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 تحويل منتدى الرياض االقتصادي إلى

 فكر اقتصادي استراتيجيمركز 
 

 :الدراسةمقدمة عن   / أوالا 

منتدى الرياض االقتصادي استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله  جاءت فكرة إنشاء 

حهين دعها نعنهدما كهاي وليهاا للعلهدا القخها  ال هاض إلهى االههخ   بهدور   –رحمه  الله   –بن عبد العزيز 

ن الرائد في قيادة مسيرة االقتصاد الوطني وتليئت  إلى مجابلة التحديات االقتصادية واالجتماعية م

خ ل تنويع المداخيل وترقيهة مسهتوى اتنتاجيهة وتهوفير فهرض العمهل وتحسهين منهاا االسهتيمار وتعزيهز 

وههههي الهههدعوة التهههي اسهههتجابل للههها  رفهههة الريهههاض  واعهههداد العنصهههر البشهههري ،مفلهههوم اقتصهههاد السهههو 

وحولتلهههها إلههههى أجنههههدة عمههههل أفههههرصت منتههههدى الريههههاض االقتصههههادي كوعههههاء قههههادر علههههى احتههههواء الق ههههايا 

االقتصههههادية وتفعيللهههها وتشهههه يب مع هههه تلا وتبنههههي اقتراحههههات وتو ههههيات تسههههل  فههههي دفههههع عجلههههة 

االقتصههاد وتحسههينلا بمهها يفسهه  المجههال لتحقيهها تنميههة اقتصههادية مسههتدامة،  وبمهها ي كههد اسههتعداد 

القخا  ال اض  للقيام بتحمل مس وليات  واالهخ   بدور  فهي دفهع جلهود إعهادة هيكلهة االقتصهاد 

يههة لخموحههات  ههنا  القههرار لتليئههة بيئههة اقتصههادية تتسهه  بالمرونههة والواقعيههة وتملههك  ليههات الههوطني تلب

 االستجابة الكافية لمتخلبات واستحقاقات الظروف المتغيرة.

 

 خ ل دورات  السابقة: ىانجاصات المنتد/  ثانياا 

فهي العهام  ىحيه  عقهدت الهدورة االوله ،م بعقهد دورة كهل عهامين2001نشاط  في العهام  ىبدأ المنتد

 ،الجهاري ر من العام بموجاري االعداد لعقد الدورة اليامنة في نوف،م 2015والسابعة في العام ،م2003

تناول المنتدى  خ ل دورات  السبع السابقة ق ايا على درجة كبيرة من الحيوية والحساسهية هذا وقد 

بهالمتغيرات المحليهة والعالميهة، وأعهدت وربخلا  ،االقتصادية واالجتماعية للمملكة والتأثير في التنمية

للهها دراسههات تحليليههة متعمقههة اتسههمل بالشههفافية، وكأميلههة مههن بعهها مهها طههر  فههي دورات المنتههدى 

 نذكر ما يلي: بعالس

 طرحههل دراسههات عههن بيئههة االسههتيمار فههي المملكههة الواقههع والتحههديات،  م:2003عههام  ىالههدورة الولهه

وأثرههها علههى القخهها   ة، السياسههات االقتصههادية الحكوميههةكههالبنيههة التشههريعية والق ههائية فههي الممل

 ال اض، التعلي  والتدريب والتأهيل، مشاركة المرأة في التنمية الواقع والتحديات.

  طرحل دراسات عن  الع قة بين القخاعين العام وال اض في المملكة   م:2005الدورة اليانية عام

، جاهزيهههة القخاعهههات االقتصهههادية الن هههمام المملكهههة لمنظمهههة التجهههارة العالميهههة،  ههههاوسهههبل تخوير
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المسههاهمة االقتصههادية للمههرأة فههي المملكههة، منههاطا الصههناعات التقنيههة، تخههوير  ليههات الشههفافية 

 والمساءلة االقتصادية.

  طرحههههل دراسههههات عههههن تخههههوير الفههههوائا الماليههههة للمملكههههة وأسههههاليب  م:2007الههههدورة الياليههههة عههههام

توظيفلهههها، والبيئههههة العدليههههة ومتخلبههههات التنميههههة، ورفههههع كفههههاءة  أداء الجلههههزة الحكوميههههة مخلههههب 

 .أساسي للتنمية، رؤية لتنمية الموارد البشرية

  طرحهههل دراسهههات عهههن االسهههتيمار فهههي رأو المهههال البشهههري واقتصهههاد  م:2009الهههدورة الرابعهههة عهههام

النظمههة التجاريههة السههعودية ومتخلبههات  المعرفههة، المههن المههائي  والغههذائي والتنميههة المسههتدامة،

 التنمية، جاهزية قخا  العمال السعودي لمواجلة التنافسية العالمية.

 خمس ق ايا استراتيجية ههي  م2011والتي عقدت في العام  وتناول المنتدى في دورت  ال امسة

نميههة المتواصنهههة المههن الغههذائي ، تقيهههي  االسههتيمار فهههي المملكههة ، تخههوير النقهههل داخههل المهههدي ، الت

 بمناطا المملكة والتعلي  الفني والتدريب التقني.

 خمهههس ق هههايا ههههي:   م2013والتهههي عقهههدت فهههي  ديسهههمبر  وتنهههاول المنتهههدى فهههي دورتههه  السادسهههة

مشهههاكل قخههها  البنهههاء والتشهههييد، الفسهههاد اتداري والمهههالي، تنميهههة دور  ،الميههها  كمهههورد  اقتصهههادى

 توطين الوظائف في القخاعين العام وال اض.المنشآت الصغيرة والمتوسخة وسياسات 

  أربع ق ايا ههي: تخهور المنظومهة الق هائية وعنا هر القهوة  م2015عام الدورة السابعة كما طرحل

ومجاالت التخوير والتحفيز وأثر   على االقتصاد الوطني، تخوير قخا  تقنية المعلومهات كمحهر  

الخاقهة البديلهة والمتجهددةفي المملكهة  والتحول إلى اقتصاد المعرفة، اقتصاديات ومحفزللتنمية

العربية السعودية: التحديات و فا  المستقبل، تقيي  قدرة االقتصهاد السهعودي علهى خلها فهرض 

 عمل الئقة ومستدامة للمواطنين.

 

تناول ههذ  الهدورة خمهس م، وت2017تجري اآلي االستعدادات لعقد الدورة اليامنة خ ل شلر نوفمبر و

تشه يب ومعالجهة التحهديات الحاليهة أمهام القخها  ال هاض للمشهاركة فهي االسهتيمار  تتميهل فهيق ايا 

فههي البنههى الساسههية وتشههغيللا، قيههاو ورفههع انتاجيههة العنصههر البشههري فههي االقتصههاد السههعودي، دور 

نظومههة التشههريعية  ات م، الم2030أهههداف الرؤيههة المسههتقبلية للمملكههة  القخهها  ال ههاض فههي تحقيهها

الع قهههة بالتنميهههة االقتصهههادية، صيهههادة القيمهههة الم هههافة باسهههتغ ل وتحفيهههز االسهههتيمار بقخههها  اليهههروة 

 .المعدنية
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 الر بة في التخوير:اا / ليثا

خ ل دورات  السبع الماهية والتي حظيهل نتائجلها باهتمهام  ىصة التي حققلا المنتدرر   النجاحات البا

الجلههات الرسههمية مههن خهه ل تبنيلهها لنتههائو دراسههات  وتو ههيات ، كمهها حظههي باهتمههام متزايههد مههن شههركات 

،   ، اال اي  لهك مها صال دوي طمهو  القهائمين عليهفئاته افهة وم سسهات القخها  ال هاض و المجتمهع بك

والتخههور ليصههب  المنتهدي مركههزا فكريهها اسهترايجيا وهههي فكههرة  ظلههل حيه  يتخلعههوي لمزيههد مهن التقههدم 

 هذ  اللحظة.ى م وحت2005فى العام  ىتراوده  منذ نلاية الدورة اليانية للمنتد

البحهو   ىميهل منتهد ىيوجد بدول عربية اخهرحين ولما كانل المملكة تفتقر للم سسات الفكرية في 

االسترايجية بمصر ومركز ال لهيو ل بحها  بدولهة االمهارات العربيهة االقتصادية ومركز االهرام للدراسات 

 ىكاههل القهائمين عله ىعله ثقهي ا  ، فاي االمهر يلقهي عبئهاا ميللا بالدول الغربية واالسيوية المتحدة وكيير

 .من اجل تخوير هويت  ومنلجيت  وتنمية موارد  المالية والبشرية ىالمنتد

 

/ تساؤالت الدراسة:  رابعاا

  ؟الحالية  اهداف ىحقا المنتدهل  

  ؟خ ل السبع دورات السابقة ىداء المنتدأماهي درجة رها المستفيدين عن 

 ؟القبول عند  انع القرار ىهل وجدت م رجات المنتد 

 لمركهههز فكهههر اقتصهههادي اسهههتراتيجي بتغييهههر هويتههه  ورؤيتههه   ىههههل حهههاي الوقهههل لتحويهههل المنتهههد

 ورسالت  واهداف  وم رجات ؟

  ؟يل المالية واالدارية والبشريةومتخلبات التحما هي  

 

 / أهداف الدراسة:اا خامس

 .والنمو ج التشغيلي والمالي .تخوير الرؤية والرسالة والهداف والمنلجية والليكلية 

   إعداد برنامو صمني وتنفيذي وتفصيلي لم رجات الدراسة وم شرات واهح  ومحدد  وقابله

 داء .ال لقياو

  همام  لمنظومهة نمهع متخلبهات ا زطريا ل ماي انسجام أعمال وأنشخة المركهخارطة اعداد 

م سسههة فكريههة عالميههة  100 ههل فأعلههي ترتيههب هههمن   المراكههز العالميههة واسههتلداف حصههول

 .2030بحلول  في المنخقة 5 ل  فأو

  قههاو والدراسههة والتحليههل لجميههع نرياديههة فاعلهه  للحههوار وال ةمنبههر ومنصهه الههيتحويههل المنتههدى

 .المجتمعيالحرا   والق ايا في الجانب االقتصادي والتنموي 
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 :هوابط اعداد الدراسة /سادساا 

 محلي: مركز فكر .1

  مركهههز الفكهههر المسهههتلدف فهههي الجانهههب المحلهههي الهههذي يشهههمل المملكهههة يجهههب اي تتركهههز اعمهههال

والموهههوعات االقليميههة والعالميههة العربيههة السههعودية، مههع امكانيههة التوسههع لدراسههة الق ههايا 

 المملكة . ي ثر بمسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية فتالتي ترتبط و

 كز اقتصادي تنموي:رم .2

  االقتصههادي والتنميههة االقتصههادية مههع ربخلهها يجههب اي تتركههز مجههاالت عمههل المركههز فههي الجانههب

 بالق ايا االجتماعية واليقافية .

 المملكة ودعملا:االنسجام مع توجلات  .3

  ول الهوطني ويسهاه  حهوبرنهامو الت 2030ي يدع  مركز الفكهر المسهتلدف توجلهات رؤيهة أيجب

 وتنفيذ .  في دع   ناعة القرار وتقييم

 هداف المركز:أ .4

 ساسهههي لمنتهههدى الريهههاض ههههداف المحهههددة فهههي النظهههام الهميهههة شهههمول الدراسهههة لكافهههة الأ

 االقتصادي نمرفاا.

 نظمة:االنسجام مع ال .5

 نظمة والتشريعات واللوائ  السارية في المملكة.يجب مراعاة االنسجام مع كافة ال 

 االستفادة من التجارب العالمية: .6

  مهههع الوههههع فهههي االعتبهههار يجهههب االسهههتفادة مهههن  ال بهههرات والتجهههارب العالميهههة والبنهههاء عليلههها

 ال صو ية.

 منظومة المبادئ: .7

  ترسهي  مبهادئ االسهتق لية والحياديهة والرياديهة والتهأثير االيجهابي  ىي تعمهل الدراسهة علهأيجب

 . ركزنشخة المأفي م تلف 

 التدرج في مراحل التصمي  والتنفيذ: .8

 ىل خة قصيرة ومتوسخة وطويلة المد وفقاا  ىيجب اي تت  عملية تحول المنتد. 

 

 :الدراسة عنا ر /سابعاا 

من ال روري أي تشتمل الدراسة على أكبر قدر من المعلومات واتحصاءات والبيانهات التهي تصهب فهي 

وي تحل كل منلا عدد من العنا ر الفرعية التي يتخلهب وههع خين، والتي ساسيةالمحاور عدد من ال

 :بالمحاور التالية سترشاد،وعلي  اتستشاري الذي سيتولى إعداد الدراسةاتتصور للا من قبل 
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 : المحور الول

 :تقيي  الوهع الحالي للمنتدى 

 تقيي  أهداف ورؤية ومنلجية عمل المنتدى. ا1

 تقيي  منجزات المنتدى خ ل الدورات السابقة. ا2

 قياو مدى تأثير م رجات المنتدى. ا3

 المحور الياني:

 تقهل عهن  أالعلهى في مجهال االقتصهاد والتنميهة  ةدراسة تجارب المراكز الفكرية العالمية الناجح

 : لك ويشملعشر  

ي يت  االختيار وفا منلجية تراعي مجاالت عمهل أمراعاة  معف ل المراكز العالمية أاختيار  ا4

 العالمي واالقليمي. وح ورها هذ  المراكز وحج  تاثيرها الفعلي 

 والرسههههال  واالهههههداف والمنلجيههههة دراسههههة تحليليههههة للمراكههههز العالميههههة تشههههمل الرؤيههههةاجهههراء  ا5

وكيفيههة  ،العههالمي للح ههور والتههأثير ىالماليههة والتشههغيلية والمسههتو والنمهها جوم رجاتلهها 

  .قياس

 .من التجارب الدولية  والدروو المستفادة   المشترك ستحديد القوا ا6

 :اليال المحور 

 مركز فكر وتشمل: إلىويل المنتدى حالدراسة التفصيلية لت 

ع االسههتفادة مههن مهه ىتههت ءم والنظههام االساسههي للمنتههدلللمركههز  ةالرؤيههة والرسههالاقتههرا   ا1

 .التجارب العالمية

ههههدف االسهههتراتيجية للمركهههز مهههع تحديهههد م شهههرات قابلهههة للقيهههاو لكهههل ههههدف ال  اقتهههرا ا2

 واقترا  الية لمتابعة وتقيي  سير العمل.

مههههع تحديههههد  انشههههخةويشههههمل  لههههك التصههههنيف المنلجههههي لأ نشههههخة والبههههراموتحديههههد ال ا3

، ورو عمههههل، تقهههههارير، نهههههدوات، دراسههههات، بحهههههو ، اسهههههتخ عات رأين .متخلبههههات تنفيهههههذها

 محاهرات ......ال ا.

لتشهههكل النهههواة الرئيسهههة النشهههخة  الدراسهههات  ات االولويهههةعهههدد مهههن   ليهههة اختيهههار  تحديهههد  ا4

 المركز .

نشههخة وتحديههد اعههداد مجموعههة مههن السههيناريوهات لتنفيههذ مجموعههة مههن الدراسههات وال ا5

 .البشرية والمادية متخلباتلا 

 اعداد برنامو صمنى لم رجات المركز. ا6

 تصنيف م رجات المركز حسب الهداف ن استراتيجية، اقتصادية، تنموية .....ال ا. ا7
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تحديهد و  ليهات وأدوات التوا هلمت همنة استراتيجية التوا ل واالتصهال الجمهاهيري عداد إ ا8

، اعههداد خخههة وعههة مههن الرسههائل المسههتلدف ايصههاللاتحديههد مجمو ،الجلههات المسههتلدفة

تحديهههد طبيعهههة وشهههكل وتحديهههد المتخلبهههات الماليهههة والبشهههرية لتنفيههذ ال خهههة، وللتوا ههل، 

 فراد والم سسات.عمل قاعدة بيانات للمستلدفين من الوالشراكات مع المنتدى، 

لهههوائ  نظمهههة والالملهههام والللمركهههز بحيههه  يشهههمل تحديهههد  هيكهههل اداري ووظيفهههياعهههداد  ا9

، اع ههائ  وخبهرات منهاء ومهه ه تملهام مجلههس الوتو هيف كامهل للوظههائف  مهع تحديههد 

، تحديههههد االدارات الم تلفههههة وم ه تهههه  وخبراتهههه  ىتحديههههد ملههههام االمههههين العههههام للمنتههههد

بالمنتهههدى وتحديهههد مههه ه ت وخبهههرات قيهههادات تلهههك االدرات وعهههدد ومههه ه ت وخبهههرات 

تحهههدد  ههه حيات ومسهههئوليات كافهههة المسهههتويات  عمهههل منظومهههة للحوكمهههة ،منسهههوبيلا

 .االدارية

ة والبهههرامو خنشهههللمركهههز ويشهههمل كيفيهههة تصهههمي  وتنفيهههذ ال عهههداد النمهههو ج التشهههغيليإ ا10

ك االنشههخة، تحديههد البنيههة التحتيههة لههصمههة لت ، تحديههد المعلومههات الوالتقيههي  الههدوري للهها

تحديههد حجهه  ونوعيههة  وموا ههفات المههوارد  ،واالدوات ال صمههة لتنفيههذ االنشههخةوالمرافهها 

كاء والجلهههات ال ارجيهههة  ات ر، تحديهههد الشهههوالفنيهههة بشهههكل متفهههرم او  يهههر متفهههرمالبشهههرية 

 .ات ات ا  القرار لكافة المستوياتد سلسلة الص حيات واليينشخة المركز، تحدأالع قة ب

ويشهمل تحديهد هيكهل التكهاليف والنفقهات التشهغيلية والراسهمالية  اعداد النمهو ج المهالي ا11

، تحديههههد مجههههاالت الصههههرف ولههههوائ  االنفهههها  التههههي تتسهههه  بالكفههههاءة وفهههها انشههههخة المركههههز

والفعالية واالنتاجية ،تحديد حج  النفقات المخلوبة خ ل ال مس سنوات المقبلهة وفها 

نظام مالي مسهتدام وخخهة ادارة  انشخة المركز، تحديد مصادر التمويل المقترحة ، تقدي 

 .ىالموارد المالية للمنتد

 لع هههوية المراكهههز الفكريهههة  ىاعهههداد تصهههور متكامهههل الن هههمام المنتهههد الح هههور العهههالمي للمركهههز

 : التاليةللمعايير  العالمية وم شراتلا التقييمية وفقاا 

 .ىنوعية القيادة والتزاملا بتحقيا رسالة المنتد ا1

نتههوفير مجموعههة مههن ال بههراء والمحللههين مههن  ىالعامههل فههي المنتههدنوعيههة وسههمعة الكههادر  ا2

  وي ال برات والملارات المتقدمةا

 انتاج بحو  متميزة وموثو  بلاا.ن ىنوعية وسمعة م رجات المنتد ا3

 .وإداراتل  بكفاءة عالية استقخاب وتوظيف ال براء ىالقدرة عل ا4

 انتشارها. ىومستو ىنوعية وعدد منشورات المنتد ا5

 . نا  القرار ىعل ى  ودراسات المنتداثر بحو ا6

  . نا  القرار في الحكومة والقخا  ال اض ىلد ىسمعة المنتد ا7
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 االلتزام باستق لية البحو . ا8

 .توا ل والو ول للم سسات الرئيسيةال ىالقدرة عل ا9

  .عقد اللقاءلل مع الجلات الرئيسية الفاعلة ىالقدرة عل ا10

 .ىمستوي االستفادة من م رجات المنتد ا11

 .وسائل االع م ىلد ىسمعة المنتد ا12

وسههههائل التوا ههههل للتفاعههههل مههههع  ههههنا  القههههرار ووسههههائل االعهههه م  اماسههههت د ىلقههههدرة  علهههها ا13

 والجملور.

 .شبكة االنترنل ىعل ىموقع المنتد ا14

 .وإداراتلا بكفاءة عالية تعبئة الموارد المالية ىعل ىقدرة المنتد ا15

 .وفعاليت  في الوفاء بشروط اللبات والمن  والعقود ىقدرة المنتد ا16

 .علي انتاج معرفة جديدة ىقدرة المنتد ا17

 .علي تجسير الفجوة بين  نا  القرار والجملور ىقدرة المنتد ا18

 .ايجاد ا وات جديدة تساه  فى  نع القرار ىعل ىقدرة المنتد ا19

 :الرابعالمحور 

  ةمهع رؤيهة المملكه ةمتوافقه 2030 ىوحته 2018إعداد خخة تفصيلية وتنفيذيهة وتشهغيلية لعهام 

 تشمل التالي: المستقبلية

مههههع تحديههههد م شههههرات لقيههههاو  2018االهههههداف االسههههتراتيجية التههههي سههههيت  تحقيقلهههها عههههام  ا1

 مستوى تحقيقلا.

والتهي  2018التي سيت  تنفيهذها عهام  اولوليةنشخة والبرامو والمبادرات  ات التحديد ال ا2

وتحديهد المتخلبهات البشهرية والماديهة لتنفيهذها  وبرنامو التحول الهوطني 2030ترتبط برؤية 

 .او  ير متفرمأنبشكل متفرم 

 وخخة التوا ل واالتصال ال صمة ل ماي ايصاللا. 2018تحديد الرسائل المستلدف ايصاللا عام  ا3

 .ىهداف المنتدع أبما ينسج  م 2018ذها عام يقتر  تنفالشراكات وع قات التعاوي الم ا4

  .ىاهيل المنتدأالتدابير واالجراءات المقترحة للبدء بتت من ياعداد برنامو تنفيذي  ا5

 ىومههد ىدراسههة نقههاط القههوة وال ههعف فههي المههوارد البشههرية الحاليههة العاملههة فههي المنتههد ا6

ات والمقترحههات انسههجاملا مههع الو ههف الههوظيفي المعتمههد فههي الدراسههة وتحديههد الفجههو

 .ال صمة لمعالجتلا

 إعداد هيكل إداري وتنظيمي يمكن من تحقيا االستراتيجية. ا7

سهمالية والجاريهة أتت من تقهديرات للتكهاليف الر 2018للعام  ىاعداد ميزانية تقديرية للمنتد ا8

 .هذ  ال خة ومصادر التمويل المقترحة ىالمترتبة عل
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وهع خخة تفصيلية لتنفيذ الهدورة التاسهعة للمنتهدى وتشهمل  ليهة ترشهي  الق هايا واختيهار  ا9

 منلا. اله 

  لية تنفيذ دراسات الدورة التاسعة. ا10

  لية انعقاد الدورة التاسعة. ا11

 

 / م رجات الدراسة: ثامناا 

 هههههداف والمقترحههههات القههههادرة علههههى تحقيهههها أالتو ههههيات ي ت ههههرج الدراسههههة بعههههدد مههههن يتوقهههع أ

 االستشاري تقدي  التالي:جل تحقيا  لك يجب على ومن أ، الدراسة

 قرير لكل مرحلة من مراحل المشرو .ت ا1

 .تقرير شامل لكامل المشرو  ا2

 .تقرير تنفيذي ا3

 عرض تنفيذي عن الدراسة. ا4

 

 :الشروط ال صمة تعداد الدراسة/  تاسعاا 

  مهههن أجهههل إعهههداد ههههذ  الدراسهههة اللامهههة، فانههه  يجهههب علهههى الجلهههة االستشهههارية التهههي سهههتقوم

 :لساسية التاليةط االموافقة على الشروباعدادها 

عنا ر الدراسة وفرهياتلا باالستفادة مما ورد في اتطار العهام والهذي يميهل الحهد  تحديد ا1

 .الدنى للوفاء بمتخلبات موهو  الدراسة

دوات وأسهاليب القيههاو أبمها فهي  لهك  وعرهههلا إعهداد الدراسهة بالتفصهيلإي ها  منلجيهة  ا2

 .تحليل البيانات

تحديد مصادر ومرجعيهات البيانهات والمعلومهات المكتبيهة التهي سهيت  االعتمهاد عليلها فهي  ا3

 ، وتحديد مجتمع العينة وحجملا وفئاتلا وكيفية اختيارها.هذ  الدراسة

إعهداد الدراسهة، وههل لهديلا دراسهات  فهيوخبرتلا  قدرة الجلة االستشاريةتقدي  ما ييبل  ا4

 سابقة مشابلة.

ت صصهات الع هاء  وي المن ال هروري أي يشهتمل فريها العمهل علهى العهدد الكهافي مهن  ا5

متميههزة أي تكههوي ت صصههات اع ههاء الفريهها ع قههة بموهههو  الدراسههة و التههي للهها بههرات الو

 .تغخي جميع محاور الدراسة وعنا رها الفرعية و

ومه ه تل  وال بهرات العلميهة والعمليهة لكهل مهنل  كهل  فهي  أع اء فريها العمهلتسمية  ا6

 .مجال ت صص 

 . طلب اتح لأو  ع اء الفريا االستشاري ، للموافقةأتقدي  السير الذاتية لكل  ا7



  

10 
 

ع هههاء الفريههها االستشهههاري فهههي إعهههداد الدراسهههة مهههع التهههزام أرئهههيس وتحديهههد دور كهههل مهههن  ا8

كههل فريهها عمههل الدراسههة بعههد التعاقههد إال  أو  ييههر بعههاتغأو  االستشههاري بعههدم اسههتبدال

 .بموافقة خخية مسبقة من المنتدى

 منهاءمجلس ال  لفكمن ي عقد اجتماعات دورية مع سوف يخلب من فريا عمل الدراسة ا9

 والأمانههة العامههة للمنتههدى لمتابعههة ومناقشههة مهها يههت  إنجههاص  والعلههى الدراسههة  باالشههراف

 .ولبأ

 . عمال الدراسةأيلتزم االستشاري بتقدي  تقارير دورية عن سير  ا10

 منهههاء وعهههدد مهههنمجلهههس ال  مهههامأ presentation يلتهههزم االستشهههاري بتقهههدي  عهههرض ا11

 .متى ما طلب من   لك الم تصين يحدده  المنتدى

 .جوانب يرى االستشاري إهافتلا تثراء الدراسة وتميزهاأو  تقدي  أية مقترحات ا12

 

 .:المدة ال صمة تعداد الدراسة/  عاشراا 

 بتقههدي  خخههة تنفيههذ الدراسههة والفتههرة الزمنيههة ال صمههة تنلههاء كههل محههور مههن  يلتههزم االستشههاري

 .محاورها ، مع االلتزام الكامل بتلك الفترات

 :عداد الدراسةإتكلفة /  أحد عشر

  ،خههذاا فههي االعتبههار أي  علههى االستشههاري تقههدي  بيههاي بأتعههاب إعههداد الدراسههة وأسههلوب سههدادها

دهههها مهههن مجلهههس أمنهههاء منتهههدى الريهههاض اأعتمال بعهههد نلايهههة إمسهههئولية االستشهههاري ال تنتلهههي 

 . االقتصادي

 :شروط تقدي  العروض/  اثنى عشر

  يليلما  خر مالي وفقاا  و فنييجب أي يتقدم االستشاري بعرهين منفصلين عرض: 

 العرض الفني: 

كمسههتند مسههتقلا ن إحههداها فههي قههرض مههدمو يقههدم العههرض الفنههي مههن أ ههل وثهه   نسهه  ا1

 .موقع وم توم ومشمع

. ى، مال  يكن معفالمفعول ورة من السجل التجاري ساري  ا2  نظاماا

 . ورة من شلادة االنتساب للغرفة التجارية سارية المفعول ا3

 .زكاة والدخلالشلادة  ا4

 ا.شلادة نالسعودة ا5

 . التأمينات االجتماعيةفي شلادة االشترا   ا6
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  الماليالعرض:  

كمسهتند مسهتقلا ن يقدم العرض المهالي مهن أ هل وثه   نسه  إحهداها فهي قهرض مهدمو ا1

 .موقع وم توم ومشمع

 

 / االستفسارات : ث ثة عشر

  كتروني:إلى البريد اتلترسل جميع السئلة واالستفسارات @rdcci.org.saref 

العههرض وإرسههاللا  كافههة السههئلة واالستفسههارات حههول المحتويههات اتداريههة والفنيههة لخلههب يجههب تقههدي 

، ام عمههل مههن تههاري  اسههت م خخههاب طلههب العههرضكترونههي المبههين أعهه   خهه ل خمسههة أيههإلههى البريههد اتل

لجميههع السههئلة وإرسههاللا  اتالريههاض االقتصههادي باعههداد اتجابهه وسههوف تقههوم المانههة العامههة لمنتههدى

خهه ل ث ثههة أيههام مههن  خههر موعههد السههت م  كترونههي لجميههع المتقههدمين للمنافسههةعههن طريهها البريههد اتل

 .  االستفسارات

 

 :تسلي  العروضعشر/  أربعة

   أو قبل : ،الدعوة خاب بيجب تقدي  العروض مناولة إلى الموقع التالي في التاري  الموه 

 

 لمنتدى الرياض االقتصاديالمانة العامة 

 الدور اليال -  رفة الرياض

 المملكة العربية السعودية- شار  ال باب- الرياض

 

 ويجب أي يشمل العرض على البيانات التالية : 

 .االستشاريةس  الجلة ا ا1

 ول ومنصب .المس س  الش ب ا ا2

: ن ا3 البريههههد الفههههاكس، رقهههه  ، رقهههه  الجههههوال، رقهههه  اللههههاتفعنههههواي الجلههههة االستشههههارية شههههام ا

 ، العنوايااتلكتروني

 

 وبالل  التوفيا،،، .هذا..

mailto:ref@rdcci.org.sa

