية، 
عرب سنوات طويلة منذ إنشائها، كما أنه يعكس حرص قطاع األعمال باملنطقة 
الشرقية على التفاعل مع اجملتمع، وعلى التواصل والتعارف وتوطيد العالقات 

االجتماعية بني رجال األعمال. 

تكرمي رئيس وأعضاء جملس إدارة غرفة الشرقية يف دورته السابقة 

ترسيخًا لقيم االلتزام وتقديرًا للعطاء والتفاين وحتفيزًا على بذل مزيد من اجلهد، 
احلفل  خ��الل  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  سعود  األم��ري  امللكي  السمو  صاحب  ق��ام 
مت  إذ  السابقة  ال��دورة  يف  الشرقية  غرفة  إدارة  جملس  وأعضاء  رئيس  بتكرمي 

تسليم الدروع التذكارية من قبل صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف بن 
عبدالعزيز ل� 16 عضوًا من أعضاء اجمللس السابق وتسليم الدروع التذكارية لهم.

ويعد هذا التكرمي مبثابة تعبري عن تقدير الغرفة لرئيس وأعضاء جملس اإلدارة 
من  قّدموه  ما  على  وشكرها  امتنانها  بعَض  تعكُس  رمزية  ولفتة  السابق، 
خدمات جليلة لصالح الوطن، ولالقتصاد الوطني، وما قاموا به من جهود وافرة 
احرتام  التكرمي يعكس  أن هذا  األعمال، كما  رعاية مصالح قطاع  وخملصة يف 

صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف يشهد حفل االستقبال

أعضاء جملس إدارة الشرقية خالل استقبال ضيوف احلفل
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الغرفة وتقديَرها ملا حققه اجمللس السابق من إجنازات خالل الدورة السابقة 
)2010 - 2013(، وما أسفر عن هذه اإلجنازات من نتائج.

االحتفاء مبمثلي 15 منشأة فازت ب�� »جائزة الدكتور غازي القصيبي 
ألفضل منشأة واعدة 2014«

احلفل  خالل  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  سعود  األم��ري  امللكي  السمو  صاحب  قام 
غازي  الدكتور  »جائزة  ب��  فازت   ، منشأة   15 ممثلي  إىل  التذكارية  الدروع  بتسليم 
القصيبي ألفضل منشأة واعدة 2014« ، والذى متنح ألفضل 15 منشأة واعدة، 
من خمسة قطاعات، بواقع ثالث منشآت من كل قطاع من القطاعات اخملتارة، 

وقد دأبت الغرفة على تكرمي الفائزين يف حفل االستقبال السنوي للغرفة. 

اجلهات  وكذلك  للحفل،  والراعية  الداعمة  اجلهات  تكرمي  احلفل  شهد  كما 
الداعمة والراعية للجائزة.

السنوي  تركي ترعى حفل االستقبال  بنت فيصل بن  األمرية عبري 
لسيدات األعمال

قاعة  يف  للسيدات،  السنوي  االستقبال  حفل  الشرقية  غرفة  نظمت  كما 

خطط  ضمن  2014م،  ديسمرب  يف  الدمام،  شرياتون  بفندق  الكربى  االحتفاالت 
وفعاليات الغرفة  للنهوض بالنشاط االقتصادي للمرأة السعودية يف املنطقة، 
والذي ترعاه صاحبة السمو امللكي األمرية عبري بنت فيصل بن تركي آل سعود 
)حرم أمري املنطقة الشرقية( ضمن اهتمامها ودعمها لألنشطة والفعاليات 

النسائية يف املنطقة.

ومت خالل احلفل تكرمي الفائزات بجائزة الدكتور القصيبي ألفضل منشأة واعدة، 
وتكرمي عضوات جملس إدارة الغرفة يف الدورة املاضية، وألقت عضو جملس 
إدارة الغرفة األستاذة مناهل احلميدان كلمًة للحاضرات قالت فيها إن الغرفة 
شهدت خالل الفرتة املاضية كثريًا من الفعاليات املهمة التي عكست تطلعاتنا 
يف توسيع جماالت املشاركة اجملتمعية للمرأة وتطوير دورها االقتصادي يف 
إطار رعاية خادم احلرمني الشريفني وويّل عهده األمني، ويعد فوز رائدتي أعمال 
بجائزتني من جوائز مسابقة الدكتور غازي القصيبي جلائزة أفضل منشأة واعدة، 
عمل  جماالت  كافة  يف  نشهدها  التي  الناجحة  النماذج  عشرات  من  منوذجًا 

املرأة، مما يؤكد أهمية دور املرأة يف بناء وطنها.
تكرمي جملس إدارة غرفة الشرقية السابق خالل احلفل

جانب من حفل االستقبال السنوي
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القسم 
التاسع                           القسم                      التاسع
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تعاون غرفة الشرقية مع اجلهات احلكومية واملؤسسات التنموية.  	•

تنمية العالقات الدولية لتعزيز االستثمار األجنبي يف املنطقة الشرقية. 	•

- الزيارات الدبلوماسية والرسمية.   

وفود رجال األعمال األجانب الزائرة للغرفة.  -   

زيارات ولقاءات الشخصيات األجنبية املهمة.   -   

وفود رجال األعمال السعوديني املغادرة لدول العامل.  -   

املعارض واملناسبات الدولية املقامة يف الغرفة.  -   

تطوير عالقات التعاون وتعزيز آفاق االستثمار األجنبي 
يف املنطقة الشرقية

       القسم التاسع
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تعاون غرفة الشرقية مع اجلهات احلكومية واملؤسسات التنموية
 تعاون غرفة الشرقية مع بنك اجلزيرة لتقدمي برامج لألسر املنتجة

موجه  تدريبي  برنامج  لتنظيم  اتفاقية  اجلزيرة  وبنك  الشرقية  غرفة  أبرمت 
لألسر املنتجة حتت عنوان »مهارة« يف مارس 2014م، لتنمية وتطوير مشاريع 
بينهما  املشرتك  للعمل  كنموذج  2014م.  اجل��اري  العام  خالل  املنتجة  األس��ر 
الوسط  يف  خصوصًا  البطالة  ظاهرة  مكافحة  إىل  تهدف  التي  اجملتمع  خلدمة 
األسر  مشاريع  وتطوير  وتنمية  لألسر،  املعيشي  املستوى  ورف��ع  النسوي، 
املنتجة، للمساهمة يف زيادة العائد املايل لألسر، وفتح آفاق استثمارية للمرأة 

السعودية، وذلك من خالل برامج التدريب املتخصصة. 

مبجموعة  الشابات  تزويد  يتضمن  حيث  الثانية  للمرة  الربنامج   هذا  وينفذ 
التعرف على حرفتها، ودراسة املنتج  تنمية املتدربة بعد  مهارات تسهم يف 
الذي تشرف عليه وعلى إنتاجه ومن ثم تطويره، كما يسعى الربنامج  إىل تقدمي 
املايل  النجاح  حتقيق  بغرض  وذلك  البسيطة،  احملاسبة  مبادئ  حول  معلومات 

واإلداري ألي مشروع تقوم به كل أسرة منتجة.

مذكرة تفاهم بني غرفة الشرقية وجامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية. 

كما أبرمت غرفة الشرقية وجامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية مذكرة تفاهم، يف 
االقتصاد املعريف يف اململكة،  تعزيز  التعاون يف جماالت  2014م بهدف  ديسمرب 
التنمية  لتحقيق  املعرفة  على  قائم  اقتصاد  إىل  اململكة  اقتصاد  حتويل  تعزيز  أي 
املستدامة املعتمدة على التقنية واإلبداع، وأن تكون املعرفة هي احملرك الرئيس 
للنمو االقتصادي، ومتكني املوارد البشرية السعودية املؤهلة ذات املهارات العالية. 

اجلامعة  مبادرات  من  لالستفادة  الغرفة  سعي  إطار  يف  املذكرة  هذه  تأتي 
النمو  وترية  من  للتسريع  اإللكرتونية،  واألبحاث  املعلوماتية،  جمال  يف  وخرباتها 
التجاري، خاصة يف جمال أداء املنشآت الصغرية واملتوسطة، إضافة إىل القيام 
مكانة  تأكيد  على  قادر  معريف”  “اقتصاد  إىل  السعودي  االقتصاد  حتويل  بأعباء 

اململكة وموقعها املتميز يف االقتصاد العاملي.

توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة امللك عبداهللتوقيع اتفاقية تعاون مع بنك اجلزيرة
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تنمية العالقات الدولية لتعزيز االستثمار األجنبي يف املنطقة الشرقية
الزيارات الدبلوماسية والرسمية  

زيارة سفري مندوبية االحتاد األوروبي يف  23  فرباير 2014م.  -

زيارة مدير املكتب التجاري الربيطاين يف 15  مايو  2014م.  -

زيارة السفري األملاين  يف  13 يوليو 2014م.  -

زيارة السفري األمريكي يف  1 سبتمرب 2014م.  -

زيارة امللحق التجاري اإلندونيسي يف 22  سبتمرب  2014م.  -

زيارة السفري الهولندي يف  16 أكتوبر 2014م.  -

زيارة مدير املكتب التجاري الربيطاين يف 27  أكتوبر  2014م.  -

زيارة سفري مندوبية االحتاد األوروبي يف  28  أكتوبر 2014م.  -

زيارة رئيس قسم الشؤون االقتصادية بسفارة أملانيا يف 28  أكتوبر  2014م.  -

م السفري اإليطايل رئيس الغرفة عبدالرحمن العطيشان يكرِّ

السفري األمريكي يتوسط بعض أعضاء جملس إدارة الغرفة

مان الوفد اإلسباين رئيس الغرفة عبدالرحمن العطيشان وعضو جملس اإلدارة فهد الثنيان يكرِّ

م السفري الفنلندي نائب رئيس الغرفة حممد الفراج يكرِّ



106

ANNUAL REPORT
2014الـتقـرير السنـوي

زيارة القنصل األمريكي يف 28  أكتوبر  2014م.  -

زيارة رئيس بعثة السفارة اليابانية يف  4  نوفمرب 2014م.  -

زيارة السفري اإليطايل يف  13 نوفمرب 2014م.  -

زيارة سفري هنغاريا يف 8 ديسمرب 2014م.  -

زيارة السفري الفنلندي يف 10 ديسمرب 2014م.  -

وفود رجال األعمال األجانب الزائرة للغرفة 
لقاء الوفد التجاري السنغافوري يف 8 يناير 2014م.  -

لقاء الوفد التجاري اإلسكتلندي يف 26 يناير 2014م.  -

لقاء وفد تكنولوجيا املياه الياباين يف 27 يناير 2014م.  -

لقاء الوفد التجار ي األملاين يف 17 فرباير 2014م.  -

لقاء الوفد التجاري الفرنسي يف 2 أبريل 2014م.  -

لقاء الوفد التجاري األوكراين يف 14 أبريل 2014م.  -

لقاء الوفد التجاري الرتكي يف 17  أبريل 2014م.  -

لقاء الوفد التجاري البولندي يف 9 سبتمرب2014م.  -

لقاء الوفد التجاري املاليزي يف 26 أكتوبر 2014م.  -

لقاء الوفد التجاري الفلبيني يف 28 أكتوبر 2014م.  -

لقاء الوفد التجاري الربيطاين يف 4 ديسمرب 2014م.  -

زيارات ولقاءات الشخصيات األجنبية 
زيارة مدير عام الغرف اإلسالمية يف 12 فرباير 2014م.  -

لقاء وزير التجارة السريالنكي

نائب رئيس الغرفة حسن الزهراين مع الوفد األوروبي

لقاء الوفد الربيطاين
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  26 يف  النمسا  بغرفة  وإفريقيا  األوس��ط  الشرق  قسم  مديرة  زي��ارة   -
مارس 2014م.

لقاء وزير التجارة السريالنكي يف 15 يونيو 2014 م.  -

لقاء وزير البرتول والغاز بحكومة الهند يف 29 أكتوبر2014م.  -

لقاء نائب رئيس غرفة إسبانيا  3 ديسمرب 2014م.  -

وفود رجال األعمال السعوديني املغادرة لدول العامل
وفد سعودي مغادر إىل موريتانيا يف 9  يناير 2014م.  -

وفد سعودي مغادر إىل اليابان يف 9  يناير 2014م.  -

وفد سعودي مغادر إىل اليونان  يف 26  مارس 2014م.  -

وفد سعودي مغادر إىل جمهورية جامبيا يف 15  يونيو 2014م.  -

وفد سعودي مغادر إىل جزر املالديف يف 29  أكتوبر 2014م.  -

وفد سعودي مغادر إىل اجلزائر يف 3 ديسمرب 2014م.  -

املعارض واملناسبات الدولية املقامة يف الغرفة
معرض الكتالوجات األمريكي يف 22 يناير 2014م.  -

معرض الكتالوجات املاليزي يف 12 فرباير 2014م.  -

معرض الكتالوجات التايواين يف 15 أبريل 2014م.  -

معرض الكتالوجات األملاين يف 26 مايو 2014م.  -

معرض الكتالوجات األملاين بفرع الغرفة باجلبيل يف 27 مايو 2014م.  -

معرض الكتالوجات األوروبي يف 8 ديسمرب 2014م.  -
افتتاح معرض الكتالوجات األوروبي

افتتاح معرض الكتالوجات التايواين

معرض الكتالوجات األملاين
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القسم 
العاشر                           القسم                      العاشر
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دعم رجال أعمال الشرقية للمبادرات واملشروعات االجتماعية واخلريية يف املنطقة.  •
فعاليات وبرامج غرفة الشرقية اجملتمعية واخلريية.  •
اللقاء الرمضاين السنوي لرجال وسيدات األعمال.  -   

املسؤولية اجملتمعية .. جتارب ناجحة.  -   

املسؤولية اجملتمعية للشركات.. ميزة تنافسية جديدة.  -   

األمسيات التوعوية والتثقيفية.  -   

احلملة السنوية للتربع بالدم.  -   

ريادة صندوق املناسبات يف تنمية وتطوير العمل التطوعي باملنطقة الشرقية.   •
احتفاالت أهايل املنطقة الشرقية بعيد الفطر املبارك.  •

غرفة الشرقية والتزامها باملسؤولية االجتماعية

       القسم العاشر
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 دعم رجال أعمال الشرقية للمبادرات واملشروعات االجتماعيةواخلريية يف املنطقة 

اسرتاتيجيات وأهداف جديدة للجنة أصدقاء املرضى 
تعد جلنة أصدقاء املرضى بغرفة الشرقية أوىل اللجان العاملة يف هذا اجملال 
بأهمية  الغرفة  إدراكًا من  1403هـ،  أنشئت عام  اإلنساين على مستوى اململكة، 
ترسيخ  على  منها  وحرصَا  املنطقة،  يف  األعمال  لرجال  االجتماعي  الدور 
كافة  بني  نطاق  أوسع  على  العامة  اخلدمة  مبدأ  ونشر  التطوعي،  العمل  قيمة 
املواطنني، معتمدة على أداء راق ومسئول من جانب رجال األعمال باملنطقة، 
ومع جناح جتربتها صدر األمر السامي بتعميمها على مستوى اململكة، لتصبح 
الرائدة يف هذا اجملال اإلنساين واخلريي الذي قدمت فيه للمجتمع خدمات كثرية 

ومهمة استفاد منها جميع املرضى باملنطقة الشرقية.

مصادر  زيادة  يف  تسهم  جديدة  عمل  اسرتاتيجيات  تبني  إىل  اللجنة  وتسعى 
لدعم  خريية  أوقاف  كإيجاد  للمرضي  املقدم  الدعم  وزيادة  وتنويعها  دخلها 
أعمالها ولضمان استمرارية مصادرها، وتقدم اخلدمات للمرضى القادمني من 
الدعم  زيادة  على  وتعمل  والعالج،  السكن  توفري  عرب  أبنائهم،  مع  بعيدة  مناطق 
أجهزة  من  احتياجاتهم  بتوفري  طويلة،  عالج  لفرتات  حتتاج  أمراضًا  يعانون  ملن 

تنفس منزيل أو كراسي متحركة أو األدوية التي ال تصرف من املستشفيات.

كذلك فمن األهداف اجلديدة للجنة أصدقاء املرضى إضافة عضوات من النساء 
للجنة من خالل اجلمعيات اخلريية باملنطقة يكون لهن الدور نفسه واملشاركة 
يف  ومهارتهن  قدرتهن  أكدن  بعدما  باملستشفيات،  املريضات  زيارة  يف 
من  كثري  حل  يف  يسهم  اللجان  يف  النسوي  العنصر  وجود  أن  كما  اجملال،  هذا 

اإلشكاليات التي تواجه املريضات واملنومات يف املستشفيات.

صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف يشيد بجهود وأهداف 
جلنة أصدقاء املرضى

املنطقة  أمري  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  سعود  األمري  امللكي  السمو  صاحب  أكد 
الشرقية الرئيس الفخري للجنة أصدقاء املرضى باملنطقة بالشرقية خالل زيارة 
العمل اخلريي يف  بأن  الشرقية  اللجنة ملستشفيات املنطقة  سموه وأعضاء 
اململكة يلقي كل الدعم والبذل والسخاء من خادم احلرمني الشريفني، حيث كان 
هذا الدعم على الدوام ـــ بعد عون اهلل ـــ سببًا يف استمرار هذا العمل وتطويره 
وتوفري أسباب النجاح ملؤسساته وجهاته، كما أن االهتمام بأعمال الرب، وتشجيع 
األعمال التطوعية، يشكالن مكونًا مهمًا من املكونات الدينية والوطنية جملتمعنا 
بشكل عام، واملنطقة الشرقية بشكل خاص، حيث نشهد تناميًا مستمرًا يف 
األنشطة اخلريية التي ترفع من قيمة مبدأ املسؤولية االجتماعية، وهو من أهم 

ما حتتاج إليه جميع اجملتمعات حتى تنمو وتتقدم.

صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف يزور أحد املرضى
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فعاليات وبرامج غرفة الشرقية اجملتمعية واخلريية 
اللقاء الرمضاين السنوي لرجال وسيدات األعمال الشرقية

م لقاءات »التهنئة الرمضاين السنوي« غرفة الشرقية تنظِّ

أقامت غرفة الشرقية خالل األسبوع األول من شهر رمضان املبارك املاضي لقاءات 
التهنئة الرمضاين لرجال األعمال يف كل من املركز الرئيسي بالدمام وفروعها، وذلك 
يف إطار تطلعها وسعيها ملزيد من تعميق سبل التواصل مع مشرتكيها، وتنمية 

اجلانب االجتماعي بني املشرتكني أنفسهم، بعيدًا عن أجواء العمل.

وشهد لقاء التهاين بقدوم شهر رمضان املبارك باملركز الرئيسي حضورًا كبريًا 
ومميزًا من رجال األعمال، الذين أكدوا أن جميع أفراد اجملتمع مبن فيهم رجال 
أعضاء  هم  ومواقعهم  عملهم  وجماالت  أنشطتهم  مبختلف  األعمال  وسيدات 
فضاًل  والوطن،  الدين  أبرزها  املشرتكات  من  جملة  جتمعهم  واحدة،  أسرة  يف 

عن املصالح االقتصادية واالجتماعية.

العطيشان  عبدالرحمن  األستاذ  الغرفة  إدارة  جملس  رئيس  شكر  اللقاء  وخالل 
كافة رجال األعمال الذين حضروا اللقاء، مؤكدًا لهم مسئولية الغرفة عن تطوير 

عالقتها مبشرتكيها وبقطاع األعمال.

كذلك حرصت الغرفة على تنظيم  لقاء خاص لسيدات ومنتسبات قطاع األعمال 
يف املنطقة الشرقية، بعد تنظيم لقاء التهنئة الرمضاين لرجال األعمال.

رجال األعمال يشاركون يف اللقاء الرمضاين بفروع الغرفة 
كما أقامت غرفة الشرقية لقاء التهنئة الرمضاين للمشرتكني بفروعها يف كل 
من اجلبيل واخلفجي  والقطيف، على غرار ما جرى يف املركز الرئيسي بالدمام، 
وشهدت تلك اللقاءات حضورًا  كبريًا  من رجال األعمال، تبادلوا التهاين والتربيكات 
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، إضافة إىل مناقشة بعض هموم القطاع 
اخلاص، والبحث عن السبل الكفيلة بتطوير آداء املنظومة االقتصادية باملنطقة. 

جانب من اللقاء الرمضاين السنوي مبجلس أعمال اجلبيلجانب من اللقاء الرمضاين السنوي يف غرفة الشرقية
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املسؤولية اجملتمعية .. جتارب ناجحة 
نظمت غرفة الشرقية ممثلة مبركز املسؤولية اجملتمعية أمسيات ثقافية 
خاصة بعنوان »املسؤولية اجملتمعية .. جتارب ناجحة« بهدف استعراض 
اد  روَّ واستقطاب  االجتماعية،  املسؤولية  يف  واملتميزة  الناجحة  النماذج 
العمل التطوعي و مسؤويل أقسام وإدارات املسؤولية اجملتمعية وحتفيز 
وتشجيع املنشآت على االستفادة من تلك التجارب واخلربات للبدء بتجاربها 
اخلاصة، انطالقًا من أهمية املسؤولية االجتماعية التي برزت خالل السنوات 

األخرية لتصبح من أهم املعايري للداللة على املشاركة الفاعلة يف خدمة 
اجملتمع كواجب وليس تطوعًا، وخالل عام 2014م استضافت الغرفة بعض 

ممثلي الشركات والهيئات، ومنها:

استعراض جتربة املسؤولية االجتماعية بشركة أرامكو السعودية 

بشركة  االجتماعية  املسؤولية  دائرة  مدير  الشرقية  غرفة  استضافت 
بالدمام،  الرئيسي  الغرفة  مبقر  املعتوق،  متيم  األستاذ  السعودية  أرامكو 
بالربامج  واملهتمني  اخملتصني  من  حشد  بحضور  2014م،  أبريل  يف 
االجتماعية، والذي أكد خالل األمسية أن الشركة طورت من رؤيتها لربامج 
ألفراد  املناسبة  اخلدمات  تقدم  خاللها  من  التي  االجتماعية  املسؤولية 
على  القائم  واالقتصاد  اجملتمع  نحو  العامل  انتقال  مع  متاشيًا  اجملتمع 
مشروعات  عدة  نفذت  اجلديدة  الرؤية  تلك  ثمرات  أن  موضحًا  املعرفة، 

حتاكي ذلك التطور.

جتربة مؤسسة الراجحي اخلريية يف جمال املسؤولية االجتماعية

كما اســتعرضت الغرفــة جتربة مؤسســة عبدالرحمن بن صالــح الراجحي 
اخلريية، بحضور نائب رئيس جملس األمناء يف املؤسســة األســتاذ بدر بن 
عبدالرحمن بن صالح الراجحي يف نوفمرب 2014م، الذي أكد خالل األمســية 
أن املؤسســة ذراع مانــح مســتقل يحقــق أهــداف الشــركة يف جمــال 

جتربة املسؤولية االجتماعية بشركة أرامكو السعودية جانب من اللقاء الرمضاين السنوي مبجلس أعمال اخلفجي

جانب من اللقاء الرمضاين السنوي مبجلس أعمال القطيف
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املســؤولية اجملتمعية، ويحقق لهــا غايتها املثلى وهــي »حتقيق أفضل 
اخلــري وأبركــه« كمــا أن أهــداف املؤسســة االســرتاتيجية تتمثــل يف بناء 
قــدرات القطاع غري الربحي من خالل ابتكار وتبنــي كيانات غري هادفة للربح، 
ودعــم ورعاية املبــادرات والربامج النوعية ذات األثر األكرب، وإقامة شــراكات 
وحتالفــات فاعلة تســاهم يف حتقيق رؤية املؤسســة الراميــة لتعزيز قيم 

العمل اخلريي يف اجملتمع. 

املسؤولية اجملتمعية للشركات.. ميزة تنافسية جديدة
برناجمًا  اجملتمعية  املسؤولية  مبركز  ممثلة  الشرقية  غرفة  نظمت 
تدريبيًا بعنوان »املسؤولية اجملتمعية للشركات.. ميزة تنافسية جديدة«، 
مبقر الغرفة الرئيسي بالدمام ، وبفرعها يف حمافظة اجلبيل، يف نوفمرب 
برزت أهمية املسؤولية االجتماعية  خالل السنوات األخرية  2014م، حيث 

خدمة  يف  الفاعلة  املشاركة  على  للداللة  املعايري  أهم  من  لتصبح 
املبادرات  على  فقط  تقتصر  ال  فهي  تطوعًا،  وليس  كواجب  اجملتمع 
األعمال  استدامة  حتقق  التي  االسرتاتيجيات  إىل  تتعداها  بل  اخلريية 
اجملال  يف  التنمية  من  مضافًا  قدرًا  يحقق  مبا  اجملتمع  مع  والتفاعل 

االجتماعي واالقتصادي.

األمسيات التوعوية والتثقيفية

بل  فقط،   اخلريية  املبادرات  على  الغرفة  وأنشطة  مبادرات  تقتصر  ال  كذلك 
تتعداها إىل االسرتاتيجيات التي حتقق استدامة األعمال والتفاعل مع اجملتمع 
واالقتصادي،  االجتماعي  اجملال  يف  التنمية  من  مضافًا  قدرًا  يحقق  مبا 
التوعوية  واألمسيات  اللقاءات  من  جمموعة  2014م  يف  الغرفة  نظمت  حيث 

والتثقيفية ومنها:

مكافحة اجلرائم املعلوماتية

لقاًء  االتصاالت وتقنية املعلومات  بالتعاون مع هيئة  الشرقية  نظمت غرفة 
العالقات  عام  مدير  بحضور  2014م،  أبريل  يف  املعلومات،  أمن  عن  توعويًا 
املعلومات  وتقنية  االتصاالت  لهيئة  الرسمي  املتحدث  واإلعالم  العامة 
مكافحة  بنظام  التعريف  اللقاء  خالل  ومت  املالك،  حممد  سلطان  األستاذ 
اجلرائم املعلوماتية، وأنواعها، وطرق التعامل معها التي من أبرزها تسريب 
اخلطابات السرية ونشرها، وانتحال الشخصية، والتشهري، واالبتزاز، واخرتاق 
مساندة  على  الغرفة  وتعمل  اإلنرتنت،  عرب  واالحتيال  اإللكرتونية،  املواقع 

احلملة وتعزيز أهدافها. 

حماضرة مكافحة اجلرائم املعلوماتية

جتربة املسئولية االجتماعية مبؤسسة عبدالرحمن الراجحي اخلريية



114

ANNUAL REPORT
2014الـتقـرير السنـوي

البيئة ودورها يف التنمية الصناعية

التنمية  يف  ودورها  »البيئة  بعنوان  توعوية  أمسية  الغرفة  نظمت  كما 
املستشار  مها  قدَّ 2014م،  يونيو  يف  الرئيسي  مبقرها  الصناعية« 
اخلليجية  الطاقة  عام  مدير  الرشيد  سلطان  طالل  املهندس  البيئي 
واملعايري  االشرتاطات  اتباع  بضرورة  أوصى  والذي  البيئية،  لالستشارات 
الدورية  الصيانة  إىل  باإلضافة  للبيئة  العام  النظام  يف  عليها  املنصوص 
التنمية املستدامة  لتقليل الضوضاء وذلك تعزيزًا ملبدأ  اإلنتاج  خلطوط 

والتطور الصناعي وسط بيئة آمنة.

التربع باألعضاء

عضو  مها  قدَّ باألعضاء،  التربع  حول  حماضرة  الغرفة  استضافت  كما 
هيئة كبار العلماء واملستشار يف الديوان امللكي معايل الشيخ الدكتور 
والتي  نحييها«  »خلونا  حملة  فعاليات  برامج  ضمن  املطلق  عبداهلل 
السعودي  املركز  مع  بالتعاون  باألعضاء،  للتربع  إيثار  جمعية  تنظمها 
باألعضاء، وعّده  التربع  بالرياض، حيث أكد املطلق بجواز  لزراعة األعضاء 
أحد مناحي احلياة، كونه من الصدقة اجلارية التي تكون من احلي للحي، 

أو من امليت للحي. 

وركز الشيخ املطلق على تدعيم مريدي اخلري وحمبي النفع بأن يكون لهم 
يرى  العلماء  جمهور  أن  إىل  املطلق  الشيخ  وأشار  األجر  من  عظيم  نصيب 
بجواز نقل األعضاء من حي إىل حي، ملا فيه من املصلحة والرب، مؤكدًا أنه 
ال  جواز نقل األعضاء إال  بعد التأكد بعدم تضرر املنقول منه وحاجة املنقول 

إليه، مستدركًا بأن هناك من العلماء من يخالف هذا اجلواز.

احلملة السنوية للتربع بالدم
بصحة  الدم  وبنك  اإلقليمي  اخملترب  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
الشرقية حملة للتربع بالدم مبقرها الرئيسي يف إبريل 2014م، مبشاركة 

وتفاعل عدد كبري من منسوبي الغرفة. 

وحتــرص الغرفــة علــى تنظيــم هــذه احلملة ســنويًا انطالقــًا مــن التزامها 
بالواجــب الدينــي والوطنــي جتــاه اجملتمع، ورغبــًة يف مســاعدة املرضى 
واملصابني احملتاجني للتربع بالدم يف املستشفيات وإميانًا منها بأهمية 

دعم النشاطات اجملتمعية.

 كما تهدف احلملة إىل إيصال رسالة لكافة شرائح اجملتمع وتشجيعهم 
على املبادرة لألعمال اخلريية، التي تعود بالنفع على جميع أفراده.

احلملة السنوية للتربع بالدم يف غرفة الشرقيةأمسية البيئة ودورها يف التنمية الصناعية
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ريادة صندوق املناسبات يف تنمية وتطوير العمل التطوعي باملنطقة الشرقية

إسهامات الصندوق يف دعم وتطوير مناسبات وفعاليات املنطقة 

تتعدد مبادرات ومساهمات غرفة الشرقية خلدمة وتنمية جمتمعها والنهوض 
به على كافة األصعدة واجملاالت، ويتجلى ذلك بتأسيسها »صندوق املناسبات« 
جميع  بني  والتكافل  التعاون  روح  ولرتسيخ  اجملتمعي،  للعمل  ريادي  كنموذج 
أبناء اجملتمع، ولتوفري التمويل الالزم للربامج والفعاليات واملناسبات االجتماعية 
واإلنسانية التي تقام يف املنطقة الشرقية، واالرتقاء بسمعة ومكانة املنطقة 
إىل  املناسبات   صندوق  خالل  من  الغرفة   وتسعى  الالئق،  باملظهر  وظهورها 
الفعاليات  ودعم  توجهاتهم،  وتوحيد  واالقتصاديني،  األعمال  رجال  جهود  تعبئة 
والربامج التي تنظمها أو تستضيفها الغرفة، إميانًا منها بدورها األصيل يف هذا 

اجملال، واللتزامها مبسؤوليتها االجتماعية. 

الفعاليات  من  العديد  بتنظيم  املناسبات  صندوق  تكفل  2014م  عام  وخالل 
ومشاركة أهايل املنطقة الشرقية احتفاالتهم يف املناسبات املتعددة، ومنها 
جناحًا  حققت  والتي  املبارك،  الفطر  عيد  وفعاليات  احتفاالت  املثال:  سبيل  على 
كبريًا سطره احلضور الكبري للفعاليات، وتلقيها استحسانًا وتفاعاًل كبريًا من أهايل 
املنطقة  أهايل  من  كبريًا  تفاعًلا  الرتفيهي  الربنامج  ومشاركة  املنطقة  وزوار 
الشرقية،  املنطقة  أهايل  وتطلعات  يتناسب  بشكل  احلفل  ظهر  كما  وزوارها، 
تقدمي  إىل  والساعني  املناسبات  صندوق  على  القائمني  طموحات  مع  وينسجم 
منوذج جديد للعمل اجملتمعي من خالل توفري الدعم الالزم للربامج والفعاليات 
واملناسبات االجتماعية للمنطقة، واالرتقاء بسمعة ومكانة املنطقة وظهورها 
باملظهر الالئق، مبا يحقق التنمية االجتماعية والسياحية يف املنطقة الشرقية. 

مع  ويتناسب  جديد  هو  ما  كل  االعتبار  بعني  يأخذ  املناسبات  صندوق  أن  يذكر 
طموح أهايل املنطقة الشرقية ليضمه إىل برامج فعالياته، مع احلرص على رصد 
املالحظات واألفكار أواًل بأول، وتطوير فعالياته من خالل الزيارات امليدانية وتلمس 

رغبات الزوار واملستفيدين منها.

بجهود  يشيد  نايف  ب��ن  سعود  األم��ري  امللكي  السمو  صاحب 
ونشاطات صندوق املناسبات

يحظى صندوق مناسبات غرفة الشرقية بدعم وتشجيع كبري من لدن صاحب 
نائبه،  وسمو  الشرقية،  املنطقة  أمري  نايف  بن  سعود  األمري  امللكي  السمو 
الدعم  هذا  جتلي  وقد  ونشاطاته،  الصندوق  عمل  جناح  يف  األثر  له  كان  مما 
يف استقبال سموه رئيس غرفة الشرقية رئيس صندوق املناسبات األستاذ 
سموه  أثنى  حيث  الصندوق،  إدارة  جملس  وأعضاء  العطيشان  الرحمن  عبد 
يبذلونه من  القائمني عليه، ملا  على عمل الصندوق ومبادراته، وشكر جميع 
الصندوق  أن  كون  املواطنني،  وإخوانهم  منطقتهم،  وتنمية  خلدمة  جهود 
اإلطار الذي يجمع مشرتكي الغرفة من رجال وسيدات أعمال املنطقة على 
اخلري، ويوجههم نحو اإلسهام يف خدمة جمتمعهم ضمن منظومة العمل 

التنموي واحلضاري باملنطقة.

صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف يستقبل أعضاء صندوق املناسبات
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احتفاالت أهايل املنطقة الشرقية بعيد الفطر املبارك
م كرنفاالت الفرح احتفااًل بعيد الفطر املبارك غرفة الشرقية تنظِّ

أمري  نايف  بن  سعود  األمري  امللكي  السمو  صاحب  وتشريف  رعاية  حتت 
املنطقة الشرقية وبحضور نائبه صاحب السمو األمري جلوي بن عبدالعزيز بن 
مساعد، شاركت غرفة الشرقية ممثلة بصندوق املناسبات أهايل املنطقة 
وكبار  املسؤولني  من  كبري  عدد  مبشاركة  املبارك  الفطر  بعيد  احتفالهم 
الشخصيات، من خالل برنامج ترفيهي اشتمل على جمموعة من الفعاليات 
واألطفال،  األسر  تخاطب  ومسابقات  عائلية  وفعاليات  السياحية  الرتفيهية 

وفعاليات رياضية شبابية، وهدايا وجوائز قيمة يومية للجمهور.

أه��ايل  ي��ش��ارك  نايف  ب��ن  سعود  األم��ري  امللكي  السمو  صاحب 
الشرقية فرحتهم بالعيد 

الشرقية  أمري املنطقة  نايف  بن  األمري سعود  السمو امللكي  شرف صاحب 
حفل أهايل املنطقة بعيد الفطر املبارك، مبقر الصالة اخلضراء بالدمام، وفور 
وصول سموه موقع احلفل عزف السالم امللكي، ثم أقيم حفل خطابي بهذه 

املناسبة بدء بتالوة آيات من القرآن الكرمي. 

يف  بينكم  أكون  أن  يل  »يطيب  احلفل:   خالل  ألقاها  كلمة  يف  سموه  وقال 
الفرحة  قيم  نحيي  ونحن  السعيد  العيد  بحلول  الشرقية  أهايل  فرحة  احتفال 
والتواصل واحملبة وصلة الرحم ، وابتهل إىل املوىل عز وجل أن يوفقنا جميعًا 
ملا فيه اخلري والصالح، وأن يعيد علينا هذه األيام باليمن والربكات وأسأله - جل 
شأنه - أن يتم نعمته علينا مبزيد من الرخاء والتقدم واألمن واألمان إنه على 
كل شيء قدير، وأن ينعم على األمة اإلسالمية جمعاء بالسالم والعزة والرفعة 
ويرفع عنها كل غمة وسوء«، ويف ختام كلمته شكر سموه كل من ساهم 
يف إقامة هذا احلفل والفعاليات املصاحبة، من رجال األعمال رئيسًا وأعضاء 
تنظيم  يف  الفاعلة  مساهمتهم  على  الشرقية  بغرفة  املناسبات  صندوق 
هذه الفعاليات وما يبذلونه من جهود طيبة خلدمة وتنمية منطقتهم وراحة 

ورفاهية املواطنني والزوار متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

صندوق  إدارة  جملس  رئيس  الشرقية  غرفة  إدارة  جملس  رئيس  ألقى  كما 
املناسبات عبدالرحمن العطيشان كلمة شكر فيها صاحب السمو امللكي األمري 
سعود بن نايف على حضور سموه ومشاركته فرحة األهايل بعيد الفطر السعيد.

كما قّدم العطيشان خالص شكره وتقديره للجهات احلكومية واألهلية التي 
تفاعلت مع الغرفة من أجل إجناح احلفل والفعاليات املصاحبة له، كما قدم 
املصاحبة  العيد  فعاليات  فيها  انطلقت  التي  التجارية  للمجمعات  شكره 
والفعاليات  للحفل  والداعمة  الراعية  واملؤسسات  وللشركات  األهايل  حلفل 

املصاحبة له.

صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف يشهد افتتاح احلفل

األمري سعود بن نايف يشارك أهايل املنطقة الشرقية احتفاالتهم بالعيد
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يف  مرة  وألول  واجلبيل  واخلرب  الدمام  يف  النارية  األلعاب  عروض 
القطيف و بقيق والنعريية

شهدت سماء املنطقة الشرقية إطالق أكرب كمية من األلعاب النارية يف اململكة 
ابتهاجًا بعيد الفطر املبارك بأشكال جديدة ومميزة يف 7 مواقع سياحية خمتلفة 
باملنطقة، إيذانًا بانطالق احتفاالت وفعاليات أهايل املنطقة، واحتضنت اجملمعات 
بالدمام، وجممع سيتي  التجاري باخلرب، وجممع الشاطئ  الراشد  التجارية )جممع 
شهدت  والتي  العائلية  الفعاليات  بالدمام(  مول  دارين  وجممع  بالقطيف  مول 
على  والهدايا  اجلوائز  توزيع  تضمنها  أيام  خمسة  ملدة  استمرت  يومية  فعاليات 
احلضور الذين استمتعوا بربنامج ترفيهي وفقرات مميزة موجهة لألسرة والطفل 
بصحبة الشخصيات الكرتونية احملببة لهم، كما انطلقت عروض األلعاب النارية يف 
ساحة االحتفاالت مبحافظة النعريية وتزامن معها عروض أخرى يف حمافظة اجلبيل 
على شاطئ اجلبيل البلد، كما احتفلت القطيف بعروض مميزة من األلعاب النارية 
من أمام جممع القطيف سيتي مول، إىل جانب جمموعة من العروض املشوقة يف 

خيمة قرية الطفل، والقرية الرتاثية )حارة بلدنا( بالوجهة البحرية بالدمام. 

صندوق املناسبات يطور الفعاليات مبا يتناسب مع طموح األهايل
حرص صندوق املناسبات والقائمون علي فعاليات وبرامج احلفل وعلى رأسهم 
مقام إمارة املنطقة الشرقية على تطوير الربنامج الرتفيهي املصاحب حلفل 

املقدمة،  الرتفيهية  واخلدمة  بالعمل  ترتقي  جديدة،  أفكار  وإدخال  األهايل 
كفعاليات خيمة القرية الرتاثية )حارة بلدنا(، حيث إن القرية من الفعاليات اجلديدة 
أجنحتها  لتنوع  خصوصًا  الزوار  من  جيدًا  استحسانًا  والقت  للربنامج  ُأدخلت  التي 
األسر  لبعض  اخلاصة  واملنتجات  اليدوية  احلرف  من  العديد  على  حتتوى  والتي 

املنتجة باإلضافة إىل املقاهي الشعبية.

أقيمت فعاليات القرية داخل خيمة مغلقة ومكيفة، كونها تقام يف فصل الصيف 
والتي القت إقبااًل جيدًا من أهايل وزوار املنطقة الشرقية.

األمري  سعود بن نايف يؤدي العرضة السعودية

جانب من حفل أهايل املنطقة الشرقية

جانب من حفل أهايل املنطقة الشرقية
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القسم 
احلادي عشر                           القسم                احلادي عشر
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االرتقاء مبستوى البنية التحتية واألنظمة التقنية بالغرفة.  •
تطور منظومة املوارد البشرية بغرفة الشرقية.  •

آليات غرفة الشرقية لتهيئة بيئة عمل مثالية ملوظفيها.  •
حصاد غرفة الشرقية من اجلوائز والشهادات عام 2014م.  •

تطوير منظومة العمل الداخلية بالغرفة 

       القسم احلادي عشر
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االرتقاء مبستوى البنية التحتية واألنظمة التقنية بالغرفة 
تطبيق سياسة اجلودة

 ) ISO 27001: Information Security Management System( جتديد شهادة اجلودة 	•
اخلاصة بأمن املعلومات.

.)ISO 22301 ( جتديد شهادة اجلودة اخلاصة باستمرارية العمل 	•
تطوير وحتديث مستندات أمن املعلومات. 	•

)ISO27001 & ISO 22301( عمل املراجعة الداخلية ألنظمة 	•
)ISO 27001 & ISO 22301( عمل حمالت تدريبية وتوعوية خاصة بأنظمة اجلودة 	•

ترقية أجهزة الربط الشبكي يف  الفروع. 	•
رفع كفاءة األنظمة التقنية احلديثة

.)KMS( تطبيق خادم التصاريح لربامج شركة مايكروسوفت حمليًا 	•
استمرار حتديث اخلوادم وأجهزة الكمبيوتر اخلاصة باملستخدمني. 	•

تطبيق نظام مراقبة األنظمة لتطبيقات األوراكل وقواعد البيانات. 	•
تطبيق نظام الوسائل اإلعالنية يف شاشات الفروع واملراكز واملبنى الرئيسي. 	•

حتديث نظام فلرتة الربيد اإللكرتوين. 	•
حتديث اجلدار الناري )Palo Alto( إىل أحدث إصدار. 	•

حتديث )McAfee Vulnerability Manager( إىل أحدث اصدار. 	•
•	 حتديث )Juniper SSL VPN( إىل أحدث إصدار .

حتديث وتطوير األنظمة ورفع مستوى البنية التحتية

تطوير سرعات اإلنرتنت إىل 24 ميجا /ث . 	•
إضاف��ة خدم��ة )Zscalre( املتط��ورة ملراقب��ة اإلنرتن��ت وفل��رتة املواق��ع غري  	•

امل

إضافة خدمة )Proof Point( ملكافحة الربيد اإللكرتوين  اإلعالين. 	•
عن  واإلب��الغ  الغرفة  مواقع  استقرار  ملراقبة   )Cloud Flare( خدمة  إضافة  	•

الهجمات الضارة. 

 )Simpana( برنامج  اإللكرتوين عن طريق  للربيد  اآللية  األرشفة  نظام  تطبيق  	•
. CummVault من شركة

ترقية نظام )Solar winds ( اخلاص مبراقبة األنظمة والشبكة. 	•
ترقية نظام )Manage Engine Helpdesk( اخلاص بطلبات إدارة تقنية املعلومات.  	•

تطبيق نظام الشاشات اإلعالنية يف الفروع واملراكز.  	•
عنوان  لعرض  املناسبات  إدارة  نظام  مع  وربطها  القاعات  شاشات  تطوير  	•

املناسبة وتوقيتها واجلهة املنظمة .

ونوع  تاريخ  ملعرفة  اإلدارات  جملدات  على  التعديالت  مراقبة  نظام  تركيب  	•
التعديالت التي متت على امللفات. 
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تطور منظومة املوارد البشرية بغرفة الشرقية
االرتقاء مبنظومة املوارد البشرية ورفع روح االنتماء 

يف  العلمي  واملنهج  املؤسساتية  الثقافة  على  الشرقية  غرفة  تعتمد 
من  جمموعة  على  تعتمد  راسخة  ثقافة  وهي  وأعمالها،  نشاطاتها  جميع 
جمتمعها  جتاه  اآلن  وحتى  تأسيسها  منذ  الغرفة  الزمت  األساسية  القيم 
والتميز  واملهنية  العميل  وخدمة  والنزاهة  األمانة  على:  قائمة  ومشرتكيها 

وااللتزام وحتمل املسؤولية والعمل اجلماعي، والشكر والتقدير. 

تطوير نظام اخلدمات الذاتية ملوظفي الغرفة 
الذاتية  اخلدمة  نظام  لتطوير  بالغرفة  البشرية  املوارد  إدارة  تسعى 
العديد  يتم تقدمي  النظام  إنه مبوجب هذا  للموظفني بشكل مستمر، حيث 
امتدادًا  اخلطوة  هذه  وتأتي  ورقيًا،  تقدميها  من  بداًل  إلكرتونيًا  اخلدمات  من 
أداء  وحتسني  تطوير  شأنها  من  التي  الغرفة  ملوظفي  املقدمة  للخدمات 
اخلاصة  اإلجراءات  وتسهيل  وتقليص  املهدرة  األوقات  وتقليل  عملهم، 
اإللكرتونية  األنظمة  خالل  من  تعامالتهم  إنهاء  من  ومتكينهم  باملوظفني 

املتاحة بكل يسر وسهولة خالل أوقات العمل الرسمية أو خارجها.

استقطاب الكفاءات املؤهلة واملتميزة للعمل بالغرفة 
حترص الغرفة على استقطاب الكفاءات السعودية للعمل بها، رغبة منها   -
يف تقدمي مستوى خدمات أفضل وأسرع ملواكبة اتساع نشاط عملها يف 

خدمة قطاع األعمال باملركز الرئيسي وبفروعها.

استمرار التعاقد مع شركة بيت العاملية للتوظيف.   -

توعية املوظفني بالنظم واللوائح وما يطرأ عليها من حتديث
يتم توعية موظفي الغرفة بلوائح الغرفة وأنظمتها الداخلية اخملتلفة وما   -

يطرأ عليها من حتديث.

يتم تنظيم حماضرات وندوات وورش عمل توعوية وتثقيفية للموظفني ملواكبة   -
كل ما هو حديث من أحداث وإجراءات، فعلى سبيل املثال،  مت تنظيم ورشة 
عمل توعويه ملناقشة الئحة أخالقيات العمل، يف  يونيو 2014م، كما مت تنظيم 

ورشة عمل للتعريف باخلدمات الذاتية بنظام أوراكل، يف نوفمرب 2014م.

كما يتم إرسال بريد إلكرتوين ملوظفي الغرفة بصفة دورية يتضمن اللوائح   -
احملدثة والقدمية.

برنامج مواصلة التعليم 
بلغ عدد املوظفني امللتحقني بالربنامج 25 موظفًا.  -

تقدمي برامج تدريبية متميزة ملوظفي الغرفة
لكافة  موجهة  2014م،  عام  خالل  تدريبية  برامج  عدة  بتنفيذ  الغرفة  قامت   -
خمسة  إىل  ثالثة  من  ترتاوح  وملدد  الوظيفية  مواقعهم  مبختلف  موظفيها 
أيام، وجاءت هذه الربامج التدريبية بناء على خطط ودراسات اعتمدت فيها 

املوازين العلمية ومعرفة أراء املوظفني بناًء على حاجاتهم العملية.

مت إعداد وعقد أكرث من 31  برناجمًا تدريبيًا عامًا وخاصا عام 2014م، لعدد 196   -
موظفًا بإجمايل عدد ساعات تدريبية تصل إىل 4322 ساعة.

ورشة عمل للتعريف باخلدمات الذاتية لنظام أوراكل
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آليات غرفة الشرقية لتهيئة بيئة عمل مثالية ملوظفيها 
مهارات  تنمية  يف  يسهم  توستماسرتز  الشرقية  غرفة  ن��ادي 

التواصل والقدرات القيادية ملوظفي الغرفة

تسري فعاليات نادي غرفة الشرقية توستماسرتز بخطى حثيثة، إذ تقام اجتماعاته 

االجتماع  جدول  يحتوي  حيث  الواحد  لالجتماع  ساعتني  وملدة  الشهر  يف  مرتني 

على ثالثة فقرات رئيسية: الفقرة التعليمية وفقرة اخلطب االرجتالية وأخريا فقرة 

كل  لدى  والضعف  القوة  مكامن  وإظهار  امللقاة  اخلطب  تقييم  يتم  حيث  التقييم 

خطيب والعمل على حتسينها.

كما يسعى النادي جلعل التواصل فعااًل بني أفراد اجملتمع، ويساعدهم على تنمية 
الناس،  بني  التفاهم  وتسهيل  القيادية  اإلمكانيات  وتطوير  الذات  بتحقيق  الشعور 

وحتسني وتطوير احلياة البشرية.

بهدف  توستماسرتز«  الشرقية  غرفة  »نادي  دشنت  الشرقية  غرفة  أن  يذكر 
املطلوبة  األساسية  املهارات  أهم  وإكسابهم  موظفيها  مهارات  تطوير 
النادي متاح ملوظفي  كالقدرة على االتصال والرباعة يف فنون القيادة، كما أن 
بهدف  الغرفة  خارج  من  االنضمام  يف  يرغب  ملن  الفرصة  أتاحت  كما  الغرفة 
تقام  الذي  للسيدات  اإلجنليزية  باللغة  نادي  إىل  باإلضافة  هذا  الفائدة،  تعميم 

نشاطاته يف مركز سيدات األعمال يف اخلرب. 

والقدرات  التواصل  مهارات  وتنمية  لتعلم  الالزمة  البيئة  توستماسرتز  نادي  ويهيئ 
التدريبية،  والربامج  واملمارسة،  االحتكاك  طريق  عن  اخلربات  وتوسيع  القيادية، 
واملسابقات، كما يوفر النادي برامج تعليمية وتأهيلية فاعلة تسهم يف صقل خربات 
املنتسبني يف جمال تعلم مهارات احلديث، وزيادة الثقة بالنفس، واالرتقاء مبهارات 

اإلصغاء والتفكري يف اللحظات احلرجة، والقدرة على إدارة االجتماعات واملؤمترات.

م 39 من موظفيها قضوا خمس سنوات وأكرث  غرفة الشرقية تكرِّ
احلفل  عام  كل  كعادتها  املبارك  رمضان  شهر  خالل  الشرقية  غرفة  نظمت 
األستاذ  الغرفة  إدارة  جملس  رئيس  بحضور  ملوظفيها،  السنوي  الرمضاين 
رجال  من  كبري  وعدد  اإلدارة،  جملس  أعضاء  وبعض  العطيشان،  عبدالرحمن 
األعمال، وبعض رؤساء اجلهات احلكومية، وذلك يف إطار حرص مسؤويل الغرفة 
واألحداث  االجتماعية  القضايا  خمتلف  ومناقشة  باملوظفني،  التقائهم  على 

االقتصادية الهامة، وآخر املستجدات التي تشغلهم.

الذين قضوا خمس سنوات  الغرفة،  39 موظفًا من موظفي  تكرمي  وخالل احلفل مت 
ومضاعفاتها يف العمل يف إدارات وفروع ومراكز خدمات الغرفة، حيث سلم رئيس 
الغرفة املكّرمني شهادات الشكر والهدايا التذكارية التي قدمت لهم بهذه املناسبة.

ويأتي ذلك التكرمي من منطلق حرص الغرفة على تكريس قيم الشكر والتقدير 
مسريتهم  طوال  املوظفون  يبذله  الذي  املتميز  باألداء  واإلشادة  تتبناها،  التي 

العملية يف الغرفة.
أحد لقاءات نادي غرفة الشرقية توستماسرتز
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الغرفة  ملوظفي  املقدمة  الصحية  اخلدمات  مبستوى  االرتقاء 
وعائالتهم 

ملوظفيها  الطبي  العالج  خدمات  مستوى  تطوير  إىل  الشرقية  غرفة  تسعى 
وعائالتهم من الزوجات واألبناء، واالرتقاء بها، وذلك عن طريق استطالع آرائهم 
وتوفري  تطويرها،  مقرتحات  أهم  وتنفيذ  لهم،  املقدمة  اخلدمات  مستوي  عن 

أفضل مستويات اجلودة يف خدمات التأمني الصحي.

وتتيح الغرفة ملوظفيها - موقعًا داخليًا ضمن موقع الغرفة على شبكة إنرتانت 
واملراكز  باملستشفيات  املتعلقة  املعلومات  جميع  على  للدخول  اجملال    -
للموظفني،  الصحية  التي تقدم اخلدمات  البصريات واألسنان  الصحية وعيادات 

ويضم املوقع معلومات عن املراكز الصحية حسب نطاقها اجلغرايف. 

تكرمي 127 طالبًا وطالبة من أبناء وبنات املوظفني املتفوقني

لألنشطة  وتدعيمًا  وموظفيها  الغرفة  بني  الودية  اللقاءات  لنهج  استمرارًا 
فقد  اخملتلفة،  االجتماعية  ملناسباتهم  املوظفني  مشاركة  تهدف  التي 
قامت الغرفة بتكرمي نحو 127 طالبًا وطالبة من أبناء وبنات موظفي وموظفات 
الغرفة يف كافة املراحل التعليمية ممن حققوا تفوقًا يف االمتحانات النهائية 

للعام الدراسي السابق.

برنامج احلقيبة املدرسية
نفذت غرفة الشرقية برناجمها السنوي »احلقيبة املدرسية«  املوجه للطالب 
228  طالبًا وطالبة من أبناء موظفي  2014م، والذى استفاد منه نحو  خالل عام 
»االبتدائي، املتوسط، الثانوي«، وقد دأبت  الغرفة يف املراحل الدراسية األولية 
جديد،  دراسي  عام  كل  من  األول  األسبوع  يف  الربنامج  هذا  تنفيذ  على  الغرفة 
عبارة  والربنامج  الشرقية،  املنطقة  يف  الكربى  املكتبات  إحدى  مع  باالتفاق 
100 ريال، حيث مينح كل طالب أو طالبة كوبونني )200 ريال(  عن كوبون بقيمة 
توزيع  أو  بأكمله  للعام  الدراسية  املستلزمات  كافة  شراء  يف  للمساهمة 

املشرتيات على الفصلني الدراسيني.

ديوانية الغرفة والربامج الرتفيهية
منذ  فروعها  شتى  يف  موظفيها  من  كثيف  بحضور  الغرفة  ديوانية  حتظى 
إنطالقها كونها برناجمًا من برامج الغرفة لتعميق روح التواصل بني موظفيها، 
تنظيم  الديوانية  وتتضمن  ومساعديه،  للغرفة  العام  األمني  بحضور  وذلك 
املسابقات يف شتى األلعاب الرياضية والذهنية، إىل جانب تبادل األحاديث الودية، 

ويعقب ذلك تناول وجبة العشاء جلميع احلاضرين.    

كما اعتادت الغرفة على تنظيم بعض الرحالت الربية والرتفيهية ملوظفيها، يف 
إطار أنشطة الغرفة االجتماعية لكسر روتني العمل اليومي، ويف أكتوبر 2014م 

حفل تكرمي املتفوقني من أبناء املوظفنيتكرمي موظفي الغرفة الذين أمضو خمس سنوات أو أكرث
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القمر )قرية  توليب بشاطئ نصف  ترفيهيًا مبنتجع جولدن  يومًا  الغرفة  نظمت 
الطائرة  والكرة  القدم  كرة  لعبة  بني  ما  فيها،  الرتفيه  وسائل  وتنوعت  اخلليج(، 

واجلري والصيد املسموح به. 

نشرة روابط 
سبتمرب  األول  العدد  صدور  كان  حيث  اخلامس،  عامها  روابط  نشرة  أكملت 
بني  التواصل  تنمية  خاللهم  مت   ) أعداد   6  ( إصدار  مت   2014 عام  وخالل  2008م، 
الداخلية  الغرفة  بأخبار  املعنية  النشرة  هذه  خالل  من  وترابطهم  املوظفني 
ما  وكل  املعايدة  وحفل  الديوانية  مثل  واألنشطة  وعائالتهم  املوظفني  وأخبار 

يهمهم بشكل مباشر وغري مباشر يف نطاق العمل واملعلومات العامة. 

النشاط الرياضي بالغرفة
نظمت غرفة الشرقية ضمن براجمها الرتفيهية وأنشطتها الرياضية املوجهة 
جديدة  آلية  أقرت  وقد  الغرفة،  ملوظفي  قدم  كرة  دورة  الغرفة  ملوظفي 
للموظفني  الفرصة  فيها  أتاحت  حيث  2014م،  عام  الدورة  تلك  يف  للمشاركة 
الدورتني  يف  به  املعمول  للغرفة  اإلداري  التقسيم  خارج  فرقهم  بتشكيل 

السابقتني.

تكرمي الفريق الفائز بالدورة الرياضية
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يف إجناز جديد لتطوير »خدماتها لكل املشرتكني« 

غرفة الشرقية تدشن العام اجلديد بأربع شهادات »جودة«

الديوانية تستدعي مصطلحي 

»الريادة والتميز« 

الدكتور نور اجلليل لــ »روابط«:
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عبارة   وهي  الغرفة،  وموظفات  موظفي  جلميع 

 
ة،  تقديراً

ف وموظف
ي« لكل موظ

ب اأ�شا�ش
ن »رات

ع

ىل اأن 
 اإ
ع.. متطلعاً

ه للجهود املبذولة من اجلمي
من

 للجميع لبذل مزيد من اجلهود 
يكون ذلك حافزاً

ي الغرفة.
خلدمة م�شرتك

للمجل�س  ���ش��اد���س 
ال�� ج��ت��م��اع 

ال يف 
ذل���ك 

ج���اء 

2014/12/24م  الأرب���ع���اء   ي��وم  عقد  وال���ذي 

�شالح 
بن  عبدالرحمن  املجل�س  رئي�س  برئا�شة 

التنفيذية  اخلطة  اعتماد  خالله  ومت  العطي�شان 

املقبل  للعام  مالية 
والراأ�ش

غيلية 
الت�ش

وامل��وازن��ة 

والتي �شاهم جميع العاملني بالغرفة يف 
2015م 

الغرفة  موظفي  اإن  العطي�شان  وق��ال  ه��ا. 
اإع��داد

 
ً ومتيزا كفاءة  اأب��دوا  قد  املن�شرم  العام  خ��الل 

والتقدير، 
ال�شكر  كل  منا  ي�شتحقون  الأداء،  يف 

ثقة،  بكل  اجلديد  العام  ندخل  يجعلنا  ما 
وهذا 

ف. 
يف الكم والكي

ت اأف�شل  
جنازا

ىل اإ
ني اإ

متطلع

ال�شرقية  ع���ام غ��رف��ة 
اأم���ني  م  ق���دَّ ج��ان��ب��ه 

م��ن 

�شكره  خال�س 
الوابل  هلل 

عبدا بن  عبدالرحمن 

املوظفون،  بذله  ال��ذي  املجهود  على  وتقديره 

اأه���داف  وحتقيق  لتنفيذ  2014م  ع��ام 
خ��الل 

من  وامل�شرتكني  الغرفة  اإدارة  جمل�س 
وتطلعات 

ة للغرفة 
ة التنفيذي

ى تنفيذ اخلط
ل العمل عل

خال

ل�شنة 2014م. 

اخلطة،  جن��ازات 
لإ الأولية  النتائج  اأن  �شاف 

واأ

اح��رتايف  ب�شكل  نفذت  قد  الغرفة  اأن  اأو�شحت 

الأمر  املخططة،  الأن�شطة  من  العظمى  الن�شبة 

رتاتيجية 
ال�ش الأه��داف  �شاهم يف حتقيق  الذي 

للغرفة. 

عبدالرحمن العطيشان

ل..
اخ

لد
يف ا

I S O  1 0 0 0 2

TUV NORD CERT

GmbH

TUV Middle East

I S O  9 0 0 1 / 2 7 0 0 1 / 2
2 3

0
1

روابط - العدد  اخلامس والثالثون -يوليو 2014

األناقة بدون تكلف طريقك للنجاح 

4

عبداهلل الفالح لــ »روابط«:

الوظيفة األفضل 

جتدها بغرفة 

الشرقية 

8
موظفو غرفة الشرقية يتبادلون التهاين بعيد الفطر السعيد

12

يف اللقاء السنوي للموظفني

م 39 موظفًا خدموا خمس سنوات ومضاعفاتها غرفة الشرقية تكرِّ

دالرحمن 
ة ال�شرقية عب

اأ�شاد رئي�س غرف

التي 
باجلهود  العطي�شان  �شالح 

ابن 

ال�شرقية،  غرفة  موظفو  ويبذلها  بذلها 

يف 
�شاهمت 

والتي 
�شية 

املا الفرتة  يف 

ت، 
جنازا

الإ وحتقيق  الأداء  ني 
حت�س

حتققت 
جنازات 

الإ تلك  كل  اإن  وقال 

الفريق  بروح  اآمنوا  ني 
من خالل موظف

اأ�سا�سها 
اأعمالً 

ليقدموا 
د، 

الواح

ني 
يف اخلدمة املوجهة للم�سرتك

الإبداع 

وامل�شتفيدين.

ال�سنوي 
اللقاء 

خالل 
ذلك 

جاء 

مي 
تكر الله 

خ
مت 

الذي 
ني، 

للموظف

اأعوام  خم�سة  ق�سوا  ممن 
موظفاً   39

 ،
م، 15 عاماً

فاتها )ع�سرة اأعوا
�ساع

وم

ز العمل 
( ،  �سمن جها

..اإلخ
...

20 عاماً

الغرفة، 
وفروع  واأق�سام 

اإدارات  يف 

قّدموه  ما 
و جلهودهم 

تقديراً  وذلك 

ني 
م: 3 موظف

م، منه
خالل مدة خدمته

ني  ق�سوا  
، و 3  موظف

ني عاماً
الث

وا ث
ق�س

�ساً ق�سوا 20 
ني اأي

، و 3 موظف
25 عاماً

، و 9 
ني ق�سوا 15 عاماً

، و9 موظف
عاماً

ت، و12  موظفاً 
ني ق�سوا 10 �سنوا

موظف

ل .
ن العم

ق�سوا 5 �سنوات م

ايا 
الهد قدم  الذي  ــ  العطي�سان  وقال 

اإن  ــ  ني 
م املكرَّ ني 

للموظف التذكارية 

دفعة  �سكلت 
ني 

املوظف هوؤلء 
جهود 

لها  وكان  الغرفة،  م�سرية  يف 
كبرية 

يف منح 
ـ  هلل 

توفيق ا ـ بعد  ز 
الأبر الدور 

ني 
للم�سرتك

املقدمة  الغرفة 
خدمات 

�صـ 2 
     تتمة 

     
     

     
ز.  

 التمي
�شفات

فالية خا�سة
يف احت

واآباوؤهم 
ني 

مي املوظف
تكر

طالبات 
وال

الطلبة 
مي 

تكر حفل 
ف 

ك�س

وبنات 
اأبناء 

)من 
سياً 

درا�
ني 

املتفوق

املوارد  اإدارة  نظمته  الذي 
املوظفني( 

ني 
الإثن م�ساء  ال�سرقية 

بغرفة  الب�سرية 

اأبناء 
عدد 

زيادة 
)2014/6/20(عن 

هذا  بلغ  اإذ   ،
�سياً

درا ني 
املتفوق ني 

املوظف

املراحل  كافة  يف 
طالبة 

و طالباً 
 127 العام 

يف 
طالبة 

و طالباً 
 112 قابل 

م �سية، 
الدرا

يف 
طالبات 

و طالب  و104  ي، 
املا�س العام 

م الذي قبله.
العا

ابن  دالرحمن 
عب الغرفة  عام 

ني 
اأم وقال 

وقام  ل، 
احلف ح�سر  الذي  الوابل  هلل 

عبدا

والتقدير 
مي اجلوائز و�سهادات ال�سكر 

بتقد

التفوق 
ن�سبة  ارتفاع  اإن  واآبائهم 

للطالب 

يعطي  الغرفة  موظفي  وبنات 
اأبناء  ني 

ب

مب�ستقبل  ني 
املوظف قبل  من  اهتمام  دللة 

يف كون 
م، وهذا يبعث لدينا ال�سرور 

اأبنائه

وبناتهم  ني، 
املتفوق من  واأبنائهم 

موظفينا 

هذا  حفل  يف 
قمنا  لذلك  ت، 

املتفوقا من 

ــ  اأنف�سهم 
الآباء 

ل خا�ص 
مي 

بتكر
العام 

ت ـ  كون 
طالبا

 وال
مي الطالب

ىل تكر
�سافة اإ

اإ

من  م�سرتك  جهد  نتيجة 
جاء 

التفوق 
هذا 

ولياء الأمور 
، واأ

طالبات من جهة
 وال

الطالب

من جهة اأخرى.

تقوم بدعم كل  ها 
الغرفة بدور اأن  ف 

�سا
واأ

يف 
ز، وت�سعر باأن ذلك ي�سهم 

 التمي
خطوات

ن املوؤ�س�سة 
ر باأ

ه، اإذ ي�سع
ف نف�س

حتفيز املوظ

يف بهجته وفرحه، 
ت�ساركه  فيها  يعمل  التي 

ذا اأحد اإن
ر باأن ه

زاته، وت�سع
جنا

ل باإ
حتتف

و

�صـ 10
     تتمة 

     
     

     
     

     
ا.  

زاته
جا

فيما مت تكرميهم وآباءهم يف احتفالية خاصة

ارتفاع مستوى التفوق الدراسي بني أبناء وبنات املوظفني بغرفة الشرقية 
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حصاد غرفة الشرقية من اجلوائز والشهادات عام 2014م
غرفة الشرقية سجل حافل وممتد من اجلوائز والشهادات  

يتزين سجل غرفة الشرقية بالعديد من اجلوائز والشهادات، والذي يزداد يومًا 
وتطوير  خدمة  يف  العديدة  ومبادراتها  وطموحها  إجنازاتها  بفضل  أخر  بعد 
قطاع األعمال يف املنطقة الشرقية بصفة خاصة، وخدمة اقتصاد اململكة 

بصفة عامة.

والدروع  اجلوائز  من  العديد  على  املاضية  القليلة  السنوات  يف  الغرفة  حصلت 
احلكومة  درع  على  حصولها  املثال  سبيل  على  منها  والتي  والشهادات، 
الذهبي يف  التفاعلية، ووسام االستحقاق  العربية ألفضل املنصات  اإللكرتونية 
جمال التميز واجلودة على مستوى الوطن العربي، وحصولها على جائزة صاحب 
السمو امللكي األمري نايف بن عبد العزيز أل سعود ل� »السعودة« ، وجائزة أفضل 
األعمال،  ريادة  لدعم  عربية  مبادرة  أفضل  وجائزة  عديدة،  سنوات  عمل  بيئة 

وغريها من اجلوائز والشهادات.

جوائز وشهادات غرفة الشرقية عام 2014م

جتديد صالحية شهادات اجلودة
أنشطتها،  كافة  يف  اجلودة  أنظمة  تطبيق  على  الشرقية  غرفة  حترص 
العديد من شهادات اجلودة، وقد قامت  وفعالياتها، مما أهلها للحصول على 
الغرفة بتجديد صالحية شهادات أنظمة اجلودة اخلاصة بشهادات »نظام إدارة 
اجلودة أيزو 9001:2008 و نظام استمرارية األعمال أيزو ISO 22301:2012 و نظام 

شكاوى العمالء أيزو 10002:2004«.

مستوى  على  الشهادات  هذه  على  للحصول  املتطلبات  كل  الغرفة  نفذت  إذ 
جميع إداراتها وفروعها ومراكز خدماتها، من حيث توفري كافة االحتياجات الالزمة 

وتدريب كوادرها البشرية.

ترقية نظام إدارة أمن املعلومات من أيزو 27001:2005 إىل أيزو 27001:2013.
جنحت غرفة الشرقية يف عام 2014م برتقية نظام إدارة أمن املعلومات لديها، 
حيث إن مرحلة الرتقية متت وفق اإلجراءات التالية : مرحلة حتليل الفجوة وإعداد 
اجلودة  مراجعة  ومرحلة  والتطبيق،  التدريب  ومرحلة  واعتمادها،  املستندات 

أنظمة  أداء  والوقائية، واجتماع مراقبة  التصحيحية  اإلجراءات  الداخلية، ومرحلة 
اجلودة وتعديل املستندات، ومرحلة املراجعة اخلارجية.

يذكر أن الغرفة قامت بتنفيذ 6 جتارب إخالء افرتاضية باملبنى الرئيسي والفروع 
جودتها  طابقت  عالية  مبهنية  متت  التجارب  تلك  أن  علمًا  اخلدمات،  ومراكز 

املواصفات واملقاييس العاملية.

جتربة تسيري األعمال
مبحافظة  فرعها  من  للغرفة  الرئيسية  األعمال  تسيري  جتربة  الغرفة  نفذت 
القطيف بنجاح كبري ملدة يوم كامل تطبيقًا ملتطلبات نظام استمرارية األعمال 

. ISO 22301:2012
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القسم 
الثاين عشر                           القسم                الثاين عشر
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قائمة املركز املايل         •
قائمة اإليرادات واملصروفات وقائمة فائض اإليرادات املرتاكم عن املصروفات   •

قائمة التدفقات النقدية  •

تقرير مراجعي احلسابات

       القسم الثاين عشر
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تقرير مراجعي احلسابات إىل السادة أعضاء جملس 
إدارة غرفة الشرقية

نطاق املراجعة:

لقد راجعنا قائمة املركز املايل املرفقة لغرفة الشرقية كما يف 31 ديسمرب 2014م وقوائم اإليرادات واملصروفات وفائض اإليرادات عن املصروفات املرتاكم والتدفقات النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ. إن هذه 
القوائم املالية من مسؤولية إدارة الغرفة وقد مت إعدادها من قبل إدارة الغرفة وفقًا لنص املادة 25 من نظام الغرف التجارية والصناعية السعودي وقدمت لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها.

 إن مسؤوليتنا هي إبداء رأينا حول هذه القوائم املالية استنادًا إىل أعمال املراجعة التي قمنا بها. متت مراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ 
أعمال املراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم املالية خالية من أخطاء جوهرية.

 تشتمل املراجعة على فحص األدلة، على أساس العينة، املؤيدة للمبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها القوائم املالية، كما تشتمل على تقييم املبادئ احملاسبية املتبعة والتقديرات املهمة املطبقة من قبل اإلدارة 
والعرض العام للقوائم املالية. باعتقادنا أن مراجعتنا توفر درجة معقولة من القناعة متكننا من إبداء رأينا حول القوائم املالية.

رأي غري متحفظ:

يف رأينا ، أن القوائم املالية ككل تظهر بعدل، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املالـي للغرفـة كمـا فـي 31 ديسمرب 2014م وناجت اإليرادات واملصروفات وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري 
احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية. 

إرنست ويونغ وشركاهم )حماسبون قانونيون(
الطابق 4 ، مبنى اجلفايل

صندوق بريد 3795
اخلرب 31952

اململكة العربية السعودية
رقم التسجيل: 45 

عن إرنست ويونغ

عبدالعزيز سعود الشبيبي
حماسب قانوين 

قيد سجل احملاسبني القانونيني رقم 339
12 ربيع اآلخر 1436هـ اخلرب : 

   1 فرباير 2015م

هاتف: 9500 849 13  966+ 
فاكس: 7224 882 13  966+

www.ey.com

نبـنــي عـاملــًا
أفضـل للعمـل
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2013 م )ريال سعودي( 2014 م )ريال سعودي(

املوجودات
املوجودات املتداولة

أرصدة لدى البنوك ونقد يف الصندوق
 استثمارات مرابحات إسالمية

مدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًا
خمزون

إجمايل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة

سلف إىل صندوق إقراض املوظفني
سلف موظفني عن طريق صندوق القروض

مشاركة يف مركز االئتمان الوطني
استثمار عقاري

أراضي منحة من البلدية
املمتلكات واملعدات

إجمايل املوجودات غري املتداولة
إجمايل املوجودات

املطلوبات وأموال الغرفة
املطلوبات املتداولة

دائنون
مبالغ مستحقة الدفع

مبالغ حمصلة مقدمًا وأرصدة دائنة أخرى
اشرتاكات عضوية مقبوضة مقدمًا

إجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة

إجمايل مساهمة املوظفني يف صندوقي املساعدات والقروض
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
إجمايل املطلوبات غري املتداولة

إجمايل املطلوبات
أموال الغرفة

فائض اإليرادات عن املصروفات املرتاكم
منح حكومية مطلقة
إجمايل أموال الغرفة

إجمايل املطلوبات وأموال الغرفة

 

28,797,553

85,000,000

1,593,383

515,614

115,906,550

1,830,000

1,221,236

 333,334

 51,741,114

3,190,000

 81,180,778

139,496,462

255,403,012

5,444,040

760,721 

20,956,181 

12,844,600 
40,005,542

4,800,827

23,543,776

28,344,603

68,350,145 

183,862,867

3,190,000

187,052,867

255,403,012

 

28,744,894

130,000,000

1,866,849

734٫400

161,346,143

1,830,000

1,382,357

-

 52,466,974

3,190,000

 75,402,969

134,272,300

295,618,443

7,151,844

464,676 

25,946,011 

14,385 ,400
47,947,931

           

28,1,5,114,897          

25,977,780  

31,092,677  

79,040,608 

213,387,835

3,190,000

216,577,835

295,618,443

قائمة املركز املايل كما يف 31 ديسمرب  2014م 
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قائمة فائض اإليرادات عن املصروفات املرتاكم

2013 م )ريال سعودي(2014 م )ريال سعودي(

فائض اإليرادات عن املصروفات املرتاكم يف بداية السنة
صايف فائض اإليرادات عن املصروفات للسنة

فائض اإليرادات عن املصروفات املرتاكم يف نهاية السنة

اإليرادات
اشرتاكات العضوية

التصديقات
شهادات ورسوم خمتلفة

اشرتاكات اجمللتني
إعالنات اجمللتني

دورات التدريب
إيرادات أخرى

إجمايل اإليرادات
املصاريف

العمومية واإلدارية
اجمللتني

دورات التدريب
منتديات ومؤمترات

املساهمات اخلارجية
التشغيلية اخلاصة باالستثمار العقاري

إجمايل املصروفات
فائض اإليرادات عن املصروفات

إيرادات اإليجار
عوائد مرابحات إسالمية وصكوك

صايف فائض اإليرادات عن املصروفات للسنة

2014 م )ريال سعودي(

قائمةاإليرادات واملصروفات وقائمةفائض اإليرادات املرتاكم عن املصروفات للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014 م

50,587,300

31,550,720

16,175,720

3,461,775

  3,682 ,474 

 1,554, 720

 9,420, 027  

 116,432, 736

)77,504,312(
) 4,158, 265(

)853,501(

)3,795,365(

)3,569,072(

)2,094,082(

     )91,974, 597(  

24,458,139
  4,275 ,970 

790,859

29,524,968

183,862,867

29,524,968

213,387,835 

55,860,700

37,870,880

11,602,846

3,648,710

4,388,226

1,744,300

      9,498,152

124,313,814

)72,392,948(

)3,157,997(

)767,712(

)3,389,889(

)4,922,288(

)884,814( 

)85,515,648(

39,098,166
1,381,302

616,676 

41,096,144

142,766,723

41,096,144

183,862,867

2013 م )ريال سعودي(
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2013 م )ريال سعودي( 2014 م )ريال سعودي(

  

41,096,144

9,538,091

216,490

3,983,171

)616,676(

)44,000(

54,173,220

)441,107(

)337,841(

)476,544(

-

2,473,512

)182,172(

6,345,427

2,024,000

190,621

63,769,116

)1,013,401(
62,755,715

)50,000,000(

)11,665,099(

44,000
616,676

)61,004,423(

1,751,292

27,046,261

28,797,553

51,957,604

6,300,109

النشاطات التشغيلية
صايف فائض اإليرادات عن املصروفات للسنة

التعديالت لـــ:
استهالك املمتلكات واملعدات
استهالك االستثمارات العقارية

خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
عوائد مرابحات إسالمية

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
املدينون واملبالغ املدفوعة مقدمًا

اخملزون
سلف موظفني عن طريق صندوق القروض

مشاركة يف مركز االئتمان الوطني
الدائنون

املبالغ املستحقة الدفع دي
مبالغ حمصلة مقدمًا وأرصدة دائنة أخرى

اشرتاكات عضوية مقبوضة مقدمًا
مساهمة املوظفني يف صندوقي املساعدات والقروض

النقدية من العمليات
مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

صايف النقدية من النشاطات التشغيلية
النشاطات االستثمارية

التغري يف املرابحات اإلسالمية
إضافات على ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

املتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات
املتحصل من عوائد مرابحات إسالمية والصكوك

صايف النقدية املستخدمة يف النشاطات االستثمارية
)النقص( / الزيادة يف األرصدة لدى البنوك والنقد يف الصندوق 

األرصدة لدى البنوك والنقد يف الصندوق يف بداية السنة
األرصدة لدى البنوك والنقد يف الصندوق يف نهاية السنة

يمعامالت غري نقدية:
حتويل من مشاريع حتت التنفيذ إىل استثمار عقاري

29,524,968

10,364,183

1,298,940

3,452,319

)790,859(

      )254,500(

      43,595,051

)273,466(

)218,786(

)161,121(

 333 ,334 

1,707,804

)296,045 (

4,989 ,830 

1,540 ,800 

314 , 070

51,531 ,471 

)1,018,315(

 50,513 ,156

959,102
)45,000,000(

)6,611,174(

254,500

790٫859

 )50,565 ,815(

)52,659 (

28,797,553

28,744,894

2,024,800

قائمة التدفقات النقديةللسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م
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خامتة التقرير السنوي

ليست جمّرَد أرقام!
نوي« لغرفة الشرقية، عن أدائها يف عام 2014، يقدم حملات مهمة من مسرية عملها يف عام مضى، ولعّل  وهكذا، يرى قارئنا الكرمي أن »التقرير السَّ
القارئ الكرمي يتفق معنا يف أن »التقرير« ميثُل صورة ملخصة وموجزة، تكشف ـــ بوضوح وجالء ـــ عن قوة ومتانة العالقة التي تربط بني ُمكّونات ومفردات 
وعناصر الهيكل التنظيمي للغرفة، يف خمتلف مستوياته، من قواعده إىل قّمته، كما تعكُس عمَق التعاون بني هذه املستويات كافة )جملس اإلدارة 
يف  الغرفة(،  فروع  أعمال  وجمالس  املتخصصة،  واملراكز  اخلدمات،  ومراكز  واألقسام،  اإلدارات  وكافة  املتخصصة،  واللجان  للغرفة،  العامة  واألمانة 
»غاية«  »دوالب« العمل بالغرفة، حتقيقًا ألهداف اسرتاتيجية واحدة، تسعى الغرفة من أجل تنفيذها، ويتمحور كلها حول  حركة واحدة يّتجه بها أداء 

يومية يدور حولها دوالب العمل، وهي »رعاية مصالح القطاع اخلاص، وخدمة املشرتكني من أعضاء الغرفة« من رجال وسيدات األعمال. 

و»خالصة« التقرير، أن األرقام واإلحصاءات التي يجدها قارئنا، ليست جمّرَد أرقام وإحصاءات، لكنها ـــ يف حقيقتها ـــ عمل متواصل وَصَل الليَل بالنهار، 
وجهود خملصة، وأداء يتّجه إىل اهلل، ثم الوطن، حتى أثمر هذه »اإلجنازات« التي تضمنها التقرير، والتي تعكُس إصرارًا على إحراز النجاح، وهو ما ُيَعدُّ أحَد 
األسباب التي تفسر، ألي مراقب أو متابع، استمرار التألق يف أداء الغرفة، وتواصل الصعود واالرتفاع يف اخلط البياين لألداء، واإلجناز، داخل غرفة الشرقية.

لقد رصد التقرير السنوي للغرفة عن عام 2014 »مناذج« متنوعة ألهم األنشطة والربامج والفعاليات، التي نظمتها الغرفة خالل العام املاضي، وقدم 
صورة صادقة وموضوعية وأمينة عن هذه األنشطة والربامج والفعاليات، كنماذج تعكس نوع األداء وحجمه وطبيعته، على سبيل املثال، وليس على 

سبيل احلصر، حيث يحتاج ذلك إىل صفحات يضيق عنها بكثري حجم هذا التقرير.

إن »جوهَر« هذا التقرير، ليس يف ما يقدم من أرقام وإحصاءات، وإمنا يف ما يعكسه من عمل وإجنازات. 

إنها ـــ إذن ـــ صفحة يف كتاب العمل من أجل الوطن، ويف خدمة قطاع األعمال، واملنطقة الشرقية.
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