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د. سامي عبداهلل العبيدي
@sami_alabidi

مقـــال

1. تحديد رسالة المنظمة وأغراضها..
ــي  ــداف الت ــة األه ــالة المنظم ــن رس ــب أن تتضم يج
ــة  ــتخدمها والفئ ــي تس ــا والطــرق الت ــعى لتحقيقه تس
كمــا  المجتمــع.  فــي  تخدمهــا  التــي  األساســية 
يجــب أن تتضمــن الخصائــص التــي تجعــل منهــا 
األفــراد  تدعــو  التــي  واألســباب  متميــزا  كيانــا 
ماليــا. دعمهــا  إلــى  والشــركات   والمؤسســات 
إن الصياغــة الجيــدة لرســالة المنظمــة يمكــن أن 

ــة  ــي للمنظم ــط التنظيم ــل للتخطي ــتخدم كدلي تس
الموظفيــن  ولمبــادرات  القــرار  اتخــاذ  ولعمليــة 
ــطة  ــن األنش ــات بي ــب األولوي ــس اإلدارة ولترتي ومجل
للمــوارد  األمثــل  االســتخدام  لتحقيــق  المختلفــة 

المتاحــة..
أنشــطة  بتقييــم  اإلدارة  يقــوم مجلــس  أن  والبــد 
البرامــج التــي تخــدم رســالة المنظمــة. حتــى يتأكــد 

ــي. ــا األصل ــن هدفه ــد ع ــا ال تحي ــن أنه م
 إن رســالة المنظمــة مــن شــأنها إرســاء القاعــدة التــي 
يمكــن االعتمــاد عليهــا عنــد وضــع اســتراتيجيات 

“ يجب أال يخالجك الشك في أن مجموعة صغيرة مؤمنة بعمل ما، يمكنها 
تغيير العالم، فقد أثبت الواقع أنه ال بديل عن ذلك .”     

                                                      * مارجريت ميد

مجالس اإلدارة في المنشآت 
والمنظمات غير الربحية

نجاح مجالس اإلدارة في ٩ خطوات

تســود معظــم المجتمعــات روح التطــوع والبــذل فــي شــكل جماعــات أهليــة أو منظمــات غيــر 
ــل  ــا أفض ــكال ومضمون ــي ش ــدأ األخالق ــذا المب ــه ه ــد في ــكان يتجس ــاك م ــس هن ــة , ولي ربحي
ــل  ــي عم ــد حظ ــة ، ولق ــر ربحي ــة غي ــة تطوعي ــس إدارة منظم ــاق مجل ــي نط ــة ف ــن الخدم م
ــات  ــدول والمجتمع ــل ال ــن قب ــبوق م ــر مس ــام غي ــات باهتم ــر المنظم ــي تدي ــس الت المجال
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 . 
التنفيذيــة ألي منظمــة  إلــى الالئحــة  إن المســئوليات التالية يمكــن تطويعهــا بحيــث تضــاف 
باعتبارهــا وصفــا وظيفيــا ألعضــاء مجلــس اإلدارة. وهــذه المســئوليات باإلضافة إلى المســئوليات 
الفرديــة لعضــو مجلــس اإلدارة, يمكــن اســتخدامها كمعيــار يتــم علــى أساســه مراجعــة أداء 

ــة . ــورة دوري ــه بص ــه  وكفاءت ــن مصداقيت ــد م ــس اإلدارة والتأك مجل
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التخطيــط للمنظمــة إلــى جانــب مختلــف المســئوليات 
ــس اإلدارة . ــرى لمجل األخ

2. اختيار المدير التنفيذي ..  
ممــا الشــك فيــه أن لمســئولية اختيــار المديــر 
نمــو  معــدل  علــى  األكبــر  التأثيــر  التنفيــذي 
ــن  ــه يمك ــن أن ــي حي ــا. وف ــة فاعليته ــة ودرج المنظم
إشــراك اآلخريــن فــي هــذه المســئولية إال أن القــرار 
األخيــر يجــب أن يكــون فــي يــد مجلــس اإلدارة, 
ــه  ــى الوج ــه عل ــذي مهام ــر التنفي ــؤدي المدي ولكي ي
ــا  ــس اإلدارة تمام ــي مجل ــن أن يع ــد م ــل ال ب األكم
أن عليــه أن يوفــر لــه مناخــا ســليما وجيــداألداء 
أن  برئيســه  ممثــا  اإلدارة  مجلــس  مهامه, وعلــى 
 يكلــف المديــر التنفيــذي  بمهامــه ويتأكــد ممــا يلي :
- مراجعــة بيــان رســالة المنظمــة وأهدافهــا والتأكــد 

مــن كفايتهــا .
- تجهيــز إعــداد قائمــة بقــدرات المنظمــة وحاجاتهــا 

األساســية.
ــل  ــدى الطوي ــى الم ــة عل ــات بدق ــد األولوي - تحدي

ــة . ــدة القادم للم
- تحديــد األهــداف الدقيقــة والتوقعــات الواضحــة لمدة 

عــام علــى األقــل لتولــي المديــر لتنفيــذي  لمهامه .
- توضيــح المميــزات والمهــارات والنمــوذج المطلوبــة 

مــن المديــر التنفيــذي .
- إعــداد كشــوف بمكافــآت الموظفيــن والمصروفــات 

األخــرى وتكــون مــن مهــام المديــر التنفيــذي .
.  . أدائــه  ومراجعــة  التنفيــذي  المديــر  دعــم   .3 
ــوي  ــم معن ــى دع ــا إل ــذي دائم ــر التنفي ــاج المدي يحت
ــن  ــم م ــة, وبالرغ ــس إدارة المنظم ــن مجل ــادي م وم
أن هــذه المســئولية تلقــى غالبــا علــى كاهــل رئيــس 
ــن  ــن بي ــى م ــا تبق ــب إال أنه ــس اإلدارة المنتخ مجل
ــس  ــأ مجال ــد تلج ــس اإلدارة ككل, وق ــف مجل وظائ
إدارات بعــض المنظمــات إلــى إســناد هــذه المســئولية 
إلــى اللجنــة التنفيذيــة, وكل هــذه أمــور البــأس بهــا 
ــد  ــئولية التأك ــس اإلدارة ككل مس ــى مجل إال أن عل

ــذي : ــر التنفي ــبة للمدي ــي بالنس ــا يل مم
· 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 

اإلدارة.  مجلس 
ــي  ــع المحل ــادة المجتم ــه بق ــه وتعريف ــم تقديم · يت

ــه . ــة في ــرى العامل ــات األخ والمنظم
· يتم دعوته لحضور المناسبات االجتماعية الهامة .

ــة  ــي حال ــا ف ــا ومعنوي ــجيعه مادي ــه وتش ــم تهنئت · يت
ــتثنائية . ــازات االس اإلنج

ــة  ــه المهني ــى إجازات ــل عل ــى أن يحص ــرص عل · الح
ــاط . ــد النش ــخصية لتجدي والش

ــي كاف  ــى وع ــس اإلدارة عل ــعر أن مجل ــب أن يش · يج
ــات . ــف واالحتياج بالمواق

ــمي  ــم الرس ــة أو التقيي ــق بالمراجع ــا يتعل ــا فيم أم
وغيــر الرســمي لــأداء فــإن علــى مجلــس اإلدارة 
األهــداف  علــى  االتفــاق  التنفيــذي  والمديــر 
واإلجــراءات التــي تتبــع فــي ذلــك, وفــي حالــة 
ــن  ــه يمك ــا فإن ــق عليه ــنوية متف ــداف س ــر أه تواف
مــن  األداء  لقيــاس  أساســي  كمعيــار  اســتخدامها 
ــة. ــمية أو الودي ــر الرس ــة غي ــات المناقش ــال حلق  خ
إن عمليــة مراجعــة األداء الرســمية والدورية والشــاملة 
يمكــن أن تكــون دافعــا للتحــدي لــكل األطــراف المعنية. 

ــى  ــة عل ــذه الوظيف ــام به ــس اإلدارة القي ــن لمجل ويمك
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 
ــذه  ــة ه ــامة وإيجابي ــى س ــة عل ــة )للمحافظ الفاعلي
العمليــة ينبغــي عــدم اعتبــار القــرارات الخاصــة 
ــات وتجديــد العقــود الهــدف الرئيســي  ــادة المرتب بزي

ــة األداء(. ــة مراجع ــن عملي م
· يجــب التشــاور مــع المديــر التنفيــذي حــول عمليــة 

الهدف األساسي من 
عملية التقييم :

مساعدة المدير التنفيذي 
على أداء أعماله بفعاليه 



مراجعــة األداء قبــل القيــام بهــا.
· اتفــاق مجلــس اإلدارة والمديــر التنفيــذي علــى حقيقة 
ــن  ــتوى األداء بي ــن مس ــة بي ــة تبادلي ــد عاق ــه توج ان
كل منهــم وبالتالــي ال يمكــن تقييــم كل منهــم علــى 
ــاك  ــون هن ــن أن يك ــا يمك ــتقل ف ــكل مس ــدة أو بش ح
ــل ، وال  ــس ادارة فاش ــع مجل ــح م ــذي ناج ــر تنفي مدي
 يوجــد مجلــس ادارة ناجــح مــع ادارة تنفيذيــة فاشــلة
ــية  ــدى حساس ــة وم ــار أهمي ــي االعتب ــع ف ــع الوض وم
الجهــاز  أداء  لمســتوى  الشــامل  التقييــم  عمليــة 
ــرات  ــى فت ــتتم عل ــا س ــراض أنه ــع افت ــذي, وم التنفي
ــد  ــس اإلدارة, فق ــة لمجل ــة واضح ــا لسياس ــة وفق ثابت
تبيــن للكثيــر مــن مجالــس اإلدارات والتنفيذييــن أنــه 
مــن األفضــل االســتعانة بطــرف ثالــث يتفــق عليــه مــن 
 خــارج المنظمــة للقيــام بعمليــة التقييــم والمراجعــة

4. إجراء عملية التخطيط بطريقة فعالة..
إن عمليــة التخطيــط تتيــح لمجلــس اإلدارة والعامليــن 
ترجمــة مهمــة المنظمــة إلــى أهــداف ووضــع المعايير 
ــى  ــس اإلدارة اإلصــرار عل ــى مجل ــا. وعل ــا وإنجازه له
ــة  ــامل وبطريق ــط ش ــل تخطي ــة بعم ــام المنظم قي
ــى  ــب عل ــئلة يج ــن األس ــدد م ــاك ع ــدة. إال أن هن جي
أعضــاء مجلــس اإلدارة والعامليــن اإلجابــة عنهــا وهــي: 
ــط  ــة التخطي ــراء عملي ــه إج ــب علي ــذي يج ــن ال م

؟  االســتراتيجي 
وكيــف يمكــن أن يشــترك أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي 

هــذه العمليــة اشــتراكا فعليــا ؟ 
تختلــف اآلراء حــول كيفيــة اإلجابــة عــن هذه األســئلة 
 إال أن هنــاك اتفاقــا عامــا حــول عــدد مــن المبــادئ هي :
ــتراكا  ــس اإلدارة اش ــاء مجل ــترك أعض ــب أن يش · يج
ــى  ــتراتيجي حت ــط االس ــة التخطي ــي عملي ــطا ف نش
ــي  ــة, وبالتال ــي الخط ــاس بتبن ــم اإلحس ــم لديه يتدع
يصبــح لديهــم االســتعداد لتنفيــذ مــا بهــا مــن أهــداف 
ــدة. ويتركــز  ــر المــوارد الجدي بمــا فــي ذلــك توفي
دورهــم فــي طــرح األســئلة الحيويــة وصياغــة 
فــي  الخبــرة  وتوفيــر  عليهــا  الجيــدة  اإلجابــات 

ــخصية  ــة والش ــاالت المهني المج
· توفــر فرصــا جيــدة إلشــراك أعضــاء المجلــس 
أمــا  الخطــة.  تتضمنهــا  معينــة  جوانــب  فــي 
النواحــي الوظيفيــة والتنظيميــة التــي ال ترتبــط 
ــن  ــا يمك ــس اإلدارة فإنه ــان مجل ــر بلج ــكل مباش بش

.  أن تكــون جــزءا مــن مهــام اللجنــة التنفيذيــة 
ــمية  ــة رس ــس اإلدارة بطريق ــق مجل ــب أن يواف · يج
ــن  ــي حي ــة. وف ــد التشــاور والمراجع ــى الخطــة بع عل
ــة المــدى إال أنــه  يمكــن وضــع بعــض التنبــؤات طويل
ــنوات.  ــاث س ــن ث ــد ع ــرة تزي ــي فت ــل أال تغط يفض
ــر  ــا المدي ــي يعده ــنوية الت ــر الس ــا أن التقاري كم
العامليــن  إحســاس  دعــم  شــأنها  مــن  التنفيــذي 
ــس  ــاء مجل ــة ألعض ــح الفرص ــا تتي ــئولية كم بالمس
اإلدارة لاطــاع علــى مــدى مــا حققتــه المنظمــة مــن 
ــة.. ــا للمنظم ــي وضعوه ــات الت ــا لأولوي ــدم وفق  تق
ــون متخصصــون  ــة عامل ــدى المنظم ــون ل ــا يك وعندم
ــة  ــام بعملي ــم بالقي ــل تكليفه ــن األفض ــون م ــه يك فإن
ــن  ــع م ــا أال نتوق ــا. وعلين ــيق له ــط والتنس التخطي
أعضــاء مجلــس اإلدارة المتطوعيــن العمــل طــول الوقت 
ــا المنظمــة ومــا يتصــل  ــي تقــوم به فــي البرامــج الت
بهــا مــن شــؤون ماليــة وإداريــة أو أن يلتزمــوا بحضور 
ــاز اإلداري  ــى الجه ــددة, وعل ــة متع ــات مطول اجتماع
والتنفيــذي بالمنظمــة العــبء واإلحســاس بالمســئولية 
عــن المنظمــة وأنشــطتها ورســالتها ربمــا أكثــر مــن 
ــذ . ــئولية التنفي ــون مس ــم يتحمل ــس اإلدارة, ألنه  مجل
ــس اإلدارة  ــن أن مجل ــل م ــي التقلي ــك ال يعن إال أن ذل
مســئول بصفــة أساســية عــن عمليــة التخطيــط. حيــث 
أنــه مــن المفــروض أال يكــون ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
أيــة مصالــح شــخصية  كمــا أن عليهــم دراســة وتقييم 
ــي  ــة لذلــك ينبغ األهــداف الناجمــة عــن هــذه العملي
ــط,  ــة التخطي ــي عملي ــط ف ــكل نش ــوا بش أن ينخرط
ــب  ــي يج ــة الت ــئلة التوضيحي ــن األس ــدد م ــاك ع وهن

ــا : ــى أعضــاء مجلــس اإلدارة النظــر فيه عل
ــى  ــة إل ــي حاج ــة ف ــداف المنظم ــالة وأه ــل رس · ه

تنقيــح أو تعديــل ؟
· هــل االفتراضــات التــي تتضمنهــا الخطــة حــول 
ــة ؟  ــاملة ومقبول ــا ش ــط به ــاخ المحي ــة والمن المنظم

هل هناك أي عوامل رئيسية ناقصة ؟
ــكل  ــبة ل ــة بالنس ــة التكلف ــدالت فعالي ــي مع ــا ه · م
ــة ؟  ــج المنظم ــات وبرام ــن خدم ــي م ــج حال برنام
ــاك خــروج عــن محيــط األغــراض األساســية  هــل هن

ــة ؟  للمنظم
· مــا البرامــج واألنشــطة التــي يجــب أن تســتمر, 
 ومــا البرامــج التــي يجــب أن تتوقــف أو تعــدل ؟
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ــة  ــج المنظم ــات وبرام ــل خدم ــن أن تص ــف يمك · كي
ــة؟  ــات المنظم ــتهدفين بخدم ــن المس ــد م ــى المزي إل
الســبل  أفضــل  تمثــل  المقترحــة  المبــادرات  أي 

؟  ذلــك  لتحقيــق  واقعيــة  وأكثرهــا 
هل األولويات الجديدة واضحة ؟

هل الموارد المقترحة لدعمها هي موارد واقعية؟ 
أي هــذه المبــادرات يمكــن أن يعتمــد علــى ذاتــه, وأيهما 

ــه ماليا ؟ يجــب دعم
· مــا هــي الطاقــة البشــرية الازمــة لتنفيــذ البرامــج 

ــة ؟ ــات المقترح والخدم
ــة  ــة اإلضافي ــور العمال ــة أج ــتدبر المنظم ــف س  كي

ــة ؟ المطلوب
ــكل  ــاملة للهي ــة ش ــراء مراجع ــت إلج ــان الوق ــل ح · ه

ــة ؟  ــي للمنظم التنظيم
هــل يجــب علــى مجلــس اإلدارة تقييــم دوره وعضويتــه 
ــدم  ــن أو كمق ــزء م ــه كج ــتوى أدائ ــه ومس وتنظيم
 لعمليــة التخطيــط ذاتهــا ؟ وكيــف يجــب عمــل ذلك ؟
للدخــل  الحاليــة  االتجاهــات  إلــى  بالنظــر   ·
ــة فــي هــذا  ــات الواقعي ــات, مــا هــي التوقع والمصروف

؟  المجــال 
ــة  ــع المنظم ــب أن تتطل ــذي يج ــدف ال ــو اله ــا ه وم
ــة  ؟ ــات المالي ــق باالحتياط ــا يتعل ــه فيم ــى تحقيق  إل
· هــل لــدى المنظمــة مــا يكفــي مــن العامليــن لتنفيــذ 

خطــة طموحــة لتحقيــق االهــداف ؟
وهــل أدوار المديــر التنفيــذي وأعضــاء مجلــس اإلدارة 

واضحــة فــي هــذا المجــال ؟
ــة داخــل كل  ــى مراحــل مختلف ــط عل يحــدث التخطي
ــر  ــا وســلوك المدي ــا وتركيبه ــا لحجمه منظمــة وفق
التنفيــذي واتجاهــات فريــق العامليــن وأعضــاء مجلــس 
اإلدارة بهــا باإلضافــة إلــى العديــد مــن الظــروف 

األخــرى. والتخطيــط ممكــن أن يكــون إجــراء )العمــل 
اليومــي(, وتخطيطــا قصيــر المــدى )وهــو الــذي يتــم 
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 .
ــتراتيجية  ــدى أو االس ــة الم ــط طويل ــم الخط ومعظ
يجــب أن تحتــوي علــى مزيــج مــن العناصــر التاليــة:

- بيان بالرسالة واألهداف.
- افتراضــات حــول المســتقبل )غالبــا مــا تتعلــق 

. والخارجيــة(  الداخليــة  بالظــرف 
- البرامج والخدمات الحالية .

- البرامج والخدمات الجديدة .
ــات  ــن القطاع ــاركة م ــر المش ــتراتيجيات تطوي - اس
ــبة(. ــت مناس ــا )إذا كان ــة عليه ــتفيدة والمحافظ المس

- فريق العاملين )الحالي والمتوقع(.
- مجلــس اإلدارة )حجمــه وطريقــة االختيــار وتشــكيل 
 اللجــان وغيــر ذلــك مــن بنــود الائحــة الداخليــة( .

- التوقعات المالية )الدخل والمنصرف(.
- استراتيجيات مصادر الدخل .

- العاقات العامة .
- الهيــكل التنظيمــي الحالــي والمقتــرح للعامليــن 
واالتجاهــات الماليــة للثــاث أو الخمــس ســنوات 
القادمــة  ســنوات  للثــاث  والتوقعــات  الماضيــة 
والبيانــات الخاصــة بالمســتفيدين والفئــات المســتهدفة 

. . الــخ 
5. توفير الموارد الازمة . .

يتوقــف نجــاح أي منظمــة على توافــر المــوارد الازمة 
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 
ــة . ــر التنمي ــة مدي ــذي وظيف ــاز التنفي ــف الجه  وظائ
ومــن المائــم تمامــا اعتبــار المديــر التنفيــذي 
للمنظمــة مســئوال رئيســيا عــن توفيــر المــوارد 
ــداف  ــدد األه ــس اإلدارة  أن يح ــى مجل ــة وعل الازم
ــدد.  ــذا الص ــي ه ــا ف ــن تحقيقه ــي يمك ــة الت الواقعي

6. إدارة الموارد بفاعلية . . 
هــو  اإلدارة  فــي  الهامــة  الجوانــب  أحــد  إن 

تقارير المدير التنفيذي 
السنوية من شأنها 

دعم احساس العاملين 
بالمسؤولية



حمايــة األصــول والمــوارد والعمــل علــى حســن 
والمــوارد..  االصــول  هــذه  مــن  العائــد   إدارة 
اإلدارة  مجلــس  فــإن  التقليديــة  الناحيــة  ومــن 
إعــداد  خــال  مــن  المســئولية  هــذه  يمــارس 
ــدر  ــا تج ــا. وهن ــق عليه ــنوية والتصدي ــة الس الموازن
ــن  ــد م ــنوية تع ــال الس ــذه األعم ــى أن ه ــارة إل اإلش
مــن  إن  حيــث  اإلدارة,  مجلــس  اختصاصــات  أهــم 
ــث  ــام مــن حي ــى األم ــة إل ــة المنظم ــع عجل شــأنها دف
ــات.. ــن األولوي ــك م ــر ذل ــن وغي ــج والعاملي  البرام
إن مجلــس إدارة المنظمــة لــن يكــون بمقــدوره متابعــة 
عمليــات تنفيــذ الموازنــة إال إذا توافــرت أمامــه تقارير 
ماليــة واضحــة ودقيقــة وفــي الوقــت المناســب, ومــن 
ــس  ــاء مجل ــن أعض ــو م ــول كل عض ــروري حص الض
ــان  ــة مــع بي ــع ســنوي بالميزاني ــان رب ــى بي اإلدارة عل
ــب  ــة. ويج ــوم الجاري ــول والخص ــة األص ــوية لكاف تس
ــة  ــا التالي ــن يوم ــال الثاثي ــان خ ــذا البي ــد ه أن يع
ــبين  ــد المحاس ــطة اح ــنوية بواس ــع س ــرة رب ــكل فت ل
ذوي الكفــاءة بالمنظمــة أو بمعرفــة أحــد مكاتــب 
الماليــة  التقاريــر  أمــا  المتخصصــة.  المحاســبة 
ــة.  ــاء اللجنة التنفيذي ــلم أعض ــب أن تس ــهرية فيج الش
ــليم  ــب تس ــه يج ــان فإن ــذه اللج ــاب ه ــة غي ــي حال وف
 هــذه التقاريــر لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة.
األرقــام  الشــهرية  الميزانيــة  تتضمــن  أن  ويجــب 
ــابق,  ــي الس ــام المال ــن الع ــرة م ــس الفت ــة بنف الخاص
ــة  ــون واضح ــب أن تك ــا يج ــك فإنه ــى ذل ــاوة عل وع
بحيــث يمكــن ألعضــاء مجلــس اإلدارة اســتيعابها. 
ــي  ــردد ف ــدم الت ــس ع ــاء المجل ــى أعض ــب عل ويج
ــة  ــكل وطريق ــر ش ــبا لتغي ــه مناس ــا يرون ــراح م اقت
مجلــس  وعلــى  الماليــة.  والتقاريــر  الميزانيــات 
 االدارة ان يقــرر مراجــع قانونــي لحســابات المنظمــة..
وفــي بعــض المنظمــات ذات الميزانيــات الكبيــرة يقــرر 
ــي  ــع القانون ــة المراج ــس اإلدارة مقابل ــاء مجل أعض
قبــل بــدء المراجعــة بإعطائــه تعليمــات معينــة تتعلــق 
بعمليــة المراجعــة والتقريــر الــذي يقــدم إلدارة 

ــة .. المنظم
7. تحديد ومتابعة وتقوية برامج وخدمات المنظمة.

إن مــا تقدمــه المنظمــة ألعضائهــا وللفئات المســتهدفة 
مــن خدماتهــا هــو الــذي يحــدد مــدى نجاحهــا 
ــاء  ــن أعض ــة م ــكوى عام ــاك ش ــة . إال أن هن كمؤسس

مجالــس اإلدارة مــن أن اجتماعــات مجلــس اإلدارة غالبــا 
ــة  . ــا المالي ــا القضاي ــيطر عليه ــا تس م

المنظمــة  المطلوبــة مــن  بينمــا تحقيق االهــداف 
والبنــود  الميزانيــات  وفــق  كان  اذا  االهــم  هــو 
التنفيذيــة لــإدارة  الممنوحــة   والصاحيــات 
ويجــب أن يكــون لــدى مجلــس اإلدارة النظــرة الثاقبــة 
ــد قيامــه بمتابعــة أنشــطة المنظمــة للتأكــد مــن  عن
ــودة  ــان الج ــن ضم ــئوليته ع ــن مس ــوازن بي ــود ت وج
وفاعليــة التكلفــة بيــن مســئولية فريــق العامليــن عــن 
التنفيــذ. اال أن القيــام بهــذه المســئولية ينتج عنــه غالبا 
تداخــل فــي األدوار مــا بيــن مجلــس اإلدارة والجهــاز 
يتطــوع  عندمــا  وبخاصــة  بالمنظمــة,  التنفيــذي 
ــا  ــذ وإدارة البرامــج. وهن أعضــاء مجلــس اإلدارة لتنفي
يلــزم توافــر الوضــوح التــام والمســئوليات الوظيفيــة 
ــراف. ــع األط ــي جمي ــع يرض ــاد وض ــددة إليج  المح
ــؤدي  ــس اإلدارة ي ــرى أن مجل ــرى ن ــرة أخ ــا م وهن
دوره بكفــاءة حيــن يطــرح األســئلة المناســبة ويتوقــع 
 اإلجابــات الوافيــة. ويتضــح ذلــك علــى النحــو التالي :
ــتفيدين  ــتبيان )ألراء المس ــح واس ــراء مس ــب إج · يج
وأعضــاء المنظمــة( حــول مــدى رضاهــم عــن البرامــج 

ــا المنظمــة. والخدمــات التــي تقدمه
متــى تــم إجــراء هــذا المســح ؟ وبــأي طريقــة 
أن تتضمــن  )ويمكــن  ؟..  نتائجــه  ؟ ومــاذا كانــت 
هــذه المســوح اســتطاع آراء واقتراحــات النــاس 
والخدمــات  البرامــج  تحســين  كيفيــة  حــول 
منهــا(. جديــدة  أنــواع  واقتــراح   القائمــة 
ــن  ــس اإلدارة والعاملي ــاء مجل ــن ألعض ــف يمك · كي
بالمنظمــة متابعــة مــدى رضــاء الفئــة المســتهدفة عــن 

ــتقبلية ؟ ــات المس ــج والخدم البرام

عالمات اإلدارة الناجحة ألي 
منظمة :

) قدرتها على تجنب إحالة 
قضاياها لجهات أخرى (
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ــن  ــن م ــاركين أو المنتفعي ــن المش ــرف ع ــف نع · كي
ــة. ؟ ــية للمنظم ــطة الرئيس ــج واألنش ــن البرام كل م

المشــاركين تســير فــي االتجــاه  اتجاهــات  هــل 
 الصحيــح مــن حيــث عــدد وفئــات المنتفعيــن بالخدمة ؟
الميزانيــة  فــي  الموجــودة  النســبة  هــي  مــا   ·
فــي  والخدمــات  للبرامــج  والمخصصــة  الســنوية 
ــات  ــن المصروف ــا م ــن وغيره ــة العاملي ــل تكلف مقاب
 ؟ هــل التــوازن معقــول بيــن هذيــن الجانبيــن ؟
· كيــف يمكــن اســتخدام المعلومــات التــي يتــم 
الحصــول عليهــا عــن طريــق متابعــة برامــج وخدمــات 

ــا ؟ ــتها أو أولوياته ــر سياس ــي تغيي ــة ف المنظم
8. تحسين الصورة العامة للمنظمة . .

ــن  ــتفيدين م ــام المس ــة أم ــورة المنظم ــين ص  تحس
ــة  ــور بصف ــة والجمه ــزة الحكومي ــا واألجه خدماته
عامــة. بتقديــم إنجــازات المنظمــة ومــا قدمتــه لخدمــة 
الجمهــور, وكيــف تنفــق مواردهــا التــي تحصــل عليها 
بصــورة واضحــة للجمهــور. كمــا أن إعــداد التقاريــر 
ــة  ــات الصحفي ــدار التصريح ــة وإص ــنوية المكتوب الس
ــر  ــال بالجماهي ــات االتص ــم, وحم ــت المائ ــي الوق ف
ــبة  ــات المناس ــاء الكلم ــن, وإلق ــئولين الحكوميي والمس
علــى فئــات المجتمــع المختلفــة, تعــد كلهــا عناصــر 
 هامــة فــي اســتراتيجية شــاملة للعاقــات العامــة.
ومــن أهــم القــرارات التــي يتخذهــا المديــر التنفيــذي 
ــيكون  ــن س ــد م ــو تحدي ــس اإلدارة ه ــاء مجل وأعض
المتحــدث الرســمي باســم المنظمــة. وبالرغــم مــن أن 
ــه  ــف إال أن ــا للموق ــذ تبع ــن أن يتخ ــرار يمك ــذا الق ه
بفضــل اختيــار أحــد األشــخاص مثــل رئيــس مجلــس 
الــدور  المتطوعيــن للقيــام بهــذا  اإلدارة أو أحــد 

ــوي.. الحي
9. ضمــان التكامــل بيــن النواحــي القانونيــة واألخاقيــة 

ــئوليات.. وااللتزام بالمس
ــو  ــة ه ــة ألي منظم ــات اإلدارة الناجح ــد عام إن أح
ــات  ــى جه ــا ال ــة قضاياه ــب إحال ــى تجن ــا عل قدرته
ــك. إن  ــوى ذل ــرورة القص ــتدعت الض ــرى إال إذا اس اخ
وجــود سياســات وإجــراءات محكمــة ودقيقــة وبخاصــة 
ــي  ــذي ف ــر التنفي ــدور المدي ــح ل ــم واض ــود فه وج
تعييــن وتطويــر المــوارد البشــرية يســاعد علــى توفير 
ــى  ــم أن عل ــة. ورغ ــذه الناحي ــن ه ــم م ــاخ المائ المن
مجلــس اإلدارة أن يفــوض للمديــر التنفيــذي ســلطات 

ــخصه, إال  ــرارات بش ــاذ ق ــه اتخ ــث يمكن ــة بحي كافي
أنــه يحــدث أحيانــا أن تحتــاج قراراتــه إلــى مشــاورات 

ــة.. ــة التنفيذي ــس اإلدارة او اللجن ــس مجل ــع رئي م
الــذي يعــرف  الناجــح هــو  التنفيــذي  والمديــر 
ويســألهم  اإلدارة  مجلــس  يستشــير  متــى 
يصعــب  مــن خافــات  ينشــأ  قــد  فيمــا  الــرأي 
بالمنظمــة.. اإلداري  الجهــاز  بمعرفــة   معالجتهــا 
ورغــم أن القوانيــن واللوائــح وبعــض المعاييــر التــي 
ــود  ــا وج ــة له ــر الربحي ــات غي ــل المنظم ــم عم تحك
وفاعليــة, إال أن بعــض المنظمــات غيــر الربحيــة الهامة 
 تتعــدى الحــد األدنى مــن االلتزام بحــدود مســئولياتها..
ــئولياته  ــاء بمس ــس اإلدارة الوف ــتطيع مجل ــى يس وحت
القويــم فقــد يضــع مجلــس  بالطريــق  والنهــج 
ــاء  ــل أعض ــم عم ــي تحك ــات الت ــض السياس اإلدارة بع
سياســات  وتعــد  والموظفيــن.  اإلدارة  مجلــس 
حــدودا  المثــال  ســبيل  علــى  المصالــح  تصــارع 
ــة.. ــر مقبول ــة والغي ــات المقبول ــي العاق ــة ف  فاصل
ــع  ــن وض ــس اإلدارة ع ــئولية مجل ــب مس ــى جان وإل
المنظمــة,  اهتمــام  بموضــوع  تتصــل  سياســات 
ببنــود  التقيــد  عــن  كذلــك  مســئول  فهــو 
تأسيســها,  ومــواد  للمنظمــة  الداخلــي  القانــون 
مــع  بانســجام  يعمــل  ال  الــذي  اإلدارة  ومجلــس 
يتخذهــا  التــي  والسياســات  اإلداريــة  وثائقــه 
ــرة.. ــة كبي ــأ بدرج ــد أو الخط ــة للنق ــون عرض  يك
الوظيفــي  والوصــف  المهــام  تحديــد  ان  واخيــرا 
لمجلــس االدارة واعضائــه ســيكون ذو فائــدة فــي 

تطويــر اداء المجالــس 
وكذلــك فــإن زيــادة التواصــل االجتماعــي والعاقات 
ــل  ــس عم ــن تجان ــد م ــس يزي ــاء المجل ــن اعض بي
ــرارات.. ــاذ الق ــى اتخ ــاق عل ــهولة االتف ــس وس المجل

ــاء  ــل ألعض ــلوب العم ــات واس ــرح االلي ــام بش واالهتم
ــجامهم  ــرعة انس ــى س ــاعد عل ــدد يس ــس الج المجال
وفهمهــم لمهــام وتوجهــات المنظمــة واالســتفادة مــن 
ــة  ــة خاص ــود لجن ــل ان وج ــم ب ــم وقدراته امكانياته
ــي  ــات الت ــرورة للمنظم ــئولية ض ــذه المس ــام به للقي

ــرة . ــا بكث ــس ادارته ــاء مجل ــي اعض ــر ف ــم تغيي يت
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أولوية . . . تجعلها 17
مدينة األولويات في 

المملكة
يعــود تاريــخ الطائــف إلــى مــا قبــل ميــالد النبي عيســى بــن مريــم . ويختلــف المؤرخــون منهــم مــن يقــول ان تاريخهــا 

يعــود إلــى عصــر النبي إبراهيــم .
ــا  ــام وطافت به ــن بالد الش ــا م ــول بأن المالئكة حملته ــاك ق ــم. هن ــدن العال ــدم م ــن أق ــدة م ــف واح ــد الطائ و تع
ــام  ــي الع ــت ف ــب. فتح ــت بها ثقيف العن ــد زرع ــة هوازن وق ــت قبيل ــكنها العماليق ثم أت ــن س ــة. أول م حول الكعب

ــة  ــهرها مزرع ــف اش ــزارع بالطائ ــاد. كانت لقريش م ــم للجه ــرج اغلبه ــم خ ــا ث ــلم اهله ــرة، وأس ــر للهج العاش
ــد  ــي ، بع ــف الثقف ــن يوس ــاج ب ــة األموية الحج ــادة الدول ــهر ق ــف أش ــن الطائ ــرج م ــد خ ــاص. وق ــن الع ــرو ب عم
ــت  ــدول كان ــن ال ــر م ــرور الكثي ــد م ــم بع ــي ث ــر العباس ــي العص ــف ف ــى الطائ ــز عل ــف التركي ــوي خ ــر األم العص
اخرهــم دولــة االشــراف الذيــن كانــت أهــم انجازاتهــم بالطائــف قصــر شــبرا التاريخــي. اقــام فيها محمــد 

علــي باشــا خــالل حملتــه على الدولــة الســعودية األولــى . دخلها الملــك عبــد العزيز خــالل 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 ١٣٤6 هجــري . ويقصدهــا الســائحون مــن جميــع أنحــاء الســعودية ودول 
ــة  ــا الفاكه ــر فيه ــف وتكث ــت الصي ــي وق ــه ف ــف بجمال ــوق الوص ــاخ يف ــن من ــا م ــا له ــف لم ــل الصي ــي فص ــج ف الخلي
وتســمى بفاكهــة الطائــف الشــهيرة. كمــا تقــام فيهــا أفــراح الــزواج فــي الصيــف بشــكل يومــي وبكثــرة علــى مــدار 

الوقــت وتعــد الطائــف مــن أجمــل مــدن المملكــة .

تقرير
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الطائف . . بستان مكة



· فــي الطائــف أبرمــت معاهــدة عــام ١٩٣٤ م  بيــن  المملكــة العربيــة الســعودية والمملكة 	
ــة . ــعودية اليمني ــرب الس ــة الح ــت نهاي ــة اليمنية وأعلن المتوكلي

· العراقــي 	 الصباح أثناء الغــزو  األحمــد  الشــيخ جابر  الكويــت  ألميــر  مقــرا  كانــت  الطائــف 
للكويــت .

· الطائــف هــو المــكان الــذي عقــد فيــه اتفــاق الصلــح في ١٩8٩م بيــن الفصائــل اللبنانيــة فــي 	
حرب لبنــان و عرف بإتفــاق الطائــف .

· أقيــم فــي الطائــف جــزء كبيــر مــن المؤتمــر اإلســالمي الــذي عقــد بمكــة والطائــف فــي مطلــع 	
الثمانينات.

· استضافت المنافسات الرياضية التالية :	
كأس العــرب لكــرة القــدم ١٩8٥ , بطولــة العالــم للشــباب لكــرة القــدم ١٩8٩ م , البطولــة 
العربيــة أللعــاب القــوى ١٩٩٧ , ألعــاب التضامــن اإلســالمي ٢٠٠٥ , كأس العــرب لكــرة القــدم ٢٠١٢ .

سبب التسمية :

فــي  األصــول  جامــع  فــي  ذكــر 

أحاديث الرســول صلى اهلل عليــه وســلم انمــا ســميت 

الطائــف للحائــط الــذي بنتــه حولها ثقيف فــي 

ــب  ــول أبوطال ــة يق ــرب للصح ــو االق ــة وه الجاهلي

عــم الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم مادحــا قومــه 

فــي حمايــة الكعبــة مستشــهدا بأهــل الطائــف ببنــاء 

الحائــط للحمايــة مــن المهاجميــن :

وقيــل أن مدينــة الطائــف هــي المقصــودة فــي آخــر 

ــتودع  ــد أن اس ــم بع ــاء إبراهي ــي األنبي ــوة ألب دع

زوجتــه هاجــر وابنها إســماعيل بجــوار الكعبــة قافا 

ــي  ــن ذريت ــكنت م ــي أس ــا إن ــام: )ربن ــى أرض الش إل

ــا  ــرم. ربن ــك المح ــد بيت ــر ذي زرع عن ــواد غي ب

ليقيمــوا الصــاة فاجعــل أفئــدة مــن النــاس تهــوي 

ــكرون(  ــم يش ــرات لعله ــن الثم ــم م ــم وارزقه إليه

آيــة 37 ســورة إبراهيــم. وتشــير الروايــة إلــى أن اهلل 

ســبحانه وتعالــى اســتجاب لدعــوة إبراهيــم »فُأمــر 

ــا  ــة مــن الشــام فاحتمله ــع قري ــن بقل جبريــل األمي

مجلة الطائف - العدد )٧( - ربيع األول ١٤٣٨ هـ
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مــن تخــوم الثــرى بعيونهــا وأشــجارها ومزارعها ثم 

طــاف بهــا بالبيــت )الكعبــة( ووضعهــا مكانها فســميت 

الطائــف«. وقيــل إن أصلهــا مــن غــور األردن بحوران 

مــن أرض الشــام. والعجيــب أن أشــهر عيونهــا )عيــن 

ــردى  ــر ب ــروف لنه ــو نفــس االســم المع ــردى(، ه ب

فــي حاضــرة الشــام دمشــق. ويؤكــد الكثيــرون هنــا 

ــة  ــا وال عذوب ــف طعم ــن ال يختل ــذه العي ــاء ه أن م

عــن النهــر الشــهير، تمامــا كمــا ال تختلــف نوعيــة 

ــا مــن الفواكــه والخضــروات عــن  وطعــم منتجاته

مثياتهــا فــي الشــام الخصيــب .

وأثبــت )الميورقــي( فــي كتابــه »بهجــة المهــج« أن 

»بركــة الطائــف أكثــر مــن بركــة الشــام، بســبب 

ــم  ــي حات ــن أب ــق«. وأخــرج اب ــت العتي ــا بالبي طوافه

واألزرقــي عــن الزهــري قــال: إن اهلل نقــل قريــة من 

قــرى الشــام فوضعهــا بالطائــف لدعــوة إبراهيــم .

ــرات(  ــن الثم ــم م ــه )وارزقه ــم رب ــا إبراهي ــا دع لم

ــن  ــا م ــل فاقتطعه ــى جبري ــبحانه وتعال ــر اهلل س أم

أرض الشــام ويقــال مــن فلســطين بالتحديــد وحملها 

علــى جناحــه وســار بهــا وعندمــا وصــل فــوق الكعبة 

طــاف بهــا ســبعا ولذلــك ســميت ب )الطائــف( 

ووضعهــا لهــم فــي مكانهــا المعــروف.. ومنــذ قديــم 

ــة(  ــتان مك ــف )بس ــى الطائ ــق عل ــان كان يطل الزم

ــرى  ــة ، فت ــف ألهــل مك ــف مصي ــت الطائ فقــد كان

أرضهــا تثمــر بــكل ثمــار فلســطين مــن تيــن 

وعنــب ورمــان وغيــره وجوهــا مشــابه تمامــا لجــو 

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

ــى وارزقهــم  ــه تعال ــى تفســير قول ــر.. ارجــع إل قدي

ــي  ــا ِإنِّ َن بَّ ــن: }رَّ ــير الجالي ــي تفس ــرات ف ــن الثم م



ِتــي ِبــَواٍد َغْيــِر ِذي َزْرٍع ِعنــَد َبْيِتــَك  يَّ َأْســَكنُت ِمــن ُذرِّ

ــَن  ــَدًة مِّ ــْل َأْفِئ ــَاَة َفاْجَع ــا ِلُيِقيُمــوْا الصَّ َن ِم َربَّ اْلُمَحــرَّ

ُهــْم  َمــَراِت َلَعلَّ ــَن الثَّ ــاِس َتْهــِوي ِإَلْيِهــْم َواْرُزْقُهــم مِّ النَّ

ــم37 ــُكُروَن {إبراهي َيْش

ــو  ــا وه ــي( أي بعضه ــن ذريت ــكنت م ــي أس ــا إن )ربن

ــر ذي زرع(  ــواد غي إســماعيل مــع أمــه هاجــرص )ب

ــل  ــد بيتــك المحــرم( الــذي كان قب هــو مكــة )عن

ــدة(  ــل أفئ ــاة فاجع ــوا الص ــا ليقيم ــان )ربن الطوف

ــم(  ــن )إليه ــل وتح ــوي( تمي ــاس ته ــن الن ــا )م قلوب

ــت  ــاس لحن ــدة الن ــال أفئ ــو ق ــاس ل ــن عب ــال اب ق

ــم  ــم )وارزقه ــاس كله ــروم والن ــارس وال ــه ف إلي

ــل  ــل بنق ــد فع ــكرون( وق ــم يش ــرات لعله ــن الثم م

ــه . ــف إلي الطائ

أولويات الطائف :

ــيا . ــط هندس ــعودية تخط ــة س ــف : أول مدين  الطائ

الشــرق  فــي  ســعودية  مدينــة  أول   : الطائــف 

االوســط ينفــذ فيهــا مشــروع متكامــل للميــاه 

بمواصفــات  الســيول  تصريــف  والمعالجــة 

. امريكيــة  مدينــة  بعــد  عالميــا  الثانيــة   هــي 

ســعودية  مدينــة  أول   : الطائــف 

. ســعودية  طائــرة  بهــا   تهبــط 

الطائــف : أول مدينــة تكــون مصيفــا لحكومــة 

. المملكــة 

ــن  ــة م ــن اول حديق ــة تحتض ــف : اول مدين  الطائ

ــد (  ــك فه ــة المل ــي ) حديق ــة ه ــا بالمملك  نوعه

الميــاه  : اول مدينــة ســعودية تصلهــا  الطائــف 

 المحــاة عبــر نفــق جبلــي طولــه 13,5 كــم .

اول  تســتقبل  ســعودية  مدينــة  اول   : الطائــف 

الذيــن  الســعوديين  الطياريــن  مــن  دفعــه 

 قدمــوا مــن ايطاليــا وهبطــوا بســاحة النجمــة 
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ــة  ــا مدرس ــأ به ــعودية تنش ــة س ــف : اول مدين الطائ

 تختــص بالدراســات االســامية هــي ) دار التوحيــد ( 

بهــا  هبــط  ســعودية  مدينــه  اول   : الطائــف 

بــن  ســلطان  االميــر  العربــي  الفضــاء  رائــد 

الفضائيــة رحلتــه  مــن  عودتــه  بعــد   ســلمان 

ســعودية  مدينــة  اول   : الطائــف 

. اســامي  قمــة  مؤتمــر  أول   تحتضــن 

بهــا  يشــق  ســعودية  مدينــة  اول   : الطائــف 

ــرا . ــل ك ــق جب ــو طري ــم ه ــي ضخ ــق جبل  طري

اول  تعــرف  ســعودية  مدينــة  اول   : الطائــف 

مشــروع  هــو  بالمملكــة  خيــري  مشــروع 

1357هــــ عــام  المحتاجيــن  لمســاعدة   القــرش 

فيهــا  يتــم  ســعودية  مدينــة  اول   : الطائــف 

هــو  بالمملكــة  دفــاع  وزيــر  اول  تعييــن 

. اهلل  رحمــه  عبدالعزيــز  بــن  منصــور   االميــر 

الطائــف : اول مدينــة ســعودية صــدر بهــا أول عــدد 

ــام 1379هـــ اصــدره االســتاذ  ــدة عــكاظ ع مــن جري

 احمــد عبدالغفــور مــن غرفــة فــي فنــدق العزيزيــة .

الطائــف : اول مدينــة ســعودية يبنــى فيهــا ســد ميــاه 

هــو ســد عكرمــة .

ــركة  ــا ش ــأ به ــعودية ينش ــة س ــف : أول مدين الطائ

ــاء  . كهرب

الطائف : أول عاصمة للمصائف العربية .
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سهو . .ثم المعلم وجماح وكمال والعدواني .. 
وأخيراً »العبيدي«

غرفة الطائف ..البداية ١٩ / ١١ / ١٣٩8 هـ 
))فــي حيــاة األفراد والمؤسســات .. كمــا في حياة 
ــح  ــة .. تصب ــارزة األهمي ــام ب ــدول أي ــعوب وال الش
ذكراهــا بمثابــة محطــات فــي مســيرة الحيــاة 
.. نقــف عندهــا فرحــًا وفخــراً حينــا .. وموعظــة 
ــًا  ــًا أحيان ــاءاً وتكريم ــراً ووف ــا .. وتعبي ــرة حين وعب
أخــرى .. والذكــرى التــي نكتــب لهــا وعنهــا فــي 
هــذا الكتيــب هــى إحــدى هــذه المحطــات .. ألنهــا 
الصناعيــة  التجاريــة  الغرفــة  بإنشــاء  تتعلــق 
بالطائــف .. أحــد المعالــم الرائــدة لهــذه المدينــة 
خطــة  أول  إعــداد  فمــع  ونهضتهــا  العريقــة 
ــع قــرن )١٣95/١٣90هـــ( وضعــت  للتنميــة منــذ رب
الدولــة نشــاطات القطــاع الخــاص واإلســهامات 
أهــم  ضمــن   .. بهــا  ينهــض  أن  يمكــن  التــي 

األهــداف العامــة للتنميــة .

تقرير
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 ومــع هــذا التوجــه أخــذت الدولــة فــي تشــجيع 

القطــاع الخــاص نحــو المشــاركة الجــادة 

والفعالــة فــي جهــود التنميــة االقتصاديــة 

بحيــث يصبــح هــذا القطــاع فــي النهايــة قــادرًا 

علــى إدارة التنميــة وتوظيــف الطاقــات لتحقيــق 

ــة  ــة لكاف ــدم والرفاهي ــو والتق ــن النم ــد م مزي

المواطنيــن .. ومــن هنــا أصبــح للغــرف التجارية 

الصناعيــة دورهــا المتزايــد فــي دعــم عمليــات 

ــاص . ــاع الخ القط

وكان طبيعيــًا أن تأخــذ مدينــة الطائــف دورهــا 

ــدن  ــن م ــا م ــة كغيره ــة والتنمي ــي النهض ف

ــن  ــف م ــه الطائ ــم ب ــا تتس ــرًا لم ــة نظ المملك

موقــع إســتراتيجي .. ونظــرًا للتطــور التجــاري 

ــا .. وأصبحــت فكــرة  ــة به والحركــة اإلقتصادي

الطائــف  لمنطقــة  تجاريــة  غرفــة  إنشــاء 

ضــرورة ملحــة .. لتحديــث المعامــات التجاريــة 

.. وتوفيــر الســلع الجيــدة بأقــل األســعار وإبــداء 

الــرأي والمشــورة للجهــات الحكوميــة فــي كل 

مــا يتعلــق بوســائل اإلنتــاج وحاجــة المســتهلك 

محمد المعلم
الدورة الثانية

عواض سهو
الدورة األولى

خلف جماح
الدورة الثالثة

د. سامي العبيدي
الدورة العاشرة

إبراهيم كمال
الدورة الـ ٤-6-5

نايف العدواني
الدورة الـ ٧-٨-9

على الحصيني دسمان الفقيهصالح الحداديوسف الشافي

أمناء غرفة الطائف منذ تأسيسها

رؤساء غرفة الطائف منذ تأسيسها



.. والعمــل علــى تســوية الخافــات التــي تقــوم بيــن 

التجــار بالوســائل الوديــة بمــا فــي ذلــك المصالحة 

ــم(( . ــم كل عــون ومشــورة له ــم .. وتقدي والتحكي

كل مــا ســبق كان مقدمــة كتيــب خــاص أصدرتــه 

ــا مــع صــدور قــرار مجلــس  غرفــة الطائــف تزامن

ــتجابة  ــخ 1398/5/17هـــ اس ــم 427 وتاري ــوزراء رق ال

ــم 111/3/3/73  ــارة رق ــر التج ــي وزي ــاب معال لخط

وتاريــخ 1398/3/1هـــ والــذي نقــل فيــه رغبــة تجــار 

ــة الطائــف فــي إنشــاء غرفــة  ورجــال أعمــال مدين

تجاريــة صناعيــة ترعــى مصالحهــم التجاريــة 

ــي  ــة ، وف ــرى بالمملك ــق األخ ــار المناط ــوة بتج أس

1398/11/19هـــ صــدر قــرار معالــي وزيــر التجــارة 

رقــم 749 والخــاص بتأســيس الغرفــة التجاريــة 

ــس اإلدارة . ــن مجل وتكوي

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 

ــوا  ــال حمل ــم رج ــن بعده ــاء م ــم ج ــم .. ث جهوده

الرســالة وواصلــوا المســيرة لكــي تحافــظ الغرفــة 

ــن  ــار وصناعيي ــن تج ــبيها م ــح منتس ــى مصال عل

المواطــن  إغفــال مصلحــة  دون  مهــن  وأربــاب 

المســتهلك ..

مجلس إدارة الغرفة للدورة األولى ) التأسيسية (

1398 وحتى 1402هـ

كان مجلــس اإلدارة قــد تشــكل باقتــراح تــم تداولــه 

ــم  ــار وت ــن التج ــذاك( وبي ــف )آن ــر الطائ ــن أمي بي

ــدر  ــذي اص ــارة وال ــر التج ــي وزي ــى معال ــه إل رفع

قــرار بتعييــن لجنــة إدارة الغرفــة ) المرحلــة 

ــماؤه :- ــي أس ــاء التال ــن األعض ــية ( م التأسيس

1 . الشيخ / عواض بن سهو العتيبي .

2 . الشيخ / عبداهلل المهنا .
3 . الشيخ / عبدالرحمن فيصل المعمر .

4 . الشيخ / محمد خلف الزايدي .

5 . الشيخ / نعيم عبدالقادر أدريس .
6 . الشيخ / عبدالسام يوسف عابد .

ــهو  ــن س ــواض ب ــيخ / ع ــار الش ــم اختي ــد ت      وق

ــيخ /  ــار الش ــس اإلدارة واختي ــًا لمجل ــي رئيس العتيب

ــس  ــي لمجل ــس الثان ــدي الرئي ــف الزاي ــد خل محم

ــة( . ــس الغرف ــب رئي اإلدارة ) نائ

ــر  ــن المعم ــيخ / عبدالرحم ــن الش ــم تعيي ــا ت كم

مؤقتــًا مديــرًا للغرفــة وحــل محلــه األســتاذ / 

عبدالعزيــز باعبــس مديــرًا للغرفــة .

 ثــم صــدر قــرار معالــي وزيــر التجــارة رقــم 224 

بتاريــخ 1399/8/7هـــ بقبــول اســتقالة الشــيخ / محمد 

ــاب  ــى انتخ ــة عل ــم الموافق ــد ت ــدي وق ــف الزاي خل

وتعييــن الشــيخ / بكــر عبــداهلل القاضــي ، هــذا وقــد 

وافــق مجلــس إدارة الغرفــة باإلجمــاع علــى انتخــاب 

الشــيخ / بكــر القاضــي رئيســًا ثانيــًا للمجلــس .

ــرًا  ــراز مدي ــادر خ ــيخ / عبدالق ــن الش ــم تعيي ــم ت ث

بالنيابــة للغرفــة بعــد اســتقالة األســتاذ / عبدالعزيــز 

باعبــس ومــن المعــروف أن الشــيخ / عبدالقــادر 

خــراز كان يعمــل أمينــًا للصنــدوق وقــد تــم انتدابه 

ــة . للعمــل مديــرًا بالنياب

 ثــم تــم موافقــة معالــي وزيــر التجــارة علــى تعيين 

الشــيخ / أحمــد ســعيد بادغيــش عضــوًا بمجلــس إدارة 

غرفــة التجــارة والصناعــة بالطائــف وذلــك خلفــًا 

ــه  ــم تمكن ــذي ل ــا ال ــداهلل المهن ــيخ / عب ــعادة الش لس

ظروفــه العمليــة فــي االســتمرار .

ــتاذ /  ــن األس ــم تعيي ــرم 1401هـــ ت ــرة مح ــي غ وف

يوســف محمد الشــافي أمينــًا عامــًا للغرفــة التجارية 

ــادر  ــيخ / عبدالق ــن الش ــداًل م ــف ب ــة بالطائ الصناعي

عبدالعزيــز خــراز مديــر الغرفــة بالنيابــة الســابق ، 

واســتمر أعضــاء مجلــس إدارة الغرفــة فــي الــدورة 

األولــى حتــى نهايــة الــدورة عــام 1402هـــ .
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مجلس إدارة الغرفة في دورتها الحالية  ) العاشرة( :

د . سامي بن عبداهلل العبيدي
رئيس مجلس اإلدارة 

خالد بن عيد السواط
عضو غرفة الطائف

م . كامل بن أحمد غازي الطبش
عضو غرفة الطائف

علي بن عبداهلل الدوسري
عضو غرفة الطائف

هشبل بن تركي هشبل
عضو غرفة الطائف

م . أنور بن سيحان الزهراني
نائب الرئيس

بندر بن هالل السعيدي
نائب الرئيس

عبدالرحمن بن بندر الغامدي
عضو غرفة الطائف

مشعل بن فالح العتيبي
عضو غرفة الطائف

فهد بن حسن القثامي
عضو غرفة الطائف

هيثم اسماعيل قاضي
عضو غرفة الطائف

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

دسمان بن حمدان الفقيه 
أمين عام غرفة الطائف



تم تأسيس مصنع العناية الكاملة للمنتجات الصحية في عام 2007، 
�نتاج المناديل المبللة عالية الجودة، حيث يتكون المصنع من خط االنتاج 
االنتاج  إنتاجية 10 آالف قطعة يوميًا، وخط  الكبيرة بقدرة  ا�لي للعلب 
ا�لي للعلب الصغيرة بقدرة إنتاجية 15 ألف قطعة كل يوم، با�ضافة 
وتم  اليوم،  في  قطعة   30000 إنتاجية  بقدرة  موحد  إنتاج  خط  إلى 
العمالء  وإحتياج  السوق  دراسة  على  بناء  الخطوط  هذه  تصميم 
وتصنيعها من خالل أفضل المصانع ا±وروبية المتخصصة ، وكذلك يتم 

توريد المواد الخام من ألمانيا والواليات المتحدة ا±مريكية.
إلتزامنا  خالل  من  العالية  وا�حترافية  بالمهنية  لدينا  العمل  فريق  يتميز 
الماضية  السنوات  خالل  ومن  العمل،  في  الجودة  ومعايير  بالمواعيد 

اكتسبنا ثقة عمالؤنا مثل : 
 Nunu, Hi-clean, Higeen, Refreshing tissue with Taif Rose, 
Baby �ne, Nuby U.S.A., Tough and Nice N Soft “Skyline 
U.S.A ”

يصدرالمصنع منتجاته الى جميع أنحاء الشرق ا±وسط وأوروبا والواليات 
وتشمل  الكحول،  من  خالية  بأنها  وتمتازالمنتجات  ا±مريكية  المتحدة 
للطفل  المبللة  المناديل  مثل:  المناديل  من  مختلفة  وأصناف  أنواع 
إنتاج  على  القدرة  لدينا  وأيضًا  للبكتيريا،  المضادة  المبللة  والمناديل 
المكياج  �زالة  الخاصة  والمناديل  اليومي  لÅستخدام  المبللة  المناديل 

بناء على رغبة عمالئنا.

012-7403434fibuã€a@ ãœ

012-7434343paáÓè€a@ ãœ

+966 12 7343434 +966 12 7367769 alhilal@alhilalco.com

920000909

+966 12 7343434 +966 12 7367769 totalcare@alhilalco.com

الطائف  في   1959 عام  في  التجارية  الهالل  شركة  تأسست 
الوكيل  هي  الشركة  وتعتبر  السعودية  العربية  بالمملكة 
الخليج  أنحاء  جميع  في  نوبي  لمنتجات  الوحيد  و  الحصري 

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.
ليتضمن  عملها  نطاق  التجارية  الهالل  شركة  وسعت  حيث 
قطاعات مختلفة و عدة منها منتجات العناية با±ظافر و منتجات 
العناية الشخصية و منتجات العناية با±م و الطفل والمكمالت 

الغذائيه وغيرها          



بندر السعيدي
نائب رئيس غرفة الطائف 

@bandaralsaeedi

ــد مــن األماكــن والقصــور  ــة, فهــي تضــم العدي ــر الطائــف مــن أعــرق وأقــدم المــدن التاريخي تعتب
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 
ــد العزيــز آل ســعود و الملك فيصــل بــن عبدالعزيز )يرحمهمــا  عام1415هـــ .. وقــد ـكان الملــك عب

اهلل( يتخذانــه قصــرًا 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

ــا, ســيكون لهــا مســتقبلها,  ــم, وتتخــذ مــن الــورد شــعارا له ــق الغي ــة الحالمــة التــي تعان هــذه المدين
وخاصــة مــع مشــروع )الطائــف الجديــد( الــذي أعلــن عنــه خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 

بــن عبدالعزيــز يحفظــه اهلل..

ــة  ــف, وكاف ــة الطائ ــس إدارة غرف ــاء مجل ــس وأعض ــم رئي ــمي واس ــب باس ــي أن ارح ــرا.. ال يفوتن أخي
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 .

الطائف
وعوامل الجذب

مقــال
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حــــوار

الراجحي :
نعمل على مكافحةالفساد 

وتعزيز الحوكمة في منشآت 

قطاع األعمال 

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, 
ــق  ــم لتحقي ــام خططه ــل باألرق ــا فص ــتقبلي, كم ــي والمس ــا الحال ــرارات, وتأثيره ــرق للق وتط

رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ .

محاور كثيرة طرحتها مجلة الطائف على رئيس مجلس الغرف.. فكان الحوار التالي:

الغــرف  مجلــس  إدارة  مجلــس  اجتمــاع  بالطائــف  والصناعيــة  التجاريــة  الغرفــة  تســتضيف 
الســعودية، حدثنــا عــن واقــع وأهميــة هــذه االجتماعــات وعمــا تعرفونــه عــن مدينــة الطائــف.؟

انعقــاد اجتمــاع مجلــس إدارة مجلــس 	 

الغــرف الســعودية هــذه المــرة فــي مدينــة الطائف 

ممثــًا فــي غرفتهــا التجاريــة والصناعيــة يأتي في 

اطــار فلســفة جديــدة ظــل مجلــس اإلدارة يتبعهــا 

ــذه  ــد ه ــي عق ــاوب ف ــال التن ــن خ ــرة م ــذ فت من

االجتماعــات بمقــار الغــرف التجاريــة والصناعيــة 

بمناطــق ومحافظــات المملكــة المختلفــة، وذلــك 

بهــدف تعميــق الصــات بين أعضــاء مجلــس اإلدارة 

واصحــاب األعمــال بالغــرف التجاريــة والصناعيــة 

المختلفــة، فضــًا عــن العمــل علــى تعزيــز فــرص 
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المجلــس  اجتماعــات  عقــد 
بالغــرف لتعزيــز فــرص االســتثمار 
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23

االســتثمار والتنميــة بمختلــف المناطــق ومــد 

جســور التعــاون بيــن اصحاب األعمــال الســعوديين 

ــادة  ــات ع ــذه االجتماع ــج ه ــن برنام ــث يتضم حي

ــك  ــات تل ــى مقوم ــرف عل ــة للتع ــارات ميداني زي

ــياحية   ــتثمارية والس ــات االس ــق والمحافظ المناط

ولقــاء المســئولين بهــا. وبــا شــك أن جميــع هذه 

االجتماعــات تهــدف لتعزيــز دور القطــاع الخــاص 

ممثــًا فــي الغــرف التجاريــة والصناعيــة وكل مــا 

يتصــل بعمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة. 

وهنــا البــد أن نشــكر مجلــس إدارة غرفــة الطائــف 

علــى هــذه االســتضافة الكريمــة.

ــف  ــن التعري ــة ع ــي غني ــف فه ــة الطائ ــا مدين أم

ــر  ــا الكثي ــًا، وفيه ــة تاريخي ــة عريق ــا مدين كونه

مــن الصــروح الحضاريــة التــي تــدل علــى مكانتهــا 

ــام  ــذ أي ــا من ــى تاريخه ــاهد عل ــر ش ــي خي وه

الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم حتــى يومنــا هــذا.

· ــرف 	 ــاهمة الغ ــون مس ــف تقيم كي

التجاريــة والصناعيــة البالــغ عــدد 28 غرفة 

فــي الواقــع االقتصــادي للمناطــق والمــدن 

ــة؟ المختلف

التجاريــة 	  الغــرف  أن  بالتأكيــد 

والصناعيــة لعبــت دورًا كبيــرًا فــي عمليــات 

مناطــق  كافــة  فــي  تنتظــم  التــي  التنميــة 

ــة  ــي حرك ــة ف ــا بفاعلي ــاهم أيض ــة، وتس المملك

النشــاط االقتصــادي وبرامــج التنميــة مــن خــال 

الخدمــات التــي تقدمهــا لتلــك المناطــق، ونحــن 

فــي مجلــس الغــرف الســعودية دائمــا نســعى إلــى 

ــي المناطــق  حــث أصحــاب األعمــال لاســتثمار ف

ــي  ــق الت ــهيل العوائ ــة وتس ــات المختلف والمحافظ

قــد تواجههــم وذلــك للحــد مــن الهجــرة للمــدن، 

ــي  ــًا ف ــاص ممث ــاع الخ ــم القط ــد كان لدع وق

ــي  ــي الرق ــة دور ف ــة والصناعي ــرف التجاري الغ

ــدة  ــيع القاع ــة وتوس ــة االقتصادي ــتوى التنمي بمس

ــروعات  ــاء مش ــي إنش ــر ف ــذي أثم ــتثمارية ال االس

ــن  ــطة م ــف األنش ــي مختل ــدة ف ــة عدي اقتصادي

أهمهــا العمــل علــى إنشــاء مــدن صناعيــة كبــرى 

فــي بعــض المناطــق باالضافــة للعديــد مــن 

المشــاريع الصناعيــة والتعليميــة والصحيــة التــي 

ــا  ــًا، مم ــا حالي ــاري تنفيذه ــا والج ــم تنفيذه ت

ــن  ــة بي ــي التنمي ــوازن ف ــق ت ــى تحقي ــاعد عل يس

ــة. ــب كل منطق ــق حس المناط

· ــرة 	 ــرات كثي ــود تغيي ــظ وج ياح

ــس  ــس إدارة مجل ــة مجل ــي رؤي ــور ف وتط

للمرحلــة  الجديــد  الســعودية  الغــرف 

ــك؟ ــح ذل ــرز مام ــا أب ــة م القادم

ــر 	  ــاة، وأم ــمة الحي ــن س ــو م ــور ه التط

ــة  ــات العصري ــرات والتحدي ــة التغي ــم لمواكب مه

مــن أجــل المســاهمة الفاعلــة فــي النهضــة 

مناطــق  معظــم  تنتظــم  التــي  االقتصاديــة 

المملكــة باعتبــار أن قطــاع األعمــال هــو شــريك 

اســتراتيجي للدولــة فــي كافــة أعمالهــا وبخاصــة 



الغــرف  بمجلــس  خــاص  مكتــب 
رؤيــة  وأهــداف  برامــج  لتحقيــق 

. المملكــة٢٠٣٠ 

ومجالــس األعمــال التــي تشــكل أذرع عمــل مهمــة 

للمجلــس علــى صعيــد العمــل االقتصــادي المحلي 

ــر  ــبل تطوي ــث س ــرض بح ــك بغ ــي، وذل والدول

ــى  ــل عل ــة والعم ــات االقتصادي ــذه الكيان دور ه

زيــادة دورهــا فــي تحقيق األهــداف االســتراتيجية 

ــاري  ــعودي ، وج ــال الس ــاع األعم ــس وقط للمجل

العمــل علــى عقــد ورش عمــل لتطويــر المجلــس 

ــة. ــة والصناعي ــرف التجاري والغ

وفــي الوقــت نفســه البــد لمؤسســات قطــاع 

األعمــال تحمــل مســئولياتها واالضطــاع بدورهــا 

ــة  ــذه المرحل ــال ه ــول خ ــه المأم ــى الوج عل

الهامــة مــن تاريــخ المملكــة والعمــل بجــد 

ــة  ــرة التنمي ــدًا لقاط ــال قائ ــاع األعم ــون قط ليك

المشــروعات  مختلــف  فــي  أساســيًا  والعبــًا 

ــم  ــي دع ــدوره ف ــام ب ــن القي ــًا ع ــة، فض التنموي

المــرأة وتدريــب  الوظائــف وعمــل  توطيــن 

وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة إلــى جانــب دوره فــي 

المســئولية االجتماعيــة.

· مــر 38 عامــًا علــى تأســيس مجلــس 	

ــات  ــي الطموح ــا ه ــعودية م ــرف الس الغ

ــال  ــا خ ــس لتحقيقه ــعى المجل ــي يس الت

ــتقبًا؟ ــدورة ومس ــذه ال ه

وأمــال 	  عديــدة  طموحــات  للمجلــس 

مــن  انطاقــًا  لتحقيقهــا  يســعى  عريضــة 

ــة  ــن رؤي ــذ مضامي ــى تنفي ــة إل ــات الهادف التوجه

علميــة  بمؤشــرات  وترجمتهــا   2030 المملكــة 

ــن  ــي متي ــاد وطن ــى اقتص ــول إل ــة للوص وعملي

يســاهم فيــه القطــاع الخــاص بنســبة مقــدرة فــي 

اجمالــي الناتــج المحلــي، ولتحقيــق هــذا التوجــه 

وضــع المجلــس أجنــدة عمــل لتنفيذهــا بالتعــاون 

فــي الجانــب االقتصــادي، وانطاقــًا مــن هــذا 

ــط  ــن الخط ــد م ــس العدي ــع المجل ــوم وض المفه

واألنشــطة المســتقبلية التــي يعتــزم تنفيذهــا فــي 

ــة  ــة والتنموي ــات االقتصادي ــم التوجه ــار دع إط

لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 

ــة  ــه اهلل-، إضاف ــز – حفظ ــد العزي ــن عب ــلمان ب س

ــة  ــة والصناعي ــرف التجاري ــز دور الغ ــى تعزي إل

وقطــاع األعمــال فــي مســيرة التنميــة االقتصاديــة 

بالمملكــة، فيمــا يواصــل مجلــس اإلدارة اجتماعاتــه 

مــع األمانــة العامــة للمجلــس واألمانات المســاعدة 

ــوف  ــس للوق ــة للمجل ــز التابع واإلدارات والمراك

ــر  ــه التطوي ــس أوج ــل وتلم ــط العم ــى خط عل

الممكنــة لزيــادة الفاعليــة والجاهزيــة بمــا يتســق 

والتوجهــات االقتصاديــة خــال المرحلــة الراهنــة 

ــية  ــزة المؤسس ــل أداء األجه ــب تفعي ــي تتطل الت

ــس  ــي مجل ــة ف ــعودي ممثل ــاص الس ــاع الخ للقط

الغــرف الســعودية والغــرف التجاريــة والصناعيــة 

علــى مســتوى المملكــة لتكون قــادرة علــى مواكبة 

خطــى الدولــة وتوجهاتهــا الحديثة لمســار التنمية 

ــة.  ــتقبلية للمملك ــة المس ــًا للرؤي ــاد وفق واالقتص

ــة  ــان الوطني ــل للج ــد ورش عم ــم عق ــك ت كذل
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مــع الغــرف التجاريــة والصناعيــة تشــتمل علــى 

ــتراتيجية  ــط االس ــادرات والخط ــن المب ــدد م ع

ــا  ــتقبلية. كم ــة المس ــق الرؤي ــة بتحقي الخاص

ــق مســاهمة  ــى تحقي ــس أيضــًا عل ســيعمل المجل

ــع  ــل وصن ــي تعدي ــعودي ف ــال الس ــاع األعم قط

القــرارات االقتصاديــة بصــورة أكبــر للمحافظــة 

ــه  ــتثمرين في ــاع والمس ــذا القط ــح ه ــى مصال عل

ــال  ــن خ ــك م ــبات وذل ــن مكتس ــق م ــا تحق وم

فتــح قنــوات تواصــل وحــوار مــع الــوزارات 

صنــع  مراكــز  ومــع  الحكوميــة  والجهــات 

القــرار االقتصــادي وتعزيــز حضــور قطــاع 

ــراء  ــة الخب ــس الشــورى وهيئ األعمــال فــي مجل

واللجــان الوزاريــة ومجلــس الشــئون االقتصاديــة 

والتنميــة وتعظيــم منافــع وفوائــد القطــاع مــن 

ــل  ــى العم ــة إل ــل، إضاف ــور والتمثي ــذا الحض ه

ــا  ــي القضاي ــال ف ــاع األعم ــد دور قط ــى تأكي عل

والهمــوم الوطنيــة فيمــا يتعلــق بقضايــا الســعودة 

وتوطيــن  والتأهيــل،  والتدريــب  والتوظيــف 

ــرآة  ــاركة الم ــغيل، ومش ــة والتش ــاع الصيان قط

ــة.  ــاة االقتصادي ــي الحي ــعودية ف الس

اهتمامنــا علــى مكافحــة  كذلــك ســينصب 

الفســاد وتعزيــز الحوكمــة والشــفافية فــي 

منشــآت قطــاع األعمــال وخاصــة الشــركات 

ــد  ــش والتقلي ــات الغ ــة ممارس ــة ومحارب العائلي

للغــرف  اهتمامنــا  ســنولي  كمــا  التجــاري، 

التجاريــة والصناعيــة الصغيــرة والمتوســطة 

وللمناطــق األقــل نمــوًا حيــث هنــاك جهــود قائمة 

ــتثمارية  ــة اس ــع خارط ــدد لوض ــذا الص ــي ه ف

موحــدة للفــرص االســتثمارية بمختلــف مناطــق 

المملكــة وهــي إحــدى مبــادرات المجلــس وهنــاك 

ــل  ــة يعم ــرف التجاري ــس والغ ــق مــن المجل فري

ــف. ــذا المل ــى ه عل

· تعتمــد رؤيــة المملكــة 2030 بشــكل 	

كبيــر علــى القطــاع الخــاص فمــاذا 

ــك؟ ــم لذل أعددت

با شــك أن رؤيــة المملكــة المســتقبلية 	 

ــاملة  ــة ش ــة تنموي ــير نهض ــت تباش 2030م، حمل

الفــرد  وتطويــر  الحيــاة  مناحــي  لجميــع 

والمجتمــع الســعودي، وذلــك لمــا اشــتملت 

عليــه مــن مضاميــن فكريــة معاصــرة وتطلعــات 

تنمويــة رشــيدة ســيكون لهــا أكبــر األثــر 

ــة.   ــي المملك ــاملة ف ــة الش ــيرة التنمي ــى مس عل

ــي  ــزًا ف ــريكًا متمي ــال ش ــاع األعم ــون قط ولك

التنميــة االقتصاديــة بالمملكــة فقــد وضــع كافــة 

إمكانياتــه وخبراتــه طــوع القيــادة الحكيمــة، 

ــة،  ــذه الرؤي ــاح ه ــي إنج ــاهم ف ــم ويس ــا يدع بم

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 40 - 65% خــال الـ 13 عامــا القادمة.

كمــا قــام المجلــس عقــب اعــان الرؤيــة بإنشــاء 

ــة  ــذه الرؤي ــداف ه ــج وأه ــق برام ــب لتحقي مكت



رفع مساهمة القطاع الخـــاص فــي 

اجمالي الناتج المحلي من ٤٠ - 65% 

خالل الـ 13 عاما القادمـــــة . . 

ــًا. ــًا وعالمي ــعودي محلي ــاد الس االقتص

· ــاع 	 ــون اجتم ــم ترأس ــرًا وانت أخي

ــعودية  ــرف الس ــس الغ ــس إدارة مجل مجل

بمــاذا تعــدون الغــرف التجاريــة والصناعية 

ــة؟ ــرة القادم ــال الفت خ

ــرف  ــس الغ ــس إدارة مجل ــة أن مجل ــي الحقيق ف

الســعودية يعمــل منــذ فتــرة علــى صياغــة 

ــدة  ــات جدي ــات لخدم ــكار ومقترح ــة أف منظوم

الســعودي  الغــرف لقطــاع األعمــال  تقدمهــا 

تتميــز بالحداثــة وتمثــل إضافــة لنشــاط الغــرف 

ــم  ــا يدع ــو م ــة، وه ــرات الحالي ــل المتغي ــي ظ ف

ويطــور أعمــال وقــدرات هــذه الغــرف ويســاهم 

ــى  ــا عل ــا يعينه ــة بم ــا المالي ــة موارده ــي تنمي ف

التوســع فــي خدماتهــا ومــن أبــرز هــذه األفــكار 

ــرف  ــة للغ ــة التقني ــر البني ــات تطوي والمقترح

وتعزيــز برامــج المســئولية االجتماعيــة وزيــادة 

ــة  ــي لمواكب ــي والمعرف ــل البحث ــام بالعم االهتم

اقتصــاد المعرفــة، ودعــم الغــرف وتشــجيعها 

لعمليــات االندمــاج بيــن منشــآت القطــاع الخــاص، 

فضــًا عــن تنفيــذ مشــروع توأمــة الغــرف الــذي 

يهــدف لتبــادل الخبــرات والتجــارب الرائــدة 

والممارســات بيــن الغــرف التجاريــة وزيــادة 

ــة  ــي كاف ــا ف ــاون بينه ــيق والتع ــتوى التنس مس

ــات . ــطة والفعالي األنش

تتمثــل مهامــه فــي متابعــة تنفيــذ مبــادرات 

ــع  ــة لرف ــة والصناعي ــرف التجاري ــس والغ المجل

ــي  ــج المحل ــي النات ــاص ف ــاع الخ ــاهمة القط مس

ــة،  ــق الرؤي ــي تحقي ــز دوره ف ــي وتعزي اإلجمال

فضــًا عــن وضــع األطــر االســتراتيجية لتعزيــز 

وتفعيــل الشــراكة مــع األجهــزة الحكوميــة، 

التــي  االســتثمارية  الفــرص  كافــة  ورصــد 

ــا  ــة، وب ــات ذات العاق ــادرات الجه ــا مب تتضمنه

شــك أن قطــاع األعمــال لــم يألــو جهدا في ســبيل 

ــة. ــادة الحكيم ــه القي ــوا إلي ــا تصب ــق كل م تحقي

· يــرى كثيــر مــن أصحــاب األعمــال 	

ــن  ــم م ــًا عليه ــكل ضغط ــرارات تش أن الق

وغيرهــا،  والعمالــة  التوظيــف  خــال 

ــك؟ ــع ذل ــون م ــف تتعامل فكي

ــرت 	  ــرارات أث ــض الق ــاك بع ــح هن صحي

ــا  ــن ب ــا، لك ــي حينه ــال ف ــاب األعم ــى أصح عل

شــك ثمارهــا ســيعود مســتقبًا بالنفــع والفائــدة 

علــى وطننــا واقتصادنــا الوطنــي بــإذن اهلل، والبــد 

ــاك اهتمــام واضــح مــن  مــن اإلشــارة إلــى أن هن

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 

ــس  ــة مجل ــة خاص ــان الحكومي ــن اللج ــد م العدي

ــا يضمــن  ــة وهــو م ــة والتنمي الشــئون االقتصادي

ــاع  ــة بقط ــرارات المتعلق ــل الق ــون مجم أن تك

األعمــال ملبيــة لتطلعــات منســوبيه بشــكل كبيــر 

ومؤثــر، ألن الهــدف األساســي هــو تعزيــز مكانــة 
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تقريـــــر
العـــــدد

مجلس الغرف 
السعودية

٣٩ عامًا من رعاية وتنمية 
القطاع الخاص

مــع توجــه الدولــة الســعودية الحديثــة 
فــي عهــد الملــك المؤســس عبدالعزيــز 
النشــاط  تنظيــم  نحــو   - اهلل  رحمــه   –
التجاريــة  الحركــة  وتشــجيع  االقتصــادي 
ــًا  ــة متزامن ــرف التجاري ــام للغ ــدر أول نظ ص
مــع إنشــاء أول غرفــة تجاريــة بمدينــة جــدة 
ذلــك  ومنــذ   ,) )١٩٤٦م  ١٣٦٥هـــ  العــام  فــي 
ــو ٢8  ــيس نح ــم تأس ــوم ت ــى الي ــت وحت الوق
المملكــة  مســتوى  علــى  تجاريــة  غرفــة 
علــى  التعديــالت  مــن  العديــد  وأدخلــت 
ــة  ــة والصناعي ــرف التجاري ــة الغ ــام والئح نظ
االقتصاديــة  النهضــة  ومســايرة  لمواكبــة 
التــي شــهدتها المملكــة ، وتمثــل الغــرف 
التجاريــة مصالــح قطــاع األعمــال فــي كل 
بهــا  توجــد  التــي  المناطــق  مــن  منطقــة 
البيئــة  تنميــة  علــى  وتعمــل  الغــرف  تلــك 
االقتصاديــة وتعزيــز االســتثمارات وخدمــة 
المناطــق ورجــال األعمــال الذيــن تمثلهــم.
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تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية  بالطائف

تأسيس المجلس . . 

تأســس مجلــس الغـــرف الســعودية ومقــره الرســمي بمدينــة الريــاض 

بموجــب المرســـوم الملكــي رقــم م/6 و تاريــخ 1400/4/30 هـــ )مــارس 

ــة  ــة الصناعي ــرف التجاري ــتركة للغ ــح المش ــى بالمصال 1980 م ( ليعن

ــى  ــا عل ــوم بتمثيله ــة , ويق ــا )28( غرف ــا حالي ــغ عدده ــة ويبل بالمملك

ــاع  ــة دور القط ــى تنمي ــل عل ــي , ويعم ــي والخارج ــتويين المحل المس

ــي . ــي االقتصــاد الوطن الخــاص ف

بــدأ المجلــس فــي ممارســة أنشــطته الفعليــة بتكويــن جهــازه 

ــارًا  التنفيــذي، وهــو األمانــة العامــة لمجلــس الغــرف الســعودية اعتب

مــن عــام 1401هـــ )1981م( ومنــذ ذلــك التاريــخ وهــو يخطــو خطــوات 

ــه . ــة ب ــداف المنوط ــق األه ــو تحقي ــريعة نح س

حيــث يمثــل مجلــس الغــرف الســعودية مظلــة قطــاع األعمــال 

ــى  ــل عل ــة ويعم ــة بالمملك ــة والصناعي ــرف التجاري ــعودي والغ الس

ــًا . ــًا وداخلي ــا محلي ــة مصالحه ــا ورعاي تمثيله

األهداف . . .

ــا  ــم فيه ــاملة تتناغ ــة ش ــة اقتصادي ــال رؤي ــن خ ــس م ــل المجل يعم

ــات  ــق بالسياس ــا يتعل ــيدة فيم ــة الرش ــات الدول ــع توجه ــه م أهداف

االقتصاديــة والتوجهــات نحــو القضايــا الملحــة والهامــة كالتوطيــن 

وتنويــع قاعــدة اإلنتــاج ودعــم الصــادرات وجــذب االســتثمارات وغيرها 

، وانطاقــًا مــن هــذه التوجهــات رســم المجلــس لنفســه أهدافا تنســجم 

وهــذه التوجهــات وتدعــم تطبيقهــا تتمثــل فــي التالــي :

العنايــة بالمصالــح المشــتركة للغــرف وتطويــر إمكانياتهــا . 1

ــا.  ــل دوره وتفعي

توحيد توجهات القطاع الخاص تجاه القضايا الوطنية.. 2

تعزيــز مســاهمة قطــاع األعمــال فــي برامــج التنميــة االقتصاديــة . 3

واالجتماعيــة الوطنيــة. 

المســاهمة والمبــادرة فــي صياغــة األنظمــة واللوائــح والقــرارات . 4

ذات العاقــة بقطــاع األعمــال. 

ــة . 5 ــة والخارجي ــة الداخلي ــرات االقتصادي ــة المتغي ــد ومتابع رص

ــة .  ــال بالمملك ــة األعم ــى بيئ ــاتها عل ــل انعكاس وتحلي

إبراز الفرص والحوافز االستثمارية المتاحة. . 6

التركيز على تنمية القطاعات الواعدة في االقتصاد السعودي.. 7

المساهمة في تحسين بيئة األعمال.. 8

ــال . 9 ــاع األعم ــة بقط ــات ذات العاق ــات والدراس ــر المعلوم توفي
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ــرات  ــة والخب ــادل المعرف ــة تب ــل عملي وتفعي

ــرف .  ــن الغ ــة بي ــارب الناجح والتج

تعزيــز وتنميــة دور المنشــآت العائليــة الوطنية . 10

فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 

ــي  ــية ف ــا التنافس ــر قدراته ــة، وتطوي بالمملك

األســواق الدوليــة .

المســتوي . 11 علــى  الخــاص  القطــاع  تمثيــل 

والدولــي. واالقليمــي  الوطنــي 

الخارجيــة . 12 االقتصاديــة  العاقــات  تنميــة 

. واالســتثمارية  التجاريــة  الشــراكة  وتعزيــز 

ــي . 13 ــن المــرأة الســعودية ف ــي تمكي المســاهمة ف

ــة. ــة االقتصادي التنمي

الصغيــرة . 14 المنشــآت  دور  وتنميــة  تعزيــز 

والمتوســطة فــي تحقيــق التنميــة اإلقتصاديــة، 

ــة  ــر ثقاف ــداع، ونش ــكار واالب ــجيع االبت وتش

ــر  ــل الح العم

ممارســة التحكيــم وفــض المنازعــات التجاريــة . 15

محليــًا ودوليــًا. 

نقــل الصــورة الحقيقيــة للمملكــة للعالــم . 16

. الخارجــي 

دعم القطاعات اإلنتاجية : 

العامــة  األمانــة  خــال  مــن  المجلــس  يقــوم 

بإنشــاء  الوطنيــة  اللجــان  لشــؤون  المســاعدة 

ــة  ــم نخب ــة تض ــة قطاعي ــان وطني ــيس لج وتأس

ــة  ــة ومراجع ــا رعاي ــال، مهمته ــاب األعم ــن أصح م

المصالــح المشــتركة للمنشــآت االقتصاديــة العاملة 

فــي القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة ودراســة 

ومراجعــة األنظمــة والقــرارات النافــذة ذات العاقــة 

بــكل قطــاع ،والتنســيق مــع اللجــان المناظــرة فــي 

ــتمرار  ــوف باس ــة والوق ــة الصناعي ــرف التجاري الغ

علــى وجهــات نظرهــا وإحاطتهــا بمــا تتخــذه 

ــداد  ــة إلع ــراءات باإلضاف ــن إج ــة م ــة الوطني اللجن

ــاع . ــكل قط ــة ب ــوث ذات العاق ــات والبح الدراس

تنمية عالقات التعاون االقتصادي :

ــات  ــز عاق ــر بتعزي ــكل كبي ــس بش ــم المجل اهت

المملكــة االقتصاديــة والتجاريــة مــع مختلــف بلدان 

ــة  ــال األمان ــن خ ــس م ــام المجل ــث ق ــم حي العال

العامــة المســاعدة للشــؤون الدوليــة بتأســيس 

مجالــس أعمــال ســعودية أجنبيــة مشــتركة، مهمــة 

هــذه المجالــس تعزيــز عاقــات التعــاون االقتصادي 

الســعوديين  األعمــال  رجــال  بيــن  والتجــاري 

مجلة الطائف - العدد )٧( - ربيع األول ١٤٣٨ هـ
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تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية  بالطائف

ونظرائهــم فــي الــدول األجنبيــة وعــرض الفــرص 

ــة. ــتثمارية بالمملك االس

كمــا اهتــم بعمليــة تنظيــم زيــارات الوفــود 

اللجــان  اعمــال  فــى  والمشــاركة  التجاريــة 

الســعودية االجنبيــة المشــتركة وهــو ايضــا يمثــل 

المملكــة فــى العديــد مــن الهيئــات االقليميــة 

ــادات  ــة واتح ــارة الدولي ــة التج ــة كغرف والدولي

ــارك  ــا ويش ــة وغيره ــة والخليجي ــرف العربي الغ

ــدوات  المجلــس بشــكل فاعــل فــي المؤتمــرات والن

ــي  ــة الت ــة والدولي ــة واإلقليمي ــاءات المحلي واللق

ــى  ــة إل ــتثمارات األجنبي ــذب االس ــى ج ــدف إل ته

ــعودية  ــادرات الس ــر الص ــة وتطوي ــة ، وتنمي المملك

ــة . ــم المختلف ــى دول العال ــة إل ــر النفطي غي

جــذب االســتثمارات األجنبيــة والترويــج للفــرص 

االســتثمارية:

يقــوم المجلــس بــدور رئيســي فيمــا يتعلــق 

بالمملكــة  االســتثمارية  للفــرص  بالترويــج 

بالتعــاون مــع الغــرف التجاريــة و الجهــات المعنيــة 

باالســتثمار وذلــك مــن خــال األنشــطة التاليــة :

o  تنظيــم زيــارات الوفــود مــن أصحــاب

األعمــال الســعوديين للــدول األجنبيــة وطــرح 

ــراكات  ــي ش ــول ف ــتثمارية والدخ ــرص االس الف

ــة  ــدول األجنبي ــي ال ــم ف ــع نظرائه ــة م تجاري

o  تنظيــم لقــاءات للوفــود األجنبيــة مــن

أصحــاب األعمــال وإطاعهــم علــى فرص االســتثمار 

ــتثمارية ــة االس ــة والبيئ بالمملك

o  ــن ــة ع ــات العالمي ــدارات باللغ ــداد إص  إع

ــتثمار ــة واالس المملك

o  مــع االســتثمارية  المعلومــات  تبــادل 

. المماثلــة  الجهــات 

o  ــع ــتثمار م ــات االس ــل معوق ــة وح مناقش

ــة   ــات المعني الجه

العالقة مع الغرف التجارية والصناعية :

ــة  ــة العام ــال األمان ــن خ ــس وم ــرص المجل ح

ــات  ــة عاق ــى إقام ــرف عل ــؤون الغ ــاعدة لش المس

ــة  ــة والصناعي ــرف التجاري ــع الغ ــة م ــاون قوي تع

ــا  ــة القضاي ــي مواجه ــا ف ــيق جهوده ــرض تنس بغ

ــى  ــا عل ــم له ــم الدع ــتركة وتقدي ــوم المش والهم

كافــة األصعــدة قانونيــًا وإداريــا وتقنيــًا بمــا 

يســهم فــي تطويــر قدراتهــا وإمكاناتهــا ويســاعدها 

ــوبيها  ــة منس ــاه خدم ــا تج ــوض بأعبائه ــي النه ف

ــن  ــى تمكي ــل عل ــا عم ــال كم ــاب األعم ــن أصح م

مختلــف  فــي  ومنســوبيها  الغــرف  مشــاركة 

ــًا.  ــا ودولي ــًا وإقليمي ــة محلي ــات االقتصادي الفعالي

ويقوم المجلس في هذا الصدد بالتالي :

· فــي 	 الصناعيــة  التجاريــة  الغــرف  تمثيــل 

ــى  ــترك عل ــع المش ــة ذات الطاب ــا كاف القضاي

. والخارجــي  المحلــي  المســتويين 

· ــم 	 ــرف ودع ــات الغ ــر إمكان ــى تطوي ــل عل العم

عاقاتهــا بمنوســبيها, بمــا يكفــل رفــع قــدرات 

القطــاع الخــاص وتوســيع مســاهمته فــي 

ــي . ــاد الوطن االقتص

· بلــورة مرئيــات الغــرف وقطــاع األعمــال 	

ذات  العامــة  القضايــا  والتعبيــر عنهــا فــي 

. المشــترك  الطابــع 

تنقســم الغــرف التجاريــة الصناعيــة بالمملكــة إلــى 

ثاثــة أنــواع كبيــرة ومتوســطة وصغيــرة.  ويتــم 

هــذا التصنيــف طبقــا لعــدد المنتســبين لــكل غرفــة ، 

ولــكل غرفــة مجلــس إدارة, يتناســب عــدد أعضائــه 

ــه  ــي أعضائ ــاب ثلث ــم انتخ ــة.  يت ــم الغرف ــع حج م

كل أربــع ســنوات انتخابــًا مباشــرًا مــن قبــل 

ــي  ــث الباق ــن الثل ــم تعيي ــة ويت ــبين للغرف المنتس

مــن قبــل وزارة التجــارة والصناعــة.  وهــذه الغــرف 

موزعــة فــي أنحــاء المملكــة فــي الريــاض - جــدة 

ــة  ــة - المدين ــة المكرم ــرقية - مك ــة الش - المنطق

ــل  ــاء - حائ ــف - اإلحس ــم - الطائ ــورة - القصي المن

ــات -  ــة - القري ــازان - الباح ــران - ج ــا - نج - أبه

ــى –  ــة - الزلف ــع - المجمع ــر - ينب ــوف - عرع الج
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خــال مشــاركاته فــي دراســة األنظمــة التــي 

ــل  ــات تمث ــم مرئي ــاص وتقدي ــاع الخ ــق بالقط تتعل

وجهــة نظــر القطــاع حيــال تلــك األنظمــة ، 

ــة  ــة العام ــال األمان ــن خ ــس م ــع المجل ويضطل

ــي  ــد ف ــدور رائ ــة ب ــؤون القانوني ــاعدة للش المس

تقديــم االستشــارات القانونيــة والدراســات المتعلقــة 

ــرف  ــال وللغ ــاع األعم ــة  لقط ــة التجاري باألنظم

التجاريــة  وإعــداد الــرأي حيــال األنظمــة واللوائــح 

ــال .  ــاع األعم ــن قط ــب م ــرارات بطل والق

المراكز والوحدات المتخصصة بالمجلس :

يضــم المجلــس العديــد مــن المراكــز المتخصصــة 

واللجــان والوحــدات التــي تنشــط داخلــه مثــل :

ــب دورا -  ــذي لع ــادرات وال ــة الص ــز تنمي مرك

هامــًا فــي تعزيــز موقــف الصــادرات الســعودية 

ــة . ــواق الخارجي ــا لأس ــات نفاذه ــل معوق وح

مركــز تنميــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة - 

والــذي يســاعد علــى تعزيــز موقــف هــذه 

المنشــآت بتقديــم االستشــارات الفنيــة وتوفيــر 

ــا  ــات وقعه ــال اتفاقي ــن خ ــل م ــرص للتموي ف

ــة . ــات ذات العاق ــع الجه م

 مركــز الترقيــم الســعودي والــذي يهتــم - 

ــي  ــز الدول ــم و الترمي ــام الترقي ــق نظ بتطبي

)الباركــود( علــى المنتجــات والســلع باعتبــاره 

ــي. ــاري عالم ــام معي نظ

ــة -  ــعودية ولجن ــة الس ــارة الدولي ــة التج غرف

تطويــر التجــارة الدوليــة وهمــا يشــكان 

ــع  ــعودي م ــال الس ــاع األعم ــل قط ــة وص حلق

غرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس ومــا يقدمــه 

مــن خدمــات للقطــاع الخــاص الســعودي بنشــر 

التقاريــر االقتصاديــة الدوليــة وعقــد النــدوات 

بالتعــاون مــع مركــز غرفــة التجــارة الدوليــة 

ــس. بباري

ــى -  ــل عل ــو يعم ــة وه ــآت العائلي ــز المنش مرك

تعزيــز تنافســية هــذه المنشــآت وتعزيــز قدرتها 

تبــوك – الخــرج - عنيــزة - القويعيــة - المخــواة - 

بيشــة - البكيريــة - الــرس - حفــر الباطــن . ولبعض 

هــذه الغــرف فــروع فــي بعــض المــدن األخــرى. 

الشراكة مع القطاع العام :

ــد  ــال عق ــي مج ــرًا ف ــًا كبي ــس نجاح ــق المجل حق

شــراكة حقيقيــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 

وكانــت تجربتــه فــي هــذا المجــال أنمــوذج يحتذى 

ــة  ــن كاف ــر م ــل تقدي ــو مح ــس اآلن ه ، والمجل

ــد  ــه تج ــه ومقترحات ــمية ومرئيات ــات الرس الجه

ــوده  ــراف وجه ــف األط ــن مختل ــاوب م ــول وتج قب

ــي : ــي هــذا الصــدد أثمــرت عــن التال ف

o  للمجلــس حضــور وتمثيــل فاعــل بمجلــس

ــؤون  ــس الش ــراء ومجل ــة الخب ــورى وهيئ الش

االقتصاديــة والتنميــة، والــوزارات واللجــان 

ــة . ــدول األجنبي ــة وال ــن المملك ــتركة بي المش

o  يتــم األخــذ برأيــه واالسترشــاد بتجربتــه حيــال

ــرارات االقتصادية.  ــة والق األنظم

o  الرســمي لقطــاع الممثــل  المجلــس  يعــد 

. بالمملكــة  الســعودي  األعمــال 

o  يشــارك بفاعليــة فــي الجــوالت الخارجيــة

للقيــادة الرشــيدة ذات الصبغــة االقتصاديــة .

o  عمــل وأوراق  مذكــرات  المجلــس  يقــدم 

ــال  ــه حي ــن مرئيات ــمية تتضم ــات الرس للجه

االقتصاديــة. والقضايــا  األنظمــة 

o  اســتطاع المجلــس فتــح قنــوات اتصــال متعــددة

مــع الجهــات الرســمية تمكــن عبرهــا مــن نقــل 

تطلعــات القطــاع الخــاص لصانعــي القــرار 

االقتصــادي وبالمقابــل إيصــال مــا يصــدر مــن 

أنظمــة وقــرارات للغــرف التجاريــة والصناعيــة 

مــن خــال التعاميــم .

المشــاركة فــي تعديــل وصنــع القــرارات االقتصادية 

ــة األنظمة : ودراس

اســتطاع المجلــس أن يضــع نفســه وعــن اســتحقاق 

فــي دائــرة تعديــل وصنــع القــرار االقتصــادي مــن 
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ــا  ــات مــن خــال توعيته ــة التحدي ــى مواجه عل

ــول  ــى التح ــجيعها عل ــات وتش ــك التحدي بتل

ــا  ــارات له ــم االستش ــاهمة وتقدي ــركات مس لش

ــب. ــف الجوان فــي مختل

ــى -  ــي تعن ــل وه ــوق العم ــعودية لس ــة الس اللجن

ــال . ــل والعم ــا العم بقضاي

 مكتــب تحقيــق رؤيــة 2030 والــذى تــم تأسيســه - 

ــة  ــتقبلية للمملك ــة المس ــان الرؤي ــب إع عق

ــادرات  ــذ مب ــة تنفي ــى متابع ــل عل ــك للعم وذل

قطــاع األعمــال لتحقيــق أهــداف وبرامــج 

ــة. الرؤي

المركز السعودي للتحكيم التجاري .- 

تعزيز مشاركة المرأة االقتصادية :

ــادة الرشــيدة بإشــراك  فــى إطــار دعــم توجــه القي

المــرأة اقتصاديــا قــام المجلــس بإنشــاء إدارة شــؤون 

ســيدات األعمــال والمجلــس التنســيقي لعمــل المرأة 

، حيــث يضطلعــان بجهــد مميــز فــي مجــال تدريــب 

الكــوادر النســائية والتعريــف بالفــرص االســتثمارية 

ــع  ــرأة م ــل الم ــات عم ــة معوق ــائية ومناقش النس

ــي تتناســب  ــل الت ــات المختصــة وطــرح البدائ الجه

ــة. ــم الشــريعة الحنيف وظــروف المــرأة وتعالي

ــف الســباقة فــي ذلــك, مــن  ــة الطائ ــت غرف وكان

خــال تعيينهــا أول نائــب ألميــن عــام الغرفــة 

ــي ــى الزهران ــيدة من الس

تقدير محلي ودولي وبيئة عمل متطورة:

ــوادر  ــة للك ــة الجاذب ــل الداخلي ــة العم ــر بيئ لتطوي

الوطنيــة قــام المجلــس بتحديــث األنظمــة اإلداريــة 

واللوائــح الخاصــة بالعمــل ممــا ســاهم فــي تطويــر 

األداء وتحســين بيئــة العمــل الداخليــة وانجــاز 

ــزة  ــج متمي ــدم برام ــريعة وق ــورة س ــل بص العم

ــن. ــز العاملي ــي وتحفي ــوالء الوظيف ــادة ال لزي

ــورة  ــة بص ــة التقني ــث األنظم ــم بتحدي ــا اهت كم

ــى  ــس عل ــوم بالمجل ــل الي ــد العم ــرة ويعتم كبي

منظومــة متكاملــة مــن األنظمــة التقنيــة الحديثــة 

ــة ،  ــاالت اإلداري ــام االتص ــات ونظ ــام الفعالي ، كنظ

ــا. ــرية وغيره ــوارد البش ــام الم ونظ

ويحظــى مجلــس الغــرف الســعودية بتقديــر محلــي 

ودولــي نتيجــة لعملــه المؤسســي فــي خدمــة قطــاع 

األعمــال الســعودي وتعزيــز التعــاون التجــاري 

واالســتثماري للمملكــة مــع مختلــف البلــدان ولعــل 

اكبــر تكريــم حصــل عليــه المجلــس هــو التقديــر 

والثقــة  التــي وجدهــا مــن القيــادة الرشــيدة ممثلــة 

فــي خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي عهــده األمين 

ومــن المســئولين والمعنييــن بقطــاع االقتصــاد  

ــام  ــة أم ــة الممثل ــة المعني ــاره الجه ــك اعتب وكذل

القطــاع الحكومــي األمــر الــذي أضــاف كثيــر مــن 

نقــاط القــوة لعمــل المجلــس.

ــي  ــز ف ــزة التمي ــى جائ ــس عل ــل المجل ــد حص  وق

التجــارة الدوليــة كأول مؤسســة اقتصاديــة عربيــة 

»غيــر ربحيــة« مــن وزارة التجــارة األمريكيــة 

ــه المجلــس مــن  ــى مــا يبذل ــل دليــا عل حيــث تمث

جهــود لتعزيــز ودعــم عاقــات المملكــة االقتصاديــة 

مــع مختلــف الشــركاء االقتصادييــن الفاعليــن 

ــة  ــة العربي ــارت المنظم ــا اخت ــم ، كم ــول العال ح

للتنميــة اإلداريــة التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة  

المجلــس لمنحــه جائــزة درع الحكومــة االلكترونيــة 

ــل  ــام2012 كأفض ــة لع ــا الثالث ــي دورته ــة ف العربي

منصــة تفاعليــة علــى صفحــة التواصــل االجتماعــي 

» فيســبوك« - فئــة مواقــع الهيئــات الحكوميــة 

ــرًا  ــك تقدي ــة، وذل ــمية العربي ــات الرس والمؤسس

لجهــوده فــي اســتثمار قنــوات التواصــل االجتماعــي 

ــوره  ــع جمه ــل م ــطته والتواص ــف بأنش ــي التعري ف

ــة. ــه المختلف ــرض خدمات ــن وع ــن المتعاملي م

ــل  ــة عم ــل بيئ ــزة أفض ــس جائ ــال المجل ــا ن كم

ســعودية لعــام 2009 كنتيجــة طبيعيــة لبيئــة العمــل 

المتميــزة التــي يقدمهــا والتــي تعتمــد علــى تقديــم 

ــل  ــن والعم ــة للموظفي ــة والمادي ــز المعنوي الحواف

علــى تطويــر قدراتهــم مــن خــال إتاحــة الفــرص 

33



المملكــة والــدول األخــرى مــن واقــع طبيعــة 

العاقــات القائمــة فيمــا بينهــا ، فقــد شــرع مجلــس 

الغــرف الســعودية  بتوقيــع اتفاقيــات مــع الجهــات 

ــاء  ــك إلنش ــدول وذل ــن ال ــدد م ــه بع ــرة ل المناظ

التجاريــة  العاقــات  تخــدم  أعمــال  مجالــس 

ــدول .   ــك ال ــة وتل ــن المملك ــة بي واالقتصادي

 تعريــف: 

ــم  ــادي يض ــع اقتص ــي تجم ــال ه ــس األعم      مجال

ــة،  ــال بالمملك ــاع األعم ــن قط ــة م ــة ممثل مجموع

تهــدف لتفعيــل العاقــات االقتصاديــة بيــن المملكــة 

المختلفــة  المجــاالت  فــي  الصديقــة  والــدول 

وخاصــة التجاريــة واالســتثمارية، وذلــك مــن 

خــال إطــار منهجــي يحقــق األهــداف الموضوعــة 

والمحــددة للعاقــة االقتصاديــة مــع تلــك الــدول .

أهدافها :

التدريبيــة والتأهيليــة لهــم، وتســلم جائــزة أفضــل 

مؤسســة عربيــة غيــر ربحيــة مــن الســيد جيرهــارد 

شــرودر المستشــار األلمانــي الســابق .

مجالس األعمال :

بنــاء علــى األمــر الســامي الكريــم رقــم 5/ب/10744 

وتاريــخ 1422/6/7هـــ القاضــي باإلســراع فــي إنشــاء 

مجالــس أعمــال ســعودية أجنبيــة تمــول مــن 

ــدم  ــا يخ ــن بم ــن كا الطرفي ــال م ــال األعم رج

مصالــح المملكــة وتوجهاتهــا فــي كافــة المجــاالت 

ــرف  ــام الغ ــن نظ ــم )37( م ــادة رق ــتنادًا للم ، واس

ــي  ــوم الملك ــادر بالمرس ــة الص ــة والصناعي التجاري

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

مــن مجلــس الغــرف التجاريــة الصناعيــة الســعودية 

بأهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه مجالــس األعمــال 

الســعودية األجنبيــة مــن الناحيــة االقتصاديــة بيــن 
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 •تنميــة وتوطيــد العاقــات بيــن مجتمــع األعمــال 

البلديــن، وتعريــف ممثلــي ومشــتركي  بــكأ 

الطرفيــن بالفــرص االقتصاديــة المتوفــرة لديهمــا.

 •تشــجيع الصــادرات وتبــادل الســلع والخدمــات من 

ــات  ــادل المعلوم ــتمرة، وتب ــاالت المس ــال االتص خ

وإقامــة المعــارض فــي البلديــن.

ــن  ــدى البلدي ــات المســئولة ل  •التواصــل مــع الجه

ــن،  ــن الجانبي ــاون بي ــاخ التع ــين من ــدف تحس به

ــا. ــادف أي منهم ــي تص ــات الت ــل العقب وتذلي

ــي  ــة  ف ــروعات االقتصادي ــة المش ــجيع إقام  •تش

البلديــن، وذلــك بالتعــرف علــى أفضــل ســبل 

التمويــل المتاحــة، وتوفيــر المعلومــات والخدمــات 

تلــك  بإقامــة  المهتميــن  األعمــال  لرجــال 

المشــروعات.

ــي  ــة الت ــى تســوية المنازعــات التجاري  •العمــل عل

قــد تنشــأ بيــن رجــال األعمــال فــي البلديــن 

ــة. ــرق الودي بالط

ــا  ــل التكنولوجي ــب ونق ــج التدري ــام ببرام  •االهتم

ــة ــق المعرف وح

اللجان الوطنية

رسالة اللجان الوطنية : 

 العمــل علــى تنميــة وتطويــر القطــاع الــذي 

ــه ، وبحــث العقبــات والمعوقــات العامــة التــي  تمثل

تعترضــه، واقتــراح الوســائل المناســبة للتغلــب 

عليهــا بمــا يحقــق مصلحــة القطــاع وينســجم فــي 

ــة. ــة العام ــع المصلح ــه م ــت نفس الوق

استراتيجية اللجان الوطنية : 

ــة  ــكيلها بصياغ ــة تش ــي بداي ــة ف ــوم كل لجن  تق

اســتراتيجية عملهــا خــال دورتهــا – علــى أن 

تتضمــن هــذه االســتراتيجية إيضاحــًا للــرؤى 

االســتراتيجية للجنــة ورســالتها ، كمــا تقــوم 

بتحديــد برنامــج عملهــا بمــا يتناســب مــع الــدور 

ــة.  ــان الوطنيــ ــة للج ــام العام والمه

أهداف اللجان الوطنية: 

المشــتركة . 1 المصالــح  ومراجعــة  رعايــة 

ــات  ــي القطاع ــة ف ــة العامل ــآت االقتصادي للمنش

. المختلفــة  االقتصاديــة 

دراســة ومراجعــة األنظمــة والقــرارات النافــذة . 2

ذات العاقــة بالقطــاع . 

ــه . 3 ــف ب ــًا والتعري ــاع إعامي ــراز دور القط إب

 . وبأهميتــه 

ــرف . 4 ــي الغ ــرة ف ــان المناظ ــع اللج ــيق م التنس

التجاريــة الصناعيــة والوقــوف باســتمرار علــى 

وجهــات نظرهــا وإحاطتهــا بمــا تتخــذه اللجنــة 

الوطنيــة مــن إجــراءات . 

إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع .. 5

تشكيل اللجان الوطنية : 

يتــم تشــكيل اللجــان الوطنيــة مــن رجــال األعمــال 

التجاريــة  الغــرف  تقــوم  الذيــن  الســعوديين 

معاييــر  علــى  بنــاء  بترشــيحهم  والصناعيــة 

ــذه  ــل دور وأداء ه ــي تفعي ــاهم ف ــتراطات تس واش

ــي :  ــر حــول اآلت ــك المعايي اللجــان وتتركــز تل

 -ممارسة النشاط الذي تمثله اللجنة الوطنية . 

 -المستوى العلمي المناسب . 

 -االستعداد للعمل التطوعـي . 

 -االلتزام بحضور اجتماعات اللجنـة . 

 -القدرة على المشاركة في فعاليات اللجنة . 

 -كمــا يجــوز للجــان الوطنيــة ترشــيح مــن تــرى 

فــي انضمامــه مزيــدا مــن اإلثــراء ألعمــال اللجنــة 

ــن ذوي  ــا م ــق أهدافه ــي تحقي ــر ف ــذا دور مؤث وه

الخبــرة مــن العامليــن فــي هــذا القطــاع أو ذاك . 

ــن  ــن بي ــا األول م ــي اجتماعه ــة ف ــب اللجن -تنتخ

 ، للرئيــس  ونائبيــن  للجنــة  رئيســًا  أعضائهــا 

ــنوات,  ــاث س ــة ث ــة واإلناب ــدة الرئاس ــون م وتك

يعــاد انتخابهــم أو انتخــاب بديــا عنهــم مــن نفــس 

ــن دورة  ــدة , وتتزام ــرى واح ــدورة أخ ــاء ل األعض

ــرف . ــس الغ ــس إدارة مجل ــع دورة مجل ــة م اللجن
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عبدالعظيم عبدالعزيز تركستاني
عضو مجلس إدارة غرفة الطائف وممثل الغرفة
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الفيصل
مهندس تطوير 

الطائف الجديدة

      منــذ أن تقلــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل مستشــار خادم الحرميــن وأمير 
ــة  ــر محافظ ــا لتطوي ــة العلي ــة الللجن ــه رئاس ــارة وتولي ــد األم ــة مقالي ــة المكرم ــة مك منطق
الطائــف والمحافظــة – أســوة بغيرهــا مــن محافظــات المنطقــة - تعيــش تحــوالت تنمويــة 
كبــرى تهــدف لتهيئتهــا إلــى منطقــة جــذب اســتثمارية كبــرى اســوة بالمناطــق االســتثمارية 
ــة ال  ــخ المحافظ ــي تاري ــبوق ف ــر مس ــر غي ــو أم ــة، وه ــا الغالي ــاء مملكتن ــة أنح ــي بقي ــري ف الكب

قديمــا وال حديثــا .
      وتعكــس تلــك التحــوالت 
خبــرة ســموه الثريــة المنقطعــة 
ــك  ــل تل ــع مث ــي صن ــر ف النظي
التحــوالت وشــاهدها ماثــل أمامنا 
فــي عســير التــي حولهــا عندمــا 
كان أميــرا لهــا مــن منطقــة 
شــبه بكــر إلــى واحــدة مــن ابــرز 
مناطــق النمــو الحضــري فــي 
ــا  ــرة وثقه ــي خب ــة، وه المملك
تفصيــا فــي كتابــه الرائــع: 
“مســافة التنميــة وشــاهد عيــان”.   
الطائــف  أن محافظــة  صحيــح 
تمتلــك عوامــل عديــدة مســاعدة 
فــي  اســهمت  التنميــة  علــى 
مصيــف  كأكبــر  شــهرتها 
ــدال  ــة إلعت للوطــن لعقــود طويل
مناخهــا وجعرافيتهــا الســاحرة 
المكرمــة  مكــة  مــن  وقربهــا 
حيــث بيــت اهلل الحــرام ومطارهــا  

وبنيــة  الحديــث  االقليمــي 
ولكــن  العصريــة.  التحتيــة 
ــل  ــك العوام ــة تل ــادة هندس إع
بطريقــة متناعمــة بحيــث تعمــل 
قــادرة  واحــدة  بوتقــة  فــي 
ــوالت  ــك التح ــة تل ــى خدم عل
ــا  ــو م ــة وه ــة بفاعلي للمحافط
ــي  ــموهد ف ــه س ــوم ب ــام ويق ق
بقدرتــه  بالضبــط  المحافظــه 
المعهــودة علــى القيــام بمثــل 

  . تلــك الهندســة 
فتنفيــذا لتوجيهــات ســيدي خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز آل 
ــاه،  ــى رع ــه اهلل تعال ــعود حفظ س
ــة المملكــة 2030،  وتجســيدا لرؤي
ــط  ــى تخطي ــموه عل ــرف س أش
العديــد مــن المشــاريع غيــر 
ــوف  ــة س ــي المحافظ ــبوقة ف مس

تحقــق لهــا العالميــة إن شــاء 
ــك  ــم تل ــن أضخ ــى. فم اهلل تعال
الطائــف  مشــروع  المشــاريع 
احــد  يمثــل  الــذي  الجديــد 
ــاه  ــل تج ــات الفيص ــر تطلع اكب
ــرفت  ــي تش ــة الت ــذه المحافظ ه
ــه فــي قصــر  بتدشــين الملــك ل

ــرا . ــام أخي الس
ــيوجد  ــذي س ــروع ال ــذا المش فه
ــة  ــدث مدين ــة أح ــي المحافظ ف
ــط مســبق  ــام بتخطي ــة تق عصري
فــي  وذلــك  المملكــة  فــي 
للمحافظــة  الشــرقي  الشــمال 
علــى مســاحة 1250 كيلومتــر 
ــاع  ــة ارب ــتوعب ثاث ــع لتس مرب
المليــون نســمة كامتــداد لمدينة 
ــي  ــيضم ف ــة،  س ــف الحالي الطائ
هــي  اصغــر  مشــاريع  طياتــه 
مطــار الطائــف الدولــي الجديــد، 
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تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية  بالطائف

ومدينــة ســوق عكاظـــ، والمدينــة 
التقنيــة،  وواحــة  الجامعيــة، 
ــة  ــكنية، والمدين ــة الس والضاحي
مشــاريع  ســتولد  الصناعيــة، 
اســتثمارية مبدئيــة قريبــة تصــل 

ــا.       ــال تقريب ــار ري ــى 11 ملي إل
ــادة  ــة القي ــع رؤي ــاوب م وللتج
وتطلعاتــه  الفيصــل  وجهــود 
الطموحــة للتنميــة والتطويــر 
ــا  ــة كله ــة المكرم ــة مك لمنطق
بمــا فيهــا محافظــة الطائــف يعــد 
ــع  ــل مجتم ــروري تفاع ــن الض م
األعمــال واالســتثمار فــي الطائف 
عمومــا  والمملكــة  خصوصــا 
ــف  ــتثمار المكث ــادرة باالس بالمب
فــي هــذه المشــاريع حتــى تصبــح 
ــذة  ــان منف ــة للعي ــق ماثل حقائ
ــة  ــر المهني ــى المعايي ــق أعل وف
المحققــة للعالميــة المنشــودة 

للمحافطــة. 
ولعــل مــن توفيــق اهلل عــز وجــل 
أن جــاء بعــد تدشــين الملــك 
ــذي  ــروع ال ــذا المش ــلمان له س
التجمــع  هــذا  انتظــاره  طــال 
ــف  ــة الطائ ــي محافظ ــر ف الكبي

متميــزة  كبيــرة  لنخبــة 
ــال  ــال األعم ــن رج ــة م مبارك
ــار  ــي إط ــي ف ــا الغال ــي وطنن ف
ــس  ــة لمجل ــات الدوري االجتماع
ــهر  ــال ش ــعودية خ ــرف الس الغ

فبرايــر باســتضافة كريمــة مــن 
غرفــة الطائــف، وهــو تجمــع لــم 
ــذ  ــه من ــة مثل ــهده المحافظ تش
ــر.  ــا اذك ــى م ــة عل ــدة طويل م
هــذا  يصبــح  أن  فالمأمــول 
ــاءت  ــانحة ج ــة س ــع فرص التجم
فــي مكانهــا وزمانهــا تمامــا لكــي 
يقــوم هــؤالء الرجــال الكــرام 
علــي  كثــب  عــن  باإلطــاع 
ــة  ــتثمارية المبدئي ــرص االس الف
المشــروع  ســيتيحها  التــي 
ــاص  ــي اقتن ــدي ف ــر الج والتفكي
ــتثمار  ــا باالس ــم منه ــا يمكنه م
فيهــا، فليــس أجمــل وال اثلــج 
ــي  ــان ف ــتثمار اإلنس ــدر أس للص
وطنــه، فكيــف إذا كان هــذا البلــد 
ــن  ــاد الحرمي ــي ب ــا الغال وطنن
مهــوى أفئــدة المســلمين فــي 
وبــاد  ومــكان،  زمــان  كل 
والخيــر  واألمــان  األمــن 

والرخــاء بفضــل اهلل عزوجــل 
ــا  ــيدة لمليكن ــادة الرش ــم  القي ث
الغالــي المفــدى ســلمان بــن 
عبــد العزيــز وولــي عهــده الفــذ 
ــي  ــمو الملك ــب الس ــن صاح األمي

ــلمان. ــن س ــد ب ــر محم األمي
وال يخفــي علينــا عدم االســتقرار 
ــن دول  ــر م ــي كثي ــي ف الحال
لاســتثمار،  الجاذبــة  العالــم 
وخاصــة تلــك التــي حولنــا، 
ممــا يجعــل االســتثمار فيهــا 
ــل  ــر، مقاب ــق الكثي ــرا القل مثي
ــه االســتثمار  ــن أن يجلب ــا يمك م
مميــزات  مــن  الوطــن  فــي 
ــال وتجســيد  هامــة كراحــة الب
عوائــد  وتحقيــق  الوطنيــة، 
ــس  ــة، لي ــا عالي ــة، وربم مجزي
ضريبــة  اســتقطاعات  عليهــا 
كبيــرة ممــا ســيديم لــه البقــاء 
ــد  ــر؟. لق ــاذا ننتظ ــاء. فم والنم
ــي  ــتثمارك ف ــا “اس ــل قديم قي
ــك وألوالدك”،  ــى ل ــادك يبق ب
ــا اآلن, واهلل  ــذا صحيح وال زال ه

ــق . ــي التوفي ــم ول الكري

تصور للضاحية السكنية
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مــــاذا
قالوا ؟

رئيس مجلس إدارة غرفة األحساء

 ممثل غرفة األحساء لدى مجلس الغرف السعودية

ترتبــط الذاكــرة بالطائــف برصيــد ثــري مــن الذكريــات والمناســبات 
ــة  ــن المملك ــا م ــن يقصده ــي مم ــة.. وه ــاءات الرائع ــة واللق الجميل
والخليــج، مــن أعيــان ورجــال أعمــال وأصدقــاء أوفيــاء كــرام يجمعنــا 
ــا  ــة وبيئاته ــا الرائع ــي أجواءه ــال ف ــال وآم ــن وأعم ــب الوط ــم ح به
االجتماعيــة الــودودة المتنوعــة، وطرقهــا ومعالمهــا التراثيــة وبســاتينها 
ــت  ــل ظل ــا الطوي ــر تاريخه ــة. . والطائــف عب ــا الخاب ــا وأوديته وجباله
ــد الســعوديين والعــرب والمســلمين كونهــا  ــة خاصــة عن تكتســب أهمي
ــف األول  ــرام، والمصي ــت اهلل الح ــة وبي ــة المكرم ــات مك ــدى بواب إح
ــة  ــراه - ومحط ــب اهلل ث ــس - طّي ــد المؤس ــذ عه ــعودية من ــة الس للدول

ــة.. ــا الغالي ــدة لبادن ــة مجي ــازات تاريخي ــة إلنج دائم

ــس  ــس إدارة مجل ــاء مجل ــع أعض ــرورنا أن نجتم ــي س ــن دواع ــه م وأن
الغــرف الســعودية بيــن جنباتهــا وفــي ضيافــة غرفتهــا، ومبعــث تفــاؤل 
إلطــاق المبــادرات التــي تخــدم مجتمــع االعمــال وتســاهم فــي تحقيــق 

نقلــة نوعيــة فــي اقتصادنــا المتوثــب للنمــاء .

رئيس مجلس إدارة غرفة الجوف

ممثل غرفة الجوف لدى مجلس الغرف السعودية

يحضرنــي, ونحــن نعقــد اجتماعنــا هــذا فــي هــذه المدينــة الغاليــة علــى 
ــي  ــف فكأن ــا الطائ ــي : ) وصلن ــول االصمع ــف(.. ق ــا )الطائ ــا جميع قلوبن
ــك ســببا اال  ــي ينضــج بالســرور وال اجــد لذل ــت ابشــر وكأن قلب كن

انفســاح حدهــا وطيــب نســمتها .. (

ــد  ــرف يع ــه الغ ــذي تمثل ــاص ال ــاع الخ ــى ان القط ــد عل وأود ان أؤك
ــى  ــل عل ــي تعم ــة, والت ــي بالمملك ــا الرئيس ــة ومحركه ــرة التنمي قاط
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 

ــق الهــدف.. وتحقي

ونتطلــع فــي نهايــة الكلمــة الــى ضــرورة تعزيــز التعــاون بيــن الغــرف 
ــاالت  ــة المج ــي كاف ــدة وف ــة األصع ــى كاف ــة عل ــة بالمملك التجاري
بهــدف التغلــب علــى التحديــات التــي تواجهنــا وتحقيــق الــدور المنشــود 

مــن الغــرف بالمملكــة .

رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة 

ممثل غرفة الباحة لدى مجلس الغرف السعودية

ــة  ــف األنيق ــة الطائ ــورد مدين ــة ال ــارة عاصم ــوم ونحــن نســعد بزي الي
ــا . . ــال أجوائه بجم

فإننــا نشــكر لمجلــس الغــرف ولأخــوة فــي غرفــة الطائــف إتاحــة هــذه 
ــى واحــدة مــن أميــز وأعمــق التجــارب  ــة للتعــرف عل الفرصــة الذهبي
التجاريــة واالقتصاديــة والســياحية التــي أشــتهر بهــا مجتمــع األعمــال 
ــود  ــب الجه ــن كث ــع ع ــن نتاب ــيما ونح ــرًا س ــًا وحاض ــف ماضي بالطائ
التطويريــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة لمواكبــة التحــوالت الوطنيــة 

ــة 2030 . . ــة المملك ــق رؤي وتحقي
ــود  ــان لجه ــكر والعرف ــب الش ــه واج ــا فإن ــب علين ــن واج وإن كان م
ــس  ــس مجل ــب رئي ــهم نائ ــى رأس ــف وعل ــة الطائ ــي غرف ــاء ف الزم
الغــرف رئيــس مجلــس إدارة غرفــة الطائــف الدكتــور ســامي العبيــدي 
وزمائــه أعضــاء المجلــس لدورهــم الفعــال وجهودهــم الخاقــة التــي 
نثــق فــي أن بصمتهــا ســتظل باقيــة وممتــدة فــي مســيرة هــذه الغرفــة 
ــن  ــر م ــرام والتقدي ــتحق االحت ــة تس ــة مرموق ــن مكان ــه م ــا حققت بم

ــة . ــال بالمملك ــع األعم مجتم
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مــــاذا
قالوا ؟

رئيس مجلس إدارة غرفة الزلفي

 ممثل غرفة  الزلفي لدى مجلس الغرف السعودية

يطيــب لنــا التواجــد بينكــم فــي مدينــة الطائــف الجميلــة التــي جمعــت 

ــة  ــرف التجاري ــذت الغ ــد اخ ــا لق ــال ارضه ــا وجم ــرم أهله ــن ك بي

الصناعيــة بالمملكــة علــى عاتقهــا مــد جســور التواصــل وتنميــة 

الشــراكة مــع القطــاع الخــاص لمــا لــه مــن تأثيــر مباشــر علــى اقتصاد 

ــن  ــدًا م ــق مزي ــى خل ــل عل ــا العم ــًا علين ــات لزام ــك ب ــة لذل المملك

الفــرص والمبــادرات فــي ظــل رؤيــة 2030 مــن اجــل تجــاوز التحديــات 

ــة . ــات االقتصادي ــة المخرج ــي تنمي ــاهمة ف والمس

رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض 

ممثل غرفة الرياض لدى مجلس الغرف السعودية 

ــة  ــرف التجاري ــي الغ ــاء وممثل ــاع رؤس ــي اجتم ــارك ف ــعدنا أن نش يس
الصناعيــة بالمملكــة، وأن نلتقــى الزمــاء لبحــث كل مــا فيــه تطويــر 
ــا تجــاه  العمــل الغرفــي والتكامــل فيمــا بيــن الغــرف لتحقيــق تطلعاتن
ــي  ــي ف ــرة يأت ــذه الم ــا ه ــا ان اجتماعن ــي، كم ــاد الوطن ــز االقتص تعزي
محافظــة الطائــف والتــي تشــهد تطــورا كبيــرا فــي النواحــي التنمويــة 
والســياحية والثقافيــة وهــي مدينــة غنيــة بتراثهــا ومواردهــا الســياحية 
ــة  ــام الدول ــل اهتم ــي ظ ــاملة ف ــة ش ــى نهض ــة عل ــة ومقبل والطبيعي
باســتثمار المزايــا النســبية التــي تحتويهــا مناطــق المملكــة ومــن أهمهــا 

ــة الطائــف. مدين

نائب رئيس مجلس إدارة  غرفة الرس

ممثل غرفة الرس لدى مجلس الغرف السعودية

ــة  ــة بمحافظ ــة التجاري ــس الغرف ــر لرئي ــكر والتقدي ــكل الش ــدم ب نتق
الطائــف علــى كــرم الضيافــة واالســتقبال فــي اجتمــاع رؤســاء وممثلــي 
ــام  ــا أم ــاع يضعن ــذا االجتم ــك ان ه ــدون ش ــة ، وب ــة التجاري الغرف
مســؤولية كبيــرة للعمــل كفريــق متكامــل تطلــب منــا إيجــاد األفــكار 
ــة الهادفــة لتحقيــق أفضــل مســتويات  المبدعــة ورســم الخطــط العملي
ــا كل الدعــم  ــي تقــدم لن ــرة الت ــا الكبي ــاء لخدمــة مملكتن العمــل والبن
والمســاندة للنهــوض ببادنــا ألرقــى المســتويات ســواء كان ذلــك علــى 

ــاري.. ــادي والتج ــاني أو االقتص ــتوى اإلنس المس

وهــي فرصــة مواتيــة لزيــارة المنشــآت االقتصاديــة و الســياحية 
ــق  ــأل اهلل أن يحق ــة الطائــف ونس ــل محافظ ــة داخ ــم األثري والمعال
ــاد  ــى اقتص ــع عل ــود بالنف ــي تع ــوة الت ــات المرج ــداف والتطلع األه

مملكتنــا الغاليــة .
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رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية

ممثل غرفة الشرقيه لدى مجلس الغرف السعودية 

 يطيــب لنــا كرئيس وأعضــاء مجلس إدارة غرفة الشــرقية المشــاركة في
ــام 2017م »  ــة الســعودية لع ــي الغــرف التجاري ــاع رؤســاء وممثل » اجتم
ــا المشــتركة  ــا هــذا تطلعاتن راجيــن مــن اهلل تعالــى ان يحقــق اجتماعن
ــاع  ــح قط ــة مصال ــي خدم ــا ف ــا واهدافن ــي امالن ــل تلب ــة عم ــو بيئ نح

ــة . ــال بالمملك االعم

ــة هــذا االجتمــاع فــي مناقشــة المســتجدات وبحــث األدوار  تكمــن أهمي
ــه  ــف أوج ــم مختل ــل دع ــة ألج ــرف التجاري ــا الغ ــن ان تلعبه ــي يمك الت
النشــاط االقتصــادي فــي المملكــة ، وان اختيــار غرفــة الطائف الســتضافة 
ممثلــي قطــاع االعمــال الســعودي ، انمــا يشــكل حافــزًا كبيــرًا للنشــاط 
ــن الشــريفين  ــًا لمــا دشــنه خــادم الحرمي االقتصــادي فيهــا ودعمــًا قوي
الملــك » ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود » أوائــل أكتوبــر 2017م مــن 

مشــاريع الطائــف الجديــدة .

رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك

ممثل غرفة تبوك لدى مجلس الغرف السعودية

بدعــوة كريمــة من ســعادة نائــب رئيس مجلــس الغــرف الســعودية ورئيس 
ــتضيف غرفة  ــامي بن عبد اهلل العبيدي , تس ــور س ــف الدكت غرفــة الطائ
والصناعيــة  التجاريــة  الغــرف  وممثلــي  الطائف اجتماع رؤســاء 
بالمملكــة العربيــة الســعودية الرابع والتســعون ، حيــث تأتــي هــذه 
فيه المملكة حــراكا  تشــهد  الــذي  الوقــت  الدعوة الكريمة فــي 
رؤية المملكــة 2030  أهــداف  تنمويا على كافة األصعدة لتحقيــق 
وبالوقــت الــذي نســعى فيه لخدمة قطــاع المــال واألعمــال وتوحيــد 
المبادرات , فالمشــاركة  المعلومات وطــرح  وتبــال  للتكامــل  الجهــود 
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 
ــاري  ــا الجغرافي والتج ــك التنوع لتميزه ــد ذل ــم رواف ــن أه ــدة م واح
باهتمــام  الســياحي والتي تحضى  الجــذب  أهم مقومــات  وامتاكهــا 

ــاد.. ــر هذه الب ــن والة أم ــر م كبي
اإلداري  وجهازيهــا  في رئيســها  ممثلــة  الطائــف  غرفــة  اشــكر 
والتنفيذي علــى هذه الدعــوة الكريمــة , متمنييــن لهــم التوفيــق والنجــاح.

 رئيس مجلس إدارة غرفة القويعية

ممثل غرفة القويعية لدى مجلس الغرف السعودية

ــة  ــن الغرف ــة م ــوه كريم ــف بدع ــة الطائ ــارة محافظ ــرفنا بزي تش

ــكر  ــدم بالش ــعدنا ان نتق ــف ويس ــة الطائ ــة بمحافظ ــة الصناعي التجاري

ــة  ــرم الضياف ــتقبال وك ــن االس ــى حس ــف عل ــة الطائ ــي محافظ ألهال

ــع  ــف م ــروس المصاي ــورد وع ــة ال ــي مدين ــن أهال ــتغرب م ــر مس الغي

ــار  . ــدم واالزده ــف بالتق ــة الطائ ــي لمحافظ تمنيات

مــــاذا
قالوا ؟
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رئيس مجلس إدارة غرفة عنيزة

 ممثل غرفة عنيزة لدى مجلس الغرف السعودية

مدينــة الطائــف مــن المــدن المهمة فــي الوطــن الغالــي المملكــة العربية 
ــة  ــة المكرم ــن منطقة مك ــن ضم ــف م ــر الطائ ــعودية حيث تعتب الس
وتقــع علــى بعــد 75 كــم 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 خابــه  فاجتمــع فــي الطائــف البعــد السياســي 
ــتقطاب  ــا الس ــا بـُــعدًا اقتصادي ــا منحه ــياحي مم ــتراتيجي والس واالس
ــح  ــا لمن ــة حفظه ــات الدول ــا يتماشــى مــع توجه المشــاريع العماقة بم
ــكل  ــاهم بش ــتقر يس ــد مس ــتثماريه ذات عائ ــرص اس ــاص ف ــاع الخ القط
ــذي  ــوق عكاظ ال ــنويا س ــا س ــام فيه ــج المحلي ويق ــي النات ــر ف مباش

ــداد الوطــن . ــى امت ــة إلهامــه عل ــر مــن التظاهــرة االقتصادي يعتب

رئيس مجلس إدارة غرفة حفرالباطن 

ممثل غرفة حفرالباطن لدى مجلس الغرف السعودية

ــة  ــر وتنمي ــعودية لتطوي ــرف الس ــس إدارة الغ ــات مجل ــي اجتماع تأت
ــاع  ــي تواجه القط ــات الت ــى المعوق ــوف عل ــي والوق ــاد الوطن االقتص
ــى  ــف عل ــة الطائ ــس إدارة غرف ــس مجل ــكر رئي ــة، ونش الخاص بالمملك
ــم  ــن أه ــر م ــي تعتب ــف الت ــة الطائ ــاع بمحافظ ــذا االجتم ــتضافة ه اس

ــة.. ــياحية بالمملك ــات الس المحافظ

ــًا  ــًا مهم ــعودية مرجع ــرف الس ــس إدارة الغ ــات مجل ــزال اجتماع وال ت
للقطــاع الخــاص لمســاندتهم فــي تحقيــق طموحاتهــم وتطلعاتهــم بمــا 
ــة  ــا للمحافظ ــعدنا بزيارتن ــة، وس ــي المملك ــاد ف ــح االقتص ــدم مصال يخ
األكبــر بالمملكــة والتــي تمتلــك ســمعة ســياحية وتجاريــة وزراعيــة .

رئيس مجلس إدارة غرفة  عرعر

ممثل غرفة عرعر لدى مجلس الغرف السعودية

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، 
ــام  ــرف دور ه ــن الغ ــه نح ــذي نمثل ــاص ال ــاع الخ ــه القط ــب في يلع

وكبيــر. 

وأود أن أؤكــد علــى ضــرورة البــدء فــي إعــداد مســودة مشــروع جديــد 
لنظــام الغرفــة التجاريــة يتماشــى مــع المتغيــرات الجديــدة وتســتطيع 

أن تلعــب فيــه الغــرف دورًا أكبــر . 

وفقنــا اهلل جميعــًا لمــا فيــه الخيــر لهــذا البلــد وســدد اهلل علــى طريــق 
الخيــر خطاكــم .
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 رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم

ممثل غرفة القصيم بمجلس الغرف السعودية

ــى  ــم عل ــوم مــن نافــذة بيــت رجــال األعمــال بمنطقــة القصي نطــل الي

محافظــة الطائــف الســياحية التاريخيــة، ونقــدم شــكرنا الجزيــل 

وتقديرنــا لأخــوة الكــرام فــي غرفــة الطائــف علــى حســن اســتضافتهم 

الجتمــاع مجلــس الغــرف الســعودية، ونؤكــد مــن خــال هــذه اإلطالــة 

علــى أهميــة تضافــر الجهــود وتعزيــز أواصــر التعــاون المشــترك بيــن 

مختلــف الغــرف لارتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة لقطــاع األعمــال 

ــات  ــم التطلع ــي حج ــا يلب ــة بم ــة االقتصادي ــط التنمي ــة خط وترجم

المنشــودة ويواكــب برنامــج التحــول الوطنــي ورؤيــة المملكــة 2030 .

رئيس مجلس إدارة غرفة حائل

ممثل غرفة حائل لدى مجلس الغرف السعودية

ــس  ــب رئي ــدي نائ ــد اهلل العبي ــن عب ــامي ب ــور س ــعادة الدكت ــع لس نرف

مجلــس الغــرف الســعودية رئيــس مجلــس إدارة غرفــة الطائــف وســعادة 

أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن خالــص الشــكر والتقديــر ولغرفــة الطائــف 

ــدور  ــيد بال ــعودية, ونش ــرف الس ــس إدارة الغ ــاع مجل ــتضافتها اجتم الس

الرائــد لغرفــة الطائــف لرعايــة ودعــم جميــع قطاعــات األعمــال 

ــا  ــة المحافظــة وتقدمه ــى نمــو تنمي بالطائــف األمــر الــذي انعكــس عل

ــة  ــة مك ــر منطق ــي أمي ــمو الملك ــب الس ــه صاح ــة وتوجي ــت رعاي تح

المكرمــة وســمو نائبــه ومحافــظ الطائــف ســعد بــن مقبــل الميمونــي .

 رئيس  مجلس إدارة غرفة المجمعة

ممثل غرفة المجمعة لدى مجلس الغرف السعودية

ــرم  ــز والك ــار الع ــف دي ــار ثقي ــي دي ــت ف ــف فأن ــي الطائ ــون ف ان تك
ــود .. والج

ومــا احلــى ان تكــون ايضــًا فــي ديــار الجــو العليــل بيــن باقــات الــورد 
واهــل الــود ..

غرفــة الطائــف التــي تســتضيف مجلــس الغــرف الســعودية هــذا الصــرح 
االقتصــادي العمــاق منــذ انطاقهــا ُتعــد مفخــرة للطائــف ، يقــوم عليهــا 
ــا .  ــاد فيه ــدة االقتص ــة اعم ــل خدم ــن اج ــوا م ــن تطوع ــال مخلصي رج
ومشــاركة غرفــة المجمعــة فــي هــذا اللقــاء االقتصــادي الهــام شــرف 

لرجــال اعمــال محافظــة المجمعــة .
ــاء  ــه اعض ــف وزمائ ــة الطائ ــة محافظ ــس غرف ــل لرئي ــكر الجزي فالش
المجلــس الكــرام علــى دعوتهــم الكريمــة وكرمهــم وحســن ضيافتهــم .
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تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية  بالطائف

رئيس مجلس إدارة غرفة نجران 

ممثل غرفة نجران لدى مجلس الغرف السعودية

فــي ربــوع محافظــة الطائــف أرض الــورد والجمــال وملتقــى الجهــات 

ــا  ــعودية يحفن ــرف الس ــي الغ ــاء وممثل ــا رؤس ــي بإخوانن ــع نلتق األرب

طيــب اإلســتقبال وحســن الضيافــة ويزيدنــا غبطــًة وســرورًا مــا وصلــت 

ــل  ــم بفض ــن اهلل ث ــل م ــاء بفض ــدم ونم ــن تق ــة م ــذه المحافظ ــه ه ل

ــذي  ــد وال ــف الجدي ــروع الطائ ــاد مش ــهد مي ــيدة , لنش ــا الرش حكومتن

ســيكون  ثــورة جديــدة فــي دعــم االقتصــاد وازدهــار الســياحة وانتصــار 

ــم والعمــل . ــم العل ــة جديــدة فــي عال الثقافــة ورحل

رئيس مجلس إدارة غرف جازان

 ممثل غرفة جازان لدى مجلس الغرف السعودية

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 
ــي  ــياحي وماه ــور الس ــي التط ــه ف ــذا ب ــوذج يحت ــف ، نم ــة الطائ لمدين
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 .

 رئيس  مجلس إدارة غرفة ينبع

ممثل غرفة ينبع لدى مجلس الغرف السعودية

ــل  ــادة العم ــن ق ــة م ــذه النخب ــتضافة ه ــف الس ــة الطائ ــار غرف إن اختي
ــعودية  ــرف الس ــي الغ ــاء وممثل ــاص رؤس ــاع الخ ــي القط ــادي ف االقتص
ــي  ــادي ف ــاط االقتص ــرا للنش ــزا كبي ــا وحاف ــا له ــا مهم ــكل منعطف يش
المحافظــة ، فالطائــف مدينــة عريقــة لهــا صيتهــا الواســع عنــد العــرب 
عبــر التاريــخ، وحكومتنــا الرشــيدة تعلــم مــدى أهميــة الطائــف 
التاريخيــة واالقتصاديــة وتمثــل ذلــك مؤخــرًا بتدشــين خــادم الحرمين 
ــروعات  ــه اهلل مش ــز حفظ ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س ــريفين المل الش
ــة  ــة اقتصــاد المحافظ ــع عجل ــأنها دف ــن ش ــي م ــد ، والت ــف الجدي الطائ
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 
ــرم  ــتقبال وك ــن االس ــى حس ــة عل ــوبي الغرف ــس اإلدارة ومنس مجل

ــاع . ــذا االجتم ــال ه ــاح أعم ــة إلنج ــود الموفق ــة والجه الضياف
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 رئيس مجلس إدارة غرفة البكيرية

،ممثل غرفة البكيرية لدى مجلس الغرف السعودية

ــة  ــة خاص ــة البكيري ــي محافظ ــال ف ــال االعم ــن رج ــة ع ــمي ونياب باس
ــس  ــعادة رئي ــدم لس ــة اتق ــم عام ــة القصي ــي منطق ــال ف ــال االعم ورج
مجلــس ادارة الغرفــة وامينهــا العــام والعامليــن باألمانــة بوافــر الشــكر 
ــي  ــى اســتضافتهم لهــذا اللقــاء الــذي نرجــو مــن اهلل العل والتقديــر عل
ــه  ــق خال ــع يتحق ــى الجمي ــة عل ــر وبرك ــاء خي ــون لق ــر ان يك القدي
ــو  ــي اســتغال النم ــة ف ــى مســتوى المملك ــال عل ــات رجــال االعم تطلع
ــوع  ــق تن ــي تحق ــة الت ــة ) 2030 ( الطموح ــب لرؤي ــادي المواك االقتص
مصــادر دخــل ميزانيــة الدولــة ومواكبــة التغيــرات االقتصاديــة الحالية.

رئيس مجلس إدارة غرفة المخواة

ممثل غرفة المخواة لدى مجلس الغرف السعودية

ــل  ــم بجزي ــدم لك ــف أود ان اتق ــة الطائ ــاء بغرف ــوة الزم األخ

الشــكر والتقديــر باســمي شــخصيًا وباســم اعضــاء مجلــس ادارة 

ــى اســتضافتكم  ــة عل ــة المخــواه, وكافــة منســوبي الغرف غرف

الجتمــاع رؤســاء مجالــس الغــرف الســعودية رقــم ) 94 (.

ونثمــن جــدا لغرفــة الطائــف وقوفهــا بجانــب غرفــة المخــواه, 

وهــذا أمــر غيــر مســتغرب مــن إخواننــا ونتمنــى لكــم, 

ــق . ــن التوفي ــدًا م ــع مزي وللجمي

 رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج

ممثل غرفة الخرج لدى مجلس الغرف السعودية

تشــهد مملكتنــا الحبيبــة تحــواًل نوعيــًا ونقلــه نوعيــه اقتصاديــة 
ــداف  ــق اه ــي تحقي ــي ف ــر االيجاب ــا األث ــون له ــوف يك ــة س واجتماعي

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 . 
ــن  ــد ب ــر محم ــعودي األمي ــد الس ــى العه ــان ول ــب إع ــس القري فباألم
ســلمان، عــن مشــروع مدينــة اســتثمارية قيمتهــا نصــف تريليــون دوالر 

ــر أراضــي الســعودية ومصــر واألردن . ســيقام عب
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 .
أخيــرًا... واضحــت الســعودية وفقنــا اهلل وأياكــم لتحقيــق كل مــا يخــدم 

هــذا البلــد الغالــي .

مــــاذا
قالوا ؟
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 رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة

ممثل غرفة المدينة  لدى مجلس الغرف السعودية

ــن  ــا م ــا جوهري ــاص هدف ــاع الخ ــع القط ــراكات م ــاء الش ــر بن يعتب
أهــداف الرؤيــة المســتقبلية للمملكــة 2030 ممــا يدفــع لتعزيــز الميــزات 
النســبية و القــدرة التنافســية لمناطــق المملكــة لتحقيــق عوائــد اكثــر 

اســتقرارا لنســبة كبيــرة مــن ســكان المملكــة..
ســلمان  الملــك  دشــنه  الــذي  الجديــد  الطائــف  ومشــروع 
هــذا  اولويــات  مــن  واحــد  ـ  اهلل  حفظــه  ـ  العزيــز  عبــد  بــن 
االقتصــاد  خارطــة  فــي  الطائــف  مكانــة  يدعــم  الــذي  التوجــه 
الســياحي.. المجــال  فــي  خاصــة  بــه  تنفــرد  ومــا   الوطنــي 

هــذا الحــراك االقتصــادي يحتــم علينــا كغــرف تجاريــة ان نغيــر مــن 
ــتراتيجيات  ــة واس ــة مواكب ــتجدات برؤي ــع المس ــي م ــات التعاط آلي
ناهضــة.. ونامــل ان يوفقنــا اهلل فــي اجتمــاع مجلــس ادارة مجلــس الغــرف 
الســعودية الــذي تســتضيفه غرفــة الطائــف المضيافــة لدعــم توجهــات 

ــة . ــات المملك ــق توجه ــة لتحقي ــرف التجاري واســتراتيجيات الغ

 نائب رئيس  مجلس إدارة غرفة جدة

ممثل غرفة جدة لدى مجلس الغرف السعودية

ونحــن نجتمــع اليــوم فــي مدينــة الطائــف مدينــة 
المســتقبل اجتمــاع مجلــس الغــرف الســعودية الـــ94 .. نضع 
ــاد  ــاص, واعتم ــاع الخ ــتقبل القط ــا مس ــب أعينن ــي نص ف
ــه  ــذي تمثل ــاع, وال ــذا القط ــى ه ــة 2030 عل ــة المملك رؤي

ــة.. ــة بالمملك ــرف التجاري الغ

بمســتقبل  الموعــودة  الطائــف  فــي  اليــوم  اجتماعنــا 
ــا  ــرى ســوف تحتضنه ــاك مشــاريع كب ــث ان هن باهــر حي
ــن  ــاص وم ــاع الخ ــام والقط ــاع الع ــن القط ــاركة بي بمش
ــد,  ــف الجدي ــروع الطائ ــار, ومش ــروع المط ــا, مش أهمه
ــك  ــة, وبذل ــياحية المختلف ــن الس ــن االماك ــد م والعدي
ــة الشــرقية لمنطقــة  ــف البواب ــة الطائ ســوف تكــون مدين

ــة ــة المكرم مك
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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 اعتاهــا 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, 

ــاع  ــذا االجتم ــرج ه ــال, وأن يخ ــال األعم ــة رج ــع بقي ــرف, م ــي الغ ــاء وممثل ــن رؤس ــارب بي ــارف وتج ومع

ــع  ــب م ــكار تتواك ــات وأف ــي, بتوصي ــد الراجح ــدس أحم ــعودية المهن ــرف الس ــس الغ ــس مجل ــة رئي برئاس

الرؤيــة المســتقبلية لهــذه المملكــة الشــابة, وفــق رؤيــة 2030م, وذلــك بمــا يكــون فيــه خيــر للقطــاع الخــاص, 

ــة . . ــق المملك ــات, ومناط ــة محافظ ــا, بكاف ــة قطاعاته ــة, وكاف ــاريع المملك ولمش

أسفرت وأنورت
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حــــوار

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 ٢٠٣٠ .

           وشرح بالتفصيل خططهم القادمة , وأهدافهم بكل وضوح , ما يبشـر 
بـــأن  المجـلس لديه »أمانة« ستساهم بإذن اهلل في تطوير الغرف وقطاع 

األعمال .. فإلى هذا الحوار :

المشاري . . .
تكامليــة  عالقتنــا 
مــع جميــع الغــرف
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ــاب  ــة الــورد والضب الطائــف مدين
اجتمــاع  مــرة  ألول  تســتضيف 
الغــرف  مجلــس  إدارة  مجلــس 
الســعودية  حدثنــا عــن االجتمــاع 
مدينــة  عــن  تعرفونــه  ومــا 

الطائــف؟
ــدم  ــة أن أتق ــي البداي ــي ف ــد ل الب
إدارة  بجزيــل الشــكر لمجلــس 
والصناعيــة  التجاريــة  الغرفــة 
بالطائــف وعلــى رأســها الدكتــور 
ســامي بــن عبــداهلل العبيــدي نائــب 
رئيــس مجلــس الغــرف الســعودية 
ورئيــس غرفــة الطائــف ولأميــن 
العــام للغرفــة األســتاذ دســمان بن 
حمــدان الفقيــه، علــى اســتضافتهم 
ــس إدارة  ــاع مجل ــة إلجتم الكريم
ــس الغــرف الســعودية وهــذا  مجل
ــف  ــل الطائ ــتغرب فأه ــس بمس لي
ــاوة،  ــرم والحف ــم بالك ــهود له مش
أمــا بالنســبة لاجتمــاع فإنــه 
ــاع  ــانحة لاط ــة س ــل فرص يمث
االســتثمارية  الفــرص  علــى 
بالمنطقــة وهــذا يشــكل احــد 
عقــد  فــي  المجلــس  فلســفات 
ــن  ــاوب بي ــه بالتن ــس إدارت مجل
والصناعيــة  التجاريــة  الغــرف 
ــرف  ــن الغ ــات بي ــز العاق لتعزي
الفــرص  علــى  واإلطــاع 
ــق  ــف المناط ــتثمارية بمختل االس
بمــا يعــود بالنفــع عليهــا ويحقــق 
ــا  ــي وطنن ــة ف ــة المتوازن التنمي

ــب. الحبي
باشــك نحــن ســعداء اليــوم 
نكــون فــي ضيافــة غرفــة  أن 
المدينــة  الطائــف وفــي هــذه 
ــي ذاع  ــياحية الت ــة والس التاريخي
ــا  ــز بمعالمه ــي تتمي ــا والت صيته
الســياحية ومتنزهاتهــا وطبيعتهــا 
الخابــة وتعتبــر مقصــدًا للــزوار 
والســياح ، وقــد لمســنا خــال 
لمحافظــة  الزيــارات  مختلــف 
ــذي  ــر ال ــور الكبي ــف التط الطائ
ــتويات  ــة المس ــى كاف ــهده عل تش
مــن  العديــد  علــى  ووقفنــا 

االنجــازات ، كمــا ســعدنا بمــا 
رأينــاه مــن مشــاريع تنمويــة 
واســتثمارية ، وهــي جهــود تشــكر 
عليهــا كافــة الجهــات ذات العاقة 
الطائــف  غرفــة  بينهــا  ومــن 
ــي  ــارز ف ــدور ب ــع ب ــي تضطل الت
ــرص  ــتثمرين بالف ــف المس تعري
وتقــدم  المتاحــة  االســتثمارية 
لمنســوبي  متميــزة  خدمــات 

الغرفــة.

تــرون  كيــف  عــام  كأميــن 
التجاريــة  الغــرف  تواصــل 
ــرف  ــس الغ ــع مجل ــة م والصناعي

؟ الســعودية 
للغايــة  جيــد  تواصــل  هنــاك 
وتجــاوب مــن رؤســاء وأمنــاء 
التجاريــة  الغــرف  ومنســوبي 
والصناعيــة فــي مختلــف الفعاليات 
التــي ينظمهــا مجلــس الغــرف 
ــع  ــع جمي ــا م ــعودية ، فعاقتن الس
والصناعيــة  التجاريــة  الغــرف 
ــيق  ــاون وتنس ــاك تع ــرة وهن مثم
مســتمر بيننــا حــول مختلــف 
ــال  ــن خ ــتركة م ــا المش القضاي
ــوم  ــاء العم ــي ألمن ــق الفن الفري
ــع  ــة المواضي ــوم بدراس ــذي يق ال
المشــتركة بيــن الغــرف وتقديــم 
التوصيــات والحلــول الازمــة لهــا 
ــاء  ــات أمن ــى اجتماع ــا عل وعرضه
ــب  ــس اإلدارة حس ــوم أو مجل العم

ــة. األهمي
فالعاقــة بيــن جميــع الغــرف 
ــس  ــة ومجل ــة والصناعي التجاري
الغــرف الســعودية هــي عاقــة 
ــا  ــا بعض ــد بعضه ــة يعاض تكاملي
ويكمــل بعضهــا األخــر، فالمجلــس 
يحمــل الهمــوم واألبعــاد الوطنيــة 
التــي تهــم االقتصــاد الوطنــي 
ــق  ــع مناط ــه بجمي ــكل مكونات ب
المملكــة، ومــن جانبهــا تعمــل 
والصناعيــة  التجاريــة  الغــرف 
علــى تعزيــز النشــاط االقتصــادي 
التنميــة  توجهــات  وتحقيــق 

ــي  ــق الت ــي المناط ــة ف المناطقي
قطــاع  وخدمــة  فيهــا  تعمــل 

األعمــال بتلــك المناطــق.
اللقــاءات  جميــع  وخــال 
كان  الدوريــة  واالجتماعــات 
ــن  ــح م ــم واض ــر دع ــاك مؤش هن
والصناعيــة  التجاريــة  الغــرف 
وقطــاع األعمــال عمومــًا ألعمــال 
مجلــس الغرف الســعودية ولمســنا 
ــادات  ــل قي ــر مــن قب ــاؤل كبي تف
ــال  ــة حي ــرف التجاري ــل بالغ العم
والغــرف خــال  المجلــس  دور 
المرحلــة الحاليــة والمقبلــة التــي 
ــس  ــكل المقايي ــمة ب ــر حاس تعتب
ــة  ــن رؤي ــان ع ــد اإلع ــة بع خاص
يتطلــع  والتــي   2030 المملكــة 
كونــه  األعمــال  قطــاع  فيهــا 
للدولــة  اســتراتيجي  شــريك 
لــدور أكبــر فــي مجــال التنميــة 
ــا  ــا جميع ــا يضعن ــة مم االقتصادي
ــات  ــة تطلع ــدي لمواكب ــام تح أم
القيــادة الرشــيدة وأنــا علــى ثقــة 
بــأن األجهــزة المؤسســية للقطــاع 
مجلــس  فــي  ممثلــة  الخــاص 
والغــرف  الســعودية  الغــرف 
ســتكون  والصناعيــة  التجاريــة 
علــى قــدر التحــدي وســتعمل 
ــق هــذه التطلعــات. جاهــدة لتحقي

تغييــرات كثيــرة شــهدها مجلــس 
ــه  ــال دورت ــعودية خ ــرف الس الغ
ــس  ــن مجال ــا ع ــدة .. حدثن الجدي
ــرات  ــة والتنغيي ــال األجنبي األعم

ــا ؟ ــت فيه ــي حدث الت
إدارة  مجلــس  انتخــاب  منــذ 
الســعودية  الغــرف  مجلــس 
الجديــد برئاســة المهنــدس أحمــد 
ــه  ــي ونائبي ــليمان الراجح ــن س ب
الدكتــور ســامي بــن عبــد اهلل 

انشــأنا لجنــة للمبــادرات 
بالمجلــس  التطويريــة 

 .  . للخبــراء  ولجنــة 
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اهتمــام خــاص بمجالــس 

األعمــال, وتطويرهــا بمــا 

ــة  ٢٠٣٠ . ــع رؤي ــواءم م يت

ــة، وقــد خلصــت  األعمــال األجنبي
ــن  ــة م ــة  لمجموع ــذه الورش ه
ــري  ــي يج ــة الت ــات الهام التوصي
والتــي  تنفيذهــا  العمــل علــى 
ستســاهم بمشــيئة اهلل فــي تفعيــل 
ــادة  ــس وزي ــة هــذه المجال عضوي
ــى الــدول ذات  التركيــز فيهــا عل
ــاون  ــدة التع ــي أجن ــة ف األولوي
االقتصــادي للمملكــة وتلــك التــي 
ــات  ــرص ومقوم ــا ف ــر به تتواف
للشــراكة االســتراتيجية ، وأود 
االشــارة هنــا إلــى أن هــذا الحراك 
ــي  لتطويــر مجالــس األعمــال يأت
ــه  ــح إلي ــا تطم ــع م ــجمًا م منس
رؤيــة المملكــة 2030 والتــي تهدف 
ضمــن محاورهــا لزيــادة مســاهمة 
االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي 
ــن  ــي م ــي اإلجمال ــج المحل النات

3,8% إلــى %5,7.

وماذا عن اللجان الوطنية ؟
اللجــان الوطنيــة تعتبــر مــن 
ــاعدة  ــة المس ــات العام ــم األمان أه
الســعودية  الغــرف  بمجلــس 
وذلــك لكونهــا المظلــة الرســمية 
المســتثمرين  تجمــع  التــي 
مختلــف  فــي  الوطنييــن 
ــة  ــى رعاي ــل عل ــات، وتعم القطاع
ــتركة  ــح المش ــة المصال ومراجع
العاملــة  االقتصاديــة  للمنشــآت 
األنظمــة  ومراجعــة  ودراســة 
ــة  ــذة ذات العاق ــرارات الناف والق
ــداد  ــة إلع ــاع ، باإلضاف ــكل قط ب
الدراســات والبحــوث ذات العاقــة 

. االقتصاديــة  بالقطاعــات 
 وانطاقــًا مــن هــذه األهميــة فقد 
الجديــد  االدارة  مجلــس  أولــى 
اهتمامــه باللجــان الوطنيــة، وتــم 
تنظيــم ورشــة عمــل لتطويــر 
اللجــان الوطنيــة فــي شــهر مايــو 
ــو 40  ــا نح ــارك فيه ــي ش الماض
ــر  ــال والفك ــاب األعم ــن أصح م
ــى  ــزت عل ــث رك ــادي حي االقتص
ــملت  ــية ش ــاور أساس ــة مح أربع

ــان  ــج اللج ــل برام ــادر تموي مص
الوطنيــة، واليــات تشــكيل اللجــان، 
والجانــب  والكفــاءة،  واألداء 

ــة. ــتراتيجي للجن االس
وخلصــت الورشــة إلــى مجموعــة 
مــن التوصيــات شــملت وضــع 
ــق  ــا يتس ــة بم ــكل لجن ــة ل رؤي
ورؤيــة 2030 وربــط أهدافهــا بهــا 
الحكوميــة  الجهــات  وبأهــداف 
ذات الصلــة، وأن تقــدم اللجــان 
مبــادرات للجهــات المعنيــة تســهم 
مــن خالهــا فــي رســم السياســات 
الخاصــة  واالســتراتيجيات 
ــة، وتعزيــز  بالقطاعــات االقتصادي
ــة  ــان الوطني ــن اللج ــيق بي التنس
ــعودية  ــرف الس ــس الغ ــي مجل ف
ــرف  ــي الغ ــة ف ــان القطاعي واللج
ــز  ــة، وتعزي ــة والصناعي التجاري
الدعــم القانونــي والمعلوماتــي 
واســتحداث  الوطنيــة  للجــان 
آليــات فاعلــة لمتابعــة توصياتهــا.

يعــول مجلــس الغــرف الســعودية 
التجاريــة  الغــرف  علــى 
ــدم  ــاذا ق ــم م ــة برائيك والصناعي

؟ لتطويرهــا  المجلــس 
الســعودية  الغــرف  لمجلــس 
جهــود وبرامــج واضحــة لتطويــر 
التجاريــة  الغــرف  قــدرات 
ــرة  ــة الصغي ــة وبخاص والصناعي
ــة  ــال خط ــن خ ــطة م والمتوس
األمانــة العامة المســاعدة لشــؤون 
ــتعراضها  ــم اس ــي ت ــرف والت الغ
واعتمادهــا خــال اجتمــاع اللجنــة 
التنفيذيــة، وتشــتمل الخطــة علــى 
عــدد مــن البرامــج مثــل برنامــج 
المجلــس لدعــم الغــرف الصغيــرة 
لتطويــر  الهــادف  والمتوســطة 
الغــرف مــن خــال زيــارة الغــرف 
ــع  ــى الوض ــاع عل ــًا لاط ميداني
ــي  ــر الت ــداد التقاري ــي وإع الحال
ــة  ــات التطويري ــن المقترح تتضم
والماليــة  والبشــرية  اإلداريــة 
لقــاءات  وبرنامــج  والتقنيــة، 

العبيــدي واألســتاذ منيــر بــن 
محمــد ناصــر بــن ســعد ، وبقيــة 
ــنا  ــرام لمس ــس الك ــاء المجل أعض
فــي األمانــة العامــة للمجلــس 
مــن  واضــح  ودعــم  اهتمــام 
ــس  ــال المجل ــس االدارة ألعم مجل
وســعي إلحــداث نقلــة حقيقــة 
وتطويــر واضــح فــي عملــه ، بمــا 
ــة  ــات االقتصادي ــجم والتوجه ينس
ــد  ــًا فق ــة ، وعملي ــدة للدول الجدي
تــم تشــكيل لجنــة للمبــادرات 
التطويريــة بالمجلــس ولجنــة 
للخبــراء تضــم خبــراء اقتصاديين 
تأســيس  تــم  كمــا  ومالييــن 
ــى  ــة 2030 إل ــق رؤي ــب لتحقي مكت
غيــر ذلــك مــن أوجــه التطويــر.

   وحيــث أن مجالــس األعمــال 
ــتركة  ــة المش ــعودية األجنبي الس
هــي أحــد األذرع المهمــة فــي 
ــى  ــًا عل ــس ، وعطف ــل المجل عم
تعزيــز  فــي  الهــام  دورهــا 
عاقــات المملكــة االقتصاديــة مــع 
ــن  ــن وتمكي ــركائها الخارجيي ش
الســعودية  الصــادرات  نفــاذ 
ــتثمارية  ــرص االس ــج للف والتروي
وجــذب المســتثمرين األجانــب، 
الغــرف  مجلــس  إدارة  فــإن 
أولــت  الجديــدة  الســعودية 
أهتمامهــا لمجالــس األعمــال حيث 
ــي  ــو الماض ــهر ماي ــي ش ــد ف عق
ــس  ــر مجال ــل تطوي ــة عم ورش

مجلة الطائف - العدد )٧( - ربيع األول ١٤٣٨ هـ
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تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية  بالطائف

ــس  ــن المجل ــة بي اإلدارات المتماثل
والغــرف الرامــي إلــى تعزيــز 
ــتوى اإلدارات  ــى مس ــات عل العاق
ــي  ــدة ف ــرات الرائ ــادل الخب وتب
مختلــف مجــاالت العمــل بمــا 
يســاعد علــى تطويــر األداء ورفــع 
والمعلومــات  وتبــادل  الكفــاءة 
بيــن اإلدارات التخصصيــة بيــن 
ــن  ــًا ع ــرف، فض ــس والغ المجل
ــارب  ــى تج ــاع عل ــج االط برنام
خــال  مــن  المحليــة  الغــرف 
المتقدمــة  للغــرف  زيــارات 
للوقــوف علــى الخدمــات المقدمــة 
والتنقيــة  األعمــال  لقطــاع 
ــة  ــة اإلداري ــتخدمة واألنظم المس
والفعاليــات  المشــاريع  وأهــم 
ــرف  ــذه الغ ــا ه ــز به ــي تتمي الت
والتعريــف بالفــرص االســتثمارية 
، وبرنامــج الزيــارات المتبادلــة 
بيــن المجلــس والغــرف التجاريــة 
والــذي يهــدف إلــى التعريــف 
بالخدمــات التــي يقدمهــا المجلس 
ــام  ــرح نظ ــرض وش ــرف وع للغ
الحوكمــة  والئحــة  الغــرف 
مجالــس  البرنامــج  ويســتهدف 
تشــكيلها  بعــد  الغــرف  إدارات 
وأمنــاء العمــوم الجــدد، وبرنامــج 
التواصــل والشــراكة مــع الجهــات 
ــى  ــدف إل ــذي يه ــة وال الحكومي
التواصــل مــع الجهــات الحكوميــة 
العمــل  ورش  لعقــد  والخاصــة 
لتعزيــز  التعريفيــة  والنــدوات 
ــر  ــم وتطوي ــي دع ــرف ف دور الغ
قطــاع األعمــال ، وتمثيــل الغــرف 
لــدى مختلــف الجهــات مــن خــال 
ــل  ــرق العم ــان وف ــة اللج عضوي
حكوميــة  والغيــر  الحكوميــة 
ــل  ــص بعم ــي تخت ــة الت والخارجي

ــرف.  الغ
برنامــج  علــى  نعمــل  كمــا 
لتوحيــد البرامــج التقنيــة والربط 
ــًا  ــرف، فض ــن الغ ــي بي االلكترون
عــن برنامــج تقــوم عليــه الهيئــة 
الصغيــرة  للمنشــآت  العامــة 

والمتوســطة لدعــم هــذه المنشــآت 
إلــى  صغيــرة  مــن  وتحويلهــا 
إلــى  والمتوســطة  متوســطة 
ــد ورش  ــم عق ــث يت ــرة، حي كبي
الغــرف  فــي  بذلــك  عمــل 
أيضــا  ولدينــا   ، المســتهدفة 
ــرف  ــن الغ ــراكة بي ــروع للش مش
للخدمــات  تطويــر  وشــركة 
لــوزارة  التابعــة  التعليميــة 
ــارات  ــر مه ــدف لنش ــم يه التعلي
ريــادة األعمــال فــي المجتمــع 
ــاركة  ــال مش ــن خ ــي م الطاب
الغــرف التجاريــة والصناعيــة مــع 
وكذلــك  التعليميــة  الجهــات 
 ، والشــركات  الجهــات  بعــض 
ــرص  ــن الف ــل ع ــد ورش عم وعق
الرياديــة للمــرأة بحضــور العديــد 
ــك  ــال وكذل ــيدات األعم ــن س م
ــة  ــن الثقاف ــل ع ــع وزارة العم م
ــزكاة  ــع مصلحــة ال ــة وم العمالي
والدخــل عــن ضريبــة القيمــة 

المضافــة.
وهنــاك جهــود مــن المجلــس 
الغــرف  مشــاركة  لتمكيــن 
التجاريــة والصناعيــة فــي مختلف 
ــة  ــة والخارجي ــات المحلي الفعالي
فــي  المشــاركة  ذلــك  ومــن 
ــاون  ــبو 2020 بالتع ــرض اكس مع
العامــة للمنشــآت  الهيئــة  مــع 
الصغيــرة والمتوســطة وذلــك 
القــادرة  المنشــآت  بترشــيح 
ــة  ــي دول ــاريع ف ــذ مش ــى تنفي عل

المتحــدة. العربيــة  االمــارات 
حزمــة  المجلــس  نفــذ  كمــا 
بالغــرف  تدريبيــة  برامــج 
الصغيــرة تهــدف لتطويــر قــدرات 
موظفــي الغــرف وصقــل مهاراتهم 
ــى  ــاعدهم عل ــا يس ــة ، مم المهني
تقديــم خدمــات متقدمــة فــي 
مجــال تطويــر األعمــال وترســيخ 
مفاهيــم الجــودة الشــاملة فــي 
قــدم  التجارية،كمــا  الغــرف 
المجلــس المســاندة لبعــض الغرف 
ــة  ــا التنظيمي ــداد لوائحه ــي إع ف

مســاهمة  زيــادة 
األجنبــي  االســتثمار 
المحلــي  الناتــج  فــي 
مــن ٣.8% إلــى ٥.٧%.

ــدوات  ــم ن ــي تنظي ــة ، وف واإلداري
توعويــة بهــا عــن بعــض القضايــا 
االقتصاديــة الهامــة ، وكذلــك 
القانونيــة  االستشــارات  تقديــم 

ــرف . للغ

لرؤيــة  المجلــس  قــدم  مــاذا 
؟  2030 المملكــة 

هنــاك العديــد مــن الجهــود التــي 
ــرف  ــس الغ ــي مجل ــا ف ــا به قمن
التجاريــة  والغــرف  الســعودية 
أهــداف  لتحقيــق  والصناعيــة 
رؤيــة المملكــة 2030 ، كان مــن 
أبرزهــا وضــع خارطــة اســتثمارية 
الفــرص  تعــرض  موحــدة، 
االســتثمارية بمختلــف تخصصاتهــا 
ــات  ــق وتوجه ــق، لتتس ــي المناط ف
 2020 الوطنــي  التحــول  خطــة 
ورؤيــة 2030، حيــث جــرى تشــكيل 
فريــق مشــترك إلنجــاز هــذه 

ــام. المه
كمــا شــكلنا فريقــًا موحــدًا يضــم 
مراكــز المعلومــات والبحــوث 
الســعودية  الغــرف  بمجلــس 
والغــرف التجاريــة والصناعيــة 
اســتراتيجية  خطــط  إلعــداد 
تنفيذيــة  ومبــادرات  وبرامــج 
بآليــات تنفيــذ محــددة ومؤشــرات 
قيــاس أداء، للمســاهمة فــي تحقيق 
أهــداف الرؤيــة، حيــث تــم وضــع 
الخطــط لــكل غرفــة، وحصــر 
ــة. ــز النســبية لمنطقــة الغرف المي

وفــي الســياق ذاتــه تم عقد ورشــة 
ــتثمار  ــارة واالس ــل وزارة التج عم
الســعودية  »الغــرف  بعنــوان 
لتحقيــق  والمبــادرات  الخطــط 
ــا  ــدم  فيه ــة 2030، ق ــة المملك رؤي
ــة  ــعودية خط ــرف الس ــس الغ مجل
ــد  ــى تحدي ــدف إل ــتراتيجية ته اس
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كاللجــان  الســعودية  الغــرف 
االعمــال  ومجالــس  الوطنيــة 
ــة  ــرف بصياغ ــؤون الغ ــة ش وأمان
ــادرات  ــراح أدوار ومب ــات واقت آلي
تعــزز مــن مســاهمة القطــاع 
الخــاص فــي تحقيــق أهــداف 

الوطنــي. الرؤيــة والبرنامــج 
الرؤيــة  تحقيــق  بشــأن  أمــا 
ــتثمارات  ــذب االس ــور ج ــي مح ف
القطاعــات  فــي  األجنبيــة 
المســتهدفة، فقــد اعتمــد المجلس 
تقديــم عــرض شــامل عــن الرؤية 
التــي  الفعاليــات  جميــع  فــي 
ــل  ــا داخ ــارك فيه ــا او يش ينظمه
المملكــة مــن خــال  وخــارج 
الســعودية  األعمــال  مجالــس 
األجنبيــة المشــتركة والوفــود 
التجاريــة، وذلــك بهــدف إطــاع 
علــى  األجانــب  المســتثمرين 
وأهدافهــا  الرؤيــة  توجهــات 
التــي  االســتثمارية  والفــرص 
تتضمنهــا، فضــًا عــن التنويــه 
البيئــة االســتثمارية  بمقومــات 

الجاذبــة فــي المملكــة.
ــة  ــرف التجاري ــرعت الغ ــا ش كم
مســتوى  علــى  والصناعيــة 
ــا  ــه برامجه ــي توجي ــة ف المملك

ــق أهــداف  وأنشــطتها نحــو تحقي
الرؤيــة وأقامــت فــي هــذا الصــدد 
العديــد مــن الفعاليــات مثــل ورش 
العمــل والمحاضــرات التــي تبحث 
بكافــة  الخــاص  القطــاع  دور 

ــة .  ــق رؤي ــي تحقي ــه ف مكونات
ــود  ــذه الجه ــق ه ــان تحقي ولضم
ــة يقــوم مكتــب  ــا المأمول الهدافه
تحقيــق الرؤيــة بمجلــس الغــرف 
مشــاركة  بتعزيــز  الســعودية 
القطــاع الخــاص فــي الرؤيــة، 
كبيــرة  دفــع  قــوة  وتقديــم 
والغــرف  المجلــس  لجهــود 
التجاريــة والصناعيــة فــي تنفيــذ 
الخــاص  القطــاع  اســتراتيجية 
ــث  ــة، حي ــداف الرؤي ــق أه لتحقي
مــن  سلســلة  المكتــب  عقــد 
اللقــاءات مــع الجهــات الحكوميــة 
ــراكة  ــز الش ــة لتعزي ذات العاق
ــاص  ــام والخ ــن الع ــن القطاعي بي
ــات  ــك الجه ــادرات تل ــذ مب لتنفي

بشــأن رؤيــة 2030.

٤٠ رجــل أعمــال ومفكــر 
فــي  شــاركوا  اقتصــادي 
تطويــر اللجــان الوطنية

فــي  لــه  المســتقبلي  الــدور 
ــج  ــة وبرنام ــة المملك ــل رؤي ظ
التحــول الوطنــي ووضــع اآلليــات 
المناســبة التــي تســهم فــي تفعيــل 
ــة  ــم رؤي ــي رس ــس ف دور المجل
المعالــم  اســتراتيجية واضحــة 
وأجهزتــه  األعمــال  لقطــاع 

المؤسســية.
الخطــط  تضمنــت  وقــد   
ــة  ــرف التجاري ــتراتيجية للغ االس
جديــدة  صياغــة  والصناعيــة 
ــجم  ــا ينس ــالة بم ــة والرس للرؤي
إضافــة  الرؤيــة،  وتوجهــات 
والبرامــج  األولويــات  ألهــم 
ــة  ــا كل غرف ــتعمل عليه ــي س الت
وخططهــا  أهدافهــا  لتنفيــذ 
ــن  ــزز م ــا يع ــتراتيجية بم االس
تمكيــن مشــاركة قطــاع األعمــال 
فــي تحقيــق تطلعــات رؤيــة 2030، 
حيــث ركــزت هــذه الخطــط على 
ضــرورة اســتغال كل غرفــة 
ــكل  ــبية ل ــا النس ــة للمزاي تجاري
ــدف  ــك له ــف ذل ــة وتوظي منطق
وتطويــر  المناطقيــة  التنميــة 
ــدة  ــة الواع ــات االقتصادي القطاع

ــة.  ــكل منطق ب
ــس  ــزة مجل ــض أجه ــت بع وقام
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تقريـــر

ــي:  ــددة وه ــة مح ــق رؤي ــان وف ــك اللج ــل تل وتعم

ــآت  ــتركة للمنش ــح المش ــة المصال ــة ومراجع رعاي

االقتصاديــة العاملــة فــي القطاعــات االقتصاديــة 

٢٠ لجنة وطنية تمثل أذرع الغرفة في 
خدمة القطاع الخاص

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 خــالل 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 ..

المختلفــة.. كمــا حدد لهــا اســتراتيجية خاصــة تتمثل 

ــة  ــكيلها بصياغ ــة تش ــي بداي ــة ف ــام كل لجن ــي قي ف

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

ــدور  ــع ال ــب م ــا يتناس ــا بم ــج عمله ــد برنام بتحدي

ــان . . ــة للج ــام العام والمه

ورســمت غرفــة الطائــف جملــة مــن األهــداف 

أولهــا  اللجــان..  لتلــك  االســتراتيجية, وغيرهــا 

المطلــوب  االختصاصــات  تنفيــذ  فــي  اإلســهام 

ــة  ــة والصناعي ــرف التجاري ــل الغ ــن قب ــتها م ممارس

ــام  ــي نظ ــواردة ف ــعودية, وال ــرف الس ــس الغ ومجل

ــي  ــاهمة ف ــم المس ــة, ث ــة والصناعي ــرف التجاري الغ

ــع  ــال, م ــاع األعم ــة بقط ــرارات المتعلق ــة الق صناع

تبنــي القضايــا العامــة ذات األبعــاد االقتصاديــة, التــي 

لهــا انعكاســات مباشــرة أو غير مباشــرة علــى قطاعات 

األعمــال مــع مراعــاة االبتعــاد عــن الطــرح الفــردي.. 

ــة  ــة ومراجع ــك : رعاي ــان كذل ــداف اللج ــن أه وم

المصالــح المشــتركة للمنشــآت االقتصاديــة العاملــة 

فــي القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة, ودراســة 

ومراجعــة األنظمــة والقــرارات النافــذة ذات العاقــة 

ــف  ــًا والتعري ــاع إعامي ــراز دور القط ــاع, وإب بالقط

بــه وبأهميتــه, والتنســيق مــع اللجــان المناظــرة فــي 

ــتمرار  ــوف باس ــة والوق ــة الصناعي ــرف التجاري الغ

علــى وجهــات نظرهــا وإحاطتهــا بمــا تتخــذه اللجنــة 

مــن إجــراءات, وإعــداد الدراســات والبحــوث المتعلقــة 

ــاع.. بالقط

تشكيل اللجان :

يتــم تشــكيل اللجــان مــن رجــال األعمــال الســعوديين 

والصناعيــة  التجاريــة  الغــرف  تقــوم  الذيــن 

ــر واشــتراطات تســاهم  ــى معايي ــاء عل بترشــيحهم بن

فــي تفعيــل دور وأداء هــذه اللجــان, وتتركــز حــول 

ــي: ــر وه ــن المعايي ــدد م ع

- ممارسة النشاط الذي تمثله اللجنة الوطنية .

- المستوى العلمي المناسب .

- االستعداد للعمل التطوعـي .

- االلتزام بحضور اجتماعات اللجنـة .

- القدرة على المشاركة في فعاليات اللجنة .

ــرى  ــن ت ــة ترشــيح م ــا يجــوز للجــان الوطني - كم

ــة  ــال اللجن ــراء ألعم ــن اإلث ــدا م ــه مزي ــي انضمام ف

ــن ذوي  ــا م ــق أهدافه ــي تحقي ــر ف ــذا دور مؤث وه

ــاع أو ذاك . ــذا القط ــي ه ــن ف ــن العاملي ــرة م الخب

ــن  ــن بي ــا األول م ــي اجتماعه ــة ف ــب اللجن - تنتخ

أعضائهــا رئيســًا للجنــة ونائبيــن للرئيــس ، وتكــون 

مــدة الرئاســة واإلنابــة ثــاث ســنوات, يعــاد انتخابهــم 

أو انتخــاب بديــا عنهــم مــن نفــس األعضــاء لــدورة 

ــع دورة  ــة م ــن دورة اللجن ــدة , وتتزام ــرى واح أخ

ــرف.. ــس الغ ــس إدارة مجل مجل



الحاجة لها . . وقد وصل عدد اللجان في غرفة الطائف حتى اآلن إلى 20 لجنة وهي :

لجـــــــــــــــــــــــــان
غرفة       الطائف

اللجنة التجارية 

 لجنة المنتجات الزراعية 

لجنة الدراسات األمنية

 اللجنة العقارية

اللجنة السياحية 

اللجنة الصناعية

لجنة الذهب والمجوهرات

لجنة المقاولين

اللجنة الصحية

لجنة شباب االعمال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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لجـــــــــــــــــــــــــان
غرفة       الطائف

لجنة معارض السيارات

اللجنة الهندسية االستشارية

لجنة االستثمار الرياضي

لجنة محطات الوقود وصيانة السيارات

لجنة االستقدام

لجنة النقل البري

لجنة األوقاف

لجنة التعليم األهلي

لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت

لجنة شابات األعمال

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



تقريـــر

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

 .  .  . والحرفييــن 

الطائــف  غرفــة  إدارة  مجلــس  يســعى 
ضمــن  وذلــك  المجتمــع  خدمــة  الــى 
المســؤولية المجتمعيــة الملقــاة علــى 
عاتقــه امتــداداً لدفــع عجلــة التنميــة فــي 
وامتثــاال  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
ــي  ــريفين وول ــن الش ــادم الحرمي ــر خ ألوام
رؤيــة  وفــق   – اهلل  حفظهــم   – عهــده 

..  20٣0 المملكــة 
الطائــف  غرفــة  اجرتهــا  دراســة  وبعــد 
بوضــع  ادارتهــا  مجلــس  فــي  ممثلــًة 
عــدة  وبعــد   ، واحتياجهــا  المنطقــة 
غرفــة  مســتوى  علــى  اجتماعــات 
القطاعــات  ومــع  الطائــف 
ــة ،  ــة المجتمعي ــة بالخدم المعني
اســُتخلصت النتائــج بــأن المنطقة 
باألعمــال  للبــدء  لدعــم  تحتــاج 
ســياحية  واجهــة  انهــا  حيــث   ، التجاريــة 
ــم ،  ــاء العال ــن انح ــائحين م ــا الس يقصده
وبذلــك تحتــاج الــى مشــاريع اســتثمارية 
ولســد  المنطقــة  لتطويــر  وســياحية 
التجــاري والصناعــي والخدمــي . االحتيــاج 

غرفــة  ادارة  مجلــس  مــن  واستشــعارا 
الطائــف بــأن تصبــح غرفــة الطائــف قــدوة 
المحافظــة  فــي دعــم شــباب وفتيــات 
والمســاهمة  مشــاريعهم  فــي  للبــدء 

فــي دفــع نســب البطالــة
قامــت غرفــة الطائــف بمخاطبــة بنــك 
غرفــة  العتمــاد  االجتماعيــة  التنميــة 
وبعــد   ، للبنــك  راعيــة  كجهــة  الطائــف 
ــك  ــق بن ــات واف ــالت واجتماع ــدة مراس ع

. الطائــف  التنميــة علــى طلــب غرفــة 
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البداية .. توقيع اتفاقية التعاون المشترك : 

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

ــة  ــة االجتماعي ــك التنمي ــف وبن ــة الطائ ــن غرف بي

)الشــريك االســتراتيجي والداعــم الرئيســي ( العتماد 

ــة  ــاريع متناهي ــة للمش ــة راعي ــف كجه ــة الطائ غرف

الصغــر واالســر المنتجــة والحرفييــن ، وذلك كأول 

غرفــة تجاريــة علــى مســتوى المملكــة يتــم بهــا عمل 

برنامــج خدمــة مجتمعيــة بهــذا المســتوى العالــي . .  

ومنــذ توقيــع االتفاقيــة دأبــت غرفــة الطائــف لوضــع 

اســس البرنامــج وذلــك بتحديــد الخطــط وتحديــد 

االعضــاء وصاحياتهــم وتســمية البرنامــج ) برنامــج 

ــروط  ــع الش ــعار ووض ــم الش ــم تصمي ــاء ( وت عط

الجهــات  مــع  والتواصــل  المســتهدفة  والفئــات 

ــن  ــة واســتدعاء المدربي ــة بالخدمــة المجتمعي المعني

المســتفيدين  االعمــال  رواد  لتدريــب  المعتمديــن 

مــن البرنامــج و وضــع االجــراءات الماليــة مــن 

ــادهم  ــتفيدين وارش ــة المس ــل ومتابع ــرف وتحصي ص

ــم . . وتوجيهه

الكفاءات البشرية :

ــكل تنظيمــي خــاص لبرنامــج عطــاء  ــاد هي ــم اعتم ت

مــن قبــل رئيــس مجلــس ادارة غرفــة الطائــف 

ــدي  . ــداهلل العبي ــن عب ــامي ب ــور س الدكت

كمــا تــم اعتمــاد مقــر برنامــج عطــاء.. حيــث تــم 

ــر  ــز مق ــى تجهي ــس االدارة عل ــن مجل ــاد م االعتم

متكامــل ومجهــز بأحــدث األدوات واألجهــزة ليصبــح 

مقــرا خاصــا إلدارة برنامــج عطــاء..

ويتــم بــه اســتقبال الطلبات والــرد على االستفســارات 

وحفــظ  العقــود  وتوقيــع  بالبرنامــج  الخاصــة 

المســتندات الخاصــة بالمشــاريع, كمــا تــم تجهيــز 

قســم فــي نفس المقــر ألرشــفة المســتندات واالوراق 

الرســمية الخاصــة بالبرنامــج, كمــا تــم تخصيــص 

مقــر خــاص لبرنامــج عطــاء بقســم الســيدات, 

ــي.. ــدى النفيع ــج ن ــة البرنام ــراف موظف بإش

تعريف برنامج عطاء :
هنــا يتحــدث لنــا عضــو مجلــس إدارة غرفــة 

الطائــف المشــرف علــى برنامــج عطــاء علــي 

جــراش الدوســري عــن تعريــف البرنامــج ويقــول: 

ــة لدعــم  ــف التنموي ــة الطائ هــو أحــد برامــج غرف

ورعايــة وتمويــل أصحاب المشــاريع متناهيــة الصغر 

ــة  ــة والحرفي ــات اليدوي ــة والصناع ــر المنتج واألس

بالتعــاون مــع بنــك التنميــة االجتماعية ) الشــريك 

ــي ( ( . ــول الرئيس ــتراتيجي والمم االس



ــروع  ــدم مش ــدى المتق ــون ل ــل, وأن ال يك والمؤه

ــب  ــس صاح ــق جن ــن تواف ــد م ــر والب ــاري اخ تج

المشــروع مــع طبيعــة النشــاط ونوعــه, وأن ال 

ــا  ــس له ــة لي ــدم عمال ــة المتق ــى كفال ــون عل يك

ــه, وأن  ــدم علي ــاط المق ــال النش ــي مج ــه ف عالق

ــي  ــه ف ــة ل ــة الدائم ــدم واالقام ــكن المتق ــون س يك

ــل  ــة الطائــف, مــع إحضــار كفي نطــاق عمــل غرف

ــاز  ــي, واجتي ــاع الحكوم ــي القط ــف ف ــارم موظ غ

ــخصية.   ــة الش المقابل

مراحل الدعم :
مــن جهتــه أوضــح مســاعد أميــن عــام غرفــة 

الطائــف للتطويــر المديــر التنفيــذي للبرنامــج 

ــم الدعــم للبرنامــج  ــه يت ــي بأن متعــب فــالح العتيب

ــي : ــي االت ــص ف ــل تتلخ ــدة مراح ــد ع بع

١- استقبال طلب التمويل .

٢- التأكد من تطابق الشروط والضوابط .

٣- استكمال وتعبئة النماذج .

ــدم وجــود  ــن ع ــي والتأكــد م ٤- الفحــص االئتمان

ــابقة . ــروض س ق

٥- التقييم المبدئي لطالب القروض والمشروع .

٦- المقابلة الشخصية .

٧- ادخال البيانات في النظام .

ــه  ــالته وأهداف ــج ورس ــة البرنام ــت رؤي ــد وضع وق

ــروط.. ــتهدفة والش ــات المس والفئ

حيــث يهــدف البرنامــج – والحديــث لعلــي جــراش – 

إلــى تشــجيع وتجهيــز رواد االعمــال علــى ممارســة 

ــرص  ــر ف ــاري, وتوفي ــر التج ــر والفك ــل الح العم

عمــل ذاتيــة للنســاء, وتمكيــن المــرأة ودعــم دورهــا 

فــي المجتمــع, وترســيخ ونشــر ثقافــة العمــل 

الحــر, والعمــل علــى تحويــل االســر مــن محتاجــة 

الــى اســر منتجــة .

وعــن الفئــات المســتهدفة قــال: هــم الراغبيــن 

ــال  ــة االعم ــى ممارس ــين عل ــن الجنس ــن م والقادري

او  الخدميــة  او  الحرفيــة  او  اليدويــة  الحــرة 

التجاريــة..

مشــيرا بــأن مــن أهــم الشــروط الــالزم توفرهــا في 

المتقــدم : أن يكــون ســعودي الجنســية أو أم ألبنــاء 

ــنة  ــن ١8 – ٦٥ س ــره م ــراوح عم ــعوديين, وان يت س

وان يكــون قــادرا علــى ممارســة النشــاط بنفســه مــن 

الناحيــة الجســدية والمهنيــة..

وبالنســبة لمشــاريع االنترنــت والمقاهــي يجــب ان ال 

يقــل عمــر المتقــدم عــن ٢٥ ســنة..

ــاط  ــي النش ــه ف ــل بنفس ــة العم ــزم بممارس وان يلت

ــرة  ــود الخب ــاة وج ــع مراع ــه م ــدم لتمويل المتق
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8- اصدار الشيك .

ــة  ــالل مجموع ــن خ ــم م ــك يت ــيرا أن كل ذل مش

ــن  ــدءا م ــن, ب ــج, مميزي ــن بالبرنام ــباب موظفي ش

ــى الماخــذي التنســيق والمتابعــة, ثــم تركــي  يحي

الوذينانــي اســتقبال الطلبــات, وعبــداهلل اليامــي 

ــة.. ــغ واإلدارة المالي ــل المبال تحصي

ــك  ــميا.. وذل ــا رس ــهد افتتاح ــاء ش ــج عط برنام

ــذي  ــق ١٤٣8/8/٦هـــ, وال ــاء المواف ــوم الثالث ــي ي ف

افتتحــه معالــي محافــظ الطائــف ســعد بــن مقبــل 

ــي.. الميمون

التواصل االجتماعي :
ــع  ــل م ــاء للتواص ــج عط ــن ادارة برنام ــًا م وحرص

العمــالء , ومواكبــًة مــع تقــدم العصــر  ، تم تدشــين 

ــل  ــع التواص ــي مواق ــج ف ــة بالبرنام ــابات خاص حس

االجتماعــي المعروفــة باســم عطــاء الطائــف ، كمــا 

ــوان  ــر بعن ــع تويت ــي موق ــتاق ف ــل هاش ــم عم ت

#عطاء_الطائف_تنميــة .

ــى  ــول عل ــالء الدخ ــدور العم ــح بمق ــا اصب وأيض

ــاذج وارســالها  ــة النم ــف لطباع ــة الطائ ــع غرف موق

بالبرنامــج  الخــاص  االلكترونــي  البريــد  عبــر 

ــج.. ــى البرنام ــم عل ــهيال للتقدي تس

نتائج البرنامج ..

الدفعة األولى :
وتدقيــق  المســتفيدين  طلبــات  اســتقبال  وبــدأ 

ــة  ــات المطلوب ــة الضمان ــم كاف ــتنداتهم وتقدي مس

ــدة  ــة والمعتم ــاذج المطلوب ــة النم ــج وتعبئ للبرنام

ــخ ١٤٣8/٧/٢١ هـــ.. ــي تاري ــج ف ــن ادارة البرنام م

ــة  ــج برئاس ــّكلة للبرنام ــة المش ــدأت اللجن ــم ب ث

المشــرف العــام علــى البرنامــج علــي جــراش 

ــمان  ــف دس ــة الطائ ــام غرف ــن ع ــري, وأمي الدوس

ــذي متعــب فــالح  ــر البرنامــج التنفي ــه, ومدي الفقي

األعمــال  رجــال  مركــز  ومستشــار  العتيبــي, 

ــد أول  ــي, بعق ــل القرش ــور فيص ــة الدكت بالغرف

لقــاء للمتقدميــن وذلــك بتاريــخ ١٤٣8/08/٢٥ حيــث 

كان عــدد المتقدميــن ٢8 متقدمــًا ) الرجــال ١٣ 

والســيدات ١٥ ( وكانــت نســبة القبــول ١00 % حيــث 

ــاريعهم.. ــي مش ــن ف ــوا جادي ــن كان ان المتقدمي



ــن  ــا بي ــى م ــة االول ــي اللجن ــاريع ف ــت المش وتنوع

مراكــز تدريــب ومؤسســات انتــاج وكوفــي شــوب 

ومســتلزمات افــراح ومطاعــم وبيــع مواشــي وعمــل 

مــن المنــزل وغيرهــا الكثيــر وبعــد ان تــم تحصيــل 

ــدأت اجــراءات  ــن ب ــة مــن المتقدمي الرســوم االداري

الصــرف مــن التواقيــع الالزمــة علــى قــرارات 

ــم صــرف  ــيكات و ت ــح وســندات الصــرف والش المن

مبالــغ اول دفعــة بتاريــخ ١٤٣8/١0/١9 هـــ

الدفعة الثانية :
بعــد ذلــك تــم تحديــد موعــد لقــاء الدفعــة 

ــي  ــن للبرنامــج ف ــث ان اعــداد المتقدمي ــة حي الثاني

ازديــاد وتــم  صــرف مبالــغ الدفعــة الثانيــة بتاريــخ 

١٤٣8/١٢/٢0 هـــ..

التحصيل والمتابعة : 
وبــدأ تحصيــل المبالــغ المســتحقة على المســتفيدين 

لبرنامــج عطــاء مــن تاريــخ االســتحقاق ١٤٣9/١/٥ ه 

بنســبة تحصيــل 9٥ % 

حيــث يتــم التواصــل مــع العمــالء هاتفيــا لتســديد 

مــا عليهــم مــن مســتحقات دون أي تأخيــر يذكــر 

وذلــك حرصــا مــن ادارة برنامــج عطــاء علــى عــدم 

ــير  ــن خــط س ــالء والتأكــد م ــن العم ــر أي م تعث

ــح.. ــار الصحي ــي المس ــاريع ف المش

والقــت متابعــة فريــق برنامــج عطــاء للعمــالء كل 

ــة فــي التجــاوب وســرعة  ــوا غاي االستحســان وكان

ــغ مســتحقة وذلــك عــن  ــم مــن مبال ــا عليه اداء م

ــاص  ــي الخ ــاب البنك ــي الحس ــل ف ــق التحوي طري

ــداد.. بالس

وتتــم متابعــة التحصيــل عــن طريــق كشــف حســاب 

ــة  ــك التنمي ــورا لبن ــر ف ــع التقاري ــج ورف البرنام

ــة.. االجتماعي

إحصائيات : 
ــال و ١٥  ــروعًا ) ١٣ الرج ــدد ٢8 مش ــاء األول ع اللق

للســيدات ( قبــل منهــم ٢0 مشــروعًا ) ١١ رجــال و 9 

ســيدات (  .

اللقــاء الثانــي بتاريــخ ١٤٣8/١١/٢٥ه ٢٣ مشــروعًا وتــم 

قبــول ١٤ مشــروعًا ) ٣ رجــال و ١١ ســيدات (

اجمالــي المشــاريع ثالثــون مشــروعا ) ١٤ رجــال و١٦ 

ــة  ــون ومائ ــااًل ملي ــة ) ١,١٣0,000 ( ري ســيدات بقيم

وثالثــون الــف ريــاال  .

والمنتظريــن للصــرف ثالثــة مشــاريع ) رجــل 

واحــد و ســيدتين ( بقيمــة  ) ١٣0,000 ( ريــاال مائــة 

ــال . ــف ري ــون ال وثالث

اجمالــي المشــاريع الجاهــزة للمقابلــة القادمــة 

للجنــة فهــو أحــد عشــر مشــروعا بقيمــة  ) ٥00,000 

( ريــال خمســمائة الــف ريــال  ) ٥ رجــال و ٦ 

ــيدات ( . س

ــاء ) ٥0 (  ــاريع عط ــي مش ــح إجمال ــك يصب وبذل

مشــروعًا بقيمــة )١,٧٦0,000 ( مليــون وســبعمائة 

وســتون الــف ريــال ، منهــم ٢٦ ســيدات و ٢٤ رجــال .
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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 
ــة, ومختلقــة . . إال الطائــف . . فعوامــل الجــذب الســياحية فيهــا عوامــل  ســياحية, تكــون عوامــل جذبهــا عمراني
ربانيــة. انتهــى كامــه . . وهــذا هلل الحمــد بمــا مــّن بــه ااهلل علــى هــذه المدينــة, فهــو يقصــد بالعوامــل الربانيــة 
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 .

“الطائف”..
سياحة جذب »ربانية«

مقــال
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تقريـــــر

مركز سيدات األعمال
بغرفـــة الطائـــف ..

مركز متكامل لخدمة سيدات أعمال الطائف

غرفة الطائف عّينت سيدة كأول نائب 
لألمين على مستوى الغرف . . 

حــــــرص مجلـــس إدارة غرفــــة الطائــــــف في دورتــــه 
الحالية »العاشرة« على تمكين المرأة باعتبارهــا جــــزء 
مهم من المجتمع, وعمـــل علــــى توفير كافة 

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..
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ــة  ــو الجه ــر ه ــال . . . يعتب ــيدات األعم ــز س مرك

بمحافظــة  الســعودية  للمــرأة  األولــى  الداعمــة 

ــام 1426 هـــ..  ــع الع ــيء مطل ــذي أنش ــف وال الطائ

وكانــت أميــة الســفياني هــي أول مديــرة للمركــز, 

ويوفــر المركــز لســيدات األعمــال كافــة مــا 

ــتثمار  ــاعدتها باالس ــه لمس ــح ل ــه وتطم ــث عن تبح

ــف  ــو مختل ــهلة نح ــة وس ــوات واضح ــاذ خط واتخ

ــة. ــال التجاري األعم

ــأن  ــة ش ــي رفع ــه وه ــن رؤيت ــز م ــق المرك وينطل

ــن  ــد م ــا للمزي ــف ودعمه ــعودية بالطائ ــرأة الس الم

تطويــر الــذات وتحقيــق األحــام واآلمــال للوصــول 

ألعلــى المراتــب مــن خــال بنــاء المشــاريع التجارية 

واالســتثمارية المائمــة ألحامهــا وتوقعاتهــا, حيــث 

العمــل وفــق رؤيــة 2030 م..

ويعمــل المركــز علــى تقديــم رســالته وهــي 

ــف,  ــعودية بالطائ ــرأة الس ــدة للم ــز أدوار جدي تعزي

وعقــد مجالــس حواريــة بنــاءه ذات نتيجــة مرضيــة 

لجميــع األطــراف, وتأهيــل ســيدات وشــابات األعمــال 

التجاريــة  للمشــاريع  المشــرفة  الوجهــة  ليكــن 

ــف. ــة الطائ ــتثمارية بمحافظ واالس

ــة  ــام غرف ــن ع ــب أمي ــول نائ ــز تق ــن المرك وع

ــي:  ــى الزهران ــا من ــز حالي ــرة المرك ــف مدي الطائ

بدأنــا بمبــادئ وثابتــون عليهــا حتــى اليــوم, ال نحيــد 

ــع  ــب م ــى جن ــًا إل ــوف جنب ــي الوق ــا ف ــن دورن ع

ــق  ــن تحقي ــوا م ــف, ليتمكن ــابات الطائ ــيدات وش س



ــر  ــي لأس ــم األول والرئيس ــا الداع ــرف بكونن لنتش

ــذ  ــن المناف ــع تأمي ــك م ــف, وذل ــة بالطائ المنتج

الازمــة لتســويق المنتجــات بالشــكل المائــم والذي 

ــوة,  ــع مرج ــبة بي ــى نس ــق أعل ــه تتحق ــن خال م

ومعارضنــا تشــمل إمكانيــة عــرض المأكــوالت 

ــال  ــوجات, األعم ــة, المنس ــال الطباع ــعبية, أعم الش

اليدويــة والتصميــم. وقــد حققــت معارضنــا ازدهــارًا 

ــال  ــع اإلقب ــة م ــر المنتج ــال األس ــي أعم ــرة ف كبي

ــراء.. ــى الش ــرواد عل ــن ال ــديد م الش

كمــا يقــدم المركــز برامــج ودورات تدريبيــة 

ــدم  ــق التق ــر وتحقي ــن التطوي ــد م ــرة للمزي متوف

ــم  ــدورات داع ــذه ال ــال, فه ــابات األعم ــيدات وش لس

رئيســي للمــرأة الســعودية بالطائــف لشــحذ همتهــا 

باتخــاذ المزيــد مــن الخطــوات نحــو تطويــر 

مشــروعها وتخطيطهــا لاســتثمار والتجــارة بشــكل 

ــول.. ــدف المأم ــق اله ُيحق

كمــا لــدى المركــز قســم لبرنامــج عطــاء لتقديــم 

ــابات  ــرة لش ــطة والصغي ــاريع المتوس ــم للمش الدع

ــف.. وســيدات الطائ

ــل  ــز تأهي ــا المرك ــي يقدمه ــات الت ــن الخدم وم

ــي تســتحقها بمحافظــة  ــا الت المــرأة التخــاذ مكانته

الطائــف, وشــحذ الهمــم مــن خــال الــدورات 

التدريبيــة الازمــة ومعــارض بيــع المنتجــات, 

ــرأة  ــدور الم ــون ب ــة.. ومؤمن ــكل ثق ــن ب طموحاته

ــيدات  ــع س ــعى م ــع, ونس ــز بالمجتم ــادي المتمي القي

أعمــال المحافظــة  إليصالهــم ألعلــى المراتــب شــأنًا 

ــاريع.. ــال والمش باألعم

ــه  ــي وج ــز ف ــف المرك ــي: يق ــت الزهران وأضاف

تواجهــه ســيدات  قــد  التــي  الصعوبــات  كافــة 

ــاريع  ــاء مش ــي بن ــم ف ــوا طموحه ــال  ليحقق األعم

مجديــة اقتصاديــًا, ويقــدم مركــز ســيدات األعمــال 

ــاح  ــوات النج ــريع خط ــارات لتس ــن االستش ــدد م ع

ــإذن اهلل.. ب

وعــن لجــان المركــز تقــول منــى الزهرانــي: كــون 

ــابات  ــال وش ــيدات أعم ــم )س ــان تض ــز لجنت المرك

أعمــال( للتواصــل مــع الجهــات الحكوميــة المســئولة 

لتذليــل الصعوبــات والمعوقــات لنظيراتهــن فــي 

ــتثماري  ــي االس ــتوى الوع ــع مس ــة، ولرف المحافظ

ــة.. ــائي بالمحافظ النس

ــا  ــن مهامن ــن ضم ــا فم ــي دور المركــز هن وال ينته

ــة  ــرص التجاري ــيدات بالف ــف الس ــط وتعري التخطي

واالســتثمارية المتاحــة والتــي تائــم أحامهــم 

وطموحاتهــم, لضمــان بنــاء مشــاريع بنــاءة وتســاهم 

ــة.. ــاد المملك ــع اقتص ــي رف ف

وزادت: ينظــم المركــز العديــد مــن المعــارض 

بمختلــف التخصصــات.. مــن ضمنهــا األســر المنتجــة, 
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ــة,  ــؤونها المحلي ــرأة وش ــم الم ــي ته ــاطات الت ــرات والنش ــعودية والمؤتم ــرف الس ــس الغ ــي مجل ــرأة ف ــل الم وتمثي

إضافــة إلــى تنظيــم الزيــارات الهامــة لتفعيــل دور المــرأة بالمجتمــع, وحــل المشــاكل التــي تجابــه المــرأة بالطائــف 

والعمــل مــع الجهــات الحكوميــة الازمــة بخصوصهــا, إلــى جانــب إيصــال المعلومــات الازمــة للمــرأة عــن القــرارات 

والتعليمــات الواجــب عليهــا معرفتهــا, والتصديــق علــى الشــهادات والمحــررات لإســراع مــن إنجــاز الخطــوات الازمــة 

لبنــاء المشــاريع, ويعتبــر مركــز ســيدات األعمــال بغرفــة الطائــف همــزة الوصــل بيــن المــرأة والمشــاريع التجاريــة 

ــا.. ــبة له ــتثمارية المناس واالس

هــذا ويضــم المركــز إلــى جانــب مديرتــه نائــب أميــن عــام غرفــة الطائــف لشــؤون الســيدات.. 

عــدد اربــع موظفــات يعملــن جنبــًا لجنــب مــع ســيدات األعمــال للوصــول والرضــاء, وتحقيــق 

النجــاح والتقــدم .



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

ــر  ــي الكثي ــاهمت ف ــا, وس ــة وخارجه ــل المحافظ ــي داخ ــا االجتماع ــف دوره ــة الطائ ــل غرف ــم تغف ل
مــن الفعاليــات, واألنشــطة فــي عــدد مــن المجــاالت المختلفــة فــي أكثــر مــن قطــاع, مؤكــدة فــي 
ــور  ــة الدكت ــس برئاس ــيس المجل ــذ تأس ــه من ــة اتخذت ــة معين ــدف ورؤي ــق ه ــي وف ــا تمش ــك أنه ذل
ســامي العبيــدي وهــي )بنــاء االنســان, وتنميــة المــكان( .. ومــن ضمــن الخدمــات التــي قدمتهــا غرفة 

الطائــف خــالل ) الــدورة العاشــرة ١٤٣6-١٤٤0هـــ (.. علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

التعاون مع المعهد الصناعي الثانوي بالطائف للتدريب .

 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 .

الدفــاع  إدارة  مــع  بالتعــاون  الرســائل  مركــز  مشــروع  تدشــين 
التربيــة والتعليــم بالطائــف تحــت  - وإدارة  المدنــي بالطائــف 

.   ) )الســالمة مســؤولية مشــتركة  شــعار 

 إقامة ملتقى امن وسالمة االثار والمنشآت السياحية .

 انتخابات رابطة  فرق األحياء بالطائف . 
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11
12

13
14

15

16
17

18
19

20

فعاليات أسبوع المرور الخليجي للعام 2016تحت شعار
) قرارك يحدد مصيرك ( .

مشــاركة غرفــة الطائــف فــي معــرض وملتقــى رواد 
األعمــال بجــده .

محاضرة تجارة االستيراد للمبتدئين المحاضر الدكتور :
فيصل القرشي .

محاضرة فن التعامل مع السائح الدكتور :
عايض الزهراني .

دعم غرفة الطائف لنادي وج الرياضي.

ــة  ــات األمني ــوبي الدوري ــور لمنس ــع الجمه ــل م ــن التعام دورة ف
ــي . ــم الجهن ــور إبراهي للدكت

مسابقة غرفة الطائف لليوم الوطني الـ87 .

 المشاركة في مهرجان العنب .

تبــرع غرفــة الطائــف للجنــة تراحــم الطائــف 
لإلفــراج عــن الســجناء  .

المركاز الرمضاني

التنميــة  بنــك  مــع  بالتعــاون  عطــاء  لبرنامــج  مكتــب  افتتــاح   
. االجتماعيــة 

دعم مركز البهيتة األمني

دعم إدارة السجون بالطائف

21
22

23



- Communicate with the responsible au-
thorities 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 econom-
ic 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 com-
mercial disputes which may arise be-
tween the businessmen of both countries 
by friendly means.

- Pay attention for training programs, tech-
nology 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 in-
terest of the sector and at the same time con-
sistent 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 inter-
ests 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-

dia and to identify it and its  
   importance.
• Coordinate with the corresponding commit-
tees 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 Sau-
di 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 fo-
cused on the following:
- Practicing the activity represented by the Na-
tional 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 mem-
bers 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 im-
portance of the role of the Saudi foreign busi-
ness 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 be-
tween the Kingdom and those countries. 

Definition:
Business Councils are an economic assemble 
that includes a representative group from the 

business sector in the Kingdom, aiming at 
activating the economic relations between 
the Kingdom and friendly countries in vari-
ous fields, especially commercial and invest-
ment, through a systematic framework that 
achieves the defined objectives of the eco-
nomic relationship with these countries.

Objectives:  
- To develop and strengthen the relations 

between the business community in both 
countries, and to inform the representa-
tives 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 es-
tablishment of exhibitions in both coun-
tries.
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of these challenges and encouraging them 
to become joint stock companies and pro-
vide consultations in various aspects.

- The Saudi Committee of Labor Market 
which concerned with labor and labor is-
sues.

- The office of Vision 2030, which was es-
tablished 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 ad-
ministration 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 invest-
ment , discussing the obstacels of woman 
work with the relative authorities, giving al-
ternatives that fit with women nature and the 
instruction of Sharia,  
Taif Chamber was the first to do so by ap-
pointing the first deputy secretary general of 
the chamber, Ms. Mona AlZahrani

Local and international appreciation and so-
phisticated 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 accomplish-
ing work quickly. It also submits significant 
programs to increase the job loyalty and moti-
vate workers.  
It focuses also on modernizing  technical sys-
tems . the council applies an integrated mod-

ern technical systems as the effectiveness sys-
tem, administrative communications system, 
human resources systems ..etc.
The council of Saudi chambers is locally and 
internationally appreciated thanks to its insti-
tutional system of work that helps serving the 
Saudi business sector  as well as enhancing 
the commercial and investment cooperation 
with different countries . However, the great-
est award the council has got was the trust 
and appreciation given by the wisdom leader-
ship represented by the custodian of the two 
holy mosques , the crown prince and the offi-
cials of the economic sector. Being the repre-
sentative 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 part-
ners around the world. The Arabic organiza-
tion of administrative development subordi-
nate 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 employ-
ees, 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 dat-
ed 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 - AlRa-
sa - 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 sec-
tors, 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 representa-

tion in Shura council , Bureau of experts, 
council of economic and development af-
fairs, ministries and common committees  
between the kingdom of Saudi Arabia and 
the foreign countries . 

- The council’s recommendation and expe-
rience 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 eco-
nomic tours designed by the wisdom lead-
ership

- The council submits to the official author-
ities 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 resolu-
tion by participating in systems studies related 

to the private sector and submitting the sec-
tor’s points of view regarding these systems. 
The council has also a significant role in sub-
mitting the legal consultations and the stud-
ies 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 ac-
tive within it, such as:

- Export Development Center, which played 
an important role in enhancing the posi-
tion of Saudi exports and solving obsta-
cles to their access to foreign markets.

- Small and Medium Enterprises Develop-
ment Center, which helps to strengthen the 
position of these enterprises by providing 
technical consultations and providing op-
portunities for financing through agree-
ments signed with the relevant authorities.

- Saudi Numbering Center, which is con-
cerned with the application of the number-
ing system and the international coding 
(barcode) on products and commodities 
as a global standard system.

- The Saudi International Chamber of Com-
merce and the Committee for the Develop-
ment 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 
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The Council has been keen on strengthen 
the Kingdom’s economic and commercial re-
lations with various countries of the world, 
where the Council, through the General Secre-
tariat for international affairs has established 
joint Saudi-foreign business councils whose 
mission is to promote economic and commer-
cial 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 region-
al and international bodies such as the Inter-
national Chamber of Commerce and the Arab 
and Gulf Chamber Associations and others. 
The Council actively participates in local, re-
gional and international conferences, semi-
nars 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 follow-
ing activities:
	· Organize visits of Saudi employers’ dele-

gations to foreign countries, offering in-
vestment opportunities and entering into 
commercial partnerships with their coun-
terparts in foreign countries.

	· Organizing meetings for foreign delega-
tions for employers and informing them of 
the investment opportunities in the King-
dom and the investment environment.

	· Preparation of publications in internation-
al languages about the kingdom and in-
vestments.

	· Exchange of investment information with 
similar entities.

	· Discuss and resolve investment obstacles 

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 estab-
lishes strong cooperative relations with the 
chambers of commerce and industry in order 
to coordinate their efforts in facing common 
issues at all levels, legally, administrative-
ly and technically. This will contribute to the 
development of their capabilities and capac-
ities and helping them to perform their tasks 
toward providing services to their participants 
of employers. It also work to enable the par-
ticipation 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 cham-
bers and to strengthen their relations with 
their constituencies, so as to increase the ca-
pabilities 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 direc-
tors, 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 Com-
merce and industry. These chambers are dis-
tributed throughout the Kingdom in Riyadh, 
Jeddah, Eastern Province, Makkah AlMokar-
ramah, AlMadinah AlMonawarah , AlQassim, 
AlTaif, AlAhsa, Hail, Abha, Najran, Jazan, Al-
Baha, AlQaryat, AlJouf, Al-Kharj - Onaiza - Qu-
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external economic variables and analyz-
ing of their impact on the business envi-
ronment in the Kingdom.

6. Highlight the available opportunities and 
investment motivations.

7. Focus on the development of promising 
sectors in Saudi economy.

8. Contribute to improving the business en-
vironment.

9. Provide information and studies related 
to the business sector and activate the 
process of exchanging knowledge, expe-
riences and successful experiments be-
tween the chambers.

10. Enhancing and developing the role of fam-

ily enterprises in achieving economic and 
social development in the Kingdom and 
developing their competitiveness in the 
international markets.

11. Nationally and globally representing of 
the private sector.

12. Develop foreign economic relations and 
promote trade and investment partner-
ship.

13. Contribute to the empowerment of Saudi 
women in economic development.

14. Promote and develop the role of small 

and medium enterprises in achieving eco-
nomic development, promoting innova-
tion and creativity and spreading the cul-
ture of entrepreneurship.

15. Practice arbitration and resolve commer-
cial disputes locally and internationally.

16. Transferring the true image of the King-
dom to the world .

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

of the economic establishments operating in 
the various economic sectors and to study 
and review the enforced regulations and de-
cisions related to each sector. And to coor-
dinate 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 re-
searches related to each sector.  
Development of Economic Cooperation Rela-
tions:
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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 com-
mon interests of the Kingdom’s Chambers of 
Commerce and Industry. The number of these 
chambers currently is (28) chambers, the Coun-
cil 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 Secretar-
iat 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 rep-
resents 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 eco-
nomic 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 diver-
sification of the production base, export sup-
port, 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 cham-

bers, 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 devel-
opment 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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 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 ac-
tivity and encourage the commercial 
movement, the first system of cham-
ber of commerce was issued in con-
junction 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 com-
merce 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 renais-
sance 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 en-
vironment, promote investments and 
provide services to areas and busi-
ness men which it represents.
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م . كامل الطبش
 عضو مجلس إدارة غرفة الطائف 

المشرف العام على المجلة

@kimomuffler

ــرأس تحريرهــا المستشــار  ــي ي ــة الت ــة الغرف ــق مجل ــف, وفــي فري ــة الطائ ــس إدارة غرف ــوان فــي مجل ــم نت ل
اإلعامــي 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 6 أعــداد متخصصــة فــي التقاريــر االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والشــبابية.. بأمــل أن نكــون قدمنــا فــي هــذا العــدد مــا يرضــي فضولكــم, ونســعد بتواجدكــم دائمــا بيــن صفحــات 

المجلــة .

    عدد خاص

مقـــــــــال
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