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املقدمة 

خالل  من   ، املشرتكني  مصالح   رعاية  حول  الشرقية  بغرفة  اللجان   أداء  يتمحور 
أصحاب   األعمال  وسيدات  رجال  تواجه  التي  والتحديات  والقضايا  املوضوعات  بحث 
جلنة  كل  تنفرد  الذي  االقتصادي  اجملال  يف  واملصانع  والشركات  املؤسسات 

بخدمته .

فإنها   ، اململكة  يف  الغرف  آليات  وأبرز  أهم  من   ) آلية   ( اللجان  شكلت  وبينما       
غرفة  يف  العمل  إليها  يستند  التي  املهمة   ) املفاهيم   ( أحد  لتشكل  تطورت 
، حيث متكنت خالل سنوات عملها من طرح مفهوم علمي واجتماعي  الشرقية 
بل  األعمال  جلان  أداء  يف  ومثااًل  متقدمًا  منوذجًا  يشكل  بات  حتى  التبلور  يف  أخذ 

وأداء الغرف بشكل عام .

     وقد جتلى هذا النموذج من خالل عمل اللجان بغرفة الشرقية على ثالثة حماور 
أولها : يف خدمة مشرتكيها من رجال وسيدات األعمال بشكل خاص ويف خدمة 
التي  املنطقة  خدمة  يف  وثانيها   . عام  بشكل  األعمال  وقطاع  اخلاص  القطاع 
تنتمي إليها الغرفة تطويرًا القتصادياتها وتفاعاًل مع قضاياها اجملتمعية . وثالثها 

يف خدمة اإلقتصاد الوطني بشكل أعم وأوسع وعلى نحو غري مباشر .

فإن   ، املاضية  املرحلة  خالل  اإلجنازات  من  الكثري  حققت  قد  اللجان  كانت  وإذا       
املرحلة القادمة تستدعي جهدًا أكرب من العمل حفاظًا على ما حتقق من إجناز، 
 ، جمتمعها  خدمة  ويف  الغرفة  مشرتكي  ملصلحة  جديدة  ملكاسب  وتطويرًا 
وإسهامًا يف دفع مسرية التنمية الوطنية ونحو خطوات أكرب وأوسع على طريق 
حتقيق املزيد من الرخاء االجتماعي واملزيد من الرفاهية ألبناء الوطن حتقيقًا لرؤية 

اململكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .

النهوض  على  قادرة  الشرقية  غرفة  يف  األعمال  جلان  أن  نثق  مسئولية  إنها       
بواجباتها ، يف ضوء ما تطرحه املتغريات العاملية واإلقليمية واحمللية من حتديات 

، وتلك مهمة وطنية نبيلة تدركها غرفة الشرقية وتعطيها كل االهتمام .
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يف  العاملني  جلميع  اخمللص  العمل  من  كبريًا  جهدًا  القادمة  املرحلة  تستدعي 
الغرف التجارية الصناعية باململكة ، وذلك لظروف وعوامل وأسباب متعددة ، بينها 
ما هو حملي ، ومنها ما هو إقليمي أو دويل ، إال انها كلها تدعو إىل تطوير األداء التنموي 
، فضاًل عن تسريع عجلة التنمية ،بلوغًا ملعدالت أعلى وأكرب من النمو ، تسهم يف 

حتقيق املزيد من الرخاء االجتماعي واملزيد من الرفاهية ألبناء الوطن.

والشك أن الغرف التجارية يف املرحلة القادمة خاصة مع التزامات القطاع اخلاص 
يف حتقيق رؤية 2030 وبراجمها املتعددة مطالبة بدور أكرب ، ويف هذا اجملال فإن 
لتنفيذ هذا  الغرف  آليات  أهم  ، ومن  بكافة املعايري  ورئيسًا   دورها سيكون حموريًا 
الدور، تأتي جلان األعمال على رأس هذه اآلليات، التي ستعتمد عليها الغرف يف أداء 

دورها.

توجهات غـرفة  إليها  تقوم عليها وتستند  التي  األعمدة  أهم  تعد  اللجان  أعمال  إن 
وحماورها  ألهدافها  تطبيقًا   ، وأجهزتها  الغرفة  تشكيالت  أبرز  ُتعد  كما  الشرقية 
اإللتزام  من  كبريا  قدرًا  جميعًا  منا  تتطلب  القادمة  املرحلة  كانت  وإذا  االسرتاتيجية، 
لتحقيق  أكرب  اللجان جهدًا وعماًل  تتطلب من  ، فإنها  والعطاء  العمل  واإلخالص يف 

املسرية االقتصادية الناجحة .

لقد حققت جلان األعمال وجمالس الفروع واجملالس التنفيذية خالل دورة جملس 
كافة  على   ، املشرفة  اإلجنازات  من  الكثري   ) 2014-2017م   ( عشر  السابعة  اإلدارة 
األصعدة ، إال أن املستقبل يتطلب املزيد من اجلهد والعمل تطويرًا لدور  الغرفة 
الصعيد  العاملية واإلقليمية واحمللية على  تفاعاًل مع املتغريات  أكرث  تكون  ، بحيث 
االقتصادي ، وتلك مهمة وطنية واسرتاتيجية تعطيها غرفة الشرقية كل اإلهتمام .

اللجان بني إجنازات احلاضر وحتديات املستقبل
كلمة رئيس جملس اإلدارة

سعادة األستاذ
عبدالرحمن بن صالح العطيشان



7
إجنازات جلان األعمال وجمالس الفروع واجملالس التنفيذية

للدورة السابعة عشرة )2014-2017م(

حيث  ومن   ، والتطور  النشأة  حيث  من  الشرقية  غرفة  ملسرية  املتابع  أن  شك  ال 
التكوين والتشكيالت واإلدارات والهياكل التنظيمية والوظيفية ، سوف يجد يف ذلك 
للجان  نذكر  أن  اإلنصاف  ومن   ، املتالحقة  النجاحات  من  مسرية  على  حيًا  دلياًل  كله 
األعمال وجمالس الفروع واجملالس التنفيذية موقعًا متميزًا داخل مسرية النجاح 
، من خالل العديد من اإلجنازات التي حققتها خالل تاريخ الغرفة بشكل عام ، وخالل 
دورة جملس اإلدارة السابعة عشر ) 2014-2017م ( بشكل خاص ، وهي إجنازات بكل 

املقاييس متميزة وأكرث من أن حتصى .

لقد تطورت اللجان تطورًا كبريًا كمًا ونوعًا ، ويعد هذا التطور والنمو مؤشرًا لتطور أداء 
الدورة  الغرفة ) 6 ( جلان فقط يف  ، إذ كان عدد جلان  الغرفة على كافة األصعدة 
العاشرة جمللس اإلدارة ، وأصبح عددها اآلن ) 28 ( جلنة و) 3 ( جمالس تنفيذية 

و)3( جمالس أعمال للفروع .

ومن حيث األداء شارك أعضاء اللجان يف مئات االجتماعات التي غّطت جميع النواحي 
االقتصادية يف املنطقة الشرقية ، وقامت ببحث العديد من القضايا واملوضوعات 
وعي  عكست  وصريحة  جادة  مناقشات  يف  واالقرتاحات  الربامج  عشرات  ودراسة 
الشرقية  للمنطقة  االقتصادية  بالبيئة  اهتمامهم  عكست  كما   ، األعمال  رجال 

وحرصهم على تنميتها وتطويرها .

األعضاء  عدد  إرتفاع   ، وتطور  جناح  من  اللجان  حققته  ما  مدى  على  آخر  مؤشر 
املشاركني يف اللجان بالغرفة من ) 70 ( عضوًا حتى بلغ أكرث من ) 500 ( عضوًا يف 

الدورة السابعة عشر .

إن سجل أعمال اللجان يزخر باإلجنازات التي تعكس إخالصًا يف العمل من أجل رعاية 
مصالح املنتسبني إىل الغرفة وخدمة أعضائها ، وهي إجنازات تدعو إىل الفخر ، بقدر 

ما تؤكد انتماء هذه الغرفة لهذا الوطن املعطاء .

اللجان مسرية من التطور والنجاحات
كلمة األمني العام

سعادة األستاذ
عبدالرحمن بن عبداهلل الوابل
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قطاع شؤون اللجان
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الصفةاالسمم

رئيس جلنة الذهب واجملوهراتاألستاذ / عبدالغني عبداهلل املهنا1

نائب رئيس جلنة الذهب واجملوهراتاألستاذ / خالد عثمان العمودي2

عضو جلنة الذهب واجملوهراتاألستاذ / جواد حممد االربش3

عضو جلنة الذهب واجملوهراتاألستاذ / عبدالرحمن حممد ابونخاع4

عضو جلنة الذهب واجملوهراتاألستاذ / عبداحملسن حسن النمر5

عضو جلنة الذهب واجملوهراتاألستاذ / عبدالهادي حممد احملمد علي6

عضو جلنة الذهب واجملوهراتاألستاذ / علي حسني  االحمد7

عضو جلنة الذهب واجملوهراتاألستاذ / علي عبداهلل العبدالعزيز8



14
إجنازات جلان األعمال وجمالس الفروع واجملالس التنفيذية

للدورة السابعة عشرة )2014-2017م(

أعضاء جلنة التمويل والتقسيط

الصفةاالسمم

رئيس  جلنة التمويل والتقسيطاألستاذ / زيد عبد اهلل اليعيش1

نائب رئيس جلنة التمويل والتقسيطاألستاذ / حممد عبدالرحمن املوسى2

عضو جلنة التمويل والتقسيطاألستاذ / حمسن عبداهلل األهديل3

عضو جلنة التمويل والتقسيطاألستاذ / خالد عثمان احلمادي4

عضو جلنة التمويل والتقسيطاألستاذ / صالح فرج العنزي5

عضو جلنة التمويل والتقسيطاألستاذ / عبد العزيز عبدا حملسن اجلرب6

عضو جلنة التمويل والتقسيطاألستاذ / سعيد يحيى كشكش7

عضو جلنة التمويل والتقسيطاألستاذ / هشام احمد عبداملتعال 8
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أعضاء جلنة االستثمار الرياضي

الصفةاالسمم

رئيس جلنة االستثمار الرياضياألستاذ / فهد عبدالرحمن الثنيان1

نائب رئيس جلنة االستثمار الرياضياألستاذ / بدر السويدان2

عضو جلنة االستثمار الرياضياألستاذ / فارس حممد السبيعي3

عضو جلنة االستثمار الرياضياألستاذ / أديب صالح احلوار4

عضو جلنة االستثمار الرياضياألستاذ / حمود فهد البقعاوي5

عضو جلنة االستثمار الرياضياألستاذ / خالد سيف الدوسري6

عضو جلنة االستثمار الرياضياألستاذ / خالد علي البنعلي7

عضو جلنة االستثمار الرياضيالدكتور / رامي أحمد كمال8

عضو جلنة االستثمار الرياضياألستاذ / شفيق علي السيف9

عضو جلنة االستثمار الرياضياألستاذ / عدنان مهنا املعيبد10

عضو جلنة االستثمار الرياضياألستاذ / حممد جمعان النهدي11

عضو جلنة االستثمار الرياضياألستاذ / ناصر حممد الدغيرث12

عضو جلنة االستثمار الرياضياألستاذ / يوسف سليمان احلمود13

عضو جلنة االستثمار الرياضياألستاذ / صالح حممد الشيخ14

عضو جلنة االستثمار الرياضياألستاذ / نزيه عبد رب النبي النصر15
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فسح  لتسهيل  اجلــديــدة  ــــراءات  )اإلج عمل  ورشــة 
السلع املستوردة( 

السعودية  الهيئة  مــع  بــالــتــعــاون  الشرقية  غــرفــة  نظمت 
للمواصفات واملقاييس واجلودة ورشة عمل بعنوان "اإلجراءات 
األربــعــاء  يــوم  املــســتــوردة"  السلع  فسح  لتسهيل  اجلــديــدة 
القصبي  عثمان  بن  سعد   / الدكتور  معايل  بحضور  2014/1/29م 
- حمافظ الهيئة  ، ومبشاركة مصلحة اجلمارك و وزارة التجارة 

والصناعة، وكانت أبرز حماور الورشة:
التعريف بإجراءات وزارة التجارة والصناعة يف فسح السلع.  •

شــهــادات  إصـــدار  وإجـــــراءات  اإلعــــرتاف  بــربنــامــج  التعريف   •
املطابقة.

التعريف بإجراءات اجلمارك يف فسح السلع.  •

لقاء رئيس جملس إدارة االحتاد السعودي لكرة اليد 
مع رجال األعمال

نظمت غرفة الشرقية لقاًء لألستاذ / تركي بن سليمان اخلليوي 
رئيس جملس إدارة اإلحتاد السعودي لكرة اليد مع رجال األعمال 

يوم الثالثاء  2014/2/4م  ، وكانت أبرز حماور اللقاء:
اليد  لكرة  السعودي  اإلحتــاد  مسابقات  برنامج  استعراض   •

حتى نهاية عام 2017م.

2020م. اىل  عام  استعراض مشاركات املنتخبات   •

لألندية. الدعم املقدم  آلية   •

عمل  لتنظيم  الثالثة  باملرحلة  "التعريف  عمل  ورشة 
املرأة يف حمالت بيع املستلزمات النسائية

عمل  ورشة  العمل   وزارة  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
بعنوان "التعريف باملرحلة الثالثة لتنظيم عمل املرأة يف حمالت 
بيع املستلزمات النسائية " يوم اخلميس  2014/8/21م بحضور 
سعادة الدكتور/ فهد بن سليمان التخيفي – وكيل وزارة العمل 

املساعد للربامج اخلاصة  ، وكانت أبرز حماور الورشة:
الشرتاطات العامة الواجب مراعاتها لتنظيم عمل املرأة يف  	•

حمالت بيع املستلزمات النسائية.
اشرتاطات بيئة عمل املرأة يف احملالت املتخصصة. 		•

األقسام    متعددة  احملالت  يف  املرأة  عمل  بيئة  اشرتاطات  	•
وفرتات اخلدمة الذاتية.

التدريب والتوظيف. 	•
الغرامات والعقوبات. 	•

للخطوط  العامة  للمؤسسة  العام  الرئيس  لقاء 
احلديدية
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العامة  للمؤسسة  عام  لرئيس  لقاًء   الشرقية  غرفة  نظمت 
السويكت  للخطوط احلديدية معايل املهندس/حممد بن خالد 
حماور  أبرز  وكانت    ، 2014/11/10م   االثنني   يوم  األعمال  رجال  مع 

اللقاء:
تطوير حمطات القطار يف الدمام واألحساء والرياض.  •

نقل البضائع التجارية والصناعية.  •
مشاريع توسعة امليناء اجلاف.  •

الربي(،  الوسطى)اجلسر  باملنطقة  الغربية  املنطقة  ربط  	•
ربط املنطقة الشمالية باملنطقة الوسطى مرورا باجلوف 
وحائل والقصيم، واحملطات اجلديدة يف جدة ومكة املكرمة 

واملدينة املنورة ومدينة امللك عبداهلل االقتصادية(.
مشروع قطار دول جملس التعاون. 	•

مشاركة القطاع اخلاص يف تخطيط البنى التحتية واستثمار  		•
أراضي املؤسسة.

املساهمة يف توطني الصناعة والوظائف. 		•

زيارة نادي سبورتي الرياضي
نادي  إىل  الرياضي  االستثمار  للجنة  زيارًة  الشرقية  غرفة  نظمت 
وقام  2014/11/10م   االثنني   يوم  اخلرب   مبدينة  الرياضي  سبورتي 
الرياضية  النادي  برامج  عن  بالتعريف  النادي  إدارة  جملس  رئيس 
وأنواع العضوية واملرافق واملالحق الرياضية واخلدمية من خالل 

جولة تعريفية ألعضاء اللجنة على األقسام التالية:
االصاالت واملالعب الرياضية. 		•

املرافق الرتفيهية. 	•
األقسام التعليمية. 	•

قاعات االجتماعات والفعاليات. 	•
جمموعة احملالت التجارية اخلدمية. 	•

عبدالعزيز  امللك  مبيناء  والــدواء  الغذاء  هيئة  زيارة 
بالدمام

إىل  اجلمركيني  اخمللصني  جلنة  ــارًة  زي الشرقية  غرفة  نظمت 
الثالثاء  يوم  بالدمام  عبدالعزيز  امللك  مبيناء  والدواء  الغذاء  هيئة 

2014/11/18م ، وكانت أبرز حماور الزيارة:
آلية سحب العينات.  	•
طرق نقل العينات.   •

أوقات تواجد طاقم املعاينة.   •
االستفادة من النظام اآليل يف إنهاء اجراءات العمل.   •

والصناعة  التجارة  وزارة  فرع  عام  مدير  استضافة 
باملنطقة الشرقية

استضافت غرفة الشرقية سعادة األستاذ/ حممد العبداللطيف 
يف  الشرقية  باملنطقة  والصناعة  التجارة  وزارة  فرع  عام  مدير 
اجتماع مع جلنة اخمللصني اجلمركيني يوم الثالثاء 2014/11/25م 

، حيث ناقش احلضور العديد من احملاور ومن أبرزها:
	آلية الفحص اجلمركي بوجود شهادة املطابقة. 	•

	إجراءات العمل بني اخمللصني واخملتربات واجلمارك. 	•
	فسوحات املواد الكيماوية. 	•

يف  وخدماتها  السيارات  لقطاع  املوسع  اللقاء 
املنطقة الشرقية

نظمت غرفة الشرقية لقاًء موسعًا لقطاع السيارات وخدماتها 
السيارات  جلنة  وأعضاء  رئيس  بحضور  الشرقية  املنطقة  يف 
وخدماتها يوم األربعاء 2014/11/26م ، حيث ناقش احلضور العديد 
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من احملاور ومن أبرزها:
التعاميم احلكومية  تواجه املستثمرين من  التي  الصعوبات  	•

ذا ت العالقة.
	تنظيم آلية عمل شيخ املعارض. 	•

	تطوير مناطق ورش السيارات. 	•
معارض السيارات وأرض املزادات. 		•

تصنيف ورش السيارات. 		•

يف  ــوهــرات  واجمل الــذهــب  لقطاع  املــوســع  اللقاء 
املنطقة الشرقية

نظمت غرفة الشرقية لقاًء موسعًا لقطاع الذهب واجملوهرات 
الذهب  جلنة  أعضاء  و  رئيس  بحضور  الشرقية  املنطقة  يف 
ناقش  حيث   ، 2014/11/30م  ــد  األح يــوم  بالغرفة  واجملــوهــرات 

احلضور العديد من احملاور ومن أبرزها:
التوظيف والسعودة. 	•

التسرت التجاري يف قطاع الذهب واجملوهرات. 	•
الصعوبات التي تواجه القطاع. 	•

تنمية  صندوق  من  واجملوهرات  الذهب  قطاع  استفادة  	•
املواد البشرية )هدف(.

استضافة جلنة السيارات وخدماتها للجنة التأمني

السيارات وخدماتها  الشرقية استضافة جلنة    نظمت غرفة 
وممثلي  التأمني  جلنة  من  عمل  فريق  بحضور   التأمني  للجنة 

شركة جنم يوم االثنني 2014/12/1م ، وكانت أبرز حماور االجتماع:

	تنظيم آلية عمل شيخ املعارض. 	•
اىل    شركة  من  التأمني  نقل  أثناء  اخلسائر  احتساب  نظام  	•

أخرى.
	تطوير أعمال جنم. 	•

	حتمل تلفيات السيارات املسروقة. 	•

اللقاء املوسع لقطاع التمويل والتقسيط
نظمت غرفة الشرقية لقاًء موسعًا لقطاع التمويل والتقسيط 
التمويل  جلنة  أعضاء  و  رئيس  بحضور  الشرقية  املنطقة  يف 
ناقش  حيث   ، 2014/12/11م  اخلميس   يوم  بالغرفة  والتقسيط 

احلضور العديد من احملاور ومن أبرزها:
دور قطاع التقسيط يف النظام املايل. 	•

	األنظمة والتشريعات احمللية. 	•
	اخملاطر التي تواجه قطاع التقسيط والتمويل. 	•

زيارة مدير عام جمرك ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام
نظمت غرفة الشرقية زيارًة  للجنة التجارية إىل سعادة األستاذ/ 
عبدالعزيز  امللك  ميناء  جمرك  عام  مدير  الغنام  صالح  بن  غنام 
بالدمام يوم األربعاء  2014/12/18م ، وكانت أبرز حماور االسجتماع 

التي متت مناقشتها ما يلي:
نفس  مــن  اســتــريادهــا  املتكرر  األصــنــاف  فسح  تسهيل  		•

املصدر.
الغاز  مثل  املستوردة  الكيميائية  املــواد  أنــواع  بني  التمييز  	•

والهليوم و طفايات احلريق.
التجارة  وزارة  من  املعتمدة  اخملتربات  بشهادات  االعرتاف  	•

يف الدول املصدرة.
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بني  االئتمانية  املــعــلــومــات  ــادل  ــب "ت عمل  ورشـــة 
املنشآت التجارية"

والصناعة  التجارة  وزارة  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
املنشآت  بني  االئتمانية  املعلومات  "تبادل  بعنوان  عمل  ورشة 
التجارية" يوم األثنني 2014/12/22م بحضور مستشار وزير التجارة               
والصناعة األستاذ/ سهيل بن حممد أبامني ،وكانت أبرز حماور 

الورشة:
زيادة  على  التجارية  للمنشآت  االئتمانية  املعلومات  أهمية  	•

الشفافية يف التعامالت التجارية.
أهــمــيــة مــشــاركــات املــنــشــآت الــتــجــاريــة مبــبــادرة تــبــادل  	•

املعلومات التجارية.
تبادل  برنامج  مــن  التجارية  املنشآت  احتياجات  حتــديــد  	•

املعلومات االئتمانية.

واجملوهرات  الذهب  وجلنة  التجارية  اللجنة  ــارة  زي
ملدير فرع مكتب العمل بالدمام

والــذهــب  الــتــجــاريــة  للجنتي  ــــارًة  زي الــشــرقــيــة  غــرفــة  نظمت 
مدير   العمري  صالح  بن  عمر  األستاذ/  سعادة  إىل  واجملوهرات 
أبرز  وكانت  2014/12/24م  األربعاء  يوم  بالدمام  العمل  مكتب  فرع 

املوضوعات التي متت مناقشتها ما يلي:

رفض الوكالة الشرعية للمندوب. 		•
االستفادة من التقنية يف تسريع إجراءات العمل. 	•

دفع تكاليف رخصة العمل عن الهاربني. 		•
خطوات استخراج التأشرية. 	•

توافق املهن املطلوبة مع برنامج السعودة بعد التجربة. 	•

استضافة مدير مرور املنطقة الشرقية
استضافت غرفة الشرقية سعادة اللواء/ عبدالرحمن بن حممد 
جلنة  مع  إجتماع  يف  الشرقية  املنطقة  مرور  مدير  الشنربي 

التعليم يوم  اخمللصني اجلمركيني وجلنة تأجري املعدات وجلنة 
، حيث  اللجنة واألعضاء  ، بحضور رئيس  اخلميس 2014/12/25م 

ناقش احلضور احملاور التالية:
مراعاة حجز حافالت املدارس األهلية وتطبيق العقوبات على  	•

اخملالفني من السائقني .
رخص سائقي احلافالت املدرسية 	•

تظليل احلافالت مبا ال يتعارض مع خمالفة النظام ، ومنع أي  	•
ملصقات أخرى ليس لها عالقة بالتعريف باملدارس .

سريان صالحية احلافالت املدرسية . 		•
مواعيد دخول املعدات داخل املدينة 		•

مواعيد االختبارات اخملصصة للمشغلني . 		•
إصدار رخص مشغلي املعدات 		•

ازدحام حركة الشاحنات يف طريق امليناء. 		•
	أوقات منع الشاحنات وتعطل حركة نقل البضائع. 	•

جسر  ومواقف  امليناء  ساحات  داخل  املرورية  اخملالفات  		•
امللك فهد.
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زيارة جلنة االستثمار الرياضي ملدير  إدارة االستثمار 
يف أمانة املنطقة الشرقية

إىل  الرياضي  اإلستثمار  للجنة  زيـــارًة  الشرقية  غرفة  نظمت 
أمانة  يف  اإلستثمار  إدارة  مدير   السويدان  زيــاد  املهندس/ 
أبــرز  وكــانــت  2014/12/29م  ــنــني  األث يــوم  الشرقية  املنطقة 

املوضوعات التي متت مناقشتها ما يلي:
آلية اإلستثمار يف مالعب حدائق األحياء السكنية. 	•

تسهيل إجراءات األمانة لالستفادة من األراضي املتاحة يف   
اإلستثمار.

ورشة عمل “التعريف بدفرت اإلدخال املؤقت للبضائع”

السعودية  الغرف  جملس  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
اإلدخال  بدفرت  “التعريف  بعنوان  عمل  ورشة  اجلمارك  ومصلحة 
 / األستاذ  بحضور  2014/12/30م  الثالثاء  يوم  للبضائع”  املؤقت 
والتصدير  املؤقت  اإلدخال  وحدة  مدير  الشهري  يحيى  بن  علي 
العنزي املدير  باجلمارك السعودية و األستاذ / أحمد بن فياض 
والدولية  اإلقليمية  والغرف  واالحتــادات  الهيئات  إلدارة  التنفيذي 

مبجلس الغرف السعودية، وكانت أبرز حماور الورشة:
إجراءات اإلدخال املؤقت. 	•

حتويل اإلدخال املؤقت إىل دائم. 	•
إنهاء وضع اإلدخال املؤقت. 	•

احلظر والقيود. 	•
إجراءات اجلمارك السعودية لتطبيق دفرت كارنيه. 	•

استعراض إلتفاقية إسطنبول. 	•
البضائع التي يغطيها اإلدخال املؤقت والتي ال يغطيها. 	•

الشروط الواجب توفرها للحصول على دفرت اإلدخال املؤقت. 	•
اإلدخــال  دفــرت  حامل  قبل  من  مراعاتها  الواجب  الضوابط  	•

املؤقت.

عبدالعزيز  امللك  مبيناء  احلــدود  حرس  مدير  زيــارة 
بالدمام

إىل  اجلمركيني  اخمللصني  للجنة  زيــارًة  الشرقية  غرفة  نظمت 
احلدود  حرس  مدير  الزهراين  صالح  بن  جمعان  العقيد/  سعادة 
مبيناء امللك عبدالعزيز بالدمام يوم األربعاء  2014/12/31م ، وكانت 

أبرز احملاور التي متت مناقشتها ما يلي:
الشاحنات  خروج  و  دخول  حركة  لتسهيل  مقرتحات  تقدمي  	•

يف امليناء.
اإلجراءات األمنية داخل حرم امليناء. 	•

قبل  مــن  املستأجرة  الشاحنات  ــول  دخ إجـــراءات  تيسري  	•
اخمللصني اجلمركيني.

على  الوقود  اقتصاد  ببطاقة  )التعريف  عمل  ورشة 
املركبات اخلفيفة ومتطلباتها(

لكفاءة  السعودي  املركز  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
الوقود  اقتصاد  ببطاقة  "التعريف  بعنوان  عمل  ورشة  الطاقة 
2015/2/15م  األحد  يوم  ومتطلباتها"  اخلفيفة  املركبات  على 
 ، والصناعة   التجارة  ووزارة  اجلمارك  مصلحة  مبشاركة  وذلك 

وكانت أبرز حماور الورشة:

اخلفيفة  املركبات  على  الوقود  اقتصاد  ببطاقة  التعريف  	•
اجلديدة.

مناذج بطاقة اقتصاد الوقود لكل مرحلة. 	•
تفاصيل بطاقة اقتصاد الوقود يف املواصفة الصادرة من  	•

هيئة املواصفات واملقاييس واجلودة.
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طرق إصدار بطاقة اقتصاد الوقود. 	•
للمركبات  الــوقــود  اقتصاد  بطاقة  وجــود  مراقبة  خطوات  	•

اخلفيفة اجلديدة.
العقوبات املرتتبة على خمالفة الئحة بطاقة اقتصاد الوقود  	•

للمركبات اخلفيفة اجلديدة.

فهد  امللك  مطار  جمرك  عــام  مدير  ــارة  زي
الدويل بالدمام 

إىل  واجملــوهــرات  الذهب  للجنة  ــارة  زي الشرقية  غرفة  نظمت 
مطار  جمرك  عــام  مدير   الــزاكــان  ابراهيم  بن  يوسف  األســتــاذ/ 
أبرز  ، وكانت  الثالثاء 2015/3/3م  يوم  بالدمام  الدويل  امللك فهد 

املوضوعات التي متت مناقشتها ما يلي:
الدمام  الدويل  فهد  امللك  مطار  يف  الفوري  الفسح  آليات  	•

لقسم الركاب.
	أهمية اإلجراءات املطبقة على استرياد الذهب واجملوهرات. 	•

الطاقم اجلمركي ومواكبته حلجم األعمال يف املطار. 		•
	عالقة اجلمارك باإلدارات األخرى يف املطار. 	•

ورشة عمل ) تسهيل إنهاء إجراءات احلوادث املرورية (
السيارات وخدماتها  للجنة  نظمت غرفة الشرقية ورشة عمل 

بعنوان " ورشة عمل تسهيل انهاء إجراءات احلوادث املرورية " 
الثالثاء 2015/3/10م وذلك مبشاركة جلنة السالمة املرورية  يوم 
باملنطقة الشرقية ، وتضمنت الورشة احملاور الرئيسية التالية:

سبل تفادي احلوادث املرورية. 		•
آلية إنهاء إجراءات احلوادث املرورية مع اجلهات ذات العالقة. 	•

دور شركات التأمني يف إنهاء إجراءات التقاضي. 	•

التمويل  شــركــات  على  الــرقــابــة  عــام  مــديــر  ـــارة  زي
مبؤسسة النقد العربي السعودي

والتقسيط  التمويل  للجنة  ـــارة  زي الشرقية  غــرفــة  نظمت 
على  الرقابة  عام  مدير  العيسى  حممد  بن  ثامر  األستاذ/  إىل 
الثالثاء  يوم  السعودي  العربي  النقد  مبؤسسة  التمويل  شركات 
ما  مناقشتها  متت  التي  املوضوعات  أبرز  وكانت  2015/3/17م 

يلي:
استعراض توجهات املؤسسة املستقبلية لقطاع التمويل  	•

والتقسيط.
آلية الرتخيص لنشاط التأجري التمويلي و نظام التقسيط. 	•

التحصيل  شركات  و  القضاء  مع  التكاملي  املؤسسة  دور  	 	•
وشركات تسجيل العقود.

الشركات  لتمويل  املتاحة  املصادر  على  الضوء  تسليط  	 	•
حسب األنظمة املعمول بها.

زيارة مدير عام ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام

إىل  اجلمركيني  اخمللصني  للجنة  زيــارًة  الشرقية  غرفة  نظمت 
النعيم مدير عام ميناء امللك  سعادة األستاذ/ نعيم بن ابراهيم 
عبدالعزيز بالدمام يوم الثالثاء 2015/4/7م وكانت أبرز املوضوعات 

التي متت مناقشتها ما يلي:
ازدحام رصيف 23 وتأخري التفريغ. 	•

إعادة تصميم الطرق داخل امليناء. 	•
آلية خروج السيارات واملعدات املستوردة من أرض  امليناء. 	•
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	طرق حتضري البضائع للمعاينة والفرز )منطقة اإليداع(. 	•

زيارة مدير عام جمرك ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام

نظمت غرفة الشرقية زيارًة للجنة اخمللصني اجلمركيني إىل مدير 
عام جمرك ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام يوم الثالثاء 2015/4/7م 
عام  مدير  مساعد  الثويني  عبداهلل  األستاذ/  سعادة  عنه  وحضر 

اجلمرك ، وكانت أبرز املوضوعات التي متت مناقشتها ما يلي:
إعادة النظر يف فرتة السماح لفسح البضائع. 	•

	إثبات التسليم واالستالم للمعامالت وارسالها لإلدارة. 	•
التجارة  وزارة  من  الفسوحات  أرقــام  على  احلصول  طريقة  		•

والصناعة ومصلحة األرصاد.
	إجراءات التعديل يف احلاسب اآليل.  	•

	فقدان البضائع أثناء املعاينة. 	•
	إجراءات اإلعفاء من رسوم األرضيات. 	•

حضور  بدون  االشتباه  حاالت  يف  للحاويات  املعاين  تفريغ  	 	•
اخمللص اجلمركي.

منتدى الشرقية التجاري 2015م  

برعاية كرمية من صاحب السمو امللكي األمري/ سعود بن نايف 
الدكتور/  معايل  وحضور  الشرقية  املنطقة  أمري  عبدالعزيز  ابن 

غرفة  نظمت   ، والصناعة  التجارة  وزير  الربيعة  فوزان  بن  توفيق 
الشرقية ضمن أنشطة اللجنة التجارية منتدى الشرقية التجاري 
أوراق  و  احملــاور  أبــرز  ــت  ــان 2015/4/16م،وك اخلميس  يوم  2015م  

العمل التي طرحت يف املنتدى على النحو التايل:
•	التوجهات اجلديدة لوزارة التجارة والصناعة.

•	التأثريات العاملية على قطاع التجزئة باململكة.
•	التوجهات اجلديدة يف قطاع التجزئة.

•	التحديات التي تواجه قطاع التجزئة يف اململكة.
•	واقع التجارة اإللكرتونية ومزاياها يف اململكة.

•	االجتاهات الدولية واإلقليمية والوطنية للتجارة اإللكرتونية.
•	التشريعات املنظمة للتجارة اإللكرتونية.

ورشة عمل )االستثمار يف األكادمييات الرياضية(
الرياضي  االستثمار  للجنة  عمل  ورشة  الشرقية  غرفة  نظمت 
األربــعــاء  ــوم  ي الرياضية"  األكــادميــيــات  يف  "االستثمار  بعنوان 
2015/5/6م  وذلك مبشاركة السيد/ ماركو مونتي املدير الفني 
احملاور  الورشة  وتضمنت   ، اإليطايل  ميالن  انرت  نادي  ألكادمييات 

الرئيسية التالية:
أهداف ورؤية ورسالة األكادمييات. 	•

الفئات والشرائح املستهدفة من األكادمييات. 	•
طرق التسويق واختيار الشركاء. 	•

الربامج التدريبية للمدربني وامللتحقني باألكادمييات. 	•

ـــدوران  ال مــقــاومــة  بالئحة  )الــتــعــريــف  عمل  ورشـــة 
والتماسك إلطارات املركبات(

لكفاءة  السعودي  املركز  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
الطاقة ورشة عمل "التعريف بالئحة مقاومة الدوران والتماسك 
مبشاركة  وذلك  2015/5/7م  اخلميس  يوم  املركبات"  إلطارات 
السعودية  والهيئة  والصناعة  التجارة  وزارة  و  اجلمارك  مصلحة 

للمواصفات واملقاييس واجلودة  ، وكانت أبرز حماور الورشة:
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التعريف باملركز السعودي لكفاءة الطاقة. 	•
حدود مقاومة الدوران والتماسك على األسطح الرطبة. 	•

التعريف ببطاقة كفاءة الطاقة لإلطارات. 	•
خطوات مراقبة وجود بطاقة كفاءة الطاقة لإلطارات.  	•

مقاومة  بطاقة  الئحة  خمالفة  على  املرتتبة  العقوبات  	•
الدوران والتماسك على السطح الرطب.

	آلية إصدار بطاقة كفاءة الطاقة لإلطارات. 	•

استضافة مسئويل أمانة املنطقة الشرقية
الشرقية  املنطقة  أمانة  مسئويل  الشرقية  غرفة  استضافت 
الــعــمــراين  التخطيط  عـــام  مــديــر  بــخــرجــي  ـــازن  م املــهــنــدس/ 
االستثمارات  تنمية  عــام  مدير  السويدان  ــاد  زي واملهندس/ 
لصحة  العامة  اإلدارة  مــن  الغوينم  واملهندس/عبدالعزيز 
الدمام  وسط  بلدية  من  الرتيكي  يعقوب  واملهندس/  البيئة 
يف  لألسواق  العامة  اإلدارة  من  البقعاوي  فهد  واملهندس 
اجتماع مع جلنة الذهب واجملوهرات وجلنة السيارات وخدماتها 
أبرز  وكانت  2015/5/25م،  االثنني  يوم  الرياضي  االستثمار  وجلنة 

املوضوعات التي متت مناقشتها ما يلي:
األراضي املتاحة لالستثمار. 	•

االستثمارات  جميع  يف  الــســالمــة  وســائــل  على  الــرتكــيــز  	•
الرياضية والرتفيهية.

تطوير أعمال شركة  ) موقف ( يف األسواق الشعبية. 	•

تواجد األمانة يف األسواق الشعبية من خالل إدارة األسواق. 	•
      مناقشة تطوير األسواق الشعبية  )تظليل + دورات   مياه    

+ االسرتاحات(.

صاالت السيارات يف طريق امللك فهد بالدمام. 	•

السيارات املهملة يف املناطق الصناعية. 	•

مواقع التخلص من اإلطارات و نفايات الورش. 	•

البنية التحتية للمعارض و الورش. 	•

توجهات األمانة يف تطوير املنطقة الصناعية األوىل )دله(. 	•

االشرتاطات اجلديدة ملكاتب تأجري السيارات. 	•

املنطقة  بأمانة  العمراين  التخطيط  عام  مدير  لقاء 
الشرقية

عادل  بن  مــازن  املهندس/  مع  لقاء  الشرقية  غرفة  نظمت 
الشرقية  املنطقة  بأمانة  العمراين  التخطيط  عام  مدير  بخرجي 
االثنني   يــوم  األعمال  رجــال  من  وعــدد  التجارية  اللجنة  بحضور  

2015/5/25م، وكانت أبرز حماور اللقاء:
ضوابط األنشطة التجارية والصناعية. 	•

تفعيل دور مواقف السيارات متعددة األدوار يف األسواق. 	•

آلية تنفيذ اشرتاطات البلديات يف املنطقة. 	•

	متطلبات إصدار الرتاخيص والفرتة احملددة لها. 	•

	آلية صرف املواعيد للتفتيش على املشاريع اجلديدة. 	•

لقاء مدير عام مطار امللك فهد الدويل
نظمت غرفة الشرقية لقاًء ملدير عام مطار امللك فهد الدويل 
رجــال  مــن  عــدد  مــع  الظاهري  خليفة  بــن  املهندس/يوسف 

األعمال يوم اخلميس  2015/6/4م  ،  وكانت أبرز حماور اللقاء:
من  الدويل  فهد  امللك  مطار  يف  الطريان  حركة  استعراض  	•

عام 2008م – 2014م.
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أهم اجنازات مطار امللك فهد الدويل. 	•

العوامل املشجعة لالستثمار يف مدينة املطار. 	•

الفرص واملشاريع االستثمارية يف املطار. 	•

زيارة مدير عام فرع وزارة العمل باملنطقة الشرقية
نظمت غرفة الشرقية زيارة للجنة السيارات وخدماتها إىل مدير 
عام فرع وزارة العمل باملنطقة الشرقية يوم األثنني 2015/6/15م 
إدارة  مدير  الزهراين  عمري  األستاذ/  سعادة  عنه  نيابًة  وحضر 
اإلستقدام، وكانت أبرز املوضوعات التي متت مناقشتها ما يلي:

فروع  موظفي  لدى  واألنظمة  القوانني  معلومات  اختالف  	•
مكاتب العمل.

اإللكرتوين  املوقع  على  األعمال  رجال  تواجه  التي  الصعوبات  	•
لوزارة العمل.

عدد فروع مكاتب العمل يف املنطقة الشرقية. 	•

احلكومية  اجلهات  من  الــصــادرة  التأييد  خطابات  فعالية  	•
الستقدام العمالة.

آلية الشكاوى على الشركات وايقاف خدماتها. 	•

لقاء وكيل وزارة العمل املساعد للربامج اخلاصة

املساعد  العمل  وزارة  وكيل  مع  لقاًء  الشرقية  غرفة  نظمت 
يوم  األقمشة  ــار  وجت األســـواق  اصــحــاب  مــع  اخلــاصــة  للربامج 

اخلميس  2015/9/3م ، وكانت أبرز حماور اللقاء:
صعوبات تأنيث احملالت النسائية التي تواجه قطاع األسواق  	•

يف املنطقة.

آلية تطبيق القرار يف األسواق املغلقة واملفتوحة. 	•

مهلة تطبيق القرار واجلزاءات املرتتبة على اخملالفني. 	•

زيارة مدير عام ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام

بن  إىل األستاذ/ نعيم  التجارية  للجنة  زيارًة  نظمت غرفة الشرقية 
ابراهيم النعيم مدير عام ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام يوم األحد 
2015/9/6م وكانت أبرز املوضوعات التي متت مناقشتها ما يلي:

استقبال  وفــرتات  املالحي  للوكيل  املعتمدة  العمل  أيــام  	•
املعامالت. 

الغرامات التي تفرض على املستوردين من الوكالء املالحيني  	•
والشركة املشغلة. 

األنظمة  على  بناًء  للخدمات  املعتمدة  املالية  الــرســوم  	•
والقوانني.
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زيارة مدير  عام جمرك ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام

إىل  وخدماتها  السيارات  للجنة  ــارًة  زي الشرقية  غرفة  نظمت 
امللك  ميناء  جمرك  عام  مدير   الغنام  صالح  بن  غنام  األستاذ/ 
عبدالعزيز بالدمام يوم الثالثاء 2015/9/15م وكانت أبرز املوضوعات 

التي متت مناقشتها ما يلي:
إمكانية إصدار البطاقة اجلمركية من أي منفذ بدال من منفذ  	•

الدخول فقط

زيادة املفتشني  للوكاالت للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة 	•

مناوبات العيد. 	•

باملنطقة  والصناعة  التجارة  وزارة  عام  مدير  زيــارة 
الشرقية

الذهب  وجلنة  التجارية  للجنة  ــارة  زي الشرقية  غرفة  نظمت 
اخلالدي  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز   / األستاذ  إىل  واجملوهرات 
يوم  الشرقية  باملنطقة  والصناعة  التجارة  وزارة  عــام  مدير 
متت  التي  املوضوعات  ــرز  أب وكانت   ، 2015/10/8م  اخلميس 

مناقشتها كالتايل:
مكافحة التسرت التجاري.  	•

آلية توثيق العالمات التجارية.  	•

آلية حتديد أسعار املصوغات الذهبية ومصنعيتها.  	•

دور وزارة التجارة والصناعة يف جتارة الذهب وفحص العيار.  	•

نظام الدفع االلكرتوين واحتساب الرسوم )مدى(. 	•

منتدى االستثمار الرياضي اخلامس

بن  عبداهلل  األمــري/  امللكي  السمو  صاحب  من  كرمية  برعاية 
نظمت   ، الشباب  لرعاية  العام  الرئيس  عبدالعزيز  بن  مساعد 
غرفة الشرقية منتدى االستثمار الرياضي اخلامس بالتعاون مع 
2015/10/15م،  اخلميس  يوم  احملدودة   األعمال  أركان  جمموعة 

وكانت أبرز احملاور التي تناولها املنتدى على النحو التايل:
رؤية مشرتكة نحو التميز يف اإلستثمار الرياضي. 	•

	األداء املتميز لعلوم الرياضة واخلدمات التقنية. 	•

تطوير البطل الشامل.  •
وشارك يف املنتدى نخبة من املتحدثني العامليني:

السيد/ كارلوس فيلسكا )العضو املنتدب- مركز كارز سانت   -
كوات(.

 - الطبية  والعلوم  التقنية  )رئيس  ماتاس  خافيري  السيد/   -
مركز كارز سانت كوات(.

اركــان  جملموعة  التنفيذي  )الرئيس  انزويتا  ــدر  الن السيد/   -
)abg األعمال احملدودة

مبختلف  الرياضة  بأن  املعطيات  خالل  من  املتحدثني  ركز  وقد 
االستثمار،  من  ــدة  واع آفــاق  على  ينطوي  جمــاال  تعد   مناحيها 
احملليني  املستثمرين  من  العديد  تستقطب  أن  ميكن  والتي  
إىل  تتحول  التي  األفــكــار  مــن  الــعــشــرات  عنها  واألجــانــب،ويــنــتــج 
للشباب  جيدة  عمل  فرص  وتوفر  عالية،  ربحية  ذات  مشروعات 
السعودي يف العديد من اجملاالت الرياضية، تتأكد يف ظل الطلب 
والناجمة  املتزايدة،  النشاط  هذا  وخدمات  منتجات  على  املتزايد 
عن ارتفاع مستوى الوعي بأهمية الرياضة كسلوك إنساين يومي.

استضافة مدير عام جمرك جسر امللك فهد
ــن بــدر  ـــاذ/  ضــيــف اهلل ب ـــت اســتــضــافــت غــرفــة الــشــرقــيــة األس
مع  اجتماع  يف  فهد  امللك  جسر  جمرك  عــام  مدير  العتيبي 
أبرز  وكانت  2015/11/5م  اخلميس  اجلمركيني  اخمللصني  جلنة 
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املوضوعات التي متت مناقشتها:
يف  اجلمركي  التخليص  قطاع  ملوظفي  املصروفة  البطاقات  عدد 

اجلسر.

متديد فرتة بطاقة التخليص لتتوافق مع رخصة التعقيب. 	•

مواقف السيارات لإلدارات العاملة يف اجلسر. 	•

طلب بيان الصادر على البضائع الصغرية. 	•

فسح املواد اخلام. 	•

مكاتب اخمللصني واخلدمات املتوفرة لها. 	•

ورشة عمل )التعريف بالبوابة اإللكرتونية للجمارك (
بالبوابة  "التعريف  بعنوان  عمل  ورشة  الشرقية  غرفة  نظمت 
اإللكرتونية للجمارك " بالتعاون مع مصلحة اجلمارك السعودية 
الركبان  علي  األستاذ/  مبشاركة  وذلك  2015/11/10م   الثالثاء  يوم 
رئيس  القحطاين  ماجد  واألستاذ  املعلومات  خدمات  إدارة  مدير 
وتضمنت  املعلومات،   مركز  ممثلي  من  وعدد  املركبات  وحدة 

الورشة احملاور الرئيسية التالية:
نبذة تعريفية عن البوابة االلكرتونية ملصلحة اجلمارك العامة. 	•

آلية التسجيل بالبوابة اإللكرتونية وتفعيل احلسابات. 	•

اخلدمات اإللكرتونية وآلية االستفادة منها. 	•

زيارة مدير عام فرع وزارة العمل باملنطقة الشرقية

التجارية  اللجنة  وأعضاء  لرئيس  ــارًة  زي الشرقية  غرفة  نظمت 
العمل  وزارة  فرع  عام  مدير  العمري  صالح  بن  عمر  األستاذ/  إىل 
أبــرز  وكــانــت   ، 2015/11/17م  الــثــالثــاء  ــوم  ي الشرقية  باملنطقة 

املوضوعات التي متت مناقشتها ما يلي:
تنقل املوظفني السعوديني بني املنشآت التجارية.  	•

أوقات العمل اجلديدة للمحالت التجارية.  	•

آلية حتديد النطاق لكل نشاط.  	•

ضوابط بيئة العمل النسائية.  	•

حلول السعودة الوهمية.  	•

حتديد اجلنسيات يف االستقدام.  	•

رسوم رخص العمل عن العمالة الهاربة. 	•

ومؤسسات  شركات  مــالك  مع  سمة  شركة  لقاء 
تأجري السيارات

نظمت غرفة الشرقية لقاًء مع سعادة األستاذ/ عادل بن عبداهلل 
السعودية  سمة  بشركة  واالتصال  األعمال  إدارة  مدير  التويجري 
تأجري  ومــؤســســات  شــركــات  مــالك  مــع  االئتمانية  للمعلومات 

السيارات يوم اخلميس  2015/12/17م،وكانت أبرز حماور اللقاء:
	التعريف بالشركة ورؤيتها واخلدمات التي تقدمها لعمالئها. 	•
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	آليات تصنيف األعضاء يف سمة االئتمانية. 	•

	التمييز بني سمة لألفراد وسمة للشركات. 	•

	استعراض تقريري سمة لألفراد والشركات. 	•

اللقاء املوسع لقطاع اخمللصني اجلمركيني

اجلمركي  التخليص  لقطاع  موسعًا  لقاًء  الشرقية  غرفة  نظمت 
رئيس  بحضور  2015/12/21م  االثنني   يوم  الشرقية  املنطقة  يف 
وأعضاء جلنة اخمللصني اجلمركيني، حيث ناقش احلضور العديد 

من احملاور ومن أبرزها:
آخر املستجدات حول تنظيم األرضيات ورسومها. 	•

أنظمة اجلمارك وعالقتها بأعمال اخمللصني اجلمركيني. 	•

تنظيم العمل وتطبيق التعاميم الصادرة.)التوقيع + االسم +  	•
التاريخ( على املعامالت.

نقاش عام حول احتياجات اخمللصني يف املنافذ اجلمركية. 	•

اللقاء املوسع لقطاع الذهب واجملوهرات

نظمت غرفة الشرقية لقاًء موسعًا لقطاع الذهب واجملوهرات 
يف املنطقة الشرقية يوم الثالثاء  2015/12/22م بحضور رئيس 
وأعضاء جلنة الذهب واجملوهرات، حيث ناقش احلضور العديد 

من احملاور ومن أبرزها:

احلراسات األمنية وآخر املستجدات مع وزارة الداخلية بهذا  	•
الشأن.

مبنع  عليها  اخلتم  بعد  البلدية  رخصة  وعالقة  االستقدام  	•
االستقدام.

آلية التعامل مع مفتشي وزارة التجارة والصناعة. 	•

حتسني بيئة األسواق الشعبية 		•

ورشة عمل بعنوان " استعراض الفرص االستثمارية 
يف األندية "

الرياضي  االستثمار  للجنة  عمل  ورشة  الشرقية  غرفة  نظمت 
بعنوان " استعراض الفرص االستثمارية يف األندية " يوم األربعاء 
االستثمار  جلنة  وأعضاء  رئيس  بحضور  وذلك   ، 2015/12/23م 

الرياضي،وتضمنت الورشة احملاور الرئيسية التالية:
أهمية االستثمار الرياضي و مدى تأثريه على األندية الرياضية. 	•

جتربة إسبانيا يف االستثمار الرياضي. 	•

الرئاسة  لوائح  األندية حسب  االستثمار يف  طرق و خطوات  	•
العامة لرعاية الشباب.

شراكة نادي اخلليج وسبورتي كنموذج من مناذج االستثمار  	•
الرياضي يف املنطقة.

	الفرص االستثمارية املتاحة يف أندية املنطقة. 	•

زيارة مدير شرطة املنطقة الشرقية
وجلنة  واجملوهرات  الذهب  للجنة  زيارًة  الشرقية  غرفة  نظمت 
السيارات وخدماتها إىل سعادة اللواء/ غرم اهلل بن حممد الزهراين 
مدير شرطة املنطقة الشرقية يوم الثالثاء 2015/12/29م،وكانت 

أبرز املوضوعات التي متت مناقشتها كالتايل:
وتواجدهم  األمنية  احلراسات  شركات  يف  العاملني  كفاءة  	•

بأسواق الذهب واجملوهرات.

السيارات املرتوكة يف املناطق الصناعية و مواقف الوكاالت.  	•

شركات  و  التأجري  شركات  من  التعاميم  طلبات  إجراء  آليات  	•
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التأجري التمويلي على السيارات. 

تواجد األمن يف مناطق املعارض و املستودعات.  	•

عبدالعزيز  امللك  ميناء  حــدود  حــرس  قائد  زيـــارة 
بالدمام

قامت إدارة القطاع التجاري بالغرفة بعمل زيارة للعميد/جمعان 
عبدالعزيز  امللك  ميناء  حــدود  حــرس  قائد  الــزهــراين  صالح  بن 
بالدمام يوم األربعاء 2016/2/10م ، استعرض من خاللها عددًا من 

املوضوعات ذات االهتمام املشرتك:
تصاريح  استخراج  يف  اخمللصني  تواجه  التي  الصعوبات  	•

دخول الشاحنات لتحميل احلاويات.

مقرتحات لتسهيل استخراج التصاريح. 	•

زيارة مدير عام جمرك ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام
بن  غنام  لألستاذ/  بزيارة  اجلمركيني  اخمللصني  جلنة  قامت 
صالح الغنام مدير عام جمرك ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام يوم 
األحد 2016/2/14م ، استعرض من خاللها عددًا من املوضوعات 

ذات االهتمام املشرتك:
تطبيق القرار الوزاري رقم )318( بشأن االعفاء من األرضيات. 	•

ــارك  ــم اجل مــوظــفــي  مــن  ــالت  ــام ــع امل واســـتـــالم  تسليم  	•

واملراقبني.

آلية تفريغ احلاويات للمعاينة. 	•

متديد فرتة حتميل احلاويات. 	•

طريقة احتساب الرسوم يف املنطقة املشرتكة. 	•

املنطقة  مبـــرور  الــســري  شعبة  مــديــر  استضافة 
الشرقية

حامد  بن  أحمد  األستاذ/  وخدماتها  السيارات  جلنة  استضافت 
الوادعي مدير شعبة السري مبرور املنطقة الشرقية يوم األحد 
2016/2/21م ، ومت استعراض عددًا من املوضوعات ذات االهتمام 

املشرتك:
احللول املقرتحة لفك الزحام يف حاضرة الدمام.  	•

تفعيل اخلدمات املرورية للدراجات النارية.  	•

ومواقف  الصناعية  باملناطق  املرتوكة  السيارات  إزالة  آلية  	•
الوكاالت. 

تطوير عملية استخراج تصريح دهان للسيارات بشكل آيل. 	•

ورشة عمل )توحيد مواعيد إغالق احملالت التجارية (
عمل  ورشة  العمل  وزارة  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
األثنني  يــوم  التجارية"  ــالت  احمل ــالق  إغ مواعيد  "توحيد  بعنوان 
2016/3/7م وشارك يف الورشة سعادة األستاذ عمر بن صالح 
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وتناولت   ، الشرقية  باملنطقة  العمل  وزارة  فرع  مدير  العمري 
تضمنت  تفصيلية  استبانة  خالل  من  للرأي  استطالع  الورشة 
العمل يف املنشأة  والبيانات اخلاصة مبواعيد  بيانات املنشأة 
وأثر توحيد مواعيد العمل على األسواق واجملتمع باإلضافة اىل 

املواعيد املقرتحة من رجال األعمال

زيارة مدير عام إدارة الطرق والنقل باملنطقة الشرقية

قامت جلنة السيارات وخدماتها بزيارة لألستاذ/ سعد بن حممد 
إدارة الطرق والنقل باملنطقة الشرقية يوم  السياري مدير عام 
الثالثاء 2016/3/8م ، استعرض من خاللها عددًا من املوضوعات 

ذات االهتمام املشرتك:
طلب بطاقة العمل من املستأجر قبل التعاقد.  	•

االحتفاظ بصورة لهوية املستأجر.  	•
االمتناع عن تأجري السيارات لبعض العمالء.  	•

صعوبة التأمني على السيارات وإيجاد بدائل.  	•
اشرتاطات مواقف السيارات. 	•

زيارة مدير مرور املنطقة الشرقية
خالد  العميد/  سعادة  بزيارة  وخدماتها  السيارات  جلنة  قامت 
الثالثاء  يوم  الشرقية  املنطقة  مرور  مدير  املزروع  علي  بن 
ذات  املوضوعات  من  عددًا  استعراض  ومت   ، 2016/3/22م 

االهتمام املشرتك ومن أبرزها:

إصدار اللوحات للسيارات املستعملة ذات البطاقة اجلمركية.  	•
الواقعة  السيارات  معارض  يف  املستعملة  السيارات  بيع  	•

داخل املدن. 

عدد املعامالت املستقبلة من شركات السيارات و أوقات استقبالها. 	•

االزدحام املروري يف بعض التقاطعات واإلشارات بحاضرة الدمام واخلرب. 	•

زيارة مدير عام تنمية االستثمارات يف أمانة املنطقة 
الشرقية

بن  زياد  املهندس/  لسعادة  بزيارة  الرياضي  االستثمار  جلنة  قامت 
عبدالكرمي السويدان مدير عام تنمية االستثمارات يف أمانة املنطقة 

الشرقية يوم الثالثاء 2016/3/22م، وكانت ابرز حماور النقاش:
استثمار مالعب احلدائق يف األحياء السكنية باملنطقة. 	•

ضوابط االستثمار  حسب املوقع واملساحة واحلي. 	•

الضوابط التي سيتم فرضها على املستثمر. 	•

االستثمار  وجلنة  األمانة  بني  مشرتك  عمل  فريق  تشكيل  	•
واالستثمار  باملستثمر  اخلاصة  الضوابط  لوضع  الرياضي 

مبالعب احلدائق العامة يف االحياء السكنية.
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زيارة أمانة املنطقة الشرقية

وااللتقاء  الشرقية  املنطقة  أمانة  بزيارة  التجارية  اللجنة  قامت 
إدارة  عــام  مدير  بخرجي  ــازن  م املهندس/  سعادة  من  بكل 
مدير  الشهيل  الدكتور/عبدالرحمن  وسعادة  العمراين  التخطيط 
البيئة وسعادة األستاذ / عبدالرحمن الشريدة مدير  عام صحة 
حماور  أبرز  2016/3/31م،وكــانــت  اخلميس  يوم  املعلومات  مركز 

النقاش :
اخلدمات املقدمة عرب بوابة األمانة اإللكرتونية. 	•

اشرتاطات األمانة على احملال التجارية وتوحيدها. 	•
معايري املوافقة على مزاولة األنشطة التجارية. 	•

التفتيش ومواعيد زيارة املراقبني. 	•

لقاء الرئيس التنفيذي لشركة صلة الرياضية
نظمت جلنة االستثمار الرياضي لقاًء مع سعادة الدكتور/ راكان 
  ، الرياضية  صلة  لشركة  التنفيذي  الرئيس  احلارثي  سعيد  بن 
األربعاء  يوم  وذلك   ، والرياضيني  األعمال  رجال  من  عدد  بحضور 
صلة  شركة  جتربة  استعراض  اللقاء  خالل  من  2016/4/6م،ومت 
ملنتجات  التسويق  وطــرق  الرياضي  اإلستثمار  يف  الرياضية 

األندية الرياضية يف األسواق السعودية.

زيارة قرية الشحن مبطار امللك فهد الدويل بالدمام
قامت اللجنة التجارية بزيارة  تعريفية وميدانية إىل قرية الشحن 
اللجنة  أعضاء  استقبال  يف  وكان   ، الــدويل  فهد  امللك  مبطار 

فهد   امللك  مطار  عام  مدير  اجلعويني  تركي  األستاذ/  سعادة 
واألستاذ/  املطار   جمرك  عام  مدير  الزاكان  واالستاذ/يوسف 
يوم  ــك  وذل الشحن،  تطوير  إدارة  مدير  املــبــارك   عبدالرحمن 
الشحن  قرية  عن  مرئي  عرض  تقدمي  ومت  2016/4/11م،  االثنني 
املطار  خدمات  تطوير  سبل  ومناقشة  فيها  االستثمار  وآلية 

للمسافرين.

زيارة مدير عام جمرك ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام
اهلل  ضيف  لألستاذ/  بزيارة  اجلمركيني  اخمللصني  جلنة  قامت 
بالدمام  العتيبي مدير عام جمرك ميناء امللك عبدالعزيز  بن بدر 
من  عــددًا  خاللها  من  استعرض   ، /2016/4م   13 األربــعــاء  يــوم 

املوضوعات أبرزها:
معوقات عمل اخمللصني اجلمركيني يف امليناء. 	•

تطوير وتيسري إجراءات تخليص البضائع. 	•

زيارة مدير عام ميناء امللك عبدالعزيز
ملدير  بزيارة  اجلمركيني  اخمللصني  وجلنة  التجارية  اللجنة  قامت 
 ، /2016/4م   19 الثالثاء  يوم  بالدمام  عبدالعزيز  امللك  ميناء  عام 
إدارة  مدير  الــفــارس  ــارس  ف بــن  وليد  املهندس/  عنه  وحضر 
إعادة  آلية  مناقشة  ومتت   ، األمــالك  وتشغيل  التجارية  العقود 
املبالغ املالية من الشركتني املشغلتني اىل رجال األعمال والتي 
يتسبب  مل  التي  البضائع  على  أرضيات  كرسوم  احتسابها  مت 

اخمللصني اجلمركيني يف تأخري إنهاء اإلجراءات اخلاصة بها.
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زيارة مدير عام املؤسسة العامة جلسر امللك فهد

بن  عبدالرحمن  لألستاذ/  بزيارًة  اجلمركيني   اخمللصني  جلنة  قامت 
يوم  فهد  امللك  جلسر  العامة  املؤسسة  عام  مدير  اليحيى  سعد 
األحد 2016/4/24م ، استعرض من خاللها عددًا من املوضوعات أبرزها:
أهمية زيادة عدد البطاقات املصروفة ملوظفي مكتب اخمللص  	•
التي  البطاقات  عــدد  على  اعتمادًا  فهد  يف   الواحد  اجلمركي 

يصدرها جمرك اجلسر. 
توفري مواقف لسيارات موظفي قطاع اخمللصني اجلمركيني.  	•

دراسة تخفيض إيجار مكاتب اخمللصني اجلمركيني وتوسعتها.  	•
تطوير اخلدمات املساندة يف مكاتب اخمللصني اجلمركيني. 	•

زيارة مدير عام فرع وزارة العمل باملنطقة الشرقية
قامت اللجنة التجارية بزيارًة لألستاذ/ عمر بن صالح العمري مدير 
عام فرع وزارة العمل باملنطقة الشرقية يوم االثنني 2016/4/25م 

، استعرض من خاللها عددًا من املوضوعات أبرزها:
زيادة مدة صالحيات تأشريات العمل الصادرة من سنتني اىل  	•

3 سنوات.
التعويض بتأشريات يف حالة الهروب واخلروج والعودة. 	•

تأنيث وسعودة املطاعم واملقاهي العائلية. 	•
ارتفاع تكلفة استقدام العمالة اجلديدة من اخلارج ومقارنتها  	•

باحمللية.

عبدالعزيز  امللك  ميناء  جمرك  عام  مدير  إستضافة 
ومدير عام فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء

استضافت جلنة اخمللصني اجلمركيني األستاذ/ ضيف اهلل بن بدر 
حسني  واألستاذ/  عبدالعزيز  امللك  ميناء  جمرك  عام  مدير  العتيبي 
ــدواء  وال للغذاء  العامة  الهيئة  فــرع  عــام  مدير  الشيخ   فــارس  بن 
باملنطقة الشرقية يوم األحد 2016/5/2م ، ومت من خالل االستضافة 
مناقشة آلية انهاء معاينة اجلمارك للواردات الغذائية والدوائية خالل 
مبشاركة  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  من  فحصها  مع  واحد  يوم 

ودعم الشركة املشغلة لرصيف احلاويات وذلك وفق التايل:
للغذاء والدواء من  العامة  الهيئة  اىل  إرسال صورة من املعاملة  	•
يف  مطابقتها  لتتم  بيوم  املعاينة  قبل  اجلمركيني  اخمللصني 

النظام االلكرتوين والتأكد من صحتها.
قبل  ملعاينتها  األولوية  واألدوية  األغذية  بضائع  اجلمارك  تعطي  	•

الساعة العاشرة صباحًا.
احلاجة  دون  الهيئة  اىل  املعاملة  بنقل  املشغلة  الشركة  تقوم  	•

لوجود اخمللص اجلمركي.
التأكيد على أهمية كتابة تاريخ استالم املعاملة وتاريخ تسليمها  	•

مع الوقت والتوقيع لدى موظفي الهيئة العامة للغذاء والدواء.

استضافة مسئويل شرطة املنطقة الشرقية
مسئويل  من  عددًا  واجملوهرات  الذهب  جلنة  استضافت 
بن  خالد  العقيد/  سعادة  وهم  الشرقية  املنطقة  شرطة 
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عبداهلل اجلنيدي مدير شعبة احلراسات األمنية والعقيد/ حممد 
بن  العقيد/زياد  و  اإلداري  الضبط  إدارة  من  القحطاين  حزام  بن 
والنقيب/  واالعالم  العامة  العالقات  من  الرقيطي  عبدالوهاب 
اجلنائي   والبحث  التحريات  إدارة  من  الزهراين  بخيت  بن  عبداهلل 
2016/5/10م ،ومت استعراض عددًا من املوضوعات  الثالثاء  يوم 

ذات االهتمام املشرتك:

آلية التعاقد مع شركات احلراسات األمنية. 	•
لتطوير  واجملوهرات  الذهب  قطاع  يف  املستثمرين  مقرتحات  	•

مهنة احلراسات األمنية.
كفاءة الشركات العاملة يف هذا اجملال. 	•

الرقابة على أداء شركات احلراسات األمنية. 	•

ارامكو  شركة  من  اكتفاء  برنامج  فريق  استضافة 
السعودية

شركة  من  اكتفاء  برنامج  فريق  التجارية  اللجنة  استضافت 
عالقات  قسم  الزهراين  احمد  األستاذ/  السعودية  ارامكو 
الهالل  ناصر  األستاذ/  و  الصناعي  التطوير  بإدارة  املوردين 
التموين  بدائرة  والتسويق  اخلارجية  العالقات  قسم  رئيس 
، حيث مت استعراض أهداف  واإلمداد يوم االثنني 2016/5/23م 
برنامج اكتفاء واخلطوط العريضة لتوطني صناعة السلع التي 

يتم استريادها حاليًا من اخلارج وأبرزها:

حتقيق منو متواصل يف احملتوى احمللي يف السلع واخلدمات،  	•

من 35 %  - 70 % بحلول عام 2021م.
على  بناء  مباشرة  وغري  مباشرة  وظيفة  مليون  نصف  تتوفري  	•

توطني الصناعات داخليًا.
بقطاع  املرتبطة  واخلدمات  السلع  من  اململكة  صادرات  زيادة  	•

الطاقة بنسبة 30 %.

ورشة عمل )خطر قطع غيار السيارات املقلدة (

العامة  اجلمارك  مصلحة  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
قطع  "خطر  بعنوان  عمل  ورشة  جميل  عبداللطيف  وشركة 
غيار السيارات املقلدة"  يومي األربعاء واخلميس 1-2016/6/2م 
اجلمارك  منسوبي  من  املتخصصني  من  عدد  مبشاركة 
احلكومي  القطاعني  من  العالقة  ذات  واجلهات  السعودية، 

واخلاص ومت استعراض عدد من أوراق العمل على النحو التايل:

يف  واحدة  لعملة  وجهان  والتقليد  التجاري  الغش   ( عمل  ورقة  	•
حماربة الوطن (.

ورقة عمل ) الفرق بني القطع األصلية واملقلدة (. 	•
ورقة عمل ) دور هيئة املواصفات واملقاييس واجلودة يف جمال  	•

قطع غيار السيارات ( .

زيارة مدير الدفاع املدين بالدمام

بن  عبداهلل  العقيد/  بزيارة  وخدماتها  السيارات  جلنة  قامت 
الثالثاء  يوم  بالدمام  املدين  الدفاع  مدير  املسفر  سليمان 
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2016/7/19م ،  استعرض من خاللها عددًا من املوضوعات ذات 
االهتمام املشرتك ومن أبرزها:

انظمة  يف  املغلقة  السيارات  صــاالت  على  االشرتاطات  الئحة  	•
مكافحة احلريق.

تكرار االشرتاطات اجلديدة التي تفاجئ املستثمرين. 	•
االشرتاطات امللزمة على مالك العقار واملستأجر. 	•

زيارة مدير عام جمرك ميناء امللك عبدالعزيز

اهلل  ضيف  األستاذ/  بزيارة  اجلمركيني  اخمللصني  جلنة  قامت 
بن بدر العتيبي مدير عام جمرك ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام 
من  عددًا  خاللها  من  استعرض   ، 2016/8/17م  االثنني  يوم 

املوضوعات  ومن أبرزها:
تاريخ  فيه  املوضح  والـــدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  ختم  قبول  	•
اإلعفاء  فرتة  الحتساب  اجلمركي  البيان  على  والتسليم  االستالم 

وذلك بعد التنسيق مع الهيئة.
من  املعامالت  كل  على  والتسليم  االستالم  تاريخ  كتابة  أهمية  	•

موظفي اجلمارك.

لقاء الشركة السعودية لتبادل املعلومات إلكرتونيًا

ناصر  الدكتور/  سعادة  مع  لقاًء  الشرقية  غرفة  نظمت 
واملشرتيات  املنافسات  بوابة  مدير  الدرسوين  عبداهلل  بن 
احلكومية اإللكرتونية يف الشركة السعودية لتبادل املعلومات 
يوم  إلكرتونيًا،بحضور عدد من رجال األعمال واملهتمني وذلك 

من  عدد  استعراض  اللقاء  خالل  ومت    ، 2016/9/28م   األربعاء 
املوضوعات أبرزها:

التعريف مبشروع املشرتيات احلكومية االلكرتونية. 	•
مراحل مشروع املشرتيات احلكومية االلكرتونية 	•

نبذة عن املرحلة األوىل: نظام املنافسات. 	•

نبذة عن املرحلة الثانية: نظام املشرتيات واملنافسات. 	•

استعراض املبادرات احلالية. 	•

لقاء معايل رئيس املؤسسة العامة للموانئ

الدكتور/  معايل  مع  لقاء  اجلمركيني  اخمللصني  جلنة  نظمت 
  ، للموانئ  العامة  املؤسسة  رئيس  العامودي  حممد  بن  نبيل 
امللك  ميناء  عام  مدير  النعيم  نعيم   / اأٍلستاذ  سعادة  بحضور 
عبدالعزيز وعدد من رجال األعمال والوكالء املالحيني وذلك يوم 
من  عدد  استعراض   اللقاء  خالل  من  ومت    ، 2016/10/2م   األحد 

املوضوعات أبرزها:
نبذة تاريخية عن املؤسسة العامة للموانئ. 	•

مبادرات املؤسسة ضمن برنامج التحول الوطني 2020. 	•
منوذج ميناء امللكية اخلاصة يف إدارة املوانئ. 	•

التحديات التي تواجه موانئ اململكة. 	•
حتسني منوذج اإلدارة احلايل والتطورات املستقبلية. 	•

زيارة معايل أمني املنطقة الشرقية .
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املهندس/  معايل  بزيارة  وخدماتها  السيارات  جلنة  قامت 
األربعاء  يوم  الشرقية  املنطقة  أمني   اجلبري  حممد  بن  فهد 

2016/10/19م، وكانت أبرز حماور النقاش:
فهد  امللك  طريق  يف  السيارات  ملعارض  التجديد  منع  	•

وصناعية دلة.
	أهمية توفري أراض جديدة للورش واملناطق الصناعية. 	•

تصنيف وتقييم الورش. 		•
ورش  ملناطق  التحتية  البنية  تطوير  دراســة  على  االطــالع  	 	•

السيارات.

الصغرية  للمنشآت  العامة  الهيئة  حمافظ  لقاء 
واملتوسطة مع رجال األعمال

أحمد  بن  غسان  الدكتور/  لسعادة  لقاًء  الغرفة  نظمت 
الصغرية  للمنشآت  العامة  الهيئة  حمافظ  السليمان 
أعضاء  من  عدد  بحضور  األعمال،   رجال  مع  واملتوسطة 
من  ومت   ، 2016/10/19م  األربعاء  يوم  الغرفة،وذلك  إدارة  جملس 

خالل اللقاء استعراض  عدد من املوضوعات أبرزها:
تطوير دور الغرف التجارية يف تطوير القطاعات االقتصادية. 	•

توفري خمزون لألفكار اإلبداعية يف الغرف. 	•
دعم الشركات الكربى للشركات الصغرى. 	•

	مشاركة رجال يف جلان للمنشآت الصغرية واملتوسطة. 	•
تفعيل مذكرات التفاهم مع الدول األجنبية. 	•

لقاء حمافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة

بن  غسان  الدكتور/  لسعادة  لقاًء  التجارية  اللجنة  نظمت 
الصغرية  للمنشآت  العامة  الهيئة  حمافظ  السليمان  أحمد 
األربعاء  يوم  وذلك   ، اللجنة  وأعضاء  رئيس  مع  واملتوسطة 
من  عدد  استعراض   اللقاء  خالل  من  ومت   ، 2016/10/19م 

املوضوعات أبرزها:
بالدول  مقارنة  التجاري  الوضع  حتسني  يف  الغرفة  دور  	•

اجملاورة.
أثر التسرت على االقتصاد. 	•

املعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري. 	•

االقتصاد  ــم  دع يف  ودورهــــا  اإللــكــرتونــيــة  الــتــجــارة  أهمية  	•
واملنافسة.

التسوق  يف  االستثمارية  الــفــرص  على  الــرتكــيــز  أهمية  	•
والسياحة والرتفيه.

استضافة جلنة اخمللصني اجلمركيني لرئيس جلنة 
النقل البحري بالغرفة

األستاذ/  سعادة  اجلمركيني  اخمللصني  جلنة  استضافت 
إيهاب بن مبارك اجلاسر رئيس جلنة النقل البحري بالغرفة يوم 

االثنني 2016/11/7م ، حيث مت استعراض عدد من املوضوعات
املشرتكة بني القطاعني ، أبرزها:

•	 آلية التأمني على احلاويات.

•	 تسهيل إصدار إذن التسليم.

•	 إعادة احلاويات الفارغة لساحة الوكيل.

•	 توقف اعادة كافة مبالغ التأمني للمخلص اجلمركي.

•	 الفصح عن الغرامات املسجلة على احلاويات.

املنافذ  يف  وتطبيقاته  سنام  نظام   ( عمل  ورشة 
احلدودية (

لالستثمار  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
عمل  ورشة  إلكرتونيًا  املعلومات  لتبادل  السعودية  والشركة 
يوم    " احلدودية  املنافذ  يف  وتطبيقاته  سنام  نظام   " بعنوان 
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األحد 2016/11/27م بحضور كل من جلنتي اخمللصني اجلمركيني 
والنقل البحري، ومت استعراض عدد من املوضوعات أبرزها:
خارطة الشركاء والعمالء املشرتكني يف خدمات سنام. 	•

خدمات نظام سنام بناًء على نوع املنفذ. 	•

اخلط الزمني لتطبيق نظام سنام يف املنافذ اجلمركية. 	•

نظام سنام وأثره على منو التعامالت اإللكرتونية. 		•

يف  سنام  نظام  من  املستفيدين  تواجه  التي  الصعوبات  	•
املنافذ احلدودية.

واالستثمار  التجارة  وزارة  فرع  عام  مدير  استضافة 
باملنطقة الشرقية

التجارية األستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن  اللجنة  استضافت 
باملنطقة  واالستثمار  التجارة  وزارة  فرع  عام  مدير  اخلالدي 
من  عدد  مناقشة  ومت   ، 2016/12/7م  األربعاء  يوم  الشرقية  

املوضوعات أبرزها:
اخلدمات اإللكرتونية املقدمة على موقع الوزارة. 	•

	اجراءات الوزارة يف حماربة التسرت والغش التجاري. 	•

	التجارة اإللكرتونية والقوانني املنظمة لها. 	•

زيادة عدد فروع الوزارة يف املنطقة الشرقية. 		•

فحص اخملتربات اخلاصة مع وجود شهادة املطابقة. 		•

تسجيل االسم التجاري إلكرتونيًا وفرتة اعتماده. 		•

زيارة مسئول من أمانة املنطقة الشرقية

/زكي  املهندس  سعادة  بزيارة  واجملوهرات  الذهب  جلنة  قامت 
بن حسن العمران مدير إدارة الدراسات والتصاميم بأمانة املنطقة 

الشرقية يوم األربعاء 2016/12/14م، وكانت أبرز حماور النقاش:
تطوير األسواق الشعبية . 	•

يف  سياحي  كمعلم  الشعبية  األســواق  هوية  على  الرتكيز  	•
املنطقة.

تواجد األمانة يف األسواق من خالل إدارة األسواق. 	•

الرقابة على املستثمرين ملواقع األمانة يف األسواق 	•

ورشة عمل ) اخلدمات االلكرتونية اجلديدة لشركة علم (
نظمت غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة اخلدمات اإللكرتونية 
اجلديدة  االلكرتونية  )اخلدمات  بعنوان  عمل  ورشة   " "علم 
الورشة  يف  وشارك  2016/12/21م  األربعاء  يوم   ) علم  لشركة 
سعادة األستاذ ماجد بن علي الغامدي مدير تنفيذي مبيعات-

شركة علم وعدد من املسئولني يف الشركة، وتناولت الورشة 
طرح خلدمات الشركة اجلديدة اخلاصة بقطاعات النقل الربي 
والبحري واخمللصني وتأجري السيارات وتوجيه املركبات والفوائد 
املعامالت  إجناز  وتسهيل  الشركات  مالك  على  تطبيقها  من 

مع اجلهات املعنية دون احلاجة للمراجعة الشخصية .
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ورشة عمل “ خدمات شركة بيان االئتمانية “
االئتمانية  بيان  شركة  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
ورشة عمل بعنوان “ خدمات شركة بيان االئتمانية “ يومي األحد 
واالثنني 22-2017/1/23م وشارك يف الورشة سعادة األستاذ/

طالل بن فهد الشهري وسعادة االستاذ/ثامر بن عبدالرحمن 
املقاوالت  وجلنة  التجارية  اللجنة  من  كل  بحضور    ، العسكر 
السيارات  وجلنة  والتقسيط  التمويل  وجلنة  الصناعية  واللجنة 
اجلديدة  الشركة  خلدمات  طرح  الورشة  وتناولت   ، وخدماتها 

تتلخص فيما يلي:

نظرة على أداء السوق احمللي ومستويات االئتمان احلالية  	•
واخملاطر احملتملة ألصحاب األعمال.

طرق حتليل االئتمان وإدارته واتخاذ القرار االئتماين السليم. 	•

املنشآت  متكن  والــتــي  الذكية  االئتمانية  احلــلــول  عــرض  	•
التجارية من رفع اجلودة االئتمانية وإدارة رأس املال بكفاءة.

خالل  من  العاملية  الشركات  معلومات  اىل  الــوصــول  آلية  	•
منصة بيان الدولية.

زيارة معايل أمني املنطقة الشرقية
املهندس/  معايل  بزيارة  وخدماتها  السيارات  جلنة  قامت 
االثنني   يوم  الشرقية  املنطقة  أمني   اجلبري  حممد  بن  فهد 

2017/2/27م، وكانت أبرز حماور النقاش:

السيارات يف طريق امللك فهد  الرتاخيص ملعارض  جتديد  	•
وصناعية دلة.

تفعيل دور فريق العمل الذي مت تشكيله بني الغرفة واألمانة.  	•

استضافة مدير إدارة النقل باملنطقة الشرقية
األستاذ/  سعادة  وخدماتها  السيارات  جلنة  استضافت 
باملنطقة  النقل  ادارة  مدير  السليم  حممد  بن  عبداللطيف 
الشرقية واألستاذ/ حسن بن صالح العمري رئيس نقل الركاب 
مناقشة  االستضافة  خالل  من  ومت   ، 2017/3/13م  االثنني  يوم 
العديد من املوضوعات التي تهم قطاع تأجري السيارات ، أبرزها:

	عدد السيارات املصرح بإيقافها أمام مكاتب تأجري السيارات.  	•
	تأمني السيارات لشركات تأجري السيارات.  	•

	طلب بطاقة العمل من العميل.  	•

	نظام اوبر وكرمي للتوصيل. 	•

	اعتماد أرض مواقف واحدة يف حميط املدينة الواحدة لكل  	•
شركة تأجري.

حماضرة  )احملافظة على السجل االئتماين لألفراد (
بعنوان "احملافظة  والتقسيط حماضرة  التمويل  نظمت جلنة 
على السجل االئتماين لألفراد" يوم األربعاء 2017/3/22م، قدمها 

التنفيذي  الرئيس  اليعيش  عبداهلل  بن  زيد  االستاذ/  سعادة 
لشركة اجلرب للتمويل ورئيس جلنة التمويل والتقسيط بالغرفة 

وكانت أبرز املوضوعات التي مت استعراضها:

طريقة قراءة السجل االئتماين. 	•

كيفية احملافظة على السجل االئتماين اجليد. 	•

آلية االعرتاض على التقرير االئتماين. 	•

أ همية التقرير االئتماين يف النظام املايل. 	•

األنظمة واللوائح التي حتكم أعمال شركة سمة للمعلومات  	•
االئتمانية.

األدوار الرئيسية التي تقوم بها سمة. 	•

اجلهات التي ميكنها االنضمام لعضوية سمة. 	•

مصادر املعلومات االئتمانية لسمة. 	•

زيارة مدير مرور املنطقة الشرقية

قامت جلنة السيارات وخدماتها بزيارة سعادة العميد/ راشد 
بن فهاد الهاجري مدير مرور املنطقة الشرقية يوم اخلميس 

2017/3/23م، وكانت أبرز حماور النقاش:

عدد السيارات املصرح بإيقافها أمام مكاتب تأجري السيارات. 	•

إصدار اللوحات يف صاالت ومعارض السيارات ووفرتها. 	•

اللوحات املؤقتة وربطها بالسجل التجاري. 	•



37
إجنازات جلان األعمال وجمالس الفروع واجملالس التنفيذية

للدورة السابعة عشرة )2014-2017م(

طباعة االستمارات للمبيعات التي متت يف مدن أخرى. 	•

رسوم السيارات التالفة والتشليح. 	•

تأمني السيارات لشركات تأجري السيارات.  	•

زيارة مدير عام جمرك ميناء امللك عبدالعزيز

األستاذ/  سعادة  بزيارة  اجلمركيني  اخمللصني  جلنة  قامت 
ضيف اهلل بن بدر العتيبي مدير عام جمرك ميناء امللك عبدالعزيز 

يوم األحد 2017/3/26م، وكانت أبرز حماور النقاش:
بالتعاميم  ــن  ــوردي ــت ــس وامل اجلــمــركــي  ــص  ــل اخمل تــزويــد  	•

واملستجدات حسب توجيه مدير عام اجلمارك.

والـــدواء  الــغــذاء  هيئة  اىل  اجلــمــرك  مــن  املعامالت  حتويل  	•
مباشرة عن طريق الشركة املشغلة.

تكرار طلب الفحص وحتويل املعامالت للمختربات اخلاصة  	 	•
مع وجود اصل شهادات املطابقة والتحليل املسبق. 

	إعادة  حتويل املعاملة قبل التحصيل اىل الوسائل الرقابية  	•
او اخملترب اخلاص وإعادة التفريغ.

تعميد  او  األرضيات يف نظام اجلمارك  إعفاء  ادخال خطوة  	 	•
للضبط  املعاملة  احالة  تاريخ  من  باإلعفاء  القسم  رئيس 
والتحري جلميع املعامالت والعمل بذلك جميع ايام االسبوع 

)اجلمعة أيضاً(.

ورشة عمل ) ضريبة السلع االنتقائية (

للزكاة  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
يوم   " االنتقائية  السلع  ضريبة   " بعنوان  عمل  ورشة  والدخل 
األستاذ/  سعادة  الورشة  يف  وشارك  2017/3/27م  االثنني 
الضرائب  مشروع  مدير  نائب  الضحيان  عبدالعزيز  بن  سليمان 
غري املباشرة بالهيئة العامة للزكاة والدخل،  وتناولت الورشة 

استعراضًا لعدد من املوضوعات تتلخص فيما يلي:

تعريف الضريبة وأنواعها حسب العبء الضريبي. 	•

السلع املستهدفة ونسب الضريبة. 	•

بداية التطبيق وآلية العمل. 	•

أهم التزامات الضريبة االنتقائية والغرامات. 	•

•	آلية تقدمي اإلقرار والسداد.

البوابة  طريق  عن  االنتقائية  للضريبة  املكلف  تسجيل  آلية  	•
اإللكرتونية.

بأمانة  والتصاميم  الـــدراســـات  إدارة  مــديــر  ـــارة  زي
املنطقة الشرقية

/زكي  املهندس  سعادة  بزيارة  واجملوهرات  الذهب  جلنة  قامت 
بن حسن العمران مدير إدارة الدراسات والتصاميم بأمانة املنطقة 

الشرقية يوم الثالثاء 2017/3/28م، وكانت أبرز حماور النقاش:
خــارج  واملــواطــن  للسائح  إرشــاديــة  لــوحــات  ــود  وج أهمية  	•

األسواق الشعبية.

خالل  من  الشعبية  األســواق  يف  األمانة  مواقع  استثمار  	•
املواقف اجلديدة وعربات األطعمة املتنقلة.

أهمية وجود مظالت وكراسي كإسرتاحات لرواد األسواق. 	•

نظافة األسواق الشعبية وساحات شركة موقف. 	•

تفعيل دور شركة موقف يف جميع األسواق الشعبية. 	•

فرض واجهات موحدة ذات طابع شعبي على أي مبنى قيد  	•
اإلنشاء أو الرتميم.

الدمام  حاضرة  يف  الشعبية  لألسواق  )دروازة(  بوابة  إنشاء  	•
واخلرب.
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لقاء معايل وزير التجارة واالستثمار ومعايل وزير املالية

ماجد  الدكتور/  معايل  مع  لقاء  التجاري  القطاع  إدارة  نظمت 
التجارة واالستثمار ومعايل االستاذ/ القصبي وزير  بن عبداهلل 
حممد بن عبداهلل اجلدعان وزير املالية ،  بحضور معايل االستاذ 
العامة جمللس  / فهد بن حممد السكيت مستشار األمانة 
الوزراء  و سعادة األستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز احلقباين مدير 
وسيدات  ورجال  املسئولني  من  وعدد  املكلف  اجلمارك  عام 
معايل  ،واستعرض  2017/4/9م  األحد  يوم  وذلك   ، األعمال  

الدكتور/ ماجد القصبي عدد من املوضوعات ابرزها:
	تطوير األنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عامليًا. 	•

	تعزيز التنافسية وحتسني بيئة العمل. 	•

	تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة. 	•

	تنمية احملتوى احمللي وبناء قطاع حملي تنافسي. 	•

خصخصة اجلهات والهيئات احلكومية. 		•

رفع مستوى وعي املستهلك والتاجر. 		•
آلية  اجلدعان  حممد  األستاذ/  معايل  استعرض  فيما 
مزدهر  اقتصاد  اىل  للوصول  اخلاص  القطاع  متكني 

ويتلخص فيما يلي:
	ميزانية 2017: املبادئ و األولويات والوعود. 	•

	أهمية برنامج حتقيق التوازن املايل و مكوناته. 	•

	السياسات حتى 2020 والنمو االقتصادي املستهدف. 	•

استعراض اإليرادات والنفقات التاريخية للدولة. 		•

لدى  الدولة  وأرصدة  العام  والدين  للعجز  التقديرية  التوقعات  	•
تطبيق  عــدم  حــال  يف  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة 

االصالحات املالية.

التوقعات املالية التقديرية مع امتام جميع االصالحات. 	•

مكونات برنامج حتقيق التوازن املايل 2020. 	•

خالل   2030 السعودية  رؤية  حتقيق  برامج  إطالق  خارطة  	•
2018-2017

لقاء مدير فرع صندوق تنمية املوارد البشرية باجلبيل

نظمت إدارة القطاع التجاري لقاء مع سعادة األستاذ/ عبداهلل 
البشرية  املوارد  تنمية  صندوق  فرع  مدير  البوعلي   حمد  بن 
خالله  من  مت    ، 2017/5/16م   الثالثاء   يوم  وذلك   ، باجلبيل 

استعراض عدد من املوضوعات أبرزها:
التعريف بربنامج دعم الشهادات املهنية االحرتافية. 	•

التعريف بالشهادات املهنية االحرتافية وجهات اعتمادها. 	•

األهداف الرئيسية للربنامج وشروط وخطوات التسجيل. 	•

تكلفة اجتياز الربامج التدريبية وشهاداتها. 	•

ورشة عمل ) التعريف بضريبة القيمة املضافة (

للزكاة  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
والدخل ورشة عمل بعنوان " التعريف بضريبة القيمة املضافة 
سعادة  الورشة  يف  وشارك  2017/5/23م  الثالثاء  يوم   "
الهيئة  فرع  عام  مدير  احلماد  عبدالرحمن  صالح  األستاذ/ 
العامة للزكاة والدخل بالدمام ،  وتناولت عددًا من املوضوعات 

تتلخص فيما يلي:
سبب تطبيق ضريبة القيمة املضافة. 	•

	مزايا تطبيق ضريبة القيمة املضافة. 	•

القيمة  ضريبة  الحتساب  األساسية  واملبادئ  املفاهيم  	 	•
املضافة.



39
إجنازات جلان األعمال وجمالس الفروع واجملالس التنفيذية

للدورة السابعة عشرة )2014-2017م(

	اجلوانب الرئيسية لنظام ضريبة القيمة املضافة. 	•

اخلطوات واألطر الزمنية الرئيسية للتطبيق. 		•

دور احملاسبني يف استعدادات اجلاهزية. 		•

زيارة مدير عام ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام

بن  نعيم  األستاذ/  بزيارة  اجلمركيني  اخمللصني  جلنة  قامت 
يوم  بالدمام  عبدالعزيز  امللك  ميناء  عام  مدير  النعيم  ابراهيم 

اخلميس  2017/6/15م، وكانت أبرز حماور النقاش:
احلاويات  الستالم  الساحات  يف  املالحة  وكالء  عمل  أوقات  		•

الفارغة.

آلية إصدار الغرامات من قبل وكالء املالحة بعد إلغاء التقرير  	•
الذي يصدر من مشغل منطقة احلاويات بامليناء.

	كيفية إصدار الوكيل املالحي إليصال الدفع اخلاص بقيمة  	•
إذن التسليم التي يدفعها اخمللص اجلمركي بإسم التاجر.

البوليصة  صورة  على  التوقيع  و  التسليم  أذونات  إصدار  آلية  	•
التي يحتفظ بها اخمللص حلفظ احلقوق.

الفنية ألدوات  بالالئحة  التعريف   " بعنوان  ورشة عمل 
ترشيد املياه وتطبيقها "

السعودية  الهيئة  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
للمواصفات واملقاييس واجلودة ورشة عمل بعنوان " التعريف 
األربعاء  يوم   " وتطبيقها  املياه  ترشيد  ألدوات  الفنية  بالالئحة 

علي  بن  /طامس  الدكتور  سعادة  بحضور  2017/7/26م 
وتناولت  الشرقية،   باملنطقة  الهيئة  فرع  عام  مدير  احلمادي 

الورشة استعراضًا لعدد من املوضوعات تتلخص فيما يلي:
نبذة عن الربنامج الوطني لرتشيد استهالك املياه.

برامج التوعية يف ترشيد االستهالك. 	•

التعريف ببطاقة ترشيد استهالك املياه. 	•

احصائيات حول استهالك املياه باململكة. 	•

أهداف الالئحة الفنية ألدوات الرتشيد. 	•

متطلبات احلصول على شهادة ترشيد االستهالك. 	•

إجراءات تقومي املطابقة وفقًا للممارسات الدولية. 	•

إجراءات تقومي املطابقة املطلوبة يف الالئحة. 	•

زيارة مدير عام ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام
بن  وليد  األستاذ/  بزيارة  اجلمركيني  اخمللصني  جلنة  قامت 
يوم  بالنيابة  عبدالعزيز  امللك  ميناء  عام  مدير  الفارس  فارس 

األثنني  2017/8/7م، وكانت أبرز حماور النقاش:
العوائق التي تواجه قطاع التخليص اجلمركي بعد بدء تطبيق  	•

فسح احلاويات خالل 24 ساعة.

وصول  قبل  التسليم  اذن  بصرف  املالحيني  الوكالء  التزام  	•
الباخرة.

آلية اسرتداد تأمني احلاويات. 	•

آلية استخراج تصاريح السائقني من حرس احلدود. 	•

مواعيد عمل مكتب الزائرين بالبوابة الرئيسية. 	•

ورشة عمل " التعريف بضريبة القيمة املضافة "

للزكاة  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
التعريف بضريبة القيمة  الثانية بعنوان "  والدخل ورشة العمل 
املضافة " يوم االثنني 2017/9/18م وشارك يف الورشة سعادة 
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األستاذ/ صالح عبدالرحمن احلماد مدير عام فرع الهيئة العامة 
الدحيم  حسن  بن  مسفر  ،واألستاذ/  بالدمام  والدخل  للزكاة 
رئيس الفريق القانوين بالهيئة واألستاذ/باسل بن عبداحملسن 
العنزي مسؤول فريق تهيئة قطاع األعمال وسعادة األستاذ/ 
وليد بن حممد الضياف ممثل مصلحة اجلمارك وتناولت عددًا 

من املوضوعات تتلخص فيما يلي:
نظام ضريبة القيمة املضافة. 	•

الرئيسية آللية عمل ضريبة القيمة املضافة ودور  اجلوانب  	•
الهيئة العامة للزكاة والدخل.

التسجيل وتسجيل اجملموعات الضريبية. 	•

متطلبات اصدار الفواتري. 	•

آلية تقدمي إقرارات ضريبة القيمة املضافة واالسرتدادات. 	•

للمنشآت  العامة  الهيئة  حمافظ  نائب  استضافة 
الصغرية واملتوسطة

استضافت اللجنة التجارية سعادة األستاذ/ موفق منصور جمال  
واملتوسطة  الصغرية  للمنشآت  العامة  الهيئة  حمافظ  نائب 
االستضافة مناقشة  من خالل  ، ومت  2017/9/25م  االثنني  يوم 
املوضوعات  من  العديد  على  والرتكيز  التجاري  التسرت  برنامج 

التي تدعم مكافحة التسرت التجاري، أبرزها:
مراقبة مصادر األموال. 	•

توفري املعلومات الدقيقة عن املمارسات التجارية اخملالفة  	•
ومعاجلتها.

رفع مستوى اخلدمة املقدمة للمستهلك. 	•

توحيد اجلهود بني اجلهات احلكومية يف مكافحة التسرت. 	•

توطني الوظائف. 	•

توفري املنافسة العادلة يف القطاع التجاري. 	•

زيارة مدير عام املؤسسة العامة جلسر امللك فهد
قامت جلنة اخمللصني اجلمركيني  بزيارة األستاذ/ عبدالرحمن 
امللك  جلسر  العامة  املؤسسة  عام  مدير  اليحيى  سعد  بن 

فهد يوم الثالثاء 2017/10/31م ، استعرض من خاللها عددًا من 
املوضوعات أبرزها:

وضع مكاتب التخليص اجلمركي يف اجلسر. 	•

معوقات عمل اخمللصني اجلمركيني بجسر امللك فهد. 	•

ورشة عمل ) التعريف بضريبة القيمة املضافة (
للزكاة  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
بضريبة  التعريف   " بعنوان  الثانية  العمل  ورشة  والدخل 
االثنني  يوم  الصناعية  باجلبيل  الغرفة  بفرع   " املضافة  القيمة 
2017/11/6م وشارك يف الورشة سعادة األستاذ/ عبداهلل بشري 
الهيئة  من  املضافة  القيمة  ضريبة  مشروع  ممثل  العنزي 
، وتناولت عددًا من املوضوعات  العامة للزكاة والدخل بالدمام 

تتلخص فيما يلي:
نظام ضريبة القيمة املضافة. 	•

الرئيسية آللية عمل ضريبة القيمة املضافة ودور  اجلوانب  	•
الهيئة العامة للزكاة والدخل.

التسجيل وتسجيل اجملموعات الضريبية. 		•

متطلبات اصدار الفواتري. 	•

آلية تقدمي إقرارات ضريبة القيمة املضافة واالسرتدادات. 		•

حماضرة “فسح البضائع خالل 24 ساعة”
نظمت غرفة الشرقية حماضرة بعنوان “فسح البضائع خالل 
اجلمركيني  اخمللصني  جلنة  رئيس  مع  بالتعاون  ساعة”   24
األستاذ/  اللجنة  رئيس  ونائب  الغيثار  علي  بن  وليد  األستاذ/ 
مبشاركة   ، 2017/11/6م  االثنني  يوم  الروقي  مطلق  بن  حممد 
ابرز  وكانت   ، عبدالعزيز  امللك  ميناء  يف  اجلمركيني  اخمللصني 

احملاور التي مت استعراضها:
التعريف بنظام فسح البضائع خالل 24 ساعة. 	•

طريقة البحث عن رقم املنفست ومتابعة البيانات.  	•

آلية انشاء بيان االسترياد وتقدميه قبل وصول الباخرة. 	•

فوائد نظام الفسح خالل 24 ساعة. 	•
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زيارة قائد حرس احلدود باجلبيل
قام جملس أعمال فرع اجلبيل بزيارة سعادة العقيد/ حسني 
االربعاء  يوم  باجلبيل  احلدود  حرس  قائد  احلربي   قبالن  بن 
املوضوعات  من  عددًا  خاللها  من  استعرض   ، 2017/11/16م 

أبرزها:
•	سبل معاجلة احلاالت االستثنائية.

•	املتطلبات املفروضة على الناقلني لفسح البضائع.

•	آلية إصدار التصاريح اإللكرتونية.

•	متطلبات فتح امللفات وتفاوتها بني امليناء التجاري والصناعي.

زيارة مدير عام ميناء امللك عبدالعزيز
بن  وليد  األستاذ/  بزيارة  اجلمركيني  اخمللصني  جلنة  قامت 
يوم  بالنيابة  عبدالعزيز  امللك  ميناء  عام  مدير  الفارس  فارس 

الثالثاء  2017/12/5م، وكانت أبرز حماور النقاش:
مسودة الئحة الوكالء البحريني اجلديدة. 	•

التعرفة اجلديدة للمشغلني يف املوانئ. 	•

عن  الفسح  قبل  البضائع  حلركة  اجلديدة  األسعار  اختالف  	•
األسعار التي ترد للمخلصني يف فواتري املشغل.

ورشة عمل ) حتسني أداء األعمال يف القطاع اخلاص(

نظمت غرفة الشرقية بالتعاون مع جملس الغرف السعودية 
ومصلحة اجلمارك وجلنة تيسري ورشة عمل بعنوان ) حتسني 
أداء األعمال يف القطاع اخلاص( يوم االثنني 2017/12/11م بحضور 
سعادة األستاذ/ يوسف الزاكان مدير عام جمرك مطار امللك 
البداح رئيس  الدويل  وسعادة األستاذ /فيصل بن سعد  فهد 
حممد  بن  أحمد  األستاذ/  وسعادة  احلدود  عرب  التجارة  جلنة 
وسعادة  الدمام  مبيناء  اجلمركية  الشؤون  مدير  الغامدي 
الغرف  جملس  أمني  مساعد  السليمان  عبدامللك  األستاذ/ 
السعودية لشؤون اللجان الوطنية وتناولت الورشة استعراضًا 

لعدد من املوضوعات تتلخص فيما يلي:
التعريف بلجنة تيسري.

اسرتاتيجية مصلحة اجلمارك. 	•

	برنامج الفسح خالل 24 ساعة للصادرات والواردات. 	•

	الرسوم وتعرفة الهيئة العامة للموانئ. 	•

	النافذة الواحدة. 	•

	املشغل االقتصادي املعتمد. 	•

منتدى اجلبيل لالستثمار
 

برعاية كرمية من صاحب السمو امللكي األمري/ سعود بن نايف 
ابن عبدالعزيز أمري املنطقة الشرقية ، نظمت غرفة الشرقية 
17-2017/12/18م،  الفرتة  خالل  لالستثمار  اجلبيل  منتدى 

واستعرض املتحدثني احملاور التالية :
دور األنظمة والتشريعات يف دعم وتسهيل االستثمار يف  	•

اململكة

يف  احمللي  املــكــون  ـــادة  وزي اإلستثمارية  الــفــرص  تعزيز  	 	•
القطاعات االقتصادية اخملتلفة

	دور اقتصاد املعرفة كمحرك للنمو االقتصادي 	•

لقاء املدير التنفيذي لشركة سنام )صناعة السيارات(
نظمت إدارة القطاع التجاري لقاء مع الدكتور/ فهد بن سليمان 
السيارات  صناعة   ( سنام  لشركة  التنفيذي  املدير  الدهيش 
متت  التي  احملاور  ابرز  وكانت    ، 2017/12/27م   األربعاء   يوم   (

مناقشتها:
التعريف بشركة سنام لصناعة السيارات. 	•

	أهمية توطني صناعة السيارات. 	•

الفرص االستثمارية املتوقعة. 		•
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 إدارة القـطاع اخلدمي

أعضاء اللجنة العقارية

الصفةاالسمم

 رئيس اللجنة العقارية الدكتور/بسام حممد بودي1

نائب رئيس اللجنة العقاريةاالستاذ/عماد علي الدليجان2

عضو اللجنة العقاريةاملهندس/حامد حممد بن حمري3

عضو اللجنة العقاريةاالستاذ/سامل عبد اهلل اجلعيب4

عضو اللجنة العقاريةاالستاذ/عبدالقادر سليمان املهيدب5

عضو اللجنة العقاريةاالستاذ/خالد أحمد بارشيد6

عضو اللجنة العقاريةاالستاذ/علي حممد اجلبايل7

عضو اللجنة العقاريةاالستاذ/أحمد يعقوب اخملضب8

عضو اللجنة العقاريةاالستاذ/بدر احمد اليوسف 9

عضو اللجنة العقارية االستاذ/بندر عبداهلل احلمود10

عضو اللجنة العقارية االستاذ/حسن حممد القحطاين11

عضو اللجنة العقاريةاالستاذ/طارق احمد باسويد 12

عضو اللجنة العقاريةاالستاذ/عبداللطيف حممد الفرج13

عضو اللجنة العقاريةاالستاذ/عبداهلل حممد الباحسني14

عضو اللجنة العقاريةاالستاذ/علي مطرود العنزي 15

عضو اللجنة العقاريةاالستاذ/متعب بن حمد القحطاين 16

عضو اللجنة العقارية االستاذ/حممد صالح حافظ القحطاين17

عضو اللجنة العقارية االستاذ/يوسف عبداحملسن التميمي18

عضو اللجنة العقارية االستاذ/صالح سلمان الدوسري19

عضو اللجنة العقاريةاالستاذ/عاصم مشبب القحطاين20

عضو اللجنة العقاريةاالستاذ/خالد  عبد اهلل النمري21

عضو اللجنة العقاريةاالستاذ/حممد علي الرب22

عضو اللجنة العقاريةاالستاذ/أحمد بن صالح الذويخ23
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أعضاء جلنة االستقدام

الصفةاالسمم

رئيس جلنة اإلستقداماالستاذ/حسني عبد اهلل املطريي1

نائب رئيس جلنة اإلستقداماالستاذ/حممد حمد املقري2

عضو جلنة اإلستقداماالستاذ/ إبراهيم عبد اهلل الصانع3

عضو جلنة اإلستقداماالستاذ/ أديب علي العبد اجلبار4

عضو جلنة اإلستقداماالستاذ/ بدر عبد اللطيف الناصر5

عضو جلنة اإلستقداماالستاذ/ حامد حمد احلميدي6

عضو جلنة اإلستقداماالستاذ/عبدالرحمن حمد املقري7

عضو جلنة اإلستقداماالستاذ/بدر شداد املطريي8

عضو جلنة اإلستقداماالستاذ/علي  حممد البيشي9
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أعضاء جلنة التدريب

الصفةاالسمم

رئيس جلنة التدريبالدكتور/ عبدالرحمن عبدالعزيز الربيعة1

نائب رئيس جلنة التدريباالستاذ/سعيد ابراهيم احلبابي2

عضو جلنة التدريباالستاذ/سعيد جربان الشهراين3

عضو جلنة التدريباالستاذ/عبدالغني عبداجلليل الرميح4

عضو جلنة التدريباالستاذ/عبداهلل سعيد الغامدي5

عضو جلنة التدريباالستاذ/حممد صالح اجلهوري6

عضو جلنة التدريبالدكتور/عماد عبداهلل اجلريفاين7
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أعضاء اللجنة الزراعية والرثوة السمكية واحليوانية

الصفةاالسمم

رئيس اللجنة الزراعية والرثوة السمكية واحليوانيةاالستاذ/حممد ناصر آل دايل1

نائب رئيس  اللجنة الزراعية والرثوة السمكية واحليوانيةاالستاذ/حسني عبدالرحمن الدوسري2

عضو اللجنة الزراعية والرثوة السمكية واحليوانيةاالستاذ/عبداهلل حممد آل الشيخ 3

عضو اللجنة الزراعية والرثوة السمكية واحليوانيةاالستاذ/ساري سعود الدوسري4

عضو اللجنة الزراعية والرثوة السمكية واحليوانيةاالستاذ/جعفر أحمد الصفواين5

عضو اللجنة الزراعية والرثوة السمكية واحليوانيةاالستاذ/ داود سليمان سعيد6

عضو اللجنة الزراعية والرثوة السمكية واحليوانيةاالستاذ/رضي ابراهيم النغموش7

عضو اللجنة الزراعية والرثوة السمكية واحليوانيةاالستاذ/يوسف حممد الشيخ8

عضو اللجنة الزراعية والرثوة السمكية واحليوانيةاالستاذ/حممد علي املرخان9

عضو اللجنة الزراعية والرثوة السمكية واحليوانيةاالستاذ/عبد العزيز  مطر البقمي10
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أعضاء جلنة اإلسكان والتطوير العمراين

الصفةاالسمم

رئيس  جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/ردن بن صعفق الدويش 1

نائب رئيس جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/عبداهلل فيصل الربيكان2

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين املهندس/حامد حممد بن حمري3

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/عبدالقادر سليمان املهيدب4

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/سامل عبداهلل اجلعيب5

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين الدكتور/بسام حممد بودي6

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/عبداهلل حممد آل الشيخ 7

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/فيصل عبدالهادي املطريي8

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/طالل عبداجلبار اخلليوي9

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/عبدالرحمن عبداللطيف املعيبد10

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/علي قنيفذ القحطاين11

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/عادل عبدالرحمن املطريي12

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين املهندس/علي عبداهلل ال حمسن الشهري13

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين الدكتور/فيصل عبداهلل الشيحة14

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/احمد يوسف احلميدان15

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/سعد عادل املعمر16

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/إبراهيم علي اجملدوعي17

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/عمر عامر العسيس18

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/عبدالرحمن ثامر السبيعي19

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/حممد عبداهلل أبا بطني20

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/ملحم فهد آل مسعود21

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/ماجد ابراهيم اجلميح22

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/سعد ابراهيم الوهيبي23

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/عبدالعزيز بن حسن القحطاين24

عضو جلنة االسكان والتطوير العمراين االستاذ/حممد بن عبداحملسن العتيبي25
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أعضاء جلنة املوارد البشرية

الصفةاالسمم

رئيس جلنة املوارد البشريةالدكتور/صالح علي احلميدان1

نائب رئيس جلنة املوارد البشريةاالستاذ/بندر حممد السفري2

عضو جلنة املوارد البشريةاالستاذة/وجدان سعيد السعيد3

عضو جلنة املوارد البشريةاالستاذة/شريين صالح العبدالرحمن4

عضو جلنة املوارد البشريةاالستاذ/ رشيد عبدالعزيز احلصان5

عضو جلنة املوارد البشرية االستاذ/خالد حممد الشنيرب6

عضو جلنة املوارد البشريةاالستاذ/  سعد عبداهلل الصعب7

عضو جلنة املوارد البشرية االستاذ/سعد فهد اجلرب8

عضو جلنة املوارد البشريةاالستاذ/عبدالرؤوف عبدالرحمن الرباك9

عضو جلنة املوارد البشريةاالستاذ/عبدالعزيز حممد الفياض10

عضو جلنة املوارد البشريةاالستاذ/علي حممد ضياء الدين11

عضو جلنة املوارد البشريةاالستاذ/عمر عبداهلل اجلريفاين12

عضو جلنة املوارد البشريةاالستاذ/حممد مبارك بازياد13

عضو جلنة املوارد البشريةاالستاذ/حممد حممد العسريي14

عضو جلنة املوارد البشريةاالستاذ/يوسف أحمد الغامدي15

عضو جلنة املوارد البشريةاالستاذ/طارق حممد األنصاري16

عضو جلنة املوارد البشريةاالستاذ/حامت حممد العطية17

عضو جلنة املوارد البشريةاالستاذ/فهد عبداهلل العقيل18

عضو جلنة املوارد البشريةاالستاذ/عبدالعزيز عبدالهادي العبيد الشمري19

عضو جلنة املوارد البشريةاالستاذ/ماهر بن حبيب املقبقب20

عضو جلنة املوارد البشريةاالستاذ/خالد بن عبدالرحمن احلبيل21
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ورشة عمل برنامج حماية األجور 
 2014/2/5 األربعاء  يوم  العمل  وزارة  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت 
 / األس��ت��اذ  سعادة  بحضور  األج��ور  حماية  برنامج  عمل  ورش��ة 
ب���وزارة  التفتيش  إدارة  ع��ام  م��دي��ر  العتيبي  مطلق  ب��ن  فيصل 
برنامج حماية  الناصر مدير  إبراهيم بن عبداهلل  ، واألستاذ/  العمل 
 ، األجور  حماية  بربنامج  التعريف  الورشة  وتناولت   ، بالوزارة  األجور 
وأهمية وجود قاعدة بيانات عن كافة عمليات دفع أجور العاملني 

وللشركات باالشرتاك التجريبي يف النظام .

لقاء احلد األدنى للعامل السعودي 
للحوار  العزيز  عبد  امللك  مركز  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت 
الوطني يوم اخلميس 2014/2/20 م لقاء ملناقشة موضوع احلد 
حممد   / الدكتور  سعادة  بحضور  السعودي  العامل  ألجر  األدنى 
والنشر  والبحوث  الدراسات  إدارة  الشويعر مدير عام  بن عبداهلل 
مبركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني و سعادة الدكتور / خالد 
بن حممد البديوي مدير فرع مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني  
اإلختصاص،  ذوي  األكادمييني  من  وع��دد  الشرقية  باملنطقة 

وتضمن اللقاء بحث املوضوعات التالية :
العامل  ألجر  أدنى  حد  وضع  عن  متخصصة  دراس��ة  إع��داد  	•
السعودي واملنبثقة من مؤمتر احلوار الوطني الثاين املنعقد 

مبدينة جدة ، على أن تتضمن التايل :

لقاءات متعددة مع أصحاب العمل . 		•

تخص  وأخ���رى  اخل��اص  بالقطاع  للعاملني  استبانة  عمل  	•
املدراء التنفيذيني بالقطاع اخلاص.

اإليجار  خلدمات  الوطنية  بالشبكة  التعريفي  اللقاء 
)إيجار(

ال��ث��الث��اء  ي���وم  اإلس��ك��ان  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��غ��رف��ة  نظمت 
اإليجار  خلدمات  الوطنية  بالشبكة  تعريفيًا  لقاًء  2014/2/25م، 
 ، جابر  آل  عطية  بن  علي   / املهندس  سعادة  بحضور  )ايجار( 
املشرف على اإلدارة العامة للدارسات والبحوث بوزارة االسكان 
االستاذ/  علم  شركة  املشغلة  الشركة  من  ممثل  ومشاركة 

صالح احلزاب وتضمن اللقاء ما يلي  :-
التعريف بالشبكة الوطنية خلدمات اإليجار .

تقدمي عرض موجز عن آليه التعامل مع الربنامج  . 	•

تنظيم العالقة ما بني املالك واملستأجر والوسيط العقاري . 	•

اإليضاح للمستثمرين عن إحصائية سوق إيجار املساكن  . 	•

التعرف على آلية  توثيق عقود االيجار من خالل بوابة الشبكة   	•
الوطنية خلدمات اإليجار .

)ألنني  اخلاصة  الرتبية  يف  التعليمي  االستثمار  لقاء 
أحتاجك(

والتعليم  للرتبية  العامة  اإلدارة  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت 
االستثمار  لقاء  2014/2/27م  اخلميس  يوم  الشرقية  باملنطقة 
بحضور  احتاجك(  )ألنني  بعنوان  اخلاصة  الرتبية  يف  التعليمي 
عام  مدير  املديرس  إبراهيم  بن  عبدالرحمن   / الدكتور  سعادة 
مناقشة  اللقاء  وتناول  الشرقية،  باملنطقة  والتعليم  الرتبية 

احملاور التالية :
ذوي  فئة  جتاه  األعمال  رج��ال  من  اجملتمعية  املسئولية  	•

اإلعاقة .

الرتبية اخلاصة وأنواع الدمج . 	•

القواعد املنظمة ملدارس وبرامج الرتبية اخلاصة األهلية . 	•

برنامج الدمج يف رياض األطفال . 	•



49
إجنازات جلان األعمال وجمالس الفروع واجملالس التنفيذية

للدورة السابعة عشرة )2014-2017م(

اللقاء املوسع لقطاع االستقدام
االستقدام  قطاع  ملشرتكي  املوسع  اللقاء  الغرفة  عقدت 
اللقاء  وتضمن   ، 2014/5/27م  الثالثاء  يوم  الشرقية  باملنطقة 

مناقشة بعض املوضوعات التالية   :
خطورة  العمل يف جمال االستقدام بدون ترخيص رسمي. 	•

العامة،   اخلدمات  ملكاتب  متنح  التي  االلكرتونية  التفاويض  	 	•
ض��رورة  على  واتفقوا  العمالة..  استقدام  مبوجبها  ويتم 
ومن  املعنية،  اجلهات  قبل  من  الظاهرة،  لهذه  التصدي 

قبل مكاتب االستقدام . 

مكاتب  ب��ني  العالقة  يحكم  ال���ذي  امل��وح��د  العقد  تطوير  	 	•
إعادة  ضرورة   على  مؤكدين  املكاتب،  عمالء  مع  االستقدام 
النظر يف العقد املعمول به حاليا والذي مضى على العمل 
به أكرث من 20 سنة، والذي بات بحاجة إىل مراجعة شاملة من  
هذا  يف  املتعاملني  مع  بالشراكة  املعنية  اجلهات  قبل 

اجملال .

ورشة عمل برنامج مكافأة أجور التوطني 
 ) )هدف  البشرية  املوارد  صندوق  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت 
يوم اخلميس 2014/06/12 م املوافق 1435/08/14 ه� ورشة عمل 
الدكتور  سعادة  بحضور  التوطني  أجور  مكافأة  بربنامج  للتعريف 
بصندوق  التنفيذي  املدير  نائب  النجيدي  حمد  بن  عبدالكرمي   /
املنصور  عبدالعزيز  بن  منصور   / والدكتور  البشرية  امل���وارد 
الورشة  وتضمنت  بالصندوق  التوظيف  لدعم  العام  املدير  نائب 

املوضوعات التالية :-
تدفع  مالية  مكافآت  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  الربنامج  ه��دف  أن  	 	•
للمنشآت التي حتقق اجنازات يف رفع األجور ، وهدفها يف 
ذلك هو حتفيز الشركات ملزيد من التوطني، واحلفاظ على 
أنها عامل من عوامل  ترى  التي  الرواتب  مستوى معني من 

االستقرار.

يف  الزيادة  قيمة  من   %  50 هو  للمكافآت  األعلى  احلد  أن  	 	•
ال  رواتب  ريال، بسقف  10 ماليني  ايضا قدره  أعلى  بحد  األجور، 
األجور مقارنة  الزيادة يف  ويتم حساب  ريال،  ألف   15 يتخطى 

بني الستة اشهر األوىل من العام مع الستة األخرى من العام 
نفسه، 

أن مكافأة اجلدية بالعمل هي املكافأة التي تقدم لطالب  	 	•
يشمل  وهو  العمل،  يف  واستمراره  استقراره  على  العمل 
من  سلسلة  لهم  ويقدم  حافز،  برنامج  يف  املسجلني 
احلوافز التي تشجعهم على اخلروج من الربنامج واالنضمام 
اىل سوق العمل، ومن ثم االستمرار فيه، فالعامل اذا استمر 
أربعة اشهر يف العمل مت منحه مكافأة 4000 ريال، تتضاعف 
اذا استمر 6 أشهر، وتصل اىل 24 الف ريال اذا بقي 24 شهرا

زيارة اللجنة العقارية ملعايل أمني املنطقة الشرقية 
أمني  اجلبري  فهد   / املهندس  معايل  إىل  زي��ارة  الغرفة  نظمت 
2014/7/6م  األحد  يوم  وذلك  العقارية  للجنة  الشرقية  املنطقة 

وتناولت الزيارة مناقشة املوضوعات التالية :-
أثر حمجوزات أرامكو ووزارة الدفاع على القطاع العقاري . 	•

آليات اعتماد اخملططات 	•

النطاق العمراين وأثره على القطاع العقاري . 	•

برامج فرز الوحدات السكنية . 	•
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والتطوير  واإلســكــان  للعقارات  الشرقية  ملتقى 
العمراين  

املنطقة  أم��ري  امللكي  السمو  ص��اح��ب  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة 
الشرقية نظمت شركة رامتان للمعارض واملؤمترات ومعارض 
الشرقية  غرفة  من  اسرتاتيجية  وبشراكة  الدولية  الظهران 

)ملتقى الشرقية العقاري ( الثالثاء 2014/10/22م .
الشرقية  مل��ع��رض  املصاحبة  الفعاليات  م��ع  ت��زام��ن  وال���ذي 
الفرتة  خالل  عقد  والذي  العمراين  والتطوير  اإلسكان  و  للعقارات 
 ، الدولية  الظهران  معارض  شركة  مبقر  20-2014/10/23م  من 
العلمي  الربنامج  بإعداد  بالغرفة  العقارية  اللجنة  قامت  فقد 
حيث شارك يف أوراق العمل العديد من اجلهات احلكومية ذات 
العالقة ومن أبرزها وزارة اإلسكان ووزارة التجارة والصناعة وأمانة 
املنطقة الشرقية وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن وعدد 

من الشركات املتخصصة يف التمويل العقاري.

وتناول امللتقى جمموعة من أوراق العمل على النحو التايل :

هيئة املقيمني و أثرها على التمويل العقاري.  	•
أثر التمويل العقاري على سوق العقار . 	•

دور األمانات يف تنمية وتطوير االستثمار العقاري . 	•

تقديرات الطلب على املساكن باململكة . 	•

املردود اإلقتصادي اإليجابي جلودة املباين و املساكن.  	•

نظام بيع الوحدات العقارية على اخلارطة . 	•

وجهة نظر مطور عقاري  يف الشراكة مع وزارة اإلسكان . 	•

مشاريع وزارة اإلسكان يف املنطقة الشرقية . 	•

ورش عمل معرض وظائف 2014  

املنطقة  أم��ري  امللكي  السمو  ص��اح��ب  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة 
البشرية  الشرقية نظمت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة املوارد 
امل��وارد  جانب  م��ن  التخصصية  العمل  ورش  م��ن  جمموعة 
واملنعقد   2014 وظائف  معرض  هامش  على  وذلك   ، البشرية 
الظهران  معارض  شركة  مبقر  27-2014/10/30م  الفرتة   خالل 

الدولية ، وتناولت ورش العمل املوضوعات التالية :
جدارات التوظف. 	•

طالب  لتأهيل  املطلوبة  املقومات  من  عدد  شرح  مت  حيث       
على  احمل��اض��ر  م��ش��ددًا   ، التواصل  أهمها  وم��ن  العمل 
وتفعيل  الشخصية  املقابلة  متطلبات  استيعاب  ض��رورة 

مهارات التواصل ومعرفة انطباعات العمل. 

مهارات إجتياز املقابلة الوظيفية. 		•
     والتي تناولت التعرف على كسب الثقة بالنفس وكيفية إعداد 
الشخصية  املقابلة  يف  مبهارة  والتعامل  الذاتية  السرية 

والتعريف مباهية الذات .

أنت جاهز. 		•
املبكر  اإلستعداد  بأهمية  التعريف  مفهوم  الورشة  تناولت 

ملتطلبات العمل الوظيفي . 
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	البحث عن وظيفة يبدأمن الداخل . 	•
ذاتيًا  بالبدء  الوظائف  متقدمي  تعريف  الورشة  تناولت  حيث      

بالبحث عن الوظيفة املناسبة ملؤهالته من الداخل . 

	املوظف الذي يبحث عنه اجلميع . 	•
التي من  باملهارات املكتسبة  الوظائف  الورشة طالبي  عرفت 
املهتم  املتميز  املوظف  عن  والبحث  الطلب  تعزيز  شأنها 

بتطوير ذاته .
االستعداد الوظيفي . 	•

التعريف مبتطلبات مهارات الوظيفة والتهيئة النفسية لطالبي 
العمل من اجلنسني .

ورشة عمل برنامج حماية األجور 
 ،2014/11/6 اخلميس  يوم  العمل  وزارة  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت 
ورشة عمل برنامج حماية األجور ،  بحضور سعادة األستاذ / فيصل 
بن مطلق العتيبي مدير عام إدارة التفتيش بوزارة العمل واألستاذ/ 
 ، ب��ال��وزارة  األج��ور  حماية  برنامج  مدير  الناصر  عبداهلل  بن  إبراهيم 

وتضمنت الورشة املوضوعات التالية :
عدد  يرتاوح  التي  للمنشآت  األجور  حماية  بربنامج  التعريف  	•

عمالتها ما بني  )240-1000( عامل  .

حصر  خالل  من  البنوك  مع  تتعامل  أن  للمنشآت  اإليضاح  	•
أرقام احلسابات البنكية لكل عامل. أو  إصدار  بطاقات الراتب 
)صرف  ملف  وإعداد  حسابات،  لديهم  ليست  التي  للعمالة 
إىل  الشهري  األج��ور  صرف  ملف  وإرس��ال  الشهرية(   األج��ور 

البنك ثم إستالم النسخة املوثقة بعد الصرف.

الكرتوين  بريد  بإرسال  الربنامج  قيام  عن  للمنشآت  االيضاح  	•
للمنشأة لتصحيح األخطاء يف امللف إن وجدت ، والتعريف 

بآلية التعامل مع النظام .

السمكية  والــرثوة  الزراعي  للقطاع  املوسع  اللقاء 
واحليوانية

عقدت الغرفة اللقاء املوسع للقطاع الزراعي والرثوة السمكية 
واحليوانية يوم األربعاء 2014/11/19م ، بحضور ومشاركة منسوبي 

والنقل  الطرق  وإدارة  الشرقية  باملنطقة  الزراعة  وزارة  فرع 
اللقاء  وتناول  الزراعي  القطاع  مشرتكي  من  وعدد  باملنطقة 

مناقشة املوضوعات التالية :
الشرقية  باملنطقة  ال��زراع��ة  وزارة  ف��رع  بدعم  املطالبة  	•
اجلهات  م��ع  امل��ب��اش��ر  وتنسيقها  وامل����زارع  ل��ل��م��زارع��ني 

احلكومية ذات العالقة لدعم القطاع .

التأكيد على أهمية تعبيد الطرق للمناطق الزراعية باملنطقة  		•
الشرقية .

	توفري خدمات الكهرباء لكافة املناطق الزراعية باملنطقة . 	•

	التعاون املشرتك مع فرع وزارة الزراعة باملنطقة الشرقية  	•
بأحدث  واملهتمني  املزارعني  وتوعية  الزراعي  اإلرشاد  لدعم 

أساليب الري الزراعي .

زيارة مدير إدارة التعليم األهلي واألجنبي بإدارة الرتبية 
والتعليم باملنطقة الشرقية

نظمت الغرفة زيارة للجنة التعليم إىل سعادة األستاذ/ أحمد بن 
عبداهلل السليم مدير إدارة التعليم األهلي واألجنبي بإدارة الرتبية 
وتناولت  2014/12/2م  الثالثاء  يوم  الشرقية  باملنطقة  والتعليم 

الزيارة مناقشة عدد من املوضوعات وهي :
التعليم  وإدارة  التعليم  جلنة  من  صدرت  التي  املبادرات  أهم  	•

األهلي واألجنبي باملنطقة الشرقية .

تفعيل دور جلنة التعليم األهلي واألجنبي املشرتكة مع إدارة  		•
الرتبية والتعليم باملنطقة الشرقية و جلنة التعليم.

التعليم  وإدارة  التعليم  جلنة  بني  ما  دورية  اجتماعات  تنظيم  		•
األهلي واألجنبي باملنطقة لبحث املوضوعات ذات االهتمام 

املشرتك .

	التعاون املشرتك لعقد برامج تدريبية ولقاءات تربوية جلميع  	•
الفئات العاملة يف املدراس األهلية واألجنبية .

األهلي  التعليم  إدارة  ب��ني  م��ا  املشرتكة  اجل��ه��ود  تعزيز  	 	•
القطاع  تواجه  التي  العقبات  لتذليل  التعليم  وجلنة  واألجنبي 

مع مسئويل اجلهات احلكومية ذات العالقة .
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استضافة رئيس مكتب الدعم وضبط اجلودة باملؤسسة 
العامة للتدريب التقني واملهني باملنطقة الشرقية

استضافت الغرفة سعادة األستاذ/ أحمد بن عبدالكرمي الثنيان 
رئيس مكتب الدعم وضبط اجلودة باملؤسسة العامة للتدريب 
جلنة  مع  إجتماع  يف  الشرقية  باملنطقة  واملهني  التقني 
املوضوعات  مناقشة  ومتت  2014/12/10م  األربعاء  يوم  التدريب 

التالية:
آلية التدريب يف املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني  	•

وتطور مراحلها .

طريق  عن  األهلي  التدريب  قطاعات  على  اإلشراف  مشروع  	•
شركة قياس .

ملعاهد  الرتخيص  جتديد  أو   / الرتخيص  إج��راءات  تسهيل  	•
ومراكز التدريب.

تسهيل إعتماد الدورات و املدربني. 	•

الدعم الفني ملوقع التدريب األهلي . 	•

آليات تراخيص املعاهد واملراكز . 	•

استضافة مدير فرع صندوق تنمية املوارد البشرية 
)هدف(

مدير  اليوسف  عبدالعزيز  األستاذ/  سعادة  الغرفة  استضافت 
مع  إجتماع  يف  )ه��دف(  البشرية  امل��وارد  تنمية  صندوق  فرع 
مناقشة  ومتت  2014/12/16م  الثالثاء  يوم  البشرية  املوارد  جلنة 

املوضوعات التالية  :
•	إستعراض برامج صندوق تنمية املوارد البشرية :

•	برنامج الدعم اإلضايف لألجور  .

•	برنامج مكافأة اجلدية للعمل .

•	برنامج حوافز اإلستقرار الوظيفي .

•	برنامج دروب واخلاص بالتأهيل والتدريب .

•	برنامج التثقيف املهني .

•	برنامج مكافأة أجور التوطني .

العمل السعودي وتوفري دراسات حديثة  احتياجات سوق  حتديد 
له  يتطلع  ملا  وفقًا  للمنشآت  التوظيف  اسرتاتيجيات  بناء  ليتم 

القطاعني العام واخلاص  .

زيارة رئيس القطاع الشرقي للكهرباء 

نظمت الغرفة زيارة للجنة الزراعية والرثوة السمكية واحليوانية 
إىل سعادة      األستاذ/ عبداحلميد النعيم رئيس القطاع الشرقي 
للكهرباء وحضر باإلنابة عنه سعادة األستاذ / عبداحلميد املبارك  
الثالثاء  يوم  الشرقي  بالقطاع  املشرتكني  ش��ؤون  إدارة  مدير 
املوضوعات  من  عدد  مناقشة  الزيارة  وتناولت  2014/12/23م 

وهي :
الكهرباء  خدمات  إيصال  يف  للشركة  املستقبلية  اخلطة  	•

للمناطق الزراعية باملنطقة الشرقية 

متطلبات وآلية إيصال اخلدمة الكهربائية . 	•

تعرفة اإلستهالك الزراعية  . 	•

معوقات إيصال اخلدمة للمزارع  . 	•

زيارة مدير اإلدارة العامة للطرق واملواصالت 

نظمت الغرفة زيارة للجنة الزراعية والرثوة السمكية واحليوانية إىل 
سعادة  املهندس/ أحمد اليامي مدير إدارة الطرق واملواصالت 
الزيارة  وتناولت  2014/12/23م  الثالثاء  يوم  الشرقية  باملنطقة 
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مناقشة عدد من املوضوعات وهي :
دور وجهود وزارة النقل يف تعبيد الطرق باملنطقة . 	•

الطرق   لتعبيد  باملنطقة  الطرق  إلدارة  املستقبلية  اخلطة  	•
للمناطق الزراعية باملنطقة الشرقية .

	متطلبات وإشرتاطات تقدمي طلب تعبيد الطرق الزراعية . 	•

باملنطقة  ــدين  امل للدفاع  العامة  املديرية  زيــارة 
الشرقية 

عبداهلل   / اللواء  سعادة  إىل  التعليم  للجنة  زيارة  الغرفة  نظمت 
اخلشمان مدير الدفاع املدين باملنطقة الشرقية ، وحضر باإلنابة 
2014/12/25م  اخلميس  يوم  املزين  عادل   / اللواء  سعادة  عنه 

وتناولت الزيارة مناقشة عدد من املوضوعات وهي :
	متديد مدة  صالحية شهادات السالمة للمدارس النموذجية  	•

ملدة ثالث سنوات .

عامل  حتديد  عملية  يف  األهلية  للمدارس  أولويات  إعطاء  	 	•
اشرتاطات  على  امل��دين  ال��دف��اع  مفتشي  لكشف  الوقت 

السالمة  .

	تعزيز الدور التوعوي ملتطلبات السالمة يف املباين الدراسية 	•

استضافة مدير مرور املنطقة الشرقية

استضافت غرفة الشرقية سعادة اللواء/ عبدالرحمن بن حممد 

جلنة  مع  إجتماع  يف  الشرقية  املنطقة  مرور  مدير  الشنربي 
التعليم يوم  اخمللصني اجلمركيني وجلنة تأجري املعدات وجلنة 
، حيث  اللجنة واألعضاء  ، بحضور رئيس  اخلميس 2014/12/25م 

ناقش احلضور احملاور التالية:
العقوبات  وتطبيق  األهلية  امل��دارس  حافالت  حجز  مراعاة  	•

على اخملالفني من السائقني .

	رخص سائقي احلافالت املدرسية 	•

تظليل احلافالت مبا ال يتعارض مع خمالفة النظام ، ومنع أي  		•
ملصقات أخرى ليس لها عالقة بالتعريف باملدارس .

	سريان صالحية احلافالت املدرسية . 	•

	مواعيد دخول املعدات داخل املدينة 	•

مواعيد اإلختبارات اخملصصة للمشغلني . 	•

إصدار رخص مشغلي املعدات 	•

ازدحام حركة الشاحنات يف طريق امليناء. 	•

أوقات منع الشاحنات وتعطل حركة نقل البضائع. 	•

جسر  ومواقف  امليناء  ساحات  داخ��ل  امل��روري��ة  اخملالفات  	•
امللك فهد.

اللقاء املوسع ملشرتكي قطاع التعليم 

بحضور  التعليم  لقطاع  املوسع  السنوي  اللقاء  الغرفة  نظمت 
سعادة األستاذ / حممد عيد العتيبي مدير إدارة التعليم األهلي 
التعليم  جلنة  وأعضاء  ورئيس  والتعليم  الرتبية  ب��وزارة  واألجنبي 
املوضوعات  مناقشة  اللقاء  وتضمن   ، م   2014/12/28 األحد  يوم 

التالية  :
األهلي  بالتعليم  املتعلقة  السامية  القرارات  أبرز  استعراض  	•

واألجنبي .

ودورها  الشرقية  املنطقة  يف  األهلية  امل��دارس  مستوى  	•
يف تنمية الطالب والطالبات .

صندوق  إنشاء  مبادرة  طرح  يف  الوزارة  مقرتح  على  التعرف  		•
تنمية تعليمي ملستثمري قطاع التعليم باململكة .
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القطاع  مستثمري  على  وت��أث��ريه��ا  اإللكرتونية  اخل��دم��ات  	•
وحتسني اجلودة  .

تنظيم املرافقني واملرافقات )نظام أجري (  ، 		•

جهود ودور الوزارة يف مشروعات برامج التطوير . 	•

زيارة مدير عام فرع وزارة العمل باملنطقة الشرقية 
سعادة  إىل  واالس��ت��ق��دام  التعليم  للجنتي  زي��ارة  الغرفة  نظمت 
األستاذ / حممد بن عبدالرحمن الفالح مدير عام فرع وزارة العمل 
عمر   / األستاذ  سعادة  عنه  باإلنابة  وحضر   ، الشرقية  باملنطقة 
بن صالح العمري مساعد مدير عام فرع وزارة العمل باملنطقة 
الشرقية  يوم االثنني 2014/12/29م وتناولت الزيارة مناقشة عدد 

من املوضوعات وهي :
نقل  عملية  يف  العاملية  امل��دارس  تواجه  التي  املعوقات  	•

الكفالة. 

إيجاد حلول ملنح عدد كاف من التأشريات إلستقدام عاملي  	•
النظافة والسائقني واملعلمني واملعلمات . 

امل��دارس  يف  املرافقني  احمل��ارم  عمل  تنظم  آلية  إيجاد  	•
العاملية بدون نقل كفالة .

وإبالغ  خمالفات  ح��دوث  عند  حرفيًا  التوسط  عقود  تطبيق  	•
عملية  يف  الفصل  جلان  عند  للتواجد  اإلستقدام  مكاتب 

اخلالفات التي تواجه العمالة املنزلية .

تطبيق الالئحة اخلاصة بالعمالة املنزلية . 	•

عنه  ينوب  من  أو  االستقدام  مكتب  صاحب  تواجد  موضوع  	•
عند مكتب التسول عند هروب العمالة .

زيارة جلنة التعليم ملعايل أمني املنطقة الشرقية 
 نظمت غرفة الشرقية زيارة للجنة التعليم إىل معايل املهندس/ فهد 
حممد اجلبري أمني املنطقة الشرقية وذلك يوم األربعاء 2014/12/31م 
قطاع  تواجه  التي  والتحديات  املعوقات  مناقشة  الزيارة  وتناولت 
لها  املناسبة  احللول  وايجاد  البلديات  اشرتاطات  تطبيق  يف  التعليم 
)التحديات  بعنوان  عمل   ورقة  األمني  ملعايل  اللجنة  أعضاء  قدم  كما 
التي تواجه االستثمار يف التعليم االهلي تطبيق االشرتاطات البلدية 

مبدارس التعليم األهلي( تتضمن ما يلي :
إسهامات التعليم األهلي على صعيد الرتبية والتعليم وعلى  	•

صعيد التوفري على ميزانية الدولة.

للرتخيص  البلدية  االش��رتاط��ات  ع��ن  الناجمة  التحديات  	 	•
للمدارس األهلية.

وأمانة  املنورة  املدينة  منطقة  أمانة  من  كل  اشرتاطات  	 	•
حمافظة جدة.

ورشة عمل ) برنامج مساند (
مع  التعامل  كيفية  على  التدريب  عمل  ورشة  الغرفة  نظمت 
شركة  مع  بالتعاون  املنزلية(  العمالية  برنامج  مساند)  برنامج 
تكامل للخدمات االلكرتونية يوم االثنني 2015/2/23م ، ومبشاركة 
للخدمات  القابضة  تكامل  وشركة  العمل  وزارة  من  ممثلني 
اإللكرتونية ، وشركة علم )املطور التقني للربنامج(، وقد تناولت 

الورشة املوضوعات التالية :
	تعريف احلضور مبميزات الربنامج ، واالستماع ملالحظاتهم  	•

ومرئياتهم على النظام وسبل تطويره. 

•	 توضيح هدف الربنامج وهو ربط شركات ومكاتب االستقدام 
وتنظيم  لتسهيل  الكرتونيًا،  العمل  وزارة  مع  املرخصة 
املنزلية  العمالة  تأشريات  إص��دار  طلبات  تقدمي  اج���راءات 
انهاء  وسرعة  والتدقيق،  املتابعة  عملية  لألفراد،وتسهيل 

اإلجراءات للمستفيد.
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إستضافة مديري تعليم القيادة بالدمام واخلرب
بن  عبدالرحمن   / األستاذ  سع��ادة  من  كاًل  الغرفة  استضافت 
وسعادة  بالدمام   القيادة  تعليم  مدرسة  مدير  الكهالن  أحمد 
األستاذ/ عبدالكرمي بن عبدالهادي املطريي مدير مدرسة تعليم 
اخلميس  يوم  االستقدام  جلنة  مع  اجتماع  يف  باخلرب  القيادة 

2015/03/05م ومتت مناقشة املوضوعات التالية  :
الطاقة االستيعابية ملدارس تعليم القيادة . 	•

مدد مواعيد إعادة إختبارات القيادة . 	•

جودة التدريب يف مهارات القيادة . 	•

ورشة عمل ) التعريف بخدمات شركات االستقدام (
نظمت الغرفة ورشة عمل التعريف بخدمات شركات اإلستقدام 
يوم  التعريفية  الورشة  يف  االستقدام  شركات  من  عدد  وشارك 

األحد 2015/3/8م  وجرى طرح املوضوعات التالية : 
الفكرة من تأسيس شركات االستقدام .

أنواع اخلدمات واملنتجات التي تقدمها شركات االستقدام . 	•

ملاذا تتعامل مع شركات االستقدام . 	•

ما هي آليه عمل شركات اإلستقدام . 	•

دكيفية استفادة القطاع اخلاص من التعامل مع الشركات . 	•

زيارة مدير عام اإلدارة العامة لشؤون الزراعة باملنطقة الشرقية 

نظمت الغرفة زيارة للجنة الزراعية والرثوة السمكية واحليوانية 
عام  مدير  احلميدي  ناصر  ب��ن  املهندس/صالح  س��ع��ادة  إىل 
االثنني  يوم  الشرقية   باملنطقة  الزراعة  لشؤون  العامة  اإلدارة 

2015/3/9م ومتت مناقشة املوضوعات التالية  :
للمزارع  الكهرباء(   – الطرق   ( املساندة  اخلدمات  توفري  	•

واملزارعني باملنطقة  .

•	 اخلدمات الصحية ملربي املاشية  .

لصيادي  والتثقيفية  التوعوية  وال��ربام��ج  السمكية  ال��رثوة  	•
األسماك .

وحدات ومراكز اخلدمات البيطرية . 		•

التوعية يف اإلرشاد الزراعي . 		•

إستضافة مدير عام فرع وزارة العمل باملنطقة الشرقية  

استضافت الغرفة سعادة  األستاذ / عمر صالح العمري – مساعد 
مع  اجتماع  يف  الشرقية  باملنطقة  العمل  وزارة  فرع  عام  مدير 
يوم  الفرع  عام  مدير  سعادة  عن  نيابًة   حضر  الذي   ، التدريب  جلنة 

اخلميس 2015/3/12م ومتت مناقشة املوضوعات التالية :
إصدار التأشريات ملعاهد ومراكز التدريب . 	•

نسب التوطني يف قطاع التدريب . 	•
اإلشراف والتنسيق النسائي على منشآت التدريب النسائي . 	•
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ورشة عمل ) االستثمار يف القطاع الزراعي (

نظمت الغرفة ورشة عمل االستثمار يف القطاع الزراعي للجنة 
سعادة  الورشة  وق��دم  واحليوانية  السمكية  وال��رثوة  الزراعية 
صندوق  فرع  عام  مدير  الديويل  عبداهلل  بن  خالد   / املهندس 
2015/3/16م   االثنني  يوم  الشرقية  باملنطقة  الزراعية  التنمية 

ومتت مناقشة املوضوعات التالية :
رؤية ورسالة واالهداف االسرتاتيجية لصندوق التنمية الزراعية . 	•

التحديات التي تواجه القطاع الزراعي باململكة . 	•

	أهم الربامج القائمة لقطاع الزراعة . 	•

التعريف باملبادرات السبع للصندوق . 	•

لقاء مسئويل التأمينات االجتماعية

نظمت الغرفة لقاء ملسئويل التأمينات االجتماعية مع جلنة املوارد 
البشرية ومبشاركة جلان  األعمال وحضر من التأمينات االجتماعية 
خدمات  مدير  مساعد  الناصر  عبداحملسن   / األستاذ  سعادة 
املعاشات  إدارة  من  القحطاين  عبداهلل  واألس��ت��اذ/  املشرتكني 
مناقشة  ومت���ت  2015/3/19م   اخل��م��ي��س  ي���وم  وال��ت��ع��وي��ض��ات 

املوضوعات التالية :
التعريف وااليضاح عن اللوائح  •

الئحة التسجيل واالشرتاكات . 	•

الئحة التعويضات فرع املعاشات . 	•

اإليضاح عن  برنامج ساند  . 	•

التعريف بضوابط التقاعد املبكر  . 	•

األخطار املهنية . 	•

لقاء مراكز التدريب باملنطقة الشرقية

)أثر  التدريب باملنطقة الشرقية بعنوان  الغرفة لقاء مراكز  نظمت 
التدريب يف تنمية االقتصاد الوطني ( بحضور معايل الدكتور/ علي 
التقني  للتدريب  العامة  املؤسسة  حمافظ  الغفيص  ناصر  بن 
واملهني يوم الثالثاء 2015/3/31م وجرى خالل اللقاء عقد جلستني 

تناولت أوراق العمل التالية : 
احلاجة لتوطني الوظائف كداعم لالقتصاد الوطني . 	•

ضعف أثر التدريب على التنمية االقتصادية . 	•
آليات تطوير قطاع التدريب الوطني للتوافق مع حاجة سوق العمل  	•
علي   / الدكتور  معايل  مع  التدريب  ملراكز  املفتوح  احلوار  ذلك  وأعقب 

الغفيص .

اللقاء املوسع للقطاع العقاري
مع  العقاري  للقطاع  املوسع  السنوي  اللقاء  الغرفة  نظمت 
بحث  اللقاء  وتضمن   ، 2015/4/05م  األحد  يوم  العقارية  اللجنة 

املوضوعات التالية  :
آثار فرض رسوم على األراضي البيضاء .  •

العقبات التي تواجه املطورين العقاريني . 	•

تعزيز الدور التوعوي والثقايف للقطاع العقاري . 	•

العمراين  التمدد  على  السعودية  ارام��ك��و  حم��ج��وزات  تأثري  	•
باملنطقة الشرقية.
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العمالة الغري نظامية وتُأثريها على السوق العقاري   . 	•
املنطقة  يف  األراض��ي  صكوك  بعض  إفراغات  ايقاف  تأثري  	•

الشرقية.
القضايا  القطاع ملعاجلة  اللجنة مع مشرتكي  آليات تعاون  	•

والتحديات التي تواجه القطاع العقاري  .

زيارة مساعد املدير العام للشؤون التعليمية بإدارة 
التعليم  

نظمت الغرفة زيارة للجنة التعليم إىل سعادة الدكتور /  سامي 
للشؤون  العام  املدير  مساعد  العتيبي  اهلل  ضيف  غ��ازي  بن 
التعليمية بإدارة التعليم  يوم االثنني 2015/04/06م ومتت مناقشة 

املوضوعات التالية  :
من  املقدمة  الدراسية  الرسوم  على  املوافقة  تأخر  تأثري  	•

املدارس األهلية .
األهلية  ب��امل��دارس   العاملني  على  الصحي  التأمني  ف��رض   •

وأسرهم .
يف  متخصصة  شركات  مع  باالتفاق  األهلية  امل��دارس  إل��زام  	•
جمال احلراسات األمنية والتكاليف العالية املرتتبة على ذلك  .
املدارس  على  بالسالمة  اخلاصة  االشرتاطات  توحيد  أهمية  	•

األهلية وفق دليل إجرائي موحد 

إستضافة جلنة املوارد البشرية للجان األعمال  

نظمت الغرفة لقاًء للجنة املوارد البشرية مع ) اللجنة الصحية 

وجلنة التأمني–  وجلنة احملامني واملستشارين ( يوم األحد   –
2015/4/19م ، ومت بحث املوضوعات التالية : 

التأمني الطبي على املوظفني يف منشآت القطاع اخلاص . 	•
جتاوز احلد األعلى للمؤمن عليهم من املوظفني . 	•

الصندوق  دور  تفعيل  يف  الصحي  الضمان  جملس  دور  	•
تواجه  التي  القضايا  ملعاجلة  التأمني  لشركات  املشرتك 

منشآت القطاع اخلاص وصاحب العمل .

اللقاء املوسع لقطاع االستقدام
االستقدام  لقطاع  املوسع  السنوي  اللقاء  الغرفة  نظمت 
مدير  قاضي  عبداحلميد  إبراهيم   / األستاذ  سعادة      بحضور  
جلان العمالة املنزلية باإلنابة - وزارة العمل واألستاذ / ظرفان 
ناصر الصقور مدير إدارة املتابعة والتطوير ورئيس جلنة الفصل 
يف خالفات وخمالفات عمال اخلدمة املنزلية - فرع وزارة العمل 
باملنطقة الشرقية و رئيس وأعضاء جلنة االستقدام يوم االثنني 

2015/4/27م ، وتضمن اللقاء بحث املوضوعات التالية  :
من  ص��درت  التي  املنزلية  اخلدمة  عمالة  الئحة  بنود  ش��رح  	•
العمل  أص��ح��اب  ب��ني  العالقة  تنظم  وال��ت��ي  ال����وزراء   جملس 

والعمالة املنزلية ومن يف حكمهم.
يف  العمل  صاحب  على  تقع  قد  التي  واخملالفات  العقوبات  	•

حال خمالفته أحكام الالئحة .
تعزيز الدور االعالمي و التوعوي ما بني جلان الغرف السعودية  	•

و وزارة العمل  للتعريف بالالئحة.

زيارة مدير عام فرع وزارة العمل باملنطقة الشرقية  
نظمت الغرفة زيارة للجنة الزراعية والرثوة السمكية واحليوانية 
وحضر  الشرقية  باملنطقة  العمل  وزارة  ف��رع  ع��ام  مدير  إىل 
قسم  رئيس   – الزهراين  عبدالرحمن  عمري   / األستاذ  عنه  نيابة 
األربعاء 2015/5/6م ومتت مناقشة  الوزارة يوم  االستقدام بفرع 

املوضوعات التالية :
التأشريات املمنوحة للمزارعني والصيادين . 		•

برنامج نطاقات وتأثريه على القطاع الزراعي والرثوة السمكية  		•
واحليوانية .
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اخلاص  القطاع  لطلبات  العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات  تأييد  		•
من االستقدام .

السمكية  والــرثوة  الزراعي  للقطاع  املوسع  اللقاء 
واحليوانية

نظمت الغرفة اللقاء املوسع للقطاع الزراعي والرثوة السمكية 
املوضوعات  اللقاء  وتناول   ، 2015/5/12م  الثالثاء  يوم  واحليوانية 

التالية :
والرثوة  الزراعي  القطاع  يف  العمالة  توطني  نسب  تخفيض  	•

السمكية واحليوانية .
بكافة  باملنطقة  الزراعية  للمناطق  احلكومية  اجلهات  دعم  	•

اخلدمات .
السمكية  وال���رثوة  ال��زراع��ي  النشاط  يف  العاملني  دع��وة  	 	•

للمشاركة يف اجلمعيات التعاونية باملنطقة الشرقية  .
وال���رثوة  ال��زراع��ي  للقطاع  العمالة  م��ن  اجلنسيات  تنويع  	 	•

السمكية واحليوانية .

اللقاء املوسع ملشرتكي قطاع التعليم 
بحضور  التعليم  لقطاع  املوسع  السنوي  اللقاء  الغرفة  نظمت 
 ، م   2015/5/19 الثالثاء  يوم  بالغرفة  التعليم  جلنة  وأعضاء  رئيس 

وتضمن اللقاء مناقشة املوضوعات التالية :
عملية ربط زيادة الرسوم الدراسية مبوافقة التعليم . 	•

	التشكيالت املدرسية يف املدارس األهلية واألجنبية . 	•

	التأمني الصحي على عائالت األجانب من موظفي القطاع . 	•
صندوق  من  الصادر  واملعلمات  للمعلمني  املوحد  العقد  	 	•

املوارد البشرية .
	الرخص املهنية لقطاع التعليم واجلهات ذات العالقة ، 	•

الغرف  من  الصادرة  التعليم  جلان  قضايا  العدل  وزارة  تبنى  		•
السعودية .

اللقاء املوسع ملشرتكي قطاع التدريب 
رئيس  بحضور  التدريب  لقطاع  املوسع  اللقاء  الغرفة  نظمت 
وأعضاء جلنة التدريب بالغرفة يوم االثنني 2015/6/8 م ، وتضمن 

اللقاء مناقشة املوضوعات التالية  :
املدربني الغري مرخصني ومدى تأثريهم على القطاع . 	•

تصنيف مراكز ومعاهد التدريب باملنطقة الشرقية . 	•
التحالف لتأسيس شركات تدريب ذات مهنية عالية وتخصصية . 	•

رفع مستوى جودة الربامج التدريبية . 	•
التقني  ال��ت��دري��ب  ملؤسسة  اإللكرتونية  اخل��دم��ات  تفعيل   	•

واملهني . 

ورشة عمل )حماية األجور وآليات التفتيش(
)حماية  عمل  ورشة  العمل  وزارة  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت 
بوثنني  ناصر  بن  الدكتور/عبداهلل  التفتيش( بحضور  وآليات  األجور 
يوم  العمل  بيئة  وتطوير  التفتيش  لشؤون  العمل  وزارة  وكيل 
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االثنني 2015/8/31م ، وتضمنت الورشة املوضوعات التالية :
	آليات التفتيش اجلديدة: 	•

- التحديات لتحقيق أهداف برامج التفتيش اجلديدة.
آلية  التحديات مع  الوزارة ملعرفة  بها  التي قامت  اإلجراءات   -

التفتيش.
- مشاريع ومنجزات وكالة التفتيش.

- التعديالت اجلديدة يف نظام وزارة العمل.
برنامج حماية األجور: 		•

- التعريف بالربنامج وفوائده ومزاياه.
- آلية عمل الربنامج واجلدول الزمني لتطبيقه.

- إجراءات وضوابط الربنامج واملطلوب من املنشآت.

ورشة عمل ) برنامج مساند (
العمالية  برنامج  مساند)  برنامج  عمل  ورشة  الغرفة  نظمت 
املنزلية( بالتعاون مع وزارة العمل يوم اخلميس 2015/9/3، وقد 

تناولت الورشة املوضوعات التالية :
التعريف بالربنامج وكيفية التعامل معه . 	•

أهداف الربنامج :  •
تأشريات  إص���دار  طلبات  تقدمي  اج���راءات  وتنظيم  تسهيل  	•

العمالة املنزلية لألفراد،
اإلجراءات  انهاء  وسرعة  والتدقيق،  املتابعة  عملية  تسهيل  	•

للمستفيد.

ورش عمل ) معرض وظائف 2015 م (

برعاية كرمية من صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف بن 
عبدالعزيز  أمري املنطقة الشرقية نظمت غرفة الشرقية ممثلة 
التخصصية  العمل  ورش  من  جمموعة  البشرية  امل��وارد  بلجنة 
وظائف  معرض  هامش  على  وذلك   ، البشرية  املوارد  جانب  من 
معارض  شركة  مبقر  11-2015/10/14م  الفرتة  خالل  واملنعقد   2015

الظهران الدولية،وتناولت ورش العمل العناوين التالية :
املقابلة  يف   ال��ن��ج��اح  م��ه��ارات   ( ب��ع��ن��وان  عمل  ورش���ة  	•

الشخصية ( .
العمل  نظام  يف  امل��وظ��ف  )ح��ق��وق  بعنوان  عمل  ورش��ة  	•

السعودي ( .   
ورشة عمل بعنوان ) سريتي بوابة وظيفتي ( . 	•

ورشة عمل بعنوان ) وظيفتي مستقبلي ( . 	•

حماضرة ) التعليم ودوره يف التطوير(
نظمت الغرفة حماضرة بعنوان ) التعليم ودوره يف التطوير( يوم 
خطاب  حممد   / الدكتور  سعادة  قدمها  2015/10/21م  االربعاء 
ومبشاركة  األهلية  السعد  مبدارس  والتطوير  التدريب  مدير 
املهتمني  من  وعدد  التعليم  جلنة  وأعضاء  رئيس  وحضور 

واخملتصني وقد تناولت احملاضرة املوضوعات التالية :
دور التعليم يف التطوير االقتصادي . 	•

األهداف اجملتمعية واألكادميية للتعليم .  	•
مساهمة التعليم يف التطوير . 	•

أثر التعليم على التطوير اإلنساين . 	•
أداء رصد البيئة التعليمية الفاعلة . 	•
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واإلســكــان  للعقارات  الشرقية  وملتقى  مــعــرض 
والتطوير العمراين

بحضور ورعاية صاحب السمو امللكي أمري املنطقة الشرقية 
معارض  وشركة  واملؤمترات  للمعارض  رامتان  شركة  نظمت 
الشرقية  غرفة  مع  اسرتاتيجية  وبشراكة  الدولية  الظهران 
)معرض وملتقى الشرقية للعقارات واإلسكان والتطوير العمراين( 
معارض  شركة  مبقر  26-2015/10/29م  من  الفرتة  خالل  وذلك 
ذات  احلكومية  اجلهات  من  عدد  مبشاركة   ، الدولية  الظهران 
العالقة وشركات التطوير العقاري واملهتمني ، وتناول امللتقى 

عدد من احملاور وكان من أبرزها التايل  :

شراكة وزارة اإلسكان مع املطورين العقاريني . 		•
التطوير  التنمية العقاري يف دعم مشاريع  مبادرات صندوق  		•

العقاري واإلسكاين .
ال��واق��ع   .. اخل��ارط��ة  على  العقارية  ال��وح��دات  بيع  برنامج  		•

واملستقبل .
	أهمية التقييم العقاري .. لقطاع التمويل . 	•

الشرقية  املنطقة  بأمانة  اجلغرافية  املعلومات  إدارة  رؤية  		•
يف دعم مشاريع اإلسكان والتطوير العمراين يف املنطقة .
الشرقية  باملنطقة  العقارية  للسوق  اإليجابية  التوجهات   	•

والفرص الواعدة .

ورشة عمل بعنوان ) التعرف على آليات االستقدام(

نظمت الغرفة ورشة عمل بعنوان ) التعرف على آليات االستقدام( 
2015/11/11م قدمها سعادة االستاذ / عمر اجلريفاين  االربعاء  يوم 
ومبشاركة  العمالية  للخدمات  إساد  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
ممثلي وزارة العمل باملنطقة الشرقية وحضور رئيس وأعضاء 
تناولت  وقد  واخملتصني  املهتمني  من  وعدد  االستقدام  جلنة 

الورشة املوضوعات التالية :
توضيح عملية االستقدام لألفراد والشركات . 	•

طرق احلصول على العمالة املنزلية واملهنية .  	•
حقوق أصحاب العالقة التعاقدية . 	•

اللقاء املوسع ملشرتكي قطاع التعليم األهلي واألجنبي 

واألجنبي  األهلي  التعليم  لقطاع  املوسع  اللقاء  الغرفة  نظمت 
عبدالرحمن   / الدكتور  سعادة  بحضور   الشرقية  باملنطقة 
الشرقية  باملنطقة  التعليم  عام  مدير  املديرس  أبراهيم  بن 
ومالك  بالغرفة  التعليم  جلنة  وأعضاء  رئيس  وحضور  ومشاركة 
باملنطقة  والعاملية  واألجنبية  األهلية  امل���دارس  ومالكات 
مناقشة  اللقاء  وتضمن   ، م   2015/12/28 االثنني  يوم  الشرقية  

املوضوعات التالية  :
إستعراض هيكل مكتب التعليم األهلي واألجنبي باملنطقة  	•

الشرقية  .
آليات قبول الطالب والطالبات باملدارس األهلية والعاملية . 	•

بيئة  نحو  للعمل  واخل��اص  العام  القطاع  بني  ما  الشراكة  	•
تربوية حمفزة .
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تعزيز التعاون املشرتك ما بني ادارة التعليم األهلي واألجنبي  	•
وجلنة التعليم واللجنة العقارية بالغرفة لبحث سبل التعاون 

املشرتكة يف اخملططات لبناء املدارس .
لتعزيز مفهوم السالمة املرورية  التعاون املشرتك  حتقيق  	•

يف التعليم .

ورشة عمل التدريب الوطني .. العوائق واحللول

باملنطقة  التدريب  لقطاع  عمل  ورش��ة   التدريب  جلنة  عقدت 
الشرقية بعنوان  )التدريب الوطني .. العوائق واحللول(  يوم الثالثاء 
التدريب  جلنة  واعضاء  رئيس  وحضور  مبشاركة   ، 2016/01/05م 
واملهتمني من رجال وسيدات أعمال املنطقة الشرقية وجرى 

خالل الورشة تناول املوضوعات التالية : 
•	أهمية وجود تصنيف للمدربني واملعاهد  واملراكز املتخصصة 

يف التدريب.
•	تنسيق خمرجات قطاع التدريب مبا يتواكب مع خمرجات سوق 

العمل .
باملنطقة  التدريب  قطاع  بني  ما  املشرتك  التعاون  تعزيز  	•

واجلهات ذات العالقة .
احمللية  املعاهد  بشعارات  للتعريف  اسرتشادي  دليل  توفري  	•

والدولية .
تعزيز الشراكات االسرتاتيجية مع الشركات باملنطقة لتحديد  	•

االحتياجات التدريبية .

لقاء معايل وزير العمل
سعد  بن  مفرج  الدكتور/  معايل  الشرقية  غرفة  استضافت 
األعمال  وسيدات  رجال  مع  لقاء  يف  العمل   وزير  احلقباين  
1 /2016م  بحضور سعادة   /31 األحد    يوم  الشرقية  باملنطقة 
البشرية  املوارد  جلنة  ورئيس  الغرفة  ادارة  جملس  رئيس 
وقدم   ، املنطقة  يف  األعمال  وسيدات  رجال  من  كبري  وعدد 

معايل الوزير عرضًا مرئيًا تضمن املوضوعات التالية :
برامج نطاقات . 	•

دعم عمل املرأة . 	•
برامج دعم املنشآت الصغرية واملتوسطة . 	•

التفتيش وتطوير بيئة العمل . 	•
برامج تدريب مواجهة حسب حاجة كل قطاع . 	•

تطوير الهيئات العمالية . 	•
اخلدمات اإللكرتونية وخدمة العمالء . 	•

خدمة االتصال املرئي مع املسئولني بوزارة العمل . 	•
من جانب آخر طرح احلضور العديد من املوضوعات والتحديات 

التي تواجه قطاع األعمال ومن أبرزها :
•	دعم صندوق املوارد البشرية لربامج السعودة .

•	معاجلة مشكلة ظاهرة التسرت .
•	حفظ حقوق املعاقني من الفصل التعسفي .

•	تسهيالت استقدام العمالة املنزلية .
االشرتاطات  ووض��وح  املناطق  بكافة  العمل  إج��راءات  توحيد  	•
العمل مبحافظات  الصالحيات ملدراء مكتب  واللوائح ومنح 

الشرقية .
التعريف بربنامج حماية األجور . 	• 

توطني وظائف سائقي النقل الثقيل . 	•
املطالبة بإعفاء القطاع الصحي من برنامج نطاقات . 	•

إعادة تصنيف املسميات الوظيفية للقطاع البيئي . 	•

ورشة عمل تبادل األفكار والرؤى ما بني وزارة االسكان 
واملطورين العقاريني

والرؤى  األفكار  تبادل  عمل  ورشة  الشرقية  غرفة  استضافت 
اخلميس    ي��وم  العقاريني  وامل��ط��وري��ن  االس��ك��ان  وزارة  ب��ني  م��ا 
2016/2/4م ، بحضور سعادة الدكتور / بندر العبدالكرمي مستشار 
املطورين  مع  الشراكة  برنامج  على  واملشرف  االسكان  وزير 
العقاريني واألستاذ / حممد املعمر املستشار واملشرف على 
خالد   / األستاذ  سعادة  وبحضور  االسكان  ب��وزارة  املالك  احتاد 
صعفق  ردن   / واألستاذ  العقارية  اللجنة  رئيس  بارشيد  أحمد 
من  وع��دد  العمراين  والتطوير  االس��ك��ان  جلنة  رئيس  ال��دوي��ش 
وتناولت   ، ومهتمني  مطورين  من  العقاري  القطاع  مشرتكي 

الورشة أبرز املوضوعات التالية :

واملطورين  االس��ك��ان  وزارة  ب��ني  ال��ش��راك��ة  أوج���ه  توسيع  	•
العقاريني .

خمصصة  خدمات  مراكز  انشاء  عن  االسكان  وزارة  تصريح  	•
للمطورين العقاريني .
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وزارة  مظلة  حتت  العقار  ادخار  برنامج  اطالق  عن  االفصاح  	•
االسكان .

التعريف بربنامج إيجار اخلاضع حتت إشراف وزارة االسكان . 	•
للوحدات  امل���الك  جمل��ال��س  املتكامل  بالنظام  التعريف  	•

العقارية .
نظام البيع على اخلارطة . 	•

مركز متخصص لفض املنازعات العقارية. 	•

لقاء أمني عام الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين
املبارك    حمد  بن  عصام   / األستاذ  العقارية  اللجنة  استضافت 
أمني عام الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين يف لقاء مع 
رجال وسيدات األعمال واملهتمني بالقطاع العقاري باملنطقة 
الشرقية يوم اخلميس   25/ 2 /2016م  ، وكانت أبرز احملاور التي 

مت مناقشتها ما يلي:
الصادر باملرسوم امللكي رقم  نظام املقيمني املعتمد  	•

)م /43( وتاريخ 1433/7/9ه�  .
الالئحة التنفيذية لنظام املقيمني املعتمدين )فرع تقييم العقار( . 	•

التعريف مبيثاق آداب وسلوك مهنة التقييم. 	•
شروط العضويات لفرع العقار. 	•

إلتزامات وواجبات املقيمني األعضاء يف الهيئة. 	•

زيارة مدير عام إدارة التخطيط العمراين بأمانة املنطقة الشرقية
بخرجي   عادل  مازن  املهندس/  بزيارة  العقارية  اللجنة  قامت 
مدير عام إدارة التخطيط العمراين بأمانة املنطقة الشرقية يوم 

الثالثاء   01/ 03 /2016م  ، وكانت أبرز احملاور التي مت مناقشتها 
ما يلي:

تعزيز مبادئ االستدامة والبعد االنساين يف املدن السعودية  	•
) أنسة املدن (  .

العمرانية حتى  النطاقات  لقواعد  التنفيذية احملدثة  الالئحة  	•
عام 1450ه� .

الئحة النطاق العمراين اجلديد . 	•
آليه اعتماد اخملططات اخلاصة واجلديدة  . 	•

االسرتاتيجية الوطنية واعتماد اخملطط االسرتاتيجي . 	•

العمل  نظام  على  اجلديدة  التعديالت   ( عمل  ورشة 
السعودي (

األستاذ / سلطان املطريي  البشرية   استضافت جلنة املوارد 
العمل باملنطقة الشرقية يف  التفتيش بفرع وزارة  ادارة  مدير 
ورشة عمل عن ) التعديالت اجلديدة على نظام العمل السعودي( 
يوم الثالثاء   2016/3/8م  ،  وجرى  استعراض وتوضيح التعديالت 
اجلديدة على نظام العمل السعودي املعدلة باملرسوم امللكي 

رقم )م/46( تاريخ 1436/6/5ه� والتي جاءت على النحو التايل : 
سريان نظام العمل واملستثنون من تطبيقه . 	•

	املسئولية التضامنية ألصحاب العمل . 	•
	الئحة تنظيم العمل . 	•

رخصة عمل الغري السعودي . 	•
تدريب العاملني السعوديني . 		•

•	عقود التأهيل والتدريب .
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عقد العمل وحمتوياته وفرتة التجربة . 	•
	نهاية العقد احملدد املدة وشهادة اخلدمة . 	•

	حاالت فسخ العقد بدون مكافأة . 	•
املعونة املالية يف حاالت العجز املؤقت . 		•

زيارة شركة االتصاالت السعودية
بزيارة األستاذ/  الزراعية والرثوة السمكية واحليوانية  اللجنة  قامت 
ناصر بن مسفر القحطاين  مدير منطقة الدمام بشركة االتصاالت 
التعاون  تعزيز  لبحث   ، 2016/3/8م  الث���الثاء   ي��وم  السعودية 
ودعم   ، العالقة  ذات  واجلهات  األعمال  جل��ان  بني  ما  املشرتك 

املناطق الزراعية بأبراج تقوية الهاتف اجلوال باملنطقة الشرقية .

املــوارد  تنمية  صندوق  فــرع  عــام  مدير  استضافة 
البشرية باملنطقة الشرقية

بن  حممد  األستاذ/  سعادة  البشرية  املوارد  جلنة  استضافت 
دخيل اهلل ال علي مدير عام فرع صندوق تنمية املوارد البشرية 
بتاريخ   األح���د   ي��وم  إجتماع  يف   ) )ه��دف  الشرقية  باملنطقة 

2016/3/27م ، وتناول احلضور مناقشة املوضوعات التالية :
 التعريف بربامج صندوق تنمية املوارد البشرية وإجراءات تسجيل 

الشركات واحلوافز املمنوحة لهم من جراء دعم التوطني .

احتياجات سوق العمل لتوطني الوظائف . 	•
توفري دراسات حديثة لبناء اسرتاتيجيات التوظيف للمنشآت  	•

وفقًا  ملا يتطلع له القطاعني العام واخلاص .
ودراس��ات  وخطط  ومشاريع  ميدانية  برامج  متويل  دع��م  	•
تهدف لتوظيف السعوديني وإحاللهم حمل العمالة الوافدة.

املشاركة يف تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها  	•
على وظائف القطاع اخلاص .

لقاء التدريب وأثره على منو االقتصاد الوطني
عقدت جلنة التدريب لقاء بعنوان التدريب وأثره على منو االقتصاد 
نائب  ال��زه��راين  حممد  ال��دك��ت��ور/راش��د  معايل  بحضور  الوطني 
احملافظ للتدريب باملؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني 
مرئي   عرض  احملافظ  نائب  وقدم   ، 2016/4/7م  اخلميس  يوم 

تضمن أبرز املوضوعات التالية :
الوضع احلايل لسوق العمل 	•

أبرز قضايا التدريب والتوظيف والتحديات 	•
أهداف ذات أولوية لتجاوز التحديات ودعم قطاعات االقتصاد  	•

احصائيات املنشآت التدريبية للمؤسسة 	•
مستوى اإلقبال على التدريب التقني واملهني 	•

خمرجات املؤسسة يف سوق العمل 	•
كليات التميز 	•

معاهد الشراكات االسرتاتيجية 	•
الوحدات التدريبية القائمة 	•

برامج مساندة ومبتكرة 	•

خلدمات  الوطنية  الشبكة  مشروع   ( عمل  ورشــة 
االيجار (

نظمت الغرفة بالتعاون مع وزارة اإلسكان ورشة عمل )مشروع 
الشبكة  الوطنية خلدمات اإليجار( بحضور سعادة املهندس / 
حممد بن صالح البطي مستشار وزير االسكان ومشاركة عدد 
 ، 2016/04/14م  اخلميس     يوم  العقاري  القطاع  مشرتكي  من 

وتضمنت الورشة املوضوعات التالية :
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فوائد برنامج شبكة إيجار )للوحدات السكنية(: 	•
ضمان استيفاء احلقوق جلميع األطراف )املستأجر، املؤجر،  	•

الوسيط العقاري(.
التحقق من السجل االئتماين. 	•

اعتماد العقد املوحد لشبكة إيجار كسند تنفيذي. 	•
يوفر نظام شبكة إيجار قاعدة بيانات تأجريية دقيقة. 	•

ربط نظام شبكة إيجار بنظام سداد اإللكرتوين. 	•
ربط نظام شبكة إيجار مع اجلهات اخلدمية )التعليم، الصحة،  	•

شركة املياه، شركة الكهرباء، وغريها(.
احملاور العامة للنقاش:

ماهي الفوائد املرجوة للمؤجر واملستأجر من قيامهم   -
بإبرام عقد اإليجار عرب نظام شبكة إيجار.

العقاري  الوسيط  انضمام  من  املرجوة  الفوائد  هي  ما   -
لنظام شبكة إيجار.

قبل  من  إضافية  نقاط  أي  اش��رتاط  املمكن  من  هل   -
واخلاص  االسرتشادي  العقد  على  واملستأجر  املؤجر 

بنظام شبكة إيجار.
ماهي الفوائد املرجوة للمؤجر واملستأجر من قيامهم   -

بإبرام عقد اإليجار عرب نظام شبكة إيجار.
العقاري  الوسيط  انضمام  من  املرجوة  الفوائد  هي  ما   -

لنظام شبكة إيجار.

اللقاء املوسع لقطاع االستقدام
االستقدام  لقطاع  املوسع  اللقاء  االستقدام  جلنة  عقدت 
يوم  الشرقية  باملنطقة  االستقدام  قطاع  مشرتكي  بحضور  
ورد  ما  أبرز  استعراض  اللقاء  وتضمن   ، 2016/4/18م  االثنني 
تختص  والتي  وملحقاتها  العمل  لنظام  التنفيذية  بالالئحة 
بضوابط وقواعد ممارسة نشاط االستقدام وتقدمي اخلدمات 

العمالية وهي :

نشاط وتراخيص شركات االستقدام . 	•
الضمانات البنكية املرتتبة على مكاتب االستقدام  . 	•

توضيح عملية التوسط يف االستقدام . 	•
حدود ومسئولية املرخص له عن العامل . 	•

االطالع على اجراءات املرخص له مبمارسة تقدمي اخلدمات  	•
العمالية .

زيــن  ــة  ــرك ــام-ش ــدم ال منطقة  ــر  مــدي اســتــضــافــة 
السعودية

واحليوانية  السمكية  وال���رثوة  ال��زراع��ي��ة  اللجنة  استضافت 
األستاذ/ سلطان بن مسلط البقمي أخصائي تخطيط الشبكة 
الث���الثاء   ي��وم  إجتماع  يف  السعودية  زي��ن  الالسلكية-شركة 

2016/5/3م،وكانت أبرز احملاور التي مت مناقشتها ما يلي:
تعزيز التعاون املشرتك ما بني جلان األعمال واجلهات ذات  	•

العالقة  .
دعم املناطق الزراعية بأبراج تقوية الهاتف اجلوال باملنطقة  	•

الشرقية .

ورشة عمل ) التعريف بخدمات شركات االستقدام (
بخدمات  التعريف  عمل  ورش��ة  البشرية  امل��وارد  جلنة  عقدت 
شركات االستقدام وشارك عدد من مكاتب وشركات اإلستقدام 
طرح  وجرى  2015/5/5م   اخلميس  يوم  التعريفية  الورشة  يف 

املوضوعات التالية : 
الفكرة من تأسيس شركات اإلستقدام .

االستقدام  شركات  تقدمها  التي  واملنتجات  اخل��دم��ات  أن��واع 
للمستفيدين .

ملاذا تتعامل مع شركات اإلستقدام . 	•
ما هي آليه عمل شركات االستقدام . 	•
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كيفية استفادة القطاع اخلاص من التعامل مع الشركات . 	•

زيارة مدير التدريب بشركة ارامكو السعودية
الدندين   فرحان  بن  جميل  األستاذ/  بزيارة  التدريب  جلنة  قامت 
مدير الربامج األكادميية والشراكات بشركة أرامكو السعودية يوم 
التي مت مناقشتها  أبرز احملاور  ، وكانت  األربعاء   25/ 2016/5م 

ما يلي:
	التدريب اجملتمعي والشراكة مع ارامكو السعودية . 	•

دور ارامكو السعودية يف دعم قطاع التدريب الوطني .   •
االحتياجات التدريبية لشركة أرامكو السعودية . 		•

العمالة  بــرنــامــج   ( مساند  بــرنــامــج  عمل  ورشـــة 
املنزلية(

العمالية  برنامج  مساند)  برنامج  عمل  ورشة  الغرفة  نظمت 
يوم  اإلجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  مع  بالتعاون  املنزلية( 
تكامل  ش��رك��ة  وح��ض��ور  ومب��ش��ارك��ة   ، 2016/6/2م  اخلميس 
للخدمات االلكرتونية وجلنة االستقدام وعدد من مشرتكي قطاع 
ربط  وهو  الربنامج  هدف  توضيح  الورشة  وتناولت  االستقدام 
شركات ومكاتب االستقدام املرخصة مع وزارة العمل الكرتونيًا، 
لتسهيل وتنظيم اجراءات تقدمي طلبات إصدار تأشريات العمالة 
والتدقيق،وسرعة  املتابعة  عملية  وتسهيل  لألفراد،  املنزلية 

انهاء اإلجراءات للمستفيد.

ورشة عمل ) مشروع الوثيقة املوحدة لصاحب العمل (
املوحدة  الوثيقة  مشروع  ح��ول  عمل  ورش��ة  الغرفة  نظمت 
التعاوين  الصحي  الضمان  جملس  مع  بالتعاون  العمل  لصاحب 
يوم األحد 2016/6/5م ، ومبشاركة وحضور جلنتي املوارد البشرية 
املوضوعات  الورشة  وتناولت  املهتمني  من  وع��دد  والتأمني 

التالية :
التعريف مبشروع الوثيقة املوحدة لصاحب العمل وأدوارها .  	•

وكيفية  منها  واملستفيدين  الوثيقة  من  الهدف  توضيح  	•
التعامل مع الربامج اخلاصة بالوثائق املوحدة .

لرسوم  التنفيذية  الالئحة  مناقشة   ( نقاش  حلقة 
األراضي البيضاء (

عقدت جلنة اإلسكان والتطوير العمراين حلقة نقاش ملناقشة 
من  ك��اًل  بحضور  البيضاء  االراض���ي  ل��رس��وم  التنفيذية  الالئحة 
رس��وم  على  ال��ع��ام  امل��ش��رف  املديهيم  حممد  امل��ه��ن��دس/ 
الصالح رئيس  بوزارة اإلسكان واالستاذ / خالد  البيضاء  االراضي 
الشرقية  بغرفة  القانونيني  واملستشارين  احملامني  جلنة 
العمراين  والتطوير  االسكان  جلنة  أعضاء  من  عدد  ومشاركة 
وعدد من مشرتكي قطاع االسكان والعقار باملنطقة الشرقية 
احللقة  وتناولت   ، 2016/6/23م  اخلميس  ي��وم  واملهتمني  

املوضوعات التالية :
االسكان  مشاريع  على  للصرف  الرسوم  إي��رادات  تخصيص  	•

والبنية التحتية .
استثناء مالك ) حمجوزات أرامكو ( من رسوم األراضي البيضاء  	•
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واالراضي األخرى التي بها اشكاالت شريطة تقدمي مستندات 
توضح ذلك للجان ذات العالقة .

خالل  م��ن  وسعرية  مكانية  نطاقات  إىل  امل���دن  تقسيم  	•
التنسيق مع الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين .

زيارة جملس الشورى
نظمت الغرفة زيارة لفريق عمل جلنة االسكان والتطوير العمراين 
يوم  الشورى  مبجلس  واخلدمات  واإلسكان  احلج  جلنة  ألعضاء 
االثنني 2016/10/3م وجرى بحث العديد من املوضوعات والقضايا 
ذات االهتمام املشرتك بقطاع اإلسكان والتطوير العمراين وكانت 

على النحو التايل :
احلكومية  اجلهات  تعامل  وآليات  العمراين  التطوير  مفهوم  	•

ذات العالقة مع شركات التطوير .
أهمية التوعية االعالمية مبفهوم التطوير العمراين. 	•

إنشاء  هيئة  للعقار على مستوى املناطق . 	•
تفعيل التسجيل العيني للعقار . 	•

لقاء معايل وزير اإلسكان
عبداهلل  بن  ماجد  األستاذ/  ملعايل  لقاًء  الشرقية  غرفة  نظمت 
باملنطقة  األعمال  وسيدات  رجال  مع  اإلسكان   وزير  احلقيل  
األستاذ/ سعادة  بحضور  2016/10/5م   األرب��ع��اء    يوم  الشرقية 
ورئيس  الغرفة  ادارة  جملس  رئيس  العطيشان  عبدالرحمن 
الوزير  معايل  وقدم   ، العمراين  والتطوير  اإلسكان  جلنة  وأعضاء 

عرضًا مرئيًا تضمن املوضوعات التالية :
اسرتاتيجية الوزارة .

•	التحديات التي تواجه وزارة اإلسكان .
•	تكامل املبادرات اخملتلفة بسوق اإلسكان .

•	معلومات تفصيلية عن برامج وزارة اإلسكان: 
-  رسوم األراضي البيضاء .

جمعيات إحتاد املالك .  -
وايف” البيع على اخلارطة .  -

إمتام” مركز خدمات املطورين .   -
إيجار” برنامج حماية حقوق املستأجرين .  -

مسكني” برامج متويل املساكن .  -
برنامج الشراكة مع القطاع اخلاص .  -

وكانت أبرز املوضوعات التي طرحها احلضور :

	أهمية دعم املطورين العقاريني . 	•
	تسريع وترية العمل بربامج احتاد املالك . 	•

يف  البيضاء  األراض��ي  تسجيل  بأهمية  العقاريني  توعية  	 	•
املوقع اإللكرتوين .

	معاجلة العقبات التي تواجه برامج البيع على اخلارطة . 	•
	دعم املرأة بأحقية السكن بعد جتاوز سن األربعني . 	•

ورش عمل معرض وظائف 2015
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برعاية صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف بن عبدالعزيز 
أمري املنطقة الشرقية نظمت غرفة الشرقية  معرض وظائف 
2016 واملنعقد خالل الفرتة  9-2016/10/12م مبقر شركة معارض 
جمموعة  املعرض  هذا  هامش  على  ،وعقد  الدولية  الظهران 
البشرية  امل���وارد  جلنة  بإعدادها  ق��ام  التي  العمل  ورش  من 
التالية: )كيف حتقق  العمل املوضوعات  ،وتناولت ورش  بالغرفة 
النجاح-قويل  مفتاح  حتدي-أول  عيبا-قصة  ليس  حلمك-العمل 

ال للمستحيل( .

السمكية  والــرثوة  الزراعي  للقطاع  املوسع  اللقاء 
واحليوانية

نظمت الغرفة اللقاء املوسع للقطاع الزراعي والرثوة السمكية 
واحليوانية يوم االربعاء 2016/11/2م ، بحضور  رئيس وأعضاء اللجنة 
املوضوعات  اللقاء  وتناول  واحليوانية  السمكية  والرثوة  الزراعية 

التالية :
الدعوة لالستثمار يف عيادات الطب البيطرية املتنقلة . 	•

حماية البيئة وحظر ردم أماكن املنجروف لتأثريها الهام على  	•
احلياة البحرية.

والرثوة  الزراعي  القطاع  يف  العمالة  توطني  نسب  تخفيض  	•
السمكية واحليوانية .

بكافة  باملنطقة  الزراعية  للمناطق  احلكومية  اجلهات  دعم  	•
اخلدمات )الطرق – الكهرباء ( .

السمكية  وال���رثوة  ال��زراع��ي  النشاط  يف  العاملني  دع��وة  	•
للمشاركة يف اجلمعيات التعاونية باملنطقة الشرقية  .

ملتقى ) العمل عن بعد (
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت 
بن  سعيد  األس��ت��اذ/  سعادة  بحضور  بعد  عن  العمل  ملتقى 
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  فرع  عام  مدير  الغامدي  أحمد 
علي  بن  صالح  الدكتور/  سعادة  وبحضور  الشرقية  باملنطقة 
احلميدان رئيس جلنة املوارد البشرية ومشاركة األستاذ/ نواف 
ابن يوسف الدعيجي نائب املدير العام لدعم التوظيف بصندوق 
وتناول   ، 2016/11/6م  األح��د  يوم  )ه��دف(  البشرية  امل��وارد  تنمية 

امللتقى املوضوعات التالية :
نظرة عامة لربنامج العمل عن بعد . 	•

فوائد العمل عن بعد واملتمثلة يف : 	•
من  واالس��ت��ف��ادة  الوهمي  التوظيف  خماطر  عن  االبتعاد  	•

احلوافز املالية .
تشغيل الكوادر النسائية املؤهلة وذوي االحتياجات اخلاصة  	•

دون مصاعب وتهيئة البيئة واملكان لهم .
التسجيل املباشر ورفع درجة السعودة وحتسني النطاقات . 	•

عرض جتربة العمل عن بعد )قصص جناح ( . 		•

باملؤسسة  األهلي  التدريب  عام  مدير  استضافة 
العامة للتدريب التقني واملهني

حممد  بن  املهندس/صالح  سعادة  التدريب  جلنة  استضافت 
للتدريب  العامة  باملؤسسة  األهلي  التدريب  عام  مدير  القويفل 
التقني واملهني  وبحضور ومشاركة األستاذ / عبدالعزيز صالح 
 / واألستاذ  الشرقية  باملنطقة  األهلي  التدريب  مدير  الفالح 
للتدريب  العامة  ب��اإلدارة  الرخص  إدارة  مدير  الناصر  صالح  خالد 
األهلي باملؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني يوم االثنني 

2016/11/7م  ، ومت مناقشة املوضوعات التالية :
معوقات التدريب األهلي وسبل حلولها . 	•

تنمية  بصندوق  احمللية  االحرتافية  الشهادات  ربط  آلية  	 	•
املوارد البشرية  .

إشراك القطاع اخلاص يف حتديث الئحة التدريب األهلي . 	• 
اإلشراف التدريبي وسبل تفعيله مبا يخدم العملية التدريبية  . 	•
والناشطة  ال��ف��اع��ل��ة  األه��ل��ي  ال��ت��دري��ب  م��ن��ش��آت  دع���م  	•
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واملرتبطة بسوق العمل .
التي تقدم نفع للخدمة اجملتمعية . التدريب  دعم مراكز   	•

ورشة عمل مشروع نظام تأجري العقار
بعنوان  بالغرفة يف ورشة عمل  القطاع اخلدمي  إدارة  شاركت 
بحضور  اإلسكان  وزارة  العقار(نظمتها  تأجري  نظام  )مشروع 
 – العقارية  اللجنة   ( بالغرفة  األعمال  جلان  من  عدد  ومشاركة 
يوم  وذلك   ) احملامني  جلنة   – العمراين  والتطوير  االسكان  جلنة 

األربعاء 2016/11/9م ، وتناولت الورشة املوضوعات التالية :
نطاق تطبيق النظام وصالحية العقار . 	•

عيوب العقار ودخول املؤجر للعقار . 	•
عرض التأجري والعربون . 	•

كتابة العقد ومدته وكيفية جعله سندًا تنفيذيًا . 	•
توثيق تعامالت االيجار . 	•

	التزامات الوسيط العقاري وحتديد األجرة . 	•
	ضمان التزامات املستأجر  وحل اخلالفات . 	•

ورشة عمل ) برنامج العمالة املنزلية “مساند “(

مساند(   ( املنزلية  العمالة  برنامج  عمل  ورشة  الغرفة  نظمت 
اخلميس  يوم  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  مع  بالتعاون 

2016/11/9م ، وقد تناولت الورشة املوضوعات التالية :
مميزات برناجمي التعاقد االلكرتوين والتوثيق . 	•

العمل  ربط شركات ومكاتب االستقدام املرخصة مع وزارة  	•
الكرتونيًا.

تأشريات  إص��دار  طلبات  تقدمي  اج��راءات  وتنظيم  تسهيل    •
العمالة املنزلية لألفراد.

املتابعة والتدقيق، وسرعة انهاء اإلجراءات  عملية  تسهيل   •
للمستفيد.

زيارة جلنة قطاع األغذية والزراعة بغرفة البحرين
جلنة  بزيارة  واحليوانية  السمكية  وال��رثوة  الزراعية  اللجنة  قامت 
االربعاء  يوم  البحرين  بغرفة صناعة وجتارة  والزراعة  األغذية  قطاع 

30/ 11 /2016م ، وكانت أبرز احملاور التي مت مناقشتها ما يلي:
تعزيز التعاون املشرتك ما بني جلان األعمال واجلهات ذات  	•

العالقة  .
لتطوير  املستدامة  الشراكة  لتطوير  مشرتكة  لقاءات  عقد  	•

القطاع .
االطالع على التجارب واالستفادة من اخلربات املتبادلة . 	•

ملتقى الصناديق العقارية املتداولة

العمراين  والتطوير  االس��ك��ان  وجلنة  العقارية  اللجنة  شاركت 
الصناديق  ملتقى  يف  الغرفة  ادارة  جملس  أعضاء  من  وع��دد 
العقارية املتداولة الذي نظمته شركة مشاركة املالية بالتعاون 
بفندق  2016/12/20م  الثالثاء  يوم  املال  سوق  وهيئة  ت��داول  مع 
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موفنبيك اخلرب  ، وكانت أبرز احملاور التي مت مناقشتها ما يلي:
املتداولة  العقارية  الصناديق  يف  االستثمار  مفهوم  تعزيز  	•

ونشر الوعي الثقايف .
التعريف بخدمات ومنتجات الصناديق العقارية املتداولة . 	•

فوائد وكيفية املشاركة يف الصناديق العقارية املتداولة . 	•
آلية التعامل مع االستثمارات وحماية املستثمرين. 	•

اللقاء املوسع ملشرتكي القطاع العقاري
القطاع  ملشرتكي  امل��وس��ع  اللقاء  العقارية  اللجنة  نظمت 
رئيس  العطيشان  األستاذ/عبدالرحمن  سعادة  بحضور  العقاري 
جملس إدارة الغرفة ورئيس وأعضاء  اللجنة العقارية يوم األربعاء 

2016/12/21م ، وتضمن اللقاء بحث املوضوعات التالية :
دور وزارة االسكان والربامج التطويرية للقطاع . 	•

آثار فرض رسوم على األراضي البيضاء على القطاع العقاري . 	•
تعزيز الدور التوعوي والثقايف للقطاع العقاري . 	•

العمالة الغري نظامية وتُأثريها على السوق العقاري . 	•
آليات تعاون اللجنة العقارية مع مشرتكي القطاع ملعاجلة  	•

القضايا والتحديات التي تواجه القطاع العقاري  .

العامة  الهيئة  من  املــأمــول  الــدور   ( عمل  ــة  ورش
للعقار (

بعنوان  عمل  ورشة  االسكان  وزارة  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت   
سعادة  بحضور   ) للعقار  العامة  الهيئة  من  املأمول  ال��دور   (
االسكان  وزي��ر  معايل  مستشار  اخليال  عبدالرحمن   / الدكتور 
االسكان  جلنة  واعضاء  ورئيس  العقارية  اللجنة  واعضاء  ورئيس 
الورشة  2016/12/29م،وتضمنت  اخلميس  يوم  العمراين   والتطوير 

بحث املوضوعات التالية  :
اسرتاتيجية وزارة االسكان  . 	•

مشروع تنظيم الهيئة العامة للعقار . 	•
اجلهات ذات العالقة بالنشاط العقاري . 	•

حصر االنشطة العقارية احلالية وعالقتها بالهيئة . 	•
اللوائح احلالية وأثرها على النشاط العقاري . 	•

حتديد دور الهيئة . 	•

معرض الشرقية العقاري .. ريستاتكس
نايف  بن  سعود  األمري  امللكي  السمو  صاحب  ورعاية  بحضور 
رامتان  شركة  نظمت  الشرقية  املنطقة  عبدالعزيزأمري  بن 
الدولية  الظهران  معارض  وشركة  واملؤمترات  للمعارض 
الشرقية  معرض   ( الشرقية  غرفة  مع  اسرتاتيجية  وبشراكة 
العقاري .. ريستاتكس ( وذلك خالل الفرتة من 15-2017/01/19م 
من  عدد  مبشاركة   ، الدولية  الظهران  معارض  شركة  مبقر 
العقاري  التطوير  وشركات  العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات 
عدد  للمعرض  املصاحبة  العمل  ورش  وتناولت   ، واملهتمني 

من احملاور وكان من أبرزها التايل  :
واقع ومستقبل برنامج وايف ومركز امتام بوزارة االسكان  . 	•

	دور شبكة ايجار يف تنظيم قطاع االيجار  . 	•
برنامج احتاد املالك . 	•

	تنفيذ الرسوم على األراضي البيضاء . 	•
	مبادرة إنشاء املباين بالتزامن مع تطوير اخملططات .  	•

للمطورين  وخ��دم��ت��ه  اجل��غ��رايف  املستكشف  ب��رن��ام��ج  		•
واملشرتين باملنطقة .

	مستقبل برامج التمويل العقاري واإلسكاين 	•
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والتطوير  واالسكان  العقاري  القطاع  مشرتكي  لقاء 
العمراين

القطاع  مشرتكي  لقاء  العمراين  والتطوير  االسكان  جلنة  نظمت 
حديث  )شرفات  عنوان  حتت  العمراين  والتطوير  واالسكان  العقاري 
يف التطوير ( يوم األربعاء 2017/01/25 م   ومتت استضافة األستاذ/
العقارية  الوحدات  بيع  جلنة  عام  أمني  الغزواين  سعود  بن  حممد 
اللقاء  برنامج  ضمن  االس��ك��ان  ب���وزارة   ) وايف  اخل��ارط��ة)  على 

،وتضمن اللقاء بحث املوضوعات التالية :
دور وأهداف برنامج وايف  .

. الربنامج مع املطورين  بحث سبل تطوير   •
. للقطاع  والثقايف  التوعوي  الدور  تعزيز   •

اللقاء املوسع لقطاع االستقدام

واالعضاء وعدد  اللجنة  رئيس  االستقدام  بحضور  عقدت جلنة 
املوسع  اللقاء  الشرقية  باملنطقة  القطاع  مشرتكي  من 
اللقاء  وتضمن   ، 2017/02/27م  االثنني  يوم  االستقدام  لقطاع 
مناقشة املعوقات والتحديات التي تواجه القطاع وهي كالتايل  :

ظاهرة هروب العمالة املنزلية وآليات التعويض . 	•
عقد التوسط للعمالة وبرنامج مساند . 	•

الضمانات البنكية املرتتبة على مكاتب االستقدام  . 	•

حدود ومسئولية املرخص له عن العامل . 	•
معاجلة مدد تأخر االستقدام من الوسطاء . 		•

حماضرة دور القطاع اخلاص يف حماية االمن الوطني
حماية  يف  اخلاص  القطاع  دور  بعنوان  حماضرة  الغرفة  نظمت 
االمن الوطني قدمها صاحب السمو امللكي العميد الركن الدكتور 
/ فيصل بن حممد بن ناصر بن عبدالعزيز بحضور سعادة رئيس 
الغرفة وعدد من املشرتكني واملهتمني  ادارة  واعضاء جملس 
يوم االربعاء 2017/03/01م ، وتناولت احملاضرة املوضوعات التالية :

. الشامل  الوطني مبفهومه  األمن   •
القطاع اخلاص . والتكامل مع  الوطني  األمن  أبعاد   •

. والقطاع اخلاص  الوطني  األمن  وأثرها على  رؤية 2030   •

احلد  يف  الداخلي  الزراعي  احلجر  )أهمية  حماضرة 
من انتشار حشرة سوسة النخيل احلمراء ( 

نظمت الغرفة بالتعاون مع وزارة البيئة واملياه والزراعة باملنطقة 
الشرقية حماضرة بعنوان أهمية احلجر الزراعي الداخلي يف احلد 
من انتشار حشرة سوسة النخيل احلمراء بحضور  أعضاء اللجنة 
2017/3/6م  االثنني  ي��وم  واحليوانية  السمكية  وال��رثوة  الزراعية 

وتناولت احملاضرة املوضوعات التالية:
زراعة النخيل يف اململكة العربية السعودية . 	•

أهمية النخيل من النواحي االقتصادية والبيئية واالجتماعية . 	•
النخيل احلمراء . التي تصيبها سوسة  النباتية  العوامل   •

. النخيل يف اململكة وطرق مكافحتها  انتشار سوسة   •
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تعريف واهداف واقسام احلجر الزراعي . 	•
. الزراعي  مراحل تطور احلجر   •

الزراعي الصارم . أهم سلبيات احلجر   •
بني  ونقلها  بتداولها  للمساح  الفسائل  معاملة  آلية   •

املناطق .
اإلجراءات املتعلقة بآليه غمر الفسائل وطرحها لالستثمار   •

للقطاع اخلاص .

باملنطقة  ــان  ــك االس وزارة  فــرع  مــديــر  استضافة 
الشرقية

بن  حميد  األستاذ/  العمراين  والتطوير  االسكان  جلنة  استضافت 
يوم   الشرقية  باملنطقة  االسكان  وزارة  فرع  مدير  اخلالدي  احمد 
مناقشتها  مت  التي  احملاور  أبرز  وكانت  /2017م،   03  /08 االربعاء  

ما يلي:-
التعريف بربامج وزارة االسكان . 	•

دعم املطورين العقاريني باملنطقة . 	•

استضافة غرفة جتارة وصناعة البحرين

بحريني عقاري من غرفة جتارة وصناعة  الغرفة وفد  استضافت 
مت  التي  احمل��اور  أب��رز  ،وكانت  2017/3/20م  االثنني  ي��وم  البحرين 

مناقشتها ما يلي:
أهمية تعزيز الشراكات يف جماالت العقار والتطوير العمراين  	•

بني البلدين. 

اإلستثمارات  توجه  يخدم  مبا  املشرتكة  اللقاءات  تكثيف  	•
العقارية.

استعراض الفرص اإلستثمارية الناجحة يف مملكة البحرين . 	•

زيارة رئيس القطاع الشرقي للشركة السعودية للكهرباء

قامت اللجنة العقارية بزيارة الشركة السعودية للكهرباء يوم االحد  
30  / 4 /2017م ، وكانت أبرز احملاور التي مت مناقشتها ما يلي:-

للمخططات  الكهرباء  لتوفري  الشركة  خطط  على  االطالع  	•
السكنية

التعرف على االجتاهات اجلديدة لرفع تكلفة الكهرباء وتأثريها  	•
على تكاليف التطوير العقاري.

فرز الوحدات وتكاليف إيصال الكهرباء وطول اإلجراءات. 	•
ارتفاع رسوم العدادات اجلديدة. 	•

البديلة ودور املطورين  الطاقة  الشركة يف تشجيع  خطط  	•
يف دعم هذا االجتاه.

مشاريعهم  الختالف  املطورين  خلدمات  قسم  استحداث  	•
عن االفراد.

اللقاء املوسع ملشرتكي قطاع التدريب 

رئيس  بحضور  التدريب  لقطاع  املوسع  اللقاء  الغرفة  نظمت 
وأعضاء جلنة التدريب بالغرفة يوم االثنني 2017/05/01 م ، وتضمن 
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اللقاء مناقشة املوضوعات التالية  :
دراسة االحتياجات التدريبية التعليمية لسوق العمل .

ملنصات  املهني  للتدريب  العامة  املؤسسة  انظمة  مواكبة 
التدريب االلكرتوين .

تطوير مهارات التدريب االهلي . 	•
املدربني الغري مرخصني ومدى تأثريهم على القطاع . 	•

التحالف لتأسيس شركات تدريب ذات مهنية عالية وتخصصية . 	•
رفع مستوى جودة الربامج التدريبية . 	•.

التقني  التدريب  ملؤسسة  اإللكرتونية  اخل��دم��ات  تفعيل  	•
واملهني . 

اللقاء التعريفي بشبكة إيجار

بعنوان  عمل  ورشة  االسكان  وزارة  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت 
مشرتكي  م��ن  ع��دد  بحضور  اي��ج��ار(  بشبكة  التعريفي  )ال��ل��ق��اء 
اللقاء  وتناول   ، 2017/05/04م  اخلميس  يوم  وذلك  العقاري  القطاع 

املوضوعات التالية :
التعامل مع الوسيط العقاري . 	•

سجل السلوك االيجاري . 	•
حفظ العقود الكرتونيًا  . 	•

حفظ حقوق أطراف العملية التأجريية . 	•
خدمة االستفسار عن العقود . 	•

مناذج استالم وتسليم العني املؤجرة . 	•
ضمان التزامات املستأجر  وحل اخلالفات . 	•

سهولة املتابعة والتحصيل . 	•
اتفاقية وساطة عقارية . 	•

وسيط عقاري معتمد . 	•

السمكية  والــرثوة  الزراعي  للقطاع  املوسع  اللقاء 
واحليوانية

اللقاء  واحليوانية  السمكية  وال���رثوة  ال��زراع��ي��ة  اللجنة  نظمت 
بحضور  واحليوانية  السمكية  وال��رثوة  الزراعي  للقطاع  املوسع 
سعادة املهندس / طارق بن عبداهلل امللحم مدير االدارة العامة 

 ، 2017/05/14م  األحد  يوم  الشرقية   باملنطقة  الزراعة  لشؤون 
وتناول اللقاء املوضوعات التالية:

ق��روض  م��ن  واالس��ت��ف��ادة  ال��زراع��ي  القطاع  يف  االستثمار  	•
صندوق التنمية الزراعي .

توفري خدمات الطرق والكهرباء مبزارع املنطقة . 	•
توفري مزيد من العيادات البيطرية املتخصصة يف حمافظات  	•

الشرقية .
. باملنطقة  الزراعي   الري  •	 تعزيز مصارف 

والرثوة  الزراعي  القطاع  يف  العمالة  توطني  نسب  تخفيض  		•
السمكية واحليوانية .

لقاء )مشروع الئحة تنظيم عمل بيع وتأجري الوحدات 
العقارية على اخلارطة (

نظمت وزارة اإلسكان لقاء بعنوان )مشروع الئحة تنظيم عمل بيع 
عدد  ومشاركة  بحضور   ) اخلارطة  على  العقارية  الوحدات  وتأجري 
من أعضاء جلنتي االسكان والتطوير العمراين والعقارية وذلك يوم 

الثالثاء 2017/05/16م،وتناولت اللقاء املوضوعات التالية :
تعريف ملشروع بيع وتأجري الوحدات العقارية على اخلارطة  . 	•

متطلبات الرتخيص ملزاولة نشاط البيع على اخلارطة  . 	•
الضمانات البنكية للمشاريع  . 	•

برامج تأهيل املطورين ملشاريع البيع على اخلارطة  . 	•
اخملالفني  ح��ق  يف  تطبق  ال��ت��ي  وال��غ��رام��ات  اجل�����زاءات  	•

لالشرتاطات  .
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زيارة معايل أمني املنطقة الشرقية

اجلبري  فهد   / املهندس  معايل  بزيارة  العقارية  اللجنة  قامت 
أمني املنطقة الشرقية يوم االربعاء 2017/5/24م وتناولت الزيارة 

مناقشة املوضوعات التالية :
عقبات  تذليل  بخصوص  السابقة  اللقاءات  توصيات  متابعة  	•

التطوير العقاري.
التعرف على اآللية اجلديدة إلنشاء مراكز اخلدمة الشاملة. 	•

اخملطط االسرتاتيجي الشامل حلاضرة الدمام . 	•
مبادرة تنفيذ املباين بالتزامن مع تطوير اخملططات . 	•

املنطقة  يف  والتنمية  التطوير  الجت��اه��ات  األم��ان��ة  رؤي��ة  	•
الشرقية وفق برنامج التحول ورؤية 2030 لتنسيق اجلهود.

التعريف باملنصة اإللكرتونية إلدارة املرافق العقارية

بعنوان  عمل  ورشة  االسكان  وزارة  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت   
بحضور  العقارية(  املرافق  إلدارة  اإللكرتونية  باملنصة  )التعريف 
ومشاركة عدد من مشرتكي جلنتي العقارية واالسكان والتطوير 
 ، 2017/9/1م   اخلميس2  يوم  وذل��ك  العقاري  القطاع  و  العمراين 

وتناول اللقاء املوضوعات التالية :
التسجيل للمنشآت . بالية  التعريف   •

سابقات األعمال للمنشآت التي قامت بها من قبل . 	•
اخلدمات لالحتادات ) صيانة مصاعد ، حدائق ، مسابح .. الخ(.  	•

التقييم خلدمة مقدمها واملستفيدين . 	•

برنامج الهاتف االستشاري

االستشاري  الهاتف  برنامج  بإطالق  البشرية  املوارد  جلنة  قامت 
يوم اخلميس 21 /2017/9م ، ويعد الربنامج خدمة لقطاع األعمال 

، ويهدف اىل التايل :
املوارد  وخمتصي  ملسئويل   اجملانية  االستشارات  تقدمي  	•

البشرية يف قطاع األعمال. 
لدى قطاع  العمل  وبيئة  املوظفني  تطوير  يف  املساهمة   •

األعمال  .
والتنمية  العمل  وزارة  ول��وائ��ح  أنظمة  فهم  يف  املساعدة  	•

االجتماعية .
التوعية باحلقوق وااللتزامات لكافة األطراف ذات العالقة. 	•

برنامج جملس العقار ) رجل وجتربة (

استضافت اللجنة العقارية سعادة االستاذ / أحمد بن 
سليمان الرميح يف برنامج جملس العقار رجل وجتربة 
اإلدارة  يف  الرثية  جتربته  لعرض  2017/10/2م  االثنني  يوم 
االعمال  وسيدات  رجال  من  املهتمني  على  العقارية 
جملس  أعضاء  من  عدد  بحضور  الشرقية  باملنطقة 
والتطوير  واالس��ك��ان  العقارية  جلنتي  وأعضاء  اإلدارة 

العمراين .
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ورشة عمل )العمل عن بعد(

نظمت الغرفة بالتعاون مع شركة صلة متكني العمل لتقنية 
 ) بعد  عن  العمل  إدارة   ( بعنوان  عمل  ورش��ة  املعلومات 
امل��وارد  م��دراء  من  املهتمني  من  ع��دد  ومشاركة  بحضور 
 ، 2017/10/10م   الثالثاء  ي��وم  وذل��ك  األعمال  قطاع  و  البشرية 

وتناولت الورشة املوضوعات التالية :
التعريف مباهية العمل عن بعد .  	•

على  االش��راف  يف  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  دور  	•
الربنامج . 

عملية قياس أداء املوظفني من خالل نظام إدارة املشاريع  	•
وقياس األداء .

التعليم االلكرتوين وآلية مراقبة انتاج العامل .  	•
آلية احتساب العمالة ضمن برنامج نطاقات . 	•

برنامج )شرفات - حديث يف التطوير (

نظمت جلنة االسكان والتطوير العمراين برنامج )شرفات - حديث 
يف التطوير ( يوم األربعاء 2017/10/18 م  ، وشارك بالربنامج األستاذ/
عماد بن عبدالعزيز املسعودي املدير التنفيذي لشركة عقار ماب 
العمراين  والتطوير  االسكان  جلنتي  أعضاء  من  عدد  حضر  كما   ،

والعقارية يوم ،وتضمن اللقاء بحث املوضوعات التالية :

التعريف بدور وأهداف شركة عقار  ماب   . 	•
. العقارية  االلكرتونية  الربامج  بحث سبل تطوير   •

استعراض بعض جتارب اكرب الشركات العاملية يف التسويق  	•
االلكرتوين العقاري  .

عرض الفرص االستثمارية يف السوق االلكرتونية .  	•

ورش عمل معرض وظائف 2017  

برعاية كرمية من صاحب السمو امللكي أمري املنطقة الشرقية 
جمموعة  البشرية  املوارد  بلجنة  ممثلة  الشرقية  غرفة  نظمت 
 ، البشرية  امل���وارد  ج��ان��ب  م��ن  التخصصية  العمل  ورش  م��ن 
الفرتة  خالل  واملنعقد   2017 وظائف  معرض  هامش  على  وذلك 
وكانت   ، الدولية  الظهران  معارض  شركة  مبقر  24-2017/10/27م 

عناوين الورش على النحو التايل :
حدد فكرة مشروعك . 	•

قراءة يف حقوق العمل والعمال .    	•
وظيفتك بيدك . 	•

مستقبل التوظيف. 	•

للزكاة  العامة  الهيئة  فــرع  عــام  مدير  استضافة 
والدخل بالدمام
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صالح  األستاذ/  العمراين   والتطوير  االسكان  جلنة  استضافت 
والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  فرع  عام  مدير  احلماد  حماد  بن 
11 /2017م ، وكانت أبرز احملاور التي مت  بالدمام  يوم اخلميس  16/ 

مناقشتها ما يلي:-
العقار والقيمة املضافة . 	•

آلية احتساب الزكاة للمشاريع املتخصصة يف البيع والتأجري  		•
العقاري .

	الضريبة على الشركات األجنبية العقارية . 	•

اللقاء املوسع ملشرتكي القطاع العقاري

نظمت اللجنة العقارية اللقاء املوسع ملشرتكي القطاع العقاري 
 ، 2017/12/10م  االحد  يوم  العقارية  اللجنة  وأعضاء  رئيس  بحضور 

وتضمن اللقاء بحث املوضوعات التالية  :
تواجه  التي  والتحديات  القضايا  معاجلة  يف  اللجنة  دور  	•

القطاع .
	برامج وزارة االسكان ودورها يف دعم القطاع العقاري . 	•

	أهم املؤشرات واملتغريات على القطاع العقاري . 	•
الرقم القياسي ألسعار العقارات . 		•

برنامج )شرفات-حديث يف التطوير(

نظمت جلنة االسكان والتطوير العمراين برنامج )شرفات-حديث 
ذياب  املهندس/عبداحملسن  بالربنامج  وشارك  التطوير(  يف 
عبداحملسن  مكتب  املعماري  التصميم  قسم  مدير  الذياب 
أي  مكتب  صاحب  احلصيني  حممد  تركي   / واملهندس  الذياب 
مساعد   / واملهندس  املعمارية  الهندسة  الستشارات  كيو 
 ، للتجارة  التسويق  منزل  جمموعة  رئيس  القفاري  عبدالرحمن 
والتطوير  واالسكان  العقارية  جلنتي  أعضاء  من  عدد  حضر  كما 
بحث  ال��ل��ق��اء  ،وت��ض��م��ن  م   2017/12/13 األرب��ع��اء  ي��وم  ال��ع��م��راين 

املوضوعات التالية :
	التعريف بدور وأهداف املكاتب االستشارية . 	•

	بحث سبل تطوير تصاميم املساكن يف اململكة  . 	•
افضل الطرق لتقليل تكاليف انشاء املباين . 	•

يف  املعمارية  املهندسني  جت���ارب  بعض  اس��ت��ع��راض   	•
السوق.

اجملال  يف  اجلامعات  لطالب  االستثمارية  الفرص  عرض  	•
الهندسي . 

ورشة عمل ) الربامج اجلديدة التي أطلقها صندوق 
تنمية املوارد البشرية- هدف(

نظمت جلنة املوارد البشرية بالتعاون مع صندوق تنمية املوارد 
البشرية)هدف( ورشة عمل حول الربامج اجلديدة التي أطلقها 
صندوق تنمية املوارد البشرية )هدف( يوم األربعاء 2017/12/13م  

وتناولت الورشة التعريف بالربامج التالية :
منو التوطني باملنشآت. 	•

العمل اجلزئي) العمل لبعض الوقت(. 	•
العمل احلر. 	•

نقل املرأة العاملة )وصول( . 	•
خدمة ضيافة األطفال للمرأة العاملة )ُقرَّة( 	•
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 إدارة القـطاع الصناعي

أعضاء اللجنة الصناعية

الصفةاالسمم

 رئيس اللجنة الصناعيةاألستاذ / عبداهلل علي الصانع1

نائب رئيس اللجنة الصناعيةاألستاذ / حممد خليفة اجلعيب2

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / أحمد حممد العصيمي3

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / جمال عبداجمليد العلي4

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / رامي خالد الرتكي5

عضو اللجنة الصناعيةاملهندس / رياض يوسف الربيعة6

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / سعيد أحمد  آل  ناشع 7

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / صالح عبدالكرمي العبيد8

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / طارق عبدالرحمن البتريي9

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / طالل احمد الزامل10

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / عبدالعزيز معن الصانع11

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / عبداهلل سعيد الزهراين12

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / إبراهيم عبداهلل العليان13

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / عمر عبداهلل العمر14

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / علي حممد العسريي15

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / فيصل صالح القريشي16

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / فهد سنيد السنيد17

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذة / فوزيه عبدالعزيز الطبيب18

عضو اللجنة الصناعية األستاذ / إبراهيم عبدالعزيز الصليع19

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / كمال حممد املمنت20

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / حممد احمد الكحيمي21

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / حممد سليمان احلربي22

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / مازن  حممد احلماد23

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / نواف حممد  الزامل 24

عضو اللجنة الصناعيةاألستاذ / يوسف عبدالرحمن املعيبد25
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أعضاء جلنة القطاعات االسرتاتيجية

الصفةاالسمم

رئيس جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاملهندس / خالد عبد اهلل الزامل1

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاألستاذ / ابراهيم عبداهلل العليان2

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاألستاذ / ابراهيم حممد اجلميح 3

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاألستاذ / احمد قاسم الذويخ 4

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجية  املهندس / احمد ناصر السويدان5

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاألستاذ / بندر رفيع اجلابري6

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاألستاذ / حسن مسفر الزهراين7

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاألستاذ / خالد عبدالرحمن العبدالكرمي8

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاملهندس / رياض يوسف الربيعة9

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاملهندس / سامي حممد  عبد الغني10

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاألستاذ / صالح عبداهلل السيد 11

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةالدكتور / عايض فرحان القحطاين12

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةالدكتور / عبدالرحمن عبدالعزيز الربيعه13

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاألستاذ / عبدالعزيز عسكر احلربي 14

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةسعادة األستاذ / عبدالعزيز عطرجي15

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاللواء املهندس/عطيه صالح املالكي16

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاملهندس / عبداحلميد عبداهلل النعيم17

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاألستاذ / علي حممد الدخيل اهلل18

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاملهندس / عبداهلل حممد اليامي19

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاألستاذ / فؤاد عبدالرحمن الصويغ 20

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاألستاذ / فيصل صالح القريشي21

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاألستاذ / حممد  سعد الفراج22

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاألستاذ / حممد احمد الكحيمي23

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاألستاذ / حممد فرحان الدندين24

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاألستاذ / ناصر سعيد الهاجري25

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاألستاذ / ناصر صالح اليامي26

عضو جلنة القطاعات اإلسرتاتيجيةاألستاذ / نايف  ثالب القحطاين27
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أعضاء جلنة البيئة

الصفةاالسمم

رئيس جلنة البيئةاألستاذ / طالل سلطان الرشيد1

نائب رئيس جلنة البيئةالدكتور / أسعد أحمد الذكري2

عضو جلنة البيئةاألستاذ / نفل مبارك الهاجري3

عضو جلنة البيئةاألستاذ / أحمد عبداملنعم العنيزي4

عضو جلنة البيئةاملهندس / هيثم عبداهلل املرسي السيد5

عضو جلنة البيئةاألستاذ / بندر ناشي العتيبي 6

عضو جلنة البيئةاألستاذ / عبداحلكيم أحمد الهاشم7

عضو جلنة البيئةاألستاذ / علي سمري الهندي8
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أعضاء جلنة اخملابز

الصفةاالسمم

رئيس جلنة اخملابزاألستاذ / الوليد عبد اهلل املبارك1

نائب رئيس جلنة اخملابزاألستاذ / حممد جمعان النهدي2

عضو جلنة اخملابزاألستاذ / شنان عبداهلل الزهراين3

عضو جلنة اخملابزاألستاذ / علي طحنون الهاجري4

عضو جلنة اخملابزاألستاذ / حممد عبد العزيز العقيل5

عضو جلنة اخملابزاألستاذ / رائد سعد املسفر6
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أعضاء جلنة  املطابع

الصفةاالسمم

رئيس  جلنة املطابعاألستاذ / علي حسني الصغريات1

نائب رئيس جلنة املطابعاألستاذ / سحيم علي الشهري 2

عضو جلنة املطابعاألستاذ / عبدالعزيز صالح الشرمي3

عضو جلنة املطابعاألستاذ / تركي حممد عبداهلل العزاز4

عضو جلنة املطابعاألستاذ / كميل عبداهلل إبراهيم آل عبد رب النبي5

عضو جلنة املطابعاألستاذ / حممد بتال الغريري الدوسري6
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شركة  مع  االسرتاتيجية  القطاعات  جلنة  اجتماع 
) DMS Global(

مع  اإلسرتاتيجية  القطاعات  للجنة  إجتماعًا  الغرفة  نظمت 
مناقشة  ومت  2014/1/29م  األربعاء  يوم   )  DMS Global شركة) 

املواضيع التالية:- 
اجلهات  على  ترسيتها  يتم  التي  املناقصات  وقيمة  حجم  	•

احلكومية/الشركات الوطنية الكربى.
هذه  يف  الوطنية  املنتجات  إستخدام  يف  املئوية  النسب  	•

املشاريع.
أثر تلك املشاريع يف خلق وظائف جديدة للمواطنني وأثرها  	•

على الناجت احمللي.

لقاء ممثلي مصانع املدينة الصناعية األوىل بالدمام 
باللجنة الصناعية 

نظمت الغرفة لقاء جمع ممثلي مصانع املدينة الصناعية األوىل 
بالدمام باللجنة الصناعية وذلك يوم األحد 2014/3/2م   ملناقشة 
االقتصادية  واآلثار  االوىل  الصناعية  املدينة  من  مصنع   )160( نقل 
واالجتماعية التي سترتتب على هذا ، وقد مت إستعراض اجلهود 

التي بذلت يف هذا املوضوع وأبرزها التايل :-
	زيارة أمري املنطقة الشرقية من قبل ممثلي املصانع. 	•

	إعداد دراسة بواسطة جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  	•
بيئة  سالمة  عن  الدولية  للمعايري  مفصل  بشكل  تتطرق 

املصانع من الداخل واخلارج .  
بعض  بأن  اجلامعة  أعدتها  التي  األولية  الدراسة  أظهرت  	 	•
يف  عالية  ج��ودة  ذات  ال��دراس��ة  تضمنتها  التي  املصانع 
وحسب  واخل��ارج  الداخل  من  البيئة  على  والسالمة  األم��ن 

املواصفات العاملية.
زيارة سعادة وكيل وزارة التجارة  والصناعة لشؤون الصناعة  	•

املهندس/وليد أبوخالد من قبل ممثلي املصانع .
االقتصادية  اآلثار  عن  والصناعة  التجارة  وزير  معايل  خماطبة  		•
من  املصانع  تلك  نقل  ح��ال  يف  املرتتبة  واالجتماعية 

مواقعها .

زيارة الشركة السعودية للكهرباء
يوم  للكهرباء  السعودية  الشركة  اىل  زي���ارة  الغرفة  نظمت 
اإلدارة  جملس  وأعضاء  رئيس  فيها  شارك  2014/9/21م  األحد 
وأعضاء اللجنة الصناعية ، وتهدف هذه الزيارة لإلطالع على آخر 
مستجدات املشاريع التى تنفذها الشركة يف املدن الصناعية 
والثالثة  والثانية  األوىل  الصناعية  )املدينة  الشرقية  باملنطقة 
والعاملية بالدمام واملدينة الصناعية باجلبيل ورأس اخلري( ، ومت 
على  املستقبلية  والزيادة  احلالية  واألحمال  اجلهد  إستعراض 
الطاقة  على  الطلب  يف  املتصاعد  للنمو  نظرًا   ، األحمال  تلك 
الشركة بعمل خطة  الشرقية،وقامت  من املصانع باملنطقة 

إسرتاتيجية للمشاريع اجلديدة التي تعتزم تنفيذها

إستضافة مدير الشراكات االسرتاتيجية باملؤسسة 
العامة للتدريب التقني واملهني

مدير  احلسن-  أحمد  بن  سامي  الدكتور  الغرفة  إستضافت 
التقني  للتدريب  العامة  باملؤسسة  االسرتاتيجية  الشراكات 
واملهني يف إجتماع مع جلنة املطابع يوم األربعاء 2014/10/22م 
توظيف  تواجه مالك املطابع يف  التي  ومت مناقشة املعوقات 
أهمية   على  احلسن  الدكتور  مع  اللجنة  وأتفقت  السعودين  

املواضيع التالية:
تعليم مبادئ اللغة االجنليزية لطالبي الوظائف. 	•

التدريب داخل املطبعة مبنهج وإشراف املؤسسة. 	•
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دعم املتدرب من قبل صندوق املوارد البشرية)هدف(. 	•
فرتة  أث��ن��اء  ال��س��ع��ودة  نسبة  ضمن  امل��ت��درب��ني  إحتساب  	•

التدريب.

واملقاييس  للمواصفات  السعودية  الهيئة  ــارة  زي
واجلودة

للمواصفات  ال��س��ع��ودي��ة  الهيئة  إىل  زي���ارة  ال��غ��رف��ة  نظمت 
الثالثاء 2014/11/4م شاركت فيها جلنة  يوم  واملقاييس واجلودة 
الهيئة  مستجدات  آخ��ر  على  لالطالع  ال��زي��ارة  وتهدف   ، البيئة 
، حيث وصل عدد  البيئة  بخصوص املواصفات اخلاصة بقطاع 
و)28.000(  مواصفة   )123.000( البيئة  بقطاع  اخلاصة  املواصفات 

مواصفة خاصة بأجهزة  القياس البيئي.
 وقدم مدير عام فرع الهيئة الدكتور/طامس علي احلمادي عرض 
مرئي عن جهود الهيئة يف إدراج مواصفات جديدة حسب طلب 
شهادات  منح  آليات  على  العرض  وإشتمل   . اخلاص  القطاع 
، وعمليات املتابعة   )9002-ISO9001( )ISO14001(  و   اجلودة مثل 

والرقابة عليها من قبل الهيئة.

استضافة الشركة السعودية للخطوط احلديدية )سار(
للخطوط  السعودية  الشركة  ممثلي  الغرفة  استضافت 
)مهندس  احلجيالن  عبداهلل  املهندس/بدر  )س��ار(  احلديدية 
مدين(   )مهندس  السلطان  إبراهيم  واملهندس/خالد  تخطيط( 
األثنني  ي��وم  الصناعية  اللجنة  وأعضاء  رئيس  مع  إجتماع  يف 

يف  اإلستثمارية  الفرص  عن  مرئيًا  عرضًا  قدموا  و  2014/11/17م 
اإلسرتاتيجية  الصناعة  هذه  تطوير  أهمية  على  وأكدوا  الشركة 

ومت بحث املوضوعات التالية:
أهمية املنتج الوطني يف كافة مشاريع اخلطوط احلديدية  	•

احلالية واملستقبلية.
على  تعمل  م��ش��روع  ك��ل  ب��داي��ة  م��ن  إسرتاتيجية  عمل  	•

اإلستثمار مع املصنعني السعوديني.
ويف  اململكة  يف  احلديدية  السكك  قطاع  من  اإلستفادة  	•

دول اجلوار خاصة يف قطع الغيار .
العالية  التقنية  ذات  للقطع  مستقبلية  إسرتاتيجية  عمل  	•
هذه  وضعوا  الذين  املهندسني  مع  بالتعاون  لتوطينها 

املواصفات. 

لقاء الربنامج الوطني للتجمعات الصناعية

الربنامج  لقاًء مع  القطاعات اإلسرتاتيجية  للجنة  الغرفة  نظمت 
وقدم  2014/11/23م  األح��د  ي��وم  الصناعية  للتجمعات  الوطني 
املهندس / عزام بن ياسر شلبي رئيس الربنامج الوطني لتطوير 
التجمعات الصناعية واملهندس / تركي البابطني نائب الرئيس 
عبداجمليد   / واملهندس  والتعدين  املعادن  صناعة  لقطاع 
امليمون مدير متكني التجمعات الصناعية واملهندس / يوسف 

ضاحي آخر مستجدات الربنامج يف القطاع الصناعي ومنها:
	جتمع صناعة املعادن والتعدين . 	•

	جتمع صناعة البالستيك و مواد التغليف. 	•
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	جتمع صناعة األغلفة ملستلزمات األدوية  	•
جتمع صناعة السيليكون  	•

جتمع صناعة البوليسرت. 	•
جتمع صناعة األصباغ والعوازل. 	•

جتمع صناعة املطاط. 	•
جتمع صناعة مادة اإلثلني والبوروبلني.  	•

الربنامج  مع  التعامل  يف  الصناعيني  املستثمرين  متكني  	•
واجلهات ذات العالقة.

اللقاء املوسع لقطاع اخملابز

ي���وم األح��د  ل��ق��ط��اع اخمل��اب��ز  ل��ق��اًء م��وس��ع��ًا  ال��غ��رف��ة   نظمت 
ومت  بالغرفة،  اخملابز  جلنة  وأعضاء  رئيس  بحضور  2014/11/30م 

تناول املواضيع التالية:-  
بالكريوسني   الديزل  وقود  إستبدال  من  الباهظة  التكاليف  	•

والذي يتوجب تغري بعض قطع الغيار للفرن.
الدمام-اخلرب- خمابز   يخدم  للكريوسني  واحد  موزع  وجود  	•

الظهران.
حتفظ إدارة الدفاع املدين من إستخدام وقود الغاز للمخابز. 	•

العمل  رخصة  رسوم  جراء  التشغيلية  التكاليف  قيمة  رفع  	•
)2400 ريال(

إستضافة رئيس اللجنة الوطنية للمخابز

رئيس  السلمان  صالح  بن  األستاذ/فهد  الغرفة   إستضافت 
إجتماع  يف  السعودية  الغرف  مبجلس  للمخابز  الوطنية  اللجنة 
ومت  2014/11/30م،   األح��د  يوم  وذل��ك  بالغرفة  اخملابز  جلنة  مع 

مناقشة املواضيع ذات العالقة ومن أهمها:-
خفض أوزان اخلبز نظرًا لوجود حمسنات ومواد إضافية على اخلبز. 	•

دعم مواد السكر والزيت أسوًة بدعم الدقيق بأنواعه. 	•

زيارة معايل حمافظ املؤسسة العامة لتحلية املياه 
املاحلة

إىل  اإلسرتاتيجية  القطاعات  جلنة  ألعضاء  زيارة  الغرفة  نظمت 
معايل حمافظ املؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلة الدكتور/ 
عبدالرحمن بن حممد آل إبراهيم يوم األحد 2014/12/7م حضرها 
األستاذ/ناصر املدرع واألستاذ/حممد الدندين وحضر من شركة 
وأشاد   ، كرافت  لورنس  والسيد  نوالياتي  كينن  السيد  أكسشرن 
عن  دراس��ة  عمل  من  الغرفة  به  قامت  مبا  احملافظ  معايل 
التوطني بواسطة شركة اكسنشر ملا لهذا املشروع الوطني 
وظائف  وت��أم��ني  ال��دخ��ل  م��ص��ادر  تنويع  يف  بالغة  أهمية  م��ن 

للمواطنني. 
التوطني  مشروع  عن  مرئي  ع��رض  أكسنشر  ممثلى  وق��دم 
مثل  الدول  بعض  يف  ناجحة  لتجارب  العرض  وتطرق  وأهميته 

الربازيل والرنويج وسلطنة عمان. 
ومن أبرز ما مت مناقشته ما يلي :

إضافة ورقة عمل يف منتدى التوطني والذي تنوي املؤسسة  	•
بتقدميها  تقوم   2015 عام  من  الثاين  املنتصف  يف  إقامته 

شركة أكسنشر.
توجيه دعوة للجنة للمشاركة يف هذا املنتدى. 	•

تقدمي عرض مرئي من املؤسسة يف أحد إجتماعات جلنة  	•
القطاعات االسرتاتيجية بالغرفة عن جهودها يف التوطني.

اللقاء املوسع لقطاع البيئة
األرب��ع��اء  ي��وم  البيئة  لقطاع  م��وس��ع��ًا  ل��ق��اًء  ال��غ��رف��ة   نظمت 
تقدمي  ومت  البيئة  جلنة  وأعضاء  رئيس  بحضور  2014/12/25م 
ورقتي عمل ، األوىل بعنوان "اإلستثمار يف النفايات اإللكرتونية – 
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فرص مستقبلية واعدة" قدمها الدكتور/ أسعد الذكري ،والثانية 
التخلص  مرحلة   - املنزلية  للنفايات  السليمة  اإلدارة   " بعنوان 
النهائي " قدمها املهندس/ هيثم املرسي وكانت أبرز احملاور 

التي مت استعراضها ما يلي :-  
بالطريقة  ومعاجلتها  العشوائية  امل��رادم   انتشار  خطورة  	•

التقليدية.
احلاجة املاسة لوضع القوانني والتشريعات الالزمة للتعامل  	•

مع النفايات املنزلية واإللكرتونية.
بالنفايات  املتعلقة  املتخصصة  بالدراسات  العناية  أهمية  	•

اإللكرتونية.
عزوف القطاع اخلاص عن اإلستثمار يف تدوير النفايات . 	•

عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة تخدم املستثمرين. 	•

وصناعة  جتارة  بغرفة  الصناعي  القطاع  جلنة  لقاء 
البحرين مع اللجنة الصناعية بالغرفة

استضافت جلنة القطاع الصناعي بغرفة البحرين رئيس وأعضاء 
اللجنة الصناعية بالغرفة وذلك يوم األحد 2014/12/28 ، وكانت أبرز 

املوضوعات التي مت مناقشتها مايلي :
جسر  عرب  الصناعية  املنتجات  انسياب  الستمرار  السعي   •

امللك فهد بني البلدين.
اململكتني وتعزيز  بني  اإلقتصادية  التطورات  من  اإلستفادة   •

االستثمار الصناعي املشرتك.
احلد من معوقات اإلستثمارات الصناعية. 	•

)للمنشآت  الصناعية  االس��ت��ث��م��اري��ة  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل    •
املتوسطة والصغرية (.

عن  للتعرف  الصناعية  واملدن  للمناطق  املتبادلة  الزيارات   •
كثب على التسهيالت واملزايا املمنوحة للمستثمر. 

البيئية  والصحة  والسالمة  األمــن  مدير  استضافة 
بهيئة املدن الصناعية

استضافت الغرفة املهندس/ أحمد بن حممد الهليل – مدير 
يوم  الصناعية  املدن  بهيئة  البيئية  والصحة  والسالمة  األمن 
الثالثاء 2015/2/17م وذلك ملناقشة اجلوانب البيئية يف املدينة 

الصناعية الثانية وكانت أبرز املوضوعات التي مت مناقشتها:
توحيد اإلجراءات واإلشرتاطات اخلاصة بإصدار شهادة التأهيل

البيئة  لألرصاد وحماية  العامة  الرئاسة  للمصانع بني  البيئي  	• 
وهيئة املدن الصناعية ومناطق التقنية.

الوسيط  بدور  تقوم  بأن  املدن  هيئة  يخول  مقرتح  دراس��ة  		•
التأهيل  شهادة  على  للحصول  والرئاسة  املصانع  بني 
بالنسبة  وامل��ال  واجلهد  الوقت  إلختصار  للمصانع  البيئي 

للصناعيني . 

باملنطقة  العمل  وزارة  فرع  عام  مدير  استضافة 
الشرقية

استضافت الغرفة األستاذ / عمر صالح العمري – مساعد مدير 
نيابًة عن  الذي حضر  الشرقية  باملنطقة  العمل  عام فرع وزارة 
واخملابز  املطابع  جلنتي  مع  إجتماع  يف  الوزارة  فرع  عام  مدير 
يوم اخلميس 2015/3/12م ومت مناقشة املوضوعات على النحو 

التايل:
من  بداُل  التحويلية  الصناعات  ضمن  املطابع  قطاع  إدراج  	•

قطاع الطباعة والنشر واإلعالم.

أهمية خفض نسبة السعودة يف اخملابز إىل 5 % . 	•
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عدم إلغاء أصل التأشرية يف حال استبدالها بالتخصص أو  	•
تبديل اجلنسية.

استضافة مدير عام هيئة املدن الصناعية ومناطق 
التقنية )مدن(

الصناعية  امل���دن  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  الغرفة  استضافت 
يف  الرشيد  صالح  املهندس/  )م��دن(  التقنية  ومناطق 
األربعاء  يوم  الصناعية  اللجنة  وأعضاء  رئيس  مع  إجتماع 
الصناعية  امل��دن  لهيئة  العام  املدير  ،ق��دم  2015/3/18م 
الهيئة على  آخر مستجدات مشاريع  عرض مرئي يتضمن 

مستوى اململكة من أبرزها التايل:
عدد املدن الصناعية 18  مدينة يف عام 2008 ويف عام 2014   	•

أصبحت 34 مدينة. 

مربع  مرت  مليون   178 املدن  هذه  من  املطّورة  املساحات  	•
حتى نهاية 2014 مقابل 163 مليون يف عام 2013 و142 مليون 

يف العام 2012 

العقود الصناعية واالستثمارية التي وقعتها مدن قد بلغت  	•
يف عام 2014 ) 5600 عقد( مقابل ) 4500عقد ( يف عام 2013 

و)4718 عقد(عام 2012 م .

ريال  مليارات   5 بقيمة  استثمارية  عقودا  الهيئة  أبرمت   	•
للكهرباء فقط.

بالدمام  الثانية  الصناعية  املدينة  مصانع  تزويد  يتم  سوف  	•
يف  اآلدم��ي  لالستخدام  والصالح  خماسيًا  املعالج  باملاء 

الربع الثاين من هذا العام.

مت تنفيذ 162 حاضنة صناعية، منها 56 حاضنة صناعية يف  	•
املنطقة الشرقية تستهدف شباب األعمال.

اجلوانب  يف  متخصصة  يابانية  شركة  مع  الهيئة  وقعت  	•
البيئية.

زيارة شركة سابك
نظمت الغرفة زيارة لفريق عمل من جلنة القطاعات االسرتاتيجية 
املهندس/ حضرها  م   2015/4/8 األربعاء  يوم  سابك  شركة  إىل 
ال��س��وي��دان  وامل��ه��ن��دس/أح��م��د  اللجنة  رئ��ي��س  ال��زام��ل  خ��ال��د 
واألستاذ/ناصر املدرع كما حضر هذه الزيارة ممثلي من شركة 
إكسنشر التي أعدت دراسة التوطني للغرفة. ومن سابك حضر 
التنفيذي لالسرتاتيجيات  املهندس/يوسف الزامل نائب الرئيس 
ذوي  من  االدارات  وم��دراء  الرئيس  ن��واب  من  وع��دد   ، والتخطيط 

العالقة بالتوطني.
التوطني  مشروع  عن  مرئي  ع��رض  إكسنشر  ممثلي  وق��دم 
مثل  الدول  بعض  يف  ناجحة  لتجارب  العرض  وتطرق  وأهميته 

الربازيل والرنويج وسلطنة عمان وغريهم.

للصوامع  العامة  املؤسسة  فرع  مدير  استضافة 
والغالل ومطاحن الدقيق

مدير  الصبحي  حممد  جمال  األس��ت��اذ/  الغرفة  استضافت 
الدقيق  ومطاحن  والغالل  للصوامع  العامة  املؤسسة  فرع 
باملنطقة الشرقية يف إجتماع مع رئيس وأعضاء جلنة اخملابز 

يوم الثالثاء 2015/4/14م ، ومت مناقشة املواضيع التالية:
اإلجراءات اخلاصة لفتح فرع جديد للمخبز 	•

التذبذب يف نوعيات الدقيق. 	•
كميات الدقيق اخملصصة للمخابز. 	•

مساهمة املؤسسة يف جتويد منتجات اخملابز. 	•
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لشؤون  والصناعة  التجارة  وزارة  وكيل  استضافة 
الصناعة املكلف 

شباب  ب��ن  صالح  امل��ه��ن��دس/  الشرقية  غرفة  استضافت 
الصناعة  لشؤون  والصناعة  التجارة  وزارة  وكيل  السلمي- 
جلنة  م��ع  إجتماع  ،يف  2015/4/16م  اخلميس  ي��وم  املكلف 

القطاعات اإلسرتاتيجية ومت مناقشة املواضيع التالية:
دور الوزارة يف دعم احملتوى احمللي )التوطني(.

وزارة  إىل  املالية  وزارة  من  الفهرسة  مركز  نقل  مستجدات  آخر 
التجارة و الصناعة.وتوجه الوزارة الحتضان هذا املركز.  

ورشة عمل ) شراكة دائمة - لبيئة مستدامة (

مستدامة(  لبيئة   - دائمة  عمل)شراكة  ورشة  الغرفة  نظمت 
برعاية وحضور معايل الدكتور/سعد بن عثمان القصبي حمافظ 
وسعادة  واجلودة  واملقاييس  للمواصفات  السعودية  الهيئة 
األستاذ/عبدالرحمن بن صالح العطيشان رئيس غرفة الشرقية 
على  الورشة  عمل  أوراق  أبرز  ،وكانت  2015/4/22م  األربعاء  ،يوم 

النحو التايل :
. ISO 14001 استعراض نظام إدارة البيئة 	•

. ISO 9001 استعراض نظام إدارة اجلودة 	•
. ISO 9001 عرض جتربة إلحدى الشركات احلاصلة على شهادة 		•

	املسئولية االجتماعية للقطاع اخلاص حيال البيئة . 	•
عرض عن التخلص من النفايات الطبية . 		•

اإلدارة املستدامة للنفايات اإللكرتونية . 	•

استضافة رئيس مكتب الدعم وضبط جودة التدريب 

ممثل   ، احلسن  أحمد  بن  الدكتور/سامي  الغرفة  استضافت 
واملهني  التقني  ال��ت��دري��ب  مبكتب  اإلسرتاتيجية  ال��ش��رك��ات 
باملؤسسة، نيابًة عن رئيس مكتب الدعم وضبط جودة التدريب 

يف إجتماع جلنة املطابع يوم الثالثاء 2015/5/5م.
املطابع  يف  للعاملني  والتأهيل  التدريب  أهمية  مناقشة  ومت 
بحيث  أشهر   )6( مدته  تدريبي  برنامج  تنفيذ  على  اإلتفاق  ومت 
تقوم املؤسسة بالتنسيق مع )هدف( لتنفيذ ومتويل الربنامج .

منتدى الصناعيني 2015م "الصناعة الوطنية حتديات 
وتطلعات"

نظمت غرفة الشرقية منتدى الصناعيني 2015م بعنوان "الصناعة 
الوطنية حتديات وتطلعات" برعاية معايل الدكتور/توفيق بن فوزان 

الربيعة وزير التجارة والصناعة يوم الثالثاء 2015/5/19م. 
 وكانت حماور املنتدى على النحو التايل :

اجللسة األوىل : الصادرات الصناعية – الفرص والتحديات 	•
جهود هيئة تنمية الصادرات يف دعم املنتجات الوطنية 	•
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جتربة ناجحة يف تصدير املنتجات الوطنية 	•

التحديات التي تواجه الشركات الوطنية يف التصدير اجللسة   		•
الثانية : تفعيل أنظمة املشرتيات احلكومية            

جهود فريق عمل املشرتيات احلكومية مبجلس الغرف السعودية 	•
دور أرامكو يف دعم املنتج احمللي 	•

اجلوانب القانونية حول تطبيق نظام املشرتيات احلكومية 	•

إستضافة ممثلي أمانة املنطقة الشرقية

الشرقية  املنطقة  أمانة  ممثلي  الشرقية  غرفة  إستضافت 
والربامج  الدراسات  عام  مدير  العنزي-  اليف  املهندس/عيسى 
وعمارة  احلدائق  عام  مدير  السبيت-  عبداهلل  واملهندس/خالد 
النظافة،  عام  مدير  العماين-  عبدالعزيز  الدكتور/حممد  البيئةو 
الدك�تور/سمري احمد الزاير-مدير إدارة صحة البيئة ببلدية وسط 
الرخص  إدارة  الشمري-مدير  زاي��د  واألستاذ/عبدالعزيز  الدمام 
اخملابز  وجلنة  البيئة  جلنة  مع  إجتماع  يف  الشاملة  والرقابة 

اخلميس 2015/5/21م  ومت مناقشة احملاور التالية:
معاجلتها  وكيفية  للبلدية  التابعة  الصناعية  املناطق  حالة  	•

بصورة متكاملة.
وفرص  مناسبة  بيئية  حلول  إيجاد  وضرورة  النفايات  مرادم  	 	•

عمل لإلستثمار حسب املعايري البيئية. 

مشاريع  يف  واألتربة  الرياح  ومصدات  النباتي  الغطاء  أهمية  		•
البلدية يف املدن.

القطاع  على  حفاظًا  اخلبز  وأوزان  أسعار  مراجعة  ض��رورة  		•
إقتصاديًا .

أهمية وفائدة تدريب العاملني باخملابز على رأس العمل. 		•
	آثار إستبدال الديزل بالكريوسني على قطاع اخملابز. 	•

زيارة هيئة املدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن(

نظمت الغرفة زيارة وفد جملس األعمال السعودي البحريني إىل 
املدينة الصناعية الثانية والثالثة بالدمام يوم األحد  2015/11/29م 
رئيس  العطيشان  أ.عبدالرحمن  السعودي  اجلانب  من  شارك 
جملس األعمال السعودي البحريني وشارك من اجلانب البحريني 
البحريني يف اجمللس  اجلانب  رئيس عن  الشمري  أ.عبداحلكيم 
املدن  هيئة  من  املقدم  املرئي  العرض  على  الوفد  وإطلع   ،
جولة  بعمل  الوفد  قام  ثم  )م��دن(،  التقنية  ومناطق  الصناعية 
ميدانية يف املدينة الصناعية الثانية والثالثة تخللها زيارة لبعض 

املصانع هناك .

حماضرة ) اإلدارة املستدامة للنفايات املنزلية (

املستدامة  اإلدارة   ( بعنوان  حماضرة  الشرقية  غرفة  ن�ظمت 
للنفايات املنزلية ( يوم اخلميس 2015/12/10م، وتناولت احملاضرة 

أوراق العمل التالية :
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للنفايات  املستدامة  )اإلدارة  بعنوان  األوىل  العمل  ورق��ة   	•
-جامعة  الذكري  أحمد  بن  أسعد  الدكتور/  قدمها  املنزلية( 

امللك فهد للبرتول واملعادن و أبرز حماورها:
اخملاطر البيئية من النفايات املنزلية .  -

الكريهة وانتشار  الروائح  العامة وتصاعد  تدهور الصحة   -
احلشرات واالصابة باألمراض.

أحدث الوسائل إلدارة النفايات املنزلية.  -
التحديات التي تواجه إدارة النفايات املنزلية.  -

النفايات  تدوير  يف  )االستثمار  بعنوان  الثانية  العمل  ورقة   	•
البيئة  أمانة اإلحساء يف احملافظة على  املنزلية( - جتربة 
اإلدارة  مدير  الزهراين-  حممد  بن  فهد  املهندس/  قدمها 

ال�عامة للن�ظافة وأب�رز حماورها:
الوضع الراهن ملشكلة زيادة النفايات واخمللفات .  -

احللول املستدامة للتخلص اآلمن من النفايات واخمللفات .  -
عرض مرئي عن املردم البيئي اجلديد .  -

استضافة منسق وحدة الشراكات االسرتاتيجية

احلسن  أحمد  الدكتور/سامي  امل��ط��اب��ع   جلنة  استضافت 
منسق وحدة الشراكات اإلسرتاتيجية بالنيابة عن مدير الشراكات 
ومت   . 2016/2/11م  اخلميس   ي��وم  باملؤسسة  االسرتاتيجية 
ومت  املطابع  يف  للعاملني  والتأهيل  التدريب  أهمية  مناقشة 
اإلتفاق على تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي مبتدأ بالتوظيف مدته 
)6( أشهر بحيث تقوم املؤسسة بالتنسيق مع )هدف( لتنفيذ 

ومتويل الربنامج على النحو التايل .

واملهني  التقني  الــتــدريــب  مـكتب  رئــيــس  زيـــارة 
باملنـطقة الشرقية عميد الكلية التقنية

الثنيان  عبدالكرمي  األستاذ/أحمد  بزيارة  املطابع  جلنة  قامت 
الشرقية  باملن�طقة  واملهني  التقني  التدريب  م�كتب  رئيس 
عميد الكلية التقنية بالدمام يوم الثالثاء 2016/2/16م. ومت اإلطالع 
قطاع  مع  بالتعاون  تشغيلها  الكلية  تنوي  التي  احلاضنات  على 
املطابع بعدد )3( حاضنات ترتاوح مساحة كل حاضنه ما بني 
300 إىل 750م2  وأبدى  عميد الكلية بالتعاون يف توفري املدربني 
يكون  العمل  ب��أن  وأوض��ح   ، باحلاضنة  والعاملني  واملتدربني 

بهدف  العمل  خطة  وضع  يف  واملطبعة  الكلية  بني  مشرتك 
ضمان جناح هذا املشروع يف إجاد الوظائف لطالب الكلية .

ورشة عمل ) الوضع اإلقتصادي احلايل واحللول املقرتحة (

احلايل  اإلقتصادي  الوضع   ( بعنوان  عمل  ورشة  الغرفة  نظمت 
وقدمها  2016/2/18م  اخلميس  ي��وم   ) امل��ق��رتح��ة  واحل��ل��ول 
وحضرها  الصناعية  اللجنة  الربيعة-عضو  املهندس/رياض 
وتناولت  املقاوالت  جلنة  و  الصناعية  واللجنة  التجارية  اللجنة 
حلول  إيجاد  يف  اإليجابية  املصرفية  حول  ناجحة  جتربة  الورشة 
على  العمل  ورشة  حماور  أبرز  وكانت  البنوك  يف  السيولة  شح 

النحو التايل :
تعريف املصرفية اإليجابية. 	•

مراحل منو املصرفية اإليجابية. 	•
القروض يف املصرفية اإليجابية. 	•

متكاملة  إيجابية  مصرفية  إلن��ش��اء  امل��ق��رتح��ة  احل��ل��ول  	•
املنظومة.

زيارة معرض القوات املسلحة لدعم وتوطني صناعة 
قطع الغيار AFED( 2016(م

معرض  إىل  اإلسرتاتيجية  القطاعات  للجنة  زي��ارة   الغرفة  نظمت 
 AFED 2016- الغيار القوات املسلحة لدعم وتوطني صناعة قطع 
الرياض ، وذلك يوم االثنني 2016/2/23م ومت عمل جولة يف املعرض 

واإلطالع على التايل :
	الفرص االستثمارية يف جمال التصنيع. 	•
جتارب ناجحة للمصنعني بقطع الغيار . 		•
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اللقاء املوسع لقطاع اخملابز

اللقاء املوسع لقطاع اخملابز يوم األربعاء  عقدت جلنة اخملابز 
القطاع  ت��واج��ه  التي  املعوقات  إستعراض  ومت  2016/3/9م 
واللجنة  اللجنة  تبذلها  التي  واجلهود  اخملابز  جلنة  وأنشطة 

الوطنية للمخابز بهذا اخلصوص ومنها :
	أوزان اخلبز واألسعار. 	•

	استبدال الديزل  بالكريوسني. 	•
املرورية  واخملالفة  املنتوجات  تنزيل  وقت  املواقف  أزمة  		•

عليها وعلى امللصقات الدعائية على سيارات اخملابز .

ورشة عمل )التلوث الربي والبحري وآثاره على البيئة(
الربي  )التلوث  بعنوان  عمل  ورشة  بالغرفة  البيئة  جلنة  عقدت  
السعودية  الهيئة  مع  بالتعاون  البيئة(  على  وآث���اره  والبحري 
األستاذ/ الثالثاء 2016/3/22م قدمها  يوم  الفطرية وذلك  للحياة 
العام للمركز الوطني ألبحاث احلياة الفطرية  البوق املدير  أحمد 
وتناولت  البحرية،  اجلبيل  حممية  مدير  الش�يخ-  واألستاذ/خالد 
الورشة جوانب التلوث البيئي األرضي والبحري وسبل احملافظة 

عليها وكانت أبرز حماور الورشة على النحو التايل :
•	 التلوث الربي

التنوع االحيائي وأهميته واألسباب الرئيسة لفقده.  -
التنوع األحيائي الربي يف العامل.  -

بعض مظاهر التلوث االحيائي املدمر يف اململكة.  -
التلوث البحري  		•

أهمية البحار واحمليطات  -
تعريف التلوث البحري وبروز مشكلة التلوث البحري .  -

أسباب التلوث البحري واآلثار املرتتبة جراء التلوث البحري  -
أهمية احملافظة على البيئة البحرية .  -

مواجهة  يف  الفطرية  للحياة  السعودية  الهيئة  دور   -
التلوث البحري .

دور احملميات البحرية يف احملافظة على البيئة البحرية .  -

جملس  وأعضاء  الغرفة  إدارة  جملس  رئيس  لقاء 
اإلدارة برؤساء اللجان وجمالس الفروع

اجمللس  وأعضاء  اإلدارة  جملس  لرئيس  لقاًء  الغرفة  نظمت 
ب��رؤس��اء جل���ان األع��م��ال وجم��ال��س األع��م��ال واجمل��ال��س 
التي  أبرز احملاور  ، وكانت  الثالثاء 2016/3/29م  يوم  التنفيذية 

مت مناقشتها :
التسرت وأضراره االقتصادية واالجتماعية . 	•

األعمال  جلان  عمل  تنظيم  للوائح  الدورية  املراجعة  أهمية  		•
وجمالس الفروع .

أهمية التعارف والتواصل املستمر بني اللجان ذات العالقة  		•
واملوضوعات املشرتكة .

أهمية مراجعة وضع اللجان الوطنية . 		•
	أهمية توصيات اللجان ومراجعة آليات متابعتها بإستمرار . 	•

والقطاع  االقتصادية  احلركة  على  وأثره  التأمني  ارتفاع  		•
اخلاص . 

املتغريات  ظل  يف  التمويلية  احللول   ( حماضرة 
االقتصادية (

نظمت اللجنة الصناعية ورشة عمل بعنوان ) احللول التمويلية 
يف ظل املتغريات اإلقتصادية ( يوم االحد  2016/4/3م وقدمها 
وتناولت  الصناعية  اللجنة  الربيعة-عضو  امل��ه��ن��دس/ري��اض 
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أبرز  وكانت  اإليجابية  املصرفية  حول  ناجحة  جتربة  احملاضرة 
حماور احملاضرة على النحو التايل :

مقدمة عن املصرفية اإليجابية يف حال شح السيولة يف  	•
البنوك احمللية .

إنشاء  متويل  معوقات  حل  يف  اإليجابية  املصرفية  دور  	•
املساكن.

اإلقتصادية  ال��دورة  حركة  يف  اإليجابية  املصرفية  أهمية  	•
واإلنتعاش اإلقتصادي .

زيارة مدير عام فرع وزارة اخلارجية باملنطقة الشرقية
أحمد  بن  سليمان  األستاذ/  سعادة  بزيارة  اخملابز  جلنة  قامت 
العقيل - مدير عام فرع وزارة اخلارجية باملنطقة الشرقية يوم 

االثنني  2016/4/11م ومت مناقشة املوضوعات التالية:
إصدار تأشريات زيارة للعاملني بدول جملس التعاون بقطاع  	•

اخملابز.
املستهدفني  العاملني  أس��م��اء  وض��ع  ال���وزارة  اش���رتاط  	 	•
واملدعومة  العمالة  عدد  يف  زي��ادة  طلب  أثناء  لالستقدام 

بعقود مع اخملابز .
	توحيد مسميات بعض املهن مع دول جملس التعاون. 	•

ورشة عمل )مواصفة منتجات كفاءة الطاقة لإلنارة 
وآلية تسجيل منتجات اإلنارة(

للمواصفات  السعودية  الهيئة  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت 
الطاقة  ل��ك��ف��اءة  ال��س��ع��ودي  وامل��رك��ز  واجل����ودة  وامل��ق��اي��ي��س 
لإلنارة  الطاقة  كفاءة  منتجات  )مواصفة  بعنوان  عمل  ورشة 
2016/4/19م،  الثالثاء  يوم  وذل��ك  اإلن��ارة(  منتجات  تسجيل  وآلية 
الهيئة  فرع  عام  احلمادي-مدير  الدكتور/طامس  الورشة  وأدار 
باملنطقة  واجل����ودة  وامل��ق��اي��ي��س  للمواصفات  ال��س��ع��ودي��ة 
الشرقية ومت تقدمي ورقتي عمل األوىل قدمها املهندس/ بشري 
الثانية  والورقة  الطاقة  كفاءة  مواصفات  إدارة  اللقماين-مدير 
قدمها املهندس/زايد البقمي-الهيئة السعودية للمواصفات 
كفاءات  متطلبات  جوانب  الورشة  وتناولت  واجلودة،  واملقاييس 
الطاقة فيما يخص استرياد أو تصنيع منتجات اإلنارة وكانت أبرز 

حماور الورشة على النحو التايل :

البطاقة  وضع  ومتطلبات  اإلن��ارة  ملنتجات  الفنية  الالئحة  	•
والتشغيل وكفاءات الطاقة.
	آلية تسجيل منتجات اإلنارة. 	•

اخملتربات املعتمدة لدى الهيئة الداخلية واخلارجية. 		•

استضافة مدير عام جمرك ميناء امللك عبدالعزيز

استضافت الغرفة األستاذ/ ضيف اهلل بن بدر العتيبي مدير عام 
الصناعية  اللجنة  مع  إجتماع  يف  عبدالعزيز  امللك  ميناء  جمرك 
وجلنة النقل البحري ،وذلك يوم األثنني 2016/5/2م ، ومت  مناقشة 

املواضيع التالية:
آلية إصدار إذن التسليم من الوكيل واإلجراء اخلاص بإلغائه. 	•

اشرتاط شهادة SASO على مواد اخلام اخلاصة بالعوازل . 	•
اإلجراء يف اختالف وحدة الوزن بني الفاتورة والفسح . 	•

عدد مرات دخول مندوب الشركة للميناء يف الشهر الواحد. 	•

الصناعية  للمدن  السعودية  الهيئة  عام  مدير  لقاء 
ومناطق التقنية )مدن(

لقاء سعادة املهندس/صالح  بتنظيم  الصناعية  اللجنة  قامت 
بن إبراهيم الرشيد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية )مدن( مع الصناعيني باملنطقة الشرقية يوم 
اخلميس 2016/5/19م تخلله جولة ميدانية على م�شاريع البنية 
التحتية يف املدينة الصناعية الث�الثة  ) حمطة الكهرباء - مرافق 
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املواضيع  مناقشة  (،ومت  الطرق   - الصحي  والصرف  املياه 
التالية : 

الفرص االستثمارية يف الصناعات التحويلية . 	•
اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��وف��ره��ا م���دن وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه  	•

املستثمرين يف املدن الصناعية.

والــروة  والصناعة  الطاقة  وزارة  وكيل  استضافة 
املعدنية لشؤون الصناعة

شباب  بن  صالح  املهندس/  الصناعية  اللجنة  إستضافت 
املعدنية  والرثوة  والصناعة  الطاقة  وزارة  وكيل  السلمي 
مناقشة  ومت    ، اخلميس2016/6/2م  يوم  الصناعة  لشؤون 
بناًء على رؤية اململكة 2030 ، ومت  املشاريع التي سوف تنفذ 

تقدمي عدد )4(  عروض مرئية على النحو التايل :

عبداجمليد  املهندس/  تقدمي  الصناعية(-  )التجمعات  	•
الوطني  ب��ال��ربن��ام��ج  الصناعي  التكامل  امل��ي��م��ون-م��دي��ر 

للتجمعات الصناعية.
)تدوير البالستك (- تقدمي املهندس/ عبداهلل الداود- مدير  	•
التطوير الصناعي بوزارة الطاقة والصناعة والرثوة املعدنية.

فيصل  املهندس/   تقدمي   -) احمللي  احملتوى  )زي���ادة  	 	•
الطاقة  ب����وزارة  الصناعية  التنمية  ع��ام  ال��ش��م��ري-م��دي��ر 

والصناعة والرثوة املعدنية.
– تقدمي األستاذ/  ) الصغرية واملتوسطة- منو  )املنشأة  	 	•

والسياسات  التخطيط  ع��ام  مدير   - اخل��ري��ف  عبدالعزيز 
واألبحاث الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة والرثوة املعدنية.

جتارة  بغرفة  الصناعي  القطاع  جلنة  استضافة 
وصناعة البحرين

بغرفة  الصناعي  القطاع  جلنة  الصناعية  اللجنة  إستضافت 
م�ناقشة  ومت   ، 2016/10/3م  األحد  يوم  البحرين  وصناعة  جتارة 
الب�لدين  بني  الصناعية  اخلربات  وتبادل  الصناعي  التعاون  سبل 

، كما مت ت�قدمي )4( ع�روض م�رئية على النحو التايل :-
. بالبحرين  العمل  وزارة   - متكني حملة عامة   •

رؤوس  استقطاب  يف  االقتصادية  التنمية  جملس  دور  	•

األموال - جملس التنمية اإلقتصادية  – مملكة البحرين.
التوجهات املستقبلية لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة . 		•

االستثمار يف منطقة البحرين العاملية -  منطقة البحرين  	•
العاملية،

استضافة حمافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغرية 
واملتوسطة

الدكتور/  سعادة  اإلسرتاتيجية  القطاعات  جلنة  استضافت 
للمنشآت  العامة  الهيئة  حمافظ  السليمان  أحمد  بن  غسان 
مناقشة  ومت   ، 2016/10/18م  الثالثاء  يوم  واملتوسطة  الصغرية 

املواضيع التالية : 
والغاز  الطاقة  مستقبل  ملعرفة  الدراسات  إع��داد  أهمية  	•

والبرتوكميكال .
التجارية  وال��غ��رف  الهيئة  بني  املستمر  التواصل  أهمية  		•

واللجان القطاعية.
	دور املنشآت الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية   	•

وأهمية تبني املشاريع اجلديدة من رجال األعمال .

زيارة مدير مكتب العمل بالدمام
البيئة  وجلنة  الصناعية  اللجنة  ألعضاء   زيارة  الغرفة  نظمت 
وجلنة املطابع إىل األستاذ/عمري بن عبدالرحمن الزهراين ، مدير 
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مكتب العمل بالدمام يوم اخلميس 2016/10/20م  ومت مناقشة 
احملاور التالية:

•	 اللجنة الصناعية:
على  باحلصول  العمالة  ت��أش��ريات  على  التقدمي  رب��ط   -

رخصة البلدية . 
توسعة  حال  يف  اجلديدة  للفروع  تأشريات  صدور  عدم   -

املشروع وربطها بالسجل الرئيسي.
•	جلنة البيئة:

تخصصية  الغري  املهن  لبعض  تأشريات  إص��دار  ع��دم   -
بقطاع البيئة . 

العمل  البي�ئية ف�ي وزارة  للمهن  أهمية وج�ود تصنيف   -
م�ثل )دكتور بيئي – مه�ندس بيئي( وغريها من املهن. 

•	جلنة املطابع :
فصل قطاع املطابع عن قطاع الطباعة والنشر واالعالم .  -

إدراج قطاع املطابع ضمن قطاع الصناعات التحويلية.  -

زيارة مدير عام فرع وزارة املالية باملنطقة الشرقية
املالية  وزارة  فرع  عام  مدير  بزيارة  اخملابز  جلنة  قامت 
األستاذ/خالد  سعادة  عنه  نيابة  وحضر  الشرقية  باملنطقة 
األثنني  يوم  اإلدارية  بن عيد املسيلم– مشرف وحدة اخلدمات 

2016/10/31م  ومت مناقشة املواضيع التالية:
من   0%  8 بنسبة  بالقروض  اخملابز  قطاع  دعم  إمكانية  	•

قيمة األجهزة واملعدات واآلالت وتوسعة املنشآت.
مع  اخملابز  يف  الصامويل  و  اخلبز  ه��در  من  احل��د  أهمية  	•

ضمان عدم نقص املعروض يف السوق .
مدى تأثري رفع الدعم عن الطحني أثناء خصخصة مؤسسة  	•

الصوامع والغالل ومطاحن الدقيق.

ورشة عمل )التصدير لنمو أعمالك(
السعودية  الصادرات  تنمية  هيئة  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت 
ورشة عمل بعنوان )التصدير لنمو أعمالك( ، وذلك يوم الثالثاء 

2016/11/1م، ومت تقدمي ورقتي عمل حسب التايل:
قدمها  بالتصدير(   أعمالك  تنمي  )كيف  بعنوان  األوىل  الورقة   •
األستاذ/ بسام بن حامد العوجان – مدير عام تطوير األعمال 

، تضمنت التايل:
تطوير جاهزية التصدير للمنشآت املتوسطة والصغرية.   -

إيجاد فرص بيع للشركات اجلاهزة للتصدير.  -
تطوير وتنفيذ جمموعة من برامج التدريب.  -

حتسني كفاءة التصدير عن طريق تسهيل الوصول إىل   -
األسواق الدولية.

-  اخلطط السنوية للمشاركة يف املعارض الدولية.
الورقة الثانية بعنوان )مبادرات الهيئة يف رؤية 2030( قدمها  		•
عام  م��دي��ر   - ال��ق��رط��اس  م��ؤي��د  ب��ن  األستاذ/ عبدالرحمن 

االسرتاتيجية والتخطيط، تضمنت التايل:
رفع نسبة الصادرات غري النفطية من 16٪ إىل 50٪ على   -

األقل من إجمايل الناجت احمللي غري النفطي.
املنتجة  واألسر  والصغرية  املتوسطة  املنشآت  دعم   -

خللق الفرص الوظيفية.

منتدى ) استثمر يف البحرين 2016م (

2016م(  البحرين  يف  )استثمر  منتدى  يف  الصناعية  اللجنة  شاركت 
برعاية وحضور صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل 
خليفة رئيس جملس الوزراء وذلك يوم األربعاء 2016/11/2م وتناول 
العقارية  اجملاالت  يف  االستثمارية  الفرص  من  العديد  املنتدى 

والسياحية والتجارة اإللكرتونية والبورصة ومشاريع البنية التحتية.

إستضافة مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي

إبراهيم  بن  عبدالكرمي  األستاذ/  الصناعية  اللجنة  استضافت 
يوم  السعودي  الصناعية  التنمية  صندوق  عام  مدير  النافع 
اخلميس2016/12/8م ، وقدم األستاذ/ كمال بن عبدالرحمن املطلق 

مدير إدارة االئتمان يف الصندوق  عرض مرئي تضمن التايل  : 
نبذة عن صندوق التنمية الصناعية السعودي. 		•

	اجنازات الصندوق الصناعي. 	•
	منتجات الصندوق الصناعي. 	•

اسرتاتيجية الصندوق الصناعي. 		•
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زيارة مشروع مدينة رأس اخلري
وأعضاء  ورئيس  األعمال  رجال  من  لوفد  زيارة  الغرفة  نظمت 
الصناعية  اللجنة  وأعضاء   ورئيس  الغرفة  إدارة  جملس 
يف  التنفيذي  واجلهاز  األعمال  جلان  ورؤساء  الفروع  وجمالس 
الغرفة إىل مشروع مدينة رأس اخلري وشركة معادن وذلك يوم 

األحد 2016/12/11م . وتضمن الربنامج ما يلي  : 
اخلري  رأس  مدينة  و  اخل��ري  رأس  ميناء  يف  ميدانية  جولة  	•

الصناعية.
 - )املصفاة  معادن  لشركة  األملنيوم  مصنع  يف  جولة  	•

املصهر (.
جولة ميدانية ملصنع الفوسفات. 	•

عرض مرئي مقدم من الهيئة امللكية باجلبيل و شركة معادن. 	•

لقاء رئيس شركة املطاحن الرابعة بالدمام
الرابعة  املطاحن  شركة  رئيس  مع  لقاء  اخملابز   جلنة  عقدت 
هذا  يف  وشارك  القحطاين  حممد  األستاذ/حماد  بالدمام 
األستاذ/جمال  املساندة  لقطاع  الشركة  رئيس  نائب  اللقاء 
املؤسسة  فرع  عام  مدير  أيضًا  شارك  كما  الصبحي،  حممد 
العامة للحبوب األستاذ/ طارق علي حصرمي ،وذلك يوم األربعاء 

2017/1/18م ، ومت  مناقشة املواضيع التالية:- 
املؤسسة  خصخصة  بعد  املستفيدين  مع  العمل  آلية  	 	•

العامة للحبوب بالدمام.
	آخر املستجدات التي متت على الطحني املدعوم.  	•

البالستيك  ملنتجات  الفنية  )الالئحة  عمل  ورشــة 
القابل للتحلل (

للموصفات  السعودية  الهيئة  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت 
الفنية  )الالئحة  بعنوان   عمل  ورشة  واجلودة   املقاييس  و 
2017/1/25م  األربعاء  يوم   ) للتحلل  القابل  البالستيك  ملنتجات 
مدير   - احلمادي  علي  بن  األستاذ/طامس  بالورشة  وشارك 
واملهندس/عبدالعزيز  الشرقية،  باملنطقة  الهيئة  فرع  عام 
املطابقة  من  للتحقق  العامة  االدارة  عام  مدير   – احلنيحن 

بالهيئة ومت تقدمي أوراق العمل التالية:
املنهجية اجلديدة للتحقق من سالمة املنتجات. 		•
	الالئحة الفنية ملنتجات البالستيك القابل للتحلل. 	•

إدارة  يف  وامل��س��ت��وردة  املصنعة  للجهات  التسجيل  	 	•
شهادات املطابقة.

وتأثريها  البالستيكية  املنتجات  صناعة  عن  عامة  مقدمة  		•
على البيئة.

ورشة عمل )الطاقة البديلة واستخداماتها للحفاظ 
على البيئة(
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البديلة  )الطاقة  بعنوان  عمل  ورشة  البيئة  جلنة  عقدت 
االثنني  يوم  وذلك  البيئة(  على  للحفاظ  واستخداماتها 

2017/2/27م، ومت تقدمي ورقتي عمل كانت على النحو التايل:
ورقة عمل عن الطاقة الشمسية . 	•

	ورقة عمل عن الطاقة النظيفة)طاقة الرياح( . 	•

ورشة عمل )تخفيض نسبة الدهون املتحولة باألغذية(
والدواء   للغذاء  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت 
ورشة عمل بعنوان  )تخفيض نسبة الدهون املتحولة باألغذية( 
بن  األستاذ/حسني  بالورشة  وشارك  2017/3/14م  الثالثاء  يوم 
لقطاع  الشرقية  املنطقة  فرع  عام  مدير  الشيخ-  فارس 

اخلدمات املشرتكة بالهيئة ، ومت تقدمي أوراق العمل التالية:
املمارسات  واستعراض  املتحولة  ال��ده��ون  عن  مقدمة  	•

الدولية بهذا اخلصوص.
األضرار الصحية املرتتبة على استهالك الدهون املتحولة. 	•

استخدام  تخفيض  يف  وال��دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  دور  	•
الدهون املتحولة يف الصناعات الغذائية.

ورشة عمل )رفع مستوى اإلنتاجية يف املصانع(
مستوى  )رفع  بعنوان  عمل  ورشة  الصناعية  اللجنة  نظمت 
اإلنتاجية يف املصانع( وذلك يوم األحد 2017/3/19م، ومت تقدمي 

اربع أوراق عمل كانت على النحو التايل:
حتسني اإلنتاج وخفض التكاليف. 	•

•	 جتربة ABB - التصنيع الرشيق ملفاتيح الكهرباء املعزولة بالغاز .
جتربة P&G  يف رفع إنتاجية املصانع . 		•

جتربة من احد املصانع احمللية عن اجلودة يف املصانع . 		•

لقاء الصناعيني للتعريف مبنتجات املصانع باملدينة 
الصناعية الثانية

مبنتجات  للتعريف  الصناعيني  لقاء  الصناعية  اللجنة  نظمت 
2017/3/27م   األثنني   يوم  الثانية  الصناعية  باملدينة  املصانع 
حضر اللقاء املهندس/حممد مرضي احلبشان-مدير املدينة 

الصناعية الثانية ومت مناقشة املواضيع التالية : 
	إنشاء قاعدة بيانات ملصانع املدينة الصناعية الثانية. 	•

	عمل لقاءات دورية للمسئولني بإدارات التسويق واملشرتيات  	•
يف املصانع.

ورشة عمل )توطني الوظائف بقطاع املطابع(
الوظائف  )توطني  بعنوان  عمل  ورشة  املطابع  جلنة  عقدت 
2017/4/27م،بحضور  اخلميس  يوم  وذلك  املطابع(  بقطاع 
باإلدارة  اإلسرتاتيجية  الشركات  ممثل  احلسن  الدكتور/سامي 
العامة للتدريب التقني واملهني باملنطقة الشرقية ومبشاركة 
األستاذ/عبدالعزيز اليوسف مدير فرع صندوق املوارد البشرية 
باخلرب )هدف( ، وقدم ممثل الشركات اإلسرتاتيجية ورقة عمل 
والتي  الطباعة  أعمال  على  للتدريب  الوطني  الربنامج  بعنوان: 

إحتوت على برنامج التدريب ومدته واجلهات الداعمة له.   

ورشة عمل حول  اخلدمات التي يقدمها مركز خدمات الصناعيني
يقدمها  التي  اخلدمات  حول   عمل  ورشة  الغرفة  نظمت 
فرع  مع  بالتعاون  الصناعة  الصناعيني-وكالة  خدمات  مركز 
األربعاء  يوم  وذلك  املعدنية  والرثوة  والصناعة  الطاقة  وزارة 
املركز  سرير-مدير  آل  املهندس/رأفت  وقدم  2017/5/3م، 

ورقة عمل تضمنت التايل:
الصناعي  التي يحق للمستثمر  املزايا واإلعفاءات واحلوافز  	 	•

احلصول عليها بعد احلصول على الرتخيص النهائي.
األنشطة التي تشرتط احلصول على موافقات من اجلهات  		•

احلكومية 
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زيارة وكيل وزارة البيئة واملياه والزراعة لشؤون البيئة
واملياه  البيئة  وزارة  وكيل  سعادة  بزيارة  البيئة  جلنة  قامت 
فقيها  إبراهيم  بن  /أسامة  الدكتور  البيئة  لشؤون  والزراعة 
املواضيع  مناقشة  ومت  2017/5/3م    األربعاء  يوم  مبكتبه 

التالية:
إصدار شهادة التأهيل البيئي للمصانع. 		•

آلية زيارة املفتش للمنشأة الصناعية. 		•
التفعيل اآليل للخدمات اإللكرتونية. 	•

املهلة املعطاة الستكمال األوراق املطلوبة للحصول على  	•
شهادة التأهيل البيئي.

ملشروع  الثانية  املرحلة  مبنتجات  التعريفي  اللقاء 
شركة برتو رابغ

التعريفي  اللقاء  برتورابغ  شركة  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت 
األثنني  يوم  وذلك  الشركة   ملشروع  الثانية  املرحلة  مبنتجات 
اإلستثمارية  الفرص  لعرض  اللقاء  يهدف  حيث   ، 2017/5/8م 
مصادر  تنويع  تعزز  والتي  الصناعيني  للمستثمرين  الواعدة 

الدخل .
بالشركة  التسويق  لتطوير  الرئيس  نائب  اللقاء  هذا  يف  شارك 

ومت إستعراض بعض منتجات الشركة وهي كالتايل :
مطاط اإلثيلني بروبيلني.  	•

البويل أوليفني احلراري البالستيكي . 		•
ميتا كريليت امليثيل

املونومر. 	•

ميتاكريليت البويل ميثيل. 	•

خالت الفينيل منخفض الكثافة من البويل إيثيلني. 	•

الربازايلني/البنزين. 	•

الكيومني. 	•

الفينول/أسيتون. 	•

استضافة مدير املدينة الصناعية الثانية بالدمام
الثانية  الصناعية  املدينة  مدير  الصناعية  اللجنة  إستضافت 
بالدمام املهندس/حممد بن مرضي احلبشان وذلك يوم الثالثاء  

2017/5/9م، واستعرض احلبشان عرض مرئي تضمن التايل:
مراحل تطوير املدينة الصناعية األوىل بالدمام والتحديات. 	•

املشاريع املنفذة يف املدينة الصناعية الثانية واملشاريع  	•
املتبقية و احللول املؤقتة.

باملدينة  اإلن��ش��اء  حت��ت  التي  وامل��ش��اري��ع  التحتية  البنية  	•
الصناعية الثالثة بالدمام. 

ملعاجلة  املشيدة  الرطبة  )األراضــي  عمل  ورشــة 
املياه بطريقة مستدامة (

الرطبة  )األراضي  بعنوان  عمل  ورشة  البيئة  جلنة  نظمت 
يوم  وذلك   ) مستدامة  بطريقة  املياه  ملعاجلة  املشيدة 

اخلميس  2017/5/11م، ومت تقدمي ورقة عمل تضمنت التايل:
نبذة تاريخية عن األراضي الرطبة املشيدة و النباتات. 	•

أنواع األراضي الرطبة املشيدة. 	•

مياه الصرف: حتديات التصميم وأعمال التشغيل.  	•

حتت  املياه  تدفق  حالة  يف  املستخدمة  والوسائل  املواد  	•
سطح األرض.

التكاليف واملنافع. 	•

األنظمة املشرتكة لألراضي الرطبة املشيدة. 	•

جتارب ناجحة يف اململكة وبعض دول جملس التعاون اخلليجي.  	•
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لقاء تعريفي ملشروع "دراسة عن اخلدمات املالية 
املقدمة لقطاع االسترياد والتصدير"

اخلدمات  عن  "دراسة  ملشروع  تعريفي  لقاء  الغرفة  نظمت 
بالتعاون مع هيئة  املالية املقدمة لقطاع االسترياد والتصدير" 
عرض  تقدمي  2017/5/21م،ومت  األحد  يوم  السعودية  الصادرات 

مرئي يتضمن التايل:-
التعريف مبشروع الصادرات الغري نفطية. 	•

الصعوبات و التحديات التي تواجة املصدرين. 	•
حتسني كفاءة بيئة التصدير. 	•

رفع مستوى املعرفة التصديرية وفقًا ألفضل املمارسات العاملية. 	•
إطالق بيوت التصدير لتقدمي خدمات مالية وفنية للمصدرين  		•

خصوصًا للمنشآت الصغرية واملتوسطة.

ورشة عمل )إشرتاطات السالمة الصناعية والبيئية يف املصانع(

نظمت اللجنة الصناعية ورشة عمل بعنوان )إشرتاطات السالمة 
2017/10/30م  األثنني   يوم  وذلك  املصانع(  يف  والبيئية  الصناعية 
عدة  تقدمي  ومت  الصناعية  اللجنة  وأعضاء  رئيس  فيها  شارك 

أوراق عمل من اجلهات التالية :
	الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة . 	•

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن(. 	•
	شركة الصناعات احلديثة بروكرت أند قامبل. 	•

	الشركة السعودية للخرسانة اجلاهزة. 	•

للمدن  السعودية  الهيئة  عــام  مدير  استضافة 
الصناعية ومناطق التقنية )مدن(

إستضافت اللجنة الصناعية املهندس/ خالد بن حممد السامل 
التقنية  ومناطق  الصناعية  للمدن  السعودية  الهيئة  عام  مدير 
)مدن( يوم الثالثاء 2017/11/14م ، ومت مناقشة التحديات التي تواجه 

املستثمرين يف املدن الصناعية ومنها :-
تعرفة رسوم األراضي الصناعية واالستثمارية . 	•

اإلنذار الشفوي قبل التحريري للمخالفات على املصانع. 	•
االختناق املروري عند مداخل وخمارج املدن الصناعية. 	•

صيانة فوهات احلريق يف املدن الصناعية. 	•
وضع أصحاب سكن العمال يف املدن الصناعية. 	•

جلب مستثمرين يف املناطق اخلدمية يف املدن الصناعية. 	•
تفعيل جلنة حل املنازعات يف الهيئة. 	•

ورشة عمل )تقييم اآلالت واملعدات(
للمقّيمني  السعودية  الهيئة  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت 
املعتمدين ، ورشة عمل بعنوان  )تقييم االالت واملعدات( وذلك 
اللجنة  وأعضاء  فيهارئيس  شارك  2017/12/6م  األربعاء  يوم 

الصناعية ، وكانت أبرز املواضيع التي مت إستعراضها :
	مشروع مسودة الالئحة التنفيذية "تقييم اآلالت واملعدات " . 	•

وإعتماد  التأهيل   - التطوير   - )التنظيم  يف  الهيئة  دور  		•
املقيمني – الرقابة( .
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 إدارة قـطاع املقاوالت والنقل

أعضاء جلنة املقاوالت

الصفةاالسمم

رئيس جلنة املقاوالتاألستاذ / عبداحلكيم حمد اخلالدي1

نائب رئيس جلنة املقاوالتاألستاذ / فواز عبداهلل اخلضري2

عضو جلنة املقاوالتاملهندس / طارق حممد الوابل 3

عضو جلنة املقاوالتاألستاذ / أحمد راجس الدوسري4

عضو جلنة املقاوالتاملهندس / جمال حممد اليامي5

عضو جلنة املقاوالتاألستاذ / سعد إبراهيم الوهيبي6

عضو جلنة املقاوالتاملهندس / صالح حممد ال قريشه7

عضو جلنة املقاوالتاملهندس / طارق سعد الراجحي8

عضو جلنة املقاوالتاملهندس / عادل عبدالعزيز الرباك9

عضو جلنة املقاوالتاألستاذ / حممد حسني برمان باحلارث10

عضو جلنة املقاوالتاملهندس / نادر علي الزاير11

عضو جلنة املقاوالتاألستاذ / نواف عبيد الشمري12

عضو جلنة املقاوالتاألستاذ / زمان جابر الهاجري13

عضو جلنة املقاوالتاألستاذ / حزام سلطان العجمي14

عضو جلنة املقاوالتاألستاذ / عثمان صالح الغامدي15

عضو جلنة املقاوالتاألستاذ / عبداهلل صالح السيد16

عضو جلنة املقاوالتاألستاذ / فهد حمد القحطاين17

عضو جلنة املقاوالتاألستاذ / سعد حممد الزهراين18

عضو جلنة املقاوالتاألستاذ / علي عبداهلل املطوع19

عضو جلنة املقاوالتاألستاذ / احمد عبدالهادي الزعبي20

عضو جلنة املقاوالتاملهندس / ضاري عبدالرحمن العطيشان21

عضو جلنة املقاوالتاألستاذ / بداح حمود النفجان22
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أعضاء جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستية

الصفةاالسمم

رئيس جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / بندر رفيع اجلابري1

نائب رئيس جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / ابراهيم ظافر آل بحري2

عضو جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / احمد حممد املقبل3

عضو جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / جابر حممد بني هميم4

عضو جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / رعد عبد العزيز السحيم5

عضو جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / سامل علي السامل6

عضو جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / صربي حممود عودة7

عضو جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / عبد اللطيف سعود احلمني8

عضو جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / عبداهلل علي مهنا الدوسري9

عضو جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / فايز علي اليوسف10

عضو جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / حامد حمد احلميدي11

عضو جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / ناصر بن مران بن قويد12

عضو جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / هادي صويع اجلابري13

عضو جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / راكان عبدالرحمن العطيشان14

عضو جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / خالد عبدالعزيز البكري15

عضو جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / جلوي حامد القحطاين16

عضو جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / تركي جحالن القحطاين17

عضو جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / سامي حممد الزبن18

عضو جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / خالد عبدالرحمن الرويشد19

عضو جلنة النقل الربي واخلدمات اللوجستيةاألستاذ / حممد سامل البلوي20
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أعضاء جلنة النقل البحري

الصفةاالسمم

رئيس جلنة النقل البحرياألستاذ / إيهاب مبارك اجلاسر1

نائب رئيس جلنة النقل البحرياألستاذ / علي حممد الدوسري2

عضو جلنة النقل البحرياألستاذ / إبراهيم حممد املصطفى3

عضو جلنة النقل البحرياألستاذ / رمزي خالد الدليجان4

عضو جلنة النقل البحرياألستاذ / عوض حسني  العسريي5

عضو جلنة النقل البحرياألستاذ / فؤاد جاسم اخللف6

عضو جلنة النقل البحرياألستاذ / بدر عبداحملسن السويدان7

عضو جلنة النقل البحرياألستاذ / جعفر صادق احلرز8

عضو جلنة النقل البحرياألستاذ / سعود علي القحطاين9
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أعضاء  جلنة املعدات

الصفةاالسمم

رئيس جلنة املعداتاألستاذ / فايز علي اليوسف1

نائب رئيس جلنة املعداتاألستاذ / ابراهيم ظافر آل بحري2

عضو جلنة املعداتاألستاذ / حممد مهدي آل حطاب3

عضو جلنة املعداتاألستاذ / أسامة بن سعدون السعدون4

عضو جلنة املعداتاألستاذ / حممد بن راجس الدوسري5

عضو جلنة املعداتاألستاذ / صالح حسن ال منصور6

عضو جلنة املعداتاألستاذ / عايض عبداهلل الفهري7

عضو جلنة املعداتاألستاذ / مرعي حيدر ال دواس8

عضو جلنة املعداتاألستاذ / عثمان طالب الزهراين9
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أعضاء جلنة االتصاالت وتقنية املعلومات

الصفةاالسمم

رئيس جلنة االتصاالت وتقنية املعلوماتاألستاذ / إبراهيم حممد ال الشيخ1

نائب رئيس جلنة االتصاالت وتقنية املعلوماتاألستاذ / خالد فهد الذوادي2

عضو جلنة االتصاالت وتقنية املعلوماتاألستاذ / هيثم حممد ابوعايشة 3

عضو جلنة االتصاالت وتقنية املعلوماتاألستاذ / عبداهلل عبدالرحمن البسام4

عضو جلنة االتصاالت وتقنية املعلوماتاألستاذ / جمال إبراهيم اجلاسم5

عضو جلنة االتصاالت وتقنية املعلوماتاألستاذ / عبدالرحمن حممد العثمان6

عضو جلنة االتصاالت وتقنية املعلوماتاألستاذ / علي عبدالرحمن الدليجان7

عضو جلنة االتصاالت وتقنية املعلوماتاألستاذ / قيس عبداحلميد العيسى8

عضو جلنة االتصاالت وتقنية املعلوماتاألستاذ / حممد علي اخلاطر9

عضو جلنة االتصاالت وتقنية املعلوماتاألستاذ / يوسف ضاوي اجملنوين10

عضو جلنة االتصاالت وتقنية املعلوماتاألستاذ / حسان مريزن عسريي11

عضو جلنة االتصاالت وتقنية املعلوماتاألستاذ / باسل غنام الدوسري12

عضو جلنة االتصاالت وتقنية املعلوماتاألستاذ / حزام ابراهيم الدوسري13
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لقاء جلنة النقل الربي مع معايل أمني املنطقة 
الشرقية 

حممد  بن  املهندس/فهد  مبعايل  الربي  النقل  جلنة  إلتقت 
مكتبه  يف  2014/7/7م  االثنني  الشرقية  املنطقة  أمني  اجلبري 
مناقشة  اللقاء  خالل  .ومت  الشرقية  املنطقة  أمانة  مبقر 

املواضيع التالية :  
أواًل : الصعوبات التي تواجه قطاع النقل الربي يف املنطقة  

بعدم توفر موقع خمصص لتجمع سيارات النقل .
ثانيًا : اآلثار السلبية لعدم وجود موقع خمصص للناقلني وأثرها  

  على الشكل احلضاري للمدن .
وان        النقل  لسيارات  خمصصة  مواقع  وجود  إيجابيات   : ثالثًا 
تخصيص موقع سيخدم القطاع واملنطقة من عدة نواحي 

اهمها : 
خروج سيارات النقل من مزاحمة املدن .   -

عدم الوقوف داخل املدن بشكل عشوائي .  -
فك االختناقات املرورية .    -

لقــاء أرامكــو الســعودية مــع قطــاع األعمال 
احلرمــني  خــادم  )برنامــج  متطلبــات  لعــرض 
عبدالعزيــز  بــن  عبــداهلل  امللــك  الشــريفني 
آل ســعود – حفظــه اهلل – إلنشــاء مشــاريع 

املالعب الرياضية باململكة .
يف  السعودية  أرامكو  شركة  مبسؤويل  األعمال  رجال  إلتقى 
خادم  برنامج  الستعراض  2014/08/06م  الشرقية  غرفة  رحاب 
سعود-  آل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني 
أسنده  الذي  الرياضية  املالعب  مشاريع  –إلقامه  اهلل  حفظه 
إلدارته  السعودية  أرامكو  لشركة  الشريفني  احلرمني  خادم 
واإلشراف على تنفيذه على غرار ما متَّ إجنازه يف مدينة امللك 
عبداهلل الرياضية يف مدينة جدة ، وحضر اللقاء رئيس جملس 
وأصحاب  األعمال  رجال  من  وجمموعة  الشرقية  غرفة  إدارة 
بن  ناصر   / األستاذ  ارامكو  من  وحضر   ، الهندسية  املكاتب 

عبدالرزاق النفيسي املدير التنفيذي لشؤون ارامكو واألستاذ / 
توفيق القبساين مدير تنفيذي قسم مشاريع ارامكو واملهندس 

/ معتز املعشوق مدير عام املشاريع 
     ومت تقدمي عرض عن برنامج امللك عبداهلل إلنشاء املالعب 

الرياضية وتطرق للتايل:
أبعاد ومالمح األحد عشر مشروعًا  و أنواع املقاوالت . 		•

	دراسات الرتبة وتهيئة املواقع والبنية التحتية،  	•
املؤقتة  والسكن  املكاتب  ومباين  العامة  اخلدمات  توفري  		•

لفرق العمل يف تلك املشاريع،
والهياكل  والسباكة  وامليكانيكا  الكهرباء  أعمال  مقاوالت  	 	•
والتشطيب  وال��واج��ه��ات  وال��زراع��ة  السفلتة  و  ال��ف��والذي��ة 

واألنظمة التقنية. 
	بيانات عن الكميات التقديرية للمواد الرئيسة الالزمة ملراحل  	•

اإلنشاء، واألعمال اللوجستية اخملتلفة املرتبطة بها.
	متطلبات تنفيذ  االحد عشر مشروع والتوطني وبرامج تدريب  	•
لتوضيح  وذلك  فيها،  الشركة  تشرتطها  التي  السعوديني 
حجم القدرات الالزمة للشركات واملكاتب الهندسية الراغبة 

يف الدخول يف تلك املشاريع. 
وبني  االنرتنت  طريق  عن  خدمه  كمزود  التسجيل  سهولة   	•

فيها أهم املستندات املطلوبة واخلطوات الالزمة.
كدت أرامكو السعودية أن آألولية يف الشراء للمنتجات احمللية 		•
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املوارد  تنمية  صندوق  املقاوالت  جلنة  زيارة 
البشرية باملنطقة الشرقية

يوم  املقاوالت  جلنة  من  لفريق  زيارة   الشرقية  غرفة  نظمت 
األحد 2014/12/07 م اىل صندوق تنمية املوارد البشرية بحضور 
السيد  /عبداهلل  األستاذ  و  الهزاع  /عبداهلل  األستاذ  من  كل 

واألستاذ/حممد برمان اليامي .
ومن جانب الصندوق حضر االجتماع كل من األستاذ /عبدالعزيز 
املقبل  /عبداهلل  واألستاذ  بالشرقية  الصندوق  مدير  اليوسف 
واألستاذ/ الهالل  /عبداهلل  األستاذ  و  التوظيف  قسم  رئيس 

أبرز  وكانت   . الثنيان  /عبدالرحمن  واألستاذ  القحطاين  صالح 
املوضوعات التي مت مناقشتها ما يلي :-

عدم توفر سعوديني ملهن قطاع املقاوالت. 	•
اخلدمات املقدمة من الصندوق اىل قطاع املقاوالت 	•

آليه صرف مستحقات دعم  شركات املقاوالت. 	•
تدريب السعوديني العاملني يف قطاع املقاوالت. 		•

زيارة مدير عام ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام

عام  مدير  إىل  البحري  النقل  للجنة  زيارة  الشرقية  غرفة  نظمت 
إبراهيم  بن  نعيم   / املهندس  بالدمام  عبدالعزيز  امللك  ميناء 
النعيم  وذلك يوم الثالثاء  2014/12/09 م . وكانت أبرز حماور الزيارة :

تأخري املوافقة من اجلمرك للحاويات املربدة و احلاويات اجلافة.
الوكالء  إيجارات املكاتب من قبل املستثمر على  ارتفاع قيمة   

املالحيني.
	توفري مكاتب للوكالء داخل امليناء  	•

	عدم وجود عمالة كافية لتشغيل الكرينات . 	•
	تعطل برنامج ) سعودي دي أي ( أيام عطل نهاية األسبوع  	•

واألعياد .

التقنية  الكلية  بعميد  املقاوالت  جلنة  لقاء 
باملنطقة  للتدريب  الــدعــم  مكتب  ورئــيــس 

الشرقية
بن  أحمد  األستاذ/  مع  املقاوالت  للجنة  لقاًء  الغرفة  نظمت 
الدعم  مكتب  ورئيس  التقنية  الكلية  عميد  الثنيان  عبدالكرمي 
للتدريب باملنطقة الشرقية واألستاذ/ أحمد املنيصري مدير إدارة 
التدريب األهلي يف املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني 

بالدمام يوم االربعاء  12/10 /2014 م كانت أبرز حماور اللقاء :-
عدم توفر مهن تناسب احتياجات سوق قطاع املقاوالت  	•

	آلية التدريب يف املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني  	•
وتطور مراحلها

طريق  عن  األهلي  التدريب  قطاعات  على  اإلشراف  مشروع  	•
شركة قياس

ملعايل  املعدات  تأجري  جلنة  عمل  فريق  زيارة 
أمني املنطقة الشرقية

نظمت غرفة الشرقية زيارة لفريق من جلنة تأجري املعدات إىل 
معايل املهندس/فهد بن حممد اجلبري يوم االحد2014/12/14م 

.وكانت أبرز حماور الزيارة :
األراضي اخلاصة بقطاع تأجري املعدات .  		•

	متديد رخصة مزاويل نشاط تأجري املعدات مبحافظة اخلرب  	•
للبقاء مبواقعهم . 

	آلية توزيع األراضي .  	•
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ملدير  املعدات  تأجري  جلنة  من  فريق  ــارة   زي
عام فرع وزارة العمل

نظمت غرفة الشرقية زيارة  لفريق من جلنة تأجري املعدات اىل 
فرع  عام  مدير  الفالح  عبدالرحمن  بن  حممد  األستاذ/  سعادة 
وزارة العمل يوم االثنني 2014/12/15م.وكانت أبرز وأهم احملاور :

عمل  من  عليها  يرتتب  وما  والعودة  اخل��روج  تأشريات  تعويض 
إجراءات جديدة .

منح تأشرية واحدة على كل معدة ال تكفي احلاجة . 	•
التأجري  بنظام  امل��ش��رتاه  امل��ع��دات  على  ت��أش��ريات  منح  	•

املنتهي بالتملك .
للتأشرية املمنوحة خالل 3  إمكانية تعديل اجلنسية  إعادة  	•

أشهر . 

لقاء معايل أمني املنطقة الشرقية

نظمت غرفة الشرقية لقاء ملعايل املهندس/ فهد بن حممد 
اجلبري أمني املنطقة الشرقية مع رجال وسيدات األعمال يوم 
أعمال  عن  عرض  األمني  معايل  قدم  وقد   . األحد2014/12/21م 
اللقاء  وتطرق  الشرقية.  باملنطقة  األمانة  وخطط  وإجنازات 

للموضوعات التالية :

شركة  حملجوزات  وعاجلة  سريعة  حلول  إيجاد  أهمية  	•

ارامكو لتأثريها املباشر على القطاع العقاري باملنطقة
حتسني خدمات املرافق العامة املقدمة للمواطن 	•

سرعة إجناز املشاريع املتأخرة و سحب املشاريع املتعرثة  	•
من املقاولني اخملالفني

من  واحل��د  للمشاة،  احلماية  وتوفري  امل��روري��ة،  السالمة  		•
احلوادث املرورية 

ضرورة اطالق مشاريع لتجميع النفايات وحتويلها إىل طاقة  		•
للمحافظةعلى  صحة البيئة ونظافة املدن

استضافة مدير مرور املنطقة الشرقية
بن  عبدالرحمن  اللواء/  سعادة  الشرقية  غرفة  استضافت 
حممد الشنربي مدير مرور املنطقة الشرقية يف إجتماع مع 
جلنة اخمللصني اجلمركيني وجلنة تأجري املعدات وجلنة التعليم 
 ، اللجنة واألعضاء  ، بحضور رئيس  يوم اخلميس 2014/12/25م 

حيث ناقش احلضور احملاور التالية:
العقوبات  وتطبيق  األهلية  امل��دارس  حافالت  حجز  مراعاة  	•

على اخملالفني من السائقني .
رخص سائقي احلافالت املدرسية 	•

تظليل احلافالت مبا ال يتعارض مع خمالفة النظام ، ومنع أي  	•
ملصقات أخرى ليس لها عالقة بالتعريف باملدارس .

سريان صالحية احلافالت املدرسية . 		•
مواعيد دخول املعدات داخل املدينة 	•

مواعيد اإلختبارات اخملصصة للمشغلني . 		•
إصدار رخص مشغلي املعدات 	•

ازدحام حركة الشاحنات يف طريق امليناء. 	•
أوقات منع الشاحنات وتعطل حركة نقل البضائع. 	•

جسر  ومواقف  امليناء  ساحات  داخل  املرورية  اخملالفات  	•
امللك فهد.
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امللك  ميناء  حــدود  حرس  وحــدة  مدير  ــارة  زي
عبدالعزيز بالدمام

سعادة  إىل  البحري  النقل  للجنة  زيارة  الشرقية  غرفة  نظمت 
حدود  حرس  وحدة  مدير  الزهراين  صالح  بن  جمعان   / العقيد 
ومت   ، م   2015/2/11 األربعاء  يوم  بالدمام  عبدالعزيز  امللك  ميناء 

بحث املوضوعات التالية :
إصدار بطاقات دخول امليناء . 		•

 . البواخر  بطاقات صعود    •
تصاريح زيارة مندوبي اخلطوط املالحية للميناء . 		•

والنقل  الــطــرق  إدارة  عــام  مدير  استضافة 
باملنطقة الشرقية

أحمد   / املهندس  سعادة  الشرقية  غرفة  استضافت 
باملنطقة  والنقل  الطرق  إدارة  عام  مدير  اليامي  مهدي  بن 
رئيس  مع  اجتماع  يف  2015/3/4م   األربعاء  يوم  الشرقية 

وأعضاء جلنة النقل الربي ، ومت بحث املوضوعات التالية : 
آليات إصدار وجتديد تراخيص الناقلني إلكرتونيًا.  	•

مكافحة تسرت الناقلني وآثاره على قطاع النقل. 	•
تأثريات سيارات النقل األجنبية داخل املنطقة الشرقية.  	•

دور حمطات الوزن بالطرق السريعة يف دعم قطاع النقل 	•

حماضرة ) العقود املوحدة للمعدات (
املوحدة  العقود   ( بعنوان  حماضرة  الشرقية  غرفة  نظمت 
ومشاركة  بحضور  املعدات  تأجري  للجنة  لقطاع   ) للمعدات 
جلنة تأجري املعدات بالغرفة قدمها سعادة األستاذ / إبراهيم 
واستعرض   ، 2015/3/5م  اخلميس   يوم  بحري  آل  ظافر  بن 

احملاضر املوضوعات التالية : 
	مزايا العقد املوحد لتأجري املعدات  . 	•
	توحيد الضمانات وجهات التقاضي . 	•

العالقة التعاقدية للطرفني . 		•

زيارة أرامكو السعودية
     نظمت غرفة الشرقية زيارة  للجنة تأجري املعدات اىل ادارة 
االثنني  يوم  بالظهران  السعودية  ارامكو  الصناعي-  التدريب 

2015/3/9 م ، ومت بحث ومناقشة املوضوعات التالية : 

	آلية منح الرخص .  	•
	آلية إختبار مشغلي املعدات .  	•



106
إجنازات جلان األعمال وجمالس الفروع واجملالس التنفيذية

للدورة السابعة عشرة )2014-2017م(

حماضرة ) التخطيط وجدولة املشاريع (

وجدولة  التخطيط   ( بعنوان  حماضرة  الشرقية  غرفة  نظمت 
املشاريع ( لقطاع املقاوالت بحضور ومشاركة رئيس وأعضاء 
عبدالعزيز   / املهندس   سعادة  قدمها  املقاوالت  جلنة 
احملاضر  واستعرض  2015/3/12م  اخلميس   يوم  القرا  السيد 

املوضوعات التالية :
مفهوم وأهمية التخطيط للمقاوالت . 	•

أنواع و مشاكل التخطيط . 	•
اجلدولة الزمنية واملراقبة والضبط . 	•

استضافة مسئويل أرامكو السعودية

استضافت غرفة الشرقية  سعادة املهندس / ياسر اليوسف 
من  والتوطني  التدريب  ادارة  من  البنعلي  واالستاذ/سامي 
اجتماع مع فريق عمل من جلنة  السعودية يف  ارامكو  شركة 
املوضوعات  بحث  ومت   ، 2015/3/18م  األربعاء  يوم  املقاوالت 

التالية : 
من  املقاولني  استفادة  وكيفية  إت��ق��ان  معهد  ان��ط��الق  	•

خمرجاته.
	آلية توطني املفتشني يف شركات قطاع املقاوالت. 	•

انعكاس خمرجات املعهد على جودة عمل الشركات . 	•

ـــدود  ـــرس احل ــد قــيــادة وحــــدة ح ــائ زيــــارة ق
باملنطقة الشرقية

سعادة  اىل  البحري  النقل  للجنة  زيارة   الشرقية  غرفة  نظمت 
اللواء / عبداهلل بن مبارك جواح قائد قيادة وحدة حرس احلدود 
بحث  ومت   ، م   2015/  04/  13 االثنني  يوم  الشرقية  باملنطقة 

املوضوعات التالية : 
	إصدار بطاقات دخول امليناء .  	•

 . البواخر  •	 بطاقات صعود 
تصاريح زيارة مندوبي اخلطوط املالحية للميناء .  		•

اجلمارك  مصلحة  مع  بالتعاون  عمل  ورشة 
العامة

يوم  البحري  النقل  لقطاع  عمل  ورشة  الشرقية  غرفة  نظمت 
العامة  اجلمارك  مصلحة  مع  بالتعاون  م   2015/04/21 الثالثاء 
وحضر من اجلمارك سعادة األستاذ / سعد بن مقبل احلربي 
مدير إدارة القيمة وسعادة األستاذ / أحمد الغامدي مدير األمن 
ومشاركة  وبحضور  بالدمام  عبدالعزيز  امللك  مبيناء  اجلمركي 
املوضوعات   ومناقشة  بحث  ومت  بالغرفة،  البحري  النقل  جلنة 

التالية : 
الغرامات املفروضة على البضائع وشركات املالحة . 	•

سبل جذب اخلطوط املالحية العاملية ملوانئ اململكة . 	•
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ــأجــري املــعــدات  ــع لــقــطــاع ت ــوس ــلــقــاء امل ال
باملنطقة الشرقية

املعدات  تأجري  لقطاع  املوسع  اللقاء  الشرقية  غرفة  نظمت 
باملنطقة الشرقية بحضور رئيس وأعضاء جلنة تأجري املعدات  

يوم االحد 2015/04/26م ، ومت بحث املوضوعات التالية : 
أهمية تخصيص أراضي لقطاع تأجري املعدات والتواصل مع  	•

أمانة املنطقة الشرقية حول ذلك . 
املشغلني   تأشريات  على   التعديالت  بعض  اج��راء  أهمية  		•
واضافة  وتعديل  االستقدام  جهة  تغيري  و  مدتها  حيث  من 
تأجري  ق��ط��اع  ألع��م��ال  املناسبة  الوظيفية  املسميات 

املعدات . 

اللقاء املوسع لقطاع النقل الربي باملنطقة الشرقية

الربي  النقل  لقطاع  املوسع  اللقاء  الشرقية  غرفة  نظمت 
رئيس  بحضور  2015/05/04م  االثنني  يوم  الشرقية  باملنطقة 

وأعضاء جلنة النقل الربي ، ومت بحث املوضوعات التالية : 
القادمني  الناقلني  لتجمع  ومناسبة  خاصة  مواقع  تخصيص 
الناقلني عند  آلية توزيع األراضي على  من خارج املنطقة ،و 

اعتماد املوقع .
يف  املعوقات  حل  شأنها  من  التي  واالليات  السبل  أفضل  	•
احلصول على رخص مزاولة النقل عند االصدار او التجديد مع 

دراسة وضع ضوابط منظمة لسوق قطاع النقل مع وزارة 
النقل وأمانة املنطقة الشرقية . 

أهمية الدراسة التي تقوم بها وزارة العمل حول آليه اصدار  	•
مكتب  مع  وتعاونها  الربي  النقل  قطاع  مل��زاويل  التأشريات 

بوسطن لالستشارات .
بداًل  الشاحنة  سائق  على  املرورية  اخملالفة  حترير  أهمية  	•
االقامة  رقم  خالل  من  للشاحنة  املالك  بإسم  حتريرها  من 

والرخصة التي يحملها  السائق . 

زيارة معايل أمني املنطقة الشرقية

معايل  إىل  املقاوالت  للجنة  زيارة  الشرقية  غرفة  نظمت 
الشرقية  املنطقة  أمني  اجلبري  حممد  بن  فهد   / املهندس 

يوم الثالثاء2015/05/05م ، ومت بحث املوضوعات التالية:
خارج  العمالة  وسكن  املقاولني  ل��ورش  أراض��ي  تخصيص  	•

النطاق العمراين .
املنطقة  لتطوير  العامة  الهيئة  يف  الشرقية  أمانة  دور  	•

الشرقية
أهمية التعامالت اإللكرتونية يف إجناز تراخيص املقاولني  	•

إستضافة مرور املنطقة الشرقية وأمن الطرق

حامد  بن  احمد   / العميد  سعادة  الشرقية  غرفة  استضافت 
وسعادة  الشرقية  املنطقة  مبرور  السري  مدير  الوادعي 
العقيد/ سعيد بن حممد القحطاين مدير مركز العمليات بأمن 
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اجتماع  يف  الهاجري  فريني   / الرائد  وسعادة  الشرقية   طرق 
بحث  ومت   ، 2015/05/05م  الثالثاء  يوم  الربي  النقل  جلنة  مع 

املوضوعات التالية :
	سبل تسهيل حركة الشاحنات . 	•

لسائقي  بها  املسموحة  الفرتة  يف  التفاويض  متديد  	 	•
احلافالت باخلروج خارج اململكة باحلافالت .

	أوقات دخول الشاحنات للنطاق العمراين . 	•
حلول هندسية للطرق والتقاطعات لسالمة سالكي الطرق   		•

.
تسهيل عبور الشاحنات يف نقاط التفتيش. 		•

آليات اصدار رخص الشاحنات . 		•

ورشة عمل ) آلية إصدار التأشريات (

آل��ي��ة اص���دار   ( ال��ش��رق��ي��ة ورش���ة ع��م��ل ح���ول  نظمت غ��رف��ة 
التأشريات( بالتعاون مع شركة جمموعة بوسطن لالستشارات 
) املكلفة من قبل وزارة العمل ( يوم اإلثنني 2015/05/18م ومت 

بحث املوضوعات التالية : 
	أهم املشاكل و التحديات يف آلية إصدار التأشريات . 	•

أبرز احللول  املقرتحة. 	•

لقاء وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون 
تصنيف املقاولني

الشؤون  وزارة  وكيل  لسعادة  لقاء  الشرقية  غرفة  نظمت 
البلدية والقروية لشؤون تصنيف املقاولني املهندس/ عبداهلل 
وبحضور  واملقاولني  األعمال  رجال  مع  املطريي  حممد  بن 
2015/5/25م  االثنني  يوم   ، بالغرفة  املقاوالت  جلنة  ومشاركة 

، ومت بحث املوضوعات التالية : 
استعراض أبرز املستجدات يف تصنيف املقاولني.  	•

مناقشة التحديات والقضايا التي تواجه قطاع املقاوالت. 	•
التعرف على توجهات الوكالة يف آليات التصنيف املستقبلية. 	•

باملنطقة  العمل  وزارة  فــرع  عــام  مدير  زيـــارة 
الشرقية

نظمت غرفة الشرقية زيارة  للجنة النقل البحري اىل فرع وزارة 
سعادة  الوزارة  فرع  من  وحضر  الشرقية  باملنطقة  العمل 
العمل  وزارة  فرع  عام  مدير  مساعد  العنزي  أحمد   / االستاذ 
باملنطقة الشرقية وسعادة االستاذ / فهد الفياض نائب مدير 
بحث  /2015/8م،ومت   13 اخلميس  يوم  بالدمام   العمل  مكتب 

املوضوعات التالية : 
اجراءات إصدار التأشريات .  	•

املسميات الوظيفية للعاملني يف القطاع البحري .  	•

استضافة شركة سابك
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عبداهلل  املهندس/  سعادة  الشرقية  غرفة  استضافت 
وسعادة  اهلل  الدخيل  /علي  املهندس  وسعادة  العصيمي 
للصناعات  السعودية  الشركة  من  عسريي  املهندس/احمد 
الثالثاء  يوم  إجتماع مع جلنة املقاوالت  األساسية )سابك( يف 

10/6 /2015م ، ومت بحث املوضوعات التالية:
فرص وحجم املشاريع املستقبلية .  	•

	آلية تأهيل املقاول . 	•

منتدى املشاريع التنموية - الواقع والتطلعات

بن  سعود   / األمري  امللكي  السمو  صاحب  وحضور  برعاية 
معايل  وحضور  الشرقية  املنطقة  أمري  عبدالعزيز  بن  نايف 
الشؤون  وزير  شيخ  آل  عبدامللك  بن  عبداللطيف  املهندس/ 
املشاريع  منتدى  الشرقية  غرفة  نظمت   ، والقروية  البلدية 
وقد   ، م   2015/11/4 األربعاء  يوم  والتطلعات  الواقع   - التنموية 

تضمنت فعاليات املنتدى تسع أوراق عمل مقدمة من :
يف  التنموية  املشاريع  )واق��ع  الشرقية  املنطقة  أمانة    -

املنطقة الشرقية (
املوحد  البناء  كود   ( السعودي  البناء  لكود  الوطنية  اللجنة   -

وأثره يف املشاريع التنموية(
ملعاجلة  احللول  أفضل   ( الشرقية  بغرفة  املقاوالت  جلنة   -

أسباب تعرث وتأخر املشاريع (
املشاريع  يف  الشركة  )جت��ارب  السعودية  أرامكو  شركة   -

التنموية(
التنموية  املشاريع  فرص   ( للكهرباء  السعودية  الشركة   -

والتحديات (
الهيئة امللكية باجلبيل )جتربة الهيئة امللكية يف املشاريع   -

التنموية (
النقل ودوره  الشركة السعودية للخطوط احلديدية )أهمية   -

االقتصادي (
معهد صناعة التشييد جامعه امللك فهد للبرتول واملعادن   -

)دور معهد صناعة التشييد CII يف اقتصاديات املشاريع(

املؤسسة العامة للخطوط احلديدية )مساهمة مشروعات   -
البنية التحتية للمؤسسة يف رفد التنمية (

وتوزعت أوراق العمل على ثالث جلسات على النحو التايل :
اجللسة االوىل ) تعرث املشاريع التنموية - األسباب واحللول (  -

اجللسة الثانية ) جتارب ناجحة يف املشاريع التنموية (  -
يف  ودوره��ا  التنموية  املشاريع  أهمية   ( الثالثة  اجللسة   -

التنمية االقتصادية (
وخرج املنتدى بعدة توصيات تلخصت يف التايل : 

انشاء غرفة عمليات لكل مشروع لها كامل الصالحيات.  -
تطبيق إجراءات صارمة لرتسية املشاريع.  -

االلتزام بتطبيق كود البناء السعودي.  -
بناء قاعدة بيانات شاملة وحمدثة للمشاريع التنموية.  -

االهتمام بالبحث والتطوير يف صناعة التشييد باململكة.  -
توفري وسائل نقل ذات اعتمادية عالية خلدمة املشاريع التنموية.  -

باملنطقة  العمل  وزارة  فــرع  عــام  مدير  زيـــارة 
الشرقية

عام  مدير  اىل  املقاوالت  للجنة  زيارة  الشرقية  غرفة  نظمت 
فرع وزارة العمل باملنطقة الشرقية االستاذ /عمر بن صالح 
العمري وحضر عدد من مدراء االقسام بفرع الوزارة باملنطقة 



110
إجنازات جلان األعمال وجمالس الفروع واجملالس التنفيذية

للدورة السابعة عشرة )2014-2017م(

يوم االثنني  2015/11/15 م ، ومت مناقشة املواضيع التالية:
التفتيش ونسب التوطني . 	•

آليه إصدار التأشريات .  	•
مشاكل استقدام العمالة الهندية .  	•

باملنطقة  العمل  وزارة  فــرع  عــام  مدير  زيـــارة 
الشرقية

مدير  اىل  املعدات  تأجري  للجنة  زيارة   الشرقية  غرفة  نظمت 
بن  عمر  االستاذ/  الشرقية  باملنطقة  العمل  وزارة  فرع  عام 
، ومت بحث ومناقشة  الثالثاء 20 /11 /2015 م  يوم  العمري  صالح 

املوضوعات التالية :
تعويض التأشريات . 

منح تأشرية واحدة لكل معدة .  		•
منح التأشريات على املعدات املشرتاة بنظام التملك .  		•

حمدودية منح التأشريات ألصحاب املهن الصغرية .  		•
تسرب العمالة داخليًا وخارجيًا .  		•

عبدالعزيز  امللك  ميناء  عــام  مدير  استضافة 
بالدمام

النعيم  ابراهيم  بن  /نعيم  األستاذ  الشرقية  غرفة  استضافت 
مدير عام ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام يف اجتماع يوم  الثالثاء 

24 /2015/11 م وشارك يف االجتماع : 
•	سعادة االستاذ / عبدالرحمن العطيشان  رئيس جملس إدارة 

غرفة الشرقية 
•	سعادة االستاذ / عبدالرحمن الوابل أمني عام غرفة الشرقية

•	سعادة االستاذ / ايهاب اجلاسر رئيس جلنة النقل البحري
•	سعادة االستاذ / حممد القريان رئيس اللجنة التجارية

اخمللصني  جلنة  رئ��ي��س  الغيثار  ول��ي��د   / االس��ت��اذ  س��ع��ادة  	•
اجلمركيني

ومت بحث املوضوعات التالية : 

آلية تصدير احلاويات.   -
تقليص عدد أيام تخليص احلاويات.  -

توفري حاويات مربدة للمواد الغذائية واألدوية.  -

بالهيئة  الفنية  املشاريع  إدارة  مدير  استضافة 
امللكية باجلبيل

البلوي- املهندس/أحمد  سعادة  الشرقية  غرفة  استضافت 
مدير ادارة املشاريع الفنية بالهية امللكية باجلبيل يف اجتماع 
مع رئيس وأعضاء جلنة املقاوالت، يوم الثالثاء 24 /11 /2015م ، 

ومت بحث املوضوعات التالية:
فرص وحجم املشاريع املستقبلية .  		•

آلية تأهيل املقاول . 		•

حماضرة ) إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد(
اللوجستيات  إدارة   " بعنوان  حماضرة  الشرقية  غرفة  نظمت 
سعادة  قدمها  الربي  النقل  لقطاع  اإلمداد"  وسالسل 
 ، م   2015/11/30 االثنني   يوم  عفانة  عرفات   / املهندس 

واستعرض احملاضر املوضوعات التالية : 
	مقدمة عن اللوجستيات . 	•

مبادئ إدارة سالسل اإلمداد . 		•



111
إجنازات جلان األعمال وجمالس الفروع واجملالس التنفيذية

للدورة السابعة عشرة )2014-2017م(

	العمليات الرئيسية يف إدارة سالسل اإلمداد . 	•
	إدارة عالقات العمالء واملوردين . 	•

معرض “سعودي ترانستك2015م “
"سعودي  معرض  يف  بجناح  الشرقية  غرفة  شاركت 
الفرتة  خالل  الظهران  مبعرض  عقد  ترانستك2015"والذي 
بن عبد  برعاية معايل املهندس /عبداهلل  ، وكان  8-2015/12/10م 

الرحمن بن حممد املقبل وزير النقل .

حماضرة  ) العقود التخصصية باملشاريع(

التخصصية  العقود   " بعنوان  حماضرة  الشرقية  غرفة  نظمت 
باملشاريع  "لقطاع املقاوالت قدمها سعادة االستاذ/ سامل 

واستعرض   ، /2015م   12/  10 اخلميس   يوم  املطوع  صالح  بن 
احملاضر املوضوعات التالية : 
آليه إعداد عقود املقاوالت. 	•

أهميه العقود.  	•
العقود املتخصصة يف املشاريع التنموية العامة.  	•

زيارة قائد حرس حدود املنطقة الشرقية
نظمت غرفة الشرقية يوم االثنني  28 /12 /2015 م زيارة للجنة 
النقل الربي اىل سعادة اللواء/مطلق بن عبداهلل الصاحلي قائد 
حرس حدود املنطقة الشرقية كما حضر قائد وحدة أمن ميناء 
امللك عبدالعزيز بالدمام سعادة العميد /جمعان الزهراين ، ومت 

مناقشة أهم القضايا واملعوقات التي تواجه النقل الربي:
تسهيل إصدار بطاقات دخول امليناء .  		•

توحيد متطلبات اصدار التصاريح أسوة بباقي املوانئ  . 		•

اللقاء املوسع لقطاع املقاوالت باملنطقة الشرقية

املقاوالت  لقطاع  املوسع  اللقاء  الشرقية  غرفة  نظمت 
رئيس  بحضور  2015/12/30م  االربعاء  يوم  الشرقية  باملنطقة 

وأعضاء جلنة املقاوالت ، ومت عرض املوضوعات التالية : 
)ورش  2015م  و   2014 لعامي   امل��ق��اوالت  جلنة  اجن��ازات  أب��رز  		•
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وزي��ارات  -استضافات  توعوية  –حماضرات-اصدارات  عمل 
ملسؤويل القطاع اخلاص والعام( .

الهيئة السعودية للمقاولني ) هويتها - أعمالها - رؤيتها ورسالتها ( . 		•

)الدليل اإلرشادي للمقاول السعودي املبتدئ(
للمقاول  اإلرشادي  )الدليل  بعنوان  كتيب  الشرقية  غرفة  أصدرت 
للعام 2015م  ، وذلك ضمن خطة جلنة املقاوالت  السعودي املبتدئ( 

الضوابط  الدليل  واستعرض   ،
واإلجراءات التالية :

امل���ؤش���رات االق��ت��ص��ادي��ة  		•
األساسية لقطاع املقاوالت
تراخيص مزاولة نشاط املقاوالت 	•
اإلج�������راءات وامل��ت��ط��ل��ب��ات  		•

املتعلقة بوزارة العمل
املقاولني  تصنيف  إجراءات  		•
البلدية  الشؤون  وزارة  لدى 

والقروية
	القواعد األساسية للتعاقد  	•

مع اجلهات احلكومية
	إجراءات تأهيل املقاولني مع الشركات االسرتاتيجية الكربى 	•

ورشة عمل دعم مشاريع رواد األعمال

وتقنية  االتصاالت  لقطاع  عمل  ورشة  الشرقية  غرفة  نظمت 
ريادة  مركز  مع  بالتعاون  2016/1/26م  الثالثاء  يوم  املعلومات 
األستاذ/  سعادة  أرامكو  من  وحضر  ارامكو   ) واعد   ( االعمال 
وبحضور  العالقات  إداره  قسم  رئيس  الصالح  معاذ  يعقوب 
املعلومات  وتقنية  االتصاالت  جلنة  وأعضاء  رئيس  ومشاركة 

بالغرفة، ومت بحث ومناقشة املوضوعات  التالية :
اجلانب املايل . 	•

	اجلانب التقني . 	•
	اجلانب التسويقي . 	•

	اجلانب االسرتاتيجي . 	•
اجلانب التطويري . 	•

ورشة عمل مشرتكة مع مرور املنطقة الشرقية

قامت جلنة تأجري املعدات بعقد ورشة عمل مع مرور املنطقة 
سعادة  املرور  من  وحضر  2016/3/7م  االثنني  يوم  الشرقية 
العميد / أحمد بن حامد الوادعي مساعد مدير مرور املنطقة 
الشرقية كما شارك يف الورشة أعضاء جلنة اخملابز بالغرفة، 

ومت بحث ومناقشة املوضوعات  التالية : 
سبل تسهيل حركة املعدات ودخولها للنطاق العمراين . 		•

الفحص واختبار املعدات . 		•
االعالنية  امللصقات  بسبب  اخلبز  نقل  سيارات  خمالفة  	 	•

والتي تزن حمولتها اكرث من 3.5 طن
•	 تخصيص مواقف خاصة لنقل اخملبوزات أمام احملالت التجارية .

حماضرة ) خماطر واضرار التسرت التجاري (

نظمت جلنة تأجري املعدات حماضرة بعنوان ) خماطر وأضرار 
حممد  بن  عمر   / األستاذ  سعادة  قدمها   ) التجاري  التسرت 
التجاري  التسرت  ملكافحة  العامة  اإلدارة  عام  مدير  السحيباين 
بوزارة التجارة والصناعة يوم اخلميس 3/10/ 2016م ، واستعرض 

احملاضر املوضوعات التالية: 
	تعريف التسرت التجاري  . 	•

انعكاس التسرت وآثاره على االقتصاد . 	•
احللول احلالية واملستقبلية . 	•
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باملنطقة  والنقل  الطرق  إدارة  عام  مدير  زيــارة 
الشرقية

والنقل  الطرق  إدارة  عام  مدير  بزيارة  الربي  النقل  جلنة  قامت 
يوم  السياري  حممد  بن  سعد   / األستاذ  الشرقية  باملنطقة 

الثالثاء 3/29/ 2016 م ومت بحث ومناقشة املوضوعات التالية: 
تنظيم عمل قطاع النقل . 	•

النقل األجنبي ومتابعة السيارات األجنبية .  	•
اصدار الرتاخيص . 	•

املوازين على الطرق السريعة .     	•

واالدخار  للتسليف  السعودي  البنك  عمل  ورشة 
وسبل دعم قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات

نظمت جلنة االتصاالت وتقنية املعلومات  ورشة عمل بعنوان 
البنك السعودي للتسليف واالدخار وسبل دعم قطاع االتصاالت 
سليمان  بن  حممد  املهندس  قدمها  املعلومات  وتقنية 
السلمي من إدارة تقييم املشاريع بالبنك السعودي للتسليف 

واالدخار يوم االثنني 2016/4/4 م.
ومت بحث ومناقشة املوضوعات  التالية : 

الصغرية  املنشآت  لدعم  وب��راجم��ه  التسليف  ببنك  التعريف  	•
واملتوسطة  .

فرص دعم مشاريع قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات  .  	•
آلية احلصول على دعم البنك . 	•

ورشة عمل ) التجارة االلكرتونية (
عمل  ورشة  بعقد  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  جلنة  قامت 
وتقنية  االتصاالت  وزارة  مع  بالتعاون  االلكرتونية  التجارة 
/ االستاذ  وحضرها  م   2016/5/3-1 الفرتة   خالل  املعلومات 

املوضوعات   ومناقشة  بحث  ومت   ، الوزارة  من  الفهيد  فهد 
التالية : 

مصطلحات التجارة االلكرتونية وأنواعها 	•
كيفية عمل املتاجر االلكرتونية والتسوق االلكرتوين 	•

	نشر واشهار املتجر االلكرتوين 	•

ــر عـــام جــمــرك مــيــنــاء امللك  اســتــضــافــة مــدي
عبدالعزيز بالدمام

بدر  بن  اهلل  /ضيف  األستاذ  البحري  النقل  جلنة  استضافت 
يوم  بالدمام  عبدالعزيز  امللك  ميناء  جمرك  عام  مدير  العتيبي 

االثنني 5/2/ 2016 م ، ومت بحث ومناقشة املوضوعات التالية :
	آليه تصدير احلاويات .  	•

	اذونات تسليم بوليصات احلاويات قبل وبعد وصول الباخرة . 	•
الباخرة من اجلمارك السعودية  آلية فرض الغرامات بعد وصول  	 	•

على الوكالء املالحني  . 
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اجلمركيني  اخمللصني  جلنة  رئيس  استضافة 
بغرفة الشرقية

رئيس  الغيثار   /وليد  األستاذ  البحري  النقل  جلنة  استضافت 
الثالثاء  يوم   الشرقية  بغرفة  اجلمركيني  اخمللصني  جلنة 
بحث  ومت   ، البحري  النقل  جلنة  مع  اجتماع  يف  م   2016  /5/3

ومناقشة املوضوعات التالية :
	آليه التأمني على احلاويات .  	•

الغرامات التي تفرضها اجلمارك السعودية على الوكالء املالحني  		•
واخمللصني . 

وصول  بعد  احلاويات  وتسليم  لالستالم  الزمنية  امل��دة  اختصار  		•
الباخرة .

لقاء )التجارة االلكرتونية(

التجارة  لقاء  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  جلنة  نظمت 
بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات يوم  االلكرتونية 
الفهيد  /فهد  االستاذ  من  كل  وحضر  م   2016/5/4 االربعاء 
العمالء  كبار  حسابات  )مدير  الوشمي  واالستاذ/تركي  حماضر 
يف مؤسسة الربيد السعودي ( واالستاذ/حممد اجلويان )مدير 
 ) السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  يف  واالتصال  التسويق 
واالستاذ/عبدالعزيز الدحيم )مستشار قانوين يف وزارة التجارة 

واإلستثمار ( . ومت مناقشة املوضوعات التالية:
	تعزيز ثقافة ريادة االعمال لدى اجملتمع . 	•

	استعراض االثر االقتصادي واالجتماعي للتجارة االلكرتونية . 	•
	أنظمة الدفع االلكرتوين اخملتلفة . 	•

	نظام التجارة االلكرتونية اجلديد . 	•

منتدى ) النقل الربي ودوره يف االقتصاد الوطني (

نظمت جلنة النقل الربي منتدى )النقل الربي و دوره يف االقتصاد 
االربعاء   يوم  الشرقية   املنطقة  امري  وحضور  برعاية  الوطني( 
العام  النقل  هيئة  رئيس  معايل  من  كل  وحضر  م   2016  /5/18
ومعايل رئيس املوانئ ومعايل الرئيس العام للمؤسسة العامة 

للخطوط احلديدية . واستعرض املتحدثني احملورين التاليني:
دور قطاع النقل يف احلركة االقتصادية. 	•

	التجارب الناجحة يف جمال النقل والدعم اللوجستي . 	•
ومت مناقشة جمموعة من أوراق العمل أهمها  : 		•

	رؤية املوانئ يف تطوير النقل . 	•
	اسرتاتيجيات وحتديات النقل خالل 20 سنة القادمة . 	•

	رؤية هيئة النقل العام لتطوير قطاع النقل . 	•
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العمل  وبيئة  اجلودة  على  السيطرة   ( حماضرة 
احلديثة يف قطاع املقاوالت (

على  السيطرة   ( بعنوان  حماضرة  املقاوالت  جلنة  نظمت 
قدمها   ) املقاوالت  قطاع  يف  احلديثة  العمل  وبيئة  اجلودة 
جمال  يف  املتخصص  الدين  حمي  سعيد  عمار   / املهندس 
تخطيط وإدارة العمليات يوم الثالثاء 2016/6/28م ، واستعرض 

احملاضر املوضوعات التالية: 
املفاهيم العامة للجودة . 		•

األساليب اإلحصائية واخملططات البيانية . 	•
 .DMAIC عمليات   •

	تخطيط عمليات السيطرة على اجلودة . 	•
تكاليف السيطرة على اجلودة .   •

زيارة مدير جوازات ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام

قامت جلنة النقل البحري بزيارة العقيد / علي بن حممد اجلبيلي مدير 
جوازات ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام يوم اخلميس 21 /7/ 2016 م ، 

ومت بحث ومناقشة املوضوعات التالية: 
	سرعة انهاء اجراءات البحارة . 	•

	تواجد موظف اجلوازات املناوب .  	• 
جتهيز موقع استقبال البحارة . 		•

اليوم البحري العاملي واملنتدى املصاحب

نظمت غرفة الشرقية بالتعاون مع وزارة النقل فعاليات اليوم 
البحري العاملي واملنتدى املصاحب له برعاية وحضور صاحب 
السمو امللكي األمري سعود بن نايف  أمري املنطقة الشرقية 
يوم االحد  9/25/ 2016 م وحضر معايل الدكتور / نبيل بن حممد 
الفريق/  ومعايل  للموانئ  العامة  املؤسسة  رئيس  العامودي 
عواد بن عيد البلوي مدير عام حرس احلدود . وتضمن املنتدى 

احملورين التاليني:
اجنازات وطموحات اململكة يف ظل رؤية 2030 .

العناصر الداعمة لصناعة النقل البحري وتطويره .
ومت استعراض جمموعة من أوراق العمل وكانت على النحو التايل:

املوانئ السعودية ورؤية 2030 .  •
	دور شركة النقل البحري واسهاماتها لتحقيق رؤية 2030 . 	•

جهود ارامكو يف دعم النقل البحري .  	•
	ادارة مياه االتزان والرواسب يف السفن باململكة .   	•

	التأهيل والتدريب باملوانئ .  	•
أهمية التعليم والتدريب يف دعم صناعة النقل البحري .  		•

	دور حرس احلدود يف النقل البحري . 	•

ورشة عمل ) بادر حلاضنات التقنية (



116
إجنازات جلان األعمال وجمالس الفروع واجملالس التنفيذية

للدورة السابعة عشرة )2014-2017م(

بعنوان  عمل  ورشة  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  جلنة  عقدت 
)بادر حلاضنات التقنية (  يوم الثالثاء  2016/9/27 م بالتعاون مع 
وحضر   )  KACST  ( التقنية  و  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة 
من برنامج بادر سعادة األستاذ/ أحمد القصري مدير عام ادارة 
رئيس  وحضور  مبشاركة  الشرقية  باملنطقة  بادر  برنامج 
من  واملهتمني  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  جلنة  وأعضاء 
رجال وسيدات أعمال املنطقة الشرقية ، ومت بحث ومناقشة 

املوضوعات التالية : 
التعريف بربنامج بادر وجماالت الدعم . 	•

فرص دعم مشاريع قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات . 	•

آلية احلصول على دعم بادر . 	•

زيارة مدير عام ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام

قامت جلنة النقل البحري و جلنة النقل الربي بزيارة األستاذ / نعيم 
بن ابراهيم النعيم  مدير عام ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام يوم 

الثالثاء  2016/11/1 م ، ومت بحث ومناقشة املوضوعات التالية: 
 مشاكل أذن التسليم عند وصول الباخرة . 

آلية الفوترة . 	•

حتصيل رسوم التأمني والنظافة على احلاويات .  	•

تراخيص دخول الشاحنات . 	•

تكدس وانسيابية احلركة) الدخول واخلروج (من امليناء . 	•

حماضرة ) السالمة يف النقل الربي (
النقل  السالمة يف   ( بعنوان  الربي حماضرة  النقل  نظمت جلنة 
الربي ( قدمها املهندس / عامر بدارنه مدير معهد لوجستيات 
الغرفة  مببنى  2016/11/1م  الثالثاء  يوم  للتدريب  األوسط  الشرق 
الرئيسي ويوم األربعاء 2016/11/2م مببنى مركز خدمات اجلبيل ) 

الفناتري ( ، واستعرض احملاضر املوضوعات التالية : 

أهمية تطبيق انظمة السالمة .  	•
كيفية التعامل مع نقل وتخزين املواد اخلطرة .  	•

القيادة الوقائية ودورها يف التقليل من احلوادث . 	•

أهمية التدريب يف رفع أداء السائقني واستجابتهم حلاالت الطوارئ  	•
.

حماضرة ) األبنية اخلضراء (
 ) اخلضراء  االبنية   ( بعنوان  حماضرة  املقاوالت  جلنة  نظمت 
قدمها املهندس / يزيد بن عبدالعزيز املطوع املتخصص يف 
جمال الهندسة املعمارية يوم االثنني 11/21/ 2016م ، واستعرض 

احملاضر املوضوعات التالية : 

معايري املباين اخلضراء . 	•

	الريادة يف تصاميم الطاقة والبيئة . 	•

	الكفاءة املائية . 	•

	جودة البيئة الداخلية . 	•

استضافة رئيس و أعضاء جلنة اخمللصني اجلمركيني
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اخمللصني  جلنة  وأعضاء  رئيس  البحري  النقل  جلنة  استضافت 
ومناقشة  بحث  2016/11/7م،ومت  االث��ن��ني   ي���وم   اجلمركيني 

املوضوعات التالية :
	أذونات التسليم .  	•

	آليه التأمني على احلاويات .  	•
غرامات أضرار احلاويات والنظافة .  		•

اللقاء املوسع لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات

املوسع  اللقاء  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  جلنة  نظمت 
لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات يوم االثنني  28/ 2016/11 م 

، ومت بحث املوضوعات التالية:
استعراض اجنازات جلنة االتصاالت وتقنية املعلومات. 	•

الدعم احلكومي لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات .  		•
تشجيع سعودة قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات .  		•

وتقنية  االت��ص��االت  ق��ط��اع  يف  واالس��ت��ث��م��ار  ال��وع��ي  رف��ع  	 	•
املعلومات.

توطني الصناعة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات. 	•

لقاء مدير فرع هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات 
باملنطقة الشرقية

سعادة  مع  لقاء  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  جلنة  نظمت 
االتصاالت  هيئة  فرع  مدير  السلوم  سليمان  بن  الدكتور/خالد 
 ، 2016/11/28م  االثنني  الشرقية  باملنطقة  املعلومات  وتقنية 

ومت استعراض املوضوعات التالية :

سعودة قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات . 	•
تراخيص شركات االتصاالت وتقنية املعلومات . 	•

ضعف االنرتنت يف بعض األحياء باملنطقة الشرقية . 	•
قله أبراج شركات االتصاالت . 	•

ندوة ) أمن املعلومات.. حتديات ومسئولية(

أمن  بعنوان)  ندوة  املعلومات   وتقنية  االتصاالت  جلنة  نظمت 
سعادة  من  كل  قدمها  ومسئولية(  حتديات  املعلومات.. 
التقنية  الكلية  الثنيان-عميد  عبدالكرمي  بن  أحمد  االستاذ/ 
رئيس  الدن-  بن  /عبداهلل  املهندس  سعادة  و  بالدمام 
جملس إدارة شركة أنظمة األعمال احلديثة ) MBS ( وسعادة 
املهندس / عامر البشارات يوم األربعاء  2016/12/7 م. ومت بحث 

ومناقشة املوضوعات  التالية : 
	أبرز التحديات اإللكرتونية املهددة لقطاع االعمال 	•

	أحدث الهجمات اإللكرتونية وتأثريها على االقتصاد  	•

اللقاء املوسع لقطاع النقل الربي
الربي  النقل  لقطاع  املوسع  اللقاء  الربي  النقل  جلنة  نظمت 

االثنني 12/12/ 2016م  ، ومت استعراض املوضوعات التالية :

	رؤية جلنة النقل الربي وأهدافها . 	•
•	 اجنازات جلنة النقل الربي . 

•	 تراخيص مزاويل نشاط النقل الربي .
•	 أنشطة اللجنة املستقبلية .

•	 اراضي الناقلني وآليات االستفادة منها .
•	 صعوبة احلصول على التأشريات الكافية لقطاع النقل  .
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استضافة مدير معهد لوجستيات الشرق األوسط للتدريب

استضافت جلنة املعدات مدير معهد لوجستيات الشرق األوسط 
ومت  م   2016  /12/12 االثنني  يوم  بدارنه  عامر   / املهندس  للتدريب 

بحث ومناقشة املوضوعات التالية: 
•	 الربامج التدريبية املدعومة من صندوق املوارد البشرية)هدف(  .

سعودة مشغلي املعدات  .    •

اللقاء املوسع لقطاع  النقل البحري 

نظمت جلنة النقل البحري اللقاء املوسع لقطاع  النقل البحري 
يوم  الثالثاء 20 /2016/12م  ، ومت استعراض املوضوعات التالية : 

رؤية جلنة النقل البحري وأهدافها . 		•
اجنازات جلنة النقل البحري .  	•

	أنشطة اللجنة املستقبلية . 	•

زيارة قائد حرس حدود ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام

العميد  بزيارة  الربي  النقل  جلنة  و  البحري  النقل  جلنة  قامت 
ميناء  حدود  حرس  قائد  احلربي  صالح  بن  حممد   / ركن  بحري 
بحث  ومت   ، /2016/12م   27 الثالثاء  يوم  بالدمام  عبدالعزيز  امللك 

ومناقشة املوضوعات التالية: 
	إصدار بطاقات دخول للموظفني األجانب .  	•

	استخراج تصريح زائر ملندوب خطوط املالحة يف نفس اليوم .     	•

لقاء الهيئة السعودية للمقاولني  

نظمت جلنة املقاوالت لقاء مع سعادة املهندس / اسامة بن 
حسن العفالق رئيس جملس إدارة  الهيئة السعودية للمقاولني  

االثنني 14 /2/ 2017م ، ومت استعراض املوضوعات التالية : 
التحديات التى تواجه قطاع املقاوالت 	•

الهيئة و رؤية اململكة 2030 	•
اخلارطة االسرتاتيجية للهيئة 	•

قائمة اخلدمات امُلقدمة 	•

حماضرة  )خماطر واضرار التسرت التجاري(
نظمت جلنة تأجري املعدات حماضرة بعنوان ) خماطر وإضرار 
السالمة  بن  فهد   / األستاذ  سعادة  قدمها   ) التجاري  التسرت 
بوزارة  التجاري  التسرت  ملكافحة  العامة  اإلدارة  عام  مدير  نائب 
واستعرض  2017م   /2/  15 اخلميس  يوم  واالستثمار  التجارة 

احملاضر املوضوعات التالية: 
	تعريف التسرت التجاري  . 	•

	انعكاس التسرت وآثاره على االقتصاد . 	•
داحللول احلالية واملستقبلية . 	•
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لقاء مستثمري قطاع النقل الربي باململكة

الربي باململكة  النقل  لقاء مستثمري   الربي  النقل  نظمت جلنة 
يوم اخلميس 2017/03/07م  ومت استعراض املوضوعات التالية:

من  الناقلني  مايخص  كل  يف  اخل��اص  القطاع  إش��راك  أهمية  	•
تنظيمات ولوائح

تنظيم عمل املوازين وإلزام الناقل األجنبي بدخول املوازين 	•
تراخيص مزاويل نشاط النقل الربي 	•

ارتفاع أسعار بوليصةالتأمني للناقلني 	•
تراخيص أراضي الناقلني 	•

الداخلي  األم���ن  على  ال��ض��رر  وح��ج��م  ال��ت��ج��اري  التسرت  حم��ارب��ة  	•
واالقتصادي

امللعومات  وتقنية  واالتصاالت  النقل  جلنة  زيارة 
مبجلس  الشورى

النقل  جلنة  بزيارة  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  جلنة  قامت 
الثالثاء  يوم  الشورى  مبجلس  املعلومات  وتقنية  واالتصاالت 

2017/03/07م  ومت مناقشة املوضوعات التالية:
موائمة خمرجات اجلامعات مع متطلبات قطاع االتصاالت وتقنية  	•

املعلومات.
احملتوى  وتوطني   )  Call Center   ( ب��  االتصال  مراكز  توطني  	•

ومراكز البيانات. 
تسهيل اجراءات مدينة امللك عبدالعزيز يف تسجيل براءة االخرتاع    •

جملال االتصاالت وتقنية املعلومات .
وتقنية  االت��ص��االت  لقطاع  والتمويل  ال��دع��م  اج���راءات  تسهيل  	•

املعلومات .

ورشة عمل ) املنصة اللوجستية (

ورشة  النقل  وزارة  مع  بالتعاون  الربي  النقل  جلنة  نظمت 
م   2017/03/  12 االحد  يوم  اللوجستية  املنصة  بعنوان  عمل 
بحضور معايل الدكتور /رميح بن حممد الرميح رئيس هيئة 
النقل العام ومعايل الدكتور / نبيل بن حممد العامودي رئيس 
بن  أحمد   / األستاذ  وسعادة  للموانئ  العامة  املؤسسة 
عبدالعزيز احلقباين مدير عام اجلمارك املكلف ، ومت مناقشة 

املوضوعات التالية:
برنامج تطوير القطاع اللوجستي السعودي .   	•

التطورات يف مشاريع اخلطوط احلديدية وهيئة النقل العام . 	•
دور املوانئ يف دعم املنظومة اللوجستية .  	•

نظام إدارة جمتمع املوانئ .  	•
دور اجلمارك لدعم القطاع اللوجيستي .  	•

باملنطقة  والنقل  الطرق  إدارة  عام  مدير  زيــارة 
الشرقية

قامت جلنة النقل الربي بزيارة مدير عام إدارة الطرق والنقل 
باملنطقة الشرقية املهندس / سعد بن خضران احلربي 
يوم االربعاء 22 /3/ 2017 م ومت بحث ومناقشة املوضوعات 

التالية : 
مشاكل رخصة النقل اخلاص والعام .  		•

مدة تصريح النقل للبضائع .  		•
جتاوزات النقل االجنبي  .  		•

مشاكل املوازين على الطرق السريعة .     		•



120
إجنازات جلان األعمال وجمالس الفروع واجملالس التنفيذية

للدورة السابعة عشرة )2014-2017م(

استضافة عميد كلية التقنية بالدمام  
سعادة  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  جلنة  استضافت 
التقنية  كلية  عميد  الثنيان  عبدالكرمي  بن  أحمد   / األستاذ 
ومناقشة  بحث  ومت  م   2017  /03/  22 االربعاء  يوم  بالدمام  

املوضوعات التالية: 
متطلبات سوق العمل يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات . 	•

الكلية حول احتياجات  اقامة حماضرات تثقيفية وحتفيزية لطلبة  	•
سوق العمل .

االتصاالت  قطاع  مع  لتتناسب  الكلية  مناهج  وحتديث  تطوير  	•
وتقنية املعلومات .

زيارة مدير مرور باملنطقة الشرقية
باملنطقة  مرور  مدير  بزيارة  الربي  النقل  جلنة  قامت 
يوم اخلميس  الهاجري  العميد / راشد بن فهاد  الشرقية 

23 /3/ 2017 م ومت بحث ومناقشة املوضوعات التالية: 
اختبار رخص القيادة والفحص الدوري .  	•

سرعة ومسار حافالت نقل الركاب على الطرق السريعة .  	•
آلية اصدار استمارة الشاحنة .      	•

زيارة مدير عام ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام
امللك  ميناء  عام  مدير  بزيارة  البحري  النقل  جلنة  قامت 
يوم  النعيم  ابراهيم  بن  األستاذ/نعيم  بالدمام  عبدالعزيز 
املوضوعات  ومناقشة  بحث  ومت  م   2017  /3/  27 االثنني 

التالية : 
مشاكل الفوترة للبواخر املشرتكة . 	•

	تأخري فسح البضائع .  	•
ضرر احلاويات أثناء التفريغ والتحميل  .  	•

	قلة العمالة وتقادم املعدات . 	•
تلفيات بعض البضائع أثناء إخراجها و إعادتها للحاوية .       		•

الظروف  حتت  املشاريع  جودة  )ضمان  حماضرة 
والتحديات الصعبة(

السعودية  الهيئة  مع  بالتعاون  املقاوالت  جلنة  نظمت 

املشاريع  جودة  )ضمان  بعنوان  حماضرة  للمهندسني 
حتت الظروف والتحديات الصعبة( قدمها املهندس / عامر بن 
عبدالعزيز السليم،يوم األحد 9 /4/ 2017م واستعرض احملاضر 

املوضوعات التالية : 
تعريف اجلودة  . 	•

انعكاس جودة املشاريع على االقتصاد الوطني . 	•
جودة  لضمان  الصعبة  والتحديات  الظروف  ملواجهة  احللول  	•

املشاريع .

لقاء حمافظ هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات
معايل   مع  لقاء  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  جلنة  نظمت 
هيئة  حمافظ  الرويس  سامل  بن  عبدالعزيز   / الدكتور 
2017م    /4/  13 اخلميس  يوم  املعلومات  وتقنية  االتصاالت 

ومت بحث و استعراض املوضوعات التالية : 
االتصاالت وتقنية املعلومات و رؤية  تواجه قطاع  التى  التحديات  	 	•

اململكة 2030.
الالسلكية  الشبكات  نشر  مشروع  يف  اخلاص  القطاع  مشاركة  	•

واأللياف البصرية يف جميع مناطق اململكة . 
احملتوى احمللي يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات . 	•

التحول الرقمي واحلكومة االلكرتونية .  	•

الصغرية  املنشآت  تنمية  هيئة  حمافظ  ــارة  زي
واملتوسطة
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الشرقية  بغرفة  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  جلنة  قامت 
حمافظ  السليمان  أحمد  غسان   / الدكتور  معايل  بزيارة 
األحد  يوم  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  تنمية  هيئة 

2017/05/07م  ومت مناقشة املوضوعات التالية :
الصغرية  للمنشآت  احلكومي  والتمويل  الدعم  اجراءات  تسهيل  	•

واملتوسطة .
احتكار تقدمي بعض اخلدمات على الشركات الكبرية .  	•

توفري قاعدة بيانات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة .  	•
الشراكة  طريق  عن  العائلية  الشركات  تطوير  يف  املساهمة  	•

احلكومية  ) شراكة متناقصة ( . 
برنامج كفالة يف تقدمي الضمانات .  	•

دعم وتثقيف الشباب املبتدئني يف االنشطة التجارية الصغرية . 	•
الفرص االستثمارية  متكني املنشآت الصغرية واملتوسطة من  	•

يف الشركات الكربى . 

ورشة عمل )برنامج شراكة لتطوير اخلدمات الرقمية(

نظمت غرفة الشرقية بالتعاون مع هيئة املنشآت الصغرية 
واملتوسطة و شركة ثقة ورشة عمل بعنوان "برنامج شراكة 
لتطوير اخلدمات الرقمية"  يوم االربعاء  2017/8/23م ،  وتناولت 

عددًا من املوضوعات تتلخص فيما يلي:
شركاء وعمالء ثقة. 	•

مقدمة عن برنامج شراكة. 	•
أهمية اخلدمات التي يقدمها برنامج شراكة للمنشآت. 	•

معايري الشريك احملتمل. 	•
العمل املبدئي لتقسيم املهام بني الشركاء. 	•

ورشة عمل ) مسارات (
بالتعاون  اللوجستية  واخلدمات  الربي  النقل  جلنة  نظمت 
بعنوان  عمل  ورشة  املعلومات  ألمن  العلم  شركة  مع 
مشعل   وفا  حممد   / األستاذ  سعادة  قدمها   ) )مسارات 
ومت  م    2017/9/28 اخلميس  يوم  املنتج  مستشار  كبري 

استعراض املوضوعات التالية: 
	التتبع واملراقبة احلية للمركبات .  	•

•	 متابعة قائدي املركبات وسلوكهم . 

ادارة تأجري املركبات .  		•
التقارير التحليلية إلدارة التشغيل . 		•

زيارة وزير االتصاالت وتقنية املعلومات
 

قامت جلنة االتصاالت وتقنية املعلومات بزيارة معايل املهندس/ 
يوم  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزير  السواحة  عامر  عبداهلل 
اخلميس 12 /10/ 2017 م ، ومت بحث ومناقشة املوضوعات التالية : 
التقني  وال��ت��دري��ب  اجلامعي  التعليم  خم��رج��ات  ب��ني  امل��واءم��ة  	•
واحتياجات سوق العمل يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات .  
االتصاالت  لقطاع  الكربى  الشركات  يف  الوظائف  بعض  سعودة  	•

وتقنية املعلومات .
حترير شبكات البنى التحتية . 	•

	معايري قياس اجلودة . 	•
	احملتوى احمللي . 	•

	دعم املشاريع البحثية النوعية . 	•
ورشة عمل )الصادرات والواردات لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات(
نظمت الغرفة بالتعاون مع هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات 
الصادرات   " بعنوان  عمل  ورشة  العامة  اجلمارك  ومصلحة 
والواردات لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات " يوم اخلميس 

1 نوفمرب2017م . ومت مناقشة املوضوعات التالية:
آلية االسترياد والتصدير لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات . 	•

أفضل السبل لتسهيل اجراءات التصدير واالسترياد للقطاع . 	•
شروط فسح واردات أجهزة اتصال الراديو ومتطلبات استخدامها  	•
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منتدى الشرقية االقتصادي 2017

ن��ظ��م��ت غ��رف��ة ال��ش��رق��ي��ة م��ن��ت��دى ال��ش��رق��ي��ة 
امللكي  السمو  صاحب  برعاية   2017 االقتصادي 
الدكتور/ معايل  وحضور  الشرقية  املنطقة  أمري 

االجتماعية  والتنمية  العمل  علي الغفيص وزير 
خالل  النقل  وزير  الع�امودي  نبيل  الدك�تور/  ومعايل 
8-2017/11/9م،   ) اخلميس   – )األرب��ع��اء  ال��ف��رتة 

واستعرض املتحدثني احملاور التالية:
دور التكامل االقتصادي يف حتقيق التنمية املتوازنة . 	•

آفاق استدامة صناعة التشييد والبناء . 	•
سبل تعزيز تنافسية قطاع األعمال . 	•

زيارة مدير عام جمرك ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام

قامت جلنة النقل البحري بزيارة مدير عام جمرك ميناء امللك عبدالعزيز 
بالدمام األستاذ / ضيف اهلل العتيبي  يوم الثالثاء 14 /11/ 2017 ومت بحث 

ومناقشة  املوضوعات التالية : 
مشاكل احلاويات . 	•

حجز احلاويات  لفرتات زمنية طويلة  	•
مشاكل املنافست 	•

عطل احلاويات املربدة .  	•
تصاريح الوكالء املالحية  .   	•

لألجهزة  الفنية  بالالئحة  )التعريف  عمل  ورشــة 
التي تعمل بالغاز وملحقاتها(       

للمواصفات  السعودية  الهيئة  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت 
بالالئحة  "التعريف     : بعنوان  عمل  ورشة  واجلودة  واملقاييس 
اخلميس  يوم   " وملحقاتها  بالغاز  تعمل  التي  لألجهزة  الفنية 
خبري  هريرة  حممد   / املهندس  سعادة  بحضور  2017/12/7م 
ادارة  مدير  الفرج  يزيد    / األستاذ  وسعادة  ومطابقة  جودة 
متابعة التطبيق وسعادة املهندس / حممد املدمييغ مدقق 

جودة . ومت مناقشة املوضوعات التالية:
وملحقاتها  بالغاز  تعمل  التي  لألجهزة  الفنية  بالالئحة  التعريف  	•

وآلية التطبيق .
آلية احلصول على عالمة اجلودة . 	•

اللقاء املوسع لقطاع  النقل البحري
لقطاع   املوسع  اللقاء  البحري  النقل  جلنة  نظمت 

النقل البحري يوم  الثالثاء 12  /12 / 2017م  
ومت استعراض املوضوعات التالية : 

رؤية جلنة النقل البحري وأهدافها .  	•
اجنازات جلنة النقل البحري .   	•

أنشطة اللجنة املستقبلية . 	•
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 إدارة القـطاع الفني واملهني

أعضاء اللجنة الصحية

الصفةاالسمم

رئيس اللجنة الصحيةاألستاذ/ حممد سعد الفراج1

نائب رئيس اللجنة الصحيةاألستاذ/ ناصر سلطان السبيعي2

عضو اللجنة الصحيةاألستاذ/ عادل عبدالكرمي أبو السعود3

عضو اللجنة الصحيةاألستاذ/ سعود حممد الثمريي4

عضو اللجنة الصحيةاألستاذ/ هشام سليمان احلبيب5

عضو اللجنة الصحيةالدكتور/ عبد العزيز حممد اخلزمي6

عضو اللجنة الصحيةاألستاذ/ ناصر عبداحملسن الدليمان7

عضو اللجنة الصحيةاألستاذ/ حممد عبدالعزيز الريشان8

عضو اللجنة الصحيةاألستاذ/ خالد سليمان السليم9

عضو اللجنة الصحيةاألستاذ/ موسى ناصر الشايب10

عضو اللجنة الصحيةالدكتور/ سعد سامي الصقري11

عضو اللجنة الصحيةالدكتور/ إبراهيم حممد كمال الطبش12

عضو اللجنة الصحيةاألستاذ/ مطلق سفر العتيبي13

عضو اللجنة الصحيةاألستاذ/ سعود زيد العريني14

عضو اللجنة الصحيةالدكتور/ احمد عبد اهلل العلي15

عضو اللجنة الصحيةالدكتور/ باقر حمزة العوامي16

عضو اللجنة الصحيةاألستاذ/ حممد علي الغامدي17

عضو اللجنة الصحيةالدكتور/ ناجع حممد القحطاين18

عضو اللجنة الصحيةاألستاذ/ فيصل عبدالرحمن القصيبي19

عضو اللجنة الصحيةاألستاذ/ سعود خليفة املدعج20

عضو اللجنة الصحيةاألستاذ/ فراس عبد اهلل اليحيى21

عضو اللجنة الصحيةالدكتور/ إبراهيم حممد بو خمسني22

عضو اللجنة الصحيةاألستاذ/ مصطفى عبدالغني مريه23

عضو اللجنة الصحيةالدكتور/ علي ملفي خضراء24
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أعضاء جلنة احملامني واملستشارين القانونيني

الصفةاالسمم

رئيس جلنة احملامني واملستشارين القانونينياألستاذ/ خالد عبد اللطيف الصالح 1

نائب رئيس جلنة احملامني واملستشارين القانونينياألستاذ/ صباح شاهر املري2

عضو جلنة احملامني واملستشارين القانونينياألستاذ/ أحمد عبداهلل التويجري3

عضو جلنة احملامني واملستشارين القانونينياألستاذ/ أسامة عبدالعزيز بخرجي4

عضو جلنة احملامني واملستشارين القانونينياألستاذ/ بخيت فايز املدرع 5

عضو جلنة احملامني واملستشارين القانونينياألستاذ/ بدر عبداهلل اجلعفري6

عضو جلنة احملامني واملستشارين القانونينياألستاذ/ بندر شمال الدوسري7

عضو جلنة احملامني واملستشارين القانونينياألستاذ/ حسام طالل الغزاوي8

عضو جلنة احملامني واملستشارين القانونينياألستاذ/ سعود إبراهيم احلمام9

عضو جلنة احملامني واملستشارين القانونينياألستاذ/ سلمان عايض العمري10

عضو جلنة احملامني واملستشارين القانونينياألستاذ/ طالل صالح األحمدي11

عضو جلنة احملامني واملستشارين القانونينياألستاذ/ عبد الرحمن عيسى البونيان12

عضو جلنة احملامني واملستشارين القانونينياألستاذ/ فهد حبيب العتيبي13

عضو جلنة احملامني واملستشارين القانونينياألستاذ/ فيصل حممد اخلضريي14

عضو جلنة احملامني واملستشارين القانونينياألستاذ/ حممد سعيد الصومايل15

عضو جلنة احملامني واملستشارين القانونينياألستاذ/ حممد عبداهلل العطية16

عضو جلنة احملامني واملستشارين القانونينياألستاذ/ حممد هندي العتيبي17

عضو جلنة احملامني واملستشارين القانونينيالدكتور/ سعد سعيد آل جمعان18

عضو جلنة احملامني واملستشارين القانونينيالدكتور/ عادل عبد العزيز احلمام19

عضو جلنة احملامني واملستشارين القانونينيالدكتور/ عبد الرحمن عبد العزيز الفالح20

عضو جلنة احملامني واملستشارين القانونينياألستاذ / حسني عبداهلل آل جعران21
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أعضاء جلنة التعليم

الصفةاالسمم

رئيس جلنة التعليماألستاذ/ خالد حمود اجلويره 1

نائب رئيس جلنة التعليمالدكتور/ عبدالوهاب طه اخلليوي2

عضو جلنة التعليماألستاذ/ سليمان حممد البلوي3

عضو جلنة التعليماألستاذ/ حممد نادر احلسن4

عضو جلنة التعليماألستاذ/ رشيد عبدالعزيز احلصان5

عضو جلنة التعليمالدكتور/ خالد عبداهلل احلماد6

عضو جلنة التعليمالدكتور/ خالد صالح الدعيلج7

عضو جلنة التعليماألستاذ/ تركي ضحوي الشمري8

عضو جلنة التعليماألستاذ/ يوسف أحمد العثمان9

عضو جلنة التعليماألستاذ/ عبداهلل عمر العكاس10

عضو جلنة التعليماألستاذ/ أحمد حامد الغامدي11

عضو جلنة التعليماألستاذ/ عبداهلل سعيد الغامدي12

عضو جلنة التعليماألستاذ/ عبداهلل حممد الغامدي13

عضو جلنة التعليماألستاذ/ أحمد سعيد القحطاين14

عضو جلنة التعليماألستاذ/ ماجد إبراهيم القناص15

عضو جلنة التعليماألستاذ/ الوليد عبداهلل املبارك16

عضو جلنة التعليمالدكتور/ عبدالرحمن سامل املنتاخ17
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أعضاء اللجنة السياحية

الصفةاالسمم

رئيس اللجنة السياحيةاألستاذ/ رائد عبدالغفار املرباطي1

نائب رئيس اللجنة السياحيةالدكتور/ مقبل عبد اهلل املقبل2

عضو اللجنة السياحيةالدكتور/ سعيد حممد آل قبوص3

عضو اللجنة السياحيةاألستاذ/ أحمد صالح اباحسني4

عضو اللجنة السياحيةاألستاذ/ بادي حممد البادي5

عضو اللجنة السياحيةاألستاذ/ خالد علي البنعلي6

عضو اللجنة السياحيةاألستاذ/ حممد حمد احلسيني7

عضو اللجنة السياحيةاألستاذ/ عبداهلل إبراهيم العتيبي8

عضو اللجنة السياحيةاألستاذ/ حممد مبارك بازياد9
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أعضاء جلنة التأمني

الصفةاالسمم

رئيس جلنة التأمنياألستاذ/ صالح حممد اجلرب1

نائب رئيس جلنة التأمني األستاذ/ عصام أبوعيسى2

عضو جلنة التأمنياألستاذ/ ممدوح حممد الشهراين3

عضو جلنة التأمنياألستاذ/ عماد الدين احلسيني4

عضو جلنة التأمنياألستاذ/ وسيم مصطفى الدرة5

عضو جلنة التأمنياألستاذ/ حسام عبدالعزيز القناص6

عضو جلنة التأمنياألستاذ/ طالل عبدالعزيز فدا7
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حماضرة  " نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية"
وتقنية  االتصاالت  هيئة  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
املعلومات حماضرة عن  " نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية" 
املوضوعات  احملاضرة  وتناولت   ، 2014/4/12م  االثنني   يوم 

التالية:- 
•  نظام مكافحة جرائم املعلومات.

•  االحتيال عرب االنرتنت.
•  اخرتاق املواقع االلكرتونية.

•  االبتزاز والتشهري.
•  خطورة حتميل الربامج الغري موثوقة.

•  خطورة تسريب اخلطابات السرية ونشرها. 

ورش عمل حول  " مسودات قرارات وزارة العمل "

مرئيات  وأخذ  ملناقشة  عمل  ورشة  الشرقية  غرفة  نظمت 
قطاع األعمال حول  " مسودات قرارات وزارة العمل املنشورة 
الورشة   تناولت  و   ، 2014/2/24م  االثنني   " "معًا  بوابة  على 

املوضوعات التالية:
تعديل معدالت التوطني )النسب املئوية(  •

تعديل معادلة حساب السعوديني يف نسبة التوطني   •

على  معاملتهم  يعامل  ومن  السعوديني  أج��ور  أثر  حتديد   •
نسب التوطني

•  حتديد أثر أجور املتدربني السعوديني
•  كيفية إحتساب املبلغ عنهم يف التأشريات املكتسبة

•  عدم جتديد رخص العمالة الوافدة يف النطاق األصفر
•  تنظيم نقل خدمات القوى العاملة

حوافز اإلستقرار الوظيفي  •
أجور  يف  منو  حتقق  التي  للمنشآت  املالية  اإلعانات  برنامج   •

عمالها السعوديني
تنظيم العمل عن بعد  •

تنظيم إستقدام حراس العمائر  •
الرعاة واملزارعني وصائدي األسماك  تنظيم استقدام مهن   •

والنحالني وساسة اخليل والهجانة لإلستخدام اخلاص
تنظيم العمل يف حمالت بيع املستلزمات النسائية      •

استضافة رئيس فرع اجلمعية العلمية القضائية 
السعودية باملنطقة الشرقية

بن  عبدالواحد   / الدكتور  سعادة  الشرقية  غرفة  استضافت 
حمد املزروع رئيس فرع اجلمعية العلمية القضائية السعودية 
واملستشارين  احملامني  جلنة  مع  الشرقية  باملنطقة 
املوضوعات  بحث  مت  و  2014/2/26م   االربعاء   يوم  القانونيني 

التالية:
نبذة عن اجلمعية.  •

رؤية ورسالة اجلمعية.  •
أهداف اجلمعية.  •

إجراءات االنضمام للجمعية  •
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ورشة عمل عن  "نظام شموس األمني"

الوطني  املعلومات  مركز  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
ورشة عمل عن  "نظام شموس األمني" يوم االثنني 2014/4/7م 

، و تناولت الورشة  املوضوعات التالية:- 
عرض النتائج التي مت حتقيقها من خالل تطبيق نظام "شموس"   •

ودور القطاع اخلاص يف تطبيق املشروع منذ بدايته.
التوعية واحلث على االشرتاك يف نظام  شموس األمني.  •

•  إدراج قطاعات جديدة يف نظام شموس األمني                      

استضافة مدير عام الشؤون الصحية باملنطقة الشرقية

حممد  صالح  الدكتور/  سعادة  الشرقية  غرفة  استضافت 
الشرقية  باملنطقة  الصحية  الشؤون  عام  مدير   – الصاحلي 
الطبية  الرخص  ادارة  مدير  الدهري  طالل   / الدكتور  وسعادة 
بالشؤون الصحية مع اللجنة الصحية يوم االثنني  2014/5/19م 

، ومت بحث املوضوعات التالية:
آخر تطورات مستشفى اخلرب احلكومي وكذلك املدينة التخصصية.  •
بشأن  الشرقية  باملنطقة  الصحية  الشؤون  جتهيزات  آخر   •

مرض كورونا.
آخر مستجدات جتديد الرتاخيص للمجمعات الطبية.  •

االعالنات التجارية اخلاصة باملستشفيات.   •
البوابة االلكرتونية اخلاصة بالشؤون الصحية.  •

اجتماع للجنه الصحية مع جلنة التأمني
يوم  بالغرفة  التأمني  جلنة  مع  الصحية  للجنه  اجتماع  عقد  مت 

االحد  2014/9/12م ، و مت بحث املوضوعات التالية:

تعريف حاالت الطوارئ.   •
•  تدريب الكوادر باملستشفيات على أعمال التأمني الصحي.

استخدام        س��وء  مبخاطر  للعمالء  توعوية  حمالت  عمل   •
بطاقات التأمني وضررها الصحي.

وتقنية  ـــاالت  ـــص االت لــقــطــاع  املــوســع  ــلــقــاء  ال
املعلومات

مت عقد اللقاء املوسع لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات يوم 
االربعاء  2014/11/5م ، و مت بحث املوضوعات التالية:

توطني الصناعة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات.  •
رفع الوعي واالستثمار يف األنظمة.  •

االقتصاد املعريف.  •
نظام الدفع االلكرتوين.  •

تشجيع الصناعات احمللية يف الشركات الوطنية.  •
عن  واخلاص  احلكومي  القطاع  يف  االعمال  حاضنات  دعم   •

طريق آلية واضحة. 

زيارة جامعة األمري حممد بن فهد
القانونيني   قام فريق عمل من جلنة احملامني واملستشارين 
2014/11/11 ومت  الثالثاء  يوم  األمري حممد بن فهد  بزيارة جلامعة 

بحث املوضوعات التالية:
تفعيل التواصل والتعاون وتنظيم احملاضرات وورش العمل   •

•  تهيئة اخلريجني فيما يطلبه سوق العمل 
أهمية التدريب للطلبة والطالبات أثناء الدراسة   •
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ورشة عمل عن دور قطاع التأمني يف تعزيز السالمة املرورية
الشرقية  باملنطقة  املرورية  السالمة  جلنة  مع  بالتعاون 
شاركت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة التأمني يف ورشة عمل 
عن دور قطاع التأمني يف تعزيز السالمة املرورية يوم األربعاء 

2014/11/12م ، وتناولت الورشة املوضوعات التالية:- 
مفهوم التأمني على املركبات.  •

•  اخملالفات املرورية ووثيقة تأمني املركبات.
الربط اإللكرتوين بني سجل السائقني وشركات التأمني.   •

•  دور شركات التأمني يف دراسة السالمة املرورية.

اللقاء املوسع للمحامني واملستشارين القانونيني

نظمت الغرفة اللقاء املوسع للمحامني واملستشارين القانونيني 
يوم األربعاء  2014/12/10م وحضره رئيس وأعضاء جلنة احملامني 

واملستشارين القانونيني ، و مت بحث املوضوعات التالية:
حقوق و أتعاب وتدريب احملامني .   •

•  املكاتب األجنبية وتأثريها على املهنة .
معوقات املهنة وسبل تطويرها .  •

•  سبل تطوير اإلجراءات املتبعة إلصدار وجتديد رخصة مهنة 
احملامني .

اللقاء املوسع لقطاع السياحة

االثنني   يوم  السياحة  لقطاع  املوسع  اللقاء  الغرفة  نظمت 
مت  و  السياحية،  اللجنة  وأعضاء  رئيس  وحضره  2014/12/15م 

بحث املوضوعات التالية:
السياحية واملرشدين يف  الرحالت  تسهيل عمل منظمي   •

منافذ اململكة
حتت  السياحية  اجلهات  جميع  يضم  موحد  مكتب  إيجاد   •

مظلة هيئة السياحة
•  وضع رزنامة للفعاليات باملنطقة الشرقية

تنسيق العمل بني مقدمي اخلدمات السياحية   •
ضوابط منح التأشريات    •

تطوير الواجهات السياحية  •

ورشة عمل اإلدارة احلديثة ملكاتب احملاماة
ملكاتب  احلديثة  اإلدارة  بعنوان  عمل  ورشة  الغرفة  نظمت 
الدكتور /  احملاماة يوم االربعاء 2014/12/24م. قدمها سعادة 
احملامني  جلنة  وأعضاء  رئيس  بحضور  ناجي  عبداحلميد  عالء 

واملستشارين القانونيني ، ومت بحث املوضوعات التالية:

مفهوم إدارة مكاتب احملاماة  •
مكونات مكاتب احملاماة  •
أهمية تقنية املعلومات  •

منهجية اإلدارة باأللوان  •

االتصاالت  لقطاع    IDC توقعات   " عن  حماضرة 
وتقنية املعلومات لعام 2015م

نظمت الغرفة حماضرة عن “ توقعات IDC  لقطاع االتصاالت 
 2015 لعام  السعودية  العربية  اململكة  يف  املعلومات  وتقينة 
 / املهندس  سعادة  قدمها  2014/12/25م.  اخلميس  يوم 
جلنة  وأعضاء  رئيس  بحضور  الهليل  سعود  بن  عبدالعزيز 

االتصاالت وتقنية املعلومات ، و مت استعراض مايلي:
النمو  يف خدمات االتصاالت و تقنية املعلومات   •

احلوسبة السحابية  •
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ارتفاع حجم سوق الهواتف اجلوالة الذكية.  •
االستثمارات يف خدمات استمرارية األعمال  •

زيارة مدير عام فرع وزارة العمل باملنطقة الشرقية 
سعادة  إىل  واإلستقدام  التعليم  للجنتي  زيارة  الغرفة  نظمت 
وزارة  فرع  عام  مدير  الفالح  عبدالرحمن  بن  حممد   / األستاذ 
العمل باملنطقة الشرقية ، وحضر باإلنابة عنه سعادة األستاذ 
العمل  وزارة  فرع  عام  مدير  مساعد  العمري  صالح  بن  عمر   /
الزيارة  وتناولت  2014/12/29م  االثنني  يوم  الشرقية   باملنطقة 

مناقشة عدد من املوضوعات وهي :
املعوقات التي تواجه املدارس العاملية يف عملية نقل الكفالة.   •
إيجاد حلول ملنح عدد كاف من التأشريات الستقدام عاملي   •

النظافة والسائقني واملعلمني واملعلمات . 
امل��دارس  يف  املرافقني  احمل��ارم  عمل  تنظم  آلية  إيجاد   •

العاملية بدون نقل كفالة .
وإبالغ  خمالفات  ح��دوث  عند  حرفيًا  التوسط  عقود  تطبيق   •
عملية  يف  الفصل  جلان  عند  للتواجد  اإلستقدام  مكاتب 

اخلالفات التي تواجه العمالة املنزلية .
تطبيق الالئحة اخلاصة بالعمالة املنزلية .  •

عنه  ينوب  من  أو  االستقدام  مكتب  صاحب  تواجد  موضوع   •
عند مكتب التسول عند هروب العمالة .

زيارة معايل أمني املنطقة الشرقية
نظمت الغرفة زيارة لفريق عمل من اللجنة السياحية إىل معايل 
املهندس/ فهد بن حممد اجلبري أمني املنطقة الشرقية يوم 

األربعاء  2014/12/31م و مت بحث املوضوعات التالية:
اخملتصة  اجلهة  مع  بالغرفة  السياحية  اللجنة  إشراك  أهمية 
وتطوير  باملنطقة  السياحية  املواقع  حتديد  يف  باألمانة 

شاطئ نصف القمر.
دعم منظمي الرحالت السياحية من خالل إعطاءهم الفرصة   •

لعمل برامج سياحية لضيوف وزوار املنطقة الشرقية. 
فيما  األمانة  متطلبات  كافة  على  يحتوي  كتيب  إصدار  أهمية   •
قطاعي  يف  والصحة  العامة  السالمة  باشرتاطات  يتعلق 
املطاعم واملقاهي لتجنب اخملالفات نتيجة عدم اإلملام بها.  
أهمية توفري بعض اخلدمات املساندة يف منطقة شاطئ   •

نصف القمر ومن أبرزها:
 	– إسعاف   – مسجد   – مطعم   – صراف   (

زيادة دورات املياه( 
إنشاء مركز أمن و سالمة وإنقاذ ) عن طريق 	 

شركة متخصصة (.
به 	  االتصال  يتم  للشكاوى  ساخن  خط  عمل 

أب  الواتس  طريق  عن  فورية  صور  وإرسال 
وسكب  املباين  خملفات  رمي  يخص  فيما 
بحرية  يف  وغريها  الصحي  الصرف  مياه 

مدينة االمري حممد بن فهد

وتقنية  االتـــصـــاالت  هيئة  حمــافــظ  مــعــايل  ــــارة  زي
املعلومات 

وتقنية  االتصاالت  جلنة  من  عمل  لفريق  زيارة  الغرفة  نظمت 
املعلومات إىل معايل املهندس/ عبداهلل بن عبدالعزيز الضراب 
األربعاء   يوم  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  حمافظ   -

2014/12/31م و مت بحث املوضوعات التالية:
دعم وتشجيع مراكز اإلتصال لتكون داخل اململكة.   •

اإلجراءات  طريق  عن  اململكة  يف  التقنية  صناعة  تشجيع    •
والسياسات املنظمة لذلك .

وضع آلية لضبط إصدار شرائح االتصال         •
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زيارة رئيس احملكمة العامة بالدمام
نظمت الغرفة زيارة لفريق عمل من جلنة احملامني واملستشارين 
القانونيني إىل فضيلة الشيخ/سعد بن فهد املهنا – رئيس احملكمة 

العامة بالدمام يوم االحد  2015/3/8م ومت بحث املوضوعات التالية:
تطبيق املادة 19  من نظام احملاماة املتضمنة)  التسهيالت   •

التي يحتاجها احملامي للقيام بواجبه(،
توفري خدمات مساندة يف احملكمة  كصالة انتظار خاصة للمحامني   •
العامة  احملكمة  مع  بالتعاون  توعوية  حماضرات  تقدمي    •

بالدمام بشأن االجراءات النظامية للمحكمة.

استضافة نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار لشؤون املناطق
كساب  وليد  الدكتور/  سعادة  الشرقية  غرفة  استضافت 
العامة للسياحة واآلثار لشؤون  الهيئة  – نائب رئيس  احلميدي 
االثنني   يوم  وذلك  السياحية  اللجنة  مع  اجتماع  يف  املناطق 

2015/3/9م ومت بحث املوضوعات التالية:
لدعم  واآلث���ار  للسياحة  العامة  الهيئة  ف��رع  دور  تفعيل   •

املشاريع السياحية املتميزة يف املنطقة.
الهيئة  بالغرفة و  اللجنة السياحية  تشكيل فريق عمل من   •
املمولة  اجلهات  مع  للتنسيق  واآلث���ار  للسياحة  العامة 

ملشاريع قطاع السياحة اخلاصة  باألراضي احلكومية
العامة  الهيئة  و  السياحي  القطاع  بني  دورية  لقاءات  عقد   •

للسياحة واآلثار
قيام فرع الهيئة العامة للسياحة واآلثار باملنطقة الشرقية   •
إدارات  مع  السياحية  الرحالت  ملنظمي  عمل  ورشة  بعمل 
دورهم  إلبراز  واخلاص  العام  القطاعني  يف  العامة  العالقات 

يف دفع عجلة السياحة باملنطقة.

زيارة مساعد مدير عام فرع وزارة العمل باملنطقة الشرقية
نظمت الغرفة زيارة لفريق عمل من اللجنة الصحية إىل سعادة 
األستاذ / عمر بن صالح العمري مساعد مدير عام فرع وزارة 
العمل باملنطقة الشرقية يوم الثالثاء 2015/3/10، ومت بحث 

املوضوعات التالية:
الفرتة الزمنية إلصدار التأشريات   •

الزيارات التفتيشية    •
نقل كفالة الطبيب من القطاع الصحي احلكومي يف حال   •

إنهاء خدمة عمله إىل القطاع الصحي اخلاص 
تقدمي حماضرات توعوية بالتعاون مع مكتب العمل وصندوق    •

تنمية املوارد البشرية

 استضافة مدير عام الشؤون الصحية باملنطقة الشرقية

استضافت غرفة الشرقية سعادة الدكتور/ خالد بن حممد الشيباين – 
مدير عام الشؤون الصحية باملنطقة الشرقية يف اجتماع مع اللجنة 

الصحية وذلك يوم االثنني  2015/3/16م ومت بحث املوضوعات التالية:
ذات  احلكومية  اجلهات  لدى  اخلاص  الصحي  القطاع  دعم   •

العالقة.
االستفادة من الكوادر الطبية بني القطاع الصحي احلكومي   •

والقطاع اخلاص.
جتديد الرتاخيص الطبية للمجمعات الطبية.  •

مستحقات القطاع الصحي اخلاص يف احلاالت احملولة من   •
قبل وزارة الصحة.
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واالتــصــاالت  املعلومات  تقنية  جلنة  استضافة 
بغرفة جتارة وصناعة البحرين

 

بغرفة  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  جلنة  الشرقية  غرفة  استضافت 
جتارة وصناعة البحرين يف اجتماع مع جلنة االتصاالت وتقنية املعلومات 

بالغرفة وذلك يوم الثالثاء  2015/3/17م و مت بحث املوضوعات التالية:
دور جلنة االتصاالت وتقنية املعلومات بالغرفة وأبرز اجنازاتها   •
وأبرز  البحرين  بغرفة  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  جلنة  دور   •

اجنازاتها.
عرض تعريفي عن اجلمعية اخلريية لتأهيل احلاسبات اآللية   •

“ ارتقاء “.
قطاع  يف  والتطوير  بالتدريب  يتعلق  فيما  اخل��ربات  تبادل   •

االتصاالت وتقنية املعلومات.
املشاركة يف الفعاليات املتعلقة بقطاع االتصاالت وتقنية   •

املعلومات.

حماضرة “ املنازعات املصرفية “

املصرفية  املنازعات   " بعنوان  حماضرة  الشرقية  غرفة  نظمت 
الثالثاء   احلربش  سليمان  بن  القانوين/زهري  املستشار  قدمها   "

2015/3/31م  و مت طرح املوضوعات التالية:
تعريف الدعوى املصرفية وأطرافها.  •

)جلنة  املصرفية  الدعوى  نظر  يف  القضائي  االختصاص   •

تسوية املنازعات املصرفية(.
التنفيذية يف احلجز التحفظي واملنع من السفر  االجراءات   •

وتنفيذ قرارات جلنة التسويات. 
عدم قابلية قرارات اللجنة املصرفية للطعن أو التظلم أمام   •

اجلهات األخرى
أبرز املبادئ التي قررتها اللجنة املصرفية  •

مستقبل جلنة املنازعات املصرفية   •

املنطقة  ــري  أم امللكي  السمو  صاحب  اثنينية 
الشرقية

شاركت اللجنة الصحية يف اإلثنينية األسبوعية لصاحب السمو امللكي 
األمري/سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمري املنطقة الشرقية يوم االثنني  

2015/4/13م ، ومت تقدمي عرض لسمو األمري حول :
أبرز اجنازات القطاع الصحي اخلاص باملنطقة الشرقية.   •

بالقطاع  املتعلقة  القضايا  ومعاجلة  طرح  يف  اللجنة  دور    •
الصحي. 

•  التعاون املشرتك بني القطاع الصحي احلكومي واخلاص.

فعاليــة اليوم العاملي للتوحد “ اصنعوا الفرق 
2015م “

الفرق  اصنعوا   " للتوحد  العاملي  اليوم  فعالية  الشرقية  غرفة  نظمت 
2015م " وذلك يوم اخلميس  2015/4/30م و مت بحث املوضوعات التالية:

•  دور وزارة التعليم يف تعليم وتنمية مواهب التوحديني.
•  أهمية التشخيص املبكر وخدمات وزارة الصحة القائمة.

للتوحديني  االجتماعية  ال��ش��ؤون  تقدمها  التي  اخل��دم��ات   •
وذويهم.

العالجي  التدخل  و  التشخيص  و  االكتشاف  ودور  أهمية   •
املبكر.

والعالج  التشخيص  يف  االختصاصات  متعدد  الفريق  دور    •
املبكر.

العالج  النطق والتخاطب وعلم نفس و  أهمية خدمات عالج    •
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الوظيفي و الرتبية اخلاصة.

حتي  للتوحد  األولية  العالمات  ظهور  مرحلة  من  األسرة  دور   •
الدمج الناجح.

اللقاء املوسع لقطاع التأمني

حضر  التأمني  لقطاع  املوسع  اللقاء  الشرقية  غرفة  نظمت 
اللقاء رئيس وأعضاء جلنة التأمني وذلك يوم االثنني  2015/5/11م 

و مت بحث املوضوعات التالية:
تصنيف مقدمي اخلدمات الصحية.  •

أهمية إصدار تشريعات حول التالعب بأسعار الفواتري.  •
ضرورة تطبيق نظام البصمة للمرضى املراجعني.  •

األخطاء الطبية وأثرها على شركات التأمني.  •

جمال  يف  االســتــثــمــاريــة  الــفــرص   ( عمل  ورشـــة 
االتصاالت وتقنية املعلومات (

يف  االستثمارية  "الفرص  عمل  ورشة  الشرقية  غرفة  نظمت 
جمال االتصاالت وتقنية املعلومات حضرها رئيس وأعضاء جلنة 
االتصاالت وتقنية املعلومات " وذلك يوم الثالثاء  2015/5/26م 

ومت بحث املوضوعات التالية:

وتقنية  االت���ص���االت  جم���ال  يف  اإلس��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��رص    •
املعلومات.

آلية دعم الفرص من قبل الصناديق الداعمة )ريادة ، البنك   •

السعودي للتسليف واالدخار ، بادر(.

الصادرات  وزي��ادة  السعودي  الشباب  أمام  العمل  فرص   •
الوطنية.

دور الصناديق املانحة وكيفية الوصول اليها.  •

اللقاء املوسع لقطاع احملاماة

نظمت غرفة الشرقية اللقاء املوسع لقطاع احملاماة بحضور 
رئيس وأعضاء جلنة احملامني واملستشارين القانونيني ،وذلك 

يوم االربعاء  2015/6/3م ومت بحث املوضوعات التالية:

مبهنة  االرتقاء  يف  ودورها  للمحامني  السعودية  الهيئة   •
احملاماة.

عقد دورات وحماضرات تثقيفية للمحاماة.  •

نظام  من   18 للمادة  وفقًا  النظامي  املمثل  مفهوم   •
احملاماة.

ورشة عمل “ الفرص والتحديات املتعلقة بتوطني 
الوظائف يف قطاع السياحة “

املوارد  تنمية  صندوق  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
البشرية ورشة عمل عن الفرص والتحديات املتعلقة بتوطني 
الوظائف يف قطاع السياحة ،وذلك يوم الثالثاء  2015/6/9م و مت 

بحث املوضوعات التالية:
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•  منو القطاع السياحي.

•  جاذبية الوظائف السياحية للمواطنني.

•  موسمية العمل السياحي.

مناذج اخلدمات السياحية اجلديدة.   •

ورشة عمل  دراسة االحتياجات التدريبية ملنسوبي 
هيئات تسوية اخلالفات العمالية

العمل ورشة عمل ضمن إطار مشروع دراسة  نظمت وزارة 
االحتياجات التدريبية ملنسوبي هيئات تسوية اخلالفات العمالية 
احملامني  جلنة  أعضاء  2015/8/3م،حضرها  االثنني   بالوزارة 
املوضوعات  بحث  ومت  بالغرفة،  القانونيني  واملستشارين 

التالية:

ما قبل التقاضي  )تسجيل الدعوى / التسوية الودية(  •

ما بعد التقاضي  )التنفيذ(  •

إجراءات التقاضي  )احلكم االبتدائي / االستئناف(  •

واقرتاح  عنها  املسئول  وحتديد  القائمة  اإلشكاالت  أبرز   •
احللول. 

ورشة عمل ملنظمي الرحالت السياحية

ورشة  الشرقية  باملنطقة  السياحة  هيئة  فرع  نظم 
اخلميس   باملنطقة  السياحية  الرحالت  ملنظمي  عمل 
2015/9/10م،حضرها رئيس وأعضاء اللجنة السياحية بالغرفة، 

ومت بحث املوضوعات التالية:

احتياجات منظمي الرحالت لتطوير براجمهم.  •

توفري قائمة بالرحالت السياحية.  •

تسويق برامج منظمي الرحالت.  •

اخملاطر  ودرء  الــتــأمــني  إدارة  مــديــر  استضافة 
بالهيئة امللكية باجلبيل

صالح  املهندس/  سعادة  الشرقية  غرفة  استضافت 
بالهيئة  اخملاطر  ودرء  التأمني  إدارة  مدير   – عزيز  ابو  عبداهلل 

االثنني   التأمني وذلك يوم  امللكية باجلبيل يف اجتماع مع جلنة 
2015/10/19م ومت بحث املوضوعات التالية:

آليه عمل إدارة اخملاطر بالهيئة امللكية باجلبيل.  •

تطوير طرق إدارة اخملاطر.  •

والسكنية  الصناعية  للمناطق  والسالمة  األمن  معايري   •
بالهيئة امللكية.

زيارة رئيس احملكمة العامة باخلرب
احملامني  جلنة  من  عمل  لفريق  زيارة  الغرفة  نظمت 
واملستشارين القانونيني إىل فضيلة الشيخ/أحمد بن عبداهلل 
االربعاء   يوم  وذلك  باخلرب  العامة  احملكمة  رئيس  اجلعفري 

2015/11/4م ومت بحث املوضوعات التالية:

التعاون املشرتك بني الغرفة واحملكمة.  •

املعونة القضائية.  •

اإلسناد القضائي.  •

انتظار  كصالة  احملكمة   يف  مساندة  خدمات  توفري   •
خاصة للمحامني.
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ورشة عمل عن ) نظام التحكيم السعودي (
     

واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  وجامعة  الشرقية  غرفة  نظمت 
التحكيم  واجلمعية الفقهية السعودية ورشة عمل عن ) نظام 
آل  حممد  بن  عبداهلل   / الشيخ  معايل  قدمها   ) السعودي 
واخلميس   األربعاء  يومي  وذلك  العلماء  كبار  هيئة  عضو  خنني 
احملامني  جلنة  وأعضاء  رئيس  حضرها   ، 11-2015/11/12م 
واملستشارين القانونيني بالغرفة و مت طرح املوضوعات التالية:

إتفاق التحكيم.  •
هيئة التحكيم.   •

إجراءات الفصل يف الدعوى التحكيمية.  •
بطالن حكم التحكيم.  •

حجية أحكام احملكمني وتنفيذها.  •

ورشة عمل ) معاجلة تدفق القضايا إىل احملاكم (

)معاجلة  عمل  ورشة  العدل  ووزارة  الشرقية  غرفة  نظمت 
2015/11/15م،  األحد  يوم  وذلك  احملاكم(  إىل  القضايا  تدفق 
واملستشارين  احملامني  جلنة  أعضاء  و  رئيس  حضرها 

القانونيني بالغرفة ومت طرح املوضوعات التالية:
تقليل تدفق الدعاوى واالنهاءات إىل احملاكم.  •

الوسائل املناسبة التي تكفل تركيز االختصاص.  •
احللول العامة ملشكلة التدفق.  •

تنازع االختصاص.  •
الرؤى واملقرتحات.  •

زيارة غرفة جتارة وصناعة البحرين

إىل  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  للجنة  زيارة  الغرفة  نظمت 
ومت  2015/11/17م  الثالثاء   يوم  البحرين  وصناعة  جتارة  غرفة 
االجتماع مع نظريتها جلنة تقنية املعلومات واإلتصاالت ، وجرى 

بحث املوضوعات التالية:
التعاون املشرتك يف جماالت التقنية واالتصاالت.   •

االتصاالت  بقطاع  املتعلقة  الفعاليات  يف  املشاركة   •
وتقنية املعلومات.

عقد عدد “ 2 “ اجتماع يف السنه بني اللجنتني.   •
•  تقدمي عرض مرئي عن برنامج “ متكني “.

•  تقدمي عرض تعريفي عن مركز ريادة األعمال بغرفة البحرين.

إثنينية صاحب السمو امللكي أمري املنطقة الشرقية

القانونيني يف اإلثنينية  شاركت جلنة احملامني واملستشارين 
بن  نايف  بن  األمري/سعود  امللكي  السمو  لصاحب  األسبوعية 
 ، 2015/12/7م  االثنني   يوم  الشرقية  املنطقة  أمري  عبدالعزيز 

ومت تقدمي عرض عن املوضوعات التالية:
أبرز اجنازات جلنة احملامني واملستشارين القانونيني.  •

دور اللجنة يف طرح ومعاجلة القضايا املتعلقة مبهنة احملاماة.   •
دور اللجنة يف خدمة اجملتمع.   •
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حماضرة » املنازعات التجارية »
نظمت غرفة الشرقية حماضرة بعنوان " املنازعات التجارية " 
قدمها احملامي الدكتور / أحمد بن عبدالعزيز الصقيه األربعاء  

2015/12/16م  ، ومت طرح املوضوعات التالية:
القواعد واألحكام املتعلقة بالقضاء التجاري.  •

املنازعات التجارية االصلية والتبعية التي حتدث بني التجار.  •
اخملالفات والدعاوى املتعلقة باألنظمة التجارية.  •

دعاوى االفالس واحلجر.  •

الصحي  الضمان  جملس  عــام  أمــني  إستضافة 
التعاوين

بن  حممد  االستاذ/  سعادة  الشرقية  غرفة  استضافت 
سليمان احلسني – أمني عام جملس الضمان الصحي التعاوين 
يف لقاء مع قطاع التأمني وذلك يوم االربعاء  2015/12/16م ، ومت 

بحث املوضوعات التالية:
عرض مرئي عن خدمات جملس الضمان الصحي التعاوين.  •

إصدار توضيحات بشأن الوثيقة التي يتم تعديلها.  •
ال��ب��الغ��ات  وآل��ي��ة  ال��ط��ب��ي  اإله��م��ال  أو  الطبية  األخ��ط��اء   •

والشكاوى.
.“ SHEB “ برنامج تبادل التعامالت االلكرتونية   •

التأمني وجملس الضمان الصحي يف  التعاون بني جلنة    •
التوعية والتدريب.

التواصل  وشبكات  االلكرتونية  التجارة  رواد  لقاء 
االجتماعي

وشبكات  االلكرتونية  التجارة  رواد  لقاء  الشرقية  غرفة  نظمت 
الثالثاء  2015/12/22م و مت بحث  التواصل االجتماعي وذلك يوم 

املوضوعات التالية:
أهمية شبكات التواصل االجتماعي.  •

تعزيز املبيعات يف التجارة االلكرتونية.  •
هذا  يف  املتبعة  األساليب  أح��دث  على  الضوء  تسليط   •

اجملال.
•  التواصل مع رواد التجارة االلكرتونية.

للسياحة  العامة  الهيئة  إدارة  جملس  عضو  لقاء 
والرتاث الوطني

علي  بن  عبداهلل  االستاذ/  سعادة  الشرقية  غرفة  استضافت 
للسياحة  العامة  الهيئة  إدارة  جملس  عضو   – اجملدوعي 
والرتاث الوطني يف لقاء مع اللجنة السياحية وذلك يوم االثنني  

2015/12/28م ، ومت بحث املوضوعات التالية:
الوطني  والرتاث  للسياحة  العامة  الهيئة  تفعيل دور فرع   •

لدعم املشاريع السياحية املتميزة يف املنطقة.
التنظيمات والتشريعات اخلاصة بدور االيواء.  •

آلية التنسيق بني اجلهات املعنية بالسياحة.  •
إيجاد روزنامة سياحية سنوية باملنطقة الشرقية.  •
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باملنطقة  الصحية  الشؤون  عام  مدير  استضافة 
الشرقية

علي  صالح  الدكتور/  سعادة  الصحية  اللجنة  استضافت 
الشرقية  باملنطقة  الصحية  الشؤون  عام  مدير  السلوك 
الطبية  الرخص  إدارة  مدير  الدهري  طالل   / الدكتور  وسعادة 
بالشؤون الصحية يف اجتماع يوم االثنني 2016/2/8م ومت بحث 

املوضوعات التالية:
خدمات الرعاية الصحية األولية.  •

الشراكة ما بني القطاع الصحي احلكومي و اخلاص.  •
تطبيق شراء اخلدمات من القطاع الصحي اخلاص.  •

خصخصة املستوصفات احلكومية.  •
إلزام اجملمعات الطبية بتعيني طبيب استشاري .  •

حلقة نقاش ) العالقة بني احملامي واملتدرب (
قامت جلنة احملامني واملستشارين القانونيني بالغرفة بعقد 
يوم   " واملتدرب  احملامي  بني  العالقة   " بعنوان  نقاش  حلقة 

االثنني  2016/3/7م ومت بحث املوضوعات التالية:
تدريب احملامي اجلديد ونطاقات عمله.  •

العالقة بني احملامي واملتدرب.  •
التزامات احملامي واملتدرب أمام اإلدارة للمحاماة.   •

استضافة جلنة السياحة بغرفة جتارة وصناعة البحرين
جتارة  بغرفة  السياحة  جلنة  الشرقية  غرفة  استضافت 
وصناعة البحرين يف اجتماع مع اللجنة السياحية بالغرفة وذلك 

يوم االثنني  2016/3/14م ومت بحث املوضوعات التالية:
دور اللجنة السياحية بالغرفة وأبرز اجنازاتها.   •

دور جلنة السياحة بغرفة البحرين وأبرز اجنازاتها.  •
تبادل اخلربات فيما يتعلق بالتنظيمات السياحية .  •

بني  السياحة  بقطاع  املتعلقة  الفعاليات  يف  الشراكة   •
البلدين من  خالل املعارض واملهرجانات.

باملنطقة  والنقل  الطرق  إدارة  عــام  مدير  ــارة  زي
الشرقية

قامت جلنة التعليم بزيارة سعادة املهندس/ سعد بن حممد 
السياري مدير عام إدارة الطرق والنقل باملنطقة الشرقية يوم 

االثنني  2016/3/28م ومت بحث املوضوعات التالية:
االفرتاضي  وعمرها  املدارس  بحافالت  اخلاصة  الشروط    •

املقدر بعشر سنوات.
إعفاء حافالت املدارس من إصدار بطاقة تشغيل.   •

باستقدام  اخلاصة  للمدارس  والنقل  الطرق  إدارة  تأييد   •
سائقني.
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استضافة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء بالهيئة 
العامة للغذاء والدواء

     

بن  إبراهيم   / الدكتور  سعادة  الصحية  اللجنة  استضافت 
عبدالرحمن اجلفايل نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء- الهيئة 
 ، 2016/3/30م  األربعاء  يوم  اجتماع  يف  والدواء  للغذاء  العامة 

ومت بحث املوضوعات التالية:
نقص بعض األدوية الضرورية يف حال انتقالها من وكيل   •

إىل وكيل آخر .
نقص يف توفري تطعيمات األطفال.  •

شروط األدوية اخلاضعة للرقابة وطول إجراءاتها.  •
غري  بشكل  السرطان  كأدوية  املتخصصة  األدوي��ة  توفر   •

قانوين يف السوق.
طريقة قراءة بداية ونهاية صالحية االدوية.  •

الزام شركات األدوية بإرجاع األدوية منتهية الصالحية.  •
التأخري يف دراسة ملفات التسجيل.  •

حماضرة ) منازعات التأمني (

بالغرفة  القانونيني  واملستشارين  احملامني  جلنة  قامت 
بتنظيم حماضرة بعنوان " منازعات التأمني " قدمها احملامي 
اخلميس   اخلريجي  عبداهلل  بن  عبدالعزيز   / واملستشار 

2016/3/13م  ومت بحث املوضوعات التالية:
التأمني نشأته وتطوره وأنواعه.  •

عقد التأمني ومبادئه.  •

األنظمة واللوائح احلاكمة للتأمني.  •
التأمني  وش��رك��ات  اإلش��راف��ي��ة  وامل��ؤس��س��ات  الهيئات   •

واملهن احلرة.
االختصاص القضائي ودرجات التقاضي.  •

القواعد اإلجرائية للتقاضي.  •

حماضرة ) تأمني املركبات (
تأمني   " بعنوان  حماضرة  بتنظيم  بالغرفة  التأمني  جلنة  قامت 
الناصر اخلميس   املركبات " قدمها االستاذ / عيد بن عبداهلل 

2016/4/11م  ومت طرح املوضوعات التالية:
الثقافة التأمينية.  •

تسوية املطالبات.  •
الالئحة التنظيمية للمطالبات.  •

العالقة بني شروط وثيقة التأمني ونظام املرور.  •

لقاء معايل نائب وزير الصحة
حممد  بن  حمد   / األستاذ  معايل  الصحية  اللجنة  استضافت 
2016/4/16م  السبت   يوم  لقاء  يف  الصحة  وزير  نائب  الضويلع  

ومت بحث املوضوعات التالية:
اسرتاتيجية وزارة الصحة املستقبلية.   •

وخصخصة  االول��ي��ة  بالرعاية  اخل��اص��ة  اخل��دم��ات  تطوير   •
القطاع الصحي.

تطوير وتدريب الكفاءات البشرية.   •
•  إلزام اجملمعات الطبية بوجود طبيب استشاري.

حٍد  على  الصحي  والقطاع  للمجتمع  والتثقيف  التوعية   •
سواء.
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استضافة جلنة النقل الربي

الربي  النقل  جلنة  من  عمل  فريق  التأمني  جلنة  استضافت 
بغرفة الشرقية يف اجتماع يوم االثنني  2016/4/25م ومت بحث 

املوضوعات التالية:
ارتفاع أسعار تأمني املركبات.  •

صالحية شركات التأمني باإلطالع على سجل املؤمن.  •

وصناعة  جتــارة  بغرفة  السياحي  القطاع  جلنة  زيــارة 
البحرين

بغرفة  السياحي  القطاع  جلنة  بزيارة  السياحية  اللجنة  قامت 
بحث  ومت  2016/5/3م  الثالثاء   يوم  البحرين  وصناعة  جتارة 

املوضوعات التالية:
التعاون املشرتك يف جماالت السياحة.  •

.)BUS (  االطالع على خدمات شركة مطار البحرين  •
زيارة متحف البحرين الوطني.  •

اإلطالع على  حلبة البحرين الدولية ) فورموال 1 ( ومشروع   •
الغرافتي.

اللقاء املوسع لقطاع احملاماة
قامت جلنة احملامني واملستشارين القانونيني بالغرفة بتنظيم 
لقاء موسع لقطاع احملاماة،وذلك يوم الثالثاء  2016/5/10م، ومت 
تقدمي عرض مرئي عن إجنازات اللجنة كما مت بحث املوضوعات 

التالية:

نظام احملاماة والئحته التنفيذية.   •
الصعوبات والتحديات التي تواجه مهنة احملاماة.  •

إبراز دور احملامي يف اجملتمع.  •

والتدريب  التأمينية  التوعية  جلنة  رئيس  استضافة 
والسعودة واملتحدث اإلعالمي لشركات التأمني

استضافت جلنة التأمني سعادة األستاذ / عادل بن عبدالعزيز 
والسعودة  والتدريب  التأمينية  التوعية  جلنة  رئيس  العيسى 
االحد  يوم  اجتماع  يف  التأمني  لشركات  اإلعالمي  واملتحدث 

2016/5/15م ومت بحث املوضوعات التالية:
تاريخ التأمني يف السوق السعودي.  •

هيكل سوق التأمني.  •
منتجات التأمني يف السوق.  •

الصعوبات التي تواجه سوق التأمني.  •

اآلثار  ونظام  السياحة  بنظام  التعريف   ( عمل  ورشــة 
واملتاحف والرتاث العمراين (

للسياحة  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
والرتاث الوطني ورشة عمل للتعريف " بنظام السياحة ونظام 
اآلثار واملتاحف والرتاث العمراين " يوم الثالثاء  2016/5/31م ومت 

عرض ومناقشة املوضوعات التالية:
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عرض عن برنامج خادم احلرمني الشرفني للعناية بالرتاث احلضاري.  • 
التعريف بنظام السياحة.  •

التعريف بنظام اآلثار واملتاحف والرتاث العمراين.  •
برنامج التطوير الشامل.  •

استضافة مستشار نائب وزير الصحة واملشرف العام 
على شؤون القطاع الصحي اخلاص

أسعد  بن  فياض  الدكتور/  سعادة  الصحية  اللجنة  استضافة 
العام  واملشرف  الصحة  وزير  نائب  مستشار  الدندش– 
االحد   يوم  اجتماع  يف  اخلاص   الصحي  القطاع  شؤون  على 

2016/6/5م  ومت بحث املوضوعات التالية:
الالئحة التنفيذية للقطاع الصحي اخلاص.  •

برنامج التحول الوطني ودور القطاع الصحي اخلاص.  •
منافسة القطاع الصحي احلكومي للقطاع اخلاص.  •

القطاع  يف  السعوديني  األطباء  عمل  حتكم  التي  الالئحة   •
العام للعمل يف القطاع اخلاص.

آلية صرف املستحقات املالية للقطاع الصحي اخلاص.  •

تقييم  لفرع  التنفيذية  بالالئحة   ( للتعريف  عمل  ورشة 
املنشآت االقتصادية (

السعودية  الهيئة  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
للمقيمني املعتمدين ورشة عمل للتعريف ) بالالئحة التنفيذية 
لفرع تقييم املنشآت االقتصادية (يوم االربعاء  2016/10/5م ، ومت 

عرض ومناقشة املوضوعات التالية:

•  تصنيف املقيمني.
•  التأهيل والتدريب.

•  شروط وأنواع العضويات.

ورشة عمل ) تطبيق املرحلة الثانية من وثيقة التأمني 
املوحدة ألصحاب العمل (

الصحي  الضمان  جملس  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
التعاوين ورشة عمل ) تطبيق املرحلة الثانية من وثيقة التأمني 
املوحدة ألصحاب العمل ( الذين لديهم عدد ) 50 إىل 99 ( عاماًل 
حضرها رئيس وأعضاء جلنة التأمني يوم األربعاء 2016/10/12م ، 

ومت عرض ومناقشة املوضوعات التالية:
التعريف بالوثيقة املوحدة للتأمني.

مراحل وآلية تطبيق مشروع الوثيقة املوحدة.
التجاوزات يف قطاع التأمني الصحي.

ورشة عمل ) تفعيل جلنة دعم االستثمار يف التعليم 
األهلي واألجنبي باملنطقة الشرقية (

باملنطقة  التعليم  إدارة  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
الشرقية ورشة عمل ) تفعيل جلنة دعم االستثمار يف التعليم 
األهلي واألجنبي باملنطقة الشرقية ( ، حضرها رئيس وأعضاء 
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ومناقشة  عرض  ومت   ، 2016/10/24م  األثنني  يوم  التعليم  جلنة 
املوضوعات التالية:

التعريف بلجنة دعم االستثمار يف التعليم األهلي واألجنبي.  •
األهلي  بالتعليم  املستثمر  يحتاجها  التي  الدعم  أوج��ه   •

واألجنبي.
اآللية املقرتحة لعمل اللجنة.  •

للتخصصات  السعودية  الهيئة  عام  أمني  إستضافة 
الصحية

بن  الدكتور / أمين  اللجنة الصحية سعادة األستاذ  استضافت 
أسعد عبده  أمني عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 
املوضوعات  بحث  ومت  2016/11/29م  الثالثاء   يوم  اجتماع  يف 

التالية:
إسرتاتيجية الهيئة انسجامًا مع برنامج التحول الوطني.  •

إصدار التصاريح املؤقتة اخلاصة باملمارسني الصحيني   •
اجلدد.

تدريب الكفاءات الصحية.  •
•  زيادة اللغات اخلاصة باختبارات الربومرتك.

لقاء ) نظام التنفيذ والئحته التنفيذية (
 نظمت غرفة الشرقية بالتعاون مع ممثلية اجلمعية الفقهية 
السعودية وقسم الدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة امللك 
فهد للبرتول واملعادن لقاء عن نظام التنفيذ والئحته التنفيذية 

حضره معايل الشيخ / عبداهلل بن حممد آل خنني عضو هيئة كبار 
جلنة  وأعضاء  ورئيس  العدل  وزارة  مسئويل  من  وعدد  العلماء 
واخلميس           األربعاء  يومي  القانونيني  واملستشارين  احملامني 

11/30-2016/12/1م ، ومت عرض ومناقشة املوضوعات التالية :
اختصاصات قاضي التنفيذ   •

إجراءات التنفيذ  •
السند التنفيذي  •

احلجز التحفظي  •
التنفيذ يف مسائل االحوال الشخصية.  •

ورشة عمل ) تطبيق املرحلة الثالثة من وثيقة التأمني 
املوحدة (

الصحي  الضمان  جملس  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
التعاوين ورشة عمل ) تطبيق املرحلة الثالثة من وثيقة التأمني 
املوحدة ( ألصحاب العمل الذين لديهم عدد ) 25 إىل 49( عاماًل 
املوضوعات  ومناقشة  عرض  ومت   ، 2016/12/27م  الثالثاء  يوم 

التالية:
•  التعريف بالوثيقة املوحدة للتأمني.

لصاحب  املوحدة  الوثيقة  مشروع  تطبيق  عمل  خطة   •
العمل.

قطاع  يف  التجاوزات  على  للقضاء  متت  التي  اإلج��راءات    •
التأمني الصحي.
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بــوزارة  املهنية  والــشــؤون  الرتاخيص  مدير  لــقــاء  
الشؤون البلدية والقروية

نظمت الغرفة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لقاًء 
الفورية عرب بوابة بلدي االلكرتونية “  البلدية  بالرخص  للتعريف “ 
املهندس/عبدالعزيز  سعادة  حضره   2017/2/13 االثنني  يوم 
عبدالرحمن العمران مدير الرتاخيص والشؤون املهنية بالوزارة 

ومت عرض ومناقشة املوضوعات التالية:
برنامج التحول البلدي.  •

البوابة  التعريف بخدمة الرخص الفورية  وآلية اإلصدار من   •
اإللكرتونية. 

التعريف بإجراءات الرقابة الالحقة للرخص املصدرة.  •

زيارة مسئويل فرع وزارة التجارة واالستثمار باملنطقة الشرقية
التجارة  وزارة  فرع  مسئويل  بزيارة  التأمني  جلنة  قامت 
مت  و  2017/2/14م  الثالثاء   يوم  الشرقية  باملنطقة  واالستثمار 

بحث املوضوعات التالية:
تصنيف ورش السيارات.  •

الرقابة على حمالت قطع غيار السيارات.  •
إلزام الوكاالت بإعطاء الوثيقة التأمينية للعميل.  •

األجهزة  لقطاع  التنفيذي  الرئيس  نائب  استضافة 
بالهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيس  نائب  العثماين  نزيه شجاع  الدكتور/  الغرفة  استضافت 

التنفيذي لقطاع األجهزة بالهيئة العامة للغذاء والدواء للتعريف 
" بنظام األجهزة واملنتجات الطبية " يوم االثنني  2017/2/21م ، 

ومت عرض ومناقشة املوضوعات التالية:
التعريف بنظام األجهزة واملنتجات الطبية.  •

املواصفات القياسية لألجهزة واملنتجات الطبية.  •
تصنيف األجهزة أو املنتج الطبي.  •

لقاء رئيس وأعضاء جملس إدارة الغرفة برؤساء جلان 
األعمال وجمالس الفروع واجملالس التنفيذية

نظمت الغرفة لقاًء لرئيس جملس اإلدارة األستاذ/ عبدالرحمن 
العطيشان برؤساء جلان األعمال وجمالس الفروع واجملالس 
الثالثاء  يوم  اإلدارة  جملس  أعضاء  من  عدد  حضره  التنفيذية 

2017/2/28م وكانت أبرز احملاور التي مت مناقشتها :
الصعوبات والتحديات التي تواجه رجال األعمال.  •

الدور اإلعالمي وأثره على سمعة رجال األعمال.   •
أهمية الئحة جلان األعمال وجمالس الفروع.   •

التنسيق بني جلان األعمال يف الغرف وجملس الغرف السعودية.  •

ورشة عمل للتعريف " بالالئحة التنفيذية لنظام الغذاء "
نظمت غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء 
"يوم  الغذاء  لنظام  التنفيذية  بالالئحة   " للتعريف  عمل  ورشة 

اخلميس  2017/3/2م ومت عرض ومناقشة املوضوعات التالية:
التعريف بالالئحة التنفيذية لنظام الغذاء.   •

شروط ومتطلبات فسح الغذاء املستورد.  •
•  شروط ترخيص اخملتربات الغذائية.
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زيارة أمني عام الهيئة السعودية للمحامني
بالغرفة  القانونيني  واملستشارين  احملامني  جلنة  قامت 
بزيارة سعادة األستاذ/ بكر بن عبداللطيف الهبوب - أمني عام 
الهيئة السعودية للمحامني يوم الثالثاء  7102/3/14م و مت بحث 

املوضوعات التالية:
•  األسس واملعايري ملزاولة مهنة احملاماة.

أهمية الربامج التأهيلية والتدريبية.   •
دور الهيئة يف العون احلقوقي للمستحقني.   •

استضافة رئيس حمكمة التنفيذ بالدمام
فضيلة  القانونيني  واملستشارين  احملامني  جلنة  استضافت 
الشيخ الدكتور / دخيل بن سعود احلمد _ رئيس حمكمة التنفيذ 
القانونية  واالستشارات  احملاماة  قطاع  مع  لقاء  يف  بالدمام 
وذلك يوم االثنني 2017/3/20م ومت مناقشة املوضوعات التالية:

اختصاصات القاضي يف منازعات التنفيذ.  •
بيان سندات التنفيذ يف األوراق التجارية.   •

بتنفيذ  وعالقته  املعنوي  للشخص  النظامي  املمثل   •
األحكام.

ورشة عمل ) تطبيق املرحلة الرابعة من وثيقة التأمني 
املوحدة ألصحاب العمل (

الصحي  الضمان  جملس  مع  بالتعاون  الشرقية  غرفة  نظمت 
وثيقة  من  الرابعة  املرحلة  تطبيق   " عمل  ورشة  التعاوين 
أقل من   ( لديهم عدد  الذين  العمل  التأمني املوحدة ألصحاب 
ومناقشة   عرض  مت  و  2017/3/28م  الثالثاء  يوم  عاماًل"    )  25

املوضوعات التالية:
التعريف بالوثيقة املوحدة للتأمني.  •

•  مراحل وآلية تطبيق مشروع الوثيقة املوحدة.
قطاع  يف  التجاوزات  على  للقضاء  متت  التي  اإلج��راءات    •

التأمني الصحي.

ورشة عمل  ) آفاق التحكيم املؤسسي يف اململكة 
ودور املركز السعودي للتحكيم التجاري (

بالتعاون مع املركز السعودي للتحكيم  نظمت غرفة الشرقية 
يف  املؤسسي  التحكيم  آفاق   " بعنوان  عمل  ورشة  التجاري 
األربعاء   التجاري"يوم  للتحكيم  السعودي  املركز  ودور  اململكة 

2017/4/12م ومت عرض ومناقشة املوضوعات التالية:
•  التعريف باملركز السعودي للتحكيم التجاري. 

قواعد  وإجراءات التحكيم.   •
•  شروط تسوية املنازعات.

تنفيذ األحكام األجنبية يف اململكة العربية السعودية.   •

زيارة مركز األركان املتخصصة للتدريب
قامت اللجنة السياحية بالغرفة بزيارة سعادة األستاذ /  إبراهيم 
بن عيسى الشدي- مدير عام شركة مركز األركان املتخصصة 

للتدريب يوم االثنني  2017/4/14م و مت بحث املوضوعات التالية:
•  التعريف مبركز األركان املتخصصة للتدريب. 
خطوات استخراج البطاقة الصحية للعمالة.   •

نوعية الربامج والدورات التدريبية املقدمة للعمالة .  •

ورشة عمل " تطوير املدارس األهلية "
باملنطقة  للتعليم  العامة  اإلدارة  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت 
يوم   " األهلية  " تطوير املدارس  بعنوان  الشرقية ورشة عمل 
بن  الدكتور/عبدالرحمن  سعادة  حضرها  2017/5/9م  الثالثاء 
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ومت   ، الشرقية  باملنطقة  التعليم  عام  مدير  املديرس  إبراهيم 
عرض ومناقشة املوضوعات التالية:

توفري أراضي ومساحات للمستثمرين يف التعليم.  •
البشرية  امل����وارد  إض���ايف م��ن ص��ن��دوق  ل��دع��م  احل��اج��ة   •

للمدارس األهلية.
املنشآت  تراخيص  جتديد  أو  إص��دار  اش��رتاط��ات  توحيد   •

التعليمية.
حماية املستثمر من املنافسة الغري مشروعة.   •

حتسني جودة البيئة املدرسية.  •

حماضرة " اجلديد يف نظام الشركات"
باملنطقة  قضاء  جمعية  فرع  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت 
الشرقية حماضرة بعنوان " اجلديد يف نظام الشركات" وذلك 
بن  يوسف  الدكتور/  فضيلة  قدمها   " 2017/5/10م  األربعاء  يوم 
ومت  للقضاء  العايل  باملعهد  املشارك  األستاذ  القاسم   أحمد 

عرض ومناقشة املوضوعات التالية:
الفروق بني نظام الشركات اجلديد والقدمي.  •

هدف املنظم من تعديل النظام.  •
توزيع األرباح واخلسائر بالضوابط الشرعية   •

للجمعيات  صالحيات  بإضافة  املؤسسي  العمل  تعميق   •
وجمالس اإلدارات.

•  تشجيع االستثمار بتقليل احلد األدنى من رأس املال وعدد 
الشركاء.

ورشة عمل  " أنظمة التأمني"
النقد  مؤسسة  مع  بالتعاون  بالغرفة  التأمني  جلنة  نظمت 
يوم  التأمني"  أنظمة   " بعنوان   عمل   ورشة  السعودي  العربي 
هشام  األستاذ/  سعادة  حضرها   " 2017/5/25م  اخلميس 
طاشكندي مدير عام اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمني 

ومت عرض ومناقشة املوضوعات التالية:
االقتصاد  يف  مساهمته  نسبة  ورفع  التأمني  سوق  تطوير   •

الوطني.
توطني الوظائف القيادية العليا والفنية.   •

حتقيق املنافسة بني الشركات لتقدمي األفضل للعمالء.   •

املباين  لتقييم   " تدرج   " بربنامج  التعريف  عمل  ورشة 
التعليمية املستأجرة

نفذت جلنة التعليم بالغرفة بالتعاون مع اإلدارة العامة للتعليم 
باملنطقة الشرقية و شركة تطوير للمباين ورشة عمل التعريف 
بربنامج " تدرج " لتقييم املباين التعليمية املستأجرة يوم االحد 

2017/6/11م ومت عرض ومناقشة املوضوعات التالية:
مقدمة تعريفية عن برنامج "تدرج" وأهدافه.  •

املعايري والشروط اخلاصة باملباين التعليمية.    •
آلية تقييم املباين التعليمية املستأجرة.   •

زيارة رئيس احملكمة التجارية بالدمام
قامت جلنة احملامني واملستشارين القانونيني بالغرفة بزيارة 
– رئيس  الدكتور/ فهد بن عبدالرحمن احلمام  فضيلة الشيخ 
احملكمة التجارية بالدمام وذلك يوم االثنني  2017/10/30م و مت 

بحث املوضوعات التالية:
الوطني  االقتصاد  دعم  يف  ودوره  التجاري  القضاء  أهمية   •

وحفظ حقوق املستثمرين.
االجراءات اجلديدة املتبعة واالختصاصات املنوطة باحملاكم    •

التجارية.
واملستشارين  احمل��ام��ني  جلنة  ب��ني  امل��ش��رتك  التعاون   •

القانونيني واحملكمة التجارية.
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مع  األهلية  املدارس  ومالكات  ملالك  املوسع  اللقاء 
اإلدارة العامة للتعليم باملنطقة الشرقية

نظمت الغرفة اللقاء املوسع ملالك ومالكات املدارس األهلية 
الثالثاء  يوم  الشرقية  باملنطقة  للتعليم  العامة  اإلدارة  مع 

2017/11/21م ومت عرض ومناقشة املوضوعات التالية:
غري  األه��ل��ي  التعليم  مباين  ك��ف��اءة  لرفع   " ت��درج   " برنامج   •

التعليمية.
حتديد املناطق واالحياء التي حتتاج اىل مدارس أهلية وأجنبية.  •

القانونيني  واملستشارين  احملامني  جلنة  استضافة 
بالغرفة

احملامني  جلنة  من  عمل  فريق  التأمني  جلنة  استضافت 
يوم  اجتماع  يف  الشرقية  بغرفة  القانونيني  واملستشارين 

الثالثاء  2017/11/21م و مت بحث ومناقشة املوضوعات التالية:
التعاون املشرتك بني جلنتي التأمني واحملامني بالغرفة.  •

دور احملامي يف القضايا املتعلقة بقطاع التأمني.  •

ورشة عمل " الربنامج الوطني اإلسرتاتيجي للسالمة 
والصحة املهنية "

اإلجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمت 
للسالمة  اإلسرتاتيجي  الوطني  الربنامج   " بعنوان  عمل  ورشة 
والصحة املهنية " يوم األحد 2017/11/26م ومت عرض ومناقشة 

املوضوعات التالية:
الوضع الراهن لواقع السالمة والصحة املهنية.  •

اسرتاتيجية الوزارة لتطوير واقع السالمة والصحة املهنية.  •

خطة عمل الوزارة لتطوير واقع السالمة والصحة املهنية.  •

اخلليج  لــدول  التعاون  جملس  عام  أمني  معايل  لقاء 
العربية

راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور/  ملعايل  لقاء  الغرفة  نظمت 
الزياين أمني عام جملس التعاون لدول اخلليج العربية مع رجال 
2017/12/10م،  األحد  يوم  الشرقية  باملنطقة  األعمال  وسيدات 

وكانت أبرز املوضوعات التي مت مناقشتها :
مشروع ربط أنظمة املدفوعات اخلليجية البنكية.  •

هيئة الربط الكهربائي لدول جملس التعاون اخلليجي.  •
االحتاد اجلمركي.  •

نظام احلوكمة.  •
األمن الغذائي لدول جملس التعاون اخلليجي   •
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مركز سيدات األعمال
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اجمللس التنفيذي لسيدات األعمال

أعضاء اجمللس التنفيذي لسيدات األعمال

الصفةاالسمم

رئيس اجمللس التنفيذي لسيدات االعمالاألستاذة / مناهل عبد اهلل احلمدان1

نائب رئيس اجمللس التنفيذي لسيدات االعمالاألستاذة / شعاع عبد اهلل  الدحيالن 2

عضو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمالاألستاذة / اجلوهرة سامل السامل 3

عضو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمالاألستاذة /العنود توفيق الرماح4

عضو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمالاملهندسة/ ايال احمد الشدوي 5

عضو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمالاألستاذة /اميان ابراهيم املطرود6

عضو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمالاألستاذة /أحالم خليفة القصيبي7

عضو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمالاألستاذة /بسمة سليمان الزامل8

عضو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمالالدكتورة /سحر عبد العزيز القصيبي9

عضو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمالاألستاذة /رانيا شاكر ابو السعود10

عضو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمالاألستاذة /سنثيا فاروق كردي11

عضو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمالاألستاذة /سمرية عبد الرحمن الصويغ 12

عضو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمالاألستاذة /فوزية علي الكري13

عضو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمالاألستاذة /موضي صالح الدعزاز14

عضو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمالاألستاذة /نوف عبد العزيز الرتكي15

عضو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمالاألستاذة /وجدان سعيد السعيد 16



149
إجنازات جلان األعمال وجمالس الفروع واجملالس التنفيذية

للدورة السابعة عشرة )2014-2017م(

زيارة برنامج طاقات للتوظيف

متكني  لفريق  زي��ارة  االعمال  لسيدات  التنفيذي  اجمللس  نظم   •
السيدات ملقر برنامج طاقات للتوظيف بتاريخ 28 ديسمرب 2014م.
يهدف برنامج متكني اىل دراسة املشاكل والصعوبات التي   •
تواجهها سيدات األعمال يف قطاع األعمال واقرتاح احللول 

املناسبة لها .
يعمل فريق عمل متكني على اعداد مذكرة لتعديل قرار نسب   •

السعودة بناء على برنامج  نطاقات وذلك باختالف املناطق.
مت عقد زيارة برنامج نطاقات والذي يعنى بتوطني الوظائف   •
والتعرف  للسعودة  املناطقية  النسب  على  االطالع  بهدف 
واسباب  الوظائف  بعض  تأنيث  تواجه  التي  الصعوبات  على 

عزوف الفتيات عن العمل يف بعض اجملاالت .

برنامج اعريف حقوقك .
بحقوقهم  األعمال  سيدات  وعي  مستوى  برفع  الربنامج  يعنى 
يف جمال االعمال و باجلوانب االقتصادية وإبقائهن على إطالع 
دائم بالتطورات والتشريعات املتعلقة بعمل املرأة ، ويتم عقده 
بشكل دوري على شكل لقاء او ورشة عمل او حلقة نقاش مع 
التي  املوضوعات  مناقشة  ويتم  القانون  جمال  يف  خمتصني 

تهم السيدات بشكل متخصص يف كل مره 

برنامج متكني .
التي  وال��ص��ع��وب��ات  امل��ش��اك��ل  دراس���ة  على  ال��ربن��ام��ج  يعكف 
احللول  واق��رتاح  األعمال  قطاع  يف  األعمال  سيدات  تواجهها 
املناسبة لها والعمل على رفعها للجهات املعنية عن طريق 
الغرفة،كذلك تثقيف السيدات  باألنظمة واللوائح بغرض حتسني 
ومناقشة  للسيدات،  احلر  بالعمل  املتعلقة  التشريعية  البيئة 
الغرفة  إدارة  جملس  م��ن  للمجلس  احمل��ال��ة  امل��وض��وع��ات 
اجمللس  توصيات  وتكون  الوطنية  اللجان  أو  العامة  األمانة  أو 

بشأنها استشارية .
     ويتم تفعيل الربنامج من خالل تقدمي مسودات قرار ومذكرات 
لتعديل بعض االنظمة املؤثرة على استثمار السيدات وعقد ما 
يلزم من اجتماعات او لقاءات او توزيع استطالعات للرأي لدراسة 

الوضع ومناقشة احللول والتعديالت املقرتحة.

لقاء مع صاحبة السمو األمرية عبري بنت فيصل
حرم  فيصل  بنت  عبري  االمرية  السمو  صاحبة  مع  لقاء  عقد  مت 
املنطقة  امري  نايف  بن  سعود  األمري  امللكي  السمو  صاحب 
اخلميس   ي��وم  وذل��ك  االع��م��ال  جمالس  رؤس���اء  م��ع  الشرقية 
واللجان  اجمل��ال��س  اجن����ازات  على  للتعرف  2015م  ف��رباي��ر   26
السيدات  تواجه  التي  التحديات  على  ولالطالع  الشرقية  بغرفة 
املستثمرات باملنطقة  وتسليط الضوء على تطلعات سيدات 

األعمال وما يطمحن له من دعم .

إجتماع مع صاحبة السمو األمرية سمرية الفيصل 
مت عقد اجتماع للمجلس التنفيذي لسيدات االعمال مع صاحبة 
جمعية  ادارة  جملس  رئيس  الفيصل  سمرية  االم��رية  السمو 
اللقاء  خالل  ومت  2015م  ابريل   2 الثالثاء   يوم  وذل��ك  التوحد  اسر 
بحث  وكذلك  باململكة  التوحد  اسر  جمعية  جهود  استعراض 
امكانية التعاون الفتتاح فرع للجمعية باملنطقة الشرقية وهي 
بالتوحد  املصابني  اهايل  ومساعدة  توعية  تستهدف  جمعية 
والتعايش  املصابني  مع  التعامل  طبيعة  ادراك  يف  الفصام  او 

معهم ومساعدتهم .

اجتماع فريق متكني مع شركة جرنال الكرتيك

مت عقد اجتماع فريق عمل متكني مع شركة جرنال الكرتيك بوادي 
التعرف على  التقنية وذلك يوم االحد 17 مايو  2015م وذلك بهدف 
واالبتكار   االخرتاع  ودعم  االعمال  رائدات  لتدريب  الشركة  دعم  الية 

ومتكينهم من اقامة مشاريعهم املميزة على ارض الواقع 

برنامج تطوير األعمال .
يعمل الربنامج على تفعيل التواصل )networking( بني سيدات 
انشطتهم  لتطوير  لبعض  املكملة  االنشطة  ذوات  االعمال 
واالنشطة  االعمال  مستجدات  على  السيدات  واطالع   ، التجارية 
منشآت  أداء  تطوير  بهدف  وذلك  اجلديدة  والوسائل  اخملتلفة 
تطوير  كذلك   ، مبستواها  واالرت��ق��اء  النسائي  األع��م��ال  قطاع 
القيادات النسائية من خالل العمل على تنمية املهارات القيادية 
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األعمال  إلدارة  ملساعدتهن  وذلك  االعمال  لسيدات  الشخصية 
اخلاصة بشكل احرتايف وتفعيل دورهن القيادي يف الشركات .

ورشة عمل  “ التسويق الناجح للمؤسسات الصغرية “

للمؤسسات  الناجح  التسويق   " بعنوان  عمل  ورشة  تنظيم  مت 
الورشة  قدمت  2015م  ابريل   21  -  20 الفرتة  خ��الل   " الصغرية 
الصغرية  للمنشآت  التسويق  خبرية  راشد  بو  اميان   / االستاذة 
كينوتس  ل��ش��رك��ة  م��ن��ت��دب  وع��ض��و  م��ؤس��س  وامل��ت��وس��ط��ة 
لالستشارات وشركة ون بوينت سيكس حضر الربنامج اكرث من 
30 سيدة أعمال ينتمون إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

والقطاعات اخملتلفة.

لقاء بعنوان "اختيار املرأة لوكيلها " 

 " لوكيلها  املرأة  "اختيار  بعنوان  حقوقك  اعريف  برنامج  عقد  مت 
القانوين  الربنامج املستشار  االربعاء  18 مارس 2015م وقدم  يوم 
ومت   ، قانوين  ومستشار  حمامي  وه��و  احمل��رج  احملسن  عبد 
التي  واملهام  الوكالة،  اختيار  يف  املستجدات  ابرز  بحث  خالله 
اخذ  ض��رورة  مع  الوكيل  إىل  احلاجة  واهمية  الوكيل،  بها  يقوم 

احليطة واحلذر يف التجاوزات التي قد حتدث من الوكالء.

اللقاء التعريفي  » بانتخابات اجملالس البلدية«
 " التعريفي   اللقاء  بعنوان  حقوقك"  "اع��ريف  برنامج  عقد  مت 
قدمته  2015م  مايو   24 االح��د  يوم  البلدية"  اجملالس  بانتخابات 
االستاذة / فوزية عباس الهاين ُمؤِسسة مبادرة بلدي ومسئولة 
استعراض  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ومت  ل��ل��م��ب��ادرة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ش��راك��ات 
االشرتاطات اجلديدة للمجالس البلدية وتعديالت الالئحة وشروط 
االنتخاب والرتشح واجلدول الزمني لالنتخابات والية عمل اجمللس 

لقاء بعنوان "االوراق املالية "
يوم   " املالية  "االوراق  بعنوان  حقوقك  اع��ريف  برنامج  عقد  مت 
االثنني  7 سبتمرب 2015م وقدم الربنامج املستشار القانوين عبد 
على  حاصل  قانوين  ومستشار  حمامي  وهو  احملرج  احملسن 
على  وحاصل   ، اإلمام  بجامعة  الشريعة  كلية  من  البكالوريوس 
العربية وعضو  نايف  العدالة بجامعة  درجة املاجستري من كلية 
اجلمعية العلمية القضائية  وناقش اللقاء عدة حماور اهمها  : 
كذلك  بينها  وال��ف��روق  أنواعها  وذك��ر  التجارية  األوراق  ماهية 
وخصائصها  التجارية  ل��أوراق  واملوضوعية  الشكلية  الشروط 
وبيان  الشيكات  خطورة  على  والرتكيز  بقيمتها  الوفاء  وأحكام 
احلماية اجلنائية لها وتقادم الدعوى يف الورقة التجارية باإلضافة 

اىل االختصاص يف منازعات األوراق التجارية

اللقاء املفتوح لسيدات االعمال

يوم  األعمال  لسيدات  املوسع  اللقاء  الشرقية  غرفة  نظمت 
بنت  االثنني 13 ديسمرب 2015م ومت إستضافت االستاذة / خلود 
بشركة  تنفيذي  ومسؤول  مؤسس  شريك  الدخيل  العزيز  عبد 
حممد وخلود الدخيل لالستشارات املالية واستشارات األعمال 
ونائب الرئيس التنفيذي مبجموعة الدخيل املالية، وناقش اللقاء 

عدة حماور أهمها :
مفهوم  تعزيز  و  باجملتمع  املشاركة  فكر  تبني  أهميه   •

سيدة االعمال يف قطاع االعمال .
ومواجهتها   األعمال  سيدة  تواجه  التي  التحديات  معرفه   •

وخلق احللول .
البيئة احلديثة لعمل املرأة يف ظل األنظمة الداعمة اجلديدة.  •

ضرورة االستثمار يف املهارات القيادية وتطوير الذات.  •
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لقاء حرم السفري الربيطاين

لقاء  وعقد  الربيطاين  السفري  حرم  استقبال  ابريل  شهر  يف  مت 
مع عضوات اجمللس التنفيذي وبعض سيدات االعمال والتعرف 

بفرص التعاون املشرك بني الطرفني 

شركة جرنال الكرتيك 

جرنال  وشركة  الشرقية  غرفة  بني  مشرتك  تعاون  اتفاقية  عقد  مت 
قطاع  يف  للمرأة  موجهة  كلها  وبرامج  جم��االت  ع��دة  يف  الكرتيك 

االعمال.
على  التدريب   " برنامج  عقد  نوفمرب   / اكتوبر  شهر  يف  مت  كما 
وهو  الكرتيك  ج��رنال  شركة  مقر  يف   “   3D Printer تقنيات 
لسيدات  التنفيذي  للمجلس  كان  والتي  االتفاقية  هذه  باكورة 

االعمال الدور الكبري يف عقدها .

دور اجملالس البلدية يف دعم قطاع االعمال
مت يف شهر فرباير عقد برنامج متكني بعنوان " دور اجملالس 
الدكتورة  اللقاء  واستضاف   " االعمال  قطاع  دعم  يف  البلدية 
اجمللس  عضوتي  اجلرب  دنيا   / واالستاذة  السليمان  سمية   /
واالستاذة  املبارك  خضراء   / واالستاذة  الدمام  بحاضرة  البلدي 
القطيف  بحاضرة  البلدي  اجمللس  عضوتي  املاجد  عرفات   /
وقد مت خالل اللقاء التعريف بدور اجملالس البلدية وصالحياتها 

وجماالت دعم مصالح قطاع االعمال.

زيارة مملكة البحرين

وال��ذي  االعمال«  »تطوير  برنامج  وضمن  ف��رباي��ر  شهر  يف 
القطاعات  يف  االع��م��ال  س��ي��دات  م��ع  ال��ت��واص��ل  ب���زادة  يعنى 
اخملتلفة قام اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال ومبشاركة 
بتنظيم وفد من سيدات  واللجان  عدد من عضوات اجملالس 
البحرين  وصناعة  جتارة  غرفة  لزيارة  املنطقة  اعمال  وشابات 
املتبادلة  االستثمارية  الفرص  من  ع��دد  خالله  استعرضت 
الزيارة  ، كما تضمنت  والتعرف على مستجدات قطاع االعمال 
تنمية  ومركز  للمستثمرين  البحرين  ملركز  الزيارات  من  عدد 

قدرات املرأة البحرينية )ريادات ( 

ديوانية التواصل
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كاًل  قدمتها  التواصل  ديوانية  بعنوان  االعمال  تطوير  برنامج  عقد  مت 
من: االستاذة نوف الرتكي واالستاذة نور شبيب وذلك يف شهر اكتوبر 
، وناقشت الورشة املصاحبة دور املرأة السعودية والفرص املتاحة 
لها يف الفرتة احلالية وما حققته من اجنازات خالل العشر سنوات 

االخرية باإلضافة اىل ابرز التحديات التي تواجه استثماراتها

لقاء حول مستجدات اإلجراءات احلكومية واملعوقات 
التي تواجهها املرأة

مت يف شهر مارس عقد برنامج »اعريف حقوقك« حول مستجدات 
واستضاف   ، املرأة  تواجهها  التي  واملعوقات  احلكومية  اإلجراءات 
مكتب  ومديرة  صاحبة  املطاري  حممد  نورة   / االستاذة  الربنامج 
اجتاهات اململكة للخدمات العامة، ومت خالل اللقاء تسليط الضوء 
اجراءات  يف  االعمال  سيدات  تواجهها  التي  الصعوبات  أهم  على 
اجلهات احلكومية كذلك ابرز اخملاطر التي ميكن ان تواجههن من 

عدم متابعتهن لأعمال واالشراف عليها بأنفسهن.

اللقاء املوسع لسيدات األعمال باملنطقة الشرقية

الشرقية  باملنطقة  األعمال  لسيدات  املوسع  اللقاء  عقد 
غري  الضرائب  مدير  شقرا  ابو  ش��ادي  االستاذ  إستضافة  ومت 
العربية  اململكة  ك��وب��رز  ووت��ره��اوس  ب��راي��س  يف  املباشرة 
السعودية ، وناقش اللقاء موضوع اتفاق دول جملس التعاون 
القيمة  ضريبة  لتطبيق  موحد  إط��ار  اعتماد  على  اخلليجي 
املضافة بنسبة 5 ٪ واملتوقع تطبيقه يف األول من يناير من 

العام 2018 أو 2019 كحد أقصى .

 االجتماعات 2017:
رئيسية  )6اجتماعات   2017 عام  خالل  التنفيذي  اجمللس  عقد 

وكون 2 فرق عمل عقدت 5 اجتماعات(

برنامج متكني 
دراسة املشاكل والصعوبات التي تواجهها سيدات األعمال   •
والعمل  لها  املناسبة  احللول  واق��رتاح  األعمال  قطاع  يف 

على رفعها للجهات املعنية عن طريق الغرفة .
البيئة  حتسني  بغرض  واللوائح  باألنظمة  السيدات   تثقيف   •

التشريعية املتعلقة بالعمل احلر للسيدات .
بخصوص  للمجلس  احمل��ال��ة  امل��وض��وع��ات  م��ن��اق��ش��ة   •

املتغريات التشريعية وتأثريها على االستثمار .

نايف  بن  سعود  األمري  امللكي  السمو  صاحب  زيارة 
أمري املنطقة الشرقية 

استقبل صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف بن عبدالعزيز 
 2017 فرباير  شهر  خالل  سموه  مكتب  يف  الشرقية  املنطقة  أمري 
عضوات جملس اإلدارة وعضوات اجمللس التفيذي لسيدات األعمال، 
التنفيذي  اجمللس  إجن��ازات  أهم  على  اللقاء  خالل  سموه  واطلع 

لسيدات األعمال وأهم الصعوبات التي تواجه سيدات األعمال

لقاء جملس ادارة غرفة الشرقية
االعمال  لسيدات  التنفيذي  اجمللس  اعضاء  مشاركة  متت 
خالل شهر فرباير يف لقاء رئيس وأعضاء جملس إدارة الغرفة 
لبحث  الفروع  جمالس  ورؤساء  واللجان  اجملالس  رؤساء  مع 
الشرقية  باملنطقة  االع��م��ال  قطاع  تواجه  التي  التحديات 

وتفعيل دورهم يف خدمة قطاع االعمال .

استقبال رئيس  الغرفة التجارية العربية الربيطانية
رئيس   اليزابيث سيمونز  البارونة  االعمال مع  لقاء لسيدات  مت عقد 
يف  الربيطاين  اجلانب  ورئيس   الربيطانية  العربية  التجارية  الغرفة 
جملس االعمال السعودي الربيطاين ومت خالل اللقاء والذي عقد يف 
يف  ممثاًل  الربيطاين  اجلانب  بني  اخلربات  تبادل   ، 2017م  ابريل  شهر 

البارونة سيمونز  وسيدات االعمال.
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واالستثمار  التجارة  وزير  معايل  لقاء  يف  املشاركة 
ومعايل وزير املالية

يف  االع��م��ال  لسيدات  التنفيذي  اجمللس  ع��ض��وات  ش��ارك��ت 
 / الدكتور  معايل  الشرقية  غرفة  فيه  استضافت  ال��ذي  اللقاء 
ماجد القصبي وزير التجارة واالستثمار ومعايل األستاذ / حممد 
التواصل املباشر  ابريل بهدف  اجلدعان وزير املالية، يف شهر 

مع القطاع اخلاص وكان ذلك يف  9 ابريل 2017م.

“التعريف مبجلس شؤون األسرة ودوره يف متكني املرأة “

االم��رية/  امللكي  السمو  صاحبة  الشرقية  غرفة  استضافت 
برنامج  ضمن  االس��رة  ش��ؤون  جملس  عضو  الفيصل  لولوة 

"متكني" الذي عقد حتت عنوان "التعريف مبجلس شؤون االسرة 
ودوره يف متكني املرأة "وذلك يوم اخلميس 16 نوفمرب 2017 مبقر 
الغرفة الرئيس بالدمام. ومت تقدمي أوراق عمل على النحو التايل :

متكني  يف  ودوره  واعضاءه  )اجمللس  بعنوان  عمل  ورقة   •
املرأة(

ورقة عمل بعنوان )تقدمي مدونة االسرة(  •

برنامج تطوير األعمال
مت عقد لقاء لربنامج  تطوير االعمال " حول برامج صندوق تنمية 
املوارد البشرية" والذي اقيم يف شهر مارس 2017م ، واستضاف 
صندوق  يف  العمالء  عالقات  باحثة  اخلالدي  وسمية   / األستاذة 
استعراض  اللقاء  خ��الل  ومت  "ه��دف"  البشرية  امل���وارد  تنمية 
الصغرية  املنشآت  أصحاب  دع��م  يف  الصندوق  برامج  اه��م 
يف  والتدريب  التوظيف  دعم  برامج  إىل  باإلضافة  واملتوسطة 

املنشآت اخلاصة .

برنامج تطوير األعمال بعنوان " قصتنا مع املال"  

مت عقد لقاء لربنامج تطوير االعمال بعنوان “ قصتنا مع املال” 
وذلك يوم االثنني 1 مايو 2017م ، واستضاف اللقاء األستاذة / شيال 
بنت عذيب الرويلي مدير إدارة اخملاطر املالية بأرامكو السعودية.

برنامج اعريف حقوقك

نشرة " حقوقك يف االستثمار" 
لتوعية  نوفمرب  شهر  يف  حقوقك  اع��ريف  نشرة  إص���دار  مت 
القانونية يف جماالت االستثمار اخملتلفة.  السيدات بحقوقهن 
السيدات  وتوعية  واإلج���راءات  القوانني  بعض  يغطي  ما  منها 
بشكل عام وحتذيرهن من بعض املواقف التي تصادفهن يف 

جمال االستثمار .

حلقة نقاشية بعنوان " اجلوانب القانونية لشريك العمل "
مكتب  مؤسس  الزامل  منصور  بن  انس  احملامي  قدمها 

أنس الزامل للمحاماة يف يوم االحد 3 ديسمرب 2017م ، ومت 
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عرض ومناقشة املواضيع التالية :
اجلوانب القانونية للشركات  •

الشركات الناشئة  •
النصوص النظامية لنظام الشركات  •

طبيعة احلصة بالعمل  •
آلية حتديد احلصة بالعمل وآثارها   •

التزامات الشريك بالعمل  •

ديوانية التواصل 

وفد  تكرمي  خاللها  مت  والتي  2017م  مايو  يف  الديوانية  عقد  مت 
جملس شابات االعمال التجاري ململكة اسبانيا ، ومت إستعراض 

نتائج زيارتهن إىل مملكة إسبانيا .
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أعضاء اجمللس التنفيذي لشابات أعمال الشرقية

الصفةاالسمم

رئيس اجمللس التنفيذي لشابات أعمال الشرقية االستاذة/ العنود بنت توفيق الرماح 1

نائب الرئيس اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية  االستاذة /مرام بنت سعيد اجلشي2

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية  املهندسة /ايال بنت أحمد الشدوي 3

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية املهندسة /ضوى بنت عبداهلل املسفر4

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية  االستاذة /رمي بنت صالح الرويسان 5

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية الدكتورة /مليس بنت حممد أبو ناصف 6

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية االستاذة /رند بنت صالح البسام 7

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية االستاذة /إميان بنت أحمد الفقية الغامدي 8

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية االستاذة /فاطمة بنت سعيد باطوق 9

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية االستاذة/  نوف بنت شليويح القحطاين 10

عضو اجمللس التنفيذي لشابات أعمال الشرقية االستاذة /شريين بنت صالح العبدالرحمن 11

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية  االستاذة /جنالء بنت حمد آل عبدالقادر12

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية  االستاذة /أريج بنت حممد أبو بشيت 13

عضو اجمللس التنفيذي لشابات أعمال الشرقية االستاذة /ضحى بنت علوي آل إبراهيم 14

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية االستاذة/ مها بنت فيصل حامد 15

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية  االستاذة/ زهراء بنت عادل املؤمن 16

عضو اجمللس  لشابات أعمال الشرقية االستاذة / أريج بنت حمد القحطاين 17

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية  االستاذة /ندين بنت علي عبداهلل18

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية  االستاذة /أماين بنت عبداحلكيم رضوان 19

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية االستاذة /رشا بنت عثمان التويجري 20

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية  االستاذة / آمنة بنت سعد الدوسري 21

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية  االستاذة /نورة بنت بندر املقيطيب 22

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية  االستاذة /دالل بنت احمد الرحمة 23

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية املهندسة /عائشة بنت خالد الدوسري 24

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية  االستاذة / وعد بنت عبد العزيز ابو نيان25

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية  االستاذة /اسماء بنت خليفة اجلعيب26

عضو اجمللس التنفيذي  لشابات أعمال الشرقية  االستاذة / سهى بنت معن الصانع27

اجمللس التنفيذي لشابات أعمال الشرقية
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برنامج "أنا أقدر"

اقدر  انا  برنامج  االعمال  لشابات  التنفيذي  اجمللس  نظم   •
الدمام  جامعة  لطالبات  أقدر  أنا  عمل  ورشة  عقد  مت  حيث 

بتاريخ 2014/12/1م.
السعوديات  الشابات  من  جديد  جيل  إليجاد  الربنامج  يهدف   •
يعملن حلسابهن اخلاص من خالل نشر ثقافة العمل احلر 

وتشجيعهم على املبادرة واإلبداع 
حتفيز الشابات على خلق فرص العمل بداًل من  طلبها .  •

برنامج حوار الرواد
ن��ظ��م اجمل��ل��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��اب��ات االع���م���ال حم��اض��رة   •
بتاريخ  االعمال  وري��ادة  االجتماعي  التواصل  وسائل  بعنوان 

2014/12/28م 
شركة  مؤسس  العلي  حمد  االستاذ/  استضافة  خالله  مت   •

حمد قلم للخدمات واالستشارات.
حتدث الضيف عن جتربته يف جمال االعمال من خالل وسائل   •

التواصل االجتماعي .

برنامج  الزيارات
شركة  مع  بالتعاون  االعمال  لشابات  التنفيذي  اجمللس  نظم 

صدارة زيارة لوادي الظهران وذلك بتاريخ 2014/12/01م 

االبتكار  مركز  يقدمها  التي  واخلدمات  االعمال  على  االطالع   •
االتصال   ومكتب  االستشارية  واخلدمات  األعمال  وحاضنة 
على  قائم  اقتصاد  تطوير  نحو  تهدف  والتي  الظهران  بوادي 
نواة  لتكون  السعودية  العربية  اململكة  داخ��ل  املعرفة 
الشرق  يف  األرق��ي  الصناعية  والتقنية  واألب��ح��اث  التطوير 

األوسط .

برنامج أنا أقدر :
عقد ورشة عمل " التفكري الريادي " لربنامج انا اقدر مبدارس   •

السالم االهلية يف 31 مارس 2015م بحضور 70 طالبة 
عقد ورشة عمل “ التفكري الريادي “ لربنامج انا اقدر مبدارس   •

الفيصلية يف 16 نوفمرب 2015م بحضور 50 طالبة 

برنامج متكني : 
ورشة عمل برنامج متكني "مناقشة الئحة أنظمة و إجراءات   •
وزارة الشؤون االجتماعية اخلاصة مراكز رعاية األطفال يف 11 

مارس 2015م بحضور 20 سيدة .
بزيارة لصاحب السمو  الشرقية  قام جملس شابات أعمال   •
للرئاسة  العام  الرئيس  مساعد  بن  عبداهلل  األمري  امللكي 

العامة لرعاية الشباب يف 31 مارس 2015م .
إعداد دراسة حول الالئحة التنظيمية ملراكز ضيافة االطفال   •
سعادة  االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزي��ر  ملعايل  إرس��ال��ه��ا  ومت 
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الدكتور/ ماجد بن عبداهلل القصبي يف 25 مايو 2015م 
التصميم  بقطاع  تختص  حرة  مهن  إضافة  مقرتح  إع��داد   •
بن  توفيق   / الدكتور  معايل  والصناعة  التجارة  وزي��ر  ملعايل 

فوزان الربيعة يف 31 مايو 2015م 

برنامج شركاء النجاح : 
اخلريطة  يف  ان��ت  اي��ن   " ب��ع��ن��وان  ال��ن��ج��اح  ش��رك��اء  ب��رن��ام��ج   •
للشباب  سلمان  امللك  مركز  مع  بالتعاون   " االفرتاضية 
املبادرات  مديرة  الغامدي  شهرزاد  االستاذة  باستضافة 
الشبابية ، االستاذة اماين الشعالن مسئول تنفيذي اخصائي 

اعالم اجتماعي يف 24 فرباير 2015م بحضور 58 سيدة 
مت عقد برنامج شركاء النجاح بعنوان “ برنامج أمربتك “ التابع   •
االستاذة  باستضافة  واالدخ��ار  للتسليف  السعودي  للبنك 
السعودي  للبنك  النسائي  القسم  مديرة  القحطاين  فوزية 
2015م  نوفمرب   11 يف  الشرقية  باملنطقة  واالدخار  للتسليف 

بحضور 15 سيدة .

برنامج حوار الرواد :

الذكية  االج��ه��زة  تطبيقات   " ال����رواد  ح���وار  ب��رن��ام��ج  عقد   •
ال��دك��ت��ور/اس��ام��ة  ال��ربن��ام��ج  ض��ي��وف   " املستقبل  ث���روة 
العمري  الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية ،الدكتور/ 
ابراهيم  االستاذ   ، كرمي  لشركة  العام  املدير  الياس  عبداهلل 
اجلاسم املؤسس واملدير التنفيذي لشركة هنقرستيشن 

يف 14 أبريل 2015م  بحضور 58 شابًا و شابة 
الودعاين  الرواد باستضافة االستاذة سارة  برنامج حوار  عقد   •
عبداهلل  جنالء   / االستاذة  حتاورها  سنيمائي   جتميل  خبرية 

صاحبة ملتقيات هنا أرت يف 14 ديسمرب 2015م

برنامج الزيارات :
الصناعية  الدمام  مبدينة  الصناعية  املدن  هيئة  زيارة  متت   •
الثانية و زيارة مصنع الصناعات احلديثة و زيارة مصنع هاي 
الصناعية  امل��دن  لهيئة  التنفيذي  املدير  بحضور  سكاي 

املهندس حممد احلبشان يف 27 يناير 2015م .

زيارة شابات اعمال جدة لتبادل اخلربات مع عضوات اجمللس   •
التنفيذي لشابات اعمال الشرقية يف 17 فرباير 2015م.

على  لالطالع  التقنية  و  للعلوم  عبداهلل  امللك  مدينة  زي��ارة   •
الفرص االستثمارية و بحث سبل التعاون يف 18 فرباير 2015م.

زيارة فاب الب “ اخملترب الرقمي “ يف 12 أبريل 2015م   •
الثانية  زيارة هيئة املدن الصناعية مبدينة الدمام الصناعية   •

ملناقشة الفرص الصناعية باملنطقة يف 25 مايو 2015م .

اللقاء املوسع لشابات االعمال 
الشرقية  اعمال  شابات  جمللس  التنفيذي  اجمللس  اختتم 
اعمال اململكة  باللقاء املوسع لشابات  لعام 2015م  براجمه 

يف 1 ديسمرب 2015م 

ملتقى ومعرض  شباب وشابات أعمال الشرقية 2015م

أعمال  وشابات  شباب  مبجلس  ممثلة  الشرقية  غرفة  نّظمت 
الشرقية  ملتقى ومعرض شباب وشابات األعمال 2015 م  )حقق 
حلمك و ابدأ اليوم  ( الفرتة 03 نوفمرب- 2 ديسمرب 2015م  برعاية 
أمري  نايف   بن  سعود  األمري  امللكي  السمو  صاحب  من  كرمية 
حيث   ، وزائرة   زائر    8500 يقارب  ما  وبحضور  الشرقية  املنطقة 
تضمن الربنامج العلمي للملتقى ثالثة حماور رئيسية  نوقشت 

على مدى ثالثة أيام وهي :
أسرار الدخول يف عامل األعمال  •
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املنافسة باإلبداع  •
حتديات شباب األعمال  •

كما تخلل املعرض ورش العمل التالية :
منطقة املشروع  •

منوذج العمال  •

برنامج متكني : 

مت عقد ورشة عمل بعنوان )االنظمة املستحدثة بالتأمينات   •
سعادة  اللقاء  ضيف  العمل(  بصاحب  اخلاصة  االجتماعية 
احملافظ  مساعد  الهبدان  هبدان  بن  العزيز  عبد  االستاذ 
/2016/3م   30 يف  االجتماعية   بالتأمينات  التأمينية  للشؤون 

بحضور 35 سيدة . 
مت عقد ورشة عمل بالتعاون مع جملس الغرف السعودي   •
اعمال  ش��اب��ات  جمللس  التنفيذي  اجمل��ل��س  وع��ض��وات 
تواجه  التي  التحديات  و  الصعوبات  حصر   ( بعنوان  الشرقية 
شابات األعمال ( ضيفة اللقاء الدكتورة رمي الفريان مساعد 
الغرف  مبجلس  االع��م��ال  س��ي��دات  ل��ش��ؤون  ال��ع��ام  االم��ني 

السعودية يف 2016/7/31م. 
حمافظ  مع  الشرقية  اعمال  شابات  جملس  لقاء  عقد  مت   •
غسان  الدكتور  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  هيئة 

السليمان يف 2016/10/20م.

برنامج أنا أقدر :
مت عقد ورشة عمل " التفكري الريادي " لربنامج انا اقدر بكلية   •
2016/2/10م  يف  الدمام  بجامعة  احليوية  الطبية  الهندسة 

بحضور 30 طالبة. 
مت عقد ورشة عمل  “ التفكري الريادي “ لربنامج انا اقدر بكلية   •
التصاميم بجامعة الدمام يف 2016/4/5م بحضور 30 طالبة.

مت عقد ورشة عمل  “ التفكري الريادي “ لربنامج انا اقدر بكلية   •
التميز باخلرب  يف 2016/11/30م بحضور 38 طالبة. 

برنامج شركاء النجاح : 
مت عقد برنامج شركاء النجاح  للتعريف ب� ) جمموعة وخدمات   •

عقال ( ضيفات اللقاء االستاذة نوف الرتكي  و االستاذة دينا 
شبيب اعضاء جملس ادارة عقال الشرقية يف  2016/5/9م 

بحضور 50 سيدة .
ري��ادة  )معهد  ب�  للتعريف  النجاح   شركاء  برنامج  عقد  مت   •
امللحم  ن��ورة   / االس��ت��اذة  اللقاء  ضيفة  الوطني(  االعمال 
مديرة معهد ريادة االعمال الوطني باملنطقة الشرقية يف  

2016/10/11م 65 سيدة .

برنامج حوار الرواد :

مت عقد برنامج حوار الرواد بعنوان )سر جناح قطاع املطاعم(   •
SALT-  ضيفات اللقاء االستاذة دمي البسام صاحبة مطاعم

صاحبة  صالح  رؤيا   / واالستاذة   SWITCH- PARKERS
مطعم فيال ماماز  يف ابريل 2016م بحضور 400 سيدة.

برنامج صناعتي :

مبدينة  السعودي  الصناعي  التنمية  صندوق  زي��ارة  متت   •
املدير  النافع  االستاذ/عبدالكرمي  سعادة  ومقابلة  الرياض 

العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي 2016/4/28م 
حضور ورشة عمل التطوير الصناعي بهيئة املدن الصناعية   •

بالدمام يف 12/13/ 2016م
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برنامج الزيارات :

مت دعم عدد من مشاريع شابات اعمال املنطقة.  •
حضور عدد من الفعاليات واملعارض داخل وخارج املنطقة   •
من قبل عضوات اجمللس التنفيذي جمللس شابات اعمال 
الشرقية بهدف تعزيز الروابط و تنمية العالقات التجارية بني 

شابات االعمال و قطاع االعمال حمليا و دوليا .
زيارة منتدى مسك العاملي مبدينة الرياض يف  15-16 /11/ 2016 م .  •
الية  لبحث  الرياض  مبدينة  اخلريية  مسك  مؤسسة  زي��ارة   •

التعاون بني الطرفني يف 2016/12/13 م .

85 زيارةاجمايل عدد الزيارات خالل عام 2016 م

اللقاء املوسع لشابات االعمال

بغرفة  االعمال  شابات  جمللس  التنفيذي  اجمللس  اختتم 
املوسع  اللقاء  بعقد  م   2016 اجل��اري  للعام  اعماله  الشرقية 
اللقاء  ضيفة   ، االعمال(  شابات  دعم  يف  االعالم  )دور  بعنوان 
االعالمية منى سراج مدير احملتوى يف جمموعة قنوات روتانا.

اإلجتماعات 2017م

اجتماعات   )  10( رئيسية وعدد  اجتماعات   )  8 ( عقد اجمللس 
فرق عمل . 

برنامج أنا أقدر :
مت عقد ورشة عمل برنامج انا اقدر  بعنوان " التفكري الريادي   •
" بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ) كلية الرتبية مبدينة 

اجلبيل ( يف 23 فرباير 2017م بحضور 35 طالبة. 
مت عقد ورشة عمل  برنامج انا اقدر بعنوان “ التفكري الريادي   •
2017م  نوفمرب   9 يف  بالدمام  االهلية  اخلليج  رواد  مبدارس   “

بحضور 53 طالبة.

برنامج متكني : 

ال��ن��س��ائ��ي��ة  األع�����م�����ال  ري��������ادة  دي����وان����ي����ة  ع���ق���د  مت   •
اإلل����ك����رتوين وري������ادة األع���م���ال"  ال��ت��س��وي��ق   ب��ع��ن��وان " 
الرتبية  ماجستري  الطالب  زينة   / االستاذة  اللقاء  وضيوف 
وصاحبة  والتكنولوجيا  التعليمي  التصميم  يف  والتعليم 
الرباهيم  ضحى   / واالس��ت��اذة   Primo Moda مشروع 
وصاحبة  الرقمي  واالعالم  التسويق  يف  ومدربة  مستشارة 

وكالة آرتك للدعاية واإلعالن يف 2017/3/20م .
مت عقد ورشة عمل بعنوان” فنون التسويق االلكرتوين “   •
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وضيفة اللقاء االستاذة / زينة الطالب ماجستري الرتبية والتعليم 
مشروع   وصاحبة  والتكنولوجيا  التعليمي  التصميم  يف 

21 مارس 2017م . Primo Moda يف 

حمافظ  مع  الشرقية  اعمال  شابات  جملس  لقاء  عقد  مت   •
معايل  واملتوسطة  الصغرية  للمنشآت  العامة  الهيئة 

الدكتور / غسان السليمان يف 1 مايو 2017م.

برنامج شركاء النجاح : 

مت عقد برنامج شركاء النجاح و ضيفة اللقاء االستاذة / هيا   •
العقيل مركز ارامكو لريادة االعمال ) واعد ( حتاورها االستاذة 
/ اريج القحطاين عضو جملس شابات اعمال الشرقية يف  

22 اكتوبر  2017م .

برنامج حوار الرواد :

مت عقد برنامج حوار الرواد بعنوان " متاجر العامل االفرتاضية ...   •
االستثمار اجلديد " وضيوف اللقاء االستاذة / خولة املدودي 
صاحبة منصة دراسة و االستاذة منرية العبد القادر صاحبة 
منصة  صاحبة  احلارثي  نورة   / واالستاذة   O Circle تطبيق
يف  دك��ت��وراه  اجل��ام��ع  ال��دك��ت��ورة/م��وض��ي  حت��اوره��م  وردات 
خوارزميات امن املعلومات وعضوة يف جملس امناء جائزة 

االبتكار وريادة االعمال يف 21 فرباير 2017م .
يف  واالبتكار  “االستثمار  بعنوان  ال��رواد  حوار  برنامج  عقد  مت   •
الفراج  /حسني  االستاذ  اللقاء  وضيوف   “ الفعاليات  صناعة 

وامل��ؤمت��رات  امل��ع��ارض  لشركات  الوطنية  اللجنة  رئيس 
مدير  املعيبد  /فهد  واالستاذ  السعودية  الغرف  مبجلس 
أي   أس  كي  الكجري  شركة  يف  واالع���الم  العامة  العالقات 
الرئيس  نائب  احلماد    /لولوة  واالستاذة    Luxury KSA
املعارض  تنظيم  و  االعالن  و  للدعاية  فخر  لشركة  التنفيذي 
شابات  جملس  رئيسة  الرماح  /العنود  االستاذة  حتاورهم 

االعمال يف 12 ابريل 2017م.

برنامج صناعتي :

مت عقد برنامج صناعتي  بعنوان )مشاركة املرأة السعودية   •
 / االستاذ  اللقاء  وضيوف  مستدام(  إلقتصاد  الصناعة  يف 
ومؤسس  صناعي  مستشار  الغرابي   حممد  بن  سعود 
اللجنة  وعضو  الصناعية  للدراسات  الغرابي  مكتب  ومدير 
املرأة  فرص   ( عن  للحديث  االستشارية  للمكاتب  الوطنية 
يف اجملال الصناعي واالستاذة  / اسيا ال الشيخ مؤسس 
اللجنة  رئيس  ون��ائ��ب  متكني  لشركة  التنفيذي  والرئيس 
الوطنية للمستشارين وخمتصة يف املسؤولية واستدامة 
الشركات للحديث عن ) الصناعة واستدامة االقتصاد (  يف 8 

فرباير 2017م.
هيئة  مع  بالتعاون  صناعتي  برنامج  عمل  ورش��ة  عقد  مت   •
املنشآت الصغرية واملتوسطة بعنوان ) دليلك اىل املشروع 
مدير  الغرابي   سعود   / االستاذ  اللقاء   وضيف   ) الصناعي  
وعضو  واالقتصادية  الصناعية  للدراسات  الغرابي  مكتب 
الغرف  مبجلس  االستشارية  للمكاتب  الوطنية  اللجنة 

السعودية يف 13 اغسطس 2017م.

برنامج الزيارات :
مت دعم عدد من مشاريع شابات اعمال املنطقة.  •

وخ��ارج  داخ��ل  وامل��ع��ارض  الفعاليات  م��ن  ع��دد  حضور  مت   •
جمللس  التنفيذي  اجمللس  عضوات  قبل  من  املنطقة 
تنمية  و  ال��رواب��ط  تعزيز  بهدف  الشرقية  اع��م��ال  ش��اب��ات 
العالقات التجارية بني شابات االعمال و قطاع االعمال حمليا 

و دوليا وبلغ عدد الزيارات خالل عام 2017م 55 زيارة
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بن  فهد  بن  احمد  االم��ري  امللكي  السمو  صاحب  زي��ارة  مت   •
سلمان نائب امري منطقة الشرقية.

زيارة مملكة اسبانيا

شابات  جملس  عضوات  من  وف��د  قبل  م��ن   ال��زي��ارة  متت   •
فرص  وخلق  اجلهتني  بني  التجاري  للتبادل  الشرقية  اعمال 
استثمارية واالطالع على أهم املنشآت اإلسبانية املهتمة 

برواد ورائدات األعمال خالل الفرتة 22-29 ابريل 2017م .

الشرقية  أعمال  وشابات  شباب  معرض   و  ملتقى 
2017م

بن  نايف  بن  سعود  األم��ري  امللكي  السمو  صاحب  برعاية 
الشرقية  غرفة  نظمت  الشرقية  املنطقة  أمري  عبدالعزيز 
2017م  الشرقية  أعمال  وشابات  شباب  ومعرض   ملتقى 
)شاركنا  عنوان  حتت  2017م،  نوفمرب   29-27 الفرتة  خ��الل 

شغفك( واستعرض املتحدثني احملاور التالية:
حتويل االبتكارات إىل مشاريع  •

االستثمار يف االبتكارات واملواهب  •
عوامل استثمار النجاح  •

حتديات املشاريع الناشئة  •
اسرتاتيجيات دعم رواد األعمال  •

املشاريع الناشئة  •
صراع التطورات التقنية يف بيئة العمل التقليدية  •

االستحواذ واالندماج  •
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أعضاء جلنة املشاغل النسائية

الصفةاالسمم

رئيس جلنة املشاغل النسائيةاألستاذة /شعاع عبد اهلل الدحيالن 1

نائب جلنة املشاغل النسائيةاألستاذة /موضي صالح الدعزاز2

عضو جلنة املشاغل النسائيةاألستاذة /امال حممد االشقر3

عضو جلنة املشاغل النسائيةاألستاذة /اجلوهرة سامل السامل 4

عضو جلنة املشاغل النسائيةاألستاذة /تغريد سعد الدين غزالة5

عضو جلنة املشاغل النسائيةاألستاذة /جمال حممود صالح 6

عضو جلنة املشاغل النسائيةاألستاذة /حنان ساملني النهدي 7

عضو جلنة املشاغل النسائيةاألستاذة /رانيا شاكر ابو السعود8

عضو جلنة املشاغل النسائيةاألستاذة /رمزية احمد الشيخ9

عضو جلنة املشاغل النسائيةاألستاذة /ليلى عبد اهلل الدوسري10

عضو جلنة املشاغل النسائيةاألستاذة /وفاء صبحي داوود11

جلنة املشاغل النسائية
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التزيني  ومراكز  املشاغل  لقطاع  املوسع  اللقاء 
النسائية

التزيني  وم��راك��ز  املشاغل  لقطاع  امل��وس��ع  اللقاء  عقد  مت 
الصعوبات  أهم  ومناقشة  م   2014 نوفمرب    30 بتاريخ  النسائية 

التي تواجه السيدات وابرزها:
صعوبة االستقدام للعمالة املتخصصة .  •

عدم القدرة على إيجاد كوادر بشرية سعودية نسائية مؤهلة   •
للعمل بحرفتي التزيني وتصفيف الشعر.

عدم وجود اكادمييات تدريب متخصص باملنطقة وخصوصًا   •
يف الدمام واخلرب .

على  املنازل  من  والعامالت  الشنطة  لتجار  السلبي  التأثري   •
قطاع املشاغل وعلى صحة اجملتمع.

املنطقة  ام��ان��ة  م��ع  املشاغل  ت��واج��ه  ال��ت��ي  الصعوبات   •
الشرقية .

ورشة عمل " احرتافية األداء يف املشاغل " 
يف  األداء  اح��رتاف��ي��ة   " عمل  ورش���ة  امل��ش��اغ��ل   جلنة  ع��ق��دت 
قطاع  يف  والعامالت  املديرات  تستهدف  والتي    " املشاغل 
مع  للتعامل  الطرق  أفضل  إىل  إلرشادهن  واخلياطة  التجميل 
جلنة  عضو  وقدمتها  بها،  واالرتقاء  اخلدمات  وتطوير  العميالت، 
أبرز  وكانت  م   2014 نوفمرب    30 بتاريخ  صبحي  وف��اء  املشاغل 

حماور الورشة : 
اإليجابيات والسلبيات يف العمل.  •

االحرتافية يف احملافظة على الزبائن.  •
سمات خبرية التجميل الواجب توفرها.  •

أساسيات املظهر والسلوكيات الالئقة.  •
مهارات التواصل داخل بيئة العمل.   •

بن  فهد  املهندس  الشرقية  املنطقة  أمني  لقاء 
حممد اجلبري

مت عقد لقاء للجنة املشاغل مع معايل أمني املنطقة الشرقية 

املهندس فهد بن حممد اجلبري وذلك يوم الثالثاء 23 ديسمرب 
2014م  وناقش اللقاء :

الرتاخيص  وإص���دار   ، النسائية  التزيني  م��راك��ز  اش��رتاط��ات   •
لأنشطة.

الئحة االشرتاطات والغرامات.  •
آلية التفتيش على املنشآت وأداء املفتشات .  •

آلية اصدار الشهادات الصحية .  •
"جتارة  من  اجملتمع  وتوعية  حملاربة  مشرتكة  جهود  بذل   •

الشنطة".
احلصول على قاعدة بيانات املنشآت.  •

باملراقبة  اخل��اص��ة  ب��االش��رتاط��ات  تعريفي  ل��ق��اء 
الصحية على املنشآت النسائية

باملراقبة  اخلاصة  باالشرتاطات  تعريفيًا  لقاًء  اللجنة  نظمت 
املوافق  االح��د  ي��وم  وذل��ك  النسائية  املنشآت  على  الصحية 
الصحية  الرقابة  ادارة  مديرة  إستضافة  ومت   .  2015 م��ارس   15
النسائية بأمانة املنطقة الشرقية حيث تناول اللقاء عدة حماور 

هامة يف هذا الشأن منها :
على  البيئة  صحة  ادارة  يف  واملراقبة  التفتيش  آلية  شرح   •

املنشآت النسائية .
استعراض الئحة االشرتاطات والغرامات .  •

املعوقات التي تواجه سيدات االعمال مع ادارة صحة البيئة.  •

مبركز  والتأهيل   للتدريب  نايف  األم��ري  معهد  زي��ارة 
االمرية جواهر ملشاعل اخلري

نظمت غرفة الشرقية زيارة للجنة املشاغل النسائية إىل معهد 
األمري نايف للتأهيل والتدريب مبركز األمرية جواهر ملشاعل اخلري 
يوم الثالثاء 17 مارس2015م ، وقد استمعت عضوات اللجنة إىل شرح 
مفصل عن املناهج التدريبية، وكيفية توافق عملية التدريب يف 
التوظيف من  الية  املعهد مع احتياجات سوق العمل،  ومعرفة 
اخلاصة  البيانات  قواعد  على  احلصول  وكيفية  املعهد  خريجات 

باخلريجات، متهيدا الستقبالهم لدى املشاغل النسائية. 
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لقاء مسئولة التفتيش بالهيئة امللكية باجلبيل
التفتيش  مسئولة  اخليربي  دالل   / األستاذة  مع  لقاء  عقد  مت 
االجتماع  خ��الل  ومت   ، 2015م  مايو   21 باجلبيل  امللكية  بالهيئة 
اخلاصة  والتجهيزات  باملساحة  اخلاصة  االشرتاطات  مناقشة 
النسائية والفرق بني  التزيني  بتصريح منشآت املشاغل ومراكز 
اشرتاطات الهيئة امللكية واشرتاطات امانة الشرقية وامكانية 
تطوير سبل التعاون بني الغرفة والهيئة امللكية بهذا اخلصوص.

تنمية  صندوق  يف  الدعم  بأليات  التعريفي  اللقاء 
املوارد البشرية

مت عقد اللقاء التعريفي بآليات الدعم يف صندوق تنمية املوارد 
متقدم-  مسئول  اخلالدي  االستاذة/وسمية  قدمته  البشرية 
امل��وارد  تنمية  بصندوق  للفروع  العامة  االدارة   ، عمالء  خدمة 
وشاركت   ، 2015م  مايو   18 االثنني   ي��وم  وذل��ك  ه��دف(   ( البشرية 

باللقاء رئيسة وعضوات جلنة املشاغل النسائية .

التزيني  ومراكز  املشاغل  لقطاع  املوسع  اللقاء 
النسائية

التزيني  ومراكز  املشاغل  لقطاع  املوسع  اللقاء  الغرفة  نظمت 
/ جند  االستاذة  إستضافة  اللقاء  خالل  ومت   ، 2015/12/21م  بتاريخ 
بنت فالح الدوسري مديرة إدارة الوحدة النسائية بأمانة املنطقة 

الشرقية ، ومت مناقشة عدة حماور منها :
متضمنة  النسائية  التزيني  ملراكز  اجل��دي��دة  االش��رتاط��ات   •

االشرتاطات الفنية .
ملشغل  وال��رتخ��ي��ص  للصالون  الرتخيص  ب��ني  ال��ف��روق��ات   •
اخلياطة من ناحية املساحة وغريها من االشرتاطات الفنية.

التدريبي  والربنامج  التزيني  مبراكز  العامالت  تدريب  أهمية   •
أداء  جودة  على  وأثره  التدريب  أهمية  على  للتأكيد  وحماوره 

العامالت.

زيارة مملكة البحرين
النسائية يف  يف شهر فرباير شاركت عضوات جلنة املشاغل 
خالله  استعرضت  البحرين  وصناعة  جتارة  لغرفة  املقررة  الزيارة 

عدد من الفرص االستثمارية املتبادلة والتعرف على مستجدات 
ملركز  ال��زي��ارات  من  ع��دد  ال��زي��ارة  تضمنت  كما   ، االعمال  قطاع 
البحرين للمستثمرين ومركز تنمية قدرات املرأة البحرينية )ريادات( 
عمل  بورقة  الدحيالن  شعاع   / االستاذة  اللجنة  رئيس  وشاركت 
والتدريب  التزيني  جمال  يف  اجلانبني  بني  الشركة  تفعيل  حول 

االحرتايف يف قطاع تصميم االزياء والتزيني .

ورشة عمل بحثية بعنوان : " ظاهرة جتارة الشنطة 
والعمل من املنزل بدون ترخيص واثرها على قطاع 

التزيني "
من  والعمل  الشنطة  جتارة  ظاهرة  مناقشة  الورشة  خالل  مت 
االقتصادية  خماطرها   ، أسبابها  حيث  من  ترخيص  بدون  املنزل 
قاعة  يف  احلاضرات  مع  املقرتحة  واحللول  والصحية  واألمنية 

اجلزيرة يوم الثالثاء 9 فرباير 2016م . 

يف  والنجاح  اإلخفاق  اسباب  "اهم  بعنوان  حماضرة 
الصالونات النسائية "

مت يف شهر فرباير اقامة حماضرة بعنوان "اهم اسباب اإلخفاق 
التسويق  مستشار  قدمها   " النسائية  الصالونات  يف  والنجاح 
التسويق  جمال  يف  متخصص  مدرب  الغدوين  اهلل  عبد  االستاذ 

االلكرتوين والشبكات االجتماعية اهم حماورها :
اهم اسباب االخفاق والفشل للصالونات النسائية .  •
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معرفة اهم عوامل وأساليب النجاح.  •
كيف يكون صالونك عالمة جتارية مميزة وفريدة؟  •

طرق واسرار جذب العميالت واحملافظة عليهم .   •
التواصل  وس��ائ��ل  يف  والفعال  الناجح  التسويق  كيفية   •

االجتماعي.

حماضرة حول  "التوعية املهنية للعامالت يف قطاع 
الصالونات النسائية"

املهنية  "التوعية  ح��ول   حماضرة  عقد  مت  م��ارس  شهر  يف 
 : احملاضرة  ضيف  النسائية"  الصالونات  قطاع  يف  للعامالت 
وطب  ال��ط��وارئ  استشاري  احلمدان  حممد  بن  ط��ارق  الدكتور 

الكوارث واملدير الطبي ملركز طوارئيات الطبي .
الغرفة  ملشرتكات  والثقافة  الوعي  نشر  اىل  احملاضرة  هدفت 
املستثمرات يف قطاع املشاغل والصالونات النسائية باإلضافة 
مع  والتعامل  فيها  العامالت  البشرية  امل��وارد  مستوى  رفع  اىل 
احلاالت الطارئة للعميالت او احلاالت التي ممكن ان تواجه العامالت 
املواد،  او  االدوات  بعض  استخدام  جراء  من  الصالونات  وصاحبات 
كما ناقشت طرق الوقاية واالنقاذ يف حاالت احلرائق واالسعافات 
املواد  استخدام  كذلك  الكهربائية،  والصدمات  للجروح  االولية 
الكيماوية، وهي تتطلب طرقًا بسيطة وواضحة مع التأكيد على 

ضرورة  وجود خطة إخالء مدروسة من العامالت يف الصالون،

زيارة كليات التميز باملنطقة الشرقية

متت زيارة كلية التميز باخلرب يف شهر ابريل كما متت زيارة كلية 
كلية  مع  اجتماع  عقد  مت  كما  مايو  شهر  يف  بالقطيف  التميز 

التميز لبحث سبل التعاون لرفع مستوى التدريب بكليات التميز .

حماضرة " مهنة من ذهب "

يف  باخلرب  التميز  كلية  يف  ذهب  من  مهنة  حماضرة  تقدمي  مت 
شعاع   / االستاذة  املشاغل  جلنة  رئيسة  قدمتها   2016 مايو   10
اللجنة حضرت احملاضرة اكرث من  الدحيالن ومبشاركة عضوات 
احلريف،  بالعمل  االلتحاق  كيفية  على  للتعرف  جئن  طالبة،   50
خالل  ومت  منه،  االستفادة  وكيفية  ميزاته  أب��رز  على  وال��وق��وف 
أثر العمل احلريف وأهميته يف تنمية االقتصاد  احملاضرة بحث 
العمل  عن  اجملتمع  نظرة  وتغيري  الذات  إثبات  الوطني،وكيفية 
احلريف.. والتأكيد على حث اجليل الناشئ القتحام هذا النوع من 
احلديثة،  االجتماعي  التواصل  وسائل  من  واالستفادة  العمل.. 

لتحقيق هذا الغرض. 

اللقاء املوسع لقطاع املشاغل ومراكز التزيني النسائية

مت عقد اللقاء املوسع للمشاغل ومراكز التزيني النسائية يف 2 مايو 
الشرقية باملستثمرات  التقت جلنة املشاغل بغرفة  ، حيث  2016م 
كما  املاضية  للفرتة  اجن��ازات��ه��ا  واستعرضت  القطاع  ه��ذا  يف 
عدم  ابرزها  من  كان  القطاع  يواجها  التي  للصعوبات  استمعت 
صاحبات  يكبد  مما  السريع  وتغريها  والقوانني  االج���راءات  وض��وح 
واضحة  الغرامات  الئحة  تعترب  ال  كذلك  متنوعة  خسائر  االستثمار 
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وكيفية احتسابها بشفافية وال يتم االعالن عنها على موقع امانة 
املنطقة الشرقية اسوة ببعض أمانات املناطق االخرى .

العمل يف املشاغل  للراغبات يف  توظيف  لقاء  اللقاء  وصاحب 
طاقات  ملركز  باإلضافة  الشرقية  املنطقة  يف  التزيني  ومراكز 

وكلية التميز باخلرب .

زيارة جلنة املشاغل وادارة صحة البيئة النسائية
بإدارة  النسائية  ل��إدارة  بزيارة  النسائية  املشاغل  جلنة  قامت 
مايو  شهر  نهاية  يف  الشرقية  املنطقة  بأمانة  البيئة  صحة 
ادارة  يف  واملراقبة  التفتيش  آلية  مناقشة  الزيارة  خالل  ومت 
الئحة  واس��ت��ع��راض  النسائية،  املنشآت  على  البيئة  صحة 
تواجه  التي  املعوقات  ألهم  واالستماع  والغرامات،  االشرتاطات 
اجلديدة  واالشرتاطات  البيئة  صحة  ادارة  مع  االعمال  سيدات 
ملراكز التزيني النسائية متضمنة االشرتاطات الفنية، والفروقات 
ناحية  من  اخلياطة  ملشغل  والرتخيص  للصالون  الرتخيص  بني 
تدريب  وأهمية  الفنية،  االش��رتاط��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  املساحة 
العامالت مبراكز التزيني والربنامج التدريبي وحماوره للتأكيد على 

اهمية التدريب واثره على جودة اداء العامالت.

االجتماعات 2017م
عقد اجمللس التنفيذي خالل عام  2017م ) 8 اجتماعات رئيسية ( 

وعدد ) 2 ( لفريق العمل . 

التزيني  وم��راك��ز  امل��ش��اغ��ل  ق��ط��اع  ت��وط��ني   خطة 
النسائية

2017م  ابريل  شهر  خالل  النسائية  املشاغل  جلنة  قامت 
التزيني  مراكز  قطاع  يف  الوظائف  لسعودة  خطة  بإعداد 
االجتماعية  والتنمية  العمل  ل���وزارة  وقدمتها  النسائية 
املوظفات  م��ه��ارة  ملستوى  حتليل  اخل��ط��ة  وتضمنت 
والصعوبات  التحديات  و  النسائية  باملشاغل  السعوديات 
التي  تواجه إدارة املشاغل ومراكز التزيني النسائية وحتليل 
املشاغل  توطني  مشروع  يف  والضعف  القوة  جلوانب 
بربامج  القطاع  دع��م  وض���رورة  النسائية  التزيني  وم��راك��ز 
جلذب  والتحفيز  التوعية  وبرامج  والتشريعات  التوطني  دعم 

الفتيات السعوديات لهذه املهنة املهمة .

زيارة وكيل وزارة العمل للربامج اخلاصة
قامت جلنة املشاغل النسائية بزيارة الدكتور / ابراهيم الشايف 
 ، 2017م  فرباير  شهر  يف  اخلاصة  للربامج  العمل  وزي��ر  وكيل 
ومتت مناقشة عدد من املواضيع أهمها خطة توطني قطاع 

املشاغل ومراكز التزيني النسائية .

زيارة الرئيس التنفيذي لكليات التميز بالرياض:
لكليات  التنفيذي  الرئيس  بزيارة  النسائية  قامت جلنة املشاغل 
افتتاح  ضرورة  ملناقشة   ، 2017م  مايو  شهر  يف  بالرياض  التميز 

اقسام للتجميل وتصميم األزياء يف املنطقة الشرقية.

زيارة املؤسسة العامة للتدريب املهني والتقني
قامت جلنة املشاغل النسائية بزيارة املؤسسة العامة للتدريب 
افتتاح  ض��رورة  ملناقشة   ،  2017 سبتمرب  يف  والتقني  املهني 
ودعم  الشرقية  املنطقة  يف  األزي��اء  وتصميم  للتجميل  اقسام 
التدريب وافتتاح اكادمييات تدريب خاصة ألقسام التزيني والتصميم.

زيارة جمعية جود اخلريية
اخلريية  جود  جمعية  بزيارة  النسائية  املشاغل  جلنة  قامت 
افتتاح  إمكانية  ملناقشة   ، 2017م  أغسطس  شهر  يف 
أقسام تدريب للعامالت يف قطاع التجميل من األسر التابعة 

للجمعية.

العمل  وزارة  يف  اخلاصة  ال��ربام��ج  مسئولة  زي��ارة 
والشئون االجتماعية

الرماح  متاضر  الدكتورة  بزيارة  النسائية  الشاغل  جلنة  قامت 
مسئولة الربامج اخلاصة يف وزارة العمل والشئون االجتماعية 
يف شهر اكتوبر 2017م ، ملناقشة خطة توطني قطاع املشاغل 

ومراكز التزيني النسائية
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لقاء كلية التميز بالقطيف "لينكن"

عقدت جلنة املشاغل النسائية لقاء مع كلية التميز بالقطيف 
التميز  بكليات  التدريب  مستوى  رفع  بهدف   ، يونيو  شهر  يف 

والتوظيف للفتيات املتوقع تخرجهن .

حملة “الشرقية وردية “
قامت جلنة املشاغل النسائية خالل شهر اكتوبر وبالتعاون مع 
مؤسسة  مع  وبالتعاون  فيصل  بن  عبدالرحمن  االمام  جامعة 
كلية  الدكتورة / فاطمة امللحم وكيلة  "الشرقية وردية"  حملة 
النسائية  املشاغل  مبقر  توعوية  حماضرات  عدة  بعقد  الطب 
اخلاصة  املنتجات  لبيع  رك��ن  وتخصيص  اكتوبر   شهر  خ��الل 
خطورة  من  واحمل��ذرة  التعريفية  النشرات  وتوزيع  باجلمعية 

املرض واهمية الكشف املبكر عن املرض .

اللقاء املوسع لقطاع املشاغل ومراكز التزيني النسائية

النسائية يف  التزيني  للمشاغل ومراكز  اللقاء املوسع  مت عقد 
2017/3/26م ، حيث مت استضافة  الدكتورة / فاتن بنت سامل آل 
ساري مستشار الوكيل ومديرة ادارة برامج عمل املرأة الوكالة 
 ، العمل والتنمية االجتماعية  بوزارة  املساعدة للربامج اخلاصة 
ومت خالل اللقاء استعراض دور الوزارة يف دعم قطاع املشاغل 
ومراكز التزيني النسائية وخطة توطني القطاع باإلضافة اىل اهم 

التحديات التي تواجه املستثمرات يف قطاع التزيني .
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 اجمللس التنفيذي 
لشباب أعمال الشرقية
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اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقية

أعضاء اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقية

الصفةاالسمم

رئيس اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ / مساعد زامل الزامل1

نائب رئيس  اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /بدر سليمان الرزيزاء2

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /ابراهيم علي اجملدوعي3

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /نايف خليفة امللحم 4

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /احمد حممد العصيمي5

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /عبدالعزيز صالح الرباك 6

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /تركي عبدالرحمن الراجحي7

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /حسني حممد العبكري8

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /حمد حممد البوعلي9

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /حمد حممد اخلالدي10

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /خالد حممد الشنيرب11

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /راشد عبدالرحمن القاضي12

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /سامي سعيد السحيم13

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /سلطان ابراهيم اجلميح14

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /سليمان خالد القناص15

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاملهندس/ ضاري عبدالرحمن العطيشان16

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /عبدالرحمن سليمان السحيمي17

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاملهندس /عبدالرحمن حممد البسام18

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /عبدالعزيز عبدالرحمن الربيعة19

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /عبداهلل احمد الغامدي20

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /عبداهلل سليمان الزامل21

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /عبداهلل عماد املهيدب22

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /عبداهلل حممد الفرج23

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاملهندس  /عبدالرحمن عبداللطيف املعيبد24

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاملهندس / عبدالعزيز سليمان الزيد25
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الصفةاالسمم

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /عبدالعزيز ابراهيم الرباك26

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /وليد عامر الرميح 27

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /عبداللطيف علي الفوزان28

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /عبداهلل فيصل الربيكان29

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /غالب عيد الهاجري30

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /فايز جرب خشان العنزي31

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاملهندس / فهد زيد احلمزي32

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /فهد عبداهلل الدبل33

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /فهد عبداهلل الفراج34

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /فهد عدنان املنصور35

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /فهد فيصل اجملدل اخلالدي36

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /مساعد حممد العبدالكرمي37

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /مشعل خالد البواردي38

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /حممد فيصل القو39

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةالدكتور/ حممد صالح السيد40

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /حممد عبداهلل الغنيم41

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /حممد عبداهلل البواردي42

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /حممد عبداهلل املسفر43

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /حممد بن حممد العسريي44

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /مصعب رياض احلقيل45

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /معد احسان عبداجلواد46

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /نايف توفيق الرماح47

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /نايف عبدالعزيز اجلضعي48

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /وليد حممد الشهري49

عضو اجمللس التنفيذي لشباب أعمال الشرقيةاألستاذ /حممد عبداهلل كحل 50
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إجنازات عام 2014
برنامج الديوانية

بعنوان فرص التمويل ملشاريع الشباب مبقر الغرفة الرئيسي 
البنك  الربنامج  يف  وش��ارك  2014م  سبتمرب   8 االثنني  يوم  وذلك 

السعودي للتسليف والبنك االهلي التجاري وبنك الرياض. 

برنامج الديوانية

مت استضافة املهندس / راكان العيدي و استعرض خالل اللقاء 
العملية والدروس  التي مر بها خالل حياته  عددًا من احملطات 
السعودية  ادن��ي��ف��ور  وتأسيس  منها،  املستخلصة  وال��ع��رب 
 25 الثالثاء  يوم  وذل��ك  االعمال،  ل��رواد  تقدمها  التي  وخدماتها 

نوفمرب 2014م  

برنامج جتربتي
مت استضافة األستاذ / نواف أبا اخليل مدير عام شركة فرسان 
لأغذية واملنتجات االستهالكية والذي أكد أن االستثمار احلقيقي 
إلدارات  الصحيحة  والهيكلة  للعمل  السليم  التخطيط  من  يبدأ 

الشركة، وذلك يوم االحد املوافق 21 سبتمرب 2014م .

برنامج جتربتي:

لشركة  التنفيذي  الرئيس  البواردي  خالد  األستاذ/  استضافة  مت 
يف  العملية  احملطات  أبرز  مستعرضا  تاد  وجمموعة  ت��داوالت 
حياته و إسهاماته يف تطوير العمل ، وذلك يوم الثالثاء املوافق 

16 ديسمرب 2014م  .

إجنازات عام 2015

برنامج  جتربتي  
إدارة  جملس  رئيس  الدباس   عبداالله   / املهندس  استضافة 
قصة  لريوي   ، 2015م   /3/1 يف  الغذائية  للصناعات  باجة  شركة 

حتول باجة من تاجر متجول إىل شركة كربى.
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استضافة األستاذ / عبداهلل بن صالح جمعة الرئيس التنفيذي 
لشركة أرامكو السعودية سابقا يف 3/31/ 2015م .

كازاباستا   مطعم  من  القاضي  أحمد   / املهندس  استضافة 
الرباك من مطعم ميي يوغرت واألستاذ /  واألستاذ / عبدالعزيز 

حمد الصويغ  من مطعم برجر نوك  يف 4/22/ 2015م.

استضافة األستاذ / فواز اخلضري الرئيس التنفيذي لشركة أبناء 
عبداهلل عبداحملسن اخلضري يف 11/22/ 2015م.

برنامج  مستشارك 

البدء بتنفيذ برنامج مستشارك والذي يهدف إىل تقدمي املشورة 
من  الكثري  خاللها  ليحقق  األعمال  لشباب  واإلرش���اد  والنصح 
بالعمليات  واالرت��ق��اء  أعماله  تطوير  شانها  من  التي  الفوائد 

املرتبطة بها .

برنامج  شراكة

املنشآت  لربط  إىل  يهدف  وال��ذي  شراكة  برنامج  بتنفيذ  البدء 
الصغرية بالشركات الكبرية من خالل خدمات أو منتجات حتتاجها 

الشركات الكبرية تقدم من خالل املنشآت الصغرية.

برنامج  إعداد وتأهيل 
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اخلريج  لتأهيل  يسعى  اجلامعات  مع  بالتعاون  مهني  برنامج 
الكفاءة واملؤهالت  لديه  أعمال  ليصبح رجل  السعودي وإعداده 
يف  عمله  خالل  من  اخلاص  مبشروعه  للبدء  الالزمة  واخل��ربات 

جميع اقسام الشركات الكربى. 
وقد مت إختيار  طالبني من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 
باشروا يف الربنامج من تاريخ 2015/6/7م  ، كما مت عقد إجتماعًا 
الربيش مدير جامعة  العمل مع معايل األستاذ / عبداهلل  لفريق 

الدمام يف نوفمرب 2015م لبحث سبل التعاون مع اجلامعة.

برنامج حمافظات املنطقة

مت استضافة األستاذ/حممد الهزاع  حمافظ اخلفجي واألستاذ/ 
حممد الراشد  رئيس جمموعة رحال  يف 2/1/ 2015م.

حمافظ  الصفيان  عبدالعزيز  بن  خالد   / األستاذ  استضافة  مت 
القطيف  واألستاذ / حسني بن حممد العبكري رئيس جمموعة 

العبكري  يف 4/29/ 2015م.

رأس  حمافظ  بودي  عبدالوهاب  األستاذ/حممد  استضافة  مت 
بلدية  رئيس  امللحم  عبدالعزيز  صالح   / واملهندس  تنورة 
رئيس  السيد  عبداهلل  صالح   / واألستاذ  تنورة  رأس  حمافظة 

جملس إدارة شركة فال العربية القابضة يف 11/24/ 2015م.

برنامج زيارات

وزار   ، 2015م   /3/  19  –  16 املتحدة  العربية  اإلم��ارات  دولة  زي��ارة 
اجمللس التنفيذي لشباب األعمال اجلهات التالية :

مؤسسة حممد بن راشد للمنشآت الصغرية و املتوسطة/   •
دائرة التنمية االقتصادية

دائرة األراضي و األمالك  •
جملة فوربس  •

صندوق خليفة  •
السفارة السعودية  •

مركز دبي املايل العاملي  •
CNBC  •

MBC  •
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زيارة شركة ميار لأغذية و شركة سدف للتنمية احملدودة  يف  
6/10/ 2015م.

زيارة جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية يف جدة 16 – 17 /12/ 2015م .

برنامج املعرض : 

بن  نايف  بن  سعود  األمري  امللكي  السمو  صاحب  وحضور  برعاية 
عبدالعزيز أمري املنطقة الشرقية نظمت الغرفة ملتقي ومعرض 
11/30-2015/12/2م،  الفرتة  خالل  الشرقية  أعمال  وشابات  شباب 

وتضمن الربامج العلمي للملتقى ثالثة حماور هي :
1-   أسرار الدخول يف عامل األعمال .

2-   املنافسة باألبداع .
3-   حتديات شباب األعمال .

كما مت تنظيم ورش عمل متخصصة بالتعاون مع شركة أرامكو 
لريادة األعمال ) واعد (:

1-    منطقة املشروع ) للسيدات (.
منوذج األعمال  ) للرجال (.   -2

 إجنازات عام 2016

برنامج  جتربتي  

مت استضافة االستاذ / عبداهلل اجملدوعي  رئيس جملس   •
إدارة جمموعة اجملدوعي  يف مارس 2016م. 

داز   - الشهراين  زامل   / االستاذ  االعمال   رواد  مت استضافة   •

جمموعة   - املعيبد  واملهندس/عبدالرحمن  السعودية 
عبدالرحمن املعيبد  واملهندس / فهد احلمزي  - مصنع 

هاي سكاي لالكياس القماشية يف سبتمرب 2016م. 
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املنتدب  العضو  الرتكي  عبدالرزاق  االستاذ/  استضافة  مت   •
لشركة مناء خلدمات الشحن  يف ديسمرب 2016م.

برنامج  مستشارك 

مت تقدمي ) 3 ( استشارات جملموعة من املتقدمني يف
 )مارس –مايو-اكتوبر (2016م 

برنامج  شراكة

مت استقبال املتقدمني للربنامج يف أبريل  2016م   •

برنامج  إعداد 

بالدمام  التقنية  الكلية  عميد  مع  اجتماع  العمل  فريق  عقد   •
يف فرباير  2015م لبحث سبل التعاون مع الكلية. 

شارك فريق الربنامج يف يوم التدريب بجامعة البرتول 17-15   •
فرباير 2016م 

استقبل فريق الربنامج مبقر الغرفة الراغبني باملشاركة يف   •
الربنامج  22 فرباير 2016م . 



176
إجنازات جلان األعمال وجمالس الفروع واجملالس التنفيذية

للدورة السابعة عشرة )2014-2017م(

شارك فريق الربنامج يف يوم التدريب بجامعة البرتول 25-24   •
أكتوبر  2016م 

برنامج حمافظات املنطقة

مت تنظيم  الربنامج بعنوان فرص وحتديات يف حمافظة اجلبيل 
واستضافة األستاذ / عبداهلل العسكر  حمافظ اجلبيل والدكتور/ 
امللكية  بالهيئة  واملعاهد  الكليات  ع��ام  مدير  عسريي  علي 
باجلبيل واالستاذ / عبداهلل املسحل رئيس جمموعة املسحل 
االعمال  رواد  من  الناجحة  النماذج  عرض  ومت   ، 2016م  إبريل  يف 
والتعريف  املنطقة  شباب  بني  االبتكار  و  الريادة  روح  وتشجيع 
مبصادر وجهات التمويل للمشروعات الصغرية واستضافة احد 

املسؤولني احلكوميني لتسهيل االجراءات .

برنامج زيارات
زيارة دولة اليابان  خالل الفرتة 28 مارس – 2 ابريل 2016م . 

 إجنازات عام 2017

برنامج  جتربتي  
البرتول  وزي��ر  النعيمي  علي  املهندس/  معايل  استضافة   •
يف  امللكي  بالديوان  واملستشار  السابق  املعدنية  وال��رثوة 

2017/1/24م  

استضافة االستاذ منصور الرقيبة – حائز على جائزة الشاب   •
العصامي يف اجملال التجاري يف 2017/11/21م 

برنامج  مستشارك 

لرواد  اإلرش��اد  و  النصح  تقدمي  و  للربنامج  لقاءات   3 عقد  مت   •
األعمال املتقدمني 
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برنامج  شراكة
مت عقد لقاء للمتقدمني للربنامج واستقبال طلبات املشاركة   •

بالربنامج 

برنامج  إعداد 
بالدمام   التقنية  الكلية  يف  بالربنامج  التعريفي  اللقاء  عقد   •

يف 1/4/ 2017م 

فهد  امللك  بجامعة  التدريب  يوم  يف  الربنامج  فريق  مشاركة   •
للبرتول واملعادن  خالل الفرتة 13-3/14/ 2017م  و 23-2017/10/24م 

برنامج حمافظات املنطقة
بقيق  بعنوان فرص وحتديات يف حمافظة  الربنامج  تنظيم    •
بقيق  حمافظة  بلدية  ورئيس  اجلبيل   حمافظ  واستضافة 

وممثل للقطاع اخلاص 2017/2/22م 

برنامج زيارات

زيارة دولة أملانيا خالل الفرتة 4/24 – 2017/5/5م  •

برنامج املعرض 

الشرقية  أع��م��ال  وش��اب��ات  شباب  وم��ع��رض  ملتقى  إق��ام��ة   •
27-2017/11/29م
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جمالس الفروع
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الصفةاالسمم
رئيس جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /مشاري مرشد العقيلي1

نائب رئيس جملس أعمال اجلبيل األستاذ /حممد سرداح اخلالدي2

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /علي سند البوعينني3

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /عبدالرحمن صالح ابا حسني4

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /طارق حسن اخلاطر5

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /سعود حمود اخلالدي6

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /علي احمد املقبل7

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /ابراهيم عثمان االنصاري8

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /عيد حمد مسفر العجمي9

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /ثامر فهد الثمريي10

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /سليمان عبداحلميد الزهري11

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /فهد عيد القحطاين12

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /فهد فيصل اخلالدي13

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /حممد حسن اخلاطر14

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /ماجد فالح ساكت العقيل البعيجي15

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /صالح عبدالكرمي العبيد16

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /مبارك عبداهلل املسحل17

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /حممد عبداهلل املسفر18

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /فهد عوض احلربي19

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /درباس خالد اجملدل20

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /فواز فالح الهاجري21

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /خالد عبداهلل الباز22

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /إبراهيم حممد البوعينني23

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /أحمد عبدالرزاق الدهام24

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /أحمد فضل البوعينني25

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /خالد سلمان املهوس26

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /مبارك راشد املري27

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /حممد علي القحطاين28

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ /إبراهيم راشد البوعينني29

عضو جملس أعمال اجلبيلاألستاذ / سعد علي هادي العتيبي30

أعضاء جملس أعمال اجلبيل

     جمالس الفروع
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الصفةاالسمم

رئيس جملس أعمال اخلفجياألستاذ / حممد سليمان البلوي1

نائب رئيس جملس أعمال اخلفجياألستاذ / فهدي عبيد القويعي2

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / حسني علي العنزي3

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / نشمي عماش الدوسري4

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / عوض حممد القحطاين5

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / خالد سليمان القناص6

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / علي خليفه البويتل7

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / فراج معيان الزعبي8

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / سعد صياح الزعبي9

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / جمعه عبدالهادي العنزي10

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / مرزوق علي البلوي11

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / عبدالسالم عرفج الشمري12

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / حممد راشد الراشد13

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / مشاري عبداهلل العتيبي14

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / سامل رشيد السبيعي15

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / سطام سعد الشمري16

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / فهد مياح اخلليل17

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / ظافر علي القحطاين18

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / حممد سعيد ال سحيم19

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / نايف ناصر احلربي20

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / عبداهلل خشان الشمري21

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / حمد عامر الدوسري22

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / فايز جرب العنزي23

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / طالل علي العنزي24

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / عوض خليف احلربي25

عضو جملس أعمال اخلفجياألستاذ / حممد طلق السبيعي26

أعضاء جملس أعمال اخلفجي
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أعضاء جملس أعمال القطيف

الصفةاالسمم

رئيس جملس أعمال القطيفاألستاذ / عبداحملسن عبداجمليد الفرج1

نائب الرئيس جملس أعمال القطيفاألستاذ /هشام بن علي بن حسن ال سيف2

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /عبدالعزيز سعيد أحمد احملروس3

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /حسني علي منصور العبداجلبار4

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /ميثم حممد علي اجلشي5

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /ميثم سعيد منصور الشماسي6

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /وايف عبدالعزيز حسني القديحي7

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /عبداحملسن عبداهلل ال سعد القحطاين8

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /عادل عبدالكرمي حممد ابوالسعود9

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /يحي حممد حسن ال قريش10

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /جعفر أحمد عبدرب احلسني الصفواين11

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /شوقى عبداهلل سلمان املطرود12

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /سعيد عبدالكرمي إبراهيم اخلباز13

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /نادر علي الزاير14

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /حسني حممد العبكري15

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /عبدالغنى عبداجلليل الرميح16

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /خالد عجب بداح الهاجري17

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /شادن نعمة جميد العوامي18

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /وليد عبداهلل القطري19

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /حممد سمري عبداهلل البيات20

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /داوود سلمان ال اسعيد21

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /عبدالشهيد حممد السني22

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /حممد باقر أمني آل منر23

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /فهد عبد اهلل اخلالدي24

عضو جملس أعمال القطيفاألستاذ /فاضل علي النمر25
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زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة امللكية باجلبيل

2014/12/16م  بتاريخ  اجلبيل  ف��رع  أع��م��ال  جملس  رئيس  ق��ام 
الدكتور مصلح  التنفيذي للهيئة امللكية باجلبيل  للرئيس  بزيارة 
الصناعية  باجلبيل  أنظمة االستثمار  العتيبي ملناقشة خمتلف 

وعدد آخر من املوضوعات
تسليط مزيد من الضوء على آلية تطوير االستثمار باجلبيل   •

الصناعية ومنشآت القطاع اخلاص العاملة بها

زيارة مدير مكتب العمل 
قام رئيس جملس أعمال فرع اجلبيل بتاريخ 2014/12/24م بزيارة 
مع  التواصل  زي��ادة  بهدف  وذل��ك  باجلبيل  العمل  مكتب  ملدير 

اجلهات املسئولة يف احملافظة
التي  آخر املستجدات واألنظمة  الزيارة مناقشة  مت خالل   •
أنشطة  مباشر  بشكل  متس  والتي  العمل  وزارة  أقرتها 

قطاع أعمال االستثمار
مؤخرًا  العمل  وزارة  أقرتها  التي  السعودة  نسب  مناقشة   •

لبعض املهن

لقاءات رجال األعمال:

لقاء الثالثاء الشهري 2015م .  •
لقاء رجال األعمال الرمضاين 2015م .  •

اللقاء املوسع جمللس أعمال فرع اجلبيل مع رجال األعمال   •
باحملافظة2015م .

احملاضرات:

يف  مل��ش��روع��ك"  عمل  خطة  إع���داد  "كيفية  حم��اض��رة   •
2015/1/27م

حماضرة “الشراكة العشرية”يف 2015/2/23م  •
يف   ”The Path To Be A Leader“ بعنوان  حماضرة   •

2015/5/12م
حم��اض��رة ب��ع��ن��وان “م��ه��ارات اع���داد ال��س��رية ال��ذات��ي��ة” يف   •

2015/4/5م 
يف  الوظيفة”  على  احلصول  “م��ه��ارات  بعنوان  حماضرة   •

2015/5/19م 
يف  بيئي”  منظور  من  الصناعية  التنمية   “ بعنوان  حماضرة   •

2015/4/29م

الدورات التدريبية:

ب��رن��ام��ج "ن���ظ���ام ال��ع��م��ل ال���س���ع���ودي" خ����الل ال��ف��رتة   •
26-2015/4/29م .

الفرتة  خ��الل  العشرية  “ال��ش��راك��ة  بعنوان   تدريبية  دورة   •
5-2015/4/9م .
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صالح   / للدكتور  االجتماعية  للمسؤولية  تدريبي  برنامج   •
حموري يف فرع اجلبيل خالل الفرتة 24-2015/3/25م .

فرع  يف  للسيدات  اإلداري  )االب���داع  بعنوان  تدريبي  برنامج   •
اجلبيل الفناتري( يف 2015/3/16م .

النقدية للمشاريع الصغرية واملتوسطة يف  اإلدارة  برنامج   •
فرع اجلبيل الصناعية يف 2015/8/24م .

الصناعية يف  – PMP( يف اجلبيل  )إدارة املشاريع  برنامج   •
2015/8/29م .

برنامج )مهارات التخطيط واتخاذ القرار( يف اجلبيل الصناعية   •
خالل الفرتة 26-2015/10/28م .

الدراسات وأوراق العمل:

دراسة "واقع وآفاق القطاع العقاري يف حمافظة اجلبيل"  •
ورقة عمل “آفاق االستثمار يف مدينة اجلبيل الصناعية”  •

الزيارات والوفود التجارية:

زيارة معايل أمني املنطقة الشرقية املهندس / فهد بن   •
األربعاء   يوم   ، اجلبيل  فرع  أعمال  جملس  مع  اجلبري  حممد 

2015/03/18م .
الفرتة  خ��الل  الربيطاين  السعودي  الطاقة  أسبوع  ملتقى   •

9-2015/2/12م. 

لقاء الوفد التجاري االيرلندي يف 2015/4/23م .  •

لقاء الوفد التجاري األملاين يف 2015/1/7م .  •

معارض الكتالوجات:

معرض الكتالوجات األملاين يف 2015/5/25م .  •
معرض الكتالوجات التايواين يف 2015/5/28م .  •
معرض الكتالوجات اإليطايل يف 2015/11/26م .  •

معرض الكتالوجات الياباين 2015/12/8م .  •
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أنشطة وفعاليات اجتماعية:

خالل  الصناعية  اجلبيل  كلية  يف  املهنة  بيوم  املشاركة   •
الفرتة 13-2015/4/15م.

يف  للمخدرات(  العاملي  )اليوم  انطالق  فعاليات  احتضان   •
2015/6/2م .

الزيارات واللقاءات اخلارجية :

ال��ل��ق��اء  ال��رم��ض��اين ل��رج��ال األع���م���ال ب��ف��رع اجل��ب��ي��ل يف   •
2015/06/23م

زيارة مدير ادارة املرور مبحافظة اجلبيل يف 2015/09/09م  •
اجتماع اجمللس االستشاري مبيناء اجلبيل يف  2015/09/09م  •
يف  باجلبيل  امللكية  الهيئة  مببنى  االمالك  ادارة  مدير  زيارة   •

2015/09/15م
اخلالدي  ظاهر   / األستاذ  اجلبيل  حمافظ  مكتب  مدير  زيارة   •

يف 2015/10/20م
للجبيل  امللكية  بالهيئة  العامة  العالقات  مدير  مع  اجتماع   •

وينبع األستاذ فيصل اخلالدي يف 2015/11/16م

 اجتماعات جملس أعمال فرع اجلبيل:

خالل  اجلبيل  فرع  أعمال  جمللس  اجتماعات  خمسة  عقد  مت 
العام 2016  م  .

 لقاء الثالثاء الشهري

وضيف  فرباير  لشهر  اجلبيل  فرع  اعمال  لرجال  الثالثاء  لقاء   •
التكامل  ادارة  مدير  العيد  ياسني  عبداهلل  األستاذ/  اللقاء 

الصناعي بالهيئة امللكية .

وحضر  مارس  لشهر  اجلبيل  فرع  أعمال  لرجال  الثالثاء  لقاء   •
األمني  وسعادة  الغرفة  إدارة  جملس  رئيس  سعادة  اللقاء 

العام .

وكان  ابريل  لشهر  اجلبيل  فرع  أعمال  لرجال  الثالثاء  لقاء   •
جمرك  مدير  احلماد  عبداللطيف  األس��ت��اذ/  اللقاء  ضيف 

حمافظة اجلبيل .
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11 اكتوبر 2016م ، ضيف  الثالثاء لرجال اعمال فرع اجلبيل   لقاء   •
اللقاء املهندس عبدالعزيز الزهراين . 

 اللقاء الرمضاين جمللس أعمال فرع اجلبيل
مت عقد اللقاء الرمضاين لرجال األعمال يف حمافظة اجلبيل   •

يف 8 يونيو 2016 م .

 الزيارات والوفود التجارية

استقبال السفري البنغالديشي بفرع اجلبيل يف 11 يناير  2016  •

صاحب  ألثنينية  اجلبيل  ف��رع  اعمال  جملس  اعضاء  زي��ارة   •
السمو امللكي أمري املنطقة الشرقية يف 17 فرباير 2016م.

التجاري  اجلبيل  مليناء  االستشاري  اجمللس  اجتماع  حضور   •
يف 27 يناير 2016م .

زيارة حمافظ اجلبيل االستاذ/ عبداهلل بن ناصر العسكر يف   •
4 مايو  2016 م
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امللكية  بالهيئة  التحويلية  الصناعات  منتدى  افتتاح  حضور   •
يف 8 مارس 2016 م

ج��ول��ة ألع��ض��اء جم��ل��س اع��م��ال ف���رع اجل��ب��ي��ل ملعرض   •
الصناعات التحويلية يف 9 مارس 2016 م

اللطيف  عبد  األستاذ  اجلبيل  حمافظة  جمرك  مدير  زي��ارة   •
احلماد يف 24 مارس 2016 م

زيارة ألعضاء جملس اعمال فرع اجلبيل ملعرض الفهد روح   •
القيادة يف 28 مارس 2016 م

زيارة اعضاء جملس اعمال فرع اجلبيل للهيئة امللكية يف   •
31 مارس 2016 م

  26 يف  امليناء  ملرافق  جولة  مع  التجاري  اجلبيل  ميناء  زيارة   •
ابريل  2016 م

اجلديدة  السكنية  ال��وح��دات  متليك  اط��الق  حفل  حضور   •
برعاية صاحب السمو االمري / سعود بن عبداهلل بن ثنيان ال 

سعود  يف 29 مايو 2016م  
الذواد يف  التجارة األستاذ أحمد مبارك  زيارة مدير فرع وزارة   •

28  أغسطس 2016م
زيارة  مدير مكتب العمل مبحافظة اجلبيل االستاذ/ عبداهلل   •

سلطان القحطاين يف 28 أغسطس 2016م
الوطني  يف 9  اليوم  زيارة حمافظ اجلبيل لرتتيب االحتفاالت   •

أغسطس 2016م
االستاذ/  اجلبيل  مبحافظة  الصناعية  التنمية  مركز  زي��ارة   •

عبدالعزيز الزهراين يف 10 أغسطس 2016م

زيارة مدير صندوق املوارد البشرية )هدف( مبحافظة اجلبيل   •
االستاذ/ عبداهلل البوعلي يف 21 أغسطس 2016م 

سابك  ملعرض  اجلبيل  ف��رع  أعمال  جملس  اعضاء  زي��ارة   •
الفني )12 ( يف 8 نوفمرب 2016م .
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استضافات جملس أعمال فرع اجلبيل

استضافة األستاذ/ عبداهلل ياسني العيد مدير إدارة التكامل   •
الصناعي بالهيئة امللكيةيف  9 فرباير 2016 م .

جمرك  م��دي��ر  احل��م��اد  عبداللطيف  األس��ت��اذ/  استضافة   •
حمافظة اجلبيل يف 12 أبريل 2016 م .

استضافة املهندس/ عبدالعزيز الزهراين مدير مركز التنمية   •
الصناعية باجلبيل الصناعية يف 11 أكتوبر 2016 م  .

معارض الكتالوجات:

لقاء الوفد التجاري التايواين يف 12  مايو 2016 م .  •

معرض الكتالوجات األملاين يف 27  مايو 2016 م .  •

معرض  الكتالوج الهندي يف 26  ديسمرب  2016م .  •
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زيارة مدير فرع وزارة التجارة والصناعة
ملدير  بزيارة  اخلفجي  فرع  أعمال  جملس  أعضاء  من  عدد  قام 
لتعميق  وذلك  2014/02/18م  بتاريخ  والصناعة  التجارة  وزارة  فرع 
األعمال  قطاع  دعم  سبل  وبحث  وال��وزارة  الغرفة  بني  التواصل 

باحملافظة
واخلدمات  التجارة  لوزارة  اجلديد  الفرع  أنشطة  على  التعرف   •

املقدمة
بحث امكانية اصدار سجالت الشركات بالفرع  •

املعامالت  إجناز  سرعة  وزي��ادة  العمل  تطوير  وسائل  بحث   •
اخلاصة بالشركات

زيارة مدير فرع مكتب العمل
مكتب  ف��رع  ملدير  بزيارة  2014/02/19م  يف  اجمللس  ق��ام  كما 
وتذليل  اخلاصة  املوضوعات  بعض  ملناقشة  باخلفجي  العمل 

العقبات التي قد تواجه املستثمرين مبحافظة اخلفجي
غري  اخل��ط��اب��ات  ق��ب��ول  ب��ع��دم  االل��ت��زام  أهمية  مناقشة   •

املصادقة
التأكيد على ضرورة طلب شهادة اشرتاك الغرفة على كل   •

مراجعي مكتب العمل من الشركات واملؤسسات

زيارة حمافظ اخلفجي
يف 2014/06/01م قام رئيس جملس أعمال فرع اخلفجي األستاذ 
/ نشمي الدوسري ونائبه األستاذ/خالد القناص بزيارة لسعادة 

األستاذ حممد بن سلطان الهزاع حمافظ اخلفجي يف مكتبه
زيادة التواصل مع اجلهات الرسمية املسئولة  •

رفع تقرير عن إجنازات الغرفة باحملافظة  •

البشرية  املوارد  تنمية  صندوق  مسئويل  استضافة 
“هدف”

استضاف اجمللس يف أحد اجتماعاته الدورية سعادة األستاذ / 
ناصر القحطاين واألستاذ / ضويحي السهلي من فرع صندوق 
خالل  ومت  2014/11/27م  بتاريخ  "ه��دف"  البشرية  امل��وارد  تنمية 

اللقاء مناقشة :
برامج الصندوق وبرامج التدريب املنتهي بالتوظيف .  •

برامج دعم املعلمني واملعلمات لدى املدارس األهلية .  •

االجتماعات
يقوم اجمللس باالجتماع دوريًا ويتمتع بصالحيات تشكيل ما يراه 

من فرق العمل ، وعقد اجمللس 4 اجتماعات يف العام 2015م .

لقاءات رجال األعمال:

لقاء الثالثاء الشهري  •
لقاء رجال األعمال الرمضاين  •

رجال  مع  اخلفجي  ف��رع  أعمال  جمللس  املوسع  اللقاء   •
األعمال باحملافظة
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احملاضرات

حماضرة "اإلدارة النقدية“ يف 2015/5/7م   •

حماضرة “هندسة العالقات اإلنسانية“ يف 2015/12/23م:  •

األنشطة والفعاليات اإلجتماعية:

املشاركة بحفل عيد الفطر يف 2105/07/19م  •

الزيارات واللقاءات اخلارجية :

يف  اخلفجي  مبحافظة  العمل  مكتب  مدير  نائب  زي��ارة   •
2015/01/08م

زيارة مدير مكتب العمل مبحافظة اخلفجي يف 2015/02/16م  •
يف  الشرقية  باملنطقة  العمل  وزارة  فرع  عام  مدير  زي��ارة   •

2015/03/18م

زيارة مدير  إدارة ميناء اخلفجي يف 2015/03/22م  •
السمو  لصاحب  اخلفجي  فرع  أعمال  جملس  أعضاء  زيارة   •
امللكي األمري / سعود بن نايف  أمري املنطقة الشرقية يف 

2015/03/24م
شرطة  م��دي��ر  الشمالين  ع��ب��داهلل  س��ع��ود   / العقيد  زي���ارة   •

حمافظة اخلفجي يف 2015/05/20م
زيارة األستاذ / نايض الرشيدي مدير مكتب العمل مبحافظة   •

اخلفجي يف 2015/09/15م

االجتماع مع معايل أمني املنطقة الشرقية يف 2015/12/01م  •

االستضافات :
يف  اخلفجي  مبحافظة  امل���رور  إدارة  م��دي��ر  استضافة   •

2015/02/24م
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يف  اخل��ف��ج��ي  م��ي��ن��اء  إدارة  م��دي��ر  م��س��اع��د  اس��ت��ض��اف��ة   •
2015/03/24م

يف  اخلفجي  مبحافظة  البلدي  اجمللس  رئيس  استضافة   •
2015/10/24م

 اجتماعات جملس أعمال فرع اخلفجي

مت عقد أربعة اجتماعات جمللس أعمال فرع اخلفجي خالل   •
العام 2016  م .

زيارات واجتماعات جملس أعمال فرع اخلفجي: 

زيارة حمافظ اخلفجي يف 11 مارس 2016م .  •
البلدي  واجمللس  اخلفجي  فرع  أعمال  جملس  بني  اجتماع   •

يف24 إبريل 2016م .

اللقاء الرمضاين جمللس أعمال فرع اخلفجي :

مع  اخلفجي  فرع  أعمال  جمللس  الرمضاين  اللقاء  عقد  مت   •
رجال األعمال يف حمافظة اخلفجي يف 2016/6/8م .

اللقاء املوسع جمللس أعمال فرع اخلفجي:
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مع  اخلفجي  فرع  أعمال  جمللس  املوسع  اللقاء  عقد  مت 
رجال األعمال يف حمافظة اخلفجي يف 2016/12/7م بحضور 

سعادة رئيس جملس إدارة الغرفة وسعادة األمني العام .

استضافات ولقاءات:

 11 يف  ونائبه  اجمللس  رئيس  مع  اخلفجي  حمافظ  زي��ارة   •
مارس 2016م

استضافة قائد حرس احلدود باخلفجي يف 24 مايو 2016م  •

استضافة مدير جمرك منفذ اخلفجي اجلديد يف 22 نوفمرب   •
2016م.

اجتماعات جملس أعمال فرع اخلفجي:
مت عقد ثالث إجتماعات جمللس أعمال اخلفجي خالل العام 2017

لقاء الثالثاء الشهري:

مت عقد ) 7 ( لقاءات شهرية خالل العام 2017م .

لقاء رجال األعمال الرمضاين:

اخلفجي  مبحافظة  األعمال  لرجال  الرمضاين  اللقاء  عقد  مت   •
بتاريخ  2017/05/30م.

زيارات أعضاء جملس أعمال فرع اخلفجي :
زيارة حمافظ اخلفجي يف 2017/01/09م  •

زيارة قائد ميناء راس مشعاب العسكري يف 2017/01/10م  •
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زيارة رئيس بلدية حمافظة اخلفجي يف 2017/05/09م  •

أمري  نائب  امللكي  السمو  لصاحب  اجمللس  اعضاء  زي��ارة   •
املنطقة الشرقية يف 2017/10/11م

استضافات جملس أعمال فرع اخلفجي :
استضافة رئيس بلدية اخلفجي يف 2017/1/24م  •

استضافة مدير فرع وزارة التجارة باخلفجي يف2017/03/28م  •

عمليات  موظفي  جمعية  إدارة  جملس  رئيس   استضافة   •
اخلفجي املشرتكة االستهالكية يف 2017/11/28م

اجتماع مع رئيس بلدية القطيف
سعادة  م��ع  اج��ت��م��اع��ًا  اجمل��ل��س  عقد  2014/08/16م  ب��ت��اري��خ 
الوسائل  لبحث  القطيف  بلدية  رئيس  املغربل  زياد  املهندس 
رجال  تواجه  التي  املشكالت  بعض  حل  خاللها  من  ميكن  التي 

أعمال حمافظة القطيف
مناقشة مشكلة عدم إصدار تراخيص مبسمى مصنع بدل   •

من معمل والذي يسبب قلة يف عدد العمالة املعطاة
بحث املشاكل احلالية يف صناعية األوجام  •

إقامة اللقاء املوسع
برئاسة  املوسع  اللقاء  2014/09/16م  بتاريخ  اجمللس  أق��ام 
العطيشان  الرحمن  عبد  األستاذ  اإلدارة  جملس  رئيس  سعادة 
وحضور سعادة األمني العام للغرفة وعدد كبري من رجال األعمال 

باحملافظة
مبحافظة  األع��م��ال  ق��ط��اع  ت��واج��ه  ال��ت��ي  املشاكل  بحث   •

القطيف
دعم  إمكانية  وبحث  األعمال  رج��ال  تطلعات  إىل  االستماع   •
الغرفة لكل ما من شأنه تذليل الصعوبات يف سوق العمل
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اجتماع مع املنسق العام ملهرجان اليوم الوطني
اليوم  ملهرجان  العام  املنسق  مع  اجتماعًا  اجمللس  عقد 
األستاذ  الشرقية  املنطقة  جملس  وعضو  بالقطيف  الوطني 

حممد الدعلوج بتاريخ 2014/09/16م
لهذه  اجمللس  ودع��م  الوطني  اليوم  فعاليات  استعراض   •

املناسبة الكرمية
أهمية مشاركة القطاع اخلاص يف املناسبات الوطنية   •

اجتماعات جملس أعمال فرع القطيف:

يقوم اجمللس باالجتماع دوريًا ويتمتع بصالحيات تشكيل ما يراه 
من فرق العمل ، وعقد اجمللس 5 اجتماعات يف العام 2015م

لقاءات رجال األعمال:

لقاء الثالثاء الشهري  •
لقاء رجال األعمال الرمضاين  •

احملاضرات:

بدر عبد اهلل اجلعفري يف   / للمحامي  العائلية"  "الشركات   •
2105/02/17م

“كيفية إعداد خطط العمل” لأستاذ / عبداهلل الدويش يف   •
2015/05/17م

طالل   / “املهندس  البيئية  للتوعية  املدين  اجملتمع  “دور   •
الرشيد يف 2015/10/07م

“فرص وحتديات” ضمن برنامج شباب أعمال غرفة الشرقية   •
يف  2015/04/29م

“اإلدارة النقدية للمشاريع الصغرية” لأستاذ / نايف امللحم   •
يف 2016/12/16 

الدورات التدريبية:

ال��غ��ام��دي يف  ب��رن��ام��ج االس��ت��ش��ارات ل��أس��ت��اذ / ع��م��ر   "  •
2015/03/12م

“دورة دراسة اجلدوى للسيدات” خالل الفرتة 12-2015/04/16م  •
ال��ف��رتة  خ���الل  ل��ل��س��ي��دات”  ال��ب��ش��ري��ة  امل����وارد  إدارة  دورة   •

26-2015/04/30م
إقامة برنامج مهارات االشراف اإلداري للسيدات خالل الفرتة   •

23-2015/11/25م

الزيارات واللقاءات اخلارجية :

زيارة معايل أمني املنطقة الشرقية املهندس / فهد بن   •
حممد اجلبري 



194
إجنازات جلان األعمال وجمالس الفروع واجملالس التنفيذية

للدورة السابعة عشرة )2014-2017م(

بن  خالد   / األس��ت��اذ  القطيف  حمافظ  معايل  استضافة   •
عبدالعزيز الصفيان

املهندس  الدورية  اجتماعاته  أحد  يف  اجمللس  استضاف   •
حممد اخلباز اخلبري يف حاضنات األعمال وذلك يف  21 أبريل 2015 
بالقطيف  ال��غ��رف��ة  ف���رع  أع��م��ال  جم��ل��س  رئ��ي��س  زي����ارة   •
املهندس/عبد احملسن الفرج لنائب رئيس بلدية القطيف 

يف 2015/01/15م
زيارة معايل أمني املنطقة الشرقية يف 2015/01/20م  •

زيارة رئيس بلدية حمافظة القطيف يف 2015/02/12م  •
هيئة  ع��ام  مدير  البنيان  عبداللطيف   / املهندس  زي���ارة   •

السياحة باملنطقة الشرقية يف 2015/05/04م
يف  املكلف  القطيف  حمافظ  اخلالدي  فالح   / األستاذ  زيارة   •

2015/08/10م

اجتماعات جملس أعمال فرع القطيف

خالل  القطيف  فرع  أعمال  جمللس  اجتماعات  خمسة  عقد  مت 
العام 2016  م .

منتدى الفرص االستثمارية بالقطيف:

االستثمارية  الفرص  منتدى  القطيف  فرع  أعمال  جملس  نظم 
املنتدى  حماور  وكانت  2016/2/24م  يف  القطيف  حمافظة  يف 

على النحو التايل :
فرص االستثمار يف القطيف  •

مزايا وحتديات االستثمار يف القطيف  •

اللقاء الرمضاين جمللس أعمال فرع القطيف
مت عقد اللقاء الرمضاين جمللس أعمال فرع القطيف مع رجال 

األعمال يف حمافظة القطيف يف 2016/6/8م .

زيارات جملس أعمال فرع القطيف
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اجتماع جملس أعمال فرع القطيف مع اجمللس البلدي يف   •
12 إبريل 2016 م

عمل   فريق  مع  القطيف  فرع  جملس  من  ألعضاء  اجتماع   •
جلنة تنشيط االستثمار من اجمللس البلدي يف 20 يوليو 2016م

اجمللس  ورئيس  القطيف   ف��رع  جملس  رئيس  اجتماع   •
 Monitor Deloitte شركة  م��ع   السيف  شفيق  البلدي 
ملناقشة  التخطيط  وزارة  قبل  من  املعينة   Consulting

تخطيط وخلق الوظائف يف 27 نوفمرب 2016م .
عقد اجتماع مع مدير فرع صندوق املوارد البشرية ورئيس     •
مالك   دعم  برنامج  ملناقشة  القطيف  فرع  أعمال  جملس 

املنشآت ومدير فرع القطيف يف 18 ديسمرب 2016م .

لقاء الثالثاء الشهري:

استضافة  ومت  2017/1/17م  يف  الشهري  الثالثاء  لقاء  عقد  مت 
ابراهيم املرزوق عضو فريق متابعة فرع وزارة العمل  األستاذ / 

باملنطقة الشرقية 

مت عقد لقاء الثالثاء الشهري يف 2017/2/21م  •
مت عقد لقاء الثالثاء الشهري يف 2017/3/21م ، ومت إستضافة   •
األستاذ / عبدالوهاب الفردان مدير فرع معهد ريادة بالدمام

ومت   ، 2017/04/18م  يف  ال��ش��ه��ري  ال��ث��الث��اء  ل��ق��اء  عقد  مت   •
السالمة  مركز  مدير  الثبيتي  سامي   / النقيب  استضافة 

امليدانية بوسط القطيف

مت عقد لقاء الثالثاء الشهري يف 2017/05/16م  •
مت عقد لقاء الثالثاء الشهري يف 2017/11/21م  •
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منتدى الفرص االستثمارية بالقطيف:

إقامة منتدى الفرص االستثمارية بالقطيف يف 2017/02/25م  •

لقاء رجال األعمال الرمضاين:

يف  القطيف  حمافظة  أعمال  لرجال  الرمضاين  اللقاء  عقد   •
2017/05/30م

زيارات جملس أعمال فرع القطيف :
يف  القطيف  مبحافظة  ال��ب��ل��دي  اجمل��ل��س  رئ��ي��س  زي���ارة   •

2017/02/20م
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مركزاملسئولية االجتماعية
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مركزاملسئولية االجتماعية

أعضاء جلنة األوقاف

الصفةاالسمم

رئيس جلنة األوقاف الدكتور / عائض بن فرحان القحطاين1

نائب رئيس جلنة األوقاف األستاذ / عبداهلل صالح ناصر العويف2

أمني جلنة األوقاففضيلة الشيخ / سعد بن حممد املهنا3

عضو جلنة األوقاف األستاذ / أحمد بن صالح الرماح4

عضو جلنة األوقاف األستاذ / أحمد بن سامل باحلمر5

عضو جلنة األوقاف األستاذ / تركي بن عبدالرحمن الراجحي6

عضو جلنة األوقاف األستاذ / راجس  بن أحمد الدوسري7

عضو جلنة األوقاف الدكتور / سامر بن سليمان احلماد8

عضو جلنة األوقاف األستاذ / سامي بن تيسري سلمان9

عضو جلنة األوقاف األستاذ / سطام بن عبدالعزيز الزامل10

عضو جلنة األوقاف األستاذ / عادل بن حمد احلصيني11

عضو جلنة األوقاف األستاذ / عبدالهادي بن فهد القحطاين12

عضو جلنة األوقاف األستاذ / فيصل بن  حممد  اخلضريي13

عضو جلنة األوقاف األستاذ / فيصل بن عبداهلل  اخلالدي14

عضو جلنة األوقاف املهندس / موسى بن حممد املوسى15
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أعضاء جلنة أصدقاء املرضى

الصفةاالسمم

رئيس جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقية  الدكتور/ صالح بن علي السلوك1

نائب رئيس جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاالستاذ/ عبدالرحمن بن صالح العطيشان2

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/إبراهيم بن حممد العبد العزيز اجلميح3

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/أحمد بن سليمان الرميح4

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/بدر بن حسن احلسيني5

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/خالد بن عبداهلل الزامل6

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/خالد بن حممد البواردي7

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/سامي بن عبداحملسن احلكري8

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/سعود بن خليفة املدعج9

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/سليمان بن عبدالرحمن السحيمي10

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/عبدالرحمن بن عبداهلل الوابل11

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/عبدالعزيز بن عبدالرزاق األنصاري12

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/عبدالعزيز بن عبداهلل اخلضري13

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/عبدالعزيز بن علي الرتكي14

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/عبداهلل بن عبدالوهاب الرباك  15

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/عبدالهادي بن حمد الزعبي16

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/عصام عبدالقادر املهيدب17

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/علي بن إبراهيم اجملدوعي18

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/علي بن عبداهلل كانو19

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/مازن بن حممد السعيد20

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/حممد بن عبداهلل الفرج21

عضو  جلنة أصدقاء املرضى باملنطقة الشرقيةاألستاذ/حممد قريان القحطاين22
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أعضاء  جلنة املتقاعدين

الصفةاالسمم

رئيس   جلنة املتقاعديناألستاذ / سعيد عبداهلل الغامدي 1

نائب رئيس جلنة املتقاعديناألستاذ / حممد سليمان حممد القرناس 2

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذ / أحمد حسني صالح3

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذ / أحمد علي الهزاع4

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذ / بداح بن جمدل القحطاين5

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذ / جزاع برجس الشمري6

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذ / سعد عبداهلل حممد الغامدي7

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذ / سمري سعيد حمزة رسالن8

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذ / صالح عبداهلل الرشيد9

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذ / صالح عثمان حممد الفرحان10

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذ / عبدالرحمن غامن الغامن11

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذ / عبداهلل خالد عبداهلل اخلالد12

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذ / عبداهلل عبدالستار العلمي13

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذ / عدنان صالح جمعة14

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذ / علي سامل جمحود الغامدي15

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذ / علي حممد البلوشي16

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذ / حممد سعيد سلمان العلي17

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذة / مرمي عبداهلل عباس خضر18

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذة / منرية حممد راشد الصقري19

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذة / نورة عبدالعزيز العجاجي20

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذ / مشاري معاشي الصقري21

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذ / عودة عايد األحمدي22

عضو  جلنة املتقاعديناألستاذة/ اجلوهرة سامل حممد السامل23
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إجنازات جلنة اصدقاء املرضى بالشرقية عام 2014:

زيارات املستشفيات واملرضى  

القيام بزيارة املرضى املنومني باملستشفيات خالل شهر 
رمضان املبارك  وعيد االضحى 2014م ،  لرفع احلالة املعنوية 
على  وال��وق��وف  بهم  وااله��ت��م��ام   أح��وال��ه��م  وتفقد  لهم 
احتياجاتهم تخفيفا آلالمهم ، و قد مت زيارة 7 مستشفيات :

أمري  سمو  برعاية  التخصصي  فهد  امللك  مستشفى   •
املنطقة الشرقية

مستشفى الظهران العام.  •
مستشفى األمل والصحة النفسية.  •

مستشفى الوالدة واألطفال  •
مستشفى امللك فهد اجلامعي  •

مستشفى القطيف املركزي  •
اجملمع الطبي بالدمام  •

االحتياجات التي مت توفريها

ثالثة  على   تزيد  بقيمة  طبية   ومستلزمات  أجهزة  تأمني   •
ماليني  ريال خلدمة املرضى.

تأمني مصاريف رحالت حج وعمرة وبرامج اجتماعية وثقافية   •
وترفيهية ومعايدات للمرضى.  

توفري حافلة متنقلة حلمالت التربع بالدم.  •
تأمني األجهزة واملستلزمات الطبية إلدارات الطب املنزيل.  •

توفري عدد 6 “قوقعات إلكرتونية لأطفال الصم“ مبستشفى   •
امللك فهد اجلامعي.

إنتاج فلم توثيقي بعنوان بني هاللني )رمضان1434 - رمضان   •
1435 ( يبني أهم وأبرز أعمال اللجنة ودور رجال األعمال. 

استحداث 3 لوائح تنظيمية داخلية:

حاضرة  خارج  من  ومرافقيهم  املراجعني  املرضى  إيواء   - 1

الدمام : 

تقدمي  اللجنة من خالل  به  تقوم  الذي  اإلنساين  الدور  يتنامى 
املنطقة   خارج  من  القادمني  احملتاجني  للمرضى  الدعم 
بحيث يوفر لهم السكن املناسب والقريب من املستشفى  
عن  والنفسية  امل��ادي��ة  األع��ب��اء  تخفيف  يف  يساهم  مما 

املرضى  وذويهم . 

2 - تأمني أجهزة ومستلزمات طبية للمرضى احملتاجني :

عن  والتخفيف  احملتاجني  امل��رض��ى  ع��ن  امل��ع��ان��اة  رف��ع 
أسرهم من خالل توفري االجهزة الطبية التي يحتاجونها وال 

توفرها املستشفيات احلكومية.

3 - حتفيز العاملني  يف القطاع الصحي :

واإلداري  ال��ط��ب��ي  ال��ص��ح��ي  ب��ال��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ني  حت��ف��ي��ز 
باملستشفيات احلكومية من خالل منح  جائزة للمتميزين 
من أجل تشجيع الكفاءات الطبية والتمريضية واإلدارية لرفع 

مستوى اخلدمة املباشرة للمريض. 



202
إجنازات جلان األعمال وجمالس الفروع واجملالس التنفيذية

للدورة السابعة عشرة )2014-2017م(

إجنازات جلنة اصدقاء املرضى بالشرقية عام 2015:

زيارات املستشفيات واملرضى  .

املنومني  امل��رض��ى  ب��زي��ارة  امل��رض��ى  أص��دق��اء  جلنة  ق��ام��ت 
باملستشفيات خالل شهر رمضان املبارك وعيد األضحى للعام 
واالهتمام   أحوالهم  وتفقد  لهم  املعنوية  احلالة  لرفع   ، 2015م 
زيارة  مت  وقد   . آلالمهم  تخفيفا  احتياجاتهم  على  والوقوف  بهم 

7 مستشفيات :
مستشفى الظهران العام.  •

مستشفى امللك فهد التخصصي  •
مستشفى األمل والصحة النفسية.  •

مستشفى القطيف املركزي  •
مستشفى الوالدة واألطفال  •

جممع الدمام الطبي  •
مستشفى امللك فهد اجلامعي  بحضور ومشاركة  سمو   •

أمري املنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجنة.
إنتاج فلم توثيقي بعنوان بني هاللني )رمضان1435 -رمضان   •

1436( يبني أهم وأبرز أعمال اللجنة ودور رجال األعمال. 
عقدت جلنة أصدقاء املرضى بالشرقية اجلمعية العمومية للجنة  	•
للجنة،  الفخري  الرئيس  الشرقية  املنطقة  أمري  سمو  مبشاركة  

وقد مت استعراض اجنازات اللجنة واألهداف التي مت حتقيقها. 

االحتياجات التي مت توفريها 
تأمني أجهزة ومستلزمات طبية  بقيمة تزيد على  خمسة   •
ماليني ريال خلدمة املرضى  سواء للمنومني باملستشفيات 

أو توفريها  ضمن برنامج الطب املنزيل. 

الف  وخمسمائة  مليون  بقيمة  متنقلة  عيادة  قيمة  توفري   •
ريال ملستشفى امللك فهد اجلامعي.

الدم املتنقل ملستشفى امللك فهد  بنك  تسليم سيارة   •
اجلامعي. 

تأمني مصاريف رحالت حج وعمرة وبرامج اجتماعية وثقافية   •
وترفيهية.  

إجنازات جلنة اصدقاء املرضى بالشرقية عام 2016:

مت زيارة 7 مستشفيات 

تاريخ اليوماملستشفىم
الزيارة

2016/6/12األحدجممع الدمام الطبي1

2016/6/14الثالثاءمستشفى امللك فهد اجلامعي باخلرب2

2016/6/15األربعاءمستشفى امللك فهد التخصصي3

2016/6/16اخلميسمستشفى القطيف املركزي4

2016/6/19األحدمستشفى الوالدة واألطفال بالدمام5

2016/6/21الثالثاءمستشفى الظهران العام6

7
مستشفى األمل للصحة النفسية 

بالدمام
2016/6/22األربعاء
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إجمايل الدعم املقدم من اللجنة

إجمايل الدعماملستشفىم

843400مستشفى الظهران العام1

313000مستشفى االمل2

359500مستشفى الوالدة واالطفال3

150000مستشفى القطيف املركزي4

1420960اجملمع الطبي بالدمام5

1298000مستشفى امللك فهد التخصصي6

543000املستشفى امللك فهد اجلامعي باخلرب7

4927860اجملموع الكلي  للمساهمات املباشرة للمستشفيات

916000العضويات واملساهمات العامة

5.843.860ريالاجملموع الكلي

جت��اوزت  بتكلفة  طبية  ومستلزمات  أجهزة  و  م��واد  توفري   •
4.927.860.00  ريال .

 1435 العام  خالل  اللجنة  إجن��ازات  يبني  وثائقي  فيلم  انتاج   •
والعام 1436  )بني هاللني( .

امللكي  السمو  صاحب  برئاسة  العمومية  اجلمعية  انعقاد   •
والرئيس  الشرقية  املنطقة  أم��ري  نايف  بن  سعود  األم��ري 
واستعراض  بالشرقية  املرضى  اص��دق��اء  للجنة  الفخري 

اجنازات اللجنة.

إجنازات جلنة أصدقاء املرضي للعام 2017

ريال    4.800.740.00 بقيمة   طبية  ومستلزمات  أجهزة  توفري   -
لعدد 7 مستشفيات باملنطقة الشرقية .

إعادة تأهيل مستشفى الظهران العام.  -

التنسيق لبناء مركز السحيمي اخلريي لعالج اضطرابات النمو   -
والسلوك والتأهيل احلركي والنطقي وأطفال التوحد

تأمني مصاريف رحالت حج وعمرة ملرضى جممع االمل،   -

تأمني  كسوة عيد الفطر وعيد األضحى للمرضى املنومني   -
مبجمع االمل للصحة.

امللك  مبستشفى  الربوتيني  الكلى  غسيل  مشروع  دعم   -
فهد التخصصي.

فهد  امللك  مبستشفى  الرئة  وظائف  فحص  جهاز  توريد   -
التخصصي.

توريد جهاز تصوير أشعة جراحي متنقل مبستشفى امللك   -
فهد التخصصي.



204
إجنازات جلان األعمال وجمالس الفروع واجملالس التنفيذية

للدورة السابعة عشرة )2014-2017م(

توريد جهاز انعاش القلب يف املناطق احلرجة للحاالت عالية   -
احلساسية مبستشفى امللك فهد اجلامعي.

املنزيل  الطب  إدارة  طريق  عن  تصرف  للمرضى  أسرة  توفري   -
باجملمع الطبي.

توفري أجهزة تخطيط القلب باجملمع الطبي.  -
دعم برامج اجتماعية وثقافية وترفيهية  وحتفيزية ومكافآت   -

للمرضى واملمرضني.
إصدار كتاب األيادي البيضاء يتضمن اجنازات اللجنة ألربع سنوات .  -
خالل  الشرقية  املنطقة  مبستشفيات  املرضى  معايدة   -

عيدي الفطر واألضحى. 
دعم برامج اجتماعية وثقافية وترفيهية  وحتفيزية ومكافآت   -

للمرضى واملمرضني.
إصدار كتاب األيادي البيضاء يتضمن اجنازات اللجنة ألربع سنوات .  -
خالل  الشرقية  املنطقة  مبستشفيات  املرضى  معايدة   -

عيدي الفطر واألضحى.

إجنازات جلنة األوقاف ) 2017-2014(
األلبوم  يتضمن   ) متميز  لوقف  خطوة  ثالثون   ( ألبوم  إصدار   •
من  كثري  على  وقفية،ويجيب  لصيغ  ومن��اذج  إرش��ادي  دليل 

األسئلة التي تدور يف ذهن املوِقفني، 
يف  واملهتمة  املتخصصة  للكيانات  تنسيقي  لقاء  عقد   •
أوجه  استعراض  إىل  اللقاء  ويهدف  األوق��اف  وتنظيم  تطوير 
الشرقية،  بغرفة  األوقاف  وجلنة  الكيانات  هذه  بني  التعاون 

��   56 مبادرة. � ومت اخلروج   ب�

حصر وجمع األنظمة املتعلقة باألوقاف ونشرها   •
أنظمة  يف  العالقة  ذات  املواد  أو  اململكة  يف 
وتيسري   ، نشرها  املمكن  والتعاميم   , أخ��رى 
للمهتمني  باألوقاف  املتعلقة  العلمية  املادة 
 ، احمل��ام��ني   والنظار  والباحثني  القضاة  م��ن 
من  باألوقاف  املتعلقة  املتبعرثة  املادة  وجمع 
 ، ، وتيسري االستفادة منها  النظامية  النصوص 
ونشر الوعي القانوين يف ما يتعلق باألوقاف ملن 

يعنيهم األمر .
عقد برنامج تأهيلي للجهات املرتبطة باألوقاف   •
بعنوان ) رخصة ادارة الوقف (  حضره 29 متدرب 
حقوق   على   امل��ش��ارك��ني  تعريف  إىل  وي��ه��دف 
الصرف   وجماالت  التوثيق  وطرق  النظار  وواجبات 
األوق��اف  إدارة  م��ه��ارة  املشاركني  وإك��س��اب   ،
مع   للتعامل  ال��الزم��ة  األساسية   ،وامل��ه��ارات 
تنمية   مهارة  و  اخملتلفة،  احملاسبية  النظم 
املشكالت  وحل   ، واستثماره  األوق��اف  وتطوير 
التي تواجه العمل  الوقفي.  و املهارات واملعارف 

الالزمة  للتسويق الفعال لأوقاف اخلريية .
تنفيذ أمسية ) استدامة الشركات العائلية واألوقاف (   •
ومت استضافة فضيلة الشيخ / سعد حممد املهنا 
األعمال   استدامة  يف  ودوره��ا  األوق��اف  حمور  ليغطي 
حمور  ليغطي  الزامل  عبداهلل  بن  خالد   / واملهندس 
احليوي  ال��دور  إب��راز  بهدف  وذل��ك   ، العائلية  الشركات 
لقطاع األعمال باملنطقة وسعيه لتحقيق قدرًا مضافًا 

من التنمية يف اجملال االجتماعي و االقتصادي.
واللجان  الغرفة  إدارة  جمللس  خاصة  لقاءات  تنظيم   •

الرئيسة ورجال األعمال .
للتواصل  وت��ه��دف  ال��ربي��دي��ة  اجمل��م��وع��ة  إط���الق   •
وت��زوي��ده��م  األوق����اف  جم���ال  يف  املهتمني  م��ع 
باملستجدات وأخبار األوقاف وأطلق 22 عدد  بإجمايل 

6006 رسالة .
تنفيذ حلقة النقاش بني جلان الوقف بالغرف وهو من   •
وينفذ   ، لأوقاف  الوطنية  اللجة  وتبنته  اللجنة  مبادرات 
والهدف   . بالغرف  اللجان  مستوى  على  دوري  بشكل 
األوق��اف  جل��ان  ب��ني   والتنسيق  التواصل  احللقة  من 
لدور   متقاربة  رؤية  وتكوين  باململكة  التجارية  بالغرف 
اخل��ربات  تبادل  و  اململكة  يف  األوق���اف  نحو  اللجان  
متخذ  دعم  و  باململكة  األوق��اف  جلان  بني  التجارب  و 
القرار  يف جمال األوقاف يف اململكة ، حيث مت تنفيذ 
بعدها عقد احللقة رقم  ، ومن  الشرقية  بغرفة  األوىل 
مكة  بغرفة    3 رقم  احللقة  وعقد   ، الرياض  بغرفة   2

املكرمة واحللقة 4 بغرفة جازان.
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لوقف  خطوة  )ثالثون  ألبوم  من  الثانية  النسخة  إص��دار    •
الصكوك  مناذج   - صوتي   CD  - كتاب  يتضمن  متميز( 

الوقفية .
لقاء تنسيقي للكيانات املتخصصة واملهتمة يف تطوير   •
الشرقية  أوق��اف  بلجنة  التعريف  بهدف  األوق��اف  وتنظيم 
املتخصصة  اجلهات  على  التعرف  و  وتوجهها  أهدافها 
بني  التعاون  أوجه  استعراض  و  تقدمها  التي  واخلدمات 

هذه الكيانات واجلهات وجلنة األوقاف بغرفة الشرقية.
يف  ب��األوق��اف  اخملتّصة  األنظمة  جلمع  دليل  إص���دار    •
يف  العالقة  ذات  امل��واد  أو  السعودية  العربية  اململكة 
تيسري  بهدف  نشرها  املمكن  والتعاميم   ، أخرى  أنظمة 
من  للمهتمني  ب��األوق��اف  املتعلقة  العلمية  امل���ادة 
املادة  جمع  و  واحملامني   والنظار  والباحثني  القضاة 
النظامية  النصوص  من  باألوقاف  املتعلقة  املتبعرثة 
يف  القانوين  الوعي  نشر  و  منها  االستفادة  وتيسري   ,
املادة  تيسري  و  األم��ر  يعنيهم  ملن  باألوقاف  يتعلق  ما 
القضاة  من  للمهتمني  ب��األوق��اف  املتعلقة  العلمية 

والباحثني والنظار واحملامني .
إطالق اجملموعة الربيدية.  •

الشرقية   املنطقة  أم��ري  سمو  إثنينية  يف  املشاركة   •
وتقدمي عرض ألهداف ومهام اللجنة وإجنازاتها و إهدائه 

نسخة من إصدارات اللجنة.

استعراض  مت  حيث  األوق���اف  يف  الناجحة  ال��ت��ج��ارب  نشر   •
عكس  بهدف  )الوقفية(  الراجحي  سليمان  شركات  جتربة 
حتقق  لكي  األعمال  لقطاع  وإبرازها  الناجحة  التجربة  هذه 
االجتماعي  اجملال  يف  التنمية  من  مضافًا  قدرًا  للمجتمع 
إىل االستفادة من  االقتصادي، وحتفيز وتشجيع املنشآت  و 

تلك التجارب وترغيبها للبدء بتجاربها اخلاصة.

تأسيس بنك املعلومات.  •
تنظيم لقاءات خاصة جمللس إدارة الغرفة واللجان الرئيسة   •
التفاعل مع  و  باللجنة  وأهدافها  لتعريفهم  األعمال  ورجال 
أنشطة اللجنة وتقدمي  املشورة الالزمة لتشجيعهم للبدء 

بإنشاء أوقافهم اخلاصة .
نقل جتارب اللجنة للغرف التي أنشأت جلان تختص باألوقاف   •

حديثًا .
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مت عقد عدد ) 2 ( إجتماع للجنة خالل العام 2016م .  •

اصدار البوم ثالثون خطوة لوقف متميز )النسخة الثانية(.  •
اإلداري��ة  وال��ق��رارات  األنظمة  كتاب  الثانية  النسخة  اص��دار   •

املتعلقة باألوقاف.

األعمال  ورجال  الغرفة  إدارة  جمللس  خاصة  لقاءات  تنظيم   •
التجارية  بالغرف  األوق���اف  جل��ان  إدارات  وف��ود  واستقبال 
وغرفة  تبوك  غرفة  وف��د  استقبال  مت  حيث   ، الصناعية 

االحساء.

زيارة معايل وزير العدل  وذلك الستعراض التوجهات  واخلطط   •
اللجنة  بدور  والتعريف  التعاون  جماالت  وبحث  املستقبلية 

واجنازاتها وتفعيل دور اللجنة بشكل اكرب
املهتمني  مع  للتواصل  وتهدف  الربيدية  اجملموعة  إطالق   •
األوقاف  وأخبار  باملستجدات   وتزويدهم  األوقاف   جمال  يف 

ومت إطالق 48 عدد  .
الكيانات  يجمع  متخصص  تعريفي  دل��ي��ل  أول  إص����دار   •
مستوى  على  األوق��اف  واستشارات   ب��إدارات  املتخصصة 

اململكة.

املشاركة يف معرض امللتقى الثالث لأوقاف بالرياض.  •

امل��ش��ارك��ة مب��ع��رض امل��ؤمت��ر االس��الم��ي ل��أوق��اف مبكة   •
املكرمة.

إطالق سلسلة لقاءات بعنوان " ديوانية األوقاف " .  •

إعادة طباعة البوم ثالثون خطوة لوقف متميز )النسخة الرابعة(.  •

املتعلقة  اإلداري���ة  وال��ق��رارات  األنظمة  كتاب  طباعة  إع��ادة   •
باألوقاف)النسخة الرابعة(.

إعادة طباعة كتيب الشراكة يف جمال األوقاف)النسخة الثالثة (  •

تقدمي الدعم واملشورة للجان األوقاف بالغرف التجارية الصناعية.  •
والذي  األوق��اف  ملؤمتر   املصاحب  باملعرض  املشاركة   •
عقد مبكة املكرمة لعرض اجنازات واصدارات جلنة األوقاف 
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للدورة السابعة عشرة )2014-2017م(

بغرفة الشرقية.
تهدف  والتي  الربيدية  النشرة  من  ع��دد   )  6600  ( اط��الق    •
وتزويدهم  األوق���اف  جم��ال  يف  املهتمني  م��ع   للتواصل 

باملستجدات وأخبار األوقاف.
الدورة   “ األوقاف  ديوانية   “ بعنوان  لقاءات  سلسلة  تنظيم   •
الشعرية  ه��ذه  يف  للمهتمني  دوري  لقاء  وه��و  الثانية، 
بها  تقوم  التي  وأدواره��ا  الشرقية  املنطقة  يف  الهامة 

يف جمايل التنمية االقتصادية واالجتماعية.

املشاركة مبعرض شباب وشابات األعمال 2017م  •

زيارة جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن واالطالع على   •
مشروع وقف اجلامعة.

زيارة غرفة سلطنة عمان وعرض جتربة اللجنة .  •

استقبال وفود الغرف وعرض جتارب اللجنة.  •

الوقفية  املمارسات  أفضل  ملتقى  إلقامة  التجهيز   •
العاملية 2018م

جلنة املتقاعدين ) 2017-2014(
عمل جمموعة من اللقاءات مع املوظفني يف العديد من اجلهات   •

احلكومية والقطاع اخلاص اللذين هم على وشك التقاعد. 

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

اخلاصة  التخفيضات  بطاقة  إلص���دار  العمل  استكمال   •
باملتقاعدين واملتابعة مع اجلهات املانحة.

عقد  4 إجتماعات للجنة خالل العام 2016 .  •

استضافة حفل الوفاء  لتكرمي ال�م�تقاعدين للعام 2016.  •

املتخصصة  اجلهات  مع  عمل   ورش  واق��ام��ة  التنسيق   •
ألنشاء منصات خلدمة املتقاعدين من أصحاب اخلريات.

تخدم  متخصصة  جهات  م��ع  عمل  ورش   4 استضافة   •
شريحة املتقاعدين.

ألصحاب  ذاتية  وسري  بيانات  تضم  للمتقاعدين  منصة  ايجاد   -
اخلربات من املتقاعدين لالستفادة منهم .

التنسيق إلقامة ديوانية للمتقاعدين  تتناول املوضوعات والقضايا   -
اللجان  قطاع  مع  التواصل  وكذلك  للمتقاعدين،   االولوية  ذات 

بغرفة الشرقية لالستفادة من خربات املتقاعدين باملنطقة.

االجتماعية  العامة  االنشطة  من  العديد  يف  املشاركة   -
والثقافية والصحية.
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• P.O. Box 719 Dammam
     31421 - Saudi Arabia

•  t +966 13 857 1111
      f +966 13 857 0607   www.chamber.org.sa
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