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منتد9 للقطا6 'لخا4 في 'لريا0 يتز'من *'لقمة 'لعرب"ة
'القتصا>ية

ب#ر012 &لدما- (&لسعو(ية) - «&لح#ا!»

&لخم#س 76 يناير 5678

@كد Aئ#س &التحا( &لعا- لغرM &لتجاA! 2&لصناعة 2&لزA&عة للبال( &لعرب#ة عدناE &لقصّا0A @?م#ة «منتد=
&لقطا` &لخا_ &لعربي &لتحض#ر\ لقمّة &لريا] &لتنموية» ?ذY &لسنة0 «خصوصاً لجUة &لمو&ض#ع
bساء &لعرe2&لزعماء 2&لر fلى &لقا(! 2&لملوh ا 2&لتوص#ا1 &لتي ستُرفعUيع &لتي س#ناقشA2&لمشا

&لمجتمع#ن في قمّة &لريا]0 &لتي (عا hل#Uا خا(- &لحرم#ن &لشريف#ن &لملك عبد&لله بن عبد&لعزيز».
2لفت &لقصا0A &لذ\ ير@r 2فد &لـقطا` &لخا_ &لعربي &لمـشاfA في «قمّـة &لريـا] &لتنموية0 &القتـصا(ية
2&الجتماع#ة» 2&لمنتد= &للذين يُـعقد&E في 12 132 مـن &لشUر &لجاA\ في فندA» tيـتز كاAلتوE» في
&لريا]0 برعاية v2ير &لخاAج#ة &لسـعو(\ &ألم#ـر سعـو( &لف#صلh 0لى @E من @برv ?ذY &لمشاAيع «&لبوAصة
&لعرب#ة &لـمشتركة للمـشـاAيع &لصغ#ر! 2&لمتوسطة0 2&لشركة &لعرب#ة &لقابضة لالستثماA &لزA&عي في

&لسعـو(يةh2 0نتـا} &للـحـو- &لحمر&ء في &لـسو(&E 2تصن#عUا0 2@خر= تعزz vّفاt &لتعاE2 ب#ن &لبلد&E &لعرب#ة
في &لمجاال1 &لتجاAية 2&لصناع#ة 2&لزA&ع#ة 2&لتكنولوج#ة 2&لمصرف#ّة». 2{الب بـ «ضرA2! تح#ـ#د &القتصا(

عن &لس#اسة في لبناE كما في &لدÄ2 &لعرب#ة &ألخر= خصــوصاً تـلك &لتي تع#ش &لرب#ع &لعربي».
Åلصو Y)وUج rلقطا` &لخا_ &لعربي «كر& E@ 0لخل#جي& E2مجلس &لتعا Ä2لد !Aلتجا& M2@علن &تحا( غر
توص#ا1 تطالب بإشر&كه في &لقر&A &لعربي0 2&تخاÑ قر&A&1 حوÄ قضايا &قتـصا(ية عرب#ة0 {ُرحت في &لقمت#ن

&لماض#ت#ن». 2@مل في «مناقـشتUا خـالÄ @عماÄ &لـدA2! &لثالثة للقمة &لعرب#ة &لتنموية &القتصا(ية
&الجتماع#ة».

1&A&لقطا` &لخا_ &لعربي «يترقب خر2} &لقمة بقر& E@ 0خل#ل &لخنجي Mلغر& Yئ#س &تحا( ?ذA 2@2ضح
àما1 &القتصا(ية &لتي تجتاvعلى &لصمو( @ما- &أل ً&A)2توص#ا1 &قتصا(ية0 تحقق تكامالً &قتصا(ياً عرب#اً قا
&قتصا(&1 &لعالم». 2@شاh Aلى @E &لمنتد= &لذ\ يتز&من مع @عماÄ &لدA2! &لثالثة للقمة &لعرب#ة &لتنموية

&القتصا(ية في &لريا]0 «س#بحث قضايا0 يحد( من خاللUا &لقطا` &لخا_ &لعربي تطلعاته z2ماله من قمة
&لريا]». 2لفت hلى @E @?مUا «تطوA&1 &لمنطقة &لعرب#ة 2@ثر?ا في تدفقا1 &لتجاA!0 2&الستثماA &لعربي
&لب#ني0 2&لحاجة hلى تعزيز &الستثماA&1 &لعرب#ة 2حمايتUا0 2&لعقو( &لموقعة ب#ن &لمستثمرين 2&لحكوما1

&لعرب#ة0 2&لمعوقا1 &لتي تو&جه &لتجاA! &لعرب#ة &لب#ن#ة0 2متطلبا1 تفع#ل منطقة &لتجاA! &لحر! &لعرب#ة0 فضالً
عن مناقشة 2ضع zل#ة للمعالجا1 &لتجاAية في منطقة &لتجاA! &لحر! &لعرب#ة &لكبر=».

2@2ضح &لخنجيE@ 0 &لمنتد= «س#طلق مبا(A&1 جديد! للقطا` &لخا_ &لعربي تعزYA2) v 2مسؤ2ل#ته0 2تحد
من &آلثاA &لسلب#ة لألvما1 &القتصا(ية &لعالم#ة 2&نعكاساتUا على &لمو&{ن &لعربي». 2قاEh Ä &لقطا` &لخا_
&لعربي «س#بحث خالÄ &لمنتد= في سبل مو&جUة @vمة &لغذ&ء &لعالم#ة0 2&لبرنامج &لطاêA لألمن &لغذ&ئي
fAلقطا` &لخا_ &لعربي0 &لمشا& Eيكو» E@ !A2ع#ة». 2شد( على ضر&Aلعربي لسد &لفجو! &لتمويل#ة &لز&
&لرئ#س في عمل#ة &لتنم#ة &القتصا(ية 2&الجتماع#ة في &لدÄ2 &لعرب#ة»0 معتبر&ً @E «تحق#ق Ñلك يتم من
خالÄ معالجة &لمعوقا1 &لتنظ#م#ة 2&إلجر&ئ#ة 2&إل(&Aية 2&لفن#ة vh2&لتUا ب#ن &لدÄ2 &لعرب#ة من خالÄ فتح

&لمنافذ &لجمرك#ة».
Ä2) 1 ناجحة0 ل#س في &لو{ن &لعربي فقط بل في&Aم &ستثماUلذين لدي& bلمستثمرين &لعر&» E@ 2@كد
&لعالم0 يتطلعوh Eلى معالجة مشاكل تأش#ر&1 &لدخوh Äلى &لدÄ2 &لعرب#ة0 حتى تكوE ?ناf حرية حركة

http://home/
Faris


Faris




1/15/13 4:21 PMPrint

Page 2 of 2http://alhayat.com/home/Print/470918?PrintPictures=1

alhayat.comPrinted from

.«Ä2لد& Yم ب#ن ?ذUت&Aالستثما
2س#جر\ &لقصّا0A على ?امش &لمنتد= &لذ\ ينظّمه &التحا( &لعا- للغرM &لعرب#ة 2جامعة &لدÄ2 &لعرب#ة0
2مجلس &لغرM &لسعو(ية0 بمشاAكة @كثر من 800 شخص#ة Aسم#ة0 محا(ثا1 2لقاء&1 مع &لمسؤ2ل#ن
&لسعو(ي#ن eA2ساء &تحا(&1 &لغرM &لعرب#ةA2 0جاÄ &ألعماÄ 2&لمستثمرين &لعرb 2ال س#ّما &لخل#ج##ن0
E&نة بالبلدAد2ء &لذ\ يتمتّع به مقاUل &لñ ا0 فيUيا(تv2 Eم في لبناUت&Aم على «تفع#ل &ستثماUّلحض

&لعرب#ة &لمجاA2!0 عبر {رà خطة لعو(! &لخل#ج##ن0 مو&كبة لإلجر&ء&1 &لحاvمة &لتي تتخذ?ا &لقو= &ألمن#ة».
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