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هشام بن محمد كعكي

مكة.. قبلة الدنيا

رئيس مجلس اإلدارة

مكـــة قلـــب العالـــم اإلســـالمي، والكعبـــة قلـــُب مكـــة، وِقبلـــُة 
الدنيـــا، والطـــواُف حـــول الكعبـــة حركـــةٌ دائبـــةٌ ال تتوّقـــف، وعلـــى 
جيـــٍل،  بعـــد  جيـــًال  الِهَمـــم  تتحـــّرك  األبـــدي،  الطـــواف  إيقـــاع 
ِقبلتهـــا مكـــُة الّنـــاس، ومكّـــُة الحـــاج والمعتمـــر، ومكّـــُة الوطـــن. 

ومـــا كان لهـــذه األعمـــال النبيلـــة، والهمـــم العاليـــة أن تمخـــر 
والزمـــان،  المـــكان  بقداســـِة  ــٍق  تعلـ¦ دون  والســـنين  األجيـــال 
وحـــرٌص  ســـماوي©،  نـــص©  مـــن  هدايـــةٌ  لهـــا  يكـــون  أن  ودون 
مغـــروس يف أنفـــس المكييـــن. لـــم تفتـــأ غرفـــة مكـــة  المكرمـــة 
منـــذ يومهـــا األّول تواصـــل حركـــة العمـــل الـــدؤوب لتدعيـــم 
مـــن  المباركـــة  البقعـــة  هـــذه  الخـــاص يف  للقطـــاع  االقتصـــاد 

العزيـــز.  وطننـــا 

ولتحقيـــق الغايـــات، كان البـــد مـــن خطـــة واضحـــة نســـير علـــى 
تحقيـــق  األربعـــة:  بأهدافهـــا  االســـتراتيجية  فكانـــت  ضوئهـــا، 
مجتمـــع  الماليـــة،  االســـتدامة  تحقيـــق  المؤسســـي،  التميـــز 
مكـــي حيـــوي، وتعزيـــز مكانـــة مكـــة المكرمـــة كملتقـــى لألعمـــال، 
هـــذه هـــي أولويـــات العمـــل لغرفـــة مكـــة المكرمـــة المســـتقبلية، 
والمؤشـــرات  الموجهـــات  جميـــع  عليهـــا  ســـُتبني  والتـــي 

لتحقيـــق األهـــداف التـــي تســـعى الغرفـــة لتحقيقهـــا.
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إن مكانـــة مكـــة المكرمـــة كقبلـــة للمســـلمين مـــن مختلـــف 
أنحـــاء العالـــم صنـــع منهـــا بيئـــة جاذبـــًة لالســـتثمار، ُوِضعـــْت 
ــم  ــا يحّتـ ــو مـ ــازال، وهـ ــتاء والصيـــف ومـ ــة الشـ ــام رحلـ ــه أيـ بذرتـ
علينـــا االهتمـــام بتجهيـــز مســـتويات الخدمـــات والمنتجـــات 
وفـــق  المكرمـــة،  مكـــة  وزوار  الرحمـــن،  لضيـــوف  المقدمـــة 
أســـس علميـــة عالميـــة، وهـــذا هـــو التحـــدي الـــذي ســـيواجه 
ســـتعمل  والـــذي  المقبلـــة،  الفتـــرة  خـــالل  الخـــاص  القطـــاع 
غرفـــة مكـــة المكرمـــة بالتعـــاون مـــع شـــركائها يف تذليلـــه وصـــوال 

لالقتصـــاد المزدهـــر والمجتمـــع الحيـــوي يف وطـــن طمـــوح.

لقـــد جـــاءت رؤيـــة المملكـــة 2030 لتضـــع البعـــد اإلســـالمي 
ركيـــزًة مـــن ركائـــز هـــذه الرؤيـــة ومنطلقاتهـــا لتعزيـــز التعـــاون 
وتوســـيع  اإلســـالمي،  العالـــم  دول  بيـــن  االقتصـــادي 

والعمـــرة. الحـــج  قطـــاع  وخدمـــات  اقتصاديـــات 

أهـــم  إىل  للتحـــول  المكرمـــة مهيـــأة  مكـــة  فـــإن  وبحمـــد هللا 
محـــور اقتصـــادي عالمـــي نســـبة لمكانتهـــا الروحيـــة والقدســـية 
علـــى  إيجابًـــا  ينعكـــس  ممـــا  الكبيـــر،  اقتصادهـــا  ومقـــّدرات 
كثـــر  الوضـــع الداخلـــي والمجتمـــع المكـــي واألفـــراد بشـــكل أ

فعالّيـــة.



المواءمة مع الرؤية

إبراهيم بن فواد برديسي
األمين العام

أن  علـــى  التأكيـــد  نســـتطيع  الرؤيـــة..  مـــع  المواءمـــة 
مكـــة  غرفـــة  يف  األفضـــل  األداء  نحـــو  التحـــول  عمليـــة 
تجنـــي  اآلن  ولكنهـــا  اليـــوم،  وليـــدة  تكـــن  لـــم  المكرمـــة 
خّطتهـــا  موائمـــة  لدعـــم  كمـــة  مترا خبـــرات  ثمـــرات 
االســـتراتيجية مـــع رؤيـــة 2030 وتأطيـــر العمـــل بطريقـــة 
ــز العمـــل االقتصـــادي يف  علميـــة وأســـس راســـخة لتعزيـ

المكرمـــة. مكـــة 

وتبشـــر  تعمـــل  المكرمـــة  مكــــــة  غــــرفــــــــة  ظلــــــت  لقـــــد 
المكـــي،  االقتصـــاد  تمكيـــن  يف  المتمثلـــة  برســـالتها 
والعمـــرة  الحـــج  بمواســـم  المرتبطـــة  الخصوصيـــة  ذي 
بنيــــــة  عـــــــبر  بالمجتمـــــع  النــهـــــــوض  مــــــــن  والزيـــــارة، 
وهـــو  مســـتدامة،  تنميـــة  تضمـــن  متكاملــــــة  أسـاســــــية 

الشـــعار الـــذي ظـــل مرفوًعـــا خـــالل الفتـــرات الماضيـــة 
التـــي ظهــــــــرت  األعمـــال  هـــداه معظـــم  وســـارت علـــى 

للعيـــان. نتائجهـــا  مـــن  حزمـــة 

بتعزيـــز  قائمـــاً  المكرمـــة  مكـــة  غرفـــة  دور  ســـيظل 
االقتصـــاد المكـــي والدفـــاع عـــن مصالـــح القطـــاع وتطويـــره 
الصـــادرة  االقتصاديـــة  السياســـات  وطـــرح  ومعاونتـــه، 
عـــن الجهـــات ذات العالقـــة وشـــرحها وتمليكهـــا لجمهـــور 
عـــن  فضـــال  الخدمـــات،  مـــن  والمنتفعيـــن  المنتســـبين 
العمـــل يف تنميـــة البيئـــة المحليـــة ودعـــم المشـــروعات 
الخيريـــة واالجتماعيـــة، واالنفتـــاح علـــى العالـــم الخارجـــي 

بمـــا يفيـــد يف تطويـــر العالقـــات االقتصاديـــة.
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ُيعتبـــر هـــذا الملـــف نســـخة إعالمّيـــة مـــن االســـتراتيجّية التـــي 
كة مـــع شـــركة كـــي پـــي  أطلقتهـــا غرفـــة مكـــة المكرمـــة بالشـــرا
إم جـــي العالمّيـــة، يف ســـبيل مواءمـــة اســـتراتيجية الغرفـــة 
مـــع رؤيـــة المملكـــة 2030، وتهـــدف هـــذه االســـتراتيجية إىل 
إرســـاء األطـــر العملّيـــة الالزمـــة لعملّيـــة التحـــّول بغرفـــة مكـــة 

المكرمـــة. 

يتضّمـــن  حيـــث  مرجعّيـــة  صفـــًة  الملـــف  هـــذا  ويكتســـب 
االســـتراتيجية،  واألولويّـــات  والقيـــم،  والرســـالة،  الرؤيـــة، 
واألهـــداف، التـــي تحـــرص الغرفـــة علـــى تحقيقهـــا مـــن خـــالل 

عـــدٍد مـــن المبـــادرات. 

وتتمّثـــل رؤيـــة الغرفـــة يف “ أن تكـــون غرفـــة مكـــة المكرمـــة 
رســـالة  أمـــا  والمجتمـــع”  األعمـــال  لتنميـــة  رائـــًدا  نموذًجـــا 
الغرفـــة فهـــي ”تقديـــم أفضـــل الخدمـــات، وتســـخير أمثـــل 

ــة  ــتثمار جاذبـ ــة اسـ ــاع الخـــاص؛ لخلـــق بيئـ ــات للقطـ الممكنـ
مـــن خـــالل أحـــدث التقنيـــات، وعبـــر كـــوادر وطنّيـــة، ودعـــم 
مجتمـــع مكـــة المكرمـــة بتعزيـــز المســـاهمة االجتماعيـــة”.

الغـــرف  مفهـــوم  عـــن  عامـــة  نظـــرة  بتقديـــم  الملـــف  يبـــدأ 
التجاريـــة، ونبـــذة عـــن تاريـــخ نشـــأتها، ثـــم ينتقـــل إىل تاريـــخ 
غرفـــة مكـــة المكرمـــة. ومنـــه ينتقـــل للحديـــث عـــن مبـــّررات 

هـــذه االســـتراتيجية ولمـــاذا أتـــت. 

ثـــم يبـــدأ الحديـــث عـــن الطمـــوح االســـتراتيجي الـــذي خرجـــت 
مـــن خاللـــه الرؤيـــة، وهـــو ينطـــوي علـــى بعـــض التفصيـــل يف 
األربـــع،  االســـتراتيجّية  واألولويّـــات  المســـتهدفة،  الفئـــات 
واألهـــداف المنبثقـــة منهـــا، وأخيـــًرا المبـــادرات المصممـــة 

لتغطيـــة هـــذه األهـــداف.

الملخص
التنفيذي
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للحيـــاة  مـــَة  المنظ� الواجهـــة  مـــكان  التجاريّـــة يف كل  الغـــرف  تمّثـــل 
االقتصاديّـــة بشـــكل عـــاٍم، والحيـــاة التجاريّـــة بشـــكٍل خـــاص، ويتطـــّور 
دورهـــا مـــن حيـــث الشـــكل والنّوعّيـــة نتيجـــة للتطـــّورات االقتصاديّـــة 

ــا.  ـ ــّدث عالمي� التـــي تحـ

وتحـــو¢ل دور الغـــرف منـــذ نشـــأتها مـــن مجـــرّد الدفـــاع عـــن المصالـــح 
بشـــّتى  ومعاونتهـــا  وتطويرهـــا  دعمهـــا  يف  اإلســـهام  إىل  التجاريّـــة 
ــاوٍن  ــدور رئيســـي معـ ــا بـ ــة إىل اضطالعهـ ــبل. باإلضافـ ــائل وال̄سـ الوسـ
ـــة واإلســـهام يف تنفيذهـــا.  للحكومـــات يف طـــرح السياســـات االقتصاديّ
االجتماعّيـــة  المشـــروعات  ودعـــم  المحلّيـــة  البيئـــة  تنميـــة  ويف 
والخيريـــة، والقيـــام بـــدور خارجـــي مؤثـــّر مـــن خـــالل تطويـــر العالقـــات 

االقتصاديّـــة بيـــن الـــدول.

تأســـس أول اتحـــاد اقتصـــادي أُطلـــق عليـــه اســـم “غرفـــة” يف عـــام 
1599 يف مرســـيليا بفرنســـا، وأُسســـت غرفـــة هامبـــورج بألمانيـــا عـــام 
1665 وغرفـــة تورينـــو بإيطاليـــا عـــام 1729 وغرفـــة جيرســـي بإنجلتـــرا 
 ،1768 عـــام  المتحـــدة  بالواليـــات  نيويـــورك  وغرفـــة   ،1768 عـــام 

وغرفـــة طوكيـــو باليابـــان عـــام 1981. 

وقـــد تأســـس الكثيـــر مـــن الغـــرف يف الربـــع األخيـــر مـــن القـــرن التاســـع 
عشـــر، يف حيـــن أصبـــح إنشـــاؤها خـــالل الثالثيـــن ســـنة الماضيـــة أمـــًرا 
الـــدول  للغـــرف يف  بالنســـبة  أمـــا  العالـــم.  ضروريًـــا يف غالبيـــة دول 
العربيـــة فـــال تتوافـــر دراســـات كافيـــة عـــن نشـــأتها إال أنـــه يبـــدو أن 
1303هــــ  عـــام  أُسســـت  التـــي  حلـــب  تجـــارة  غرفـــة  هـــي  أقدمهـــا 
كـــز التجـــارة  الموافـــق  1885 ألن المدينـــة نفســـها كانـــت مـــن أهـــم مرا
بيـــن الشـــرق والغـــرب قبـــل افتتـــاح قنـــاة الســـويس، ثـــم تلتهـــا غرفـــة 

دمشـــق عـــام 1890. 

ـــة لـــم تكـــن معروفـــًة يف الحضـــارات  وهـــذا ال يعنـــي أن الغـــرف التجاريّ
القديمـــة، بـــل كانـــت معروفـــة بحســـب الدراســـات التاريخيـــة بيـــن أهـــل 
الصيـــن وقدمـــاء المصرييـــن والرومـــان، ولكنهـــا بطبيعـــة الحـــال لـــم 
تكـــن بشـــكلها الحديـــث المعـــروف اليـــوم، بـــل هـــي أشـــبه بالتجّمعـــات 
تَكَـــ̄وِن  نـــواَة  االتحـــادات  هـــذه  كانـــت  وقـــد  البدائيـــة.  االتّحـــادات  أو 

النقابـــات الحًقـــا يف القـــرن الثامـــن عشـــر بأوروبـــا.

مفهوم الغرف التجارّية

نشأة الغرف التجارّية
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لـــم تكـــن الغـــرف التجاريّـــة قـــد ُوجـــدْت يف المملكـــة العربيـــة الســـعوديّة 
حّتـــى خمســـينيات القـــرن المنصـــرم، وبـــدأت فكـــرة تأسيســـها مـــن 
مكـــة المكرمـــة، حيـــث بـــدأت الخطـــوات علـــى يـــدي طالـــب ســـعودي 

كان يـــدرس يف الهنـــد.

تعـــرّف حســـين بـــن محمـــد جســـتنيه علـــى نظـــام الغـــرف التجاريّـــة 
ــا،  ــا وتطبيقهـ بالهنـــد خـــالل دراســـته هنـــاك، وبـــدأ يـــدرس كيفيـــة عملهـ
ثـــم بعـــد عودتـــه إىل مكـــة المكرمـــة التحـــق بالعمـــل يف وزارة الماليـــة، 
الغـــرف  تأســـيس  مقتـــرح  لتقديـــم  مواتيـــًة  الفرصـــة  كانـــت  حيـــث 

بالســـعودية. التجاريـــة 

طـــرح حســـين جســـتنية فكرتـــه علـــى رئيـــس التجـــار حينهـــا أحمـــد علـــي 
بوقـــري، ومعـــه ســـراج عمـــر بوقـــري - رحمهـــم هللا جميًعـــا- فرّحبـــا 
بالفكـــرة مـــع جمـــع مـــن تّجـــار مكـــة المكرمـــة، وكُلـــف حســـين جســـتنية 
بكتابـــة مســـوّدة طلـــب تأســـيس الغرفـــة التجاريـــة الصناعيـــة بمكـــة 

ــة.  المكرمـ

وضـــع جســـتنيه المســـودة التاريخيـــة، فهـــي أول طلـــب صـــادر مـــن تجـــار 
مكـــة المكرمـــة لتأســـيس غرفـــة تجاريـــة يف المملكـــة، بالرغـــم مـــن أن 

غرفـــة مكـــة المكرمـــة كانـــت الثانيـــة التـــي صـــدر لهـــا تصريـــح اإلنشـــاء.

كبـــر الغـــرف التجاريّـــة بالمنطقـــة  وغرفـــة مكـــة المكرمـــة هـــي ثـــاين أ
الغربيـــة مـــن حيـــث عـــدِد المشـــتركين، ونســـبِة أنشـــطتها الخدميـــة.

تأسست غرفة مكة المكرمة
بموافقة سامية يوم 20 محرم 1368هـ

وهـــي عضـــوٌ يف مجلـــس الغـــرف الســـعوديّة، وتقـــوم الغرفـــة بحصـــر 
الحلـــول  لهـــا  وتضـــع  األعمـــال  مجتمـــع  يواجههـــا  التـــي  المعّوقـــات 
بالتعـــاون مـــع الجهـــات الحكوميـــة المعنّيـــة والجهـــات ذات الصلـــة، 

وذلـــك مـــن خـــالل لجـــان الغرفـــة الِقطاعيـــة المتخصصـــة.

خدمـــة  مـــن  المكرمـــة  مكـــة  المكرمـــة  مكـــة  غرفـــة  مهـــام  وتمتـــد 
والمجتمـــع  المكـــي،  المجتمـــع  وتطويـــر  تنميـــة  إىل  مشـــتركيها 
الســـعودي عامـــة وزوار مكـــة المكرمـــة، فاهتمـــت بالقضايـــا الكبـــرى 
بمشـــاركتها يف حـــراك توطيـــن الوظائـــف وتدريـــب الكـــوادر واالهتمـــام 
باالســـر المنتجـــة، وتنظيـــم الفعاليـــات ذات القيمـــة المضافـــة لتحفيـــز 
رواد األعمـــال وفتـــح آفـــاق العمـــل االســـتثماري أمـــام رجـــال وســـيدات 
االعمـــال، وتعميـــق العالقـــات والتبـــادل التجـــاري مـــع رصفائهـــم يف 

والصديقـــة. الشـــقيقة  الـــدول 

تاريخ غرفة مكة المكرمة
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كبـــًة لحركـــة  أتـــت هـــذه االســـتراتيجية اســـتجابًة طبيعّيـــًة لنـــداءات التحـــّول الوطنـــي�، وموا
المواءمـــة مـــع رؤيـــة المملكـــة 2030 للتحـــّول بمكـــة المكرمـــة إىل مدينـــة عالمّية تســـتقطب 

األفئـــدة واألعمـــال، وتنهـــض بمســـتوى االقتصـــاد المحلـــي� والوطنـــي واإلقليمـــي. 

وعلـــى صعيـــٍد آخـــر، أتـــت هـــذه االســـتراتيجية لتكّثـــف مـــن عملّيـــة اســـتغالل الفـــرص 
المســـتبطنة يف النمـــوذج االقتصـــادي لمكـــة المكرمـــة، ومحاولـــة التغلّـــب علـــى التحّديـــات 
التـــي تواجـــه قطـــاع األعمـــال بمكـــة المكرمـــة، عبـــر عـــدد مـــن المبـــادرات التـــي تطلقهـــا 

الغرفـــة لتحقيـــق األولويّـــات االســـتراتيجية األربـــع التـــي يقـــوم عليهـــا الملـــف.

طموحنـــا االســـتراتيجي يف كلمتيـــن، هو: مـــا نريُد أن نكونه.. وكيف نصـــل إليه. ويف ثنايا 
هاتيـــن الكلمتيـــن، بحـــرٌ متالطٌم من األســـئلة الجزئية، والتفاصيل الفّنيـــة التي تنقش لنا 

برويّـــة خريطـــة العبور إىل ضّفة الحلـــم المرتَقب: مكة الغد.. قبلـــة الصناعة والتجارة.

لماذا أتت هذه 
االستراتيجية؟

طموحنا 
االستراتيجي

�ة�������ل���ب����ق
�ة��اع��ن�ال�ص
�ارة ���ج��ت�وال

13مكة الغد..

غـــرفــــة مــكــة الـمـكـرمــة
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إذ تشـــمل رؤيـــة المملكـــة 2030 بعـــض األهـــداف االســـتراتيجية، مثـــل: زيـــادة 
حجـــم االقتصـــاد الوطنـــي، ورفـــع مســـاهمة القطـــاع الخـــاص، رفـــع مســـاهمة 
المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة، رفـــع نســـبة االســـتثمارات األجنبيـــة،  رفـــع 
ــا. والتـــي ســـيكون للغـــرف التجاريّـــة دورٌ  أعـــداد الحجـــاج والمعتمريـــن.. وغيرهـ

محـــوري يف تحقيقهـــا.

تســـعى الرؤيـــة التنمويّـــة لمنطقـــة مكـــة المكرمـــة للعمـــل وفـــق محـــاور أربعـــة: 
محـــور اإلنســـان، محـــور المـــكان، القطـــاع الحكومـــي، القطـــاع الخـــاص. وتســـاهم 
أهـــداف هـــذه المحـــاور  غرفـــة مكـــة المكرمـــة يف تمكيـــن وتطويـــر عـــدد مـــن 

األربعـــة.

المبـــادرات  مــــن  العـديـــــد  التجــــاريّة  الغـــرف  نــــــظـــــــــام  مــــــســـــــــودة  تـــــمــــكّـــــــن 
ـــة، وترفـــع الكثيـــر مـــن القيـــود يف  ـــة علـــى نطـــاق أعمـــال الغـــرف التجاريّ التجديديّ

ســـبيل تعزيـــز بيئـــة األعمـــال وجـــذب المســـتثمرين.

رؤية المملكة
2030

الرؤية التنموّية
لمنطقة مكة 

المكرمة

 نظام
الغرف التجارّية

مضينا في عملّية التخطيط لهذه االستراتيجّية،

مسترشدين بمحّدداٍت رئي�سٍة ثالث، وضعناها َنصَب أعيننا:
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الطموح 
االستراتيجي

األسواق

القيمة 
المقدمة

والعالمات 
التجارية

نموذج 
العمل

ن��م���و
وأرب��اح

نموذج
التشغيل

ن�ج��اح 
إداري

العمالء 
والقنوات

العمليات 
التجارية 
األساسية

البنية 
التحتية 

للتكنولوجيا
والعمليات

الحوكمة 
والهيكل 
وضوابط 
المخاطر

األفراد 
وبيئة 
العمل

المقاييس 
والحوافز

منهجية تطوير استراتيجية غرفة مكة المكرمة



أن تكون غرفة مكة المكرمة 
نموذًجا رائًدا لتنمية األعمال 

والمجتمع. 

تنبـــع الـــرؤى االقتصاديــّـة دائًمـــا مـــن قـــدرٍة علـــى تقديـــرِ اإلمكانّيـــات 
الطبيعّيـــة والفكريـــة والعملّيـــة، ورغبـــٍة يف تنميتهـــا واالســـتفادة 
القصـــوى منهـــا مـــن خـــالل نمـــاذج عمـــٍل جـــاّدة وطموحـــة. ويف 
حالـــة االقتصـــاد المكـــّي ال يمكـــن تصـــّور أي نمـــوذٍج اقتصـــادي 

دون اســـتبطان الحـــج والعمـــرة محـــوًرا لهـــذا التصـــّور.. 

وهـــذا ال يعنـــي أن نمـــوذج الحـــج والعمـــرة هـــو النمـــوذج االقتصاديّ 
األوحـــد لمكـــة المكرمـــة، لكنـــه األبـــرز، واألكثـــر جوهريّـــة، وهـــو الرافـــد 
األســـاُس لكثيـــرٍ مـــن النمـــاذج االقتصاديّـــة األصغـــر والخدمـــات 

المرتبطـــة بمنظومـــة الحـــج والعمـــرة.

رؤيتنا

16
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تقديم أفضل الخدمات، 
وتسخير أمثل الممكنات 
للقطاع الخاص؛

لخلق بيئة استثمار جاذبة من 
خالل أحدث التقنيات، وعبر 
كوادر وطنّية،

ودعم مجتمع مكة المكرمة

بتعزيز المساهمة 
المجتمعية.

رسالتنا

17

غـــرفــــة مــكــة الـمـكـرمــة
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شعارنا..

تنمية األعمال والمجتمع..
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�ة��ة ال�م�ك�رم��ك��رفة م�غ

ُيعتبـــر المســـتثمرون مـــن أهـــم المســـتهدفين، 
الخدمـــات  مـــن  المســـتفيدين  كثـــر  أ ومـــن 
فهـــم  المكرمـــة،  مكـــة  غرفـــة  مـــن  المقّدمـــة 
مـــن  لكثيـــر  التحتيـــة  البنيـــة  ينشـــئ  مـــن 
األعمـــال، ويوّفـــر بهـــا الكثيـــر مـــن الفـــرص أمـــام 

األخـــرى. القطاعـــات 

فئـــة مهّمـــة، تســـتأثر بطريقـــة خاصـــة يف التأثيـــر 
علـــى الســـوق، مـــن خـــالل تحليـــل الحاجـــة يف 
كة مـــع قطـــاع  الســـوق. ويســـاعدون بالشـــرا

مـــن المجتمـــع يف ترقيـــة الســـوق.

هـــم جميـــع المســـتخدمين الفاعليـــن لبرامـــج 
التدريـــب والتأهيـــل يف القطاعـــات المختلفـــة، 

أو التدريـــب النوعـــي، أو التأهيـــل المهنـــي.

قطـــاع كبيـــر مـــن المســـتفيدين مـــن خدمـــات 
الغرفـــة، وهـــم أصحـــاب األعمـــال والشـــركات، 
ممـــن يخلقـــون فرًصـــا اســـتثمارية يســـتفيد 

منهـــا قطـــاع واســـع مـــن مجتمـــع األعمـــال.

العمـــل  إمكانيـــة  لديهـــا  التـــي  األســـر  وهـــي 
مـــن  المختلفـــة  المشـــاريع  وإدارة  واإلنتـــاج 

ربحـــي. بهـــدف  منازلهـــم، 

وهم الفئة من المستفيدين ممن ال ينتمون 
إىل الفئات الرئيســـية المحددة، وُيسَتهَدفون 
مـــن خـــالل الفعالّيـــات والمهرجانـــات العامة 

التـــي تخلق فرًصا للتواصـــل االجتماعي.

نستهدف من؟

المستثمرون

رّواد األعمال

المتدّربون

رجال األعمال

األسر المنتجة

المجتمع
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ِقَيُمنا أربع..
وحيـــن وضعنـــا هـــذه القيـــم األربـــع قاعـــدًة ننطلـــق منهـــا، تمخّضـــْت هـــذه االســـتراتيجّية عـــن أربـــِع أولويّـــاٍت، 

كثـــر، فصـــار مجمـــوع المبـــادرات أربعيـــن مبـــادرة. لـــكل أولويّـــة أربعـــة أهـــداف.. ولـــكل هـــدٍف مبـــادرة أو أ

أربٌع في أربٍع في أربِع

الــــتـــعـــــــاون

أولوّياتنا األربع

ِق��َي�م�ن�ا

رضى المتعامليناإلبــــــــــــــداعالكــــفـــــــاءة

تحقيق التمّيز 
المؤسسي «تمي�ز»

 تحقيق االستدامة 
المالّية «استدامة»

 مجتمٌع مكي� حيوي� 
«مجتمع»

 تعزيز مكانة مكة المكرمة 
كملتقى لألعمال «مكانة»

20
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مـــن خـــالل الســـعي إىل تقديـــم خدمـــات نوعّيـــة للمشـــتركين، والكفـــاءة يف إدارة العمليـــات 
التشـــغيلية، وتحقيـــق أعلـــى درجـــات الحوكمـــة والرقابـــة الداخليـــة، بمـــا ينعكـــس إيجابــًـا علـــى 

العمليـــات الخارجيـــة.

ـــق اســـتدامة  عبـــر إيجـــاد فـــرص اســـتثماريّة وتقديـــم خدمـــات نوعّيـــة ذات عوائـــد مجزيـــة، تحق�
مالّيـــًة للغرفـــة؛ لتمكّنهـــا مـــن القيـــام بدورهـــا المحـــوري يف مكـــة المكرمـــة. وذلـــك مـــن خـــالل:

تحقيق التمّيز
ز» المؤسسي «تمي�

تحقيق االستدامة 
المالية ”استدامة“

تعظيم العوائد 
االستثماريّة

تنويع مصادر الدخل 
وتحسين اإليرادات بالتركيز 

على فرص االستثمارية التي 
تعزز من االستدامة المالية 

للغرفة.

تحسين
برامج الرعاية

جذب رعاة استراتيجيين 
لدعم الفعاليات المختلفة 
كرافد لموارد مالية إضافية.

كفاءة مالية يف 
التشغيل 

 اعتماد الكفاءة والفعالية يف 
إدارة العمــــلّيات التشغيــــــليـة 

للخـدمات بمـــا يسـاهــــم يف 
زيادة اإليرادات وخفض 

التكاليف. 

تطوير الخدمات
المقدمة

تقديم خدمات نوعية 
للمشتركين وتحسين أداء 

الخدمة والسعي إىل رقمنة 
الخدمات وتحقيق شعار 

”بدون ورق، بدون زيارات“.

تحقيق الحوكمة
واإلدارة الرشيدة

تطوير سياسات وإجراءات 
ونظام حوكمة فّعال على 

مختلف المستويات اإلدارية.

الكفاءة يف العمليات 
التشغيلية

أتمتة العمليات الداخلية 
وتطويرها لتتناسب مع 

احتياجات العمليات 
التشغيلية يف الغرفة.

تعزيز وتنمية
القدرات

تعزيز وتنمية القدرات 
الداخلية عن طريق تطوير 

برامج تأهيل وتدريب 
تناسب احتياجات 

ومتطلبات الغرفة وتمكين 
موظفيها.

تطوير إيرادات 
الخدمات / 
كات االشترا

تحفيز ترقية المشتركين 
من فئة إىل فئة أخرى، 

وجذب مشتركين جدد. من 
خالل تقديم خدمات ذات 

قيمٍة مضافة، وتوسيع 
نطاق الخدمات لتشمل 

فئات جديدة. 

غـــرفــــة مــكــة الـمـكـرمــة
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تقديـــم الخدمـــات لمجتمـــع مكــّـة المكرمـــة مـــن خـــالل تطويـــر بنيـــة األعمـــال التـــي تســـتهدف 
يـــق الدعـــم الـــالزم للمنشـــآت،  يـــب برفـــع جاذبيـــة االســـتثمار يف مكـــة عـــن طر الترفيـــه والتدر
وتذليـــل المعّوقـــات التـــي تواجـــه القطـــاع الخـــاص، تمكيـــن كـــوادر المجتمـــع مـــن مختلـــف 

يـــز المســـؤولية االجتماعيـــة، مـــن خـــالل: القطاعـــات، والمســـاهمة يف تعز

ا، والتـــي بدورهـــا ســـتوفر  ـــا وإســـالمي¦ تتمتـــع غرفـــة مكـــة المكرمـــة بمكانتهـــا المتميـــزة عالمي¦
ــات  ــز العالقـ يـ ــر تعز ــع اإلســـالمي والعالمـــي، وذلـــك عبـ ــًة للمجتمـ ــتثماريًّة ضخمـ ــا اسـ فرًصـ

ـــا كمركـــز أعمـــال رائـــد، مـــن خـــالل: الدولّيـــة، وترويـــج مكـــة المكرمـــة إقليمي¦

�ي ��م�جتمع م�ك
�وي ”مجتمع“��ي�ح

تعزيز مكانة مكة 
المكرمة كملتقى 

لألعمال ”مكانة“

تعزيز مجتمع 
األعمال يف مكة 

المكرمة

تمكين مجتمع األعمال 
بمكة المكرمة من ُفرَِص 

التطوير، ورفع حّصة 
مساهمته يف إجمايل الناتج 

المحليّ.

خلق بيئة أعمال 
محّفزة لمجتمع 

األعمال

من خالل المساهمة يف 
دراسة وتطوير األنظمة 

والقوانين، والتواصل مع 
الجهات ذات الصلة لإلسهام 

يف تحسين بيئة األعمال، 
ورفع جاذبّية السوق.

تمكين الكوادر 
البشريّة

تمكين الكوادر صاحبة 
القدرة على تعزيز قّوة 

السوق يف المستقبل من 
رّواد ورائدات األعمال.

تعزيز المسؤولية 
االجتماعية

المساهمة يف تشجيع 
الشركات والمجتمع المكي 
على الوعي بضرورة تنمية 

المبادرات االجتماعّية، وخلق 
ثقافة متوازنة للتطّوع.

خلق حلقة وصل 
بين مجتمع األعمال 

المكي ومجتمع 
األعمال العالمي

تعزيز دور غرفة مكة 
المكرمة يف خلق تواجٍد 

عالميÅ بمكة، والمشاركة يف 
الفعاليات الخارجّية لتمثيل 

ا. مكة إسالمي¦ا وعالمي¦

تــــواجـــــــٌد

عالمي�

العمل على تأسيس 
مكاتب عالمّية، وإيفاد 

ممثلين للغرفة يف مناطق 
استراتيجّية ذات أثر على 

االقتصاد المكي.

تطوير وتعزيز عالمة 
مكة التجارية

المساهمة يف خلق وتطوير 
عالمة تجاريّة متمّيزة لمكة 
عن طريق تنمية المنتجات 
المحلّية، وتسجيلها، ورفع 

الثقة بها للمنافسة العالمية.

المساهمة يف رفع 
االستثماريات 

األجنبية يف مكة

تسويق الفرص االستثماريّة 
إقليمي¦ا وفًقا للميزة 

التنافسّية لمكة المكرمة، 
كات استراتيجية  وإنشاء شرا

مع كيانات كبرى. 
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مبادرات 
غرفة مكة 

المكرمة

23

غـــرفــــة مــكــة الـمـكـرمــة

غ��رفة م��ك��ة ال�م�ك�رم��ة

تحـت كل أولويّة، ينتظم عددٌ من 
األهداف، وتحتاج هذه األهداف -ألجل 

تحقيقها- مجموعًة من المبادرات الفاعلة 
حتى نحقق األولويّات.. وإليك مجموع 

المبادرات مصّنفة بحسب األولويّات:



في التمّيز المؤسسي

�ز��ّي���م��ت���ال
المؤسسي

رقمنة الخدمات (بدون ورق، بدون زيارات).

تأسيس بوابة إلكترونية شاملة تعرض جميع الفرص االستثماريّة، والمناقصات، والوظائف.. يف مكة المكرمة. 

رقمنة دليل الشركات المركزي لمجتمع األعمال يف مكة المكرمة.

تقديم خدمة التصنيف االنتمايئ لتسهيل إجراءات الحصول على التمويل من شركاء الغرفة. 

مجلة سنويّة عن االقتصاد يف مكة المكرمة. 

العمل على تطوير دليل للحوكمة والسياسات واإلجراءات الداخلية ومعايير قياس األداء. 

تأسيس مكتب التخطيط االستراتيجي لمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية لغرفة مكة المكرمة. 

.(ERP) تقييم البنية التحتية ألنظمة األعمال وأتمتة اإلجراءات اإلدارية والتشغيلية

خطط تدريبية لتطوير كوادر الغرفة.

.(Performance Management) تطوير برامج نظام لقياس األداء واألهداف

تطوير المسار الوظيفي لموظفي الغرفة. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 11
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االستدامة
�ة��ي��ال�ال�م

في االستدامة المالية

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

يّة.  استثمار الفائض المايل يف محافظ استثمار

 تطوير األصول العقاريّة.

 تأسيس مركز للمكاتب المشتركة.

 تطوير برنامج شبكة الرعاية المحتملة.

.(Cost center) كز التكلفة  تطوير نظام مرا

 استهداف الفئة الممتازة من المشتركين ببرامج نوعية. 

 تحسين قاعدة المشتركين.

 خدمات إدارة المعلومات وحفظ السجالت.

 إنشاء مركز لتقديم الخدمات/ االستشارات/ األعمال المحاسبية.

 تأسيس مركزٍ للتحكيم التجاري وحل النزاعات. 

25
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ملخص استرتيجية غرفة مكة 2022

 تفعيل مركز دعم الشركات الكبرى والمتوسطة. 

ا.  إثراء تجربة الحاج والمعتمر سياحي�

 تطوير برنامج رعاية مع منشئات لرعاية التمويل غير المباشر. 

 تأسيس شركة مع قطاع: اإلعاشة، المغاسل المركزية، القطاع الصحي. 

 تفعيل مركز البحوث والدراسات.

 تطوير منطقة صناعية تنافسية يف مكة المكرمة.

.Think Tank استقطاب المفكرين واالقتصاديين عبر إنشاء خلية تفكير  

 تطوير جائزة للّجنة األكثر فعالية يف تطوير قطاعها يف مكة المكرمة. 

 العمل إلنشاء معهد/ كلية تخصصية تخدم مجتمع مكة المكرمة. 

كاديمية غرفة مكة الرقمية.   تطوير أ

 رفع جودة منتجات األسر المنتجة. 

 إنشاء جائزة مكة المكرمة للشركات المتمّيزة يف تمكين المرأة. 

 التعاون مع وزارة الحج والعمرة لترخيص العمل يف القطاعات ذات الصلة بالحج والعمرة. 

 جائزة مكة المكرمة للمسؤولية االجتماعية. 

مجتمع مكي حيوي

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
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تعزيز مكانة مكة المكرمة كملتقى لألعمال

36

37

38

39

40
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كسبو  مكة إ

 تمثيل الغرفة عالمي�ا عبر مكاتب يف شبكات التحالف.

ا.   تسويق عالمة “صنع يف مكة” إقليمي�ا ودولي�

 تأسيس رابطة لتطوير صناعة الفرنشايز. 

 التواصل مع الغرف اإلقليمية والعالمية لتسويق الفرص االستثمارية.

تعزيز مكانة
مكة المكرمة
كملتقى 
لألعمال
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ملخص استرتيجية 2022

التمّيز 
المؤسسي

االستدامة 
المالية

مجتمع 
ي كم
وييح

اونعتال

اءةفكال

داعاإلب

رضى المتعاملين

ز تعزي
المكانة 
الريادية

رقمنة الخدمات  1
 تأسيس بوابة إلكترونية  2
.رقمنة الدليل المركزي  3
 خدمة التصنيف االنتمايئ  4
 تطوير التقرير السنوي   5
 تطوير دليل للحوكمة  6
 تأسيس مكتب التميز المؤسسي  7
تقييم البنية التحتية ألنظمة األعمال  8
تطوير الكوادر البشرية  9
تطوير المسار الوظيفي  10
 تطوير برنامج لقياس األداء واألهداف  11

12   استثمار الفائض المايل
13   تطوير األصول العقاريّة

14   تأسيس مركز للمكاتب المشتركة
15   تطوير برنامج شبكة الرعاية المحتملة

كز التكلفة. 16   تطوير نظام مرا
17   استهداف الفئة الممتازة ببرامج نوعية 

18   تحسين قاعدة المشتركين.
19   خدمات إدارة المعلومات وحفظ السجالت

20   إنشاء مركز لتقديم الخدمات المحاسبية
21   تأسيس مركزٍ للتحكيم التجاري

�ات�������دم���خ����ر ال����وي���ط��ت

�ة�����م��حوك��ي�ق ال�����ح�ق���ت

�لية��ي���غ���ش��فاءة ال�ت���ال�ك

�درات����ة الق��ز وتن�مي�تع�زي

�ال�����م���م�ع األع��ت���ز م�ج��ت�عزي

بيئة محّفزة لمجتمع األعمال

�ة�����رّي���م�ك�ين الك�وادر الب�ش�ت

تعزي�ز المسؤولية االجتماعية

 مركز دعم للشركات ورواد األعمال   22
ا   23 إثراء تجربة الحاج والمعتمر سياحي«
 تطوير برنامج رعاية مع منشآت  24
 تأسيس شركة مع القطاع الخاص  25
تفعيل مركز البحوث والدراسات  26
تطوير منطقة صناعية يف مكة  27
تطوير شهادة معتمدة للترخيص بالعمل  28
رفع المساهمة يف المسؤولية االجتماعية  29
 Think Tank إنشاء خلية تفكير   30
 تطوير جائزة للجان األكثر فعالية   31
 العمل مع رجال األعمال إلنشاء معاهد تخصصية   32
كاديمية غرفة مكة الرقمية   33  تطوير أ
 تطوير األسر المنتجة  34
تطوير برنامج لتمكين دور المرأة   35

تواجد عالمي

تعظيم العوائد االستثمارّية

حلقة وصل بين المجتمع والريادة

�ة ���رع�اي��ج ال��رام����ين ب��س�تح

تطوير عالمة مكة التجارية

�اءة مالية في التشغيل���ف�ك

رفع االستثمارات األجنبية

�ات��دم��رادات ال�خ���وير إي��تط

كسبو 36   مكة إ

37  إنشاء مكاتب خاصة تمثل الغرفة عالمياً

38  تطوير استراتيجية شعار «صنع يف مكة»

39  تأسيس رابطة لتطوير صناعة الفرنشايز 

40  تسويق الفرص االستثمارية إلقامة

      الفعاليات العالمية



أربُع ِقيٍم.. 
أربع أولوّيات

أربعة أهداف 
أربعون مبادرًة.. 

أربعون أمًال 
يحّلق في سماء 
مكة المكرمة.. 
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المملكة العربية السعودية
ص . ب
الهاتف الموحد
الفاكس
البريد االلكتروين
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920011121
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