يسرني أن أقدّم لكم رؤية الحاضر للمستقبل ،التي نريد أن نبدأ
العمل بها اليوم لِلغد ،بحيث تعبر عن طموحاتنا جميعاً وتعكس
قدرات بالدنا.
دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية ،وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى
على مكامن القوة .ونحن نثق ونعرف أن اهلل سبحانه حبانا وطناً
مباركاً هو أثمن من البترول ،ففيه الحرمان الشريفان ،أطهر بقاع
األرض ،وقبلة أكثر من مليار مسلم ،وهذا هو عمقنا العربي
واإلسالمي وهو عامل نجاحنا األول.

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ولي ولي العهد  -رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

مفكرة المعلومات
نشرة معلوماتية تصدر عن غرفة األحساء
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رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يلتقي وفدا من غرفة األحساء

في زيارة عمل بحثت أوجه التعاون واستعرضت مبادرات
وجهود الغرفة
رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يلتقي
وفدا من غرفة األحساء

تابعونا من خالل تويتر
@ALAHSACHAMBER

لالشتراك عبر خدمة واتساب الغرفة أرسل كلمة (اشتراك)
على الرقم  0599646944عبر الواتساب

يسر غرفة األحساء تزويدكم بأبرز األخبار واألحداث والمناسبات عبر قنوات التواصل االجتماعي
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رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يلتقي وفدا من غرفة األحساء

في زيارة عمل بحثت أوجه التعاون
واستعرضت مبادرات وجهود الغرفة
رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة يلتقي وفدا من غرفة األحساء

زار وفد من غرفة األحساء سعادة المهندس مازن الداود ،رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مكتبه بوزارة التجارة
والصناعة بالرياض مؤخرا ،بهدف بحث أوجه التنسيق والتعاون بين الهيئة والغرفة والتعريف باألفكار والمبادرات والمشاريع والخدمات
التي تقدمها الغرفة لرواد األعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في واحة األحساء.
وقام الوفد المكوّن من األستاذ عبداهلل النشوان أمين عام الغرفة وسعادة الدكتور خالد الفالح عضو لجنة الموارد البشرية وعضو لجنة
تحكيم جائزة غرفة األحساء للتميز باإلضافة إلى األستاذ عبدالمحسن البخيتان أمين سر الجائزة ،خالل الزيارة باطالع المهندس الداود على
مبادرات وجهود الغرفة لدعم ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باألحساء ،مستعرضا اخر مستجدات مشروع حاضنة أعمال
الغرفة التي دشنها صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مؤخرا.
كما قدم الوفد عرضا لعديد المبادرات التي تتوالها الغرفة لتنمية ورعاية وتطوير القطاع وفقا للرؤية الوطنية الهادفة لرفع كفاءة
وإنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي ومنها تنظيم ملتقى دوري لشباب وشابات األعمال
وتأسيس مركز متخصص بالغرفة لدعم وتأهيل األعمال الناشئة وتنظيم دورات وبرامج تأهيلية متخصصة في ادارة المشاريع واعداد
دراسات الجدوى للمشاريع الصغيرة والناشئة باإلضافة إلى مبادرة جائزة غرفة األحساء للتميز التي شهدت تطويرا شامال لتعزيز رسالتها
وأهدافها ودورها المنشود لالرتقاء بمستوى أداء مؤسسات األعمال الخاصة في األحساء.
ومن جهته ،أوضح األستاذ عبداهلل النشوان أن الزيارة تأتي في سياق سعي الغرفة لتنسيق جهودها ومبادراتها مع توجهات الهيئة
الوليدة وبما يتوافق ورؤية المملكة  2030في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تنمية وتطوير مساهمتها في تحقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية وتحقيق التنويع وزيادة الطاقة االستيعابية لالقتصاد السعودي وتوليد الوظائف وفتح افاق االستثمار للرياديين
وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.
وأبان النشوان أن الرئيس التنفيذي للهيئة أثنى خالل اللقاء على مبادرات وجهود الغرفة ما ينم على الحرص مبدأ على إعمال مبادئ
التكامل والشراكة الوطنية في تحقيق رؤية المملكة وخطط وبرامج قيادتنا الحكيمة ،وأنه أكد حرص الهيئة على التعاون في كل ما من
شأنه مساعدة ودعم تنفيذ رؤية وأهداف وخطط الهيئة الرامية لتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته
ورعايته.
وفي نهاية اللقاء تم توجيه الدعوة لرئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيارة األحساء وااللتقاء بشباب وشابات األعمال،
ثم جرى تبادل الدروع التذكارية بين الجهتين.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،هي جهة عامة ذات شخصية اعتبارية ،تتمتع باالستقالل المالي واإلداري،
ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة ،وتهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته
ورعايته ،وفقاً ألفضل الممارسات العالمية.
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