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 ،،الحضور الكريم

 ،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يطيب لي بدايًة، أن أرّحب بكم جميعاً في افتتاح أعمال المؤتمر الحادي عشر إلثراء المستقبل 

راء، آلمعلماً متمّيزاً من معالم النشاط الفكري وتبادل االذي يعّد االقتصادي للشرق األوسط، 

 لبحث ما فيه الخير لدول وشعوب منطقة الشرق األوسط.

 األخوات واإلخوة الكرام،،

إن الظروف الراهنة التي يشهدها االقتصاد العالمي، في ظّل تقلبات أسعار النفط، وما تعانيه 

في معّدالت النمو، تدفعنا إلى تكاتف الجهود إلرساء  كبرى اقتصادات العالم من تراجع  

 اقتصادات تستند إلى المعرفة، وتكًرس ثقافة االبتكار في منطقة الشرق األوسط.

هي القيمة الرئيسّية للمجتمعات في ار، كحيث أصبحت المعرفة المستندة إلى اإلبداع واالبت

 لتنمية الشاملة والُمستدامة.الدول المتقّدمة، وأداًة أساسّية للوصول إلى تحقيق ا

وفي ظّل التوجيهات الحكيمة، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

الُمفّدى "حفظه هللا"، سعت دولة قطر إلى ترسيخ المعرفة في شتى المجاالت، ال سّيما 

الدخل، وتتماشى مصادر االقتصادّية منها، من خالل انتهاج سياسات مرنة تعتمد على تنويع 

 .2030مع رؤية قطر الوطنّية 

وفي إطار هذا التوّجه، وضعت الدولة القطاع الخاص واالبتكار، في طليعة أولوّياتها 

االستراتيجّية، من خالل تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات، ضمن إطار مشترك  ُيجّسد 



لشراكة الهادفة والبّناءة مع القطاع العالقة التكاملّية بين مختلف جهات الدولة، ويكّرس مبدأ ا

في عملّية التنمية االقتصادّية، الخاص، وإلى جانب ذلك سعت إلى تعزيز مساهمة جيل الشباب 

من خالل غرس مفهوم ريادة األعمال لديهم، وتشجيع مبادراتهم الذاتّية عبر توفير البيئة 

 المالئمة لهم لإلبداع واالبتكار.

على اقتصادنا الوطني، فمن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي  وهي جهود انعكست إيجاباً 

م، متقّدماً بذلك 2016% خالل العام 3.4اإلجمالي لدولة قطر، معّدالت نمو مستقّرة بحوالي 

 على العديد من كبرى اقتصادّيات العالم.

كد كما انعكست هذه الجهود على ترتيب دولة قطر في التقارير والمؤشرات الدولّية، حيث أ

م، الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي 2016 –م 2015تقرير التنفسّية العالمّية للعام 

)دافوس(، أن دولة قطر تحتّل المرتبة األولى عربّياً، والرابعة عشرة على مستوى العالم في 

 مؤشر التنافسّية العالمّية.

في سهولة الحصول على وحازت الدولة باإلضافة إلى ذلك، على المركز األول عالمّياً 

القروض، والمركز الثاني كبيئة مستقّرة لالقتصاد الكلي، والمركز الرابع من حيث توفّر 

مستويات األمن، وتمثل كافة هذه المؤشرات، خير دليل على نجاح السياسات االقتصادّية 

 قطر.الحكيمة التي انتهجتها، والتي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسّية اقتصاد دولة 

 الحضور الكريم،،

ات السياسّية التي تمّر بها منطقة الشرق األوسط، فقد سعت دولة قطر يعلى الرغم من التحدّ 

إلى الحفاظ على مكتسباتها، لتظّل نموذجاً لالعتدال والتسامح والتعايش السلمي، الذي يتوافق 

تماماً مع الجهود الدولّية الراهنة، حيث ُنؤمن في دولة قطر إيماناً راسخاً بأن االستثمار في 

، يشّكل أهّم استثمار على المدى البعيد، ولهذا فإننا نولي أهّمية كبيرة لخطة التنمية البشرّية

م، والتي تستند على النمو االقتصادي واالندماج 2015التنمية الُمستدامة لما بعد العام 

االجتماعي وحماية البيئة، وهي ذات األهداف التي من أجلها تّم إطالق برنامج عمل الدوحة 



م، والتي تتوافق مع مرتكزات رؤية قطر 2001في العام  ة التجارة العالمّيةاإلنمائي، في منظم

 .2030الوطنّية 

لذلك فإن تطلعاتنا بأن يكون هذا المؤتمر، ليس فقط ملتقى للتحاور والتشاور، وإنما كذلك منبراً 

، وحلول قابلة لتحويلها إلى خطط وسياسات وبرامج،  ألصحاب الفكر النّير لوضع مقترحات 

 تفيد منها كافة دولنا وتساهم في رسم آفاق اقتصادّية مشرقة لمنطقة الشرق األوسط.تس

وفي الختام، أوّد أن أتوّجه بجزيل الشكر والتقدير إلى كافة المشاركين في هذا المؤتمر متمّنياً 

 ألعمالكم التوفيق والسداد.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،


