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»البحرين السياحية« ُتعيِّن ظبية المناعي نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة
الكروان  فندق  وتدير  تملك  التي  السياحية  البحرين  شركة  قالت   [
إلى  لها  خ��اص  بيان  ب��إرس��ال  قامت  ق��د  بأنها  المنامة،  مدينة  ف��ي  ب��ازا 
جاسم  عبداهلل  ظبية  تعيين  بخصوص  المالية  لألوراق  البحرين  بورصة 
خلفًا  وذل��ك  فخرو،  محمد  قاسم  اإلدارة  مجلس  لرئيس  نائبًا  المناعي 

ألحمد علي الشريان .

قاسم  وه��م  أع��ض��اء،   7 م��ن  الشركة  إدارة  مجلس  يتكون  وب��ذل��ك، 
عادل  من:  كلٍّ  وعضوية  للرئيس،  نائبًا  المناعي  وظبية  رئيسًا،  فخرو 
الخاجة. ووليد  غلوم،  أنور  يتيم،  هالة  جال،  يوسف  جال  المسقطي، 

من  األول��ى  شهور   9 في  دينار  مليون   2.78 ربحت  الشركة  أن  يذكر 
.2010 العام 
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افتتاح المؤتمر الثاني لجمعية االقتصاديين 

البحرين تعمل على تذليل معوقات العمل االقتصادي الخليجي المشترك

»ظــل  ــي  ف ينعقد  الــمــؤتــمــر  أن  مــحــمــد  الــشــيــخ  ــــاد  وأف
ــورات  ــط ــت ــن ال ــوم م ــي ــاد الــعــالــمــي ال ــص ــت ــا يــشــهــده االق م
المنطقة،  في  الخاص  القطاع  تواجه  التي  والتحديات 
باعتبار  ومضامينه  ألهدافه  الرئيسية  األهمية  ويعكس 
في  للحكومات  رئيسيًا  مساهمًا  ــاص  ــخ ال الــقــطــاع  أن 
مسئولية التنمية الوطنية وشريك إستراتيجي لتحقيق 

تطلعات وآمال الشعوب في المنطقة والعالم«.
المؤتمر  برعاية  ســـروره  عــن  محمد  الشيخ  وأعـــرب 
ــراء  ــب ــخ ــه نــخــبــة مـــن ال ــي ـــــذي يـــشـــارك ف الــخــلــيــجــي وال
الدور  »لمناقشة  العالم  دول  مختلف  من  واالقتصاديين 
االقتصاد  في  الخاص  والقطاع  الدولة  به  تضطلع  الذي 
العالمية  وتــجــاربــهــم  خــبــراتــهــم  وعـــرض  الــخــلــيــجــي، 

والرؤية االقتصادية الخليجية في هذا المجال«.
دول  منظومة  وضــمــن  الــبــحــريــن،  مملكة  »إن  وبــيــن 
تقف  معوقات  أي  تذليل  على  عملت  قد  التعاون،  مجلس 
والمساهمة  المشترك،  الخليجي  االقتصادي  العمل  أمام 
القرارات  دعم  خالل  من  االقتصادي  التكامل  تحقيق  في 
المشتركة  الخليجية  ــوق  ــس ال تحقيق  إلـــى  ــة  ــادف ــه ال
ــدة  ــوح ــع فــي إنــجــاز ال ــري ــس ــت ـــاد الــجــمــركــي وال ـــح واالت

النقدية«.
كما سعت إلى »حل الصعوبات التي تواجه أصحاب 
خالل  مــن  االستثمار  مــجــاالت  فــي  الخليجيين  األعــمــال 
ــراءات  اإلج وتسهيل  واألعمال  االستثمار  مناخ  تسهيل 
الخليجي  الخاص  القطاع  مساهمة  وتفعيل  الحكومية، 
دول  في  دوره  وتعزيز  وثقافيًا،  واجتماعيًا  اقتصاديًا 

مجلس التعاون«.
»واقــع  من  تعمل  الحكومة  أن  محمد  الشيخ  ــرح  وش
لالقتصاد  الدخل  مصادر  تنويع  في  الدولة  لدور  إدراكها 
المزيد  تقديم  على  الخاص  القطاع  تشجيع  على  الوطني 
فرص  من  مزيد  وتوفير  االقتصاد  لتنشيط  المبادرات  من 
إضافة  والصناعي،  النفطي  القطاعين  وتطوير  العمل 
إلى استمرار العمل في تطوير القطاع المالي والمصرفي، 
في  ومــصــرفــي  مــالــي  كمركز  البحرين  لمكانة  تــعــزيــزاً 

المنطقة«.
متقدمة  ــام  أرق تحقيق  استطاعت  البحرين  أن  وبين 
واألكثر  االقتصاد  حرية  حيث  من  العالم  مستوى  على 
ــرق األوســــط،  ــش ــي ال ــة ف ــادي ــص ــت تــمــتــعــًا بــالــحــريــة االق
وحرية  األعمال  حرية  مجال  في  النقاط  أعلى  »وحصدت 
من  ــرت  وف طموحة  اقتصادية  لرؤية  نتيجة  التجارة، 
خاللها قاعدة صلبة لمناخ استثماري أكثر جذبًا وتطوراً 
الخليجي،  الوطني  االقــتــصــاد  مسيرة  ــم  دع فــي  يسهم 
المصرفي  البحرين  لنركز  النجاحات  من  مزيد  وتحقيق 
والسياسات  المحسوبة  الــخــطــوات  بفضل  والــمــالــي 
التي  واألنظمة  والقوانين  الرقابة  وآليات  المتوازنة، 

تحكم هذه العملية«.
ــازات  ــج ــاإلن ــره »ب ــدي ــق ــن ت ــــرب الــشــيــخ مــحــمــد ع وأع
ودور  البحرين،  بمملكة  الخاص  القطاع  يحققها  التي 
القطاع  تنشيط  فــي  البحرين  وصناعة  تــجــارة  غــرفــة 
التجاري، وبدور رجال األعمال وإسهاماتهم في المسيرة 
للتطورات  مواكبًا  الوطني  االقتصاد  لجعل  االقتصادية 

العالمية«.
المطروحة  الموضوعات  مناقشة  ثقته  عن  أعرب  كما 

التنمية  ــى  ــل ع ــز  ــرك ــت س والـــتـــي  ــم  ــه ــال ــم أع ــــدول  ج ــى  ــل ع
»ومستقبل  االقــتــصــاد،  فــي  ــة  ــدول ال ودور  االقــتــصــاديــة 
ــة  ــادي ــص ــت ــة االق ــي ــول ــئ ــس ــم ــي، وال ــج ــي ــل ــخ االقـــتـــصـــاد ال
أهمية  إلى  باإلضافة  الخليجية،  للدولة  واالجتماعية 
والــتــجــارب  ــاص،  ــخ ال والــقــطــاع  ــة  ــدول ال بين  الــشــراكــة 
ـــدور  وال الخليجي  ــاون  ــع ــت ال مجلس  ـــدول  ل التنموية 
عملية  ــي  ف ــاص  ــخ ال ــاع  ــط ــق وال الــدولــة  بــيــن  الــتــكــامــلــي 

التنمية«.
من  لفيف  حضره  ــذي  ال المؤتمر،  افتتاح  خــالل  وتــم 
الشركات  من  العديد  في  التنفيذيين  والرؤساء  ــوزراء  ال
الرئيسية في البحرين، تقديم هدية تذكارية من جمعية 
تم  كما  محمد.  الشيخ  ــى  إل البحرينية  االقتصاديين 
صحيفة  ضمنهم  ومن  للمؤتمر،  الرسميين  الرعاة  تكريم 

»الوسط«.

 دور الصناديق السيادية

 في دول الخليج العربية
 ومن ناحية أخرى ركز المستشار االقتصادي في دبي 
 Sovereign( السيادية  الصناديق  على  الصادق  علي 
»البترودوالر«  سابق  عليها  يطلق  كان  والتي   ،)Funds
الخليج  دول  اقتصادات  استقرار  في   ،)Petrodollar(
الجارية  حساباتها  يبلغ  أن  تــوقــع  ـــذي  وال العربية، 

مجتمعة في العام 2010 بنحو 1,3 تريليون دوالر.
النقاش  كان  السابقة  الفترة  في  أنه  الصادق  وأوضح 
ــدول  ال ــدى  ل تجمعت  التي  ــرودوالرات  ــت ــب ال حــول   يــدور 
وجه  على  التعاون  مجلس  ودول  عــام  بشكل  العربية 
في  مهمة  مالية  ــض  ــوائ ف تحقيق  نتيجة  الــخــصــوص 

حساباتهم الجارية في موازين المدفوعات.
مجلس  لـــدول  الـــجـــاري  ــاب  ــس ــح ال ــض  ــائ ف أن  ــن  ــي وب
دوالر  مليار   78 نحو  من  الثمانينيات  في  صعد  التعاون 
أن  قبل   ،1989 العام  نهاية  في  دوالر  مليار   190 ليبلغ 
نحو  إلى  المجلس  لدول  الجاري  الحساب  فوائض  تصل 

1.3 تريليون دوالر العام 2010.
إلى  زاد  السيادية  الصناديق  عدد  أن  الصادق  وأشــار 

29 صندوقًا قيمة أصولها في حدها األدنى 2.093
دوالر  تريليون   2.968 األعلى  وحدها  دوالر،  تريليون 
كما في فبراير/ شباط 2008، وأن مجمل األصول قد تقفز 
إلى 12 تريليون دوالر بحلول العام 2015، حسب تقرير 

نشرته مؤسسة مورغن ستانلي.
والسعودية  ـــارات  اإلم هــي  عربية  دول  سبع  وتملك 
صناديق  سبع  والجزائر،  وليبيا  وعمان  وقطر  والكويت 
دوالر  مليار   877 األدنى  حدها  في  أصولها  تبلغ  سيادية 
وفي حدها األعلى 1.522 تريليون دوالر، أي بين 42 في 

المئة و51 في المئة من مجمل أصول 29 صندوقًا.
ليست  السيادية  الثروة  صناديق  أن  الصادق  وشرح 
مراكز  خارج  قريب  وقت  إلى  ظلت  ولكن  جديدة  ظاهرة 
األسواق المالية الدولية، إذ إن االنتقال من االستثمار في 
ومدفوعًا  سريعًا  كان  المركز  بلدان  إلى  األطــراف  بلدان 
بتدفقات رأس المال من الغرب إلى االقتصادات المصدرة 

للسلع بشكل عام والنفط على وجه الخصوص. 
لرأس  عريضة  قاعدة  المداخيل  هذه  »وفرت  وأضاف 

أسواق  من  االنتقال  إلى  بها  ودفعت  الصناديق  هذه  مال 
وإبــرازهــا  المالية  ـــواق  األس مــراكــز  ــى  إل ـــراف  األط بــلــدان 
الراهنة،  المرحلة  في  الحال  واقــع  في  هم  كما  كالعبين 
ــداًل  ج معها  مصطحبة  ـــاءت  ج الــصــنــاديــق  شــهــرة  وأن 
شديداً حول قضايا مثل أهمية الصناديق لهيكل األسواق 
االقتصادي  النظام  وعلى  وهندستها  الدولية  المالية 

العالمي عامة«.
الخليجية  السيادية  الصناديق  حجم  بــأن  ــاد  أف كما 
التي  األصـــول  »وبــإضــافــة  دوالر،  تريليون  بنحو  تقدر 
مليار   460 بنحو  المقدرة  المركزية  المصارف  تديرها 
تريليون   1.5 نحو  األصــول  مجمل  قيمة  تصبح  دوالر 
وآسيا  روســيــا  صناديق  ــول  أص إضــافــة  عند  ــا  أم دوالر. 
قيمة  فتصبح  الغربية،  واالقتصادات  الالتينية  وأميركا 
أصول جميع هذه الصناديق نحو 3 تريليون، وهذا مبلغ 
البالغة  التقاعد  صناديق  بأصول  ــورن  ق ما  إذا  ضئيل 
وشركات  تريليون،   16 التأمين  وشركات  تريليون،   15

االستثمار 21 تريليون دوالر«.
فذكر  الخليجية  السيادية  الصناديق  ــى  إل وتــطــرق 
وقطر   الكويت  صناديق  مـــوارد  وضعت  التقديرات  أن 
أن  قبل   ،2007 العام  دوالر  تريليون  بنحو  ـــارات  واإلم
أن  »أي   ،2008 العام  دوالر  مليار   700 نحو  إلى  تهبط 
وبينت  دوالر«.  مليار   300 بنحو  خسارة  أحدثت  األزمة 
ــارات  اإلم صناديق  بها  منيت  التي  الخسارة  أن  ــام  األرق

وقطر والكويت بلغت 181 مليار دوالر.
قطاع  أن  فبين  الخليجية  االقتصادات  إلــى  وتطرق 
االقتصادي  النشاط  وجعل  عليها  يهيمن  والغاز  النفط 
من  النابعة  الخارجية  للصدمات  معرضًا  الخليجي 

تطور أسواق النفط والغاز العالمية.
الست  التعاون  مجلس  دول  اقتصادات  أن  ذكــر  كما 
على  اعتمادها  بسبب  نموها  في  شديدة  بتقلبات  تتصف 
من  تعاني  ــدول  ال هــذه  مــوازنــات  أن  كما  والــغــاز.  النفط 
النفقات  تمويل  في  الكبير  العجز  في  يتمثل  هيكلي  خلل 

الحكومية من اإليرادات الحكومية غير النفطية.
لدول  المجمعة  الحكومية  الديون  إلى  بالنسبة  أما 
بالناتج   قياسًا  متدنية  بأنها  فأوضح  التعاون  المجلس 
المئة  في   12 نحو  بلغت  إذ  الخليجي،  اإلجمالي  المحلي 
 ،2009 الــمــئــة    فــي   18 نحو  ــى  إل وارتــفــعــت   2008 فــي 
»ويقدر أن تنخفض إلى 15.5 في المئة و13.3 في المئة 

خالل العامين 2010 و2011 على التوالي.
المجلس  لدول  الخارجية  المديونية  »تعتبر  وأضاف 
منخفضة أيضًا حيث بلغت في ذروتها نحو 47 في المئة 
 2009 الــعــام  الخليجي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  مــن 

ويقدر أن تنخفض إلى 40 في المئة العام 2011.

  دور الدولة ودور القطاع
 الخاص من منظور قطري

إبراهيم  إبراهيم  االقتصادي  ذكــر  ثانية  جهة  ومــن    
في  الـــخـــاص  ــاع  ــط ــق ال دول  ــأن  ــش ب ــــة  ورق فـــي  ــر  ــط ق مـــن 
في  يتعايشان  والــســوق  الــدولــة  أن  القطري  االقتصاد 
على  التأثير  في  دورهما  لكن  العالم،  اقتصادات  جميع 
دولة  بين  كبيرة  بدرجة  يتمايز  االقتصادية  الفعاليات 
متعددة  لعوامل  تعود  التمايز  هذا  أسباب  وأن  وأخــرى، 
المؤسسية  والقدرات  السائدة،  والعقائد  التاريخ،  أهمها 
الطبيعية،  ــوارد  ــم وال السياسية،  واألنظمة  والفردية، 

والقاعدة اإلنتاجية. 
وأشار إلى أن الدول التي تعتمد على الموارد الطبيعية 
تلعب  الــهــيــدروكــاربــونــيــة  ــوارد  ــم ال والســيــمــا  الناضبة 
ذلك  وسبب  االقتصادية  الحياة  فــي  أكبر  دوراً  الــدولــة 
معظم  في  تعود  التربة  تحت  الكامنة  الموارد  ملكية  أن 
استغاللها  من  يأتي  المهم  دورهــا  وأن  للدولة،  الحاالت 

لهذه الموارد ومن تملكها لإليرادات الناجمة عنها.
أكثر  هي  والتي  الحالة  هــذه  في  حتى  أنــه  بين  لكنه 
تتغير  الخاص  والقطاع  الدولة  بين  العالقة  فإن  شيوعًا 
المالية  األزمـــة  ففي  المهمة.  االقتصادية  الوقائع  مــع 
الدول  لعبت  تلت  التي  االقتصادية  األزمة  وفي  األخيرة 
دوراً كبيراً في مساعدة المؤسسات المالية وغير المالية 
الواليات  في  السيارات  صناعة  مثل  الحاالت  بعض  في 

المتحدة.
وأضاف »بسبب هذه المساعدة فإن هذه الدول تطلب 
دوراً أكبر في التدخل بشئون هذه المؤسسات وتنظيمها 

لتالفي وقوع مثل هذه األزمة في المستقبل«.
على  كبير  بشكل  يهيمن  ــازال  م الــدولــة  دور  أن   ــر  وذك
النفط  مساهمة  أن  في  يتمثل  والــذي  القطري،  االقتصاد 
المئة  في   50 تفوق  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  والغاز 
قطر  شركة  وأن  المئة،  في   60 نحو  إلــى  تصل  وأحيانًا 

الغاز  شركات  والسيما  لها  التابعة  والشركات  للبترول 
المشهد  على  تهيمن  البتروكيماويات  وشركات  المسال 

الصناعي في قطر.
خارج   موجود  االقتصادي  الدولة  نفوذ  أن  ــح  وأوض
قطاع الهيدروكاربون وهو في تزايد ويتمثل في وجودها 
وبــروة  القطرية  ــار  ــدي ال شــركــة  ــي  ف الهامين  ونــفــوذهــا 

العقارية والخطوط الجوية القطرية وبنك قطر الوطني.
اإليـــرادات  من  المئة  في   80 نحو  أن  إبراهيم  ــرح  وش
تملك  التي  اإلنتاجية  الفعاليات  مــن  تأتي  الحكومية 
محدودة  الضرائب  من  اإليــرادات  وأن  أغلبيتها،  الدولة 
على  الضرائب  أما  األشخاص  على  ضرائب  توجد  ال  ألنه 
اإلنفاق  حجم  أن  كما  ــداً.  ج منخفضة  فمازالت  األربـــاح 
الحكومي يمثل نسبة عالية من الناتج المحلي اإلجمالي 
العام  الــنــاتــج  هــذا  ــن  م المئة  ــي  ف  27 نحو  شكل  ـــد  »وق

.»2010
أثــراً  للدولة  أن  بين  التوظيف  إلــى  إبراهيم  وتطرق 
يقارب  ما  حاليًا  توظف  »فهي  العمل،  سوق  على  كبيراً 
العمل«.  سوق  في  الناشطين  القطريين  من  المئة  في   90
وأضاف »بالطبع فإن الوجه المقابل لدور الدولة الكبير 

في االقتصاد القطري هو ضعف دور القطاع الخاص«.
لمدى  ــق  ــي ــدق ال الــتــقــديــر  الــصــعــب  ــن  م ـــه  أن ــــاف  وأض
االقتصادية  الفعاليات  فــي  الــخــاص  القطاع  مساهمة 
الناتج  من  المئة  في   30 من  أقل  بأن  القول  يمكن  ولكن 
القطاع  إن  إذ  الــخــاص،  القطاع  من  يتولد  فقط  المحلي 
الخاص )مع وجود بعض االستثناءات( ليس ديناميكيًا 

بما فيه الكفاية.
والحظ أن القليل من القطريين الشباب يتطلعون إلى 
فرص قطاع األعمال أو بأن يصبحوا هم أنفسهم من رواد 
المنتجات  من  قلياًل  عدداً  نسبيًا  تصّدر  قطر  وأن  األعمال، 
معظم  أن  كما  الحكومية.  أو  النفطية  القطاعات  خــارج 
شركات القطاع الخاص تركز على السوق المحلي وعلى 
هذه  من  العديد  وأن  األساسية،  التجارية  الفعاليات 

الشركات تعتمد على عقود الدولة.

 الطريق إلى المستقبل
األوضاع  لهذه  ستستجيب  قطر  أن  إبراهيم  وأوضح    
وطنية  رؤية  بصياغة  وتتمثل  وأشمل،  أوسع  منظور  من 
طويلة المدى واستراتيجيات متوسطة المدى هي عبارة 
عن خارطة طريق لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية، وهي 

»رؤية قطر الوطنية 2030«.
هي  أساسية  ركائز  أربع  تحقيق  على  الرؤية  وتعتمد 
ليتمكنوا  لديهم  الفرص  وزيادة  القطريين  قدرات  تنمية 
ــذي  ال العولمة  نــظــام  ــل  ظ ــي  ف ــر  ــزده م مجتمع  بــنــاء  ــن  م
مجتمع  وتطوير  والتنافسية،  المستمر  بالتغير  يتميز 
في  مهم  دور  فيه  للمرأة  يكون  رعاية  مجتمع  وعادل،  آمن 
الثقافات  على  منفتح  مجتمع  الحياة،  مجاالت  جميع 
في  ــااًل  ــع ف دوراً  يلعب  مجتمع  األخــــرى،  ــارات  ــض ــح وال

الشراكات اإلقليمية والعالمية من أجل التنمية.
متنوع  ــي  ــن وط ــاد  ــص ــت اق ــر  ــوي ــط ت أيــضــًا  تــشــمــل  ــا  ــم ك
في  قطر  مواطني  احتياجات  تلبية  على  قادر  وتنافسي 
الوقت الحاضر وفي المستقبل مستوى معيشي مرتفع، 
االنسجام  يضمن  بشكل  البيئة  إدارة  ــى  إل بــاإلضــافــة 
واالجتماعية  ــة  ــادي ــص ــت االق التنمية  بــيــن  والــتــنــاســق 

وحماية البيئة.
للرؤية  العامة  األهـــداف  ــذه  ه »ولتحقيق  ـــاف  وأض
التنمية  إستراتيجية  وضــع  على  قطر  تعمل  الوطنية، 
يتم  أن  يتوقع  والتي   ،2016-2011 ــى  األول الوطنية 

إطالقها خالل األشهر القليلة المقبلة.

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يفتتح المؤتمر  )تصوير: عيسى إبراهيم( 

أحمد اليوشع يلقي كلمته

نائب  رئيس الوزراء  يكرم »الوسط«

المصرف الخليجي يرعى مؤتمر »جمعية االقتصاديين«

إبراهيم حسين إبراهيم

§ المنامة - المصرف الخليجي التجاري

في  ذهبي  كراٍع  التجاري  الخليجي  المصرف  يشارك   [
المؤتمر االقتصادي الثاني لجمعية االقتصاديين البحرينية 
االقتصاد  ف��ي  ال��خ��اص  والقطاع  ال��دول��ة  »دور  ع��ن��وان  تحت 
من  عشر  والثاني  عشر  الحادي  يومي  في  وذلك  الخليجي« 

هذا الشهر. 
إبراهيم  اإلدارة  مجلس  وعضو  التنفيذي  الرئيس  وق��ال 
لهذا  الخليجي  ال��م��ص��رف  رع��اي��ة  »ت��أت��ي  إب��راه��ي��م:  حسين 
االجتماعية  بمسئوليته  المصرف  ال��ت��زام  ضمن  المؤتمر 

المجتمع  م��ؤس��س��ات  أنشطة  دع��م  إل��ى  ال��ه��ادف��ة  وسياسته 
التي  والبرامج  والندوات  المؤتمرات  عقد  ضمنها  من  والتي 
ما  خال  من  المحلي  االقتصاد  تنمية  في  تسهم  أن  شأنها  من 
التوصل  يتم  وما  مهمة  اقتصادية  مواضيع  من  مناقشته  يتم 
االختصاص.  أهل  من  المشاركين  قبل  من  توصيات  من  إليه 
تكون  أن  على  نحرص  التجاري  الخليجي  المصرف  في  إننا 
لها  التي  المؤتمرات  هذه  مثل  دعم  في  إيجابية  مشاركات  لنا 
الخاص  والقطاع  الدولة  بين  ما  العاقة  تطوير  في  مهم  دور 
بعملية  بالدفع  ويسهم  االقتصاد  يخدم  بما  الشراكة  وتعزيز 

التنمية«. 
و أضاف إبراهيم: »إننا سعداء لكوننا أحد الرعاة الذهبيين 
فرصة  ل��ن��ا  تتيح  مهمة  ل��ق��اء  نقطة  يمثل  وال����ذي  للمؤتمر 
االستفادة من الخبرات المتواجدة والتفاعل معها. باإلضافة 
إل���ى ذل���ك ف��إن��ن��ا ن��رك��ز ع��ل��ى ن��ج��اح ال���دول���ة وت��رك��ي��زه��ا على 
في  المستقبلية  النجاحات  لتحقيق  المدى  البعيدة  التخطيط 
البحرين  رؤية  برنامج  خال  من  المهمة  القطاعات  مختلف 
دور  تعكس  رائ��دة  تجربة  تمثل  والتي   2030 االقتصادية 
كأحد  ونحن  المستقبل.  استشراق  عملية  في  المهم  الدولة 

جاهدين  نعمل  البحرين  في  ال��رائ��دة  اإلسامية  المصارف 
من خال خبراتنا وامكانياتنا على أن يكون لنا تواجد ايجابي 
المشاركة  خال  من  الرؤية  هذه  لتحقيق  وفعال  مهم  ودور 

والمناقشة خال جلسات المؤتمر«.
مشارك   400 يقارب  ما  المؤتمر  في  يشارك  أن  ويتوقع 
الخاص  القطاع  وممثلي  العام  القطاع  في  المسئولين  من 
مختلف  من  واألكاديميين  المختصين  من  عدد  إلى  باإلضافة 
المتحدة  كالمملكة  ال��ع��ال��م  ودول  ال��ت��ع��اون  م��ج��ل��س  دول 

والصين.

§ المنامة - عباس سلمان

المؤتمر  افتتاح  خليفة  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  رعى   [
»الدولة  عنوان  تحت  بازا  كراون  فندق  في  عقد  الذي  االقتصاديين  لجمعية  الثاني  االقتصادي 
تقف  معوقات  أي  تذليل  على  تعمل  البحرين  إن  وقال  الخليجي«،  االقتصاد  في  الخاص  والقطاع 

أمام العمل االقتصادي الخليجي المشترك.


