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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان  بن عبدالعزيز آل سعود

 ولي  العهد
األمير محمد  بن نايف  بن عبد العزيز آل سعود

ولي ولي  العهد
األمير محمد بن  سلمان  بن عبدالعزيز آل سعود

أمير منطقة الجوف
 األمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود
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مقدمة

أن الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة بالجوف هي بيت رجال و سيدات األعمال الذين يمارسون مختلف أوجه األنشطة االقتصادية 
و الخدمية على ارض الواقع وهي كذلك قاعدة انطالقهم و بوابة مرورهم ونقطة تواصلهم على المستويين الداخلي و 

الخارجي.
 وال ريب أن تجدهم ينظرون إليها بكثير من اآلمال و يعلقون عليها األماني والطموحات لتأكيد استمرارية تواجدهم على خريطة 

القطاع االقتصادي في  المملكة.
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)التميز في تنمية قدرات مجتمع األعمال في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الجوف(

 

)حماية وتطوير مجتمع األعمال وإبراز دورة االقتصادي واالجتماعي وتشجيعه على رفع مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة(
 

• المحافظة على هوية منطقة الجوف.
• التمسك بالقيم والمبادئ االسالمية.

• تقديم أفضل الخدمات لمنتسبي الغرفة.
• العمل بروح الفريق الواحد بالغرفة.

• تشجيع التفكير اإلبداعي وروح المبادرة.

 رؤية الغرفة

رسالة الغرفة

القيم المؤسسية لغرفة الجوف
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 أعضاء مجلس اإلدارة

د. حمدان بن عبد اهلل السمرين
 رئيس مجلس اإلدارة

حمدان بن فرحان العضيد
عضو

عبداهلل بن عايد العوذة
ممثل الغرفة

 زياد بن قاسم الزيدان
نائب الرئيس

 منصور بن مناحي الحمادي
نائب الرئيس

جمعة بن عواد الدرع
عضو
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 أعضاء مجلس اإلدارة

بشار بن عبيد الكايد
عضو

 عليان بن محمد الحسيان
عضو

محمد هالل السياط
عضو

 محمد بن عبدالرحمن المويشير
عضو

 محمد بن عقيل الرويلي
عضو
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اإلفتتاحية
 كلمة رئيس مجلس إدارة الغرفة

 رئيس مجلس إدارة الغرفة
د. حمدان بن عبد اهلل السمرين

الحمد هلل وكفى وصالًة وسالمًا على نبيه الذي اصطفى سيدنا محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.
لعل من نافلة القول اإلشارة ابتداًء إلى أن الغرفة التجارية بمنطقة الجوف كهيئة مستقلة ال تستهدف الربح أنشئت خدمًة 

لمنتسبيها من رجال األعمال والذين تمثلهم وترعى مصالحهم أمام السلطات العامة، كما وأنها الحاضنة التي تحتضن بين 
جنباتها جميع األنشطة المتعددة التي تهدف بشكل مباشر وغير مباشر إلى خدمة رجال األعمال بمنطقة الجوف وتسعى 

لتوسيع قاعدة خدماتها وتنويعها ومواكبتها لمستجدات العصر، مع الحفاظ على روح النظام الذي تخضع له الغرفة وتعمل 
منطلقة منه.

إن التغيرات المتسارعة في أداء المنظمات على مستوى العالم ألعمالها والتحول السريع في نوعية الخدمات وطريقة تأديتها 
والقالب الذي يقدم هذه الخدمات ألعضاء تلك المنظمات قد فرضت نفسها وبقوة، فلم يعد هناك خدمات تقدم بطريقة 

بدائية كسابق األزمنة ولم يعد هناك مكانًا لمن يعتقد بأنه يستطيع تقديم الخدمات بقوالبها البدائية القديمة، فالمتغيرات 
المتسارعة أصبحت سمة هذا العصر. 

ولن نبالغ إن قلنا أن بين كل تطور وتطور تطور آخر وبين كل اختراع واختراع اختراٌع آخر وبين كل فرصة وفرصة أخرى للسباق في 
تقديم الخدمات فرصة ثالثه.

لقد دأب مجلس إدارة الغرفة في هذه الدورة 1434-1438 ومنذ توليه مهام العم لداخل الغرفة كسلطة تشريع إلى محاولة 
ترميم وترتيب للبناء من الداخل، وعلى جميع األصعدة، بدءًا ببناء اإلنسان ومرورًا ببناء المكان ووصواًل إلى البناء الفني والتقني الذي 

يساعد الغرفة في تأدية رسالتها على الوجه األكمل والذي يرضي ضمائر القائمين على العمل أواًل ويرضي مستقبلي الخدمة 
والجهات المسئولة عن مراقبة الغرفة على حٍد سواء. 
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وقد سعى مجلس اإلدارة في الجانب التقني إلى التحول سريعًا إلى العمل االلكتروني المنظم وذلك رفعًا في كفاءة األداء من 
جهة وتقلياًل من نسبة الخطأ في العمل اليدوي من جهة أخرى.

ومن ضمن منظومة العمل االلكتروني الذي سعى مجلس إدارة الغرفة لتحقيقه إعداد موقع الكتروني تفاعلي يواكب تطلعات 
رجال األعمال ويتيح لهم التواصل مع غرفتهم وبالتالي التواصل االيجابي بالعالم المحيط من حولنا. وكذلك كي يكون هذا 

الموقع قادرًا على أداء الرسالة المنوط بالغرفة أداءها والتي تسعى من خاللها لدفع عجلة التنمية االقتصادية في منطقة 
الجوف.

ولعلني هنا وفي هذه العجالة السريعة انتهزها فرصة للتوجه لرجال األعمال بالمنطقة باألمل بأن يكونوا على يقين بأن غرفتهم 
ممثلة بمجلس إدارتها لن تألو جهدًا ولن تدخر وقتًا في سبيل خدمتهم ورعاية مصالحهم وسيبرهن لهم مجلس إدارة الغرفة       

- بإذن اهلل - بأن انتخابه واختياره لتمثيل رجال األعمال في هذا الدورة كان حجر األساس في حقبة جديدة من عمر الغرفة.

ال يفوتني في الختام التوجه بالشكر الجزيل ألعضاء مجالس اإلدارة في الدورات السابقة على ما قدموه خالل السنوات السابقة 
من عمر الغرفة كٌل حسب ما تهيأ له من إمكانات فهم حلقات في سلسلة تطور الغرفة ولهم بصمات تذكر وتشكر.

والشكر موصول لصاحب السمو الملكي األمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الجوف على ما يقوم به من جهد 
لخدمة المنطقة بصفة عامة وما يقدمه من دعم لنجاح الغرفة في تأدية رسالتها على الوجه األكمل بصفة خاصة.

كما أتوجه بالشكر للقائمين على العمل باإلدارة التنفيذية للغرفة أمانة عامة وموظفين في المركز الرئيسي والفروع على ما 
قاموا ويقومون به من جهود لرفع كفاءة العمل داخل الغرفة متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق لخدمة رجال اإلعمال والتنمية 

االقتصادية في المنطقة.
وفق اهلل الجميع لما يحب ويرضي
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المشتركين
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 إدارة اللجان

اللجنة الزراعية

اللجنة السياحية

اللجنة التجارية

اللجنة الصناعية

اللجنة الصحية

1

2

3

4

5

اللجان المشكلة
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 الفعاليات

17 يناير 2016 م
تصريح صحفي: السمرين: السياسات االقتصادية الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين عززت من النشاط االقتصادي وقدرة 

القطاع الخاص.
6 ابريل 2016 م

تصريح صحفي: غرفة الجوف تطلق خدمة إصدار شهادات االنتساب الكترونيا.
11 ابريل 2016 م

اجتماع الجمعية العمومية للغرفة للعام المالي 2015م.
19 ابريل 2016 م

تصريح صحفي: البداية الحقيقية النطالق المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمملكة.
24 ابريل 2016 م

المشاركة في يوم المهنة األول بجامعة الجوف .
 25 ابريل 2016

رئيس غرفة الجوف يتوج جهود مفتش فرع وزارة التجارة بالمنطقة.
 10 مايو 2016 م

تصريح صحفي: السمرين : قرارات ملكية تحمل في طياتها بشائر خير.
16 يونيو 2016 م

اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف الـ16.
10 اكتوبر 2016 م

أمير الجوف يكرم الغرفة لمشاركتها في في ملتقى تعزيز التالحم ونبذ التعصب تالحم ، تسلمه نائب رئيس مجلس اإلدارة زياد 
بن قاسم الزيدان.
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13 اكتوبر 2016 م
تقرير صحفي: الصفقات العقارية بالجوف تسجل انخفاضًا بنسبة %22.

17 اكتوبر 2016 م
اجتماع مجلس اإلدارة الـ 18.

23 اكتوبر 2016 م
انتخاب رئيس غرفة الجوف رئيسًا لمجلس الغرف السعودية.

26 اكتوبر 2016 م
أقرت غرفة الجوف خطتها اإلستراتيجية الجديدة 2016-2020 والمتوافقة مع رؤية 2030 متضمنة بنود في االقتصاد وتنمية االستثمار 

والمسئولية االجتماعية.
30 اكتوبر 2016 م

مجلس إدارة غرفة الجوف يهنئ رئيسها الدكتور حمدان السمرين النتخابه رئيسًا لمجلس الغرف السعودية.. عبر صحيفة 
االقتصادية.

1 نوفمبر 2016 م
استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة الجوف اليوم وفدًا من هيئة توليد الوظائف التابعة لوزارة التخطيط تم خالله بحث تسهيل 

مهمة الوفد بالمنطقة وأعماله.
2 نوفمبر 2016 م

أمير الجوف استقبل اليوم رئيس مجلس الغرف السعودية و غرفة الجوف د.حمدان السمرين مقدمًا سموه التهنئة له على 
انتخابه ونيله ثقة رجال األعمال.

3 نوفمبر 2016 م
بحضور معالي وزير اإلسكان.. مجلس غرفة الجوف يحتفي بانتخاب السمرين رئيسًا للغرف.

5 نوفمبر 2016 م
مشاركة رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الجوف د. حمدان السمرين غدًا األحد في المنتدى االقتصادي السعودي 

القطري بالرياض بقاعة األمير سلطان.
8 نوفمبر 2016 م

غرفة الجوف تستعرض الفرص االستثمارية في جنوب أفريقيا.
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8 نوفمبر 2016 م
غرفة الجوف تشارك في ورشة عمل للغرف التجارية لمشاركة القطاع الخاص بالرؤى لتحسين البيئة التجارية واالستثمارية.

10 نوفمبر 2016 م
رئيس مجلس غرفة الجوف التقى اليوم قنصل جنوب افريقيا والوفد المرافق، بحثا التعاون بين الجهتين، وتبادال الهدايا التذكارية.

 13 نوفمبر 2016
نظمت غرفة الجوف بالتعاون مع وزارة الصحة حملة لمنسوبيها ضد األنفلونزا الموسمية.

13 نوفمبر 2016 م
تقرير صحفي: السمرين.. من بائع في كشك إلى رئاسة مجلس الغرف السعودية.

 14 نوفمبر 2016 م
عبر صحيفة الجزيرة .. غرفة الجوف قدمت التعازي لخادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحب السمو الملكي األمير تركي بن 

عبدالعزيز آل سعود رحمه اهلل.
17 نوفمبر 2016 م

افتتاح معرض المنتجات االستهالكية بصالة معارض الغرفة .
24 نوفمبر 2016 م

غرفة الجوف تستضيف لقاء اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف بحضور أعضاءها من مختلف المناطق برئاسة رئيس اللجنة 
عبداهلل الفالج.

5 ديسمبر 2016 م
أمين عام غرفة الجوف استقبل عميد كلية الشريعة د. بدر المعيقل ومجموعة من طالب التخصص في زيارتهم للغرفة لبحث 

التعاون والتواصل.
10 ديسمبر 2016 م

استضافة المؤتمر اإلعالمي لنادي الجوف للرياضات الجوية والقفز الحر بحضور مجموعة من اإلعالميين والقنوات التلفزيونية.
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األهداف االستراتيجية للغرفة التجارية الصناعية بالجوف
الواردة بالخطة االستراتيجية للغرفة )2016م -  2020م (
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األهداف االستراتيجية للغرفة التجارية الصناعية بالجوف
الواردة بالخطة االستراتيجية للغرفة )2016م -  2020م (
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األهداف االستراتيجية للغرفة التجارية الصناعية بالجوف
الواردة بالخطة االستراتيجية للغرفة )2016م -  2020م (
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األهداف االستراتيجية للغرفة التجارية الصناعية بالجوف
الواردة بالخطة االستراتيجية للغرفة )2016م -  2020م (
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األهداف االستراتيجية للغرفة التجارية الصناعية بالجوف
الواردة بالخطة االستراتيجية للغرفة )2016م -  2020م (
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األهداف االستراتيجية للغرفة التجارية الصناعية بالجوف
الواردة بالخطة االستراتيجية للغرفة )2016م -  2020م (
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األهداف االستراتيجية للغرفة التجارية الصناعية بالجوف
الواردة بالخطة االستراتيجية للغرفة )2016م -  2020م (
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اإلدارة القانونية

تلعب اإلدارة القانونية دورًا هامًا وبنشاط متزايد في فض المنازعات التجارية التي تنشأ بين منسوبيها وأطراف آخرين سواًء كان 
داخليًا أو خارجيًا حيث تتولى هذه اإلدارة دراسة ومعالجة الخالفات والقضايا التي ترد إليها ، والسعي إلى تقريب وجهات النظر بين 
األطراف المتنازعة في جلسات ودية وذلك بالتوفيق والصلح وإصدار التوصيات لالزمة في سبيل حل النزاع، وكذلك مواجهة قضايا 

األوراق التجارية )سندات ألمر، كمبياالت وشيكات ( والتي تزداد يومًا بعد يوم وذلك من خالل مكتب االحتجاج الذي هو جزء من 
اإلدارة القانونية ، لقيد طلبات احتجاج عدم الصرف أو عدم دفع قيمة األوراق التجارية المذكورة ومحاولة إيجاد التسوية الودية بين 
أطرافها بكل سرية ودقة قبل إحالتها إلى محكمة التنفيذ في حال تعذر التسوية ومواجهة الخصوم دون جدوى أو عدم حضور 

المدعى عليه .

ومن أبرز أدوار اإلدارة القانونية :
تقديم االستشارات القانونية في كافة ما يرد للغرفة من منتسبيها وغيرهم .

إعداد العقود التي ترتبط بموجبها الغرفة مع الغير والقيام بمراجعة كافة العقود الخاصة بمنتسبي الغرفة وبلورتها في 
شكلها القانوني .

المشاركة في الندوات واللقاءات واالجتماعات التي تجمع بين الغرفة والغرف الزميلة لمناقشة األمور القانونية المتعلقة بأنشطة 
الغرف التجارية الصناعية.

المشاركة مع إدارات الغرف األخرى في بحث ومناقشة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بأنشطة الغرفة 
الرد على االستفسارات الواردة للغرفة بخصوص القضايا المنظورة لدى اإلدارة القانونية ومتابعة ذلك.

بحث كافة الشكاوى الواردة من األشخاص والشركات والمؤسسات وصياغة الرأي القانوني فيها ومحاولة حلها بالشكل الودي .
إصدار التصاريح الخاصة بدولة تايالند . 

إصدار شهادات مسك الدفاتر التجارية .
إصدار التصاريح الخاصة بالمسابقات التجارية . 

المشاركة في تمثيل الغرفة لدى الجهات القضائية في قضايا متنوعة .
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المشاركة في القيام بمهام لجنة المحامين والمستشارين القانونيين . 
استقبال شكاوى الشركات والمؤسسات واألفراد والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية . 

بحث القضايا الخارجية )بين التجار السعوديين والشركات األجنبية ( ومحاولة حل المشاكل ذات العنصر األجنبي واالتصال 
بالقنصليات األجنبية ومخاطبة الشركات والغرف التجارية والملحقين التجاريين السعوديين بالخارج وذلك لتقريب وجهات النظر 

وحل الخالفات بين األطراف المتنازعة .

مكتب االحتجاج )) البروتستو (( 
     تم إنشاء مكتب االحتجاج بالغرفة التجارية الصناعية بالجوف بموجب قرار معالي وزير التجارة في هذا الخصوص لبحث أمور 
التسوية الودية في منازعات األوراق التجارية ) شيك - كمبيالة  -سند ألمر ( ويتبع هذا المكتب اإلدارة القانونية ويوجد به سجل 

االحتجاجات ويتم قيد طلبات احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء من قبل حامل هذه األوراق التجارية والشيكات التي لم تصرف 
قيمتها ثم يقوم المكتب بمحاولة التسوية الودية بعد مواجهة أطراف النزاع في جلسات تتم في سرية تامة ودقة وسرعة 

تتواءم وظروف وطبيعة كل قضية، وفي حالة تعذر التسوية أو عدم حضور المدعى عليه يتم إحالة القضية إلى محكمة التنفيذ 
للسير في القضية طبقًا للنظام وإصدار الحكم الالزم في الموضوع .  

وقد أنهى مكتب االحتجاج بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف  خالل العام المنصرم  )33(  قضية  ، انتهت بالصلح منها 
عدد )13(  عدد فيما أحال المكتب )16(  دعوى لمحكمة التنفيذ وان المكتب يواصل حاليًا تسوية )4( قضايًا وديًا من القضايا 

المؤجلة والمرّحلة من العام المنصرم مع القضايا الواردة للعام الحالي . 
))ويالحظ  انخفاض الدعاوى الواردة للغرفة عن العام المنصرم وما قبله بسبب صدور نظام التنفيذ الجديد والذي بدأ العمل 

بموجبه ((
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الدراسات والبحوث
أعمال اإلدارة خالل العام 2016 م
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إصدارات الغرفة 
اإلصدار األول لكتاب إقتصاد الجوف

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير 
المنطقة.

يتضمن الكتاب مقدمة عن االقتصاد السعودي، الخصائص البيئية والطبيعية 
والثروة المعدنية والموقع الجغرافي لمنطقة الجوف، التحليالت السكانية 

بالمنطقة وقوة العمل، التجهيزات األساسية بالمنطقة والتي تشمل 
على قطاعات الطرق النقل الكهرباء المياه والصرف الصحي واالتصاالت، 

القطاعات االقتصادية بالمنطقة وتضم الصناعة الزراعة السياحة التجارة 
والقطاع العقاري، القطاعات الخدمية والمتمثلة في التعليم الصحة 

والتأمينات االجتماعية، كما يتضمن أيضًا هذا اإلصدار دور مؤسسات 
اإلقراض المتخصصة بالمنطقة، ونظرة مستقبلية القتصاد المنطقة.
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مقتطفات مصورة 

أمير الجوف يكرم الغرفة لمشاركتها في ملتقى تعزيز 
التالحم ونبذ التعصب تالحم 

تسلمه نائب رئيس مجلس اإلدارة زياد بن قاسم الزيدان

رئيس مجلس إدارة غرفة الجوف يستقبل  
وفدًا من هيئة توليد الوظائف التابعة لوزارة التخطيط 
تم خالله بحث تسهيل مهمة الوفد بالمنطقة وأعماله
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مقتطفات مصورة 

أمين عام  غرفة الجوف استقبل عميد كلية الشريعة د. بدر المعيقل 
ومجموعة من طالب التخصص في زيارتهم للغرفة لبحث التعاون والتواصل 
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مقتطفات مصورة 

افتتاح معرض المنتجات االستهالكية بصالة معارض الغرفة 
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مقتطفات مصورة 

استضافة المؤتمر اإلعالمي
 لنادي الجوف للرياضات الجوية والقفز الحر

رئيس غرفة الجوف
 يتوج جهود مفتش فرع وزارة التجارة بالمنطقة
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مقتطفات مصورة 

اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف الـ16
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مقتطفات مصورة 

اجتماع مجلس اإلدارة الـ 18
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مقتطفات مصورة 

اجتماع الجمعية العمومية للغرفة للعام المالي 2015م
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مقتطفات مصورة 

اجتماع الجمعية العمومية للغرفة للعام المالي 2015م
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مقتطفات مصورة 

رئيس مجلس غرفة الجوف يلتقي قنصل جنوب افريقيا والوفد المرافق له
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مقتطفات مصورة 

غرفة الجوف تستضيف لقاء اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف بحضور أعضاءها من مختلف المناطق  
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مقتطفات مصورة 

بحضور وزير اإلسكان مجلس غرفة الجوف يحتفي بانتخاب السمرين رئيسًا لمجلس الغرف السعودية 
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مقتطفات مصورة 

بحضور وزير اإلسكان مجلس غرفة الجوف يحتفي بانتخاب السمرين رئيسًا لمجلس الغرف السعودية 
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مقتطفات مصورة 

رئيس مجلس غرفة الجوف
 يلتقي اليوم قنصل جنوب افريقيا والوفد المرافق له

نظمت غرفة الجوف بالتعاون مع وزارة الصحة
 حملة لمنسوبيها ضد االنفلونزا الموسمية
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التقرير المالي
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مشروع الموازنه التقديريه للغرفه للعام المالي 2017م
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www.ajcci.org.sa

info@ajcci.org.sa

@aljoufcci

0146249488 

0146240108 
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