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ة صاحب الســـمو الشـــيخ تميم بن  جـــاء خطاب حـــ��
 أم� البـــ�د المفدى خ�ل افتتـــاح الدورة 

حمد آل ثـــا��
� لمجلس الشـــورى، ليؤكد مرة اخرى  السادســـة وا�ربع�
ثبات دولة قطـــر وقدرتها ع� التصـــدي للحصار الجائر 
الـــذي تتعـــرض له مـــن قبل ثـــ�ث دول خليجيـــة منذ 
� صاحب الســـمو 

ّ ، حيث ب� 
الخامـــس من يونيو المـــا©�

 أن الحصار لم يؤثر ع� مقـــدرات الدولة 
لشـــعبه الو°�

بقدر مـــا دفعهـــا نحو مزيـــد مـــن التكاتـــف والتعاون 
المبذولة خ�ل  الجهـــود  البنـــاء، وأن  وا�نتاج والعمـــل 
ا�عـــوام الماضيـــة لتحقيـــق الرؤية الوطنيـــة 2030 قد 
ة  اثبتـــت فاعليتهـــا من خ�ل دعـــم الصناعـــات الصغ�
 تطوير منطقـــة صناعية 

 تبلـــورت °�
¿Àوالمتوســـطة والـــ

ضافة  Áبا� ا�ساســـية  والمرافق  الخدمـــات  بأحدث  مزودة 
إÈ بناء منشـــآت صناعيـــة جاهزة للقطـــاع الخاص.

 خطـــاب ســـموه التأكيد عـــ� اهمية 
وقـــد كان �فتـــا °�

تفعيـــل المجتمـــع المنتـــج الـــذي يعمل عـــ� تحقيق 
 مـــن الغـــذاء والـــدواء، والقـــادر ع� 

اكتفائـــه الـــذا�¿
اقامـــة ع�قـــات متوازنة مع الـــدول ا�خرى.. و� شـــك  
 تـــم اتخاذهـــا من قبـــل الجهات 

¿Àأن ا�جـــراءات الـــ
الحكوميـــة والقطـــاع الخاص منـــذ بدايـــة الحصار، قد 
 ايجـــاد مصادر بديلة للســـلع والخدمات، 

أتـــت ثمارها °�
ا�ثـــار  يســـتوعب  ان  اســـتطاع  القطـــري  فا�قتصـــاد 
ا�قتصاديـــة للحصـــار بـــكل ثبـــات، كما برهـــن ع� أنه 

ا�زمات. عـــ�   Ôعـــ اقتصاد 

 القطاع الخـــاص القطري .. 
أن ثقـــة صاحب الســـمو °�

كانت بمثابـــة الدافـــع والمحفز لكل أصحـــاب ا�Õعمال، 
لبذل مزيـــد من الجهـــود تجاه هـــذا الوطـــن المعطاء 

 مجا�ت ا�من 
 الخـــوض °�

ام بتوجيهات ســـموه °� � وا�ل�¿
ها من مشـــاريع البـــÀ� التحتية  ، وغ� 

Õوالمـــا� 
Õالغـــذا�

وعات  ØÙومونديـــال كأس العالم لكرة القـــدم 2022، وم
ها من  تطويـــر النقـــل البحري والجـــوي والســـياحة وغ�

القطاعـــات ا�خرى.

 غمـــار هذه القطاعات، 
أن القطـــاع الخاص إذ يخوض °�

فانه يعاهد ســـمو ا�م� ع� تحمل مســـؤوليته بشـــكل 
 كÙ هـــذا الحصار 

كامـــل، من خـــ�ل مواصلـــة دوره °�
 تحقيـــق معد�ت نمـــو وانتاج 

الجائـــر، والمســـاهمة °�
متســـارعة، فقطاعـــات ا�نتاج المختلفة قد شـــهدت منذ 
بدايـــة الحصـــار، اســـتثمارات جديدة ومصانـــع جديدة 
 

¿Àظـــل التســـهي�ت والمحفـــزات الحكومية ال 
خاصة °�

 تنفيذاً لتوجيهـــات أم� الب�د المفـــدى، مما يجعلنا 
تـــأ�¿

نقـــول بـــكل ثقـــة أن قطر ســـتظل فوق الحصـــار وهو 
 اعقاب 

الشـــعار الـــذي كانت قد اطلقتـــه غرفة قطـــر °�
الجائر. الحصـــار  هذا 

 
بقي القـــول أن القطاع الخاص ســـوف يواصـــل دوره °�

اً بتلك التوجهات الســـامية،   مســـتن�
�Àا�قتصـــاد الوطـــ

اً عـــن اســـتعداد أصحـــاب ا�Õعمال عـــ� مواصلة  áمع�
الجهـــود والتعـــاون مـــن كافـــة الجهـــات مـــن اجـــل 
 كافة المشـــاريع وتوف� كافة الســـلع 

المشـــاركة الفاعلة °�
 .. والخدمـــات للســـوق المح� وفـــق أفضـــل المعاي�
 تكثيـــف الزيارات 

كما ســـتواصل غرفـــة قطر دورهـــا  °�
 العالم، لفتح 

المتبادلـــة إÈ مختلف الدول الصديقـــة °�
قنـــوات جديـــدة من التعـــاون امـــام القطـــاع الخاص 
القطـــري وتعزيز الع�قـــات التجارية مـــع مختلف دول 
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تواصـل غرفـة قطـر دعمهـا للصناعـة الوطنية وتشـجيع رجال 
القطـاع   

�° اسـتثماراتهم  ضـخ  عـ�  والمسـتثمرين  ا�عمـال 
 تعتمـد عـ� 

¿Àكافـة مجا�تـه وخصوصـا تلـك الـ 
الصناعـي °�

 ا�نتـاج، كمـا عملـت الغرفة ع� حل 
التكنولوجيـا الحديثـة °�

 كانـت تواجـه الصناعـة المحليـة وذلـك 
¿Àكافـة العقبـات الـ

المعنيـة  والجهـات  والصناعـة  الطاقـة  وزارة  مـع  بالتعـاون 
ا�خـرى.

 
طـ�ق معـرض "صنـع °� Á� هـذا ا�طـار، تسـتعد الغرفـة 

و°�
 áا�كـ�  áيعتـ� والـذي  محليـا،  الخامسـة  نسـخته   

�° قطـر" 
 قطـاع المعـارض المحلية، إذ يقام ع� مسـاحة 

وا�ضخـم °�
كـة  Øæ 300 مـن Øتزيـد عـن 29 الـف مـ�¿ مربـع وبمشـاركة اكـ�

صناعيـة.

ويحظـى المعـرض الـذي تنظمـه الغرفـة بالتعـاون مـع وزارة 
 

�° á17 ديسـم� Èة  مـن 14 ا الطاقـة والصناعـة خـ�ل الفـ�¿
مركـز الدوحـة للمعـارض والمؤتمـرات، بالرعايـة الكريمـة مـن 
 

ة صاحـب السـمو الشـيخ تميـم بـن حمـد ال ثـا�� قبـل حـ��
امـ� البـ�د المفـدى، ممـا يؤكـد حـرص صاحـب السـمو ع� 

تنميـة الصناعـة الوطنيـة ودعمهـا بـكل الوسـائل.

 قطر 
ومنـذ انط�قتـه ا�وÈ عام 2009، أصبح معرض صنع °�

كات والمصانـع القطريـة تحت مظلة  ØÙملتقـى يجمـع كافة الـ
� ل�لتقاء بأصحـاب ا�Õعمال  واحـدة، ويتيـح فرصـة للمصنعـ�
والمسـتثمرين للتعـرف ع� الصناعـات القطرية ونقـاط قوتها 
ومـا يحتاجـه السـوق القطـري مـن صناعـات جديـدة.. كمـا 
 قطـر" فرصة مهمة للتعـرف عن قرب 

يعتـ�á معـرض "صنـع °�
 قطـر، والتطور 

عـ� أبـرز الصناعـات المتنوعـة المتواجـدة °�
المعـرض  ة، خاصـة وان  ا�Õخـ� ة  الفـ�¿ الـذي شـهدته خـ�ل 
 ظـل ظـروف الحصـار الجائـر، وا�هتمام 

 هـذا العـام °�
يـأ�¿

 مـن كافـة الجهـات المعنيـة بالدولة 
�Àايـد بالمنتـج الوطـ � الم�¿

وعـ� رأسـها القيـادة الرشـيدة والحكومـة الموقرة.

 ترجمتهـا الرؤية 
¿Àو� شـك أن توجهـات القيـادة الرشـيدة والـ

الوطنيـة للدولـة 2030 قـد عززت  الجهـود ووجهتها إÈ تقليل 
ا�عتمـاد عـ� النفـط والغاز كمصـدر وحيد للدخـل، فالبديل 
با�قتصـاد  والنهـوض   

الـذا�¿ ا�كتفـاء  لتحقيـق  ا�فضـل 
 تنميـة الصناعـة بأنواعهـا المختلفـة.. وقـد 

المحـ� يكمـن °�
 �  فتح المجال أمـام المصنع�

سـاهمت القـرارات الحكومية °�
 هـذا القطـاع وفتـح مشـاريع 

� لزيـادة أعمالهـم °� القطريـ�
 تطرحهـا 

¿Àظـل المحفـزات الـ 
صناعيـة جديـدة، � سـيما °�

 هـذا 
 تتبناهـا كثـ� مـن الجهـات °�

¿Àالدولـة والمبـادرات الـ
الجانـب.

 Èقطـر ا 
وتسـعى الغرفـة مـن وراء تنظيـم معـرض صنـع °�

ويـج للصناعـة  تحقيـق عـدد مـن ا�هـداف لعـل أبرزهـا ال�¿
اسـتخدام  تشـجيع  وعالميـاً،  محليـاً  القطريـة  وللمنتجـات 
اد، دعم جهود  المنتـج القطـري وتقليـل ا�عتماد عـ� ا�سـت�
المسـتثمرين  وتشـجيع  الصناعـة،  دعـم   Èإ الراميـة  الدولـة 
 المشـاريع الصناعيـة، 

وأصحـاب ا�Õعمـال عـ� ا�سـتثمار °�
� العـام  � القطاعـ� اكـة بـ� ØÙدعـم توجهـات الدولـة بشـأن ال
كات  ØÙالـ أمـام  جديـدة  خارجيـة  اسـواق  فتـح  والخـاص، 
ة   الصناعـات الصغ�

القطريـة، دفـع عجلة الصناعـة خاصة °�
المتاحـة  ا�سـتثمارية  الفـرص  أهـم  مناقشـة  والمتوسـطة، 
 

¿Àهـذا القطـاع، ومناقشـة أهـم التحديـات والعقبـات الـ 
�°

تواجـه تطويـر الصناعـة.

 تعزيـز وتنمية الصناعة 
وسـوف تواصل غرفـة قطر جهودها °�

المحليـة بمـا يقـود اÈ منتجـات وطنيـة قـادرة عـ� المنافسـة 
محليـا ودوليا.
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م  عو ال ا 

ا  لية اع ال

ة قطر ل

عما  ا ا ص   
ا اط ي  ا طر ال

ر  د ا    د ال  ب  ب  ع د  ا
ل  د ب ت بع ل ا را  الع الدول الت ر ب
ت  ر بت ا د دول  د ب 11   و الت  الد
ر  د ا دول  را  ا ال ت ا ان  و ا 
د  الوا ع  ل ر  و   د   ع  والت 

ن ا ال د ب د الت ا ع العد وا   الت

ت عنـــه ممثلة  áان ما ع� Èواشـــار الشـــيخ خليفة بـــن جاســـم ا
 

 منظمـــة العمل الدوليـــة خ�ل اجتمـــاع المنظمة °�
العمـــال °�

 اتخذتها دولة 
¿Àجـــراءات الـــÁجنيف، مـــن ارتياح للقـــرارات وا�

افا مـــن المنظمـــة الدولية  قطـــر بشـــأن العمالـــة، يعتـــ�á اع�¿
 ســـبيل تطوير 

 اتخذتها حكومـــة دولة قطر °�
¿Àبالخطوات  الـــ

� ع� حد  نظـــام عمل منصـــف �Õصحـــاب العمـــل والعاملـــ�
. سواء

وقـــال ســـعادة رئيس الغرفة ان هـــذا القرار جـــاء نتيجة لجهود 
ة بذلتها حكومة دولة قطـــر ممثلة بوزارة العمل والشـــؤون  كبـــ�
 اظهار  مـــدى حرص دولة قطر عـــ�  ضمان كل 

ا�جتماعيـــة °�
حقـــوق العمـــال وا�رتقاء بظروف المعيشـــة والعمـــل للعمالة 
 الب�د وتطبيق أعـــ� المعاي� فيمـــا يتعلق بالعمال 

الوافـــدة °�
الوافديـــن، منوهـــا كذلك بـــدور أصحاب ا�عمـــال بدولة قطر 
 اســـقاط هـــذه الدعوى من خ�ل مســـاهمتهم مـــع الجهات 

�°
 

¿Àيعية ال ØÙتوضيـــح ا�جـــراءات القانونيـــة والت 
الحكوميـــة °�

 Èســـبيل تعزيز حقوق العمـــال، اضافة ا 
قامـــت بهـــا الدولة °�

 دعـــم العمل ال�ئـــق والظروف 
مســـاهمة اصحـــاب ا�عمال °�

المعيشـــية للعمالـــة الوافدة بمـــا يتوافق مع اهـــداف التنمية 
.2030 المتحدة  ل�Õمم  المســـتدامة 

كما اشـــاد الشـــيخ خليفة بن جاســـم بالجهد الـــذي بذله فريق 
 ســـبيل دحض 

غرفـــة قطـــر بالتعاون مـــع الجهـــات المعنية °�

 هـــذه الدعـــوى، حيـــث ان غرفـــة قطـــر تمثل 
ا�دعـــاءات °�

 دولة قطر.
اصحـــاب ا�عمـــال °�

وشـــدد ســـعادة رئيس الغرفـــة ع� تأكيـــد  اصحـــاب ا�عمال 
 لغايـــة تعزيز حقوق 

�Àالوطـــ 
بأهميـــة تعزيز ا�طـــار القانو��

ا�نســـان والحماية القانونيـــة للعمال الوافديـــن وتمكينهم من 
ســـبل انتصاف فعالة وفقا �Õحكام ا�تفاقيـــات الدولية، وهو ما 
يعيـــة الجوهرية  ØÙيمكن اســـتج�ئه من خ�ل ا�ص�حـــات الت
ة من اجـــل ان يتمتع العمال  ة ا�خ�  الفـــ�¿

 تـــم اتخاذها °�
¿Àال

والثقافية. وا�قتصاديـــة  المدنية  بحقوقهـــم  الوافدين 

م  عو ال م ا  عو ال م ا  عو ال م ا  عو ال ا 

ا  لية اع ا ال لية اع ا ال لية اع ا ال لية اع ال

ة قطر لة قطر لة قطر ل

عما  ا ا ص   
ا اط ي  ا طر ال

6

20
17

 - 
رب
م
س
دي

 - 
ون

ست
وال

ع 
راب

 ال
دد

لع
ا



ب  ب   ال   د  ع د  ا
ر  ادا  ا     د 
الت  ر   ال ا  ر  
الت  التعد  ن  ا  ت  د  ت ا
ون  21 لس 2017 وال   ال
و ال  ب  د   الس ا
د  ال  د ا د    ال
وا  د  ال  ا  العد
ت  ت ا س و و ال   ا

واشـــار الشـــيخ خليفة بـــن جاســـم اÈ ان القطـــاع الخاص 
 اطار تنشـــيط وجذب 

�° 
 تـــأ�¿

¿Àيثّمـــن هذه التعديـــ�ت وال
 

ا�ســـتثمارات ا�جنبية وتســـهيل دخـــول القطـــاع الخاص °�
 المناطق الحـــرة من خ�ل المناخ ا�ســـتثماري 

ا�ســـتثمار °�
الجاذب الـــذي توفره، ومـــا تتضمنه من مزايـــا عديدة أهمها 
ا�رتبـــاط المباØæ بالعالـــم الخارجي، إÈ جانـــب الخصوصية 
ادية   التعامـــل فيما يتعلـــق بالنواحـــي الجمركية وا�ســـت�

�°
 تتعلق بحركـــة البضائع 

¿Àهـــا مـــن المزايا الـــ والنقديـــة وغ�
 

دخـــو�ً وخروجـــاً مما يســـمح بقـــدر كب� مـــن الحريـــة °�
. م�ت لمعا ا

 � ودعـــا الشـــيخ خليفة بن جاســـم رجـــال ا�عمـــال القطري�
والمســـتثمرين ا�جانـــب اÈ ا�ســـتفادة مـــن هـــذه الحوافز 
 توفرهـــا المناطق الحرة، منوها بـــان التعدي�ت 

¿Àوالمزايـــا ال
الجديـــدة عـــ� قانـــون المناطـــق الحرة قـــد أزالـــت كافة 
الحواجـــز أو القيـــود أمـــام رؤوس ا�Õمـــوال، ومنحت حوافز 
 تعمـــل ع� زيادة نســـبة 

¿Àوعـــات ال ØÙومزايـــا خاصـــة للم
 

 تســـتثمر °�
¿Àوعات ال ØÙمنتجاتهـــا والم 

المكون المحـــ� °�
مجـــا�ت الخدمات اللوجســـتية أو ا�تصـــا�ت، كما تضمنت 
 حال 

إعفاء كامـــل المكونات المحلية من الرســـوم الجمركية °�
. المح� للســـوق  البيع 

ر  ناط ال ا

ا  ا ا  ر منا و

ا ت ل

ا م  ت مر ال ا ت عا الم
ا  من ت ا الت  ا الم وا  ال

الت ال 

وا م  ة ال ال كا أ

موا أما  ا

د  و  ا والر دا  ال وا ا وال د وال
ت  ر ا س  ا  ود   ود  و
ع  د  د ر  و  و ل ال ال
ل  الر و  ا ب   وا ت  ا
دا   وا وال ا  د وال ت  ا ت  س و
ر   ت س ل ا  و و  والر ا  ال
ت  ا  و  ت  س و ال د  ال  
س   وا ان  ن  ال ا ا  

ا ا وا ت د  ا  
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عو  يا  يو ا  ي 

ت يف  طر ل ال

اعة ال ا  ر ع ال ا  ع التو لم

 كلمته أمـــام منتدى ا�ســـتثمار 
وقـــال °�

 áالدوحة نوفم� 
 إثيوبيا الـــذي عقـــد °�

�°
ة مـــع منطقة  � ، إن ع�قتنـــا متم� 

المـــا©�
 áوســـط، وأديـــس أبابـــا تعت�Õق ا� ØÙالـــ
والسياســـية  ا�قتصاديـــة  العاصمـــة 
فريقيـــة، كما نتمتع بيـــد عاملة رخيصة،  Áا�
متجددة،  وكهربـــاء  طاقة  مصـــادر  ولدينا 
ة، كما أننا  ونحقق نمـــواً متســـارع الوتـــ�

نحتـــاج لقـــدرات عالية مـــن الكهرباء.
 Èإ  � القطريـــ� ا�عمـــال  رجـــال  ودعـــا 
وإنتاجها  الكهربـــاء   قطـــاع 

�° ا�ســـتثمار 
ق إفريقيـــا، بحكم  Øæثيوبيـــا و Á� وبيعهـــا
القـــرن   

�°  � الممـــ�  
الجغـــرا°� موقعنـــا 

وجنوبهـــا.  إفريقيـــا  ق  Øæو فريقـــي  Áا�
 إن إفريقيا  áثيـــو� Áوأضاف رئيس الوزراء ا�
التحتية،  البنيـــة   مجـــال 

لديها نقـــص °�

وهـــو مجال يمكن ا�ســـتثمار فيه بشـــكل 
 � اكات ب� ØÙتعاقـــدي، ومـــن خـــ�ل الـــ
والخـــاص، وهي من  العـــام   � القطاعـــ�
المســـتثمرين  من  نريـــد   

¿Àال المجـــا�ت 
� التفكـــ� فيها، فنحـــن اقتصاد  القطريـــ�
زراعـــي حالياً، ونتطلع �قتصـــاد الصناعة. 
وأضـــاف لدينـــا 18 مليـــون هكتـــار من 
نحـــو  منهـــا  للزراعـــة  القابلـــة   

ا�Õرا©�
ل�ســـتثمار  جاهـــزة  هكتـــار   � م�يـــ�  3
 حاجات  áÀوالمســـتثمرين، وعلينـــا أن نلـــ
تطوير  عـــ�  ونعمل  الزراعـــي،  القطـــاع 

البنيـــة التحتيـــة .
نتحـــول �قتصـــاد  ا�òن  نحـــن  وأضـــاف 
حاليـــاً،  تتغـــ�  وهيكلياتنـــا  صناعـــي، 
للحدائـــق والواحات  بيئـــة مواتية  ونقدم 
والوحدات  العقاريـــة  والتنمية  الصناعيـــة 

الفندقية  للوحـــدات  ضافة  Áبا� الســـكنية، 
من  ومجموعـــة  التجاريـــة  والمجمعـــات 
داريـــة، تتخللها المدن  Áالتنميـــة ا� ôعنا
للمســـتثمرين  يمكـــن   

¿Àالـــ الصناعيـــة 
� ا�ســـتفادة منهـــا، مـــن أجل  القطريـــ�

إثيوبيا.  
التحتيـــة °� البنيـــة  تطويـــر 

وأكد ســـعادة الشـــيخ أحمد بن جاســـم 

و  ا  ل   و س د   د وب الس ا  د  و
دا  د  ت  ب ر ل را  ا  ال ال الد د وب ال

ل ت ا    ا د لد  ن ال

م
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 وزيـــر ا�قتصاد والتجـــارة، ع� 
آل ثـــا��

ثيوبيـــة،  Áأهميـــة الع�قـــات القطريـــة ا�
الذي  ا�ســـتثمار  حمايـــة  باتفاق  منوهـــاً 
 أن 

تـــم التوقيع عليـــه، وع�á عـــن أمله °�
تتـــم الموافقة والمصادقـــة عليه من قبل 
، والذي من شـــأنه أن   áثيـــو� Áلمـــان ا� áال�
يســـهل ويؤطر ا�ســـتثمارات، وهو اتفاق 
جيـــد جـــداً، ومن المهـــم للمســـتثمرين 
ورجـــال ا�Õعمـــال أن يدركـــوا أهمية هذا 
 حماية ا�ســـتثمارات، ســـواء 

ا�تفـــاق °�
 أثيوبيا، أو 

كان المســـتثمرون القطريون °�
 قطر.

ثوبيـــون °� Áالمســـتثمرون ا�

 كلمته 
� وزيـــر ا�قتصاد والتجـــارة، °� وب�

أمام المنتـــدى، أن الدوحـــة وأديس أبابا 
بإمكانهمـــا أن يكمـــ� بعضهمـــا البعـــض 
 المجـــا�ت المختلفـــة، وأضـــاف: «من 

�°
وبالمقابل  ذلـــك،  عـــ�  نعمـــل  جهتنـــا 
 نفس ا�تجاه، 

يعمـــل القطاع الخـــاص °�
المختلفة  ا�ســـتثمارية  الفرصة  اقتناص   

�°
البلدين». وقـــال وزيـــر التجارة إن   � بـــ�
كات العقارية القطرية ســـبق  ØÙالـــ áأكـــ�
وع  ØÙلها أن أعلنت عن خطتهـــا لتطوير م
 إثيوبيا مؤخـــراً، ونأمل 

عقـــاري ضخـــم °�

وع يولـــد ويتبلور ع�  ØÙأن نـــرى هذا الم
أرض الواقع قريباً. واعتـــ�á وزير ا�قتصاد 
� لطرح جميع  أن المنتـــدى فرصة للطرفـــ�
أو  با�ســـتثمار  المتعلقـــة  التســـاؤ�ت 
� البلديـــن، خاصة  توطيـــد الع�قات بـــ�
وأن قطـــر لديهـــا الكثـــ� مـــن ا�هتمام 
 

بالقطـــاع الزراعي الذي تمت مناقشـــته °�
ضافة للفرص ا�ســـتثمارية  Áالمنتـــدى، با�
 قطر وإثيوبيـــا، ويمكن لهذه 

كة °� المشـــ�¿

المشـــاريع أن تكمـــل بعضها.
أكد ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاسم 
 رئيس غرفة قطر أن الســـنوات 

آل ثـــا��

 مستوى 
ة شـــهدت تطوراً �فتاً °� ا�Õخ�

� قطـــر وإثيوبيا،  الع�قـــات الثنائية ب�
ت عنهـــا الزيـــارات المتبادلة رفيعة  áع�
اً قوياً ع�  Øæالمســـتوى، مما يعد مـــؤ
وتنمية هذه  تعزيـــز   

�°  � الطرفـــ� رغبة 
المجا�ت  كافـــة  لتشـــمل  الع�قـــات، 
حيـــث  ك،  المشـــ�¿ ا�هتمـــام  ذات 
ثيوبية  Áدخلـــت الع�قات القطريـــة - ا�
مرحلـــة جديدة مـــن التعـــاون، وذلك 
ة   قام بهـــا ح��

¿Àبعـــد الزيـــارة الـــ
بن  تميـــم  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب 
 أمـــ� البـــ�د المفدى 

حمـــد آل ثـــا��
الفيدراليـــة  إثيوبيـــا  جمهوريـــة   Èإ
 ، 

 شـــهر أبريـــل الما©�
الديمقراطية °�

 �  شـــهدت مباحثات رســـمية ب�
¿Àوالـــ

ع�  التأكيـــد  خ�لهـــا  تـــم  البلديـــن 
 المجا�ت 

تعزيـــز ع�قات التعـــاون °�
وا�ســـتثمارية  وا�قتصادية  السياســـية 

. فية لثقا وا

 قـــام بها 
¿Àكمـــا كانـــت الزيـــارة الـــ

قبـــل ذلك ســـعادة الشـــيخ محمد بن 
 وزيـــر الخارجية 

عبدالرحمـــن آل ثـــا��
مـــن   áديســـم� شـــهر   

�° إثيوبيـــا   Èإ
 

، قد أحدثـــت طفرة °� 
العـــام الما©�

البلدين، حيث   � بـــ� التعاون  مســـتوى 
اتفاقية تعاون   11 تم خ�لهـــا توقيـــع 
 عـــدة مجا�ت اقتصاديـــة، وتنوعت 

�°
� قطاعات الســـياحة وا�ســـتثمار  ما ب�
التقـــارب  ودعـــم  التحتيـــة،  والبنيـــة 
 البلدين.

� رجال ا�Õعمـــال °�  ب�
Õالثنـــا�

وأضـــاف الشـــيخ خليفـــة بن جاســـم 
تحتـــل   : صحفيـــة  ت�يحـــات   

�°
لدولة  بالنســـبة  ة  كبـــ� أهمية  إثيوبيـــا 
التعاون  عـــ� صعيـــد ع�قـــات  قطر 
تتمتع  لمـــا  وا�ســـتثماري،  ا�قتصادي 
بـــه من وجـــود أراض زراعية شاســـعة 
ة،  وميـــاه غزيرة، وثـــروة حيوانيـــة كب�
لضخ  واســـعة  مجـــا�ت  يفتـــح  بمـــا 
 القطاع الزراعي 

اســـتثمارات قطريـــة °�
 مجا�ت 

، وتعزيز التعـــاون °�  áثيـــو� Áا�
. 

Õالغذا� ا�Õمـــن 

طا  ة  ر م

اعة  ال
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و  طن مة ال  كت  ا اقية   م وقيع ا ة   ر ي ال

د  ال الع ل والت  ل  ع ر   ر  و   
ن  ال  دو و ال   الر ال    د ا  
د  د ال  ب  ب  ع ر  د ال ر و و 2017 و  23 ا 25 
د ال  د  ب  د ا ع د    دا و الو ا    ا
وا  ا   د الع الر د  د والس ر ا و د ب  و  ت د الد س ا

ر دد   ا ال ر الع و د د ال ا ل ب  د  دا والس ا

ا  ي اليو ال ت قطر 

مرب 2018 و ل يف 

ا   و ال يف ال يو    ر  4

مية مة ال ا ا %20 م

كا  ع  ا  ا ال ال ة    ي

ت يف قطر ة ل ا ة  ا
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وشـــهد ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاسم 
 عـــ� هامـــش أعمال 

بـــن محمـــد ال ثا��
� الغرفة ومؤسســـة  القمة، توقيع اتفاقية ب�
 

¿Àيونايتـــد وورلد ح�ل ديفلوبمنـــت"، وال"
ســـتقوم بموجبهـــا غرفة قطر باســـتضافة 
وتنظيـــم مؤتمر اليـــوم العالمـــي للح�ل 
 مطلـــع شـــهر نوفم�á من العـــام 2018 

�°
المقبـــل، بعدما فازت غرفـــة قطر بتنظيم 
هذا الحـــدث العالمي الهـــام، حيث وقع 
الدكتور  الغرفـــة  ا�تفاقيـــة مـــن جانـــب 
محمـــد بن جوهـــر المحمد عضـــو مجلس 

ا�دارة.

 1 
العالمـــي للحـــ�ل °� اليـــوم  ويعقـــد 

نوفمـــ�á من كل عام لتحقيـــق مجموعة من 
ا�هـــداف من بينها التأكيد عـــ� ان الغذاء 
للجميـــع، ا�تحاد ضـــد الجـــوع، الحفاظ 
عـــ� الطبيعـــة، والســـعي لبنـــاء مجتمع 

واحد. عالمـــي 
وقال ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم 
 رئيس غرفـــة قطر، 

بـــن محمـــد ال ثـــا��
 

العالمي °� الحـــدث  اســـتضافة هـــذا  ان 
الدوحـــة، ســـوف يســـاعد ع� تشـــجيع 
كات ا�Õغذية  Øæ كات القطرية وتشـــجيع ØÙال
ات  ومســـتح�� الدوليـــة  وبـــات  ØÙوالم
التجميـــل وا�Õدويـــة والســـفر والســـياحة 
كات البنية التحتية، ل�ســـتثمار  Øæ وكذلـــك
 اطار ا�ســـتعدادات 

 قطـــر، وذلـــك °�
�°

لمونديـــال كأس العالـــم 2022.

واشـــار اÈ ان الهـــدف ا�ســـاý لليـــوم 
 خلـــق الوعي 

العالمـــي للحـــ�ل يتمثل °�
وتعزيـــز التجارة الح�ل، حيث يتم إنشـــاء 
والمخاوف  الحاليـــة  القضايا  حـــول  الوعي 
خطة  ووضع  الحـــ�ل  باقتصاد  المتعلقـــة 
ل�Áجـــراءات الع�جية أو التدابـــ� الوقائية، 

ويج التجـــاري من  �فتـــا اÈ انـــه يتـــم ال�¿
خ�ل إنشـــاء منصـــات لعـــرض المنتجات 
أنحاء  مـــن جميـــع  الحـــ�ل  والخدمـــات 
ين  العالم مع فرص التواصل B2B للمشـــ�¿

لموردين.  وا
 

الشـــيخ خليفـــة بن جاســـم °� واوضـــح 
ان ســـوق  القمة،  عـــ� هامش  ت�يحات 
ة  منتجـــات الح�ل بدأ بالتوســـع خ�ل الف�¿
ة ويصل حجمه اÈ حـــواÈ 4 تريليون  ا�خ�
ورة ان تقوم   العالم، منوها بـــ��

دو�ر °�
الدول ا�عضاء بمنظمة التعاون ا�ســـ�مي 
 هذا الســـوق إذ � تزيد 

بزيادة نشـــاطها °�
حصتها عـــن 20 بالمائة منه فقـــط حاليا.

واشـــار اÈ ان معـــرض منتجـــات الح�ل، 
الـــذي تـــم تنظيمه عـــ� هامـــش القمة، 
� الدول  تتيـــح فـــرص جيدة للتعـــاون بـــ�
ســـ�مي  Áا� التعاون  منظمـــة   

�° ا�Õعضـــاء 
 تواجـــه تنمية التجارة 

¿Àوازالة العقبـــات ال
البينيـــة من اجـــل رفعها اÈ المســـتويات 
المطلوبة، مشـــددا ع� اهمية دور القطاع 
 � المبـــادرة لتحف�  اخذ زمـــام 

الخـــاص °�

� هـــذه الدول. التبـــادل التجـــاري ب�
 شـــارك 

¿Àكما عقـــد ع� هامـــش القمة ال
 مدينـــة 

فيهـــا ممثلـــون عـــن 57 دولـــة °�
لمعرض  الخامســـة  النســـخة  اســـطنبول، 
ا�Õعضـــاء  للـــدول  الحـــ�ل  المنتجـــات 
ســـ�مي "إكســـبو  Áمنظمـــة التعـــاون ا� 

�°
حـــ�ل 2017"، حيـــث تنوعـــت المنتجات 
� ا�Õغذية الح�ل، والســـياحة  المعروضة ب�
ســـ�مي، والكيمياء  Áســـ�مية، والتمويل ا� Áا�
وا�Õدوية. التجميل  ات  ومســـتح�� الح�ل، 
تنظيـــم ورش عمل ومؤتمـــرات حول  وتم 
ا�Õغذية  ســـ�مي" و"صناعـــة  Áا� "التمويـــل 
ســـ�مية" و"الحج  Áالحـــ�ل" و"الســـياحة ا�
والعمـــرة" و"الطـــب وا�Õدويـــة والكيميـــاء 
والمنسوجات  ســـ�مية  Áا� و"الحياة  الح�ل" 

. " لح�ل ا

 
وقد عقـــد "يـــوم الحـــ�ل العالمـــي" °�

 
�° 2015 

 ســـنغافورة، و°�
العـــام 2014 °�

 
�° 2017  

 كرواتيـــا، و°�
�° 2016 

الهنـــد و°�
لندن. يطانيـــة  áال� العاصمـــة 

ر  منصا ل

ما  ال ا  المنت

ر التواص  ال 

تر  ي الم

المو
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دعـــا فخامـــة الرئيـــس نانا أكوفـــو أدو 
ا�Õعمال  رئيس جمهوريـــة غانا أصحـــاب 
بـــ�ده،   

�° ا�ســـتثمار   Èإ  � القطريـــ�
المشجع  ا�ســـتثمار  مناخ  من  وا�ستفادة 
 مجـــا�ت الزراعة 

والفـــرص المتاحـــة °�
ا�Õخرى  والقطاعـــات  والميـــاه  والتعدين 

ب�ده. بهـــا  تزخر   
¿Àالـــ

جـــاء ذلـــك خـــ�ل لقـــاء فخامتـــه مع 
� برئاســـة  أصحـــاب ا�Õعمـــال القطريـــ�
ســـعادة الســـيد محمد بن طـــوار نائب 
ســـعادة  وبحضور  قطـــر،  غرفة  رئيـــس 
المهنـــدس ع� عبـــد اللطيف المســـند 
دارة، وعدد من أصحاب  Áعضو مجلـــس ا�
الخميس  عقد  والـــذي   � القطري� ا�Õعمال 

� كارلتون.  فنـــدق الريـــ�¿
�° á16 نوفمـــ�

وقـــال فخامتـــه أنـــه لمس رغبـــة لدى 
عـــ�   � القطريـــ� ا�Õعمـــال  أصحـــاب 
 �  غانـــا لما تتم�

 أفريقيا و°�
ا�ســـتثمار °�

� وإمكانات   ممـــ�
به مـــن موقع جغـــرا°�

طبيعية ومـــوارد 

وأكد أن هـــدف هذا اللقـــاء هو تعريف 
 � الراغب�  � القطريـــ� أصحـــاب ا�Õعمـــال 
 

¿Àغانـــا والقطاعـــات ال 
 ا�ســـتثمار °�

�°
اً إÈ إن  يمكنهـــم الدخـــول فيها، مشـــ�
بـــ�ده تتمتع بأرض خصبـــة وتوفر المياه 
نتاج  Áة من الماشـــية وا� ولديهـــا إعداد كب�
، منوهاً أن غانـــا لديها اهتمام  

الحيـــوا��
 مجال 

بتعزيـــز التعـــاون مـــع قطـــر °�
صناعـــة الغاز. وشـــدد أن بـــ�ده ترغب 
 كافة 

 تعزيـــز التعـــاون مـــع قطـــر °�
�°

. ت عا لقطا ا

، قال فخامته  
الغـــا�� وعن قطاع ا�Õعمال 

أنـــه قطـــاع نشـــط وديناميـــ| ويرحب 
بالتعـــاون مع الجانب القطـــري والقطاع 

و   ا  دو   و  و د  الر  
ع  ت ا د   ا ت د وا ت  ب ر  ا ال
ر  ا والتعد وا وال ا ت   ال ر ا وال

د ر ب ب الت 

ع  ا ا عو  ا  ي ال الر

ت يف  طر ل ال

الميا الت  اعة  ا ال ة  م ر متا
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القطـــري، مؤكـــدا أن نجاح أي  الخـــاص 
اقتصـــاد يعتمد ع� قـــوة القطاع الخاص 

ومـــدى مشـــاركته الفاعلة فيه.
ومـــن جانبه القى ســـعادة الســـيد محمد 
بـــن احمد بـــن طـــوار كلمة رحـــب خ�لها 
، وقال ان الع�قات  

بفخامة الرئيس الغـــا��
� دولـــة قطـــر وجمهورية غانا  الثنائيـــة ب�
شـــهدت تطوراً ملفتاً، وهـــي ع�قات متينة 
ام المتبـــادل، مما  وقائمـــة عـــ� ا�حـــ�¿
التعـــاون ا�قتصادي  تنمية  يشـــجعنا ع� 
 مختلف المستويات، �فتاً 

وا�ســـتثماري °�
إÈ أن جمهوريـــة غانـــا لديهـــا إمكانيـــات 
الفـــرص  مـــن  بالكثـــ�  هائلـــة، وتزخـــر 
 يمكن لرجـــال ا�Õعمال 

¿Àا�ســـتثمارية الـــ
اســـتغ�لها.  � القطري�

واشـــار بـــن طـــوار الـــ� ان دولـــة قطر 
 التغلب عـــ� تداعيات الحصار 

نجحـــت °�
الجائر الـــذي فرضته ثـــ�ث دول مجاورة، 
وذلك بفضـــل الرؤيـــة الحكيمـــة لقيادتنا 
، حيث أن اقتصاد  

�Àالوطـــ وقوة اقتصادنا 
� بأنـــه اقتصاد منفتـــح ويرحب  قطـــر يتم�
، كما توفر  � بجميع المســـتثمرين العالميـــ�
الكثـــ� من حوافز ل�ســـتثمارات  الحكومة 
ا�Õجنبيـــة مـــن خـــ�ل تطويـــر عـــدد من 
 تحمي وتعزز 

¿Àالـــ � يعـــات والقوان� ØÙالت
هـــذه ا�Õعمال.

واشـــار إÈ أنـــه فيمـــا يتعلـــق بالقطـــاع 
 

الخـــاص القطـــري، فقـــد نجح أيضـــا °�
 ا�Õســـواق 

احت�ل ســـمعة جيدة جـــداً °�
 العملية 

العالميـــة، وله إســـهام قـــوي °�
ا�قتصاديـــة، موضحـــاً إن ســـمو ا�Õمـــ� 
المفـــدى داعـــم قـــوي للقطـــاع الخاص 
القطـــري وتعمـــل توجيهات ســـموه ع� 
 ا�قتصـــاد القطري، 

�° áإعطـــاءه دور أك�
وأضـــاف أن غرفـــة قطـــر ترحـــب بإقامة 
كات القطرية  ØÙالـــ � اكات حقيقيـــة بـــ� Øæ
 � والغانيـــة، خاصة وأن هنالـــك اتفاقية ب�
نشـــاء مجلس أعمال  Á� قطـــر وغانا 

¿Àغرفـــ
ك، مضيفـــا: "نحـــن نشـــجع رجال  مشـــ�¿
الفرص  استكشـــاف  � ع�  القطري� ا�Õعمال 
 بلدكـــم، خاصة 

ا�ســـتثمارية المتاحـــة °�
وأن غانـــا تتمتـــع بإمكانات هائلـــة، وموارد 
طبيعيـــة، وسياســـات اقتصادية مســـتقرة 

ومتوازنة".
 أن يمهد 

واعـــرب بن طـــوار عـــن آملـــه °�
هـــذا ا�جتمـــاع الطريـــق أمـــام القطاع 
التعـــاون  البلديـــن لتعزيـــز   

الخـــاص °�
، وا�ســـتفادة من الفـــرص الهامة  

Õالثنـــا�
 قطاعـــي 

 توفرهـــا قطـــر وغانـــا °�
¿Àالـــ

ا�ســـتثمار والتجـــارة .

من جانبه أعـــرب  ســـعادة المهندس ع� 
بـــن عبـــد اللطيـــف المســـند عن شـــكره 
العميـــق لفخامـــة الرئيـــس عـــ� حرصه 
، وقال  � لقـــاء أصحاب �Õعمـــال القطريـــ�
إن الغرفـــة ترحـــب بالتعاون مـــع الجانب 
ا إÈ أهمية تبادل المعلومات  ، مشـــ� 

الغا��
 � � عن الفـــرص المتاحة لتحف� � الطرفـــ� ب�
أصحـــاب ا�Õعمال وتعريفهـــم بالقطاعات 
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ية  ا قمية  نة  ا و 

كا يف قطر ميع ال ل

" ركا المتطو ة ال و ة قطر مع " ر ا  ت ق اقية  م ا

د  و  د ا  و  ت و ال ا ع   ون  ع ر ا  ر  ع  و
د ال  ل ب  د  ع ا الس ر وو و ا ال ال  دول  ع ا ا

و ت و ال ا د ا     ر  ب  ر وال  ر  ر   د

كة "حوسبة  Øæ وبموجب ا�تفاقية ســـتقوم
qbn." كات المتطـــورة"، بتوريد انظمة ØÙال

ة  كات الصغ� ØÙالـــ Èا "amana.me"و "qa
والمتوســـطة ، وصيانـــة وادارة ا�نظمـــة 
والتأكـــد مـــن عملهـــا وخدمـــة العمـــ�ء 
واعداد الـــدورات التدريبية بالتنســـيق مع 

الغرفة.  
�° المختصـــة  الجهة 

 ان 
¿° ØÙوقال الســـيد صالـــح بن حمد الـــ

هذه ا�تفاقية تهدف اÈ تســـهيل التواصل 
كات القطـــاع الخـــاص  Øæ مختلـــف � بـــ�
ونية  إلك�¿ مظلـــة  تحـــت  تجمعهـــا  حيث 
ه  واحـــد وبنظـــام حديث ســـتقوم بتوف�
المتطورة" متبعة  كات  ØÙال كة "حوســـبة  Øæ
التكنولوجيا  اليـــه  مـــا وصلـــت  احـــدث 

 هـــذا المجال.
المتطـــورة °�

 ت�يحات صحفية عقب 
�° 

¿° ØÙواشـــار ال
توقيـــع ا�تفاقيـــة، اÈ ان الغرفـــة تحث 
 هـــذا النظام 

اك °� كات اÈ ا�شـــ�¿ ØÙالـــ
ة  الحديـــث لما يتضمنـــه من فوائـــد كب�
كات  ØÙتســـهيل آليات العمل داخـــل ال 

�°
كات  ØÙال تواصل هذه  وتســـهيل  نفســـها، 
مـــع بعضها البعض، ضمن شـــبكة واحدة 
ة  ل�Õعمال، وهو ما ســـيكون لـــه فوائد كب�

الخاص. القطـــاع  لتطوير 

ومن جهتهـــا قالت الشـــيخة عذبة ثامر ال 
كات المتطورة"،  ØÙكة "حوســـبة ال Øæ ان 

ثا��
باســـتخدام  متكاملة  رقمية  حلـــو�  تقدم 
مجـــة الســـحابية، فهي بذلـــك تقدم  áال�
يتواكب مع  بمـــا  كات  ØÙلل 

�Àالتقـــ الدعم 

اتاحة  خـــ�ل  من  الســـحابية،  الحوســـبة 
كات لحفـــظ بيانتها "اون �ين"  ØÙالفرصة لل
الســـحابية، مما يخفف  الحوســـبة  بنظام 
للبيانات  التقليـــدي  التخزين  اعبـــاء  عليها 
 حفظ 

كما يوفـــر درجة أع� من ا�Õمـــان °�
 Èالبيانـــات تحت أيـــة ظـــروف، اضافة ا
توفـــ� الوقـــت والجهد والتكلفـــة المادية 

للتخزيـــن التقليدي.

واشـــارت الشـــيخة عذبـــة اÈ ان هـــذه 
كتها وغرفة قطر ســـوف  Øæ � ا�تفاقية بـــ�
ونيـــة واحـــدة لجميع  توفـــر مظلـــة إلك�¿
 قطر، وحاضنـــة رقمية واحدة 

كات °� ØÙالـــ
كات ضمن شـــبكة اعمال  ØÙتجمـــع كل الـــ

 . ونية لك�¿ ا

ا  ين يما  التواص  ركا  ا ال م  ليا ال ي  رق  ال

ركا  قطر  ميع ال ا ل ية  تر ل ة  ير م و ا  ة ا  ع
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مر  ت ا ع  ا ا ت لر م

ة قطر ام مرب   12

عما ا ا مرك  قتصا  ا ا ة  ر ة ال رعا

واد ا  ت  دو ال  ع  ا ال واد ا  د د    ا 
ر   ع  ر  س  و 12 د ت وال   ر  وا ع  تد   ا
ع  د ب ت دا وا د ا و ا ر  د والت و ت ا ا ر  وو ر   

ر وبد  ال الت 

جاء هـــذا خـــ�ل اجتماع عقـــده مجلس 
امنـــاء مبادرة دعـــم رواد ا�Õعمـــال "معاً" 
بمقر غرفة قطـــر وترأس ا�جتماع الســـيد 
 

�Àعبـــد الرحمـــن عبـــد الجليل عبـــد الغ
رئيس المجلس وعضـــو مجلس إدارة غرفة 
قطـــر، وبحضور كل من الســـيد محمد بن 
خالـــد المانع نائـــب رئيس مجلـــس أمناء 
ا�Õعمـــال، والدكتور  مبـــادرة دعـــم رواد 
� العام،  خالد شـــمس العبد القـــادر ا�Õم�
والســـيد عبد الرحمن عبـــد < ا�نصاري 
والدكتـــور محمـــود عبد اللطيـــف أعضاء 
 إبراهيم مقرر  Àالمجلـــس، والســـيد يحـــ

 . لمجلس ا

 النســـخة الثانيـــة للملتقـــى بهدف 
وتـــأ�¿

كات الناشـــئة وأصحـــاب ا�Õفكار  ØÙجمع ال
ا�Õعمـــال  ورجـــال  والمبتكـــرة  الجديـــدة 
 � � وكافـــة المهتم� والمســـتثمرين والممول�

بعالم ريـــادة ا�Õعمال تحت ســـقف واحد 
� ورواد  � الممولـــ� لتحقيـــق التواصل بـــ�
وعاتهم،  ØÙم تمويـــل  بهـــدف  ا�Õعمـــال 
 

وعـــرض الفـــرص ا�ســـتثمارية المتاحة °�
 

�° � كات الناشـــئة، ومســـاعدة الراغب� ØÙال
بالوظائف. ا�لتحـــاق 

وبحســـب بيان صـــادر عن مجلـــس امناء 
مبـــادرة دعـــم رواد ا�Õعمال "معـــاً" فأن 
ة الســـابقة  المجلـــس قد قـــام خ�ل الف�¿
� لـــرواد ا�Õعمـــال، كما  وعـــ� ØÙبدعـــم م
ة المقبلة ستشـــهد  أعلـــن المجلس أن الف�¿
التدريبية،  امـــج  áال� مـــن  عـــدد  إطـــ�ق 
بهـــدف تدريـــب وصقـــل مهـــارات رواد 
 تأســـيس ا�Õعمال، 

�° � ا�Õعمـــال والراغبـــ�
كانت غرفـــة قطـــر وجامعة قطـــر وبنك 
مبـــادرة دعم  اطلقا  قـــد  للتنمية،  قطـــر 
التوقيع  تـــم  "معاً"، حيث  ا�عمـــال  رواد 
� الجهات  كة بشـــأنها ب� ع� اتفاقية مشـــ�¿

 ، 
 مقـــر الغرفـــة ينايـــر الما©�

الث�ثـــة °�
بحضور ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاسم 
 رئيس مجلـــس إدارة 

بن محمـــد آل ثـــا��
غرفة قطـــر ، و ســـعادة الدكتور حســـن 
الســـيد  الدرهـــم رئيس جامعـــة قطر و 
عبد العزيز بـــن ناô آل خليفـــة الرئيس 
التنفيـــذي لبنك قطر للتنمية والســـيد عبد 
 رئيس 

�Àالرحمـــن عبد الجليـــل عبد الغـــ
المبـــادرة وعضـــو مجلس  امناء  مجلـــس 
ادارة الغرفـــة، واعضـــاء مجلـــس ا�مناء 
 ، � وعـــدد مـــن رجـــال ا�عمـــال القطري�
 هـــذه المبادرة 

ويذكـــر أن دور الغرفـــة °�
 ، 

¿Àواللوجس  Èالما الدعم  تقديم  يشـــمل 
� تســـاهم جامعة قطـــر بتقديم   حـــ�

�°
 وا�ستشـــاري، كما يســـاهم 

�Àالجانب الف
بنـــك قطـــر للتنمية مـــن خـــ�ل تقديمه 
الدعم الماÈ وا�ستشـــاري واستقبال رواد 

ل. عما Õ� ا
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ا�قتصـــادي  الملتقـــى  أعمـــال  عقـــدت 
 الدوحـــة يـــوم 13 

القطـــري التونـــ= °�
نوفمـــ�á 2017، بمشـــاركة عـــدد كب� من 
� إÈ جانب 130  رجال ا�Õعمـــال القطريـــ�
 تونس، بهدف 

من أبرز رجـــال ا�Õعمـــال °�
� البلدين وفتح  اكة الثنائية بـــ� ØÙتعزيـــز ال
آفـــاق جديدة للتعـــاون بما يعـــزز حجم 
� البلديـــن، كما أقيم  التبادل التجـــاري ب�

عـــ� هامـــش الملتقى معـــرض المنتجات 
 . لتونسية ا

وقال ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاسم آل 
، رئيس غرفة قطر، خـــ�ل كلمته أمام  

ثـــا��
� قطر وتونس  الملتقـــى، إن الع�قات بـــ�
تعد نموذجـــاً للع�قات ا�Õخويـــة المتينة، 
وقد تطورت هـــذه الع�قات بشـــكل كب� 
الماضيـــة، وكان لزيارة  الســـنوات  خـــ�ل 

ة صاحب الســـمو الشـــيخ تميم بن  حـــ��
 Èأمـــ� الب�د المفـــدى إ 

حمـــد آل ثـــا��
 Èللمؤتمر الدو Ôتونس وحضوره الشـــخ
لدعـــم ا�قتصاد وا�ســـتثمار بتونس الذي 
 

؛ اثر كبـــ� °� 
 العـــام المـــا©�

انعقـــد °�
 � ب� للع�قـــات  دفعـــة جديـــدة  إعطـــاء 
 � للتعاون� وخصوصـــاً   � الشـــقيق� البلدين 

وا�ســـتثماري. ا�قتصادي 

وقيع  ا  ر المنت ع ع م ا ا  اق

ركا م ال ي  اقيا  ا

ر   ال  ر  وا    وا ال د ب  د ب  د  د الس
د  و   ر و ا ب  ع ال د الت و س الت د  ال  
و دا  ا  ع ا   ت ع  ع التوا  ر   ر ال
ت ب  ت  ال الت  ت ا ر ا ر  ال تع د ل  ال

ر والتو ال ال

قتصا  ت ا ا

طر التو  ال

ية نا اكة ال ت  ال

را
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قا  ا ال ة   ي

مو  و  ي قطر 

ة المتينة و قا ا ل

ة  ت مر ا قطر  ال

تو  متمي ع م

ية   ن ا ا ما ت ا

و

ي

واشـــار إÈ تجـــاوز قيمـــة ا�ســـتثمارات 
الســـنوات  خـــ�ل  تونـــس   

�° القطريـــة 
أبرزهـــا  ومـــن  دو�ر،  المليـــار  ة  ا�Õخـــ�
كة  Øæ وع توزر الســـياحي الـــذي تملكه ØÙم
العقاري،  ل�ســـتثمار  القطريـــة  الديـــار 
 قطـــاع 

كـــة اوريـــدو °� Øæ واســـتثمارات
ا�تصـــا�ت التونـــ= إÈ جانـــب قيـــام 
 QNB بافتتـــاح فروع 

�Àبنـــك قطر الوطـــ
 تونـــس، كما تم خـــ�ل مؤتمر 

للبنـــك °�
 

دعم ا�قتصـــاد التون= العـــام الما©�
اخرى  قطريـــة  وعـــات  ØÙم عـــن  ع�ن  Áا�
 200 بقيمة  ســـياحي  وع  ØÙمـــ بينهـــا  من 
لتونس  الشـــمالية  بالضواحي  مليون دو�ر 

. صمة لعا ا
كمـــا يعت�á صنـــدوق الصداقـــة القطري 
 العام 

 تونـــس والذي تـــم تأسيســـه °�
�°

الداعمـــة  المؤسســـات  إحـــدى   2013
التونـــ= مـــن خـــ�ل قيامه  ل�قتصـــاد 
اكات مع مؤسســـات تونســـية بهدف  ØÙبـــ
التونـــ=  للشـــباب  التمويـــل  توفـــ� 
 مختلـــف مراحـــل تصميم 

ومســـاعدته °�
صندوق  وفر  حيـــث  وعات،  ØÙالم وإنجاز 
 Èلحـــوا تمويـــ�ً  القطـــري  الصداقـــة 
الجهـــات  مختلـــف  مـــع  وع  ØÙمـــ  900
 خلـــق نحو 6 

التونســـية، كما ســـاهم °�
.  آ�ف فرصـــة عمـــل للشـــباب التونـــ=

� البلدين  فيما شـــهد التبادل التجاري بـــ�
ة  نمـــواً متصاعداً خـــ�ل الســـنوات ا�Õخ�
إذ بلغـــت قيمتـــه نحو 146 مليـــون ريال 
 العـــام 2016، كما تنوعـــت المنتجات 

�°
والبضائـــع المتبادلـــة، ونأمـــل أن تتطور 
المبـــاد�ت التجارية لتصل إÈ المســـتوى 

 طموحـــات البلدين.
الذي يـــر©�

ونـــوه ســـعادته إÈ أن دولـــة قطـــر قد 
 الحـــد مـــن آثـــار الحصـــار 

نجحـــت °�
ثـــ�ث دول  علينا  الـــذي فرضتـــه  الجائر 
خليجيـــة منـــذ أك�Ø من خمســـة أشـــهر، 
حيث ســـارعت الدولـــة بدعمهـــا القطاع 
للحصار  ا�Õول  اليـــوم  ومنـــذ  الخـــاص، 
 تضمن اســـتمرار 

¿Àع� ايجـــاد البدائل ال
تدفق الســـلع ع� الســـوق القطري دون 
انقطـــاع، كما اســـتمرت عجلة المشـــاريع 
 قطـــر بالـــدوران بدون أيـــة معوقات، 

�°
 الصناعـــات المحليـــة 

وتـــم التوســـع °�
للمســـتثمرين  جديـــدة  تســـهي�ت  ومنح 
القطـــاع  لتنميـــة  وا�Õجانـــب   � المحليـــ�
الصناعـــي، ممـــا يتيح فرصة أمـــام رجال 
الفـــرص  لدراســـة   � التونســـي� ا�عمـــال 
مع  تحالفات  اقامـــة  وامكانيـــة  المتاحـــة 
وعات صناعية  ØÙنشـــاء م Á� قطرية  كات  Øæ
إنتاجيـــة جديدة، وأعرب عـــن تطلعه �Õن 
التعاون  مـــن  بمزيد  اللقـــاء  هـــذا  يتكلل 
 . � لمـــا فيه الخ� �قتصاد بلدينا الشـــقيق�
 إضافـــة مزيد مـــن الزخم 

وأن يســـهم °�
. � � البلدين الشـــقيق� إÈ الع�قـــات بـــ�

مـــن جانبـــه قـــال ســـعادة الســـيد عمر 
 تونـــس، إن 

الباهـــي، وزيـــر التجـــارة °�
� ع�  الملتقـــى يعكـــس حـــرص الطرفـــ�
والتجارية  ا�قتصادية  بالع�قـــات  ا�رتقاء 
إÈ مســـتويات رفيعـــة تســـمح بمزيد من 
مجا�ت  وفتـــح  البلدين  قـــدرات  توظيف 
يدعم  بمـــا  بينهمـــا،  اكـــة  ØÙلل جديـــدة 
ة  وت� ويدفـــع   ، 

Õالثنـــا� التعاون  ويعـــزز 

 Èتونـــس وقطر إ � التبـــادل التجـــاري ب�
. � الدولت� وإمكانيـــات  طموح  مســـتويات 
الراهنة تحتم  المرحلـــة  وأضاف أن أهمية 
واللقاءات  ا�Õنشـــطة  تكثيف   � الجانب� ع� 
التعاون  بما يحقق مزيداً مـــن  كة  المشـــ�¿
 

ا�قتصادي ويؤســـس لع�قـــات أفضل °�
 

¿Àة ال � المســـتقبل، مبيناً أن المرتبة المتم�
� ا�ســـتثمارات  تحتلهـــا دولة قطـــر من ب�
 تونـــس تعد دليـــ�ً ع� عمق 

ا�Õجنبيـــة °�
معرباً  البديـــن،   � ب� المتأصلة  الع�قـــات 
 � القائم ب� التعـــاون  لتعزيز  عن تطلعـــه 
ا�قتصادي  ا�نفتـــاح   ظـــل 

�°  � الدولتـــ�
وا�نخـــراط با�قتصـــاد العالمي وا�ندماج 

قليمـــي الذي ينشـــده البلدان. Áا�

شـــهد الملتقى توقيع عـــدد من ا�تفاقيات 
 ظل 

كات قطرية وأخرى تونســـية، °� Øæ � ب�
ا�تفاقيات  مـــن  المزيد  بتوقيـــع  توقعات 
بما  والتونســـية  القطريـــة  كات  ØÙالـــ  � ب�
 البلدين. 

يدعـــم الصادرات والـــواردات °�
تشـــهد  بأن  ثقتهم  وأعرب مشـــاركون عن 
 � ة المقبلة مزيـــداً من ا�نفتـــاح ب� الفـــ�¿

. � البلدين الشـــقيق�
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نمية الصناعا الوطنية

م

 ، 
¿° ØÙمـن جهتـه، قـال صالـح بـن حمـد الـ

مديـر عـام غرفـة قطـر، خـ�ل كلمتـه أمـام 
 عقـب التوجيهات 

المنتـدى إن المنتـدى يـأ�¿
الشـيخ  السـمو  صاحـب  ة  لحـ�� السـامية 
 أمـ� البـ�د المفدى 

تميـم بـن حمـد آل ثـا��

 قـرارات لمعاÈ رئيس 
 تمت ترجمتهـا °�

¿Àوالـ
مجلـس الـوزراء وزيـر الداخليـة الشـيخ عبـد 
، بإلـزام كافـة الوزارات  

< بـن نـاô آل ثـا��
اء  Øæ نسـبة  برفـع  الحكوميـة  وا�Õجهـزة 
 

�° % 100 Èالمنتجـات المحليـة مـن 30 % إ
حـال كان المنتج المحـ� مطابقاً للمواصفات 
والمقاييـس القطريـة المعتمدة وبمـا يتوافق 

مـع اللوائـح والسياسـات للجـان المناقصات 
 الدولـة، معربـا عـن سـعادته 

والمزايـدات °�
تنظمـه  الـذي  المنتـدى  هـذا   

�° بالمشـاركة 
وزارة الطاقـة والصناعـة بالتعـاون مـع وزارة 
المحليـة  المنتجـات  دعـم  بهـدف  الماليـة 
 

�Àالوطـ بالمنتـج  للتعريـف  الفرصـة  تاحـة  Á�
بالجهـات  والمورديـن   � المصنعـ� وربـط 
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اء المنتـج  Øæ الحكوميـة، ممـا يسـهل عمليـة
والمؤسسـات  للـوزارات  بالنسـبة  المحـ� 

الحكوميـة. والجهـات 
 هـذا المنتـدى ايضـا، 

: يـأ�¿ 
¿° ØÙوأضـاف الـ 

عقـب موافقـة مجلـس الـوزراء الموقـر عـ� 
المنتجـات  حمايـة  بشـأن  قانـون  وع  ØÙمـ
الضـارة  الممارسـات  ومكافحـة  الوطنيـة 
ان هـذا  الدوليـة، و� شـك  التجـارة   

�° بهـا 
 ، القـرارات تشـكل دعمـا مهما للمنتـج المح�
 تنميـة وتعزيز 

وسـوف تسـهم بشـكل كبـ� °�
الصناعـات الوطنية، وتشـجيع رجال ا�عمال 
� والمسـتثمرين عـ� اقامة مشـاريع  القطريـ�

إنتاجيـة جديـدة.

د

 أن غرفـة قطر دأبـت ع� دعم 
¿° ØÙوأكـد الـ

الصناعـة الوطنيـة وتشـجيع رجـال ا�عمـال 
 

�° اسـتثماراتهم  ضـخ  عـ�  والمسـتثمرين 
العقبـات  كافـة  وحـل  الصناعـي،  القطـاع 
 كانـت تواجـه الصناعـة المحليـة وذلـك 

¿Àالـ
والصناعـة  الطاقـة  وزارة  مـع  بالتعـاون 
قامـت  كمـا  ا�Õخـرى،  المعنيـة  والجهـات 
 تدعـم 

¿Àبتنظيـم العديـد مـن المعـارض الـ
 

الصناعـة الوطنيـة وأبرزهـا معـرض صنـع °�
 العـام 

�° ÈوÕقطـر والـذي عقـدت دورتـه ا�
2009 وسـوف تعقـد دورتـه السادسـة محليـا 
 Èإ كذلـك  شـارة  Áا� مـع  المقبـل،  الشـهر   

�°
معـرض الغـذاء والـدواء والذي نظمتـه غرفة 
مؤخـرا  الطاقـة  وزارة  مـع  بالتعـاون  قطـر 
بهـدف ربط المنتجـات الوطنيـة بالمجمعات 
 

ا�سـته�كية والتجاريـة ومنحهـا ا�ولويـة °�
ويـج. وال�¿ العـرض  طريقـة 

� إÈ المشـاركة   جميـع المصّنع�
¿° ØÙودعـا ال

 قطـر والـذي يقام خ�ل 
 معـرض صنـع °�

�°
ة مـن 14 إÈ 17 ديسـم�á المقبل، حيث  الفـ�¿
ويـج لصناعاتهم  يعتـ�á المعـرض منصـة لل�¿
ومنتجاتهـم الوطنيـة، وقـد خصصـت غرفـة 
� وذلك من  قطـر مسـاحات مجانية للمشـارك�
بـاب دعمهـا المتواصـل للصناعـة المحليـة، 
 � اعمـال وصناعيـ� رجـال  بدعـوة  قمنـا  كمـا 
مـن مختلـف دول العالم لحضـور المعرض، 
صناعتنـا  عـ�  اط�عهـم  بهـدف  وذلـك 
ا�فـكار  لتبـادل  الفرصـة  واتاحـة  المحليـة 
فـرص  لمناقشـة  ارضيـة  وتهيئـة  ات  áوالخـ�
تخـدم   

¿Àالـ التحالفـات  وانشـاء  التعـاون 
قطـاع الصناعـة المحليـة.

وأضـاف: سـوف تواصـل غرفة قطـر جهودها 
 تعزيـز وتنميـة الصناعـة المحليـة بما يقود 

�°

المنافسـة  عـ�  قـادرة  وطنيـة  منتجـات   Èإ
تنميـة  بنـاء  أن  نـرى  لكننـا  ودوليـا،  محليـا 
وإعـادة  مراجعـة  يتطلـب  شـاملة  صناعيـة 
تقييـم الوحـدات الصناعيـة القائمـة والعمل 
عـ� التوسـع إÈ الحجم المناسـب اقتصاديا 
سـواء بالدمـج أو الغلـق أو تقديـم الدعـم 
وحـل المعوقـات القائمـة للمصانـع الحالية، 
ضافـة إÈ اعادة رسـم الخريطة الصناعية  Áبا�
 يمكن 

¿Àللدولة مع تحديد ا�دوار النسـبية ال
ة والمتوسـطة  ان تلعبهـا الصناعـات الصغـ�
أكانـت  مـع صناعـات الحجـم الكبـ� سـواء 
ثقيلـة  صناعـات  أو  وسـيطة  أو  اسـته�كية 

وتكنولوجيـة.

المحليـة  الصناعـة  تطويـر  ان   Èإ ولفـت 
يتطلـب كذلـك انشـاء مراكـز تطويـر وابحاث 
 والتدريب، 

�Àصناعيـة ومراكـز للتأهيـل المهـ
ورة اعداد  �ô وتطبيـق قواعـد الحوكمـة، مـع
ذات  كات  ØÙبالـ خاصـة  حوكمـة  قواعـد 
 تمثل ما نسـبته 

¿Àالمسـؤولية المحـدودة والـ
 الدولـة، 

كات °� ØÙ75 بالمائـة مـن حجـم الـ
 ان يحقـق هـذا المنتـدى 

معربـا عـن أملـه °�
والمورديـن   � المصنعـ� ربـط   

�° اهدافـه 
بالجهـات الحكوميـة وخلـق ا�òليـة المناسـبة 

ذلـك. لتحقيـق 

د

مديـر  العمـادي  يوسـف  المهنـدس  وقـال 
الطاقـة  بـوزارة  الصناعيـة  المناطـق  إدارة 

المنتـدى  خـ�ل  لـه  كلمـة   
�° والصناعـة، 

يـوم  مـدار  عـ�  أعمالـه  اسـتمرت  الـذي 
 إطـار دعـم 

�° 
واحـد، إن هـذا الحـدث يـأ�¿

المنتجـات  وتشـجيع  الصناعـة  الحكومـة 
القطـاع  المصنعـة محليـا وزيـادة مسـاهمة 
المسـتدامة. التنميـة  عمليـة   

�°  الخـاص 
ولفـت إÈ أن الهـدف مـن هـذا المنتـدى هو 
والمؤسسـات  والجهـات  الـوزارات  تعريـف 
� من القطاع  الحكوميـة والمورديـن والمقاولـ�
 

¿Àالـ والمنتجـات  المصانـع  عـ�  الخـاص 
ا إÈ ان وزارة  تقدمها المصانع المحلية، مشـ�
المنتجـات   ØÙبنـ قامـت  والصناعـة  الطاقـة 
 

و�� لكـ�¿ Áا� موقعهـا  عـ�  محليـا  المصنعـة 
بسـهولة  إليهـا  والوصـول  التعـرف  ليسـهل 
ويـÙ، معربـا عـن أمل الـوزارة مـن أصحاب 
والمعلومـات  بالبيانـات  ويدهـا  � ب�¿ المصانـع 
ويـج لهـا مـن  الصحيحـة والدقيقـة ليتـم ال�¿
خـ�ل موقـع الـوزارة وتوف� بياناتهـا للجهات 

الراغبـة.

راشـد  زيـد  عبدالعزيـز  أكـد  جانبـه،  مـن 
يات  المشـ�¿ تنظيـم  إدارة  مديـر  طالـب  آل 
الحكوميـة بـوزارة الماليـة، ان تنظيـم منتدى 
 يعكـس مـدى ا�Õهمية 

�Àدعـم المنتـج الوطـ
 

�° الوطنيـة  المنتجـات  لـدور  المتواصلـة 
 جميـع المجا�ت 

�° 
تحقيقهـا ا�كتفاء الـذا�¿

ضافـة إÈ انـه يعـد  Áقطـر، با� 
والقطاعـات °�

� العام  مـن الفرص الهامـة لكل من القطاعـ�
والخـاص، لتعزيـز تبـادل ا�فـكار المتعلقـة 
عـ�  والعمـل  المحليـة  المنتجـات  بتنميـة 
تطويرها وتعزيز قدرتها التنافسـية، با�Áضافة 
 �  المسـاهمة بشـكل مم�

إÈ دورهـا الفعـال °�
التنميـة ا�قتصاديـة للوطـن   دفـع عجلـة 

�°
الحكوميـة  المناقصـات   

و°� عامـة  بصفـة 
بصفـة خاصـة.
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 � وتم خـــ�ل اللقـــاء بحـــث التعـــاون ب�
 مجـــا�ت ا�قتصـــاد والتجارة 

�° � الجانبـــ�
 قطاعـــات الزراعة 

وا�ســـتثمار، خصوصا °�
أكـــد الجانبان  ، حيـــث  

Õوا�مـــن الغـــذا�
التجارية  الع�قـــات  تعزيـــز  ورة  �ô عـــ�
 قطر 

� القطـــاع الخاص °� وا�ســـتثمارية ب�
 و�يـــة كردفـــان 

والســـودان وخصوصـــا °�
ا�ســـتثمارية. بالفرص  الغنيـــة 

وقال الســـيد احمـــد محمد هـــارون و�ية 
زيارتهم  ان  الســـودانية،  شـــمال كردفـــان 

 مؤتمر 
اÈ دولة قطر جـــاءت للمشـــاركة °�

وايـــز، وانهـــم اســـتغلوا هـــذه الفرصـــة 
ل�لتقـــاء بغرفـــة قطـــر والتباحـــث حول 
المجـــا�ت ا�قتصادية   

التعـــاون °� تعزيز 
والتجاريـــة، مشـــددا عـــ� قـــوة ومتانـــة 
� قطر والســـودان مما يفتح  الع�قـــات بـــ�
 المجا�ت 

الباب نحو مزيد من التعـــاون °�
وا�ســـتثمارية. التجارية 

واشـــار اÈ ان هنالك العديـــد من الفرص 
 

 يوفرها ا�قتصاد السودا��
¿Àا�ســـتثمارية ال

خصوصا بعد رفع العقوبـــات التجارية عن 
 ان تحظى 

الســـودان، معربا عـــن املـــه °�
هـــذه الفـــرص باهتمـــام رجـــال ا�عمال 

. � ي� لقطر ا
مـــن حانبه قـــال ســـعادة الســـيد محمد 
بن طـــوار ان الســـودان مهيأ ليكـــون م�ذا 
 ،  áالعر� 

Õمـــن الغـــذا�Õوعات ا� ØÙآمنـــا لم
لمـــا يتمتع به مـــن مزايا فريـــدة مثل توفر 
الخام،  والمـــواد  والمياه  الخصبـــة  ا�رض 
 تعزز 

¿Àهـــا من العوامـــل ا�خرى الـــ وغ�
جاذبيـــة الســـودان ل�ســـتثمار ليس فقط 
وة الحيوانية، بل  Øقطاعـــات الزراعة والـــ� 

�°
ها مـــن القطاعات   التعدين وغ�

وايضـــا °�
لواعدة. ا

واوضـــح ان دولـــة قطر لديها اســـتثمارات 
 عدة مجا�ت بالســـودان أهمها 

واســـعة °�
 المجـــال الزراعـــي، وان القطاع الخاص 

�°
ة با�ســـتثمار  القطري لديـــه اهتمامات كب�
توليه  الـــذي  بالدعم  الســـودان، منوها   

�°
القيـــادة الرشـــيدة والتشـــجيع المســـتمر 
 . 

ل�ســـتثمار والتعاون مع الجانب السودا��

طر  ا ال  طوا  الت

ا م ال ا ا ا  و ال

ا ما كر ة  ال  ة  ا ر ا  ت  ا
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ا  ر الت يا  ر نو ا

طر ا ال طا ال الصناع مع ال

ي ال ا  ا الت يو  الت  طوا 450 م

وا  د ب  د ب ا د  د الس ع  
د  ر  ال ن  ر  ر    
ا  د  ر لع و ا ر   ت س ا
ر   ع  ا ال دا  ع و
ب  د  ال ب  الت  د  الت ن  
عرب  ون دو  وا 450  الع ا 
ر  د ال ال ال ن    ب
ع    ر و  ع ر  ا و  وال

د  الت ب ال

ويد الجانب  � وأبدى اســـتعداد الغرفـــة ب�¿
البيانـــات  بكافـــة  أفريقـــي  الجنـــوب 
 هـــذا الصـــدد، مؤكداً 

وا�حصـــاءات °�
� البلدين تشـــهد تطوراً  أن الع�قـــات ب�
عـــ� كافـــة المســـتويات، خاصـــة وأن 
هنـــاك جهود تبـــذل من قيـــادة البلدين 
لتعزيـــز التعاون التجـــاري وا�قتصادي.
وأشـــار بن طوار إÈ أن دولة قطر تشـــهد 
البنيـــة التحتية،   تطوير 

طفرة هائلـــة °�

وعات ضخمة تشـــهدها  ØÙوأن هنـــاك م
الدولـــة، ممـــا يوفـــر فرص اســـتثمارية 
ى أمام المســـتثمرين للمشـــاركة فيها  áك�
أصحاب  مـــع  حقيقية  اكات  Øæ قامـــة Áو�

. � القطري� ا�Õعمـــال 
نائـــب رئيس الغرفـــة عدد  وأســـتعرض 
 تقدمها 

¿Àمـــن الحوافز ا�ســـتثمارية الـــ
قطـــر لرؤوس ا�Õمـــوال ا�جنبيـــة، داعياً 
من  ا�Õعمـــال  وأصحـــاب  المســـتثمرين 
قطـــر وجنـــوب أفريقيـــا للتعـــرف ع� 
 

الفرص ا�Õســـتثمارية المتاحة والدخول °�
اكات جديدة، مبينـــاً أن عقد اللقاءات  Øæ
التعاون   تعزيز 

وا�جتماعات يســـاهم °�
. � الجانب�  � بـــ� التجاري 

يوم  لقـــاء عقـــد  ذلـــك خـــ�ل  جـــاء 

الث�ثـــاء 21 نوفمـــ�á 2017، مـــع وفـــد 
أصحـــاب ا�Õعمـــال من جنـــوب افريقيا 
يش  وفيســـور ش� áال� ســـعادة  برئاســـة 
 ســـف� جمهورية جنـــوب افريقيا 

ســـو��
لدى الدولـــة، وعدد من رجـــال ا�Õعمال 
كات، وذلك بحضور الســـيد  ØÙوممث� ال
راشـــد بن حمـــد العذبة والســـيد خالد 
بن جـــ�á الكـــواري عضوا مجلـــس إدارة 

. لغرفة ا
وفيســـور  áال� ســـعادة  أكـــد  بـــدوره 
 ســـف� جمهورية جنوب 

يش ســـو�� ش�
افريقيا لـــدى الدولة أن رجـــال ا�Õعمال 
 

من جنـــوب افريقيـــا لديهـــم الرغبة °�
بالســـوق  المتاحة  الفرص  عـــ�  التعرف 
 قطاعات الهندســـة 

القطريـــة، خاصة °�
نشـــاءات والنفـــط والغـــاز وتعليب  Áوا�
المياه والعصائـــر وتكنولوجيا المعلومات 
اً أن  ها، مشـــ� والمعـــدات الصناعية وغ�
الصناعي  القطـــاع   Èتو افريقيـــا  جنوب 
بـــ�ده لديها وجهات  أولوية خاصة، وأن 

تصديرية مـــع كافـــة دول العالم.
وأوضـــح أن الهـــدف مـــن الزيـــارة هو 
القطـــري  ا�Õعمـــال  مجتمـــع  تعريـــف 
 بـــ�ده، خاصة 

مكانـــات المتاحـــة °� Áبا�
وأن هنـــاك اهتمـــام بجـــذب أصحاب 
 عدد 

� ل�ســـتثمار °� ا�Õعمـــال القطريـــ�
أفريقيا،  الواعـــدة بجنوب  القطاعات  من 
وأعرب عـــن آماله بـــأن تثمـــر اللقاءات 
المتبادلة عن تبـــادل للصفقات والمنفعة 

البلدين.  
�° الخـــاص  القطـــاع   � ب�

و

نو  عما م  ا ا

ر  الت و  ر يا  ر ا

ة طر و ال ع ال
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ر ا ود  و

د  ر س و ر  و   ر و ر  ع    و
ل  ا و و وال ع د ا ون ب و ر  لتع التع
وا   د ب  د ب ا د  د الس ع ع    ال ال 
د  ت ر الت ا ال و و و  د  د الس ع ر و ر   

را ل د ا د والو ر س و   

الســـيد  ســـعادة  وقال 
محمـــد بـــن احمـــد بن 
رئيـــس  نائـــب  طـــوار 
توقيع  أن  قطـــر  غرفـــة 
 إطار 

�° 
ا�تفاقيـــة يـــأ�¿

ا�Õعمال  رجال  تشـــجيع 
 ك� البلديـــن والدخول 

�°
اســـتثمارية  اكات  Øæ  

�°
مـــن شـــأنها أن تدفـــع 
 � الع�قـــات الثنائيـــة ب�
داعياً  قدمـــاً،  البلديـــن 
ا�Õعمـــال  أصحـــاب 

 ســـانت 
للتعـــرف ع� الفـــرص المتاحة °�

وغريناديـــن. فنســـت 

ا�قتصادية  التنميـــة  وزيـــر  ســـعادة  وأكد 
بســـانت فنســـت وغرينادين خـــ�ل اللقاء 
 

أن بـــ�ده تذخر بالفـــرص ا�ســـتثمارية °�
قطـــاع الزراعة، حيث تعتـــ�á زراعة الفاكهة 

 
�Àالوطـــ ة ا�قتصـــاد  � وات ركـــ� والخـــ��

اً أن  بســـانت فنســـت وغريناديـــن، مشـــ�
 القطاع الســـياحي 

هنـــاك نمو ملحـــوظ °�
حيث تعت�á ســـانت فنســـت وغرينادين من 
 محافظة ع�  áÀمناطـــق البحر الكاريـــ Øأك�
المعالم الســـياحية الطبيعيـــة، مما جعلها 
.  áÀوجهـــة مفضلة لســـياح منطقـــة الكاري

فنســـت  ســـانت  أن  كونزالـــز  وأضـــاف 
تعـــاون  ع�قـــات  تربطهـــا  وغريناديـــن 
 المجا�ت السياســـية 

مـــع دولـــة قطـــر °�
اً  áوا�جتماعيـــة والثقافيـــة والعلميـــة، مع�
عـــن أمله بـــأن يعـــزز أصحـــاب ا�Õعمال 
البلديـــن الع�قات   

والقطـــاع الخـــاص °�
بينهمـــا. التجاريـــة وا�قتصاديـــة 

ا  ة  ر ا  ال اقية  ا

نا ر ن  ا  يف 

قا ا  ال ة  قتصا ر التنمية ا  طوا 
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ا  و  تا قطر  ر

ية ا ا ال ا يف ا الت

طر و ال ا ال ر و ير  ر ك  طوا 

د    ر الس ر  وا    د ب  د ب ا د  د الس ع ت 
ر  ت  ل  را و د ا و والو ر  و  و ال الت ب

دو ا وا ر   ا وال و ال لس ا ب ت وال ا

د   و و د 5  و ا ر  ر  وا    د ب  د ب ا د  د الس ع ت  ا
ن و ل التع والت  و ال رول  ر  ع ب بر  و  ا  

د الدول ب ل ا   د و بو د  د الس ع و  و وب ع ع ا ت الت وا

وأوضـــح بن طـــوار خ�ل اللقـــاء أن هناك 
رغبـــة لـــدى القطـــاع الخـــاص وأصحاب 
 مجال 

ا�Õعمـــال لمضاعفة اســـتثماراتهم °�
الجانـــب  داعيـــاً  الغذائيـــة،  الصناعـــات 
 لدراســـة الفرص ا�ســـتثمارية 

الباكســـتا��
 مجـــال ا�Õطعمـــة 

بالســـوق القطريـــة °�
والزراعة. وا�Õغذيـــة 

وأشـــار أن غرفـــة قطر تحرص عـــ� تعزيز 
 

الباكســـتا�� ا�Õعمال  التواصل مـــع مجتمع 
 

 مصلحة القطـــاع الخاص °�
بما يصـــب °�

البلدين، �فتـــاً إÈ أهمية الزيارات المتبادلة 
من  ينظمهـــا ك�ً   

¿Àالـــ ا�Õعمال  ولقـــاءات 
 فتـــح آفاق 

غرفـــة قطـــر وغرفة �هـــور °�
 . � � الجانب� أوســـع للتعاون بـــ�

 � ة تاســـك� بدورهـــا قالـــت الســـيدة نص�
ســـ�مية تشـــتهر  Áأن جمهورية باكســـتان ا�
 برامـــج ا�Õمن 

اء °� áبالزراعـــة ولديهـــا خـــ�
ة  áخاصـــة وأن ب�دهـــا لديها خ� ، 

Õالغـــذا�
 البيـــوت المحمية 

 الزراعـــات المائيـــة °�
�°

يمثل  ما  وهـــو  "الهيدروبونيك"،  المغلقـــة 
 هذا 

�° � � الجانبـــ� ة للتعاون ب� فرص كبـــ�
. د لصد ا

وقالـــت أن مجـــال ا�Õدويـــة يعـــد مـــن 
 باكســـتان حيث يتم 

المجـــا�ت الواعدة °�
تصديـــر ا�Õدويـــة الباكســـتانية إÈ ارجـــاء 
� إÈ تنظيـــم زيارة  اوروبـــا، ودعت تاســـك�
لمدينـــة �هـــور للتعـــرف عـــ� الفـــرص 

 عدد من القطاعات 
ا�ســـتثمارية المتاحة °�

� بهـــا الجمهورية الباكســـتانية.  تتم�
¿Àالـــ

تنـاول اللقـاء تعزيـز بحـث ع�قـات التعاون 
� ونظرائهـم  � أصحـاب ا�Õعمـال القطريـ� بـ�
والصناعـة  السـياحة  قطاعـات   

�° الـ�ب 
هـا. وغ� والخدمـات 

 � القوانـ� ان  طـوار  بـن  قـال  جانبـه  مـن 
 أي بيئـة 

يعـات تلعـب دور رئيـ= °� ØÙوالت
اسـتثمارية، منوهـاً أن قطـر حققـت نجاحـاً 

ا�طـار. هـذا   
�° النظـ�  منقطـع 

وأكـد سـعادته عـ� اهميـة تعريـف مجتمـع 
ا�سـتثمارية  بالفـرص  القطـري  ا�Õعمـال 

 ôبيـا، �سـيما وأن هناك اتفاقية 
المتاحـة °�

 البلديـن.
¿Àغرفـ � تعـاون بـ�

عـرض  قطـر  غرفـة  اسـتعداد   Èإ ولفـت 
ôبيـا   

�° المتاحـة  ا�سـتثمارية  الفـرص 
 � � الراغبـ� أمـام أصحـاب ا�Õعمـال القطريـ�
وأن هنـاك  اسـتثماراتهم، خاصـًة  تنويـع   

�°
 قطاعات السـياحة والفنادق 

فـرص واعـدة °�
. 

الريـا©� المجـال   
و°� الميـاه  وتحليـة 

السـيد زكروليـك أن بـ�ده  مـن جانبـه قـال 
ة   مجـا�ت كث�

تزخـر بالفـرص ا�سـتثمارية °�

ا�Õعمـال  أصحـاب  لجـذب  رغبـة  وهنـاك 
القطاعـات. هـذه   

�° ل�سـتثمار   � القطريـ�
التعـاون  اتفاقيـة  تفعيـل  أهميـة   Èإ ونـوه 
 زيادة زيارات 

 البلديـن °�
¿Àغرف � الموقعـة بـ�

تنظيـم  واهميـة   ، � الجانبـ�  � بـ� ا�Õعمـال 
 � الجانبـ�  � بـ� كة  مشـ�¿ ومعـارض  لقـاءات 
 تعريـف مجتمـع ا�Õعمـال القطري 

تسـهم °�
جانـب  كل   

�° المتاحـة  بالفـرص    á��والـ
بهـا   � يتمـ�  

¿Àالـ والصناعـات  وبالمنتجـات 
. � الطرفـ�

مر  ت م اع ل ر 

يا طر يف  ال

ة ر ت ال ا ت ا ا  ل
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ر ا ود  و

دا  ن و ر  ر  وا    د ب  د ب ا د  د الس ع  
ت  ر  ا ل   و الدو   ر  
ون ب ال  ع التع د  ل ب ر و ر  د  ت  ا
ت  ر ا د    ال وب ال ال  ال

ا ب ال ا ا د  و

جـاء هذا خـ�ل اجتماع سـعادته بوفـد غرفة 
كية برئاسـة  السـيدة سـيبل  � ال�¿ تجـارة كورف�
مـوراÈ رئيسـة غرفـة كورفـز، وذلك لمناقشـة 
ترتيبـات عقد منتدى أعمـال اقتصادي قطري 
ا�Õعمـال  أصحـاب  يجمـع  بالدوحـة  تـر. 
والمورديـن مـن البلديـن، وسـيتخلل المنتدى 
ا�سـتثمارية  الفـرص  عـن  تقديميـة  عـروض 
والتعريـف  ا�Õعمـال،  إقامـة  ومحفـزات 
 

بالمـدن الصناعيـة والمناطـق اللوجسـتية °�
البلديـن، كمـا سيشـمل لقـاءات ثنائية لبحث 

عقـد صفقـات وتحالفـات قطريـة تركيـة.

القطريـة  الع�قـات  أن  سـعادته  وأضـاف 
نمـواً  ة  ا�Õخـ� السـنوات   

�° شـهدت  كيـة  ال�¿
ممـا  المسـتويات،  مختلـف  عـ�  متسـارعا، 
منـح القطاع الخـاص فرصة لتعزيـز التعاون 

كة وبنـاء التحالفـات التجاريـة وزيادة  المشـ�¿
 Èا لتصـل  التجاريـة  المبـاد�ت  حجـم 
القطـاع  أن  مؤكـداً  الطموحـات،  مسـتوى 
ع�قـات  قامـة  Á� يتطلـع  القطـري  الخـاص 

ا�Õتـراك. مـع  ا�Õمـد  طويلـة  اتيجية  اسـ�¿
قطـر  غرفـة  ترحيـب  عـن  سـعادته  وأعـرب 
أبـرز  سـيجمع  الـذي  الملتقـى  باسـتضافة 
رجـال  مـع  كيـة  ال�¿ والمصانـع  كات  ØÙالـ
الطريـق  يمهـد  كمـا   ، � القطريـ� ا�Õعمـال 
، واقامة  � � الطرفـ� نحـو تحقيـق التعـاون بـ�
 تخـدم اقتصـادي البلديـن 

¿Àالتحالفـات الـ
اً  وتعـزز مـن التبـادل التجـاري بينهمـا، مشـ�
البيانـات  كافـة  توفـ�  الغرفـة  اسـتعداد   Èإ
 

�° .
والمعلومـات ال�زمـة أمـام الجانب الـ�¿

الشـأن. هـذا 
إهتمـام  عـن   Èمـورا ت  áعـ� جانبهـا  مـن 

كيـة بالتعرف  � ال�¿  غرفة تجـارة كورف� áÀمنتسـ
أعمـال  وإقامـة  القطريـة،  السـوق  عـ� 
اكات مـع الجانـب القطـري،  Øæ 

والدخـول °�
� البلدين  وأضافـت الع�قـات ا�قتصادية بـ�
 الع�قـات عـ� 

تعكـس التطـور الحاصـل °�
كافـة المسـتويات السياسـية والثقافيـة، وهي 
مـا تشـجع رجال ا�Õعمـال ا�Õتراك عـ� تعزيز 

 قطـر.
حجـم اسـتثماراتهم °�

المناطـق  أن   � كورفـ� غرفـة  رئيـس  وقالـت 
الفـرص  المزيـد مـن  تقـدم   قطـر 

الحـرة °�
الواعـدة أمام المسـتثمرين ا�Õتـراك، مضيفة 
� تعـد دراسـات عـن السـوق  أن غرفـة كورفـ�
ة  áالغرفـة، معـ�  áÀالقطريـة وتوفرهـا لمنتسـ
 .

عـن تفاؤلهـا بنتائـج الملتقـى القطـري الـ�¿
المقـرر عقـده مـارس المقبـل.

طر  مصن ال ت ل م

ة ما ا ال را  ا

مر ت م اع ل ر  ر  قطر   ال المناط ال مو

را م مع ا ة ا ية طو ي ترا قا ا ع ل تط  طوا 
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ر  دا  وا      د ب  د ب ا د  د الس ع لت 
ون  ر  د و  ول د وا  و  بر الس و   د  ر بو
ر  ل   ون ال والت ال و ا ال و ل ب الع ب
د  عت ب وا د ل ا ر  و الع ر و ل ال   د الع

د ون الت ب ال و ال   ال ب التع  ال

ا  ة قطر  الت ر

ال مع كينيا ا  الت

وم ا  طوا مع    ل

مـــن جانبه قـــال الســـيد محمد بن 
مشـــهود  الكينية  العمالة  أن  طـــوار 
 قطاعات 

لها بالكفـــاءة ، خاصـــة °�
وا�Õمـــن،  والضيافـــة  نشـــاءات  Áا�
 

وأضاف أن تلك العمالة تســـاهم °�
تشـــهدها   

¿Àال التنموية  المشـــاريع 
الغرفة  اً عن اســـتعداد  áقطر، معـــ�
بالتعـــاون مع الوفـــد وتقديم كافة 
تيســـ�  أجل  من  ال�زمة  المعلومات 
كات العمالـــة المحلية  Øæ اســـتقدام

الكينية. للعمالـــة 

الغرفـــة  رئيـــس  نائـــب  وأوضـــح 
 � القطريـــ� ا�Õعمـــال  أصحـــاب  أن 
� بالتعـــرف عـــ� الفـــرص  مهتمـــ�
 جمهورية 

�° المتاحـــة  ا�ســـتثمارية 

كينيـــا، والتعـــرف بشـــكل أك�á ع� 
التنسيق   Èإ اً  مشـــ� الكينية،  السوق 
زيارة  لعقـــد   

�Àالكيـــ الجانـــب  مع 
أعمـــال تغطى عدد مـــن القطاعات 
� بها الجمهوريـــة الكينية.  تتم�

¿Àالـــ

بدوره كشـــف السيد واشـــنطن أولو 
 قطـــر تقدر 

أن الجاليـــة الكينيـــة °�
بحواÈ 2400 شـــخص، وأن العمالة 
لســـوق  ومؤهلـــة  مدربـــة  هنـــاك 
اً للجهود  العمـــل القطـــري، مشـــ�
تأهيـــل   

�° المبذولـــة  الحكوميـــة 
 العمل 

�° � وصقـــل مهارات الراغبـــ�
 

�Àرئيـــس الوفد الكي � بالخـــارج، وب�
ونية  إلك�¿ بوابة  الحكومة دشـــنت  أن 
 كينيـــا، حيث 

للعمالـــة المدربـــة °�

ع�  طـــ�ع  Áا� للمســـتقدم  يمكـــن 
المهنيـــة  والتخصصـــات  العمالـــة 

. حة لمتا ا

وأشـــار أولـــو إÈ أن حكومـــة ب�ده 
اعتمـــدت عدد مـــن وكا�ت العمالة 
والخاضعة  لديها  المســـجلة  الكينية 
كات  ØÙيمكـــن لـــ 

¿Àلرقابتهـــا، والـــ
التعامـــل  القطريـــة  ا�ســـتقدام 
الكينية،  العمالـــة  عنـــد جلب  معها 
 هـــذا الصـــدد قـــال ســـعادة 

و°�
الســـيد محمد بن طـــوار أن الغرفة 
ا�ســـتقدام  كات  Øæ ع�  ســـتعمم 
المنتســـبة لهـــا بقائمـــة الـــوكا�ت 
الكينيـــة المعتمـــدة لجلـــب ا�Õيدي 

. ملة لعا ا
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ر ا ود  رو ا ود  رو ا ود  و

ر  ر  دا  و   د  س د ال ا د  ب   ا
د  2016 ب 8.5  دو  ر وال د الت ب  ن  الت
و  ن و ب د ال ر بع ا ال د ل و ل عت  د  ن ال ر و ا

د دا ال وا ر الع ل ت ا ر  ن  ا ب وب  ال

وشـــدد المســـند عـــ� عمـــق وأصالـــة 
 تربـــط البلدين 

¿Àالع�قـــات التجاريـــة ال
 عدد مـــن القطاعـــات الحيوية، خاصة 

�°
 قطـــاع الطاقـــة، أمـــا عـــ� مســـتوى 

�°
القطـــاع الخـــاص فأوضـــح أن الســـوق 
القطـــري يعمـــل بـــه عـــدد كبـــ� مـــن 
كة  Øæ 26 وأن هنـــاك  الهندية،  كات  ØÙالـــ
بـــرأس ماÈ هنـــدي %100، وع� الجانب 
ا�ســـتثمارات  فأن هنـــاك عدد من  ا�òخر 

الهند.  
�° القطريـــة 

جاء ذلك خ�ل ترأســـه للجانـــب القطري 
وممث�  ا�Õعمـــال  أصحاب  جمـــع  لقاء   

�°
كات بوفـــد تجـــاري هنـــدي يضم  ØÙالـــ
مصدري  واتحادات  الجمعيـــات  من  عدداً 
برئاســـة  وا�Õلبان،  والتوابل  وا�Õغذية  ا�Õرز 
 كوماران ســـف� الهند  á� ســـعادة الســـيد
لـــدى الدولة، وذلـــك بمقـــر الغرفة يوم 

. 2017 á9 نوفم� الخميـــس 

الفـــرص  عـــرض  اللقـــاء  خـــ�ل  وتـــم 
 

�° الهنـــد   
�° المتاحـــة  ا�ســـتثمارية 

المعلومات، ومواد  قطاعـــات تكنولوجيـــا 
والخدمـــات وقطـــاع  والزراعـــة،  البنـــاء 
النفـــط والغـــاز، ودعا المســـند اصحاب 
للدخول  الهنـــود  والمســـتثمرين  ا�Õعمال 
اكات  Øæ وعقـــد  القطريـــة،  الســـوق   

�°
طويلـــة ا�Õمـــد، وأكـــد عـــ� اســـتعداد 
بكافة  الهنـــدي  الجانب  ويـــد  � ل�¿ الغرفـــة 
 هـــذا الصدد.

البيانـــات والمعلومـــات °�

  á� مـــن جانبـــه أشـــار ســـعادة الســـف�
تذخـــر  القطريـــة  الســـوق  أن  كومـــاران 
بعـــد  �ســـيما  ا�ســـتثمارية،  بالفـــرص 
الحـــرة  المناطـــق  قانـــون  تعديـــ�ت 
ة  حـــ�� أصدرهـــا   

¿Àالـــ ا�ســـتثمارية 
صاحب الســـمو الشـــيخ تميـــم بن حمد 

 تفتح 
¿Àأم� الب�د المفـــدى، وال 

آل ثـــا��
المجـــال لزيـــادة التجـــارة البينيـــة.

وأوضح ســـعادته أن الوفـــد الهندي يمثل 
الهند،   

الغذائيـــة °� القطاعات  عدد مـــن 
للتعـــرف ع� الفرص ا�ســـتثمارية وفرص 
 

اكات مع الجانـــب القطري، و°� Øæ عقـــد
الوفد  أن  كومـــاران  قـــال  الصـــدد؛  هذا 
ألتقـــى بعـــدد مـــن الجهـــات المعنيـــة 
ومنتجـــات  الغذائيـــة  المـــواد  بقطـــاع 
كات  ØÙضافـــة لعدد مـــن ال Áلبـــان، با�Õا�

 هـــذا المجال.
القطريـــة الرائـــدة °�

وأشـــار كوماران أن القطـــاع الزراعي يعد 
 الهند، حيث 

مـــن القطاعـــات المهمـــة °�
المح�  الناتج   

�° نســـبة مســـاهمته  تقدر 
بحواÈ %17، وتشـــكل الصادرات الزراعية 
الصـــادرات   Èإجمـــا مـــن   10% نحـــو 
أك�á منتج  الهند هـــي  أن  مبينـــاً  الهندية، 
ومصـــدر للتوابـــل ع� مســـتوى العالم.
وأكد ســـعادة الســـف� الهندي أن الفرصة 
كة  مشـــ�¿ كات  Øæ لوجود  � للجانب� مواتيـــة 
 قطـــاع ا�Õغذيـــة والقطاعـــات ا�خرى 

�°
. 

Õمـــن الغذا�Õترتبط با� 
¿Àالـــ

ر ة  ال ن كا 

طر ة  ال ة يف قطا ا ت  ا

ة قطر  ر ا ع   ل

ن الم

يا    8.5 م

ي  ا  ا الت الت

ال
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دا  و   د ا  د  د   الس
ر  ر و د الت ب  ن  الت ر  ر 
عت  و   ر  2016 و ب 1.5  دو ا
د  بد   الع  و  و و  ل وا 
و  ت ال ا  ا  و   د و ال
ا الت  ون ا وا ال د  التع

ت  وا

 قطـــر حالياً نحو 186 
وأوضـــح أنه يوجد °�

 19 Èكة، اضافة ا كة قطرية تركية مشـــ�¿ Øæ
أنشـــطة  كز  كاملة، وت�¿ بملكية  تركيـــة  كة  Øæ
 قطاعات البنيـــة التحتية 

كات °� ØÙتلك الـــ
وا�ستشـــارات  وا�نشـــاءات  والمقـــاو�ت 
الكهربائية،  وا�عمـــال  والتجارة  الهندســـية 
 تقوم 

¿Àوعات الـــ ØÙكمـــا يزيد حجـــم الم
 قطـــر عن 11.6 

كات تركيـــة بتنفيذها °� Øæ
دو�ر.   مليار 

يتضاعـــف حجم  بـــأن    áحبـــا�Õا� وتوقـــع 
� البلدين خصوصـــاً مع زيادة  التعاون بـــ�
كيـــة اÈ دولة قطـــر،  مثمناً  الصـــادرات ال�¿
. الداعم لدولـــة قطر بعد 

الموقـــف الـــ�¿
باحتياجاته  القطري  الســـوق  ومد  الحصار، 
من الســـلع والمـــواد الغذائية جـــواً وبحراً 

بداية مـــن الحصار وحـــÀ¿ ا�òن.
وأشـــار عضـــو مجلـــس إدارة الغرفـــة أن 
مجتمـــع ا�عمـــال القطري ع� اســـتعداد 
 .

ال�¿ ه  مـــع نظ� اكات وتحالفات  Øæ قامة Á�
كة خ�ل  وعـــات مشـــ�¿ ØÙبمـــا يؤســـس لم
 هـــذا الصدد 

ة المقبلـــة، موضحاً  °� الفـــ�¿

 
 يناير الما©�

أن غرفـــة قطر قد وقعـــت °�
 .

بالدوحـــة اتفاقية تعاون مـــع ا�تحاد ال�¿
للغـــرف التجارية وتبادل الســـلع. 

جاء هـــذا خـــ�ل لقـــاء عقد بمقـــر غرفة 
قطـــر يـــوم ا�Õربعاء 8 نوفمـــ�á 2017، مع 
كية  وفد تجـــاري مـــن وزارة ا�قتصـــاد ال�¿
الكهروميكانيكيـــة   � المهندســـ� وجمعيـــة 
المدير  اوزتـــرك  أوغـــور  الســـيد  برئاســـة 
ويج الخارجي  العـــام للمناطق الحـــرة وال�¿
كيـــة،   وزارة ا�قتصـــاد بالجمهوريـــة ال�¿

�°

 � وذلـــك لبحـــث الفـــرص ا�Õســـتثمارية ب�
 قطاعـــات الطاقـــة الكهربائية 

�° � الجانبـــ�
، ومواد البنـــاء والطاقة الشمســـية، وذلك 
المهنـــدس ع�  الســـيد  بحضـــور كل من 
الصندوق  المســـند عضـــو  اللطيف  عبـــد 
الفخري عضـــو الصندوق الفخـــري بغرفة 
 Èقطر، والســـيد محمد بن احمـــد العبيد
والدكتـــور محمـــد جوهر اعضـــاء مجلس 
إدارة الغرفـــة، وعدد من أصحـــاب ا�Õعمال 

كات القطرية. ØÙوممثـــ� الـــ

ة   ر ال

ركيا ا مع  ت ا

را أ ي  ا أعما قطر تر لر ا م  ل

يا  ا 1.5 م ا

ا    الت

ي ال ا  الت

ي الو الترك 

قا مع قطر  ال

اصة   متطو 

ر ا صا ال ال
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ركا الموا  ية مع  لما ة ا طر ا ل  ل

ي ة  ال ر ت ال ا ت ية ا الط

ت  س ر ا ل دا ال ال د ال    د   الس
ت الو التعر  ت د ب ر دا  ل ال و ر  ن  ال 
دد      و  ع ال ب ت و د و ر  ال بع

لدول ست ال الع ب را وا واد ال وا ا

ا  تيا صنيع 90  م ا

و ال يف قطر

ية عر ية  ر ية  لة أ ل 14  ص  ة  طر ية ال ا الط المنت

ركا الوطنية ا مع ال ة الت طو صناعة ا را  ت ا

ا نو ركة  ية ل تا نة الطاقة ا يو  500 م
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 ت�يحات صحفيـــة ع� هامش 
ونـــّوه °�

الورشـــة - بـــأن الهدف من هذه الورشـــة 
هو إتاحـــة الفرصـــة ل�لتقاء مـــع ممث� 
 � القطـــري والمصنع� ا�Õعمـــال  مجتمـــع 
خدمـــات  لعـــرض  وذلـــك   ، � المحليـــ�

 مجـــا�ت صناعـــة ا�Õدوية.
كـــة °� ØÙال

نتاجية  Áا� الطاقـــة  أن  الكبيـــ=  وكشـــف 
 Èإ ســـنوياً تصل  الحقـــن  مـــن  كـــة  ØÙلل
نصـــف مليـــار حقنـــة بكافـــة أنواعهـــا، 
 áمـــن أك� áكـــة تعتـــ� ØÙمنوهـــاً بـــأن ال
 إنتـــاج الحقن 

كات منطقـــة الخليـــج °� Øæ
. � وا�Õنســـول� والكانيو�ت  أنواعهـــا  بكافة 
وأشـــار إÈ أنـــه ســـيتم تنظيـــم زيـــارة 
كات ا�Õدوية  Øæميدانيـــة لممث� الغرفـــة و
وا�Õغذيـــة �ط�عهـــم ع� كافـــة مراحل 
نتـــاج، �ط�عهـــم ع� مـــدى التطور  Áا�
كـــة،  ØÙال تحققـــه  الـــذي  التكنولوجـــي 
ا�Õجهـــزة  بكافـــة  للتعريـــف  وكذلـــك 
 كافة عمليات 

والمعـــدات المســـتخدمة °�
نتـــاج والتعقيـــم والتغليـــف. Áا�

ولفـــت رئيـــس مجلـــس إدارة القطريـــة 
قدرة   Èإ الطبيـــة  للمســـتلزمات  ا�Õلمانية 
تلبيـــة ا�حتياجـــات الطبية  كـــة ع�  ØÙال
هناك  أن   Èإ اً  مشـــ�  ، المحـــ� للســـوق 
اً مع مؤسســـة حمـــد الطبية  تعاونـــاً كب�
كـــة أك�Ø مـــن 90%  ØÙتغطـــي ال 

¿Àوالـــ
ضافة  Áبا� الحقـــن،  مـــن  احتياجاتها  مـــن 
مـــن  عـــدد  مـــع  الوثيـــق  التعـــاون   Èإ
الخاصة  الطبيـــة  والمراكز  المستشـــفيات 

بالدولة. العاملـــة 

ة  ة كبـــ� áكـــة لديهـــا خـــ� ØÙوتابـــع: «ال
  áÀالطـــ المجـــال   

�° ة  � ممـــ� وكفـــاءات 
كات المحليـــة  ØÙويمكنهـــا مســـاعدة الـــ
 ، المحـــ� الســـوق  احتياجـــات  وتلبيـــة 
كات  Øæ وأنهـــا وثقت ع�قات التعـــاون مع
كة  ØÙى، كمـــا أن منتجـــات ال áعالميـــة ك�
رومانيا،  منهـــا  الـــدول  من  اً  كثـــ� تغطي 
ا�Õردن،  غينيـــا،  ص،  áق� بولنـــدا،  ألمانيا، 
اليمـــن، العراق، لبنان، الســـودان، ليبيا، 

وســـويÙا». إفريقيا،  غـــرب  باكســـتان، 

عيـــ=  ماهـــر  الســـيد  قـــال  بـــدوره، 
كة خ�ل  ØÙنائـــب الرئيـــس التنفيـــذي بال
كـــة تمتلـــك 18  ØÙعـــرض تقديمـــي أن ال
بمختلف  الصنـــع  ألمانيـــة  حقـــن  ماكينة 
كة تعرض  ØÙأن ال Èاً إ القياســـات، مشـــ�
كات  ØÙال لكافـــة  واستشـــاراتها  خدماتهـــا 
ا�Õولية  القوالـــب والمواد  اء  Øæ 

المحلية °�
 الصناعـــة، وصناعة القطع 

 تدخل °�
¿Àالـــ

التعقيـــم  خدمـــات   
و°� الب�ســـتيكية، 

 يمكـــن تعقيمهـــا بغاز 
¿Àللمنتجـــات الـــ

.(ETO) أوكســـيد   � ا�Õثيل�

كـــة القطريـــة  ØÙوالجديـــر بالذكـــر أن ال
ا�Õلمانيـــة للمســـتلزمات الطبيـــة -ومقرها 
الدوحـــة - تُعتـــ�á واحـــدة مـــن أهـــم 
 تصنيع المســـتلزمات 

كات الرائدة °� ØÙالـــ
ولديهـــا  ا�Õوســـط.  ق  ØÙالـــ  

�° الطبيـــة 
مرافـــق إنتـــاج متطـــورة ُمصّممـــة مـــن 
كات التقنيـــات  Øæ قبـــل أفضـــل وأشـــهر

وإيطاليا.  وســـويÙا  ألمانيا  مـــن  الحديثة 
ا�Õلمانية  القطريـــة  كـــة  ØÙال أثبتـــت  وقد 
للمســـتلزمات الطبيـــة جدارتهـــا كمنافس 
 مجـــال صناعـــة ا�Õجهـــزة الطبية حيث 

�°
بـــدأت أســـواق الرعايـــة الصحيـــة ذات 
 مث�ً  áورو�Õالمعاي� الراســـخة كالســـوق ا�
كـــة القطرية  ØÙبا�عتمـــاد ع� منتجات ال
ا�Õلمانيـــة للمســـتلزمات الطبية المتمحورة 
حـــول المريض والعالية الجـــودة. ولهذه 
القطريـــة  كـــة  ØÙال حققـــت  ا�Õســـباب، 
نمـــواً  الطبيـــة  للمســـتلزمات  ا�Õلمانيـــة 

 حصـــة الســـوق العالمية.
æيعـــاً °�

كة رائدة  Øæ ن تصبـــحÕ� كة ØÙال وتســـعى 
المســـتلزمات وا�Õجهزة   مجـــال صناعة 

�°
 

 قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة °�
الطبيـــة °�

جميـــع أنحـــاء العالـــم، عـــ�á متابعـــة 
العاليـــة  الطبيـــة  المســـتلزمات  إنتـــاج 
 تضمـــن أفضل 

¿Àالجـــودة والمبتكـــرة ال
وتســـعى  للمريـــض.  الرعايـــة  أنـــواع 
لصناعـــة  الحلـــول  أحـــدث  لتقديـــم 
المجتمع  وتزويـــد  الطبية،  المســـتلزمات 
الصحـــي الـــدوÈ بأجهـــزة طبيـــة آمنة، 
الوقـــت   

الجـــودة، و°� فّعالـــة وعاليـــة 
محتملـــة  أخطـــار  أي  تقليـــص  نفســـه 
ترتبـــط باســـتخدام المســـتلزمات الطبية 
الحقـــن. كما  الناتجـــة عـــن  وبالجـــروح 
التطويـــر والبحوث  تهـــدف إÈ متابعـــة 
نتاج مســـتلزمات طبية ذات  Á� وا�ســـتثمار

عالية. جـــودة 
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ع  و

ة  ر ي ال و  الصناعة  ر الطاقة  تت  ا

ة  ال ة ال ة يف الن ا كة  ا م

ر صنع يف الص 

ي ال ة  قتصا ا ة  ا قا الت ر    ال ا الم ال

ة  ال  صناعا  ال قطر ر ا ال ة   ي

ة الصينية  ر ا م الت ت ي ل طر ي ال عو المصن  طوا 

راكا   ير ل ر ك تي   " رق "صنع  الصي ال

ل م 2017 ر ا ة أ ا %30  الت ا الت مو الت ير الصين  ال
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ويهـــدف المعرض إÈ جذب وتنشـــيط 
 قطاعـــات التكنولوجيا 

ا�ســـتثمارات °�
نشـــاءات،  Áوالبنيـــة التحتية والبناء وا�
 

¿Àال ى  áالكـــ� المشـــاريع  مـــع  خاصة 

البنية  لتنميـــة  قطـــر  دولـــة  تقيمهـــا 
المعـــرض   

�° ويشـــارك  التحتيـــة، 
مختلـــف  تمثـــل  صينيـــة  كـــة  Øæ  80
والتجاريـــة  ا�قتصاديـــة  القطاعـــات 

الشـــعبية.  � الصـــ� جمهوريـــة   
�° 

«إنه مع  الطاقـــة والصناعة:  قال وزير 
معرض  من  الثالثـــة  النســـخة  انط�ق 
� فإن مـــن الم�حظ أن   الص�

صنـــع °�
ويرتفع  نسخة  كل   

�° يزيدون   � العارض�
ع�قتنا  المعروضـــات،  من  المســـتوى 
 

� ع�قـــة قوية جـــدا خاصة °� بالصـــ�
أن   � وب� والصناعة».  التجـــارة  مجا�ت 
تقوية   

المعرض يســـهم °� مثل هـــذا 
 � الع�قـــات التجاريـــة وا�قتصادية ب�
ركزت  معروضـــات  رأينا  وقـــد  البلدين 
القطري،  الســـوق  يحتاجـــه  مـــا  ع� 
نهضـــة  تشـــهد  قطـــر  أن  مضيفـــا 
نشـــاءات  Áا� من  الكث�  حيـــث  مباركة، 
والمعـــرض  والمختلفـــة،  المتنوعـــة 
عـــرض آخر مـــا توصل لـــه الصينيون 
وتكنولوجيـــة. إنشـــائية  مـــواد   مـــن 

� أن المعـــرض أصبـــح معرضـــا  وبـــ�
 كل ســـنة 

ســـنويا يرتفـــع مســـتواه °�
كل  ندعـــم  ونحـــن  ا�Õخـــرى،  إثـــر 

ال  ر  و د  الس ل  ب  د  و  ت الد د  ع تت  ا
ر  ر  ال   ال  ع   ر  ع وال 
ع ال  ر   وا    ل  الت ع ال ل
ا  و ال ب       ب   ال  د 

را وا ع  ل الدو  ر  ل   و الدا  ر   وو
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ع  و

نجاح مثل  Á� تبـــذل  
¿Àال المجهـــودات 

هـــذه المعارض، مضيفـــاً: تعلمون أن 
 الدوحـــة حركة دائمة من مشـــاريع 

�°
تماما  مزدحمة  وهـــي  ومعارض  ونهضة 
قاعات  أصبحـــت  با�Õنشـــطة، حيـــث 
والمؤتمرات،  للمعـــارض  الدوحة  مركز 
آخـــر وأصبحت قطر   Èإ من معـــرض 
والنشـــاطات  العالمية  كات  ØÙلل جاذبة 
دائمـــا. كانـــت  كمـــا   المختلفـــة، 

رب 80

أكد ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاسم 
 رئيـــس غرفة قطر، 

بن محمـــد آل ثا��
كة من  Øæ 80 مـــن Øأن مشـــاركة أكـــ�
المعرض   

الصينيـــة °� كات  ØÙالـــ ى  áك�
كات بالســـوق  ØÙتؤكـــد ثقـــة هذه الـــ
القطـــري عـــ� الرغـــم مـــن الحصار 
قبل  مـــن  عـــ� دولـــة قطر  الجائـــر 
بعـــض الـــدول الخليجيـــة المجاورة.

 
ونـــوه الشـــيخ خليفـــة بن جاســـم °�

ت�يحـــات صحفيـــة عـــ� هامـــش 
 

�° صنـــع  معـــرض  أن   Èإ المؤتمـــر 
كات  ØÙيوفر أرضية خصبـــة لل � الصـــ�
القطريـــة ل�طـــ�ع عـــ� مـــا تقدمه 
ابتـــكارات  مـــن  الصينيـــة  كات  ØÙالـــ
تكنولوجيـــة حديثة ومنتجـــات صناعية 
إقامـــة   

�° تســـاعد  تقنيـــة  وحلـــول 
 قطـــر، منوها بأن 

صناعـــات جديدة °�
 تكوين 

هذه ا�Õرضية ســـوف تســـاعد °�
كات القطريـــة  ØÙالـــ  � تحالفـــات بـــ�

والصينيـــة ممـــا يعـــزز مـــن ع�قات 
العالم. مع  القطـــري  الخاص   القطاع 

 �  الص�
وأشـــار إÈ أن معرض صنـــع °�

 Èدورتـــه الثالثة عـــ� التوا 
يقـــام °�

هـــذا العـــام بعـــد النجـــاح الـــذي 
، حيث  � � الســـابقت�  الدورت�

حققـــه °�
تـــم تنفيـــذ العديـــد مـــن العقـــود 
قطريـــة  كات  Øæ  � بـــ� والتحالفـــات 
يســـتفيد  وعات  ØÙم قامة  Á� وصينيـــة، 

القطري. ا�قتصـــاد  منهـــا 

ونوه الشـــيخ خليفة بن جاســـم بمتانة 
دولة قطر   � بـــ� تربط   

¿Àالـــ الع�قات 
التعاون  تطـــور   Èإ �فتـــا   ، � والصـــ�
 

�° البلديـــن خصوصا   � بـــ� التجـــاري 
ة، حيـــث يزيد حجم  الســـنوات ا�Õخ�
التبـــادل التجاري عـــن 20 مليار ريال، 
 � متوقعـــا تزايـــد التبادل التجـــاري ب�
 � البلديـــن خصوصا بعد أن تم تدشـــ�
� ميناء  ة بـــ� Øæخطـــوط بحريـــة مبـــا
Õ الصينية. المـــوا��  حمد الدوÈ وبعض 

م

الســـيد  ســـعادة  قـــال  وبـــدوره، 
محمد بـــن طـــوار نائب رئيـــس غرفة 
إن  صحفيـــة  ت�يحـــات   

�° قطـــر 
المعـــرض يكتســـب أهميـــة خاصـــة 
ة  هـــذا العـــام مـــع توجيهـــات ح��
صاحـــب الســـمو أم� البـــ�د المفدى 
ا�قتصاديـــة  الع�قـــات   

�° بالتوســـع 
العالـــم. دول  مـــع   والتجاريـــة 

وأشـــار إÈ أن المعـــرض يعـــد فرصة 
جيـــدة لمجتمـــع ا�Õعمـــال القطـــري 
� للتعـــرف بشـــكل أوســـع  والمهتمـــ�
مجا�ت   

�° الصينيـــة  المنتجـــات  ع� 
وأجهـــزة  والديكـــور  البنـــاء  مـــواد 
الطاقة الشمســـية والزراعـــة وا�Õعمال 
المياه  معالجـــة  وأنظمـــة  الهندســـية 
أيضاً  فرصـــة  وهو  الطبية،  وا�Õجهـــزة 
اكات مع الموردين  Øæلعقد صفقـــات و
 ، � الصينيـــ�  � والمصنعـــ� والـــوك�ء 
 كل نســـخة 

خاصـــة وأن المعـــرض °�
كات جديدة لم يســـبق  Øæ يســـتقطب

قبل. مـــن  المشـــاركة  لها 

وأوضـــح أن إقامـــة المعـــرض للعام 
الثالـــث عـــ� التواÈ تعكـــس اهتمام 
 بالســـوق القطري، 

�Àالجانـــب الصيـــ
تحالفـــات  مـــع  دخـــول   

�° والرغبـــة 
 ، � مـــع أصحـــاب ا�Õعمـــال القطريـــ�
خـــ�ل  مـــن  لمســـناه  مـــا  وهـــو 
المشـــاركة. عـــ�   

�Àالصيـــ قبـــال  Áا� 
ودعـــا بـــن طـــوار أصحـــاب ا�Õعمال 
كات والموردين والـــوك�ء لزيارة  ØÙوالـــ
المنتـــج  عـــ�  للتعـــرف  المعـــرض، 
 عـــدد مـــن القطاعـــات، 

�° 
�Àالصيـــ

وصفقـــات،  اكات  Øæ إقامـــة  وبحـــث 
وا�ســـتفادة من التكنولوجيـــا الصينية 
 كافـــة مجـــا�ت التصنيـــع، خاصة 

�°
وأن قطر تشـــهد ا�òن عقـــب الحصار 
إنشـــاء عـــدد كبـــ� مـــن المصانـــع، 
وهـــو ما يعـــد فرصـــة للتعـــاون مع 
 هـــذا المجـــال.

الرائـــدة °�  �  الصـــ�
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إÈ ذلك قال الســـيد صالـــح بن حمد 
 مديـــر عـــام غرفـــة قطر إن 

¿° ØÙالـــ
والذي   « � الصـــ�  

�° معـــرض «صنـــع 
تنظمـــه غرفة قطر للعـــام الثالث ع� 
من  واســـعة  مشـــاركة  شـــهد   ، Èالتوا
 تمثل مختلف 

¿Àكات الصينية الـــ ØÙالـــ
 

�° والتجارية  ا�قتصاديـــة  القطاعـــات 
� الشـــعبية، منوها  جمهوريـــة الصـــ�
قبـــال  Áبا� صحفيـــة  ت�يحـــات   

�°
يـــوم   

�° المعـــرض  عـــ�  الواســـع 
ا�فتتـــاح خصوصـــا مـــن قبـــل رجال 
والذيـــن  والمســـتثمرين،  ا�Õعمـــال 
 

¿Àالـــ الصناعـــات  عـــ�  اطلعـــوا 
المشـــاركة  الصينية  كات  ØÙالـــ تقدمها 
بعضهـــم  وتباحـــث  المعـــرض،   

�°
كات الصينيـــة مـــن أجـــل  ØÙمـــع الـــ
تســـهم  كة  مشـــ�¿ تحالفـــات  إقامـــة 
 

¿Àال الحديثـــة  التكنولوجيـــا  نقـــل   
�°

كات إÈ قطـــر. ØÙالـــ  تنتجهـــا هـــذه 
 إن ظـــروف الحصـــار 

¿° ØÙوقـــال الـــ
 ِ

� Øالجائـــر عـــ� دولـــة قطـــر لم تـــ�
مـــن  ى  áالكـــ� الصينيـــة  كات  ØÙالـــ
وعـــرض  المعـــرض   

�° المشـــاركة 
القطري،  الســـوق  أمـــام  صناعاتهـــا 
الصينيـــة  كات  ØÙالـــ أن   Èإ �فتـــا 
تأمـــل بدخول الســـوق القطـــري من 
المعـــرض والـــذي يجمع  بوابـــة هذا 
 � والصينيـــ�  � القطريـــ� المســـتثمرين 
تحت ســـقف واحد، ممـــا يتيح الفرصة 
لمناقشـــة كافـــة القضايـــا المتعلقـــة 

المتبادلـــة. ا�ســـتثمارات   بتعزيـــز 
 

�° «صنـــع  معـــرض  أن  وأوضـــح 
» يهـــدف إÈ تعزيـــز التعاون  � الصـــ�
� أصحـــاب ا�Õعمال مـــن البلدين،  بـــ�
 

ة الصينية °� áوا�ســـتفادة مـــن الخـــ�
ات وخلـــق  áالصناعـــة وتبـــادل الخـــ�
كات. ØÙالـــ  � بـــ� تجاريـــة   صفقـــات 

إبرام  عـــ�  ا�تفاق   
¿° ØÙالـــ وتوقـــع 

 � ب� التجارية  الصفقـــات  مـــن  العديد 
� ونظرائهم من  رجال أعمـــال قطريـــ�
كات الصينية المشـــاركة  ØÙأصحاب الـــ
خ�ل ا�Õيـــام المتبقية مـــن المعرض، 
الصناعية  كات  ØÙالـــ أن بعض   Èفتا إ�
منتجاتها  بتســـويق  ترغـــب  الصينيـــة 
 الســـوق القطـــري وســـوف تنتهـــز 

�°
 المعـــرض للتباحـــث مع 

مشـــاركتها °�
 

� لتوزيـــع منتجاتهـــا °� وك�ء قطريـــ�
. قطر

د

 لدى 
�Àســـعادة الســـف� الصيـــ � وب�

التبادل  أن حجـــم  الدولـــة È تشـــن 
ملموســـا  ارتفاعـــا  شـــهد  التجـــاري 
إذ   ،ÈوÕا� أشـــهر  التســـعة  خـــ�ل 
ة  ارتفـــع بنحـــو %30 عن نفـــس الف�¿
، �فتـــا إÈ أن  

مـــن العـــام المـــا©�
تجـــاوز  التجـــاري  التبـــادل  حجـــم 
التســـعة  خـــ�ل  دو�ر  مليـــارات   5
. Èالحـــا العـــام  مـــن   ÈوÕا�  أشـــهر 

وأشـــار إÈ أن دولة قطر تتطور بشكل 
المجا�ت  بكافـــة  وæيـــع  متواصـــل 
وهناك تعاون تجـــاري واقتصادي كب� 
إن هناك  إذ  البلديـــن،   � بـــ� وملموس 
كات الصينية  ØÙاهتمامـــا من قبـــل الـــ
كات  ØÙبا�ســـتثمار والتواصـــل مـــع ال
� ترحب  القطريـــة، �فتا إÈ أن الصـــ�
 

�° خاصة   � القطريـــ� ا�Õعمـــال  برجال 
وإقامة   � الص�  

�° وا�ســـتثمار  زيارتهم 
كات  ØÙمـــع ال Øكات والتعاون أك� ØÙالـــ

. لصينية ا
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وشـــهد المعرض خـــ�ل أيامـــه ا�ربعة 
الـــزوار خصوصا  مـــن  واســـعا  اقبـــا� 
والمســـتثمرين  ا�عمال  رجـــال  قبل  من 
 ا�طـــ�ع ع� الصناعة 

الذيـــن يرغبون °�
اكات مع  Øæالصينيـــة وابرام تحالفـــات و
، كما عـــ�á عدد من  � نظراءهـــم الصين�
كات الصينية  ØÙوممثـــ� الـــ � العارضـــ�
 المعـــرض عن اشـــادتهم 

المشـــاركة °�
بتنظيـــم الغرفة للمعرض للمـــرة الثالثة 
بالدوحـــة، مؤكديـــن أن المعرض أصبح 
كات مـــن ابرز  ØÙنافـــذة لعـــدد من الـــ
� لعرض   الص�

الصناعيـــة °� المقاطعات 
 الســـوق القطرية، 

منتجاتها وصناعاتها °�
كمـــا أن المعرض، أصبـــح بمثابة ملتقى 
والـــوك�ء وممث�  للصنـــاع والمورديـــن 
كات للتباحـــث حـــول إمكانية عقد  ØÙالـــ

اكات متبادلة. Øæ صفقـــات وإقامـــة
ســـوق  القطريـــة  الســـوق  أن  وقالـــوا 
واعـــدة وتســـتوعب كافـــة المنتجـــات، 
التحتية  البنيـــة   ظل مشـــاريع 

�° خاصة 
 ،2022 العالـــم  لكأس  وا�ســـتعدادات 
كات  ØÙتجـــذب عـــدد مـــن الـــ 

¿Àوالـــ
أن  مؤكديـــن  الصينيـــة،  الصناعيـــة 
 � والص� قطـــر   � ب� التجارية  الع�قـــات 

ملحوظاً. تطـــوراً  تشـــهد 

كات الصينيـــة إهتمام  ØÙكمـــا ثمنت الـــ
� بالتعـــرف عـــ� احـــدث ما  المشـــارك�
ين  ، مشـــ� 

�Àتوصـــل إليه التصنيع الصي
أن غالبيـــة الزوار من أصحـــاب ا�Õعمال 
 دولـــة قطر، وهـــو ا�Õمر 

والمشـــاريع °�
فـــرص عقـــد صفقات  يزيد من  الـــذي 

والدخـــول للســـوق القطرية. 

 
¿° ØÙوقال الســـيد صالـــح بن حمـــد ال

مدير عـــام غرفـــة قطـــر، ان المعرض 
ا من حيـــث ا�قبال  كبـــ� حقـــق نجاحا 
� رجال  الواســـع والتفاعـــل الكبـــ� بـــ�
 

¿Àكات العارضـــة والـــ ØÙا�عمـــال والـــ
كة  Øæ 80 العـــام  بلـــغ عددهـــا هـــذا 
 قطاعـــات مـــواد البنـــاء 

متخصصـــة °�
والديكـــور، اجهـــزة الطاقة الشمســـية، 
أنظمة  الهندســـية،  ا�Õعمـــال  الزراعـــة، 
وهي  الطبية،  وا�Õجهـــزة  المياه،  معالجة 
 عدد من 

كات ذات تصنيـــف متقدم °� Øæ
الصينية. المقاطعـــات 

النســـخة  تعقـــد  أن   
¿° ØÙالـــ وتوقـــع 

القادمـــة مـــن المعرض العـــام المقبل 
المتخصصة  كات  ØÙال من  عدد  بمشـــاركة 
 قطاعـــات اخـــرى لـــم يســـبق لهـــا 

�°

ة ا ا  ال ع  ا ا  اليا  اق تت  " ا "صنع  الصي

ق ال

ة صينية ل  ا قطر

صناعا  ا قطر

ع  ال  ر  ع ل  ع و  وا 19  د ا و ا تت  ا
دال ب  ب  ع ال  ر    ر  ت  وال 
د  ع تت  ر الدا وا ا و و      ال
د  ع و  ر ال وال ب د و ل الس د ب  و  ت الد
د   ر  و ر  د ا    ال  ب  ب 

ت وا ا    
و صينيو  عا

ا  ت موق قطر 

ا  طر  ممي

ر ر ال ر ال

ع  و
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الماضية  الث�ثة  النســـخ   
�° المشـــاركة 

تاحـــة الفرصـــة  Á� للمعـــرض، وذلـــك
كات القطرية وأصحـــاب ا�Õعمال  ØÙللـــ
ات  áل�ســـتفادة الكاملـــة وتبـــادل الخ�
الصناعة  عـــ�  بالنفع  ليعـــود  معهـــا 

. ية لقطر ا
واوضـــح ان المعرض شـــهد مباحثات 
كات قطريـــة واخـــرى صينية  Øæ � بـــ�
قطر،   

�° كة  مشـــ�¿ اعمـــال  لتأســـيس 
كات توصلت  ØÙان بعض الـــ Èفتـــا ا�
اكات  Øæ تفاهمـــات من اجل ابـــرام Èا
التكنولوجيا  جلـــب   Èا تقود  بينها  فيما 
تحالفات  وانشـــاء  قطر،   Èا الصينيـــة 
التبـــادل   زيـــادة 

تجاريـــة تســـهم °�

 ، � الصديق� البلديـــن   � بـــ� التجـــاري 
مشـــددا عـــ� أن المعـــرض ســـوف 
القطرية  الع�قـــات  تعزيز   

�° يســـهم 
الصينية، وســـيعزز التعـــاون والتقارب 
� أصحـــاب ا�Õعمال مـــن البلدين. بـــ�

ي

قالت الســـيدة روبيكا جابيوريا منســـق 
المنا  كـــة  ØÙب والتســـويق  المبيعـــات 
كة  ØÙللمعـــدات والتجارة أن جنـــاح ال
مـــن جانـــب أصحاب  إقبـــال  شـــهد 
قطريـــة  كات  Øæ وممثـــ�  ا�Õعمـــال 
نشـــاءات والبناء  Áمجـــال ا� 

عاملـــة °�
المنتجات، معربة عن  ل�ستفســـار عن 
اكات  Øæ أملها بـــأن يثمر المعـــرض عن

مـــع الجانـــب القطري.
كة المنـــا لديها فرعان  Øæ وأوضحت أن
داخـــل قطر تقـــدم معـــدات للقطاع 
كالمولـــدات   ýوالهنـــد  

Õنشـــا� Áا�
الميكانيكيـــة  والمعـــدات  الكهربائيـــة 
ضغـــط  وآ�ت  الخشـــبية  وا�Õعمـــال 
ا�Õلمونيوم  وتقطيـــع  والمياه،  الهـــواء 
ة عـــن تطلع  áهـــا، مع� والحديـــد وغ�
دولة   

�° اســـتثماراتها  لتوســـيع  كة  ØÙال
المعارض. خـــ�ل  مـــن  قطر 

كـــة لوباو  Øæ وأســـتعرضت إيلـــوكا من
كـــة،  ØÙال منتجـــات  ونيـــات  لك�¿ Áل�
� ال�فتـــات   تنوعـــت مـــا بـــ�

¿Àوالـــ
المرورية  الســـ�مة  و�فتات  التحذيرية 
بكونهـــا   � تتمـــ�  

¿Àضـــاءات، والـــ Áوا�

موضحة  الشمســـية،  بالطاقـــة  تعمل 
"هـــذه المنتجـــات تواكـــب ا�تجـــاه 
عـــ�  عتمـــاد  Áل� الحديـــث  العالمـــي 
اء ومـــوارد الطاقـــة  الطاقـــة الخـــ��
الشمســـية، وأضافـــت "دولـــة قطـــر 
تـــوÈ البيئـــة أولوية خاصـــة، وهو ما 
كة لوباو للمشـــاركة بتلك  Øæ 

دفعنـــا °�
 �  الص�

 معرض صنـــع °�
المنتجـــات °�
. " وحة لد با

كة  Øæ وقدمـــت كاي لـــوي نبـــذة عـــن
ضاءات،  Áا� لحلول  اســـتلومي  شـــنجن 
حيـــث تقـــدم عـــدد مـــن منتجـــات 
وقالت  ا�ســـتخدامات،  لكافة  ا�ضاءة 
زيارتهـــا للدوحـــة هـــي ا�ÕوÈ بهدف 
القطريـــة،  الســـوق  عـــ�  التعـــرف 
كات  Øæ وبحـــث توقيـــع صفقات مـــع
أن   Èإ ة  مشـــ� محليـــة،  قطريـــة 
ا�Õعمال  مـــن اصحـــاب  كبـــ�  عـــدد 
للتعرف ع�  كـــة  ØÙال لجنـــاح  توافدوا 
كة  ØÙالمنتجـــات، وأضافت لـــوي أن ال
با�Õســـتادات  الخاصة  ا�ضاءات  تقدم 

والمطـــارات.

كة لونـــج تاي أن  Øæ وقـــال ممثل عـــن
بمدينة   2007 عـــام  تأسســـت  كة  ØÙال
مجموعـــة  تصنـــع  وهـــي  فوشـــان، 
ا�ســـتانلس  ا�Õســـوار  مـــن  متنوعـــة 
والفنادق  والمنـــازل  والفلل  كات  ØÙللـــ
أن  موضحاً  التجاريـــة،  والمجمعـــات 
 المعـــرض هدفها التعرف 

مشـــاركته °�
إمكانية  القطري وبحـــث  الســـوق  ع� 
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اكات وصفقات مـــع موردين،  Øæ عقـــد
ويد  � كته ع� إســـتعداد ل�¿ Øæ اً أن مش�
كافـــة العمـــ�ء بمجموعة واســـعة من 
اً أن قطـــر تشـــهد  الخيـــارات، مشـــ�
نهضـــة عمرانيـــة واقتصاديـــة تجذب 

الصينية.  كات  ØÙالـــ مـــن  عدد 

م

قـــال المســـؤولون عـــن مركـــز هونج 
القطريـــة  الثقافـــة  لتنميـــة  شـــنج 
 

�° المركز ســـاهم  أن   � ببكـــ� الصينية 
 

�° �  الص�
ويج لمعـــرض صنـــع °� ال�¿

، حيث عقـــد المؤتمر  � انحـــاء الصـــ�
 مدن فوشـــان 

�° للمعرض  ويجـــي  ال�¿
وقوانغتشـــو وشنتشـــن وتشونغشـــان 
التعـــاون   Èإ ين  مشـــ� هـــا،  وغ�
بشـــأن  قطر  غرفـــة  مـــع  والتنســـيق 
 قطر 

ويـــج للفرص ا�ســـتثمارية °� ال�¿
� الغرفة  ، والتنســـيق ما بـــ� � والصـــ�
والمجلس  الصينيـــة،  التجـــارة  وإدارة 

التجارة. لتنميـــة   
�Àالصيـــ

بالتنســـيق  يقوم  المركز  أن  وأضافـــوا 

تهـــا  القطريـــة ونظ� كات  ØÙالـــ  � بـــ�
الصينيـــة لفتح آفاق أوســـع للتعاون، 
كات،  ØÙوتقديـــم الخدمات الماليـــة لل
� أن دور المركز الذي تأســـس  موضح�
 القطري 

عـــام 2016 - العام الثقـــا°�
- كمؤسســـة غـــ� ربحية هو  

�Àالصيـــ
التجاري  والتباحـــث  الثقافـــة  تبـــادل 

� البلدين. وا�قتصـــادي بـــ�
 áوأوضحـــوا أن دولـــة قطـــر � تعتـــ�
 � � الصـــ� بـــ� مركـــزاً تجاريـــاً هامـــاً 
وقـــارة  ا�Õوســـط  ق  ØÙالـــ ومنطقـــة 
نقطة  هـــي  بـــل  أفريقيـــا فحســـب؛ 
 طريـــق الحريـــر البحري، 

تقاطـــع °�
وهـــي جاذبة للعديد من المســـتثمرين 

وا�Õجانـــب.  � الصينيـــ�

 جزءاً 
Õوالـــدوا�  áÀمثـــل الجانب الطـــ

 المعرض؛ حيـــث توافد عدد 
هامـــاً °�

مـــن الزائرين ع� الجنـــاح المخصص 
 �  ببك�

�Àللطب الصي 
Ø=لعيادة شـــوانت

ستفســـار عـــن ا�Õدويـــة المعروضة  Áل�

 
�Àالصيـــ الطـــب  عـــ�  والتعـــرف 

؛  
Õالدعا� المنشور  وبحســـب  الحديث، 

 تقوم بممارســـة 
Ø=فأن عيادة شـــوانت

� ع�  ك� ف بال�¿  المحـــ�¿ áÀالع�ج الطـــ
 والخدمات  áÀالوقايـــة والعـــ�ج الطـــ
الصحيـــة من خـــ�ل أســـاليب الطب 
بينمـــا قدم جناح  الحديث،   

�Àالصيـــ
كة FLS عـــدد مـــن ا�دوات الطبية  Øæ

دوية. Õوا�

 �  الص�
تعود انط�قة معـــرض صنع °�

لعـــام 2015، حيـــث أعلنـــت الغرفة 
باعتبـــاره  المعـــرض  تنظيمهـــا  عـــن 
أول منصـــة قطريـــة صينيـــة للتعارف 
الخـــاص،  القطـــاع   � بـــ� والتنســـيق 
الدكتور  ســـعادة  المعـــرض  وأفتتـــح 
محمـــد بـــن صالـــح الســـادة وزيـــر 
من  بحضور حشـــد  والصناعة،  الطاقة 
، وأثمرت  � رجال ا�Õعمـــال والصناعيـــ�
كات  ØÙالـــ  � ب� التجاريـــة  الصفقـــات 
 تـــم توقيعها 

¿Àالقطريـــة والصينية ال
 45  Èحوا ÈوÕا� النســـخة  ع� هامش 

ريال. مليـــون 

ي

القطرية  التجاريـــة  الع�قـــات  وعـــن 
التبـــادل  حجـــم  فيبلـــغ  الصينيـــة، 
ا�Õشـــهر  خ�ل  البلدين   � بـــ� التجاري 
العـــام  هـــذا  مـــن   ÈوÕا� التســـعة 
بحسب ســـعادة الســـيد È تشن سف� 
لـــدى  الشـــعبية   � الصـــ� جمهوريـــة 
الدولـــة؛ أكـــ�Ø من 5 مليـــارات دو�ر، 
 � بينمـــا ناهـــزت حجـــم التجـــارة ب�
 10 Èحـــوا 

البلديـــن العـــام الما©�
دو�ر. مليـــارات 

ع  و
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 رئيس 
وأكد ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم بن محمد آل ثـــا��

 هذه النســـخة ا�ÕوÈ قد 
غرفـــة قطر أن معـــرض إندكس قطـــر °�

ات  �  التجه�
كات المتخصصـــة °� ØÙشـــهد مشـــاركة واســـعة من ال

والتصميمات الداخليـــة من دول عديدة لتعرض أحـــدث ابتكاراتها 
 هـــذا القطـــاع الحيوي وذلـــك بالرغم من الحصـــار الجائر ع� 

�°
قطر. دولة 

 دولة 
وعات العقاريـــة °� ØÙنشـــاءات والم Áوأكد ع� نمو ســـوق ا�

وعـــات مونديـــال كأس العالم لكـــرة القدم  ØÙقطـــر، وتواصل م
ة   المعد لهـــا، مما يوفـــر فرصا كب�

�Àنامـــج الزمـــ á2022 وفقـــا لل�
وعات،  ØÙهـــذه الم 

كات التصميمات الداخلية للمســـاهمة °� ØÙلـــ
كات  Øæ � متوقعا أن يشـــهد المعرض توقيع صفقات وتحالفـــات ب�

هذا   
�° وأجنبيـــة  قطرية 

ع. لقطا ا
المشـــاركة  تلك  إن  وقال 
ثقـــة  تؤكـــد  الواســـعة 
العالميـــة  كات  ØÙالـــ
�فتاً  القطري،  بالســـوق 
 ت�يحـــات صحفيـــة 

�°
افتتـــاح  هامـــس  عـــ� 
نمو  استمرار   Èإ المعرض 
نشـــائية  Áا� وعـــات  ØÙالم
متســـارعة  ة  بوت� قطر   

�°
الحصـــار،  متجاهلـــة 
دفع  الـــذي  ا�Õمر  وهـــو 

ى إÈ المجيء إÈ قطر وعـــرض ابتكاراتها  áكات العالمية الكـــ� ØÙالـــ
القطري. الســـوق  عـــ� 

، مديـــر معرض إندكس قطـــر، أن بحوثا  áوأكد الســـيد جعفر شـــ�
وتحليـــ�ت أجريت ع� الســـوق القطرية، أظهرت أن قيمة ســـوق 
 

ات الداخليـــة لمصّممي الديكـــور الداخ� °� � المقـــاو�ت والتجه�
 العـــام المقبل، وهو نمو 

الدولة ســـتبلغ حواÈ 1,5 مليار دو�ر °�
 تحقيق جزء 

كبـــ� من شـــأن معـــرض إندكس قطـــر أن يســـهم °�
. منه

وقال إن المعرض يشـــهد مشـــاركة أك�Ø من 50 مصنًعا ومورًدا ع� 
، يجلبـــون أحدث منتجـــات ا�Õثاث  Èالصعيديـــن المحـــ� والدو
� المئات من المشـــاريع   تجهـــ�

والديكـــور ال�زمـــة للمســـاعدة °�

 شـــÀ¿ أنحـــاء دولة قطر.
الجارية والمســـتقبلية °�

، مديـــر معرض  áومـــن جانبه، قـــال الســـيد جعفر شـــ�
«إندكس قطـــر»: "وفقـــاً لبحثنـــا الح�ي الـــذي أعدته 
ز)، فإن ســـوق المقاو�ت  ØÙكـــة تحلي�ت الســـوق (فنت Øæ
 دولة 

ات الداخلية لمصممي الديكـــور الداخ� °� � والتجهـــ�
 العام 

قطـــر ســـتبلغ قيمتـــه حـــواÈ 1.5 مليـــار دو�ر °�
. " لمقبل ا

 هـــذا الوقت الذي 
وأضـــاف: "يُعت�á هـــذا رقماً هائـــ�ً °�

تشـــهد فيه الب�د نمـــواً ضخماً، كما أننا ســـنعرض منتجات 
من أكـــ�Ø من 50 مصّنعـــاً ومورّداً عـــ� الصعيدين المح� 
، مـــن أحدث منتجـــات ا�Õثاث والديكـــور ال�زمة  Èوالدو
� المئـــات مـــن المشـــاريع الحالية   تجهـــ�

للمســـاعدة °�
 شـــÀ¿ أنحاء الدولة".

والمســـتقبلية °�
وأكد شـــ�á ع� أن وجـــود الذوق العـــاÈ لدى المجتمـــع القطري 
كات العالمية ع� المشـــاركة بالمعـــرض، حيث جرت  ØÙشـــجع ال
 الديكـــور والتصميم، 

كة عالمية مختصـــة °� Øæ 20 مشـــاركة نحـــو
ازيـــل، وكوريا، وإيطاليا، وفرنســـا،  áمن ال� � �فتـــاً إÈ أن العارض�

الدول. مـــن  ها  وغ�

وأشـــار شـــ�á إÈ أن هناك اهتمـــام واضح من قبل رجـــال ا�Õعمال 
بالمنتجـــات الخاصة بالديكـــور، متوقعاً أن يكون هنـــاك اتفاقيات 

وإبـــرام عقود جديدة خـــ�ل المعرض.

وأوضـــح أن حجـــم ســـوق 
 Èقطـــر يصـــل إ 

ا�Õثـــاث °�
مليـــون   600 يقـــارب  مـــا 
نتاج  Áدو�ر، كمـــا أن حجم ا�
الديكور  ســـوق   

�° المحـــ� 
يقارب  ما   Èإ يصـــل  وا�Õثاث 
 ، المح� الســـوق  من   %  30
 

نتاج المح� °� Áأن ا� Èإ �فتاً 
ايد والنمـــو، نتيجة  � طـــور ال�¿
اتجـــاه العديـــد مـــن رجال 
ا�Õعمـــال إÈ افتتـــاح مصانع 

المجا�ت. مختلـــف   
�°

فقـــد  نفســـه،  وبالصعيـــد 
كـــة تحلي�ت  Øæ كشـــفت دراســـة ع� مســـتوى المنطقـــة أعدتها
ع�ن عـــن تفاصيلها أمـــس، عن أن  Áز» جـــرى ا� ØÙالســـوق «فنتـــ
 ¿Àشـــ 

ات الداخلية °� � نفـــاق عـــ� التصميمات والتجهـــ� Áقيمة ا�
 ســـتصل إÈ حـــواÈ 17 مليار دو�ر  áأنحـــاء منطقـــة الخليج العر�

 عـــØÙ المقبلة.
�Àشـــهر ا�ثـــÕعـــ� مدار ا�

كما أشـــارت الدراســـة إÈ أن دولة قطـــر وحدها، ســـتبلغ ا�Õموال 
 كل من القطاعات 

 مشـــاريع التصميمات الداخلية °�
المســـتثمرة °�

ســـكان، والتجزئة، والضيافة،  Áالرئيســـية، والتجارة، وا� نشـــائية  Áا�
والرعايـــة الصحية، والتعليم، مـــا يقرب مـــن 1.5 مليار دو�ر.
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ع  و

ع  ا م و  قطر ل تتا  ا

ا يا  مع  لية  ن ا

ا صنع  قطر لية   ع المن ا ا قطا الم م ا

ا  ر أعمال رصة لتطو ة  طية المنت ر ال ر ل و و  قطر"  ال " ة   ي

د  ع ر و ر  دا  و   دا  بت ا د  تت الس ا
ع   دا  د       د ب  ل ال  ب 
و  ل ب و  ر ال    30  و   ر  ع ا  ب
د  ل د ال  ع د      د ب  ل د الر ب  ال 

ا ع  ب ل  دد   ال و د   و ب 

يهدف ســـوق "هـــل قطر" الذي اســـتمر 
وينظمـــه مجمع حياة  كامل  شـــهر  لمدة 
 Èبـــ�زا ويقام تحت رعايـــة غرفة قطر، إ
لية  � دعـــم ا�æÕ المنتجة وا�Õعمـــال الم��
حيـــث  اليدويـــة،  والحـــرف  المحليـــة 

لية  � يوفـــر منصة عـــرض للمشـــاريع الم��
لعـــرض مجموعة واســـعة مـــن منتجاتها 
بما °� ذلـــك الم�بس والمـــواد الغذائية 
 áويعتـــ� وا�كسســـوارات،  والعطـــور 
�Õصحـــاب  مثاليـــة  وجهـــة  المعـــرض 

ليـــة  لعـــرض منتجاتها  � المشـــاريع الم��
المجمع. زوار  امـــام 

مـــن جانبهـــا قالـــت الســـيدة إبتهـــاج 
ع�  صحفية  ت�يحـــات   

�°  
ا�Õحمـــدا��

هامش الحفـــل ا�فتتاحي أن مشـــاركتها 

طو  ال ة  ا ا الم  منت ا  عا  ر 30 م
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 إطـــار تشـــجيع غرفـــة قطـــر 
�° 

تـــأ�¿
ورواد  ليـــة  � الم�� المشـــاريع  �Õصحـــاب 
ا�Õعمـــال ودعمهـــم مـــن خـــ�ل توف� 
مجمـــع   

�° وتســـويق  عـــرض  مســـاحة 
ة إÈ قطاع  الحياه بـــ�زا التجاري، مشـــ�
يعزز  المنتجة   æÕلية وا� � الم�� المشـــاريع 
الباب  ويفتـــح  قطـــر"   

�° "صنع  شـــعار 
داخل  الوطنيـــة  المنتجـــات  لمســـاهمة 

وخارجها. الدولـــة 

وعـــن دور المـــرأة القطريـــة ورائـــدات 
 "العارضات 

ا�Õعمـــال فقالت ا�Õحمـــدا��
 المعرض، 

ســـجلن حضـــوراً ملحوظـــاً °�
وإبتـــكار  ا�Õفـــكار  تنـــوع  عـــ�وة عـــ� 
قوبل  ما  للعرض، وهـــو  آليات جديـــدة 
حيـــب والتفاعـــل مـــن زوار المجمع  بال�¿
ا�æÕة"  افـــراد  كافـــة  مـــن  التجـــاري 
وتقدمـــت عضـــو مجلـــس إدارة الغرفة 
الحياة  مجمـــع  ع�   � للقائمـــ� بالشـــكر 
وتســـويق  نوافذ عرض  إتاحـــة  ب�زا ع� 
ليـــة  � الم�� المشـــاريع  اصحـــاب  أمـــام 

ولمـــدة شـــهر كامل.

انبهارهـــا  عـــن   ، 
ا�Õحمـــدا�� وأعربـــت 

عـــ�  طـــرأ  الـــذي  الكبـــ�  بالتطـــور 
ليـــة خـــ�ل الســـنوات  � المنتجـــات الم��
ة إÈ أن هذا القطاع مهم  ة، مشـــ� ا�Õخ�
تحرصان  قطـــر  وغرفة  والدولـــة  جـــدا، 
ع� تشـــجيع ودعم هـــذه الفئة، وتوف� 
نتـــاج،  Áجميـــع الوســـائل المطلوبـــة ل�
 

وان تلـــك المنتجـــات تحمل ا�بـــداع °�
طياتهـــا، مضيفة: أثبتنـــا للعالم أن قطر 

 كافـــة القطاعات.
ة ورائـــدة °� � ممـــ�

وقال الشـــيخ خليفة بن خالـــد بن حمد 
 نائب رئيس مجلـــس إدارة مجمع 

ثا�� آل 
حيـــاة بـــ�زا "نحن نؤمـــن إيمانا راســـخا 
بأن ســـوق هـــل قطر ســـيوفر  وقويـــاً 
لـــ�æÕ القطرية المنتجة فرصـــة لتطوير 
أعمالها بشـــكل أكـــ�á كما ســـيخلق قيمة 
ة �قتصـــاد بلدنـــا عـــ� المـــدى  كبـــ�
الطويـــل، وأضـــاف: "نتقـــدم بالشـــكر 
عـــ� دعمهـــم وتعاونهم  لغرفـــة قطر 
 تنظيـــم المعـــرض، إن مثـــل هـــذه 

�°
ة  كات الصغ� ØÙالمبـــادرات تشـــجع الـــ
و  محفزة  عوامـــل  وهـــي  والمتوســـطة، 
لخلق  الحبيبـــة  دولتنـــا  رحلة   

�° مهمـــة 
ومســـتدام".  متنوع  اقتصـــاد 

وإختتـــم قائـــ�ً "إننـــا ســـعداء بإط�ق 

 مجمع حيـــاة ب�زا، 
ســـوق هل قطـــر °�

القطريـــة   æÕا� أنـــه ســـيدعم  حيـــث 
الخطـــوة  هـــي  هـــذه  إن  المنتجـــة، 
ا�ÕوÈ لنـــا، وســـوف نخلـــق المزيد من 
 ا�Õشـــهر القادمـــة لدعم 

المبـــادرات °�
ة والمتوســـطة". كات الصغـــ� ØÙالـــ

بـــدوره، أوضـــح الشـــيخ عبـــد الرحمن 
ان   ، 

ثـــا�� آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  بـــن 
 بهـــدف إتاحـــة الفرصة 

المبـــادرة تـــأ�¿
 Èيصـــال منتجاتها إ Á� القطريـــة æÕلـــ�

المجمعـــات التجاريـــة وقـــد أصبحـــت 
واقعـــاً ا�òن، منوهـــاً بأنه تـــم تخصيص 
المشـــاركة مجاناً  المســـاحات للجهـــات 
دون مقابل، وســـتكرر التجربـــة الناجحة 
ا  العـــام المقبـــل بـــكل تأكيـــد، مشـــ�
المجمـــع عـــ� أتم ا�ســـتعداد  إÈ أن 
�ســـتضافة أي أنشطة مشـــابهة، متوقعاً 
ان يكـــون حجم ا�قبال ع� ســـوق هل 
ا، وان يحقق نســـب مبيعات  قطـــر كبـــ�
مرتفعـــة، مرحباً بـــأي أæة قطرية منتجة 
ترغب بالمشـــاركة بمثل تلـــك الفعاليات.
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طر ا ال طا ال ية ل ا ا ال و الت ة قطر  ر ر ل ر ال ر الت

ن  و الت ال ل ال  ر  ر  ر ل ر ال ر ر الت
ر  ر  ال   دو الع   ا ال د ا  ال
 1.570 ت       1.705 ت  د ب   ر 2017  توب
وا  د ب  س  ت 2017 وب ب  ر الس    ال
ر  الع  توب ر  1.644     ال (%8.59 و 

3.7% وا  د  د  س  ب 2016 وب الس

ــهر  ــ�ل ا�Õشـ ــة خـ ــ� النفطيـ ــادرات غـ ــة الصـ ــاÈ قيمـ ــغ اجمـ وبلـ
ـــال. ـــار ري ـــه (14.95) ملي العـــØÙ ا�ÕوÈ مـــن العـــام الجـــاري مـــا قيمت
ــات وادارة  ــوث والدراسـ ــده ادارة البحـ ــذي تعـ ـــر الـ ــار التقري واشـ
ـــه  ـــأ، اÈ ان ـــهادات المنش ـــع ش ـــن واق ـــة م � بالغرف ـــب� ـــؤون المنتس ش
ـــ�م،  ـــر المن ـــهر اكتوب ـــ�ل ش ـــأ خ ـــهادة منش ـــدار 2928 ش ـــم اص ت

ـــدول  ـــد ل ـــهادة موح ـــام، 137 ش ـــوذج ع ـــهادة نم ـــا 2633 ش ـــن بينه م
مجلـــس التعـــاون (صناعيـــة)، شـــهادة واحـــدة موحـــدة لـــدول 
مجلـــس التعـــاون (حيوانيـــة)، 135 شـــهادة منشـــأ عربيـــة، 18 شـــهادة 

منشـــأ ل�Õفضليـــات، 4 شـــهادات منشـــأ لســـنغافورة.

 تعليقـــه عـــ� بيانـــات الصـــادرات القطريـــة غـــ� النفطيـــة 
و°�

 
¿° ØÙـــ ـــد ال ـــن حم ـــح ب ـــيد صال ـــال الس ـــر 2017، ق ـــهر اكتوب ـــ�ل ش خ

ـــدر  ـــل يتص  ظ
�Àـــ ـــي الوط ـــاع الصناع ـــة، ان القط ـــام الغرف ـــر ع مدي

ــا  ــادرات، داعيـ ــال الصـ  مجـ
ــة °� ــ� النفطيـ ــرى غـ ــات ا�Õخـ القطاعـ

ــن  ــد مـ ــخ المزيـ ــب اÈ ضـ ــتثمرين ا�Õجانـ ــال والمسـ ــال ا�عمـ رجـ
ـــة  ـــة قوي ـــدة صناعي ـــق قاع ـــام لخل ـــاع اله ـــذا القط  ه

ـــتثمارات °� ا�س
ـــة  ـــع مصـــادر الدخـــل مـــن جه ـــي اÈ تنوي ـــة الرام تدعـــم توجـــه الدول
ـــد�ت  ـــع مع ـــات ورف ـــض المنتج ـــن بع  م

ـــذا�¿ ـــاء ال ـــق ا�كتف ولتحقي
الصـــادر مـــن بعـــض المنتجـــات الصناعيـــة ا�Õخـــرى.

وأشـــار اÈ ســـعي الغرفـــة الدائـــم لتحقيـــق هـــذه الغايـــة عـــ�á كل 
 مـــن ضمنهـــا تنظيـــم معـــرض 

¿Àالســـبل والوســـائل الممكنـــة والـــ
ــث  ــة، حيـ ــة والصناعـ ــع وزارة الطاقـ ــاون مـ ــر بالتعـ  قطـ

ــع °� صنـ
ة 14  ــ�¿ ــ�ل الفـ ــرض خـ ــن المعـ ــام مـ ــذا العـ ــخة هـ ــتقام نسـ سـ

ر

واص ك  طية  ا  الن الصا

ر نمو %8.6 يف اكتو صا  ال
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ر  ط ال ا  ال ا  ط ل ا  ا  الت ال  ع 

ا ا  ي م م  ا  ا ص

ة  ل ت ا 57  ر   ا اكتو ا ة ص ا قيم ا  ي 1.7 م

ا و ال

ة  ل و ال ع  ة  ة قو ق  قاع صناعي ال

ا ال ع مص نو و 

ة   طي ا  الن ا ة الص ا ا قيم ا  ي 15 م

ر ع أ

بمشـــاركة  القـــادم   2017  áديســـم�  -17
القطريـــة،  الصناعيـــة  كات  ØÙالـــ مئـــات 
حيـــث يهـــدف المعـــرض دائمـــا للتعريـــف 
ـــة  ـــن جه ـــة م ـــة الوطني ـــات الصناعي بالمنتج
 

ـــاهمتها °� ـــا ومس ـــيع قاعدته ـــعي لتوس والس
الناتـــج المحـــ� مـــن جهـــة ثانيـــة ولتأكيـــد 
 

�° عليهـــا  ايـــد  � الم�¿ والطلـــب  جودتهـــا 
ا�Õســـواق العالميـــة مـــن جهـــة ثالثـــة ، 
ـــذه  ـــول ه ـــا وص  يؤكده

¿Àـــ ـــودة ال ـــك الج تل
العالـــم  قـــارات  أســـواق   Èا المنتجـــات 
 

ـــا©� ـــر 2017 الم ـــهر أكتوب ـــ�ل ش ـــتة خ الس
ــة  ــات ا�Áحصائيـ ــه البيانـ ــا اثبتتـ ــب مـ حسـ
ـــة للشـــهر المذكـــور. للصـــادرات غـــ� النفطي

ــهر  ــو الشـ ــر وهـ ــهر أكتوبـ ــاف ان شـ واضـ
الخامـــس عـــ� الحصـــار الجائـــر عـــ� 
قيمـــة  تـــزال   � ذلـــك  ورغـــم  البـــ�د، 

صـــادرات البـــ�د غـــ� النفطيـــة تثبـــت 
شـــهرا بعـــد ا�òخـــر أنهـــا قـــد تجـــاوزت 
 وضعتهـــا 

¿Àـــ ـــل ال ـــود والعراقي تمامـــا كل القي
ــتعيق  ــا سـ ــا بأنهـ ــاً منهـ ــار ظنـ دول الحصـ
هـــذا النشـــاط التجـــاري وتحـــد مـــن نمـــوه 
ا�Õرقـــام  كل  أثبتـــت  حيـــث  وتطـــوره، 
ـــة  ـــ� النفطي ـــ�د غ ـــادرات الب ـــة لص ا�Áحصائي
المقـــدرات  الحصـــار  بعـــد  مـــا  ة  لفـــ�¿
إيصـــال   

�° الوطنيـــة  كاتنـــا  ØÙل العاليـــة 
 

¿Àســـواق العالميـــة الـــÕكل ا� Èــا إ منتجاتهـ
ـــم  ـــار، وبقي ـــل الحص ـــه قب ـــل إلي ـــت تص كان
 

ـــار °� ـــل الحص ـــا قب ة م ـــ�¿ ـــت ف ـــات فاق وكمي
ـــذي  عـــدد مـــن الشـــهور، وشـــهر أكتوبـــر ال
نحـــن بصـــدده ا�òن ليـــس بمعـــزل عـــن 
ا�Õشـــهر الـــذي ســـبقته مـــن حيـــث ثبـــات 
ـــا  ـــ� قيمته ـــا ع ـــل وتفوقه ـــادر ب ـــة الص قيم

 الشـــهر الســـابق.
�°

57

 Èوقـــد توجهـــت الصـــادرات القطريـــة إ
 Èــا ــهر الحـ ــ�ل الشـ ــة خـ ــدد (57) دولـ عـ
مقارنـــة بعـــدد (52) دولـــة خـــ�ل شـــهر 
، منهـــا عـــدد (11) دولـــة  

ســـبتم�á المـــا©�
ــاون  ــس التعـ ــا دول مجلـ ــا فيهـ ــة بمـ عربيـ
ــا  ــة بمـ ــدد (13) دول أوروبيـ ــي وعـ الخليجـ
عـــدا  آســـيوية  دول   (16) و  تركيـــا  فيهـــا 
ـــدا  ـــة ع ـــة و (12) دول أفريقي ـــدول العربي ال
� مـــن أمريـــكا  الـــدول العربيـــة ودولتـــ�
� مـــن أمريـــكا الجنوبيـــة  الشـــمالية ودولتـــ�

اليا.  ضافـــة إÈ اســـ�¿ Áبا�

 áوبالمقارنـــة مـــع الشـــهر الســـابق ســـبتم� 
 عـــدد 

2017 نجـــد أن هنالـــك زيـــادة °�
 اســـتقبلت الصـــادرات القطريـــة 

¿Àالـــدول الـــ
 Èـــا ـــر الح ـــهر أكتوب ـــ�ل ش ـــة خ ـــ� النفطي غ
ـــل  ـــتوي الكت ـــ� مس ـــا ع ـــدد (5) دول، أم بع
 عـــدد 

والمجموعـــات فهنالـــك انخفـــاض °�
 

¿Àوروبيـــة  الـــÕدول مجموعـــة  الـــدول ا�
ــة مـــن (14)  ــادرات القطريـ ــتقبلت الصـ اسـ
 أكتوبـــر 

 ســـبتم�á إÈ (13) دولـــة °�
دولـــة °�

ـــدول  ـــة ال ـــت مجموع ـــا ارتفع ـــاÈ ، بينم الح
العربيـــة بمـــا فيهـــا دول مجلـــس التعـــاون 
 

 ســـبتم�á إÈ (11) دولـــة °�
مـــن (10) دولـــة °�

ـــة  ـــدول ا�فريقي ـــك ال ـــر الحـــاÈ ، وكذل أكتوب
 

عـــدا الـــدول العربيـــة مـــن (10) دول °�
ــر،   أكتوبـ

ــة °� ــدد (12) دولـ ــبتم�á إÈ عـ سـ
بينمـــا ظـــل عـــدد الـــدول ا�òســـيوية عـــدا 
 

الـــدول العربيـــة عـــ� حالـــه (16) دولـــة °�
ــر   أكتوبـ

ــة °� ــك (16) دولـ ــبتم�á ، وكذلـ سـ
وكذلـــك الحـــال بالنســـبة لـــدول أمريـــكا 
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�°  � دولتـــ� بعـــدد  الشـــمالية 

 
�°  � دولتـــ� وكذلـــك   áســـبتم�

اكتوبـــر بينمـــا ظهـــرت عـــ� 
ــكا  ــن أمريـ � مـ ــ� ــة دولتـ القائمـ
ــ�ل  ــت خـ  غابـ

¿Àــ ــة الـ الجنوبيـ
 

المـــا©�  áســـبتم� شـــهر 
اليا. ضافـــة إÈ اســـ�¿ Áبا�

ـــ�  ـــان ع ـــلطنة عم ـــت س وحافظ
ـــة  ـــ�  قائم ـــداري ع ـــا الص مركزه
الـــدول المســـتقبلة للصـــادرات 
القطريـــة غـــ� النفطيـــة خـــ�ل 
 2017 Èالحـــا أكتوبـــر  شـــهر 
بلغـــت  بإجمـــاÈ صـــادرات   ،
 (965.83)  Èحـــوا قيمتهـــا 
مليـــون ريـــال وهـــو مـــا يمثـــل 
 È(%56.64) مـــن اجمـــا Èحـــوا
القطريـــة  الصـــادرات  قيمـــة 

ــور ،  ــهر المذكـ ــ�ل الشـ ــة خـ ــ� النفطيـ غـ
تلتهـــا هونـــج كونـــج بإجمـــاÈ صـــادرات 
بلغـــت قيمتهـــا (139.67) مليـــون ريـــال 
 Èوهـــو مـــا يمثـــل (%8.19) مـــن اجمـــا
 المركـــز الثالـــث 

قيمـــة الصـــادرات ، و°�
 بلغـــت قيمـــة الصـــادرات 

¿Àـــ ـــا ال جـــاءت تركي
وبنســـبة  ريـــال  مليـــون   (93.92) اليهـــا 
بلغـــت (%5.5) مـــن اجمـــاÈ الصـــادرات 
ـــة صـــادرات  � بقيم ـــع الصـــ� ـــز الراب  المرك

و°�
بلغـــت (63.13) مليـــون ريـــال وبنســـبة 
 المركـــز الخامـــس ســـنغافورة 

(%3.7) و°�
ــون  ــا (62.7) مليـ ــت قيمتهـ ــادرات بلغـ بصـ
مـــن   (3.67%) وبنســـبة  قطـــري  ريـــال 
ــة  ــ� النفطيـ ــادرات غـ ــة الصـ ــاÈ قيمـ اجمـ
 

خـــ�ل أكتوبـــر 2017، بعـــد ذلـــك تـــأ�¿
الهنـــد،  المانيـــا،  بنج�ديـــش،  مـــن  كل 
ـــب  ـــم ونس ـــت بقي ـــة، والكوي ـــا الجنوبي كوري

. Èــوا ــ� التـ ــة عـ متفاوتـ

ــادرات  ــم الصـ ــي حجـ ــا تنامـ ــظ هنـ وي�حـ
غـــ� النفطيـــة إÈ بعـــض الـــدول وكذلـــك 
ــدا  ــيوية عـ ــدول ا�òسـ ــيطرة الـ ــتمرار سـ اسـ
الـــدول العربيـــة عـــ� غالبيـــة المراكـــز 
ــك  ــتقبلة لتلـ ــدول المسـ ة ا�ÕوÈ للـ ØÙــ العـ
أكتوبـــر 2017   الصـــادرات خـــ�ل شـــهر 
 ســـبتم�á وأغســـطس 

كمـــا كان الحـــال °�
 . � الماضيـــ�

 ÈوÕا� ØÙاســـتقبلت أســـواق الـــدول العـــ
 Èـــا ـــن اجم ـــا نســـبته (%88.1) م ـــورة م المذك

الصـــادرات القطريـــة غـــ� النفطيـــة خـــ�ل 
شـــهر أكتوبـــر 2017م.

م
دي

ـــاون  ـــس التع ـــة دول مجل ـــت مجموع وحافظ
ــا  ــ� مركزهـ ــت) عـ ــان والكويـ ــلطنة عمـ (سـ
المركـــز  عـــ�  واســـتحواذها  الصـــداري 
ا�Õول مـــن حيـــث الكتـــل والمجموعـــات 
للصـــادرات  المســـتقبلة  ا�قتصاديـــة 
ـــث  ـــر 2017 حي ـــهر أكتوب ـــ�ل ش ـــة خ القطري
اســـتوعبت أســـواقها مـــا نســـبته (57.76%) 
مـــن إجمـــاÈ الصـــادرات القطريـــة غـــ� 
 Èـــا ـــور بإجم ـــهر المذك ـــ�ل الش ـــة خ النفطي
صـــادرات بلغـــت قيمتهـــا (984.9) مليـــون 

ــان. ــلطنة عمـ ــا إÈ سـ ــال كان معظمهـ ريـ
 المرتبـــة الثانيـــة جـــاءت مجموعـــة الـــدول 

�° 
ـــتيعابها  ـــة باس ـــدول العربي ـــدا ال ـــيوية ع ا�òس
لصـــادرات بلغـــت قيمتهـــا (428.5) مليـــون 
ــن  ــبته (%25.13) مـ ــا نسـ ــل مـ ــال وتمثـ ريـ
ـــة  ـــ� النفطي ـــة غ ـــادرات القطري ـــاÈ الص اجم

ـــر 2017م. ـــهر أكتوب ـــ�ل ش خ
ــا  ــة بمـ ــدول ا�Õوروبيـ ــة الـ ــاءت مجموعـ جـ
 المرتبـــة الثالثـــة باســـتقبالها 

فيهـــا تركيـــا °�
مـــا قيمتـــه (169.9) مليـــون ريـــال مـــن 
الشـــهر  خـــ�ل  القطريـــة  الصـــادرات 
المذكـــور وهـــو مـــا يعـــادل (%9.96) مـــن 
ــهر. ــذا الشـ ــادرات خـــ�ل هـ ــاÈ الصـ اجمـ

 
تـــأ�¿ الرابعـــة  المرتبـــة   

�°
ـــدا  ـــة ع ـــدول العربي ـــة ال مجموع
دول مجلـــس التعـــاون حيـــث 
 Èحـــوا أســـواقها  اســـتقبلت 
الصـــادرات  مـــن   (4.75%)
النفطيـــة  غـــ�  القطريـــة 
 (80.14) بلغـــت  وبقيمـــة 
ـــد  ـــت بع ـــم ات ـــال، ث ـــون ري ملي
 المرتبـــة الخامســـة 

ذلـــك و°�
ـــكا الشـــمالية  مجموعـــة دول أمري
ـــادرات  ـــواقها لص باســـتيعاب أس
بلغـــت قيمتهـــا(22.31) مليـــون 
 Èإ معظمهـــا  ذهبـــت  ريـــال 
الو�يـــات المتحـــدة ا�مريكيـــة، 
ثـــم مجموعـــة الـــدول ا�فريقيـــة 
ـــة   المرتب

ـــة °� ـــدول العربي عـــدا ال
 ÈجمـــاÁ� السادســـة باســـتقبالها
قيمتهـــا  بلغـــت  صـــادرات 
(17.23) مليـــون ريـــال، بعـــد 
ا  اليا وأخـــ�  اســـ�¿

ذلـــك تـــأ�¿
ـــظ  ـــة . وي�ح ـــكا الجنوبي ـــة دول أمري مجموع
ــت  ــد توجهـ ــهر قـ ــذا الشـ ــادرات هـ ان صـ
اÈ كل الكتـــل والمجموعـــات ا�قتصاديـــة 

العالميـــة بـــ� اســـتثناء.

الصـــادرات  وتوجهـــات  قيـــم  وبمقارنـــة 
ــر  ــهر اكتوبـ  شـ

ــة °� ــ� النفطيـ ــة غـ القطريـ
 áســـبتم� شـــهر   

�° تهـــا  نظ� مـــع   2017
 قيمـــة 

 نجـــد أن هنالـــك ارتفـــاع °�
المـــا©�

ـــل   توجهـــت إÈ بعـــض الكت
¿Àـــ الصـــادرات ال

والمجموعـــات ا�قتصاديـــة مثـــل مجموعـــة 
دول مجلـــس التعـــاون (ســـلطنة عمـــان-
ـــدا  ـــة ع ـــدول العربي ـــة ال ـــت) ،ومجموع الكوي
ـــة  ـــدول ا�فريقي دول المجلـــس ومجموعـــة ال
عـــدا الـــدول العربيـــة ، بينمـــا كان هنالـــك 
 قيمـــة الصـــادر لبعـــض 

انخفـــاض طفيـــف °�
مجموعـــة  وهـــي  ا�Õخـــرى  المجموعـــات 
الـــدول ا�òســـيوية عـــدا الـــدول العربيـــة 
ومجموعـــة الـــدول ا�Õوروبيـــة بمـــا فيهـــا 
ــمالية،  ــكا الشـ ــة دول أمريـ ــا ومجموعـ تركيـ
 القائمـــة كل مـــن 

بينمـــا عـــادت للظهـــور °�
اليا  مجموعـــة دول أمريـــكا الجنوبيـــة وأســـ�¿
� كانتـــا قـــد غابتـــا خـــ�ل شـــهر  اللتـــ�

 . 
ــا©� ــبتم�á المـ سـ

م س
د

� ينايـــر  وي�حـــظ أن نســـبة الزيـــادة بـــ�

ر
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 � ـــ� ـــبتها ب ـــت نس ـــا كان ـــر) 22 % ( بينم اي áوف�
ـــر ومـــارس (%7) امـــا نســـبة ا�نخفـــاض  اي áف�
ــد بلغـــت (27%)  ــارس وأبريـــل فقـ � مـ بـــ�
ــو  ــل ومايـ � ابريـ ــ� ــادة بـ ــت الزيـ ــم كانـ ثـ
 � ــ� ــبب بـ ــاض المسـ ــم ا�نخفـ (%12.4) ثـ
مايـــو ويونيـــو نســـبته حـــواÈ (%47)، ثـــم 
ــو  ــو ويوليـ � يونيـ ــ� ــ� بـ ــاع الكبـ كان ا�رتفـ
ــم كان  ــبته (%67.4) ثـ ــت نسـ ــذي بلغـ والـ
� يوليـــو واغســـطس  هنـــاك ارتفـــاع بـــ�
بلغـــت نســـبته (%35.2). ثـــم انخفـــاض 
ــبته  ــت نسـ ــبتم�á بلغـ ــطس وسـ � أغسـ ــ� بـ
ـــر  � ســـبتم�á وأكتوب ـــ� ـــاع ب ـــم ارتف (%12.6) ث

بلغـــت نســـبته (8.59%)

ـــن  ـــهرية م ـــادرات الش ـــة الص ـــت قيم وارتفع
 (1710) Èــر ا  ينايـ

ــال °� ــون ريـ (1400) مليـ
 

ـــون °� ـــم اÈ (1830) ملي ـــر ث اي áف� 
ـــون °� ملي

 
ـــون °� ـــت اÈ (1328) ملي ـــم تراجع ـــارس ث م

 Èمايـــو ا 
ابريـــل ثـــم عـــاودت ا�رتفـــاع °�

 يونيـــو 
اجـــع المســـبب °�  ال�¿

(1423) ليـــأ�¿
الصـــادرات  قيمـــة  فيـــه  بلغـــت  الـــذي 
ثـــم  ريـــال.  مليـــون   (793.7) الشـــهرية 
الحصـــار  �òثـــار  الÙيـــع  التجـــاوز  كان 
 Èوارتفـــاع قيمـــة الصـــادرات الشـــهرية ا
 يوليـــو ثـــم كان 

(1328) مليـــون ريـــال °�

 أغســـطس 
ا�رتفـــاع اÈ(1796) مليـــون °�

ــال  ــون ريـ ــت اÈ (1570) مليـ ــم انخفضـ ثـ
 ســـبتم�á ثـــم العـــودة اÈ ا�رتفـــاع مـــرة 

�°
 (1705) Èلتصـــل ا Èـــر الحـــا  أكتوب

اخـــري °�
مليـــون ريـــال.

واقـــع  مـــن  الصـــادرات  م�مـــح  أبـــرز 
المنشـــأ:  شـــهادات 

ــادرات  ــة الصـ ــاÈ قيمـ ــة اجمـ ــت قيمـ بلغـ
ـــال  ـــار ري ـــر (1.705) ملي ـــ�ل شـــهر اكتوب خ
بارتفـــاع نســـبته (%8.59) مقارنـــة بشـــهر 
ـــة  ـــه قيم ـــت في ـــذي بلغ  ال

ـــا©� ـــبتم�á الم س
ــال. ــار ريـ ــادرات (1.570) مليـ الصـ

ـــل  ـــر تمث ـــهر أكتوب ـــ�ل ش ـــادر خ ـــام الص ارق
ـــاط  ـــتمرار نش ـــ� اس ـــا ع ـــا قاطع ـــ� عملي دلي
الصـــادرات القطريـــة غـــ� النفطيـــة وفقـــا 
ــائدة   كانـــت سـ

¿Àــة الـــ ــا الطبيعيـ معد�تهـ
قبـــل الحصـــار. 

ــة  ــدد (57) دولـ ــادرات إÈ عـ توجهـــت الصـ
 

مـــن دول العالـــم مقارنـــة ب(52) دولـــة °�
. 

ســـبتم�á المـــا©�

ــدول  ــة الـ ــان قائمـ ــلطنة عمـ ــدرت سـ تصـ
غـــ�  القطريـــة  للصـــادرات  المســـتقبلة 

ـــج  ـــا هون ـــر تلته ـــهر أكتوب ـــ�ل ش ـــة خ النفطي
 المركـــز الرابـــع.

�° � ـــا ثـــم الصـــ� كونـــج، تركي
 

ـــا©� ـــبتم�á الم ـــهر س  ش
ـــال °� ـــا كان الح كم

ــعودية  ــة (السـ ــت دول المقاطعـ ــد غابـ فقـ
ا�مـــارات والبحريـــن) كليـــا عـــن قائمـــة 
ــة  ــادرات القطريـ ــتقبلة للصـ ــدول المسـ الـ

. Èــا غـــ� النفطيـــة خـــ�ل شـــهر الحـ
تصـــدرت مجموعـــة دول مجلـــس التعـــاون 
(ســـلطنة عمـــان والكويـــت) قائمـــة الكتـــل 
باســـتيعابها  ا�قتصاديـــة  والمجموعـــات 
(%56.64) مـــن اجمـــاÈ قيمـــة الصـــادرات 
القطريـــة غـــ� النفطيـــة خـــ�ل الشـــهر 

ــور. المذكـ

ا�òســـيوية  الـــدول  مجموعـــة  جـــاءت 
ــة  ــة الثانيـ  المرتبـ

ــة °� ــدول العربيـ ــدا الـ عـ
باســـتيعابها مـــا نســـبته (%25.13) مـــن 

الصـــادرات. هـــذه 

ــة  ــادرات القطريـ ــة الصـ ــاÈ قيمـ ــغ اجمـ بلـ
 ÈوÕا� ØÙشـــهر العـــÕـــة خـــ�ل ا� ـــ� النفطي غ
ـــارس،  ـــر، م اي áـــر، ف� ـــام 2017 (يناي ـــن الع م
ابريـــل، مايـــو، يونيـــو، يوليـــو، أغســـطس 
وســـبتم�á واكتوبـــر) مـــا قيمتـــه (14.95) 

مليـــار ريـــال 
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 العدد

"صنع يف قطر" 
ا الطاقة  ا مع  الت ة قطر  ر م  ن مير  مو ا ة  رعا  

ا  نت ا ت الصناعا  م

ا الوطنية   

ا ة   ي

ي  رصة لت ر  الم

ا   طا ال  ال

التنمية الصناعية

الطاقة الطاقة 

ر الصناعة طو لة الرامية   و ال ع  ا   ت عت ع ا ي ا

ع الصناعية ا ت يف ا ع ع ا ا ا أص مر  ت يع ا

طة تو ا ة الصناعة الص  ع ع ة  طر كا ال ية  أما ال ا وا  ت ا

ر 2017 ال  ع   ع  ر   ر ل ال ع ر ا   د دول 
ر    لر ال ا ال وال و ب ع و ون  لتع ر ب ر   و 
د  س و ا  14 د د د ب د ا د ا  ا ال و ال  ب    الس

ت  ر ل ا  ب  ا ا را ب ع وا ر الدو ل    4
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د

ي  رصة لت ر  ي الم رصة لت ر  الم

ا   طا ال  ال

التنمية الصناعيةالتنمية الصناعيةالتنمية الصناعيةالتنمية الصناعية
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ومنـــذ انط�قته ا�وÈ عـــام 2009، أصبح 
 قطر ملتقـــى يجمع كافة 

معرض صنـــع °�
كات والمصانع القطريـــة تحت مظلة  ØÙالـــ
� ل�لتقاء  واحـــدة، ويتيح فرصة للمصنعـــ�
للتعرف  بأصحـــاب ا�Õعمال والمســـتثمرين 
قوتها  ونقـــاط  القطرية  الصناعـــات  عـــ� 
وما يحتاجه الســـوق القطـــري من صناعات 

. جديدة
للتعرف  والمعـــرض يشـــكل فرصة هامـــة 
عن قـــرب ع� أبـــرز الصناعـــات المتنوعة 
 الب�د، والتطـــور ا�قتصادي 

المتواجـــدة °�
ة، مع  ة ا�Õخـــ� الذي شـــهدته خـــ�ل الف�¿
تعريف الـــزوار بالخدمـــات المتوافرة لهم 
كات. ØÙالتعامل مـــع ال 

 حـــال الرغبـــة °�
�°

 ظل ظروف 
 هـــذا العـــام °�

كما أنـــه يأ�¿
حصار مفـــروض ع� قطر مـــن ث�ث دول 
خليجيـــة، مما يجعل من النســـخة القادمة 
 كل المعاي� إذ 

للمعرض نســـخة مختلفة °�
ة الحالية تشـــهد اهتمـــام بالمنتج  أن الف�¿
 من كافة الجهـــات المعنية بالدولة 

�Àالوطـــ
وع� رأســـها القيـــادة الرشـــيدة والحكومة 

لموقرة. ا
وممـــا � شـــك فيـــه أن توجهـــات القيادة 
 ترجمتها الرؤيـــة الوطنية 

¿Àالرشـــيدة والـــ
للدولـــة 2030 قد عـــززت  الجهود ووجهتها 
الطاقة   تقليـــل ا�عتماد عـــ�  إÈ اهميـــة 
كســـلعة دائمـــة ومصـــدر وحيـــد للدخل 
القومـــي، كما أن هذا ا�مـــر  لم يعد يلقى 
 ،  áÀالرســـمي والشع � قبو�ً ع� المســـتوي�
وخصوصاً بعـــد تذبذب أســـعارها وتدنيها 
ما  للغاية،  ة  كبـــ� لمســـتويات  وهبوطهـــا 
وبشـــكل  العالمي ســـلباً  ا�قتصاد   

�° أثـــر 
 وا�فضل 

ملحـــوظ، مبيناً أن البديل الثـــا��
والنهـــوض   

الـــذا�¿ ا�كتفـــاء  لتحقيـــق 
 الصناعـــة 

با�قتصـــاد المحـــ� يكمـــن °�
المختلفة. بأنواعهـــا 

 Èولقـــد ســـاهمت القـــرارات الحكوميـــة إ
 � القطري�  � المصنعـــ� أمـــام  المجال  فتح 
 هـــذا القطـــاع وفتح 

لزيـــادة أعمالهـــم °�
 

مشـــاريع صناعيـــة جديـــدة، � ســـيما °�
الدولة  تطرحهـــا   

¿Àالـــ المحفـــزات  ظـــل 
 تتبناها كثـــ� من الجهات 

¿Àوالمبـــادرات ال
الجانب. هـــذا   

�°

 Øوغرفـــة قطـــر كانـــت مـــن أوائـــل وأك�
وتشـــجيعاً   للصناعـــة  دعمـــاً  الجهـــات 
التوجـــه  عـــ�  ا�Õعمـــال  �Õصحـــاب 

باســـتثماراتهم إÈ هـــذا القطـــاع الحيوي 
اقتصـــاد. فحملت  أي  يمثل عصـــب  الذي 
 يجمع 

�Àع� عاتقهـــا تنظيم معرض وطـــ
كات والمصانـــع القطرية تحت  ØÙكافـــة الـــ
اهـــداف منها:  مظلة واحـــدة وذلك لعدة 
القطرية  للصناعـــة وللمنتجـــات  ويـــج  ال�¿
محلياً وعالمياً، تشـــجيع اســـتخدام المنتج 
اد،  القطري وتقليـــل ا�عتماد ع� ا�ســـت�
دعـــم جهـــود الدولـــة الراميـــة إÈ دعم 
وأصحاب  المســـتثمرين  وتشجيع  الصناعة، 
 المشـــاريع 

ا�Õعمـــال عـــ� ا�ســـتثمار °�
الصناعيـــة، دعـــم توجهات الدولة بشـــأن 
والخاص،  العـــام   � القطاع�  � بـــ� اكة  ØÙال
أمـــام  فتـــح اســـواق خارجيـــة جديـــدة 
كات القطريـــة، دفع عجلـــة الصناعة  ØÙالـــ
ة والمتوســـطة،   الصناعات الصغ�

خاصة °�
فرصة لمناقشـــة أهم الفرص ا�ســـتثمارية 
 هذا القطاع، فرصة لمناقشـــة 

المتاحـــة °�

تواجه   
¿Àالـــ التحديـــات والعقبات  أهـــم 

القطاع  مشـــاركة  تعزيز  الصناعـــة،  تطوير 
ى  áالمشـــاريع الصناعيـــة الك� 

الخـــاص °�
اكات  Øæ 

 تقيمهـــا الدولة، والدخـــول °�
¿Àال

كات  ØÙعمـــال والÕا� � أصحـــاب  بـــ� فاعلة 
. ية لقطر ا

 Èوقد حظـــي المعـــرض منذ دورتـــه ا�و
ة صاحب الســـمو  بدعـــم ورعايـــة حـــ��
 أم� الب�د 

الشـــيخ تميم بن حمد آل ثـــا��
، واســـتطاع  المفـــدى حفظـــه < ورعاه 
المعـــرض أن يحقـــق الكث� مـــن ا�هداف 

 مـــن اجلها تـــم تنظيمه.
¿Àالـــ

س س

 2009
استهلت الغرفة أول نســـخة للمعرض عام 
ة   حظيـــت برعاية وافتتاح ح��

¿À2009  وال
صاحـــب الســـمو الشـــيخ تميم بـــن حمد 
 – أمـــ� الب�د المفـــدى – وأُقيمت 

آل ثـــا��
ة مـــن 11-14 يناير 2009 م ع�  خ�ل الف�¿
مســـاحة 15000 م�¿ مربع بمركـــز الدوحة 

. للمعارض 
كـــة قطرية  Øæ 300 مـــن Øشـــارك فيها أك�
وا�نتاجية  الصناعية  القطاعـــات  كافة  تمثل 
كـــة راعية،  Øæ 30 مـــن Øبـــدول قطـــر وأك�
تحملـــت الغرفـــة كافـــة تكاليـــف إقامـــة 
كات مســـاحات  ØÙالمعـــرض ومنحـــت الـــ

العـــرض بالكامـــل مجاناً.
 æÕكمـــا تـــم تخصيص جنـــاح خـــاص ل�
المنتجـــة، وعقـــدت ع� هامشـــها ندوات 
وجلســـات نقاشـــية حول تحديات الصناعة 
وتفعيـــل دور القطاع الصناعي ومســـتقبل 
 تواجهها، 

¿Àظل التحديات الـــ 
الصناعـــة °�

المعرض  هامـــش  عـــ�  اقيمـــت  حيـــث 
ندوة "مســـتقبل الصناعـــة الخليجية" ، كما 
قدمت عـــروض تقديمية مـــن وزارة الطاقة 

رق ال

ة  ي  نا 

ة   ام صناعية 

ا  منت التر ل

الوطنية
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والصناعـــة وبنك قطـــر للتنميـــة ومنظمة 
كمـــا  الصناعيـــة.  ل�ستشـــارات  الخليـــج 
شـــهدت هذه النســـخة إبـــرام العديد من 
الصفقـــات التجارية خ�ل أيـــام المعرض.

2011
نظمـــت الغرفـــة النســـخة الثانيـــة مـــن 
يناير  ة مـــن 7-4  الفـــ�¿ المعـــرض خـــ�ل 
2011 عـــ� مســـاحة 12000 مـــ�¿ مربـــع 
ة  بمركـــز الدوحة للمعـــارض، وتفضل ح��
صاحب الســـمو الشـــيخ تميم بن حمد آل 
 – أمـــ� البـــ�د المفـــدى – بافتتاحه.

ثا��
ة  وشـــهدت هـــذه النســـخة مشـــاركة كب�
مـــن مســـؤوÈ الحكومة والقطـــاع الخاص 
 æومن ا� ، � وأصحـــاب ا�Õعمال القطريـــ�
العارضة  كات  ØÙالـــ عدد  ووصـــل  المنتجة 
كـــة ومصنـــع ، وتم عـــ� هامش  Øæ 200
المعـــرض تنظيـــم نـــدوة حـــول "واقـــع 

 دولـــة قطر".
الصناعـــة °�

2013
أقيمـــت النســـخة الثالثـــة مـــن المعرض 
ينايـــر 2013  مـــن 18-16  ة  الفـــ�¿ خـــ�ل 
بمركـــز الدوحـــة للمعـــارض، بحضور عدد 
مـــن أصحاب الســـعادة الـــوزراء وعدد من 
� وضيـــوف الب�د،  رجال ا�Õعمـــال القطري�
الجهات  مـــن  ة  كبـــ� مشـــاركة  وشـــهدت 
الصناعي  بالقطـــاع  والمعنيـــة  المختصـــة 

. ولة لد با
اقيم المعـــرض تحت شـــعار "آليات دعم 
ة والمتوســـطة" ، وعقدت  الصناعات الصغ�
ع� هامشـــه ندوة آليات دعم المشـــاريع 
 أعلنـــت من 

¿Àة والمتوســـطة الـــ الصغـــ�
خ�لها مؤسســـة "قطر للمشـــاريع" التابعة 
للدولـــة إط�قهـــا "مركـــز قطـــر للمناولة 
اكـــة الصناعيـــة" كأول خطـــوة عـــ�  ØÙوال

طريـــق تنفيـــذ "برنامـــج قطر للمشـــاريع 
يات والتعاقدات الحكومية" بغرض  للمشـــ�¿
دعـــم المنتج المحـــ� ومنحـــه ا�Õفضلية.

كة  Øæ 200 مـــن Øكما شـــهدت مشـــاركة أك�
صناعية تمثل مختلـــف المجا�ت الصناعية 
 الصناعات التحويليـــة أو الغذائية 

ســـواء °�
وكيماوية أو الصناعات   الصناعـــات الب�¿

أو °�
والمتوسطة. ة  الصغ�

 2015
ة صاحب  لحـــ�� الكريمة  الرعايـــة  تحـــت 
الســـمو الشيخ تميم بــــن حمد آل ثـانــــي 
أم� الــبـــــ�د الـمـفــــدى حـفـظــــه < 
عـبــــد<  الشيخ   Èمعا افتتح  ورعـــــــاه، 
 رئيس مجلس 

بـن ناô بــــن خليفة آل ثا��
 

الـــوزراء وزيـــر الداخلية "معـــرض صنع °�
 نســـخته الرابعة وذلـــك يوم 19 

قطـــر"  °�
لـلـمـعـارض  الــدوحــة  بـمـركـز  مايو 2015 
واســـتمرت فعالياتـــه حـــÀ¿ ٢٢ مايو 2015 
عـــ� مســـاحة 15 الف مـــ�¿ مربـــع  منها 
10 ا�ف مـــ�¿ مربع مســـاحة داخلية لمركز 
مـــ�¿ مربع  ا�ف  للمعـــارض و5  الدوحـــة 
مساحة خارجية للتســـوق وعرض المنتجات 

. ت كا ØÙلل
وللمـــرة ا�ÕوÈ تـــم اقامة بـــازار للبيع ع� 
 � هامش المعـــرض وهو ما هيأ للمشـــارك�
كات  ØÙولل بمنتجاتهـــم  للتعريـــف  الفرصة 

لمنتجاتها. ويـــج  لل�¿ القطرية 
وضـــم المعرض عـــ� 5 قطاعـــات: قطاع 
صناعـــة المفروشـــات، قطـــاع صناعـــات 
وكيماوية،  ا�غذيـــة، قطاع الصناعـــات الب�¿
والمتوســـطة،  ة  الصغ� الصناعـــات  قطاع 
المتنوعـــة، ووصل عدد  قطاع الصناعـــات 
� غ�  225 جهـــة عارضة، ووصل  العارض�
عدد الزوار إÈ أك�Ø من 7،000 زائر خـــــ�ل 

أيــــام  المعرض الـخـمـسة

وتـــم - عـــ� هامـــش المعـــرض- تنظيم 
 " التنميـــة  قاطـــرة  الصناعـــة   " نـــدوة  
الـدكـتـور  سـعــــادة  مـن  كـل  بــحــضــور 
محمد بـن صـالـح الـســــادة وزيــر الطاقة 
والــصــنــاعـــــة، وســـعــــــادة الـدكـتـور 
حـمـد بـــــن عـبـدالـعـزيـز الــكــواري وزير 

اث. وال�¿ والفنـــون  الثقافـــة 

كمـــا نٌظمـــت نـــدوات  تحكيميـــة بحضور 
 

 بـــن ســـعود آل ثا��
ســـعادة الشـــيخ ثا��

 Èعضـــو مجلـــس إدارة مركـــز قطـــر الدو
للتوفيق والتحكيـــم، وبالتعاون مع جامعة 
� وهي  القطري�  � المحامـــ� قطر وجمعيـــة 
نـــدوة  "ا�Õحـــكــــــام المتعلقـــة بتنظيم 
القطـــري"،  غـــ�  المـــال  رأس  اســـتثمار 
ونـــدوة  "قانون المحال التجارية والســـجل 
المزايـــدات  "قانـــون  ونـــدوة  التجـــاري"، 
والمرافعـــات"، وندوة  "قانـــون التحكيم".
كانـــت مشـــاركة ا�æ المنتجـــة �Õول مرة 
 

 المعـــرض أحـــد النجاحـــات المهمة °�
�°

 قطر". 
الدورة الرابعـــة لمعرض "صنـــع °�

حيـــث وصل عدد ا�æÕ المنتجة المشـــاركة 
إÈ 200 أæة ضمـــن البـــازار الخـــاص بها. 

د

وقال ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم 
 أن دولـــة قطر اســـتطاعت خ�ل 

آل ثـــا��
ة الســـابقة، أن توجـــد لها موطئ قدم  الف�¿
كاتها  Øæ العالـــم الصناعـــي، من خـــ�ل 

�°
البـــارزة ذات الجـــودة العاليـــة والخدمات 
المعاي�  تضاهـــي   

¿Àال ومنتجاتهـــا  الراقية 
. لمية لعا ا

وأشـــار إÈ أن المعـــرض الصناعـــة باتـــت 

 العدد
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 التنـــوع ا�قتصادي، 
اليوم عنـــ�اً مهماً °�

اتيجياً � غـــÕ� �Àي دولة منوهاُ  وهدفاً اســـ�¿
والحكومة  الســـمو  صاحب  ة  حـــ�� بدعم 
الموقـــرة وكافة الجهـــات بالدولـــة للمنتج 
يجب  اتيجياً  اســـ�¿ بدي�ً  باعتبـــاره   ، 

�Àالوط
التوجـــه إليه، والعمل عـــ� تطويره تحقيقاً 
، وهـــذا بحد ذاتـــه دافع  

ل�كتفـــاء الذا�¿
ى وا�Õفكار  áلدعم المصانـــع الكـــ� Øæمبـــا

الهادفة. الصناعيـــة 

وشـــدد ع� أن المعرض يهدف با�Õســـاس 
إÈ تطويـــر القطـــاع الصناعـــي والنهوض 
والمصانـــع  كات  ØÙبالـــ والتعريـــف  بـــه، 
الصناعي،  بالقطاع  الوعـــي   ØÙون القطرية، 
وفتـــح الباب واســـعاً أمام تشـــجيع صغار 
 ا�فـــكار 

المســـتثمرين عـــ� الخـــوض °�
من  وا�ســـتفادة  الصناعي،  وعـــات  ØÙوالم
والمبادرات  الدولة  تقدمهـــا   

¿Àال المحفزات 
 

الداعمة للصناعة °� الجهـــات   تطرحها 
¿Àال

. قطر
وأوضـــح أن المعـــرض يوفر فرصـــة قيمة 
 التنمية 

لتفعيـــل دور القطـــاع الخـــاص °�
نتاجية  Áا� الطاقـــة  نســـبة  ورفع  الصناعية، 
للمصانـــع، وتطويـــر مجـــا�ت التعـــاون 
كات القطرية، �ســـيما  ØÙال � والتنســـيق ب�
ة من  � وأن المعرض يشـــارك فيه نخبـــة متم�
 حققت 

¿Àكات والمصانع القطريـــة ال ØÙالـــ
 التطـــور الصناعي.

اً °� باعاُ كبـــ�

واكد الشـــيخ خليفة بن جاســـم أن تنظيم 
 انط�قاً من 

 قطـــر يـــأ�¿
معـــرض صنـــع °�

 من أهم 
¿Àرؤيـــة قطر الوطنيـــة 2030، وال

ركائزهـــا تنويـــع مصـــادر الدخـــل، حيث 
ويـــج للصناعـــة  يهـــدف المعـــرض إÈ ال�¿
وللمنتجـــات القطريـــة محليـــاً وعالميـــاً، 
وتشـــجيع اســـتخدام المنتـــج القطـــري، 
اد، ودعم  وتقليـــل ا�عتماد عـــ� ا�ســـت�
جهـــود الدولة الراميـــة إÈ تطوير الصناعة، 
وتشـــجيع المســـتثمرين وأصحاب ا�Õعمال 
 المشـــاريع الصناعية، 

عـــ� ا�ســـتثمار °�
ة والمتوســـطة  وخصوصا الصناعات الصغ�
ذات القيمـــة المضافة ل�قتصـــاد القطري.

م ي

 مدير 
¿° ØÙمن جانبه قال الســـيد صالح الـــ

 
عـــام الغرفـــة أن ا�ســـتعدادات لصنع °�

ثراء  Á� قطـــر 2017 تتم عـــ� قدم وســـاق
� ع� مســـتوى  المم� الصناعـــي  الحـــدث 
دولة قطـــر، وجعله بوابـــة حقيقية لتطوير 
ى  áك� اســـتقبال  مؤكداً  المحليـــة،  الصناعة 
 فعالياتـــه، وطرح 

كات للمشـــاركة °� ØÙالـــ
أحدث مـــا لديها مـــن منتجـــات وتقنيات 
ويج  لل�¿ والـــزوار  الجمهور  امـــام  وعرضها 
للمنتـــج القطـــري وتقليـــل ا�عتمـــاد ع� 

اد. ا�ست�
ونـــوه أن المعـــرض يوفـــر فرصـــة ذهبية 
للتعـــرف عـــ� أحدث مـــا توصلـــت إليه 
بالخدمات  الخاصة  والتكنولوجيـــا  الصناعة 
الصناعيـــة، وكل ما هو جديد ع� الســـاحة 
المحليـــة، إضافـــة إÈ تعريف المســـتهلك 
وقدرتـــه ع�  القطـــري  المنتـــج  بجـــودة 

. فسة لمنا ا
واشـــار إÈ أن الزوار ســـيكونون ع� اط�ع 
كات  Øæ واســـع بعالم صناعي متطـــور، وأن
الصناعـــة القطريـــة كلها ســـتجتمع تحت 
ســـقف واحد ومـــكان واحد، وســـيكون لها 
اتيجي واحـــد، وهـــو نهضة  هـــدف اســـ�¿
صناعية شـــاملة عـــ� جميع المســـتويات 

ويـــج للمنتجـــات الوطنية. وال�¿

� هذا   قطـــر يتم�
� معرض صنـــع °� ويتمـــ�

الدولة  احتفـــا�ت  مـــع  امنـــه  � ب�¿ العـــام 
 لدولـــة قطـــر والـــذي 

�Àباليـــوم الوطـــ
يصادف 18 ديســـم�á من كل عـــام، لذلك 
ســـوف يكون المعرض عبارة عـــن احتفالية 
وطنيـــة بالصناعـــة المحلية ، كما يكتســـب 
 ظل 

�° 
المعرض اهميـــة خاصة كونه يـــأ�¿

الحصـــار الجائر، مما يؤكـــد ان الحصار لم 
ا�قتصاد  او  المحليـــة  الصناعـــة  يؤثر ع� 
القطرية  للصناعة  دافعـــا  كان  بل  القطري، 
لـــ| تتطـــور وتتوســـع مـــن اجـــل تلبية 

الســـوق. احتياجات 
 قطر والذي يقام 

ويهدف معرض صنـــع °�
هـــذا العـــام ع� مســـاحة 29 الـــف م�¿ 
 

مربع، اÈ ودفع عجلـــة الصناعة، خاصة °�
ة والمتوســـطة، وتعزيز  الصناعـــات الصغ�
 المشـــاريع 

مشـــاركة القطـــاع الخـــاص °�
 تقيمهـــا الدولة، 

¿Àى الـــ áالصناعيـــة الكـــ�
القطرية  للصناعـــة وللمنتجـــات  ويـــج  ال�¿
محلياً وعالمياً، تشـــجيع اســـتخدام المنتج 
اد،  القطري وتقليـــل ا�عتماد ع� ا�ســـت�
دعـــم جهـــود الدولـــة الراميـــة إÈ دعم 

وأصحاب  المســـتثمرين  وتشجيع  الصناعة، 
 المشـــاريع 

ا�Õعمـــال عـــ� ا�ســـتثمار °�
. عية لصنا ا

ي

والحرفية  اليدويـــة  الصناعـــات  وتشـــارك 
 قطـــر" مـــن خ�ل 

 معـــرض "صنـــع °�
�°

المســـاحة الـــذي خصصته لهـــا غرفة قطر 
 المعـــرض، حيـــث اتاحـــت غرفـــة قطر 

�°
الفرصـــة لمشـــاركة الصناعـــات اليدويـــة 
 المعـــرض، وذلـــك بهـــدف 

والحرفيـــة °�
الصناعات  مـــن  النـــوع  بهـــذا  التعريـــف 
القطريـــة، ومن باب تشـــجيع هـــذه الفئة 
 التعريف 

مـــن رواد ورائـــدات ا�عمـــال °�
ويـــج لهـــا مـــن خ�ل  وعاتهـــم وال�¿ ØÙبم
 قطـــر" والـــذي يضم 

معـــرض "صنـــع °�
 قطر.

كات الصناعية °� ØÙى الـــ áمشـــاركة ك�

وتحـــرص غرفـــة قطر عـــ� تنظيم معرض 
 قطـــر انط�قاً مـــن الرؤية الوطنية 

صنع °�
 مـــن أهـــم ركائزهـــا تنويع 

¿À2030، والـــ
مصـــادر الدخـــل، حيث يهـــدف المعرض 
ويـــج للصناعـــة وللمنتجات القطرية  إÈ ال�¿
المنتج  وعالمياً، وتشـــجيع استخدام  محلياً 
اد،  القطـــري، وتقليل ا�عتماد ع� ا�ســـت�
ودعـــم جهـــود الدولـــة الراميـــة إÈ دعم 
وأصحاب  المســـتثمرين  وتشجيع  الصناعة، 
 المشـــاريع 

ا�Õعمـــال عـــ� ا�ســـتثمار °�
. عية لصنا ا
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مير مو ا ة  عا الصناعة   ا الطاقة  ا مع  الت ة  ر م ال ن

ر ال وال  د و ل الس د ب  و  ت د الد ع د  ا
ر  ع   ر  ع ر    ر  ا و و ون ال ب ال لتع ب
و ال   ر ل  الس 2017 وال   الر ال
س  د  ال  14 ا 17 د د ا د ا  ا ال ب 
را و ا  300   ع وا ر الدو ل   2017

ر  

د الس
و  ع   "صنع يف قطر" 

ع مصا ال  نو التنمية 

واكد ســـعادة وزير الطاقـــة والصناعة ع� 
 قطر" يكتســـب اهمية 

ان معـــرض "صنع °�
 ظل 

العـــام �نعقـــاده °� خاصـــة هـــذا 
الحصار الجائر وســـعي الدولـــة اÈ تحقيق 

 مـــن الســـلع الحيوية من 
ا�كتفـــاء الذا�¿

خ�ل ابـــراز المنتجات المحليـــة، كما اعرب 
 � � المحلي� عن شـــكره وتقديـــره للصناعيـــ�
 وتحليهم  áقطر عـــ� تفاعلهم ا�يجـــا� 

�°

بـــروح المســـؤولية واســـتجابتهم الفورية 
�حتياجـــات الســـوق من خـــ�ل مضاعفة 
 

انتـــاج مصانعهم مـــن الســـلع الحيوية °�
ة قياســـية. ف�¿

واشـــاد ســـعادته بتوجيهات معـــاÈ رئيس 
مجلـــس الـــوزراء بإلـــزام كافة الـــوزارات 
اء  Øæ نســـبة برفـــع  الحكوميـــة  وا�جهـــزة 
 100% Èالمنتجـــات المحليـــة مـــن %30 ا
مطابقـــا  المحـــ�  المنتـــج  كان  حـــال   

�°
القطريـــة  والمقاييـــس  للمواصفـــات 
المعتمـــدة وبمـــا يتوافـــق مـــع اللوائـــح 
والسياســـات للجان المناقصات والمزايدات 
تلـــك  ان  ســـعادته  واكـــد  الدولـــة.   

�°
التوجيهـــات مـــن شـــانها زيـــادة التعريف 
ع�  المســـتثمرين  وحث   

�Àالوطـــ بالمنتج 
 القطاع 

ضـــخ المزيد مـــن ا�ســـتثمارات °�
ة  الصناعـــي، وخصوصا الصناعـــات الصغ�
بناء  نحـــو   Èبالتا والتوجـــه  والمتوســـطة، 
قاعـــدة انتاجيـــة صناعية قويـــة بعيدا عن 

الصناعية. الســـلع  اد  اســـت�

واضاف ســـعادة الوزيـــر ان اهداف معرض 
 قطـــر تتوافق مع مســـاعي الدولة 

صنع °�

 العدد
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لتحقيـــق تنميـــة صناعية واعـــدة من خ�ل 
تنميـــة ودعم القطـــاع الصناعـــي، وزيادة 
تحقيقا  الوســـيطة،  للمواد  المضافة  القيمة 
لنمـــو اقتصادي متوازن، وتشـــجيع القطاع 
 التنمية 

الخـــاص ع� زيـــادة مســـاهمته °�
الصناعيـــة، والعمـــل عـــ� زيادة نســـبة 
 

مســـاهمة قطـــاع الصناعـــات التحويلية °�
. ÈجماÁا� المحـــ�  الناتج 

واشـــاد ســـعادة وزيـــر الطاقـــة والصناعة 
 قطر 

بالنجاح الذي حققه معـــرض صنع °�
خـــ�ل الـــدورات الســـابقة، مثمنـــا جهود 
المعرض،  تنظيم وإنجـــاح   

�° غرفة قطـــر 
 ان يحقـــق المعرض 

واعرب عـــن املـــه °�
مزيـــد مـــن النجاح خـــ�ل دورتـــه للعام 
 غمـــرة احتفا�ت 

 تعقـــد °�
¿Àوالـــ Èالحـــا

. 
�Àالدولـــة باليـــوم الوط

الشـــيخ خليفة  ثّمن ســـعادة  ومن جانبـــه 
 رئيس غرفة 

بن جاســـم بن محمد ال ثـــا��
قطر، تعـــاون وزارة الطاقـــة والصناعة مع 
 قطر 

 تنظيـــم معرض صنـــع °�
الغرفـــة °�

2017، �فتـــا اÈ ان وزارة الطاقة والصناعة 
كانـــت دائما داعمـــة للمعرض منـــذ دورته 
 العـــام 2009 وحÀ¿ ا�ن، وقال ان 

�° Èا�و
اكة  ØÙهذا التعاون يعكس بشـــكل جـــ� ال
� العـــام والخاص. � القطاع� الحقيقيـــة ب�
واعرب الشـــيخ خليفة بن جاســـم عن شكره 
الطاقـــة والصناعة  وتقديره لســـعادة وزير 
الدكتـــور محمد بـــن صالح الســـادة، ع� 

الدعـــم الـــذي تقدمـــه الـــوزارة للصناعة 
تمنحهـــا   

¿Àالـــ والتســـهي�ت  المحليـــة، 
مثمنا  الصناعـــي،  القطاع   

�° للمســـتثمرين 
اســـتثمارية  بيئة  تهيئة  عـــ�  الوزارة  حرص 
� القطاع الخاص ل�ســـتثمار  م�ئمـــة لتحف�
 ا�Õنشـــطة الصناعية ، وذلـــك عن طريق 

�°
يعيـــة المحفزة ع�  ØÙدوات التÕإصـــدار ا�
 تحقيـــق التنمية 

المشـــاركة والمســـاهمة °�
. ملة لشا ا

ودعـــا الشـــيخ خليفـــة بن جاســـم جميع 
الـــوزارات والهيئات ذات الصلة بالمشـــاركة 
 قطر، كمـــا دعا جميع 

 معرض صنـــع °�
�°

المعرض   
�° المشاركة   Èا الصناعية  كات  ØÙال

�بـــراز مـــن تنتجه مـــن منتجـــات صناعية 
محليـــة، �فتـــا اÈ انـــه تم تشـــكيل لجنة 
اف ع�  Øæغرفـــة قطر تقوم بـــا� 

فنيـــة °�
تنظيـــم المعـــرض ومتابعة كل مـــا يتعلق 
 تليق 

¿Àبالمعـــرض ل| يخـــرج بالصورة الـــ
القطرية. بالصناعـــة 

واكد الشـــيخ خليفة بن جاســـم أن تنظيم 
 انط�قاً من 

 قطـــر يـــأ�¿
معـــرض صنـــع °�

 من 
¿Àرؤيـــة قطـــر الوطنيـــة 2030، والـــ

أهـــم ركائزها تنويع مصـــادر الدخل، حيث 
ويـــج للصناعـــة  يهـــدف المعـــرض إÈ ال�¿
وللمنتجـــات القطريـــة محليـــاً وعالميـــاً، 
وتشـــجيع اســـتخدام المنتـــج القطـــري، 
اد، ودعم  وتقليـــل ا�عتماد عـــ� ا�ســـت�
جهـــود الدولة الراميـــة إÈ تطوير الصناعة، 

وتشـــجيع المســـتثمرين وأصحاب ا�Õعمال 
 المشـــاريع الصناعية، 

عـــ� ا�ســـتثمار °�
ة والمتوســـطة  وخصوصا الصناعات الصغ�
ذات القيمـــة المضافة ل�قتصـــاد القطري.
� هذا   قطـــر يتم�

� معرض صنـــع °� ويتمـــ�
الدولة  احتفـــا�ت  مـــع  امنـــه  � ب�¿ العـــام 
 لدولـــة قطـــر والـــذي 

�Àباليـــوم الوطـــ
يصادف 18 ديســـم�á من كل عـــام، لذلك 
ســـوف يكون المعرض عبارة عـــن احتفالية 
وطنيـــة بالصناعـــة المحلية ، كما يكتســـب 
 ظل 

�° 
المعرض اهميـــة خاصة كونه يـــأ�¿

الحصـــار الجائر، مما يؤكـــد ان الحصار لم 
ا�قتصاد  او  المحليـــة  الصناعـــة  يؤثر ع� 
القطرية  للصناعة  دافعـــا  كان  بل  القطري، 
لـــ| تتطـــور وتتوســـع مـــن اجـــل تلبية 

الســـوق. احتياجات 
 قطر والذي يقام 

ويهدف معرض صنـــع °�
هـــذا العـــام ع� مســـاحة 20 الـــف م�¿ 
 

مربع، اÈ ودفع عجلـــة الصناعة، خاصة °�
ة والمتوســـطة، وتعزيز  الصناعـــات الصغ�
 المشـــاريع 

مشـــاركة القطـــاع الخـــاص °�
 تقيمهـــا الدولة، 

¿Àى الـــ áالصناعيـــة الكـــ�
القطرية  للصناعـــة وللمنتجـــات  ويـــج  ال�¿
محلياً وعالمياً، تشـــجيع اســـتخدام المنتج 
اد،  القطري وتقليـــل ا�عتماد ع� ا�ســـت�
دعـــم جهـــود الدولـــة الراميـــة إÈ دعم 
وأصحاب  المســـتثمرين  وتشجيع  الصناعة، 
 المشـــاريع 

ا�Õعمـــال عـــ� ا�ســـتثمار °�
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 العدد

300

 ، 
¿° ØÙوقـــال الســـيد صالح بـــن حمد الـــ

 كلمته خ�ل 
مديـــر عـــام غرفـــة قطـــر، °�

التنميـــة  لبنـــك  نقـــدر  «إننـــا  المؤتمـــر: 
� عليـــه حرصهـــم الدائـــم ع�  وللقائمـــ�

 قطر منذ 
رعايـــة ودعم معـــرض صنـــع °�

 العـــام 2009، وخ�ل 
�° ÈوÕانط�قتـــه ا�

دوراتـــه الســـابقة، حيـــث تعتـــ�á الرعاية 
اتيجية للمعـــرض مـــن قبـــل «بنك  ا�ســـ�¿
قطـــر للتنمية» مصـــدر فخر لنـــا جميعاً، 
ونحـــن نثّمن حرص بنك قطـــر للتنمية ع� 

تعزيـــز ودعـــم الصناعة القطريـــة انط�قاً 
 ســـبيل تطوير 

 يبذلها °�
¿Àمـــن الجهود الـــ

 � وتنميـــة القطاع الخاص القطـــري، وتحف�
 قطـــاع 

رواد ا�Õعمـــال عـــ� ا�ســـتثمار °�
المجا�ت. بمختلـــف  الصناعـــة 

 بهـــذه المناســـبة ان أتقدم 
��Ùوتابـــع «ي

تنمية ن قطر ل

ر ي  ا  ا

صنع يف قطر 2017

ا الصناعة عما  ا ا ي أص و التواص  ر  و ر  رق الم ال

ر  ع د   ر  ر ال ر   ر   ر  ت و ر ل ع   ب  و
ر  ع ا ل را ا ت  ر ل و ب  ر 2017 وال   ع  
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نيابـــة عـــن غرفـــة قطـــر بخالص 
الشـــكر والتقديـــر إÈ بنـــك قطر 
ســـعادة  رأســـه  وعـــ�  للتنميـــة 
ســـعود  بـــن   > عبـــد  الشـــيخ 
دارة،  Áرئيـــس مجلـــس ا� 

آل ثـــا��
والســـيد عبد العزيز بـــن ناô آل 
خليفـــة الرئيس التنفيـــذي، وذلك 
 خدمـــة الصناعة 

الرائد °� لـــدوره 
. « ية لقطر ا

 أن الغرفـــة فتحت 
¿° ØÙوأكـــد الـــ

 المعرض أمام 
بـــاب المشـــاركة °�

الصناعيـــة  كات  ØÙالـــ مختلـــف 
والمصانـــع القطرية، حيث شـــهد 
خ�ل  واســـعا  إقبـــا�  المعـــرض 
التســـجيل  ة  لفـــ�¿  ÈوÕا� ا�يـــام 
لذلك  وفقا  ونتوقـــع  والمشـــاركة، 
� ع� 300  ان يزيد عدد المشـــارك�

. كة Øæ
 

: إن تنظيـــم «صنـــع °� 
¿° ØÙوأضـــاف الـــ

امـــن هـــذا العـــام مع  � قطـــر 2017»  ي�¿
، وهي  

�Àاحتفـــا�ت الدولـــة باليوم الوطـــ
جميعـــاً،  قلوبنـــا  عـــ�  غاليـــة  مناســـبة 
التعريف   

المعـــرض °� ونأمل أن يســـاهم 
بالصناعـــة القطرية ومد جســـور التواصل 
الصناعة،  ا�Õعمـــال ورواد  � أصحـــاب  بـــ�
 تحقيـــق مزيد مـــن التطور 

وأن يســـهم °�
 

للقطـــاع الصناعـــي القطـــري، خصوصا °�
ة والمتوســـطة».  مجـــال الصناعات الصغ�
وحـــ�� المؤتمر الســـيد محمـــد الحرقان 
مدير إدارة الع�قات العامـــة بوزارة الطاقة 

. عة لصنا وا

 ôمـــن جانبـــه، أشـــاد عبدالعزيز بـــن نا
آل خليفـــة الرئيـــس التنفيـــذي لبنك قطر 
 إنجـــاح 

للتنميـــة بـــدور غرفـــة قطـــر °�
 قطر»، 

الـــدورات الســـابقة من «صنـــع °�
مـــن خ�ل تنظيمهـــا للمعرض منـــذ العام 
 بنك قطر للتنمية 

2009، وأضاف «نحـــن °�
 

¿Àاتيجية ال اكة ا�ســـ�¿ ØÙفخورون بهـــذه ال
تجمعنـــا معهـــا خاصة من خـــ�ل معرض 
 قطـــر، الـــذي يعتـــ�á المنصـــة 

صنـــع °�
المناســـبة �Õطـــ�ق الصناعـــات القطرية، 
 � وخلق ا�Õجواء المناســـبة لربـــط المصنع�
أكانوا من  ين، ســـواء  بالمشـــ�¿  � القطريـــ�
ى أو القطـــاع  áالجهـــات الحكوميـــة الكـــ�
 � القطري�  � المصنعـــ� ربط  وايضاً  الخاص، 

 الدولة».
بمتخـــذي القـــرار °�

ة  لحـــ�� الكريمـــة  الرعايـــة  «إن  وقـــال: 
صاحب الســـمو الشـــيخ تميم بن حمد آل 
 أمـــ� البـــ�د المفدى لهـــذا المعرض 

ثا��
 áقطـــر- لهو أك� 

المهـــم- معرض صنـــع °�
دليـــل عـــ� اهتمـــام القيـــادة بالصناعة 
 أثبتـــت بعـــد الحصائـــر 

¿Àالقطريـــة الـــ
الجائـــر الواقـــع عـــ� دولة قطـــر قدرتها 
ع� ســـد الفجوات وع� توفـــ� الخدمات 
ســـواء  ين  للمشـــ�¿ ا�Õساســـية  والمنتجات 
أكانوا مـــن القطـــاع الحكومـــي أو القطاع 

ســـواء». حد  عـــ�  الخاص 
كما وجه الشـــكر إÈ ســـعادة الشيخ خليفة 
 رئيس 

بـــن جاســـم بـــن محمـــد آل ثـــا��
غرفة قطر، عـــ� اهتمامه منقطـــع النظ� 
بالصناعة القطرية، وتســـخ� كافة القدرات 
 الغرفة لدعـــم معرض صنع 

الموجـــودة °�
 قطـــر والنجـــاح الذي حققـــه المعرض 

�°
 

انط�قه °� الســـابقة منذ  الســـنوات  خ�ل 
.2009 العام 

 ، 
¿° ØÙوقـــال الســـيد صالح بـــن حمد الـــ

 معـــرض رده 
مديـــر عـــام غرفة قطـــر، °�

، ان دورة هـــذا  � عـــ� اســـئلة الصحفيـــ�
الســـابقة من  الدورات  العام تختلف عـــن 
 قطـــر، حيث تم إنشـــاء 

معـــرض صنع °�
ة الحصـــار  وما  كات جديـــدة خـــ�ل ف�¿ Øæ
وكانت  ا�يجابيـــة،  ا�Õمـــور  مـــن  ه  áنعتـــ�

الســـابقة  ا�عوام   
�° المشـــاركات 

كة مشـــاركة، أما  Øæ 160 حـــدود 
�°

النســـخة الجديدة  فســـوف يزيد 
كات المشـــاركة عن 300  ØÙعـــدد ال
كـــة، ووقـــال: «فوجئنـــا بـــأن  Øæ
كة حـــÀ¿ ا�òن  Øæ 50 هنـــاك نحـــو
حديثـــة ا�نشـــاء اثبتـــت وجودها 
تصـــدر  وان  المحـــ�  بالســـوق 
القطاعات  منتجاتها للخـــارج، وكل 
 الدولة 

شهدت نشـــاطاً ملحوظاً °�
 مـــع بداية 

منـــذ 5 يونيـــو الما©�
 

الذا�¿ ا�كتفاء  وتحقيـــق  الحصار، 
هـــدف نســـعى لتحقيقه.

صنع  تجربـــة  ان   
¿° ØÙالـــ واكـــد 

 قطـــر تعتـــ�á ناجحـــة بكافـــة 
�°

جعـــل  مـــا  وهـــذا  المقاييـــس، 
المعرض يســـتمر حÀ¿ ا�òن، وهذا 
الخاص نفســـه،  القطاع  بشـــهادة 
� يصعدون  ومـــن خ�ل خلق جيل مصنعـــ�
ز صناعة القطاع  áمع بعضهم البعض وتـــ�
ع�  ع�وة   ، المحـــ� للمســـتهلك  الخاص 
اظهـــار المنتج القطري ل�Õســـواق الخارجية 
 حـــد ذاته 

� بـــه، فهذا °� أيضـــاً وما يتمـــ�
مكســـب، ومن خـــ�ل المعـــرض يتم عقد 

اكات. Øæاتفاقيـــات و

خاصـــة وان المعـــرض يعقد هـــذا العام 
 ظروف اســـتثنائية فرضهـــا الحصار ع� 

�°
الدولـــة، وتمثـــل ذلـــك من خـــ�ل اقبال 
المعـــرض   

التســـجيل °� كات عـــ�  ØÙالـــ
القطاعـــات الصناعية  العديـــد من  ووجود 

معنا. المشـــاركة 

 بالتعاون مـــع وزارة الطاقة 
¿° ØÙواشـــاد ال

والصناعة ونشـــكرهم ع� التعـــاون المثمر 
اتيجية  فيمـــا بيننا، وكذلـــك للرعاية ا�ســـ�¿
الجهـــات  وكل  للتنميـــة،  قطـــر  لبنـــك 
المســـؤولة والمعنية بهذا القطاع ســـتكون 

 المعرض. 
مشـــاركة معنـــا °�

وأشـــار إÈ ان المعرض يســـتهدف حضور 
المختلفة،  العالم  مـــن دول  ا�Õعمال  رجال 
وبدورنـــا كجهـــة منظمـــة وجهنـــا الدعوة 
 اك�Ø من 

للغـــرف التجاريـــة والصناعيـــة °�
دولة صديقة وشقيقة، ليشـــاركونا الحدث، 
كمـــا ســـيكون هنـــاك �Õول مـــرة مكاتـــب 
 الســـفارات، ودورها 

التمثيـــل التجـــاري °�
خلق فـــرص لرجـــال ا�Õعمال مـــن دولهم 

. � ورجـــال ا�Õعمـــال القطري�
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ر  ميا  اعيا   QNB

"صنع يف قطر 2017"

ر 2017  ع   ر  ع د   ر  ر  QNB و ع     و
ر  ل  ر و ع ت الرا الر ل QNB ب و  وال  
د  ا   الس د ال ع  د و س و وا 3 د د ا و ا ر  ال
ع  -  ان ال د   ر والس ر  ر   د د ال  ل ب 

 QNB  و ر الع   د د ا س

ة ا ع الرعا ق يم  الن رق  ال

 قطـــر تحـــت 
ويعقـــد معـــرض صنـــع °�

ة صاحب الســـمو  الرعايـــة الكريمـــة لح��
 أم� الب�د 

الشـــيخ تميم بن حمد آل ثـــا��
المفـــدى، وتنظمـــه غرفة قطـــر بالتعاون 
مـــع وزارة الطاقة والصناعـــة، وذلك خ�ل 
 مركز 

�° 2017 á17 ديســـم� Èة من 14 إ الف�¿
الدوحـــة للمعـــارض والمؤتمرات.

 ، 
¿° ØÙوأعرب الســـيد صالـــح بن حمد الـــ

مديـــر عـــام غرفة قطـــر، عـــن تقديره ل  
� عليه حرصهم ع� رعاية  "QNB" وللقائمـــ�
 áقطـــر، حيث تعت� 

ودعـــم معرض صنع °�
 QNB الرعاية الرســـمية للمعرض مـــن قبل
مصـــدر فخر لنـــا جميعاً، مضيفـــا: " نثّمن 
حرص QNB عـــ� تعزيز ودعـــم الصناعة 
يبذلها   

¿Àالـــ الجهود  من  انط�قـــاً  الوطنية 
 ســـبيل تطويـــر وتنمية القطـــاع الخاص 

�°
وعـــات رجال ورواد  ØÙالقطـــري، وتمويل م
 قطـــاع الصناعـــة 

ا�Õعمـــال خصوصـــا °�
مجا�تها. بمختلـــف 

 أن توقيـــت معرض صنع 
¿° ØÙوأضاف الـــ

امن مـــع احتفا�ت  �  قطر هـــذا العام ي�¿
�°

، وهي مناســـبة  
�Àالدولـــة باليـــوم الوطـــ

غاليـــة عـــ� قلوبنـــا جميعـــاً، معربا غن 
 التعريف 

 أن يســـهم المعـــرض °�
أملـــه °�

بالصناعـــة القطرية ومد جســـور التواصل 
الصناعة،  ا�Õعمـــال ورواد  � أصحـــاب  بـــ�
 تحقيـــق مزيد مـــن التطور 

وأن يســـهم °�
 مجال 

للقطـــاع الصناعـــي ، خصوصـــا °�
والمتوســـطة. ة  الصغ� الصناعـــات 

ان  � ومـــن جانبـــه ع�á الســـيد ســـالم عـــ��
المدير العام �تصا�ت  النعيمي، مســـاعد 
مجموعـــة  QNB، عـــن æوره بـــان يكون 
 

QNB راعيـــا رســـميا لمعـــرض "صنـــع °�
 áكأك� ،QNB قطر"، حيث تســـعى مجموعة
ق ا�Õوسط و أفريقيا،   ØÙال 

مؤسســـة مالية °�
 

¿Àال والفعاليـــات  ا�Õحداث  ودعـــم  لرعاية 
 تشـــجيع المنتجـــات الوطنية، 

تســـاهم °�
 دعم التنميـــة ا�قتصادية 

مما يســـاهم °�
قطر. الحبيبة  دولتنـــا   

�°

 ت�يحـــات صحفية ع� هامش 
واضاف °�

توقيع عقـــد الرعاية، ان حـــرص البنك ع� 
رعاية هـــذا المعـــرض تنبع مـــن اهتمامه  
بتشـــجيع الصناعة المحليـــة ورواد ا�Õعمال 
، ولـــدور مثل هـــذه الفعاليات  � القطريـــ�
ومســـاعدة  الوطنية  المنتجـــات  دعـــم   

�°
� عـــ� تســـويق  رواد ا�Õعمـــال القطريـــ�
أك�á من  يحـــة  ØÙمنتجاتهـــم وإيصالهـــا ل
 زيادة 

الســـوق القطري، ممـــا يســـاهم °�
عدد المنتجـــات القطريـــة وتحقيق الدولة 
 لتقليل 

�Àبالمنتج الوطـــ 
ل�كتفـــاء الـــذا�¿

اد المنتجـــات، وخاصـــة المنتجات  اســـت�
. ئية لغذا ا

 QNB ام � الـــ�¿ النعيمي ع� اســـتمرار  واكد 
برعايـــة مثل هـــذه المعـــارض والفعاليات 
نتـــاج المح�  Áا�  تعزيـــز 

 تســـاهم °�
¿Àال

وتعـــود بالنفع عـــ� ا�قتصـــاد والصناعة 
التوفيـــق  للجميـــع   �Àوأتمـــ  ، � المحليـــ�

 . ح لنجا وا

ي م

د

د ي

ي QNB
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ر  ع   ر  ع د الر  ا  ر و ودا ال ر  ع  و
ر وال   ع ا  ا ل ودا   ون   2017 ب 
د     و ال  ب  ر ل  الس  الر ال
ا ال وال   ع و ون  لتع ر ب ر  د و  د ا ال

س 2017  را  ال  14  17 د ع وا ر الدو ل

 
¿° ØÙووقـــع ا�تفاقية الســـيد صالح بن حمـــد ال

مديـــر عام غرفة قطر والســـيد عبـــد الرحمن بن محمـــد الخيارين 
كـــة ودام الغذائية، وذلك بمقـــر الغرفة يوم  ØÙالرئيـــس التنفيذي ل

.2017 áا�حد الموافـــق 12 نوفم�
وبهذه المناســـبة، قـــال الســـيد/عبدالرحمن بن محمـــد الخيارين - 
 قطر 

كـــة ودام الغذائية إن معـــرض صنع °� ØÙالرئيـــس التنفيذي ل
يعد أك�á حدث تســـويقي وترويجـــي للمنتجـــات المحلية بمختلف 
كات والمصانع تـــوÈ اهتماما  ØÙأنواعهـــا ، كما أن العديـــد من الـــ

 هذا المعـــرض كل عام.
ورغبـــة قوية للمشـــاركة °�

 قطر بانه يســـتقطب معظم 
� معرض صنـــع °� واضاف ان مـــا يم�

كة ودام  ØÙبالدولة ونحـــن ك � � والمنتجـــ� النخب مـــن المصنعـــ�
الغذائيـــة نعتـــ�á مـــن أهم مـــزودي الســـوق المحليـــة باللحوم 
الطازجـــة ع�á مراحـــل إنتاج وتخزيـــن دقيقه وتتم تلـــك العمليات 
 ÈوÕالنســـخة ا� � بشـــكل يومي، مضيفا ان التطـــور الملحوظ ما ب�
للمعرض والنســـخة الخامســـة الذي سيشـــهده هـــذا العام وع� 
 شـــهدتها 

¿Àالرغـــم من ظـــروف الحصار يؤكـــد حجـــم التنمية ال
 وُضعت لذلك 

¿Àدولتنـــا الحبيبة وذلك يرجـــع للجهود والخطط الـــ
 المجال الصناعي 

لتكوين البيئة المشـــجعة والمحفزة ل�ســـتثمار °�
والنهـــوض بقطاع الصناعـــات المحلية.

امج  áحزمـــة من الحوافـــز وال� áوذكـــر أيضاً بـــان الدولة أرســـت ع�

 طرحتهـــا منها برامـــج التمويـــل ، وبعض 
¿Àالـــ

حاضنات ا�Õعمـــال ، فتح ا�Õســـواق الخارجية بإقامـــة المعارض أو 
 القطاع 

المشـــاركة فيها لتســـويق المنتجات المحلية ل�ســـتثمار °�
� القطـــاع العام  اكة بـــ� ØÙالصناعـــي، كمـــا أن الدولـــة عـــززت ال
. 

�Àمثلت حافـــزاً لتنويع ا�قتصـــاد الوط 
¿Àوالقطـــاع الخاص والـــ

وأكد الخياريـــن بان الصناعـــات الوطنية حققت مســـتويات هائلة 
 الكث� مـــن قطاعات الصناعـــات نظام إدارة 

�Àالجـــودة بعـــد تب 
�°

الجـــودة مما جعـــل منها منافســـاً قويـــاً للمنتجات المســـتوردة ، 
 بشـــأن حماية 

 أكتوبر الما©�
وأضاف بـــإن القانون الذي صـــدر °�

المنتجـــات الوطنيـــة يـــدل ع� حـــرص الدولـــة توفـــ� الحماية 
نتاج المح� وكذلك لجذب ا�ســـتثمارات  Áالمطلوبة للصناعـــات وا�
� أو المســـتثمرين   هذا المجال ســـواء المســـتثمرين من المواطن�

�°
ا�Õجانب.

 المديـــر العام 
¿° ØÙمـــن جانبـــه قال الســـيد صالح بـــن حمد الـــ

 قطر تؤكد حرصها 
كة "ودام" لمعرض صنـــع °� Øæ للغرفـــة إن رعاية

 قطر، 
ع� دعم الصناعـــة القطرية والنهوض بالقطـــاع الصناعي °�

 تحقيق ا�من 
كـــة "ودام" °� Øæ مثمنا الـــدور الرائد الذي تقوم بـــه

ها احتياجات الســـوق المح� من   قطر من خـــ�ل توف�
�° 

Õالغـــذا�
. 

Øýوالموا اللحوم 

يا الصناعا الوطنية   ال

و ة يف ال ا ا  تو م

طر ا ل م ال ي ا   " ا ا  " رق   ال
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اع قطا  قطر ل 

ر صنع يف قطر الطاقة 

 العدد

وســـيعقد المعرض تحت الرعايـــة الكريمة 
ة صاحب الســـمو الشـــيخ تميم بن  لحـــ��
 أمـــ� البـــ�د المفدى خ�ل 

حمـــد آل ثا��
ة مـــن 14 إÈ 17 ديســـم�á 2017 ع�  الف�¿
مســـاحة 29000 م�¿ مربـــع، وتنظمه غرفة 
قطـــر بالتعاون مـــع وزارة الطاقة والصناعة 
للمعـــارض والمؤتمرات،  الدوحـــة  بمركـــز 
ويج للمنتجـــات القطرية،  ويهـــدف إÈ ال�¿
كة ومصنع. Øæ 320 Øويحظى بمشـــاركة أك�

ول حرصا منها   مشـــاركة قطـــر للبـــ�¿
وتأ�¿

عـــ� اســـتمرار نهـــج الدعـــم لـــكل مـــا 
مـــن شـــأنه النهـــوض بالقطـــاع الصناعي 
 الدولـــة، خاصـــة وأن هـــذا المعـــرض 

�°
يعتـــ�á مظلة هامـــة تجمع تحتهـــا مختلف 
بمـــا يعـــزز جهود  القطريـــة  الصناعـــات 
التنـــوع ا�قتصادي وا�عتمـــاد ع� الذات.

 
¿° ØÙالـــ بـــن حمد  الســـيد صالح  وقـــال 

المديـــر العام لغرفة قطـــر إن حرص قطر 
المعـــرض يعت�á دلي�  ول عـــ� رعاية  للب�¿
دامغـــا عـــ� دعمهـــا للصناعـــة القطرية، 
قطر،   

�° الصناعـــي  بالقطـــاع  والنهـــوض 
 الوقـــت ذاته الـــدور الرائد الذي 

مثمنـــاً °�
 قطـــاع الصناعة.

ول °� تقوم بـــه قطر للب�¿
ول   أن رعاية قطـــر للب�¿

¿° ØÙوأضـــاف الـــ
للمعرض ســـوف تدعم بشـــكل كبـــ� هذا 
الحـــدث الهام الـــذي يعتـــ�á فرصة قيمة 
للتعـــرف عـــ� مـــدى التطور الـــذي يطرأ 
بعد عام،  ع� المنتجـــات القطرية عامـــاً 
 ظل ظـــروف حصار 

�° 
�ســـيما وأنه يـــأ�¿

جائـــر تتعرض لـــه قطر.
ومنـــذ انط�قته ا�وÈ عـــام 2009، أصبح 
 قطر ملتقـــى يجمع كافة 

معرض صنـــع °�
كات والمصانع القطريـــة تحت مظلة  ØÙالـــ

� ل�لتقاء  واحـــدة، ويتيح فرصة للمصنعـــ�
للتعرف  بأصحـــاب ا�Õعمال والمســـتثمرين 
قوتها  ونقـــاط  القطرية  الصناعـــات  عـــ� 
وما يحتاجه الســـوق القطـــري من صناعات 

. يدة جد
للتعرف  والمعـــرض يشـــكل فرصة هامـــة 
عن قـــرب ع� أبـــرز الصناعـــات المتنوعة 
 الب�د، والتطـــور ا�قتصادي 

المتواجـــدة °�
ة، مع  ة ا�Õخـــ� الذي شـــهدته خـــ�ل الف�¿
تعريف الـــزوار بالخدمـــات المتوافرة لهم 
كات. ØÙالتعامل مـــع ال 

 حـــال الرغبـــة °�
�°

 ظل ظروف 
 هـــذا العـــام °�

كما أنـــه يأ�¿
حصار مفـــروض ع� قطر مـــن ث�ث دول 
خليجيـــة، مما يجعل من النســـخة القادمة 
 كل المعاي� إذ 

للمعرض نســـخة مختلفة °�
ة الحالية تشـــهد اهتمـــام بالمنتج  أن الف�¿
 من كافة الجهـــات المعنية بالدولة 

�Àالوطـــ
وع� رأســـها القيـــادة الرشـــيدة والحكومة 

لموقرة. ا

ويـــج للصناعة  ويهـــدف المعـــرض اÈ ال�¿
وللمنتجـــات القطريـــة محليـــاً وعالميـــاً، 
القطـــري  المنتـــج  اســـتخدام  تشـــجيع 
اد، دعم  وتقليـــل ا�عتمـــاد عـــ� ا�ســـت�
جهود الدولـــة الرامية إÈ دعـــم الصناعة، 
وتشـــجيع المســـتثمرين وأصحاب ا�Õعمال 
 المشـــاريع الصناعية، 

عـــ� ا�ســـتثمار °�
 � اكة ب� ØÙدعم توجهـــات الدولة بشـــأن ال
� العـــام والخاص، فتح اســـواق  القطاعـــ�
كات القطرية،  ØÙخارجية جديـــدة أمام الـــ
 الصناعات 

دفع عجلـــة الصناعة خاصـــة °�
لمناقشـــة  ة والمتوســـطة، فرصة  الصغـــ�
 هذا 

أهم الفـــرص ا�ســـتثمارية المتاحة °�
القطاع، فرصة لمناقشـــة أهـــم التحديات 
 تواجه تطويـــر الصناعة، 

¿Àوالعقبـــات الـــ
 المشاريع 

تعزيز مشـــاركة القطاع الخاص °�
 تقيمهـــا الدولة، 

¿Àى الـــ áالصناعيـــة الكـــ�
� أصحاب  اكات فاعلة بـــ� Øæ 

والدخـــول °�
كات القطرية. ØÙعمـــال والـــÕا�

لة طا الصناع  ال ال و  ن عما ل

ر 2017 ب  ع   ر  ع د الر  و  ر ل ر و ر  ع  و
ر ع ا  ال ل و  ر ل ون 
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قطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغالل وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على 
المدى البعيد. تغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير 
وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات 
البترولية، والبتروكيماويات، واألسمدة الكيماوية، والحديد واأللومنيوم. في سعيها للتميز واالبتكار، تلتزم قطر للبترول بالمساهمة في بناء 
ألعلى  وبالسعي  القادمة،  لألجيال  الطبيعية  والموارد  البيئة  على  والمحافظة  االقتصادية  االحتياجات  تلبية  خالل  من  أفضل  مستقبل 

مستويات التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية، والتنمية البيئية المستدامة في قطر وخارجها.

www.qp.com.qa لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا
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الســـيد حســـن  المناســـبة قـــال  وبهـــذه 
الســـياحة  تنمية  قطـــاع  رئيس  براهيـــم  Áا�
الهيئـــة  "إن  للســـياحة،  العامـــة  بالهيئـــة 
العامة للســـياحة تؤمـــن إيماناً راســـخاً بأن 
التجربـــة الســـياحية لزوار قطـــر يجب أن 
ومنتجاتنا،  وتقاليدنا  ثقافتنـــا  وتمثل  تعكس 
يمـــان ينبع دعمنـــا �Õصحاب  Áومن هـــذا ا�
� وحرصنـــا أن تكـــون  ا�Õعمـــال القطريـــ�
الفعاليـــات الســـياحية والمعـــارض منصة 
لعـــرض المنتجـــات والمشـــاريع المحلية. 
اكتنـــا مـــع غرفة  Øæ واضـــاف: "� شـــك أن
قطر تعطـــي زخماً لهذه المبـــادرات، حيث 
تســـعى الغرفة دائمـــاً إÈ إيصالنا بأصحاب 
 ا�رتقـــاء بالتجربة 

ا�Õعمـــال مما يســـهم °�
الســـياحية وفتح المجـــال أمامهم للوصول 
إÈ ا�Õســـواق.. وتعتـــ�á هـــذه واحدة فقط 
مـــن عدة مبـــادرات نشـــاركها غرفـــة قطر، 
الســـابق لتصميم   

بالتعـــاون °� حيث قمنا 
 

و�� اخيـــص الســـياحية ا�لكـــ�¿ نظـــام ال�¿
 احتياجـــات الســـوق القطـــري  áÀبمـــا يلـــ

والمســـتثمرين." 
العامـــة  الهيئـــة  أن  براهيـــم  Áا� وأوضـــح 
اتيجية مع  اكـــة اســـ�¿ Øæ للســـياحة لديهـــا

غرفـــة قطـــر ، �فتـــاً إÈ أن الهيئـــة تقدم 
 قطـــر 

دائمـــا الدعـــم لمعـــرض صنـــع °�
 

¿Àوالـــذي يعـــد أحد أهـــم المعـــارض ال
 الدولة، لما يلعبه هـــذا المعرض 

تقـــام °�
بالصناعـــة  التعريـــف   

�° كبـــ�  دور  مـــن 
وتشـــجيع  لها  ويج  وال�¿ الوطنية  والمنتجات 
 القطاعـــات المختلفة ، لذلك 

ا�ســـتثمار °�
فهـــا دائماً تقديـــم الرعاية  ØÙفـــإن الهيئة ي
فها أيضـــا أن يعقد  ØÙللمعـــرض، مثلمـــا ي
 مركـــز الدوحة 

 قطر" °�
معـــرض "صنـــع °�

يمتلك  والـــذي  والمؤتمـــرات،  للمعـــارض 
المعارض  �ســـتضافة  اتيجية  اســـ�¿ خطـــة 

ى.  áوالك� الهامـــة 
ومـــن جانبه اعرب الســـيد صالـــح بن حمد 
، مديـــر عـــام غرفـــة قطـــر، عن  

¿° ØÙالـــ
تقديـــره للهيئة العامة للســـياحة ع� دعمها 
 الدورات الســـابقة 

ورعايتهـــا للمعـــرض °�
 تكتســـب اهمية 

¿Àهـــذه الـــدورة والـــ 
و°�

 ظـــل تحدي الحصار 
خاصـــة كونها تعقد °�

العامة  الهيئـــة  الجائـــر، منوهـــا بجهـــود 
 اســـتضافة المعـــارض الهامة 

للســـياحة °�
 مركـــز الدوحـــة للمعـــارض والمؤتمرات 

�°
 تعزيز قطاع 

والذي بـــات منـــارة هامـــة °�
 قطر.

المعـــارض والمؤتمـــرات °�
 قطر، 

 ان معرض صنـــع °�
¿° ØÙوأضاف الـــ

امـــن هذا العـــام مع احتفـــا�ت الدولة  � ي�¿
غالية ع�  مناســـبة  ، وهي  

�Àالوطـــ باليوم 
جميعاً. قلوبنا 

 ت�يحـــات صحفيـــة 
�° 

¿° ØÙوكشـــف الـــ
 المعرض فاقت كل 

ان نســـبة المشـــاركة °�
كات المشـــاركة  ØÙالتوقعات حيث زاد عدد ال
كـــة وقامـــت الغرفـــة بزيادة  Øæ 300 عـــن
المســـاحة المخصصة للمعرض اÈ 29 الف 
 

مـــ�¿ مربع، ليصبح بذلك معـــرض "صنع °�
 قطاع المعـــارض القطرية.

�° áقطر" ا�كـــ�
 Èقطـــر يهدف ا 

واكد ان معـــرض صنع °�

القطرية ومد جســـور  بالصناعة  التعريـــف 
� أصحـــاب ا�Õعمـــال ورواد  التواصـــل بـــ�
التطور  الصناعـــة، وتحقيـــق مزيـــد مـــن 
 

للقطـــاع الصناعـــي القطـــري، خصوصا °�
ة والمتوســـطة.  مجـــال الصناعـــات الصغ�
 Èيذكـــر ان الهيئـــة العامـــة للســـياحة تتو
َمَهمـــة ترســـيخ مكانـــة قطر عـــ� خارطة 
ج  � تم�¿ رائـــدة  العالميـــة كوجهة  الســـياحة 
  ، �ôوروعـــة الحا 

فيهـــا أصالـــة المـــا©�
�ستكشـــاف  العالم  شـــعوب  وتقصدهـــا 
 مجا�ت 

معالمهـــا ومزاراتهـــا الســـياحية °�
فيـــه  وال�¿ وا�Õعمـــال  والرياضـــة  الثقافـــة 

. ئ� لعا ا
اتيجية  بإط�ق ا�س�¿ الهيئة   2014 قامت 

و°�
 تســـتهدف 

¿Àالوطنية لقطاع الســـياحة، وال
القطريـــة  الســـياحية  المنتجـــات  تنويـــع 
 

وتعزيـــز مســـاهمة القطـــاع الســـياحي °�
 ،2017 

 بحلول 2030. و°�
�Àا�قتصاد الوطـــ

تـــم إطـــ�ق مرحلـــة جديـــدة مـــن هذه 
 

¿Àتحدد آفـــاق النمو ال 
¿Àاتيجية، وال ا�ســـ�¿

السياحي  القطاع  أن يشـــهدها  المرتقب  من 
خـــ�ل الخمس ســـنوات المقبلـــة (2017-

 .(2023

اع  ة  يا امة ل ة ال ي ال

ر صنع يف قطر ما 

ركة صناعية ا ال 300  ت ركا  ع ال

ر وال  ع   ر  ع د الر ا  س  ر وال الع ل ر  ع  و
س ا   ا ال وال  ال  14 ا 17 د ع و ون  لتع ر ب  ال
ع  ا  د وبت د ا د ا  ا ال و ال  ب  ر ل  الس الر ال

و الو  ل ت الدول ب ا

 العدد

براهيم Áحسن ا� 
¿° ØÙصالح بن حمد ال

د
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ة  وقيع ع الرعا ة   ر ي ال

 " "مناط

ة  قتصا ناط ا  ا

ر  "صنع يف قطر"

ع  ر  ع د الر  د   ت ر و ا ا ر  ع  و
ر  ع د ل ت ون     ا ا ر 2017 ب   
د    و ال  ب  ر ل  الس وال   الر ال
ر  ا ال وال   ع و ون  لتع ر ب ر  د و  د ا  ال

س 2017  را  ال  14  17 د ع وا الدو ل

وقـــد شـــهد ســـعادة الشـــيخ خليفـــة بن 
 رئيـــس غرفة 

جاســـم بـــن محمد ال ثـــا��
، حيث  � � الجانب� قطـــر توقيع ا�تفاقية بـــ�
وقـــع ا�تفاقيـــة الســـيد صالح بـــن حمد 
 مديـــر عـــام غرفة قطر والســـيد 

¿° ØÙالـــ
، الرئيـــس التنفيذي   áÀفهـــد راشـــد الكعـــ
كة "مناطق" وذلك بمقـــر الغرفة يوم  ØÙلــــ

.2017 áا�حـــد الموافق 12 نوفمـــ�
 وبهـــذه المناســـبة، قـــال الســـيد فهـــد 
كة  ØÙالرئيس التنفيذي لــــ ،  áÀراشـــد الكعـــ
 قطر الذى 

"مناطـــق": "إن معرض صنـــع °�
تنظمه غرفة تجارة وصناعـــة قطر بالتعاون 
مـــع وزارة الطاقـــة والصناعة هـــو مبادرة 
 بناء ودعـــم ا�قتصاد 

ســـهام °� Áجـــادة ل�

. وإن مســـاهمة مناطـــق ودعمها  
�Àالوطـــ

لهذا المعرض سيســـلط الضـــوء ع� رؤية 
كة وانجازاتها، كما ســـيتيح لنا الكشـــف  ØÙال
عن أهدافنا ومشـــاريعنا والفـــرص المتاحة 
كـــة "مناطق"  Øæ ل�ســـتثمار. حيـــث تعمل
الوطنية  أهـــداف رؤية قطـــر  تحقيق  نحو 
 

2030 مـــن خـــ�ل تنويـــع الصناعـــات °�
الدولـــة ولذلك يـــÙ "مناطـــق" أن تكّمل 
 قطـــر من خ�ل 

أهـــداف معـــرض صنع °�
هذه." مشـــاركتها 

مـــن جانبه قـــال الســـيد صالح بـــن حمد 
 المدير العـــام للغرفـــة إن رعاية 

¿° ØÙالـــ

ال

تي لنا ال  ر   الم

ة  ر المتا ع ال

ما ت ل

رق ال

ر  م " ل ة "مناط عا  

ع  ا ع  رص ك 

ة طر الصناعة ال
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كـــة "مناطـــق" لمعـــرض صنع °� Øæ

قطـــر تؤكـــد حرصهـــا عـــ� دعم 
والنهـــوض  القطريـــة  الصناعـــة 
مثمنا  قطـــر،   

�° الصناعي  بالقطـــاع 
كة  Øæ الدور الرائـــد الذي تقـــوم به
� رجـــال ا�عمال   تحف�

"مناطـــق" °�
 

�° ا�ســـتثمار  عـــ�  والمســـتثمرين 
الصناعـــات المختلفـــة، وذلـــك عن 
طريـــق مـــا تقدمـــه مـــن خدمات 
 هـــذا المجال، مـــن بينها 

مهمـــة °�
توفـــ� بنية تحتيـــة متكاملـــة ومزايا 
التنمية  المســـتثمرين وتدعم  تجذب 

 دولـــة قطر.
�° ا�قتصاديـــة 

كـــة "مناطـــق" لتكـــون  Øæ وتعمـــل
 إطـــار مبادرة وطنية 

عامـــ�ً محفزاً للتغ� °�
هدفهـــا تنويـــع اقتصـــاد دولـــة قطر من 
خـــ�ل توفر بـــÀ� تحتية ذات طـــراز عالمي 
 مناطـــق ذات مواقـــع إæاتيجية، حيث 

�°
 عـــام 2011 ، ويرأس 

تأّسســـت "مناطق" °�
مجلـــس إدارتها ســـعادة الشـــيخ أحمد بن 
، وزير ا�قتصـــاد والتجارة..  

جاســـم آل ثا��
كـــة بمهمـــة إدارة المناطق  ØÙوتضطلـــع ال
نمو  لتســـهيل  المتكاملة  التحتية   �Àالب وبناء 
 

قطاَعـــي الصناعة والخدمات بما يســـهم °�
 

¿Àال ا�قتصادية  التنميـــة  أهـــداف  تحقيق 
تعد إحـــدى الركائـــز ا�Õربعـــة لرؤية قطر 

.  2030 الوطنية 

كة منـــذ اليـــوم ا�Õول  ØÙوقـــد أدركـــت ال
ا�قتصاديـــة  التنميـــة  أن  لتأسيســـها 
المســـتدامة � تتحقق إ� مـــن خ�ل ازدهار 

القطـــاع الخـــاص، . يتمكن هـــذا القطاع 
ورة  �ô Èضافة إÁمن المنافســـة عالميـــا،ً با�
التخطيط عـــ� المدى البعيـــد بما يتجاوز 
بطولة  مثل  الوشـــيكة،  القادمة  المشـــاريع 
 Èكأس العالم لكرة القـــدم 2022 وصو�ً إ
تأســـيس صناعـــات � تعتمد عـــ� النفط. 
كة  ØÙوســـعياً نحـــو هـــذه الغاية، فـــإن ال
هـــا اليوم ع� إنشـــاء بنية  � تصـــب كل ترك�
ة  الصغ� كات  ØÙللـــ يمكن من خ�لها  تحتية 
والمتوســـطة أن تحقـــق ما تصبـــو إليه من 

نمـــو وازدهار. 

تحقيـــق هذه  أن  مناطـــق  كـــة  Øæ وتـــرى
ا�ســـتدامة يتطلـــب ث�ثة عناô أساســـية 
ات وثقافة ريادة  áهي ا�ســـتثمارات والخـــ�
ا�Õعمـــال ال�زمة. من هـــذا المنطلق، تأخذ 
مجموعة  تأســـيس  عاتقهـــا  'مناطـــق' ع� 

قطاعات  من  وواســـعة  مختلفة 
 áعـــ� ا�قتصاديـــة  ا�Õعمـــال 
مع  محلية  مؤسســـات  تطويـــر 
 جذب ا�ستثمارات 

ا�ســـتمرار °�
اكات الدولية،  ØÙعمـــال والـــÕوا�
كمـــا تعمل 'مناطـــق' اليوم مع 
� أو أولئك  المســـتثمرين الحالي�
با�ســـتثمار  يرغبـــون  الذيـــن 
عـــ�  وذلـــك  المســـتقبل،   

�°
 ، Èالصعيديـــن المحـــ� والدو
بحيـــث تكـــون بوابـــة دوليـــة 
كات  ØÙوالـــ ا�Õعمال  لتأســـيس 
 تســـمح لهم 

¿Àوتوفـــر البيئة ال
 قطر.

بالنمـــو وا�زدهـــار °�

خدمـــات  لعم�ئهـــا  كـــة  ØÙال وتقـــدم 
الدعـــم  متخصصـــة وشـــاملة تتضمـــن 
العمليات  والمشاركة لضمان ســـهولة س� 
التجارية، مـــع توفر خيارات واســـعة من 
 

�Àوالحلـــول العقاريـــة ، مـــا يع 
ا�Õرا©�

 تجعل 
¿Àســـباب الـــÕأن ثمة الكث� من ا�

'مناطـــق' ا�ختيـــار ا�Õمثل للمســـتثمرين.
 دعم 

كـــة مناطـــق °� Øæ وتتمثـــل رؤيـــة
وتعزيـــز التنمية ا�قتصاديـــة لدولة قطر 
من خـــ�ل تنمية وتطوير المشـــاريع ذات 
القيمـــة المضافة، اما مهمتهـــا فهي توف� 
 � بيئـــة عمـــل عالميـــة المســـتوى لتمك�
من  وا�Õجانـــب   � المحليـــ� المســـتثمرين 
تقديـــم منتجـــات وخدمـــات ذات قيمة 
قليميـــة  Áســـواق الماليـــة وا�Õمضافـــة ل�

لدولية. وا

د
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الكريمة  الرعايـــة  تحت  المعـــرض  يقام 
ة صاحب الســـمو الشـــيخ تميم  لحـــ��
 أم� البـــ�د المفدى 

بن حمـــد آل ثـــا��
وتنظمـــه غرفة قطر بالتعـــاون مع وزارة 
 مركـــز الدوحـــة 

الطاقـــة والصناعـــة °�
من  ة  الف�¿ خـــ�ل  والمؤتمرات  للمعارض 

 .2017 á17 ديســـم� È14 إ

الســـيد  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
إن  ا�نصاري  عبـــد<  بـــن  عبدالرحمن 
 ظل 

�° 
هذه النســـخة من المعرض تـــأ�¿

ظـــروف اســـتثنائية مما يكســـبها أهمية 
ى، منوهاً عـــ� الـــدور الرائد الذي  áكـــ�
 التعريـــف بالمنتج 

يلعبـــه المعـــرض °�
القطـــري الـــذي يحظى باهتمـــام كب� 

ودعـــم من قبـــل كافـــة ا�طراف.
قـــال  التحويليـــة،  اتيجية  اســـ�¿ وعـــن 
يوفـــر فرصة  المعـــرض  أن  ا�نصـــاري 
مواتيـــة لحـــ� الصناعـــات الغائبة أو 
 الســـوق القطري مما 

الغـــ� متوفـــرة °�
ع�   � والمصنع� المســـتثمرين  يشـــجع 
واضافـــة صناعات جديدة  فيها  الدخول 
هـــا تتماØý مع  áاعت� 

¿Àالدولـــة، والـــ 
�°

 
�° Èتـــو 

¿Àكـــة الـــ ØÙاتيجيات ال اســـ�¿
مشـــاريعها اهتمامـــاً بالغاً بهـــذا النوع 
اً إÈ أن التحويلية  من المشـــاريع، مشـــ�
لديها 20 مصنع تعمـــل جميعها ع� أن 
 ا�قتصاد 

يكـــون للمنتج المحـــ� دور °�
. 

�Àلوط ا

 تعريف 
وأكـــد أن المعرض يســـاهم °�

الزوار بمنتجي المواد الخام، ويســـاهم 
عـــ�  المحليـــة  كات  ØÙالـــ اطـــ�ع   

�°
المنتجـــات الوطنية مما ينعكـــس إيجاباً 

 بشـــكل عام.
�Àعـــ� ا�قتصـــاد الوط

ولفت ا�نصاري إÈ أن الحصار ســـاهم 
الـــذي  المحـــ�  للمنتـــج  ويـــج  ال�¿  

�°
اســـتطاع أن يحـــل محـــل واردات دول 
والتنافســـية. بالجودة   � ويتمـــ� الحصار 

مـــن جانبه قال الســـيد صالـــح بن حمد 
إن حرص  للغرفة  العـــام  المدير   

¿° ØÙال
كـــة "التحويلية" عـــ�  رعاية المعرض  Øæ
لهـــو دليل  دامـــغ ع� حرصهـــا الكب� 

و  صناعا  ي ع ال ع المصن ر  صا الم ا

ر اع ما  ية"  و "الت

 "صنع يف قطر 2017"
د  ر والس ر  ر   د د ال  ل ب  د  ع الس و
ر  دال ا الر الت ل ال دالر ب 
ر 2017  ع   ر  ع د الر ا  و  ل الت

و 2017. وا 14  و ال ا ر  ر ال ل  و

 العدد

د
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القطريـــة، والنهوض  دعـــم الصناعـــة 
 

 قطـــر، مثمناً °�
بالقطـــاع الصناعـــي °�

الرائـــد الذي تقوم  الوقت ذاتـــه الدور 
 قطـــاع الصناعة.

كة °� ØÙبـــه ال
كـــة  ØÙال رعايـــة  أن   

¿° ØÙالـــ وأضـــاف 
للمعـــرض ســـوف تدعـــم بشـــكل كب� 
 áهـــذا الحـــدث الهـــام و الـــذي يعت�
فرصـــة قيمة للتعرف ع� مـــدى التطور 
الذي يطـــرأ عـــ� المنتجـــات القطرية 
 

�° 
عاماً بعـــد عام، �ســـيما وأنه يـــأ�¿

ظل ظـــروف حصـــار جائـــر تتعرض له 
. قطر 

ة  طر ركة ال  ع  ال

ية و صناعا الت ل

اك  Øæإ ورة  لـــ�� اهتماماً  الدولـــة  أولت 
 عمليـــة التنميـــة 

القطـــاع الخـــاص °�
 دولـــة قطـــر وذلك من 

ا�قتصاديـــة °�
 قطـــاع الصناعات 

خـــ�ل ا�ســـتثمار °�
ة والمتوســـطة ، وتجـــ� هذا  الصغـــ�
كة  ØÙالتوجه بشـــكل واضح بتأســـيس ال
 عام 

القطريـــة للصناعـــات التحويلية °�
والقطاع  الدولـــة  تقاســـمت   

¿Àال  1990
الخاص رأسمالها بنســـبة 20% ، 80% .
كـــة عنـــد  ØÙوقـــد حـــدد رأس مـــال ال
التأســـيس بمبلـــغ 200 مليـــون ريـــال 
 ، ( قطـــري ( 55 مليـــون دو�ر أمريـــ|
ســـدد بالكامـــل عـــام 2002م وقد تم 
 Èعام 2006 بنســـبة %50 إ 

زيادتـــه  °�
300 مليـــون ريـــال قطـــري ، ثـــم رفع 
عام 2009 بنســـبة %20 إÈ 360 مليون 
 عـــام 2010 

ريال قطـــري ثم رفـــع °�
بنســـبة %10 اÈ 396 مليون ريال قطري 
 عام 2014 بنســـبة 

، قطري ثـــم رفع °�
%20 اÈ 475,2 مليـــون ريـــال قطري.

المشـــاريع   
�° ا�ســـتثمار  يمثـــل 

الصناعيـــة المجزية اقتصاديـــا والقائمة 
الطبيعيـــة  المـــوارد  اســـتغ�ل  عـــ� 
محلياً  المتاحـــة  الوســـيطة  والمدخ�ت 
ا�ستثمارية  السياســـة  أســـاس  وإقليمياً 
كة إÈ نشـــاطها  ØÙكـــة ، وتنظـــر ال ØÙلل
التنميـــة  منظـــور  مـــن  ا�ســـتثماري 
ولذلك  الواســـع  بمفهومها  ا�قتصاديـــة 
يجابية  Áا� ا�òثـــار  لتعظيم  تســـعى  فهي 
ة ل�ســـتثمار ع�  Øæة وغ� المبا Øæالمبـــا

 تعميق 
 والمتمثلـــة °�

�Àا�قتصـــاد الوط
الصناعي  القطاع   � ب� الهيكلية  الوشـــائج 
وزيادة  ا�Õخرى  ا�قتصاديـــة  والقطاعات 
ونقل  الوطنية  للعمالـــة  التوظيف  فرص 
نتـــاج الحديثة والمســـاهمة  Áتقنيـــات ا�
ان التجـــاري للدولة . �  المـــ�

إيجابيـــاً °�

 شـــهر مايو من 
كة نشـــاطها °� ØÙبدأت ال

ة  عـــام 1990م وأصبحـــت وخـــ�ل ف�¿
 

كات الرائدة °� ØÙة واحـــدة من الـــ قص�
والمتوســـطة  ة  الصغ� الصناعات  مجال 
كة حالياً  ØÙدولة قطــــر ، وتســـاهم ال 

�°

 
وعـــاً صناعيـــاً ، جميعهـــا °� ØÙ18 م 

�°
 قطاعـــات صناعية 

نتــــاج ، °� Áمرحلة ا�
وكيمياوية  مختلفة تشـــمل الصناعات الب�¿
الغذائيـــة  البنـــاء  ومـــواد  والكيماويـــة 
المشـــاريع  مـــن  عـــدد   Èإ ضافـــة  Áبا�
 مرحلة التأســـيس .

 هي °�
¿Àالجديدة ال

ا�ستثمارية  سياستها  لتحقيق  سعيها   
و°�

ومال|   بالمســـتثمرين  كـــة  ØÙال ترحب   ،
مشـــاريع   

�° للمســـاهمة  التكنولوجيـــا 
ة  الصغ� وعات  ØÙالم مجال   

�° كة  مشـــ�¿
لمتوسطة وا

د
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من جانبـــه قال الســـيد عبدالســـ�م ابو 
بالتعاون مع  تفتخـــر  المجموعة  أن  عي= 
 �  رعاية هـــذا المعرض المم�

غرفـــة قطر °�
الـــذي يحظـــى بدعـــم دائم مـــن كافة 
 أن 

الجهات بالدولـــة، معربًا عـــن أمله °�
 التعريف بالمنتجات 

يســـاهم المعرض °�
. ية لقطر ا

 نســـخته 
وتوقـــع أن يحقـــق المعرض °�

 ظـــل 
اً خاصـــة °� الحاليـــة نجاحـــاً كبـــ�

 تشـــهد 
¿Àتمر بها قطر وال 

¿Àالظروف الـــ
 

�Àالمنتـــج الوط توجه كبـــ� نحو دعـــم 
مـــن كافـــة الجهات.

قـــال  المجموعـــة،  اتيجية  اســـ�¿ وعـــن 
 

كات تعمـــل °� Øæ أبـــو عيـــ= أن لديهـــا
مجـــا�ت مختلفة من صناعة ا�خشـــاب، 
وا�لـــواح الكهربائية، والزجاج، والســـجاد، 
ولية  الب�¿ والخدمـــات  العامة،  والمقاو�ت 
اتيجية  اســـ�¿ أن   Èإ اً  مشـــ� والتجزئـــة، 
 تقوية وتطوير 

كـــز °� المجموعـــة حالياً ت�¿
كات الموجـــودة وتطويـــر منتجاتها  ØÙالـــ
حـــÀ¿ تكـــون أك�Ø تنافســـية وقـــادرة ع� 
تحمـــل الصعـــاب ومواجهـــة التحديات.

وقـــال أن المعرض يوفر فرصـــة لتعريف 
 نراعـــى فيها مبادئ 

¿Àالـــزوار بمنتجاتنا وال
ام، وهـــو يمثـــل منصة  � الجـــودة وا�لـــ�¿

كات والموردين. ØÙممث� الـــ 
لتـــ�°¿

بـــدوره، أعـــرب الســـيد صالح بـــن حمد 
 مدير عام الغرفة عن بالغ شـــكره 

¿° ØÙالـــ
المعرض،  رعايتها  الســـ�م ع�  لمجموعة 
اً إÈ أن المعرض يمثـــل فرصة رائدة  مشـــ�
كات القطرية لتعزيـــز التعاون فيما  ØÙللـــ
 تعريـــف المجتمـــع بالمنتجات 

بينهـــا و°�
. لمحلية ا

المية  ع ال ال

تحفل مجموعة الســـ�م العالمية بســـجل 
 � مـــن الريـــادة وا�بتـــكار وا�داء المتمـــ�
والثقـــة وارضـــاء العمـــ�ء �Õكـــ�Ø من 65 
عاماً، اســـتطاعت خ�لهـــا أن تحتل مكانة 
كات  ØÙيـــات ال áمرموقـــة كواحدة مـــن ك�
 تأســـيس ودمـــج 

ة °� � القطريـــة المتمـــ�
واســـتحواذ وامتـــ�ك المشـــاريع. ويعود 
كات  ØÙالـــ  � بـــ� ا�ســـبقية  للمجموعـــة 
 Èكـــة عائلية إ Øæ التحول من 

القطريـــة °�
كة مســـاهمة عامـــة لتحقيـــق أهدافها  Øæ
ولعل  والنمـــو.  الكفـــاءة  من  المنشـــودة 
يعزى  تحقيقه  اســـتطاعت  الـــذي  النجاح 
إÈ تنوع انشـــطتها افقياً ورأســـياً وجغرافياً 
 قطـــر، ودول مجلس التعاون الخليجي، 

�°
العربية. والمنطقـــة 

 خمســـة 
كز أعمال الســـ�م العالمية °� وت�¿

قطاعـــات رئيســـية: (المقـــاو�ت العامة، 

والتكنولوجيـــا،  والصناعـــة،  والطاقـــة 
والتجزئـــة والتوزيع والضيافة، والعقارات). 
كة  ØÙوع� مدار ســـتة عقـــود، عـــززت ال
مـــن تواجدها من خـــ�ل ا�ســـتفادة من 
 المنطقة، ومن 

قـــوة ومحـــركات النمـــو °�
إدارة   

�° العالميـــة  الممارســـات  أفضـــل 
اتهـــا ا�قليمية  áخ� Èضافة إÁعمـــال، با�Õا�
. ومن  المدعومـــة بمعرفة بالواقـــع المح�
أجـــل توف� عائدات أك�Ø اســـتدامة وأمانا، 
كة مـــن محفظتهـــا العقارية. ØÙعـــززت ال
عـــ� تطويـــر  وتركـــز جهودهـــا حاليـــاً 
أك�á من خ�ل  ا�Õساســـية بشـــكل  أعمالها 
نمـــو اســـتثماراتها، مع ضمـــان أن تكون 
 ا�Õعمـــال التجارية 

هـــذه ا�ســـتثمارات °�
قليميـــة والعالمية الســـليمة، كما تعمل  Áا�
اكاتهـــا مع كافة  Øæعـــ� تعزيز تعاونهـــا و
كات المتخصصـــة من أجـــل تحقيق  ØÙالـــ
� ع�  أقÔ قدر مـــن القيمة للمســـاهم�

مســـتدام. نحو 

اع   ية"  ا " ال ال

ر "صنع يف قطر "

ع المنت الوطن و  ير  و ك و عي  ا

و  الر  ب دالس  د  ر والس ر  ر   د د ال  ل ب  د  ع الس و
ر2017 ال   ع   ر  ع د الر ال  و الس الع  الت 
را  ال   ع وا ر الدو ل ا ال وال  ع و ون  لتع ر ب ر 

ع. رب ل   س 29  س 2017    14  17 د

د

65

20
17

 - 
رب
م
س
دي

 - 
ون

ست
وال

ع 
راب

 ال
دد

لع
ا

www.qatarchamber.com



و الم ا ال تيا مة   ا ا م ا ل ا ر أ منت ت

ر2017   ع   ر  ع د الر ال  د  ر و  ر  ع  و
د    و ال  ب  ر ل  الس د  الر ال ع ال 
 2 س 29000  س 2017   د  ال  14  17 د د ا ا ال

را ع وا ر الدو ل

المعـــرض تنظمه غرفة قطـــر بالتعاون مع 
الدوحة  بمركـــز  والصناعـــة  الطاقـــة  وزارة 
ويج  للمعـــارض والمؤتمرات، ويهدف إÈ ال�¿
للمنتجـــات القطريـــة، ويحظى بمشـــاركة 
 138 Èضافة إÁكة ومصنـــع، با� Øæ 320 Øأك�

منتجة. أæة 
وقـــع ا�تفاقيـــة الســـيد صالح بـــن حمد 
 مديـــر عـــام الغرفة، والســـيد / 

¿° ØÙالـــ
محمد بن بدر الســـادة، الرئيـــس التنفيذي 

حصاد. كـــة  ØÙل

 تعليقـــه عـــ� توقيع ا�تفاقيـــة، قال 
و°�

الســـيد/  كة حصاد،  ØÙالتنفيذي ل الرئيـــس 
محمد السادة: "يســـعدنا أن نرعى ونشارك 
 النســـخة الخامســـة من معـــرض صنع 

�°
ز المعـــرض أهـــم  áقطـــر، حيـــث يـــ� 

�°
المنتجـــات المحليـــة، وذلـــك مـــن خ�ل 
ات والتعرف  áإتاحـــة منصة لتبـــادل الخـــ�
 العديد من 

عـــ� أفضـــل الممارســـات °�
الهامة".  المجـــا�ت 

ودعا الســـادة كافـــة الزوار إÈ زيـــارة جناح 

كـــة حصـــاد بالمعرض، وذلـــك للتعرف  Øæ
 قامـــت 

¿Àعـــ� أحـــدث المنتجـــات الـــ
بزراعتهـــا وإنتاجها من خ�ل ا�ســـتثمارات 
ســـد   

�° المســـاهمة  بهـــدف  الداخليـــة، 
. المح� الســـوق  احتياجـــات 

 أن 
¿° ØÙبـــدوره، قال الســـيد صالـــح الـــ

كـــة حصاد عـــ� دعمها  Øæ الغرفة تشـــكر
 قطـــر، والذي 

المســـتمر لمعرض صنع °�
يؤكد حرصهـــا ع� دعم توجهـــات الدولة 
 

الراميـــة إÈ تعزيز دور الصناعـــة، مثمناً °�
الوقـــت ذاتـــه الـــدور الرائد الـــذي تقوم 
 

�Àدعـــم ا�قتصـــاد الوط 
كـــة °� ØÙبـــه ال

المح� من  الســـوق  احتياجات  تلبيـــة   
و°�

اتيجية الهامة. المنتجـــات ا�ســـ�¿

كة حصاد  : Øæ نبذة عن
 ا�ســـتثمار 

كة حصاد الرائدة °� Øæ تأسســـت
 

وة الحيوانية °� Øقطاعـــي الزراعـــة والـــ� 
�°

كات جهـــاز قطر  Øæ عـــام 2008، كإحـــدى
. ر ل�ستثما

مـــن  العديـــد  حصـــاد  كـــة  Øæ تمتلـــك 
اليا   ك�َ مـــن قطـــر وأســـ�¿

ا�ســـتثمارات °�
ضافـــة إÈ عدد من  Áوباكســـتان وُعمـــان با�
 عدد 

�° المحتملة  المســـتقبلية  ا�ستثمارات 
كـــة  ØÙخـــرى.  وتقـــوم الÕمـــن الـــدول ا�
كات التابعـــة لها  ØÙحالًيـــا من خـــ�ل الـــ
بإنتاج ا�Õغنـــام والحبـــوب وا�Õع�ف، هذا 
وا�Õرز  وات  والخـــ�� الدواجن   Èإ با�Áضافة 
ها  وغ� الزيتـــون  وزيت  والتمور   

¿Àالبســـم
المنتجات. مـــن 

 العدد
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د  د الع د  ر والس ر  ر   د د ال  ل ب  د  ع الس و
الر  د  ا  و  را  ل الو  ع  ل الت  الر 
ا  ع و ون  لتع ر ب ر  ر2017 ال   ع   ر  ع ال 
را  ال  14  17  ع وا ر الدو ل ال وال 

.2 س 29 ال  س 2017    د

من جانبـــه، قال الســـيد فهـــد العمادي: 
 المعرض 

" أننـــا حرصنا عـــ� المشـــاركة °�
ويج   ال�¿

نظراً للـــدور الكب� الذي يلعبـــه °�
 خاصة وأننـــا دعمنا كافة 

�Àللمنتـــج الوطـــ
للمعرض". الســـابقة  النسخ 

 ظل 
�° 

ونـــوه العمـــادي أن المعرض يـــأ�¿
تداعيـــات الحصار الذي تتعـــرض له قطر، 
واشـــاد بخطاب ســـمو ا�م� الشيخ تميم 
 أمـــ� البـــ�د المفدى 

بن حمـــد آل ثـــا��
المح�  المنتـــج  الـــذي ركز عـــ� دعـــم 

الصناعة. دعـــم  � ع�  كـــ� وال�¿
 زيادة الوعي 

واكـــد أن المعرض يســـاهم °�
، وتولـــد افـــكار جديدة  

�Àبالمنتـــج الوطـــ
 فائـــدة 

 اســـتثمارات جديـــدة تصـــب °�
�°

. 
�Àالوط ا�قتصـــاد 

وعن تطـــور المصنـــع، قال العمـــادي أن 
هنـــاك خطـــط للتوســـع من خ�ل انشـــاء 
الصناعية  المنطقـــة   

�°  � اضافيـــ�  � فرعـــ�
اً إÈ أنه تم  ة والمتوســـطة، مشـــ� الصغـــ�
اء عدد من المعـــدات والماكينات وذلك  Øæ
للظروف  نظـــراً  التوســـع  �ســـتباق خطط 

 . لية لحا ا

بـــدوره، أعـــرب الســـيد صالح بـــن حمد 
 مديـــر عام الغرفة عن بالغ شـــكره 

¿° ØÙال
 للمراتب وا�ســـفنج ع� 

�Àالوطـــ للمصنع 
 Èاً إ  قطر، مش�

رعايته المســـتمرة لصنع °�
 فتـــح أفاق جديدة 

أن المعرض يســـاهم °�
 � كات القطريـــة وب� ØÙالـــ � للتعـــاون بـــ�
يتيح  كمـــا   ، � القطري� ا�Õعمـــال  أصحـــاب 

الذي   
�Àالوطـــ بالمنتج  للتعريـــف  الفرصة 

� بالجودة. يتمـــ�

 ع المصنع 

 �  تدشـــ�
 للمراتب °�

�Àبـــدأ المصنع الوطـــ
 عـــام 1985 مي�دية، 

اوÈ مرتبة طبيـــة °�
 للمراتب أول مصنع 

�Àويعد المصنع الوطـــ
 دولـــة قطر ، وهو أحد 

للفرشـــات الطبية °�
فـــروع مجموعـــة الجميل القابضـــة ، احد 

الذي  وا�ثـــاث،  المفروشـــات  رواد صناعة 
 عام 1957 ، ويعت�á المؤســـس 

تأســـس °�
هو الســـيد / محمـــد عبدالرحيم العمادي.
 عام 2000 مي�دية تم تشـــييد المصنع 

و°�
 áلصناعة ا�ســـفنج والـــذي يعت� 

�Àالوطـــ
مكمـــ�ً للمصنـــع الحـــاÈ ، حيـــث يقوم 
المصنـــع بتصنيـــع جميع انواع ا�ســـفنج 
بضغوطاتـــه وكثافاته المختلفـــة ، ويتكون 

المصنـــع من عدة اقســـام:
بجميـــع  ا�ســـفنج  صناعـــة  قســـم   –  1

" ن ا مرا  "الوطن ل

يا لصنع يف قطر  اعيا   

الية ر ال ة ال ع  المصنع لمواك ا التو أ ما  ال
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. والضغوطـــات  الكثافـــات 
الطبيـــة  الفرشـــات  صناعـــة  قســـم   –  2

. والعاديـــة  ا�ســـفنجية 
3 – قســـم صناعـــة الجلســـات العربيـــة 
وا�نواع  المقاســـات  حســـب  ا�ســـفنجية 

المطلوبـــة .
اشـــف  ØÙ4 – قســـم صناعـــة الم�حف وال

. الطبية  والمخـــدات 
وتصنيـــع  بإنتـــاج  المصنـــع  ويقـــوم 
طبقـــاً  للحريـــق  المقـــاوم  ا�ســـفنج 
للمواصفـــات العالميـــة ، حيث تـــم تغي� 
مكائن  وإدخـــال  ا�نتاج  وإدخال  خطـــوط 
حديثـــة من امريـــكا واوروبـــا لت�ئم جميع 
المســـتويات العالميـــة من حيـــث الذوق 

والجـــودة.

بمختلف  للمصنـــع  ا�نتاجية  الطاقـــة  تبلغ 
انتـــاج  ويغطـــي  فرشـــة   1500 أقســـامه 
الســـوق  المصنـــع   وتغطـــي متطلبـــات 
 دول الخليج.

المح�  ويتم فتح اســـواق °�

تم توســـعة المصنع الحـــاÈ ويعت�á مجهز 
والمكائـــن  التقنيـــات والمعـــدات  بأعـــ� 
الحديـــث وذلـــك لزيادة الطاقـــة ا�نتاجية 
للمصنـــع الحـــاÈ والعمـــل عـــ� تطوير 
التقنيـــات وادخـــال  المنتجـــات بأفضـــل 
المســـتويات  منتجات جديدة طبقا �Õحدث 

لمية لعا ا
 معظم 

ة °� ØÙللمصنـــع عدة فـــروع منتـــ
: الدولة  انحـــاء 

1 – فرع طريق ســـلوى – مجمـــع ناô بن 
. خالد 

2 – معـــرض ســـوق الخميـــس والجمعـــة 
. الجديد    áالجنـــو�
3 – معرض المنصورة

4 – معرض شارع المطار ( ري�كس بيد )
-5معرض الغرافة

( 
-6معرض الريان (شارع الشا°�

( � -7 معرض بطوار مول ( تحت التجه�

كما ان هناك خطة �فتتـــاح معارض اخرى 

لتغطيـــة معظـــم انحـــاء الدولـــة ولتلبية 
متطلبـــات العم�ء اينمـــا كانوا.

ويعتـــ�á المصنـــع أحـــد فـــروع مجموعة 
 تضـــم : معرض 

¿Àالجميـــل القابضـــة وال
الجميل للمفروشـــــات- المصنع الوطنـــــي 
 لصنـــــاعة 

�Àللمراتـــب - المصنـــع الوطـــ
الخط  مصنـــع   - والمفروشـــات  ا�ســـفنج 
 ل�Õثاث والديكور - ســـتائر الجميل -  áÀالذه
ميـــداس ل�Õثاث ( فرع قطر ) طريق ســـلوى 

ي). الجميـــل جال�  - بيـــد  - ري�كس 
والذي شـــكلت بمجملهـــا مجموعة صناعية 
وتجاريـــة مختلفة رائدة ، تقـــدم منتجات 
 مجال 

�° الجـــودة  أعـــ� مســـتويات  ع� 
. والديكور  ا�ثـــاث  صناعة 

للمجموعة من  الوظيفـــي  الهيـــكل  ويتكون 
600 موظـــف يعملون بمختلـــف القطاعات 
 النهايـــة اÈ تلبية جميع ا�ذواق 

للوصول °�
. والمستويات 
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ويهـــدف المعـــرض الذي يقـــام بالتعـــاون مـــع وزارة الطاقة 
ة  والصناعـــة بمركز الدوحـــة للمعارض والمؤتمـــرات خ�ل الف�¿
ويـــج للمنتجات المحلية. من 14 إÈ 17 ديســـم�á 2017  إÈ ال�¿

مـــن جانبه، قال الســـيد محمد ع� ا�نصـــاري: " معرض صنع 
ة عـــ� المنتجات الوطنية  ة وفوائد كث�  قطـــر له اهمية كبـــ�

�°
 �  تشـــجيع المســـتهلك�

والصناعة بوجه عام، كما انه يســـهم °�
اء المنتجات الوطنية". Øæ عـــ�

� للغاية حيث   وقت ممـــ�
�° 

ونـــوه ا�نصاري  أن المعـــرض يأ�¿
اً ودعـــم من كافة  تشـــهد فيه المنتجـــات الوطنية اقبـــا�ً كب�

. 
�Àامن مع اليـــوم الوط � الجهـــات بالدولة.، كما أنـــه ي�¿

� عـــ� المنتج  واكـــد أن هناك اقبـــال كب� مـــن المســـتهلك�

 
اً إÈ أن المعرض سيســـهم °�  ، مشـــ�

�Àالوط
تعريـــف الـــزوار بالمنتجـــات الوطنيـــة وابراز 

وكفاءتها. جودتهـــا 
وعـــن تطـــور قطـــر فـــوم ، قـــال ا�نصاري 
أنها تشـــهد تطور كبـــ� عاما ص تلـــو ا�خر، 
وقـــال أن هناك منتـــج جديد ســـيتم ا�ع�ن 
عنه خ�ل ايـــام المعرض يضاهـــي المنتجات 

.  الجـــودة والمعاي�
العالميـــة °�

 
¿° ØÙبـــدوره، أعرب الســـيد صالح بن حمـــد ال

كـــة قطر  ØÙمديـــر عـــام الغرفة عن شـــكره ل
 Èاً إ فوم  ع� رعايـــة ودعم المعرض، مشـــ�
أنها قدمـــت الدعـــم لكافـــة دورات المعرض 

منـــذ انط�قته ا�وÈ عـــام 2009.

و   ع قطر 

كه   Øæ عام 1954 م بتأســـيس 
ة النجـــاح °� كانـــت بداية مســـ�

كة ع� اســـكندر ا�Õنصاري  Øæ  لتجارة المفروشـــات وهـــى ا�ن
. وأو�ده 

وتماشـــياً مع التطور الذى تشـــهده دولة قطـــر كان �بد تواكب 
ة التقدم وا�زدهـــار، فقررت ان تخوض مجال النشـــاط  مســـ�
 

نتاج ا�ســـفنج °� Á� الصناعـــي حيث تم تأســـيس أول مصنـــع
 عـــام 1977 م وبدأت ا�نتاج 

كة °� ØÙدولـــة قطر . تأسســـت ال
 شـــهر اكتوبر عام 1982 م .

�°
كة  ØÙكة قطر لصناعة ا�ســـفنج والمفروشـــات هي ال Øæ áوتعت�
 مجـــال صناعة ا�ســـفنج الصناعي والمراتب 

 قطر °�
الرائـــدة °�

والمخـــدات كمـــا ان لديها قســـم لتصنيـــع وتنجيـــد ا�ثاث 
. ýوالمجالـــس العربية وكنب الجلـــوس والكرا

المية  ا ال ا المنت صا ال ع منت قطر  ا

يا  اعيا   " و "قطر 

ل "صنع يف قطر "
د  د  ا د  ر والس ر  ر   د د ال  ل ب  د  ع الس و
د  و  ر  رو  ر ل ا وا ر الع ل  د ا ا
ر  الر  ر  ر2017 ال   ع   ر  ع الر ال 

د د ا د    ال و ال  ب  ر ل  الس ال
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 تعليقـــه ع� توقيـــع ا�تفاقية، 
و°�

قـــال المهندس عـــ� آل خليفة  أن 
ة  �  قطر يشـــكل رك�

معرض صنـــع °�
 ، هامـــة للنمـــو با�قتصـــاد المح�
معربـــاً عـــن فخـــره بدعـــم هـــذا 
المعرض الـــذي تنظمـــه غرفة قطر 
ة  تحـــت الرعايـــة الكريمـــة لحـــ��
صاحـــب الســـمو الشـــيخ تميم بن 
 أم� البـــ�د المفدى.

حمد آل ثـــا��
ونـــوه آل خليفـــة إÈ أن المعـــرض  
القطـــاع  دور  تعزيـــز   Èإ يهـــدف 
والخدمـــات  للمنتجـــات  الخـــاص 
إÈ أن  اً   قطـــر، مشـــ�

المحليـــة °�
رعايـــة أســـتاد لهذا المعـــرض تؤكد 
امهـــا بتحقيق رؤيـــة قطر 2030  � ال�¿
من خـــ�ل اســـتمرار نمـــو محفظة 
 

� والمســـاهمة °� المورديـــن المحلي�
القطري.  ا�قتصـــاد  تعزيـــز 

 Èقطر ا 
يهـــدف معـــرض صنـــع °�

 
دفـــع عجلـــة الصناعة، خاصـــة °�

والمتوســـطة،  ة  الصغ� الصناعـــات 
 

وتعزيز مشـــاركة القطـــاع الخاص °�
 

¿Àى ال áالمشـــاريع الصناعيـــة الكـــ�
ويـــج للصناعة  تقيمهـــا الدولة، وال�¿
وللمنتجات القطريـــة محلياً وعالمياً، 

وتشجيع اســـتخدام المنتج القطري 
اد،  وتقليـــل ا�عتمـــاد ع� ا�ســـت�
ضافـــة إÈ دعـــم جهـــود الدولة  Áبا�
الرامية إÈ دعم الصناعة، وتشـــجيع 
المســـتثمرين وأصحاب ا�Õعمال ع� 
 المشـــاريع الصناعية.

ا�ســـتثمار °�
بـــدوره، قال الســـيد صالح بن حمد 
 مدير عـــام الغرفة إن حرص 

¿° ØÙال
كة أســـتاد عـــ� رعايـــة المعرض  Øæ
يـــدل عـــ� إهتمامها الكبـــ� لدعم 
والنهـــوض  القطريـــة،  الصناعـــة 
 قطـــر، مثمناً 

بالقطـــاع الصناعي °�
 الوقـــت ذاته الـــدور الرائد الذي 

�°
 ا�قتصـــاد 

كـــة °� ØÙتقـــوم بـــه ال
. 

�Àلوط ا
 أن رعاية أســـتاد 

¿° ØÙوأضـــاف الـــ
للمعرض ســـوف تدعم بشـــكل كب� 
ويج للمنتج  اهدافه وع� رأســـها ال�¿
 ظل 

�° 
القطري، �ســـيما وأنه يـــأ�¿

 تتعرض لهـــا قطر .
¿Àالـــ الظروف 

تا ركة ا  ع 

"ل�ستشارات  "أســـتاد  كة  Øæ تأسست
الهندســـية وادارة المشـــاريع عـــام 

 تحقيق معد�ت 
�° 2008 ونجحـــت 

ة  ة زمنية قص� ة خ�ل فـــ�¿ نمو كبـــ�
كات  ØÙلتصبح واحـــدة من اهـــم ال
 البنـــاء والتشـــييد، ولها 

الرائـــدة °�
 

عدد مـــن المشـــاريع المعقـــدة °�
كة  ØÙفريق عمـــل ال � قطـــر. يتمـــ�
�  ،  مـــع  اء العالميـــ� áمـــن الخـــ�
 

�° المســـتوى  عالمية  خدمات  توف� 
وخدمات  والهندســـة  البناء  مجا�ت 
ا�ستشـــارات الهندســـية ، وحساب 
التجاريـــة  وا�نشـــطة  التكلفـــة 

وا�ســـتدامة. والتصميم 

يضم  ممتاز  عمل  بفريق  مســـتعينة 
أك�Ø من 50 جنســـية، تقدم "استاد" 
ثـــروة معرفية ع� طـــراز عالمي مع 
ضمان أفضل الممارســـات العالمية. 
للمســـاهمة   يك مع عم�ئها  Øæ فهي
الناجحـــة  التنميـــة  تعزيـــز   

�°
الحلـــول  وخلـــق  للمجتمعـــات، 
المبتكـــرة ع�á مجموعة واســـعة من 
القطاعـــات التعليميـــة والرياضيـــة 
والســـكنية،  والتجاريـــة  والثقافيـــة 
والبحـــث  والنقـــل  والضيافـــة، 

الصحية. والرعايـــة  والتكنولوجيـــا 

ة ي  

ة 2030 ي  ت مو  ت م

تا " " أ
اع    

ر "صنع 

يف قطر 2017"
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و  الو دود   و ا لو ر ل ر و   ر  ع  و
د  الر  ع ر 2017 ال  ع   ر  ع د الر ال  ر 
د  د ا د   ا ال و ال  ب  ر ل  الس ال

.2 س 29000  س 2017    ال  14  17 د

اع   الومنيو قطر" 

ر صنع يف قطر "

المعـــرض تنظمه غرفة قطـــر بالتعاون مع 
وزارة الطاقـــة والصناعـــة بمركـــز الدوحة 
 Èإ ويهـــدف  والمؤتمـــرات،  للمعـــارض 
ويـــج للمنتجـــات القطريـــة، ويحظى  ال�¿

كـــة ومصنع. Øæ 300 Øبمشـــاركة أكـــ�
الســـيد  الغرفة  ا�تفاقيـــة من جانب  وقع 
 مدير إدارة 

�Àيوســـف آل عبدالغ � حســـ�
الشـــؤون ا�داريـــة والماليـــة، ومن جانب 
الومنيـــوم قطر الســـيد ابراهيم جاســـم 

فخـــري مديـــر إدارة ا�تصا�ت.

 تعليقـــه عـــ� توقيـــع ا�تفاقية، قال 
و°�

الســـيد ابراهيم جاســـم فخـــري: "تفخر 
الومنيوم قطر بتقديـــم الرعاية المتواصلة 
 قطر منـــذ انط�قته، 

لمعـــرض صنـــع °�
محليـــاً وعالمياً، إ� أننا نعت�á نســـخة هذا 
الومنيـــوم قطر  إذا أن  العـــام خاصـــة. 
 أن تكـــون جزءاً 

ترغب بشـــكل خـــاص °�
من جهـــود الدولة الرامية لتشـــجيع ريادة 
 قطر كطريقـــة لزيادة ا�عتماد 

ا�Õعمـــال °�
الدخل". وتنويع مصـــادر  الـــذات  ع� 

 أن 
وأعـــرب الســـيد فخري عـــن أملـــه °�

الومنيوم قطر لجهود غرفة  يســـاعد دعم 
نتاج المحـــ� وإبراز  Áقطر ع� "تعزيـــز ا�
 عالمي 

قطـــر كع�مة تجاريـــة مرموقـــة °�
_بحول  نتمكن   ¿Àحـــ والصناعة،  التجـــارة 
< وقوتـــه_ وتحـــت القيـــادة الحكيمـــة 
لســـمو أم� البـــ�د المفدى مـــن تحقيق 
اســـم قطـــر عالياً".  ورفع 

الذا�¿ ا�كتفاء 
� آل عبـــد  بـــدوره، قـــال الســـيد حســـ�

الغرفة  أن   
�Àالغـــ

الومنيوم  تشـــكر 
دعمها  عـــ�  قطر 
 

�° صنـــع  معرض 
قطر والـــذي يؤكد 
حرصهـــا ع� دعم 
الدولة  توجهـــات 
تعزيز   Èإ الراميـــة 
الصناعـــة،  دور 
 الوقـــت 

مثمنـــاً °�
الـــدور الرائد  ذاته 
تقـــوم  الـــذي 
 

�° كـــة  ØÙال بـــه 
. 

�Àالوط ا�قتصاد 

 ع 

الومنيو قطر

نتاجيـــة �Õلومنيوم قطر  Áتبلـــغ الطاقـــة ا�
أكـــ�Ø مـــن 600 ألـــف طـــن ســـنويا من 
حيث  الجـــودة،   Èالعا  ÈوÕا� ا�Õلمنيـــوم 
 � نتاج عـــ�á خطي صهـــر متوازي� Áيتـــم ا�

بطـــول 1.2 كيلـــو م�¿ لـــكل منهما. 

وتتضمن منشـــآت الومنيـــوم قطر وحدة 
والتخزين،  النقـــل  ووحـــدات  الكربـــون، 
ومحطة توليـــد الكهربـــاء. وينتج المصهر 
المعـــدات  بأحـــدث  بالكامـــل  المجهـــز 
 أع�  áÀمنتجـــات ذات قيمـــة مضافة تلـــ
معايـــ� الجودة والســـ�مة والبيئة الدولية 

وتُســـتخدم كمـــواد أوليـــة للعديـــد من 
الســـيارات،  قبيل صناعة  مـــن  الصناعات 
 

و°� الهندســـية،  والصناعـــات  والبنـــاء، 
ولكافة  ا�ســـته�كية،  المنتجـــات  تصنيع 

ا�ســـتخدامات. 

ويضم فريق عمل الومنيـــوم قطر قاعدة 
يمثلون   � الموظف� مـــن  متنوعة وديناميكية 
 Èنحو 40 جنســـية مختلفة، كما تســـعى إ
تطبيق سياســـة التنـــوع الصناعـــي لقطر 
بفعالية  الومنيوم قطر  وتٌســـهم  وشعبها. 
 رســـم م�مـــح مســـتقبل ا�ســـتدامة 

�°
البيئيـــة والفـــرص ا�قتصاديـــة وتنويـــع 

الدخل. مصـــادر 

د

الغرفة  أن   
الومنيوم  تشـــكر 
دعمها 

قطر والـــذي يؤكد 
حرصهـــا ع� دعم 
الدولة  توجهـــات 
تعزيز   Èإ الراميـــة 
الصناعـــة،  دور 
 الوقـــت 
الـــدور الرائد  ذاته 
تقـــوم  الـــذي 
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والمعـــرض تنظمـــه غرفة قطـــر بالتعاون 
بهـــدف  والصناعـــة  الطاقـــة  وزارة  مـــع 
ويـــج للمنتجات القطريـــة وتعزيز دور  ال�¿
، ويحظى  

�Àالوطـــ  ا�قتصاد 
الصناعـــة °�

كـــة ومصنع  Øæ 300 مـــن  Øأك� بمشـــاركة 
. ي قطر

الســـيد  الغرفة  ا�تفاقيـــة من جانب  وقع 
 مدير إدارة 

�Àيوســـف آل عبدالغ � حســـ�
الشـــؤون الماليـــة وا�دارية ومـــن جانب 
كة عســـكر الصناعية الســـيد نبيل نديم  Øæ
عســـكر الرئيـــس التنفيذي، وذلـــك بمقر 

. áالغرفة يـــوم ا�ربعـــاء 29 نوفم�
 تعليقـــه عـــ� توقيـــع ا�تفاقية، قال 

و°�
كة قد شاركت  ØÙالســـيد نبيل عســـكر أن ال
اً إÈ أن   دورات ســـابقة للمعرض، مشـــ�

�°
 

�° 
�Àقـــب هذا المعـــرض الوط كة ت�� ØÙال

للصناعة  ه حافـــزاً  áأعت� والـــذي  كل دورة، 
كات  ØÙولل � للمصنعـــ� القطريـــة، ودافعاً 

عام. بوجه  المصنعـــة 

ونـــوه عســـكر إÈ أن "عســـكر الصناعية" 
 مجـــال صناعـــة المطابـــخ 

تتخصـــص °�
 صناعـــة 

ى، و°� áة للفنـــادق الكـــ� الكبـــ�
المختلفة  ا�ســـتانلس ســـتيل ومنتجاتـــه 

� بالقـــوة والمتانة.  تتمـــ�
¿Àالـــ

وأعـــرب عـــن شـــكره لغرفـــة قطـــر ع� 
تنظيـــم هـــذا المعـــرض الهـــام الـــذي 
 تعريـــف الـــزوار بالمنتجـــات 

يســـهم °�
المصنعـــة محلياً، وأشـــاد بدعـــم الدولة 
لقطـــاع الصناعة متوقعـــاً أن يكون هناك 
ة المقبلة   الفـــ�¿

مزيـــداً مـــن الدعـــم °�
 � ك�  ظـــل التوجه نحو زيـــادة ال�¿

خاصة °�
له.   ويج  وال�¿  

�Àالوطـــ المنتـــج  عـــ� 
� يوسف آل عبد  بدوره، قال السيد حســـ�

كات  Øæ ف بوجـــود ØÙأن الغرفة تت 
�Àالغـــ

رائدة مثل عســـكر الصناعيـــة ضمن قائمة 
الرعـــاة، منوهـــاً بـــأن المعرض ســـيوفر 
براز  Á� كات  ØÙالـــ لكافـــة  ة  � متمـــ� فرصـــة 
ات  áمنتجاتهـــم أمام الزوار ولتبـــادل الخ�

. � القطري�  � المصنعـــ�  � ب�

ركة  ع ال

بدأت مجموعة عســـكر ممثلـــة بالمهندس 
الصناعي نبيل عســـكر _ رئيس ومؤســـس 
 قطـــر منـــذ ما 

المجموعـــة _ نشـــاطها °�

يزيـــد عـــن أربعـــة عقـــود . وتتخصص 
ات المطابخ الفندقية  �  تجهـــ�

المجموعة °�
 Èضافة إ Áيـــد والمغاســـل با� áوغـــرف الت�
أعمـــال التكســـية المعدنية مـــن الحديد 
الغ� قابل للصدأ (ا�ســـتانلس ســـتيل) . 
 هذا المجال 

ة واســـعة °� áوهـــي تمتلك خ�
تمتـــد �Õك�Ø من 40  عامـــاً ، انفردت خ�ل 
الفنادق  بأعمـــال  الطويلة  ة  المســـ� هذه 
الضخمـــة فئـــة الخمـــس نجـــوم حيث 
كة أعمال جميـــع فنادق هذه  ØÙنفـــذت ال
ضافـــة إÈ النـــوادي والمطاعم  Áالفئـــة با�

. الراقية 

و  ت ر ال ا   ال ا س ر و  ر  ع  و
و ال  ر ل  الس د  الر ال ع ر وال  ع   ر  ع
  2017 س د  ال  14-17 د د ا د    ال  ب 

.2 س 29000  را   ع وا ر الدو ل
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س ل ا  ا  د ا و   ل ر و  ر  ع  و
ر2017. ع   ر  ع تو    ال ال وا

اع قطا الصناعا  "ألو  " 

طة لصنع يف قطر تو ا الص 

يعقـــد المعـــرض الذي تنظمـــه غرفة 
قطـــر بالتعـــاون مـــع وزارة الطاقـــة 
مـــن 14- ة  الفـــ�¿ والصناعـــة خـــ�ل 
2017 ، بمركـــز الدوحـــة  á17 ديســـم�
مســـاحة  ع�  والمؤتمرات  للمعـــارض 
29000 م2، وبمشـــاركة أكـــ�Ø من 300 

عارضة. كـــة  Øæ
وقـــع ا�تفاقيـــة مـــن جانـــب الغرفة 
 

�Àيوســـف آل عبدالغ � الســـيد حســـ�
مدير إدارة الشـــؤون الماليـــة وا�دارية 
كـــة الســـيد فراس  ØÙومـــن جانـــب ال
وذلك  العمليـــات،  مدير  عبدالمجيـــد 
 29 ا�ربعـــاء  يـــوم  الغرفـــة  بمقـــر 

. áفم� نو
عبدالمجيد  فراس  الســـيد  قال  بدوره، 
تشـــارك �Õول  بأن  ف  ØÙتتـــ كة  ØÙال أن 
 المعـــرض وذلـــك للتعريـــف 

مـــرة °�
 تـــم تطويرها تحت 

¿Àونيـــة المتقدمـــة الـــ بالصناعـــات ا�لك�¿
 تهدف 

¿Àالحصار، تماشـــياً مع الرؤيـــة الوطنية للدولـــة 2030  ال
إÈ النهـــوض با�قتصـــاد والصناعـــة القطرية لتلبيـــة احتياجات 

ا�جيـــال الحاليـــة والقادمة.
كة تســـعى إÈ الحصول ع� الدعم  ØÙأن ال Èونـــوه عبدالمجيـــد إ
المحـــ� من جميع الهيئات والمؤسســـات القطريـــة وأهمها هيئة 
ول ومشـــاريع كأس العالم 2022  ا�شـــغال العامة وقطـــر للبـــ�¿
 

ها °�  تقيمها هـــذه الجهـــات وغ�
¿Àالمشـــاريع الـــ 

للمشـــاركة °�
لدولة. ا

 الدولة 
كة ألو ريـــز قامت بعدد من المشـــاريع °� Øæ أن Èولفـــت إ

 
�° Øة المقبلة بـــأن يكون لهـــا تواجد أكـــ� وتســـعى خـــ�ل الفـــ�¿

مشـــاريع أخرى مســـتقبلية يجـــرى ا�ن التعاقد عليها.
وأعرب عن شـــكره لغرفة قطر عـــ� تنظيم هـــذا المعرض الهام 
 

�Àكات التعريـــف بمنتجاتها خ�ل معـــرض وط ØÙالـــذي يتيح للـــ
المحلية.   بالصناعة  يســـتهدف 

 أن الغرفة 
�Àآل عبـــد الغـــ � مـــن جانبـــه، قـــال الســـيد حســـ�

ة  كة ألـــو ريز عـــ� رعايتها قطـــاع الصناعـــات الصغ� Øæ تشـــكر

والمتوســـطة، منوهـــاً بأن هـــذا القطاع مـــن القطاعـــات الهامة 
ة   ا�قتصـــاد القطـــري، ويحظـــى بدعـــم كب� من جهـــات كث�

�°
بالدولـــة وع� رأســـها القيـــادة الرشـــيدة والحكومـــة الموقرة.

ركة  ع ال

ق ا�Õوســـط بابتـــكار وتصنيع حلـــول اضاءة  ØÙتقـــوم ألو ريـــز ال
ة ومتخصصـــة قادرة عـــ� توف� حلـــول مرنة باســـتطاعتها  � ممـــ�
� من  جعـــل التصاميم ا�Õكـــ�Ø تعقيـــداً ممكنة وتمكـــن المصمم�
تحويـــل إبداعاتهـــم اÈ حقيقـــة. واÈ جانـــب تصنيـــع وحدات 
 ýوســـط تقوم بتقديـــم الدعم الهندÕق ا� ØÙا�نـــارة، ألوريز ال
للمشـــاريع كالتصميـــم مـــن الناحيـــة الفنيـــة والكهربائية ونظم 

كيب.  اف ع� أعمـــال ال�¿ Øæالتحكـــم وأيضـــا ا�
 مجـــال ا�نارة 

كة °� ØÙومـــن أهم المنتجـــات المتخصصة بهـــا ال
هـــي بر وفي�ت ا�لمنيـــوم المغلفة لتكون عازلة للحـــرارة والغبار 
اوح درجة حمايتها من IP20 اIP68 È. وســـوآءا  والمـــاء وا�Õتربة وت�¿

كان لتصميم ا�Õبـــراج أو إنارة المطاعم أو الصـــا�ت الرياضية. 
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