
 بسم هللا الرحمن الرحیم و الصالة و السالم على اشرف المرسلین سیدنا محمد (ص)

 واإلحصاءالدكتور / صالح النابت وزیر التخطیط التنموي  سعادة

 بالدیوان االمیري –المستشار االقتصادي  –سعادة الدكتور / إبراھیم االبراھیم 

 وزارة االقتصاد و التجارة  –وكیل الوزارة المساعد  – ال ثانيبن جبر  الشیخ / جاسم سعادة 

 مركز قطر للمال  -الرئیس التنفیذي –سعادة السید / یوسف الجیدة 

 مدیر جامعة قطر –حسن الدرھم  \سعادة الدكتور

 الحضور الكرام 

 السالم علیكم و رحمة هللا و بركاتھ

الندوة التي تنظمھا جامعة قطر ممثلة في  في البدایة اود ان اشكركم جمیعا على تشریفكم لنا في ھذه
صمود و صعود" ، الحضور  –" االقتصاد القطري خالل الحصار  :كلیة اإلدارة و االقتصاد تحت عنوان

الكرام تعلمون جمیعا ان دولة قطر قد حققت العدید من النجاحات في السنوات األخیرة في مختلف 
المجاالت االقتصادیة و االجتماعیة و السیاسیة على المستوى المحلى و الدولي ، و ھذه النجاحات تمثل 

أیضا ذلك النجاح على االقتصاد  د انعكس، و ق 2030ة قطر الوطنیة ترجمة حقیقیة ألھداف رؤیة دول
القطري  خالل السنوات الماضیة من ارتفاع معدالت النمو االقتصادي و انخفاض معدل البطالة و 

ساھمت . و قد  2014التضخم بالرغم من االنخفاض الحاد في أسعار النفط و الذي بداء في أغسطس 
 توى الدولي.سیة دولة قطر على المستلك المؤشرات في زیادة تناف

الذي بدأ االمر ، فقد نجحت دولة قطر في امتصاص اثار الحصار والة  حكمة من ثم بفضلبفضل هللا و
, وصعد و إدارة االزمة باحتراف أشاد بھ العدید من المؤسسات الدولیة 2017في الخامس من یونیو 

 في الوقت الحالي. 3.5ى ال 2017في بدایة  3في  النمو المتوقع للناتج المحلي اإلجمالي لقطر من 

و كیفیة صموده امام  الحضور الكرام اننا في ھذا الیوم نجتمع لكي نتعرف على إدارة االقتصاد القطري
  تشجیع المنتج الوطني و دعم جھود الدولة في تحقیق التنویع االقتصاديوأدى ذلك في ،  ذلك الحصار

تور صالح النابت وزیر التخطیط التنموي سعادة الدك و یسعدني ان ارحب بضیوف الحلقة النقاشیة
عمید عبدالقادر الو رئیس الجلسة الدكتور / خالد شمس إبراھیم االبراھیم  واالحصاء وسعادة الدكتور

  ، دارة الجلسة مشكورا إل وا، فلیتفضل كلیة اإلدارة واالقتصاد من جامعة قطر
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