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 قرار تأسيس غرفة الرياض

جمادى 10تاريخ ب (239)على قرار مجلس الوزراء رقم  غرفة الرياض بناء   أنشئت

 عبد العزيز من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن دعم  بو  هـ1381 اآلخرة

: إن مجلس الوزراء بعد انشائها قرارفي وجاء أميرا  لمنطقة الرياض، عندما كان 

، المرفوعة لصاحب الجاللة رئيس مجلس طالعه على المعاملة المرفقة لهذاا

المشتملة  هـ1381 /4 /7وتاريخ  1/ 5018الوزراء من معالي وزير التجارة برقم 

على طلب تّجار الرياض إنشاء غرفة تجارية صناعية بالرياض تقوم بتقديم وجهة 

نظر تجارها إلى الحكومة في المسائل التي تتعلق بهم وفي نفس الوقت تدافع عن 

م أسوة بغيرهم في بلدان المملكة وتأييد وزارة التجارة للطلب في إقامة غرفة مصالحه

؛ يقرر ا الموافقة على ذلكللتجارة والصناعة لتنسيق مصالحهم والحفاظ عليها، وطلبه

 ما يلي:

 

الموافقة على تحقيق طلب تجار الرياض في إقامة غرفة للتجارة والصناعة  

وة بالغرف التجارية القائمة في كل من مكة لتنسيق مصالحهم والحفاظ عليها أس

 وجدة والدمام. 

 

 تشكيل أول مجلس إدارة

 م1961نوفمبر  16الموافق ـ ه1381اآلخرة  ىمن شهر جماد 8في يوم الخميس 

 :ضمت كال  من  من التجاراجتمع مجموعة 

 صالح الحميدان -

 صالح الراجحي -

 المشعل عبد الرحمن -

 عبد العزيز بن نصار -

 المقيرنعبد العزيز  -

 السعدي عبد هللا -

 عبد المحسن السويلم -

 عمر العقاد -

 باغفار محمد سعيد -

 محمد الصانع -

 محمد العريفي -

 محمد الهدلق -
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هذا االجتماع وتم خالل  آنذاك، كيل وزارة التجارةوقام هؤالء التجار بزيارة لو

 نائب ا العزيز المقيرن، رئيس ا للمجلس، وعبد المحسن السويلم انتخاب الشيخ عبد

الغرفة، بمقر الغرفة  تم عقد أول اجتماع لمجلس إدارة وفي األسبوع التالي، للرئيس

تأسيس الغرفة  ، وتم في االجتماع مناقشة كيفيةيالثميرشارع ب صغيرةشقة  األول في

الخدمات التي يتعين  لك ألنشطتها المستقبلية، وكذ وتنظيم جلساتها، والمكان المناسب

فما كانت من  وجود موارد مالية، في ظل عدمللتجار؛ وكيفية تأثيث الغرفة  تقديمها

 لديها. تلك المجموعة إال أن قامت بالتبرع بما

 توفير الموارد.. تحديات البدايات

 ؛ حيث لم يتجاوز عددجدا   ما بعد التأسيس صعبة غرفة الرياض كانت ظروف

ا، يدفع المنتسب  ( 60) أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومنتسبيها في ذلك الوقت شخص 

 ، لاير للدرجة األولى ( 300)للدرجة الثانية ومبلغ  رياال  لالنتساب (120)مبلغ 

المؤسسين؛  ألف لاير، ومساهمة ( 24 )دعم وزارة التجارة للغرفة بمبلغ ل اضافة

عام،  بدفع مصاريف مرحلة التأسيس لمدة لى طلب الشيخ عبد العزيز المقيرنبناء ع

( 1.000)بقية المؤسسين سلفة قدرها  لاير، كما قدم ( 5.000)م سلفة قدرها حيث قد  

 الحميدان؛ عبد العزيز بن نصار؛ عبد المحسن السويلم؛ عبد صالحمن كل من  لاير

محمد سعيد كما أقرض  هللا السعدي؛ محمد الصانع؛ محمد الهدلق؛ عمر العقاد؛

رياال ، ومن خالل هذه  (963.65)واللوازم وبلغت  الغرفة قيمة شراء األثاث باغفار

 ومصاريفبشارع الثميري دفع قيمة إيجار الشقة التي استؤجرت للغرفة  الموارد تم

 .التأسيس والتجهيز

 الشيخ عبدالعزيز المقيرن ونشأة غرفة الرياض

الشيخ  منقطعة أرض  اشترى الشيخ عبدالعزيز المقيرن ـ ه1386عام ال في أواخر

ا ( 4536)حوالي  مساحتها آنذاك وتبلغ  تقع بشارع الوزير الموسى عبد العزيز متر 

وفي أحد ، له الغرفة فيما بعد رياال ، سددتها( 317.572)بقيمة إجمالية  ا  مربع

شارع بوكان ينعقد في فيال  ـه1389عام  اجتماعات المجلس البلدي لمدينة الرياض

للغرفة بدال   مؤقت ا ا  تصلح مقر هذه الفيال المقيرن، أن الخزان رأى الشيخ عبد العزيز

ألف لاير،  (220لصالح الغرفة بمبلغ ) من شقة شارع الثميري؛ فسعى لشرائها

 وقدره الكافي بموارد الغرفة؛ فقد سدد رحمه هللا، العجز المتبقي ولعدم توافر المال

الرياض ملكية الفيال  مدينة رياال  كسلفة، وبعد مدة نزعت أمانة(  88.873.83 )
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لها بطريق الملك فهد، وتم تعويض الغرفة عن ذلك  لصالح توسعة الشارع المجاور

  رياال . ( 6.006.670)  بمبلغ

مبلغ ا من المال كان  فكر الشيخ عبد العزيز المقيرن أن يوظفهـ 1393وفي عام 

انتقال المقر إلى فيال الذي بدأ يواكب أعمالها بعد  قد توافر للغرفة من خالل التوسع

المبلغ فيال تقع جنوب شارع التليفزيون، مساحتها  واشترى بهذا الخزان شارع

وقد  ألف لاير،( 360)بتكلفة بلغت هـ 1393 /6/  25في   أمتار مربعة( 3005)

وبذلك بلغ  ماليين لاير( 5)بمبلغ  ـ ه 1399 /5/  30ذلك في  بعدباعتها الغرفة 

الجانب األكبر منه الشيخ عبد العزيز المقيرن  من مال دفع مجموع ما تم استثماره

واألرض،  رياال  عبارة عن قيمة الفيلتين( 897.572 ) الغرفة بالتدريج وسددته له

مبلغ كبير بمقاييس ذلك  مليون لاير وهو( 24.6)بمبلغ ها الحقا وقد بيعت جميع

 ة في تثبيت وترسيختنفيذ العديد من األفكار الطموح الوقت؛ حيث ساعد ذلك على

ض التي أقامت شراء األر مك نها من ية األولى لتجربة الغرفة، وهو ماالقواعد األساس

حينما كان أميرا  لمنطقة  هللا حفظهسلمان  الملك وقد تفض ل عليها مقرها الحالي

(  1060) وأمر بضم الشارع الذي يتوسط هذه األرض ومساحته الرياض آنذاك

 ا .متر(9176.51الغرفة الحالية   )  لتبلغ جملة مساحة أرض رضإلى قطعة األمترا  

 إدارة العمل بالغرفة

 مجلس إدارة الغرفة -أوال 

 ـه 1400الملكي رقم م/  طبقا لنظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم

، ـه1401 /5/  22وتاريخ  1871ري رقم الوزا والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار

ثمانية  مجلس إدارة الغرفة من عدد ال يقل عن ستة وال يزيد على يتم تشكيل فإنه

والصناعة الثلث المتبقي، ولكل  عشر عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين وزير التجارة

تضمنته  مدتها في البداية ثالث سنوات ثم عدلت بناء على ما مجلس إدارة دورة كانت

 بعدهاسنوات تجرى االنتخابات  من نظام الغرف المذكور لتصبح أربع (19)المادة 

 .للمجلس ونائبين في أول اجتماع له رئيسا   جديد يختارإدارة لتشكيل مجلس 

الصالحيات لتحقيق أهدافها  ويقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على الغرفة وله كافة 

 ت، وله تشكيل اللجان وتفويضمالية وإدارية وتعليما من لوائح ا  ما يراه الزم ويصدر

 .يات لضمان حسن سير العمل بالغرفةالصالح

 منذ انشائها وحتى نهاية الدورة: مجالس إدارة الغرفةرؤساء وفيما يلي 
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 بن سليمان المقيرن  زعبدالعزي -1

هـ( 1383 /1381تولى رئاسة مجلس اإلدارة في خمس دورات متتالية من الدورة األولى )

 هـ( 1392/1395حتى الدورة الخامسة )

 صالح بن عبدهللا الحميدان -2

 هـ1395تولى رئاسة مجلس اإلدارة في العام األخير من الدورة الخامسة 

 محمد بن عبدالرحمن الفريح -3

هـ( والسابعة 1395/1398دورتين متتاليتين هما السادسة )تولى رئاسة مجلس اإلدارة في 

 هـ(1398/1401)

 سليمان بن صالح العليان  -4

هـ( والتاسعة 1401/1405تولى رئاسة مجلس اإلدارة في دورتين متتاليتين هما الثامنة )

 هـ(1405/1409)

 إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق  -5

 هـ(1409/1413)تولى رئاسة مجلس اإلدارة في الدورة العاشرة 

 عبدالرحمن بن علي الجريسي  -6

تولى رئاسة مجلس اإلدارة في خمس دورات متتالية من الدورة الحادية عشر 

 هـ(1429/1433هـ( الى الدورة الخامسة عشر )1413/1417)

 عبدالرحمن بن عبدهللا الزامل -7

 هـ(1433عام )في الدورة السادسة عشر  تولى رئاسة مجلس اإلدارة

 مان الراجحي أحمد بن سلي -8

 هـ(1437عام ) في الدورة السابعة عشرتولى رئاسة مجلس اإلدارة 

 عجالن بن عبدالعزيز العجالن -9

 .وحتى اآلن هـ(1439عام ) الدورة السابعة عشر تولى رئاسة مجلس اإلدارة في
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 لجان الغرفة -ثانيا 

تضم الغرفة مجموعة متكاملة من اللجان الرئيسية والفرعية التي تتكون عضويتها 

متميزين بالخبرة والمقدرة على بحث ومعالجة القضايا ذات المن رجال األعمال 

رئيسية ( لجنة 67من )اليوم تتكون لجان الغرفة قطاع األعمال، والعالقة بأنشطة 

 وفرعية.

 اللجان القطاعية  أبرز تاريخ إنشاء

 تاريخ االنشاء اللجنة

 هـ1400 اللجنة الصناعية

 هـ1402 اللجنة الزراعية

 هـ1402 لجنة المقاولين

 هـ1406 اللجنة التجارية

 هـ1406 اللجنة الطبية

 هـ1409 اللجنة العقارية

 هـ1409 لجنة منشآت الخدمات

 

 

 األمانة العامة للغرفة -ثالثا 

بالغرفة وتتولى وضع وتنفيذ البرامج  التنفيذي الذي يتولى تسيير األمورهي الجهاز 
 الغرفة وتنفيذ الخطط والقرارات التي يقرها مجلس اإلدارة، المؤدية لتحقيق أهداف

توجيه العمل باألمانة العامة  ، ويشرف علىقطاعات العمل بالغرفةوذلك من خالل 
 .أعمالهاعن سير  مسؤوال   للغرفة ويعد األمين العام
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 قطاعات العمل بالغرفة -رابعا 

 رئيسية هي: أربعة قطاعاتمن اليوم تتكون غرفة الرياض 

 قطاع دعم األعمال 

 قطاع خدمات العمالء 

 قطاع االتصال المؤسسي والتسويق 

 قطاع الخدمات المساندة 

 

 تنامي اعداد مشتركي الغرفة خامسا: 

 (193)هـ كان عدد المشتركين ال يتجاوز 1381حين بدأت الغرفة اعمالها في العام 

نهاية العام بموظفين فقط، ثم وصل عدد المشتركين  (5)مشتركا، يقابله عدد 

هـ 1441مشتركا ، ليتجاوز اليوم ونحن في مطلع العام  (3769)هـ الى 1397

 .مشتركا   (170.000)

 

 

 

 

 

 

 

 ادر:املص
 الرايض: مخسون عاما من العطاء والرايدةغرفة كتاب  -
 غرفة الرايضدليل جلان  -
 م(2010جملة جتارة الرايض )مايو _  -


