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ة صاحـــب الســـمو الشـــيخ تميـــم  جـــاءت توجيهـــات حـــرض
ي 

ـــم االســـتثمار �ض ـــدى بدع ـــاد المف ـــري الب ي ام
ـــا�ض ـــد ال ث ـــن حم ب

ـــا  ـــجيعية خصوص ـــز التش ـــن الحواف ـــة م ـــم حزم ـــة وتقدي الدول
ي يحظـــى 

للصناعـــات الوطنيـــة، لتؤكـــد الرعايـــة الكاملـــة الـــيت
بهـــا القطـــاع الخـــاص القطـــري مـــن قبـــل صاحـــب الســـمو 
ـــة  ـــرة، وحـــرص الحكوم ـــة الموق ـــدى والحكوم ـــاد المف ـــري الب أم
ـــن  ـــا يضم ـــاج بم نت ـــادة االإ ـــة وزي ـــات المحلي عـــى دعـــم الصناع

ي االأســـواق المحليـــة.
توفـــري مختلـــف الســـلع �ض

إن هـــذه الثقـــة بالقطـــاع الخـــاص تدفعنـــا جميعـــا اىل 
ي العمليـــة االقتصادية بكل 

مواصلـــة العمـــل والمســـاهمة �ض
قـــوة وثبات تحـــت أية ظـــروف، فالقطاع الخـــاص القطري 
ي 

وصـــل فعليـــا اىل مرحلة النضـــوج، وأصبح عنـــرا مهما �ض
العمليـــة االقتصاديـــة، وهذا النجـــاح مـــا كان ليتحقق لوال 
الدعـــم الكبري الـــذي يحظى به مـــن قبل صاحب الســـمو، 
ي مـــن قبل الجهـــات الحكومية، حيث  ولـــوال التعاون االيجا�ب
ي تطوير 

ض أســـهمت بشـــكل كبـــري �ض ض القطاع�ي اكـــة ب�ي أن ال�ش
ي التنمية الشـــاملة 

القطاع الخاص ليصبح مســـاهما رئيســـيا �ض
ة صاحب الســـمو  ي تشـــهدها الدولة تحـــت رعاية حرض

الـــيت
المفدى. البـــاد  امري 

ي اصدرهـــا معـــاىلي رئيـــس مجلـــس 
ولعـــل القـــرارات الـــيت

ــاد  ــري البـ ــمو أمـ ــب السـ ــات صاحـ ــذا لتوجيهـ ــوزراء تنفيـ الـ
المفـــدى، ســـوف يكـــون لهـــا وقـــع كبـــري عـــى القطـــاع 
ـــز  ـــاع وتعزي ـــذا القط ـــم ه ـــث دع ـــن حي ـــري، م ـــاص القط الخ
ض  ي العمليـــة االقتصاديـــة، إضافـــة اىل تحفـــري

مســـاهمته �ض
ـــة  ـــات الصناعي وع ـــن الم�ش ـــد م ـــة مزي ـــو إقام ـــتثمرين نح المس
ـــا  ـــة بم ـــات المحلي ي والصناع

ـــيض ـــاد الوط ـــم االقتص ي تدع
ـــيت وال

، حيـــث  ي الســـوق المحـــىي
يضمـــن توفـــري مختلـــف الســـلع �ض

ـــبة  ـــة بنس ـــة االيجاري ـــض القيم ـــرارات تخفي ـــذه الق ـــت ه تضمن
ي المناطـــق اللوجســـتية جنـــوب 

%50 لجميـــع المســـتثمرين �ض
كـــة المناطـــق االقتصاديـــة، ممـــا لقـــي  الدولـــة التابعـــة ل�ش

ا مـــن القطـــاع الخـــاص ومجتمـــع االعمـــال، حيـــث  ـــري ـــا كب ترحيب
ـــتثمرين  ـــال المس ـــن اقب ـــد م ـــوف يزي ـــرار س ـــذا الق ـــل ه ان مث
ـــق  ي المناط

ـــة �ض ـــات متنوع وع ـــاء م�ش ـــى بن ـــال ع ـــال االعم ورج
ـــري عـــى تنشـــيط  ي كب ـــر ايجـــا�ب ـــه اث ـــا ســـيكون ل اللوجســـتية، مم

ي قطـــر.
بيئـــة االعمـــال �ض

ــس الـــوزراء اىل  ــك أيضـــا، أن توجيهـــات معـــاىلي رئيـ وال شـ
ــر للتنميـــة بتأجيـــل أقســـاط القـــروض الأصحـــاب  بنـــك قطـ
ي تقرهـــا اللجنـــة المعنيـــة بـــوزارة 

المشـــاريع الصناعيـــة الـــيت
ـــوح  َ بوض ـــرب ـــهر، تع ـــل إىل 6 أش ـــدة تص ـــة لم ـــة والصناع الطاق
ي القطـــاع الصناعـــي 

عـــن دعـــم الحكومـــة للمســـتثمرين �ض
ــة  ــاريع التنميـ ي مشـ

ــاص �ض ــاع الخـ ــرب للقطـ ــاء دور أكـ وإعطـ
ي الدولـــة.. كمـــا أن إلـــزام كافـــة الـــوزارات 

االقتصاديـــة �ض
اء المنتجـــات المحليـــة  واالأجهـــزة الحكوميـــة برفـــع نســـبة �ش
ــاً  ــىي مطابقـ ــج المحـ ــال كان المنتـ ي حـ

ــن %30 إىل %100 �ض مـ
ـــق  ـــا يتواف ـــدة وبم ـــة المعتم ـــس القطري ـــات والمقايي للمواصف
ي 

ـــدات �ض ـــات والمزاي ـــان المناقص ـــات للج ـــح والسياس ـــع اللوائ م
ـــر  ي ســـيكون لهـــا اث

ـــيت ـــرب مـــن القـــرارات الهامـــة وال ـــة، يعت الدول
ـــيع  ـــا، وتوس ـــة وتطويره ـــات الوطني ـــز المنتج ـــى تعزي ـــري ع كب

ــة. ــات المحليـ ي الصناعـ
ــتثمارات �ض االسـ

ض  ي مصلحـــة توطـــ�ي
ـــرارات ســـوف تصـــب �ض إن مجمـــل هـــذه الق

وذلـــك  الغذائيـــة،  القطاعـــات  ي 
�ض خصوصـــا  الصناعـــات 

ـــن  ـــق االأم ي تحقي
ـــة �ض ـــات الحكومي ـــات والتوجه ـــذا للسياس تنفي

ـــة مـــن إنتـــاج غذائهـــا  ي أن تتمكـــن الســـواعد القطري
ي و�ض

الغـــذا�أ
ــاون  ــيق وتعـ ــك تنسـ ــى أن هنالـ ــا عـ ــع تأكيدنـ ــا، مـ ودوائهـ
ــات  ــوزارات والمؤسسـ ــف الـ ــة ومختلـ ض الغرفـ ــ�ي ــل بـ متواصـ
زالـــة أيـــة عقبـــات قـــد تظهـــر أمـــام  والهيئـــات الحكوميـــة الإ
ــر  ي قطـ

ــتثمار �ض ــهيل االسـ ــدف تسـ ــك بهـ ــتثمرين، وذلـ المسـ
ي االحتياجـــات  ي إنشـــاء صناعـــات جديـــدة تلـــيب

بمـــا يســـهم �ض
ايـــدة للســـوق القطريـــة، وتقـــوم بتصديـــر الفائـــض إىل  ض المرت

الخـــارج.

اإلفتتاحية

خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاين
رئيس غرفة قطر

توجيهات سمو االمري داعم حقيقي للقطاع الخاصتوجيهات سمو االمري داعم حقيقي للقطاع الخاص
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Launch of the “Made in Qatar” 

exhibition next December

Agreements to strengthen 

trade relations with 3 countries

160 companies participate in 

“Made in China” exhibition

Monthly Economic Magazine -  issued by Qatar chamber -Issue No. 63 - November - 2017

Qatari Economic Successes

Defeat Plots of Siege Countries

No limits to foreign trade..

and new facilities for investors

QC Chairman: The private sector values 

protecting local product from dumping

QC supports the State’s strategy for

 relocating modern technological industries



تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

المفدى البالد  أمير 

في الفترة من ١٤-١٧ ديسمبر ٢٠١٧
والمؤتمرات للمعارض  الدوحة  مركز 

تحفيز االستثمار الصناعي
الترويج للمنتجات الوطنية

زيادة مساهمة القطاع الصناعي خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي االجمالي
المساهمة في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات الصناعية القطرية

دفع عجلة الصناعة الى االمام
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الصناعية الكبرى التي تقيمها الدولة 

www.madeinqatar.com.qainfo@qicca.org +974 4455 9137

تــــنـــــظـــيـــــــــم



الـوزراء بشـأن  الـذي اقـره مجلـس  القانـون  وع  جـاء مـ�ش
حمايـة المنتجـات الوطنيـة ومكافحـة الممارسـات الضـارة 
ي التجـارة الدوليـة، ليضـع حـدا للممارسـات الضـارة 

بهـا �ض
ي تتعـرض لهـا بعـض السـلع والمنتجـات الوطنيـة منـذ 

الـيت
الغذائيـة  المنتجـات  قطـاع  ي 

�ض خصوصـا  طويلـة  سـنوات 
ا مـن المنافسـة غـري العادلـة مـن قبـل  ي عانـت كثـري

والـيت
ي كانت تصـل اىل السـوق القطري من 

بعـض المنتجـات الـيت
بعـض دول المنطقـة، حيث كانت تلـك المنتجات تصل اىل 
ة وبسـعر منافـس وتحصـل  السـوق القطـري بكميـات كبـري
عـى مواقـع عرض أفضـل داخـل المجمعات االسـتهاكية، 
ي السـوق 

ممـا كان يؤثـر عـى حصـة المنتجـات الوطنيـة �ض
المحـىي ويؤخـر مـن خططهـا التوسـعية.

لـوا شـك ان صـدور قانون بهذا الشـأن يعترب خطـوة مهمة 
ي مـن ايـة ممارسـات 

ي سـبيل منـح الحمايـة للمنتـج الوطـيض
�ض

غـراق او الدعـم المخصص للسـلع  ضـارة سـواء تتعلـق باالإ
ي تلـك الـدول او زيـادة صادراتهـا اىل قطـر وبسـعر اقـل 

�ض
ا عى "لجنـة حماية  ، ونحـن نعول كثـري مـن السـوق المحـىي
ي 

بهـا �ض الضـارة  الممارسـات  الوطنيـة ومكافحـة  المنتجـات 
ي وزارة االقتصـاد 

ي سـيتم تشـكيلها �ض
التجـارة الدوليـة" والـيت

والتجـارة مـن اجـل متابعـة تنفيـذ هـذا القانـون عـى ارض 
الواقع.

ونعتقـد ان هـذا القانـون والـذي ال يتعـارض مـع احـكام 
اتفاقيـات منظمـة التجـارة العالميـة، سـوف يسـهم بشـكل 
 ، ي السـوق المحىي

ي تعزيز تنافسـية السـلع الوطنية �ض
كبـري �ض

ي اسـتكماال الإجـراءات عديـدة اتخذتهـا الجهات 
كمـا أنـه يـأ�ت

ي 
ة مـن اجـل دعم المنتـج الوطيض ة االخـري ي الفـرت

الحكوميـة �ض
ي  

اء الحكومـي للمنتـج الوطـيض كان اخرهـا زيـادة نسـبة الـ�ش

مـن %30 اىل %100، وذلـك بتوجيهـات سـامية مـن قبـل 
ي امري 

ة صاحـب السـمو الشـيخ تميم بـن حمد ال ثـا�ض حـرض
البـاد المفدى، وهـو ما عكس بوضوح الدعـم الكبري الذي 
يوليـه صاحب السـمو للقطـاع الخاص، وحرص سـموه عى 
ض القطاع الخـاص عى لعبه  ي تعـ�ي

تهيئـة كافـة الظـروف الـيت
ي التنميـة االقتصاديـة.

دوره المنـوط بـه �ض

المبـادرات  مـن  بالعديـد  قامـت  قطـر  غرفـة  قامـت  لقـد 
ي سـواء مـن خـال حـث المجمعـات 

لدعـم المنتـج الوطـيض
بـارز  بشـكل  الوطنيـة  المنتجـات  عـرض  عـى  التجاريـة 
ويج، او من خـال اقامة المعارض  ي الرت

واعطائـه االولويـة �ض
ي مثـل معـرض الغـذاء والـدواء 

ي تدعـم المنتـج الوطـيض
الـيت

ومعـرض منتجـات منازلنـا، وسـوف تواصـل الغرفـة دعمهـا 
ي بكافـة الطـرق وعـى جميـع المسـتويات، 

للمنتـج الوطـيض
ي 

�ض االسـتثمار  عـى  االعمـال  رجـال  تشـجيع  مـن  بـدءا 
الصناعـة، ومـرورا بالعمل مـع الجهات المختصـة عى ازالة 
ي تواجـه االسـتثمار الصناعيـة، وانتهـاء 

كافـة العقبـات الـيت
ويـج لمنتجاتهم من  ض عى الرت ض القطري�ي بمسـاعدة المنتجـ�ي
خـال المعـارض والملتقيـات االقتصادية والتجاريـة داخليا 

وخارجيـا.

والـذي  والـدواء  الغـذاء  اىل معـرض  االشـارة  ويمكـن هنـا 
سـارعت غرفـة قطر عـى تنظيمه مؤخـرا بالتعـاون مع وزارة 
ي تعزيز المنتجات 

الطاقـة والصناعـة، وكان له صدى كبـري �ض
الوطنيـة، حيـث كشـف المعـرض عـن وجـود العديـد مـن 
باالهتمـام  تحظـى  تكـن  لـم  ي 

والـيت الوطنيـة  المنتجـات 
الـازم مـن قبـل المجمعـات التجاريـة واالسـتهاكية، لكـن 
ي التعريـف بهـا وحـث مراكـز البيـع عـى 

المعـرض اسـهم �ض
ويـج. ي طريقـة العـرض والرت

منحهـا االولويـة �ض

صالح بن حمد الرشقي
مدير عام غرفة قطر

حامية السلع الوطنية 

من املامرسات الضارة

مقال

3

20
17

 - 
رب
م
ف
و
- ن

ن 
تو

س
وال

ث 
ثال

 ال
دد

لع
ا



يف هذا العدد

مجلة اقتصادية شهرية تصدر عن

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

خليفة بن جاسم: الغرفة 
تدعم حامية املنتج الوطني 

من االغراق

أوغندا متنح تسهيالت 
خاصة لالستثامرات القطرية

املنتدى القطري 
الرسيالنيك يبحث آفاق 

التعاون بني البلدين

اتفاقية إلنشاء مجلس 
أعامل قطري ماليزي لدعم 

التبادل التجاري

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

مجلة اقتصادية شهرية تصدر عن غرفة قطر - العدد الثالث والستون - نوفمرب - 2017

خليفة بن جاسم:

القطاع الخاص يثّمن حامية 

املنتج الوطني من اإلغراق

دعم اسرتاتيجية الدولة يف 

توطني الصناعات الحديثة

اتفاقيات لتعزيز العالقات 

التجارية مع 3 دول آسيوية

الغرفة تطلق معرض »صنع 

يف قطر« ديسمرب املقبل

160  رشكة صينية تشارك 

مبعرض »صنع يف الصني«

التجارة الخارجية لقطر التعرف الحدود..

وتسهيالت جديدة للمستثمرين

نجاحاتنا اإلقتصادية

تُفشل مؤامرات دول الحصار

06

10

20

المحتويات

info@graphiccenter.qa

اثبات  القطـــري  االقتصـــاد  يواصـــل 
قدرتـــه عـــى املـــي قدمـــا يف 
رغـــم  أوســـع  آفـــاق  إىل  النمـــو 
الحصـــار غـــر العادل الـــذي فرضته 
عـــى دولة قطر ثـــالث دول خليجية 
نجاحات  لعرقلـــة  جهدها  كل  تبـــذل 
االقتصـــاد القطـــري دون ان تحقق 
غاياتهـــا العدائيـــة.. فعـــى الرغم 
فقـــد  الجائـــر،  الحصـــار  هـــذا  مـــن 
اســـتمرت قطر يف توطيد عالقاتها 
االقتصادية مـــع مختلف دول العامل 
وتعزيز هذه العالقـــات مع الرشكاء 
التجاريـــني، كام واصلـــت مرشوعات 
البنيـــة التحتيـــة والنقـــل بالتقـــدم 
بوتـــرة متســـارعة .. وواصل القطاع 
الخـــاص التوســـع يف مرشوعاتـــه 

االنتاجيـــة متحديـــا مـــآرب الحصار.

14

4

20
17

 - 
رب
م
ف
و
- ن

ن 
تو

س
وال

ث 
ثال

 ال
دد

لع
ا



تابعونا على مواقع 

التواصل االجتماعي

رئيس الغرفة:
ندعم اسرتاتيجية الدولة يف 

توطني التكنولوجيا الحديثة

قطر حريصة عى تعزيز 
العالقات االقتصادية مع 

اندونيسيا

47 رشكة سنغافورية تعمل 
يف قطر و12 مليار ريال 

التبادل التجاري

املسند: توصيات بتسهيل 
اجراءات االفراج عن البضائع 

يف امليناء

الرشقي: تعاون دائم بني 
الغرفة ووزارة املواصالت 

لتطوير قطاع النقل

صادراتنا غر النفطية تتجاهل 
الحصار وتنمو 49 % خالل 

سبتمرب

160 رشكة صينية تتطلع 
لدخول السوق القطري 

من بوابة "صنع يف الصني"
ندوة القوة القاهرة تقّر 
حق الرشكات القطرية يف 
التعويض

الغرفة تطلق معرض »صنع 
يف قطر« ديسمرب املقبل

الشيخة متارض: الدوحة 
تستضيف اجتامعاً عاملياً 

للتجارة قريبا

144 مرشوعاً منزلياً تشارك 
يف معرض "منتجات منازلنا"   

08

41

30

تقرأ في العدد أيضاً

07

22

26

37

13

56

39

توجه املراسالت باسم مدير التحرير

لإلعالن االتصال عى

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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خليفة بن جاسم: 

الغرفة تدعم حامية 

املنتج الوطني من 

االغراق

اشاد بمشروع قانون حماية 
المنتجات الوطنية 

اشــاد ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم بــن محمــد ال ثــاين رئيــس غرفــة قطــر بقــرار مجلــس الــوزراء 
املوافقــة عــى مــرشوع قانــون بشــأن حاميــة املنتجــات الوطنيــة ومكافحــة املامرســات الضــارة 
بهــا يف التجــارة الدوليــة، الفتــا اىل ان القطــاع الخــاص يثمــن الجهــود التــي تقــوم بهــا الحكومــة 
مــن اجــل دعــم املنتــج الوطنــي وحاميتــه مــن مامرســات االغــراق التــي قــد متارســها بعــض الــدول 
ــا  ــن قيمته ــل م ــعر أق ــات بس ــض املنتج ــن بع ــري م ــوق القط ــا اىل الس ــادة صادراته ــالل زي ــن خ م

العاديــة، مــام يشــكل منافســة غــر عادلــة للمنتــج الوطنــي.

وشـــدد الشـــيخ خليفة بن جاســـم عـــى ان غرفة قطـــر طالما 
ي من المنافســـة غري 

ورة حمايـــة المنتـــج الوطـــيض دعـــت اىل �ض
العادلـــة وبما ال يتعارض مع أحـــكام اتفاقيـــات منظمة التجارة 
مة باالتفاقيـــات التجارية الدولية،  ض العالمية، حيث ان قطـــر ملرت
ي 

الفتـــا اىل ان هـــذا القانون ســـوف يكـــون له دور مهـــم جدا �ض
ي التجارة 

حمايـــة المنتجـــات الوطنية من الممارســـات الضـــارة �ض
الدولية، وسوف يشـــجع المستثمرين عى توســـيع استثماراتهم 
، مما  ي حصتهم بالســـوق المحىي

لتغطية الزيـــادة المتوقعـــة �ض
. ي

بالفائدة عى االقتصـــاد الوطيض ســـيعود 

واشـــار ســـعادة رئيس غرفـــة قطـــر، اىل ان الغرفة تدعم 
ي مـــن المنافســـة غـــري العادلة 

حمايـــة المنتـــج الوطـــيض
والممارســـات الضـــارة بالتجارة، منوها بان الغرفة ســـوف 
ي ســـيتم 

تقـــوم بالمتابعـــة والتنســـيق مـــع  اللجنة اليت
تشـــكيلها بموجـــب هـــذا القانـــون وهـــي لجنـــة حماية 
ي 

المنتجـــات الوطنية ومكافحة الممارســـات الضـــارة بها �ض
حات وشـــكاوي  التجارة الدوليـــة، وذلك من اجل نقل مقرت
كات المحليـــة المتعلقـــة بهذا  القطـــاع الخـــاص والـــ�ش

. ص لخصو ا

أخبارنا
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تنظــم غرفــة قطــر النســخة الثالثــة مــن معــرض "صنــع يف الصــني" والــذي يقــام هــذا العــام 
ــارص  ــن ن ــه ب ــيخ عبدالل ــايل الش ــة مع ــت رعاي ــرب 2017، تح ــن 16 اىل 19 نوفم ــرتة م ــالل الف خ
بــن خليفــة آل ثــاين رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة، ومبشــاركة حــوايل مائــة رشكــة 

صينيــة متثــل مختلــف القطاعــات االقتصاديــة والتجاريــة يف جمهوريــة الصــني الشــعبية.

ي 
وقال ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم بـــن محمـــد ال ثا�ض

رئيـــس غرفة قطر، انه بالرغـــم من ظروف الحصـــار الجائر عى 
" يشـــهد اقباال واســـعا  ض ي الص�ي

دولة قطر، اال ان معرض "صنع �ض
ي ترغب بعـــرض منتجاتها وآخر 

كات الصينيـــة واليت من قبـــل ال�ش
ي اقامة تحالفات 

، امـــا �ض ض ابتكاراتهـــا امام المســـتثمرين القطري�ي
تجارية واســـتثمارية تمكنها مـــن دخول الســـوق القطري، الفتا 
ي دورتـــه الثالثة عى التـــواىلي هذا العام 

اىل ان المعـــرض يقام �ض
، حيث تم  ض ض الســـابقت�ي ي الدورتـــ�ي

بعد النجـــاح الذي حققـــه �ض
كات قطرية  ض �ش تنفيـــذ العديـــد من العقـــود والتحالفـــات بـــ�ي

وعات يســـتفيد منها االقتصـــاد القطري. قامة م�ش وصينيـــة، الإ

واضـــاف أن غرفة قطر تتقـــدم بخالص الشـــكر والتقدير لمعاىلي 
ي رئيـــس مجلس 

الشـــيخ عبدهللا بـــن نا� بـــن خليفة آل ثـــا�ض
الـــوزراء وزيـــر الداخلية عـــى رعايتـــه الكريمة لهـــذا المعرض 
اً  والـــذي يدل عـــى أن الحكومة تـــوىل الصناعـــة اهتمامـــاً كبري

وتســـعى لتطويـــر المنتج القطـــري ووصولـــه إىل العالمية. 
ي مركـــز 

وشـــار اىل أن الهـــدف مـــن المعـــرض الـــذي يقـــام �ض
الدوحـــة للمعـــارض والمؤتمـــرات، يتضمـــن  تعزيـــز التعاون 
ة  ض أصحـــاب االأعمال مـــن البلدين، واالســـتفادة مـــن الخرب بـــ�ي
ات وخلق صفقـــات تجارية  ي الصناعة وتبـــادل الخرب

الصينيـــة �ض
كات، منوها بـــأن غرفة قطـــر ترحب بالمســـتثمرين  ض الـــ�ش بـــ�ي
، ومســـتعدة لتقديـــم كافة أشـــكال المســـاعدة من  ض الصينيـــ�ي
ي قطاع 

أجل جلـــب االســـتثمارات الصينية إىل قطر، خصوصـــا �ض
ة والمتوســـطة، بحيث تقـــدم قيمة مضافة  الصناعـــات الصغري
اتيجية  لاقتصاد القطري، مشـــددا عـــى ان الغرفة تدعم اســـرت

الحديثة. التكنولوجيـــا  ض  توطـــ�ي ي 
�ض الدولة 

وقال سعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم أن الغرفة سوف تساعد 
ي الحصول عـــى الموافقـــات واالإجراءات 

كات الصينيـــة �ض الـــ�ش
الازمـــة من أجل تســـهيل عملية دخـــول اســـتثماراتها إىل قطر، 
ي من 

كمـــا ســـتواصل الغرفة عقـــد المؤتمـــرات والمعـــارض اليت
ي 

ي التعرف بالســـوق القطري، والمساهمة �ض
شـــأنها أن تســـهم �ض

ي قطر.
جلب االســـتثمارات االأجنبية إىل القطاعات المســـتهدفة �ض

 ، ض ض دولة قطـــر والص�ي ي تربط بـــ�ي
ونـــوه بمتانـــة العاقات الـــيت

ي 
ض البلديـــن خصوصا �ض الفتـــا اىل تطـــور التعـــاون التجاري بـــ�ي

ة، حيث يزيـــد حجم التبادل التجـــاري عن 20  الســـنوات االخري
ض البلدين  مليـــار ريال قطري، متوقعـــا تزايد التبادل التجـــاري ب�ي
ض ميناء  ة ب�ي ض خطوط بحرية مبـــا�ش خصوصـــا بعد ان تم تدشـــ�ي

أ الصينية. حمد الـــدوىلي وبعض المـــوا�ض

خليفة بن جاسم:

ندعم اسرتاتيجية 

الدولة يف توطني 

التكنولوجيا الحديثة

100 شركة صينية تتحدى الحصار وتشارك 
بمعرض "صنع في الصين" بالدوحة

انعقاد الدورة الثالثة للمعرض يف الدوحة 

الشهر املقبل برعاية رئيس الوزراء

20 مليار ريال التبادل التجاري بني البلدين 

.. ورغبة صينية يف االستثامر يف قطر

املعرض منصة مهمة لعقد الصفقات 

والتحالفات بني الرشكات القطرية والصينية
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خليفة بن جاسم: 262 مليار ريال استثمارات 728 منشأة صناعية

الغـرفة تطلـق معـرض 

» صنــع فــي قطــر «

ديسمرب املقبل

أخبارنا

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو أمير البالد المفدى

ي رئيس غرفة 
وقـال سـعادة الشـيخ خليفة بن جاسـم بـن محمد آل ثـا�ض

ي مؤتمـر صحفـي عقـد بمقر الغرفـة، بحضور السـيد صالح بن 
قطـر �ض

ي مديـر عـام الغرفـة أن المعرض سـيكون بمثابـة احتفال 
�ت حمـد الـ�ش

ي 
امـن مـع االحتفـال بمناسـبة اليـوم الوطـيض ض بالصناعـة القطريـة بالرت

الغـاىلي عـى قلوبنـا جميعاً، مضيفـاً: »أتقدم بخالص الشـكر والعرفان 
ي قطر" منذ 

إىل صاحـب السـمو عـى رعايتـه الدائمة لمعـرض "صنـع �ض
ي العـام 2009  وحـيت االآن، وهـذا يـدل 

ي عقـدت �ض
دورتـه االأوىل الـيت

ي الدولـة واالأخذ بيد 
عـى حـرص سـموه عى تطوير القطـاع الصناعي �ض

ي تعتـرب محركا رئيسـيا للتنمية الشـاملة.
الصناعـة الوطنيـة والـيت

والبحريـة  يـة  الرب المنافـذ  وإغـاق  الحصـار  أن  سـعادته  وأكـد 
انهـا، قـد اسـتنفر حماسـة رجـال  والجويـة أمـام قطـر مـن قبـل جري
مـن  الحصـار،  هـذا  فشـال  الإ ض  القطريـ�ي والمسـتثمرين  االأعمـال 
. ي

الوطـيض المنتـج  تعـزز  جديـدة  صناعيـة  وعـات  م�ش إقامـة   خـال 
، خصوصـاً  ي

الـذا�ت االكتفـاء  تحقيـق خطـط  ي 
�ض أنهـا تسـهم  وأضـاف 

جديـدة  حوافـز  تقديـم  عـى  الحكوميـة  الجهـات  إقـدام  مـع 
قيمـة  بخفـض  المتعلقـة  ة  االأخـري القـرارات  مثـل  للمسـتثمرين، 

تحــت الرعايــة الكرميــة لحــرة صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثــاين أمــر البــالد 
املفــدى تنطلــق فعاليــات معــرض "صنــع يف قطــر" خــالل الفــرتة 14 إىل 17 ديســمرب 
2017، تزامنــاً مــع احتفــاالت الدولــة باليــوم الوطنــي والــذي يصــادف 18 ديســمرب، ويقــام 

املعــرض يف مركــز الدوحــة للمعــارض واملؤمتــرات.
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اللوجيسـتية، وتقديـم  المناطـق  ي 
يجـار �ض االإ

يات  مشـرت وزيـادة  التمويـل،  ي 
�ض تسـهيات 

 100 إىل  المحليـة  المنتجـات  مـن  الحكومـة 
أسـهمت  ي 

الـيت التسـهيات  مـن  هـا  وغري  ،%
الصناعـي. القطـاع  ي 

�ض االسـتثمار  ض  تحفـري ي 
 �ض

الفتـاً أن عـدد المنشـآت الصناعيـة القائمـة 
والمقيدة بالسـجل الصناعي، بلـغ حيت نهاية 
شـهر يوليـو 2017 نحو 728 منشـأة صناعية، 
بلغـت اسـتثماراتها حـواىلي 262 مليـار ريـال، 
نهايـة  ي 

�ض منشـآت   707 مـن  ارتفاعـاً  وذلـك 
كان  إذا  أنـه  عـى  مشـدداً   .2016 العـام 
للحصـار فوائد أو حسـنات، فإن التوجه نحو 
 الصناعـة الوطنية يُعترب أحد هذه المكاسـب.

ي 
�ض قطـر(  ي 

�ض )صنـع  معـرض  "يُقـام  وقـال: 
مركـز الدوحـة للمعـارض والمؤتمـرات. وقـد 
جـاء حـرص غرفـة قطـر عـى تنظيـم هـذا 
دوري  بشـكل  ي 

الوطـيض الصناعـي  المعـرض 
الوطنيـة  الرؤيـة  مـن  انطاقـاً  ومنتظـم، 
ي مـن أهـم ركائزهـا 

لدولـة قطـر 2030، والـيت
تنويـع مصـادر الدخل، وتقليـل االعتماد عى 
الطاقـة مصـدراً أساسـياً للدخـل، واسـتلهاماً 
ي 

الـيت الرشـيدة  للقيـادة  الثاقبـة  الرؤيـة  مـن 
حيـث  بالغـاً.  اهتمامـاً  الصناعـة  أولـت 
للصناعـة  ويـج  الرت إىل  المعـرض  يهـدف 
وعالميـاً،  محليـاً  القطريـة  وللمنتجـات 
القطـري،  المنتـج  اسـتخدام  وتشـجيع 
ودعـم  اد،  االسـتري عـى  االعتمـاد  وتقليـل 
الصناعـة،  دعـم  إىل  الراميـة  الدولـة  جهـود 
االأعمـال  وأصحـاب  المسـتثمرين  وتشـجيع 
الصناعيـة". المشـاريع  ي 

�ض االسـتثمار   عـى 
كات  ة لل�ش وأكد أن المعرض يشّكل فرصة كبري
ات مع  والمؤسسـات الوطنيـة، لتبـادل الخـرب
ومناقشـة  المتخصصـة،  العالميـة  كات  الـ�ش
ي هـذا 

أهـم الفـرص االسـتثمارية المتاحـة �ض
ي 

القطـاع، وأهـم التحديـات والعقبـات الـيت
تواجـه تطوير الصناعة. كما يسـعى المعرض 
أمـام  جديـدة  خارجيـة  أسـواق  فتـح  إىل 
كات القطريـة، ودفـع عجلـة الصناعـة،  الـ�ش
ة والمتوسـطة،  ي الصناعـات الصغـري

خاصـة �ض
ي المشـاريع 

وتعزيز مشـاركة القطاع الخاص �ض
الدولـة. تقيمهـا  ي 

الـيت ى  الكـرب  الصناعيـة 

وقـال الشـيخ خليفـة بـن جاسـم: "ال شـك 
ي قطـر( 

أن الـدورة الحاليـة لمعـرض )صنـع �ض
ي 

�ض تُعقـد  كونهـا  خاصـة،  أهميـة  تكتسـب 
ثـاث  تفرضـه  الـذي  الجائـر  الحصـار  ظـل 
ي أن 

دول خليجيـة عـى دولـة قطـر. ونأمـل �ض
ض االسـتثمار  ي تحفري

يحقـق المعـرض أهدافه �ض
الوطنيـة،  للمنتجـات  ويـج  والرت الصناعـي، 

وزيـادة مسـاهمة القطـاع الصناعـي، خاصـة 
الناتـج  ي 

�ض ة والمتوسـطة  الصغـري الصناعـات 
، كمـا ال يفوتنـا أن نتقـدم  المحـىي االجمـاىلي
وبنـك  والصناعـة  الطاقـة  وزارة  إىل  بالشـكر 
ي دعمـت 

كات الـيت قطـر للتنميـة وجميـع الـ�ش
ي دوراته السـابقة".

ي قطـر( �ض
 معـرض )صنـع �ض

أكـد  عـام،  االإ وسـائل  أسـئلة  عـى  ورداً 
جميـع  أن  جاسـم  بـن  خليفـة  الشـيخ 
للمشـاركة  مدعـوة  الصناعيـة  القطاعـات 
صناعـات  تمثـل  كانـت  سـواء  المعـرض،  ي 

�ض
ومتوسـطة،  ة  صغـري صناعـات  أو  ثقيلـة 
كة، وسـتكون  ونتوقـع مشـاركة حـواىلي 300 �ش
مربـع  مـرت  ألـف   20 المعـرض  مسـاحة 
والمؤتمـرات،  للمعـارض  الدوحـة  بمركـز 
الـزوار،  عامـة  هـو  المسـتهدف  والجمهـور 
والمسـتثمرين. االأعمـال  رجـال  إىل   إضافـة 

وأضـاف ان الغرفـة سـتقوم - عـى هامـش 
مجتمـع  ض  بـ�ي لقـاءات  بتنظيـم  المعـرض-  
المختصـة  بالجهـات  ض  والمسـؤول�ي االأعمـال 
التحديـات  حـول  التشـاور  ويتـم  بالدولـة، 
ي تواجـه القطـاع الصناعـي. 

والمعوقـات الـيت

كمـا ُدعيت مكاتـب التمثيل التجـاري االأجنبية 
ي المعـرض؛ لتعريفهـا بأحدث 

إىل المشـاركة �ض
السـوق  ي 

�ض التجاريـة  ض  والقوانـ�ي يعـات  الت�ش
ضافـة إىل التعـرف عـى أهـم  القطـري، باالإ
ض من بلـدان العالم من  ض والمنتجـ�ي المصّنعـ�ي
، وذلك بهدف فتح  ض ض التجاري�ي خـال الممثلـ�ي
 أسـواق جديـدة عالميـة للمنتجـات القطرية.

وأوضـح الشـيخ خليفـة بـن جاسـم  أن دورة 
ي 

�ض تنظيمهـا  سـيتم   2018 خـال  المعـرض 
العاقـات  إطـار  ي 

�ض وذلـك  ُعمـان،  سـلطنة 
كافـة،  القطاعـات  ي 

�ض البلديـن  ض  بـ�ي الطيبـة 
ي التجـارة 

ض غرفـيت حيـث سـيجري التشـاور بـ�ي
المقبلـة. المرحلـة  خـال  البلديـن  ي 

 �ض
ض  كري وأشـار إىل أن المعـرض الحـاىلي يسـتم الرت

فيـه عـى صناعـات مـواد البنـاء والكهربـاء، 
ي يحتاجهـا السـوق، وهنـاك 

والصناعـات الـيت
مـرة،  الأول  المعـرض  ي 

�ض تشـارك  صناعـات 
كات االأجنبية  كمـا نرحب بالمشـاركة مـن الـ�ش
ي الـدول الصديقـة، موضحـاً أن بنـك قطـر 

�ض
للتنميـة سـيكون الراعـي الرئيـ�ي للمعـرض، 
ى  ضافـة إىل وزارة الطاقـة والصناعة، وكرب باالإ

كات المحليـة.  الـ�ش

ومـن جهتـه أوضـح السـيد صالـح بـن حمـد 
ي مديـر عـام غرفـة قطـر، انـه سـتتم 

�ت الـ�ش
االأجنبيـة  التجـاري  التمثيـل  مكاتـب  دعـوة 
بأحـدث  لتعريفهـا  المعـرض  ي 

�ض للمشـاركة 
السـوق  ي 

�ض التجاريـة  ض  والقوانـ�ي يعـات  الت�ش
ضافـة إىل التعـرف عـى أهـم  القطـري، باالإ
ض من بلـدان العالم من  ض والمنتجـ�ي المصنعـ�ي
ض وذلـك بهدف فتح  ض التجاري�ي خـال الممثلـ�ي
أسـواق جديـدة عالميـة للمنتجـات القطريـة 

ويـج لهـا مـن خـال المعـرض. والرت

سـيكون  العـام  هـذا  المعـرض  ان  واكـد 
حيـث  مـن  السـابقة  الـدورات  عـن  مختلفـاً 
كات، حيـث أن هنـاك  المسـاحة وعـدد الـ�ش
للمشـاركة  الحـظ  يحالفهـا  لـم  كات  �ش
هـذه  لكـن  السـابقة،  الـدورات  ي 

�ض معنـا 
تمـر  ي 

الـيت للظـروف  الجديـدة وفقـا  الـدورة 
وجـود  المعـرض  سيشـمل  الدولـة؛  بهـا 
عـان عـن  صناعـات جديـدة، كمـا سـيتم االإ
وخطـة  الجديـدة،  كات  الـ�ش بعـض  إطـاق 
كات القائمـة وكيفية  اتيجية لتوسـع الـ�ش اسـرت
كات  ي تواجـه هـذه الـ�ش

حـل المعوقـات الـيت
خـال المعـرض وسـوف تكون هنـاك ندوات 
ي تواجـه هـذا 

والتعـرف عـى المعوقـات الـيت
نتاج  اتيجية لاإ القطـاع ليتم عمـل خطة اسـرت
وسـد احتياجـات السـوق المحـىي والتصديـر 

االأخـرى. للـدول 
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وأكد ســـعادة الشـــيخ أحمد بن جاسم بن 
ي وزيـــر االقتصـــاد والتجارة 

محمـــد آل ثا�ض
ي افتتاح أعمـــال ملتقى 

خـــال مشـــاركته �ض
ال�يانكي  القطـــري  واالســـتثمار  االأعمال 
ض  ي تجمـــع ب�ي

أن عاقـــات الصداقـــة الـــيت
البلديـــن منـــذ منتصف ســـبعينيات القرن 
ي عكســـت حرص البلديـــن المتبادل 

الما�ض
عـــى توطيـــد أوا� التعـــاون االقتصادي 
أن  إىل  ا  مشـــري واالســـتثماري،  والتجـــاري 

بلغ  البلدين  ض  بـــ�ي التجاري  التبـــادل  حجم 
ي العام 

حـــواىلي 223 مليون ريال قطـــري �ض
2016، الفتـــا إىل أن جمهورية �يانكا تعد 
ي 

اتيجياً هاماً، حيـــث تعمل �ض يـــكاً اســـرت �ش
كات �يانكية  210 �ش دولـــة قطـــر حـــواىلي
اكـــة مـــع الجانـــب القطري  أقيمـــت بال�ش
وبرأس مـــال بلغ حـــواىلي 45.5 مليون ريال 

قطري. 
وســـلط ســـعادته خال كلمتـــه الضوء عى 

ي تم 
الـــيت يعيـــة  الت�ش ض واالأطـــر  القوانـــ�ي

إرســـاؤها لتنظيم بيئة االأعمـــال، مؤكدا أن 
يعات  وت�ش ض  قوانـــ�ي عدة  أصـــدرت  الدولة 
ي 

�ض الخـــاص  القطـــاع  مســـاهمة  عـــززت 
االقتصـــاد القطري ووّفرت بيئة اســـتثمارية 
االقتصاديّة  المشـــاريع  لمختلـــف  جاذبـــة 
ض  ا إىل أن هـــذه القوان�ي والتجاريـــة، مشـــري
أتاحـــت للمســـتثمرين االأجانـــب الفرصـــة 
ي مختلـــف 

لتنفيـــذ مشـــاريع اســـتثمارية �ض

عقد في الدوحة بحضور رئيس سريالنكا مايثريباال سيريسينا

ــس  ــة الرئي ــور فخام ــيك بحض ــري- الرسيالن ــامل القط ــى األع ــات ملتق ــة فعالي ــهدت الدوح ش
مايرثيبــاال سريســينا رئيــس جمهوريــة رسيالنــكا الدميقراطيــة االشــرتاكية، وعــدد مــن الــوزراء 
واملســؤولني ورجــال األعــامل يف البلديــن، وشــارك يف املنتــدى ســعادة الشــيخ أحمــد 
ــم  ــن جاس ــة ب ــيخ خليف ــعادة الش ــارة، س ــاد والتج ــر االقتص ــاين وزي ــد آل ث ــن محم ــم ب ــن جاس ب
ــة  ــر الصناع ــن وزي ــايث الدي ــاد ب ــيد ريش ــعادة الس ــر، س ــة قط ــس غرف ــاين رئي ــد آل ث ــن محم ب
والتجــارة بجمهوريــة رسيالنــكا، وعــدد مــن رجــال األعــامل واملســتثمرين مــن البلديــن لالطــالع 
عــى الفــرص االســتثامرية يف مختلــف القطاعــات يف قطــر الســيام قطــاع التجــارة والزراعــة 

ــرى. ــة األخ ــاالت االقتصادي ــن املج ــا م ــة وغره ــياحة والطاق والس

املنتدى القطري الرسيالنيك 

يبحث آفاق التعاون بني البلدين

أخبارنا
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 القطاعات وبنســـبة تمّلك تصل إىل 100%.
االقتصادية  السياســـات  أن  ســـعادته  ض 

ّ وب�ي
ي ســـبيل تعزيز 

ي انتهجتهـــا الدولـــة �ض
الـــيت

ض العـــام والخاص  ض القطاع�ي اكـــة بـــ�ي ال�ش
مّثلـــت حافـــزا مهمـــاً لتنويـــع االقتصـــاد 
، وتطوير مســـاهمة القطاعات غري  ي

الوطـــيض
ي وصلت إىل حـــواىلي %70 من 

النفطيـــة واليت
ي العـــام 2016.

الناتـــج المحىي �ض
ي هذا الســـياق أن هذه 

وأضاف ســـعادته �ض
السياســـات االقتصاديـــة شـــّكلت من جهة 
ي 

أخـــرى صمـــام أمـــاٍن لاقتصـــاد الوطيض
الخارجية وال  التحديـــات  أمـــام مختلـــف 
ســـّيما الحصار الذي فرضتـــه دول الجوار، 
مؤكـــدا أن الدولـــة تمكنت مـــن خاله من 
االقتصادية  ومناعتهـــا  اســـتقاليتها  تعزيز 
باالعتمـــاد عى قدراتهـــا الذاتيـــة. مضيفا 
أن دولـــة قطـــر نجحـــت عرب مينـــاء حمد 
ة مع  ي اســـتحداث خطوط تجاريـــة مبا�ش

�ض
واالستفادة  اتيجية،  االســـرت أ  الموا�ض من  عدد 
ي يوفرهـــا الناقل 

مـــن خدمات الشـــحن اليت
ي الأكـــرش مـــن 150 وجهـــة حـــول 

الوطـــيض
العديد  انفتاحها عـــى  عـــزز  بمـــا  العالم 

العالمية. االأســـواق  من 
جديـــر بالذكـــر ان الملتقى قد شـــهد عقد 
ض رجـــال االأعمـــال من  لقـــاءات ثنائيـــة ب�ي
ض تـــم خالها اســـتعراض الفرص  الجانبـــ�ي
قطـــر  دولـــة  ي 

�ض المتاحـــة  االســـتثمارية 
وجمهوريـــة �يانـــكا وبحـــث ســـبل بناء 
ض  ي جميـــع المجـــاالت ب�ي

آليـــات تعـــاون �ض
كات القطريـــة وال�يانكيـــة. الـــ�ش

كمـــا شـــهد الملتقـــى عروضـــا توضيحية 
حـــت من  قدمتهـــا جهـــات �يانكيـــة �ش
ي 

ات ودواعـــي االســـتثمار �ض ض خالهـــا ممـــري
حا  الباد، حيث شـــملت تلـــك العروض �ش
ي �يانكا مـــن بينها 

لقطاعـــات مختلفـــة �ض
الماىلي وغـــري ذلك. الســـياحة والقطـــاع 

52.5 مليون دوالر التبادل التجاري بين البلدين

خليفة بن جاسم:

 القطاع الخاص القطري مهتم 

باالستثامر يف رسيالنكا

ي كلمتـــه أمام الملتقى 
، رئيس غرفة قطر، �ض ي

قال ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم آل ثا�ض
ة مع �يانـــكا تمتد لعقود  ض القطـــري ال�يانـــكي ان  دولـــة قطر ترتبـــط بعاقات متمـــري
ة صاحب الســـمو  طويلة عـــى كافة المســـتويات والمجـــاالت، وقد ســـاهمت زيارة حرض
ي شـــهر مارس من 

ي أمـــري البـــاد المفدى، إىل �يانـــكا �ض
الشـــيخ تميـــم بن حمـــد آل ثا�ض

ي تعزيز هـــذه العاقات ودفعهـــا إىل االأمام، حيث تم خـــال تلك الزيارة 
العـــام 2015 �ض

ي مجاالت عدة، 
ض �ض ض الجانبـــ�ي التوقيـــع عى عدد من مذكـــرات التفاهم لتعزيز التعـــاون ب�ي

ي تقيم 
ة وجـــود عدد كبري مـــن العمالة ال�يانكيـــة اليت ض ويعكـــس هذه العاقـــات المتمري

ي دولـــة قطـــر وتحظى بـــكل الرعايـــة، موضحا انه ال يخفـــى عى أحد حـــرص دولة قطر 
�ض

عـــى تهيئة بيئة آمنة وســـليمة للعمالـــة الوافدة، وتوفـــري احتياجاتهـــا ومتطلباتها للعيش 
امـــا بالمواثيق الدولية ذات  ض يعات والرت ض والت�ش الكريم، وضمـــان حقوقها، تطبيقا للقوانـــ�ي

. لصلة ا
يســـينا  يباال سري وقدم ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم الشـــكر لفخامة الرئيـــس مايرش
اكية، لحرصه عى االلتقـــاء برجال االأعمال  رئيـــس جمهورية �يانـــكا الديمقراطية االشـــرت
، متمنياً  ض ض الجانبـــ�ي ض لبحث ســـبل وآليات دعـــم وتعزيز عاقـــات التعاون بـــ�ي القطريـــ�ي
ي تعزيز عاقـــات التعاون مع دولـــة قطر ومع 

أن تحقـــق الزيـــارة أهدافهـــا المنشـــودة �ض
. ض القطري�ي االأعمـــال  أصحاب 

ض البلدين، فما يـــزال التبادل  ة بـــ�ي ض وتابع ســـعادته: »عـــى الرغم مـــن العاقات المتمـــري
التجاري دون مســـتوى طموحاتنـــا، حيث بلغت التجـــارة البينية نحـــو 52.5 مليون دوالر 
مكانـــات المتوافرة لدى  ي 2016، وهو مســـتوى ال يعكـــس حجم االإ

ي العام الما�ض
فقـــط �ض

ي طموحاتنا، لذلك فإننـــا نأمل أن يكون لقـــاء فخامتكم  ، كما ال يلـــيب ض البلديـــن الصديقـــ�ي
ي 

ض قطاعـــات االأعمال �ض ك بـــ�ي معنـــا اليوم بدايـــة حقيقية نحـــو تفعيل التعاون المشـــرت
ض يتطلعـــون إىل التعـــرف عى فرص  البلديـــن«. خاصـــة وأن أصحـــاب االأعمـــال القطري�ي
ي  ي تشـــتهر بمواردهـــا الطبيعية مثل حجـــر الجري

ي �ي النـــكا واليت
االســـتثمار المتاحـــة �ض

اوات والتوابـــل والحبوب،  والجرافيـــت والفوســـفات وإنتاجها الزراعـــي كالفواكه والخـــرض
إضافـــة إىل المابـــس والبناء والتشـــييد وتكنولوجيـــا المعلومات وبناء الســـفن، ونحن من 
ي البلديـــن بما يقود إىل 

ض رجال االأعمال �ض جانبنـــا حريصون عـــى تعزيز عاقات التعاون بـــ�ي
ي قطـــر أو �يانكا.

كة ســـواء �ض وعات مشـــرت اكات تقود إىل م�ش تأســـيس تحالفات و�ش

وزير االقتصاد  
70 % مساهمة 

القطاعات غير 

النفطية بالناتج 

المحلي
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ال�يانكي  والتجـــارة  الصناعة  قال وزير 
رشـــاد بـــدر الديـــن، إن زيـــارة قطـــر 
ي تنمية 

تعتـــرب محطـــة بالغة االأهميـــة �ض
ض البلديـــن، مبيناً  العاقـــات الثنائيـــة ب�ي
أن الملتقى القطـــري ال�يانكي لاأعمال 
واالســـتثمار، الـــذي أقيـــم بالدوحـــة، 
ة مهمة مـــن تاريخ العاقات  ي فرت

يعقد �ض
ض قطـــر و�يانكا، كما أن  االقتصادية ب�ي
اكات  من شـــأنه أن يخلق مزيـــداً من ال�ش
ي البلدين، خاصة 

ض قطـــاع االأعمـــال �ض ب�ي
ي هذا الصدد 

أن االتفاقيـــات الموقعـــة �ض
ض من شـــأنها أن تشـــجع  ض الطرفـــ�ي بـــ�ي

بينهما. ك  المشـــرت التعامل 

وقـــدم الوزيـــر ال�يانـــكي لمحة عن 
باده،  ي 

�ض واالســـتثمار  االأعمـــال  منـــاخ 

ي 
�ض اتيجي  االســـرت موقعهـــا  إىل  اً  مشـــري

المحيـــط الهنـــدي، حيث تعتـــرب بوابة 
تعزيـــز  ي 

�ض تســـاهم  وبيئـــة  العالـــم، 
ة، نظراً للتسهيات  المبا�ش االســـتثمارات 
ي 

اليت االتفاقيات  أن  مبينـــاً  يعات،  والت�ش
وباكســـتان،  الهند  مـــع  بـــاده  وقعتها 
وأخرى بصـــدد توقيعها مع ســـنغافورة 
، تمكنهـــا مـــن الوصـــول إىل  ض والصـــ�ي
أســـواق آســـيوية مهمـــة، باالإضافة إىل 
يمكنها   ، �يانـــكي منتج   7200 وجـــود 
بأســـعار  االأوروبيـــة  الســـوق  دخـــول 

ة. ض ممري جمركيـــة 
وجهـــة  تعـــد  أن �يانـــكا  إىل  ونبـــه 
ض  ســـياحية مهمة، وأن 28 رحلـــة تربط ب�ي
قطـــر و�يانـــكا، إال أن عدد الســـياح 
ض إىل الباد لم يـــزد عى 1700  القطريـــ�ي

ســـائح مع نهاية عام 2016، مســـتعرضاً 
الوجهـــات  أهـــم  الصـــدد  هـــذا  ي 

�ض
الباد. ي 

�ض الســـياحية 
االتفاقيـــات  إىل  الديـــن  بـــدر  وأشـــار 
ي 

ي تجمع بـــاده بدولة قطـــر، واليت
الـــيت

تمثل قاعـــدة لرفع حجم االســـتثمارات 
البلدين. ض  بـــ�ي والمبـــادالت 

ي االســـتفادة 
وعـــرب عن رغبـــة بـــاده �ض

ي العديد من 
مـــن التجربـــة القطريـــة �ض

المجـــاالت، عى غـــرار قطـــاع التعليم 
ها  وغري المـــاىلي  والقطاع  والتكنولوجيـــا، 
ض فيها قطر،  ي تتمـــري

مـــن المجاالت الـــيت
مؤكداً أن الســـوق القطـــري وجهة مهمة 

. ه لباد
ودعـــا وزيـــر الصناعـــة رجـــال االأعمال 
مـــن فرص  إىل االســـتفادة  البلديـــن  ي 

�ض
اكة، مضيفاً: »الســـوق  االســـتثمار وال�ش
مهمـــة ل�يانكا،  يعـــد وجهة  القطري 
االأعمـــال،  قطـــاع  منهـــا  سيســـتفيد 
مـــن أجـــل تعزيـــز االســـتثمار، وتنمية 

المبـــادالت التجاريـــة«.
وقال: إن فـــوز قطر بتنظيـــم فعاليات 
كأس العالـــم للعـــام 2022 يعكس دور 
ي المنطقـــة، واســـتعرض بعض 

قطـــر �ض
ي بناء 

ي اتخذتها دولتـــه �ض
الخطوات الـــيت

آليـــة لجـــذب االســـتثمارات الخارجية، 
ي الباد 

اً إىل أن قطاع التصديـــر �ض مشـــري
يعـــد قطاعـــاً حيويـــاً، تســـعى الدولة 
ي وقـــت تطبـــق فيه عدداً 

إىل تعزيـــزه، �ض
مـــن االإصاحـــات، لتســـهيل العمليات 
التجاريـــة والصفقات االســـتثمارية وغري 

المجاالت.; مـــن  ذلك 

وزير الصناعة والتجارة السريالنكي:

مونديال 2022 

يعكس دور قطر 

يف املنطقة

أخبارنا
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الجهـــود المشـــتركة بين الغرفـــة و"المواصـــالت" وموانئ تؤكد مبدأ الشـــراكة 	 

بيـــن القطاعين

4.75 مليار ريال القيمة المضافة لقطاع النقل والتخزين في الربع األول 2017	 

ــن  ــراد م ــل واالف ــوة رشكات النق ــر، ان دع ــة قط ــام غرف ــر ع ــي مدي ــد الرشق ــن حم ــح ب ــيد صال ــال الس ق
ــجيل  ــس لتس ــاء الروي ــد ومين ــاء حم ــع مين ــل م ــني يف العم ــل الراغب ــائل النق ــاحنات ووس ــيك الش مال
شــاحناتهم يف الرشكــة القطريــة إلدارة املوانــئ، يــأيت يف ســياق التعــاون القائــم بــني غرفــة قطــر 
وكل مــن وزارة املواصــالت واالتصــاالت والرشكــة القطريــة إلدارة املوانــئ، وذلــك مــن اجــل تنظيــم هــذا 

القطــاع الهــام والحيــوي، والتأكــد مــن صالحيــة الشــاحنات وتضمنهــا لــرشوط الســالمة العامــة.

تها  ي تريحـــات ن�ش
ي �ض

�ت واوضـــح الـــ�ش
ق" ان هـــذا التعـــاون  صحيفـــة "الـــ�ش
ض  ض القطاع�ي اكـــة بـــ�ي يجســـد مبـــدأ ال�ش
العـــام والخـــاص، ويهـــدف اىل تطوير 
يتعلق  مـــا  النقـــل وخصوصـــا  قطـــاع 
ي 

مينا�أ مـــن  والســـلع  البضائـــع  بنقـــل 
حمـــد الـــدوىلي والرويـــس، ويتما�ش مع 
اتيجي  االسرت للنقل  الرئيســـية  المتطلبات 
لدولـــة قطر وفقـــا لرؤية قطـــر الوطنية 
2030، بمـــا يضمـــن مرونـــة المواصات 
وزارة  تعمـــل  مـــا  وهـــو  الدولـــة،  ي 

�ض
المواصـــات واالتصاالت عـــى تحقيقه، 
معربـــا عن شـــكره للوزارة عـــى جهودها 

الجانب. هـــذا  ي 
�ض

ي اهميـــة قطـــاع النقـــل 
�ت واكـــد الـــ�ش

ي الدولـــة، باعتبـــاره مـــن القطاعـــات 
�ض

ي تلعب دورا 
االقتصاديـــة الهامـــة والـــيت

ي العملية االقتصاديـــة، الفتا اىل 
مهمـــا �ض

قيمة  والتخزيـــن حقق  النقـــل  ان قطاع 
مضافـــة اســـمية للربـــع االأول من عام 
2017 بلغـــت 4.75 مليـــار ريـــال مقارنة 
ي 

بتقديـــرات الربع االأول عـــام 2016 واليت
بلغت قيمتهـــا 4.55 مليار ريال بنســـبة 
زيادة قـــدرت بحـــواىلي %4.5 ، كما حقق 
هذا القطاع قيمة مضافـــة حقيقية للربع 
االأول من عام 2017 بلغـــت 4.69 مليار 
ريـــال مقارنـــة بتقديرات الربـــع المماثل 
ي قدرت 

)الربـــع االأول عـــام 2016( واليت
بقيمـــة 4.49 مليـــار ريـــال محققا بذلك 
نموا ســـنويا بلغ حـــواىلي %4.6، الفتا اىل 
النقل  قطـــاع  مســـاهمة  بزيادة  توقعاته 
ي الناتـــج المحـــىي االجماىلي 

والتخزيـــن �ض

المقبلـــة،  الســـنوات  خـــال  للدولـــة 
ي 

التوســـع االقتصادية اليت خصوصا مـــع 
القطاعات.  ي مختلـــف 

�ض الدولة  تشـــهده 

ي عى حـــرص غرفة قطر 
�ت وشـــدد الـــ�ش

النقل والـــذي يعترب  عى تطوير قطـــاع 
احـــد القطاعـــات الخدميـــة الرئيســـية 
ي تعـــزز التنميـــة الشـــاملة، نظـــرا 

الـــيت
ابـــط مـــع مختلف  لكونـــه يتكامـــل ويرت
القطاعـــات االخرى، منوها بـــان الغرفة 
تبحث بشـــكل متواصـــل كافـــة القضايا 
كات  ي تردها مـــن ال�ش

والماحظـــات الـــيت
وتقـــوم  القطـــاع،  هـــذا  ي 

�ض العاملـــة 
العاقة،  الجهـــات ذات  بمناقشـــتها مع 
من اجل ازالـــة اية عقبـــات تواجه قطاع 

قطر. ي 
�ض النقـــل 

تسجيل الشاحنات لدى "موانئ" 

هدفه تنظيم قطاع النقل وضمان 

السالمة العامة

الشـــرقي:

تعاون دائم بني الغرفة ووزارة 

املواصالت لتطوير قطاع النقل
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أخبارنا

الرئيـــس  فخامـــة  اســـتقبل  وقـــد 
رئيـــس  ي 

موســـيفييض كاجوتـــا  يـــوري 
االعمـــال  وفـــد  أوغنـــدا  جمهوريـــة 
القطـــري، مؤكـــدا حـــرص بـــاده عـــى 
تعزيـــز عاقـــات التعـــاون مـــع قطـــر، 
ض اىل  وداعيـــاً رجـــال االأعمـــال القطريـــ�ي
ي بـــاده، وقـــال خـــال 

االســـتثمار �ض
تقـــدم  ســـوف  بـــاده  ان  اللقـــاء 
ـــتثمارات  ـــذب اس ـــة لج ـــهيات خاص تس

. ض رجـــال االأعمـــال القطريـــ�ي

كمـــا عقـــد الوفـــد القطـــري خـــال 
مـــع  اجتماعـــات  سلســـلة  الزيـــارة 

كل مـــن رئيـــس الـــوزراء االوغنـــدي 
ووزراء الماليـــة والخارجيـــة واالســـتثمار 
مـــن  وعـــدد  المدنيـــة  والخدمـــة 
ـــد عـــى  ـــم خالهـــا التأكي ، ت ض المســـؤول�ي
ورة تطويـــر العاقـــات التجاريـــة  �ض
كمـــا  البلديـــن،  ض  بـــ�ي واالســـتثمارية 
ي عـــى خطـــة 

تـــم االتفـــاق المبـــد�أ
ـــري  ـــاص القط ـــاع الخ اتيجية للقط ـــرت اس
ـــوق  ـــول اىل الس ي الدخ

ـــدء �ض ـــدف للب ته
االأوغنـــدي.

وطـــرح الجانـــب االوغنـــدي خـــال 
االأفـــكار  مـــن  عـــددا  االجتماعـــات، 
وع  ــا مـــ�ش ــذ مـــن بينهـ ــة للتنفيـ القابلـ

إنشـــاء المدينـــة القطريـــة عـــى ان 
كـــة عقاريـــة قطريـــة  تقـــوم بتنفيذهـــا �ش
رائـــدة، إنشـــاء بنـــك إســـامي قطـــري 
ــق  ــع أراض بحـ ــح قطـ ــدا، منـ ي اوغنـ

�ض
ي 

االنتفـــاع لمـــدد طويلـــة، االســـتثمار �ض
ي 

المجـــال الســـياحي والزراعـــي والحيـــوا�ض
ـــاء  ي إنش

ـــتثمار �ض ، واالس ي
ـــذا�أ ـــن الغ االأم

ــة. ــة مفتوحـ حديقـ
ـــرص  ـــرح ف ـــارة ط ـــال الزي ـــم خ ـــا ت كم
قطاعـــات  ي 

�ض متعـــددة  اســـتثمارية 
ـــال  ي مج

ـــا �ض ـــدا خصوص ي اوغن
ـــدة �ض واع

ــر  ــاي والتطويـ ض والشـ ــ�ب ــن والـ التعديـ
ــاري. العقـ

ــوار  ــن ط ــد ب ــن أحم ــد ب ــيد محم ــعادة الس ــة س ــري برئاس ــامل قط ــد اع ــم وف اختت
الكــواري نائــب رئيــس غرفــة قطــر، زيــارة عمــل اىل أوغنــدا التقــى خاللهــا عــدد مــن 
املســؤولني ورجــال االعــامل االوغنديــني وتــم خاللهــا التباحــث يف تعزيــز عالقــات 
ــامل  ــال األع ــني رج ــرتكة ب ــتثامر املُش ــرص االس ــة وف ــة واالقتصادي ــاون التجاري التع

ــياحية. ــاريع الس ــذايئ واملش ــن الغ ــاالت األم ــة يف مج ــن، خاص يف البلدي

أوغندا متنح تسهيالت خاصة 

لالستثامرات القطرية

وفـــد أعمـــال قطـــري برئاســـة بـــن طوار 

موســـيفينــي الرئيــــــس  يلتقــــــي 
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واكـــد الســـيد محمـــد بـــن طـــوار اهتمـــام 
ض الستكشـــاف  رجـــال االأعمـــال القطريـــ�ي
ــدا  ي أوغنـ

ــة �ض ــتثمارية المتاحـ ــرص االسـ الفـ
ــدة  ــتثمارية جيـ ــة اسـ ــرب وجهـ ي تعتـ

ــيت والـ
لرجـــال االأعمـــال، الفتـــا اىل انـــه يمكـــن 
ض  ــ�ي ض واالأوغنديـ ــ�ي ــال القطريـ ــال االأعمـ لرجـ
الزراعـــة  مجـــاالت  ي 

�ض اكات  �ش بنـــاء 
والتعديـــن  الغذائيـــة  والصناعـــات 
ـــة  واستكشـــاف النفـــط، والخدمـــات المرفي

ســـامية، فضـــا عـــن الســـياحة. االإ

ـــى  ـــر ع ـــة قط ـــرص غرف ـــوار ح ـــن ط ـــد ب واك
ض  اكـــة بـــ�ي تعزيـــز عاقـــات التعـــاون وال�ش
 ، ض ــ�ي ض واالوغنديـ ــ�ي ــال القطريـ ــال االعمـ رجـ
اكات  ــات و�ش ــة تحالفـ ــود اىل اقامـ ــا يقـ بمـ
ي مختلـــف القطاعـــات، الفتـــا اىل 

تجاريـــة �ض
ي 

ــيت ــة الـ ــة االقتصاديـ ــوء التنميـ ي ضـ
ــه �ض انـ

تســـعى أوغنـــدا إىل تحقيقهـــا والفـــرص 
االقتصـــاد  يتضمنهـــا  ي 

الـــيت ى  الكـــرب
ــاك  ــان هنـ ــر، فـ ــد والبكـ ــدي الواعـ االوغنـ
ــادل  ــاون وتبـ ــرص للتعـ ــن الفـ ــد مـ العديـ
كة مـــع  ات واالســـتثمارات المشـــرت الخـــرب
ـــة  كات القطري ـــ�ش ـــتثمرين وال ـــف المس مختل

ــات.  ــن القطاعـ ــد مـ ي العديـ
�ض

وقـــال ان أوغنـــدا غنيـــة بالمـــوارد الطبيعيـــة، 
ي الزراعـــة والصناعـــات الغذائيـــة، 

وال ســـيما �ض

التحالفـــات  أمـــام  البـــاب  يفتـــح  ممـــا 
ـــذا  ـــدم ه . ويخ ض ـــ�ي ض الجانب ـــ�ي اكات ب ـــ�ش وال
ـــق  ي تحقي

ـــوي أهـــداف قطـــر �ض المجـــال الحي
. ي

ـــذا�أ ـــن الغ االأم

ــدا  ــع أوغنـ ــوار اىل ان موقـ ــن طـ ــار بـ واشـ
ـــواق  ـــع االأس ـــة لجمي ـــا بواب ي يجعله

ـــرا�ض الجغ
االأفريقيـــة المجـــاورة، حيـــث ان أوغنـــدا 
ق أفريقيـــا، وقـــد  ي �ش

اتيجي �ض بلـــد اســـرت
البلـــدان  مـــع  اتفاقـــات  عـــدة  أبرمـــت 
الصـــادرات  أن  ي 

يعـــيض ممـــا  المجـــاورة، 
يمكـــن أن تصـــل إىل المزيـــد مـــن البلـــدان 
ــح  ــم تفتـ ــن ثـ ــدا، ومـ ــق أوغنـ ــن طريـ عـ
ـــة،  ـــدة للســـلع القطري ـــر جدي أســـواق تصدي
ض  ـــ�ي ـــاون ب ـــادة التع ـــة زي ـــى اهمي ـــددا ع مش
ض  ــ�ي ض واالأوغنديـ ــ�ي ــال القطريـ ــال االأعمـ رجـ
تخـــدم  كة  مشـــرت مشـــاريع  قامـــة  الإ

اقتصـــادات البلديـــن.

ي عقدهـــا 
وقـــد شـــملت اللقـــاءات الـــيت

ي للزيـــارة 
ي اليـــوم الثـــا�ض

الوفـــد القطـــري �ض
كل مـــن معـــاىلي مـــروىلي موكاســـا وزيـــر 
ـــب  ي نائ

ـــيض ـــان موجي ـــة، عثم ـــة المدني الخدم
طـــة اوغنـــدا، معـــاىلي  المفتـــش العـــام ل�ش
ماتيـــا كاســـيجا وزيـــر الماليـــة، معـــاىلي 
ــيد  ــتثمار، السـ ــرة االسـ ي وزيـ

ــيت ض اتيـ ــ�ي إيفلـ

ـــظ  ـــب محاف ض كاســـيكيندي نائ ـــد اوســـت�ي لوفي
روســـاء  مـــن  وعـــدد  المركـــز ،  البنـــك 
الهيئـــات الحكوميـــة والقطـــاع الخـــاص 

ــتثمار.  ــة باالسـ المعنيـ

ي اليـــوم الثالـــث للزيـــارة التقـــى الوفـــد 
و�ض

ي مدينـــة 
مـــع فخامـــة الرئيـــس االوغنـــدي �ض

ــد  ــه الوفـ ــع توجـ ــوم الرابـ ي اليـ
ــو، و�ض غولـ

مدينـــة  اىل  االســـتثمار  وزيـــرة  بصحبـــة 
ي 

ــيت ــاىلي بيـ ــع معـ ــى مـ ــث التقـ ــاال حيـ كمبـ
ي 

ي وتمـــت زيـــارة االرا�ض
ي وزيـــرة االرا�ض

أمـــو�ض
ي 

ـــة �ض ـــة القطري ـــاء المدين ح بن المعـــدة لمقـــرت
اوغنـــدا. 

ــة  ــد مدينـ ــس، زار الوفـ ــوم الخامـ ي اليـ
و�ض

ي اســـتقبال اعضـــاء الوفـــد 
جنجـــا وكان �ض

ــد  ــد المجيـ ــة عبـ ــدة المدينـ ــري عمـ القطـ
ــع  ــارة منبـ ــد بزيـ ــام الوفـ ــوزي، وقـ باتامبـ
ي مدينـــة جنجا وشـــاالت 

�ض النيـــل  نهـــر 
ايتانـــدا، ثـــم التقـــى مـــع وزيـــر الخارجيـــة 
ــادس  ــوم السـ ي اليـ

ــاال، و�ض ــة كامبـ ي مدينـ
�ض

ـــرة  ـــع وزي ـــري م ـــال القط ـــد االعم ـــى وف التق
ي ووزيـــر الماليـــة واللجنـــة الرئاســـية 

االرا�ض
الشـــاي  تجـــار  مـــن  وعـــدد  لاســـتثمار 
ي ســـبل التعـــاون 

، وتـــم التباحـــث �ض ض والـــ�ب
ــة. ــرص المتاحـ والفـ

دراسة مشروعات 

انشاء مدينة قطرية 

وبنك اسالمي 

واستثمارات زراعية 

في اوغندا

بن طوار: أوغندا 

لديها اقتصاد 

بكر وفرص واعدة 

لالستثمار
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ي لقـــاء عقد بمقر 
فتتاحيـــة �ض جاء ذلـــك خال كلمتـــه االإ

الغرفة مع وفـــد تجاري من الجمهورية التونســـية، يمثل 
عـــدد من الجهات المعنيـــة بتطوير االســـتثمار واالأعمال 
ي تونـــس، بمشـــاركة واســـعة مـــن أصحـــاب االأعمال 

�ض
، وذلك لبحث ُســـبل تعزيز عاقـــات التعاون  ض القطريـــ�ي
ض أصحاب االأعمال من البلدين وُســـبل تســـهيل انتقال  ب�ي
الســـلع والبضائـــع مـــن وإىل قطـــر، خاصة مـــا يتعّلق 

الغذائّية. بالصناعـــات 

ي 
وألقـــى بن طـــوار الضـــوء عى مخـــازن االأمـــن الغذا�أ

ي ميناء حمد، وســـتكون مركزاً 
ي يتم إنشـــاؤها حاليـــاً �ض

اليت

للمنطقـــة كلهـــا، ويتم حاليا بنـــاء المخـــازن والصوامع 
ي مينـــاء حمد، والقطاع 

بجوار المنطقة الحـــرة المقامة �ض
ي هذا المجال والدولة ســـوف 

الخاص ســـيكون لـــه دور �ض
، والقطـــاع الخاص يتوىّل  ي

تنّفذ البنيـــة التحتية والمبـــا�ض
اد  اد، وســـتكون كذلك مركزاً رئيســـياً الستري أمور االســـتري
وتخزيـــن القمـــح واالأرز، والزيـــوت، والمـــواد الغذائية 
عادة  بشـــكل عام، وبذلـــك ســـتكون مركـــزاً عالميـــاً الإ

. ير لتصد ا
من جانبـــه، أّكد الســـيد عبـــد المنعم التكابـــري مدير 
وكالـــة النهـــوض باالســـتثمارات الفاحية ورئيـــس الوفد 
، أن الدوحـــة تعترب محطة هامة لاســـتثمارات  التونـــ�ي

خــالل لقــاء مــع وفــد يمثــل القطاعــات الغذائيــة والفالحيــة 

ــر  ــة قط ــس غرف ــب رئي ــواري نائ ــوار الك ــن ط ــد ب ــن أحم ــد ب ــيد محم ــد الس أكّ
عــى رغبــة القطــاع الخــاص يف زيــادة نســبة التبــادل التجــاري وتعزيــز 
ــد حــرص الغرفــة عــى تعزيــز التواصــل  الــرشاكات بــني قطــر وتونــس. كــام أكّ
مــع مجتمــع األعــامل يف تونــس، داعيــاً أصحــاب األعــامل يف البلديــن للتعرف 
ــز بهــا الجانــب  عــى الفــرص االســتثامرية املتاحــة يف القطاعــات التــي يتميّ

ــي. ــري والتون القط

الغرفة تبحث التعاون االستثامري 

مع القطاع الخاص التونيس

أخبارنا
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ي 
اليت الزيارة  وأن  التونســـية، 

ينفذهـــا الوفـــد إىل قطـــر 
مشـــاركة  أعقـــاب  ي 

�ض ي 
تـــأ�ت

ي المعرض 
كات تونســـية �ض �ش

الدوىلي للصناعـــات الغذائية 
الـــذي عقد  واالســـتهاكية، 
ي 

�ض ي 
المـــا�ض االأســـبوع 

تســـعى  حيـــث  الدوحـــة، 
مـــن  التونســـية  كات  الـــ�ش
ي هـــذا 

خـــال المشـــاركة �ض
عـــى  للتعـــرف  المعـــرض 

الســـوق القطري، واستكشـــاف ما فيه من 
متاحة. فـــرص 

باالســـتثمارات  النهوض  وكالة  مديـــر  وأّكد 
ي تونس، أن المنتجات التونســـية 

الفاحية �ض
ي قطـــاع االأغذيـــة الطازجـــة، ذات جودة 

�ض
والمقاييس  للمواصفـــات  ومطابقـــة  عالية 
الغذائيـــة العالمية، داعيـــاً القطاع الخاص 
القطـــري للتعـــرف عـــى تلـــك الســـلع 
والمنتجـــات حـــيت تجـــد لها مكانـــاً ضمن 

القطري. الســـوق  ي 
البيـــع �ض نوافذ 

ووّجـــه رئيـــس الوفد التونـــ�ي الدعوة إىل 
الغرفة ومجتمـــع االأعمال القطـــري لزيارة 
ض وتنظيم  تونـــس بصحبة وفد مـــن المهني�ي
لقـــاءات مكثفة هنـــاك، حيث تـــّم خال 
ي الدوحة مناقشـــة أفـــكار قابلة 

تواجدنـــا �ض
 ، ض الجانب�ي مـــن  متابعتها  يتوجـــب  نجاز  لاإ
سواء الجهات الرســـمية أو مجتمع االأعمال 
القطـــري، وذلـــك من خال توفـــري المناخ 
اكات وتعزيزها  الـــازم للمزيد مـــن الـــ�ش

. ض ض الجانب�ي ة بـــ�ي ولقـــاءات ُمبا�ش

وقال ســـامي القاب�ي نائـــب رئيس جمعية 
نمـــاء تونـــس: نشـــكر غرفـــة قطـــر عى 
هـــذا اللقـــاء، وإن الوفـــد التون�ي يضم 
ض  العديـــد من رجـــال االأعمـــال والصناعي�ي
ي مجاالت 

ي قطر، �ض
المستعدين لاســـتثمار �ض

متنوعـــة بـــدءاً مـــن العصائـــر ومنتجات 
الباســـتيك ومصانـــع الميـــاه. كذلك عقد 
، عاوة عى  ض ض الجانبـــ�ي اكات ثنائيـــة ب�ي �ش
قطـــاع المقـــاوالت. كذلك هنـــاك أعضاء 
وا إىل الدوحة منذ  ي الوفـــد كانـــوا حـــرض

�ض
ســـنوات وبـــدأوا بالفعـــل التصديـــر إىل 
نجاحـــات  وحّققـــوا  القطـــري،  الســـوق 
ى. وطلب الوفد باالطـــاع عى حوافز  كـــرب
االســـتثمار المقدمة للمســـتثمرين االأجانب 
لتشـــجيعهم عى االســـتثمار بدولة قطر، 
الغذائية،  الصناعـــات  مجـــاالت  خاصـــة 

. لخفيفة وا
ض عى  ض الجانبـــ�ي وأّكـــدت النقاشـــات بـــ�ي
ورة تســـهيل انتقال الســـلع والمنتجات  �ض
الطازجة  المنتجـــات  ض خاصة  الجانبـــ�ي ض  ب�ي

أنواع  لمختلـــف  والمعلبـــة 
اوات  والخـــرض الفواكـــه 
وزيـــت الزيتون واالأســـماك 
الطازجـــة والمعلبة، والورود 
واالأزهـــار، كمـــا كانت هناك 
خـــط  ض  بتدشـــ�ي مطالـــب 
ض دولة  ماحـــي مبـــا�ش بـــ�ي
تكون  وأن  وتونـــس،  قطـــر 
ي 

�ض قطريـــة  منطقة  هنـــاك 
ي 

�ض تونســـية  ومنطقة  تونس، 
مكانات  االإ أن  خاصـــة  قطر، 
ض  ي هـــذا المجـــال متاحـــة لـــدى الجانب�ي

�ض
ونّوه الســـيد محمد العبيدىلي عضو مجلس 
الزراعة  لجنـــة  إدارة غرفـــة قطـــر ورئيس 
اكات  والبيئـــة بالغرفـــة، بأهمية توقيـــع �ش
ي قطاع الغـــذاء والبحث عى 

اســـتثمارية �ض
 ، ض القطـــري والتون�ي ض الجانب�ي اكات بـــ�ي �ش
اً بتعزيز  وقـــال إن هنـــاك اهتمامـــاً كبـــري
نتاج المحـــىي من المنتجـــات الغذائية. االإ

بن طوار: دور للقطاع 

الخاص في إعادة التصدير 

عبر ميناء حمد

التكابري: الدوحة محطة 

هامة لالستثمارات 

التونسية
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أكد نجاح قطر في التصدي للحصار الجائر..

خليفة بن جاسم:

غرفــة  رئيــس  ثــاين  آل  جاســم  بــن  خليفــة  الشــيخ  ســعادة  قــال 
ــة  ــة لدول ــتثامرية املهم ــات االس ــن الوجه ــد م ــا تع ــر، إن ماليزي قط
قطــر، وهنالــك العديــد مــن الفــرص االســتثامرية التــي تجــري حاليــاً 
دراســتها مــن قبــل جهــاز قطــر لالســتثامر، والــذي ميتلــك حصــة 

نســبتها 50% مــن مــول تجــاري كبــر يف كواالملبــور.

3.3 مليار ريال التبادل التجاري و38 شركة 

ماليزية تعمل في السوق القطري

مؤمترات

تعزيز العالقات 
وقال ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم إن منتـــدى االأعمـــال القطري 
ض دولة قطر  ي يهـــدف إىل تعزيز العاقات االقتصاديـــة والتجارية ب�ي ض المالري
ي 

يا �ض ض يـــا،. وأضـــاف أن قطر حريصة عـــى تعزيز التعاون مـــع مالري ض ومالري
اً عى  ض البلدين تطـــوراً كبري مختلف المجاالت، حيث شـــهدت العاقات ب�ي
مختلـــف االأصعدة السياســـية واالجتماعية والثقافية وكذلـــك االقتصادية، 
ي تواجه االســـتثمارات 

وحـــرص البلديـــن عى إزالـــة كافة العقبـــات الـــيت

ماليزيا وجهة استثامرية 

جاذبة للقطاع الخاص القطري

القطـري  االأعمـال  منتـدى  ي 
�ض كلمتـه  خـال  سـعادته  وأضـاف 

ة صاحب  ي إطار زيـارة حرض
ي كوااللمبور �ض

ي الـذي عقـد �ض ض المالـري
ي أمـري الباد المفـدى إىل 

السـمو الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثـا�ض
كة  ية مشـرت ض كة قطرية مالري يـا، أنه يوجـد نحو 29 �ش ض مملكـة مالري
ي السـوق القطري 

يـة بـرأس مـال 100 % تعمل �ض ض كات مالري و9 �ش
نشـاءات وخدمات النفط  ي مجاالت متنوعة، منها الهندسـة واالإ

�ض
ها. والغـاز والديكـور والمعـارض والمؤتمرات والتكنولوجيـا وغري
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كة والمتبادلـــة، ومنـــح العديد من  المشـــرت
وتطوير  المســـتثمرين  لجذب  التســـهيات 
ض رجـــال االأعمال بمـــا يعود  العاقات بـــ�ي
بالفائـــدة عى اقتصاد البلديـــن، إضافة اىل 
ي 

تعزيـــز التبادل التجـــاري، والـــذي بلغ �ض
العـــام 2016 نحو 3.3 مليـــار ريال قطري، 
ض ريـــال واردات قطرية  مـــن بينها 907 ماي�ي
يـــا، و2.4 مليار ريـــال صادرات  ض مـــن مالري
يا، ونحن نـــرى أن حجم  ض قطريـــة إىل مالري
التبـــادل التجاري ما يـــزال دون طموحاتنا، 
مما يدفعنـــا إىل تشـــجيع رجـــال االأعمال 
ي 

ض عـــى العمل معاً �ض ي�ي ض ض والمالري القطريـــ�ي
ي يمكنها أن 

إقامـــة التحالفات التجارية الـــيت
ي زيادة التجارة البينية ورفعها إىل 

تســـهم �ض
مســـتويات أعى.

الحصار الجائر 
وقـــال الشـــيخ خليفة بـــن جاســـم: لقد 
ي الحـــد مـــن آثار 

نجحـــت دولـــة قطـــر �ض
الحصـــار الجائـــر الذي فرضتـــه ثاث دول 
خليجيـــة عـــى دولـــة قطر منـــذ الخامس 
، حيث ســـارعت الدولة  ي

من يونيـــو الما�ض
يدعمهـــا القطـــاع الخـــاص، ومنـــذ اليوم 
ي 

االأول للحصـــار، إىل إيجـــاد البدائـــل اليت
تضمن اســـتمرار تدفق الســـلع عى السوق 
ض  تدشـــ�ي فتـــم  انقطـــاع،  دون  القطـــري 
ض مينـــاء حمد  ة ب�ي خطـــوط ماحية مبـــا�ش
ي ســـلطنة عمـــان وتركيا 

أ �ض وعدد من الموا�ض
، وأصبحـــت  ض وباكســـتان والهنـــد والصـــ�ي
البضائـــع والســـلع تصل إىل قطر بشـــكل 
مبـــا�ش ودون الحاجة إىل المـــرور عرب دول 
ي الســـابق تمر من 

ي كانت �ض
الحصـــار، والـــيت

خالها 80 % من الســـلع الواردة إىل السوق 
السوق  السلع إىل  القطري، فاســـتمر تدفق 
أنواعها، واســـتمرت  القطري عـــى اختاف 
بالـــدوران بدون  ي قطر 

المشـــاريع �ض عجلة 
وعات  م�ش تتواصـــل  حيث  معوقـــات،  أية 
مونديـــال كأس العالـــم بحســـب الجدول 
ي الخـــاص بهـــا، وقـــد تـــم خال 

الزمـــيض
الحصـــار الكشـــف عـــن ســـادس ماعب 
المونديـــال وهـــو اســـتاد الثمامـــة، ومن 
ض  المتوقـــع أن يتـــم الكشـــف عـــن ملعب�ي

جديديـــن قبـــل نهاية هـــذا العام.
التحتية  البنيـــة  تتواصـــل مشـــاريع  كمـــا 
نفذت  حيث  العامة،  نشـــاءات  واالإ والطرق 
هيئـــة االأشـــغال العامة حـــواىلي 95 % من 
خطـــة تطويـــِر الطـــرق ال�يعـــة 2017، 
ي 

وعـــات واليت الم�ش مـــن  المزيد  وهنالـــك 
للمشـــاركة  ية  ض المالري كات  للـــ�ش تتيح فرصة 

ية  ض كات المالري ي تنفيذها، ال ســـيما وأن ال�ش
�ض

ي مثل 
ة �ض ة كبـــري لديها ســـمعة طيبة وخـــرب

وعات. الم�ش هـــذه 

رؤية 2030 
كمـــا أكـــد أن دولـــة قطـــر لديهـــا خطة 
تنمويـــة طموحـــة وفقـــاً للرؤيـــة الوطنية 
كما  القطاعـــات،  مختلف  تتضمـــن   ،2030
اتيجيات  أنـــه وبفضـــل الخطـــط واالســـرت
ي تبنتهـــا القيادة الرشـــيدة، 

الحكيمـــة الـــيت
أصبحت قطـــر إحدى الوجهـــات المفضلة 
تتمتـــع  حيـــث  العالميـــة،  لاســـتثمارات 
دولة قطـــر بمناخ اســـتثماري فريـــد نظراً 
لاســـتثمار،  الجاذبة  يعات  والت�ش ض  للقوان�ي
الســـيا�ي واالجتماعـــي الذي  واالســـتقرار 
ي 

تنعـــم بـــه البـــاد، والموقـــع الجغـــرا�ض
. ض لمتمري ا

سياسات مرنة 
وقـــال ســـعادته: انتهجـــت دولـــة قطـــر 
تشـــجيع  بهدف  مرنة  اقتصادية  سياســـات 
مـــن  واالأجنبيـــة  المحليـــة  االســـتثمارات 
ي تشـــجع 

خـــال تقديـــم الحوافـــز الـــيت
ي 

المســـتثمرين عى ضـــخ اســـتثماراتهم �ض
قطـــر، كمـــا عملـــت الدولـــة عـــى توفري 
البنيـــة التحتيـــة المتطورة وبنـــاء المناطق 
وتوفري  الخاصـــة  واللوجســـتية  االقتصادية 
عفـــاء من الجمارك  ي الصناعيـــة، واالإ

االأرا�ض
بالنســـبة للواردات من االآالت، كما سمحت 
ي باالســـتثمار بنسبة 100  للمســـتثمر االأجنيب
ي بعض القطاعـــات كالزراعة والتعليم.

% �ض
ي نهاية 

وعرب الشـــيخ خليفـــة بن جاســـم �ض
ي 

ي أن يســـهم المنتدى �ض
كلمتـــه عن أملـــه �ض

ي المجاالت 
ض البلديـــن �ض تعزيز التعـــاون ب�ي

التجاريـــة واالقتصاديـــة، وأن يلهـــم رجال 
االأعمـــال مـــن البلديـــن نحـــو مزيـــد من 
ي تخـــدم كا 

اكات والمشـــاريع الـــيت الـــ�ش
. ين د القتصا ا

ورش عمل
هذا وتـــم خال المنتدى عقـــد ثاث ورش 
عمـــل ، حيث تناولت الورشـــة االأوىل فرص 
كة واالستثمار والتحديات  المشاريع المشـــرت
ي الورشـــة الســـيد نبيل محمد 

. وشـــارك �ض
الديار  كة  ل�ش التنفيـــذي  الرئيس   ، ض البوعين�ي
والســـيد  العقاري،  لاســـتثمار  القطريـــة 
كة كتارا  حمد المـــا، الرئيس التنفيـــذي ل�ش
للضيافة، والســـيد محمد الســـادة، الرئيس 
كة حصاد الغذائية ، والســـيد  التنفيذي ل�ش
خالـــد المانـــع، المدير التنفيـــذي لتمويل 

للتنمية. قطر  ببنك  المشـــاريع 

وتطرقـــت ورشـــة العمل الثانيـــة إىل قطاع 
النقـــل، وبطولة كأس العالـــم لكرة القدم 
2022، والمشـــاريع الهامة، وفرص التعاون 
ي 

�ض الطاقة  ي واهمية قطـــاع  ض المالري القطري 
ي الورشة السيد فهد 

دولة قطر" . وشـــارك �ض
كة  ، الرئيس التنفيـــذي ل�ش ي راشـــد الكعـــيب
مناطـــق و المهنـــدس غانم عـــىي الكواري 
دارة المنشـــآت الرياضية  المدير التنفيذي الإ
رث و الشـــيخ  باللجنة العليا للمشـــاريع واالإ
ي مدير إدارة شـــؤون 

مشـــعل بن جرب آل ثا�ض
والســـيد  والصناعة  الطاقة  بـــوزارة  الطاقة 
عبـــد العزيز اليافعـــي مدير مينـــاء حمد، 
هـــذا وتناولت أعمال الجلســـة الثالثة فرص 
يا وشـــارك بها عدد من  ض ي مالري

االســـتثمار �ض
. ض ي�ي ض المالري ض  المســـؤول�ي كبار 

ض  وشـــهد المنتدى عقـــد لقـــاءات ثنائية ب�ي
ض تـــم خالها  رجـــال االأعمال مـــن الجانب�ي
اســـتعراض الفـــرص االســـتثمارية المتاحة 
يا وبحث ســـبل بناء  ض ي دولـــة قطـــر ومالري

�ض
ض  آليات تعـــاون اقتصادي طويـــل االأمد ب�ي
ية لاســـتفادة  ض كات القطريـــة والمالري الـــ�ش
يا  ض ي حققتهـــا تجربة مالري

مـــن النجاحات اليت
االقتصادية. 
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بين غرفة قطر والغرفة الوطنية الماليزية

مؤمترات

قـــام بالتوقيع عن غرفة قطر ســـعادة 
الشـــيخ خليفة بن جاســـم بن محمد 
، رئيـــس غرفـــة قطـــر، وعن  ي

آل ثـــا�ض
ي ســـعادة السيد ريزال  ض الجانب المالري
فـــارس بن محـــي الدين عبـــد القادر، 

ية. ض رئيـــس غرفة التجـــارة المالري

والغرفة  قطـــر  غرفـــة  وقعـــت  حيث 
يا  ض بمالري والصناعـــة  للتجـــارة  الوطنية 
اتفاقية بشـــأن إنشـــاء مجلـــس أعمال 
العاقات  تعزيـــز  إىل  يهدف  ك  مشـــرت

القطـــري  االأعمـــال  قطاعـــي  ض  بـــ�ي
التعاون  أوا�  وتوطيـــد  ي،  ض والمالـــري
واالســـتثمار  التجـــارة  مجـــاالت  ي 

�ض
ها من  والتكنولوجيـــا والخدمـــات وغري

االأخرى. االقتصاديـــة  المجـــاالت 
وســـيتوىل مجلـــس االأعمـــال القطري 
ك توفـــري المعلومات  ي المشـــرت ض المالري
الازمـــة حـــول اقتصاد البلديـــن، بما 
مـــن شـــأنه أن يعـــزز االســـتثمارات 
توصيات  ورفع  البلديـــن  ض  ب�ي المتبادلة 
ي 

�ض التعـــاون  تطويـــر  ســـبل  بشـــأن 

لدى  والتجارية  االقتصاديـــة  المجاالت 
حكومـــة البلديـــن، وتشـــجيع رجـــال 
ي 

ض عى المشـــاركة �ض االأعمال من الجانب�ي
ي دولة 

ي يتم تنظيمهـــا �ض
المعـــارض اليت

يـــا االتحادية،  ض ي مملكة مالري
قطـــر أو �ض

ي من 
الـــيت المبـــادرات  وتنفيـــذ جميع 

أهداف  تحقيق  تســـاعد عى  أن  شأنها 
. لمجلس ا

كمـــا شـــهد ســـعادة وزيـــر االقتصاد 
تفاهـــم  مذكـــرة  توقيـــع  والتجـــارة 
والغرفـــة  قطـــر  غرفـــة  ض  بـــ�ي

شــهد ســعادة الشــيخ أحمــد بــن جاســم بــن محمــد آل ثــاين وزيــر االقتصــاد والتجــارة 
والصناعــة  الدوليــة  التجــارة  وزيــر  محمــد  مصطفــى  رسي  داتــو  الســيد  وســعادة 
مبملكــة ماليزيــا االتحاديــة، أمــس االثنــني، مراســم توقيــع اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم 
بــني غرفــة قطــر والغرفــة الوطنيــة للتجــارة والصناعــة مباليزيــا، وذلــك عــى هامــش 
االقتصــاد  وزارة  نظمتــه  الــذي  املاليــزي  القطــري  االقتصــادي  املنتــدى  أعــامل 
االتحاديــة. ماليزيــا  مبملكــة  والصناعــة  الدوليــة  التجــارة  وزارة  مــع  بالتعــاون   والتجــارة 

اتفاقية إلنشاء مجلس أعامل قطري 

ماليزي لدعم التبادل التجاري
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يـــا، بهدف دعـــم تنويع التبـــادل التجاري  ض الوطنيـــة للتجـــارة والصناعـــة بمالري
يـــا االتحاديـــة. وبموجب هذه  ض ض دولـــة قطـــر ومملكـــة مالري واالســـتثماري بـــ�ي
ي من شـــأنها 

المذكـــرة ســـيتوىل الجانبـــان تشـــجيع وتيســـري االإجـــراءات الـــيت
ض البلديـــن.  تعزيـــز وتطويـــر التبـــادل التجـــاري والتعـــاون االقتصـــادي بـــ�ي

ضافـــة إىل توفـــري المعلومـــات لرجال االأعمال والمســـتثمرين حـــول اقتصاد  باالإ
البلديـــن، بما يشـــمل حجم التبادل التجـــاري والصادرات والـــواردات، إىل جانب 
ض  تســـليط الضوء عـــى الفرص الكفيلة بتعزيـــز التعاون التجاري واالســـتثماري ب�ي

ي كا البلدين.
يـــة، وتنظيم المعـــارض �ض ض كات القطرية والمالري الـــ�ش

يعـــات المنظمـــة للقطاع  وســـيتم بمقتـــىض مذكـــرة التفاهـــم التعريف بالت�ش
ي مجـــال التحكيم التجاري، 

ات �ض ي البلديـــن، وتبادل الخرب
التجاري واالســـتثماري �ض

اعات والجوانـــب االأخرى ذات  ض ي مجال حـــل الرض
واســـتعراض أفضل الممارســـات �ض

ك. االهتمام المشـــرت
ي توســـيع العاقات 

ي تـــم توقيعهـــا دوراً مهماً �ض
وســـتؤدي مذكـــرات التفاهم اليت

يـــا، وتعزيز التواصل والتعاون  ض ض دولة قطر ومملكة مالري التجارية واالقتصاديـــة ب�ي
، عـــاوًة عى تطوير آليات وإجراءات تأســـيس  ض ض القطاع الخـــاص من الجانب�ي بـــ�ي

كة. المشاريع االســـتثمارية المشرت

ة  ي مســـري
ي يعـــد مبادرة مهمة �ض ض يذكـــر أن المنتـــدى االقتصادي القطـــري المالري

ض البلديـــن. وتناولت الوزارة خال  التعـــاون االقتصادي واالســـتثماري والتجاري ب�ي
ي  ض ي دولة قطر، وكيفية اســـتفادة القطاع الخاص المالري

المنتدى مزايا االســـتثمار �ض
ي تقدمهـــا الدولة للمســـتثمرين االأجانب، إضافة إىل 

من الحوافز االســـتثمارية اليت
كات القطرية  ض الـــ�ش بحث ســـبل بناء آليـــات تعاون اقتصـــادي طويل االأمـــد ب�ي

يـــا االقتصادية. ض ي حققتها تجربة مالري
ية لاســـتفادة من النجاحات الـــيت ض والمالري

ض جامعـــة  كمـــا شـــهد ســـعادته التوقيـــع عـــى عـــدد مـــن االتفاقيـــات بـــ�ي
عـــن  االتفاقيـــات  وقـــع هـــذه  يـــة،  ض المالري الجامعـــات  مـــن  وعـــدد  قطـــر 
 جامعـــة قطـــر ســـعادة الســـيد حســـن راشـــد الدرهم رئيـــس جامعـــة قطر.

يك التجـــاري رقـــم 20 لدولة قطر  يا االتحاديـــة ال�ش ض هـــذا وتعـــد مملكـــة مالري
ي العام 

بإجمـــاىلي حركـــة تبادل تجـــاري بلغت حـــواىلي 3.3 مليـــار ريال قطـــري �ض
2016 بمـــا يعـــادل 904 مليون دوالر، أي مـــا يعادل 2.85 ٪ من إجمـــاىلي التبادل 

التجـــاري لدولة قطـــر مـــع دول العالم كافة.
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مؤمترات

خالل المنتدى المشترك تزامناً مع زيارة صاحب السمو لجمهورية اندونسيا 

ــرة  ــارة ونظ ــاد والتج ــر االقتص ــاين، وزي ــد آل ث ــن محم ــم ب ــن جاس ــد ب ــيخ أحم ــعادة الش ــح س إفتت
ــري- ــادي القط ــدى االقتص ــامل املنت ــي ، أع ــارة االندوني ــر التج ــا وزي ــتو لوكينت ــيد إنفرتيس الس
االندونيــي الــذي نظمتــه وزارة االقتصــاد والتجــارة يــوم االربعــاء املوافــق 18 أكتوبــر 2017 يف 
جاكرتــا، بالتعــاون مــع وزارة التجــارة بجمهوريــة اندونيســيا ، تزامنــاً مــع زيــارة حــرة صاحــب الســمو 

الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثــاين أمــر البــالد املفــدى "حفظــه اللــه " لجمهوريــة أندونيســيا. 

وزير االقتصاد:
تقــدم قطــري اندونيســي نحــو 

تحقيـــق التكـــامل االقتصـــادي

حرض المنتدى ســـعادة الشـــيخ خليفة بن 
، رئيـــس غرفة  ي

جاســـم بن محمد آل ثـــا�ض
ة الســـيد اروين أكســـا نائب  قطر، ونظـــري
باالإضافة  بأندونيســـيا ،  التجارة  رئيس غرفة 
إىل أكـــرش مـــن 400 من كبار رجـــال االأعمال 
ض  الحكوميـــ�ي ض  والمســـؤول�ي والمســـتثمرين 
كات والهيئات  مـــن البلدين ورؤســـاء الـــ�ش
اء لاطـــاع عى الفرص  االقتصاديـــة والخرب

ي قطر 
ي مختلـــف القطاعات �ض

االســـتثمارية �ض
التجارة والزراعة والســـياحة  الســـيما قطاع 
االقتصادية  المجـــاالت  من  ها  وغري والطاقة 

الأخرى.   ا
وأكـــد ســـعادة الشـــيخ أحمد بن جاســـم 
ي ســـعادة وزيـــر االقتصاد 

بن محمد آل ثا�ض
ي افتتاح أعمال 

والتجارة خـــال مشـــاركته �ض
المنتـــدى القطري االندونيـــ�ي ، "أن هناك 

فرصـــاً واعـــده ومســـتقباً مزدهـــر لزيادة 
االقتصاديـــة  العاقـــات  تبـــادل  حجـــم 
مشـــيدا  االندونيســـية،  القطرية  والتجارية 
ض البلدين الذي شـــهد  بمســـتوى التعاون ب�ي
ي طريـــق تحقيـــق التكامل 

تطـــورا هامـــا �ض
اً إىل حجم  ض مشـــري ض الجانب�ي االقتصـــادي ب�ي
االندوني�ي  القطـــري  التجـــاري  التبـــادل 
الـــذي بلغ حواىلي 500 مليـــون دوالر أمريكي 
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وزير االقتصاد:

نعمل على اصدار قانون الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص 

لتيسير تأسيس المشاريع

منوها عـــى تطور قيمة صـــادرات قطر إىل 
ي بلغت حـــواىلي 356 مليون 

إندونيســـيا اليت
ي الوقـــت 

دوالر خـــال العـــام 2016. و�ض
ذاته، بلغـــت صادرات إندونيســـيا إىل دولة 
ي العام 

قطـــر حـــواىلي 131 مليـــون دوالر �ض
 .2016

واستعرض سعادة الشـــيخ أحمد بن جاسم 
ي ســـعادة وزيـــر االقتصاد 

بن محمد آل ثا�ض
القطـــري  االقتصـــاد  ات  ض ممـــري والتجـــارة 
ي يقدمهـــا للمســـتثمرين ، 

والحوافـــز الـــيت
لدولة  اتيجي  االســـرت الموقـــع  عـــزز  حيث 
قطـــر جاذبيتها لاســـتثمارات بفضل البنية 
ض بها وإىل  ي تتمـــري

التحتيـــة المتطـــورة الـــيت
ي 

مكانتهـــا كأكرب مصـــدر للغـــاز الطبيعي �ض
. لم لعا ا

ي هـــذا الســـياق أشـــار ســـعادته إىل أن 
و�ض

ي تطويـــر بنية تحتية 
دولـــة قطر نجحـــت �ض

عالميـــة المســـتوى عـــى مدى الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة ، حيـــث يعـــد  مطار 
ي 

حمد الـــدوىلي واحداً من أكـــرب المطارات �ض
ض  العالم بطاقة اســـتيعابية ســـتبلغ خمس�ي
 ، مليون مســـافر ســـنويا خال وقت قصري
ضافـــة اىل مينـــاء حمـــد والـــذي تقدر  باالإ
طاقتـــه االســـتيعابية بنحـــو 7.5 مليـــون 
حاوية، فضاً عن شـــبكة الطـــرق ال�يعة 
القطرية  الجويـــة  والخطوط  والمتطـــورة، 
ي العالم وتربط قطر 

ان �ض وهـــي أفضل طـــري
عالمية. وجهـــة   150 ب 

ي هذا الصـــدد أن دولة 
وأضاف ســـعادته �ض

ي قطاع 
قطر تحتل مكانة تنافســـية هامـــة �ض

الطاقة بفضـــل مواردهـــا الطبيعية الغنية 
ول، حيث تعـــد دولة  مـــن الغـــاز والبـــرت
ي العالـــم للغـــاز 

قطـــر المصـــدر االأول �ض
الطبيعـــي المســـال، وكذلـــك تعـــد أكرب 
مصـــدر للهيليوم ورابع أكـــرب منتج لليوريا 

العالم. ي 
�ض

وســـلط ســـعادته الضـــوء عـــى الحوافز 
موضحا  الدولة  توفرهـــا  ي 

اليت االســـتثمارية 
ض  أنـــه يمكـــن للمســـتثمرين غـــري القطري�ي
ي العديد القطاعات  وبنســـبة 

االســـتثمار  �ض

ا إىل أنـــه تم إعفاء  تصل إىل %100 ،مشـــري
يبة  ي المســـتثمر من �ض رأس المـــال االأجنيب
ة ســـنوات من  الدخل لمدة ال تزيد عن ع�ش
اســـتثماريا وذلك  وع  الم�ش تشـــغيل  تاريخ 
وأكد  المحددة.  المشـــاريع  لبعض  بالنسبة 
ي هذا الســـياق عى حرص الدولة 

سعادته �ض
اد  ائـــب عى اســـتري عـــى عدم فـــرض �ض
ة وقطـــع غيارهـــا والمـــواد  االآالت الكبـــري
الخـــام وعدم فرض قيود عـــى رأس المال 
وتحويـــل االأرباح للخـــارج  إضافة إىل إتاحة 

كـــة مجانا. ال�ش نقـــل ملكية  إمكانية 
ي هـــذا الســـياق، دعا ســـعادته مجتمع 

و�ض
االأعمـــال إىل االســـتفادة من هـــذه الفرص 
تتيحهـــا دولـــة قطر.  ي 

الـــيت االســـتثمارية 
موضحـــا أن الدولـــة تقدم حوافـــز هامة 
ي عـــدد مـــن القطاعـــات ذات االأولويـــة 

�ض
ومنهـــا قطـــاع الصناعة والزراعـــة والصحة 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  والتعليـــم 

والســـياحة والرياضـــة.

الحرة  المناطق  ات  ض اىل ممري وأشار ســـعادته 
ي توفرها دولة 

واللوجســـتية والصناعية الـــيت
قطـــر، مؤكـــدا أن الدولة قامـــت بتطوير 
وذلك  المستثمرين  شاملة الســـتقطاب  بيئة 
مـــن منطلـــق إيمانها بـــأن بيئـــة االأعمال 
طـــار المؤســـ�ي ال تقـــل أهميـــة عن  واالإ
البنيـــة التحتية. وأوضح ســـعادته الحوافز 
ي يقدمهـــا مركز قطـــر للمـــال وواحة 

الـــيت
والمناطق  والتكنولوجيـــا  للعلـــوم  قطـــر 
اللوجســـتية، والصناعيـــة. وأكد ســـعادته 
أنـــه يتـــم حاليـــا العمـــل عـــى تطويـــر 
وع واحة االأعمـــال الرياضيـــة والذي  مـــ�ش
ي 

كات الرياضية اليت ســـيتم تخصيصه للـــ�ش
ي تنظيم فعاليات كأس العالم 

ستســـاهم �ض
.2022 القـــدم  لكرة 

ض واالأطر  ي معـــرض حديثـــه عن القوانـــ�ي
و�ض

ي تم إرســـاؤها لتنظيم بيئة 
يعيـــة اليت الت�ش

االأعمـــال، أكد ســـعادة الشـــيخ أحمد بن 
ي عـــى جهود 

جاســـم بن محمـــد آل ثـــا�ض
ي ســـبيل ترســـيخ مبـــدأ ســـيادة 

الدولـــة �ض

ات  ض أهـــم ممري يعتـــرب من  الذي  القانـــون 
يعية القطرية عى المســـتوى  البيئـــة الت�ش
المرتبة  تبـــوأت  العالمي موضحـــا أن قطر 
ي مؤ�ش قوة المؤسســـات. 

ة عالميا �ض العـــا�ش
وقامـــت الدولة مؤخرا بإصـــدار العديد من 
االأعمال ومن  المحفزة لممارســـة  ض  القوانـــ�ي
أهمهـــا قانـــون التحكيم القطـــري الجديد 
العمل.  وقانون  التجاريـــة  كات  ال�ش وقانون 
ي هذا الســـياق، أنه يتم 

وأضاف ســـعادته �ض
اكة  ال�ش قانـــون  العمل عـــى اصدار  حاليا 
ض العام والخـــاص الذي من  ض القطاعـــ�ي ب�ي
تأســـيس مشاريع  بتيسري  شأنه أن يســـهم 
والتعليـــم  الصحـــة  قطـــاع  ي 

�ض جديـــدة 
االأخرى. القطاعـــات  مـــن  والعديد 

هـــذا وســـلط ســـعادة وزيـــر االقتصـــاد 
والتجـــارة الضوء عـــى المراكـــز المتقدمة 
ي مختلف التقارير 

ي احتلتها دولة قطـــر �ض
اليت

ي مؤ�ش 
اً إىل مكانتهـــا الرائدة �ض الدولية مشـــري

انخفاض نســـبة التضخم ، وتوفـــري البيئة 
ائب  االآمنة لممارســـة االأعمـــال ، وتأثري الرض
عى االســـتثمار ومؤ�ش الكفـــاءة الحكومية. 
والسياسات  امج  الرب ســـعادته  واســـتعرض 
ي تبنتهـــا دولـــة قطـــر بهدف إرســـاء 

الـــيت
بيئة اســـتثمارية جاذبة لمختلف المشـــاريع 
اً إىل أن دولة قطر حققت  االقتصادية مشـــري
نمـــوا هامـــا مدفوعـــا بتطـــور مســـاهمة 
ض النفطـــي وغـــري النفطي. حيث  القطاعـــ�ي
واصلت دولـــة قطر تحقيـــق معدالت نمو 
مســـتقرة بمتوســـط بلغ %3.3 مـــن الناتج 
الســـنوات  الحقيقي خال  االإجماىلي  المحىي 
الثاث الماضية وذلك رغم تقلبات أســـعار 
النفـــط خال الســـنوات الماضيـــة وهو ما 
يؤكد قـــوة ومتانة االقتصـــاد القطري، كما 
أشـــار اىل قوة الريال القطـــري عالميا حيث 
منذ عام  االمريـــكي  بالـــدوالر  مرتبـــط  انه 

.1982
ومـــن جانبه أشـــار انقارتســـتو لوكيتا وزير 
ي كلمتـــه إىل تطور 

ندونيـــ�ي �ض التجـــارة االإ
ي 

العاقـــات االقتصاديـــة والتجاريـــة الـــيت
البلدين. كا  تجمـــع 
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أشاد بإسهامات العمالة اإلندونيسية في نهضة الدولة

خليفة بن جاسم:
قطر حريصة عىل تعزيز العالقات 

االقتصادية مع اندونيسيا 

قــال ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم آل ثــاين رئيــس غرفــة قطــر، إن العالقــات بــني قطــر 
وإندونيســيا شــهدت تطــوراً كبــراً عــى مختلــف األصعــدة السياســية واالجتامعيــة والثقافيــة 
تواجــه  التــي  كافــة  العقبــات  إزالــة  عــى  البلديــن  حــرص  مؤكــداً  االقتصاديــة،  وكذلــك 
ــتثمرين،  ــذب املس ــهيالت، لج ــن التس ــد م ــح العدي ــة، ومن ــرتكة واملتبادل ــتثامرات املش االس

ــن. ــادي البلدي ــى اقتص ــدة ع ــود بالفائ ــا يع ــامل، مب ــال األع ــني رج ــات ب ــر العالق وتطوي

ي »منتـدى االأعمـال القطري 
وأكـد سـعادته -خـال كلمة لـه �ض

« - حـرص دولـة قطـر عـى تعزيـز التعـاون مـع  ندونيـ�ي االإ
ي مختلـف المجـاالت.

إندونيسـيا �ض
العاقـات  تعزيـز  إىل  يهـدف  المنتـدى  هـذا  إن  وقـال 
ي 

ي �ض
ض دولة قطر وإندونيسـيا، ويـأ�ت االقتصاديـة والتجاريـة بـ�ي

ة صاحب السـمو الشـيخ تميم بـن حمد آل  إطـار زيـارة حرض
ندونيسـية. ي أمـري دولـة قطـر إىل الجمهوريـة االإ

ثـا�ض
إىل  قطـر  دولـة  »تنظـر  بـن جاسـم:  خليفـة  الشـيخ  وقـال 
ق آسـيا،  إندونيسـيا باعتبارها واحدة من أهم دول جنوب �ش
ض  وتعكـس االأرقـام االقتصاديـة أهميـة التبـادل التجـاري بـ�ي
ي العام 2016 إىل 1.8 مليار ريال، كما 

البلديـن الذي وصـل �ض

ض البلدين،  ندونيسـية عنـر تعاون بّناء بـ�ي تشـّكل العمالة االإ
ي تشـهدها الدولـة«. 

ي النهضـة الـيت
ولهـا إسـهامات إيجابيـة �ض

ض االتصـاالت  ي إندونيسـيا بـ�ي
وتتنـوع االسـتثمارات القطريـة �ض

ي 
ي فرعـاً �ض

هـا، حيـث افتتـح بنـك قطـر الوطـيض والبنـوك وغري
كـة ooredoo لــ 55 % من  إندونيسـيا، فضـاً عـن امتاك �ش
أسـهم اتصاالت إندونيسـيا )إندوسـات(، ووجود اسـتثمارات 

اس باور". ي مجـال الطاقـة الكهربائيـة "نـرب
قطريـة �ض

ض  كت�ي كة و�ش كات قطريـة إندونيسـية مشـرت ويوجـد نحـو 9 �ش
ي السـوق 

ض برأسـمال 100 %، تعمـل جميعهـا �ض إندونيسـيت�ي
ي مجـاالت متنوعـة، منهـا المقـاوالت، والهندسـة، 

القطـري �ض
نشـاءات، وتقنيـة المعلومـات. واالإ

1.8 مليار ريال 

التبادل التجاري 

بين البلدين 

و11 شركة 

اندونيسية 

تعمل في قطر

مؤمترات
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آثـار  مـن  الحـد  ي 
�ض أن قطـر نجحـت  وأكـد 

ثـاث دول  الـذي فرضتـه  الجائـر  الحصـار 
الخامـس  منـذ  قطـر  دولـة  عـى  خليجيـة 
، حيـث سـارعت الدولـة  ي

مـن يونيـو المـا�ض
-يدعمهـا القطاع الخاص، ومنذ اليوم االأول 
ي تضمـن 

للحصـار- عـى إيجـاد البدائـل الـيت
اسـتمرار تدفـق السـلع عى السـوق القطري 
ض خطوط ماحية  دون انقطاع، فجرى تدشـ�ي
أ  ض مينـاء حمـد وعـدد مـن المـوا�ض ة بـ�ي مبـا�ش
ي سـلطنة ُعمـان وتركيـا وباكسـتان والهنـد 

�ض
، وأصبحـت البضائع والسـلع تصل  ض والصـ�ي
إىل  الحاجـة  ودون  مبـا�ش  بشـكل  قطـر  إىل 
ي 

ي كانـت �ض
المـرور عـرب دول الحصـار، والـيت

السـابق تمـر مـن خالهـا 80 % مـن السـلع 
الـواردة إىل السـوق القطري، فاسـتمر تدفق 
اختـاف  عـى  القطـري  السـوق  إىل  السـلع 
ي 

�ض المشـاريع  عجلـة  واسـتمرت  أنواعهـا، 
ي الـدوران بـدون أي معوقات، حيث 

قطـر �ض
وعـات مونديـال كأس العالـم  تتواصـل م�ش
ي الخـاص بهـا، وقد 

بحسـب الجـدول الزمـيض
جـرى خـال الحصـار الكشـف عـن سـادس 
الثمامـة،  اسـتاد  وهـو  المونديـال  ماعـب 
ض  ملعبـ�ي عـن  يُكشـف  أن  المتوقـع  ومـن 

جديديـن قبـل نهايـة هـذا العـام.
التحتيـة  البنيـة  مشـاريع  تتواصـل  كمـا 
نشـاءات العامـة، حيـث نفذت  والطـرق واالإ
مـن   %  95 حـواىلي  العامـة  االأشـغال  هيئـة 
 ،2017 ال�يعـة  الطـرق  تطويـر  خطـة 
ي تتيـح 

وعـات الـيت وهنـاك المزيـد مـن الم�ش
ي 

ندونيسـية للمشـاركة �ض االإ كات  فرصـة للـ�ش
تنفيذهـا.

خطـة  لديهـا  قطـر  دولـة  أن  عـى  وشـدد 
الوطنيـة  للرؤيـة  وفقـاً  طموحـة  تنمويـة 
كمـا  القطاعـات،  مختلـف  تتضمـن   ،2030
اتيجيات  واالسـرت الخطـط  -وبفضـل  أنـه 
الرشـيدة-  القيـادة  تبّنتهـا  ي 

الـيت الحكيمـة 

أصبحـت قطـر إحـدى الوجهـات المفضلـة 
لاسـتثمارات العالميـة، حيـث تتمتـع دولـة 
ض  قطـر بمناخ اسـتثماري فريد، نظـراً للقوان�ي
يعات الجاذبة لاسـتثمار، واالستقرار  والت�ش
بـه  تنعـم  الـذي  واالجتماعـي  السـيا�ي 

. ض المتمـري ي 
الجغـرا�ض والموقـع  البـاد، 

وبـدوره أكـد رئيـس الغرفـة االندونيـ�ي أن 
المنتـدى االقتصـادي القطـري االندونيـ�ي 
ض البلديـن،  أعطـى دفعـا قويـا للتعـاون بـ�ي
ونمـو  بتطـور  السـياق  هـذ  ي 

�ض مشـيدا 
ض قطـر وإندونيسـيا.  العاقـات التجاريـة بـ�ي
االندونيـ�ي  الغرفـة  رئيـس  ودعـى  هـذا 
البلديـن  مـن  االأعمـال  ورجـال  كات  الـ�ش
ي تم 

سـتثمارية اليت لاسـتفادة من الفـرص االإ
تسـليط الضـوء عليها خـال المنتـدى. وأكد 
ي 

االأعمـال �ض الجهـود لقطـاع  تكاتـف  أهميـة 
ستكشـاف الفـرص ومجـاالت  كا البلديـن الإ
التعـاون وتبـادل المعلومـات حولها، وتبادل 
والتعـارف  المعـارض،  وإقامـة  الزيـارات 
ض منوها  ض ممثـىي الفعاليـات مـن الجانبـ�ي بـ�ي

ورة العمـل من أجل تعظيم االسـتفادة  بـرض
ي تم 

تفاقيـات ومذكـرات التفاهـم اليت مـن االإ
ي 

توقيعهـا وتفعيـل االتفاقيـات االأخـرى الـيت
المجـاالت  مـن  العديـد  ي 

�ض ض  الجانبـ�ي تربـط 
كة  االقتصاديـة وبما يخدم المصالح المشـرت

. ض الصديقـ�ي للبلديـن 

لتعزيز التعاون بين القطاع 

الخاص في كال البلدين

مذكرة تفاهم بني 

غرفتي قطر واندونيسيا

عـى هامـش أعمـال »المنتـدى االقتصـادي 
وزارة  نظمتـه  الـذي   » ندونيـ�ي القطري-االإ
وزارة  مـع  بالتعـاون  والتجـارة  االقتصـاد 
التجـارة بجمهوريـة إندونيسـيا، وقعـت كل 
ندونيسـية  مـن غرفـة قطـر وغرفة التجـارة االإ
ض القطاع  مذكـرة تفاهـم لتعزيـز التعاون بـ�ي

ي كا البلديـن.
الخـاص �ض

سـعادة  قطـر  غرفـة  عـن  بالتوقيـع  قـام 
آل  محمـد  بـن  جاسـم  بـن  خليفـة  الشـيخ 
الجانـب  وعـن  قطـر،  غرفـة  رئيـس  ي 

ثـا�ض
اكسـا  ارويـن  السـيد  سـعادة  ندونيـ�ي  االإ
ندونيسـية،  االإ التجـارة  غرفـة  رئيـس  نائـب 
بحضـور سـعادة الشـيخ أحمـد بـن جاسـم 
ي وزير االقتصـاد والتجارة، 

بـن محمد آل ثـا�ض
وزيـر  لوكينتـا  إنفرتيسـتو  السـيد  وسـعادة 

. ندونيـ�ي االإ التجـارة 
ض  وتهـدف  المذكـرة إىل تعزيـز التعـاون بـ�ي
والزيـارات،  المعلومـات  وتبـادل  الغـرف، 
وتعزيـز قطـاع االأعمـال، وإقامـة المعـارض 

ض البلديـن.  بـ�ي
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ي كلمتــه خــال »منتــدى 
وأضــاف ســعادته -�ض

االأعمــال القطري-الســنغافوري« الــذي ُعقــد 
ــت عــى توفــري  ي ســنغافورة- أن قطــر عمل

�ض
ــاء المناطــق  ــة المتطــورة، وبن ــة التحتي البني
ــري  ــة واللوجســتية الخاصــة، وتوف االقتصادي
عفــاء مــن الجمــارك  ــة، واالإ ي الصناعي

االأرا�ض
بالنســبة للــواردات مــن االآالت، كمــا ســمحت 
ــبة 100  ــتثمار بنس ي باالس ــيب ــتثمر االأجن للمس
ي بعــض القطاعــات كالزراعــة والتعليــم. 

% �ض
ــدى القطري-الســنغافوري«  ــد أن »المنت وأك
يهــدف إىل تعزيــز العاقــات االقتصاديــة 
ض دولــة قطــر وســنغافورة،  والتجاريــة بــ�ي
ة صاحــب الســمو  ي إطــار زيــارة حــرض

ي �ض
ويــأ�ت

ي أمــري دولــة 
الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثــا�ض

قطــر  أن  مضيفــاً  ســنغافورة،  إىل  قطــر 
ــع  ي م

ــا�أ ــاون الثن ــز التع حريصــة عــى تعزي
فقــد  المجــاالت؛  مختلــف  ي 

�ض ســنغافورة 
تطــوراً  البلديــن  ض  بــ�ي العاقــات  شــهدت 
اً عــى مختلــف االأصعــدة السياســية  كبــري
واالجتماعيــة والثقافيــة وكذلــك االقتصاديــة، 
العقبــات  إزالــة  عــى  البلــدان  وحــرص 
كة  ي تواجــه االســتثمارات المشــرت

كافــة الــيت
والمتبادلــة، ومنــح العديــد مــن التســهيات 
العاقــات  وتطويــر  المســتثمرين  لجــذب 
ــدة  ــود بالفائ ــا يع ــال، بم ــال االأعم ض رج ــ�ي ب
ــز  ــة إىل تعزي ــن، إضاف ــاد البلدي ــى اقتص ع
ي العــام 

التبــادل التجــاري، والــذي بلــغ �ض
ي نحــو 12.2 مليــار ريــال، مــن 

2016 المــا�ض

ــن  ــة م ــال واردات قطري ــار ري ــا 1.3 ملي بينه
ســنغافورة، و10.9 مليــار ريــال صــادرات 
أرقــام  وهــذه  ســنغافورة،  إىل  قطريــة 
ــة  ــات االقتصادي ــوة العاق ــدى ق ــس م تعك

. ض ض البلديــن الصديقــ�ي والتجاريــة بــ�ي
ي مــا يتعلــق باالســتثمار 

وقــال ســعادته إنــه �ض
مــن  تُعتــرب  ســنغافورة  فــإن  ك،  المشــرت
الوجهــات االســتثمارية المهمــة لدولــة قطر، 
ــتثمارية  ــرص االس ــن الف ــد م ــاك العدي وهن
ي تجــري حاليــاً دراســتها مــن قبــل جهــاز 

الــيت
مؤخــراً  قــام  والــذي  لاســتثمار،  قطــر 
باالســتحواذ عــى بــرج »آســيا ســكوير« الــذي 
ي ســنغافورة 

كات عالميــة �ض يضــم مكاتــب لــ�ش
ي صفقــة ُوصفــت 

مقابــل 2.4 مليــار دوالر، �ض
ــارات. ــاع العق ي قط

« �ض ــرب ــا »االأك بأنه

كــة  �ش  35 نحــو  يُوجــد  المقابــل،  ي 
و�ض

كــة  �ش و12  كة  مشــرت قطرية-ســنغافورية 
تعمــل   %  100 مــال  بــرأس  ســنغافورية 
ي مجــاالت متنوعــة، 

ي الســوق القطــري �ض
�ض

نشــاءات، وخدمــات  منهــا: الهندســة، واالإ
والمعــارض  والديكــور،  والغــاز،  النفــط، 

المعلومــات. وتقنيــة  والمؤتمــرات، 
ــر  ــم أن قط ــن جاس ــة ب ــيخ خليف ــد الش وأك
ي الحــد مــن آثــار الحصــار الجائــر 

نجحــت �ض
الــذي فرضتــه ثــاث دول خليجيــة عــى دولة 
 ، ي

ــا�ض ــو الم ــن يوني ــس م ــذ الخام ــر من قط
حيــث ســارعت الدولــة -يدعمهــا القطــاع 

للحصــار-  االأول  اليــوم  ومنــذ  الخــاص، 
ي تضمــن اســتمرار تدفق 

يجــاد البدائــل الــيت الإ
الســلع عــى الســوق القطــري دون انقطــاع. 
ض  ة بــ�ي ض خطــوط ماحيــة مبــا�ش فجــرى تدشــ�ي
ي ســلطنة 

أ �ض ــن المــوا�ض ــاء حمــد وعــدد م مين
 ، ض ــ�ي ــد والص ــتان والهن ــا وباكس ــان وتركي ُعم
وأصبحــت البضائــع والســلع تصــل إىل قطــر 
المــرور  الحاجــة إىل  بشــكل مبــا�ش ودون 
ي الســابق 

ي كانــت �ض
عــرب دول الحصــار، والــيت

تمــر مــن خالهــا 80 % مــن الســلع الــواردة 
ي هــذا 

إىل الســوق القطــري. وزاد قائــاً �ض
الصــدد: "اســتمر تدفــق الســلع إىل الســوق 
ــا، واســتمرت  ــاف أنواعه القطــري عــى اخت
ــدون  ــدوران ب ــر بال ي قط

ــاريع �ض ــة المش عجل
وعــات  أي معوقــات، حيــث تتواصــل م�ش
مونديــال كأس العالــم بحســب الجــدول 
ي الخــاص بهــا، وقــد جــرى خــال 

الزمــيض
ماعــب  ســادس  عــن  الكشــف  الحصــار 
ومــن  الثمامــة،  اســتاد  وهــو  المونديــال 
ض  المتوقــع أن يجــري الكشــف عــن ملعبــ�ي

ــام". ــذا الع ــة ه ــل نهاي ــن قب جديدي

التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  تتواصــل  كمــا 
نشــاءات العامــة، حيــث نفــذت  والطــرق واالإ
ــن  ــواىلي 95 % م ــة ح ــغال العام ــة االأش هيئ
 ،2017 ال�يعــة  الطــرق  تطويــر  خطــة 
ي تتيــح 

وعــات الــيت وهنــاك المزيــد مــن الم�ش
ي 

كات الســنغافورية للمشــاركة �ض فرصــة للــ�ش

خالل كلمته في منتدى األعمال المشترك على 

هامش زيارة سمو االمير لسنغافورة

أعلــن ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم آل ثــاين -رئيــس غرفــة قطــر- 
أن دولــة قطــر تنتهــج سياســات اقتصاديــة مرنــة، بهــدف تشــجيع 
ــي  ــز الت ــم الحواف ــالل تقدي ــن خ ــة، م ــة واألجنبي ــتثامرات املحلي االس

ــر. ــتثامراتهم يف قط ــخ اس ــى ض ــتثمرين ع ــجع املس تش

خليفة بن جاسم:

التبادل التجاري مع سنغافورة 

يناهز  12.2 مليار ريال 
35 شركة قطرية- سنغافورية 

مشتركة و12 شركة 

سنغافورية 100 % تعمل في 

السوق القطري
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تنفيذهــا. وقــال ســعادته إن دولــة قطــر لديهــا 
خطــة تنمويــة طموحــة، وفقــاً للرؤيــة الوطنيــة 
2030، تتضمــن مختلــف القطاعــات، كمــا أنــه 
ــة  اتيجيات الحكيم ــرت ــط واالس ــل الخط -وبفض
ي تبّنتهــا القيــادة الرشــيدة- أصبحــت قطــر 

الــيت
لاســتثمارات  المفضلــة  الوجهــات  إحــدى 
العالميــة، حيــث تتمتــع دولــة قطــر بمنــاخ 
يعــات  ض والت�ش اســتثماري فريــد، نظــراً للقوانــ�ي
الســيا�ي  واالســتقرار  لاســتثمار،  الجاذبــة 
واالجتماعــي الــذي تنعــم بــه البــاد، والموقــع 

. ض ــري ي المتم
ــرا�ض الجغ

رئيــس  تبــو  إس  إس  الســيد  أشــاد  بــدوره 
ــدى  اتحــاد االعمــال الســنغافوري بفكــرة المنت
والــذي  الســنغافوري  القطــري  االقتصــادي 
ــادي  ــدى اقتص ــرب منت ــياً كأك ــاً قياس ــق رقم حق
ق  أقامتــه ســنغافورة مــع اي مــن دول الــ�ش
ــة  ــة مهم ــه يعــد إضاف ا اىل ان االأوســط ، مشــري
قطــر  ض  بــ�ي العاقــات  تطويــر  طريــق  ي 

�ض
ي كافــة المجــاالت االقتصاديــة 

وســنغافورة �ض
واالســتثمارية. والتجاريــة 

وقــال رئيــس اتحــاد االعمــال الســنغافوري 
ــاده وقــف مــن خــال  ي ب

ان قطــاع االعمــال �ض
ي 

ــة �ض ــة الهائل ــات القطري مكان ــدى عــى االإ المنت
اكات  عــدة قطاعــات، وانــه يتطلــع لبنــاء �ش
كات  والــ�ش االعمــال  رجــال  ض  بــ�ي إيجابيــة 
يتمتعــان  البلديــن  وان  خاصــة  البلديــن  ي 

�ض
اىل  ويتطلعــان   ، قويــة  ممتــازة  بعاقــات 
ــة  . رادة السياســية القوي تطويراهــا بفضــل االإ

االقتصــاد  منتــدى  هامــش  وعــى 
ــه  ــذي نظمت ــنغافوري ال ــري- الس القط
القطريــة  والتجــارة  االقتصــاد  وزارة 
بالتعــاون مــع وزارة التجــارة والصناعــة 
كا  وقعــت  ســنغافورة،  بجمهوريــة 
االأعمــال  واتحــاد  قطــر  غرفــة  مــن 
الســنغافوري مذكــرة تفاهــم بهــدف 
تعزيــز التعــاون التجــاري واالســتثماري 

ض الغرفــة واالتحــاد، مــن خال توفــري وتبــادل المعلومات حــول اقتصــاد البلدين  بــ�ي
 . ض ــ�ي ض الجانب ــ�ي ــتثمارية ب ــة االس اك ــرص ال�ش ــز ف ــة وتعزي ــود التجاري ــم الوف  ودع
ــن  ــن جاســم ب ــب غرفــة قطــر ســعادة الشــيخ خليفــة ب ــة مــن جان وقــع االتفاقي
دارة، وعــن الجانــب الســنغافوري الســيد تيــو  ، رئيــس مجلــس االإ ي

محمــد آل ثــا�ض
ســيونغ ســنغ، رئيــس اتحــاد االأعمــال الســنغافوري.

كمــا شــهد توقيــع االتفاقيــة ســعادة 
ــن محمــد  ــن جاســم ب الشــيخ أحمــد ب
والتجــارة  االقتصــاد  وزيــر  ي 

ثــا�ض آل 
ه ســعادة الســيد إس اســواران  ونظــري
وزيــر التجــارة والصناعــة بجمهوريــة 

ــنغافورة.  س

توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر 

واتحاد األعمال السنغافوري
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حــرض المنتــدى ســعادة الشــيخ خليفــة بــن 
ــة  ــس غرف ، رئي ي

ــا�ض ــد آل ث ــن محم ــم ب جاس
ــس  ــو رئي ــيد إس إس تي ة الس ــري ــر، ونظ قط
ــة إىل  ضاف ــنغافوري باالإ ــال الس ــاد االأعم اتح
أكــرش مــن ٤٥٠ مــن كبــار رجــال االأعمــال 
ض  الحكوميــ�ي ض  والمســؤول�ي والمســتثمرين 
كات والهيئــات  مــن البلديــن ورؤســاء الــ�ش
ض  ــ�ي ــدى ب ــرب منت ي أك

اء �ض ــرب ــة والخ االقتصادي
االوســط  ق  الــ�ش مــن  ودولــة  ســنغافورة 
ــتثمارية  ــرص االس ــى الف ــاع ع ــك لاط وذل
الســيما  قطــر  ي 

�ض القطاعــات  مختلــف  ي 
�ض

قطــاع التجــارة والزراعــة والســياحة والطاقــة 
هــا مــن المجــاالت االقتصاديــة االأخــرى.   وغري
أحمــد  الشــيخ  ســعادة  واســتعرض  هــذا 
ي ســعادة 

بــن جاســم بــن محمــد آل ثــا�ض
ات  ض ممــري والتجــارة  االقتصــاد  وزيــر 
ــا  ي يقدمه

ــيت ــز ال االقتصــاد القطــري والحواف
التعــاون  بعاقــات  مشــيدا  للمســتثمرين 
ــاً  ــن، الفت ض البلدي ــ�ي التجــاري واالقتصــادي ب
اتيجي لدولــة قطــر  إىل أهميــة الموقــع االســرت
لاســتثمارات  جاذبيتهــا  مــن  عــزز  الــذي 
ي 

ــيت ــورة ال ــة المتط ــة التحتي اً إىل البني ــري ومش

ض بهــا وإىل مكانتهــا كأكــرب مصــدر للغــاز  تتمــري
العالــم.  ي 

�ض الطبيعــي 

ــة  ي هــذا الصــدد أن دول
وأضــاف ســعادته �ض

ي قطــاع 
قطــر تحتــل مكانــة تنافســية هامــة �ض

ــة  ــة الغني ــة بفضــل مواردهــا الطبيعي الطاق
ول، حيــث تعــد دولــة  مــن الغــاز والبــرت

بحضور عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ورجال االعمال والمستثمرين 

نجاح باهر للمنتدى االقتصادي 

القطــــري السنغــــافــــوري

وزير االقتصاد: 

فرص واعده 

ومستقبل مزدهر 

للعالقات القطرية 

السنغافورية 

ــر  ــاين، وزي ــد آل ث ــن محم ــم ب ــن جاس ــد ب ــيخ أحم ــعادة الش ــر س ح
التجــارة  وزيــر  اســواران  إس  الســيد  ونظــرة  والتجــارة  االقتصــاد 
والصناعــة الســنغافوري، أعــامل املنتــدى االقتصــادي القطــري-

الســنغافوري الــذي نظمتــه وزارة االقتصــاد والتجــارة يــوم الثالثــاء 
وزارة  مــع  بالتعــاون  ســنغافورة،  يف   2017 أكتوبــر   17 املوافــق 
التجــارة والصناعــة بجمهوريــة ســنغافورة، تزامنــاً مــع زيــارة حــرة 
صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثــاين أمــر البــالد املفــدى 

"حفظــه اللــه " لجمهوريــة ســنغافورة. 
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للغــاز  العالــم  ي 
�ض االأول  المصــدر  قطــر 

أكــرب  تعــد  وكذلــك  المســال،  الطبيعــي 
مصــدر للهيليــوم ورابــع أكــرب منتــج لليوريــا 

ي العالــم.
�ض

ــت  ــر نجح ــة قط ــعادته أن دول ــد س ــا أك كم
ي تطويــر بنيــة تحتيــة عالميــة المســتوى 

�ض
الماضيــة.  القليلــة  الســنوات  عــى مــدى 
وأشــار ســعادته إىل مطــار حمــد الــدوىلي 
ي 

ــارات �ض ــرب المط ــن أك ــداً م ــد واح ــذي يع ال
ض  ــم بطاقــة اســتيعابية ســتبلغ خمســ�ي العال
 ، مليــون مســافر ســنويا خــال وقــت قصــري
تقــدر  ضافــة اىل مينــاء حمــد والــذي  باالإ
مليــون   7.5 بنحــو  االســتيعابية  طاقتــه 
حاويــة، فضــاً عــن شــبكة الطــرق ال�يعــة 
والمتطــورة، والخطــوط الجويــة القطريــة 
ي العالــم وتربــط قطــر 

ان �ض وهــي أفضــل طــري
ب 150 وجهــة عالميــة.

ات المناطــق الحــرة  ض وأشــار ســعادته اىل ممــري
ي توفرهــا دولــة 

واللوجســتية والصناعيــة الــيت
قطــر، مؤكــدا أن الدولــة قامــت بتطويــر 
بيئــة شــاملة الســتقطاب المســتثمرين وذلــك 
مــن منطلــق إيمانهــا بــأن بيئــة االأعمــال 
عــن  أهميــة  تقــل  ال  المؤســ�ي  طــار  واالإ
ــة. وأوضــح ســعادته الحوافــز  ــة التحتي البني
ي يقدمهــا مركــز قطــر للمــال وواحــة 

الــيت
والمناطــق  والتكنولوجيــا  للعلــوم  قطــر 
ســعادته  وأكــد  والصناعيــة.  اللوجســتية، 
تطويــر  عــى  العمــل  حاليــا  يتــم  أنــه 
ــذي  ــة وال ــال الرياضي ــة االأعم وع واح ــ�ش م
ي 

كات الرياضيــة الــيت ســيتم تخصيصــه للــ�ش
ي تنظيــم فعاليــات كأس العالــم 

ستســاهم �ض
لكــرة القــدم 2022.

وحــول قطــاع التعليــم، أوضــح ســعادته أن 
دولــة قطــر تتمتــع بنظــام تعليمــي ذو جودة 
عاليــة حيــث تحتــل قطــر المرتبــة الخامســة 
وفقــا  وذلــك  التعليــم  جــودة  مــؤ�ش  ي 

�ض
ــاً  ــي الفت ــادي العالم ــدى االقتص لتقريرالمنت
ــج  ــن النات ــت %2.8 م ــة خصص إىل أن الدول
المحــىي االإجمــاىلي للبحــث والتطويــر ووفــرت 
ي هــذا 

مؤسســات قطريــة رائــدة عالميــا �ض
المجــال عــى غــرار مؤسســة قطــر، وجامعــة 
قطــر، وجامعــة حمــد بــن خليفــة وذلــك 
هــا الأر�ت الجامعــات عــى  ضافــة إىل توفري باالإ
ــاس  ــة تكس ــل جامع ــي مث ــتوى العالم المس
ميلــون  وكارنيجــي  وكورنيــل  أم  أنــد  إي 

ــر. ي قط
ــاون �ض ــة جورجت وجامع

ي هــذا الســياق، دعــا ســعادته مجتمــع 
و�ض

ــرص  ــذه الف ــن ه ــتفادة م ــال إىل االس االأعم
قطــر.  دولــة  تتيحهــا  ي 

الــيت االســتثمارية 

ــز  ــدم حواف ــة تق موضحــا أن الدول
ي عــدد مــن القطاعــات ذات 

هامــة �ض
الصناعــة  االأولويــة ومنهــا قطــاع 
والتعليــم  والصحــة  والزراعــة 
ــا المعلومــات والســياحة  وتكنولوجي

والرياضــة.
ي معــرض حديثــه عــن العاقــات 

و�ض
أكــد  الســنغافورية،  القطريــة 
ــارة  ــاد والتج ــر االقتص ــعادة وزي س

ــر  ــتقباً مزده ــده ومس ــاً واع ــاك فرص ان هن
ــة  ــة القطري ــة والتجاري ــات االقتصادي للعاق
ســنغافورة  وأن  ســيما  ال  الســنغافورية، 
يــك تجــاري لدولــة قطــر  تعــد ســابع �ش
بإجمــاىلي حركــة تبــادل تجــاري بلغــت حــواىلي 
3.5 مليــار دوالر أمريــكي مضيفــا أن قيمــة 
صــادرات قطــر إىل ســنغافورة بلغــت حــواىلي 
ي 

و�ض  .2016 العــام  خــال  دوالر  3مليــار 
ــنغافورة  ــادرات س ــت ص ــه، بلغ ــت ذات الوق
إىل دولــة قطــر أكــرش مــن 350 مليــون دوالر 

العــام 2016.  ي 
�ض

ــر االقتصــاد  ي الختــام أعــرب ســعادة وزي
و�ض

ــدى،  ــل المنت ي أن يمّث
ــه �ض ــن أمل ــارة ع والتج

فرصــة لوضــع آليات عمليــة لتطوير مســتوى 
ــادل  التعــاون االقتصــادي ورفــع حجــم التب
اكات  �ش وإيجــاد  واالســتثماري،  التجــاري 
رجــال  ض  بــ�ي جديــدة  واســتثمارات  فاعلــة 
ض ونظرائهــم مــن الجانــب  االأعمــال القطريــ�ي

الســنغافوري.  
من جانبه أشــاد ســعادة الســيد إس اســواران 
ي 

وزيــر التجــارة والصناعــة الســنغافوري �ض
ض  ي تربــط بــ�ي

ة الــيت ض كلمتــه بالعاقــات المتمــري
قطــر  تعتــرب  بلــده  أن  وأوضــح  البلديــن 
ــتورد  ــث تس اتيجي حي ــرت ــاري اس ــك تج ي �ش
ســنغافورة الجــزء االكــرب مــن احتياجاتهــا 
مــن الغــاز الطبيعــي القطــري كمــا اشــاد 
بــان  االقتصــادي مؤكــدا  المنتــدى  بــدور 
ض  ض الجانبــ�ي هنــاك فــرص واعــدة للتعــاون بــ�ي

اكات مثمــرة. ي �ش
للدخــول �ض

ي 
ورشــيت عقــد  المنتــدى  خــال  وتــم 

 ، االأوىل  الورشــة  تناولــت  حيــث  عمــل 
واالســتثمار،  كة  المشــرت المشــاريع  فــرص 
ي الورشــة الســيد نبيل 

والتحديــات . وشــارك �ض
كــة  ، الرئيــس التنفيــذي ل�ش ض محمــد البوعينــ�ي
العقــاري،  لاســتثمار  القطريــة  الديــار 
والســيد حمــد المــا، الرئيــس التنفيــذي 
محمــد  والســيد  للضيافــة،  كتــارا  كــة  ل�ش
ــاد  ــة حص ك ــذي ل�ش ــس التنفي ــادة، الرئي الس
ــر  ــع، المدي ــد المان ــيد خال ــة، والس الغذائي

التنفيــذي لبنــك قطــر للتنميــة.
ــاع  ــة إىل قط ــل الثاني ــة العم ــت ورش وتطرق
لكــرة  العالــم  كأس  وفعاليــات  النقــل، 
المشــاريع،  وتســليم   ،2022 القــدم 
القطــري  التعــاون  وفــرص  وتحديــات 
ي دولــة 

الســنغافوري وتطــور قطــاع الطاقــة �ض
فهــد  الســيد  الورشــة  ي 

�ض قطــر". وشــارك 
كــة  ، الرئيــس التنفيــذي ل�ش ي راشــد الكعــيب
مناطــق والمهنــدس غانــم عــىي الكــواري 
دارة المنشــآت الرياضيــة  المديــر التنفيــذي الإ
ــيخ  رث والش ــاريع واالإ ــا للمش ــة العلي باللجن
ي مديــر إدارة شــؤون 

مشــعل بــن جــرب آل ثــا�ض
ــيد  ــة والس ــة والصناع ــوزارة الطاق ــة ب الطاق
ــد. ــاء حم ــر مين ــي مدي ــز اليافع ــد العزي عب

ض  ــ�ي ــة ب ــاءات ثنائي ــد لق ــدى عق ــهد المنت وش
ــا  ــم خاله ض ت ــ�ي ــن الجانب ــال م ــال االأعم رج
اســتعراض الفــرص االســتثمارية المتاحــة 
ي دولــة قطــر وســنغافورة وبحــث ســبل 

�ض
بنــاء آليــات تعــاون اقتصــادي طويــل االأمــد 
والســنغافورية  القطريــة  كات  الــ�ش ض  بــ�ي
ي حققتهــا 

لاســتفادة مــن النجاحــات الــيت
تجربــة ســنغافورة االقتصاديــة.
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مؤمترات

ا للمشـــاركة والمداوالت  وأتـــاح المنتدى منـــرب
بشـــأن كيفيـــة مســـاهمة التجـــارة ومنظمـــة 
ي تحقيق أهـــداف التنمية 

التجـــارة العالميـــة �ض
فوائد  تقاســـم  يمكـــن  وكيـــف  المســـتدامة، 
ض البلدان  التجـــارة عـــى نطـــاق أوســـع بـــ�ي
كات واالأفراد، اضافة اىل أفضل الســـبل  والـــ�ش
التجارة  ي خارطة 

ات �ض التغيـــري للتصدي لتحدي 
. لمية لعا ا

وخال اليـــوم الثالث للمنتدى، شـــاركت غرفة 
ي تنظيم 

قطـــر مع غرفـــة التجـــارة الدوليـــة �ض
جلســـة عمل نقاشـــية بعنوان "البناء من أجل 
للمؤتمر  العالميـــة  التجـــارة  اجنـــدة  النجاح: 
ي اطار 

الـــوزاري ببوينـــس آيـــرس"، وذلـــك �ض
كة  العالمية، وهي مبادرة مشـــرت التجارة  أجندة 
ض غرفـــة قطر وغرفـــة التجـــارة الدولية تم  ب�ي
ي العام 2013، وتعمل عى مســـاعدة 

اطاقها �ض
االأولوية  المجـــاالت ذات  ي تحديد 

�ض الحكومات 
ة  كات الصغري الرئيســـية للتجارة، بدًء من الـــ�ش
ى، واالحتياجات  كات الكرب والمتوســـطة إىل ال�ش
الملحـــة لمزيد مـــن التحرير، واعتمـــاد قواعد 

العالمية. التجـــارة  ي 
�ض أفضل 

منتدى منظمة التجارة العالمية يناقش تقرير أجندة التجارة الدولية

شــاركت غرفــة قطــر وغرفــة التجــارة الدوليــة ىف املنتــدى 
العــام ملنظمــة التجــارة العامليــة هــذا العــام تحــت عنــوان 
جنيــف  يف  عقــد  الــذى  الرئيســية"  الخطــوط  وراء  "التجــارة: 
بنهايــة ســبتمرب املــايض، وتــرأس الوفــد القطــري الشــيخة 
متــارض ال ثــاين مديــر العالقــات الدوليــة وشــؤون الغــرف يف 

غرفــة قطــر والغرفــة الدوليــة – قطــر.

الشيخة متارض:
الدوحة تستضيف اجتامعاً 

عاملياً للتجارة قريبا

التقرير يساعد الحكومات في تحديد المجاالت 

ذات األولوية الرئيسية للتجارة

غرفة قطر تشارك في فعاليات منتدى منظمة 

التجارة العالمية بجنيف
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وتم خـــال الجلســـة بحث مـــا ينبغي أن 
يركـــز عليه أعضاء منظمة التجـــارة العالمية 
قبـــل تقديـــم المؤتمـــر الـــوزاري الـــذي 
ي ببوينس 

ســـيعقد بنهاية العام الجـــاري �ض
آيـــرس وبعده.

وقد ركزت الجلســـة النقاشـــية عى المحاور 
العالمية  التجـــارة  اجندة  لتقرير  الخمســـة 
التجارة  والذي اطلقتـــه غرفة قطر وغرفـــة 
، وتتمثل  ي

ي شـــهر مارس المـــا�ض
الدوليـــة �ض

ي البضائع غري  
ي التجـــارة �ض

هذه المحـــاور �ض
ي الخدمـــات، والتجارة 

الزراعيـــة، والتجارة �ض
ض القواعد  ونية واالســـتثمار، وتحســـ�ي لكرت االإ
كات المملوكة  ي الـــ�ش

الجديدة للمنافســـة �ض
للمؤسســـات الحكومية، واحتياجات السوق 

، والقيود عـــى الصادرات. المحـــىي

ي الجلســـة جون دانيلوفيتش، 
وقد تحدث �ض

ض العـــام لغرفـــة التجـــارة الدولية؛  االأمـــ�ي
جيمـــس باكوز، العضو المؤســـس والرئيس 
منظمـــة  ي 

�ض االســـتئناف  لهيئـــة  الســـابق 
العالمية  الشؤون  أســـتاذ  العالمية،  التجارة 
والبيئية  االقتصاديـــة  الفـــرص  مركز  ومدير 
فيليب  فلوريدا؛  ال  ســـنرت جامعة  العالمية، 
ديلور، نائب الرئيس االأول للشـــؤون العامة 
رئيس  نائـــب  برســـون،  أولف  ألســـتوم؛   -
العاقات الحكومية والصناعية -اريكســـون؛ 
التنفيـــذي  المديـــر   ، برتـــا�ي ســـتيفانو 
للسياســـات والممارســـات التجارية، بغرفة 
التجـــارة الدوليـــة و نيكول غراونـــارد، كبري 
الدولية. التجارة  بغرفة  السياســـات  مديري 

وتناولـــت الجلســـة ايضا أهـــداف التنمية 
من  أنـــه  المتحدثـــون  ورأى  المســـتدامة، 
خـــال تحديـــد إطـــار واضح مـــن قواعد 
التجارة واالســـتثمار، يمكننـــا أن نأمل بعد 
ي تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة 

ذلك �ض
لاأمـــم المتحـــدة. وتركز أهـــداف التنمية 
ا عى الـــدور الذي  ا كبري ض المســـتدامة تركـــري
ي تعزيـــز التنمية 

يمكن أن تلعبـــه التجارة �ض
. مة لمستدا ا

، ان غرفة  ي
وقالت الشـــيخة تما�ض ال ثـــا�ض

ي 
قطـــر كانـــت حريصة عـــى المشـــاركة �ض

العالمية،  التجارة  لمنظمـــة  العام  المنتدى 
ي تحديد 

نظـــرا الأهميـــة هـــذا المؤتمـــر �ض
االتجاهـــات الازمـــة لتســـهيل التجارة عرب 
العالـــم، الفتـــة اىل ان غرفـــة قطر ســـبق 
وان اطلقـــت بالتعاون مـــع الغرفة الدولية 
ي 

مبـــادرة اجنـــدة التجـــارة العالميـــة واليت
ي تحديد 

تهدف اىل مســـاعدة الحكومـــات �ض

للتجارة،  الرئيســـية  االأولوية  المجاالت ذات 
ي اطاق 

ي شـــهر مـــارس المـــا�ض
كمـــا تم �ض

تقريـــر اجنـــدة التجـــارة العالميـــة والذي 
ي 

ضـــم عـــدة محـــاور رئيســـية تســـهم �ض
تنشـــيط الحركـــة التجارية عـــرب العالم.

ي 
ثـــا�ض ال  تمـــا�ض  الشـــيخة  واوضحـــت 

ي تريحـــات صحفيـــة ان غرفـــة قطـــر 
�ض

ي ســـبيل تســـهيل 
ة �ض تقـــوم بجهـــود كبري

التجـــارة العالميـــة وذلـــك منـــذ اطـــاق 
ي اطلقتها 

جولـــة مفاوضـــات الدوحة والـــيت
منظمة التجـــارة العالمية خـــال اجتماعها 
ي العام 

ي الدوحـــة �ض
الـــوزاري الذي عقـــد �ض

ي اســـتضافة 
2001، حيث نجحت الدوحة �ض

هـــذا االجتمـــاع الـــدوىلي الهـــام، منوهة 
ض غرفة قطـــر وغرفة  بالتعـــاون الوثيق بـــ�ي
ي العديد 

التجـــارة الدولية والـــذي اثمـــر �ض
من المبـــادرات كان اخرها  مبـــادرة اجندة 
كة  مشـــرت مبادرة  وهـــي  العالمية  التجـــارة 
ض غرفة قطـــر والغرفـــة الدولية، حيث  بـــ�ي
ي 

ســـاهمت توصيـــات هـــذه المبـــادرة  �ض
التجارة  لتســـهيل  تاريخية  اتفاقيـــة  تحقيق 
ي االجتمـــاع الوزاري 

العالمية تـــم اقرارها �ض
ي 

ي جزيرة باىلي �ض
لمنظمـــة التجارة العالميـــة �ض
ي العـــام 2013.

إندونيســـيا �ض

واشـــارت الشـــيخة تمـــا�ض اىل ان الدوحة 
ســـوف تســـتضيف بدايات العام المقبل، 
فعاليـــات يـــوم اعمـــال اجنـــدة التجارة 
ي 

اليت التحديات والفرص  العالمية لمناقشـــة 
ي إجـــراء العمليات 

يواجههـــا قادة االعمال �ض
التجاريـــة، وكيـــف يمكن للقطـــاع الخاص 
ي 

�ض للمســـاعدة  ملموســـة  حات  مقرت تقديم 
التعامـــل معها.

العالمية  التجـــارة  اجنـــدة  لتقرير  ووفقـــا 

، فـــإن النظـــام التجاري العالمـــي القائم 
"تقدمـــا غري  أتـــاح  قـــد  القواعـــد  عـــى 
ي تحقيق االزدهار والتخفيف من 

مســـبوق �ض
ي جميع أنحـــاء العالم، غري 

وطـــأة الفقر" �ض
أن االتجاهات القوميـــة والحمائية المتنامية 

مســـتقبلها.  تهدد 

ي الجلســـة النقاشـــية إن 
ويرى المتحدثون �ض

أعضـــاء منظمة التجـــارة العالميـــة ينبغي 
بإجراءات  الراهنة  للتحديات  يســـتجيبوا  أن 
متجددة ضد الحمائيـــة، وصياغة االإجراءات 
ي ســـيكون لهـــا تأثري مفيد عـــى التجارة 

اليت
مجال  ي 

�ض وخاصـــة  االقتصـــادي،  والنمـــو 
التجـــارة الرقمية.

جديـــر بالذكر أن التقرير الـــذي من المقرر 
أن يتـــم توجيهـــه إىل االجتمـــاع الـــوزاري 
المقبـــل لمنظمة التجـــارة العالمية والمزمع 
االأرجنتينيـــة بوينس  العاصمـــة  ي 

عقـــده �ض
ي شـــهر ديســـمرب المقبل، قد تم 

آيريس �ض
إعـــداده كجزء مـــن مبادرة أجنـــدة التجارة 

. لمية لعا ا

وأطلقـــت غرفـــة قطـــر وغرفـــة التجـــارة 
ي 

الدوليـــة تقرير اجندة التجـــارة العالمية �ض
ي خال انعقاد جلســـة 

شـــهر مارس الما�ض
يطانيـــة لنـــدن،  نقاشـــية بالعاصمـــة الرب
التجارة  أجنـــدة  يـــوم  فعاليـــات  ضمـــن 
العالميـــة، كمـــا يشـــار أن مبـــادرة اجندة 
ي دفع 

التجـــارة العالمية كانت قـــد نجحت �ض
المؤتمر الوزاري التاســـع لمنظمـــة التجارة 
ي باىلي بأندونســـيا 

الدوليـــة الـــذي عقـــد �ض
عـــام 2013، اىل التوصل التفاقية تســـهيل 
ازدهار معامات  بهـــدف  العالمية،  التجارة 
التجـــارة عـــرب الحدود، وخلـــق فرص عمل 

ها. وغري الناميـــة  للدول 
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وفود زائرة

ــد 15  ــوم االح ــاح ي ــر صب ــة قط ــس غرف ــب رئي ــوار نائ ــن ط ــد ب ــن أحم ــد ب ــيد محم ــعادة الس ــتقبل س اس
اكتوبــر 2017 مبقــر الغرفــة ســعادة الســيد سلفســرت بيلــو الثالــس وزيــر العمــل والتوظيــف بجمهوريــة 
الفلبــني، بحضــور الســيد محمــد أحمــد العبيــديل عضــو مجلــس إدارة الغرفــة، والســادة أعضــاء فريــق 

مكاتــب االســتقدام، ومديــر مكتــب العمــل الفلبينــي للعاملــة يف الخــارج .

ركـــز اللقاء عـــى تعزيز مجـــاالت التعاون 
العمالـــة  يخـــص  فيمـــا  ض  الجانبـــ�ي ض  بـــ�ي
الفلبينيـــة، وأهمية تســـهيل إجراءات جلب 
ي دولة 

العمالـــة الماهرة والمدربـــة للعمل �ض
. قطر

كمـــا تنـــاول اللقـــاء االســـتماع إىل مطالب 
الجانـــب القطري فيما يتعلـــق بزيادة عدد 
ض إىل أربعة وكاء  ي الفلب�ي

وكاء االســـتقدام �ض
. االجراءات  لتســـهيل  وذلك 

من جانبـــه قال بن طـــوار أن الغرفة ترحب 

ي مختلف 
ي تتواجد �ض

بالعمالة الفلبينية والـــيت
أن هناك  مؤكـــداً  االقتصادية،  القطاعـــات 
ض كافة الجهـــات المعنية  بـــ�ي ي  تعاون ايجا�ب
ي الدولـــة من أجل حماية حقـــوق العمالة 

�ض
اوضاعهم. ض  وتحس�ي

ي تبنتها 
ض اليت يعات والقوانـــ�ي وأكـــد أن الت�ش

دولـــة قطر توفـــر أكـــرب حمايـــة لحقوق 
العمالـــة، وأن هناك اجـــراءات صارمة يتم 
اتخاذها ضد كل من يخالـــف هذه اللوائح.

ة  ونـــوه إىل أن دولـــة قطر تـــوىلي أهمية كبري

لحماية العمالة الوافدة العتبارات إنســـانية 
وضمـــان توفري ظروف عمل مناســـبة  ، كما 
أعـــرب عن تقديره للقـــوى العاملة الفلبينية 
ي  تصـــل إىل أكـــرش مـــن  240 الـــف، 

الـــيت
ويشـــغلون الكثري مـــن الوظائـــف والمهن 
ويشـــهد لها الجميـــع بالكفـــاءة والجودة، 
ي تشهدها 

ي النهضة الشـــاملة اليت
وتشـــارك �ض

ام العادات  ض بالجـــودة واحـــرت قطـــر وتتمري
ليد. لتقا وا

ي بالدور 
واشـــاد أعضـــاء الوفـــد الفلبيـــيض

ي توفـــري 
ض والرائـــد لدولـــة قطـــر �ض الممـــري

الفلبينية  للعمالة  الازمـــة  والرعاية  الحماية 
يعات المتطورة ووســـائل  من خـــال الت�ش
االجتماعيـــة  واالأجـــواء  الفاعلـــة  الرقابـــة 
ام مختلف  ي تقوم عى احرت

اليت المشـــجعة 
قطر. ي 

�ض الجاليـــات 
مـــن جانبه قال الســـيد عى حمـــد عفيفه 
رئيـــس فريق مكاتب االســـتقدام  أن هناك  
ي مع المحلق العمـــاىلي التابع  تعاون ايجـــا�ب
ض لـــدى دولة قطـــر، معرباً  لســـفارة الفلب�ي
ي زيادة 

ي أن يســـهم هـــذا اللقاء �ض
عن  أمله �ض

التعاون. هذا 

بن طوار: الترشيعات يف قطر 

تضمن حامية حقوق العامل 

بحث تعزيز التعاون مع وزير العمل الفلبيني 
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بن طوار يدعو لتجارة طويلة 

األمد مع الرشكات الرتكية

في لقاء مع وفد صناعي تركي

أكــد ســعادة الســيد محمــد بــن احمــد بــن طــوار نائــب رئيــس غرفــة قطــر أن الســوق 
القطريــة ترحــب باالســتثامرات الرتكيــة يف كافــة القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة 
والخدميــة واللوجســتية، خاصــة تلــك التــي تتميــز بهــا تركيــا، مضيفــاً أن العالقــات 
ــاً أن حجــم التجــارة بــني قطــر  االقتصاديــة القطريــة الرتكيــة تشــهد تطــور كبــراً، مبين

ــري ــال قط ــاري ري ــز ملي ــاري  ناه ــام الج ــن  الع ــف األول م ــا يف النص وتركي

جاء ذلـــك خال لقـــاء عقد بمقـــر الغرفة 
جمع ســـعادته مـــع وفد جمعيـــة مصنعي 
المفروشـــات االتـــراك بمدينـــة قيريـــة 
ي 

كية برئاســـة الســـيد يعقـــوب ديفيت�ش الرت
رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعية.

وأوضـــح بن طوار أن الغرفة عى اســـتعداد 
كية بـــأي معلومات  ويـــد الجمعيـــة الرت ض لرت
ي قطر، 

�ض اســـتثماراتها  لتوســـيع  تحتاجهـــا 
ي 

اً أن عقد تلـــك اللقاءات يســـهم �ض مشـــري
ض قطر  بـــ�ي االقتصادية  العاقـــات  تعزيـــز 
اكات جديدة  لـــ�ش فـــرص  وتركيـــا، وتخلق 

ي 
ض القطـــاع الخـــاص �ض طويلـــة االأمد بـــ�ي

. ين لبلد ا
كي أن 

مـــن جانبه قـــال رئيـــس الوفد الـــرت
جمعية مصنعي المفروشـــات االأتراك تضم 
كات المصنعة  الـــ�ش 120 عضـــو يمثلـــون 
ي 

�ض والديكـــورات  واالقمشـــة  للمفروشـــات 
قيريـــة، مضيفـــاً أن الجمعيـــة قامـــت 
بزيـــارات لقطـــر للتعـــرف عى الســـوق، 
ض  اً أن هناك تعاون قائـــم بالفعل ب�ي مشـــري
أن  كات قطريـــة، مؤكداً  كات تركيـــة و�ش �ش
قطـــر تعد مـــن أ�ع دول المنطقـــة نمواً 
فيها مشجع وجاذب،  االســـتثماري  والمناخ 

ي جمعية  ورجال االأعمـــال االأتراك ومنتســـيب
بشـــكل  بقيرية  المفروشـــات  مصنعـــي 
خـــاص مهتمـــون بالتعـــرف عـــى الفرص 
ي الســـوق القطري.

االســـتثمارية المتاحة �ض

ونـــوه يعقـــوب أن هناك نقاشـــات تجريها 
الجمعية مـــع الجهات المعنيـــة بالتصدير 
ي تركيـــا لتقليل نقل نفقات الشـــحن ونقل 

�ض
البضائـــع والمنتجـــات إىل قطـــر، بشـــكل 
للتعـــاون االقتصادي  آفـــاق ارحـــب  يفتح 
ي 

ي البلدين، خاصة �ض
ض القطاع الخـــاص �ض بـــ�ي

المفروشـــات. قطاع 
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وفود زائرة

ــن طــوار نائــب رئيــس غرفــة قطــر أن  ــن احمــد ب قــال ســعادة الســيد محمــد ب
بــني قطــر وبنجالديــش متطــورة، الســيام يف ظــل  العالقــات االقتصاديــة 
ــاً أن  ــات، موضح ــك العالق ــاق تل ــيع آف ــني لتوس ــن الجانب ــة م ــود املبذول الجه
حجــم العاملــة البنجالدشــية يف قطــر تناهــز 380 ألــف عامــل يســاهمون 
ــة  ــل الجالي ــا يجع ــو م ــة، وه ــهدها الدول ــي تش ــة الت ــاريع التنموي يف املش

ــال. ــد ونيب ــد الهن ــة بع ــات االجنبي ــرب الجالي ــن اك ــية م البنجالدش

ي 
جاء هـــذا خال كلمـــة ألقاها ســـعادته �ض

ض  نـــدوة "فـــرص االأعمـــال واالســـتثمار ب�ي
ي نظمتها ســـفارة 

قطـــر وبنجاديـــش" واليت
بنجاديـــش لدى الدولـــة، بحضور وفد من 
كات االأدوية  اصحـــاب االأعمال وممثـــىي �ش
ي بنجاديش برئاســـة سعادة السيد 

الرائدة �ض
لمـــان ورئيس  نجـــم الحســـن عضـــو الرب
الدوائية،  للصناعـــات  بنجاديـــش  جمعية 
وذلـــك بمقر بنـــك الدوحة نهاية االأســـبوع 

. ي
�ض لما ا

وأضـــاف نائـــب رئيـــس الغرفـــة أن عقد 
ي زيادة 

اللقـــاءات يســـهم �ض مثـــل هـــذه 
أصحـــاب  ض  بـــ�ي االقتصـــادي  التعـــاون 

المجـــال  ويفتـــح  البلديـــن،  ي 
�ض االأعمـــال 

ي قطاع 
اكات خاصـــة �ض لمزيـــد مـــن الـــ�ش

القطاعات  مـــن  يعتـــرب  الـــذي  االأدويـــة، 
ي بنجاديـــش، داعيـــاً أصحاب 

الواعـــدة �ض
ض للتعرف عـــى الفرص  االأعمـــال القطريـــ�ي

ي هـــذا المجـــال.
االســـتثمارية �ض

ي النـــدوة الدكتور ر. ســـيتارامان، 
تحدث �ض

الرئيـــس التنفيـــذي لبنك الدوحة والســـيد 
ض العام لجمعية  محمد شـــافري زمان االأمـــ�ي
بنجاديـــش للصناعات الدوائية، وســـعادة 
الســـيد أشـــود أحمـــد ســـفري بنجاديش 
ي 

لدى الدولة، والدكتور يوســـف المســـلما�ض

ي لمستشـــفى حمـــد العام،  المديـــر الطيب
االأســـتثمارية  الفـــرص  النـــدوة  وتناولـــت 

ببنجاديش. االأدويـــة  قطـــاع  ي 
�ض المتاحة 

الـــذي  التقديمـــي  العـــرض  وبحســـب 
ي فـــأن قطاع 

قدمـــه الجانـــب البنجادي�ش
ي 

االأدويـــة يعد مـــن اكرش القطاعـــات نمواً �ض
الماضية،  االأربعـــون عام  بنجاديش خال 
حيـــث انتقلـــت خالهـــا بنجاديـــش من 
اد إىل  كبـــري عى االســـتري االعتماد بشـــكل 
ومن  بنســـبة98%  المحىي  الســـوق  تغطية 
ثـــم التصديـــر، وأن حجم ســـوق االأدوية 
تجـــاوز 2 مليار دوالر، وهنـــاك حواىلي 257 

ي بنجاديش.
كـــة أدويـــة تعمـــل �ض �ش

بن طوار يدعو للتعرف 

عىل الفرص االستثامرية 

يف األدوية ببنجالديش

خالل ندوة نظمتها السفارة البنجالدشية 

بحضور رئيس جمعية الصناعات
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الدكتور  أكـــد ســـعادة  المناســـبة  وبهذه 
ي عضو 

ي بن عـــىي بن ســـعود آل ثـــا�ض
ثـــا�ض

مجلـــس إدارة مركز قطر الـــدوىلي للتوفيق 
يتواكب  النـــدوة  أن موضوع  والتحكيـــم، 
ي تمـــر بهـــا دولتنا 

الـــيت مـــع االأحـــداث 
الحبيبـــة من ظـــروف اســـتنهضت همم 
وعزائـــم الشـــعب القطري وكشـــفت عن 
ة  معدنـــه االأصيـــل وحكمة وقيـــادة حرض
صاحب الســـمو الشـــيخ تميـــم بن حمد 
ي أمـــري الباد المفـــدى، حيث قاد 

آل ثـــا�ض
بحكمتـــه الباد إىل شـــاطئ االأمان وســـط 
ر،  هـــذا الحصـــار البغيـــض وغـــري المرب
اوتها  فحكمتـــه احتـــوت االأزمة رغـــم �ض
اســـاً ودافعـــاً إىل بذل كل  وكلماته كانت نرب

يســـتطاع. ما 

ي بن عىي ال 
وأوضح الشـــيخ الدكتور ثـــا�ض

ي نظمهـــا مكتب 
ي خـــال الندوة الـــيت

ثـــا�ض
بالتعاون  للمحامـــاة،  العبد هللا  ســـلطان 
ي للمحاماة 

ي بن عىي آل ثـــا�ض
مع مكتـــب ثا�ض

بجامعـــة قطـــر وغرفة  القانـــون  وكليـــة 
دارية،  قطـــر ومكتب أوال لاستشـــارات االإ
مفهـــوم  نظـــم  القطـــري  ع  المـــ�ش أن 
ي 

ي نصـــوص عديـــدة �ض
القـــوة القاهـــرة �ض

بأنها هي  ، حيـــث عرفهـــا  ض القوان�ي شـــيت 
الحـــادث الذي ال يمكن توقعه ويســـتحيل 
دفعـــه، وهي صـــورة من صور الســـبب 

ض  ي الـــذي ينفي عاقة الســـببية ب�ي االأجنـــيب
ر الـــذي لحق  ض الرض فعـــل المدين وبـــ�ي
ر، وأن القـــوة القاهرة قد تنشـــأ  بالمتـــرض
كذلـــك عـــن فعـــل الطبيعـــة كالـــزالزل 
تنشـــأ  وقـــد   ، واالأعاصـــري والفيضانـــات 
نســـان كالحـــروب والثورات  عن فعـــل االإ

االقتصادي. والحصـــار 

واضـــاف "تختلـــف القـــوة القاهـــرة عن 
بعـــض النظم المتشـــابهة لهـــا كالحادث 
وحالـــة  الطارئـــة  والظـــروف  ي 

الفجـــا�أ
ورة، ومن آثـــار القـــوة القاهرة انها  الـــرض
امات  ض قد تؤدي إىل اســـتحالة تنفيـــذ االلرت
عن  المســـئولية  نفي  وبالتـــاىلي  العقديـــة 

الســـببية  عاقة  تقطـــع  النهـــا  المديـــن 
ر، ويظهر  ض الـــرض ض فعل المديـــن وب�ي بـــ�ي
عـــى  القاهـــرة  القـــوة  تأثـــري  بوضـــوح 
النقل  وعقود  الدوليـــة  والعقود  العاقات 

االأشـــغال." وعقود 
القاهـــرة  القـــوة  وط  �ش ان  اىل  واشـــار 
ي عدم إمكانية توقـــع الحادث، 

تنحـــر �ض
واســـتحالة دفـــع الحـــادث، وان يكـــون 
القوة  ان  اىل  ا  الحـــادث خارجيـــاً، مشـــري
القاهـــرة تؤثر عـــى المواعيـــد القانوينة، 
ط  بيـــد أن القـــوة القاهـــرة ال تهـــدد �ش
يتم وفق  إنمـــا  عليه  المتفـــق  التحكيـــم 
�يـــان الميعـــاد إذا كان قد تـــم تحديد 

. د ميعا

خالل ندوة حول "القوة القاهرة في ظل أزمة الحصار" .. مشاركون: 

الرشكات القطرية لها 

الحق يف التعويض 

من دول الحصار

أكــد املشــاركون يف نــدوة بعنــوان "القــوة القاهــرة 
يف ظــل أزمــة الحصــار" أن مــا تتعــرض لــه دولــة قطــر 
مــن حصــار جائــر يعتــرب قــوة قاهــرة بحكــم كل القوانــني، 
القطريــة  الــرشكات  عــى  يجــب  أنــه  عــى  مشــددين 
للمحاكــم  التقــدم  الحصــار  مــن  املتــررة  والخليجيــة 

التــي تكفلهــا القوانــني . واملطالبــة بالتعويضــات 

ثاني بن علي: الحصار استنهض 

همم وعزائم الشعب القطري
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القاهرة  القـــوة  واوضح ان دراســـة نظرية 
ي تحدثها 

الـــيت ات  التأثـــري ي معرفة 
تفيـــد �ض

بغية  المدنيـــة  المســـئولية  قيـــام  عـــىي 
ض مصالح الطرف المتســـبب  التوفيـــق بـــ�ي
ر ضحية هذا  ي الخطـــأ والطرف المتـــرض

�ض
ي توخي إنتـــاج أحكام 

الخطــــأ، وكذلـــك �ض
ض االأطراف  وقـــرارات قضائيـــة عادلـــة بـــ�ي

. صمة لمتخا ا
مـــن جانبهـــا أكـــدت الدكتـــورة ن�يـــن 
قطر  بجامعة  القانـــون  كلية  من  محاســـنة 
أن الحصـــار الذي تتعرض لـــه دولة قطر 
ض  يعتـــرب قـــوة قاهـــرة بحكـــم كل القوان�ي
ة إىل ان االآثـــار القانونيـــة للقـــوة  ، مشـــري
القطـــري  ي 

المـــد�ض القانـــون  ي 
�ض القاهـــرة 

تشـــري إىل فســـخ العقد من تلقاء نفســـه 
وبأثر رجعـــي ويعود كل طـــرف إىل المركز 

الـــذي  ي 
القانـــو�ض

قبـــل  عليـــه  كان 
أشـــار  كما  العقد، 
القطري  ع  المـــ�ش
لة  ســـتحا لا
ولكنـــه  الجزائيـــة 
إىل  يـــ�ش  لـــم 
المؤقتة  االستحالة 
الفقه  عرفهـــا  ي 

اليت
تب  ويرت ســـامي  االإ
تنفيذ  وقـــف  عليها 
من  ة  فـــرت العقـــد 

 . لزمن ا
جانبـــه،  مـــن 
ف  أ�ش اســـتعرض 

الفيشـــاوي مـــن مكتب ســـلطان العبدهللا 
ومشـــاركيه ان القوة القاهرة ال تطبق فقط 
العادي وإنمـــا تطبق أمام  القضـــاء  أمام 
ا إىل أن نظريـــة  داري، مشـــري القضـــاء االإ
القضاء  مجال  ي 

�ض تطغـــى  الطارئة  الظروف 
داري عـــى نظريـــة القـــوة القاهـــرة ،  االإ
المفـــروض  الحصـــار  أن  عـــى  مشـــددا 
عـــى دولـــة قطر يمكـــن تكييفه عـــى أنه 
حـــادث خارجي لـــم يكن متوقعـــا حدوثه 
تب عليه اســـتحالة  ويســـتحيل دفعـــه ويرت
ام. وهنا يعـــد الحصار قوة  ض تنفيـــذ االلـــرت

. قاهرة 
ض صالـــح فقـــد  المهنـــدس تحســـ�ي أمـــا 
عقـــود  عـــى  التطبيقـــات  اســـتعرض 
ي تنفـــذ بموجبها 

الفيديـــك، والنمـــاذج اليت
ي دولة قطر والمنطقة، 

الرئيســـية �ض العقود 

ي القانـــون ينطبق 
ا إىل أن ما جـــاء �ض مشـــري

دولة قطر  عـــى  المفروض  الحصـــار  عى 
، وبالتـــاىلي يؤكـــد بما ال يدع مجاال للشـــك 
قاهـــرة وبالتاىلي  قـــوة  يعترب  الحصـــار  أن 
انهاءها  العقـــد  ي 

أي من طـــر�ض يســـتطيع 
بحكـــم القـــوة القاهرة.

من  كـــوس،  جوهـــان  وفيســـور  الرب أمـــا 
إن  بـــن خليفـــة، فقالت  جامعـــة حمـــد 
القانـــون الـــدوىلي يعـــرف القـــوة القاهرة 
بالفعـــل الذي يقع بســـبب قـــوة ال يمكن 
الطبيعيـــة  الكـــوارث  ومنهـــا  مقاومتهـــا، 
نســـان  ي تحدث بســـبب االإ

واالأحـــداث اليت
مثل الحروب عى ســـبيل المثـــال، مؤكدة 
أن القوة القاهرة تحـــول دون تمكن االأفراد 
أو المؤسســـات أو حيت بعـــض الدول من 

اماتها بســـبب تلـــك القوة. ض تنفيـــذ الرت
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تـــرأس الندوة المهندس عـــىي عبد اللطيف 
المســـند رئيس الصنـــدوق الفخري وعضو 
مجلس ادارة الغرفة، وناقشـــت الندوة سري 
، مـــن حيث بعض  أ ي المـــوا�ض

االجـــراءات �ض
ي اجـــراءات التخليـــص، وقلة 

المصاعـــب �ض
وارتفاع   ، ض الجمركيـــ�ي ض  المخلصـــ�ي أعـــداد 
كات  اســـعار التخزيـــن، وعدم تواجـــد �ش
ها. بشـــكل مســـتمر، وغري الماحية  الوكالة 

ي النـــدوة عـــدد من 
وقـــدم المشـــاركون �ض

التخليـــص  آداء  ض  لتحســـ�ي التوصيـــات 
وتفـــادي  الجمـــركي 
وتحقيـــق   ، التأخـــري
داخـــل  نســـيابية  االإ
أكد  حيـــث  المينـــاء، 
ين  عـــدد مـــن الحا�ض
عـــدد  زيـــادة  أن 
ض  الجمركي�ي ض  المخلص�ي
تيب  والرت جانـــب،  من 
من  خيص  للرت المسبق 
المواصفـــات  جانـــب 

والمقاييـــس للبضائـــع، ســـيتفادى تأخـــر 
انتظـــار البضائـــع  )االأرضيـــات( وما ينتج 
ي هذا الشـــأن 

، و�ض عنه مـــن غرامات التأخري
طالـــب الحضور بـــأن يتم إصـــدار دليل 
ي يشـــتمل كافة اجـــراءات التخليص 

إجـــرا�أ
كات. الجمـــركي وأن يتم تعميمه عـــى ال�ش

كمـــا طالـــب الحضور بـــأن يتـــم تحديد 
رســـوم وأســـعار الـــوكاالت الماحية، وأن 
يتـــم تمديد اوقـــات عمل تلـــك الوكاالت 
الحاويـــات  مـــن  قـــدر  اكـــرب  ليغطـــي 

ض عقـــد اللقـــاء الذي  والبضائـــع، مثمنـــ�ي
، بما  ض إليـــه الغرفة مـــع المســـؤول�ي دعت 
اد البضائع،  ي تسهيل حركة اســـتري

يســـهم �ض
وســـد حاجـــات الســـوق المحلية.

وأوضـــح أن النـــدوة وتناولـــت موضـــوع 
العديد  ناقشـــت  قد   ، الجمـــركي التخليص 
ي اطـــار 

ي تصـــب �ض
مـــن التوصيـــات والـــيت

التخليـــص الجمركي  ض أداء  جهـــود تحســـ�ي
 ، أ ي الموا�ض

وتفـــادي أي تأخـــري للبضائـــع �ض
نســـيابية  االإ وتحقيـــق 
أ الدولة،  داخـــل مـــوا�ض
منوهـــا بان ابـــرز هذه 
ي 

�ض تتمثـــل  التوصيـــات 
دعوة الجهـــات المعنية 
ي 

اىل إصـــدار دليل إجرا�أ
يشـــتمل التعريف بكافة 
التخليـــص  اجـــراءات 
يتم  بحيـــث  الجمـــركي 
كات،  تعميمه عـــى ال�ش
ض مما  ض الجمركيـــ�ي وزيـــادة عدد المخلصـــ�ي
ســـيقلص وقت  انتظار  البضائـــع وبالتاىلي 
ســـيقلص الغرامـــات الناتجة عـــن التأخري 
كات  )االأرضيـــات( ، اضافـــة اىل مطالبة ال�ش
للجهات المعنية بتحديد رســـوم وأســـعار 
الوكاالت الماحيـــة، وأن يتم تمديد اوقات 
عمل تلك الـــوكاالت ليغطي اكـــرب قدر من 

والبضائع. الحاويـــات 
ي تريحـــات صحفية  أن 

وأكـــد المســـند �ض
اً خاصة  كبري انتعاشـــاً  الدولة تشـــهد  أ  موا�ض

ي 
أ والماحة �ض بعد تغـــري خريطـــة المـــوا�ض

ي إطار توســـيع شـــبكة 
منطقـــة الخليج، و�ض

النقـــل البحـــري وافتتاح خطـــوط ماحية 
اً أن ميناء حمـــد لن يقتر  جديدة، معتـــرب
دوره عـــى توفـــري الســـلع والبضائع فقط، 
بل ســـيصبح مركـــزاً تجارياً مهمـــا وواحداً 
ي إطـــار خطط تنويع 

من الروافـــد الهامة �ض
ي تنتهجهـــا دولة قطر.

مصادر الدخـــل اليت
وقـــال المســـند أن دولة قطر اســـتطاعت 
ة صاحب الســـمو  بفضـــل توجهات حـــرض
ي أمري الباد 

الشـــيخ تميم بن حمد آل ثـــا�ض
المفـــدى حفظـــه هللا، أن تصبـــح وجهـــة 
اســـتثمارية مهمة عى الخريطـــة العالمية، 
واســـتطاعت من خال المشـــاريع الضخمة 
أن  االســـتثمارية  والحوافـــز  والتســـهيات 
تجـــذب رؤوس االأمـــوال االأجنبيـــة، مؤكدا 
ي هـــذا الشـــأن مـــن 

أن الغرفـــة تعمـــل �ض
خال اســـتضافتها الوفـــود التجارية وعقد 
المعـــارض، عى فتح نوافـــذ جديدة لعقد 
ض القطـــاع الخـــاص القطري،  بـــ�ي اكات  �ش

ه مـــن كافـــة دول العالم. ونظري
مـــن  العديـــد  ان  اىل   ، المســـند  واشـــار 
بتوســـيع  بـــدأت  االجنبيـــة  كات  الـــ�ش
ي 

�ض الصناعيـــة  القطاعـــات  ي 
�ض اســـتثماراتها 

قطر، منوها بـــان دولة قطـــر تعد واحدة 
من الوجهـــات المفضلة لدى المســـتثمرين 
والتســـهيات  االســـتثمار   بفضـــل حوافز 
والمناخ االســـتثماري الجائـــب، منوها بان 
ي بؤرة 

افتتـــاح مينـــاء حمد وضـــع قطـــر �ض
المســـتثمرين. اهتمام 

خالل ندوة بالغرفة حول تطوير اجراءات التخليص الجمركي بالموانئ

اســتضافت غرفــة قطــر نــدوة جمعــت ممثــي جهــات 
الــرشكات  وممثــي  األعــامل  رجــال  مــع  حكوميــة 
الخاصــة، وذلــك ملناقشــة تســهيل اجــراءات التخليــص 
عمليــات  يف  والــرشكات  للمســتوردين  الجمــريك 
بحضــور  والتخزيــن،  والشــحن  الجمــريك  التخليــص 
ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم آل ثــاين رئيــس 
مجلــس اإلدارة، وعــدد مــن اعضــاء مجلــس اإلدارة.

املسند: توصيات بتسهيل 

اجراءات االفراج عن البضائع 

وزيادة عدد املخلصني
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سـاعة   30 مـدار  عـى  الـدورة   واسـتهدفت 
المتعلقـة  الجوانـب  التعـرف عـى  تدريبيـة  
بـدءاً  الهندسـية  العقـود  ي 

اعـات �ض ض الرض بفـض 
ي 

المـد�ض القانـون  ي 
�ض العقـد  مفهـوم  مـن 

أنـواع  كأحـد  الهندسـية  والعقـود  القطـري، 
العقـود ومن ذلك أنواع المشـاريع الهندسـية 
وأنـواع ونمـاذج العقـود الهندسـية والطريقـة 
وتطبيـق  المناسـب  العقـد  الإختيـار  االأمثـل 
ذلـك عـى عقـود الفيديـك العالميـة وعقـود 

قطـر. ي 
�ض المقـاوالت 

بـاالأدوار  التعريـف  إىل  الـدورة  تطرقـت  كمـا 
نشـائية  ي تقوم بتنفيذ العقود االإ

الرئيسـية الـيت
والمقـاول(،  والمهنـدس  العمـل  )صاحـب 
وجـود  تتحـق  ومـيت  اعـات  ض الرض وتعريـف 
ي العقـود وأسـبابها وطـرق فـض 

المطالبـات �ض
ي بنـود العقد، 

اعـات كمـا هـي موصوفـة �ض ض الرض
الوديـة  بالطـرق  اعـات  ض الرض فـض  طـرق  ثـم 
ي 

ومفهـوم التحكيـم واللوائـح والقواعـد الـيت
ذلـك  ي 

�ض بمـا  بهـا  التحكيـم  اجـراءات  تتـم 
قانـون التحكيـم القطري، وقواعـد مركز قطر 
غرفـة  وقواعـد  والتحكيـم  للتوفيـق  الـدوىلي 
التجـارة الدوليـة ICC  وقواعـد لجنـة االأمـم 

. الـدوىلي التجـاري  للقانـون  المتحـدة 
ض  تحسـ�ي المهنـدس  العلميـة  المـادة  وقـدم 
العلمـي  الجانـب  واعقـب  صالـح،  محمـد 
تشـكيل  تـم  ي  تدريـيب عمـىي  جانـب  تنـاول 
وتشـكيل  الخافـات  لفـض  مجلـس  فيـه 
نامـج عـدد مـن  ي الرب

هيئـة تحكيـم، شـارك �ض
المشـاريع  مجـال  ي 

�ض ض  للمختصـ�ي ض  المتدربـ�ي
ض ومـدراء  ض ومحامـ�ي الهندسـية مـن مهندسـ�ي

كميـات.  ي  وحاسـيب ض  ومحاسـب�ي ض  ماليـ�ي
الشـيخ  سـعادة  تقـدم  المناسـبة  وبهـذه 
ي عضـو مجلس 

ي بـن عـىي آل ثـا�ض
الدكتـور ثـا�ض

إدارة مركـز قطـر الـدوىلي للتوفيـق والتحكيـم 
ض بمناسـبة اجتيازهـم دورة  بالتهنئـة للمتدربـ�ي
مثمنـاً  الهندسـية،  المنازعـات  ي 

�ض التحكيـم 
ض المركـز ومركز التعليم المسـتمر  التعـاون ب�ي
ي 

�ض النهايـة  ي 
�ض يصـب  الـذي  قطـر،  بجامعـة 

التدريـب  مسـتويات  أر�ت  تقديـم  صالـح 
والجماعيـة،  الفرديـة  المهـارات  وصقـل 
وإعـداد الكـوادر القطريـة مـن أجـل أن تتبـوأ 
ة لديهم  أرفـع المراكز القيادية وترسـيخ الخـرب

إنشـاءه  منـذ  المركـز  أن  سـعادته  وأشـار 
لتأهيـل  عـام 2006 يقـوم برسـالة تعليميـة 
ض وهيئـات التحكم، وقد  ض القطريـ�ي المحكمـ�ي
قـام بتنفيـذ العديـد مـن الـدورات التدريبية 
المتخصصـة، وتابـع أن المركـز يعمـل حاليـاً 
امج  عى توسـيع الخطـط التدريبية وتنـوع الرب
التدريبيـة، وتطرقها لمجـاالت جديدة متفردة 
تقـدم أرفـع مسـتويات التدريـب عـى أيـدي 

. ض اء متخصصـ�ي خـرب
المهنـدس  أوضـح  الـدورة  أهميـة  وحـول 
ض محمد صالـح مقدم المـادة العلمية  تحسـ�ي
تعـد هـي  الهندسـية  المشـاريع  أن  بالـدورة 

العالـم،  ي مختلـف دول 
�ض االقتصـاد  عصـب 

ويتأثـر بهـا كثـري مـن القطاعـات، ودائمـاً مـا 
ي هذه المشـاريع، 

تحصـل بعض الخافـات �ض
ولذلـك ال يخلـو عقـد مـن العقـود الرئيسـية 

اع أو الخـاف. ض ط لفـض الـرض مـن �ش
وكان مركـز قطـر الـدوىلي للتوفيـق والتحكيـم 
المسـتمر  التعليـم  ومركـز  قطـر  بغرفـة 
تعـاون  اتفاقيـة  وقعـا  قـد  قطـر  بجامعـة 
ي 

�ض تدريبيـة  برامـج  لتنفيـذ  ي 
المـا�ض الشـهر 

والمصـارف  واالسـتثمار  القانـون  مجـال 
-2017 االكاديميـة  للسـنة  الدوليـة  والتجـارة 

ض المعـارف  2018، بهـدف إكسـاب المشـارك�ي
لمام  المهنيـة وصقـل مهاراتهم القانونيـة واالإ
ي تحافـظ عى حقوق 

بالمسـائل القانونيـة الـيت
مـع  تعاقدهـا  حـال  التجاريـة  كات  الـ�ش

االأخـرى. كات  الـ�ش
ة  ي الفرت

ي سيشـهد �ض نامج التدرييب ويذكر أن الرب
ي أساسـيات التحكيم 

المقبلـة انعقاد دورات �ض
والـوكاالت  كات  الـ�ش وتأسـيس   ، التجـاري 
التحكيـم  مهـارات  وبرنامـج  التجاريـة، 
التحكيـم  وإجـرءات  وفنـون  التجـاري، 
التحكيـم،  ومراكـز  هيئـات  أمـام  التجـاري 
العقاريـة  المنازعـات  ي 

�ض التحكيـم  وبرامـج 
الفكريـة  والملكيـة  والبحريـة  والرياضيـة 

هـا. وغري واالسـتثمارات،  الطاقـة  وعقـود 

بتنظيم مشترك بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وجامعة قطر

اختتام دورة التحكيم

يف املنازعات الهندسية  

ثاني بن علي: إعداد الكوادر القطرية لتتبوأ أرفع 

المراكز القيادية

اختتمــت مبقــر مركــز التعليــم املســتمر بجامعــة قطــر دورة  
"التحكيــم يف املنازعــات الهندســية" التــي نظمهــا مركــز قطــر 
الــدويل للتوفيــق والتحكيــم بغرفــة قطــر بالتعــاون مــع مركــز 
التعليــم املســتمر بجامعــة قطــر، وذلــك ضمــن برنامــج يتألــف 

ــة. ــهادة مهني ــة وش ــن 12 دورة تدريبي م

دورات
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ومن المنتظـــر ان تقام فعاليـــات الدورة 
ي 

" �ض ض ي الصـــ�ي
الثالثـــة لمعـــرض "صنـــع �ض

ض 16 و19 نوفمرب مـــن العام  ة بـــ�ي الفـــرت
للمعـــارض  الدوحـــة  مركـــز  ي 

�ض الحـــاىلي 
الشـــيخ  رعاية معاىلي  والمؤتمـــرات، تحت 
ي رئيس مجلس 

عبد هللا بـــن نا� ال ثـــا�ض
الـــوزراء وزيـــر الداخلية.

وعـــى هامـــش المؤتمر الصحفـــي، عقد 
باك اجتماعا مع الســـيد  الســـيد عىي بو�ش
ي رئيـــس غرفة داليـــان، تم خاله 

كـــوي �ت
مناقشـــة ســـبل تعزيز التعـــاون التجاري 
، واهميـــة معـــرض صنع  ض ض الجانبـــ�ي بـــ�ي
التجارية  التبـــادالت  تعزيز  ي 

�ض ض  الصـــ�ي ي 
�ض

 ، ض ض قطر والص�ي والتعاون االســـتثماري بـــ�ي
ي 

وســـبل انجـــاح المعرض والـــذي يقام �ض

. التواىلي عـــى  الثالثة  للمـــرة  الدوحة 
ي مدينة 

وقـــد حـــرض المؤتمر الصحفـــي �ض
كة صينية  نحـــو 160 �ش الصينيـــة  داليان 
تتطلع جميعها اىل دخول الســـوق القطري 
"، كما  ض ي الص�ي

من بوابـــة معرض "صنـــع �ض
حظي المؤتمر الصحفـــي باهتمام اعامي 
ات من  ته العـــ�ش ي كبـــري حيث حرض

صييض
وســـائل االعام الصينية.

بـــاك المنصوري  وقال الســـيد عىي بو �ش
خـــال المؤتمـــر الصحفـــي ان معـــرض 
ض يعقد هـــذا العام بعد  ي الصـــ�ي

صنـــع �ض
ض  الدورت�ي ي 

�ض الذي تحقـــق  الكبـــري  النجاح 
من  واسعة  مشـــاركة  متوقعا   ، ض الســـابقت�ي
ي المعـــرض لهـــذا 

كات الصينيـــة �ض الـــ�ش
العـــام، كمـــا سيشـــهد المعـــرض تنوعا 

ي تمثلها 
ي القطاعات االنتاجية الـــيت

اكـــرب �ض
المشـــاركة. كات  ال�ش

ي 
واضـــاف ان اقامـــة معـــرض "صنـــع �ض

الثالثـــة عى  ي قطـــر للســـنة 
" �ض ض الصـــ�ي

، يعكس قـــوة ومتانـــة العاقات  التـــواىلي
ليـــس عى   ، ض الصديقـــ�ي البلديـــن  ض  بـــ�ي
مســـتوى التجارة واالقتصاد فحســـب، بل 
وعـــى جميع االصعدة ســـواء السياســـية 
او االجتماعيـــة والثقافيـــة، فقـــد حققت 
ا  ض البلديـــن تطـــورا كبـــري العاقـــات بـــ�ي
ة، الفتـــا اىل ان قطر  ي االعـــوام االخـــري

�ض
يك تجـــاري مهم ،  ض ك�ش تنظـــر اىل الص�ي
ض  حيـــث بلغ حجـــم التبادل التجـــاري ب�ي
ي 

كي �ض البلدين نحـــو 5.5 مليـــار دوالر أمري
عـــام 2016، مـــن بينها 4 مليـــارات دوالر 

160 رشكة صينية تتطلع 

لدخول السوق القطري

الغرفة دشنت الحملة االعالمية الخارجية لمعرض "صنع في الصين"

بوشرباك: اتفاقيات تجارية بين الشركات 

والقطرية والصينية خالل المعرض

الخطوط المالحية المباشرة مع الصين 

حافظت على وتيرة التجارة بين البلدين

الصين شريك تجاري مهم لقطر و5.5 

مليار دوالر التبادل التجاري بين البلدين

اهتمام اعالمي صيني كبير باستضافة 

قطر لمعرض "صنع في الصين"  

ــني،  ــع يف الص ــرض صن ــة ملع ــة الخارجي ــة اإلعالمي ــر الحمل ــة قط ــنت غرف دش
وذلــك خــالل مؤمتــر صحفــي عقــد يف مدينــة داليــان يف جمهوريــة الصــني 
الشــعبية، وتحــدث يف املؤمتــر الصحفــي الســيد عــي بورشبــاك املنصــوري 
مســاعد املديــر العــام للعالقــات الحكوميــة والدوليــة بغرفــة قطــر، والســيد 
كــوي يت رئيــس غرفــة داليــان وممثــل اتحــاد الغــرف الصينيــة يف مدينــة 

ــرض. ــاركة يف املع ــرشكات املش ــي ال ــن ممث ــدد م ــان، وع دالي

سياحة ومعارض
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، مما يجعل  ض صـــادرات قطريـــة إىل الصـــ�ي
يـــك تجـــاري لدولة قطر،  ض رابع �ش الصـــ�ي
ي أكـــرب مـــورد للغاز 

مثلمـــا تعد قطـــر ثا�ض
 . ض الص�ي إىل  المســـال  الطبيعـــي 

باك ان انعقـــاد المعرض هذا  واوضـــح بو�ش
امنـــا مع االزمـــة الخليجية  ض ي مرت

العام يـــأ�ت
والحصـــار الظالـــم الذي تتعـــرض له دولة 
انهـــا، مؤكدا  بعـــض جري قبـــل  مـــن  قطر 
ي ذات الوقـــت عـــى ان النشـــاط التجاري 

�ض
لدولة قطـــر لم يتأثر بهـــذا الحصار، حيث 
ســـارعت الدولـــة اىل ايجـــاد العديـــد من 
البدائـــل للـــواردات، كما تم افتتـــاح ميناء 
ض خط بحـــري مبا�ش  حمـــد الدوىلي وتدشـــ�ي
، مما   ض ي الصـــ�ي

ض ميناء شـــنغهاي �ض بينـــه وب�ي
ي 

ة الـــواردات الصينية واليت حافظ عى وتـــري
اصبحت تصل اىل قطر بشـــكل مبا�ش ودون 

ي أي مـــن دول الحصار.
الحاجة للمـــرور �ض

واشـــار اىل ان جميـــع اعمـــال االنشـــاءات 
وعـــات المتعلقـــة بمونديـــال كأس  ي الم�ش

�ض
العالم لكـــرة القدم للعـــام 2022، تجري 
الزمنية  الجـــداول  ووفق  متســـارع  بشـــكل 
ي قطر بحاجة 

الخاصـــة بها، ممـــا يجعلنـــا �ض
ي 

اد المزيد من المواد والســـلع اليت اىل اســـتري
ي مجال البناء واالنشـــاءات، لذلك 

تدخـــل �ض
كات الصينية  فـــان الفرصـــة مهيـــأة للـــ�ش
القطري،  الســـوق  اىل  الســـلع  لتوريد هذه 
 " ض ي الصـــ�ي

الفتـــا اىل ان معـــرض "صنـــع �ض
كات الصينية  يعتـــرب منصـــة هامـــة للـــ�ش
ابتكاراتها  وأخر  ومنتجاتهـــا  لعرض صناعاتها 
القطري  االعمال  مجتمـــع  وتعريف  التقنية، 
بهـــا، اضافـــة اىل ان المعرض يتيـــح لهذه 
القطري  الســـوق  عـــى  التعرف  كات  الـــ�ش

المتاحة. والفـــرص 
ي ان يحقق 

بـــاك عـــن املـــه �ض واعـــرب بو�ش
ض مزيـــدا من النجاح،  ي الص�ي

معـــرض صنع �ض
ي 

كات المشـــاركة اهدافها �ض وان تحقق الـــ�ش
تعريـــف مجتمـــع االعمـــال القطـــري بما 
بما يقود  تقدمه من صناعـــات ومنتجـــات، 
كات والقطرية  ض الـــ�ش اىل توقيع اتفاقيات ب�ي
والصينيـــة بحيـــث يكـــون هـــذا المعرض 
الســـوق  اىل  الصينيـــة  كات  للـــ�ش مدخـــا 
القطـــري، وان تكـــون هنالـــك اتفاقيـــات 
والصينية  القطرية  كات  الـــ�ش ض  ب�ي وتحالفات 
كة تخدم اقتصادي  وعات مشـــرت القامة م�ش

. ين لبلد ا
يذكـــر ان مدينـــة داليـــان تعتـــرب من اهم 
المـــدن الصينيـــة وتضـــم العديـــد مـــن 
الســـيارات  الصناعـــات مثـــل قطع غيـــار 
والغـــذاء والمواد البنـــاء واالالت الصناعية.

سياحة ومعارض
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إفتتاح معرض "منتجات منازلنا" 

مبشاركة 144 مرشوع منزيل

الشرقي: فرصة للعارضين ليكون لهم حصة اكبر في السوق

األحمداني: المرأة تسجل حضوراً ملحوظاً في المعرض

افتتــح ســعادة الشــيخ عبداللــه بــن ســعود آل ثــاين محافــظ مرصف قطــر املركزي، 
رئيــس مجلــس إدارة بنــك قطــر للتنميــة معــرض »منتجــات منازلنــا« الــذي يعقــد 
تحــت الرعايــة الكرميــة لســعادة الشــيخة املياســة بنــت حمــد آل ثــاين، وينظمــه 
بنــك قطــر للتنميــة وغرفــة قطــر بالرشاكــة االســرتاتيجية مــع وزارة التنميــة 
اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتامعيــة ورشكــة أوريــدو كــراٍع رســمي لالتصــاالت، 
وشــارك يف االفتتــاح كل مــن الســيد صالــح بــن حمــد الرشقــي مديــر عــام غرفــة 
ــيد  ــي والس ــادل املناع ــيد ع ــداين  والس ــاج األحم ــيدة ابته ــن الس ــر، وكل م قط
راشــد العذبــة اعضــاء مجلــس إدارة الغرفــة، والســيد عبدالعزيــز بــن نــارص آل 
خليفــة الرئيــس التنفيــذي لبنــك قطــر للتنميــة، وعــدد مــن رّواد األعــامل وأصحــاب 

ــة. ــاريع املنزليّ املش
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سياحة ومعارض

يقـــّدم معـــرض »منتجات منازلنـــا« فرصة 
لّيـــة، فرصـــة  ض المرض المشـــاريع  الأصحـــاب 
لعـــرض منتجاتهم، وخلق نوافذ تســـويقّية 
جديـــدة لهـــم تمكنهـــم مـــن توصيـــل 
باالإضافة  المحلّية،  االأســـواق  إىل  منتجاتهم 
ات مـــع نظرائهـــم من  إىل تبـــادل الخـــرب
ي 

أصحـــاب المشـــاريع االأخرى المشـــاركة �ض
عديدة. مجـــاالت 

وقـــد تجـــّول محافـــظ المـــرف المركزي 
ي أرجـــاء المعـــرض وتعـــرّف عـــن قـــرب 

�ض
ي شـــارك بها نحو 

لّيـــة اليت ض بالصناعـــات المرض
لّية تضمنـــت أدوات الزينة  ض 144 صناعـــة مرض
والعطـــور بأنواعهـــا، وصناعـــة المابـــس 
والمجوهـــرات والحـــرف اليدويّـــة والمواد 

الغذائّيـــة وبعـــض الخدمات البســـيطة.
مـــن جانبه قـــال الســـيد صالح بـــن حمد 

ي المدير العـــام لغرفة 
�ت الـــ�ش

إن  ي تريحات صحفية، 
�ض قطر 

أقيم  منازلنا  منتجـــات  معرض 
بالمنتجات  التعريـــف  بهـــدف 
بإنتاجها  تقـــوم  ي 

اليت لّيـــة  ض المرض
إىل  إضافـــة  القطريـــة،  االأ� 
ض تحت ســـقف  جمع المشـــارك�ي
واحـــد مـــن أجل إبـــرام عقود 

بينهم. فيمـــا  وصفقات 
وأضـــاف: »نأمـــل مـــن خال 
تتوفر فرص  أن  المعـــرض  هذا 
أجل  مـــن  ض  العارضـــ�ي أمـــام 
ي 

أن يكـــون لهم حصة أكـــرب �ض
الســـوق من خـــال المراكـــز والمجمعات 
التجاريّـــة، إضافـــة إىل وصـــول منتجاتهم 

ة«. الكبري المحـــات  الأرفـــف 

ي أن غرفة قطر ســـتواصل 
�ت وأوضـــح الـــ�ش

اً  ي المجتمع، مشـــري
دعـــم كافة االأعمـــال �ض

ي المعرض، حيث 
إىل وجـــود 144 مشـــاركاً �ض

إن الغرفـــة ســـتقوم بتعزيز ودعـــم كافة 
ي كافة 

ض عـــرب التســـويق لهـــم �ض العارضـــ�ي
الغرفة عى  بهـــا  ي ستشـــارك 

اليت المعارض 
ض المحـــىي والعالمي. المســـتوي�ي

ض غرفـــة  ولفـــت إىل أهميـــة التعـــاون بـــ�ي
قطـــر وبنك قطـــر للتنميـــة، إذ أن العمل 
ك يهـــدف إىل النهـــوض باالأعمال  المشـــرت
كات  لّيـــة ودعمهـــا حيت تتحـــّول إىل �ش ض المرض
ي  المحـــىي والعر�ب ي الســـوق 

قائمة منتجة �ض

. لمي لعا وا
وّ�ح الســـيد عبـــد العزيز بـــن نا� آل 
خليفـــة، الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك قطر 
لّية  ض المرض المشـــاريع  »تعّد  قائـــاً:  للتنمية، 
رافـــداً هاماً الأي اقتصاد كونهـــا تلعب دوراً 
اجتماعيـــاً عدا عن الـــدور االقتصادي، وقد 
ي 

ليـــة دوراً حيوياً �ض ض لعبـــت المشـــاريع المرض
ي دولة قطر 

تطّور منظومة ريـــادة االأعمال �ض
ة، وبســـبب النمو  ي االآونة االأخري

حيث إنـــه �ض
ّ وال�يـــع القتصادنـــا عى نطاق  المتغـــري
ي كل المجاالت، تواجه المشـــاريع 

واســـع �ض
لّيـــة بعـــض التحديات للمنافســـة مع  ض المرض
المختلفة،  المشـــاريع  ايـــد من  ض المرت العدد 
لـــذا أتـــت أهميـــة تنظيم هـــذا المعرض 
نافذة  وفتـــح  المشـــاريع  بتلك  للتعريـــف 

.» ي الســـوق المحىي
أكـــرب لولوجها �ض

ويتيـــح معـــرض »منتجات منازلنـــا« الذي 
ي دولة قطـــر فرصة ذهبّية 

يقـــام الأول مرة �ض
لّيـــة لتســـليط  ض الأصحـــاب المشـــاريع المرض
الضوء عـــى منتجاتهـــم وخدماتهم. ومن 
خـــال تنظيم هـــذا النوع مـــن المعارض، 
حيـــث يُشـــكل المعـــرض بدايـــة حقيقّية 
لّيـــة وضمان نجاح  ض الزدهار المشـــاريع المرض
أصحابهـــا وتحقيـــق التنميـــة االجتماعيـــة 

قطر. ولدولة  لهـــم  واالقتصاديـــة 
، عضو  ي

أشـــادت الســـيدة ابتهاج االأحمدا�ض
مجلـــس إدارة غرفـــة قطر ورئيـــس منتدى 
بمشـــاركة  القطريات،  االأعمـــال  ســـيدات 
ي المعرض، حيث ســـجلت 

المرأة القطرية �ض
ي معرض منازلنا حضـــوراً ملحوظاً، 

المـــرأة �ض
ما يعـــّزز أفكارها ويشـــّجع أفكارها وقدرتها 
ي 

نتـــاج وتجســـيد أفـــكار لعرضها �ض عى االإ
ي هذا 

الســـوق، مشـــيدة بـــأداء المـــرأة �ض
بويّة أو  اماتها االأخـــرى الرت ض التوّجـــه رغم الرت

. عّية الجتما ا
ي 

�ض المشـــاركة  المنتوجـــات  إن  وأضافـــت: 
ضت بالتنّوع والســـعي نحو  المعـــرض تمـــري
ي 

اليت أبناء قطـــر  يقّدمـــه  الـــذي   ، ض
ّ التمـــري

ي 
ض �ض

ّ تســـتحق االأفضل مـــن أبنائها من تمـــري
المجـــاالت المختلفـــة، مؤكـــدة أن الغرفة 
لّية، مشـــّددة  ض تشـــّجع هذه الصناعات المرض
عـــى أهميـــة هـــذا القطـــاع الـــذي يعّد 
مهمـــاً ويفتح البـــاب لمســـاهمة المنتجات 
ة إىل  ي الداخل والخارج. مشـــري

القطريـــة �ض
هما  أن غرفـــة قطر وبنك قطـــر للتنمية وغري
هذا  يدعمـــون  الدولـــة  مؤسســـات  مـــن 
المعرض ليشـــمل جميـــع المنتجات ويتجه 

. ض
ّ التمري نحـــو 
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تعـــد الأ� المنتجـــة نواة القتصـــاد متنوع 
الســـوق  تلبية  إىل  ضافـــة  باالإ ومســـتدام، 
للحـــرف  المهـــارات  وتطويـــر   ، المحـــىي
ة  الصغـــري المشـــاريع  ودور  والمهـــارات، 
ي عملية التنميـــة االقتصادية 

والمتوســـطة �ض
؛ فـــأن الغرفة  ي

ورفـــد االقتصـــاد الوطـــيض
ايمانـــاً بـــدور االأ� المنتجـــة وأصحـــاب 
ي تنظيـــم 

ليـــة شـــاركت �ض ض المشـــاريع المرض
ي نســـخته 

معـــرض "منتجـــات منازلنـــا" �ض
للتنمية  بنك قطـــر  مـــع  بالتعـــاون  االأوىل 
المشاريع  الأصحاب  تســـويقية  نافذة  لطرح 
"الملتقى"  المبتكـــرة،  والمبادرات  ليـــة  ض المرض
تحدثـــت للعارضون للتعرف عـــى آمالهم 

المعرض. ي 
�ض المشـــاركة  مـــن 

رسبرايز سويتس
مريـــم الكواري من جناح �برايز ســـويتس 
مشـــاركة  أن  قالـــت  الحلـــوى  لمنتجـــات 
ي تعقدهـــا 

ي المعـــارض الـــيت
وعهـــا �ض م�ش

اً  كبري تلقـــى تجاوبـــاً  المعنيـــة؛  الجهـــات 
مـــن الجمهـــور، حيث يعـــرب الـــزوار عن 
استحســـانهم لمنتجات �برايز ســـويتس، 
مثـــل هـــذه  ي 

�ض المشـــاركة  أن  وأضافـــت 
بالنســـبة  ي  ايجـــا�ب مـــردود  لها  المعـــارض 
للمبيعات خال أيـــام المعرض أو بعدها.

وأشـــادت الكـــواري بمبـــادرات غرفة قطر 
االأ�  لمســـاعدة  للتنميـــة  قطـــر  وبنـــك 
المنتجـــة وإتاحـــة نافذة تســـويقية لاأ� 
موضحة  بالمعـــارض،  للمشـــاركة  المنتجة 
وعها من  ويـــج لم�ش أن المنفـــذ الوحيد للرت
ونية عرب  خال المعارض أو التجـــارة االلكرت

مواقـــع التواصـــل االإجتماعي.

مرزكشة
وع  أكـــدت شـــيخة المهندي صاحبـــة م�ش
النســـائية،  لاكسســـوارات  "مزركشـــة" 

وعهـــا كان بالتســـويق مـــن  أن بدايـــة م�ش
ل لمدة خمـــس ســـنوات وانح�ت  ض المـــرض
ي مجموعـــة االأهـــل واالصدقـــاء، وبداية 

�ض
ة  ة االخري إنفتاحهـــا عى الســـوق كان الفـــرت
من خـــال المعـــارض، واليوم هـــي اكرش 
عماء  ولديها  ومتطلباتـــه،  بالســـوق  دراية 
المنتجات  ة لتســـويق  وزبائن، ولديهـــا خرب

التجارية. والمحـــال  المجمعـــات  ي 
�ض

ة مـــن  مزركشـــة يعـــرض مجموعـــة كبـــري
االأطـــواق مـــن هدايـــا المـــدارس وهدايا 
ة  كثـــري وأشـــياء  واالأطفـــال،  المناســـبات 
و"الشـــبصات"  الشـــعر  أطـــواق  مـــن 

. لعضاضـــات" ا و"

Souqagram
كـــة  ال�ش مبـــادرة  للحضـــور  الفتـــاً  وكان 
كات،  ي لل�ش

و�ض نشـــاء دليل إلكـــرت القطرية الإ
حيـــث أقبـــل عدد مـــن الزوار عـــى جناح 
كـــة للتعرف عى تطبيق ســـوق جرام،  ال�ش
ي أحد أقسامه، 

أو التســـجيل والمشـــاركة �ض
كة نـــور حمـــادي أنه  تصفـــه مديـــرة ال�ش
ي اندرويـــد وIOS ويعمل 

تطبيـــق لمنصـــيت
كات ويتيـــح البحث  ي لل�ش

و�ض كدليـــل إلكـــرت
طـــاع عى كافة  عن الســـلع والخدمات واالإ
تفاصيلهـــا وذلك بحســـب  تصنيف أنواعها.

التطبيق يشـــتمل عى  أن  وقالت حمـــادي 
أي  ونقبـــل  االآن..  حـــيت  وع  مـــ�ش  1100
بشـــكل  كته  الإضافة �ش وع  مـــ�ش صاحـــب 
ي دون أي رسوم" وأضافت أن االتصال 

مجا�ض
بحســـابات متعـــددة مـــن خـــال ضغطة 
ي 

زر واحـــدة، وجعـــل رغبة المســـتهلك �ض
الطعـــام والتســـوق أكرش ســـهولة هي ابرز 

التطبيق. لتحقيقـــه  يطمـــح  ما 
المعجنات اللذيذة

ي المعجنات والعصائر 
وع متخصـــص �ض م�ش

ي العديد مـــن معارض 
الطازجـــة، شـــارك �ض

االأ� المنتجـــة والبـــازارات داخل الدوحة، 
تأمل الســـيدة فاطمة الشـــمري أن يتوسع 
وعهـــا، خاصـــة وأن الـــزوار عـــى حد  م�ش
هـــا يقبـــل عـــى منتجاتها نظـــراً الأن  تعبري
إعـــداد المعجنات عـــى اختافها يتم أمام 

ة. الجمهـــور مبا�ش

ماي جفت
وع "ماي جفت" الســـيدة  تـــرى صاحبة م�ش
يعتمـــد  وعهـــا  م�ش أن  المناعـــي  أنيســـه 
اليدوية  المشـــغوالت  عى  أســـا�ي  بشكل 
والدالل  والمواليـــد  االأفراح  توزيعـــات  من 
وأطقـــم الضيافـــة، وأنها تقـــوم بتصميم 
الـــدالل يدوياً بثـــاث طرق هـــي الزخرفية 
الرســـم،  أو  الفصـــوص  أو  بالديكوبـــاج 
عاليـــة  تعتـــرب  منتجاتهـــا  أن   موضحـــة 

تنافســـية. وبأســـعار  الجودة، 
هذا وتصدرت منتجـــات االأغذية والمابس 
ي بلغـــت حواىلي 

أبـــرز المعروضـــات والـــيت
وعـــا بنســـبة %29.1 مـــن إجماىلي  42 م�ش
وعـــات العطـــور  يليهـــا م�ش المشـــاريع، 
وعا بنســـبة  ي بلغت 31  م�ش

والبخور، الـــيت
وعـــا للفنون والحرف  %21.5، ثـــم 15 م�ش
بنســـبة %10.4 مـــن إجمـــاىلي المشـــاريع، 
وثاثة  للمجوهـــرات،  وعـــات  وثاثـــة م�ش
للتكنولوجيـــا بنســـبة %2.1 لـــكل منها من 

المشـــاريع. إجماىلي 

عارضون: المعارض 

نافذة تسويقية 

حاسمة في 

مسيرة مشروعاتنا
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يستمر لمدة شهر بمشاركة اكتر من 32 أسرة منتجة 

الغرفة ومجمع حياة بالزا يطلقان معرض

ســـوق هـــل قطـــر

للمشاريع املنزلية 

يهدف إلى دعم األسر المنتجة وأصحاب 

المشاريع المنزلية والتراثية

سحيم بن خالد آل ثاني: المجمع يؤمن 

بأهمية دعم األسر المنتجة

المنصوري: الغرفة حرصت منذ سنوات 

على دعم اإلنتاج المحلي

العلي: فعاليات أخرى في ديسمبر 

لخدمة األسر المنتجة

مؤي الدين: المعرض وجهة مميزة 

تستقطب المتسوقين 

منتجــة؛  أرسة   32 مــن  أكــرث  مبشــاركة 
ــرب إىل 8  ــن 8 نوفم ــرتة م ــق يف الف تنطل
ديســمرب القــادم فعاليــات معــرض ســوق 
هــل قطــر الــذي تنظمــه الغرفــة برشاكــة 

ــالزا. ــاة ب ــع حي ــع مجم ــرتاتيجية م اس

سياحة ومعارض
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المعرض  عـــن  عـــان  االإ جـــاء 
عقد  مؤتمـــر صحفـــي  خـــال 
)االأربعاء  يـــوم  الغرفـــة  بمقر 
ويهـــدف   ،2017 اكتوبـــر   25
االأ�  دعـــم  إىل  المعـــرض 
المنتجـــة وأصحاب المشـــاريع 
خال  من  اثيـــة،  والرت ليـــة  ض المرض
منتجات  لعرض  مســـاحة  توفري 
والعطور  واالأغذيـــة  المابـــس 
زوار  امـــام  واالكسســـوارات 
كافة  مـــن  التجـــاري  المجمـــع 

االأ�ة. افـــراد 

بن  الشـــيخ سحيم  قال سعادة 
ي رئيـــس مجلس 

خالـــد آل ثـــا�ض
إدارة مجمـــع حيـــاة بـــازا أن 
االأ� المنتجـــة تعد نـــواة لبناء 

اقتصاد مســـتدام ومتنـــوع، مضيفـــاً أن المجمع يؤمـــن بأهمية 
دعـــم االأ� المنتجة، ومعرض ســـوق هل قطر يعـــد من ضمن 
لية؛  ض جهـــود المجمـــع المبذولة لدعم أصحـــاب المشـــاريع المرض
وهو ما يتمـــا�ش مع رؤية قيادتنا الرشـــيدة، متقدماً بالشـــكر إىل 

الغرفـــة عـــى التعاون لتنفيـــذ المعرض.

باك المنصوري مســـاعد المدير العام  وأوضح الســـيد عىي بو�ش
للعاقـــات الحكوميـــة والدوليـــة بغرفـــة قطر خـــال كلمته أن 
ي إطار دعـــم الغرفة لاأ� المنتجة ومســـاعدتها 

ي �ض
المعـــرض يأ�ت

ي ترويـــج منتجاتهـــا وتطويرهـــا، حيـــث يهـــدف المعـــرض اىل 
�ض

ليـــة القطرية، وإتاحـــة الفرصة الأصحابها  ض تطوير المشـــاريع المرض
لعـــرض منتجاتهـــم وتوفري نوافـــذ جديدة تمكنهـــم من إيصال 

. منتجاتهـــم إىل المســـتهلك المحىي

وأضاف أن الغرفة حرصت منذ ســـنوات عديـــدة عى دعم اال� 
ي عدد من 

المنتجـــة من خـــال اتاحـــة الفرصة لهـــا للمشـــاركة �ض
ي قطـــر« ومعرض »صنع 

ى مثـــل معرض »صنع �ض المعارض الكرب
« ومعرض »إكســـبو تركيا«، وكان لتلك المشـــاركات اثر  ض ي الصـــ�ي

�ض
ضافـــة إىل اتاحة  وعـــات اال� المنتجة، باالإ ي تطويـــر م�ش

كبـــري �ض
ي فتح 

ي المعـــارض الخارجية بما يســـاعدها �ض
الفرصة للمشـــاركة �ض

نوافذ تســـويقية خارجيـــة لمنتجاتهـــا، منوهـــاً أن الغرفة قامت 

ي 
ي هـــذه الفعالية اليت

بدعـــوة اال� المنتجـــة للمشـــاركة �ض
توفر مســـاحات مجانية لعـــرض منتجاتهم.

ض العىي نائـــب رئيس  بدوره قـــال الســـيد محمـــد حســـ�ي
كات "نحـــن حريصون عى  مجلـــس إدارة مجموعـــة الـــ�ش
المجتمعية كســـوق ”هل  المشـــاريع  تنفيـــذ العديد مـــن 
قطـــر“، حيث تهدف جميع هذه المشـــاريع لخدمة ســـكان 
قطـــر واالأ� المنتجـــة القطرية بشـــكل خـــاص، وأضاف 
لية  ض "نطمح بأن يدعم ســـوق ”هـــل قطر“ المنتجـــات المرض
واالأ� القطريـــة المنتجـــة، وأن يلهم المؤسســـات االأخرى 
لبـــذل جهـــود مماثلة لدعم مثـــل هذه المشـــاريع، ونحن 
نعـــدَّ بتقديم كافة وســـائل الدعـــم الممكنـــة لكافة االأ� 

القادمة". الفعاليـــات  المنتجة من خـــال  القطريـــة 

وز مـــؤي الدين مدير عـــام مجمع حياة  وأعترب الســـيد فري
اتيجي من شأنه  وع اســـرت بازا أن ســـوق ”هل قطر“ هو م�ش
ويج  أن يدعـــم االأُ� القطريـــة المنتجة ، ويوفـــر فرصة لرت
ي مجمـــع تجاري عريـــق كمجمع حيـــاة بازا. 

منتجاتهـــم �ض
اً أنه  مؤكـــداً أن المجمع يركز عـــى خدمة المجتمـــع، معترب
ي لعـــرض منتجات هـــذه االأ�. متوقعاً أن يكون 

مكان موا�ت
ض من مختلف  ة تســـتقطب المتســـوق�ي ض المعـــرض وجهة ممري

قطر. أنحاء 
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70 شركة في المعرض الدولي 

للصناعات الغذائية واالستهالكية

افتتــح محمــد بــن أحمــد بــن طــوار الكــواري نائــب رئيــس غرفــة قطــر 
ــتمر  ــذي اس ــتهالكية ال ــة واإلس ــات الغذائي ــدويل للصناع ــرض ال املع
7 دول  70 رشكــة غذائيــة مــن  أيــام وســط مشــاركة  أربعــة  ملــدة 
عرضــت منتجــات غذائيــة متنوعــة أمــام املســتثمرين ورجــال األعــامل 
مصانــع  لبنــاء  رشاكات  يف  الدخــول  مــن  ميكنهــم  مبــا  القطريــني 
تجميــع أو الســتراد مــواد غذائيــة مــن تلــك الــدول بجــودة عاليــة 

وأســعار تنافســية.

سياحة ومعارض

وأكـــد الســـيد محمد بن أحمـــد بن طوار 
الكـــواري نائـــب رئيس غرفـــة قطر عقب 
افتتـــاح المعرض أن الغرفـــة تضع االأمن 
ي مقدمـــة أولوياتهـــا، وذلـــك 

ي �ض
الغـــذا�أ

مـــن خال دعـــم وتعزيز جهـــود القطاع 
الخـــاص وأصحـــاب االأعمـــال وحثهـــم 
ي مجال 

اســـتثماراتهم �ض عـــى مضاعفـــة 
الصناعـــات الغذائيـــة، وأشـــار لجهـــود 
ي هذا المجـــال من خال تنظيم 

الغرفة �ض
مختلف المعـــارض المتنوعة والمتخصصة 
وتطويـــر الصناعـــات المحليـــة وتطورها 
تلبيـــة الحتياجـــات الســـوق القطري من 

ي الدولة.
المـــواد الغذائيـــة �ض

وشـــدد بن طـــوار عـــى أن إقامـــة مثل 
ات ومجاالت  هـــذه المعارض يعزز الخـــرب
كات الصناعية  ض الـــ�ش التعـــاون مـــا بـــ�ي
قليمية  االإ كات  والـــ�ش والمصانع  المحلية، 
ي الصناعـــات 

والعالميـــة المتخصصـــة �ض
الغذائيـــة، ويوفـــر بالتاىلي فرصـــة جيدة 
كات القطريـــة للتعرف عى  أمـــام الـــ�ش

بن طوار:

تطور كبري للصناعات 

الغذائيـة فـي قطـر  
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ي إنتاج 
أحـــدث الوســـائل التكنولوجيـــة �ض

ى  كات الكرب الـــ�ش االأغذيـــة والتعرف عى 
الغذائية  الصناعـــات  مجـــال  ي 

�ض المنتجة 
. ها وغري

ي قطر 
الغذائيـــة �ض الصناعات  إن  وقـــال: 

ة  ا ويتوقع أن تزداد وتري تشـــهد تطورا كبري
ة المقبلـــة، خاصة  النمـــاء خـــال الفـــرت
تزايد االســـتثمارات وتنـــوع مصادرها  مع 
ي تهـــدف إىل تحقيق حاجة 

وأســـواقها واليت
الســـوق والمســـتهلك القطري والمقيم، 
مؤكـــًدا عى تصاعـــد االهتمـــام والرغبة 
االأعمـــال  ورجـــال  المســـتثمرين  لـــدى 
واالســـتثمارات  بالصناعـــات  ض  القطريـــ�ي
الجهات،  مختلـــف  مع  اكات  الـــ�ش وعقد 
وقـــال: إن تنامـــي االقتصـــاد القطـــري 
ي تشـــهدها الدولة ســـتدفع 

والطفـــرة اليت
بمزيـــد مـــن االســـتثمارات والصناعـــات 
ض أو  ســـواء من قبل المســـتثمرين المحلي�ي

ي دخـــول الســـوق القطري.
ض �ض الراغبـــ�ي

الســـيد  االأعمال  أكد رجـــل  ومن جهتـــه 
المعرض  أهميـــة  عى  المنصـــوري  جابر 
ي إبـــراز االســـتثمارات القطريـــة، 

ودوره �ض
إقامـــة  ي 

�ض القطريـــة  كات  الـــ�ش وقـــدرة 
كات  الـــ�ش مختلـــف  مـــع  اســـتثمارات 
العالميـــة، كمـــا أكـــدت عـــى العاقات 
ي فتحت لها أســـواقا 

الجيـــدة لقطـــر واليت
ذات منتجـــات بجـــودة عاليـــة وأســـعار 

الجميع. متنـــاول  ي 
و�ض معقولـــة 

وقـــال: إن المعـــرض يضـــم مجموعـــة 
إيـــران وتركيـــا  كات  الـــ�ش ة مـــن  ض متمـــري
جانب  إىل  وباكســـتان،  وتونـــس  والجزائر 
ة من كل  ض مشـــاركات فردية وأجنحة متمـــري

مـــن أوكرانيا ولبنـــان وعـــدة دول أخرى.
وعى هامش المعـــرض، وقعت اتفاقيات 
ض عدد من المؤسســـات  اكة ب�ي تعـــاون و�ش

االأجنبية. اتها  ونظري القطرية 
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النجاحات االقتصادية القطرية 

تقطع دابر مؤامرات دول الحصار 

يوما تلو آخر.. االقتصاد القطري يعانق السحاب

إذا ، هـــي حرب مســـتعرة تشـــنها دول 
الحصـــار مـــن خـــال حصارهـــا غـــري 
ي قطـــر منذ بداية شـــهر رمضان 

القانـــو�ض
المبـــارك عى اقتصـــاد يزهـــو بنجاحاته 
اكم يومياً، تلك الحرب البائســـة  ي ترت

الـــيت
ي بلـــوغ مراميهـــا، فالدوحـــة 

فشـــلت �ض
ي تطوير مشـــاريع النقل 

تســـري قدمـــا �ض
امن  ض بالرت التحتيـــة  والبنية  والمواصـــات 

كائهـــا  مـــع توطيـــد عاقاتهـــا مـــع �ش
ي خضـــم ذلـــك لم تنس 

، و�ض ض التجاريـــ�ي
الكفيلة  ات  التكنولوجيا والخرب اســـتجاب 
باالعتمـــاد عـــى الصناعـــة الوطنية لدرء 
أيّـــة تداعيـــات محتملة ومشـــابهة لتلك 
ي ســـعت دول الحصـــار لتحقيقها مع 

اليت
ي إطار 

يكة لهـــم منذ عقـــود �ض دولـــة �ش
مجلـــس التعـــاون الخليجي.

يومــاً تلــو آخــر يربهــن االقتصــاد القطــري عــى جدارتــه يف املــي قدمــا باإلرتقــاء 
نحــو آفــاق جديــدة وبعيــدة تعجــز دول الحصــار الجائــر عــى بلوغهــا، ففــي الوقــت 
ــورات  ــايك التط ــدايث يح ــارص ح ــاد مع ــاء اقتص ــة يف بن ــه الدوح ــغل في ــذي تنش ال
ــف  ــبيل وق ــس يف س ــايل والنفي ــذل الغ ــارصه تب ــي تح ــدان الت ــإن البل ــة، ف العاملي

ــاً مــن الغايــات التــي ســعت لتحقيقهــا. دوران عجلتــه دون أن تحقــق أي

تقارير

دول الحصار تستنزف 

مقدراتها في سبيل 

محاربة نجاح االقتصاد 

القطري

48

20
17

 - 
رب
م
ف
و
- ن

ن 
تو

س
وال

ث 
ثال

 ال
دد

لع
ا



 لـــم تـــأت الرياح بمـــا تشـــتهي دول 
ة، ســـعت لمحاربة  الحصـــار، فاالأخـــري
ي حققتهـــا دولة 

الـــيت النقـــات النوعية 
النقـــل والماحـــة  ي مضامـــري 

قطـــر �ض
النجاحات  وهـــي  والبحريـــة  الجويـــة 
ي مـــن الدوحة مركـــزا إقليميا وعالميا 

اليت
وهـــي  والتجـــارة،  الســـفر  لنشـــاطّي 
ا لـــدول الحصار  أمـــور لم تـــرق كثـــري
دول  لمحاربتهـــا  لتســـعى  عمومـــاً، 
البلدان  طائـــل، خصوصـــا وأن هـــذه 
لـــم تكـــن مدركـــة لحجـــم العاقات 
ي 

السياســـية واالقتصاديـــة والتجارية اليت
كائها حول  تمتلكهـــا دولـــة قطر مـــع �ش
العالـــم، هـــذه العاقـــات الواســـعة 
ض  ام وتقديـــر عالميـــ�ي المؤطـــة بإحـــرت
، جعلـــت الدوحـــة غـــري آبهة  ض عاليـــ�ي
تعكف  ي 

الـــيت التآمريـــة  بالمخططـــات 

ي 
عـــى تنفيذها هذه البلـــدان الغارقة �ض

متعددة. أزمـــات 

ي من تشـــوهات 
البلـــدان المحاِ�ة تعا�ض

ي ســـوق العمـــل لديهـــا فضا 
عـــدة �ض

عن تراكـــم مديونياتها وعجـــز موازناتها 
وة  الرش توزيـــع  عدالة  وغياب  الســـنوية 
مظاهر  وهـــي  البطالة،  نســـب  ي 

وتف�ش
لـــم ولـــن تعهدهـــا دولة قطـــر، ومن 
لق لمســـتوى  ض هنـــا أرادوا الكيـــد لها لترض
الفشـــل االقتصـــادي الـــذي بلغته تلك 
الـــدول بكيدهـــا الذي لن يجد ســـبيله 
للقيادة  الثاقبـــة  الرؤية  بفعـــل  للنجاح 
الرشـــيدة لصاحب الســـمو الشيخ تميم 
ي أمري البـــاد المفدى 

بـــن حمد آل ثـــا�ض
الـــذي وجـــد التفافـــاً شـــعبيا عفويـــا 

توجيهاته. وخلـــف  حوله  تأريخيـــاً 

 هـــذه البلدان بعدما عجـــزت عن الكيد 
نجاحاته،  من  للنيـــل  القطري  قتصاد  لاإ
ســـارت نحـــو دروب أكـــرش إنحطاطـــا 
ي 

وذلك من خـــال محاربتهـــا الدوحة �ض
مياديـــن اســـتضافة كأس العالم 2022 
فشـــال فرص  والســـعي الإ مـــن جهـــة 
ي تمتعـــت بها دولة 

النجـــاح العالية اليت
ي ســـباق الفوز بمنصب الرئاســـة 

قطر �ض
المتحدة  االأمـــم  لمنظمـــة  التنفيذيـــة 
"يونيســـكو". والفنون  والثقافة  بيـــة  للرت
ي 

ورغـــم تلـــك المســـاعي الراميـــة لثيض
الســـاحات  القطـــري عـــى  الحضـــور 
الدوليـــة، غـــري أن الدوحة لـــن تخضع 
ورة  لهـــذه المؤآمـــرات إيمانا منهـــا برض
ي 

اليت للعالم  الحضارية  رســـالتها  تقديم 
االآخرين  ام  إحـــرت أســـاس  عـــى  تقوم 
كات والثقافـــات معهم،  وتبـــادل الـــ�ش
ي لتحقيـــق التنمية 

والعمل بشـــكل مضيض
مختلـــف  ي 

�ض االقتصاديـــة  والعدالـــة 
المعمورة. مواضـــع 

تسهيالت مقابل تعقيدات

فيـــه حكومة  تطرح  الـــذي  الوقـــت  ي 
�ض

جديـــدة  تســـهيات  قطـــر  دولـــة 
الحصار  بلدان  فإن  فيها،  للمســـتثمرين 
أمامهـــم،  المهمـــة  تعقيـــد  تواصـــل 
إصـــدارة سلســـلة  وذلـــك من خـــال 
ي تلك 

قـــرارات تحبـــط رجال االأعمـــال �ض
الـــدول وتدفعهم للهروب برســـاميلهم 
ض تلك القـــرارات،  خارجهـــا، ومـــن بـــ�ي
ائـــب، واعاقة  ســـن مجموعة مـــن الرض

تسهيالت قطرية 

جديدة للمستثمرين 

مقابل تعقيد اإلجراءات 

أمامهم في دول 

الحصار 

عالقات تجارية 

واستثمارية واسعة 

تقود االقتصاد القطري 

نحو آفاق جديدة
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تقارير

ســـوق العمـــل من خال فرض رســـوم 
ال تقـــوى عليها العمالـــة الوافدة، االأمر 
كات تفقـــد تلـــك  الـــذي جعـــل الـــ�ش
العمالـــة لصالـــح أســـواق أخـــرى، أو 
ضافية  االإ المصاريـــف  لتحمـــل  ار  االإ�ض
ض  الموظف�ي اقامـــات  عـــى  المفروضـــة 

. ل لعما وا

ي الوقـــت ذاتـــه، أقدمـــت الحكومـــة 
�ض

سلســـلة  بطرح  أكتوبر  خـــال  القطرية 
ترتيـــب دولة  مـــن شـــأنها رفع  قرارات 
، بما  قطر عى ســـلم التنافســـية الدوىلي
االســـتثماري  المناخ  جاذبيـــة  من  يعزز 

. فيها
وع قانون  فقد تـــم الموافقة عى مـــ�ش
بشـــأن المناطـــق الصناعيـــة إىل جانب 
ة والمتوســـطة  دعم المشـــاريع الصغري
وتذليـــل  نشـــاطها  مزاولـــة  وتســـهيل 

ي تواجهها.
العوائـــق الـــيت

ي الســـياق ذاته، وتنفيـــذا لتوجيهات 
و�ض

ة صاحب الســـمو الشـــيخ تميم  حـــرض
ي أمري البـــاد المفدى 

بـــن حمد آل ثـــا�ض
قدمتها  ي 

اليت والتوصيـــات  -حفظه هللا-، 
ض  المجموعـــة الوزاريـــة، لدعـــم وتحفري
لتشـــجيعه وزيادة  الخـــاص،  القطـــاع 
ي 

ي التنميـــة االقتصاديـــة �ض
مســـاهمته �ض

الشـــيخ عبدهللا  معاىلي  أصـــدر  الدولة، 
ي رئيس 

بـــن نا� بـــن خليفـــة آل ثـــا�ض
عدة  الداخلية،  وزيـــر  الـــوزراء  مجلس 
قـــرارات وتوجيهات لمختلـــف الوزارات 
واالأجهـــزة الحكومية، لدعم االســـتثمار 
واســـعة  مجموعة  وتقديم  الدولـــة،  ي 

�ض

للقطـــاع  التشـــجيعية  الحوافـــز  مـــن 
المحلية،  الصناعـــات  لدعـــم  الخاص، 
نتـــاج، بمـــا يضمـــن توفري  وزيـــادة االإ
المحلية. االأســـواق  ي 

�ض الســـلع  مختلف 
حيـــث قـــرر معاليـــه تخفيـــض القيمة 
لجميـــع   ،%  50 بنســـبة  يجاريـــة  االإ
ي المناطـــق اللوجســـتية 

المســـتثمرين �ض
كـــة  ل�ش التابعـــة  الدولـــة،  جنـــوب 
خال  »مناطق«،  االقتصاديـــة  المناطق 
عامـــي 2018 و2019، بحيـــث تنخفض 
يجارية مـــن 40 إىل 20 رياالً  القيمـــة االإ

المربع. للمـــرت 

عفاءات،  كمـــا تقرر تقديم مزيد مـــن االإ
ض المســـتثمرين عـــى �عة إنجاز  لتحفري
ي الوقـــت المحدد، بحيث 

وعاتهم �ض م�ش
ي المناطق 

يتـــم إعفـــاء المســـتثمرين �ض
القيمة  مـــن  الدولة  اللوجســـتية جنوب 
ي حـــال تم 

يجاريـــة لعـــام 2018، �ض االإ
اســـتخراج رخـــص البناء قبـــل 31 يناير 
ي 

�ض  ،2019 لعـــام  وإعفاؤهـــم   ،2018
حال تم اســـتخراج رخص إتمـــام البناء 
قبـــل 31 ينايـــر 2019، االأمـــر الـــذي 
ي تنفيذ عملية تطوير 

ســـوف يســـاهم �ض
المناطـــق اللوجســـتية حســـب الخطة 
كة  قبـــل �ش مـــن  المعتمـــدة  الزمنيـــة 
مناطق، كما ستســـاهم هـــذه القرارات 
ي تشـــجيع القطاع الخاص 

والتوجيهات �ض
ي 

ي اســـتثمارات متنوعة �ض
عى الدخـــول �ض

. ي
اللوجســـيت القطاع 

بنك  إىل  توجيهاتـــه  معاليه  أصـــدر  كما 
القروض  أقســـاط  بتأجيل  للتنمية،  قطر 
ي 

الأصحـــاب المشـــاريع الصناعيـــة، اليت
تقرهـــا اللجنـــة المعنية بـــوزارة الطاقة 

والصناعـــة، لمدة تصل إىل 6 أشـــهر.
ووجـــه معاليه بإلـــزام كافـــة الوزارات 
اء  واالأجهـــزة الحكومية، برفع نســـبة �ش
المنتجـــات المحلية مـــن 30 % إىل 100 
ي حال كان المنتـــج المحىي مطابقاً 

%، �ض
القطريـــة  والمقاييـــس  للمواصفـــات 

. ة لمعتمد ا

قطر واقتصادها 

يكتسبان االحترام 

الدولي ويحظيان 

بالتقدير العالمي

رسوخ االقتصاد 

القطري في مواجهة 

الحصار يقض مضاجع 

المحاِصرين
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غرفة قطر تواصل 

تحدي الحصار من 

خالل سلسلة فعاليات 

ومعارض

البلدان المحاِصرة 

تعاني من تشوهات 

عدة في سوق العمل 

لديها

غرفـــة قطر تواصـــل تحدي 
ر لحصا ا

واصلـــت غرفة قطـــر جهودهـــا الرامية 
الـــذي فرضته  الجائر  لتحدي الحصـــار 

عـــى الدوحة 3 بلـــدان خليجية.
ي هـــذا الصـــدد، ســـتنظم الغرفة ، 

و�ض
ي 

النســـخة الثالثـــة من معـــرض صنع �ض
كة  ي الدوحة بمشـــاركة 100 �ش

ض �ض الصـــ�ي
صينيـــة وذلـــك خـــال منتصف شـــهر 

.2017 نوفمرب 

ة،  كبـــري أهميـــة  الحـــدث  ويكتســـب 
كات  يمثـــل �ش المعرض  وأن  خصوصـــا 
كانت  بالعالم، حيث  اقتصـــاد  أكرب  ي 

ثا�ض
يكا رئيســـا لدولة  ض وال تـــزال �ش الصـــ�ي
التجارة واالســـتثمار. ي مجـــاالت 

�ض قطر 
ي توطيد 

ويتوقـــع أن ينجح المعـــرض �ض
ي 

العاقـــات التجارية واالســـتثمارية اليت
، حيـــث ينتظر  ض تربـــط الدوحـــة ببكـــ�ي
إبـــرام سلســـلة تحالفـــات من شـــأنها 
أن تعـــود بالنفـــع عى اقتصـــادّي قطر 

. ض لص�ي وا

قطر  غرفـــة  تواصل  ثانيـــة،  جهـــة  من 
دعـــم توجهـــات المســـتثمرين ورجال 
ض بخوض  ض الراغبـــ�ي االأعمـــال القطريـــ�ي
نتاجية  االإ القطاعات  ي 

�ض االســـتثمار  غمار 

الســـوق  تغطية حاجة  شـــأنها  من  ي 
اليت

واالأساســـية  الغذائية  المنتجـــات  مـــن 
ي كانـــت تـــرد للدوحة مـــن بلدان 

الـــيت
. ر لحصا ا

كذلـــك، تواصـــل غرفـــة قطـــر إجراء 
اللقـــاءات مـــع ممثىي الدول الشـــقيقة 
تعميـــق  بهـــدف  وذلـــك  والصديقـــة 
التعـــاون االقتصادي مع تلـــك البلدان 
ي 

وفتـــح مزيد مـــن قنوات التعـــاون اليت
ي صالح المســـتثمر والمســـتهلك 

تصب �ض
. لقطري ا
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تقارير

تجـارتنا.. ال تعـرف حـدود

قطر برهنت على كفاءة منافذها الجوية والبحرية

اســـتثمرت دولـــة قطـــر مليـــارات الريـــاالت يف إنشـــاء مشـــاريع ومرافـــق عامليـــة 
املســـتوى، خـــالل العقديـــن األخريـــن، وكان مـــن أبـــرز املشـــاريع التـــي أهتمـــت 
الدولـــة بالتوســـع فيهـــا هـــي املشـــاريع املرتبطـــة بالنقـــل واملواصـــالت، حيـــث 
امتـــدت مـــن مطـــار حمـــد الـــدويل ومينـــاء حمـــد، والطـــرق الجديـــدة التـــي تربـــط 

اطـــراف الدولـــة بعضهـــا البعـــض.

دور بارز لغرفة قطر في تحفيز المستوردين لتنويع األسواق	 

بناء مخازن لألمن الغذائي بميناء حمد بـ"1.6" مليار ريال.. يخدم "3" ماليين نسمة 	 

ميناء حمد اجتذب حاليا %20 من تجارة الشرق األوسط 	 

توسعات جديدة في األسطول البحري لموانئ قطر مستقبالً	 
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ومنـــذ اندالع أزمة الحصـــار المفروض عى 
عت  دولة قطر من جانـــب دول مجاورة، �ش
ي تنفيـــذ الكثري من 

الجهـــات المختصـــة �ض
اتيجيات الموضوعة مسبقاً  الخطط واالســـرت
تحســـباً لمثـــل هـــذه الظـــروف الطارئة، 
وعى الفـــور كانت الكلمة هنـــا لمطار حمد 
أ القطرية  الـــدوىلي وميناء حمـــد، والمـــوا�ض
ض العديد من  االأخـــرى، حيث تـــم تدشـــ�ي
الخطـــوط الماحيـــة الجديدة مـــع الدول 
ض  تدشـــ�ي عى  عاوة  والصديقة،  الشـــقيقة 
اد  اســـتري وتكثيف  ان جديدة،  خطوط طـــري
وعدم  البدائل  اليجـــاد  المتنوعة،  الســـلع 
ض بوجود نقص  ض والمقيم�ي المواطن�ي اشـــعار 
ي اي ســـلعة كانت تستورد ســـابقاً من دول 

�ض
 . ر لحصا ا

ي تشـــجيع 
كما كان لغرفـــة قطر دور بارز �ض

اد من اســـواق  التجـــار عى تنويع االســـتري
جديدة، حيث عقدت الكثـــري من اللقاءات 
واالجتماعـــات مـــع التجـــار المســـتوردين 
ض منـــذ بداية االأزمـــة، االأمر الذي  والمهتم�ي
ادى اىل بـــروز دور القطـــاع الخـــاص منذ 
قطع العاقـــات مع دول مجـــاورة، وأثبت 

يكاً موثوقـــاً للحكومة. انـــه �ش
دارة  كـــة القطرية الإ ففـــي إطار مواصلة ال�ش
ي قطر« جهودهـــا الحثيثة 

أ »مـــوا�ض المـــوا�ض
الرامية لضمان اســـتمرار تدفـــق االمدادات 
من  المحلية  الســـوق  احتياجـــات  وتلبيـــة 
الغذائية ومواد  والمـــواد  واللحوم  البضائع 
كائها  بالتنســـيق مع �ش ها، وذلك  البناء وغري
، فقد تم خال شـــهر  ض ض والدولي�ي المحليـــ�ي
ض 5 خطوط  يوليـــو 2017 إطـــاق وتدشـــ�ي
ض ميناء حمـــد وعدد من  ة ب�ي ماحية مبـــا�ش
ي أقل من 

ي المنطقـــة وخارجهـــا �ض
أ �ض المـــوا�ض

20 يومـــا، وذلك بهدف ضمـــان عدم تأثر 
حركة الســـفن والماحة البحرية والشـــحن 
ي اتخذتها بعض 

ي الدولـــة باالإجراءات الـــيت
�ض

الـــدول المجاورة أمام الســـفن القادمة إىل 
قطر. دولة 

ض  ي 11 يونيو 2017 تم تدشـــ�ي
حيـــث تـــم �ض

ض ميناء حمـــد و ميناء  أول خـــط مبا�ش بـــ�ي
صحـــار بســـلطنة عمـــان وذلـــك بوصول 
كة  الســـفينة )Hansa Neuburg( التابعة ل�ش
ماحـــة وعى متنهـــا 1696 حاويـــة نمطية 
دة تحتوي عى  مـــن بينهـــا 133 حاوية مـــرب

مـــواد غذائية. 
ض خـــط آخر جديد  ي 23 يونيو تم تدشـــ�ي

و�ض
ة بمينـــاء صالة  يربط مينـــاء حمد مبـــا�ش
 Paul( وذلـــك بوصول ســـفينة الحاويـــات
البضائع  أنـــواع  بمختلف  Abrao( محملـــة 

ي نفـــس اليوم 
ومـــواد البنـــاء، كما تـــم �ض

  )Hansa Magdeburg ( وصـــول الســـفينة
ي الهند ضمن 

قادمة مـــن ميناء نافا شـــيفا �ض
كة  خـــط جديد لنقـــل الحاويات تابـــع ل�ش
ماحة يربـــط مينـــاء حمد بكل مـــن ميناء 
ي الهند.

»مونـــدرا« ومينـــاء »نافا شـــيفا« �ض
ي 28 يونيو دشـــنت 

بعد ذلـــك وبالتحديد �ض
« العالمية أول رحلة لها  كـــة »ام اس �ي �ش
ض مينـــاء حمـــد وميناء صالـــة بوصول  ب�ي
الســـفينة )MSC KERRY( إىل مينـــاء حمـــد 
كة الشـــحن  بنفس التاريخ، فيما دشـــنت �ش
ســـك« أول خط مبـــا�ش لها  العالميـــة »مري
ض مينـــاء حمد ومينـــاء صالـــة بتاريخ  بـــ�ي
 JACK( 30 يونيـــو وذلك بوصول الســـفينة
LONDON( إىل المينـــاء محملـــة ببضائـــع 
ي 2 يوليو 

متنوعة ومـــواد بناء مختلفـــة. و�ض
 GREEN( شـــهد ميناء حمد وصول السفينة
GUATEMALA(  قادمـــة مـــن مينـــاء إزمري 
كيـــا وعـــى متنهـــا أكرش مـــن 3000 طن  برت
ض  من المـــواد الغذائية معلنة بذلك تدشـــ�ي
أ  ض ميناء حمـــد والموا�ض أول خط مبا�ش بـــ�ي

. كية لرت ا
توفري  ي 

�ض الجديـــدة  الخطـــوط  وتســـاهم 
حلـــول �يعـــة ومضمونـــة للمصدريـــن 
والمورديـــن من مختلف أنحـــاء العالم، كما 
ي يتمتع 

ة الـــيت تؤكد عـــى الموثوقيـــة الكبري
التكيف  القطـــري وقدرته عى  بها االقتصاد 

والعالمية. االقليميـــة  ات  المتغـــري مع 
ض عبدالعزيز  طار أكـــد الكابـــ�ت ي هـــذا االإ

و�ض
ي 

ام موا�ض ض اليافعـــي مدير مينـــاء حمد الـــرت
التجارية  أ  للمـــوا�ض المشـــغل  قطر بوصفها 
ي الدولة بالعمـــل عى ضمان 

والســـياحية �ض
اســـتقرار الســـوق المحلية من خال توفري 
سلســـلة إمداد مستقرة للســـوق ولاقتصاد 

وذلـــك  القطـــري 
كائها  �ش مع  بالتعاون 
المصلحة. وأصحاب 

إن  اليافعـــي  وقـــال 
الجديدة  الخطـــوط 
تعزز  أن  شـــأنها  من 
التجاريـــة  الروابـــط 
قطـــر  دولـــة  ض  بـــ�ي
الخارجي،  والعالـــم 
ي 

�ض تســـاهم  كمـــا 
التبـــادل  رفـــع 
ودعـــم  التجـــاري 
الوطنية  قطـــر  رؤية 
أن  وأوضـــح   .2030
الحديثة  التكنولوجيا 

ي يتمتـــع بهـــا مينـــاء حمـــد تجعله 
الـــيت

قـــادرا عى تلبيـــة احتياجـــات العماء من 
، وذلك  ي وقـــت قيا�ي

مصدرين وموردين �ض
ي مناولـــة وتفريغ 

ة �ض بفضـــل قدراته الكبـــري
الحاويـــات.

بوابـــة قطر  هـــذا ويعـــد مينـــاء حمـــد 
الرئيســـية للتجارة مع العالـــم وهو االأكرب 
ق االأوســـط ولديه  ي منطقة ال�ش

مـــن نوعه �ض
القدرة عى اســـتقبال جميع أنواع الســـفن 
والبواخـــر بمختلف أحجامهـــا وأوزانها، كما 
يعتـــرب مينـــاء حمد أحـــد أهـــم البوابات 
ي ك� 

ي لعبـــت دورا بـــارزا �ض
البحريـــة الـــيت

الدول  بعـــض  تفرضـــه  الـــذي  الحصـــار 
المجـــاورة عـــى دولـــة قطر منذ مـــا يزيد 

تقريبا. شـــهر  عى 
كما شهد ســـعادة السيد جاســـم بن سيف 
تصاالت  واالإ المواصـــات  وزير  الســـليطي 
وع المينـــاء  ورئيـــس لجنـــة تســـيري مـــ�ش
ض لجنة تســـيري  الجديـــد، توقيـــع عقد بـــ�ي
كة هندســـة  وع المينـــاء الجديد و�ش مـــ�ش
ي 

مبا�ض مرافـــق  وبنـــاء  لتصميـــم  الجابـــر، 
ي مينـــاء حمد، 

ي �ض
ومخـــازن االأمن الغـــذا�أ

بتكلفة تصـــل إىل 1.6 مليار ريـــال قطري. 
ومـــن المقـــرر تطويـــر وتشـــييد مرافـــق 
وع عى مســـاحة تبلـــغ 53 هكتاراً  المـــ�ش
تقريبـــاً )ما يعـــادل 530 ألف مـــرت مربع(، 
وســـتتألف مـــن مرافـــق تصنيـــع وتحويل 
وتكريـــر متخصصـــة لاأرز والســـكر الخام 
والزيـــوت الصالحة لاأكل، وســـتكون هذه 
المحىي  لاســـتخدام  متاحـــة  المنتجـــات 

 . والدوىلي قليمـــي  واالإ
وع صوامـــع للتخزين  كما ســـيضم المـــ�ش
ومـــا يرافقهـــا من بنيـــة تحتيـــة ومعدات 
النقـــل الخاصة بهـــا، باالإضافة إىل إنشـــاء 
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الهيـــاكل االأساســـية المجهـــزة بمعـــدات 
ض والتعبئة وإعادة  عمليات المناولـــة والتجهري
وع، كما  التحميـــل والنقل المرتبطـــة بالم�ش
عادة  الإ منشـــأة  عـــى  وع  الم�ش ســـيحتوي 
ض الســـلع  تكريـــر النفايات الناتجة عن تجهري
حيوانية. أعـــاف  إىل  وتحويلها  االأساســـية 

كمحطة  المتطورة  المرافق  هذه  وســـتعمل 
مســـتقلة بكامل طاقتها وســـيتم تخصيص 
500 مـــرت من رصيف الميناء للرســـو وتفريغ 

وع. الم�ش بهذا  الخاصة  الســـفن 

وبموجـــب العقد ســـيتم تطوير وإنشـــاء 
ي 

الغـــذا�أ االأمن  ومخـــازن  ي 
مبـــا�ض مرافـــق 

ض  استشـــاري�ي مـــع  بالتعـــاون  هـــا  ض وتجهري
الصناعية  الممارســـات  الأفضل  وفًقا  ض  دولي�ي
والجودة،  للتصنيـــع  الدوليـــة  والمعايـــري 
و« االألمانيـــة، و«بورت«  كة »إيـــرب مثـــل �ش
العالمية  كات  الـــ�ش العالميـــة، وهما مـــن 
أ العالمية  ي مجال تصميـــم المرا�ض

العريقة �ض
. ين لتخز وا

العالمية  كات  الـــ�ش العمل مع  كما ســـيتم 
ي تصنيـــع وتخزيـــن المواد 

المتخصصـــة �ض
كة  كة »بوهلـــر« وهي �ش الغذائيـــة، مثل �ش
ي مجال 

ألمانيـــة ســـوي�ية رائدة عالميـــا �ض
 ،» ي ي آي أ�ي كـــة »�ب الصناعـــات الغذائية، و�ش
كـــة ألمانيـــة تعتـــرب االأوىل عالميا  وهي �ش
ي تصميم وإنشـــاء مصانع الســـكر الخام 

�ض
كـــة »�ي دوت إم  وتعبئتـــه وتخزينه، و�ش
كة إيطاليـــة عالمية متخصصة  « وهـــي �ش ي �ب
بصناعـــة معامـــل تكرير وتعليـــب وتخزين 

الزيـــوت النباتية.

مخزون إسرتاتيجي
وقال ســـعادة الســـيد جاســـم بن ســـيف 
تعتـــرب دولـــة قطـــر قضية  الســـليطي:« 
جزًءا  ي 

الغذا�أ لاأمن  اتيجي  ســـرت االإ المخزون 
ي هذا 

ال يتجـــزأ مـــن االأمـــن القومي، ويـــأ�ت
ة  وع انطاًقا من حكمة ســـيدي حرض المـــ�ش

صاحـــب الســـمو الشـــيخ تميم بـــن حمد 
ي أمري البـــاد المفدى، 

بن خليفـــة آل ثـــا�ض
ونظرتـــه الثاقبـــة بأهمية قضيـــة المخزون 
ووضعها   ، ي

الغـــذا�أ لاأمـــن  اتيجي  ســـرت االإ
اتيجيات وخطط  ي إســـرت

بمكانـــة مرموقـــة �ض
الدولـــة والحكومـــة وعـــى رأس أولوياتها. 
والمتابعـــة الحثيثة من معاىلي الشـــيخ عبد 
ي رئيس 

هللا بـــن نـــا� بن خليفـــة آل ثـــا�ض
الداخلية«. ووزيـــر  الـــوزراء  مجلس 

وأكـــد ســـعادته أن قطر خال الســـنوات 
ي 

القليلـــة الماضيـــة نجحت بشـــكل الفت �ض
اتيجي  ســـرت إدارة ملفها الخاص بالمخزون االإ
ي اســـتثماراتها 

ي وتوســـعت �ض
لاأمـــن الغذا�أ

ي العديـــد مـــن بلدان 
بهـــذا الخصـــوص �ض

التوســـع  هـــذا  أن  إىل  اً  مشـــري العالـــم، 
ســـوقها الستهاكي  تحافظ عى  ســـيجعلها 
خال الســـنوات المقبلة مهما شـــهدت من 

 . ظروف
وع مخـــازن االأمن  ض ســـعادته أن مـــ�ش وب�ي
ي مينـــاء حمـــد ســـيوفر مخزوناً 

ي �ض
الغـــذا�أ

ض لكل  ض نســـمة لمدة عامـــ�ي لـــــ«3« مايـــ�ي
ي يتـــم تصنيعهـــا وتخزينها، 

الســـلع الـــيت
وع وفًقا  مضيفا أنه ســـيتم تشـــييد المـــ�ش
والمعايري  الصناعيـــة  الممارســـات  الأفضل 
الدولية، وســـيوفر قـــدرة عاليـــة لعمليات 
التخزيـــن والتعبئـــة والنقـــل والمناولة من 
خـــال اســـتخدام أحـــدث التكنولوجيـــا 

. لمية لعا ا
ضافـــة إىل مـــا يحققه  وأشـــار اىل انـــه باالإ
للمخزون  اتيجي،  ســـرت االإ وع  المـــ�ش هـــذا 
ي 

ي فإنـــه يأ�ت
اتيجي لاأمـــن الغـــذا�أ ســـرت االإ

ي إطـــار جهـــود وزارة المواصات 
أيضـــا �ض

واالتصـــاالت بتشـــجيع مســـاهمة القطاع 
ي مشـــاريع النقل، لتعزيز 

الخاص القطري �ض
ة والتكنولوجيا المســـتخدمة،  ض الخرب توطـــ�ي
ة صاحب الســـمو  وتحقيـــق رؤيـــة حـــرض
ي أمري الباد 

الشـــيخ تميم بن حمد آل ثـــا�ض
ي رفع مســـاهمة القطاع الخاص 

المفـــدى �ض
ي جهـــود التنمية وجعله رافـــًدا لاقتصاد 

�ض
. ي

لوطيض ا
وقـــال وزيـــر المواصات واالتصـــاالت إن 
ي ميناء حمد 

وع �ض توقيع اتفاقية إنشـــاء م�ش
اتيجية  ســـرت ي نتيجة تخطيط مســـبق الإ

يـــأ�ت
ي للبـــاد وبتعليمـــات من 

االأمـــن الغـــذا�أ
تميم  الشـــيخ  الســـمو  ة صاحـــب  حـــرض
ي أمـــري البـــاد المفدى 

بن حمـــد آل ثـــا�ض
ومتابعة مـــن معاىلي رئيس مجلـــس الوزراء 
ووزير الداخلية عى أســـاس عمـــل وتنفيذ 

اتيجية  ســـرت الإ تصاميـــم 
ي للدولة.

االأمـــن الغـــذا�أ
وع  الم�ش إن  الوزيـــر  وقال 
مليارا  تكلفتـــه  تبلـــغ  الذي 
قطري  ريال  مليـــون  و600 
بـــدأ فعليـــا وإنه ســـينجز 
وســـيتم  شـــهرا   26 خال 
تســـليمه بالكامل بعد هذه 

وع كبري  وع بأنـــه م�ش ة، واصفا الم�ش الفـــرت
ة حيـــث يضم 3 مصانع  وفيه تفاصيل كثري
ضافـــة إىل 3 مصانـــع خلـــف  رئيســـية باالإ
المصانع الرئيســـية للمعالجـــة باالإضافة إىل 

والخزانات.  الصوامـــع 
وحـــول إنتاجيـــة المصانع قـــال الوزير إن 
ض  ة وتكفي لــــ3 ماي�ي نتـــاج كبـــري كميـــة االإ
نســـمة كما أن المخزون يســـمح باستخدامه 
ي 

اتيجي �ض ض ونصف كمخـــزون إســـرت لســـنت�ي
الدولة كمـــا يمكن إعادة تصديـــره للخارج.

وع هـــو أول  وقـــال ســـعادته »إن المـــ�ش
ض القطـــاع العام والخاص  اكة ب�ي وع �ش م�ش
ض حكومـــة قطـــر متمثلـــة بـــوزارة  أي بـــ�ي
اســـتام  المواصات واالتصاالت من حيث 
نقله  بالكامل ومـــن ثم  وع وتنفيـــذه  الم�ش
ي ســـتكون مســـؤولة عن 

لوزارة االقتصاد اليت
طرحـــه للقطـــاع الخـــاص والحصول عى 

وع.  مشـــغل فعىي لهـــذا الم�ش

مرشوع حيوي
وع منطقـــة ماصقة لميناء  وســـيحتل الم�ش
حمـــد مما يســـهل خروج البضائـــع وإعادة 
به  تقوم  نمـــوذج  أول  تصديرهـــا، وهـــذا 
ي منطقة 

دولة قطـــر وهو االأكـــرب نســـبيا �ض
ق االأوســـط وســـيكون معفيـــا مـــن  الـــ�ش
للمشـــغل  يتيح  مما  والرســـوم  الجمـــارك 
وع  الم�ش مـــن هـــذا  ة  الكبـــري االســـتفادة 
الحيوي الذي يشـــكل أهميـــة قصوى لدولة 

قطـــر وللـــدول المجاورة.
وع  المـــ�ش حجم  وحـــول 
وتكلفته ذكر ســـعادة الوزير 
ي 

أن حجـــم العقـــد المبد�أ
و600  مليار  هـــو  وع  للم�ش
مليـــون ريال قطـــري، وأنه 
االأوىل  بالمرحلـــة  ســـيبدأ 
أخرى  مراحـــل  وســـتتبعها 
 ، ي

الغـــذا�أ باالأمن  تتعلـــق 
الفتـــا إىل أن المرحلة االأوىل 
ة  تشـــمل 3 مصانـــع كبـــري
لـــاأرز والســـكر والزيوت، 

تقارير

تدشين 5 خطوط مالحية 

جديدة.. وجذب شركات 

شحن محلية وعالمية

تعزيز الروابط التجارية بين 

قطر والعالم الخارجي 

لرفع التبادل التجاري 
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ي 
�ض معالجتها  ســـتتم  ي 

واليت
3 مصانـــع أصغـــر حجما 
ســـتبيض خلـــف المصانـــع 
اً إىل أن  االأساســـية، مشـــري
الغذائية  المـــواد  معالجة 
ي دولـــة 

تتـــم الأول مـــرة �ض
قطـــر، كمـــا ســـينتج من 
مخرجـــات  المعالجـــة 
كأعـــاف الحيوانات ومكونـــات أخرى ممكن 

أن تســـتفيد منهـــا الســـوق القطرية.
عـــاوة عى ذلـــك، هنـــاك مراحـــل ثانية 
انتهائـــه وهو ما  وع بعـــد  إضافيـــة للم�ش
ض  كاء الرئيســـي�ي تفكر فيـــه الوزارة مـــع ال�ش
ي مجال 

ض مـــا تحتاج إليـــه الدولـــة �ض لتأمـــ�ي
ي من الغـــذاء للباد.

تحقيـــق االكتفاء الذا�ت
يك  وأوضح ســـعادته أن القطاع الخاص �ش
وع،  التشـــغيلية للم�ش المرحلة  ي 

أســـا�ي �ض
ي ســـتفوز 

كات اليت بالـــ�ش وســـيكون متمثا 
ي ســـتبيض عى 

بالمناقصـــة للتشـــغيل واليت
أســـاس من الشـــفافية واالأمانـــة المعتادة، 
اً إىل أنه ســـيتم العام المقبل طرح  مشـــري
مناقصـــة قبـــل التشـــغيل وقبـــل االنتهاء 
وع عى أســـاس أن يكون هناك  من المـــ�ش
ي 

ي التنفيذ ومـــن بعدها �ض
كاء رئيســـيون �ض �ش

التشـــغيل وقبل ذلك ســـيكون هناك مرحلة 
وع  الم�ش هـــذا  دارة  الإ كات  الـــ�ش لتأهيـــل 

. لضخم ا
ي 

أ قطر ستتوســـع �ض ونـــوه الوزير بـــأن موا�ض
ي المســـتقبل وكذلك 

أســـطولها البحـــري �ض
أ  ي الموا�ض

ي مجـــال إيجاد بعـــض المركـــز �ض
�ض

الخارجية مما يســـاهم بجعـــل ميناء حمد 
مركـــز رئي�ي حـــول العالم.

ي 
وذكـــر الوزير أن مينـــاء حمد اجتـــذب �ض

ي 
الوقت الحـــاىلي حواىلي %20 مـــن التجارة �ض

ي المستقبل 
ق االأوســـط وســـيكون له �ض ال�ش

أ  ، خاصة وأنـــه من أكـــرب موا�ض مكانة أكـــرب
ق االأوســـط حيث يمتد عى مســـاحة  الـــ�ش
ا مربعـــا ملحقة فيه  28 مرت
المنطقـــة االقتصادية، وأم 
أكرب  مـــن  وهي  الحـــول3 
ي 

�ض االقتصاديـــة  المناطـــق 
. لم لعا ا

وقـــال الوزيـــر إن هنـــاك 
واضحة،  مســـتقبلية  رؤية 
وإن هنـــاك مفاوضات مع 
أ لتمتلـــك  بعـــض المـــوا�ض
أ قطر حصـــة فيها،  مـــوا�ض
أو تدير بعضهـــا، الفتا إىل 

ي طور النقاش.
أن هـــذا الموضوع مـــازال �ض

وحـــول المجال الجوي واالأجـــواء المفتوحة 
ذكـــر الوزيـــر بـــأن دولـــة قطـــر تقدمت 
ان  للطري الدوليـــة  للمنظمـــة  بموضوعهـــا 
يـــال وهنـــاك ثقـــة بـــأن  ي مونرت

ي �ض
المـــد�ض

العريقة ســـتتمكن  الدولية  المنظمـــة  هذه 
وأنه  الحـــق الأصحابه خاصـــة  إرجـــاع  من 
أصبح هنـــاك اعتداءات واضحـــة من دول 
ي جميع 

�ض الوزير: �حنـــا  الحصار، وقـــال 
المؤتمرات الدولية وأمـــام االيكاو أن هناك 
اعتـــداءات واضحة مـــن دول الحصار وأن 
اً إىل أن  هـــذا ليس حقا مـــن حقهم مشـــري
قطـــر قدمـــت ملفا فنيـــا وليس سياســـيا 
هدفـــه عـــدم تعريـــض أمـــن وســـامة 

للخطر.  ان  الطـــري

حمد  ميناء  مـــرشوع  مراحل 
تكتمـــل قبل 2020

بـــدوره أكد مي� جميـــل القطامي، المدير 
وع المينـــاء الجديـــد أن  التنفيـــذي لمـــ�ش
وع الجديـــد ســـيتم وفـــق نظام  المـــ�ش
البدء  التصميـــم والبنـــاء حيـــث ســـيتم 
ي الوقت 

بتنفيـــذه عند البـــدء بتصميمـــه �ض
ي 

اً إىل أن مـــدة تنفيـــذه اليت نفســـه، مشـــري
أشـــهر   8 إىل  تنقســـم  شـــهرا   26 تبلـــغ 
للتصميم و18 شـــهرا للتنفيـــذ، الفتا إىل أن 
ة  المدة كافيـــة لبناء 6 مصانـــع 3 منها كبري
واالأخرى أصغـــر وذلك لكون بـــدء التنفيذ 

امن مـــع وضـــع التصاميم. ض ســـيتم بالرت
وع  وأشـــار القطامي إىل أن كافة مراحل م�ش
ي دمجت معا ســـتكتمل 

مينـــاء حمـــد الـــيت
وتنجز قبـــل العام 2020 وفـــق توجيهات 
معـــاىلي رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر 
ســـيدخل  وع  الم�ش أن  مبينـــا  الداخليـــة، 
كافة  الثانيـــة وســـتنتهي  المرحلـــة  قريبـــا 

العام. هـــذا  قبل  المراحـــل 
وع الميناء  وذكـــر المديـــر التنفيذي لمـــ�ش
ي ميناء 

وع جديـــد �ض الجديد أن إنشـــاء م�ش
وع  ا الأنه أكـــرب م�ش حمد يمثل تحديـــا كبري
ي هـــذا المجال وهو 

ق االأوســـط �ض ي الـــ�ش
�ض

ي مضمـــار االكتفاء 
ا �ض يشـــكل إنجـــازا كبـــري

، مؤكداً أنه ســـيتم االنتهاء من هذا  ي
الـــذا�ت

ي الوقت المحـــدد كما هو حال 
وع �ض المـــ�ش

ي الدولة.
كافة المشـــاريع القائمـــة �ض

القطرية.. تتوسع
ي ســـياق متصل، أكد الســـيد أكرب الباكر، 

و�ض
الخطوط  لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
»القطرية«  إن صمـــود  القطريـــة،  الجوية 

أفشـــل محاوالت ومخططـــات حصارها من 
وعربية. خليجيـــة  دول  جانب 

ي 
وأضـــاف: »صمدنـــا وفشـــل الحصـــار �ض

ء عملياتنا  ي
تحقيـــق أهدافـــه، رغـــم كل �ش

طائراتنـــا  اســـتام  ونواصـــل  مســـتمرة 
ي التوســـع والنمو«.

الجديـــدة وماضـــون �ض
كة  وأوضح أن الحصار المفـــروض عى ال�ش
ي ظـــل اســـتمرار عملياتها 

أثبـــت فشـــله، �ض
بشـــكل معتاد رغم إغـــاق 18 محطة أمام 

ي دول الحصار.
الناقلـــة �ض

أثبتـــت  القطريـــة  الخطـــوط  أن  وأكـــد 
التوســـع  عـــى  قدرتهـــا  للمحا�يـــن 
واالســـتمرار تحـــت أي ظـــرف أو حصار.. 
ي شـــهر 

كة �ض وقـــال الباكـــر: »دشـــنت ال�ش
ض هما  ض جديدتـــ�ي ي محطتـــ�ي

يونيـــو الما�ض
دبلـــن ونيـــس، كمـــا دّشـــنت خدماتها إىل 
ة  ســـكوبيه بعد وصـــول أول رحلـــة مبا�ش
ســـكندر  للناقلـــة من الدوحـــة إىل مطار االإ
. وســـوف  االأكـــرب بتاريـــخ 17 يوليو الحاىلي
ّ الناقلـــة الوطنية لدولـــة قطر أربع  تســـري
المقدونية  العاصمـــة  إىل  اســـبوعياً  رحات 
ي 

ض طائـــرة إيربـــاص A320، اليت عـــى مـــ�ت
ي درجة رجـــال االأعمال، 

تضـــم 12 مقعداً �ض
ي الدرجة الســـياحية. وخال 

و120 مقعداً �ض
ض 4 محطات  الشـــهر المقبل سيتم تدشـــ�ي
ي 8 أغســـطس وبراغ 

من بينهـــم صحـــار �ض
عان عن  ي 21 أغســـطس، كمـــا ســـيتم االإ

�ض
محطـــات جديـــدة الحًقا«.

الحصار  بدايـــة  منذ  »القطريـــة«  وحققت 
المفـــروض عـــى دولـــة قطر جملـــة من 
نجـــازات النوعيـــة يتصدرهـــا حصـــول  االإ
ان  الناقلة عـــى جائزة أفضل خطـــوط طري
ضافـــة إىل اســـتامها عددا  ي العالـــم، باالإ

�ض
ي مواعيدهـــا 

مـــن الطائـــرات الجديـــدة �ض
ي 

�ض المســـتمرة  والتوســـعات  المحـــددة، 
نجازات  عملياتها التشـــغيلية، وكل هـــذه االإ
ي تحقيق أهدافه.

تؤكد أن الحصار فشـــل �ض

موانئ قطر ملتزمة بضمان 

استقرار السوق المحلية عبر 

سلسلة إمداد مستدامة

"القطرية" تتوسع رغم 

الحصار وتدشن خطوط جديدة
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التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص القطري:

أظهــر التقريــر الشــهري حــول 
التجــارة الخارجيــة للقطــاع الخاص، 
الصــادرات  قيمــة  اجــاميل  ان 
ــة قطــر خــالل  غــر النفطيــة لدول
شــهر ســبتمرب 2017 قــد بلغــت 
مــا قيمتــه )1.570( مليــار ريــال، 
مقارنــة بنحــو )1.056( مليــار ريــال 
خــالل نفــس الشــهر ســبتمرب مــن 
وبنســبة   2016 الســابق  العــام 
زيــادة قدرهــا حــوايل )48.7%(، 
 )1.796( قيمتــه  مبــا  ومقارنــة 
مليــار ريــال خالل الشــهر الســابق 
اغســطس 2017 وبنســبة انخفاض 

بلغــت حــوايل )12.6%(.

النفطية  الصـــادرات غري  قيمة  اجماىلي  وبلغ 
العام  االأوىلي مـــن  التســـع  االأشـــهر  خال 

2017م مـــا قيمتـــه )13.3( مليار ريال.
واشـــار التقرير الذي تعـــده ادارة البحوث 
ض  المنتســـب�ي شـــؤون  وادارة  والدراســـات 
بالغرفـــة من واقع شـــهادات المنشـــأ، اىل 
انه تم اصدار 2155 شـــهادة منشـــأ خال 
شـــهر ســـبتمرب المنرم، مـــن بينها 1948 
شـــهادة نموذج عـــام، 95 شـــهادة موحد 
لـــدول مجلـــس التعـــاون )صناعيـــة(، 4 
التعاون  مجلـــس  لدول  موحدة  شـــهادات 

)حيوانيـــة(، 87 شـــهادة منشـــأ عربية، 19 
ي منشأ 

شهادة منشـــأ لاأفضليات، وشـــهاد�ت
لســـنغافورة. موحدة 

تجاوز الحصار
ي تعليقـــه عـــى بيانات الصـــادرات غري 

و�ض
النفطيـــة خال شـــهر ســـبتمرب المنرم، 
قال ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاسم بن 
ي رئيس غرفـــة قطر، ان عودة 

محمـــد ال ثا�ض
النفطية اىل مســـتوياتها  الصـــادرات غـــري 
مســـتويات  عن  ملحوظة  وبزيادة  الطبيعية 
ما قبـــل الحصار، يشـــري بـــكل وضوح اىل 
ان الحصـــار الجائـــر عى دولـــة قطر لم 
يتمكـــن من ايقـــاف و حيت ابطـــاء العجلة 
القطري،  الخـــاص  للقطـــاع  التصديريـــة 

وذلـــك بفضـــل قـــوة االقتصـــاد القطري 
ي 

اليت الحكيمـــة  االقتصاديـــة  والسياســـات 
ة  تتخذها الدولـــة، اضافة اىل الثقـــة الكبري
ي 

ي يحظـــى بها االقتصـــاد القطـــري �ض
الـــيت

العالم، الفتـــا اىل ان الصـــادرات القطرية 
غـــري النفطية تراجعت خال الشـــهر االول 
ي فقط، ولكن 

ي يونيو المـــا�ض
مـــن الحصار �ض

والعاقات  الســـليم  والتخطيط  بالحكمـــة 
ة والجهـــود  ض الخارجيـــة المتينـــة والمتمـــري
ي بذلت عى كافة المســـتويات، 

ة الـــيت الكبري
تمكنـــت قطر من تجـــاوز تداعيات الحصار 
النمو من  ب�عة، وعـــادت الصـــادرات اىل 
جديد، حيث شـــهدت قيمة صادرات شـــهر 
يوليـــو تجـــاوزا لتلـــك االآثـــار وعودتها اىلي 
ي كانت عليها قبـــل الحصار، 

معدالتها الـــيت
ي شـــهر أغسطس فقد شـــهدت قيمتها 

اما �ض
طفـــرة فاقت حيت معظم شـــهور الســـنة 
ي ســـبتمرب ظلت 

ي ســـبقت الحصار، و�ض
الـــيت

قيمتهـــا أيضا عند مســـتويات أعـــى من ما 
كانـــت عليه قبـــل الحصار.

دعم الصادرات
ومـــن جانبـــه، أشـــاد الســـيد صالـــح بن 
بالنشـــاط  الغرفة  ي مدير عام 

�ت الـــ�ش حمد 
النفطيـــة  غـــري  للقطاعـــات  التصديـــري 
الحصـــار  متاريـــس  امـــام  وبصمـــوده 

تقارير

صادراتنا غري النفطية تتجاهل 

الحصار وتنمو 49 % خالل سبتمرب 
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خليفــة بــن جاســم: منــو الصــادرات رغــم الحصــار يؤكــد 

ثقــة العــامل باالقتصــاد القطــري

الرشقــي: التســهيالت الجديــدة للمســتثمرين تدعــم 

منــو الصــادرات غــري النفطيــة

غــري  الصــادرات  قيمــة  اجــاميل  ريــال  مليــار   13.5

  2017 الثالــث  الربــع  بنهايــة  النفطيــة 

غــري  املحليــة  الــرشكات  صــادرات  ريــال  مليــار   1.6

املــايض ســبتمرب  النفطيــة 

الخــاص  للقطــاع  االول  التجــاري  الرشيــك  ُعــامن 

ريــال مليــون   700 قيمتهــا  بصــادرات  القطــري 

ي وجـــه 
ي وضعتهـــا دول المقاطعـــة �ض

الـــيت
مثمنا  النفطيـــة،  غري  القطريـــة  الصادرات 
اســـتمرار قيمتها للشـــهر الثالث عىي التواىلي 
ي 

بمعدالت وقيم تتســـق مـــع معدالتها اليت
كانت ســـائدة قبـــل الحصار، بـــل وأفضل 

ي بعض الشـــهور. 
منهـــا �ض

ي اىل ان المســـتقبل ســـيكون 
�ت واشـــار ال�ش

، حيـــث عمـــدت الدولة اىلي  أفضـــل بكثري
المقاطعة بشـــكل  تلـــك  اســـتثمار ظروف 
التســـهيات  ، فقدمـــت حزمة من  ي إيجـــا�ب
واالأجانب  ض  الوطني�ي للمســـتثمرين  والحوافر 
وعـــات إنتاجيـــة للكثـــري من  نشـــاء م�ش الإ
اد  ي كان يتم اســـتري

الســـلع والمـــواد الـــيت
معظمهـــا مـــن دول المقاطعـــة، وذلـــك 
ي منهـــا ومن ثم 

بهـــدف االكتفـــاء الـــذا�ت
االنتقـــال اىلي مرحلة التصدير لهذه الســـلع 
ان  القريـــب  المســـتقبل  ي 

�ض والمنتجـــات 
شـــاء هللا، وهو ما ســـيضيف زخمـــا ونموا 
للقطاعات  التصديـــري  للنشـــاط  متصاعدا 
غـــري النفطيـــة، الفتـــا اىل أن الغرفة تعمل 
ة  االآن عـــى اعـــداد كتيـــب يتضمـــن الن�ش
النصـــف ســـنوية للصـــادرات القطرية غري 
النفطيـــة الإصدارها خال االأيـــام القادمة، 
حيـــث يتضمن بيانـــات إحصائيـــة مفصلة 
عن هـــذه الصادرات خال الســـتة أشـــهر 

االوىلي مـــن العام الحـــاىلي 2017.

52 دولة
ووقـــا للتقرير فقد توجهـــت الصادرات غري 
النفطيـــة إىل عـــدد )52( دولة خال شـــهر 
ســـبتمرب مقارنـــة بعـــدد )58( دولة خال 

، منها عدد )10(  ي
شـــهر اغســـطس الما�ض

دولـــة عربية بما فيهـــا دول مجلس التعاون 
الخليجـــي وعـــدد )14( دول أوروبيـــة بما 
فيهـــا تركيا و )16( دول آســـيوية عدا الدول 
العربيـــة و )10( دول أفريقيـــة عدا الدول 

الشـــمالية.  أمريكا  ض من  العربية ودولتـــ�ي
الســـابق اغسطس  الشـــهر   وبالمقارنة مع 
ي عدد 

2017 نجـــد ان هنالـــك انخفـــاض �ض
ي اســـتقبلت الصـــادرات القطرية 

الدول اليت
غـــري النفطية خال شـــهر ســـبتمرب الحاىلي 
بعـــدد )6( دول. امـــا عىي مســـتوي الكتل 
ي عدد دول 

والمجموعـــات فهنالك ارتفـــاع �ض
ي اســـتقبلت 

مجموعـــة  الدول االأوروبية  اليت
ي 

الصـــادرات القطريـــة مـــن )11( دولـــة �ض
ي ســـبتمرب ، بينما 

اغســـطس اىل )14( دولة �ض
انخفضـــت مجموعـــة الـــدول العربية بما 
فيهـــا دول مجلس التعاون مـــن )13( دولة 
ي ســـبتمرب 

ي اغســـطس اىلي عدد )10( دول �ض
�ض

االفريقية عدا  الـــدول  ، وكذلـــك  الحـــاىلي 

ي اغســـطس 
الـــدول العربية من )13( دول �ض

، وكذلك عدد  ي ســـبتمرب
اىل عدد )10( دول �ض

الدول االســـيوية عـــدا الـــدول العربية من 
ي 

ي أغســـطس اىل)16( دولـــة �ض
)17( دولـــة �ض

ســـبتمرب بينما ظلت دول أمريكا الشـــمالية 
ي 

ض �ض ي اغســـطس ودولت�ي
ض �ض كمـــا هي دولتـــ�ي

ســـبتمرب الحـــاىلي .بينمـــا غابت عـــن قائمة 
القطرية  للصـــادرات  المســـتقبلة  الـــدول 
اليا ودول  خـــال هذا الشـــهر كل من اســـرت

أمريـــكا الجنوبية.

الرشكاء التجاريون
وحافظـــت ســـلطنة عمـــان عـــى مركزها 
الصـــداري عى قائمـــة الدول المســـتقبلة 
للصـــادرات القطريـــة غـــري النفطية خال 
بإجمـــاىلي   ، 2017 الحـــاىلي شـــهر ســـبتمرب 
بلغـــت قيمتها حـــواىلي )700.29(  صادرات 
مليون ريال وهو ما يمثـــل حواىلي )44.6%( 
من اجمـــاىلي قيمة الصـــادرات القطرية غري 
النفطيـــة خـــال الشـــهر المذكـــور تلتها 
هونـــج كونـــج بإجمـــاىلي صـــادرات بلغت 
قيمتهـــا )127.98( مليـــون ريـــال وهو ما 
يمثـــل )%8.2( من اجمـــاىلي قيمة الصادرات 
ي 

ي المركـــز الثالـــث جاءت المانيـــا اليت
، و�ض

بلغـــت قيمة الصـــادرات اليهـــا )113.11( 
مليـــون ريال وبنســـبة بلغـــت )%7.2( من 
ي المركـــز الرابع تركيا 

اجماىلي الصـــادرات و�ض
بقيمـــة صـــادرات بلغـــت )95.00( مليون 
الخامس  المركز  ي 

ريال وبنســـبة )%6.1( و�ض
ض بصادرات بلغـــت قيمتها )81.81(  الفلبـــ�ي
مليـــون ريال قطـــري وبنســـبة )%5.2( من 
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اجمـــاىلي قيمـــة الصـــادرات غـــري النفطية 
ي 

خـــال ســـبتمرب  2017، بعـــد ذلـــك تأ�ت
كل مـــن الواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة ، 
�يانكا ،بنجاديش ، ســـنغافورة  والهند، 
بقيـــم ونســـب متفاوتـــة عى التـــواىلي كما  

الســـابق. الجدول  ي 
�ض هو موضـــح 

وياحظ هنـــا تنامي حجم الصـــادرات غري 
النفطيـــة اىلي بعض الدول وكذلك اســـتمرار 
ســـيطرة الـــدول االآســـيوية عـــدا الـــدول 
ة االوىلي  العربيـــة عى غالبية المراكـــز الع�ش
للدول المســـتقبلة لتلك الصـــادرات خال 
شـــهر ســـبتمرب 2017. باالإضافة اىلي دخول 
الواليـــات المتحدة االمريكيـــة للمرة االوىلي 
المســـتقبلة  االوىلي  دول  ة  العـــ�ش ضمـــن 
للصـــادرات القطرية غـــري النفطية. وكذلك 
ي 

ي �ض
صعود هونـــج كونـــج اىلي المركز الثـــا�ض

ي المركـــز الثامن 
القائمـــة بعد ان كانـــت �ض

. ي
خال شـــهر أغســـطس الما�ض

االوىلي  العـــ�ش  الدول  أســـواق  اســـتقبلت 
المذكورة مـــا نســـبته )%90.2( من اجماىلي 
الصـــادرات القطريـــة غـــري النفطية خال 

2017م ســـبتمرب  شهر 

املجموعات االقتصادية
ويتضح من التقريـــر محافظة مجموعة دول 
مجلس التعاون )ســـلطنة عمـــان والكويت( 
عى  واســـتحواذها  الصداري  مركزهـــا  عىي 
المركز االول من حيـــث الكتل والمجموعات 
القطرية  المســـتقبلة للصادرات  االقتصادية 
استوعبت  خال شهر ســـبتمرب 2017 حيث 
اســـواقها ما نســـبته )%45.4( مـــن إجماىلي 

الصـــادرات القطريـــة غـــري النفطية خال 
بلغت  بإجماىلي صـــادرات  المذكور  الشـــهر 
كان  ريـــال  مليـــون   )712.833( قيمتهـــا 

عمان. ســـلطنة  اىلي  معظمها 
ي المرتبـــة الثانية جـــاءت مجموعة الدول 

 �ض
باســـتيعابها  العربية  الدول  عدا  االآســـيوية 
لصادرات بلغت قيمتهـــا )499.198( مليون 
ريـــال وتمثـــل مـــا نســـبته )%31.8( من 
النفطية  غـــري  القطرية  الصـــادرات  اجماىلي 

2017م. ســـبتمرب  شهر  خال 
بما  االأوروبية  الـــدول  وجـــاءت مجموعـــة 
ي المرتبـــة الثالثة باســـتقبالها 

فيها تركيـــا �ض
مـــا قيمتـــه )230.893( مليـــون ريـــال من 
المذكور  الشـــهر  خال  القطرية  الصادرات 
وهـــو مـــا يعـــادل )%14.7( مـــن اجماىلي 

الشـــهر. هذا  خال  الصـــادرات 
ي مجموعـــة دول 

ي المرتبـــة الرابعـــة تـــأ�ت
�ض

أمريكا الشـــمالية حيث اســـتقبلت أسواقها 
حواىلي )%4.7( من الصـــادرات القطرية غري 
النفطيـــة وبقيمة بلغـــت )73.224( مليون 
ريال، اســـتوعبت غالبيتها أســـواق الواليات 
ي 

المتحدة االمريكية، ثـــم اتت بعد ذلك و�ض
المرتبة الخامســـة مجموعة الـــدول العربية 
عـــدا دول مجلـــس التعـــاون باســـتيعاب 
قيمتها)44.856(  بلغت  لصادرات  أســـواقها 
ا مجموعـــة الـــدول  مليـــون ريـــال وأخـــري
باســـتقبالها  العربية  الدول  عـــدا  االفريقية 
الإجمـــاىلي صـــادرات بلغت قيمتهـــا )8.61( 
مليـــون ريال فقـــط. هذا وياحـــظ اختفاء 
اليا  مجموعـــة دول أمريـــكا الجنوبية وأســـرت
من قائمـــة الكتـــل والمجموعـــات الدولية 

القطرية خال شهر  للصادرات  المســـتقبلة 
. سبتمرب

الصـــادرات  وتوجهـــات  قيـــم  وبمقارنـــة 
ي شـــهر ســـبتمرب 

النفطية �ض القطرية غـــري 
ي شـــهر اغســـطس 

تهـــا �ض 2017 مـــع نظري
ي نجد ان هنالـــك انخفاض طفيف 

المـــا�ض
ي توجهت اىلي بعض 

ي قيمة الصادرات الـــيت
�ض

ي 
الكتل والمجموعـــات االقتصادية وارتفاع �ض

البعـــض االآخـــر، حيث حـــدث االنخفاض 
ي قيمـــة الصـــادر اىلي كل مـــن مجموعـــة 

�ض
والدول  التعاون ومجموعـــة  مجلـــس  دول 
االأوروبيـــة بما فيها تركيـــا. ومجموعة الدول 
التعاون  الـــدول مجلـــس  العربيـــة عـــدا 
وكذلـــك مجموعـــة الـــدول االفريقية عدا 
ي 

الـــدول العربية، اما االرتفـــاع فقد حدث �ض
قيمة الصـــادرات اىلي كل من مجموعة الدول 
االآســـيوية عدا الـــدول العربيـــة ومجموعة 
دول أمريـــكا الشـــمالية. حيـــث انخفضت 
قيمـــة الصـــادرات اىلي دول مجلس التعاون 
ي شـــهر 

مـــن )725.177( مليـــون ريـــال �ض
ي اىل )712.833( مليون 

اغســـطس المـــا�ض
، واىل مجموعة الدول  ي شهر ســـبتمرب

ريال �ض
ي 

االوروبية مـــن )471.008( مليـــون ريال �ض
ي 

اغســـطس اىل )230.893( مليـــون ريال �ض
ســـبتمرب واىل مجموعة الـــدول العربية عدا 
دول المجلـــس مـــن )79.455( مليون ريال 
ي 

ي اغســـطس اىل )44.856( مليـــون ريال �ض
�ض

، واىل مجموعـــة الـــدول االفريقية  ســـبتمرب
عـــدا الـــدول العربية مـــن )13.33( مليون 
ي 

ي أغســـطس اىل )20.027( مليـــون ريال �ض
�ض

االآســـيوية  الدول  اما مجموعـــة   . ســـبتمرب
عدا الـــدول العربيـــة فقد ارتفعـــت قيمة 
ي 

الصـــادرات اليها مـــن )492.205( مليون �ض
شهر أغســـطس اىل )499.198( مليون ريال 
، وكذلك اىلي أسواق دول  ي شـــهر ســـبتمرب

�ض
أمريكا الشـــمالية مـــن )6.860( مليون ريال 
ي 

ي أغســـطس اىل )73.224( مليـــون ريال �ض
�ض

. الحاىلي ســـبتمرب 

وترية النمو
ض ينايـــر  وياحـــظ أن نســـبة الزيـــادة بـــ�ي
ض  ايـــر( 22 % )بينمـــا كانت نســـبتها ب�ي وفرب
اير ومـــارس )%7( اما نســـبة االنخفاض  فرب
ض مـــارس وأبريل فقد بلغـــت )%27( ثم  ب�ي
ابريل ومايـــو )12.4%(  ض  بـــ�ي الزيادة  كانت 
ض مايو ويونيو  ثم االنخفاض المســـبب بـــ�ي
نســـبته حـــواىلي )%47(، ثـــم كان االرتفاع 
ض يونيـــو ويوليو والـــذي بلغت  الكبـــري بـــ�ي
ض  نســـبته )%67.4( ثم كان هنـــاك ارتفاع ب�ي

تقارير
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يوليو واغســـطس بلغت نســـبته )35.2%(. 
ض أغســـطس وســـبتمرب  ثـــم انخفـــاض ب�ي

)12.6%( نســـبته  بلغت 
وقـــد ارتفعت قيمـــة الصادرات الشـــهرية 
ي ينايـــر اىل 

مـــن )1400( مليـــون ريـــال �ض
ايـــر ثـــم اىل )1830(  ي فرب

)1710( مليـــون �ض
ي مارس ثم تراجعـــت اىل )1328( 

مليـــون �ض
ي 

ي ابريل ثـــم عـــاودت االرتفاع �ض
مليـــون �ض

ي 
اجع المســـبب �ض ي الرت

مايـــو اىل )1423( ليأ�ت
يونيـــو الذي بلغـــت فيه قيمـــة الصادرات 
الشـــهرية )793.7( مليـــون ريـــال. ثم كان 
التجـــاوز ال�يع الآثـــار الحصـــار وارتفاع 
قيمة الصادرات الشـــهرية اىل )1328( مليون 
ي يوليو ثم كان االرتفـــاع اىل)1796( 

ريـــال �ض
ي أغســـطس ثـــم انخفضـــت اىل 

مليـــون �ض
. ي ســـبتمرب الحاىلي

)1570( مليـــون ريـــال �ض
النفطية  الصـــادرات غري  قيمة  اجماىلي  وبلغ 
العام  التســـع االأوىلي مـــن  خال االأشـــهر 
ايـــر، مـــارس، ابريـــل  2017م )ينايـــر، فرب
 ) ومايو، يونيو، يوليو، أغســـطس وســـبتمرب

ما قيمتـــه )13.248( مليـــار ريال.

11 سلعة رئيسية
بالنســـبة لســـلع الصـــادر فقـــد واصلت 
ي اشـــكاله المختلفـــة 

ســـلعة االلمنيـــوم �ض
تصدرها  والواح(  قوالب  ‘قواطع،  )ســـبائك 
لقائمـــة ســـلع الصـــادرات غـــري النفطية 
للشـــهر الثالث عىي التـــواىلي بقيمة )417.6( 
مليـــون ريال وهـــو ما يمثـــل )%26.6( من 

اجمـــاىلي قيمـــة الصـــادرات غـــري النفطية 
ي المرتبة 

خـــال شـــهر ســـبتمرب 2017. و�ض
الثانيـــة زيوت غـــاز وبقيمة بلغـــت )303( 
مليـــون ريال وبنســـبة )%19.3( من اجماىلي 
الثالثـــة  المرتبـــة  ي 

و�ض الصـــادرات  قيمـــة 
شـــبكات وزوايا وقطبـــان حديدية بصادرات 
بلغت قيمتهـــا )240( مليون ريال وبنســـبة 
المرتبة  ي 

)%15.3( من اجماىلي الصـــادرات �ض
الرابعـــة غاز الهيليـــوم وبقيمـــة )106.6( 
ي 

مليون ريـــال ثـــم االأســـمدة الكيماوية �ض
المرتبة الخامســـة بقيمة )74( مليون ريال، 
ي المرتبة السادســـة بقيمة 

وجاء الوتريـــن �ض
ي بعد ذلك 

)60.8( مليـــون ريـــال ثم يـــأ�ت
، زيوت االســـاس، البوىلي  ض كل مـــن البارفـــ�ي
، المـــواد الكيمائيـــة وروالت واكياس  ض اثيل�ي

 . لباستيك ا
ة ســـلعة المذكورة  ياحـــظ أن االإحدى ع�ش
تمثـــل حـــواىلي )%84.5( من اجمـــاىلي قيمة 
الصـــادرات القطريـــة غـــري النفطية خال 

شهر ســـبتمرب 2017.

أبرز مالمح قيـــم و توجهات 
الصـــادرات القطريـــة غـــري 
شـــهر  خـــالل  النفطيـــة 
ســـبتمرب 2017  مـــن واقـــع 
بإيجاز:  املنشـــأ  شـــهادات 
ارقـــام الصادر خال شـــهر ســـبتمرب تمثل 
دليـــا عمليا قاطعا عى اســـتمرار نشـــاط 
النفطيـــة وفقا  غـــري  القطرية  الصـــادرات 

ي كانت ســـائدة قبل 
معدالتـــه الطبيعية اليت

 . ر لحصا ا
توجهـــت الصـــادرات إىل عـــدد )52( دولة 
ي 

مـــن دول العالـــم مقارنـــة ب)58( دولة �ض
. ي

الما�ض اغســـطس 

تصـــدرت ســـلطنة عمـــان قائمـــة الدول 
غـــري  القطريـــة  للصـــادرات  المســـتقبلة 
النفطيـــة خال شـــهر ســـبتمرب تلتها هونج 

كونـــج، المانيـــا ثـــم تركيا.
)الســـعودية،  المقاطعـــة  دول  غابـــت 
االمـــارات والبحريـــن( كليـــا عـــن قائمـــة 
غري  القطرية  للصادرات  المســـتقبلة  الدول 
. النفطيـــة خـــال شـــهر ســـبتمرب الحاىلي

التعاون  مجلـــس  دول  مجموعـــة  تصدرت 
قائمـــة الكتـــل والمجموعـــات االقتصادية 
باســـتيعابها )%45.4( مـــن اجمـــاىلي قيمة 
الصـــادرات القطريـــة غـــري النفطية خال 

المذكور. الشـــهر 
جـــاءت مجموعـــة الـــدول االآســـيوية عدا 
ي المرتبة الثانية باســـتيعابها 

الدول العربية �ض
ما نســـبته )%31.8( من هـــذه الصادرات.
ي اشـــكالها 

تصـــدرت ســـلعة االلمنيـــوم �ض
قواطـــع  قوالـــب،  )ســـبائك،  المختلفـــة 
والواح( وللشـــهر الثالث عـــىي التواىلي قائمة 
 )417.6( بقيمة  الشـــهر  الصادر خال  سلع 
مليون ريـــال وجاءت بعدها زيـــوت الغاز 

المختلفة. أشـــكاله  ي 
الحديـــد �ض ثم 

الصادر  ســـلع  شملت 
قطريـــة  مصنوعـــات 
الوترين،  مثـــل  أخرى 
المـــواد   ، ض البارفـــ�ي
االســـمدة  الكيمائية، 
والبـــوىلي  الكيماويـــة 
وأكيـــاس  ض  ايثلـــ�ي
الباســـتيك. وروالت 
بلـــغ اجمـــاىلي قيمـــة 
القطرية  الصـــادرات 
غـــري النفطيـــة خال 
االأوىل  التسع  االأشـــهر 
 2017 العـــام  مـــن 
مارس،  اير،  فرب )يناير، 
يونيو،  مايـــو،  ابريل، 
أغســـطس  يوليـــو، 
( مـــا قيمته  وســـبتمرب
)13.248( مليـــار ريال 
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اسواق املال

لكـــن العقود المنفـــذة شـــهدت انخفاضا 
طفيفـــا بنســـبة %1.2، حيـــث وصلت إىل 
48.96 ألـــف عقد مقابـــل 49.6 الف عقد.

ي المرتبـــة االأوىل 
وجـــاء قطـــاع البنـــوك �ض

بحصة بلغت نســـبتها %43.4 مـــن القيمة 
االإجماليـــة لاأســـهم، يليه قطـــاع الصناعة 
بنســـبة %21.8 ثم قطاع االتصاالت بنسبة 
%12.04، ثـــم قطـــاع العقـــارات بنســـبة 
%8.6 ثم قطـــاع النقل بنســـبة %8.3 ثم 
قطـــاع الخدمـــات والســـلع االســـتهاكية 
ض بنســـبة  التأم�ي بنســـبة %3.8 ثم قطـــاع 

.2.1%
كـــة خال  وقـــد ارتفعـــت أســـهم 15 �ش
، وانخفضت أسعار  ي

شـــهر ســـبتمرب الما�ض
كـــة واحدة عى  كـــة، وحافظـــت �ش 29 �ش

الســـابق. إغاقها 
اىل ذلـــك، عقـــدت بورصـــة قطـــر ندوة 
ي 

تعريفيـــة حـــول االآليـــة الجديـــدة الـــيت

صـــدرت عن هيئـــة قطر لاأســـواق المالية 
كات عن  ي بعـــدم ايقاف الـــ�ش

ي تقىض
والـــيت

التـــداول يوم انعقـــاد جمعياتهـــا العامة.  
ي الندوة كل مـــن هيئة قطر 

وقـــد شـــارك �ض
يداع  كـــة قطـــر لاإ لاأســـواق الماليـــة و�ش
كات المدرجة والوســـطاء  المركـــزي والـــ�ش

البورصة.  ي 
�ض المعتمديـــن 

ي 
وقد قـــّدم الســـيد نـــا� العبـــد الغيض

بورصة  ي 
�ض الســـوق  إدارة عمليـــات  مديـــر 

قطـــر عرضـــاً تفصيلياً حـــول آليـــة تنفيذ 
االإجـــراءات الجديدة ومزاياه وأشـــار إىل أن 
اعتباراً  تطبيقها  ســـيتم  الجديدة  االإجراءات 
كات  ض ال�ش مـــن 2018/01/01  وذلك لتمكـــ�ي
المدرجة والمســـتثمرين مـــن االإطاع وفهم 

الجديدة.  االآليـــة 
كات يوم إجتماع  ويشـــار إىل أن تداول ال�ش
الجمعيـــة العامـــة ينســـجم مـــع أفضل 

ي االســـواق 
الممارســـات المعمـــول بهـــا �ض

الماليـــة العالميـــة .ويوفـــر هـــذا االإجراء 
يتيح  أنـــه  المزايـــا حيـــث  العديـــد مـــن 
مما  مســـتمر  بشكل  التداول  للمســـتثمرين 
. كما  ي السوق بشـــكل كبري

يعزز الســـيولة �ض
يســـاعد عى االطـــاق الناجـــح للمنتجات 
الجديدة بســـهولة وي� ويتيح للمســـتثمر 
ي يـــوم انعقـــاد الجمعية 

اء والبيع �ض الـــ�ش
العموميـــة وبالتـــاىلي فـــإن هـــذا االإجـــراء 
ســـيكون مفيـــداً للمســـتثمرين وللســـوق 
كات الوســـاطة . كات المدرجـــة و�ش وللـــ�ش

وقيمـــا يتعلق بمكونات مـــؤ�ش بورصة قطر 
ومـــؤ�ش بورصـــة قطـــر الريان االســـامي 
ومـــؤ�ش بورصة قطر جميع االأســـهم، فقد 
ي 

و�ض ت بوصة قطر عى موقعهـــا االلكرت ن�ش
ي مطلع شـــهر 

ات �ض مراجعـــة هذه المـــؤ�ش
 : أكتوبـــر المنـــرم، حيث شـــملت التاىلي
مؤ�ش بورصة قطر: ســـيتم إدخال أســـهم 
ة للمواد االســـتهاكية  كة المـــري كل مـــن �ش
، بنـــك قطـــر االأول و مزايا قطـــر للتطوير 
ي حســـاب مـــؤ�ش بورصة قطر، 

العقاري  �ض
كة قطر  ض ســـيتم إخراج ســـهمي �ش ي حـــ�ي

�ض
كـــة أعمال من حســـاب مؤ�ش  ض و�ش للتأمـــ�ي

بورصـــة قطر.

مـــؤ�ش بورصـــة قطـــر الريان االســـامي: 
ســـامية  االإ كة  ال�ش ســـهم  إدخال  ســـيتم 

. ي حســـاب المؤ�ش
ض �ض للتأمـــ�ي القطريـــة 

مـــؤ�ش بورصـــة قطـــر جميـــع االأســـهم 
ات القطاعات: ســـيتم إخراج ســـهم  ومؤ�ش
بنـــك االأهىي القطـــري من حســـاب مؤ�ش 
ومؤ�ش  االأســـهم  جميـــع  قطـــر  بورصـــة 

المالية. والخدمـــات  البنـــوك 

خالل تداوالت شهر سبتمبر الماضي

بورصة قطر تحقق مكاسب 

بقيمة 4.9 مليار ريال

حققــت بورصــة قطــر اداءا ايجابيــا يف شــهر ســبتمرب 2017، حيــث ارتفعــت القيمــة اإلجامليــة 
لألســهم املتداولــة خــالل شــهر ســبتمرب إىل 4.9 مليــار ريــال، مقارنــة بـــ 3.8 مليــار ريــال يف 
شــهر أغســطس املنــرصم، وذلــك بنمــو نســبته %6.8، كــام ارتفــع عــدد األســهم املتداولــة 
خــالل  بـــ 159.4 مليــون ســهم  192.5 مليــون ســهم، مقارنــة  ليصــل إىل  بنســبة 20.8% 

اغســطس املــايض، 
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ارتفاع التعامالت العقارية 

%17 خالل الربع الثالث 2017

القطــري  العقــاري  الســوق  يف  التعامالت العقاريــة  قيمــة  شــهدت 
بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام الجــاري ارتفاعــا بنســبة %17 اذ بلغــت 
قيمتهــا  نحــو  21.8 مليــار ريــال مقابــل 18.6 مليــار ريــال يف الفــرتة املقابلــة 
ــري  ــاش القطاع العقاري القط ــد انتع ــام يؤك ــايض، م ــام 2016 امل ــن الع م

ــار. ــن الحص ــم م بالرغ

وقـــد بلغـــت قيمـــة التعامات العقارية خـــال شـــهر يناير 2017 
نحـــو 3.5 مليـــار ريال مقابـــل 2.7 مليـــار ريال لنفس الشـــهر من 
ي بنمو نســـبته 29.6 بالمائة، وبلغـــت 2.2 مليار ريال 

العـــام الما�ض
ي الشـــهر المقابل 

اير 2017 مقابـــل 1.5 مليار ريال �ض خال شـــهر فرب
ي بنمو نســـبته 46.7 بالمائـــة، و2.7 مليار ريال 

مـــن العام المـــا�ض
ي الشـــهر المقابل 

ي شـــهر مارس 2017 مقابـــل 2.8 مليـــار ريال �ض
�ض

ي بانخفاض طفيـــف نســـبته 3.5 بالمائة، و2.8 
مـــن العام المـــا�ض

ي الشـــهر 
ي شـــهر ابريـــل 2017 مقابل 2.5 مليار ريال �ض

مليار ريال �ض
ي بنمو نســـبته 12 بالمائـــة، و2.5 مليار 

المقابـــل من العـــام الما�ض
ي الشـــهر المقابـــل من العام 

ي مايـــو 2015 مقابل 2 مليار �ض
ريـــال �ض

ي شـــهر 
ي بنمو نســـبته 25 بالمائة، ونحـــو 4.3 مليار ريال �ض

المـــا�ض
ي الشـــهر المقابـــل من العام 

يونيـــو المنرم مقابـــل مليار ريال �ض
ي بنمـــو قيا�ي نســـبته 330 بالمائة.

الما�ض
ي شـــهر يوليو 

كما بلغـــت قيمة التعامـــات نحـــو 1.8 مليار ريال �ض
ي الشـــهر المقابـــل من العام 

المنـــرم مقابـــل 1.2 مليـــار ريال �ض
ي شـــهر 

ي بنمو نســـبته 50 بالمائة، ونحـــو 1.3 مليار ريال �ض
المـــا�ض

ي الشـــهر المقابل من 
اغســـطس المنرم مقابل 2.4 مليـــار ريال �ض

اجع نســـبته 45 بالمائة، ونحـــو 711 مليون ريال  ي برت
العـــام الما�ض

ي شـــهر ســـبتمرب المنرم )ثاثة اســـابيع( مقابل 
�ض

ي الشـــهر المقابل مـــن العام 
2.5 مليـــار ريـــال �ض

اجع  نســـبته 71 بالمائة. ي برت
المـــا�ض

اىل ذلـــك أظهـــر التقرير الشـــهري لـــوزارة العدل 
ي تم 

تراجع قيمـــة معامات الرهـــن العقـــاري اليت
إجراؤها خال سبتمرب بنســـبة %2.8 مقارنة بقيمتها 
ي أغســـطس الســـابق لـــه، حيـــث بلغـــت قيمة 

�ض
ي 10.46 

المـــا�ض الشـــهر  ي 
العقارية �ض المعامـــات 

ي أغســـطس 
مليـــار ريـــال، علماً بأنهـــا كانت تبلغ �ض

ريال. مليـــار   10.67
العقاري خال  الرهـــن  وانخفض حجـــم معامات 
ي بنســـبة %23.5 إىل 91 معاملـــة 

الشـــهر المـــا�ض
ي أغســـطس الســـابق له.

مقابـــل 119 معاملة �ض
عـــدد معامات  أعـــى  الدوحة  بلديـــة  وســـجلت 
للرهـــن العقاري بعدد 39 معاملـــة بقيمة 9.3 مليار 

ريـــال، وتليها الريان بـ 28 معاملة رهن عقـــاري بقيمة 965.2 مليون 
ريال، ثم الشـــمال بواقـــع 8 معامات بــــ 24.8 مليون ريال.

وبالمركـــز الرابع جاءت بلديـــة أم صال بعـــدد 7 معامات بقيمة 
ة شـــهدت 6 معامات بســـيولة  157.7 مليون ريال، والخور والذخري
اً الوكـــرة بقيمة 3.1 مليـــون ريال عرب 3  43.6 مليـــون ريـــال، وأخري

. ت صفقا
ي ســـبتمرب فقد ســـجلت 

وبالنســـبة الأغى 10 معامات رهن عقاري �ض
بلدية الدوحـــة أعى 7 عقـــارات مرهونة عى رأســـها معاملة بقيمة 

ريال. مليار   7.17
وحقق قطاع التســـجيل العقـــاري والتوثيق ارتفاعـــا خال تعامات 
ي بنســـبة 6 بالمائة عن 

االأســـبوع االأخري من شـــهر ســـبتمرب المـــا�ض
ي مؤ�ش عى قـــوة ومتانة 

معامات االأســـبوع الذي ســـبقه وذلـــك �ض
القطري. االقتصاد 

ي تصدرهـــا وزارة العـــدل أن هذا 
ة االإحصائيـــة اليت وذكـــرت النـــ�ش

االرتفـــاع يؤكد عى تماســـك أساســـات االقتصاد وحركـــة تعامات 
ي ســـري 

ي لـــم تؤثر �ض
المســـتثمرين رغـــم إجـــراءات الحصـــار اليت

التعامـــات المعتـــادة، ســـواء منها ما يخـــص معاملـــة االأفراد أو 
كات. المســـتثمرين وال�ش معاملـــة 

بقيمة تجاوزت 21.8 مليار ريال
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طاقة وتكنولوجيا

ــة قطــر ســتدعم  واشــار الســادة اىل إن دول
نتــاج تتخــذه  كذلــك أي قــرار بخفــض االإ
ي شــهر 

�ض لــه  المقــرر  اجتماعهــا  ي 
�ض أوبــك 

رأى  إذا  انــه  موضحــا  الجــاري،  نوفمــرب 
اتفــاق  تمديــد  ورة  �ض القــادم  المؤتمــر 

نتــاج، فــإن قطــر ســتؤيّده. خفــض االإ
يــد  لترب الــدوىلي  باُلؤتمــر  يتعلــق  وفيمــا 
ــادة  ــال الس ــة، ق ــق بالدوح ــة المناط وتدفئ
نحــن فخــورون باســتضافة وتنظيــم المؤتمــر 
ــه  ــر، وتنظم ي قط

ــرة �ض ــد الأول م ــذي يعق وال
كــة مرافــق قطــر بالتعــاون مــع المؤّسســة  �ش
)كهرمــاء(  والمــاء  للكهربــاء  القطريــة 
والتدفئــة  للطاقــة  االأوروبّيــة  والمنّظمــة 
نافســت  قطــر  أن  إىل  الفتــاً  الدوليــة، 
مجموعــة مــن الــدول عــى تنظيــم هــذا 
ــد الأّول  ــر يُعق ــاً أن الُمؤتم ــر، موضح الُمؤتم

االأوســط  ق  الــ�ش منطقــة  ي 
�ض مــرّة 

وفــٌد  بمشــاركة  إفريقيــا،  وشــمال 
مــن المنّظمــة االأوروبّيــة للتدفئــة 
االأوروبّيــة  والمنظمــات  والطاقــة 
إىل  ضافــة  باالإ المتخصصــة، 
كات  ــ�ش ــاب ال ــرار وأصح ــاع الق صّن
والمؤّسســات لاطــاع عــى آخــر 
يــد وتدفئــة  مســتجّدات نظــم ترب
ــر  ي المؤتم

ــارك �ض ــا ش ــق، كم المناط
ض بقضايــا  اء المهتمــ�ي عــدد مــن الخــرب
ي هــذا 

ترشــيد الطاقــة واســتدامتها �ض

القطــاع عــى مســتوى العالــم.
ــة  ــة االأوروبّي ــادة أّن الُمنّظم ــح د. الس وأوض
شــبكة  تعــّد  الدوليــة  والتدفئــة  للّطاقــة 
عــى  وتعمــل  الّطاقــة  قطــاع  ي 

�ض دولّيــة 
ي 

�ض يــد  والترب المســتدامة  الّتدفئــة  تعزيــز 
أوروبــا وخارجهــا وهــي جمعيــة غــري ربحيــة 
أعضاؤهــا  وينتمــي  بروكســل،  ي 

�ض ومقرّهــا 
ــع أنحــاء  ي جمي

ــة �ض ض دول ــ�ي إىل أكــرش مــن ثاث
العالــم، مــن جمعيــات ومؤسســات وطنيــة 
ضافــة  يــد باالإ ي قطــاع مرافــق التدفئــة والترب

�ض
كات  والــ�ش الصناعيــة  الجمعيــات  إىل 
ض والجامعــات ومعاهــد البحــوث  والمصّنعــ�ي
حيــث  القطــاع،  هــذا  ي 

�ض واالستشــارات 
ض صّنــاع  تعمــل عــى دعــم التعــاون بــ�ي
ض  القــرار واالأوســاط االأكاديمّيــة مــع المصّنعــ�ي
ي هــذا القطــاع لتطويــر أنظمــة التدفئــة 

�ض

يــد. والترب
واشــار اىل أن رؤيــة قطــر 2030 تحــّث عــى 
ومــن   ، ض للمواطنــ�ي مســتدامة  بيئــة  خلــق 
الحلــول  تطــرح  المؤتمــرات  خــال هــذه 
ــن  ــا يمك ــر، م ــة قط ــة لبيئ ــة المواكب الحديث
ي هــذه الحلــول وتطبيقهــا  ّ

كات مــن تبــيض الــ�ش
ي مجتمعاتنــا.

�ض
كبــري  بحضــور  المؤتمــر  حظــي  وقــد 
العالميــة  والمنظمــات  كات  الــ�ش مــن 
ــة  ــال طاق ي مج

ــل �ض ي تعم
ــيت ــة ال المتخصص

ــة  ــة الدولي ــل المنظم ــة، مث ــد والتدفئ ي الترب
االتحــاد  ســفري  إىل  ضافــة  باالإ للطاقــة 
ي لــدول الخليــج، وعــدٍد مــن الســفراء  االأورو�ب
االأمــم  منظمــة  مــن  وممثــل  ض  االأوروبيــ�ي
ــل  ــم أفض ــم تكري ــا ت ــة، كم ــدة للبيئ المتح
العالــم،  كات ومشــاريع حــول  خمــس �ش
وأفــكاراً  رؤى  تضّمنــت 
ــيد  ي ترش

ــاهم �ض ــرة تُس مبتك
ي 

�ض المســتخدمة  الطاقــة 
ــة،  ــد والتدفئ ي ــة الترب أنظم
المعايــري  أهــم  ومــن 
ي يتــّم عــى أساســها 

الــيت
ض  المتنافســ�ي تقييــم 
والكفــاءة  االبتــكار  هــي 
ومقــدار االنبعاثــات وتأثــري 
عــى  ي  يجــا�ب االإ وع  المــ�ش

. لمجتمــع ا

ــد ســعادة الدكتــور محمــد بــن صالــح الســادة وزيــر الطّاقــة والّصناعــة، التــزام دولــة قطــر بقــرار  أكّ
ــمرب  ــا يف ديس ــدول املصــدرة للنفــط أوبــك يف اجتامعه ــة ال ــه منظّم ــاج الــذي اتّخذت خفــض اإلنت
مــن العــام املــايض، الفتــا يف ترصيحــات صحفيــة عــى هامــش املؤمتــر الــدويل لتربيــد وتدفئــة 
ــاج  ــض اإلنت ــاق خف ــة اتف ــر 2017، بأهّمي ــهر اكتوب ــر ش ــة يف أواخ ــد يف الدوح ــذي عق ــق ال املناط
وإيجابياتــه وااللتــزام بــه مــن قبــل الجميــع، مــام انعكــس إيجابيــاً يف تــوازن ســوق النفــط العاملــي 
، وقــال أن التــزام دول أوبــك والــدول غــر االعضــاء بالتخفيضــات املتفــق عليهــا وقدرهــا 1.8 مليــون 

برميــل يف اليــوم، فــاق مائــة باملائــة.

خفض االنتاج انعكس 

ايجابيا عىل سوق 

النفط العاملي

أكد إلتزام قطر بقرار اوبك .. السادة:
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إقتصاد عاملي

ــوام  ــتة أع ــد س ــه " بع ــل أن ــاف التحلي وأض
مــن تباطــؤ النمــو وتزايــد المخــاوف ممــا 
يعــرف بـــ "الهبــوط الصعــب"، لــم يكــن مــن 
ا أن يحــدث تســارع للنمــو  المتوقــع كثــري
، غــري أن هــذا النمــو المفاجــئ  ض ي الصــ�ي

�ض
ــا  ــأن م ــاد ب ــه لاعتق ــل علي ــن التعوي ال يمك
ــيما  ــتدام، الس ــى مس ــو أع ــو نم ــدث ه ح
ــو  ي نم

ــاع �ض ــن ارتف ــراً م ــق مؤخ ــا تحق وأن م
ض كان إىل حــد كبــري بفعــل عوامــل  الصــ�ي
هــذه  تأثــري  بــدأ  وقــد  مؤقتــة،  دوريــة 
ضافــة  ي بالفعــل، وباالإ

ي التــا�ش
العوامــل �ض

ض عــى  ي الصــ�ي
إىل ذلــك، يجــري العمــل �ض

ــا،  كات تدريجي ــ�ش ــون ال ــم دي ــص حج تقلي
ي 

ــو �ض ــى النم ي ع ــليب ــر س ــه أث ــيكون ل ــا س مم
المســتقبل.

ــة  ــه كانــت هنــاك ثاث ولفــت التحليــل إىل أن
ي 

عوامــل دوريــة رئيســية وراء ارتفــاع النمــو �ض
ض خــال عــام 2017، تمحــور العامــل  الصــ�ي
ي النمــو 

امــن �ض ض االأول حــول /التحســن المرت
الناشــئة  االأســواق  نطــاق  عــى  العالمــي 
ــت  ــث ارتفع ــة/، حي ــادات المتقدم واالقتص
ض بنســبة تقــدر بنحــو 14  صــادرات الصــ�ي
 ،2017 ي 

�ض فصــول  ثاثــة  خــال  بالمائــة 
مقارنــة بانخفــاض قــدره 1.6 بالمائــة خــال 
، وقــد  ي

ة مــن العــام المــا�ض نفــس الفــرت
ي 

ــذا االنتعــاش �ض ة االأساســية له ض ــري ــت الرك كان
النمــو هــو االرتفــاع واســع النطــاق للطلــب 
 ، ض ض للصــ�ي ض الرئيســي�ي ــ�ي كاء التجاري مــن الــ�ش
ي ســوق العمالــة 

كمــا أدت عوامــل التحســن �ض
باالقتصــادات  االســتثمارات  ي 

�ض واالرتفــاع 
ض مــن  ــز صــادرات الصــ�ي المتقدمــة إىل تعزي
ــدات،  ــات والمع ــتهاكية واالآلي ــلع االس الس

ــواق  ــب االأس ــع طل ــت، ارتف ــس الوق ي نف
و�ض

الصينيــة  والخدمــات  للبضائــع  الناشــئة 
ــلع  ــعار الس ــاع أس ــس ارتف ــو يعك ــى نح ع
ي أشــارت إىل ارتفــاع 

يجابيــة الــيت والبيانــات االإ
ي االقتصــادات المتقدمــة.

النمــو �ض
ي عــى السياســة الماليــة 

وركــز العامــل الثــا�ض
ي 2017، 

ي شــهدت توســعا أكــرب �ض
الصينيــة اليت

ض  خصوصــا مــع بدايــة العــام، ففــي حــ�ي
بلــغ عجــز الموازنــة الصينيــة أعــى مســتوى 
لــه بنســبة 6.5 بالمائــة خــال النصــف االأول 
مــن العــام الجــاري، فقــد قامــت الســلطات 
نفــاق وخفــض  طــار بزيــادة االإ ي هــذا االإ

�ض
ائــب مــن أجــل تنشــيط الطلــب وتعزيــز  الرض
رة  المتــرض المناطــق  ي 

�ض العمــل  فــرص 
ي 

نتــاج عــى القطاعــات الــيت مــن قيــود االإ
ــة، مثــل  نتاجي ي مــن فائــض الطاقــة االإ

تعــا�ض
ضافــة إىل ذلــك،  الصلــب والفحــم، وباالإ
ي 

ــتثمار �ض ــن االس ــة م ــة المركزي زادت الحكوم
ض العــام والخــاص  ض القطاعــ�ي ــ�ي اكات ب ــ�ش ال
ي مجــاالت النقــل والبنيــة التحتيــة االأخــرى، 

�ض
ي بلغــت ذروة نموهــا بنســبة تزيــد عــى 

الــيت
ي الربــع االأول 

60 بالمائــة مــن حيــث القيمــة �ض
ــن 2017. م

ودار العامــل الثالــث حــول، تحســن الظروف 
ــات رؤوس  ي تدفق

ــا�ض ــف ص ــع توق ــة م المالي
ض  ــ�ي ــهدت الص ــارج، إذ ش ــو الخ ــوال نح االأم
ة  خــال عامــي 2015 و 2016، موجــات كبــري
ضف  لهــروب رؤوس االأمــوال، بشــكل اســترض
ــون  ــوق 1 تريلي ــا يف ــة بم ــا الدولي احتياطاته
، وأدى تشــديد الضوابــط عــى  دوالر أمريــكي
ي إىل وضع  رأس المــال وقيــود الــرف االأجنــيب
ي التدفقــات الخارجــة، كمــا زادت 

حــد لصــا�ض
االحتياطيــات بشــكل طفيــف بحــواىلي 100 

مليــار دوالر أمريــكي منــذ بدايــة عــام 2017، 
ــي  ــط الهبوط ــف الضغ ــك إىل تخفي وأدى ذل
( وعــودة  ي ــة الصينيــة )الرينمينــيب عــى العمل
ة إىل  ي االســتثمارات االأجنبيــة المبــا�ش

صــا�ض
المنطقــة.

ي أن االرتفــاع 
ورأى تحليــل بنــك قطــر الوطــيض

الدافعــة  العوامــل  هــذه  عــن  الناتــج 
ــه  ــي ل ــه وينبغ ــل إىل ذروت ــد وص ــة ق الثاث
أن يتــا�ش مســتقبا بحلــول عــام 2018، 
ي الربــع 

فقــد تراجعــت الصــادرات الصينيــة �ض
الثالــث عــى خلفيــة انخفــاض الطلــب مــن 
االقتصــادات المتقدمــة، وكانــت المحفــزات 
ي بدايــة الســنة 

الماليــة مركــزة بدرجــة عاليــة �ض
ثــم تقلصــت الحقــاً، كمــا أنــه مــن غــري 
الرأســمالية  التدفقــات  تــزداد  أن  المرجــح 
تدريجيــا، حيــث تســعى الســلطات إىل الحــد 
مــن تدفــق االأمــوال الســاخنة لتحقيــق مزيــد 

. ــيب ــعر �ف الرنمن ي س
ــتقرار �ض ــن االس م

االأهــم  االأمــر  أن  إىل  التحليــل  وأشــار 
ــل  ي العوام

ــا�ش ــع ت ــه م ــو أن ــك ه ــن ذل م
الدافعــة، ســيكون النمــو أكــرش عرضــه للتأثري 
ي 

ي للتخفيــض التدريجــي للديــون �ض الســليب
كات، فقــد انخفضــت ديــون  قطــاع الــ�ش
كات الصينيــة مــن 167 بالمائــة مــن  الــ�ش
ــع االأول إىل  ي الرب

ــج المحــىي االإجمــاىلي �ض النات
، ورغــم أن هــذا  ي

ي الربــع الثــا�ض
166 بالمائــة �ض

ــه دالالت مهمــة  ي لكــن ل
االنخفــاض هامــ�ش

الأنــه كان أول انخفــاض منــذ عــام 2011، 
بحــزم  مــة  ض ملرت الســلطات  أن  يبــدو  كمــا 
ي المفــرط، ويشــري 

بضبــط النمــو االئتمــا�ض
ــة تخفيــض  ذلــك إىل احتمــال اســتمرار عملي
ي عــام 2018 بمــا ســيؤدى لحــدوث 

الديــون �ض
ــو. ــة النم ي عملي

ــؤ �ض تباط

: QNB مع احتمال حدوث تباطؤ العام المقبل .. تحليل

منو مفاجئ لالقتصاد 

الصيني يف 2017 

قــال بنــك قطــر الوطنــي "QNB" يف تحليلــه األســبوعي إن بيانــات الربــع الثالــث حــول 
ــبة 6.8 باملائــة،  ــوا بنس ــجيلها من ــرت تس ــاميل يف الصــني أظه ــج املحــي اإلج النات
وهــو مــا يرجــح معــه أن يصبــح معــدل النمــو الســنوي للعــام بأكملــه يف نطــاق 6.8 
ــتهدف  ــنوي املس ــدل الس ــن املع ــر م ــى بكث ــذا أع ــد ه ــة، ويع ــة و 6.9 باملائ باملائ
والبالــغ 6.5 باملائــة الــذي حددتــه الســلطات الصينيــة يف بدايــة العــام، كــام أنــه أعــى 

كذلــك مــن نســبة 6.7 باملائــة املســجلة يف العــام املــايض.
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