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 ..تنظمه غرفة الرياض ويناقش القضايا االقتصادية الداخلية

الجريسي: رعاية ولي العهد لمنتدى الرياض الثاني تشكل دعماً قوياً لفعالياته 
 وتوصياته

 

إن موافقة صاحب «قال عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية غرفة بالرياض 
الوطني ورئيس المجلس االقتصادي السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس 

األعلى على رعاية منتدى الرياض االقتصادي الثاني تشكل دعماً قوياً للمنتدى وللمشاركين فيه وتسهم في 
خروجه بتوصيات مهمة تعين المخططين وأصحاب القرار على اتخاذ القرار االقتصادي السليم بما يكفل 

زيد من الفاعلية والتكيف مع المستجدات المحلية واإلقليمية تطوير اقتصادنا الوطني وتهيئته للتعامل بم
 .«والدولية

حرص سمو األمير عبدالله على تقوية كافة األطر الوطنية ومنها هذا «وأضاف الجريسي أن الرعاية تؤكد 
المنتدى الناشئ ليكون ساحة للحوار الهادف حول كافة القضايا المحورية التي تواجه اقتصادنا الوطني 

رح الحلول المناسبة وتضعها أمام أصحاب القرار خاصة وأن المنتدى يمثل الدور المهم للقطاع الخاص وتط
 .«في النهوض بالتنمية االقتصادية الشاملة في بالدنا

وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن موافقة سموه الكريم على رعاية المنتدى تجسد اهتمام والة األمر على 
التي سيكون «رفة التجارية الصناعية وكممثلين لرجال األعمال يتشرفون بهدف الرعاية دعم ومساندة في الغ

لها أفضل األثر في إنجاح المنتدى وبلوغ أهدافه النبيلة عاملين من جانبنا بإذن الله على أن يكون لهذا المنتدى 
ين االقليمي والدوليالمردود اإليجابي لصالح اقتصادنا وتعزيز وضعية بالدنا التنافسية على المستوي ». 

» نحو تنمية اقتصادية مستدامة«الجدير بالذكر أن فكرة منتدى الرياض االقتصادي الذي يعقد تحت شعار 
جاءت كاستجابة للدعوة التي وجهها سمو ولي العهد بأن يكون للقطاع الخاص دور رئيسي في تطوير 

الجتماعية بما يؤدي إلى رفع مستوى دخل الفرد االقتصاد الوطني وإعداده لمواجهة التحديات االقتصادية وا
 .وزيادة فرص العمل وتنمية الموارد البشرية وتحسين مناخ االستثمار وزيادة مستوى اإلنتاجية

إن هذه الموافقة الكريمة من سمو ولي العهد األمين على «واختتم الشيخ عبدالرحمن الجريسي تصريحه قائالً 
 2003رعاية منتدى الرياض االقتصادي الثاني بعد أن شمل برعايته المنتدى األول الذي عقد في اكتوبر 

ديدة في القطاع الخاص ومبادرة تجسد رغبة سموه في تكريس دور المنتدى وتقوية أركانه باعتباره آلية ج
 .«تستهدف تفعيل دوره في تطوير االقتصاد الوطني

 
 
 
 
 


