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ـــن  ـــم ب ـــيخ تمي ـــمو الش ـــب الس ة صاح ـــرض ـــاب ح ـــاء خط ج
ي 

ي أمـــري البـــاد المفـــدى - حفظـــه هلل - �ض
حمـــد آل ثـــا�ض

الأمـــم المتحـــدة، قويـــاً وشـــاماً ومحـــدداً، اســـتعرض خالـــه 
نســـانية حـــول  ي دعـــم القضايـــا الإ

سياســـة قطـــر الثابتـــة �ض
العالـــم والمبـــادرات القطريـــة لتحقيـــق اســـتتباب الأمـــن 
ـــا  ـــن القضاي ـــري م ـــف القط ـــن الموق ـــرب ع ـــا ع ـــام، كم والس
ـــاب،  ره ـــة الإ ي مكافح

ـــارز �ض ـــا الب ـــة ودوره ـــة والدولي قليمي الإ
ـــة قطـــر  ـــروض عـــى دول ـــة الحصـــار المف ـــك أزم ـــاول كذل وتن
مـــن بعـــض دول الجـــوار، للنيـــل مـــن الســـيادة القطريـــة 
ـــدا ســـموه ان ل ســـبيل لحـــل  ـــل أي تدخـــل، مؤك ي ل تقب

ـــيت ال
هـــذه الزمـــة ال عـــن طريـــق الحـــوار، وأن قطـــر منفتحـــة 

عـــى الحـــوار دون المســـاس بســـيادتها او قرارهـــا.

ـــا  ـــر إزاء القضاي ـــة قط ـــف دول ـــن موق ـــاب ع ـــرب الخط ـــد ع لق
الثابـــت  موقفهـــا  عـــى  مؤكـــداً  والدوليـــة،  قليميـــة  الإ
اً  ـــرب ـــكل صـــوره وأشـــكاله، معت رهـــاب ب والداعـــم لمكافحـــة الإ
ـــا هـــي إل  ـــا دول الحصـــار؛ م ي جـــاءت به

ـــيت ـــاءات ال أن الدع
اءات واكاذيـــب ل تســـتند عـــى أدلـــة أو حقائـــق. افـــرت

ازه  ض ـــا عـــن اعـــرت ي عـــرب فيه
ـــيت وكان لكلمـــات صاحـــب الســـمو ال

ي نفـــوس ابنائـــه 
، بالـــغ الأثـــر �ض ض بالشـــعب القطـــري والمقيمـــني

ض عـــى ارض قطـــر، وهـــو مـــا  ض وجميـــع المقيمـــني القطريـــني
ـــب  ة صاح ـــرض ـــي لح ي التاريخ ـــري ـــتقبال الجماه ـــه الس عكس
ة  ـــري ـــداد غف ـــل اع ـــن قب ي وم

ـــو�ض ـــعبه ال ـــل ش ـــن قب ـــمو م الس
ـــه اىل ارض الوطـــن، وهـــو المـــر  ـــدى عودت ، ل ض مـــن المقيمـــني
ـــة  ـــة الداخلي ـــك الجبه ـــن تماس ـــع ع ـــكل قاط ـــرب بش ـــذي ع ال
ي قطـــر، والتفـــاف الشـــعب حـــول القائـــد، وهـــذا بحـــد 

�ض
ي راهنـــت 

ذاتـــه يمثـــل صفعـــة قويـــة لـــدول الحصـــار الـــيت

ــعب  ض الشـ ــني ــد بـ ــم الفريـ ــذا التاحـ ــق هـ ــى شـ ا عـ ــري كثـ
ي تحقيـــق أطماعهـــا.

والقيـــادة، لكنهـــا فشـــلت �ض

ـــمو  ـــري والـــولء لصاحـــب الس ل شـــك ان هـــذا الحـــب الكب
ي امـــري البـــاد المفـــدى، لـــم 

الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد ال ثـــا�ض
ـــي  ـــل طبيع ـــرد فع ـــاء ك ـــل ج ـــراغ، ب ـــن ف ـــة او م ـــأت صدف ي
تجـــاه القائـــد الـــذي أعـــز شـــعبه وأكـــرم ابنـــاءه، ووفـــر 
ــدهم  ي تحسـ

ــيت ــة الـ ــة والرفاهيـ ــاة الكريمـ ــه الحيـ لمواطنيـ
ي 

ـــرم �ض ـــزز مك ـــري مع ـــن القط ـــم، فالمواط ـــا دول العال عليه
بلـــده، حقوقـــه مصانـــة وحريتـــه مضمونـــة ومســـتقبله مزهـــر 
بفضـــل كل مـــا تقـــوم بـــه القيـــادة الحكيمـــة مـــن جهـــود 
ـــي  ـــن الطبيع ـــاىلي م ـــن، وبالت ـــذا الوط ـــأن ه ـــاء ش ـــة واع لرفع
ان يلتـــف هـــذا الشـــعب حـــول قيادتـــه الفـــذة والملهمـــة، 
ليعكـــس هـــذه الصـــورة الزاهيـــة مـــن التاحـــم الحقيقـــي 

ـــد. ـــعب والقائ ض الش ـــني ب

ض القيـــادة والشـــعب، هـــو كلمـــة الـــر  هـــذا التاحـــم بـــني
ـــري  ـــاد القط ـــار، فالقتص ـــر الحص ـــر تك ـــت قط ي جعل

ـــيت ال
ي وجـــه هـــذا الحصـــار الجائـــر، 

ظـــل ومـــا يـــزال صامـــدا �ض
ي كانـــت تأتيهـــا 

فلـــم تتأثـــر اســـواقنا بانقطـــاع الســـلع الـــيت
ـــق دول الحصـــار، وانمـــا كان هـــذا الحصـــار دافعـــا  عـــن طري
ــت  ــ�ي يثبـ ــداع ولـ بـ ــري لاإ ــاص القطـ ــاع الخـ ــا للقطـ قويـ
ي 

ــية �ض ــب أدوار رئيسـ ــات، ولعـ ــاوز الأزمـ ــى تجـ ــه عـ قدرتـ
العمليـــة القتصاديـــة، وهـــو مـــا اثبتـــه فعـــا عـــى ارض 
ـــة  ـــوق المحلي ـــلع إىل الس ـــق الس ـــتمر تدف ـــث اس ـــع، حي الواق
ـــام  ـــلع، وق ـــن الس ي أي م

ـــص �ض ـــالت نق ـــدث أي ح ـــم تح ول
رجـــال الأعمـــال والمســـتوردون بإبـــرام اتفاقيـــات وتعاقـــدات 

مـــع وجهـــات متعـــّددة حـــول العالـــم.

اإلفتتاحية

خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاين
رئيس غرفة قطر

خطاب االمري .. واالستقبال التاريخيخطاب االمري .. واالستقبال التاريخي
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صورة وتعليق

مشاريع إنتاجية طموحة ترمي 

لزيادة االعتامد عىل املنتج الوطني

الخـاص  القطـاع  سـارع 

ة  حـرض توجيهـات  لتلبيـة  القطـري 

آل  حمـد  بـن  تميـم  الشـيخ  السـمو  صاحـب 

بنـاء  ورة  �ض إىل  دعـا  الـذي  المفـدى  البـاد  أمـري  ي 
ثـا�ض

معتمـدا  الذاتيـة،  مقدراتـه  عـى  يقـوم  مسـتقل،  ي 
وطـيض اقتصـاد 

ا بالخـري عـى  عـى سـواعد أبنائـه، واثقـا بخطـاه نحـو المسـتقبل، مسـتبرش

ض طريقه. ي قد تعـرت
 الـدوام، متجـاوزا العراقيـل والتحديـات والصعاب اليت

وقـد برهـن القطـاع الخـاص خـال الأشـهر القليلـة الماضية عـى قدرته عى 

ي بناء 
اكـم �ض جـم نجاحه المرت تحمـل المسـؤولية المناطـة به بجـدارة كاملة ترت

ي مـا انفـك 
ته الطويلـة الـيت ي اكتسـبها خـال مسـري

ات الـيت العاقـات والخـرب

ي لعـب دور بّنـاء يدعـم حا�ض مسـتقبله ويرفـد آفاقه المسـتقبلية.
 خالهـا �ض

ي توجيـه ومسـاعدة 
ي محوريـاً �ض

وقـد لعبـت غرفـة تجـارة وصناعـة قطـر دوراً �ض

ي أنتجها 
ي مواجهة التداعيـات اليت

القطـاع الخـاص عـى لعب دور رئيٍس وبـارٍز �ض

الحصـار، إذ دأبـت عـى التنسـيق مـع المؤسسـات الحكوميـة وشـبه الرسـمية 

كات القطـاع الخـاص وذلـك لضمـان توفـري السـلع والخدمات من  إضافـة لـرش

ي بلدان 
اتهـا �ض ي باتـت بمثابة النافـذة البديلة عـن نظري

الأسـواق الجديـدة الـيت

الحصار.

ل  خـا و
ة  القصـري ة  الفـرت

ي أعقبت فـرض الحصار 
الـيت

رجـال  مـن  عـدد  سـارع  الجائـر، 
ض لتأسـيس مشـاريع إنتاجيـة  الأعمـال القطريـني

 ، ي
الوطـيض المنتـج  العتمـاد عـى  لزيـادة  ترمـي  طموحـة 

نتـاج بكفاءة عاليـة وبكميات  هـذه المشـاريع مـا لبثت أن بـدأت الإ
ض  ة من تلبية تطلعات المسـتهلكني ة قصري اقتصاديـة وتمكنـت خال فـرت
ي تخضـع لرقابة 

الذيـن يكنـون الثقـة العاليـة للمنتجـات الوطنيـة الـيت
الجـودة. معايـري  بـأر�ت  وتتمتـع  عاليـة 
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الجائـر  الحصـار  محـا�ة  ي 
�ض القطـري  القتصـاد  نجـح 

يـة والبحرية والجوية  والتغلـب عليـه ..  فإغاق المنافذ الرب
ي تحقيـق مآربهـا 

ي وجـه قطـر لـم يسـعف دول الحصـار �ض
�ض

العدوانيـة ضـد قطـر، وانمـا ارتـد عليهـا وعـى اقتصاداتهـا 
ي جراء خسـارتها للسـوق القطـري والذي كان 

ي بدأت تعا�ض
الـيت

مـن اهـم السـواق المسـتوردة لمنتجاتهـا.
نعـم .. تمكـن القطـاع الخـاص مـن ان يقـول كلمتـه، فمنـذ 
 ، ي

ي الخامـس مـن شـهر يونيـو الما�ض
بـدء الحصـار الجائـر �ض

تظافـرت جهـود القطـاع الخـاص بكافـة مكوناته، مـع جهود 
الجهـات الحكوميـة، مـن اجـل كـر شـوكة هـذا الحصـار 
اليـوم  منـذ  قطـر  غرفـة  سـارعت  حيـث  عليـه،  والتغلـب 
كات  الول للحصـار بدعـوة رجـال العمـال واصحـاب الـرش
ي مقر 

المسـتوردة للسـلع الغذائيـة ومـواد البنـاء لاجتمـاع �ض
ي الثـار المحتملـة 

ي السـبل الكفيلـة لتـا�ض
الغرفـة للتباحـث �ض

، وتم  للحصـار عى مسـتوى تدفق السـلف للسـوق المحـىي
السـلع،  اد  لسـتري جديـدة  بدائـل  ايجـاد  ي 

�ض سـويا  العمـل 
خاصـة الغذائيـة بشـكل عاجـل منهـا،  كمـا سـارعت الغرفـة 
بالتنسـيق مـع مختلف الجهـات الحكومية المعنية، وشـكََّلت 
لجانـا مختصـة لمعالجـة كافة المعوقـات، لضمان اسـتمرار 

تدفـق السـلع مـن الخـارج دون توقـف أو انقطـاع.  
ي تعرض لهـا القطاع الخاص 

ار اليت ولـم تغفـل الغرفـة الأ�ض
كات المسـجلة لديهـا إىل  جـراء الحصـار، فدعـت كافـة الـرش
الحصـار«  نتيجـة  كات  الـرش ار  ا�ض »حـر  اسـتبانة  تعبئـة 

تمهيـداً لرفـع الشـكاوى إىل لجنـة المطالبـة بالتعويضـات.
جديـدة  وجهـات  إيجـاد  ي 

�ض بالتوسـع  الغرفـة  قامـت  لقـد 
اد، فنظمت زيـارات عمل اىل دول شـقيقة وصديقة،  لاسـتري
حيـث زار وفـد الغرفـة كل مـن سـلطنة عمـان وباكسـتان، 
كيـة، بهـدف إتاحـة الفرصة لعقـد صفقات  والجمهوريـة الرت
ض ونظرائهم من تلك  ض أصحاب الأعمال القطريني اكات بـني و�ش

الـدول، كمـا اسـتقبلت الغرفـة عـدداً مـن الوفـود التجاريـة 
مـن دول عديـدة لطاعهم عـى البيئة السـتثمارية، وبحث 
سـبل تعزيـز التبـادل التجاري معهم.. وقـد تمخض عن كل 
ض العديد  اكة بـني هـذه اللقـاءات توقيـع اتفاقيات تعـاون و�ش
تعزيـز  ي 

�ض اسـهم  ممـا  والجنبيـة  القطريـة  كات  الـرش مـن 
ض قطـر وتلـك الدول. التبـادل التجـاري بـني

اقـرار  ي 
�ض المعنيـة  الجهـات  عـت  �ش متـواز،  خـط  وعـى 

السـتثمارية  المشـاريع  اقامـة  لتسـهيل  جديـدة  اجـراءات 
ي قطـر، سـواء مـن خـال توفـري الرض الصناعيـة مكتملـة 

�ض
ي تجـذب السـتثمارات، وذلك 

الخدمـات او منـح المزايـا الـيت
والمتوسـطة  ة  الصغـري الصناعـات  قطـاع  تعزيـز  بهـدف 
، بمـا يدعم  ي

ي والـدوا�أ
ي مجـالت النتـاج الغـذا�أ

خصوصـا �ض
، وهو المـر الذي تعمل  ي

خطـط الوصـول اىل المـن الغـذا�أ
ي تحقيقـه مـن خـال حـث رجـال 

الغرفـة عـى المسـاهمة �ض
ي الصناعـات الغذائيـة والدوائيـة 

العمـال عـى السـتثمار �ض
ي 

ي تعيقهـا، وقـد قامـت الغرفـة �ض
وإزالـة كافـة العقبـات الـيت

سـبيل ذلك بتنظيم معـرض الغذاء والـدواء الول بالتعاون 
مـع وزارة الطاقـة والصناعـة، وقـد حقـق المعـرض نجاحـا 
ي المراكز 

ي ومنحـه الولية �ض
ي التعريـف بالمنتج الوطيض

مبهـرا �ض
والمجمعـات التجاريـة، وحث المسـتثمرين عـى التوجه اىل 

قطـاع الصناعـات الغذائيـة والدوائيـة.
ي بنـاء 

لقـد علمتنـا تجربـة الحصـار ان نعتمـد عـى انفسـنا �ض
اقتصادنـا، وان نسـعى اىل اسـتقال اقتصادنـا تمامـا مثلمـا 
ال  بـن حمـد  تميـم  الشـيخ  السـمو  ة صاحـب  قـال حـرض
ي امـري البـاد المفـدى، »أننـا مدعـوون لفتـح اقتصادنـا 

ثـا�ض
للمبـادرات والسـتثمار، بحيـث ننتـج غذاءنـا ودواءنـا وننوع 
مصـادر دخلنـا ونحقـق اسـتقالنا القتصـادي« وقـد اصبـح 
هـذا هـو هدفنـا الرئيـ�ي الـذي نسـعى اىل تحقيقـه خـال 

ة المقبلـة. الفـرت

صالح بن حمد الرشقي
مدير عام غرفة قطر

عندما يقول القطاع الخاص كلمته

مقال
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يف هذا العدد

مجلة اقتصادية شهرية تصدر عن

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

خليفة بن جاسم:
 خطاب سمو االمري يؤكد ثبات 

قطر يف مواجهة الحصار

الرشقي: ميناء حمد يدعم 
تحّول قطر ملركز إقليمي 

للتجارة

40 رشكة وطنية يف معرض 
الغذاء والدواء »ميدفود 17« 

بن طوار: االقتصاد القطري 
قادر عىل الصمود مهام 

طال الحصار

مدير التحرير
نائل صالح

تصوير
إنتصار نرص

إخراج وتصميم
عدي حاتم الطايئ

املدير العام ونائب رئيس التحرير
صالح بن حمد الرشقي

املحرر

تنفيذ وطباعة

خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاين

09

38

14

المحتويات

info@graphiccenter.qa

تحرص غرفة قطر عىل املســـاهمة 
بتوفري الدعم والتســـهيالت الالزمة 
تعـــد  التـــي  الوطنيـــة   للصناعـــات 
تنويـــع  لسياســـة  أساســـياً  رافـــدا 
األمر  الوطنـــي،  االقتصـــاد  قـــدرات 
 2030 الـــذي ينســـجم مـــع رؤيـــة 
األفكار  أصحـــاب  الغرفـــة  وتدعـــو   ،
اإلنتاجيـــة اىل العمل عـــىل تحويل 
صناعية،  مرشوعـــات  اىل  افكارهم 
مبديـــة اســـتعدادها الدائم لتوفري 

إلنجاحها. املطلـــوب  الدعـــم 

كـــام تبـــدي غرفـــة قطـــر حرصهـــا 
إزالة  الدائم عىل املســـاهمة يف 
أيـــة عوائق قد تحـــول دون الرشوع 
بهـــذه الصناعـــات التي تلعـــب أيضا 
فـــرص  توفـــري  يف  مهـــام  دورا 
خدمية  قطاعـــات  وتنشـــيط  العمل 

أخـــرى تعتمـــد عليها.
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تابعونا على مواقع 

التواصل االجتماعي

توقيع 15 اتفاقية تعاون 
بني رشكات قطرية وتركية

مشاركة قطرية يف اجتامعات 
كونجرس التحكيم البحري 

بالدمنارك

غرفة قطر تبحث تعزيز 
واردات السلع من باكستان

الصادرات الغري نفطية تعود 
ملستويات ما قبل الحصار

ميناء حمد يدعم التبادل 
التجاري مع 150 دولة بالعامل

قطر تَنَضم لدفرت االدخال املؤقت 
العاملي ديسمرب املقبل

توقيع اتفاقية انشاء مركز 
االعامل القطري العامين

إعادة هيلكة لجنة السياحة
واجتامع موسع للقطاع قريبا

رئيس الغرفة: جهود كبرية 
لتوطني الصناعات الغذائية

اتفاقية تعاون بني قطر 
الدويل للتوفيق والتحكيم 

وجامعة قطر 

100 رشكة عامنية ترغب 
بدخول قطر من بوابة معرض 

املنتجات

08

44

36

تقرأ في العدد أيضاً

25

16

17

52

20

12

توجه املراسالت باسم مدير التحرير

لإلعالن االتصال عىل

ص.ب: 402 الدوحة - قطر
هاتف: 44559111 – 44555803

فاكس: 44661639 – 44661697

هاتف: 44555803
جوال:55800563

www.qatarchamber.com
nael@qcci.org
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54
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وقوف القطاع الخاص القطري بكل فْئاتْه خلَف قياَدته الرشيدة لتبقى قطر عصية على االنكسار

اعلنــت غرفــة قطــر عــن تدشــني شــعار جديــد  تتحــدى بــه االزمــة والحصــار وحمــالت التشــويه 
ــوف  ــعار وق ــذا الش ــن ه ــار«، ويتضم ــوق الحص ــر ف ــعار »قط ــو ش ــة وه ــه واملٌغرض املٌَمنهج
ــا  ــيدة ُمعلن ــه الرش ــَف قياَدت ــاً خل ــاً وقالب ــه قلب ــْه ومكونات ــكل فئْات ــري ب ــاص القط ــاع الخ القط
ــا  ــا أمريه ــام أراَد له ــر ك ــَل قط ــى تظ ــاق حت ــاب واملَش ــَة الِصع ــل كاف ــاْم لتََحُم ــتعدادُه الت اس

ــدي ــود والتح ــزاً للصم ــاِر.. ورم ــىل االنكس ــَة ع ــَة وعصي ــامخة وأبي ــدى ش املف

ــم  ــن جاس ــة ب ــيخ خليف ــعادة الش ــال س وق
ــة قطــر، أن  ــس غرف ي رئي

ــا�ض ــد ال ث ــن محم ب
شــعار »قطــر فــوق الحصــار« يســتهدف 
ْ الثقافــَة الســتثماريَة  التجــاُه نحــَو تغيــري
ــه مــن  لمجتمــع رجــاِل الأعمــاِل والنتقــال ب
ــى  ــُم ع ــتهاكي القائ ــاِد الس ــة القتص ثقاف
اد اىل القتصــاِد النْتاجــي القائــم  الســتري
عــى التصنيــع والنتــاج وصــولً اىل الكِتفــاء 
ــيِة،  ــاِت الرئيس ــلع والمنتج ــن الس ي م

ــذا�ت ال
ــب  ة صاح ــرض ــات ح ــذاً لتوجيه ــك تنفي وذل
الســمو أمــري البــاد المفــدى الداعيــة اىل  
ــادرات  ــري للمب ــاد القط ــح القتص ورة َفت �ض
والســتثمار بحيــث نُْنتــج ِغذاَءنــا ودواَءنــا 
ونَُنــوع مصــادِر َدخَلنــا بمــا يحقــُق اســتقالنا 

القتصــادي.

 ، ي
ــا�ض ــن جاســم ال ث واشــار الشــيخ خليفــة ب

اىل اعــان الغرفــة ومجتمــُع العمــاِل القطري 

ض  عــن التضاُمــن الْتــام مــع مطالــب المواطنــني
الســلَع  كافــَة  بمقاطعــة  ض  والمقيمــني
الــواردة مــن دول  والمنتجــاِت  والبضائــع 
ــل  ــة بالمث ــدأ  المعامل ــق مب الحصــار، وتطبي

ــدول . ــذه ال ــع ه م

ــِرَض  ــُر الــذي ُف واشــار اىل إن الحصــاُر الجائ
ــد  ــة ق ــدول الخليجي ــض ال ــب بع ــن جان م
ي وجــداِن الشــعِب 

أحــدَث ُجرحــاً غائــراً �ض
وحــدِة  ي 

�ض خــاً  �ش أَحــدَث  كمــا  القطــري، 
ي 

الصــِف الخليجــي، تلــك المَنظومــة الــيت
كانــت مصــَدر فخــٍر وقــوٍة طــواَل الســنواِت 
الماضيــِة وهــو جــرٌح ســيظل ولأَزمــاٍن طويلة 
العاقــاِت   ِ

ض جبــني ي 
�ض عــاٍر  قادمــة وصمــَة 

الخويــِة، لســيما أََن مــا فعلتــُه تلــك الــدول 
ــة  راٍت أو أســباٍب موضوعي ل يســتنْد اىل مــرب
ــوات  ــال القن ــن خ ــه م ــري عن ــاء التعب أو ج
الدبلوماســية, ولكنــه - ولاأســف الشــديد - 

بــدأ بحصــار اقتصــادي غــري مســبوق واغاق 
ــدف  ــة به ــة والبحري ــة والجوي ي ــرق الرب للط
وريــة  منــع وصــول الغذيــة والمنتجــات الرض
للحيــاة اليوميــة عــن الشــعب القطــري، ممــا 
ــه -  ــَف ب ــا توص ــُل م ــا - أق ــن نَواي ــَف ع كش
ــٌة  ــٌة منظم ــا حمل ــة دعمته ــري أَخاقي ــا غ أَنه
اءاِت  والفــرت دعــاءاِت  الإِ مــن  وممنهجــٌة 
والكاذيــب لتشــويه ســمعة قطــر والنيــل مــن 
ــا  ــا - بم ــَد لن ــذي أك ــر ال ــو الأَم ــا، وه مكانته
ــِة  اَق لوكال ل يــدع مجــالً للشــِك - أن الخــرت
الأنبــاْء القطريــْة كان مقصــوداً ومخططــاً 
تَدعيهــا  ي 

الــيت المطالــب  وأن  ُمســبقا  لــه 
تلــك الــدول مــا هــي إل ســتاراً تتخفــى مــن 
ــة، وأن الهــدَف  ــاٌع دفين ــاٌد وأطم ــه أحق خلف
الحقيقــي لهــذا الحصــار هــو النيــَل مــن 
ســيادَة واســتقالية قطــر وقرارهــا، وتعطيــل 
ي تشــهدها دولــة 

عجلــة النمــو والتقــدم الــيت
قطــر. 

أخبارنا

غرفة قطر تدشن شعار

 » قطــر فــوق الحصــار «
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وعي القيادة السياسية
وتابــع يقــول: »لقــد راهنــت تلــك الــدول عــى رضــوخ وقبــول دولــة 
قطــر بإماءاتَهــا بعــد أَيــاٍم قليلــٍة مــن الحصــار لكــن إرادة هللا كانــت 
ــا  ــية وقدرَتَه ــادة السياس ــي القي ــة ووع ــت حكم ــع، وكان ــوَق الجمي ف
ٍ مــن الحنكــِة والدبلوماســيِة مــع التفــاْف  عــى إدارِة الزمــِة بقــدٍر كبــري
ة صاحــب  ي حــرض

ض حــول قيادتــه ممثلــة �ض الشــعْب وجميــع المقيمــني
ــدى  ــاد المف ــري الب ي - أم

ــا�ض ــد ال ث ــن حم ــم ب ــيخ/ تمي ــمِو الش الس
ــل  ــا ب ــر وحده ي قط

ــس �ض ــاِء، لي ب ــوِد والإ ــَز الصم ــه هللا - رم – حفظ
ــعب  ــرْت إرادَة الش ــم انت ــي.. نع ــم الخارج ــِم دوِل العال ي معظ

�ض
القطــري وبــدل مــن أن يجــوَع الشــعْب وينهــاَر القتصــاْد خــال أيــام 
ــة  اتيجية خاص ــرت ــاِت الس وع ــُة المرش ــف عجل ــُو وتتوق ــع النم اج ويرت
وعــات مونديــال كأس العالــم 2022، جــاءت الأرقــاُم مخيبــًة  مرش
لحســابات وأحــام الذيــن خططــوا للحصــار، ودليــا عــى قــوة 

ــه«. ــِت ذات ي الوق
ــري �ض ــاد القط ــة القتص وصاب

مؤرشات االقتصاد القطري
ات القتصــاد القطــري  واســتعرض ســعادة رئيــس الغرفــة ابــرز مــؤ�ش
منــذ » نكســْة حصــار«  الخامــس مــن يونيــو 2017، فعــى مســتوي 
قطــر  جهــاُز  مــازاَل  العالــم..  دول  مــع  اتيجية  الســرت اكــة  الرش
اســتثماراتُه  يواصــَل  القطــري(  الســيادي  )الصنــدوق  لاســتثمار 
ي مختلــف دول العالــم 

ي وصلــْت اىل 335 مليــار دولر �ض
الخارجيــة الــيت

ــْن دول  ــدِد م ــع ع ــة م ــدٍة قادم ــاٍت عدي ــن صفق ــاُز ع ــَن الجه وأعل
ي قطاعــاٍت مختلفــٍة كمــا أْعلَنــت العديــد مــن البنــوك 

العالــم و�ض
ي العديــد 

كات القطريــة عــن عقــَد صفقــات هامــة �ض والمصــارف والــرش
ــم. ــن دول العال م

وعــى العكــِس ممــا توقعتــُه 
دوُل الحصــاِر فبــدلً مــن أن 
ورجــال  المســتثمرون  يعــزف 
كاٍت  �ش فتــح  عــن  الأعمــال 
ارتفــع  فقــد  بقطــر  جديــدٍة 
تــم  ي 

الــيت كات  الــرش عــدد 
القتصــاد  بــوزارة  تســجيلها 
الحصــار  أشــهر  ي 

�ض والتجــارة 
)يونيــو - يوليــو – اغســطس( 
ــة.  ك ــِو 4713 �ش ــَل اىل نح ليص

وعــى مســتوي التجــارة الخارجيــة.. تــم افتتــاْح ِميْنــاء حمــد البحــري 
بتكلفــة 7.4 مليــار دولر.. وطاقــة اســتيعابية 7.5 مليــون حاويــة 
ي الشــهر الول للحصــار أكــرش 

يمكــن تخزينهــا، وقــد اســتقبَل المينــاْء �ض
ي زاد عــدد الحاويــات ليصــل 

ي ســبتمرب المــا�ض
مــن 49 ألــِف حاويــة و�ض

إىل 84 الــف حاويــة بزيــادة تصــل اىل %100 مــن عــدد الحاويــات قبــَل 
ــِة  أ قطــر تســعَة خطــوِط ماحي ــوا�ض ــَة م ك ــْت �ش ــا أطلق الحصــار، كم

ْه منــُذ الســبوَع الأول للحِصــار.   مبــا�ش
ض  ــني ــرق ب ــل الف ــذي يمث ــر وال ــة قط ــاري لدول اُن التج ض ــري ــَق الم وحق
ــار  ــى الِحص ــهرين ع ــرور ش ــد م ــواردات بع ــادرات وال ــاىلي الص إجم
ــدره 9  ــاً ق ــك ارتفاع ــجاً بذل ــال، مس ــار ري ــداره 12.6 ملي ــاً مق فائض
مليــار ريــال أي مــا نســبتُه % 45.4 مقارنــة بالشــهر المماثل مــن العام 
ــة  ِ النفطي ــري ــادرات غ ــة الص ــاىلي قيم ــغ اجم ــا بل ــابق 2016، كم الس
لدولــة قطــر خــاَل شــهر أغســطس 2017 )1.8( مليــار ريــالً مقارنــًة 

ــبة  ــو 2017 وبنس ــابق يولي ــهر الس ــال الش ــالً خ ــار ري بـــ )1.3( ِملي
ــًة بـــ )1.5( مليــار ريــالً خــال  زيــادِة بلغــْت حــواىلي )%35.2( ومقارن
ــادة  ــبة زي ــابق 2016 وبنس ــام الس ــن الع ــطس م ــهر اغس ــِس الش نف
ي 

أيضــا قدرهــا حــواىلي )%20.3(، ممــا يُظهــر وجــود طفــرة قياســية �ض
ــَل الحصــار.  ــا قب ــة تجــاوزْت مســتوياْت م ــري النفطي الصــادرات غ

اىل  والعــودِة  الســتقرار  ي 
�ض والفواكــه  الخضــاُر  أســعاُر  بــدأت  و 

مســتوياتها الطبيعيــِة مــع تدفــق الــواردات مــن دول بديلــة، وشــهد 
ضافِة  ي أســعاِر المــواِد الأوليــِة بالإ

الســوق المحــىي اســتقراراً ملحوظــاً �ض
ــام. ــدِة ع ــرو لم ــن الجاب اتيجي م لمخــزون اســرت

املرشوعات مستمرة
وعــات فتشــري  : » أمــا المرش ي

وتابــع الشــيخ خليفــة بــن جاســم ال ثــا�ض
اشــغال  أن   إىل  البيانــات 
نفــذْت حــواىلي %95 مــن خطــِة 
الريعــة  الطــرْق  تطويــِر 
ــى  ــاُد ع ــع العتم 2017، وارتف
المنتــِج المحــىي مــن %5 إىل 
ــفت  ــاِر، كش ــد الحص %30 بع
للمشــاريِع  العليــا  اللجنــة 
اســتاْد  مجســْم  عــن  رِث  والإ
ماعــب  )ســادس  الُثماَمــة 
أن  ويتوقــع   )2022 مونديــال 
، كمــا  ض جديديــن قبــل نهايــة العــام الحــاىلي يتــم الكشــف عــن ملعبــني
شــهَد قطــاُع العقــار نمــواً ملحوظــاً خــال الـــ 100 يــوم الماضيــة اذ 
بَلــْغ اجمــاىلي التــداولت العقاريــة خــال مائــة يــوم مــن الحصــار10.4 

مليــار بارتفــاع %120 منــذ بــدء الحصــار.
ي الأعيــاد 

ي قطــاع الســياحة، جــاءْت نســب إشــغال الفنــادق �ض
و�ض

ــة قطــر   ات الدخــول اىل دول )الفطــر والأضحــى( %100 إلغــاء تأشــري
ــة . ــرش 83 دول ي اك

ــيض لمواط
ات والحقائــق  واوضــح الشــيخ خليفــة بــن جاســم ان كل هــذه المــؤ�ش
تجعلنــا نقــول.. هكــذا كانــت قطــر فــوَق الحصــاِر.. بــكِل مــا تعنيــُه 
ي ختــام البيــان الصحفــي أن غرفــة قطــر 

، مؤكــدا �ض الكلمــة مــن معــيض
ــا  ــَة َقراَراته ــيدة وحكَم ــا الرش ــق بقيادته ــا الُمطَل ــن ايمانه ــاً م وانطاق
تُعلــن تضامنهــا الكامــل وانحيازهــا الْتــام للموقــف القطــري الرافــض 

ي الشــأن الداخــىي لدولــة قطــر.
للتدخــل �ض

خليفة بن جاسم:

االســـتثامريَة  الثقافـــَة  تغيـــريْ 

لرجاِل األعـــامِل من االســـترياد اىل 

واالنتـــاج التصنيـــع 

الغرفـــة تعلن تضاُمنهـــا مع مطالب 

مبقاطعة  واملقيمني  املواطنـــني 

الحصار دول  بضائع 
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خليفة بن جاسم: 

جهود كبرية 

لتوطني الصناعات 

الغذائية

تسهيل االستثمار وتعزيز التجارة 

الخارجية واستمرار تدفق السلع

ــارة  ــة تج ــس غرف ــاين رئي ــم آل ث ــن جاس ــة ب ــيخ خليف ــعادة الش ــد س اك
ــامل  ــال األع ــجيع رج ــول تش ــدور ح ــايل ي ــه الح ــر أن التوج ــة قط وصناع
ــذايئ. ــاع الغ ــا يف القط ــات خصوص ــن الصناع ــد م ــني املزي ــىل توط ع

وكالــة  بثتــه  تريــح  ي 
�ض ســعادته  وقــال 

، انــه  ي
ي اغســطس المــا�ض

الأنبــاء القطريــة �ض
ــز  ــا وحواف ــال مزاي ــال الأعم ــح رج ــم من »يت
جديــدة وتســهيات تعينهــم عــى البــدء 
ي 

وعاتهــم وذلــك وفقــا للمبــادرة الــيت بمرش
دارة نظــام  أطلقتهــا اللجنــة التنســيقية لإ
الســتثمار  لتســهيل  الواحــدة  النافــذة 
ي قطــر تحــت شــعار )امتلــك 

الصناعــي �ض
ــت  ي تضمن

ــيت ــاعة( وال ــال 72 س ــا خ مصنع
ي مختلــف 

كذلــك طــرح فــرص صناعيــة �ض
القطاعــات”.

عــى  حاليــا  ض  كــري الرت »يتــم  أنــه  واضــاف 
ض المزيــد  تشــجيع رجــال الأعمــال عــى توطــني
ي 

ي القطــاع الغذا�أ
مــن الصناعــات خصوصــا �ض

والتوجهــات  للسياســات  تنفيــذا  وذلــك 
ي أن 

ي و�ض
ي تحقيــق الأمــن الغــذا�أ

الحكوميــة �ض
تتمكــن الســواعد القطريــة مــن إنتــاج غذائهــا 

ــا”. ــا محلي ودوائه

الغرفــة  تضطلــع  ذلــك  مــع  وبالتــوازي 
ي تعزيــز عاقــات التعــاون 

بــدور مهــم �ض
ــدول  ــف ال القتصــادي والتجــاري مــع مختل
حــول العالــم ســواء مــن خــال قيامهــا 
ض  بتنظيــم زيــارات لرجــال الأعمــال القطريــني
إىل تلــك الــدول أو مــن خــال اســتقبالها 

الوفــود التجاريــة الأجنبيــة.
كمــا تســعى اىل توقيــع مزيــد مــن اتفاقيــات 
الغــرف  مختلــف  مــع  ي 

الثنــا�أ التعــاون 
وتعزيــز  الســتثمار  لتســهيل  التجاريــة 
ــلع  ــق الس ــتمرار تدف ــاري واس ــادل التج التب

القطــري. الســوق  إىل  المختلفــة 

واكــد ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم أن 
ض الغرفــة والجهــات  هنــاك تنســيقا كامــا بــني
زالــة أي عقبــة قــد تظهــر أمــام  الحكوميــة لإ
ي 

ــتثمار �ض ــهيل الس ــدف تس ــتثمرين به المس
ي إنشــاء صناعــات جديدة 

قطــر بمــا يســهم �ض
ــة بمختلــف  ي قطــر تغــذي الســوق القطري

�ض
المنتجــات وتصــدر الفائــض إىل الخــارج.

نتاجــي  واوضــح أن الهتمــام بالقطــاع الإ
ي إطــار 

غــري النفطــي يحتــل مرتبــة أساســية �ض
ض القطــاع الصناعــي، مضيفــا  تطويــر وتوطــني
حققــت  النفطيــة  غــري  »الصــادرات  ان 
كات القطريــة خــال النصــف الأول مــن  للــرش
ــن  ــال م ــار ري ــو 6ر8 ملي ــاىلي نح ــام الح الع
ــأ  ــهادة منش ــو 29941 ش ــدار نح ــال إص خ
ــة حــول  لصــادرات متجهــة إىل نحــو 66 دول

ــم”. العال

الدولــة  ي 
�ض الخــاص  القطــاع  أن  وقــال 

ــى  ــه ع ــت قدرت ــة وأثب ــج ملموس ــق نتائ حق

الإجمــاىلي  المحــىي  الناتــج  ي 
�ض المســاهمة 

ــو 30  ــاهمته نح ــت مس ــا بلغ ــة بعدم للدول
ي المئــة موضحــا أن مســاهمة القطــاع غــري 

�ض
ي المئــة.

النفطــي بلغــت نحــو 50 �ض
ات  والمــؤ�ش المعطيــات  جميــع  وتشــري 
بقطــاع  الخاصــة  والمبــادرات  الحاليــة 
ــة  ي دول

ــطة �ض ة والمتوس ــري ــات الصغ الصناع
قطــر إىل تطــور مســتمر لهــذا القطــاع وفتــح 
آفــاق جديــدة وفــرص اســتثمارية واعــدة 
الركائــز  أحــد  يعــد  الــذي  القطــاع  لهــذا 
الأساســية للتنويــع القتصــادي ومواجهــة 
التقلبــات القتصاديــة العالميــة والتحديــات 

أشــكالها. بمختلــف 

تنسيق تام بني الغرفة 

والجهات الحكومية إلزالة 

أي عقبات قد تظهر أمام 

املستثمرين

أخبارنا
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ــر  ــة قط ــس غرف ــاين - رئي ــد آل ث ــن محم ــم ب ــن جاس ــة ب ــيخ خليف ــعادة الش ــاد س أش
بخطــاب حــرة صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثــاين أمــري البــالد املفــدى - 
حفظــه للــه - يف األمــم املتحــدة، واصفــاً ايــاه بأنــه كان خطابــاً قويــاً شــامالً ومحــدداً 
اســتعرض سياســة قطــر الثابتــة يف دعــم القضايا اإلنســانية حول العــامل واملبادرات 
ــف  ــم املوق ــكل حاس ــح بش ــام أوض ــالم، ك ــن والس ــتتباب األم ــق اس ــة لتحقي القطري
ــاب،  ــة اإلره ــارز يف مكافح ــا الب ــة ودوره ــة والدولي ــا اإلقليمي ــن القضاي ــري م القط
كــام تنــاول الخطــاب أزمــة الحصــار املفــروض عــىل دولــة قطــر مــن دول الجــوار، حيــث 
أكــد رئيــس الغرفــة أن الخطــاب جــاء حاســامً فيــام يخــص الســيادة القطريــة التــي ال 

تقبــل أي تدخــل، ويف الوقــت نفســه طــرح حــال لألزمــة عــن طريــق الحــوار.

 وأضاف ســـعادة الشـــيخ خليفـــة أن الخطاب قـــد عرب عن 
قليمية والدوليـــة، مؤكداً  موقـــف دولة قطـــر إزاء القضايـــا الإ
رهاب بكل  فيه عى موقفهـــا الثابت الداعـــم إىل مكافحـــة الإ
ي جـــاء بها دول 

اً أن الدعـــاءات اليت صوره وأشـــكاله، معتـــرب
اءات واكاذيب ل تســـتند إىل أدلة أو  الحصـــار؛ ما هي إل افـــرت

حقــائق.

ة صاحب الســـمو  وأشـــار ســـعادة رئيس الغرفـــة اىل أن حرض
ض  ازه بالشـــعب القطـــري والمقيمني ض امري الباد المفدى أكد اعرت
ي أزمـــة الحصار المفـــروض عى دولـــة قطر،: 

وموقفهـــم �ض
ازه  ض ة صاحب الســـمو قد عرب عـــن اعرت مضيفـــا: “إن كان حرض
لنا من منـــرب الأمم المتحـــدة؛ فنحن نقول لـــك إننا نحن من 
نا المفـــدى.. ونجـــّدد البيعة والولء  ض ونفخر بـــك يا أمري نعـــرت
ة التقدم  ي مســـري

ي قطر قدماً �ض
واللتفاف مـــن حولك لتمـــيض

النكســـار«. ابية وعصية عى  والزدهار، دولـــة 
وعن تأثري الحصار قال ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم أن 
الحصـــار لم يؤثـــر اقتصادياً عى أســـواق قطر بقـــدر ما أثر 

ي قطر، 
ي فقـــدت حصتها الســـوقية �ض

عـــى دول الحصـــار اليت
اً أن الحصار مثل فرصة للقطاع الخـــاص لأثبات قدرته  معتـــرب
ي تهيئه للعب 

عـــى تجاوز الأزمـــات، وامتاكه لـــاأدوات الـــيت
ي العملية القتصادية، وأكـــد أن جهود القطاع 

أدوار رئيســـية �ض
ي أزمة الحصار تركزت عى اســـتمرار تدفق الســـلع 

الخـــاص �ض
ي أي من الســـلع 

إىل الســـوق المحلية وعدم حـــدوث نقص �ض
الســـتهاكية أو مواد البناء، حيث أضطلع بمســـؤولياته وقام 
رجال الأعمال والمســـتوردين بإبرام اتفاقيـــات وتعاقدات مع 

وجهـــات متعـــّددة، والتأكيد عى عدم اســـتغال الأزمة.

ونـــوه ســـعادته بالتعـــاون الكبـــري مـــع مختلـــف الجهات 
ي إيجاد حلـــول لجميع العقبات 

ي ســـاهمت �ض
الحكوميـــة، واليت

، وفتح المجال أمـــام رجال  ض ي تواجه التّجـــار القطريـــني
الـــيت

الأعمال لتوســـيع أنشطتهم بهدف تغطية وســـد أي عجز قد 
ان العـــرض والطلب وذلك  ض ي مـــري

ينتج عن تبعـــات الحصار �ض
اد  نتاج المحىي وتوســـيع قنوات الســـتري مـــن خال زيـــادة الإ

مـــن الخارج.

خليفة بن جاسم:

خطاب سمو االمري 

يؤكد ثبات قطر يف 

مواجهة الحصار

نجّدد البيعة والوالء لسمو االمير لتمضي 

قطر قدماً في مسيرة التقدم واالزدهار
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مجلس األعامل القطري 

العامين املشرتك يبحث 

تعزيز التعاون التجاري

ــىل  ــاً ع ــرتك اجتامع ــامين املش ــري الع ــامل القط ــس األع ــد مجل عق
هامــش معــرض الصناعــات واملنتجــات العامنيــة، وخــالل االجتــامع  
اعلــن ســعادة الســيد محمــد بــن طــوار رئيــس الجانــب القطــري يف 
االجتــامع ونائــب رئيــس غرفــة قطــر عــن  انشــاء  املركــز القطــري 
ــهم  ــة، ليس ــره يف الدوح ــيكون مق ــذي س ــامل ، وال ــامين لألع الع
ــني يف  ــامل العامني ــال األع ــرشكات ورج ــد ال ــز تواج ــم وتعزي يف دع
الــرشكات واملســتثمرين القطريــني  قطــر، وكذلــك ســوف يدعــم 
ــن  ــادرة م ــز مبب ــذا املرك ــث يــأيت انشــاء ه ــوق الســلطنة، حي يف س

ــامين. ــري الع ــامل القط ــس األع مجل

أخبارنا

خالل اجتماع عقد على هامش معرض المنتجات العمانية بالدوحة

وتــرأس الجانــب العــامين يف املجلــس ســعادة الشــيخ محمــود بــن محمــد الجــرواين، 
بحضــور الســيد ســعيد بــن صالــح الكيومــي رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة عــامن.

10

20
17

 - 
بر
و
كت
- أ

ن 
تو

س
وال

ين 
لثا

د ا
عد

ال



بن طوار: العالقات القطرية العمانية قوية ومتميزة وممتدة منذ زمن طويل

الجرواني: نمو قوي لحركة التجارة

الكيومي: قطر سوق مهم .. وإقبال كبير على منتجاتنا

العذبة: تعاون وثيق بين قطاعات األعمال القطرية والعمانية

عالقات قوية
ـــان  ـــلطنة عم ـــر وس ـــة قط ـــه أن دول ـــال كلمت ـــوار خ ـــن ط ـــال ب وق
ــى  ــل عـ ــن طويـ ــذ زمـ ة منـ ض ــري ــة ومتمـ ــات قويـ ــا عاقـ تربطهمـ
ـــاع  اً إىل أن اجتم ، مشـــري ض ض الشـــقيقني ض والشـــعبني ـــني مســـتوى القيادت
ـــة  ـــا دول ـــهد فيه ي تش

ـــيت ـــروف ال ـــذه الظ ـــل ه ي ظ
ي �ض

ـــأ�ت ـــس ي المجل
ـــة، إل  ـــاث دول خليجي ـــل ث ـــن قب ـــبوق م ـــري مس ـــار غ ـــر حص قط
أنـــه وبالرغـــم مـــن هـــذا الحصـــار فقـــد تمكنـــت دولـــة قطـــر 
مـــن مواصلـــة زخمهـــا القتصـــادي والتجـــاري، لتتجـــاوز بذلـــك 

تداعيـــات هـــذا الحصـــار الجائـــر.

واشـــاد بـــن طـــوار بموقـــف ســـلطنة عمـــان الشـــقيقة وعـــى رأســـها 
ــعب  ــم، والشـ ــعيد المعظـ ــن سـ ــوس بـ ــلطان قابـ ــة السـ جالـ
ـــذ اليـــوم  ـــذي وقـــف وقفـــة رجـــل واحـــد من ي الشـــقيق، وال

العمـــا�ض
الول لازمـــة الخليجيـــة والحصـــار الجائـــر عـــى دولـــة قطـــر. 
ـــس  ـــان ومجل ـــة عم ـــارة وصناع ـــة تج ـــكر إىل غرف ـــدم بالش ـــا تق كم
ك وجميـــع رجـــال الأعمـــال  ي المشـــرت

العمـــال القطـــري العمـــا�ض
ض الذيـــن كان لتواصلهـــم مـــع اخوانهـــم  والمصدريـــن العمانيـــني
ـــم  ـــة، دور مه ـــذ اللحظـــة الوىل لازم ي قطـــر من

ـــال �ض رجـــال العم
ة  ي اســـتمرار تدفـــق الســـلع عـــى الســـوق القطـــري طـــوال فـــرت

�ض
الحصـــار. 

خطوط مالحية
ونـوه سـعادته بأنـه منـذ بدايـة الزمـة الخليجيـة والحصـار الجائر 
ض مينـاء  ة بـني ض خطـوط بحريـة مبـا�ش عـى دولـة قطـر، تـم تدشـني
ي صحـار وصالـة بسـلطنة عمـان، ممـا كان 

حمـد الـدوىلي ومينـا�أ
ي اسـتمرار الحركـة التجاريـة لقطـر بشـكل طبيعـي، 

لـه اثـر كبـري �ض
أ سـلطنة عمـان سـوف يمثـل  أ قطـر ومـوا�ض ض مـوا�ض فهـذا الربـط بـني
ض القليمي  ي النقـل والشـحن البحري عـى المسـتويني

عامـة فارقـة �ض
أ قطـر وعمـان مـع مختلـف دول العالم  ، بمـا يربـط مـوا�ض والـدوىلي
ي المنطقة.

أ اخـرى �ض بشـكل مبـا�ش ودون الحاجـة للمرور عرب مـوا�ض

مجلس األعامل
ك سـوف يركز عى تطوير  وقـال إن اجتمـاع مجلس الأعمال المشـرت
 ، ض والعمانيـني ض  القطريـني الأعمـال  رجـال  ض  بـني ك  المشـرت التعـاون 
ي مدينـة 

ي والـذي عقـد �ض
ومتابعـة نتائـج الملتقـى القطـري العمـا�ض

ي قـام بهـا وفـد 
ي خـال الزيـارة الـيت

ي شـهر يونيـو المـا�ض
مسـقط �ض

ي الملتقـى حـواىلي 4 
الأعمـال القطـري إىل السـلطنة، حيـث شـارك �ض

، وتـم خالـه التفاق عى تعزيـز التعاون  ي
الف رجـل اعمـال عمـا�ض

. ض ي البلديـن الشـقيقني
ض رجـال الأعمـال �ض التجـاري والسـتثماري بـني

أ مناخـاً جيـداً لرجـال  واضـاف: »ل شـك أن هـذه الظـروف تهـيي
اكات والتعـاون التجاري  قامـة مزيد من الـرش ي البلديـن لإ

الأعمـال �ض
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كا  عـى  بالنفـع  تعـود  بنـاءة  عاقـات  إقامـة  تعزيـز  خالهـا 
ة تفـرض  ، خاصـة أن المنطقـة تواجـه تحديـات كبـري ض الجانبـني
ض وذلك  ض والقطريني ابـط عـى رجال الأعمـال العمانيـني ورة الرت �ض
ي المسـتقبل تعود 

بجانب السـعي إىل تأسـيس عاقات مسـتمرة �ض
ي كا البلديـن. وشـدد عـى أن هنـاك 

ض �ض بالنفـع عـى المواطنـني
ي سـواء كان تاجـرا أو مواطنا، أن 

رغبـة صادقـة مـن قبـل كل عما�ض
ض البلديـن وتكون مبينة عى أسـس  تسـتمر وتتعـزز العاقـات بني

قويـة تسـتمر لأمـد بعيد.

رئيـس غرفـة سـلطنة عـامن :قطر سـوق 
مهـم .. وإقبـال كبـر عـى منتجاتنا

أعـرب السـيد سـعيد بـن صالـح الكيومـي رئيـس غرفـة تجـارة 
ي يتم 

وصناعـة سـلطنة عمـان، أنـه هـذه هـي المـرة الثانيـة الـيت
فيهـا افتتـاح معرض )أوبكـس( بالدوحة وكان هناك نسـخ أخرى 
تـم افتتاحهـا بعـدد مـن الـدول وهنـاك أيضـا نسـخة قادمـة 

ي الجزائـر.
سـيتم تنظيمهـا �ض

كات العمانيـة  وأكـد أهميـة السـوق القطـري بالنسـبة إىل الـرش
ي تسـتضيفها 

ي حرصـت عى المشـاركة بنسـخة المعرض اليت
والـيت

عـى  قبـال  الإ كـرب حجـم  إىل  منوهـا  الثانيـة،  للمـرة  بالدوحـة 
ي ظل الظـروف الحالية وأن هناك 

المنتجـات العمانيـة وخاصة �ض
المنتجـات  عـى  للحصـول  قطريـة  كات  مـن �ش ة  كثـري طلبـات 
ض  العمانيـة فضا عن الزيارات المتبادلـة لرجال الأعمال القطريني
ض إىل دولة قطر  إىل سـلطنة عمـان وأيضـا رجال الأعمال العمانيـني

عـى حد سـواء.
نمـوا  تشـهد  ض  الجانبـني ض  بـني التجاريـة  العاقـات  أن  إىل  ولفـت 
ي الدوحـة سـابقا 

ي كان يتـم تداولـه �ض
ا، وأن المنتـج العمـا�ض كبـري

ة وهـذا بطبيعة  ة الحاليـة يتـم تداوله بصـورة كبري ي الفـرت
لكـن �ض

ي أكـرش 
ي صالـح السـعي لجعـل المنتـج العمـا�ض

الحـال يصـب �ض
انتشـارا ولـذا تـم تنظيـم هذه النسـخة للمـرة الثانيـة بالدوحة.

ي تعمـل بمجالت 
كات الـيت ونـوه إىل أن هنـاك العديـد مـن الـرش

مختلفـة كالأغذيـة ومـواد البنـاء بـدأت تدخـل السـوق القطـري 
ي 

�ض أيضـا  بـدأت  ي 
الـيت العمانيـة  كات  الـرش مـن  الكثـري  وهنـاك 

افتتـاح فـروع لهـا بالدوحة وكذلك هنـاك رجال أعمـال عمانيون 
ي إنشـاء مصانـع بدولـة قطـر والعكـس صحيـح 

بـدأوا التفكـري �ض
ض  ض الراغبني فالسـلطنة تسـتقبل الكثري من رجال الأعمـال القطريني

ي فتـح اسـتثمارات بعمـان.
�ض

عـان عن إنشـاء المركز القطري  ي هـذه المناسـبة، الإ
ي �ض

والسـتثماري، ويـر�ض
ي الدوحـة ول مانع مـن افتتاح مقر 

ي لاأعمـال ، والـذي سـيكون مقـره �ض
العمـا�ض

ي مسـقط مسـتقباً، وهـذا المركـز سـوف يدعـم ويعـزز تواجد 
آخـر للمركـز �ض

كات  ي قطر، وكذلك سـوف يدعـم الرش
ض �ض كات ورجـال الأعمـال العمانيـني الـرش

ي إنشـاء هـذا المركـز 
ي سـوق السـلطنة، حيـث يـأ�ت

ض �ض والمسـتثمرين القطريـني
.» ي

بمبـادرة مـن مجلـس الأعمـال القطري العمـا�ض

تعزيز التعاون
ك وتعزيز الروابط  وشـدد بـن طوار عى أن غرفـة قطر تدعم التعاون المشـرت
، وتتطلـع إىل مزيد مـن التعاون  ي

التجاريـة والقتصاديـة مـع الجانـب العمـا�ض
عـى صعيـد السـتثمار والأعمـال، داعيـا أصحـاب الأعمـال والمسـتثمرين 
ي كا البلدين، 

ض إىل دراسـة الفرص السـتثمارية المتاحـة �ض ض والعمانيني القطريـني
ي تخـدم اقتصـادي البلدين.

وعـات اليت والعمـل عـى اقامـة المرش
ي قام بهـا الوفد التجـاري القطري إىل مسـقط 

واوضـح أنـه عقـب الزيـارة الـيت
ى بالتوافد  كات العمانية الكـرب ، فقـد بـدأ العديـد مـن الـرش ي

ي يونيـو المـا�ض
�ض

ي تم توقيعها 
ي قطـر، منوها بان التفاقية الـيت

اىل الدوحـة بهـدف السـتثمار �ض
ض  اكات بـني ي قطـر وعمـان، تمهـد الطريـق لتعزيـز الـرش

ض غرفـيت ي مسـقط بـني
�ض

. ض الجانبني

تطوير املوانئ
أ  ي الموا�ض

ورة تطوير الخدمـات اللوجسـتية �ض وأكـد نائـب رئيـس غرفة قطـر �ض
أ بكافـة  ض هـذه المـوا�ض ي قطـر أو سـلطنة عمـان، بحيـث يتـم تجهـري

سـواء �ض
ي تتـواءم مـع الشـحن البحـري للبضائـع وخصوصـا 

المرافـق والخدمـات الـيت
، لذلك فإن  ادها بواسـطة الـرب ي اعتدنـا لسـنوات طويلـة عـى اسـتري

تلـك الـيت
ي كل من قطـر وعمان 

ي أن تقـوم الجهـات المعنيـة �ض
القطـاع الخـاص يأمـل �ض

أ البحريـة. ي المـوا�ض
بالنتبـاه إىل هـذا الأمـر وتطويـر المرافـق الخاصـة �ض

الجرواين: منو قوي لحركة التجارة
ي 

ي رئيـس الجانـب العمـا�ض
أكـد سـعادة الشـيخ محمـود بـن محمـد الجـروا�ض

ك، الـذي عقـد قبيـل افتتـاح  ي المشـرت
ي مجلـس الأعمـال القطـري العمـا�ض

�ض
ض  بـني العاقـات  أن  )أوبكـس(،  العمانيـة  والمنتجـات  الصناعـات  معـرض 
سـلطنة عمـان ودولـة قطر متجـذرة وعميقة وهـي امتداد للعاقـات القوية 
ض مـن قديـم الأزل وستسـتمر هـذه العاقـات طالمـا  ي تربـط الشـعبني

الـيت
ي كا البلديـن.

لقـت دعمـا وإدارة حكيمـة �ض

اً فيما يتعلـق بالعاقات  ولفـت إىل أن الأشـهر الماضيـة شـهدت تناميـاً كبـري
ي أن يتواصـل ذلـك 

ض البلديـن، معربـاً عـن أملـه �ض التجاريـة والقتصاديـة بـني
أ مناخـات أفضـل للمسـتقبل يمكـن مـن  وأن يكـون مبنيـا عـى أسـس تهـيي
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ي مركـز الدوحة للمعارض 
تـم امـس عى هامش معـرض المنتجات العمانية المقام �ض

، والذي  ي
والمؤتمـرات،  التوقيـع عـى اتفاقيـة تأسـيس مركز العمـال القطري العمـا�ض

ك، ووقع التفاقية كل من سـعادة السـيد  يعتـرب مبـادرة مـن مجلس العمـال المشـرت
ي مجلـس العمـال 

محمـد بـن احمـد بـن طـوار الكـواري رئيـس الجانـب القطـري �ض
ي رئيـس الجانـب 

ك، والسـيد محمـود بـن محمـد الجـروا�ض ي المشـرت
القطـري العمـا�ض

ك. ي مجلـس العمال المشـرت
ي �ض

العمـا�ض
ي تريحـات صحفيـة عـى هامـش التوقيـع، ان المركز والـذي جاء 

وقـال بـن طـوار �ض
ي 

ك، سـيكون مقره الرئيـ�ي �ض ي المشـرت
بمبـادرة مـن مجلـس العمـال القطـري العمـا�ض

ي العاصمـة العمانيـة مسـقط 
الدوحـة، عـى ان يتـم التنسـيق لفتـح فـروع للمركـز �ض

ض  ي المسـتقبل، لفتـا اىل ان المركـز يهـدف اىل تعزيـز ودعـم العاقـات التجاريـة بـني
�ض

ي البلدين للدخول 
ض رجال العمـال �ض ، وتوثيـق وتقوية العاقـات بني ض البلديـن الشـقيقني

ض البلدين، والسـتفادة من  اكات، وذلـك لتطويـر قطاعـات الصناعـة والتجـارة بني ي �ش
�ض

التسـهيات المتاحـة ودراسـة الفـرص السـتثمارية والتجاريـة المختلفة.
ي يهـدف كذلـك اىل تحقيـق التواصل مع 

واشـار اىل ان مركـز العمـال القطـري العمـا�ض
ي الفـرص السـتثمارية المتاحـة ودعـم زيـادة 

رجـال العمـال لتشـجيعهم للدخـول �ض
. ض ض البلدين الشـقيقني حجـم التبـادل التجـاري بـني

مقره الرئييس الدوحة وفروع مستقبلية يف مسقط

توقيع اتفاقية انشاء مركز 

االعامل القطري العامين

بن طوار:

تعزيز ودعم العالقات التجارية بني البلدين

وثيق  تعـــاون  العذبـــة: 
األعامل  قطاعـــات  بـــن 

والعامنيـــة القطريـــة 
ــة  ــد العذب ــن حم ــد ب ــيد راش ــاد الس أش
عضــو مجلــس إدارة غرفــة قطــر وعضــو 
ي 

العمــا�ض القطــري  الأعمــال  مجلــس 
ــة  ــة المتين ــات الأخوي ك بالعاق ــرت المش
ــلطنة  ــر وس ــة قط ض دول ــني ــط ب ي ترب

ــيت ال
العاقــات  تطــور  إىل  لفتــا  عمــان، 
ي 

ــن �ض ض البلدي ــني ــة ب ــة والتجاري القتصادي
ة. ة الأخــري الفــرت

عــى  صحفيــة  تريحــات  ي 
�ض وأشــار 

الأعمــال  مجلــس  اجتمــاع  هامــش 
ف  المــرش الموقــف  إىل  ك،  المشــرت
ظــل  ي 

�ض ي 
العمــا�ض الخــاص  للقطــاع 

ــة  ــر المفــروض عــى دول الحصــار الجائ
مــن  العديــد  قامــت  حيــث  قطــر، 
الســلع  بتوريــد  العمانيــة  كات  الــرش
الغذائيــة إىل الســوق القطــري لتلبيــة 
ايــد، منوهــا كذلــك بموقــف  ض الطلــب المرت
ي فتحــت موانئهــا للتجــارة 

الســلطنة والــيت
تــم فــور الحصــار  القطريــة، حيــث 
ض  ة بــني ض خطــوط بحريــة مبــا�ش تدشــني
ــة  ــار وصال ــاءي صح ــد ومين ــاء حم مين
بســلطنة عمــان، مــا ســاهم بشــكل كبــري 
ي اســتمرار تدفــق الســلع إىل الســوق 

�ض
القطــري عــى اختــاف أنواعهــا.

تبادل تجاري
ض  ــني ــادل التجــاري ب ــر أن حجــم التب يذك
قطــر وعمــان وصــل عــام 2016 إىل 2 
عمــان  وتعتــرب  قطــري،  ريــال  مليــار 
ــة قطــر،  ــك التجــاري الـــ25 لدول ي الرش
ــدد  ــإن ع ــاءات ف ــر الحص ــب آخ وبحس
كات القطريــة العمانيــة تجــاوز 350  الــرش
ــة  ــات والطاق ــات الخدم ي قطاع

ــة �ض ك �ش
والصناعــة.
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قـــال ســـعادة الســـيد محمـــد بـــن احمـــد 
ــة  ــواري نائـــب رئيـــس غرفـ ــوار الكـ ــن طـ بـ
ـــت  ـــري أثب ـــاص القط ـــاع الخ قطـــر ان القط
قدرتـــه عـــى مواجهـــة الحصـــار الـــذي 
ــة  ــى دولـ ــة عـ ــاث دول خليجيـ ــه ثـ تفرضـ
 ، ي

ـــا�ض ـــو الم ـــن يوني ـــس م ـــذ الخام ـــر من قط
ـــة  ـــن مائ ـــرش م ـــرور اك ـــد م ـــه بع ـــا اىل ان لفت
يـــوم عـــى هـــذا الحصـــار الجائـــر، فـــان 
الســـوق القطـــري لـــم يتأثـــر مثلمـــا كانـــت 
ت  ي اعتـــرب

تتوقـــع الـــدول المحـــا�ة والـــيت
ة جغرافيـــا  بـــان دولـــة قطـــر دولـــة صغـــري
ــذا  ــام هـ ــد امـ ــن تصمـ ــا لـ ــكانيا وانهـ وسـ
ي والجـــوي والبحـــري الـــذي  الحصـــار الـــرب
العـــراف  كل  منتهكـــة  عليهـــا  فرضتـــه 
بـــان هـــذه  ض الدوليـــة، لفتـــا  والقوانـــني
الـــدول تناســـت بـــان الـــدول ل تقـــاس 
الجغرافيـــة وعـــدد ســـكانها،  بمســـاحتها 
ـــت  ـــا حقق ة جغرافي ـــري ـــة صغ ـــن دول ـــم م وك
ـــة تفـــوق اضعـــاف  ـــة هائل انجـــازات اقتصادي
ـــاحات  ـــه دول ذات مس ـــا تحقق ـــة لم مضاعف
ي 

ـــال �ض ـــط مث ـــل ابس ـــعة، ولع ـــة شاس جغرافي

ـــة  ـــرب قص ـــطرت أك ي س
ـــيت ـــنغافورة ال ـــك س ذل

وأصبـــح  العالـــم،  ي 
�ض اقتصـــادي  نجـــاح 

صعودهـــا القتصـــادي نموذًجـــا يحتـــذى 
بـــه دولًيـــا، بالنســـبة إىل بلـــد يفتقـــر إىل 
ي والمـــوارد الطبيعيـــة، مـــع العلـــم 

الأرا�ض
ان مســـاحة دولـــة قطـــر تفـــوق ســـنغافورة 
تبلـــغ  حيـــث  ضعفـــا،  عـــرش  بخمســـة 
مســـاحة ســـنغافورة 719 كليـــو مـــرت مربـــع 

فقـــط.
ي بنـــاء 

وقـــال ان دولـــة قطـــر نجحـــت �ض
ض  اقتصـــاد قـــوي مبـــيض عـــى اســـاس متـــني
اكـــة  وقائـــم عـــى المعرفـــة، وعـــى �ش
ض العـــام والخـــاص  ض القطاعـــني حقيقيـــة بـــني
الســـمو  صاحـــب  ة  حـــرض مـــن  برعايـــة 
ــري  ي امـ

ــا�ض ــد ال ثـ ــن حمـ ــم بـ ــيخ تميـ الشـ
البـــاد المفـــدى، فـــكان مـــن الطبيعـــي ان 
ـــات  ي كل التجاه

ـــاص �ض ـــاع الخ ـــرك القط يتح
ــر. ــار الجائـ ــذا الحصـ ــة هـ لمواجهـ

اســـتخدمت  أن دولـــة قطـــر  اىل  واشـــار 
ـــرة  ـــل المتوف ـــارات والبدائ ـــن الخي ـــد م العدي
ـــة  ـــوق المحلي ـــات الس ض احتياج ـــني ـــا لتأم لديه

بكافـــة الســـلع ســـواء الغذائيـــة أو تلـــك 
المتعلقـــة بالمـــواد الأوليـــة للبنـــاء، منوهـــا 
ـــي رجـــال  ـــوة القتصـــاد القطـــري ووع ـــأن ق ب
ي عـــدم 

ض �ض ض حاســـمني الأعمـــال كانـــا عاملـــني
ي الســـوق المحـــىي 

حـــدوث أي فجـــوة �ض
ــار،  ــوم الأول للحصـ ــذ اليـ ــه منـ ــث إنـ حيـ
ـــلع  ـــن الس ي أي م

ـــاع �ض ـــدث أي انقط ـــم يح ل
ي 

ـــيت ـــلع ال ـــة الس ـــت تغطي ـــل تم ـــية ب الأساس
ــل  ــار ببدائـ ــن دول الحصـ ــل مـ ــت تصـ كانـ
ـــى  ـــري ع ـــرى دون أي تأث ـــن دول أخ ـــرى م أخ

ــتهلك. المسـ
ـــذا  ـــال ه ـــا ط ـــه مهم ـــوار ان ـــن ط ـــح ب واوض
ي القتصـــاد 

الحصـــار فانـــه لـــن يؤثـــر �ض
ض  القطـــري، وان رجـــال العمـــال  القطريـــني
كات القطريـــة اصبـــح لديهـــا الن  والـــرش
كات مـــوردة مـــن  عاقـــات عمـــل مـــع �ش
مختلـــف دول العالـــم، وان تدفـــق الســـلع 
ــوف  ــري سـ ــوق القطـ ــا السـ ي يحتاجهـ

ــيت الـ
اىل  اضافـــة  عقبـــات،  ايـــة  دون  يســـتمر 
ـــد  ض المزي ـــة الحـــاىلي نحـــو توطـــني توجـــه الدول

ــات. ــن الصناعـ مـ

الغرفة قامت بجهود كبيرة لضمان استمرار تدفق 

السلع الى السوق  المحلي دون انقطاع

القطاع الخاص القطري اثبت انه على قدر المسؤولية 

وغير قابل لالنكسار

اكد ان انجازات الدول ال تقاس 

بمساحتها الجغرافية وانظروا الى 

تجربة سنغافورة

بن طوار:

 االقتصاد القطري 

قادر عىل الصمود 

مهام طال الحصار

أخبارنا

14

20
17

 - 
بر
و
كت
- أ

ن 
تو

س
وال

ين 
لثا

د ا
عد

ال



تنسيق متواصل بين الغرفة و«موانئ قطر« لتسهيل التجارة عبر ميناء حمد	 

الغرفـــة تخطـــط لتنظيم نـــدوات للتجـــار حول امكانيـــات مينـــاء حمد في دعم نشـــاطهم 	 

ري لتجا ا

ميناء حمد يقدم فرصة ذهبية للقطاع الخاص والشركات لتنشيط اعمالها التجارية	 

قــال الســيد صالــح بــن حمــد الرشقــي مديــر عــام غرفــة قطــر أن افتتــاح مينــاء حمــد الــدويل بإمكانياتــه 
الضخمــة ومرافقــه الحديثــة وانظمتــه املتطــورة، ســوف يزيــد مــن حجــم التجــارة البينيــة لقطــر مــع 
مختلــف دول العــامل بنســب منــو متســارعة خــالل الســنوات املقبلــة، ومبــا يجعــل مــن الدوحــة مركــزا 
ــز تجــارة  ــز التجــارة البينيــة يف منطقــة الــرشق االوســط، وكذلــك تعزي ــا النعــاش وتعزي ــا إقليمي تجاري

املنطقــة مــع العــامل.

ي تريحـــات صحفية، 
ي �ض

�ت وأوضـــح الـــرش
ان مينـــاء حمـــد يقـــدم فرصـــة ذهبيـــة 
للقطاع الخـــاص القطري ورجـــال العمال 
ض لتنشـــيط اعمالهـــم التجاريـــة  القطريـــني
اد او تصدير السلع  ي مجالت اســـتري

سواء �ض
عـــى مختلـــف انواعهـــا، اذ يوفـــر الميناء 
ي اســـتقبال كافـــة انواع 

امكانيـــات هائلة �ض
ي ان 

واحجـــام الســـفن والبواخر، مـــا يعيض
ادها  جميع الســـلع والبضائع ســـيكون استري
للتجـــار  بالنســـبة  متاحـــا  تصديرهـــا  او 
 ، الدوىلي ميناء حمـــد  ض من خـــال  القطريني
منوهـــا بوجود تعـــاون وتنســـيق متواصل 
دارة  كة القطريـــة لإ ض غرفة قطـــر والرش بـــني
أ قطر« فيمـــا يتعلق بتقديم  أ »موا�ض المـــوا�ض
ي 

كات القطريـــة اليت كافة التســـهيات للـــرش

اد وتصدير الســـلع  ي مجال اســـتري
تعمـــل �ض

ي تســـهيل 
والبضائع المختلفة بما يســـهم �ض

التجارية. الحركـــة 

خـــال  ســـتقوم  الغرفـــة  ان  اىل  واشـــار 
ـــاءات  ـــدوات ولق ـــم ن ـــة بتنظي ة المقبل ـــرت الف
مفتوحـــة مـــع رجـــال العمـــال والتجـــار 
كات التجاريـــة العاملـــة  ض والـــرش القطريـــني
الـــدوىلي  مينـــاء حمـــد  ي قطـــر، حـــول 

�ض
ي 

والـــيت بهـــا  يمتـــاز  ي 
الـــيت والمكانيـــات 

ي تعزيـــز 
يمكـــن للتجـــار الســـتفادة منهـــا �ض

مـــع  وربطهـــم  التجاريـــة  تعاماتهـــم 
ي 

ــر �ض اد والتصديـ ــتري ــوات السـ ــف قنـ مختلـ
ي 

مختلـــف دول العالـــم، بمـــا يســـهم �ض
تعزيـــز تجـــارة قطـــر الخارجيـــة.

ي بما حققـــه ميناء حمد خال 
�ت واشـــاد الرش

ي اســـتمرت لأقل 
ي اليت

ة التشـــغيل الجز�أ فرت
ي 

من عـــام واحد قبـــل الفتتاح الرســـمي �ض
ســـبتمرب الجاري، حيث تمكـــن خالها ميناء 
حمـــد مـــن الســـتحواذ عى نســـبة 27% 
ق  ي منطقـــة الرش

قليمية �ض مـــن التجـــارة الإ
ومرشـــحة  ة  كبري نســـبة  وهـــي  الأوســـط، 
ة المقبلة،  لمزيد مـــن النمو خـــال الفـــرت
ي 

منوهـــا بالدور الـــذي لعبه مينـــاء حمد �ض
ظـــل ظـــروف الحصـــار، حيـــث تمكن من 
ة مـــع عدد من  فتح خطـــوط ماحية مبا�ش
ي ســـلطنة عمان والكويـــت وتركيا 

أ �ض المـــوا�ض
ي استمرار 

والهند وباكســـتان، مما أســـهم �ض
ي يحتاجها 

تدفق المدادات من الســـلع الـــيت
الســـوق المحىي بـــدون أي انقطاع.

بإمكانياته الضخمة ومرافقه 

الحديثة وأنظمته المتطورة

الشـــرقي:

ميناء حمد يدعم تحّول

قطر ملركز إقليمي للتجارة
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أخبارنا

ـــعادة  ـــن س ـــة كل م ـــة البحثي ـــد الورق أع
ي بـــن عـــىي آل 

الدكتـــور الشـــيخ ثـــا�ض
ي عضـــو مجلـــس إدارة مركـــز قطـــر 

ثـــا�ض
ـــور  ـــم والدكت ـــق والتحكي ـــدوىلي للتوفي ال
مستشـــار  خاتشـــادوريان  مينـــاس 
المركـــز، والســـيد إبراهيـــم شـــهبيك 
ض العـــام المســـاعد، وتناولـــت  الأمـــني
ي قواعـــد مراكـــز 

ة �ض التعديـــات الأخـــري
هـــا  التحكيـــم العالميـــة ومـــدى تأثري
 ، ـــدوىلي ـــم ال عـــى إدارة إجـــراءات التحكي
ــن 700  ــرش مـ ــن أكـ ــازت ضمـ ي فـ

ــيت والـ

ورقـــة بحثيـــة تـــم إرســـالها إىل اللجنـــة 
ــة. المنظمـ

واســـتعرض الكونجـــرس عـــى مـــدى 
أيامـــه الخمـــس عـــدد مـــن المواضيـــع 
البضائـــع  نقـــل  بعقـــود  المتصلـــة 
يعـــات  والترش البحـــر  طريـــق  عـــن 
ي تنطبـــق عليـــه، وكيفيـــة 

الدوليـــة الـــيت
ض  حـــل المنازعـــات البحريـــة والتأمـــني
البحـــري وســـندات الشـــحن وعقـــود 
ــم  ــتعرض أهـ ــا يسـ ــفن، كمـ ــاء السـ بنـ

ي المنازعـــات 
التطبيقـــات القضائيـــة �ض

ض مـــاك الســـفن ونـــوادي الحمايـــة  بـــني
الخاصـــة بهـــم والشـــاحنات مســـتلمي 

البضائـــع أو المرســـل إليهـــم .

وكانـــت مدينـــة كوبنهاجـــن قـــد فـــازت 
الكونجـــرس  هـــذا  تنظيـــم  ف  بـــرش
لمـــا  العالمـــي لعـــام 2017 وذلـــك 
ــن  ــل مـ ــخ طويـ ــن تاريـ ــه مـ ــع بـ تتمتـ
ـــة  ـــة وصناع ـــة المتنوع ـــطة البحري الأنش

الســـفن والماحـــة البحريـــة.

بوفد برئاسة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي…

مشاركة قطرية يف اجتامعات 

كونجرس التحكيم البحري 

بالدمنــــــــارك

ــد  ــول قواع ــة ح ــة بحثي ــم ورق ــق والتحكي ــدويل للتوفي ــر ال ــز قط ــدم مرك ق
للكونجــرس  العــرشون  الــدورة  فعاليــات  يف  العامليــة   التحكيــم  مراكــز 
ــة  ــة الدمناركي ــد يف العاصم ــذي انعق ــني، وال ــني البحري ــي للمحكم العامل
ــن 250  ــر م ــور أك ــبتمرب2017، بحض ــن 25 إىل 29 س ــرتة م ــن يف الف كوبنهاج

ــامل. ــاء الع ــع أنح ــن جمي ــة م ــن 50 دول ــر م ــن أك ــمية م ــة رس جه
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ــر  ــة قط ــني غرف ــة ب ــات تجاري ــاد مباحث ــالم اب ــتانية اس ــة الباكس ــدت يف العاصم عق
ــز العالقــات التجاريــة بــني البلديــن، وذلــك  واتحــاد الغــرف الباكســتانية بهــدف تعزي
ــد  ــن حم ــد ب ــيد راش ــم الس ــذي يض ــة وال ــد الغرف ــا وف ــام به ــي ق ــارة الت ــالل الزي خ
العذبــة عضــو مجلــس االدارة والســيد صالــح بــن حمــد الرشقــي املديــر العــام اىل 

ــو 2017. ــن 11 اىل 14 يولي ــرتة م ــالل الف ــتان خ باكس

المباحثـــات عـــى تعزيـــز  تركـــزت  وقـــد 
ي مختلف القطاعـــات القتصادية 

التعـــاون �ض
والتجاريـــة ومـــن بينها النشـــاءات والبناء، 
تجارة مـــواد البناء، تجارة المـــواد الغذائية 
مثـــل الرز والســـكر والفواكـــه واللحـــوم 
والدواجن، اضافـــة اىل قطاعات اخرى مثل 

والثاث. المنســـوجات 

وعقـــد الجانـــب القطـــري اجتماعـــات مع 
ض  عدد كبري مـــن رجال العمال الباكســـتانيني
ورؤســـاء الغرف الباكســـتانية، تـــم خالها 
ض  اكـــة المتاحـــة بني اســـتعراض فـــرص الرش

كات  ، وامكانية الســـتفادة من الرش ض الجانبـــني
بعـــض  نقـــل  ي 

�ض خصوصـــا  الباكســـتانية 
الصناعـــات اىل دولـــة قطـــر،  بحيث تتم 
ي قطـــر تغذي 

كة �ض اقامـــة مصانـــع مشـــرت
الســـلع وتصدير  بمختلف  المحىي  الســـوق 
ض  كري الفائـــض من النتاج اىل الخـــارج، مع الرت
عـــى الصناعـــات الغذائيـــة والصناعـــات 
ي يحتاجها الســـوق القطري.

الخـــرى الـــيت
وقد اســـتقبل ســـعادة المهندس خرم دستا 
كـــري وزيـــر التجـــارة بجمهورية باكســـتان 
ســـامية، كل من الســـيد راشـــد بن حمد  الإ
 ، ي

�ت العذبـــة والســـيد صالح بن حمـــد الرش

وزير التجارة خرم دستا كير يلتقي العذبة والشرقي ويؤكد متانة العالقات

غرفة قطر تبحث تعزيز 

واردات السلع من باكستان
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وتم خـــال اللقاء بحث العاقـــات الثنائية 
ي 

ض وســـبل تعزيزهـــا خصوصا �ض ض الجانبني بني
الخاص. القطـــاع  مجالت 

ي عـــن ترحيبه 
واعـــرب الوزيـــر الباكســـتا�ض

ي تعكـــس 
بزيـــارة الوفـــد القطـــري والـــيت

ض البلديـــن عى صعيد  قـــوة العاقات بـــني
يدل  ومما  والخـــاص،  العـــام  ض  القطاعـــني
ض  القطريـــني العمـــال  ثقـــة رجـــال  عـــى 
ي 

، معربـــا عن اعمله �ض ي
بالقتصاد الباكســـتا�ض

ي تحقيق 
ان تســـهم زيارة الوفد القطـــري �ض

ض وتنفيذ  ض الجانبـــني مزيد مـــن التعاون بـــني
الواقع. ارض  عـــى  وعـــات  مرش

ي 
وقال الســـيد راشـــد بـــن حمـــد العذبة �ض

تريحـــات صحفيـــة، ان الوفـــد القطري 
ي 

الباكســـتا�ض للجانب  دعـــوة  بتوجيـــه  قام 
لزيـــارة دولة قطـــر لاطاع عـــى الفرص 
ي 

الســـتثمارية المتاحـــة والمجـــالت الـــيت
، لفتا  ض الجانبـــني ي 

�ض فيهـــا  التعـــاون  يمكن 

اىل انـــه تم قبـــول الدعوة وســـوف يقوم 
ض  وفد كبري مـــن رجال العمال الباكســـتانيني
بزيـــارة اىل الدوحة قريبا ومـــن المنتظر ان 
ض  يتـــم خالها توقيـــع اتفاقيات تعـــاون بني

 . ض نبني لجا ا

ومن جهتـــه قال الســـيد صالـــح بن حمد 
ي ان غرفة قطر تســـعى اىل فتح افاق 

�ت الـــرش
جديدة مـــن التعاون التجـــاري مع مختلف 
بدائل  وايجاد  والصديقة،  الشـــقيقة  الدول 
ي كانت تســـتوردها قطر ســـابقا 

للســـلع اليت
مـــن دول الحصـــار، منوهـــا بـــان هنالك 
ض قطر وباكســـتان،  تعـــاون تجاري كبـــري بني
وان الغرفـــة ســـعت من خـــال المباحثات 
مـــع غرفة اســـام ابـــاد اىل تعزيـــز هذه 
العاقات، وزيادة واردات قطر من الســـلع 
بالمنتجات  يتعلق  ما  الباكســـتانية خصوصا 
الغذائية ومـــواد البناء الوليـــة، وذلك من 
خال فتـــح قنوات جديدة لرجـــال العمال 
اد مـــن الخارج. ض لاســـتري والتجار القطريني
التجارية  العاقـــات  ان  ي 

�ت الـــرش واوضـــح 

ا،  ض قطر وباكســـتان تشـــهد تطـــورا كبري بني
ي 

ض البلدين �ض حيـــث بلغ التبادل التجاري بـــني
العـــام 2016 نحو 2.8 مليار ريـــال ارتفاعا 
ي العـــام 2015 و887 

مـــن 1.9 مليار ريال �ض
ي العـــام 2014، منوها بان 

مليون ريـــال �ض
وبأرقام  فائضـــا  حقـــق  التجاري  ان  ض المـــري
ة لصالـــح دولة قطر خال الســـنوات  كبـــري
ة، ففي العـــام 2016 بلغت  الثاثة الخـــري
باكســـتان  اىل  القطرية  الصـــادرات  قيمـــة 
ض بلغت قيمة  ي حـــني

حـــواىلي 2.5 مليار ريال �ض
واردات قطـــر من باكســـتان نحـــو 317.7 

مليـــون ريال.

القطريـــة  الصـــادرات  اهـــم  ان  يذكـــر 
النفـــط  غـــازات  ي 

�ض تتمثـــل  باكســـتان  اىل 
نفطية  وزيـــوت  غازيـــة  وهيدروكربونـــات 
وزيـــوت مواد معدنيـــة قاريـــة وبوليمرات 
ي اشـــكالها الولية، امـــا الواردات 

ض �ض اثيلـــني
كز عى اللبســـة  القطرية من باكســـتان فترت
وات  والخـــرض والمنســـوجات  وتوابعهـــا 

. كه لفوا وا

العذبة: وفد اعمال 

باكستاني يزور 

الدوحة قريبا .. 

وتوقيع اتفاقيات 

للتعاون

الشرقي: 2.8 مليار 

ريال التبادل التجاري 

.. ونقل صناعات 

باكستانية الى قطر 

أخبارنا
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ــات  ــم املعوق ــة أه ــامع ملناقش ــرق االجت تط
التــي تواجــه قطــاع الســياحة واقــرتاح الحلــول 
تــم  كــام  املعوقــات،  هــذه  عــىل  للتغلــب 
خــالل االجتــامع إعــادة هيكليــة لجنــة الســياحة 
ــي  ــه عبدالغن ــلامن عبدالل ــيد س ــاب الس وانتخ

ــة. ــس اللجن ــاً لرئي نائب
عــىل  االتفــاق  تــم  االجتــامع  نهايــة  ويف 
لقطــاع  موســع  اجتــامع  لعقــد  التنســيق 
بالدولــة. املختصــة  الجهــات  مــع  الســياحة 

اجتماع موسع للقطاع مع الجهات المختصة قريبا

عقــدت لجنــة الســياحة بغرفــة قطــر اجتامعهــا العــادي برئاســة ســعادة 
الشــيخ حمــد بــن أحمــد  بــن عبــد اللــه آل ثــاين عضــو مجلــس االدارة 
رئيــس اللجنــة، وبحضــور الســيد ســيف بــن يوســف الكــواري مديــر إدارة 
اللجــان ومجالــس األعــامل واعضــاء لجنــة الســياحة، وذلــك للتباحــث حــول 

ــاع. ــتجدات القط مس

إعـــادة هيكـــلة لجـــنة 

السيـاحة بغـرفة قطـر
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الرشقي: قطر تَنَضم 

لدفرت االدخال املؤقت 

العاملي ديسمرب املقبل

 ترأس وفد الغرفة في المؤتمر العالمي العاشر للغرف  باستراليا

ــرف  ــارش لغـ ــي العـ ــر العاملـ ــامل املؤمتـ ــر يف أعـ ــة قطـ ــاركت غرفـ شـ
التجـــارة »كونجـــرس الغـــرف« والـــذي عقـــد يف مدينـــة ســـيدين باســـرتاليا 
خـــالل الفـــرتة مـــن 19 اىل 21 ســـبتمرب 2017، ويف االجتامعـــات التـــي 
عقـــدت عـــىل هامـــش املؤمتـــر وتـــم الرتكيـــز خاللهـــا عـــىل موضوعـــي 

شـــهادات املنشـــأ العامليـــة ودفـــرت االدخـــال املؤقـــت للســـلع.

مؤمترات

اليا السـيد  وتـرأس وفـد غرفـة قطـر اىل اسـرت
ي مديـر عـام الغرفة، 

�ت صالـح بـن حمـد الـرش
وضـم الوفـد كل مـن الشـيخة/ تمـا�ض بنـت 
الدوليـة  العاقـات  مديـر   – ي 

ثـا�ض آل  خليفـة 
 – زيـدان  نـورا  السـيدة/  الغـرف،  وشـؤون 
مديـر الفعاليـات، والسـيدة/ تانيـا رضـوان – 
رئيـس الشـؤون الماليـة، كمـا حـرض فعاليات 
المؤتمر السـيد/ عبد العزيز سـعد الكواري – 
اليا. ي اسـرت

القائـم بأعمال سـفري دولـة قطر �ض
ي أن غرفة 

�ت وقـال السـيد صالح بن حمد الـرش
قطـر تلقـت خـال اجتمـاع مجلس شـهادات 
المنشـأ العالمي والذي عقد يوم 17 سـبتمرب 
عـى هامش المؤتمـر العالمي للغـرف، دعوة 
المنشـأ  شـهادات  سلسـلة  إىل  لانضمـام 
العالميـة، لفتـا اىل ان  الغرفـة رحبـت بهـذه 
ي وقـت 

الدعـوة وسـوف تعمـل عـى تلبيتهـا �ض
قريب. 

ناقـش  الجتمـاع  هـذا  ان  ي 
�ت الـرش واوضـح 

العالميـة  المنشـأ  شـهادات  سلسـلة  كذلـك 
والتدريـب  ونيـة  اللكرت المنشـأ  وشـهادات 
اون ليـن وبرنامجـي  المنشـأ  عـى شـهادات 
عـى  العمـل  يتـم  الذيـن   Rexو  Exportal
شـهادات  مـع  التعامـل  لتسـهيل  إنشـائهما 
ونيـة وبالتاىلي تسـهيل  المنشـأ العالميـة اللكرت

الـدول. ض  بـني التجاريـة  التعامـات 
أبلغـت  قطـر  غرفـة  ان  اىل  ي 

�ت الـرش واشـار 
 ATA Carnet مجلـس دفـرت الدخال المؤقـت
هامـش  عـى  عقـد  الـذي  الجتمـاع  خـال 
 ، مؤتمـر كونجـرس الغـرف يـوم 18 سـبتمرب
الـدول  اىل  تنَضـم  سـوف  قطـر  دولـة  بـان 
ي الول مـن ديسـمرب 2017 لتكـون 

العضـاء �ض
ي هذا المجلس، لفتا اىل ان 

الدولـة رقم 78 �ض
ونيـة  الجتمـاع ناقـش اطـاق النسـخة اللكرت
ناقـش  كمـا  المؤقـت،  الدخـال  دفـرت  مـن 

عالميـاً،  للدفـرت  المعايـري  توحيـد  المجلـس 
وتمـت كذلك مناقشـة المور الماليـة الحالية 

.2018 ي 
�ض مسـتقباً   والمتوقعـة 

ي 19 سـبتمرب انطلقـت فعاليـات المؤتمـر 
و�ض

والـذي  التجـارة،  لغـرف  العـا�ش  العالمـي 
اسـتمر لثاثة ايام وشـارك فيه أكرش من 1000 
منـدوب يمثلـون 109 دول، حيـث كانت غرفة 
قطـر أحـد رعاة هـذا المؤتمـر، وسـبق لدولة 
قطـر أن اسـتضافت النسـخة الثامنة من هذا 
ي عـام 2013 وشـارك فيهـا اكرش من 

المؤتمـر �ض
2600 منـدوب مـن جميـع أنحـاء العالم. 

ي مدير 
�ت وعقـد السـيد صالـح بـن حمـد الـرش

مـع  عمـل  لقـاءات  عـدة  قطـر  غرفـة  عـام 
المشـاركة  الغـرف  مـن  رؤسـاء ومـدراء عـدد 
ي تعزيـز 

ي المؤتمـر، تـم خالهـا التباحـث �ض
�ض

، وتعزيـز التبـادلت التجارية  ي
التعـاون الثنـا�أ

ي 
�ت صالح بن حمد الرش
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الرشقي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس غرفة اسرتاليا

لالنضمام 	  قطر  لغرفـــة  دعوة  تلقينا 

المنشـــأ  شـــهادات  سلســـلة  إلى 

لمية   لعــا ا

لقـــاءات للوفد القطـــري مع وفود 	 

تعزيز  ناقشـــت  مشـــاركة  عالميـــة 

التبادل التجــــاري

ي مع السـيد رولنـد جبور 
�ت ض دولـة قطـر وتلـك الـدول، كمـا التقى الـرش بـني

اللقـاء  العربيـة، وتـم خـال  الية  التجـارة والصناعـة السـرت رئيـس غرفـة 
ي هدية 

�ت ي نهاية اللقاء قـدم الرش
ك، و�ض ي تعزيـز التعاون المشـرت

التباحـث �ض
الية العربيـة. تذكاريـة لرئيـس غرفـة التجـارة والصناعـة السـرت

العـا�ش  العالمـي  المؤتمـر  ان  تريحـات صحفيـة،  ي 
�ض ي 

�ت الـرش واوضـح 
ي الغرف 

للغـرف والـذي يعد منتدى دينامي�ي لتبـادل الأفكار والممارسـات �ض
تناولـت   ي 

الـيت واللقـاءات  بالجتماعـات  حافـا  كان  التجاريـة،  والأنشـطة 
كافـة القضايـا والمـور المتعلقـة بانسـياب التجارة حـول العالـم، وتطوير 
اتها، والقضايـا الملحة  ض الغـرف والسـتفادة المتبادلة مـن خرب الشـبكات بـني

. ي تواجـه مجتمـع الأعمال الـدوىلي
الـيت

ي مديـر عام غرفة قطـر التعاون 
�ت بحـث السـيد صالـح بن حمـد الرش

ه سـعادة السـيد  اليا خال اجتماع حرض ي مـع رئيـس غرفة اسـرت
الثنـا�أ

عبـد العزيـز سـعد الكـواري القائـم باعمـال السـفري القطـري لـدى 
اليا، وذلـك عـى هامـش اجتماعـات المؤتمـر العالمـي العـا�ش  اسـرت
ي 

ي مدينـة سـيد�ض
لغـرف التجـارة »كونجـرس الغـرف« والـذي عقـد �ض

ة مـن 19 اىل 21 سـبتمرب 2017. اليا خـال الفـرت باسـرت

ض  اليني ي انـه تـم توجيـه الدعـوة لرجـال العمـال السـرت
�ت وقـال الـرش

لزيـارة دولـة قطـر والطاع عـى الفرص السـتثمارية المتاحـة، لفتا 
اىلي رحـب بالدعـوة، حيـث اشـار رئيـس غرفـة  اىل ان الجانـب السـرت
ض بالسـوق القطـري. اليني اليا اىل اهتمـام رجـال العمـال السـرت اسـرت

الهدايـا  ي 
�ت الـرش تبـادل السـيد صالـح بـن حمـد  اللقـاء  ي ختـام 

و�ض
اليا. اسـرت غرفـة  رئيـس  مـع  التذكاريـة 
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تعزيز التعاون التجاري بني

قطر وتركيا خالل ملتقى أزمري

االحبابي:  توقيع اتفاقيات مع تركيا لتعزيز التبادل التجاري

عقــدت اوائــل شــهر اغســطس املــايض  فعاليــات ملتقــى األعــامل القطــري الــرتيك يف مدينــة أزمــري، 
الــذي عقــد مبناســبة زيــارة وفــد كبــري لرجــال األعــامل القطريــني برئاســة الســيد محمــد مهــدي األحبــايب 
عضــو مجلــس إدارة غرفــة قطــر وضــم نحــو 100 رجــل أعــامل ميثلــون كــربى الــرشكات القطريــة واملتخصصــة 
ــا  ــمل أيض ــي تش ــارة الت ــذه الزي ــم ه ــر بتنظي ــة قط ــت غرف ــث قام ــة، حي ــات االقتصادي ــف القطاع يف مختل
مدينــة اســطنبول يف يوميهــا األخرييــن، وذلــك بهــدف تعزيــز التعــاون التجــاري واالســتثامري بــني رجــال 

األعــامل القطريــني ونظرائهــم األتــراك.

ـــد آل  ـــن محم ـــم ب ـــن جاس ـــد ب ـــيخ أحم ـــعادة الش ـــى س ـــاح الملتق ـــرض افتت ـــد ح وق
ـــر القتصـــاد  ـــاد زيبكجـــي وزي ـــر القتصـــاد والتجـــارة، وســـعادة الســـيد نه ي وزي

ـــا�ض ث
ـــراك. ـــال الأت ـــال الأعم ـــن رج ـــري م ـــدد كب ـــى ع ي الملتق

ـــارك �ض ـــا ش ، كم كي
ـــرت ال

ـــة حـــيت  كي ـــة الرت ض إىل الجمهوري ـــني ـــارة وفـــد مـــن رجـــال الأعمـــال القطري وتســـتمر زي
ـــاد  ـــة واتح كي ـــاد الرت ـــن وزارة القتص ـــوة م ـــة لدع ـــك تلبي ـــاري، وذل ـــطس الج 6 أغس

ـــراك. ـــن الأت المصدري

ـــوىلي  ـــى ت ـــاص ع ـــاع الخ ـــجع القط ـــه يش ـــة كون ـــوة مهم ـــى خط ـــذا الملتق ـــد ه ويع
ـــن،  ـــاص بالبلدي ـــاع الخ ـــب القط ي ملع

ـــرة �ض ـــع الك ـــه يض ـــث إن ـــادرة، حي ـــام المب زم
ـــط. ـــمي فق ـــب الرس ـــى الجان ـــاون ع ـــر التع ـــث ل يقت بحي

وزير االقتصاد 

التركي: خطط 

لجعل قطر قاعدة 

لوجستية لإلنتاج 

في المنطقة

مؤمترات
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القطـــري  القتصـــاد  وزيـــرا  أكـــد  وقـــد 
التعـــاون  أن  الملتقـــى  خـــال  كي 

والـــرت
ض يجـــب أن ل يكـــون مرحليـــاً  ض الجانبـــني بـــني
ــب أن  ــل يجـ ، بـ ض ــني ــدث معـ ــاً بحـ ومرتبطـ
ـــب أن ل  ـــه يج ـــا أن ـــاً، كم ـــاً دائم ـــون تعاون يك
يقتـــر عـــى الصـــادرات والـــواردات، بـــل 
ـــاج  نت يجـــب أن يشـــمل أيضـــا الســـتثمار والإ

ك. المشـــرت

كي نهـــاد 
وكشـــف وزيـــر القتصـــاد الـــرت

زيبجـــ�ي أن هنالـــك خططـــاً لجعـــل قطـــر 
ي المنطقـــة، 

نتـــاج �ض قاعـــدة لوجســـتية لاإ
وتركيـــة  قطريـــة  كات  �ش تقـــوم  بحيـــث 
ـــا  ي قطـــر تـــزود منتجاته

ـــات �ض ـــاء صناع بإنش
لأســـواق المنطقـــة.

ـــز  ـــى تعزي ـــاق ع ـــى التف ـــال الملتق ـــم خ وت
ــر أو  ــالت التصديـ ي مجـ

ــواء �ض ــاون سـ التعـ
ك، إضافـــة إىل التعـــاون  نتـــاج المشـــرت الإ
ــم  ــاص، وتـ ــكل خـ ــري بشـ ــل البحـ ي النقـ

�ض
الكشـــف عـــن أنـــه ســـيتم خـــال شـــهرين 
ــاء  ــن مينـ ــد مـ ــري جديـ ــط بحـ ــاح خـ افتتـ
طارجـــة قـــرب إســـطنبول إىل مينـــاء حمـــد 
وهـــذا المينـــاء ســـوف يقلـــل زمـــن الرحلـــة 
ـــا ســـيقلل  ـــام فقـــط، م ـــن شـــهرين إىل 8 أي م

أيضـــا تكلفـــة الشـــحن.

لرجـــال  ميدانيـــة  زيـــارات  جـــرت  وقـــد 
ـــع  ـــن المصان ض إىل عـــدد م ـــني ـــال القطري الأعم

ــة. كيـ كات الرت ــرش والـ

ـــى  ي ألق ـــا�ب ـــدي الأحب ـــد مه ـــيد محم وكان الس
ــا  ــب خالهـ ــى، رحـ ــة الملتقـ ي بدايـ

ــة �ض كلمـ

ي الملتقـــى والـــذي يعقـــد 
ض �ض بالمشـــاركني

ي انطلقـــت مـــن 
ي مدينـــة أزمـــري والـــيت

�ض
ي أول ســـفينة 

ي الشـــهر المـــا�ض
مينائهـــا �ض

ـــة  كي ـــة الرت ـــلع الغذائي ـــواد والس ـــة بالم محمل
ــدف إىل  ــاء يهـ ــاً إىل أن اللقـ ــر، لفتـ إىل قطـ
ي مختلـــف 

ك �ض المشـــرت التعـــاون  تعزيـــز 
القطاعـــات القتصاديـــة.

كيـــة  الرت القطريـــة  العاقـــات  إن  وقـــال 
ا،  ة نمـــواً كبـــري ي الســـنوات الأخـــري

شـــهدت �ض
القطـــاع  يغتنـــم  وأن  بـــد  ل  وبالتـــاىلي 
الفرصـــة  هـــذه  البلديـــن  ي 

�ض الخـــاص 
وبنـــاء  ك  المشـــرت التعـــاون  تعزيـــز  ي 

�ض
ـــق  ـــد الطري ي تمه

ـــيت ـــة ال ـــات التجاري التحالف
نحـــو زيـــادة حجـــم المبـــادلت التجاريـــة 
لتصـــل إىل مســـتوى الطموحـــات، مثمنـــاً 
ي 

كي الداعـــم لدولـــة قطـــر �ض
الموقـــف الـــرت

ــن  ــه مـ ــرض لـ ــذي تتعـ ــار الـ ــل الحصـ ظـ
قبـــل ثـــاث دول خليجيـــة شـــقيقة، حيـــث 
ــري  ــوق القطـ ــد السـ ــا إىل مـ ــارعت تركيـ سـ
ـــة  ـــواد الغذائي ـــلع والم ـــن الس ـــه م باحتياجات

جـــواً وبحـــراً منـــذ بـــدء الحصـــار، ومـــا 
كيـــة تتدفـــق إىل الســـوق  زالـــت الســـلع الرت

القطـــري بشـــكل متواصـــل.

وأكـــد حـــرص غرفـــة قطـــر عـــى بنـــاء عاقـــات 
ـــد  ـــا يفي ـــا، بم ي تركي

ـــا �ض اته ـــع نظري ـــدة م وطي
ـــط  ـــث ترتب ـــن، حي ي البلدي

القطـــاع الخـــاص �ض
غرفـــة قطـــر باتفاقيـــات ومذكـــرات تفاهـــم 
ـــا  ـــن بينه ـــة، م كي ـــرف الرت ـــن الغ ـــدد م ـــع ع م
ـــاد  ـــر والتح ـــة قط ض غرف ـــني ـــم ب ـــا تفاه مذكرت
كي للغـــرف التجاريـــة وتبـــادل الســـلع، 

الـــرت
ـــة  ـــر وغرف ـــة قط ض غرف ـــني ـــم ب ـــرة تفاه و مذك

ـــطنبول. اس

كمـــا أكـــد حـــرص الغرفـــة عـــى زيـــادة 
ـــث  ـــدف إىل بح ي ته

ـــيت ـــة ال ـــارات المتبادل الزي
ي قطـــر أو تركيـــا، 

الفـــرص المتاحـــة ســـواء �ض
ي 

اكات الـــيت وبحـــث إمكانيـــة عقـــد الـــرش
يســـعى إليهـــا رجـــال الأعمـــال مـــن البلديـــن، 
ــارك  ــاء الـــذي تشـ ــذا اللقـ حيـــث يتيـــح هـ
كات القطريـــة  فيـــه مجموعـــة مـــن الـــرش
البنـــاء  مـــواد  مجـــالت  ي 

�ض المتخصصـــة 
والتشـــييد والمـــواد الغذائيـــة والصناعـــات 
الباســـتيكية والورقيـــة والكهربـــاء والأدوات 
ــري  ــدد كبـ ه عـ ــرض ــة، ويحـ ــة الطبيـ والأدويـ
ــىي  ض وممثـ ــني ــال القطريـ ــال الأعمـ ــن رجـ مـ
بـــرام  ة لإ كات القطريـــة، فرصـــة كبـــري الـــرش
ض وبنـــاء  ض الجانبـــني اتفاقيـــات تعـــاون بـــني
ض رجـــال الأعمـــال للقيـــام  تحالفـــات بـــني
ـــات  ي قطاع

كة خصوصـــا �ض ـــات مشـــرت وع بمرش
والبنـــاء  والســـياحة  والتعليـــم  الصحـــة 

والمقـــاولت.

ـــال  ـــال الأعم ـــجع رج ـــر تش ـــة قط ـــال غرف وق
ــتثماراتهم إىل  ــه اسـ ــى توجيـ ض عـ ــني القطريـ
تركيـــا نظـــراً لمـــا تتمتـــع بـــه مزايـــا جاذبـــة 
ـــدة  لاســـتثمار، فضـــاً عـــن العاقـــات الوطي
ض البلديـــن، ونأمـــل أن  ي تجمـــع بـــني

الـــيت
ـــز التعـــاون  يكـــون هـــذا اللقـــاء فرصـــة لتعزي

ك. المشـــرت
ض عـــى هامـــش  ي تريحـــات للصحافيـــني

و�ض
الملتقـــى  إن  ي  الأحبـــا�ب قـــال  الملتقـــى، 
ــات  ــداداً للعاقـ ي امتـ

ــأ�ت كي يـ
ــرت ــري الـ القطـ

ـــا  ، منوه ض ـــقيقني ـــن الش ض البلدي ـــني ة ب ض ـــري المتم
ـــات  ـــن التفاقي ـــد م ـــع العدي ـــم توقي ـــه ت بأن
ــا  ــن بمـ ــن البلديـ ــال مـ ــال الأعمـ ض رجـ ــني بـ
ـــا. ي قطـــر وتركي

ـــو القتصـــاد �ض ي نم
يســـاهم �ض

ي  محمد مهدي الأحبا�ب
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ــر  ــري تطوي ــة إزم ــة صناع ــس غرف ــع رئي ــر م ــة قط ــس إدارة غرف ــو مجل ــايب عض ــدي األحب ــد مه ــث محم بح
التعــاون بــني غرفــة قطــر وغرفــة صناعــة إزمــري وتســهيل اقامــة املرشوعــات الصناعيــة املشــرتكة بــني 
رجــال األعــامل يف البلديــن. وقــال األحبــايب أثنــاء اللقــاء إن املباحثــات التــي أجراهــا الوفــد القطــري 
املشــارك يف اجتامعــات برتكيــا عــىل مــدى اليومــني املاضيــني أســفرت عــن نتائــج مثمــرة؛ إذ أبرمــت 
اتفاقيــات ورشاكات مهمــة بــني رجــال األعــامل مــن الجانبــني، وتــم التوقيــع عــىل اتفاقيتــني بــني رشكات 

ــرتكة. ــات مش ــذ مرشوع ــدء يف تنفي ــة للب ــة وتركي قطري

وأوضــح أن قطــر تطمــح لرفــع حجــم التبــادل التجــاري مــع تركيــا، 

ــن ليــس فقــط  ــز الــراكات بــن القطــاع الخــاص يف البلدي وتعزي

ــة  ــات صناعي ــذ مروع ــا لتنفي ــادل الســلع، وإمن عــى مســتوى تب

ــع عــى عــدد  ــة مشــركة، مضيفــاً أن الوفــد القطــري اطل وإنتاجي

مــن املصانــع والــركات الركيــة يف زيــارات ميدانيــة عقــدت عقب 

امللتقــى القطــري الــريك الــذي عقــد الخميس املــايض مبدينــة ازمري. 

وأشــار األحبــايب خــال ترصيحــات صحفيــة أن الزيــارة تــأيت ترجمــة 

للتعــاون املشــرك بــن قطــر وتركيــا عــى كافــة املجــاالت، وأن وفــد 

ــه عــروا عــن ســعادتهم لتواجدهــم يف  ــق ل رجــال األعــال املراف

ــة إىل  ــا أول ســفينة تنقــل مــواد غذائي ــي انطلقــت منه إزمــري، الت

ــال  ــن رج ــد م ــارة لوف ــت زي ــد نظم ــر ق ــة قط ــت غرف ــر. كان قط

ــة  ــن تألــف مــن خمســن رجــل أعــال إىل مدين األعــال القطري

أزمــري الركيــة، اســتجابة لدعــوة مــن وزارة االقتصــاد الركيــة واتحاد 

املصدريــن األتــراك، واســتهدفت اللقــاءات ســبل تعزيــز العاقــات 

ــة يف  ــتثار املتاح ــرص االس ــتعراض ف ــن، واس ــن البلدي ــة ب التجاري

كل مــن قطــر وتركيــا وإمــكان إقامــة تحالفــات بــن رجــال أعــال 

ــن  ــاريب ب ــادل التج ــم التب ــر أن حج ــن. يذك ــن الجانب ورشكات م

البلديــن بلــغ يف النصــف األول مــن العــام الجاري نحــو 600 مليون 

دوالر، فيــا ســجلت الصــادرات الركيــة إىل قطــر ارتفاعــا بنســبة 

51.5% يف يونيــو املــايض مقارنــة مــع الشــهر الســابق، مســجلة مــا 

قيمتــه 53.5 مليــون دوالر. وتصــدرت املنتجــات الغذائيــة والفواكه 

والخــراوات وامليــاه قامئــة الصــادرات الركيــة. ووصلــت يف يوليــو 

ــاء إزمــري تحمــل  ــاء حمــد ســفينة قادمــة مــن مين املــايض إىل مين

ثاثــة آالف طــن مــن املــواد الغذائيــة املتنوعــة. وهــذه أول شــحنة 

غذائيــة بحريــة تصــل إىل مينــاء حمــد قادمــة مــن تركيــا، إذ ســبقها 

العديــد مــن الشــحنات التــي وصلــت بالشــحن الجــوي.

األحبابي: اتفاقيات لتنفيذ مشروعات قطرية تركية مشتركة

مؤمترات
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ــاون  ــات التع ــي إىل أن اتفاقي ــار الرق وأش

تركــزت عــى قطاعــات األدويــة الطبيــة 

واملــواد الغذائيــة واإلنشــاءات ومــواد البنــاء 

والشــحن البحــري والخدمــات اللوجســتية، 

واألملونيــوم  الباســتيكية  والصناعــات 

والزجــاج والتكنولوجيــا واألثــاث والتكييف، 

الفتــا إىل أن الزيــارة حققــت نجاحــا مبهــرا، 

كــا أســهمت يف تعزيــز أوارص التعــاون 

ــم  ــن، وت ــال يف البلدي ــاب األع ــن أصح ب

ــن  ــد م ــة ملزي ــة صلب ــاء أرضي ــا إرس خاله

التعــاون املشــرك بــن الجانبــن يف مختلــف 

ــة. ــة والصناعي ــاالت التجاري املج

وقــد عقــد الســيد صالــح بــن حمــد الرقي 

مديــر عــام غرفــة قطــر يرافقــه عــدد مــن 

أصحــاب األعــال القطريــن، اجتاعــات 

مــع عــدد مــن رجــال األعــال األتــراك 

ــن  ــادس م ــوم الس ــطنبول ي ــة إس يف مدين

ــث  ــم التباح ــث ت ــاري، حي ــطس الج أغس

خالهــا يف ســبل التعــاون بــن الجانبــن 

والعصائــر  الغذائيــة  املــواد  مبجــاالت 

والكهربــاء. واإلنشــاءات 

إبراهيــم  الســيد  ســعادة  اســتقبل  كــا 

شــاقلر رئيــس غرفــة إســطنبول، الســيد 

صالــح بــن حمــد الرقــي مديــر عــام غرفة 

قطــر، بحضــور أعضــاء مجلــس إدارة غرفــة 

ــة  إســطنبول وســعادة نائــب رئيــس جمعي

وعــدد  »موصيــاد«،  األتــراك  املصدريــن 

مــن رجــال األعــال القطريــن، حيــث تــم 

خــال اللقــاء التباحــث يف تعزيــز عاقــات 

التعــاون بــن غرفتــي قطــر وإســطنبول، 

ــال  ــاب األع ــام أصح ــق أم ــد الطري ومتهي

وإقامــة  التعــاون  مــن  مزيــد  لتحقيــق 

التحالفــات التــي تخــدم اقتصــادي البلدين.

توقيع 15 اتفاقية تعاون 

بني رشكات قطرية وتركية

وفد أعمال تركي يزور قطر أكتوبر الجاري

الشرقي: تعزيز التعاون بين 

أصحاب أعمال البلدين

بحث تعزيز الشراكات بين غرفتي 

قطر وإسطنبول

كشــف الســيد صالــح بــن حمــد الرشقــي مديــر عــام غرفــة قطــر عــن توقيــع 15 اتفاقيــة تعــاون 
بــني رشكات قطريــة وتركيــة خــالل الزيــارة التــي قــام بهــا وفــد أصحــاب األعــامل القطريــني إىل 
مدينتــي أزمــري وإســطنبول يف الجمهوريــة الرتكيــة، خــالل الفــرتة مــن 3 إىل 6 أغســطس 2017.
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وفود زائرة

عقــدت غرفــة قطــر لقــاء مــع وفــد حكومــي إثيــويب تــم خاللــه اســتعراض 
العالقــات التجاريــة بــني دولــة قطــر وجمهوريــة إثيوبيــا الفيدراليــة الدميقراطيــة، 
وســبل دعمهــا وتطويرهــا، والفــرص االســتثامرية يف قطاعــات الزراعــة والتعدين 

ــارات. ــاءات والعق واإلنش

بـن  احمـد  بـن  السـيد محمـد  وكان سـعادة 
ي 

طـوار نائـب رئيـس مجلـس إدارة الغرفـة، �ض
مقدمـة مسـتقبىي وفـد من حـكام محافظات 
إقليـم »أورومـو« بجمهوريـة إثيوبيا، برئاسـة 
ا رئيـس مكتـب  السـيد وروكـو جاشـونا نيجـري
ض  تطويـر إقليـم أورومو، وعدد من المسـؤولني
ض وسـعادة السـيد ميسـغانو آرغـا  الحكوميـني
ي لـدى الدولـة، تناول  مـواش السـفري الثيـو�ب
ض  بـني التجاريـة  العاقـات  اسـتعراض  اللقـاء 
وتطويرهـا،  دعمهـا  وسـبل  وإثيوبيـا  قطـر 
ي قطاعات 

واسـتعراض الفـرص السـتثمارية �ض
نشـاءات والعقـار، كما  الزراعـة والتعديـن والإ
زيـارات  عقـد  إمكانيـة  إىل  الجتمـاع  تطـرق 
متبادلـة لوفـود تجارية، وعقد منتـدى أعمال 
مـن رجـال  واسـعة  بمشـاركة  ي  إثيـو�ب قطـري 
اكات  ي البلديـن لتوسـيع آفاق الـرش

الأعمـال �ض
ي البلديـن.

ض القطـاع الخـاص �ض بـني
محمـد  السـيد  سـعادة  قـال  جانبـه  مـن 
الغرفـة  رئيـس  نائـب  طـوار  بـن  احمـد  بـن 
واعـدة  وجهـة  تعتـرب  إثيوبيـا  جمهوريـة  أن 
ي القطاعات 

لاسـتثمارات القطريـة، خاصـة �ض

اً عن اسـتعداد الغرفة  ض فيها، معـرب ي تتمـري
الـيت

ي 
لتشـجيع القطـاع الخـاص عـى السـتثمار �ض

بالفـرص  منتسـبيها  عـى  والتعميـم  اثيوبيـا 
أورومـو،  إقليـم  ي 

�ض المتاحـة  السـتثمارية 
قطريـة  اسـتثمارات  هنـاك  أن  إىل  اً  مشـري

العقـارات.  قطـاع  ي 
�ض بأثيوبيـا 

جاشـونا  وروكـو  السـيد  أوضـح  جهتـه  مـن 
ا رئيـس مكتـب تطويـر إقليـم أورومـو  نيجـري
أن بـاده غنية بالمـوارد الطبيعية، وقطاعات 
جاذبـة  تعتـرب  والتعديـن  الزراعـة  مثـل 

حكومـة  أن  مؤكـداً  الخارجيـة،  لاسـتثمارات 
بـاده تمنح كافة التسـهيات لـرؤوس الأموال 
رجـال  ويـد  ض لرت اسـتعداد  وعـى  الأجنبيـة، 
ض بكافـة المعلومات الازمة  الأعمـال القطريـني

السـتثمار. لبـدء 
ميسـغانو  السـيد  سـعادة  عـرب  بـدوره 
لـدى  اثيوبيـا  جمهوريـة  سـفري  مـواش  آرغـا 
ي 

�ض الزيـارة  تسـهم  بـأن  أملـه  عـن  الدولـة 
�ت إىل مسـتوى  تعزيـز التعـاون التجـاري لـري

لطموحـات. ا

الغرفة تبحث مع وفد حكومي 

اثيويب تعزيز التعاون االقتصادي

اشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه قطر لبالده
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الغرفة تبحث تعزيز التعاون 

التجاري مع وفد باكستاين

بن طوار: 2.8 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين

بحثــت غرفــة تجــارة وصناعــة قطــر، ســبل وآليــات تعزيــز التعــاون 
التجــاري واالســتثامري مــع وفــد باكســتاين زار الدوحــة مؤخــراً.

وأوضـح السـيد محمـد بـن أحمـد بـن طـوار 
ي كلمـة لـه خـال 

نائـب رئيـس غرفـة قطـر، �ض
اجتمـاع عقـد بمقـر الغرفـة وضـم وفـدا من 
 ، ض والباكسـتانيني ض  القطريـني الأعمـال  رجـال 
وجمهوريـة  قطـر  دولـة  ض  بـني العاقـات  أن 
سـامية هـي عاقـات تاريخيـة،  باكسـتان الإ
المجـال  ي 

�ض خاصـا  تطـورا  شـهدت  وقـد 
القتصـادي والتجـاري، وهـو مـا مثـل ترجمة 
ي البلديـن وشـعبيهما 

حقيقيـة لرغبـة حكومـيت
ي نقـل العاقـات الثنائية بجميع مسـتوياتها 

�ض
إىل آفـاق جديـدة مـن التعـاون.

ض  بـني الموقعـة  التفاقيـات  أن  إىل  وأشـار 
البلدين كاتفاق التشـجيع والحمايـة المتبادلة 
التعـاون  واتفـاق   1999 عـام  لاسـتثمارات 
القتصـادي عـام 1984، قـد فتحـا المجـال 
ض رجال  اكات بني لتطويـر التعـاون وزيادة الـرش

البلديـن. ي 
الأعمـال �ض

ض  ولفـت إىل أن حجـم التبـادل التجـاري بـني
ي عـام 2016 إىل 85ر2 

البلديـن قـد وصـل �ض
 ) أمريـ�ي دولر  مليـون   783( ريـال  مليـار 
 21 الــ  التجـاري  يـك  الرش باكسـتان  وتعتـرب 
ض  لدولـة قطـر، إل أن رجال الأعمـال القطريني
يطمحـون لأن تتضاعـف تلـك النسـب، بمـا 

. ض يتناسـب مع طموحـات وتطلعات الشـعبني
القطـاع  قطـر،  غرفـة  رئيـس  نائـب  ودعـا 
تأسـيس  إىل  ي 

والباكسـتا�ض القطـري  الخـاص 
ذات  مشـاريع  ي 

�ض والدخـول  فاعلـة  اكات  �ش
ي دفـع هـذه العاقـات قدمـا.

ثقـل تسـهم �ض
القطـاع  تدعـو  قطـر  غرفـة  بـأن  وأفـاد 
السـتثمارية  الفـرص  اسـتغال  إىل  الخـاص 
أصحـاب  مـع  اكات  �ش وعقـد  باكسـتان،  ي 

�ض
ي قطاعـات 

�ض ، خاصـة  ض الباكسـتانيني الأعمـال 
والتصـالت  والأدويـة  الغذائيـة  المـواد 
مسـتعدة  وأنهـا  خاصـة  هـا،  وغري والزراعـة 
ي 

لتوفـري كافـة البيانات والمعلومـات الازمة �ض
الصـدد. هـذا 

ي 
�ض اللقـاء  يسـاهم  أن  ي 

�ض أملـه  عـن  وأعـرب 
أصحـاب  ض  بـني القتصـادي  التعـاون  تعزيـز 
بالفائـدة  يعـود  بمـا  البلديـن،  مـن  الأعمـال 
 ، ي

والنفـع عـى القتصـاد القطري والباكسـتا�ض
العامـة. المنفعـة  يحقـق  وبمـا 

ومـن جانبـه، أكد السـيد زوبـري طوفيل رئيس 
ي 

�ض باكسـتان،  وصناعـة  تجـارة  غـرف  اتحـاد 
كلمـة خال الجتمـاع، أهمية تعزيـز التعاون 
ض  الجانبـني مـن  الأعمـال  رجـال  ض  بـني ي 

الثنـا�أ
ي والقطـري، خاصـة وأن الظـروف 

الباكسـتا�ض
التجـاري  التعـاون  لتعزيـز  مواتيـة  الحاليـة 

. ض الجانبـني ض  بـني والسـتثماري 
لزيـارة  ض  القطريـني الأعمـال  رجـال  ودعـا 
الفـرص  عـى  التعـرف  أجـل  مـن  باكسـتان 
ي تزخـر بهـا بـاده، 

السـتثمارية المتاحـة الـيت
طـار إىل وجـود العديـد مـن  ي هـذا الإ

لفتـا �ض
الأعمـال  لرجـال  يمكـن  ي 

الـيت القطاعـات 
ي 

ض السـتفادة منهـا عـرب الدخـول �ض القطريـني
. ض الباكسـتانيني نظرائهـم  مـع  بنـاءة  اكات  �ش

ي قطاع الطاقة، 
وشدد عى أهمية الستثمار �ض

ة من  خاصـة وأن دولـة قطر تورد كميـات كبري
ي تلعب 

الغـاز الطبيعـي المسـال لباده والـيت
ي الحـد مـن نقـص الطاقـة الـذي 

ا �ض دورا كبـري
بأهميـة  أيضـا  ومنوهـا  باكسـتان،  تواجهـه 
ي قطـاع الطاقة ولكن 

السـتثمار ليـس فقـط �ض
ي قطاعـات أخـرى كالصناعـة )الحديد 

أيضـا �ض
( والزراعة  أ والصلـب( والبنـاء )مطارات ومـوا�ض
ها من  والأدويـة والتصـالت والخدمـات وغري
ك. ي تخدم السـتثمار المشـرت

القطاعـات الـيت
وأشـار إىل أن باكسـتان تتمتع ببيئة استثمارية 
جاذبـة وبهـا العديـد مـن الفرص فهـي تضم 
 200 سـكانها  عـدد  ويتجـاوز  ة  كبـري أسـواقا 
ة مـن  مليـون نسـمة، ولديهـا احتياطـات كبـري
والنحـاس  الحديـد  وخـام  الطبيعـي  الغـاز 

ي الزراعيـة.
ي والأرا�ض والحجـر الجـري
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وفود زائرة

ــر،  ــة قط ــس غرف ــب رئي ــوار نائ ــن ط ــد ب ــن احم ــد ب ــيد محم ــعادة الس ــتقبل س اس
ــال  ــة فنزوي ــاز بجمهوري ــط والغ ــر النف ــب وزي ــا نائ ــالس سوس ــيد دوج ــعادة الس س

ــن. ــاع الخــاص يف كال البلدي ــني القط ــاون ب ــاق التع ــث آف ــك لبح وذل

مناقشـــة  الجتمـــاع  وتنـــاول 
ـــة توجـــه أصحـــاب العمـــال  امكاني
ي 

�ض الســـتثمار  اىل  ض  القطريـــني
ي حقـــول النفـــط والغـــاز 

ويـــا �ض ض فرض
التحتيـــة  البنيـــة  ومشـــاريع 
الغـــاز.  وتصديـــر  واســـتخراج 

ودعـــا ســـعادة الســـيد دوجـــاس 
الأعمـــال  أصحـــاب  سوســـا 
ــة  كات القطريـ ــرش ض والـ ــني القطريـ
ي 

لستكشـــاف الفـــرص المتاحـــة �ض
ي بـــاده 

مجـــال الغـــاز والنفـــط �ض
بالســـتثمارات  ترحـــب  ي 

والـــيت
ة  ة الكبـــري القطريـــة نظـــراً للخـــرب
ي تتمتـــع بهـــا ومكانـــة قطـــر 

الـــيت
ي انتـــاج الغـــاز عالميـــاً، داعيـــاً إىل 

الرائـــدة �ض
عقـــد اجتمـــاع موســـع مـــع أصحـــاب الأعمـــال 
ض لطاعهـــم عـــى كافـــة الفـــرص  القطريـــني

ــا. ويـ ض ي فرض
ــة �ض المتاحـ

لديهـــا  ويـــا  ض فرض أن  دوجـــاس  وقـــال 
ـــار  ي آب

ـــواء �ض ـــاز س ـــن الغ ة م ـــري ـــات كب احتياط
ي توجـــد تحـــت ســـطح 

الـــرب أو البـــار الـــيت
ــدة  ــرص واعـ ــاك فـ ــاُ أن هنـ ــاء، منوهـ المـ
ض  القطريـــني الأعمـــال  لأصحـــاب  يمكـــن 

اغتنامهـــا.  والمســـتثمرين 
ــاك 400 تريليـــون قـــدم  ــار إىل أن هنـ واشـ
وأن  الغـــاز  احتياطـــات  مـــن  مكعـــب 
كات ايطاليـــة وفرنســـية تعمـــل  هنـــاك �ش
ي استكشـــاف واســـتخراج الغـــاز ويمكـــن 

�ض
ي الســـوق 

كات القطريـــة أن تتواجـــد �ض للـــرش
ة  الكبـــري ة  بالخـــرب مشـــيداً   ، ويـــىي ض الفرض
ي 

والتقـــدم الهائـــل الـــذي حققتـــه قطـــر �ض

مجـــال الغـــاز المســـال.
وقـــال سوســـا أن هنـــاك فرصـــاً اســـتثمارية 
ي قطـــاع انتـــاج الميثانـــول واليوريـــا 

ة �ض كبـــري
وكيميائيـــة وهـــي  وكافـــة المنتجـــات البرت
قطاعـــات تفتـــح المجـــال أمـــام المســـتثمرين 

ض للدخـــول فيهـــا.  القطريـــني
ي بـــاده، قـــال 

وعـــن منـــاخ الســـتثمار �ض
ــتثمارات  ــب بالسـ ــا ترحـ ويـ ض ــا ان فرض سوسـ
ي ظـــل تشـــجيع فخامـــة 

القطريـــة خاصـــة �ض
واهتمامـــه  مـــادورو  نيكـــولس  الرئيـــس 
كافـــة  ي 

�ض قطـــر  مـــع  التعـــاون  بتعزيـــز 
المجـــالت بمـــا فيهـــا الغـــاز. ونـــوه إىل أن 
ض الخاصـــة بالســـتثمار  ـــني يعـــات والقوان الترش
الســـتثمارات  وتحمـــى  مشـــجعة  كلهـــا 
الأعمـــال،  اقامـــة  ي 

وهنـــاك تســـهيات �ض
ض  مؤكـــداً أن أصحـــاب الأعمـــال القطريـــني
دون  كات  و�ش مشـــاريع  اقامـــة  يمكنهـــم 

. ويـــىي ض يـــك فرض الحاجـــة إىل �ش
مـــن جانبـــه قـــال ســـعادة الســـيد محمـــد 
بـــن طـــوار أن قطـــر تربطهـــا عاقـــات 
ة  ويـــا وأن زيـــارة حـــرض ض ممتـــازة مـــع فرض
ـــد  ـــمو الشـــيخ تميـــم بـــن حم صاحـــب الس
ة إىل  ي امـــري البـــاد المفـــدى الخـــري

ال ثـــا�ض
ويـــا قـــد اعطـــت دفعـــة قويـــة لهـــذه  ض فرض

العاقـــات.
ــجيع  ي تشـ

ــر �ض ــة قطـ ــى دور غرفـ ــد عـ واكـ
عـــى  ض  القطريـــني الأعمـــال  اصحـــاب 
استكشـــاف الفـــرص الســـتثمارية المتاحـــة 
ض  ـــني ض الجانب ـــني ات ب ـــرب ـــادل الخ ـــا وتب وي ض ي فرض

�ض
هـــا مـــن  ي مجـــال النفـــط والغـــاز وغري

�ض
ــهد  ــه ان تشـ ــن أملـ ــاً عـ ــات، معربـ القطاعـ
كات  ض الـــرش ــني ــات بـ ــة تحالفـ ة المقبلـ ــرت الفـ
ـــدة  ـــود بالفائ ـــا يع ـــة بم ويلي ض ـــة والفرض القطري

ــن. ــاد البلديـ ــى اقتصـ عـ

الغرفة تبحث اقامة تحالفات بني 

الرشكات القطرية والفنزويلية

بن طوار اجتمع مع نائب وزير النفط والغاز دوجالس سوسا

28

20
17

 - 
بر
و
كت
- أ

ن 
تو

س
وال

ين 
لثا

د ا
عد

ال



بن طوار:

 تعاون متزايد مع الهند 

يف قطاع النفط والغاز

ثالث أكبر وجهة للصادرات القطرية  

وقـــال ســـعادة الســـيد محمـــد بـــن طـــوار الكـــواري نائـــب رئيـــس 
ـــد  ـــر والهن ـــاء أن قط ـــال اللق ـــا أعم ـــح به ـــة افتت ي كلم

ـــر �ض ـــة قط غرف
تربطهمـــا عاقـــات تجاريـــة واجتماعيـــة عريقـــة، مؤكـــدا عـــى 
ي قطـــاع النفـــط والغـــاز 

ض قطـــر والهنـــد �ض ايـــد بـــني ض التعـــاون المرت
ـــن  ض البلدي ـــني ـــة ب ـــن القطاعـــات، وأوضـــح أن التجـــارة الثنائي ه م وغـــري
ي عـــام 2015، حيـــث تعـــد 

قـــد بلغـــت نحـــو 10.3 مليـــار دولر �ض
ــان  ــد اليابـ ــة )بعـ ــادرات القطريـ ــة للصـ ــد ثالـــث أكـــرب وجهـ الهنـ
ي 

ة �ض ــا�ش ــة العـ ــد المرتبـ ــل الهنـ ض تحتـ ــني ي حـ
ــة( �ض ــا الجنوبيـ وكوريـ

قائمـــة المورديـــن للســـوق القطـــري.
ض رجـــال الأعمـــال  ة للتعـــاون بـــني وأضـــاف أن هنـــاك فرصـــا كبـــري
كات القطريـــة ونظرائهـــم مـــن الهنـــد، حيـــث توجـــد  والـــرش
ي كا 

ي ســـيتم اســـتثمارها �ض
مجموعـــة واســـعة مـــن المجـــالت الـــيت

ــط  ــاء والنفـ ــواد البنـ ــات ومـ ــا المعلومـ ــل تكنولوجيـ ــن مثـ البلديـ
ـــر  ـــة قط ـــد أن غرف ـــات. وأك ـــن القطاع ـــا م ه ـــة وغري ـــاز والصناع والغ
لـــن تدخـــر جهـــدا لتحقيـــق الأهـــداف المرجـــوة مـــن زيـــارة وفـــد 

ــدي. ــال الهنـ الأعمـ
ــة  ــة الصناعـ ــو رابطـ ي عضـ

ــو�ت ــوي كونجوكـ ــار جـ ــه، أشـ ــن جهتـ مـ
ـــد مـــن فـــرص  ـــاك العدي ـــدي إىل أن هن ـــد الهن ـــس الوف ـــة ورئي الهندي
ـــة  ـــة والصح ـــة التحتي ـــاء والبني ـــي والبن ـــال الصناع ي المج

ـــال �ض الأعم
ي ظـــل اتفاقيـــات 

وتكنولوجيـــا المعلومـــات والتعليـــم بالهنـــد �ض
ــاف  ي استكشـ

ــب �ض ــال: “نرغـ ــن. وقـ ض البلديـ ــني ــة بـ ــاون القائمـ التعـ

ض القطـــاع  ي يمكـــن اقامتهـــا بـــني
مختلـــف فـــرص الأعمـــال الـــيت

ه الهنـــدي.” الخـــاص القطـــري ونظـــري
ــر  ــدى قطـ ــد لـ ــفري الهنـ ــاران سـ . كومـ ي ــيد �ب ــعادة السـ ــرب سـ وعـ
ي تريحـــات صحافيـــة عـــن ســـعادته بزيـــارة وفـــد يتكـــون 

�ض
مـــن 23 عضـــوا مـــن رابطـــة الصناعـــة الهنديـــة إىل قطـــر حاليـــا، 
ويمثـــل الوفـــد العديـــد مـــن القطاعـــات الصناعيـــة، وأوضـــح أن 
ة، حيـــث يصـــل حجـــم  ض قطـــر والهنـــد تربطهمـــا عاقـــات متمـــري
ــارات دولر  ــو 10 مليـ ــن إىل نحـ ض البلديـ ــني ــة بـ ــادلت التجاريـ المبـ

. ض ســـنويا، وناهـــزت الــــ15 مليـــار دولر قبـــل عامـــني
ـــري،  ـــوق القط ـــدي بالس ـــاص الهن ـــاع الخ ـــام القط ـــى اهتم ـــد ع وأك
وقـــال: “تهتـــم قطـــر بمجـــالت تكنولوجيـــا المعلومـــات والأمـــن 

ي والأدويـــة .
الغـــذا�أ

أكــدت غرفــة قطــر عــىل أهميــة العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة التــي بــني قطــر والهنــد 
ــني  ــة ب ــارة الثنائي ــت التج ــث “بلغ ــرية. حي ــرتة األخ ــالل الف ــداً خ ــوراً متزاي ــهد تط ــي تش الت
البلديــن نحــو 10.3 مليــار دوالر يف عــام 2015. وتعــد الهنــد ثالــث أكــرب وجهــة للصــادرات 
ــارشة يف  ــة الع ــد املرتب ــل الهن ــني تحت ــة( يف ح ــا الجنوبي ــان وكوري ــد الياب ــة )بع القطري

قامئــة املورديــن للســوق القطــري.

كونجوكوتي: نرغب في 	 

استكشاف فرص األعمال القطرية

كوماران: 15 مليار دوالر التبادالت 	 

التجارية مع قطر
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اســتقبلت غرفــة قطــر يــوم االثنــني املوافــق 25 ســبتمرب عــدد مــن ممثــي 
الــرشكات الدمناركيــة املتخصصــة يف انظمــة واجهــزة الطــريان وذلــك لبحث ســبل 
تعزيــز التعــاون بــني الجانبــني  وعــرض خرباتهــا عــىل أصحــاب األعــامل القطريــني 

ــة. ــرشكات القطري وال

تــرأس اللقــاء ســعادة الســيد محمــد بــن 
احمــد بــن طــوار نائــب رئيــس الغرفــة بينمــا 
تينــا  الســيدة  الدنمــاركي  الجانــب  تــرأس 
ــك  بحضــور الســيد محمــد  ، وذل ض رسموســني
بــن أحمــد العبيــدىلي عضــو مجلــس إدارة 
الغرفــة، والســيد احمــد عبــدهللا محمــد مــن 

. ي
ــد�ض ان الم ــري ــة للط ــة العام الهيئ

ركــز اللقــاء عــى عــرض للفــرص المتاحــة 
ه  ونظــري القطــري  الجانــب  ض  بــني للتعــاون 
المنيــة  النظمــة  مجــالت  ي 

�ض الدنمــاركي 
ات  ض وتجهــري الحقائــب  نقــل  وأنظمــة 

المطــارات.
مــن جانبه قال الســيد بــن طــوار أن العاقات 
ــن  ة ولك ض ــري ــارك متم ــر والدنم ــط قط ي ترب

ــيت ال
ض البلديــن ل يزال  حجــم التبــادل التجــاري بــني
منخفضــاً، منوهــاً إىل أهميــة تعزيــز عاقــات 
ــن  ي البلدي

ــاص �ض ــاع الخ ض القط ــني ــاون ب التع
لمــا فيــه الفائــدة لقتصــاد كا البلديــن.

خطــط  لديهــا  قطــر  دولــة  أن  واضــاف 
والعتمــاد  القتصــادي  للتنويــع  طموحــة 
عــى مصــادر دخــل جديــدة بجانــب النفــط 
اً إىل أن المشــاريع الضخمــة  والغــاز، مشــري

ــتخدام  ــب الس ــة تتطل ــا الدول ي تنفذه
ــيت ال

المثــل للتكنولوجيــا كمــا أنهــا تجــذب الكثــري 
ي الســوق 

ــة للدخــول �ض كات العالمي مــن الــرش
القطــري.

ورحــب بــن طــوار بالوفــد الدنمــاركي وابــدى 
ــه  ي عرضت

ــيت ــه بالتطــور التكنولوجــي ال اعجاب
كات، مؤكداً عــى وأهمية اســتفادة  هــذه الــرش
ــا  ات بم ــرب ــذه الخ ــن ه ــري م ــب القط الجان
ي 

ي تحققهــا قطــر �ض
ــيت يتواكــب مــع الطفــرة ال

كافــة المجــالت.
ض  مــن جانبهــا قدمــت الســيدة تينــا رسموســني
الشــكر لغرفــة قطــر عــى تنظيــم هــذا اللقاء 

ــى أن  ــدًة ع ــتقبال، مؤك ــاوة الس ــى حف وع
ي 

ة �ض كات الدنماركيــة لديهــا رغبــة كبــري الــرش
القطريــة  كات  الــرش مــع  التعــاون  تعزيــز 

ــري. ــوق القط ــا إىل الس اته ــل خرب ونق
واشــادت بالمســتوى العالمــي لمطــار حمــد 
ي تســاير المســتويات 

ات الــيت ض الــدوىلي والتجهــري
ــة أو  ــغيل أو الصيان ي التش

ــواء �ض ــة س العالمي
ــى  ــت ع ــا اثن ــرى، كم ــات الخ ــة العملي كاف
بكافــة  يرحــب  الــذي  القطــري  القتصــاد 
التســهيات  كافــة  ويقــدم  الســتثمارات 
رجــال  كافــة  تشــجع  ي 

الــيت ات  ض والتحفــري
ي قطــر.

الأعمــال عــى الســتثمار �ض

بن طوار: املشاريع الكربى يف الدولة 

تتطلب استخدام أمثل للتكنولوجيا

وفد دنماركي متخصص في الطيران يعرض خبراته على مجتمع األعمال القطري

وفود زائرة
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ض أصحـــاب الأعمـــال  ركـــز اللقـــاء عـــى بحـــث ســـبل التعـــاون بـــني
ـــة المـــن  ـــات وخاص ـــة القطاع ي كاف

ـــم الـــروس �ض ض ونظرائه القطريـــني
. ي

الغـــذا�أ

ـــن  اً م ـــري ـــاً كب ـــت اهتمام ـــة لمس ـــوار أن الغرف ـــن ط ـــال ب ـــه ق ـــن جانب م
ض للتعـــاون مـــع الجانـــب الـــروسي  جانـــب أصحـــاب الأعمـــال القطريـــني
ي وانشـــاء المســـتودعات 

ي مشـــاريع الزراعـــة والنتـــاج الحيـــوا�ض
�ض

اً. ـــري ـــاً كب ـــيا تقدم ـــه روس ـــق في ـــذي تحق ـــر ال ـــو الم ـــة وه الغذائي

ي مـــن 
واضـــاف أن الحكومـــة القطريـــة تقدمـــت كافـــة التســـهيات الـــيت

اً  ـــري ـــود ، مش ي المنش
ـــذا�أ ـــن الغ ـــق الم ـــى تحقي ـــل ع ـــأنها أن تعم ش

ي قطـــر وذلـــك 
ي الصناعـــات الغذائيـــة �ض

إىل أن هنـــاك نمـــو كبـــري �ض
ي والتصديـــر إىل خـــارج البـــاد.

لتحقيـــق الكتفـــاء الـــذا�ت

ـــز اوا�  ض لتعزي ـــني ض الجانب ـــني ـــأة ب واشـــار ســـعادته إىل أن الفرصـــة مهي
التعـــاون التجـــاري خاصـــة وأن قطـــر ترحـــب بالســـتثمارات الروســـية 

ة لاقتصـــاد القطـــري. ـــري ـــة كب ـــا ســـتحقق اضاف ـــا بأنه ي وصفه
ـــيت وال

ي قطـــر 
كات روســـية تعمـــل �ض ونـــوه بـــن طـــوار إىل ان هنـــاك �ش

كات بالتعـــاون مـــع  ـــرش ـــد مـــن هـــذه ال ـــب بوجـــود المزي ـــاك ترحي وهن
ض القطـــاع الخـــاص  كات قطريـــة وأن هنـــاك فـــرص للتعـــاون بـــني �ش

ة. ة ومتنوعـــة وتشـــمل قطاعـــات كثـــري القطـــري والـــروسي كبـــري

ـــم  ـــر تض ي قط
ي �ض

ـــذا�أ ـــن الغ ـــة لاأم ـــاريع ضخم ـــاك مش ـــح إىل هن والم
ي وانشـــاء المســـتودعات الخاصـــة بتخزيـــن 

الزراعـــة والتصنيـــع الغـــذا�أ
ـــوب والقمـــح.. الحب

ــال القطـــري الـــروسي أن  ــال رئيـــس مجلـــس الأعمـ ــه قـ مـــن جانبـ
ـــول  ي الدخ

ـــون �ض ـــروس يرغب ـــال ال ـــاب العم ـــن أصح ـــري م ـــاك الكث هن
ـــاخ  ي ظـــل المن

ـــة خاصـــة �ض اكات فاعل إىل الســـوق القطـــري وانشـــاء �ش
ــة  ــا الحكومـ ي تقدمهـ

ــيت ــهيات الـ ــتثمار والتسـ ــى السـ ــجع عـ المشـ
ي الســـتثمار.  القطريـــة لراغـــيب

ــعادة  ــر س ــة قط ــس غرف ــب رئي ــوار نائ ــن ط ــد ب ــن احم ــد ب ــيد محم ــعادة الس ــتقبل س اس
الســيد احمــد بالنكويــف رئيــس مجلــس األعــامل القطــري الــرويس والدكتــور لــؤي 
يوســف املديــر التنفيــذي وذلــك مبقــر الغرفــة يــوم االثنــني املوافــق 25 ســبتمرب.

بن طوار يستقبل رئيس مجلس 

األعامل القطري الرويس

شركات روسية ترغب بدخول السوق القطري
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وأوضــح الســيد عبدالعزيــز صالــح الكــواري 
مديــر إدارة الشــؤون القانونيــة بغرفــة قطــر 
المؤقــت  دخــال  الإ نظــام  لجنــة  ورئيــس 
ي 

الــيت الورشــة  أن  كلمتــه،  ي 
�ض للبضائــع، 

ض تســتهدف موظفــي الغرفــة  تســتغرق يومــني
والهيئــة العامــة للجمــارك، حيــث تقــدم 
نظــرة عامــة عــن النظــام، وكيفيــة تطبيقــه، 
ــة  ــات المتعلق ــن الإجــراءات والآلي ــددا م وع
بدخــول وخــروج البضائــع بموجــب هــذا 

ــام. النظ
ي إطــار التعــاون 

ي �ض
وأكــد أن الورشــة تــأ�ت

ض الهيئــة العامــة للجمــارك  المتواصــل بــني
والغرفــة، بهــدف مواكبــة التطــورات الدوليــة 
ــري  ــة ، والتيس ــالت القتصادي ــة المج ي كاف

�ض
ــطة  ــة الأنش ــال لممارس ــع الأعم ــى مجتم ع
التجاريــة والنفتــاح عــى الأســواق العالميــة، 
ض الهيئــة  كة بــني ي ظــل المســاعي المشــرت

و�ض
ــاره  ــاص باعتب ــاع الخ ــم القط ــة لدع والغرف

ــة. ــاملة بالدول ــة الش ــز التنمي ــدى ركائ إح
وشــدد عــى أن غرفــة قطــر اتخــذت العديــد 
ــت  ي وجه

ــيت ــوة ال ــذ الدع ــن الخطــوات من م
« لتفاقيــة  ي

لهــا لتكــون »الضامــن الوطــيض
ط  ــرت ي تش

ــيت ــت ال ــال المؤق دخ ــطنبول لاإ اس
الرســوم  يضمــن  ي 

وطــيض ضامــن  وجــود 
ــادة  ــدم إع ــة ع ي حال

ــة �ض ــوق الجمركي والحق
إىل  إدخالهــا  تــم  ي 

الــيت البضائــع  إخــراج 
الدولــة مؤقتــا بــدون رســوم باســتخدام 

هــذا النظــام الجديــد.

وأفــاد بــأن عمليــة تســهيل إدخــال البضائــع 
وتســهيل  الــدول  ض  بــني وحركتهــا  والســلع 
الإجــراءات الجمركيــة يشــكل مجــال مهمــا 
عمليــات  دعــم  مجــالت  مــن  وأساســيا 
الصــادر والــوارد والتجــار عمومــا وقــد جاءت 
ــة  هــذه الجهــود متســقة مــع سياســات دول
قطــر، والحــرص بدرجــة عاليــة عــى مواكبــة 
ي كافــة المجــالت ومــن 

التطــورات الدوليــة �ض
ــتثمار. ــارة والس ــال التج ــا مج بينه

وشــدد عــى أن التنميــة القتصاديــة إحــدى 
ركائــز رؤيــة قطر الوطنيــة 2030 وأن تســهيل 
ي 

حركــة الســلع والبضائــع يســهم أيضــا �ض
نقــاء البيئــة القتصاديــة المنفتحــة والمرنــة، 
ي هــذا الصــدد إىل أن غرفــة قطــر 

لفتــا �ض
ــة  ــع الهيئ ــيق م ــاون والتنس ي التع

ــت �ض ع �ش

كافــة  باتخــاذ  وذلــك  للجمــارك،  العامــة 
ــأن. ــذا الش ي ه

ات �ض ض ــري ــراءات والتجه الإج
ــونج ىلي  ــو س ــيدة ج ــت الس ــا، أوضح بدوره
المديــر التنفيــذي للغرفــة الدوليــة آســيا، 
أنــه ســيتم خــال ورشــة العمــل بحــث 
المؤقــت  دخــال  الإ نظــام  تنفيــذ  كيفيــة 
عــى  بــدوره  سيســاعد  الــذي  للبضائــع، 
لاســتثمارات  جاذبــة  دولــة  قطــر  جعــل 
الخارجيــة ومختلــف الفعاليــات الرياضيــة 
ــة  ــالة قوي ــه رس ــه يوج ــا أن ــارض، كم والمع
ــر  ــة قط ــا أن دول ــال مفاده ــع الأعم لمجتم
الأعمــال  لســتضافة  جاهــزة  أصبحــت 
ي 

التجاريــة بفضــل المزايــا التســهيلية الــيت
تقدمهــا لهــذا القطــاع مــن الأعمــال.

مــن  قدمــا  ي 
المــيض إىل  »نتطلــع  وقالــت 

تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية

ورشة العمل حول 

تطبيق نظام اإلدخال 

املؤقت للبضائع

أكــدت غرفــة تجــارة وصناعــة قطــر، خــالل ورشــة العمــل 
التــي نظمتهــا حــول تطبيــق نظــام اإلدخــال املؤقــت 
يف  النظــام  تطبيــق  أهميــة   ،ATA Carnet للبضائــع 
ــح  ــة، وفت ــتثامرية عاملي ــة اس ــر كوجه ــة قط ــز دول تعزي
اآلفــاق التجاريــة مــن خــالل تســهيل اإلجــراءات الجمركيــة 
عنــد تخليــص البضائــع واملعــدات خــالل املشــاركة يف 
املعــارض واملؤمتــرات والنــدوات داخــل وخــارج الدولــة.

ندوات
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ــر، وإىل  ــة قط ي دول
ــارة �ض ــهيل التج ــل تس أج

ي 
ــيت ــدول ال ــاف ال ــن مص ــر م ــح قط أن تصب

دخــال المؤقــت للبضائــع«،  تطبــق نظــام الإ
ي أن تطبيــق النظــام 

معربــة عــن الثقــة �ض
ــر  ــة قط ــد لدول ــن الفوائ ــري م ــيحقق الكث س

قليمــي. وســيرع التعــاون الإ
دخــال  الإ نظــام  تطبيــق  بــأن  وأفــادت 
جــواز  بمثابــة  يعــد  للبضائــع  المؤقــت 
ســفر دوىلي للبضائــع، كمــا أنــه يســاعد عــى 
تخليــص البضائــع بشــكل �يــع وفعــال مــن 
قبــل الجمــارك، كمــا أنــه يعــد أداة تجاريــة 
ــر  ــن تطوي ــال م ــاع الأعم ــن قط ــة تمك مهم

التصديريــة. قدراتــه 
الحقيقــي  التســهيل  أهميــة  إىل  ولفتــت 
ــن  ــق الســتفادة القصــوى م للتجــارة وتحقي
دخــال المؤقــت للبضائــع، والــذي  نظــام الإ
ســيدعم بــدوره التطلــع إىل جعــل دولــة 
ي 

�ض ورائــدة  للتجــارة  عالميــا  مركــزا  قطــر 
والفعاليــات. المعــارض  اســتضافة 

ض  وأعربــت عــن ســعادتها باهتمــام المســؤولني
النظــام،  هــذا  بتطبيــق  قطــر  دولــة  ي 

�ض
منوهــة بــأن قطــر أصبحــت أكــرش أهــم 
ي المنطقــة وأن تطبيقهــا 

ــة �ض المراكــز التجاري
تعزيــز  عــى  ســيعمل  النظــام  لهــذا 
جاهزيتهــا لســتضافة فعاليــات بطولــة كأس 
ــة  العــام 2022، فضــا عــن الرتقــاء بالدول

نجــازات. إىل مســتوى آخــر مــن الإ
وتــم خــال الورشــة مناقشــة مفهــوم نظــام 
)ATA Carnet( وكيفيــة العمــل بــه وإجراءات 
ي يجــب مراعاتهــا، والتعريــف 

تنفيــذه الــيت
ــة  بالنظــام )ATA Carnet( الــذي يعــد بمثاب
اد  وثيقــة جمركيــة دوليــة تســمح بالســتري
المؤقــت للســلع لمــدة عــام واحــد عــى 
ــب  ائ ــوم أو �ض ــة رس ــرض أي ــرش دون ف الأك
دخــال  جمركيــة، حيــث تشــمل بطاقــة الإ
ــم  ط أن يت ــرش ــع، ب ــع البضائ ــت جمي المؤق
ة  ــرت ــال الف ادها خ ــتري ــا واس ــادة تصديره إع
ي توافــق عليهــا الســلطات الجمركيــة 

الــيت
المعنيــة.

ات  ض ــري ــرز مم ــارة إىل أب ش ــا الإ ــم أيض ــد ت وق
ي التســويق  ض منــدو�ب النظــام ومنهــا تمكــني
ــال  ــال الأعم ــارض ورج ي المع

ض �ض ــاركني والمش
بالإجــراءات  القيــام  مــن  المســافرين 
ــبق،  ــكل مس ــددة بش ــة مح ــة بتكلف الجمركي
وزيــارة عــدة بلــدان متتاليــة دون تأخــري 
النظــام  يســاهم  حيــث  الإجــراءات،  ي 

�ض
ي تســهيل وتبســيط الإجــراءات الجمركيــة 

�ض
المتطلبــات  مــن  ويقلــل  الحــدود  عــرب 
الروتينيــة ويســمح للمصدريــن والمســتوردين 
ــع  ــام جمي تم ــدة لإ ــة واح ــتخدام وثيق باس
ي 78 دولــة تطبــق 

الجمركيــة �ض الإجــراءات 
النظــام.

دخــال المؤقــت  وقــد عقــدت لجنــة نظــام الإ
ي عضويتهــا 

ي تضــم �ض
)ATA CARNET( الــيت

ــر  ــة قط ــارة الدولي ــة التج ــر وغرف ــة قط غرف
ــر  ــا بمق ــارك، اجتماع ــة للجم ــة العام والهيئ
، المديــر  الغرفــة مــع الســيدة جــو ســونج ىلي
التنفيــذي للغرفــة الدوليــة – آســيا؛ لمناقشــة 
ــت  ــال المؤق دخ ــام الإ ــق نظ ــات تطبي ترتيب
أن  والمنتظــر   ،)ATA CARNET( للبضائــع 
ي دولــة قطــر قبــل مطلــع 

يتــم تطبيقــه �ض
ــل. ــام المقب الع

الجهــات  ض  بــني التنســيق  الجتمــاع  تنــاول 
ــع  ــال البضائ ــام إدخ ــق نظ ــة بتطبي المعني
ي دولــة قطــر، وبحــث جميــع 

المؤقــت �ض
النظــام  إطــاق  إىل  الراميــة  الإجــراءات 
قبــل انتهــاء العــام، وأكــدت اللجنــة خــال 

النظــام  تطبيــق  أهميــة  عــى  اجتماعهــا 
وجهــة  باعتبارهــا  قطــر  دولــة  تعزيــز  ي 

�ض
اســتثمارية عالميــة، وفتــح الآفــاق التجاريــة 
مــن خــال تســهيل الإجــراءات الجمركيــة 
ــال  ــدات خ ــع والمع ــص البضائ ــد تخلي عن
والمؤتمــرات  المعــارض  ي 

�ض المشــاركة 
الدولــة. والنــدوات داخــل وخــارج 

ــت الســيدة جــو ســونج ىلي  ــا، قال مــن جانبه
 ATA« ــا إىل نظــام ــة قطــر بانضمامه إن دول
CARNET« يصبــح بإمكانهــا إدخــال البضائــع 
العالميــة  الفعاليــات  ي 

�ض مؤقــت  بشــكل 
ــم،  ــول العال ــة ح ــن وإىل 78 دول ــة م المهم
جــواز  يُعــّد   »ATA« نظــام  أن  مؤكــدًة 
للمشــاركة  والمؤسســات  كات  للــرش ســفر 

العالميــة. بالفعاليــات 

صالــح  عبدالعزيــز  الســيد  قــال  بــدوره 
الكــواري، مديــر إدارة الشــؤون القانونيــة 
دخــال المؤقــت للبضائع   بغرفــة قطــر، أن الإ
جمركيــة  وثيقــة  عبــارة     ،)ATA Carnet(
ــلع  ــت للس اد المؤق ــتري ــمح بالس ــة تس دولي
ــرش دون فــرض  ــام واحــد عــى الأك لمــدة ع
ائــب جمركيــة، وتشــمل  أيــة رســوم أو �ض
ــع  ــع البضائ ــت جمي ــال المؤق دخ ــة الإ بطاق
والمعــدات  التجاريــة،  العينــات  مثــل 
ي 

المهنيــة، والبضائــع المخصصــة للعــرض �ض
ــات  ــة والفعالي المعــارض والأســواق التجاري
ط أن يتــم إعــادة تصديرهــا  فيهيــة، بــرش الرت
ي توافــق عليهــا 

ة الــيت ادها خــال الفــرت واســتري
الســلطات الجمركيــة المعنيــة.

مطلــع  أعلنــت  قــد  قطــر  غرفــة  وكانــت 
 » ي

العــام الجــاري أنهــا »الضامــن الوطــيض
ط اتفاقيــة  لتطبيــق النظــام؛ حيــث تشــرت
دخــال المؤقــت وجــود  اســطنبول الدوليــة لاإ
« يضمــن الرســوم والحقــوق  ي

»ضامــن وطــيض
اخــراج  إعــادة  عــدم  حالــة  ي 

�ض الجمركيــة 
ــاً. ــا مؤقت ــم إدخاله ي ت

ــيت ــع ال البضائ

33

www.qatarchamber.com
20

17
 - 
بر
و
كت
- أ

ن 
تو

س
وال

ين 
لثا

د ا
عد

ال



ندوات

خالل ندوة تعريفية بالتعاون مع وزارة التنمية اإلدارية والعمل

الغرفة تستعرض النظام االلكرتوين 

الجديد الستقدام العاملة 

نامـج الجديـد يحمـل اسـم نظام اسـتقدام العمالة وهـو برنامج  والرب
ي خدمـة طلـب اسـتقدام 

كـة �ض ي بالكامـل يبـدأ بتسـجيل الرش
و�ض إلكـرت

العمالـة عـى موقـع الخدمات الحكوميـة وعى الفور يحصل مسـؤول 
ي السـتقدام عـى رابـط ينقلـه 

كـة الراغبـة �ض ي الرش
يـة �ض المـوارد البرش

ة حيـث يكـون عليـه مـلء نمـوذج الطلـب الـذي  نامـج مبـا�ش إىل الرب
دارية الأخـرى ثم يبدأ  كة وكافة المعلومـات الإ يحتـوي عـى اسـم الرش
ي الحصـول عليهـا 

ي يرغـب �ض
ي تسـجيل رغبـات المهـن والجنسـية الـيت

�ض
ي ترغـب 

ي الجنسـية الـيت
يـة �ض وعقـب تسـجيل مسـؤول المـوارد البرش

ي اسـتقدام عمالـة منهـا.
كتـه �ض �ش

ووفقـا لعـرض توضيحـي قدمـه فـواز الريـس مديـر إدارة السـتقدام 
داريـة والعمـل والشـؤون الجتماعيـة، خـال الندوة  بـوزارة التنميـة الإ
ات«  ي الجديد للتأشـري

و�ض لكرت ي عقدت بمقر الغرفة، فإن »النظام الإ
اليت

ي خدمة 
كة �ض ي بالكامل يبدأ بتسـجيل الرش

و�ض هـو عبـارة عن برنامج إلكـرت
طلـب اسـتقدام العمالة عـى موقع الخدمـات الحكوميـة وعى الفور 
كـة الراغبة بالسـتقدام عى  ي الرش

يـة �ض يحصـل مسـؤول المـوارد البرش
ة، حيث يكون عليه مـلء نموذج الطلب  نامـج مبا�ش رابـط ينقلـه إىل الرب
دارية الأخرى ثم  كة وكافة المعلومـات الإ الـذي يحتوي عى اسـم الرش

ي الحصـول عليها.
ي يرغب �ض

 يبـدأ تسـجيل رغبات المهن والجنسـية الـيت
ي 

و�ض لكرت ي تريح عى هامـش الندوة أن النظـام الإ
وأوضـح الريـس، �ض

أصحـاب  عـى  الإجـراءات  تسـهيل  إىل  يهـدف  ات،  للتأشـري الجديـد 
النظـام  هـذا  وأن  قطـر،  دولـة  ي 

�ض والمسـتثمرين  والتجـار  كات  الـرش
سـيكون بديـا للجنـة الدائمـة لاسـتقدام ولـن يكـون هنـاك لجنـة 
ي المسـتقبل وذلـك مـن أجـل اختصـار وتسـهيل مـدة الإجـراءات، 

�ض
مـع  والمتوافقـة  الازمـة  المتطلبـات  كافـة  النظـام  سـيوفر  حيـث 
احتياجـات أصحـاب العمـل مـن ناحيـة المهـن والأعـداد والجنسـيات 
العمـل. احتياجـات صاحـب  وذلـك حسـب  الطلبـات،  مـن  هـا   وغري

المقبلـة  الأسـابيع  خـال  النظـام  ض  تدشـني سـيتم  أنـه  وأكـد 
ي 

الـيت الماحظـات  كافـة  ومراجعـة  اسـتيفاء  عقـب  وذلـك 
والنـدوات  الـورش  خـال  العمـل  أصحـاب  مـن  تلقيهـا  يتـم 
بالنظـام. التعريـف  أجـل  مـن  تنظيمهـا  يتـم  ي 

الـيت  التعريفيـة 
ض كافـة الخيـارات بالنظـام  ولفـت إىل أنـه سـيتم العمـل عـى تضمـني
عمليـات  يسـهل  بمـا  والجنسـيات  والمهـن  الأعـداد  ناحيـة  مـن 
بنسـب  سـتتم  الجنسـيات  توافـد  تنسـيق  عمليـة  وأن  السـتقدام، 
القائمـة. كات  والـرش الدولـة  احتياجـات  مـع  تتمـاسش   معقولـة 
مـن جانبـه، أكـد محمد عىي المـري مديـر إدارة التفتيش بـوزارة التنمية 

ــريات،  ــد للتأش ــرتوين الجدي ــام اإللك ــف بالنظ ــة للتعري ــدوة التعريفي ــر ن ــة قط ــتضافت غرف اس
مــع  بالتعــاون  االجتامعيــة  والشــؤون  والعمــل  اإلداريــة  التنميــة  وزارة  نظمتهــا  التــي 
التعــرف  يف  الراغبــني  األعــامل  أصحــاب  مــن  العديــد  حضــور  النــدوة  وشــهدت  الغرفــة.. 
وســيحل  والغرفــة..  الــوزارة  مــن  املســؤولني  كبــار  مــن  وعــدد  الجديــد  النظــام  عــىل 
ويســاعد  لالســتقدام  الدامئــة  اللجنــة  عــن  بديــالً  العاملــة  الســتقدام  الجديــد  الربنامــج 
بحيــث  الوافــدة  العاملــة  اســتقدام  موافقــات  عــىل  الحصــول  إجــراءات  ترسيــع  يف 
التــايل. اليــوم  يف  إلكرتونيــا  تقدميــه  عقــب  االســتقدام  طلــب  عــىل  املوافقــة   تتــم 
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ي تريحات صحفية، أن هذا 
دارية والعمل والشـؤون الجتماعية، �ض الإ

ي حاجة السوق المحىي  النظام يلقى قبول من أصحاب العمل لأنه يليب
ضافـة إىل أنـه سـهل مـن الإجـراءات أمـام أصحـاب  مـن العمالـة، بالإ
كات والمؤسسات المختلفة. ي التقديم لستقدام العمالة للرش

 العمل �ض
الشـهر  خـال  تجريبيـة  بصيغـة  النظـام  إطـاق  أن  وأوضـح 
معالجـة  عـى  قدرتـه  وضمـان  التطويـر  إطـار  ي 

�ض ي 
يـأ�ت الحـاىلي 

باسـتخدامه. المعنيـون  يبديهـا  ي 
الـيت الماحظـات   كافـة 

ي تريحات 
ي مدير عام غرفة قطر، �ض

�ت بدوره، شدد صالح بن حمد الرش
ات سـيكون بمثابة  ي الجديد للتأشـري

و�ض لكرت صحفية، عى أن النظام الإ
أنـه سيسـهل إمكانيـة الحصـول  إضافـة إىل رجـال الأعمـال، خاصـة 
ات واسـتقدام العمالـة الوافـدة دون وجـود أي  عـى خدمـات التأشـري
معوقـات. كمـا أنها خدمـة ممتازة وإيجابية و�يعـة، إن هذه الخدمة 
ات والعمالة  تسـاعد صاحـب الأعمـال بالحصول عـى خدمات التأشـري
الوافـدة مـن مواقـع عملهـم دون وجـود أي معوقـات بحيـث تكـون 
ي يتم الطاع عليهـا والخدمات. 

 واضحـة عرب الشاشـة بالجنسـيات اليت
كانـت  قطـر  بغرفـة  عقـدت  ي 

الـيت كة  المشـرت النـدوة  أن  إىل  ولفـت 
لتسـليط  كات  والـرش الأعمـال  أصحـاب  مـع  التواصـل  بهـدف 
أثنـاء  الأعمـال  رجـل  تواجـه  ي 

الـيت الصعوبـات  أبـرز  عـى  الضـوء 
ض  بعـني الماحظـات  جميـع  أخـذ  وسـيتم  النظـام  اسـتخدام 
مـن  النظـام  ي 

�ض بإدراجهـا  الـوزارة  ممثلـو  يقـوم  بحيـث  العتبـار، 
الأعمـال. أصحـاب  عـى  والختيـارات  الإجـراءات  تسـهيل   أجـل 

المتابعـة مـع أصحـاب  ي 
ي إىل أن دور الغرفـة يكمـن �ض

�ت الـرش وأشـار 
الأعمـال، بهدف إدخـال ماحظاتهم وتضمينها بالنظام، كما سـتقوم 
الطـاع  بهـدف  النظـام  ض  تدشـني قبـل  آخـر  اجتمـاع  بعقـد  الغرفـة 
ي وعرضـه عـى القطـاع الخـاص.. منوهـاً بـأن تلك 

عليـه بشـكله النهـا�أ
ي خلق 

الخدمـة سـتكون إضافـة إىل دولة قطر، ومن شـأنها أن تسـهم �ض
ة القادمـة بعـد تطبيـق  حركـة اقتصاديـة وأرقـام قياسـية خـال الفـرت
ي الدولـة.. وأكـد أنـه قد 

القانـون مـن ناحيـة العمالـة وإنتـاج العمـل �ض
ي تقـدم بهـا رجـال الأعمـال خـال 

تـم اسـتقبال جميـع المطالـب الـيت
ا إىل أن  ي طموحاتهم، مشـري ّ ي من شـأنها أن تليب

النـدوة التعريفيـة والـيت
الغرفـة تتابـع مـع أصحـاب الأعمـال بهـدف إدخـال هـذه الماحظات 
نامـج القـادم بالرغـم مـن وجـود بعـض الإجـراءات مـن أجـل  ي الرب

�ض
إتمـام ذلـك، إل أن طمـوح الغرفـة يتمثـل بتحقيـق وتلبيـة احتياجات 
رجـال  خدمـة  ي 

�ض يكمـن  الرئيـ�ي  الغرفـة  دور  بوصـف  الفئـة  تلـك 
 الأعمـال والقطـاع الخـاص وتذليـل العقبـات أمامهـم عى حـد قوله.
ي السابق، 

ي بقاء الخدمة مجانية كما كانت �ض
مشدداً عى حرص الغرفة �ض

ي حـال 
رات واضحـة، و�ض بحيـث ل يتـم اسـتيفاء رسـوم لقائهـا إل بمـرب

ورة فرض أي رسـوم عليها فابد أن تكون رمزية ومائمة  اقتضت الرض

عـى غـرار خدمـات بعـض الـوزارات والهيئـات الحكوميـة، منوهـاً بأن 
ة سـيكون مجحفاً بحـق القطاع  نامـج بنـاء عى رسـوم كبـري تطبيـق الرب
ي هـذه المرحلة.

ي يواجهها �ض
ي ظـل الظـروف والتحديـات الـيت

 الخـاص �ض
ي معـرض رده عـى السـؤال عّمـا إذا كانـت المرحلة المقبلة ستشـهد 

و�ض
ي 

�ت منـح القطـاع الخـاص مزيدا من التسـهيات والحوافز، أوضـح الرش
برنامـج  مـن خـال  الأعمـال  القتصـاد سـّهلت عـى رجـال  وزارة  أن 
اخيص والسـجات التجارية  ي الحصـول عـى الرت

»النافـذة الواحـدة« �ض
ي الصناعيـة وهنـاك لجنـة مشـكلة لهـذه الغايـة وقامت 

وقطـع الأرا�ض
ي هـذا المجـال، كمـا أن تلـك الخطـوة مـن وزارة 

بخطـوات إيجابيـة �ض
الجهـات  عـى  مثنيـاً  الأخـرى،  الـوزارات  جهـود  إىل  تضيـف  العمـل 
ي تدعـم القطـاع الخـاص بوصفـه العصـب الأسـاسي 

الحكوميـة الـيت
ي النـدوة 

ي أي دولـة مـن دول العالـم اليـوم.. وكشـف المتحدثـون �ض
�ض

المهـن  ي 
�ض اسـتثناءات  وجـود  عـدم  ي 

يعـيض ل  الجديـد  النظـام  أن 
يطـة  والجنسـية فهنـاك اسـتثناءات سـتقوم بهـا إدارة السـتقدام �ش
ي تطالـب بالسـتثناء عادلة 

كـة أو المؤسسـة الـيت أن تكـون طلبـات الرش
ي صالـح الدولـة وصاحـب العمـل وصالـح 

وتـرى اللجنـة أنهـا تصـب �ض
ا إىل أن إلغـاء اللجنـة  ي القطـري بشـكل عـام، مشـري

القتصـاد الوطـيض
ي أن إدارة السـتقدام سـتقوم بـدور وفـق 

العامـة لاسـتقدام يعـيض
كـة عـن نتيجـة التقديم  نامـج الجديـد ففـي حالـة عـدم رضـا الرش الرب
اللجنـة  وسـتقوم  السـتثناء  بطلـب  للجنـة  تتقـدم  أن  الممكـن  مـن 

ي الطلـب عـى الفـور.
بالنظـر �ض

ي حـال إقـرار هـذا 
ات السـابقة وهـل سـيتم إلغاؤهـا �ض وحـول التأشـري

كات  نامـج.. قـال المـري إن هـذا لن يحدث حيث سـتكون لـدى الرش الرب
مهلـة سـنة كاملة لسـتغال الموافقات المسـبقة ويتـم بعدها اللجوء 
ي بالكامـل ومـن المؤكـد أن مهلـة سـنة تعـد مهلـة 

و�ض لكـرت للنظـام الإ
ا إىل  كات والمؤسسـات الخاصة مشـري ة وكافيـة للغايـة لكافة الرش ض متمـري
ة للغايـة ويكفـي  نامـج كبـري أن الفائـدة القتصاديـة مـن وراء ذلـك الرب
كات العاملـة داخـل قطـر  يـن لـكل الـرش أنهـا توفـر جهـدا ووقتـا كبري
اء وزارة العمـل طيلة  ا إىل وجـود خـط سـاخن يدار بواسـطة خـرب مشـري
كات حول هذا  يـن سـاعة للرد عى كافة استفسـارات الـرش الأربـع وعرش
نامـج.. وحـول الوضـع الحاىلي وطريقـة تغيري المهنة أو الجنسـية..  الرب
اللجنـة  لمقابلـة  اللجـوء  ورة  كات مطالبـة بـرض الـرش أن  الريـس  أكـد 
ي 

وإقنـاع موظفيهـا حيـث يجـب أن يقوم رجـل الأعمال أو المسـؤول �ض
دارة  دارة السـتقدام لحـل تلك المشـكلة ورغـم أن الإ كتـه بزيـارة لإ �ش
ي وسـعها مـن أجـل تيسـري الإجراءات عـى اعتبـار أن مهمة 

تعمـل مـا �ض
كات وأصحـاب الأعمـال إل أن  دارة تيسـري الإجـراءات لصالـح الـرش الإ

ي بالكامـل ييـر عـى الجميع .
و�ض تحويـل الأمـر إىل إلكـرت
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اتفاقية تعاون بني قطر الدويل 

للتوفيق والتحكيم وجامعة قطر 

لتنفيذ برامج تدريبية في مجال القانون واالستثمار والمصارف والتجارة

وقــع كل مــن مركــز قطــر الــدويل للتوفيــق والتحكيــم بغرفــة قطــر ومركــز التعليــم املســتمر 
واالســتثامر  القانــون  مجــال  يف  تدريبيــة  برامــج  لتنفيــذ  تعــاون  اتفاقيــة  قطــر  بجامعــة 
إكســاب املشــاركني  2017-2018، بهــدف  االكادمييــة  للســنة  الدوليــة  واملصــارف والتجــارة 
املعــارف املهنيــة وصقــل مهاراتهــم القانونيــة واإلملــام باملســائل القانونيــة التــي تحافــظ 

ــرى. ــرشكات األخ ــع ال ــا م ــال تعاقده ــة ح ــرشكات التجاري ــوق ال ــىل حق ع

ي 
ي بـن عـىي آل ثـا�ض

وقـع التفاقيـة كل مـن سـعادة الشـيخ الدكتـور ثـا�ض
عضـو مجلـس إدارة مركـز قطـر الـدوىلي للتوفيـق والتحكيـم بغرفـة 
التعليـم  مركـز  مديـر  سـماعيل  الإ عبـد هللا  رجـب  والدكتـور  قطـر، 
المسـتمر بجامعـة قطـر، بحضـور الدكتـور درويـش العمـادي نائـب 
امج حزمة  اتيجية والتطوير، ويسـتهدف الرب رئيـس جامعة قطـر لاسـرت
ي تهـم قطـاع الأعمـال، منهـا أساسـيات التحكيـم 

مـن الـدورات الـيت
كات والـوكالت التجاريـة، وبرنامـج مهـارات  التجـاري ، وتأسـيس الـرش
التحكيـم التجـاري، وفنـون وإجـرءات التحكيم التجـاري أمام هيئات 
ي المنازعات العقارية والهندسـية 

ومراكـز التحكيـم، وبرامـج التحكيم �ض
والرياضيـة والبحريـة والملكيـة الفكريـة وعقود الطاقة والسـتثمارات، 

ها. وغري

ي بن عـىي خـال المؤتمـر الصحفي 
وقـال سـعادة الشـيخ الدكتـور ثـا�ض

امـج  الرب اليـوم أن  الغرفـة  التوقيـع بمقـر  الـذي عقـد عـى هامـش 
ي انطاقـاً مـن دور مركز قطـر الدوىلي للتوفيـق والتحكيم 

التدريبيـة تـأ�ت
ي المنازعات، بهدف تسـويتها خارج 

ي نـرش ثقافـة التوفيق والتحكيم �ض
�ض

سـاحات المحاكـم وترسـيخاً للمفاهيـم الحديثـة الخاصة باسـتخدام 
ض  الوسـائل البديلـة لحـل الخافـات التجاريـة والمالية والسـتثمارية بني
كات، موضحـاً أن المركـز قـام مؤخـراً بإبـرام عـدد مـن اتفاقيات  الـرش
التدريـب مـع الجهـات الأكاديميـة الرائـدة المعنيـة بالتدريـب وصقل 

ات القانونيـة بدولـة قطر . المهـارات واكتسـاب الخـرب

ي وشـهادة  امج تشـمل لأول مرة 12 برنامج تدرييب وأشـار سـعادته أن الرب
ي 

�ض كـز  يرت والتحكيـم  للتوفيـق  الـدوىلي  قطـر  مركـز  دور  وأن  مهنيـة، 
ي سـوف تقـدم 

ي تنظيـم محتـوى الحقيبـة التدريبيـة الـيت
المسـاهمة �ض

المسـتمر،  التعليـم  المركـز ومركـز  ض  بـني التعـاون  ، مثمنـاً  ض للمشـاركني

ندوات
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والـذي يهـدف إىل تقديـم أر�ت مسـتويات التدريـب وصقـل 
المهـارات الفرديـة والجماعيـة، وإعـداد الكـوادر القطرية من 
ة لديهم . أجـل أن تتبـوأ أرفـع المراكز القيادية وترسـيخ الخرب

للتوفيـق  الـدوىلي  قطـر  مركـز  إدارة  مجلـس  عضـو  ض  وبـني
والتحكيـم أن المركـز منذ إنشـاءه عـام 2006 يقوم برسـالة 
ض وهيئات التحكم، وقد  ض القطريـني تعليميـة لتأهيل المحكمني
قـام بتنفيـذ العديـد مـن الـدورات التدريبيـة المتخصصـة، 
وتابـع أن المركـز يعمـل حالياً عى توسـيع الخطـط التدريبية 
جديـدة  لمجـالت  وتطرقهـا  التدريبيـة،  امـج  الرب وتنـوع 
اء  متفـردة تقـدم أرفـع مسـتويات التدريـب عـى أيـدي خـرب

. ض متخصصـني

سـماعيل مديـر مركز  بـدوره قـال الدكتـور رجـب عبـد هللا الإ
التعليـم المسـتمر بجامعـة قطـر أن المركـز يدعـم وتطويـر 
وتلبيـة احتياجـات المجتمـع والنهـوض بقدراتهـم العلميـة 
والتقنيـة،  وتطويـر معارفهـم ومهاراتهـم، وأشـار أن فكـرة 
الجانـب  ض  بـني الفجـوة  سـد  تسـتهدف  المسـتمر  التعليـم 
الأكاديمـي والواقـع العمـىي وسـوق العمـل والمجتمـع مـن 
إنشـائية  مشـاريع  تشـهد  قطـر  دولـة  أن  موضحـاً  جانـب، 
ى، وهنـاك عقـود مليارية تعقد مـع الأطـراف المختلفة،  كـرب
ض اكفـاء، وكوادر  عى الهتمـام بإعـداد محكمـني وهـو مـا يسـرت

ي احتياجـات سـوق العمـل. قطريـة تلـيب

امـج  ي هـذه الرب
أنـه يمكـن التسـجيل �ض سـماعيل  وأوضـح الإ

ي لمركـز التعليـم المسـتمر، أو مـن 
و�ض عـرب الموقـع الألكـرت

خـال تطبيـق جامعـة قطـر عى الهواتـف، مضيفـاً أن هناك 
تجـاوب كبـري مـن الجهـات القطرية كالـوزارات والمؤسسـات 
ي تلـك 

اك �ض ي الشـرت
كات التجاريـة �ض العامـة والمصـارف والـرش

بالأسـاليب  ض  والموظفـني المـدراء  لتأهيـل  وذلـك  الـدورات، 
الحديثـة لحـل المنازعـات.
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صالـح  بـن  محمـد  الدكتـور  سـعادة  وافتتـح 
المعـرض  والصناعـة  الطاقـة  وزيـر  السـادة 
بحضـور رئيـس غرفـة قطـر الشـيخ خليفـة بـن 
ي وحشـد كبري من رجـال الأعمال 

جاسـم آل ثـا�ض
الصناعـي  بالقطـاع  ض  المهتمـني ض  المحليـني

. المحـىي
ونظـم المعرض غرفة قطر بالتعـاون مع وزارة 
ي إطـار سـعيهما لتطويـر 

الطاقـة والصناعـة �ض
الصناعـات الغذائيـة والدوائية.

ويهـدف المعـرض إىل إتاحـة الفرصـة للمصانع 
الغذائيـة  بالمـواد  المختصـة  كات  والـرش
نوافـذ  وإيجـاد  منتجاتهـم  لعـرض  والأدويـة 

ض  ات بني تسـويقية جديـدة، وكذلـك تبادل الخـرب
القطـاع  مبـادرات  عـن  والكشـف   ، ض المصنعـني
 ، ي

والـدوا�أ ي 
الغـذا�أ الأمـن  لتحقيـق  الخـاص 

ي تحقيـق الكتفـاء 
وزيـادة نسـبة مسـاهمتها �ض

قطـر«.  ي 
�ض وتعزيـز شـعار »صنـع   ، ي

الـذا�ت
المعـرض  أن  والصناعـة  الطاقـة  وزيـر  وأكـد 
أتـاح المجـال أمـام المصانـع المحليـة لعرض 
كات  والـرش ض  المسـتهلكني أمـام  منتجاتهـا 

. لمختلفـة ا
ة صاحب السـمو  وأشـار السـادة إىل رؤيـة حرض
البـاد  أمـري  ي 

ثـا�ض بـن حمـد آل  الشـيخ تميـم 
الكتفـاء  تحقيـق  باتجـاه  والدفـع  المفـدى 

والــدواء  الغــذاء  معــرض  مــن  األوىل  النســخة  قطــر  غرفــة  نظمــت 
»ميدفــود 17« تحــت رعايــة معــايل الشــيخ عبداللــه بــن نــارص بــن خليفــة 
ــارب  ــا يق ــاركة م ــة مبش ــر الداخلي ــوزراء ووزي ــس ال ــس مجل ــاين رئي آل ث
40 مصنعــا ورشكــة متخصصــة يف التصنيــع الغــذايئ والــدوايئ يف 
ــة  ــة لثالث ــرياتون- الدوح ــدق ش ــرض يف فن ــتمر املع ــد اس ــة، وق الدول

أيــام متواصلــة مــن 24 اىل 26 ســبتمرب 2017.

نظمته غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة تحت رعاية رئيس الوزراء 

40 رشكة وطنية يف معرض 

الغذاء والدواء »ميدفود 17« 

وزير الطاقة: المعرض 

يعزز تحقيق االكتفاء 

الذاتي من الغذاء 

والدواء

خليفة بن جاسم: 

»الغرفة« استجابت 

لتوجيهات األمير بدعم 

االقتصاد المفتوح

بن طوار: النسخ المقبلة 

تشمل قطاعات صناعية 

مختلفة  

سياحة ومعارض
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ي كافـة المجـالت وبالأخـص قطاعـي 
ي �ض

الـذا�ت
الغـذاء والـدواء، لفتـا إىل أن معـرض ميدفـود 
ي نسـخته الأوىل ركـز عـى الصناعـات المحلية 

�ض
ي 

�ض المعـرض  المختصـة وسـيتم توسـيع هـذا 
النسـخ المقبلـة مـن خـال إدخـال المنتجـات 
كات والمصانـع العالميـة بهـدف تبـادل  والـرش

ات معهـا. الخـرب
ض السـادة أن معرض ميدفود يشـكل فرصة  وبـني
ض  والمسـتهلكني الجمهـور  لتعريـف  حقيقيـة 
ضافـة إىل أنـه  ، بالإ ي

ض بالمنتـج الوطـيض المحليـني
بـداء وإطـاق  أمـام رجـال الأعمـال لإ فرصـة 
والسـتماع  الخاصـة  ومشـاريعهم  مبادراتهـم 

ي مجـال الغـذاء والـدواء.
لهـم �ض

فرصـة  المعـارض  هـذه  مثـل  أن  إىل  وأشـار 
وعـرض  ات  الخـرب وتبـادل  التشـاور  إىل  أيضـا 
ضافـة إىل أنه فرصـة أيضا أمام  نجـازات، بالإ الإ
الجهـات الرسـمية والحكوميـة لعـرض الحوافز 

المقدمـة للقطـاع مـن قبـل الدولـة.
بـن  جاسـم  بـن  خليفـة  الشـيخ  سـعادة  قـال 
ي رئيـس غرفـة قطـر إن معـرض 

محمـد آل ثـا�ض
ي نسـخته الأوىل يعكس حرص 

الغـذاء والدواء �ض
الغذائيـة  المنتجـات  دعـم  عـى  قطـر  دولـة 
ض المسـتثمرين عى  الوطنيـة وتعزيزهـا، وتحفـري
ي 

�ض جديـدة  إنتاجيـة  وعـات  مرش ي 
�ض الدخـول 

والـدواء. الغـذاء  قطاعـي 
ي تريحـات صحفيـة 

وأشـار الشـيخ خليفـة �ض
أن غرفـة  إىل  المعـرض،  افتتـاح  عـى هامـش 
صاحـب  ة  حـرض لتوجيهـات  اسـتجابت  قطـر 
ي أمـري 

السـمو الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثـا�ض
خالهـا  سـموه  أكـد  حيـث  المفـدى،  البـاد 
عـى أننـا مدعـوون لفتـح اقتصادنا للمبـادرات 
والسـتثمار، بحيـث ننتج غذاءنـا ودواءنا وننوع 
مصـادر دخلنـا ونحقـق اسـتقالنا القتصادي، 
طـار سـارعت الغرفـة  ي هـذا الإ

موضحـا أنـه �ض
إىل تنظيـم هـذا المعـرض بالتعـاون مـع وزارة 
المنتـج  إبـراز  أجـل  مـن  والصناعـة  الطاقـة 

الدعـم. كل  وإعطائـه  ي 
الوطـيض

وأعـرب الشـيخ خليفـة بـن جاسـم عـن شـكره 
ي رئيس 

لمعـاىلي الشـيخ عبـدهللا بن نا� آل ثـا�ض
مجلـس الـوزراء ووزيـر الداخليـة عـى رعايتـه 
شـكره  عـن  أعـرب  كمـا  للمعـرض،  الكريمـة 
السـادة  بـن صالـح  الدكتـور محمـد  لسـعادة 
وزيـر الطاقـة والصناعـة لفتتاحـه المعـرض، 
منوهـا بـأن النسـخة الأوىل للمعـرض اقتـرت 
كات والمصانـع المحليـة مـن أجـل  عـى الـرش
ي لوجود بعض 

ويـج للمنتج الوطـيض دعمهـا والرت
ي 

ي السـوق المحـىي والـيت
المنتجـات الوطنيـة �ض

منتجـات  أنهـا  المحـىي  المسـتهلك  يعـرف  ل 
وطنيـة.

أوضـح سـعادة السـيد محمـد بـن احمـد بـن 
المعـرض  أن  رئيـس غرفـة قطـر  نائـب  طـوار 
وسيشـمل  أكـرب  سـيكون  المقبلـة  الأعـوام  ي 

�ض
الصعيديـن  عـى  مختلفـة  صناعيـة  قطاعـات 
الصناعـات  أن  إىل  لفتـا  والخارجـي،  المحـىي 
ة  ا خال الفرت الغذائية سـوف تشـهد تطورا كبري
المقبلـة نتيجـة ضـخ العديـد من السـتثمارات 
ي هـذا القطـاع تلبيـة لحاجـة السـوق 

الهامـة �ض
. المحـىي

ة وحماسـا  ض بـن طـوار أن هنـاك رغبـة كبري وبـني
لاسـتثمار  ض  القطريـني الأعمـال  رجـال  لـدى 
محـط  يجعلهـا  ممـا  الغذائيـة  الصناعـات  ي 

�ض
ة المقبلـة، متوقعا أن  اهتمـام لهـم خال الفرت
ي هـذا المجـال خـال السـنوات 

نشـهد طفـرة �ض

القليلـة المقبلـة مـن خـال ولدة العديـد مـن 
ي 

المصانـع الغذائيـة والمصانـع المتخصصـة �ض
مجـالت الأدويـة والمجـالت الطبيـة.

يسـاعد  المعـارض  تنظيـم  أن  إىل  وأشـار 
كات  الـرش ض  بـني مـا  ات  الخـرب تبـادل  عـى 
السـوق  أن  إىل  لفتـا  المحليـة،  الصناعيـة 
الوطنيـة،  الصناعـات  أمـام  مفتـوح 
الجهـود. مـن  مزيـد  بـذل  يسـتدعي   ممـا 
الوطنيـة  الصناعـات  مـن  العديـد  أن  ض  وبـني
رفـع  اسـتطاعت  والدوائيـة  الغذائيـة 
زيـادة  مـع  الحاليـة  ة  الفـرت خـال  نتاجيـة  الإ
خـال  مـن  المحـىي  السـوق  ي 

�ض الطلـب 
جديـدة  إنتـاح  خطـوط  وتأسـيس  إنشـاء 
كان  الـذي  المحـىي  السـوق  لحاجـة  تلبيـة 

الشرقي: المنتج الوطني قادر على تجاوز األزمات
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المجـاورة. الـدول  عـى  السـابق  ي 
�ض  يعتمـد 

الغذائيـة  الصناعـات  قطاعـات  إن  وقـال 
قبـل  مـن  واسـعا  اهتمامـا  تلقـى  والدوائيـة 
بالدولـة  والأهليـة  الرسـمية  الجهـات  مختلـف 
مـا  منـذ  الدولـة  عـى  الحصـار  فـرض  عقـب 
المخـزون  إىل  للوصـول  أشـهر  أربعـة  يقـارب 
أقـرب  ي 

�ض المنتجـات  تلـك  مـن  اتيجي  السـرت
وقـت..

ي المديـر العـام 
�ت اعتـرب صالـح بـن حمـد الـرش

لغرفـة قطـر، أن الهـدف الأسـاسي مـن هـذا 
القطريـة  للصناعـات  ويـج  الرت هـو  المعـرض 
ي وأهمية هـذا القطاع 

نتـاج الوطيض المحليـة والإ
اً  ، مشـري ض للدولـة وضمـان توصيلهـا للمواطنـني
للمعـارض  بدايـة  هـو  المعـرض  هـذا  أن  إىل 

ي تقدمهـا الدولـة وسـيكون هناك عـدد من 
الـيت

ي كافـة القطاعـات.
المعـارض القادمـة �ض

إن  صحفيـة  تريحـات  ي 
�ض ي 

�ت الـرش وقـال 
اً من  المنتـج المحـىي أصبـح يغطـي جـزءاً كبـري
احتياجـات الدولـة، موضحـاً أن حجـم المنتج 
ة الحصار فقط بنسـبة  المحـىي ارتفـع خال فرت
%15 ممـا يوحـي بـأن هـذا القطـاع واعـد جداً 
قريبـاً. ي 

الـذا�ت الكتفـاء  يحقـق  أن   ويسـتطيع 
ي يسـتطيع أن يصـل لنحـو  وهـو مـؤ�ش إيجـا�ب

نتـاج خـال عـام. ي الإ
%70 زيـادة �ض

ي المجمعات والمراكـز التجارية 
�ت وطالـب الـرش

الوطنيـة  المنتجـات  لهـذه  الفرصـة  بإعطـاء 
ي المجمعـات التجاريـة ووضـع مكان 

برازهـا �ض لإ
المسـتهلك عليهـا  لهـا حـيت يطلـع  مخصـص 
ونتيجـة  السـابق  ي 

�ض أنـه  إىل  اً  مشـري بسـهولة، 
ي مـن الـدول الأخـرى لـم 

ي تـأ�ت
للمنتجـات الـيت

يَُتـح للمواطن والمقيم التعـرف عى المنتجات 
ي المعرض.

اً �ض اً كبـري ض  الوطنيـة بالتـاىلي أخذت حري
ي 

�ض المحـىي  المنتـج  بـراز  لإ ي 
�ت الـرش ودعـا 

المجمعـات والمراكز التجاريـة والطبية، متمنياً 
بالمنتـج  ة  كبـري توعيـة  ذلـك  مـردود  يكـون  أن 

للخـارج. ويصـدر  ينافـس  وأن  المحـىي 
ي أن تحقـق قطر حلمهـا بتحقيق 

�ت وتوقـع الـرش
ي مـن الغذاء قريباً جـداً، بالرغم 

اكتفائهـا الذا�ت
ي قطـاع الأعمـال إل أن 

ات �ض مـن بعـض التأخـري
تحقيقهـا. وسـيتم  موجـودة  والرؤيـة   الهـدف 
يعمـل  القطـاع  هـذا  أن  ي 

�ت الـرش وأضـاف 
الصعوبـات،  بعـض  مـن  بالرغـم  جاهـداً 
الكتفـاء  ي 

�ض الوطنيـة  الرؤيـة  يحقـق  بـأن 
الأقـل  عـى  كىي  بشـكل  يكـن  لـم  إن   ، ي

الـذا�ت
. الحـاىلي الوقـت  ي 

�ض جـداً  ة  كبـري  بنسـبة 
بـدأت  ي 

الـيت الحاليـة  الأزمـة  ي أن 
�ت الـرش وأكـد 

بحصـار قطـر عملـت عـى بلـورة العديـد مـن 
الخطـط وتمـت إعـادة لجـان أخـرى وإطـاق 
كافـة  لتسـهيل  الواحـدة  النافـذة  نظـام 
دارية والمسـتندات  الإجراءات من الإجراءات الإ
لهـذه  الداعمـة  والجهـات  ي 

الأرا�ض وتوفـري 

المشـاريع وبأسـعار رمزيـة حـيت يتمكـن هـذا 
قـوي.. بشـكل  النطـاق  مـن  القطـاع 

712 مشــــروعا بالمنطـــــقة 

الصناعية الجديدة 

ي 
تبلـغ مسـاهمة قطـاع الصناعـة التحويليـة �ض

وفـق  قطـر  لدولـة  الإجمـاىلي  المحـىي  الناتـج 
أحـدث الإحصـاءات المتاحـة، أكرش مـن 18%، 
ضافـة إىل أن الغـذاء والـدواء هما الهاجس  بالإ
يد مـن  ض الأسـاسي لـكل دول العالـم ممـا سـري
ي قطاعـي الغـذاء والـدواء 

ضـخ السـتثمارات �ض
ة المقبلـة. خـال الفـرت

ة والمتوسـطة  وتقـع منطقـة الصناعات الصغري
ا إىل الغـرب مـن  يـن كيلـو مـرت عـى بعـد عرش
ض  ة مايـني مدينـة الدوحـة وتحتـل مسـاحة عـرش
فتبلـغ  المخصصـة  ي 

الأرا�ض أمـا  مربـع،  مـرت 
ي 

الـيت المصانـع  وعـدد  صناعيـا  وعـا  مرش  712
ي 

نتـاج أكـرش مـن 249، والمشـاريع اليت بـدأت الإ
وعـا  مرش  853 عـى  تزيـد  النتظـار  قائمـة  ي 

�ض
صناعيـا.

تضـم المنطقـة الصناعيـة عـدًدا متنوًعـا مـن 
وذلـك  والمتوسـطة،  ة  الصغـري الصناعـات 
حسـب التصنيف الـدوىلي للقطاعـات الصناعية 
الغذائيـة  المـواد  »صناعـة  تشـمل:  ي 

والـيت
المنسـوجات  صناعـة  والتبـغ،  وبـات  والمرش
الجلديـة،  والمصنوعـات  الجاهـزة  والمابـس 
الخشـبية  والمنتجـات  الخشـب  صناعـة 
الـورق  ومنتجـات  الـورق  صناعـة  والأثـاث، 
الكيماويـات  صناعـة   ، والنـرش والطباعـة 
ول  البـرت ومنتجـات  الكيماويـة  والمنتجـات 
صناعـة  والباسـتيك،  والمطـاط  والفحـم 
منتجـات الخامـات التعدينيـة غـري المعدنيـة 
صناعـة  والفحـم،  ول  البـرت منتجـات  عـدا 
صناعـات  والماكينـات،  المعدنيـة  المنتجـات 

أخـرى«. تحويليـة 

سياحة ومعارض

اختتمــت يــوم الثاثــاء الموافــق 26 ســبتمرب 
2017 فعاليــات النســخة الأوىل مــن معــرض 
الغــذاء والــدواء »ميدفــود 17« والــذي نظمتــه 
الطاقــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  قطــر  غرفــة 
ــيخ  ــاىلي الش ــن مع ــة م ــة كريم ــة برعاي والصناع

ــس  ي رئي
ــا�ض ــة آل ث ــن خليف ــا� ب ــن ن ــدهللا ب عب

ــث كان  ــة، حي ــر الداخلي ــوزراء ووزي ــس ال مجل
ــور محمــد  ــح المعــرض ســعادة الدكت قــد أفتت
ــة  ــة والصناع ــر الطاق ــادة وزي ــح الس ــن صال ب
ي 

ــا�ض ــم آل ث ــن جاس ــة ب ــيخ خليف ــعادة الش وس

الشرقي:

تفاهمات بين 

المجمعات التجارية 

والشركات الصناعية 

لدعم المنتج الوطني

وزير البلدية يزور معرض الغذاء 

والدواء في ختام فعالياته
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شركات عديدة تعتزم توسيع خطوط انتاج المواد 

الغذائية لتلبية الطلب في السوق المحلي

رئيــس غرفــة قطــر، بحضــور حشــد  مــن رجــال الأعمــال 
. ض بالقطــاع الصناعــي المحــىي ض المهتمــني المحليــني

وقــد قــام ســعادة الســيد محمــد بــن عبــدهللا الرميحــي وزيــر 
البلديــة والبيئــة، اليــوم الثاثــاء بزيــارة معــرض الغــذاء 
ــث  ــه، حي ــي لفعاليات ــوم الختام ي الي

ــود17( �ض ــدواء )ميدف وال
ــات  ــى المنتج ــرف ع ــرض وتع ــة المع ــعادته اجنح ــد س تفق
ي تقــدر بحــواىلي 

ــيت كات المشــاركة ال ــرش ــة لل ــة والدوائي الغذائي
والدوائيــة  الغــذاء  الصناعــات  ي 

�ض متخصصــة  كــة  �ش  34
والمســتلزمات الطبيــة.

ض أن المعــرض الــذي نظمتــه غرفــة  وأكــد عــدد مــن العارضــني
ي 

قطــر بالتعــاون مــع وزارة الطاقــة والصناعــة قــد نجــح �ض
ي نظــم مــن أجلهــا، حيــث اتاح الفرصــة 

تحقيــق الأهــداف الــيت
ــة  ــة والأدوي ــواد الغذائي ــة بالم كات المختص ــرش ــع وال للمصان
جديــدة،  تســويقية  نوافــذ  وإيجــاد  منتجاتهــم  لعــرض 
الخاصــة  كات  والــرش الحكوميــة  الجهــات  مــع  والتواصــل 
ى  ين أنــه للمعــرض أهميــة كــرب ، مشــري ض والمورديــن والمصنعــني
ــة  ــة والأدوي ي الأغذي

ــص �ض ــه أول معــرض متخص ــة وأن خاص
ــر. ــى قط ــروض ع ــار المف ــب الحص عق

ــر  ي مدي
�ت ــرش ــد ال ــن حم ــح ب ــيد صال ــال الس ــه ق ــن جانب  وم

ــوة اصحــاب  ــة حرصــت عــى دع ــة قطــر ان الغرف ــام غرف ع
المجمعــات التجاريــة ومراكــز التســوق للتعرف عــى المنتجات 
ــة  ــة القطري كات الصناعي ــرش ــع ال ــات م ــاء عاق ــة وبن الوطني
ي انتــاج المــواد الغذائيــة والطبيــة، وذلــك مــن 

المتخصصــة �ض
ــات  ــذه المجمع ي ه

ي �ض
ــيض ــج الوط ــد المنت ــز تواج ــل تعزي اج

ــذه  ــاب ه ــن اصح ــد م ــا اىل ان العدي ــوق، لفت ــز التس ومراك
المجمعــات قامــوا بزيــارة المعــرض واطلعــوا عىــل المنتجــات 
كات العارضــة  الوطنيــة، كمــا كانــت هنالــك نقاشــات مــع الــرش
ض  تناولــت الحديــث عــن الآليــة المناســبة لتعزيــز التعــاون بــني
كات الصناعيــة القطريــة مــن  المجمعــات التجاريــة والــرش

. ي
ــج الوطــيض ــة للمنت اجــل اعطــاء الولوي

ي 
ــرض �ض ــذا المع ــهم ه ي ان يس

ــه �ض ــن امل ي ع
�ت ــرش ــرب ال واع

زيــادة وعــي المجتمــع بالمنتجــات الوطنيــة واعطائهــا الوليــة 
ي 

�ض المشــاركة  القطريــة  كات  الــرش ان  اىل  لفتــا  اء،  الــرش ي 
�ض

امهــا زيــادة مســتويات النتــاج مــن اجــل  ض المعــرض اكــدت اعرت
ــد  ، كمــا ان العدي ي الســوق المحــىي

ــد �ض اي ض ــة الطلــب المرت تلبي
وعــات صناعيــة  مــن المســتثمرين يدرســون حاليــا اطــاق مرش

ــة. ي قطــاع الغذي
ــدة �ض جدي

ض معــرض هــذا العــام هــو  ي أن مــا يمــري
�ت وأضــاف الــرش

اقتصــاره عــى عــرض المنتجــات المحليــة، إل أن نســخة 
بإقامــة معــرض  القــادم ســتقوم غرفــة قطــر  المعــرض 
كات  الــرش مــع  بالتــوازي  العالميــة  كات  الــرش لســتقطاب 
كات  ات الــرش كات القطريــة مــن خــرب القطريــة لتســتفيد الــرش

العالميــة وإبرازهــا منتجاتهــا بشــكل أفضــل.
ض  ويهــدف معــرض الغــذاء والــدواء إىل توفــري منصــة للمصنعني
ي مجــال الأغذيــة والأدويــة لعــرض منتجاتهــم ولتبــادل 

�ض
ات، والكشــف عــن مبــادرات القطــاع الخــاص لتحقيــق  الخــرب
ي تحقيــق 

، وزيــادة نســبة مســاهمتها �ض ي
ي والــدوا�أ

الأمــن الغــذا�أ
ي قطــر«

، وتعزيــز شــعار »صنــع �ض ي
الكتفــاء الــذا�ت
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ــة  لي ض ــر قــدرات ومهــارات المشــاريع المرض ويهــدف المعــرض إىل تطوي
ي العــرض والتســويق، وإتاحــة الفرصــة لأصحابهــا لعــرض 

القطريــة �ض
منتجاتهــم وتوفــري نوافــذ جديــدة تمكنهــم مــن توصيــل منتجاتهــم 
ي تواجههــا عنــد 

إىل الأســواق المحليــة، والتغلــب عــى التحديــات الــيت
ى. كات الكــرب ي الســوق المحــىي مــع وجــود الــرش

دخولهــم �ض

ــة قطــر أن  ــر عــام غرف ي مدي
�ت ــرش ــن حمــد ال ــح ب ــال الســيد صال وق

ض  ي إطــار التعــاون القائــم بــني
ي �ض

معــرض »منتجــات منازلنــا« يــأ�ت
ــة، كمــا  لي ض ــة، لدعــم المنتجــات المرض غرفــة قطــر وبنــك قطــر للتنمي
ــز  ــة، وتعزي ــم الأ� المنتج ي دع

ــة �ض اتيجية الغرف ــرت ــن اس ي ضم
ــأ�ت ي

ــث  ــاً، حي ــاً وخارجي ــا محلي ي تســويق منتجاته
مهاراتهــا، ومســاعدتها �ض

ــر  ي تطوي
ــاعدتها �ض ــة، ومس ــالأ� المنتج ــوض ب ــة للنه ــعى الغرف تس

ــال  ــن خ ــا م ــف به ، والتعري ــىي ــوق المح ي الس
ــا �ض ــا وطرحه منتجاته

ــر. ي قط
ــام �ض ي تق

ــيت ــارض ال المع
وأضــاف: »إن فكــرة إقامــة هــذا المعــرض جــاءت مــن واقــع المشــاركة 
ي دوراتــه 

ي قطــر« �ض
ي معــرض »صنــع �ض

الناجحــة لــاأ� المنتجــة �ض

144 صناعة محلية

يف معرض »منتجات منازلنا«  

تنظمه غرفة قطر وبنك قطر للتنمية 

تحت رعاية الشيخة المياسة

ــة  ــر للتنمي ــك قط ــر وبن ــة قط ــن غرف ــن كل م أعل
والشــؤون  والعمــل  اإلداريــة  التنميــة  ووزارة 
إطــالق  عــن   ،Ooredoo ورشكــة   اإلجتامعيــة 
ــا«  ــات منازلن ــرض »منتج ــن مع ــخة األوىل م النس
قطــر،  دولــة  يف  مــرة  ألول  ســيقام  والــذي 
ــيخة  ــعادة الش ــة لس ــة الكرمي ــت الرعاي ــك تح وذل
املياســة بنــت حمــد آل ثــاين، خــالل الفــرتة مــن 1 
إىل 5 أكتوبــر 2017 يف مركــز الدوحــة للمؤمتــرات 
صحفــي  مؤمتــر  خــالل  ذلــك  جــاء  واملعــارض. 
يــأيت  حيــث  للتنميــة،  قطــر  بنــك  مبقــر  أقيــم 
تنظيــم معــرض »منتجــات منازلنــا« ضمــن مبــادرة 
الربنامــج الوطنــي لتطويــر املشــاريع املنزليــة 
والنهــوض بهــا وتفعيــل دورهــا يف االقتصــاد 
للتنميــة  بنــك قطــر  املحــي، والتــي أطلقهــا 
ــرتاتيجيته  ــار اس ــام 2015، يف إط ــف ع يف منتص
لدعــم مشــاريع املنتجــات املنزليــة ليك تســاهم 

بشــكل إيجــايب يف االقتصــاد الوطنــي.

سياحة ومعارض

ي
�ت صالح بن حمد الرش

عبد العزيز بن نا� آل خليفة
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ــت  ــزوار، ولفت ــن ال ًا م ــري ــالً كب ــت إقب ــا حقق ــة، بعدم الماضي
ليــة القطريــة، لذلــك رأت الغرفــة  ض وعــات المرض الأنظــار إىل المرش
اتيجية مــع بنــك قطــر للتنميــة، أنــه  اكتهــا الســرت ومــن خــال �ش
وري أن تنظــم معرضــاً متخصصــاً بمنتجــات هــذه  ــرض ــن ال م
كة للنهــوض بــالأ�  الفئــة، بمــا يدعــم تكثيــف الجهــود المشــرت
 ، ي

المنتجــة، وذلــك باعتبارهــا جــزءاً مهمــاً مــن القتصــاد الوطــيض
ي نهــدف 

ة والمتوســطة الــيت وأساســاً حقيقيــاً للصناعــات الصغــري
ويــج لــاأ�  إىل تطويرهــا، لذلــك فــإن الغرفــة حريصــة عــى الرت
ي المشــاركة بالمعــارض، ســواء تلــك 

المنتجــة، ومســاعدتها �ض
ي تقــام داخــل قطــر أو خارجهــا«.

الــيت
ــاأ� المنتجــة فرصــة  ــة ل ــد أتاحــت الغرف ولق
مثــل  المعــارض،  مــن  عــدد  ي 

�ض المشــاركة 
« ومعــرض  ض ي الصــني

ي قطــر« و»صنــع �ض
»صنــع �ض

»إكســبو تركيــا«، كمــا تحــرص الغرفــة عــى 
ي 

�ض المشــاركة  ي 
�ض المنتجــة  الأ�  مســاعدة 

ي تعقــد خــارج قطــر، منوهــا إىل 
المعــارض الــيت

ة ســوف  أن الأ� المنتجــة والصناعــات الصغــري
ــارض  ي المع

ــاسي �ض ــارك الأس ــي المش ــون ه تك
ي 

�ض الغرفــة  تنظمهــا  ســوف  ي 
الــيت الخارجيــة 

ة المقبلــة، وذلــك لمنحهــا الثقــة والقــدرة  الفــرت
ــاً. ــاً وخارجي ــة محلي ــى المنافس ع

ــذا  ــهم ه ي أن يس
ــه �ض ــن أمل ي ع

�ت ــرش ــرب ال وأع
ــد  ــاحة تزي ــى مس ــام ع ــذي يق ــرض وال المع

ــالأ�  ي تعريــف المجتمــع المحــىي ب
ــع، �ض عــن 5 آلف مــرت مرب

ــا  ــوم هــذه الأ� بإنتاجه ي تق
ــيت ــة ال المنتجــة والســلع المتنوع

ي تقــوم عليهــا 
وعــات الــيت ، فالمرش ورفدهــا إىل الســوق المحــىي

ويتــم  الصغــر،  متناهيــة  وعــات  مرش هــي  المنتجــة  الأ� 
فهــي  وبالتــاىلي   ،100% قطريــة  بأيــدي  وإدارتهــا  تشــغيلها 
ي 

منتجــات وطنيــة يجــب دعمهــا وتشــجيعها، ومســاعدتها �ض
ــن  ــع م ــز البي ــاون مراك ــن أن تتع ــد م ــار، ول ب ــو والزده النم
ي تخصيــص أرفــف خاصــة 

جمعيــات ومجمعــات تجاريــة �ض
. ي

ــيض ــج الوط ــادرة المنت ــرار مب ــى غ ــة ع لي ض ــات المرض للمنتج

ــس  ــة، الرئي ــا� آل خليف ــن ن ــز ب ــد العزي ــيد عب ــه �ح الس ــن جانب وم
ــم هــذا  ــا عــى تنظي ــاً: »لقــد حرصن ــة، قائ ــذي لبنــك قطــر للتنمي التنفي
ليــة وتعزيــز  ض المعــرض مــن أجــل تطويــر مهــارات رواد الأعمــال المرض
ي الأســواق، ممــا يدعــم ازدهــار 

قدراتهــم عــى تســويق أعمالهــم وطرحهــا �ض
ــز  ي تعزي

ــج ويســاهم �ض ي منطقــة الخلي
ــد �ض هــذا القطــاع القتصــادي الولي

ي قطــر، مؤكــدا مشــاركة نحــو 144 
دوره كأحــد الروافــد المهمــة لاقتصــاد �ض

ي المعــرض.
ــة �ض لي ض ــة مرض صناع

ومــن جانبهــا �حــت الســيدة نجــاة العبــدهللا، مديــرة إدارة الأ� المنتجــة 
ة  داريــة والعمــل والشــؤون الجتماعيــة، قائلة : »إن مســري بــوزارة التنميــة الإ
ــادة  ي ظــل القي

ي الدولــة �ض
التنميــة الوطنيــة تشــهد نهوضــاً غــري مســبوق �ض

ــة  ــر 2030 الهادف ــة قط ــال رؤي ــن خ ــه م ــة، وأن ــة الثاقب ــة والرؤي الحكيم
لتحويــل قطــر إىل دولــة متقدمــة قــادرة عــى تحقيــق التنميــة المســتدامة، 
ــة مــن خــال  ــة والعمــل والشــؤون الجتماعي داري ــة الإ تســعى وزارة التنمي
ــات  ــة إىل وضــع برامــج وآلي ــا للسياســات، إضاف ــة، ووضعه برامــج الحماي
ض  ض وتتمكــني ي حمايــة وتعزيــز الحقــوق المدنيــة لجميــع المواطنــني

تســهم �ض
ــوم  ــوزارة تق ــد هللا، إىل أن ال ــت العب ــة«. ولفت ــع المختلف ــات المجتم فئ
ي مــن ضمنهــا 

ــيت ــة ال اتيجيات والخطــط والسياســات الوطني ــذ الســرت بتنفي
ــاريع  ي المش

ض الأ�ي �ض ــني ــع، والتمك ــح المجتم ائ ــة �ش ــم لكاف ــم الدع تقدي
ة وتعزيــز ثقافــة تطويــر الأعمــال. الصغــري

ــر  ي Ooredoo قط
ــات �ض ــس العملي ، رئي ــ�ي ــدهللا الكبي ــف عب ــال يوس وق

ــد  ــع العدي ــرب م ــن ق ــل ع ــل بالعم ــا الحاف ض بتاريخه ــري ان Ooredoo تتم
ي قطــر، مضيفــا أن إطــار 

كات وقطــاع الأعمــال �ض كاء لدعــم الــرش مــن الــرش
كات  ــرش ض عــى احتياجــات قطــاع ال ــري ك اتيجية Ooredoo الشــاملة الرت اســرت
ا إىل اقامــة  ي اقتصــاد قطــر، مشــري

ــاً �ض ــذي يعــد جــزءاً حيوي ة، وال الصغــري
ــول الموجهــة لقطــاع  ي المعــرض لعــرض مجموعــة حل

ــاح مخصــص �ض جن
ــطة. ة والمتوس ــري كات الصغ ــرش ال

»منتجــات  معــرض  ي 
�ض ويشــارك 

ــا« عــدد كبــري مــن المشــاريع  منازلن
ــح  ــع لوائ ــق م ي تتطاب

ــيت ــة ال لي ض المرض
وزارة القتصــاد والتجــارة، ولديهــا 
رخــص مســجلة لممارســة الأنشــطة 
ــن  ــد م ي العدي

ــة �ض لي ض ــة المرض التجاري
المثــال  ســبيل  عــى  المجــالت، 
المابــس  صناعــة  الحــر  ل 
اليدويــة  والحــرف  والمجوهــرات 
 ، هــا الكثــري والمــواد الغذائيــة، وغري
يــروج  المعــرض  أن  إىل  ضافــة  بالإ
ــارات  ات والمه ــرب ــادل الخ ــة لتب ــة دوري ــر منص ــة ويوف لي ض ــات المرض للمنتج
ــم  احاته ض واقرت ــتهلكني ــى آراء المس ــرف ع ــاريع، والتع ــاب المش ض أصح ــني ب
ض الجــودة، كمــا يشــجع رواد الأعمــال الآخريــن عــى خــوض هــذا  لتحســني
ليــة. ويمثــل معــرض »منتجــات منازلنــا«  ض المجــال وبــدء مشــاريعهم المرض
ليــة، وهــو  ض ي النهــوض بقطــاع المشــاريع المرض

أحــدث جهــود دولــة قطــر �ض
ليــة، وهــو برنامــج واســع النطــاق  ض ي لاأعمــال المرض

نامــج الوطــيض جــزء مــن الرب
ي 

ة والمتوســطة أطلقــه بنــك قطــر للتنميــة �ض للتوعيــة بالمؤسســات الصغــري
ض القطــاع الخــاص، وتشــجيع دخــول مجموعــة  عــام 2015 مــن أجــل تحفــري

. ي القتصــاد المحــىي
ة والمتوســطة �ض متنوعــة مــن المشــاريع الصغــري

يوسف عبدهللا الكبي�ي
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سياحة ومعارض

وزير االقتصاد يفتتح معرض الصناعات 

واملنتجــــات العمــــانية بالدوحــــة

جهود القطاعين الخاص القطري والعماني ساهمت في كسر الحصار

ــر  ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــاين رئي ــة آل ث ــن خليف ــارص ب ــن ن ــه ب ــيخ عبدالل ــايل الش ــة مع ــت رعاي تح
ــارة،  ــاد والتج ــر االقتص ــاين وزي ــد آل ث ــن محم ــم ب ــن جاس ــد ب ــيخ أحم ــعادة الش ــح س ــة، افتت الداخلي
ومعــايل الدكتــور عــي بــن مســعود بــن عــي الســنيدي وزيــر التجــارة والصناعــة بســلطنة عــامن، 
بحضــور ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم بــن محمــد ال ثــاين رئيــس غرفــة قطــر، وحشــد مــن رجــال 
االعــامل القطريــني والعامنيــني، معــرض الصناعــات واملنتجــات العامنيــة )أوبكــس(، والــذي اقيــم 
مبركــز الدوحــة للمعــارض واملؤمتــرات، بدعــم مــن غرفــة قطــر ووزارة التجــارة والصناعــة العامنيــة، 
وغرفــة تجــارة وصناعــة عــامن، واملؤسســة العامنيــة العامــة للمناطــق الصناعيــة، والهيئــة 
ــراء«. وقــام ســعادة الشــيخ أحمــد بــن  العامنيــة العامــة لرتويــج االســتثامر وتنميــة الصــادرات »إث
جاســم بــن محمــد آل ثــاين، وزيــر االقتصــاد والتجــارة وســعادة الدكتــور عــي بــن مســعود بــن عــي 
الســنيدي وزيــر التجــارة والصناعــة بســلطنة عــامن بجولــة يف املعــرض تفقــدا خاللهــا عــدداً مــن 

أجنحــة الــرشكات املشــاركة، والتــي تعــرض منتجاتهــا.
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السنيدي: 100 شركة 

عمانية في المعرض 

تتطلع للسوق القطرية 

رئيس غرفة قطر: السوق 

القطري يرحب بالمنتجات 

العمانية

مــن جانبــه أكــد ســعادة وزيــر القتصــاد 
هامــش  عــى  تريحــات  ي 

�ض والتجــارة 
الفتتــاح »أن هــذا المعــرض يجســد حــرص 
البلديــن عــى دعــم مســتويات التنســيق 
والخــاص  الحكومــي  الصعيديــن  عــى 
اكات اســتثمارية وتجاريــة مثمــرة  لبنــاء �ش
ي 

ض قطاعــي الأعمــال القطــري والعمــا�ض بــني
مــن  والمســتثمرين  كات  الــرش وتشــجيع 
ــات  مكاني ــن الإ ــتفادة م ــى الس ض ع ــني الجانب
ي 

ــا �ض ــم تنفيذه ي ت
ــيت ــرة ال ــراءات المي والإج

ض  ض الخطــني هــذا المجــال ومــن بينهــا تدشــني
حمــد  مينــاء  ض  بــني يــن  المبا�ش ض  البحريــني
ومينــاءي صحــار وصالــة بســلطنة عمــان.« 
ض  ــني ــة ب وأضــاف ســعادته أن الحركــة التجاري
دولــة قطــر وســلطنة عمــان شــهدت تطــوراً 

ملحوظــاً منــذ بــدء الأزمــة.
ــر  ــد أدى تضاف ــياق: »لق ــذا الس ي ه

ــال �ض وق
ي دوراً 

ــا�ض ــري والعم ــاص القط ض الخ ــني القطاع
ي ظــل 

�ض وذلــك  الحصــار،  كــر  ي 
�ض هامــاً 

ادية  توجــه الدولــة نحــو توفــري بدائــل اســتري
قنــوات  وفتــح  الســلع  مصــادر  وتنويــع 
ض  كائهــا التجاريــني جديــدة مــع مختلــف �ش

ي الــدول الشــقيقة والصديقــة«. مضيفــاً 
�ض

أن: »الســلع والمنتجــات العمانيــة أثبتــت 
ي الســوق القطــري وباتــت تشــكل 

جدارتهــا �ض
العمــود الفقــري لحركــة الســتثمار والتبــادل 

ــن«. ض البلدي ــني ــاري ب التج
ــر القتصــاد والتجــارة إن ســلطنة  وقــال وزي
العبــور  منطقــة  اليــوم  تُعتــرب  عمــان 
القطريــة  للمنتجــات  انزيــت  الرت ومنطقــة 
ســواء باســتخدام مينــاء صالــة أو مينــاء 
صحــار، لفتــاً إىل أن الوقــت الراهــن فرصــة 
ــادل  ــم التب ــز حج ض لتعزي ــني ــة للطرف حقيقي
ســعادته  ودعــا  البلديــن.  ض  بــني التجــاري 

الســتفادة  إىل  القطــري  الخــاص  القطــاع 
مــن هــذه الفرصــة والطــاع عــى المنتجــات 
الأمــد  طويلــة  اكات  �ش وعقــد  العمانيــة 

التفاقيــات. وتوقيــع 

اوبكس
أن  إىل  والتجــارة  القتصــاد  وزيــر  وأشــار 
ي 

ــا�ض ــرب الث ــة يعت ــات العماني ــرض المنتج مع
لهــذا المنتجــات بعــد المعــرض الأول قبــل 
ي ســلطنة عمــان، لفتــاً إىل 

ثاثــة أشــهر �ض
ــن  ــدداً م ــم ع ــة يض ي الدوح

ــرض �ض أن المع
ي عــرض منتجاتهــا 

ي ترغــب �ض
كات الــيت الــرش

ــأن  ــّوه ب . ن ــىي ــاص المح ــاع الخ ــى القط ع
ي المعــرض بعضهــم مصدريــن 

ض �ض المشــاركني
ض  الراغبــني إىل  ضافــة  بالإ قطــر  دولــة  إىل 
القطاعــات  ي 

�ض قطــر  لدولــة  التصديــر  ي 
�ض

المختلفــة.
الظالــم  الحصــار  بعــد  أنــه  إىل  وأشــار 
ــادل  ــم التب ــف حج ــر تضاع ــة قط ــى دول ع
ض دولــة قطــر وســلطنة عمــان  التجــاري مــا بــني
ي مجــال 

ة ليــس فقــط �ض إىل أضعــاف كبــري
ادها وإنمــا تعداهــا  تصديــر الســلع أو اســتري
الخدمــات  منهــا  مختلفــة  مجــالت  إىل 

هــا مــن الخدمــات. أ وغري والمــوا�ض
ــن  ــور عــىي ب ــه أكــد ســعادة الدكت مــن جانب
ــر التجــارة  ــن عــىي الســنيدي وزي مســعود ب
معــرض  أن  عمــان  بســلطنة  والصناعــة 
ــن  ــزء م ــة ج ي الدوح

ــة �ض ــات العماني المنتج
ي معظــم 

سلســلة معــارض لســلطنة عمــان �ض
بالمنتجــات  التعريــف  بهــدف  البلــدان 
العمانيــة، لفتــاً إىل أن تلــك المعــارض بدأت 
منــذ ســنوات عديــدة وتنقلــت عــرب محطــات 
متنوعــة واليــوم كانــت المحطــة الدوحــة 
بالمنتجــات العمانيــة بمشــاركة  للتعريــف 
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سياحة ومعارض

مختلفــة  مجــالت  مــن  كــة  100 �ش نحــو 
ــة  ــة والكيماوي ــواد الغذائي ــاء والم ــل البن مث

ة المتوســطة.  والصناعــات الصغــري

وللمــرة الأوىل يشــارك ضمــن المعــرض عــدٌد 
ويــج للفــرص  مــن المؤسســات المعنيــة بالرت
ــال  ــدة لاأعم ــات الواع ــتثمارية والقطاع الس
ــد  ــة إىل توحي ــن الأهــداف الرامي ــك ضم وذل
ــراز الســلطنة كوجهــة  الجهــود المتعلقــة بإب
التجاريــة  الأعمــال  وممارســة  للتجــارة 
ض  ــني ك ب ــز العمــل المشــرت ــة إىل تعزي ضاف بالإ

ــاص. ــام والخ ض الع ــني القطاع
بــدوره أشــاد ســعادة الشــيخ خليفــة بــن 
ي رئيــس غرفــة 

جاســم بــن محمــد آل ثــا�ض
ض  ي تربــط بــني

قطــر بالعاقــات الوطيــدة الــيت
دولــة قطــر وســلطنة عمــان الشــقيقة، لفتــاً 
ــخة،  ــة وراس ــات تاريخي ــذه العاق إىل أن ه
ي 

وأنهــا تشــهد تطــوراً متصاعــداً برعايــة قيــاد�ت
. ض ــقيقني ــن الش البلدي

ــف  ــم بمواق ــن جاس ــة ب ــيخ خليف ــوه الش ون
فــة خــال الأزمــة الخليجيــة،  الســلطنة المرش
ي 

أ العمانيــة دور مهــم �ض حيــث كان للمــوا�ض
الغذائيــة ومــواد  الســلع  اســتمرار تدفــق 
البنــاء إىل الســوق القطــري منــذ أن فرضــت 
ثــاث دول خليجيــة حصــاراً جائــراً عــى 

كات القطريــة  دولــة قطــر، لفتــا إىل أن الــرش
ــدة  ــة وطي ــات تجاري ــاء عاق ــارعت إىل بن س
ي تعزيــز 

تهــا العمانيــة، مــا أســهم �ض مــع نظري
ض البلديــن والــذي مــن  ــني ــادل التجــاري ب التب
ي نهايــة هــذا العــام.

المتوقــع أن يتضاعــف �ض
ي 

�ض جاســم  بــن  خليفــة  الشــيخ  وأشــار 
تريحــات صحفيــة أن الســوق القطــري 
ي تحظــى 

ــيت ــة وال يرحــب بالمنتجــات العماني
بثقــة المســتهلك القطــري، مشــددا عــى 
ي التجــارة 

ورة أن يســتمر هــذا النمــو �ض �ض
ــح  ــث نج ــد، حي ــدى البعي ــى الم ــة ع البيني
ي 

رجــال الأعمــال القطريــون والعمانيــون �ض
تأســيس عاقــات متينــة وذات أســاس قــوي 

بحيــث تســتمر عــى المــدى البعيــد.
ــي  ــح الكيوم ــن صال ــعيد ب ــيد س ــرب الس أع
رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة ســلطنة عمــان، 
ي يتــم فيهــا 

أنــه هــذه هــي المــرة الثانيــة الــيت
افتتــاح معــرض )أوبكــس( بالدوحــة وكان 
هنــاك نســخ أخــرى تــم افتتاحهــا بعــدد مــن 
الــدول وهنــاك أيضــا نســخة قادمــة ســيتم 

ــر. ي الجزائ
ــا �ض تنظيمه

بالنســبة  القطــري  الســوق  أهميــة  وأكــد 
حرصــت  ي 

والــيت العمانيــة  كات  الــرش إىل 
ي 

الــيت المعــرض  بنســخة  المشــاركة  عــى 
تســتضيفها بالدوحــة للمــرة الثانيــة، منوهــا 

المنتجــات  قبــال عــى  الإ كــرب حجــم  إىل 
ي ظــل الظــروف الحاليــة 

العمانيــة وخاصــة �ض
كات قطريــة  ة مــن �ش وأن هنــاك طلبــات كثــري
ــة فضــا  للحصــول عــى المنتجــات العماني
عــن الزيــارات المتبادلــة لرجــال الأعمــال 
ــال  ــا رج ــان وأيض ــلطنة عم ض إىل س ــني القطري
ض إىل دولــة قطــر عــى حــد  الأعمــال العمانيــني

ــواء. س
ض  بــني التجاريــة  العاقــات  أن  إىل  ولفــت 
ا، وأن المنتــج  ض تشــهد نمــوا كبــري الجانبــني
ي الدوحــة ســابقا 

ي كان يتــم تداولــه �ض
العمــا�ض

ة الحاليــة يتــم تداولــه بصــورة  ي الفــرت
لكــن �ض

ي 
�ض يصــب  الحــال  بطبيعــة  وهــذا  ة  كبــري

ي أكــرش 
صالــح الســعي لجعــل المنتــج العمــا�ض

ــخة  ــذه النس ــم ه ــم تنظي ــذا ت ــارا ول انتش
ــة. ــة بالدوح ــرة الثاني للم

كات  ــرش ــن ال ــد م ــاك العدي ــوه إىل أن هن ون
ي تعمــل بمجــالت مختلفــة كالأغذيــة 

الــيت
ومــواد البنــاء بــدأت تدخــل الســوق القطــري 
ي 

كات العمانيــة الــيت وهنــاك الكثــري مــن الــرش
ي افتتــاح فــروع لهــا بالدوحــة 

بــدأت أيضــا �ض
وكذلــك هنــاك رجــال أعمــال عمانيــون بــدأوا 
قطــر  بدولــة  مصانــع  إنشــاء  ي 

�ض التفكــري 
والعكــس صحيــح فالســطنة تســتقبل الكثــري 
ي 

ض �ض ــني ض الراغب ــني ــال القطري ــال الأعم ــن رج م
ــان. ــح اســتثمارات بعم فت
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ــا  ــد عدده ي يزي
ــيت ــرض وال ي المع

ــاركة �ض ــة المش كات العماني ــرش ــدت ال واب
ــل  ي ان تحص

ــر، و�ض ي قط
ــا �ض ــويق منتجاته ي تس

ــا �ض ــة، رغبته ك ــن 100 �ش ع
عــى حصــة مــن الســوق القطــري، حيــث قامــت بعــرض منتجــات متنوعــة 
ــة،  ــلع الصناعي ــاء ، الس ــواد البن ــة، م ــة الزراعي ــات الأغذي ــت قطاع تضمن
ونيــة، المنتجــات الصحية  الأثــاث والمفروشــات، المــواد الكهربائيــة واللكرت
ات  مســتحرض الأســمدة،  الجلديــة،  الســلع  المنســوجات،  والطبيــة، 
التجميــل، الباســتيك وصناعاتــه، المعــدات الصناعيــة، معــدات وادوات 

ــة. وكيماوي ــة والبرت ــواد الأولي ــط، والم ــات النف صناع

ومــن جهتــه قــال ســعادة الســيد محمــد بــن طــوار الكــواري نائــب رئيــس 
ي تريحــات 

ي �ض
غرفــة قطــر ورئيــس مجلــس العمــال القطــري العمــا�ض

تعزيــز  ي 
�ض يســهم  العمانيــة ســوف  المنتجــات  ان معــرض  صحفيــة، 

ض البلديــن، لفتــا اىل انــه تمــت خــال اجتمــاع مجلس  التعــاون التجــاري بــني
ي يمكــن ان تســهم 

ك اول امــس مناقشــة كافــة المــور الــيت العمــال المشــرت
ــة  ــان، وازال ض قطــر وســلطنة عم ــني ــة ب ــادلت التجاري ــادة حجــم التب ي زي

�ض
ض ذلــك، وقــال ان هنالــك رغبــة قويــة لــدى  ي قــد تعــرت

كافــة العقبــات الــيت
ــة. ــة متين ــة تجاري اك ي التأســيس لرش

ض �ض ــني الجانب

ــة  ــات العماني ــب بالمنتج ــري يرح ــوق القط ــوار اىل ان الس ــن ط ــار ب واش
ــى  ــتقبلت ع ــة اس ــا اىل ان الغرف ــيتها، لفت ــا وتنافس ــت جودته ي اثبت

ــيت وال
ض  ــني ــد مــن رجــال العمــال العماني ــة العدي مــدى الشــهر الربعــة الماضي
ــوق  ــول اىل الس ــدف الدخ ــاءوا به ــذي ج ــة وال كات العماني ــرش ــىي ال وممث
ــا ان  ، موضح ض ــني ــم القطري ــع نظرائه ــة م ــات تجاري ــاء عاق ــري وبن القط
ي 

ــتثمارهم �ض ــهيل اس ــل تس ــن اج ــاعدة م ــم كل المس ــت له ــة قدم الغرف
ــز  ك وتعزي ــرت ــاون المش ــم التع ــر تدع ــة قط ــم غرف ــث تدع ــة، حي الدوح

ــا�ضي. ــب العم ــع الجان ــة م ــة والقتصادي ــط التجاري الرواب

بن طوار:

رغبة قوية لدى الجانبين في التأسيس لشراكة تجارية متينة

اختتمــت فعاليــات معــرض املنتجــات العامنيــة والــذي عقــد مبركــز الدوحــة للمعــارض واملؤمتــرات 
بدعــم مــن غرفــة قطــر ووزارة التجــارة والصناعــة العامنيــة، وغرفــة تجــارة وصناعــة عــامن، 
واملؤسســة العامنيــة العامــة للمناطــق الصناعيــة، والهيئــة العامنيــة العامــة لرتويــج االســتثامر 
وتنميــة الصــادرات، حيــث شــهد املعــرض توافــد اعــداد كبــرية مــن رجــال االعــامل وممثــي الرشكات 
القطريــة التــي ترغــب يف االطــالع عــىل املنتجــات العامنيــة ودراســة امكانيــة جلبهــا اىل الســوق 

القطــري، اضافــة اىل عمــوم الــزوار الذيــن اشــادوا باملنتــج العــامين.

100 رشكة عامنية ترغب 

بدخول السوق القطري
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تقارير

ميناء حمد يسهم يف تعزيز وصول 

القطاع الخاص لألسواق العاملية

تجارب مفيدة أفضت إلى إنطالقة سلسلة من المصانع الوطنية

ســـارع القطـــاع الخـــاص القطـــري لتلبيـــة توجيهـــات حـــرة صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ متيـــم بـــن حمـــد آل ثـــاين أمـــري البـــالد املفـــدى الـــذي دعـــا إىل رضورة 
معتمـــدا  الذاتيـــة،  مقدراتـــه  عـــىل  يقـــوم  مســـتقل،  وطنـــي  اقتصـــاد  بنـــاء 
عـــىل ســـواعد أبنائـــه، واثقـــا بخطـــاه نحـــو املســـتقبل، مســـتبرشا بالخـــري عـــىل 
 الـــدوام، متجـــاوزا العراقيـــل والتحديـــات والصعـــاب التـــي قـــد تعـــرتض طريقـــه.

 تجارب مفيدة أفضت إلى إنطالقة سلسلة من المصانع الوطنية	 

 ميناء حمد يسهم في تعزيز وصول القطاع الخاص لألسواق العالمية	 

 القطاع الخاص يسرع لتلبية توجيهات صاحب السمو باالعتماد على الذات	 

القطاع الخاص ينجح في العثور على أسواق بديلة لدول الحصار	 
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 وقـــد برهـــن القطـــاع الخـــاص خـــال الأشـــهر القليلـــة الماضيـــة 
ـــة  ـــدارة كامل ـــه بج ـــة ب ـــؤولية المناط ـــل المس ـــى تحم ـــه ع ـــى قدرت ع
ي 

ات الـــيت ي بنـــاء العاقـــات والخـــرب
اكـــم �ض جـــم نجاحـــه المرت ترت

ـــب  ي لع
ـــا �ض ـــك خاله ـــا انف ي م

ـــيت ـــة ال ته الطويل ـــري ـــال مس ـــبها خ اكتس
ــتقبلية. ــه المسـ ــد آفاقـ ــتقبله ويرفـ ــا�ض مسـ ــم حـ ــاء يدعـ  دور بّنـ

ـــاع  ـــس للقط ـــع الرئي ـــل الضل ي تمث
ـــيت ـــر وال ـــة قط ـــارة وصناع ـــة تج غرف

ــا مـــن نـــوٍع خـــاص، هـــذا  الخـــاص، عاشـــت هـــذا العـــام صيفـ
ـــتجمام  ـــة والس ـــة للراح ـــه فرص ـــا بكون ـــرف تقليدي ـــذي يُع ـــف ال الصي
مـــن خـــال النـــأي بالنفـــس عـــن أشـــهره الملتهبـــة، وجـــدت فيـــه 
نجـــاز،  ـــدؤوب والإ ـــل ال ي خضـــم معمعـــة العم

ـــة قطـــر نفســـها �ض غرف
ـــود  ي جه

ـــاهمة �ض ـــى المس ـــة ع ـــه، حريص ـــاره وليل ـــق نه ـــتغلة دقائ مس
ـــر  ـــار الجائ ـــا الحص ي أنتجه

ـــيت ـــات ال ـــة التحدي ـــة لمواجه ـــاد الرامي الب
ـــر. ـــة قط ـــى دول ـــة ع ـــدان خليجي ـــه 3 بل ـــذي فرضت ال

ـــا  ـــر وموظفيه ـــة قط ـــس إدارة غرف ـــاء مجل ـــع أعض ـــرص جمي ـــد ح وق
ــاع الخـــاص عـــى  ــاعدة القطـ ــة دورهـــم الكفيـــل بمسـ عـــى تأديـ
الكفيلـــة  التســـهيات  تقديـــم  عـــى  إذ حرصـــوا  وجـــه،  أتـــم 
بالمســـاعدة عـــى تقليـــص آثـــار الحصـــار الجائـــر مـــن خـــال 
عقـــد الجتماعـــات الثنائيـــة والجماعيـــة مـــع رجـــال الأعمـــال 
والمســـتثمرين وممثـــىي المؤسســـات الحكوميـــة وذلـــك لضمـــان 
طبيعـــي. بشـــكل  والصناعـــي  التجـــاري  ض  النشـــاطني  انســـيابية 

   دور محوري

ي 
�ض محوريـــاً  ي 

�ض دوراً  قطـــر  وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  لعبـــت 
توجيـــه ومســـاعدة القطـــاع الخـــاص عـــى لعـــب دور رئيـــٍس 
ــت  ــار، إذ دأبـ ــا الحصـ ي أنتجهـ

ــيت ــات الـ ــة التداعيـ ي مواجهـ
ــارٍز �ض وبـ

عـــى التنســـيق مـــع المؤسســـات الحكوميـــة وشـــبه الرســـمية 
توفـــري  لضمـــان  وذلـــك  الخـــاص  القطـــاع  كات  لـــرش إضافـــة 
باتـــت  ي 

الـــيت الجديـــدة  الأســـواق  مـــن  والخدمـــات  الســـلع 
ي بلـــدان الحصـــار.

اتهـــا �ض  بمثابـــة النافـــذة البديلـــة عـــن نظري
وقـــد اســـتفادت غرفـــة قطـــر مـــن سلســـلة التفاقيـــات ومذكـــرات 
ة  ــرش ــا المنتـ اتهـ ــع نظري ــا مـ ــا أن أبرمتهـ ــبق لهـ ي سـ

ــيت ــم الـ التفاهـ
ي اســـتثمار هـــذا 

بالعالـــم، الأمـــر الـــذي ســـاعد القطـــاع الخـــاص �ض
ض لجلـــب الســـلع  كاء التجاريـــني ي العاقـــات مـــع الـــرش

ض �ض التمـــري
ـــيت  ـــعر ح ـــم تش ي ل

ـــيت ـــة ال ـــوق المحلي ـــا الس ي تتطلبه
ـــيت ـــع ال والبضائ

. ـــج أســـاسي أو كمـــاىلي ـــاب أي منت ي مـــن غي
ـــة واحـــدة بأنهـــا تعـــا�ض  لوهل

تعميـــق  عـــى  المقبلـــة  ة  الفـــرت ي 
�ض قطـــر  غرفـــة  وســـتعمل 

مـــن  لاســـتفادة  وذلـــك  ض  التجاريـــني كاء  الـــرش مـــع  تواصلهـــا 
هـــذا  منتجاتهـــم،  بهـــا  تحظـــى  ي 

الـــيت التنافســـية  المزايـــا 
نتاجيـــة  الإ المجـــالت  ي 

�ض اكات  �ش إبـــرام  إمكانيـــة  عـــن  فضـــا 
الأطـــراف.  مختلـــف  صالـــح  ي 

�ض يصـــب  بمـــا   المختلفـــة، 

السوق الخليجية املشرتكة 

ي الدفـــع 
ي لعبـــت دورا رئيســـيا �ض

غرفـــة تجـــارة وصناعـــة قطـــر الـــيت
انطـــوت  ي 

والـــيت كة  المشـــرت الخليجيـــة  الســـوق  بنـــاء  باتجـــاه 
ــت  ــدول السـ ــع الـ ــاري مـ ــل التجـ ي التعامـ

ــة �ض ــح الأولويـ ــى منـ عـ
كـــز عـــى  ي مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، عـــادت لرت

الأعضـــاء �ض
سياســـة حتميـــة تنويـــع قنـــوات التجـــارة فضـــا عـــن تعزيـــز 
ـــى النفـــس. ـــاد ع ـــادة العتم ـــان زي ـــك لضم ـــة وذل ـــات الوطني  الصناع
ولـــم تعتقـــد »غرفـــة قطـــر« للحظـــة واحـــدة بـــأن القطـــاع 
ر مـــن جـــراء توقـــف تعاماتـــه مـــع دول  الخـــاص ســـيتعرض للـــرض
الحصـــار، بـــل كان الأمـــر عـــى العكـــس مـــن ذلـــك تمامـــا، فقـــد 
آمنـــت بـــأن هـــذا القطـــاع بمســـاعدتها قـــادر عـــى خـــوض غمـــار 
فتـــح نوافـــذ مـــع أســـواق جديـــدة توفـــر ســـلعاً أكـــرش جـــودة 
ـــت تصـــل الدوحـــة عـــرب  ي كان

ـــيت ـــك ال ـــا تل اته وأفضـــل ســـعراً مـــن نظري
ــار الـــذي وصفتـــه جميـــع المؤسســـات  الـــدول المتورطـــة بالحصـ
ي ول يســـتند إىل أســـس حقيقيـــة.

 الدوليـــة بكونـــه غـــري قانـــو�ض
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ـــا دول  ي تُقدمه
ـــيت ـــات ال ـــات والمنتج ـــة الصناع ـــابه هيكلي ـــة لتش ونتيج

مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، فقـــد وجـــدت ذات الســـلع المنتجـــة 
ـــة المتحـــدة  ـــارات العربي ـــة الم ـــة الســـعودية ودول ـــة العربي ي المملك

�ض
ي أســـواق كٍل مـــن دولـــة الكويـــت 

ومملكـــة البحريـــن بدائـــل �ض
ي أســـواق إقليميـــة قريبـــة 

وســـلطنة عمـــان، كمـــا وجـــدت أيضـــا �ض
مثـــل إيـــران وباكســـتان والهنـــد، دون أن يحـــدث ذلـــك أي فـــارق 
ـــن  ـــا ع ـــات يحبذه ـــا وب ـــاد عليه ـــذي اعت ي ال

ـــا�أ ـــتهلك النه ـــدى المس ل
ي والمنامـــة. ي مـــن الريـــاض وأبـــو ظـــيب

ي كانـــت تـــأ�ت
ــا الـــيت اتهـ  نظري

   الصناعة الوطنية 

ي أعقبـــت فـــرض الحصـــار الجائـــر، ســـارع 
ة الـــيت ة القصـــري خـــال الفـــرت

ض لتأســـيس مشـــاريع إنتاجيـــة  عـــدد مـــن رجـــال الأعمـــال القطريـــني
ــذه  ، هـ ي

ــيض ــج الوطـ ــى المنتـ ــاد عـ ــادة العتمـ ــي لزيـ ــة ترمـ طموحـ
نتـــاج بكفـــاءة عاليـــة وبكميـــات  المشـــاريع مـــا لبثـــت أن بـــدأت الإ
ــات  ــة تطلعـ ــن تلبيـ ة مـ ــري ة قصـ ــرت ــال فـ ــت خـ ــة وتمكنـ اقتصاديـ
ــة  ــات الوطنيـ ــة للمنتجـ ــة العاليـ ــون الثقـ ــن يكنـ ض الذيـ ــتهلكني المسـ
ي تخضـــع لرقابـــة عاليـــة وتتمتـــع بـــأر�ت معايـــري الجـــودة.

 الـــيت
يجابيـــة للقطـــاع الصناعـــي،  ة كانـــت مليئـــة بالأنبـــاء الإ هـــذه الفـــرت
ض سلســـلة مـــن المصانـــع  فقـــد شـــهدت دولـــة قطـــر تدشـــني
المختلفـــة،  بصنوفـــه  ي 

الغـــذا�أ القطـــاع  ي 
�ض المتخصصـــة 

لتثبـــت هـــذه الصناعـــات  ولـــم يحتـــج الأمـــر وقتـــا طويـــاً 
لمضاعفـــة  أضطـــرت  بعضهـــا  أن  بـــل  بالســـوق،  مكانتهـــا 
ايـــد عليهـــا. ض  إنتاجيتهـــا لتكـــون موافقـــة لمســـتوى الطلـــب المرت

ة عـــى صعيـــد حصـــول  ض ة ذاتيـــة متمـــري وتمتلـــك دولـــة قطـــر ســـري

ـــزو« بمختلـــف درجاتهـــا، وهـــو  مصانعهـــا عـــى شـــهادات الجـــودة »إي
مـــا كـــرّس ثقافـــة القناعـــة المطلقـــة بجـــودة المنتجـــات الوطنيـــة 
ي تعلمـــت درســـا مفيـــدا مـــن الحصـــار متمثـــا بتأكيـــد قدرتهـــا 

الـــيت
ـــا دول الحصـــار. ـــت تطرحه ي كان

ـــيت ـــات ال ـــرب الصناع ـــى منافســـة أك  ع
ــري  ــاهمة بتوفـ ــى المسـ ــرص عـ ــر تحـ ــة قطـ ــارة وصناعـ ــة تجـ غرفـ
ــتكون  ي سـ

ــيت ــات الـ ــذه الصناعـ ــة لهـ ــهيات الازمـ ــم والتسـ الدعـ
ـــر  ، الأم ي

ـــيض ـــاد الوط ـــدرات القتص ـــع ق ـــة تنوي ـــياً لسياس ـــدا أساس راف
ي تنفيـــذ رؤيـــة 2030 ، كمـــا أن الغرفـــة تحـــث 

الـــذي يصـــب �ض
نتاجيـــة عـــى تحويلهـــا لصناعـــات  جميـــع أصحـــاب الأفـــكار الإ
ـــا. نجاحه ـــوب لإ ـــم المطل ـــري الدع ـــم لتوف ـــتعدادها الدائ ـــة اس  مبدي

كمـــا تبـــدي غرفـــة قطـــر حرصهـــا الدائـــم عـــى المســـاهمة 
بهـــذه  وع  الـــرش دون  تحـــول  قـــد  عوائـــق  أيـــة  رفـــع  ي 

�ض
ي توفـــري فـــرص 

تلعـــب أيضـــا دورا مهمـــا �ض ي 
الـــيت الصناعـــات 

عليهـــا. تعتمـــد  أخـــرى  قطاعـــات خدميـــة  وتنشـــيط   العمـــل 

   ميناء حمد
   

ــيخ  ــمو الشـ ة صاحـــب السـ ــل حـــرض ــذي تفضـ وع الـ ــذا المـــرش هـ
البـــاد المفـــدى بافتتاحـــه  ي أمـــري 

ثـــا�ض بـــن حمـــد آل  تميـــم 
المرفـــق  بمثابـــة  ســـيكون   ،2017 ســـبتمرب   5 يـــوم  رســـميا 
ــر. ــة قطـ ي دولـ

ــارة �ض ــة والتجـ ــي الصناعـ ــم لقطاعـ ــوي الداعـ  الحيـ
ـــن  ـــط م ق الأوس ـــرش ـــه بال ـــن نوع ـــرب م ـــد الأك ـــذي يع ـــق ال ـــذا المرف ه
خـــال امتـــداده عـــى مســـاحة تصـــل إىل 28.5 كيلـــو مـــرت مربـــع، 
ـــاط  ـــار نش ي مضم

ـــا �ض ـــاص أيض ـــاع الخ ـــام القط ـــق أم ـــيمهد الطري س
إعـــادة التصديـــر، وهـــو مـــا ســـيفتح المزيـــد مـــن الآفـــاق أمـــام 

تقارير
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فتح أسواق جديدة لضمان تنويع العالقات التجارية	 

غرفة قطر : القطاع الخاص تحمل مسؤوليته باقتدار خالل الحصار  	 

غرفة قطر ستمضي قدما في تعزيز عالقاتها مع الشركاء التجاريين	 

ميناء حمد يسهم في وصول السلع للمستهلك النهائي بكلفة أقل	 

تحسن أسعار النفط يعزز االنفاق الحكومي وبالتالي دور رجال األعمال	 

ي 
ي اســـتثمار التســـهيات المتاحـــة �ض

ض �ض ض الراغبـــني المصنعـــني
 المينـــاء للوصـــول إىل أســـواق جديـــدة أو حـــيت تقليديـــة.

ــلع  ــول السـ ــأن وصـ ي بـ
ــا�أ ــتهلك النهـ ــعر المسـ ــا سيشـ كمـ

بشـــكل مبـــا�ش عـــرب مينـــاء حمـــد بـــدل مـــن مينـــاء جبـــل 
ـــات  ـــة المنتج ـــص كلف ي تقلي

ـــر �ض ـــكل مؤث ـــهم بش ، سيس ـــىي ع
ـــة  ـــتمرار عملي ـــا وأن اس ـــا، خصوص ائه ـــى �ش ـــدم ع ي يق

ـــيت ال
ة مـــع الدوحـــة،  ض الخطـــوط الماحيـــة المبـــا�ش تدشـــني

ســـيؤدي إىل تقليـــص كلـــف هـــذه الســـلع.
ي 

وتراهـــن غرفـــة قطـــر عـــى القـــدرات العاليـــة الـــيت
زيـــادة  لضمـــان  وذلـــك  حمـــد  مينـــاء  بهـــا  يتمتـــع 
لتتمكـــن  القطريـــة  للمنتجـــات  التصديريـــة  القـــدرة 
الخارجيـــة،  الأســـواق  مـــن  لمزيـــد  الوصـــول  مـــن 
خصوصـــا وأن تطلعـــات الدولـــة تتجـــه نحـــو إيصـــال 
بالعالـــم. مختلـــف  ســـوقا   130 إىل  القطـــري   المنتـــج 

   نظرة مستقبلية

تشـــعر غرفـــة قطـــر بتفـــاؤل كبـــري حيـــال أداء القطاعـــات 
ضافـــة  ي دولـــة قطـــر، فبالإ

الصناعيـــة والتجاريـــة والخدميـــة �ض

ـــا القطـــاع خـــال الأشـــهر  ي خاضه
ـــيت ـــدة ال ـــة المفي اىل التجرب

ي 
ــادي �ض ــو القتصـ ــن النمـ ــتمرار تحسـ ــإن اسـ ــة، فـ الماضيـ

ي زيـــادة الطلـــب عـــى الســـلع القطريـــة 
العالـــم، سيســـهم �ض

ـــا ســـيؤدي وصـــول ســـعر  ـــة، كم ـــف الأســـواق الدولي ي مختل
�ض

برميـــل النفـــط لمســـتوى يفـــوق ذلـــك الـــذي تـــم رصـــده 
ـــا  ـــاىلي قدرته ـــة وبالت ـــد الدول ـــادة عوائ ـــة 2017 إىل زي ي موازن

�ض
ي تزخـــر بهـــا 

ى الـــيت نفـــاق عـــى المشـــاريع الكـــرب عـــى الإ
ـــاص. ـــاع الخ ـــح القط ي صال

ـــب �ض ـــا يص ـــدان، بم البل
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تقارير

تلعــب منظمومــة النقــل دورا اساســيا بتنميــة وتطــور اقتصــاد الــدول 
اذ يعتــرب النقــل عصبــا رئيســيا  لزيــادة التبــادل التجــاري مــع مختلــف 
دول العــامل، وللنقــل البحــري اهميــة مبــارشة يف تعزيــز اتصــال 

الــدول مــع بعضهــا البعــض تجاريــا.

يشكل نافذة تصديرية واستيرادية

الميناء يعزز الدوحة كمركزا تجاريا بالمنطقة

نمو الصادرات بالرغم من اغالق الحدود بفضل الميناء  

ميناء حمد يدعم التبادل

التجاري مع 150 دولة بالعامل

ي يتمـــع بهـــا 
نظـــرا لنظـــرة الثاقبـــة الـــيت

ـــد  ـــن حم ـــم ب ـــيخ تمي ـــمو الش ـــب الس صاح
ــاء  ــم بنـ ــدى تـ ــاد المفـ ــري البـ ي امـ

ــا�ض آل ثـ
ـــيعيد  ـــة مس ي مدين

ـــة  �ض أ البحري ـــرا�ض ـــرب الم أك
أ  ـــرا�ض ـــرب الم ـــد أك ـــون أح ـــة ليك ـــوب الدوح جن
ق الأوســـط،  ي الخليـــج والـــرش

البحريـــة �ض
ــة  ــة لدولـ ــة حقيقيـ ــذة وبوابـ ــكل نافـ ويشـ
ـــن 150  ـــرش م ـــا بأك ـــر تربطه ـــى البح ـــر ع قط

وجهـــة بحريـــة حـــول العالـــم.

ض  ـــة تدشـــني ـــة الماضي وشـــهدت الشـــهر الثاث
ض مينـــاء  ة بـــني 5 خطـــوط ماحيـــة مبـــا�ش
ي المنطقـــة 

أ �ض حمـــد وعـــدد مـــن المـــوا�ض

وخارجهـــا، ليبلـــغ العـــدد الإجمـــاىلي للخطـــوط 
ي تـــم تدشـــينها مـــع مينـــاء 

ة الـــيت المبـــا�ش
ـــكىي  ـــة التشـــغيل ال ـــه مرحل ـــذ دخول حمـــد من

ــاً. ــاً ماحيـ ــمرب 2016 إىل 11 خطـ ي ديسـ
�ض

ويســـتحوذ مينـــاء حمـــد حاليـــا عـــى 27 % 
ق  ي منطقـــة الـــرش

قليميـــة �ض مـــن التجـــارة الإ
الأوســـط ، وســـط توقعـــات بـــأن يســـتحوذ 
قليميـــة  عـــى نحـــو 35 % مـــن التجـــارة الإ

مـــع اكتمـــال جميـــع مراحلـــه.
ـــات  مكاني ـــال ان الإ ـــال اعم اء ورج ـــرب ـــد خ يؤك
الضخمـــة والمرافقـــه الحديثـــة والنظمتـــه 
ــارة  ــم التجـ ــن حجـ يد مـ ض ــري ــورة  سـ المتطـ
البينيـــة لقطـــر مـــع مختلـــف دول العالـــم 
ــنوات  ــال السـ ــارعة خـ ــو متسـ ــب نمـ بنسـ
ـــزا  ـــة مرك ـــن الدوح ـــل م ـــا يجع ـــة، وبم المقبل
تجاريـــا إقليميـــا لنعـــاش وتعزيـــز التجـــارة 
ق الوســـط، وكذلـــك  ي منطقـــة الـــرش

البينيـــة �ض
تعزيـــز تجـــارة المنطقـــة مـــع العالـــم.

االنظمة املتطورة
ات  ض ــري ــد التجهـ ــاء حمـ ــاك مينـ ــل امتـ ولعـ
العاليـــة والنظمـــة المتطـــورة تمكنـــه مـــن 
ي 

فـــرض قطـــر كمركـــز تجـــاري اقليمـــي �ض
المنطقـــة مـــن خـــال تأســـيس منطقـــة 
ي 

ــيض ــاد الوطـ ــدم القتصـ ــرة تخـ ــة حـ تجاريـ
ـــادة تصديرهـــا  ـــواردات واع ـــن ال ـــد م ـــا يزي بم

اىل الـــدول المختلفـــة.

ويؤكـــد رجـــال اعمـــال البيئـــة القانونيـــة 
ـــر  ـــة قط ـــا دول ـــع به ي تتمت

ـــيت ـــة ال يعي والترش
عـــى الصعيـــد العالمـــي جعلـــت منهـــا 
خاصـــة   للمســـتثمرين  حقيقيـــا  مقصـــدا 
ـــد مـــن رجـــال  وانهـــا حـــازت عـــى ثقـــة العدي
الأعمـــال بمختلـــف دول العالـــم المـــر 
ــره  ــارة حـ ــة تجـ ــان منطقـ ــا لحتضـ يؤهلهـ

تخـــدم المنطقـــة بأ�هـــا.
ويمتـــد المينـــاء عـــى مســـاحة إجماليـــة 
وتبلـــغ  مربـــع،  كيلومـــرت   28.5 تبلـــغ 
 7.4 حمـــد  لمينـــاء  الإجماليـــة  التكلفـــة 
ــتيعابية  ــه السـ ــل قدرتـ ــار دولر وتصـ مليـ
ي الســـنة حـــال 

إىل 7.5 مليـــون حاويـــة �ض
ــة  ــم محطـ ــه، ويضـ ــع مراحلـ ــاء جميـ انتهـ
للبضائـــع العامـــة بطاقـــة تصـــل إىل 1.7 
ــوب  ــة للحبـ ــنويا، ومحطـ ــن سـ ــون طـ مليـ
بطاقـــة تبلـــغ مليـــون طـــن ســـنويا، فضـــا 
عـــن محطـــة لســـتقبال الســـيارات بطاقـــة 
تبلـــغ 500.000 ســـيارة ســـنويا، ومحطـــة 
، ومحطـــة للدعـــم  ي

المـــواسش لســـتقبال 
ــن  ــفن أمـ ــة لسـ ــري ومحطـ ــناد البحـ سـ والإ
ـــش  ـــة للتفتي ـــة إىل منطق ضاف ـــواحل، بالإ الس
 110 بطـــول  للمراقبـــة  وبـــرج  الجمـــركي 
أمتـــار ومنصـــة لتفتيـــش الســـفن، ومرافـــق 
بحريـــة متعـــددة ومبـــان إداريـــة و وعـــدد 
مـــن المرافـــق الأخـــرى مثـــل المســـتودعات 
احات وكذلـــك منشـــأة  والمســـاجد والســـرت

جاسم بن سيف السليطي
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ي 
ـــا�ض ـــى المب ـــاء ع ـــوي المين ـــا يحت ـــة، كم طبي

داريـــة الازمـــة لتشـــغيل المينـــاء. الإ

العب اقتصادي
وقـــال وزيـــر المواصـــات والتصـــالت، 
ي تريحـــات 

ـــن ســـيف الســـليطي �ض جاســـم ب
ــدوىلي  ــد الـ ــاء حمـ ــر إن مينـ ــون قطـ لتلفزيـ
يصـــّدر ســـلعاً ومنتجـــات مختلفـــة إىل 130 
ــل إىل 180  ــتيعابية تصـ ــدرة اسـ ــة، بقـ دولـ

ألـــف حاويـــة خـــال العـــام الواحـــد
دارة  كـــة القطريـــة لإ وكشـــف عـــن أن الرش
ــة  ــن 5 خطـــوط ماحيـ ــتعلن عـ أ سـ ــوا�ض المـ
ة جديـــدة خـــال الأيـــام المقبلـــة،  مبـــا�ش
ي 

إضافـــة إىل 8 خطـــوط ماحيـــة جديـــدة �ض
ــل.  ــر المقبـ 15 أكتوبـ

ي 
ــاء �ض ــو أول مينـ ــد هـ ــاء حمـ ض أن مينـ

ّ ــني وبـ
ـــن  ـــيجعل م ـــة، وس ـــق باليابس ـــم ملتص العال
ـــة  ي المنطق

ـــياً �ض ـــاً أساس ـــاً اقتصادي ـــر لعب قط
ـــر  ـــب التصدي ـــد التجـــاري، بجان عـــى الصعي
وإعـــادة التصديـــر، إضافـــة إىل أنـــه حقـــق 

أ المنطقـــة. أحـــدث نقلـــة نوعيـــة بمـــوا�ض

أبرز املشاريع
ي 

ـــيت ـــاريع ال ـــرز المش ـــن أب ـــر أن م ـــد الوزي وأك
وع مبـــان ومخـــازن  ســـتوجد بالمينـــاء مـــرش
ـــاحة  ـــى مس ـــيد ع ، إذ سيش ي

ـــذا�أ ـــن الغ لاأم
ــر  ــع وتكريـ ــع، لتصنيـ ــرت مربـ ــف مـ 530 ألـ

الأرز والســـكر الخـــام والزيـــوت الصالحـــة 
ـــة. ي ـــدي البرش ـــها الأي ـــاأكل، دون أن تلمس ل

ــة  ــة متاخمـ ــة اقتصاديـ ــاء منطقـ وتـــم إنشـ
ي إطـــار ســـعي دولـــة قطـــر 

لمينـــاء حمـــد �ض
ــاء  ــة وإنشـ ــا غـــري النفطيـ ــادة صادراتهـ لزيـ
ـــن  ـــاء م ـــيعمل المين ـــة، وس ـــات تحويلي صناع
خـــال المنطقـــة اللوجســـتية المتكاملـــة عـــى 
ربـــط قطـــر بشـــبكة الســـكك الحديديـــة 
بـــدول الخليـــج، كمـــا أن شـــبكة الطـــرق 
للمينـــاء  المغذيـــة  والحديثـــة  الريعـــة 
ة منهـــا  ي تـــم إنشـــاء أجـــزاء كبـــري

والـــيت
ـــه،  ـــه وإلي ـــة من ـــة الحرك ـــى �ع ـــتعمل ع س
فضـــا عـــن خفـــض تكلفـــة نقـــل البضائـــع 
إقليميـــا  مركـــزا  المينـــاء  ممـــا ســـيجعل 

ــحن. للشـ
ــف  ــال النصـ ــر خـ أ قطـ ــوا�ض ــتقبلت مـ واسـ
ــل إىل  ــا يصـ ــاري مـ ــام الجـ ــن العـ الأول مـ
470 ألـــف طـــن مـــن البضائـــع العامـــة 
وة  الـــرش مـــن  رأس  آلف   407 ونحـــو 
ـــن  ـــن م ـــف ط ـــة إىل 449 أل ـــة، إضاف الحيواني
ــة،  ــاء المتنوعـ ــواد البنـ ــرو ومـ ــادة الجابـ مـ
ـــدات  ـــن المع ـــن م ـــف ط ـــن 400 أل ـــرش م وأك

والســـيارات.

الصادرات الوطنية
ـــة  ـــري النفطي ـــة غ ـــادرات الوطني ـــهد الص وتش
دول  مـــن  العديـــد  اىل  ايـــد  ض مرت نمـــوا 

ـــت  ـــان والكوي ـــا ســـلطنة عم ـــة وابرزه المنطق
ـــارب 31%  ـــا يق ـــى م ـــتحوذت الوىل ع اذ اس
ـــو  ـــاىلي الصـــادرات خـــال شـــهر يولي مـــن اجم
ي بقيميـــة نحـــو 422 مليـــون ريـــال.

المـــا�ض

ي  الـــرب المنفـــذ  اغـــاق  مـــن  وبالرغـــم 
الوحيـــد للدولـــة مـــع الســـعودية ال ان 
الصـــادرات اســـتطاعت الوصـــول إىل عـــدد 
)59( دولـــة بمختلـــف قـــارات العالـــم عـــرب 
الشـــحن البحـــري المنطلـــق مـــع مينـــاء 
ـــة  ـــدول عربي حمـــد اذ انهـــا وصلـــت اىل 12 ال
و15 دولـــة أوروبيـــة و 15 دولـــة آســـيوية 
عـــدا الـــدول العربيـــة و14 دولـــة أفريقيـــة 
ـــكا  ض مـــن أمري ـــني ـــة و دولت ـــدول العربي عـــدا ال
ضافـــة إىل ظهـــور جمهوريـــة  الشـــمالية، بالإ

ــة. ي القائمـ
ــوا �ض نيكاراجـ

ـــد  ـــة يؤك ـــك الدول ـــاردات اىل تل ـــول الص وص
ه  ض أ المنطقـــة وتجهـــري ـــاء اكـــرب مـــوا�ض ـــة بن اهمي
ـــى  ـــة لتبق ـــة الازم ـــدات والنظم ـــة المع بكاف
ـــم  ـــدول العال ـــا�ش ب ـــال مب ـــى اتص ـــر ع قط
ض  ـــني ض خط ـــني ـــارات، وكان لتدش ـــف الق وبمختل
ض مـــع ســـلطنة عمـــان مؤخـــرا دوار  ماحيـــني
ي اســـتخوذا الســـلطنة عـــى مـــا 

بـــارزا �ض
ـــة وســـيكون  ـــث الصـــادرات الوطني ـــارب ثل يق
ــع  ــة مـ ــط الماحـ ــا�ش لخـ ــر مبـ ــاك اثـ هنـ

الكويـــت خـــال الشـــهر المقبلـــة.
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الصادرات القطرية الى ُعمان تتصدر القائمة وتسجل ارتفاعاً  بنسبة 42% 

تقارير

الصادرات الغري نفطية تعود 

ملستويات ما قبل الحصار
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الرشقي: القطاع الخاص استطاع أن يفتح أسواقاً 

جديدة أمام الصادرات الغري نفطية

1.3 مليار ريال صادرات شهر يوليو املايض ضمن 

2571 شهادة منشأ

زيادة عدد الدول املستقبلة للصادرات مقارنة 

بالشهور السابقة

كشــف التقريــر الشــهري لغرفــة قطــر حــول التجــارة الخارجيــة للقطــاع الخــاص، أن إجــاميل قيمــة 
الصــادرات غــري النفطيــة لدولــة قطــر خــالل شــهر يوليــو 2017 قــد ارتفعــت بنســبة %67 حيــث بلغــت 
الصــادرات غــري النفطيــة القطريــة حــوايل 1.3 مليــار ريــال مقارنــة بـــ 793 مليــون ريــال يف شــهر 

يونيــو، يف حــني بلــغ إجــاميل الصــادرات منــذ بدايــة العــام مــا قيمتــه 9.8 مليــار ريــال.

وألمـــح التقريـــر الـــذي أعدتـــه كل مـــن 
ــؤون  ــات وإدارة شـ ــوث والدراسـ إدارة البحـ
ـــأ  ـــهادات المنش ـــى ش ـــاداً ع ض اعتم ـــبني المنتس
البيانـــات  أن  الغرفـــة،  أصدرتهـــا  ي 

الـــيت
غـــري  القطريـــة  للصـــادرات  الحصائيـــة 
النفطيـــة خـــال شـــهر يوليـــو ســـجلت 
بالشـــهرين  مقارنـــة  ملحوظـــاً  ارتفاعـــا 
ــة  ــادت قيمـ ــث عـ ــار، حيـ ض للحصـ ــني التاليـ
ــا  ــدلت مـ ــة لمعـ ــري نفطيـ ــادرات الغـ الصـ
ــهر  ي شـ

ــاوت �ض ــث تسـ ــار، حيـ ــل الحصـ قبـ
ي شـــهر 

يوليـــو مـــع قيمـــة الصـــادرات �ض
ــت  ــادرات بلغـ ــة صـ ي بقيمـ

ــا�ض ــل المـ إبريـ
1.3 مليـــار ريـــال لـــكل منهمـــا.

شـــهادات  إجمـــاىلي  أن  التقريـــر  وأشـــار 
ـــهر 2571  ـــال الش ـــدرت خ ي ص

ـــيت ـــأ ال المنش
شـــهادة منشـــأ لصـــادرات اســـتقبلتها نحـــو 

ـــا 2370  ـــن بينه ـــم، م ـــول العال ـــة ح 59 دول
ــهادة  ــام، و104 شـ ــوذج العـ ــهادة للنمـ شـ
ـــدول  ـــدة ل ـــهادة موح ـــة، و94 ش ـــأ عربي منش
مجلـــس التعـــاون )صناعيـــة(، و20 شـــهادة 

منشـــأ أفضليـــات.

وبحســـب التقريـــر فـــأن ســـلطنة عمـــان 
ي اعقـــاب الحصـــار تصدرهـــا 

واصلـــت �ض
للصـــادرات  المســـتقبلة  الـــدول  قائمـــة 
ـــاىلي صـــادرات  ـــة، بإجم ـــة غـــري النفطي القطري
بلغـــت قيمتهـــا حـــواىلي 422 مليـــون ريـــال 
ـــاىلي  ـــن اجم ـــواىلي 31 % م ـــل ح ـــا يمث ـــو م وه
الصـــادرات، مســـجاً ارتفاعـــا قيمتـــه نحـــو 
%42 مقارنـــة بشـــهر يونيـــو الـــذي بلغـــت 
فيـــه الصـــادرات إىل عمـــان حـــواىلي 297 

ــال. مليـــون ريـ

ــيد  ــال السـ ــر، قـ ــى التقريـ ــه عـ ي تعليقـ
و�ض

ي مديـــر عـــام 
�ت صالـــح بـــن حمـــد الـــرش

غرفـــة قطـــر أن القتصـــاد القطـــري يثبـــت 
مجـــدداً قدرتـــه عـــى تجـــاوز الأزمـــات 
اً أن عـــودة مســـتوى  القتصاديـــة، معتـــرب
ـــه  ـــت علي ـــا كان ـــة لم ـــري نفطي ـــادرات الغ الص
ــاح  ــى نجـ ــاً عـ ــد دليـ ــار يعـ ــل الحصـ قبـ
القطـــاع الخـــاص القطـــري تجـــاوز آثـــار 
ي 

الحصـــار، وأوضـــح أن الشـــهر المـــا�ض
ــتقبلة  ي عـــدد الـــدول المسـ

ــادة �ض شـــهد زيـ
ـــة لتصـــل إىل حـــواىلي  للصـــادرات الغـــري نفطي
ـــات  ـــة للعاق ي نتيج

ـــأ�ت ـــا ي ـــو م ـــة؛ وه 60 دول
ي مكنـــت 

الخارجيـــة التجاريـــة المتينـــة الـــيت
ــدة  ــات جديـ ــاد وجهـ ــن إيجـ ــادرات مـ الصـ
ــواق  ــح اسـ ــتطاعت أن تفتـ ــة، واسـ ومتنوعـ

ــة. ــادرات القطريـ ــام الصـ ــدة أمـ جديـ
ســـلطنة  تصـــدر  أن  ي 

�ت الـــرش وأضـــاف 
ـــري  ـــة غ ـــادرات القطري ـــات الص ـــان توجه عم
ـــرب  ـــواىلي يعت ي عـــى الت

ـــا�ض ـــة للشـــهر الث النفطي
ترجمـــة حقيقيـــة للعاقـــات القتصاديـــة 
الراســـخة مـــع الأشـــقاء، حيـــث يجمـــع 
اكات  ــم و�ش ــرات تفاهـ ــان مذكـ ــر وعمـ قطـ
ــراً  ــات، ومؤخـ ــة القطاعـ ي كافـ

ــتثمارية �ض اسـ
ــال  ــال أعمـ ــد رجـ ــارة لوفـ تـــم تنظيـــم زيـ
ــى  ــرف عـ ــلطنة والتعـ ــارة السـ ــري لزيـ قطـ
ـــاك، وتـــم  الفـــرص الســـتثمارية المتاحـــة هن
ـــات  ـــات وصفق ـــى اتفاقي ـــا ع ـــع خاله التوقي
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كات  و�ش قطريـــة  كات  �ش ض  بـــني متعـــددة 
ي تعزيـــز التبـــادل 

عمانيـــة، وهـــو مـــا يســـهم �ض
ض البلديـــن. التجـــاري بـــني

هـــذا وقـــد توجهـــت الصـــادرات القطريـــة 
المذكـــورة إىل عـــدد )59( دولـــة مقارنـــة 
بعـــدد )56( دولـــة خـــال شـــهر يونيـــو 
ي مجموعـــة 

الســـابق، وياحـــظ انخفـــاض �ض
ـــة بالشـــهر  ـــة( مقارن ـــة )12 دول ـــدول العربي ال
ـــد خـــروج كل  ـــك بع ـــة( وذل الســـابق )12 دول
مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية والبحريـــن 
توجهـــت  كمـــا  القائمـــة،  مـــن  نهائيـــاً 
الصـــادرات القطريـــة الغـــري نفطيـــة إىل 15 
ـــة  ـــا و 15 دول ـــا تركي ـــا فيه ـــة بم ـــة أوروبي دول
ـــة  ـــة و )14( دول ـــدول العربي ـــدا ال آســـيوية ع
ض  أفريقيـــة عـــدا الـــدول العربيـــة و دولتـــني
ضافـــة إىل ظهـــور  ـــكا الشـــمالية، بالإ مـــن أمري

ــة. ي القائمـ
ــوا �ض ــة نيكاراجـ جمهوريـ

ي 
ي المركـــز الثـــا�ض

ي مملكـــة هولنـــدا �ض
وتـــأ�ت

قيمتهـــا  بلغـــت  صـــادرات  بإجمـــاىلي 
ــل  ــا يمثـ ــو مـ ــال وهـ ــون ريـ )301.08( مليـ

)%22.7( مـــن اجمـــاىلي قيمـــة الصـــادرات ، 
ي المركـــز الثالـــث جـــاءت تركيـــا بإجمـــاىلي 

و�ض
 )106.57( قيمتهـــا  بلغـــت  صـــادرات 
ــن  ــت )%8( مـ ــبة بلغـ ــال وبنسـ ــون ريـ مليـ
الرابـــع  المركـــز  ي 

و�ض الصـــادرات  اجمـــاىلي 
ــت )74.15(  ــادرات بلغـ ــة صـ ــا بقيمـ المانيـ
ي المركـــز 

مليـــون ريـــال وبنســـبة )%5.6( و�ض
ـــا  ض بصـــادرات بلغـــت قيمته الخامـــس الصـــني
)54.47( مليـــون ريـــال قطـــري وبنســـبة 
ـــة الصـــادرات غـــري  ـــاىلي قيم ـــن اجم )%4.1( م
ـــك  ـــد ذل ـــو  2017،  بع ـــال يولي ـــة خ النفطي
ي كل مـــن ســـنغافورة ، اندونيســـيا ،الهنـــد 

تـــأ�ت
ــرب ،  ــم المغـ ــش ثـ ــكا ، بنجاديـ ، �يانـ

. ــواىلي ــى التـ ــة عـ ــب متفاوتـ ــم ونسـ بقيـ

ـــدول  ـــة ال ـــود مجموع ـــر صع ـــح التقري ويوض
ــتحواذها  ــا واسـ ــا تركيـ ــا فيهـ ــة بمـ الوروبيـ
عـــىي المركـــز الول مـــن حيـــث الكتـــل 
المســـتقبلة  القتصاديـــة  والمجموعـــات 
للصـــادرات القطريـــة خـــال شـــهر يوليـــو 
مـــا  اســـواقها  اســـتوعبت  حيـــث   2017
ـــادرات  ـــاىلي الص ـــن إجم ـــبته )%38.53(  م نس

القطريـــة غـــري النفطيـــة خـــال الشـــهر 
ـــا  ـــاىلي صـــادرات بلغـــت قيمته ـــور بإجم المذك

)511.7( مليـــون ريـــال.
ي المرتبـــة الثانيـــة جـــاءت مجموعـــة دول 

 �ض
مجلـــس التعـــاون )كان معظمهـــا اىلي ســـلطنة 
بلغـــت  لصـــادرات  باســـتيعابها  عمـــان( 
ـــا  ـــل م ـــال و تمث ـــون ري ـــا )436.9( ملي قيمته
نســـبته )%32.9( مـــن اجمـــاىلي الصـــادرات.
الآســـيوية  الـــدول  مجموعـــة  جـــاءت 
ــة  ــة الثالثـ ي المرتبـ

ــة �ض ــدول العربيـ ــدا الـ عـ
باســـتقبالها مـــا قيمتـــه )285.33( مليـــون 
ريـــال مـــن الصـــادرات القطريـــة خـــال 
يعـــادل  مـــا  وهـــو  المذكـــور،  الشـــهر 
)%21.49( مـــن اجمـــاىلي الصـــادرات خـــال 

هـــذا الشـــهر .

ي مجموعـــة الـــدول 
ي المرتبـــة الرابعـــة تـــأ�ت

�ض
ـــث  ـــاون حي ـــس التع ـــدا دول مجل ـــة ع العربي
ــن  ــواىلي )%5.48( مـ ــواقها حـ ــتقبلت أسـ اسـ
ـــة  ـــة وبقيم ـــري النفطي ـــة غ الصـــادرات القطري
)72.72( مليـــون ريـــال ثـــم أتـــت كل مـــن 
مجموعـــة الـــدول الأفريقيـــة عـــدا الـــدول 
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ا  ــري ــمالية ،واخـ ــكا الشـ ــة، دول أمريـ العربيـ
ـــت )1%(  ـــب بلغ ـــة بنس ـــكا الجنوبي دول أمري

ــواىلي .  ــى التـ ، )%0.57( و )%0.03( عـ
ــا  ــد تصدرهـ ــادر فقـ ــلع الصـ ــبة لسـ بالنسـ
ي اشـــكاله المختلفـــة )ســـبائك، 

اللمنيـــوم �ض
ـــة  )335.8(  ـــواح( بقيم ـــب وال ـــع، قوال قواط
ـــال وهـــو مـــا يمثـــل )%25.3( مـــن  مليـــون ري
ــة  ــري النفطيـ ــادرات غـ ــة الصـ ــاىلي قيمـ اجمـ
ي المرتبـــة 

خـــال شـــهر يوليـــو 2017. و�ض
الثانيـــة جـــاءت زيـــوت الغـــاز  وبقيمـــة 
بلغـــت )313.5( مليـــون ريـــال وبنســـبة 
)%23.6( مـــن اجمـــاىلي قيمـــة الصـــادرات 
ـــة  ـــاس بقيم ـــوت الس ـــة زي ـــة الثالث ي المرتب

و�ض
)181.4( مليـــون ريـــال وبنســـبة )13.7%( 
ـــة الرابعـــة  ي المرتب

مـــن اجمـــاىلي الصـــادرات  �ض
غـــاز الهيليـــوم  بقيمـــة )122.8 مليـــون 
ــة  ــة الخامسـ ي المرتبـ

ــال ثـــم الوتريـــن �ض ريـ
بقيمـــة )91.2( مليـــون ريـــال ، وجـــاءت 
ـــليح  ـــد التس ـــد وحدي ـــا الحدي ـــبكات وزواي ش
ـــون  ـــة )82.6( ملي ـــة بقيم ـــة السادس ي المرتب

�ض
ض  ــني ــن البارفـ ــك كل مـ ــد ذلـ ي بعـ

ــأ�ت ــم يـ ثـ
،المـــواد الكيمائيـــة ،الســـمدة الكيماويـــة 
واكيـــاس  رولت  و  ض   اثيلـــني ،البـــوىلي 
ـــلعة   ة س ـــرش ـــدى ع ـــل الإح ـــتيك، وتمث الباس
المذكـــورة حـــواىلي )%95.4( مـــن اجمـــاىلي 
قيمـــة الصـــادرات القطريـــة غـــري النفطيـــة 

خـــال الشـــهر.

أبـــرز مامـــح تقريـــر الصـــادرات القطريـــة 
الغـــري نفطيـــة لشـــهر يوليـــو 2017: 

      
بلغـــت قيمـــة اجمـــاىلي الصـــادرات  حـــواىلي 
ـــادة نســـبتها )67.4  ـــال بزي ـــار ري )1.328( ملي
ي الـــذي 

%(  مقارنـــة بشـــهر يونيـــو المـــا�ض
بلغـــت فيـــه قيمـــة الصـــادرات )793.3( 

مليـــون ريـــال .
ـــل  ـــو تمث ـــهر يولي ـــال ش ـــادر خ ـــام الص ارق
دليـــا عمليـــا قاطعـــا عـــىي مـــا تتمتـــع بـــه 
الدولـــة مـــن مقـــدرات وعاقـــات قويـــة 
ـــر  ـــار الجائ ـــار الحص ـــاوز آث ـــن تج ـــا م مكنته
ـــم تتجـــاوز الشـــهر  ـــة ل ـــدة تصديري خـــال م
حيـــث عـــاد حجـــم صـــادرات البـــاد غـــري 
الـــذي  الطبيعـــي  مســـتواه  اىلي  النفطيـــة 
ــبقت  ي سـ

ــيت ــهور الـ ــال الشـ ــه خـ كان عليـ
ــادرات   ــة الصـ ــد ان قيمـ ــار ، اذ نجـ الحصـ
ي شـــهر يوليـــو الحـــاىلي تتســـاوي تمامـــا 

�ض
ي 

مـــع قيمتهـــا خـــال شـــهر ابريـــل المـــا�ض
ـــا  ـــادرات ايض ـــة الص ـــه قيم ـــت في ـــذي بلغ ال

ــال.  ــار ريـ )1.328 ( مليـ
ــة  ــدد )59( دولـ ــادرات إىل عـ توجهـــت الصـ
ي 

مـــن دول العالـــم مقارنـــة ب)56( دولـــة �ض
. ي

يونيـــو المـــا�ض
ــدول  ــة الـ ــان قائمـ ــلطنة عمـ ــدرت سـ تصـ
غـــري  القطريـــة  للصـــادرات  المســـتقبلة 
ـــة  ـــا مملك ـــو تلته ـــهر يولي ـــال ش ـــة خ النفطي

ــا. ــم المانيـ ــا  ثـ ــم تركيـ ــدا ثـ هولنـ
خرجـــت كل مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
ي 

ـــيت ـــدول ال ـــة ال ـــن قائم ـــا م ـــن نهائي والبحري
خـــال  القطريـــة  الصـــادرات  اســـتقبلت 

شـــهر يوليـــو.
تصـــدرت مجموعـــة الـــدول الوروبيـــة بمـــا 
ــات  ــل والمجموعـ ــة الكتـ ــا قائمـ ــا تركيـ فيهـ
القتصاديـــة باســـتيعابها )%38.53( مـــن 
ــري  ــة غـ ــادرات القطريـ ــة الصـ ــاىلي قيمـ اجمـ

ــور. ــهر المذكـ ــال الشـ ــة خـ النفطيـ
ي 

ـــاون �ض ـــس التع ـــة دول مجل ـــاءت مجموع ج
ـــة )32.9%(. ـــة الثاني المرتب

ي اشـــكالها 
تصـــدرت ســـلعة اللمنيـــوم �ض

المختلفـــة )ســـبائك ،قوالـــب ، قواطـــع 
والـــواح ( قائمـــة ســـلع الصـــادر خـــال 
ـــا  ـــال تلته ـــون ري ـــة )335.8( ملي الشـــهر بقيم

ــاس.  ــوت السـ ــاز وزيـ ــوت الغـ زيـ
ـــة  ـــات قطري ـــادر مصنوع ـــلع الص ـــملت س ش
،حديـــد  الهيليـــوم  غـــاز  مثـــل  أخـــرى 
ض ،المـــواد الكيمائيـــة  التســـليح ، البارفـــني
ض  ايثلـــني البـــوىلي  و  الكيماويـــة  ،الســـمدة 

الباســـتيك. ورولت  وأكيـــاس  
ــة  ــادرات القطريـ ــة الصـ ــاىلي قيمـ ــغ اجمـ بلـ
غـــري النفطيـــة خـــال الشـــهور الســـبع  
ايـــر ،  الأوىل مـــن العـــام 2017 )ينايـــر , فرب
ـــا  ـــو( م ـــو ويولي ـــو ، يوني ـــل ، ماي مـــارس ،ابري

ــال  ــار ريـ ــه )9.882(  مليـ قيمتـ
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الخبير والمحلل 

االقتصادي د. خالد الخاطر 

في حوار  لـ »الملتقى«:

قطر ستخرج من هذه األزمة بأفضلية نوعية على دول الحصار	 

البد من تنويع اإلنتاج واالقتصاد بما يحقق التنمية المستدامة	 

الموارد الضخمة والسياسات االقتصادية السليمة نقطة قوة لقطر	 

دول الحصار اقحمت المنطقة في سابقة مدمرة للثقة ولبيئة االعمال واالستثمارات	 

جهازنا المصرفي األكثرصالبة واألقل تأثرا باألزمات خالل عقد ونصف	 

دول الحصار أقحمت المنطقة في صعوبات بإدخالها السياسة في االقتصاد	 

ندعو أصحاب رؤوس األموال الستثمارها في المجاالت الحيوية 	 

مجتمع األعامل القطري.. 

تحمل مسؤولياته خالل الحصار
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خاص- امللتقى 

الخاطــر،  راشــد  بــن  خالــد  الدكتــور  أكــد 

وعلــم  النقديــة  السياســة  ي 
�ض متخصــص 

ض  ، عضــو زمالــة الباحثــني القتصــاد الســياسي

الفكــر  ومعهــد  الــكىي  القتصــاد  بمركــز 

دج  كمــرب بجامعــة  المســتجد  القتصــادي 

ورغــم  القطــري  القتصــاد  أن  يطانيــة،  الرب

ــة  ي تعــرض لهــا منــذ بداي
ــة الــيت الضغــوط الهال

ــه  ــر إل ان ــة قط ــى دول ــروض ع ــار المف الحص

قــد أثبــت قــوة ومناعــة ل مثيــل لهــا، بــل ونتــج 

ــت  ي قلب
ــيت ــات ال ــن اليجابي ــري م ــك الكث ــن ذل ع

، مــن بينهــا  ي
الحصــار لصالــح اقتصادنــا الوطــيض

تنويــع القتصــاد القطــري وتقليــل العتمــاد 

عــى قطــاع الطاقــة، وتريــع افتتــاح عــدد مــن 

اتيجية مثــل مينــاء حمــد -بوابــة  المشــاريع الســرت

قطــر البحريــة- وتوقــع الدكتــور خالــد الخاطــر 

ي مقابلــة خاصــة مــع مجلــة الملتقــى أن تخــرج 
�ض

ــى  ــة ع ــة نوعي ــة بأفضلي ــذه الأزم ــن ه ــر م قط

ــود إىل  ــات تق ــدأ أن الأزم دول الحصــار عــى مب

ــك دول الحصــار  ــا يضــع ذل الإصاحــات، وربم

ي حــرج داخــىي مــع شــعوبها.
�ض

نجحــت، خــال  قــد  أن قطــر  عــى  وشــدد 

تجــاوز  ي 
�ض الحصــار،  مــن  الأوىل  الأســابيع 

ــة  ــى ثاث ض ع ــري ك ــرب الرت ــة ع ــه القتصادي تداعيات

والأســعار  التجــارة  ي 
�ض تتمثــل  مهمــة  عوامــل 

الثقــة، مضيفــا أن مــا ســاعد قطــر  وعامــل 

ادها مــن الــدول  عــى ذلــك هــو أن نســبة اســتري

ــتعادت  ــث اس ــداً. حي ــدودة ج ــا�ة، مح المح

توازنهــا �يعــاً  قطــر  ي 
�ض التجاريــة  الأســواق 

عقــب انــدلع الأزمــة، حيــث نجحــت الحكومــة 

الســلع  توفــري  ي 
�ض الخــاص  القطــاع  ومعهــا 

بديلــة  دول  مــن  اد  الســتري عــرب  وريــة،  الرض

ــد  ــت والهن ــا والكوي ــان وتركي ــلطنة ُعم ــل س مث

هــا، مــا عــّزز اســتقرار الأســواق. وباكســتان وغري

ي 
الــيت القتصاديــة  التفاقيــات  أن  إىل  وأشــار 

ي الســنوات الماضيــة مــع العديد 
وقعتهــا قطــر �ض

ها، ســتكون  كيــا، وبريطانيا، وغري مــن الــدول، كرت

أســواقاً بديلــة تمــد البــاد بالســلع الرئيســية 

ــتدامة. ــورة مس بص

الداخليــة  لاأســواق  ضبطهــا  مــع  امــن  ض وبالرت

اد  ركــزت قطــر عــى إيجــاد مصــادر لاســتري

اً إىل  ة ومرونــة عاليــة، مشــري بديلــة، برعــة كبــري

ي حالــة 
أن إمكانيــة ارتفــاع الأســعار كانــت واردة �ض

ات  ــري ــا أن التغ ــار، موضح ــر للحص ــوخ قط رض

ــن  ــت ع ــواق نتج ــهدتها الأس ي ش
ــيت ــة ال الطفيف

مــداد والمصــادر، ومــا يتبعــه  تحــول خطــوط الإ

ــة. ــاع التكلف ــن ارتف م

وإليكم تفاصيل الحوار،،،

ــت  ــا قام ــم مل ــا تقييمك ــة، م  بداي

ــى  ــردوده ع ــار وم ــه دول الحص ب

ــة؟ ــة األزم ــذ بداي ــر من قط

ــابقة  ي س
ــة �ض ــت المنطق ــار أقحم إن دول الحص

كة  مدمــرة للثقــة والأعمــال والســتثمارات المشــرت

القائمــة  القتصــادي  التكامــل  ومشــاريع 

والمســتقبلية. وهنــاك صدمــة حقيقيــة لمــا آلــت 

إليــه مشــاريع التكامــل القتصــادي الخليجــي 

بعــد هــذه الأزمــة، رغــم ذلــك فــإن قــوة ومتانــة 

ــة  ي ظــل الأزم
ــد ظهــرت �ض قتصــاد القطــري ق الإ

ول«  الخليجيــة الراهنــة، ومــا أعلنتــه »قطــر للبــرت

ــبة »%30« كان  ــاز بنس ــاج الغ نت ــا لإ ــن زيادته م

بمثابــة رســالة إىل الخــارج والداخــل مــن أن 

ــى  ــادر ع ــب وق ــوي وصل ــري ق ــاد القط القتص

و  الدوليــة،  كات  والــرش الســتثمارات  جــذب 

نحــن نحــذر بــأن هنــاك مســتقبل قاتــم يواجــه 

دول الحصــار إن لــم تبــادر بإجــراء الإصاحــات 

ظــل  ي 
�ض للتنميــة  وريــة  الرض القتصاديــة 

ي تواجههــا 
ــيت ــة ال ــة والخارجي ــات الداخلي التحدي

ومخاطــر القتصــادي الريعــي الــذي تعتمــد 

ــه، أو  ي تنويع
ــيت الآن �ض ــلت ح ــذي فش ــه وال علي

ــة لاســتفادة مــن  ــة تصنيعي ــاء قاعــدة إنتاجي بن

. ي
قطاعهــا الهيدروكربــو�ض

ــار  ــالتك اىل التج ــي رس ــا ه م

القطريــن؟

إن دولــة قطــر تتعــرض لحــرب اقتصاديــة، وهــي 

قــادرة عــى مواجهتهــا بسياســات اقتصاديــة 

ي 
مضــادة، لحتوائهــا وتحييــد اثرهــا. ونحــن �ض

حــرب ذكاء وأفــكار، الــذي ســينتر هــو مــن 

لديــه صــرب أكــرش ونفــس أطــول، علينــا بالصــرب 

ــع  ــن نتوق ــة، ونح ــة كرام ــذه معرك ــود ه والصم

مــن التجــار وأربــاب رؤوس الأمــوال مواقــف 

الوطــن،  لهــذا  الجميــل  بعــض  ورد  وطنيــة 

ي البــاد وعــدم تحويلهــا 
بالحتفــاظ بأموالهــم �ض

إىل الخــارج، وهــذا مــا لمســناه بالفعــل مــن 

ــد  ة، وق ة الأخــري ــرت ــن منهــم، طــوال الف ي الكثري

ــا. ــة هن ــة الوطني ــعروا الولوي استش

تســتوجب  قــد  العاديــة،  غــري  فالظــروف 

ي حالــة حــرب 
سياســات غــري عاديــة. نحــن �ض

ــري  ــة غ ــات اقتصادي ــتدعي سياس ــة تس اقتصادي

المــاىلي  قطاعنــا  لحمايــة  لمواجهتهــا،  عاديــة 

الحقيقــي.  القطــاع  عــى  اثرهــا  وتحييــد 

ومجتمــع الأعمــال القطــري أثبــت ترابطــه خــال 

الأزمــة الراهنــة، ولــم ينفصــل عــن الواقــع، 

وقــام بــدوره عــى أكمــل وجــه، خاصــة وان 

تعويــل دول الحصــار كان عــى القتصــاد قبــل 

ــا، لكــن كان  أ آخــر، بهــدف الضغــط علين أي سش

هنــاك ترابــط ملحــوظ مــن مجتمــع الأعمــال 

ــه. ــاه وطن أ تج ــأي سش ــل ب ــم يبخ ول

يف  الثقــة  فقــدان  عــن  ومــاذا 

؟ ملنطقــة ا

كلمــا طــال أمــد هــذه الأزمــة أدى ذلــك إىل 

التجــاري  التعامــل  خريطــة  رســم  إعــادة 

إلقــاء  إىل  ذلــك  وأدى  المنطقــة،  ي 
�ض والمــاىلي 

المخاطــر السياســية بظــال ثقيلــة تزعــزع الثقــة 

ي بيئــة أعمــال واســتثمار مســتقرة 
والمصداقيــة �ض

هــذا  إن  وبالفعــل  القانــون..  عــى  ومبنيــة 

ي التغــري 
ســخاً قــد بــدأ �ض النطبــاع الــذي كان مرت

مــع إعــادة تقييــم المخاطــر السياســة لهــذه 

ي  المنطقــة، وهــذا يهــدد بتقويــض مكانــة د�ب

كمركــز مــاىلي عالمــي مســتقل يخــدم الخدمــات 

لهــذه المنطقــة.

كيــف تــرون الــدروس املســتفادة 

مــن األزمــة الخليجيــة األخــرة؟

لبــد مــن التعامــل مــع الحصــار عــى أنــه 

قائــم ومســتمر لســتغال الظــروف وحشــد 

ــد مــن  الطاقــات لتحقيــق افضــل النتائــج، فاب

تقليــص العتمــاد عــى الجــار والنفــط للحــد مــن 

ــزاج  ــة والم ي أســعار الطاق
ــات �ض التعــرض للتقلب

وتعريــض  للجــار  الناضــج  غــري  الســياسي 

ــا  ــادي وقرارن ــتقرارنا القتص ي واس
ــذا�أ ــا الغ أمنن

الســياسي للتهديــد.

قطــر تمــر بمرحلــة تحــول هيــكىي تســتدعي 

ــالت، وأن  ي كل المج
ــات �ض ــم السياس ــادة رس إع
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ذلــك ســيكون عــى ثاثــة مرتكــزات أساســية 

ممكــن  قــدر  أكــرب  تحقيــق  وهــي  مســتقباً 

ــوع  ــال التن ــن خ ــذات م ــى ال ــاد ع ــن العتم م

ــدر،  ــار إىل أد�ض ق ــى الج ــاد ع ــص العتم وتقلي

ــادره  ــع مص ــع تنوي اد م ــتري ــص بالس ــد النق وس

اد. الســتري ووكاء  ووســائط 

وروح  العمــل  قيمــة  جميعــاً  نثمــن  أن  لبــد 

التضامــن لــدى الجميــع للدفــاع عــن هــذه 

ــا بســبب  ــع عليه ــذي وق ــم ال ــاد بعــد الظل الب

هــذا الحصــار، وكل منــا عــى ثغــرة، وأن هللا 

يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــاً أن يتقنــه.

ورة لاهتمــام بتنميــة رأس المــال  وهنــاك �ض

ي وبنــاء القــدرات، وأيضــاً الســتفادة مــن  البــرش

ــتغلة  ــري المس ــابقة غ ات الس ــرب ــاءات والخ الكف

ة، ممــن خرجــوا مــن  ي المجتمــع وهــي كثــري
�ض

الكثــري  لديهــم  ومــازال  تقاعــد-  الوظائــف- 

ــة  ي خدم
ــهموا �ض ــوه وأن يس ــن أن يقدم ــا يمك مم

الوطــن.

إن قطــر تمــر بمرحلــة تحــول هيــكىي وهــي 

ات وكفــاءات أبنائهــا وبناتهــا  بحاجــة إىل خــرب

عــى كافــة المســتويات لتحقيــق افضــل النتائــج. 

رادة والتخطيــط الجيــد مــن أعــى  إذا توفــرت الإ

منكــم  لذلــك  الســتجابة  وتــم  المســتويات 

تعــاىل،  بــإذن هللا  النجــاح  يكتــب  أن  فابــد 

ورة أن يكــون  ي جملــة �ض
وهــو مــا يتلخــص �ض

هنــاك تخصيــص امثــل للمــوارد، ول يوجــد 

تخصيــص افضــل للمــوارد مــن وضــع الشــخص 

ي المــكان المناســب، خاصــة أن رســم 
المناســب �ض

السياســات يحتــاج إىل كفــاءات قياديــة، وتنفيــذ 

ــة  ــة خاق ــاءات إداري ــاج إىل كف ــات يحت السياس

ــة. متمكن

وماذا عن صمود عملتنا؟

القتصــاد  أســس  تدعهمــا  للعملــة  بالنســبة 

ول  الضخمــة  والحتياطــات  القويــة  القطــري 

الخــارج  ي 
�ض عليهــا  للمضاربــة  مجــال  يوجــد 

ــاك  ــت هن ــار كان ــة الحص ي بداي
ــه �ض ــك أن ول ش

ة  ضغــوط عــى العملــة، خاصــة أنهــا كانــت فــرت

ي 
ي الضغــط �ض

أعيــاد وإجــازات وهــو مــا ســاهم �ض

الطلــب عــى الــدولر ولكــن �عــان مــا عــادت 

ــت  ــد أثب ــد، ولق ــن جدي ــا م ــور إىل طبيعته الأم

الريــال القطــري أنــه الأكــرش اســتقراراً ومصداقيــة 

عــرب عقــود، ولــو تعــرض أحــد اقتصــادات دول 

الحصــار لمــا تعــرض لــه القتصــاد القطــري 

فأعتقــد أنــه لــن يســتطيع أن يصمــد نفــس 

ــاد«. ــذا القتص ــود ه صم

تتمثــل  القطــري  القتصــاد  قــوة  إن مصــادر 

والسياســات  الضخمــة  الطبيعيــة  المــوارد  ي 
�ض

ي 
ي اتبعتهــا قطــر �ض

القتصاديــة الســليمة الــيت

ــرواج وتكشــفت نتائجهــا خــال هــذه  أوقــات ال

الأزمــة.

ي العالــم 
وقطــر هــي المصــدر الأول للغــاز �ض

بديلــة  بسياســات  الدولــة  تدخــل  و�عــة 

ومناســبة لقتصــاد الأزمــات، كان لهــا دور كبــري 

عــى  تبــة  المرت الســلبية  الآثــار  امتصــاص  ي 
�ض

أنهــا جــاءت  وتقليصهــا، خصوصــاً  الحصــار 

مفاجئــة. بصــورة 

ي قطــاع التجــارة 
كمــا أن مصــدر النكشــاف كان �ض

ــة  ــن الحكوم ــياحة، ولك ــل والس ــة والنق الخارجي

ض عندمــا  ــة والوقــت المناســبني تدخلــت بالرع

ي 
تعطلــت آليــات الأســواق بفعــل الحصــار �ض

ــتورداً  ــون مس ي أن تك
ــت �ض ــلع ونجح ــض الس بع

نفــس  ي 
�ض الأســعار  عــى  ومحافظــاً  وموزعــاً 

الوقــت، كمــا اســتفادت مــن البنيــة التحتيــة 

وفتحــت  عاليــة  بكفــاءة  والمطــار(  )المينــاء 

اد جديــدة، خاصــة أن  خطوطــاً ومصــادر اســتري

اد مــن الســعودية صاحبــة أكــرب  إجمــاىلي الســتري

ي المنطقــة ل يتخطــى %4، وأصبــح 
اقتصــاد �ض

هنــاك تنــوع وجــودة واختيــارات مختلفــة لــدى 

ــل  ــاع النق ــية، وقط ــعار تنافس ــتهلك وبأس المس

ــار.  ــراً بالحص ــرش تأث ــون الأك ــا يك ــياحة ربم والس

النكشــاف  فــإن  المــاىلي  للقطــاع  وبالنســبة 

أن  خاصــة  الجــوار،  دول  عــى  محــدوداً  كان 

ي القطــري قــوي ومحصــن ضــد 
الجهــاز المــر�ض

ــات  ــل السياس ــات، بفض ــى الأزم ــاف ع النكش

ــا  ي اتبعه
ــيت ــة المتحفظــة ال ــة والئتماني ازي الحرت

صابــة  المــرف مبكــراً منــذ عــام 2003. والأكرش

ــف،  ــد ونص ــال عق ــات خ ــرا بالأزم ــل تأث والأق

مــن ناحيــة كفايــة راس المــال مرتفعــة والديــون 

ة منخفضــة. المتعــرش

مــا أهمية مينــاء حمد بالنســبة 

لدولــة قطــر وكيــف متكنــا مــن 

افتتاحــه قبــل املوعــد املحــدد 

بـــ 6 أشــهر وبتكلفــة أقــل مــن 

املتوقــع؟

ــة والتدخــل  ي إطــار تحــرك الحكوم
ــك �ض ي ذل

ــأ�ت ي

ي القتصــاد عندمــا تعطلــت آليــة الأســواق 
�ض

الحــا�  بســبب  الســلع  بعــض  اد  اســتري ي 
�ض

وب عــى قطــر، وبهــذه الحيثيــة هــي  المــرض

ــث كان  اد، حي ــتري ــائط الس ــادر ووس ــوع مص تن

ي مــن خال 
ي الســابق كان يــأ�ت

ادنا �ض معظــم اســتري

ــن  ــر م ــادة التصدي ــن خــال إع دول الحصــار م

ــري  ــاس غ ــي بالأس ــة، وه أ المنطق ــوا�ض ــض م بع

مصنعــة ومنتجاتهــا غــري متنوعــة، لذلــك ظلــت 

التعــاون  ض دول مجلــس  بــني البينيــة  التجــارة 

ضعيفــة، فــإذا كان هنــاك عامــل عــدم ثقــة 

ي اســتمرارية تدفــق هــذه الســلع، فــا 
ــة �ض وامان

داع لاعتمــاد عــى دول الحصــار، بذلــك يمكنــا 

مينــاء حمــد مــن تخطــي هــذه الــدول والوصــول 

ض  ــني ــا، لتأم اد منه ــة لاســتري اىل المصــادر الأصلي

ــات. ــلع والمنتج ــق الس تدف

وهــل يكفــي مينــاء حمــد حاجة 

الســوق القطــري من الســلع؟

بالطبــع، مينــاء حمــد طاقتــه تفــوق حاجــة 

ــة قادمــة،  ات طويل قطــر، وســوف يكفيهــا لفــرت

ي الوقــت المناســب، بعــد 
وقــد جــاء ذلــك �ض

هــذا  ي 
�ض المينــاء  وافتتــاح  الأحــوال،  تبــدل 

ي 
التوقيــت بالــذات يعززالمصدافيــة و الثقــة �ض

القتصــاد القطــري، مــن حيــث الســتمرارية 

والوجــود.

اقتصاديــة  منطقــة  إنشــاء  تقــرأون  كيــف   •

متاخمــة لمينــاء حمــد وخلــق مشــاريع جديــدة؟

، اىل جانــب  ي
هــذه المشــاريع لاأمــن الغــذا�أ

كســبت  وقطــر  بالتأكيــد،  اخــرى  قطاعــات 

ــة، عــى المــدى  ــة الخاقي ــن الناحي ــة م المعرك

القصــري قــد تكــون هنــاك بعــض الخســائر 

المحــدودة، لكنهــا عــى المــدى الطويــل ســوف 

ســوف تحقــق مكاســب اكــرب حيــث ســتدفع 

ــة  ــادة هيكل ــع وإع ــن التنوي ــد م ــر اىل المزي قط

ي 
ي والــدوا�أ

السياســات لتحقيــق الأمــن الغــذا�أ

تحقيــق  بهــدف  القتصــادي،  والســتقرار 

التنميــة المســتدامة وتحقيــق الرفــاه القتصــادي 

الطاقــات  وزيــادة  للمواطــن،  والجتماعــي 

اىل  تصــل  ات  لفــرت والتخزينيــة  الســتيعابية 

، واتوقــع ان قطــر ســوف تخــرج بأفضليــة  ض عامــني
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ــدأ ان  ــث مب ــة عــى دول الحصــار مــن حي نوعي

الآزمــات تقــود اىل اصاحــات، كمــا انــه قــد يضع 

ي حــرج داخــىي مــع شــعوبها عــى 
دول الحصــار �ض

عكــس مــا كانــت تهــوى، خاصــة مــع إ�ار قطــر 

ــة. ــات متنوع ــام باصاح ــى القي ع

ومــاذا عــن مــرشوع الوحــدة 

النقديــة؟

ــدة  ــه الموح ــدار عملت ص ــل لإ ــج مؤه كان الخلي

لغيــاب  لكننــا فشــلنا  ي  الأورو�ب قبــل التحــاد 

ــا  ــرت عندهــم.. كن ي توف
ــيت ــة السياســية ال الرغب

نطمــح لوحــدة نقديــة، ثــم قنعنــا بتكامــل 

اقتصــادي  بتكامــل  رضينــا  ثــم  اقتصــادي، 

ــة  ــع  كاف ــة قط ــا الآن لمرح ــل، ووصلن مكتم غري

. أشــكال التعامــل التجــاري والمــاىلي

ــاح  ــة لأي إص ــري قابل ــار غ ــة دول الحص وأنظم

ــعبية..  ــاركة الش ــياسي أو للمش ــادي أو س اقتص

نفســها،  تتــدارك  لــم  إن  زوال  إىل  مســتقبلها 

ــتقباً  ــه مس ــار تواج ــرى أن دول الحص ــن ن ونح

الإصاحــات  بإجــراء  تبــادر  لــم  إن  قاتمــاً 

التحديــات  ظــل  ي 
�ض للتنميــة  القتصاديــة 

الداخليــة والخارجيــة،  وهــي بــكل تأكيــد تواجــه 

مســتقباً قاتمــاً.

هنــاك مــن يتخــوف مــن خفــض 

دوليــة  تصنيــف  مؤسســات 

لتصنيــف قطــر؟

للقلــق  يدعــو  ل  التقييــم  كات  �ش تصنيــف 

ي قطــر.. وانــه بالنســبة لخفــض 
ومتوقــع عندنــا �ض

ــد  ــا يوج ــر ف ي لقط
ــا�ض ــف الئتم ــز للتصني مودي

ي ظــل ظــروف 
جديــد هنــا، وهــذا أمــر طبيعــي �ض

ــر ســياسي  ان وتوت ــن الجــري حصــار اقتصــادي م

تشــهده المنطقــة، وهــذه تؤثــر ســلبا عــى عامل 

ــال  ــة الأعم ــى بيئ ــم ع ــن ث ض وم ــني ــة واليق الثق

والســتثمارات والتمويــل ومنهــا أيضــا يمكــن ان 

ات القتصــاد الرئيســة  ــر عــى بعــض مــؤ�ش يؤث

ايجابــا  أيضــا  ســيتأثر  النمــو  ولكــن  كالنمــو، 

. ي
ــو�ض ــاع الهيدروكرب ــاج القط ي إنت

ــادة �ض بالزي

اســتعدادا  هنــاك  شــاهدنا  أيضــا  وبالتــاىلي 

لمواجهــة الحصــار بسياســات مضــادة، لحتــواء 

. آثــاره وتحييدهــا، عــى الأجــل القصــري

اقتصــادي  تحــول  بمرحلــة  الآن  نمــر  نحــن 

ي كل 
هيــكىي تســتدعي إعــادة رســم السياســات �ض

القتصاديــة. القطاعــات 

ض  ومتــني قــوي  القطــري  ي 
المــر�ض الجهــاز  إن 

وأثبــت أنــه الأكــرش صابــة والأقــل تأثــراً بالأزمات 

ة العقــد  بــت هــذه المنطقــة خــال فــرت ي �ض
الــيت

فمعــدلت  الآن..  حــيت  ض  الماضيــني ونصــف 

ة  الربحيــة فيــه مرتفعــة ونســب الديــون المتعــرش

ــداً،  ــة ج ــيولة مريح ــتويات الس ــة ومس منخفض

ــن أول  ــال، فنح ــة رأس الم ــب كفاي ــك نس وكذل

ــار  ــا معي ــن طبقن ــن الذي ــا الوحيدي ــا مازلن وربم

مجلــس  دول  ي 
�ض المــال  رأس  لكفايــة   3 بــازل 

ــاون. التع

يف  ترغــب  أخــرة  رســالة 

األعــامل  ملجتمــع  ارســالها 

؟ ي لقطــر ا

القطــري،  الســوق  ســيخرون  المحــا�ون 

للســلع  المحــىي  النتــاج  رفعــت  وقطــر 

ــواق  ــن أس ــا م ــت وارداته ــا عوض ــية، كم الأساس

ي 
بديلــة، وهــذا ســيقوي القتصــاد القطــري �ض

ــتقالية  ــة واس ــه مرون ــل، ويعطي ــل الطوي الأج

ــة  ــة الكامن ــه الذاتي ــي قدرات ــه ينم ، ويجعل ــرب أك

مصــادر  وتنويــع  النفــس،  عــى  والعتمــاد 

ورة. فــأولً  نتــاج بالــرض اد وهيــاكل الإ الســتري

: علينــا تنويــع مصــادر  عــى المــدى القصــري

ووســائط نقــل الســلع والبضائــع، بالضبــط، كمــا 

نعمــل عــى تنويــع الحتياطيــات والســتثمارات 

ي مصــادر أو 
ــع المخاطــر وعــدم تركزهــا �ض لتوزي

ــة. ــذ قليل مناف

ــا  ــه آباؤن ــاش علي ــذي ع ــر ال ــو البح ــه نح فنتج

ــا وهلل الحمــد  ــل ويوجــد لدين ــا مــن قب وأجدادن

ــا الآن،  ي وقته
ــأ�ت ــة ي ــة متكامل ــة قوي ــة تحتي بني

 ، ــدوىلي ــد ال ــار حم ــاق ومط ــد العم ــاء حم مين

يمكــن  عاليــة  اســتيعابية  طاقــات  ذات  كلهــا 

اد  ــتري ــارة الس ــة تج ــادة هيكل ع ــا الآن لإ توظيفه

ــهولة. ــكل س ب

اد  لاســتري الأول  بالخــط  أســميه  مــا  وعندنــا 

ــتان  ــم باكس ــران ث ــا إىل إي ــن تركي ــد م ــو يمت وه

ي أوروبــا 
ي دول �ض

حــيت الهنــد، ثــم بعــد ذلــك تــأ�ت

ثــم بعــد ذلــك  اليا،  وآســيا وإفريقيــا وأســرت

هــم مــن مناطــق العالــم هــذا عــى المــدى  غري

القصــري لضمــان اســتمرارية تدفــق الســلع.. 

ــا  ــداً ف ــار غ ــع الحص ــم رف ــو ت ــيت ل ــن ح ولك

ــداً، حــيت  يجــب العــودة إىل الوضــع الســابق أب

ــوط  ــد والضغ ي للتهدي
ــذا�أ ــا الغ ــرض أمنن ل نع

ــا  ي منطقتن
ــا �ض ه ــا أكرش ــية وم ــات السياس والتقلب

ولضمــان اســتقالية قرارنــا الســيادي واســتقرارنا 

وهنــا   ، والســياسي والجتماعــي  القتصــادي 

ــو  ــابق، وه ي الس
ــاً �ض ــه دائم ــا نقول ــا كن ــول م نق

علينــا عــى المــدى الطويــل، العمــل عــى تنويع 

نتــاج والقتصــاد، بمــا يعــزز مــن أمننــا  هيــاكل الإ

ي والســتقرار القتصــادي والجتماعــي 
الغــذا�أ

والســياسي والنمــو المســتدام، هــذه كلهــا جــزء 

ــزأ.  ل يتج

ض وبوضــوح  كــري الرت المــرة يجــب علينــا  هــذه 

، وتحقيــق أكــرب  ي
ي والمــا�أ

عــى الأمــن الغــذا�أ

ــا  ي م
ــا و�ض ي فيه

ــذا�ت ــاء ال ــن الكتف ــن م ــدر ممك ق

ــية  ــلع أساس ــن س ــاً م ــه محلي ــن إنتاج ــو ممك ه

تصميــم  إعــادة  يتطلــب  وهــذا  هــا..  وغري

المنتــج  ض  تحفــري نحــو  وتوجيههــا  السياســات 

ومــن ضمنهــا   .. ي
والحيــوا�ض الزراعــي  المحــىي 

ــه  ــج المحــىي ومعرفــة هموم الســتماع إىل المنت

الدعــم  وتقديــم  حلهــا  ومحاولــة  ومشــاكله 

نتــاج وجانب التســويق،  ي جانــب الإ
الــازم لــه، �ض

ــيض  ــك الب والعمــل عــى دعــم التنافســية وتفكي

تقــوم  ي 
الــيت الكفــاءات  ض  وتعيــني الحتكاريــة 

ي هــذه 
عــى رســم وتنفيــذ سياســات كفــؤة �ض

الهيئــات والجهــات الحكوميــة المعنيــة، وإعــادة 

احتياجــات  خدمــة  نحــو  الصناعــات  توجيــه 

الســوق المحليــة لتحقيــق أكــرب قــدر ممكــن 

ــف  ــى توظي ــل ع ، والعم ي
ــذا�ت ــاء ال مــن الكتف

ــاث  ــز الأبح ــكار وإنشــاء مراك ــا والبت التكنولوجي

ــى  ــب ع ــاج والتغل نت ض الإ ــري ــة، لتحف المتخصص

هــا، وإيجــاد  المشــاكل والصعوبــات البيئيــة وغري

وســائل وطــرق إنتــاج بديلــة تتناســب مــع بيئتنــا. 
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اسواق املال

ي مـــؤ�ش بورصـــة قطر جميع الأســـهم 
و�ض

ات القطاعـــات، تم إخراج ســـهم  ومـــؤ�ش
بنـــك الأهىي القطـــري من حســـاب مؤ�ش 
ومؤ�ش  الأســـهم  جميـــع  قطـــر  بورصـــة 

المالية. والخدمـــات  البنـــوك 
ة المراجعة  ات ضمن فـــرت وتعـــد تلك التغري
لـ 12 شـــهراً، تخضع بها الأســـهم للمراقبة، 
تـــداول من شـــهر  يـــوم  آخـــر  وتنتهـــي 

أكتوبر. شـــهر  لمراجعة  أغســـطس 
ويتكـــون المؤ�ش العـــام للبورصة القطرية 
حســـب  مرتبـــة  كـــة،  �ش  20 أعـــى  مـــن 
قيمـــة التعويـــم الحر لرســـملة الســـوق 
)قيمة رســـملة الســـوق لاأســـهم المتاحة 
للتداول فقـــط( والمتوســـط اليومي للقيمة 

. ولة لمتدا ا

ويتكـــون مؤ�ش جميع الأســـهم والقطاعات 
المدرجـــة والمتاحة  الماليـــة  الأوراق  مـــن 

ي بورصـــة قطر لمـــدة أكرش من 
للتـــداول �ض

ســـتة أشهر.
بورصة  مـــؤ�ش  تحقـــق مكونات  أن  ويجب 
قطـــر معدل دوران ســـنوي للســـهم أعى 
ات  من %1، كما تـــوزع المكونات عى مؤ�ش

القطاعات بحســـب تصنيـــف كل قطاع.
ســـامي، فقد  الإ الريان  أما مؤ�ش بورصـــة 
ي 7 يناير 2013، ويرتكز عى ســـيولة 

أُطلق �ض
الأســـهم المتاحة للتداول وقيمة رســـملتها 
كات  الســـوقية، وذلـــك فقط لأســـهم الرش
ي تكون متوافقة 

ي البورصة، والـــيت
المدرجة �ض

يعـــة وفقاً لـــرأي هيئـــة الرقابة  مـــع الرش
الريان. مـــرف  ي 

�ض عية  الرش
ومن جهـــة اخـــرى، أعيد انتخاب الســـيد 
الرئيـــس  المنصـــوري  عـــىي  بـــن  راشـــد 
ي مجلس 

التنفيـــذي لبورصة قطر عضـــواً �ض
الـــدوىلي للبورصـــات وذلك  إدارة التحـــاد 
لاتحاد  العامة  الجمعيـــة  اجتماعات  خال 

ي بانكـــوك وتم خالها انتخاب 
ي عقدت �ض

اليت
دارة يمثلون  عدد مـــن أعضـــاء مجلـــس الإ
ض  قـــارات العالم وهـــي منطقـــة الأمريكيتني
ومنطقة آســـيا والباســـيفيك ومنطقة أوروبا 
ق الوســـط وافريقيا. وقـــد انتخب  والـــرش
الســـيد المنصـــوري مـــن قبـــل الجمعية 
عـــن  دارة  الإ ي مجلـــس 

�ض العامـــة عضـــواً 
وأفريقيا  الأوســـط  ق  والرش أوروبـــا  منطقة 

ســـنوات.   3 مدتها  ة عضويـــة  لفرت

ازه  ض وقد أعرب الســـيد المنصوري عـــن اعرت
ي مجلـــس إدارة التحاد 

بانتخابـــه عضـــوا �ض
الـــذي يعـــد أكـــرب منـــرب دوىلي لبورصات 
ي عضويتـــه أكـــرش من 

العالـــم ويضـــم �ض
كات مقاصة تزيد  200 بورصـــة عالميـــة و�ش
حجم رســـملتها الســـوقية عى 68 تريليون 

 . أمري�ي دولر 

ي  وقـــال الســـيد المنصـــوري: “إن انتخـــا�ب
ي مجلـــس إدارة التحـــاد يشـــكل 

عضـــوا �ض
بورصـــة قطر  نجـــازات  إضافـــة هامـــة لإ
ا عى تبؤهـــا مركزا إقليميـــا وعالميا  ومـــؤ�ش
هامـــا ونحن ســـعداء بكوننـــا أصبحنا جزءا 
الأســـواق  تمثل  ي 

الـــيت المنظمة  من هـــذه 
اهة  ض ض بالشـــفافية والرض ي تتمـــري

الماليـــة الـــيت
تلعب  ي 

المتكاملـــة واليت التنظيمية  والأطـــر 
بلدانها”.  اقتصـــادات  ي 

�ض هامـــا  دوراً 
تحاد  وأشـــار الســـيد المنصـــوري إىل أن الإ
مرجعية  جهـــة  يعترب  للبورصات  العالمـــي 
المالية،  الأوراق  للبورصات وقطـــاع  مركزية 
عى اعتبار أنـــه يقدم لهـــم التوجيه فيما 
والممارسات  الأعمال  اتيجيات  باســـرت يتعلق 

دارية. الإ

اعادة انتخاب المنصوري عضوا بمجلس إدارة االتحاد الدولي للبورصات

تعديل مكونات املؤرشات 

الرئيسية لبورصة قطر
عدلــت بورصــة قطــر، مــع مطلــع اكتوبــر الجــاري مكونــات مــؤرش بورصة قطــر ومــؤرش بورصة 
قطــر الريــان اإلســالمي ومــؤرش بورصــة قطــر جميــع األســهم، وتــم إدخــال أســهم كل مــن 
رشكــة املــرية للمــواد االســتهالكية، وبنــك قطــر األول، ومزايــا قطــر للتطويــر العقــاري؛ يف 
حســاب مــؤرش بورصــة قطــر. يف حــني ســيتم إخــراج ســهمي رشكــة قطــر للتأمــني ورشكــة 
أعــامل مــن حســاب مــؤرش بورصــة قطــر. وبالنســبة ملــؤرش بورصــة قطــر الريــان اإلســالمي، 

تــم إدخــال ســهم الرشكــة اإلســالمية القطريــة للتأمــني يف حســاب املــؤرش.
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القطاع العقاري القطري 

يؤكد قوته يف وجه الحصار

التــداوالت العقاريــة يف قطــر خــالل أغســطس املــايض  ارتفعــت حركــة 
3.1 مليــار ريــال. %68 عــىل أســاس شــهري، لتصــل إىل  بنســبة 

ة الشـــهرية الصادرة عـــن وزارة العـــدل ، فقد زاد  وبحســـب النرش
ي أغســـطس %43، وأظهر مؤ�ش الســـوق 

عدد العقـــارات المباعة �ض
العقـــاري لشـــهر أغســـطس أن بلدية الدوحـــة وتليهـــا الريان ثم 

الظعايـــن هم الأكرش نشـــاطاً مـــن حيث القيمـــة المالية.

وبلـــغ حجم تعامـــات بلدية الدوحـــة بلغ 91 صفقـــة بقيمة 2.3 
مليار ريـــال، بينما بلغـــت قيمة تـــداولت بلدية الريـــان 427.64 
ي بلدية 

مليـــون ريال بتنفيذ 103 صفقـــة، بالإضافة إىل69 صفقـــة �ض
الظعايـــن بواقـــع 171.51 مليون ريال.

وكشـــف مؤ�ش عـــدد الصفقـــات أن البلديات الأكرش نشـــاطاً خال 
ي عـــدد العقـــارات المباعة هـــي بلدية الريان بنســـبة 

أغســـطس �ض
%30، تليهـــا الدوحة بــــ %27 ثمر الظعايـــن بواقع 20%.

وبالنســـبة لمؤ�ش حركـــة التـــداولت العقارية لمســـاحة العقارات 
المباعـــة اســـتحوذت الدوحـــة عـــى %37 مـــن إجماىلي مســـاحة 

الصفقـــات، تليهـــا الريان %26، ثـــم الظعايـــن بـ 17%.

وبلـــغ حجم معامات الرهـــن العقاري 119 معاملـــة بقيمة 10.67 
مليـــار ريال، علمـــاً بأن بلدية الريان ســـجلت أعى عـــدد معامات 
بواقـــع 41 معاملـــة، تتبعها الظعائـــن بـ 28 معاملـــة، ثم الدوحة 

صفقة.  27 بعدد 

ي المرتبـــة الأوىل 
أمـــا عن قيمـــة الرهون فجـــاءت بلدية الدوحـــة �ض

بقيمـــة 8.8 مليار ريـــال، بينما ســـجلت بلدية الشـــمال أد�ض قيمة 
ريال. مليـــون   1.2 بلغت 

وســـجلت حركة التـــداول بمنطقة اللؤلـــؤة والقطـــار ارتفاعاً بعدد 
الصفقات بلـــغ 48 صفقة بإجمـــاىلي 128.58 مليـــون ريال.

وبرغـــم الحصـــار المفروض عـــى قطر، منـــذ أربعة أشـــهر، من 
مارات، البحريـــن، بالإضافة  قبـــل 3 دول خليجية، الســـعودية، الإ
ي وجه 

إىل مـــر، إل أن القطـــاع العقاري القطـــري أثبت متانتـــه �ض
الحصار. وقد كشـــفت البيانـــات القتصادية نمو القطـــاع العقاري 

ة. بشـــكل لفت خال هـــذه الفرت

ي المنطقة 
وقـــد بات قطاع العقـــارات القطـــري يتصدر نظـــراءه �ض

ض  ي تم اتخاذهـــا بالتعـــاون والتنســـيق بني
بفعـــل الإجـــراءات الـــيت

ي الدولـــة والقطـــاع الخـــاص لضمان ســـري 
الجهـــات المعنيـــة �ض

اتيجي كمشـــاريع البنية  المشـــاريع، وخاصة منها ذات البعد الســـرت
التحتيـــة، والمشـــاريع المتعلقة بإنشـــاءات كأس العالم 2022 دون 

. تغيري

أ قطر خال شـــهر أغســـطس المنرم، من  كة مـــوا�ض وتمكنـــت �ش
نشـــاءات، وهو معدل  توريـــد 23.482 طنـــاً من الجابرو ومـــواد الإ

نشـــاءات. ي كان يتلقاها قطاع الإ
يتجاوز المعدلت الســـابقة الـــيت

ويمر ســـوق العقـــار حاليـــاً بحالة مـــن الجاذبية الســـتثمارية غري 
ض به من عوامل جاذبـــة خاصة بعد  المســـبوقة، نظراً لما بات يتمـــري
افتتـــاح ميناء حمـــد البحري، والذي ســـيجعل من عمليـــة التوريد 
نشـــاءات عمليـــة ميـــرة أكرش مـــن الســـابق، إىل جانب  لمـــواد الإ
ي تسهم 

، واليت نفاق الرأســـماىلي ي الإ
مواصلة الدولة سياســـة التوسع �ض

. ي تعزيز آفاق الســـتثمار العقـــاري المحىي
�ض

3.1  مليار ريال قيمة التداوالت خالل أغسطس بنمو 68%

63

www.qatarchamber.com
20

17
 - 
بر
و
كت
- أ

ن 
تو

س
وال

ين 
لثا

د ا
عد

ال
20

17
 - 

يو
ول

- ي
و 

ني
يو

 - 
ون

ست
 ال

دد
لع

ا
عقارات



طاقة وتكنولوجيا

ــح  ــن صال ــور محمــد ب وأشــار ســعادة الدكت
الســادة إىل أهميــة هــذا الموضــوع المتعلــق 
ــه  ــة ل ــال كلم ــك خ ــر، وذل ــإدارة المخاط ب
بنــدوة عقدتهــا جامعــة جورجتــاون بعنــوان 
ي إدارة الطــوارئ” أقيمت 

“القيــادة والمرونــة �ض
بإطــاق  الحتفــال  هامــش  عــى  اليــوم 
ي إدارة 

برنامــج درجــة الماجســتري التنفيــذي �ض
الطــوارئ والكــوارث بالجامعــة، الــذي يركــز 

ــج. بشــكل خــاص عــى منطقــة الخلي

كمــا اســتعرض ســعادته تجربــة دولــة قطــر 
ي إدارة الطــوارئ، حينمــا تعرضــت لحصــار 

�ض
جائــر بشــكل مفاجــئ مــن قبــل بعــض دول 
ــليم  ــن تس ــت م ــك تمكن ــع ذل ــوار، وم الج
شــحنات الغــاز والنفــط لعمائهــا دون أي 

ــا. ــن عمائه ــن أي م ــف ع تأخــري أو تخل

وأكــد أن رد فعــل قطــر عــى هــذا الحصــار 
ــاً مــدى اســتعدادها لمثــل هــذه  أظهــر جلي
برامجهــا  تفعيــل  خــال  مــن  الطــوارئ 
للطــوارئ، واســتمرارية العمــل بالدولــة دون 
ــط. ــاز والنف ــي الغ ي قطاع

ــف، خاصــة �ض توق
وأفــاد بــأن العالــم يواجــه العديــد مــن 
الكــوارث والطــوارئ بشــكل متكرر ســواء أكان 
ــن  ــة أو م ــوارث الطبيعي ــن جــراء الك هــذا م
ي ســببتها 

شــعاعات الــيت فعــل البــرش مثــل الإ
ــع  ــات ببق ــوث المحيط ــل وتل نوبي ــة ترش كارث
ــذه  ــتمرار ه ــو لس ــر يدع ــي أم ــط، وه النف
امــج الدراســية والبحثيــة  النوعيــة مــن الرب
بهــدف تقديــم الحديــث بشــأن التعامــل 

ــات. ــك الأزم ــع تل م

ايــد مــع  ض امــج ترت ونــوه إىل أن أهميــة هــذه الرب
ارتفــاع أعــداد الكــوارث والطــوارئ وتزايدهــا 
بشــكل مســتمر مثــل الأعاصــري والفيضانــات 
والجفــاف نظــرا لتبعاتهــا طويلــة الأجــل 
وبعيــدة المــدى، ومــن أجــل مكافحــة تلــك 
ــة  ــامة رفاهي ــة وس ــا وحماي ــوارث وآثاره الك
ــن  ــر خطــط م ــن تواف ــد م المجتمعــات فاب
ــا  ــة مــن آثارهــا وتافيه ــة الوقاي أجــل محاول
ي بفعــل العنــر 

ي تــأ�ت
ي حــال الكــوارث الــيت

�ض
ي. ــرش الب

وأكــد ســعادة وزيــر الطاقــة والصناعــة خال 
كلمتــه بالنــدوة عــى أهميــة برامــج الطــوارئ 
ي قطــاع الطاقــة والصناعــة، قائــاً 

والأزمــات �ض
إن الطاقــة تعــد مــن المجــالت الحيويــة 

فهــي تعــد وقــود التنميــة.
تســعى  أن  الطبيعــي  مــن  أنــه  وأضــاف 
نتــاج الآمــن والمضمــون  قطــر لضمــان الإ
ــن  ــا إىل الزبائ ــوارد ووصوله ــذه الم ــة ه لكاف
ي كافــة أنحــاء العالــم، لــذا 

ين �ض والمشــرت
فــإن هنــاك خطــط طــوارئ مــع وجــود 
ــق هــذا  ــان تحقي ــات لضم ي الأولوي

ام �ض ض ــرت ال
الأمــر.

وأفــاد بــأن الأمــر ل يقتــر فقــط عــى وضع 
خطــط وبرامــج لتجنــب الكــوارث وآثارهــا بــل 
أيًضــا خلــق ثقافــة واعيــة تعامــل عــى مبــدأ 

“الوقايــة خــري مــن العــاج”.

وأضــاف أن دولــة قطــر تــوىلي برامــج مواجهــة 
ا مــن الأهميــة  الطــوارئ والكــوارث قــدرا كبــري
وتشــجع مؤسســاتها الضخمــة عــى أن تأخــذ 
كافــة  مواجهــة  عــى  تســاعدها  مبــادرات 
ض أنظمــة قــادرة عى  أشــكال الأزمــات، وتجهــري
ي كل المناطــق 

التعامــل مــع تلــك الكــوارث �ض
ي قطــاع الطاقــة مثــل دخــان ورأس 

العاملــة �ض
ــا  ــا فيه ــة، بم ــط البحري ــول النف ــان وحق لف
ــاز  ــاج الغ ــل إنت ــة ومعام ــات البحري المنص
هــا مــن المناطــق التشــغيلية  والأســمدة وغري

نظــرا لأهميــة تلــك المناطــق.

امــج والخطــط ليــس  وأوضــح أن دور الرب
فقــط الحفــاظ عــى تلــك الأصــول وحمايتهــا 
ولكــن أيًضــا الســتعداد لأي حالــة طارئــة 
والتعامــل  التريبــات  أو  الحرائــق  مثــل 

ــا. معه

ــج  ــك برام ــر متتل ــة أن قط ــة والصناع ــر الطاق ــادة وزي ــح الس ــن صال ــد ب ــور محم ــعادة الدكت ــد س أك
وخططــاً تجعلهــا عــىل درجــة عاليــة مــن االســتعداد والجهوزيــة ملواجهــة الطــوارئ واألزمــات يف 

قطاعــي الطاقــة والصناعــة.

قطر جاهزة ملواجهة 

الطوارئ يف قطاع 

الطاقة

تسعى لضمان اإلنتاج اآلمن .. د. السادة:
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إقتصاد عاملي

الســوق  لجنــة  أن   ، التحليــل  وأوضــح 
الفيــدراىلي  الحتياطــي  لبنــك  المفتوحــة 
ض  ــبوعني ــذ أس ــواق من ــأت الأس ــ�ي فاج الأمري
بالمحافظــة عــى توقعاتهــا بشــأن رفع ســعر 
الفائــدة خــال العــام الجــاري وعــاوة عــى 
ــل  ــام المقب ي الع

ــة �ض ــادات إضافي ــاث زي ث
ي مقابــل ذلــك، كانــت الأســواق 

2018، و�ض
تتوقــع إقــرار زيــادة واحــدة فقــط خــال 
ة المتبقيــة مــن 2017 وطــوال عــام  الفــرت

.2018

ض توقعــات  ولفــت التحليــل إىل أن التبايــن بــني
ــع  ــوق يرج ــدراىلي والس ــي الفي ــك الحتياط بن
حــول  النظــر  وجهــات  ي 

�ض اختــاف  إىل 
التضخــم الــذي شــهد نســقا تراجعيــا خــال 
بنــك  الجــاري، ويعتقــد  العــام  معظــم 
الحتياطــي الفيــدراىلي مــن جانبــه أن ضعــف 
ــه ســينتعش إىل  ــة وأن ــة مؤقت التضخــم حال
عــام  ي 

�ض بالمائــة   2 المســتهدف  المعــدل 
.2018

المتشــككون  يــرى  الآخــر،  الجانــب  ي 
و�ض

ناتــج  التضخــم  ضعــف  أن  الســوق  ي 
�ض

ــة الأجــل  ــة طويل ــل هيكلي ــن عوام أساســا ع
ــه  ــب علي ــم التغل ــح أن يت ــري المرج ــن غ وم
ــع  ــأن يرف ــات ب ــط توقع ــك وس ــة، وذل برع
ــدة  ــعر الفائ ــدراىلي س ــي الفي ــك الحتياط بن
ــن الآن وحــيت  ة م ــرت ــرات خــال الف ــاث م ث
نهايــة عــام 2018 حيــث ستســتمر العوامــل 
دون  التضخــم  عــى  بقــاء  الإ ي 

�ض الهيكلــة 
ض ســتتاسش  ي حــني

المســتوى المســتهدف �ض
ي تعمــل عــى إضعاف 

العوامــل المؤقتــة الــيت
التضخــم حاليــا.

ات  وأفــاد التحليــل بــأن هنــاك ثاثــة تفســري
تقــف  ي 

الــيت الرئيســية  الهيكليــة  للعوامــل 
ــار  ــا أن انتش ــم، أوله ــاض التضخ وراء انخف
العولمــة أدى إىل ارتفــاع حــدة المنافســة 
ي عمليــة إنتــاج الســلع 

وزيــادة التكامــل �ض
ــرب  كات ع ــرش ــع وال ض المصان ــني ــات ب والخدم
تكاليــف  خفــض  إىل  أدى  ممــا  العالــم، 
 ، ض ــني ض العالمي ــتهلكني ــة للمس ــعار التجزئ وأس
بنــك  أجراهــا  ي 

الــيت البحــوث  وأظهــرت 
ــى  ــة ع ــر العولم ــة أن أث ــويات الدولي التس
أن  ويمكــن  تدريجــي  المحــىي  التضخــم 
ــه  ي أن

ــيض ــذا يع ــنوات، وه ــدة س ــتمر لع يس
ي 

ــة �ض ة العولم ــري ــع وت ــن تراج ــم م ــى الرغ ع
ة، يبــدو أن عوامــل انتقــال  الســنوات الأخــري
آثــار انخفــاض تكاليــف العمالــة الأجنبيــة 
لمختلــف القطاعــات، وزيــادة المنافســة، 
ــى  ــر ع ــزال تؤث ــاج، ل ت نت ــاءة الإ ــادة كف وزي
ي الوليــات المتحــدة اليــوم.

التضخــم �ض
ي إىل أن ظهــور التجــارة 

وأشــار التفســري الثــا�ض
ي 

�ض المنافســة  زيــادة  إىل  أدى  ونيــة  لكرت الإ

ــادة الشــفافية  ــة مــن خــال زي ســوق التجزئ
وانخفــاض التكاليــف، حيــث يتــم حاليــا 
مــن  بالمائــة   8 بنســبة  يقــدر  مــا  إجــراء 
المتحــدة  الوليــات  ي 

�ض التجزئــة  مبيعــات 
ات الأســعار  ــت، وتكشــف مــؤ�ش ن نرت عــرب الإ
ي عــدد 

الرقميــة عــن انخفــاض الأســعار �ض
مــع  بالمقارنــة  الســلع  فئــات  مــن  كبــري 
أســعار  ات  مــؤ�ش ي 

�ض المماثلــة  الفئــات 
المــواد الســتهاك الرســمية، ولذلــك، فــإن 
مــن المحتمــل أن يكــون ســبب انخفــاض 
ــة  ــات التجزئ ــادة مبيع ــة لزي ــعار نتيج الأس

نــت. نرت عــرب الإ

فيمــا لفــت التفســري الثالــث إىل تقلــص نمــو 
ــال عــى  ــدرة العم الأجــور بســبب تراجــع ق
المســاومة ممــا أدى إىل انخفــاض التضخــم، 
ــو  كات تنم ــرش ــة أن ال ــك حقيق ــس ذل ويعك
كات أكــرب حجمــا، وتراجــع  دومــا فتصبــح �ش
نمــو  العماليــة، وضعــف  النقابــات  قــوة 

ــة. نتاجي الإ

في ظل توقعات رفع اسعار الفائدة االمريكية

مخاوف انخفاض التضخم 

تشكل تحديا أمام تشديد 

االحتياطي الفيدرايل

ــكله  ــذي تش ــدي ال ــبوعي التح ــه األس ــي QNB يف تحليل ــر الوطن ــك قط ــتعرض بن اس
األمريــيك  الفيــدرايل  االحتياطــي  بنــك  تشــديد  أمــام  التضخــم  انخفــاض  مخــاوف 

النقديــة. للسياســة 
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