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مجالس اإلدارة في المنشآت
والمنظمات غير الربحية
د .سامي عبداهلل العبيدي
@sami_alabidi

“ يجب أال يخالجك الشك في أن مجموعة صغيرة مؤمنة بعمل ما ،يمكنها
تغيير العالم ،فقد أثبت الواقع أنه ال بديل عن ذلك 					 ”.
* مارجريت ميد
					
تســود معظــم المجتمعــات روح التطــوع والبــذل فــي شــكل جماعــات أهليــة أو منظمــات غيــر
ربحيــة  ,وليــس هنــاك مــكان يتجســد فيــه هــذا المبــدأ األخالقــي شــكال ومضمونــا أفضــل
مــن الخدمــة فــي نطــاق مجلــس إدارة منظمــة تطوعيــة غيــر ربحيــة  ،ولقــد حظــي عمــل
المجالــس التــي تديــر المنظمــات باهتمــام غيــر مســبوق مــن قبــل الــدول والمجتمعــات
وبــدأ التعــرف أكثــر مــن ذي قبــل علــى مجلــس اإلدارة وانتشــرت البيانــات عــن المجالــس وأصبــح
المبــدأ القائــل بــأن اإلدارة الناجحــة تحــدد فعاليــة المنظمــة أكثــر قبــوال ,وال بــد أن تأتي القيــادات من
مديريــن تنفيذييــن أقويــاء ومجالــس إدارة قويــة .ونهــدف هنــا إلــى توضيــح مســئوليات مجلــس
اإلدارة كفريــق أو وحــدة عمــل واحــدة وتوضيــح مســئوليات أعضــاء مجلــس اإلدارة كأفــراد .
إن المســئوليات التالية يمكــن تطويعهــا بحيــث تضــاف إلــى الالئحــة التنفيذيــة ألي منظمــة
باعتبارهــا وصفــا وظيفيــا ألعضــاء مجلــس اإلدارة .وهــذه المســئوليات باإلضافة إلى المســئوليات
الفرديــة لعضــو مجلــس اإلدارة ,يمكــن اســتخدامها كمعيــار يتــم علــى أساســه مراجعــة أداء
مجلــس اإلدارة والتأكــد مــن مصداقيتــه وكفاءتــه بصــورة دوريــة .

مقـــال

نجاح مجالس اإلدارة في  ٩خطوات

تســتخدم كدليــل للتخطيــط التنظيمــي للمنظمــة
ولعمليــة اتخــاذ القــرار ولمبــادرات الموظفيــن

 .1تحديد رسالة المنظمة وأغراضها..
يجــب أن تتضمــن رســالة المنظمــة األهــداف التــي
تســعى لتحقيقهــا والطــرق التــي تســتخدمها والفئــة
األساســية التــي تخدمهــا فــي المجتمــع .كمــا
يجــب أن تتضمــن الخصائــص التــي تجعــل منهــا
كيانــا متميــزا واألســباب التــي تدعــو األفــراد
والمؤسســات والشــركات إلــى دعمهــا ماليــا.
إن الصياغــة الجيــدة لرســالة المنظمــة يمكــن أن
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ومجلــس اإلدارة ولترتيــب األولويــات بيــن األنشــطة
المختلفــة لتحقيــق االســتخدام األمثــل للمــوارد
المتاحــة..
والبــد أن يقــوم مجلــس اإلدارة بتقييــم أنشــطة
البرامــج التــي تخــدم رســالة المنظمــة .حتــى يتأكــد
مــن أنهــا ال تحيــد عــن هدفهــا األصلــي.
إن رســالة المنظمــة مــن شــأنها إرســاء القاعــدة التــي
يمكــن االعتمــاد عليهــا عنــد وضــع اســتراتيجيات
مجلة الطائف  -العدد ( - )٧ربيع األول  ١٤٣٨هـ

التخطيــط للمنظمــة إلــى جانــب مختلــف المســئوليات

مجلس اإلدارة.

األخــرى لمجلــس اإلدارة .

· يتــم تقديمــه وتعريفــه بقــادة المجتمــع المحلــي

 .2اختيار المدير التنفيذي ..

والمنظمــات األخــرى العاملــة فيــه .

ممــا الشــك فيــه أن لمســئولية اختيــار المديــر

· يتم دعوته لحضور المناسبات االجتماعية الهامة .

التنفيــذي التأثيــر األكبــر علــى معــدل نمــو

· يتــم تهنئتــه وتشــجيعه ماديــا ومعنويــا فــي حالــة

المنظمــة ودرجــة فاعليتهــا .وفــي حيــن أنــه يمكــن

اإلنجــازات االســتثنائية .

إشــراك اآلخريــن فــي هــذه المســئولية إال أن القــرار

· الحــرص علــى أن يحصــل علــى إجازاتــه المهنيــة

األخيــر يجــب أن يكــون فــي يــد مجلــس اإلدارة,

والشــخصية لتجديــد النشــاط .

ولكي يــؤدي المديــر التنفيــذي مهامــه علــى الوجــه

· يجــب أن يشــعر أن مجلــس اإلدارة علــى وعــي كاف

األكمــل ال بــد مــن أن يعــي مجلــس اإلدارة تمامــا

بالمواقــف واالحتياجــات .

أن عليــه أن يوفــر لــه مناخــا ســليما وجيــداألداء

أمــا فيمــا يتعلــق بالمراجعــة أو التقييــم الرســمي

مهامه ,وعلــى مجلــس اإلدارة ممثــا برئيســه أن

وغيــر الرســمي لــأداء فــإن علــى مجلــس اإلدارة

يكلــف المديــر التنفيــذي بمهامــه ويتأكــد ممــا يلي :

والمديــر التنفيــذي االتفــاق علــى األهــداف

 -مراجعــة بيــان رســالة المنظمــة وأهدافهــا والتأكــد

واإلجــراءات التــي تتبــع فــي ذلــك ,وفــي حالــة

مــن كفايتهــا .

توافــر أهــداف ســنوية متفــق عليهــا فإنــه يمكــن

 -تجهيــز إعــداد قائمــة بقــدرات المنظمــة وحاجاتهــا

اســتخدامها كمعيــار أساســي لقيــاس األداء مــن

األساســية.

خــال حلقــات المناقشــة غيــر الرســمية أو الوديــة.

 -تحديــد األولويــات بدقــة علــى المــدى الطويــل

إن عمليــة مراجعــة األداء الرســمية والدورية والشــاملة

للمــدة القادمــة .

يمكــن أن تكــون دافعــا للتحــدي لــكل األطــراف المعنية.

 تحديــد األهــداف الدقيقــة والتوقعــات الواضحــة لمدةعــام علــى األقــل لتولــي المديــر لتنفيــذي لمهامه .
 توضيــح المميــزات والمهــارات والنمــوذج المطلوبــةمــن المديــر التنفيــذي .
 إعــداد كشــوف بمكافــآت الموظفيــن والمصروفــاتاألخــرى وتكــون مــن مهــام المديــر التنفيــذي .
 .3دعــم المديــر التنفيــذي ومراجعــة أدائــه . .
يحتــاج المديــر التنفيــذي دائمــا إلــى دعــم معنــوي

الهدف األساسي من
عملية التقييم :
مساعدة المدير التنفيذي
على أداء أعماله بفعاليه

ومــادي مــن مجلــس إدارة المنظمــة ,وبالرغــم مــن
أن هــذه المســئولية تلقــى غالبــا علــى كاهــل رئيــس
مجلــس اإلدارة المنتخــب إال أنهــا تبقــى مــن بيــن
وظائــف مجلــس اإلدارة ككل ,وقــد تلجــأ مجالــس
إدارات بعــض المنظمــات إلــى إســناد هــذه المســئولية
إلــى اللجنــة التنفيذيــة ,وكل هــذه أمــور البــأس بهــا
إال أن علــى مجلــس اإلدارة ككل مســئولية التأكــد
ممــا يلــي بالنســبة للمديــر التنفيــذي :
· أنــه يحصــل بصــورة مســتمرة علــى تعليقــات بنــاءة
حــول مــا يقــوم بــه.
· تقدم له يد المساعدة في تحقيق اهداف المنظمة
· أن يشــعر بــأن أداء مهامــه يتــم تقييمــه بالنســبة ألداء
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف

ويمكــن لمجلــس اإلدارة القيــام بهــذه الوظيفــة علــى
أكمــل وجــه عندمــا يكــون هنــاك اتفاقــا واضحــا بيــن
مجلــس اإلدارة والمديــر التنفيذي حول لنقــاط التالية :
· أن الهــدف األساســي مــن عمليــة التقييــم هو مســاعدة
المديــر التنفيــذي علــى أداء أعمالــه بمزيــد مــن
الفاعليــة (للمحافظــة علــى ســامة وإيجابيــة هــذه
العمليــة ينبغــي عــدم اعتبــار القــرارات الخاصــة
بزيــادة المرتبــات وتجديــد العقــود الهــدف الرئيســي
مــن عمليــة مراجعــة األداء).
· يجــب التشــاور مــع المديــر التنفيــذي حــول عمليــة
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مراجعــة األداء قبــل القيــام بهــا.

أن تكــون جــزءا مــن مهــام اللجنــة التنفيذيــة .

· اتفــاق مجلــس اإلدارة والمديــر التنفيــذي علــى حقيقة

· يجــب أن يوافــق مجلــس اإلدارة بطريقــة رســمية

انــه توجــد عالقــة تبادليــة بيــن مســتوى األداء بيــن

علــى الخطــة بعــد التشــاور والمراجعــة .وفــي حيــن

كل منهــم وبالتالــي ال يمكــن تقييــم كل منهــم علــى

يمكــن وضــع بعــض التنبــؤات طويلــة المــدى إال أنــه

حــدة أو بشــكل مســتقل فــا يمكــن أن يكــون هنــاك

يفضــل أال تغطــي فتــرة تزيــد عــن ثــاث ســنوات.

مديــر تنفيــذي ناجــح مــع مجلــس ادارة فاشــل  ،وال

كمــا أن التقاريــر الســنوية التــي يعدهــا المديــر

يوجــد مجلــس ادارة ناجــح مــع ادارة تنفيذيــة فاشــلة

التنفيــذي مــن شــأنها دعــم إحســاس العامليــن

ومــع الوضــع فــي االعتبــار أهميــة ومــدى حساســية

بالمســئولية كمــا تتيــح الفرصــة ألعضــاء مجلــس

عمليــة التقييــم الشــامل لمســتوى أداء الجهــاز

اإلدارة لالطــاع علــى مــدى مــا حققتــه المنظمــة مــن

التنفيــذي ,ومــع افتــراض أنهــا ســتتم علــى فتــرات

تقــدم وفقــا لألولويــات التــي وضعوهــا للمنظمــة..

ثابتــة وفقــا لسياســة واضحــة لمجلــس اإلدارة ,فقــد

وعندمــا يكــون لــدى المنظمــة عاملــون متخصصــون

تبيــن للكثيــر مــن مجالــس اإلدارات والتنفيذييــن أنــه

فإنــه يكــون مــن األفضــل تكليفهــم بالقيــام بعمليــة

مــن األفضــل االســتعانة بطــرف ثالــث يتفــق عليــه مــن

التخطيــط والتنســيق لهــا .وعلينــا أال نتوقــع مــن

خــارج المنظمــة للقيــام بعمليــة التقييــم والمراجعــة

أعضــاء مجلــس اإلدارة المتطوعيــن العمــل طــول الوقت

 .4إجراء عملية التخطيط بطريقة فعالة..

فــي البرامــج التــي تقــوم بهــا المنظمــة ومــا يتصــل

إن عمليــة التخطيــط تتيــح لمجلــس اإلدارة والعامليــن

بهــا مــن شــؤون ماليــة وإداريــة أو أن يلتزمــوا بحضور

ترجمــة مهمــة المنظمــة إلــى أهــداف ووضــع المعايير

اجتماعــات مطولــة متعــددة ,وعلــى الجهــاز اإلداري

لهــا وإنجازهــا .وعلــى مجلــس اإلدارة اإلصــرار علــى

والتنفيــذي بالمنظمــة العــبء واإلحســاس بالمســئولية

قيــام المنظمــة بعمــل تخطيــط شــامل وبطريقــة

عــن المنظمــة وأنشــطتها ورســالتها ربمــا أكثــر مــن

جيــدة .إال أن هنــاك عــدد مــن األســئلة يجــب علــى

مجلــس اإلدارة ,ألنهــم يتحملــون مســئولية التنفيــذ .

أعضــاء مجلــس اإلدارة والعامليــن اإلجابــة عنهــا وهــي:

إال أن ذلــك ال يعنــي التقليــل مــن أن مجلــس اإلدارة

مــن الــذي يجــب عليــه إجــراء عمليــة التخطيــط

مســئول بصفــة أساســية عــن عمليــة التخطيــط .حيــث

االســتراتيجي ؟

أنــه مــن المفــروض أال يكــون ألعضــاء مجلــس اإلدارة

وكيــف يمكــن أن يشــترك أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي

أيــة مصالــح شــخصية كمــا أن عليهــم دراســة وتقييم

هــذه العمليــة اشــتراكا فعليــا ؟

األهــداف الناجمــة عــن هــذه العمليــة لذلــك ينبغــي

تختلــف اآلراء حــول كيفيــة اإلجابــة عــن هذه األســئلة

أن ينخرطــوا بشــكل نشــط فــي عمليــة التخطيــط,

إال أن هنــاك اتفاقــا عامــا حــول عــدد مــن المبــادئ هي :

وهنــاك عــدد مــن األســئلة التوضيحيــة التــي يجــب

· يجــب أن يشــترك أعضــاء مجلــس اإلدارة اشــتراكا

علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة النظــر فيهــا :

نشــطا فــي عمليــة التخطيــط االســتراتيجي حتــى

· هــل رســالة وأهــداف المنظمــة فــي حاجــة إلــى

يتدعــم لديهــم اإلحســاس بتبنــي الخطــة ,وبالتالــي

تنقيــح أو تعديــل ؟

يصبــح لديهــم االســتعداد لتنفيــذ مــا بهــا مــن أهــداف

· هــل االفتراضــات التــي تتضمنهــا الخطــة حــول

بمــا فــي ذلــك توفيــر المــوارد الجديــدة .ويتركــز

المنظمــة والمنــاخ المحيــط بهــا شــاملة ومقبولــة ؟

دورهــم فــي طــرح األســئلة الحيويــة وصياغــة

هل هناك أي عوامل رئيسية ناقصة ؟

اإلجابــات الجيــدة عليهــا وتوفيــر الخبــرة فــي

· مــا هــي معــدالت فعاليــة التكلفــة بالنســبة لــكل

المجــاالت المهنيــة والشــخصية

برنامــج حالــي مــن خدمــات وبرامــج المنظمــة ؟

· توفــر فرصــا جيــدة إلشــراك أعضــاء المجلــس

هــل هنــاك خــروج عــن محيــط األغــراض األساســية

فــي جوانــب معينــة تتضمنهــا الخطــة .أمــا

للمنظمــة ؟

النواحــي الوظيفيــة والتنظيميــة التــي ال ترتبــط

· مــا البرامــج واألنشــطة التــي يجــب أن تســتمر,

بشــكل مباشــر بلجــان مجلــس اإلدارة فإنهــا يمكــن

ومــا البرامــج التــي يجــب أن تتوقــف أو تعــدل ؟
مجلة الطائف  -العدد ( - )٧ربيع األول  ١٤٣٨هـ

األخــرى .والتخطيــط ممكــن أن يكــون إجــراء (العمــل
اليومــي) ,وتخطيطــا قصيــر المــدى (وهــو الــذي يتــم

تقارير المدير التنفيذي
السنوية من شأنها
دعم احساس العاملين
بالمسؤولية

تلبيتــه إلجــراء طــارئ) أو تخطيطــا اســتراتيجيا (وهــو
التخطيــط الشــامل للمســتقبل) .ومهمــة مجلــس اإلدارة
تنفيــذ النــوع األخيــر ,إال أن علينــا جميعــا أن نتذكــر
أن كل أنــواع التخطيــط هــي فــن أكثــر منهــا علــم .
ومعظــم الخطــط طويلــة المــدى أو االســتراتيجية
يجــب أن تحتــوي علــى مزيــج مــن العناصــر التاليــة:
 -بيان بالرسالة واألهداف.

· كيــف يمكــن أن تصــل خدمــات وبرامــج المنظمــة
إلــى المزيــد مــن المســتهدفين بخدمــات المنظمــة؟
أي المبــادرات المقترحــة تمثــل أفضــل الســبل
وأكثرهــا واقعيــة لتحقيــق ذلــك ؟
هل األولويات الجديدة واضحة ؟
هل الموارد المقترحة لدعمها هي موارد واقعية؟
أي هــذه المبــادرات يمكــن أن يعتمــد علــى ذاتــه ,وأيهما
يجــب دعمــه ماليا ؟
· مــا هــي الطاقــة البشــرية الالزمــة لتنفيــذ البرامــج
والخدمــات المقترحــة ؟
كيــف ســتدبر المنظمــة أجــور العمالــة اإلضافيــة
المطلوبــة ؟
· هــل حــان الوقــت إلجــراء مراجعــة شــاملة للهيــكل
التنظيمــي للمنظمــة ؟
هــل يجــب علــى مجلــس اإلدارة تقييــم دوره وعضويتــه
وتنظيمــه ومســتوى أدائــه كجــزء مــن أو كمقــدم
لعمليــة التخطيــط ذاتهــا ؟ وكيــف يجــب عمــل ذلك ؟
· بالنظــر إلــى االتجاهــات الحاليــة للدخــل
والمصروفــات ,مــا هــي التوقعــات الواقعيــة فــي هــذا
المجــال ؟
ومــا هــو الهــدف الــذي يجــب أن تتطلــع المنظمــة
إلــى تحقيقــه فيمــا يتعلــق باالحتياطــات الماليــة ؟
· هــل لــدى المنظمــة مــا يكفــي مــن العامليــن لتنفيــذ
خطــة طموحــة لتحقيــق االهــداف ؟
وهــل أدوار المديــر التنفيــذي وأعضــاء مجلــس اإلدارة
واضحــة فــي هــذا المجــال ؟
يحــدث التخطيــط علــى مراحــل مختلفــة داخــل كل
منظمــة وفقــا لحجمهــا وتركيبهــا وســلوك المديــر
التنفيــذي واتجاهــات فريــق العامليــن وأعضــاء مجلــس
اإلدارة بهــا باإلضافــة إلــى العديــد مــن الظــروف
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف

 افتراضــات حــول المســتقبل (غالبــا مــا تتعلــقبالظــرف الداخليــة والخارجيــة) .
 البرامج والخدمات الحالية . البرامج والخدمات الجديدة . اســتراتيجيات تطويــر المشــاركة مــن القطاعــاتالمســتفيدة والمحافظــة عليهــا (إذا كانــت مناســبة).
 فريق العاملين (الحالي والمتوقع). مجلــس اإلدارة (حجمــه وطريقــة االختيــار وتشــكيلاللجــان وغيــر ذلــك مــن بنــود الالئحــة الداخليــة) .
 التوقعات المالية (الدخل والمنصرف). استراتيجيات مصادر الدخل . العالقات العامة . الهيــكل التنظيمــي الحالــي والمقتــرح للعامليــنواالتجاهــات الماليــة للثــاث أو الخمــس ســنوات
الماضيــة والتوقعــات للثــاث ســنوات القادمــة
والبيانــات الخاصــة بالمســتفيدين والفئــات المســتهدفة
 . .الــخ
 .5توفير الموارد الالزمة . .
يتوقــف نجــاح أي منظمــة على توافــر المــوارد الالزمة
لتحقيــق أهدافهــا ومــن ثــم كان توفيــر المــوارد علــى
رأس مســئوليات مجلــس اإلدارة ,والعديد مــن المنظمات
تمــزج بيــن دور الجهــاز التنفيــذي ومســئولية مجلــس
اإلدارة فــي هــذا المجــال وبخاصــة عندمــا يكــون بيــن
وظائــف الجهــاز التنفيــذي وظيفــة مديــر التنميــة .
ومــن المالئــم تمامــا اعتبــار المديــر التنفيــذي
للمنظمــة مســئوال رئيســيا عــن توفيــر المــوارد
الالزمــة وعلــى مجلــس اإلدارة أن يحــدد األهــداف
الواقعيــة التــي يمكــن تحقيقهــا فــي هــذا الصــدد.
 .6إدارة الموارد بفاعلية . .
إن أحــد الجوانــب الهامــة فــي اإلدارة هــو
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حمايــة األصــول والمــوارد والعمــل علــى حســن

مجالــس اإلدارة مــن أن اجتماعــات مجلــس اإلدارة غالبــا

إدارة العائــد مــن هــذه االصــول والمــوارد..

مــا تســيطر عليهــا القضايــا الماليــة .

ومــن الناحيــة التقليديــة فــإن مجلــس اإلدارة

بينمــا تحقيق االهــداف المطلوبــة مــن المنظمــة

يمــارس هــذه المســئولية مــن خــال إعــداد

هــو االهــم اذا كان وفــق الميزانيــات والبنــود

الموازنــة الســنوية والتصديــق عليهــا .وهنــا تجــدر

والصالحيــات الممنوحــة لــإدارة التنفيذيــة

اإلشــارة إلــى أن هــذه األعمــال الســنوية تعــد مــن

ويجــب أن يكــون لــدى مجلــس اإلدارة النظــرة الثاقبــة

أهــم اختصاصــات مجلــس اإلدارة ,حيــث إن مــن

عنــد قيامــه بمتابعــة أنشــطة المنظمــة للتأكــد مــن

شــأنها دفــع عجلــة المنظمــة إلــى األمــام مــن حيــث

وجــود تــوازن بيــن مســئوليته عــن ضمــان الجــودة

البرامــج والعامليــن وغيــر ذلــك مــن األولويــات..

وفاعليــة التكلفــة بيــن مســئولية فريــق العامليــن عــن

إن مجلــس إدارة المنظمــة لــن يكــون بمقــدوره متابعــة

التنفيــذ .اال أن القيــام بهــذه المســئولية ينتج عنــه غالبا

عمليــات تنفيــذ الموازنــة إال إذا توافــرت أمامــه تقارير

تداخــل فــي األدوار مــا بيــن مجلــس اإلدارة والجهــاز

ماليــة واضحــة ودقيقــة وفــي الوقــت المناســب ,ومــن

التنفيــذي بالمنظمــة ,وبخاصــة عندمــا يتطــوع

الضــروري حصــول كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس

أعضــاء مجلــس اإلدارة لتنفيــذ وإدارة البرامــج .وهنــا

اإلدارة علــى بيــان ربــع ســنوي بالميزانيــة مــع بيــان

يلــزم توافــر الوضــوح التــام والمســئوليات الوظيفيــة

تســوية لكافــة األصــول والخصــوم الجاريــة .ويجــب

المحــددة إليجــاد وضــع يرضــي جميــع األطــراف.

أن يعــد هــذا البيــان خــال الثالثيــن يومــا التاليــة

وهنــا مــرة أخــرى نــرى أن مجلــس اإلدارة يــؤدي

لــكل فتــرة ربــع ســنوية بواســطة احــد المحاســبين

دوره بكفــاءة حيــن يطــرح األســئلة المناســبة ويتوقــع

ذوي الكفــاءة بالمنظمــة أو بمعرفــة أحــد مكاتــب

اإلجابــات الوافيــة .ويتضــح ذلــك علــى النحــو التالي :

المحاســبة المتخصصــة .أمــا التقاريــر الماليــة

· يجــب إجــراء مســح واســتبيان (ألراء المســتفيدين

الشــهرية فيجــب أن تســلم أعضــاء اللجنة التنفيذيــة.

وأعضــاء المنظمــة) حــول مــدى رضاهــم عــن البرامــج

وفــي حالــة غيــاب هــذه اللجــان فإنــه يجــب تســليم

والخدمــات التــي تقدمهــا المنظمــة.

هــذه التقاريــر لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة.

متــى تــم إجــراء هــذا المســح ؟ وبــأي طريقــة

ويجــب أن تتضمــن الميزانيــة الشــهرية األرقــام

؟ ومــاذا كانــت نتائجــه ؟( ..ويمكــن أن تتضمــن

الخاصــة بنفــس الفتــرة مــن العــام المالــي الســابق,

هــذه المســوح اســتطالع آراء واقتراحــات النــاس

وعــاوة علــى ذلــك فإنهــا يجــب أن تكــون واضحــة

حــول كيفيــة تحســين البرامــج والخدمــات

بحيــث يمكــن ألعضــاء مجلــس اإلدارة اســتيعابها.

القائمــة

منهــا).

ويجــب علــى أعضــاء المجلــس عــدم التــردد فــي

· كيــف يمكــن ألعضــاء مجلــس اإلدارة والعامليــن

اقتــراح مــا يرونــه مناســبا لتغيــر شــكل وطريقــة

بالمنظمــة متابعــة مــدى رضــاء الفئــة المســتهدفة عــن

الميزانيــات والتقاريــر الماليــة .وعلــى مجلــس

البرامــج والخدمــات المســتقبلية ؟

واقتــراح

أنــواع

جديــدة

االدارة ان يقــرر مراجــع قانونــي لحســابات المنظمــة..
وفــي بعــض المنظمــات ذات الميزانيــات الكبيــرة يقــرر
أعضــاء مجلــس اإلدارة مقابلــة المراجــع القانونــي
قبــل بــدء المراجعــة بإعطائــه تعليمــات معينــة تتعلــق
بعمليــة المراجعــة والتقريــر الــذي يقــدم إلدارة
المنظمــة ..
 .7تحديد ومتابعة وتقوية برامج وخدمات المنظمة.
إن مــا تقدمــه المنظمــة ألعضائهــا وللفئات المســتهدفة

عالمات اإلدارة الناجحة ألي
منظمة :
( قدرتها على تجنب إحالة
قضاياها لجهات أخرى )

مــن خدماتهــا هــو الــذي يحــدد مــدى نجاحهــا
كمؤسســة  .إال أن هنــاك شــكوى عامــة مــن أعضــاء
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· كيــف نعــرف عــن المشــاركين أو المنتفعيــن مــن

كافيــة بحيــث يمكنــه اتخــاذ قــرارات بشــخصه ,إال

كل مــن البرامــج واألنشــطة الرئيســية للمنظمــة .؟

أنــه يحــدث أحيانــا أن تحتــاج قراراتــه إلــى مشــاورات

هــل اتجاهــات المشــاركين تســير فــي االتجــاه

مــع رئيــس مجلــس اإلدارة او اللجنــة التنفيذيــة..

الصحيــح مــن حيــث عــدد وفئــات المنتفعيــن بالخدمة ؟

والمديــر التنفيــذي الناجــح هــو الــذي يعــرف

· مــا هــي النســبة الموجــودة فــي الميزانيــة

متــى

ويســألهم

الســنوية والمخصصــة للبرامــج والخدمــات فــي

الــرأي فيمــا قــد ينشــأ مــن خالفــات يصعــب

مقابــل تكلفــة العامليــن وغيرهــا مــن المصروفــات

معالجتهــا بمعرفــة الجهــاز اإلداري بالمنظمــة..

؟ هــل التــوازن معقــول بيــن هذيــن الجانبيــن ؟

ورغــم أن القوانيــن واللوائــح وبعــض المعاييــر التــي

· كيــف يمكــن اســتخدام المعلومــات التــي يتــم

تحكــم عمــل المنظمــات غيــر الربحيــة لهــا وجــود

الحصــول عليهــا عــن طريــق متابعــة برامــج وخدمــات

وفاعليــة ,إال أن بعــض المنظمــات غيــر الربحيــة الهامة

المنظمــة فــي تغييــر سياســتها أو أولوياتهــا ؟

تتعــدى الحــد األدنى مــن االلتزام بحــدود مســئولياتها..

 .8تحسين الصورة العامة للمنظمة . .

وحتــى يســتطيع مجلــس اإلدارة الوفــاء بمســئولياته

تحســين صــورة المنظمــة أمــام المســتفيدين مــن

والنهــج بالطريــق القويــم فقــد يضــع مجلــس

خدماتهــا واألجهــزة الحكوميــة والجمهــور بصفــة

اإلدارة بعــض السياســات التــي تحكــم عمــل أعضــاء

عامــة .بتقديــم إنجــازات المنظمــة ومــا قدمتــه لخدمــة

مجلــس اإلدارة والموظفيــن .وتعــد سياســات

الجمهــور ,وكيــف تنفــق مواردهــا التــي تحصــل عليها

تصــارع المصالــح علــى ســبيل المثــال حــدودا

بصــورة واضحــة للجمهــور .كمــا أن إعــداد التقاريــر

فاصلــة فــي العالقــات المقبولــة والغيــر مقبولــة..

الســنوية المكتوبــة وإصــدار التصريحــات الصحفيــة

وإلــى جانــب مســئولية مجلــس اإلدارة عــن وضــع

فــي الوقــت المالئــم ,وحمــات االتصــال بالجماهيــر

سياســات تتصــل بموضــوع اهتمــام المنظمــة,

والمســئولين الحكومييــن ,وإلقــاء الكلمــات المناســبة

فهــو مســئول كذلــك عــن التقيــد ببنــود

علــى فئــات المجتمــع المختلفــة ,تعــد كلهــا عناصــر

القانــون الداخلــي للمنظمــة ومــواد تأسيســها,

هامــة فــي اســتراتيجية شــاملة للعالقــات العامــة.

ومجلــس اإلدارة الــذي ال يعمــل بانســجام مــع

ومــن أهــم القــرارات التــي يتخذهــا المديــر التنفيــذي

وثائقــه اإلداريــة والسياســات التــي يتخذهــا

وأعضــاء مجلــس اإلدارة هــو تحديــد مــن ســيكون

يكــون عرضــة للنقــد أو الخطــأ بدرجــة كبيــرة..

المتحــدث الرســمي باســم المنظمــة .وبالرغــم مــن أن

واخيــرا ان تحديــد المهــام والوصــف الوظيفــي

هــذا القــرار يمكــن أن يتخــذ تبعــا للموقــف إال أنــه

لمجلــس االدارة واعضائــه ســيكون ذو فائــدة فــي

بفضــل اختيــار أحــد األشــخاص مثــل رئيــس مجلــس

تطويــر اداء المجالــس

اإلدارة أو أحــد المتطوعيــن للقيــام بهــذا الــدور

وكذلــك فــإن زيــادة التواصــل االجتماعــي والعالقات

الحيــوي..

بيــن اعضــاء المجلــس يزيــد مــن تجانــس عمــل

 .9ضمــان التكامــل بيــن النواحــي القانونيــة واألخالقيــة

المجلــس وســهولة االتفــاق علــى اتخــاذ القــرارات..

وااللتزام بالمســئوليات..

واالهتمــام بشــرح االليــات واســلوب العمــل ألعضــاء

إن أحــد عالمــات اإلدارة الناجحــة ألي منظمــة هــو

المجالــس الجــدد يســاعد علــى ســرعة انســجامهم

قدرتهــا علــى تجنــب إحالــة قضاياهــا الــى جهــات

وفهمهــم لمهــام وتوجهــات المنظمــة واالســتفادة مــن

اخــرى إال إذا اســتدعت الضــرورة القصــوى ذلــك .إن

امكانياتهــم وقدراتهــم بــل ان وجــود لجنــة خاصــة

وجــود سياســات وإجــراءات محكمــة ودقيقــة وبخاصــة

للقيــام بهــذه المســئولية ضــرورة للمنظمــات التــي

وجــود فهــم واضــح لــدور المديــر التنفيــذي فــي

يتــم تغييــر فــي اعضــاء مجلــس ادارتهــا بكثــرة .

يستشــير

مجلــس

اإلدارة

تعييــن وتطويــر المــوارد البشــرية يســاعد علــى توفير
المنــاخ المالئــم مــن هــذه الناحيــة .ورغــم أن علــى
مجلــس اإلدارة أن يفــوض للمديــر التنفيــذي ســلطات
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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أولوية  . . .تجعلها
مدينة األولويات في
المملكة
الطائف  . .بستان مكة

يعــود تاريــخ الطائــف إلــى مــا قبــل ميــاد النبي عيســى بــن مريــم  .ويختلــف المؤرخــون منهــم مــن يقــول ان تاريخهــا
يعــود إلــى عصــر النبي إبراهيــم .
و تعــد الطائــف واحــدة مــن أقــدم مــدن العالــم .هنــاك قــول بأن المالئكة حملتهــا مــن بالد الشــام وطافت بهــا
حول الكعبــة .أول مــن ســكنها العماليق ثم أتــت قبيلــة هوازن وقــد زرعــت بها ثقيف العنــب .فتحــت فــي العــام
العاشــر للهجــرة ،وأســلم اهلهــا ثــم خــرج اغلبهــم للجهــاد .كانت لقريش مــزارع بالطائــف اشــهرها مزرعــة
عمــرو بــن العــاص .وقــد خــرج مــن الطائــف أشــهر قــادة الدولــة األموية الحجــاج بــن يوســف الثقفــي  ،بعــد
العصــر األمــوي خــف التركيــز علــى الطائــف فــي العصــر العباســي ثــم بعــد مــرور الكثيــر مــن الــدول كانــت
اخرهــم دولــة االشــراف الذيــن كانــت أهــم انجازاتهــم بالطائــف قصــر شــبرا التاريخــي .اقــام فيها محمــد
علــي باشــا خــال حملتــه على الدولــة الســعودية األولــى  .دخلها الملــك عبــد العزيز خــال توحيــده للســعودية
واهتــم بهــا ووضعهــا مقــرا صيفيــا لــه ولحكومتــه.
أول مــن تولــى إمــارة الطائــف فــي عهد الدولــة الســعودية الثالثة هــو األمير محمــد بــن عبــد العزيــز بــن عبــد اللطيــف
آل الشــيخ والملقب ب (الصحابــي) عــام  1346هجــري  .ويقصدهــا الســائحون مــن جميــع أنحــاء الســعودية ودول
الخليــج فــي فصــل الصيــف لمــا لهــا مــن منــاخ يفــوق الوصــف بجمالــه فــي وقــت الصيــف وتكثــر فيهــا الفاكهــة
وتســمى بفاكهــة الطائــف الشــهيرة .كمــا تقــام فيهــا أفــراح الــزواج فــي الصيــف بشــكل يومــي وبكثــرة علــى مــدار
الوقــت وتعــد الطائــف مــن أجمــل مــدن المملكــة .

تقرير

تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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·فــي الطائــف أبرمــت معاهــدة عــام  1934م بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والمملكة
المتوكليــة اليمنية وأعلنــت نهايــة الحــرب الســعودية اليمنيــة .
·الطائــف كانــت مقــرا ألميــر الكويــت الشــيخ جابر األحمــد الصباح أثناء الغــزو العراقــي
للكويــت .
·الطائــف هــو المــكان الــذي عقــد فيــه اتفــاق الصلــح في 1989م بيــن الفصائــل اللبنانيــة فــي
حرب لبنــان و عرف بإتفــاق الطائــف .
·أقيــم فــي الطائــف جــزء كبيــر مــن المؤتمــر اإلســامي الــذي عقــد بمكــة والطائــف فــي مطلــع
الثمانينات.
·استضافت المنافسات الرياضية التالية :
كأس العــرب لكــرة القــدم  , 1985بطولــة العالــم للشــباب لكــرة القــدم  1989م  ,البطولــة
العربيــة أللعــاب القــوى  , 1997ألعــاب التضامــن اإلســامي  , 2005كأس العــرب لكــرة القــدم . 2012

دعــوة ألبــي األنبيــاء إبراهيــم بعــد أن اســتودع

سبب التسمية :
فــي

زوجتــه هاجــر وابنها إســماعيل بجــوار الكعبــة قافال

أحاديث الرســول صلى اهلل عليــه وســلم انمــا ســميت

إلــى أرض الشــام( :ربنــا إنــي أســكنت مــن ذريتــي

الطائــف للحائــط الــذي بنتــه حولها ثقيف فــي

بــواد غيــر ذي زرع عنــد بيتــك المحــرم .ربنــا

الجاهليــة وهــو االقــرب للصحــة يقــول أبوطالــب

ليقيمــوا الصــاة فاجعــل أفئــدة مــن النــاس تهــوي

عــم الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم مادحــا قومــه

إليهــم وارزقهــم مــن الثمــرات لعلهــم يشــكرون)

فــي حمايــة الكعبــة مستشــهدا بأهــل الطائــف ببنــاء

آيــة  37ســورة إبراهيــم .وتشــير الروايــة إلــى أن اهلل

الحائــط للحمايــة مــن المهاجميــن :

ســبحانه وتعالــى اســتجاب لدعــوة إبراهيــم «فُأمــر

وقيــل أن مدينــة الطائــف هــي المقصــودة فــي آخــر

جبريــل األميــن بقلــع قريــة مــن الشــام فاحتملهــا

ذكــر
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جامــع

األصــول
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مــن تخــوم الثــرى بعيونهــا وأشــجارها ومزارعها ثم

قــرى الشــام فوضعهــا بالطائــف لدعــوة إبراهيــم .

طــاف بهــا بالبيــت (الكعبــة) ووضعهــا مكانها فســميت

لمــا دعــا إبراهيــم ربــه (وارزقهــم مــن الثمــرات)

الطائــف» .وقيــل إن أصلهــا مــن غــور األردن بحوران

أمــر اهلل ســبحانه وتعالــى جبريــل فاقتطعهــا مــن

مــن أرض الشــام .والعجيــب أن أشــهر عيونهــا (عيــن

أرض الشــام ويقــال مــن فلســطين بالتحديــد وحملها

بــردى) ،هــو نفــس االســم المعــروف لنهــر بــردى

علــى جناحــه وســار بهــا وعندمــا وصــل فــوق الكعبة

فــي حاضــرة الشــام دمشــق .ويؤكــد الكثيــرون هنــا

طــاف بهــا ســبعا ولذلــك ســميت ب (الطائــف)

أن مــاء هــذه العيــن ال يختلــف طعمــا وال عذوبــة

ووضعهــا لهــم فــي مكانهــا المعــروف ..ومنــذ قديــم

عــن النهــر الشــهير ،تمامــا كمــا ال تختلــف نوعيــة

الزمــان كان يطلــق علــى الطائــف (بســتان مكــة)

وطعــم منتجاتهــا مــن الفواكــه والخضــروات عــن

فقــد كانــت الطائــف مصيــف ألهــل مكــة  ،فتــرى

مثيالتهــا فــي الشــام الخصيــب .

أرضهــا تثمــر بــكل ثمــار فلســطين مــن تيــن

وأثبــت (الميورقــي) فــي كتابــه «بهجــة المهــج» أن

وعنــب ورمــان وغيــره وجوهــا مشــابه تمامــا لجــو

«بركــة الطائــف أكثــر مــن بركــة الشــام ،بســبب

فلســطين ..وهــذا مــن نعــم اهلل  ،واهلل علــى كل شــيء

طوافهــا بالبيــت العتيــق» .وأخــرج ابــن أبــي حاتــم

قديــر ..ارجــع إلــى تفســير قولــه تعالــى وارزقهــم

واألزرقــي عــن الزهــري قــال :إن اهلل نقــل قريــة من

{ر َّب َنــا ِإ ِّنــي
مــن الثمــرات فــي تفســير الجالليــنَّ :

تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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الطائــف  :أول مدينــة ســعودية فــي الشــرق
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االوســط ينفــذ فيهــا مشــروع متكامــل للميــاه
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والمعالجــة

بمواصفــات

ون }إبراهيــم37
َي ْشـ ُ
ـك ُر َ

هــي الثانيــة عالميــا بعــد مدينــة امريكيــة .

تصريــف

:

(ربنــا إنــي أســكنت مــن ذريتــي) أي بعضهــا وهــو

الطائــف

إســماعيل مــع أمــه هاجــرص (بــواد غيــر ذي زرع)

تهبــط

هــو مكــة (عنــد بيتــك المحــرم) الــذي كان قبــل

الطائــف  :أول مدينــة تكــون مصيفــا لحكومــة

الطوفــان (ربنــا ليقيمــوا الصــاة فاجعــل أفئــدة)

المملكــة .

قلوبــا (مــن النــاس تهــوي) تميــل وتحــن (إليهــم)

الطائــف  :اول مدينــة تحتضــن اول حديقــة مــن

قــال ابــن عبــاس لــو قــال أفئــدة النــاس لحنــت

نوعهــا بالمملكــة هــي ( حديقــة الملــك فهــد )

إليــه فــارس والــروم والنــاس كلهــم (وارزقهــم

الطائــف  :اول مدينــة ســعودية تصلهــا الميــاه

مــن الثمــرات لعلهــم يشــكرون) وقــد فعــل بنقــل

المحــاة عبــر نفــق جبلــي طولــه  13,5كــم .

الطائــف إليــه .

الطائــف  :اول مدينــة ســعودية تســتقبل اول

أولويات الطائف :

دفعــه مــن الطياريــن الســعوديين الذيــن

الطائــف  :أول مدينــة ســعودية تخطــط هندســيا .

قدمــوا مــن ايطاليــا وهبطــوا بســاحة النجمــة

بهــا

أول

الســيول

مدينــة

طائــرة

ســعودية

ســعودية

.
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الطائــف  :اول مدينــة ســعودية تنشــأ بهــا مدرســة

الطائــف  :اول مدينــة ســعودية يتــم فيهــا

تختــص بالدراســات االســامية هــي ( دار التوحيــد )

تعييــن اول وزيــر دفــاع بالمملكــة هــو

الطائــف  :اول مدينــه ســعودية هبــط بهــا

االميــر منصــور بــن عبدالعزيــز رحمــه اهلل .

رائــد الفضــاء العربــي االميــر ســلطان بــن

الطائــف  :اول مدينــة ســعودية صــدر بهــا أول عــدد

ســلمان بعــد عودتــه مــن رحلتــه الفضائيــة

مــن جريــدة عــكاظ عــام 1379هـــ اصــدره االســتاذ

مدينــة

ســعودية

احمــد عبدالغفــور مــن غرفــة فــي فنــدق العزيزيــة .

قمــة

.

الطائــف  :اول مدينــة ســعودية يبنــى فيهــا ســد ميــاه

الطائــف

:

تحتضــن

أول

اول
مؤتمــر

اســامي

الطائــف  :اول مدينــة ســعودية يشــق بهــا

هــو ســد عكرمــة .

طريــق جبلــي ضخــم هــو طريــق جبــل كــرا .

الطائــف  :أول مدينــة ســعودية ينشــأ بهــا شــركة

الطائــف  :اول مدينــة ســعودية تعــرف اول

كهربــاء .

مشــروع خيــري بالمملكــة هــو مشــروع

الطائف  :أول عاصمة للمصائف العربية .

القــرش لمســاعدة المحتاجيــن عــام 1357هــــ

تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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سهو . .ثم المعلم وجماح وكمال والعدواني ..

تقرير

وأخيراً «العبيدي»

غرفة الطائف ..البداية  ١٣٩٨ / ١١ / ١٩هـ

((فــي حيــاة األفراد والمؤسســات  ..كمــا في حياة
الشــعوب والــدول أيــام بــارزة األهميــة  ..تصبــح
ذكراهــا بمثابــة محطــات فــي مســيرة الحيــاة
 ..نقــف عندهــا فرحــ ًا وفخــرا ً حينــا  ..وموعظــة
وعبــرة حينــا  ..وتعبيــرا ً ووفــاءا ً وتكريمــ ًا أحيانــ ًا
أخــرى  ..والذكــرى التــي نكتــب لهــا وعنهــا فــي
هــذا الكتيــب هــى إحــدى هــذه المحطــات  ..ألنهــا
تتعلــق بإنشــاء الغرفــة التجاريــة الصناعيــة
بالطائــف  ..أحــد المعالــم الرائــدة لهــذه المدينــة
العريقــة ونهضتهــا فمــع إعــداد أول خطــة
للتنميــة منــذ ربــع قــرن (1395/1390هـــ) وضعــت
الدولــة نشــاطات القطــاع الخــاص واإلســهامات
التــي يمكــن أن ينهــض بهــا  ..ضمــن أهــم
األهــداف العامــة للتنميــة .
16
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رؤساء غرفة الطائف منذ تأسيسها

عواض سهو
الدورة األولى

محمد المعلم
الدورة الثانية

خلف جماح
الدورة الثالثة

إبراهيم كمال
الدورة الـ ٦-٥-٤

نايف العدواني د .سامي العبيدي
الدورة الـ  ٩-٨-٧الدورة العاشرة

أمناء غرفة الطائف منذ تأسيسها

يوسف الشافي

على الحصيني

صالح الحداد

دسمان الفقيه

ومــع هــذا التوجــه أخــذت الدولــة فــي تشــجيع
القطــاع الخــاص نحــو المشــاركة الجــادة
والفعالــة فــي جهــود التنميــة االقتصاديــة
بحيــث يصبــح هــذا القطــاع فــي النهايــة قــادراً
علــى إدارة التنميــة وتوظيــف الطاقــات لتحقيــق
مزيــد مــن النمــو والتقــدم والرفاهيــة لكافــة
المواطنيــن  ..ومــن هنــا أصبــح للغــرف التجارية
الصناعيــة دورهــا المتزايــد فــي دعــم عمليــات
القطــاع الخــاص .
وكان طبيعيـًا أن تأخــذ مدينــة الطائــف دورهــا
فــي النهضــة والتنميــة كغيرهــا مــن مــدن
المملكــة نظــراً لمــا تتســم بــه الطائــف مــن
موقــع إســتراتيجي  ..ونظــراً للتطــور التجــاري
والحركــة اإلقتصاديــة بهــا  ..وأصبحــت فكــرة
إنشــاء غرفــة تجاريــة لمنطقــة الطائــف
ضــرورة ملحــة  ..لتحديــث المعامــات التجاريــة
 ..وتوفيــر الســلع الجيــدة بأقــل األســعار وإبــداء
الــرأي والمشــورة للجهــات الحكوميــة فــي كل
مــا يتعلــق بوســائل اإلنتــاج وحاجــة المســتهلك
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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 ..والعمــل علــى تســوية الخالفــات التــي تقــوم بيــن
التجــار بالوســائل الوديــة بمــا فــي ذلــك المصالحة
والتحكيــم  ..وتقديــم كل عــون ومشــورة لهــم)) .
كل مــا ســبق كان مقدمــة كتيــب خــاص أصدرتــه
غرفــة الطائــف تزامنــا مــع صــدور قــرار مجلــس
الــوزراء رقــم  427وتاريــخ 1398/5/17هـــ اســتجابة
لخطــاب معالــي وزيــر التجــارة رقــم 111/3/3/73
وتاريــخ 1398/3/1هـــ والــذي نقــل فيــه رغبــة تجــار
ورجــال أعمــال مدينــة الطائــف فــي إنشــاء غرفــة
تجاريــة صناعيــة ترعــى مصالحهــم التجاريــة
أســوة بتجــار المناطــق األخــرى بالمملكــة  ،وفــي
1398/11/19هـــ صــدر قــرار معالــي وزيــر التجــارة
رقــم  749والخــاص بتأســيس الغرفــة التجاريــة
وتكويــن مجلــس اإلدارة .
ولقــد ســاهم رجــال األعمــال األوائــل ( المؤسســين)
بنصيــب وافــر مــن جهودهــم وطاقاتهــم فــي
تأســيس الغرفــة ودفعهــا إلــى مزيــد مــن االرتقــاء
 ..تشــد عضدهــم الدولــة بالدعــم  ..والتأييــد وتبــارك
جهودهــم  ..ثــم جــاء مــن بعدهــم رجــال حملــوا
الرســالة وواصلــوا المســيرة لكــي تحافــظ الغرفــة
علــى مصالــح منتســبيها مــن تجــار وصناعييــن
وأربــاب مهــن دون إغفــال مصلحــة المواطــن
المســتهلك ..
مجلس إدارة الغرفة للدورة األولى ( التأسيسية )
 1398وحتى 1402هـ
كان مجلــس اإلدارة قــد تشــكل باقتــراح تــم تداولــه
بيــن أميــر الطائــف (آنــذاك) وبيــن التجــار وتــم
رفعــه إلــى معالــي وزيــر التجــارة والــذي اصــدر
قــرار بتعييــن لجنــة إدارة الغرفــة ( المرحلــة
التأسيســية ) مــن األعضــاء التالــي أســماؤه -:
 . 1الشيخ  /عواض بن سهو العتيبي .
 . 2الشيخ  /عبداهلل المهنا .

 . 5الشيخ  /نعيم عبدالقادر أدريس .
 . 6الشيخ  /عبدالسالم يوسف عابد .
وقــد تــم اختيــار الشــيخ  /عــواض بــن ســهو
العتيبــي رئيســًا لمجلــس اإلدارة واختيــار الشــيخ /
محمــد خلــف الزايــدي الرئيــس الثانــي لمجلــس
اإلدارة ( نائــب رئيــس الغرفــة) .
كمــا تــم تعييــن الشــيخ  /عبدالرحمــن المعمــر
مؤقتــًا مديــراً للغرفــة وحــل محلــه األســتاذ /
عبدالعزيــز باعبــس مديــراً للغرفــة .
ثــم صــدر قــرار معالــي وزيــر التجــارة رقــم 224
بتاريــخ 1399/8/7هـــ بقبــول اســتقالة الشــيخ  /محمد
خلــف الزايــدي وقــد تــم الموافقــة علــى انتخــاب
وتعييــن الشــيخ  /بكــر عبــداهلل القاضــي  ،هــذا وقــد
وافــق مجلــس إدارة الغرفــة باإلجمــاع علــى انتخــاب
الشــيخ  /بكــر القاضــي رئيس ـًا ثاني ـًا للمجلــس .
ثــم تــم تعييــن الشــيخ  /عبدالقــادر خــراز مديــراً
بالنيابــة للغرفــة بعــد اســتقالة األســتاذ  /عبدالعزيــز
باعبــس ومــن المعــروف أن الشــيخ  /عبدالقــادر
خــراز كان يعمــل أمينـًا للصنــدوق وقــد تــم انتدابه
للعمــل مديــراً بالنيابــة .
ثــم تــم موافقــة معالــي وزيــر التجــارة علــى تعيين
الشــيخ  /أحمــد ســعيد بادغيــش عضــواً بمجلــس إدارة
غرفــة التجــارة والصناعــة بالطائــف وذلــك خلف ـًا
لســعادة الشــيخ  /عبــداهلل المهنــا الــذي لــم تمكنــه
ظروفــه العمليــة فــي االســتمرار .
وفــي غــرة محــرم 1401هـــ تــم تعييــن األســتاذ /
يوســف محمد الشــافي أمينـًا عامـًا للغرفــة التجارية
الصناعيــة بالطائــف بــد ً
ال مــن الشــيخ  /عبدالقــادر
عبدالعزيــز خــراز مديــر الغرفــة بالنيابــة الســابق ،
واســتمر أعضــاء مجلــس إدارة الغرفــة فــي الــدورة
األولــى حتــى نهايــة الــدورة عــام 1402هـــ .

 . 3الشيخ  /عبدالرحمن فيصل المعمر .
 . 4الشيخ  /محمد خلف الزايدي .
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مجلس إدارة الغرفة في دورتها الحالية ( العاشرة) :

د  .سامي بن عبداهلل العبيدي
رئيس مجلس اإلدارة

بندر بن هالل السعيدي
نائب الرئيس

م  .أنور بن سيحان الزهراني
نائب الرئيس

عبدالعظيم بن عبدالعزيز تركستاني
عضو غرفة الطائف  -ممثل الغرفة لدى مجلس الغرف السعودية

خالد بن عيد السواط
عضو غرفة الطائف

م  .كامل بن أحمد غازي الطبش
عضو غرفة الطائف

عبدالرحمن بن بندر الغامدي
عضو غرفة الطائف

علي بن عبداهلل الدوسري
عضو غرفة الطائف

فهد بن حسن القثامي
عضو غرفة الطائف

مشعل بن فالح العتيبي
عضو غرفة الطائف

هشبل بن تركي هشبل
عضو غرفة الطائف

هيثم اسماعيل قاضي
عضو غرفة الطائف

دسمان بن حمدان الفقيه
أمين عام غرفة الطائف
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ،2007
ﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻤﺒﻠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﺧﻂ اﻻﻧﺘﺎج
اﻟﻲ ﻟﻠﻌﻠﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﻘﺪرة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  10آﻻف ﻗﻄﻌﺔ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ ،وﺧﻂ اﻻﻧﺘﺎج
اﻟﻲ ﻟﻠﻌﻠﺐ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﻘﺪرة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  15أﻟﻒ ﻗﻄﻌﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺧﻂ إﻧﺘﺎج ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻘﺪرة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  30000ﻗﻄﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ،وﺗﻢ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق وإﺣﺘﻴﺎج اﻟﻌﻤﻼء
وﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ا±وروﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  ،وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ
ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻣﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ا±ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
اﻛﺘﺴﺒﻨﺎ ﺛﻘﺔ ﻋﻤﻼؤﻧﺎ ﻣﺜﻞ :
Nunu, Hi-clean, Higeen, Refreshing tissue with Taif Rose,
Baby fine, Nuby U.S.A., Tough and Nice N Soft “Skyline
” U.S.A
ﻳﺼﺪراﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ اﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺸﺮق ا±وﺳﻂ وأوروﺑﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ا±ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺗﻤﺘﺎزاﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل ،وﺗﺸﻤﻞ
أﻧﻮاع وأﺻﻨﺎف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎدﻳﻞ ﻣﺜﻞ :اﻟﻤﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻤﺒﻠﻠﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ
واﻟﻤﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻤﺒﻠﻠﺔ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ،وأﻳﻀ ًﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج
اﻟﻤﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻤﺒﻠﻠﺔ ﻟÅﺳﺘﺨﺪام اﻟﻴﻮﻣﻲ واﻟﻤﻨﺎدﻳﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ زاﻟﺔ اﻟﻤﻜﻴﺎج
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ.
totalcare@alhilalco.com

+966 12 7367769

012-7403434

ﬁbuã€a@ ãœ

012-7434343

paáÓè€a@ ãœ

+966 12 7343434

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻬﻼل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  1959ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﻒ
ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﻛﻴﻞ
اﻟﺤﺼﺮي و اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻧﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﺘﻜﻮن اﻓﻀﻞ و اﺑﺴﻂ و
اﻛﺜﺮ اﻣﺎﻧﺎ ﻟﻚ و ﻟﻄﻔﻠﻚ  ،و ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻟﺘﻜﻮن
وﻓﻘﺎ ±ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ.
ﺣﻴﺚ وﺳﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻬﻼل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﻴﺘﻀﻤﻦ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎ±ﻇﺎﻓﺮ و ﻣﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎ±م و اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻤﻜﻤﻼت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﻪ وﻏﻴﺮﻫﺎ

920000909
alhilal@alhilalco.com

+966 12 7367769

+966 12 7343434

الطائف
وعوامل الجذب

مقــال
بندر السعيدي

نائب رئيس غرفة الطائف
@bandaralsaeedi

تعتبــر الطائــف مــن أعــرق وأقــدم المــدن التاريخيــة ,فهــي تضــم العديــد مــن األماكــن والقصــور
المبانــي التاريخيــة ,وعلــى ســبيل المثــال «قصــر شــبرا» التاريخي أو متحــف قصــر شــبرا ,وهــو أحــد
القصــور التاريخيــة الموجــودة بالطائــف ..أنشــأ القصــر علــي عبــد اهلل بــن عــون باشــا عام 1323هـــ  ,وتم
االنتهــاء منــه خــال عاميــن ,ثــم تــم تحويلــه إلــى متحــف إقليمــي للطائف وافتتــح الســتقبال الــزوار
عام1415هـــ  ..وقــد ـكان الملــك عبــد العزيــز آل ســعود و الملك فيصــل بــن عبدالعزيز (يرحمهمــا
اهلل) يتخذانــه قصــراً لهــم عنــد زيارتهــم للطائــف .
كل هــذا التاريــخ العريــق ,وال تــزال الطائــف مدينــة جــذب ســياحية  ,ومدينــة واعدة لــكل االســتثمارات,
وخاصــة فــي المجــال الســياحي  ..فهــي ال تــزال بحاجــة لمشــاريع فندقيــة ,ومشــاريع أيــواء ,وكذلــك
مــوالت تجاريــة ,فالطلــب علــى الطائــف أصبــح موســميا أكثــر مــن العــرض بأضعــاف كثيــرة ,وتعيش
الطائــف هــذه األيــام أجمــل مراحلهــا بتوافــق حكومــي مــع القطــاع الخــاص بشــكل كبيــر
هــذه المدينــة الحالمــة التــي تعانــق الغيــم ,وتتخــذ مــن الــورد شــعارا لهــا ,ســيكون لهــا مســتقبلها,
وخاصــة مــع مشــروع (الطائــف الجديــد) الــذي أعلــن عنــه خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان
بــن عبدالعزيــز يحفظــه اهلل..
أخيــرا ..ال يفوتنــي أن ارحــب باســمي واســم رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة غرفــة الطائــف ,وكافــة
أهالــي الطائــف بضيوفنــا الكــرام مــن رؤســاء وممثلــي مجالــس الغــرف الســعودية ,وكافــة الضيــوف,
بأمــل أن يكــون اجتمــاع مجلــس الغــرف الــذي تســتضيفه غرفــة الطائــف اســتثنائيا فــي ظــل اهتمــام
الجميــع بهــذا االجتمــاع ,تقديــرا لمكانــة ومقــام ضيوفــه .
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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الراجحي :
نعمل على مكافحةالفساد
وتعزيز الحوكمة في منشآت
قطاع األعمال

حــــوار
لــم يســتأثر رئيــس مجلــس الغــرف الســعودية المهنــدس أحمــد الراجحــي فــي حــواره الصحافــي
عــن مجلــس الغــرف فقــط ,بــل كان يعــود بنــا فــي كل ســؤال بالحديــث عــن الغــرف التجاريــة,
وهمــوم قطــاع األعمــال ,ليؤكــد الــدور الحقيقــي لمجلــس إدارتــه الحاليــة..
الراجحــي تحــدث فــي أولــى حواراتــه اإلعالميــة لـــ ( مجلــة الطائــف ) بــكل شــفافية ووضــوح,
وتطــرق للقــرارات ,وتأثيرهــا الحالــي والمســتقبلي ,كمــا فصــل باألرقــام خططهــم لتحقيــق
رؤيــة المملكــة . 2030
محاور كثيرة طرحتها مجلة الطائف على رئيس مجلس الغرف ..فكان الحوار التالي:
تســتضيف الغرفــة التجاريــة والصناعيــة بالطائــف اجتمــاع مجلــس إدارة مجلــس الغــرف
الســعودية ،حدثنــا عــن واقــع وأهميــة هــذه االجتماعــات وعمــا تعرفونــه عــن مدينــة الطائــف.؟
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-انعقــاد اجتمــاع مجلــس إدارة مجلــس

االجتماعــات بمقــار الغــرف التجاريــة والصناعيــة

الغــرف الســعودية هــذه المــرة فــي مدينــة الطائف

بمناطــق ومحافظــات المملكــة المختلفــة ،وذلــك

ا فــي غرفتهــا التجاريــة والصناعيــة يأتي في
ممثـ ً

بهــدف تعميــق الصــات بين أعضــاء مجلــس اإلدارة

اطــار فلســفة جديــدة ظــل مجلــس اإلدارة يتبعهــا

واصحــاب األعمــال بالغــرف التجاريــة والصناعيــة

منــذ فتــرة مــن خــال التنــاوب فــي عقــد هــذه

ا عــن العمــل علــى تعزيــز فــرص
المختلفــة ،فضـ ً
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االســتثمار والتنميــة بمختلــف المناطــق ومــد

والصناعيــة لعبــت دوراً كبيــراً فــي عمليــات

جســور التعــاون بيــن اصحاب األعمــال الســعوديين

التنميــة التــي تنتظــم فــي كافــة مناطــق

حيــث يتضمــن برنامــج هــذه االجتماعــات عــادة

المملكــة ،وتســاهم أيضــا بفاعليــة فــي حركــة

زيــارات ميدانيــة للتعــرف علــى مقومــات تلــك

النشــاط االقتصــادي وبرامــج التنميــة مــن خــال

المناطــق والمحافظــات االســتثمارية والســياحية

الخدمــات التــي تقدمهــا لتلــك المناطــق ،ونحــن

ولقــاء المســئولين بهــا .وبــا شــك أن جميــع هذه

فــي مجلــس الغــرف الســعودية دائمــا نســعى إلــى

االجتماعــات تهــدف لتعزيــز دور القطــاع الخــاص

حــث أصحــاب األعمــال لالســتثمار فــي المناطــق

ا فــي الغــرف التجاريــة والصناعيــة وكل مــا
ممثـ ً

والمحافظــات المختلفــة وتســهيل العوائــق التــي

يتصــل بعمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

قــد تواجههــم وذلــك للحــد مــن الهجــرة للمــدن،

وهنــا البــد أن نشــكر مجلــس إدارة غرفــة الطائــف

ا فــي
وقــد كان لدعــم القطــاع الخــاص ممثــ ً

علــى هــذه االســتضافة الكريمــة.

الغــرف التجاريــة والصناعيــة دور فــي الرقــي

أمــا مدينــة الطائــف فهــي غنيــة عــن التعريــف

بمســتوى التنميــة االقتصاديــة وتوســيع القاعــدة

كونهــا مدينــة عريقــة تاريخيــاً ،وفيهــا الكثيــر

االســتثمارية الــذي أثمــر فــي إنشــاء مشــروعات

مــن الصــروح الحضاريــة التــي تــدل علــى مكانتهــا

اقتصاديــة عديــدة فــي مختلــف األنشــطة مــن

وهــي خيــر شــاهد علــى تاريخهــا منــذ أيــام

أهمهــا العمــل علــى إنشــاء مــدن صناعيــة كبــرى

الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم حتــى يومنــا هــذا.

فــي بعــض المناطــق باالضافــة للعديــد مــن

·كيــف تقيمــون مســاهمة الغــرف

المشــاريع الصناعيــة والتعليميــة والصحيــة التــي

التجاريــة والصناعيــة البالــغ عــدد  28غرفة

تــم تنفيذهــا والجــاري تنفيذهــا حاليــاً ،ممــا

فــي الواقــع االقتصــادي للمناطــق والمــدن

يســاعد علــى تحقيــق تــوازن فــي التنميــة بيــن

المختلفــة؟

المناطــق حســب كل منطقــة.
التجاريــة

·يالحــظ وجــود تغييــرات كثيــرة

عقــد اجتماعــات المجلــس
بالغــرف لتعزيــز فــرص االســتثمار
والتنميــة بمختلــف المناطــق .

وتطــور فــي رؤيــة مجلــس إدارة مجلــس

-بالتأكيــد

أن

الغــرف

الغــرف الســعودية الجديــد للمرحلــة
القادمــة مــا أبــرز مالمــح ذلــك؟
التطــور هــو مــن ســمة الحيــاة ،وأمــرمهــم لمواكبــة التغيــرات والتحديــات العصريــة
مــن أجــل المســاهمة الفاعلــة فــي النهضــة
االقتصاديــة التــي تنتظــم معظــم مناطــق
المملكــة باعتبــار أن قطــاع األعمــال هــو شــريك
اســتراتيجي للدولــة فــي كافــة أعمالهــا وبخاصــة
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ومجالــس األعمــال التــي تشــكل أذرع عمــل مهمــة
للمجلــس علــى صعيــد العمــل االقتصــادي المحلي
والدولــي ،وذلــك بغــرض بحــث ســبل تطويــر
دور هــذه الكيانــات االقتصاديــة والعمــل علــى
زيــادة دورهــا فــي تحقيق األهــداف االســتراتيجية

مكتــب خــاص بمجلــس الغــرف
لتحقيــق برامــج وأهــداف رؤيــة
المملكــة. 2030

للمجلــس وقطــاع األعمــال الســعودي  ،وجــاري
العمــل علــى عقــد ورش عمــل لتطويــر المجلــس
والغــرف التجاريــة والصناعيــة.

فــي الجانــب االقتصــادي ،وانطالقــًا مــن هــذا

وفــي الوقــت نفســه البــد لمؤسســات قطــاع

المفهــوم وضــع المجلــس العديــد مــن الخطــط

األعمــال تحمــل مســئولياتها واالضطــاع بدورهــا

واألنشــطة المســتقبلية التــي يعتــزم تنفيذهــا فــي

علــى الوجــه المأمــول خــال هــذه المرحلــة

إطــار دعــم التوجهــات االقتصاديــة والتنمويــة

الهامــة مــن تاريــخ المملكــة والعمــل بجــد

لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك

ليكــون قطــاع األعمــال قائــداً لقاطــرة التنميــة

ســلمان بــن عبــد العزيــز – حفظــه اهلل ،-إضافــة

والعبــًا أساســيًا فــي مختلــف المشــروعات

إلــى تعزيــز دور الغــرف التجاريــة والصناعيــة

ا عــن القيــام بــدوره فــي دعــم
التنمويــة ،فضــ ً

وقطــاع األعمــال فــي مســيرة التنميــة االقتصاديــة

توطيــن الوظائــف وعمــل المــرأة وتدريــب

بالمملكــة ،فيمــا يواصــل مجلــس اإلدارة اجتماعاتــه

وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة إلــى جانــب دوره فــي

مــع األمانــة العامــة للمجلــس واألمانات المســاعدة

المســئولية االجتماعيــة.

واإلدارات والمراكــز التابعــة للمجلــس للوقــوف

·مــر  38عامـًا علــى تأســيس مجلــس

علــى خطــط العمــل وتلمــس أوجــه التطويــر

الغــرف الســعودية مــا هــي الطموحــات

الممكنــة لزيــادة الفاعليــة والجاهزيــة بمــا يتســق

التــي يســعى المجلــس لتحقيقهــا خــال

والتوجهــات االقتصاديــة خــال المرحلــة الراهنــة

هــذه الــدورة ومســتقبالً؟

التــي تتطلــب تفعيــل أداء األجهــزة المؤسســية

-للمجلــس طموحــات عديــدة وأمــال

للقطــاع الخــاص الســعودي ممثلــة فــي مجلــس

عريضــة يســعى لتحقيقهــا انطالقــًا مــن

الغــرف الســعودية والغــرف التجاريــة والصناعيــة

التوجهــات الهادفــة إلــى تنفيــذ مضاميــن رؤيــة

علــى مســتوى المملكــة لتكون قــادرة علــى مواكبة

المملكــة  2030وترجمتهــا بمؤشــرات علميــة

خطــى الدولــة وتوجهاتهــا الحديثة لمســار التنمية

وعمليــة للوصــول إلــى اقتصــاد وطنــي متيــن

واالقتصــاد وفقــًا للرؤيــة المســتقبلية للمملكــة.

يســاهم فيــه القطــاع الخــاص بنســبة مقــدرة فــي

كذلــك تــم عقــد ورش عمــل للجــان الوطنيــة

اجمالــي الناتــج المحلــي ،ولتحقيــق هــذا التوجــه
وضــع المجلــس أجنــدة عمــل لتنفيذهــا بالتعــاون
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مشروع خاص
لتوأمة الغرف
يهدف لتبادل
الخبرات والتجارب
الرائدة . . .
مــع الغــرف التجاريــة والصناعيــة تشــتمل علــى
عــدد مــن المبــادرات والخطــط االســتراتيجية

التجــاري ،كمــا ســنولي اهتمامنــا للغــرف
التجاريــة والصناعيــة الصغيــرة والمتوســطة
وللمناطــق األقــل نمــواً حيــث هنــاك جهــود قائمة
فــي هــذا الصــدد لوضــع خارطــة اســتثمارية
موحــدة للفــرص االســتثمارية بمختلــف مناطــق
المملكــة وهــي إحــدى مبــادرات المجلــس وهنــاك
فريــق مــن المجلــس والغــرف التجاريــة يعمــل
علــى هــذا الملــف.

الخاصــة بتحقيــق الرؤيــة المســتقبلية .كمــا

·تعتمــد رؤيــة المملكــة  2030بشــكل

ســيعمل المجلــس أيضــًا علــى تحقيــق مســاهمة

كبيــر علــى القطــاع الخــاص فمــاذا

قطــاع األعمــال الســعودي فــي تعديــل وصنــع

أعددتــم لذلــك؟

القــرارات االقتصاديــة بصــورة أكبــر للمحافظــة
علــى مصالــح هــذا القطــاع والمســتثمرين فيــه
ومــا تحقــق مــن مكتســبات وذلــك مــن خــال
فتــح قنــوات تواصــل وحــوار مــع الــوزارات
والجهــات الحكوميــة ومــع مراكــز صنــع
القــرار االقتصــادي وتعزيــز حضــور قطــاع
األعمــال فــي مجلــس الشــورى وهيئــة الخبــراء
واللجــان الوزاريــة ومجلــس الشــئون االقتصاديــة
والتنميــة وتعظيــم منافــع وفوائــد القطــاع مــن
هــذا الحضــور والتمثيــل ،إضافــة إلــى العمــل
علــى تأكيــد دور قطــاع األعمــال فــي القضايــا
والهمــوم الوطنيــة فيمــا يتعلــق بقضايــا الســعودة
والتوظيــف والتدريــب والتأهيــل ،وتوطيــن
قطــاع الصيانــة والتشــغيل ،ومشــاركة المــرآة
الســعودية فــي الحيــاة االقتصاديــة.
كذلــك ســينصب اهتمامنــا علــى مكافحــة
الفســاد وتعزيــز الحوكمــة والشــفافية فــي
منشــآت قطــاع األعمــال وخاصــة الشــركات
العائليــة ومحاربــة ممارســات الغــش والتقليــد
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف

بال شــك أن رؤيــة المملكــة المســتقبلية2030م ،حملــت تباشــير نهضــة تنمويــة شــاملة
لجميــع مناحــي الحيــاة وتطويــر الفــرد
والمجتمــع الســعودي ،وذلــك لمــا اشــتملت
عليــه مــن مضاميــن فكريــة معاصــرة وتطلعــات
تنمويــة رشــيدة ســيكون لهــا أكبــر األثــر
علــى مســيرة التنميــة الشــاملة فــي المملكــة.
ولكــون قطــاع األعمــال شــريكًا متميــزاً فــي
التنميــة االقتصاديــة بالمملكــة فقــد وضــع كافــة
إمكانياتــه وخبراتــه طــوع القيــادة الحكيمــة،
بمــا يدعــم ويســاهم فــي إنجــاح هــذه الرؤيــة،
حيــث يعمــل مجلــس الغــرف الســعودية والغــرف
التجاريــة والصناعيــة ،وضمــن برنامــج التحــول
الوطنــي ،علــى إنجــاز عــدد مــن المبــادرات التــي
مــن شــأنها رفــع مســاهمة القطــاع الخــاص إلــى
المســتوى المطلــوب فــي اجمالــي الناتــج المحلــي
والمقــرر مــن  %65 - 40خــال الـ  13عامــا القادمة.
كمــا قــام المجلــس عقــب اعــان الرؤيــة بإنشــاء
مكتــب لتحقيــق برامــج وأهــداف هــذه الرؤيــة
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تتمثــل مهامــه فــي متابعــة تنفيــذ مبــادرات
المجلــس والغــرف التجاريــة والصناعيــة لرفــع
مســاهمة القطــاع الخــاص فــي الناتــج المحلــي
اإلجمالــي وتعزيــز دوره فــي تحقيــق الرؤيــة،
ا عــن وضــع األطــر االســتراتيجية لتعزيــز
فض ـ ً
وتفعيــل الشــراكة مــع األجهــزة الحكوميــة،
ورصــد كافــة الفــرص االســتثمارية التــي
تتضمنهــا مبــادرات الجهــات ذات العالقــة ،وبــا
شــك أن قطــاع األعمــال لــم يألــو جهدا في ســبيل
تحقيــق كل مــا تصبــوا إليــه القيــادة الحكيمــة.

·يــرى كثيــر مــن أصحــاب األعمــال
أن القــرارات تشــكل ضغطــًا عليهــم مــن
خــال التوظيــف والعمالــة وغيرهــا،
فكيــف تتعاملــون مــع ذلــك؟
صحيــح هنــاك بعــض القــرارات أثــرتعلــى أصحــاب األعمــال فــي حينهــا ،لكــن بــا
ال بالنفــع والفائــدة
شــك ثمارهــا ســيعود مســتقب ً
علــى وطننــا واقتصادنــا الوطنــي بــإذن اهلل ،والبــد
مــن اإلشــارة إلــى أن هنــاك اهتمــام واضــح مــن
المســؤولين فــي الدولــة علــى أعلــى المســتويات
وعلــى مســتوى الــوزراء بإشــراك قطــاع األعمــال
الســعودي فــي صناعــة القــرار االقتصــادي وزيــادة
مســتوى التنســيق بيــن القطاعيــن العــام والخاص،
حيــث يمثــل مجلــس الغــرف الســعودية فــي
العديــد مــن اللجــان الحكوميــة خاصــة مجلــس
الشــئون االقتصاديــة والتنميــة وهــو مــا يضمــن
أن تكــون مجمــل القــرارات المتعلقــة بقطــاع
األعمــال ملبيــة لتطلعــات منســوبيه بشــكل كبيــر
ومؤثــر ،ألن الهــدف األساســي هــو تعزيــز مكانــة
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رفع مساهمة القطاع الخـــاص فــي
اجمالي الناتج المحلي من 65% - 40
خالل الـ  13عاما القادمـــــة . .
االقتصــاد الســعودي محليــًا وعالميــاً.

·أخيــراً وانتــم ترأســون اجتمــاع
مجلــس إدارة مجلــس الغــرف الســعودية
بمــاذا تعــدون الغــرف التجاريــة والصناعية
خــال الفتــرة القادمــة؟
فــي الحقيقــة أن مجلــس إدارة مجلــس الغــرف
الســعودية يعمــل منــذ فتــرة علــى صياغــة
منظومــة أفــكار ومقترحــات لخدمــات جديــدة
تقدمهــا الغــرف لقطــاع األعمــال الســعودي
تتميــز بالحداثــة وتمثــل إضافــة لنشــاط الغــرف
فــي ظــل المتغيــرات الحاليــة ،وهــو مــا يدعــم
ويطــور أعمــال وقــدرات هــذه الغــرف ويســاهم
فــي تنميــة مواردهــا الماليــة بمــا يعينهــا علــى
التوســع فــي خدماتهــا ومــن أبــرز هــذه األفــكار
والمقترحــات تطويــر البنيــة التقنيــة للغــرف
وتعزيــز برامــج المســئولية االجتماعيــة وزيــادة
االهتمــام بالعمــل البحثــي والمعرفــي لمواكبــة
اقتصــاد المعرفــة ،ودعــم الغــرف وتشــجيعها
لعمليــات االندمــاج بيــن منشــآت القطــاع الخــاص،
ا عــن تنفيــذ مشــروع توأمــة الغــرف الــذي
فضـ ً
يهــدف لتبــادل الخبــرات والتجــارب الرائــدة
والممارســات بيــن الغــرف التجاريــة وزيــادة
مســتوى التنســيق والتعــاون بينهــا فــي كافــة
األنشــطة والفعاليــات .

مجلة الطائف  -العدد ( - )٧ربيع األول  ١٤٣٨هـ

مجلس الغرف
السعودية
 ٣٩عام ًا من رعاية وتنمية
القطاع الخاص

تقريـــــر
العـــــدد

مــع توجــه الدولــة الســعودية الحديثــة
فــي عهــد الملــك المؤســس عبدالعزيــز
– رحمــه اهلل  -نحــو تنظيــم النشــاط
االقتصــادي وتشــجيع الحركــة التجاريــة
صــدر أول نظــام للغــرف التجاريــة متزامنــ ًا
مــع إنشــاء أول غرفــة تجاريــة بمدينــة جــدة
فــي العــام 1365هـــ (1946م ) ,ومنــذ ذلــك
الوقــت وحتــى اليــوم تــم تأســيس نحــو 28
غرفــة تجاريــة علــى مســتوى المملكــة
وأدخلــت العديــد مــن التعديــات علــى
نظــام والئحــة الغــرف التجاريــة والصناعيــة
لمواكبــة ومســايرة النهضــة االقتصاديــة
التــي شــهدتها المملكــة  ،وتمثــل الغــرف
التجاريــة مصالــح قطــاع األعمــال فــي كل
منطقــة مــن المناطــق التــي توجــد بهــا
تلــك الغــرف وتعمــل علــى تنميــة البيئــة
االقتصاديــة وتعزيــز االســتثمارات وخدمــة
المناطــق ورجــال األعمــال الذيــن تمثلهــم.
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مجلة الطائف  -العدد ( - )٧ربيع األول  ١٤٣٨هـ

تأسيس المجلس . .
تأســس مجلــس الغـــرف الســعودية ومقــره الرســمي بمدينــة الريــاض
بموجــب المرســـوم الملكــي رقــم م 6/و تاريــخ  1400/4/30هـــ (مــارس
 1980م ) ليعنــى بالمصالــح المشــتركة للغــرف التجاريــة الصناعيــة
بالمملكــة ويبلــغ عددهــا حاليــا ( )28غرفــة  ,ويقــوم بتمثيلهــا علــى
المســتويين المحلــي والخارجــي  ,ويعمــل علــى تنميــة دور القطــاع
الخــاص فــي االقتصــاد الوطنــي .
بــدأ المجلــس فــي ممارســة أنشــطته الفعليــة بتكويــن جهــازه
التنفيــذي ،وهــو األمانــة العامــة لمجلــس الغــرف الســعودية اعتبــاراً
مــن عــام 1401هـــ (1981م) ومنــذ ذلــك التاريــخ وهــو يخطــو خطــوات
ســريعة نحــو تحقيــق األهــداف المنوطــة بــه .
حيــث يمثــل مجلــس الغــرف الســعودية مظلــة قطــاع األعمــال
الســعودي والغــرف التجاريــة والصناعيــة بالمملكــة ويعمــل علــى
تمثيلهــا ورعايــة مصالحهــا محليــًا وداخليــًا .
األهداف . . .
يعمــل المجلــس مــن خــال رؤيــة اقتصاديــة شــاملة تتناغــم فيهــا
أهدافــه مــع توجهــات الدولــة الرشــيدة فيمــا يتعلــق بالسياســات
االقتصاديــة والتوجهــات نحــو القضايــا الملحــة والهامــة كالتوطيــن
وتنويــع قاعــدة اإلنتــاج ودعــم الصــادرات وجــذب االســتثمارات وغيرها
 ،وانطالقـًا مــن هــذه التوجهــات رســم المجلــس لنفســه أهدافا تنســجم
وهــذه التوجهــات وتدعــم تطبيقهــا تتمثــل فــي التالــي :
1 .1العنايــة بالمصالــح المشــتركة للغــرف وتطويــر إمكانياتهــا
وتفعيــل دورهــا.
2 .2توحيد توجهات القطاع الخاص تجاه القضايا الوطنية.
3 .3تعزيــز مســاهمة قطــاع األعمــال فــي برامــج التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة الوطنيــة.
4 .4المســاهمة والمبــادرة فــي صياغــة األنظمــة واللوائــح والقــرارات
ذات العالقــة بقطــاع األعمــال.
5 .5رصــد ومتابعــة المتغيــرات االقتصاديــة الداخليــة والخارجيــة
وتحليــل انعكاســاتها علــى بيئــة األعمــال بالمملكــة .
6 .6إبراز الفرص والحوافز االستثمارية المتاحة.
7 .7التركيز على تنمية القطاعات الواعدة في االقتصاد السعودي.
8 .8المساهمة في تحسين بيئة األعمال.
9 .9توفيــر المعلومــات والدراســات ذات العالقــة بقطــاع األعمــال
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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وتفعيــل عمليــة تبــادل المعرفــة والخبــرات

دعم القطاعات اإلنتاجية :

والتجــارب الناجحــة بيــن الغــرف .

يقــوم المجلــس مــن خــال األمانــة العامــة

1010تعزيــز وتنميــة دور المنشــآت العائليــة الوطنية

المســاعدة لشــؤون اللجــان الوطنيــة بإنشــاء

فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة

وتأســيس لجــان وطنيــة قطاعيــة تضــم نخبــة

بالمملكــة ،وتطويــر قدراتهــا التنافســية فــي

مــن أصحــاب األعمــال ،مهمتهــا رعايــة ومراجعــة

األســواق الدوليــة .

المصالــح المشــتركة للمنشــآت االقتصاديــة العاملة

1111تمثيــل القطــاع الخــاص علــى المســتوي
الوطنــي واالقليمــي والدولــي.

فــي القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة ودراســة
ومراجعــة األنظمــة والقــرارات النافــذة ذات العالقــة

1212تنميــة العالقــات االقتصاديــة الخارجيــة

بــكل قطــاع ،والتنســيق مــع اللجــان المناظــرة فــي

وتعزيــز الشــراكة التجاريــة واالســتثمارية .

الغــرف التجاريــة الصناعيــة والوقــوف باســتمرار

1313المســاهمة فــي تمكيــن المــرأة الســعودية فــي

علــى وجهــات نظرهــا وإحاطتهــا بمــا تتخــذه

التنميــة االقتصاديــة.
1414تعزيــز وتنميــة دور المنشــآت الصغيــرة

اللجنــة الوطنيــة مــن إجــراءات باإلضافــة إلعــداد
الدراســات والبحــوث ذات العالقــة بــكل قطــاع .

والمتوســطة فــي تحقيــق التنميــة اإلقتصاديــة،

تنمية عالقات التعاون االقتصادي :

وتشــجيع االبتــكار واالبــداع ،ونشــر ثقافــة

اهتــم المجلــس بشــكل كبيــر بتعزيــز عالقــات

العمــل الحــر

المملكــة االقتصاديــة والتجاريــة مــع مختلــف بلدان

1515ممارســة التحكيــم وفــض المنازعــات التجاريــة
محليـًا ودوليـاً.
1616نقــل الصــورة الحقيقيــة للمملكــة للعالــم
الخارجــي .

العالــم حيــث قــام المجلــس مــن خــال األمانــة
العامــة المســاعدة للشــؤون الدوليــة بتأســيس
مجالــس أعمــال ســعودية أجنبيــة مشــتركة ،مهمــة
هــذه المجالــس تعزيــز عالقــات التعــاون االقتصادي
والتجــاري بيــن رجــال األعمــال الســعوديين
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ونظرائهــم فــي الــدول األجنبيــة وعــرض الفــرص

المســاعدة لشــؤون الغــرف علــى إقامــة عالقــات

االســتثمارية بالمملكــة.

تعــاون قويــة مــع الغــرف التجاريــة والصناعيــة

كمــا اهتــم بعمليــة تنظيــم زيــارات الوفــود

بغــرض تنســيق جهودهــا فــي مواجهــة القضايــا

التجاريــة والمشــاركة فــى اعمــال اللجــان

والهمــوم المشــتركة وتقديــم الدعــم لهــا علــى

الســعودية االجنبيــة المشــتركة وهــو ايضــا يمثــل

كافــة األصعــدة قانونيــًا وإداريــا وتقنيــًا بمــا

المملكــة فــى العديــد مــن الهيئــات االقليميــة

يســهم فــي تطويــر قدراتهــا وإمكاناتهــا ويســاعدها

والدوليــة كغرفــة التجــارة الدوليــة واتحــادات

فــي النهــوض بأعبائهــا تجــاه خدمــة منســوبيها

الغــرف العربيــة والخليجيــة وغيرهــا ويشــارك

مــن أصحــاب األعمــال كمــا عمــل علــى تمكيــن

المجلــس بشــكل فاعــل فــي المؤتمــرات والنــدوات

مشــاركة الغــرف ومنســوبيها فــي مختلــف

واللقــاءات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة التــي

الفعاليــات االقتصاديــة محليــًا وإقليميــا ودوليــاً.

تهــدف إلــى جــذب االســتثمارات األجنبيــة إلــى

ويقوم المجلس في هذا الصدد بالتالي :

المملكــة  ،وتنميــة وتطويــر الصــادرات الســعودية

·تمثيــل الغــرف التجاريــة الصناعيــة فــي

غيــر النفطيــة إلــى دول العالــم المختلفــة .

القضايــا كافــة ذات الطابــع المشــترك علــى

جــذب االســتثمارات األجنبيــة والترويــج للفــرص

المســتويين المحلــي والخارجــي .

االســتثمارية:

·العمــل علــى تطويــر إمكانــات الغــرف ودعــم

يقــوم المجلــس بــدور رئيســي فيمــا يتعلــق

عالقاتهــا بمنوســبيها ,بمــا يكفــل رفــع قــدرات

بالترويــج للفــرص االســتثمارية بالمملكــة

القطــاع الخــاص وتوســيع مســاهمته فــي

بالتعــاون مــع الغــرف التجاريــة و الجهــات المعنيــة

االقتصــاد الوطنــي .

باالســتثمار وذلــك مــن خــال األنشــطة التاليــة :

·بلــورة مرئيــات الغــرف وقطــاع األعمــال

oتنظيــم زيــارات الوفــود مــن أصحــاب

والتعبيــر عنهــا فــي القضايــا العامــة ذات

o

األعمــال الســعوديين للــدول األجنبيــة وطــرح

الطابــع المشــترك .

الفــرص االســتثمارية والدخــول فــي شــراكات

تنقســم الغــرف التجاريــة الصناعيــة بالمملكــة إلــى

تجاريــة مــع نظرائهــم فــي الــدول األجنبيــة

ثالثــة أنــواع كبيــرة ومتوســطة وصغيــرة .ويتــم

oتنظيــم لقــاءات للوفــود األجنبيــة مــن

هــذا التصنيــف طبقــا لعــدد المنتســبين لــكل غرفــة ،

o

أصحــاب األعمــال وإطالعهــم علــى فرص االســتثمار

ولــكل غرفــة مجلــس إدارة ,يتناســب عــدد أعضائــه

بالمملكــة والبيئــة االســتثمارية

مــع حجــم الغرفــة .يتــم انتخــاب ثلثــي أعضائــه

o

 oإعــداد إصــدارات باللغــات العالميــة عــن

المملكــة واالســتثمار
o

oتبــادل المعلومــات االســتثمارية مــع

الجهــات المماثلــة .
o

oمناقشــة وحــل معوقــات االســتثمار مــع

كل أربــع ســنوات انتخابــًا مباشــراً مــن قبــل
المنتســبين للغرفــة ويتــم تعييــن الثلــث الباقــي
مــن قبــل وزارة التجــارة والصناعــة .وهــذه الغــرف
موزعــة فــي أنحــاء المملكــة فــي الريــاض  -جــدة
 -المنطقــة الشــرقية  -مكــة المكرمــة  -المدينــة

الجهــات المعنيــة

المنــورة  -القصيــم  -الطائــف  -اإلحســاء  -حائــل

العالقة مع الغرف التجارية والصناعية :

 -أبهــا  -نجــران  -جــازان  -الباحــة  -القريــات -

حــرص المجلــس ومــن خــال األمانــة العامــة

الجــوف  -عرعــر  -ينبــع  -المجمعــة  -الزلفــى –

تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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تبــوك – الخــرج  -عنيــزة  -القويعيــة  -المخــواة -

خــال مشــاركاته فــي دراســة األنظمــة التــي

بيشــة  -البكيريــة  -الــرس  -حفــر الباطــن  .ولبعض

تتعلــق بالقطــاع الخــاص وتقديــم مرئيــات تمثــل

هــذه الغــرف فــروع فــي بعــض المــدن األخــرى.

وجهــة نظــر القطــاع حيــال تلــك األنظمــة ،

الشراكة مع القطاع العام :

ويضطلــع المجلــس مــن خــال األمانــة العامــة

حقــق المجلــس نجاحــًا كبيــراً فــي مجــال عقــد

المســاعدة للشــؤون القانونيــة بــدور رائــد فــي

شــراكة حقيقيــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص

تقديــم االستشــارات القانونيــة والدراســات المتعلقــة

وكانــت تجربتــه فــي هــذا المجــال أنمــوذج يحتذى

باألنظمــة التجاريــة لقطــاع األعمــال وللغــرف

 ،والمجلــس اآلن هــو محــل تقديــر مــن كافــة

التجاريــة وإعــداد الــرأي حيــال األنظمــة واللوائــح

الجهــات الرســمية ومرئياتــه ومقترحاتــه تجــد

والقــرارات بطلــب مــن قطــاع األعمــال .

قبــول وتجــاوب مــن مختلــف األطــراف وجهــوده

المراكز والوحدات المتخصصة بالمجلس :

فــي هــذا الصــدد أثمــرت عــن التالــي :

يضــم المجلــس العديــد مــن المراكــز المتخصصــة

o oللمجلــس حضــور وتمثيــل فاعــل بمجلــس

واللجــان والوحــدات التــي تنشــط داخلــه مثــل :

الشــورى وهيئــة الخبــراء ومجلــس الشــؤون
االقتصاديــة والتنميــة ،والــوزارات واللجــان

هام ـًا فــي تعزيــز موقــف الصــادرات الســعودية

المشــتركة بيــن المملكــة والــدول األجنبيــة .

وحــل معوقــات نفاذهــا لألســواق الخارجيــة .

o oيتــم األخــذ برأيــه واالسترشــاد بتجربتــه حيــال
األنظمــة والقــرارات االقتصادية.
o oالمجلــس يعــد الممثــل الرســمي لقطــاع
األعمــال الســعودي بالمملكــة .
o oيشــارك بفاعليــة فــي الجــوالت الخارجيــة
للقيــادة الرشــيدة ذات الصبغــة االقتصاديــة .

32

--مركــز تنميــة الصــادرات والــذي لعــب دورا

-مركــز تنميــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطةوالــذي يســاعد علــى تعزيــز موقــف هــذه
المنشــآت بتقديــم االستشــارات الفنيــة وتوفيــر
فــرص للتمويــل مــن خــال اتفاقيــات وقعهــا
مــع الجهــات ذات العالقــة .
 --مركــز الترقيــم الســعودي والــذي يهتــم

o oيقــدم المجلــس مذكــرات وأوراق عمــل

بتطبيــق نظــام الترقيــم و الترميــز الدولــي

للجهــات الرســمية تتضمــن مرئياتــه حيــال

(الباركــود) علــى المنتجــات والســلع باعتبــاره

األنظمــة والقضايــا االقتصاديــة.

نظــام معيــاري عالمــي.

o oاســتطاع المجلــس فتــح قنــوات اتصــال متعــددة

--غرفــة التجــارة الدوليــة الســعودية ولجنــة

مــع الجهــات الرســمية تمكــن عبرهــا مــن نقــل

تطويــر التجــارة الدوليــة وهمــا يشــكالن

تطلعــات القطــاع الخــاص لصانعــي القــرار

حلقــة وصــل قطــاع األعمــال الســعودي مــع

االقتصــادي وبالمقابــل إيصــال مــا يصــدر مــن

غرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس ومــا يقدمــه

أنظمــة وقــرارات للغــرف التجاريــة والصناعيــة

مــن خدمــات للقطــاع الخــاص الســعودي بنشــر

مــن خــال التعاميــم .

التقاريــر االقتصاديــة الدوليــة وعقــد النــدوات

المشــاركة فــي تعديــل وصنــع القــرارات االقتصادية

بالتعــاون مــع مركــز غرفــة التجــارة الدوليــة

ودراســة األنظمة :

بباريــس.

اســتطاع المجلــس أن يضــع نفســه وعــن اســتحقاق

--مركــز المنشــآت العائليــة وهــو يعمــل علــى

فــي دائــرة تعديــل وصنــع القــرار االقتصــادي مــن

تعزيــز تنافســية هــذه المنشــآت وتعزيــز قدرتها
مجلة الطائف  -العدد ( - )٧ربيع األول  ١٤٣٨هـ

علــى مواجهــة التحديــات مــن خــال توعيتهــا

 ،كنظــام الفعاليــات ونظــام االتصــاالت اإلداريــة ،

بتلــك التحديــات وتشــجيعها علــى التحــول

ونظــام المــوارد البشــرية وغيرهــا.

لشــركات مســاهمة وتقديــم االستشــارات لهــا

ويحظــى مجلــس الغــرف الســعودية بتقديــر محلــي

فــي مختلــف الجوانــب.

ودولــي نتيجــة لعملــه المؤسســي فــي خدمــة قطــاع

-اللجنــة الســعودية لســوق العمــل وهــي تعنــىبقضايــا العمــل والعمــال .

األعمــال الســعودي وتعزيــز التعــاون التجــاري
واالســتثماري للمملكــة مــع مختلــف البلــدان ولعــل

 --مكتــب تحقيــق رؤيــة  2030والــذى تــم تأسيســه

اكبــر تكريــم حصــل عليــه المجلــس هــو التقديــر

عقــب إعــان الرؤيــة المســتقبلية للمملكــة

والثقــة التــي وجدهــا مــن القيــادة الرشــيدة ممثلــة

وذلــك للعمــل علــى متابعــة تنفيــذ مبــادرات

فــي خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي عهــده األمين

قطــاع األعمــال لتحقيــق أهــداف وبرامــج

ومــن المســئولين والمعنييــن بقطــاع االقتصــاد

الرؤيــة.

وكذلــك اعتبــاره الجهــة المعنيــة الممثلــة أمــام

--المركز السعودي للتحكيم التجاري .

القطــاع الحكومــي األمــر الــذي أضــاف كثيــر مــن

تعزيز مشاركة المرأة االقتصادية :

نقــاط القــوة لعمــل المجلــس.

فــى إطــار دعــم توجــه القيــادة الرشــيدة بإشــراك

وقــد حصــل المجلــس علــى جائــزة التميــز فــي

المــرأة اقتصاديــا قــام المجلــس بإنشــاء إدارة شــؤون

التجــارة الدوليــة كأول مؤسســة اقتصاديــة عربيــة

ســيدات األعمــال والمجلــس التنســيقي لعمــل المرأة

«غيــر ربحيــة» مــن وزارة التجــارة األمريكيــة

 ،حيــث يضطلعــان بجهــد مميــز فــي مجــال تدريــب

حيــث تمثــل دليــا علــى مــا يبذلــه المجلــس مــن

الكــوادر النســائية والتعريــف بالفــرص االســتثمارية

جهــود لتعزيــز ودعــم عالقــات المملكــة االقتصاديــة

النســائية ومناقشــة معوقــات عمــل المــرأة مــع

مــع مختلــف الشــركاء االقتصادييــن الفاعليــن

الجهــات المختصــة وطــرح البدائــل التــي تتناســب

حــول العالــم  ،كمــا اختــارت المنظمــة العربيــة

وظــروف المــرأة وتعاليــم الشــريعة الحنيفــة.

للتنميــة اإلداريــة التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة

وكانــت غرفــة الطائــف الســباقة فــي ذلــك ,مــن

المجلــس لمنحــه جائــزة درع الحكومــة االلكترونيــة

خــال تعيينهــا أول نائــب ألميــن عــام الغرفــة

العربيــة فــي دورتهــا الثالثــة لعــام 2012كأفضــل

الســيدة منــى الزهرانــي

منصــة تفاعليــة علــى صفحــة التواصــل االجتماعــي

تقدير محلي ودولي وبيئة عمل متطورة:

« فيســبوك»  -فئــة مواقــع الهيئــات الحكوميــة

لتطويــر بيئــة العمــل الداخليــة الجاذبــة للكــوادر

والمؤسســات الرســمية العربيــة ،وذلــك تقديــراً

الوطنيــة قــام المجلــس بتحديــث األنظمــة اإلداريــة

لجهــوده فــي اســتثمار قنــوات التواصــل االجتماعــي

واللوائــح الخاصــة بالعمــل ممــا ســاهم فــي تطويــر

فــي التعريــف بأنشــطته والتواصــل مــع جمهــوره

األداء وتحســين بيئــة العمــل الداخليــة وانجــاز

مــن المتعامليــن وعــرض خدماتــه المختلفــة.

العمــل بصــورة ســريعة وقــدم برامــج متميــزة

كمــا نــال المجلــس جائــزة أفضــل بيئــة عمــل

لزيــادة الــوالء الوظيفــي وتحفيــز العامليــن.

ســعودية لعــام  2009كنتيجــة طبيعيــة لبيئــة العمــل

كمــا اهتــم بتحديــث األنظمــة التقنيــة بصــورة

المتميــزة التــي يقدمهــا والتــي تعتمــد علــى تقديــم

كبيــرة ويعتمــد العمــل اليــوم بالمجلــس علــى

الحوافــز المعنويــة والماديــة للموظفيــن والعمــل

منظومــة متكاملــة مــن األنظمــة التقنيــة الحديثــة

علــى تطويــر قدراتهــم مــن خــال إتاحــة الفــرص

تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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التدريبيــة والتأهيليــة لهــم ،وتســلم جائــزة أفضــل

المملكــة والــدول األخــرى مــن واقــع طبيعــة

مؤسســة عربيــة غيــر ربحيــة مــن الســيد جيرهــارد

العالقــات القائمــة فيمــا بينهــا  ،فقــد شــرع مجلــس

شــرودر المستشــار األلمانــي الســابق .

الغــرف الســعودية بتوقيــع اتفاقيــات مــع الجهــات

مجالس األعمال :

المناظــرة لــه بعــدد مــن الــدول وذلــك إلنشــاء

بنــاء علــى األمــر الســامي الكريــم رقــم /5ب10744/

مجالــس أعمــال تخــدم العالقــات التجاريــة

وتاريــخ 1422/6/7هـــ القاضــي باإلســراع فــي إنشــاء

واالقتصاديــة بيــن المملكــة وتلــك الــدول .

مجالــس أعمــال ســعودية أجنبيــة تمــول مــن

تعريــف:

رجــال األعمــال مــن كال الطرفيــن بمــا يخــدم

     مجالــس األعمــال هــي تجمــع اقتصــادي يضــم

مصالــح المملكــة وتوجهاتهــا فــي كافــة المجــاالت

مجموعــة ممثلــة مــن قطــاع األعمــال بالمملكــة،

 ،واســتناداً للمــادة رقــم ( )37مــن نظــام الغــرف

تهــدف لتفعيــل العالقــات االقتصاديــة بيــن المملكــة

التجاريــة والصناعيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي

والــدول الصديقــة فــي المجــاالت المختلفــة

الكريــم رقــم (م )6/وتاريــخ 1400/4/30هـــ  ،وإيمان ـًا

وخاصــة التجاريــة واالســتثمارية ،وذلــك مــن

مــن مجلــس الغــرف التجاريــة الصناعيــة الســعودية

خــال إطــار منهجــي يحقــق األهــداف الموضوعــة

بأهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه مجالــس األعمــال

والمحــددة للعالقــة االقتصاديــة مــع تلــك الــدول .

الســعودية األجنبيــة مــن الناحيــة االقتصاديــة بيــن

أهدافها :
مجلة الطائف  -العدد ( - )٧ربيع األول  ١٤٣٨هـ

•تنميــة وتوطيــد العالقــات بيــن مجتمــع األعمــال

1 .1رعايــة ومراجعــة المصالــح المشــتركة

بــكأل البلديــن ،وتعريــف ممثلــي ومشــتركي

للمنشــآت االقتصاديــة العاملــة فــي القطاعــات

الطرفيــن بالفــرص االقتصاديــة المتوفــرة لديهمــا.

االقتصاديــة المختلفــة .

•تشــجيع الصــادرات وتبــادل الســلع والخدمــات من
خــال االتصــاالت المســتمرة ،وتبــادل المعلومــات
وإقامــة المعــارض فــي البلديــن.
•التواصــل مــع الجهــات المســئولة لــدى البلديــن
بهــدف تحســين منــاخ التعــاون بيــن الجانبيــن،

2 .2دراســة ومراجعــة األنظمــة والقــرارات النافــذة
ذات العالقــة بالقطــاع .
3 .3إبــراز دور القطــاع إعالميــًا والتعريــف بــه
وبأهميتــه .
4 .4التنســيق مــع اللجــان المناظــرة فــي الغــرف

وتذليــل العقبــات التــي تصــادف أي منهمــا.

التجاريــة الصناعيــة والوقــوف باســتمرار علــى

•تشــجيع إقامــة المشــروعات االقتصاديــة فــي

وجهــات نظرهــا وإحاطتهــا بمــا تتخــذه اللجنــة

البلديــن ،وذلــك بالتعــرف علــى أفضــل ســبل

الوطنيــة مــن إجــراءات .

التمويــل المتاحــة ،وتوفيــر المعلومــات والخدمــات

5 .5إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع .

لرجــال األعمــال المهتميــن بإقامــة تلــك

تشكيل اللجان الوطنية :

المشــروعات.

يتــم تشــكيل اللجــان الوطنيــة مــن رجــال األعمــال

•العمــل علــى تســوية المنازعــات التجاريــة التــي

الســعوديين الذيــن تقــوم الغــرف التجاريــة

قــد تنشــأ بيــن رجــال األعمــال فــي البلديــن

والصناعيــة بترشــيحهم بنــاء علــى معاييــر

بالطــرق الوديــة.

واشــتراطات تســاهم فــي تفعيــل دور وأداء هــذه

•االهتمــام ببرامــج التدريــب ونقــل التكنولوجيــا

اللجــان وتتركــز تلــك المعاييــر حــول اآلتــي :

وحــق المعرفــة

-ممارسة النشاط الذي تمثله اللجنة الوطنية .

اللجان الوطنية

-المستوى العلمي المناسب .

رسالة اللجان الوطنية :

-االستعداد للعمل التطوعـي .

العمــل علــى تنميــة وتطويــر القطــاع الــذي

-االلتزام بحضور اجتماعات اللجنـة .

تمثلــه  ،وبحــث العقبــات والمعوقــات العامــة التــي

-القدرة على المشاركة في فعاليات اللجنة .

تعترضــه ،واقتــراح الوســائل المناســبة للتغلــب

-كمــا يجــوز للجــان الوطنيــة ترشــيح مــن تــرى

عليهــا بمــا يحقــق مصلحــة القطــاع وينســجم فــي

فــي انضمامــه مزيــدا مــن اإلثــراء ألعمــال اللجنــة

الوقــت نفســه مــع المصلحــة العامــة.

وهــذا دور مؤثــر فــي تحقيــق أهدافهــا مــن ذوي

استراتيجية اللجان الوطنية :

الخبــرة مــن العامليــن فــي هــذا القطــاع أو ذاك .

تقــوم كل لجنــة فــي بدايــة تشــكيلها بصياغــة

-تنتخــب اللجنــة فــي اجتماعهــا األول مــن بيــن

اســتراتيجية عملهــا خــال دورتهــا – علــى أن

أعضائهــا رئيســًا للجنــة ونائبيــن للرئيــس ،

تتضمــن هــذه االســتراتيجية إيضاحــًا للــرؤى

وتكــون مــدة الرئاســة واإلنابــة ثــاث ســنوات,

االســتراتيجية للجنــة ورســالتها  ،كمــا تقــوم

يعــاد انتخابهــم أو انتخــاب بديــا عنهــم مــن نفــس

بتحديــد برنامــج عملهــا بمــا يتناســب مــع الــدور

األعضــاء لــدورة أخــرى واحــدة  ,وتتزامــن دورة

والمهــام العامــة للجــان الوطنيــــة.

اللجنــة مــع دورة مجلــس إدارة مجلــس الغــرف .

أهداف اللجان الوطنية:
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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الفيصل
مهندس تطوير
الطائف الجديدة

عبدالعظيم عبدالعزيز تركستاني

عضو مجلس إدارة غرفة الطائف وممثل الغرفة

مقـــــــال

منــذ أن تقلــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل مستشــار خادم الحرميــن وأمير
منطقــة مكــة المكرمــة مقاليــد األمــارة وتوليــه رئاســة الللجنــة العليــا لتطويــر محافظــة
الطائــف والمحافظــة – أســوة بغيرهــا مــن محافظــات المنطقــة  -تعيــش تحــوالت تنمويــة
كبــرى تهــدف لتهيئتهــا إلــى منطقــة جــذب اســتثمارية كبــرى اســوة بالمناطــق االســتثمارية
الكبــري فــي بقيــة أنحــاء مملكتنــا الغاليــة ،وهــو أمــر غيــر مســبوق فــي تاريــخ المحافظــة ال
قديمــا وال حديثــا .

وتعكــس تلــك التحــوالت
خبــرة ســموه الثريــة المنقطعــة
النظيــر فــي صنــع مثــل تلــك
التحــوالت وشــاهدها ماثــل أمامنا
فــي عســير التــي حولهــا عندمــا
كان أميــرا لهــا مــن منطقــة
شــبه بكــر إلــى واحــدة مــن ابــرز
مناطــق النمــو الحضــري فــي
المملكــة ،وهــي خبــرة وثقهــا
تفصيــا فــي كتابــه الرائــع:
“مســافة التنميــة وشــاهد عيــان”.
صحيــح أن محافظــة الطائــف
تمتلــك عوامــل عديــدة مســاعدة
علــى التنميــة اســهمت فــي
شــهرتها كأكبــر مصيــف
للوطــن لعقــود طويلــة إلعتــدال
مناخهــا وجعرافيتهــا الســاحرة
وقربهــا مــن مكــة المكرمــة
حيــث بيــت اهلل الحــرام ومطارهــا
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االقليمــي الحديــث وبنيــة
التحتيــة العصريــة .ولكــن
إعــادة هندســة تلــك العوامــل
بطريقــة متناعمــة بحيــث تعمــل
فــي بوتقــة واحــدة قــادرة
علــى خدمــة تلــك التحــوالت
للمحافطــة بفاعليــة وهــو مــا
قــام ويقــوم بــه ســموهد فــي
المحافظــه بالضبــط بقدرتــه
المعهــودة علــى القيــام بمثــل
تلــك الهندســة .
فتنفيــذا لتوجيهــات ســيدي خــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك
ســلمان بــن عبــد العزيــز آل
ســعود حفظــه اهلل تعالــى رعــاه،
وتجســيدا لرؤيــة المملكــة ،2030
أشــرف ســموه علــى تخطيــط
العديــد مــن المشــاريع غيــر
مســبوقة فــي المحافظــة ســوف

تحقــق لهــا العالميــة إن شــاء
اهلل تعالــى .فمــن أضخــم تلــك
المشــاريع مشــروع الطائــف
الجديــد الــذي يمثــل احــد
اكبــر تطلعــات الفيصــل تجــاه
هــذه المحافظــة التــي تشــرفت
بتدشــين الملــك لــه فــي قصــر
الســام أخيــرا .
فهــذا المشــروع الــذي ســيوجد
فــي المحافظــة أحــدث مدينــة
عصريــة تقــام بتخطيــط مســبق
فــي المملكــة وذلــك فــي
الشــمال الشــرقي للمحافظــة
علــى مســاحة  1250كيلومتــر
مربــع لتســتوعب ثالثــة اربــاع
المليــون نســمة كامتــداد لمدينة
الطائــف الحاليــة ،ســيضم فــي
طياتــه مشــاريع اصغــر هــي
مطــار الطائــف الدولــي الجديــد،
مجلة الطائف  -العدد ( - )٧ربيع األول  ١٤٣٨هـ

ومدينــة ســوق عكاظـــ ،والمدينــة
الجامعيــة ،وواحــة التقنيــة،
والضاحيــة الســكنية ،والمدينــة
الصناعيــة ،ســتولد مشــاريع
اســتثمارية مبدئيــة قريبــة تصــل

لنخبــة كبيــرة متميــزة
مباركــة مــن رجــال األعمــال
فــي وطننــا الغالــي فــي إطــار
االجتماعــات الدوريــة لمجلــس
الغــرف الســعودية خــال شــهر

إلــى  11مليــار ريــال تقريبــا.
وللتجــاوب مــع رؤيــة القيــادة
وجهــود الفيصــل وتطلعاتــه
الطموحــة للتنميــة والتطويــر
لمنطقــة مكــة المكرمــة كلهــا
بمــا فيهــا محافظــة الطائــف يعــد
مــن الضــروري تفاعــل مجتمــع
األعمــال واالســتثمار فــي الطائف
خصوصــا والمملكــة عمومــا
بالمبــادرة باالســتثمار المكثــف
فــي هــذه المشــاريع حتــى تصبــح
حقائــق ماثلــة للعيــان منفــذة
وفــق أعلــى المعاييــر المهنيــة
المحققــة للعالميــة المنشــودة
للمحافطــة.
ولعــل مــن توفيــق اهلل عــز وجــل
أن جــاء بعــد تدشــين الملــك
ســلمان لهــذا المشــروع الــذي
طــال انتظــاره هــذا التجمــع
الكبيــر فــي محافظــة الطائــف

فبرايــر باســتضافة كريمــة مــن
غرفــة الطائــف ،وهــو تجمــع لــم
تشــهده المحافظــة مثلــه منــذ
مــدة طويلــة علــى مــا اذكــر.
فالمأمــول أن يصبــح هــذا
التجمــع فرصــة ســانحة جــاءت
فــي مكانهــا وزمانهــا تمامــا لكــي
يقــوم هــؤالء الرجــال الكــرام
باإلطــاع عــن كثــب علــي
الفــرص االســتثمارية المبدئيــة
التــي ســيتيحها المشــروع
والتفكيــر الجــدي فــي اقتنــاص
مــا يمكنهــم منهــا باالســتثمار
فيهــا ،فليــس أجمــل وال اثلــج
للصــدر أســتثمار اإلنســان فــي
وطنــه ،فكيــف إذا كان هــذا البلــد
وطننــا الغالــي بــاد الحرميــن
مهــوى أفئــدة المســلمين فــي
كل زمــان ومــكان ،وبــاد
األمــن واألمــان والخيــر

والرخــاء بفضــل اهلل عزوجــل
ثــم القيــادة الرشــيدة لمليكنــا
الغالــي المفــدى ســلمان بــن
عبــد العزيــز وولــي عهــده الفــذ
األميــن صاحــب الســمو الملكــي
تصور للضاحية السكنية

تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف

األميــر محمــد بــن ســلمان.
وال يخفــي علينــا عدم االســتقرار
الحالــي فــي كثيــر مــن دول
العالــم الجاذبــة لالســتثمار،
وخاصــة تلــك التــي حولنــا،
ممــا يجعــل االســتثمار فيهــا
مثيــرا القلــق الكثيــر ،مقابــل
مــا يمكــن أن يجلبــه االســتثمار
فــي الوطــن مــن مميــزات
هامــة كراحــة البــال وتجســيد
الوطنيــة ،وتحقيــق عوائــد
مجزيــة ،وربمــا عاليــة ،ليــس
عليهــا اســتقطاعات ضريبــة
كبيــرة ممــا ســيديم لــه البقــاء
والنمــاء .فمــاذا ننتظــر؟ .لقــد
قيــل قديمــا “اســتثمارك فــي
بــادك يبقــى لــك وألوالدك”،
وال زال هــذا صحيحــا اآلن ,واهلل
الكريــم ولــي التوفيــق .
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مــــاذا
قالوا ؟

ترتبــط الذاكــرة بالطائــف برصيــد ثــري مــن الذكريــات والمناســبات
الجميلــة واللقــاءات الرائعــة ..وهــي ممــن يقصدهــا مــن المملكــة
والخليــج ،مــن أعيــان ورجــال أعمــال وأصدقــاء أوفيــاء كــرام يجمعنــا
بهــم حــب الوطــن وأعمــال وآمــال فــي أجواءهــا الرائعــة وبيئاتهــا
االجتماعيــة الــودودة المتنوعــة ،وطرقهــا ومعالمهــا التراثيــة وبســاتينها
وجبالهــا وأوديتهــا الخالبــة . .والطائــف عبــر تاريخهــا الطويــل ظلــت
تكتســب أهميــة خاصــة عنــد الســعوديين والعــرب والمســلمين كونهــا
إحــدى بوابــات مكــة المكرمــة وبيــت اهلل الحــرام ،والمصيــف األول
طيــب اهلل ثــراه  -ومحطــة
للدولــة الســعودية منــذ عهــد المؤســس ّ -
دائمــة إلنجــازات تاريخيــة مجيــدة لبالدنــا الغاليــة..
وأنــه مــن دواعــي ســرورنا أن نجتمــع أعضــاء مجلــس إدارة مجلــس
الغــرف الســعودية بيــن جنباتهــا وفــي ضيافــة غرفتهــا ،ومبعــث تفــاؤل
إلطــاق المبــادرات التــي تخــدم مجتمــع االعمــال وتســاهم فــي تحقيــق
نقلــة نوعيــة فــي اقتصادنــا المتوثــب للنمــاء .

ممثل غرفة أالحساء لدى مجلس الغرف السعودية
رٔييس مجلس ٕادارة غرفة الباحة
اليــوم ونحــن نســعد بزيــارة عاصمــة الــورد مدينــة الطائــف األنيقــة
بجمــال أجوائهــا . .
فإننــا نشــكر لمجلــس الغــرف ولألخــوة فــي غرفــة الطائــف إتاحــة هــذه
الفرصــة الذهبيــة للتعــرف علــى واحــدة مــن أميــز وأعمــق التجــارب
التجاريــة واالقتصاديــة والســياحية التــي أشــتهر بهــا مجتمــع األعمــال
بالطائــف ماضيــًا وحاضــراً ســيما ونحــن نتابــع عــن كثــب الجهــود
التطويريــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة لمواكبــة التحــوالت الوطنيــة
وتحقيــق رؤيــة المملكــة . . 2030
وإن كان مــن واجــب علينــا فإنــه واجــب الشــكر والعرفــان لجهــود
الزمــاء فــي غرفــة الطائــف وعلــى رأســهم نائــب رئيــس مجلــس
الغــرف رئيــس مجلــس إدارة غرفــة الطائــف الدكتــور ســامي العبيــدي
وزمالئــه أعضــاء المجلــس لدورهــم الفعــال وجهودهــم الخالقــة التــي
نثــق فــي أن بصمتهــا ســتظل باقيــة وممتــدة فــي مســيرة هــذه الغرفــة
بمــا حققتــه مــن مكانــة مرموقــة تســتحق االحتــرام والتقديــر مــن
مجتمــع األعمــال بالمملكــة .

ممثل غرفة الباحة لدى مجلس الغرف السعودية
رٔييس مجلس ٕادارة غرفة الجوف
يحضرنــي ,ونحــن نعقــد اجتماعنــا هــذا فــي هــذه المدينــة الغاليــة علــى
قلوبنــا جميعــا (الطائــف) ..قــول االصمعــي  ( :وصلنــا الطائــف فكأنــي
كنــت ابشــر وكأن قلبــي ينضــج بالســرور وال اجــد لذلــك ســببا اال
انفســاح حدهــا وطيــب نســمتها ) ..
وأود ان أؤكــد علــى ان القطــاع الخــاص الــذي تمثلــه الغــرف يعــد
قاطــرة التنميــة ومحركهــا الرئيســي بالمملكــة ,والتــي تعمــل علــى
تذليــل كافــة العقبــات وتهيئــة منــاخ االســتثمار ,امــام رجــال االعمــال
والمســتثمرين فــي مناطــق المملكــة والــذي يســهم بشــكل كبيــر فــي
رفــع مســاهمة القطــاع الخــاص فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة
وتحقيــق الهــدف..
ونتطلــع فــي نهايــة الكلمــة الــى ضــرورة تعزيــز التعــاون بيــن الغــرف
التجاريــة بالمملكــة علــى كافــة األصعــدة وفــي كافــة المجــاالت
بهــدف التغلــب علــى التحديــات التــي تواجهنــا وتحقيــق الــدور المنشــود
مــن الغــرف بالمملكــة .

ممثل غرفة الجوف لدى مجلس الغرف السعودية
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مجلة الطائف  -العدد ( - )٧ربيع األول  ١٤٣٨هـ

رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض
يســعدنا أن نشــارك فــي اجتمــاع رؤســاء وممثلــي الغــرف التجاريــة
الصناعيــة بالمملكــة ،وأن نلتقــى الزمــاء لبحــث كل مــا فيــه تطويــر
العمــل الغرفــي والتكامــل فيمــا بيــن الغــرف لتحقيــق تطلعاتنــا تجــاه
تعزيــز االقتصــاد الوطنــي ،كمــا ان اجتماعنــا هــذه المــرة يأتــي فــي
محافظــة الطائــف والتــي تشــهد تطــورا كبيــرا فــي النواحــي التنمويــة
والســياحية والثقافيــة وهــي مدينــة غنيــة بتراثهــا ومواردهــا الســياحية
والطبيعيــة ومقبلــة علــى نهضــة شــاملة فــي ظــل اهتمــام الدولــة
باســتثمار المزايــا النســبية التــي تحتويهــا مناطــق المملكــة ومــن أهمهــا
مدينــة الطائــف.

مــــاذا
قالوا ؟

ممثل غرفة الرياض لدى مجلس الغرف السعودية
نأيب رٔييس مجلس ٕادارة غرفة الرس
نتقــدم بــكل الشــكر والتقديــر لرئيــس الغرفــة التجاريــة بمحافظــة
الطائــف علــى كــرم الضيافــة واالســتقبال فــي اجتمــاع رؤســاء وممثلــي
الغرفــة التجاريــة  ،وبــدون شــك ان هــذا االجتمــاع يضعنــا أمــام
مســؤولية كبيــرة للعمــل كفريــق متكامــل تطلــب منــا إيجــاد األفــكار
المبدعــة ورســم الخطــط العمليــة الهادفــة لتحقيــق أفضــل مســتويات
العمــل والبنــاء لخدمــة مملكتنــا الكبيــرة التــي تقــدم لنــا كل الدعــم
والمســاندة للنهــوض ببالدنــا ألرقــى المســتويات ســواء كان ذلــك علــى
المســتوى اإلنســاني أو االقتصــادي والتجــاري..
وهــي فرصــة مواتيــة لزيــارة المنشــآت االقتصاديــة و الســياحية
والمعالــم األثريــة داخــل محافظــة الطائــف ونســأل اهلل أن يحقــق
األهــداف والتطلعــات المرجــوة التــي تعــود بالنفــع علــى اقتصــاد
مملكتنــا الغاليــة .

ممثل غرفة الرس لدى مجلس الغرف السعودية
رٔييس مجلس ٕادارة غرفة الزلفي
يطيــب لنــا التواجــد بينكــم فــي مدينــة الطائــف الجميلــة التــي جمعــت
بيــن كــرم أهلهــا وجمــال ارضهــا لقــد اخــذت الغــرف التجاريــة
الصناعيــة بالمملكــة علــى عاتقهــا مــد جســور التواصــل وتنميــة
الشــراكة مــع القطــاع الخــاص لمــا لــه مــن تأثيــر مباشــر علــى اقتصاد
المملكــة لذلــك بــات لزامــًا علينــا العمــل علــى خلــق مزيــداً مــن
الفــرص والمبــادرات فــي ظــل رؤيــة  2030مــن اجــل تجــاوز التحديــات
والمســاهمة فــي تنميــة المخرجــات االقتصاديــة .

ممثل غرفة الزلفي لدى مجلس الغرف السعودية
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية

مــــاذا
قالوا ؟

يطيــب لنــا كرئيس وأعضــاء مجلس إدارة غرفة الشــرقية المشــاركة في
« اجتمــاع رؤســاء وممثلــي الغــرف التجاريــة الســعودية لعــام 2017م «
راجيــن مــن اهلل تعالــى ان يحقــق اجتماعنــا هــذا تطلعاتنــا المشــتركة
نحــو بيئــة عمــل تلبــي امالنــا واهدافنــا فــي خدمــة مصالــح قطــاع
االعمــال بالمملكــة .
تكمــن أهميــة هــذا االجتمــاع فــي مناقشــة المســتجدات وبحــث األدوار
التــي يمكــن ان تلعبهــا الغــرف التجاريــة ألجــل دعــم مختلــف أوجــه
النشــاط االقتصــادي فــي المملكــة  ،وان اختيــار غرفــة الطائف الســتضافة
ممثلــي قطــاع االعمــال الســعودي  ،انمــا يشــكل حافــزاً كبيــراً للنشــاط
االقتصــادي فيهــا ودعم ـًا قوي ـًا لمــا دشــنه خــادم الحرميــن الشــريفين
الملــك « ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود « أوائــل أكتوبــر 2017م مــن
مشــاريع الطائــف الجديــدة .

ممثل غرفة الشرقيه لدى مجلس الغرف السعودية
رئيس مجلس إدارة غرفة القويعية

تشــرفنا بزيــارة محافظــة الطائــف بدعــوه كريمــة مــن الغرفــة
التجاريــة الصناعيــة بمحافظــة الطائــف ويســعدنا ان نتقــدم بالشــكر
ألهالــي محافظــة الطائــف علــى حســن االســتقبال وكــرم الضيافــة
الغيــر مســتغرب مــن أهالــي مدينــة الــورد وعــروس المصايــف مــع
تمنياتــي لمحافظــة الطائــف بالتقــدم واالزدهــار .

ممثل غرفة القويعية لدى مجلس الغرف السعودية
رٔييس مجلس إدارة غرفة تبوك
بدعــوة كريمــة من ســعادة نائــب رئيس مجلــس الغــرف الســعودية ورئيس
غرفــة الطائــف الدكتــور ســامي بن عبد اهلل العبيدي  ,تســتضيف غرفة
الطائف اجتماع رؤســاء وممثلــي الغــرف التجاريــة والصناعيــة
بالمملكــة العربيــة الســعودية الرابع والتســعون  ،حيــث تأتــي هــذه
الدعوة الكريمة فــي الوقــت الــذي تشــهد فيه المملكة حــراكا
رؤية المملكــة 2030
أهــداف
تنمويا على كافة األصعدة لتحقيــق
وبالوقــت الــذي نســعى فيه لخدمة قطــاع المــال واألعمــال وتوحيــد
الجهــود للتكامــل وتبــال المعلومات وطــرح المبادرات  ,فالمشــاركة
واجبــة علينا جميعا لتحديــد آليــات ذلــك التكامل ومجلــس الغــرف
الســعودية يســعى لتحقيق ذلــك  ،كما أن التنــوع االقتصــادي هــو مطلــب
مهــم للســعي لتنويــع مصــادر اإلنتــاج الوطنــي  ،وتعــد محافظــة الطائــف
واحــدة مــن أهــم روافــد ذلــك التنوع لتميزهــا الجغرافي والتجــاري
وامتالكهــا أهم مقومــات الجــذب الســياحي والتي تحضى باهتمــام
كبيــر مــن والة أمــر هذه البــاد..
اشــكر غرفــة الطائــف ممثلــة في رئيســها وجهازيهــا اإلداري
والتنفيذي علــى هذه الدعــوة الكريمــة  ,متمنييــن لهــم التوفيــق والنجــاح.
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ممثل غرفة تبوك لدى مجلس الغرف السعودية
مجلة الطائف  -العدد ( - )٧ربيع األول  ١٤٣٨هـ

رٔييس مجلس ٕادارة غرفة حفرالباطن
تأتــي اجتماعــات مجلــس إدارة الغــرف الســعودية لتطويــر وتنميــة
االقتصــاد الوطنــي والوقــوف علــى المعوقــات التــي تواجه القطــاع
الخاص بالمملكــة ،ونشــكر رئيــس مجلــس إدارة غرفــة الطائــف علــى
اســتضافة هــذا االجتمــاع بمحافظــة الطائــف التــي تعتبــر مــن أهــم
المحافظــات الســياحية بالمملكــة..

مــــاذا
قالوا ؟

وال تــزال اجتماعــات مجلــس إدارة الغــرف الســعودية مرجعــًا مهمــًا
للقطــاع الخــاص لمســاندتهم فــي تحقيــق طموحاتهــم وتطلعاتهــم بمــا
يخــدم مصالــح االقتصــاد فــي المملكــة ،وســعدنا بزيارتنــا للمحافظــة
األكبــر بالمملكــة والتــي تمتلــك ســمعة ســياحية وتجاريــة وزراعيــة .

ممثل غرفة حفرالباطن لدى مجلس الغرف السعودية
رٔييس مجلس ٕادارة غرفة عرعر
أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لســعادة رئيــس مجلــس إدارة الغرفــة
التجاريــة الصناعيــة بالطائــف وجميــع العامليــن علــى اســتضافتهم لهــذا
اللقــاء الهــام ،والــذي يأتــي فــي ظــل المتغيــرات االقتصاديــة المتســارعة
التــي تمــر بهــا المملكــة ،وسياســات التحــول مــن اقتصــاد يعتمــد بشــكل
أساســي علــى النفــط إلــى اقتصــاد متنــوع تتعــدد فيــه مصــادر الدخــل،
يلعــب فيــه القطــاع الخــاص الــذي نمثلــه نحــن الغــرف دور هــام
وكبيــر.
وأود أن أؤكــد علــى ضــرورة البــدء فــي إعــداد مســودة مشــروع جديــد
لنظــام الغرفــة التجاريــة يتماشــى مــع المتغيــرات الجديــدة وتســتطيع
أن تلعــب فيــه الغــرف دوراً أكبــر .
وفقنــا اهلل جميع ـًا لمــا فيــه الخيــر لهــذا البلــد وســدد اهلل علــى طريــق
الخيــر خطاكــم .

ممثل غرفة عرعر لدى مجلس الغرف السعودية
رٔييس مجلس ٕادارة غرفة عنيزة
مدينــة الطائــف مــن المــدن المهمة فــي الوطــن الغالــي المملكــة العربية
الســعودية حيث تعتبــر الطائــف مــن ضمــن منطقة مكــة المكرمــة
وتقــع علــى بعــد  75كــم عــن مكــة المكرمة إضافــة إلــى وجــود ميقــات
الســيل الكبير كمــا أنهــا نقطــة إلتقــاء الطــرق الرئيســية التــي تربــط
وســط المملكــة بغربهــا وجنوبهــا
وتعتبــر الطائــف المقــر الصيفــي الحكومــي االول لمــا تتميــز بــه اجــواء
صيفيــه رائعــة وطبيعــة خالبــه فاجتمــع فــي الطائــف البعــد السياســي
واالســتراتيجي والســياحي ممــا منحهــا بـُــعداً اقتصاديــا الســتقطاب
المشــاريع العمالقة بمــا يتماشــى مــع توجهــات الدولــة حفظهــا لمنــح
القطــاع الخــاص فــرص اســتثماريه ذات عائــد مســتقر يســاهم بشــكل
مباشــر فــي الناتــج المحلي ويقــام فيهــا ســنويا ســوق عكاظ الــذي
يعتبــر مــن التظاهــرة االقتصاديــة إلهامــه علــى امتــداد الوطــن .

ممثل غرفة عنيزة لدى مجلس الغرف السعودية
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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رٔييس مجلس إدارة غرفة القصيم

مــــاذا
قالوا ؟

نطــل اليــوم مــن نافــذة بيــت رجــال األعمــال بمنطقــة القصيــم علــى
محافظــة الطائــف الســياحية التاريخيــة ،ونقــدم شــكرنا الجزيــل
وتقديرنــا لألخــوة الكــرام فــي غرفــة الطائــف علــى حســن اســتضافتهم
الجتمــاع مجلــس الغــرف الســعودية ،ونؤكــد مــن خــال هــذه اإلطاللــة
علــى أهميــة تضافــر الجهــود وتعزيــز أواصــر التعــاون المشــترك بيــن
مختلــف الغــرف لالرتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة لقطــاع األعمــال
وترجمــة خطــط التنميــة االقتصاديــة بمــا يلبــي حجــم التطلعــات
المنشــودة ويواكــب برنامــج التحــول الوطنــي ورؤيــة المملكــة . 2030

ممثل غرفة القصيم بمجلس الغرف السعودية
رئيس مجلس إدارة غرفة المجمعة
ان تكــون فــي الطائــف فأنــت فــي ديــار ثقيــف ديــار العــز والكــرم
والجــود ..
ومــا احلــى ان تكــون ايض ـًا فــي ديــار الجــو العليــل بيــن باقــات الــورد
واهــل الــود ..
غرفــة الطائــف التــي تســتضيف مجلــس الغــرف الســعودية هــذا الصــرح
االقتصــادي العمــاق منــذ انطالقهــا تُعــد مفخــرة للطائــف  ،يقــوم عليهــا
رجــال مخلصيــن تطوعــوا مــن اجــل خدمــة اعمــدة االقتصــاد فيهــا .
ومشــاركة غرفــة المجمعــة فــي هــذا اللقــاء االقتصــادي الهــام شــرف
لرجــال اعمــال محافظــة المجمعــة .
فالشــكر الجزيــل لرئيــس غرفــة محافظــة الطائــف وزمالئــه اعضــاء
المجلــس الكــرام علــى دعوتهــم الكريمــة وكرمهــم وحســن ضيافتهــم .

ممثل غرفة المجمعة لدى مجلس الغرف السعودية
رئيس مجلس إدارة غرفة حائل
نرفــع لســعادة الدكتــور ســامي بــن عبــد اهلل العبيــدي نائــب رئيــس
مجلــس الغــرف الســعودية رئيــس مجلــس إدارة غرفــة الطائــف وســعادة
أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن خالــص الشــكر والتقديــر ولغرفــة الطائــف
الســتضافتها اجتمــاع مجلــس إدارة الغــرف الســعودية ,ونشــيد بالــدور
الرائــد لغرفــة الطائــف لرعايــة ودعــم جميــع قطاعــات األعمــال
بالطائــف األمــر الــذي انعكــس علــى نمــو تنميــة المحافظــة وتقدمهــا
تحــت رعايــة وتوجيــه صاحــب الســمو الملكــي أميــر منطقــة مكــة
المكرمــة وســمو نائبــه ومحافــظ الطائــف ســعد بــن مقبــل الميمونــي .

ممثل غرفة حائل لدى مجلس الغرف السعودية
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رئيس مجلس إدارة غرفة نجران
فــي ربــوع محافظــة الطائــف أرض الــورد والجمــال وملتقــى الجهــات
األربــع نلتقــي بإخواننــا رؤســاء وممثلــي الغــرف الســعودية يحفنــا

مــــاذا
قالوا ؟

ـة وســروراً مــا وصلــت
طيــب اإلســتقبال وحســن الضيافــة ويزيدنــا غبطـ ً
لــه هــذه المحافظــة مــن تقــدم ونمــاء بفضــل مــن اهلل ثــم بفضــل
حكومتنــا الرشــيدة  ,لنشــهد ميــاد مشــروع الطائــف الجديــد والــذي
ســيكون ثــورة جديــدة فــي دعــم االقتصــاد وازدهــار الســياحة وانتصــار
الثقافــة ورحلــة جديــدة فــي عالــم العلــم والعمــل .

ممثل غرفة نجران لدى مجلس الغرف السعودية
رٔييس مجلس إدارة غرفة ينبع
إن اختيــار غرفــة الطائــف الســتضافة هــذه النخبــة مــن قــادة العمــل
االقتصــادي فــي القطــاع الخــاص رؤســاء وممثلــي الغــرف الســعودية
يشــكل منعطفــا مهمــا لهــا وحافــزا كبيــرا للنشــاط االقتصــادي فــي
المحافظــة  ،فالطائــف مدينــة عريقــة لهــا صيتهــا الواســع عنــد العــرب
عبــر التاريــخ ،وحكومتنــا الرشــيدة تعلــم مــدى أهميــة الطائــف
التاريخيــة واالقتصاديــة وتمثــل ذلــك مؤخــراً بتدشــين خــادم الحرمين
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز حفظــه اهلل مشــروعات
الطائــف الجديــد  ،والتــي مــن شــأنها دفــع عجلــة اقتصــاد المحافظــة
إلــى المزيــد مــن القــوة والتنــوع  ،ويســرني بهــذه المناســبة أن أقــدم
جزيــل الشــكر لســعادة نائــب رئيــس مجلــس الغــرف الســعودية رئيــس
غرفــة الطائــف الدكتــور ســامي بــن عبــد اهلل العبيــدي و لكافــة أعضــاء
مجلــس اإلدارة ومنســوبي الغرفــة علــى حســن االســتقبال وكــرم
الضيافــة والجهــود الموفقــة إلنجــاح أعمــال هــذا االجتمــاع .

ممثل غرفة ينبع لدى مجلس الغرف السعودية
رٔييس مجلس إدارة غرف جازان
الطائــف هــذه المدينــة الحالمــة فــوق همــات الجبــال  ،حبــاه اهلل
وكســاها خضــره وزادهــا الــورد جمــاال وعطــرا  ،مدينــة احتــوت كل
مقومــات التطــور لتصــل لمصافــي المــدن فــي الســياحة ويزيدهــا جمــاال
قربهــا مــن الحــرم المكــي الشــريف ونحــن فــي مدينــة جــازان ننظــر
لمدينــة الطائــف  ،نمــوذج يحتــذا بــه فــي التطــور الســياحي وماهــي
مقبلــه عليــه مــن مشــاريع واهتمــام مــن مقــام ســيدي خــادم الحرميــن
وولــي عهــده يــدل علــى مــا تحتويــه مــن مقومــات وتزيــد مــن جمالهــا
وتكــون رافــد وداعــم مــن دواعــم االقتصــاد الوطنــي وال شــك ان لغرفــة
الطائــف دور فــي هــذا التوهــج واخيــر اســأل اهلل لكــم التوفيــق .

ممثل غرفة جازان لدى مجلس الغرف السعودية
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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رٔييس مجلس إدارة غرفة البكيرية

مــــاذا
قالوا ؟

باســمي ونيابــة عــن رجــال االعمــال فــي محافظــة البكيريــة خاصــة
ورجــال االعمــال فــي منطقــة القصيــم عامــة اتقــدم لســعادة رئيــس
مجلــس ادارة الغرفــة وامينهــا العــام والعامليــن باألمانــة بوافــر الشــكر
والتقديــر علــى اســتضافتهم لهــذا اللقــاء الــذي نرجــو مــن اهلل العلــي
القديــر ان يكــون لقــاء خيــر وبركــة علــى الجميــع يتحقــق خاللــه
تطلعــات رجــال االعمــال علــى مســتوى المملكــة فــي اســتغالل النمــو
االقتصــادي المواكــب لرؤيــة (  ) 2030الطموحــة التــي تحقــق تنــوع
مصــادر دخــل ميزانيــة الدولــة ومواكبــة التغيــرات االقتصاديــة الحالية.

،ممثل غرفة البكيرية لدى مجلس الغرف السعودية
رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج
تشــهد مملكتنــا الحبيبــة تحــو ً
ال نوعيــًا ونقلــه نوعيــه اقتصاديــة
واجتماعيــة ســوف يكــون لهــا األثــر االيجابــي فــي تحقيــق اهــداف
رؤيــة .2030
ممــا ينعكــس إيجابيــا علــى مســتقبل األجيــال القادمــة فــي ظــل توجيــه
خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي عهــده األميــن (حفظهمــا اهلل) إليجــاد
فــرص عمــل وتنــوع لمصــادر الدخــل .
فباألمــس القريــب إعــان ولــى العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن
ســلمان ،عــن مشــروع مدينــة اســتثمارية قيمتهــا نصــف تريليــون دوالر
ســيقام عبــر أراضــي الســعودية ومصــر واألردن .
واننــا كقطــاع خــاص امــام تحــدي كبيــر فــي مواكبــة هــذا التطــور
الســريع فــي ايجــاد مصــادر دخــل متنوعــه خــال الفتــرة القادمــة وفــي
ضــل خصخصــة العديــد مــن الــوزارات الحكوميــة .
أخيــراً ...واضحــت الســعودية وفقنــا اهلل وأياكــم لتحقيــق كل مــا يخــدم
هــذا البلــد الغالــي .

ممثل غرفة الخرج لدى مجلس الغرف السعودية
رئيس مجلس إدارة غرفة المخواة
األخــوة الزمــاء بغرفــة الطائــف أود ان اتقــدم لكــم بجزيــل
الشــكر والتقديــر باســمي شــخصيًا وباســم اعضــاء مجلــس ادارة
غرفــة المخــواه ,وكافــة منســوبي الغرفــة علــى اســتضافتكم
الجتمــاع رؤســاء مجالــس الغــرف الســعودية رقــم ( .) ٩٤
ونثمــن جــدا لغرفــة الطائــف وقوفهــا بجانــب غرفــة المخــواه,
وهــذا أمــر غيــر مســتغرب مــن إخواننــا ونتمنــى لكــم,
وللجميــع مزيــداً مــن التوفيــق .

ممثل غرفة المخواة لدى مجلس الغرف السعودية
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رٔييس مجلس إدارة غرفة المدينة
يعتبــر بنــاء الشــراكات مــع القطــاع الخــاص هدفــا جوهريــا مــن
أهــداف الرؤيــة المســتقبلية للمملكــة  2030ممــا يدفــع لتعزيــز الميــزات
النســبية و القــدرة التنافســية لمناطــق المملكــة لتحقيــق عوائــد اكثــر
اســتقرارا لنســبة كبيــرة مــن ســكان المملكــة..
ومشــروع الطائــف الجديــد الــذي دشــنه الملــك ســلمان
بــن عبــد العزيــز ـ حفظــه اهلل ـ واحــد مــن اولويــات هــذا
التوجــه الــذي يدعــم مكانــة الطائــف فــي خارطــة االقتصــاد
الوطنــي ومــا تنفــرد بــه خاصــة فــي المجــال الســياحي..
هــذا الحــراك االقتصــادي يحتــم علينــا كغــرف تجاريــة ان نغيــر مــن
آليــات التعاطــي مــع المســتجدات برؤيــة مواكبــة واســتراتيجيات
ناهضــة ..ونامــل ان يوفقنــا اهلل فــي اجتمــاع مجلــس ادارة مجلــس الغــرف
الســعودية الــذي تســتضيفه غرفــة الطائــف المضيافــة لدعــم توجهــات
واســتراتيجيات الغــرف التجاريــة لتحقيــق توجهــات المملكــة .

مــــاذا
قالوا ؟

ممثل غرفة المدينة لدى مجلس الغرف السعودية
نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة
ونحــن نجتمــع اليــوم فــي مدينــة الطائــف مدينــة
المســتقبل اجتمــاع مجلــس الغــرف الســعودية الـــ .. 94نضع
فــي نصــب أعيننــا مســتقبل القطــاع الخــاص ,واعتمــاد
رؤيــة المملكــة  2030علــى هــذا القطــاع ,والــذي تمثلــه
الغــرف التجاريــة بالمملكــة..
اجتماعنــا اليــوم فــي الطائــف الموعــودة بمســتقبل
باهــر حيــث ان هنــاك مشــاريع كبــرى ســوف تحتضنهــا
بمشــاركة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص ومــن
أهمهــا ,مشــروع المطــار ,ومشــروع الطائــف الجديــد,
والعديــد مــن االماكــن الســياحية المختلفــة ,وبذلــك
ســوف تكــون مدينــة الطائــف البوابــة الشــرقية لمنطقــة
مكــة المكرمــة
ممثل غرفة جدة لدى مجلس الغرف السعودية
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أسفرت وأنورت

مقـــــــال

مشعل فالح العتيبي
عضو مجلس إدارة غرفة الطائف
@MishalAlfalah

طائــف الــورد والغيــم تــزداد اليــوم جمــاال ,وهــي تســتقبل نخبــة النخــب مــن رجــال المــال واألعمــال بمجالــس
الغــرف الســعودية ..الطائــف اليــوم تتحــدث بلغــة العصــر لغــة المــال ,وهــي تســتضيف هــذه الكوكبــة ,التــي
تحمــل عصــارة الفكــر االقتصــادي والمالــي ,مــن خــال تجاربهــا الكبيــرة فــي هــذا المجــال . .
لــن أحدثكــم عــن الطائــف ,وعــن غيمهــا ,وجبالهــا ,وســهولها ,ولــن أفســر لكــم لمــاذا ســميت بمصيــف الملــوك,
ولــن أســوق أســباب اعتالهــا المركــز األول كمصيــف للملكــة ..هــي بيــن أعينكــم ,هــذه مدينتنــا الطائــف ,هــذه
مــن ميزهــا اهلل بــأن تكــون بســتانا لمكــة . .
نعمــل فــي غرفــة الطائــف كمظلــة للقطــاع الخــاص ,مــع كافــة القطاعــات الحكوميــة بالطائــف ,التــي تقودهــا
إدارة شــابة وواعــدة ممثلــة فــي معالــي محافــظ الطائــف األســتاذ ســعد الميمونــي بشــكل تنســيقي لــم يســبق
لــه فــي هــذه المحافظــة الواعــدة ,ولعــل اهتمــام مــوالي خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن
بالطائــف ,زاد مــن ســقف اهتماماتنــا وطموحاتنــا بالطائــف . .
أســفرت وأنــورت الطائــف  ..وكلنــا أمــل بــأن يجــد هــذا االجتمــاع كل مــا يصبــو إليــه مــن تبــادل خبــرات,
ومعــارف وتجــارب بيــن رؤســاء وممثلــي الغــرف ,مــع بقيــة رجــال األعمــال ,وأن يخــرج هــذا االجتمــاع
برئاســة رئيــس مجلــس الغــرف الســعودية المهنــدس أحمــد الراجحــي ,بتوصيــات وأفــكار تتواكــب مــع
الرؤيــة المســتقبلية لهــذه المملكــة الشــابة ,وفــق رؤيــة 2030م ,وذلــك بمــا يكــون فيــه خيــر للقطــاع الخــاص,
ولمشــاريع المملكــة ,وكافــة قطاعاتهــا ,بكافــة محافظــات ,ومناطــق المملكــة . .
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أمين عام مجلس الغرف :

برنامج خاص لتوحيد البرامج التقنية والربط
االلكتروني بين الغرف

تعول الغرف التجارية كثيرا على األمانة العامة بمجلس الغرف السعودية ,لما
تشكله من أدوار تنفيذية مهمة في مسيرة الغرف ..مجلة الطائف حاورت أمين
عام مجلس الـغــرف السعودية الدكتور سعود المشاري ,
والذي تحدث عن كل شيء . .
عن اللجان الوطنية ,ومجالس األعمال ,وآلية تحقيق رؤية المملكة . 2030
وشرح بالتفصيل خططهم القادمة  ,وأهدافهم بكل وضوح  ,ما يبشـر
بـــأن المجـلس لديه «أمانة» ستساهم بإذن اهلل في تطوير الغرف وقطاع
حــــوار
األعمال  ..فإلى هذا الحوار :

المشاري . . .
عالقتنــا تكامليــة
مــع جميــع الغــرف
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مجلة الطائف  -العدد ( - )٧ربيع األول  ١٤٣٨هـ

الطائــف مدينــة الــورد والضبــاب
تســتضيف ألول مــرة اجتمــاع
مجلــس إدارة مجلــس الغــرف
الســعودية حدثنــا عــن االجتمــاع
ومــا تعرفونــه عــن مدينــة
الطائــف؟
البــد لــي فــي البدايــة أن أتقــدم
بجزيــل الشــكر لمجلــس إدارة
الغرفــة التجاريــة والصناعيــة
بالطائــف وعلــى رأســها الدكتــور
ســامي بــن عبــداهلل العبيــدي نائــب
رئيــس مجلــس الغــرف الســعودية
ورئيــس غرفــة الطائــف ولألميــن
العــام للغرفــة األســتاذ دســمان بن
حمــدان الفقيــه ،علــى اســتضافتهم
الكريمــة إلجتمــاع مجلــس إدارة
مجلــس الغــرف الســعودية وهــذا
ليــس بمســتغرب فأهــل الطائــف
مشــهود لهــم بالكــرم والحفــاوة،
أمــا بالنســبة لالجتمــاع فإنــه
يمثــل فرصــة ســانحة لالطــاع
علــى الفــرص االســتثمارية
بالمنطقــة وهــذا يشــكل احــد
فلســفات المجلــس فــي عقــد
مجلــس إدارتــه بالتنــاوب بيــن
الغــرف التجاريــة والصناعيــة
لتعزيــز العالقــات بيــن الغــرف
واإلطــاع علــى الفــرص
االســتثمارية بمختلــف المناطــق
بمــا يعــود بالنفــع عليهــا ويحقــق
التنميــة المتوازنــة فــي وطننــا
الحبيــب.
بالشــك نحــن ســعداء اليــوم
أن نكــون فــي ضيافــة غرفــة
الطائــف وفــي هــذه المدينــة
التاريخيــة والســياحية التــي ذاع
صيتهــا والتــي تتميــز بمعالمهــا
الســياحية ومتنزهاتهــا وطبيعتهــا
الخالبــة وتعتبــر مقصــداً للــزوار
والســياح  ،وقــد لمســنا خــال
مختلــف الزيــارات لمحافظــة
الطائــف التطــور الكبيــر الــذي
تشــهده علــى كافــة المســتويات
ووقفنــا علــى العديــد مــن
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف

االنجــازات  ،كمــا ســعدنا بمــا
رأينــاه مــن مشــاريع تنمويــة
واســتثمارية  ،وهــي جهــود تشــكر
عليهــا كافــة الجهــات ذات العالقة
ومــن بينهــا غرفــة الطائــف
التــي تضطلــع بــدور بــارز فــي
تعريــف المســتثمرين بالفــرص
االســتثمارية المتاحــة وتقــدم
خدمــات متميــزة لمنســوبي
الغرفــة.
كأميــن عــام كيــف تــرون
تواصــل الغــرف التجاريــة
والصناعيــة مــع مجلــس الغــرف
الســعودية ؟
هنــاك تواصــل جيــد للغايــة
وتجــاوب مــن رؤســاء وأمنــاء
ومنســوبي الغــرف التجاريــة
والصناعيــة فــي مختلــف الفعاليات
التــي ينظمهــا مجلــس الغــرف
الســعودية  ،فعالقتنــا مــع جميــع
الغــرف التجاريــة والصناعيــة
مثمــرة وهنــاك تعــاون وتنســيق
مســتمر بيننــا حــول مختلــف
القضايــا المشــتركة مــن خــال
الفريــق الفنــي ألمنــاء العمــوم
الــذي يقــوم بدراســة المواضيــع
المشــتركة بيــن الغــرف وتقديــم
التوصيــات والحلــول الالزمــة لهــا
وعرضهــا علــى اجتماعــات أمنــاء
العمــوم أو مجلــس اإلدارة حســب
األهميــة.
فالعالقــة بيــن جميــع الغــرف
التجاريــة والصناعيــة ومجلــس
الغــرف الســعودية هــي عالقــة
تكامليــة يعاضــد بعضهــا بعضــا
ويكمــل بعضهــا األخــر ،فالمجلــس
يحمــل الهمــوم واألبعــاد الوطنيــة
التــي تهــم االقتصــاد الوطنــي
بــكل مكوناتــه بجميــع مناطــق
المملكــة ،ومــن جانبهــا تعمــل
الغــرف التجاريــة والصناعيــة
علــى تعزيــز النشــاط االقتصــادي
وتحقيــق توجهــات التنميــة

المناطقيــة فــي المناطــق التــي
تعمــل فيهــا وخدمــة قطــاع
األعمــال بتلــك المناطــق.
وخــال جميــع اللقــاءات
واالجتماعــات الدوريــة كان
هنــاك مؤشــر دعــم واضــح مــن
الغــرف التجاريــة والصناعيــة
وقطــاع األعمــال عموم ـًا ألعمــال
مجلــس الغرف الســعودية ولمســنا
تفــاؤل كبيــر مــن قبــل قيــادات
العمــل بالغــرف التجاريــة حيــال
دور المجلــس والغــرف خــال
المرحلــة الحاليــة والمقبلــة التــي
تعتبــر حاســمة بــكل المقاييــس
خاصــة بعــد اإلعــان عــن رؤيــة
المملكــة  2030والتــي يتطلــع
فيهــا قطــاع األعمــال كونــه
شــريك اســتراتيجي للدولــة
لــدور أكبــر فــي مجــال التنميــة
االقتصاديــة ممــا يضعنــا جميعــا
أمــام تحــدي لمواكبــة تطلعــات
القيــادة الرشــيدة وأنــا علــى ثقــة
بــأن األجهــزة المؤسســية للقطــاع
الخــاص ممثلــة فــي مجلــس
الغــرف الســعودية والغــرف
التجاريــة والصناعيــة ســتكون
علــى قــدر التحــدي وســتعمل
جاهــدة لتحقيــق هــذه التطلعــات.

انشــأنا لجنــة للمبــادرات
التطويريــة بالمجلــس
ولجنــة للخبــراء . .
تغييــرات كثيــرة شــهدها مجلــس
الغــرف الســعودية خــال دورتــه
الجديــدة  ..حدثنــا عــن مجالــس
األعمــال األجنبيــة والتنغييــرات
التــي حدثــت فيهــا ؟
منــذ انتخــاب مجلــس إدارة
مجلــس الغــرف الســعودية
الجديــد برئاســة المهنــدس أحمــد
بــن ســليمان الراجحــي ونائبيــه
الدكتــور ســامي بــن عبــد اهلل
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اهتمــام خــاص بمجالــس
األعمــال ,وتطويرهــا بمــا
يتــواءم مــع رؤيــة . 2030

العبيــدي واألســتاذ منيــر بــن
محمــد ناصــر بــن ســعد  ،وبقيــة
أعضــاء المجلــس الكــرام لمســنا
فــي األمانــة العامــة للمجلــس
اهتمــام ودعــم واضــح مــن
مجلــس االدارة ألعمــال المجلــس
وســعي إلحــداث نقلــة حقيقــة
وتطويــر واضــح فــي عملــه  ،بمــا
ينســجم والتوجهــات االقتصاديــة
الجديــدة للدولــة  ،وعمليــًا فقــد
تــم تشــكيل لجنــة للمبــادرات
التطويريــة بالمجلــس ولجنــة
للخبــراء تضــم خبــراء اقتصاديين
ومالييــن كمــا تــم تأســيس
مكتــب لتحقيــق رؤيــة  2030إلــى
غيــر ذلــك مــن أوجــه التطويــر.
وحيــث أن مجالــس األعمــال
الســعودية األجنبيــة المشــتركة
هــي أحــد األذرع المهمــة فــي
عمــل المجلــس  ،وعطفــًا علــى
دورهــا الهــام فــي تعزيــز
عالقــات المملكــة االقتصاديــة مــع
شــركائها الخارجييــن وتمكيــن
نفــاذ الصــادرات الســعودية
والترويــج للفــرص االســتثمارية
وجــذب المســتثمرين األجانــب،
فــإن إدارة مجلــس الغــرف
الســعودية الجديــدة أولــت
أهتمامهــا لمجالــس األعمــال حيث
عقــد فــي شــهر مايــو الماضــي
ورشــة عمــل تطويــر مجالــس
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األعمــال األجنبيــة ،وقــد خلصــت
هــذه الورشــة لمجموعــة مــن
التوصيــات الهامــة التــي يجــري
العمــل علــى تنفيذهــا والتــي
ستســاهم بمشــيئة اهلل فــي تفعيــل
عضويــة هــذه المجالــس وزيــادة
التركيــز فيهــا علــى الــدول ذات
األولويــة فــي أجنــدة التعــاون
االقتصــادي للمملكــة وتلــك التــي
تتوافــر بهــا فــرص ومقومــات
للشــراكة االســتراتيجية  ،وأود
االشــارة هنــا إلــى أن هــذا الحراك
لتطويــر مجالــس األعمــال يأتــي
منســجمًا مــع مــا تطمــح إليــه
رؤيــة المملكــة  2030والتــي تهدف
ضمــن محاورهــا لزيــادة مســاهمة
االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي
الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن
 %3.8إلــى .%5.7
وماذا عن اللجان الوطنية ؟
اللجــان الوطنيــة تعتبــر مــن
أهــم األمانــات العامــة المســاعدة
بمجلــس الغــرف الســعودية
وذلــك لكونهــا المظلــة الرســمية
التــي تجمــع المســتثمرين
الوطنييــن فــي مختلــف
القطاعــات ،وتعمــل علــى رعايــة
ومراجعــة المصالــح المشــتركة
للمنشــآت االقتصاديــة العاملــة
ودراســة ومراجعــة األنظمــة
والقــرارات النافــذة ذات العالقــة
بــكل قطــاع  ،باإلضافــة إلعــداد
الدراســات والبحــوث ذات العالقــة
بالقطاعــات االقتصاديــة .
وانطالقـًا مــن هــذه األهميــة فقد
أولــى مجلــس االدارة الجديــد
اهتمامــه باللجــان الوطنيــة ،وتــم
تنظيــم ورشــة عمــل لتطويــر
اللجــان الوطنيــة فــي شــهر مايــو
الماضــي شــارك فيهــا نحــو 40
مــن أصحــاب األعمــال والفكــر
االقتصــادي حيــث ركــزت علــى
أربعــة محــاور أساســية شــملت

مصــادر تمويــل برامــج اللجــان
الوطنيــة ،واليــات تشــكيل اللجــان،
واألداء والكفــاءة ،والجانــب
االســتراتيجي للجنــة.
وخلصــت الورشــة إلــى مجموعــة
مــن التوصيــات شــملت وضــع
رؤيــة لــكل لجنــة بمــا يتســق
ورؤيــة  2030وربــط أهدافهــا بهــا
وبأهــداف الجهــات الحكوميــة
ذات الصلــة ،وأن تقــدم اللجــان
مبــادرات للجهــات المعنيــة تســهم
مــن خاللهــا فــي رســم السياســات
الخاصــة
واالســتراتيجيات
بالقطاعــات االقتصاديــة ،وتعزيــز
التنســيق بيــن اللجــان الوطنيــة
فــي مجلــس الغــرف الســعودية
واللجــان القطاعيــة فــي الغــرف
التجاريــة والصناعيــة ،وتعزيــز
الدعــم القانونــي والمعلوماتــي
للجــان الوطنيــة واســتحداث
آليــات فاعلــة لمتابعــة توصياتهــا.
يعــول مجلــس الغــرف الســعودية
التجاريــة
الغــرف
علــى
والصناعيــة برائيكــم مــاذا قــدم
المجلــس لتطويرهــا ؟
لمجلــس الغــرف الســعودية
جهــود وبرامــج واضحــة لتطويــر
قــدرات الغــرف التجاريــة
والصناعيــة وبخاصــة الصغيــرة
والمتوســطة مــن خــال خطــة
األمانــة العامة المســاعدة لشــؤون
الغــرف والتــي تــم اســتعراضها
واعتمادهــا خــال اجتمــاع اللجنــة
التنفيذيــة ،وتشــتمل الخطــة علــى
عــدد مــن البرامــج مثــل برنامــج
المجلــس لدعــم الغــرف الصغيــرة
والمتوســطة الهــادف لتطويــر
الغــرف مــن خــال زيــارة الغــرف
ميدانيــًا لالطــاع علــى الوضــع
الحالــي وإعــداد التقاريــر التــي
تتضمــن المقترحــات التطويريــة
اإلداريــة والبشــرية والماليــة
والتقنيــة ،وبرنامــج لقــاءات
مجلة الطائف  -العدد ( - )٧ربيع األول  ١٤٣٨هـ

اإلدارات المتماثلــة بيــن المجلــس
والغــرف الرامــي إلــى تعزيــز
العالقــات علــى مســتوى اإلدارات
وتبــادل الخبــرات الرائــدة فــي
مختلــف مجــاالت العمــل بمــا
يســاعد علــى تطويــر األداء ورفــع
الكفــاءة وتبــادل والمعلومــات
بيــن اإلدارات التخصصيــة بيــن
ا عــن
المجلــس والغــرف ،فضــ ً
برنامــج االطــاع علــى تجــارب
الغــرف المحليــة مــن خــال
زيــارات للغــرف المتقدمــة
للوقــوف علــى الخدمــات المقدمــة
لقطــاع األعمــال والتنقيــة
المســتخدمة واألنظمــة اإلداريــة
وأهــم المشــاريع والفعاليــات
التــي تتميــز بهــا هــذه الغــرف
والتعريــف بالفــرص االســتثمارية
 ،وبرنامــج الزيــارات المتبادلــة
بيــن المجلــس والغــرف التجاريــة
والــذي يهــدف إلــى التعريــف
بالخدمــات التــي يقدمهــا المجلس
للغــرف وعــرض وشــرح نظــام
الغــرف والئحــة الحوكمــة
ويســتهدف البرنامــج مجالــس
إدارات الغــرف بعــد تشــكيلها
وأمنــاء العمــوم الجــدد ،وبرنامــج
التواصــل والشــراكة مــع الجهــات
الحكوميــة والــذي يهــدف إلــى
التواصــل مــع الجهــات الحكوميــة
والخاصــة لعقــد ورش العمــل
والنــدوات التعريفيــة لتعزيــز
دور الغــرف فــي دعــم وتطويــر
قطــاع األعمــال  ،وتمثيــل الغــرف
لــدى مختلــف الجهــات مــن خــال
عضويــة اللجــان وفــرق العمــل
الحكوميــة والغيــر حكوميــة
والخارجيــة التــي تختــص بعمــل
الغــرف.
كمــا نعمــل علــى برنامــج
لتوحيــد البرامــج التقنيــة والربط
ا
االلكترونــي بيــن الغــرف ،فضــ ً
عــن برنامــج تقــوم عليــه الهيئــة
العامــة للمنشــآت الصغيــرة
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف

والمتوســطة لدعــم هــذه المنشــآت
وتحويلهــا مــن صغيــرة إلــى
متوســطة والمتوســطة إلــى
كبيــرة ،حيــث يتــم عقــد ورش
عمــل بذلــك فــي الغــرف
المســتهدفة  ،ولدينــا أيضــا
مشــروع للشــراكة بيــن الغــرف
وشــركة تطويــر للخدمــات
التعليميــة التابعــة لــوزارة
التعليــم يهــدف لنشــر مهــارات
ريــادة األعمــال فــي المجتمــع
الطالبــي مــن خــال مشــاركة
الغــرف التجاريــة والصناعيــة مــع
الجهــات التعليميــة وكذلــك
بعــض الجهــات والشــركات ،
وعقــد ورش عمــل عــن الفــرص
الرياديــة للمــرأة بحضــور العديــد
مــن ســيدات األعمــال وكذلــك
مــع وزارة العمــل عــن الثقافــة
العماليــة ومــع مصلحــة الــزكاة
والدخــل عــن ضريبــة القيمــة
المضافــة.
وهنــاك جهــود مــن المجلــس
لتمكيــن مشــاركة الغــرف
التجاريــة والصناعيــة فــي مختلف
الفعاليــات المحليــة والخارجيــة
ومــن ذلــك المشــاركة فــي
معــرض اكســبو  2020بالتعــاون
مــع الهيئــة العامــة للمنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة وذلــك
بترشــيح المنشــآت القــادرة
علــى تنفيــذ مشــاريع فــي دولــة
االمــارات العربيــة المتحــدة.
كمــا نفــذ المجلــس حزمــة
برامــج تدريبيــة بالغــرف
الصغيــرة تهــدف لتطويــر قــدرات
موظفــي الغــرف وصقــل مهاراتهم
المهنيــة  ،ممــا يســاعدهم علــى
تقديــم خدمــات متقدمــة فــي
مجــال تطويــر األعمــال وترســيخ
مفاهيــم الجــودة الشــاملة فــي
الغــرف التجارية،كمــا قــدم
المجلــس المســاندة لبعــض الغرف
فــي إعــداد لوائحهــا التنظيميــة

واإلداريــة  ،وفــي تنظيــم نــدوات
توعويــة بهــا عــن بعــض القضايــا
االقتصاديــة الهامــة  ،وكذلــك
تقديــم االستشــارات القانونيــة
للغــرف .

مســاهمة
زيــادة
االســتثمار األجنبــي
فــي الناتــج المحلــي
مــن  %3.8إلــى .%5.7
مــاذا قــدم المجلــس لرؤيــة
المملكــة  2030؟
هنــاك العديــد مــن الجهــود التــي
قمنــا بهــا فــي مجلــس الغــرف
الســعودية والغــرف التجاريــة
والصناعيــة لتحقيــق أهــداف
رؤيــة المملكــة  ، 2030كان مــن
أبرزهــا وضــع خارطــة اســتثمارية
موحــدة ،تعــرض الفــرص
االســتثمارية بمختلــف تخصصاتهــا
فــي المناطــق ،لتتســق وتوجهــات
خطــة التحــول الوطنــي 2020
ورؤيــة  ،2030حيــث جــرى تشــكيل
فريــق مشــترك إلنجــاز هــذه
المهــام.
كمــا شــكلنا فريقـًا موحــداً يضــم
مراكــز المعلومــات والبحــوث
بمجلــس الغــرف الســعودية
والغــرف التجاريــة والصناعيــة
إلعــداد خطــط اســتراتيجية
وبرامــج ومبــادرات تنفيذيــة
بآليــات تنفيــذ محــددة ومؤشــرات
قيــاس أداء ،للمســاهمة فــي تحقيق
أهــداف الرؤيــة ،حيــث تــم وضــع
الخطــط لــكل غرفــة ،وحصــر
الميــز النســبية لمنطقــة الغرفــة.
وفــي الســياق ذاتــه تم عقد ورشــة
عمــل وزارة التجــارة واالســتثمار
بعنــوان «الغــرف الســعودية
الخطــط والمبــادرات لتحقيــق
رؤيــة المملكــة  ،2030قــدم فيهــا
مجلــس الغــرف الســعودية خطــة
اســتراتيجية تهــدف إلــى تحديــد
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الــدور المســتقبلي لــه فــي
ظــل رؤيــة المملكــة وبرنامــج
التحــول الوطنــي ووضــع اآلليــات
المناســبة التــي تســهم فــي تفعيــل
دور المجلــس فــي رســم رؤيــة
اســتراتيجية واضحــة المعالــم
لقطــاع األعمــال وأجهزتــه
المؤسســية.
وقــد تضمنــت الخطــط
االســتراتيجية للغــرف التجاريــة
والصناعيــة صياغــة جديــدة
للرؤيــة والرســالة بمــا ينســجم
وتوجهــات الرؤيــة ،إضافــة
ألهــم األولويــات والبرامــج
التــي ســتعمل عليهــا كل غرفــة
لتنفيــذ أهدافهــا وخططهــا
االســتراتيجية بمــا يعــزز مــن
تمكيــن مشــاركة قطــاع األعمــال
فــي تحقيــق تطلعــات رؤيــة ،2030
حيــث ركــزت هــذه الخطــط على
ضــرورة اســتغالل كل غرفــة
تجاريــة للمزايــا النســبية لــكل
منطقــة وتوظيــف ذلــك لهــدف
التنميــة المناطقيــة وتطويــر
القطاعــات االقتصاديــة الواعــدة
بــكل منطقــة.
وقامــت بعــض أجهــزة مجلــس
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الغــرف الســعودية كاللجــان
الوطنيــة ومجالــس االعمــال
وأمانــة شــؤون الغــرف بصياغــة
آليــات واقتــراح أدوار ومبــادرات
تعــزز مــن مســاهمة القطــاع
الخــاص فــي تحقيــق أهــداف
الرؤيــة والبرنامــج الوطنــي.
أمــا بشــأن تحقيــق الرؤيــة
فــي محــور جــذب االســتثمارات
األجنبيــة فــي القطاعــات
المســتهدفة ،فقــد اعتمــد المجلس
تقديــم عــرض شــامل عــن الرؤية
فــي جميــع الفعاليــات التــي
ينظمهــا او يشــارك فيهــا داخــل
وخــارج المملكــة مــن خــال
مجالــس األعمــال الســعودية
األجنبيــة المشــتركة والوفــود
التجاريــة ،وذلــك بهــدف إطــاع
المســتثمرين األجانــب علــى
توجهــات الرؤيــة وأهدافهــا
والفــرص االســتثمارية التــي
ا عــن التنويــه
تتضمنهــا ،فضــ ً
بمقومــات البيئــة االســتثمارية
الجاذبــة فــي المملكــة.
كمــا شــرعت الغــرف التجاريــة
والصناعيــة علــى مســتوى
المملكــة فــي توجيــه برامجهــا

 40رجــل أعمــال ومفكــر
اقتصــادي شــاركوا فــي
تطويــر اللجــان الوطنية
وأنشــطتها نحــو تحقيــق أهــداف
الرؤيــة وأقامــت فــي هــذا الصــدد
العديــد مــن الفعاليــات مثــل ورش
العمــل والمحاضــرات التــي تبحث
دور القطــاع الخــاص بكافــة
مكوناتــه فــي تحقيــق رؤيــة .
ولضمــان تحقيــق هــذه الجهــود
الهدافهــا المأمولــة يقــوم مكتــب
تحقيــق الرؤيــة بمجلــس الغــرف
الســعودية بتعزيــز مشــاركة
القطــاع الخــاص فــي الرؤيــة،
وتقديــم قــوة دفــع كبيــرة
لجهــود المجلــس والغــرف
التجاريــة والصناعيــة فــي تنفيــذ
اســتراتيجية القطــاع الخــاص
لتحقيــق أهــداف الرؤيــة ،حيــث
عقــد المكتــب سلســلة مــن
اللقــاءات مــع الجهــات الحكوميــة
ذات العالقــة لتعزيــز الشــراكة
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص
لتنفيــذ مبــادرات تلــك الجهــات
بشــأن رؤيــة .2030
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لجنة وطنية تمثل أذرع الغرفة في
خدمة القطاع الخاص

تقريـــر

ايمانــا مــن مجلــس إدارة غرفــة الطائــف فــي تحقيــق أهدافــه االســتراتيجية واالقتصاديــة ,وتطويــر
القطــاع الخــاص ..أولــت – غرفــة الطائــف  -لجانهــا اهتمامــا خاصــا ,وأقــرت لــه الئحــة تنفيذيــة «خاصــة»
بلجــان غرفــة الطائــف ,لتحقيــق العمــل المؤسســاتي مــن خاللهــا ,كمــا عينــت لهــا نائــب رئيــس
غرفــة الطائــف بنــدر الســعيدي مشــرفا عامــا للجــان ,لتحقيــق رســالتها مــن خــال العمــل علــى تنميــة
وتطويــر القطــاع الخــاص الــذي تمثلــه تلــك اللجــان ،وبحــث العقبــات والمعوقــات العامــة التــي تعترضــه،
واقتــراح الوســائل المناســبة للتغلــب عليهــا بمــا يحقــق مصلحــة القطــاع وينســجم فــي الوقــت
نفســه مــع المصلحــة العامــة ..
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وتعمــل تلــك اللجــان وفــق رؤيــة محــددة وهــي:

المختلفــة ..كمــا حدد لهــا اســتراتيجية خاصــة تتمثل

رعايــة ومراجعــة المصالــح المشــتركة للمنشــآت

فــي قيــام كل لجنــة فــي بدايــة تشــكيلها بصياغــة

االقتصاديــة العاملــة فــي القطاعــات االقتصاديــة

اســتراتيجية عملهــا خــال دورتهــا علــى أن تتضمــن
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إيضاحــًا لــرؤى اللجنــة ورســالتها ،كمــا تقــوم

بالقطــاع..

بتحديــد برنامــج عملهــا بمــا يتناســب مــع الــدور

تشكيل اللجان :

والمهــام العامــة للجــان . .

يتــم تشــكيل اللجــان مــن رجــال األعمــال الســعوديين

ورســمت غرفــة الطائــف جملــة مــن األهــداف

الذيــن تقــوم الغــرف التجاريــة والصناعيــة

االســتراتيجية ,وغيرهــا لتلــك اللجــان ..أولهــا

بترشــيحهم بنــاء علــى معاييــر واشــتراطات تســاهم

اإلســهام فــي تنفيــذ االختصاصــات المطلــوب

فــي تفعيــل دور وأداء هــذه اللجــان ,وتتركــز حــول

ممارســتها مــن قبــل الغــرف التجاريــة والصناعيــة

عــدد مــن المعاييــر وهــي:

ومجلــس الغــرف الســعودية ,والــواردة فــي نظــام

 -ممارسة النشاط الذي تمثله اللجنة الوطنية .

الغــرف التجاريــة والصناعيــة ,ثــم المســاهمة فــي

 -المستوى العلمي المناسب .

صناعــة القــرارات المتعلقــة بقطــاع األعمــال ,مــع

 -االستعداد للعمل التطوعـي .

تبنــي القضايــا العامــة ذات األبعــاد االقتصاديــة ,التــي

 -االلتزام بحضور اجتماعات اللجنـة .

لهــا انعكاســات مباشــرة أو غير مباشــرة علــى قطاعات

 -القدرة على المشاركة في فعاليات اللجنة .

األعمــال مــع مراعــاة االبتعــاد عــن الطــرح الفــردي..

 -كمــا يجــوز للجــان الوطنيــة ترشــيح مــن تــرى

ومــن أهــداف اللجــان كذلــك  :رعايــة ومراجعــة

فــي انضمامــه مزيــدا مــن اإلثــراء ألعمــال اللجنــة

المصالــح المشــتركة للمنشــآت االقتصاديــة العاملــة

وهــذا دور مؤثــر فــي تحقيــق أهدافهــا مــن ذوي

فــي القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة ,ودراســة

الخبــرة مــن العامليــن فــي هــذا القطــاع أو ذاك .

ومراجعــة األنظمــة والقــرارات النافــذة ذات العالقــة

 -تنتخــب اللجنــة فــي اجتماعهــا األول مــن بيــن

بالقطــاع ,وإبــراز دور القطــاع إعالميــًا والتعريــف

أعضائهــا رئيس ـًا للجنــة ونائبيــن للرئيــس  ،وتكــون

بــه وبأهميتــه ,والتنســيق مــع اللجــان المناظــرة فــي

مــدة الرئاســة واإلنابــة ثــاث ســنوات ,يعــاد انتخابهــم

الغــرف التجاريــة الصناعيــة والوقــوف باســتمرار

أو انتخــاب بديــا عنهــم مــن نفــس األعضــاء لــدورة

علــى وجهــات نظرهــا وإحاطتهــا بمــا تتخــذه اللجنــة

أخــرى واحــدة  ,وتتزامــن دورة اللجنــة مــع دورة

مــن إجــراءات ,وإعــداد الدراســات والبحــوث المتعلقــة

مجلــس إدارة مجلــس الغــرف..

تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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الحاجة لها  . .وقد وصل عدد اللجان في غرفة الطائف حتى اآلن إلى  20لجنة وهي :
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اللجنة التجارية

1

لجنة المنتجات الزراعية

2

لجنة الدراسات األمنية

3

اللجنة العقارية

4

اللجنة السياحية

5

اللجنة الصناعية

6

لجنة الذهب والمجوهرات

7

لجنة المقاولين

8

اللجنة الصحية

9

لجنة شباب االعمال

10

لجــــــــــــ
غرفة
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ــــــــــــــان
الطائف

تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف

11

لجنة معارض السيارات

12

اللجنة الهندسية االستشارية

13

لجنة االستثمار الرياضي

14

لجنة محطات الوقود وصيانة السيارات

15

لجنة االستقدام

16

لجنة النقل البري

17

لجنة األوقاف

18

لجنة التعليم األهلي

19

لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت

20

لجنة شابات األعمال
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يســعى مجلــس إدارة غرفــة الطائــف
الــى خدمــة المجتمــع وذلــك ضمــن
المســؤولية المجتمعيــة الملقــاة علــى
عاتقــه امتــدادا ً لدفــع عجلــة التنميــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،وامتثــاال
ألوامــر خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي

قصة عطاء
اعتمــاد غرفــة الطائــف كأول جهــة راعيــة
للمشــاريع متناهيــة الصغــر واالســر المنتجــة
والحرفييــن . . .

عهــده – حفظهــم اهلل – وفــق رؤيــة
المملكــة .. 2030
وبعــد دراســة اجرتهــا غرفــة الطائــف
ً
ممثلــة فــي مجلــس ادارتهــا بوضــع
المنطقــة واحتياجهــا  ،وبعــد عــدة
اجتماعــات علــى مســتوى غرفــة

تقريـــر

الطائــف

ومــع

القطاعــات

المعنيــة بالخدمــة المجتمعيــة ،
اسـ ُتخلصت النتائــج بــأن المنطقة
تحتــاج لدعــم للبــدء باألعمــال

التجاريــة  ،حيــث انهــا واجهــة ســياحية
يقصدهــا الســائحين مــن انحــاء العالــم ،
وبذلــك تحتــاج الــى مشــاريع اســتثمارية
وســياحية لتطويــر المنطقــة ولســد
االحتيــاج التجــاري والصناعــي والخدمــي .
واستشــعارا مــن مجلــس ادارة غرفــة
الطائــف بــأن تصبــح غرفــة الطائــف قــدوة
فــي دعــم شــباب وفتيــات المحافظــة
للبــدء فــي مشــاريعهم والمســاهمة
فــي دفــع نســب البطالــة
قامــت غرفــة الطائــف بمخاطبــة بنــك
التنميــة االجتماعيــة العتمــاد غرفــة
الطائــف كجهــة راعيــة للبنــك  ،وبعــد
عــدة مراســات واجتماعــات وافــق بنــك
التنميــة علــى طلــب غرفــة الطائــف .
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البداية  ..توقيع اتفاقية التعاون المشترك :

الدكتــور ســامي بــن عبــداهلل العبيــدي .

فــي تاريــخ 1438/05/17هـــ تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون

كمــا تــم اعتمــاد مقــر برنامــج عطــاء ..حيــث تــم

بيــن غرفــة الطائــف وبنــك التنميــة االجتماعيــة

االعتمــاد مــن مجلــس االدارة علــى تجهيــز مقــر

(الشــريك االســتراتيجي والداعــم الرئيســي ) العتماد

متكامــل ومجهــز بأحــدث األدوات واألجهــزة ليصبــح

غرفــة الطائــف كجهــة راعيــة للمشــاريع متناهيــة

مقــرا خاصــا إلدارة برنامــج عطــاء..

الصغــر واالســر المنتجــة والحرفييــن  ،وذلك كأول

ويتــم بــه اســتقبال الطلبات والــرد على االستفســارات

غرفــة تجاريــة علــى مســتوى المملكــة يتــم بهــا عمل

الخاصــة بالبرنامــج وتوقيــع العقــود وحفــظ

برنامــج خدمــة مجتمعيــة بهــذا المســتوى العالــي . .

المســتندات الخاصــة بالمشــاريع ,كمــا تــم تجهيــز

ومنــذ توقيــع االتفاقيــة دأبــت غرفــة الطائــف لوضــع

قســم فــي نفس المقــر ألرشــفة المســتندات واالوراق

اســس البرنامــج وذلــك بتحديــد الخطــط وتحديــد

الرســمية الخاصــة بالبرنامــج ,كمــا تــم تخصيــص

االعضــاء وصالحياتهــم وتســمية البرنامــج ( برنامــج

مقــر خــاص لبرنامــج عطــاء بقســم الســيدات,

عطــاء ) وتــم تصميــم الشــعار ووضــع الشــروط

بإشــراف موظفــة البرنامــج نــدى النفيعــي..

والفئــات المســتهدفة والتواصــل مــع الجهــات
المعنيــة بالخدمــة المجتمعيــة واســتدعاء المدربيــن

تعريف برنامج عطاء :

المعتمديــن لتدريــب رواد االعمــال المســتفيدين

هنــا يتحــدث لنــا عضــو مجلــس إدارة غرفــة

مــن البرنامــج و وضــع االجــراءات الماليــة مــن

الطائــف المشــرف علــى برنامــج عطــاء علــي

صــرف وتحصيــل ومتابعــة المســتفيدين وارشــادهم

جــراش الدوســري عــن تعريــف البرنامــج ويقــول:

وتوجيههــم . .

هــو أحــد برامــج غرفــة الطائــف التنمويــة لدعــم

الكفاءات البشرية :

ورعايــة وتمويــل أصحاب المشــاريع متناهيــة الصغر

تــم اعتمــاد هيــكل تنظيمــي خــاص لبرنامــج عطــاء
مــن قبــل رئيــس مجلــس ادارة غرفــة الطائــف
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف

واألســر المنتجــة والصناعــات اليدويــة والحرفيــة
بالتعــاون مــع بنــك التنميــة االجتماعية ( الشــريك
االســتراتيجي والممــول الرئيســي ) ) .
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وقــد وضعــت رؤيــة البرنامــج ورســالته وأهدافــه

والمؤهــل ,وأن ال يكــون لــدى المتقــدم مشــروع

والفئــات المســتهدفة والشــروط..

تجــاري اخــر والبــد مــن توافــق جنــس صاحــب

حيــث يهــدف البرنامــج – والحديــث لعلــي جــراش –

المشــروع مــع طبيعــة النشــاط ونوعــه ,وأن ال

إلــى تشــجيع وتجهيــز رواد االعمــال علــى ممارســة

يكــون علــى كفالــة المتقــدم عمالــة ليــس لهــا

العمــل الحــر والفكــر التجــاري ,وتوفيــر فــرص

عالقــه فــي مجــال النشــاط المقــدم عليــه ,وأن

عمــل ذاتيــة للنســاء ,وتمكيــن المــرأة ودعــم دورهــا

يكــون ســكن المتقــدم واالقامــة الدائمــة لــه فــي

فــي المجتمــع ,وترســيخ ونشــر ثقافــة العمــل

نطــاق عمــل غرفــة الطائــف ,مــع إحضــار كفيــل

الحــر ,والعمــل علــى تحويــل االســر مــن محتاجــة

غــارم موظــف فــي القطــاع الحكومــي ,واجتيــاز

الــى اســر منتجــة .

المقابلــة الشــخصية.

وعــن الفئــات المســتهدفة قــال :هــم الراغبيــن

مراحل الدعم :

والقادريــن مــن الجنســين علــى ممارســة االعمــال

مــن جهتــه أوضــح مســاعد أميــن عــام غرفــة

الحــرة اليدويــة او الحرفيــة او الخدميــة او

الطائــف للتطويــر المديــر التنفيــذي للبرنامــج

التجاريــة..

متعــب فــاح العتيبــي بأنــه يتــم الدعــم للبرنامــج

مشــيرا بــأن مــن أهــم الشــروط الــازم توفرهــا في

بعــد عــدة مراحــل تتلخــص فــي االتــي :

المتقــدم  :أن يكــون ســعودي الجنســية أو أم ألبنــاء

 -١استقبال طلب التمويل .

ســعوديين ,وان يتــراوح عمــره مــن  65 – 18ســنة

 -٢التأكد من تطابق الشروط والضوابط .

وان يكــون قــادرا علــى ممارســة النشــاط بنفســه مــن

 -٣استكمال وتعبئة النماذج .

الناحيــة الجســدية والمهنيــة..

 -٤الفحــص االئتمانــي والتأكــد مــن عــدم وجــود

وبالنســبة لمشــاريع االنترنــت والمقاهــي يجــب ان ال

قــروض ســابقة .

يقــل عمــر المتقــدم عــن  25ســنة..

 -٥التقييم المبدئي لطالب القروض والمشروع .

وان يلتــزم بممارســة العمــل بنفســه فــي النشــاط

 -٦المقابلة الشخصية .

المتقــدم لتمويلــه مــع مراعــاة وجــود الخبــرة

 -٧ادخال البيانات في النظام .
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 -٨اصدار الشيك .

الدفعة األولى :

مشــيرا أن كل ذلــك يتــم مــن خــال مجموعــة

وبــدأ اســتقبال طلبــات المســتفيدين وتدقيــق

شــباب موظفيــن بالبرنامــج ,مميزيــن ,بــدءا مــن

مســتنداتهم وتقديــم كافــة الضمانــات المطلوبــة

يحيــى الماخــذي التنســيق والمتابعــة ,ثــم تركــي

للبرنامــج وتعبئــة النمــاذج المطلوبــة والمعتمــدة

الوذينانــي اســتقبال الطلبــات ,وعبــداهلل اليامــي

مــن ادارة البرنامــج فــي تاريــخ  1438/7/21هـــ..

تحصيــل المبالــغ واإلدارة الماليــة..

المشــكلة للبرنامــج برئاســة
ثــم بــدأت اللجنــة
ّ

برنامــج عطــاء شــهد افتتاحــا رســميا ..وذلــك

المشــرف العــام علــى البرنامــج علــي جــراش

فــي يــوم الثالثــاء الموافــق 1438/8/6هـــ ,والــذي

الدوســري ,وأميــن عــام غرفــة الطائــف دســمان

افتتحــه معالــي محافــظ الطائــف ســعد بــن مقبــل

الفقيــه ,ومديــر البرنامــج التنفيــذي متعــب فــاح

الميمونــي..

العتيبــي ,ومستشــار مركــز رجــال األعمــال

التواصل االجتماعي :

بالغرفــة الدكتــور فيصــل القرشــي ,بعقــد أول

وحرصــًا مــن ادارة برنامــج عطــاء للتواصــل مــع

لقــاء للمتقدميــن وذلــك بتاريــخ  1438/08/25حيــث

ـة مــع تقــدم العصــر  ،تم تدشــين
العمــاء  ,ومواكبـ ً

كان عــدد المتقدميــن  28متقدمــًا ( الرجــال 13

حســابات خاصــة بالبرنامــج فــي مواقــع التواصــل

والســيدات  ) 15وكانــت نســبة القبــول  % 100حيــث

االجتماعــي المعروفــة باســم عطــاء الطائــف  ،كمــا

ان المتقدميــن كانــوا جاديــن فــي مشــاريعهم..

تــم عمــل هاشــتاق فــي موقــع تويتــر بعنــوان
#عطاء_الطائف_تنميــة .
وأيضــا اصبــح بمقــدور العمــاء الدخــول علــى
موقــع غرفــة الطائــف لطباعــة النمــاذج وارســالها
عبــر البريــد االلكترونــي الخــاص بالبرنامــج
تســهيال للتقديــم علــى البرنامــج..

نتائج البرنامج ..

تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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وتنوعــت المشــاريع فــي اللجنــة االولــى مــا بيــن

إحصائيات :

مراكــز تدريــب ومؤسســات انتــاج وكوفــي شــوب

اللقــاء األول عــدد  28مشــروعًا (  13الرجــال و 15

ومســتلزمات افــراح ومطاعــم وبيــع مواشــي وعمــل

للســيدات ) قبــل منهــم  20مشــروعًا (  11رجــال و 9

مــن المنــزل وغيرهــا الكثيــر وبعــد ان تــم تحصيــل

ســيدات ) .

الرســوم االداريــة مــن المتقدميــن بــدأت اجــراءات

اللقــاء الثانــي بتاريــخ 1438/11/25ه  23مشــروعًا وتــم

الصــرف مــن التواقيــع الالزمــة علــى قــرارات

قبــول  14مشــروعًا (  3رجــال و  11ســيدات )

المنــح وســندات الصــرف والشــيكات و تــم صــرف

اجمالــي المشــاريع ثالثــون مشــروعا (  14رجــال و16

مبالــغ اول دفعــة بتاريــخ  1438/10/19هـــ

ســيدات بقيمــة (  ) 1,130,000ريــا ً
ال مليــون ومائــة

الدفعة الثانية :

وثالثــون الــف ريــاال .

بعــد ذلــك تــم تحديــد موعــد لقــاء الدفعــة

والمنتظريــن للصــرف ثالثــة مشــاريع ( رجــل

الثانيــة حيــث ان اعــداد المتقدميــن للبرنامــج فــي

واحــد و ســيدتين ) بقيمــة (  ) 130,000ريــاال مائــة

ازديــاد وتــم صــرف مبالــغ الدفعــة الثانيــة بتاريــخ

وثالثــون الــف ريــال .

 1438/12/20هـــ..

اجمالــي المشــاريع الجاهــزة للمقابلــة القادمــة

التحصيل والمتابعة :

للجنــة فهــو أحــد عشــر مشــروعا بقيمــة ( 500,000

وبــدأ تحصيــل المبالــغ المســتحقة على المســتفيدين

) ريــال خمســمائة الــف ريــال (  5رجــال و 6

لبرنامــج عطــاء مــن تاريــخ االســتحقاق  1439/1/5ه

ســيدات ) .

بنســبة تحصيــل % 95

وبذلــك يصبــح إجمالــي مشــاريع عطــاء ( ) 50

حيــث يتــم التواصــل مــع العمــاء هاتفيــا لتســديد

مشــروعًا بقيمــة ( ) 1,760,000مليــون وســبعمائة

مــا عليهــم مــن مســتحقات دون أي تأخيــر يذكــر

وســتون الــف ريــال  ،منهــم  26ســيدات و  24رجــال .

وذلــك حرصــا مــن ادارة برنامــج عطــاء علــى عــدم
تعثــر أي مــن العمــاء والتأكــد مــن خــط ســير
المشــاريع فــي المســار الصحيــح..
والقــت متابعــة فريــق برنامــج عطــاء للعمــاء كل
االستحســان وكانــوا غايــة فــي التجــاوب وســرعة
اداء مــا عليهــم مــن مبالــغ مســتحقة وذلــك عــن
طريــق التحويــل فــي الحســاب البنكــي الخــاص
بالســداد..
وتتــم متابعــة التحصيــل عــن طريــق كشــف حســاب
البرنامــج ورفــع التقاريــر فــورا لبنــك التنميــة
االجتماعيــة..
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“الطائف”..

سياحة جذب «ربانية»

مقــال

خالد السواط

عضو مجلس إدارة غرفة الطائف
@alsawat_k
ذكــر لــي فــي احــدى اللقــاءات رجــل أعمــال خليجــي بــأن جميــع المــدن الخليجيــة التــي تمتــاز بعوامــل جــذب
ســياحية ,تكــون عوامــل جذبهــا عمرانيــة ,ومختلقــة  . .إال الطائــف  . .فعوامــل الجــذب الســياحية فيهــا عوامــل
ـن بــه ااهلل علــى هــذه المدينــة ,فهــو يقصــد بالعوامــل الربانيــة
ربانيــة .انتهــى كالمــه  . .وهــذا هلل الحمــد بمــا مـ ّ
أوال المنــاخ ..حيــث اعتــدال الجــو تقريبــا علــى مــدار العــام ,فــا بردهــا بــرد الشــمال والجنــوب ,وال حرهــا حــر
المناطــق الغربيــة ,والســاحلية ,وكذلــك موقعهــا ,فهــي مدينــة وســط ,وأقــرب المــدن مــن مكــة المكرمــة حيــث
مهبــط الوحــي والحــرم الشــريف . .
كمــا تمتــاز الطائــف بأنهــا مدينــة الحدائــق والمنتزهــات ,فهــي تضــم عــدد ال تضمــه أي مدينــة بالمملكــة مــن
الحدائــق والمنتزهــات ,كمــا أن اهلل حباهــا بــورد (الطائفــي) ,والــذي ال تجــد رائحتــه وجودتــه فــي غيــر تربــة
الطائــف مــن الهــدا إلــى الشــفا ,إلــى مــزارع الجنــوب ,وقــد فشــلت الكثيــر مــن التجــارب التــي حاولــت زرع بذرة
الــورد خــارج الطائــف ,ومنهــا مــدن عالميــة كبلغاريــا ,وفرنســا..
ونعمــل نحــن فــي غرفــة الطائــف كرئيــس وأعضــاء بــروح الفريــق الواحــد ,مــن أجــل تطويــر القطــاع الخاص,
الــذي تعــول عليهــا مملكتنــا الحبيبــة الكثير فــي رؤيتهــا المســتقبلية 2030
ونســعد هــذه األيــام باســتقبال نخبــة مــن رجــال بيــت المــال واألعمــال فــي مدينتهــم الطائــف ,حيــث اســتضافة
اجتمــاع مجلــس الغــرف الســعودية ,ومهمــا قدمنــا مــن تجهيــزات ,واســتعدادات فســنكون مقصريــن فــي حقهــم,
ولكننــا نعمــل جاهديــن ,وال تلومنــا بعــد االجتهــاد .
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف
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مركز سيدات األعمال
بغرفـــة الطائـــف ..
مركز متكامل لخدمة سيدات أعمال الطائف
حــــــرص مجلـــس إدارة غرفــــة الطائــــــف في دورتــــه
الحالية «العاشرة» على تمكين المرأة باعتبارهــا جــــزء
مهم من المجتمع ,وعمـــل علــــى توفير كافة

تقريـــــر

خدمـــــات الغرفـــة بمركــز سيــدات االعمــــال
بالغرفة ,وإلعطائــه كافة الصالحيات
لخدمة سيـــــدات أعمال الطــــائف,

قــــرر مجلـــــــس اإلدارة تعييـــن منـــى
الزهرانــــــي كـــــأول
نائب لألمين العـام
بغرفـة الطائــــف,
وهي أول سيدة على مستوى
الغرف السعودية تشغل ذلك
المنصب..

غرفة الطائف ع ّينت سيدة كأول نائب
لألمين على مستوى الغرف . .
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مركــز ســيدات األعمــال  . . .يعتبــر هــو الجهــة
الداعمــة األولــى للمــرأة الســعودية بمحافظــة
الطائــف والــذي أنشــيء مطلــع العــام  1426هـــ..
وكانــت أميــة الســفياني هــي أول مديــرة للمركــز,
ويوفــر المركــز لســيدات األعمــال كافــة مــا
تبحــث عنــه وتطمــح لــه لمســاعدتها باالســتثمار
واتخــاذ خطــوات واضحــة وســهلة نحــو مختلــف
األعمــال التجاريــة.
وينطلــق المركــز مــن رؤيتــه وهــي رفعــة شــأن
المــرأة الســعودية بالطائــف ودعمهــا للمزيــد مــن
تطويــر الــذات وتحقيــق األحــام واآلمــال للوصــول
ألعلــى المراتــب مــن خــال بنــاء المشــاريع التجارية
واالســتثمارية المالئمــة ألحالمهــا وتوقعاتهــا ,حيــث
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف

العمــل وفــق رؤيــة  2030م..
ويعمــل المركــز علــى تقديــم رســالته وهــي
تعزيــز أدوار جديــدة للمــرأة الســعودية بالطائــف,
وعقــد مجالــس حواريــة بنــاءه ذات نتيجــة مرضيــة
لجميــع األطــراف ,وتأهيــل ســيدات وشــابات األعمــال
ليكــن الوجهــة المشــرفة للمشــاريع التجاريــة
واالســتثمارية بمحافظــة الطائــف.
وعــن المركــز تقــول نائــب أميــن عــام غرفــة
الطائــف مديــرة المركــز حاليــا منــى الزهرانــي:
بدأنــا بمبــادئ وثابتــون عليهــا حتــى اليــوم ,ال نحيــد
عــن دورنــا فــي الوقــوف جنبــًا إلــى جنــب مــع
ســيدات وشــابات الطائــف ,ليتمكنــوا مــن تحقيــق
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طموحاتهــن بــكل ثقــة ..ومؤمنــون بــدور المــرأة

لنتشــرف بكوننــا الداعــم األول والرئيســي لألســر

القيــادي المتميــز بالمجتمــع ,ونســعى مــع ســيدات

المنتجــة بالطائــف ,وذلــك مــع تأميــن المنافــذ

أعمــال المحافظــة إليصالهــم ألعلــى المراتــب شــأنًا

الالزمــة لتســويق المنتجــات بالشــكل المالئــم والذي

باألعمــال والمشــاريع..

مــن خاللــه تتحقــق أعلــى نســبة بيــع مرجــوة,

وأضافــت الزهرانــي :يقــف المركــز فــي وجــه
كافــة الصعوبــات التــي قــد تواجهــه ســيدات
األعمــال ليحققــوا طموحهــم فــي بنــاء مشــاريع
مجديــة اقتصادي ـاً ,ويقــدم مركــز ســيدات األعمــال
عــدد مــن االستشــارات لتســريع خطــوات النجــاح
بــإذن اهلل..
وعــن لجــان المركــز تقــول منــى الزهرانــي :كــون
المركــز لجنتــان تضــم (ســيدات أعمــال وشــابات
أعمــال) للتواصــل مــع الجهــات الحكوميــة المســئولة
لتذليــل الصعوبــات والمعوقــات لنظيراتهــن فــي
المحافظــة ،ولرفــع مســتوى الوعــي االســتثماري
النســائي بالمحافظــة..
وال ينتهــي دور المركــز هنــا فمــن ضمــن مهامنــا
التخطيــط وتعريــف الســيدات بالفــرص التجاريــة
واالســتثمارية المتاحــة والتــي تالئــم أحالمهــم

الشــعبية ,أعمــال الطباعــة ,المنســوجات ,األعمــال
اليدويــة والتصميــم .وقــد حققــت معارضنــا ازدهــاراً
كبيــرة فــي أعمــال األســر المنتجــة مــع اإلقبــال
الشــديد مــن الــرواد علــى الشــراء..
كمــا يقــدم المركــز برامــج ودورات تدريبيــة
متوفــرة للمزيــد مــن التطويــر وتحقيــق التقــدم
لســيدات وشــابات األعمــال ,فهــذه الــدورات داعــم
رئيســي للمــرأة الســعودية بالطائــف لشــحذ همتهــا
باتخــاذ المزيــد مــن الخطــوات نحــو تطويــر
مشــروعها وتخطيطهــا لالســتثمار والتجــارة بشــكل
ُيحقــق الهــدف المأمــول..
كمــا لــدى المركــز قســم لبرنامــج عطــاء لتقديــم
الدعــم للمشــاريع المتوســطة والصغيــرة لشــابات
وســيدات الطائــف..

وطموحاتهــم ,لضمــان بنــاء مشــاريع بنــاءة وتســاهم

ومــن الخدمــات التــي يقدمهــا المركــز تأهيــل

فــي رفــع اقتصــاد المملكــة..

المــرأة التخــاذ مكانتهــا التــي تســتحقها بمحافظــة

وزادت :ينظــم المركــز العديــد مــن المعــارض
بمختلــف التخصصــات ..مــن ضمنهــا األســر المنتجــة,
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ومعارضنــا تشــمل إمكانيــة عــرض المأكــوالت

الطائــف ,وشــحذ الهمــم مــن خــال الــدورات
التدريبيــة الالزمــة ومعــارض بيــع المنتجــات,
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وتمثيــل المــرأة فــي مجلــس الغــرف الســعودية والمؤتمــرات والنشــاطات التــي تهــم المــرأة وشــؤونها المحليــة,
إضافــة إلــى تنظيــم الزيــارات الهامــة لتفعيــل دور المــرأة بالمجتمــع ,وحــل المشــاكل التــي تجابــه المــرأة بالطائــف
والعمــل مــع الجهــات الحكوميــة الالزمــة بخصوصهــا ,إلــى جانــب إيصــال المعلومــات الالزمــة للمــرأة عــن القــرارات
والتعليمــات الواجــب عليهــا معرفتهــا ,والتصديــق علــى الشــهادات والمحــررات لإلســراع مــن إنجــاز الخطــوات الالزمــة
لبنــاء المشــاريع ,ويعتبــر مركــز ســيدات األعمــال بغرفــة الطائــف همــزة الوصــل بيــن المــرأة والمشــاريع التجاريــة
واالســتثمارية المناســبة لهــا..
هــذا ويضــم المركــز إلــى جانــب مديرتــه نائــب أميــن عــام غرفــة الطائــف لشــؤون الســيدات..
عــدد اربــع موظفــات يعملــن جنبـًا لجنــب مــع ســيدات األعمــال للوصــول والرضــاء ,وتحقيــق
النجــاح والتقــدم .

غرفة الطائف  ..والخدمات المجتمعية
«بناء االنسان ..وتنمية المكان»

لــم تغفــل غرفــة الطائــف دورهــا االجتماعــي داخــل المحافظــة وخارجهــا ,وســاهمت فــي الكثيــر
مــن الفعاليــات ,واألنشــطة فــي عــدد مــن المجــاالت المختلفــة فــي أكثــر مــن قطــاع ,مؤكــدة فــي
ذلــك أنهــا تمشــي وفــق هــدف ورؤيــة معينــة اتخذتــه منــذ تأســيس المجلــس برئاســة الدكتــور
ســامي العبيــدي وهــي (بنــاء االنســان ,وتنميــة المــكان)  ..ومــن ضمــن الخدمــات التــي قدمتهــا غرفة
الطائــف خــال ( الــدورة العاشــرة 1440-1436هـــ ) ..علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :

1
3
5

التعاون مع المعهد الصناعي الثانوي بالطائف للتدريب .

2
4

إقامة ملتقى امن وسالمة االثار والمنشآت السياحية .
مشاركة غرفة الطائف في مهرجان الورد الطائفي
لعام 1437هـ .
إقامة غرفة الطائف مهرجان الرمان .
إقامة غرفة الطائف دورة الهندرة .
ورشة عمل ( الرؤية ببساطة ) للدكتور :
محمد بن دليم القحطاني .
افتتاح بطولة الغرفة التجارية األولى لكرة القدم .

تدشــين مشــروع مركــز الرســائل بالتعــاون مــع إدارة الدفــاع
المدنــي بالطائــف  -وإدارة التربيــة والتعليــم بالطائــف تحــت
شــعار (الســامة مســؤولية مشــتركة ) .
إقامة ملتقى امن وسالمة االثار والمنشآت السياحية .
انتخابات رابطة فرق األحياء بالطائف .
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7
9

6
8
10
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11
13
15

فعاليات أسبوع المرور الخليجي للعام ٢٠١٦تحت شعار
( قرارك يحدد مصيرك ) .

12

مشــاركة غرفــة الطائــف فــي معــرض وملتقــى رواد
األعمــال بجــده .
محاضرة تجارة االستيراد للمبتدئين المحاضر الدكتور :
فيصل القرشي .

14

محاضرة فن التعامل مع السائح الدكتور :
عايض الزهراني .
دعم غرفة الطائف لنادي وج الرياضي.

دورة فــن التعامــل مــع الجمهــور لمنســوبي الدوريــات األمنيــة
للدكتــور إبراهيــم الجهنــي .
مسابقة غرفة الطائف لليوم الوطني الـ. 87
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المشاركة في مهرجان العنب .
تبــرع غرفــة الطائــف للجنــة تراحــم الطائــف
لإلفــراج عــن الســجناء .
المركاز الرمضاني
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افتتــاح مكتــب لبرنامــج عطــاء بالتعــاون مــع بنــك التنميــة
االجتماعيــة .
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Communicate with the responsible authorities of the two countries with the aim
of improving the cooperation between the
two sides and overcoming the obstacles
encountered by any of them.
Encourage the establishment of economic projects in both countries by identifying
the best available methods of financing
and providing information and services
to businessmen interested in establishing
such projects.
To work towards the settlement of commercial disputes which may arise between the businessmen of both countries
by friendly means.
Pay attention for training programs, technology transfer and the right to know.

National Committees:
Mission of National Committees:
To work on development of the sector it
represents, and to discuss the obstacles and
general obstacles facing it, and to propose
suitable methods to overcome them in the interest of the sector and at the same time consistent with the public interest
Strategy of National Committees :
Each committee shall, at the beginning of
its formation, formulate its work strategy
during its session. This strategy shall include
an explanation of the strategic visions
and mission of the Committee and define
its program of work commensurate with
the overall role and functions of national
committees.
Objectives of National Committees:
• To take care and review the common interests of economic establishments
operating in different economic sectors.
• Study and review the relevant regulations
and decisions related to the sector.
• To highlight the role of the sector in the me هـ١٤٣٨  ربيع األول- )٧(  العدد- مجلة الطائف

dia and to identify it and its
importance.
• Coordinate with the corresponding committees in the Chambers of Commerce
and Industry and keep up their views and
brief them on the actions taken by the
National Committee.
• Preparing studies and researches related to
the sector.
Formation of national committees:
The National Committees are formed by Saudi businessmen who are nominated by the
Chambers of Commerce and Industry based
on criteria and conditions that contribute to
the activation of the role and performance of
these committees. These standards are focused on the following:
- Practicing the activity represented by the National Committee.
- The appropriate scientific level.
- Readiness for volunteer work
- Commitment to attend the meetings of the
Committee.
- Ability to participate in the activities of the
Committee.
- The National Committees may nominate
those who believe in its accession to --further
enrich the work of the Committee and have
an influential role in achieving its objectives
with the experience of workers in this or that
sector
-At the first meeting of the Committee, the
Committee shall elect from among its members a Chairman and two Vice-Chairpersons.
The term of office and office shall be three
years. They shall be re-elected or elected by
the same members for one more session. The
session of the Committee shall coincide with
the session of the Council of Chambers.
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serves the interests of the Kingdom and its
orientations in all fields, according to Article
(37) of Chambers of Commerce and Industry
issued by the Royal Decree No. (M / 6) dated
30/4/1400H. The Council of Saudi Chambers
of Commerce and Industry believes in the importance of the role of the Saudi foreign business councils in economic terms between
the Kingdom and other countries due to the
nature of the existing relations between them.
The Council of Saudi Chambers has signed
agreements with its counterparts in a number
of countries to establish business councils
serving Trade and economic relations between the Kingdom and those countries.
Definition:
Business Councils are an economic assemble
that includes a representative group from the
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business sector in the Kingdom, aiming at
activating the economic relations between
the Kingdom and friendly countries in various fields, especially commercial and investment, through a systematic framework that
achieves the defined objectives of the economic relationship with these countries.
Objectives:
- To develop and strengthen the relations
between the business community in both
countries, and to inform the representatives and participants of the parties of the
economic opportunities available to them.
- Encouraging exports and exchange of
goods and services through continuous
contacts, exchange of information and establishment of exhibitions in both countries.
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف

-

-

of these challenges and encouraging them
to become joint stock companies and provide consultations in various aspects.
The Saudi Committee of Labor Market
which concerned with labor and labor issues.
The office of Vision 2030, which was established after the announcement of the
vision of the Kingdom to follow up the
implementation of business initiatives to
achieve vision goals and programs.

Saudi Center for Commercial Arbitration
Enhancing women’s economic participation:
In the framework of supporting the guidance
of the wise leadership to involve women
economically, the council established the administration of business women affairs and
the Coordinating Council of woman’s work.
Where they undertake a distinguished effort in
the field of training women cadres,
and displaying the chances of women investment , discussing the obstacels of woman
work with the relative authorities, giving alternatives that fit with women nature and the
instruction of Sharia,
Taif Chamber was the first to do so by appointing the first deputy secretary general of
the chamber, Ms. Mona AlZahrani
Local and international appreciation and sophisticated work environment:
In order to develop the internal workplace
that attracts the national cadres , the council
has modernized all the administrative systems
and regulations related to work, which helped
in developing the performance and improving
the internal workplace as well as accomplishing work quickly. It also submits significant
programs to increase the job loyalty and motivate workers.
It focuses also on modernizing technical systems . the council applies an integrated mod هـ١٤٣٨  ربيع األول- )٧(  العدد- مجلة الطائف

ern technical systems as the effectiveness system, administrative communications system,
human resources systems ..etc.
The council of Saudi chambers is locally and
internationally appreciated thanks to its institutional system of work that helps serving the
Saudi business sector as well as enhancing
the commercial and investment cooperation
with different countries . However, the greatest award the council has got was the trust
and appreciation given by the wisdom leadership represented by the custodian of the two
holy mosques , the crown prince and the officials of the economic sector. Being the representative entity in the public sector has given
the council much more power.
The council has got the prize of excellence
in the international trade as a first non -profit
Arabic economic institution by the American
ministry of trade , the fact that represents a
clear proof of the great efforts made by the
council to support the economic relations of
kingdom with different economic active partners around the world. The Arabic organization of administrative development subordinate to the Arab league has given the council
the smart government excellence awards in
its third session of 2012 for being the best
electronic interactive platform on facebook.
The council has got the award of best saudi
workplace in 2009 as a result of an excellent
workplace which depends on submitting the
moral and material motivations to employees, help developing their abilities by giving
them training and rehabilitation . Mr. Gerhard
Schroder , the former german chancellor, has
received the award of best non- profit Arabic
institution.
Business Councils
Based on the Royal Decree No. 5/b/10744 dated 7-6-1422 to accelerate establishment of
foreign Saudi business councils financed by
businessmen from both parties in a way that
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waiya - Al Mkhawah - Bisha - AlBekriya - AlRasa - Hafr Al Batin. Some of these Chambers
have branches in some other cities.
Partnership with public sector
The council made a great success in making
real partnership with public and private sectors, a success which turns into an excellent
model to be followed. Now the council is
highly appreciated by all official authorities,
its visions and suggestions are accepted by
different parties, and its efforts in the field
of partnership had resulted in the following
points:
- The council has an efficient representation in Shura council , Bureau of experts,
council of economic and development affairs, ministries and common committees
between the kingdom of Saudi Arabia and
the foreign countries .
- The council’s recommendation and experience regarding economic systems and
resolutions are widely accepted.
- The council is the official representative of
the Saudi business sector in the kingdom.
- Participate efficiently in the external economic tours designed by the wisdom leadership
- The council submits to the official authorities memos and worksheets that includes
its visions about the economic issues and
systems.
- The council was able to make numerous
communication channels with the official
authorities , through which it can inform
the decision makers with the ambitions of
the private sectors, and vice versa , inform
the commercial and industrial chambers
with the new systems and resolutions.
Participating in making and amending the
economic resolution and system study
The council was able to play an efficient role
in making and amending the economic resolution by participating in systems studies related
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to the private sector and submitting the sector’s points of view regarding these systems.
The council has also a significant role in submitting the legal consultations and the studies related to the commercial systems of the
business sector and chambers of commerce,
giving opinion regarding systems, regulations
and decision by a request of business sector.

Specialized centers and units in the council :
•

-

-

-

-

-

The Council includes several specialized
centers, committees and units that are active within it, such as:
Export Development Center, which played
an important role in enhancing the position of Saudi exports and solving obstacles to their access to foreign markets.
Small and Medium Enterprises Development Center, which helps to strengthen the
position of these enterprises by providing
technical consultations and providing opportunities for financing through agreements signed with the relevant authorities.
Saudi Numbering Center, which is concerned with the application of the numbering system and the international coding
(barcode) on products and commodities
as a global standard system.
The Saudi International Chamber of Commerce and the Committee for the Development of International Trade, which are the
link between the Saudi business sector and
the International Chamber of Commerce in
Paris and its services to the private sector
in Saudi to publish international economic
reports and seminars in cooperation with
the Center of the International Chamber of
Commerce in Paris.
The Family Establishments Center which
works to enhance the competitiveness of
these facilities and enhance their ability to
meet the challenges by raising awareness
تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف

The Council has been keen on strengthen
the Kingdom’s economic and commercial relations with various countries of the world,
where the Council, through the General Secretariat for international affairs has established
joint Saudi-foreign business councils whose
mission is to promote economic and commercial cooperation between Saudi businessmen
and their counterparts in foreign countries.
It also took part in organizing the visits of
trade delegations and participating in the
work of the joint Saudi foreign committees. It
also represents the Kingdom in many regional and international bodies such as the International Chamber of Commerce and the Arab
and Gulf Chamber Associations and others.
The Council actively participates in local, regional and international conferences, seminars and meeting aimed to attracting foreign
investments to the Kingdom and development
of Saudi non-oil exports to various countries
of the world.
Attracting Foreign Investments and Promote
Investment Opportunities:
The Council plays a key role in promoting the
investment opportunities in the Kingdom in
cooperation with the Chamber of Commerce
and the concerned entities through the following activities:
·	 Organize visits of Saudi employers’ delegations to foreign countries, offering investment opportunities and entering into
commercial partnerships with their counterparts in foreign countries.
·	 Organizing meetings for foreign delegations for employers and informing them of
the investment opportunities in the Kingdom and the investment environment.
·	 Preparation of publications in international languages about the kingdom and investments.
·	 Exchange of investment information with
similar entities.
·	 Discuss and resolve investment obstacles
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with the concerned parties .
Relations with Chambers of Commerce and
Industry:
The Council, through the General Secretariat
for the chambers affairs keen to help in establishes strong cooperative relations with the
chambers of commerce and industry in order
to coordinate their efforts in facing common
issues at all levels, legally, administratively and technically. This will contribute to the
development of their capabilities and capacities and helping them to perform their tasks
toward providing services to their participants
of employers. It also work to enable the participation of chambers in different economic
locally, regionally and international.
In this regard the Council:
·	
Represents chambers of commerce
and industries at the local and external levels.
·	
Work to develop the potential of chambers and to strengthen their relations with
their constituencies, so as to increase the capabilities of the private sector and to expand
its contribution to the national economy.
·	
To crystallize and express the views of
chambers and the business sector in general
issues of the common nature.
The chambers of commerce and industries
in the Kingdom are divided into three types:
large, medium and small. This classification
is according to the number of members per
chamber, each chamber has a board of directors, the numbers of corresponds to the size
of the chamber. Two-thirds of its members
shall be elected every four years directly by
the chamber’s members. The remaining third
shall be appointed by the Ministry of Commerce and industry. These chambers are distributed throughout the Kingdom in Riyadh,
Jeddah, Eastern Province, Makkah AlMokarramah, AlMadinah AlMonawarah , AlQassim,
AlTaif, AlAhsa, Hail, Abha, Najran, Jazan, AlBaha, AlQaryat, AlJouf, Al-Kharj - Onaiza - Qu-
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11.
12.

13.
14.
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external economic variables and analyzing of their impact on the business environment in the Kingdom.
Highlight the available opportunities and
investment motivations.
Focus on the development of promising
sectors in Saudi economy.
Contribute to improving the business environment.
Provide information and studies related
to the business sector and activate the
process of exchanging knowledge, experiences and successful experiments between the chambers.
Enhancing and developing the role of fam-

and medium enterprises in achieving economic development, promoting innovation and creativity and spreading the culture of entrepreneurship.
15. Practice arbitration and resolve commercial disputes locally and internationally.
16. Transferring the true image of the Kingdom to the world .

ily enterprises in achieving economic and
social development in the Kingdom and
developing their competitiveness in the
international markets.
Nationally and globally representing of
the private sector.
Develop foreign economic relations and
promote trade and investment partnership.
Contribute to the empowerment of Saudi
women in economic development.
Promote and develop the role of small

of the economic establishments operating in
the various economic sectors and to study
and review the enforced regulations and decisions related to each sector. And to coordinate with the counterparts committees in
the chambers of commerce and industries to
keep up its views and surrounding them with
the actions taken by the national committee,
in addition to preparing of studies and researches related to each sector.
Development of Economic Cooperation Relations:

Support Productive Sectors:
The Council, through the General Secretariat
for National Committees creates and establishes national sectoral committees, which
include a group of employers, their task is
to sponsor and review the common interests

تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالطائف

Establishment of the Council
The Council of Saudi Chambers was established
in Riyadh under the Royal Decree No. M/6, on
30/4/1400 H. (March, 1980 AD) to deal with common interests of the Kingdom’s Chambers of
Commerce and Industry. The number of these
chambers currently is (28) chambers, the Council represents these chambers both locally and
aboard, it works also to develop the role of the
private sector in the national economy.
The Council started its actual activities by
forming its executive body, the General Secretariat of the Council of Saudi Chambers from 1401
H. (1981 AD). Since then, it has been taking quick
steps towards achieving its objects.
Where the Council of Saudi Chamber represents the Saudi business sector, the chambers
of commerce and the industry in the Kingdom it
works to represent and take care of its interests
locally and internally.
Objectives
The Council works through a comprehensive economic vision in which its objects are in harmony
with the orientation of the wise state in terms of
economic policies and directions towards urgent
and important issues such as localization diversification of the production base, export support, attracting investments, etc. Based on these
trends the Council put its objectives in harmony
with these trends and supports its application, as
follows:
1. Taking care of common interests of the chambers, developing their potential and activating
their role.
2. Consolidate the private sector’s orientation
toward national issues.
3. Enhancing the contribution of the business
sector to national economic and social development programs.
4. Contribution and initiative in the formulation
of laws, regulations and decisions related to
the business sector.
5. Monitoring and following up the internal and
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76

The Council of
Saudi Chambers
39 years of care and development
of the private sector

With the direction of the modern Saudi
state during the reign of the founding
King Abulaziz – may Allah have mercy
on him – to regulate the economic activity and encourage the commercial
movement, the first system of chamber of commerce was issued in conjunction with the establishment of the
first Chamber of Commerce in Jeddah
in 1365 H. (1946 AD.) Since that day
until today, about 28 chambers of commerce were founded throughout the
Kingdom. Many amendments to the
system and regulation of chambers
of commerce and industry were made
to keep up with the economic renaissance of the Kingdom. The Chamber
of Commerce represents the benefits
of the Business Sector in every area
in which these chambers are located
and working to develop economic environment, promote investments and
provide services to areas and business men which it represents.
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عدد خاص

م  .كامل الطبش

مقـــــــــال

عضو مجلس إدارة غرفة الطائف
المشرف العام على المجلة
@kimomuffler

لــم نتــوان فــي مجلــس إدارة غرفــة الطائــف ,وفــي فريــق مجلــة الغرفــة التــي يــرأس تحريرهــا المستشــار
اإلعالمــي بالغرفــة األســتاذ محمــد ســعيد الزهرانــي فــي ســرعة اتخــاذ قــرار إصــدار عــدد خــاص مــن المجلــة
تليــق بهــذه المناســبة ,وهــي اســتضافة غرفــة الطائــف الجتمــاع مجلــس الغــرف الســعودية ,حيــث أن المناســبة
تســتحق أكثــر مــن ذلــك ,والكلمــات ال تــف بحقكــم ,وعبــارات الترحيــب تقــف عاجــزة ,كيــف ال والضيــوف
أعــزاء ,ويمثلــون نخبــة مــن االقتصادييــن والمختصيــن فــي االســتثمار..
قمنــا بعمــل رصــد تاريخــي أوال لمجلــس الغــرف الســعودية ,ولغرفــة الطائــف ,وكل مــن ســبقنا فــي الــدورات
الســابقة تقديــرا مــن مجلــس إدارة الغرفــة الحاليــة فــي دورتــه العاشــرة بعمــل كل مــن ســبقنا ,ومــا نحــن إال
مكمليــن لهــم ,حرصنــا علــى تواجــد شــعارات وصــور رؤســاء وممثلــي كافــة الغــرف التجاريــة ,طرقنــا العديــد
مــن الملفــات المهمــة فــي حواريــن مــع رئيــس مجلــس الغــرف الســعودية المهنــدس أحمــد الراجحــي ,ومــع
أميــن عــام مجلــس الغــرف الدكتــور ســعود المشــاري..
إضافــة إلــى تقريــر كامــل عــن مدينتكــم الطائــف ..تقريــر تاريخــي موثــق بالعديــد مــن الصــور ,ولعــل أعينكــم
بــإذن اهلل تــرى مــا هــو أجمــل فــي مدينــة الغيــم والــورد مدينــة الطائــف..
نأمل أن تكون هذه الزيارة بداية لزيارات عديدة ,وأعيننا لكم فرش وغطاء ,وقلوبنا تتسع دائما لكم ..
عددنــا مــن مجلــة الطائــف هــو الســابع ,وقــد ســبق  6أعــداد متخصصــة فــي التقاريــر االقتصاديــة واالجتماعيــة
والشــبابية ..بأمــل أن نكــون قدمنــا فــي هــذا العــدد مــا يرضــي فضولكــم ,ونســعد بتواجدكــم دائمــا بيــن صفحــات
المجلــة .
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