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كلمة سمو رئیس مجلس الوزراء  حفظھ اهللا في افتتاح اجتماع  المجلس األعلى للتخطیط 
والتنمیة

2010مارس 18

بسم اهللا الرحمن الرحیم

أعضاء المجلس األعلى للتخطیطاألخوة الكرام
رئیس دیوان المحاسبة األخ الفاضل

رئیس وأعضاء المجلس البلدياألخوة الكرام
رئیس وأعضاء لجنة المناقصات المركزیة األخوة الكرام

... السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 

یسعدنا أن نـجتمع الیوم في ھذا اللقاء المبارك لنستكمل معا ما بدأناه من تقدم نحو تحقیق خطة التنمیة وإنـجاز 
حضرة صاحب السمو أمیر ما ورد فیھا من برامج ومشاریع تعود بالخیر على أبناء شعبنا الوفي تحت قیادة

.البالد المفدى وولي عھده األمین ، حفظھما اهللا ورعاھما 

لقد سبق أن أكدنا بأن مرحلة التخطیط قد انتھت بفضل جھود اإلخوة أعضاء المجلس األعلى للتخطیط واللجان 
أن أقرھا شریكنا في العاملة فیھ إضافة إلى تعاون كافة المسؤولین في الوزارات والمؤسسات الحكومیة وبعد 

التنمیة مجلس األمة الموقر واآلن جاء الدور لنعید ونؤكد بأن مرحلة التنفیذ انطلقت انطالقة موفقة نأمل أن 
.تستمر بإذن اهللا حتى نحقق ما نسعى إلیھ ونعمل من أجل إنـجازه 

فر جھودنا جمیعا مؤسسات إن اإلنـجاز یتطلب رؤیة واضحة وإرادة صلبة وعمال جادا ودؤوبا كما یتطلب تضا
وأفراد من أجل بلوغ أھدافنا المنشودة ، ونحن ندرك أن ھذه الخطة الطموحة لم ولن تتحقق إال بالتعاون 
المتواصل والبناء وفق األطر القانونیة والدستوریة مع اإلخوة أعضاء مجلس األمة الموقر واإلخوة في دیوان 

.المناقصات المركزیة المحاسبة واإلخوة بلجنة 

األخوات واإلخوة

في ھذه المرحلة الجدیدة من العمل والتعاون نتطلع بكل أمل وثقة لمواصلة دفع عجلة التنمیة حتى نتمكن من 
.استثمار طاقاتنا وإمكاناتنا وتحقیق الخیر لبالدنا واالرتقاء بھا لتتبوأ مكانتھا المرموقة 

لیوم كي یتحمل الجمیع مسؤولیاتھ تجاه تنفیذ خطة التنمیة فھي خطة أمة وقد حرصت على أن ألتقي بكم ا
.فنحن جمیعا شركاء في ھذا الوطن .. ولیست قاصرة على مؤسسة دون غیرھا 

إن التحدیات اإلقلیمیة والدولیة ، المحیطة بنا ، تشجعنا على اإلصرار على التقدم نحو األمام إلنـجاز المشاریع 
ة المتعلقة بالتنمیة والتطویر في كافة المجاالت وعلى جمیع مستویات العمل والتنفیذ  ، وقد والبرامج الحكومی

.حرصت الحكومة على دعم وتقدیم كل أوجھ العون من أجل ضمان نـجاح خطة التنمیة وتنفیذ مشروعاتھا 

رئیس مجلس الوزراء وللحدیث عن مسیرة تحقیق رؤیتنا وطموحاتنا نحو أھدافنا المنشودة أترك المجال لنائب
.للشؤون االقتصادیة أخیكم الشیخ أحمد فھد األحمد ، لیوضح ویفصل في ھذا الخصوص 


