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&لع55: 3791 | &أل*بعاء 23 )نا)* 2013/ &لم$&ف+ 11 *ب)ع &ال$# 1434"ـ

«ب)ت<» )ش)5 بمبا5*> &لعا"# باحتضا8 &لب$*صة &لع*ب)ة

0

Mشا5 ب)L &لتم$)# &لك$)تي - &لبح*)8 (ب)ت< - &لبح*)8) بمبا5*> عا"# &لبال5 جاللة &لمل< حم5 ب8 ع)سى F# خل)فةA Bعال8
&حتضا8 &لبح*)8 مش*$U &لب$*صة &لع*ب)ة &لمشت*كةB $منح &لمش*$U قTعة S*M مناسبة إلقامة &لمق* &ل*ئ)سي عل)Nا

W5لتكام# &القتصا& X(Xلمبا5*> &"تما/ مملكة &لبح*)8 بتع& YZ" [تعك$ B\(سس]5 م$Nتق5)*&ً لج$ U$*5عماً م8 جاللت\ للمش
&لع*بي &لب)نيB $ت)س)* ت5ف+ *[$] &ألم$&# $&الستثما*&L &لع*ب)ة $&ل5$ل)ة $&ستقTا_ *[$] &ألم$&# &لمNاج*> لمشا*)ع

&لتنم)ة في &ل$8T &لع*بي &نTالقاً م8 مملكة &لبح*)8.

$)a5N مش*$U &لب$*صة &لع*ب)ة &لمشت*كة Aلى Aقامة ب$*صة س$+ ما# ع*ب)ة مشت*كة بم$&صفاL عالم)ةB $ت$ف)* حاضنة متخصصة
تض/ مشا*)ع ن$ع)ةB $ت$ف)* مالF Zم8 ل*[$] &ألم$&# &لمحل)ة $&إلقل)م)ة $جZ_ &ل*سام)# &ألجنب)ة $&لمNاج*>B $تسخ)* $سائ#
&لتقن)ة &لح5)ثة لت)س)* ت5ف+ &الستثما*&L ع8 بع5 $نق# ف*b &الستثما* &لع*ب)ة &لكامنة Aلى م*&كX &لما# &لعالم)ة &ل*ئ)س)ةB $تق5)/
خ)ا*&L تم$)# تلبي &حت)اجاL &لمشا*)ع &لصغ)*> $&لمت$سTةB $&لمسا"مة في ت$ف)* ف*b عم# متنا")ة ضم8 مشا*)ع &لس$+

&لم5*جةB $ت$ف)* حاضنة عالم)ة لمنتجاL &لتم$)# &إلسالمي بT*+ غ)* تقل)5)ةB $تعم)+ &لمصالح &لع*ب)ة &لمشت*كة بما )عXX &الستفا5>
م8 &لمX&)ا &لنسب)ة في &ل$8T &لع*بي.

$ق5 عق5 م[خ*&ً لقاء جمع ب)8 م[س] $*ئ)] مش*$U &لب$*صة &لع*ب)ة &لمشت*كة سف* &لحا*ثي $*ئ)] مجل] 5A&*> ب)L &لتم$)#
&لك$)تي - &لبح*)8 )عق$_ ماج5 $&لعض$ &لمنت5_ $&ل*ئ)] &لتنف)WZ عب5&لحك)/ &لخ)اM$ Tعضاء م5A 8&*> ب)L &لتم$)# &لك$)تي -

&لبح*)8؛ ZA ت/ &ستع*&S $مناقشة "Z& &لمش*$M$ U"5&ف\ $MبعاY5 $خTة تنف)YZ على مست$e *ف)ع.

$بYZN &لمناسبة Mع*_ )عق$_ ماج5 $عب5&لحك)/ &لخ)اT ع8 خالb تق5)*"ما $&متنانNما لجN$5 &لقائم)8 على مش*$U &لب$*صة &لع*ب)ة
&لمشت*كة ب*ئاسة م[س] $*ئ)] &لمش*$U سف* &لحا*ثيB مثمن)8 &أل"a&5 &لتنم$)ة &لتي )صب$ Aل)Nا "Z& &لمش*$U للمسا"مة في
<*&5A ا $تنم)ةNألجنب)ة ل& L&*الستثما& _Zلب)ن)ة $ج& L&*لتجا*> $&الستثما& X(ب)8 &ل5$# &لع*ب)ة $تحف W5تحق)+ &لتكام# &القتصا
&لتم$)# &إلسالمي $تTب)قاتNا في &ألس$&+ &لمال)ة &لع*ب)ةB متمن))8 للقائم)8 على تنف)Z &لمش*$U &لت$ف)+ $&لنجاg لتنف)YZ $تحق)+

M"5&ف\.

&لمص5*: صح)فة &ل$سT &لبح*)ن)ة
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