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غرفة قطر .. 2017 عام اإلنجازات

االقتصادية الكربى برغم الحصار

رغبة مشرتكة لتعزيز التعاون واقامة تحالفات تجارية واستثامرية

زيارة تاريخية ألكرب وفد أعامل 

قطري اىل الكويت
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الخـاص  القطـاع  خدمـة   �
�� دورهـا  قطـر  غرفـة  واصلـت 

 2017 العـام  أن  مـن  فبالرغـم   ، �
الوطـ�� وا�قتصـاد 

المنـ�م كان عامـاً اسـتثنائياً بالنسـبة ل�قتصـاد القطـري 
وبالنسـبة لغرفـة قطـر عـ� حـد سـواء، حيـث فرضـت فيه 
ثـ�ث دول خليجيـة حصـاراً جائـراً ع� دولة قطر اسـتهدف 
� فشـل 

سـيادتها وكرامتهـا، إ� أن هـذا الحصـار غ®� القانو»�
� النيـل مـن ا�قتصـاد القطـري ومـن السـيادة القطريـة، 

��
ممـا  أثبـت وبمـا � يـدع مجـا�ً للشـك أن دولـة قطر تسـ®� 
عـ� خطـى ثابتـة، وأن قيادتنـا الرشـيدة ع� أع� مسـتوى 
مـن الحنكـة والفطنـة، وأن كافـة فئـات المجتمع تقـف قلباً 
أثبتـت هـذه ا�زمـة  الحكيمـة. كمـا  وقالبـاً خلـف قيادتهـا 
� انقلبـت آثارهـا ع� دول الحصـار نفسـها، أن الخطط 

Åالـ�
� وضعتهـا الدولـة منذ سـنوات عـدة كانت 

Åا�قتصاديـة الـ�
� الطريـق الصحيـح، وأن القطـاع الخـاص القطـري 

تسـ®� ��
كان جديـراً بالدعـم وا�هتمـام مـن جانب القيادة الرشـيدة 

والحكومـة الموقـرة.

الغرفـة  إدارة  ا�Êول للحصـار، عقـد مجلـس  اليـوم  فمنـذ 
اجتماعـاً طارئـاً لبحـث تداعيـات ا�زمـة، ثـم بـدأت الغرفة 
بالتواصـل المبـاËÌ مـع الجهات المعنية لحـل أي معوقات 
الوفـود  باسـتقبال  مـروراً  ا�Êعمـال،  أصحـاب  تواجـه 
التجاريـة مـن دول شـقيقة وصديقة، وتنظيـم زيارات عمل 
خارجيـة للقطـاع الخـاص القطـري، وانتهـاء بتقديـم كافـة 
التسـهي�ت والحوافـز للقطـاع الخـاص ل�ضطـ�ع بـدوره 
� كل 

ة الحصار. كما سـارعت الغرفـة إÑ التحرك �� Å®خـ�ل فـ
اد السـلع  ا�تجاهـات مـن أجـل إيجاد بدائل جديدة �سـت®�
والحفـاظ عـ� تدفـق السـلع والمنتجـات، وحـل أي عوائق 

ار لحقـت بالمسـتوردين جـراء الحصـار. �Óأو أ
وخـ�ل العام نفسـه، نظمـت الغرفة أك®Ë مـن 200 فعالية 

مختلفـة، واسـتقبلت نحو 52 وفـداً تجاريـاً عالميا، ونظمت 
� إÑ عـدد  �Öعمـال القطريـÊصحـاب ا�Ê� 14 زيـارة خارجيـة
معرضـاً   14  �

�� وشـاركت  نظمـت  كمـا  العالـم،  دول  مـن 
والمؤتمـرات  النـدوات  مـن  عـدداً  نظمـت  كمـا  تجاريـاً.. 
الخـاص  بالقطـاع  تُعـ��   �

Åالـ� ا�قتصاديـة  والملتقيـات 
� للمشـايع 

� التنميـة ابرزهـا مؤتمـر غرفـة قطـر الثا»�
ودوره ��

والمتوسـطة. ة  الصغـ®�

الجهـات والمؤسسـات  كافـة  التعـاون مـع  آفـاق  ولتعزيـز 
� العالـم، وقعـت الغرفة نحـو 13 اتفاقية 

وغـرف التجـارة ��
تعـاون مـع غـرف ومؤسسـات اجنبيـة.

مـن  الغرفـة  نظمـت  والتطويـر،  التدريـب  يخـص  وفيمـا 
خـ�ل تعاونهـا مع مراكـز تدريب محلية عـدداً من الدورات 
تدريبيـاً،  برنامجـاً   21  Ñإ وصلـت  التدريبيـة  امـج  Þ®وال
� نظمهـا مركـز قطـر 

Åالـدورات التحكيميـة الـ� Ñضافـة إ ßبا�
الـدو�Ñ للتوفيـق والتحكيـم، وغرفـة التجـارة الدولية قطر.
� افتتـاح وتنظيـم 

وخـ�ل العـام 2017، شـاركت الغرفـة ��
لعـل  والصناعيـة  التجاريـة  المعـارض  مـن  عـدد  ورعايـة 
نسـخته   �

�� قطـر»   �
�� «صنـع  معـرض  هـا  Þ®وأك أبرزهـا 

وافتتـاح  كريمـة  برعايـة  حظـي  والـذي  محليـاً  الخامسـة 
� أم®� 

ة صاحـب السـمو الشـيخ تميم بـن حمد آل ثـا»� حـ��
كـة  ËÌمـن 320 مصنعـاً و Ë®أكـ المفـدى، بمشـاركة  البـ�د 
قطريـة و140 أÌة منتجـة، وقـد جـذب المعـرض أك®Ë من 

18 ألـف زائـر.

 Ë®أكـ مـن  كان   2017 عـام  بـأن  القـول  يمكننـا  وأجمـا�ً، 
 �

هـا تحديـاً وإبـرازا لدورها �� Ë®ا�عـوام نشـاطاً للغرفـة، وأك
القطـري. الخـاص  القطـاع  تمثيـل وحمايـة مصالـح 

تتا ا

ا د ا  ا     
  

2017 عام التحديات واالنجازات 
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� حققهـــا ا�قتصـــاد القطـــري 
Åة الـــ� ا�نجـــازات الكبـــ®�

ــة  ــة صفعـ ــت بمثابـ ــ�م كانـ ــام 2017 المنـ ــ�ل العـ خـ
� راهنـــت منـــذ اليـــوم ا�ول 

Åوجـــه دول الحصـــار الـــ� �
��

ـــات  ـــار المؤسس ـــ� انهي ـــر ع ـــة قط ـــر لدول ـــا الجائ لحصاره
ــاد  ــأن اقتصـ ــأت بـ ــا تفاجـ ــة، لكنهـ ــة القطريـ ا�قتصاديـ
ـــب وعـــ�é عـــ� الحصـــار، فقـــد تســـارع  قطـــر قـــوي وصل
 �

نمـــو الناتـــج المحـــ�� ا�ßجمـــا�Ñ الحقيقـــي مـــن 1.8% ��
� الربـــع الثالـــث 

�� 3.7% Ñمـــن العـــام 2017 إ �
الربـــع الثـــا»�

ـــا  ـــب الحصـــار.. ووفق ـــاء عق ـــذي ج ـــام نفســـه وال ـــن الع م
ــع  ــع ان يرتفـ ــن المتوقـ ــه مـ ــة فانـ ات ا�قتصاديـ ËÌــؤ للمـ
النمـــو ا�قتصـــادي اÑ %4.1 خـــ�ل العـــام 2018 الجـــاري 
ـــة. � القطاعـــات غـــ®� النفطي

ـــع �� ـــن النمـــو المتوق بدعـــم م

 �
ــة �� ــ®� النفطيـ ــات غـ ــى دور القطاعـ ــد تنامـ ــم، لقـ نعـ

ة إذ اصبحـــت محـــركا رئيســـيا للعمليـــة  الســـنوات ا�خـــ®�
� معظمهـــا اســـتثمارات للقطـــاع 

ا�قتصاديـــة، وهـــي ��
� ذات الوقـــت، 

الخـــاص والـــذي بـــات مبـــادرا ومبدعـــا ��
ــن  ــاه مـ ــذي يلقـ ــدود الـ ــم ال�محـ ــل الدعـ ــك بفضـ وذلـ
ة صاحـــب الســـمو الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد ال  قبـــل حـــ��
ـــة  ـــموه للحكوم ـــات س ـــدى وتوجيه ـــ�د المف ـــ®� الب � ام

ـــا»� ث
 �

Åبدعـــم القطـــاع الخـــاص وحـــل كافـــة المعوقـــات الـــ�
� التنميـــة. 

تقـــف أمـــام قيامـــه بـــدوره المأمـــول ��

ـــام  ـــه ا�رق ـــة، تعكس ـــ®� النفطي ـــات غ � القطاع
ـــو �� ان النم

ـــادرات  ـــول الص ـــر ح ـــة قط ـــا غرف � تصدره
Åـــ� ـــة ال ا�حصائي

غـــ®� النفطيـــة مـــن واقـــع شـــهادات المنشـــأ، فـــاذا 
اســـتعرضنا هـــذه ا�حصائيـــات للعـــام 2017 نجـــد بـــأن 
اجمـــا�Ñ قيمـــة الصـــادرات غـــ®� النفطيـــة خـــ�ل العـــام 
2017 بلـــغ نحـــو (18.1) مليـــار ريـــال، حيـــث ارتفعـــت 

 �
ــال �� ــار ريـ ــن (1.4) مليـ ــهرية مـ ــادرات الشـ ــة الصـ قيمـ

 �
ايـــر، ثـــم اÑ (1.8) مليـــار �� Þ®ف �

ينايـــر اÑ (1.7) مليـــار ��
� ابريـــل، ثـــم 

مـــارس، ثـــم تراجعـــت اÑ (1.3) مليـــار ��
اجـــع  Å®ال �

Å«ـــأ ـــار، لي ـــو اÑ (1.4) ملي � ماي
ـــاع �� ـــاودت ا�رتف ع

ـــادرات  ـــة الص ـــه قيم ـــت في ـــذي بلغ ـــو ال � يوني
ـــبب �� المس

الشـــهرية (793.7) مليـــون ريـــال. ثـــم كان التجـــاوز 
الóيـــع �òثـــار الحصـــار وارتفـــاع قيمـــة الصـــادرات 
� يوليـــو، ثـــم ا�رتفـــاع 

الشـــهرية اÑ (1.3) مليـــار ريـــال ��
 (1.6) Ñأغســـطس، ثـــم انخفضـــت ا �

اÑ (1.8) مليـــار ��
، ثـــم العـــودة ا�Ñ ا�رتفـــاع مـــرة  Þ®ســـبتم �

مليـــار ريـــال ��
ــم  ــال، ثـ ــار ريـ ــل ا�Ñ (1.7) مليـ ــر لتصـ � أكتوبـ

ــرى �� أخـ
 (1.8) Ñلتصـــل إ Þ®شـــهر نوفمـــ �

� ا�رتفـــاع ��
اســـتمرت ��

ـــال  ـــار ري ـــه (1.3) ملي ـــا قيمت ـــجلت م ـــم س ـــال، ث ـــار ري ملي
.2017 Þ®ــم ــهر ديسـ � شـ

��

 Ñوقـــد وصلـــت الســـلع القطريـــة خـــ�ل العـــام 2017 ا
66 دولـــة حـــول العالـــم، وتضمنـــت ابـــرز هـــذه الســـلع 
 Ñـــع ا ـــبائك قواط ـــن س ـــة م ـــكاله المختلف � أش

ـــوم �� ا�Êلمني
ــان  ــا وقضبـ ــبكات وزوايـ ــة اÑ شـ ــواح، اضافـ ــب والـ قوالـ
الكيماويـــة،  ا�Êســـمدة   ، �

Ê«انشـــا وحديـــد  حديديـــة 
ــتيك،  ، رو�ت وأكيـــاس الب�سـ � �Öاثيلـــ �Ñاللوتريـــن، البـــو
ــة. ــازات الصناعيـ ــض الغـ ــق، وبعـ ــات، والدقيـ والمنظفـ

ــدة  ــع الجديـ كات والمصانـ Ëóــ ــداد الـ ــد اعـ ايـ � Å®ــا ل ووفقـ
� الدخـــول بمرحلـــة ا�نتـــاج، فإننـــا نتوقـــع 

� بـــدأت ��
Åالـــ�

ـــام  ـــ�ل الع ـــة خ ـــ®� النفطي ـــادرات غ ـــة الص ـــد قيم اي � Å®ان ت
2018 الجـــاري لتصـــل اÑ مســـتويات اعـــ� مـــن النمـــو، 
كات القطريـــة شـــق طريقهـــا نحـــو  Ëóوان تواصـــل الـــ

اســـواق جديـــدة حـــول العالـــم.
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ت ا ال   
د   د ت    و ال

التعاون ا

د دل    
د  ا ا ا د ا ل

ا ا ال ل

و  ل و ا د ا
ول  س ل ا

ع ت ا

و  ا الت   
ا  و ع  ا 

ا ا ال ال

د الت

و

ا و
ا

ا  الت د العا و ا
ا

ا

ا  و

2018 فرباير
ا

ا ا ر رف
ري ي ا

52 وفدا
تجاريا عالميا 

اتفاقية13 
تــعــاون

200 فــعــالـيــة
ما بين مؤتمرات وندوات

ولقاءات تجارية ومعارض

14 زيارة خارجية
لوفود تجارية قطرية 

8 رؤســـــاء دول 
3 رؤســـــاء وزراء
وعشرات الوزراء والمسؤولين 

7 6 . 6
%28بنمو ألف منتسب

18.1 مليار ريال صادراتنا

غير النفطية الى
العالم 66 دولة حول 

التدريبية الدورات  تنظيم عشرات 

للقطاع الخاص والبرامج

التحكيمية على مدار العام

15 ألف شركة جديدة

بــنــمـونصفها تأسس بعد الحصار
13.4%

شركة اجنبية جديدة تؤكد

32جاذبية المناخ االستثماري

غرفة قطر .. 2017 عام اإلنجازات

االقتصادية الكربى برغم الحصار

رغبة مشرتكة لتعزيز التعاون واقامة تحالفات تجارية واستثامرية

زيارة تاريخية ألكرب وفد أعامل 

قطري اىل الكويت

23

16

35

ي ا

info@graphiccenter.qa

الت   ا  ال دد   
ا  ا    الع س
و  د  د و 15 ال    2017
ا و  ا د  13  ت  س
ال  تس  ا  العدد 
و  س  تس  ل  و 77 

ا ا  28 
د  د ا ال دد ال و  
ا     س الت  
ا   ا  ال ا ال د ال
   7335 و  و 2017  و
س 32   د   

و  و ال   الس
د  ا  ا وا ا  ا  
ت    ا ا ا ا
و  ا ال ا   ال د   و
و    ا   ا

ا ع 
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ا

ا ا ا

- اد  ت ت ا
ا ودا  الدو 

ت ال ال  ا
ا  ت   ا

ا

ا العا  ا  ال ال
ا    ا  وال

ا ال

و ل  د ا    
ا لتس  ت ا ا ا

ا العا الت

27

33

56

ي ا ف ر

15

40

08

52

50

44

36

41

د الت ا  ا  و ا

ا  ن ا ل

 402 الدو - 
ا 44559111  44555803

ا 44661639  44661697

ا 44555803
55800563 وا

www.qatarchamber.com
nael@qcci.org

39

ان  ت ن  تا  و
ع التعاون ا  

ست   الدو 
 - ت ال ا وا

ستا   ا ال

دا  ست 52 و   
ا  2017 ا ا  ا

ا   ا اد ا  ا   
ال  2017

ا  ا ال الت د ا
و وا  ا   والس

تا   ال

ال   ل 
و  2020 ال

ا  ا ل ال ت  ا
ا    وا 
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دولة  غرفة قطر تحتف باليوم الو ل

تفاالت  رة اال ا ف غ كر ت انجازات اقتصادية كبيرة ن

وا  ا عا  و الو لدول   ا ال ت ا    ا
و  و الو و ا ال عا د    ال  الع وال و
د  د ا ا ا ال د ا  و ال    ا الس  

ا د   ا  د ال  و ا الوال ا الس و

وقامـــت غرفـــة قطـــر بتوزيـــع الهدايـــا 
زوار  عـــ�   �

الوطـــ�� لليـــوم  التذكاريـــة 
� قطر والـــذي اختتمت 

معـــرض صنـــع ��
امـــن مع احتفـــا�ت اليوم  � Å®فعالياتـــه بال
، وبلـــغ عدد زواره نحـــو 18 الف  �

الوطـــ��
زائـــر ع� مـــدى اربعـــة ايام.

وقـــد أعـــرب ســـعادة الشـــيخ خليفة بن 
� رئيـــس غرفة 

جاســـم بن محمـــد آل ثا»�
اعضاء  ونيابـــة عن جميـــع  باســـمه  قطر 
� فيها،  �Öمجلـــس ادارة الغرفـــة والعاملـــ
ة  عـــن أســـمى آيـــات التهنئـــة إÑ حـــ��
صاحب الســـمو الشـــيخ تميـــم بن حمد 
� أم®� الب�د المفـــدى وإÑ صاحب 

آل ثـــا»�
الســـمو ا�Êمـــ®� الوالـــد الشـــيخ حمد بن 
، واÑ ســـمو الشـــيخ عبد  �

خليفـــة آل ثا»�
 Ñوإ ، � نائـــب ا�م®�

ù بـــن حمد ال ثـــا»�
� ع� أرض  �Öالشـــعب القطـــري والمقيمـــ
� للدولة 

قطـــر بمناســـبة اليـــوم الوطـــ��
� يظهر فيها 

Åوهي المناســـبة الغالية والـــ�

القطري  للمواطـــن  الحقيقـــي  المعـــدن 
لوطنه. المنتمـــي 

 �
وأشـــار الشـــيخ خليفـــة بـــن جاســـم ��

ت�يحات بهـــذه المناســـبة اÑ إن اليوم 
� هو مناســـبة وطنيـــة غالية ع� 

الوطـــ��
قلوبنـــا جميعا وهـــو يوم عـــز وفخر لنا 
جميعـــا بهذا الوطـــن وبقيادتنا الرشـــيدة 
ة صاحب الســـمو الشـــيخ  ممثلـــة بح��
� حفظه ù ورعاه.

تميم بن حمد ال ثـــا»�
 �

وتابع يقـــول ان ا�حتفال باليـــوم الوط��
 �

Åال� ة  الكبـــ®� نجازات  ßا� نســـتذكر  يجعلنا 
� مختلـــف المجا�ت، 

حققتهـــا الدولـــة ��
الحصار  من  وبالرغم  القطـــري  فا�قتصاد 
الخامس من  منـــذ  الدولـــة  الجائر عـــ� 
، إ� انـــه واصـــل خ�ل  �

�úيونيـــو المـــا
� مختلف القطاعات 

العام الجاري نمـــوه ��
 �

Åالقطاعات غـــ®� النفطية وال� �
خصوصا ��

� ظل سياســـة تنويع 
ا �� تشـــهد تطورا كب®�

� تنتهجهـــا الدولة 
Åمصـــادر الدخل والـــ�

ة صاحب  � ظـــل الرعاية الكريمة لحـــ��
��

 Ñاً إ الســـمو أم®� البـــ�د المفدى، مشـــ®�
� هـــذا العام 

أننـــا نحتفل باليـــوم الوط��
 �

Åنجـــازات المت�حقة وال� ßظل هـــذه ا� �
��

 �
حققـــت فيهـــا قطر تقدمـــا ملموســـا ��

ا�قتصادية. القطاعـــات  مختلف 
وأوضح الشـــيخ خليفة بن جاسم أن غرفة 
نجازات  ßقطـــر حققـــت العديـــد مـــن ا�
خ�ل العـــام 2017 الجـــاري، والذي كان 
واصلت  إذ  والفعاليات،  با�Êنشـــطة  حاف�ً 
للقطاع  المزيـــد  تقديـــم  الغرفة  خ�لـــه 
مبـــادرات  وأطلقت  القطـــري،  الخـــاص 
أخـــرى  مبـــادرات   �

�� وشـــاركت  هامـــة 
�Êعضائها،  المقدمـــة  الخدمـــات  لتطوير 
تنافسية دولة قطر  � تعزيز 

وللمســـاهمة ��
وموقعهـــا كوجهـــة اســـتثمارية، ولتعزيز 
� التنمية 

دور القطـــاع الخاص القطـــري ��
الدولـــة، حيث  تشـــهدها   �

Åال� الشـــاملة 
شـــهدت غرفة قطر خ�ل العـــام الجاري 

ا ا
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اسم يفة ب 

ا•  ا وقيادت اليوم الو يوم عز وفخر بو

بات•  وت و ي ب طري فا الج االقتصاد ال

ل بر األمان•  د  كة وقادت الب ت م الحصار بح يدة تعام يادة الر ال

ة مـــن ا�Êنشـــطة والخدمات  حصيلـــة كب®�
كب®�  مـــع حضـــور  الهادفـــة،  امـــج  Þ®وال
� كث®� مـــن الفعاليات 

ومشـــاركة فاعلـــة ��
الدولـــة   �

�� عقـــدت   �
Åالـــ� والمؤتمـــرات 

� خلـــق تفاعل بناء 
وخارجها، وســـاهمت ��

القطـــري وأصحاب  ا�Êعمال  مع مجتمـــع 
، با�ßضافة إÑ جهودها  � �Öعمال القطريـــÊا�
المفروض  الجائر  الحصـــار  خ�ل  الحثيثة 
 �

Åعـــ� قطـــر منـــذ 5 يونيـــو 2017 وال�
� ابـــراز دور القطاع 

نجحـــت من خ�لـــه ��
يك  ËÌ الخـــاص خـــ�ل ا�زمة وانـــه بحق

للب�د. ا�قتصاديـــة  التنمية   �
�� فاعـــل 

أكد ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاسم 
، رئيـــس غرفة قطر،  �

بن محمـــد آل ثا��
 �

�� �
أن احتفـــال الدولة باليـــوم الوط��

الثامـــن ع�� من ديســـم�� من كل عام، 
يعد عرســـاً وطنيـــاً يع�� فيه الشـــعب 
القطـــري بصـــدق ووفاء عـــن التفافه 
وتضامنـــه وو¤ئـــه للقيادة الرشـــيدة، 
كمـــا يمثـــل اســـ̈�جاعاً للتاريـــخ يذكر 
� بتأســـيس دولتهـــم الحديثة  القطري»�
ع± يـــد المغفور له بإذن ¬ الشـــيخ 

. �
جاســـم بن محمد بـــن ثا��

ورفع ســـعادة رئيـــس غرفة قطـــر بهذه 
 Ñإ  �

التهـــا»� عبارات  أســـمى  المناســـبة، 
الشـــيخ  الســـمو  ة صاحب  مقام حـــ��
، أمـــ®� الب�د  �

تميـــم بن حمـــد آل ثـــا»�

طرية  دي لوكالة االنبا ال ف 

اسبة اليوم الو  ب

وقت  رفة قطر  ي ال ر
ا  الحصار وانتصرت لحريت

ا وكرامت

المفـــدى، وإÑ صاحـــب الســـمو ا�Êم®� 
 ، �

الوالد الشـــيخ حمد بن خليفـــة آل ثا»�
وإÑ ســـمو الشـــيخ عبدù بـــن حمد آل 
، وللشـــعب القطري  ، نائـــب ا�Êم®� �

ثـــا»�
 ُù الكريـــم، مهنئـــاً الجميع بمـــا أنعم
بـــه ع� هـــذه البـــ�د من عيـــش كريم 
� ظل قيـــادة حكيمة 

فـــوق أرض طاهرة ��
ودود. وشعب 

ته  Ëóت�يح خـــاص ن �
ونـــوه ســـعادته ��

وكالـــة ا�Êنبـــاء القطرية «قنا» بمناســـبة 
� للدولة، بأن 

ا�حتفـــال باليـــوم الوطـــ��
اختيـــار شـــعار ا�حتفـــال هـــذا العام 
»، الـــذي يبعث  وا بالعـــز والخ®� Ëóأبـــ»
ع� التفـــاؤل وا�Êمل، كان اختيـــاراً موفقاً 
أقوال  مـــن  المنظمة  اللجنـــة  اقتبســـته 
الب�د  أمـــ®�  الســـمو  ة صاحـــب  حـــ��

. ى لمفد ا
أن  رئيـــس غرفة قطـــر  وأكـــد ســـعادة 
� ظل ظروف 

�� �
Å«احتفاليـــة هذا العام تـــأ

الحصار  الب�د جـــراء  بها  تمر  اســـتثنائية 
الســـيادة  اســـتهدف  الـــذي  الجائـــر، 
� أبـــت إ� أن تنت� لحريتها 

Åالقطرية ال�
 Ñهـــذا الصدد إ �

اً �� وكرامتهـــا.. مشـــ®�
أن الغرفـــة حملـــت ع� عاتقهـــا هموم 
القطـــاع الخـــاص القطري، حـــ�Å يلعب 
دوره المنـــوط بـــه مـــن أجـــل الحيلولة 
� تـــرك أي تأث®� ع� 

دون نجاح الحصار ��
. لمجتمع ا

ولفت ســـعادته إÑ أن القيادة الرشـــيدة 
للدولـــة تعاملت مع الحصـــار المفروض 
عـــ� قطر بـــكل حنكـــة ورويـــة وقادت 
البـــ�د إÑ بـــر ا�Êمان، حيـــث عملت كل 
� الدولـــة منذ اليوم 

الجهات المعنيـــة ��
ا�Êول للحصـــار، بـــكل هـــدوء وثبـــات، 
للحيلولـــة دون أن يحقق هـــذا الحصار 
الغاشـــم أهدافـــه ال�إنســـانية، وقـــد 
Ìيعاً،  الصدمـــة  الدوحـــة  اســـتوعبت 
وأوجـــدت بدائـــل حالـــت دون إحداث 
 � �Öوالمقيم � �Öحياة المواطنـــ �

أي خلـــل ��

. ليومية ا
� تطويق 

� ســـعادته أن قطر نجحت �� �Öوب
هـــذا الحصـــار ومحاÓته، واســـتفادت 
ة مـــع  � مـــن ع�قاتهـــا الدوليـــة المتمـــ®�
الـــدول الصديقة والشـــقيقة، وإمكانياتها 
� العقود 

ا�قتصاديـــة وتعام�تها الدولية ��
� مكنتها مـــن إيجاد خطوط 

Åالســـابقة ال�
ة مع عدة  ËÌجوية وبحريـــة بديلة ومبـــا
دول مثل ســـلطنة عمـــان والكويت وتركيا 

ها. وغ®� وباكســـتان  والهند 
وأكـــد رئيـــس غرفـــة قطـــر أن ا�قتصاد 
بقوتـــه وثباته،  الجميـــع  القطـــري فاجأ 
حيث تواصلت صـــادرات قطر من النفط 
� تم إنشـــاء  �Öح �

والغـــاز دون انقطاع، ��
طـــرق جديـــدة للتجـــارة وفتح أســـواق 
جديـــدة، بجانب جهـــود حثيثة بذلت من 
أجـــل تحقيق درجـــة عالية مـــن ا�كتفاء 
ا�قتصـــادي،  المســـتوى  عـــ�   �

Å«الـــذا
فيمـــا عمل القطـــاع الخاص بـــكل مثابرة 
ع� تخطـــي أزمـــة الحصـــار. ولقد كان 
نجازات  ßبا� العـــام 2017 عامـــاً حافـــ�ً 
وا�Êنشـــطة لغرفـــة قطر، �ســـيما خ�ل 
الكث®� من  � شـــهدت 

Åالحصـــار وال� ة  Å®ف
الفعاليـــات والتحركات مـــن أجل تخفيف 
الســـوق  تأثـــر  دون  والحيلولـــة  آثـــاره 
، فقد ســـارعت الغرفـــة منذ بدء  المح��
الحصـــار إÑ عقـــد لقاءات مـــع موردي 
المـــواد ا�Êوليـــة والغذائيـــة لبحث طرق 
نقصان،  أي  الســـلع دون  كافـــة  توفـــ®� 
� إيجـــاد وجهات 

كمـــا قامت بالتوســـع ��
اد، وزارت وفودها دو�ً  جديـــدة ل�ســـت®�
شـــقيقة وصديقـــة، منها ســـلطنة عمان 
وباكســـتان وتركيا، بهـــدف إتاحة الفرصة 
أصحاب   � �Öبـــ اكات  ËÌو صفقـــات  لعقد 
� تلك 

� ونظرائهـــم �� �Öعمـــال القطريـــÊا�
الـــدول، فيما اســـتقبلت الغرفة عدداً من 
الوفـــود التجارية �ط�عهم عـــ� البيئة 
التبادل  ا�ستثمارية، وبحث ســـبل تعزيز 

معهم. التجـــاري 

•

•

•
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ب 52 وفدا  ت غرفة قطر ت

يا  2017 تجاريا عا

ا ا

طري ة عالية باالقتصاد ال ار ف قطر و ا االستث ام دول كبير ب ت ا

ا  عال ا  ا وال ددا  ا و  ا ا 2017   ا     الع
ا  ا د  ا ا د و ال ا  لت اد ا   ا و ا  اد   
و  ا  ع و س دول  و ا ع  ا   س و  ا ا ا ل  دو و

ا الدول د ا الت  ا ال  الت ال ا ال ت ولتع دو ال ا

فا •  توقي 13 اتفاقية تعاون لفت 

طري م مخت  طا الخا ال ديدة ل

ارات ال

م اعرتا دو •  ر ال تا زة  ا

رفة  تي التجارة  ي ال ود ر بج

ية  العا

رات •  يم 200 فعالية ما ب م ت

ات تجارية معار ا وندوات ول

طا الخا  •  ود ال ود  رفة ت ال

ر  ك  الحصار الجا

ية لوفود تجارية •  ار يم 14 زيارة  ت

بية ت دوال عربية وا قطرية 

ات •  سا وزرا وع سا دول و3 ر 8 ر

ال  وا م ر ول الت الوزرا وا

طري االعامل ال

رفة لتعزيز •  ا ال ت مبادرات عديدة ا

ت الو دور ريادة االعامل ودعم ا

طا •  ات الدورات التدريبية ل يم ع ت

ية ع مدار  الخا والربام التحكي

العام

Ê � الموا»�
�� �ÿندوة التخليص الجمر �

رئيـــس الغرفة وعدد كب®� من رجال ا�عمال ��
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حيث شـــهدت غرفـــة قطر خـــ�ل العام 
ا�Êنشـــطة  من  ة  كبـــ®� حصيلة  المنـــ�م 
مـــع  الهادفـــة،  امـــج  Þ®وال والخدمـــات 
� كث®� 

حضـــور كبـــ®� ومشـــاركة فاعلـــة ��
� عقدت 

Åالـــ� والمؤتمرات  الفعاليـــات  من 
 �

� الدولـــة وخارجها، وســـاهمت الغرفة ��
��

ا�Êعمال  مـــع مجتمـــع  بناء  تفاعـــل  خلق 
 ، � �Öالقطري ا�Êعمـــال  وأصحـــاب  القطري 
ضافـــة إÑ جهودهـــا الحثيثـــة خـــ�ل  ßبا�
الحصـــار الجائـــر المفـــروض عـــ� قطر 
� نجحت من 

Åمنـــذ 5 يونيـــو 2017 والـــ�
� ابـــراز دور القطاع الخاص خ�ل 

خ�له ��
� التنمية 

يك فاعـــل �� ËÌ ا�زمـــة وانه بحق
للب�د. ا�قتصاديـــة 

فقد نظمـــت الغرفة خـــ�ل العام 2017 
المنـــ�م، نحـــو 200 فعاليـــة مختلفة، 
واســـتقبلت نحو 52 وفداً تجاريـــاً عالميا، 
ونظمـــت 14 زيـــارة خارجيـــة �Êصحـــاب 
� إÑ عـــدد مـــن دول  �Öعمـــال القطريـــÊا�
 14 �

العالـــم، كمـــا نظمـــت وشـــاركت ��
تجارياً. معرضـــاً 

مـــن  بتوجيهـــات  الغرفـــة  كمـــا عـــززت 
رئيسها ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاسم 
، ع�قـــات التعاون  �

بـــن محمـــد ال ثـــا»�
والتنســـيق مع كافـــة الـــوزارات والجهات 
المعنيـــة بالدولـــة، وركـــزت جهودها من 
� جميع 

أجـــل  تقديم أفضل الخدمـــات ��
 �

�� شـــامل  تطوير  وإحـــداث  القطاعـــات 
عدد  ونظمت  والخطـــط،  امج  Þ®وال اللجان 
والفعاليات  والملتقيـــات  المنتديـــات  من 
تحقيـــق   �

�� ا  كبـــ®� دورا  لهـــا  كان   �
Åالـــ�

طموحـــات وآمـــال منتســـبيها مـــن رجال 
. ل �عما ا

وحصلـــت الغرفـــة عـــ� تكريـــم عالمي 
� تيســـ®� 

وذلـــك تتويجا لدورهـــا البارز ��
التجـــارة عـــ� المســـتوى العالمي، حيث 
ســـعادة  الدولية  التجـــارة  غرفـــة  منحت 
الشـــيخ خليفة بن جاســـم بـــن محمد آل 
التجارة  الغرفة ورئيس غرفـــة  رئيـــس   �

ثا»�
الدوليـــة قطـــر وعضـــو مجلـــس ا�دارة 
لقب  الدولية،  التجـــارة  لغرفـــة  التنفيذي 
«تاجر الســـ�م»، وهو ارفـــع لقب تمنحه 
المنظمـــة الدولية، وذلـــك تقديرا لما بذله 
مـــن جهـــود مضنية مـــع غرفـــة التجارة  
، وخاصة فيما  � �Öالدوليـــة ع� مـــر الســـن
يتعلق بمبـــادرة أجندة التجـــارة العالمية، 
� غرفـــة التجارة  �Öكة ب Å®وهـــي مبادرة مشـــ
الدوليـــة وغرفـــة قطـــر تدعو إÑ تيســـ®� 

� جميع أنحـــاء العالم .
التجـــارة ��

ي ف

خـــ�ل  الغرفـــة  ونظمـــت  اســـتضافت 
واجتماعـــات  لقـــاءات   2017 العـــام 
مع عـــدد من رؤســـاء الـــدول والـــوزراء 

التجـــارة  غـــرف  وممثـــ��   � �Öوالمســـؤول
هذه  عدد  ووصل  والمؤسســـات.  ا�جنبية 
اللقاءات خـــ�ل العـــام إÑ 28 لقاء منها 
لقاءات مع 8 رؤســـاء دول، 3 رؤساء وزراء 
� وممثـــ�� غرف. �Ö10 وزراء ، 7 مســـؤول ،
كمـــا زار الغرفـــة خـــ�ل العـــام الجاري 
عـــدد كبـــ®� مـــن الوفـــود التجاريـــة من 
المتحدة،  المملكـــة  مثـــل  دول مختلفـــة 
، اليابان،  � �Öجمهوريـــة أذربيجـــان، الصـــ
ازيـــل،  Þ®ال كوبـــا،  اليا،  Å®اســـ مالطـــا، 
،  ســـلطنة  � �Öيـــا، ا�رجنتـــ � روســـيا، قرغ®�
، تونـــس، اثيوبيا،  � �Öعمـــان، ايـــران، الفلب
تركيـــا، Óبيا، جنوب  الهند،  الدنمـــارك، 
 Ñا اضافة  الـــدول،  من  ها  وغ®� افريقيـــا، 
وفـــد تجاري ترأســـه ســـفراء 15 دولة  من 
دولة قطر. لـــدى   � Þ«ا�ورو ا�تحـــاد  دول 
التباحث  اللقـــاءات  هـــذه  تم خ�ل  وقد 
� رجال  �Öتعزيـــز ع�قـــات التعـــاون بـــ �

��
� مختلف 

� ونظرائهـــم �� �Öا�عمـــال القطري
دول العالم، كما عكســـت هـــذه اللقاءات 
 �

ا بمناخ ا�ســـتثمار �� اهتمامـــا دولياً كبـــ®�
القطري. با�قتصـــاد  عالية  وثقـــة  قطر 

ا

مـــن  عـــدداً  الغرفـــة  اســـتضافت  كمـــا 
كات  Ëóالـــ ممثـــ��  مـــع  ا�جتماعـــات 
التحديات  لمناقشـــة  الخـــاص  والقطـــاع 
وايجـــاد  تواجههـــم   �

Åالـــ� والمعوقـــات 
حلول مناســـبة لها، من بينهـــا اجتماع مع 
وك�ء الســـيارات، واجتماع مع مســـتوردي 
� ميناء 

�� � �Öالمـــواد الغذائيـــة والمســـؤول
كات القطرية  Ëóحمـــد، واجتماع مـــع الـــ
ه ما  المســـتوردة للمـــواد الغذائيـــة، ح��
كات  Ëóى ال Þ®كـــة من كـــ ËÌ 40 يزيد عـــن

الشـــيخ خليفة بن جاســـم خ�ل تســـلمه 
الدولية الغرفـــة  الســـ�م من  تاجر  جائزة 
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المواد  اد  � اســـت®�
التجاريـــة المتخصصة ��

اجراءات  ايـــة  تســـهيل  لبحث  الغذائيـــة 
� ضوء 

اد المـــواد الغذائية �� تتعلق باســـت®�
المفروض ع� قطـــر، واجتماع  الحصـــار 
البناء. المـــواد ا�ولية ومـــواد  مع موردي 

� كث®� مـــن الفعاليات 
وشـــاركت الغرفـــة ��

� اقيمـــت خـــارج الدولة، مـــن بينها 
Åالـــ�

الـــدورة الثامنـــة لقمة غوجـــرات الحيوية 
التجارة  اجنـــدة  يوم  الهند،   �

�� العالميـــة 
والمملكة  قطـــر  منتدى  بلنـــدن،  العالمية 
اجتماعات  وا�ســـتثمار،  ل�Êعمال  المتحدة 
اتحـــاد الغـــرف العالمـــي بالتعـــاون مع 
الغرفـــة اليونانيـــة والمتعلقـــة بتطبيـــق 
ونية ونظام بطاقة  Å®شـــهادة المنشـــأ ا�لك
 ،ATA Carnet للبضائع  المؤقـــت  ا�دخال 
والصناعـــة  التجـــارة  غرفـــة  اجتماعـــات 
العربيـــة ا�Êلمانيـــة، الملتقـــى ا�قتصادي 
 ، � �Öلـــ Þ®ب ون  Ëóالعـــ  �

ا�لمـــا»�  � Þ«العـــر
التجـــارة العالمي  المؤتمر العـــاËÌ لغرف 
 �

ســـيد»� بمدينـــة  الغـــرف»  «كونجـــرس 

� المملكة 
الية، نـــدوة ا�ســـتثمار �� Å®ا�ســـ

ا�Êعمـــال  منتـــدى  لنـــدن،   �
�� المتحـــدة 

، منتدى ا�Êعمال  � Þ«و � بنـــ®�
القطـــري الكي��

القطـــري - الجنـــوب افريقـــي، منتـــدى 
ا�Êعمـــال القطـــري- البولنـــدي، منتـــدى 
منتدى  ي،  � المالـــ®�  – القطـــري  ا�Êعمـــال 
منتدى  الســـنغافوري،   – القطري  ا�Êعمال 
، الدورة  ا�Êعمـــال القطري – ا�ندونيـــ?�
� ، الدورة  Þ«44 مـــن مؤتمر العمـــل العـــر
العربية،  الغـــرف  اتحـــاد  لمجلـــس   124
ا�جتمـــاع  الــــ 25 لمجلـــس ادارة الغرفة 
والزراعة  والصناعـــة  للتجـــارة  ا�ســـ�مية 
� دول 

� التحكيم �� �Öبمســـقط، ورشـــة قوان
� الكويت، 

مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ��
ضافـــة اÑ اجتماعـــات عديـــدة عـــ�  ßبا�

الخليجية. الغـــرف  مســـتوى 

العاصمة  بزيـــارة  الغرفـــة  قامـــت  كمـــا 
� واجـــرت مباحثـــات مع  �Öالصينيـــة بكـــ
مجلـــس تنمية الصـــادرات الصينية،  زيارة 
 � �Öالقطري ا�Êعمـــال  وأصحاب  الغرفة  وفد 
إÑ ســـلطنة عمـــان، مشـــاركة مركز قطر 
� فعاليات 

الـــدو�Ñ للتوفيـــق والتحكيـــم ��

العالمي  للكونجـــرس  ون  Ëóالعـــ الـــدورة 
العاصمـــة   �

��  � �Öالبحريـــ  � �Öللمحكمـــ
الدنماركيـــة كوبنهاجـــن، زيـــارة العاصمة 
ومباحثـــات  ابـــاد  اســـ�م  الباكســـتانية 
� الغرفـــة وأتحـــاد الغـــرف  �Öتجاريـــة بـــ
الباكســـتانية بهـــدف تعزيـــز الع�قـــات 
زيـــارة وفد رجال  البلدين،   � �Öبـــ التجارية 
� اســـطنبول 

Åمدين� Ñإ � �Öعمـــال القطريÊا�
 Ñكيـــا، زيـــارة وفـــد الغرفة إ Å®وازمـــ®� ب
أصحاب  وفـــد  وزيارة  العراق،  كردســـتان 

اوغندا.  جمهوريـــة   Ñإ ا�Êعمـــال 

ا را

كما عقدت  وشـــاركت الغرفة خ�ل العام 
� عـــدد من النـــدوات والمؤتمرات 

�� 2017
قطر  غرفة  «مؤتمـــر  منهـــا:  والملتقيـــات 
 « �

الثا»� والمتوســـطة  ة  الصغ®� للمشـــاريع 
 �Ñالذي عقد تحـــت رعاية وبحضـــور معا
بـــن خليفة   Óنـــا بن   ùعبـــد الشـــيخ 
الـــوزراء وزير  رئيـــس مجلـــس   �

ثـــا»� آل 
الداخليـــة، نـــدوة ماليـــة بمشـــاركة وفد 
، نـــدوة خاصـــة عـــن النظـــام  �

بريطـــا»�
� بالمملكـــة المتحـــدة، جلســـة  Þيـــ� ال��
نقاشـــية حـــول دور الحوكمة المؤسســـية 
للمشـــاريع  التنافســـية  القدرات  تعزيز   �

��
� المنطقة، ورشـــة 

ة والمتوســـطة �� الصغ®�
لمواجهة  نـــدوة  المســـتندية،  ا�عتمادات 
بالتعاون مع  ا�Êعمـــال  تأســـيس  معوقات 
� الدوحـــة، مؤتمر 

الســـفارة ا�Êمريكيـــة ��
ومعـــرض  التبادل التعليمـــي تحت عنوان 
ندوة  � قطر»، 

�� التعليـــم   �
�� «ا�ســـتثمار 

� الفرص  �Öكات العائلية بـــ Ëóحوكمـــة الـــ»
التحـــول  «إدارة  نـــدوة  والتحديـــات»،  
� المؤسســـات العائلية»، 

نحـــو الحوكمة ��
نـــدوة مـــع ممثـــ�� جهـــات حكومية مع 
رجال ا�Êعمـــال حول اجـــراءات التخليص 
ا�Êعمـــال  «فـــرص  نـــدوة   ، �ÿالجمـــر
� قطـــر وبنج�ديـــش»،  �Öوا�ســـتثمار بـــ
نـــدوة «الم�حـــة البحرية وعقـــود النقل 
 �

�� القاهـــرة  «القـــوة  نـــدوة  البحـــري»، 
ظـــل أزمـــة الحصـــار»، و»منتـــدى دعم 

المحلية». المنتجـــات 

ا

كافـــة  مـــع  التعـــاون  آفـــاق  ولتعزيـــز 
الجهـــات والمؤسســـات وغـــرف التجارة، 

� Þ«وروÊتحاد ا� ßنائب رئيس الغرفة خ�ل اســـتقباله وفدا يمثل 15 دولة من ا�

ا ا
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اتفاقيـــة ومذكرة   13 الغرفـــة نحو  وقعت 
تفاهـــم، مـــن بينهـــا اتفاقية تعـــاون مع 
� لتنمية التجـــارة الدولية 

المجلـــس الصي��
 ، � �Öالجانب  � �Öبـــ التعاون  ع�قـــات  لتعزيز 
كمـــا وقـــع الجانبـــان مذكـــرة  تفاهـــم 
�نضمـــام الغرفة لمجلـــس أعمال طريق 
الحريـــر، مذكـــرة تفاهـــم مـــع المكتب 
 AHK قطر �

� للصناعة والتجـــارة ��
ا�لمـــا»�

لتعزيـــز التعـــاون، مذكـــرة تفاهـــم مع 
بروتوكول  كيـــة،  Å®ال كورفـــز  تجـــارة  غرفة 
� مركـــز قطر الـــدو�Ñ للتوفيق  �Öتعـــاون ب
� �هاي، 

والتحكيـــم والمحكمة الدائمـــة ��
 �Ñمركز قطـــر الدو � �Öاتفاقيـــة تعاون  بـــ
التعليـــم  ومركـــز  والتحكيـــم  للتوفيـــق 
المســـتمر بجامعـــة قطـــر لتنفيـــذ برامج 
ا�Êعمال  مركـــز  تأســـيس  اتفاقية  تدريبية، 
، اتفاقيـــة تعـــاون مع  �

القطـــري العمـــا»�
كات المتطورة بهدف  Ëóكة حوســـبة الـــ ËÌ
 Ñتوفـــ®� خدمـــات انظمـــة المعلوماتية ا
 � �Öالقطـــاع الخـــاص، مذكـــرة تفاهـــم ب
الغرفة وغرفة ســـانت فنســـت وغرينادين 
 � �Öلتعزيـــز التعـــاون، مذكـــرة تفاهـــم ب
غرفـــة قطـــر والغرفـــة الوطنيـــة للتجارة 
 � �Öيـــا، مذكـــرة تفاهم ب � والصناعـــة بمال®�
الغرفـــة واتحـــاد ا�Êعمال الســـنغافوري، 
� غرفة قطـــر وغرفة  �Öمذكـــرة تفاهـــم بـــ
مع  تفاهم  ومذكرة  ندونيســـية،  ßا� التجارة 
غرفة تجـــارة وصناعة كازاخســـتان لتعزيز 

التعاون. ع�قـــات 
  
ا 

نظم قســـم التدريـــب والتطويـــر بغرفة 
امـــج التدريبية  Þ®قطر عـــدداً كب®� مـــن ال
خـــ�ل العـــام 2017 مـــن بينهـــا برنامج 
«طاقـــات» لـــذوي ا�عاقـــة الب�ية ع� 
مـــدار 6 دورات تدريبية، عـــدد 5 دورات 

 � �Öالجمرك � �Öلتدريـــب وتأهيـــل المخلصـــ
للجمارك  العامـــة  الهيئـــة  مع  بالتعـــاون 
«حـــل  ورشـــة  متـــدرب،   250 لتأهيـــل 
يـــة»، برنامج  � مشـــكلتك مع اللغة ا�نجل®�
� لموظفي الغرفة بعنـــوان اتيكيت  Þتدريـــ�
دورات   Ñإ ضافـــة  ßبا� العمـــ�ء،  خدمـــة 
ية، دورة كتابة المراســـ�ت  � اللغـــة ا�نجل®�
ا�داريـــة باللغـــة العربيـــة، ورشـــة عمل 
بداعية وأثرها ع�  ßمجانيـــة عن القيـــادة ا�
عمل  ورشـــة  الخاص،  القطاع  كات  ËÌ أداء
العامـــة بحضور200  يـــة  � اللغـــة ا�نجل®�
ية،  Ëóإدارة المـــواد الب �

شـــخص، دورة ��
امج. Þ®ال مـــن  ها  وغ®�

كمـــا نظـــم مركز قطـــر الـــدو�Ñ للتوفيق 
والتحكيـــم بغرفـــة قطـــر عـــدة برامـــج 
تحكيميـــة  مـــن بينهـــا: برنامـــج إعـــداد 
� 2017 – «الشـــهادة  �Öوتأهيـــل المحكمـــ
بعنـــوان  نقاشـــية  نـــدوة  افيـــة»،  Å®ا�ح
� مجـــال 

«دور المحاكـــم المتخصصـــة ��
فـــض المنازعات ا�قتصاديـــة»، الدورات 
التدريبيـــة الخاصـــة بقانـــون التحكيـــم 
المنازعات   �

�� والتحكيـــم  الجديد  القطري 
الم�فيـــة، برنامـــج أساســـيات التحكيم 
التجـــاري بالتعـــاون مـــع مركـــز التعليم 

قطر.   بجامعـــة  المســـتمر 

ونظمـــت غرفـــة التجـــارة الدوليـــة قطر 
سلســـلة برامـــج تحكيمية عقـــدت بصفة 
� إطـــار برنامج لجنـــة التحكيم 

شـــهرية ��
المنازعـــات  لتســـوية  البديلـــة  والســـبل 
خمس  تضمنـــت   2017 لعـــام  بالغرفـــة 
مـــن  كبـــ®�  نـــدوات حظيـــت بحضـــور 

. � �Öوالمحكمـــ  � �Öالقانونيـــ

 

الغرفة  2017، شـــاركت  العـــام  وخـــ�ل 
افتتـــاح وتنظيـــم ورعايـــة عـــدد من   �

��
المعـــارض منها: مؤتمر ومعـــرض التبادل 
ومعـــرض  مؤتمـــر  قطـــر،   �

�� التعليمـــي 
يات الحكومية  Å®قطـــر للتعاقدات والمشـــ
 �

يات»، معـــرض «اكســـبو تركيا �� Å®مشـــ»
الذي  ا�Êول   �

المهـــ�� المعـــرض  قطـــر»، 
نظمـــه معهـــد الدوحة للدراســـات العليا 
«بشــــــائر  مهرجـــان  المعهـــد،  بمقـــر 
قطـــر،  صيـــف  مهرجـــان  الرحـمــــــة»، 
 ،« �

الوطـــ�� المنتـــج   Å®اشـــ» معـــرض 
معـــرض  «الغـــذاء والـــدواء - ميدفـــود 
2017 «، معـــرض «منتجـــات منازلنـــا»، 
معـــرض الصناعات والمنتجـــات العمانية 
 � �Öالصـــ �

(أوبكـــس)، معـــرض «صنـــع ��
2017»، معـــرض «ســـوق هـــل قطـــر»، 
الغذائية  للصناعـــات   �Ñالـــدو المعـــرض 
للديكور   �Ñالدو والمعرض  وا�ســـته�كية، 

والتصميـــم الداخـــ�� «إندكـــس».

بتنظيم  العـــام 2017  الغرفة  واختتمـــت 
«صنع  معـــرض  من  الخامســـة  النســـخة 
� قطـــر» حيـــث حقق المعـــرض والذي 

��
بالتعاون مـــع وزارة  نظمتـــه غرفة قطـــر 
ة من 14  Å®الطاقـــة والصناعـــة خ�ل الفـــ
اÑ 17 ديســـم®Þ 2017، وتفضـــل بافتتاحه 
ه صاحـــب الســـمو الشـــيخ تميم  حـــ��
� امـــ®� البـــ�د المفدى، 

بن حمـــد ال ثا»�
ا عـــ� مختلف المســـتويات،  نجاحـــا كب®�
كات العارضة 320  Ëóفقـــد بلغ عـــدد الـــ
صناعية  قطاعـــات  خمـــس  كة ضمـــن  ËÌ
الغذاء،  ا�ثـــاث،   وكيماويات،  Å®الب هـــي 

� اسطنبول
مدير عام الغرفة خ�ل لقائه رجال اعمال اتراك ��
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والمتوســـطة،  ة  الصغـــ®� الصناعـــات 
وصناعـــات متنوعة .. وهذه اك®Þ مشـــاركة 
� العـــام 

� المعـــرض منـــذ انط�قتـــه ��
��

� المعرض 140 اÌة 
2009، كمـــا شـــارك ��

منتجـــة قدمت صناعـــات متناهية الصغر 
ة  صغـــ®� صناعـــات  تصبـــح  ان  ويمكـــن 

المستقبل.  �
�� ومتوســـطة 

 Þ®اســـتقطاب اك �
كمـــا  نجح المعـــرض ��

 Ë®عدد مـــن الزوار، حيـــث زار المعرض اك
مـــن 18 الف زائـــر وهو رقـــم قيا;� لم 
شـــارة اÑ ان عددا  ßيحـــدث من قبـــل، با�
ا من الـــزوار هم من رجـــال ا�عمال  كبـــ®�
عن  يبحثون  الذيـــن  وا�جانب   � �Öالقطريـــ
تفتح  وتحالفـــات  جديدة  صناعيـــة  فرص 
 �

لهـــم المجـــال ل�ســـتثمار الصناعـــي ��
. قطر

ايضـــا المعرض اســـتقبل وفـــودا تجارية 
مـــن عـــدة دول، كمـــا شـــهد المعـــرض 
 � �Öب عديـــدة  وصفقـــات  عقـــود  توقيـــع 
 � �Öالمعـــرض وبـــ �

كات المشـــاركة �� Ëóالـــ
كات قطريـــة واخـــرى اجنبيـــة.   ËÌ

كما حقـــق المنتدى الصناعـــي المصاحب 
ناقش  حيـــث  مبهرا،  نجاحـــا  للمعـــرض، 
المنتـــدى موضوعـــات مهمـــة تضمنـــت 
 � �Öا�جـــراءات والحوافز الصناعيـــة والقوان
تســـهيل   �

�� تســـاهم   �
Åال� يعـــات  Ëóوالت

� الدولة وســـبل النهوض 
مناخ ا�Êعمـــال ��

 � �Öبالصناعـــة الوطنيـــة، بمشـــاركة متحدث
� مـــن وزارات وجهـــات مختلفة. �Öمرموقـــ

ا

� اطـــ�ق عدد 
ســـاهمت غرفـــة قطـــر ��

«معاً  مبـــاردة  بينها  مـــن  المبـــادرات  من 
� دشـــنتها الغرفة  

Åعمـــال وال�Êلريـــادة ا� »
بالتعـــاون مـــع جامعة قطـــر وبنك قطر 
للتنميـــة لدعـــم وتشـــجيع رواد ا�Êعمال، 
انضمـــت غرفـــة قطـــر وغرفـــة التجـــارة 
الدوليـــة قطـــر إÑ مبـــادرة مجتمع قطر 
� أطلقتهـــا وزارة ا�تصا�ت 

Åل�بتـــكار الـــ�
رث وواحدة  ßوا� للمشـــاريع  العليا  واللجنة 

والتكنولوجيـــة  للعلـــوم  قطـــر 
غرفة  وانضمـــام  قطـــر،  وأوريـــدو 
طريـــق  أعمـــال  لمجلـــس  قطـــر 

. ير لحر ا
وقامت غرفـــة قطر قامـــت بالعديد 
 �

من المبادرات لدعـــم المنتج الوط��
ســـواء من خـــ�ل حـــث المجمعات 

الوطنية  المنتجـــات  عـــ� عرض  التجارية 
ويج،  Å®ال  �

�� ا�ولوية  واعطائه  بارز  بشـــكل 
� تدعم 

Åأو مـــن خ�ل اقامة المعـــارض ال�
تشـــجيع رجال   Ñا اضافة   ، �

الوط�� المنتج 
� الصناعـــة، 

ا�Êعمـــال عـــ� ا�ســـتثمار ��
والعمـــل مـــع الجهـــات المختصـــة ع� 
تواجـــه   �

Åالـــ� العقبـــات  كافـــة  إزالـــة 
 � �Öالمنتج ومســـاعدة  الصناعية،  ا�ستثمار 
ويـــج لمنتجاتهم من  Å®عـــ� ال � �Öالقطريـــ
خـــ�ل المعارض والملتقيـــات ا�قتصادية 

وخارجياً. داخليـــاً  والتجارية 

 ا

منذ اليـــوم ا�Êول للحصار الـــذي فرضته 
عـــ� دولـــة قطر  ثـــ�ث دول خليجيـــة 
� الخامـــس مـــن يونيـــو 2017، تحولت 

��
غرفـــة قطـــر، إÑ ســـاحة عمـــل � تعرف 
الراحـــة، بداية مـــن التخطيـــط لمواجهة 
مرورا  البديلة  بالخطـــط  الجديـــد  الوضع 
التجاريـــة  الوفـــود  واســـتضافة  بعقـــد 
مـــن دول شـــقيقة وصديقـــة أو ارســـال 
وفـــود تجاريـــة للخـــارج، إÑ تقديم كافة 
التســـهي�ت والحوافـــز للقطـــاع الخاص 

ة الحصار،  Å®ل�ضطـــ�ع بـــدوره خ�ل فـــ
حيـــث ســـارعت غرفـــة قطـــر إÑ التحرك 
� كل ا�تجاهـــات مـــن أجـــل مواجهـــة 

��
الحصـــار والحفـــاظ عـــ� تدفق الســـلع 
ار  �Óوالمنتجـــات، وحـــل أي عوائـــق أو أ
لحقـــت بالمســـتوردين جـــراء الحصـــار، 
التجار  مـــع  التواصل  مـــن خـــ�ل  وذلك 
منذ اليـــوم ا�Êول للحصار بهـــدف إيجاد 
اد الســـلع، خاصة  بدائـــل جديدة �ســـت®�
الغذائيـــة بشـــكل عاجل منها، مســـتغلة 
اتها من  � هذا الشـــأن ع�قاتها مـــع نظ®�

��
� الـــدول الشـــقيقة والصديقة، 

الغـــرف ��
كمـــا ســـارعت الغرفـــة بالتنســـيق مـــع 
المعنية،  الحكوميـــة  الجهـــات  مختلـــف 
كافة  لمعالجـــة  لجانـــا مختصة  وشـــك/َلت 
تدفـــق  اســـتمرار  لضمـــان  المعوقـــات، 
الســـلع من الخارج دون توقف أو انقطاع.

� إيجاد 
كمـــا قامـــت الغرفـــة بالتوســـع ��

فقامـــت  اد،  ل�ســـت®� جديـــدة  وجهـــات 
شـــقيقة  دول  مـــع  الزيـــارات  بعمـــل 
وصديقـــة، بهـــدف إتاحة الفرصـــة لعقد 
� أصحـــاب ا�Êعمال  �Öاكات ب ËÌصفقـــات و
� ونظرائهـــم من تلـــك الدول،  �Öالقطريـــ
 Ñنفـــس الوقـــت ا �

مـــع دعوتهـــا ��
توجيه اســـتثمارات القطـــاع الخاص 
قامة مشـــاريع اســـتثمارية يحتاجها  ß�
الســـوق، �ســـيما مشـــاريع ا�Êمـــن 
 �

، وتعزيـــز المنتـــج الوط�� �
Ê«الغـــذا

اد  ا�ســـت®� ع�  ا�عتماد  تقليـــل  مع 
� العديـــد من الســـلع والقطاعات.

��
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� ت�يحات 
واشار ســـعادة رئيس الغرفة ��

صحفيـــة اÑ ان العام 2017 شـــهد كذلك 
أجنبية دخلت  كـــة  ËÌ (32) تســـجيل نحو
 Ñول مـــرة، �فتا اÊ� الســـوق القطري Ñإ
كة  ËÌ 27 كات نحو Ëóهذه الـــ � �Öان من بـــ
� قطر عقـــب الحصار 

اجنبيـــة تأسســـت ��
الجائـــر الذي تتعـــرض له منـــذ الخامس 

. �
�úالما يونيـــو  من 

وكشف ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاسم 
 �

Åال� كات الجديدة  Ëóالـــ أن إجما�Ñ عـــدد 
� قطر منذ بـــدء الحصار 

تـــم تأسيســـها ��
� الخامـــس مـــن يونيـــو 2017 

الجائـــر ��
كة، ممـــا يؤكد  ËÌ (7335) قد بلـــغ نحـــو
� قطر وعدم 

جاذبية المناخ ا�ســـتثماري ��
� المفروض 

تأثـــره بالحصار غـــ®� القانـــو»�
ع� قطـــر منذ اك®Ë من ســـبعة اشـــهر.

خـــ�ل  اســـتقبلت  الغرفـــة  ان  واوضـــح 
� نحو 52 وفـــداً تجارياً من 

�úالعـــام الما
لقاءات  وعقـــدت  العالم،  دول  مختلـــف 

الوفـــود ورجـــال ا�عمـــال  � هـــذه  �Öبـــ
� تعزيز 

� تم خ�لها التباحـــث �� �Öالقطريـــ
الفـــرص  ودراســـة  التجـــاري  التعـــاون 
ا�ســـتثمارية المتاحـــة وامكانيـــة اقامـــة 
تلك  ت  Þ®اكات، حيـــث عـــ ËÌتحالفـــات و
� دخول 

الوفـــود التجارية عـــن رغبتهـــا ��
� قطر 

الســـوق القطري وتأســـيس اعمال ��
. � �Öقطري كاء  ËÌ مـــع  اكـــة  Ëóب

ولفت ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاسم، 
اÑ ان الغرفـــة تعمـــل بشـــكل متواصـــل 
� قطر 

ويج لمنـــاخ ا�ســـتثمار �� Å®عـــ� ال
التجارية  الوفـــود  مع  لقاءاتهـــا  من خ�ل 
� مختلف 

الزائرة، ومـــن خ�ل مشـــاركتها ��
ا�قليميـــة  وا�جتماعـــات  المؤتمـــرات 
� تقوم 

Åال� الزيـــارات   Ñوالدولية، اضافة ا
 Ñبتنظيمهـــا لوفـــود ا�عمـــال القطرية ا
 �

�úالعـــام الما �
الخـــارج، حيث نظمت ��

نحـــو 14 زيارة خارجيـــة �Êصحاب ا�Êعمال 
� إÑ عدد مـــن دول العالم، كما  �Öالقطريـــ
� 14 معرضـــاً تجارياً، 

نظمـــت وشـــاركت ��

حيـــث تعتـــ®Þ المعـــارض من الوســـائل 
مع  التجارية  اكات  Ëóالـــ لتعزيـــز  الداعمة 

. لم لعا ا
واشـــار اÑ ان الغرفة عملـــت كذلك خ�ل 
العام 2017 ع� تعزيـــز ع�قات التعاون 
والتنســـيق مع كافـــة الـــوزارات والجهات 
المعنيـــة بالدولـــة، وركـــزت جهودها من 
� جميع 

أجـــل  تقديم أفضل الخدمـــات ��
 �

�� شـــامل  تطوير  وإحـــداث  القطاعـــات 
عدد  ونظمت  والخطـــط،  امج  Þ®وال اللجان 
والفعاليات  والملتقيـــات  المنتديـــات  من 
تحقيـــق   �

�� ا  كبـــ®� دورا  لهـــا  كان   �
Åالـــ�

طموحـــات وآمـــال منتســـبيها مـــن رجال 
ا�عمـــال، ســـعيا منهـــا اÑ خلـــق تفاعل 
 Ñإ ضافة  ßبا� ا�Êعمـــال،  مجتمـــع  مع  بناء 
الجائر  الحصـــار  الحثيثة خ�ل  جهودهـــا 
المفـــروض ع� قطر منـــذ 5 يونيو 2017 
� ابـــراز دور 

� نجحـــت من خ�لـــه ��
Åوالـــ�

القطـــاع الخـــاص خـــ�ل ا�زمـــة بصفته 
ا�قتصادية. التنميـــة   �

�� فاعـــ�  يكا  ËÌ

اسم  يفة ب 

كة  سي 15 أل  ت

ديدة  2017

ت  س ركة ت ا 7335  و %13.4 .. وم بي ب
ر بعد الحصار الجا

ا  دد ال ا    ان  د ا  ا   عاد ال    د  ا
 12910 ا  د  د و  14639    ا 2017   ا    الع س الت  
د  د ت   34848 و   ا  ا    ا ت   س و  ا  ا الس ا  الع
تس   76666 و  تس ال   دد ا  ن الع ا  و ا  ا الت

ا ا و  28  س  ا و ا الس تس  الع   59926 ا  

ديدة•  بية  كة أ ر بالحصار و32  طري  تت ا االستثامري ال بية ا ا

ا •  ات ا ية ول ا الخار ل مشاركات ا االستثامر  رفة توا الرتوي  ال

رة م الوفود الزا
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ا ا

اسم موازنة 2018  يفة ب 

شا االقتصادي تعزز ال

ية التحتية ا والب ا ع مشروعات األم ال اد بتركيز أ

ا   ا و دا   ا    د   ا   عاد ال    ا 
د   و ال    ا الس ا   د ت ا 2018 الت ا ع دول ل وا العا ل ن ا
ت   س ا  س     ا ال و ا  ا ع ا د  د ا ا  ال

ا ا  و 93  ا    و وا العا ل ا ا ا و    

نفـاق العام ع�  ßتعزيز ا� �
وأشـار الشـيخ خليفـة إÑ اسـتمرار الدولة ��

� تشـمل التعليـم والصحـة والبنيـة التحتية، 
Åالقطاعـات الرئيسـية الـ�

بمبلـغ 83.5 مليـار ريـال لهـذه القطاعـات، وهـو مـا يمثـل 41 % مـن 
� موازنـة 2017، ممـا يؤكـد حـرص الدولـة تحت 

إجمـا�Ñ الم�وفـات ��
� أمـ®� 

ة صاحـب السـمو الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثـا»� قيـادة حـ��
البـ�د المفـدى، عـ� المواطـن القطري من خـ�ل ا�هتمـام با�رتقاء 

بالخدمـات التعليميـة والصحية.
 �

Ê«من الغذاÊالموازنة عـ� توف®� الدعم لمشـاريع ا� � ك®� Å®ونـوه كذلـك ب
البنيـة  وتطويـر  والمتوسـطة  ة  الصغـ®� الصناعـات  وتوسـيع  ودعـم 
� المناطـق ا�قتصاديـة والحـرة، ممـا يتيـح للقطـاع الخـاص 

التحتيـة ��
� تطرحها الدولـة، منوهاً 

Åالمشـاريع الـ� �
�� Þ®فرصـة لـ.� يلعـب دوراً أك

باهتمـام الدولـة بالقطـاع الخاص وإفسـاح المجال أمامـه للعب دور 
� العمليـة ا�قتصاديـة، وأشـار إÑ ما تحقق للقطـاع الخاص من 

�� Þ®أكـ
� مجـا�ت مختلفـة، وإÑ تفّهـم الدولـة المسـتمر بكامـل 

مكتسـبات ��
أجهزتهـا لمشـاكله وهمومـه ومعالجتهـا أو�ً بأول.

� عـن توقعـه بـأن تلعـب 
وأعـرب الشـيخ خليفـة بـن جاسـم آل ثـا»�

� تحريـك العمليـة ا�قتصاديـة خـ�ل 
الموازنـة الجديـدة دوراً مهمـاً ��

ة المقبلـة، خصوصـاً وأن الموازنـة تتضمـن توقيع عقود مشـاريع  Å®الفـ
 �

جديـدة بقيمـة إجماليـة تبلـغ 29 مليـار ريـال، ممـا سـيعزز النمـو ��
القطاعـات غـ®� النفطيـة.

� مواصلـة 
وأشـار إÑ أن الموازنـة تدعـم خطـط الدولـة وتوجهاتهـا ��

� ع� تنفيذ المشـاريع الرئيسـية،  ك®� Å®ة التنمية المسـتدامة، مع ال مسـ®�
لكـرة  العالـم  كأس  مونديـال  باسـتضافة  المرتبطـة  تلـك  وخصوصـاً 
� العـام 2022، كما أنها تكشـف عن الخطط المالية السـليمة 

القـدم ��
� التعامـل مع أسـعار النفـط العالمية إذ تم 

� تنتهجهـا الحكومـة ��
Åالـ�

احتسـاب سـعر برميـل النفـط 45 دو�ر.
� عـ� قـوة ومتانـة ا�قتصـاد 

وشـدد الشـيخ خليفـة بـن جاسـم آل ثـا»�
القطـري، والـذي يشـهد تطـورات متسـارعة بفضـل رؤيـة سـمو ا�Êم®� 
تحقيـق  مـن  القطـري  ا�قتصـاد  مكنـت   �

Åالـ� السـامية  وتوجيهاتـه 
معـد�ت نمـو جعلتـه مـن أÌع اقتصـادات العالم نمواً، �فتـاً إÑ أن 
وعـات البنية التحتية واسـتكمال المشـاريع  Ëóنفـاق عـ� م ßاسـتمرار ا�
التنميـة الوطنيـة، يعكـس اسـتمرار  اتيجية  Å®اسـ �

ى المدرجـة �� Þ®الكـ
نفـاق عـ� هذا القطـاع الحيوي والمهم، والذي يؤسـس  ßا� �

الدولـة ��
� مختلـف المجـا�ت.

لبنـاء دولـة ع�يـة ��

، مديـر عـام غرفـة قطر،  �
Å� Ëóقـال السـيد صالـح بـن حمـد الـ

ة  � اعتمدها ح��
Åإن الموازنـة العامـة للدولـة لعام 2018، والـ�

� أمـ®� البـ�د 
صاحـب السـمو الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثـا»�

المفـدى، بمـا تضمنتـه من إيـرادات وم�وفات تدعـم التطور 
� ظـل رعايـة صاحب 

ا�قتصـادي، الـذي تعيشـه دولـة قطـر، ��
وعات الرئيسـية،  Ëóنفاق ع� الم ßالسـمو، خاصة مع اسـتمرار ا�
بنسـبة تزيـد عـن 45 %، تؤكـد حـرص الدولـة عـ� اسـتكمال 
� سـيكون للقطـاع الخـاص القطـري 

Åى، والـ� Þ®وعـات الكـ Ëóالم
 � �Öاكـة بـ Ëóمـر الـذي يعـزز الÊتنفيذهـا، وهـو ا� �

دور مهـم ��
� إÑ أن ا�قتصاد 

Å� Ëóالحكومـي والخـاص. وأشـار الـ � �Öالقطاعـ
وأن  ة،  ا�Êخـ®� السـنوات  خـ�ل  ة  كبـ®� قفـزات  حقـق  القطـري 
موازنـة العام 2018 سـوف تسـاعده ع� مواصلـة النمو، ليبقى 
واحـداً مـن أÌع ا�قتصادات نمواً ع� المسـتوى العالمي، كما 

� تنويـع ا�قتصـاد، 
أن بنـود الموازنـة تعكـس اهتمـام الدولـة ��

� الموازنة 
�� � كـ®� Å®القطاعـات غ®� النفطيـة، وال � مـن خـ�ل تحف®�

� والبنيـة التحتيـة، من 
Ê«مـن الغـذاÊوعـات ا� Ëóالجديـدة عـ� م

طـرق، وشـبكات للميـاه والكهربـاء، والـ�ف الصحـي، إضافـة 
� سـيكون القطـاع الخاص 

Åوعـات مونديـال 2022، والـ� Ëóم Ñإ
� تنفيذها. 

القطـري قـادراً عـ� المسـاهمة ��
المبالـغ  تخصيـص  مـن  الموازنـة  تضمنتـه  بمـا   �

Å� Ëóالـ ونـّوه 
 3000 تشـمل   ، � �Öللمواطنـ جديـدة  أراض  لتطويـر  ال�زمـة 
قسـيمة سـكن، وقـال إن هـذا يـدل عـ� حرص صاحب السـمو 
، منوهاً كذلـك بتخصيص مبالغ  � �Öعـ� راحـة ورفاهية المواطنـ
وعـات التعليم والصحة، تسـتحوذ ع� نسـبة 20.5  Ëóى لم Þ®كـ
% مـن إجمـا�Ñ الم�وفـات، ممـا يـدل عـ� حرص سـموه ع� 

نسـان القطـري. ßا� �
ا�سـتثمار ��

وا ية ال ري ع رفا و  ا ال الشرق 
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ان  غرفتا قطر وعامن تتف

شرت ع تعزيز التعاون ا

وار م الرواس ا ب  را ثات أ ل مبا

ا    وا  د   د  ا د  عاد الس ت  ا
عاد ال  ا 2018  ال  وا 8  و ا ا  
ا  ا و دا   وا    ا ال دال  
ا  ا  دال   و   ت و الد ا  و  ن 

ت ول ا س  ال ا ل

بحـــث ا�جتمـــاع آليـــات تعزيـــز التعاون 
 � �Öعمـــال القطريÊأصحاب ا� � �Öك ب Å®المشـــ
التأكيـــد ع�   Ñإ ضافـــة  ßبا�  ، � �Öوالعمانيـــ
� ك� 

أهميـــة تعريـــف مجتمـــع ا�Êعمـــال ��
 �

�� المتاحة  ا�ســـتثمارية  بالفـــرص  البلدين 
. � �Öك� الجانبـــ

مـــن جانبه، قال بن طـــوار أن دولة قطر لن 
تن? موقف ســـلطنة عمـــان خ�ل الحصار 
اً إÑ أن  الجائـــر الذي تتعـــرض له، مشـــ®�
ة مـــن جانـــب أصحاب  هنـــاك رغبـــة كب®�
� قطـــر للتعـــاون مـــع الجانب 

ا�Êعمـــال ��
 �

� وأن هنـــاك مجا�ت للتعـــاون ��
العمـــا»�

ة. كث®� قطاعـــات 
 �

كمـــا اشـــاد ســـعادته بالموقع الجغـــرا��
لســـلطنة عمان ممـــا يؤهلها لتبـــوءا مكانة 
اقتصادية رائدة ولجذب كافة المســـتثمرين 
بـــأن  مـــن كافـــة دول العالـــم، منوهـــاً 

الغرفـــة اســـتقبلت وفود عمانيـــة عرضت 
 � �Öيمكن التعـــاون فيهـــا ب �

Åالفـــرص الـــ�
، كما أشـــار إÑ معـــرض الصناعات  � �Öالجانب
والمنتجـــات العمانية (أوبكـــس) الذي عقد 
� وحقـــق نجاحاً 

�úالما Þ®بالدوحـــة ســـبتم
� التعريـــف بالمنتجـــات العمانية.

اً �� كبـــ®�
� نظمتها 

Åكما أشـــار بن طـــوار للزيارة الـــ�
غرفة قطـــر إÑ عمـــان خ�ل شـــهر يونيو 
أصحـــاب  مـــن   140 بمشـــاركة   �

�úالمـــا
� شـــهدت لقاءات 

Åوال� ، � �Öعمـــال القطريÊا�
� وفتحـــت آفاق جديدة  �Öالجانب � �Öثنائية بـــ

البلدين.  � �Öبـــ للتعاون 
هنـــاك  أن  الـــروا;�  قـــال  جانبـــه  مـــن 
ترحيب كبـــ®� من جانب أصحـــاب ا�Êعمال 
 �

�� � �Öبالتعـــاون مـــع القطريـــ � �Öالعمانيـــ
كافـــة المجـــا�ت والقطاعـــات ا�قتصادية 

 . ية ر لتجا وا

يذكـــر أن معـــرض الصناعـــات العمانيـــة 
(أوبكس) أقيـــم بمركز الدوحـــة للمعارض 
الشـــيخ   �Ñمعا رعاية  تحـــت  والمؤتمـــرات 
� رئيس 

عبدù بـــن ناÓ بن خليفـــة آل ثا»�
وافتتحه  الداخليـــة،  وزير  الـــوزراء  مجلس 
ســـعادة الشـــيخ أحمـــد بـــن جاســـم بن 
� وزير ا�قتصـــاد والتجارة، 

محمـــد آل ثـــا»�
ومعـــا�Ñ الدكتور ع�� بن مســـعود بن ع�� 
الســـنيدي وزير التجارة والصناعة بســـلطنة 
عمان، بحضور ســـعادة الشـــيخ خليفة بن 
� رئيـــس غرفة قطـــر، كما 

جاســـم ال ثـــا»�
عقـــد المعـــرض بدعم مـــن غرفـــة قطر 
ووزارة التجـــارة والصناعـــة العمانية، وغرفة 
تجارة وصناعة عمان، والمؤسســـة العمانية 
والهيئـــة  الصناعيـــة،  للمناطـــق  العامـــة 
ويج ا�ســـتثمار وتنمية  Å®العمانيـــة العامة ل

«إثراء».  الصـــادرات 
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ا ا

وق  اسم يد ا يفة ب  الشي 

عية جت ولية ا ة ا ج االلكرتو ل

وليات رغم التحديات م وان  ا تحت ع ر استث ت م

د  ا   عاد ال    د 
و  ل ا و  ا ا      
د  تا  و ا ع  ت ول ا س ل ا
و  ود ال الت  ال  
ا   و  ت الد ال  عاد  و ال  دا 
ت  ول ا س ا  ل ا   
ع 2018  ت ول ا س ا دو  ل   و
ا   و  ت ا ت ا والت ا عد ا  و
ول  س ا ا   عال ن   ا ا ل
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وقامـــت بتنظيم الندوة «لجنة المســـؤولية 
بالتعـــاون  ق»  Ëóالـــ بـــدار  المجتمعيـــة 
ع�ن  ßا� مع غرفـــة قطر، وجـــرى خ�لهـــا 
عن أعمال النســـخة الخامســـة مـــن مؤتمر 
«المســـؤولية المجتمعية»، الذي ســـيعقد 
القـــادم تحـــت عنـــوان  خـــ�ل الشـــهر 
كمـــا  التحديـــات»،  رغـــم  «مســـؤوليات 
تـــم توزيع دليـــل المســـؤولية ا�جتماعية 
الذي يمثـــل المرجعيـــة لكافة ا�Êنشـــطة، 
اتيجية للمسؤولية  Å®ومناقشـــة الرؤية ا�ســـ
كات، وكذلك توزيع  Ëóا�جتماعيـــة لدى الـــ
 Ñلعـــام 2018، إضافة إ الجائـــزة  كتيبات 
� وا�ســـتبيان وكتيب المعاي®� 

Å«التقييم الذا
«ا�Êيزو  المجتمعيـــة  للمســـؤولية  العالمية 
26000»، كما تم الكشـــف عن أنه ســـيتم 
الشـــخصيات  تكريم  القادم  المؤتمر  خ�ل 
مجتمعيـــة  أدواراً  أدوا  الذيـــن  كات  Ëóوالـــ

الحصار. ة  Å®فـــ مهمة خـــ�ل 
فعاليات جديدة

 �
وكشـــف ســـعادة الشـــيخ الدكتـــور ثـــا»�

� رئيس لجنة المســـؤولية 
بن عـــ�� آل ثـــا»�

المجتمعية عن أن المؤتمر سيشـــهد  إضافة 
العديـــد من ا�Êنشـــطة المتعلقـــة  بتعزيز 
الوعـــي المجتمعي للمســـؤولية  ا�جتماعية  
� الدولـــة. وأعرب عن ســـعادة اللجنة لما 

��
الماضية  الســـنوات  خ�ل  المؤتمـــر  حققه 
� ترســـيخ الوعـــي 

مـــن نجـــاح، أســـهم ��
داخل  وأهميتها  المجتمعيـــة  بالمســـؤولية 
المجتمـــع، فلم تعـــد القيـــم ا�قتصادية 
من ربح وخســـارة هـــي المحـــدد  الوحيد 
كات، بـــل ا�Êصـــل أن  Ëóلتقييـــم أداء الـــ

� المجتمع 
Åر� �

هنـــاك قيماً أخرى  تســـهم ��
وأفـــراده، منها القيم الثقافيـــة وا�جتماعية 
نســـانية، وباتت المســـؤولية ا�جتماعية  ßوا�
مـــن أهم  العوامـــل المســـتخدمة لقياس 
 �

كات والمؤسسات �� Ëóأداء  ومســـاهمات ال
. لمجتمع ا

� أن الحاجـــة أصبحت ملحة بشـــكل  �Öوبـــ
أكـــ®Þ لتكريـــس هـــذا المفهـــوم وتعزيزه 
الجائر  بعـــد الحصـــار  ه وخصوصاً  Ëóونـــ
 Ñالمفـــروض ع� الدولة، وهو ما نســـعى إ
تحقيقـــه خ�ل المؤتمر القـــادم، من خ�ل 
ا�رتقـــاء بمفهـــوم المســـؤولية ا�جتماعية 
ا�قتصادية  التنمية   �

�� يســـهم  بما  وتطويره 
ية. Ëóوالب وا�جتماعيـــة 

وأوضـــح ســـعادته أن جائـــزة المســـؤولية 
المجتمعيـــة تهدف إÑ تســـليط الضوء ع� 
كات  Ëóأهميـــة المســـؤولية المجتمعيـــة لل
� قطـــر، وخلـــق منافســـة 

والمؤسســـات ��

� تقديم مشـــاريع وممارســـات تفيد 
بينها ��

اً إÑ أنه ولتحقيق  نسان والمجتمع، مشـــ®� ßا�
 �

وع �� Ëóهذا الهـــدف، قـــررت اللجنة الـــ
المجتمعية  المســـؤولية  بمفهـــوم  التوعية 
من خ�ل اســـتبيان شـــامل ســـيتم توزيعه 
كات ليعـــرض ع� صنـــاع القرار  Ëóعـــ� ال
� مجال 

كـــة �� Ëóبهـــدف تقييم وضعيـــة ال
قيامها  ومـــدى  المجتمعيـــة،  المســـؤولية 

المجتمع.  تجـــاه  بواجباتها 
للقطاع  المجتمعيـــة  المســـؤولية  أن  وقال 
الخـــاص أصبحـــت اليـــوم مســـألة ذات 
ى أك®Ë مـــن أي وقت  Þ®أولويـــة وأهمية كـــ
ة  ، �عتبـــارات متعددة وأســـباب كث®� �éم
حيـــث أن دولة قطـــر مقبلة عـــ� مرحلة 
جديـــدة من التنميـــة والتقـــّدم وا�زدهار 
� وضعها 

Åع� ضـــوء خريطـــة العمل الـــ�
البـــ�د  أمـــ®�  الســـمو  ة صاحـــب  حـــ��

. ى لمفد ا
بعداً  المجتمعية  المســـؤولية  اكتسبت  وقد 
دولياً بعـــد أن صدر الميثـــاق العالمي من 
ا�Êمـــم المتحـــدة عام 2000، الـــذي عرّف 
«المســـؤولية المجتمعية» عـــ� أنها «ربط 
� مؤسســـات ا�Êعمـــال 

اتخـــاذ القـــرارات ��
اطات  Å®خ�قية. وبا�متثال ل�شـــÊبالقيـــم ا�
ا�Êشـــخاص،  ام  Å®وباحـــ القانونيـــة. 

المحلية.»  والمجتمعـــات 
ويحث الميثـــاق العالمي ل�Êمـــم المتحدة 
اعتماد  والمؤسسات  كات  Ëóال تشـــجيع  ع� 
� إثراء 

� تســـاهم ��
Åأفضـــل الممارســـات ال�

 Ñيـــة وا�جتماعية وتـــؤدي إ Ëóالقيـــم الب
التنافســـية. القدرة  تعزيز 
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ا�قتصاديـــة  الكيانـــات  ان   Ñا واشـــار 
الخـــاص  للقطـــاع  المملوكـــة  كات  Ëóوالـــ
� تóيع عجلة النمو 

تلعب  دوراً محوريـــاً ��
� قطر. 

ا�قتصـــادي والتنمية ا�جتماعيـــة ��
الدور بشـــكل مســـتمر،  تنامـــي هذا  ومع 
كات ا�ضط�ع بمســـؤولية  Ëóينبغـــي ع� ال
العام  الصالح  تحقيق   �

�� والمســـاهمة   Þ®أك
وضمـــان اســـتفادة المجتمـــع برمتـــه من 

وأعمالها. أنشـــطتها 
واضـــاف: ”لقـــد رأينـــا خـــ�ل ا�Êعـــوام 
الســـابقة اقامـــة مؤتمـــرات ســـنوية عـــن 
 �

�� آخرهـــا  كان  المجتمعيـــة  المســـئولية 
ديســـم®Þ 2016، وكان الهـــدف مـــن تلـــك 
المؤتمرات اطـــ�ق واثارة فكرة المســـئولية 
والمؤسســـات،  كات  Ëóللـــ المجتمعيـــة 
ســـيخ مفاهيمها من خ�ل رصد  Å®والسعي ل
 �

ة �� � وتشـــجيع المبادرات ا�جتماعيـــة المم®�
المجتمـــع القطري.. وبعد مرور 4 ســـنوات 
توجب  وتطبيقهـــا،  الفكـــرة  انطـــ�ق  ع� 
 �

علينـــا اليوم ا�نتقال إÑ مرحلـــة جديدة ��
أشـــكال العمل المجتمعـــي، وذلك بتقديم 
ا�Êداء  مـــن  اتيجية جديدة، وا�نتقال  Å®اســـ
ع�مـــي المحـــدود إÑ التأثـــ®�  ßوالتأثـــ®� ا�

وا�Êداء بفاعليـــة أك®Ë وأشـــمل“ .

لمجموعة  التنفيـــذي  الرئيس  أكـــد  وبدوره 
اللطيـــف بن  ق ا�Êســـتاذ عبـــد  Ëóالـــ دار 
عبـــد ù آل محمـــود أن المؤتمر الخامس 
أهمية  يكتســـب  ا�جتماعيـــة  للمســـؤولية 

خاصـــة كونه يعد أول مؤتمـــر بعد الحصار 
ا إÑ أن  الجائر المفروض ع� الدولة، مشـــ®�
جلســـات وفعاليات المؤتمر ستعكس جهود 
دولـــة قطـــر عـــ� الصعيديـــن الحكومي 
� مواجهة الحصـــار، وا�نتصار 

والخـــاص ��
� الدولة 

ة التنميـــة �� عليـــه ومواصلة مســـ®�
ة صاحب الســـمو أم®�  بتوجيهـــات حـــ��
الب�د المفدى الشـــيخ تميم بـــن حمد آل 
، ا�Êمر الذي أكســـب قطـــر ثقة وتقدير  �

ثا»�
العالـــم لنجاحهـــا ع� مختلـــف ا�Êصعدة 
الخطاب  مـــع  وتجاوبها  التفاتهـــا  وعـــدم 
ع�مـــي لدول الحصار، الـــذي كانت أحد  ßا�

التنمية. ة  مســـ®� تعطيل  أهدافـــه  أبرز 
� أن كافـــة القطاعات قـــد تحلت بروح  �Öوب
نتـــاج وبذل المزيد  ßزيادة ا� �

المســـؤولية ��
اتيجية  Å®تنفيذ اســـ �

�� �
�éمـــن الجهد للمـــ

� تجاوز 
الدولـــة التنمويـــة ممـــا أســـهم ��

الحصار. تداعيـــات 
اتيجية  Å®وعـــرض آل محمـــود الرؤية ا�ســـ
كات،  Ëóالـــ لدى  ا�جتماعيـــة  للمســـؤولية 
موضحـــاً أن المســـؤولية المجتمعيـــة هي 
كات والمؤسســـات  Ëóالـــ به  تقـــوم  كل ما 
المضافة  طواعية من أجل تعظيـــم قيمتها 
 � �Öبالقوان منهـــا  ام  � Å®ال وكذلـــك  للمجتمع، 
والحفاظ ع�   ، � �Öالعاملـــ بحقوق  المتعلقة 

للمجتمع. المســـتدامة  والتنمية  البيئـــة، 

ا ر
ا

� مؤتمر المســـؤولية  �Öيذكر أنـــه تم تدشـــ

وتـــم   ،2013  Þ®ديســـم  �
�� المجتمعيـــة 

تنظيـــم المؤتمـــر ســـنويا  ح�Å النســـخة 
� ديســـم®Þ 2016، وكان هدف تلك 

الرابعة ��
المؤتمـــرات منـــذ إط�قها  إطـــ�ق وإثارة 
كات  Ëóلل ا�جتماعيـــة   المســـؤولية  فكـــرة 
وتعميق  ســـيخ  Å®ل والسعي  والمؤسســـات، 
مفاهيمهـــا مـــن خـــ�ل تشـــجيع ورصـــد  
المجتمع  وإلقاء  ة داخـــل  � المم®� المبادرات 
كات وتكريم  Ëóالضوء عـــ� إنجـــازات الـــ
أصحابهـــا مـــن خـــ�ل تدوينـــات الكتاب 
ا�Êبيض ومنـــج الجوائز �Êبرز المســـاهمات 

. لمجتمعية ا

وتهـــدف جائـــزة المســـؤولية المجتمعية، 
� يتم منحها خ�ل المؤتمر إÑ تســـليط 

Åالـــ�
الضوء عـــ� أهمية المســـؤولية ا�جتماعية  
� قطـــر، وخلق 

كات والمؤسســـات �� Ëóللـــ
مشـــاريع  تقديـــم   �

�� بينهـــا  منافســـة 
نســـان والمجتمع. ßوممارســـات تفيـــد ا�

ويتـــم منح الجائـــزة وفقا للفئـــات التالية: 
� دولـــة 

أفضـــل بنـــك محـــ�� أو عامـــل ��
� القطاع 

كـــة �� ËÌ قطر، أفضل مؤسســـة أو
الخاص، أفضل مؤسســـة أو جهة حكومية، 
� القطاع العقـــاري، أفضل 

كـــة �� ËÌ أفضل
 �

كة �� ËÌ قطـــاع الطاقة، أفضـــل �
كـــة �� ËÌ

قطاع الســـياحة والفنادق، أفضل مؤسســـة 
، أفضل مقال  �

� خدمـــة المجتمع المـــد»�
��

� مجال المســـؤولية ا�جتماعية، 
أو تقريـــر ��

مبـــادرة وطنية،  أفضـــل  فكـــرة،  أفضـــل 
ة، المبادرة  � الشـــخصية ا�جتماعية المتمـــ®�

المدرســـية. أو  الط�بية 

ا ا
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ام  غرفة قطر تصدر دلي 

طا الخا دمة ل ا ا لخدمات

دمات  يت سبعة فصول تش 
ال ال االع رى لر ية وا روتي

وتضمـن الفصـل ا�ول مـن الدليـل خدمـات 
عـ�  التصديـق  تشـمل   �

Åوالـ� العضويـة 
الفواتـ®� التجاريـة واصـدار شـهادات المنشـأ 
�غـراض التصديـر واعـادة التصديـر، اضافة 
تتضمـن   �

Åوالـ� اكات  Å®ا�شـ خدمـات   Ñا
تجديـد  كات،  Ëóوالـ المؤسسـات  تسـجيل 
اكات، التصديـق عـ� صحـة التوقيع،  Å®ا�شـ

التوقيـع. وتعديـل  التوقيـع،  الغـاء 

� الخدمـات التحكيمية 
وتضمـن الفصـل الثـا»�

للتوفيـق   �Ñالـدو يقدمهـا مركـز قطـر   �
Åوالـ�

� اطـار حل المنازعـات التجارية، 
والتحكيـم ��

� مجتمع  �Öثقافـة التحكيـم بـ Ëóنـ Ñاضافـة ا
� تركـز الفصـل الثالـث عـ�  �Öحـ �

ا�عمـال، ��
� تشـمل البحـوث 

Åخدمـات المعلومـات والـ�
التقاريـر  اعـداد  ا�قتصاديـة،  والدراسـات 
كات  Ëóا�قتصاديـة، وتوفـ®� البيانـات عـن الـ
الملتقـى  مجلـة  واصـدار  للغرفـة  المنتسـبة 
والدليـل التجـاري وموسـوعة رجـال ا�عمال.
التدريـب  خدمـات  الرابـع  الفصـل  وتنـاول 
ا�ستشـارات  تقديـم  خـ�ل  مـن  والتطويـر 
والـدورات  التدريبيـة  امـج  Þ®وال التدريبيـة 
فقـد  الخامـس  الفصـل  امـا  التحكيميـة، 
كات مثـل حجـز قاعـات  Ëóتنـاول خدمـات الـ
المؤتمـرات بالغرفـة لفائدة القطـاع الخاص، 
والوفـود  كات  Ëóالـ مـع  اللقـاءات  وتنظيـم 
� تنـاول الفصـل السـادس  �Öحـ �

التجاريـة، ��
وتضمـن  الخـاص  القطـاع  تمثيـل  خدمـات 
التجـارة  غرفـة  عضويـة  المعـارض،  تنظيـم 

ا�عمـال  سـيدات  منتـدى  قطـر،  الدوليـة 
القطريـات، تنظيـم اللقـاءات والنـدوات مع 
الجهـات المعنيـة، وتنظيـم زيـارات ا�عمال 

الخارجيـة.
وتنـاول الفصل السـابع من الدليـل، خدمات 
� تشـمل دراسـة 

Åقطـاع ا�عمال واللجان، وال�
اح الحلـول  Å®معوقـات القطـاع الخـاص واقـ
� تقوم 

Åلهـا، وتشـكيل اللجـان القطاعيـة والـ�
المهمة. بهـذه 

خدمـة  بـكل  التعريـف  الدليـل  ويتضمـن 
للحصـول  اتباعهـا  الواجـب  وا�جـراءات 
� ينبغي 

Åالغرفة الـ� �
عليهـا، وجهة ا�تصـال ��

الخدمـة. عـ�  للحصـول  مراجعتهـا 
� مديـر 

Å� Ëóوقـال السـيد صالـح بـن حمـد الـ
عـام الغرفـة، ان الهـدف مـن اصـدار هـذا 
� تقدمهـا 

Åالـ� الدليـل هـو حـ� الخدمـات 
واحـد  كتيـب   �

��  � �Öللمنتسـب قطـر  غرفـة 
يتضمـن كل مـا يحتاج رجل ا�عمال ومنتسـب 
هـذه  مـن  ل�سـتفادة  معرفتـه   Ñا الغرفـة 

بخدمـات  بعضهـا  يتعلـق   �
Åوالـ� الخدمـات 

اكات وشـهادات  Å®عامـة روتينيـة تتعلـق با�شـ
ها،  المنشـأ والفواتـ®� التجاريـة والتواقيع وغ®�
كبـ®�  عـدد  ا�خـر  بعضهـا  يشـمل   � �Öحـ  �

��
 �

� تقدمهـا الغرفة ��
Åومتنـوع مـن الخدمات ال�

سـبيل تعزيـز تواصلهـا مـع مجتمـع ا�عمـال 
تطويـر  عـ�  الخـاص  القطـاع  ومسـاعدة 
� التنمية 

نفسـه ولعـب الـدور المأمـول منـه ��
� ظـل الرعاية 

� تشـهدها الدولة ��
Åالشـاملة ال�

الشـيخ  السـمو  صاحـب  ة  لحـ�� الحكيمـة 
� امـ®� البـ�د المفدى. 

تميـم بـن حمـد ال ثا»�

� عـ� ان الغرفـة وبتوجيهـات 
Å� Ëóوشـدد الـ

من رئيسـها سـعادة الشـيخ خليفة بن جاسـم 
مـع  التواصـل  تعزيـز  تعمـل عـ�   ، �

ثـا»� ال 
� وربطهـم بشـكل اكـ®Þ بالخدمـات  �Öالمنتسـب
� سـبيل ذلـك 

� تقدمهـا، حيـث قامـت ��
Åالـ�

 � �Öبالبـدء بتحديـث شـامل لبيانـات المنتسـب
ومـن خـ�ل   �

و»� Å®ا�لكـ موقعهـا  مـن خـ�ل 
وذلـك  الغايـة،  لهـذه  اعـداده  تـم  اسـتبيان 
ودعوتهـم  معهـم  التواصـل  لتسـهيل 
� تقيمها 

Åمختلـف الفعاليـات الـ� �
للمشـاركة ��

سـواء مـن مؤتمـرات او نـدوات واجتماعـات 
ا�خـرى. الفعاليـات  مـن  هـا  وغ®� ومعـارض 

شـهدت  ة  ا�خـ®� ة  Å®الفـ ان   �
Å� Ëóالـ وقـال 

اقبـا� اوسـع مـن رجـال ا�عمال ع� انشـطة 
وفعاليـات الغرفـة، ممـا يشـ®� اÑ انـا نسـ®� 
بتعزيـز  يتعلـق  فيمـا  الصحيـح  ا�تجـاه   �

��
� الغرفة ومنتسبيها.  �Öالتواصل ب

ي ر ا
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حيـث  باقتـدار،  الحصـار  هـذا  مـع  تعاملـت  الحكومـة  أن  وأضـاف 
� تحجيـم المؤامـرة عـ� قطـر وحولت موقـف دول الحصار 

نجحـت ��
مـن الهجـوم إÑ الدفـاع.

� حـوار نـËó عـ� 
�� �

 وأكـد سـعادة الشـيخ خليفـة بـن جاسـم ال ثـا»�
اسـتمرت  والتشـييد  والبنـاء  نتـاج  ßا� أن عجلـة  نـت،  الجزيـرة  موقـع 
� وقـت تـم إنشـاء أكـ®Ë مـن ث�ثـة 

بóعـة ودون تعطـل أو توقـف، ��
كـة. ËÌ آ�ف 

وأوضـح أن الدوحـة اسـتفادت مـن الحصـار، وحققـت العديـد مـن 
يعات جديدة تعزز اسـتقطاب ا�سـتثمارات  Ëóنجـازات منهـا إقرار ت ßا�
تشـجيعية  حوافـز  وتقديـم  الدولـة   �

�� ا�سـتثمار  ودعـم  ا�Êجنبيـة، 
نتاج. ßجديـدة للقطـاع الخـاص لدعـم الصناعـات المحليـة وزيـادة ا�
� المقابـل، أوضـح رئيـس غرفـة قطر أن المسـتثمرين بـدول الحصار 

��
� مأمن مما أدى إÑ هـروب كث®� من 

شـعروا بـأن اسـتثماراتهم ليسـت ��
ة. � ا�òونـة ا�Êخ®�

ا�Êعمـال مـن هناك ��
� أسـواق 

وأضـاف «لـم تعد هذه الـدول رهانا مضمونا للمسـتثمرين ��
.“ ق ا�Êوسـط، كمـا أن مكانتهـا ا�قتصادية تراجعت بشـكل كب®� Ëóالـ

� أن 
وأشـار الشـيخ خليفـة بـن جاسـم إÑ أن القطـاع الخـاص نجـح ��

 �
يكـون لـه دور بـارز بهـذه ا�Êزمـة، وأن يواجـه أي نقـص أو خلـل ��

� وقـت تم إنشـاء أك®Ë مـن ث�ثة آ�ف 
السـلع والبضائـع والخدمـات، ��

جديدة. كـة  ËÌ

فيما ي��  نص الحوار:

  كيفية تعامل القطاع الخاص مع الحصار وأدواته اقتصاديا؟

منـذ اليـوم ا�Êول للحصـار، اتخـذ القطـاع الخـاص القطـري وغرفـة 
� السـوق 

قطـر ا�ßجـراءات الوقائيـة لضمـان عـدم حـدوث أي خلـل ��
المـواد  الغرفـة مـع مـوردي   �

لقـاءات �� القطـري. وبالفعـل، عقدنـا 
ة  � من جهـات كث®� �Öهمـا مع وجود مسـؤول الغذائيـة ومـواد البنـاء وغ®�
يجـاد  ßعمـال و�Êتواجـه أصحـاب ا� �

Åوذلـك لحـل كافـة المعوقـات الـ�
مصـادر بديلـة.

� أن يكـون لـه دور بـارز خـ�ل 
و* الحمـد، نجـح القطـاع الخـاص ��

والبضائـع  السـلع   �
�� خلـل  أو  نقـص  حـدوث  دون  وحـال  ا�Êزمـة، 

� أسسـها القطـاع 
Åوالخدمـات، وذلـك بفضـل الع�قـات الوثيقـة الـ�

� تمتلكهـا 
Åالخـاص مـع دول صديقـة، وبفضـل السـمعة الطيبـة الـ�

ة صاحـب السـمو  دولـة قطـر خارجيـا تحـت القيـادة الحكيمـة لحـ��
� أمـ®� البـ�د المفـدى.

الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثـا»�

 �
Åدوات الـ�Êالقـول إن القطـاع الخـاص أثبـت أنـه يملـك ا� �

ويمكنـ��
تمكنـه مـن لعـب أدوار مهمـة خـ�ل ا�Êزمـات، فكمـا أثبـت مـن قبـل 

الجزيرة نت  وار نشر موق  ف 

ا ال  ن ال ا   ا و ا    ا   عاد ال    ا 
ا  ا ا الت   وا دو ال ا    د  ا    الدو   

ت س ا ل و ا  ا دو  د  ال ع و ال     س ا ل دا ت  ال 

ات ي االكتفا ال ية وتعزيز ن تح ية الو ا تجات ال قطر تحر ع دعم ال

جوم ال الدفا ا موق دول الحصار م ال ول
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ا�قتصـادي  التنويـع  تحقيـق  عـ�  قدرتـه 
النفطيـة  يـرادات  ßا� عـ�  ا�عتمـاد  وتقليـل 
منـذ أزمـة انخفـاض أسـعار النفـط عالميـا، 
فقـد أثبـت مجـددا قدرتـه عـ� التعامـل مع 

جائـر وظالـم. اقتصـادي  حصـار 
القطـاع  اتخذهـا   �

Åالـ� ا�ßجـراءات  ولعـل 
� ا�Êيـام ا�ÊوÑ ل�Êزمـة تدلـل عـ� 

الخـاص ��
صحـة ذلـك، حيـث أوجـد مسـتوردو المـواد 
الغذائيـة ومـواد البنـاء جهـات بديلـة للسـلع 
، وهـو مـا حـال دون تحقيـق  � زمـن قيـا;�

��
� خلـق أزمـة بالسـوق 

مـآرب دول الحصـار ��
بعـدم  كات  Ëóالـ مـت  � Å®ال كذلـك  القطريـة، 
الشـحن  ا�Êسـعار جـراء بعـض رسـوم  رفـع 
وهـذا  أربـاح،  لتحقيـق  ا�Êزمـة  اسـتغ�ل  أو 
� خلـق حالـة مـن الطمأنينـة 

الموقـف الوطـ��
. � �Öالمسـتهلك لـدى 

مـع  الدولـة  لتعاطـي  تقييمكـم  هـو  مـا   
� توفـ�� 

� ظـل نجاحهـا ��
الحصـار، خاصـة ��

التصديـر؟ اد  ل¿سـت�� جديـدة  مسـارات 

الدولـة مـع  تعامـل  اتسـم  ا�Êمـر،  � واقـع 
��

العاليـة  افيـة  Å®با�ح الحصـار  تداعيـات 
الدولـة  وشـهدت   ، والتحـ�� والحكمـة 
تحركات دبلوماسـية واقتصاديـة وقانونية ع� 
مكانيات  ßكافـة المسـتويات وبكافة السـبل وا�

المتاحـة.
 �

Åالـ� الجهـات  كافـة  تحـركات عـ�  فشـهدنا 
المؤامـرة  � تحجيـم 

نجحـت إÑ حـد كبـ®� ��
عـ� قطـر، وحولت موقـف دول الحصار من 

الهجـوم إÑ الدفـاع.
، واجهـت الحكومـة  فعـ� الجانـب السـيا;�
الحصـار  دول  قبـل  مـن  والعجلـَة  التهـوَر 
ة صاحب السـمو الشـيخ  بحكمـة وروية ح��
� أم®� البـ�د المفدى، 

تميـم بن حمـد آل ثـا»�
حنكـة  بـكل  ا�Êزمـة  مـع  تعامـل  والـذي 
نجـم  سـطع  الدبلوماسـية  وعـن  سياسـية. 
فـارس الدبلوماسـية القطريـة سـعادة وزيـر 
الخارجيـة الشـيخ محمـد بن عبـد الرحمن آل 
� الـذي جـاب العديد مـن الـدول المهمة 

ثـا»�
ولـم  قطـر،  عـ�  الحصـار  قضيـة  ح  Ëóلـ
الحصـار،  دول  دبلوماسـية  لمسـتوى  يهبـط 
إذ أعطـى للمنصـب هيبتـه ورزانتـه وكذلـك 
فنـد ا�تهامـات الموجهـة لقطـر بت�يحـات 
الموقـف  منـح  ممـا  نـة  � Å®موثقـة وم وبيانـات 
القطـري المصداقية والتأييـد من جميع دول 

العالـم. 
أن  فنجـد  ا�قتصـادي،  الجانـب  عـ�  أمـا 
أزمـة  مـع  تعاملـت  القطريـة  الحكومـة 

حيـث  وباقتـدار،   � Þ«إيجـا بشـكل  الحصـار 
 3200 مـن   Ë®أكـ افتتـاح  الحصـار  عـن  نتـج 
الـذي  الـدور   Ñإ إضافـة  جديـدة،  كـة  ËÌ
يعـد  الـذي  ل�سـتثمار  قطـر  جهـاز  لعبـه 
الـذراع ا�سـتثماري الخارجي لدولـة قطر، إذ 
افيـة شـديدة، وقام  Å®زمـة باحÊتعامـل مـع ا�
تجاريـة  قطاعـات   �

�� (ا�سـتثمار)  بالدخـول 
توفـ®�   Ñإ الجهـاز  يسـعى  حيـث  متنوعـة، 

للدخـل. أخـرى  بدائـل 

الرسـمي  ا�فتتـاح  الحصـار  خـ�ل  تـم  كمـا 
اسـتيعابية  بقـدرات   �Ñالـدو حمـد  لمينـاء 
� بسـهولة  �Öضخمة تفـي باحتياجـات المواطن
 �

��  Ê المـوا»�  Þ®أكـ مـن  يعـد  حيـث   ،óويـ
لـم  الحصـار  أن  كمـا  العربيـة،  المنطقـة 
الخاصـة  وعـات  Ëóالم اسـتكمال  عـ�  يؤثـر 
وكذلـك   ،2022 العالـم  كأس  بمونديـال 
و والسـكة  Å®وعـات «الريـل» (المـ Ëóإنجـاز م
الحديـد) والحفـاظ عـ� تصنيفـات مسـتوى 
العالـم. مسـتوى  عـ�  والصحـة  التعليـم 

اسـتحداث  مـن  تمكنـت  الدولـة  أن  كمـا 
 Ê ة مـع عدد مـن الموا»� ËÌخطـوط تجاريـة مبا
خدمـات  مـن  وا�سـتفادة  اتيجية،  Å®سـ ßا�
 Ë®كـÊ� �

� يوفرهـا الناقـل الوطـ��
Åالشـحن الـ�

عـزز  ممـا  العالـم،  حـول  وجهـة   150 مـن 

انفتاحهـا عـ� العديد مـن ا�Êسـواق، ومكنها 
كائها  ËÌ مـن فتـح قنوات جديـدة مع مختلـف

العالـم. حـول   � �Öالتجاريـ
� ظـل هـذه 

وقـد تمكـن ا�قتصـاد القطـري ��
مراتـب  تحقيـق  مـن  والتوجيهـات  الخطـط 
الدوليـة،  التقاريـر  مختلـف   �

�� متقدمـة 
المرتبـة  -حاليـا-  قطـر  دولـة  تحتـل  حيـث 
الثانيـة عالميـا مـن حيـث توف®� بيئة مسـتقرة 
 ËÌمـؤ �

، والثامنـة عالميـا �� ل�قتصـاد الـك��
 ËÌمـؤ �

ة �� Ëóداء ا�قتصـادي، والثامنـة عـÊا�
.2016 لعـام  العالمـي  التنافسـية 

 Ñدعـت الغرفـة إ ، �
وعـ� المسـتوي القانـو»�

تعـرض   �
Åالـ� ار  �ÓÊا� لجنـة لحـ�  تشـكيل 

لح�هـا  وذلـك  كات،  Ëóوالـ ا�Êفـراد  لهـا 
وتزويـد الجهـات الرسـمية بهـا تمهيـدا لرفـع 
ار ضد دول  �ÓÊدعـاوى تعويض عـن هـذه ا�

الحصـار.

هـل تجـاوزت قطـر مرحلـة التأثـر الشـديد 
بالحصـار؟

ا�قتصـاد   Ñإ ينظـر  والـذي  تأكيـد،  بـكل 
القطـري وا�Êسـواق يجـد أن الحيـاة اليوميـة 
تسـ®� بشـكل طبيعـي، وقـد اسـتمرت عجلـة 
نتـاج والبناء والتشـييد بóعة ودون تعطل  ßا�
أو توقـف، ممـا يؤكـد الشـعار الـذي رفعتـه 

الغرفـة سـابقا بـأن قطـر فـوق الحصـار.

تملكهـا  الـ̈��  المقومـات  هـي  مـا  برأيكـم 
للصمـود  الخـاص  القطـاع  ومعهـا  قطـر 

الحصـار؟ وجـه   �
�� طويـ¿ 

المقومـات  مـن  الكثـ®�  تمتلـك  قطـر 
التأقلـم مـع هـذا  � يمكنهـا 

Åالـ� مكانـات  ßوا�
لديهـا  فقطـر  أمـده.  طـال  وإن  الحصـار، 
يجـذب  ومتنـوع  ومنفتـح  قـوي  اقتصـاد 
ا�سـتثمارات مـن كافـة دول العالـم بفضـل 
يعـات، كمـا أن  Ëóوالت � �Öالمحفـزات والقوانـ
� أكـ®Þ منتـج ومصـدر للغـاز 

قطـر تعتـ®Þ ثـا»�
ة  الطبيعـي المسـال، ولديهـا احتياطـات كب®�

والنفـط. الغـاز  مـن 
الخارجيـة  ا�سـتثمارات   Ñإ ضافـة  ßبا� هـذا 
جميـع   �

�� ة  كثـ®� دو�  وتغطـي  تتنـوع   �
Åالـ�

ضافـة إÑ الع�قـات السياسـية  ßالقـارات، با�
� تربـط قطـر بكافـة 

Åوا�قتصاديـة القويـة الـ�
� خلـق خطوط 

� أسـهمت ��
Åدول العالـم والـ�

م�حيـة جديـدة مع دول صديقـة، كما يلعب 
مسـاعدة   �

�� مهمـا  دورا  الخـاص  القطـاع 
� وجـه هـذا الحصـار 

الدولـة عـ� الصمـود ��

طا  ديدة الست يعات  ت

وافز  االستثامرات و

طا  ديدة ل تشجيعية 

الخا

ية  ح اعات ا دعم الص

وعات  لزيادة اإلنتا وم

ا  ديدة  قطاع ال

والدوا

رون بدول  تث عر ا

م  ن استثامرات الحصار ب

م وبالتا  ت  م لي

رو كث م  دنا 

األعامل م  الدول  

ة ونة اال ا
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الجائـر بمـا يملكـه مـن مقومـات ونجاحـات 
واسـتثمارات.

أضـف إÑ ذلـك النمـو الصناعـي ونمـو قطاع 
ة بدعم  � ا�òونـة ا�Êخ®�

ا�Êعمـال الذي حدث ��
الموقـرة،  والحكومـة  الرشـيدة  القيـادة  مـن 
التحتيـة  السـياحة والبنيـة  � قطـاع 

والنمـو ��
هـا مـن القطاعـات  والخدمـات والبنـوك وغ®�

ا�قتصاديـة.

وا�Êهم أن دولة قطر لها ع�قات دبلوماسـية 
الـدول  مـن  العديـد  مـع  ومتوازنـة  قويـة 
� القـول إن قطر 

ى. وباختصـار، يمكنـ�� Þ®الكـ
العديـد  وحققـت  الحصـار،  مـن  اسـتفادت 
يعـات جديدة  Ëóنجـازات منها إقـرار ت ßمـن ا�
ا�Êجنبيـة،  ا�سـتثمارات  اسـتقطاب  تعـزز 
� الدولـة وتقديـم حوافـز 

ودعـم ا�سـتثمار ��
تشـجيعية جديـدة للقطـاع الخـاص لدعـم 
نتـاج، فضـ�  ßالصناعـات المحليـة وزيـادة ا�
ة  � دولـة من تأشـ®� �Öثمانـ �

عـن أعفـاء مواطـ��
الدخـول المسـبقة عنـد وصولهـم إÑ قطـر 

ممـا يعـزز الجانـب السـياحي.

كيف اسـتطاعت بعض القطاعـات أن تتحول 
إÑ التصديـر (المنتجـات غ®� النفطية؟(

ممـا � شـك فيـه أن الحصـار لم يسـتطع أن 
العالـم  يؤثـر عـ� صـادرات قطـر إÑ دول 
ي والبحري  Þ®بالرغـم مـن الغلـق الجـوي والـ

مـع تلك الـدول.

الشـهري  التقريـر  نتائـج  اسـتعرضنا  ولـو 
الـذي تعـده الغرفـة عـن حجـم الصـادرات 
 Ñإ عـادت  قـد  أنهـا  سـنجد  النفطيـة،  غـ®� 
وحققـت  بـل  الحصـار  قبـل  مـا  مسـتوياتها 

المسـتويات. تلـك  عـن  زيـادات 

حققـت   ، �
�úالمـا اكتوبـر  شـهر  ففـي 

الصـادرات غـ®� النفطيـة نمـوا يقـدر بنسـبة 
ة  Ëó8.6، ووصلـت القيمـة الكليـة خـ�ل عـ%

. ريـال  مليـار   15   Ñإ أشـهر 

قيمـة  أن  نجـد  الحصـار،  أشـهر  وخـ�ل 
� بلغـت 

�úيونيو/حزيـران المـا �
الصـادرات ��

ريـال. مليـون   (793.7)

الحصـار  �òثـار  الóيـع  التجـاوز  كان  ثـم 
 1328 Ñوارتفـاع قيمـة الصـادرات الشـهرية إ
� يوليو/تموز، ثـم كان ا�رتفاع 

مليـون ريـال ��
� أغسـطس/آب، ثم 1570 

إÑ 1796 مليونـا ��
� أكتوبـر/

/أيلول، لتصـل �� Þ®سـبتم �
مليونـا ��

� ريال. �Ö1705 م�ي Ñإ �
�úول المـاÊيـن ا� Ëóت

ماهـي توقعاتكم لمسـاعي تحقيق ا¤كتفاء 
الصناعـات  مجـا¤ت   �

�� خاصـة  الـذا̈�� 
والدوائيـة؟ الغذائيـة 

المنتجـات  دعـم  عـ�  تحـرص  قطـر  دولـة 
تحقيـق  نسـب  وتعزيـز  الوطنيـة  الغذائيـة 
� أصحـاب ا�Êعمـال  ، وتحفـ®� �

Å«ا�كتفـاء الـذا
وعـات  Ëóم  �

�� الدخـول  عـ�  والمسـتثمرين 
� قطاعـْي الغـذاء والدواء، 

إنتاجيـة جديـدة ��
مـن  عـددا  الحصـار  عقـب  شـهدنا  وقـد 
� طرحتها الحكومة 

Åالمبادرات والمشـاريع الـ�
وحققـت خطـوات جـادة عـ� أرض الواقـع 
فيمـا يخص الحد من ا�عتمـاد ع� الواردات 
أن  كمـا  الغذائيـة،  المـواد  يخـص  وفيمـا 
ة أÌع ع� تنفيـذ الخطط  العمـل يتـم بوتـ®�
ا�كتفـاء  لتحقيـق  اتيجية  Å®سـ ßا� الزراعيـة 
اوات  والخـ�� الزراعـي  نتـاج  ßا� مـن   �

Å«الـذا
.2030 بحلـول 

دخلهـا  الـ̈��  البديلـة  ا¤Åسـواق  هـي  مـا 
� ظـل الحصـار؟ وما هي 

القطـاع الخـاص ��
الـدول المرشـحة لرفـع حجـم ا¤تفاقـات 

معهـا؟ والتجاريـة  ا¤قتصاديـة 

� صـدرت 
Åحصـاءات والتقاريـر -الـ�ßتشـ®� ا�

عـن الغرفـة عقـب الحصـار بشـأن صـادرات 
تصـدر   Ñإ الخـارج-   Ñإ الخـاص  القطـاع 
وهونـغ  تركيـا  تليهـا  القائمـة  ُعمـان  سـلطنة 
عـ�  أمـا  هـا،  وغ®� وهولنـدا  وألمانيـا  كونـغ 
اد فقـد أثبـت الحصـار قـدرة  صعيـد ا�سـت®�
تخطـي  عـ�  القطـري  الخـاص  القطـاع 

بديلـة. أسـواق  إيجـاد  خـ�ل  مـن  الحصـار 

أمـا عـن الوجهـات المرشـحة، فيمكـن القـول 
إن دولـة قطـر منفتحـة تجاريـا مـع كافة دول 
� خطـوط بحريـة  �Öالعالـم �سـيما مـع تدشـ
 Ê مـوا»� مـن  مينـاء حمـد وعـدد   � �Öبـ ة  ËÌمبـا
يسـعى  عامـة  الخـاص  والقطـاع  المنطقـة، 
بشـكل دائـم لعقـد تحالفـات واتفاقيـات مع 

. � �Öودوليـ  � �Öإقليميـ كاء  ËÌ

مـا الـذي خ�تـه اقتصـادات دول الحصار 
بسـبب حصارهـا لقطر؟

دول  فرضتـه  الـذي  الجائـر  الحصـار  هـذا 
السـوق  عـ�  يؤثـر  لـم  قطـر  عـ�  الجـوار 
تلـك  أسـواق  عـ�  أثـر  مـا  بقـدر  القطريـة 
كاتهـا الكثـ®� نتيجـة  ËÌ تóخـ �

Åالـدول الـ�
فقدانها للسـوق القطرية، حيـث إن التعامل 
ومصـادرة  الحصـار  لـدول  السـوي  غـ®� 
ألقـى  قـد  وا�Êصـول  كات  Ëóوالـ ا�Êمـوال 
بظ�لـه عـ� اقتصاداتهـا وعـ� ا�سـتثمارات 
فيهـا بجانـب إيقـاف خطـط إنشـاء المصانـع 
فيهـا. وسـتتحول مـن كونهـا منطقـة لجـذب 
ا�سـتثمارات لمنطقـة طاردة لها، والسـنوات 
بعـد  جيـد،  بشـكل  ذلـك  سـتظهر  المقبلـة 
أصولهـا  بتسـييل  كات  Ëóالـ هـذه  تقـوم  أن 

أخـرى. مناطـق   Ñإ والتوجـه 
وبشـكل عـام، لـم تعـد هـذه الـدول رهانـا 
ق  Ëóالـ أسـواق   �

�� للمسـتثمرين  مضمومـا 
قـد  ا�قتصاديـة  مكانتهـا  أن  كمـا  ا�Êوسـط، 

. كبـ®� بشـكل  تراجعـت 

الـ̈��  القانونيـة  جـراءات  Æ¤ا هـي  مـا 
مصالـح  عـن  للدفـاع  اتخذتموهـا 
مواجهـة   �

�� ا¤Åعمـال  رجـال  واسـتثمارات 
الحصـار؟ تداعيـات 

القطريـة  كات  Ëóالـ كافـة  دعـت  الغرفـة 
لهـا  تعرضـت   �

Åالـ� ار  �ÓÊا� لتحديـد حجـم 
نتيجـة للحصـار، وبيان حجم الخسـائر جراء 
قطـع ثـ�ث دول خليجيـة ع�قاتهـا مـع قطر 
وحصارهـا  والجويـة  يـة  Þ®ال المنافـذ  وغلـق 
 Ñلقطـر، ثـم رفعـت الغرفة تلـك البيانـات إ
لجنـة المطالبـة بالتعويضات، وذلـك �تخاذ 
ال�زمـة. وتـم تشـكيل  القانونيـة  ا�ßجـراءات 
المطالبـات.  هـذه  لمتابعـة  بالغرفـة  لجنـة 
مـن  عـدد   �

�� الغرفـة وشـاركت  نظمـت  كمـا 
� تناولت 

Åالنـدوات القانونيـة المتخصصة الـ�
بالحصـار. المتعلقـة  القانونيـة  ا�Êمـور 

ع الجان االقتصادي 

ت م  نجد أن الحكومة تعام

يجا  أزمة الحصار بشك 

ي نت ع  وباقتدار 

الحصار افتتا أك م 3200 

ىل  افة  ديدة  كة 

از قطر  ي لعب  الدور ال

ستثامر ل

وا
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بـن  خليفـة  الشـيخ  سـعادة  اشـاد  وقـد 
غرفـة  رئيـس   �

ثـا»� ال  محمـد  بـن  جاسـم 
قطـر بالع�قـات القطريـة الكويتيـة ا�خويـة 
أعمـاق   �

�� بجذورهـا  والضاربـة  ا�Êصيلـة 
� البلديـن  �Öان الروابـط بـ Ñالتاريـخ، �فتـا ا
روابـط  تعززهـا  وراسـخة  ة  كبـ®�  � �Öالشـقيق
وقـد  ك..  Å®المشـ والمصـ®�   Þ«والقـر الـدم 
والتطـور  النمـو   �

�� الع�قـات  أخـذت هـذه 
� ظـل القيـادة 

عـ� مـر السـنوات الماضيـة ��
صاحـب  ة  حـ�� البلديـن  لقائـدي  الحكيمـة 

� امـ®� 
السـمو الشـيخ تميـم بـن حمـد ال ثـا»�

الشـيخ  السـمو  وصاحـب  المفـدى،  البـ�د 
صبـاح ا�حمـد الصبـاح أمـ®� دولـة الكويـت 

لشـقيقة.   ا
أصحـاب  وفـد  زيـارة  ان  سـعادته  وقـال 
الكويـت  دولـة   Ñا  � �Öالقطريـ ا�عمـال 
الع�قـات  هـذه  اطـار   �

��  �
Å«تـأ الشـقيقة، 

 Ñا نقلهـا   �
��  � �Öالطرفـ ورغبـة  ة،  � المتمـ®�

مسـتويات أعـ� مـن التعـاون بمـا ينعكـس 
 � Þويلـ� ، �

Åعـ� ا�قتصاديـن القطـري والكويـ�

 .. � �Öالشـقيق � �Öتطلعـات وطموحـات الشـعب
� سـبل 

حيـث يتناول هـذا الملتقى التباحث ��
 �

� قطاعـات ا�عمـال �� �Öتعزيـز الع�قـات بـ
البلديـن، وزيـادة معد�ت التبـادل التجاري، 
� كل 

اضافة اÑ الفرص ا�سـتثمارية المتاحة ��
مـن قطر والكويـت، وامكانية اقامـة تحالفات 
 � �Öوالكويتيـ  � �Öالقطريـ ا�عمـال  رجـال   � �Öبـ
� دولـة قطـر او 

كة سـواء �� Å®وعـات مشـ Ëóوم
الشـقيقة. الكويـت  دولـة   �

��
 Ñا �

واشـار الشـيخ خليفـة بـن جاسـم ال ثـا»�

طري الكويت ..  ت االعامل ال م

شرت ديدة م التعاون ا ة  مر

طريي ومشاركة واسعة م الجان الكويت ال ال ال االع اف  لر بال  است

ت ا  ا  عال و  ا 2018    ال وا   ا ا ع و ا د 
ا     د ا  ا   عاد ال    و  ت  و ال ال
د    و و ا ال ا و ا    ان ال د  د   عاد الس و
ت  و ا ال او   ال د ا ال  و و د   ا ا  ال
ا  و الوا ل و او   ال ا ال د   و ا ل ا ال ت وا   ا

ت ا ت ل و ا ال

و 8.7  دي ف 2017 ب يار ريال التبادل التجاري بي الب 2.5 م

يار ريال و اموال 2.6 م ال ر ركة قطرية كويتية مشتركة ف قطر ب  393
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ان دولـة قطـر تنظـر  اÑ الجهـود الدؤوبـة 
� يقوم بها صاحب السـمو الشـيخ صباح 

Åالـ�
ا�حمـد الصبـاح امـ®� دولة الكويـت من اجل 
اعـادة اللحمة الخليجيـة، بمزيد من التقدير، 
لجهـود  دعمهـا  مـرارا  قطـر  أعلنـت  حيـث 
ة بقيـادة سـموه الحكيمة لرأب  الكويـت الخـ®�
الصـدع وحـل ا�Êزمـة الخليجيـة الراهنـة عـن 

الحوار. طريـق 
واضـاف: « أننـا كقطـاع خـاص قطـري نثمـن 
� اÑ جانبنـا 

Åوقـوف القطـاع الخـاص الكويـ�
 �

�� قطـر  عـ�  الجائـر  الحصـار  بـدء  منـذ 
، حيث سـاهمت  �

�úالخامـس مـن يونيـو الما
القطـري  السـوق  مـد   �

�� الكويتيـة  كات  Ëóالـ
بالعديـد مـن المنتجـات والسـلع منـذ بدايـة 
� اسـتقرار 

لـه دورا مهمـا �� كان  ا�زمـة، ممـا 
. المحـ�� السـوق 

الملتقـى  هـذا  ان  عـ�  سـعادته  وشـدد 
مـن  مزيـد  يفتـح  سـوف   �

Åالكويـ� القطـري 
، ونأمل  � �Öالجانبـ � �Öا�فـاق الرحبـة للتعاون ب

 � �Öان يتكلـل بإبـرام تفاهمـات واتفاقيـات بـ
كات القطريـة والكويتية لتعزيـز التبادل  Ëóالـ

كة. Å®المشـ المشـاريع  وتأسـيس  التجـاري 
واوضـح سـعادة الشـيخ خليفـة بـن جاسـم 
اصحـاب   � �Öبـ ا�سـتثمارية  الع�قـات  ان 
� شـهدت  نموا  �Öالبلديـن الشـقيق �

ا�عمـال ��
ة، فقـد بلغ عدد  � السـنوات ا�خـ®�

متسـارعا ��
بنسـبة 100%  المملوكـة  الكويتيـة  كات  Ëóالـ
� دولة قطـر نحو 132 

�� � �Öلمسـتثمرين كويتيـ
وبلـغ   ، �

�úالمـا العـام 2017  بنهايـة  كـة  ËÌ
اجمـا�Ñ قيمة رؤوس أموالهـا نحو 480 مليون 
كات  Ëóيبلـغ عـدد الـ � �Öحـ �

ريـال قطـري، ��
� دولة 

كة العاملـة �� Å®القطريـة الكويتية المشـ
كـة، ويبلغ اجمـا�Ñ رؤوس  ËÌ 261 قطـر نحـو
 �Ñاموالهـا نحـو 2.1 مليار ريـال، ليصبح إجما
كات الكويتيـة والقطريـة الكويتيـة  Ëóعـدد الـ
رؤوس   �Ñبإجمـا كـة  ËÌ  393 نحـو  كة  Å®المشـ

امـوال يبلـغ نحـو 2.6 مليـار ريـال.
اكات  Ëóوتابـع يقـول: «لقـد دعمـت هـذه الـ

 �Ñاجمـا بلـغ  حيـث  البينيـة،  التجـارة  قيمـة 
قطـر  دولـة   � �Öبـ التجـاري  التبـادل  حجـم 
 �

�� ريـال  مليـار   2.5 نحـو  الكويـت  ودولـة 
 �

العـام 2017 مقارنـة مـع 2.3 مليـار ريـال ��
بالمائـة،  نسـبته    8.7  بنمـو  العـام 2016 
قيمتـه  مـا  الكويـت   Ñا قطـر  وقـد صـّدرت 
1.7 مليـار ريـال مـن السـلع والبضائـع خ�ل 
� بلغت قيمـة وارداتها  �Öحـ �

�� �
�úالعـام المـا

مـن الكويـت نحـو 800 مليـون ريـال.
الشـيخ  سـعادة  اعـرب  كلمتـه  ختـام   �

و��
 Ñخليفـة بـن جاسـم عـن الشـكر الجزيـل ا
غرفـة تجـارة وصناعـة الكويـت وعـ� رأسـها 
السـيد عـ�� الغانـم عـ� حفـاوة ا�سـتقبال 
وكـرم الضيافة، كمـا اعرب عن الشـكر لرجال 
وا الملتقـى،  � الـذي حـ�� �Öا�عمـال الكويتيـ
متمنيـا ان نحقـق معـا مـا نصبـوا اليـه مـن 
� رجـال ا�عمال  �Öتعزيـز ع�قـات التعـاون بـ
اكات حقيقية  ËÌ وبنـاء ، � �Öالبلدين الشـقيق �

��
 � �Öتدعـم التعـاون ا�قتصـادي والتجـاري بـ

بلدينـا عـ� المـدى البعيـد.

ومـن جهتـه، أشـاد السـيد/ ع�� محمـد ثنيان 
بالنجاحـات  الكويـت،  غرفـة  رئيـس  الغانـم 
� يحققها ا�قتصـاد القطري، 

Åوا�نجـازات الـ�
افتتـاح   �

�� حيبيـة  Å®ال كلمتـه  خـ�ل  �فتـا 
 �

Å«الملتقـى ان زيـارة وفـد ا�عمال القطـري تأ
� سـياق التواصـل المسـتمر الـذي تفرضـه 

��
والمسـتقبل. والمصالـح  ا�خـوة 

ليسـوا   � �Öالكويتيـ ا�عمـال  رجـال  ان  وقـال 
بحاجـة أن نحدثهـم عـن ا�قتصـاد القطـري 
ا�عمـال  رجـال  ان  مضيفـا  ومنجزاتـه، 
از خطـى  � Å®يتابعـون بإعجـاب واعـ � �Öالكويتيـ

ي غرفة الكويت  ر

ات وانجازات  جا يشيد ب

طري االقتصاد ال

اسم ندعم  يفة ب 

سي تحالفات تجارية  ت

دى  م الكويت ع ال

البعيد

ا

24

20
18

 - 
ير
ربا
ف

 - 
ون

ست
وال

س 
اد

س
 ال

دد
لع

ا



بنيـة  قواعـد  إرسـاء   �
�� ونجاحاتهـا  قطـر 

خـ�ل  مـن  ومتطـورة،  قويـة  اقتصاديـة 
اتيجي،  Å®ا�سـ لموقعهـا  ا�Êمثـل  ا�سـتغ�ل 
وشـبكة  المتقدمـة،  ا�Êساسـية  وبنيتهـا 
رجـال  أن  وقـال  المتطـورة،  اتصا�تهـا 
� ايضـا ليسـوا أقـل معرفة  �Öا�عمـال القطريـ
ة  � � بالمقّومات ا�Êساسـية والمم®� �Öمـن الكويتيـ
ية وطنية،  Ëóمن قـدرات ب �

Åل�قتصـاد الكوي�
أساسـية  وبنيـة  متقدمـة،  عريقـة  وتجـارة 
وبنيـة مؤسسـية منظمـة، وقطـاع  متطـورة، 
، وسـوق مالية  Ëóعريـق وقـوي ومنتـ �

مـ���
� عـادل.

Ê«متقدمـة، فضـ�ً عـن نظـام قضـا
واشـار اÑ ان الملتقـى يعـد فرصـة للتعريـف 
بيئـة   � �Öوتحسـ تطويـر  مسـتجدات  بآخـر 
ح  ËÌو الكويـت،   �

�� وا�سـتثمار  ا�Êعمـال 
 2035 الكويـت  لرؤيـة  الرئيسـية  المعالـم 
الكويـت   �

�� �Êننـا  الرئيسـية،  ومشـاريعها 
لـدول  التنمويـة  الـرؤى  أن   � �Öجازمـ نعتقـد 
مجلـس التعـاون الخليجـي يجـب أن تكـون 
واضحـة للجميـع، باعتبـار أن درجـة نجاحهـا 
ترتبـط بوضـوح بمقدار تسـاوقها وتكاملها من 
جهـة، وبقـدر تشـابك مصالحهـا مـن جهـة 

آخـرى. جهـة  مـن  أصحابهـا  وتعـاون 

ا ر
ر

بـدر  السـيد  قـدم  القطـري  الجانـب  ومـن 
ادارة  مديـر  مسـاعد  الدرويـش  محمـد 
هيئـة   �

�� الóيعـة  الطـرق  وعـات  Ëóم
ا�شـغال العامـة، عرضـا حول مشـاريع الب�� 
يف  Ëóت �

Åوعـات الـ� Ëóالتحتيـة والطـرق والم
وعات  Ëóعليها «اشـغال»، مسـتعرضا ابـرو م
انـه   Ñا �فتـا  والجسـور،  الóيعـة  الطـرق 
مـن  العديـد  افتتـاح  تـم   2017 العـام   �

��
الطـرق والجسـور، منوهـا بانـه يوجـد حاليـا 
100 حـó ونفـق وهنالـك خطـط لزيادتهـا 
كمـا تتضمـن الخطـط ايضـا انشـاء ٥٧٥ كيلو 
 Å®يعـة و540 كيلـو مـóمـن الطـرق ال Å®مـ
 540 Ñلمسـارات الدراجات الهوائيـة اضافة ا

المشـاة. لمسـارات   Å®مـ كيلـو 
وقـال ان اشـغال تخطـط لتشـج®� وتجميـل 
� مـ®Å مربـع ويتضمن ذلك 

مـا مسـاحته مليو»�
الـف  و31  ة  صغـ®� شـجرة  مليـون   1.3 زرع 

ة. شـجرة كبـ®�
الخليفـي  ماجـد  نجـ�ء  السـيدة  وقدمـت 
ا�جتماعيـة  التنميـة  تخطيـط  قسـم  رئيـس 
بـوزارة التخطيـط التنمـوي ا�جتماعـي بوزارة 

تناولـت   ، وا�حصـاء  التنمـوي  التخطيـط 
الوطنيـة  قطـر  رؤيـة  حـول  عرضـا  خ�لهـا 

2030

ا ر
ي ا

مـن  عـروض  تقديـم  الملتقـى  خـ�ل  وتـم 
منـاخ  حـول   ، �

Åوالكويـ� القطـري   � �Öالجانبـ
ا�سـتثمار والفـرص المتاحـة، فمـن الجانـب 
 � �Öقـدم الدكتـور خالـد مهـدي ا�م �

Åالكويـ�
العـام للمجلـس ا�عـ� للتخطيـط والتنميـة 
 �

عرضـا حـول رؤيـة الكويـت للعـام 2035 ��
� قـدم السـيد محمـد يوسـف يعقـوب  �Öحـ
 �

مسـاعد المديـر العـام لتطويـر ا�عمـال ��
منـاخ  عـن  عرضـا  ا�سـتثمار  تشـجيع  هيئـة 
المهندسـة  الكويـت، وقدمـت   �

�� ا�سـتثمار 
� هيئـة 

ادارة الطـرح �� لولـوة السـيف مديـر 
العـام   � �Öالقطاعـ  � �Öبـ اكـة  Ëóال وعـات  Ëóم
 � �Öبـ اكـة  Ëóال حـول  عرضـا  والخـاص، 
السـيد  قـدم  كمـا  الكويـت،   �

��  � �Öالقطاعـ
 �

محمـد العصيمـي رئيـس قطـاع ا�سـواق ��
وع  Ëóكـة بورصـة الكويـت عرضـا حـول مـ ËÌ

الكويـت. بورصـة  تطويـر 

الشرق

طري ير  و ال  ال

بالشركات الكويتية

قـــال الســـيد صالـــح بـــن حمد 
̈�� مدير عـــام غرفة قطر ان 

الـــ��
الكوي̈��  القطـــري  ا¤عمال  ملتقى 
 Éا ¤فتا  ا،  كبـــ�� نجاحـــا  حقـــق 
رجال  قبـــل  من  الكب��  الحضـــور 
 � الكويتي»� والمســـتثمرين  ا¤عمال 
 �

ا �� والذيـــن ابـــدوا اهتماما كبـــ��
التعـــرف عـــ± فرص ا¤ســـتثمار 

قطر.  �
�� المتاحـــة 

ت�يحـــات   �
��  �

Å� Ëóالـــ واشـــار 
صحفيـــة عـــ� هامـــش الملتقى، 
� رجال  �Öان اللقـــاءات الثنائيـــة بـــ
 � �Öوالكويتيـــ  � �Öالقطريـــ ا�عمـــال 
� امكانيـــة اقامة 

تناولـــت البحـــث ��
� بما  �Öالطرف � �Öاكات ب ËÌتحالفـــات و
ويؤســـس  التجاري  التبـــادل  يعزز 
البلدين،   �

�� كة  Å®مشـــ وعـــات  Ëóلم
�فتا اÑ ان غرفة قطر ســـوف تتابع 
ة  Å®نتائـــج هـــذه الزيارة خـــ�ل الف
المقبلـــة، وســـتقود بتقدمـــي كافة 
� تشجيع 

� تســـاعد ��
Åال� التسهي�ت 

رجـــال ا�عمـــال مـــن البلدين ع� 
تجاريـــة وصناعية. اكات  ËÌ اقامـــة

ة المقبلة  Å®ان الفـــ �
Å� Ëóواوضـــح ال

التعاون  من  مزيدا  تشـــهد  ســـوف 
، كما ســـيقوم رجال  � �Öالجانب � �Öبـــ
اعمـــال كويتيـــون بزيـــارة اÑ دولة 
قطـــر للتعرف بشـــكل اقـــرب ع� 
المتاحة،  والفرص  ا�ســـتثمار  مناخ 
القطري يرحب  الســـوق  �فتا اÑ ن 

الكويتية. كات  Ëóالـــ بدخول 

� بموقـــف الكويت 
Å� Ëóالـــ واشـــاد 

المفروض  الحصـــار  تجـــاه  الثابت 
عـــ� دولـــة قطـــر منـــذ ســـبعة 
القطـــاع  ان   Ñا �فتـــا  اشـــهر، 
 �

� كان لـــه دورا ��
Åالخـــاص الكويـــ�

الحصار  � كó هـــذا 
المســـاهمة ��

من  العديد  اقدمـــت  حيث  الجائر، 
كات الكويتية اÑ مد الســـوق  Ëóالـــ
اليوم  منـــذ  بمنتجاتهـــا  القطـــري 
القطاع  ان  للحصار، مضيفـــا  ا�ول 
الخـــاص القطـــري يتطلـــع لبنـــاء 
ه  ع�قـــات طويلـــة ا�مد مـــع نظ®�

. �
Åي� لكو ا
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� عضـو 
ا�حمـدا»� ابتهـاج  السـيدة  قالـت 

مجلـس ادارة غرفـة قطـر ان زيـارة وفـد 
ا�عمـال القطـري اÑ دولة الكويت تعكس 
 �

�� � �Öالشـقيق � �Öالبل � �Öالع�قـات المتينة ب
البلديـن  لقائـدي  الحكيمـة  القيـادة  ظـل 
امـ®�   �

ثـا»� ال  حمـد  بـن  تميـم  الشـيخ 
ا�حمـد  صبـاح  والشـيخ  المفـدى  البـ�د 
 �

�� ة  الكويـت، مشـ®� امـ®� دولـة  الصبـاح 
ت�يحـات صحفيـة اÑ ان وفـد اصحـاب 
ة من  � لقـي حفاوة كبـ®� �Öا�عمـال القطريـ
، تعكس  � �Öجانـب رجـال ا�عمـال الكويتيـ
� تجمع 

Åالع�قـات ا�خويـة التاريخيـة الـ�
. � �Öالشـقيق � �Öالشـعب � �Öبـ

ة  كبـ®� فـرص  هنالـك  ان   Ñا  واشـارت 
، منوهة  � �Öالطرفـ � �Öك بـ Å®للتعـاون المشـ
بان هذه الزيارة سـوف تؤسـس لمزيد من 
� سـيدات ا�عمـال القطريات  �Öالتعـاون ب
ة اÑ انها توجه الدعوة  والكويتيـات، مشـ®�
لسـيدات ا�عمـال الكويتيات لزيـارة دولة 
المتاحـة،  الفـرص  عـ�  والتعـرف  قطـر 
ة اÑ ان ا�قتصـاد القطـري اصبـح  مشـ®�
اقـوى بعـد الحصـار ، وهنالـك العديـد 
لسـيدات  يمكـن   �

Åالـ� المجـا�ت  مـن 
ا�عمـال القطريـات والكويتيـات التعـاون 

فيهـا بمـا يخـدم اقتصـادي البلديـن.

ر ر ر فر

دان تدعو سيدات  اال

ال الكويتيات لزيارة  االع

قطر 

ا
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ه  وخ�ل كلمتـــه امام الملتقـــى الذي ح��
ســـعادة الســـيد بولنت توفينكجـــي وزير 
، إÑ جانـــب  �ÿ

Å®الجمـــارك والتجـــارة الـــ
ســـعادة الشـــيخ خليفـــة بن جاســـم آل 
� رئيـــس غرفة قطر وســـعادة الســـيد 

ثـــا»�
رفعـــت هيســـار جيـــك�� أوغلـــو رئيـــس 
اتحـــاد الغـــرف والبورصـــات بالجمهورية 
كية، كشـــف ســـعادة الشـــيخ أحمد بن  Å®ال
� وزيـــر ا�قتصاد 

جاســـم بن محمد آل ثا»�
اتفاقية  بـــرام  ß� والتجـــارة عن مشـــاورات
� دولة قطر  �Öاكـــة اقتصادية وتجارية بـــ ËÌ
تركيـــا تهدف إÑ منـــح معاملة  وجمهورية 
 �

كية �� Å®ال للســـلع والخدمـــات  تفضيليـــة 
تركيا.   � جمهوريـــة 

دولة قطـــر والقطرية ��
اً إÑ أن هـــذه ا�تفاقية ســـيكون لها  مشـــ®�
� تعزيـــز الع�قـــات التجارية ع� 

ا�ثـــر ��
المـــدى القصـــ®� والبعيـــد وبمـــا يحقق 

للبلدين. الخـــ®� 

وقـــال ســـعادته إن اللقاء عكـــس الحرص 
آفاق  � �ستكشـــاف  �Öالجانب  � �Öبـــ المتبادل 
التجـــاري وا�قتصادي،  للتعـــاون  أوســـع 
وفتح مجا�ت جديدة لتعزيز ا�ســـتثمارات 
� ظـــل مـــا يتمتع بـــه البلدان 

كة �� Å®المشـــ
ة  مـــن إمكانيـــات اقتصادية وتجاريـــة كب®�

من شـــأنها تحقيـــق المزيد مـــن المصالح 
كة وا�زدهـــار ا�قتصادي. Å®المشـــ

ولفـــت وزير ا�قتصـــاد لـــدى حديثه عن 
ا�قتصـــاد القطـــري، إÑ أن دولـــة قطـــر 
ة صاحب الســـمو  أثبتـــت بقيـــادة حـــ��
� أم®� الب�د 

الشـــيخ تميم بن حمد آل ثـــا»�
المفـــدى حفظـــه ù، صمودهـــا وقدرتها 
عـــ� المحافظـــة عـــ� مكانتها الراســـخة 
قليميـــة  ßكإحـــدى أقـــوى ا�قتصـــادات ا�

� أكـــ®Ë ا�قتصـــادات الواعدة ع�  �Öومن ب
المســـتوى العالمـــي، وذلـــك مـــن حيث 
اتيجي الـــذي يؤهلها لتكون  Å®موقعها ا�ســـ
منطلقاً تجارياً نحـــو دول المنطقة العربية 
� دول العالم وذلك عـــ� الرغم من 

Åوبـــا�
الحصـــار المفـــروض عليها منـــذ الخامس 
تنفيـــذ   Ñإ وأشـــار   .2017 يونيـــو  مـــن 
� ا�قتصاد  �Öاتيجية محكمـــة لتحصـــ Å®اســـ

ا�نتاجية. قاعدتـــه  وتنويـــع   �
الوط��

طري الرت  ت االقتصاد ال م

شرتكة يبح تشجي االستثامرات ا

ية طاعات االنتا خت ال ركة تركية متخصصة ب شاركة 150  ب

  2018 ا   16 وا  ا ا  ال و  الدو  د  
ا  د   ا و - ال  اد ال ت ت ا ا
ت  ا   150    ا   ا ا
دو  ا وا ت وال ا ال الت ا   ا ت ال  
ا  عدا و ا  وال ا  ال واد  وا ال  ا  ت س وا
ا  ت س و ا ال ا    ا ت    ا وال وال

وا ا

ة  اتفاقي رام  إلب اورات  مش اد  االقتص ر  وزي

ر وتركيا ة بي قط ة وتجاري راكة اقتصادي
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وأوضـــح ســـعادته أن الحصـــار الجائـــر 
المفـــروض ع� دولـــة قطر شـــكل  حافزاً 
� إقرار 

مهمـــاً وقوياً، مـــن أجـــل ا�Ìßاع ��
وتنفيذ العديد من المشـــاريع والمبادرات، 
ادية  وذلك من خـــ�ل توف®� مصادر اســـت®�
للســـلع والخدمـــات عـــن طريق  بديلـــة 
 ، �Ñالشـــحن الجـــوي بمطـــار حمد الـــدو
ة تربـــط ميناء  ËÌوكذلـــك فتح خطـــوط مبا
ى المحـــاور التجارية  Þ®حمـــد البحري بكـــ
حـــول العالـــم ، وخاصـــة تركيـــا والهند 
وعمـــان والكويـــت وســـنغافورة وتايلنـــد 

وباكســـتان.  � �Öوالص

وأضاف ســـعادته أن ميناء حمد يســـتحوذ 
حاليـــاً عـــ� ما نســـبته %27 مـــن حجم 
ق  Ëóالـــ منطقـــة   �

�� قليميـــة  ßا� التجـــارة 
 14 Ñوســـط وتم الوصول مـــن خ�له إÊا�
مينـــاء و 72 وجهة عالمية بفضـــل قدراته 

والضخمة. الحديثـــة  اللوجســـتية 
طـــار ذاتـــه، أشـــار ســـعادة وزير  ßا� �

 و��
ا�قتصـــاد والتجـــارة اÑ جهـــود الدولـــة 
اتيجي  Å®ا�ســـ تعزيـــز مخزونها  � ســـبيل 

��
مـــن الســـلع ا�Êساســـية والتموينيـــة وفق 
اتيجية تعمـــل عـــ� زيـــادة  Å®خطـــة اســـ
موضحاَ  مســـتمر  بشـــكل  المخـــزون  هذا 
أن الدولـــة وضعـــت ع� عاتقهـــا تحقيق 
� العديد مـــن القطاعات 

�� �
Å«ا�كتفاء الـــذا

اكة  Ëóتنفيذ مشـــاريع ترسخ ال Þ®الحيوية ع
� الحكومـــي والخاص ومن  �Öالقطاعـــ � �Öبـــ
 �

ى للمســـتثمرين �� Þ®بينها طرح مشـــاريع ك
 ، �

Åاللوجســـ� والقطاع   �
Ê«الغذا ا�Êمن  مجال 

والصحي  والصناعي  والســـياحي   �
�úوالريا

والخدمات. والتعليـــم 

 Ñوأشار ســـعادة وزير ا�قتصاد والتجارة إ 
وعات  Ëóأنـــه يجري العمـــل ع� تنفيـــذ م
ى المســـتدامة  Þ®التنميـــة ا�قتصاديـــة الك
، والهادفـــة إÑ تعزيـــز قـــدرات ا�قتصاد 
وع إنشـــاء مناطق  Ëóومـــن بينها م �

الوط��
للتخزيـــن وتطويـــر المناطـــق ا�قتصادية 

. للوجستية وا

� مجال قطاع ا�ســـتثمار ، لفت ســـعادة 
Åو�

وزيـــر ا�قتصاد والتجـــارة إÑ أن دولة قطر 
 � �Öاتيجيتها لتحص Å®إطـــار اســـ �

توجهـــت ��
� وتنويعه نحـــو تعزيز 

ا�قتصـــاد الوطـــ��
وذلك  ا�Êجنبيـــة  ل�ســـتثمارات  جاذبيتهـــا 
يعـــات دّعمت  Ëóوت � �Öإصـــدار قوانـــ Þ®ع
� ا�قتصاد 

مســـاهمة القطـــاع الخـــاص ��
القطـــري ووّفرت بيئـــة اســـتثمارية جاذبة 
لمختلف المشـــاريع ا�قتصاديّة والتجارية.

 وقال  وزير ا�قتصـــاد إن البلدين تربطهما 
ع�قـــات ثنائّيـــة وأخويّة فريدة ترســـخت 
وتوطـــدت عـــ®Þ عقود مـــن الزمـــن وذلك 

أن هذه  المجا�ت، موضحـــاً  � مختلـــف 
��

مســـتوى  ع�  إيجاباً  انعكســـت  الع�قات 
حجم التبـــادل التجاري الـــذي بلغ  خ�ل 
 2 �Ñول من العـــام 2017 حواÊالنصـــف ا�

قطري. ريـــال  مليار 
 �

وأشـــار ســـعادته إÑ أن هـــذا التطـــور ��
جـــم ا�ßجراءات  Å®حجـــم التبادل التجاري ي
� تـــم توقيعهـــا خ�ل 

Åوا�تفاقيـــات الـــ�
ة. ا�Êخ®� ة  Å®الفـــ

 وأشـــاد ســـعادة الشـــيخ أحمد بن جاسم 
� وزيـــر ا�قتصـــاد 

ثـــا»� آل  بـــن محمـــد 
� بذلهـــا القطاعان 

Åوالتجـــارة بالجهـــود ال�
� كó الحصار 

�� �ÿ
Å®الخـــاص القطري والـــ

� المفروض عـــ� دولة قطر، 
غ®� القانـــو»�

من خـــ�ل تعزيـــز التعاون لتوفـــ®� بدائل 
ذات جـــودة عاليـــة للعديـــد من الســـلع 
� هـــذا 

هـــا ، منوهـــا �� ا�ســـته�كية وغ®�
إثبات   �

�� �ÿ
Å®الـــ المنتـــج  الســـياق بنجاح 
� الســـوق القطري.

جدارتـــه ��

� البلدين  �Öوأضاف ســـعادته أن التعـــاون ب 
اتيجية  Å®اســـ اقتصادية  اكة  ËÌ لخلق  يهدف 
تتيـــح فتـــح أســـواق جديدة تتمـــا;Ë مع 
ائية لما يزيـــد ع� 185 مليون  Ëóالقـــدرة ال
نســـمة �فتـــا إÑ أن هـــذا المعـــدل قابل 

للتطـــور ليصل اÑ 400 مليون نســـمة.
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أكد ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم بن 
� رئيـــس غرفة قطـــر تنامي 

محمد آل ثـــا»�
� تجمع 

Åة الـــ� � الع�قـــات ا�Êخويـــة المتم®�
كية،  Å®ال � دولـــة قطـــر والجمهوريـــة  �Öبـــ
� تحظـــى برعايـــة قائـــدي البلديـــن 

Åوالـــ�
ة صاحب الســـمو الشـــيخ تميم بن  حـــ��
� أم®� الب�د المفـــدى، وأخيه 

حمد آل ثـــا»�
فخامة الســـيد رجب طيـــب أردوغان رئيس 

كية الشـــقيقة. Å®الجمهوريـــة ال

� كلمـــة له بافتتاح 
وقال رئيـــس غرفة قطر ��

�ÿ إن 
Å®الملتقـــى ا�قتصـــادي القطري الـــ

ملموساً  تطوراً  شـــهدت  ة  ا�Êخ®� الســـنوات 
� بلدينا،  �Öومتســـارعاً لع�قـــات التعاون بـــ
وقـــد انعكـــس ذلـــك بشـــكل كبـــ®� ع� 
� كل من 

� قطاعات ا�Êعمـــال �� �Öالتعاون بـــ
� زيـــادة حجم 

قطـــر وتركيا، مما ســـاهم ��
التبادل التجاري ليصـــل إÑ نحو 3.9 مليار 
� العام 2017، كما شـــهد 

ريـــال قطـــري ��
القطرية  الـــواردات  ارتفاع   �

�úالمـــا العام 
مـــن تركيا بنســـبة %30 مقارنة مـــع العام 

.2016
� واصل 

الوطـــ�� أن ا�قتصـــاد   Ñإ وأشـــار 

نمـــوه برغم الحصار الجائـــر الذي تتعرض 
له دولة قطر منذ أك®Ë من ســـبعة أشـــهر، 
فقد أظهرت بيانات رســـمية حديثة تســـارع 
نمو الناتـــج المح�� ا�ßجمـــا�Ñ الحقيقي من 
 Ñمـــن العام 2017 إ �

� الربـــع الثا»�
�� 1.8%

� الربـــع الثالـــث من العام نفســـه 
�� 3.7%

والـــذي جاء عقب الحصـــار.. ومن المتوقع 
 4.1% Ñإ ا�قتصـــادي  النمـــو  يرتفـــع  أن 
خـــ�ل العـــام 2018 الجـــاري بدعم من 
النفطية،  القطاعـــات غ®�   �

المتوقع �� النمو 
نفـــاق الحكومي حيث  ßارتفاع ا� Ñإضافـــة إ
 �

� النفقـــات العامـــة ��
بلغـــت الزيـــادة ��

الموازنـــة العامة لدولة قطـــر للعام 2018 
نحـــو %2.4.. ومـــن المتوقـــع أن يصـــل 
إجمـــا�Ñ قيمـــة النفقـــات ع� المشـــاريع 
الرئيســـية إÑ 93 مليار ريال حيث تســـتأثر 
 �Ñحصة مـــن إجما Þ®تلك المشـــاريع بأكـــ

النفقات، بنســـبة تزيـــد ع� 45%.

ونوه بأنـــه مـــن المنتظر أن يتـــم التوقيع 
عـــ� عقود جديـــدة خ�ل العـــام الجاري 
بقيمـــة تقـــدر بنحـــو 29 مليار ريـــال مما 
� القطاع 

� تعزيز معد�ت النمو ��
يســـهم ��

ضافـــة إÑ اســـتحواذ  ßالخـــاص.. هـــذا با�
مشـــاريع المواص�ت والبنيـــة التحتية ع� 
� موازنة عـــام 2018، بقيمة 

أكـــ®Þ حصـــة ��
42 مليـــار ريال، وهو يمثل نســـبة %21 من 
القيمـــة ا�ßجماليـــة للنفقات، عـــ�وة ع� 
� خصص 

Åوعـــات مونديـــال 2022 وال� Ëóم
لهـــا مبلغ 11.2 مليـــار ريال.

ر ا ا

ورأى ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاسم بن 
� أن الحصـــار الجائر ع� 

محمـــد آل ثـــا»�
ا للقطاع  دولـــة قطر، شـــّكل حافـــزا كبـــ®�
بتوســـيع  يقوم  لـــ.�  القطـــري  الخـــاص 
� العملية ا�قتصاديـــة، وكان نتاج 

نشـــاطه ��
� تأســـيس 

ذلك أن بـــادر القطاع الخاص ��
وعـــات إنتاجية جديدة تدعم الســـوق  Ëóم
� كانـــت تأتينا 

Åالمحـــ�� وتعوض تلـــك ال�
مـــن دول الحصـــار، كمـــا نجـــح القطاع 
اكات وتحالفـــات مع  ËÌ إبـــرام �

الخـــاص ��
� دول شـــقيقة وصديقـــة، مثل 

نظرائـــه ��
 �

�� كانت ســـّباقة   �
Åوال� كيـــة  Å®ال الجمهورية 

اكات، فالشـــعب القطري  Ëóدعم هذه الـــ
كية  Å®يمكن أن ين? وقفـــة الجمهورية ال �
مع دولة قطـــر منذ بدايـــة الحصار، حيث 
كيـــة دور مهم  Å®كان للبضائـــع والســـلع ال
� اســـتقرار الســـوق القطري، ونحن نأمل 

��
اكات بما  Ëóاســـتمرار وتطويـــر هذه الـــ �

��
يحقق الفائدة المرجـــوة �قتصادي البلدين 

� ع� المـــدى البعيد. �Öالشـــقيق

ا

ونـــوه رئيـــس غرفة قطـــر بأنه تـــم توقيع 
� غرفة قطـــر وا�تحاد  �Öاتفاقية للتعـــاون ب
 �

�� والبورصـــات  التجاريـــة  للغـــرف   �ÿ
Å®ال

ا ا ا

ي 3.9

اسم ارتفا  يفة ب 

طرية م  الواردات ال

تركيا %30 ف 2017

ف ا 4.1%

ر 2018

ا ي

ي ا ف ا

ا

ا ا
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الدوحـــة بتاريـــخ 17 ينايـــر مـــن العـــام 
، حيـــث مهـــدت تلـــك ا�تفاقية  �

�úالمـــا
 ، � �Öالجانب � �Öمزيـــد مـــن التعـــاون بـــ Ñإ
وتحـــرص غرفة قطـــر ع� دفـــع الع�قات 
 Ñتراك إÊوا� � �Öعمال القطريـــÊرجـــال ا� � �Öب
مزيـــد من التقـــدم والتعاون عـــ� المدى 
الطويـــل، بمـــا يقـــود إÑ تأســـيس المزيد 
� كل مـــن 

كة �� Å®وعـــات المشـــ Ëóمـــن الم
شـــارة إÑ وجود نحو  ßقطـــر وتركيا.. مـــع ا�
كة تعمل  Å®كـــة تركيـــة قطرية مشـــ ËÌ 186
ك،  Å®الســـوق القطـــري برأس مال مشـــ �

��
كـــة تركية بملكيـــة كاملة  ËÌ 19 Ñإضافـــة إ
�ÿ بقيمـــة 63 مليـــون 

Å®لـــرأس المـــال الـــ
� مجال 

كات �� Ëóالـــ ريـــال، وتعمل هـــذه 
نشـــاءات،  ßوا� المقاو�ت  التحتيـــة،  البنية 
وا�Êعمال  التجارة،  الهندســـية،  ا�ستشارات 

. ئية لكهربا ا

اجتمع ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاسم 
� رئيس غرفـــة قطر مع 

بـــن محمد ال ثـــا»�
الســـيد آردا ارمـــوت رئيس هيئة تشـــجيع 
كيـــة، وذلـــك عـــ� هامش  Å®ا�ســـتثمار ال
فعاليـــات الملتقـــى ا�قتصـــادي القطري 

. �ÿ
Å®ل ا

ع�قـــات  بحـــث  اللقـــاء  خـــ�ل  وتـــم 
� والســـبل  �Öالجانب � �Öبـــ �

Ê«التعـــاون الثنـــا
� تنمية 

الكفيلـــة بتعزيزهـــا، بما يســـهم ��
ا�ســـتثمارات المتبادلـــة وزيـــادة معد�ت 
نموهـــا اÑ مســـتوى طموحـــات البلدين.
واســـتعرض ســـعادة الشـــيخ خليفـــة بن 
� توفرها 

Åجاســـم خ�ل اللقـــاء المزايا الـــ�
قطـــر لتشـــجيع ا�ســـتثمارات ا�جنبيـــة 
� يمكـــن لرجال 

Åوالفـــرص المتاحـــة والـــ�
ا�عمال ا�تـــراك اســـتغ�لها، �فتا اÑ ان 
وان  كية  Å®ال با�ســـتثمارات  ترحـــب  قطـــر 
الفرصـــة مهيأة امام رجـــال ا�عمال �قامة 
 �

كة سواء �� Å®اســـتثمارات قطرية تركية مشـــ
تركيا. او  قطـــر 

اف

ر ا ا ا

رفة يبح  ي ال ر

قات التعاون م  ع

ار  ة االستث ي ي  ر

التركية 

ف ر ا ا ا ير

الحصار ع قطر .. مجح وغير قانون

ة ط امة ف ال قطر قوة اقتصادية 

توفينكجي،  بولنت  الســـيد  ســـعادة   Þ®اعت
وزيـــر الجمـــارك والتجـــارة بالجمهوريـــة 
� كلمـــة لـــه أن قطـــر تمثل قوة 

كيـــة �� Å®ال
اً اÑ أن  � المنطقة.. مشـــ®�

اقتصادية هامة ��
� أمر  �Öعمـــال القطريÊا�لتقاء مـــع رجال ا�
هام بالنســـبة لنـــا، وأعرب عـــن أمله أن 
ا�قتصادي  القطـــاع  ممث��  لقـــاءات  تثمر 

� تركيـــا ورؤســـاء الغرف ورجـــال ا�Êعمال 
��

البلدين.  � �Öبـــ التجاري  التبـــادل  � تعزيز 
��

 �ÿ
Å®وقـــال وزيـــر الجمـــارك والتجـــارة ال

ة  إننـــا نو�Ñ ع�قاتنـــا مع قطـــر أهمية كب®�
ب�ده  حـــرص  مؤكـــداً  الع�قـــة..  لهـــذه 
ك  Å®ع� تطويـــر وتعزيـــز التعاون المشـــ
ة. وأكد عـــ� أننا  عـــ®Þ المشـــاريع الكبـــ®�
ننظر إÑ أمن واســـتقرار قطـــر و� نفصله 
عن أمـــن واســـتقرار تركيا، وعـــ� ا�Êخص 
أنه   Ñإ وأشـــار  ة.  ا�Êخـــ®� ا�Êعـــوام  خ�ل 
كة  Å®المشـــ السياســـية  رادة  ßا� خـــ�ل  من 
 �

بلغت مســـتويات متقدمة مـــن التعاون ��
التطورات  بأن  . وأضـــاف  المجا�ت  جميع 
� منطقتنـــا توجـــب علينـــا أن 

الحاصلـــة ��
 �Ñنتحـــرك للتعاون فيمـــا بيننـــا، حيث نو
ى ل�Êمن وا�ســـتقرار بالنســـبة  Þ®أهميـــة ك

الخليج. ومنطقـــة  قطـــر  لدولة 
 �ÿ

Å®ووصـــف وزير الجمـــارك والتجـــارة ال
الحصـــار عـــ� دولـــة قطر بأنـــه مجحف 
اً إÑ انـــه منـــذ  � .. مشـــ®�

وغـــ®� قانـــو»�

كية ترحب با�ستثمارات  Å®ومن جانبه قال الســـيد آردا ارموت ان هيئة تشـــجيع ا�ســـتثمار ال
القطرية وهنالك حوافز ومزايا عديدة �ســـتقطاب ا�ســـتثمارات، �فتـــا اÑ ان الهيئة تقوم 
� تركيا، وتقـــوم بتوف®� كافة 

� قد تواجه اي مســـتثمر قطـــري ��
Åبحـــل كافـــة المعوقات الـــ�

التســـهي�ت امام المستثمرين. 
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ري ا ا ري ا ا ا

ي 46 ر

و تعزيز  رفعت أوغ

طرية  ارت ال االستث

التركية

اللحظـــة ا�ÊوÑ وقفـــت تركيا ضـــد ذلك، 
بدولتها وشـــعبها  تركيـــا  قائ�:  واســـتطرد 
وقفـــت إÑ جانـــب حكومة وشـــعب قطر 
الصعيد  عـــ�  لقطـــر  دعمهـــا  ومنحـــت 
الســـيا;� وا�قتصـــادي والعســـكري. كما 
 � �Öنـــوه باللقـــاءات والزيـــارات المتبادلة ب
� ازم®� خ�ل 

� ومنهـــا عقد لقـــاء �� �Öالجانب
القطري،  الجانب  بحضـــور   �

�úالما العام 
 �ÿ

Å®ومع الملتقـــى ا�قتصادي القطـــري ال
 Ñالدوحـــة، ســـوف يشـــك�ن خطوة أو �

��
لتطويـــر الع�قـــات بصـــورة أكـــ®Þ خ�ل 
ة المقبلـــة. وقـــال إننا نـــو�Ñ أهمية  Å®الفـــ
� البلدين لتعزيز 

ة للقطـــاع الخـــاص �� كب®�
قليمـــي  ßا� الصعيديـــن  عـــ�  التعـــاون 
إنشـــاء   �

�� يســـاهم  مـــا  اتيجي  Å®وا�ســـ
كة وتحقيق نقلة نوعية  Å®المشـــاريع المشـــ
� إنتـــاج العديـــد من الســـلع والمنتجات 

��
. البلدين   �

�� المهمـــة 
وأشـــار إÑ أن التجـــارة تعت®Þ قـــوة هامة، 
فقط  وليس  لشـــعوبنا،  الرفاهية  لتحقيـــق 

. ا�Êرباح  تحقيـــق  بهدف 
 �ÿ

Å®وتطـــرق وزير الجمـــارك والتجـــارة ال
ا إÑ أنه حقق  �ÿ .. مشـــ®�

Å®ل�قتصـــاد الـــ
ة  خـــ�ل ا�Êعـــوام الخمســـة عـــËó ا�Êخ®�
 �Ñنمـــواً مســـتقراً دون انقطـــاع. كمـــا نو
� كافة 

ة ل�ßص�حـــات البنيوية �� أهمية كبـــ®�
. ت عا لقطا ا

 �ÿ
Å®والـــ القطـــري  ا�قتصـــاد  أن  واكـــد 

فمـــن خ�ل  البعض،  يكمـــ�ن بعضهمـــا 
� العديـــد مـــن المجا�ت، 

ا�ســـتثمارات ��
يمكـــن أن نتجه ســـوية إÑ أســـواق الدول 
الخاص  القطـــاع  بـــأن  نوه  كما  ا�Êخـــرى. 
ة خاصـــة  �ÿ حقـــق نجاحـــات كبـــ®�

Å®الـــ
الصعيـــد  عـــ�  نشـــاءات  ßا� مجـــال   �

��
 �

�� �
Å«أن تركيـــا تـــأ Ñاً إ العالمـــي.. مشـــ®�

المقاو�ت ع�  مجـــال   �
�� الثانيـــة  المرتبة 

 250 Þ®الصعيـــد العالمـــي ومن ضمـــن أك
 �

كة �� ËÌ 42 �Ñكة مقـــاو�ت تندرج حـــوا ËÌ
الفئة. هـــذه 

 �ÿ
Å®ال والتجـــارة  الجمـــارك  وزيـــر  وأعرب 

كة  Å®آلية مشـــ � تكوين 
بـــ�ده �� عن رغبـــة 

 Þ®انزيت» ع Å®من خـــ�ل نقل البضائـــع «ال
أننا ســـنحقق  والعـــراق، مؤكداً ع�  إيران 
يد  � انزيت ع®Þ العراق وســـ®� Å®اً آمناً لل ســـ®�

.ù هذا الصـــدد بإذن �
من جهودنـــا ��

وصف الســـيد رفعت أوغلـــو، رئيس اتحاد 
كية،  Å®الغـــرف والبورصات بالجمهوريـــة ال
قطـــر بأنهـــا نجمـــة الخليـــج ولهـــا مكان 
� قلوبنـــا. وأشـــار إÑ أن الملتقى 

خـــاص ��
�ÿ بالمشـــاركة مع 

Å®ا�قتصـــادي القطري ال
أكـــ®Ë من 200 مـــن ممث�� رجـــال ا�Êعمال 
التعاون  ة لتعزيز  ا�Êتراك يمثل فرصة كبـــ®�
 ، � �Öكات والمســـتثمرين القطري Ëóمـــع الـــ
 � �Öالقطري المســـتثمرين  بإمكان  بأنه  منوهاً 
� تواجههم أو تقديم 

Åطرح المعوقات الـــ�
التجارة  لوزيـــر   ËÌمبـــا بشـــكل  طلباتهم 
 Ñخ�ل زيارتنـــا الحالّية للدوحة. وأشـــار إ
� زيـــادة الع�قات 

أن الملتقى سيســـاهم ��

ا�Êعمال  الثنائيـــة، مؤكـــداً رغبـــة رجـــال 
� تحقيـــق المزيد مـــن ا�Êعمال، 

ا�Êتـــراك ��
 13 �

حيث ســـيتم عقد لقـــاءات ثنائيـــة ��
الحدث. هامـــش  ع�  مختلفاً  قطاعـــاً 

أعـــداد   �
�� الكبـــ®�  التطـــور   Ñا وأشـــار 

� إÑ تركيـــا، موضحاً أنه  �Öالزائريـــن القطري
 � �Öقبل نحـــو 15 عامـــاً كان عـــدد القطري
600 شـــخص فقط،  تركيا  يـــزورون  الذين 
� الذين يـــزورون تركيا  �Öأما عـــدد القطريـــ
حاليـــاً فقد ارتفـــع %77 ليصل إÑ 46 ألف 

تركيا. يزورون  شـــخص 

كما أشـــار إÑ أن حجم التبـــادل التجاري 
كان قبل 15 عاماً بحـــدود 15 مليون دو�ر 
 Ñن، بنســـبة 60 ضعفـــاً ليصل إòوازداد ا�
900 مليـــون دو�ر. وأيضـــاً فيمـــا يتعلق 
� تركيا 

بـــرأس المال القطـــري المســـتثمر ��
� يصل  �Öح �

كان بحـــدود مليـــون دو�ر، ��
 �

حاليـــاً إÑ حـــوا�Ñ 1.6 مليـــار دو�ر، و��
� لـــم تكن هناك اســـتثمارات تركية 

�úالما
� قطـــر وا�òن رجال ا�Êعمـــال متواجدون 

��
 �

� ج��
هنـــا اليـــوم بقوة، حيـــث بـــدأوا ��

أرباح استثماراتهم، وأشـــار إÑ أن مجموع 
 �

�� كية  Å®ال كات  Ëóال تتو�ها   �
Åال� المشـــاريع 

قطـــر يصـــل إÑ 14 مليار دو�ر.

وإنـــه رغم هـــذه التطـــورات المهّمة، إ� 
� بداية الطريـــق، ونتطلع 

أننا مـــا زلنـــا ��
كة  Å®ة والمشـــ مـــن خـــ�ل ا�Êعمـــال الكب®�
إÑ تحقيـــق مزيـــد مـــن النمـــو والتطور. 
 �

Åة ال� وأكـــد رفعت أوغلـــو الفرص الكبـــ®�
توجدهـــا بطولة كأس العالـــم لكرة القدم 
اً إÑ أنـــه �Êول  (مونديـــال 2022)، مشـــ®�
البطولة  إســـ�مية  دولـــة  تســـتضيف  مرة 
العالمية، وهو يســـعدنا جميعـــاً ويجعلنا 

از. � Å®نشـــعر بالفخـــر وا�ع
ونـــّوه رفعت أوغلـــو بالتطـــورات المهمة 
الوطنيـــة 2030،  لتحقيـــق رؤيـــة قطـــر 
حيـــث تخطـــو قطر خطـــوات متســـارعة 
أننا نؤمن  اقتصادها، مؤكـــداً  تنويـــع  نحو 
 Ñبأنكـــم ســـتحققون النجـــاح. وأشـــار إ
لتوحيـــد جهودنا  ا�òن  متاحة  الفرصـــة  أن 
ا�Êعمـــال  فرجـــال  وتعزيـــز ع�قاتنـــا، 
ونحن  ا�Êموال  رؤوس  يمتلكـــون  القطريون 
 � �Öنمتلـــك روح المبـــادرة، وإذا وحدنا هات
اكة الكاملة  Ëóيمكننا تحقيـــق ال � �Öالناحيتـــ
� تركيا وقطر. وأضاف: إننا مســـتعدون  �Öبـــ
 � �Öلتقاســـم تجاربنا مـــع إخواننـــا القطري

� المجـــال الصناعي.
خاصـــة ��
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مجت األعامل العا يطر اولويات 

ية ة التجارة العا ا م ألع

ر الوزاري الحادي عشر ت ام ال ال ع  ت أع ل م

ا  د   ع و ا ت ا ا اد   تا ال ان ال ا ال
ت العا  ا ت ا العا  ال ا اد   الت ا ال و ا ال
د  ت ا العا  ن  ا  س ا و ا  د ت  ا

ا العا ا  الت توا لتو ا وا د ال

وبحســـب البيان الـــذي أعدته غرفة التجـــارة الدولية 
، فإن  Ëóختـــام المؤتمـــر الـــوزاري الحـــادي عـــ �

��
العالمـــي قـــدم مجموعـــة من  ا�Êعمـــال  مجتمـــع 
التوصيات  مـــن  عـــدداً  ا�Êعمـــال، وطرح  أولويـــات 
التوجه  العالمية حـــول  التجـــارة  �Êعضـــاء منظمـــة 
المســـتقب�� �Êجندة التجارة العالميـــة_ وهي المبادرة 
� قدمتها غرفة التجـــارة الدولية وغرفة 

Åكة ال� Å®المشـــ
  . قطر

� وضعت بعد مناقشـــات 
Åوركـــزت التوصيـــات الـــ�

الخاص  القطـــاع  ا�Êعمال وممثـــ��  � منظمـــات  �Öبـــ
من جميـــع انحاء العالـــم ع� ث�ثة محاور رئيســـية 
� ظل 

وهـــي: تعزيز دور منظمـــة التجـــارة العالمية ��

التحديـــات العالميـــة، إنشـــاء برنامج عمـــل جديد 
للمنظمـــة يشـــمل ا�مـــور ذات ا�Êولويـــة بالنســـبة 
ل�Êعمـــال التجارية، وتوف®� الدعم المناســـب �Êعضاء 
� مناقشـــاتهم خـــ�ل المؤتمـــر الوزاري 

المنظمـــة ��
الحـــادي عËó ومـــا بعده.

 وبحســـب البيان، فـــإن ملتقى ا�Êعمـــال _الذي يُعد 
� أطـــار المؤتمر الـــوزاري والذي 

ا�Êول مـــن نوعـــه ��
ترعـــاه غرفـــة التجارة الدوليـــة_ قد ركز عـــ� اهمية 
اف بقيمة  Å®اعات، وا�عـــ � دعـــم منظومة تســـوية ال®�
� منظمة التجـــارة العالمية، ، 

إجـــراءات الشـــفافية ��
امـــات التجارية  � Å®كمـــا أكد ع� أهميـــة  حمايـــة ا�ل

ا
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الحمائية. متعددة ا�طـــراف، وتجنـــب 
كما شـــدد ع� أهميـــة الـــدور الحيوي 
النمو  � تحقيق 

المنظمـــة �� تلعبـــه  الذي 
ع�  الحكومـــات  وحـــث  ا�قتصـــادي، 
ام  بأجنـــدة حديثة وعملية  � Å®أهميـــة ا�ل
لمنظمـــة التجـــارة العالميـــة تتما;Ë مع 
التنميـــة المســـتدامة ل�Êمـــم  اهـــداف 

. ة لمتحد ا
� أعمـــال الملتقى 

وشـــدد المشـــاركون ��
عـــ� الـــدور الحيـــوي الـــذي لعبتـــه 
 �

�� ا�Êطراف  متعـــددة  التجـــارة  منظومة 
� ا�Êشـــخاص حـــول العالم  �Öتحرير م�ي
مـــن الفقـــر، مؤكدين دعمهـــم أهداف 
 �

Åال� المتحدة  ل�Êمم  المســـتدامة  التنمية 
� تتطلب 

Åتـــم اط�قها عـــام 2015 الـــ�
تحقيـــق مقاربة مرنة مـــن أعضاء منظمة 
أجنـــدة  لتحويـــل  العالميـــة،  التجـــارة 
 �

منظمـــة التجـــارة العالميـــة للتنميـــة ��
الدوحـــة إÑ «أجندة تنمية مســـتدامة».

وقدمت غرفـــة قطر بالتعـــاون مع غرفة 
 Ñالتجـــارة الدولية تقريراً تـــم توجيهه إ
، كجزء  Ëóا�جتماع الـــوزاري الحادي عـــ
من مبـــادرة أجنـــدة التجـــارة العالمية، 
الحمائيـــة  موضوعـــات  لمناقشـــة 
 �

Åولويـــات العالميـــة للتجـــارة والـــ�Êوا�
مـــن صانعي  كل   Ñإ توجيههمـــا  يمكـــن 
كات ع� حد ســـواء. Ëóالسياســـات والـــ

بـــدوره، اشـــاد ســـعادة الشـــيخ خليفة 
� رئيـــس مجلس إدارة 

بن جاســـم آل ثا»�
غرفـــة قطـــر ورئيـــس الغرفـــة الدولية 
العالمية  التجـــارة  أجندة  بمبـــادرة  قطر 
ودورهـــا الهام خـــ�ل الخمســـة أعوام 
� تحديد أولويـــات أعمال من 

الماضيـــة ��
� القطـــاع الخاص  �Öخـــ�ل التعـــاون بـــ
تحديد  أجـــل  من  والحكومات  العالمـــي 
أعمـــال عالمية شـــاملة ومتعددة  اجندة 
� تحقيق 

الجوانـــب، تســـاهم بدورهـــا ��
� توفـــ®� الوظائف 

تنميـــة اقتصاديـــة و��
ممـــا ينســـجم مـــع اهـــداف التنميـــة 

المتحدة. ل�Êمـــم  المســـتدامة 

 Ñأن المنتـــدى دعا إ Ñونـــوه ســـعادته إ
الóيـــع والمســـتمر �تفاقية  التطبيـــق 
تســـهيل التجـــارة TFA التابعـــة لمنظمة 
التجـــارة العالميـــة، مؤكـــداً عـــ�  أن 
خلـــق    �

�� يســـاهم  التطبيـــق  هـــذا 

� الخاص  �Öالقطاع � �Öاكات ابتكاريـــة بـــ ËÌ
والعام، عـــ� غرار «التحالـــف العالمي 
لتســـهيل التجـــارة»، الـــذي أُطلق خ�ل 
لمنظمـــة   ËÌالعـــا الـــوزاري  المؤتمـــر 

  .2015 عـــام  العالمية  التجـــارة 

 �
واشـــار إÑ أهميـــة تجنـــب الحمائية  ��

والذي  الحـــدود،   Þ®ع ا�ســـتثمار  مجال 
اقتصاديـــة  تنميـــة  تحقيـــق   Ñإ يـــؤدي 
� توف®� الوظائف، 

مســـتدامة ويســـاهم ��
ا�Êعمال  ملتقى   �

��  � �Öالمشـــارك بأن  منوهاُ 
لنظام  القـــوى  عـــ� دعمهـــم  أكـــدوا 
 �

Å«التجـــارة متعـــدد ا�طراف، والـــذي يأ
برعاية منظمـــة التجـــارة العالمية، داعياً 

المنظمة. دعـــم   Ñإ الحكومـــات  كافة 
ولفـــت ســـعادته إÑ أن الملتقـــى ألقى 
ونيـــة،  Å®ا�لك التجـــارة  عـــ�  الضـــوء 
الذي  الرئيـــ?�  الـــدور  عـــ�  مشـــدداً 
ة  الصغ®� المشـــاريع   � �Öتمكـــ  �

�� تلعبـــه 
مـــن  والمتوســـطة،  ة  والصغـــ®� جـــداً، 

العالميـــة. ا�Êســـواق   Ñإ الوصـــول 

مـــن جانبه، قال ســـعادة الســـيد جون 
� عام غرفـــة التجارة  �Öدانيلوفيتـــش أمـــ
الدوليـــة أن مجتمع ا�Êعمـــال أكد دعمه 
العالمية،  التجـــارة  لمنظمـــة  الواضـــح 
� خطوات 

داعيـــاً كافة الحكومـــات إÑ تب��
أكـــ®Ë واقعيـــة من أجـــل تعزيـــز نظام 
التجـــارة العالمـــي، ونـــوه إÑ أن هـــذا 
ا�مـــر يتطلـــب خلق نظام مـــرن يضمن 
لكافـــة  بفاعليـــة  المنظمـــة  اســـتجابة 

العالمية.  التحديـــات 

وأكـــد عـــ� ايمـــان الغرفـــة الدوليـــة 

العميـــق بالـــدور الحيوي الـــذي تلعبه 
 � �Öتمكـــ �

منظمـــة ا�Êعمـــال العالميـــة ��
ة من تحقيـــق النمو  المشـــاريع الصغـــ®�
� ا�قتصـــاد العالمـــي، داعياً 

والنجـــاح ��
� مســـارات 

تبـــ��  Ñالمنظمـــة إ أعضـــاء 
ونية  Å®جديـــدة فيما يخص التجـــارة ا�لك
ة  ة جـــداً، والصغ®� والمشـــاريع الصغـــ®�
الوزاري  ا�جتمـــاع  اثنـــاء  والمتوســـطة 
مضيفـــاً: «أن هذا ا�مر يعت®Þ اســـتجابة 
 Ë®هامـــة لتحديـــات جعـــل التجـــارة أك

. « لية شمو

بـــدوره، قـــدم ســـعادة الســـيد روبرتو 
ازيفيـــدو مديـــر عـــام منظمـــة التجارة 
التجـــارة  غرفـــة   Ñإ الشـــكر  العالميـــة 
العالمي  ا�Êعمـــال  ولمجتمـــع  الدوليـــة 
بالمشاركة  مشـــيداً  التوصيات،  ع� هذه 
� القطـــاع الخاص  �Öبـــ � �Öا�يجابيـــة بـــ
ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة، معرباً عن 
البناءة  الكب®� وا�فـــكار  بالدعـــم  ترحيبه 
نظام  وتطويـــر  تعزيـــز  كيفيـــة  حـــول 
أعمال   �

�� تقدم  تحقيـــق  وكيفية  ا�Êعمال 
المســـتقبل.  �

�� المنظمة 

وأضـــاف:» لقد لعبت ا�Êعمـــال التجارية 
مـــن جميـــع أنحـــاء العالم، ســـواء من 
عـــ�  الناميـــة  أو  المتقدمـــة  البلـــدان 
� خلـــق هذه 

حـــد ســـواء، دوراُ بـــارزاً ��
أعضـــاء  يجريهـــا   �

Åالـــ� المناقشـــات 
� أد»� شـــك 

المنظمة اليوم، و� يســـاور»�
 �

� أن هـــذا التواصل البناء سيســـتمر ��
��

ســـينظرون  ا�عضاء  وأن  والتطور،  النمو 
اهتمـــام  بـــكل  التوصيـــات  هـــذه   �

��
. « شغف و

اسم  يفة ب 

يدعو لخ 

راكات ابتكارية 

ي التجارة  لت

ية العال
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م  امل االس ة الراب ل ر الدو م

ة عا تجدات ا اول ا يت

م وي اإلس ليات الت د ال تطوير  ي الوزرا وي افتتح معال ر

ا  ا     د ال   ا ال  ع تت  ا
ا وو الدا   الدو  و   ال
ل  ال     ا  ل  ا  ال
ال  ا ا  ا ت ل و  ا ا     ال
ال  دا ا ت س ا وان  د      و

ون الدو ا د  ع  ا ا ا وال ع ا

حـــ�� ا�فتتاح عدد من أصحاب الســـعادة 
الوزراء وأصحاب الســـعادة أعضاء الســـلك 
الدبلوما;� المعتمدين لـــدى الدولة وعدد 
� قطاع المـــال وضيوف 

�� � �Öمـــن المختصـــ
لب�د. ا

وع  Ëóمـــ إÑ صياغـــة  المؤتمـــر  ويهـــدف 
� متكامـــل لبنـــاء جيـــل الصناعات 

معـــر��
ســـ�مية وبيـــان أثرهـــا عـــ�  ßالماليـــة ا�
التنميـــة ا�قتصاديـــة.. إضافـــة إÑ تطوير 
ومعرفـــة  ســـ�مي  ßا� التمويـــل  آليـــات 
� تعزز 

Åة ال�Óدوات ا�ســـتثمارية المعـــاÊا�
ســـهامات التنمويـــة للوقف بمـــا يتوافق  ßا�
مع رؤيـــة قطـــر ا�قتصادية، كما يســـعى 
عية  Ëóال المقاربـــة   �

ســـهام �� ßل� المؤتمـــر 
عقـــود  وهيكلـــة  صياغـــة   �

�� والقانونيـــة 

بيئـــة التحكيم  ســـ�مي وتعزيز  ßالتمويل ا�
. عي Ëóل ا

يف العمادي  ËÌ قال ســـعادة الســـيد ع��
إن  بالمؤتمـــر،  كلمتـــه   �

�� الماليـــة  وزيـــر 
ســـ�مية القطريـــة تعـــد ثالث  ßالبنـــوك ا�
� حجـــم النمو العالمي 

�� � �Öالمســـاهم Þ®أك
ســـ�مية، حيث  ßالخدمـــات الم�فية ا� �

��
ســـ�مية  ßتشـــكل الخدمـــات الم�فيـــة ا�
القطريـــة حـــوا�Ñ 25 بالمائة مـــن القطاع 

الدولة.  �
��  �

المـــ���
ا�ســـتمرار  أثبتت قدرتها ع�  وأضاف قطر 
اماتها  � Å®هـــذا المجـــال وتنفيذ جميـــع ال �

��
مـــع الـــدول ا�Êخـــرى، داعيـــاً إÑ مواصلة 
ســـ�مي،  ßقطاع التمويل ا� �

تعزيز النمـــو ��
عـــ®Þ تضافر الجهـــود لمواجهـــة المخاطر 
الماليـــة وزيادة كفـــاءة الخدمـــات المالية 

 �
ســـ�مية بما يضمـــن النمو والتوســـع �� ßا�

يعة  Ëóال المتوافقة مع  الماليـــة  المعام�ت 
� بناء اقتصاد متنوع 

ســـ�مية، ويســـهم �� ßا�
المعرفة. عـــ�  قائم 

� ســـعادة وزيـــر الماليـــة، أن المؤتمر 
ّ �Öوب

 � �Öكاء محلي ËÌ � �Öيوفـــر فرصـــة للقـــاء بـــ
التعاون  مـــن  المزيد  لمناقشـــة   � �Öودوليـــ
ســـ�مية،  ßفة ا� � مجـــال الص®�

والتنســـيق ��
� باتـــت تحقق معـــد�ت نمـــو قوية 

Åالـــ�
� جميـــع أنحـــاء العالم، حيـــث اتجهت 

��
التمويـــل   Ñإ العالـــم  مـــن دول  الكثـــ®� 
المالية، وتعزيز  لتنويع خدماتها  ســـ�مي  ßا�
 � �Öكائهـــا المهّم ËÌ ع�قـــات العمـــل مـــع
لزيـــادة تدفـــق رؤوس ا�Êمـــوال، با�ßضافة 
 �

إÑ تقليـــل المخاطر من خ�ل التوســـع ��
النظـــم الم�فيـــة ا�Êقـــل تقلبا.

م  امل االس ة الراب ل ر الدو م م امل االس ة الراب ل ر الدو م م امل االس ة الراب ل ر الدو م م امل االس ة الراب ل ر الدو م
م وي اإلس ليات الت د ال تطوير  ي الوزرا وي افتتح معال ر

ا  ا     د ال   ا ال  ع تت  ا
  الدو 
ل  ال     ل  ال      
ال  ا ا  ا ت ل و  ا   
ال  دا ا ت س ا وان   

ون الدو ا د  ع   ا

�
� يضمـــن النمو والتوســـع �� يضمـــن النمو والتوســـع ��
� يضمـــن النمو والتوســـع ��

يعة  Ëóال المتوافقة مع  الماليـــة  الóالمعام�ت  المتوافقة مع  الماليـــة  óالمعام�ت 
� بناء اقتصاد متنوع 

، ويســـهم ��
المعرفة. عـــ�  قائم 

 ســـعادة وزيـــر الماليـــة، أن المؤتمر 
� �Ö�Ö� � محلي �Ö�Ö محلي�Ö محلي ��Ö محلي كاء ËÌ كاءÌ كاء Öيوفـــر فرصـــة للقـــاء بـــ�Öيوفـــر فرصـــة للقـــاء بـــ� �Öيوفـــر فرصـــة للقـــاء بـــ�

التعاون  مـــن  المزيد  لمناقشـــة   
�ســـ�ســـ�مية،  ßفة ا� فة مجـــال الص®فة مجـــال الص®� � مجـــال الص®�
 باتـــت تحقق معـــد�ت نمـــو قوية 
 العالم، حيـــث اتجهت 
التمويـــل   Ñإ العالـــم  مـــن دول   
المالية، وتعزيز  لتنويع خدماتها   

� �Ö�Ö� �كائهـــا المهّم �Ö�Öكائهـــا المهم�Öكائهـــا المهم ��Öكائهـــا المهم ّكائهـــا المهّم Ì كائهـــا المهمع�قـــات العمـــل مـــعÌ كائهـــا المهمع�قـــات العمـــل مـــع ËÌ ع�قـــات العمـــل مـــعË

ضافة �ضافة �ßضافة  �Ê�Êمـــوال، باÊمـــوال، باÊمـــوال، با لزيـــادة تدفـــق رؤوس ا

�
� التوســـع �� التوســـع ��
� التوســـع �� إÑ تقليـــل المخاطر من خ�ل

�Ê�Êقـــل تقلبا.Êقـــل تقلبا.Êقـــل تقلبا. فيـــة ا

ا
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 �Ñبيانات لصنـــدوق النقد الدو Ñهذا الصدد إ �
وأشـــار ســـعادته ��

 �
ســـ�مية مـــن 200 مليـــار دو�ر �� ßتظهر نمـــو أصول المصارف ا�

� عـــام 2016، مضيفـــاً أن 
العـــام 2003 إÑ 1.9 تريليـــون دو�ر ��

ســـ�مي يشكل 50 بالمائة  ßأحدث التقديرات، تكشـــف أن التمويل ا�
� دول مجلس التعـــاون، حيث يفضل 

مـــن الخدمـــات الم�فيـــة ��
� دول المجلـــس الخدمات الم�فيـــة المتوافقة مع 

غالبيـــة مواط��
ســـ�مية. ßيعة ا� Ëóال

� ظل توقعات 
�� �

Å«ســـ�مي يـــأ ßأن مؤتمر الدوحة للمال ا� Ñولفـــت إ
ة  Å®ة خـــ�ل الف ســـ�مية معـــد�ت نمو كب®� ßفة ا� بأن تحقـــق الص®�
امـــن المؤتمـــر مع تطـــورات هامة ســـواء ع�  � Å®المقبلـــة، فيمـــا ي
مســـتوى النظـــام المـــا�Ñ العالمـــي أو توقعـــات نمـــو ا�قتصاد 
العالمـــي، مما يـــؤدي إÑ بـــروز تحديـــات متعددة تواجـــه عملية 
ســـ�مية، من أهمها توفـــ®� نظم ومنتجات  ßفة ا� � الص®�

التوســـع ��
 � Þيعـــة وتل� Ëóم�فيـــة متنوعـــة للتمويل تتوافـــق مع أحـــكام ال
� الوقـــت الراهن والمســـتقبل، ا�Êمر الذي 

متطلبـــات المجتمعات ��
ســـ�مي  ßمجال التمويل ا� �

يتطلـــب تعزيز روح المبـــادرة وا�بتكار ��

� مختلف أنحـــاء العالم 
� من العمـــ�ء �� �Öلمســـاعدة مئات الم�يـــ

عـــ� الحصول ع� خدمـــات م�فية بجودة عالية وتكلفة مناســـبة 
ســـ�مية. ßا� يعة  Ëóال نظم  مـــع  متوافقة 

يـــف العمـــادي وزيـــر المالية، أن  ËÌ وذكر ســـعادة الســـيد عـــ��
ات  Þ®مكانيـــات والخ ßرفـــع ا� �

� شـــهد تقدمـــاً مهماً ��
�úالعقد الما

� التقليدي وأحـــكام ومعاي®� 
� القطـــاع المـــ���

�� � �Öلدى العاملـــ
� مجال 

ســـ�مية، حيث باتـــت الكفـــاءات �� ßالمعامـــ�ت المالية ا�
ايد، ا�Êمـــر الذي يوفر قاعـــدة قوية لتحقيق  � Å®ســـ�مي ت ßالتمويل ا�
ســـ�مية وخدمات التكافل  ßفة ا� � الص®�

المزيد من التطـــور والنمو ��
وإعادة التكافـــل.. مبيناً أن لجـــوء المزيد من الجامعـــات العالمية 
ســـ�مي - من بينها برنامج الماجســـت®�  ßالتمويل ا� �

إÑ اعتماد برامج ��
� قطر- يعكس 

� جامعـــة حمد بن خليفـــة ��
ســـ�مي �� ßالتمويل ا� �

��
� ا�قتصـــاد العالمي.

ســـ�مي �� ßأهمية دور التمويل ا�
� شـــهدها العالـــم مؤخراً، خاصة 

Åوقال ســـعادته إن التطورات ال�
ونية، ســـواء  Å®لك ßيـــع للمعامـــ�ت المالية ا�óما يتعلـــق بالنمو ال
� أســـواق المال، أو ا�نتشار 

المعام�ت الم�فية أو ا�ســـتثمارات ��
ونيـــة، ظهـــرت معها تحديـــات جديدة  Å®لك ßيـــع للعمـــ�ت ا�óال
ســـ�مية تتطلـــب مزيدا من  ßومتناميـــة أمـــام المعام�ت المالية ا�
 �

التعـــاون والتنســـيق والمناقشـــة للتوصـــل إÑ حلول مناســـبة ��
� القطاع.

التعامل مع هـــذه التحديات وتحقيق المزيد مـــن النمو ��

� رئيــس 
اكــد ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم بــن محمــد ال ثــا»�

غرفــة قطــر أهميــة انعقــاد مؤتمــر الدوحــة الرابــع للمــال ا�ســ�مي 
ســ�مي  ßوالــذي يبحــث قضايــا هامــة تــدور حــول التمويــل ا�
الماليــة  فــة  الص®� لقطــاع  المســتقبلية  وا�فــاق  والتحديــات 
� رعايــة المؤتمــر جــاءت 

ســ�مية، �فتــا اÑ أن مســاهمة الغرفــة �� ßا�
� تناقــش 

Åاطــار حرصهــا عــ� رعايــة المؤتمــرات والفعاليــات الــ� �
��

� تعزيــز القطــاع الخــاص وتنميــة 
قضايــا اقتصاديــة هامــة تســهم ��

. �
ــ�� ــاد الوط ا�قتص

ــ�  ــة ع ــات صحفي � ت�يح
ــم �� ــن جاس ــة ب ــيخ خليف ــار الش واش

هامــش افتتــاح «مؤتمــر الدوحــة الرابــع للمــال ا�ســ�مي» بفنــدق 
ــر  � قط

ــ�مي �� ــل ا�س ــو التموي ــاء، اÑ نم ــوم الث�ث اتون الي ــ®� الش
ة، اذ بــات يمثــل نحــو 25 بالمائــة مــن  خــ�ل الســنوات ا�خــ®�
ــوك  ــه البن ــذي تلعب ــدور ال ــا بال ، منوه ــ�� � المح

ــ��� ــاع الم القط
ــا  ــاص، مم ــاع الخ ــات القط وع Ëóــل م � تموي

ــة �� ــ�مية القطري ا�س

. � الســوق المحــ��
� تعزيــز نشــاط هــذا ا�خــ®� ��

يعــد عامــ� مهمــا ��
ــاملة  ــة الش ــادي والتنمي ــع ا�قتص ــط التوس ــع خط ــه م ــاف ان واض
ــن  ــد م ــوح لمزي ــال مفت ــان المج ــا، ف ــة حالي ــهدها الدول � تش

Åــ� ال
� قطــر، خصوصــا مــع تزايــد 

فــة ا�ســ�مية �� � قطــاع الص®�
النمــو ��

� اصبحــت قــوة � يســتهان 
Åالتجــارة ا�ســ�مية حــول العالــم والــ�

وعــات ا�نشــائية وا�عمــال التجاريــة  Ëóبهــا، وكذلــك مــع تزايــد الم
كات  Ëóقطــر، ممــا يجعــل الســوق القطــري ســوقا جاذبــا للــ �

��
ــ�مية. ــة ا�س ف ــال الص®� � مج

ــة �� ــات المتخصص والمؤسس

ال أكبر  الية قطر  وزير ال

و العال  ي ف ال ا ال

مية صرفية اإلس خدمات ال ل

وي  اسم الت يفة ب 

م يعزز مشروعات  االس

طا الخا ال
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م ية ل ا ة استث ق

ط  الريا  وا

شاركة غرفة قطر ب

د 2018   د ا ال د ا الع
دو  ال ا  ا   ت ا س 
ا   العا ا  ل ال
و  ت  و ا ل  وا و
ا  ا ا ال و   س و و  ت

ا  ا ا و  تس ل  ا

وحـــ�� ا�فتتـــاح وأعمـــال المؤتمر ســـف®� دولـــة قطر لدى 
كية ســـعادة الشـــيخ مشـــعل بن حمد  الو�يات المتحدة ا�Êم®�

 . �
ثا»� آل 

وتحـــت عنوان «حماية مســـتقبل الرياضـــة»، افتتح محمد بن 
 �

�úمـــن الرياÊل� �Ñاب رئيس مجلـــس إدارة المركـــز الدو � حـــ®�
كيـــة أعمال «قمة  وتوماس دونهـــو رئيس غرفة التجـــارة ا�Êم®�
كية واشـــنطن  � العاصمة ا�Êم®�

واشـــنطن 2018» بمقر الغرفة ��
، بحضـــور الوفود المشـــاركة بالمؤتمـــر الدو�Ñ ل�Êمن  دي. ;�
� مقدمتهـــا وفد اللجنة العليا للمشـــاريع 

� 2018، و��
�úالريـــا
رث. ßوا�

المؤتمـــر  أعمـــال  ا�فتتاحيـــة، شـــهدت  الكلمـــات  وبعـــد 
� تناولـــت العديد من 

Åالعديد من الجلســـات النقاشـــية الـــ�
� ســـياق التنامي 

الموضوعـــات الهامة حول ا�Êعمال الناشـــئة ��
� دولة 

المتواصل لقطـــاع الرياضة وتنظيم مونديـــال 2022 ��
� وجوانب 

�úمـــن الرياÊحداث المتعلقة بالســـ�مة وا�Êقطر وا�
� الرياضة.

اهـــة �� � الشـــفافية المالية وال®�

ر رف

 �
وســـجلت غرفة قطـــر مشـــاركة �فتـــة ل�Êنظـــار، تمثلت ��

– واشـــنطن 2018 بوفد  �
�úمـــن الريـــاÊل� �Ñالمؤتمـــر الـــدو

برئاســـة عادل المناعي، عضـــو مجلـــس إدارة الغرفة، وذلك 
نيابة عن ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم بـــن محمد آل 
� رئيـــس غرفة قطـــر. ودعمت غرفـــة قطـــر تنظيم قمة 

ثـــا»�
 �Ñنظمها المركـــز الدو �

Åواشـــنطن 2018، وهـــي القمة الـــ�
 ، � �Öكيـــة ومعهـــد ماك بالتعـــاون مـــع غرفـــة التجـــارة ا�Êم®�
اكـــة الكاملـــة ودعـــم مـــن غرفـــة قطر، المؤسســـة  Ëóوبال
� دو�Ñ واســـع. وحظي 

ام مه�� Å®تحظى باحـــ �
Åالقطريـــة الـــ�

ا
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تضم  واســـعة  دولية  بمشـــاركة  الحـــدث 
طة  Ëóمـــن مختلـــف أجهـــزة ال � �Öمســـئول
� الو�يـــات المتحـــدة 

وا�دعـــاء العـــام ��
اء  Þ®كيـــة وعدد مـــن دول العالم، وخ ا�Êم®�
� مجـــال الســـ�مة وا�Êمن 

�� � �Öورواد دوليـــ
والقضايا  المســـتجدات  لبحـــث   ، �

�úالريا
� تؤثر عـــ� مجا�ت الســـ�مة وا�Êمن 

Åالـــ�
� العالم.

� الرياضـــة ��
اهـــة �� � وال®�

ر

اب بشـــكر خاص لســـعادة  � وتقدم بن ح®�
، ســـف®�  �

الشـــيخ مشـــعل بن حمد آل ثا»�
دولـــة قطـــر لـــدى الو�يـــات المتحـــدة 
والمشـــاركة  الحضـــور  عـــ�  كيـــة،  ا�Êم®�
موصول  والشـــكر  الحدث،  مـــع  والتفاعل 
للعميد طيار ركن يوســـف محمـــد الكواري 

العســـكري. الملحق 

وعن دعـــم غرفة قطـــر للنســـخة الحالية 
، قال  �

�úمـــن الرياÊل� �Ñمن المؤتمـــر الدو
� وأنا كقطري  �Öاب: «نحن كمنظمـــ � بن حـــ®�
ام  Å®أشـــعر بالفخر وأنا أرى كل هـــذا ا�ح
العالمية  الشـــخصيات   � �Öأعـــ  �

�� وا�عتبار 
قطرية  مؤسســـة  لمكانة  للمؤتمر،  ة  �Óالحا

قطر». غرفـــة  وهي  مرموقة 

رف ر ا
ر ا ا ر

رئيـــس مجلس  اب،  � بن حـــ®� قال محمـــد 
 �

�� �
�úمن الريـــاÊل� �Ñإدارة المركـــز الـــدو

 �Ñالدو المؤتمـــر  افتتـــاح   �
�� ألقاهـــا  كلمة 

والحفاظ  الحمايـــة  إن   ، �
�úالريـــا ل�Êمـــن 

عـــ� إرث الرياضـــة العالميـــة مســـؤولية 
كة، وقد قطعنا منذ تأســـيس  Å®دولية مشـــ
اً لوضع أطر  كبـــ®� الـــدو�Ñ شـــوطاً  المركز 
. �

�úمـــن الرياÊومعاي®� دولية للســـ�مة وا�
اب إÑ أن جهـــود المركز  � وأشـــار بـــن حـــ®�
، وع� خـــط مواز لخطـــط وبرامج  �Ñالـــدو
، نجحت بعد  �

�úمـــن الريـــاÊالســـ�مة وا�
ســـنوات من تأسيس «ســـيغا» كأول منظمة 
الرياضة. وشـــدد   �

اهة �� � بال®� دولية تعـــ�� 
 �

�úمـــن الرياÊل� �Ñرئيـــس المركـــز الـــدو
عـــ� أن المركز الـــدو�Ñ أدخـــل للتقنيات 
 �

�� � �Öالحديثـــة من أجـــل حماية الرياضيـــ
الوقت   �

�� العالـــم، مشـــيداً  أنحاء   Åشـــ�

نفســـه بالتعـــاون المعلن خـــ�ل المؤتمر 
المنشـــطات. لمكافحة  كية  ا�Êم®� الوكالة   مع 

ا ا
1.7 ر

2022

� العـــام  �ÖمـــÊعّلـــق حســـن الـــذوادي ا�
� ت�يح 

رث �� ßللجنـــة العليا للمشـــاريع وا�
الجماه®�  ســـ�مة  إن  بالقـــول،  منفصـــل 
� وكل عنـــاÓ كـــرة  �Öوالمدربـــ � �Öوال�عبـــ
أو  ون  ســـيح�� أشـــخاص  مـــن  القـــدم 
تشـــكل   2022 مونديال قطر   �

�� يشـــاركون 
، ونحن  � �Öلنـــا كمنظمـــ أولويـــة قصـــوى 
مصممـــون ليس فقط عـــ� تقديم أفضل 
بطولـــة، وإنمـــا لتوفـــ®� أقـــé معايـــ®� 
� نهائيـــات كأس  �Öمـــن لتأمـــÊالســـ�مة وا�
� ومســـتدام لكامل  Þ«العالم وترك إرث إيجا
أن  الـــذوادي إÑ حقيقة  المنطقة. وأشـــار 
قطر مـــن أكـــ®Ë دول العالم أمنـــاً وأماناً، 
وهـــو ما يجعلهـــا مقصداً ســـياحياً مفض�ً 
ا�Êحوال  � كل 

الجنســـيات، و�� لدى مختلف 
فإنـــه مـــن المتوقـــع أن يـــزور الدوحة ما 
 ،2022 �

يقـــرب مـــن 1.7 مليون مشـــجع ��
ومـــن هنـــا يمكـــن التأكيد عـــ� أن لجنتنا 
أســـها معا�Ñ الشـــيخ عبد  Å®ي �

Åمنيـــة ال�Êا�
، بذلت  �

ù بـــن ناÓ بـــن خليفة آل ثـــا»�
كل الجهـــود الممكنة من أجل استكشـــاف 
عليهـــا  والتغلـــب  المحتملـــة  المخاطـــر 
�ســـتضافة المونديـــال. وختـــم الذوادي 
توقيع عدد  تـــم  إنـــه  بالقول  ت�يحاتـــه 
مـــن اتفاقيـــات التعـــاون المختلفـــة مع 
بول  Å®ن ßا� مثـــل  مؤسســـات دولية معروفة 
بغية   ، �

�úالريـــا ل�Êمـــن   �Ñالـــدو والمركز 
رفع كفـــاءة المبـــادرات والخطـــط ا�Êمنية 
� نجريها ع� 

Åبرامـــج المتابعـــة الـــ� Þ®عـــ
جوانـــب  وســـتظل  ى،  Þ®الكـــ ا�Êحـــداث 
الســـ�مة وا�Êمن ع� قمـــة أولويات اللجنة 
تنظيٍم  لضمـــان  رث  ßوا� للمشـــاريع  العليا 
 Ë®إمتاعاً وتشـــويقاً بل أك Ë®ليـــس فقط أكـــ
أمنـــاً لمونديال 2022 بعد خمس ســـنوات.

ر ا ا

بن حمد  الشـــيخ مشـــعل  ح�� ســـعادة 
� ســـف®� دولـــة قطر لـــدى الو�يات 

آل ثا»�
 �Ñكية افتتـــاح المؤتمر الدو المتحـــدة ا�Êم®�

� – واشـــنطن 2018، وغرد 
�úالريـــا ل�Êمن 

ســـعادته ع� حســـابه الشـــخ�é بموقع 
» بصـــورة  Å®التواصـــل ا�جتماعـــي «تويـــ
ع� شاشـــة المؤتمر تقـــول: «كأس العالم 
كان  بينمـــا  والمنطقـــة»،  لقطـــر   2022
رث  ßللمشـــاريع وا� العليـــا  اللجنة  ممثـــل 
يلقـــي كلمته ويقـــدم عرضـــاً تعريفياً عن 
لمونديال  قطـــر  دولـــة  تنظيم  تطـــورات 
المؤتمـــر.  جلســـات  إحـــدى   �

��  2022
«ســـعدت  التغريدة:   �

�� ســـعادته  وقـــال 
 �

�úالريا ل�Êمـــن   �Ñالدو المؤتمـــر  بحضور 
� غرفـــة التجارة  �Öاكـــة ب Ëóالذي أقيـــم بال
 �Ñوالمركـــز الدو � �Öكيـــة ومعهـــد ماك ا�Êم®�
� وبمشـــاركة اللجنـــة العليا 

�úمـــن الرياÊل�
رث، وهـــو الحـــدث الذي  ßللمشـــاريع وا�
تنـــاول بالنقـــاش الـــدور المهـــم الـــذي 
ا�قتصادية  التنميـــة   �

�� الرياضـــة  تلعبـــه 
وا�جتماعيـــة».

ا ا
ري ا

قال عـــادل المناعـــي عضو مجلـــس إدارة 
� المؤتمر، 

غرفة قطر معلقاً ع� مشـــاركته ��
إن غرفـــة قطر تتقـــدم بالشـــكر والتقدير 
 �

�úالريا ا�Êمـــن  مـــن مركـــز  لجهـــود كل 
� عـــ� اســـتضافة فعالية  �Öومعهـــد ماكـــ
� استكشـــاف 

ى ســـاهمت �� Þ®ذات أهمية ك
آليـــات حمايـــة الرياضـــة حـــول العالم. 
وشـــدد المناعي عـــ� اهتمـــام غرفة قطر 
 �Ñبدعـــم مؤتمـــر حمايـــة الرياضـــة الدو
الثامن، مشـــيداً بالدور الرائـــد الذي يقوم 
 بـــه المركز منذ تأسيســـه قبل 9 ســـنوات.

الجلســـات  بمحتوى  المناعـــي  أشـــاد  كما 
النقاشـــية المنعقدة ع� هامـــش المؤتمر، 
 �

منوهـــاً بأنها ركـــزت ع� قضايـــا ملحة ��
. �

�úالريا ا�Êمـــن  مجال 

2022 ي ف

ا�Êمن  العمادي، مدير  قّدم محمد قاســـم 
رث،  ßالتجاري باللجنة العليا للمشـــاريع وا�
الحضور  خ�لـــه  وضع  تعريفيـــاً،  عرضـــاً 
ة  �Óوالشـــخصيات الحا � �Öمـــن المســـؤول
ة ا�ســـتعدادات  � أجـــواء ووت®�

للمؤتمـــر ��
ات، �ســـتضافة دولـــة قطر أول  والتحض®�

ا�Êوســـط. ق  Ëóال  �
�� مونديال 
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ا ود  و

وا  د   د   د  عاد الس د 
و ال  ن الس ا    
   200 و     ت
ن   ا   ت و  ت ا   
او  ا ا ا  ا الت  و ا
د    دول   ال  
ا  د   ا  ع ا دو 

2022 ا  د و

� لقـــاء رجـــال ا�Êعمال 
� بن طـــوار �� �Öوبـــ

ا�ربعاء  يـــوم  عقد  وا�Êتـــراك   � �Öالقطريـــ
 � ماركـــ®� ماريـــوت  بفنـــدق  ينايـــر   10
 �

�� القطريـــة  ا�ســـتثمارات  أن  الدوحـــة 
� المرتبة 

�� �
Å«تزايـــد مســـتمر وتـــأ �

تركيـــا ��
 Ñالثانيـــة مـــن حيـــث حجمهـــا، �فتـــاً إ
أن حجـــم تلـــك ا�ســـتثمارات تبلـــغ نحو 
تزايـــد ع�قـــات  مليـــار دو�ر وســـط   20
� القطـــاع الخاص  �Öبـــ اكة  Ëóالتعـــاون وال
المقبلـــة. الســـنوات  خـــ�ل  البلديـــن   �

�� 
يقـــود  ك  Å®المشـــ اللقـــاء  أن  وأوضـــح 
ا�Êعمال  � رجـــال  �Öبـــ التعاون  مـــن  لمزيد 
� وا�Êتـــراك، �فتـــا أن الع�قات  �Öالقطريـــ
كية تشـــهد نموا متســـارعا ع�  Å®القطرية ال
مختلـــف المســـتويات، مما يحفـــز القطاع 
� البلدين ع� إقامـــة التحالفات 

الخـــاص ��
اكات التجارية لتمهيـــد الطريق نحو  Ëóوالـــ
زيـــادة التجـــارة البينية لتصل إÑ مســـتوى 

. ت لطموحا ا
وأكـــد حرص الغرفـــة ع� دفـــع الع�قات 
� ونظرائهم  �Öعمـــال القطريـــÊرجال ا� � �Öبـــ
ا�Êتـــراك، إÑ مزيد من النمـــو والتقدم بما 
� البلدين، حيث 

يفيـــد القطـــاع الخـــاص ��
ترتبـــط غرفـــة قطـــر باتفاقيـــات ومذكرات 
كية،  Å®تفاهـــم مع عـــدد مـــن الغـــرف ال
� غرفة قطر  �Öمـــن بينها مذكرتـــا تفاهم بـــ
�ÿ للغرف التجاريـــة وتبادل 

Å®وا�تحـــاد الـــ

� تســـهيل إقامة 
الســـلع، ممـــا يســـاعد ��

كات  Ëóالـــ  � �Öبـــ والتحالفـــات  اكات  Ëóالـــ
المعلومات  وتبـــادل  كيـــة،  Å®وال القطريـــة 
� تعزز ســـهولة إقامة ا�Êعمال 

Åالبيانات الـــ�
البلدين.  �

�� التجاريـــة 

إÑ ذلـــك أكد فكرت أوزر، ســـف®� جمهورية 
الدائم  تركيـــا  لـــدى قطـــر، ســـعي  تركيا 
� إطـــار حرص 

للتعـــاون مع دولـــة قطر ��
كل مـــن صاحـــب الســـمو الشـــيخ تميم 
، أمـــ®� البـــ�د المفدى،  �

بن حمـــد آل ثا»�
والرئيـــس رجـــب طيب أردوغـــان ع� ذلك 
 ، � �Öالبلدين الشـــقيق � �Öكافـــة المجا�ت ب �

��
�ÿ قد اســـتجاب 

Å®أن الوفـــد الـــ Ñفتـــاً إ�
لتقديـــم  الدوحـــة   Ñإ وحـــ��  للدعـــوة 

المنتجـــات ذات النوعية مـــن مركز تصنيع 
� تركيـــا منـــذ زمن 

ا�Êثـــاث والمفروشـــات ��
طويـــل، معرباً عـــن أمله بأن تكـــون هذه 
 � �Öا�جتماعـــات فاتحـــة أبـــواب الخـــ®� ب
، متمنيـــا المزيـــد مـــن ا�زدهار  � �Öالجانبـــ

. ين للبلد
وبدوره قـــال عز الدين كوتشـــكوك محافظ 
الوفد  ورئيـــس  ى  Þ®الكـــ بورصة  مقاطعـــة 
: «هناك ع�قـــات اقتصادية وطيدة  �ÿ

Å®الـــ
� تركيا وقطـــر، وأن حجـــم الع�قات  �Öبـــ
يتعـــدى حدود   � �Öالصديق البلديـــن   � �Öبـــ
 � �Öالع�قـــات التجاريـــة لتصبـــح تاريخية ب
، ونرى أهمية تطويـــر الع�قات  � �Öالشـــعب
� بناء 

التجاريـــة بيننـــا لما لهـــا مـــن دور ��
.« � �Öالجانب � �Öالمســـتقبل بـــ

ية  ة ترك ك وار 200  ب 

ح و ا تع بال

ا ف يار دوالر مشاري ت 11.6 م
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ت اقتصادي قطري م

ة قريبا سودا  الدو

ودانية ث وزارة الع ال افت وفدا ي غرفة قطر است

و  دا  ا الع وا ا و و س ا 
ت  ا اد  ع ا د  ت الدو  ن  ودان  الس
ودا     اد ال الس ت ا
ت  س ودا وا ا الس دد  ال ا 
د  د ا  ا د  و  ت  ا لع  
ا  د و ا  ال ا ال ا  ال ال و

ا ون  ال ت س ا ا وا د  ا الت  عو ال

جاء هذا خـــ�ل اللقاء الذي عقده ســـعادة 
الســـيد محمد بـــن طوار نائـــب رئيس غرفة 
قطـــر مـــع  وفـــد عمـــا�Ñ مـــن جمهورية 
الســـودان برئاســـة الســـيد صديق بشـــ®� 
داري  ßص�ح ا�ßمحمد وكيل وزارة العمـــل وا�
� بالوزارة،  �Öالســـودانية، وعدد من المســـؤول
 ، �

�úالمـــا  Þ®ديســـم �
بمقـــر غرفة قطـــر ��

وذلك لمناقشـــة أوضاع العمالة الســـودانية 
� قطر، وســـبل تعزيز التعـــاون ا�قتصادي 

��
البلدين.  � �Öبـــ والتجاري 

من جانبه قـــال بن طوار نائـــب أن أصحاب 
� دولـــة قطر مهتمـــون بالتعرف 

ا�Êعمـــال ��
� جمهوريـــة 

عـــ� الفـــرص ا�ســـتثمارية ��
الســـودان، وأن الملتقى ا�قتصادي القطري 
�  ســـيكون فرصة جيـــدة للقطاع 

الســـودا»�
الخـــاص القطـــري، للتباحث مـــع الجانب 
اكات وعقد صفقات. ËÌ وإقامـــة �

الســـودا»�
وأوضـــح أن القطاع الخـــاص القطري أمامه 
� الناتـــج المح�� 

ســـهام �� ßة ل� فرصة كبـــ®�
� ظل 

، خاصـــة �� Þ®بصـــورة أكـــ �Ñجمـــاßا�
� تنفذهـــا الدولة، وأضاف 

Åوعات الـــ� Ëóالم
أن القطـــاع الخـــاص أطلـــق عـــدد مـــن 
، والذي  �

Ê«من الغـــذاÊمبادرات ومشـــاريع ا�
� وتقليل 

Å«تحقيـــق ا�كتفاء الـــذا Ñتهدف إ
ا�عتمـــاد ع� الـــواردات، وهو مـــا يجعل 
 �

ة �� Þ®الســـودان وما يملكه من إمكانيـــات وخ
القطاع الزراعي، وجهة واعدة للمســـتثمرين 

. � �Öي لقطر ا

ونـــّوه بن طوار إÑ أهميـــة الجهود الحكومية 
الراميـــة لتســـهيل ا�جراءات أمـــام القطاع 
ا�Êمـــوال  رؤوس  واســـتقطاب  الخـــاص 
� ظل إقامة عدد من المشـــاريع 

ا�Êجنبيـــة، ��
التنمويـــة، منها ميناء حمد والذي يســـاهم 
Ê العالمية،  � ربـــط قطر بعـــدد من المـــوا»�

��
ق  Ëóمنطقـــة ال Ê ويعـــزز التجارة مع مـــوا»�
ا�Êوســـط، با�ßضافة إÑ المناطق ا�ستثمارية 
هـــا مـــن المقومـــات والحوافز  الحـــرة وغ®�

. لتشجيعية ا
؛ فقد شـــدد ســـعادة  �Ñوع� الجانب العما
نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة الغرفـــة ع� 
أهمية وجـــود مراكـــز تدريبيـــة متخصصة 
� جمهورية الســـودان، تعمـــل ع� صقل 

��
مهـــارات وقـــدرات العمالـــة الســـودانية، 
بالسوق  والعمل  الدخول  وتســـاعدهم ع� 
القطرية بشـــكل أوســـع، خاصـــة وأن قطر 
وعـــات التنموية  Ëóتشـــهد عـــدد مـــن الم
� تتطلـــب عمالـــة مؤهلـــة 

Åالضخمـــة الـــ�
. ومدربة

 Ñبـــدوره أشـــار  الســـيد صديق بشـــ®�  إ
أن عـــدد الجاليـــة الســـودانية بدولة قطر 
تقدر بحـــوا�Ñ 58 ألف شـــخص، معرباً عن 
� زيـــادة العمالة 

�� �
رغبـــة الجانب الســـودا»�

الســـودانية بقطر، وأســـتعرض بشـــ®� عدد 
� الســـودان بها  � تتمـــ®�

Åمـــن المجـــا�ت ال�
� يمكن لرأس المال القطري أن يشـــارك 

Åوال�
� القطـــاع الزراعي الذي يمثل 

فيها، خاصة ��

. �
أحدى ركائـــز ا�قتصاد الســـودا»�

إÑ ذلـــك كشـــف عاصـــم ع�� المستشـــار 
بـــوزارة العمل الســـودانية أن ســـعادة وزير 
� «الملتقى 

� سيشـــارك ��
ا�ستثمار الســـودا»�

المقرر   « �
الســـودا»� القطـــري  ا�قتصـــادي 

عقـــده بالدوحـــة ، وأضـــاف أن الملتقـــى 
والتجارة  ا�قتصـــاد  وزارة  برعايـــة  يحظـــى 
القطريـــة، متوقعاً أن يشـــهد عقد صفقات 
� ونظرائهم  �Öالمســـتثمرين الســـوداني � �Öبـــ
اً أن ب�ده تدعـــو القطاع  ، مشـــ®� � �Öالقطريـــ
عـــ� فرص  للتعـــرف  القطـــري  الخـــاص 
الســـودان   �

�� ا�ســـتثماري  والمناخ  ا�Êعمال 
خاصة بعـــد رفـــع العقوبـــات ا�Êمريكية.

وأضـــاف أن وزارة العمل الســـودانية مهتمة 
بزيـــادة التعـــاون مـــع الجانـــب القطري، 
المتجذرة  الطيبة  الع�قات  من  وا�ســـتفادة 
، مســـتعرضاً عدد  � �Öالشـــعبية الصديق � �Öب
� البلدين  �Öمثلـــة للتعاون الصادق بـــÊمن ا�
قليميـــة والدولية. ßكث®� مـــن المحافل ا� �

��
الطيب  ســـعاد  الســـيدة  قالـــت  بدورهـــا 
حســـن مديـــر عـــام ا�ســـتخدام والهجرة 
بوزارة العمل الســـودانية أن قطاع التدريب 
� تأهيل وتدريب 

� ب�دها ســـاهم ��
�� �

المه��
عدد كبـــ®� من العمالـــة الســـودانية، ورفد 
ســـوق العمالة بالســـودان والخارج بالكوادر 
� تنفيذ 

� شـــاركت ��
Åة والمهـــرة الـــ� � المتمـــ®�

� كث®� من 
وعات التنمويـــة �� Ëóعدد مـــن الم

لدول. ا

ا الحرة  د وال ا  وار مي ب 

بية   و االموال األ ومات مشجعة لر م
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ا ود  و

ن  ا     وا  د   د   د  عاد الس ا 
ا   ا اون و   ع ت و ا  تان   س ا  و
ا  ن  ا   اد   ت ا ا ا ا و ا ال ا   
ا  اون   تع التع ا ا ال  ا  ت   ا

ا تا    ا س ا ال

جـــاء ذلك خ�ل ا�جتماع الذي اســـتضافته 
غرفـــة قطر مـــع وفـــد أصحـــاب ا�Êعمال 
� برئاســـة الســـيد زاهد لطيف  �Öالباكســـتاني
خان رئيـــس غرفة تجارة وصناعـــة راولبندي 
الباكســـتانية، وبحضور الســـيد عرفان منان 

الغرفة.  عـــام   � �Öأم خان 
أعمال  مؤتمـــر  إقامـــة  ا�جتمـــاع  ناقـــش 
� الدوحـــة خ�ل الربع 

�� �
قطري - باكســـتا»�

ا�ول مـــن العام المقبل، كمـــا تناول دعوة 
� لزيارة  �Öعمـــال القطريÊالغرفة وأصحاب ا�
� أعمال مؤتمر ميناء 

باكســـتان للمشـــاركة ��
«جـــوادر» والمزمـــع انعقاده خ�ل شـــهر 

.2018 مارس 
وقـــال بن طـــوار أن الغرفة ترحـــب بإقامة 
مؤتمـــر أعمـــال يبحـــث فرص ا�ســـتثمار 
� قطـــر وباكســـتان، منوهاً  �Öعمـــال بـــÊوا�
ة لـــدى أصحاب  بـــأن هنـــاك رغبـــة كبـــ®�
فـــرص  بحـــث   �

��  � �Öالقطريـــ ا�Êعمـــال 

 �
� باكســـتان، خاصة ��

ا�ســـتثمار المتاحة ��
� ع� مشـــاريع  ك®� Å®وال �

ظـــل التوجه الوط��
� والتصنيـــع وا�دوية والزراعة 

Ê«الغذا ا�من 
� يوليهـــا المؤتمر اهميـــة خاصة.

Åوالـــ�
� أن يحقـــق المؤتمر 

وأعرب عـــن أملـــه  ��
الـــذي يشـــارك فيـــه 50 مـــن أصحـــاب 
ة  � � نجاحـــات ممـــ®� �Öعمـــال الباكســـتانيÊا�
 � �Öمصلحـــة تعزيـــز التعـــاون ب �

تصـــب ��
� ك� البلدين، ونوه إÑ أن 

القطاع الخـــاص ��
 �

�� والتجارية  ا�قتصاديـــة  القطاعات  جميع 
ة وترحب بكافة  قطر تشـــهد ديناميكية كبـــ®�
� يمكـــن أن تحقق قيمة 

Åا�ســـتثمارات الـــ�
مضافـــة ل�قتصـــاد القطري.

ولفـــت نائب رئيس غرفة قطـــر إÑ أن دولة 
ة وأن  � أهميـــة كب®�

Ê«من الغذاÊا� �Ñقطر تـــو
تنفيذها  يجـــرى  هناك مشـــاريع ضخمـــة 
اً إÑ المشـــاريع  � هـــذا القطـــاع، مشـــ®�

��
� ميناء حمد 

اللوجســـتية المزمع اقامتهـــا ��

خاصـــة مشـــاريع صوامع الحبـــوب وا�زر 
الغذائية. المشـــاريع  ها مـــن  وغ®�

غرفة روالبندي
مـــن جانبه، قـــال ودعا خان ممثـــ�� غرفة 
� لزيارة  �Öعمال القطريـــÊقطر وأصحـــاب ا�
بـــ�ده وذلك ل�ط�ع ع� فرص ا�ســـتثمار 
 � �Öالمتاحـــة ولقـــاء نظرائهـــم الباكســـتاني
� كافة المجا�ت 

لتعزيـــز أواÓ التعـــاون ��
وا�قتصادية.  التجـــارة 

 �
كمـــا ودعا ممثـــ�� الغرفـــة للمشـــاركة ��

المؤتمـــر الخاص بمناقشـــة أهم التطورات 
المرتبطـــة بميناء جـــوادر ، والـــذي يعقد 
خ�ل شـــهر مارس 2018 ويشـــهد مشاركة 
رؤســـاء وممث�� غـــرف التجـــارة والصناعة 
� وايـــران وافغانســـتان  �Öكل مـــن الصـــ �

��
ضافـــة إÑ عدد  ßوتركيـــا وطاجكســـتان، با�
ا�Êعمـــال  وأصحـــاب   � �Öالمســـؤول مـــن 

والمســـتثمرين مـــن هـــذه الدول.

ر األعامل  م ي  ت ة ت الدو

تا   طري الباك واالستثامر ال

تانية..  دي الباك ا م غرفة روالب ل ل رفة بحثت الترتيبات  ال

د ف الرب االول 2018 ويع
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اد  ن  الت دا    و   د  س د ال ا دس    عاد ا ا 
ا  ت دد  ا ا  ن  ا  و ا  ا   ا ا ا  الع س دو ا   و الت
س ا  دو ا ال ا دد ال ا  د و  ا وال ا ا ا ا   ا 

ا و ع د و ا او وال ا ا ع   ا  وا 9 

جـــاء هذا خـــ�ل لقـــاء عقد بمقـــر غرفة 
قطر  مع وفـــد تجاري اندوني?� برئاســـة 
الســـيد حلمي شـــيبوبكر نائب رئيس غرفة 
التجـــارة والصناعـــة ا�ندونيســـية، تـــم 
 � �Öخ�له بحـــث أوجه التعـــاون التجاري ب
ا�ندوني?�  الوفـــد  مثل  حيـــث  البلدين، 
والصيدلة  وا�Êثـــاث  ا�Êغذيـــة  قطاعـــات 
اللقاء  البناء، وحـــ��  والمقاو�ت ومـــواد 
الســـيد راشـــد بن حمـــد العذبـــة عضو 
أصحاب  من  وعـــدد  الغرفة،  إدارة  مجلس 
مـــن  ونظرائهـــم   � �Öالقطريـــ ا�Êعمـــال 

. ونيسيا ند ا
وأضاف المســـند خ�ل اللقـــاء، أن هناك 
� عـــدد من 

�� � �Öالجانبـــ � �Öمشـــاورات بـــ
وعـــات البنيـــة التحتيـــة ومحطـــات  Ëóم
 Þ®وا�تصـــا�ت، وعـــ Ê الطاقـــة والمـــوا»�
ا�Êعمال  رغبـــة أصحـــاب  عـــن  المســـند 
التعـــرف   �

��  � �Öالقطريـــ والمســـتثمرين 

 �
عـــ� الفـــرص ا�ســـتثمارية المتاحـــة ��

ة  اً إÑ أن زيـــارة ح�� إندونيســـيا، مشـــ®�
 Ñصاحب الســـمو أمـــ®� البـــ�د المفدى إ
 �

Åوال� - �
�úشـــهر اكتوبر الما �

إندونيسيا ��
اتفاقيات  مـــن  عـــدد  عقـــد  اثمـــرت عن 
� فتح افاق اوســـع 

التفاهـــم_ أســـهمت ��
� البلدين. �Öللتعـــاون التجـــاري بـــ

وأوضـــح عضـــو مجلـــس إدارة الغرفـــة 
أن الحصـــار المفـــروض عـــ� قطـــر من 

� وقـــف او 
دول مجـــاورة، لـــم ينجـــح ��

وعـــات الضخمة  Ëóة الم حـــ�Å تأخ®� وتـــ®�
وعاتها  Ëóتنفذهـــا الدولة ضمـــن م �

Åالـــ�
وعـــات ا�ســـتعداد لكأس  Ëóالتنمويـــة وم
العالـــم 2022، حيـــث تظل قطـــر  م�ذاً 
ا�Êجنبية  ل�ســـتثمارات  جاذباً  ومكانـــاً  آمناً 

العالمية. ا�Êمـــوال  ورؤوس 
بـــدوره قـــال الســـيد حلمـــي شـــيبوبكر 
نائـــب رئيـــس غرفـــة التجـــارة والصناعة 
 � �Öالتجارية ب الع�قـــات  ا�ندونيســـية أن 
قطر واندونيســـيا شـــهدت تطوراً ملحوظاً 
ة، خاصـــة بعـــد زيارة  � ا�òونـــة ا�Êخـــ®�

��
ندونيســـيا اكتوبر  ß� أمـــ®� الب�د المفـــدى
، حيـــث تـــم توقيـــع اتفاقيـــة  �

�úالمـــا
التجارة  وغرفـــة  قطـــر  غرفة   � �Öبـــ تعاون 
اتفاقيـــات  مـــن  وعـــدد  ا�ندونيســـية، 
با�ســـتثمار  المعنية  الجهات   � �Öب التعاون 

. رة لتجا وا

غرفة قطر تبح التعاون التجاري 

طا الخا االندوني م ال

ا اوالت والب ا والصيدلة وال ية واأل اول قطاعات األغ ا ت ل ل
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ا ود  او ود  و

ا     وا  د   د  ا د  عاد الس ت  ا
داو   د ا ا ا 2018  الس ا 24  ع و ا  ال 
و  ا  ا و  و ت  ال  س  ا دا   

د الدول ا ل و  ا   د  اس  ل عاد الس

الع�قـــات  تعزيـــز  ســـبل  اللقـــاء  تنـــاول 
البلديـــن،   � �Öبـــ والتجاريـــة  ا�قتصاديـــة 
واســـتعراض الفـــرص ا�ســـتثمارية المتاحـــة 
 �

�� ا�Êعمـــال والمســـتثمرين  امـــام اصحـــاب 
اكات  ËÌالبلديـــن، وامكانيـــة اقامة تحالفـــات و
� عدد من المجـــا�ت المتعلقة 

�� � �Öالجانب � �Öبـــ
. �

�úراÊا� باســـتص�ح 
مـــن جهتـــه قـــال الســـيد محمد بـــن احمد 
بن طـــوار أن غرفة قطـــر تعمل ع� توســـيع 
اســـتثمارات القطاع الخـــاص خارجياً، وأضاف 
� رجال  �Öة للتعاون بـــ أن هنـــاك فرصـــاً كبـــ®�
كات القطريـــة ونظرائهم من  Ëóعمـــال والـــÊا�
�نكا، حيث توجـــد مجموعة واســـعة من  ســـ®�
المجـــا�ت يمكن توجيـــه ا�ســـتثمارات إليها، 
الجانب  ويد  � Å®ل الغرفة مســـتعدة  أن  موضحـــاً 
� يحتاجها 

Åن.� بكافـــة المعلومات الـــ�� الســـ®�
القطري. الســـوق  عن 

قات  رفة تبح الع ال

نكا ي التجارية م 

يعـات القطريـة تحمي  Ëóأكـد السـيد محمـد بـن طـوار نائب رئيـس غرفة قطـر أن الت
ًا إÑ إنشـاء مسـاكن عماليـة عـ� درجـة عاليـة مـن  حقـوق العمالـة الوافـدة .. مشـ®�
� أÌع وقـت. 

اعـات العماليـة لحـل أي خ�فـات �� � � وتشـكيل لجـان فـض ال®� التجهـ®�
ًا إÑ إنشـاء مزيد  � تربط قطـر وÌي�نكا، مشـ®�

Åة الـ� � كمـا أكـد عـ� الع�قـات المتمـ®�
ة المقبلة.  Å®خـ�ل الفـ � �Öالجانبـ � �Öاكات بـ Ëóمـن التحالفـات والـ

� دولـة قطـر، نظمتهـا 
� نـدوة لتعزيـز العمالـة الóي�نكيـة ��

جـاء ذلـك ��� كلمتـه ��
اتون الدوحـة،  � فنـدق شـ®�

السـفارة الóي�نكيـة بالتعـاون مـع غرفـة قطـر، وذلـك ��
التنميـة  بـوزارة  ا�سـتقدام  إدارة  مديـر  الريـس  فـواز  السـيد  النـدوة   �

�� وشـارك 
داريـة والعمـل والشـؤون ا�جتماعيـة، وسـعادة السـيد ليانجـي سـف®� جمهوريـة  ßا�

Ìي�نـكا لـدى الدولـة.

ال الس     ع الع و  دو   
و  طرية تح  وار التشريعات ال ب 

الة الوافدة الع

قات التعاون م قطر نكا تعزيز ع سفير سري
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� بدايـة اللقـاء ألقى السـيد فـواز الريس 
و��

كلمـة ترحيبيـة نقـل خ�لهـا تحيـات سـعادة 
داريـة والعمـل والشـؤون  ßالتنميـة ا� وزيـر 
ا�جتماعيـة إÑ كافـة الحضـور، كمـا أعـرب 
عـن الشـكر لغرفـة قطـر وسـفارة Ìي�نـكا 

الدولة. لـدى 

رب

دولـة  إن  قطـر  غرفـة  رئيـس  نائـب  وقـال 
ع�قـات  لتعزيـز  ى  Þ®كـ أهميـة   �Ñتـو قطـر 
التعـاون ا�قتصاديـة والتجاريـة مـع جنوب 
 �

�� اسـتثمارات  هنـاك  أن  سـيما   � آسـيا، 
هـذه المنطقـة الهامـة وهناك آفـاق تعاون 
� المسـتقبل، �فتاً إÑ أن Ìي�نكا 

جديـدة ��
� منطقـة 

يـكاً هاًمـا لدولـة قطـر �� ËÌ Þ®تعتـ
جنـوب آسـيا، حيـث وقـع الجانبـان العديد 
مـن مذكـرات التعـاون وا�تفاقيـات لتعزيز 
مـا  أن  إ�  بينهمـا،  ا�قتصاديـة  الع�قـات 
 . � �Öالشـعب طمـوح  دون  يـزال  مـا  تحقـق 
 � �Öحيـث وصـل حجـم التبـادل التجـاري بـ
مليـون دو�ر   73  �

�úالمـا العـام  البلديـن 
 �

Åمكانيـات الـ� ßفقـط ممـا � يتناسـب مـع ا�
تتمتـع بهـا كل دولـة.

 �
�úفنـا العـام المـا ËÌ وتابـع يقـول: «لقـد

يبـا�  Ë®ي�نـ.� ميóبلقـاء فخامـة الرئيـس ال
 � �Öعمـال القطريÊيسـينا مـع أصحـاب ا� س®�
 �

�� ا�سـتثمار  عـ�  لتشـجيعهم  وذلـك 
Ìي�نـكا».

� قطر أكـ®Ë من 210 
وأشـار إÑ أنـه يوجـد ��

 45 يتجـاوز  مـال  بـرأس  كات Ìي�نكيـة  ËÌ
أصحـاب  دعوتـه   Ñإ �فتـاً  ريـال،  مليـون 
تعزيـز ع�قـات   Ñإ  � �Öي�نكيـóال ا�Êعمـال 
ا�Êعمـال  أصحـاب  مـع  كة  Å®المشـ التعـاون 
التحالفـات  مـن  مزيـد  وإنشـاء   � �Öالقطريـ
داعيـاً  القطاعـات،  كافـة   �

�� كات  Ëóوالـ
 Ñإ  � �Öالقطريـ ا�Êعمـال  أصحـاب  كذلـك 
 �

التعـرف عـ� فـرص ا�سـتثمار المتاحـة ��
Ìي�نـكا.

 �
Åالـ� ة  � المتمـ®� الع�قـات  أن   Ñإ وأشـار 

العمالـة  حجـم   �
�� تظهـر  البلديـن  تربـط 

 �
Åوالـ� قطـر   �

�� العاملـة  الóي�نكيـة 
يشـاركون  Ìي�نـ.�  ألـف   120  Ñإ تصـل 
الدولـة، مؤكـًدا  � تشـهدها 

Åالـ� النهضـة   �
��

قطـر  دولـة  تبذلهـا   �
Åالـ� الجهـود  عـ� 

مـن  الوافـدة  العمالـة  حقـوق  لضمـان 
 � �Öيعـات والقوان Ëóخـ�ل مجموعـة مـن الت
� تحمـي هـذه الحقـوق، وقـال إن أبـرز 

Åالـ�
� مجـال حقـوق العمال، 

نجـازات �� ßهـذه ا�

إنشـاء مسـاكن عماليـة 
عاليـة  درجـة  عـ� 
تضـم   � التجهـ®� مـن 
فيـه  Å®ال سـبل  كافـة 
تـم  كمـا  والراحـة، 
فـض  لجـان  تشـكيل 
العماليـة  اعـات  � ال®�
 �

�� خ�فـات  أي  لحـل 
وقـت. أÌع 

وأضـاف بـن طـوار أن 
ترحـب  قطـر  غرفـة 
مـن  مزيـد  بوجـود 
الóي�نكيـة  العمالـة 

كامـ�ً  تدريبـاً  والمدربـة  المؤهلـة  الماهـرة 
التحتيـة  البنيـة  مشـاريع   �

�� للمشـاركة 
ومشـاريع مونديـال 2022، موجًهـا الدوحة 
 � �Öالقطريـ ا�Êعمـال  أصحـاب  كافـة   Ñإ
للتواصـل مـع الهيئـات والـوكا�ت الخاصـة 
عـ�  للتعـرف  وذلـك  العمالـة  بجلـب 
 �

�� فيهـا  التعـاون  يمكـن   �
Åالـ� المجـا�ت 
الصـدد. هـذا 

ا ي

ليانجـي  السـيد  سـعادة  قـال  جانبـه  مـن 
السـفارة  أن  الدولـة  لـدى  Ìي�نـكا  سـف®� 
تتقـدم بخالـص الشـكر لغرفـة قطـر عـ� 
والـذي  اللقـاء  هـذا  تنظيـم   �

�� التعـاون 
ا�Êعمـال  مجتمـع  تعريـف   Ñإ يهـدف 
الóي�نكيـة  العمالـة  ات  � بممـ®� القطـري 
� يمكـن �Êصحـاب ا�Êعمـال 

Åوالمجـا�ت الـ�
� ا�سـتعانة بهـذه العمالـة فيهـا،  �Öالقطريـ
ع�قـات  تعزيـز  بـ�ده  سـعى  عـ�  مؤكـًدا 

قطـر. دولـة  مـع  التعـاون 

ر

وقـدم الجانـب الóي�نـ.� عرًضـا تقديمًيـا 
للتوظيـف  الóي�نـ.�  المكتـب  خـ�ل  مـن 
Ìي�نـكا  اهتمـام  فيـه  أبـرز  الخـارج   �

��

للعمالـة  وتأهيـل  تدريـب  برامـج  بتوفـ®� 
خاصـة  العمـل  سـوق   Ñإ إيفادهـا  قبـل 

. �
والحـر��  �

المهـ�� الجانـب 
تدريـب  برامـج  هنـاك  أن  العـرض   � �Öوبـ
� مجـا�ت 

عـ� درجـة عاليـة مـن الجـودة ��
والتمريـض  والكهربـاء  والبنـاء  الصناعـة 
لديهـا  Ìي�نـكا  أن  موضحـا  والضيافـة، 
درجـة  وعـ�  ومدربـة  مؤهلـة  عاملـة  قـوة 

الكفـاءة. مـن  عاليـة 
مديـر  نائـب  سـيناناياك  السـيد  قـدم  كمـا 
الخارجـي،  للتوظيـف  Ìي�نـكا  مكتـب 
عرًضـا قـال فيـه إن هـذا اللقـاء مهـم �Êنـه 
� قطر 

كات التوظيف سـواء �� ËÌ يجمـع كافـة
 �Ñتـو بـ�ده  بـأن  منوهـاً  Ìي�نـكا،   �

�� أو 
ا بتعزيـز العمالـة الóي�نكية  اهتماًمـا كبـ®�
� قطـر لمـا تتمتـع به مـن طفـرة اقتصادية 

��
الوافـدة. العمالـة  � مـع 

Åوتعامـل أخـ��
التوظيـف   �

�� المكتـب  اتيجية  Å®اسـ وعـن 
يفـاد  ß� ة  � متمـ®� اتيجية  Å®اسـ هنـاك  إن  قـال 
التأهيـل  عـ�  تعتمـد  الخـارج   �

�� العمالـة 
ال�زمـة  المهـارات  وإكسـابهم  المناسـب 
 �

Åالـ� العمـل  بيئـة  مـع  تتناسـب   �
Åالـ�

بهـا. يعملـون 
عـن  تقديمـي  عـرض  اللقـاء  تخلـل  كمـا 
 �

�� العمالـة  لتوظيـف  المرخصـة  الـوكا�ت 
الـوكا�ت والمكاتـب  Ìي�نـكا وكذلـك عـن 

قطـر.  �
�� الموجـودة 

إنشـاء مسـاكن عماليـة 
عاليـة  درجـة   �
تضـم   
فيـه 
تـم  كمـا  والراحـة، 
فـض  لجـان  تشـكيل 
العماليـة  اعـات 

وأضـاف بـن طـوار أن 
ترحـب  قطـر  غرفـة 
مـن  مزيـد  بوجـود 
الóي�نكيـة  العمالـة 

43

20
18

 - 
ير
ربا
ف

 - 
ون

ست
وال

س 
اد

س
 ال

دد
لع

ا
www.qatarchamber.com



كان العـام 2017 يحتـوي عـ� تحديـات غ®� 
كة سـكك  Ëóمسـبوقة للدولـة ككل، ومـن ثم ل
الحديـد القطريـة « الّريل». وكمـا هو الحال 
كـة  ËÌ واجهـت  القطـري  للشـعب  بالنسـبة 
وعزيمـة  بـإÓار  التحديـات  هـذه  «الّريـل» 

ومثابـرة ومرونـة.
يجـاد حلـول  ß� ًكـة نهجـاً متطـورا Ëóوتبنـت ال
عـ�  تبـة  Å®الم ا�òثـار  لمعالجـة  اسـتباقية 
كـة  ËÌ تمكنـت  خ�لهـا  مـن   �

Åوالـ� الحصـار 
تجـاوز  مـن  � معهـا  �Öالعاملـ الّريـل وجميـع 
 �Ñوبالتـا والتحديـات،  الصعوبـات  هـذه 

ا�òن.  Åحـ� أداء  أفضـل  كـة  Ëóال حققـت 
� مواجهـة 

كـة الّريـل ا�سـتمرار �� ËÌ م� Å®وتعـ
والتصميـم  ا�Óßار  بنفـس  تحـٍد جديـد  كل 
والقـوة حـ�Å تتمكـن دولـة قطـر مـن تحويـل 
 Ñرؤيـة صاحب السـمو أم®� البـ�د المفدى ا

حقيقـة واقعـة وملموسـة.
 Þ®فـ� يـكاد يمـر يـوم إ� وتعلـن «الّريـل» عـ
التواصـل  مواقـع  عـ�  الرسـمية  حسـاباتها 
عـن   « Å®تويـ» و  «فيسـبوك»  ا�جتماعـي 
وتتشـارك  وع  Ëóالمـ  �

�� المحـرز  التقـدم 
ا�نجـازات  هـذه   � �Öوالمقيمـ  � �Öالمواطنـ

ة. الكبـ®�
� تمهيداً �نطـ�ق أول قطار قبل 

Å«كل ذلـك يأ
 ،2020 العـام  مطلـع  لـه  المحـدد  الموعـد 
بـإذن ù تعـاÑ، ليعلـن عـن مرحلـة جديـدة 
 �

Å«تـأ �
Åالدولـة الـ� �

مـن وسـائل المواصـ�ت ��
ضمـن رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030، وكذلـك 
لخدمـة جمهـور مونديـال كأس العالـم لكـرة 
 � �Öالقـدم 2022، حيث سـيقرب المسـافات ب
اسـتادات المونديـال، ويمنـح تجربـة فريـدة 
مـن   Ë®أكـ حضـور  يمكـن  بحيـث  تنـ?،   �

اليـوم، خ�فـا لمـا  � نفـس 
مبـاراة عالميـة ��

� النسـخ السـابقة للبطولـة، حيث كانت 
كان ��

 �
� اسـتضافتها مـن قبل ��

Åالـدول الـ� �
تقـام ��

� إ�  أن  �Öم�عـب متباعدة، ف� يكاد المشـجع
� اليـوم. ممـا يقلل 

وا مبـاراة واحـدة �� يحـ��
مـن حماسـة الحـدث العالمـي الـذي ينتظـره 

ري  .. يش  الري

ور مط 2020 ى ال ل

ررة واعيد ال ار اإلنجاز  قب ال .. وت م يخر م با األر

د  2018 ت %90 ا .. و  73% ة االوىل تفو ال ر  ن انجاز ا

طارات الجديدة د ال د تجربة أ ة االقتصادية ويش ط د محطة ا ي الوزرا يتف ر

تامع صات التوا اال و عرب م دم ا ور مرا ت و تشار الج دارة ا

ة زمة م مصادر بدي واد ال ار الحصار وتوف ا الت ع 

ت  ا ال الت  ا  ا و ا و و     ا ا  ال
ا  ا   ا  ت و ا ت  ا ا ا ا  ا  ا ا س ا  دول  
ا   و   ا ا ا تت د ال  ا د د ال ا  ا  و   ا
ا   ت ا  ا س د  ال وال  د ال  د و  ال ا و ت ا
و  ول ال ل ا ا واد ال و  ل  س ا و الت   س ا ا ا  ا

ا عا  ال و ود  ا و دو ال د ل وا  ل    و  

ا
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� حـول العالـم كل اربـع سـنوات. �Öالم�يـ
وع  Ëóووفقـاً للدراسـات المتعلقـة بهـذا المـ
مسـتخدمي  مـن   (25%-20) فـإن  العمـ�ق 
وسـائل  باسـتخدام  سـيقومون  السـيارات 
� وقـت الـذروة، عوضاً 

النقـل العـام يوميـا ��
مسـتقب�ً. الخاصـة  سـيارتهم  عـن 

وأصبـح الحلـم الذي يخرج مـن باطن ا�Êرض 
ى النـور، حيث من المقـرر بإذن  حقيقـة، لـ®�
ù تعـاÑ أن يتـم التشـغيل الرسـمي بدايـة 
 � �Öبـ مـن  وع  Ëóالمـ ليكـون   ،2020 العـام 

� العالـم. 
ا�Êحـدث وا�Êكـ®Ë أمانـاً ��

ي ا ا

ا ا ا

قـام   «2018» الجديـد  العـام  بدايـة  ومـع 
معـا�Ñ الشـيخ عبـدù بـن نـاÓ بـن خليفـة 
ووزيـر  الـوزراء  مجلـس  رئيـس   �

ثـا»� آل 
الداخليـة بزيـارة تفقديـة لمحطـة المنطقـة 
و الدوحة،  Å®وع مـ Ëóا�قتصاديـة التابعـة لمـ
وخـ�ل الزيـارة قـام معاليـه با�طـ�ع عـ� 
� سـ®� أعمـال الموقـع وا�نجـازات 

التقـدم ��
العـام   �

�� كـة  Ëóال حققتهـا   �
Åالـ� الرئيسـية 

المسـتقبلية. وخططهـا   2017

عنـد  ا�قتصاديـة  المنطقـة  محطـة  وتقـع 
تقاطـع الطريـق الدائـري السـادس وطريـق 
 �

الوكـرة، وتتسـع �سـتيعاب 15 ألـف راكب ��
السـاعة، وسـتكون المحطـة بمثابـة المحـور 
بـو  راس   �

�� ا�قتصاديـة  للمنطقـة  الرئيـ?� 
مـن مطـار  بالقـرب  لوقوعهـا  نظـراً  فنطـاس 

. �Ñحمـد الـدو
� الشـكل المعمـاري لمحطـة المنطقـة  ويتمـ®�
القطريـة  النمـاذج   � �Öبـ بمزجـه  ا�قتصاديـة 
الحديثـة  المعماريـة  والزخـارف  التقليديـة 
والمعـاÓة لتحقيـق شـعور ومظهـر جـذاب 
ذي طابـع محـ�� جما�Ñ فريد، هـذا با�ßضافة 
إÑ كونهـا آمنـة ومسـتدامة وعمليـة وحديثـة. 
ذلـك  بجمـال  الـركاب  يسـتمتع  وسـوف 
الداخليـة  المسـاحات  التصميـم مـن حيـث 
ضـاءة الطبيعيـة، والتدفقات  ßالشاسـعة، وا�
� حصـول 

السلسـة للـركاب، ممـا سيسـاهم ��
ة. � المسـتخدم عـ� تجربـة إيجابيـة وممـ®�

باسـتق�ل  الـوزراء  رئيـس   �Ñمعـا قـام  وقـد 
أول  وتجربـة  الجديـدة  القطـارات  أحـد 
� محطـة المنطقـة  �Öقطـار يدخـل ا�نفـاق بـ
ا�قتصاديـة ومحطـة عقبـة بن نافـع و كذلك 
 � المسـار العلوي حـ�Å  محطة الوكـرة، وتتم®�
القطـارات بأنهـا بـ� سـائق وتعـد واحـدة من 
تصـل  حيـث  المنطقـة   �

�� القطـارات  أÌع 
Ìعتها إÑ 100 كم/سـاعة. كما ستوفر خدمة 
تنقـل آمنـة وموثوقـة وÌيعـة للـركاب. هذا، 
ات  � المـ®� بعـض  القطـارات  تلـك  وتتضمـن 
عـ�م الرقمية  ßتشـمل وسـائل ا� �

Åالحديثة ال�
رشـادية، والتخطيـط المتكامـل  ßوال�فتـات ا�
للرحـ�ت، وحجـز التذاكـر عـن طريـق اجهزة 
 ، �ÿالـذ الهـواء  وتكييـف  الذاتيـة،  الخدمـة 

وتغطيـة واي فـاي كاملـة عـ®Þ الشـبكة.

ا ا ري ا

قـال سـعادة وزيـر المواصـ�ت وا�تصـا�ت 
جاسـم بن سـيف السـليطي أن العـام 2017 
شـهد نجاحاً غ®� مسـبوق لقطـاع المواص�ت 
 �

ة �� � دولـة قطـر. لقـد قطعنـا أشـواطاً كبـ®�
��

متصـل  لمجتمـع  ا�Êساسـية  القواعـد  إرسـاء 
و الدوحـة يمثل عصب  Å®وع م Ëóابـط ومـ Å®وم
نظـام النقـل العـام المتكامل الداعـم لرؤية 
قطـر الوطنيـة 2030. ونحـن نتطلـع لتحقيق 
كـة الّريـل المزيـد مـن ا�نجـازات الهامـة  ËÌ
 �

� العـام 2018 كونهـا المسـاهم الرئيـ?� ��
��

� قطاع 
وع للبنيـة التحتيـة �� Ëóتنفيـذ أهم مـ

طـار  ßالنقـل. ويجـري العمـل حاليـاً ضمـن ا�
وع  Ëóتنفيـذ هـذا الم �

� المخطـط لـه ��
الزمـ��

� مجـال نقـل 
والـذي سـيلعب دوراً محوريـاً ��

 �
ا�Êفـراد عندمـا تنطلـق عملياتـه التشـغيلية ��

.2020
إن التقـدم الـذي تـم إحرازه حـ�Å يومنا هذا 
� تجاوزناهـا هـي خـ®� دليـل 

Åوالتحديـات الـ�
عـ� التوجيهـات الحكيمـة للقيـادة الرشـيدة 
لصاحـب السـمو الشـيخ تميـم بـن حمـد آل 
 ù حفظـه  المفـدى  البـ�د  أمـ®�  خليفـة، 
 �Ñاف المسـتمر مـن قبـل معـا ËÌورعـاه، وا�
الداخليـة  ووزيـر  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
 . �

الشـيخ عبـدù بـن ناÓ بـن خليفـة آل ثا»�
فبفضـل متابعتـه الحثيثـة تـم تحقيـق عـدد 

مـن ا�نجـازات قبـل موعدهـا المحـدد.
السـمو  صاحـب  ة  حـ�� قيـادة  وتحـت 
، أمـ®� الب�د  �

الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثـا»�
المفـدى نواصـل إÓارنا عـ� مواجهة جميع 
مشـاريع  سـ®�  أعمـال  وتسـهيل  التحديـات 
الّريـل لتحقيـق إنجـازات ملموسـة عـ� أرض 
� اتخذناها 

Åالواقـع. ومـن خ�ل الخطوات الـ�
مينـاء   �

�� ا�سـتيعابية  القـدرة  بإيجـاد  سـواء 
وع  Ëóاد جميع المـواد ال�زمة للم حمد �سـت®�
 � Þ«بالمرافـق من د �Ñ

òأو نقـل مركـز التحكـم ا�
إÑ لمدينـة الدوحـة، نسـتطيع أن نؤكـد عـ� 
لتسـليم  المحـدد   �

الزمـ�� با�طـار  امنـا  � Å®ال
� العام 

وع وبـدء عملياته التشـغيلية �� Ëóالمـ
.2020

ا ي

العضـو  السـبيعي،   ùعبـد المهنـدس 
كـة الّريـل،  Ëóالمنتـدب والرئيـس التنفيـذي ل
 �

Åالـ� المسـبوقة  غـ®�  التحديـات  إن  أكـد 
كانـت   2017 العـام   �

�� الّريـل  واجهتهـا 
النجـاح  عـ�  والعـزم  المرونـة  وإن  محفـزاً 
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� التعامـل مـع جميـع الظـروف كانـت أهـم 
��

السـمات البـارزة لعملياتنـا. أطلقنـا العديـد 
وع  Ëóمـن المبـادرات عـ� مسـتوى إدارة المـ
� لـم تسـاعدنا عـ� تحقيـق نجاحـات 

Åوالـ�
 �

� تقـدم ملحـوظ ��
فحسـب بـل أسـهمت ��

لـ�Êداء  مسـتويات  أفضـل  وتسـجيل  العمـل 
حـ�Å يومنـا هـذا.

 �
Åالـ� الجهـود  بـكل  فخـورون  وتابع:»نحـن 

كاؤنـا والذيـن عملـوا  ËÌبذلهـا فريـق عملنـا و
الغـ®�  التحديـات  هـذه  لمواجهـة  كلـل  بـ� 
لتحقيـق  امنـا  � Å®ال تجديدنـا  ومـع  متوقعـة. 
 2018 عـام   �

�� ا�نجـازات  مـن  المزيـد 
صاحـب  رؤيـة  لتجسـيد  سـعينا  سـنواصل 
� عـ� 

السـمو الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثـا»�
الواقـع». أرض 

مؤخـراً:»  لـه  ت�يحـات  السـبيعيفي  وقـال 
 �

Åالـ� والصعوبـات  التحديـات  كل  رغـم 
عـ�  وقتـه   �

�� وع  Ëóالمـ ننجـز  بهـا  مررنـا 
رفعنـا  الحصـار  فبعـد  المسـتويات،  أعـ� 
ة العمـل وزاد اÓارنـا لزيـادة معـد�ت  وتـ®�
العاملـة  كات  Ëóالـ رفعـت  حيـث  نجـاز،  ßا�
زيـادة  بنسـبة  لديهـا  العمالـة  عـدد  معنـا 
وع يضم  Ëóتقـارب الـ «%10»، حيـث ان الم
� المرحلـة ا�وÑ 3 خطـوط وهـي: (الخـط 

��
.( ا�Êخـ�� والخـط   � Þالذهـ� والخـط  ا�Êحمـر 
محطـة،   37 تضـم  الث�ثـة  الخطـوط  هـذه 
العـام   �

�� انجازهـا   ù بـإذن  المقـرر  ومـن 
 .2019

و  Å®وقـد تجـاوز حجـم ا�نجـاز بالنسـبة لمـ
مـن   Ë®أكـ ا�òن   Åحـ� عـام  بشـكل  الدوحـة 

.«73%»
كمـا تـم ا�نتهـاء مـن اكـ®Ë مـن «%95» مـن 
نشـائية، كمـا انجزنا حفـر ا�Êنفاق  ßعمـال ا�Êا�

بالكامـل بطـول 111 كيلـو مـ®Å مربـع، تحـت 
الجسـور  مسـتوى  وعـ�  الدوحـة.  مدينـة 
المعلقـة تـم ا�نتهـاء مـن انجـاز نحـو «11» 
كيلـو مـ®Å مربع بشـكل كامل. وتعـد تصاميم 
و غنيـة بعناÓ مسـتوحاة من  Å®محطـات الم

� دولـة قطـر.
الطبيعـة ��

سـبيل  عـ�  الثمامـة  اسـتاد  ان   Ñا ولفـت 
الخـط  هـو  اليـه  خـط  أقـرب  المثـال، 
الخـط  عـ�  محطـات   3 وهنـاك  ا�Êحمـر، 
� جنـوب مدينـة الدوحـة، سـيكون 

ا�Êحمـر ��
 � �Öالمحطـات وبـ � �Öهنـاك باصـات تردديـة بـ
الملعـب، بحيـث يكـون هنـاك سـهولة تامـة 
 Ñوا مـن  والجماهـ®�   � �Öالمشـجع تنقـل   �

��
لملعـب. ا

� بطولة العالم  ونـوه السـبيعي إÑ أن ما يمـ®�
عـدة   �

�� الحـدث  تسـتضيف  أننـا   ،2022
اسـتادات سـتكون المسـافات بينهـا متقاربة، 
هنـاك  أن  بالفخـر  الشـعور   Ñإ منوهـا 
 � �Öالعاملـ  � �Öالقطريـ مـن  ومجموعـة  كوكبـة 
بهـم  نفتخـر   ، �

الفـ�� والجهـاز  وع  Ëóالمـ  �
��

كة  Ëóوع لـن يكون فخـرا ل Ëóجـدا، وهـذا المـ
الّريـل فقـط، بـل هـو فخـر للوطـن وفخـر 
كل  ورغـم   ، � �Öللمقيمـ وفخـر   ، � �Öللمواطنـ
� مـرت 

Åالتحديـات ورغـم كل الصعوبـات الـ�
 �

وع الكبـ®� �� Ëóبنـا نأمـل أن ننجـز هـذا المـ
المسـتويات. أعـ�  وعـ�  وقتـه 

و مـاض  Å®وع المـ Ëóواختتـم بالقـول:»إن مـ
قدمـاً كمـا هـو مخطـط لـه والعمـل يجـري 
 �

�� طبيعـي  بشـكل  و  وسـاق  قـدم  عـ� 
جميـع المواقـع ونحـن عاقـدون العـزم عـ� 
� وقتـه المحـدد لتقديـم 

وع �� Ëóتسـليم المـ
نظـام نقـل فعال يـر�Å ويتجاوز المسـتويات 

ا�Êداء».   �
�� العالميـة 

2017 ا ر

الّريـل  كـة  ËÌ تحقيـق   2017 العـام  شـهد 
تقـدم   �Ñإجمـا بلـغ  فقـد  هامـة.  نجـازات  ß�
 73%  �Ñحـوا ا�òن   Åحـ� نشـائية  ßا� ا�Êعمـال 
وع ترام  Ëóو الدوحة و%69 لمـ Å®وع مـ Ëóلمـ

لوسـيل.
بالكامـل  المدنيـة  ا�Êعمـال  انجـاز  تـم  وقـد 
كـز نحـو  Å®عـام 2017 وقـد بـدأ العمـل ي �

��
والكهروميكانيكيـة،  المعماريـة  التشـطيبات 
التشـطيبات  تقـدم  بلـغ  وقـد  هـذا 
ة  ËÌالكهروميكانيكيـة نسـبة %56 وتـم المبـا
ا�Êحمـر  الخـط   �

�� التجريبيـة  با�ختبـارات 
وصـو�ً إÑ محطـة القصار. وتـم ا�نتهاء من 
�  للمحطـات 

الزجاجيـة �� الواجهـات  تركيـب 
العلويـة للخـط ا�Êحمـر، كمـا تواصـل أعمـال 
التشـطيبات الداخلية إحـراز تقدم متواصل.
تركيـب  إتمـام  المنـ�م  العـام  شـهد 
المسـتودع   �

�� الحديديـة  السـكك  مسـارات 
القسـم   �

ا�Êعمـال �� الرئيـ?� وإتمـام هـذه 
لمحطـة  وصـو�ً  ا�Êحمـر  (الخـط  ا�Êول 
� الخط 

القصـار) وجميـع ا�Êقسـام العلويـة ��
. وقـد تم تركيب ما يقـارب ع� 106  ا�Êخـ��
� العـام 2017. كما تم 

كـم مـن المسـارات ��
� مسـتودع صيانـة القطارات 

إمـداد المسـار ��
وا�Êقسـام ا�ÊوÑ مـن الخط الرئيـ?� بالطاقة 
الكهربائية، وتشـهد ا�Êقسام ا�ÊوÑ من الخط 
ا�Êحمـر حاليـاً اختبـارات تجريبيـة واختبـارات 
بـدء التشـغيل. هـذا وقـد تـم القيـام بمـا 
مجموعـه 25,000 كـم من اختبـارات التحمل 
للقطـارات واختبـارات الكوابـل ذات الفولتية 
المسـار  مـن  ا�Êول  للقسـم  المنخفضـة 
. وقـد  الرئيـ?� ومسـتودع الصيانـة الرئيـ?�
خضعـت أبـواب أرصفة القطـارات أحد أهم 
و الدوحـة  Å®محطـات مـ �

سـمات السـ�مة ��
�ختبـارات تحمـل تجـاوزت المليـون دورة.

 19 �
كمـا تـم وصـول أول أربعـة قطـارات ��

المحـدد  الموعـد  قبـل   2017 أغسـطس، 
هـو  مـا  الهـام  ا�نجـاز  وهـذا  لتسـليمها. 

ا
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تجـاوز  عـ�  الّريـل  كـة  ËÌ لقـدرة  رمـز  إ� 
وع  Ëóالتحديـات وخـ®� دليل عـ� أن هذا الم
يواصـل إحـراز المزيـد مـن التقـدم برغم كل 
التحديـات. وقـد تـم وصول 16 قطـار عقب 
ذلـك. هذا وقد بـدأت ا�ختبـارات التجريبية 
وفقـاً لموعدها المحـدد ويمكـن للعامة رؤية 
 �

�� التجريبيـة  ا�ختبـارات  اثنـاء  القطـارات 
و الدوحة. Å®وع مـ Ëóالجسـور العلويـة مـن م
 �

Åنجـازات والنجاحـات الـ� ßواسـتمرت هـذه ا�
ظـروف  مـن  بالرغـم  الريّـل  كـة  ËÌ حققتهـا 

الحصـار.
و الدوحـة إرث وثقافـة  Å®ويجسـد تصميـم مـ
بالتكنولوجيـا  ويجمعـه  القطـري  المجتمـع 
كـة  ËÌ الحديثـة، وهـو مـن تصميـم وصناعـة
كينـ.� شـاريو المحدودة من خـ�ل مصانعها 
� مدينـة أوسـاكا اليابانيـة. ويعـد 

الموجـودة ��
و الدوحـة أحـد أÌع القطـارات بـدون  Å®مـ
إذ  المنطقـة،   �

�� العالـم وأÌعهـا   �
�� سـائق 

كمـا  كم/السـاعة.   100  Ñإ Ìعتـه  تصـل 
و الدوحـة 75 قطـاراً يتألـف كل  Å®سـيضم مـ
منهـا مـن 3 عربات، إحداهـا للدرجة الذهبية 
. وتتكون الدرجة  � �Öعاديتـ � �Öوالعائليـة وأخريـ
والعائليـة مـن 26  الذهبيـة مـن 16 مقعـداً 
� تتكـون الدرجتـان العاديتان  �Öحـ �

مقعـداً، ��
مـن 88 مقعـداً. 

و الدوحة تماشـياً  Å®وقـد تـم تصميم وبنـاء م
الحداثـة   �

�� المسـتوى  عالميـة  معايـ®�  مـع 
� تعكـس تاريـخ دولـة قطـر 

Åوا�بتـكار، والـ�
وحضارتهـا. فالشـكل الديناميـ.� الـذي تتمتع 
و الدوحـة مـا هـو إ�  Å®بـه عربـات قطـار مـ
رمـز للـذكاء والóعـة. أمـا تصميـم الواجهـة 
ا�Êماميـة للقطـار فيكشـف عـن شـكل يتمتـع 
� آٍن واحـد. وقـد تـّم تطويـر 

�� �
Åبالقـوة والـر�

و  Å®مـ وع  Ëóلمـ خصيصـاً  التصميـم  هـذا 
التصميـم  اسـتيحاء  تـم  حيـث  الدوحـة، 
المعمـاري  التصميـم  نمـط  مـن  الداخـ�� 
� بـه مدينـة الدوحـة، جامعـاً مرة 

ّ الـذي تتمـ®�
والحديثـة. التقليديـة   Óالعنـا  � �Öبـ أخـرى 

ا فري ي

نتيجـة  الضخمـة  نجـازات  ßا� تلـك  تعـد 
كـة  ËÌ تبذلهـا   �

Åالـ� الضخمـة  للمجهـودات 
بـه   � يتمـ®� الـذي  الراسـخ  ام  � Å®وا�لـ الّريـل 
موظفيهـا واستشـارييها ومقاوليهـا ومورديها، 
 �

امـاً تامـاً بالنجـاح �� � Å®مـون ال � Å®فجميعهـم مل
 �

وع والوفـاء بالوعـد ل�نجاز �� Ëóتسـليم المـ
الجهـود  تضافـر  وبفضـل  المحـدد.  الوقـت 
كة مـن تحقيق أداء  Ëóالجميـع تمكنـت ال � �Öبـ
رفيـع المسـتوى حـ�Å ا�òن. ويتـم التواصـل 
وع  Ëóجميـع فـرق تسـليم الم � �Öالمتكامـل بـ
التحكـم  غـرف  مبـادرة  خـ�ل  مـن  حاليـاً 
� جميـع مواقـع العمل الرئيسـية، 

كة �� Å®المشـ
كـة  ËÌ كـة الّريـل. وقامـت ËÌ تقودهـا �

Åوالـ�
ا�Êنظمـة  مـن  العديـد  بتجربـة  أيضـاً  الّريـل 
نموذجيـة  محطـات  ثـ�ث   �

�� والعمليـات 
المسـتفادة  والـدروس  نتائجهـا  لمشـاركة 
خـ�ل  ومـن  بأكملـه.  وع  Ëóالمـ  Þ®عـ منهـا 
تلـك المجهـودات الجبـارة، وصـل المعـدل 
ا�ßجمـا�Ñ لتقـدم المشـاريع إÑ الضعـف منذ 
بدايـة عـام 2017. كمـا زادت نسـبة التقـدم 
 ، � عـدد مـن ا�Êنظمـة الرئيسـية بشـكل كبـ®�

��
� أنظمـة 

ة ا�Êعمـال مؤخـرا �� حيـث زادت وتـ®�
 �

�� زادت  بينمـا   ،200%  �Ñبحـوا ا�تصـا�ت 
شـارات بحـوا�Ñ %500 وذلـك عنـد  ßأنظمـة ا�
� بداية عام 2017.

ة ا�Êعمـال �� مقارنتهـا بوت®�

ا ا

كة الّريـل لمواجهة آثار الحصار  ËÌ اسـتجابت
� الخامـس مـن 

الـذي فرضتـه دول مجـاروة ��
 �

Åيـع واسـتبا�Ì يونيـو 2017، بشـكل شـهر 
وتحركـت  تبـة  Å®الم ا�òثـار  تحديـد  تـم  فقـد 
تلـك  عـ�  للتغلـب  Ìيـع  بشـكل  دارة  ßا�

عمـل  لجنـة  تشـكيل  خـ�ل  مـن  التحديـات 
تعمـل جنبـاً إÑ جنب مـع مورديهـا والجهات 
ات  التأثـ®� عـ�  للتغلـب  ا�Êخـرى  المعنيـة 
المحتملـة وتحديـد المخاطـر وتفاديهـا قبـل 

حدوثهـا.
مـن  مورديهـا  بدعـم  الّريـل  قامـت  وقـد 
عـ�  المعنيـة  الجهـات  مـع  ا�تفـاق  خـ�ل 
 �ÿتسـهيل أعمـال المناولـة و التخليص الجمر
تسـليم  تóيـع  حاليـاً  ويتـم  للشـحنات. 
الشـحنات والتغلـب عـ� العوائـق الروتينيـة 
� تصل 

Åايد للشـحنات ال� � Å®ضـوء العدد الم �
��

كة  ËÌ الدوحـة عـن طريـق البحـر. وقامت Ñإ
خطـوط  خـ�ل  مـن  الشـحن   � �Öبتأمـ الّريـل 
 �Ñحـوا تسـليم  تـم  وقـد  للشـحن.  ة  ËÌمبـا
وع  Ëó82 ألـف طـن مـن المـواد الخاصـة بالم
 Ñإ يونيـو   5 مـن  ة  Å®الفـ  �

�� قطـر  دولـة   Ñإ
أيضـاً  وع  Ëóالمـ وشـهد   .2017  Þ®نوفمـ  30
للمـواد  الجـوي  للشـحن  ايـداً  � Å®م اسـتخداماً 
أمـراً  ذلـك  كان  وقـد  والهامـة،  الرئيسـية 
� المحطات 

تمـام العمل بنجـاح �� ß� ًجوهريـا
النموذجيـة.

مـن  عـدد  نقـل  تـم  ذلـك،   Ñإ ضافـة  ßوبا�
أنشـطة التصنيـع والتجميـع إÑ دولـة قطـر، 
ممـا يتضمن تصنيع ألـواح ا�Êليـاف الزجاجية 
 �Ñ

òا� التحكـم  لوحـات  وتجميـع  ل�Êسـقف، 
 Ñإ أدى  ممـا  الحديـد  وتصنيـع  بالمرافـق، 
مخاطـر  مـن  والحـد  الزمنيـة  ة  Å®الفـ تقليـل 
الصناعـة  تطويـر  ذلـك  وعـ�   الشـحن، 

لمحليـة. ا
كـة الّريـل  Ëóيعـة لóوبفضـل ا�سـتجابة ال
ات  تـم بالفعـل التعامـل مـع جميـع التأثـ®�
وبـل  واجهتنـا.   �

Åالـ� والتحديـات  المحتملـة 
الجهـود  تضافـر  أدى  تمامـا،  النقيـض  عـ� 
اÑ تحقيـق مسـتوى عـا�Ñ نسـبيا مـن ا�نجاز. 
� عـام 2017 خـ®� 

كـة �� Ëóوتعـد إنجـازات ال
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� السـبعة أشـهر 
دليـل عـ� ذلـك، خاصـة ��

كة  Ëóة منـذ بدء الحصـار. ولم تكـن ال ا�Êخـ®�
 �

لتتمكـن من تحقيق ذلك لـو� العمل المتفا»�
 � �Öوا�ستشـاري  � �Öالمقاولـ مـن  كائهـا  Ëóل
. �Ñالمحـ�� والـدو � �Öالرائديـن عـ� المسـتوي

ا ا

� عـام 2017، تعـدى عـدد الكـوادر العاملة 
��

� مشـاريع الّريـل 73 ألـف عامـل، بزيادة 23 
��

ألـف عامـل عـن العـام الـذي يسـبقه. كمـا 
 �

� تمـت ��
Åتجـاوز عـدد سـاعات العمـل الـ�

� ظـل 
وع 432 مليـون سـاعة عمـل. و�� Ëóالمـ

وجـود تلـك القـوة العاملـة الهائلـة، حرصت 
قائمـة  السـ�مة  تتصـدر  أن  الّريـل  كـة  ËÌ
دارة العليـا  ßام ا� � Å®الـ Ñضافـة إ ßأولوياتهـا با�
الراسـخ بتحقيـق أعـ� معايـ®� السـ�مة ممـا 
 �

�� للسـ�مة  حقيقيـة  ثقافـة  خلـق   Ñإ أدى 
و الدوحـة  Å®وعـي مـ Ëóكـة. وقـد حقـق م Ëóال
 Ñإ  Åتـر� سـ�مة  معايـ®�  لوسـيل  وتـرام 
 � �Öوعـ Ëóالمسـتوى العالمـي حيـث حقـق الم
المشـاريع   �

�� الحـوادث  لتواتـر  معـدل  أد»� 
كة  ËÌ الضخمـة حـول العالـم. وقد اسـتهلت
منخفـض  معـدل  بتسـجيل  العـام  الّريـل 

وصـل إÑ 0,036 ومـن خ�ل الجهـود الجبارة 
 Ë®أكـ المعـدل  انخفـض هـذا  بذلتهـا،   �

Åالـ�
 . �

�úالمـا العـام  بنهايـة   0,026  Ñإ ليصـل 
هـذا وقـد حـازت المشـاريع أيضـاً بالعديـد 
السـ�مة.  مجـال   �

�� المرموقـة  الجوائـز  مـن 
بالجائـزة  لوسـيل  تـرام  وع  Ëóمـ حـاز  فقـد 
لمنـع  الملكيـة  الجمعيـة  مـن  الذهبيـة 
كمـا   ، �Ñالتـوا عـ�   �

الثـا»� للعـام  الحـوادث 
� وا�Êخـ��  Þو الدوحـة الذهـ� Å®حـاز خطـا مـ
عـ� الجائـزة الفضيـة والمحطـات الرئيسـية 
عـ� جائـزة «جارديـان إنجيـل» للسـ�مة مـن 
جهـوداً  كـة  Ëóال وتبـذل  نفسـها.  الجمعيـة 
ام  � Å®كائها عـ� ا�ل ËÌ مسـتمرة وتحـث جميـع
بتكثيـف جهودهـم نحـو تعزيـز أداء القـوى 
العاملـة وتدريبهـا وتثقيفهـا حـول إجـراءات 

. ËÌالمبـا افهـا  ËÌا تحـت  السـ�مة 

ا ا

كـة الّريل  ËÌ حصلت ، �Ñوعـ� الصعيد الـدو
� مجـال مشـاريع 

عـ� جائـزة ITA العالميـة  ��
ا�Êرض  تحـت  ى  Þ®الكـ والمنشـآت  ا�Êنفـاق 
«المشـاريع  فئـة  عـن  وذلـك   2017 للعـام 
مليـون   500 كلفتهـا  تتجـاوز   �

Åالـ� ى  Þ®الكـ
و الدوحـة  Å®وع مـ Ëóيـورو». وقـد حصـد مـ
الجائـزة بعدمـا تـم ترشـيحه ضمـن القائمـة 
مـن  ى  Þ®كـ مشـاريع  ضمـت   �

Åوالـ� النهائيـة 
النقـل  نظـام  وع  Ëóمـ مثـل  العالـم  حـول 
كنـدا،  مـن   «Confederation» الخفيـف 
الهنـد،  مـن  دلهـي  و  Å®مـ توسـعة  وع  Ëóومـ
إيـران.  مـن  و طهـران  Å®مـ توسـعة  وع  Ëóومـ
مجـال   �

�� عالميـاً  ا�Êرفـع   ITA جوائـز  وتعـد 
مشـاريع ا�Êنفـاق والمنشـآت تحـت مسـتوى 
سـطح ا�Êرض. ويتـم منـح الجائـزة مـن قبـل 
اء  Þ®لجنـة دوليـة تتكـون مـن نخبـة مـن الخـ
� مـن ذوي ا�ختصـاص. وتعـد هذه  �Öالدوليـ

 �
Åالـ� نجـازات  ßا� عـ�  الجائـزة خـ®� شـاهداً 

امها التام بتسـليم  � Å®كة الّريـل وال ËÌ حققتهـا
الدوليـة. المعايـ®�  �Êعـ�  طبقـاً  مشـاريعها 

سـاس»  «جـي  شـهادة  عـ�  حصلـت  كمـا 
� مسـتوى أربعة نجوم 

نشـاء �� ßللتصميـم وا�
قمـة  اء وذلـك عـ� هامـش  الخـ��  �

للمبـا»�
نهايـة  بالدوحـة  عقـدت   �

Åالـ� سـتدامة  ßا�
. وتعـد هـذه الجوائـز مـن  �

�úالمـا Þ®نوفمـ
 �

� مجـال تقييم المبا»�
امج شـمولية �� Þ®ال Ë®أكـ

اء». الخـ��

ا ا

نقـل  تجربـة  بتوفـ®�  امهـا  � Å®ال منطلـق  مـن 
اطلقـت  المجتمـع،  فئـات  لجميـع  متكاملـة 
 �

Åكـة الّريل حملـة «كلنا تحت أمركـم» وال� ËÌ
تهـدف مـن خ�لهـا إÑ تسـليط الضـوء عـ� 
و  Å®تسـهيل وتيسـ®� اسـتخدام خدمـات المـ
كة  Ëóشـخاص من ذوي ا�عاقـة، واكدت الÊل�
إن توفـ®� تجربـة نقـل متكاملـة لجميـع فئات 
 � �Öالمسـتخدم احتياجـات  وتلبيـة  المجتمـع 
عـ� اخت�فهـا هـو المقياس الحقيقـي لنجاح 

وع. Ëóالمـ

للـركاب  الدوحـة  و  Å®مـ محطـات  توفـر  كمـا 
المحطـة  طوابـق   � �Öبـ التنقـل  سـهولة 
� محطاتهـا المختلفـة 

المختلفـة، المصاعـد ��
ورصيـف  الرئيـ?�  الطابـق   � �Öبـ لتصـل 

القطـارات.
تطويـر  وع  Ëóمـ و  Å®المـ وع  Ëóمـ  Þ®ويعتـ
دوراً  وسـيلعب  النقـل،  قطـاع   �

��  �Ñشـمو
� تغيـ®� أنمـاط حركـة تنقـل ا�Êفـراد، 

حيويـاً ��
و سـتكون بمثابـة نقاط جذب  Å®ومحطـات الم
 � �Öوللقاطنـ بـل  و  Å®المـ لـركاب  فقـط  ليـس 
المسـاحات  وتمثـل  المجـاورة،  ا�Êحيـاء   �

��
كـة  Ëóال اتيجيات  Å®اسـ إحـدى  التجاريـة 

ا
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 � �Öيـرادات وتحسـ ßالراميـة لتنويـع مصـادر ا�
شـبكتنا،  اسـتخدام  عـ�  قبـال  ßا� حجـم 
وع  Ëóللمـ الماليـة  ا�سـتدامة  سـيدعم  ممـا 
� النمـو ا�قتصادي وخلق  � تحفـ®�

سـهام �� ßوا�
ة  الصغـ®� المشـاريع  ودعـم  العمـل  فـرص 

قطـر. دولـة   �
�� والمتوسـطة 

ا ا ا ا

بتحقيـق  امـاً راسـخاً  � Å®الّريـل ال كـة  ËÌ م� Å®تلـ
 Ñإ ضافـة  ßبا�  2030 الوطنيـة  قطـر  رؤيـة 
لتشـجيع  الحكوميـة  والجهـود  المبـادرات 
. فقـد تم منح 84%  القطـاع الخـاص المح��
كات  ËÌ Ñن إòا� Åمـن العقود مـن الباطن حـ�
 �

كات المحلية �� Ëóقطريـة، كمـا يتم تمثيل الـ
جميـع التحالفـات الدولية الرفيعة المسـتوى 
كـة الّريـل. وتتضمـن الخدمـات والمـواد  Ëóب
كات المحلية أعمـال الحفر  Ëóوفرتهـا الـ �

Åالـ�
والنقـل لــ «11» مليـون م®Å مكعـب من ناتج 
مـن  مكعـب   Å®مـ مليـون   «3,6» و  الحفـر، 
الخرسـانة، و600 ألـف مـ®Å مربـع مـن أعمال 
مفاتيـح  مـن  قطعـة  و8000  التمديـدات، 

. �
Ê«التحكـم بالتيـار الكهربـا

كات  Ëóالـ دعـم   �
�� الّريـل  كـة  ËÌ وتسـتمر 

واسـتحداث  لهـا  الفـرص  وطـرح  المحليـة 
طـرق جديـدة لتعزيـز مشـاركتها، ليس فقط 

أيضـاً. تشـغيله   �
�� بـل  وع  Ëóالمـ بنـاء   �

��

ا ا ر

ومـع نهايـة العام 2017 أعلنـت (الّريل)، عن 
و الدوحـة  Å®ترسـية عقـد تشـغيل وصيانـة مـ
كـة «كيلـوس- آر إيـه  ËÌ وتـرام لوسـيل عـ�
كـة  ËÌ � �Öبـ كـة تحالفـاً  Ëóبيـه». وتمثـل ال �

Å«
بـإدارة  تقـوم   �

Åوالـ� الفرنسـية  «كيلـوس» 

الحديديـة  السـكك  لخطـوط  شـبكات  عـدة 
حـول العالـم منهـا خدمـات النقـل العـام 
� بيـه» 

Å« كـة «آر إيـه ËÌالمملكـة المتحـدة و �
��

المختصـة بـإدارة أصول البنيـة التحتية. وتم 
بعـد  الفرنسـية  كـة  Ëóال عـ�  العقـد  ترسـية 
قضـاء عدة أشـهر مـن المراجعـات والبحوث 
عـدة  بهـا  تقدمـت   �

Åالـ� للعـروض  الوافيـة 
عالميـة. كات  ËÌ

السـكك  لخدمـات  المشـغل   � �Öتعيـ ويعـد 
الحديديـة حدثـاً بغايـة ا�Êهميـة حيـث يمثل 
العمليـات  طـ�ق  ß� ات  � التجهـ®� بـدء  نقطـة 
وتـرام  الدوحـة  و  Å®مـ وع  Ëóلمـ التشـغيلية 
(كيلـوس-  عـ�  ا�ختيـار  ووقـع  لوسـيل». 
العالميـة  ة  Þ®الخـ عـ�  بنـاء  بيـه)   �

Å« إيـه  آر 
ونمـوذج  بهـا  يتمتعـون   �

Åالـ� الواسـعة 
صعيـد  عـ�  كـة  Ëóال تتبنـاه  الـذي  العمـل 
إدارة طواقـم التشـغيل والصيانـة واتباعهـم 
المعتمـدة  العالميـة  الممارسـات  أفضـل 
الحديديـة  السـكك  خطـوط  إدارة  مجـال   �

��
 � �Öكـة بمراجعات مسـتمرة لتحسـ Ëóوقيـام ال
العمليات التشـغيلية وكفاءة ا�Êداء، وستقوم 
بالتعـاون  القادمـة  ة  Å®الفـ  �

�� الريـل  كـة  ËÌ
� بيـه) 

Å« كـة (كيلـوس- آر إيـه ËÌ الوثيـق مـع
اتيجيات التشـغيلية والخطـط  Å®سـ ßلوضـع ا�
الناجـح  طـ�ق  ßا� لضمـان  المـدى  طويلـة 
لوسـيل».  وتـرام  الدوحـة  و  Å®مـ» لخدمـات 
كـة المشـغلة لخطوط السـكك  Ëóال Ñوسـتتو
والصيانـة  التشـغيل  عمليـات  الحديديـة 
كـة «الّريـل»  ËÌ مـن ËÌاف المبـا ËÌ ßتحـت ا�
بالعمليـات  القيـام  دورهـا  وسـيتضمن 
غـرف  وإدارة  للشـبكة  اليوميـة  التشـغيلية 
التحكم وا�Êمن والسـ�مة وضمان اسـتمرارية 
العاملـة  الكـوادر  وتدريـب  وإدارة  الخدمـة 
اف عـ� مسـتودعات الصيانـة التابعـة  ËÌ ßوا�

. للشـبكة

2018

كـة الّريـل بوضع أهـداف طموحة  ËÌ قامـت
وع  Ëóلعـام 2018 تتمحور حول تسـليم الم
� والموازنـة الموضوعة 

طبقـاً للجـدول الزمـ��
حيـث سـيتم ا�نتهـاء مـن جميـع ا�Êعمـال 
المعماريـة  والتشـطيبات  الكهروميكانيكيـة 
خـ�ل العـام الجـاري، لتصـل نسـبة انجـاز 
مـن 90%   Ë®أكـ  Ñإ الدوحـة  و  Å®مـ وع  Ëóمـ
ويتضمـن ذلـك ا�نتهـاء من محطـات الخط 
ا�Êحمـر حـ�Å محطـة القصـار ممـا وهـو مـا 
التشـغيلية.  ببـدء ا�ختبـارات  إيذانـاً  يمثـل 
كـة لوصـول أول مجموعـة  Ëóكمـا تتطلـع ال
� العام الجاري. 

مـن قطارات ترام لوسـيل ��

بنـاء   �
�� با�سـتمرار  الّريـل  كـة  ËÌ وتتعهـد 

وتعزيـز ع�ماتهـا التجاريـة وتطويـر قاعـدة 
خدمـات  توفـ®�  لبـدء  اسـتعداداً  عم�ئهـا 
وسـيتم  الدوحـة.  و  Å®مـ وع  Ëóلمـ الـركاب 
التواصـل مـع المجتمـع المحـ�� مـن خـ�ل 
التوعيـة  حمـ�ت  مـن  العديـد  إطـ�ق 
� تهـدف ليس فقط 

Åالمجتمعيـة المركـزة وال�
لتثقيـف ورفـع مسـتوى الوعـي، بل لتسـليط 
النقـل  نظـام  مزايـا  عـ�  أيضـاً  الضـوء 

الجديـد.
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� قطاع الســـياحة، أن الموســـم 
اء �� Þ®أكد خ

الحـــا�Ñ يعت®Þ من أنشـــط المواســـم ع� 
مـــدار العام، والذي يســـتمر ح�Å شـــهر 
مايـــو مـــن كل عـــام، حيث إن تحســـن 
واســـتقطاب  جذب   �

�� يســـاعد  الطقـــس 
 � �Öوالمقيم � �Öالمواطنـــ ة مـــن  كبـــ®� أعداد 
� منهم،  �ÖوربيـــÊومن الســـياح، � ســـيما ا�
� تبذلهـــا الهيئة 

Åأن الجهـــود الـــ� � �Öمبينـــ
� تفعيـــل الســـياحة 

العامـــة للســـياحة ��
البحرية، انعكســـت بشـــكل كب®� ع� أداء 
 Þ®تعت �

Åهـــذه المعالـــم الســـياحية، الـــ�
وجهـــة مهمـــة ومفضلة لـــدى الزوار.

وأشـــار هـــؤ�ء أن الموســـم الحـــا�Ñ هو 
 Åنشـــط ع� مدار العام، ويســـتمر ح�Êا�
� إÑ الجهود  �Öشهر مايو من كل ســـنة، �فت
ة لكل مـــن الهيئة العامة للســـياحة  الكبـــ®�
تنعكس   �

Åال� القطريـــة،  الجوية  والخطوط 
إيجاباً ع� أعمـــال وأداء المرافق والجهات 
� الدولة، حيـــث تدعم عملها 

الســـياحية ��
من خـــ�ل اســـتقطاب أعداد مـــن الزوار، 
� الذي 

Ë«ا Å®و� ســـيما ع� ســـوق واقف الـــ
مطاعمـــه   �

�� ا�شـــغال  نســـب  ســـجلت 
.100% Ñومقاهيـــه معد�ت تصـــل ا

 �
Åاء أن تســـهم الفعاليات ال� Þ®وتوقع الخـــ

� ســـتقام بســـوق واقف 
Åتنظـــم حالياً وال�

� إنعاش 
الربيـــع �� ضمن أنشـــطة مهرجان 

الحركـــة بالســـوق؛ نتيجـــة توجـــه ا��òف 
مـــن الـــزوار إÑ المقاهـــي أو المطاعم أو 
� تبيـــع المنتجات 

Åالمحـــ�ت التجاريـــة ال�
قبـــال  ßا� يرتفـــع مســـتوى  اثيـــة، وأن  Å®ال

المبيعات بنســـبة 200%. ومعـــدل 
وأكـــد أولئك أن ســـوق واقف شـــهد خ�ل 
منقطع  إقبـــا�ً   �Ñوالحـــا  �

�úالما الشـــهر 
المطاعـــم والمقاهي،  مـــن رواد  النظـــ®� 
اســـتقطب  ، حيث  � �Öومقيم  � �Öمواطنـــ من 
� التاريـــخ والمواقع  Þاثيـــة مح� Å®الســـوق ال
� الســـوق بقصد 

الســـياحية الذين تجولوا ��

التســـوق أو ا�ط�ع أو حضـــور الفعاليات 
� أن تشـــهد  �Öفيهيـــة، متوقع Å®الفنيـــة وال
الســـوق حركة قوية خ�ل الشـــهر المقبل 
مـــع فعاليـــات مهرجان ربيع ســـوق واقف 
الـــزوار  آ�ف  ســـنوياً  يســـتقطب  الـــذي 

ليات.  لفعا وا
أربعة  امتـــداد  عـــ�  المهرجان  ويســـتمر 
أشـــهر كاملة، حيث سيســـدل الســـتار عنه 
ين مـــن أبريل 2018،  Ëóالــــخامس والع �

��
بهـــدف اســـتغ�ل اعتـــدال الطقس خ�ل 
ويح  Å®ة من الســـنة، من أجـــل ال Å®هذه الف

والمقيمة. القطريـــة  العائ�ت  أفـــراد  عن 
ويتضمن مهرجـــان هذا العـــام  عدداً من 
عـــروض مبهرة  مـــن ضمنها  الفعاليـــات، 

ية  يا ار الحركة التجارية وال ازد

ل الشتا   سو واق 

ط االال م الزوار ت ان الربي ت ر أنشطة م

ا
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للمشـــاة، وهي عبـــارة عـــن مجموعة من 
� مـــن دول مختلفة،  �Öوالمهرجـــ � �Öالفنانـــ
 �

ون من خ�لهـــا البهجة والـــóور �� Ëóينـــ
الوقت   �

�� المهرجان، منوهـــاً  قلـــوب زوار 
نفســـه، إÑ أن ســـاحة ا�Êحمد إÑ الساحة 
الشـــمالية للســـوق، ســـتكون عبـــارة عن 
مدينـــة ل�Êلعـــاب تقـــدم ألوانـــاً متعددة 
مـــن ا�Êلعـــاب الكهربائيـــة لـــكل ا�Êعمار 
أن  المجتمع، فضـــ�ً ع�  فئـــات  ولجميع 
� تـــزدان بمجموعة 

Åالســـاحة الغربيـــة، ال�
من المطاعم وا�Êلعـــاب الخاصة با�Êطفال 
ضافـــة  ßبا� ،(ســـنوات Ëóأقـــل مـــن عـــ)
يح فيهـــا زوار  Å®إتاحـــة مجالـــس يســـ Ñإ

والســـوق. المهرجان 

الربيع بســـوق  وتبـــدأ فعاليـــات مهرجان 
عـــ�اً،  الثالثـــة  الســـاعة  مـــن  واقـــف 
ة مســـاء، ع�  Ëóالحادية ع  Ñوتتواصـــل إ
مـــدار أيـــام المهرجان، حيث يســـتقطب 
العمريـــة  ائـــح  Ëóال كافـــة  المهرجـــان 
المختلفـــة مـــن خـــ�ل تنـــوع فعالياتـــه 
وتجذب  والصغـــار،  للكبـــار  تقـــدم   �

Åال�
مختلف الجنســـيات من الجاليـــات العربية 
 ، � �Öوالمقيم � �Öجنبية والســـياح والمواطنÊوا�
إذ يهدف المهرجان إÑ تنشـــيط الســـياحة 
بالبلد وترشـــيدها. بـــدوره، يشـــارك مركز 
� مهرجـــان الربيع، 

ســـوق واقف للفنـــون ��
نصيب  التشـــكيلية  للفنون  ســـيكون  حيث 
ا�Êقســـام  الربيـــع من خ�ل  � مهرجـــان 

��

للفنون،  واقـــف  ســـوق  لمركز  المختلفـــة 
مـــن دورات موجهة للصغـــار والكبار وغ®� 

. لك ذ
وأشـــاد عدد من رواد ســـوق واقف، بفكرة 
تنظيـــم المهرجـــان لمـــدة أربعة أشـــهر، 
و�Êطفالهم  لهـــم  متنفســـاً  ذلك  ين  Þ®معت
� هذا 

من أجـــل قضاء أوقـــات ممتعـــة ��
� الفريـــد من نوعـــه داخل 

Ë«ا Å®المـــكان الـــ
ة،  Å®الدولـــة، خاصـــة خـــ�ل هـــذه الفـــ
حيـــث توافـــد عـــدد كبـــ®� مـــن الصغار 
بها.  الكهربائية واســـتمتعوا  ا�Êلعـــاب  ع� 
وينتظـــر المنظمون للمهرجان، أن يشـــهد 
ســـوق واقـــف إقبـــا�ً أكـــ®Þ خـــ�ل أيام 
ا�ßجازات ا�Êســـبوعية والعطل المدرســـية.
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طري طا الخا ال ية ل ول التجارة الخار رفة قطر  ري ل رير الش الت

ا  ا ل ا ال و الت  الت ال ل  
ال   دو  ا   اد ال ا   ان  ا  ال
ا   ا  ت   ا  د   ا 2017  ا  الع الع
ا  ا   ون   1357 ا ال   اد ع  ال ا
س  ا ون    1830 ا  ا  ون    1710 ا 
ا  ا اود  ا   ون    1328 ا  ع  ا  
و ال  و س   ا ا 1423 ل ال و ا  ا  
ان  ا   ون  ا ال   اد    ال
ا ال ا  اد ا  ال ا وا ا ال او ال  الت
ون   1796 ا ا ان ا و   ول ا   ون   1328)
ت  ا   ون   1570 س  ا ا   
 1705 تو لت ا  ا     ود ا ا  الع
و لت   ا    ت  ا ا  ا ون 
ا  ون  ت   ا  ا    ون   )

س 2017   د

أظهـــر التقريـــر الشـــهري لغرفـــة قطـــر حـــول التجـــارة الخارجيـــة 
للقطـــاع الخـــاص، ان اجمـــا�Ñ قيمـــة الصـــادرات غـــ®� النفطيـــة إÑ كل 
ـــار  ـــه (18.1) ملي ـــغ مـــا قيمت دول العالـــم خـــ�ل العـــام 2017 قـــد بل
ــن (1357)  ــهرية مـ ــادرات الشـ ــة الصـ ــال، حيـــث ارتفعـــت قيمـ ريـ
 (1830) Ñـــم ا ـــر، ث اي Þ®ف �

ـــون �� ـــر اÑ (1710) ملي � يناي
ـــال �� ـــون ري ملي

ـــم  ـــل، ث � ابري
ـــون �� ـــت اÑ (1328) ملي ـــم تراجع ـــارس، ث � م

ـــون �� ملي
ــبب  ــع المسـ اجـ Å®ال �

Å«ــأ ــو اÑ (1423)، ليـ � مايـ
ــاع �� ــاودت ا�رتفـ عـ

� يونيـــو الـــذي بلغـــت فيـــه قيمـــة الصـــادرات الشـــهرية (793.7) 
��

مليـــون ريـــال. ثـــم كان التجـــاوز الóيـــع �òثـــار الحصـــار وارتفـــاع 

ـــم  ـــو، ث � يولي
ـــال �� ـــون ري ـــهرية اÑ (1328) ملي ـــادرات الش ـــة الص قيم

 Ñــت ا ــم انخفضـ ــطس، ثـ � أغسـ
ــون �� ــاع اÑ(1796) مليـ كان ا�رتفـ

، ثـــم العـــودة ا�Ñ ا�رتفـــاع مـــرة  Þ®ســـبتم �
(1570) مليـــون ريـــال ��

 �
ـــم اســـتمرت �� ـــال، ث ـــون ري ـــر لتصـــل ا�Ñ (1705) ملي � أكتوب

أخـــرى ��
ـــم  ـــال، ث ـــون ري ـــل إÑ (1800.6) ملي ـــ®Þ لتص ـــهر نوفم � ش

ـــاع �� ا�رتف
.2017 Þ®شـــهر ديســـم �

ـــال �� ـــه (1304.4) مليـــون ري ســـجلت مـــا قيمت
وقـــد وصلـــت الســـلع القطريـــة خـــ�ل العـــام 2017 اÑ نحـــو 66 
دولـــة حـــول العالـــم، وتضمنـــت ابـــرز هـــذه الســـلع، ا�لمنيـــوم 
� أشـــكاله المختلفـــة (ســـبائك قواطـــع، قوالـــب والـــواح)، شـــبكات 

��

ا

ا  ادرات يار ريال  18.1 م

فطية  2017 غ ال
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ات  اوزت تداعي ة تج فطي ادرات غ ال م الص اس ة ب  يف

ر ار الجا الحص

ت  ا ع  د  تزاي ا الط  تعك  ام  األرق ق  ال

ة ي العا وا  االس ري   ط ال

ا ..  رب ا ل دي ادرات  ة الص ال قي ار ري ي (1.3 م

در ال وم يتص ي واأل

امن  ة ع ط ة .. وس فطي ادرات غ ال ب الص ت ة ت 66 دول

اري االول ا التج يك

 ، �
Ê«ـــد انشـــا ـــة وحدي ـــان حديدي ـــا وقضب وزواي

 �Ñــن، البـــو ــة، اللوتريـ ــمدة الكيماويـ ، ا�Êسـ
الب�ســـتيك،  وأكيـــاس  رو�ت   ، � �Öاثيلـــ
 Ñا اضافـــة  والدقيـــق،  والمنظفـــات، 

الغـــازات الصناعيـــة.
قيمـــة   �Ñاجمـــا أن  التقريـــر  واوضـــح 
الصـــادرات القطريـــة غـــ®� النفطيـــة خـــ�ل 
ــا  ــت مـ ــد بلغـ � قـ

�úــا ــم®Þ المـ ــهر ديسـ شـ
ــه (1.3) مليـــار ريـــال، مقارنـــة بمـــا  قيمتـ
ــهر  ــال خـــ�ل الشـ ــار ريـ ــه (1.8) مليـ قيمتـ
الســـابق نوفمـــ®Þ 2017 وبنســـبة انخفـــاض 
بلغـــت (%27.6) ومقارنـــة ب(1.5) مليـــار 
ريـــال خـــ�ل نفـــس الشـــهر ديســـم®Þ مـــن 
العـــام الســـابق 2016، بانخفـــاض نســـبته 

.13%
ـــذي تعـــده ادارة البحـــوث  ـــر ال واشـــار التقري
 � �Öالمنتســـب شـــؤون  وادارة  والدراســـات 

بالغرفـــة مـــن واقـــع شـــهادات المنشـــأ، 
اÑ انـــه تـــم اصـــدار 2687 شـــهادة منشـــأ 
خـــ�ل شـــهر ديســـم®Þ المنـــ�م، مـــن بينهـــا 
2462 شـــهادة نمـــوذج عـــام، 105 شـــهادة 
ـــة)،  ـــدول مجلـــس التعـــاون (صناعي موحـــد ل
شـــهادة واحـــدة مـــن الشـــهادات الموحـــدة 
لـــدول مجلـــس التعـــاون (حيوانيـــة)، 96 
ــأ  ــهادة منشـ ــة، 23 شـ ــأ عربيـ ــهادة منشـ شـ

ــات. ل�Êفضليـ

ا ر ا 7

� تعليقـــه عـــ� الصـــادرات غـــ®� النفطيـــة 
��

للعـــام 2017، قـــال ســـعادة الشـــيخ خليفـــة 
� رئيـــس 

ــا»� بـــن جاســـم بـــن محمـــد  آل ثـ
ـــرور  نحـــو ســـبعة  ـــه بعـــد م ـــة قطـــر، ان غرف
ـــزال  ـــه � ت ـــر، فان اشـــهر عـــ� الحصـــار الجائ

ـــد  ـــة تؤك ـــ�د غـــ®� النفطي قيمـــة صـــادرات الب
ــه،  ــا كل تداعياتـ ــاوزت تمامـ ــد تجـ ــا قـ أنهـ
البيانـــات ا�ßحصائيـــة  أثبتـــت كل  حيـــث 
الشـــهرية المتتاليـــة لصـــادرات البـــ�د غـــ®� 
ة مـــا بعـــد الحصـــار هـــذه  Å®النفطيـــة لفـــ

الحقيقـــة.
واشـــار الشـــيخ خليفـــة بـــن جاســـم إÑ أن 
� هـــذا ا�Êداء يعـــود إÑ السياســـات 

الفضـــل ��
ة  لحـــ�� الكريمـــة  والرعايـــة  الحكيمـــة 
ـــد  ـــمو الشـــيخ تميـــم بـــن حم صاحـــب الس
كات  Ëóــ ــدى، لـ ــ�د المفـ ــ®� البـ � أمـ

ــا»� آل ثـ
ـــب دورا  ـــت تلع � بات

Åـــ� ـــاص وال ـــاع الخ القط
ــة واصبحـــت  ــة ا�قتصاديـ � العمليـ

ــا �� مهمـ
ـــة  ـــاد�ت التجاري ـــز المب � تعزي

ـــا �� ـــا مهم ذراع
لقطـــر مـــع مختلـــف دول العالـــم، منوهـــا 
كات المحليـــة وبمســـاهمتها الفاعلـــة  Ëóبالـــ
للدولـــة،  الخارجيـــة  التجـــارة  حركـــة   �

��
 Ñحجـــم صادراتهـــا إ �

والنمـــو المطـــرد ��
مختلـــف دول العالـــم مـــن شـــهر �òخـــر.

ومـــن جانبـــه أشـــار الســـيد صالـــح بـــن حمـــد 
� مديـــر عـــام الغرفـــة، اÑ التقـــدم 

Å� Ëóالـــ
� الع�قـــات التجاريـــة للقطـــاع 

الملحـــوظ ��
ــلع  ــتوى السـ ــ� مسـ ــري عـ ــاص القطـ الخـ
ايـــد عـــ�  � Å®غـــ®� النفطيـــة والطلـــب الم
� ا�ســـواق العالميـــة، 

المنتـــج القطـــري ��
� عـــدد 

ايـــد المطـــرد �� � Å®والـــذي يوضحـــه ال
ـــادرات  ـــدا للص ـــت مقص � اصبح

Åـــ� ـــدول ال ال
� تجـــاوز عددهـــا خـــ�ل 

Åالقطريـــة والـــ�
العـــام المنـــ�م 66 دولـــة،  �فتـــا اÑ ان 
ا عـــ� جـــودة  ËÌمـــؤ   Þ®هـــذا ا�مـــر يعتـــ

هـــذا المنتجـــات.
القريـــب  المســـتقبل  أن   �

Å� Ëóالـــ وقـــال 
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ســـيكون افضـــل بكثـــ®� عـــ� مســـتوى 
خصوصـــا  النفطيـــة،  غـــ®�  الصـــادرات 
ــات  وعـ Ëóــن الم ــد مـ ــال العديـ ــد اكتمـ بعـ
� يجـــري تنفيذهـــا ا�ن.

Åالصناعيـــة والـــ�

رب ي ا

ــة  ــ®� النفطيـ ــادرات غـ ــد توجهـــت الصـ وقـ
 (61) Ñالمنـــ�م ا Þ®ــم ــهر ديسـ ــ�ل شـ خـ
دولـــة مقارنـــة بعـــدد (53) دولـــة خـــ�ل 
ـــة  ـــا عـــدد (12) دول 2017، منه Þ®شـــهر نوفمـــ
ــاون  ــس التعـ ــا دول مجلـ ــا فيهـ ــة بمـ عربيـ
ــا  ــة بمـ ــدد (13) دول أوروبيـ ــي وعـ الخليجـ
عـــدا  آســـيوية  دول   (14) و  تركيـــا  فيهـــا 
الـــدول العربيـــة و (19) دولـــة أفريقيـــة 
� مـــن أمريـــكا الشـــمالية ودولـــه  �Öودولتـــ

ــة.  ــكا الجنوبيـ ــن أمريـ ــدة  مـ واحـ
 2017  Þ®نوفمـــ شـــهر  مـــع  وبالمقارنـــة 
ــدول  ــدد الـ � عـ

ــادة �� ــك زيـ ــد أن هنالـ نجـ
� اســـتقبلت الصـــادرات القطريـــة غـــ®� 

Åالـــ�
 �

�úــا ــم®Þ المـ ــهر ديسـ ــ�ل شـ ــة خـ النفطيـ
ــاض  ــن ا�نخفـ ــم مـ ــدد (5) دول بالرغـ بعـ
حجـــم   �Ñإجمـــا   �

�� حـــدث  الـــذي 
 �

ـــاض �� ـــزي إÑ إنخف ـــذي يع ـــادرات، وال الص
ـــة،   ـــازات الصناعي �  الغ

Åـــلع� ـــن س ـــادر م الص
وزيـــوت الغـــاز . ، أمـــا عـــ� مســـتوي 
عـــدد  زاد  فقـــد  والمجموعـــات  الكتـــل 
 �

Åوروبيـــة الـــ�Êدول مجموعـــة  الـــدول ا�
ـــة  ـــة ( 12) دول ـــادرات القطري ـــتقبلت الص اس
 2017 Þ®ـــم ـــهر ديس � ش

�� (13) Ñإ Þ®ـــ � نوفم
��

ـــا  ـــة بم ـــدول العربي ـــة ال ـــا زادت مجموع بينم
ـــن (10) دول   ـــاون م ـــس التع ـــا دول مجل فيه
 2017 Þ®ـــم � ديس

ـــة �� ـــ®Þ إÑ (12) دول � نوفم
��

، وارتفـــع عـــدد الـــدول ا�فريقيـــة عـــدا 
 Þ®ـــ � نوفم

ـــة �� ـــن (16) دول ـــة م ـــدول العربي ال
ــا  ــم®Þ     2017 بينمـ � ديسـ

ــة �� إÑ (19) دولـ
ازداد عـــدد الـــدول ا�òســـيوية عـــدا الـــدول 
 Ñإ Þ®نوفمـــ �

العربيـــة مـــن (12) دولـــة ��
� شـــهر ديســـم®Þ 2017، وزاد 

(14) دولـــة ��
ــة  ــن دولـ ــمالية مـ ــكا الشـ ــدد  دول أمريـ عـ
ــهر  � شـ

�� � �Öــ ــ®Þ  إÑ دولتـ � نوفمـ
ــدة  �� واحـ

ـــة  ـــكا الجنوبي ـــا دول أمري ديســـم®Þ 2017 ، أم
 Ñإ Þ®نوفمـــ �

�� � �Öفقـــد انخفضـــت مـــن  دولتـــ
� ديســـم®Þ 2017 م 

دولـــة واحـــدة ��

ا ي ا

� الصـــدارة عـــ�� 
و� تـــزال ســـلطنة عمـــان ��

للصـــادرات  المســـتقبلة  الـــدول  قائمـــة 

ــ�ل  ــة خـ ــ®� النفطيـ ــة غـ القطريـ
 �Ñ2017 ، بإجمـــا Þ®شـــهر ديســـم
ـــا (454.8)  ـــت قيمته ـــادرات بلغ ص
ــا  ــو مـ ــال قطـــري وهـ مليـــون ريـ
 �Ñاجمـــا مـــن   (34.9%) يمثـــل 
قيمـــة الصـــادرات القطريـــة غـــ®� 
ـــور،  ـــة خـــ�ل الشـــهر المذك النفطي
 �Ñبإجمـــا كونـــج  هونـــج  تلتهـــا 
ـــا (196.9)  ـــت قيمته ـــادرات بلغ ص
ــل  ــا يمثـ ــو مـ ــال وهـ ــون ريـ مليـ
قيمـــة   �Ñاجمـــا مـــن   (15.1%)
� المركـــز الثالـــث 

الصـــادرات ، و��
� بلغـــت قيمـــة 

Åجـــاءت تركيـــا الـــ�
ـــون  ـــا (107.3) ملي ـــادرات إليه الص
ريـــال وبنســـبة بلغـــت (8.2%) 
 �

و�� الصـــادرات   �Ñإجمـــا مـــن 
المركـــز الرابـــع المانيـــا بقيمـــة صـــادرات 
وبنســـبة  ريـــال  مليـــون   (95.5) بلغـــت 
ــش  ــس بنج�ديـ ــز الخامـ � المركـ

(%7.3) و��
ــون  ــا (77.4) مليـ ــت قيمتهـ ــادرات بلغـ بصـ
 �Ñـــا ـــن إجم ـــبة (%5.9) م ـــري وبنس ـــال قط ري
قيمـــة الصـــادرات غـــ®� النفطيـــة خـــ�ل 
� كل 

Å«2017، بعـــد ذلـــك تـــأ Þ®شـــهر ديســـم
� ، الهنـــد، كوريـــا الجنوبيـــة  �Öمـــن الصـــ
ونســـب  بقيـــم  والكويـــت   واندونيســـيا 

. �Ñــوا ــ� التـ ــة عـ متفاوتـ
ــادرات  ــم الصـ ــي حجـ ــا تنامـ ــظ هنـ وي�حـ
غـــ®� النفطيـــة إÑ 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�ÊوÑ للـ Ëóــ العـ
 ،2017 Þ®ــم ــهر ديسـ ــ�ل شـ ــادرات خـ الصـ
ـــر  ـــ®Þ وأكتوب � شـــهري نوفم

ـــا كان الحـــال �� كم
 . � �Öـــ الماضي

 ÑوÊا� Ëóاســـتقبلت أســـواق الـــدول العـــ
 �Ñالمذكـــورة  مـــا نســـبته (%88.5) مـــن إجمـــا
الصـــادرات القطريـــة غـــ®� النفطيـــة خـــ�ل 

شـــهر ديســـم®Þ 2017م

ي ا ا

ـــدول ا�òســـيوية  ـــة ال ـــدم مجموع ويتضـــح تق
ــن  ــز ا�Êول مـ ــل المركـ ــة لتحتـ ــدا العربيـ عـ
ــة  ــات ا�قتصاديـ ــل والمجموعـ ــث الكتـ حيـ
المســـتقبلة للصـــادرات القطريـــة خـــ�ل 
ــتوعبت  ــث اسـ ــم®Þ 2017 ، حيـ ــهر ديسـ شـ
 �Ñـــا نســـبته (%38.68) مـــن إجمـــا أســـواقها م
الصـــادرات القطريـــة غـــ®� النفطيـــة خـــ�ل 
صـــادرات   �Ñبإجمـــا المذكـــور  الشـــهر 

بلغـــت قيمتهـــا (%502.9) مليـــون ريـــال ، 
ـــاون  ـــس التع ـــة دول مجل ـــت مجموع وتراجع
ــتوعبت  ــث اسـ � حيـ

ــا»� ــز الثـ ــل المركـ لتحتـ
 �Ñـــا ـــن إجم ـــبته (%36.9) م ـــا نس ـــواقها م أس
الصـــادرات القطريـــة غـــ®� النفطيـــة خـــ�ل 
ـــت  ـــادرات بلغ ـــا�Ñ ص ـــور بإجم ـــهر المذك الش
قيمتهـــا (481.9) مليـــون ريـــال كان معظمهـــا 

إÑ ســـلطنة عمـــان.
� المرتبـــة الثالثـــة جـــاءت مجموعـــة الـــدول 

�� 
ا�وروبيـــة بمـــا فيهـــا تركيـــا باســـتيعابها 
ـــون  ـــا (220.03) ملي لصـــادرات بلغـــت قيمته
ريـــال وتمثـــل مـــا نســـبته (%16.8) مـــن 
ـــة  ـــ®� النفطي ـــة غ ـــادرات القطري ـــا�Ñ الص اجم

2017م. Þ®خـــ�ل شـــهر ديســـم
 �

�� العربيـــة  الـــدول  مجموعـــة  جـــاءت 
المرتبـــة الرابعـــة باســـتقبالها مـــا قيمتـــه 
الصـــادرات  مـــن  ريـــال  مليـــون   (68.1)
القطريـــة خـــ�ل الشـــهر المذكـــور ، وهـــو 
ـــا�Ñ الصـــادرات  ـــن اجم ـــا يعـــادل (%5.2) م م

ــهر. ــذا الشـ ــ�ل هـ خـ
ـــدول  ـــة ال � مجموع

Å«ـــأ ـــة الخامســـة ت � المرتب
��

ا�فريقيـــة عـــدا العربيـــة حيـــث اســـتقبلت 
ــادرات  ــن الصـ ــوا�Ñ (%1.6) مـ ــواقها حـ أسـ
ــت  ــة بلغـ ــة وبقيمـ ــ®� النفطيـ ــة غـ القطريـ
ـــال، ثـــم اتـــت بعـــد ذلـــك  (20.6) مليـــون ري
ـــكا  ـــة السادســـة  مجموعـــة دول امري � المرتب

��
الشـــمالية  بصـــادرات بلغـــت قيمتهـــا (10.6) 
مليـــون ريـــال ذهبـــت معظمهـــا إÑ الو�يـــات 

ـــة. ـــدة ا�مريكي المتح
أمريـــكا  دول  مجموعـــة  جـــاءت  ا  واخـــ®�
ــادرات  ــتيعاب أســـواقها لصـ ــة باسـ الجنوبيـ

بلغـــت قيمتهـــا(0.2) مليـــون ريـــال . 
الصـــادرات  وتوجهـــات  قيـــم  بمقارنـــة 

ا
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 Þ®شـــهر ديســـم �
القطريـــة غـــ®� النفطيـــة ��

ـــد  ـــ®Þ  نج ـــهر نوفم � ش
ـــا �� ته ـــع نظ®� 2017 م

� قيمـــة الصـــادرات 
أن هنالـــك انخفـــاض ��

� توجهـــت إÑ الكتـــل والمجموعـــات 
Åالـــ�

ا�قتصاديـــة المختلفـــة ، حيـــث حـــدث 
مجموعـــة    Ñإ الصـــادرات   �

�� انخفـــاض 
ــة الـــدول  دول مجلـــس التعـــاون ومجموعـ
� حـــدث 

Åـــ� ـــس ، ال ـــدا دول المجل ـــة ع العربي
فيهـــا انخفـــاض طفيـــف ، وكذلـــك مجموعـــة 
ــة   ــدول العربيـ ــدا الـ ــة عـ ــدول ا�فريقيـ الـ
ومجموعـــة الـــدول ا�òســـيوية عـــدا الـــدول 
ـــا  ـــة بم ـــدول ا�Êوروبي ـــة ال ـــة ،ومجموع العربي
فيهـــا تركيـــا وكذلـــك مجموعـــة دول أمريـــكا 
 �

ــاع  �� ــك ارتفـ ــا كان هنالـ ــة ، بينمـ الجنوبيـ
ــكا  ــة دول أمريـ ــادر إÑ مجموعـ ــة الصـ قيمـ

ــمالية . الشـ

ووفقـــا للتقريـــر فانـــه ي�حـــظ أن نســـبة 
ايـــر) 26 % (بينمـــا  Þ®ينايـــر وف � �Öالزيـــادة بـــ
ايـــر ومـــارس (7%)  Þ®ف � �Öكانـــت نســـبتها بـــ
ـــل  ـــارس وأبري � م �Öـــ ـــاض ب ـــبة ا�نخف ـــا نس ام
 � �Öفقـــد بلغـــت (%27) ثـــم كانـــت الزيـــادة بـــ
ابريـــل ومايـــو (%12.4) ثـــم ا�نخفـــاض 
نســـبته  ويونيـــو  مايـــو   � �Öبـــ المســـبب 
ــ®�  ــاع الكبـ ــم كان ا�رتفـ ــوا�Ñ (%47)، ثـ حـ
ـــبته  ـــت نس ـــذي بلغ ـــو وال ـــو ويولي � يوني �Öـــ ب

 � �Öبـــ ارتفـــاع  هنـــاك  كان  ثـــم   (67.4%)
ـــو واغســـطس بلغـــت نســـبته (35.2%).  يولي
 Þ®ــبتم ــطس وسـ � أغسـ �Öــ ــاض بـ ــم انخفـ ثـ
 � �Öبلغـــت نســـبته (%12.6) ثـــم ارتفـــاع بـــ
ســـبتم®Þ وأكتوبـــر بلغـــت نســـبته (8.59%) 
ـــبة  ـــ®Þ بنس ـــر ونوفم � أكتوب �Öـــ ـــاع ب ـــم وإرتف ث
 � �Öــ ــا�Ñ بـ ــاض الحـ ا ا�نخفـ ــ®� (%5.6). واخـ

ــبة ( 27.6% ). ــم®Þ بنسـ ــ®Þ وديسـ نوفمـ

ــا  ــد تصدرتهـ ــادر فقـ ــلع الصـ ــبة لسـ بالنسـ
� أشـــكاله 

هـــذه المـــرة ســـلعة ا�لمنيـــوم ��
قوالـــب  قواطـــع،  (ســـبائك  المختلفـــة 
والـــواح)، وبقيمـــة بلغـــت (422) مليـــون 
ـــال وهـــو مـــا يعـــادل مـــا نســـبته (32.4%)   ري
ابـــرز  ومـــن  الصـــادرات،   �Ñاجمـــا مـــن 
ـــان  ـــا وقضب الصـــادرات ايضـــا  شـــبكات وزواي
وا�Êســـمدة   �

Ê«انشـــا وحديـــد  حديديـــة 
الكيماويـــة ورو�ت وأكيـــاس الب�ســـتيك.

ا ا ر

2017 رب ي ر ا

ــ�ل  ــادرات خـ ــا�Ñ الصـ ــة اجمـ ــت قيمـ بلغـ
ريـــال  مليـــار   (1.304)  Þ®ديســـم شـــهر 
ـــهر  ـــة بش ـــبته (%27.6) مقارن ـــاض نس بانخف
ــة  ــه قيمـ ــت فيـ ــذي بلغـ ــ®Þ 2017 الـ نوفمـ
الصـــادرات (1.8) مليـــار ريـــال قطـــري .

ــة  ــدد (61) دولـ ــادرات إÑ عـ توجهـــت الصـ

 �
مـــن دول العالـــم مقارنـــة ب(53) دولـــة ��

ـــدد  ـــادة ع ـــن زي ـــم م ـــ®Þ 2017 ، وبالرغ نوفم
� توجهـــت اليهـــا الصـــادرات. 

Åالـــدول الـــ�
ــدول  ــة الـ ــان قائمـ ــلطنة عمـ ــدرت سـ تصـ
غـــ®�  القطريـــة  للصـــادرات  المســـتقبلة 
النفطيـــة خـــ�ل شـــهر ديســـم®Þ  تلتهـــا 
هونـــج كونـــج ، تركيـــا ، المانيـــا ، وبنغ�ديـــش 

ــع. ــز الرابـ � المركـ
��

ا�òســـيوية  الـــدول  مجموعـــة  تصـــدرت 
ــة  ــات ا�قتصاديـ ــل والمجموعـ ــة الكتـ قائمـ
باســـتيعابها مـــا نســـبته (%38.68) مـــن 
ــ®�  ــة غـ ــادرات القطريـ ــة الصـ ــا�Ñ قيمـ إجمـ

.2017 Þ®النفطيـــة خـــ�ل شـــهر ديســـم
التعـــاون  مجلـــس  مجموعـــة  جـــاءت 
ــتيعابها  ــة باسـ ــة الثانيـ � المرتبـ

ــي �� الخليجـ
ـــن هـــذه الصـــادرات. ـــا نســـبته (%36.9) م م
� أشـــكالها 

تصـــدرت ســـلعة ا�لمنيـــوم ��
المختلفـــة قائمـــة ســـلع الصـــادر خـــ�ل 
ـــال قطـــري. ـــون ري الشـــهر بقيمـــة (422) ملي

ـــة  ـــات قطري ـــادر مصنوع ـــلع الص ـــملت س ش
أخـــرى مثـــل أكيـــاس ورو�ت الب�ســـتيك 
، المـــواد الكيمائيـــة،  � �Öالوتريـــن، البارفـــ

. � �Öــ ــو�Ñ ايثلـ ــة والبـ ــمدة الكيماويـ ا�Êسـ

ــة  ــادرات القطريـ ــة الصـ ــا�Ñ قيمـ ــغ اجمـ بلـ
غـــ®� النفطيـــة خـــ�ل العـــام 2017 م مـــا 

ــال قطـــري . ــار ريـ ــه (18.1) مليـ قيمتـ
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� استضافتها 
Åالندوة ال� �

ودعا المشـــاركون ��
غرفة قطـــر ونظمتهـــا صحيفة ”لوســـيل“ 
ا�قتصاد  ووزارة  الغرفـــة  مـــع  بالتعـــاون 
المؤسســـات  احتفال  بمناســـبة  والتجـــارة 
باليـــوم  وا�Êهليـــة  الرســـمية  والجهـــات 
اتيجية واضحة  Å®اعـــداد اســـ Ñا  ، �

الوطـــ��
ترســـم م�مـــح خارطـــة طريـــق عمليـــة 
� بما يخدم  �Öالقطاعـــ � �Öك ب Å®لتعاون مشـــ
ع�  بالنفع  ويعـــود  ا�قتصـــاد  مصلحـــة 

كافة. ا�Êطـــراف 

� أدارها الســـيد 
Åوتمحـــورت النـــدوة الـــ�

نائـــب رئيـــس تحريـــر  محمـــد حجـــي، 
ا�ســـتفادة  كيفية  لوســـيل، حول  صحيفة 
من الوضـــع الحا�Ñ واســـتغ�ل مـــا أمكن 
� تعزيز تلك 

يـــة �� Ëóمـــن مقومات مادية وب
 Ñاكـــة لمواجهـــة الحصـــار، اضافة ا Ëóال
اكة  Ëóتســـليط الضوء عـــ� وضع تلـــك ال
� الوقـــت الحـــا�Ñ وإن كانـــت بمســـتوى 

��
� المرحلة 

الطمـــوح، وما هـــو المطلـــوب ��
. لمقبلة ا

� الندوة كل من ســـعادة الشـــيخ 
وتحدث ��

� الوكيل المســـاعد 
جاســـم بن ج®Þ آل ثا»�

لشؤون حماية المســـتهلك بوزارة ا�قتصاد 
 �

Å� Ëóوالتجارة، الســـيد صالح بن حمـــد ال
 Óمدير عـــام غرفـــة قطـــر، الســـيد نا
� مدير إدارة عمليات الســـوق 

العبد الغـــ��
أحمد  الســـيد  بورصة قطر،   �

�� والمراقبـــة 
 �

ا�Êعمـــال والمتخصص �� الخلـــف رجـــل 
 ùعبد والســـيد  الغذائيـــة،  الصناعـــات 
الخاطر رجل ا�Êعمـــال والخب®� ا�قتصادي، 

د   ع ا  ا وال ا الع ا  ال ال وان  دو   ون   ا د 
و   وا ا   ا ا ا  ال ا ودو ا   ال ال
او  ع لت ا ا ا  ال د ا ا و  ا و ع ا   ا  ن ال  و

د ع د ال اد  ا ت د ا ال و ا  ا ال ا

دوا
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طاع العام  اكة ب ال ربا ال

ت  ك الحصار والخا سا

حيفة لوسي   ا  ت رفة ون ا ال افت ف ندوة است



ضافـــة إÑ عدد كب®� مـــن رجال ا�Êعمال  ßبا�
. � بالشـــأن ا�قتصـــادي المح�� �Öوالمهتم

وقـــدم حجـــي الشـــكر لغرفـــة قطر ع� 
اســـتضافت النـــدوة، �فتـــا اÑ ان فكـــرة 
 �

Åال� الظـــروف  نتيجة  الندوة جـــاء  تنظيم 
أحاطت بفـــرض الحصار عـــ� الدولة وما 
ات اقتصاديـــة وتجارية. تبعهـــا من تأثـــ®�

� حجـــي أن فرض الحصـــار أثار الكث®�  �Öوب
من التســـاؤ�ت حول كيفيـــة مواجهة قطر 
عليه،  المرتبـــة  ا�òثـــار  وتجـــاوزه  للحصار 
ا إÑ أن الجانب ا�قتصـــادي كان له   مشـــ®�
� هذه ا�Êزمة كـــون أن أدوات 

دور مهـــم ��
.ÑوÊا� بالدرجة  كانـــت  الحصار 

ر ا

ا ا ا ا

� مدير 
Å� Ëóأكد الســـيد صالح بن حمد الـــ

 � �Öالقطاع � �Öاكة بـــ Ëóعـــام غرفة قطر أن ال
 �

ة �� العام والخاص تكتســـب أهميـــة كب®�
� ظل 

الظـــروف العاديـــة، �فتا إÑ أنـــه ��

أزمـــة الحصـــار الجائـــر كانت لهـــا أهمية 
 óك �

�� Þ®كـــÊإذ كان لهـــا الـــدور ا� ، Þ®أكـــ
. ر لحصا ا

 �
Åخـــ�ل ورقة العمـــل ال� �

Å� Ëóوأشـــار ال
� النـــدوة إÑ دور غرفـــة قطـــر 

قدمهـــا ��
� الخامـــس من يونيو 

منـــذ بدء الحصـــار ��
� الغرفـــة  �Öوالتعـــاون مـــا بـــ ، �

�úالمـــا
� هـــذا 

ومختلـــف الجهـــات الحكوميـــة ��
طـــار، �فتـــا إÑ أن موقـــف الغرفة كان  ßا�
واضحـــا من خـــ�ل إط�قها شـــعار «قطر 
فوق الحصـــار». ونـــوه إÑ أن الغرفة كان 
� تجاوز تداعيـــات الحصار منذ 

لهـــا دور ��
يومـــه ا�Êول، إذ إنـــه وعقب إعـــ�ن دول 
الحصـــار مقاطعـــة دولة قطر، ســـارعت 
� كل ا�تجاهات من 

الغرفـــة إÑ التحـــرك ��
أجـــل مواجهة ا�Êزمة والحفـــاظ ع� تدفق 
الســـلع والمنتجـــات، وحـــل أي عوائق أو 
ار تلحق بالمســـتوردين جـــراء الحصار. �Óأ

ي ا

� عـــ� أن الغرفـــة تواصلت 
Å� Ëóوشـــدد ال

مـــع التجـــار منـــذ اليـــوم ا�Êول للحصار 
اد  بهـــدف إيجـــاد بدائـــل جديدة �ســـت®�
الغذائية  الســـلع بشـــكل عاجل، خاصـــة 
اســـتغلت واســـتفادت  أنها   Ñإ منها، �فتا 
 �

مـــن ع�قاتها مـــع الغـــرف التجاريـــة ��
بعـــض الـــدول الشـــقيقة والصديقة.

� كانت  �Öالقطاع � �Öاكة بـــ Ëóأن ال Ñوأشـــار إ
ة منـــذ بدايـــة ا�Êزمة، إذ ســـارعت  �Óحـــا
الغرفـــة بالتنســـيق مع مختلـــف الجهات 
ضافة إÑ تشـــكيل  ßالحكوميـــة المعنية، با�

لجـــان مختصة لمعالجة كافـــة المعوقات، 
لضمان اســـتمرار تدفق الســـلع من الخارج 

دون توقـــف أو انقطاع.

وأوضـــح أن الغرفة لعبـــت دوراً بارزاً أيضا 
اد  � تشـــجيع التجـــار ع� تنويع ا�ســـت®�

��
من أســـواق جديدة، حيث عقـــدت الغرفة 
العديـــد مـــن اللقـــاءات وا�جتماعات مع 
� منـــذ  �Öالتجـــار والمســـتوردين والمهتمـــ
ا إÑ أن التواصل مع  بداية ا�Êزمـــة، مشـــ®�
التجار أدى بـــروز دور القطاع الخاص منذ 
يـــك موثوق  ËÌ بـــدء الحصـــار، وأثبت أنه

. مة للحكو

� خ�ل  �Öالقطاع � �Öأن التعاون ما بـــ � �Öوبـــ
الحقيقية  اكـــة  Ëóال مفهـــوم  عزز  الحصار 
 Ñالعام والخـــاص، �فتا إ � �Öالقطاعـــ � �Öب
� أتاحت للغرفة  �Öالقطاعـــ � �Öاكـــة ب Ëóأن ال
القطرية  كـــة  Ëóال مـــع  للتعاون  الفرصـــة 
� إيحـــاد 

� قطـــر» ��
Ê «مـــوا»� دارة المـــوا»� ß�

حلـــول Ìيعة تضمـــن عدم تأثـــر الحركة 
الحصار. بهـــذا  التجارية 

يوسف ابو حليقة �
Å� Ëóصالح بن حمد ال
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ا ا

 �
اكة أثمـــرت �� Ëóأن جهـــود ال Ñوأشـــار إ

 �
Åحـــل كافـــة القضايـــا والمعوقـــات الـــ�

� مســـألة 
�� � �Öكانـــت تواجه التجـــار القطري

ميناء   �
�� البضائـــع  فراج عن  ßوا� اد  ا�ســـت®�

� خطـــوط م�حية  �Öحمد، كمـــا تم تدشـــ
 Ê � ميناء حمد وعدد مـــن الموا»� �Öة بـــ ËÌمبا
 �

قليمية والعالمية الهامة، مما ســـاهم �� ßا�
ضمان تدفق الســـلع ع� الســـوق القطري 

بـــدون أي انقطاع.

 �
Åالـــ� المتينـــة  الع�قـــات  أن   Ñإ ونـــوه 

اتهـــا من  مـــع نظ®� تربـــط غرفـــة قطـــر 
� مختلـــف دول العالم 

الغـــرف التجارية ��
 � �Öومؤسســـاتها ا�قتصادية المنتمية للقطاع
 �

� نجاحنا ��
الخاص والعـــام، ســـاهمت ��

معالجـــة تلـــك ا�Êزمـــة ومنع حـــدوث أي 
نشـــائية عن  ßانقطـــاع للمـــواد الغذائية وا�

المحلية. الســـوق 

تعزيـــز   �
�� ســـاهمت  الغرفـــة  أن  وأكـــد 

المنتج  عـــ�  وا�عتماد  الوطنية  الصناعـــة 
كانت   �

Åالـــ� للـــواردات  كبديـــل  المحـــ�� 
تصلنـــا مـــن دول الحصـــار، حيـــث كانت 
غرفة قطـــر، و� تزال، داعمـــاً قوياً للمنتج 

القطرية. وللصناعـــة   �
الوطـــ��

وأشـــار إÑ أن الغرفة قامـــت بالعديد من 
� ســـواء 

المبـــادرات لدعـــم المنتج الوط��
من خـــ�ل حث المجمعـــات التجارية ع� 
عـــرض المنتجـــات الوطنيـــة بشـــكل بارز 
أو من  ويـــج،  Å®ال  �

�� ا�Êولويـــة  وإعطائهـــا 
� تدعم المنتج 

Åخـــ�ل إقامة المعارض الـــ�
� مثـــل معـــرض الغـــذاء والدواء 

الوطـــ��
ومعـــرض منتجـــات منازلنا.

ا ا

وأوضح أن هناك تشـــجيعا مســـتمرا لرجال 
� الصناعـــة، 

ا�Êعمـــال عـــ� ا�ســـتثمار ��
ضافة إÑ العمـــل مع الجهات المختصة  ßبا�
� تواجه 

Åعـــ� إزالة كافـــة العقبـــات الـــ�
 � �Öا�ســـتثمار الصناعي، ومســـاعدة المنتج
ويـــج لمنتجاتهم من  Å®عـــ� ال � �Öالقطريـــ
خ�ل المعـــارض والملتقيـــات ا�قتصادية 

وخارجياً. داخليـــاً  والتجارية 

� قطر والذي 
ولفت إÑ أن معرض صنـــع ��

� دورتـــه الخامســـة ابتـــداء من 
ســـيعقد ��

اليوم ولغايـــة لـ 17 من الشـــهر الجاري، 
يعتـــ®Þ أكـــ®Þ منصـــة لتعزيـــز الصناعـــة 
ويـــج  Å®ال  Ñإ يهـــدف  حيـــث  المحليـــة، 
للصناعـــة وللمنتجـــات القطريـــة، ودعم 
جهود الدولـــة الرامية إÑ تعزيـــز الصناعة 

. طنية لو ا
وأشـــار إÑ أن الغرفـــة تواصلت مع العديد 
مـــن الجهات الرســـمية وا�Êجهـــزة المعنية 
الحصار  فـــرض  بدايـــة  منـــذ  المختلفـــة 
وكانـــت هنـــاك نتائـــج إيجابيـــة خدمـــة 
أن   Ñإ ، �فتـــا  المحـــ�� الخاص  للقطـــاع 
أثبتا خ�ل  الخـــاص  والقطـــاع  الحكومـــة 
ة الماضية أن الهـــم واحد والتحديات  Å®الف
واحـــدة ويجب العمـــل عـــ� إزالتها معا.

وأكـــد أن الغرفـــة تمثـــل هاجـــس قطاع 
ا�Êعمـــال وتقـــف معهـــم وتمثـــل وجهة 
 � �Öبـــ اكـــة  Ëóال تحقيـــق  أن  إ�  نظرهـــم 
 Ñالعام والخـــاص والوصول إ � �Öالقطاعـــ
مســـتوى الطموح �بد أن يأخـــذ وقته و� 

يمكـــن الوصـــول إليـــه بóعة.

ا رب

ا ا ي ا ا

أكد ســـعادة الشـــيخ جاســـم بن ج®Þ آل 
� الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون حماية 

ثـــا»�
أن  والتجارة  ا�قتصـــاد  بوزارة  المســـتهلك 
� مجال 

ا �� الدولـــة قطعـــت شـــوطا كبـــ®�
العـــام والخاص،   � �Öالقطاع  � �Öبـــ اكة  Ëóال
�فتـــا إÑ أنه مـــن الممكن عـــدم الوصول 
إÑ مســـتوى الطمـــوح المطلـــوب من ك� 

المعادلة.  �
طـــر��

 Ñأنه بالنظر إ Ñوأشـــار الشـــيخ جاســـم إ
الحكومة  اتخذتها   �

Åالـــ� العملية  الخطوات 
الحصار   óلكـــ الماضية  ا�Êشـــهر  خـــ�ل 
ا�ßجـــراءات منها  العديد مـــن   �

تمثلـــت ��
ا�Êول  الشـــهر  الســـوق خ�ل  � حاجة  �Öتأم
ضافـــة إÑ محاولة  ßمن فرض الحصـــار با�
إزالـــة العوائق اللوجســـتية أمـــام القطاع 
� فرضها الحصـــار ع� الدولة 

Åالخاص الـــ�
تهم. وذلـــك ليواصل التجار مســـ®�

� أن القطـــاع الخـــاص هو مـــن قاد  �Öوبـــ
قاطـــرة كـــó الحصـــار المفـــروض ع� 
، �فتا إÑ الدور  �

�úالدولة منذ يونيو المـــا
الذي قـــام به القطـــاع الخـــاص المح�� 
� دعـــم وتشـــجيع المنتجـــات الوطنيـــة 

��
المحلية. ا�Êســـواق   �

�� وتســـويقها 

ا ا

وأشار الشيخ جاســـم إÑ أن الدولة قدمت 
امـــج والمبادرات  Þ®أيضـــا العديـــد مـــن ال
كحوافـــز أمام القطـــاع الخـــاص المح�� 
منهـــا المناطـــق اللوجســـتية وا�قتصادية 
تلـــك الحوافز  والصناعيـــة، �فتـــا إÑ أن 
اكة مع  Ëóضمن إيمـــان الحكومـــة بال �

Å«تـــأ
 Ñإ با�ßضافة  المحـــ��  الخـــاص  القطـــاع 
� أقرتهـــا الحكومة لضمان 

Åيعـــات ال� Ëóالت
اســـتمرار دور القطاع الخـــاص منها قانون 
المنتجـــات الوطنية  غـــراق وحماية  ßمنع ا�
مـــن الممارســـات الضـــارة ضـــد الصناعة 

. لوطنية ا

اليوم   �
الوطـــ�� المنتـــج  أن حماية  وأكـــد 

 �
� الحكومـــة و��

� مقدمـــات ا�Êولويـــات ��
��

العـــام والخاص،   � �Öالقطاع  � �Öبـــ اكة  Ëóال
إذ إن هنـــاك خطوات عمليـــة حقيقية ع� 
أرض الواقـــع، منوهـــا إÑ أن اليوم المنتج 

المســـتهلك. باهتمام  � يحظى 
الوطـــ��

وشـــدد ع� أن الحصار والظروف المرافقة 

دوا

عبد ù الخاطر

�
الشيخ جاسم بن ج®Þ آل ثا»�
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 � �Öالقطاع � �Öاكة بـــ ËÌ له أثبتـــت أن هناك
� تجـــاوز التحديات.

العام والخاص ��
والتجـــارة  ا�قتصـــاد  وزارة   Ñإ وأشـــار 
أطلقـــت العديـــد مـــن المبـــادرات خ�ل 
المنتج  الماضيـــة بهـــدف دعـــم  ة  Å®الفـــ
� والنافذة الواحـــدة وطرح الفرص 

الوطـــ��
وتسهيل  الصناعي  المجال   �

�� ا�ســـتثمارية 
 �

بيئـــة ا�Êعمـــال ا�Êمـــر الـــذي يصـــب ��
أن يكون  الخـــاص، متمنيا  القطاع  مصلحة 
 �

هنـــاك نتائـــج إيجابية لتلك المبـــادرات ��
القريب. المســـتقبل 

ي ا ا

قال ســـعادة الشـــيخ جاســـم بن ج®Þ آل 
� الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون حماية 

ثـــا»�
� وزارة ا�قتصاد والتجارة، إن 

المســـتهلك ��
الوزارة قامت منذ اللحظـــة ا�ÊوÑ للحصار 
بتفعيـــل الخطط البديلة المعدة مســـبقا، 
ذلك مـــن خـــ�ل التعـــاون مـــع القطاع 

الخـــاص لتوف®� كافة الســـلع ا�Êساســـية.
 � �Öالقطاع  � �Öبـــ اكة  Ëóكان لل وأضاف: «لقد 
انســـيابية   �

العـــام والخاص دور كبـــ®� ��
نتـــاج محليـــا، وإيجاد  ßالســـلع وزيـــادة ا�
� مـــن دول الحصار، 

Å«كانت تأ �
Åالبدائـــل ال�

ا�Êمـــر الذي ســـاعد عـــ� الحفـــاظ ع� 
� أن الدولة  �Öســـعار». وبÊل� � �Öمســـتوى مع
 � �Öلها برنامج منذ ســـنوات يعمـــل ع� تأم
التموينية  الســـلع  اتيجي من  Å®إســـ مخزون 
� اســـتقرار 

وا�Êع�ف، ا�Êمر الذي ســـاهم ��
. � الســـوق المح��

أســـعار المنتجات ��

� فتح 
�� � Þ«وأوضـــح أن الحصار له أثر إيجـــا

ة مع عدد  ËÌخطوط تجاريـــة جديدة مبـــا
من الدول الشـــقيقة والصديقة ما أســـهم 
� توفـــ®� خيـــارات وبدائل أمـــام القطاع 

��
اد المنتجـــات المختلفة. الخاص �ســـت®�

� تóيع 
ولفـــت إÑ أن الحصـــار ســـاهم ��

 � �Öالقوان وتحديث  المبـــادرات  إط�ق  ة  وت®�
 �

الوطـــ�� ا�قتصـــاد  دعـــم   Ñإ الهادفـــة 
 �

Åوا�ســـتثمار، موضحـــا أن المبـــادرات ال�
جـــذب   �

�� ســـاهمت  الـــوزارة  أطلقتهـــا 
ا�ســـتثمارات ا�Êجنبيـــة للدولـــة وعـــززت 

. المح�� نتـــاج  ßوا� الوطنيـــة  الصناعـــة 

ا

� كـــó الحصار 
وأشـــار إÑ دور الـــوزارة ��

عـــ®Þ تقديم شـــكوى إÑ منظمـــة التجارة 
الحصـــار  دول  خـــرق  بشـــأن  العالميـــة 
ل�تفاقيـــات ا�Êساســـية للتبـــادل التجاري.
ونوه الشـــيخ جاســـم بن ج®Þ إÑ استمرار 
اكات  ËÌ خلق �

وزارة ا�قتصـــاد والتجـــارة ��
وبنـــاء ع�قـــات اقتصاديـــة جديـــدة من 
خـــ�ل اتفاقيـــات تعـــاون وتفعيـــل دور 

الدول. مـــع  كة  Å®المشـــ اللجان 
وأشـــاد الوكيل المســـاعد لشـــؤون حماية 
المســـتهلك، بنجاح القطاعـــات الحكومية 
 �

والخاصة وممارســـة دورها بشكل متكامل ��
كـــó الحصار، �فتـــا إÑ أن الدوحة تحقق 
ة.. Å®معـــد�ت نمو مرتفعة خ�ل هـــذه الف

 
ا ا ا ا

ا ف

اكة  Ëóعمال أحمد الخلـــف الÊأكد رجـــل ا�
الخـــاص   � �Öالقطاعـــ  � �Öبـــ اتيجية  Å®ســـ ßا�
� أن عـــ� ســـبيل المثال  �Öوالعـــام، وبـــ
� هنـــاك العديد 

Ê«من الغـــذاÊمجـــال ا� �
��

كات الحكومية المعنيـــة بذلك  Ëóمـــن الـــ
كات تمتلك  Ëóأن تلك الـــ Ñالملـــف، �فتا إ
� الســـوق ولكن تلك 

ة �� رؤوس أمـــوال كب®�
كات لم تكن لها مشـــاريع اســـتثمارية  Ëóال

. � �Öالقطاع � �Öكة ما بـــ Å®مشـــ

وأكـــد أن القطـــاع الخاص لديـــه منظومة 
خاصـــة بالقطـــاع الزراعي وتـــم تطويرها 
 ، �

بالشـــكل الذي يخدم ا�قتصـــاد الوط��
كات  Ëóمتمنيـــا أن تلقى دعمـــا حقيقيا من ال
ة المقبلة  Å®الحكوميـــة المعنيـــة خ�ل الفـــ

اتيجية جديدة. Å®اكات إســـ ËÌ وعمـــل

� منظومـــة 
Ê«مـــن الغـــذاÊأن ا� Ñوأشـــار إ

 Ñك فيها كل الجهات، �فتا إ Å®متكاملة تشـــ

� تخزين 
� ينصب ��

Ê«من الغـــذاÊأن تعريف ا�
مـــا يمكن تخزينـــه وإنتاج ما يمكـــن إنتاجه 
� يحتاج إÑ أمور 

Ê«من الغـــذاÊمحليـــا وأن ا�
تخزيـــن ونقل، مشـــددا عـــ� أن القطاع 
الخاص مســـتعد إÑ تنفيذ مشـــاريع ا�Êمن 
يطـــة وجود تعـــاون من قبل  ËÌ �

Ê«الغـــذا
الجهات الرســـمية.

وقـــال الخلـــف: إن ا�عتمـــاد عـــ� دول 
التكامل   Ñإ بالنظر  عليهـــا   � ك®� Å®وال الحصار 
اً من إجـــراءات دولة  الخليجـــي عط/ـــَل كث®�
� وتحقيق 

Ê«من الغـــذاÊتحقيـــق ا� �
قطـــر ��

، �فتـــاً إÑ أن الحصـــار  �
Å«ا�كتفـــاء الـــذا

� ا�عتماد 
كشـــف عن ا�Êزمـــة الحقيقيـــة ��

� المنتجـــات الغذائية 
عـــ� دول الحصار ��

ها. وغ®� والدواجـــن  ا�Êلبـــان  خاصة 

 óوأكـــد أن دولـــة قطر اســـتطاعت أن تك
الحصـــار مـــن أول يـــوم، فبعـــد إغ�ق 
ة صـــار البديـــل متوافرا  ËÌالحـــدود مبـــا
اً إÑ أن مبـــادرات الدولـــة  تلقائيـــاً، مشـــ®�
� توف®� 

كات الغذائية ســـاعدت �� Ëóالـــ Þ®ع
المـــواد الغذائية بشـــكل متســـارع خاصة 
� المواد  �Öكة حصـــاد تأم Ëóبعد أن أوكلت ل
كة  ËÌ نجـــاح Ñالغذائيـــة وهـــو مـــا أدى إ
الـــدور بشـــكل فاعل. � هذا 

«حصـــاد» ��
وأكـــد الخلـــف عـــ� أهميـــة التخطيـــط 
� المســـتقبل بشـــكل مختلف، 

والتفكـــ®� ��
اكات حقيقية  ËÌ انط�قـــاً من أهميـــة بنـــاء
� العـــام والخاص،  �Öالقطاع � �Öوفاعلـــة بـــ
� ليســـت  �Öالقطاع � �Öاكة بـــ Ëóمبينـــاً أن ال
موجـــودة عـــ� أرض الواقع ولكـــن يمكن 
تحقيقهـــا، فالقطاع الخـــاص يحتاج لدعم 
� تأســـيس صناعـــات غذائية 

مـــن الدولة ��
 �

� بشـــكل رئي?� ��
Ê«تؤمن المخـــزون الغذا

دولة قطـــر وبما يجعل دولـــة قطر المركز 
 Ñاً إ � المنطقة، مشـــ®�

الرئيـــ?� للغـــذاء ��

أحمد الخلف 

محمد حجي
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ة وهناك  � الدولـــة كب®�
أن البنيـــة التحتية ��

إمكانيـــات ضخمـــة تؤهـــل قطـــر للقيام 
� المنطقة 

� الغذاء �� �Öتأمـــ �
بدور محوري ��

يعـــات  Ëóأهميـــة ســـن ت Ñككل، داعيـــاً إ
� تحقيق مفهوم 

الخاص �� القطاع  تســـاعد 
� بشـــكل متكامل.

Ê«مـــن الغذاÊا�

ي ا ا ا

ا ا

� - مدير إدارة 
أكد الســـيد ناÓ العبد الغ��

� بورصة قطر 
عمليات الســـوق والمراقبـــة ��

أن البورصة اســـتطاعت تجاوز آثار الحصار 
منذ بدايـــة فرضـــه، �فتـــا إÑ أن بورصة 
قطـــر ليســـت بورصـــة محليـــة وإنما هي 
بورصـــة عالمية وتعتمد المعايـــ®� العالمية 
ممـــا يجعلنا � نســـتطيع فـــرض أي إجراء 

ع� المســـتثمرين.
وأشـــار إÑ أن السوق شـــهد خروج بعض 
أن  إ�  ا�Êزمـــة  بدايـــات   �

�� المســـتثمرين 
ة عوضـــت خروج  اء كب®� ËÌ هنـــاك حركـــة
المســـتثمرين ا�Êمـــر الـــذي كان لـــه ا�Êثر 
� الســـوق 

المبـــاËÌ ع� المـــؤËÌ العام ��
الطبيعي. وضعـــه  واســـتعادة 

وشـــدد عـــ� أن بورصـــة قطـــر تتمتـــع 
 �Ñالعا � Þ«بالشـــفافية العالية وبالحـــس الرقا
 Ñالذي يراعـــي المعاي®� العالميـــة، �فتا إ
� المنطقة، 

أنهـــا من أفضـــل البورصـــات ��
ات عالميـــة تؤكد ع�  ËÌإذ إن هنـــاك مـــؤ
� مواجهة آثـــار الحصار.

نجاح البورصـــة ��
� أن البورصة ستشـــهد إدراج صناديق  �Öوبـــ
ضافة إÑ أن هناك  ßات المتداولة با� ËÌالمـــؤ
ع�ن  ßالعديـــد مـــن المنتجـــات ســـيتم ا�
ة المقبلـــة با�ßضافة إÑ أن  Å®عنها خ�ل الف

هنـــاك منتجات تتم دراســـتها.

ا ر ا

ا

أكـــد الســـيد عبـــدù الخاطـــر الخبـــ®� 
ا�قتصاد  أن  ا�Êعمـــال  ا�قتصادي ورجـــل 
� يمتـــاز بالقوة والمتانـــة ا�Êمر الذي 

الوط��
عـــزز كó الحصـــار الجائر عـــ� الدوحة، 
إذ تمتلـــك الدولة مؤسســـات مالية ضخمة 
ى، إضافة  Þ®وصندوقا ســـياديا ومشـــاريع ك
إÑ بنيـــة تحتية مهيأة ومينـــاء حمد البحري 

ا�Êكـــ®Þ ع� مســـتوى المنطقة.
� الخاطـــر أن الحصار الجائر ســـاهم  �Öوب
 � �Öالقطاع � �Öاكة بـــ Ëóتغيـــ®� معادلـــة ال �

��
اكة  Ëóال أن  موضحـــا  والخـــاص،  العـــام 
 �

ليســـت بمعناهـــا ا�عتيادي ولكنهـــا تع��
قـــدرة الدولة ع� خلق بيئة أعمال تســـمح 
بالنمـــو والتطور مع تذليـــل العقبات أمام 

. لمستثمر ا
 �

ولفـــت الخاطـــر إÑ أن ا�قتصـــاد الوط��
كان قويـــا قبـــل الحصـــار الجائـــر عـــ� 
، حيث  الدوحة ولكنـــه اليوم أقـــوى بكث®�
المحـــ�� وتزايدت  الســـوق  نمـــا حجـــم 
الفرص ا�ســـتثمارية المختلفـــة، با�ßضافة 
إÑ ا�نفتـــاح بقوة ع� ا�Êســـواق العالمية 

. لمختلفة ا

ا ا را ا ا ا

ا ا

الكـــواري أكد ع�  رجـــل ا�Êعمال أحمـــد 
 � �Öورة وجـــود تواصـــل مســـتمر مـــا ب �Ó
الجهـــات  ومختلـــف  ا�Êعمـــال  مجتمـــع 
المعنيـــة، ويجب تحديد أوجـــه القصور، 
� الغرفة وتضم 

�فتـــا إÑ أن هناك لجانـــا ��
العديـــد من رجـــال ا�Êعمـــال إ� أنه يجب 

أن يكـــون هنـــاك تواصـــل مســـتمر مـــع 
 Ñة للوصول إ ËÌأصحـــاب الع�قـــة المبـــا

بداعية. ßا� ا�Êفـــكار 
ورة أن يكـــون هناك تواصل  �Ó Ñوأشـــار إ
مـــع الجهات الرســـمية والحكومـــة ورجال 
 Ñعمـــال بشـــكل مســـتمر وا�ســـتماع إÊا�
� تواجه كل قطاع، 

Åفـــكار والمعيقات الـــ�Êا�
اجتماع  لعقـــد  الغرفة  اســـتعداد   Ñإ �فتا 
 � �Öالمحلي ا�Êعمـــال  رجـــال  مـــع  شـــهري 
الجهـــات  أمـــام  ا�Êولويـــات  وتحديـــد 

. لمختلفة ا

ر ا

ير ا ير

أكد رجـــل ا�Êعمال ع�� حســـن الخلف أنه 
�بد مـــن وضع تعريـــف محـــدد للقطاع 
 � �Öاكـــة بـــ Ëóالحديـــث عـــن ال �

العـــام ��
، متســـائ�: هل يقصـــد بالقطاع  � �Öالقطاع
كات المملوكـــة للدولـــة أم  Ëóالعـــام الـــ
الدولة  وأجهـــزة  والـــوزارات  المؤسســـات 

. ؟ لمختلفة ا
وأشـــار إÑ أن ا�Êزمة الحالية تـــم تجاوزها 
و�بـــد مـــن التفكـــ®� فيمـــا بعـــد تجاوز 
 Ñالحصـــار، �فتا إ óزمـــة وما بعـــد كÊا�
� كافة  �Öأن الســـوق المحليـــة تجاوزت تأمـــ
الدولـــة تجاوزت  � أن 

المنتجات ممـــا يع��
المرحلة. تلـــك 

� المرحلة 
وتســـاءل حول الدور المطلوب ��

المقبلـــة وليس فقـــط أن يقتـــ� العمل 
ورة  �Ó Ñزمـــات، �فتـــا إÊا� ة  Å®فـــ عـــ� 
اتيجيات طويلـــة المدى وعدم  Å®وجود إســـ
ا�Êزمة، مشـــددا  بوقـــت  اقتصارهـــا فقط 
ورة أن تكون قطـــر محطة تصدير  �Ó عـــ�

� المنطقة.
وإعـــادة تصديـــر ��

دوا

ع�� الخلف
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 � �ÖمÊوقـــال الســـيد إبراهيـــم شـــهبيك ا�
 �Ñالدو قطـــر  بمركـــز  المســـاعد  العـــام 
اشـــتمل  نامج  Þ®ال ان  والتحكيم،  للتوفيـــق 
عـــ� 15 ســـاعة تدريبيـــة، وتـــم خ�له 
كات والوكا�ت  Ëóالـــ التعريـــف بتأســـيس 
 �

كات التجارية �� Ëóالتجاريـــة، وانـــواع الـــ
بن   � التمي®�  Ñا اضافـــة  القطـــري،  القانون 
كات مـــع بيان  Ëóا�شـــكال المختلفـــة للـــ
خصائص لـــكل منهـــا وما هـــو المقصود 
نامج  Þ®ان ال Ñبالـــوكا�ت التجارية، �فتـــا ا
� الـــوكا�ت التجارية  تنـــاول كذلـــك تميـــ®�
هـــا من عقـــود التوزيـــع والتمثيل  عن غ®�
والمنتجات. الســـلع  وترويج  وبيع  التجاري 
 �Óنامج الذي حا Þ®أن ال Ñواشار شـــهبيك ا
تناول   ، �Ñالشـــاذ  � �Öياســـ الدكتـــور  فيـــه 
� غاية ا�Êهمية بالنســـبة لرجال 

موضوعـــا ��
 �

الذيـــن يرغبون �� ا�عمـــال ورود ا�عمال 
كات جديـــدة او الذين يرغبون  ËÌ تأســـيس
� الحصول عـــ� وكا�ت تجاريـــة لتمثيل 

��
� دولـــة 

الع�مـــات التجاريـــة العالميـــة ��
 � Þنامـــج التدري� Þ®ان هذا ال Ñقطر، �فتـــا ا
� مركز قطر  �Öاحد ثمـــار التعاون بـــ Þ®يعتـــ
التعليم  ومركز  والتحكيـــم  للتوفيق   �Ñالدو

قطر. بجامعة  المســـتمر 
وكان مركز قطر الـــدو�Ñ للتوفيق والتحكيم 
بغرفـــة قطـــر ومركـــز التعليم المســـتمر 

بجامعـــة قطر قد وقعـــا اتفاقيـــة تعاون 
 �

لتنفيـــذ حزمة مـــن الـــدورات التدريبية ��
والمصارف  وا�ســـتثمار  القانـــون  مجـــال 
-2017 ا�كاديمية  للســـنة  الدولية  والتجارة 

� المعارف  �Ö2018، بهدف إكســـاب المشارك
القانونيـــة  مهاراتهـــم  وصقـــل  المهنيـــة 
� تحافظ 

Åلمام بالمســـائل القانونيـــة ال� ßوا�
التجاريـــة حال  كات  Ëóالـــ عـــ� حقـــوق 

ا�Êخرى. كات  Ëóالـــ مـــع  تعاقدها 
� الشـــاذ�Ñ كأستاذ القانون  �Öويعمل د. ياســـ
التجـــاري المســـاعد بكلية القانون بجامعة 
قطر وكان يشـــغل منصب العميد المساعد 
المجتمع، وهـــو  وع�قـــات  للتواصـــل 
التجـــاري والبحـــري  أيضاً أســـتاذ القانون 
 � �Öالمشـــارك بكلية الحقـــوق جامعـــة عـــ
زائر  كأســـتاذ  يعمـــل  شـــمس (معار). كما 
بالجامعـــة ا�Êمريكية بالقاهـــرة، كلية إدارة 

ل. عما Ê� ا
� الشـــاذ�Ñ حاصـــل ع�  �Öالدكتـــور ياســـ
التجاري،  القانـــون   �

�� الدكتـــوراه  درجـــة 
مـــو�ن  جـــان  جامعـــة  كلية الحقـــوق، 
ا�Êطروحـــة  عـــن  -3 فرنســـا،  ليـــون 
�Êســـماء   �

القانـــو»� المتعلقة بالنظـــام 
. وهـــو أيضاً حاصـــل ع� درجة  � �Öالدومـــ

 � �Öع �
Åالقانـــون من جامعـــ� �

الماجســـت®� ��
الماجست®�  بفرنســـا ودرجة   2 شمس وليون 
� العلوم السياســـية مـــن جامعة ليون 3 

��
 . بفرنسا

، انتدب الدكتـــور  �
المه�� الصعيـــد  عـــ�� 

ا�قتصـــاد  بـــوزارة  الشـــاذ�Ñ للعمل 
كمـــا  قطـــر،  بدولـــة  والتجـــارة 
 �

�« نو لقا ا ر  لمستشـــا ا منصب  شغل 
للرقابـــة  العامـــة  الهيئـــة  لرئيـــس 
 �

المالية (م�) وعمـــل أيضاً كخبـــ®� قانو»�
ا�تصا�ت(م�)،  لتنظيم  القومي  بالجهاز 
وعـــات  Ëóللم قانونًيـــا  ًا  خبـــ®� كما عمـــل 
ا�Êفريقي  ا�تحـــاد  الممنوحة من  الدوليـــة 
أنه محا�Ó معتمد  . كمـــا  � Þ«وروÊا� وا�تحاد 
(IFC) ومركز  الدولية  التمويل  من مؤسســـة 
بدء  � (EIOD). ولقـــد  �Öالم�ي  � �Öالمدريـــ
 �

العملية كعضو �� حياته   �Ñالشـــاذ الدكتور 
الدولة،  بمجلس  دارية العليـــا  ßا� المحكمة 
� النيابـــة العامـــة 

� ســـيادتيه �� �Öكمـــا عـــ
 . ية لم� ا

وفيمـــا يتعلـــق بالبحـــث العلمـــي، فلقد 
يقـــارب  الشـــاذ�Ñ ما  نËó الدكتـــور 
 Ë®ُمحكم منشـــور بأك � بحـــث  �Öمن أربع
يـــة – � نجل®� ßا� (العربيـــة -  لغـــة  مـــن 
والدولية  المحلية  الدوريات   �

الفرنســـية) ��
� مجـــال القانـــون التجـــاري وبا�Êخـــص 

��
كات، قانـــون  Ëóفيمـــا يتعلق بقانـــون الـــ
والمنافســـة  المال، الدعايـــة  ســـوق 
ا�تصـــا�ت  قانـــون  وعـــة،  Ëóالم غـــ®� 
ونية، قانون  Å®لك ßالتجارة ا� والمعلومـــات، 
النقل الجـــوي والبحري، قانـــون الملكيـــة 
لفـــض  الفكرية، الوســـائل البديلة 
كما حصل  ا�Êنســـان.  المنازعات، حقـــوق 
ليون  ا�ÊوÑ لمدينة  الجائـــزة  ســـيادته ع� 
عـــام 2007 الخاصـــة بأبحـــاث حقـــوق 

نسان.  Ê� ا

سي  انط برنام ت

كات والوكاالت التجارية  ال
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