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318درة 678*# +53&34ن ا-01ر.# ا-,%+*# ا)'&%$#" "!
ا-DE%F1 وAB@*? أرض )>%;3

ا-&3رGE : ا)'&% 12 "$#"! 2013
بتكل&D م2 حض%B صاح@ .لجاللة .لمل< حم/ ب2 ع&سى +* خل&فة عا;* .لبال/ .لمف/89 7عل2 .لش&خ حم3/ ب2 عب/.لل, +* خل&فة سف&% مملكة

.لبح%&2 ل/9 .لمملكة .لع%ب&ة .لسع3/&ة ع2 مبا/%B جاللت, باحتضا2 مملكة .لبح%&2 لمشI3% .لب3%صة .لع%ب&ة .لمشت%كة 3منح .لمشI3% قGعة

S%7 مناسبة إلقامة .لمق% .ل%ئ&سي عل&Mا /عماً م2 جاللت, للمشI3% 3تق/&%.ً لج3M/ مLسس&,.

جاء Wل< في كلمة 7لقا;ا سعا/B .لسف&% خال* .فتتاY منت/9 .لقGاI .لخاX .لع%بي .لVW ب/7 7عمال, في .ل%&اS .ل&T3 ب%عا&ة صاح@ .لسم3

.لملكي .ألم&% سع3/ .لف&ص* 3\&% خا%ج&ة .لمملكة .لع%ب&ة .لسع3/&ة .لشق&قة 3 حض3% ع// كب&% مL% 2ساء .لغ%D .لتجا%&ة 3 .لصناع&ة 3

.ل\%.ع&ة .لع%ب&ة 3 7صحا@ .ألعما* .لسع3/&&2 3 .لع%@.

3نق* سعا/B .لسف&% تح&ا` جاللت, .لى %جا* .ألعما* .لع%@ مLسسي مشI3% .لب3%صة .لع%ب&ة .لمشت%كة ب%ئاسة .أل_ سف% ب2 عا&S .لحا%ثي

.TM8 3ت%ح&@ جاللت, بمبا/%ت

Tتما;. aتعك TاMلع%بي .ل. I3%لمش. .W; 2لل, – باحتضا. b/&. – 9/جاللة .لمل< .لمف B%/لش&خ حم3/ ب2 عب/.لل, +* خل&فة 27 مبا. B/73ك/ سعا

a3L% @اGألم3.* 3 .الستثما%.` .لع%ب&ة 3 .ل/3ل&ة 3 .ستق. a3L% dلع%بي .لب&ني 3 ت&س&% ت/ف. V/مملكة .لبح%&2 بتع\&\ .لتكام* .القتصا

.ألم3.* .لمMاج%f Bلى مشا%&ع .لتنم&ة في .ل2G3 .لع%بي .نGالقاً م2 مملكة .لبح%&2.

3 في ما &لي نX .لكلمة : 

T&لل, .ل%حم2 .ل%ح. Tبس

صاح@ .لسم3 .لملكي .ألم&% سع3/ .لف&ص* ب2 عب/ .لع\&\ +* سع3/ 8 

8 B/7صحا@ .لسم3 3 .لمعالي 3 .لسعا

 8 T.%لحض3% .لك.

.لسالT عل&كT 3 %حمة .لل, 3 ب%كات, 3 بع/ 88 

كلفني س&/V صاح@ .لجاللة .لمل< حم/ ب2 ع&سى +* خل&فة مل< مملكة .لبح%&2 حفg, .لل, 27 7نق* لكT ت%ح&@ جاللت, بمبا/%B %جا* .ألعما*

.لع%@ مLسسي مشI3% .لب3%صة .لع%ب&ة .لمشت%كة ب%ئاسة .أل_ سف% ب2 عا&S .لحا%ثي f3عال2 مبا/%B جاللت, باحتضا2 مملكة .لبح%&2

لمشI3% .لب3%صة .لع%ب&ة .لمشت%كة .لVW قاT على تأس&س, ;bW .لنخبة م2 %جا* .ألعما* في .ل2G3 .لع%بي.

كما &س%ني .لتأك&/ على 27 مبا/%B جاللت, باحتضاW; 2. .لمشI3% .لع%بي .لMاT تعكa .;تماT مملكة .لبح%&2 بتع\&\ .لتكام* .القتصا/V .لع%بي

ً م2 .لب&ني 8 3ت&س&% ت/فa3L% d .ألم3.* 3.الستثما%.` .لع%ب&ة 3.ل/3ل&ة 3 .ستقGا@ .لمMاج%f Bلى مشا%&ع .لتنم&ة في .ل2G3 .لع%بي .نGالقا

مملكة .لبح%&2 .

3 في ;W. .لخصX3 &%ح@ جاللت, حفg, .لل, ب%جا* .ألعما* .لع%@ م2 مختلD .ألنشGة .القتصا/&ة في .ل2G3 .لع%بي 3 &/عT;3 لالستفا/B م2

X%2 .لع%بي8 3ت3ف&% فG.3جابي على %فع مست93 مع&شة .لم&f *بشك aبمشا%&ع تنم3&ة تنعك TMانG37 لحاضنة .لع%ب&ة .لمشت%كة لتنم&ة. bW;
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. d3لس. bW; اMلعم* ضم2 .لمشا%&ع .لتي ستحتضن.

ً من, حفg, .لل, لWM. .لمشI3% .لح&V3 .لMاT 3 تق/&%.ً لج3M/ مLسس&, 8 &عل2 س&/V صاح@ .لجاللة .لمل< حم/ ب2 ع&سى +* خل&فة ع2 3 /عما

.a&قة مناسبة بمملكة .لبح%&2 إلقامة مق%;ا .ل%ئGفي من S%7 عةGلب3%صة .لع%ب&ة .لمشت%كة ق. I3%منح مش

ً ن/ع3 .لل, ع\ 3 ج* 27 &3فd صناI .قتصا/ ;bW .ألمة fلى تنم&ة مصالحMا .لمشت%كة 3/فع عجلة .لتق/T في G3ننا .لع%بي .لغالي على 3 ختاما

قل3بنا جم&عاً .

3 .لسالT عل&كT 3 %حمة .لل, 3 ب%كات,.
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