
 

   .. واملرسلين ألانبياء أشرف على والسالم الصالة ، العاملين رب الحمدهلل

 السمو أصحاب

  .. والسعادة والفضيلة املعالي أصحاب

  الكرام ضيوفنا

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم  

 ، املياه في الاستثمار ملتقى افتتاح حفل حضور  على أشكركم وأن ، ترحيب أجمل بكم أرحب أن لي يطيب 

 رؤية لتحقيق السعي بتفاؤل  خالله من ونستشرف الحيوي، القطاع هذا في لالستثمار الواعدة بالفرص ُيعنى الذي

 والاستثمارات الشراكات عبر الاقتصادي والازدهار املوارد استدامة على العمل خالل من( 0202) اململكة

 تحقيق إلى املياه قطاع على القائمون  يسعى ذلك أجل ومن ، والخاص العام القطاعين بين الناجحة الاستراتيجية

  ، دؤوب وعمل واثقة بخطوات الرؤية هذه
 
 والهياكل ألادلة تحديث على والعمل ، الخدمات تطوير من بدءا

 الاستثمارية البيئة لتحسين والدولية املحلية والقوانين ألانظمة مع يتالءم بما والكفاءة الفعالية من ملزيد التنظيمية

 .الخاص القطاع مشاركة وزيادة

 

 .. الكرام الحضور 

 ، املياه أعمال تطوير وبرامج خطط وضع عند تتطلع بها واملرتبطة لها التابعة الجهات وكافة الوزارة هذه إن     

 
 
  إنتاجا

 
  ونقال

 
 جديدة مصادر وتوفير ، املشاريع تنفيذ في املساهمة خالل من ، الخاص القطاع مشاركة إلى وتوزيعا

 بما إلامداد عمليات موثوقية وتعزيز املدن، وتوسع الطلب في النمو حجم على بناء   القائمة املصادر وتأهيل للمياه

  .املياه خدمات تقديم مستوى  في الحقيقي التطوير يضمن

  العمل يجري  ، املحالة املياه إنتاج مجال ففي
 
 خالل من الخاص للقطاع الاستثمارية الفرص من عدد طرح على حاليا

 .املستقبلية املحطات بناء في املساهمة

 املنتجة املحالة املياه كمية مضاعفة إلى للوصول  املالحة املياه لتحلية العامة املؤسسة تخصيص برنامج وكذلك

 املياه لتحلية العامة املؤسسة وتعتمد ، املياه على املتزايد الطلب ملقابلة القادمة عشرة الخمس السنوات خالل



 العام منذ التحلية محطات وتشغيل وتملك بناء في الخاص القطاع إشراك في الخبرة من سنوات على ذلك في املالحة

 .م0220

 

 .. الحضور  ألاخوة أيها

 التي ملرحلة ا تتطلبها فترة في يأتي فعاليته بدء بصدد اليوم نحن والذي املياه في الاستثمار ملتقى إن      

 الاستدامة وتحقيق التنموية املشاريع في الخاص القطاع مشاركة تعزز  طموحة وبرامج رؤى ظل في اململكة تعيشها

 استثمارية منصة إنشاء على ـ هللا بإذن ـ ألاخرى  القطاعات وكافة الوزارة تعمل سوف ذلك أجل ومن ، املائي وألامن

  ـ املياه قطاع في استراتيجية شراكات وبناء
 
  إنتاجا

 
  ونقال

 
 ، الرشيدة قيادتنا تطلعات مع تتوافق ومعالجةـ وتوزيعا

  . الوطن هذا أجيال ومستقبل

  بكم الترحيب أكرر  الختام في
 
 بذلوه ملا عليه القائمين أشكر كما ، التوفيق كل وفعالياته امللتقى لهذا وأرجو ، جميعا

 .مباركة جهود من

 وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم


