
1

������� ������.indd   1 03/12/18   01:44:28 �



������� ������.indd   2 03/12/18   01:44:28 �



������� ������.indd   3 03/12/18   01:44:28 �



������� ������.indd   4 03/12/18   01:44:28 �



إعداد:
مركز دراية للدراسات والمعلومات بالغرفة

تنفيذ:
إدارة التسويق 

������� ������.indd   5 03/12/18   01:44:29 �



������� ������.indd   6 03/12/18   01:44:30 �



������� ������.indd   7 03/12/18   01:44:31 �



8

 م. أحمد بن سليمان الراجحي

م. حمد بن علي الشويعر

م. منصور بن عبدالله الشثري

أعضاء الدورة السابعة عشرة

������� ������.indd   8 03/12/18   01:44:33 �



9

أ. راكان بن عبدالله أبو نياند. خالد بن مكيمن العنزيد. خالد بن عبدالرحمن الجريسيم. أسامة بن عبدالعزيز الزامل

أ. سعد بن صالح السبتي

م. عادل بن عبدالمحسن المنديل

أ. ماجد بن عبدالمحسن الحكير

أ. سعد بن محمد العجالن

أ. عبدالله فهد العجالن

 أ. محمد غانم الساير

أ. سعود بن قنيفذ النفيعي

أ. عجالن بن عبدالعزيز العجالن

أ. محمد فهد الحمادي

أ. عائض بن عبدالله الوبري

أ. علي بن صالح العثيم

������� ������.indd   9 03/12/18   01:44:35 �



10

������� ������.indd   10 03/12/18   01:44:36 �



11

الفهرس

الموضوعالرقم

كلمة الرئيس13
كلمة األمين العام15
استراتيجية الغرفة بعناصرها وأبعادها المختلفة17
تطوير عالقات التعاون وتعزيز آفاق االستثمار األجنبي18
الطاولة المستديرة23
اقتصاد مدينة الرياض25
انجازات القطاع االقتصادي29
فعاليات الغرفة الكبرى42
المجالس التنفيذية في محافظات الرياض46
غرفة الرياض الذكية وخدماتها االلكترونية47
دراسات ومعلومات48
التدريب والتوظيف55
النشاط االعالمي61
مساهمة الغرفة في خدمة المجتمع61
منتدى الرياض االقتصادي65
مشروعات غرفة الرياض67
خدمات المعارض والمؤتمرات ودعم المنتجات الوطنية70
خدمات سيدات األعمال71
تطوير بيئة العمل الداخلية79
قطاع خدمات العمالء81
المركز المالي للغرفة84

������� ������.indd   11 03/12/18   01:44:36 �



12

������� ������.indd   12 03/12/18   01:44:38 �



13

يســّرني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي للعــام المالــي 2017 )1438-1439ھ( الــذي يحفــل بالعديــد مــن النشــاطات الحيويــة 
المختلفــة واإلنجــازات التــي تخــدم قطــاع األعمــال والمجتمــع المحلــي فــي منطقــة الريــاض، وتحقيقــًا لتطلعــات المملكــة 

المتمثلــة برؤيتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة الشــاملة لعــام 2030 وبرامجهــا التنفيذيــة المتعــددة.

وخــالل هــذا العــام 2017، وانطالقــًا مــن توحيــد الجهــود والتركيــز علــى القضايــا األساســية، قــام أعضــاء مجلس اإلدارة بنشــاطات 
متنوعــة وثريــة وتواصلــوا مــن خــالل لجــان الغرفــة االقتصاديــة مــع مســؤولي الدولــة ذوي العالقــة المباشــرة بالنشــاط التجــاري 
واالقتصــادي، وعقــدوا سلســلة مــن اللقــاءات معهــم بهــدف طــرح ومناقشــة القضايــا التــي تواجــه القطــاع الخــاص والتــي تهــم 
أصحــاب األعمــال بهــدف إيجــاد الحلــول المناســبة لهــا وتذليــاًل للعقبــات التــي تصــادف هــذا القطــاع وتفعيــاًل ألنظمــة الدولــة 

التــي تعتبــر القطــاع الخــاص الشــريك الرئيــس فــي تطويــر وتعزيــز االقتصــاد الوطنــي.

وقــد طــرح مجلــس االدارة عقــد برنامــج دوري بعنــوان الطاولــة المســتديرة بــإدارة وتنظيــم الغرفــة مــع أصحــاب المعالــي الــوزراء 
ورؤســاء الهيئــات والمصالــح الحكوميــة العليــا لمناقشــة الموضوعــات المشــتركة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وبالفعــل تــم 
عقــد خمســة اجتماعــات اســتضافت الغرفــة خاللهــا أربعــة مــن الــوزراء وأطلقــت خاللهــا خمــس عشــرة مبــادرة وأسســت خمســة 

مجالــس استشــارية تجمــع الغرفــة بعــدد مــن الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة بقطــاع األعمــال.

كمــا حــدد المجلــس مجموعــة مــن التحديــات األساســية التــي تواجــه القطــاع الخــاص ووضــع برامــج لهــا فــي عــام 2018م 
للمســاهمة فــي معالجتهــا والحــد مــن تأثيراتهــا علــى قطــاع األعمــال ومــن أبرزهــا قضايــا التوطيــن وظاهــرة التســتر ومعوقــات 
التمويــل وزيــادة المحتــوى المحلــي وتنميــة االســتثمار فــي المملكــة إلى جانــب قضايا الخصحصة وحاضنــات األعمال والتحديات 

التــي تواجــه رؤيــة المملكــة 2030.   

وفــي إطــار التعــاون المتبــادل بيــن الغرفــة والبعثــات الدوليــة مــن هيئــات وســفارات وممثليــات أجنبيــة بالمملكــة، اســتقبلت 
ــرة  ــة الزائ ــد مــن الوفــود والشــخصيات الرســمية والتجاري ــب اســتقبالها للعدي ــى جان ــدول إل ــاض أربعــة مــن رؤســاء ال غرفــة الري

ــًا علــى امتــداد العــام. والتــي بلــغ عددهــا اثنــان وأربعــون وفــدًا تجاري

كمــا عقــدت الغرفــة الــدورة الثامنــة لمنتــدى الريــاض االقتصــادي التــي تناولــت خمــس دراســات كان أبرزهــا دور القطــاع الخــاص 
فــي تحقيــق أهــداف الرؤيــة المســتقبلية للمملكــة 2030، وزيــادة القيمــة المضافــة باســتغالل وتحفيــز االســتثمار بقطــاع الثــروة 

المعدنيــة، ومعالجــة التحديــات أمــام القطــاع الخــاص للمشــاركة فــي االســتثمار بالُبنــى األساســية.

ــه  وتعــددت نشــاطات الغرفــة وتنوعــت لتشــمل خدمــة ســيدات ورجــال األعمــال مــن خــالل النشــاط الــدؤوب الــذي قامــت ب
اللجــان االقتصاديــة المتخصصــة وموظفــو الغرفــة وانعكــس إيجابــًا علــى مكانــة الغرفــة ودورهــا البــارز فــي خدمــة القطــاع 

الخــاص والمجتمــع المحلــي بعــد أن تعــدى عــدد مشــتركيها 177 ألــف مشــترك.

م. أحمد بن سليمان الراجحي

                                       رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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يســّر غرفــة الريــاض أن تقــدم هــذا التقريــر الــذي يمثــل حصيلــة جهــود وإنجــازات الغرفــة علــى امتــداد عــام 2017، مســلطًا الضــوء 
علــى الجهــود التــي بذلــت خــالل العــام فــي إطــار تقديــم أفضــل الخدمــات لقطــاع األعمــال والمجتمــع المحلــي فــي منطقــة 
الريــاض، ومســتعرضًا ألبــرز إنجــازات إدارات الغرفــة خــالل العــام فــي تحقيــق االســتراتيجية الطموحة لالرتقــاء بالخدمات المقدمة 
للقطــاع الخــاص لتعزيــز دوره فــي خدمــة االقتصــاد الوطنــي، واإلســهام فــي رفــع حصتــه فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وتنفيــذ 

مشــاريع التنميــة االقتصاديــة للمملكــة.

وقــد ســخرت غرفــة الريــاض كافــة قطاعاتهــا واداراتهــا المختلفــة، بمتابعــة ودعــم وتوجيــه من مجلــس إدارتها، لدراســة ومعالجة 
ــات التــي تواجــه قطــاع األعمــال، وذلــك بالتواصــل مــع أصحــاب القــرار مــن مســؤولي  ــات وتذليــل الصعوب ــد مــن التحدي العدي
الدولــة فــي إطــار عمــل تكاملــي، واطالعهــم علــى أبــرز القضايــا التــي تهــم أصحــاب األعمــال مــن خــالل عقــد اللقــاءات وورش 

العمــل والفعاليــات المتخصصــة األخــرى. 

واستشــعارًا مــن الغرفــة بأهميــة المعلومــات والدراســات فــي إثــراء معرفــة قطــاع األعمــال، فقــد ســعت الغرفــة جاهــدة إلــى 
ــة والدراســات واســتطالعات  ــة واألدل ــر والمؤشــرات االقتصادي ــد مــن التقاري ــز دورهــا فأصــدرت خــالل العــام 2017 العدي تعزي
ــة علــى  ــًا لهــم فــي اتخــاذ القــرارات المدروســة المبني ــرأي وقدمتهــا إلــى المســتثمرين ورجــال األعمــال لتكــون رافــدًا ومعين ال

المعلومــات والحقائــق التــي تخــدم أعمالهــم وتطــور إمكاناتهــم.

وإضافــة إلــى مــا قدمتــه الغرفــة مــن خــالل مركــز الريــاض الدولــي للمؤتمــرات والمعــارض مــن دور حيــوي هــام بتنظيــم وإقامــة 
العديــد مــن الفعاليــات الكبيــرة والمميــزة ليتخطــى عــدد زوارهــا حاجــز المليونيــن زائــر علــى مــدار العــام، فقــد حرصــت الغرفــة 
ــات موجهــة للمجتمــع  ــة، فأقامــت أنشــطة وفعالي علــى االضطــالع بدورهــا االجتماعــي ونشــر ثقافــة المســؤولية االجتماعي
خدمــة ألفــراده علــى اختــالف شــرائحهم، ونفــذت العديــد مــن الفعاليــات للمجتمــع المحلــي والتــي تعــد مــن أبــرز فعاليــات 
مدينــة الريــاض، كمهرجــان الريــاض للتســوق والترفيــه، ومعــرض منتجــون، فضــاًل عــن المســاهمة فــي فعاليــات أمانــة الريــاض 

فــي اليــوم الوطنــي للمملكــة.

كمــا ســعت الغرفــة إلــى التنســيق مــع منشــآت القطــاع الخــاص فــي توفيــر الفــرص الوظيفيــة والتدريبيــة للشــباب مــن الجنســين 
فــي مختلــف القطاعــات والمجــاالت والمســاهمة فــي توفيــر التدريــب النوعــي والتأهيــل المهنــي لهــم إلعدادهــم للوظائــف 

المناســبة لقدراتهــم وإمكاناتهــم، وســاهمت فــي توطيــن العديــد مــن الوظائــف فــي القطــاع الخــاص.

وتواصــل الغرفــة عمليــة التطويــر مــن خــالل االرتقــاء بخدماتهــا والتحــول إلــى غرفــة ذكيــة تقــدم جــّل خدماتهــا للمشــتركين عبــر 
بوابتهــا االلكترونيــة وفــق أحــدث النظــم والمعاييــر العالميــة لتســهيل الخدمــات المقدمــة لقطــاع األعمــال وزيــادة كفاءتــه 

وفعاليتــه.

أحمد بن علي السويلم

                                                األمين العام

كلمة األمين العام
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استراتيجية الغرفة الجديدة 

������� ������.indd   17 03/12/18   01:44:43 �



18

تطوير عالقات التعاون وتعزيز آفاق اإلستثمار األجنبي
  نشاطات مجلس االدارة 

ــدول وأعضــاء  ــاض عــددًا مــن رؤســاء ال اســتقبل رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة بالمقــر الرئيســي لغرفــة الري
الحكومــات والــوزراء والســفراء وشــخصيات ووفــود تجاريــة عديــدة خــالل العــام، وكان أبــرز الــزوار:

جاللة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا

فخامة الرئيس محمد يوسوفو رئيس جمهورية النيجر

فخامة الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي

فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين.
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كما استقبلت الغرفة أيضًا عددًا من أصحاب السمو الملكي األمراء:

صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.. 1

صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.. 2

صاحب السمو األمير بندر بن خالد بن فهد آل سعود، الرئيس العام للشركة الموحدة للتطوير العقاري.. 3

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن عبدالرحمن، نائب سمو أمير منطقة الرياض. . 4

ــة . 5 ــل الرئيــس العــام للهيئ ــز آل ســعود، وكي ــن عبدالعزي ــن ســلطان ب ــدر ب ــرة ريمــا بنــت بن ــة الســمو الملكــي األمي صاحب
ــة الشــباب. العامــة لرعاي

واستقبلت الغرفة أيضًا عددًا من معالي الوزراء من الدول الصديقة والشقيقة للمملكة :

معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية الفلبيني . 1

معالي وزير الزراعة الفلبيني.. 2

معالي وزير الخارجية الفلبيني.. 3

معالي وزير التجارة الفلبيني.. 4

معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلي.. 5

معالي وزير الزارعة والتنمية الريفية في مفوضية االتحاد األوروبي. 6

معالي رئيس الوزراء الباكستاني االسبق السيد/ شوكت عزيز. 7

معالي رئيس الوزراء االسترالي االسبق السيد/ كفن رودي.. 8

كما استقبلت الغرفة أصحاب المعالي في المملكة :

معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح. . 1

معالي وزير الثقافة واإلعالم الدكتور عواد بن صالح العواد.. 2

معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي. . 3

معالي وزير اإلسكان االستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.. 4

معالي وزير العمل الدكتور علي بن ناصر الغفيص.. 5

معالي وزير اإلتصاالت وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه.. 6

معالي وزير التجارة واإلستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.. 7
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فيما زار الغرفة أيضًا عدد من معالي رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية :

معالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم محمد السلطان. 1

معالي المستشار في الديوان الملكي األستاذ فهد السكيت. 2

معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو.. 3

معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العمودي، . 4

معالي مدير عام الجمارك المكلف األستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، . 5

معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، . 6

معالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السابق الدكتور غسان السليمان.. 7

وتشرفت الغرفة أيضًا بزيارة عدد من أصحاب السعادة السفراء األجانب المعتمدين لدى المملكة:

السيد ناصر حمدى سفير جمهورية مصر العربية.. 9

السيد زيني موالي سفير جمهورية مالي.. 10

السيد موتائرو فاضلو، سفير جمهورية بنين.. 11

السيد أاوله موسبي، سفير مملكة الدنمارك.. 12

السيد سعيد كشاليا سفير جنوب أفريقيا.. 13

السيد حمادي امينو سفير الجمهورية االسالمية الموريتانية.. 14

إضافــة إلــى أصحــاب الســعادة ســفراء تركيــا، والهنــد، وهولنــدا، وجورجيــا، والمكســيك، وطاجاكســتان، ومقدونيــا، . 15
وســفير المملكــة فــي الفلبيــن، والقائــم بأعمــال الســفارة األردنيــة.

واستقبلت الغرفة أيضًا عددًا من المالحق التجاريين وأعضاء السلك الدبلوماسي:

عضو مجلس إدارة غرفة سامسون التركية السيد اغوزخان سيرين قايا. 16

الملحق التركي السيد كمال . 17

الدكتور مصطفى مستشار رئاسة الوزراء التركي لترويج االستثمار. 18

مدير مكتب سفير جمهورية الكاميرون. 19
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الملحق التجاري االذربيجاني. 20

الباكستاني، . 21

لبرازيلي. 22

البنغالديشي. 23

الملحق التجاري السريالنكي، . 24

الطاجاكستاني. 25

العراقي. 26

المغربي. 27

النيوزلندي، . 28

الياباني، . 29

الهندي. 30

الروماني. 31

الملحق التجاري لالتحاد األوربي. 32

مسؤولي القسم التجاري لسفارة الدنمارك. 33

نائب المفوض االقتصادي األلماني لمكتب االتصال االلماني السعودي للشؤون االقتصادية. 34

السفير الهنغاري السابق. 35

السيد شو من مكتب التجارة اليابانية. 36

القنصل التجاري االسباني. 37

رئيس المراسم الملكية لملك اسبانيا. 38

القنصل السنغافوري. 39

رئيسة قطاع البيع بالتجزئة والمستهلكين بالسفارة البريطانية. 40

الدكتور ماركوس أيدر، مستشار وزير االقتصاد بوالية بايرن االلمانية، . 41

السيد توم كالن مساعد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق االوسط وآسيا الوسطى. 42

رئيسة جمعية آسيا. 43
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الدكتور جيرمان رودريغيز. 44

السيد كورت ألتمان المستشار التجاري بسفارة النمسا.. 45

ومن المسؤولين السعوديين، زار الغرفة عدد من كبار الشخصيات:

الدكتور هشام فهد العقيل المدير التنفيذي للمملكة لدى الصندوق، . 1

األستاذ عبدالله بن إبراهيم المقحم مدير عام براءات االختراع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2

األستاذ/ خالد بن جلون، رئيس مجلس األعمال المغربي السعودي. 3

المهندس نهار الهندي أمين عام غرفة ينبع. 4

المهندس أحمد العيادة وكيل الوزارة لشؤون الزراعة. 5

الدكتور صالح بن عبدالله الدوسري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء في الهيئة العامة للغذاء والدواء. 6

الدكتور سعود المشاري أمين عام مجلس الغرف السعودية.. 7

وزار الغرفة العديد من الوفود التجارية من كل من:

اسبانيا. 1

النيجر. 2

إيطاليا. 3

الفلبين. 4

مفوضية االتحاد األوروبي. 5

هونج كونج. 6

األرجنتين. 7

أذربيجان. 8

هولندا. 9

تركيا. 10

عمان. 11

باكستان. 12

الدنمارك. 13

الهند. 14

جنوب أفريقيا. 15

سريالنكا. 16

ألمانيا. 17

ماليزيا. 18

وفد زوجات رؤساء البعثات الدبلوماسية . 19
مع لجنة سيدات األعمال

وفد بعثة صندوق النقد الدولي. 20

وفد مجلس األعمال السعودي المغربي. 21

مجموعة األعمال األمريكية، . 22

وفد مسؤولي جمعية آسيا، . 23

وفد منظمة الكوميسا األفريقية.. 24

وفد ملتقى الفرص التجارية بين دول . 25
االتحاد األوربي والمملكة. 

وفد رئيس برنامج األمم المتحدة للبيئة، . 26

وفد المفوضية االوروبية للزراعة والتنمية . 27
الريفية.
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برنامج الطاولة المستديرة :
تعقــد غرفــة الريــاض اجتماعــات الطاولــة المســتديرة بشــكل دوري مــع كبــار المســؤولين في الدولة من أصحاب الســمو األمراء 
وأصحــاب المعالــي الــوزراء ومحافظــي ورؤســاء الهيئــات الحكوميــة مــن ذوي العالقــة بمجتمــع األعمــال، حيــث تدعوهــم 
الغرفــة لاللتقــاء برئيــس وأعضــاء مجلــس إدارتهــا ولجانهــا المختلفــة فــي مقــر الغرفــة لتبــادل األفــكار ومناقشــة قضايــا القطــاع 
الخــاص تكريســًا لمبــدأ التشــاركية فــي صناعــة القــرارات الحكوميــة المتعلقــة بقطاعــات األعمــال المختلفــة تحقيقــًا لرؤيــة 
المملكــة 2030 وتنفيــذًا لبرامجهــا المختلفــة والمتعــددة الهادفــة إلــى تعظيــم المحتــوى المحلــي ورفــع مســاهمة القطــاع 
الخــاص فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 65%. ويركــز برنامــج اللقــاء علــى عــرض مبــادرات القطــاع الخــاص الراميــة إلــى مواجهة 
التحديــات بطــرق عمليــة وفاعلــة والتعــرف علــى البرامــج والمبــادرات المقدمــة مــن القطــاع العــام. ولــم تــأُل الغرفــة جهــدًا فــي 

العمــل علــى برنامــج لقــاءات الطاولــة المســتديرة، واســتضافت خمســة اجتماعــات علــى النحــو التالــي: 

معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص. 1

معالي وزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح. 2

معالي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة. 3

معالي مدير عام المديرية العامة للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو. 4

وتــم خــالل االجتماعــات إطــالق خمــس عشــرة مبــادرة وتأســيس خمســة مجالــس استشــارية بيــن الغرفــة وعــدد مــن الجهــات 
الحكوميــة ذات العالقــة بقطــاع األعمــال.

5اجتماعات الطاولة المستديرة
5المجالس االستشارية والتنسيقية التي تمت عن طريق برنامج الطاولة المستديرة

15المبادرات التي تمت عن طريق برنامج الطاولة المستديرة

معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص
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معالي وزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح

معالي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة

معالي مدير عام المديرية العامة للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو
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اقتصاد مدينة الرياض
نظرة عامة

تقــع مدينــة الريــاض وســط المملكــة علــى خــط عــرض 24.38 درجــة شــمااًل وخــط طــول )46.43( الموقع
درجــة شــرقًا وعلــى ارتفــاع 600 متــر عــن مســتوى ســطح البحــر.

مســاحة مدينــة الريــاض الكليــة 5960 كــم2، وتبلــغ مســاحة االراضــي المطــورة حوالــي )1121( المساحة
كــم2، فــي حيــن تبلــغ مســاحة االراضــي غيــر المطــورة 1994 كــم2.

المناخ
تتــراوح درجــات الحــرارة العظمــى فــي مدينــة الريــاض صيفــا مــا بيــن 40 – 46 درجــة مئويــة، 
والصغــرى مــا بيــن 22 – 27 درجــة مئويــة، وأمــا فــي فصــل الشــتاء فتتــراوح العظمــى مــا بيــن 20 
– 28 درجــة مئويــة، والصغــرى مــا بيــن 1 – 14 درجــة مئويــة. الرطوبــة: تتــراوح مــا بيــن 40 – %49.

2435 كم2حدود النطاق العمراني

السكان
عدد سكان منطقة الرياض 8 ماليين نسمة. 

عدد سكان مدينة الرياض 6.5 مليون نسمة لعام 2016، بمعدل نمو مقداره 4% سنويا.

عــدد المبانــي 365,410 مبانــي، وعــدد العمائــر الســكنية 32,053 عمــارة ســكنية، وعــدد الفلــل    المباني
188,318 فيــال.

حوالي 90 مليون متر مربع حسب مخطط عام 1438ھ.األراضي البيضاء
4300 مسجد.المساجد

تضم مدينة الرياض نحو 16 بلدية فرعية تغطي أكثر من 167 حًيا سكنًيا.األحياء
عدد الشركات حتى نهاية عام 2016 حوالي 4077 شركة.الشركات
عدد المصانع حتى نهاية عام 2016 حوالي 2485 مصنًعا.المصانع

عدد المؤسسات حوالي 33,667 مؤسسة حتى نهاية العام 2016.المؤسسات التجارية
والوحــدات  الفنــادق 

شــة و لمفر تضم منطقة الرياض حوالي 111 فندًقا مصنًفا و853 وحدة سكنية مفروشة.ا

عدد المستشفيات الحكومية 47 مستشفى، و34 مستشفى خاًصا.المستشفيات
يوجد بمدينة الرياض 4 جامعات حكومية، و 5 جامعات أهلية.الجامعات
عدد مدارس وزارة التعليم 4635 مدرسة و1342 مدرسة أهلية.المدارس

عدد المتنزهات بمدينة الرياض 24 متنزًها بمساحة 2,537,863 م2.المنتزهات
عدد الحدائق بمدينة الرياض 255 حديقة.الحدائق العامة

المشــجرة  الشــوارع 
ة ر لمنــا ا عدد الشوارع المشجرة والمنارة بمنطقة الرياض 1769 شارعا.و

الطاقــة الطاقة الكهربائية وإجمالــي  مليــون مشــترك،   2.5 الريــاض  بمنطقــة  المشــتركين  عــدد  إجمالــي  بلــغ 
المباعــة اكثــر مــن 78 مليــون م. س

بلــغ إجمالــي أطــوال الطــرق المســفلتة والمنــارة والمشــجرة القائمــة بمنطقــة الريــاض 5656 الطرق
كــم.

عدد المشتركين بمنطقة الرياض 1.24 مليون مشترك بالخطوط الثابتة.الهاتف
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بلــغ عــدد المســافرين مــن مدينــة الريــاض جــوًا 2.1 مليــون مســافر، وبلــغ عــدد القادميــن 2.2 حركة الطيران
مليــون.

إجمالي عدد المكاتب البريدية بمنطقة الرياض 144 مكتبًا.المكاتب البريدية
بلغ عدد الركاب القادمين والمغادرين من وإلى محطة مدينة الرياض 1.2 مليون راكب.السكك الحديدية
9.5 مليون خط بمدينة الرياض، فيما تبلغ اشتراكات النطاق العريض 1.075 مليون اشتراك.خطوط االتصاالت

القوى العاملة
بلــغ إجمالــي حجــم القــوى العاملــة فــي القطــاع الخــاص بمنطقــة الريــاض 4.3 مليــون عامــل 
مــع نهايــة العــام 2016، تشــكل نســبة الســعوديين منهــم 27%، والنســبة المتبقيــة والمقــدرة 

ــر الســعودية. ب و73% للعمالــة غي

التطور العمراني لمدينة الرياض:

اصبحــت مدينــة الريــاض اليــوم مــن أكثــر عواصــم العالــم نمــوًا مــن الناحيــة العمرانيــة، فقــد تطــورت خــالل فتــرة قصيــرة نســبيا 
مــن مدينــة ذات جــذور تاريخيــة عريقــة، إلــى مدينــة عصريــة تضاهــي المــدن الكبــرى فــي العالــم، بتقدمهــا المدنــي والعمرانــي 

والتجــاري والصناعــي والخدمــي.

ويشــكل الموقــع الجغرافــي لمدينــة الريــاض فــي وســط الجزيــرة العربيــة، التــي تتوســط بدورهــا قارات العالــم؛ موقعًا اســتراتيجيًا 
وقــوة دافعــة للنمــو االقتصــادي فــي العاصمــة التــي أصبحــت وجهــة مفضلة لالســتثمارات المحليــة واإلقليمية. 

كمــا شــهدت مدينــة الريــاض تطــوًرا ملحوًظــا فــي مســاحات األراضــي المطــورة، حيــث ارتفعــت مــن 571.01 كــم2 فــي عــام 
1410ھ إلــى حوالــي 665.73 كــم2 وفقــا لمســح الهيئــة العامــة لإلحصــاء لعــام 1417ھ، أمــا فــي مســح 1435ھ، فقــد ارتفعــت 
هــذه المســاحات المســتغلة إلــى حوالــي 926 كــم2 محققــة زيــادة بمعــدل 39.0% عــن مســح 1417ھ، وفــي عــام 2016 بلغــت 
مســاحة األراضــي المطــورة فــي مدينــة الريــاض 1121 كــم2، ويتوقــع أن ترتفــع هــذه المســاحة المســتغلة بصــورة أكبــر فــي 
مخطــط 1450ھ، حيــث يتوقــع أن تبلــغ حوالــي 2527 كــم2، وهــي الزيــادة األكبــر واألهــم فــي تاريــخ مدينــة الريــاض، حيــث ســترتفع 
ــزداد فيهــا المســاحات المســتغلة بمعــدل يزيــد علــى ضعــف مــا  ــرة ت ــا فقــط، وهــي فتــرة قصي بمعــدل 172.9% خــالل 15 عاًم
كانــت عليــه فــي مســح 1435ھ. ويمكــن مالحظــة أن مســاحات األراضــي المطــورة التــي ســيتم اســتغاللها قــد يرتفــع بمعــدل 
342.6% خــالل الفتــرة الممتــدة بيــن 410-1450ھ، ممــا يؤشــر إلــى أن مدينــة الريــاض ســتتطور إلــى الحــد الــذي ســتصبح فيــه عــام 

1450ھ ثالثــة أضعــاف مــا كانــت عليــه فــي عــام 1410ھ.

السكان:

إلــى جانــب النمــو المتســارع فــي المجــاالت المختلفــة، شــهدت مدينــة الريــاض أيضــا نمــًوا ســكانًيا هائــاًل، فقــد قفــز عــدد الســكان 
مــن 106 أالف نســمة فــي عــام 1374ھ إلــى 2.776 مليــون نســمة فــي عــام 1413ھ، وال يــزال النمــو الســكاني مســتمرا نتيجــة 
اســتمرار ارتفــاع معــدالت النمــو االقتصــادي والعمرانــي للمدينــة. وتشــير البيانــات الــواردة فــي الجــدول 1/2 إلــى أن إجمالــي 
عــدد ســكان مدينــة الريــاض بلــغ حســب آخــر التقديــرات األوليــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء لعــام 1438ھ حوالــي 6.5 
ــر الســعوديين  مليــون نســمة. وتشــكل نســبة الســكان الســعوديين مــن ســكان الريــاض مــا نســبته 64.2%، ونســبة الســكان غي
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ــاث الســعوديات مــن ســكان  ــن ســجلت نســبة االن ــغ 52.5%، فــي حي 35.8%، أمــا نســبة الذكــور مــن الســكان الســعوديين فتبل
الريــاض مــا نســبته %47.5.

وفيمــا يتعلــق بنســبة ســكان الريــاض مــن غيــر الســعوديين، فقــد ســجلت نســبة الذكــور غيــر الســعوديين 63%، وســجلت نســبة 
االنــاث غيــر الســعوديات مــن اجمالــي ســكان الريــاض غيــر الســعوديين %37.

القوى العاملة في مدينة الرياض

ــة ببقيــة مناطــق المملكــة، حيــث  ــر الســعودية مقارن ــة الســعودية وغي ــزال منطقــة الريــاض تســتحوذ علــى معظــم العمال ال ت
ــي 31%، وتشــكل نســبة  ــة مناطــق المملكــة حوال ــة فــي بقي ــي العمال ــى إجمال ــاض إل ــة فــي منطقــة الري تشــكل نســبة العمال
العمالــة مــن الذكــور فــي منطقــة الريــاض إلــى مثيلتهــا فــي بقيــة مناطــق المملكــة حوالــي 32%، وأمــا نســبة العمالــة مــن اإلنــاث 

فــي منطقــة الريــاض الــى مثيلتهــا فــي بقيــة مناطــق المملكــة فتبلــغ %24.6.

وتشــكل نســبة العمالــة الســعودية فــي منطقــة الريــاض إلــى إجمالــي العمالــة الســعودية فــي المملكــة 8.3%. وتشــكل نســبة 
العمالــة الســعودية مــن االنــاث فــي منطقــة الريــاض إلــى إجمالــي مثيلتهــا فــي بقيــة مناطــق المملكــة 38.5%. ويظهــر الشــكل 

2/2 ادنــاه مزيــدا مــن التفاصيــل.

القوى العاملة في مدينة الرياض حسب القطاع

ــة الريــاض يســتحوذ علــى معظــم النســبة العامــة مــن توظيــف قــوة العمــل، حيــث يســتأثر  ــزال القطــاع الخــاص فــي مدين ال ي
بنســبة %64 مــن اجمالــي قــوة العمــل الموظفــة فــي المدينــة، مقارنــة بنســبة 35% للقطــاع الحكومــي. ويعمــل 71% مــن 
العامليــن الســعوديين لــدى القطــاع الحكومــي و28% لــدى القطــاع الخــاص و0.5% لــدى منظمــات المجتمــع المدنــي، بينمــا 
يعمــل 96.8% مــن العامليــن غيــر الســعوديين بمدينــة الريــاض فــي القطــاع الخــاص و2.6% فقــط لــدى القطــاع الحكومــي و%0.6 

لــدى منظمــات المجتمــع المدنــي، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 3/2 والشــكل 3/2 ادنــاه.

توزيع العاملين السعوديين وغير السعوديين حسب القطاع في مدينة الرياض لعام 1437ھ
اجمالي%غير سعودي%سعودي%القطاع
71.22.635.4حكومي

28.296.864خاص
.0.60.60.6منظمات المجتمع المدني

100100100اجمالي النسبة
30613971047618113537578إجمالي العاملين

المصدر: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الدراسة السكانية لمدينة الرياض،1437ھ.
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مستويات الدخل:
يعتبــر الدخــل مــن المتغيــرات االقتصاديــة الهامــة، وتشــير البيانــات إلــى أن دخــل أجــور ورواتــب العامليــن فــي مدينــة الريــاض قــد 
بلــغ متوســطا عامــًا زاد علــى 89 ألــف ريــال، وبلــغ دخــل العمــل بالنســبة للعامليــن الســعوديين متوســطًا قــدره 134.9 ألــف ريــال/ 

الســنة، مقابــل 41.7 الفــا لغيــر الســعودي، والجــدول 4/2 يبيــن ذلــك. 

الجدول 4/2

متوسط الدخل السنوي للعامل السعودي والعامل غير السعودي بمدينة الرياض لعام 1437ھ
نسبة الدخل من االجمالي المتوسطمتوسط الدخل السنوي ريالالجنسية
151%134899دخل العامل السعودي

46.8%41747دخل العامل غير السعودي
100%89148المتوسط لالجمالي

المصدر: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الدراسة السكانية لمدينة الرياض،1437ھ.

وفــي الوقــت الــذي يعبــر متوســط الدخــل عــن المســتوى االقتصــادي العــام، فــان التوزيــع النســبي للدخــول حســب شــرائح 
الدخــل يعطــي مدلــوال آخــر لنمــط توزيــع الدخــل بيــن افــراد المجتمــع، ولهــذا تــم تبويــب تلــك الشــرائح ضمــن أربعــة تصنيفــات 

ــاه. رئيســية بمــا يتيــح فرصــة تحديــد نمــط توزيــع الدخــل كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 5/2 أدن

تشــير البيانــات الموضحــة فــي الجــدول إلــى أن غالبيــة الســعوديين تتركــز دخولهــم فــي شــريحة الدخــل الواقعــة بيــن 120 ألــف 
ريــال ســنويًا وأكثــر، حيــث شــكلت شــريحة هــذه الدخــول مــا نســبته 47.8%، تلتهــا شــريحة الدخــل الواقعــة بيــن 72 ألــف واقــل 
مــن 120 ألــف ريــال ســنويا، بنســبة 30.4%، وفــي المرتبــة الثالثــة جــاءت شــريحة الدخــل الواقعــة بيــن 36 ألــف وأقــل مــن 72 ألــف 
ريــال، بنســبة 18.2%، وفــي المرتبــة األخيــرة جــاءت شــريحة الدخــل األقــل مــن 36 ألــف ريــال ســنويًا لتمثــل مــا نســبته 3.5% مــن 
ــال شــهريًا، أمــا  ــة آالف ري ــال، أي تقــل دخولهــم عــن ثالث ــف ري ــن يقــل متوســط دخولهــم الســنوية عــن 36 أل الســعوديين الذي
بالنســبة لغيــر الســعوديين فــإن نســبة 72.1% منهــم يقــل متوســط دخولهــم الســنوية عــن 36 ألــف ريــال، و6% منهــم فقــط يزيــد 

متوســط دخولهــم علــى 120 ألــف ريــال ســنويًا. 

الجدول 5/2

نسب توزيع دخل االفراد حسب الشرائح )سعوديين وغير سعوديين( بمدينة الرياض لعام1437 ھ
غير سعودي%سعودي%شرائح الدخل

3.572.1اقل من 36 الف ريال
3600018.316.2 – اقل من 72000 ريال

7200030.45.7 – اقل من 120000 ريال
12000047.86 ريال فأكثر

المصدر: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الدراسة السكانية لمدينة الرياض،1437ھ.
بالمتوســط، يعــادل دخــل العامــل الســعودي حوالــي ثالثــة أضعــاف وربــع دخــل العامــل الوافــد للعــام 1437ھ، وأن مــا يزيــد 

علــى 72% مــن دخــول العمالــة الوافــدة تقــل عــن ثالثــة آالف ريــال شــهريا.
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القطاع االقتصادي
يعكــس نشــاط اللجــان القطاعيــة الــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه الغرفــة فــي خدمــة قطــاع األعمــال ومجتمــع الريــاض، مــن خــالل  
لجــان القطــاع االقتصــادي الرئيســية والفرعيــة وفــرق العمــل المختلفــة؛ والتــي ناقشــت خــالل عــام 2017 العديــد مــن القضايــا 
المهمــة، وســاهمت فــي إطــالق العديــد مــن المبــادرات التــي ترجمــت نفســها مــن خــالل مجموعــة كبيــرة مــن الفعاليــات 

والموضوعــات التــي رعتهــا الغرفــة وســاهمت مراكــز وإدارات القطــاع االقتصــادي فــي حلهــا أو مناقشــتها .
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لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية
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فعاليات الغرفة الكبرى
فــي إطــار ســعي المملكــة لتحقيــق الريــادة فــي جميــع المجــاالت، ســخرت غرفــة الريــاض جميــع إمكاناتهــا لتصبــح الغرفــة الوجهــة 
المفضلــة لقطــاع االعمــال؛ فخــالل عــام 2017، أقامــت الغرفــة العديــد مــن الفعاليــات التــي تنوعــت بيــن ملتقيــات ومنتديــات 
ومؤتمــرات ولقــاءات وورش عمــل ومعــارض واجتماعــات. وحرصــت إدارة الفعاليــات بالغرفــة علــى التميــز واالبــداع فــي التنفيــذ، 
والمحافظــة علــى الجــودة باختيــار أفضــل األســاليب المناســبة لفعاليــات الغرفــة، وفيمــا يلــي أبــرز الفعاليــات التــي أقامتهــا 

ونظمتهــا الغرفــة خــالل عــام 2017.

الحفل السنوي لرجال األعمال

نظمــت غرفــة الريــاض الحفــل الســنوي لرجــال األعمــال مســاء يــوم الثالثــاء 2017/09/26 بقاعــة الشــيخ عبــد المحســن الســويلم 
لألعمــال بمقــر الغرفــة الرئيســي، حيــث جــاء الحفــل مواكبــًا الحتفــاالت اليــوم الوطنــي الســابع والثمانيــن للمملكــة. وقــد 
اســتضاف الحفــل عــدًدا مــن أصحــاب المعالــي الــوزراء وكبــار المســؤولين فــي الدولــة، ونخبــة مــن رجــال األعمــال، إضافــة إلــى 
رؤســاء وممثلــي البعثــات الدبلوماســية العربيــة واإلســالمية واألجنبيــة المعتمــدة لــدى المملكــة، وذلــك بهــدف تعميــق آليــات 
التواصــل والتحــاور فيمــا بيــن رجــال األعمــال وكبــار المســؤولين فــي الدولــة، وتبــادل اآلراء ووجهــات النظــر حــول أهــم مــا يشــغل 

قطــاع األعمــال تجــاه قضايــا االقتصــاد الوطنــي وارتباطــه بتطــورات االقتصــاد العالمــي.

الحفل السنوي لسيدات األعمال

الشــيخ  بنــادي   2017/10/3 الثالثــاء  يــوم  األعمــال مســاء  لســيدات  الســنوي  الحفــل  الريــاض  بغرفــة  الســيدات  فــرع  نظــم 
عبدالمحســن الســويلم بمقــر الغرفــة الرئيســي؛ واســتضاف الحفــل جمعــًا مــن المســؤوالت وســيدات األعمــال فــي القطــاع 
العــام والخــاص، إضافــة إلــى عــدد مــن الدبلوماســيات وزوجــات رؤســاء البعثــات الدبلوماســية المعتمــدة لــدى المملكــة. وحظــي 
الحفــل باهتمــام كبيــر مــن قطــاع األعمــال النســائي والمســؤوالت بالقطــاع الحكومــي، حيــث هــدف إلــى تعزيــز العالقــات 
وتبــادل الخبــرات والتجــارب مــع مشــتركات الغرفــة ومختلــف األجهــزة والمؤسســات والهيئــات الحكوميــة والخاصــة. وقــد حضــر 
الحفــل مــا يقــرب مــن ســتمائة ســيدة أعمــال ناقشــن فيــه أبــرز المســتجدات علــى ســاحة العمــل النســائي وأهــم مــا يشــغلهن 

مــن قضايــا قطــاع األعمــال فــي ضــوء األوضــاع االقتصاديــة الحاليــة.

معرض منتجون 

اقامــت غرفــة الريــاض معــرض منتجــون الخامــس فــي 2017/12/21 وامتــد لســتة أيــام متتاليــة بمشــاركة ســتمائة مســتثمرة مــن 
المنــزل، بهــدف إتاحــة الفرصــة لعــرض وبيــع منتجاتهــن، والمســاهمة فــي انتشــارها، وإبــراز إبداعاتهــن وأنشــطتهن، وإكســابهن 
خبــرات جديــدة فــي مجــاالت التســويق والترويــج لمنتجاتهــن فــي إطــار تطويــر أعمالهــن وإدارة مشــروعاتهن الصغيــرة، باإلضافــة 
ــة وتحقيــق  ــر فــرص الدعــم لتحســين مواردهــن الذاتي ــى تســليط الضــوء علــى هــذه الشــريحة الهامــة مــن العامــالت، وتوفي إل
التوظيــف الذاتــي. وكان أبــرز مــا عــرض فــي المعــرض المأكــوالت، والحلويــات والقهــوة، واألزيــاء والمالبــس، والتجميــل والعطور 
واإلكسســوارات، والحــرف التراثيــة، والتصميــم والطباعــة، وتنســيق الحفــالت والهدايــا، والتســويق والتدريب والتأليف، والرســم 

والفنــون والديكــور.
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المؤتمر السعودي للتسويق 2017

ــاض، نظمــت الغرفــة  ــر منطقــة الري ــز، أمي ــن عبدالعزي ــدر ب ــن بن ــر فيصــل ب ــة وتشــريف صاحــب الســمو الملكــي األمي تحــت رعاي
المؤتمــر الســعودي الخامــس للتســويق بالتعــاون مــع شــركة التفكيــر الحــر خــالل الفتــرة مــن 19 - 20 نوفمبــر 2017 تحــت شــعار 
)التســويق الــذي يبيــع(، حيــث شــارك فــي المؤتمــر الــذي أقيــم فــي مركــز الريــاض الدولــي للمؤتمــرات والمعــارض العديــد مــن 
المتحدثيــن المحلييــن والعالمييــن الذيــن قدمــوا محتــوى غنيــًا فــي مختلــف مــا يخــدم صناعــة التســويق فــي المملكــة بمشــاركة 
عــدد كبيــر مــن الحاضريــن مــن أصحــاب المهنــة والمهتميــن بصناعــة التســويق. وقــد بلــغ عــدد حضــور المؤتمــر 800 شــخص مــن 

رجــال ونســاء، فــكان بمثابــة عالمــة فارقــة فــي الفعاليــات التــي احتضنتهــا مدينــة الريــاض فــي العــام 2017.

لقاء بلكونه

ســعًيا مــن غرفــة الريــاض ممثلــة فــي لجنــة الدعايــة واالعــالن لتقديــم النمــاذج العالميــة الناجحــة فــي مجــال الدعايــة واالعــالن 
وعــرض تجــارب الحمــالت االعالنيــة الناجحــة، عقــدت اللجنــة لقــاء »بلكونــة« لإلبــداع االعالمــي فــي 17 ديســمبر2017 بحضــور 

عــدد كبيــر العامليــن والمهتميــن فــي قطــاع اإلعــالن، حيــث تجــاوز عــدد الحضــور 350 شــخص بيــن رجــال ونســاء.

ملتقى »بيبان«

بوصفهــا شــريكًا إســتراتيجيًا، اســتضافت غرفــة الريــاض وشــاركت فــي ملتقــى »بيبــان« الــذي أقيــم بمركــز الريــاض الدولــي 
للمؤتمــرات والمعــارض خــالل الفتــرة مــن 17- 20 ســبتمبر 2017. وحرصــت الغرفــة علــى تقديــم الدعــم المباشــر لقطــاع المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة خدمــة منهــا ألصحــاب هــذه المنشــآت وقــد اقامــت الغرفــة جناحــًا خاصــًا ُقدمــت فيــه مجموعــة مــن 
الخدمــات للــزوار وللمســتثمرين فــي القطــاع، مثــل خدمــة االستشــارات المجانيــة مــن أعضــاء اللجــان، إضافــة إلــى إتاحــة الفرصــة 
لــرواد األعمــال للتعــرف علــى الفعاليــات التــي تنظمهــا الغرفــة كمــا عرضــت برنامــج تحفيــز المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي 

الجانــب المتعلــق بتوريــد الســلع والخدمــات والمشــاريع لمعــرض اكســبو 2020 دبــي.

مهرجان الرياض للتسوق والترفيه 2017

نظمــت غرفــة الريــاض مهرجــان الريــاض للتســوق والترفيــه الــذي يقــام ســنويًا لتنشــيط الحركــة االقتصاديــة والتســويقية 
والســياحية بمدينــة الريــاض وتحويلهــا إلــى مدينــة جاذبــة خــالل فصــل الصيــف، وخلــق فــرص عمــل موســمية، وتشــجيع حركــة 
التســوق والترفيــه، وإطــالق الطاقــات الســياحية الكامنــة، وتشــجيع المســتثمرين علــى إقامــة مشــاريع وفعاليــات ترفيهيــة 
جاذبــة للترويــح والمتعــة البريئــة، واســتثمار فــرص التســوق الواســعة التــي تشــمل سلســلة ضخمــة مــن مراكــز التســوق بالريــاض، 
ممــا يضفــي علــى المدينــة جــوًا مــن البهجــة والحركــة الدؤوبــة ويجعــل منهــا بحــق عاصمــة المراكــز التجاريــة. وقــد أقيــم حفــل 
افتتــاح المهرجــان لهــذا العــام 2017 برعايــة ســمو أميــر منطقــة الريــاض، وحضــور أميــن مدينــة الريــاض فــي مركــز الحمــراء مــول. 
وقــد تخلــل حفــل اإلفتتــاح العديــد مــن الفعاليــات المتميــزة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للترفيــه والمراكــز التجاريــة والترفيهيــة 
المشــاركة بالمهرجــان. وقــد فــاق عــدد زوار المهرجــان 12 مليونــًا، وبلــغ عــدد الفعاليــات 156 فعاليــة، وشــارك فــي التخفيضــات 

2000 مشــارك، وقدمــت 1.5 مليــون هديــة وجائــزة.

������� ������.indd   43 03/12/18   01:45:08 �



44

ملتقى شباب االعمال السادس

نظمــت غرفــة الريــاض ممثلــة بلجنــة شــباب األعمــال، فعاليــات ملتقى شــباب االعمال الســادس،..برعاية صاحب الســمو الملكي 
األميــر األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز؛ أميــر منطقــة الريــاض. وذلــك بالتزامــن مــع األســبوع العالمي لريــادة األعمال.

جــاءت مبــادرة إطــالق »ملتقــى ومعــرض شــباب األعمــال« التــي تبنتهــا غرفــة الريــاض ممثلــة بلجنــة شــباب األعمــال تماشــيًا مــع 
ــي أفكارهــم اإلبداعيــة والرياديــة تحفيــزًا لــروح المبــادرة ونشــر ثقافــة  توجيهــات القيــادة الرشــيدة بدعــم مشــروعات الشــباب وتبنِّ
العمــل الحــر بالمجتمــع، ولقــد أكــد النجــاح الكبيــر الــذي حظــي بــه الملتقــى علــى مــدى دوراتــه الخمــس الســابقة مــدى تفاعــل 
قطاعــات الدولــة المختلفــة مــع رؤيــة الملتقــى وأهدافــه، والرغبــة المتناميــة لــدى مختلــف الهيئــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 

الســتثمار الطاقــات الشــابة الواعــدة مــن أبنــاء هــذا الوطــن. 

شــهد الملتقــى العديــد مــن جلســات العمــل التــي ناقشــت تفعيــل التعــاون وتبــادل األفــكار والمبــادرات بيــن شــباب ورواد 
األعمــال، حيــث عقــدت جلســة حواريــة مــع معالــي وزيــر التجــارة واالســتثمار الدكتــور ماجــد بــن عبداللــه القصبــي، بحضــور محافــظ 

الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الدكتــور غســان بــن أحمــد الســليمان .

كمــا عقــدت جلســة بعنــوان آليــة تمكيــن الشــباب فــي رؤيــة المملكــة 2030 ، تحــدث فيهــا المستشــار فــي األمانــة العامــة 
بمجلــس الــوزراء معالــي رئيــس وحــدة المحتــوى المحلــي وتنميــة القطــاع الخــاص األســتاذ فهــد الســكيت، وعقــدت جلســة 
بعنــوان المتغيــرات االقتصاديــة، وكيــف يســتطيع رواد األعمــال تحديــد الفــرص تحــدث فيهــا الشــريك بشــركة ديلويــت إحســان 
بــن أمــان مخــدوم ، كمــا أقيمــت جلســة حــول التجــارب الشــبابية الناجحــة، وورشــة عمــل بعنــوان ابتــكار نمــوذج العمــل التجــاري .

كذلك تم تنظيم معارض مصاحب وشارك فيه اكثر من 80 شاب وشابه واجمالي عدد الحضور اكثر من 1400 .

يوم المقاول

نظمــت غرفــة الريــاض مــن خــالل لجنــة المقاوليــن فعاليــة )يــوم المقــاول( فــي التاســع والعشــرين مــن نوفمبــر 2017م بمقــر 
الغرفــة كفعاليــات متعــددة وورش عمــل تــم فيهــا عــرض أعمــال لجنــة المقاوليــن واللجــان القطاعيــة والتعــّرف علــى آراء 
المقاوليــن حيالهــا ومناقشــة همــوم وقضايــا قطــاع المقــاوالت وقــد ُأقيــم علــى هامــش هــذا اللقــاء الســنوي ورشــة عمــل عــن 

القيمــة المضافــة لقطــاع المقــاوالت حيــث شــارك فــي تقديمهــا ممثليــن مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.
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الملتقى األول ألعمال ذوي اإلعاقة 

ــة ذات  ــة أعمــال ذوي اإلعاقــة عــدد مــن الجهــات الحكومي عقــد الملتقــى فــي شــهر ديســمبر 2017م ، حيــث اســتضافت لجن
العالقــة وعــدد مــن المختصيــن والمهتميــن بتنميــة أعمــال ونشــاطات ذوي اإلعاقــة لتوفيــر خصوصيــة لفئــة عزيــزة علــى 
المجتمــع الســعودي تعانــي مــن تحديــات وصعوبــات تواجههــم فــي أعمالهــم. وتأمــل اللجنــة بــأن تحــد مــن تلــك التحديــات 
بمنحهــم ميــزات تشــجيعية ومحفــزة تســاعد شــباب ذوي اإلعاقــة علــى الدخــول فــي االنشــطة التجاريــة وتصنــع منهــم رجــال 
أعمــال ناجحيــن وقــد عقــد علــى هامــش الملتقــى معــرض مصاحــب الســتعراض تجــارب ناجحــة لعــدد مــن الشــباب والشــابات 
ذوي االعاقــة وقصــص التحديــات التــي قابلتهــم والنجاحــات التــي حققوهــا وقــد قــدم فــي الملتقــى ثــالث أوراق عمــل تناولــت 
أهــم التحديــات والحلــول للمصاعــب التــي يواجههــا مجتمــع ذوي اإلعاقــة هــذا وقــد بلــغ حضــور الملتقــى مــا يقــارب 116 

مشــارك.

مؤتمر االستثمار واألوراق المالية الثالث 

برعايــة كريمــة مــن ســمو أميــر منطقــة الريــاض عقــدت لجنــة االســتثمار واألوراق الماليــة فــي شــهر مــارس 2017 تظاهــرة 
علميــة اقتصاديــة تنــاول المجتمعــون مــن خاللهــا عــدد مــن األطروحــات فــي الجوانــب الماليــة ومســتجدات أســواق الماليــة 
والخصخصــة كمدخــل مــن مداخــل تنميــة االســتثمار واســتضافت اللجنــة علــى هامــش المؤتمــر صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ــن ومســئولي القطاعــات ذات العالقــة وقــد خــرج  ــن مســاعد رئيــس الرئاســة العامــة للشــباب وعــدد مــن المهتمي ــه ب عبدالل

ــة. ــج التــي عملــت اللجنــة عليهــا خــالل مداوالتهــا واجتماعاتهــا الدوري المؤتمــر بعــدد مــن التوصيــات والنتائ

ملتقى ..فرص االستثمار السياحي بمنطقة الرياض

نظمــت غرفــة الريــاض ممثلــة بلجنــة الســياحة والترفيــه ملتقــى فــرص االســتثمار الســياحي بمنطقــة الريــاض وذلــك للتعريــف 
بأهــم الفــرص االســتثمارية الواعــدة فــي القطــاع الســياحي بالمنطقــة وعــرض أهــم مناطــق الجــذب الســياحي فيها والمســاهمة 
فــي التنميــة االقتصاديــة مــن خــالل تشــجيع االســتثمار فــي أهــم المجــاالت الســياحية ودعــم فــرص عمــل جديــدة محفــزة 

تســاعد فــي توطيــن القطــاع الســياحي بمنطقــة الريــاض.

معرض سوقرام

نظمــت غرفــة الريــاض ممثلــة بلجنــة شــباب األعمــال وبرعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن عبدالرحمــن، 
نائــب أميــر منطقــة الريــاض، معــرض ســوقرام الــذي يعــّد أحــد المنصــات الهامة لعــرض منتجات تجار شــبكات التواصل االجتماعي 
مــن رواد ورائــدات أعمــال مــن أصحــاب المشــاريع الناشــئة. وكان الهــدف الرئيســي مــن إقامــة المعــرض هــو إتاحــة الفرصــة 

للشــباب والفتيــات لعــرض منتجاتهــم مــن الســلع والخدمــات، علمــًا بــأن معــرض ســوقرام انعقــد مرتيــن خــالل العــام 2017. 
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المجالس التنفيذية في محافظات الرياض
اجتماعات المجلس التنفيذي

المجلس م
التنفيذي

عدد

االجتماعات
إجمالي التوصيات

التوصيات الصادرة

جاريةمنفذة

716106الدوادمي1

413103وادي الدواسر2

622157شقراء3

41688عفيف4

61798المزاحمية5

1128226حوطة بني تميم6

41091رماح7

5644ساجر8

3312الجمش9

2422حريمالء10

أبرز المواضيع المتداولة
تناولت اجتماعات المجالس التنفيذية بالمحافظات خالل هذا العام عدد من المواضيع المتعلقة بقطاع األعمال وتنمية 

المحافظات وكان أبرزها:

1.     تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي في المشاريع التنموية بالمحافظات
2.     بحث سبل دعم برامج توطين الوظائف المتاحة بالمحافظة

3.     إيجاد فرص استثمارية للشركات في مباني )الدوادمي ــ المزاحمية(
4.     إبراز المزايا النسبية والتسويق للفرص االستثمارية في المحافظة

5.     متابعة مواضيع أراضي المدن الصناعية في المحافظات
6.     دعم األنشطة االجتماعية والخيرية بالمحافظة

7.     المشاركة في ملتقى الفرص االستثمارية السياحية بالرياض
8.     إعداد رؤى مستقبلية لقطاع األعمال بالمحافظة

9.     تبني فكرة تأسيس صندوق لرجال األعمال بالمحافظات.
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غرفة الرياض الذكية
استطاعت غرفة الرياض بفضل الدعم المتواصل من مجلس اإلدارة التحول إلى بيئة تقنية عالية الكفاءة والجودة وفق 

أحدث النظم والمعايير العالمية. ونفذت الغرفة العديد من المشاريع التقنية وقدمت خدمات إلكترونية متنوعة أدت إلى 
تحقيق تطور كبير في أداء العمل وتسريع وتيرته تلبية لحاجات المستتفيدين من خدمات الغرفة وفروعها. حيث قامت 
إدارة تقنية المعلومات بتنفيذ العديد من المشاريع وتطوير بعض الخدمات واألنشطة من خالل أقسامها المتخصصة.

التطوير التقني في الغرفة

تدشين المرحلة الثانية من الخدمات االلكترونية للغرفة برعاية سمو امير الرياض 

إطالق وتطوير حزمة من الخدمات االلكترونية للمشتركين )بوابة اعمالي(

تطوير بوابة غرفة الرياض االلكترونية

تطوير مجموعة من األنظمة االلكترونية في الغرفة 

تجهيز النظام االنتخابي في غرفة مكة والقريات والمشاركة في انتخابات غرفة الشرقية 

تشغيل أنظمة االتصال بفروع الغرفة

تأسيس شبكة معلومات جديدة بمشروع تهيئة بيئة العمل بالمبنى الرئيسي

تأسيس شبكة معلومات فرع شقراء والدوادمي باإلضافة الى التجهيزات التقنية

������� ������.indd   47 03/12/18   01:45:08 �



48

الدراسات والمعلومات
قــام مركــز درايــة للدراســات والمعلومــات بغرفــة الريــاض بتنفيــذ العديــد مــن المهــام البحثيــة واالســتطالعية وإصــدار العديــد 
مــن األدلــة وقواعــد البيانــات خــالل عــام 2017 بهــدف خدمــة مجتمــع األعمــال فــي منطقــة الريــاض بصفــة خاصــة والمملكــة 

بصفــة عامــة. وكانــت هــذه االعمــال علــى النحــو التالــي:

أواًل: الدراسات المتخصصة: تم إعداد 18 دراسة متخصصة منها نحو 3 دراسات تعاقدية، بينما تم تنفيذ نحو 15 
دراسة متخصصة بواسطة الباحثين في المركز وذلك على النحو التالي:

دراسة اآلثار االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن التوجه إليقاف زراعة بعض المحاصيل الزراعية )تعاقدية(.. 1

دراسة تحليلية لسوق التجهيزات الطبية بمدينة الرياض )تعاقدية(.. 2

دراسة تطوير مباني المدارس األهلية واالتجاهات الحديثة في مواصفات المباني المدرسية« )تعاقدية(.. 1

دراسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تنمية القدرات الوطنية.. 2

دراسة جدوى إنشاء األندية الشبابية باألحياء في منطقة الرياض.. 3

دراسة تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطني.. 4

تحليل القروض الممنوحة من قبل البنوك السعودية وصناديق االستثمار.. 5

مقترحات لتحفيز االقتصاد وتذليل المعوقات التي تحّد من استغالل الفرص.. 6

دراسة ميدانية لآلثار المتوقعة لبرنامج تحقيق التوازن المالي على أداء القطاع الخاص.. 7

دراسة متكاملة حول ضريبة القيمة المضافة: أثرها ودورها االقتصادي في المملكة.. 8

دور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز االقتصاد المعرفي المملكة.. 9

دور القطاع السياحي في تعزيز تنويع مصادر الدخل.. 10

تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطني.. 11

المناطق االقتصادية والصناعية بالمملكة.. 12

االفــاق المســتقبلية للعالقــات التجاريــة بيــن المملكــة ومجموعــة دول البريكــس )BRICS( باالقتصــاد... المملكــة تــرد . 13
كيــد جاســتا.

اعداد دراسات جدوى لخمس فرص استثمارية للسيدات.. 14

اعداد دراسة جدوى تحويل مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات الى شركة خاصة.. 15
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دراسة قطاع المقاوالت في المملكة: الواقع والتحديات. 16

ثانيًا: الكتب والكتيبات االقتصادية المتخصصة: تم اصدار نحو 4 كتيبات اقتصادية في مجاالت مختلفة 
بواسطة الباحثين في المركز، والكتيبات هي:

اقتصاد الرياض )كتاب(.. 1

التقرير االقتصادي )تقرير سنوي(.. 2

حوكمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. 3

دراسة المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص.. 4

لمحة مختصرة عن أهم الكتب والدراسات التي أصدرها مركز دراية في عام 2017

اقتصاد الرياض الرابع والعشرون
يشــتمل علــى أهــم االنجــازات التنمويــة التــي تحققــت بالمملكــة خــالل العــام  2017 متضمنــة المؤشــرات االقتصاديــة الرئيســية 
ــة  فــي مختلــف مجــاالت الصناعــة والزراعــة والتجــارة والمقــاوالت والعقــارات والســياحة والمصــارف وســوق األســهم، الرعاي

االجتماعيــة والخدمــات الصحيــة وتنميــة المــوارد البشــرية بمجاالتهــا التعليميــة والتدريبيــة. 

المؤشرات االقتصادية لصناعة المنتجات الزراعية والغذائية 
اســتعراض المؤشــرات االقتصاديــة لصناعــة المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة )األغذيــة، المشــروبات، المنســوجات، والملبوســات( 
بالمملكــة لعــام 2016 بالتركيــز علــى منطقــة الريــاض، حيــث تناولــت مؤشــرات كاًل مــن المصانــع المنتجــة والمصانــع الوطنيــة 

تحــت االنشــاء.

المؤشرات االقتصادية لصناعة منتجات المطاط واللدائن
اســتعراض المؤشــرات االقتصاديــة لصناعــة منتجــات المطــاط واللدائــن بالمملكــة لعــام 2016، بالتركيــز علــى منطقــة الريــاض، 
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حيــث تنــاول مؤشــرات كاًل مــن المصانــع المنتجــة والمصانــع الوطنيــة تحــت االنشــاء. 

دور قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في تعزيز االقتصاد المعرفي والرقمي في 
المملكة

تــم مناقشــة المعالــم األساســية لنشــاط تقنيــة المعلومــات بالمملكــة وتطــور مســتويات االداء مــن منظــور اإلنفــاق الكلــي 
علــى النشــاط ومكوناتــه المختلفــة وأهميتهــا النســبية. وأهــم التحٌديــات التــي تواجــه قطــاع تقنيــة المعلومــات وتؤثــر ســلبا فــي 
الجهــود التطويريــة ومســاعي تحســين األداء. ومــن ثــم تحليــل وتقويــم األثــر االقتصــادي لتقنيــة المعلومــات علــى المتغٌيــرات 

الكليــة كالناتــج المحلــي اإلجمالــي والنمــو والتوظيــف.

)BRICS( االفاق المستقبلية للعالقات التجارية بين المملكة ومجموعة دول البريكس 
أهميــة التحالــف االقتصــادي لــدول البريكــس )BRICS( وأهدافــه، والواقــع الحالــي للعالقــات التجاريــة بيــن المملكــة ودول 
الحلــف، إضافــة إلــى تطــور العالقــات التجاريــة بينهــم واالفــاق المســتقبلية لهــذه العالقــات، إضافــة إلــى مجموعــة مــن النتائــج 

والتوصيــات إلتــي وضعتهــا الدراســة.

دراسة الجدوى االقتصادية إلنشاء أندية شبابية باألحياء
التعــرف علــى الجــدوى االقتصاديــة إلنشــاء مجموعــة مــن األنديــة الرياضيــة للشــباب بأحيــاء منطقة الرياض، واألســس المتعارف 
عليهــا فــي مثــل هــذه الدراســات تتضمــن تحليــل الســوق والجانــب الفنــي والمالــي للمشــروع، والتحليــل االقتصــادي لتدفقــات 

المشــروع باإلضافــة الــى الدراســة المهنيــة.

ثالثًا: أوراق العمل: قام مركز دراية أيضًا بواسطة كوادره البحثية ابإعداد سبعة أوراق عمل ناقشت موضوعات 
مختلفة في الشأن االقتصادي وذلك على النحو التالي:

ورقة عمل حول أثر الرسوم البلديات الجديد واآلثار المتوقعة.. 1

ــة للصناعــة ودورهــا فــي تحقيــق جــودة الصناعــات . 2 ــة للملتقــى الســعودي للجــودة« االســتراتيجية الوطني ورقــة علمي
الســعودية«.

ورقة عمل حول التحديات والمحفزات الصناعية.. 3

اعداد ورقة توضيحية حول الضريبة االنتقائية.. 4

اعداد مؤشرات للقطاع الزراعي في المملكة والرياض.. 5

اعداد مؤشرات لقطاع الصناعات البالستيكية.. 6
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المؤشرات االقتصادية للمملكة مقارنة بدول العالم المتقدم.. 7

رابعًا: نفذ مركز دراية العديد من استطالعات الراي الستقراء راي الجمهور والمهتمين حول 
موضوعات مختلفة وبلغ عددها أربعة استطالعًات خالل عام 2017 وذلك على النحو التالي:

استطالع رأي حول أثر تطبيق الرسوم الجديدة للخدمات البلدية على األنشطة التجارية. 1

اســتطالع رأي حــول مســتقبل قطــاع ســيارات األجــرة العامــة »الليموزيــن« فــي ظــل دخــول شــركات التطبيقــات . 2
االلكترونيــة

استطالع رأي حول الركود العام في سوق السيارات واقتراح الحلول.. 3

استطالع رأي حول ظاهرة البيع الجائل بمدينة الرياض0. 4

كما اصدرت ادارة استطالع الرأي خمسة تقارير تحليلية احصائية على النحو التالي:
تقريــر تحليلــي لنتائــج اســتطالع رأي حــول أثــر تطبيــق الرســوم الجديــدة للخدمــات البلديــة علــى األنشــطة التجاريــة . 5

واقتــراح الحلــول.

تقريــر تحليلــي لنتائــج اســتطالع رأي حــول مســتقبل قطــاع ســيارات األجــرة العامــة »الليموزيــن« فــي ظــل دخــول شــركات . 1
التطبيقــات االلكترونيــة )أوبــر، كريــم( واقتــراح الحلــول.

تقرير تحليلي لنتائج استطالع رأي حول الركود العام في سوق السيارات واقتراح الحلول.. 2

تقرير تحليلي لنتائج استطالع رأي حول ظاهرة البيع الجائل بمدينة الرياض.. 3

تقرير مؤشرات إحصائية لقطاع مكاتب االستقدام بالرياض وعرض النتائج والتوصيات.. 4

للقطاعــات  بيانــات  ثــالث مســوحات ميدانيــة ألنشــاء قواعــد  إعــداد وتنفيــذ  خامســًا: 
التاليــة: االقتصاديــة 

قاعدة بيانات مكاتب االستقدام بمدينة الرياض.5. 

قاعدة بيانات منشآت االجرة العامة بمدينة الرياض.6. 

قاعدة بيانات المصانع بمدينة الرياض. )جاري تنفيذ المرحلة الثانية العمل الميداني(7. 

سادسًا: قام المركز ممثاًل بادارة استطالع الرأي بإصدار دليلين معلوماتيين. 
دليل مكاتب وشركات االستقدام بمدينة الرياض.8. 

������� ������.indd   51 03/12/18   01:45:08 �



52

دليل منشآت األجرة العامة » الليموزين » بمدينة الرياض.9. 

أبرز استطالعات الرأي في عام 2017

ملخــص اســتطالع الــرأي حــول أثــر تطبيــق الرســوم الجديــدة للخدمــات البلديــة علــى 
التجاريــة األنشــطة 

يتنــاول هــذا التقريــر نتائــج اســتطالع رأي أثــر تطبيــق الرســوم الخدمــات البلديــة الجديــدة علــى األنشــطة التجاريــة، وقيــاس 
مــدى تأثيــر زيــادة الرســوم علــى المنشــآت فــي الســوق، للوقــوف علــى حقيقتــه ومعرفــة آراء المنشــآت اعتمــادًا علــى عينــة مــن 

المنشــآت بلــغ حجمهــا مــا جملتــه 620 مفــردة )منشــأة تجاريــة(.

ملخــص اســتطالع الــرأي حــول مســتقبل قطــاع ســيارات األجــرة فــي ظــل دخــول شــركات 
التطبيقــات االلكترونيــة )أوبــر، كريــم(

اســتطالع رأي مســتقبل قطــاع ســيارات األجــرة فــي ظــل دخــول شــركات التطبيقــات االلكترونيــة )أوبــر، كريــم(، وذلــك مــن 
خــالل تقديــم بعــض المؤشــرات األساســية لــه، وغطــى هــذا االســتطالع 300 مفــردة مــن بيــن منشــآت قطــاع ســيارات األجــرة 

والجمهــور بمدينــة الريــاض.

ملخص استطالع الرأي حول الركود العام في سوق السيارات
اســتطالع رأي معرفــة أســباب ركــود ســوق الســيارات فــي مدينــة الريــاض، واآلثــار المترتبــة علــى ذلــك وتحديــد اتجاهــات الســوق 
فــي الفتــرة المقبلــة، وقيــاس األثــر االقتصــادي الحالــي علــى مســتوى الطلــب والعــرض فــي ســوق الســيارات وبلــغ عــدد عينــة 

االســتطالع 600 مفــردة.

ملخص استطالع الرأي حول البيع الجائل في مدينة الرياض
يتنــاول هــذا المســح نتائــج اســتطالع رأي حــول ظاهــرة البيــع الجائــل فــي مدينــة الريــاض، والتعــرف علــى النشــاط المــزاول 
ومصــدر بضاعتــه، والتعــرف علــى المقترحــات والحلــول المناســبة لتنظيــم عمــل هــذه االنشــطة، وغطــى االســتطالع علــى 150 

مفــردة. 

التقرير االحصائي لشركات ومكاتب االستقدام في مدينة الرياض
يتنــاول هــذا التقريــر معلومــات احصائيــة وتحليليــة لشــركات ومكاتــب االســتقدام فــي مدينــة الريــاض ويوفــر هــذا التقريــر بيانــات 
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ومعلومــات لخدمــة رجــال وســيدات األعمــال والمســتثمرين والباحثيــن عــن هــذا القطــاع.

دليل مكاتب االستقدام
تــم إصــدار هــذا الدليــل عــن قطــاع مكاتــب االســتقدام مــن خــالل مســح ميدانــي شــامل لمنشــآت القطــاع فــي مدينــة الريــاض 
يشــمل معلومــات موثقــة ومحدثــة عــن تلــك المنشــآت ليكــون مرجــع معلوماتــي لكافــة منتســبي الغرفــة وحلقــة وصــل مهمــة 

بيــن المنشــآت العاملــة فعليــًا والمســتفيدين مــن خدمــات هــذا القطــاع الحيــوي. 

دليل االجرة العامة )الليموزين(
تــم إصــدار هــذا الدليــل عــن قطــاع االجــرة العامــة )الليموزيــن( مــن خــالل مســح ميدانــي شــامل لمنشــآت القطــاع فــي مدينــة 
الريــاض يشــمل معلومــات موثقــة ومحدثــة عــن تلــك المنشــآت ليكــون مرجــع معلوماتــي لكافــة منتســبي الغرفــة وحلقــة وصــل 

مهمــة بيــن المنشــآت العاملــة فعليــًا والمســتفيدين مــن خدمــات هــذا القطــاع الحيــوي. 

سابعا: ادارة المعلومات
تــم نشــر أكثــر مــن )380( تعميمــا علــى قطــاع األعمــال عبــر موقــع الغرفــة »اون اليــن«، إضافــة إلــى اإلعــالن عــن أكثــر مــن 430 
مناقصــة عبــر موقــع الغرفــة »اون اليــن« إلتاحــة الفرصــة لقطــاع األعمــال مــن مشــتركي الغرفــة للمشــاركة فيهــا واالســتفادة 

منهــا. 

شاركت إدارة المعلومات في 12 معرضا في مدينة الرياض

إرسال أكثر من 80 رسالة معلوماتية انتقائية بأحدث المستجدات في االقتصاد واألعمال.

اصدار كتاب الرياض في أرقام 2017، 
الذي يتناول أبرز األنشطة االقتصادية الحيوية في مدينة الرياض على شكل أرقام »انفوجرافيك«.

مؤشرات ادارة المعلومات. 1
10.000مراجع )زائر(1
7000مواد معلوماتية2

380تعاميم الكترونية3

435مناقصات الكترونية4
12المشاركة في المعارض5
80رسائل معلوماتية انتقائية6
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ثامنًا: ادارة الترجمة
ــة التــي تتطلبهــا أعمــال الغرفــة، للخطابــات وكلمــات الترحيــب، أمــام  قامــت إدارة الترجمــة بمهــام الترجمــة التحريريــة والفوري
الوفــود األجنبيــة  الزائــرة، فضــاًل عــن التعاميــم واألخبــار الرئيســية التــي تظهــر فــي الواجهــة الرئيســية لموقــع الغرفــة اإللكترونــي، 

 إضافــة إلــى الفعاليــات، وســائر مــواد المحتــوى اإللكترونــي فــي الموقــع

والجدول التالي يوضح أبرز ما قامت به ادارة الترجمة خالل العام 2017:

504 مواد  ترجمة الخطابات وكلمات الترحيب، والمحتوى اإللكتروني لموقع الغرفة )األخبار
الرئيسية والتعاميم(

35 مادة  الترجمة الفورية للفعاليات )ندوات، مؤتمرات، محاضرات(، ومرافقة الوفود الزائرة
للغرفة

102 مادة الترجمة التحريرية للمقاالت والمطويات والبروشورات وسائر المواد اإلعالمية

17 مادة ترجمة البحوث والكتب والتقارير االقتصادية واالتفاقيات

الرياض في أرقام 2017
يأتــي هــذا اإلصــدار: )الريــاض فــي أرقــام(؛ ليســلط الضــوء علــى أرقــام تتحــدث عــن الريــاض، ويتنــاول أبــرز المؤشــرات االقتصاديــة 
كالحركــة التجاريــة؛ والزراعيــة؛ والتوســع العمرانــي؛ والمراكــز الحضاريــة؛ والمعالــم الســياحية. ومــا حققتــه العاصمــة )ملتقــى 

الوطــن( مــن تطــور وتقــدم ونمــاء اقتصــادي كبيــر موثقــا بالبيانــات اإلحصائيــة الدقيقــة مــن مصادرهــا الُمعَتبــَرة.

فرص تجارية متنوعة
النســخة الثالثــة مــن دليــل الفــرص التجاريــة واالســتثمارية الــذي يشــتمل علــى فــرص تجاريــة مــن داخــل وخــارج المملكــة بهــدف 
عرضهــا علــى المســتثمرين الســعوديين وأصحــاب المؤسســات والشــركات ورجــال األعمــال الســعوديين الراغبيــن فــي التعــاون 

التجــاري مــع مقدمــي الفــرص التجاريــة. 
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التدريب والتوظيف
التدريب

البرامج التدريبية وأعداد المشاركين فيها:
تــم إعــداد وتنفيــذ 54 برنامجــًا تدريبيــًا شــارك فيهــا 1621 متدربــًا مــن الجنســين يمثلــون مختلــف قطاعــات األعمــال والباحثيــن 

عــن العمــل.

والجدول التالي يوضح أعداد البرامج التدريبية والمشاركين فيها خالل هذا العام:

النشاط
اإلجمالي السنوي

عدد المشاركينعدد البرامج
311221البرامج التطويرية وورش التدريب التطبيقية( 1
10132البرامج التأهيلية( 2
13268برامج الدبلومات المهنية المتخصصة( 3

541621اإلجمالي
ومن الجدول السابق يتضح ما يلي:

أواًل: البرامج التطويرية والمحاضرات وورش التدريب التطبيقية:

قــام المركــز بتنفيــذ 31 فعاليــة تطويريــة موجهــه لتنميــة مهــارات العامليــن فــي القطــاع الخــاص، وبلــغ عــدد المشــاركين فيهــا 
1221 متدربــًا مــن الجنســين. 

البرامج التطويرية:
تم تنفيذ 19 برنامجًا تطويريًا شارك فيها 426 متدربًا من الجنسين، كما يلي: 

عدد المشاركينالبرنامجم
17مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية1
21اتفاق التحكيم وضوابط صياغته2
22إجراءات إدارة دعوى التحكيم3
17حكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته4
19تنفيذ او بطالن حكم التحكيم5
20المحاكمة الصورية العملية )1(6
23المحاكمة الصورية العملية )2(7
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18تطبيقات ضريبة القيمة المضافة8
15مهارات فحص وبيع المجوهرات )1(9
15مهارات فحص وبيع المجوهرات )2(10
95فحص تقارير براءات االختراع11
82العالمات التجارية والتصاميم الصناعية12

برامج السيدات:
10إعداد التقارير13
7إدارة الجودة الشاملة14
18إعداد تقارير فحص طلب براءة االختراع15
12نظام العمل السعودي الجديد16
6المالية لغير الماليين17
5مهارات االنجاز وتحسين االنتاجية18
4األساليب الحديثة في إدارة الموارد البشرية19

426اإلجمالي

المحاضرات وورش التدريب التطبيقية: 
قــام المركــز بالمشــاركة فــي تنظيــم 12 فعاليــة بالتعــاون مــع القطــاع االقتصــادي بالغرفــة وجامعــات وجهات تعليميــة وتدريبية 

واستشــارية بلــغ عــدد المشــاركين فيهــا 795 متدربــًا مــن الجنســين، وهــي علــى النحــو التالي:
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عدد المشاركينالفعاليةم

1
72محاضرة دور األوقاف ونظام التكافل في ريادة األعمال االجتماعية

44ورشة عمل التحول إلى المعايير الدولية IFRS للمنشآت الصغيرة والمتوسطة2
61ورشة عمل اإلبداع وأفضل الممارسات في إدارة وحوكمة وأمن تقنية المعلومات3
24أساسيات الجودة والصحة المهنية والسالمة والبيئة في المصانع4

السيدات:
436ورشة عمل )الوعي المالي(5
12كيف تبدئين مشروعك الصغير6
16تنمية المهارات اإلدارية والقيادية7
26تنمية المهارات المالية لغير المالين8
24مهارات كتابة واعداد التقارير والمراسالت9
25مهارات السكرتارية التنفيذية10
30االتكيت والبروتوكول في العمل11
25تطوير مهارات بائعة المنتجات السياحية12

795اإلجمالي

ثانيًا: البرامج التأهيلية:

عدد المشاركينالبرنامجم
20اعداد وتأهيل مسئول موارد بشرية1
12اعداد وتأهيل مسئول تسويق الكتروني2
8اعداد وتأهيل مسئول توظيف3
13البرنامج المتكامل في إدارة المشاريع )1(4
7البرنامج المتكامل في إدارة المشاريع )2(5
9اعداد وتأهيل مسئول مالي 6

برامج السيدات:
11إعداد وتأهيل مسؤولة موارد بشرية )1(7
8إعداد وتأهيل مسؤولة موارد بشرية )2(8
10البرنامج المتكامل في إدارة المشاريع9
34برنامج بادرة10

132اإلجمالي
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ــًا مــن  ــغ عــدد المشــاركين فيهــا 132 متدرب ــن عــن عمــل، و بل ــن الباحثي ــل المواطني ــة موجهــة لتأهي ــذ 10 برامــج تأهيلي ــم تنفي ت
الجنســين.

والجدول التالي يوضح البرامج التأهيلية المنفذة وأعداد المشاركين فيها:

ثالثًا: الدبلومات المهنية المتخصصة:

بلغ عدد الدبلومات المهنية المنفذة 13 دبلومًا، شارك فيها 268 متدربًا من الجنسين، وذلك في المجاالت التالية: 

عدد المشاركينالبرنامجم
25دبلوم إدارة الجودة 1
24دبلوم إدارة منشآت األعمال 2
20دبلوم إدارة الموارد البشرية مج 31
20دبلوم إدارة الموارد البشرية مج 42
18دبلوم إدارة الموارد البشرية مج 53
18دبلوم إدارة الموارد البشرية مج 64
18دبلوم إدارة الموارد البشرية مج 75

برامج السيدات:
23دبلوم إدارة الموارد البشرية مج 81
23دبلوم إدارة الموارد البشرية مج 92

22دبلوم إدارة الموارد البشرية مج 103 1
22دبلوم إدارة الموارد البشرية مج114
19دبلوم إدارة الموارد البشرية مج125
16دبلوم إدارة الجودة 13

268اإلجمالي
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رابعًا: األنشطة المكملة لنشاط التدريب.
• حصر االحتياجات التدريبية لقطاعات األعمال المختلفة واعداد البرامج التدريبية التي تلبي هذه االحتياجات. 	

• اصدار دليل الدبلومات المهنية التطبيقية ودليل البرامج التأهيلية لعام 2017.	

• تنفيذ برامج متخصصة عن تعديالت نظام العمل، وشرح نظام التأمينات االجتماعية. 	

• تنفيــذ برنامــج شــهادة مهنيــة لمتدربــي دبلــوم الجــودة وللقيــادات اإلداريــة بعنــوان المراجعــة الداخليــة للجــودة 	
.IRICA باعتمــاد مــن المســجل الدولــي

• ابرام اتفاقية تعاون مع المؤسسة الخيرية لرعاية االيتام )اخاء(لتنفيذ مبادرة تدريب وتوظيف وارشاد مهني	

• ابرام اتفاقية تعاون مع جمعية صعوبات التعلم لتنفيذ مبادرة تدريب وتوظيف وارشاد مهني 	

• ابــرام اتفاقيــة تعــاون مــع مركــز التحكيــم التجــاري بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي لتنفيــذ برنامــج إعــداد وتأهيــل 	
المحكميــن.

• التعــاون مــع مركــز تدريــب الملكيــة الفكريــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي لتنفيــذ برنامــج فحــص تســجيل بــراءات 	
االختــراع وبرنامــج العالمــات التجاريــة والتصاميــم الصناعية.

• اتفاقيــة تعــاون مــع شــركة قــادرون ألصحــاب األعمــال واالعاقــة لتمكيــن أصحــاب األعمــال وارشــادهم لدمــج ذوي 	
اإلعاقــة وتوفيــر بيئــة العمــل الموائمة.

• التعــاون مــع جمعيــة واعــي وبنــك الجزيــرة لتنفيــذ برنامــج بــادرة لدعــم مهــارات المــرأة الســعودية وتمكينهــا مــن 	
إدارة مشــروعها التجــاري.

التوظيف واالرشاد المهني
العددالبيان

307عدد العمالء من المنشآت
10710عدد الفرص الوظيفية للجنسين 

224عدد مقابالت التوظيف في مقر الغرفة
10891عدد حضور مقابالت التوظيف من الجنسين

27831عدد العمالء من الباحثين والباحثات عن عمل
8عدد محاضرات االرشاد المهني والتوجيه

1590عدد حضور محاضرات االرشاد المهني والتوجيه
10عدد ملتقيات التوظيف

2935التوظيف مباشر
480التأهيل المنتهي بالتوظيف

3415عدد من تم توظيفهم خالل عام 2017
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اإلرشاد المهني والتوجيه: 
•       تنظيم 6 محاضرات ارشادية مهنية توجيهيه 

•       إقامة محاضرتين إرشاديتين مهنيتين توجيهيتين في مقر الغرفة للسيدات 

ملتقيات التوظيف: 
• المشاركة في معرض التوظيف بكلية لوريت للسياحة والفندقة.	

• تنظيم ملتقى التوظيف بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد.	

• المشاركة في يوم المهنة النسائي بجامعة الملك سعود 	

• تنظيم ملتقى التوظيف بمحافظة شقراء 	

• المشاركة في معرض مسارات المستقبل بجامعة نورة بنت عبدالرحمن 	

• تنظيــم ملتقــى التوظيــف بالقطــاع الســياحي وااليــواء بفــرع الســيدات بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث 	
الوطنــي. 

• تنظيم لقاء توظيف خاص بوظائف خدمة العمالء والتسويق بفرع السيدات	

• تنظيــم لقــاء التوظيــف بفــرع الســيدات بالتعــاون مــع مكتــب المســتقبل االداري FMC ومؤسســة األميــرة الجوهــرة 	
البراهيــم الخيريــة 

• تنظيم ملتقى التوظيف بالقطاع السياحي وااليواء بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. 	

• تنظيم ملتقى التوظيف الطبي بالتعاون مع لجنة المنشآت الطبية.	
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النشاط اإلعالمي
عملــت إدارة االعــالم علــى تعزيــز التواجــد االعالمــي لقضايــا القطاعــات االقتصاديــة بالغرفــة مــن خــالل تغطيــة الفعاليــات التــي 
اقيمــت بالغرفــة وأخبــار اللجــان، حيــث بلــغ عــدد مــرات النشــر لتلــك المــواد فــي الصحــف المحليــة 1830 نشــرة، تــم رصدهــا فــي 

ملــف صحفــي الكترونــي يومــي، وتوثيقهــا فــي 12 ملفــًا ورقيــًا خــالل العــام.

أعــدت إدارة اإلعــالم أكثــر مــن 141 كلمــة ألقيــت خــالل الفعاليــات التــي نظمتهــا لجــان الغرفــة فــي عــدد مــن ورش العمــل 
والمنتديــات. واللقــاءات 

التصوير الفوتوغرافي:

تم توثيق جميع الفعاليات والمناسبات ب 1975 صورة فتوغرافية، وتوثيق 110 فعالية عبر الفيديو.

حسابات التواصل االجتماعي:

الفعاليــات  جميــع  نشــر  علــى  اإلعــالم  إدارة  حرصــت  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  صعيــد  علــى 
والمناســبات التــي أقيمــت فــي الغرفــة علــى حســاب الغرفــة فــي تويتــر والــذي بلــغ عــدد متابعيــه نحــو 
43076 متابعــًا، وتــم خــالل العــام نشــر 1539 تغريــده مدعومــة بالصــور و103 مقاطــع فيديــو قصيــرة 
بلغــت عــدد مــرات مشــاهدتها 15 مليــون مشــاهدة، فيمــا بلــغ عــدد مــرات زيــارة الملــف الشــخصي 973 
ــاة اليوتيــوب، بلــغ عــدد المشــتركين 3026 مشــتركًا، وتــم خــالل العــام بــث 101  ــارة. وعلــى قن الــف زي

فعاليــة متنوعــة مــن فعاليــات الغرفــة.

مجلة تجارة الرياض:

اصــدرت إدارة اإلعــالم 3 أعــداد مــن مجلــة تجــارة الريــاض، شــملت جميــع التغطيــات واألخبــار الخاصــة 
بالغرفــة، كمــا غطــت العديــد مــن األحــداث والفعاليــات االقتصاديــة االخــرى علــى نحــو 258 صفحــة.

مساهمة الغرفة في خدمة المجتمع

ســاهمت غرفــة الريــاض بخدمــات عديــدة وأقامــت فعاليــات كثيــرة لخدمــة المجتمــع المحلــي، إذ 
أن الغرفــة تتواصــل مــع الجهــات ذات العالقــة بخدمــة المجتمــع، والمســئولية االجتماعيــة، وتوعيــة 
جمعيــة  التعليــم،  والصحــة،  االجتماعيــة،  والتنميــة  والعمــل  التجــارة،  وزارات  مثــل  المســتهلك، 
المســتهلك، ومــع الجمعيــات واللجــان الخيريــة، وتنســق معهــا إقامــة وتقديــم ورش عمــل ونــدوات 
ــه  ــرز مــا قامــت ب ــام مفتوحــة. وكأن مــن أب وملتقيــات وتقديــم أوراق عمــل وفعاليــات مجتمعيــة وأي

الغرفــة:

• تدريب آالف األطفال على الشراء واالستهالك الصحيح، 	

• التوعية الصحية واستضافة الجمعيات الخيرية	
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• توزيع المئات من أجهزة اإلسعافات األولية على عشرات المدارس في رماح، 	

• التدريب على التصوير وتجهيز غرف المواهب، 	

• توزيع المئات من دليل تطوير المسؤولية االجتماعية.	

خدمة المجتمع:

الخيريــة  واللجــان  الجمعيــات  مــع  والشــراكة  والدعــم  والتعــاون  بالتنســيق  الريــاض  غرفــة  تســاهم 
مثــل: المجتمــع  بخدمــة  العالقــة  ذات  والجهــات 

• الجمعية الخيرية لرعاية االيتام	

• مركز األمير سلطان للخدمات المساندة	

• مستشفى الملك فهد ألورام األطفال	

• مدينة الملك فهد الطبية 	

في إقامة فعاليات وزيارات وأيام مفتوحة لفئات المجتمع المحتاجة. 

فقد شاركت الغرفة في التوعية خالل األيام العالمية الصحية واالجتماعية من خالل:

• تصميم الرسائل التوعوية ونشرها عبر وسائل التواصل اإلجتماعي، 	

• تجهيز غرف المصادر، والمواهب الطالبية، 	

• استضافت حلقة نقاش ودورة تدريبية لفريق مجتمع واحد التطوعي	

• دعم مدارس محافظة رماح بمئات أجهزة اإلسعافات األولي	

• نظمت حملة لتبرع موظفي الغرفة بالدم بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية	

• استضافت ملتقى لذوي اإلعاقة وأسرهم	

������� ������.indd   62 03/12/18   01:45:09 �



63

• نظمــت حملــة التطعيــم ضــد االنفلونــزا تحــت شــعار )شــتاء آمــن )بالتعــاون مــع مدينــة الملــك 	
ســعود الطبيــة، 

• عقد محاضرة توعوية عن التجارب العلمية والعملية مع اإلعاقة، 	

• إقامة يوم ترفيهي مفتوح ألطفال ذوي االحتياجات الخاصة بجمعية ديسكا بمقر الغرفة.	

المسؤولية االجتماعية 

اســتضافت الغرفــة العديــد مــن ورش العمــل واللقــاءات والفعاليــات لتعزيــز دور مجتمــع األعمــال فــي 
المســؤولية اإلجتماعية:

• حفل مشروع رخصة العمل التطوعي	

• حفل مبادرة تتويج الفرق التطوعية لجمعية واعي	

• لقاء الشراكات المجتمعية مع مؤسسة انماء اإلعالمية	

• حفل خريجّي برنامج مهرجان شاحنات الطعام التدريبي، 	

• المؤتمر الصحفي لمبادرة رمضان أمان، 	

• توزيع مئات النسخ من إصدار دليل تطوير المسؤولية االجتماعية للمهتمين والباحثين، 	

• ملتقى لجان التنمية األهلية بالرياض	

• تنظيم سبع حلقات تلفزيونية عن التطوع بإشراف القناة الثقافية السعودية	

• تنظيم ورشة عمل إلعداد مبادرات لجنة المسؤولية االجتماعية لعام 2018.	

توعية المستهلك

قامت الغرفة في إطار توعية المستهلك:

• تصميــم ونشــر عشــرات الرســائل التوعويــة اإلســتهالكية ركــزت فيهــا علــى أهميــة ترشــيد 	
ــاء اإلجــازات،  ــازل مــن الســرقة أثن ــر مــن المنتجــات المقلــدة، وحمايــة المن اإلســتهالك والتحذي
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وطــرق الغــش فــي األضاحــي، وتوظيــف األمــوال الوهمــي، 

• إعادة تصميم وتحديث وتمويل متجر الغرفة التدريبي االستهالكي بفرع القصر مول	

• االشراف على متجر جمولي التدريبي االستهالكي الترفيهي لألطفال في حي الريان	

• التسويق لرعاية )دليل العاملة المنزلية( بالتعاون مع إدارة التسويق	

• تقديم ورقة عمل عن تجارب الغرفة في توعية المستهلك لندوة الغش التجاري في دبي	

• ــة 	 ــان بمدين تقديــم محاضــرة عــن حقــوق المســتهلك فــي لجنــة التنميــة االجتماعيــة بحــي الري
بريــده بالقصيــم
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منتدى الرياض اإلقتصادي

اإلعداد لعقد الدورة الثامنة للمنتدى

واصــل منتــدى الريــاض االقتصــادي أعمالــه خــالل العــام 2017 اســتعدادًا لعقد الــدورة الثامنة للمنتدى 
والتــي عقــدت خــالل الفتــرة 27-29 نوفمبــر 2017، وكانــت الفــرق المشــرفة علــى عقــد المنتــدى قــد 

بذلــت جهــودًا حثيثــة تركــزت فيمــا يلــي:

أواًل: الفرق المشرفة على الدراسات:

• كثفــت الفــرق الخمــس المشــرفة علــى الدراســات مــن أعمالهــا تمهيــدًا للفعالية الرئيســية، وعقدت 	
اجتماعــات عديــدة مــع الجهــات المنفــذة للدراســات واألمانــة العامــة للمنتــدى لوضــع اللمســات 
النهائيــة علــى دراســة القيمــة المضافــة باســتغالل وتحفيــز االســتثمار بقطــاع الثــروة المعدنيــة، 
حيــث عقــد الفريــق المشــرف والمكتــب المنفــذ للدراســة تســعة اجتماعــات لمتابعــة إعداد الدراســة 

والتأكــد مــن اتباعهــا للمنهجيــة المحــددة.

• دراســة تشــخيص ومعالجــة التحديــات الحاليــة أمــام القطــاع الخــاص للمشــاركة فــي االســتثمار فــي 	
البنــى االساســية وتشــغيلها، حيــث تــم عقــد تســعة اجتماعــات خــالل العــام 2017.

• دراســة دور القطــاع الخــاص فــي تحقيــق أهــداف الرؤيــة المســتقبلية للمملكــة 2030: حيــث تــم 	
عقــد اثنــي عشــر اجتماعــًا لمتابعــة الدراســة خــالل العــام 2017.

• ــم عقــد تســعة 	 ــة العنصــر البشــري فــي االقتصــاد الســعودي: حيــث ت دراســة قيــاس ورفــع انتاجي
اجتماعــات لمتابعــة الدراســة خــالل العــام 2017.

• دراســة المنظومــة التشــريعية ذات العالقــة بالتنميــة االقتصاديــة: حيــث تــم عقــد تســعة عشــر 	
اجتماعــًا لمتابعــة الدراســة خــالل العــام 2017.

ثانيًا: حلقات النقاش:

نظمــت األمانــة العامــة للمنتــدى عــددًا مــن حلقــات النقــاش داخــل وخــارج مدينــة الريــاض للدراســات 
الخمــس لمتابعــة إعــداد الدراســة خــالل العــام 2017، حيــث عقــدت تســع حلقــات نقــاش ســت منهــا 
داخــل مدينــة الريــاض وحضرهــا 298 مشــاركًا ومشــاركة، وعقــدت ثــالث حلقــات خارجيــة )األحســاء، 
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والجــوف، والشــرقية(، وحضرهــا 224 مشــاركًا ومشــاركة.

ثالثًا: مجلس األمناء:

عقــد مجلــس األمنــاء خــالل العــام 2017 أحــد عشــر اجتماعــًا لمتابعــة أعمــال األمانــة العامــة للمنتــدى 
والتحضيــر لفعاليــات الــدورة الثامنــة، ودرس وضــع خطــط واســتراتيجيات لتطويــر المنتــدى.

رابعًا: الفعالية الرئيسة للدورة الثامنة:

نظمــت األمانــة العامــة للمنتــدى فعاليــة الــدورة الثامنــة للمنتــدى خــالل الفتــرة 27-29 نوفمبــر 2017، 
حيــث وجهــت الدعــوة لنحــو 25783 لحضــور الفعاليــات منهــا 765 دعــوة لشــخصيات اعتباريــة وشــركات 
كبــرى، و1874 دعــوة خاصــة عــن طريــق البريــد االلكترونــي لألكاديمييــن والمختصيــن، كمــا أرســلت 

2749 دعــوة عــن طريــق البريــد العــادي و20555 دعــوة عــن طريــق الرســائل النصيــة بالجــوال.

وبلغ عدد الذين حضروا فعاليات المنتدى 2878 منهم 2287 مشاركًا و590 مشاركة.
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مشروعات غرفة الرياض

أواًل: مشروع انشاء فندق 4 نجوم بمركز معارض الرياض:

يقــع مشــروع الفنــدق بمركــز معــارض الريــاض علــى طريــق الملــك عبداللــه وعلــى مســاحة إجمالية تبلــغ 
12 ألــف متــر مربــع تقريبــا لتغطيــة حاجــة ضيــوف مركــز المعــارض مــن أفــراد وشــركات مشــاركة ضمــن 
الفعاليــات والمعــارض المختلفــة علــى مــدار العــام.  ويتكــون الفنــدق مــن أربعــة طوابــق وبــدروم، 
ــاح رئاســي واحــد  ــى، وجن ــة، و21 جناحــًا درجــة أول ــى 223 غرفــة؛ منها 6 أجنحــة درجــة ثاني ــوي عل ويحت
وبهــو بمســاحة 560 مترًا. وتــم تزويــد الفنــدق بعــدد مــن المرافــق لخدمــة قطــاع المعــارض والــزوار، 
إضافة الــى صالــة رياضيــة، ومركــز لياقــة بدنيــة، ومســبح داخلي، ومطعــم ومقهــى، وغــرف اجتماعــات 

وصــاالت.

وقــد تــم بحمــد اللــه تدشــين أعمــال البنــاء الفعلــي للمشــروع بوضــع ســمو أميــر منطقــة الريــاض 
األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبــد العزيــز آل ســعود حجــر األســاس لــه فــي شــهر مــارس 2016، وتــم انجــاز 
مــا نســبته 23% مــن أعمــال العقــد حتــى تاريخــه، إضافــة إلــى إنجــاز أعمــال التصاميــم الداخليــة. ومــن 

ــع األول مــن عــام 2018. ــزات خــالل الرب ــع المفروشــات والتجهي ــدء بأعمــال تصني المتوقــع الب

ثانيًا: تأهيل الفروع الداخلية:

فرع الشرق:

يقــع هــذا الفــرع داخــل مدينــة الريــاض بموقــع متميــز علــى طريــق أحمــد بــن حنبــل بحــي النســيم شــرق 
ــه.  ــن في ــج القديمي ــم دمــج فرعــّي النســيم والخلي ــرًا مربعــًا، حيــث ت ــغ مســاحته 720 مت ــة، وتبل المدين
ويشــتمل علــى مكاتــب الثنــي عشــر موظفــًا مــن مقدمــي خدمــة المشــتركين، ومنطقــة خدمــات، 
ومســتودع، ويســتوعب نحــو 60 مراجعــًا دفعــة واحــدة. بــدأ بمزاولــة أعمالــه وتقديــم خدماتــه فــي 

شــهر مــارس 2017.

ثالثا: إنشاء فروع خارجية:

فروع محافظات المزاحمية والدوادمي وشقراء ووادي الدواسر:

تكلــف إنشــاء هــذه الفــروع مبلغــًا اجماليــًا قــدره 28 مليــون ريــال تقريبــًا، ويتكــون كل منهــا مــن دوريــن، 
ويشــمل قاعــات مكتبيــة مفتوحــة بمســاحة إجماليــة تقريبيــة قدرهــا 1860 متــرًا مربعــًا لموظفــي 
الغرفــة ومكتــب فــرع وزارة التجــارة ومكتــب العمــل، ومنطقــة خارجيــة لمواقــف الســيارات، ومســاحة 

مفتوحــة لالســتخدامات المتعــددة تصــل إلــى 2200 متــرًا مربعــًا. 

• تم افتتاح مبنى المزاحمية في بداية العام 2017 	
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• انهاء تجهيز وتشغيل فرع الدوادمي في شهر مارس 2017، و	

• من المتوقع االنتهاء من فرع شقراء في الربع االول لعام 2018 	

• االنتهاء من فرع وادي الدواسر في نهاية الربع الثاني لعام 2018.	

رابعًا: تحسين بيئة العمل في المقّر الرئيسي:

ــة  ــات بيئ ــة العمــل لمقــر الغرفــة وفــق متطلب ــة العامــة للغرفــة مشــروع تحســين بيئ اعتمــدت األمان
عمــل مكتبيــة مناســبة ذات مســاحات مفتوحــة، وخلــق مســاحات مناســبة لمتطلبــات راحــة الموظفيــن 
والمراجعيــن علــى حــد ســواء. وقــد تمــت مراعــاة التوزيــع األمثــل للمســاحات المتاحــة فــي المبنــى بمــا 
ــر القياســية لهــا واالســتثمار  ــكل موظــف والمعايي ــة المســاحة المخصصــة ل ــن كفاي ــوازن بي ــق الت يخل

األمثــل للمســاحات. وقــد تــم البــدء بتنفيــذ المشــروع فــي شــهر مايــو 2016.

خامسا: تحسين بيئة العمل -تأهيل قاعة الشيخ المقيرن:

تــم تأهيــل قاعــة الشــيخ عبــد العزيــز المقيــرن فــي الــدور األول بمبنــى الغرفــة الرئيســي لتحســين بيئــة 
العمــل المرتبــط بإقامــة الفعاليــات واالحتفــاالت المتعــددة للغرفــة. وتبلــغ مســاحة القاعــة التقريبيــة 
300 متــر مربــع، وتتســع لحوالــي 184 شــخص. وتــم االنتهــاء مــن تجهيــز القاعــة وتشــغيلها فــي اكتوبــر 

.2017

سادسا: استبدال مصاعد الركاب ومصعد الخدمة: 

تــم توريــد وتركيــب أربعــة مصاعــد لألفــراد والخدمــة، وتــم اإلنتهــاء مــن توريــد وتركيــب وتشــغيل 
مصعديــن، ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن تركيــب وتشــغيل باقــي المصاعــد فــي شــهر فبرايــر 2018.

سابعًا: إنشاء نظام إنذار ومكافحة حرائق في المبنى الرئيسي )المرحلة األولى(

تــم تصميــم مشــروع نظــام إنــذار ومكافحــة حرائــق وســيتم تنفيــذه علــى مراحــل بالتوافــق مــع مشــروع 
تحســين البيئــة المكتبيــة. وتــم البــدء بتنفيــذ المرحلــة األولــى للمشــروع فــي شــهر مــارس 2017. 

������� ������.indd   68 03/12/18   01:45:10 �



69

ثامنًا: اتفاقية استثمار وتطوير أرض الغرفة بحي الغدير:

تــم توقيــع اتفاقيــة مــع الشــركة الموحــدة لالســتثمار لتطويــر أرض الغرفــة بحــي الغديــر علــى طريــق 
الدائــري الشــمالي بمســاحة تبلــغ أكثــر مــن 14 ألــف متــر مربــع. تشــمل االتفاقيــة الموقعــة مــع الشــركة 
تأجيــر لــألرض بقيمــة 4.5 مليــون ريــال ســنويا، وكذلــك المشــاركة فــي قيمــة اإلنشــاء بنســبة %30 
مقابــل الحصــول علــى 30% مــن الدخــل الســنوي، كأول المشــاريع العقاريــة االســتثمارية للغرفــة مــع 
القطــاع الخــاص. وتبلــغ قيمــة إنشــاء المشــروع أكثــر مــن 18.5 مليــون ريــال. ويشــتمل المشــروع علــى 
هايبــر ماركــت و22 محــل تجــاري. وتــم االنتهــاء مــن كامــل أعمــال المشــروع بنهايــة شــهر ديســمبر مــن 
العــام 2016. وتــم االنتهــاء مــن تشــغيله علــى مراحــل فــي اكتوبــر 2017. المشــروع حاصــل علــى جائــزة 
ــم انعقــاده خــالل  ــذي ت ــي لعــام 2017 وال ــر فــي معــرض ريكــون الدول ــم والتطوي ــز فــي التصمي التمي

شــهر أكتوبــر الماضــي. 

تاسعًا: إعداد بوسترات ومحاضرات توعوية تدريب العاملين في الغرفة:  

تــم اعــداد البوســترات التوعويــة الخاصــة بالســالمة المهنيــة والوقايــة مــن األخطــار وعمــل محاضــرات 
توعويــة دوريــة عنهــا كمــا تــم تدريــب العامليــن فــي غرفــة الريــاض علــى اســتخدام طفايــات الحريــق 

بحضــور الدفــاع المدنــي للمركــز الرئيســي كجــزء مــن أعمــال خطــة التوعيــة.
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المعارض والمؤتمرات ودعم المنتجات الوطنية
يلعــب مركــز الريــاض الدولــي للمؤتمــرات والمعــارض دورًا مهمــًا وحيويــًا فــي قطــاع صناعــة المعــارض 
والمؤتمــرات علــى مســتوى المملكــة بشــكل واضــح وملمــوس مــن خــالل نوعيــة الفعاليــات المقامــة 
بالمركــز وجــدارة الشــركات المنظمــة والبنيــة التحتيــة للمركــز. وقــد بلــغ عــدد المعــارض والفعاليــات 

لعــام 2017   44 فعاليــة وقــارب عــدد الــزوار مليونــي زائــر علــى مــدار العــام.

اســتمر المركــز فــي دعــم المؤسســات واالعمــال االجتماعيــة والخيريــة والخدميــة فــي الفعاليــات ذات 
الكثافــة الجماهيريــة عبــر توفيــر مايلــي:

مواقع لبعض الجهات التي تخدم المجتمع . 1

مواقع للجهات الخيرية . 2

مواقع للعربات المتنقلة بالمستشفيات الحكومية الخاصة بالتبرع بالدم . 3

توفير عربات الغولف وكراسي متحركة لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة . 4

مكاتب لألمانات واالسعافات األولية. 5

احتضــن المركــز فعاليــة المســتثمرات مــن المنــزل » منتجــون بتنظيــم من غرفــة الرياض » والذي . 6
يعــد مثــااًل مميــزًا فــي خدمــة المجتمــع مــن خــالل دعــم المــرأة الســعودية وتفعيــل دورهــا فــي 

المجتمــع وتحقيــق تطلعاتهــا فــي دعــم مســيرة التنميــة الوطنية.
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خدمات سيدات األعمال
خدمة العمالء

تم تقديم 4022 خدمة لسيدات االعمال عن طريق فرع السيدات خالل العام 2017م 

أنشطة لجنة سيدات االعمال  خالل العام 2017

• االجتماع مع االمين العام للجنة التنمية المجتمعية بإمارة الرياض	

• لقاء مع الدكتور غانم المحمدي مساعد وزير الشؤون البلدية للتخطيط والتطوير بوزارة الشؤون 	
البلدية والقروية

• لقاء مسؤولة الشؤون التجارية والثقافية	

• ورشة عمل )كيف تبدأ مشروعك(	

• لقاء مستشارة االتحاد االوربي	

• لقاء وورشة عمل )حلول مالية لسيدات االعمال( بالتعاون مع البنك االول	

• زيارة )مجموعة نفوس(	

• عرض قصص نجاح مع سيدة االعمال )عزيزة الخطيب(	

• لقاء الوفد التركي	

•  اقامة ورشة عمل )من فكرة إلى فرصة تجارية(	

• لقاء مع صاحبة السمو الملكي االميرة / ريما بنت بندر بن سلطان	

•  وكلية الرئيس العام للهيئة العامة لرعاية الشباب لقاء زوجات السفراء المعتمدين بالمملكة	

• االجتماع مع حاضنة االعمال السعودية )مكين(	

• االجتماع مع رئيسة لجنة سيدات االعمال بغرفة الباحة	

• االجتماع مع صندوق ديم المناهل	
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فعاليات لجنة االستثمار من المنزل خالل العام 2017م

• ورشة عمل )حددي فكرة مشروعك(	

• برنامج )إدارة وتأسيس المشروع انطالقتي(	

• برنامج )إعداد المستثمرات من المنزل(	

معرض قافلة منتجون 

عبارة عن معرض متنقل يعتبر جزء مصغر من معرض منتجون السنوي يقام أكثر من مرة 
خالل السنة وفي أكثر من مكان وذلك من خالل التعاون مع الجامعات واألسواق التجارية 

الكبيرة وقد شاركن )28( سيدة في قافلة منتجون 2017م

الفئات المشاركة في قافلة منتجون

أكسسواراتديكور داخليرسممأكوالتعباياتأزياء
424112

عطور 
صيانة سجادوبخور

تغليف هدايااعمال يدويةكروشيةجواالت

311311
حلوياتبهاراتحفالت اطفال

112

الفعاليات المصاحبة

جلسات استشارات حول إدارة المشاريع المنزلية )عدد 30(

في المجاالت التالية:

• المالية والمحاسبة 	

• التسويق 	
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• اإلدارة	

• فرص استثمارية	

تقدمها عضوات هيئة التدريس بجامعة االمير سلطان للبنات 

فعاليات لجنة المشاغل النسائية  خالل العام 2017

• محاضرة )إدارة مراكز التزيين والمشاغل النسائية(	

• اللقاء السنوي لمالكات المشاغل	

• المفاهيم الرئيسية لضريبة القيمة المضافة واإلطار القانوني	

• زيارة لجنة المشاغل للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني	

• زيارة لجنة المشاغل  للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة	

وتم خالل هذه الزيارة مناقشة القضايا التالية والخروج بمجموعة من التوصيات:

قرار اغالق الحمامات المغربية بالمشاغل. 1

فصل نشاط الخياطة عن التزيين النسائي. 2

نسبة التوطين )السعودة( في المشاغل ومراكز التزيين. 3

الرسوم الحكومية المفروضة على المنشآت الصغيرة مقارنة بالمنشآت األكبر حجما. 4

إدارة الدعم والتطوير :

تعمل االدارة على القيام بجميع أعمال دعم و تطوير قطاع سيدات االعمال و تقديم المبادرات التي 
تخدمهن و تعزيز دورهن .

و إبراز الفعاليات : 

• ورشة عمل )من فكرة إلى فرصة تجارية(	

• ورشة عمل )نموذج العمل التجاري(	
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• ورشة عمل )كيفية عمل دراسة الجدوى(	

• االسبوع العالمي لريادة االعمال	

• لقاء )برامج دعم المنشآت( بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة	

• حاضنة سحابة االمام.	

• ورشة عمل )أساسيات التسويق(	

قسم االستشارات :

يعمل القسم على تقديم خدمات استشارية لسيدات و رائدات االعمال و تشجيع و دعم السيدات 
لخوض مجال االعمال .

ابرز الفعاليات :

1. لقاء الموهوبات والمتفوقات بجامعة الملك سعود

2. محاضرة )االستثمارات النسائية في قطاع التسويق(

3. محاضرة )التسويق وريادة االعمال(

4. محاضرة )االمتياز التجاري في ظل رؤية المملكة 2030(

5. ورشة عمل )التخطيط وتقييم األداء للمشاريع(.

6. اللقاء المفتوح مع الهيئة العامة لالستثمار.

7. لقاء )االستثمارات النسائية في قطاع السياحة (

8. اللقاء المفتوح مع صندوق التنمية الصناعية.
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االشتراكات

الخدمات المقدمة من خدمة عمالء االشتراكات بفرع السيدات

العملياتالخدمة المقدمة 
76االشتراك الجديد
621تجديد االشتراك

-زيادة درجة عضوية
5315تصاديق

3500اعتماد تواقيع
60اعتماد اختام

729تحديث بيانات
االستعالم العام عن بيانات 

6.905المنتسبات

171مالحظات
1500تفعيل خدمات الكترونية

1.351طباعة شهادة
19طلب بيانات سيدات اعمال

20.247المجموع

العددالخدمة المقدمة 
29انتساب جديد

60تجديد
381تصاديق )ورقي(

276تفعيل الخدمات االلكترونية
124شطب عضوية 
408طباعة شهادة
314اعتماد توقيع

40نقل ملكية
22مالحظات

8الغاء مالحظة
560تحديث بيانات
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352تحويل منتسبين لثقه
1645استعالم

818استفسارات
5037المجموع

الخدمات المقدمة من خدمة عمالء االشتراكات فرع وزارة التجارة

إدارة التدريب والتوظيف بفرع السيدات

البرامج التطويرية التي تم تنفيذها خالل العام  2017م

• إعداد التقارير	

• إدارة الجودة الشاملة	

• إعداد تقارير فحص طلب براءة االختراع	

• نظام العمل السعودي الجديد	

• المالية لغير الماليين	

• مهارات االنجاز وتحسين االنتاجية	

البرامج التأهيلية التي تم تنفيذها خالل العام 2017م

• إعداد و تأهيل مسؤولة موارد بشرية	

• إعداد و تأهيل مسؤولة موارد بشرية	

• فن إدارة المشاريع	

الدبلومات التطبيقية المهنية:

تم إطالق دبلومات تطبيقية مهنية في الربع الثالث من العام 2016 لمدة سنه دراسية كاملة. وفيما يلي 
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عرض موجز لما تم خالل الربع األول من العام 2017

• الدبلومات المهنية التطبيقية	

• إدارة الموارد البشرية 	

• دبلوم ادارة الجودة 	

اطالق دبلومات تطبيقية مهنية في الربع الرابع من العام 2017 لمدة سنه دراسية كاملة. وفيما يلي :

• إدارة الموارد البشرية 	

• دبلوم ادارة الجودة 	

• شعبة واحدة 	

 انطالقًا من حرص مركز التدريب على تقديم كل ما هو جديد في مجال التدريب. ويخدم جميع فئات 
المجتمع. فقد عقدت اتفاقيات تدريب بهدف التطوير والتأهيل واكتساب مهارات متنوع في عدة 

مجاالت وكانت كالتالي:

• عقد اتفاقية تعاون مع جامعة االميرة نورة وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية	

• اتفاقية تعاون مع جمعية واعي وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية	

• اتفاقية تعاون مع هيئة النقل العام وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية	

• اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 	

������� ������.indd   77 03/12/18   01:45:10 �



78

• اتفاقية تعاون شركة قادرون ألصحاب االعمال واالعاقة المحدودة	

التوظيف عن طريق فرع السيدات

بلغ عدد المتقدمات الالتي تم توظيفهن )197( موظفة 

فعاليات الفرع

• يوم المهنة في جامعة الملك سعود	

• كيف تسوقين نفسك لسوق العمل	

• لقاء القطاع السياحي وااليواء 	

• بوابتك الى سوق العمل	

• المشاركة بمعرض مسارات المستقبل 	

• لقاء خدمة العمالء والتسويق 	

• 	FMC لقاء التوظيف مع المستقبل االدارية

• االمتياز التجاري 	

• التخطيط وتقييم األداء للمشاريع	

• إدارة الخطر وسوق التأمين السعودي	

• اللقاء المفتوح مع الهيئة العامة لالستثمار	

• طرح فرص االمتياز التجاري	

التجارة االلكترونية 

انشاء مواقع التواصل االجتماعي لتسويق التجارة االلكترونية

150   الجلسات االستشارية التي تم عقدها في الفرع   الخدمات االستشارية :  استقبال المستفسرات 
7
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تطوير بيئة العمل الداخلية

تطوير منظومة الموارد البشرية بالغرفة

• تطويــر نظــام المــوارد البشــرية والمتعلــق فــي ميكنــة النمــاذج المتبقيــة والتعديــات المتوافقــة 	
مــع نظــام المــوارد البشــرية.

• البشــرية 	 المــوارد  بالئحــة سياســات  لتوعيتهــم  الغرفــة  لكافــة قطاعــات  عمــل  عقــد ورش 
الجديــدة وتوافقهــا مــع التعديــالت األخيــرة فــي نظــام العمــل الســعودي. ونشــر تلــك الالئحــة 

ــي. فــي موقــع الغرفــة الداخل

• ترشيح عدد )67( موظفًا لبرامج تدريبية داخل وخارج المملكة.	

• تدريب عدد )301( موظفًا في البرامج الجماعية المنعقدة من قبل الغرفة.	

• تدريــب عــدد )368( موظفــًا خــال الفتــرة مــن 2017/1/1 إلــى 2017/12/31 فــي جميــع البرامــج 	
التدريبيــة.

• تنظيــم برنامــج الموظــف المتميــز للربــع االول والثانــي مــن العــام 2017 وتــم ترشــيح عــدد )25( 	
موظفــًا، حيــث تــم اختيــار عــدد )7( موظفيــن متميزيــن فــي كل ربــع مــن جميــع القطاعــات، 

وإقامــة حفــل تكريــم لهــم.

• االرتقــاء بمســتوى الخدمــات الصحيــة المقدمــة لموظفــي الغرفــة وعائالتهممــن خــالل تطويــر 	
وثيقــة التأميــن وحــل مشــاكله وإقامــة »اليــوم الطبــي« لموظفــي الغرفــة 

• تدريب مجموعة من أبناء الموظفين والموظفات في الفترة الصيفية.	

• تنظيم بطولة رياضية في لعبة كرة القدم بين قطاعات الغرفة 	

الفعاليات االجتماعية:

• حفل المعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك لموظفي الغرفة 2017.	

• حفل المعايدة بمناسبة عيد األضحى المبارك 2017.	

• اليوم المفتوح )1( للموظفين 2017.	

• اليوم المفتوح )2( للموظفين 2017.	

• توزيع هدايا المواليد للموظفين.	

• إقامة إفطار رمضاني لموظفي الغرفة في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الرياض.	
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االتصاالت قواعد المعلومات

• خفــض التكاليــف مــن خــالل تحديــث أجهــزة التصويــر بأجهــزة ذات جــودة أعلــى وبتكلفــة أقــل. 	
وتقليــص ســعر إرســاليات البريــد الممتــاز وتخفيــض ســعر الرســائل النصيــة وإيقــاف الفاكــس 

ــي.  ــد اإللكترون ــى البري ــم الغرفــة إل ــات وتعامي الشــبكي والتحــول فــي إعالن

• تطبيــق خطــة عمــل تخفيــض تكاليــف األوراق واألحبــار المســتخدمة بالغرفــة بتقليــص آالت 	
التصويــر وإلغــاء أجهــزة الفاكــس واالكتفــاء بجهــاز واحــد رئيســي فقــط وتقليــص عــدد الطابعــات 

إلــى 25 طابعــه فقــط.

• والتحــول 	 الريــاض  غرفــة  بيانــات  قواعــد  إلدارة  ونظــام  االداريــة  االتصــاالت  نظــام  توفيــر 
اإللكترونــي. والبريــد  النصيــة  الرســائل  إرســاليات  فــي  اإللكترونــي 

• تحديث كامل القوائم الحكومية )للرجال والنساء(.	

• تصديــر  6585 خطــاب وتوريــد اكثــر مــن 5650 خطــاب وأرشــفة اكثــر مــن 12235 خطــاب وتســليم 	
اكثــر مــن 10000 ظــرف مناولــة.

الشؤون اإلدارية

أهم االنجازات

• إعداد لوائح الشؤون اإلدارية:	
• تحديث نظام السنترال العام للغرفة:	
• إعادة تأهيل المستودعات.	
• تطوير وتنظيم خدمات الضيافة.	
• تطوير وتجهيز فرع وزارة الخارجية في مركز المنتجات الوطنية 	
• تجهيز مقر شركة أرامكو السعودية في مقر المبنى الرئيس لخدمة قطاع المقاولين.	
• إنجاز خدمات فروع ذات طابع وهوية موحدة( 	
• المبانــي الجديــدة للغرفــة خــارج مدينــة الريــاض فــي كل مــن المزاحميــة، الدوادمــي، شــقراء، 	

الدواســر ووادي 
•   توفير خدمات الهاتف للخدمة االلكترونية )التصاديق( وتأسيس الرقم المجاني )800(.	
• تأسيس خدمات الكهرباء لمشروع فندق الغرفة في مقر مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.	
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قطاع خدمات العمالء – خدمات اإلشراكات

2014201520162017العام المالي

تجديدجديدتجديدجديدتجديدجديدتجديدجديدالفرع
12.25637.74646.65282.13454.717100.75949.517127.557المركز الرئيسي

4.2695.3624702.982الوزارة

 ---

2605.39417472الصناعية األولى
1711.79123794الصناعية الثانية

8355.807481.625النسيم
4634.0331944الشفا

7726832372هيئة االستثمار
334514133630الفرع النسائي
4085.2848626شمال الرياض

1943.017016المنتجات الوطنية
4863.83528810الخليج
6403.7642011.919البديعة

5181.150436959الدوادمى
2445133094شقراء

382523188529وادي الدواسر
9615067167السليل
129376180359ساجر
12451943نفي

222589145539عفيف
9991333رماح

23352443112المزاحمية
22839751383الحوطة
17024572229الجمش

24912193ثادق
1613017160حريمالء
1831685البجادية

اإلجمالي
22.76781.72248.91996.20954.717100.75949.517127.557

104.489145.128155.476177.074
14%7%39%سنة أساسنسبة التطور السنوي
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العام المالي
نسبة التطور االجمالية 2014201520162017

لالعداد الدرجة
-37%1.4161.531948891ممتازة

14%1.9001.7601.7912.158اولى

39%13.98717.72118.00719.500ثانية

-16%65.23071.09057.25354.995ثالثة

353%21.95653.02677.47699.530رابعة

69%104.489145.128155.475177.074اإلجمالي
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العام المالي
التطور االجمالي 2014201520162017

للفرع الفرع
9%1.480.3911.609.7001.506.2701.607.813المركز الرئيسي

-21%90.644112.10089.00271.768الوزارة
-2%246.682278.485222.209241.498الصناعية األولى
-45%268.013262.102251.941148.744الصناعية الثانية

-25%221.743225.798210.035167.346النسيم
-100%112.203000الشفا

-40%10.4399.2996.7476.307هيئة االستثمار
67%3.4715.3565.8365.798الفرع النسائي
-100%448.650470.155333.0670شمال الرياض

-100%139.369000المنتجات الوطنية
-94%147.597152.294128.0799.355الخليج
33%113.511235.458177.733151.416البديعة

-19%13.19322.75423.94710.698الدوادمى
-33%6.0197.1697.2884.040شقراء

-43%9.05112.3659.5925.156وادي الدواسر
-67%2.8003.0632.269938السليل
56%3.3116.0037.3595.159ساجر
158%4391.6072.5111.132نفي

-21%6.5568.6248.6075.201عفيف
13%1.2821.3762.0381.443رماح

-46%6.1418.1596.9783.331المزاحمية
-31%3.9215.0344.8772.700الحوطة
-32%3.3985.1015.1402.314الجمش

-54%1.0191.1171.238467ثادق
-41%1.3011.7651.508769حريمالء
-7%589640618549البجادية

التطور االجمالي 3.341.7333.445.5243.014.8892.453.942اإلجمالي
للمعامالت

-28%-19%-12%3%سنة أساسنسبة التطور
العام المالي

2014201520162017
نوع الخدمة

6.3558.6526.7060تصاريح تخفيضات
18799164241المسابقات التجارية

14.64115.67216.35014.946شهادات إعادة التصدير
21.18324.42323.22015.187اإلجمالي
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المركز المالي للغرفة
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المركز المالي للغرفة
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  الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
  

  القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١تهية في نللسنة الم



  
  الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

   
  القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  
  
  

  صفحـة  فهـرس
  
  

  

    
  -  اباتتقرير مراجعي الحس

    
  ٣   قائمة المركز المالي

    
  ٤   األنشطةقائمة 

    
  ٥   قائمة التدفقات النقدية

    
  ١٥ - ٦   إيضاحات حول القوائم المالية



  
  
  
  
  
  

 تقرير مراجعي الحسابات
  
  

  غرفة التجارية الصناعية بالرياضال -  أعضاء الجمعية العموميةإلى السادة/ 
  
  

  الرأي
  

ديسمبر  ٣١، والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في للغرفة التجارية الصناعية بالرياضالمالية  وائمالق راجعنالقد 
المالية، بما في  القوائم المرفقةوااليضاحات  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،والتدفقات النقدية  األنشطة، وكل من قوائم ٢٠١٧

   ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
للغرفة التجارية الصناعية المالي  المركزالنواحي الجوهرية،  كافة، من بعدلأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر في رو

في ضوء العرض ، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  بالرياض
ووفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية  ها القوائم الماليةواإلفصاح للمعلومات التي تحتوي علي

  .الغرفةوالمالئمة لظروف 
  

  اساس الرأي 
  

ً لمعايير  تمت مراجعتنا ً لتلك المعايير قد تم المعتمدة في المملكة العربية السعودية لمراجعة الدوليةاوفقا . إن مسؤوليتنا وفقا
عن  مستقلونالتوضيح في تقريرنا هذا في فقرة مسؤولية مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية. نحن  ذكرها بمزيد من

ً لقواعد وسلوك  الغرفة كما داب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا لهذه القوائم المالية، أوفقا
ً بمتطلبات سلوك وأداب المهأوفينا  ً لتلك القواعد، ونعتقدايضا حصلنا عليها كافية  التي أدلة المراجعةان  نة األخرى وفقا

  ساساً لرأينا حول المراجعة.أومناسبة لتوفير 
  

    مسؤولية اإلدارة واالشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن القوائم المالية
لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة ة وفقاً المالية وعرضها بصورة عادل القوائممسؤولة عن إعداد هذه  الغرفةإدارة إن 

، وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكنها من إعداد قوائم مالية خالية من األخطاء العربية السعودية
    أو عن خطأ. احتيالالجوهرية، سواًء كانت ناشئة عن 

، واإلفصاح حسب مقتضى االستمراريةعلى  الغرفةالمالية تقييم قدرة عند إعداد القوائم  الغرفةإدارة كما وتشمل مسؤولية 
تصفية  الغرفةإدارة في المحاسبة ما لم تنوي  االستمراريةاساس  واستخدام الغرفة باستمراريةالحال عن المسائل المتعلقة 

    أو وقف عملياتها، أو ال يوجد لديها بديالً منطقياً عن ذلك. الغرفة
  لين عن الحوكمة هم المسؤولون عن االشراف على اعداد التقارير المالية.ان االشخاص المسؤو

  
     مراجع الحساباتمسؤولية 

أو  الغشخالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت ناشئة عن  المالية ان هدفنا الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم
   ا حولها.عن خطأ، وإصدار تقرير المراجعة والذي يتضمن رأين

المعتمدة  إجراءات المراجعة التي قمنا بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة إنالتأكيد المعقول هو على مستوى عال من التأكيد، 
 الغشاألخطاء الجوهرية حتى وإن وجدت ويمكن أن تنشأ األخطاء من  اكتشافال تضمن دائماً  في المملكة العربية السعودية

، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو في مجموعها قد تؤثر بشكل معقول على قرارات مستخدمي أو عن طريق الخطأ
  .المالية القوائم



  
  
  
  
  
  

نقوم بممارسة الحكم  فإننا ،المعتمدة في المملكة العربية السعودية الدوليةكجزء من عملية المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة 
    باإلضافة الى: المراجعة،بدأ الشك المهني في جميع نواحي على تطبيق م والمحافظةالمهني 

  أو عن خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ  احتيالتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواًء كانت ناشئة عن
ً لرأينا. ان خطر إجراءات المراجعة التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفر أ ساسا

قد يشتمل على  االحتيالن ال نظراعن الخطأ،  ةالناتج تلك أعلى من احتيالأية أخطاء جوهرية ناتجة عن  اكتشافعدم 
   أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية. والتحريفات،، أو الحذف المتعمد والتزويرالتواطؤ 

 بأعمال المراجعة لغايات تصميم إجراءات مراجعة مناسبة حسب  الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة
   .الغرفةليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في ولكن الظروف، 

  إدارة تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من قبل
   .الغرفة

  إلى أدلة المراجعة التي  واستنادا المحاسبة،في  االستمراريةألساس  الغرفةإدارة  استخدامعن مدى مالئمة  الستنتاجالتوصل
تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول 

في  االنتباهفنحن مطالبون بلفت  جوهري،. فإذا توصلنا بأن هنالك وجود لعدم تيقن ةمستمر ةكغرف االستمرارعلى  الغرفةقدرة 
المالية، أو إذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافياً،  القوائمإلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في  مراجعتناتقرير 

. ومع مراجعتنالمراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تعتمد على أدلة ا استنتاجاتنافإننا سوف نقوم بتعديل رأينا. 
   .ةمستمر كغرفة االستمرارعن  الصندوقفإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف  ذلك،

 المعامالت  تمثل بما فيها اإليضاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تقييم العرض العام وبنية ومحتوى القوائم المالية
   واألحداث بشكل يحقق العرض العادل.

بما في  الهامة،تواصلنا مع المسؤولين في لجنة المراجعة بما يتعلق بنطاق وتوقيت المراجعة المخطط له ومالحظات المراجعة 
 مراجعتنا.ذلك أية أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية تم تحديدها خالل 

  

  

  
  

  المحاسبون المتحدون
  ركة الدكتور عبد القادر بانقا وشركاؤهش

  

  

_________________  
  محمد بن فرحان بن نادر

  ٤٣٥ترخيص رقم 
  

  الرياض، المملكة العربية السعودية
  )٢٠١٨ يناير ٢٥هـ (١٤٣٩ جمادى األول ٨
  



٣ 

  الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
  

   قائمة المركز المالي
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ كما في

  باللایر سعودي
 

            

  ٢٠١٦    ٢٠١٧    إيضاح  
            

            األصول
            متداولة أصول

  ٥٢٠٫٥٥٩٫٢٥٤    ٤٩٥٫٥٥٦٫١٩٢    ٣  وما في حكمه نقد
  ١٣٫٧٧٥٫٤٠٤    ٧٣٧٫٧٠٤    ٤  ذمم مدينة، بالصافي

  ٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٥٫١٢٥٫٠٠٠      مقاولينللدفعات مقدمة 
  ٦٩٫٤٠٠٫٩٩٦    ٧٧٫٣٤٩٫٤٥٥    ٥  مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

  ٦٢٥٫٧٣٥٫٦٥٤    ٥٨٨٫٧٦٨٫٣٥١      المتداولة األصولمجموع 
            

            استثمارات وأصول مالية
  ١٧٫٠٠٠٫٠٠٠    ٥٦٫٦٨٩٫٧٤٢    ٦  طويلة األجلاستثمارات 
  ٥٣٫٦٠٣٫٧١٦    ٥٤٫٣٥٣٫٣٤٦    ٨  عقاريةاستثمارات 

  ٢٦٫٦٠٤٫٥٥٨    ٢١٫٨٧٤٫١٧٠    ٧  قروض موظفين طويلة األجل، بالصافي
            ثابتة أصول

  ٢٣٤٫٦٧١٫٧٢٠   ٢٢٣٫١٠٣٫٦٦٧    ٩  ممتلكات ومعدات، صافي
  ٥٤٫٥٦٥٫٤٩٥   ٧١٫٤٠٧٫٦٥٣    ١٠  مشاريع تحت التنفيذ
  ٢١٫٤٢٠    -      أصول غير ملموسة

            

  ١٫٠١٢٫٢٠٢٫٥٦٣    ١٫٠١٦٫١٩٦٫٩٢٩      األصولمجموع 
            

            األصولصافي و الخصوم
            متداولة خصوم

  ١٩١٫٠٦٣٫٣٨٦    ٢١٥٫٠٦٢٫٥٤٢    ١١  ة مقدماإيرادات مقبوض
  ٣٤٫٠٤٩٫٥٧٦    ٢٥٫٨١٩٫٤٤٧    ١٢  مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

  ٢٢٥٫١١٢٫٩٦٢    ٢٤٠٫٨٨١٫٩٨٩      المتداولة الخصوممجموع 

  غير متداولة خصوم

  

    

  

  

  ٨٥٫٦٠٧٫٤١٧    ٧٤٫٨٤٨٫٥٠٠    ١٣  مكافأة نهاية الخدمة
  ٣١٠٫٧٢٠٫٣٧٩    ٣١٥٫٧٣٠٫٤٨٩      الخصوممجموع 

            
             األصولصافي 

  ٦٨٧٫٩٨١٫٠١٠    ٦٨٥٫٠٩٢٫٦٩١      أصول غير مقيدة
  ١٣٫٥٠١٫١٧٤    ١٥٫٣٧٣٫٧٤٩    ١٤  أصول مقيدة

  ٧٠١٫٤٨٢٫١٨٤    ٧٠٠٫٤٦٦٫٤٤٠      األصولمجموع صافي 
            

  ١٫٠١٢٫٢٠٢٫٥٦٣    ١٫٠١٦٫١٩٦٫٩٢٩      األصولصافي و الخصوممجموع 
  
  
  
  
  
  
  

 تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية )٢١(إلى  )١(من  ان االيضاحات المرفقة
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  الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
  

   األنشطةقائمة 
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  باللایر السعودي

  ٢٠١٦    ٢٠١٧    ايضاح  

            إيرادات ومكاسب

  ٢٧٦٫٧٦٩٫٥٥٥    ٢٥٤٫٦٠٥٫٧٣٨    ١٥  إيرادات

  ٥٫٩٣٦٫١٨٣    ٣٫٩٤٤٫٦١٩      ايرادات أخرى

  ١٠٫٣٥٧٫٤٥٦    ٨٫٦٠١٫٧٤٥      عوائد استثمارات مرابحة قصيرة األجل

  ٢٫٣٣٨٫٤٠٠    ٢٣٠٫٤٤٩      طويلة األجلمكاسب محققة من بيع استثمارات 

  -    ٩٥٫٨١٠    ٦  مكاسب غير محققة من استثمارات طويلة األجل

  ٢٩٥٫٤٠١٫٥٩٤    ٢٦٧٫٤٧٨٫٣٦١      إجمالي اإليرادات والمكاسب

            مصروفات

  )٢٦٩٫٥٠٩٫٦٣٩(    )٢٣٤٫٨٢٤٫٨٥٥(    ١٦  تشغيلية مصروفات

  -    )٢٩٫٣٦٧٫٦٤٤(      مصروف برنامج التقاعد المبكر

  )١٫٨٦٨٫٥٦٤(    )٦٫١٧٤٫١٨١(      مصروف الشيك الذهبي

  )٢٧١٫٣٧٨٫٢٠٣(    )٢٧٠٫٣٦٦٫٦٨٠(      إجمالي المصروفات

  ٢٤٫٠٢٣٫٣٩١    )٢٫٨٨٨٫٣١٩(       األصولالتغير في صافي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية )٢١(إلى  )١(من  ان االيضاحات المرفقة
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  الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
  

   قائمة التدفقات النقدية
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  باللایر السعودي
      ٢٠١٦    ٢٠١٧  

            :ات النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفق
  ٢٤٫٠٢٣٫٣٩١    )٢٫٨٨٨٫٣١٩(      األصولصافي التغيير في 

المتوفر إلى صافي النقد  األصولصافي تعديالت لتسوية التغير في 
  االنشطة التشغيلية:من 

    
      

  ١٩٫٢٨٣٫٥٧٦    ١٩٫٨٦٣٫٩٦٤    واإلطفاءات اإلستهالكات
  )٤٫٤٤٦٫١٦٧(    )٢٣٠٫٤٤٩(    طويلة األجلمحققة من بيع استثمارات  مكاسب

      )٩٥٫٨١٠(    مكاسب غير محققة من بيع استثمارات طويلة األجل
  ٥٫٥٠٠٫٣٧٧    -      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  -    )١٦١٫١٣٦(    أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات
  ١٠٫٤٣٩٫٤٥١    ١٣٫٥٣٨٫٣٠٨    فأة نهاية الخدمةالمكون من مكا

  ٣٧٢٫٨٣١    )٣٦٫١٥٧(    قروض موظفين –مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
  -    )٢٫٨٢٣٫٦٤٥(    عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

            :العاملة والخصوم األصولالتغيرات في 
  )١٦٫٥١٦٫٨٨٢(    ١٥٫٨٦١٫٣٤٥      ذمم مدينة

  )٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠(    ٦٫٨٧٥٫٠٠٠      دفعات مقدمة لموردين
  )١٧٫٥١٢٫٧٥٤(    )٧٫٩٤٨٫٤٥٩(      مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

  )٧٫٢٤٣٫٩٨٩(    ٤٫٧٦٦٫٥٤٥    روض موظفين طويلة األجلق
  ٤٢٫٣٢٦٫٣١٧    ٢٣٫٩٩٩٫١٥٦    إيرادات مقبوضة مقدما

  ٨٫٨٠٠٫٢٣٤    )٨٫٢٣٠٫١٢٩(    مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
  )١١٫٥٢٨٫١٠٥(    )٢٤٫٢٩٧٫٢٢٥(    فأة نهاية الخدمةمن مكا دفوعالم

  ٢٫٣٣٢٫٨٦١    ١٫٨٧٢٫٥٧٥    صافي التغير في األصول المقيدة
  ٣٣٫٨٣١٫١٤١    ٤٠٫٠٦٥٫٥٦٤    صافي النقد المتوفر من االنشطة التشغيلية

            

            :اإلستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 

  ١٣٩٫١٢٧٫٩٣٧    -      متحصالت من بيع استثمارات طويلة األجل

  -    )٣٩٫٣٦٣٫٤٨٣(      إستثمارات طويلة األجل

  )١٫٤٣٣٫٦٥١(    )٧٤٩٫٦٣٠(      إضافات على استثمارات عقارية

  )٣٩٫١٧٧٫٧٠٢(    )٢٤٫٠٩٠٫٥٠٨(      إضافات على مشاريع تحت التنفيذ

  )٤٫١٦٠٫١٩١(    )٢٫٢١٢٫٢٢٢(      شراء ممتلكات ومعدات
  -    ١٫٣٤٧٫٢١٧    المتحصل من إستبعاد ممتلكات ومعدات

  ٩٤٫٣٥٦٫٣٩٣    )٦٥٫٠٦٨٫٦٢٦(      االنشطة اإلستثمارية ) المتوفر منالمستخدم في(صافي النقد 
            

  ١٢٨٫١٨٧٫٥٣٤    )٢٥٫٠٠٣٫٠٦٢(    وما في حكمه النقد
  ٣٩٢٫٣٧١٫٧٢٠  ٥٢٠٫٥٥٩٫٢٥٤    السنةبداية  - وما في حكمه النقد

  ٥٢٠٫٥٥٩٫٢٥٤    ٤٩٥٫٥٥٦٫١٩٢    السنةنهاية   - النقد وما في حكمه
            

          معامالت غير نقدية 
  ١٨٫٥١٨٫٠٠٠    ٧٫٢٤٨٫٣٥٠    لكات ومعداتالمحول من مشاريع تحت التنفيذ إلى ممت

  ٥٠٫٣٥٤٫٥٠٠    -    تحويل أراضي من ممتلكات ومعدات إلى استثمارات عقارية
  ١٫٨١٥٫٥٦٥    -    المحول من مشاريع تحت التنفيذ إلى إستثمارات عقارية

  -    ٤٣٣٫٦٥٩    شطب ذمم مدينة

  ن هذه القوائم الماليةتشكل جزءا ال يتجزأ م) ٢١) إلى (١من ( ان االيضاحات المرفقة



  
  

  الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
  

  ايضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٦ 
 

 التكوين والنشاط  - ١
بموجب قرار مجلس  هـ١٣٨١الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ("الغرفة") جهة غير هادفة للربح، تأسست عام 

ربيع  ٣٠وتاريخ  ٦، وبناءا على المرسوم الملكي الكريم رقم م/هـ١٣٨١ربيع الثاني  ١٠وتاريخ  ٢٣٩الوزراء رقم 
الصادر بشأن  هـ١٤٠٠ربيع الثاني  ٢٢وتاريخ  ٦٤موافقة على ما تضمنه قرار المجلس رقم بال هـ١٤٠٠الثاني 

  الموافقه على نظام الغرف التجارية والصناعية.
  

جمع ونشر كافة المعلومات  إلى) من نظام الغرف التجارية ٥ما جاء بنص المادة ( اختصاصات الغرفة حسبتتمثل 
لصناعة، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة، وإمداد الجهات واإلحصاءات التي تتصل بالتجارة وا

الحكومية بالبيانات والمعلومات التجارية والصناعية، وتقديم االقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من 
أو يصدرون لها بضائعهم وكذلك  المنافسة األجنبية، وإرشاد التجار والصناع إلى أهم البلدان التي يستوردون منها

إرشادهم إلى طريق تطوير التجارة والصناعة، وإبالغ التجار والصناع باألنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس 
باألمور التجارية والصناعية، وحصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيدا لعرضها على الجهات المختصة، 

ة والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها، وتبصير التجار وفض المنازعات التجاري
والصناع بفرض اإلستثمار الجديدة في المجاالت التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة، وتشجيع 

جيع اإلستثمارات في المشاريع المشتركة التجار والصناع وحثهم على اإلستفادة من بيوت الخبرة المحلية واألجنبية وتش
  للمساهمة في تحقيق التنمية.

  

تشتمل هذه القوائم المالية على القوائم المالية للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، باإلضافة الى القوائم المالية لمراكز 
  الغرفة التجارية التالية:

 مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. -
 ات الوطنية.مركز المنتج -

  تم حذف كافة األرصدة والمعامالت المتداخلة الهامة بين الغرفة ومراكزها عند إعداد هذه القوائم المالية.
  

  مما يلي:خالل السنة تتمثل أهم أهداف وإنجازات مجلس اإلدارة 
  األهداف:  

 .٢٠٢٠لول عام أن تكون غرفة الرياض أكبر مصدر للثقة بين الغرف في المملكة العربية السعودية بح -
 عالية الجودة والدعم الفعال له.تعزيز مجتمع األعمال في الرياض من خالل توفير خدمات  -
 تعزيز دور القطاع الخاص إقتصاديا وإجتماعيا. -
 جذب مزيد من المنشآت إلى منطقة الرياض. -
 تحويل منطقة الرياض إلى بيئة عمل جذابه. -

  اإلنجازات:
 نتج عنها خمسة عشرة مبادرة. برنامج الطاولة المستديرة والذي -
 توقيع سبعة وأربعون اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جهات حكومية وغير حكومية. -
دراسة أثر تطبيق برنامج التوازن المالي على منشآت القطاع الخاص لدعم قرار تمديد العمل بالبرنامج إلى  -

 ثمانية سنوات بدال من خمسة سنوات.
التنمية االجتماعية ومن خاللها تم منح الغرفة مبنى خاص لمركز التدريب توقيع اتفاقية مع وزارة العمل و -

 والتوظيف بالغرفة.
  

 السياسات المحاسبية الهامة  - ٢
المرفقة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة  م إعداد القوائم الماليةت

  هادفة للربح.النيين والمعايير المحاسبية للمنشآت غير السعودية للمحاسبين القانو
  

  العرف المحاسبي
ن  بة ع تثناء المحتس بي، بإس تحقاق المحاس دأ اإلس ا لمب ة وفق ة التاريخي اس التكلف ى أس ة عل ة المرفق وائم المالي دت الق أع

  اإلستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة.
 

  في حكمهنقد وما 
النقد لدى البنوك وودائع مرابحات ذات السيولة العالية التي يمكن تسييلها خالل ثالثة أشهر أو  كمهفي حيتضمن النقد وما 

أقل.



  
  الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

  
  (تتمة) ليةايضاحات حول القوائم الما

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٢
  

   ذمم المدينةال
ديون  ل مخصص لل تم عم ي تحصيلها. ي ديون المشكوك ف واتير ناقصاَ مخصص ال تظهر الذمم المدينة بالمبالغ األصلية للف

تحقة بموجب المشك الغ المس ع المب ن تحصيل جمي ن م دم تمك ى ع ل موضوعي عل اك دلي ون هن دما يك ي تحصيلها عن وك ف
ة  ي قائم ون  األنشطةالشروط األصلية للذمم المدينة. يتم قيد هذه المخصصات ف دما تك د "المصروفات" عن ر تحت بن وتظه
ت الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص الديو ي وق الغ تسترد ف ن المشكوك في تحصيلها. تقيد أي مب

  .األنشطةالحق لذمم قد تم شطبها بقيد دائن على "المصروفات" في قائمة 
  

  طويلة األجلاالستثمارات 
دات صناديق طويلة األجل تتكون االستثمارات  ي وح تثمارات ف من أوراق مالية مدرجة / غير مدرجة في أسواق مالية واس

وي اإلدارة %٢٠نسبة الملكية فيها تقل عن  مشتركة تكون م تن ا ل ة م ر المتداول . تظهر هذه االستثمارات في الموجودات غي
ة  خالل بيعها ة العادل ا بالقيم يم الحق ة وتق دئيا بالتكلف تثمارات مب ذه االس جل ه ة. تس وائم المالي اريخ الق ن ت أثني عشر شهرا م

  بتاريخ القوائم المالية كما يلي:
  

وائم  يتم تحديد  -أ اريخ الق ي ت ا ف وفر كم القيمة العادلة لألوراق المالية المدرجة باألسواق المالية بحسب سعر السوق المت
 المالية مع االخذ بعين اإلعتبار أية قيود تمنع بيع أو نقل هذه المشتريات.

 .بالتكلفةسوقية يعتمد عليها  يتم تحديد القيمة العادلة لالوراق المالية غير المدرجة بأسواق مالية والتي ليس لها قيم   - ب
يتم إدراج التعديالت المتراكمة الناتجة عن إعادة تقييم هذه االستثمارات كبند مستقل في قائمة التغيرات في صافي 

    القيمة العادلة حتى بيع هذه االستثمارات. الموجودات الحتياط
  استثمارات عقارية

ا أو االستثمارات العقارية تمثل االستثمار في الممتل كات المحتفظ بها إما لتحقيق إيرادات إيجارية أو زيادة رأسمالية في قيمته
تثمارات ، وليس كالهما اس االس تم قي ة. ي ة للغرف راض إداري ي أغ لغرض البيع في سياق النشاط االعتيادي أو الستخدامها ف

ة، إن ي القيم اض ف ائر االنخف راكم وخس تهالك المت د خصم االس ات  العقارية بالتكلفة بع ة النفق دةوجدت. وتشمل التكلف  العائ
   مباشرة إلى اقتناء الممتلكات.

  والمعدات الممتلكات
، تعتبر مصاريف اإلصالح والصيانة مصاريف إيرادية االستهالكات المتراكمة خصموالمعدات بالكلفة بعد  الممتلكات تظهر

 عمرها اإلنتاجيويجري احتساب االستهالكات عليها على اساس  أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية،
  بإستخدام نسب اإلستهالك التالية: وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت المقدر

  النسبة %  البيان
  %٥  مباني 

  %٥  الت ومعداتآمصاعد و
  %٢٠   أجهزة وبرامج الحاسب اآللي

  %٢٠  أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
  %٢٥  سيارات 

    %٥  تكييف مركزي
كما تتم رسملة التكاليف  أو العمر التشغيلي للموجودات اإلنتاجيةكانت تزيد من  إذاة يتتم رسملة التجديدات والتحسينات الرئيس

الربح أو الخسارة  يتم إثباتكما  فيتم تحميلها كمصاريف عند حدوثها.غير الرئيسية والتحسينات  اإلصالحاتأما  المباشرة.
 فيموجودات ال لهذه والقيمة الدفترية من البيع تمثل الفرق بين المتحصالت والتي إستبعاد الممتلكات والمعداتعن الناتجة 

    .األنشطةقائمة 
  االنخفاض في قيمة الموجودات

ى ل عل ن وجود أي دلي د م ة للتأك ر الملموس ة وغي ودات الملموس ة للموج ة الدفتري ة للقيم ة دوري  تقوم الغرفة بإجراء مراجع
ذلك  ترداد ل ة لالس ة القابل دير القيم تم تق دليل، ي ذا ال ل ه ة وجود مث وقوع أي خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمتها. وفي حال
ل،  ذلك األص ترداد ل ة لالس األصل لتحديد حجم هذه الخسارة (إن وجدت). وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابل

  لة لالسترداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي ينتمي إليها ذلك األصل.بتقدير القيمة القاب الغرفةتقوم 
ذ  ة عندئ ـه الدفتري ن قيمتـ ل م د بأق د النق ة لتولي دة القابل ل لالسترداد لألصل أو الوح غ القاب وفي الحاالت التي يقدر فيها المبل

ى ا د إل د النق ة لتولي دة القابل ل أو الوح ذلك األص ة ل ة الدفتري ض القيم ائر تخف ات خس تم إثب ا، وي ترداد له ة لالس ة القابل لقيم
  .األنشطةاالنخفاض في قيمة األصل مصروفات فوراً في قائمة 
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٨ 
 

   (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  - ٢
 (تتمة) االنخفاض في قيمة الموجودات

د وإذا ما تم الحقاً عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية ل د النق ة لتولي ألصل أو الوحدة القابل
ن  ان م ي ك ة الت ة الدفتري ا عن القيم ي تمت زيادته ة الت ة الدفتري د القيم ى أال تزي ه، عل إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد ل

د ف د النق ة لتولي دة القابل ل أو الوح ك األص ة ذل ي قيم اض ف ارة االنخف نوات المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خس ي الس
    .األنشطةالسابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات فوراً في قائمة 

  اإليرادات المقبوضة مقدما
ل  ن قب تم تحصيلها م تراكات ي ةتمثل اإليرادات المقبوضة مقدما قيمة رسوم إش ة الغرف رف  ثق س الغ ال ومجل ات األعم لخم

تراكات بموجب بالنيابة عن الغرفة مق السعودية ك اإلش ا ابل الحصول على نسبة متفق عليها من تل دمات، كم ديم خ ة تق إتفاقي
د  تمثل اإليرادات المقبوضة مقدما قيمة عقود إيجارات المعارض والمؤتمرات المملوكة من قبل الغرفة والتي تم احتسابها عن

    توقيع العقد، هذا ويتم تحقق هذه اإليرادات في الفترات الالحقة.
  زكاةلا

الرئيس  –رحمه هللا  -العزبز بن باز  لم يتم احتساب مخصص الزكاة بناءا على الفتوى الصادرة من سماحة الشيخ/ عبد
بأن الغرفة ال زكاة في  هـ٥/٩/١٤٠٩وتاريخ  ٢٣١١/٢برقم  واإلرشادالعام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة 

    أموالها.
  ىمصاريف مستحقة وذمم دائنة أخر

    يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواء تم إصدار فواتير بموجبها إلى الغرفة أو ال.
  مخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الغرفة التزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابق، وهناك احتمال وجود 
    لتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.استخدام للموارد لتسوية اال

  الخدمة مكافأة نهاية
  

اها  نهاية مكافأةيتم االستدراك ل ي أمض رة الت اس الفت ى أس عودي عل ل الس ام العم ات نظ اً لمتطلب ة وفق وائم المالي الخدمة في الق
    .الغرفةالموظف في خدمة 

  يراداتاال
ها. كما يتم قق عند تحصيلها وفقا لطبيعة تلك الرسوم ومواعيد استحقايوم التصاديرادات رسوم االشتراكات ورسإيتم إثبات 

يتم إثبات إيرادات اإليجار عند استحقاقها وفقا لشروط عقود  ساس اإلستحقاق.إثبات اإليرادات األخرى للغرفة طبقا أل
حصيلها بينما يتم إثبات اإليرادات األخرى يتم إثبات توزيعات االستثمارات المتاحة للبيع عند وجود حق للغرفة بت اإليجار.

    .عند استحقاقها
  المنح الحكومية

ة  ل أي ودات أو تحم أي موج حية ب دون التض ة ب ات الحكومي يتم قياس المنح الحكومية المطلقة التي تم الحصول عليها من الجه
ها. ويتم إثباتها كمنح حكومية مطلقة ضمن التزامات أو قيود مقابل ذلك على أساس القيمة العادلة للموجودات الممنوحة في حين

    صافي الموجودات.
 تحويل العمالت األجنبية

ل  تم تحوي ة. وي راء المعامل د إج ائدة عن ل الس عار التحوي عودي بأس لایر الس ى ال ة ال ة األجنبي امالت بالعمل ل المع تم تحوي ي
عار الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة ا ى اللایر السعودي باألس ة إل لمركز المالي األولي

ة  ا ضمن قائم تم إدراجه السائدة في ذلك التاريخ. إن المكاسب والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالت األجنبية ي
    .األنشطة

  التشغيلية روفاتالمص
    ة.نظرا لطبيعة نشاط الغرفة، يتم تصنيف كافة المصروفات كمصروفات مباشر

    األصول المقيدة والغير المقيدة
ون مرتبطة باستخدام  د تك ود ق ك القي ود، وتل ة وتخضع لقي ن أصول الغرف دة جزء م راض تعد األصول المقي األصول ألغ

أو قيود مرتبطة باإلستخدام والوقت معا. وقد تكون األصول  (قيود الوقت) أو بتوقيت هذا اإلستخدام (قيود اإلستخدام) محددة
  ة أصوال متداولة أو استثمارات وأصوال مالية أو أصول ثابتة أو أصول غير ملموسة.المقيد

تعد األصول الغير مقيدة جزء من أصول الغرفة وال تخضع لقيود، وهي تقع تحت السيطرة الكاملة إلدارة الغرفة. وقد تكون 
  .أو أصول غير ملموسة األصول غير مقيدة أصوال متداولة أو استثمارات وأصوال مالية أو أصول ثابتة
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 في حكمهالنقد وما   - ٣
  
    ٢٠١٧  

  لایر سعودي
  ٢٠١٦  

  لایر سعودي
  ٤٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٤٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠   شهور أو أقل) ٣استثمارات مرابحة قصيرة األجل (

  ٣٠٫١٨٥٫٤١٩    ٧٥٫٢٠٢٫٧٦٦   نقد لدى البنوك
  ٣٧٣٫٨٣٥    ٣٥٣٫٤٢٦   نقد في الصندوق

    ٥٢٠٫٥٥٩٫٢٥٤    ٤٩٥٫٥٥٦٫١٩٢  
 

 مدينة، بالصافيالمم ذال  - ٤
 
      ٢٠١٧  

  لایر سعودي
  ٢٠١٦  

  لایر سعودي
  ٢٥٫٢٩١٫٠٨٧    ٨٫٩٩٦٫٠٨٣     ذمم مدينة تجارية

  )١١٫٥١٥٫٦٨٣(    )٨٫٢٥٨٫٣٧٩(      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
      ١٣٫٧٧٥٫٤٠٤    ٧٣٧٫٧٠٤  
  

  فيما يلي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:
  
  

  
  ٢٠١٧  

  لایر سعودي
  ٢٠١٦  

   سعوديلایر
  ٦٫٠١٥٫٣٠٦    ١١٫٥١٥٫٦٨٣     يناير ١الرصيد كما في 

  ٥٫٥٠٠٫٣٧٧    -      المكون خالل السنة
  -    )٢٫٨٢٣٫٦٤٥(      المحصل خالل السنة

  -    )٤٣٣٫٦٥٩(      خالل السنة شطب ذمم
      ١١٫٥١٥٫٦٨٣    ٨٫٢٥٨٫٣٧٩  
 

 خرىاألمدينة الذمم المصاريف المدفوعة مقدما وال  - ٥
  
    ٢٠١٧  

  لایر سعودي
  ٢٠١٦  

  لایر سعودي
  ٢٦٫٩٩٣٫٤٤١    ٢٩٫٤٧٤٫٣٤٩   أتعاب تحصيل مدفوعة مقدما لشركة ثقة لخدمات االعمال*

  ١٧٫٩٩٥٫٦٥١    ١٩٫٦٤٩٫٥٨٩   مساهمات مدفوعة مقدما لمجلس الغرف السعودية*
  ١١٫٤٧٤٫١٧٢    ١٦٫٩٣٠٫٥٩٦   مدينو شركة ثقة لخدمات األعمال

  ٥٫٤٢٥٫٥٢٦    ٦٫٢٢٩٫٧٦٧   مدفوعات منتدى الرياض اإلقتصادي
  ٤٫٨٨٦٫٦٤١    ٤٫٧٨٥٫٢٦٥   ذمم وعهد موظفين

  ٣٫١٤٢٫٨٦٥    ١٫٩٩٦٫٥٤٦   إيرادات مستحقة
  ٤٫٩٠٨٫٢٢٦    ٤٫٥١٣٫١١٠   أخرى

    ٧٤٫٨٢٦٫٥٢٢    ٨٣٫٥٧٩٫٢٢٢  
  )٥٫٤٢٥٫٥٢٦(    )٦٫٢٢٩٫٧٦٧(   ناقصا: مخصص مقابل مدفوعات منتدى الرياض االقتصادي

    ٦٩٫٤٠٠٫٩٩٦    ٧٧٫٣٤٩٫٤٥٥  
  

م بتوقيع اتفاقية تقديم خدمات مع كل من شركة ثقة لخدمات األعمال ومجلس ٢٠١٤يونيو  ٧رفة بتاريخ قامت الغ* 
ثقة بتحصيل اشتراكات أعضاء الغرفة بالنيابة عنها مقابل الحصول على الغرف السعودية والتي بموجبها تقوم شركة 

  ل ومجلس الغرف السعودية.ها من تلك اإلشتراكات لصالح شركة ثقة لخدمات األعماينسبة متفق عل
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١٠ 
 

 
 طويلة األجل االستثمارات  - ٦

  
م ٢٠١٧هذه الصناديق في عام أحد  جزء من بيعباالستثمار في صناديق عقارية، وقد تم طويلة األجل تتمثل االستثمارات 

 وفيما يلي ملخص لحركة هذه الصناديق:. لایر سعودي ٢٣٠٫٤٤٩ونتج عنه أرباح محققة بمبلغ 

 
 ، بالصافيقروض الموظفين طويلة األجل  - ٧

 
ةذه القروض، قروض سكنية بدون تمثل ه رض عمول غ الق اوز مبل ث ال يتج ا، بحي ؤهلين له ة الم ة لمنسوبي الغرف ، مقدم
  نهاية الخدمة للموظف. مكافأة

  
    ٢٠١٧  

  لایر سعودي
  ٢٠١٦  

  لایر سعودي
  ٢٦٫٩٧٧٫٣٨٩    ٢٢٫٢١٠٫٨٤٤   قروض موظفين طويلة األجل 

  )٣٧٢٫٨٣١(    )٣٣٦٫٦٧٤(   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
    ٢٦٫٦٠٤٫٥٥٨    ٢١٫٨٧٤٫١٧٠  
 

  عقاريةالثمارات تساإل  - ٨
 
  تلخص الحركة على االستثمارات العقارية فيما يلي:ت

  
  ٢٠١٧  

    لایر سعودي
٢٠١٦  

  لایر سعودي
  -   ٥٣٫٦٠٣٫٧١٦  يناير  ١الرصيد كما في 

  ٥٠٫٣٥٤٫٥٠٠   -  المحول من ممتلكات ومعدات 
  ٣٫٢٤٩٫٢١٦   ٧٤٩٫٦٣٠  إضافات خالل العام

  ٥٣٫٦٠٣٫٧١٦    ٥٤٫٣٥٣٫٣٤٦  ديسمبر  ٣١لرصيد كما في ا
  

بحي الغدير بشمال الرياض من الممتلكات والمعدات إلى  بتحويل قطعة أرض ٢٠١٦قامت الغرفة خالل عام 
 استثماري. مشروعاإلستثمارات العقارية بغرض إنشاء 

    ٢٠١٧  
  ديلایر سعو

  ٢٠١٦  
  لایر سعودي

  ١٧٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٧٫٠٠٠٫٠٠٠   رصيد أول السنة
  -    ٥١٫٦١٧٫٩٣٢   إضافات خالل السنة

  -    )١٢٫٠٢٤٫٠٠٠(   المستبعد خالل السنة 
  -    ٩٥٫٨١٠   أرباح غير محققة من إعادة تقييم اإلستثمار

    ١٧٫٠٠٠٫٠٠٠    ٥٦٫٦٨٩٫٧٤٢  



  
  الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

  
  (تتمة) ليةايضاحات حول القوائم الما

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

١١ 
 

 
  

 والمعدات، صافي ممتلكات ال  - ٩

 مباني  أراضي 

المصاعد 
واآلالت 
  والمعدات

أجهزة وبرامج 
 حاسب آلي

 والتركيباتاألثاث 
  السيارات والمعدات المكتبية

التكييف 
 اإلجمالي  المركزي

         التكلفة
 ٥٠٧٫٣٣٩٫٤٠٢ ٢٠٫١١٠٫١٨٨ ٣٫٩٤٢٫٥٣٢ ٦٩٫٨٦٧٫٥٩٤ ٤٧٫٥٩٨٫٤٦٠ ٧٫٩٣٢٫٤٢٨ ٣١٨٫٤٣٦٫٩٧٩ ٣٩٫٤٥١٫٢٢١  ٢٠١٧يناير  ١

  ٩٫٤٦٠٫٥٧٢  -  - ١٫٥٤٦٫٩٢٨  ٢٥٩٫٨٣٣  ٢٦٨٫٥٠٠  ٧٫٣٨٥٫٣١١  -  اإلضافات

  )٢٫٢٣٦٫٤٠١(  -  )٢٫٢٣٦٫٤٠١( -  -  -  -  -  اإلستبعادات

  ٥١٤٫٥٦٣٫٥٧٣  ٢٠٫١١٠٫١٨٨  ١٫٧٠٦٫١٣١ ٧١٫٤١٤٫٥٢٢  ٤٧٫٨٥٨٫٢٩٣ ٨٫٢٠٠٫٩٢٨  ٣٢٥٫٨٢٢٫٢٩٠  ٣٩٫٤٥١٫٢٢١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

          االستهالكات المتراكمة 

  ٢٧٢٫٦٦٧٫٦٨٢  ١٧٫٦١٩٫٦٥٣  ٢٫٢٠٤٫٨٧١ ٥٩٫٧٤٨٫٨٧٢  ٢٧٫٣٦٣٫٩٩٧ ٦٫٩٤٦٫٩٥٢  ١٥٨٫٧٨٣٫٣٣٧  -  ٢٠١٧يناير  ١
  ١٩٫٨٤٢٫٥٤٤  ٢٦١٫٩٣٣  ٣٨٠٫٨٧٠ ٣٫٤٧٥٫٤٨٦  ٤٫٢١١٫٤٧٠  ٢٨٨٫٦٩٩  ١١٫٢٢٤٫٠٨٦  -  اتاستهالك

  )١٫٠٥٠٫٣٢٠(  -  )١٫٠٥٠٫٣٢٠( -  -  -  -  -  اإلستبعادات
  ٢٩١٫٤٥٩٫٩٠٦  ١٧٫٨٨١٫٥٨٦  ١٫٥٣٥٫٤٢١ ٦٣٫٢٢٤٫٣٥٨  ٣١٫٥٧٥٫٤٦٧ ٧٫٢٣٥٫٦٥١  ١٧٠٫٠٠٧٫٤٢٣  -  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

           صافي القيمة الدفترية
 ٢٢٣٫١٠٣٫٦٦٧  ٢٫٢٢٨٫٦٠٢  ١٧٠٫٧١٠ ٨٫١٩٠٫١٦٤ ١٦٫٢٨٢٫٨٢٦ ٩٦٥٫٢٧٧ ١٥٥٫٨١٤٫٨٦٧ ٣٩٫٤٥١٫٢٢١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
 ٢٣٤٫٦٧١٫٧٢٠  ٢٫٤٩٠٫٥٣٥  ١٫٧٣٧٫٦٦١ ١٠٫١١٨٫٧٢٢ ٢٠٫٢٣٤٫٤٦٣ ٩٨٥٫٤٧٦ ١٥٩٫٦٥٣٫٦٤٢  ٣٩٫٤٥١٫٢٢١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

  
  (تتمة) ليةايضاحات حول القوائم الما

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

١٢ 
 

  
 تحت التنفيذشاريع الم  - ١٠
 

 مما يلي: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١تتمثل المشاريع تحت التنفيذ كما في 
  

    ٢٠١٧  
  لایر سعودي

  ٢٠١٦  
  لایر سعودي

  ١٩٫٧٥٦٫٤٣٨    ٣٩٫٠٦٩٫٩٣٩   مشروع فندق الرايسك
  ٢١٫٧٥٥٫٧١٥    ٢٢٫٥٦٦٫٥٦٨   مشروع األربع فروع موحدة الشكل

  ٢٫٨١٣٫٨٧٠    ٣٫٤٦٦٫٨١١   مشروع تحسين بيئة العمل
  ١٫٤٢٦٫٧٨٣    ١٫٦٦٧٫٣٥٣   وع تطوير القاعات ومركز المؤتمرات مشر

  ١٫١١٨٫٠٤٥    ١٫٤٢٤٫٩٧٥   مشروع التوسعة الشمالية
  ٢٢٣٫٢١٣    ١٫١٥٤٫٥١٩   مشروع أنظمة األمن والسالمة

  ٧٫٤٧١٫٤٣١    ٢٫٠٥٧٫٤٨٨   أخرى مشاريع
    ٥٤٫٥٦٥٫٤٩٥    ٧١٫٤٠٧٫٦٥٣  

  
 إيرادات مقبوضة مقدما  - ١١
  

    ٢٠١٧  
  لایر سعودي

  ٢٠١٦  
  لایر سعودي

  ١٧٩٫٩٥٦٫٤٩٩    ١٩٦٫٥٠٥٫٨٨٣   إيرادات اإلشتراكات
  ٧١٠٫٣٤٨    ٨٫١٣٣٫٤١٢   إيرادات شحن رصيد

  ٥٫٨٩٦٫٥٣٩    ٤٫٢٣١٫٢١٣    تأجيرإيرادات 
  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠    ٦٫١٩٢٫٠٣٤   أخرى

    ١٩١٫٠٦٣٫٣٨٦    ٢١٥٫٠٦٢٫٥٤٢  
 
 خرىاألدائنة الذمم المستحقة والمصاريف ال  - ١٢
  

    ٢٠١٧  
  لایر سعودي

  ٢٠١٦  
  لایر سعودي

  ١٨٫٥٧٤٫٢٥٨    ١٥٫٩٥٢٫٤٢٢   مزايا ومكافآت مستحقة للموظفين
  ٥٫٦١٨٫٩٤٨    ٥٫٠٢٢٫٧٩٧   مصروفات مستحقة

  -    ١٫٥٥٩٫٢٨٥   إيرادات مؤجلة
  ٢٫٦٦٤٫٣٥٥    ٢٥٢٫١٦٩   مستحقات المقاولين

  ٧٫١٩٢٫٠١٥    ٣٫٠٣٢٫٧٧٤   أخرى
    ٣٤٫٠٤٩٫٥٧٦    ٢٥٫٨١٩٫٤٤٧  

  
ة * تمثل هذه المتحصالت تبرع رارات الالزم ات ودفعات خاصة ببرامج ورعايات وأمانات للغير معلقة بانتظار اتخاذ الق

  بشأنها.
  



  
  الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

  
  (تتمة) ليةايضاحات حول القوائم الما

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

١٣ 
 

  
  مكافأة نهاية الخدمة   - ١٣

    ٢٠١٧  
  لایر سعودي

  ٢٠١٦  
  لایر سعودي

  ٨٦٫٦٩٦٫٠٧١    ٨٥٫٦٠٧٫٤١٧   الرصيد كما في بداية السنة
  ١٠٫٤٣٩٫٤٥١    ١٣٫٥٣٨٫٣٠٨   خالل السنة المكون

  )١١٫٥٢٨٫١٠٥(    )٢٤٫٢٩٧٫٢٢٥(   السنةالمدفوع خالل 

  ٨٥٫٦٠٧٫٤١٧    ٧٤٫٨٤٨٫٥٠٠    الرصيد كما في نهاية السنة
  
 ةأصول مقيد  - ١٤
  

  متحصالت برامج ورعايات وأمانات للغير معلقة بإنتظار اتخاذ القرارات الالزمة بشأنها. في األصول المقيدة تتمثل
  
  اإليرادات  - ١٥

    ٢٠١٧  
  لایر سعودي

  ٢٠١٦  
  لایر سعودي

  ١٢٣٫٢٨١٫٨٦١    ١٣٤٫٠٢٧٫٩٩١   ات االشتراكات إيراد
  ٥٧٫٠٩٤٫١٠٠    ٤٨٫٦٥٠٫٣٠٠   إيرادات تصديق المعامالت 

  ٥٧٫٤٥١٫٧٥١    ٤٥٫٧٤٣٫٣٨٧   إيرادات تأجير صاالت العرض
  ٢٠٫٦٠٣٫٢٩٨    ١٢٫٤٤٩٫٧٠٠   إيرادات المعامالت االلكترونية

  ٨٫١٣٠٫٩٣٨    ٩٫٠٤٤٫٧١٣   إيرادات تأجير مركز المؤتمرات والقاعات
  ١٫٦١٤٫٧٠٠    ٦٦٦٫٨٨٠   إيرادات تصاريح التخفيضات

  ٨٫٥٩٢٫٩٠٧    ٤٫٠٢٢٫٧٦٧   أخرى

    ٢٧٦٫٧٦٩٫٥٥٥    ٢٥٤٫٦٠٥٫٧٣٨  
  
  المصروفات  - ١٦

  
  

  ٢٠١٧  
  لایر سعودي

  ٢٠١٦  
  لایر سعودي

  ١٣٤٫٢٨٦٫٨٣٣    ١٢٩٫٥٤٣٫٣٣٧    رواتب ومزايا موظفين
  ١٩٫٢٨٣٫٥٧٦    ١٩٫٨٦٣٫٩٦٤    اتإستهالك وإطفاء
  ١٦٫٠٠٨٫٣٠٠    ١٩٫٠٦٠٫٤٧٨    لشركة ثقةأتعاب تحصيل 

  ١٥٫٧٠٦٫٨٧٨    ١٤٫١٢٤٫٧٨٥    صيانة ونظافة وحراسة
  ١٠٫٦٧٢٫١٩٨    ١٢٫٨٨٨٫٠٥٥    مساهمات إلى مجلس الغرف السعودية 

  ١١٫٠٩١٫٨٣٨    ١١٫٩٦١٫٨٣٣    تأمين طبي وعالج
  ٨٫٧٨٢٫٢٦٨    ٧٫٩٣٠٫٠٣٨    ، هاتف وبريدكهرباء، مياه

  ٨٫٨٤٦٫٩٨٨    ٥٫٨٧٨٫٧٣٨    شاريةتدريب ودراسات وخدمات إست
  ٢٫٢٣٩٫٤١٠    ٢٫٨٥٦٫٨١٩    إيجارات مستحقة للمراكز 

  ٢٫٧١٢٫٥٤٣    ٢٫٧٧٣٫٧٠٨    حفالت وضيافة
  ٥٫١٦٤٫٢٦٤    ٢٫٧٣٧٫٢٧١    ومطبوعات مصروفات إعالمية

  ٥٫٤٢٥٫٥٢٦    ٨٠٤٫٢٤١    مخصص مقابل مدفوعات منتدى الرياض االقتصادي
  ١١٫٨٩١٫٨١٤    ٣٣٧٫٥٠٠    تمساهمات اجتماعية ودعم منتديا

  ٥٫٥٠٠٫٣٧٧    -    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  ١١٫٨٩٦٫٨٢٦    ٤٫٠٦٤٫٠٨٨    أخرى

      ٢٦٩٫٥٠٩٫٦٣٩    ٢٣٤٫٨٢٤٫٨٥٥  
 



  
  الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

  
  (تتمة) ليةايضاحات حول القوائم الما

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

١٤ 
 

 علومات القطاعيةالم  - ١٧
ة، وذلك في كل من الغرفة ومركزيها، مرك تقوم الغرفة بعملياتها التشغيلية في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية ز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ومركز المنتجات الوطني

  وفيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية لقطاعات األعمال الرئيسية:
  

  
 
 
 
 

٢٠١٧  
الغرفة التجارية 

    الصناعية بالرياض
مركز الرياض الدولي 
    للمؤتمرات والمعارض

مركز المنتجات 
  اإلجمالي    تسويات    الوطنية

  ٢٥٤٫٦٠٥٫٧٣٨    )٦٫٠٧٨٫٤٠٠(    ٤٫٢٩٥٫٠٦٦    ٥٧٫٤٩١٫٥٠٨   ١٩٨٫٨٩٧٫٥٦٤  اإليرادات
  )٢٫٨٨٨٫٣١٩(    -    ١٫٤٧٣٫٣٠٧    ٢٤٫٤٦٧٫٥٠٨   )٢٨٫٨٢٩٫١٣٤(  األصولالتغير في صافي 

  ١٫٠١٦٫١٩٦٫٩٢٩    )١٠٨٫٨٧٦٫٩٣٧(    ٣٧٫٨٤٠٫٥٦٢    ٢٤٨٫٤٨٥٫٣٨٧   ٨٣٨٫٧٤٧٫٩١٧  األصولمجموع 
  ٣١٥٫٧٣٠٫٤٨٩    )١٠٨٫٨٧٦٫٩٣٧(    ١٤٫٧١٩٫٤٧٤    ٧١٫٠٦٥٫٩٤٤   ٣٣٨٫٨٢٢٫٠٠٨  الخصوممجموع 

٢٠١٦  
الغرفة التجارية 

    الصناعية بالرياض
مركز الرياض الدولي 
    للمؤتمرات والمعارض

مركز المنتجات 
  اإلجمالي    تسويات    الوطنية

  ٢٧٦٫٧٦٩٫٥٥٥    -    ٥٫٢٥٧٫٦٤١    ٦٠٫٣٢٥٫٠٤٨   ٢١١٫١٨٦٫٨٦٦  اإليرادات
  ٢٤٫٠٢٣٫٣٩١    -    ٢٫٥٥٣٫٠٠٣    ٩٫٧٠٨٫١٢٧   ١١٫٧٦٢٫٢٦١  األصولالتغير في صافي 

  ١٫٠١٢٫٢٠٢٫٥٦٣    )٩٤٫٩٨٣٫٠٠٥(    ١٫٠٥٢٫٧٦٦    ٢٥٤٫١٥٤٫٠٩٩   ٨٥١٫٩٧٨٫٧٠٣  األصولمجموع 
  ٣١٠٫٧٢٠٫٣٧٩    )٤١٫٦٢١٫٧٨٥(    ١٠٫٩٦١٫٩٦٣    ١٦٫٢٨٣٫٩٦٧   ٣٢٥٫٠٩٦٫٢٣٤  الخصوممجموع 



  
  الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

  
  (تتمة) ليةايضاحات حول القوائم الما

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

١٥ 
 

 اطات رأسمالية بارت  - ١٨
دت علي ي تعاق مالية الت ات الرأس ت االرتباط ى بلغ دها حت تم تكب م ي ذ ول اريع تحت التنفي ل مش ة مقاب ا الغرف مبر  ٣١ه ديس

  .)مليون لایر سعودي تقريبا ١١٢٫٦ :٢٠١٦( تقريبا لایر سعوديمليون  ١١٨٬٩ مبلغ ٢٠١٧
 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر والقيمة العادلة  - ١٩
 

ي  كل رئيس الي بش ز الم ة المرك ي قائم دة ف ة المقي من األدوات المالي ن تتض دة م هأرص ي حكم ا ف د وم اريف  النق والمص
    .المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

  مخاطر االئتمان
  

دى  يس ل ة. ل ةهي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف األخر لخسارة مالي ز  الغرف تركي
  النقد لدى بنك محلي ذات تصنيف ائتماني مرتفع. يتم إيداعاالئتمان.  جوهري لمخاطر

  

    
  مخاطر أسعار العموالت

  

عار  ي أس وق.  العموالتتمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التقلبات ف ي الس ائدة ف دى الس يس ل ل
    .م٢٠١٧مبر ديس ٣١العموالت كما في مرتبطة بأسعار  أو مطلوبات هامةموجودات  الغرفة

  مخاطر العمالت
ة الت األجنبي رف العم عار ص ي أس د أن هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات ف ة. تعتق ت  الغرف ليس

    المعامالت هي بالريال السعودي. كل عرضة لمخاطر العمالت بدرجة جوهرية نظراً ألن
 القيمة العادلة

لتمثل القيمة التي يتم بموجبها تبا داد  ،دل أص راف اأو س ين أط ا ب زام م ةلت ة ورغب ديها معرف ل  ل روط تعام ك وبش ي ذل ف
د  وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية للغرفةإظهار األدوات المالية وحيث يتم  ة.عادل ي تقي ع والت ة للبي بإستثناء اإلستثمارات المتاح

ودات  بين القيمة الدفترية ات، فإنه يمكن أن تنتج فروقبالقيمة العادلة ة للموج ة العادل د اإلدارة أن القيم ة. تعتق والقيمة العادل
    .بشكل جوهري عن قيمتها الدفتريةال تختلف  الغرفةبوالمطلوبات المالية الخاصة 

  أرقام المقارنة  - ٢٠
   الحالية. السنةالمقارنة بما يتماشى مع تبويب  سنةأعيد تبويب بعض أرقام 

   عام  - ٢١
  ائم المالية المرفقة إلى أقرب لایر سعودي.تم تقريب األرقام الواردة بالقو
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