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1- متهيد

للتنمية  اأ���س��ا���س  وال�����راك��ة  ال��ت��ع��اون     1-1

ال�سياحية 

•يعتمد جناح التنمية ال�شياحية ب�شكل كبري على مدى  	
بالتنمية  املعنيني  واخلا�س  العام  القطاعني  تعاون 

ال�شياحية، وجهودهما يف بناء �شراكة فعالة؛ لتوظيف 

والرتاثية؛  والثقافية،  الطبيعية،  ال�شياحية  امل��وارد 

وتلبية  ال�����ش��ي��اح��ي��ة،  التنمية  متطلبات  لتحقيق 

خا�شة  اأهمية  فلل�شراكة  املحلي،  ال�شوق  احتياجات 

يف جمال ال�شياحة ب�شبب طبيعة القطاع ال�شياحي، 

وارتباطه بعالقات متعددة، ومتداخلة مع القطاعات 

ال�شراكة  منظ�ومة  �شمن  العمل  ويتطلب  الأخ��رى، 

واأن  لالأهداف،  واملبكر  والوا�شح  الدقيق  التحديد 

املتوافرة  الإمكانات  مع  واملهام  الواجبات  توافق 

ملمثلي  القرار  اتخاذ  �شالحية  وتواف�ر  طرف،  لكل 

امل�شافة  القيمة  على  بالرتكيز  ال�شراكة،  اأط��راف 

والنتائج ون�شب الإجناز.

اإن�شاء  عند  اململكة  يف  ال�شياحة  قطاع  اإن  •وحيث  	
�شالحياته  وتوزعت  ومتناثرًا،   

ً
جم��زاأ ك��ان  الهيئة 

القطاعني  يف  اجلهات  من  ع��دد  بني  وم�شوؤولياته 

احلكومي واخلا�س، فقد تطلب الأمر اأن تقوم الهيئة 

بتفعيل اأ�ش�س العمل التعاوين، ونهج ال�شراكة، كاآلية 

ومرونة،  ب�شرعة  القطاع  ه��ذا  لحت�شان  ُمعتمدة 

مبا  �شليمة،  علمية  اأ�ش�س  وفق  تنظيمه  على  والعمل 

ي�شمله ذلك من توفري روؤية وا�شحة، وتخطيط على 

امل�شتويني الوطني واملناطق، وبناء الهيكل املوؤ�ش�شي 

مع  فاعلة  �شراكات  خالل  من  مت  وال��ذي  لل�شياحة، 

القطاعني العام واخلا�س.

•ولتحقيق الأهداف ال�شرتاتيجية ل�شناعة ال�شياحة  	
للتعاون  الهيئة بتطوير برامج  باململكة، فقد بادرت 

التنمية  ت�شمنت  املجالت،  من  ع�دِد  يف  وال�ش�راكة 

وتطبي�ق  امل��ن��اط��ق،  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  امل�����ش��ت��دام��ة، 

النظ�م،  وحت�ش�ني  وتطوير  والأداء،  اجل�ودة  معايري 

واإن�شاء البنية التحتية، والتمويل وال�شتثمار، ودع�م 

جه�ود  وتن�شيق  واملتو�ش�طة،  ال�ش�غرية  املوؤ�ش�شات 

توقيع عقد تاأ�شي�س �شركة تطوير العقري. 4-11-1434هــ.
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ال�شياحية،  املنتجات  وتط�وير  والإع��الم،  الت�شويق 

والأمن  والبيئة،  وال�شح�ة  والتدري�ب،  والتعل�يم 

وال�شالمة، والآثار واملتاحف والرتاث العمراين.

مع  امل�سرتك  التعاون  م��ذك��رات  اأث��ر     2-1

ال�ركاء 

•نظرًا ملا تت�شم به �شناع�ة ال�شياح�ة على امل�ش�توى  	
والأدوار،  امل�شوؤوليات  ت�شع�ب  من  واملحلي  العاملي 

العامة  املوؤ�ش�شات  م��ن  كبري  ع��دد  ب��ني  وتوزعها 

املنتجات  طبيعة  تفر�شه  ملا  ونتيجة  واخلا�شة، 

كبري  ع�دد  تقدميها  يف  ي�شرتك  التي  واخلدمات 

من املنتجني من املن�شاآت العامة واخلا�شة لل�شائح 

كثري  يف  التعامل  ج��رى  فقد  ل��ذا  )امل�شتهلك(، 

يعرف  ما  بتوقيع  التداخالت  هذه  مع  ال�دول  من 

بني  التعاون  م��ذك��رات  اأو  ال�شراكة،  باتفاقيات 

اجلهة احلكومية املعنية بقطاع ال�شياحة وخمتلف 

خدمة  مبجالت  العالقة  ذات  الأخ���رى  اجلهات 

ال�شائح. 

التعاون  مذكرات  على  كبري  ب�شكل  الهيئة  •اعتمدت  	
التنفيذية  اخل��ط��ة  لتفعيل  فاعلة؛  اإداري����ة  ك���اأداة 

الوطنية،  ال�شياحة  لتنمية  العامة  لال�شرتاتيجية 

من  اأك��ر  م��ع  ت��ع��اون  م��ذك��رات  الهيئة  وقعت  حيث 

)95( وزارة وموؤ�ش�شة من القطاعني العام واخلا�س 

هذه  جنحت  وق��د  ال�شياحية،  بالتنمية  عالقة  لها 

ال�شركاء  مع  البناء  العمل  اإط��ار  بناء  يف  املذكرات 

حيث تت�شمن ما يلي: 

التفاق على اآلية العمل امل�شرتك. 1 .

الأدوار  تت�شمن  عمل” . 2 “خطة  اإع�����داد 

وامل�شوؤوليات والإطار الزمني للتنفيذ.

)الربامج  العمل  خطة  تنفيذ  اأدوات  حتديد  3 .

واخلطط وقواعد املعلومات(. 

اجلهتني  م��ن  رئي��س  ع��م��ل  ف�����ري��ق  ت�شكيل  4 .

ورف�ع  التعاون،  اتف�اق  تفعيل  على  لالإ�ش�راف 

املذكرة،  يف  العمل  �شري  عن  دوري��ة  تقارير 

الربامج  وف��ق  فرعية،  عمل  ف��رق  وت�شكيل 

املخطط تفعيلها بني الطرفني.

قائمة بكافة مذكرات التعاون التي مت توقيعها حتى الآن

�ركاء الهيئة ح�سب اجلهات

الن�شبةالعدداجلهةم

16%15الوزارات1

39%37املوؤ�ش�شات احلكومية2

23%22اجلامعات3

4%4موؤ�ش�شات املجتمع املحلي4

4%4موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س5

14%13اأمارات املناطق6

100%95املجموع
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2-    عوامل جناح مذكرات التعاون

حددت الهيئة عوامل جناح مذكرات التعاون من خالل 

جتربتها التي جتاوزت مدة ع�صرة �صنوات، يف العنا�صر 

التالية:

•توفر املوارد والإمكانات التنظيمية لتحقيق اأهداف  	
ال�شراكة. 

•ال�شفافية بني ال�شركاء. 	
•امل�شاركة يف اخلطط امل�شتقبلية. 	

معنية  داخلية  وحدة  اأن�شاأت  )الهيئة  •ال�شتمرارية  	
بتعزيز مفهوم ال�شراكة، مع متابعة وتوثيق �شري عمل 

تفعيل مذكرات التعاون(.

•ت�شمني املذكرة ملنافع تخدم جميع الأطراف. 	
)مع  وتفعيلها  املذكرات  لإعداد  وا�شحة  اآلية  •وجود  	

حتديد الأدوار وامل�شوؤوليات، ور�شم خطط العمل(.

•فتح قنوات توا�شل فعالة بني ال�شركاء. 	

3-    اآلية تفعيل مذكرات التعاون

متما�صكة  قاعدة  لبناء  الالزمة  الأ�ص�س  الآلية  تو�صح 

لتوا�صل ناجح بني ال�صركاء، من حيث:

الأدوار  وحتديد  بالعمل(،  القيام  )كيفية  •املنهجية  	
وامل�شوؤوليات.

)بيان  وا���ش��ح  من���وذج  ذات   « »خ��ط��ة عمل  •اإع���داد  	
الحتياجات(.

تتمثل  تنفيذ اخلطة؛ حيث  لأدوات  املوا�شفات  •بناء  	
الأدوات بالربامج واخلطط، وقواعد املعلومات التي 

ت�شاعد على تنفيذ املنهجية.

وامل�شوؤوليات  الأدوار  لتحديد  م��ت��وازن��ة  •منهجية  	
)الأ�شخا�س املخت�شون(.

•خطة زمنية )تواريخ حمددة لإجناز كل عمل(. 	

عالقات  )ق��اع��دة  العوائق  على  للتغلب  •اإر���ش��ادات  	

اتفاقية للتعاون بني هيئة ال�شياحة وهيئة ال�شتثمار.
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عامة، ال�شفافية، توفري معلومات مف�شلة، التوقيت 

ب�شكل  املمكنة  اخلالفات  ومعاجلة  حتديد  املبكر، 

مبكر(.

ال�شرورية  العوامل  اأكر  ال�شركاء،  لدى  حاليًا  يتوافر 

لتحقيق  ال��الزم��ة  التف�شيلية  كاملعلومات  لل�شراكة، 

العمل،  امل��ط��ل��وب ���ش��م��ن خم��رج��ات خ��ط��ة  ال��ت��ف��اع��ل 

ال�شركاء،  م��ن  كثري  م��ع  القائمة  اجل��ي��دة  وال��ع��الق��ات 

جمل�س  من  الن�شطة  وامل�شاندة  لها،  التنظيمي  والهيكل 

ال�شعوبات  بع�س  هناك  مازالت  ذل��ك،  ومع  الإدارة. 

التي قد تعيق عملية ال�شراكة؛ فعلى �شبيل املثال هناك 

املعوقات الإدارية، والعامل الزمني، وغمو�س الغاية من 

اإليها؛  ُينتهى  قد  التي  والنتائج  ال�شركاء،  بني  التفاعل 

اأحيانًا  يوؤدي  قد  الذي  الب�شري  التعامل  اأ�شكال  وبع�س 

اإىل اإيجاد امل�شكالت والتاأخري بني اجلهات املت�شاركة.

اإىل  تطرحها  التي  والأدوات  املنهجية،  ه��ذه  وت��ه��دف 

بيئة منتجة، و�شفافة،  ال�شعوبات، وتكوين  معاجلة تلك 

ومفيدة لل�شراكة.

4-    م�ستوى الرتباط

مت و���ش��ع ه��ي��ك��ل ع��م��ل ي��و���ش��ح ال��ع��الق��ات، والإج�������راءات، 

يف  الأجهزة  بني  ال�شراكة  تفعيل  على  املرتتبة  وامل�شوؤوليات 

يف  العمل”،  “خطة  لتطبيق  واخل��ا���س؛  ال��ع��ام  القطاعني 

الرتباط  تقت�شي  التي  لها  املخطط  الإج���راءات  تعدد  حني 

فمن  املختلفة،  الأطراف  بني  التفاعل  وتعقيدات  بال�شركاء، 

امل�شتحيل على �شخ�س واحد، اأو فريق واحد تنفيذ، اأو مراقبة 

جميع العالقات، والأعمال املرتبطة بتفعيل ال�شراكة. لذا فاإنه 

من ال�شروري الرتكيز على ثالثة جوانب يف التفاعل، هي:

•احلفاظ على عالقات جيدة. 	
•تنفيذ الإجراءات املطلوبة. 	

مواعيدها،  يف  الأع��م��ال  تنفيذ  ل�شمان  •ال��رق��اب��ة  	
والتاأكد من �شحة نتائجها.

•وبالتايل يتم  حتديد ثالثة اأدوار هي على التوايل: 	
•�شاحب العالقة. 	

•ممثل اجلهة )�شاحب الت�شرف(. 	
•املراقب. 	

•ويق�شد ب�شاحب العالقة: اأعلى موظف م�شوؤول عن  	
ويق�شد مبمثل  التنفيذ.  العمل حمل  تطبيق جزئية 

اإحدى  بتنفيذ  املكلف  امل��وظ��ف  ال�شريكة:  اجلهة 

جزئيات العمل �شمن خطة العمل.

•وبناًء عليه، يجب اأن يكون �شاحب العالقة من كبار  	
اأما  ذا عالقات جيدة.  يكون  اأن  ل  ويف�شّ املوظفني، 

الت�شرف  �شاحب  م�شتوى  عند  فه�و  العمل  تنف�يذ 

املمثل للجهة املعنية، يف حني تتم املراقبة بوا�شطة 

م�شاعد اإداري واحد على م�شتوى املوؤ�ش�شة، ويف�شل 

اأن يكون موؤهاًل يف اإدخال املعلومات.

•يوفر دور املراقب قاعدة لل�شيطرة الإدارية من خالل  	
تقارير دورية، واأخرى ا�شتثنائية ترفع لي�س لأ�شحاب 

م�ستوى االرتباط

املتطلباتاملهامامل�ستوىالوظيفة

بناء العالقات/ التعامل املعتادالإدارة العليا�صاحب العالقة
اإجناز عايل امل�صتوى، ت�صاور، تغذية راجعة، التنبيه، 

التجهيز

ممثل اجلهة
�صاحب 

الت�صرف

الإنتاج، التقدم، امللحوظات والت�صاور/ 

التنفيذ
معلومات مف�صلة، اإجناز الفريق، معلومات مرجعية

املراقب
م�صاعد 

اإداري

متابعة التقدم وحتديث املعلومات، تزويد 

املخت�صني بتقارير
توفري معلومات يعتمد عليها، ملحوظات وم�صاورات
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اإىل  بالإ�شافة  الإداري��ني،  لكبار  بل  فقط،  العالقة 

يتم  املنهجية،  وباتباع هذه  الإدارة.  اأع�شاء جمل�س 

دعم ومتابعة تقدم اإجناز خطة العمل. 

من  ب��اأي  املرتبطني  املوظفني  جميع  تعريف  •ويتم  	
ن�شاطات خطة العمل باملبادئ الأ�شا�شية التي حتكم 

عملية تنفيذ اخلطة، وباإر�شادات التفاعل. و�شيحفز 

العاملني  الأ�شا�شيني  الأ�شخا�س  التعريف  هذا  مثل 

بو�شفه  ال�شراكة،  عالقات  بناء  يف  رئي�س  ب�شكل 

حت��دي��دًا وا���ش��ح��ًا ل��الأه��داف. وو���ش��ع ق��واع��د ملنح 

الأهداف  حتقيق  عند  التميز  و�شهادات  املكافاآت 

املن�شودة خلطة العمل.

بعملية  ال�شريكة  اجلهات  جميع  تعريف  يتم  •كما  	
بهدف  فيها،  واإ�شراكهم  ال�شراكة،  منهجية  تطوير 

للعمل،  كاماًل  تبنيًا  حتقق  م�شرتكة  ملكية  تكوين 

نف�شه،  ولل�شبب  املحددة.  لالأهداف  �شاماًل  وفهمًا 

احلكومية  اجلهات  مع  تعاون  مذكرات  توقيع  يتم 

اأن�شطة  وتبنى  امل�شرتكة.  النوايا  لتو�شيح  واخلا�شة 

اخلطة املتعلقة بال�شركاء على قاعدة معلومات ذات 

وتواريخ  املطلوبة،  التقدميات  تبني  وا�شحة  اأهداف 

الإجناز، وذلك تفاديًا للرتاخي يف التنفيذ، وتخ�شع 

جميع تلك العنا�شر ملراقبة �شاملة.

5-    اإر�سادات التفاعل

ح�س  تنمية  ال�شركاء  بني  التفاعل  اإر���ش��ادات  اأه��م  من 

املوظفني بامللكية والتبني الكامل للعمل، وتوجيه الأهداف، 

ومتثل الرغبة يف حتقيق النتائج املرجوة. وبالإ�شافة اإىل 

ب�شكل  الأ�شا�شية  والإر���ش��ادات  ال�شيا�شات  دع��م  ذل��ك، 

حقيقي، والعمل يف اإطار ال�شراكة مبنهجية الفريق، الذي 

يقت�شم املعرفة، ويت�شم بال�شفافية املطلوبة.

وهناك اأداتان تكفالن معاجلة هذه الق�صايا، وهما:

•الختيار الدقيق للموظفني امل�شوؤولني عن التنفيذ. 	

كاماًل  ال��ف��ري��ق  ل��رب��ط  امل�شتمر  املحفز  •ال��ت��دري��ب  	
باملنهجية املطلوبة. 

التوا�شل  املطلوب  ال�شراكة  تفاعل  قواعد  •وتتطلب  	
معها، توفر ما يلي:

•�شعور حقيقي بالنتماء، وتبني العمل. 	
•مذكرات تعاون �شفافة. 	

ومنتجة،  ووا���ش��ح��ة،  للقيا�س،  قابلة  عمل  •خطط  	
وحمكومة بزمن حمدد.

•فل�شفة ال�شراكة. 	
•التوا�شل. 	

توقيع اتفاقية حماية امل�شتهلك
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•امللحوظات وامل�شاورات. 	
تدريبي  لربنامج  قاعدة  النقاط  هذه  ت�شكل  اأن  ويجب 

ويطور  الب�شرية،  املوارد  ق�شم  طريق  عن  ينفذ  م�شتمر، 

اأهمية خا�شة،  ب�شكل دوري. وتعد النقطة الأخرية ذات 

والإحراجات  الفعالية  وع��دم  الزدواج��ي��ة  لتجنب  لي�س 

فقط، بل لتكوين الأ�شا�س مل�شتويات الرتباط املبينة.

لذلك، يجب اأن تكون عمليات التفاعل املقرتحة متكررة، 

واأن  مب�����ش��اره��ا،  مرتبطة  الأط����راف  جميع  تبقي  واأن 

ت�شتمل على اخلطوات املو�شحة يف ال�شكل اأدناه )تفاعل 

ال�شراكة(.

6-    الأدوات

ا�شتخدمت الهيئة اأدوات حمددة متعددة الأغرا�س، ت�شمل 

يف  ت�شاعد  التي  واملعلومات  واخلطط،  الربامج،  خمتلف 

تنفيذ املنهجية املو�شحة �شابقًا، والتي يتوافر الكثري منها 

دت ثالث اأدوات رئي�شة لتعزيز جممل املفهوم: حاليًا. ُحدِّ

•قاعدة معلومات ال�شراكة. 	
•مذكرات تعاون ذات �شيغة �شاملة. 	

•تدريب امل�شاركني. 	

3

التح�سري 42

51

68

7

اإخطار

مبدئي
التحديث

مذكرة

التفاهم

الت�ساور 

)التغذية 

اال�سرتجاعية(

اخلطة
املحا�سر

االجتماعات

تفاعل 

ال�رشاكة
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7-    ت�سنيف الهيئة لوثائق التعاون

لالإجراءات  التعاون  وثائق  جميع  اإع��داد  م�شار  يخ�شع 

املعتمدة، وفق معيارين رئي�شني هما:

•م�شتوى التوقيع. 	

التعاون  امل���راد  الخت�شا�س  وموا�شيع  •جم���الت  	
ب�شاأنها.

ح�شب  التعاون،  وثائق  ت�شنيف  دليل  اجل��دول  يت�شمن 

معاير الت�شنيف امل�شار اإليها. 

دليل ت�سنيف وثائق التعاون 

املوا�سيع وجماالت االخت�سا�سم�ستوى التوقيعوثيقة التعاون

مذكرة تعاون* 
)اأ�صحاب  مماثل  م�صتوى  مع  الهيئة،  رئي�س 

ال�صمو،  وزير، رئي�س �صركة..اإلخ(

•م�صتوى وطني. 	
•توقع لأول مرة. 	

•تغطي جميع اخت�صا�صات وقطاعات الهيئة. 	

مذكرة تعاون 

اإحلاقية*

رئي�س الهيئة، مع م�صتوى مماثل )اأ�صحاب ال�صمو،  

وزير، رئي�س �صركة..اإلخ( اأو من يفو�صه الرئي�س

•كما يف اأعاله، 	
•جمالت جديدة غري مدرجة يف املذكرة املوقعة  	

م�صبقاً

نائب، مع م�صتوى مماثلحم�صر اتفاق*

•تخدم قطاع، اأو عدد حمدود من القطاعات.  	
•تندرج حتت مظلة اأحد اأو عدد من املجالت ملذكرة  	

موقعة.

•مو�صوع اخت�صا�صي. 	

حم�صر اجتماع 

اأو برنامج عمل

نائب/مدير عام/رئي�س فريق العمل، مع م�صتوى  

مماثل

•تندرج حتت مظلة تفعيل جمالت مذكرة موقعة، 	
•تت�صمن م�صاريع ومهام تنفيذية ذات خمرجات  	

وا�صحة.

•م�صتوى فني. 	

توقيع اتفاقية موقع الفاو الثري مع جامعة امللك �شعود



13

دور ال�رشاكة يف تطوير

قطاع ال�سياحة باململكة العربية ال�سعودية

8-    خطة تفعيل ال�رشاكة مع القطاع 

اخلا�ص

وامل�شاريع  ب��امل��ب��ادرات  ال�شياحة  قطاع  لرت��ب��اط  ن��ظ��رًا 

ل��دوره��ا يف  وت��ع��زي��زًا  القطاع اخل��ا���س  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي 

باأهمية دور  الهيئة  الوطني، واميانًا من  قيمة القت�شاد 

الهيئة  ب��ادرت  فقد  ال�شياحية،  التنمية  يف  القطاع  هذا 

باخلطوات التالية:

•مراجعة خططها ال�شرتاتيجية، وحتديد قائمة من  	
املبادرات التي يحتاج تفعيلها للقطاع اخلا�س.

•حتديد املبادرات وامل�شاريع ذات الأولوية لتطوير قطاع  	
ال�شياحة يف الفرتة احلالية مت�شمنة املجالت التالية:

لتدريب  املهنية،  والكفاءات  املعايري  اإع��داد  1 .

ال�شفر  قطاع  يف  ال�شعودي  ال�شباب  وتوظيف 

وال�سياحة.

والنا�شئة  ال�شغرية  ال�شياحية  امل�شاريع  دعم  2 .

ماليًا ويف جمال التدريب.

مثل:  واخل��دم��ات،  ال�شياحية  املواقع  تطوير  3 .

مراكز اخلدمة على الطرق الإقليمية. 

دعم الأ�شر املنتجة من خالل توفري الدعم املايل،  4 .

والت�شويقي، اإ�شافة اىل توفري مقار للبيع.

القطاع  م��ن  الرئي�شيني  ال�����ش��رك��اء  حت��دي��د  5 .

يف  الدخول  بغية  معهم  والتوا�شل  اخلا�س، 

�شراكات ا�شرتاتيجية.

بالعمل  العالقة   ذات  تدريبية  برامج  اإعداد  6 .

املبا�شر مع ال�شائح.

اجلدول اأدناه يو�شح مذكرات التعاون املوقعة مع 

التعاون  جم��الت  تخدم  والتي  اخلا�س،  القطاع 

املذكورة اأعاله.

مذكرات التعاون املوقعة مع القطاع اخلا�س

ما مت تفعيلهجماالت مذكرة التعاوناجلهة

البنك الأهلي التجاري 

)1429/4/7هـ(

•دعم برامج التدريب على امل�صاريع ال�صغرية والنا�صئة  	
يف قطاع ال�صياحة.

•دعم برامج الأ�صر املنتجة. 	

•امل�صاهمة بدفع جزء من التكاليف املادية  	
لتنفيذ برنامج »كيف تبداأ م�صروعك 

ال�صياحي ال�صغري«.

•امل�صاهمة بدفع جزء من التكاليف املادية  	
لتنفيذ برنامج احلرف اليدوية الن�صائية 

والأ�صر املنتجة.

ال�صركة ال�صعودية للمتاجر 

ال�صاملة )كارفور(، واجلمعية 

الف�صلية اخلريية الن�صوية 

بجدة )1432/4/23هـ(

•تاأمني موقع لعر�س منتجات الأ�صر املنتجة مبواقع  	
وفروع ال�صركة.

• دعم الأ�صر املنتجة.	

•ت�صويق منتجات الأ�صر املنتجة يف موقع ال�صركة  	
مبركز غرناطة بالريا�س، مع حتويل مبلغ املبيعات 

بالكامل لالأ�صر �صاحبة املنتج.

•طبع ون�صر قائمة باملنتجات التي ل ي�صمح لالأ�صر  	
املنتجة طرحها �صمن جمال الت�صويق، مثل: 

)الغذية، الأكالت ال�صعبية، الت�صميم، التنظيم 

للحفالت(. 

•العمل على متكني عدد من اجلمعيات اخلريية  	
م�صتقباًل لتتوىل عملية التن�صيق املبا�صر بني الأ�صر 

املنتجة وال�صركة.

•مت توفري موقع يف الريا�س لعر�س ودعم  	
الأ�صر املنتجة حيث جتاوزت املبيعات اأكرث 

)135 األف ريال(، وجاري حاليا حتديث 

اتفاق التعاون مع جمموعة كارفور 

وجتاوز ال�صلبيات ال�صابقة، وتو�صيع منافذ 

البيع يف مناطق اأخرى.
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مذكرات التعاون املوقعة مع القطاع اخلا�س

ما مت تفعيلهجماالت مذكرة التعاوناجلهة

�صركة جمموعة عبداملح�صن 

احلكري لل�صياحة والتنمية 

)1432/4/23هـ(

•عر�س منتجات احلرفيات )بازار( ب�صكل  	
دوري)�صهري(.

• اإن�صاء حا�صنات الأعمال احلرفية.	

•احت�صان امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة من خالل  	
تنظيم بازار �صهري يف مواقع خمتلفة.

• تخ�صي�س نقاط بيع بدون ر�صوم.	

•احت�صان جميع املتدربني لربنامج )كيف تبداأ  	
م�صروعك ال�صياحي الرتفيهي ال�صغري( يف من�صاآت 

احلكري الرتفيهية ملدة ثالثة اأ�صهر، ومن ثم يقدم 

لهم الدعم من خالل امل�صاعدة يف اإعداد درا�صات 

اجلدوى مل�صاريعهم الرتفيهية ال�صياحية ال�صغرية، 

وتقدمي اخلدمات ال�صت�صارية والفنية وخدمات 

ال�صيانة جماناً.

•مت تفعيل بنود جمالت التعاون يف مدينة  	
الريا�س وجار التن�صيق لتو�صيع نطاقها 

لي�صمل مدن اإ�صافية )الق�صيم – حائل 

– تبوك – جده – الطائف(.

 �صركة جمموعة العثيم

 لال�صتثمار والتطوير العقاري

 )1433/5/12هـ(

توفري مواقع داخل من�صاآت ال�صركة يخت�س ببيع منتجات 

احلرف وال�صناعات اليدوية لدعم الأ�صر املنتجة.

•مت توفري موقع متميز بالريا�س يف  	
العثيم مول )خمرج 14( لت�صويق اإنتاج 

الأ�صر املنتجة يف نهاية كل �صهر هجري، 

وجار التن�صيق لت�صمل الأح�صاء والق�صيم.

 ال�صركات املوؤهلة لتطوير

 وت�صغيل مراكز اخلدمة على

الطرق الإقليمية:

•�صا�صكو 	
•برتومني 	

•اإينوك 	

•تطوير التجربة ال�صياحية املتكاملة وامل�صارات  	
ال�صياحية.

. • امل�صاركة يف تفعيل برنامج “عي�س ال�صعودية”	

•دعم تطوير القرى الرتاثية ومواقع الرتاث  	
العمراين.

•تطوير املواقع ال�صياحية. 	
•تاأهيل وتدريب املوارد الب�صرية ال�صياحية. 	

•دعم الأ�صر املنتجة. 	
•تفعيل عالمة اجلودة. 	

•مت تاأهيل ال�صركات الثالثة ل�صتثمار  	
وتطوير وت�صغيل مراكز اخلدمة على 

الطرق الإقليمية.

•جاري التن�صيق لتوقيع مذكرة تعاون. 	



املالحق



يبداأ العمل على م�شودة املذكرة بتوجيه من الإدارة  1 .

العليا، اأو باقرتاح اإحدى الإدارات. 

باإدارة  ال�شراكة  ق�شم  مع  املالكة  الإدارة  تتوا�شل  2 .

التخطيط واملتابعة:

•لدرا�شة املرئيات ومدى احتياج الهيئة ملذكرة  	
تعاون.

التعاون  م���ذك���رة  م�����ش��ودة  ع��ل��ى  •ل��ل��ح�����ش��ول  	
النموذجية لتعبئتها من قبل الإدارة املالكة.

وال���ش��ت��ف��ادة من  الإج����راءات  كافة  على  ل��الط��الع  3 .

املذكرات مبا  اإعداد  التعامل مع  الق�شم يف  خربات 

يحقق التوجه العام للهيئة.

تقوم الإدارة املالكة باإعداد م�شودة مذكرة التعاون  4 .

جمالت  بتحديد  ال�����ش��راك��ة،  ق�شم  م��ع  بالتن�شيق 

التعاون )3 اأيام(.

ت�شتعر�س الإدارة املالكة م�شودة النموذج وجمالت  5 .

والقانونية،  واملتابعة  التخطيط   اإدارتي  التعاون مع 

لالطالع والإفادة )3 اأيام(.

اإدارت���ي  م��رئ��ي��ات  اخ��ذ  بعد  امل��ال��ك��ة  الإدارة  ت��ق��وم  6 .

باإر�شال  بالعتبار  والقانونية  واملتابعة  التخطيط 

والإف��ادة  لالطالع  الإدارات/امل��ع��ن��ي��ة  اإىل  امل�شودة 

باإدارة التخطيط  باملرئيات، وحتيط ق�شم ال�شراكة 

واملتابعة بن�سخة )5 اأيام(.

لالإدارة  باإر�شال مالحظاتها  املعنية  الإدارات  تقوم  7 .

التخطيط  ب���اإدارة   ال�شراكة  ق�شم  وحتيط  املالكة 

واملتابعة بن�سخة )7 اأيام(. 

وفقا  النهائية  قبل  ما  امل�شودة  املالكة  الإدارة  تعد  8 .

للردود )3 اأيام(.

تقوم الإدارة املالكة باإر�شال امل�شودة ما قبل النهائية  9 .

مرئيات  مع  والقانونية  واملتابعة  التخطيط  لإدارتي 

الإدارات لإبداء الراأي )يومني(.

مع  النهائية  امل�شودة  باإعداد  املالكة  الإدارة  تقوم  10 .

املالكة،  الإدارة  من  تاأ�شريها  يتم  عر�س  مذكرة 

املخت�س  لنائب  لرفعها  واملتابعة  التخطيط  واإدارة 

 7( للموافقة  للرئي�س  ثم  ومن  والتوجيه،  لالطالع 

اأيام(.

�شيغة  اإىل  ال��و���ش��ول  )ب��ع��د  امل��ال��ك��ة  الإدارة  ت��ق��وم  11 .

الرئي�س  با�شم  خطاب  ب��اإع��داد  داخليا(  م�شرتكة 

معها  ت��ع��اون  م��ذك��رة  توقيع  امل��زم��ع  للجهة  موجهة 

التخطيط  واإدارة  املالكة،  الإدارة  من  تاأ�شريه  يتم 

وا�شم  التعاون،  مذكرة  م�شودة  ويت�شمن  واملتابعة، 

وطلب  املفاو�س،  للفريق  الهيئة  مر�شح/مر�شحي 

اأ�شماء مر�شحي اجلهة للفريق املفاو�س )3 اأيام(.

تقوم الإدارة املالكة بتزويد اإدارة التخطيط واملتابعة  12 .

التعاون  مذكرة  م�شودة  مع  اخلطاب  من  بن�شخة 

املر�شلة للجهة )يوم واحد(.

الإدارة املالكة تقوم مبتابعة اخلطاب وفقا للتايل: 13 .

من  اأ�شبوعني  م��رور  بعد  باجلهة  •الت�����ش��ال  	
تاريخ �شدوره.

عدم  حال  يف  للجهة  اإحلاقي  خطاب  •اإر�شال  	
وجود ا�شتجابة )يوم واحد(.

احلالتني  ك��ال  يف  املالكة  الإدارة  على  •يجب  	
واملتابعة  التخطيط  اإدارة  ت���زود  اأن  ب  و  اأ 

بالتطورات.

بعد ورود رد اجلهة باأ�شماء مر�شحيهم للمفاو�شة،  14 .

باملفاو�شات  املوؤ�ش�شة  من  املفاو�س  الفريق  يبداأ 

حول م�شودة مذكرة التعاون بغية التو�شل اإىل �شيغة 

م�شرتكة )6 اأ�شابيع(.

على  ال��ت��ع��دي��الت  مبناق�شة  امل��ال��ك��ة  الإدارة  ت��ق��وم  15 .

م�شودة مذكرة التعاون مع الإدارات املعنية والو�شول 

لالعتماد)7  لرئي�س  رفعها  يتم  نهائية،  �شيغة  اإىل 

ايام(.

ملحق )اأ(:اإجراءات اإعداد وتوقيع مذكرات التعاون

16
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بعد  اجلهتني  م��ن  امل��ك��ون  امل��ف��او���س  الفريق  ي��ق��وم  16 .

و�شوله اإىل �شيغة م�شرتكة ملذكرة التعاون، بتاأ�شري 

قبل  من  تاأ�شريها  ثم  وم��ن  امل��ذك��رة،  من  ن�شختني 

اإدارة التخطيط واملتابعة )3 اأيام(.

الرئي�س  مكتب  مع  بالتن�شيق  املالكة  الإدارة  تقوم  17 .

لتحديد موعد للتوقيع مع اجلهة، وعندما يتم حتديد 

باإ�شعار  املالكة  الإدارة  تقوم  التوقيع،  ومكان  موعد 

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات العامة عن موعد 

ومكان التوقيع.

يقوم الرئي�س ومعايل الوزير/الرئي�س بتوقيع مذكرة  18 .

التعاون.

باإدارة  ال�شراكة  ق�شم  بتزويد  املالكة  الإدارة  تقوم  19 .

توقيعه  بعد  التعاون  مبذكرة  واملتابعة  التخطيط  

باإر�شال  واملتابعة  التخطيط  اإدارة  وتقوم  للحفظ، 

املعنية  الإدارات  جميع  اإىل  منه  �شوئية  ن�شخة 

لالإحاطة )يوم واحد(.

ال�شراكة  ق�شم  مع  بالتوا�شل  املالكة  الإدارة  تقوم  1 .

باإدارة التخطيط واملتابعة للح�شول على التعليمات 

الكاملة املتبعة يف تفعيل مذكرة التعاون.

تقوم الإدارة املالكة برت�شيح اأ�شماء ممثلي املوؤ�ش�شة  2 .

الفريق  ي��رتاأ���س  اأن  على  الرئي�س،  العمل  لفريق 

خمت�س من الإدارة املالكة )اأ�شبوع واحد(. 

على  �شكر  خطاب  ب��اإر���ش��ال  املالكة  الإدارة  تقوم  3 .

توقيع مذكرة التعاون للجهة يت�شمن اأ�شماء ممثلي 

املعنية  والإدارات  املالكة  الإدارة  )م��ن  املوؤ�ش�شة 

ممثلي  اأ�شماء  وطلب  التعاون(  مذكرة  مبوا�شيع 

اجلهة الأخرى لفريق العمل الرئي�شي )3 اأيام(.

تقوم الإدارة املالكة مبتابعة اخلطاب وفقا للتايل: 4 .

من  اأ�شبوعني  م��رور  بعد  باجلهة  •الت�����ش��ال  	
تاريخ �شدوره.

عدم  حال  يف  للجهة  اإحلاقي  خطاب  •اإر�شال  	
وجود ا�شتجابة )يوم واحد(.

•يجب على الإدارة املالكة يف كال احلالتني اأن  	
تزود اإدارة التخطيط واملتابعة بالتطورات.

بعد ورود رد اجلهة باأ�شماء مر�شحيهم لفريق العمل  5 .

خطة  باإعداد  الرئي�س  العمل  فريق  يقوم  الرئي�شي، 

مذكرة  يف  ال��واردة  التعاون  جم��الت  لتفعيل  العمل 

عمل  فرق  بت�شكيل  ويقوم  الأول��وي��ات،  وفق  التعاون 

فرعية متا�شيا مع اخلطة )3 اأ�شابيع(.

النهائية،  العمل  خطة  باإر�شال  املالكة  الإدارة  تقوم  6 .

التخطيط  لإدارة  الفرعية  العمل  ف��رق  واأ���ش��م��اء 

واملتابعة للتوثيق )يوم واحد(.

تقوم فرق العمل الفرعية باإعداد تقارير �شري عمل  7 .

 )Quarterly Progress Report( ربعية 

لالعتماد  الرئي�س  العمل  لفريق  العمل  ح�شب خطة 

لإدارة  منه  معتمدة  ن�شخة  ت��زوي��د  م��ع  واملتابعة، 

التخطيط واملتابعة. 

�شنوي  تقرير  ب��اإع��داد  الرئي�س  العمل  فريق  يقوم  8 .

 Yearly Executive Progress( ل�شري العمل

مذكرة  على  للموقعني  رفعه  ثم  وم��ن    )Report
التعاون لإحاطتهم بالأعمال القائمة مع تزويد اإدارة 

التخطيط واملتابعة بن�شخة للتوثيق.

الإدارة املالكة مع فريق العمل الرئي�شي هما اجلهة  9 .

املعنية بتلقي تعليقات املوقعني على مذكرة التعاون 

على  والعمل  العمل  ل�شري  ال�شنوي  التقرير  على 

اأو  اإبالغ فرق العمل الفرعية،  تطبيقها )من خالل 

اإدارة  تزويد  مع  التفعيل...اإلخ(  عمل  خطة  تغيري 

على  التعليقات  م��ن  بن�شخة  واملتابعة  التخطيط 

التقرير للتوثيق واملتابعة.

ملحق)ب(: اإجراءات تفعيل مذكرات التعاون
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