على هامش فعاليات منتدى منطقة مكة املكرمة االقتصادي

الميرعبدهللا بن بندريطلق مبادرة (منصة الفرص االستثمارية)
حضر صاحب السمو امللكي االمير عبدهللا بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة املكرمة ،جلسة خاصة بعنوان "الفرص
االستثمارية في مكة املكرمة" والتي أقيمت ضمن فعاليات اليوم األول ملنتدى منطقة مكة املكرمة االقتصادي ،املقام تحت شعار "من
الرؤية إلى اإلنجاز  ..استثمر في مكة" ،وقام سموه بإطالق مبادرة "منصة الفرص االستثمارية ،الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص
وإشراكه في إحداث التنمية االقتصادية املستدامة كقيمة مضافة لالقتصاد الوطني.
وخالل الجلسة ،سلطت الدكتورة ايمان املطيري املشرف العام على لجنة تيسير ،الضوء على طبيعة عمل اللجنة واستراتيجيتها الرامية
إلى أن تكون (صوت املستثمر) من خالل رفع كفاءة وبيئة األعمال لتعزيز مكانة اململكة لتصبح ضمن أفضل  20اقتصاد دولة على
مستوى العالم.
وأشارت إيمان املطيري إلى أن لجنة تيسير التي بدأت عام  2016تقوم بتنفيذ  222مبادرة انبثق منها  20لجنة للقيام بوضع خطط
التطوير ومتابعة اإلجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة سوق العمل وتقليل اإلجراءات عبر تطبيق مفاهيم التقنية والتحول الرقمي،
وأوضحت أن اللجنة تعمل في عدة اتجاهات منها (التسريع في إصدار التراخيص ،ورفع جودة التعليم ملواكبة سوق العمل ،نظام
اإلفالس  ،ودورة حياة املستثمر ،وغيرها من املجاالت الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر في تطوير بيئة استمارية جاذبة لرؤوس األموال
املحلية واألجنبية.
ً
كما تحدث خالل الجلسة ،الدكتور حمد عبدهللا الخضيري وكبل وزارة العدل ،مشيرا إلى أن رؤية اململكة  2030وجهت تركيز الوزارة
إلى االهتمام بثالث قطاعات محورية هي :التشريعات واإلجراءات ،النزاع والتقاض ي التجاري ،والتحول الرقمي لخدمات املؤسسات
ً
القضائية ،حيث أشار إلى وجود بوابة إلكترونية تمكن املتعاملين من اإلبالغ واملتابعة واالطالع على القضايا إلكترونيا وذلك بعد أن
قامت وزارة العدل بإنشاء مركز التدريب العدلي في عام  .2016كما أوضح الخضيري عزم الوزارة إطالق نظام جديد خاص بالقضاء
ً
التجاري وقضاء التنفيذ  ،منوها إلى أن املوقع اإللكتروني لوزارة العدل يحتوى على تطبيقات للهاتف املحمول تسمح للمستثمر
بالحصول على جميع املعلومات التي يحتاجها.
وتطرقت الجلسة ملناقشة محور مشاركة القطاع الخاص  ،حيث تحدث املهندس أيمن منس ي عن الفرص االستثمارية بمدينة امللك
ً
عبدهللا االقتصادية  ،التي تبلغ مساحتها االقتصادية  181كم  ،وفضال عن كونها قاعدة اقتصادية صلبة إلى أنها تعتبر أيضا وجهة
جذب سكني وسياحي بوجود ما يزيد عن الـ  10.000وحدة سكنية.
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تحدث االستاذ ابراهيم عكاوي عن فرص االستثمار في منطقة مكة املكرمة والقطاعات التي توفر النصيب األكبر من الفرص
االستثمارية للقطاع الخاص ،حيث أشار إلى انعقاد ورش عمل تناقش العديد من املواضيع املرتبطة بمشاركة القطاع الخاص ،مثل
تحسين جودة الخدمات  ،والخصخصة  ،حقوق امتياز  ،ائتالف شراكات بين القطاعين العام والخاص .
واستعرضت الجلسة مايقارب الـ  70فرصة استثمارية مقدمة للمستثمرين من القطاع الخاص في قطاعات مختلفة مثل البنية
التحتية ،التعليم ،والصحة،السياحة الفندقة والترفيه ،قطاع التطوير العمراني ،كما تمت اإلشارة إلى تطرق بعض الجلسات الجانبية
ضمن فعاليات منتدى منطقة مكة املكرمة االقتصادي إلى بحث الفرص االستثمار في قطاع الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن.
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انتهى -

