




- حفظه اهلل-



ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع 

صاحب السمو الملكي

- حفظه اهلل-



- حفظه اهلل-



نائب أمير منطقة الجوف
- حفظه اهلل-
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         على خطى قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز  وولي عهده األمين صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وأمير منطقة الجوف صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن نواف 

.- 
ً
بن عبد العزيز ونائبه صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز - حفظهم هللا جميعا

تتطلع الغرفة التجارية الصناعية بالجوف أحد أهم الكيانات االقتصادية بمنطقة الجوف للعب دور فعال في تحقيق 
رؤية اململكة 2030م وصوال بمنطقتنا الغالية ومملكتنا الحبيبة إلى مصاف العالم املتقدم.

 من األهداف 
ً
وفي هذا اإلطار قامت الغرفة بإعداد برنامج عمل الغرفة )الخطة االستراتيجية( والتي تضم عددا

االستراتيجية املتوافقة مع األهداف االستراتيجية الواردة بخطة اململكة 2030م.

املهندس/ ماجد بن معدي الرويلي

رئيس مجلس اإلدارة



الخطة اإلستراتيجية للغرفة لتحقيق رؤية 2030
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)التميز في تنمية قدرات مجتمع األعمال في سبيل تحقيق التنمية املستدامة بمنطقة الجوف( .

)حماية وتطوير مجتمع األعمال وإبراز  دوره االقتصادي واالجتماعي وتشجيعه على رفع مساهمته في تحقيق التنمية املستدامة(.

املحافظة على هوية منطقة الجوف.	 
التمسك بالقيم واملبادئ االسالمية.	 
تقديم أفضل الخدمات ملنتسبّي الغرفة.	 
العمل بروح الفريق الواحد بالغرفة.	 
تشجيع التفكير اإلبداعي وروح املبادرة.	 

رؤية الغرفة :

رسالة الغرفة :

القيم املؤسسية للغرفة :



األهداف اإلستراتيجية للغرفة التجارية الصناعية بالجوف
الواردة بالخطة اإلستراتيجية للغرفة حتى عام 2020م
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الهدف اإلستراتيجي األول :

أهداف الرؤية 2030م املرتبط بها :

املساهمة في تنمية املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمنطقة الجوف .

ارتفاع مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في إجمالي الناتج املحلي من ٢٠٪ إلى ٣٥٪ .	 
الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج املحلي من ٤٠٪ إلى ٦٥٪.	 
رفع نسبة الصادرات غير النفطية من ١٦٪ إلى ٥٠٪ على األقل من إجمالي الناتج املحلي غير النفطي.	 
ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من املرتبة ١٩ إلى املراتب الـ ١٥ األولى على مستوى العالم.	 

مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف برامج الهدف اإلستراتيجي

تنمية قدرات شباب وشابات املنطقة على إنشاء وإدارة 
خط  املستهدف 2020ماملشروعات الصغيرة واملتوسطة من خالل:

األساس املؤشر

١٢ برنامج -----  عدد البرامج التدريبية املتوقع تنفيذها خالل الخطة.
	 تنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي تساعد الشباب 

والشابات على انجاح مشروعاتهم الصغيرة واملتوسطة. 

	 تفعيل إدارة املنشآت الصغيرة واملتوسطة بالغرفة.

	 تبني الغرفة لبرامج )تسهيل التمويل ألصحاب األفكار(.

	 التعاون مع املسئولين لتأسيس حاضنات أعمال باملنطقة.

١٢ لقاء ----- عدد اللقاءات التي تعقدها الغرفة بين أصحاب األفكار واملمولين

١ ----- عدد حاضنات األعمال املتوقع تأسيسها.
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مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف برامج الهدف اإلستراتيجي

املساهمة في تنمية صادرات املنشآت الصغيرة
خط  املستهدف 2020مواملتوسطة من خالل:

األساس املؤشر

7 مقترح ومرئية ٣
إعداد املقترحات واملرئيات املقدمة فيما يخص تسهيل اجراءات نفاذ 

املنتجات، وكذا تذليل العقبات.

	  الرفع بمرئيات الغرفة حول تسهيل اجراءات نفاذ منتجات 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة لألسواق العاملية.

	 التواصل مع املسئولين باملنطقة لتذليل العقبات التي تواجه 

نمو املشروعات الصغيرة. 
تحت الدراسة

جاري 
احتسابه

نسبة نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة باملنطقة. 

مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف برامج الهدف اإلستراتيجي

رفع الوعي بأهمية املنشآت الصغيرة واملتوسطة
خط  املستهدف 2020مفي اقتصاد اململكة من خالل:

األساس املؤشر

8 لقاء ١ عدد اللقاءات التي يتم عقدها.
	 عقد مجموعة من اللقاءات التوعوية التي تهدف لتدعيم 

العمل الحر باملنطقة.

مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف برامج الهدف اإلستراتيجي

املشاركة في تحسين البيئة التشريعية بما يخدم نمو 
خط  املستهدف 2020ماملشروعات الصغيرة واملتوسطة من خالل:

األساس املؤشر

٦ مقترح ومرئية ٢
أعداد املقترحات واملرئيات املقدمة فيما يخص األنظمة الخاصة 

باملشروعات الصغيرة واملتوسطة.
	 تقديم عدد من املقترحات واملرئيات الخاصة باألنظمة التي 

توفر مناخ مالئم لنمو املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
	 اعداد الدراسات املتخصصة في تنمية املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة. 
٣ دراسات ----- أعداد ونتائج الدراسات التي قامت الغرفة بإعدادها.
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الهدف اإلستراتيجي الثاني :

أهداف الرؤية 2030م املرتبط بها :

رفع كفاءة موارد الغرفة بما يمكنها من تحقيق أهدافها.

)هدف داخلي يصب بطريقه غير مباشرة – من خالل رفع كفاءة الجهات الداعمة للقطاع الخاص( .	 
الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج املحلي من ٤٠٪ إلى ٦٥٪ .	 

مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف برامج الهدف اإلستراتيجي

خط  املستهدف 2020مرفع كفاءة موظفي الغرفة من خالل:
األساس املؤشر

١٥ برنامج ١٠ أعداد البرامج التدريبية التي حصل عليها موظفي الغرفة.
	 تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للموظفين.

	 تدوير بعض موظفّي الغرفة على إدارات أخرى تجعلهم أكثر ابداعا.

مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف برامج الهدف اإلستراتيجي

خط األساس املستهدف 2020مالعمل على تنمية ايرادات الغرفة من خالل: املؤشر

تحت الدراسة ٦.٩ مليون ريال قيمة االيرادات السنوية للغرفة.

	 تنشيط مركز تدريب الغرفة وابتكار عدد من الحزم التدريبية التي 
تتناسب ومنطقة الجوف )العمل على استهداف شريحة من برامج 

التدريب الحكومي حيث من املستهدف قيام الحكومة بتدريب ٥٠٠ 
ألف موظف حكومي حتى ٢٠٢٠م(.
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مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف
برامج الهدف اإلستراتيجي

خط  املستهدف 2020ماستكمال برامج التحول االلكتروني من خالل:
األساس املؤشر

٪١٠٠ ٪8٠ نسبة االنتهاء من نظام الكتروني متكامل للغرفة

مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف
برامج الهدف اإلستراتيجي

خط األساس املستهدف 2020متحسين استغالل أصول الغرفة من خالل: املؤشر

٥.٥ مليون ريال ٤.٣ مليون ريال رفع قيمة أصول الغرفة. 	 انشاء مركز  معارض للغرفة بطبرجل. 
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الهدف اإلستراتيجي الثالث :

أهداف الرؤية 2030م املرتبط بها :

تعزيز مكانة الجوف كوجهة لجذب االستثمارات املحلية واألجنبية

رفع نسبة االستثمارات األجنبية املباشرة من إجمالي الناتج املحلي من ٣.8٪ إلى املعدل العالمي 7.٥٪.	 
االنتقال من املركز ٢٥ في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد املراكز الـ ١٠ األولى.	 
الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج املحلي من ٤٠٪ إلى ٦٥٪.	 
 	.

ً
تقدم ترتيب اململكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من املرتبة ٤٩ إلى ٢٥ عامليا و١ إقليميا

مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف برامج الهدف اإلستراتيجي

خط األساس املستهدف 2020ماملساهمة في تحسين البيئة االستثمارية باملنطقة من خالل: املؤشر

تحت الدراسة جاري احتسابه نسبة نمو االستثمارات بمنطقة الجوف. 	 السعي مع شركاء التنمية باملنطقة على انشاء منطقة اقتصادية بالجوف. 
	 التعاون مع شركاء التنمية باملنطقة الستكمال البنية التحتية مثل االنتهاء من 

تحت الدراسةاجراءات املدينة الصناعية، تسهيل الخدمات اللوجستية ألعمال التجارة والنقل.  جاري احتسابه نسبة النمو في استكمال مشروعات البنية التحتية.

مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف برامج الهدف اإلستراتيجي

خط األساس املستهدف 2020ماستخالص الفرص االستثمارية املتاحة بمنطقة الجوف من خالل: املؤشر

٦ دراسة ٥ أعداد الدراسات التي قامت الغرفة بإعدادها.  	 اعداد الدراسات والخرائط االستثمارية للمنطقة.
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مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف
برامج الهدف اإلستراتيجي

خط  املستهدف 2020متذليل العقبات التي تواجه املستثمرين من خالل:
األساس املؤشر

١٢ لقاء ١ عدد اللقاءات  	 عقد لقاء ربع سنوي يجمع صاحب السمو امللكي نائب أمير 

املنطقة مع املستثمرين.

	 حصر املعوقات التي تواجه املستثمرين باملنطقة والرفع بها 

مفتوحللمسئولين.  ٦
إعداد املخاطبات التي تمت مع املسئولين بخصوص تذليل العقبات التي 

تواجه املستثمرين. 

مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف
برامج الهدف اإلستراتيجي

خط  املستهدف 2020مالترويج للفرص االستثمارية باملنطقة من خالل:
األساس املؤشر

7 لقاءات ومنتديات ٣ إعداد اللقاءات واملنتديات التي قامت الغرفة بتنظيمها. 
	 تنظيم املنتديات واللقاءات وورش العمل للترويج لالستثمار باملنطقة. 

	 إعداد امللفات الترويجية لالستثمار باملنطقة. 

	 املشاركة في تنظيم املهرجانات باملنطقة.

٣ ملفات ٢ إعداد امللفات الترويجية. 

4 1 إعداد املهرجانات التي تساهم الغرفة في تنظيمها.
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الهدف اإلستراتيجي الرابع :

أهداف الرؤية 2030م املرتبط بها :

مساهمة الغرفة في توطين القوى العاملة وخصوصا املرأة بمنشآت قطاع األعمال باملنطقة.

تخفيض معدل البطالة من ١١.٦٪ إلى ٪7.	 
رفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل من ٢٢٪ إلى ٣٠٪.	 
االنتقال من املركز ٢٥ في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد املراكز الـ ١٠ األولى.	 

مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف برامج الهدف اإلستراتيجي

خط األساس املستهدف 2020ماملساهمة في تحسين البيئة االستثمارية باملنطقة من خالل: املؤشر

٥ برامج --
إعداد برامج التدريب التأهيلي والتحويلي للشباب والشابات 

بما يخدم احتياجات سوق العمل باملنطقة.
	 عقد برامج تأهيل وتدريب للشباب والشابات على متطلبات سوق العمل.

مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف برامج الهدف اإلستراتيجي

تحديد احتياجات سوق العمل باملنطقة من الوظائف
خط األساس املستهدف 2020مبصفة عامة والوظائف النسائية بصفة خاصة من خالل: املؤشر

٦ دراسة ٣ إعداد الدراسات التي تقوم الغرفة بإعدادها. 	  اعداد الدراسات التي تساهم في تحديد احتياجات سوق العمل باملنطقة، 
والدراسات الخاصة بتحليل البطالة. 

	  الرفع بمرئيات الغرفة لوزارة العمل حول مراحل التوطين وآليات التطبيق بما 
مفتوحيتناسب مع مجتمع األعمال باملنطقة. ٢ إعداد املرئيات حول التوطين ومراحله املختلفة.
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مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف برامج الهدف اإلستراتيجي

العمل مع شركاء التنمية على خفض معدالت البطالة 
بمنطقة الجوف من خالل:

 املستهدف 
2020م

خط األساس املؤشر

تحت الدراسة  ٪١٥.٣ معدل البطالة باملنطقة )البطالة عام – البطالة النسائية(.

	  املشاركة الفعالة في معارض التوظيف التي تنظم باملنطقة.

	  تأسيس مركز توطين بالغرفة.
٤ عام  ٣٥.٣٪ نساء إعداد معارض التوظيف التي تشارك الغرفة في تنظيمها .

١٥ ٢ إعداد اللقاءات التي تجمع أصحاب األعمال بطالبي العمل.

مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف برامج الهدف اإلستراتيجي

تنمية النظرة االيجابية لدى مجتمع األعمال باملنطقة
خط  املستهدف 2020معن العمالة الوطنية من خالل:

األساس املؤشر

٦  لقاءات ومحاضرات ٢ إعداد املحاضرات واللقاءات التوعوية.

	  التوعية بأهمية التوطين من خالل اللقاءات واملحاضرات.

	  تأسيس مركز لسيدات األعمال بالغرفة يهتم بتوعية وتفعيل دور املرأة 

في تحقيق التنمية.
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الهدف اإلستراتيجي الخامس :

أهداف الرؤية 2030م املرتبط بها :

تعزيز دور الغرفة وتحفيز مجتمع األعمال باملنطقة في مجال املسئولية املجتمعية .

تخفيض معدل البطالة من ١١.٦٪ إلى ٪7.	 
االنتقال من املركز ٢٥ في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد املراكز الـ ١٠ األولى.	 
يواءم مع األهداف املجتمعية الواردة بالرؤية.	 

مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف برامج الهدف اإلستراتيجي

خط األساس املستهدف 2020متعزيز دور الغرفة تجاه املجتمع املحلي من خالل: املؤشر

٪٥ ٪٢.٩ نسبة مشاركة الغرفة في األنشطة املجتمعية إلى اجمالي ايرادات الغرفة.  	  مشاركة الغرفة في األنشطة املجتمعية.

مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف برامج الهدف اإلستراتيجي

خط األساس املستهدف 2020منشر الوعي بأهمية املسئولية املجتمعية من خالل: املؤشر

٤ لقاءات ٣ أعداد اللقاءات التي تقوم الغرفة بتنظيمها.  	  عقد اللقاءات التعريفية باملسئولية املجتمعية. 
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مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف برامج الهدف اإلستراتيجي

خط األساس املستهدف 2020متشجيع مجتمع األعمال للمساهمة بفعالية في خدمة املجتمع من خالل: املؤشر

٤ لقاءات ٣ أعداد اللقاءات التي تقوم الغرفة بتنظيمها.  .٢٦٠٠٠ ISO تعريف مجتمع األعمال بشروط الحصول على  	

مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف برامج الهدف اإلستراتيجي

خط األساس املستهدف 2020مالعمل على تأهيل الغرفة للحصول على ISO 26000من خالل: املؤشر

٤ دورات -- عدد الدورات التأهيلية ملوظفي الغرفة. .٢٦٠٠٠ ISO رفع الوعي ملوظفي ومسئولي الغرفة بشروط الحصول على  	

الهدف اإلستراتيجي السادس :

أهداف الرؤية 2030م املرتبط بها :

تعزيز التعاون بين الغرفة والجهات الحكومية والجهات ذات الصلة بتحقيق رؤية اململكة ٢٠٣٠م .

هدف داخلي يصب بطريقه غير مباشرة – من خالل رفع كفاءة الجهات الداعمة للقطاع الخاص -في(الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي 	 
الناتج املحلي من ٤٠٪ إلى ٦٥٪.

رفع نسبة االستثمارات األجنبية املباشرة من إجمالي الناتج املحلي من ٣.8٪ إلى املعدل العالمي 7.٥٪.	 
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مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف برامج الهدف اإلستراتيجي

خط األساس املستهدف 2020مالتعاون مع الغرف داخليا وخارجيا من خالل: املؤشر

٤ اتفاقيات --
عدد اتفاقيات التوأمة وتبادل خبرات مع عدد من 

الغرف داخليا وخارجيا. 	 عقد اتفاقيات توأمة بعد أخذ املوافقات الالزمة.
	 التعاون مع الغرف في الترويج للمزايا النسبية والفرص االستثمارية لكل منطقة 

١٤ غرفمن خالل البوابة االلكترونية لكل غرفة. --
أعداد الغرف التي تم تبادل املعلومات الخاصة 

باملزايا النسبية والفرص االستثمارية معها.

مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف برامج الهدف اإلستراتيجي

التعاون مع الجهات الحكومية والجهات ذات الصلة ف بتحقيق
خط األساس املستهدف 2020مرؤية اململكة 2030م من خالل: املؤشر

8 اتفاقيات -- عدد اتفاقيات الشراكة املوقعة. 	  عقد شراكات لتسهيل األعمال املشتركة.

مؤشرات قياس االداء نحو تحقيق الهدف برامج الهدف اإلستراتيجي

خط األساس املستهدف 2020متبادل الخبرات مع الغرف من خالل: املؤشر

١٥ زيارات -- عدد الزيارات مع الغرف داخليا وخارجيا ونتائجها. 	 تبادل الزيارات مع الغرف داخليا وخارجيا.



التقرير السنوي ألعمال الغرفة 2018 م
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      منذ أن تولى مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالجوف برئاسة س��ع��ادة املهندس/ ماجد ب��ن معدي الرويلي - دورت���ه التاسعة )1438-

1442ه�����(– ح��رص املجلس على تحسين البيئة الداخلية للغرفة حتى تتمكن م��ن تحقيق طفرة تنموية على مستوى املنطقة بالتعاون م��ع شركاء 

التنمية، حيث قامت الغرفة خالل الفترة املاضية بالعديد من األعمال التي ساهمت بشكل كبير في تحسين بيئة العمل داخل الغرفة، إضافة إلى 

العديد من األعمال التي تهتم بالشأن االقتصادي بمنطقة الجوف والتي تتواءم مع ما ورد برؤية اململكة 2030م.



تدشين القسم النسائي بالغرفة
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تدشين القسم النسائي بالغرفة:
تم تدشين مركز سيدات األعمال بالغرفة والذي يتضمن العديد من املهام املتمثلة في:

االهتمام بمصالح سيدات األعمال باملنطقة والعمل على ايجاد آليات تعاون بينهن.	 

رفع الوعي لدى سيدات األعمال باملنطقة بكافة الجوانب االقتصادية واالستثمارية باملنطقة.	 

توعية وتمكين سيدات األعمال من االستفادة من خدمات الغرفة )االقتصادية القانونية .... الخ(.	 

تذليل العقبات التي تواجه سيدات األعمال وتقديم الدعم واملساندة لهن. 	 

دخول املركز كوسيط بين الجهات التمويلية باململكة وسيدات األعمال الراغبات في الحصول على التمويل لتسهيل االجراءات.	 

العمل على رفع أعداد املنتسبات للغرفة من خالل تقديم خدمات مميزه لهن.	 

استطالع آراء سيدات األعمال باملنطقة وحصر املشاكل التي تواجهن واقتراح الحلول املناسبة لها.	 

إعداد الكتيبات واملطويات عن أنشطة مركز سيدات األعمال بالغرفة، واملشاركة في إعداد التقارير التي توضح دورهن في خدمة االقتصاد الوطني.	 

تنظيم اللقاءات واملعارض والندوات وغيرها من الفعاليات التي تهم سيدات األعمال واستقبال الوفود النسائية.	 

إعداد قاعدة بيانات خاصة بسيدات األعمال باملنطقة لتسهيل عملية التواصل معهن.	 

قيام املركز بتقديم الخدمات التدريبية، لتلبية احتياجات سيدات األعمال باملنطقة من الدورات التدريبية.	 

إعداد الدراسات والبحوث واملعلومات املتعلقة بمجاالت عمل سيدات األعمال باملنطقة.	 
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أعمال القسم النسائي خالل الفترة: 

تقديم خدمة التصاديق واالشتراكات لسيدات ورائدات األعمال في القسم النسائي.	 

تنظيم ندوه تعريفيه بالقسم النسائي لدعم سيدات األعمال والتعريف بالقسم النسائي وأعماله واألنشطة املقامة فيه.	 

تنظيم ندوة تعريفية لشركة تراثنا في مسرح الغرفة التجارية.	 

مشاركة القسم في أعماالملجلس االستشاري في شركة اكسفورد،والذي يعقد مرة كل شهر وتم االطالع على املقترحات ومناقشتها.	 

مشاركة القسم في أعمال )ملتقى التوظيف بكلية التقنية للبنات(، وتم إنشاء ركن خاص بالغرفة التجارية وتوزيع املنشورات والكتيبات الخاصة 	 

بالتعريف بالغرفة التجارية.

تنظيم القسم لدوره تدريبية في )إدارة املوارد البشرية( على مدار ٤ أيام متتالية من قبل املدربة )وعد رجاء املويشير( بمسرح الغرفة التجارية.	 

تنظيم دورة )أساسيات ريادة االعمال( على مدار ٤ أيام متتالية من قبل املدربة)منيرة الودعاني( بمسرح الغرفة التجارية.	 

تنظيم دورة )تحفيز الذات( خالل يوم واحد من قبل املدربة )نجاح الخضع( بمسرح الغرفة التجارية.	 

تنظيم دورة )إعداد السيرة الذاتية بطريقة حديثة واالستعداد للمقابلة الشخصية( من قبل املدربة )سلطانة السبيلة( والتي تم تنفيذها خالل يوم 	 

واحد بمسرح الغرفة التجارية.

مشاركة القسم في يوم املهنة بكلية شراكة أكسفورد، وتمت مشاركتنا للطالبات هذا اليوم والحرص على إيجاد فرص وظيفية أكثر للطالبات الخريجات.	 

جاري العمل إلقامة ندوه عن )حقوق املرأة العاملة( وتسليط الضوء على أنظمة وزارة العمل فيما يخص عمل السيدات.	 
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دور الغرفة في مجال املسئولية املجتمعية:

يدرك املسؤولون بالغرفة التجارية الصناعية بالجوف أهمية املسئولية االجتماعية )Social responsibility( ودورها في تحقيق ما يتطلع إليه أبناء الوطن، 

وكذا ما تمثله من أهمية في تحقيق األهداف االستراتيجية الواردة برؤية اململكة ٢٠٣٠م.

ونستعرض من خالل الجدول التالي عدد من املشاركات املجتمعية للغرفة خالل الفترة املاضية: 

املشاركة م

فعالية أسبوع املرور ١

سباق الهجن ٢

مهرجان الزيتون ٣

ملتقى التوظيف ٤

دعم فرع وزارة التجارة والصناعة ٥

معرض مروري ٦

معرض وملتقى الفرص التدريبية الواعدة 7

مهرجان التمور بدومة الجندل 8

املشاركة م

مهرجان سباق الخيل ٩

أسبوع املرور الخليجي بالجوف ١٠

نادي القلعة الريا�ضي ١١

نادي العروبة الريا�ضي ١٢

الخيمة الرمضانية ملكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد ١٣

احتفاالت املنطقة باليوم الوطني ١٤

مهرجان التجمع الشبابي ١٥

فعاليات معرض ألوان السعودية الهيئة العامة للسياحة واآلثار ١٦
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املشاركة م

شرطة منطقة الجوف ١7

ميدان الفروسية ١8

ملتقى السفر والسياحة ١٩

جوازات الجوف ٢٠

املكتب التعاوني للدعوة واالرشاد بصوير ٢١

معرض الكتاب بجامعة الجوف  ٢٢

اعداد خبراء فطن ٢٣

ملتقى إعالمّي الجوف ٢٤

الجوف بمعرض الجنادرية ٢٥

القوات الخاصة ألمن الطرق ٢٦

املساهمة في انشاء القسم النسائي بالجوازات ٢7

املشاركة م

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ٢8

إدارة الوافدين ٢٩

سباق الفروسية بدومة الجندل ٣٠

اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم ٣١

اإلدارة العامة للتعليم ٣٢

إدارة مرور الجوف ٣٣

نادى مدرسة الحي بثانوية ابن رشد بصوير ٣٤

أمن الطرق بالجوف ٣٥

مهرجان الجوف حلوه ٣٦

مجلس شباب الجوف ٣7
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املشاركة العام

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ٢٠١٤

إدارة الوافدين ٢٠١٥

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ٢٠١٤

اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم ٢٠١7

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ٢٠١٤

إدارة مرور الجوف Jan,٢٠١٩

٢٦٥7٠٣7 املجموع

ونوضح من خالل الجدول والرسم البياني التاليين حجم إنفاق الغرفة على املشاركات املجتمعية
خالل السنوات الخمس املاضية ويناير 2019م: 

حيث يتضح من الجدول والرسم البياني السابقين أن إجمالي قيمة املشاركات املجتمعية للغرفة خالل الخمس سنوات األخيرة قد بلغ حوالي ٢.٥ مليون 
ريال تمثل حوالي ١7٪ من إجمالي إيرادات الغرفة خالل نفس الفترة.

 دعم نادي العروبة بما قيمته ٥٠ ألف ريال. 
ً
وخالل يناير من هذا العام ٢٠١٩م تم تقديم الدعم ملهرجان الزيتون بما قيمته ١٠٠ ألف ريال وأيضا

وتسعي الغرفة إلى رفع املشاركات املجتمعية خالل السنوات القادمة كدور هام ومؤثر في تحقيق التنمية املستدامة )Sustainable Development( بالجوف.
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الخدمات القانونية التي تقدمها الغرفة:

ومن أبرز أدوار اإلدارة القانونية:

 حيث 	 
ً
 أو خارجيا

ً
 وبنشاط متزايد في فض املنازعات التجارية التي تنشأ بين منسوبيها وأطراف آخرين سواًء كان داخليا

ً
 هاما

ً
تلعب اإلدارة القانونية دورا

تتولى هذه اإلدارة دراسة ومعالجة الخالفات والقضايا التي ترد إليها والسعي إلى تقريب وجهات النظر بين األطراف املتنازعة في جلسات ودية وذلك 

بالتوفيق والصلح وإصدار التوصيات الالزمة في سبيل حل النزاع، وكذلك مواجهة قضايا األوراق التجارية )سندات ألمر، كمبياالت وشيكات( والتي 

 بعد يوم وذلك من خالل مكتب االحتجاج الذي هو جزء من اإلدارة القانونية، لقيد طلبات احتجاج عدم الصرف أو عدم دفع قيمة األوراق 
ً
تزداد يوما

التجارية املذكورة ومحاولة إيجاد التسوية الودية بين أطرافها بكل سرية ودقة، قبل إحالتها إلى لجان الفصل بوزارة التجارة والصناعة، في حال تعذر 

التسوية ومواجهة الخصوم دون جدوى أو عدم حضور املدعى عليه.

تقديم االستشارات القانونية في كافة ما يرد للغرفة من منتسبيها وغيرهم.	 

إبداء الرأي القانوني في كافة أنشطة الغرفة الداخلية والخارجية.	 

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

إعداد وتقديم أوراق العمل املتعلقة باألمور القانونية في اللقاءات التي تشارك فيها الغرفة.	 

املشاركة في الندوات واللقاءات واالجتماعات التي تجمع بين الغرفة والغرف الزميلة ملناقشة األمور القانونية املتعلقة بأنشطة الغرف التجارية 	 

الصناعية.

املشاركة مع إدارات الغرف األخرى في بحث ومناقشة كافة الجوانب القانونية املتعلقة بأنشطة الغرفة.	 
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مكتب االحتجاج )البروتستو( :

تم إنشاء مكتب االحتجاج بالغرفة بموجب قرار معالي وزير التجارة في هذا الخصوص لبحث أمور التسوية الودية في منازعات األوراق التجارية )شيك - 

كمبيالة - سند ألمر( ويتبع هذا املكتب 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 املكتب 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 املدعى عليه يتم إحالة القضية إلى مكتب الفصل في منازعات 

 للنظام وإصدار الحكم الالزم في املوضوع .وعلى من لديه شيك بدون رصيد أو سند ألمر أو 
ً
األوراق التجارية بوزارة التجارة بالجوف للسير في القضية طبقا

 للغرفة.
ً
 أو منتسبا

ً
كمبيالة مستحقة الدفع، أن يتقدم على مكتب االحتجاج بالغرفة وال يشترط أن يكون املتقدم تاجرا

وعلى مقدم الطلب أن يحافظ على أوراقه األصلية الشيكات والكمبياالت والسندات ألمر وعدم تسليمها إلى مكتب االحتجاج سوى ألجل مطابقة صورها 

- طبق األصل - ألنه سوف يحتاج هذه األوراق األصلية عند بحث القضية بمكتب الفصل بوزارة التجارة والصناعة وفروعها أو عند استالمه لقيمة 

الورقة فيما بعد، وكذلك على املدعي أن يتابع معاملته لدى مكتب االحتجاج باستمرار مع التزامه بحضور جلسات التسوية ومواجهة الخصم ليتم إكمال 

 لحقوقه وعند إحالة القضية إلى مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بالجوف، عليه مراجعة هذا املكتب بأصل 
ً
اإلجراءات النظامية بسرعة حفظا

األوراق للسير في القضية ومتابعة املوضوع حتى صدور القرار النهائي فيها.

الرد على االستفسارات الواردة للغرفة بخصوص القضايا املنظورة لدى اإلدارة القانونية ومتابعة ذلك.	 

بحث كافة الشكاوى الواردة من األشخاص والشركات واملؤسسات وصياغة الرأي القانوني فيها ومحاولة حلها بالشكل الودي.	 

بحث القضايا الخارجية )بين التجار السعوديين والشركات األجنبية( ومحاولة حل املشاكل ذات العنصر األجنبي واالتصال بالقنصليات األجنبية 	 

ومخاطبة الشركات والغرفة التجارية وامللحقين التجاريين السعوديين بالخارج وذلك لتقريب وجهات النظر وحل الخالفات بين األطراف املتنازعة.
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ونستعرض فيما يلي األعمال التي تمت خالل الفترة:

متابعة أعمال واحة مدن بالجوف:

، فيما أحال املكتب 7٥ دعوى ملكتب الفصل في منازعات األوراق 	 
ً
أنهى مكتب االحتجاج بالغرفة )١٦٤( قضية بقيمة إجمالية ١.٢٥٥.٠٦٤ رياال

.
ً
التجارية التابع لفرع وزارة التجارة والصناعة باملنطقة بقيمة 8٦7.٥٣٢ رياال

 من القضايا املؤجلة واملرّحلة من العام املنصرم بقيمة ٦٥٠.٣٠٠ ريال وبمجموع إجمالي لكافة 	 
ً
 وديا

ً
 على تسوية )٢8( قضايا

ً
ويعمل املكتب حاليا

 في )٢٤7( دعوى.
ً
الدعاوى يقّدر بقيمة ٢.٣7٢.8٩٦ رياال

قامت الغرفة خالل الفترة املاضية بالتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة بواحة مدن لتذليل كافة املعوقات التي تواجه الواحة وقد قامت الغرفة 

بالخطوات التالية:

: التواصل مع املسئولين بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية »مدن«.
ً
أوال

: عقد لقاء بالغرفة يجمع رجال األعمال واملستثمرين واملهتمين بالشأن الصناعي باملنطقة مع مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق 
ً
ثانيا

التقنية »مدن«.

: قامت الغرفة بتزويد مقام إمارة منطقة الجوف بتقرير كامل عن اللقاء ومرئيات الغرفة تجاهه.
ً
ثالثا

: تم تكثيف التواصل مع )مدن( للبدء في إعداد الدراسات الخاصة بواحة مدن بالجوف بالتعاون مع االستشاري )أرنست ويانج( وقد قامت الغرفة 
ً
رابعا

ممثلة في مركز البحوث واملعلومات بالتعاون مع االستشاري وتزويده بكافة البيانات واملعلومات الالزمة إلنجاز الدراسات، وبالفعل تم االنتهاء من إعداد 
الدراسات.
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: أكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية »مدن« بخطابها رقم ١١٥7/١/١/١٠ وتاريخ ١٤٣8/٠٣/٢١هـ بأنه قد تم االنتهاء من 
ً
خامسا

كافة أعمال التصاميم ومخططات التنفيذ الخاصة بواحة مدن بالجوف، وأفادت بأنه سيتم البدء بالتنفيذ حال اعتماد امليزانية املتعلقة بها.

: تم اطالع مقام إمارة منطقة الجوفبآخر التطورات والتي قامت مشكورة بالرفع ملعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية العتماد امليزانية 
ً
سادسا

الالزمة للبدء بأعمال واحة مدن بالجوف بخطاب رقم ٣٢7١ وتاريخ ١٤٣8/٥/٢٢هـ. .

: استمر التواصل مع )مسئول وعد الشمال( تخلله عقد اجتماع ضم ممثل اإلمارة والغرفة وهيئة املدن للتباحث حول عقد ورشة عمل تحديد نوعية 
ً
ثامنا

الصناعات املستهدفة بواحة مدن بالجوف، وتم عقد الورشة في مارس ٢٠١8م، والرفع لصاحب السمو امللكي أمير املنطقة بتقرير عما خرجت به.

: تم الرفع لسعادة املهندس خالد السالم مدير عام مدن بأهمية التسريع بالخطوات التنفيذية لواحة مدن بالجوف حتى يتسنى لنا الرد على 
ً
تاسعا

املسئولين ورجال األعمال باملنطقة حول آخر خطوات العمل بالواحة.

: تم عقد ورشة تمكين الصناعة بمنطقة الجوف والتي أشار فيها سعادة املهندس خالد السالم مدير عام مدن بقيام معالي وزير الطاقة والصناعة 
ً
عاشرا

والثروة املعدنية بتوقيع عقد تطوير الواحة يوم ٢٤ ديسمبر ٢٠١8م، وقد أشاد املهندس خالد باملقاول من حيث جودة التنفيذ وااللتزام بالوقت، كما أشار 
مدير إدارة تطوير األعمال خالل الورشة إلى أنه تم البدء في تطوير البنية التحتية وكذا تم البدء في إنشاء ٦ مصانع جاهزة ونسبة التنفيذ بلغت حوالي ٣٥٪.

حادي عشر: تم اعداد تقرير عن أعمال الورشة وتم الرفع بها لصاحب السمو امللكي نائب أمير املنطقةاألمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز. 
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اللقاءات وورش العمل:

عقد ورشة إقراض املشروعات السياحية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.	 

تنفيذ ورشة تعريفية بضريبة القيمة املضافة بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.	 

عقد لقاء لرجال األعمال واملستثمرين مع سعادة املهندس/ خالد بن محمد السالم -مدير عام 	 

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية »مدن«.

لقاء رئيس الغرفة مع رئيس هيئة املساحة الجيولوجية والتباحث حول امكانية الثروات 	 

املعدنية بمنطقة الجوف. 

مشاركة الغرفة بالنسخة الحادية عشر من مهرجان الزيتون وألول مرة يتم افتتاح جناح 	 

للغرفة باملهرجان.

مشاركة الغرفة ممثلة برئيس مجلس االدارة باالجتماع األول للجنة الفريق الكشفي التطوعي 	 

املوحد باملنطقة.
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مشاركة مجلس ادارة الغرفة في اجتماع بحث الفرص االستثمارية باملنطقة، الستقطاب فرص 	 

االستثمار وتقديم املعلومات الكاملة للمستثمرين.

تنفيذ ندوة وطن بال مخالف بالتعاون مع شرطة منطقة الجوف.	 

تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية:

توقيع مذكرة تفاهم مع عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في جامعةالحدود الشمالية 	 
للتعاون في مجال التدريب، واعتماد الحقائب التدريبية.

تم التعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين وتم عقد دورة تدريبية بالغرفة للمقيمين 	 
العقاريين.

تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية.	 
جاري العمل على توفير جهة تدريبية ذات كفاءة لتتولى تقديم البرامج التدريبية للراغبين من 	 

أبناء املنطقة.
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بوابة املوظف التفاعلية.	 

االتصاالت اإلدارية:	 

 	www.ajcci.org.sa     :املوقع االلكتروني

تقنية املعلومات بالغرفة: 	 
تدرك الغرفة أهمية التقنية في تحسين مخرجات بيئة العمل بالغرفة، وبما يتما�ضى مع توجه حكومتنا الرشيدة بتفعيل الحكومة اإللكترونية.

وقد قامت الغرفة في مجال تقنية املعلومات بما يلي:  

بوابة تفاعلية يتمكن من خاللها املوظف من تنفيذ كل ما يخصه من إجازات وطلبات انتداب وتكليف بالعمل اإلضافي باإلضافة إلى استعالمات أخرى 

ومرتبط كل موظف برئيس مباشر وصوال إلى صاحب الصالحية.

يتيح هذا النظام إرسال املعامالت آليا والتوجيه عليها من قبل املستلم دون الحاجة الستخدام الورق حيث يتم سحب املعاملة الرئيسية عن طريق املاسح 

الضوئي من قسم االتصاالت وتوجه عن طريق النظام إلى املوظف املوجه إليه، كما يتيح هذا النظام تتبع املعاملة ومتابعة مدى االنجاز. 

املوقع بشكل عام تعريفي ومع تطور الغرفة يمكن تحويلة الى موقع تفاعلي مع العلم انه يمكن عن طريق املوقع التواصل مع الغرفة عبر صفحة االتصال 

بنا ويمكن للموظفين الدخول على جميع الخدمات سابقة الذكر من أي مكان.

نبذة عن الغرفة، الرؤية والرسالة، مجلس اإلدارة، الهيكل التنظيمي، التعاميم، الفعاليات، الفرص االستثمارية، االخبار االقتصادية، التوظيف، التدريب، 

ويمكن إضافة أي نافذة بكل يسر وسهولة حسب االحتياج املستقبلي للغرفة.

املوقع يحتوي على جميع النوافذ االفتراضية ملواقع الغرف كالتالي:



نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠منحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م

37

األعمال البحثية واملعلوماتية والخدمية:	 

وتتمثل مهام اإلدارة فيما يلي:

يعد مركز البحوث والدراسات االقتصادية أحد أهم إدارات الغرفة التي تساهم بشكل كبير فيتحقيق التنمية املستدامة باملنطقة .

إعداد الدراسات والبحوث التي تساهم في دعم التنمية باملنطقة.	 
إصدار األدلة والكتيبات االقتصادية التي تساهم في توفير املعلومات للمشتركين ورجال األعمال.	 
إقامة املنتديات والفعاليات التي تدعم التواصل بين رجال األعمال واملشتركين من جهة والجهات ذات الصلة من جهة أخرى.	 
إعداد الخطط االستراتيجية والخطط التنفيذية السنوية للغرفة وإدارة البحوث.	 
تقديم الخدمات االستشارية للمشتركين ورجال األعمال بالغرفة.	 
إصدار النشرات االقتصادية التي تهتم باملوضوعات واألحداث االقتصادية الجديدة على مستوى اململكة وعلى مستوى املنطقة.	 
إعداد وتوزيع وتجميع وتحليل االستبيانات الخاصة بالظواهر االقتصادية التي تهم املنطقة.	 
إعداد مرئيات الغرفة حيال القضايا االقتصادية التي تهم اململكة واملنطقة.	 
إعداد دراسات للفرص االستثمارية باملنطقة.	 
إعداد ملفات ترويجية عن بيئة االستثمار بمحافظات املنطقة املختلفة.	 
التواصل مع الجهات التي تهتم بدعم التنمية باملنطقة لتبادل اآلراء واملقترحات حول القضايا التي تهم املنطقة.	 
إعداد بروتوكوالت تعاون مع الجهات ذات الصلة بما يخدم التنمية باملنطقة.	 
إعداد العروض التقديمية التي سوف تعرضها الغرفة باملناسبات املختلفة. 	 
التعاون والتنسيق املستمر مع إدارة اإلعالم والنشر في إظهار دور الغرفة من خالل األخبار والتحليالت االقتصادية بالصحف.	 
التنسيق التام مع إدارة اللجان بالغرفة لتقديم أوراق عمل عن املوضوعات املراد مناقشتها بكل لجنة بهدف تسهيل اتخاذ القرارات بتلك اللجنة.	 
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أعمال مركز البحوث واملعلومات خالل الفترة: 	 

	 تزويد املسئولين بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية »مدن« بكافة املعلومات الالزمة عن 
املنطقة والالزمة الستكمال أعمال واحة مدن بالجوف.

	 إعداد دراسة عن التوطين بمنطقة الجوف للعرض على لجنة التوطين بإمارة املنطقة.

	 إعداد كتيب تعريفي عن مقومات ومزايا منطقة الجوف وعوامل جذب االستثمارات بها إضافة إلى عرض ملجموعة من الفرص االستثمارية املتاحة 
باملنطقة.

	 إعداد مطويات عن التستر التجاري وأخرى تعريفية عن الغرفة.

	 إعداد بروشورات توعوية عن املهارات االساسية إلعداد دراسات الجدوى، ريادة األعمال، كيف تدير مشروعك، كيفية إعداد خطة العمل.

	 التواصل مع الجهات املستثمرة العاملة باملنطقة للوقوف على املشكالت التي تواجههم والعمل على تذليلها بالتعاون مع سعادة وكيل امارة املنطقة. 

	 تتولي الغرفة اآلن ملف إنشاء محطة توزيع الغاز بسكاكا لخدمة املنطقة واملناطق الشمالية وجاري التنسيق مع شركة الغاز وهيئة الكهرباء املزدوج.

	 التعاون مع إمارة منطقة الجوف في العديد من اللجان التي تدعم التنمية باملنطقة والتي منها ترأس الغرفة للصندوق التعاوني الذي وجه صاحب السمو 
امللكي أمير منطقة الجوف بإنشائه والذي يهدف إلظهار املنطقة بالصورة الالئقة بكافةاملناسبات.
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	 من منطلق إدراك الغرفة أن التعاون مع شركاء التنمية في إنجاز األعمال التنموية باملنطقة يثمر أكثر من 
العمل الفردي فقد أعدت الغرفة خطة شراكات مع الجهات ذات الصلة لتحقيق التنمية املتكاملة باملنطقة 

وتم توقيع اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني فرع الجوف.

	 إعداد مقترح منتدى الجوف االستثماري بناء على توجيهات صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن فهد 
بن تركي بن عبد العزيز -حفظة هللا -نائب أمير منطقة الجوف.

	 إعدادمقترح اللقاء ربع السنوي لصاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز 
-حفظة هللا -نائب أمير منطقة الجوف مع رجال األعمال واملستثمرين من منطقة الجوف وخارجها. 

	 تقديم عدد ٢٥ استشارة اقتصاديةألبناء املنطقة، وتوفير البيانات واملعلومات الالزمة لكافة طوائف 
املجتمع بمنطقة الجوف.

	 إعداد ٣٦ مرئية للغرفة حول العديد من املوضوعات االقتصادية والتي منها مرئيات الغرفة على الالئحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، الئحة تنظيم 
سير أعمال اللجان املتخصصة، مرئيات الغرفة حول ارتفاع أسعار السلع االستهالكية باملواسم، مرئيات الغرفة حول مشاركة اململكة باتفاقية الهاي 
للرسوم والنماذج الصناعية،مرئيات الغرفة حول قرارات وزارة العمل األخيرة،مرئيات الغرفة حيال الشراكة مع مؤسسة األميرة العنود حول برنامج تمكين 
املجتمع املحلي،مرئيات ومقترحات الغرفة حول العوائق والتحديات التي تواجه املستثمرين في تعاملهم مع الصندوقالسعودي للتنمية الصناعية،مرئيات 
ومقترحات الغرفة حيال املواضيع التي سيتم طرحها في اللقاء التشاوري مع أصحاب املعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي،.....الخ.

	 التواصل مع الصحفيين والرد على استفساراتهم.
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	 الرفع لصاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز -حفظة هللا -نائب أمير منطقة الجوف باملعوقات التي تواجه تنمية االستثمار 
باملنطقة.

	 املشاركة في األحداث االقتصادية من خالل إعداد مجموعة من األخبار الصحفية التي تهم الشأن االقتصادي باملنطقة واململكة والتي منها خبر بمناسبة 
إصدار ميزانية اململكة للعام ٢٠١٩م، خبر عن معالجة الفساد باململكة، خبر عن إطالق مشروع نيوم، خبر عن البطالة بمنطقة الجوف...الخ.

	 التواصل مع الجهات الحكومية لتزويدنا باإلحصاءات والبيانات الحديثة والتي منها الهيئة العامة لإلحصاء، فروع اإلدارات الحكومية باملنطقة، وزارة 
التجارة واالستثمار. 

	 قام املركز بإعداد ١٤ ورقة عمل خالل الفترة ومنهاورقة عمل الجتماع الصندوق التعاوني،ورقة عمل عن واقع القطاع الصناعي بمنطقة الجوف، ورقة 
عمل عن القطاع السياحي باملنطقة،ورقة عمل الغرفة عن االستثمار في التعليم في ظل برنامج التخصيص أحد برامج رؤية اململكة ٢٠٣٠م،التعاون مع 
مقام إمارة منطقة الجوف في إعداد ورقة عمل تتضمناستعراض للمنتجات / الخدمات أو امليزة التي تقدمها منطقة الجوف، ما الذي يجعل هذا املنتج/ 
الخدمة أو امليزة تنافسية في املنطقة بشكل خاص دون غيرها، ورقة عمل عن تحديدات االستثمار  باملنطقة،ورقة تحليل القطاع التجاري بمنطقة 

الجوف..... الخ. 

	 إعداد اإلطار العام لعدد ١٩ من اللقاءات وورش العمل واالجتماعات التي تمت بالغرفة والتي ضمت على سبيل املثال ورشة عمل حول السالمة والصحة 
املهنية بالتعاون مع وزارة العمل،ورشة عمل لتحديد نوعية الصناعات املستهدفة بواحة مدن بالجوف،اجتماع الغرفة مع املستثمرين بقطاع االتصاالت 
بالجوف، وإعداد تقرير عن االجتماع والرفع به لسعادة وكيل االمارة،الترتيب لدورة التقييم العقاري،ورشة عمل حول التراخيص السياحية املعايير 
واالشتراطات،ورشة عمل حول الطاقة املتجددة واملحتوى املحلي،اجتماع للتجار ورجال األعمال للتباحث حول قرارات وزارة العمل االخيرة الفاتورة 

املجمعة وتوطين ١٢ قطاعا والرفع بالتوصيات ملعالي وزير العمل ورئيس مجلس الغرف.... الخ.

	 إدخال عدد من التعديالت على الخطة االستراتيجية للغرفة بما يتما�ضى مع رؤية اململكة ٢٠٣٠م.
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	  إعداد مقترح متكامل ملركز الجوف للجودة وقياس األداء والرفع به لسعادة وكيل اإلمارة.

	  إعداد مقترح لجنة أصدقاء الهالل األحمر.

	  إعداد دراسة أولية عن واقع صناعة التمور باملنطقة والتوصية بإمكانية فتح مصنع جديد.

	  إعداد تحليل سواتSWOT ملنطقة الجوف.

	  إعداد مجموعة من استطالعات الرأي واالستبيانات والتي منها استطالع رأي املختصين في مجال االستيراد باملنطقة حول حماية الوكالء املحليين في دول 
مجلس التعاون،استطالع رأي للمشتركين حول الخدمات التي تقدمها الغرفة، استطالع رأي لقطاع التجزئة باملنطقة حول التحديات التي تواجه القطاع...الخ.
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أعمال املشتركين والفروع:	 

	  بلغت أعداد التصاديق االلكترونية باملقر الرئي�ضي ١٩٥٤٢ تصديق كما بلغت التصاديق العادية ٤٤٩١٤ تصديق.

	  كما بلغت أعداد االشتراكات الجديدة ٥١٩١ اشتراك، وبلغت أعداد االشتراكات املجددة 7١٤8 اشتراك. 

	  قام فرع الغرفة بطبرجل باإلشرافعلى إقامة أول مسابقة تجارية باملحافظة وذلك بعد حث مجموعة من التجار على ضرورة إقامة مثل هذه املسابقات 

داخل املحافظة.

	  شارك فرع الغرفة بطبرجل بالندوة املقامة من قبل هيئة املساحة الجيولوجية بعنوان اضرار استنزاف املياه الجوفية باملحافظة من خالل عمل اجتماع 

مصغر قبل انعقاد الندوة مع أصحاب املشاريع الزراعية بمقر الغرفة بطبرجل لحصر املشاكل وتقديم املقترحات ملا يخدم اهداف الندوة املقامة.

	  تم إقامة ملتقى توظيفي بالتعاون مع إدارة التوظيف بشركة الراجحي تحت إشراف مركز طاقات وتم ترشيح ٣٠ طالب عمل بعد إجراء مقابله شخصية 

للمتقدمين داخل مقر فرع الغرفة بطبرجل.

	  قيام فرع طبرجل بـ ١٢٩8 عملية تصديق على نظام وزارة الخارجية.

	  قيام فرع طبرجل ب ١٥٦٢٢عملية تصديق ملنسوبيها.

	  قيام فرع دومة الجندل بـ 7٥٣ عملية تصديق على نظام وزارة الخارجية.

	  قيام فرع دومة الجندل ب ٤٥٤٤ عملية تصديق ملنسوبيها.
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أعمال املوارد البشرية والشئون االدارية:	 

بالتعاون مع صندوق تنمية املوارد البشرية )هدف( والغرفة التجارية الصناعية بالجوف 
بصفتها الجهة الراعية للمنشآت طالبة الدعم ، يتم تقديم  دعم شهري للمنشآت 
الناشئة مبلغ وقدرة ٣٠٠٠ ريال شهريا ملدة سنتين بإجمالي مبلغ وقدره 7٢٠٠٠ ريال ، 
حيث  يتم استالم طلبات املنشآت املتقدمة لطلب الدعم والتأكد من تطابق اشتراطات 
صندوق تنمية املوارد البشرية )هدف( إضافة الى إجراء زيارات دورية ورقابية  بعد 
املوافقة وتوقيع اتفاقية الدعم ، وبفضل هللا وصل عدد االتفاقيات املكتملة ٣٦٠ 
اتفاقية ووصل عدد الفواتير املوافق عليها ٦٦٠٥ فاتورة بمبلغ ٣٠٠٠ ريال للفاتورة 
 عن استقبال طلبات جديدة 

ً
الواحدة ، وهنا تجدر اإلشارة بأن البرنامج قد توقف حاليا

 لحين انتهاء مدة االتفاقية حيث يتم تحويل 
ً
مع استمرار دعم املنشآت املستفيدة سابقا

.
ً
ما يقارب ١8٠ فاتورة شهريا

إضافة القرارات الخاصة باملوظفين من تعيين وترقيه ونقل وإقالة وإنهاء خدمة، وتحديث بيانات املوظفين وإضافة وثائقهم عن طريق املاسح الضوئي 
وإعداد مسيرات الرواتب ومتابعة الحضور واالنصراف وإصدار خطابات اإلفادة آليا والعديد من الخدمات األخرى.

الرئيس يستقبل املوظفين الجدد:

تعاون اإلدارة مع برنامج دعم مالك املنشآت الصغيرة:

في إطار توجه الحكومة لألنظمة اإللكترونية قامت الغرفة بوضع نظام إلكتروني للموارد البشرية يعمل على:
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أعمال إدارة العالقات العامة واإلعالم:	 

اإلعداد واإلشراف على االجتماع األول ملجلس اإلدارة للدورة التاسعة وتهيئة قاعة االجتماعات واملساهمة في التحضير له. 		

نشر الخبر الصحفي بانتخاب مناصب املجلس الجديد. 		

نشر تعاميم الغرفة خالل شهر سبتمبر على موقع الغرفة وحساب الغرفة في تويتر. 		

التواصل مع وزارة الطاقة والصناعة بشأن تنظيم ندوة حول مشاريع الطاقة في منطقة الجوف. 		

استقبال امللحق التجاري بسفارة إندونيسيا وتغطية الزيارة. 		

نشر خبر صحفي باعتماد وزير التجارة تشكيل مجلس غرفة الجوف  		

 لالعتماد والطباعة
ً
حصر بيانات أعضاء املجلس وتصميم بطاقات بزنس كارد وصوال 		

 لالعتماد والطباعة
ً
حصر بيانات منسوبي الغرفة وتصميم بطاقات بزنس كارد وصوال 		

نشر تقرير صحفي حول البطالة في املنطقة. 		

التحضير واإلشراف على اجتماع مجلس اإلدارة الثاني ٤ أكتوبر بمقر الغرفة. 		

التنسيق والتواصل مع هيئة السياحة والتراث الوطني لعقد فعالية حول إقراض املشاريع السياحية بالجوف 		

نشر تعاميم الغرفة خالل شهر اكتوبر على موقع الغرفة وحساب الغرفة في تويتر. 		

تغطية زيارة ممثل هيئة مدن ولقاء رئيس املجلس 		
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استقبال وفد ملتقى إعالميي الجوف.  		
استقبال وفد مجلس شباب الجوف. 		

استقبال وفد املجلس البلدي بالجوف . 		
استقبال مدير صحة الجوف . 		

املشاركة مع مجلس الغرفة في زيارة سمو أمير املنطقة . 		
املشاركة مع مجلس الغرفة في زيارة سمو نائب أمير املنطقة . 		

التحضير واإلشراف واملتابعة الجتماع مجلس غرفة الجوف الطارئ املتعلق بمعوقات االستثمار باملنطقة. 		
اإلشراف على تنظيم حملة التطعيم املوسمية بمقر الغرفة ملنسوبيها واملنتسبين. 		

املشاركة مع مجلس الغرفة في زيارة جامعة الحدود الشمالية وتغطية توقيع االتفاقية الخاصة بالتدريب بين الطرفين. 		
نشر تعاميم الغرفة خالل شهر نوفمبر على موقع الغرفة وحساب الغرفة في تويتر. 		

إعالن طرح الوظائف بغرفة الجوف والفروع. 		
املشاركة في افتتاح معرض املنتجات االستهالكية بأرض معارض الغرفة . 		

نشر تعاميم الغرفة خالل شهر ديسمبر على موقع الغرفة وحساب الغرفة في تويتر. 		
توقيع مذكرة شراكة بين غرفة الجوف وفرع هيئة السياحة والتراث الوطني . 		
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استقبال القنصل املصري بالرياض  		
عقد لقاء مفتوح مع مدير عام هيئة مدن باملستثمرين ورجال األعمال  		

عقد اجتماع الصندوق التعاوني بالجوف  		
نشر تعاميم شهر يناير على موقع الغرفة وحساب تويتر  		

املشاركة في جناح للغرفة بمهرجان الزيتون على مدى ١٠ أيام  		
عقد لقاء للتعريف بحملة وطن بال مخالف بالتعاون مع شرطة املنطقة. 		

شهد جناح غرفة الجوف املشارك بمهرجان الزيتون بالجوف زيارات لعدد من رجال األعمال والزوار متعرفين من منسوبّي الغرفة على دورها في   		
              خدمة رجال وسيدات األعمال، فيما تم توزيع هدايا عينية. 

زيارة نائب رئيس غرفة الجوف خالد الدميخ وعدد من أعضاء املجلس اليوم ملهرجان الزيتون بالجوف مطلعين على معرض الزيتون واألسر املنتجة  		
              وخيمة هيئة السياحة ومعرض الجهات الحكومية.

رعاية رئيس غرفة سعادة املهندس/ ماجد الرويلي لسباق فروسية الجوف الخامس بدعم من الغرفة، وتتويج الفائزين في أشواط السباق  األربعة. 		
 بمسرح الغرفة في املقر الرئي�ضي.

ً
دعوة غرفة الجوف ملنتسبيها لحضور اللقاء التعريفي لبرنامج »تراثنا« االثنين الساعة الواحدة والربع ظهرا 		
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عقد مجلس إدارة غرفة الجوف اجتماعه الطارئ . 		
استضافة غرفة الجوف لقاء التوظيف الذي عقده مركز طاقات لعدد من الوظائف النسائية إلحدى الشركات التجارية العاملة بالجوف 		

              لوظائف في املجمعات التجارية بمدينة سكاكا. 
دعوة غرفة الجوف لرجال األعمال الصناعيين والتجاريين لحضور اللقاء الخاص بمناقشة قرارات وزارة العمل والتنمية االجتماعية فيما يخص  		

             توطين ١٢ نشاط والفاتورة املجمعة.
دعوة غرفة الجوف لحضور لقاء »التراخيص السياحية. املعايير واالشتراطات«، بالتعاون مع فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف.  		

استضافة غرفة الجوف لورشة التعريف بمشروع الطاقة الشمسية بسكاكا. 		
استقبال رئيس غرفة الجوف في مكتبه ملنسوبّي وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية م.محمد املصبح و م.امجد حناوي، بمناسبة استضافة  		

              الغرفة اللقاء التعريفي عن مشروع الطاقة الشمسية في سكاكا.
مشاركة غرفة الجوف أبناء املنطقة فرحتهم ونشر تهنئة لصاحب السمو امللكي األمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود الثقة امللكية الكريمة  		

 للمنطقة، عبر صفحة كاملة في صحيفة الجزيرة.
ً
              تعيينه أميرا

عقد اللجنة العقارية بغرفة الجوف اجتماعها بمقر الغرفة ومناقشة عدة بنود منها سعودة القطاع واملطالبة بمهلة لتطبيق السعودة وتحديدها  		
              بنسبة 7٥٪، ونوقش عمل الوسيط العقاري، بحضور ٩ أعضاء.

استضافة غرفة الجوف لورشة لتأهيل املقاولين ملشاريع اإلسكان بالتعاون مع وزارة اإلسكان. 		
رعاية غرفة الجوف للحفل السادس لسباقات الفروسية بميدان الفروسية في محافظة دومة الجندل بحضور رئيس مجلس اإلدارة سعادة   		

              املهندس/ ماجد الرويلي.
عقد أعضاء الصندوق التعاوني بمنطقة الجوف اجتماعهم الثاني في غرفة الجوف بحضور أعضاءه برئاسة رئيس الغرفة سعادة املهندس/ ماجد  		

               معدي الرويلي.
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عقد غرفة الجوف اجتماع للقطاعات الحكومية ورجال األعمال مع ٤ ممثلين من هيئة مدن لبحث تحديد األنشطة املستهدفة باملنطقة الصناعية  		
                 مع املدعوين.

عقد مجلس إدارة غرفة الجوف اجتماعه الخامس برئاسة رئيس الغرفة سعادة املهندس/ ماجد الرويلي ناقش فيه املجلس عدد من املواضيع على  		
             جدول األعمال منها إقرار ميزانية العام ٢٠١7 والبدء باإلعداد لعقد الجمعية العمومية للغرفة.

دعوة منتسبّي الغرفة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للعام املالي ٢٠١7 م. 		
استضافة غرفة الجوف للقاء لدعم أنشطة التوطين مع ٦ جهات. 		

 
ً
مشاركة رئيس غرفة الجوف سعادة املهندس/ ماجد الرويلي في ملتقى السفر واالستثمار السياحي السعودي ضمن وفد منطقة الجوف ممثال 		

              بمجلس التنمية السياحية والذي انطلق برعاية رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني بالعاصمة الرياض. 
دعوة غرفة الجوف ملنتسبيها لحضور ورشة تعريفية لشرح آلية تقديم اإلقرار الضريبي، بالتعاون مع هيئة الزكاة والدخل. 		

فتح باب الترشح للجان القطاعية بغرفة الجوف. 		
تنظيم غرفة الجوف ضمن برنامج األنشطة النسائية لسيدات األعمال والرياديات واملجتمع ورشة عمل بعنوان »التحفيز الذاتي«. 		

سمو أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود يكرم رئيس غرفة الجوف سعادة املهندس/ ماجد بن معدي الرويلي في افتتاح  		
              النسخة الخامسة من مهرجان التمور بمحافظة دومة الجندل. 

استضافة غرفة الجوف بالتعاون مع إدارة األحوال املدنية للمركبة املتنقلة لتقديم خدمات األحوال املدنية للمواطنين في مبنى الغرفة ملدة يومين            		
 لخدمة املواطنين ورجال األعمال.

ً
              سعيا

 وعضو املجلس األستاذ/  عادل الضويحي.
ً
انعقاد اجتماع اللجنة العقارية بغرفة الجوف واختيار عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ ساكت الرويلي رئيسا 		

 للمنطقة، وتسلم سموه 
ً
زيارة رئيس وأعضاء الغرفة لصاحب السمو امللكي األمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيزوالسالم عليه مباركين له تعيينه أميرا 		

             التقرير السنوي ألعمال الغرفة وإنجازات مجلس اإلدارة.
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ً
 للرئيس و أ. احمد الكويكبي أمينا

ً
 للجنة و د. احمد الفالح نائبا

ً
عقد لجنة األوقاف بغرفة الجوف اجتماعها األول وترشيح أ. نايف املريحيل رئيسا 		

 للجنة.
ً
              عاما

مشاركة غرفة الجوف في ملتقى املهنة الثاني الذي تنظمه جامعة الجوف في املدنية الجامعية.  		
 لبحث إنشاء شركة سياحية تساهم في تنمية القطاع السياحي واالستثماري باملنطقة، وتحديد عقد اجتماع ثاٍن              

ً
عقدت غرفة الجوف اجتماعا 		

             موسع بدعوة لرجال األعمال من داخل وخارج املنطقة ومستثمري قطاع السياحة والترفيه.
عقد غرفة الجوف الجمعية العمومية للعام املالي ٢٠١7 م بحضور مجموعة من املنتسبين وممثل وزارة التجارة واالستثمار، واستعراض أعمال                		

             الغرفة وتقريرها لألنشطة واملالي للعام املا�ضي.
عقد فريق العمل لصندوق الفعاليات واملناسبات اجتماعه الثالث بمقر الغرفة حيث وجه أمير املنطقة بتكليف رئيس مجلس إدارة غرفة الجوف  		

 للصندوق. 
ً
 عاما

ً
              سعادة/ املهندس ماجد بن معدي الرويلي أمينا

مشاركة القسم النسائي بغرفة الجوف في ملتقى التوظيف النسائي والذي نظمته الكلية التقنية للبنات، واستعرض الجناح إصدارات الغرفة  		
             وجهودها في استضافة ملتقيات التوظيف للرجال والسيدات بالتعاون مع مختلف جهات التوظيف.

استقبال نائب رئيس غرفة الجوف سعادة األستاذ/ خالد الدميخ بحضور عدد من السادة أعضاء املجلس القنصل املصري بالرياض والوفد  		
             املرافق له، الذي يزور املنطقة ويلتقي أبناء الجالية إلنجاز معامالتهم. 

عقد مجلس إدارة غرفة الجوف اجتماعه الدوري السادس. 		
استضافة غرفة الجوف ملعالي وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور/علي الغفيص، في لقاء مع رئيس مجلس اإلدارة وعدد من رجال أعمال،  		

              بحضور مدير عام صندوق تنمية املوارد البشرية »هدف« د. محمد السديري، ومدير عام بنك التنمية االجتماعية األستاذ/ إبراهيم الراشد، وعددا 
             من املسؤولين في الوزارة. 

دعوة غرفة الجوف لرجال وسيدات األعمال للمساهمة في حملة تفريج كربة لسجناء املطالبات املالية بالجوف برعاية أمير املنطقة بمركز امللك  		
             عبد هللا الثقافي بسكاكا.
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مشاركة رئيس غرفة الجوف سعادة/ املهندس ماجد الرويلي وممثل الغرفة سعادة األستاذ/ سلطان الجخيدب في اجتماع مجلس الغرف السعودية  		

             ٦٩ والذي استضافته غرفة مكة املكرمة في العاصمة املقدسة. 

لقــاء رئـــيــــــــس وأعــضــاء مجـلــس غـــــرفــــــــــة الجــــــــــوف بـأمـيـن الـمنطقة م. درويــش الغامدي في لقاء ودي بحضور وكيل أمين منطقة الجوف للتعمير  		

              م. عاطف الشرعان ومدير مكتب األمين سعادة األستاذ/ سعد العقيل ومدير العالقات واإلعالم باألمانة األستاذ/عبد هللا املاجد.

احتفال غرفة الجوف بعيد الفطر السعيد بحضور سعادة رئيس مجلس اإلدارة والسادة أعضاء املجلس ومنسوبّي األمانة العامة وعدد من                		

               املدعوين بمقر الغرفة.

تهنئة غرفة الجوف ملنسوبيها واملنتسبين بمناسبة عيد الفطر. 		

 
ً
استضافة غرفة الجوف للقاء األول الذي جمع سعادة/ رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الدكتور/ حمدان السمرين بمالك الخيل، مستعرضا 		

 ملالحظات ومطالبات املالك عن إسطبالت الخيل 
ً
             توجيهات سمو أمير املنطقة بتطوير امليدان، وحرصه على االهتمام برياضة الفروسية، مستمعا

             ومضمار امليدان. 

 عن غرفة الجوف باإلشراف على إحدى املسابقات التجارية ملركز هزاز الجوف للتسوق والسحب على الجائزة 
ً
مشاركة األستاذ/فهد الفي ممثال 		

              الكبرى سيارة والتي فاز فيها املواطن/ أحمد خليفة الرويلي.

استضافة غرفة الجوف ملتقى التوظيف لـ طاقات الذي ُيعقد لتوظيف مجموعة من الوظائف للسيدات في إحدى الشركات العاملة في منطقة  		

              الجوف.. وتم إجراء املقابالت الشخصية للمرشحات بحضور منسوبي ومنسوبات الشركة.

 باملركز الوطني لتنمية 
ً
استضافة غرفة الجوف دورة التعرف على فرص العمل في القطاع السياحي بتنظيم هيئة السياحة والتراث الوطني ممثال 		

             املوارد البشرية السياحية »تكامل« لتطوير وتأهيل العاملين واملشغلين للقطاع السياحي باملنطقة.

 التفاقية مجلس الغرف السعودية واألمن العام 
ً
		 إطالق غرفة الجوف البرامج التدريبية للغة اإلشارة ملنسوبّي الدوريات األمنية بالجوف تفعيال

               لتدريب منسوبّي الدوريات على عدة برامج، وقدم البرنامج االستاذ/ علي بن دول الرويلي.
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 من الدكتور/عبد هللا 
ً
استضافة غرفة الجوف لقاًء لوفد من املعهد العقاري مع اللجنة العقارية بالغرفة تضمن التسويق للمعهد، واستعرض كال 		

             الحيدري و األستاذ/محمد املليص فكرة املعهد والتسويق له والتعامل اإلعالمي مع مواقع التواصل االجتماعي.
انطالق دورة فن التعامل مع الجمهور التي تنظمها غرفة الجوف ملنسوبّي الدوريات األمنية على مدى يومين للمدرب املعتمد/ عبد الرحمن الغّنام.  		

              وتأتي الدورة ضمن االتفاقية املبرمة بين مجلس الغرف السعودية واألمن العام لتأهيل منسوبّي الدوريات وإكسابهم مهارات متنوعة. 
استضافت غرفة الجوف ملتقى توظيف إلحدى الشركات املشغلة لسلسلة مطاعم شهيرة لتوظيف ٢٠ سيدة في املنطقة على وظائف مختلفة  		

              بالتعاون مع صندوق تنمية املوارد البشرية.
استضافة غرفة الجوف فريق املعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة؛ الستقبال املرشحين للقبول ببرامج املعهد وعقد املقابالت  الشخصية  		

              للمرشحين بحضور ومشاركة قرابة ٢٠٠ مرشح على مدى يومين متتاليين.
تنظيم غرفة الجوف الحتفال ضيافة ومعايدة ملنسوبيها واملنتسبين، تبادل خاللها فريق العمل التهاني بعيد األضحى ومباركة العودة للعمل. 		

عقد مجلس إدارة غرفة الجوف اجتماعه الدوري السابع، ناقش فيه املجلس موضوعات عدة مدرجة على جدول األعمال وإقرارها، بحضور رئيس  		
             املجلس ونائبيه واألعضاء بمقر الغرفة. 

لقاء سعادة أمين منطقة الجوف برجال األعمال. 		
 بهذه املناسبة الغالية. 

ً
دعوة غرفة الجوف لرجال وسيدات األعمال مالك املحالت التجارية للمساهمة في إبراز احتفالية اليوم الوطني عبر متاجرهم اعتزازا 		

 خالل ٣ أيام بمقر الغرفة.
ً
دعوة غرفة الجوف لالستفادة من مبادرة ماراثون التطوع القانوني لتقديم االستشارات القانونية والشرعية مجانا 		

احتفاء غرفة الجوف بذكرى اليوم الوطني 88 باملشاركة مع مطار الجوف بتقديم الورود للركاب املغادرين والقادمين على الرحالت في املطار. 		
دعوة غرفة الجوف لرجال األعمال للقاء معالي وزير التجارة واالستثمار الدكتور ماجد القصبي بالتزامن مع زيارته ملنطقة الجوف في قاعة املسرح. 		

عقد لقاء بين رجال وسيدات األعمال مع معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور/ ماجد القصبي. 		
دعوة غرفة الجوف للسيدات للحضور واملشاركة في ورشة عمل »أساسيات ريادة األعمال« والتي تعقد على مدى ٣ أيام. 		

دعوة غرفة الجوف لورشة عمل للسيدات بعنوان »التأهيل لدخول سوق العمل« للمدربة/ وفاء العقل بمدرسة نادي الحي بالثانوية األولى في دومة الجندل. 		
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عقد لجنة التدريب والتعليم األهلي بغرفة الجوف اجتماعها األول برئاسة رئيس اللجنة ونائب رئيس الغرفة األستاذ/ جمعة الدرع وحضور ممثلي  		
              القطاع، وتم التباحث باملواضيع املدرجة على جدول األعمال منها استعراض خطة عمل اللجنة.

عقد اللجنة النسائية بغرفة الجوف اجتماعها األول بمشاركة ١٤ عضوة، وتم خالل االجتماع انتخاب السيدة نوير صفوق الرويلي )رئيسة للجنة(  		
             وانتخاب السيدة منيرة عبده دوش )نائبة( وانتخاب السيدة نفيد مر�ضي الرويلي )نائبة(.

تنظيم غرفة الجوف ورشة عمل »إدارة املوارد البشرية« للمدربة املعتمدة/ وعد املويشير خالل الفترة املسائية للسيدات. 		
عقد اللجنة النسائية بغرفة الجوف اجتماعها الثاني، وأقرت اللجنة تشكيل لجان فرعية: )لجنة املشاغل والتجميل، لجنة الكافيهات واملطاعم،  		

 لعمل اللجنة.
ً
              لجنة شابات األعمال، لجنة اإلعالم والتصوير واالستوديوهات(، كما ناقشت اللجنة اقتراح تشكيل لجان فرعية دعما

استضافة غرفة الجوف لقاء »معوقات العمل املنهي للمحامي وسبل حلها« بالتعاون مع هيئة املحامين السعوديين ولجنة املجتمع القانوني بمنطقة الجوف. 		

دعوة غرفة الجوف منشئات القطاع الخاص ورجال وسيدات األعمال للمشاركة وإبراز مظاهر االحتفاء بزيارة خادم الحرمين الشريفين ملنطقة  		
             الجوف عبر الوسائل املختلفة، وفق الهوية اإلعالمية املوحدة.

عقد مجلس إدارة غرفة الجوف اجتماعه الدوري التاسع برئاسة رئيس املجلس سعادة املهندس/ ماجد الرويلي وحضور نائبيه واألعضاء، وتم  		
             خالل االجتماع تناول موضوعات عدة اتخذ املجلس قراراته حيالها. 

استضافة غرفة الجوف لقاء لجنة املجتمع القانوني باملنطقة تحت عنوان: »التحديات التقنية في تسجيل القضايا في املحاكم« ضمن التعاون بين  		
             الغرفة واللجنة الستضافة برامج عدة تخدم املمارسين واملمارسات في هذا القطاع.

رصد غرفة الجوف تفاعل القطاع التجاري بالترحيب بالزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين اليوم للمنطقة. 		
استقبال نائب رئيس غرفة الجوف األستاذ/ جمعة الدرع للقنصل املصري والوفد املرافق له، وذلك بحضور نائب الرئيس خالد الدميخ واألعضاء  		

              عادل الضويحي وسعود املفرح ورامي الرويلي. 
 للغرفة.

ً
 عاما

ً
إقرار مجلس إدارة غرفة الجوف تعيين سعادة األستاذ/ عادل بن مبارك الفالح أمينا 		
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استقبال نائب أمير منطقة الجوف لرئيس الغرفة سعادة املهندس/ ماجد الرويلي. 		
رعاية غرفة الجوف للحفل الثالث ملوسم سباقات فروسية الجوف. 		

استضافة غرفة الجوف ملتقى املتدرب القانوني بتنظيم هيئة املحامين بالتعاون مع لجان املجتمع القانوني. 		
استضافة غرفة الجوف لدورة التقييم العقاري ١٠١ لعدد ٢٦ متدرب بالتعاون مع هيئة املقيمين السعوديين شملت يومان للتدريب ويوم اختبار. 		

استضافة غرفة الجوف البرنامج التدريبي »مرافقي مر�ضى الرعاية املنزلية« والذي تقدمه إدارة الرعاية الصحية املنزلية بصحة الجوف. 		
تهنئة غرفة الجوف للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. 		

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية لـغرفة الجوف ملناقشة موازنة ٢٠١٩ م. 		
استضافة غرفة الجوف برنامج تدريبي »كيف تبدأ مشروعك الصناعي« نفذه الصندوق الصناعي وسط مشاركة أكثر من ٥٠ متدرب ومتدربة. 		
 لعمل الهيئة عبر تنفيذ برامج مختلفة خالل العام 

ً
تكريم غرفة الجوف من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة باعتبارها شريكا 		

             الجاري، وتسلم التكريم من محافظ الهيئة املهندس/ صالح الرشيد، مدير العالقات العامة واإلعالم عبد الرحمن البراهيم.
مشاركة غرفة الجوف بقسمها النسائي بملتقى التوظيف املقام في كلية شراكة اكسفورد في سكاكا، للتعريف بأنشطة الغرفة واستقبال بيانات  		

             املؤهالت لسوق العمل لتسويقها على قطاع األعمال التجاري والصناعي باملنطقة، واستعرض الجناح بعض مطبوعات الغرفة واإلصدارات. 
مشاركة غرفة الجوف في مهرجان الجنادرية ٣٣ ضمن وفد إمارة منطقة الجوف بجناح تعريفي عن القطاع التجاري والصناعي في املنطقة وعرض  		

              بعض إصدارات الغرفة.
زوار الجنادرية يتعرفون على القطاع التجاري والصناعي ملنطقة الجوف في جناح غرفة الجوف املشارك. 		

مشاركة أمين عام غرفة الجوف سعادة األستاذ/ عادل بن مبارك الفالح في افتتاح رئيس مجلس الغرف السعودية ألجنحة الغرف التجارية  		
              املشاركة في الجنادرية ٣٣.

عقد مجلس إدارة غرفة الجوف اجتماعه العاشر برئاسة رئيس املجلس سعادة املهندس/ ماجد الرويلي وحضور نائبيه واألعضاء وأمين عام  		
              الغرفة، وناقش االجتماع بعض املواضيع املدرجة على جدول األعمال وأقر املجلس موازنة العام ٢٠١٩ م.
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تحت رعاية أمير الجوف. انطالق ورشة »تمكين الصناعة« بتنظيم هيئة مدن واستضافة غرفة الجوف بمشاركة إمارة الجوف والصندوق الصناعي  		
             ومجلس الغرف السعودية ورجال األعمال والصناعيين والجهات الحكومية في املنطقة.

دعوة غرفة الجوف لسيدات األعمال والرياديات واملهتمات لحضور ورشة عمل »التسويق اإللكتروني«. 		
عقد االجتماع الثاني للجنة الزراعية بغرفة الجوف. 		
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املوازنة التقديرية
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القوائم املالية للعام املنتهي 2018 م
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