
 

 "في مكة استثمر اإلنجاز..الرؤية إلى  من"االقتصادي: منتدى مكة 

 ،2030 المملكة رؤية لتحقيق المستمرة والمبادرات الجهود ضوء يف

 مكة منتدى جدة، غرفة مع بالتعاون المكرمة مكة منطقة إمارة نظمت

 من الفترة في ،"مكة في استثمر... اإلنجاز إلى الرؤية من" االقتصادي

 برعاية وذلك ،2018 مايو 7-6 الموافق هـ1439 شعبان 20-21

 الحرمين خادم مستشار الفيصل خالد األمير الملكي السمو صاحب

. بندر بن هللا عبد األمير نائبه وسمو المكرمة، مكة منطقة أمير الشريفين

 : إلى المنطقة في األكبر االقتصادي المنتدى ويهدف

 والخاص العام القطاعين بين الجهود كافة توحيد 

 في األعمال ورجال المستثمرين من عدد أكبر استقطاب 

 التحتية، والبنى اللوجستية، والخدمات الصناعة، مجاالت

 والسياحة

 تحقيق محاور أبرز تناقش التي الجلسات من مجموعة المنتدى تضمن

 جلسة 12 إلى مجموعها في وصلت والتي ،2030 المملكة رؤية

 الصعيد على الدوليين والخبراء المتحدثين أبرز من عضو 60 بمشاركة

 رئيسة برامج خمس المنتدى جلسات تناولت. والدولي واإلقليمي المحلي

 : وهي ،2030 المملكة رؤية تحقيق برامج من

 الحياة نمط تحسين  

 اللوجستية والخدمات الوطنية الصناعات تحسين  

 الرحمن ضيوف خدمة 

 العامة االستثمارات صندوق 

 الوطنية الشركات ريادة 

 إلى يهدف والذي العام، خالل متكامل لبرنامج انطالقة المنتدى ويعتبر

 مساهمتها نسبة وزيادة المكرمة، مكة منطقة في االستثمار بيئة تطوير

 التطبيق إلى النظري الواقع من االنتقال خالل من المملكة اقتصاد في

 من واألولى الجديدة االلكترونية المنصة إطالق الملتقى شهد كما. الفعلي

 المتاحة االستثمارية الفرص تعرض والتي المملكة، مستوى على نوعها

 أبرز ومن. المكرمة مكة بمنطقة الحكومية القطاعات جميع في

 : يلي ما المنتدى جلسات بها اختتمت التي التوصيات

 ظل في المنطقة، في المتاحة االستثمارية الفرص ابراز 

 استثمارية قوة إلى والتحول التطور مسيرة الدولة مواصلة

 .رائدة

 40 من المحلي الناتج في الخاص القطاع مساهمة زيادة% 

 .2030 المملكة رؤية مع تماشيا   %65 إلى

 التشريعي المناخ لتحسين السعودية جهود على الضوء تسليط 

 .لالستثمار

 

 مجال في حققته الذي والتقدم الدولية التجارة حجم رفع 

 .العالمي االقتصاد على االنفتاح

 المقدمة الخدمات مستوى رفع في اإلمارة جهود استعراض. 

 لالستثمارات جاذبة بيئة خلق. 

 واعدة مستقبلية رؤية االقتصادي مكة منتدى يقدم اإلطار هذا في

 الركائز بناء في دوره وتفعيل البشري، المال رأس في لالستثمار

 المعرفي االقتصاد إلى المملكة انتقال تسريع شأنها من التي األساسية

 أدبيات وتشير. 2030 مداها وغاية المحددة، الزمنية الخطة ضمن

 التنمية، ومحور األساس، حجر هو التعليم أن إلى االقتصاد ودراسات

 التقدم عجلة لقيادة المؤهلة البشرية الكوادر مصدر فهو النجاح، وبوصلة

 منتدى مناقشات مجمل في ورد ما وبحسب. المستدامة التنمية وتحقيق

 في التنموية انطالقتنا أساس هما والتدريب التعليم فإن االقتصادي، مكة

 المطلوبة والمهارات المعارف في الفجوة لسد وذلك القادمة، المرحلة

 .العمل لسوق

 دعم في تسهم التي التوصيات من عددا   نوجز تقدم، ما إلى استنادا   

 البشري المال رأس وتطوير بناء في التعليمية المؤسسات دور وتعزيز

 : 2030 المملكة رؤية أهداف لتحقيق رائدة، استثمارية قوة باعتباره

 متخصصة جهات مع اتفاقيات إلبرام التعليمية المؤسسات دعم 

 وورش دورات وعقد الحياة، نوعية تحسين على التدريب في

 والفكري الصحي بالجانب واالرتقاء الوعي لنشر منظمة عمل

 .وخارجه التعليمي المجتمع محيط في األفراد لدى والثقافي

 للتوعية طالباتالو طالبال من التطوعية الفرق من عدد إنشاء 

 في والمساهمة هللا، بيت حجاج خدمة مستوى رفع بأهمية

 .   الفرق لهذه الجيد اإلعداد طريق عن الرحمن ضيوف خدمة

 معرفة كيفية الشباب تعليم بهدف متكامل برنامج انشاء 

 المالية للقوائم الواعية القراءة خالل من االقتصادية المعطيات

 . الخصوص وجه على الدخل وقوائم عام، بشكل

 والتسجيل المشاركة على التعليمية المؤسسات منسوبي تشجيع 

 .العام مدار على المستمرة المنتدى وأنشطة فعاليات في

 الفاعل والحضور المشاركة على التعليمية المؤسسات حرص 

 باعتبارها االقتصادي، مكة لمنتدى االلكترونية المنصة في

 . 2030 طريق على واثقة خطوة
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