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 والوفاء للمليك ونثق في توالي انجازات بالدنارئيس غرفة األحساء: نجّدد بيعة الوالء 

بن محمد العرفج رئيس مجلس إدارة غرفة  رفع األستاذ عبداللطيف

األحساء أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس اإلدارة 

وجهاز الغرفة التنفيذي واإلداري ومنسوبي قطاع األعمال باألحساء 

التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

مقاليد  -وفقه اهلل- بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه -حفظه اهلل-

 -الحكم مؤكًدا أن احتفاء بالدنا الغالية بذكرى البيعة الثالثة للمليك 

إنما هو تجديد لعهد الوفاء والتالحم والترابط الذي  –يحفظه اهلل 

يجمع القيادة الحكيمة بالمواطنين واعتراف بمسيرة النجاح والنماء 

 واإلنجاز.

 -وفقه اهلل-لثة لتولي المليك وأوضح أن حلول الذكرى الميمونة الثا

مقاليد الحكم، تأتي في وقت تشهد فيه بالدنا الغالية بداية قطف 

من خالل تنويع االقتصاد، وخفض  2030ثمار رؤية المملكة 

االعتماد الكلي على إيرادات قطاع النفط، وتطوير هيكل اإلنتاج، 

وخلق قطاعات جديدة مولدة للدخل والوظائف، وتوالي وتيرة 

تطورات اإليجابية والمنجزات التنموية العمالقة، والنجاحات ال

القياسية من أجل تحقيق األمن واألمان والخير والرفاه للوطن 

 والمواطنين.

 

 
 

وأكد العرفج أن تلك السنوات الثالث الماضية، شهدت نجاح بالدنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 

في توجيه سياستها االقتصادية ودعم وتنويع االقتصاد وتحفّيز قطاع األعمال الوطني مع تبّني عملية إصالح اقتصادي  -حفظه اهلل-عود س

شاملة وفق خطة ُمحكمة، لزيادة اإليرادات، وتقليل المصروفات، وتحسين النمو الكلي اإلجمالي للناتج المحلي، ما كان له أبلغ األثر في 

 نفاق الدولة على مشاريع التنمية وتطوير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.استمرار إ

هي جزء من عمق الرؤية الثاقبة واإلنجازات القياسية  2018وأضاف أن أرقام وبيانات الميزانية العامة التاريخية القياسية للمملكة لعام 

سواء من حيث حجم االنفاق الحكومي الذي يحّفز القطاعين الحكومي  -حفظه اهلل-والتوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين 

 والخاص لتلبية احتياجات المواطنين أو تحقيق أكبر إيرادات غير نفطية واستمرار وتيرة خفض عجز الميزانية العامة وتحسين كفاءة اإلنفاق

في االقتصاد السعودي وتجذب االستثمارات االجنبية الى  الحكومي إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي تزيد الثقة

 المملكة.

بتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره الفاعل في تحقيق كفاءة اإلنفاق،  -حفظه اهلل-وثّمن العرفج عناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين 

أمًرا سامًيا بالموافقة على تحفيز  -حفظه اهلل-الشريفين  وتخفيف العبء على المواطنين، ومن ذلك ما تحقق مؤخًرا بإصدار خادم الحرمين

مليار ريال لتنفيذ خطة التحفيز، األمر الذي سُيساهم في  72ودعم القطاع الخاص بمجموعة من المبادرات التنموية، واعتماد مبلغ إجمالي 

 فاءة وتنافسية االقتصاد الوطني.تحسين مستوى ونشاط هذه القطاعات وتحفيزها للمزيد من خلق فرص العمل ورفع مستوى ك

هي إعالن بالفخر واالعتزاز بهوية ومسيرة وطننا الغالي وقيادته الرشيدة، وتقدير وامتنان  -حفظه اهلل-وأبان أن تجديد البيعة للمليك 

ومن بعده  -رحمه اهلل-ود للجهود التنموية الهائلة التي توّجه بها قيادة المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سع

، سائلين اهلل الكريم أن يحفظ -حفظه اهلل  -أبناؤه الملوك البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

الية وأهلها ِنعم وأن يديم على بالدنا الغ -حفظها اهلل-خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفقه ويشد أزره بعضده سمو ولي عهده األمين، 

  األمن واألمان واالستقرار واالزدهار.

حفظه اهلل  -وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة األحساء إلى أن أصداء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

شين عدد من المشروعات التنموية، ما تزال للمنطقة الشرقية عامة ومحافظة األحساء خاصة في نهاية العام الماضي للقاء أهلها وتد -

عالقة في وجدان أهل األحساء قاطبة، ألنها ّجسدت بعمق وصدق رسوخ قيم التالحم والترابط والتكاتف واللحمة الوطنية التي تجمع 

 القيادة بالمواطنين في مسيرة البناء االقتصادي واالجتماعي.
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 _األحساء الوطنية للتصوير الضوئي#األحساء الصورة الفائزة في مسابقة #غرفةالفائز بالمركز األول ُيهدي سمو محافظ 
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 ندوة تقنية البناء للمسكن السعودي الحديث
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 مركز الترقيم السعودي

www.gs1.org.sa  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.gs1.org.sa/
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 التعاميم

 المزيد...  السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عددًا من اللوائح الفنيةصدار الهيئة ا

 المزيد...  رغبة شركتين صربيتين في التعاون مع شركات سعودية

 المزيد...  CITاعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شهادة مهارات تقنية المعلومات 

 المزيد...  للغذاء والدواءضرورة الحصول على التراخيص الالزمة من الهيئة العامة 

 المزيد...  آلية تطبيق معايير الفحص المكلفين بالزكاة

 المزيد...  الت المعادن الثمينةآلية التعامل مع مح

 المزيد....  تعليق استيراد الروبيان مؤقتا من دولة الهند

 المزيد...  على استيراد لحوم األبقار والماعز والضأن ومنتجاتها من البرتغالرفع الحظر 

 المزيد...  اطالق مركز خدمات قطاع األعمال الصحي

 المزيد...  رغبة وزارة الخارجية تزويدها باالتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب البريطاني

 المزيد....  منافسات ومشاريع في سوق عكاظ

 المزيد...  دليل ضريبة القيمة المضافة

 روابط تهمك
 

 
 

www.hcci.org.sa 

 الخدمات االلكترونية

 

 
 

  

 

 
 

  

يسر غرفة األحساء تزويدكم بأبرز األخبار  

واألحداث والمناسبات عبر قنوات التواصل 

 االجتماعي

 

 تابعونا من خالل تويتر 

@ALAHSACHAMBER 

 لالشتراك عبر خدمة واتساب الغرفة

أرسل كلمة )اشتراك( على الرقم  

 عبر الواتساب 0599646944
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