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رئيس وزراء قطر: 
الدوحة اليوم 

بوابة لالستثمارات 
واملشاريع 
اخلليجية 
املشتركة 

وألصحاب األعمال 

الزياني: التبادل 
التجاري اخلليجي 

قفز من 6 مليارات 
دوالر في 1982 
إلى 146 ملياراً 

في 2014 

خليفة بن جاسم: 
احتاد الغرف 
اخلليجية يعّد 

مشروعًا خللجنة 
الوظائف 

أكبر جتمع لرجال وسيدات األعمال اخلليجيني يدشّن أول ترجمة لرؤية القادة إلشراك االقتصاديني بقراراتهم

منتدى اخلليج االقتصادي يضع خارطة طريق للقطاع اخلاص

واالقامة والعمل واحلصول 
على حقوق التأمني والتقاعد 
وممارس���ة جميع االنشطة 
االقتصادية واالس���تثمارية 
واخلدمي���ة وتنقل رؤوس 
االموال وشراء العقار وتداول 
االسهم وتأسيس الشركات 
واحلصول على كل اخلدمات 
احلكومي���ة مث���ل الصحة 

والتعليم وغيرهما.
وش���دد عل���ى ان دول 
املجلس اجنزت كذلك السوق 
االقتصادية املشتركة واالحتاد 
اجلمرك���ي وهي ماضية في 
احلص���ول عل���ى اعتراف 
دولي به كما انشأت املجلس 
النقدي اخلليجي وس���وف 
يتم انش���اء بن���ك مركزي 
وعملة نقدية موحدة حسب 
الى   املتفق عليه، باالضافة 
العالقات االقتصادية  مجال 
الدولية، حيث وضعت دول 
املجلس استراتيجية موحدة 
للتعامل مع الدول واملنظمات 
والتكتالت الدولية مبا يكفل 
اتب���اع سياس���ة تفاوضية 
موحدة ومن ثم عقد اتفاقيات 
اقتصادية وجتارية بصورة 

جماعية.
واضاف ان دول املجلس 
اقامت في هذا االطار عالقات 
متع���ددة م���ع الكثي���ر من 
الدول واملنظمات االقليمية 
والتكت���الت االقتصادي���ة 
الدولية بهدف توسيع مجاالت 
التجاري  التعاون والتبادل 
واالس���تثمار ام���ام القطاع 
اخلاص وتعمل حاليا على 
امتام عقد مذك���رات تفاهم 
مع ع���دد من ال���دول رغبة 
في توس���يع آفاق التعاون 
االقتصادي بني دول املجلس 

والدول االخرى.
واك���د الزيان���ي على ان 

الع���ام ملجل���س التع���اون 
العربية د.  لدول اخللي���ج 
عبداللطيف الزياني في كلمة 
خالل اجللس���ة االفتتاحية 
للمنت���دى ان دول مجلس 
التع���اون متكن���ت من رفع 
التجاري اخلليجي  التبادل 
من 6 مليارات دوالر في 1982 
إلى 146 مليار دوالر في 2014. 

واضاف ان دول التعاون 
 متكن���ت م���ن حتقي���ق 
املواطنة االقتصادية الكاملة 
في غضون سنوات معدودة، 
حي���ث يتمت���ع كل مواطن 
خليجي طبيعي او اعتباري 
بنفس احلقوق والواجبات.

وق���ال الزيان���ي ان هذه 
املواطنة متس كل اجلوانب 
النشاط  املتعلقة مبمارسة 
االقتصادي في كل دول املجلس 
دون استثناء من حيث التنقل 

ناصر امتالك قطر ملجموعة 
متكاملة م���ن املقومات التي 
جتع���ل منه���ا عام���ل جذب 
لالس���تثمار سواء اخلليجي 
او االجنبي واملزايا النسبية 
للصناع���ات خصوصا ذات 
الكبير للطاقة  االس���تهالك 
مع توافر مصادر غير مكلفة 
املواد  للطاقة والعدي���د من 
االولية التي تسهل االستفادة 
من املناخ االستثماري في قطر 
اضافة ال���ى احلوافز املقدمة 
للمنشآت الصناعية والتي من 
شأنها ان تساهم في تأسيس 
قاعدة صناعية صلبة تلبي 
الطلب املتزايد في الس���وق 
احمللية وتنافس في السوق 

العاملية.

المواطنة االقتصادية 

ومن جانب���ه، قال االمني 

اخوانهم القطريني عن فرص 
أعمال مجدية.

ورأى ان ذل���ك يأتي من 
امياننا بأن االقتصاد القوي 
القائم على  واملتوازن ه���و 
املش���اركة احلقيقي���ة ب���ني 
القطاع���ني الع���ام واخلاص 
خاصة ان قطر تسعى لبناء 
اقتصاد متنوع يرتكز على 
تنويع مصادر الدخل القومي 
وع���دم االعتماد على الطاقة 
كمحرك رئيسي لالقتصاد مع 
االنفتاح الواعي على العالم 
وقد اتخذت في سبيل حتقيق 
العديد م���ن االجراءات  ذلك 
لتس���هيل ممارس���ة االعمال 
وتعديل البنية التحتية مبا 
يضمن كفاءة االداء وحتقيق 
املنافسة العادلة القائمة على 

الشفافية.
وأكد الشيخ عبداهلل بن 

وحت���دث رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر الداخلية 
القطري الشيخ عبداهلل بن 
ناص���ر بن خليف���ة آل ثاني 
في كلمت���ه بافتتاح املنتدى 
عن ان توصيات املجتمعني 
ستسهم بال شك في تعزيز 
القط���اع اخل���اص  مكان���ة 
وشراكته في برنامج التنمية 
الوطنية والتكامل االقتصادي 
اخلليجي، مؤكدا عزم قطر على 
تقدمي كل الدعم ملا سيتوصل 
إليه املجتمعون من قرارات 
ومقترحات، واالستعداد الدائم 
لتقدمي كل ما من شأنه دعم 
العم���ل اخلليجي املش���ترك 
بالتعاون م���ع دول اخلليج 

واألمانة العامة للمجلس.
الش���يخ عبداهلل  وأك���د 
اس���تمرار دعم ومس���اندة 
احلكومة للقط���اع اخلاص 
القطري واخلليجي بوصفه 
كيانا اقتصاديا واحدا، متمنيا 
له أن يقوى وميتلك مقومات 
املنافسة على الصعيد الدولي، 
ومؤكدا حرص دولة قطر على 
ما من شأنه االسهام في متكني 
القطاع اخلاص اخلليجي من 
املساهمة واملشاركة االيجابية 
في مشروعات التنمية الشاملة 

التي تشهدها دول املجلس.
واض���اف ان دول���ة قطر 
تس���تضيف املنتدى انطالقا 
من اميانه���ا العميق بوحدة 
دول اخلليج العربية القائمة 
على وحدة تطلعات واهداف 
شعوبها، موضحا انها ترجمت 
هذا االميان في مجاالت العمل 
اخلليجي املش���ترك، حيث 
تعتبر دولة قطر اليوم بوابة 
لالس���تثمارات واملش���اريع 
اخلليجي���ة املش���تركة كما 
انها بوابة ألصحاب االعمال 
الباحث���ني مع  اخلليجي���ني 

االعالمية  »االنباء«  لرعاية  تكرميية  درعا  الراشد  عدنان  الزميل  التحرير  رئيس  نائب  يسلم   ناصر  بن  عبداهلل  الشيخ   
رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبداهلل بن ناصر بن خليفة آل ثانيللمنتدى..ويبدو أمني عام احتاد غرف دول مجلس التعاون عبد الرحيم نقي 

احلضور الكبير لصانعي القرار االقتصادي والسياسي اخلليجي اثناء فعاليات منتدى اخلليج االقتصادي االول بقطر

األمني العام لدول مجلس التعاون اخلليجي د.عبد اللطيف الزياني 

رئيس احتاد غرف دول مجلس التعاون الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني 

حقائق من املنتدى..
بني اخلسائر والفوائض 

والقوة االقتصادية اخلليجية 
اظهر املنتدى مجموعة من احلقائق عن العمل اخلليجي 

املشترك وحجم االقتصادات اخلليجية وحتدياتها 
كالتالي: 

٭ حجم التبادل التجاري بني دول املجلس قفز من 6 
مليارات الى 146 مليار دوالر في 2014.

٭ 300 مليار دوالر خسائر دول اخلليج من تراجع 
أسعار النفط . 

٭ 1.6 تريليون دوالر حجم الناجت احمللي اإلجمالي 
لدول اخلليج .

٭ دول اخلليج متتلك اكبر احتياطي نفطي في العالم 
بنحو 497 مليار برميل وبنسبة 34% من إجمالي 

االحتياطي العاملي .
٭ دول اخلليج لديها 22% من احتياطي الغاز املؤكد 

عامليا .
٭ دول اخلليج حققت فوائض بنحو 502 مليار دوالر 

في السنوات املاضية .
63 % من الشباب باخلليج يحصلون على شهادات 

بعيدة عن سوق العمل.. و5% يحصلون على وظائف 
تناسبهم.

»االنباء« الشريك والراعي االعالمي ملنتدى اخلليج االقتصادي االول بقطر

شهدت العاصمة القطرية واحدة من اهم الفعاليات 
االقتصادية، حيث نظم احتاد غرف دول مجلس 

التعاون اخلليجي بالتعاون مع غرفة قطر منتدى اخلليج 
االقتصادي االول الذي يعتبر أول ترجمة لرؤية قادة دول 

مجلس التعاون اخلليجي بإشراك القطاع اخلاص في 
قراراته االقتصادية.

وشهد املنتدى الذي نظم برعاية امير دولة قطر الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني وبشراكة ورعاية إعالمية من »االنباء« 

حضورا الفتا من ُصناع القرار االقتصادي اخلليجي، اذ 
شارك فيه ممثلون عن الغرف التجارية اخلليجية ورجال 

وسيدات اعمال خليجيات باالضافة الى ممثلني عن 
احلكومات اخلليجية الذين استمعوا الى مطالب القطاع 

اخلاص متهيدا لرفعها الى القمة اخلليجية املقبلة. 
وأوصى البيان اخلتامي للمنتدى بتخصيص نسبة 

من استثمارات الصناديق السيادية بدول اخلليج، 
ملشروعات التنمية الصناعية، وتيسير اإلجراءات 

اجلمركية وبناء قاعدة معلومات حديثة لإلحصاءات، 
باالضافة الى إنشاء هيئة عليا خليجية للتدريب. واكد 

البيان اخلتامي للمنتدى الذي عقد على مدار يومني 
بالدوحة، على تعزيز الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص، كمطلب القطاع اخلاص من القادة اخللجيني 
ملشاركتهم في جتاوز التحديات الراهنة، وعلى رأسها 

انخفاض اسعار النفط وضرورة تنويع االقتصادات 
اخلليجية وعدم اعتمادها على مصدر واحد. كما اكد 

املنتدى على ضرورة العمل على أن تخرج االقتصادات 
اخلليجية املعتمدة على العمالة الرخيصة وحتوليها الى 

اقتصادات معرفية وتكنولوجية. 

الدوحة - مصطفى صالح 

الشريك والراعي اإلعالمي

منتدى الخليج االقتصادي األول برعاية أمير قطر
وتنظيم » اتحاد غرف الخليج « مع » غرفة قطر «
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العام���ة ملجل���س  االمان���ة 
التعاون حريصة كل احلرص 
على التواصل املس���تمر مع 
القطاع اخل���اص اخلليجي 
ومشاركته تطلعاته وآماله 
تنفيذا لتوجيهات قادة دول 
املجلس الذين يؤمنون أشد 
االميان بالدور احليوي الفعال 
والبناء الذي يقوم به القطاع 
اخلاص في دع���م وتعزيز 
مسيرة التنمية االقتصادية 

في دول املجلس. 

خلجنة الوظائف 

 كش���ف رئي���س احتاد 
التعاون  غرف دول مجلس 
اخلليجي الشيخ خليفة بن 
جاسم آل ثاني عن مشروع 
خللجنة الوظائف التي هدفها 
هو املواطن اخلليجي وسيتم 
االعالن عن���ه خالل منتدى 

اخلليج االقتصادي .
واعل���ن الش���يخ خليفة 
آل ثاني في كلمتة بافتتاح 
املنتدى الذي ينظمه االحتاد 
الول مرة باقتراح من غرفة 
جتارة وصناعة الكويت وضع 
االحتاد احلجر االساسي ملقر 
العامة الحتاد غرف  االمانة 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
في 7 ديس���مبر املقبل حتت 
رعاية امير املنطقة الشرقية 
في السعودية والذي يهيئ 
ملرحلة جدي���دة في تاريخ 
االحتاد الذي مر على تأسيسه 
35 عاما، مشددا على استمرار 
دعم مشروعات املسؤولية 

املجتمعية في اخلليج.
القطاع  واك���د عل���ى ن 
اخل���اص اخلليج���ي يعي 
الت���ي  التحدي���ات  حج���م 
تواجه دول مجلس التعاون 
ويعلن مشاركته في حتمل 
مسؤولياته الوطنية التي هي 

جزء من التزامه نحو املجتمع 
اخلليجي ويشارك حكوماته 
في التصدي لهذه التحديات 
اعترافا منه بالواجبات امللقاة 

على عاتقه.
وق���ال ان ه���ذا املنتدى 
الذي ينظم���ه االحتاد ألول 
م���رة باقت���راح م���ن غرفة 

جت���ارة وصناع���ة الكويت 
يأتي ليكون منصة للقطاع 
اخلاص اخلليجي يجمع حتت 
مظلته ممثلون من احتادات 
وغ���رف ورجال وس���يدات 
اعم���ال وصناعيني وجتار 
ومستثمرين واصحاب اعمال 
اتوا جميعهم ليناقشوا بروح 

احملبة واالخ���اء تطلعاتهم 
وحتدياتهم ومشاكلهم.

وأشار الشيخ خليفة آل 
ثاني في هذه املناسبة الى ان 
قرار قادة دول املجلس لعام 
2009 بخصوص مش���اركة 
ممثل���ي القطاع اخلاص في 
جلان املجلس لم يتم تفعيله 

اال بصورة جزئية »وهو القرار 
الزاوية  الذي نعتبره حجر 
في قيام شراكة حقيقية بني 
القطاعني العام واخلاص على 
مستوى دول املجلس انطالقا 
ايج���اد قناة  من ض���رورة 
الرسمي  واضحة للتواصل 

مع القطاع اخلاص«.

علي الغامن يتوسط سفير الكويت لدى قطر متعب املطوطح والزميل عدنان الراشد  د.عبد اللطيف الزياني والزميل عدنان الراشد يتوسطان املستشار صقر الغامن من السفارة الكويتية بقطر ومدير مكتب »كونا« بالدوحة نواف الدقباسي 

تكرمي اللجنة الفنية للمنتدى من الشركة املنظمة د. زهير السراج ونزار زيتون..وشكر خاص من »األنباء« 

التوصيات اخلتامية للمنتدى: 
مصانع خليجية مشتركة 

انطالقاً من اميان احتاد غرف دول مجلس التعاون 
اخلليجي بدوره في دعم وتعزيز مشاركة القطاع 

اخلاص اخلليجي في التنمية الشاملة واملستدامة التي 
تشهدها دول املجلس، وازاله كل العوائق التي حتول 

دون متكينه من القيام بدوره، جاء قرار مجلس االحتاد 
في اجتماعه الـ 38 الذي استضافته غرفة جتارة 

وصناعة الكويت بتكوين وتأسيس املنتدى االقتصادي 
اخلليجي ليكون املنصة التي منها وإليها تنطلق افكار 

ورؤي وطموحات القطاع اخلاص، وفي ختام اعمال 
املنتدى توصل احلضور من خالل اوراق العمل 

واملناقشات احلوارية الى التوصيات التالية:
1- تفعيل قرار قادة دول املجلس الصادر في 5 مايو 
2009، بشأن مشاركة القطاع اخلاص باللجان الفنية 
املتخصصة وابداء الرأي في القوانني والتشريعات 
االقتصادية قبل اقرارها مع تفعيل جميع القرارات 

والقوانني ذات الصلة.
2- تخصيص نسبة من الصناديق السيادية بدول 
املجلس ملشروعات التنمية الصناعية، مع تشجيع 

اقامة الصناعات اخلليجية التكاملية التي تعتمد على 
استخدام التكنولوجيا املتطورة.

3- تيسير وتسهيل ااالجراءات اجلمركية بني دول 
املجلس من خالل توحيد االجراءات وازالة املعوقات مع 

بناء شبكة الكترونية موحدة، باالضافة الى ازالة كل 
املعوقات والعراقيل التي حتول دون تسهيل ممارسة 

االعمال بدول املجلس.
4- بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق األطر 

واملعايير االحصائية الدولية، مبا يحقق الشفافية 
والتحديث املستمر للبيانات واملعلومات.

5- انشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل حتت مظلة 
االمانة العامة ملجلس التعاون وإشراف الهيئات 

االستشارية اخلليجية، لتأهيل القيادات اخلليجية 
الشابة ، واإلسهام في تلبية احتياجات سوق العمل.

6- انشاء امانة عامة دائمة لتنظيم منتدي اخلليج 
االقتصادي مع توصية مجلس احتاد غرف دول مجلس 

التعاون اخلليجي بعقده بصفة دورية.
7- تشكيل جلنة من االحتادات والغرف األعضاء ملتابعة 

توصيات منتدى اخلليج االقتصادي.

توصيات املنتدى على طاولة القادة اخلليجيني بقمتهم املقبلة 

رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت علي الغامن مع عضوي مجلس االدارة طالل اخلرافي ومحمد كاكولي ومدير عام الغرفة رباح الرباح 

االقتصاديون اخلليجيون يطالبون بشراكة أكبر في املشاريع احلكومية 

على اقتصادات اخلليج اخلروج من االعتماد على العمالة الرخيصة نحو املعرفة 
انخفاض النفط أكبر حتٍد راهن للدول اخلليجية..والقطاع اخلاص سيقود التنويع

املنتدى يوصي باستثمارات سيادية بالصناعة اخلليجية وتسهيل اإلجراءات اجلمركية

الشريك والراعي اإلعالمي

منتدى الخليج االقتصادي األول برعاية أمير قطر
وتنظيم » اتحاد غرف الخليج « مع » غرفة قطر «


