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انتخابات الدورة السادسة

لـ "بيت التجار"

جولــة الحــراك االقتصــادي يف الواليــات املتحــدة
تدشّ ــن آفاق ـاً جديــدة للتعــاون

رئيــس الغرفــة :مرحلــة جديــدة مــن التعــاون
التجــاري بــن قطــر وامــركا

صادراتنــا غــر النفطيــة تواصــل منوهــا محققــة
 %15.1يف الربــع االول

الشيخ خليفة بن جاسم
يدعو منتسبي الغرفة
لحضور االجتامع األول
للجمعية العامة

اإلفتتاحية

خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاين
رئيس غرفة قطر

االقتصاد القطري أقوى  ..بعد عام عىل الحصار
مع ت
اق�ابنا من نهاية ســـنة كاملة عـــى الحصار الجائر
الـــذي فرضتـــه ثـــاث دول خليجيـــة عىل قطـــر منذ
الخامـــس من يونيـــو  ،2017فـــان االقتصـــاد القطري
الـــذي أرادت لـــه دول الحصار ان ينهار خـــال أيام ،قد
خالـــف توقعات هذه الـــدول ،واثبت انه أقـــوى من أن
وبوتـــرة أرسع مدعوم اُ بق رارات
ينكرس ،فاســـتمر بالنمو
ي
ش
وت�يعـــات ومبـــادرات وخطـــط وبدائـــل مكنته من
الثبات والصمـــود أمام الحصـــار الجائر.
لقد اســـتمرت قطـــر ي ف� توثيـــق وتقويـــة عالقاتها مع
العالـــم لتحقيـــق تطلعـــات رؤيتها الوطنيـــة 2030
لبناء اقتصاد مســـتدام ،وكان لـــ�دارة الحكيمة أ
للزمة
إ
والتحـــرك الرسيـــع مـــن كافة الجهـــات وعىل رأســـها
كبـــرا ف ي�
القيـــادة الرشـــيدة والحكومـــة الموقرة ،دورا
ي
مواجهـــة تداعياتها منـــذ البداية.
ومـــن جهتـــه لـــم يقـــف القطـــاع الخـــاص القطري
مكتـــوف االيدي خـــال هـــذه االزمة ،بل شـــارك بدور
ايجـــا� ف ي� مواجهـــة تداعيات الحصار ،وتجاوب بشـــكل
بي
توف�
كب� ورسيع مع مبـــادرات غرفة قطـــر ال رامية اىل ي
ي
الوتـــرة ال�ت
الســـلع والخدمـــات والمنتجـــات بنفس
ي
ي
كانـــت قبل فرض هـــذا الحصـــار الجائر.

ومما ال شـــك فيـــه أن كل هذه الحوافز والتســـهيالت
تصـــب ف ي� مصلحة القطـــاع الخاص ،وتزيـــد من دوره
ين
ال�اكة ي ن
ف ي� التنميـــة الشـــاملة ،وتعـــزز ش
القطاع�
بـــن
ن
الوط�.
العـــام والخـــاص لصالح االقتصـــاد
ي
ف
و� ضـــوء كل هذه التســـهيالت واالجـــراءات المحفزة
ي
لالســـتثمار ،فانه من المتوقع ان تشـــهد ت
الف�ة المقبلة
مزيـــدا مـــن التســـهيالت والحوافز المقدمـــة للقطاع
الخاص والـــذي أثبت بأنه عـــى قدر المســـؤولية وأنه
يمتلك مقومات وقدرات ســـاهمت تجـــاوز آثار الحصار
عـــى االقتصـــاد القطـــري ..ونعتقد بأن التســـهيالت
ت
الفـــرة المقبلـــة ســـتكون داعمة
المتوقعـــة خـــال
ين
الكثـــر من الصناعات خاصـــة الغذائية بهدف
لتوط�
ي
ت
بالضافـــة يإل االهتمام
زيادة نســـب االكتفاء
الـــذا� ،إ
ي
أ
بالمنتـــج الوطـــين ي وتشـــجيع القبال عليه ،وتســـهيل
اج راءات اقامـــة المصانع االنتاجية ،ســـيما وأن القطاع
يعتـــر محرك اً رئيســـي اً من محـــركات النمو
الصناعـــي
ب
االقتصادي.
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وال شـــك ان االجـــراءات والتســـهيالت ت
الـــي قدمتهـــا
ي
الحكومـــة للقطـــاع الخـــاص خـــال ت
فـــرة الحصـــار
ت
وحـــى قبـــل فرضـــه ،ســـاهمت ف ي� خلق بيئـــة جاذبة
لالســـتثمارات ،كمـــا شـــجعت ش
الت�يعـــات والق رارات
ف
كث�
الحكومية ي� زيادة االســـتثمارات المحليـــة واقبال ي
ف
مـــن رواد االعمال عىل االســـتثمار ي� قطاعات وصناعات
جديـــدة ،ولعل مـــن أهم هـــذه التســـهيالت ق رارات

المحـــ� وأهمية
الحكومـــة بزيادة اســـتخدام المنتج
ي
دخولـــه ف� المشـــاريع ت
الـــي تنفـــذ بالدولـــة ،وكذلك
ي
ي
التســـهيالت الخاصة بتمويل المشـــاريع ،ش
والت�يعات
ت
ال� تســـاهم ف ي� منـــع الممارســـات االحتكارية وحماية
ي
بالضافة إىل خفـــض قيمة إاليجارات
المنتج
المحـــ� ،إ
ي
ف ي� المناطـــق اللوجســـتية وتقديـــم حوافـــز لقطـــاع
الصناعـــة ،والـــزام المؤسســـات الحكوميـــة وشـــبه
ت
مشـــرياتها مـــن المنتجات المحلية،
الحكومية بزيادة
بالضافـــة إىل تســـهيالت
هـــذا
،
100%
مـــن  30%إىل
إ
المناطـــق الحرة االســـتثمارية.

1

مقال

الحصار وراء ظهورنا

وقـــد عقـــدت الغرفـــة مباحثـــات تجارية مـــع هذه
ت
وال� جـــاءت من أجل اســـتطالع
الوفـــود أاالجنبيـــة ي
ولنشـــاء
فـــرص العمـــال المتاحة بالســـوق القطري إ
ش�اكات ومشـــاريع مـــع الجانب القطـــري ،وتم بحث
ســـبل التعاون واقامة التحالفات التجاريـــة ي ن
ب� رجال
ين
القطريـــن ونظرائهم من تلـــك الدول ،حيث
االعمال
نظمـــت غرفة قطـــر لقاءات لهـــذه الوفـــود التجارية
ين
القطري� ،وتم توقيـــع اتفاقيات
مع رجـــال االعمـــال
تعاون عـــى هامش بعـــض اللقاءات.
وخـــال هذه اللقـــاءات ،نقـــل ممثلـــو الغرفة صورة
واضحة عـــن الســـوق القطـــري ومجـــاالت التعاون
بـــن أصحاب أ
ين
المحتملة ي ن
القطريـــن ونظرائهم
العمال
مـــن الوفود الزائرة ،كمـــا حثوا ش
الـــركات االجنبية عىل
الدخـــول ف ي� ش�اكات وتحالفـــات تجارية مـــع ش
ال�كات
القطرية ،حيث تســـهم مثل هذه اللقاءات ف ي� توســـيع
عالقـــات التعاون التجـــاري واالقتصـــادي مع مختلف
دول العالم.
يســـر بخطى
القطري
االقتصـــاد
ان
القـــول
خالصـــة
ي
ثابتة نحو االمـــام  ..فالحصار أصبـــح وراء ظهورنا ..
ولـــم نعتد أن ننظـــر اىل الوراء.
صالح بن حمد الرشقي
مدير عام غرفة قطر
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مع ت
اقـــراب مـــرور عام كامـــل عىل الحصـــار الجائر
وتـــرة ومناخ
المفـــروض عـــى دولـــة قطـــر ،إال أن ي
أ
العمـــال ف ي� الدولـــة لـــم تتأثـــر ،كمـــا أن االقتصاد
القطـــري يواصل تحقيـــق النمـــو متجاهال أيـــة آثار
للحصار ،ومـــن المتوقع أن يحقق نســـب نمو مرتفعة
خـــال العـــام  2018الجاري.
فقـــد اســـتطاع االقتصـــاد القطـــري أن يتغلب عىل
الحصـــار مســـتفيدا مـــن السياســـات االقتصاديـــة
ت
ال� انتهجتهـــا الدولة منذ ســـنوات عديدة
الحكيمـــة ي
وأدت اىل بنـــاء اقتصاد صلب وقـــوي ال ته ّزه مثل هذه
االزمات ،كمـــا أن القطاع الخاص القطـــري لعب دورا
هامـــا ف ي� مواجهة هـــذا الحصـــار ،وأثبت انـــه ش�يكا
اساســـيا ويمكـــن االعتمـــاد عليـــه ف ي� تحقيـــق التنمية
ا لمستد ا مة .
واســـتمراراً للدور الرائـــد الذي بدأته غرفـــة قطر منذ
فرض الحصـــار ف ي� الخامس من يونيـــو  ،2017واصلت
الغرفة دورهـــا ف ي� مواجهة الحصار ،من خالل أنشـــطة
كثـــرة تنوعت من معـــارض ت
لل�ويج للمنتج
وفعاليات ي
أ
الوطـــين ي  ،إىل تنظيـــم زيـــارات خارجيـــة لصحـــاب
ين
القطريـــن الستكشـــاف اســـواق جديـــدة
االعمـــال
أ
ن
بـــن أصحـــاب العمال
ولتعزيـــز عالقـــات التعاون ي
ين
القطريـــن ونظرائهم ف ي� تلك الدول ،مـــروراً بمبادرات
أ
تيســـر مناخ العمـــال وجذب مزيد
تصب ف ي� مصلحة
ي
مـــن االســـتثمارات المحلية واالجنبيـــة وخلق صناعات
ن
الوط� وتقلـــل من االعتماد عىل
جديدة تعـــزز المنتج
ي
االست�اد.
ي
ف
وكدليـــل عىل اســـتمرار جاذبية مناخ االعمـــال ي� قطر
وعـــدم تأثـــره بالحصـــار الجائـــر ،واصلـــت الوفود
التجاريـــة االجنبية توافدهـــا اىل الدوحة بحثا عن فرص
اســـتثمارية ف ي� قطر ،وأمال ف ي� ابـــرام ش�اكات وتحالفات

ين
قطريـــن لتنفيذ ش
م�وعات ســـواء
مـــع رجال اعمـــال
ف ي� قطـــر او ف ي� الخـــارج ،حيـــث اســـتقبلت غرفة قطر
خـــال االربعة اشـــهر االوىل من العـــام الجاري نحو
 47وفـــدا تجاريا من مختلـــف دول العالم ،مقابل 52
وفدا خالل العـــام  2017كامال ،مما يعـــين ي ان هنالك
زيـــادة مضطردة ف ي� اعـــداد الوفود التجاريـــة االجنبية
ت
الـــي تـــزور الدوحة ،وهـــذا االمر يعكس مـــدى ثقة
ي
دول العالـــم باالقتصـــاد القطـــري بغـــض النظر عن
ا لحصار.
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يف هذا العدد

مجلة اقتصادية شهرية تصدر عن

المحتويات

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير
خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاين
املدير العام ونائب رئيس التحرير
صالح بن حمد الرشقي
مدير التحرير
نائل صالح

خليفة بن جاسم :مرحلة
جديدة من التعاون التجاري
بني قطر وامريكا

36

تصوير

إنتصار نرص
إخراج وتصميم

عدي حاتم الطايئ
تنفيذ وطباعة

جولة الحراك االقتصادي
يف الواليات املتحدة تدشّ ن
آفاق جديدة للتعاون

12-35

info@graphiccenter.qa
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4

واصلـــت الصـــادرات غـــر النفطيـــة
لدولـــة قطـــر منوهـــا املتصاعـــد
متجاهلـــة الحصـــار الجائـــر ،فخـــال
الربـــع االول من العـــام  2018الجاري
بلغ قيمـــة هذه الصـــادرات نحو 5.64
مليـــار ريال ،مقابـــل  4.9مليـــار ريال
يف الفرتة املامثلـــة من العام 2017
املايض ،محققا منوا بنســـبة ،15.1%
وذلك وفقا للتقرير الشـــهري الذي
تصـــدره غرفـــة قطـــر حـــول التجارة
الخارجيـــة للقطـــاع الخاص.
وال شـــك ان هـــذا النمـــو املتصاعـــد
للصادرات غـــر النفطيـــة ،يؤكد انها
مل تتأثـــر بالحصـــار الجائـــر عىل دولة
قطـــر ،بـــل عـــى العكـــس ارتفعـــت
بنســـبة تزيد عـــن  15%عن مســـتوى
مـــا قبـــل الحصار.

املحرر

"مشرتيات  "2018يعرض
فرصاً بـ  6مليارات ريال

56

ثاين بن عيل :األزمة
الخليجية عززت مكانة قطر
دوليا

58

تقرأ في العدد أيضاً

06

خليفة بن جاسم وخالد بن
حمد يزوران معرض سيتي
سكيب

09

08

سلطنة عامن تحتفي برجال
االعامل واملستثمرين
القطريني

39

الرشقي :قطر تدعم العمل
العريب املشرتك

الرشقي :تعزيز حقوق
امللكية الفكرية يدعم اقتصاد
املعرفة

52

صادراتنا غري النفطية تواصل
منوها محققة  15.1%يف الربع
االول

50

الغرفة تؤهل دفعة جديدة
من املحكمني القطريني

51

فريق عمل مشرتك بني
الغرفة ووزارة التعليم لدراسة
معوقات التعليم الخاص

40

 2.7مليـار ريـال التبادل التجاري
بني قطر وعامن يف عام 2017

44

رئيس سرياليون يدعو رجال
االعامل القطريني اىل
االستثامر يف بالده

48

38

 19مرشحاً بالقامئة النهائية
النتخابات الغرفة

الرشكات القطرية تحتاج 6
اشهر لالستعداد لرضيبة
القيمة املضافة

توجه املراسالت باسم مدير التحرير

www.qatarchamber.com
nael@qcci.org

"ايديكس  "2018يؤكد جاذبية
االستثامر يف قطاع التعليم
القطري

60

لإلعالن االتصال عىل
هاتف44555803 :
جوال55800563:
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أخبارنا
خليفة بن جاسم يدعو الجمعية العامة لالنعقاد انعقاد يوم  14مايو

 19مرشحاً بالقامئة
النهائية النتخابات الغرفة
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وبنـاءاً علىى القانـون رقـم ( )11لسـنة 1990
بإنشـاء غرفـة تجـارة وصناعـة قطـر المعـدل
ين
بالقانونـ� رقمـي ( )11لسـنة  ،1996و()23
لسـنة  ،2018وعلى قـرار وزيـر االقتصـاد
والتجـارة رقـم ( )83لسـنة  ،2018باعتمـاد
الئحـة إجـراء انتخابـات مجلـس إدارة غرفـة
قطر ،والقرار رقم ( )86لسـنة  2018بتشـكيل
ال ش�اف على انتخابـات مجلـس إدارة
لجنـة إ
ال ش�اف على
الغرفـة .وعلى قـرار لجنـة إ
انتخابـات مجلـس إدارة غرفـة تجـارة وصناعة
ين
للمرشـح�.
قطـر باعتمـاد القائمـة النهائيـة
ش
يترف رئيـس مجلـس إدارة غرفـة تجـارة
وصناعـة قطر بدعوة السـادة
منتسـ� الغرفة
بي
لحضـور االجتمـاع أ
الول للجمعيـة العامـة
الدارة.
للغرفـة وانتخـاب أعضـاء مجلـس إ
ويشـمل جدول أ
العمال :سـماع تقرير مجلس
الدارة عـن نشـاط وأعمـال الغرفـة ومركزهـا
إ
ديسـم� ،2017
المال عن السـنة المنتهية 31
ب
ي
ز
سـماع تقريـر مراقـب الحسـابات عـن يم�انيـة
اليرادات
الغرفة والحسـابات الختامية وبيـان إ
والمرصوفـات للسـنة الماليـة المنتهيـة ف ي� 31
ديسـم�  2017والمصادقـة عليـه ،إبـراء ذمـة
ب
الدارة ،مناقشـة الموازنـة
أعضـاء مجلـس إ
التقديريـة للسـنة الماليـة  2018والتصديـق
ن
عليهـا ،ي ن
قانو� للسـنة
تعيـ� مدقق حسـابات ي
الماليـة  2018وتحديـد أتعابـه ،انتخـاب
أعضـاء مجلس إدارة الغرفة للدورة السادسـة
.2018
وقـال بيـان الغرفـة إن الذيـن يحـق لهـم
حـق حضـور اجتمـاع الجمعيـة العامـة
وانتخـاب أعضاء مجلـس الدارة هم أ
العضاء
إ
ت
المسـددون لرسـوم االشراك عـن عـام
 2018ت
وحى تاريـخ  14مايـو المقبـل،2018
وسـيبدأ التسـجيل قبـل الموعـد المحـدد

دعــا ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم بــن محمــد آل ثــاين رئيــس
مجلــس إدارة غرفــة قطــر منتســبي الغرفــة لحضــور اجتــاع الجمعيــة
العامــة للغرفــة ،يف متــام الســاعة السادســة مــن مســاء يــوم االثنــن
املوافــق  14مايــو  ،2018مبقــر الغرفــة ،ويف حالــة عــدم اكتــال
النصــاب يف هــذا االجتــاع ســوف يتــم توجيــه دعــوة الجتــاع ثــانٍ بعــد
مــدة ال تقــل عــن أســبوعني وال تزيــد عــى شــهر وســيكون االجتــاع
صحيحــاً أيــاً كان عــدد الحارضيــن فيــه.

بثلاث سـاعات ،وعلى السـادة أعضـاء
ين
مصطحبـ�
الجمعيـة العامـة بالحضـور
معهـم صـورا مـن السـجل التجـاري وإثبـات
الشـخصية .كمـا يجـوز حضـور العضـو
ف
و� حـال حضـور العضـو
أصيلا ً أو وكيلاً ،ي
وكيلا ت
يشرط أن يكـون احـد
منتسـ� الغرفة
بي
الذيـن لهـم حـق حضـور اجتمـاع الجمعيـة
العامـة ،على أن يكـون التوكيـل مصدقـاً
عليـه مـن قبـل غرفـة تجـارة وصناعـة قطـر
ومعتمـداً مـن رئيـس لجنـة االنتخابـات.
كمـا يجـوز للعضـو أن يحمل توكيال ً مـن إدارة
التسـجيل العقـاري والتوثيـق بـوزارة العدل،
ويمكـن الحصـول على بطاقـة االنتخـاب مـن
مقـر الغرفة.
ش
ال�اف على إجـراءات انتخاب
وكانـت لجنـة إ
مجلـس إدارة غرفـة تجـارة وصناعـة قطـر �ف
ي
دورتهـا السادسـة  ،2018أعلنـت بأنـه ت ز
وال�اماً
ن
المحـدد إلجـراء العمليـة
ّ
بالجـدول الزم ي
أ
االنتخابيـة وفقـاً لحـكام الئحـة إجـراءات
انتخـاب مجلـس إدارة غرفـة تجـارة وصناعـة
العلان عـن قائمـة مرشـحي
قطـر ،فقـد تـم إ
مجلـس إدارة الغرفـة المبدئيـة يـوم أ
الحـد
الموافـق /15/04 ،2018بالصحـف اليوميـة
وفتـح بـاب التظلمـات على قـرارات اللجنـة
بشـأنها .وحيـث لـم يتم تقديم أيـة تظلمات
على قـرارات اللجنـة بشـأنها أمـام الجهـة
المحـددة قانونـاً
المختصـة بذلـك ،ف ي� المـدة
ّ
للتظلـم ،أعلنـت اللجنـة القائمـة النهائيـة
ت
للم� ي ن
شـح� عىل مقاعد مجلـس إدارة الغرفة.
قطاع التجارة
ن
المرشـح� :محمـد
وتضمـن قطـاع التجـارة
ي
ّ

أ
حبـا� ،راشـد حمـد هـزاع
مهـدي عجيـان ال ب ي
ين
شـاه� محمد لحدان الحسـن
حمـد العذبة،
المهنـدي ،خالـد كليفيـخ خالـد الهاجـري،
محمـد جوهـر سـعيد محمـد المحمـد ،عبـد
الرحمـن عبـد الجليـل عبـد الغن ي آل عبـد
الغن ي .
قطاع املقاوالت

ف
و� قطـاع المقـاوالت المرشـحون :محمـد
ي
العبيـدل ،نارص سـليمان
عل�
ي
أحمـد محمـد ي
حيـدر الحيـدر ،محمـد سـلطان محمـد جابر
الجابـر ،عـادل عبـد الرحمـن عيسى المناعي.
قطاع الصناعة
ن
المرشـح� :ابتهـاج
وتضمـن قطـاع الصناعـة
ي
ّ
محمـد أحمـد أ
ن
حمـدا� ،عبـد الرحمـن عبـد
ال
أ ي
النصـاري ،مشـعل نـارص
هللا إبراهيـم
جر سـلطان
حمـد الفهيـد الهاجـري ،خالـد ب
الكـواري.
باقي القطاعات

ف� ي ن
تضمـن قطـاع الخدمـات مرشـحاً
حـ� ّ
يواحـداً وهـو عل� عبد اللطيـف المسـند .و�ف
ي
ي
مرشـح واحـد أيضـاً وهـو:
قطـاع السـياحة ّ
الشـيخ حمـد بـن أحمـد بـن عبـد هللا أحمـد
ن
ثـا�.
آل ي
ف
و� قطـاع الزراعـة المرشـح :محمـد أحمـد
ي
ف
و� قطـاع ي ن
التأم�
خليفـة آل طـوار الكـواري .ي
المرشـح :الشـيخ خليفة بن جاسـم بن محمد
ّ
ثـا� .ف
جاسـم آل ن
و� قطـاع البنـوك المرشـح:
ي ي
راشـد نـارص رسيع
الكعـ�.
يب
رصح السـيد هلال بن محمـد الخليفي،
وقـد ّ
رئيـس اللجنـة ،بـأن اللجنـة سـتواصل عملهـا
ف
ال ش�اف على إجـراءات انتخـاب مجلـس
ي� إ
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إدارة الغرفـة بالتنسـيق مـع كافـة الجهـات
المعنيـة وفقـاً لالختصاصـات المنوطـة بها ف ي�
ن
المحـدد قانوناً
الزم�
ّ
هذا الشـأن ،والجـدول ي
لذلك.
فوز بالتزكية

وكانـت اللجنـة قـد أعلنـت ف ي� وقت سـابق عن
ين
المرش ي ن
والتأم�
ـح� عن قطاعـات البنوك
فوز ّ
والزراعـة والسـياحة والخدمـات والمقـاوالت
تز
بال�كيـة وبذلك فإن االنتخابات سـوف تجرى
ف
المرش ي ن
ين
ـح� ي� قطاعي التجـارة والصناعة.
بـ� ّ

ومـن المقـرر أن يعقـد االجتمـاع أ
الول
ّ
للجمعيـة العموميـة للغرفـة يـوم  14مايـو
.2018
العلان عن قائمة
وقالـت اللجنـة إنه وبمجرد إ
ت
ت
شـح�ن
الم� ي ن
شـح� فإنـه يحـق لكافـة الم� ي
أ
ين
الناخبـ�
القيـام بالدعايـة لنفسـهم لـدى
ف ي� حـدود القانـون والعـرف والمنافسـة
ش
الم�وعـة .كمـا أكـدت أن لـكل عضـو ف ي�
الجمعيـة العموميـة صوتـاً واحـداً ويجـوز
للعضـو توكيـل عضـو آخـر مـن أعضـاء

الجمعيـة العموميـة ف ي� حضـور االجتمـاع
والتصويـت نيابـة عنـه دون حـد أقصى
للتوكيلات ش
برط أن يكـون الوكيـل والمـوكل
لهمـا حـق حضـور االجتمـاع.
وأكـدت اللجنـة أنهـا ت ز
ش
ال�مـت بكافـة الروط
والضوابـط المنصـوص عليهـا بقـرار وزيـر
االقتصـاد والتجـارة رقـم ( )83لسـنة 2018
باعتمـاد الئحة إجـراءات انتخاب مجلس إدارة
غرفـة قطـر ،وذلك تحقيقـاً للشـفافية وعدالة
المنافسـة.

اللجنة الداخلية لتسهيل االجراءات تعقد اول اجتامعاتها

فترة مسائية في غرفة قطر للتصديق
على توكيالت االنتخابات
عقــدت اللجنــة الداخليــة لتســيري اجــراءات االنتخابــات بغرفــة قطــر
اجتامعهــا االول يــوم االحــد املوافــق  15ابريــل  2018يف مقــر الغرفــة
برئاســة الســيد حســن يوســف عبــد الغنــي رئيــس اللجنــة وبحضــور جميــع
اعضائهــا ،حيــث ناقشــت اللجنــة خــال االجتــاع االجــراءات املتعلقة بتيســر
انتخابــات مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة قطــر يف دورتهــا السادســة
 ،2018وكيفيــة التيســر عــى املرشــحني يف الحصــول عــى التوكيــات
واجــراءات التصديقــات.

الرشقي :تسهيل االجراءات
عىل املرشحني ضامنا
لنزاهة العملية االنتخابية
عبد الغني :اللجنة تواصل
اجتامعاتها لتوفري كل السبل
املمكنة لتيسري االنتخابات

جديـر بالذكـر انـه لـكل عضـو ف ي� الجمعيـة
العموميـة صـوت واحـد ،ويجـوز للعضـو
توكيـل عضـو آخـر مـن أعضـاء الجمعيـة
العموميـة ف ي� حضـور االجتمـاع والتصويـت
نيابـة عنـه دون حـد أقصى للتوكيلات شب�ط
أن يكـون الوكيـل والمـوكل لهمـا حـق حضور
االجتمـاع.
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ورصح سـعادة السـيد صالح بن حمـد ش
ال� ق ي�
مديـر عـام غرفة قطـر ،ان الغرفـة خصصت
اعتبـارا مـن يـوم الخميـس الموافـق 19
ابريـل الجـاري ،ت
فرة مسـائية للتصديـق عىل
التوكيلات ،حيـث تفتـح الغرفـة ابوابهـا مـن
السـاعة الخامسة مساء ت
وح� السـاعة الثامنة
مسـاء يوميـا مـن االحـد اىل الخميـس ولغايـة
اليـوم الـذي يسـبق موعـد اجتمـاع الجمعية
العموميـة للغرفـة المقـرر ف ي� الرابـع ش
عر من
شـهر مايـو  ،2018وذلك السـتقبال التوكيالت
والتصديـق عليها.

واشـار ش
الر ق ي� ان اىل الغرفـة قامـت بطباعـة
نمـاذج التوكيلات ،كمـا تـم وضعهـا على
ت ن
و� للغرفـة ،بحيـث يسـتطيع
الموقـع االلكر ي
كل مرشـح ان يحصـل على عـدد  500نسـخة
أصليـة مـن التوكيلات مـن مقـر الغرفـة،
كمـا يجـور لـه طباعـة نمـاذج التوكيلات مـن
ت ن
ت
الـ�
موقـع الغرفـة االلكر ي
و� بعـدد النسـخ ي
يحتاجهـا ،مثلمـا يمكنـه تصوير ونسـخ العدد
الـذي يرغـب بـه مـن نمـوذج التوكيلات.
واكـد مديـر عـام غرفـة قطـر ان قـد صـدرت
توجيهـات لجميـع موظفـي الغرفـة ت ز
بااللـ�ام

ين
المرشـح�
بالحياديـة وعدم االنحياز ألي من
وتيسر االجـراءات،
فيمـا يتعلـق بتسـهيل
ي
وذلـك ضمانـا نز
ل�اهـة العمليـة االنتخابيـة.
ن
حسـ� يوسـف عبـد
ومـن جانبـه قـال السـيد ي
الغن ي ان اللجنة تواصل عقـد اجتماعاتها من
سر
توفر كل السـبل الممكنة لضمان ي
اجـل ي
العمليـة االنتخابيـة بسـهولة ويسر ،الفتـا اىل
ان اللجنـة سـتقوم بالرد عىل اية استفسـارات
ين
المرشـح�.
مـن قبل

7

أخبارنا

رئيس الغرفة :القطاع العقاري مرشح للنمو خالل السنوات المقبلة

خليفة بن جاسم وخالد بن حمد

يزوران معرض سيتي سكيب
قــام ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم بــن محمــد ال ثــاين رئيــس غرفــة قطــر،
وســعادة الشــيخ خالــد بــن حمــد بــن خليفــة ال ثــاين ،بزيــارة اىل معــرض ســيتي ســكيب
قطــر يف نســخته الســنوية الســابعة والتــي انطلقــت يــوم االحــد املــايض يف مركــز
الدوحــة للمعــارض واملؤمتــرات ،وتشــارك فيهــا نحبــة مــن كــرى الــركات العقاريــة
والتــي اعلنــت عــن مرشوعــات جديــدة.
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وقام ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم
وســـعادة الشـــيخ خالد بن حمد بجولة ف ي�
المعـــرض اطلعا خاللها عـــى ش
الم�وعات
العقاريـــة ،واســـتمعا اىل ش�ح حـــول مع
تعرضـــه ش�كات التطويـــر العقـــاري مـــن
ت
ش
ال�
م�وعـــات تعكس
النهضـــة العمرانية ي
ف
تشـــهدها الدولـــة حاليـــا ي� ظـــل القيادة
الحكيمـــة لح�ض ة صاحب الســـمو الشـــيخ
ن
امـــر البالد
ثـــا� ي
تميـــم بـــن حمـــد ال ي
ا لمفد ى .
وقال ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم
ن
ثـــا� ف ي� ترصيحـــات خـــال الجولة ،ان
ال ي

معرض ت
يعتـــر منصة
ســـي ســـكيب قطر
ب
ي
ت
ش
ال�
هامة
لمجموعة واســـعة من الـــركات ي
ترغـــب ف ي� التواصل مع جمهـــور عريض من
المســـتثمرين ف ي� القطاع العقاري من قطر
ومن مختلـــف دول العالم.
ش
واشـــار اىل ان اعـــان بعـــض الـــركات
المحليـــة عـــن ش
م�وعات عقاريـــة ضخمة
مثل ش
وغ�ها من
مـــروع جزيـــرة جيـــوان ي
ش
الم�وعـــات الجديـــدة خـــال المعرض،
كغ�ه
يؤكـــد ان القطاع العقـــاري القطري ي
مـــن القطاعـــات االقتصاديـــة االخرى لم
يتأثـــر بالحصـــار الجائر عىل دولـــة قطر،

الفتـــا اىل ان الحصـــار اصبح مـــن ض
الما�
ي
بالنســـبة لالقتصاد القطـــري والذي يواصل
نمـــوه متفوقا عىل جميـــع اقتصاديات دول
ا لمنطقة .
وتوقـــع ســـعادة رئيس الغرفـــة ان يواصل
القطـــاع العقـــاري القطـــري نمـــوه خالل
الســـنوات المقبلة ،خصوصـــا واننا ت
نق�ب
مـــن موعـــد مونديـــال كأس العالـــم لكرة
القدم  2022وهو الحـــدث العالمي االبرز
والذي ســـيجعل قطر قبلة للزوار والســـياح
من مختلـــف دول العالم.
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اكد حرص الغرفة على توعية منتسبيها بضمان العالمة التجارية

الرشقي :تعزيز حقوق امللكية

الفكرية يدعم اقتصاد املعرفة
اكــد ســعادة الســيد صالــح بــن حمــد الرشقــي مديــر عــام غرفــة قطــر ،أن االحتفالية الســنوية
باليــوم العاملــي للملكيــة الفكريــة والتــي أقامتهــا وزارة االقتصــاد والتجــارة ،تعكــس حرص
دولــة قطــر عــى حاميــة حقــوق امللكيــة الفكريــة ونــر ثقافــة امللكيــة الفكريــة والتوعية
بهــا ،اضافــة إىل توعيــة الجمهــور وتشــجيعهم عــى االبتــكار ســواء يف مجــال االخرتاعــات
أو املصنفــات الفنيــة واألدبيــة أو غريهــا مــن مجــاالت امللكيــة الفكريــة ومنحهــم املزيــد
مــن املعلومــات مــن ِ
قبــل الخــراء واملســؤولني لتشــجيعهم عــى حاميــة إبداعاتهــم.

تعت� احـــدى مجاالت
واشـــار اىل ان حمايـــة العالمـــات التجارية ب
ت
الملكيـــة الفكريـــة
والـــي تشـــمل ايضا جميـــع إبداعـــات العقل
ي
الب�ي مـــن ت
ش
وغ�ها ،مشـــددا
وفنية
أدبيـــة
ومصنفات
اعـــات
اخ�
ي
ف ي� ذات الوقـــت عـــى اهمية تعزيـــز البحث العلمـــي والذي يقود
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واشـــار ف ي� ترصيحات صحفية عـــى هامش مشـــاركته ف ي� االحتفالية
ن
ي ت
الوط�
والـــي اقيمت يـــوم الخميس  26ابريل  2018ف ي� مركـــز قطر
ي
للمؤتمـــرات ،اىل ان تعزيز مفهـــوم حقوق الملكيـــة الفكرية يحفز
ت
ين
اخـــراع جديدة ف ي� مختلف
المبدع� عىل االبتكار وتســـجيل براءات
المجاالت ،االمـــر الذي يدعـــم التحول اىل اقتصـــاد المعرفة وهو
احد اهـــداف رؤية قطـــر الوطنية .2030

اىل هـــذه االبداعات ت
تعت� حجر اســـاس للتنميـــة االقتصادية،
ال� ب
اذ تســـاعد بما تتضمنه يمـــن افكار ابداعيـــة وابتـــكارات جديدة� ،ف
ي
تنميـــة الصناعات والقطاعـــات االنتاجية عمومـــا ،وتطوير ش
ال�كات
ت
تـــأ� حماية حقوق الملكيـــة الفكرية
الصغـــرة
ي
والمتوســـطة ،وهنا ي
ف
كعامـــل مهم ي� تشـــجيع االبتـــكارات والبحوث.
ف
واوضـــح ش ق
و� اطار رعايتهـــا للقطاع الخاص
الـــر ي� ان غرفة قطـــر ي
القطـــري ،فإنهـــا تحرص عىل توعية منتســـبيها مـــن التجار بحقوق
ت
وال� ي ز
تم� ســـلع أو
الملكيـــة الفكريـــة وضمـــان العالمة التجاريـــة ي
خدمـــات أي ش�كة عن ســـلع أو خدمات بقية ش
الـــركات ،منوها بانه
ت
والـــي لها قيمة
يمكن وصـــف الملكيـــة الفكرية بالـــرث وة الحقيقية
ي
ربمـــا تعادل او تفـــوق قيمة الممتلـــكات المادية.

9

الحراك االقتصادي

خالل كلمته االفتتاحية في المنتدى االقتصادي القطري – األميركي

وزير االقتصاد:
قطر ملتزمة برشاكتها
االقتصادية واالسرتاتيجية
مع الواليات املتحدة

يف إطــار أعــال جولــة الحــراك االقتصــادي التــي انطلقــت بــدءا ً مــن مدينــة ميامــي
بواليــة فلوريــدا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،نظمــت وزارة االقتصــاد والتجــارة
بالتعــاون مــع غرفــة قطــر وغرفــة التجــارة االمريكيــة ورابطــة رجــال االعــال
القطريــن ومجلــس االعــال القطــري االمريــي يــوم األربعــاء املوافــق  4أبريــل
 ، 2018املنتــدى االقتصــادي القطري-األمــريك .

العدد  / 70 /مايو 2018 -

10

تـــرأس المنتدى ســـعادة الشـــيخ أحمد بن
ن
ثـــا� ،وزير االقتصاد
جاســـم بن محمد آل ي
يز
خيمين�،عمدة
والتجارة ،والســـيد كارلـــوس
"مقاطعـــة ميامي بوالية فلوريدا ،والســـيد
فرانســـيس ســـواريز ،عمدة مدينة ميامي،
وذلك بحضور ســـعادة الشـــيخ خليفة بن
ن
ثـــا� ،رئيس مجلس
جاســـم بن محمد آل ي
إدارة غرفة قطر ،وســـعادة الشـــيخ فيصل

ن
ثـــا� ،رئيس مجلـــس إدارة
بن قاســـم آل أ ي
ين
القطري� وســـعادة
رابطة رجـــال العمال
بات�ســـون ،رئيســـة مجلـــس
الســـف�ة آن ي
ي
العمـــال أ
أ
بالضافـــة
ال
مريـــ� -القطـــري إ
ي
إىل مشـــاركة ث
أك� مـــن  200رجـــل أعمال
ين
ين
قطري� إىل جانـــب نحو 200
ومســـؤول�
رجـــل أعمـــال ومديـــر تنفيذي مـــن بك�ى
الـــركات أ
ش
المريكية.

وضـــم وفد دولة قطـــر ي ن
ممثل� عـــن وزارة
االقتصاد والتجـــارة ووزارة الطاقة والصناعة
وجهاز قطر لالســـتثمار وغرفة قطر ورابطة
رجـــال أ
ين
القطريـــن والخطـــوط
العمـــال
الجويـــة القطرية ومؤسســـة قطـــر ت
لل�بية
والعلـــوم وتنميـــة المجتمـــع ،ومؤسســـة
الدوحـــة أ
للفـــام ،وبورصة قطـــر وهيئة
المناطـــق الحرة ومركز قطر للمال وشـــبكة
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 BeIN SPORTSواللجنـــة العليا للمشـــاريع
والرث وبنك قطر للتنميـــة ،ش
و�كة مناطق
إ
ش
و�كـــة الديار القطريـــة وكتـــارا للضيافة
والهيئة العامة للســـياحة إضافـــة إىل عدة
جهـــات بك�ى مـــن الدولة.
وشـــهد المنتدى عقـــد لقـــاءات ثنائية يب�ن
رجـــال أ
ين
الجانب� تـــم خاللها
العمال مـــن
اســـتعراض الفرص االســـتثمارية المتاحة ف ي�
دولة قطـــر والواليات المتحـــدة أ
ال يم�كية،
وبحث ســـبل بناء آليات تعـــاون اقتصادي
طويـــل أ
المـــد ي ن
بـــن ش
الـــركات القطريـــة
أ
وال يم�كية.
الرشاكة االقتصادية
ت
ال� ألقاهـــا ف ي� افتتاح أعمال
وخالل كلمتـــه ي
أ
مريك،
المنتـــدى االقتصـــادي القطري-ال ي
أكد ســـعادة وزيـــر االقتصـــاد والتجارة أن
ت
تـــأ� ف ي� إطار
جولـــة الحراك االقتصـــادي ،ي
تســـليط الضوء عـــى ش
ال�اكـــة االقتصادية
ت
ال� تربط ي ن
بـــن دولة قطر وعدد
والثقافيـــة ي
أ
من المـــدن المريكية الرئيســـية ،منوهاً أنه
تم تنظيم هـــذه الجولة ف ي� ســـبيل تعزيز
العالقـــات الثنائيـــة ش
وال�اكـــة التجاريـــة
واالســـتثمارية ي ن
ب� البلدين.
وأوضح ســـعادته أن دولة قطر عملت عىل
زيـــادة اســـتثماراتها ف ي� الواليـــات المتحدة
عىل مـــدى ســـنوات عديدة بما أســـهم ف ي�
توفـــر آ
ال آلف من فـــرص العمـــل ف ي� كافة
ي
أنحـــاء أمريكا .هذا وتضمنت االســـتثمارات
الـــركات أ
ش�اكات مع العديد من ش
المريكية
ش
بما ف ي� ذلك ش�كة إكســـون موبيـــل ،و�كة
كونوكـــو فيليبس ،ش
و�كـــة رايثيون.

استثامرات القطاع الخاص
كما ســـلط ســـعادته الضوء عىل استثمارات
أ
خ�
القطـــاع الخاص ،مؤكـــداً أن هـــذا ال ي
ضـــخ أكـــرث مـــن  5مليـــار دوالر ف ي� مجال
التكنولوجيا والضيافـــة والعقارات والتجارة
نز
الم�ليـــة مما ســـاهم ف ي� دعـــم االقتصاد
أ
ال يم� يك ،الفتـــاً إىل أن واليـــة فلوريدا تعد
واحـــدة من أكـــرث الوجهـــات جاذبية لهذه
االستثمارات.
إجمـــال قيمـــة
وأضـــاف ســـعادته أن
ي
الصـــادرات والطلبيات المؤكـــدة إىل دولة
قطـــر ،بلغت نحـــو  145.8مليـــار دوالر،
توفـــر مليون وظيفة
مما أســـهم بدوره ف ي�
ي
أمريكيـــة تعتمد عىل االســـتثمارات القائمة
مع دولـــة قطر.
عىل صعيـــد آخر ،أشـــار ســـعادته إىل أن
ت
يـــأ� ف ي� ظـــل مجموعة من
هـــذا االجتماع ي
ت
ال� شـــهدتها دولـــة قطر إثر
التحديـــات ي
القرار الفـــردي الذي اتخذتـــه دول الجوار
غـــر ن
قانو� عـــى دولة قطر
لفرض حصار ي
ي
بهـــدف تقويـــض موقفها كدولة مســـتقلة
اقتصادياً وذات ســـيادة موضحـــا أن دولة
قطـــر نجحت ف ي� تعزيز قوتها واســـتقالليتها
أكـــرث من أي وقـــت م�ض .
أ
وأضـــاف ســـعادته أن هذه الزمـــة أتاحت
الفرصـــة لجعـــل االقتصاد القطـــري ث
أك�
انفتاحـــاً عىل كافـــة دول العالـــم .الفتاً إىل
أن الدولـــة نجحت ف ي� اســـتحداث خطوط
ش
نئ
المـــوا�
مبـــا�ة مـــع عـــدد من
تجاريـــة
ت
ش
االســـراتيجية وتحويلهـــا نحـــو الـــركاء
ين
ين
ئيســـي� للدولة.
التجاريـــن الر
أ
وأكد ســـعادته أن بيئة العمـــال المتطورة
والفرص االســـتثمارية المهمة ت
الـــي وفرتها
ي
دولة قطر ،ســـاهمت بتأســـيس أســـطول
جوي قـــوي ،تشـــغله بواســـطة الخطوط

عمدة ميامي
اعت� كارلـــوس جمنيس عمدة
ومن جانبـــه ب
منطقـــة ميامـــي ،أن المنتـــدى االقتصادي
القطري أ
مريـــ� فرصة لتســـليط الضوء
ال
ي
عل الفرص االســـتثمارية ف ي� دولـــة قطر ف ي�
ي
كافـــة المجاالت.
وقـــال جمنيـــس ف ي� كلمتـــه االفتتاحيـــة
أ
مريك إن
بالمنتدى االقتصادي القطـــري ال ي
منطقة ميامـــي مفتوحة للتجـــارة مع قطر
ونتطلع لمزيـــد من التعـــاون ش
وال�اكة مع
دولة قطـــر ف ي� بمجاالت الســـياحة والتجارة
والصناعـــة ،والمجـــاالت أ
الخـــرى ،كما أن
البنيـــة التحتية الموجـــودة بمقاطعة ميامي
تؤهلهـــا للقيام بهـــذا الدور ي ن
بـــن البلدين.

جمنيس:

ميامي مفتوحة

للتجارة مع قطر ونتطلع
لمزيد من التعاون

الســـف�ة ان باترســـون -رئيســـة مجلس
أما
ي
أ
مريـــ� القطـــري فقالـــت إن
االعمـــال ال
ي
أ
اليـــام المقبلـــة ستشـــهد العديـــد مـــن
الفـــرص ي ن
بـــن أمريـــكا وقطـــر ف ي� مجاالت
االســـتثمار والتجـــارة وهنـــاك العديد من
االســـتثمارات القطرية ف ي� أمريكا ف ي� قطاعات
وغ�ها من
مثـــل العقارات والبنية التحتيـــة ي
االســـتثمارات ف� االقتصـــاد أ
مريك.
ال
ي
ي
وأضافـــت باترســـون خـــال كلمتهـــا ف ي�
أ
مريك انـــه وبجانب
المنتـــدى القطـــري ال ف ي
الفـــرص االســـتثمارية ي� قطـــر لرجـــال
االعمـــال أ
ين
مريكيـــن خاصة ف ي� مشـــاريع
ال
البنيـــة التحتيـــة المتعلقـــة ببطولـــة كاس
العالـــم  ، 2022نســـعي ايضـــاَ لمزيدا من
ش
الـــراكات مـــن واليـــة فلوريـــدا ف ي� قطر،
القطري�ن
ونتطلع أن نـــرى رجال االعمـــال
ي
تأشـــرة وبالمقابل
الدخـــول يال أمريكا دون
ي
ت
ش
ال� تســـهل
نتوقع مزيـــداً من الت�يعات ي
ت
ح� تتوســـع بشـــكل
انشـــاء االعمال بقطر ي
االســـت�اد والتصدير
أك� وتســـهل عمليات
ي
ب
بشـــكل أســـهل وأرخص.
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كمـــا أوضح ســـعادته أنـــه يوجـــد ف ي� دولة
أمريك،
قطر ما يقارب الـ  15ألـــف مواطن
منهم حـــوال  5000آالف أم�ك يعملون ي �ف
ي
ي ي
ي
وظائـــف تتطلب كفـــاءات ومهـــارات عالية
وذلك ضمن القطـــاع الخاص.
واشـــار اىل أن جهـــاز قطر لالســـتثمار قام
بتخصيـــص مـــا قيمته  45مليـــار دوالر من
للف�ة ت
االســـتثمارات ت
الم�اوحة ي ن
بـــن عامي
 2015و  2020حيـــث ســـيتم توجيـــه 10
مليار دوالر منها لالســـتثمار ف ي� قطاع البنية
مشـــراً ف ي� هذا الصـــدد إىل أن هذه
التحتية
ي
حوال  23%من الناتج
االستثمارات تشـــكل ي
جمـــال لدولة قطر.
ال
المحـــ� إ
ي
ي
ف
و� ســـياق حديثـــه عـــن االســـتثمارات
ي
القطريـــة ف� الواليات المتحـــدة أ
المريكية،
ي

أوضـــح ســـعادته أن الخطـــوط الجويـــة
القطريـــة خصصـــت نحو  92مليـــار دوالر
لدعم االقتصـــاد أ
ال يم� يك مـــن خالل ش�اء
 332طائـــرة أمريكيـــة الصنع بما أســـهم
بتوفـــر ث
أك� مـــن  527ألف فرصـــة عمل.
ي
وأضاف ســـعادته أن دولـــة قطر خصصت
نحو  208مليون دوالر خـــال العام 2017
للنفاق عـــى الرعاية الصحيـــة لمواطنيها
إ
رث
مشـــراً إىل وجود أكـــ مـــن  1200طالب
ي
ف
قطـــري يدرســـون حاليـــا ي� الجامعـــات
ا أل مر يكية.

الجويـــة القطرية ،ش�كة الطـــران أ
الفضل
ي
عا لميا .
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خالل كلمته في المنتدى االقتصادي القطري االمريكي بمدينة ميامي

خليفة بن جاسم :قطر حريصة
عىل زيادة استثامراتها يف
الواليات املتحدة
الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاين:
« تـزایـد عـدد الشـركـات الـعالـمیة

الـتي تـدخـل الـسوق الـقطري سـواء
مـن خـالل شـراكـات مـع شـركـات

قـطریـة أو فـتح فـروع لها فـي دولة

قطر فمنذ الـحصار وحـتى اليوم تـم
تـأسـیس نـحو  15ألـف رشكة جدیدة
يف الدولة من بينها  5االف فرعا

جدیدا لرشكات قامئة »

الحصار الجائر ساهم في تحفيز القطاع الخاص  ..واالقتصاد يواصل النمو
 6مليارات دوالر التبادل التجاري و 400شركة امريكية تعمل في قطر
التكنولوجيا والطاقة والعقارات تتصدر االستثمارات القطرية في أمريكا
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قــال ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم بــن محمــد آل ثــاين ،رئيــس غرفــة قطــر ،إن عالقــات التعــاون بــن
قطــر والواليــات املتحــدة األمريكيــة قــد شــهدت تطــورا ً كبــرا ً يف مختلــف املجــاالت ،ال ســيام االقتصاديــة
والتجاريــة ،وذلــك مــن منطلــق حــرص البلديــن الصديقــن عــى تعزيــز التعــاون االقتصــادي وإزالــة
كافــة العقبــات التــي تواجــه االســتثامرات املشــركة واملتبادلــة ،ومنــح العديــد مــن التســهيالت لجــذب
املســتثمرين ،وتعزيــز العالقــات بــن رجــال األعــال مبــا يعــود بالفائــدة عــى اقتصــادي البلديــن.

www.qatarchamber.com

وأش ــار ف ي� كلمت ــه ف ي� المنت ــدى االقتص ــادي
أ
مريـــ� الـــذي عقـــد ف ي�
القطـــري ال أ ي
مدين ــة ميام ــي المريكي ــة ي ــوم االربع ــاء
الموافـــق  4ابريـــل ،إىل أن القطـــاع
الخـــاص ف ي� البلديـــن يعمـــل عـــى دعـــم
هـــذه العالقـــات وتعزيزهـــا وذلـــك مـــن
خ ــال التع ــاون المش ـ تـرك وال ــدور ال ــذي
تقـــوم بـــه كل مـــن غرفـــة قطـــر وغرفـــة
التجـــارة أ
المريكيـــة ف ي� قطـــر ،والهـــادف
إىل زيـــادة حجـــم التبـــادل التجـــاري
ين
ين
الصديقـــن والـــذي بلـــغ
بـــن البلديـــن
ف ي� العـــام  2017نحـــو  6مليـــارات دوالر،
حيـــث تعـــد الواليـــات المتحـــدة مـــن
ين
أهـــم ش
التجاريـــن لدولـــة قطـــر.
الـــركاء
أ
وتتمثـــل الصـــادرات المريكيـــة الرئيســـية
إىل قط ــر ف� المركب ــات آ
والالت الكهربائي ــة
ي
ومصنوعـــات الحديـــد والصلـــب ،بينمـــا
تتمثـــل أبـــرز واردات الواليـــات المتحـــدة
أ
المريكي ــة م ــن قط ــر ف� الزي ــوت ت
الب�ولي ــة
ي
أ
والســـمدة.
االستثامرات املتبادلة
وأشـــار رئيـــس غرفـــة قطـــر إىل أنـــه عـــى
صعيـــد االســـتثمارات المتبادلـــة ،فـــإن
اســـتثمارات قطـــر ف ي� الواليـــات المتحـــدة
أ
ت
ـي تقـ ّـدر بعـ شـرات المليــارات
المريكيــة والـ ي
م ــن ال ــدوالرات ،تتن ـ ّـوع لتش ــمل قطاع ــات
العـــام،
متعـــددة مثـــل التكنولوجيـــا ،إ
ت
وغ�هـــا،
ال�فيـــه ،الطاقـــة ،العقـــارات ي
ويعمـــل جهـــاز قطـــر لالســـتثمار عـــى
زيـــادة وتعزيـــز االســـتثمارات القطريـــة
ف ي� الواليـــات المتحـــدة خـــال الســـنوات
المقبل ــة ،كم ــا يوج ــد العدي ــد م ــن رج ــال
أ
العم ــال والمس ــتثمرين القطري ـ ي ن
ـن الذي ــن
لهـــم اســـتثمارات خاصـــة ف ي� الواليـــات
المتح ــدة أ
المريكي ــة ،وهنال ــك اس ــتثمارات
متنوعـــة ف ي� مدينـــة ميامـــي خصوصـــاً ف ي�
قطـــاع الضيافـــة.

وتابـــع الشـــيخ خليفـــة بـــن جاســـم
يق ــول« :لق ــد س ــاهمت أ
الزم ــة الخليجي ــة
والحصـــار المفـــروض عـــى دولـــة قطـــر
ض
ـا� ،ف� تحف ـ ي ز
ـز
من ــذ منتص ــف الع ــام الم ـ ي ي
القطـــاع الخـــاص القطـــري نحـــو تعزيـــز
مســـاهمته ف ي� ش
النتاجيـــة ف ي�
الم�وعـــات إ
كثـــر مـــن القطاعـــات االقتصاديـــة بـــدال ً
ي
اســـت�اد الســـلع
مـــن االعتمـــاد عـــى
ي
مـــن الـــدول المجـــاورة ،كمـــا ســـاهمت
ت
والـــي شـــملت
الجـــراءات الحكوميـــة
إ
ي
ن
القوانـــن االقتصاديـــة
تحديـــث بعـــض
ي
مث ــل قان ــون المناط ــق الح ــرة االس ــتثمارية
وقانــون اســتثمار رأس المــال غـ يـر القطــري
ف ي� النش ــاط االقتص ــادي ،ف ي� تعزي ــز الق ــدرة
التنافســـية لالقتصـــاد القطـــري ،وجعـــل
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ف
و� المقاب ــل ،ف ــإن أكــرث م ــن  400ش�ك ــة
ي
أمريكي ــة تعم ــل ف ي� الس ــوق القط ــري م ــن
بينه ــا  290ش�ك ــة ب ــرؤوس أم ــوال قطري ــة
ت
مشـــركة ،و 114ش�كـــة بـــرؤوس
أمريكيـــة
أمـــوال أمريكيـــة بنســـبة  ،100%ويبلـــغ
إجمـــال رؤوس أمـــوال هـــذه ش
الـــركات
ي
أمريـــ�.
دوالر
مليـــار
2.5
نحـــو
ي

حصار قطر

دول ــة قط ــر وجه ــة جاذب ــة لالس ــتثمارات،
ـئ الفرص ــة أم ــام رج ــال أ
م ــا يه ـ ي ئ
العم ــال
أ
ين
مريكيـــن لدخـــول الســـوق القطـــري
ال
واالســـتثمار ف ي� مختلـــف القطاعـــات،
خصوصــاً أن القان ــون يتي ــح للمس ــتثمرين
أ
الجانـــب التملـــك بنســـبة  100%ف ي�
العديـــد مـــن القطاعـــات عـــاوة عـــى
أ
ـي المس ــتثمر م ــن
إعف ــاء رأس الم ــال الجن ـ ب ي
�ض يبـــة الدخـــل لمـــدة تصـــل إىل ش
عـــر
ســـنوات بالنســـبة لمشـــاريع اســـتثمارية
محـــددة ،وإعفـــاء المســـتثمرين أ
الجانـــب
م ــن ال�ض ائ ــب الجمركي ــة والرس ــوم عن ــد
اســـت�اد المعـــدات والمـــواد الخـــام،
ي
إضاف ــة إىل س ــهولة تحوي ــل أرباحه ــم إىل
الخـــارج ونقـــل ملكيـــة ش
الـــركات بـــدون
أيـــة تعقيـــدات».
وأضـــاف« :لقـــد قامـــت دولـــة قطـــر
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بإنشـــاء أربـــع مناطـــق لوجســـتية جديـــدة
ســـاهمت بتخفيـــض تكلفـــة خدمـــات
التخزيـــن ودعـــم سلســـلة التوريـــد ،كمـــا
تعمـــل حاليـــاً عـــى إنشـــاء مناطـــق حـــرة
بمس ــاحة تزي ــد ع ــى  35ملي ــون م ـ تـر مرب ــع
م ــن أ
الر ض
ا� ،م ــا يتي ــح مزي ــداً م ــن الف ــرص
ي
االســـتثمارية أ
ش
المبـــا�ة».
الجنبيـــة
منو اقتصادي
وأشـــار إىل أن معـــدل النمـــو الحقيقـــي
للناتـــج المحـــ� الجمـــال أ
بالســـعار
ي إ
ي
الثابت ــة للع ــام  2017بل ــغ نح ــو  ،2%وم ــن
ـدول،
المتوق ــع وفقــاً لتقديــرات البن ــك ال ـ ي
المحـــ�
إجمـــال الناتـــج
أن يرتفـــع نمـــو
ي
ي
الحقيقـــي لدولـــة قطـــر إىل نحـــو 2.6%
خـــال العـــام  2018الجـــاري ،مـــا يؤكـــد
أن االقتصـــاد القطـــري يواصـــل نمـــوه
عـــى الرغـــم مـــن الحصـــار الجائـــر ،كمـــا
الت�يع ــات والقوان ـ ي ن
أثبت ــت ش
ـن االقتصادي ــة
نجاحهــا ف ي� جــذب المســتثمرين بالرغــم مــن
الحص ــار المف ــروض ع ــى الدول ــة ،حي ــث
ين
يعيـــة
وفـــرت هـــذه
القوانـــن بيئـــة شت� ّ
للتطـــورات االقتصاديـــة وبمـــا
مالئمـــة
ّ
يتـــاءم مـــع تحقيـــق مزيـــد مـــن تحريـــر
التجـــارة واالندمـــاج ف ي� الســـوق العالميـــة
فضـــا ً عـــن تحديـــث نظـــم وسياســـات
ت
ـي ته ــدف إىل ضم ــان
التج ــارة الداخلي ــة ال ـ ي
تحقي ــق المنافس ــة ومن ــع االحت ــكار وذل ــك
ف
الصـــاح االقتصـــادي
ي� إطـــار عمليـــات إ
تز
والـــزام قطـــر بقواعـــد اقتصـــاد الســـوق
ف
الح ــر ،حي ــث س ــاهم ذل ــك كل ــه ي� تزاي ــد
ت
ش
الـــي تدخـــل
عـــدد الـــركات العالميـــة ي
14

الس ــوق القط ــري س ــواء م ــن خ ــال ش�اكات
م ــع ش�كات قطري ــة أو فت ــح ف ــروع له ــا ف ي�
الدول ــة ،فمن ــذ الحص ــار ع ــى دول ــة قط ــر
وحـــى آ
ت
الن تـــم تأســـيس نحـــو  15ألـــف
ش�ك ــة جدي ــدة ف ي� قط ــر م ــن بينه ــا  5آالف
فـــرع جديـــد ش
لـــركات قائمـــة.
ف
و� ختـــام كلمتـــه ،أعـــرب ســـعادة رئيـــس
ي
الغرف ــة ع ــن أمل ــه ف ي� أن يس ــهم المنت ــدى
بتحقي ــق مزي ــد م ــن التع ــاون ب ـ ي ن
ـن البلدي ــن
ف ي� المجـــاالت التجاريـــة واالقتصاديـــة ،وأن
يله ــم رج ــال أ
العم ــال م ــن البلدي ــن نح ــو
ت
ش
الـــي
مزيـــد مـــن الـــراكات والمشـــاريع ي
تخـــدم كال االقتصاديـــن.
رث
وشـــهد المنتـــدى مشـــاركة أكـــ مـــن 200
رج ــل أعم ــال ومس ــؤول قط ــري إىل جان ــب
نحـــو  200رجـــل أعمـــال ومديـــر تنفيـــذي
م ــن ك ــرى ال ـ شـركات أ
المريكي ــة بالمنت ــدى
ب
أ
مريـــ� ،الـــذي
االقتصـــادي القطـــري  -ال
ي

تنظم ــه وزارة االقتص ــاد والتج ــارة بالتع ــاون
م ــع غرف ــة قط ــر وغرف ــة التج ــارة أ
المريكي ــة
ورابطـــة رجـــال أ
ين
القطريـــن
العمـــال
العمـــال القطـــري أ
ومجلـــس أ
مريـــ�
ال
ي
أ
وع ــدد م ــن الجه ــات الرس ــمية المريكي ــة،
بفنـــدق الفـــور ي ز
ســـزون بمدينـــة ميامـــي
بواليـــة فلوريـــدا أ
المريكيـــة.
ويمثـــل المنتـــدى منصـــة تفاعليـــة هامـــة
تجم ــع ع ــدداً هامــاً م ــن كب ــار المس ـ ي ن
ـؤول�
والمســتثمرين والخـ بـراء االقتصاديـ ي ن
ـن مــن كال
البلديــن لالطــاع عــى الفــرص االســتثمارية
ف ي� مختلـــف القطاعـــات ،ال ســـيما قطـــاع
التجـــارة والزراعـــة والســـياحة والخدمـــات
إىل جانـــب العديـــد مـــن القطاعـــات
االقتصاديـــة أ
الخـــرى ،كمـــا سيســـاهم
المنتـــدى بتعزيـــز الجهـــود الراميـــة إىل
ئ
الثنـــا� وتســـاهم
تدعيـــم أوارص التعـــاون
ي
بخل ــق مج ــاالت اس ــتثمارية جدي ــدة ت ّتس ــم
والبـــداع.
باالبتـــكار إ
االقتصـــادي
يشـــار إىل أن جولـــة الحـــراك
ّ
ف� الواليـــات المتحـــدة أ
المريكيـــة الـــيت
ي
ي
انطلقــت مــن مدينــة ميامــي شــملت كذلــك
أ
مريكي ــة الك ـ بـرى وه ــي
ع ــدداً م ــن الم ــدن ال ّ
مدينـــة ميامـــي بواليـــة فلوريـــدا ومدينـــة
س بمقاطعـــة كولومبيـــا
واشـــنطن دي ي
ومدينـــة تشارلســـتون بواليـــة كاروالينـــا
الجنوبيـــة ومدينـــة ر يال بواليـــة كاروالينـــا
الشـــمالية ،وشـــمل برنامـــج الجولـــة عقـــد
ثنائي ــة ب ـ ي ن
ـن
ُمنتدي ــات اقتصادي ــة ولق ــاءات ّ
ين
الجانبـــن إضافـــة إىل تنظيـــم اجتماعـــات
بـــن رجـــال أ
ين
ثنائيـــة ي ن
القطريـــن
العمـــال
أ
ين
مريكيـــن.
ونظرائهـــم ال
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بحضور سفيرنا لدى واشنطن ورئيس الغرفة ورئيس رابطة االعمال

وزير االقتصاد يفتتح املعرض
املصاحب لجولة الحراك
االقتصادي مبيامي
تنوع األجنحة يعزز سمعة قطر كمركز رائد لممارسة األعمال واالستثمار
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افتتــح ســعادة الشــيخ أحمــد بــن جاســم بــن محمــد آل ثــاين ،وزيــر االقتصــاد والتجــارة يــوم الســبت
املوافــق  7أبريــل  ،2018املعــرض املصاحــب لجولــة الحــراك االقتصــادي مبدينــة ميامي بواليــة فلوريدا،
والــذي اســتمر ملــدة يومــن ،وذلــك بحضــور ســعادة الســيد فرانســيس ســواريز عمــدة مدينــة ميامــي
وســعادة الشــيخ مشــعل بــن حمــد آل ثــاين ،ســفري دولــة قطــر لــدى الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
وســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم بــن محمــد آل ثــاين ،رئيــس مجلــس إدارة غرفــة قطــر ،وســعادة
الشــيخ فيصــل بــن قاســم آل ثــاين ،رئيــس مجلــس إدارة رابطــة رجــال األعــال القطريــن.
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الحراك االقتصادي
وقـــام ســـعادة وزيـــر االقتصـــاد والتجـــارة
عق ــب االفتت ــاح ،بجول ــة داخ ــل المع ــرض
اطلـــع خاللهـــا عـــى مختلـــف أجنحـــة
الجهـــات المشـــاركة والمتمثلـــة ف ي� وزارة
االقتصـــاد والتجـــارة واللجنـــة العليـــا
والرث ،والخطـــوط الجويـــة
للمشـــاريع إ
القطريـــة ،ومؤسســـة الدوحـــة أ
للفـــام
ومؤسس ــة قط ــر ت
لل�بي ــة والعل ــوم وتنمي ــة
المجتمـــع ،إضافـــة إىل مجموعـــة مـــن
أ
ت
ش
ـي ترتب ــط بمش ــاريع
ال ــركات المريكي ــة ال ـ ي
ش
اســـتثمارية مـــع دولـــة قطـــر مثـــل �كـــة
و�كــة بوينــغ ش
أوكســيدنتال للبـ تـرول ش
و�كــة
إيكســـون موبيـــل ش
و�كـــة كونوكوفيليبـــس.
وأش ــاد س ــعادة وزي ــر االقتص ــاد والتج ــارة
خـــال ترصيـــح لـــه بهـــذه المناســـبة
الكبـــر
بحســـن التنظيـــم والتنـــوع
ي
لالجنحـــة المشـــاركة ف� المعـــرض ،والـــيت
ي
ي
تعكـــس حـــرص كافـــة جهـــات الدولـــة
عـــى تعزيـــز ســـمعة ومكانـــة دولـــة قطـــر
كمرك ــز اقتص ــادي رائ ــد لممارس ــة أ
العم ــال
واالســـتثمار ف ي� مختلـــف القطاعـــات.
وأشـــار ســـعادته إىل توجـــه الدولـــة
نحـــو تعزيـــز انفتاحهـــا االقتصـــادي
وتوطيـــد عالقاتهـــا مـــع مختلـــف ش�كائهـــا
ت
االســـر ي ن
اتيجي� حـــول العالـــم ،وأضـــاف
ف
ســـعادته ي� هـــذا الســـياق أن الدولـــة
تربطهـــا عالقـــات قويـــة مـــع الواليـــات
المتحـــدة أ
المريكيـــة ،حيـــث تعمـــل ف ي�
دولـــة قطـــر نحـــو  650ش�كـــة أمريكيـــة
منه ــا  117ش�ك ــة مملوك ــة بالكام ــل للجان ــب
أ
مريـــ� ،كمـــا تعـــد الواليـــات المتحـــدة
ال
ي
أح ــد أه ــم م ــوردي الطائــرات والمع ــدات
والصناعـــات التكنولوجيـــة؛ ممـــا يجعلهـــا
ش�يـــكا اقتصاديـــا مهمـــا لدولـــة قطـــر.
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ولفـــت ســـعادته إىل أن المعـــرض يعـــد
فرص ــة مثالي ــة للتواص ــل م ــع المجتمع ــات
أ
ف
ت
ـي تشــملها
المحليــة ي� المــدن المريكيــة الـ ي
جولـــة الحـــراك االقتصـــادي ويســـهم
بتســـليط الضـــوء عـــى تـــراث وثقافـــة
دول ــة قط ــر ومكانته ــا االقتصادي ــة الرائ ــدة
ف ي� المنطقـــة ويفســـح المجـــال للتعريـــف
بال ــدور المح ــوري ال ــذي تلعب ــه ال ـ شـراكات
الثنائيـــة ي ن
بـــن دولـــة قطـــر والواليـــات
المتحـــدة أ
المريكيـــة لخدمـــة مصالـــح
ـعب� الصديق ـ ي ن
وتطلع ــات البلدي ــن والش ـ ي ن
ـن.

www.qatarchamber.com

إقبال كبير من مختلف شرائح المجتمع األمريكي

خليفة بن جاسم:
معرض الحراك االقتصادي يع ّرف
مواطني ميامي بالرتاث القطري
تنوع األجنحة يعزز سمعة قطر كمركز رائد لممارسة األعمال واالستثمار
أشــاد ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم بــن محمــد آل ثــاين رئيــس
مجلــس إدارة غرفــة قطــر بتنظيــم املعــرض املصاحــب لجولــة الحــراك
االقتصــادي لدولــة قطــر يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة الــذي
أقيــم مبدينــة ميامــي بواليــة فلوريــدا عــى مــدار يومــن ،واعتــر
ســعادته يف ترصيحــات صحفيــة ان هــذا املعــرض يعــد فرصــة كبــرة
لتعريــف مواطنــي ميامــي بالــراث القطــري ،ومســتوى التعليــم
الــذي يشــهد تقدمــا ملحوظــا بالدولــة ،فضــا عــن التعريف مبشــاريع
كأس العــامل الــذي ستســتضيفه دولــة قطــر عــام .2022
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وق ــد أك ــد ع ــدد م ــن الحض ــور والمش ـ ي ن
ـارك� ف ي� المع ــرض ،أهميت ــه
أ
ت
الـــي
للتواصـــل مـــع المجتمعـــات المحليـــة ف ي�
المـــدن المريكيـــة ي
تش ــملها جول ــة الحــراك االقتص ــادي وإس ــهامه ف ي� تس ــليط الض ــوء
ع ــى تــراث وثقاف ــة دول ــة قط ــر ومكانته ــا االقتصادي ــة الرائ ــدة ف ي�
المنطقـــة.
واعتـ بـر الســيد راشــد المنصــوري الرئيــس التنفيــذي لبورصــة قطــر،
أ
ت
ـي
أن جول ــة الح ـراك االقتص ــادي فبالوالي ــات المتح ــدة المريكي ــة وال ـ ي
تش ــمل أرب ــع والي ــات خط ــوة ي� الطري ــق الصحي ــح نح ــو تعزي ــز
بـــن مجتمعـــي أ
العالقـــات االقتصاديـــة وإقامـــة ش�اكات ي ن
العمـــال
أ
ـ�.
القط ــري والمري ـ ي
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ن
ـا� رئي ــس مجل ــس
وق ــال س ــعادة الش ـ
ـيخ فيص ــل ب ــن قاس ــم آل ث ـ ي
أ
ن
إدارة رابط ــة رج ــال العم ــال القطري ـ يـن ب ــأن المع ــرض يع ــد حدث ــا
ممـــزا واتضـــح ذلـــك مـــن خـــال القبـــال مـــن أ
ين
يز
مريكيـــن عـــى
ال
إ
ت
الـــي
المعـــرض ،فضـــا عـــن العـــروض والفعاليـــات الجديـــدة ي
ت
ـي اس ـ تـرعت اهتم ــام
ت ــم تنفيذه ــا م ــن خالل ــه مث ــل الس ــينما ال ـ ي
ين
الكث�يـــن ،فضـــا عـــن الشـــباب ي ز
القائمـــن عـــى هـــذه
المم�يـــن
ي
الفعالي ــات والذي ــن يمثل ــون الجه ــات المختلف ــة بالدول ــة ،مضيف ــا
أن رواد المع ــرض أخ ــذوا فك ــرة ع ــن ق ــرب ع ــن دول ــة قط ــر وتعرف ــوا
ع ــى الثقاف ــة وال ـ تـراث القط ــري.
وب ـ ي ن
ـن المنص ــوري أن الثق ــة ف ي� االقتص ــاد القط ــري انعكس ــت إيجاب ــا
ع ــى بورص ــة قط ــر وب ــدون ش ــك م ــا تق ــوم ب ــه الدول ــة حالي ــا م ــن
خ ــال جول ــة الح ـراك االقتص ــادي يص ــب ف ي� ه ــذا االتج ــاه.
وأضـــاف الرئيـــس التنفيـــذي للبورصـــة أن بورصـــة قطـــر تعـــد
الواجه ــة االقتصادي ــة لدول ــة قط ــر والمــرآة االقتصادي ــة وأي حــراك

اقتص ــادي يج ــب أن تلع ــب في ــه دورا مهم ــا م ــن حي ــث التعري ــف
بدوره ــا ف� االقتص ــاد القط ــري وج ــذب رؤوس أ
الم ــوال لالس ــتثمار ف ي�
ي
الس ــوق القط ــري.
وقـــال الســـيد المنصـــوري إن خطـــط البورصـــة المســـتقبلية هـــي
ت ز
الدراج ــات
ـ� وجل ــب أك ـ بـر ع ــدد م ــن إ
ال�ك ـ يـز أع ــى الس ــوق المح ـ ي
خ ــال الع ــوام الخمس ــة المقبل ــة وتقدي ــم المزي ــد م ــن المنتج ــات
للمســـتثمرين وجـــذب رؤوس أ
المـــوال والعمـــل مـــع الجهـــات
التنظيميــة ف� قطــر للتعــاون والعمــل عــى تقديــم قوانـ ي ن
ـن وأنظمــة
ي
تواك ــب ه ــذه المرحل ــة.
وأف ــاد ب ــأن خط ــط التنوي ــع االقتص ــادي ال ــذي تق ــوم ب ــه الدول ــة
ـا� ومب ـ ش
ـا� ع ــى أداء
نح ــو اقتص ــاد المعرف ــة تنعك ــس بش ــكل إيج ـ ب ي
البورص ــة وه ــذا م ــا نش ــهده ف ي� نم ــو ال ـ شـركات القطري ــة بالقطاع ــات
المختلف ــة.
وأش ــار إىل أن البورص ــة لديه ــا تع ــاون م ــع البورص ــات والمؤسس ــات
الماليـــة أ
المريكيـــة وهنـــاك حـــوار حـــول تبـــادل المعلومـــات
والمعرف ــة والتنس ــيق ف ي� المحاف ــل الدولي ــة وس ــيتم عق ــد مجموع ــة
مـــن اللقـــاءات مـــع البورصـــات أ
ت
ومشـــري الصناديـــق
المريكيـــة
الكـــرى ف ي� أمريـــكا.
االســـتثمارية ب
وأك ــد س ــعادة الس ــيد فرانس ــيس س ــواريز عم ــدة مدين ــة ميام ــي ،أن
المدين ــة تش ــعر بالفخ ــر الختياره ــا نقط ــة انط ــاق لجول ــة الحــراك
ت
ـي تس ــتهدف أرب ــع والي ــات أمريكي ــة
االقتص ــادي لدول ــة قط ــر وال ـ ي
وال�اك ــة االس ـ تـراتيجية ب ـ ي ن
لتعزي ــز العالق ــات االقتصادي ــة ش
ـن قط ــر
والوالي ــات المتح ــدة.
وأف ــاد عم ــدة مدين ــة ميام ــي ب ــأن حــرض ة صاح ــب الس ــمو الش ــيخ
ن
أمـــر البـــاد المفـــدى ،ش�ف المدينـــة
ثـــا� ي
تميـــم بـــن حمـــد آل ي

www.qatarchamber.com

بحض ــوره ش ــخصيا إليه ــا ت ز
بال�ام ــن م ــع جول ــة الح ـراك االقتص ــادي،
منوهـــا إىل أنـــه كان بإمـــكان حـــرض ة صاحـــب الســـمو اختيـــار أي
مدينـــة بالواليـــات المتحـــدة للزيـــارة لكنـــه اختـــار ميامـــي وهـــذا
ش�ف للمدين ــة ،مبين ــا أن ه ــذه الزي ــارة تع ــزز م ــن ق ــوة العالق ــات
القطريـــة أ
المريكيـــة ف ي� مختلـــف المجـــاالت.
ولفــت إىل أن المدينــة تتطلــع إلقامــة ش�اكات قويــة مــع الدوحــة ف ي�
مختلــف المجــاالت ،خاصــة ف ي� قطــاع التكنولوجيــا وتبــادل الخـ بـرات
ـن وه ــذا نم ــوذج لق ــوة العالق ــات والتعري ــف آ
ـن المدينت ـ ي ن
بـ ي ن
بالخ ــر،
وق ــال« :لق ــد رأي ــت للت ــو فيدي ــو جمي ــا ع ــن دول ــة قط ــر بجن ــاح
والرث المشـــارك ف ي� المعـــرض ورأيـــت
اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع إ
بالله ــام ح ـ تـى أنــين
في ــه كي ــف تط ــورت مدين ــة الدوح ــة وش ــعرت إ
ي
تس ــاءلت ه ــل هن ــاك بالفع ــل مدين ــة أجم ــل م ــن ميام ــي ،ورأي ــت
ـن المدينت ـ ي ن
العدي ــد م ــن أوج ــه الش ــبه ب ـ ي ن
ـن ..لق ــد أعجب ــت فع ــا
بالدوح ــة وأتطل ــع لزيارته ــا لتعزي ــز العالق ــات معه ــا وخل ــق ش�اكات
أك ـ بـر ف ي� مختل ــف المج ــاالت”.

ش
�ء يت ــم العم ــل ع ــى ضم ــان اس ــتمراريته.
وه ــذا ي
النش ــاءات والعق ــارات م ــن أب ــرز
ون ــوه عم ــدة ميام ــي إىل أن قط ــاع إ
ف
ت
ـال م ــن خ ــال
ـي ترك ــز عليه ــا المدين ــة ي� الوق ــت الح ـ ي
القطاع ــات ال ـ ي
ش
بنـــاء نظـــام جديـــد يقـــوم عـــى جـــذب المزيـــد مـــن الـــركات
والمس ــتثمرين ح ــول العال ــم.

وشــدد ســعادة الســيد فرانســيس ســواريز عــى أن تقويــة الـ شـراكات
ـن الدوح ــة وميام ــي مه ــم ج ــدا ألن كال المدينت ـ ي ن
بـ ي ن
ـن تع ــد ضم ــن
الم ــدن العالمي ــة وهن ــاك العدي ــد م ــن القواس ــم المش ـ تـركة بينهم ــا
ومــن المهــم جــدا للمــدن العالميــة أن تبقــي متصلــة بينهــا ،معربــا
ع ــن س ــعادته بحض ــور وف ــد الحــراك االقتص ــادي لمدين ــة ميام ــي.
ت
الـــي
وأوضـــح ســـعادته أن هنـــاك العديـــد مـــن بلـــدان العالـــم ي
اخت ــارت مدين ــة ميام ــي إلقام ــة عالق ــات اقتصادي ــة معه ــا وبح ــث
الف ــرص االس ــتثمارية فيم ــا بينه ــا ،مش ـ يـرا إىل أن المدين ــة أصبح ــت
أ
ـ� والعالم ــي
بواب ــة للعدي ــد م ــن ال ــدول للدخ ــول للس ــوق المري ـ ي
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الحراك االقتصادي

خالل كلمته االفتتاحية في المنتدى االقتصادي القطري – األميركي

على هامش أعمال المنتدى االقتصادي القطري – األمريكي في ميامي

رئيس الغرفة يشهد توقيع اتفاقية رشاكة
بني أبو عيىس القابضة و Chargello
شــهد ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم آل ثــاين رئيــس مجلــس إدارة غرفــة قطــر،
وســعادة الشــيخ فيصــل بــن قاســم آل ثــاين رئيــس مجلــس إدارة رابطــة رجــال األعــال
القطريــن ،مراســم توقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــن رشكــة أبــو عيــى القابضــة بالواليــات
املتحــدة األمريكيــة ورشكــة  ،Chargelloوذلــك عــى هامــش املنتــدى االقتصــادي
القطــري االمريــي يف مدينــة ميامــي يــوم األربعــاء املوافــق  4ابريــل . 2018
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ووقـــع االتفاقيـــة الســـيد شأ�ف أبو عيىس
رئيـــس مجلـــس إدارة ش�كـــة أبـــو عيىس
القابضـــة بالواليـــات المتحـــدة أ
المريكية
الســـيد فريدي سيدي المؤســـس المشارك
شل�كـــة  Chargelloذات المســـؤولية
المحـــدودة .
ش
وتنـــص االتفاقيـــة عـــى إنشـــاء مـــروع
ت
مشـــرك ،تمتلك بموجبه ش�كـــة أبو عيىس
لل�خيص �ف
القابضـــة الحقوق الحرصيـــة ت
ي
ال�ق أ
منطقـــة ش
الوســـط وشـــمال أفريقيا

وتركيـــا وجنـــوب ش�ق آســـيا .وسيســـهم
ش
المـــروع ف ي� تعزيز الطاقـــة االنتاجية
هذا
شل�كـــة  Chargelloويدعم شـــبكة توزيع
منتجاتها .
جديـــر بالذكر أن ش�كة أبـــو عيىس القابضة
أكـــر ش�كات البيـــع بالتجزئة
تعد إحـــدى ب
والســـلع الفاخرة ،ولديها اســـتثمارات مهمة
ف� الواليـــات المتحـــدة أ
المريكيـــة ،حيث
ي
قامـــت بافتتـــاح فـــرع لسلســـلة متاجرها
المتخصصـــة ف ي� مجـــال إكسســـوارات

وخدمات الســـفر بمدينة نيويـــورك إضافة
إىل امتالكها العديد من المنشـــآت العقارية
ف ي� فرجينيـــا ونيويورك.
وتختـــص ش�كـــة  Chargelloأ
المريكيـــة
ف ي� حلـــول بطاريـــات الهواتـــف المحمولة
وأجهـــزة الشـــحن ،حيـــث تعمـــل ش
ال�كة
توف� محطات شـــحن ســـهلة ت
ال�كيب
عىل ي
ش
والصيانـــة .وتمكنت ال�كـــة خالل الخمس
ســـنوات الماضية مـــن تعزيـــز مكانتها ف ي�
ت
منطقـــي أمريـــكا الشـــمالية والجنوبية.
ي
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أقيمت في إطار أعمال جولة الحراك االقتصادي بمدينة ميامي

املوائد املستديرة القطاعية
تستعرض الفرص االستثامرية املتاحة
ناقــش املشــاركون يف املوائــد املســتديرة الثــاث  ،التــي أقيمت
مبدينــة ميامــي يف إطــار أعــال جولــة الحــراك االقتصــادي
التــي تشــمل أربــع واليــات أمريكيــة ،الفــرص االســتثامرية يف
مجــاالت االســتثامر العقــاري والضيافــة والســياحة والفندقــة
والتكنولوجيــا والصحــة واألدويــة.
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وحـــرض الجلســـات الحواريـــة الثالثة كل
مـــن ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم
ن
ثـــا� رئيـــس مجلـــس إدارة غرفة قطر،
آل ي
ن
ثا�
وسعادة الشـــيخ فيصل بن قاســـم أآل ي
رئيس مجلـــس إدارة رابطة رجـــال العمال
القطريـــن وعـــدد مـــن رجـــال أ
ين
العمـــال
أ
ين
القطريـــن ونظرائهـــم من رجـــال العمال
االمريكيـــن ف� القطاعـــات الثـــاث وال�ت
ين
ي
ي
شـــملت العقـــارات والصحـــة والضيافة.
وناقشـــت الجلســـة أ
الوىل فرص التعاون ف ي�
قطاع الســـياحة والفنـــادق بحضور مجلس
الســـياحة ف ي� ميامي مع عدد مـــن ش
ال�كات
الكـــري ش
وال�كات االستشـــارية
الفندقيـــة
ب
وتم عـــرض مشـــاريع اســـتثمارية بمدينة
ين
القطري�
ميامـــي أمـــام رجـــال االعمـــال
وبالمقابـــل دعا رجـــال أ
ين
القطري�
العمـــال
نظرائهـــم أ
ال ي ن
مريكي� لالســـتثمار ف ي� قطاع

الضيافة بقطـــر وتعزيز ش
الـــراكات ف ي� هذا
ا لقطا ع .
واســـتعرضت الجلســـة الثانيـــة الفـــرص
االســـتثمارية المتعلقـــة بقطـــاع الرعايـــة
الصحيـــة بمختلـــف المجاالت مـــن بينها
الصحـــة والمستشـــفيات بحضـــور عـــدد
مـــن أصحاب المستشـــفيات االســـتثمارية
ف ي� ميامـــي وتم اســـتعراض أبرز أســـاليب
التكنولوجيا الحديثـــة ف ي� هذا القطاع الهام
وفـــرص التعـــاون ي ن
بـــن البلدين.
أ
خ�ة قطـــاع العقارات
وتناولت الجلســـة ال ي
ن ت
كب�
والتطويـــر
وال� ح�ض هـــا عدد ي
ي
المد� ي
ن
من ش
العقاري� بمدينة
ال�كات والمطوريـــن
ي
ش
والـــركات العقاريـــة القطرية وتم
ميامي
عرض الفرص االســـتثمارية وأبرز المشاريع
أ
جن� ف ي�
العقاريـــة المعروضة لالســـتثمار ال ب ي
ميامي .
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تزامناً مع زيارة صاحب السمو إلى الواليات المتحدة االمريكية

انطالق أعامل املنتدى االقتصادي
القطري -األمرييك بواشنطن دي يس
تزامنــاً مــع زيــارة حــرة صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثــاين أمــر
البــاد املفــدى «حفظــه اللــه « إىل الواليــات املتحــدة االمريكيــة ،انطلقــت
يــوم الثالثــاء املوافــق  10أبريــل  ،2018أعــال املنتــدى االقتصــادي القطــري-
األمــريك مبدينــة واشــنطن دي يس ،الــذي نظمتــه وزارة االقتصــاد والتجــارة
وذلــك بالتعــاون مــع غرفــة قطــر وغرفــة التجــارة االمريكيــة ورابطــة رجــال
األعــال القطريــن ومجلــس األعــال القطــري األمريــي وعــدد مــن الجهــات
الرســمية يف الواليــات املتحــدة.
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وجـــاء تنظيم المنتـــدى ف ي� إطـــار أعمال جولة
ف
ت
وال�
الحراك االقتصادي ي� الواليـــات المتحدة ي
تشـــمل عدة مدن أمريكية ،ويهـــدف إىل تعزيز
وتوســـيع العالقات التجاريـــة واالقتصادية ي ن
ب�
دولـــة قطـــر والواليـــات المتحـــدة أ
المريكية،
ويتيـــح فرصـــة هامـــة للتواصل ي ن
بـــن أصحاب
أ
العمـــال وتعزيز التعاون ي ن
بـــن القطاع الخاص
ين
الجانبـــن عالو ًة عىل بحث ســـبل إرســـاء
مـــن
ت
مشاريع اســـتثمارية مشـــركة تعود بالنفع عىل
كال البلدين.
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خليفة بن جاسم :فرص واعدة لالستثمار القطري األميركي المشترك
رئيس الغرفة يدعو رجال األعمال والشركات األمريكية لالستثمار في
السوق القطري
المنتدى االقتصادي يغطي كافة جوانب ومجاالت التعاون
استثمارات قطر في أميركا تشمل قطاعات متعددة منها التكنولوجيا
والطاقة والعقارات
جولة الحراك االقتصادي تسلّط الضوء على الشراكة االقتصادية
واالستراتيجية التي تربط بين دولة قطر وعدد من المدن الرئيسية
بالواليات المتحدة األمريكية

ح�ض المنتدى ســـعادة الشـــيخ خليفة بن
ن
ثـــا� ،رئيس مجلس
جاســـم بن محمد آل ي
إدارة غرفة قطر ،وســـعادة الشـــيخ فيصل
ن
ثـــا� ،رئيس مجلـــس إدارة
بن قاســـم آل أ ي
ين
القطري�  ،وســـعادة
رابطة رجال العمال
بات�ســـون ،رئيســـة مجلس
الســـف�ة آن ي
ي
أ
أ
مريـــ� -القطـــري ،وكـــوش
العمـــال ال
ي
كوكـــ� نائب رئيـــس الغرفـــة التجارية
ي
أ
أ
المريكيـــة ف ي� ش
،بالضافة
ال�ق الوســـط إ
إىل مشـــاركة أكـــرث من  200رجـــل أعمال
ين
ين
قطري� إىل جانـــب نحو 200
ومســـؤول�
رجل أعمـــال ومديـــر تنفيذي مـــن بك�ى
الـــركات أ
ش
المريكية بواشـــنطن.
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وقد أكد سعادة الشـــيخ خليفة بن جاسم
آل ن
ثـــا�  -رئيس غرفة قطـــر أهمية منتدى
ي
أ
أ
مريك ف ي� واشـــنطن
العمـــال القطـــري ال ي
لتعزيـــز عالقات التعـــاون االقتصادي ي ن
ب�
وأم�كا وتوســـيع مجاالتها .وأضاف ف ي�
قطر ي
ت
كلمـــة أمام المنتدى االقتصادي المشـــرك
ف ي� واشـــنطن ،أن هذا المنتدى يوفر فرصة
رائعـــة لتعزيـــز عالقـــات التعـــاون ي ن
ب�
ين
الصديقـــن ف ي� مختلف المجاالت،
البلدين
ال ســـيما االقتصادية والتجارية ،ومناقشـــة
التســـهيالت والمزايا الجاذبة لالســـتثمار ف ي�
كل مـــن دولة قطـــر والواليـــات المتحدة

االمريكية لجذب المســـتثمرين ،والتعاون
ب� رجـــال أ
ين
العمـــال بما يعـــود بالفائدة
عىل اقتصـــادي البلدين.
وأضـــاف الشـــيخ خليفـــة بن جاســـم أن
دولة قطـــر والواليات المتحـــدة االمريكية
تتمتعـــان بعالقـــات اقتصاديـــة متينـــة
تعتـــر الواليات المتحدة
ومزدهـــرة ،حيث
ب
التجاريـــنن
ش
أكـــر الـــركاء
ي
واحـــدة مـــن ب
لدولة قطـــر ،وعىل صعيد االســـتثمارات
المتبادلـــة ،فـــان اســـتثمارات قطـــر ف ي�
كب�ة وقيمة،
الواليات المتحدة االمريكيـــة ي
وتتنـــوع لتشـــمل قطاعات متعـــددة مثل
العالم ،ت
ال�فيـــه ،الطاقة،
التكنولوجيـــا ،إ
كب�
تعاون
يوجـــد
كما
ها،
وغ�
ي
العقـــارات ي
ف
عىل مســـتوى القطاع الخـــاص ي� البلدين.

وأشـــار إىل أنـــه خـــال جلســـات هـــذا
المنتـــدى ،ســـوف يقـــوم المتحدثـــون
القطريون بتغطية كافـــة جوانب ومجاالت
بالضافة اىل الفرص االســـتثمارية
التعاون ،إ
المتاحـــة ف ي� الســـوق القطري.
وأضاف ســـعادته« :أغتنم هـــذه الفرصة
لك أدعـــو رجـــال أ
ش
والـــركات
العمـــال
يأ
أك� ف ي�
المريكيـــة اىل االســـتثمار بشـــكل ب
الســـوق القطرية ،وبناء مشـــاريع مشاركة
ش
الـــركات القطريـــة ف ي� مختلـــف
مـــع
القطاعـــات التجاريـــة».
أ
ف
وأعرب رئيـــس الغرفـــة عن المـــل ي� أن
يعمق هـــذا المنتـــدى عالقـــات التعاون
بـــن البلديـــن ،وأن يلهم رجـــال أ
ين
العمال
أ
ين
ين
مريكيـــن إلقامـــة المزيد
القطريـــن وال
ال�اكات والمشـــاريع ت
من ش
الـــي تخدم كال
ي
االقتصادين.
ويهـــدف المنتدى إىل تســـليط الضوء عىل
ت
ت
ش
ال�
ال�اكـــة االقتصادية واالســـراتيجية ي
تربط ي ن
بـــن دولـــة قطر وعدد مـــن المدن
أ
الرئيســـية بالواليـــات المتحـــدة المريكية
الخ�ات لالســـتفادة من
إضافـــة إىل تبادل ب
الحلـــول االبتكاريـــة لتطويـــر القطاعات
الرافـــدة القتصاد دولـــة قطـــر ف ي� مجال
أ
ئ
الغـــذا� والصناعـــة والســـياحة
المـــن
ي
والمواصـــات والتكنولوجيـــا والطاقـــة
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أ
مريـــ� لديهـــا تكنولوجيـــا متقدمة ولها
ال
ي
فرصـــة للقدوم للســـوق القطـــري والذي
يمكـــن هذه ش
الـــركات من دخول أســـواق
قريبة من الســـوق القطري.
ودعا ســـعادته لـــرض ورة تعزيـــز اللقاءات
والتواصل مـــع رجال االعمـــال أ
ين
مريكي�
ال
بهدف تعريفهم عىل الفرص االســـتثمارية
ف� قطـــر ،وتبـــادل أ
الفـــكار والنقاشـــات
ي
ف
عـــر
وتعزيـــز التواصـــل ي� المســـتقبل ب
زيارات منتظمـــة لهذه ش
الـــركات المهتمة
بنقـــل التكنولوجيـــا لقطر.

وغ�ها مـــن القطاعات الداعمة
والتعليـــم ي
لمســـرة دولـــة قطـــر نحو تحقيـــق رؤية
ي
قطر الوطنيـــة .2030
االنفتاح ونقل التكنولوجيا
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ومن جانبه قال ســـعادة الشـــيخ حمد بن
ن
ثا� رئيس مجلـــس ادارة البنك
فيصـــل آل ف ي
الخليجـــي � الكلمة ت
الـــي ألقاها نيابة عن
ي
ي
سعادة الشـــيخ فيصل بن قاســـم آل ن
ثا�
أ ي
العمال
رئيس مجلـــس إدارة رابطة رجـــال
ين
القطريـــن إن هناك رغبة مـــن قبل رجال
ف
االعمـــال ي� االنفتـــاح ونقـــل التكنولوجيا
وصغـــرة ف ي� الجانب
كب�ة
ي
وهنـــاك ش�كات ي

الكب�ة
وأضـــاف انه بالنســـبة للمشـــاريع ي
فـــإن الحكومـــة القطريـــة لها مشـــاريع
ضخمـــة ومعروفـــة لدي الجميـــع ويمكن
الطـــران
االطـــاع عليهـــا ف ي� قطاعـــات
ي
والمشـــاريع المتعلقـــة بالبنيـــة التحتيـــة
وبطولـــة كأس العالـــم  ،2022باالضافـــة
كبـــرة مع الجانب
لوجود هنـــاك ش�اكات ي
االمريـــ� ولها مســـتقبل واعد ونســـتطيع
ي
وكـــر العالقة ي ن
ب�
نعت�هـــا مثال لعمق ب
ان ب
ا لبلد ين .
وأفاد ســـعادة الشـــيخ حمد بـــن فيصل
ثـــا� أن رجـــال أ
ن
ين
القطريـــن
العمـــال
آل ي
أك�
تعرفو خـــال هـــذه الزيارة بشـــكل ب
أ
القوان�ن
مريك مع وجـــود
ي
عىل الســـوق ال ي
االمريكية المشـــجعة والمســـهلة والمجال
مفتـــوح للجميع.

مجلس األعامل
القطري األمرييك
الســـف�ة آن باترسون رئيســـة مجلس
أمـــا
ي
أ
أ
مريـــ� القطـــري فقالت إن
العمـــال ال
ي
هذه المرحلـــة الثانية لتطويـــر العالقات
مـــن خـــال جولـــة الحـــراك االقتصادي
ت
وال� تشـــمل نحو 4
بالواليـــات المتحدة ي
ف
واليـــات امريكية لتشـــجيع االعمال ي� هذا
العام وســـزنز يد التعاون ي ن
بـــن امريكا وقطر
الحال.
لســـد حاجات قطـــر ف ي� الوقـــت
ي
وأعربت باترســـون عـــن أمنيتهـــا أن يتم
اســـتثمار هـــذه الجولة لتنميـــة االقتصاد
وتعزيـــز التبـــادل التجاري ي ن
بـــن البلدين.
كث� مـــن ش�كات القطاع
مشـــرة يال هناك ي
ي
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أ
ف
مريك
أالخـــاص اســـتثمرت ي� الســـوق ال ي
لنهم يـــرون أن الواليـــات المتحدة يمكن
كب�ة.
أن تقـــدم فرص اســـتثمارية ي
الســـف�ة باترســـون أن قطـــر
واضافـــت
ي
تســـعي لبنـــاء فنـــادق وتطويـــر قطـــاع
الســـياحة ت
حـــي تصبـــح لديهـــا إمكانات
ي
ســـياحية وتقـــوم بالتعريـــف باالمكانيات
توف�
غـــر المعروفة وتطويرها مـــن خالل ي
ي
وغ�هـــا من المجاالت
الرحالت الســـياحية ي
االخري الـــذي تعمـــل فيها بشـــكل جيد
حا لياً .
ش
الكث� مـــن ال�اكات
وأضافت ان هنـــاك ي
ت
ال� يمكن أن تتم ف ي� قطـــاع البنية التحتية
ي
كب�ة
القطريـــة ،وهناك فرص اســـتثمارية ي
ش
للـــركات االمريكيـــة ف ي� الســـوق القطري
خاصـــة وان قطر أهم الـــدول ف ي� المنطقة
ت
الـــي تعطـــي فـــرص اســـتثمارية ي ز
مم�ة
ي
الـــركات � 100%ف
ف
ش
وبنســـبة تملـــك ي�
ي
القطـــاع الخاص.

لك تدعـــم بطولة كاس
هذه الصناعـــات ي
العالـــم .2022
كوكـــ� أنـــه بالنســـبة لقطاع
وأوضـــح
ي
ئ
الغـــذا� نـــود أن نركز
التغذيـــة واالمـــن
ي
ف
عليهـــا ايضـــاً لزيـــادة التعـــاون ي� هذا
المجـــال ،وأحد القضايا ت
الـــي تهم الغرف
ي
االســـتثمار أ
المريك �ف
التجارية هي جذب
ي ي
قطـــر والغرفـــة التجارية تشـــجع ذلك.
وشـــدد عل �ض ورة التعاون ي ن
بـــن البلدين
ي
القطاعات االقتصادية مشـــرة ال أنه �ف
ف ي�
ي
ي ي
نهاية المطاف فان العالقـــات االقتصادية
ئيـــ� ف ي� تعزيز
الجيـــدة هي العامـــل الر
ي
العالقات ي ن
بـــن البلدين.
هـــذا وضـــم وفد دولـــة قطر المشـــارك
ف ي� أعمـــال المنتدى االقتصـــادي القطري-
أ
ال يم�ك بمدينة واشـــنطن دي س ،ي ن
ممثل�
ي
ي
عن وزارة االقتصـــاد والتجارة ووزارة الطاقة
والصناعـــة وجهاز قطر لالســـتثمار وغرفة
قطـــر ورابطة رجـــال أ
ين
القطري�
العمـــال
والخطـــوط الجويـــة القطرية ومؤسســـة

قطر ت
لل�بيـــة والعلوم وتنميـــة المجتمع،
أ
ومؤسســـة الدوحة للفالم ،وبورصة قطر
وهيئـــة المناطق الحرة ومركـــز قطر للمال
وشـــبكة  BeIN SPORTSواللجنـــة العليـــا
والرث وبنـــك قطـــر للتنمية،
للمشـــاريع إ
ش
ش
و�كـــة مناطق و�كـــة الديـــار القطرية
وكتـــارا للضيافة والهيئة العامة للســـياحة
إضافـــة إىل عدة جهات بك�ى مـــن الدولة.
لقاءات ثنائية بني
رجال األعامل
إىل جانـــب ذلـــك شـــهد المنتـــدى عقد
بـــن رجـــال أ
لقـــاءات ثنائيـــة ي ن
العمال من
ين
الجانبـــن تـــم خاللها اســـتعراض الفرص
ف
االســـتثمارية المتاحـــة ي� دولـــة قطـــر
والواليـــات المتحـــدة أ
ال يم�كيـــة ،وبحث
ســـبل بناء آليات تعـــاون اقتصادي طويل
الـــركات القطريـــة أ
أ
المد ي ن
ب� ش
وال يم�كية.

غرفة التجارة األمريكية
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كوكـــ� نائـــب
بـــدورة تحـــدث كـــوش
ي
رئيس غرفـــة التجارة أ
ف
ش
المريكيـــة ي� ال�ق
أ
الصالحـــات االقتصاديـــة
الوســـط عـــن إ
والفـــرص المتاحة من ش
الـــركات االمريكية
عـــ� فرص االســـتثمار ف ي� قطر .
والتعرف
ي
وقـــال ان الغرفـــة التجاريـــة تضم نحو
 2500غرفـــة تجاريـــة حول أمريـــكا ونود
التعريف بهـــا ونعزز التعاون ي ن
بـــن الغرفة
وغرفـــة قطـــر ورابطـــة رجـــال االعمـــال
ين
القطريـــن .مضيفـــاً أن بعـــض ش
ال�كات
أ
ف
الجنبيـــة لديهـــا مكاتـــب ي� قطـــر ولدينا
ين
ايضـــاً
ممثلـــن ف ي� واشـــنطن ونيويـــورك
مشـــراً اىل أن العالقات
وغ�ها من المدن،
ي
ي
عـــ� الدوام،
الجيدة تولـــد قصة ناجحة
ي
عـــر ازالة
ويمكننـــا ان نعـــزز التعـــاون ب
ت
ال� يمكن تواجه المســـتثمرين
المعوقات ي
مـــن البلدين.
ش
واضـــاف ان الـــركات االمريكيـــة يجب
عـــ� التطويـــرات
عليهـــا التعـــرف
ي
والتحســـينات ت
ين
القوان�
الـــي طرأت عـــى
ي
القطريـــة لتنشـــيط التعـــاون خاصـــة ف ي�
ت
ين
والبـــرول والصناعـــة
التأمـــن
قطاعـــات
عـــ� قطاعـــات اخـــرى مثل
والتعـــرف
ي
الرياضـــة والصحة وخلـــق ش�اكات ف ي� هذه
ين
متخصصـــن ف ي�
المجـــاالت والتعامل مع
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وزير االقتصاد يؤكد متانة
العالقات بني قطر والواليات
املتحدة

أكــد ســعادة الشــيخ أحمــد بــن جاســم بــن محمــد آل ثــاين وزيــر االقتصــاد والتجــارة عــى عمــق
ومتانــة العالقــات الثنائيــة التــي تربــط بــن دولــة قطــر والواليــات املتحــدة االمريكيــة مشــرا
إىل أن تنظيــم املنتــدى االقتصــادي يف العاصمــة واشــنطن والتــي تعــد املحطــة الثانيــة
لجولــة الحــراك االقتصــادي ،يــأيت ليســلط الضــوء عــى دور االســتثامرات القطريــة يف دعــم
الرشاكــة بــن البلديــن والتــي أمثــرت أكــر مــن مليــون فرصــة عمــل يف الواليــات املتحــدة.
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وأوضـــح ســـعادته ف ي� ترصيـــح لـــه تعليقـــا
عـــى بـــدء أعمـــال المنتـــدى االقتصـــادي
ـ� بمدين ــة واش ــنطن دي
القط ــري – االمري ـ ي
أ
س  ،أن مجتم ــع العم ــال القط ــري تربط ــه
ي
عالق ــات قوي ــة م ــع مدين ــة واش ــنطن مش ـ يـرا
ف
ـي� سـ ت
ت
ش
ـن�
ي� هــذا الســياق إىل أن مــروع سـ ي
ت
ـي اس ــتثمرت
س والمش ــاريع االخ ــرى الـ ي
دي ي
بهـــا الدولـــة وكذلـــك القطـــاع الخـــاص
مســـرة التعـــاون
القطـــري تعـــزز مـــن
ي
ن
بـــن البلديـــن.
االقتصـــادي والتجـــاري ي
ولفـــت ســـعادته إىل أن جهـــاز قطـــر
لالســـتثمار قـــام بتخصيـــص مـــا قيمتـــه
ت
للفـــرة
 45مليـــار دوالر مـــن االســـتثمارات
ت
الم�اوحـــة ي ن
بـــن عامـــي  2015و 2020

حيـــث تـــم توجيـــه  10مليـــار دوالر منهـــا
لالســـتثمار ف ي� قطـــاع البنيـــة التحتيـــة.
وأضـــاف ســـعادته أن التجـــارة الدوليـــة
واالســتثمار يمثــان جــزءاً رئيســياً ف ي� سياســة
ت
ـي انتهجتهــا
النم ــو والتنويــع االقتصــادي ال ـ ي
دولــة قطــر ،الفتـاً إىل أن الواليــات المتحــدة
أ
أكـــر واهـــم
ال يم�كيـــة تعـــد واحـــدة مـــن ب
ين
ش
التجاريـــن لدولـــة قطـــر .وأردف
الـــركاء
ســـعادته أن الدولـــة عملـــت عـــى زيـــادة
اســـتثماراتها ف ي� الواليـــات المتحـــدة عـــى
م ــدى س ــنوات عدي ــدة وذل ــك م ــن خ ــال
عق ــد ش�اكات اس ــتثمارية م ــع العدي ــد م ــن
الـــركات أ
كـــرى ش
المريكيـــة .
ب

وأكـــد ســـعادة وزيـــر االقتصـــاد والتجـــارة
أن دولـــة قطـــر تتمتـــع ببيئـــة اســـتثمارية
جاذب ــة ومحف ــزة ،مش ـ يـراً إىل أن ــه تعم ــل ف ي�
الدولــة أك ـرث مــن  650ش�كــة أمريكيــة منهــا
 117مملوك ــة بنس ــبة  100%لرج ــال أعم ــال
ين
امريكيـــن اضافـــة اىل  55ش�كـــة أمريكيـــة
تعم ــل تح ــت مظل ــة مرك ــز قط ــر للم ــال.
وأوضـــح ســـعادته أن القطـــاع الخـــاص
القط ــري ق ــام بتوجي ــه اس ــتثمارات مهم ــة
لتدعيـــم االقتصـــاد أ
مشـــرا إىل
مريـــ�
ال
ي
ي
أن أكـــرث مـــن  5مليـــار دوالر تـــم ضخهـــا
ف ي� قطاعـــات التكنولوجيـــا والضيافـــة
والعقـــارات وتجـــارة المـــواد نز
الم�ليـــة.

www.qatarchamber.com
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توقيع مذكرة تفاهم بني « أستاد » و « إيكوم »

األمريكية الرائدة يف مجال البنية التحتية للمطارات
شــهد ســعادة الشــيخ أحمــد بــن جاســم بــن محمــد آل ثــاين وزيــر االقتصــاد والتجــارة يــوم الثالثــاء
املوافــق  10أبريــل  2018مراســم توقيــع مذكــرة تفاهــم مذكــرة تفاهــم بــن رشكــة « أســتاد «
ورشكــة « إيكــوم « األمريكيــة الرائــدة يف مجــال البنيــة التحتيــة للمطــارات  ،وذلــك عــى هامــش
أعــال املنتــدى االقتصــادي القطــري  -االمريــي يف مدينــة واشــنطن دي يس.

بالضافـــة إىل ذلـــك  ،تم اختيـــار إيكوم
إ
ف
ش
مؤخـــرا كأحـــد أشـــهر الـــركات ي� مجلة
ً
فورتشـــون «World’s Most Admired
التوال.
 ”Companiesللســـنة الرابعـــة عىل
ي
الشـــارة أن ش�كة «أســـتاد» تقدم
تجـــدر إ

وبفضـــل نجاحها ف ي� كســـب ثقـــة العمالء،
تعقـــد ش�كة أســـتاد ش�اكات مع العديد من
ش
لتوف�
الـــركات والمؤسســـات والحكومات ي
ف
حلـــول مبتكرة وفعالـــة ي� التكلفة ومصممة
حســـب الطلب طوال دورة حياة أصولهم.
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ح�ض مراســـم توقيـــع مذكـــرات التفاهم
ســـعادة الشـــيخ خليفـــة بن جاســـم آل
ن
ثـــا� رئيـــس مجلـــس إدارة غرفـــة قطر،
ي
وسعادة الشـــيخ فيصل بن قاســـم آل ثا�ن
أ ي
العمال
رئيس مجلـــس إدارة رابطة رجـــال
القطريـــن ،والســـيد روبـــرت كريســـان�ت
ين
ي
الرئيـــس والرئيس التنفيـــذي لرابطة حقوق
تاتمتيـــاز الدوليـــة ،إىل جانـــب عـــدد من
رجـــال أ
العمـــال ف ي� البلدين.
قـــام بتوقيع مذكـــرة التفاهم عـــن ش�كة
«اســـتاد» الســـيد فهـــد الجهرمـــي المدير
التنفيـــذي للعمليـــات شب�كـــة «اســـتاد” ،
والســـيد فريدرك ورنر مديـــر ش�كة “ إيكوم
« ،وتهـــدف االتفاقيـــة إىل تحديـــد الفرص
التجاريـــة المتبادلـــة وتعزيـــز التعـــاون
ت
المشـــرك ف ي� مشـــاريع المالحـــة الجوية
والبنيـــة التحتية.
أ
يشـــار أن ش�كة «إيكـــوم» المريكية تقوم

بتصميم وبناء وتمويل وتشـــغيل منشـــآت
ش
والـــركات
البنيـــة التحتيـــة للحكومـــات
والمؤسســـات ف ي� أكـــرث مـــن  150دولة، .
وتقـــوم ش
والخ�ة
ال�كة بربـــط المعرفـــة
ب
الخـــراء العالميـــة الخاصة
عـــر شـــبكة
ب
ب
ف
بهـــا لمســـاعدة العمالء ي� حـــل التحديات
أ
الكـــرث
تعقيـــدا .بداية من البنايـــات عالية
ً
أ
الداء والبنيـــة التحتية ،مـــروراً المجتمعات
والبيئـــات المرنة ،ت
وح� البلدان المســـتقرة
آ
مؤخـــرا ف ي� المرتبة
والمنـــة ، ،وتم تصنيفها
ً
أ
الوىل ف ي� «أفضـــل  500ش�كـــة تصميـــم
التوال.
هنـــدس» للســـنة الثامنة عـــى
ي
ي

خدمـــات متكاملـــة تماماً إلدارة المشـــاريع
أ
والصـــول ،تشـــمل التصميـــم وبنـــاء
ف
المشـــاريع المعقدة ي� مجال البناء والبنية
التحتيـــة .ويعمـــل ش
بال�كة مـــا يزيد عىل
 800موظـــف وتحتـــل المرتبـــة التاســـعة
ين
بـــن ش
الـــركات العالمية العاملـــة ف ي� مجال
البنـــاء وإدارة المشـــاريع وفقـــا لتصنيف
مجلة  ENRالعالمية المتخصصة الواســـعة
ب� ث
االنتشار ،وتجمع ش�كة «أســـتاد» ي ن
ال�وة
والخ�ة التقنية الواســـعة
الكب�ة ب
المعرفيـــة ي
مما يمكنها مـــن تقديم أفضـــل الخدمات
بنتائـــج تعاونية ومســـتدامة.
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توقيع مذكريت تفاهم بني قطر

والواليات املتحدة لدعم املشاريع
الصغرية واملتوسطة

شــهد ســعادة الشــيخ أحمــد بــن جاســم بــن محمــد آل ثــاين وزيــر االقتصــاد والتجــارة  ،يــوم الثالثــاء
املوافــق  10أبريــل  ، 2018مراســم توقيــع مذكــريت تفاهــم بــن بنــك قطــر للتنميــة وكالً مــن مراكــز
تطويــر رشكات األعــال الصغــرة ( ، )SBDCو»ذا فنتــر ســيتي»  ، )The Venture Cityعــى هامــش
أعــال املنتــدى االقتصــادي القطــري االمريــي يف مدينــة واشــنطن دي يس ،وذلــك بحضــور
ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم آل ثــاين رئيــس مجلــس إدارة غرفــة قطــر ،وســعادة الشــيخ
فيصــل بــن قاســم آل ثــاين رئيــس مجلــس إدارة رابطــة رجــال األعــال القطريــن ،والســيد روبــرت
كريســانتي الرئيــس والرئيــس التنفيــذي لرابطــة حقــوق تامتتيــاز الدوليــة ،إىل جانــب عــدد مــن رجــال
األعــال يف البلديــن.
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وقـــام بالتوقيـــع عـــى مذكـــرة
التفاهـــم أ
الوىل عـــن بنـــك التنميـــة
الس ــيد عبدالعزي ــز آل خليف ــة الرئي ــس
التنفيـــذي للبنـــك  ،والســـيد ت ي� رو
الرئيــس والمديــر التنفيــذي عــن مراكــز
تطويـــر ش�كات أ
الصغـــرة
العمـــال
ي
( ،)SBDCته ــدف االتفاقي ــة إىل تب ــادل
أفض ــل الممارس ــات والحلول المبتك ــرة

ين
ين
الجانبـــن لدعـــم المشـــاريع
بـــن
الصغـــرة والمتوســـطة ،وطـــرح
ت
الـــي
المبـــادرات الفريـــدة
والمتنوعة ي
أ
تهـــدف إىل مســـاعدة رواد العمـــال
القطري ـ ي ن
ـن وتأهيله ــم لس ــوق العم ــل،
ت
المشـــركة
و زيـــادة عـــدد البحـــوث
حـــول تعاظـــم أهميـــة الـــدور الـــذي
تلعب ــه ال ـ شـركات الصغ ـ يـرة والمتوس ــطة

ف
ز
ـ�،
ي� تحف ـ يـز النم ــو االقتص ــادي ف المح ـ ي
بالضافـــة إىل المســـاعدة ي� تنميـــة
إ
وترويـــج الصـــادرات للمشـــاريع
الصغ ـ يـرة والمتوس ــطة ف ي� كال البلدي ــن،
وتوفـــر فرص الوصـــول إىل االســـتثمار
ي
ومراكـــز االحتضـــان لتحقيـــق المزيـــد
مـــن التعـــاون والتنميـــة.
يُشـــار أن مكاتـــب الدراســـات
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التابعـــة لمراكـــز تطويـــر ش�كات
أ
الصغـــرة ()SBDC
العمـــال
ي
تتواجـــد ف ي� جميـــع الواليـــات
أ
المريكيـــة وتعمـــل ش
بال�اكـــة مـــع
الجامعـــات والبنـــوك لضمـــان
ف
الـــكا� ش
الصغـــرة
للـــركات
الدعـــم
ي
ي
المحليـــة ،مـــن خـــال تقديـــم
تقاريرهـــا إىل الهيئـــة أ
المريكيـــة
ش
لصغـــرة ( . )S B A
للم� وعا ت ا
ي
الجديــر بالذكــر أن الهيئــة أ
المريكيــة
ش
الصغـــرة( )SBAهـــي
للم�وعات
ي
وكالـــة مســـتقلة تابعـــة للحكومـــة
الفيدراليـــة تهـــدف إىل تقديـــم
ش
للـــركات
المســـاعدة والمشـــورة
الصغـــرة والمتوســـطة ،وحمايـــة
ي
مصالحهـــا للحفـــاظ عـــى قدرتهـــا
بالضافـــة إىل دعـــم
التنافســـية ،إ
االقتصـــاد ف ي� الواليـــات المتحـــدة
أ
المريكيـــة.

ش
فنتـــر
الشـــارة أن «ذا
تجـــدر إ
ت
ســـي�» ( )The Venture Cityوهـــو
ي
نظـــام بيـــيئ ي للتكنولوجيـــا يدعـــم
ش
المكانـــات
الـــركات الناشـــئة ذات إ
ف
ش
الـــركات
الدوليـــة ،ويســـتثمر ي�
الناشـــئة ف ي� مرحلـــة مبكـــرة مـــع
ت
ال� ي ز
كـــز عـــى التكنولوجيـــا الماليـــة
والتكنولوجيـــا الصحيـــة .كمـــا
يســـتهدف هـــذا النظـــام الـــذكاء
ت ض
ا�
االصطناعـــي ،والواقـــع االفـــر ي
 /تقنية الواقـــع المعـــزز ،وتقنيـــات
ين
تشـــن .كمـــا يتمتـــع فريـــق
بلوك
ت
ش
ســـي�» (The Venture
«ذا فنتـــر
ي
بخـــرة واســـعة ف ي� ش�كات
)City
ب
التكنولوجيـــا المتناميـــة عـــى
مســـتوى العالـــم ،ويدعـــم رواد
أ
العمـــال ليـــس فقـــط مـــن خـــال
ت
اســـراتيجيات التمويـــل وحســـب،
أيضـــا مـــن خـــال المبـــادرات
إنمـــا ً
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هـــذا وقـــام بتوقيـــع مذكـــرة
التفاه ــم الثاني ــة ،ع ــن بن ــك قط ــر
للتنمي ــة الس ــيد الس ــيد عبدالعزي ــز
آل خليف ــة الرئي ــس التنفي ــذي للبن ــك
ن
ز
ـتيفا�
 ،والس ــيدة ل ــورا جونزال ـ يـز اس ـ ي
ت
ش
ســـي�»
فنتـــر
عـــن عـــن «ذا
ي
( ، )The Venture Cityوتهـــدف
اىل تبـــادل أفضـــل الممارســـات
ين
والحلول المبتكـــرة ي ن
الطرفـــن
بـــن
ف ي� مجـــال الخدمـــات االســـتثمارية،

والمســـاعدة ف ي� ترويـــج صـــادرات
ش
الـــركات القطريـــة إىل أســـواق
بالضافـــة إىل
الواليـــات المتحـــدة ،إ
التعــاون ف� تطويــر أ
العمــال وتعزيــز
ي
ش
للـــركات
الخدمـــات المقدمـــة
الصغـــرة والمتوســـطة .وخلـــق
ي
منصـــة للتواصـــل ي ن
بـــن ش
الـــركات
الصغـــرة والمتوســـطة القائمـــة ف ي�
ي
قطـــر والواليـــات المتحـــدة لتبـــادل
أ
الف ــكار والخ ـ بـرات وتعزي ــز التع ــاون
ف ي� مـــا بينهـــا.

الهندســـية ،التنمويـــة ،التســـويقية،
القانونيـــة والدوليـــة.
وبهـــذه المناســـبة ،قـــال الســـيد/
عبدالعزيـــز بـــن نـــارص آل خليفـــة،
الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك قطـــر
للتنميـــة« :نحـــن ف ي� بنـــك قطـــر
للتنميـــة نهتـــم جـــداً بفتـــح آفـــاق
التعـــاون ي ن
بـــن ش
الـــركات القطريـــة
الصغـــرة والمتوســـطة ومثيالتهـــا
ي
ف� الواليـــات المتحـــدة أ
ال يم�كيـــة.
ي
وينـــدرج ذلـــك ضمـــن ت
اســـراتيجية
ت
الـــي تتوائـــم
بنـــك قطـــر للتنميـــة ي
مـــع رؤيـــة قطر الوطنيـــة 2030
واالس ـ تـراتيجية الوطني ــة 2022–2017
وذلـــك بفتـــح أســـواق جديـــدة
ش
الصغـــرة
للـــركات القطريـــة
ي
والمتوســـطة ونقـــل المعرفـــة
الالزم ــة له ــذه ال ـ شـركات .م ــن هن ــا
أتـــت أهميـــة توقيـــع مثـــل هـــذه
التفاقيـــات مـــع مراكـــز تطويـــر
إ
أ
الصغـــرة (Small
ش�كات العمـــال
ي
Business Development Centers
ت
ش
ســـي� (The
فنتـــر
 )- SBDCو ذا
ي
 )Venture Cityلفتــح آفــاق التعــاون
الخـــرات الالزمـــة ش
للـــركات
ونقـــل
ب
الصغـــرة والمتوســـطة،
القطريـــة
ي
كمـــا يســـاعد ذلـــك عـــى فتـــح
المبـــا� ي ن
بـــن ش
ش
الـــركات
التعـــاون
الصغـــرة والمتوســـطة
القطريـــة
ي
ومثيالتهـــا ف ي� الواليـــات المتحـــدة
أ
ال يم�كيـــة».
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الحراك االقتصادي

على هامش أعمال المنتدى االقتصادي القطري – األمريكي بمدينة واشنطن دي سي

توقيع مذكرة تفاهم بني

شــــركة البنــــاء القطــــرية

ورشكة «رود تك» األمريكية
شــهد ســعادة الشــيخ أحمــد بــن جاســم بــن محمــد آل ثــاين وزيــر االقتصــاد والتجــارة
يــوم الثالثــاء املوافــق  10أبريــل  2018مراســم توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن رشكــة
البنــاء القطريــة ورشكــة « رود تــك « األمريكيــة ، ،وذلــك عــى هامــش أعــال املنتــدى
االقتصــادي القطــري  -االمريــي يف مدينــة واشــنطن دي يس.
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حـــرض مراســـم توقيـــع مذكـــرة التفاهـــم وســـعادة
ن
ثـــا� رئيـــس مجلـــس
الشـــيخ خليفـــة بـــن جاســـم آل ي
إدارة غرف ــة قط ــر ،وس ــعادة الش ــيخ فيص ــل ب ــن قاس ــم
ثـــا� رئيـــس مجلـــس إدارة رابطـــة رجـــال أ
ن
العمـــال
آل ي
ت
ين
كريســـان� الرئيـــس
القطريـــن ،والســـيد روبـــرت
ي
والرئي ــس التنفي ــذي لرابط ــة حق ــوق تاتمتي ــاز الدولي ــة،

إىل جانـــب عـــدد مـــن رجـــال أ
العمـــال ف ي� البلديـــن.
وقـــع عـــن ش�كـــة البنـــاء القطريـــة الســـيد بـــدر
مصطف ــوي الرئي ــس التنفي ــذي ش
لل�ك ــة  ،والس ــيد جي ــم
ولتـــون مديـــر ش�كـــة « رود تـــك « ،وتهـــدف مذكـــرة
ال�كتـ ي ن
التفاهــم إىل التعــاون بـ ي ن
ـن ش
ـن ف ي� مجــال معــدات
ين
الخـــرات ي ن
الجانبـــن.
بـــن
الطـــرق وتبـــادل
ب
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علـى هامـش أعمـال

المنتدى االقتصادي
القطري – األمريكي

بمدينة واشنطن دي سي

توقيع مذكرة تفاهم بني « قطر فارما »
ورشكة « »Dawahللصناعات الدوائية

شــهد ســعادة الشــيخ أحمــد بــن جاســم بــن محمــد آل ثــاين وزيــر االقتصــاد والتجــارة يــوم الثالثــاء املوافــق
 10أبريــل  ، 2018عــى هامــش أعــال املنتــدى االقتصــادي القطــري االمريــي يف مدينــة واشــنطن مراســم
توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن رشكــة «قطــر فارمــا» ورشكــة  »”Dawahللصناعــات الدوائيــة وذلــك بحضــور
ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم آل ثــاين رئيــس مجلــس إدارة غرفــة قطــر ،وســعادة الشــيخ فيصــل بــن
قاســم آل ثــاين رئيــس مجلــس إدارة رابطــة رجــال األعــال القطريــن ،والســيد روبــرت كريســانتي الرئيــس
والرئيــس التنفيــذي لرابطــة حقــوق تامتتيــاز الدوليــة ،إىل جانــب عــدد مــن رجــال األعــال يف البلديــن.
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وقـــام بالتوقيـــع عـــى مذكـــرة التفاهم
الدكتـــور أحمد الســـليطي رئيـــس مجلس
إدارة ش�كـــة «قطـــر فارمـــا للصناعـــات
الدوائيـــة» والدكتور حســـام بع� المقصود
المؤســـس والمديـــر التنفيـــذي شل�كـــة
“ .”Dawah
وتهدف هـــذه االتفاقيـــة إىل تعزيز حضور
دولة قطر ف ي� ســـوق الدواء بع� االســـتفادة
مـــن أ
الدويـــة المعتمـــدة من قبـــل إدارة
الغذيـــة والعقاقـــر أ
أ
المريكيـــة FDA
ي
وتعزيز القـــدرة االنتاجية للدولـــة ف ي� قطاع
الدواء إضافـــةً إىل االســـتفادة من البحوث
المريكية ف� مجـــال تطوير أ
العلمية أ
الدوية
ي
وتوطينهـــا ف ي� دولـــة قطر.
حيث ســـتتمكن ش�كة قطـــر فارما للتصدير
بفضـــل مذكـــرة التفاهـــم الجديـــدة من
الدخـــول إىل أ
الســـواق العالمية والســـيما
أســـواق الواليات المتحـــدة أ
المريكية.
يذكـــر أن ش�كـــة قطـــر فارمـــا تعـــد من
أهـــم المصانع المتخصصـــة ف ي� الصناعات

الدوائيـــة بدولـــة قطر وتســـعى ش
ال�كة إىل
تطوير منتجات ذات جودة عالية وبأســـعار
تتناســـب مع أ
الســـواق المحلية والعالمية.
ن
ش
بتب� نهـــج جديد
هـــذا
وقامـــت ال�كـــة ي
أ
ف
مريـــ� مـــن
لالســـتثمار ي� االقتصـــاد ال
ي
يز
تحفـــز ش
خالل
الـــركات القطرية عىل عقد
ش
الصغ�ة
كات
الـــر
مع
اســـتثمارية
اكات
ش�
ي
أ
والمتوســـطة بالواليات المتحـــدة المريكية
والتوجه نحو تكثيف االســـتثمارات ف ي� قطاع
توفـــر المزيد من
الرعايـــة الصحية بهدف
ي
ت
ال� تعتمد عىل اســـتقطاب
فرص العمـــل ي
المحل
الكفـــاءات وزيـــادة نمو االقتصـــاد
ي
إضافة إىل المســـاهمة ف ي� بناء عالقة إيجابية
ين
بـــن دولـــة قطـــر والواليـــات المتحـــدة
أ
ش
المريكيـــة  .كما تعمل ال�كـــة عىل تعزيز
االســـتثمار ف ي� قطاع الرعايـــة الصحية بدولة
عـــر التوجه نحو تصنيـــع المنتجات
قطر ب
الدوائيـــة العامة والبدائـــل الحيوية.
وتعد ش�كـــة  Dawahللصناعـــات الدوائية
الـــركات أ
مـــن ش
المريكيـــة المتخصصة ف ي�

البـــر الطبية المعقمة و تســـعى
تصنيـــع إ
أ
ش
ال�كـــة إىل تلبيـــة احتياجـــات الســـواق
العالميـــة للـــدواء مـــن خـــال تصنيـــع
منتجـــات معتمـــدة مـــن قبـــل الجهـــات
الدولية المتخصصة ف ي� هـــذا المجال ومنها
الغذيـــة والعقاقـــر أ
إدارة أ
المريكية .FDA
ي
وبهـــذه المناســـبة قـــال الدكتـــور أحمد
الســـليطي رئيـــس مجلـــس إدارة ش�كـــة
قطـــر فارمـــا إن توقيـــع مذكـــرة التفاهم
مـــع ش�كـــة دواء للمســـتح�ض ات الدوائية
ال� ي ن
بدايـــة مثمـــرة ي ن
بـــن ش
كت�  ،وســـوف
تســـاعد هـــذه ش
ال�اكـــة دولـــة قطر عىل
أ
ف
خلـــق وجـــود مســـتقل ي� ســـوق الدوية
من خـــال الوصول إىل أ
الدويـــة المعتمدة
مـــن إدارة الغـــذاء والـــدواء  ،والقدرة عىل
إنتـــاج أدوية معتمـــدة مســـتقبال  .مضيفا
ان ش
ال�اكـــة الجديدة ســـتعطي ش�كة قطر
فارمـــا للصناعـــات الدوائية حـــق الوصول
بمنتجاتها إىل الواليات المتحدة أ
والســـواق
ا لعا لمية .
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الحراك االقتصادي

ضمن جولة الحراك االقتصادي القطري في الواليات المتحدة

منتدى تشارلستون يستعرض فرص

االستثامر القطرية واالمريكية
وزير االقتصاد« :آفاق رحبة للشراكة القطرية – األميركية
باترسون :الحصار أظهر قوة قطر وقدرتها على توفير البدائل
وزارة التجارة بكاروالينا :الزيارة تعزز العالقات بين البلدين

يف إطــار أعــال جولــة الحــراك االقتصــادي بعــدد من املــدن األمريكيــة ،نظمــت وزارة االقتصاد
والتجــارة يــوم االثنــن املوافــق  16أبريــل  ،2018املنتــدى االقتصــادي القطري-األمريــي
يف مدينــة تشارلســتون بواليــة كاروالينــا الجنوبيــة وذلــك بالتعــاون مــع غرفــة قطــر وغرفــة
التجــارة األمريكيــة ورابطــة رجــال األعــال القطريــن ومجلــس األعــال القطــري األمريــي .
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تـــرأس المنتـــدى ســـعادة الشـــيخ أحمـــد
ن
ثـــا� ،وزيـــر
بـــن جاســـم بـــن محمـــد آل ي
االقتصـــاد والتجـــارة ،وذلـــك بحضـــور
بات�ســـون ،رئيســـة
ســـعادة
الســـف�ة آن ي
ي
أ
أ
مريـــ� -القطـــري
مجلـــس العمـــال ال
ي
ن
ـو� الـ ي ن
ـن مديــر برنامــج االســتثمار
والســيد تـ ي
أ
الجن ـ بـي المب ـ ش
ـا�ة ب ــوزارة التج ــارة بوالي ــة
ي
بالضاف ــة إىل مش ــاركة
كاروالين ــا الجنوبي ــة ،إ

عـــدد مـــن رجـــال أ
ين
والمســـؤول�
العمـــال
ين
القطريـــن إىل جانـــب عـــدد مـــن رجـــال
أ
ن
كـــرى
العمـــال ومديريـــن
تنفيذيـــن مـــن ب
ي
أ
ش
الـــركات المريكيـــة.
وشـــهد المنتـــدى االقتصـــادي القطـــري
أ
المري ــ� عق ــد لق ــاءات ثنائي ــة ب ـ ي ن
ـن رج ــال
ي
أ
ين
الجانبـــن تـــم خاللهـــا
العمـــال مـــن
اســـتعراض الفـــرص االســـتثمارية المتاحـــة

ف ي� دولـــة قطـــر والواليـــات المتحـــدة
أ
ال يم�كيـــة ،وبحـــث ســـبل بنـــاء آليـــات
تعـــاون اقتصـــادي طويـــل أ
المـــد ي ن
بـــن
الـــركات القطريـــة أ
ش
وال يم�كيـــة.
ت
الـــي ألقاهـــا ف ي� افتتـــاح
وخـــال كلمتـــه ي
أعمـــال المنتـــدى االقتصـــادي القطـــري-
أ
مريـــ� ،أكـــد ســـعادة وزيـــر االقتصـــاد
ال
ي
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والتجـــارة أن جولـــة الحـــراك االقتصـــادي
بمـــا تتضمنـــه مـــن منتديـــات اقتصاديـــة
بـــن رجـــال أ
واجتماعـــات ثنائيـــة ي ن
العمـــال
ـن ونظرائه ــم أ
المريكي ـ ي ن
القطري ـ ي ن
ـن وتنظي ــم
موائـــد مســـتديرة قطاعيـــة ومعرضـــاً
ت
تـــأ� ف ي� إطـــار تســـليط
مصاحبـــاً للجولـــة ،ي
الضـــوء عـــى ش
ال�اكـــة االقتصاديـــة
ت
الـــي تربـــط ي ن
بـــن دولـــة قطـــر
والثقافيـــة ي
أ
وعـــدد مـــن المـــدن المريكيـــة الرئيســـية،
منوهــاً أن ــه ت ــم تنظي ــم ه ــذه الجول ــة ف ي�
س ــبيل تعزي ــز العالق ــات الثنائي ــة ش
وال�اك ــة
التجاريـــة واالســـتثمارية ي ن
بـــن البلديـــن.
وأوضـــح ســـعادته أن التجـــارة الدوليـــة
واالســـتثمار يمثـــان جـــزءاً رئيســـياً ف ي�
المســـتقبل والتنويـــع
سياســـة النمـــو
ي
ت
الـــي انتهجتهـــا دولـــة قطـــر،
االقتصـــادي ي
أ
الفتــاً إىل أن الوالي ــات المتح ــدة ال يم�كي ــة
أكـــر وأهـــم ش
الـــركاء
تعـــد واحـــدة مـــن ب
ين
التجاريـــن لدولـــة قطـــر ،حيـــث بلـــغ
حج ــم تج ــارة الس ــلع ب ـ ي ن
ـن البلدي ــن خ ــال
الس ــنوات الخم ــس أ
الخ ـ يـرة نح ــو  24ملي ــار
دوالر.
وأش ــار س ــعادته إىل أن الوالي ــات المتح ــدة
تعت ــر المص ــدر أ
الول لل ــواردات القطري ــة
ب
ف ي� العـــام  2017حيـــث اســـتوردت دولـــة
قط ــر  16%م ــن وارداته ــا م ــن أمري ــكا الفت ـاً
إىل أن حجـــم التحويـــات الماليـــة مـــن
دولـــة قطـــر إىل الواليـــات المتحـــدة بلـــغ
خـــال العـــام  2017وحـــده ،نحـــو 26.5
مليــار دوالر شــملت أ
الربــاح المتدفقــة مــن
أ
العم ــال التجاري ــة والروات ــب والدفع ــات.
ف
و� ختـــام كلمتـــه ،جـــدد ســـعادة وزيـــر
ي
االقتصـــاد والتجـــارة تأكيـــده عـــى ت ز
الـــزام
دولـــة قطـــر شب�اكتهـــا االقتصاديـــة
ت
واالســـراتيجية مـــع الواليـــات المتحـــدة
أ
ال يم�كيـــة متمنيـــاً المزيـــد مـــن االزدهـــار
ـعب� الصديق ـ ي ن
والتق ــدم للبلدي ــن والش ـ ي ن
ـن.

ن
ـا� وزي ــر االقتص ــاد والتج ــارة ورج ــال
آل ث ـ ي
االعم ــال القطري ـ ي ن
ـن بالف ــرص االس ــتثمارية
الموجـــودة ف ي� واليـــة كارولينـــا الجنوبيـــة.
الســـف�ة باترســـون ف ي� كلمتهـــا
وأضافـــت
ي
ت
الـــي القتهـــا خـــال المنتـــدى ،أن قطـــر
ي
تعـــرف واليـــة كاروالينـــا الجنوبيـــة مـــن
خـــال طائـــرات البوينـــغ ،ووقعـــت
الخطـــوط الجويـــة القطريـــة أ
الســـبوع
ض
ـا� اتفاقي ــة ش�اء طائــرات م ــع ش�ك ــة
الم ـ ي
بوينـــغ بقيمـــة  1.7مليـــار دوالر ،وتعـــد
أكـــر صفقـــة ش�اء للقطريـــة مـــن ش�كـــة
ب
بوينـــغ.
وقال ــت باترس ــون إن الصفق ــة توف ــر ف ــرص
أ
ف
ـ� بنحــو  400ألــف
عمــل ي� الســوق المريـ ي
وظيف ــة.
ف
الســـف�ة باترســـون ي� كلمتهـــا
وشـــددت
ي
قائلـــة« ،هـــذا ال يتعلـــق شب�كـــة بوينـــغ
ت
والـــي واجهـــت الحصـــار
فقـــط ،فقطـــر
ي
ض
المـــا� ســـعت
منـــذ يونيـــو العـــام
ي
لتغي ـ يـر وجهاته ــا التجاري ــة ببح ــث ف ــرص
بديلـــة وفتـــح امـــدادات جديـــدة عندمـــا
ج�انه ــا ،وقام ــت
ت ــم قط ــع حدوده ــا م ــع ي
باســـت�اد المـــواد الغذائيـــة ومـــواد البنـــاء
ي
�ض
ت
وحـــى امـــدادات الـــدواء ال وريـــة مـــن
دوال ً اخــرى وهــذا دليــل عــى قوتهــا .مبينــة
أن قطــر لديهــا الفرصــة االن لتحصــل عــى

وقـــال ن
تـــو� ي ن
الـــن ان وفـــداً مـــن جهـــاز
ي
قطـــر لالســـتثمار والخطـــوط الجويـــة
القطريـــة زاروا واليـــة كاروالينـــا الجنوبيـــة
ف
ض
ـا� ،ووقع ــوا عق ــداً ل ـ شـراء
ي� بف�اي ــر الم ـ ي
طائـــرات بوينـــغ  787مـــن ش�كـــة بوينـــغ،
مضيفـــا أن هنـــاك العديـــد مـــن الفـــرص
االســـتثمارية بواليـــة كاروالينـــا الجنوبيـــة
ين
القطريـــن وبالمقابـــل
لرجـــال االعمـــال
ف
فرصـــة لرجـــال االعمـــال ي� كاروالينـــا
الجنوبي ــة بقط ــر ،الفت ــا أن جول ــة الحــراك
االقتص ــادي تس ــاهم ف ي� التعري ــف بالف ــرص
االســـتثمارية ف ي� البلديـــن.
وأوضـــح مديـــر برنامـــج االســـتثمار إن
واليـــة كاروالينـــا الجنوبيـــة منفتحـــة عـــى
االعمـــال للجميـــع وبهـــا العديـــد مـــن
ت
ش
الـــي تعمـــل
الفـــرص
والـــركات ب
الكـــرى ي
ش
ف ي� الواليـــة مثـــل �كـــة بوينـــغ وبعـــض
مشـــراً إىل
الكـــرى،
ي
البنـــوك والمؤسســـات ب
ف
أنه ــا تع ــد م ــن أفض ــل الوالي ــات ي� ج ــذب
أ
ش
جنـــي
المبـــا�.
االســـتثمار ال ب ي
إىل جانـــب ذلـــك شـــهد المنتـــدى عقـــد
ـن رج ــال أ
لق ــاءات ثنائي ــة ب ـ ي ن
العم ــال م ــن
الجانب ـ ي ن
ـن ت ــم خالله ــا اس ــتعراض الف ــرص
االســـتثمارية المتاحـــة ف ي� دولـــة قطـــر
والواليـــات المتحـــدة أ
ال يم�كيـــة ،وبحـــث
ســـبل بنـــاء آليـــات تعـــاون اقتصـــادي
طويـــل أ
المـــد ي ن
بـــن ش
الـــركات القطريـــة
أ
وال يم�كيـــة.
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ـف�ة ان باترس ــون
وم ــن جانبه ــا قال ــت الس ـ ي
أ
ـ� القطــري،
رئيــس مجلــس االعمــال المريـ ي
ان الهـــدف مـــن المنتـــدى االقتصـــادي
القطـــري أ
مريـــ� بمدينـــة تشارلســـتون
ال
ي
ه ــو تعري ــف القط ــاع الخ ــاص بالوالي ــات
المتح ــدة االمريكي ــة بالف ــرص االس ــتثمارية
ف ي� قط ــر ،وبالمقاب ــل يق ــوم رج ــال االعم ــال
أ
ين
مريكيـــن بتعريـــف الوفـــد القطـــري
ال
الـــذي يـــزور أمريـــكا برئاســـة ســـعادة
الشـــيخ احمـــد بـــن جاســـم بـــن محمـــد

منتج ــات أكــرث ج ــودة وباس ــعار منخفض ــة
أفضـــل ممـــا كانـــت تســـتورده مـــن دول
الحصـــار ف ي� الســـابق”.
وقالـــت الســـف�ة باترســـون إن أ
الشـــهر
ي
خـــرة وفرصـــة
الماضيـــة منحـــت قطـــر ب
ت
الـــذا� وفتـــح مـــوا�نئ
لتحقيـــق اكتفاءهـــا
ي
جديـــدة ،موضحـــاً أنـــه هنـــاك مجـــاال ً
كب ـ يـر للتع ــاون ب ـ ي ن
ـن قط ــر ووالي ــة كارولين ــا
الجنوبيـــة ف ي� مختلـــف المجـــاالت.
ن
تـــو� ي ن
الـــن مديـــر
وبـــدوره أشـــاد الســـيد أ ي
ش
جنـــي
المبـــا�ة
برنامـــج االســـتثمار ال ب ي
ب ــوزارة التج ــارة بوالي ــة كاروالين ــا الجنوبي ــة،
باختي ــار وف ــد جول ــة الحــراك االقتص ــادي
لمدينـــة تشارلســـتون وواليـــة كاروالينـــا
الجنوبيـــة لتكـــون ضمـــن جولتهـــم،
وأضـــاف «نتمـــين ي أن تعـــزز هـــذه الزيـــارة
العالقـــات ي ن
بـــن البلديـــن “.

33

الحراك االقتصادي

مذكرة تفاهم بين «التحويلية» و»ستيوارت الهندسية» إلنتاج الزجاج المسطح في قطر

منتدى كاروالينا الشاملية

يبحث تعزيز الرشاكة االقتصادية
قطر تعمل عىل ترسيخ عالقاتها التجارية مع كافة دول العامل
الواليات املتحدة من أهم الرشكاء التجاريني لقطر
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يف إطــار أعــال جولــة الحــراك االقتصــادي بعــدد مــن املــدن األمريكيــة ،نظمــت وزارة االقتصــاد
والتجــارة يــوم األربعــاء  18ابريــل املنتــدى االقتصــادي القطــري — األمريــي يف مدينــة «رايل»
بواليــة كاروالينــا الشــالية ،وذلــك بالتعــاون مــع غرفــة قطــر وغرفــة التجــارة األمريكيــة ورابطــة
رجــال األعــال القطريــن ومجلــس األعــال القطــري األمريــي.

www.qatarchamber.com

وخ ــال كلمت ــه االفتتاحي ــة ف ي� المنت ــدى،
أك ــد س ــعادة وزي ــر االقتص ــاد والتج ــارة
أن جولـــة الحـــراك االقتصـــادي بمـــا
تتضمنـــه مـــن منتديـــات اقتصاديـــة
ـن رج ــال أ
واجتماع ــات ثنائي ــة ب ـ ي ن
العم ــال
أ
ين
ين
مريكيـــن
القطريـــن ونظرائهـــم ال
وتنظيـــم موائـــد مســـتديرة قطاعيـــة
ت
تـــأ� ف ي�
ومعـــرض مصاحـــب للجولـــة ،ي
إطـــار تســـليط الضـــوء عـــى ش
ال�اكـــة
االقتصاديـــة والثقافيـــة ت
الـــي تربـــط
ي
ين
بـــن دولـــة قطـــر وعـــدد مـــن المـــدن
أ
المريكيـــة الرئيســـية ،منوهـــاً بأنـــه تـــم
تنظي ــم ه ــذه الجول ــة ف ي� س ــبيل تعزي ــز
العالقـــات الثنائيـــة ش
وال�اكـــة التجاريـــة
واالســـتثمارية ي ن
بـــن البلديـــن.

وقالـــت باترســـون :إن قطـــر لديهـــا
كـــرى ف ي� مختلـــف
اســـتثمارات خارجيـــة ب
الـــدول خاصـــة ف ي� الواليـــات المتحـــدة،
حيـــث إن لديهـــا اســـتثمارات ف ي�
القطـــاع العقـــاري الـــر ق يا� ،باالضافـــة
اىل اســـتثماراتها ف ي� العديـــد مـــن الـــدول
مث ــل المملك ــة المتح ــدة .مضيف ــا أن ــه ف ي�
قط ــاع النف ــط والغ ــاز قط ــر ف ــان لديه ــا
اســـتثمارات ف ي� محطـــة غولـــدن بـــاس
بواليـــة تكســـاس بقيمـــة  10مليـــارات
دوالر حي ــث توف ــر وظائ ــف تق ــدر بنح ــو
 45ألـــف وظيفـــة ف ي� ســـوق العمـــل
أ
مريـــ�.
ال
ي
الســـف�ة آن باترســـون أن
وأوضحـــت
ي
ف
االس ــتثمارات القطري ــة ي� أمري ــكا تضي ــف
ف
و� واليـــة كاروالينـــا
قيمـــة مضافـــة ،ي
الش ــمالية هن ــاك العدي ــد م ــن الف ــرص
لقطـــر لالســـتثمار ف ي� مجـــال التعليـــم
والبح ــوث والرعاي ــة الصحي ــة .موضح ــة
أن هـــذه القطاعـــات يمكـــن أن توفـــر
عوائ ــد مجزي ــة لقط ــر ف ي� الوق ــت ال ــذي
توفـــر فيـــه الفـــرص لرجـــال أ
العمـــال
أ
ين
مريكيـــن للدخـــول إىل الســـوق
ال
القطـــري.

وتهـــدف مذكـــرة التفاهـــم هـــذه إىل
ت
الـــي
انتـــاج
ألـــواح الزجـــاج المســـطح ي
ف
تســـتخدم ي� العديـــد مـــن التطبيقـــات
ن
ـا� والس ــيارات
واالس ــتخدامات مث ــل المب ـ ي
وغ�هـــا،
وألـــواح الطاقـــة الشمســـية ي
وتســـتخدم دولـــة قطـــر كميـــات
كبـــرة مـــن هـــذه أ
اللـــواح ت
والـــي يتـــم
ي
ي
اســـت�ادها حاليـــا مـــن خـــارج قطـــر .
ي
ش
للمـــروع
وتبلـــغ الطاقـــة االنتاجيـــة
حـــوال  600طـــن ف ي� اليـــوم مـــن ألـــواح
ي
الزجـــاج المســـطح  ،ويتوقـــع أن تصـــل
ـوال  700ملي ــون ري ــال
اس ــتثماراته إىل ح ـ ي
ش
المـــروع إىل الغـــاز
قطـــري  ،ويحتـــاج
الطبيعــي لصهــر المــواد الخــام  ،وتبلــغ
ن
ش
ـوال  50ألــف
مســاحة مبـ ي
ـا� المــروع حـ ي
م ـ تـر مرب ــع  ،وتعت ـ بـر دول ــة قط ــر مكان ــا
مثالي ــا إلقام ــة ه ــذا الم ـ شـروع نظ ـرا لم ــا
تتمتـــع بـــه مـــن توفـــر المـــواد أ
الوليـــة
والعن ــارص الداعم ــة إلنج ــاح مث ــل ه ــذه
المشـــاريع.
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وأوضـــح ســـعادته أن التجـــارة الدوليـــة
واالســـتثمار يمثـــان جـــزءاً رئيســـياً ف ي�
المســـتقبل والتنويـــع
سياســـة النمـــو
ي
ت
الـــي انتهجتهـــا دولـــة
االقتصـــادي
ي
قطـــر ،الفتـــاً إىل أن الواليـــات المتحـــدة
أ
المريكيــة تعــد واحــدة مــن أكـ بـر وأهــم
ال ـ شـركاء التجاري ـ ي ن
ـن لدول ــة قط ــر ،حي ــث
بل ــغ حج ــم تج ــارة الس ــلع ب ـ ي ن
ـن البلدي ــن
خ ــال الس ــنوات الخم ــس أ
الخ ـ يـرة نح ــو
 24مليـــار دوالر.
وأشـــار ســـعادته إىل أن الواليـــات
المتحـــدة تعتـــر المصـــدر أ
الول
ب
ف
للـــواردات القطريـــة ي� العـــام 2017
حي ــث اس ــتوردت دول ــة قط ــر  % 16م ــن
وارداتهــا مــن أمريــكا ،الفت ـاً إىل أن حجــم
التحوي ــات المالي ــة م ــن دول ــة قط ــر إىل
الوالي ــات المتح ــدة بل ــغ خ ــال الع ــام
 2017وحـــده ،نحـــو  26.5مليـــار دوالر
الرب ــاح المتدفق ــة م ــن أ
ش ــملت أ
العم ــال
التجاريـــة والرواتـــب والدفعـــات.
عـــى صعيـــد متصـــل ،أوضـــح ســـعادة
وزيـــر االقتصـــاد والتجـــارة دور جهـــاز
قطـــر لالســـتثمار وأن الجهـــاز قـــام
بتخصيـــص مـــا قيمتـــه  45مليـــار دوالر
م ــن االس ــتثمارات للف ـ تـرة ت
الم�اوح ــة ب ـ ي ن
ـن
عامـــي  2015و.2020
وأوضـــح ســـعادته أن الدولـــة نجحـــت
ف� تعزيـــز قوتهـــا واســـتقالليتها أكـــرث
ي
مـــن أي وقـــت ض
مـــى ،حيـــث عملـــت
عـــى ترســـيخ عالقاتهـــا التجاريـــة مـــع

كافـــة دول العالـــم والســـيما الواليـــات
المتحـــدة أ
المريكيـــة ،الفتـــا إىل أن
الدولـــة توجهـــت منـــذ عـــدة ســـنوات
نحـــو جعـــل اقتصادهـــا أكـــرث
انفتاحـــا
ً
عـــى العالـــم.
الســـف�ة آن
ومـــن جانبهـــا قالـــت
ي
باترســـون رئيســـة مجلـــس أ
العمـــال
أ
أ
ـ� :إن مدين ــة
ـ� القط ــري المري ـ ي
المري ـ ي
«ر يال» آخـــر محطـــات جولـــة الحـــراك
االقتصـــادي إىل الواليـــات المتحـــدة
والـــذي طـــاف عـــى  4مـــدن أمريكيـــة
تس ــتعرض الف ــرص االس ــتثمارية لرج ــال
أ
العم ــال ف ي� والي ــة كارولين ــا الش ــمالية ف ي�
قطـــر ،ف ي� مختلـــف القطاعـــات.
الســـف�ة باترســـون أن
وأوضحـــت
ي
الهـــدف مـــن المنتـــدى االقتصـــادي
القطـــري أ
مريـــ� بمدينـــة «ر يال» هـــو
ال
ي
اســـتعراض الفـــرص االســـتثمارية لـــدى
ين
الطرفـــن خاصـــة الفـــرص االســـتثمارية
بقط ــر وعق ــد ال ـ شـراكات ب ـ ي ن
ـن القطاع ــات
المختلفـــة.

وأضافـــت أن االســـتثمار ف ي� قطـــر يوفـــر
العديـــد مـــن العوائـــد الجيـــدة ،مـــن
خ ــال بيئ ــة أ
العم ــال الجي ــدة المدعوم ــة
ين ت
ش
الـــي تســـهل
بالت�يعـــات
والقوانـــن ي
االســـتثمارات.
ومـــن جهـــة اخـــرى ،شـــهد ســـعادة
الش ــيخ أحم ــد ب ــن جاس ــم ب ــن محم ــد
آل ن
ثـــا� وزيـــر االقتصـــاد والتجـــارة
ي
الســـف�ة آن باترســـون رئيـــس
وســـعادة
ي
أ
أ
مريـــ�
مجلـــس العمـــال القطـــري ال
ي
يـــوم أ
الربعـــاء الموافـــق  18أبريـــل
 ، 2018عـــى هامـــش أعمـــال المنتـــدى
ـ� ف ي� مدين ــة
االقتص ــادي القط ــري االمري ـ ي
ر يال بواليـــة كاروالينـــا الشـــمالية مراســـم
توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم ي ن
بـــن ش
ال�كـــة
القطري ــة للصناع ــات التحويلي ــة ش
و�ك ــة
ســـتيوارت الهندســـية مـــن الواليـــات
المتحـــدة أ
المريكيـــة وذلـــك النتـــاج
الزجـــاج المســـطح ف ي� دولـــة قطـــر.
وق ــام بالتوقي ــع ع ــى مذك ــرة التفاه ــم
الســـيد عبدالرحمـــن أ
النصـــاري المديـــر
التنفي ــذي ش
لل�ك ــة القطري ــة للصناع ــات
التحويليـــة ،والســـيد انـــدرو ســـتيوارت
المديـــر التنفيـــذي شل�كـــة ســـتيوارت
الهندســـية.
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الحراك االقتصادي

في تصريحات صحفية بمناسبة اختتام جولة الحراك االقتصادي

خليفة بن جاسم:

مرحلة جديدة من التعاون
التجاري بني قطر وامريكا

تعاون وثيق بين غرفة قطر ونظيرتها االمريكية لتعزيز التبادل التجاري
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قــال ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم آل ثــاين رئيــس مجلــس إدارة غرفــة قطــر ،ان
جولــة الحــراك االقتصــادي القطــري يف عــدد مــن املــدن االمريكيــة والتــي نظمتهــا وزارة
االقتصــاد والتجــارة بتزامــن مــع الزيــارة التــي قــام بهــا حــرة صاحــب الســمو الشــيخ متيــم
بــن حمــد ال ثــاين امــر البالد املفــدى اىل الواليــات املتحــدة االمريكية ،قد حققــت العديد
مــن املكاســب عــى صعيــد التعــاون التجــاري واالســتثامري بــن البلديــن الصديقــن،
حيــث شــهدت توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم بــن الــركات القطريــة
ونظريتهــا االمريكيــة ،كــا تــم خاللهــا عقــد لقــاءات متعــددة مــع مســؤويل البلديــن يف
عــدد مــن املــدن االمريكيــة الهامــة ،تناولــت تعزيــز عالقــات التعــاون املشــرك.

www.qatarchamber.com

الجولة دشّ نت آفاق جديدة للتعاون بين

قطاعات االعمال في قطر والواليات المتحدة
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واشـــار ســـعادة رئيـــس الغرفـــة ف ي�
ترصيحـــات صحيفـــة بمناســـبة اختتـــام
ت
والـــي كانـــت قـــد انطلقـــت ف ي�
الجولـــة
ي
ن
ـا� م ــن ابري ــل الج ــاري وش ــملت أرب ــع
الث ـ ي
ام�كي ــة ه ــي كل م ــن مدين ــة ميام ــي
م ــدن ي
بوالي ــة فلوري ــدا والعاصم ــة واش ــنطن دي
س ومدين ــة تشارلس ــتون بوالي ــة كاروالين ــا
ي
الجنوبيـــة ومدينـــة ر يال بواليـــة كاروالينـــا
تعتـــر مـــن
الشـــمالية ،ان هـــذه الجولـــة
ب
ت
الـــي يقـــوم بهـــا
ب
أكـــر وأشـــمل الزيـــارات ي
وفـــد تجـــاري قطـــري إىل دولـــة أجنبيـــة،
الفتـــا اىل ان مشـــاركة غرفـــة قطـــر ضمـــن
الوفـــد القطـــري الـــذي ترأســـه ســـعادة
وزي ــر االقتص ــاد والتج ــارة ،ج ــاءت انطالق ـاً
م ــن دوره ــا كممث ــل ع ــن القط ــاع الخ ــاص
القط ــري ت
ولل�وي ــج ع ــن ف ــرص االس ــتثمار
أ
المتاحـــة ي ن
بـــن أصحـــاب العمـــال مـــن
أ
البلديـــن ولتشـــجيع أصحـــاب العمـــال
ين
االمريكيـــن عـــى زيـــادة اســـتثماراتهم ف ي�
الســـوق القطـــري.
واوضـــح الشـــيخ خليفـــة بـــن جاســـم ان
جولـــة الحـــراك االقتصـــادي ف ي� الواليـــات
كبـــرة
المتحـــدة االمريكيـــة ذات أهميـــة ي
لالقتص ــاد القط ــري بش ــكل ع ــام ،وللقط ــاع
الخـــاص عـــى وجـــه الخصـــوص ،اذ أنهـــا

ســـاهمت ف ي� تقريـــب وجهـــات النظـــر
ين
للطرفـــن عـــن
واعطـــت رؤيـــة واضحـــة
حجـــم االمكانيـــات والفـــرص االســـتثمارية
ت
ـي يمك ــن التع ــاون فيه ــا ،كم ــا س ــاعدت
فال ـ ي
ي� توجيـــه �ض بـــة جديـــدة للحصـــار
الجائـــر المفـــروض عـــى الدولـــة مفادهـــا
بـــأن دولـــة قطـــر قـــادرة عـــى التحـــرك
وتعزيـــز عالقاتهـــا االقتصاديـــة والتجاريـــة
أكـــر دول العالـــم ،منوهـــا بـــان
مـــع ب
المع ــرض المصاح ــب للجول ــة ق ــد س ــاهم
ف� التعريـــف ت
بالـــراث والثقافـــة القطريـــة
ي
والمش ــاريع الك ـ بـرى ال ـ ت
ـي تج ــرى بالدول ــة،
ي
والمكانــات
إىل جانــب تعريــف الــزوار بقــوة إ
ت
الـــي تمتلكهـــا.
االقتصاديـــة القويـــة ي
وش ــدد س ــعادة الش ــيخ خليف ــة ب ــن جاس ــم
ن
ـا� ع ــى التع ــاون الوثي ــق ب ـ ي ن
ـن غرف ــة
ال ث ـ ي
قط ــر وغرف ــة التج ــارة االمريكي ــة ،وق ــال ان
م ــن ثم ــار ه ــذا التع ــاون تفعي ــل الزي ــارات
المتبادلـــة ي ن
بـــن اصحـــاب االعمـــال مـــن
ف
البلديــن ،والمشــاركة ي� الفعاليــات الدوليــة
بالضاف ــة
وتب ــادل الخ ـ بـرات والمعلوم ــات ،إ
ت
الـــي تبذلهـــا كل غرفـــة مـــن
إىل الجهـــود ي
أ
ـ�
خ ــال مجل ــس العم ــال القط ــري االمري ـ ي
ت
المشـــرك بمـــا يدعـــم زيـــادة حجـــم
التب ــادل التج ــاري ب ـ ي ن
ـن البلدي ــن.

ون ــوه س ــعادة الش ــيخ خليف ــة ب ــن جاس ــم
اىل �ض ورة فت ــح أف ــاق اوس ــع للتع ــاون ب ـ ي ن
ـن
قطاعـــات االعمـــال ف ي� قطـــر والواليـــات
المتح ــدة االمريكي ــة ،والوص ــول اىل مزي ــد
م ــن االتفاق ــات والتحالف ــات التجاري ــة ب ـ ي ن
ـن
رج ــال االعم ــال وال ـ شـركات م ــن الطرف ـ ي ن
ـن،
مشـــددا عـــى ان المنتديـــات االقتصاديـــة
ت
الـــي عقـــدت خـــال
القطريـــة االمريكيـــة ي
جولـــة الحـــراك االقتصـــادي ،كانـــت
بمثابـــة منصـــة مثاليـــة الستكشـــاف
الفـــرص االســـتثمارية المتاحـــة للبلديـــن
مـــن خـــال رؤيـــة واضحـــة تســـاعد عـــى
تعزيـــز التعـــاون االقتصـــادي والتجـــاري
واالســـتثماري.
كم ــا ش ــدد ع ــى ان دول ــة قط ــر والوالي ــات
المتحـــدة االمريكيـــة تتمتعـــان بعالقـــات
اقتصادي ــة متين ــة ومزده ــرة ،حي ــث تعت ـ بـر
اكـــر
الواليـــات المتحـــدة واحـــدة مـــن ب
ال ـ شـركاء التجاري ـ ي ن
ـن لدول ــة قط ــر ،وهنال ــك
الكثـــر مـــن االســـتثمارات القطريـــة �ف
ي
ي
الســـوق االمريكيـــة ،كمـــا يوجـــد العديـــد
ش
الـــركات االمريكيـــة العاملـــة ف ي�
مـــن
الس ــوق القط ــري ،منوه ــا برغب ــة البلدي ــن
ف ي� تعزيـــز التعـــاون المتبـــادل ،خاصـــة ف ي�
المجـــاالت االقتصاديـــة والتجاريـــة.
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مؤمترات

ترأس وفد الغرفة في الدورة  45لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة

الرشقي:
قطر تدعم العمل العريب املشرتك
شـــاركت غرفـــة قطـــر ي ف� أعمـــال الدورة
الخامســـة وال أ
ي ن
ربعـــن لمؤتمـــر العمل
العر� الـــذي عقدت اعمالـــه ي ف� القاهرة
بي
ت
افـــرة مـــن  8اىل  15إبريل .2018
خالل
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وترأس وفد الغرفة ســـعادة الســـيد صالح
بـــن حمد ش
الـــر ق ي� المدير العـــام ،ويضم
الوفد الســـيد عبد العزيز صالـــح الكواري
مديـــر ادارة الشـــؤون القانونية بالغرفة.
وجـــاءت مشـــاركة الغرفـــة ضمـــن وفـــد
دولـــة قطر الذي ترأســـه ســـعادة الســـيد
يوســـف بن محمـــد العثمان فخـــرو وكيل
الدارية والعمل والشـــؤون
وزارة التنميـــة إ
ين
ممثلـــن عـــن قطر
االجتماعيـــة ،وضـــم
ت
للب�ول كممثل لفريق العمـــال ،اضافة اىل
أ
الغرفـــة كممثـــل لصحـــاب العمل.
وقـــال ســـعادة الســـيد صالح بـــن حمد
ش
ال� ق ي� مدير عام غرفـــة قطر ف ي� ترصيحات
صحفية ،ان الـــدورة الحالية لمؤتمر العمل
العـــر� تناقـــش عـــدد مـــن الموضوعات
بي
مـــن ضمنها تقريـــر المدير العـــام لمكتب
العر� تحـــت عنـــوان «ديناميكية
العمـــل ب ي
أســـواق العمـــل العربيـــة ..التحـــوالت

بالضافـــة اىل تقارير
ومســـارات التقدم» ،إ
حول المســـؤولية االجتماعية لمؤسســـات
النتاجيـــة ودورهـــا ف ي�
القطـــاع الخـــاص ،إ
ين
تحســـن التنافســـية وزيادة النمو ،تشكيل
ف
الهيئات الدســـتورية والنظاميـــة ي� منظمة
العمـــل العربيـــة ،وتطبيـــق اتفاقيـــات
وتوصيـــات العمـــل العربية.
وشـــدد ش
الـــر ق ي� عـــى دعـــم دولـــة قطر
ت
المشـــرك،
العر�
لجهـــود تعزيز العمـــل ب ي
الفتـــا اىل ان غرفة قطر مـــن جانبها تدعم
ت
ال� تصـــب ف ي� تحقيق التكامل
كافة الجهود ي
ين
بـــن جميع الغـــرف العربيـــة ،حرصا منها
ف
عـــى تعزيز التعاون لما يصـــب ي� مصلحة
العر�.
النهوض باالقتصـــاد
بي
واســـتعرضت الـــدورة الحاليـــة لمؤتمـــر
العر� عدة تقارير حول نشـــاطات
العمـــل ب ي
وإنجـــازات المنظمـــة خالل عـــام ،2017
نتائـــج أعمال الدورة الــــ 37للجنة الحريات
ف
العر�
النقابية ،التقـــدم ي� إنجـــاز العقد ب ي
للتشـــغيل ،ونشـــاطات لجنة شـــئون عمل
بالضافة اىل اســـتعراض
المـــرأة العربيـــة ،إ
ش
مـــروع خطـــة المنظمة «مكتـــب العمل
العـــر� والمعاهـــد والمراكـــز التابعـــة له
بي

ش
ومـــروع موازنة
لعامـــي «،»2020/2019
منظمـــة العمـــل العربية «مكتـــب العمل
العـــر� والمعاهـــد والمراكـــز التابعـــة له
بي
لعامـــي .2020 – 2019
يذكـــر ان منظمـــة العمـــل العربيـــة هي
إحـــدى المنظمـــات المتخصصـــة العاملة
ف ي� نطـــاق جامعة الـــدول العربيـــة ،وهي
أول منظمـــة عربيـــة متخصصـــة تعـــىن
بشـــئون العمـــل والعمال عـــى الصعيد
القومـــي ،وتضـــم منظمة العمـــل العربية
ف ي� عضويتها جميع الـــدول العربية ،وتنفرد
ث
الثـــا� الذي يقوم
بتطبيـــق نظام التمثيل
ي
ت
اشـــراك الحكومات وأصحاب
عىل أســـاس
أ
العمال والعمال ف ي� كل نشـــاطات المنظمة
وأجهزتهـــا الدســـتورية والنظاميـــة ،إيماناً
النتـــاج ف ي� الوطن
بأهمية تكاتف أطــــراف إ
العـــر� ،ك�ض ورة ودعامة أساســـية للوحدة
بي
العربية ،ت
واع�افـــاً بأن التعـــاون ف ي� ميدان
النســـان
العمل هو أفضل ضمان لحقوق إ
العـــر� ف ي� حيـــاة حـــرة كريمة ،أساســـها
بي
العدالـــة االجتماعيـــة ،وســـبيلها التعاون
العـــر� وتنميته
الفعال لتطويـــر المجتمع
بي
عىل أســـس متينة وســـليمة.

www.qatarchamber.com

خالل توزيع جوائز الرؤية االقتصادية  ..بمشاركة غرفة قطر

سلطنة عامن تحتفي برجال

االعامل واملستثمرين القطريني

أن
وألقـــى بـــن طـــوار كلمة اكـــد فبهـــا ّ
العالقـــات التجاريـــة واالقتصاديـــة ي ن
بـــن
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حل القطـــاع الخـــاص القطـــري ضيف
ش�ف عـــى حفـــل توزيع جوائـــز الرؤية
االقتصاديـــة ي ف� ســـلطنة عمـــان ،وذلك
ت
ال�
تقديرا للعالقـــات االخويـــة المتينة ي
تربط ي ن
بـــن دولـــة قطر وســـلطنة عمان
ض
الشـــقيقة ،وقـــد حـــر حفـــل توزيع
الجوائـــز والـــذي عقـــد ي ف� العاصمـــة
العمانية مســـقط مســـاء امس االربعاء
معـــال درويـــش بن
 28مـــارس 2018
ي
ش
إســـماعيل
البلـــو� الوزير المســـؤول
ي
عـــن الشـــؤون الماليـــة ،وضـــم الوفد
القطري كل من ســـعادة الســـ ّيد محمد
بن طـــوار الكـــواري نائب رئيـــس غرفة
قطـــر ،الدكتـــور المهنـــدس ســـعد بن
أحمد المهنـــدي رئيس هيئة الأشـــغال
عل بـــن حامد المال
العامـــة ،الدكتـــور ي
ال أ ي ن
مـــن العام المســـاعد منظمة الخليج
لالستشـــارات الصناعيـــة «جويـــك»،
ي ن
حســـن الفردان الرئيس
والســـيد عمر بن
التنفيـــذي لمجموعـــة الفردان.

الســـلطنة وقطر آخذة ف ي� التطـــور والنمو
ت أ
خ�ة؛
بوتـــرة متســـارعة خـــال
الفـــرة ال ي
ي
مشـــرا اىل قصص النجـــاح االقتصادي �ف
ي
ي
ســـلطنة عمـــان ،وما تحققه الســـلطنة من
تقـــدم وازدهـــار ف ي� مختلـــف المجاالت».
معـــال درويش بـــن
ومـــن جانبـــه ّثمـــن
ي
ش
البلو� الوزير المســـؤول عن
إســـماعيل
ي
الشـــؤون الماليـــة ،راعي الحفـــل ،اختيار
دولة قطـــر كضيفة ش�ف النســـخة الحالية
للجائـــزة ،الفتـــا اىل ان هـــذه الجائزة تعد
مبادرة مجتمعيـــة تتبناها مؤسســـة عاملة
بالقطـــاع الخـــاص ،وما تي�جمـــه ذلك من
ش�اكـــة فاعلة ي ن
بـــن القطاعـــات المختلفة.
ئ
الطـــا� رئيس
ورحـــب حاتم بـــن حمـــد
ي
ش
تحرير جريـــدة الرؤيـــة المـــرف العام
عىل الجائزة برجال أ
العمال والمســـتثمرين
وممثـــ� المؤسســـات القطريـــة ،منوهـــا
ي
بعمـــق عالقـــات التعـــاون التجـــاري ي ن
ب�
ئ
الثنا� ي ن
ب�
الســـلطنة ودولة قطر والتكامـــل ي
ين
الشـــقيق�.
البلدين
وقـــام راعـــي الحفـــل بتكريـــم ضيوف
ين
ش
القطريـــن ،حيـــث تـــم تقديم
الـــرف
الشـــكر والتقدير إىل ســـعادة السيد محمد

بن طـــوار الكـــواري نائـــب رئيـــس غرفة
قطـــر ،وجائزة الرؤية الخاصـــة إىل الدكتور
المهندس ســـعد بن أحمد المهندي رئيس
هيئة أ
الشـــغال العامـــة ،وجائـــزة الرؤية
عل بـــن حامد المال
الخاصـــة إىل الدكتور ي
أ
ال ي ن
م� العام المســـاعد بمنظمـــة الخليج
لالستشـــارات الصناعية «جويـــك» ،وجائزة
الرؤيـــة الخاصة إىل ســـعادة الشـــيخ عبد
ن
ثـــا� رئيس ش�كة قطر
الرحمـــن بن ب
ج� آل ي
للصناعـــات التحويلية.
كما تـــم منح جائـــزة الرؤيـــة الخاصة إىل
ين
حســـن الفـــردان الرئيس
الســـيد عمر بن
التنفيـــذي لمجموعـــة الفـــردان القطرية
كأفضل مســـتثمر قطري ف ي� ســـلطنة ُعمان،
وجائـــزة الرؤية الخاصـــة إىل المهندس عبد
عـــ� آل عبـــد هللا كأفضل مســـتثمر
هللا
ي
ف
قطـــري ي� ســـلطنة عمان .بجانـــب جائزة
ن
الوط�،
الرؤيـــة الخاصـــة إىل بنك قطـــر
ي
المؤسســـة المرصفيـــة الرائـــدة .وجائـــزة
الرؤيـــة الخاصـــة إىل ش
ال�كـــة العمانيـــة
القطرية لالتصـــاالت «أوريـــدو» ،وجائزة
الرؤيـــة الخاصـــة إىل مؤسســـة الديـــار
ا لقطر ية .

39

مؤمترات

خالل مخاطبته مؤتمر المواد االولية في مسقط  ..بن طوار:

 2.7مليـار ريـال التبادل التجاري
بني قطر وعامن يف عام 2017

انطلقت يوم االربعاء الموافق  28مارس
 2018ي ف� العاصمة العمانية مسقط،
فعاليات مؤتمر المواد الأولية الذي ناقش
إدارة وإنتاج وتصدير المواد الأولية من
السلطنة إىل دولة قطر ،وشارك ي ف� المؤتمر
وفد قطري يضم نحو  70مشاركاً برئاسة
محمد بن أحمد طوار الكواري ،نائب رئيس
غرفة قطر.
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وبهذه المناسبة قال بن طوار ان المؤتمر
يهدف اىل توثيق الروابط التجارية ي ن
ب� دولة
قطر وسلطنة عمان بقطاع إنتاج وتصدير
المواد أ
الولية ،وخلق منصة للتواصل
ال�كات ورجال أ
ين
ب� ش
العمال ف ي� البلدين
ين
الشقيق� ،وتعزيز االستثمارات المتبادلة
أ
ف
خصوصا ي� قطاع المواد الولية والذي يشهد
كب�ا ف ي� دولة قطر مع تنامي حجم
طلبا ي
الك�ى ش
ش
وم�وعات
االنشائية
وعات
الم�
ب
البنية التحتية من طرق ومواصالت وكذلك
ش
م�وعات المناطق اللوجستية والخدمية
والمشاريع الخاصة بمونديال كأس العالم
لكرة القدم .2022
وأضاف أن العالقات أ
الخوية المتينة يب�ن

دولة قطر وسلطنة عمان قد شهدت تطوراً
أ
ف
خ�ة ف ي� ظل الرعاية
ملحوظاً ي� السنوات ال ي
الحكيمة لقائدي البلدين ح�ض ة صاحب
ن
ثا� وأخيه
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ي
جاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
سلطان عمان ،حيث إنعكست هذه العالقات
عىل مستوى التعاون التجاري واالستثماري
أ
ف
ين
وع� عن
ب� قطاعات العمال ي� البلدين ،ب
ف
الكب� ي� حجم التبادل التجاري
ذلك النمو ي
والذي سجل ما قيمته  2.7مليـار ريـال ف ي�
عام  2017مقابل  1.9مليار ريـال ف ي� العام
السابق  2016بنمو نسبـته .42%
وأضاف :منذ بدء الحصار الجائر عىل دولة
ض
الما� ،تحركت
قطر ف ي� منتصف العام
ي
قطاعات أ
العمال القطرية نحو سلطنة عمان
أ
الشقيقة حيث قمنا بتنظيم زيارة ل بك� وفد
تجاري قطري اىل السلطنة وذلك خالل شهر
رمضان المبارك ،وتم عقد لقاء ت
مش�ك
لرجال أ
ين
ين
والعماني� ولقاءات
القطري�
العمال
ثنائية ي ن
ب� ش
ال�كات القطرية والعمانية ،وقد
أسفرت تلك اللقاءات عن توقيع اتفاقيات
وصفقات ت
مش�كة ساهمت اىل حد بعيد ف ي�
تزويد السوق القطري بالمنتجات العمانية،

كما تم توقيع عقود توريد ي ن
ب� رجال أعمال
قطري� وعدد من أصحاب الكسارات �ف
ين
ي
سلطنة عمان لتوريد مادة الجابرو إىل
السوق القطري ،وقد توالت بعدها الزيارات
ت
وال� أسست لمرحلة جديدة من
المتبادلة ي
ف
ت
التعاون المش�ك ،وتم التباحث ي� اقامة
وم�وعات ت
و�اكات ش
تحالفات ش
مش�كة ف ي� كال
البلدين.
«يأ� مؤتمر المواد أ
الولية �ف
وتابع يقول :ت
ي
ي
ال�اكة ي ن
مسقط ،ليؤكد استمرار هذه ش
ب�
ين
الجانب� ،ونحن ف ي� غرفة قطر نبارك هذا
ين
القطري�
التعاون ونحث رجال االعمال
است�اد السلع
عىل عدم االقتصار فقط عىل ي
نئ
الموا�
العمانية ،وإنما أيضا االستثمار ف ي�
العمانية ،حيث إن الفرصة مهيأة نحو
بناء ش�اكات إلنشاء ش
م�وعات ف ي� السلطنة
نئ
الموا� العمانية مثل ميناء
وخصوصا ف ي�
صحار وصاللة والدقم والذي يعد من
ش
الك�ى والمهمة.
الم�وعات ب
يوم� �ف
ن
وشهد المؤتمر الذي استمر لمدة ي ي
كمبنسك بمسقط ،إقامة  3جلسات
فندق
نقاشية خالل ياليوم أ
ين
متحدث�
الول بمشاركة
من السلطنة وقطر.

وفود زائرة

www.qatarchamber.com

خالل لقاء بن طوار مع وزير التكوين المهني والتشغيل

الغرفة تبحث تعزيز العاملة
التونسية يف السوق القطري

بن طوار :رغبة لدى رجال االعمال القطريين لالستثمار في اندونيسيا
اســتقبل ســعادة الســيد محمــد بــن احمــد بــن طــورا الكــواري نائــب رئيــس غرفــة قطــر يف مقــر
الغرفــة اليــوم الثالثــاء  3ابريــل  ،2018ســعادة الســيد فــوزي بــن عبــد الرحــان وزيــر التكويــن املهنــي
والتشــغيل بجمهوريــة تونــس ،بحضــور ســعادة الســيد صــاح الصالحــي ،ســفري تونــس لــدى الدولــة.

وأوضح أن التكوين المهـــين ي ف ي� تونس يقوم
بإعـــداد وتأهيـــل المـــوارد ش
الب�يـــة قبل
إلحاقها بســـوق العمـــل ،وأن وزارة التكوين
المهـــين ي والتشـــغيل التونســـية شت�ف عىل
 137مركـــز تكويـــن (تدريـــب) مهـــين ي تابع
للـــوزارة ،و 60مركزا تابعا لـــوزارات أخرى،
ين
ين
التونســـي�
المتخرج�
وأضـــاف أن عـــدد
يقـــدر بحـــوال  30ألـــف ف
حـــوال 250
�
ي
ي
ي
تخصصا .
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وتم خالل اللقاء مناقشـــة تعزيـــز العمالة
ين
التونســـية والتعاون ي ن
الجانب� خصوصا
ب�
ف ي� المجاالت التجارية واالســـتثمارية اضافة
اىل اســـتقدام العمالة التونسية المؤهلة.
وقال ســـعادة الســـيد محمد بن احمد بن
طـــوار ،أن العمالة التونســـية مشـــهود لها
بالكفاءة من قبـــل أصحاب أ
العمال ش
و�كات
القطاع الخـــاص ،وأن الغرفة تدعم تعزيز
وجود العمالة التونســـية بالسوق القطري،
الفتـــاً إىل اهمية عقد ورشـــة عمـــل تجمع
ش�كات االســـتقدام القطريـــة والجهـــات
المعنية بالعمالـــة ف ي� تونس.
وأوضـــح أن دولة قطر تشـــهد نهضة بك�ى
ف ي� كافـــة القطاعات االقتصادية ،الســـيما ف ي�
تطويـــر البنيـــة التحتيـــة ش
وم�وعات كأس
كب�ة
العالـــم  ،2022ممـــا يطـــرح فـــرص ي
أمام العمالـــة أ
الجنبيـــة المدربـــة ،مبيناً
أن الحكومـــة تبذل جهـــوداً لضمان حقوق
العمالـــة الوافـــدة من خـــال مجموعة من

والقوانـــن ت
ين
ش
الـــي تحمي هذه
الت�يعـــات
ي
الحقـــوق ،كمـــا يتم تســـهيل اجـــراءات
اســـتقدام العمالة.
واشـــار بن طوار اىل تطـــور التبادل التجاري
ين
ب� قطـــر وتونس حيث بلغـــت قيمته نحو
ف
 174مليون ريـــال ي� العام  2017المنرصم
مقابل  146مليون ريال ف ي� الســـنة الســـابقة
 2016وبنســـبة نمو بلغت  19بالمائة.
كمـــا اشـــار اىل الدعـــم الـــذي يقدمـــه
التونس من
صندوق الصداقـــة القطـــري
ي
بتوف� فرص عمل للشـــباب
خـــال قيامـــه ي
ين
التونســـي� ،منوهـــا كذلك بالـــدور الذي
ف
تقـــوم بـــه مؤسســـة «صلتـــك» ي� اطالق
مشـــاريع ف ي� تونـــس تســـتهدف تشـــغيل
ا لشبا ب .
واشـــاد بن طوار بالعمالة التونســـية وال�ت
ي
وصفهـــا بالماهـــرة ،الفتا اىل ارتفـــاع عدد
الجاليـــة التونســـية ف� دولة قطـــر اىل ث
أك�
ي
من  20الف شـــخص.

مـــن جهته قـــال ســـعادة الســـيد فوزي
بن عبـــد الرحمان وزيـــر التكويـــن ن
المه�
ي
والتشـــغيل التونس أن هنـــاك تعاون ي ن
ب�
ي
قطر وتونس ف ي� مجـــال العمالة ،وأن الزيارة
تســـتهدف التعـــرف عـــى حاجة الســـوق
القطـــري من العمالـــة ،وابـــرز القطاعات
ت
ال� يمكن تأهيـــل العمالة التونســـية فيها
ي
ت
للفـــرات المقبلـــة ،مقـــدراً عـــدد الجالية
بحـــوال  23ألف.
التونســـية بقطر
ي
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وفود زائرة
خالل لقاء مع وفد كبرى شركات التكنولوجيا

الغرفة تبحث العالقات
االقتصادية مع وفد روماين

قــال ســعادة الســيد محمــد بــن احمــد بــن طــوار نائــب رئيس غرفــة قطــر أن العالقــات بني دولــة قطر
وجمهوريــة رومانيــا تشــهد تطــورا ً عــى كافــة املســتويات ،مبــا يفتــح املجــال لزيــادة التجــارة بــن
القطــاع الخــاص وأصحــاب األعــال يف البلديــن ،موضحـاً أن املنــاخ االســتثامري يف قطــر ورومانيــا
محفــز عــى االســتثامر ،ويجتــذب رؤوس األمــوال االجنبيــة ،وأن عــدد مــن رجــال األعــال القطريــن
مهتمــون بالتعــرف عــى الفــرص االســتثامرية يف رومانيــا.
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وأشـــار ســـعادته خـــال لقاء عقدتـــه غرفة
قطـــر (اليوم ي ن
االثن�  16ابريـــل  )2018بمقر
أ
الغرفـــة جمع عدد مـــن أصحـــاب العمال
ن
ين
رومـــا� ،أن
القطريـــن مع وفـــد اقتصادي
ي
حجم التبـــادل التجاري ي ن
ب� قطـــر ورومانيا
ض
المـــا�  71مليون دوالر ،وهو
وصل العام
ي
المكانـــات المتاحة،
ما ال يعكـــس حجـــم إ
ن
ين
الصديقـــن ،موضحاً
الشـــعب�
وتطلعـــات
ي
أن عقد هـــذه اللقاءات يهدف الســـتعراض
الفـــرص االســـتثمارية المتاحـــة ف ي� عدد من
القطاعات ت
الـــي ي ز
وبالتال
تتم� بها البلديـــن،
ي
ي
يز
ســـزيد من فرص عقد تحالفـــات اقتصادية
أ
ين
و�اكات ي ن
ش
الجانب�.
بـــن قطاع العمال مـــن
ن
الرومـــا� الســـيد كالوديو
وتـــرأس الوفـــد
ي
ايونستشـــيو مـــن وزارة االقتصـــاد والتجارة
الرومانيـــة ،وبحضـــور كل مـــن الســـيد
فلوريـــن فريديو رئيـــس الرابطـــة الرومانية
لتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت،
ســـف� رومانيا
وســـعادة كريســـتيان تودور
ي
لـــدى الدولة ،ويســـتهدف الوفـــد التعريف

ش
بال�كات المشـــاركة من قطاعات تكنولوجيا
المعلومـــات واالتصاالت وأمـــن المعلومات.
وأوضح بـــن طـــوار أن االقتصـــاد القطري
اثبـــت قـــدرة عالية عـــى التصـــدي لعدد
مـــن التحديـــات االقتصادية ت
الـــي واجهته،
ي
واخرها الحصـــار الجائر المفـــروض عليها،
حيث عـــززت الدولـــة عالقاتهـــا االقتصادية
والتجارية ،واســـتطاعت ف� ت
فـــرة ي ز
وج�ة فتح
ي
مبـــا�ة مـــع عـــدد من ش
ش
الـــركاء
خطـــوط
ن
ً
المكانـــات الهائلـــة
أن
ا
مشـــر
،
التجاريـــن
إ
ي
ي
ن
الوط�
والناقـــل
حمـــد
كمطـــار
بالدولـــة
ي
ف
وميناء حمـــد؛ قد ســـاهمت ي� ربط مجتمع
أ
العمـــال بنظرائه مـــن كافـــة دول العالم،
ودعـــا نائب رئيـــس الغرفـــة الوفـــد الزائر
للتعرف عىل الفـــرص االســـتثمارية الواعدة
المتاحـــة ف ي� قطر ،مؤكـــداً أن الغرفة لن تألو
جهـــداً أمام ش
الـــركات الرومانيـــة الراغبة ف ي�
الدخـــول للســـوق القطري.
من جهتـــه اوضح الســـيد فلوريـــن فريديو
ش
المـــؤ� الســـنوي لقطـــاع تكنولوجيـــا
أن

المعلومـــات ف ي� رومانيـــا قـــد ســـجل 20%
ارتفاعاً للعـــام  2008ت
وح� العـــام ،2011
مقـــدراً عـــدد ش
الـــركات العاملـــة ف ي� هـــذا
بحـــوال  7آالف ش�كـــة تعمـــل ف ي�
المجـــال
ي
رومانيـــا ،وأشـــار أن الرابطـــة الرومانيـــة
ت
ال�
لتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت ي
كب� من
تأسســـت عـــام  1990تضم عـــدد ي
ش
الـــركات.
بك�يات
ســـف� رومانيا لدى
من جانبه أعرب ســـعادة
ي
الدولـــة عن أمله بأن يســـهم اللقـــاء ف ي� فتح
آفاق اوســـع للتعاون التجاري ي ن
بـــن البلدين،
ت
ال�
موضحـــاً أن هناك عدداً مـــن المجاالت ي
يمكـــن للقطاع الخاص التباحـــث حول إقامة
أ
العمـــال فيهـــا ،واســـتعرضت عـــدداً من
الـــركات الرومانية الخدمات ت
ش
الـــي تقدمها
ي
ف ي� المجـــال التكنولوجـــي ،ومنهـــا برمجيات
الحمايـــة وقواعـــد البيانـــات  ،وأنظمـــة
التشـــغيل أ
والنظمة االقتصادية ،والتطبيقات
المختلفـــة ،والخدمـــات ت
االلك�ونية ش
لل�كات
والمؤسسات.

www.qatarchamber.com

 6.4مليار دوالر التبادل التجاري بين البلدين

الغرفة تبحث فرص األعامل
واالستثامر املتاحة يف سنغافورة

قــال ســعادة الســيد محمــد بــن أحمــد بــن طــوار نائــب رئيــس غرفــة قطــر أن القطــاع الخــاص
القطــري يهتــم بتنميــة عالقــات التعــاون االقتصاديــة والتجاريــة وفتــح آفــاق تعــاون جديــدة
مــع الجانــب الســنغافوري مبــا يحقــق فائــدة القتصــاد البلديــن الصديقــن.

واعـــرب عـــن دعـــم غرفـــة قطـــر لتعزيز
ين
ش
الـــركات القطريـــة
بـــن
التعـــاون
والســـنغافورية وعن قدرة الســـوق القطري
الـــراكات ش
اســـتيعاب مزيد مـــن ش
وال�كات
الســـنغافورية لمـــا يحقـــق قيمـــة مضافة
لالقتصـــاد القطـــري.
من جانبه قال رئيس الجانب الســـنغافوري
أن اتحاد أ
العمال الســـنغافوري قام بعدة
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ونـــوه ســـعادته بـــأن دولـــة قطـــر توىل
كبـــراً بتعزيـــز تعاونهـــا مع دول
اهتماما ي
ت
والـــي تربطها
ســـنغافورة
فيها
اســـيان بما
ي
ف
كث�
بهـــا عالقات قويـــة وتعاون مثمـــر ي� ي
مـــن القطاعات ،الفتـــاً أن البلديـــن وقعتا
العديد مـــن مذكرات التفاهـــم واتفاقيات
التعـــاون مما دفع حجم التبـــادل التجاري
ض
المـــا� للنمـــو يإل ما يقرب
بينهـــا العام
ي
 6.4مليـــار دوالر.
وخالل لقاء اســـتضافته الغرفة بوفد أعمال
ســـنغافوري برئاســـة السيد ســـيونج سينج
تيو رئيـــس أتحـــاد أ
العمال الســـنغافوري
ين
االثنـــن ،قال بن طـــوار أن
بمقـــر الغرفة
تعتـــر وجهة اســـتثمارية وأن
ســـنغافورة
ب
كثـــر مـــن أصحـــاب أ
ين
القطري�
العمـــال
ي
يرغبون ف ي� االســـتفادة من الفـــرص المتاحة
ت
مشـــركة.
وإقامة ش�اكات ومشـــاريع
وقـــال نائب رئيـــس الغرفـــة أن دولة قطر
اســـتطاعت أن تتجـــاوز االثـــار الســـلبية
يز
مشـــراً بأن
وجـــزة ،
للحصـــار خالل تف�ة
ي

القطـــاع الخـــاص كان لـــه دور رائد خالل
هـــذه االزمـــة وأن هناك اجـــراءات رسيعة
تدب�ها من أجل ضمان تدفق الســـلع
تـــم ي
والبضائـــع دون انقطاع.
وعـــن هـــذه االجـــراءات ،قـــال أن تـــم
ين
ش
مبـــا�ة مع عدد
تدشـــن خطـــوط مالحية
من الـــدول الصديقـــة ،مشـــدداً عىل دور
أصحـــاب أ
ين
توفـــر
القطريـــن ف ي�
العمـــال
ي
الســـلع والمنتجـــات وزيادة االتجـــاه نحو
المحـــ� واالعتماد عـــى المنتج
التصنيـــع
ي
ا ن
لوط� .
ي

زيـــارات إىل دولة قطر ،معربـــاً عن اعجابه
ت
الـــي حققتها قطر
بمـــدى التطور والنهضة ي
عىل كافـــة االصعدة.
وقـــال ســـينج تيـــو أن قطر وســـنغافورة
ن ف
كثـــر من النواحـــي وأنهما
متشـــابهت� ي� ي
ي
ت
ال� تشـــجع
يزخران
بالفرص االســـتثمارية ي
أصحاب أ
العمـــال من كافـــة دول العالم.
ونـــوه بـــأن هنـــاك اكـــرث مـــن  300ش�كة
ســـنغافورية تعمل ف ي� الســـوق القطري ف ي�
قطاعـــات البنوك والخدمات واالنشـــاءات.
يذكـــر أن أتحـــاد أ
العمـــال الســـنغافوري
أكـــر غرفـــة
تأســـس عـــام  2002ويعـــد ب
أ
تجاريـــة تخـــدم مصالح مجتمـــع العمال
بســـنغافورة ف ي� مختلـــف المجاالت ،ويضم
ً
فضـــا عن غرف
حـــوال  26ألف ش�كـــة ،
ي
تجارية محليـــة وعالمية مهمـــة ،كما يعمل
ب� مجتمـــع أ
االتحاد حلقـــة وصل ي ن
العمال
الســـنغافوري والحكومة ،ويقـــدم العديد
من مبـــادرات بنـــاء الكفـــاءات والخدمات
ش
للم� وعا ت .
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وفود زائرة
فرص كبيرة في قطاعات الطاقة والسياحة واستخراج الذهب والماس

رئيس سرياليون يدعو رجال االعامل
القطريني اىل االستثامر يف بالده
بن طوار :الغرفة حريصة على تعزيز العالقات التجارية مع سيراليون

دعــا فخامــة الرئيــس جوليــوس مــادا بيــو رئيــس جمهوريــة ســراليون ،رجــال االعــال القطريــن
اىل االســتثامر يف بــاده ،الفتــا اىل وجــود العديــد مــن الفــرص االســتثامرية خصوصــا يف
قطاعــات الطاقــة والســياحة والزراعــة واملجــاالت املرصفيــة واملــوارد الطبيعيــة.
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ســـراليون خـــال لقاءه مع ســـعادة الســـيد محمد
واشـــار رئيس ي
ج�
بن
خالـــد
الســـيد
بحضور
قطر
غرفة
ئيـــس
ر
بـــن طـــوار نائب
ب
الكـــواري عضـــو مجلـــس ادارة الغرفة وعـــدد من رجـــال االعمال
ين
القطريـــن والوفـــد المرافق لفخامتـــه ،يوم الســـبت الموافق 21
ابريـــل  ،2018اىل ان هـــذه هي زيارته االوىل اىل دولـــة قطر ،منوها
بقـــوة العالقات ي ن
ســـراليون تنظر
ســـراليون ،وقـــال ان ي
بـــن قطر ي
يز
ممـــزة وخاصـــة ،وترغب ف ي�
اىل العالقـــة مع قطر عـــى انها عالقة
تعزيز التعـــاون ف ي� مختلـــف المجاالت وخصوصـــا االقتصادية.
ي ن
اليو� المنـــاخ االســـتثماري ف ي� بالده،
واســـتعرض الرئيـــس
الســـر ي
وقـــال ان هنالك العديـــد من القطاعـــات ت
ال� يمكـــن التعاون مع
ي
ف
ســـراليون لديها
الجانـــب القطري ي� االســـتثمار فيهـــا ،منوها بان ي
ف
ســـاحل طويل ومســـطحات خـــرض اء ويمكـــن التعـــاون ي� اقامة
فنادق ومنشـــات ومرافق ســـياحية ،كما يوجد مـــوارد طبيعية مثل
ت
ين
القطري� ف ي� اســـتخراجها
وال� يمكـــن التعاون مع
الذهـــب والماس ي
و تصنيعها .
ت
الـــي تتمتع بها
واشـــار الرئيـــس جوليوس مـــادا بيـــو اىل
ب
الخـــرة ي
دولة قطـــر ف ي� اســـتغالل المـــوارد الطبيعيـــة مثل النفـــط والغاز
الخـــرات القطرية
وغ�هـــا ،وان بـــاده ترغب ف ي� االســـتفادة مـــن
ب
ي
ف ي� هـــذا المجـــال ،منوهـــا باهميـــة تأســـيس مجلـــس اعمـــال
قطـــري ي ن
ت
مشـــرك من اجـــل متابعـــة وتعزيـــز التعاون
اليو�
ســـر ي
ف
ت
الفـــرة المقبلة.
المامـــول ف ي� قطاعـــات االعمـــال ي� البلدين خالل
ومـــن جانبـــه رحب ســـعادة الســـيد محمد بـــن طـــوار الكواري
ي ن
اليو� والوفـــد
نائـــب رئيـــس غرفـــة قطـــر ،بالرئيـــس
الســـر ي

ين
المرافـــق ،منوهـــا بقـــوة العالقـــات ي ن
الصديقـــن،
بـــن البلديـــن
ف
ت
مشـــركة ي� تطويـــر العالقـــات
وقـــال ان هنالـــك رغبـــة
ت
التجاريـــة واالقتصاديـــة آلفـــاق ارحـــب مـــن التعاون المشـــرك.
واشـــار اىل أن دولة قطـــر لديها العديد من االســـتثمارات ف ي� مختلف
وســـراليون
دول العالـــم ،الفتـــا اىل انـــه القـــارة االفريقية عموما
ي
تعت� ارضا خصبة لالســـتثمار ،حيث لديهـــا العديد من
بالتحديـــد ب
القطاعـــات الواعدة مثـــل الطاقة والســـياحة والمـــوارد الطبيعية،
والـــي يمكنها أن تجذب أصحـــاب أ
ت
ين
القطريـــن ،مما يتطلب
العمال
ي
أ
ف
مزيـــد من التعـــاون ي ن
ب� رجـــال العمـــال ي� البلديـــن للوصول إىل
ش�اكات تخدم اقتصـــادي البلدين.
وقـــال ان غرفـــة قطر حريصة عـــى تطوير العالقـــات التجارية مع
ســـراليون ف ي� مختلـــف القطاعات ،وانها تشـــجع القطـــاع الخاص
ي
القطري ورجال أ
ين
القطري� عىل دراســـة الفرص االســـتثمارية
العمال
ف
ت
والـــي تزخر بالعديد من المـــوارد الطبيعية،
ســـراليون
المتاحة ي� ي
ي
ف
ف
ت
مشـــركة خصوصا ي� قطاعات
معربا عن امله ي� تنفيذ اســـتثمارات
الســـياحة والطاقة والموارد الطبيعية.
ســـر ن
اليو�
قطري
اعمال
مجلـــس
واشـــاد بن طوار بفكرة تأســـيس
ي
ي
ت
مشـــرك ،وقـــال ان غرفة قر ســـوف تدرس انشـــاء هـــذا المجلس
ف
كبـــر � تعزيـــز التعاون ي ن
بـــن قطاعات
والـــذي
ســـيكون لـــه دور ي ي
ف
ســـراليون اىل
االعمـــال ي� البلدين ،الفتـــا اىل ان زيارة فخامة رئيس ي
ين
القطري� ،ســـوف تدشـــن
دولـــة قطـــر ولقائه مع رجـــال االعمال
ف
لمرحلـــة جديدة مـــن التعاون ف ي� رجـــال االعمـــال ي� البلدين.
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خالل لقاء في الغرفة مع وزيرة الشؤون الرئاسية:

اوغندا تسعى لجذب االستثامرات القطرية

قــال ســعادة الســيد محمــد بــن احمــد بــن طــوار نائــب رئيــس غرفــة قطــر أن دولــة قطــر وجمهوريــة
اوغنــدا تربطهــا عالقــات صداقــة وتعــاون وطيــدة ،منوهــاً إىل أن هنــاك اهتــام مــن جانــب
أصحــاب األعــال القطريــن بالتعــرف عــى فــرص االســتثامر املتاحــة يف اوغنــدا.

جـاء ذلـك خالل اسـتقباله سـعادة السـيدة ت
ايسر مبوالكوبـوزا مبايو،
وزيـرة الشـؤون الرئاسـية بجمهوريـة أوغنـدا ،والوفـد المرافـق لهـا،
بمقـر غرفـة قطـر صبـاح يـوم االحـد الموافـق  1أبريـل ،بحضـور
غر المقيـم لدى
سـف� اوغنـدا ي
سـعادة السـيد راشـد يحـي سـيمودو ي
دولـة قطـر.
وقـال بـن طـوار أن قطـر تـول اهتمامـا كبراً بتشـجيع االسـتثمار �ف
ي
في
ي
ت
والـ� تتمتـع بمـوارد طبيعية وموقـع جغر يا�
افريقيـا وخاصـة اوغنـدا ي
يز
كثر مـن االسـتثمارات االجنبيـة.
متمـ� ممـا يؤهلهـا السـتقبال ي
ن
موسـيفي� رئيـس
ونـوه بـن طـوار إىل زيـارة فخامـة السـيد يوري
ي
ض
ت
والـ� تـم خاللهـا
جمهوريـة اوغنـدا إىل دولـة قطـر العـام
المـا� ي
ي
توقيـع العديـد مـن مذكرات التعـاون والتفاهـم حول تعزيـز التعاون
التجـاري وحمايـة االسـتثمارات.
مـن جانبهـا ،قالـت الوزيـرة االوغنديـة أن الهـدف مـن الزيـارة هـو
التأكيـد على ت
ال�حيـب االوغنـدي باالسـتثمارات القطريـة وتقديـم

الدعـوة لرجـال أ
ين
القطريـ� إىل زيـارة اوغنـدا والتعـرف على
العمـال
ت
الـ� يمكنهـم االسـتثمار فيهـا.
فـرص االعمـال المتاحـة والقطاعـات ي
ف
وأكـدت الوزيـرة االوغنديـة أن دولـة قطـر اسـتطاعت ي� ظـل القيـادة
ن
رض
أم�
ثـا� ي
الحكيمـة لح ة صاحـب السـمو الشـيخ تميم بـن حمد آل ي
قصرة من
البلاد أن تحقـق نجاحـات اقتصاديـة ملموسـة خلال تف�ة ي
الزمن.

في قطاعات السياحة والتعليم والعقارات

الغرفة تبحث الفرص

االستثامرية مع وفد
تجاري تريك

اســتقبل الســيد راشــد بــن حمــد العذبــة عضــو مجلــس إدارة غرفــة قطــر ،وفــدا تجاريــا تركيــا برئاســة
الســيد اوميــت فاهيــت الرئيــس التنفيــذي لرشكــة ايوروميديرتيــان االســتثامرية ،والســيد مظفــر
ســوات نائــب مديــر عــام مــرف اكتيــف لالســتثامر ،لبحــث التعــاون بــن الجانبــن يف عــدد مــن
املواضيــع ذات االهتــام املشــرك.
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ودعـا السـيد اوميـت فاهيت القطـاع الخاص القطـري اىل التعرف عىل
الفـرص االسـتثمارية المتاحـة ف ي� تركيـا ،ف ي� قطاعات السـياحة والتعليم
والعقـارات ،خاصـة ف ي� ظـل التوجـه نحو زيـادة االسـتثمارات القطرية
ف
ت
ت
ت
مشرا
والـ� يتم تنفيذهـا ي� البلدين أو خارجهما ،ي
ال�كيـة المشركة ،ي
تعتر ذاخـرة بالفـرص االسـتثمارية الـ�ت
قرص ب
اىل أن منطقـة شـمال ب
ي
أ
تجـذب رؤوس أ
ف
المـوال الجنبية ،السـيما ي� ظل التسـهيالت الممنوحة
أمام المسـتثمرين.
ت
مـن جهتـه قـدم السـيد مظفر سـوات نبـذة عن مصرف اكتيـف ال� يك
اكر مصـارف القطـاع الخـاص ف ي� تركيـا ،حيـث يقدم
الـذي يعـد مـن ب
أ
ث
خدمـات ماليـة ومرصفيـة لك� مـن  6.6مليون عميل ،ويسـتحوذ عىل

ف
المصر� الخـاص ف ي� تركيا.
نسـبة  14%مـن حصـة القطاع
ي
مـن جهتـه شـدد السـيد راشـد العذبـة على اهميـة تعزيـز عالقـات
التعـاون التجـاري ي ن
بـ� قطـر وتركيـا ،منوهـا بـأن غرفـة قطـر تسـعى
ف
لزيـادة التعـاون القطـاع الخـاص ت
الر يك ،بمـا يسـهم ي� زيـادة حجـم
التبـادل التجـاري ي ن
بـ� البلديـن.
واضـاف العذبـة ان السـوق ت
يعتر وجهـة اسـتثمارية مفضلـة
الر يك ب
القطريـ� ،كمـا أن السـياحة ت
ين
كب�
للمسـتثمرين
ال�كية تسـتقطب عدد ي
مـن أ
الرس القطريـة ،مؤكـدا على اسـتعداد الغرفـة تزويـد الجانـب
ت
الر يك بـأي معلومـات اقتصاديـة وبيانـات تجاريـة تسـهم ف ي� زيـادة
أ
ين
التقـارب ي ن
الصديقـ�.
بـ� اصحـاب العمـال ف ي� البلديـن
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وفود زائرة
لتعزيز التعاون وخلق شراكات اقتصادية

غرفة قطر توقع مذكرة تفاهم
مع نظريتها النيبالية
وقعــت غرفــة تجــارة وصناعــة
قطــر وغرفــة تجــارة نيبــال
مذكــرة تفاهــم بهــدف تعزيــز
التعــاون وخلــق رشاكات
اقتصاديــة بــن أصحــاب
األعــال مــن البلديــن.

جاء ذلـــك عىل هامـــش اللقـــاء الذي
جـــر الكواري
جمع الســـيد خالـــد بن ب
عضـــو مجلس إدارة غرفة قطر والســـيد
باســـكار راج راجكارنيـــكار نائـــب رئيس
غرفة تجـــارة وصناعة نيبـــال وعدد من
النيبال.
أعضاء الوفـــد
ي
وقال الســـيد خالد الكـــواري أن مذكرة
التفاهـــم ت
تـــأ� ف ي� إطار تشـــجيع رجال
ي
أ
العمـــال ف ي� كال البلديـــن للدخـــول ف ي�
ش�اكات اســـتثمارية من شـــأنها أن تدفع
العالقـــات الثنائيـــة ي ن
بـــن البلدين قدما
وزيادة حجم التبـــادل التجاري ،منوهاً
بأن غرفة قطـــر لديها عالقـــات تعاون
يز
متم�ة مـــع كافة غـــرف العالم.
ف
وأكـــد الكـــواري أنـــه ي� أطار تشـــجيع
دولة قطـــر لتنويـــع مصـــادر الدخل،
فـــإن أصحـــاب أ
ين
القطريـــن
العمـــال
كب�
والمســـتثمرين لديهـــم اهتمـــام ي
بالتعـــرف عـــى فـــرص االســـتثمار
المتاحـــة ف ي� نيبال خاصـــة ف ي� القطاعات
ت
ال� تشـــهد ي ز
تم�اً نســـبياً مثـــل الزراعة
ي
والســـياحة.
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وأعرب الكـــواري عـــن امله ف ي� أن تســـهم
هذه االتفاقيـــة ف ي� تعميـــق أوارص التعاون
ب� أصحـــاب أ
ين
العمـــال مـــن البلدين وأن
ف
ن
ممثل
بـــن
تســـهم ي� تبـــادل الزيـــارات ي
ي
والنيبـــال
القطـــاع الخـــاص القطـــري
في
ت
مشـــركة تصب ي�
والدخـــول ف ي� مشـــاريع
مصلحـــة اقتصـــاد البلدين.
مـــن جانبه ،قـــال الســـيد راجكارنيـــكار أن
كبـــراً ف ي� تطويـــر
نيبـــال حققـــت تقدمـــاً ي
االقتصـــاد ف ي� كافـــة القطاعـــات خاصـــة
الزراعة والصناعة والســـياحة والكهرومائية،
منوهـــاً بأن هنـــاك اســـتعداد للتعاون مع
ف
وغ�ها.
قطـــر ي� هـــذه القطاعـــات ي
وعـــن العمالـــة النيباليـــة ،قـــال أن هناك

كبـــرة ف ي� دولـــة قطـــر تشـــارك ف ي�
عمالـــة ي
ال� تشـــهدها الدولة وتشـــارك �ف
ت
ي
النهضة ي
ت
ال� تنفذها ،منوهـــاً بأن بالده
المشـــاريع ي
تفخـــر بأنهـــا توفـــر لدولـــة قطـــر عمالة
مؤهلـــة ومدربـــة ويشـــهد لهـــا الجميـــع
ن
والتفا�.
بالعمـــل
ي
وقال أن بـــاده تزخر بالفرص االســـتثمارية
الـــي يمكن ألصحـــاب أ
ت
ين
القطري�
العمـــال
ي
االســـتثمار فيها وأن الحكومة توفر محفزات
االجنـــي ،داعياً
كث�ة لتشـــجيع االســـتثمار
ي
بي
ن
القطريـــن لزيـــارة بـــاده
المســـتثمرين
ي
واستكشـــاف هـــذه الفرص خاصـــة ف ي� ظل
ت
ال�
االمكانيـــات ومـــوارد طبيعية الهائلـــة ي
تتمتـــع بها.
وأوضـــح نائـــب رئيـــس غرفة نيبـــال أن
مذكـــرة التفاهم الموقعة مـــع غرفة قطر
كب� ف ي� تعزيـــز التعاون
ســـيكون لها دور ي
أ
ت
القطري�ن
المشـــرك ي ن
ب� أصحاب العمال
ي
ف
ن
و� انشـــاء مشـــاريع
ونظرائهم
ي
النيبالي� ي
ف
ت
مشـــركة ي� كال البلدين.
واكـــد أن هنـــاك ترتيـــب لتنظيـــم زيارة
نيبـــال إىل دولة قطـــر للقاء
وفد تجـــاري
ي
أصحـــاب أ
ين
القطريـــن وللتعرف
العمـــال
عـــى الســـوق القطري.
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خالل ندوة مشتركة عقدت بمقر غرفة قطر

اعتامد قواعد مركز قطر الدويل
للتحكيم يف السودان
أكــد ســعادة الدكتــور الشــيخ ثــاين بــن عــي آل ثــاين عضــو مجلــس اإلدارة للعالقــات الدوليــة
أن مركــز قطــر الــدويل للتوفيــق والتحكيــم يســعى إىل تعزيــز التعــاون مــع كافــة املراكــز
التحكيميــة ،إنطالق ـاً مــن دوره يف مواكبــة أحــدث املامرســات يف مجــال التحكيــم.

الداريـــة والفنية.
الخـــرة إ
ب
وقـــال ف ي� ترصيحـــات صحفيـــة إن هناك
ين
مذكـــرات تعـــاون موقعـــة ي ن
الطرف�
بـــن
وللخ�ات
مشـــرا للتجارب
الخ�ات،
ب
ي
لتبادل ب
القانونيـــة ت
الـــي يتمتع بها الســـودان.
ي
ومن جهته قـــال الدكتـــور ابراهيم محمد
أحمـــد دريج المدير العـــام ورئيس مجلس
ن
الســـودا� للتوفيق والتحكيم،
إدارة المركز
ي
إن المركز الذي تأســـس عام  ،2013يستمد
قواعده مـــن قواعد التحكيـــم الصادرة من

ت
اليونســـرال لســـنة  ،1976ويقـــدم المركز
خدمـــات التدريـــب والتأهيل مـــن خالل
الدورات التدريبية ،وخدمات االستشـــارات
القانونيـــة ،موضحـــاً أن المركـــز ســـيقوم
بتنظيـــم عـــدد مـــن الـــدورات ف ي� مجال
التحكيـــم عىل مـــدار العام الجـــاري ،كما
ســـينظم دورات تدريبية خارجيـــة ف ي� دول
المغـــرب وتركيـــا وجنوب افريقيـــا ي ز
ومال�يا
ين
المحكمـــن فيه
وغ�هـــا ، ،مقـــدراً عـــدد
ي
خب�ا.
بحـــوال  250محكما ومحكمـــا ي
ي
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ت
الـــي عقدها
جـــاء ذلـــك خـــال النـــدوة ي
الـــدول للتوفيـــق والتحكيم
مركـــز قطـــر
ي
ن
الســـودا�
المركز
مع
بالتعاون
بغرفـــة قطر
ي
للتوفيـــق والتحكيـــم للتعريـــف بالقواعد
ين ت
ال� تنظم التحكيم بالســـودان.
والقوانـــن ي
ولتعزيـــز التعـــاون ي ن
بـــن المركزيـــن فيما
ت
يخـــص تنظيـــم الفعاليـــات المشـــركة
ن
ثا�
والقضايـــا التحكيميـــة ،قـــال الشـــيخ ي
ن
ثـــا� إن التعاون مـــع المركز
بن
عـــ� آل ي
ي
ن
الســـودا� للتوفيـــق والتحكيم سيشـــمل
في
عـــر المنابر المختلفة
الســـودان
العالن ي�
إ
ب
ولـــدى الجهـــات ذات الصلة باالســـتثمار
رض
ن
تب� قواعـــد مركز قطر
والتجـــارة بـــ ورة ي
الـــدول للتوفيـــق والتحكيـــم ،واعتمـــاد
ي
ن
الســـودا� للتوفيـــق والتحكيم ألي
المركز
ي
محكـــم يتم اعتمـــاده بواســـطة مركز قطر
الـــدول للتوفيـــق والتحكيـــم ،وتنظيـــم
ي
ت
مشـــركة
دورات تدريبيـــة وورش عمـــل
ين
المحكم� ش
ون� ثقافـــة التحكيم،
لتأهيـــل
أ
وتبـــادل الزيارات لعضـــاء المركزين لتعزيز
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خالل ندوة نظمتها الغرفة الدولية قطر وتناولت أثرها على قطاع الطاقة

الرشكات القطرية تحتاج  6أشهر
لالستعداد لرضيبة القيمة املضافة
أكــدت نــدوة « تأثــر تطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة عــى قطــاع الطاقــة يف قطــر»
عــى الحاجــة امللحــة لتوفــر حلــول رضيبيــة أكــر شــفافية وشــمولية تضمــن إدارة أفضــل
للمــوارد وازالــة كافــة املعوقــات التنظيميــة وتلبــى التطــور التكنولوجــي.
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ت
الـــي نظمتهـــا غرفـــة
وركـــزت النـــدوة ي
التجـــارة الدوليـــة قطـــر بالتعـــاون
ت
رويـــرز
مـــع كل مـــن وكالـــة تومســـون
العالميـــة ،ش
و�كـــة ارنســـت ويونـــغ،
وبدعـــم مـــن غرفـــة قطـــر اليـــوم
االثن ـ ي ن
ـن  23ابري ــل  ،2018ع ــى أفض ــل
الممارســـات وأهميـــة اســـتخدام
التكنولوجيـــا ف ي� تطبيـــق ال�ض يبـــة،
بالضافـــة إىل التحديـــات والمعوقـــات
إ
الش ــائعة عن ــد تطبيقه ــا ،كم ــا تناول ــت
الـــدروس المســـتفادة مـــن تطبيقهـــا ف ي�
بعـــض الـــدول الخليجيـــة.
وقالـــت الســـيدة جينيفـــر اوســـوليفان
ش�ي ــك ورئي ــس تنفي ــذ �ض يب ــة القيم ــة
المضاف ــة شب�ك ــة ارنس ــت ويون ــغ خ ــال
ت
ـي تناول ــت في ــه
عرضه ــا التوضيح ــي ال ـ ي

نب ــذة ع ــن �ض يب ــة القيم ــة المضاف ــة ف ي�
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ،أنـــه
ف ي� عـــام  2016وقعـــت دول المجلـــس
االتفاقي ــة االطاري ــة لتطبي ــق ال�ض يب ــة،
ونوه ــت بأن ــه المس ـ ي ن
ـتهلك� أو العم ــاء
النهائيـــون ف ي� سلســـلة التوريـــد هـــم
الذيـــن يتحملـــون هـــذه ال�ض يبـــة
وليســـت ش
الـــركات.
وقالـــت أن هنـــاك ثـــاث معالجـــات
لتطبيـــق ال�ض يبـــة :وهـــي نســـبة 5%
 0% ،و االعفـــاء ،منوهـــةً بـــأن الدولـــة
ت
ـي ســتطبق ال�ض يبــة عليهــا أن تجهــز
ال ـ ي
آلي ــة تطبي ــق واضح ــة ومتكامل ــة خ ــال
 12شـــهراً قبـــل اقرارهـــا ،وتوقعـــت أن
يت ــم تطبي ــق ال�ض يب ــة ف ي� كاف ــة ال ــدول
الخليجيـــة بحلـــول عـــام  .2019وعـــن
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ابـــرز ســـمات نظـــام ال�ض يبـــة ف ي� دول
المجلـــس ،قالـــت أنـــه ال يختلـــف عـــن
نظـــره ف ي� كافـــة دول العالـــم وأنـــه يتـــم
ي
عـــى المعامـــات التجاريـــة وأن كلفتهـــا
ئ
ـا� وأن ــه ع ــى
يتحمله ــا المس ــتخدم النه ـ ي
كل ش�ك ــة تطبيقه ــا ع ــى سلس ــلة التوري ــد
وأن جميـــع ش
الـــركات ملزمـــة بالتســـجيل
لتطبيـــق ال�ض يبـــة.
ف
وعـــن النظـــام ش
الت�يعـــي ي� قطـــر،
قالـــت اوســـوليفان أن البنيـــة القانونيـــة
ش
والت�يعيـــة لتطبيـــق ال�ض يبـــة جاهـــزة
للتطبيـــق.
وفيمـــا يخـــص العقـــود طويلـــة االجـــل،
قالـــت اوســـوليفان أنـــه ف ي� حالـــة اذا
كانـــت ش
ال�كـــة مرتبطـــة بعقـــود طويلـــة
االجـــل فـــأن القواعـــد االنتقاليـــة تقـــول
بأنـــه بغـــض النظـــر عـــن تلـــك العقـــود
ف ــأن عملي ــات التوري ــد تخض ــع لل�ض يب ــة
بمجـــرد اقرارهـــا كمـــا حـــدث ف ي� االمـــارات
والســـعودية.
ونوهـــت بـــأن عنـــد اقـــرار ال�ض يبـــة �ف
ي
قط ــر ف ــأن ه ــذه االم ــر س ــيتم تطبيق ــه ف ي�
اضي ــق الح ــدود أو س ــيكون نس ــبة االعف ــاء
ه ــي االم ــر ال ــوارد.
ش
امـــا الســـيد فنبـــار سكســـتون� ،يـــك
ش
المبـــا�ة شب�كـــة
ورئيـــس ال�ض ائـــب
ارنســـت ويونـــغ ،فقـــدم ورقـــة عمـــل
تأثـــر تطبيـــق القيمـــة المضافـــة
عـــن
ي
ف
عـــى قطـــاع الطاقـــة ي� بعـــض الـــدول
الخليجيـــة.
وقـــال أن �ض يبـــة القيمـــة المضافـــة
ليس ــت ام ـرا ً مالي ـاً كم ــا يظ ــن الكث ـ يـر م ــن
أصحـــاب أ
العمـــال ،ولكـــن هـــي عمليـــة

مؤسســـاتية وتخـــص كل أ
العمـــال.
وأك ــد ع ــى أهمي ــة أن يت ــم مراجع ــة كاف ــة
العقـــود بحيـــث تضمـــن تطبيـــق �ض يبـــة
القيمـــة المضافـــة وذلـــك لمواجهـــة أي
تحديـــات مســـتقبلية .
بيـــر ارمـــان
مـــن جهتـــه اشـــار الســـيد ي
رئي ــس تطوي ــر الس ــوق بقس ــم ال�ض ائ ــب
ت
رويـــرز
والمحاســـبة بوكالـــة تومســـون
الـــرق أ
ش
الوســـط وشـــمال
بمنطقـــة
ش
أفريقيـــا أن الـــركات ســـتحرص عـــى
تطبيـــق ال�ض يبـــة المضافـــة حســـب
اللوائ ــح التنفيذي ــة للدول ــة بش ــكل أمث ــل،
وتحدي ــداً عن ــد إع ــداد البيان ــات ال�ض يبي ــة
للجهـــات الرقابيـــة ،كمـــا أنهـــا ســـتحاول
أن تضـــع نظامـــا يســـتجيب أ
للنظمـــة
ن ف
تغـــرت ،أو ت
حـــى ف ي�
والقوانـــن ي� حـــال ي
ي
تغـــرت نســـبة القيمـــة المضافـــة
حـــال ي
ش
ً
مســـتقبالً ،متوقعـــا أن تقـــوم �كات
النف ــط والغ ــاز بتوحي ــد نظ ــام التخطي ــط
لتطبيـــق ال�ض يبـــة.
واســتعرض الســيد مهــرداد تالفــار ش�يــك
شب�كـــة أرنســـت ويونـــغ ومتخصـــص
�ض
ـي وتكنولوجي ــا
بتكنولوجي ــا التح ــول ال ي ـ ب ي
ال�ض ائـــب ،أثـــر تطبيـــق ال�ض يبـــة عـــى
المؤسس ــات الكب ـ يـرة والمتوس ــطة وكيفي ــة
تهيئــة أ
ت
االلك�ونيــة والماليــة داخــل
النظمــة
ش
الـــركات للتعامـــل مـــع ال�ض يبـــة مـــن
الجهـــة المحاســـبية ،وأضـــاف مهـــرداد أن
تطبي ــق ال�ض يب ــة ف ي� بع ــض دول مجل ــس
التع ــاون الخليج ــي ،ق ــد ط ــرح ع ــدد م ــن
القضاي ــا ال ـ ت
ـي يج ــب االهتم ــام به ــا قب ــل
واجــراء دراس يــات حوله ــا قب ــل تطبيقه ــا �ف
ي

ف
ـا�
قط ــر ،لالس ــتفادة م ــن الخ ـ بـرات ولت ـ ي
الطـــار العـــام
أي عيـــوب ،مؤكـــداً أن إ
�ض
لم ــواد واج ـراءات قان ــون تطبي ــق ال يب ــة
يعتـــر متشـــابه
المضافـــة ف ي� كل البلـــدان
ب
إىل حــد كبـ يـر؛ مشـ يـراً أن أحــد الصعوبــات
ت
الـــي واجهتهـــا ش
الـــركات ف ي� تلـــك الـــدول
ي
هـــي عـــدم جاهزيتهـــا بشـــكل مناســـب،
ت
االلك�ونيـــة
والتأخـــر ف ي� إعـــداد االنظمـــة
والمحاســـبية.
بـــدوره ،قـــال الســـيد فرنســـوا مـــاالن،
ش
المبـــا�ة شب�كـــة
غـــر
مديـــر ال�ض ائـــب ي
ارنســت ويونــغ ،أن فـ تـرة ســتة أشــهر هــي
فـ تـرة كافيــة للـ شـركات القطريــة لالســتعداد
لتطبيـــق �ض يبـــة القيمـــة المضافـــة ف ي�
قط ــر ،الفتــاً إىل أن اح ــدى دول المنطق ــة
قــد طبقــت ال�ض يبــة بشــكل مفاجــئ ولــم
يس ــبقه ف ـ تـرة كافي ــة لالس ــتعداد ،وه ــو م ــا
اح ــدث ارتب ــاكاً ل ــدى ال ـ شـركات ف ي� الف ـ تـرات
أ
الوىل للتطبيـــق.
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ولفــت مــاالن أنــه ووفق ـاً لدراســة اجريــت
مؤخ ـرا ،ف ــأن  10%فق ــط م ــن المؤسس ــات
ت
ـي ب ــدأت بتنفي ــذ
وال ـ شـركات ف ي� ال ـ
ـدول ال ـ ي
هـــذه ال�ض يبـــة ف ي� المنطقـــة ،كانـــت
عـــى اســـتعداد تـــام لتطبيـــق القانـــون،
ت
العـــداد لتطبيـــق
واســـتلزمت
فـــرة إ
القانـــون مـــن خـــال االقســـام الماليـــة
واقس ــام تكنولوجي ــا المعلوم ــات م ــا ب ـ ي ن
ـن
ق
ـا� ال ـ شـركات وتق ــدر
 9إىل  15ش ــهر ،أم ــا ب ـ ي
ـوال  90%فق ــد اعتم ــدت ع ــى حل ــول
بح ـ ي
وتدابـــر متأخـــرة حالـــت دون تطبيقهـــا
ي
بشـــكل ناجـــح.
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دورات
ثاني بن علي:
نشر ثقافة اللجوء للتحكيم
لفض النزاعات التجارية

الغرفة تؤهل دفعة

جديدة من املحكمني
القطريني

اختتمــت يــوم األربعــاء  26ابريــل ،2018
النســخة الرابعــة مــن برنامــج إعــداد
وتأهيــل املحكمــن الــذي عقــده مركــز
قطــر الــدويل للتوفيــق والتحكيــم التابــع
لغرفــة قطــر بالتعــاون مــع مركــز التعليــم
املســتمر بجامعــة قطــر ،وذلــك عقــب
انتهــاء املراحــل الســتة للربنامــج عــى
مــدار ســتة أســابيع.

وق ــام كل م ــن س ــعادة الدكت ــور الش ــيخ
ن
ن
ثـــا� عضـــو مجلـــس
عـــ� آل ي
ي
ثـــا� بـــن ي
الـــدول للتوفيـــق
إدارة مركـــز قطـــر
ي
والتحكيـــم و الدكتـــور رجـــب عبـــدهللا
االســـماعيل مديـــر مركـــز خدمـــة
المجتم ــع والتعلي ــم المس ــتمر بجامع ــة
ين
المتدربـــن شـــهادات
قطـــر ،بتســـليم
التخ ــرج ،وذل ــك عق ــب انته ــاء المرحل ــة
ت
الـــي جـــاءت تحـــت عنـــوان
السادســـة ي
«المحاكمـــة الصوريـــة العمليـــة”.
مـــن جهتـــه قـــال ســـعادة الشـــيخ
ن
ن
ثـــا� خـــال الحفـــل
عـــ� آل ي
ي
ثـــا� بـــن ي
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الـــدول
الختامـــي إن مركـــز قطـــر
ي
للتوفيـــق والتحكيـــم يحـــرص عـــى
ت
ـي تعمــل
تنظيــم ب
ال�امــج والنــدوات ،الـ ي
عـــى ش
نـــر ثقافـــة اللجـــوء للتحكيـــم
ن
نز
بـــن رجـــال
لفـــض ال�اعـــات التجاريـــة ي
القانـــون وأصحـــاب أ
العمـــال والمهـــن،
خاصـــة ف� ظـــل أ
الهميـــة ت ز
الم�ايـــدة
ي
عالمي ـاً بالتحكيــم والســبل البديلــة لحــل
نزاعـــات العقـــود التجاريـــة بعيـــداً عـــن
ض
التقـــا� ف ي� المحاكـــم.
ي
ف
ال�نامـــج
وأوضـــح أن المشـــاركة ي� ب
ين
المشـــارك� ف ي� قائمـــة
تضمـــن قيـــد

ين
المحكمـــن بالمركـــز ،كمـــا ســـيعمل
ال�نام ــج
المرك ــز ع ــى مش ــاركة خريج ــي ب
ف ي� قضايـــا التحكيـــم التجـــاري ،وذلـــك
خ�اته ــم وإعداده ــم ع ــى أرض
لصق ــل ب
الواقـــع.
مـــن جهتـــه تقـــدم الدكتـــور رجـــب
عبـــدهللا االســـماعيل بالتهنئـــة
ن ف
ال�نامـــج ،متمنيـــاً
للمتخرجـــن ي� ب
ي
لهـــم التوفيـــق ف
مســـرتهم القانونيـــة
�
ي
ي
والتحكيميـــة ،مشـــيداً بالتعـــاون مـــع
ـدول للتوفي ــق والتحكي ــم
مرك ــز قط ــر ال ـ ي
ال�نامـــج.
خـــال تنظيـــم ب
عـــر المتدربـــون عـــن ســـعادتهم
فيمـــا ب
ف
ال�نامـــج ،واثنـــوا عـــى
بالمشـــاركة ي� ب
العمـــ�
المـــادة العلميـــة والجانـــب
ي
ال�نام ــج يختل ــف
معت�ي ــن أن ب
لل�نام ــج ،ب
ب
عـــن الـــدورات المماثلـــة ف ي� مجـــال
التحكيـــم ت
الـــي تقـــام ف ي� عـــدد مـــن
ي
الـــدول العربيـــة ،وتقـــدم الخريجـــون
ـدول للتوفيــق
بالشــكر إىل مركــز قطــر الـ ي
والتحكي ــم ع ــى م ــا لمس ــوه م ــن حس ــن
التنظيـــم.

لجان قطاعية

www.qatarchamber.com

خالل اجتماع للجنة التعليم
بالغرفة استعرض أهم
المقترحات ذات الصلة

فريق عمل مشرتك بني الغرفة ووزارة
التعليم لدراسة معوقات التعليم الخاص
عقــدت لجنــة التعليــم بغرفــة قطــر اجتامعــا برئاســة ســعادة الســيد محمــد بــن احمــد بــن
طــوار نائــب رئيــس الغرفــة ورئيــس اللجنــة التعليــم ،بحضــور كل مــن ســعادة الدكتــور إبراهيــم
صالــح النعيمــي وكيــل وزارة التعليــم والتعليــم العــايل ،والســيد طــارق العبداللــه مستشــار
الــوزارة لشــؤون املــدارس الخاصــة ،والســادة أعضــاء اللجنــة.
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اسـتعرض الحضور خالل االجتمـاع عدداً من
ت
والمق�حـات الخاصـة بالقطـاع
المعوقـات
الخـاص التعليمـي ،كمـا تـم تشـكيل فريـق
عمـل ت
مشرك مـن وزارة التعليـم والتعليـم
العـال ولجنـة التعليم بالغرفـة وذلك بهدف
ي
ين
ش
والت�يعـات المتعلقـة
القوانـ�
دراسـة
بالتعليـم الخـاص ،إىل جانـب دراسـة كافـة
المعوقـات ذات الصلـة.
مـن جانبـه ،قال رئيس اللجنة سـعادة السـيد
االيجـا� ي ن
بـ�
محمـد بـن طـوار أن التواصـل
بي
العـال وغرفـة قطر
وزارة التعليـم والتعليـم
ي
كبر ف ي�
بشـكل
سـاهم
عر لجنـة التعليـم
ي
ب
االخـذ بـرأي القطـاع الخـاص �ف
القوانـ�ن
ي
ي
ش
والت�يعـات ذات الصلـة بالقطـاع الخـاص
التعليمـي.
وقـدم بن طـوار الشـكر ألعضـاء اللجنة عىل
ين ت
ال�
جهودهـم المبذولـة ف ي� دراسـة
القوانـ� ي
تصـدر بشـأن القطـاع الخـاص التعليمـي،
مشـدداً على أهميـة قطاعـي التعليـم
ت
ال�
والصحـة باعتبارهمـا مـن الركائـز الهامـة ي
كرى مـن خلال
توليهمـا الدولـة أهميـة ب
ت
اسراتيجية قطـر الوطنيـة ومـن خلال رؤيـة
قطـر الوطنيـة .2030
وقـال سـعادة الدكتـور ابراهيـم النعيمـي
كبر
أن التعليـم الخـاص يسـاهم بـدور ي
ف ي� التعليـم داخـل دولـة قطـر حيـث يضـم
أكرث مـن  200000طالـب وطالبـة ،معربـاً
عـن ترحيب الوزارة بمشـاركة القطـاع الخاص
ض
ا�
التعليمـي ودعمـه مـن خلال ي
توفر االر ي

ن
ت
الـ� تسـهم
والمبـا� ي
ي
وغ�هـا ف مـن المبـادرات ي
ف
ف ي� تعزيـز دوره ي� نظـام التعليـم ي� قطـر.
ن
ت
الـ�
وقـال سـعادته أن
ي
المبـا� المدرسـة ي
تأج�هـا للقطـاع الخـاص بأسـعار
سـيتم ي
ف
كبر
رمزيـة ستسـهم ي� اسـتيعاب عـدد ي
مـن الطلاب ،الفتـاً إىل أن هنـاك توجـه
غر
لـدى الـوزارة لتحويـل كافـة الخدمـات ي
التعليميـة للقطـاع الخـاص على أن يكـون
جوهـر العمليـة التعليميـة مـن اختصـاص
الـوزارة فقـط.
ونوه النعيمي بأنه مشـاركة القطاع الخاص �ف
ي
القطـاع التعليمـي مـن االهمية بمـكان خاصة
ف ي� توجيهـات القيـادة الرشـيدة وتأكيدهـا عىل
أن الـدور ف ي� المسـتقبل للقطاع الخاص.
بـدوره ،قـال السـيد طـارق العبـدهللا أن
تأجر المـدارس المفرغـة للقطـاع
مبـادرة
ي
ت
تـأ� ضمـن مبـادرات المجموعـة
الخـاص ي
ف
ز
لتحفـ� القطـاع الخـاص ي� التنميـة
الـوزارة
ي
ً
مشرا إىل أنـه تـم
االقتصاديـة بالدولـة،
ي
تشـكيل فريـق عمـل يضـم وزارة التعليـم
العـال والغرفة وعـدد من الجهات
والتعليـم
ي
ذات الصلـة من أجل توزيـع االر ضا� والمبا�ن
ي
ي
المفرغـة.
وقـال العبـدهللا أنـه على الرغـم مـن الدعم
الكبر الذي توليـه الدولة للتعليـم الخاص،
ي
ف
إال أن هنـاك عـدم وضـوح ي� الرؤيـة لـدى
المسـتثمر بشـأن االسـتثمار ف ي� القطـاع
الخـاص التعليمـي ،مؤكـداً عىل أن الـوزارة ف ي�
هـذه ت
الفرة تركـز على حـل كافـة المعوقات

ت
الـ� تواجـه القطـاع الخـاص والتنبـؤ بهـا
ي
وحلهـا قبـل وقوعهـا.
ونـوه بأنـه سـيتم دعـوة المـدارس الخاصـة
ولجنـة التعليـم بغرفـة قطـر لورشـة عمـل
خلال شـهر ابريـل المقبـل لتحديد الرسـوم
المدرسـية ،واشـار إىل الـوزارة تعمـل جاهـدة
على احـداث تـوازن ي ن
بـ� مصالـح المسـتثمر
وول أمـره.
ومصلحـة الطالـب ي
وتطـرق االجتماع إىل موضوع اعتماد الرسـوم
المدرسـية اثنـاء عـرض المخطـط الخـاص
بالمدرسـة بحيـث يكـون المسـتثمر عىل علم
بقيمـة الرسـوم قبـل انشـاء المدرسـة.
وناقـش الحضـور اهميـة تصنيـف المـدارس
على أن يتـم ربـط التصنيـف بالرسـوم
المدرسـية مـع مراعـاة العـرص والطلـب
والجانـب االقتصـادي واقتصـاد السـوق.
العال
وأكـد
ممثل� وزارة التعليـم والتعليـم ي
ي
خلال االجتمـاع عىل أنـه قد تم الغـاء توثيق
عقـود المـدارس بالـوزارة وأن الرقابة سـتكون
الحقـة وليسـت سـابقة مـع أهميـة االخـذ ف ي�
االعتبـار ذوي الدخـل المحدود.
كمـا تـم تقديـم ت
مق�ح بزيـادة عـدد الطالب
ف ي� بعـض المـدارس خاصـة ذوي الدخـل
المحـدود ممـا يسـاهم من تخفيض الرسـوم
المدرسـية.
ت
ت
كمـا تـم طـرح مقرح بتمديـد فرة الرخـص
التعليميـة بحيـث تكـون أكرث مـن عـام مـع
االخـذ ف ي� االعتبـار موافقـات الجهـات االخرى
ن
المـد�.
مثـل الدفـاع
ي
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تقارير

التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص القطري:

صادراتنا غري النفطية تواصل منوها
محققة  15.1%يف الربع األول 2018
أظهــر التقريــر الشــهري لغرفــة قطــر حــول التجــارة الخارجيــة للقطــاع الخــاص ،أن
إجــايل قيمــة الصــادرات غــر النفطيــة لدولــة قطــر خــال الربــع االول مــن العــام 2018
الجــاري بلــغ نحــو  5.64مليــار ريــال ،مقابــل  4.9مليــار ريــال يف الفــرة املامثلــة مــن
العــام  2017املــايض ،محققــا منــوا بنســبة  ،15.1%مشــرا اىل ان قيمــة الصــادرات غــر
النفطيــة إىل كل دول العــامل خــال شــهر مــارس  2018قــد بلغــت مــا قيمتــه ( )1.4مليــار
ريــال ،مقارنــة بـــ ( )1.8مليــار ريــال خــال نفــس الشــهر مــارس مــن العــام الســابق 2017
وبنســبة انخفــاض قدرهــا حــوايل (.)22%
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أظهـــر التقريـــر الشـــهري لغرفـــة قطـــر
حـــول التجـــارة الخارجيـــة للقطـــاع
إجمـــال قيمـــة الصـــادرات
الخـــاص ،أن
ي
غـــر النفطيـــة لدولـــة قطـــر خـــال
ي
الربـــع االول مـــن العـــام  2018الجـــاري
بلـــغ نحـــو  5.64مليـــار ريـــال ،مقابـــل
ت
الفـــرة المماثلـــة
 4.9مليـــار ريـــال ف ي�
ض
المـــا� ،محققـــا
مـــن العـــام 2017
ي
نم ــوا بنس ــبة  ،15.1%مش ـ يـرا اىل ان قيم ــة
غـــر النفطيـــة إىل كل دول
الصـــادرات ي
العالـــم خـــال شـــهر مـــارس  2018قـــد
بلغـــت مـــا قيمتـــه ( )1.4مليـــار ريـــال،
مقارن ــة ب ـــ ( )1.8ملي ــار ري ــال خ ــال نف ــس
الش ــهر م ــارس م ــن الع ــام الس ــابق 2017

ـوال (.)22%
وبنس ــبة انخف ــاض قدره ــا ح ـ ي
ورغـــم ت
ال�اجـــع الـــذي طـــرأ عـــى
ـال م ــارس
الص ــادرات خ ــال الش ــهر الح ـ ي
 2018إال أن م ـ ش
ـؤ� أداء حرك ــة الص ــادرات
غـــر النفطيـــة خـــال االشـــهر الثالثـــة
ي
االُوىل مـــن العـــام  2018يُ ظهـــر نمـــواً
نوعي ــا ف ي� حجمه ــا مقارن ــةً بنف ــس الف ـ تـرة
ف ي� الع ــام الس ــابق  ،2017وذل ــك بفض ــل
ج ــودة المنت ــج وزي ــادة الطل ــب العالم ــي
عليـــه .
واشـــار التقريـــر الـــذي تعـــده ادارة
البحـــوث والدراســـات وادارة شـــؤون
المنتس ـ ي ن
ـب� بالغرف ــة م ــن واق ــع ش ــهادات
المنش ــأ ،اىل ان ــه ت ــم خ ــال ش ــهر م ــارس

المنـــرم اصـــدار  2876شـــهادة منشـــأ،
مـــن بينهـــا  2592شـــهادة نمـــوذج عـــام،
 114شـــهادة موحـــد لـــدول مجلـــس
التع ــاون (صناعي ــة) 154 ،ش ــهادة منش ــأ
عربيـــة موحـــدة ،و 19شـــهادة منشـــأ
أ
للفضليـــات.
ف
و� تعليقـــه عـــى بيانـــات الصـــادرات
ي
غـــر النفطيـــة ،قـــال الســـيد
القطريـــة ي
ق
ش
صالـــح بـــن حمـــد الـــر ي� مديـــر عـــام
الغرفـــة ،أنـــه بالرغـــم مـــن ت
ال�اجـــع
إجمـــال
الطفيـــف الـــذي طـــرأ عـــى
ي
الص ــادرات خ ــال ش ــهر م ــارس المن ــرم
مقارنـــة مـــع الشـــهر الســـابق ،إال أن
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 5.64مليــار ريــال الصــادرات غــر النفطيــة
للــركات املحليــة يف ثالثــة اشــهر

 1.4مليــار ريــال صــادرات الشــهر املــايض اىل

 57دولــة حــول العــامل

عــان تتصــدر الــدول املســتقبلة للصــادرات
وهولنــدا الرشيــك الثــاين للقطــاع الخــاص

القطــري

الرشقــي :النمــو املتصاعــد للصــادرات غــر

النفطيــة يؤكــد عــدم تأثرهــا بالحصــار
هن ــاك بع ــض االس ــواق ق ــد تط ــور وازداد
حجـــم الصـــادر إليهـــا مثـــل هولنـــدا
ن
ت
ـا� وظه ــور
ـي صع ــدت اىل المرك ــز الث ـ ي
ال ـ ي
اســـراليا ت
ت
ش
العـــرة
الـــي حلـــت ضمـــن
ي
ت
ـي كان ــت ق ــد غاب ــت
دول االٌوىل وه ــي ال ـ ي
ض
مشـــرا إىل أن
المـــا�،
خـــال الشـــهر
ي
أ ي
ش
المســـتقبل يبـــر بالفضـــل ســـواء كان
ع ــى مس ــتوى حج ــم الص ــادرات أو ع ــى
مســـتوى عـــدد دول المقصـــد بفضـــل

االهتم ــام الكب ـ يـر ال ــذي وجهت ــه الدول ــة
تج ــاه القط ــاع الصناع ــي خ ــال الف ـ تـرة
الحاليـــة والـــذي ســـتنعكس نتائجـــه
إيجابي ــاً ع ــى حج ــم وقيم ــة الص ــادرات
ف ي� المســـتقبل القريـــب.
واشـــار ش
الـــر ق ي� اىل ان النمـــو المتصاعـــد
للص ــادرات غ ـ يـر النفطي ــة خ ــال الرب ــع
االول مـــن العـــام الجـــاري مقارنـــة مـــع
ض
ت
المـــا�،
الفـــرة مـــن العـــام
نفـــس
ي

يؤك ــد انه ــا ل ــم تتأث ــر بالحص ــار الجائ ــر
عـــى دولـــة قطـــر ،بـــل عـــى العكـــس
ارتفعـــت بنســـبة تزيـــد عـــن  15%عـــن
مســـتوى مـــا قبـــل الحصـــار.
كم ــا ع ـ بـر ال ـ شـر ق ي� ع ــن أمل ــه ف ي� ان تس ــتمر
ش�كات القطـــاع الخـــاص ف ي� مســـاهمتها
االيجابيـــة ف ي� العمليـــة االقتصاديـــة
والتجاري ــة ،وان تواص ــل التف ــوق والتم ـ ي ز
ـز
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تقارير

ف ي� ه ــذا المضم ــار خاص ــة ف ي� ظ ــل الدع ــم
ت
الـــي تجدهـــا
الكبـــرة
والمســـاندة
ي
ي
مـــن قبـــل الحكومـــة الرشـــيدة بفضـــل
التوجيهـــات الســـامية لحـــرض ة صاحـــب
ن
ـا�
الس ــمو الش ــيخ تمي ــم ب ــن حم ــد ال ث ـ ي
امـــر البـــاد المفـــدى حفظـــه هللا.
ي
 57سوقا عامليا
وقـــد توجهـــت هـــذه الصـــادرات
المذكـــورة إىل عـــدد ( )57دولـــة خـــال
الحـــال ،منهـــا عـــدد ( )11دولـــة
الشـــهر
ي
عربي ــة بم ــا فيه ــا دول مجل ــس التع ــاون
الخليج ــي وع ــدد ( )10دول أوروبي ــة بم ــا
فيهـــا تركيـــا و ( )16دول آســـيوية عـــدا
الـــدول العربيـــة و ( )15دول أفريقيـــة
ع ــدا ال ــدول العربي ــة و( ) 3م ـــن أمري ــكا
الشـــمالية ودولـــة واحـــدة فقـــط مـــن
ت
واســـراليا .
أمريـــكا الجنوبيـــة
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وبالمقارنـــة مـــع الشـــهر الســـابق
بف�اي ــر 2018نج ــد أن هنال ــك انخف ــاض ف ي�
ت
ـي اس ــتقبلت الص ــادرات
ع ــدد ال ــدول ال ـ ي
غـــر النفطيـــة خـــال شـــهر
القطريـــة ي
الحـــال بعـــدد ( )5دول .أمـــا
مـــارس
ي
عـــ� مســـتوي الكتـــل والمجموعـــات
ي
فهنالـــك انخفـــاض ف ي� عـــدد دول
المجموعـــة العربيـــة بمـــا فيهـــا دول

ت
الـــي اســـتقبلت
مجلـــس التعـــاون
الص ــادرات القطري ــة  ،م ــن ي (  )12دول ــة �ف
ي
ف
ــال ،
بف�ايـــر إىل ( )11دولـــة ي� مـــارس الح ـ ي
وكذل ــك انخف ــض ع ــدد دول المجموع ــة
االس ــيوية ع ــدا العربي ــة م ــن ( )17دول ــة
ف
ف
ـال
ي� بف�اي ــر يإل ( )16دول ــة ي� م ــارس الح ـ ي
 ،وكذل ــك ال ــدول االفريقي ــة ع ــدا ال ــدول
العربي ــة م ــن ( )17دول ف ي� بف�اي ــر إىل ع ــدد
ف
الحـــال ،وايضـــاً
( )15دولـــة ي� مـــارس أ ي
انخفـــض عـــدد الـــدول الوروبيـــة مـــن
( )13دولـــة ف ي� بف�ايـــر إىل ( )10دولـــة ف ي�
ـال بينم ــا ارتف ــع ع ــدد دول
م ــارس الح ـ ي
ف
ن
أمري ــكا الش ــمالية م ــن دولت ـ يـن ي� بف�اي ــر
إىل ثالثـــة دول ف ي� مـــارس ودولـــه واحـــده
بالضافـــة إىل
مـــن أمريـــكا الجنوبيـــة إ
ت
اســـراليا .
عامن الرشيك االول
وحافظ ــت س ــلطنة عم ــان ع ــى مركزه ــا
الصـــداري عـــى قائمـــة الـــدول
غـــر
المســـتقبلة للصـــادرات القطريـــة ي
النفطيـــة خـــال شـــهر مـــارس مـــن
ـال ص ــادرات بلغ ــت
الع ــام  ، 2018بإجم ـ ي
قيمتهـــا ( )485.8مليـــون ريـــال قطـــري
وهـــو مـــا يمثـــل نســـبة ( )35.8%مـــن
إجمـــال قيمـــة الصـــادرات القطريـــة
ي
غ ـ يـر النفطي ــة خ ــال الش ــهر المذك ــور،

ـال ص ــادرات بلغ ــت
تلته ــا هولن ــدا بإجم ـ ي
قيمته ــا ( )209.1ملي ــون ري ــال وه ــو م ــا
ـال قيم ــة
يمث ــل نس ــبة ف( )15.4%م ــن إجم ـ ي
و� المرك ــز الثال ــث ج ــاءت
الص ــادرات  ،ي
ت
الـــي بلغـــت قيمـــة الصـــادرات
تركيـــا ي
إليهـــا ( )87.7مليـــون ريـــال وبنســـبة
ف
و�
( )6.5%مـــن
إجمـــال الصـــادرات ي
ي
المركـــز ال رابـــع الهنـــد بقيمـــة صـــادرات
بلغـــت ( )78.8مليـــون ريـــال وبنســـبة
ف
و� المرك ــز الخام ــس بنجالدي ــش
( )5.8%ي
بص ــادرات بلغ ــت قيمته ــا ( )76.3ملي ــون
ريـــال قطـــري وبنســـبة ( )5.6%مـــن
ـال قيم ــة الص ــادرات غ ـ يـر النفطي ــة
إجم ـ ي
خ ــال م ــارس ، 2018بع ــد ذل ــك أت ــت كل
م ــن هون ــج كون ــج ،الماني ــا ،اندونيس ــيا
ت
ين
واســـراليا بقيـــم ونســـب
الصـــن
،
ـوال كم ــا ه ــو موض ــح
فمتفاوت ــة ع ــى الت ـ ي
ي� الجـــدول الســـابق.
ويالح ــظ هن ــا تنام ــي حج ــم الص ــادرات
غـــر النفطيـــة اىل بعـــض الـــدول مثـــل
ي
هولنـــدا ت
الـــي باتـــت تتقـــدم بشـــكل
ي
ملح ــوظ ع ــى س ــلم ال ــدول المس ــتقبلة
غـــر النفطيـــة القطريـــة
للصـــادرات ي
 ،وكذلـــك يالحـــظ ســـيطرة الـــدول
آ
الســـيوية عـــدا الـــدول العربيـــة عـــى
ش
العـــرة االُوىل
نصـــف عـــدد الم راكـــز
للـــدول المســـتقبلة لتلـــك الصـــادرات
الحـــال .
خـــال شـــهر مـــارس
ي
ش
اســـتقبلت أســـواق الـــدول العـــر
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االُوىل المذكـــورة مـــا نســـبته ()85.2%
غـــر
مـــن
إجمـــال الصـــادرات القطريـــة ي
ي
النفطيـــة خـــال شـــهر مـــارس . 2018
الكتل واملجموعات
االقتصادية

ويتضـــح محافظـــة مجموعـــة دول
مجلـــس التعـــاون (ســـلطنة عمـــان
عـــ� مركزهـــا الصـــداري
والكويـــت)
ي
واســـتحواذها عـــى المركـــز االول مـــن
حي ــث الكت ــل والمجموع ــات االقتصادي ــة
المس ــتقبلة للص ــادرات القطري ــة خ ــال
شـــهر مـــارس  2018حيـــث اســـتوعبت
ـال
أس ــواقها م ــا نس ــبته ( )37.1%م ــن إجم ـ ي
غـــر النفطيـــة
الصـــادرات القطريـــة ي
بإجمـــال
خـــال الشـــهر المذكـــور
ي
ص ــادرات بلغ ــت قيمته ــا ( )502.4ملي ــون
ري ــال قط ــري كان معظمه ــا يإل س ــلطنة
عمـــان .
آ
ج ــاءت مجموع ــة ال ــدول الس ــيوية ع ــدا
العربي ــة ف ي� المرتب ــة الثاني ــة باس ــتقبالها
مـــا قيمتـــه ( )440مليـــون ريـــال مـــن
الصـــادرات القطريـــة خـــال الشـــهر
المذك ــور وه ــو م ــا يع ــادل ( )32.4%م ــن
ـال الص ــادرات خ ــال ه ــذا الش ــهر .
إجم ـ ي
ف ي� المرتبـــة الثالثـــة جـــاءت مجموعـــة
الـــدول االوروبيـــة بمـــا فيهـــا تركيـــا
باســـتيعابها لصـــادرات بلغـــت قيمتهـــا
( )276.3مليـــون ريـــال وتمثـــل مـــا
ـال الص ــادرات
نس ــبته ( )20.4%م ــن إجم ـ ي
غـــر النفطيـــة خـــال شـــهر
القطريـــة ي
مـــارس .

ت
تـــأ� مجموعـــة
ف ي� المرتبـــة ال رابعـــة
ي
الـــدول العربيـــة عـــدا دول مجلـــس
التع ــاون حي ــث اس ــتقبلت أس ــواقها م ــا
نس ــبتة ( )5.6%م ــن الص ــادرات القطري ــة
غـــر النفطيـــة وبقيمـــة بلغـــت ()76.1
ي
ف
مليـــون ريـــال ،ثـــم تليهـــا ي� المرتبـــة
ت
ت
والـــي ظهـــرت
اســـراليا
الخامســـة
ي
ز
ممـــز عـــى خـــاف الشـــهور
بشـــكل
ي
الس ــابقة باس ــتيعاب أس ــواقها لص ــادرات
بلغـــت قيمتهـــا ( )30.8مليـــون ريـــال،
ثـــم مجموعـــة الـــدول االفريقيـــة عـــدا
الـــدول العربيـــة ف ي� المرتبـــة السادســـة
باســـتقبالها لصـــادرات بلغـــت قيمتهـــا
( )23.2مليـــون ريـــال قطـــري ثـــم
مجموع ــة دول امري ــكا الش ــمالية وأخ ـ يـراً
دول أمريـــكا الجنوبيـــة  .ويالحـــظ أن
صـــادرات هـــذا الشـــهر قـــد وصلـــت يإل
كل الكتـــل والمجموعـــات االقتصاديـــة
العالميـــة.
وبمقارنـــة قيـــم وتوجهـــات الصـــادرات
القطري ــة غ ـ يـر النفطي ــة ف ي� ش ــهر م ــارس
نظ�تهـــا ف ي� شـــهر بف�ايـــر
 2018مـــع ي
ض
ـا� نج ــد أن هنال ــك ارتف ــاع ف ي� قيم ــة
الم ـ ي
الصـــادرات ت
الـــي توجهـــت يال بعـــض
ي
الكتـــل والمجموعـــات االقتصاديـــة
مثـــل مجموعـــة الـــدول آ
الســـيوية عـــدا
العربيـــة ومجموعـــة الـــدول العربيـــة
بالضاف ــة إىل
ع ــدا دول مجل ــس التع ــاون إ
ف
ت
ت
الـــي غابـــت ي� الشـــهر
ظهـــور اســـراليا ي
ض
المـــا� ومجموعـــة الـــدول االفريقيـــة
ي
ع ــدا ال ــدول العربي ــة  ،بينم ــا كان هنال ــك
انخفـــاض ف ي� قيمـــة الصـــادرات لبعـــض
المجموعـــات أ
الخـــرى مثـــل مجموعـــة

دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي
ومجموع ــة ال ــدول أ
الوروبي ــة بم ــا فيه ــا
تركي ــا ومجموع ــة دول أمري ــكا الش ــمالية.
وبالنســـبة لســـلع الصـــادر  ،فقـــد
واصلـــت ســـبائك وقواطـــع وقوالـــب
والـــواح االلمونيـــوم تصدرهـــا لقائمـــة
ســـلع الصـــادر خـــال الثالثـــة أشـــهر
الماضي ــة حي ــث بلغ ــت قيم ــة الص ــادر
ـال م ــا قيمت ــه
منه ــا خ ــال الش ــهر الح ـ ي
( )464.3ملي ــون ري ــال وه ــو م ــا يع ــادل
إجمـــال قيمـــة
نســـبة ( )34.2%مـــن
ي
الغـــر نفطيـــة خـــال شـــهر
الصـــادرات
ي
مـــارس .2018
أبرز مالمح الصادرات
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إجمـــال قيمـــة الصـــادرات خـــال
بلـــغ
ي
شـــهر مـــارس ( )1.356مليـــار ريـــال .
توجه ــت الص ــادرات إىل ع ــدد ( )57دول ــة
م ــن دول العال ــم.
تص ــدرت س ــلطنة عم ــان قائم ــة ال ــدول
غـــر
المســـتقبلة للصـــادرات القطريـــة ي
النفطيـــة خـــال شـــهر مـــارس تلتهـــا
هولنـــــدا  ،تركيـــــا  ،الهنــــــد ثـــم
بنجالديـــش ف ي� المركـــز الخامـــس .
تصـــدرت مجموعـــة دول مجلـــس
التعـــاون قائمـــة الكتـــل والمجموعـــات
االقتصاديـــة باســـتيعابها ( )37%مـــن
إجمـــال قيمـــة الصـــادرات القطريـــة
ي
غ ـ يـر النفطي ــة خ ــال الش ــهر المذك ــور.
وجـــاءت مجموعـــة الـــدول االســـيوية ف ي�
المرتب ــة الثاني ــة باس ــتيعابها م ــا نس ــبته
( )32.4%مـــن هـــذه الصـــادرات .
تص ــدر االلمني ــوم ف ي� أش ــكاله المختلف ــة
قائمـــة ســـلع الصـــادر خـــال الشـــهر
الحـــال بقيمـــة بلغـــت ( )464.3مليـــون
ي
ريـــال قطـــري .كمـــا شـــملت ســـلع
الصـــادر مصنوعـــات قطريـــة أخـــرى
مثـــل الحديـــد ف ي� أشـــكال المختلفـــة ،
ين
البارفـــن ،المـــواد الكيمائيـــة،
الوتريـــن،
أ
إيثلـــن،ن
البـــول
الســـمدة الكيماويـــة،
ي
ي
وأكيـــاس وروالت البالســـتيك .
غـــر
القطريـــة
إجمـــال الصـــادرات
بلـــغ
ي
في
النفطيـــة ي� الربـــع االول مـــن العـــام
 2018مـــا قيمتـــه (  )5.64مليـــار ريـــال
قط ــري .مقارن ــةً بم ــا قيمت ــه ( )4.9ملي ــار
ري ــال قط ــري ف ي� الرب ــع االول م ــن ، 2017
بنســـبة زيـــاده (.)15.1%
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سياحة ومعارض

انطالق النسخة الثالثة من الحدث السنوي بمشاركة غرفة قطر

وزير الطاقة« :مشرتيات »2018
يعرض فرصاً بـ  6مليارات ريال

تحــت رعايــة معــايل الشــيخ عبداللــه بــن نــارص بــن خليفــة آل ثــاين رئيــس مجلــس
الــوزراء ووزيــر الداخليــة ،عقــدت خــال الفــرة مــن  23اىل  25ابريــل  2018النســخة
الثالثــة مــن مؤمتــر ومعــرض املشــريات والتعاقــدات الحكوميــة «مشــريات »2018
الــذي ينظمــه بنــك قطــر للتنميــة بالتعــاون مــع هيئــة األشــغال العامــة (أشــغال)،
وبنــك قطــر الوطنــي.
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وافتتح ســـعادة الدكتور محمـــد بن صالح
الســـادة وزير الطاقة والصناعـــة المعرض
المصاحـــب للمؤتمـــر حيث يهـــدف هذا
توفـــر منصـــة للتفاعـــل ي ن
ب�
الحـــدث إىل
ي
ش
الصغ�ة والمتوســـطة
الـــركات المحليـــة
ي
بالضافـــة إىل تعزيز
والجهـــات الحكومية ،إ
ين
التعـــاون ي ن
القطاعـــن العـــام
بـــن ش�كات
والخـــاص ف ي� قطـــر ،وقد حـــرض االفتتاح
ن
ثا�
سعادة الشـــيخ عبدهللا بن ســـعود آل ي
محافظ مرصف قطـــر المركزي ،وســـعادة
الســـيد صالح بن حمد ش
الـــر ق ي� مدير عام
غرفة قطر ،والســـيد عبـــد العزيز ال خليفة

www.qatarchamber.com
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الرئيـــس التنفيـــذي لبنك قطـــر للتنمية.
\وأكـــد وزيـــر الطاقة والصناعـــة أن مؤتمر
ت
«مشـــريات» يشـــهد تطوراً نحو
ومعرض
أ
الفضـــل مـــن عـــام إىل آخر ،مـــع ارتفاع
عـــدد الفـــرص المعروضة وزيـــادة تنوعها
وحجمهـــا ،حيـــث يقـــدر حجـــم الفرص
ش
الصغـــرة
الـــركات
المعروضـــة عـــى
ي
والمتوســـطة هذا العام بنحـــو  6مليارات
ر يا ل .
وشـــدد عـــى أن النســـخة الحاليـــة لــــ
ت
«مشـــريات  »2018شـــهدت قفـــزة نوعية
كبـــرة ،إذ إن حجم ما يعـــرض خالل هذه
ي
الفعالية يقـــدر بنحو  6مليـــارات ريال من
فـــرص أ
العمـــال مقابـــل  2.5مليـــار ريال
العـــام ض
الما� ،وقـــال« :هذا
ي
يعكـــس ت ز
الـــزام الدولـــة بفتح
بـــاب الفـــرص عـــى مرصاعيه
ش
الصغـــرة
الـــركات
أمـــام
ي
لـــ� تتعـــرف
والمتوســـطة
ي
الجراءات
وتتأقلـــم تماماً مـــع إ
الـــي هـــي ف� حقيقـــة أ
ت
المـــر
ي
ي
مبســـطة ونعمـــل عـــى مزيد
ث
تبســـيطها أكـــرث
وأك�».
وأشـــار إىل أن المعرض يشـــهد
مشـــاركة  40عارضاً هذا العام
من قطاعـــات حكومية وشـــبه
بالضافـــة إىل بعض
حكوميـــة ،إ
ش
الـــركات القطريـــة الرائـــدة

ف ي� الدولـــة ،وقـــال« :نحـــن شن�كهم عىل
إتاحة الفـــرص أمـــام ش
الصغ�ة
الـــركات
ي
الجراءات
لـــ� تتعرف عـــى إ
والمتوســـطة ي
أ
وعـــى الفـــرص المتاحة ،هـــذا المر يمثل
كذلك نقلـــة نوعيـــة ف ي� المعرض».
وحـــول مشـــاركة وزارة الطاقـــة والصناعة،
قال د .الســـادة« :هذا العـــام الثالث الذي
تشـــارك فيـــه الـــوزارة بالمعـــرض ،حيث
تقوم بعـــرض جميع الفـــرص وأيضاً تعرف
ش
الصغـــرة والمتوســـطة ،وهـــي
الـــركات
ي
ف
إجراءات مبســـطة جداً ي� ظـــل ضمان بنك
قطر للتنميـــة لبعـــض الجوانـــب المالية
الخاصـــة بالمناقصـــات بالنســـبة ش
لل�كات
الصغ�ة والمتوســـطة.
ي

مـــن جهتـــه ،قـــال الســـيد عبـــد العزيز
بن نـــارص آل خليفـــة ،الرئيـــس التنفيذي
لبنـــك قطـــر للتنميـــة ف ي� كلمـــة افتتح بها
ت
«مشـــريات  :»2018ان البنك يســـعى من
ت
«مشـــريات»  ،2018إىل
خـــال تنظيمـــه
الصغ�ة
تعزيز إيصال المشـــاريع القطرية
ي
والمتوســـطة إىل المناقصـــات الحكوميـــة
ومناقصات القطاع الخـــاص ،وذلك بإيجاد
منصـــة تفاعلية للتواصل ي ن
رياد�
بـــن قطاع ي ي
أ
الصغ�ة والمتوســـطة
العمال والمشـــاريع
ي
وممثل تلـــك الفـــرص التعاقدية.
ي
لقـــد دأب البنـــك بعـــد الحصـــار الجائر
الواقـــع علينـــا ف ي� دولة قطـــر ،ومن خالل
بعـــض المعـــارض أ
الصغـــر حجمـــاً مثل
ت
«اشـــري المنتـــج الوطـــين ي »
 1و 2و ،3عـــى إيصـــال
ت
ين
المحلي� للســـوق
المشـــرين
المحـــ� من خالل المشـــاريع
ي
الصغ�ة والمتوســـطة ،ونحن
ي
ســـعيدون جـــداً بمـــا وصلت
الصغـــرة
إليـــه المشـــاريع
ي
والمتوســـطة مـــن قـــدرات
تنفيذية ليصبحـــوا هم المزود
ئيـــ� للمنتجات والخدمات
الر
ي
الكـــرى داخـــل
للمشـــاريع
ب
دولة قطر والقطـــاع الحكومي
وك�يـــات ش�كات
بالتحديـــد ب
القطـــاع الخاص.
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استعرض جهود الغرفة في مواجهة الحصار  ..والتحديات والفرص

ثاين بن عيل :األزمة الخليجية
عززت مكانة قطر دوليا

ن
ثـــا� بن
اكـــد ســـعادة الشـــيخ الدكتور ي
ن
ثا� عضـــو مجلـــس ادارة مركز
عـــ� ال ي
ي
الـــدول للتوفيـــق والتحكيم بغرفة
قطر
ي
قطر ،ان ازمة الحصـــار الجائر عىل دولة
قطر قد عـــززت مكانة قطـــر دوليا وب ّينت
رؤيـــة قيادتنا الحكيمـــة ف ي� تجاوز االزمات
وتحويلها اىل فرص لالســـتثمار والنهوض
مشـــرا خـــال تقديمه ورقة
االقتصادي،
ي
عمـــل بعنـــوان « أثر الحصـــار عىل دولة
قطر التحديـــات والفرص» ،ف ي� الجلســـة
النقاشـــية االوىل بمؤتمـــر ومعرض قطر
ت
والمشـــريات الحكوميـــة
للتعاقـــدات
ين
االثنـــن  23ابريل
والذي عقـــد اليـــوم
 2018ف ي� مركـــز الدوحـــة للمعـــارض
لمعال
والمؤتمـــرات ،اىل الشـــكر الجزيل
ي
ن
ثـــا� رئيس
الشـــيخ عبد هللا بن نارص ال ي
مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر الداخلية عىل
رعايتـــه للمؤتمر والمعـــرض المصاحب.
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ن
عـــ� أن الحصار
واوضح الشـــيخ ي
ثـــا� بن ي
الجائـــر عـــى دولـــة قطـــر كان مفاجئـــا
للجميـــع وكان الهـــدف منه اســـقاط دولة
قطـــر وفـــرض الوصايـــة عليها مـــن دول
شـــقيقة تربطنا بهـــا عالقـــة خاصة ضمن
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ،لكـــن دولة
قطر اســـتطاعت ان تتحدى هـــذا الحصار

وتتغلـــب عليه.
ن
ثـــا� الـــدور الـــذي
واســـتعرض الشـــيخ ي
ف
قامـــت به غرفـــة قطـــر ي� مواجهـــة هذا
الحصـــار الجائـــر ،حيث ســـارعت الغرفة
منذ اليـــوم االول اىل إعداد رســـالة لطمأنة
منتســـي غرفة قطر باســـتقرار أ
الســـواق،
بي
كما تم إنشـــاء غرفـــة عمليات عـــى مدار
والجابة عليها،
اليوم تتلقى االستفســـارات إ
وتـــم كذلك اعـــداد خطة بديلـــة لمواجهة
الوضـــع الجديـــد وطـــرق التغلـــب عليه،
إنشـــاء لجنـــة داخليـــة مكونـــة
و
مـــن أعضاء مجلـــس إدارة الغرفة ورؤســـاء
أ
القســـام بالغرفة لتلقي الشكاوى المقدمة
من ش
ال�كات المنتســـبة وتصنيفها حســـب
النشـــاط وحرص أ�ض ار الحصـــار عليها ،كما
ت ن
و� تم
قامـــت الغرفة بعمل اســـتبيان إلك� ي
وضعـــه عىل موقـــع الغرفة عـــى ت
االن�نت
لحرص ش
الـــركات المتـــرض رة .
ن
عـــ� انه مع وجود
ثا� بن
واوضح الشـــيخ ي
ي
الحصار فـــان اتفاقية التكامـــل االقتصادي
الخليجـــي قـــد أصبحت عبء عـــى دولة
قطـــر بدال ً مـــن أن تكـــون حافـــزاً للتبادل
التجـــاري ،حيـــث اوقفـــت دول الحصار
التصديـــر اىل قطـــر ،ولكـــن دولـــة قطر
تمكنـــت وخالل ت
فـــرة ي ز
وج�ة مـــن التغلب
عـــى هـــذا العبء مـــن خالل تشـــجيعها

للصناعـــة المحلية.
واوضـــح ان غرفة قطر قامـــت بالتعاون مع
العديد مـــن الجهات الرســـمية والحكومية
إليجـــاد بدائل من المـــواد الغذائية والمواد
أ
الولية وخامـــات التصنيع ت
حـــى ال تتوقف
الك�ى وفقـــاً لجدولها ن
ش
الزم�،
الم�وعات ب
ي
كما قامـــت الغرفـــة بتقديـــم العديد من
المبـــادرات من أجـــل االهتمـــام بالمنتج
الوطـــين ي وإبراز ذلك ف ي� حمـــات ترويجية ف ي�
الكـــرى ،اضافة اىل إقامة
المراكـــز التجارية
ب
ت
ال� تدعـــم المنتج
المعـــارض التجاريـــة ي
ن
الوط� مثل معـــرض «الغـــذاء والدواء»،
ي
معـــرض «منتجـــات منازلنـــا» ،معـــرض
«صنـــع ف ي� قطر» ومعرض « قطـــر الزراعي
وغ�ها.
الـــدول» ،ي
ي
أ
واوضـــح ان الغرفة شـــجعت رجال العمال
عـــى االســـتثمار ف ي� الصناعـــة وعملت عىل
مواجهـــة المشـــاكل ت
الـــي تعـــوق التنمية
ي
الصناعيـــة وإيجـــاد حلول عمليـــة لها ،كما
ســـاهمت ف� تقديـــم ت
مق�حـــات للجهات
ي
المختصة بتعديـــل ش
الت�يعات االقتصادية
المتعلقة بتســـهيل االســـتثمار ف ي� دولة قطر
ال�اكة ي ن
وخصوصـــاً ش
بـــن القطـــاع العام
والقطاع الخاص والتشـــجيع عىل النشـــاط
الصناعـــي والزراعي.
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الغرفة تسهم في تعزيز التواصل بين الشركات والجهات الحكومية

الرشقي« :مشرتيات» يعزز الرشاكة

بني القطاعني العام والخاص

اكد ســـعادة الســـيد صالـــح بن حمـــد ش
الـــر ق ي� مدير عـــام غرفة
ت
قطر ،اهميـــة انعقاد مؤتمـــر ومعرض قطـــر الثالث للمشـــريات
ت
«مشـــريات» والذي انطلقـــت اعماله اليوم
والتعاقدات الحكومية
ف
ين
االثنـــن الموافـــق  23ابريـــل  ،2018ي� مركـــز الدوحـــة للمعارض
ش
الصغ�ة
للـــركات
يعتـــر منصة مهمة
والمؤتمرات ،خاصـــة وانه
ي
ب
والمتوســـطة للتواصـــل مـــع الجهـــات الحكوميـــة والتعرف عىل
ت
وال� يمكن المشـــاركة فيها ،مما
المناقصات والتعاقـــدات المتاحة ي
يفتـــح آفاق التعـــاون مع الجهـــات الحكومية والفـــوز بمناقصاتها.
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واشـــار ش
الـــر ق ي� ف ي� ترصيحـــات صحفيـــة عـــى هامش
المؤتمـــر والمعـــرض المصاحـــب ،اىل ان الغرفة حرصت
عىل المشـــاركة بجنـــاح ف ي� المعرض من أجل المســـاهمة
ف� تعزيـــز التواصل ي ن
بـــن ش
الصغ�ة والمتوســـطة
ال�كات
ي
ي
ف
والـــوزارات والمؤسســـات المشـــاركة ي� المعرض ،وذلك
انطالقـــا من دورهـــا كممثـــل للقطاع الخـــاص وداعم
ين
ش
القطري�،
الصغ�ة والمتوســـطة ورواد االعمال
لل�كات
ي
اضافة اىل ســـعيه الغرفة اىل تحقيق زيادة فرص مشـــاركة
هـــذه ش
الصغـــرة والمتوســـطة ف ي� التعاقدات
الـــركات
ي
ا لحكومية .
ت
ونـــوه ش
مشـــريات 2018
الـــر ق ي� بـــان معرض ومؤتمـــر
يعكـــس اهتمـــام الحكومـــة الموقـــرة وحرصهـــا عىل
ت
التعاقد مع ش
مشـــرياتها
الصغ�ة والمتوســـطة ف ي�
ال�كات
ي
ومشـــاريعها ،حيث ان هذا المعرض يوفـــر فرصة اللقاء
الـــركات مـــن جهة ي ن
المبـــا� ي ن
بـــن هذه ش
ش
وبـــن مختلف
الوزارات والجهـــات الحكومية من جهـــة ثانية ،مما يمهد
الطريق نحو مشـــاركة ش
الصغ�ة والمتوســـطة
الـــركات
ي
ف ي� المناقصـــات والتعاقـــدات الحكوميـــة ،وبمـــا يعكس
ين
لل�اكـــة ي ن
ايضا المعـــىن الحقيقي ش
القطاعـــن العام
ب�
والخاص.
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افتتاح معرض ومؤتمر التبادل التعليمي بمشاركة  35عارضا محليا ودوليا  ..بن طوار:

«ايديكس  »2018يؤكد جاذبية

االستثامر يف قطاع التعليم القطري
تحــت رعايــة معــايل الشــيخ عبــد اللــه بــن نــارص ال ثــاين رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر
الداخليــة ،انطلقــت يــوم الثالثــاء املوافــق  17ابريــل  2018فعاليــات مؤمتــر ومعــرض
التبــادل التعليمــي تحــت عنــوان «االســتثامر يف التعليــم يف قطــر» ايديكــس 2018
يف دورتــه الثانيــة بفنــدق ويســتون الدوحــة ،والــذي تنظمــه رشكــة انفورمــا ثــروات
بالتعــاون مــن غرفــة قطــر.
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وقـــام بافتتـــاح المعـــرض والذي اســـتمر
ين
يومـــن ،ســـعادة الســـيد محمـــد
لمـــدة
بـــن طـــوار الكـــواري نائـــب رئيـــس غرفة
قطـــر ،بحضور حشـــد من رجـــال االعمال
ين
والمهتمـــن ف ي� الشـــأن التعليمـــي ،اضافة
اىل نحـــو  35ش�كـــة عارضة تقـــدم افكارا
ايجا� ف ي�
وخدمات يمكنهـــا ي
التأث� بشـــكل ب ي
جـــودة التعليـــم ف ي� قطر.
وقام بن طـــوار بجولـــة ف ي� المعرض اطلع
خاللهـــا عـــى مختلف اقســـامه واســـتمع
شل�ح حـــول الجهات العارضـــة وما تقدمه
ين
تحســـن
من منتجـــات وخدمات تتعلق ف ي�
نتائـــج التعليـــم ف ي� قطـــر ،حيـــث يقدم
العارضون احـــدث االبتـــكارات ف ي� مجاالت

www.qatarchamber.com

أ
الجهـــزة اللوحية والشاشـــات والروبوتات،
اضافـــة اىل خدمـــات استشـــارات المناهج
وغ�ها مـــن المنتجات
والتعليـــم المبكـــر ي
والخدمـــات التعليمية.
ويهـــدف معـــرض ومؤتمـــر ايديكس 2018
والتغي�ات
إىل االطـــاع عىل المســـتجدات
ي
وتوفـــر
التعليـــم،
الحديثـــة ف ي� مجـــال
ي
منصة لتبـــادل أ
ين
تحســـن جودة
الفكار حول
التعليـــم ،ومناقشـــة القضايـــا المتعلقة
باالســـتثمار ف ي� التعليـــم من قبـــل القطاع
الخـــاص والفـــرص المتاحـــة ،واالهتمام
بريـــادة االعمـــال ،والمهـــارات الرقميـــة،
وغ�هـــا من االمـــور ت
الـــي تدعـــم توجه
ي
ي
الدولـــة نحو التحول إىل اقتصـــاد المعرفة.
وقـــال بـــن طـــوار ف ي� ترصيحـــات صحفية
أن ايديكـــس  2018يؤكـــد جاذبيـــة القطاع
التعليمي القطري بالنســـبة للمســـتثمرين،
لك�ى
حيث شـــهد المؤتمر حضور واســـع ب
ش
الـــركات المتخصصة ف ي� االســـتثمار بقطاع
التعليـــم مـــن مختلـــف دول العالم ،مما
تتيـــح الفرصة ش
للـــركات القطريـــة ورجال
ين
القطريـــن إلبـــرام الصفقـــات
االعمـــال
واالتفاقيـــات لجلـــب احدث مـــا توصلت
اليهـــا التكنولوجيـــا الحديثة لهـــذا القطاع

اهتمام القطاع الخاص
باالستثمار في التعليم
يدعم توجه الدولة نحو
اقتصاد المعرفة
جلسات العمل تتناول
تحفيز االبتكار داخل
المؤسسات التعليمية
بالقطاع الخاص
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هند الخليفي :مكتبة
قطر الوطنية تستهدف
اثراء العقول الشابة
وتحفيز القدرات
اإلبداعية

الهام والحيـــوي ،منوها باهتمـــام الدولة
ف ي� تطويـــر قطـــاع التعليـــم مـــن خـــال
كبـــرة ســـنويا ف ي� الموازنة
تخصيـــص مبالغ ي
العامـــة للدولـــة ،حيـــث تعطـــي الدولة
االولويـــة لبناء االنســـان.
واكـــد ف ي� ترصيحـــات صحفيـــة أن اهتمام
القطـــاع الخـــاص باالســـتثمار ف ي� التعليم
يدعم توجـــه الدولة نحو تحقيـــق اقتصاد
المعرفـــة ،منوهـــا بالتعـــاون المثمـــر ي ن
ب�
لجنة التعليـــم ف ي� غرفة قطر ووزارة التعليم
ف
ت
ال� تواجه
ي� العمـــل عىل حل المعوقـــات ي
القطـــاع الخـــاص التعليمي ،ممـــا يعكس
ين
ال�اكة ي ن
ش
القطاع� العـــام والخاص،
بـــن
واعتبار المـــدارس الخاصة ش�يـــكا تعليميا
للمـــدارس المســـتقلة ،حيث إنها تســـعى
ت
مشـــركة تتمحور حول
إىل تحقيـــق أهداف
تطوير العمليـــة التعليمية.
وقد تناولت جلســـة العمـــل االوىل موضوع
ن
“تب� منهـــج اكـــرث ابداعية نحـــو الحراك
االجتماعـــي” شـــارك فيها كل مـــن الدكتور
ج� جـــراوس ،المدير االقليمـــي للتعليم
ي
ن
حســـن مديرة
بكيدزانيـــا ،والســـيدة أمينة
ي
ال�امـــج بمؤتمر القمـــة العالمـــي لالبتكار
ب
ف ي� التعليـــم والســـيد نيك بـــروز ،الرئيس

شـــربورن قطر ،والسيد
التنفيذي لمدارس ي
بـــدر الحي مدير التعليم وشـــؤون الطالب
بأكاديمية اســـباير ،وطرحت الجلسة افضل
المناهـــج الهادفـــة والمبتكـــرة للطـــاب،
وتحف� االبتـــكار ،وتوظيـــف ت
يز
ال�فيه داخل
المناهـــج التعليميـــة من خالل مؤسســـات
القطـــاع الخاص.
كمـــا تـــم تقديـــم عـــدد مـــن العروض
التقديميـــة ذات الصلة بتطويـــر التعليم،
منها عـــرض عن تطويـــر البيئـــة التعليمية
وصـــوال ً للمســـتويات العالميـــة ي ز
المم�ة ،و
االســـراتيجيات أ
ت
الساســـية لدى المؤسسات
لغرس ثقافـــة االبتكار ،وايجـــاد بيئة مهنية
تعليميـــة مســـتدامة ،وخلـــق بيئـــة مثىل
للتعليم ف� الســـنوات أ
الوىل.
ي
وقدمت الســـيدة هند الخليفـــي من مكتبة
قطـــر الوطنية عرضـــا تقديميا عـــن جهود
يز
وتحف�
المكتبـــة نحو اثراء العقول الشـــابة
البداعيـــة ،والســـعي نحو محو
القـــدرات إ
أميـــة أ
الطفـــال والشـــباب ،حيـــث قالت
أن المكتبـــة ال تســـتهدف فقط التشـــجيع
عىل القـــراءة ،لكن ي ز
تحف�هـــم نحو إطالق
ابداعاتهم مـــن خالل مجموعـــة هائلة من
والمكانيـــات والخدمات.
المـــوارد إ
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