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خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد والعاهل الأردين امللك عبداهلل الثاين ونائب رئي�س دولة الإمارات �سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتو

ال��������ب��������ي��������ان اخل��������ت��������ام��������ي ي������ع������ل������ن ت��������ق��������دمي  2.5م�������ل�������ي�������ار دوالر م���������س���������اع���������دات ل������ل������أردن

ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و :اج � �ت � �م� ��اع م � �ك� ��ة س � � ��ادت � � ��ه روح
األخ� � � � � � ��وة وامل� � � � � � � ��ودة وح � � �ق� � ��ق ن� � �ت � ��ائ � ��ج م � ��أم � ��ول � ��ة

خ��ادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�صاحب ال�سمو الأم�ير ال�شيخ �صباح الأح��م��د والعاهل الأردين امللك عبداهلل الثاين ونائب
رئي�س دول��ة الإم����ارات �سمو ال�شيخ حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم خ�لال �أع��م��ال قمة مكة لدعم الأردن بح�ضور ويل العهد ال�سعودي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان �صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد و�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد

�صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد لدى مغادرته �إىل ال�سعودية وفى وداعه ال�شيخ جابر العبد اهلل وال�شيخ م�شعل الأحمد و�سمو ال�شيخ نا�رص املحمد و�سمو ال�شيخ جابر املبارك

بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
���ص��ب��اح الأح��م��د ب�برق��ي��ة �شكر �إىل �أخ��ي��ه
خ��ادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة �أعرب فيها �سموه عن
بالغ �شكره وتقديره على ما حظي به �سموه
والوفد الر�سمي املرافق من كرم ال�ضيافة
وح�سن الوفادة خالل الزيارة التي قام بها
�سموه للمملكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة
حل�ضور اجتماع مناق�شة �سبل دعم اململكة
االردنية الها�شمية ال�شقيقة للخروج من
االزمة االقت�صادية التي متر بها والذي عقد
مبدينة مكة املكرمة.
معربا �سموه عن بالغ ��سروره باللقاء
الأخ����وي امل��ب��ارك ال���ذي جمعه ب��إخ��وان��ه
�صاحب اجل�لال��ة امللك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ابن
احل�سني ملك اململكة االردن��ي��ة الها�شمية
ال�شقيقة و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة الإمارات
العربية املتحدة ال�شقيقة رئي�س جمل�س
ال���وزراء حاكم دب��ي وال���ذي �سادته روح
االخوة واملودة م�شيدا �سموه مبا حققه هذا
اللقاء من نتائج م�أمولة وغايات مرجوة.

�سائال �سموه امل��وىل ج��ل وع�لا �أن يدمي
على اخيه خادم احلرمني ال�رشيفني موفور
ال�صحة ودوام العافية و�أن يحقق للمملكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة و�شعبها الكرمي
املزيد من الرقي واالزده���ار يف ظل القيادة
احلكيمة خلادم احلرمني ال�رشيفني.
واعلن البيان ال�صادر عن اجتماع مكة
املكرمة ب�ش�أن الأزمة االقت�صادية يف الأردن
االتفاق على قيام كل من اململكة العربية
ال�سعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات
العربية املتحدة بتقدمي حزمة من امل�ساعدات
االقت�صادية للأردن ي�صل �إجمايل مبالغها �إىل
5ر 2مليار دوالر ملدة خم�س �سنوات.
و�أو�ضح البيان اخلتامي لالجتماع �أن
حزمة امل�ساعدات تتمثل بوديعة يف البنك
امل��رك��زي الأردين و�ضمانات للبنك ال��دويل
مل�صلحة الأردن ودع���م �سنوي مليزانية
احل��ك��وم��ة الأردن���ي���ة مل��دة خم�س �سنوات
ومت��وي��ل م��ن �صناديق التنمية مل�شاريع
�إمنائية.
و�أب��دى امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني
�شكره وتقديره خلادم احلرمني ال�رشيفني
على مبادرته الكرمية بالدعوة لهذا االجتماع

ولدولتي الكويت
والإم����������������ارات
العربية املتحدة
ع��ل��ى جتاوبهما
م��ع ه��ذه الدعوة
وامتنانه الكبري
ل���ل���دول ال��ث�لاث
على ت��ق��دمي هذه
احل������زم������ة م��ن
امل�ساعدات التي
�ست�سهم يف جتاوز
الأردن ل��ه��ذه
الأزمة.
و�صدر البيان
يف ختام اجتماع
�شارك فيه كل من ال�سفري خالد اجلاراهلل
خ����ادم احل��رم�ين
ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود وملك الأردن امللك ع��ب��داهلل الثاين
ابن احل�سني وح�رضة �صاحب ال�سمو �أمري
دولة الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح ون��ائ��ب رئي�س دول���ة الإم����ارات
العربية املتحدة رئي�س جمل�س ال��وزراء

�صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد م�صافحا ويل العهد ال�سعودي الأمري حممد بن �سلمان

حاكم دبي ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل
مكتوم.
ون�����اق�����������ش
االجتماع الرباعي
الأزمة االقت�صادية
ال���ت���ي مت����ر ب��ه��ا
اململكة الأردن��ي��ة
الها�شمية و�سبل
دعمها للخروج
من هذه الأزمة.
و����ض���م ال��وف��د
املرافق ل�صاحب
ال�سمو �أمري دولة
ال���ك���وي���ت ن��ائ��ب
رئ��ي�����س جمل�س
ال��������وزراء وزي���ر
اخلارجية �صباح اخلالد احلمد ال�صباح
ونائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدولة
ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء �أن�س خالد ال�صالح
ومدير مكتب ح�رضة �صاحب ال�سمو �أمري
ال��ب�لاد �أح��م��د فهد الفهد ورئي�س املرا�سم
والت�رشيفات الأمريية ال�شيخ خالد العبداهلل

ال�صباح النا�رص ال�صباح ون��ائ��ب وزي��ر
اخلارجية الكويتي خالد اجلاراهلل والوكيل
ل�ش�ؤون مركز املعلومات واحلا�سب الآيل
بالديوان الأمريي مازن العي�سى.
وفيما يلي ن�ص البيان:
بجوار بيت اهلل احلرام وبدعوة كرمية من
خ��ادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية
ال�سعودية عقد يف ال�ساد�س والع�رشين من
رم�ضان 1439هـ املوافق العا�رش من يونيو
2018م اجتماع �ضم ك ًال من � :صاحب ال�سمو
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري
دول��ة الكويت وخ��ادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ملك
اململكة العربية ال�سعودية و�صاحب اجلاللة
امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني ملك اململكة
الأردنية الها�شمية و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة
الإم���ارات العربية املتحدة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي  ،وذلك ملناق�شة الأزمة
االقت�صادية التي متر بها اململكة الأردنية
الها�شمية و�سبل دعمها للخروج من هذه
الأزمة.

وانطالق ًا من الروابط الأخوية الوثيقة
بني ال��دول الأرب��ع  ،وا�ست�شعار ًا للمبادئ
والقيم العربية والإ�سالمية  ،فقد مت االتفاق
على قيام ال��دول الثالث بتقدمي حزمة من
امل�ساعدات االقت�صادية للأردن ي�صل �إجمايل
مبالغها �إىل مليارين وخم�سمائة مليون دوالر
�أمريكي تتمثل يف :
 - 1وديعة يف البنك املركزي الأردين.
� - 2ضمانات للبنك ال���دويل مل�صلحة
الأردن.
 - 3دع��م �سنوي مليزانية احلكومة
الأردنية ملدة خم�س �سنوات.
 - 4متويل من �صناديق التنمية مل�شاريع
�إمنائية.
وقد �أب��دى جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن
احل�سني �شكره وتقديره خل��ادم احلرمني
ال�رشيفني على مبادرته الكرمية بالدعوة
لهذا االجتماع ،ولدولتي الكويت والإمارات
العربية املتحدة على جتاوبهما مع هذه
الدعوة  ،وامتنانه الكبري للدول الثالث على
تقدمي ه��ذه احل��زم��ة م��ن امل�ساعدات التي
�ست�سهم يف جتاوز الأردن لهذه الأزمة ب�إذن
اهلل تعاىل.

