
الدكتور

فئــة التجار

الرقم االنتخابي

 ضمــان إســتمرار دور غرفــة جــدة كمنظمــة رائــدة فــي دفــع عجلــة االقتصــاد، و تشــجيع قطــاع
األعمال لتحقيق رؤية المملكة 2030، لتنمية اقتصادية مستدامة

   االمانة و النزاهة - االلتزام - خدمة العميل - المهنية و التميز - العمل الجماعي

 المســاهمة فــي إســتثمار أفضــل الفــرص الممكنــة مــن حولنــا وصناعــة إقتصــاد مزدهــر وبنــاء
مجتمع منتج لوطن طموح

  انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة ... الدورة

الرؤية

الرسالة

.

           تعتبــر غرفــة جــدة "العمــود الفقــري" لخدمــة قطــاع األعمــال و المجتمــع علــى مــدى 75 عامــًا
  و صاحبــة الريــادة كأول غرفــة تجاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، و تغطــي خدماتهــا

مدينة جدة و فروعها برابغ و الليث و القنفذة و خليص
المحليــة األعمــال  مجتمعــات  ربــط  علــى  تعمــل  التــزال  اآلن  حتــى  و  انطالقتهــا  منــذ                و 
و اإلقليمية و العالمية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في المملكة العربية السعودية
ــة  و تشــمل االســتراتيجيات األساســية و النجاحــات التــي حققتهــا غرفــة جــدة؛ تحســين بيئ
الجوانــب علــى  الحكوميــة  الهيئــات  و  االدارات  مــع  العمــل  و  للمســتثمرين،   األعمــال 
التنظيمية، و القضاء على الحواجز االجتماعية و خلق الفرص التجارية لجميع قطاعات االقتصاد
 هــذه هــي القيــم و المبــادئ التــي تتفــق مــع طموحــي كمرشــح، و مــن خاللهــا أرغــب فــي

خدمة وطني و مجتمعي عبر هذا الصرح العريق -غرفة جدة

مقدمة

- .

.

.

.

.

ثقتكم فخرثقتكم فخر
وبتصويتكم نصنع الفرقوبتصويتكم نصنع الفرق

 الـــقـيـم
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 األهداف و االستراتيجيات

تــابـع

ثقتكم فخرثقتكم فخر
وبتصويتكم نصنع الفرقوبتصويتكم نصنع الفرق

 المحور األول : بيئة العمل الداخلية
العمل على إيجاد بيئة محفزة و موارد بشرية عالية التأهيل

زيادة درجة الوالء و االنتماء للعاملين في الغرفة
وضع نظام موضوعي لقياس و تقييم العاملين

رفع مستوى بيئة العمل الداخلية تقنًيا
تحقيق اعلى كفاءة إنتاجية ممكنة

 العمــل علــى تظافــر الجهــود مــع أعضاء مجلــس إدارة غرفة جدة، ليكونوا شــركاء أعمال على
المستوى العالمي

 رفــع توصيــات لزيــادة عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة وفــق معاييــر مناســبة للــدورات القادمــة
و إيجاد فئات أخرى بجانب الُصّناع والُتّجار

المحور الثاني : منتسبي الغرفة
 بناء تحالفات و عالقات مميزة بين المنتســبين ، تزيد من خلق فرص تجارية متنوعة تنافس

محليًا و إقليمًيا و عالمًيا
 العمــل علــى تفعيــل مشــاركة منتســبي الغرفــة مــع األنشــطة و الفعاليات المقدمــة من قبل

غرفة جدة و شركائها
تفعيل و تنسيق نشاط اللجان بما يخدم مصالح منتسبي الغرفة على أرض الواقع

االلتزام بتقديم خدمات بنفس درجة التميز  و الكفاءة في كافة مراكز و فروع الغرفة 

المحور الثالث : خدمات ومنتجات الغرفة
 رفع مستوى الخدمات التجارية و االستشارية و القانونية و المعلوماتية

       دعــم دور البحـــث و التطويـــر و االبتـــكار ومتابعــة كافــة المتغيــرات االقتصاديــة الداخليــة
و الخارجية و تحليل انعكاساتها على بيئة األعمال في المملكة

تفعيل و تعزيز دور التكنولوجيا في بيئة األعمال و الخدمات المقدمة
 تطويــر الــدور الثقافــي و االجتماعــي لغرفــة جــدة مــن خــالل بنــاء شــراكات متعــددة مــع

الوزارات و الهيئات المعنية
 إطالق مبادرة "البنك االجتماعي" و مبادرة "بنك المعلومات

 تقديم ندوات و برامج تدريبية و ورش عمل مختصة لرفع كفاءة المنتسبين و مجتمع جدة
على المستوى االقتصادي و االجتماعي و الثقافي بما يتناسب مع خدمات التوظيف

رفع ثقافة أخالقيات العمل بما ينعكس ايجابيًا على مجتمع االعمال
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 األهداف و االستراتيجيات

المحور الرابع : اقتصاد جدة و الفروع التابعة لها
      دعــم خطــط المنشــآت الناشــئة و الصغيــرة و المتوســطة للنمــو، و معالجــة المشــاريع المتعثــرة

و دفعها إلى االستقرار
 التشجيع على العمل الحر و دعم األسر المنتجة و تفعيل دور شباب و سيدات األعمال

 إصــدار دليــل إرشــادي يتضمــن أحــدث آليــات العمــل المطابقــة ألعلــى معاييــر الجــودة بمــا يخــدم
مجتمع األعمال

العمل على إيجاد شراكة قوية مع صندوق االستثمارات العامة لتنفيذ مشاريع ذات قيمة عالية
 إنشــاء إدارة مختصــة بمتابعــة تنفيــذ البرامــج والمبــادرات االقتصاديــة و االجتماعيــة  الخاصــة

برؤية المملكة 2030 داخل الغرفة التجارية
 بنــاء شــراكات اســتراتيجية بيــن الغرفــة و الجهــات الحكوميــة و القطــاع الخــاص  بمــا يخــدم قطــاع

 األعمال و مجتمع جدة
 تشجيع و تطوير االستثمار التجاري و الصناعي

المساهمة في توطين القوى العاملة في منشآت قطاع األعمال
 تشجيع االبتكار و االبداع في بيئة االعمال

 المحور الخامس : الموارد المالية
العمل على زيادة أعداد العضويات المنتسبة للغرفة

استثمار أصول الغرفة و العمل على تخفيض التكاليف
إيجاد رعايات ذات عوائد مالية مجزية لغرفة جدة و أنشطتها و فعالياتها

 عوائد مالية من خالل تقديم خدمات و منتجات ذات قيمة عالية

 المحور السادس : بيئة العمل الخارجية
نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية بين المجتمع

تعزيز سمعة الغرفة و دورها في المجتمع واالعالم
تفعيل دور قطاع األعمال في التنمية االقتصادية و االجتماعية
إقامة عالقة متينة متبادلة بين غرفة جدة و الغرف السعودية

تقليص الفجوة بين سوق العمل و توجهات القطاع الخاص سعيًا لتحقيق سوق عمل ُمحكم
 الســعي علــى تطويــر بيئــة المعــارض و العمــل على اســتضافة المزيــد من المؤتمــرات والندوات

التي تخدم المجتمع و االقتصاد
 العمــل علــى إبــراز أهميــة المشــاركة فــي إنتخابــات غرفــة جــدة، وتشــجيع أصحــاب األعمــال على 

 المشاركة الفعالة في االنتخابات
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 درجة أكاديمية عالية في العلوم اإلدارية مكنته من اكتساب علوم و مهارات نظرية وتطبيقية
خبرة عملية في القطاعات المالية والتعليمية والعقارية والتي تشهد ضخ كبير لرؤوس األموال
حيوية الشباب بما يساعد على تفهم التنوع في المشاريع و متوافقًا مع الثورة الصناعية الرابعة

اإليمان بأهمية البحث والتطوير واالبتكار بما يساعد على تعزيز التنافسية
المساهمة في مجال العمل التطوعي في منظمات المجتمع المدني الغير ربحية

المقيدين في السجل التجاري ضمن دائرة غرفة جدة قبل 5 / 2 / 1440 هـ وسجالتهم سارية المفعول
 المســددين اشــتراكاتهم بغرفــة جــدة لعــام 2018 ، قبــل 14 / 10 / 2018 م ، و اشــتراكاتهم بغرفــة جــدة

سارية المفعول لعام 2019 م

لماذا عماد ؟

اتشرف و أسعد بثقتكم بي، ألكون عضوًا في مجلس إدارة غرفة جدة

لكل ناخب أو ناخبة اختيار ( مترشحين - مترشحتين ) ا�نين عن فئة التجار ومترشحين ا�نين عن فئة الصناع
والتاكيد على أسماء المترشحين الذ�ن يختارهم الناخب أو الناخبة في شاشة التصويت

لكل ناخب أو ناخبة اختيار ( مترشحين - مترشحتين ) ا�نين عن فئة التجار ومترشحين ا�نين عن فئة الصناع
والتاكيد على أسماء المترشحين الذ�ن يختارهم الناخب أو الناخبة في شاشة التصويت

لكل ناخب أو ناخبة اختيار ( مترشحين - مترشحتين ) ا�نين عن فئة التجار ومترشحين ا�نين عن فئة الصناع

 من يحق له التصويت ؟

األحد 17 / 7 / 1440 هـ
    2019 / 3 / 24    2019 / 3 / 24    2019 / 3 / 24

الوقــــت
مواعيد التصويت

الموقع

من االثنين-الخميس
      1440 / 7 / 21 - 18

      2019 / 3 / 28 - 25      2019 / 3 / 28 - 25      2019 / 3 / 28 - 25      2019 / 3 / 28 - 25

محافظة الليثمص10        - 5  محافظة القنفذة / 
محافظة خليص / محافظة رابغ

 مدينة جدةمص10        - 8 
 مركز جدة للمؤتمرات والمعارض 

www.emadsalem.sa
@emadsalem_50
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