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كلمة سمو رئیس مجلس الوزراء في
برلین–حفل افتتاح الملتقى االقتصادي العربي األلماني

2006سبتمبر 7

وزیر االقتصاد والتكنولوجیا -معالي السید میشانیل جلوس 

رئیس غرفة التجارة والصناعة العربیة األلمانیة -السید توماس باخ 

م األمین العا-السید عبد العزیز المخالفي 

حضرات السیدات والسادة

یسعدني أن أقف أمامكـــــم موجھا التحیة والتقدیر لإلخوة المسئولین عن غرفة التجارة والصناعة العربیة 
األلمانیة، ووزارة االقتصاد االتحادیة، واتحاد غرف التجارة والصناعة األلمانیة وغرفة تجارة وصناعة الكویت، على 

في تنظیم الملتقى االقتصادي التاسع، الذي یؤكد العالقة المتمیزة بین جمھوریة ألمانیا االتحادیة، ھذا الجھد المشكور 
.وبین الدول العربیة في تظاھرة اقتصادیة كبیرة، مقدرا لكم دعوتكم الكریمة لحضور ھذا الملتقى الطیب

صباح األحمد الجابر الصباح حفظھ كما یسعدني أن أنقل لكم تحیات حضرة صاحب السمو أمیر دولة الكویت، الشیخ
اهللا، مستذكرا ھنا تأكیده الدائم على أھمــــیة التواصل بین الشعوب ، وخاصة في المجال االقتصادي ، كما یطیب لي 
أن أنقل لكم تحیات سمو ولي العھد الشیخ نواف األحمد الجابر ، حفظھ اهللا ، معربا لكم عن بالغ سروري ، أن تكون 

ھي الشریك الرئیسي في ھذه الدورة التاسعة ، التي تلتقي في فترة من أھم فترات نھضتنا االقتصادیة الكویت الیوم
.المأمولة

لقد أسعدني أن أطلع على المسیرة الخیرة التي أنجزھا الملتقى االقتصادي العربي األلماني في مسیرتھ 
یھا األخ الصــدیق على محمد ثنیان الغانم، رئیس غرفة تجارة الموفقة في الثماني سنوات الماضـــــیة، كما أطلعني عل

.وصناعة الكویت ، وعلى الجھد الذي بذل ویبذل في تطویر العالقات االقتصادیة العربیة األلمانیة
كما ســـرني كثیرا ھذا التعاون العــربي من جھة، واأللماني من جھة أخرى، بھدف تأكید الشراكة االقتصادیة بین 

نا، والتي یحتاجھا الطرفان ، في عالم لم یعد معزوال عن بعضھ ، وأصبح التعاون االقتصادي الدولي سبیال للتقدم بلدان
.والرخاء ، وجسرا للسالم ، وھدفا للتنمیة التي تسعى إلیھا شعوبنا

دعم التنمیة أما المحاور التسعة ، التي وضعت للنقاش في ھذا اللقـــاء ، فـــھي تــفصح عن تفكیر عمیق لسبل
في منطقتنا العربیة ، ومعالجة صعوباتھا بشكل موضوعي والوصول إلي توافق حولھا ، كل ذلك سوف ینمي الشراكة 

.األلمانیة العربیة ویطورھا

ولفت نظري عدد من المحاور منھا التعلیم والتدریب المھني، الذي تبذل حكومة الكــــویت فیھ الجھد المستمر 
اتھا حیث أنھ رأس الحربة في التنمیة المنشودة ورأس المال الحقیقي والدائم، كما لفت نظري محور وتعتبره من أولوی

تقنیة المعلومات ونحن في عصر تتفجر فیھ المعلومات، وتتقدم تقدما ھائال في الوسائل والمضمون، إضافة إلي سائر 
.كویت ، بعد دراستھا من قبل جمعكم الموقرالمحاور التي تطـــرحونھا ھنا ، والتي أرجو أن نستفید منھا في ال

وفي محور االستثمار، فإن من یطلع على األرقام األخیرة للتبادل التجاري األلماني العربي ،فسیجد أن 
ملیار 2.9مؤشراتھا في تصاعد، إذ بلغت قیمة الواردات األلمانیة من الدول العربیة في الربع األول من ھذا العام 

عن نفس الفترة في العام السابق، كما صدرت ألمانیا إلي البالد العربیة في نفس % 40بنسبة تزید حوالي یورو، أي
وھذه مؤشرات عن الفترة نفسھا في السنة السابقة % 15ملیار یورو، بنسبة زیادة بلغت حوالي 4.8الفترة ما قیمتھ 

.تدل على تنامي العالقات االقتصادیة بین العرب وألمانیا ، التي نتوقع لھا الزیادة المستمرة
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السیدات والسادة البد أنكم على علم بأن الكویت أخذت على عاتقھا إتباع مسار حصیف على صعید 
ثل في مجلس األمة المنتخب، فالكویت تتمتع ، ویشاركنا في ھذا التصمیم شعبنا الكویتي الممصادیةالسیاسات االقت

مؤسسات المالیة الدولیة بمؤسسات سیاسیة متقدمة، كما تحتضن مؤسسا ت مالیة متینة، بشھادة عدد من ال
، ونحن نتبع نظاما خالیا من القیود على المبادالت الدولیة للسلع ورؤوس األموال والعمالة ، ونعمل على أن المستقلة

زا مالیا عالمیا ، ولدینا خطط طموحة للخصخصة في العدید من المجاالت ، كما لنا طموحات كبرى تصبح الكویت مرك
في إطــالق عدد من المشاریع الضخمة والتي توفر لنا فرصا استثماریة ممتازة ، منھا بناء وتطویر البنیة التحتیة، 

.الطاقةوخطــوط النقل اإلستراتیجیة إلي جانب االستثمار في مجاالت النفط و

وكما تعلمون جمیعا فإن الكویت تمتاز بموقع استراتیجي أعطاھا منذ نشأتھا أھمیتھا االقتصادیة، كمدخل ھام 
وھنــاك فرص استثماریة كبیرة في الجوار یمكن أن یستفید منھا كال الجانبین , ورئــــیسي لألســـواق المجاورة

من أھم الشركاء الدولیین أللمانیا، فھي أول دولة عربیة من جھة أخرى فإن الكویت تعد . العربي واأللماني
استثــــمرت في ألمانیا، كـــما تعد ألمانیا األولى في صادراتھا للكویت من بین أول ثالثین دولة مصدرة للسوق 

بط ، وترملیار دوالر من السلع والخدمات1.4ما قیمتھ ) 2004عام ( الكویتي، فقد استوردت الكویت من ألمانیا 
.الكویت بألمانیا مجموعة من االتفاقیات التجاریة التي نأمل أن تتطور لصالح الطرفین

ویة في أیھا اإلخوة واألصدقاء الكرام إن الكویت مقدمة على تطور كبیر في القطاعات االقتصادیة والتنم
ن لدینا عزما ال یلین لتنویع مصادر ، ولدینا رؤیة مستقبلیة لخطط اقتصادیة واجتماعیة طموحة، كما أمجاالت عدیدة

، وفي ھذه المرحلة التاریخیة فإن التعاون بین الشعوب ئض المالیة، لما فیھ صالح شعبناالدخل، واستثمار الفوا
، وھدف نسعى إلیھ بوعي وتصمیم ، تحت قیادة سیدي حضرة صاحب السمو حقیق المصالح المشتركة ھو غایتنالت

، وال تتحقق التنمیة االستقرار ھو مطلب سابق للتنمیة، أنما تعلمون أیھا السیـدات والسادةـكـ. أمیر البالد حفظھ اهللا
وقد تعرضت منطقتنا العربیة إلي عدد من عوامل االضطراب، والزالت تعاني من تلك المدى،إال بوجود استقرار طویل 

د السیــــــاسیة بالتـــعاون مع المجتمع الدولي من التي نأمل أن تبذل الجمھوریة األلمانیة مزیدا مـن الجھـــوالعوامل،
.أجل معالجتھا وخفض حدة التـــوتر في ھــــذه المنــطقة ، التي یمكن أن تزدھر بتحقیق السالم والتعایش بین شعوبھا

.ونحن في الكویت نمد أیدینا إلي كل األصدقاء للتعاون البناء والخالق لقیادة التنمیة ورعایتھا
هللا،،وفقكم ا

والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،


