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 مجلس إدارة غرفة الجوف

 الدورة التاسعة

 

 

 

 

 
 

 

 

 المهندس ماجد بن معدي الرويلي

 رئيس مجلس اإلدارة 
 

 

 

 

 

 

 االستاذ خالد بن محمد الدميخ     االستاذ جمعة بن عواد الدرع         

 نائب الرئيس                                                         نائب الرئيس                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستاذ سلطان بن ممدوح الجخيدب       

 ممثل الغرفة بمجلس الغرف          
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 االستاذ ساكت بن مهجع الرويلي        االستاذ رامي بن صالح الرويلي

 عضو مجلس اإلدارة      عضو مجلس اإلدارة      
 

 

 

 

 

 

 االستاذ مبارك بن فرحان الرويلي                  االستاذ ذوقان بن معاشي العطية 

 عضو مجلس اإلدارة                          عضو مجلس اإلدارة       

 

 

 

 

 

 

 االستاذ سعود بن سالم المفرح           عبدالكريم البيالياالستاذ بدر بن 

 عضو مجلس اإلدارة      عضو مجلس اإلدارة     
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 االستاذ محمد بن خالد العتيبي           االستاذ عادل بن برجس الضويحي

  عضو مجلس اإلدارة                  عضو مجلس اإلدارة      
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة  •
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم ..

إن من واجب الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف كغيرها من الغرف التجارية، 

 ةالسعي الحثيث لتنمية اقتصاد مناطق المملكة، والتسويق للفرص االستثماري

واالنشطة السياحية واالقتصادية، والتي تساهم بشكل رئيسي في جلب رؤوس أموال 

تكون مساهمة في خلق الفرص الوظيفية للشباب والشابات على حٍد سواء، 

والتشارك مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والقطاع الخاص لتحقيق هذا 

 الهدف المنشود.

إدارة الغرفة في الدورة التاسعة منذ اليوم وقد عملنا أنا وزمالئي أعضاء مجلس 

األول على تحقيق هذا الهدف والتطلعات التي تلمسناها من رجال وسيدات األعمال، 

وسعينا ومازلنا، بمساندة األمانة العامة من منسوبي الغرفة الحتضان العديد من 

 الفعاليات التعريفية بالمنطقة، والترويج لها.

ون لحاجة المنطقة لتطوير اقتصادها ومواكبة رؤية نحن في غرفة الجوف متلمس

المملكة وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين، وتوجيهات 

 سيدي أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، راجين من هللا التوفيق.

 م. 2017ويسعدنا أن نقدم لكم تقرير أعمال األمانة العامة لغرفة الجوف للعام 

 

 رئيس مجلس اإلدارة                                

 المهندس ماجد بن معدي الرويلي                      
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 مقدمة   •

الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة بالجوف هي بيت رجال وسيدات األعمال ن إ

 ،الذين يمارسون مختلف أوجه األنشطة االقتصادية والخدمية على ارض الواقع
بوابة مرورهم ونقطة تواصلهم على المستويين الداخلي ووهي كذلك قاعدة انطالقهم 

 ويعلقون عليهاوال ريب أن تجدهم ينظرون إليها بكثير من اآلمال  . والخارجي
لتأكيد استمرارية تواجدهم على خريطة القطاع االقتصادي في  ؛األماني والطموحات

 .مملكتنا الحبيبة
  

 الرؤية
ارة أنواع األنشطة التي تساهم في تطوير وتنمية االقتصاد بمنطقة ممارسة وإد

 الجوف وتنمية قدرات مؤسسات قطاع األعمال.
 الرسالة

تمثل الغرفة مصالح قطاع األعمال بمنطقة الجوف أمام كافة الهيئات والمؤسسات 
الوطنية واإلقليمية والدولية وتعمل على حماية وتطوير قطاع األعمال وتشجيع 

 االقتصاد الوطني. ياعات المحلية وزيادة مساهمتها فالصن
 االستراتيجيةاألهداف 

 تعزيز مساهمة قطاع األعمال بالمنطقة في التنمية االقتصادية واالجتماعية. •

صد ومتابعة كافة المتغيرات االقتصادية الداخلية والخارجية وتحليل ر •
 انعكاساتها على بيئة األعمال بالمنطقة.

ر مناخ االستثمار بالمنطقة عن طريق المساهمة في تطوير العمل على تطوي •
 الصناعات السعودية القائمة وتسهيل إقامة الصناعات المساندة لها.

 اإلشراف على تنفيذ برامج التنمية الوطنية. •

 رفع مستوى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. •

سات ذات المساهمة مع الجهات الحكومية التنفيذية في صياغة النظم والسيا •
 العالقة بقطاع األعمال.

تنمية وتطوير الصادرات للمنتجات المحلية بوجه خاص والتجارة الخارجية  •
 بوجه عام.

تفعيل ممارسة المسؤولية االجتماعية لدى الغرفة وكافة قطاعات األعمال  •
 بالمنطقة.
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 المساهمة في توطين القوى العاملة في منشآت قطاع األعمال. •
تعزيز الصورة اإليجابية ألصحاب األعمال لدى المجتمع واإلعالم لعمل على ا •

 بشكل مستمر.
تمتين العالقة بين الغرفة والغرف التجارية الصناعية األخرى ومجلس الغرف  •

 السعودية.
 
 
 
 

  

mailto:w%20%20%20%20w%20%20%20%20w%20%20%20%20.%20%20%20%20a%20%20%20%20j%20%20%20%20c%20%20%20%20c%20%20%20%20i%20%20%20%20.%20%20%20%20o%20%20%20%20r%20%20%20%20g%20%20%20%20.%20%20%20%20s%20%20%20%20a


 م 2017القرير السنوي 

 أعمال األمانة العامة لغرفة الجوف 
 م 2017ديسمبر  31م لغاية  2017يناير  1

9                            w    w    w    .    a    j    c    c    i    .    o    r    g    .    s    a         
info@ajcci.org.sa 

 
 
 

 قاالشتراكات والتصادي •
 

 2017االشتراكات لعام  حركة

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة المجموع الدرجة

 2501 379 20 4 2 2906 جديد

 1257 1132 70 20 1 2480 تجديد اشتراك

منقول من 

 الدرجة
0 0 0 0 0 0 

منقول الى 

 الدرجة
0 0 0 0 0 0 

 3758 1511 90 24 3 5386 المجموع

 

 

 2017حركة التصاديق لعام 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

  

  

 عدد التصديقات نوع التصديق

 40271 التصديق العادي

 11259 االلكترونيالتصديق 

 51530 المجموع
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 الموارد البشرية •
 

 التعامالت بإدارة الموارد البشرية خالل العام :
 

 البشرية(صندوق تنمية الموارد  )دعمبرنامج هدف  •
تسجيل جميع الموظفين المعينين حديثا بالغرفة والمستحقين للدعم مع استكمال كامل 

 صندوق تنمية الموارد البشرية للموافـقة على طلب الدعم.الشروط المطلوبة من قبل 

 التامين الصحي للموظفين  •
تم تجديد عقد التأمين الطبي للموظفين مع متابعة طلبات االضافة الجديدة، كما تم 

 اضافة الموظفين المعينين حديثا وتسليمهم بطاقات التأمين الطبي الخاصة بهم.

 ةبرنامج دعم مالك المنشئات الصغير •
حيث ان الغرفة هي الجهة الراعية لمالك المشات الصغيرة طالبي الدعم فقد تم 

 فاتورة طلب دعم خالل العام. 1400طلب جديد كما تم تحويل عدد  60استقبال عدد 

 االتصاالت اإلدارية  •
يقوم القسم على استقبال المعامالت الواردة للغرفة من مختلف الجهات وتقييدها 

يث يمنح كل معاملة رقم تسلسلي مؤرخ ومؤرشف إلكترونياً، بنظام إلكتروني حد
 وكذلك إصدار وتقييد المعامالت الصادرة من الغرفة في السجالت.

 

 المعامالت الصادرة المعامالت الواردة

581  924 
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 العالقات العامة واإلعالم  •
  2017يناير 

 الرئيس زياد الزيدانرعاية غرفة الجوف لسباق الفروسية بحضور نائب  -يناير  3

بالتعاون مع منتدى الرياض  2030الدعوة لحلقة نقاش عن تحقيق رؤية  -يناير  12

 االقتصادي
 االعالن عن تمديد باب طلب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة التاسع -يناير  13

استقبال السفير البنجالديشي ولقاء مجلس إدارة الغرفة للحديث حول  -يناير  24

 عدةموضوعات 
تكريم مجلس إدارة غرفة الجوف للمساهمة في جناح وزارة التجارة  -يناير  29

 واالستثمار بمهرجان الزيتون العاشر.
تكريم مجلس إدارة غرفة الجوف للمساهمة في جناح الجوازات بمهرجان  -يناير  30

 الزيتون العاشر.
 2017فبراير 

روعات بالمنطقة )مطعم بوادي رعاية رئيس الغرفة الفتتاح إحدى المش -فبراير  2

 الجوف( 
استقبال األمين العام المكلف وفد من هيئة توليد الوظائف لبحث التعاون  -فبراير  14

 في توفير المعلومات والدعم لمهام الهيئة.
الدعوة لحضور الندوة التعريفية بشركة نماء الجوف وتدشين اكتتاب  -فبراير  26

 زيادة رأس المال.
  2017مارس 

مشاركة رئيس غرفة الجوف ضمن لقاء رؤساء الغرف مع سمو ولي  -مارس  2

  2030العهد لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص ودوره في تحقيق رؤية 

مشاركة رئيس غرفة الجوف ضمن الوفد المصاحب لخادم الحرمين  -مارس  4

 الشريفين في جولته على دول آسيا.
 س إدارة غرفة الجوف العشرونعقد اجتماع مجل -مارس  7

نشر إعالن تعزية في وفاة والد عضو مجلس اإلدارة محمد بن  -مارس  20

 عبدالرحمن المويشير 
 تنظيم واستضافة اللقاء التعريفي لمعهد ريادة األعمال بالجوف للرجال.. -مارس  20

تنظيم واستضافة اللقاء التعريفي لمعهد ريادة األعمال بالجوف  -مارس  27

 .للسيدات
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تقديم الدعوة لمنتسبي الغرفة لحضور الجمعية العمومية للعام المالي  -مارس  28

 م. 2016

 2017ابريل 

 م  2016عقد الجمعية العمومية لغرفة الجوف للعام المالي  -أبريل  9

 استضافة الغرفة للقاء التعريفي لبرنامج كفالة بحضور المنتسبين  -أبريل  10

رعاية رئيس غرفة الجوف لحفل افتتاح الفرع األول بالمنطقة لحلويات  -أبريل  13

 سعد الدين.
زيارة القنصل المصري في المملكة أمين أحمد حسان والوفد المرافق  -أبريل  20

 له.
اإلعالن النهائي لقائمة المرشحين لعضوية غرفة الجوف وموعد  -أبريل  26

 االنتخابات
ميدان الفروسية بدومة الجندل بحضور نائب رئيس  قالغرفة لسبارعاية  -أبريل  29

 الغرفة منصور الحمادي.
 2017مايو 

وتنبيهات للناخبين والناخبات ضمن  االنتخابيةنشر ضوابط الحمالت  -مايو  2

 اإلعداد النتخابات مجلس غرفة الجوف
تعزية باسم رجال األعمال وأهالي المنطقة ومجلس إدارة غرفة الجوف  -مايو  3

 دم الحرمين الشريفين في وفاة األمير مشعل بن عبدالعزيز.لخا
عقد انتخابات غرفة الجوف للدورة التاسعة في مركز األمير عبداإلله  -مايو  3

ً لغاية  9الحضاري بسكاكا للرجال والسيدات من   414مساًء بمشاركة  6صباحا

 مرشح. 13ناخب لـ 

 اإلدارة للدورة التاسعة. نشر نتائج انتخابات غرفة الجوف لمجلس -مايو  4

استضافة الغرفة للقاء تعريفي لبرنامج إيجار بالتعاون مع فرع وزارة  -مايو  9

 اإلسكان.
دعوة لمزارعي ومنتجي الزيتون في منطقة الجوف لحضور المعرض  -مايو  13

 الخامس لمنتجات الزيتون والتكنولوجيا في العاصمة األردنية عّمان.
وشابات األعمال بمنطقة الجوف للمشاركة في جائزة الشاب دعوة شباب  -مايو  14

 العصامي بدورتها الثامنة.
غرفة الجوف للموظفين الحاصلين على التميز الوظيفي  تكريم رئيس -مايو  22

 م. 2016للعام 
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تنظيم حفل تتويج المتنافسين بجائزة غرفة الجوف للتميز اإلعالمي  -مايو  23

 الجوف بحضور رئيس الغرفة واإلعالميين.م لملتقى إعالمي  2016

زيارة رئيس غرفة الجوف لرئيس غرفة عّمان السيد العين زياد الحمصي  -مايو  24

بالعاصمة األردنية بحضور رجال األعمال من الجانبين وبحث العالقات التجارية 
 والصناعية السعودية األردنية بشكل عام وما يتعلق بمنطقة الجوف بشكل خاص.

تنظيم وفد من رجال األعمال بالجوف لزيارة المعرض الدولي الخامس  -ايو م 24

 لمنتجات الزيتون والتكنولوجيا في عّمان.
 2017يونيو 

األعمال مهند العوينان ورامي الرويلي من الجوف بجائزة  ريادييفوز  -يونيو  1

 دمي.الشاب العصامي بغرفة القصيم بعد ترشحهم بالمسار اإلعالمي والمسار الخ
غرفة الجوف تساهم في حملة اإلفراج عن السجناء بمبلغ نصف مليون  -يونيو  14

 لاير خالل الحملة المنظمة بحضور رئيس المجلس د.حمدان السمرين.
غرفة الجوف تقدم التهنئة باسم رجال وسيدات األعمال واألهالي بتعيين  -يونيو  23

 نائب أمير الجوف عبر صحيفة الرياض والجزيرة.
 2017وليو ي

زيارة رئيس ونائبي الرئيس لسمو نائب أمير الجوف بمقر إقامته للتهنئة  -يوليو  2

ً ألمير الجوف، وموافقة سموه على عقد لقاء شهري يجمعه برجال  بتعيينه نائبا
 األعمال من داخل وخارج المنطقة.

جوف الدعوة للقاء رجال األعمال والمستثمرين مع سمو نائب أمير ال -يوليو  24

 بمقر الغرفة.
عقد لقاء رجال األعمال والمستثمرين مع نائب أمير الجوف بمسرح  -يوليو  25

 الغرفة بحضور عدد من رجال األعمال والمنتسبين واإلعالميين.
  2017اغسطس 

صدور قرار معالي وزير التجارة واالستثمار د. ماجد القصبي بتعيين  -اغسطس  24

 هـ . 1442 - 1438جوف للدورة القادمة أعضاء لمجلس إدارة غرفة ال 4

  2017سبتمبر 

عقد اجتماع أول لمجلس إدارة غرفة الجوف في الدورة التاسعة  -سبتمبر  12

الختيار رئيس ونائبين وممثل للغرفة، واختيار المهندس ماجد الرويلي رئيساً، 
 ة.وجمعة الدرع وخالد الدميخ نائبان للرئيس، وسلطان الجخيدب ممثالً للغرف

السيد واوان سودرماوان  إندونيسيااسقبال الملحق التجاري بسفارة  -سبتمبر  19

والوفد المرافق له بحضور عدد من رجال األعمال واستعراض العالقات التجارية 
 واالقتصادية بين البلدين بحضور مجموعة من رجال األعمال.
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  2017اكتوبر 

صدور قرار وزير التجارة واالستثمار باعتماد تشكيل مجلس إدارة غرفة  -اكتوبر  2

 هـ  1442 - 1438الجوف 

عقد اجتماع مجلس إدارة غرفة الجوف األول نوقشت فيه مواضيع عدة  -اكتوبر  4

 على الوضع المالي للغرفة. واالطالع
ي بمقر الغرفة لخدمة إقرار مجلس إدارة غرفة الجوف افتتاح قسم نسائ -اكتوبر  5

 سيدات األعمال.
زيارة رئيس الغرفة المهندس ماجد الرويلي لمدير إدارة التدريب التقني  -اكتوبر  9

والمهني بالمنطقة تباحثا في اللقاء الشراكة بين الجهتين لخدمة مجتمع رجال 
 األعمال وشباب وشابات وفرص التدريب والتوظيف فيها. 

لغرفة المهندس ماجد الرويلي لمدير إدارة التعليم بالجوف زيارة رئيس ا -اكتوبر  9

لبحث موضوعات منها نشر ثقافة العمل الحر لدى الطالب والطالبات والتعاون بين 
 الجهتين.

ماجد الرويلي مع رئيس ملتقى المهندس لقاء رئيس غرفة الجوف  -اكتوبر  15

اء أعمال الملتقى إعالميي الجوف وعدد من أعضاء الملتقى، عرضوا خالل اللق
وأنشطه منذ تأسيسه، فيما قدموا التبريكات لرئاسته مجلس اإلدارة للدورة الحالية 

 متمنين له وللمجلس التوفيق.
ماجد الرويلي مع الرئيس التنفيذي المهندس لقاء رئيس غرفة الجوف  -اكتوبر  15

لشباب لمجلس شباب الجوف والمتحدث الرسمي، نوقش في اللقاء برامج المجلس ل
 والتطلعات للبرامج المستقبلية وبحث مشاركة الغرفة فيها.

ماجد الرويلي مع رئيس المجلس المهندس لقاء رئيس غرفة الجوف  -اكتوبر  17

البلدي د. دخيل هللا بن تركي الشمدين وبحث موضوعات عدة بحضور أمين المجلس 
 تركي الخميس ورئيس لجنة التنسيق الحكومي سعد العنزي.

ماجد الرويلي مع مدير صحة المهندس لقاء رئيس غرفة الجوف  -توبر اك 18

 الجوف د. حسن الشهراني وبحث موضوعات عدة منها لجنة أصدقاء المرضى.
زيارة مجلس إدارة غرفة الجوف لسمو أمير المنطقة األمير فهد بن  -اكتوبر  18

 بدر بن عبدالعزيز عقب اعتماد المجلس.
إدارة غرفة الجوف لسمو نائب أمير المنطقة األمير زيارة مجلس  -كتوبر ا 18

 عبدالعزيز بن فهد بن تركي عقب اعتماد المجلس.
عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة غرفة الجوف لبحث عقبات ومعوقات  -اكتوبر  22

 االستثمار بالمنطقة والحلول والرفع للجهات المعنية فيها.
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لإلنفلونزا الموسمية لمنسوبي الغرفة والمنتسبين تنظيم حملة تطعيم  -اكتوبر  24

والمراجعين في البهو الرئيسي لمبنى الغرفة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية 
 بالمنطقة.

توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم بين غرفة الجوف وعمادة خدمة المجتمع  -اكتوبر  25

الغرفة المهندس ماجد والتعليم المستمر في جامعة الحدود الشمالية بحضور رئيس 
 الرويلي ومن الجامعة د. معن المدني.

 وظائف للرجال والسيدات في غرفة الجوف. 9اإلعالن عن طرح  -اكتوبر  31

  2017نوفمبر 

اإلعالن عن استضافة الغرفة لندوة عن إقراض المشاريع السياحية  -نوفمبر  5

 بالتعاون مع هيئة السياحة والتراث الوطني.
  2017ديسمبر 

افتتاح معرض المنتجات االستهالكية بسكاكا في صالة معارض غرفة  -ديسمبر  3

الجوف بحضور رئيس مجلس اإلدارة المهندس ماجد الرويلي وعدد من أعضاء 
 مجلس اإلدارة.

رعاية رئيس غرفة الجوف المهندس ماجد الرويلي لحفل افتتاح الفرع  -ديسمبر  7

 قة.األول لحلويات ركن القصيم في المنط
رئيس غرفة الجوف المهندس ماجد الرويلي يستقبل منسوبي الغرفة  -ديسمبر  10

 المعينين حديثاً.

مشاركة رئيس غرفة الجوف المهندس ماجد الرويلي وأعضاء  -ديسمبر  19

المجلس في اجتماع بحث الفرص االستثمارية برئاسة وكيل إمارة المنطقة الدكتور 
 حامد الشمري.

استقبال نائب رئيس غرفة الجوف أ. خالد الدميخ قنصل مصر في  -ديسمبر  21

 الرياض أ. حسن النجار الذي يزور المنطقة للقاء أبناء الجالية بالمنطقة.
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 ندوة التعريف بمعهد ريادة األعمال للرجال وأخرى للسيدات

 اللقاء التعريفي لشبكة إيجار بالتعاون مع وزارة اإلسكان زيارة القنصل المصري بالمملكة والوفد المرافق له

 انتخابات مجلس إدارة غرفة الجوف للدورة التاسعة اللقاء األول لسمو نائب أمير منطقة الجوف ورجال األعمال والمستثمرين

 
 
 
 
 

  

 زيارة وفد من هيئة توليد الوظائف للغرفة لبحث التعاون بين الطرفين
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 اجتماع انتخاب رئيس ونائبي وممثل للغرفة في الدورة التاسعة اإلندونيسي في المملكة ولقاءه مع رجال األعمال الملحقزيارة 

 لقاء رئيس مجلس اإلدارة مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي لقاء رئيس مجلس اإلدارة مع وفد من هيئة مدن

 مجلس إدارة غرفة الجوف الدورية جانب من اجتماعات جانب من اجتماعات مجلس إدارة غرفة الجوف الدورية
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 البحوث والمعلومات  •
 

 . الجوف منطقة عن االحصائية بالمعلومات الوظائف توليد هيئة تزويد •

 بعد والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية المنشآت عن احصائية دراسة اعداد •
 .الجديد التعريف اصدار

 . بالمنطقة األعمال رائدات ألحد تدريب لمركز تنفيذية خطة واعداد استشارة تقديم •

 .بالجوف االستثمار مزايا عن عرض اعداد •

 . التمويلية غير للخدمات الغرف تقديم لدراسة عام إطار اعداد •

 التجارة وزارة من المقترح التجاري االمتياز نظام حول الغرفة مرئيات اعداد •
 .واالستثمار

 . فرع إلى مكتب من بالمنطقة الخارجية وزارة تمثيل رفع حول الغرفة رؤية اعداد •

 . الشمالية والحدود وحائل الجوف بمناطق المنتجة األسر احصاءات تجميع •

 .التدريب مراكز مشكالت حول الغرفة مرئيات اعداد •

 المستقبلية الرؤية أهداف تحقيق في الخاص القطاع دور) النقاشية للحلقة االعداد •
 . االقتصادي الرياض منتدى( م2030 للمملكة

 حول والمتوسطة الصغيرة المنشآت من عينة رأي استطالع استمارة اعداد •
 وتحليل المملكة مستوى على الغرف من بيانات وطلب التمويلية غير الخدمات

 .التمويلية غير الخدمات استبيان نتائج

 . م2017 عام لفعاليات الغرفة خطة اعداد •

 والمتوسطة الصغيرة المنشآت تواجه التي التحديات حول الغرفة مرئيات اعداد •
 .البلدية الشئون ووزارة العمل بوزارة

 .يحتاجونها التي بالبيانات وتزويدهم الغرفة منتسبي من لعدد استشارات تقديم •

 .الحصري التوطين حول الغرف لمجلس الغرفة مرئيات اعداد •

 . والمتوسطة الصغيرة المنشآت دعم بمبادرات السعودية الغرف مجلس تزويد •

 . الجوف بمنطقة العمالة من المتوقعة باالحتياجات البنغالية السفارة تزويد •

 .التنفيذية والئحته التجاري السجل نظام حول الغرفة مرئيات اعداد •

 الجوف بمنطقة العمالة فجوة تحليل •

 األمن بوثيقة االستراتيجية السلع ضمن الزيتون ادراج عمل ورقة وتقديم اعداد •
 .والزراعة والمياه البيئة وزير بحضور للمملكة الغذائي

 .والزراعة والمياه البيئة وزير اجتماع حل الجوف منطقة امارة لمقام تقرير اعاد •
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 .  بالجوف( فورم يوني) الموحد الزي إلنتاج مصنع انشاء حول استشارة تقديم •

  الجوف لمنطقة العقاري المؤشر تحليل •

 .الجوف بمنطقة المحالت رخص تطور حول قراءة اعداد •
 صاحب مع األعمال ورجال للمستثمرين الشهري اللقاء لمقترح العام اإلطار اعداد •

 - هللا حفظة - العزيز عبد بن تركي بن فهد بن العزيز عبد األمير الملكي السمو
 .الجوف منطقة أمير نائب

 .العشرين مجموعة بدول الحكومي واالقتراض االقراض صافي حول تحليل اعداد •

 .النظام بحسب ودورها بالمملكة الغرف عن عمل ورقة اعداد •

 والمناجم التعدين رخص حول استشارة تقديم •

  التجارية الوكاالت حول استشارة تقديم •

 للعرض بالجوف الصناعية بالمدينة التطورات اخر عن عمل ورقة وتقديم اعداد •
 المنطقة أمير نائب على

 السلبية والتأثيرات المستثمرين تواجه التي المعوقات أحد عن ورقة اعداد •
 . المنطقة أمير نائب على للعرض الحل ومقترحات

 بكافة" مدن" التقنية ومناطق الصناعية للمدن السعودية بالهيئة المسئولين تزويد •
 .بالجوف مدن واحة أعمال الستكمال والالزمة المنطقة عن الالزمة المعلومات

 .الجوف بمنطقة التوطين عن دراسة اعداد •

 االستثمارات جذب وعوامل الجوف منطقة ومزايا مقومات عن تعريفي كتيب اعداد •
 .بالمنطقة المتاحة االستثمارية الفرص من لمجموعة عرض إلى إضافة بها

 .الغرفة عن تعريفية وأخرى التجاري التستر عن مطويات اعداد •
 ريادة الجدوى، دراسات إلعداد االساسية المهارات عن توعوية بروشورات اعداد •

 .العمل خطة اعداد كيفية مشروعك، تدير كيف األعمال،

 بالمنطقة التنمية تدعم التي اللجان من العديد في الجوف منطقة امارة مع التعاون •
 أمير الملكي السمو صاحب وجه الذي التعاوني للصندوق الغرفة ترأس منها والتي
 بكافة الالئقة بالصورة المنطقة إلظهار يهدف والذي بإنشائه الجوف منطقة

 .المناسبات

 الملكي السمو صاحب توجيهات على بناء االستثماري الجوف منتدى مقترح اعداد •
 منطقة أمير نائب - هللا حفظة - العزيز عبد بن تركي بن فهد بن العزيز عبد األمير

 .الجوف

 مرئيات منها والتي االقتصادية الموضوعات من العديد حول الغرفة مرئيات اعداد •
 أعمال سير تنظيم الئحة التجاري، السجل لنظام التنفيذية الالئحة على الغرفة
 .المتخصصة اللجان
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 م 2018الموازنة التقديرية لعام   •

 
 

  

mailto:w%20%20%20%20w%20%20%20%20w%20%20%20%20.%20%20%20%20a%20%20%20%20j%20%20%20%20c%20%20%20%20c%20%20%20%20i%20%20%20%20.%20%20%20%20o%20%20%20%20r%20%20%20%20g%20%20%20%20.%20%20%20%20s%20%20%20%20a


 م 2017القرير السنوي 

 أعمال األمانة العامة لغرفة الجوف 
 م 2017ديسمبر  31م لغاية  2017يناير  1

31                            w    w    w    .    a    j    c    c    i    .    o    r    g    .    s    a         
info@ajcci.org.sa 

 
 
 
 

  

mailto:w%20%20%20%20w%20%20%20%20w%20%20%20%20.%20%20%20%20a%20%20%20%20j%20%20%20%20c%20%20%20%20c%20%20%20%20i%20%20%20%20.%20%20%20%20o%20%20%20%20r%20%20%20%20g%20%20%20%20.%20%20%20%20s%20%20%20%20a


 م 2017القرير السنوي 

 أعمال األمانة العامة لغرفة الجوف 
 م 2017ديسمبر  31م لغاية  2017يناير  1

32                            w    w    w    .    a    j    c    c    i    .    o    r    g    .    s    a         
info@ajcci.org.sa 

 
 
 

  اإلدارة القانونية   •
 

  القانونية اإلدارةمن أبرز أدوار 
 وغيرهم.تقديم االستشارات القانونية في كافة ما يرد للغرفة من منتسبيها  ▪
إعداد العقود التي ترتبط بموجبها الغرفة مع الغير والقيام بمراجعة كافة العقود  ▪

 القانوني.الخاصة بمنتسبي الغرفة وبلورتها في شكلها 
ة والغرف المشاركة في الندوات واللقاءات واالجتماعات التي تجمع بين الغرف ▪

 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  ▪

 ة ومتابعة ذلك.القانوني
بحث كافة الشكاوى الواردة من األشخاص والشركات والمؤسسات وصياغة الرأي  ▪

 .يالقانوني فيها ومحاولة حلها بالشكل الود
  تايالند.اصدار التصاريح الخاصة بدولة  ▪
 التجارية.إصدار شهادات مسك الدفاتر  ▪
  التجارية.اصدار التصاريح الخاصة بالمسابقات  ▪
 متنوعة.المشاركة في تمثيل الغرفة لدى الجهات القضائية في قضايا  ▪
  القانونيين.المشاركة في القيام بمهام لجنة المحامين والمستشارين  ▪
استقبال شكاوى الشركات والمؤسسات واألفراد والعمل على حلها بالتنسيق مع  ▪

  المعنية.الجهات 
ومحاولة حل  األجنبية(الشركات بحث القضايا الخارجية )بين التجار السعوديين و ▪

المشاكل ذات العنصر األجنبي واالتصال بالقنصليات األجنبية ومخاطبة الشركات 
والغرف التجارية والملحقين التجاريين السعوديين بالخارج وذلك لتقريب وجهات 

 المتنازعة.النظر وحل الخالفات بين األطراف 
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 "و"البروتستمكتب االحتجاج 
شاء مكتب االحتجاج بالغرفة التجارية الصناعية بالجوف بموجب قرار تم إن     

معالي وزير التجارة في هذا الخصوص لبحث أمور التسوية الودية في منازعات 
 .سند ألمر (-كمبيالة   -األوراق التجارية ) شيك 

ويتبع هذا المكتب االدارة 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 

ظروف وطبيعة كل قضية، وفي حالة تعذر مع  تتناسبفي سرية تامة ودقة وسرعة 
ور المدعى عليه يتم إحالة القضية إلى محكمة التنفيذ للسير التسوية أو عدم حض

 طبقاً للنظام وإصدار الحكم الالزم في الموضوع .   دعوىفي ال

 

 م2017ويوضح الجدول التالي أعمال مكتب االحتجاج للعام المالي 
 

 
  

  

 م2017القضايا الواردة عام 

 م2016والمرحلة من عام 

 القضايا المتداولة حاليا  

 للصلح والسداد والمؤجلة
 صلحا القضايا المنتهية

القضايا المحالة لمحكمة 

 حسب النظام التنفيذ

 المبلغ العدد نوع الورقة المبلغ بالريال العدد نوع الورقة
نوع 

 الورقة
 المبلغ العدد

نوع 

 الورقة
 العدد

المبلغ 

 بالريال

 == == سند ألمر  519.216 51 سند ألمر
سند 

 ألمر
34 346.144 

سند 

 ألمر
17 173.072 

 254.400 63 كمبيالة 608.900 50 كمبيالة 50.300 9 كمبيالة 913.600 122 كمبيالة

 2 شيك == == شيك == == شيك 140.000 2 شيك

140.000 

إحالة 

للقضاء 

الشرعي 

لفوات 

المواعيد 

 المقررة

 567.472 82 اإلجمالي 955.044. 84 اإلجمالي 50.300 9 اإلجمالي 1.572.816 175 اإلجمالي
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