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إدارتها للدورة السادسة

عام عىل الحصار..
قطاع خاص أقوى واقتصاد بال قيود
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تها بعدما تم  � مســـ��
تبدأ غرفـــة قطر مرحلة جديدة ��

انتخـــاب مجلس ا�دارة الجديد للدورة السادســـة 2018 
– 2023، حيـــث تضـــع الغرفـــة نصب أعينهـــا تحقيق 
ـــد مـــن النجاحات بمـــا يعـــزز مـــن دور القطاع  مزي
ـــة، فالمرحلة  � العملية ا�قتصادي

الخـــاص القطـــري ��
القادمة ســـتكون مرحلة تكريس ا�عتمـــاد ع¤ الذات، 
ـــذي حققـــه ا�قتصاد  ـــك بعـــد النجـــاح الكب�� ال وذل
� مواجهـــة الحصار الجائر مـــن خ¯ل خلق 

القطـــري ��
� قطاعات متنوعة تعـــزز ا�نتاج 

ـــدة �� وعـــات جدي م²³
اد.  ل¯ســـت�� كبديل   �

الوط·�

مـــة بتمثيل  � ºـــزال مل� ـــت غرفـــة قطر ومـــا ت لقـــد كان
ـــح القطاع الخـــاص القطـــري وتمثيله  ـــة مصال وحماي
ـــكل طاقتها  ـــاً، وحريصة عـــ¤ العمل ب ي ـــاً ودول ي محل
ـــدوره المأمول  � تواجـــه قيامه ب

º·لتذليل العقبـــات ال
ـــة ا�قتصادية. � العملي

ع¤ أكمـــل وجـــه ��
ـــدورة الخامســـة لمجلـــس إدارة الغرفة 2014  وخ¯ل ال
- 2018، ســـعى أعضـــاء المجلس اÅ النهـــوض بالغرفة 
ـــة للدولة  � أطـــار الرؤية الوطني

ـــد �� ـــام بدور رائ للقي
ـــم أفضـــل خدمـــة  ـــر عملهـــا لتقدي � تطوي

2030، و��
لمنتســـبيها.. وقـــد قامـــت الغرفة من خـــ¯ل اللجان 
ا القطاع الخاص، ومناقشـــة  � تلمس قضاي

ـــة �� القطاعي
� تواجـــه كل قطاع، والتواصل 

º·المعوقات والمشـــاكل ال
ـــول مناســـبة لها،  يجاد حل Í� ـــة مـــع الجهـــات المعني
Î̄جهزة الحكومية،  ح وجهـــة نظر القطاع الخـــاص ل ²Ðو

ا القطـــاع الخاص.  وإيجـــاد حلول مناســـبة لقضاي
ـــز مشـــاركة القطاع  � تعزي

كمـــا ســـاهمت الغرفـــة ��
� القـــرارات ا�قتصادية، وطـــرح وجهة نظر 

الخـــاص ��
� مجموعة من 

رجـــال ا�Îعمـــال، وقدمـــت مرئياتهـــا ��

الخاص،  القطـــاع  � تخص 
º·ـــ ال يعات  � والت²³ �Óـــ القوان

وعـــززت من ع¯قـــات التعـــاون مع الجهـــات المعنية 
ـــوزارات والهيئـــات الحكومية، كمـــا حققت حضوراً  وال

ـــة والدولية. ـــ�� من المحافـــل ا�قليمي � كث
فاعـــ¯ً ��

� من 
ـــج الوط·� � دعم المنت

وســـاهمت الغرفة ايضـــاً ��
� دأبت ع¤ تنظيمها او المشـــاركة 

º·خ¯ل المعـــارض ال
اً مـــع التطـــور التكنولوجـــي، قامت  فيهـــا، وتماشـــي
ـــ�� مـــن خدماتها لتتمـــا²Ú مع  ـــر كث الغرفـــة بتطوي
� كافـــة المجا�ت، 

ركـــب التطور الذي تشـــهده الدولة ��
فأطلقـــت الغرفة بعـــض خدماتها عـــن طريق الموقع 
الخدمات  كافـــة  ـــر  � وهنـــاك خطط لتطوي

�Þو ºا�لكـــ�
اً. ي ون ºالك� انجازهـــا  ليتم 

وقد شـــهد العـــام 2017 صـــدور القانون رقـــم /23/ 
ـــون رقم /11/  لســـنة 2017 بتعديل بعض أحكام القان
لســـنة 1990 بإنشـــاء غرفة تجارة وصناعـــة قطر،  وقد 
جاءت تعديـــ¯ت قانون الغرفة لتؤكـــد حرص صاحب 
ـــة  � العملي

ـــز دور غرفـــة قطـــر �� الســـمو عـــ¤ تعزي
يكا  ²Ð ا�قتصادية والنهـــوض بالقطاع الخـــاص ليكون
ـــذي يضع  ـــة التنمية، وهـــو ا�مر ال � عملي

رئيســـيا ��
ـــا ع¤ اكمل  ـــام بواجبن � القي

�� äعلينا مســـؤولية اكـــ�
ـــدورة الحالية  وجـــه... حيث ســـتواصل الغرفة خ¯ل ال
بالعمل عـــ¤ تحقيق رؤيتها ورســـالتها نحـــو تطوير 
� تواجه 

º·ـــ � بيئة ا�Îعمال وحـــل المعوقات ال �Óوتحســـ
� النهضـــة 

ـــة �� أصحـــاب ا�Îعمـــال والمشـــاركة الفاعل
� تشـــهدها دولتنا الحبيبة 

º·ـــة ال ـــة والتنموي ا�قتصادي
ة صاحب الســـمو  �æظـــل الرعاية الحكيمة لح �

قطر ��
� ام�� البـــ¯د المفدى 

�Þـــا الشـــيخ تميم بن حمـــد ال ث
حفظـــه ë ورعاه.
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ـــق  ـــأن المناط ـــنة 2018 بش ـــم / 8/ لس ـــون رق ـــاء القان ج
ة صاحـــب الســـمو  �æــة، الـــذي أصـــدره حـــ الصناعيـ
� أمـــ�� البـــ¯د 

�Þالشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد آل ثـــا
ـــت  � دأب

º·ـــ ـــة ال يعـــات ا�قتصادي المفـــدى، ليعـــزز الت²³
ة، وذلـــك  � الســـنوات ا�خـــ��

دولـــة قطـــر عـــ¤ تطويرهـــا ��
ـــهده  ـــذي تش ـــادي ال ـــع ا�قتص ـــور والتوس ـــار التط � اط

��
 � ـــ�� � تحف

ـــة �� ـــود الدول ـــياق جه � س
�� �

ºÞـــأ ـــا ي ـــة، كم الدول
ــة  ــات العالميـ � الصناعـ �Óــ ــة وتوطـ ــات المحليـ الصناعـ
، خصوصـــا بعـــد الحصـــار  �

وتعزيـــز المنتـــج الوطـــ·�
ـــات  � قطاع ـــ�� � تحف

ـــم �� ـــه دور مه ـــذي كان ل ـــر وال الجائ
ا�عمـــال نحـــو ا�تجـــاه اÅ ا�ســـتثمار الصناعـــي.

ـــم  ـــوف ينظ ـــة س ـــق الصناعي ـــون المناط ـــك ان قان � ش
ــول  وط الحصـ ²Ðــة و � الصناعيـ

�ðــ�� ا�را ــة تأجـ عمليـ
ــا، وكل  ــم لهـ ــة التقديـ ــة وكيفيـ ــ¤ ا�رض الصناعيـ عـ
مـــا يحتـــاج المســـتثمر اÅ معرفتـــه حـــول تخصيـــص 
 �Åقطـــر، وبالتـــا �

قامـــة صناعـــات جديـــدة �� Í� �
�ðا�را

ـــذب  � ج
ـــم �� ـــه دور مه ـــيكون ل ـــون س ـــذا القان ـــان ه ف

ـــة،  ـــاع الصناع ـــة اÅ قط ـــة وا�جنبي ـــتثمارات المحلي ا�س
ـــا  ـــزت عليه � رك

º·ـــ ـــة وال ـــات التحويلي ـــا الصناع وخصوص
ـــديدها  ـــ¯ل تش ـــن خ ـــون م ـــن القان ـــة م ـــادة السادس الم
ـــطة  � أنش

ـــة �� ـــق الصناعي ـــتغ¯ل المناط ورة اس �ñ ¤ـــ ع
الصناعـــة التحويليـــة.

ـــص  � تخصي
ـــفافية �� ـــد الش ـــون الجدي ـــن القان ـــا يضم كم

 ، � �Óوتوزيعهـــا عـــ¤ المســـتثمرين الصناعيـــ �
�ðا�را

 �
º·ـــ ـــة وال ـــق ا�قتصادي ـــة المناط ـــ¯ل لجن ـــن خ ـــك م وذل

ـــائها،  ـــ¤ انش ـــون ع ـــن القان ـــعة م ـــادة التاس ـــت الم نص
بحيـــث تختـــص بدراســـة طلبـــات الحصـــول عـــ¤ 
ـــة  ـــرأي والتوصي ـــداء ال ـــة، وإب قســـائم المنطقـــة الصناعي
والضوابـــط  وط  الـــ²³ اح  ºواقـــ� للوزيـــر،  بشـــأنها 

عفـــاء بصفـــة مؤقتـــة  Íوا� ، �
�ðراÎالمتعلقـــة بتخصيـــص ا�

ـــة،  ـــطة الصناعي ـــجيع ا�Îنش ـــا، لتش ـــل إيجاره ـــن مقاب م
ــا  ــة كل مـ ــك بدراسـ ــتقوم كذلـ ــا سـ ــة إÅ انهـ ضافـ Íبا�
ـــا  ـــع توصياته ـــة، ورف ـــق بشـــؤون المناطـــق الصناعي يتعل

للوزيـــر، �تخـــاذ القـــرارات المناســـبة بشـــأنها.  

ــارف  خيـــص للمصـ ºــد ال� ــاز القانـــون الجديـ ــد اجـ وقـ
كات المســـاهمة والمؤسســـات الخاصـــة ذات  والـــ²³
ــل  ــة داخـ ــات صناعيـ ــة مجمعـ ــام، بإقامـ ــع العـ النفـ
هـــا للمســـتثمرين مـــن  المناطـــق الصناعيـــة، وتأج��
� منـــح مزيـــد 

القطـــاع الخـــاص، ممـــا سيســـهم ��
وعـــات  قامـــة م²³ Í� مـــن التســـهي¯ت لرجـــال ا�عمـــال

ــة. ــة متنوعـ صناعيـ

و� شـــك ان تنويـــع الصناعـــات المحليـــة وزيـــادة 
ــاع  � القطـ

ــتثمار �� ــ¤ ا�سـ ــال عـ ــال ا�عمـ ــال رجـ اقبـ
، ممـــا  �

الصناعـــي، ســـوف يعـــزز مـــن ا�نتـــاج الوطـــ·�
ســـينعكس ايضـــا عـــ¤ الصـــادرات غـــ�� النفطيـــة 
� مجملهـــا تمثـــل صـــادرات 

�� �
º·لدولـــة قطـــر والـــ

� شـــهدت 
º·ـــ القطـــاع الخـــاص القطـــري اÅ الخـــارج، وال

ة، كمـــا شـــهدت  نمـــوا متســـارعا خـــ¯ل الســـنوات ا�خـــ��
ة مـــا بعـــد  ºهـــذه الصـــادرات نمـــوا ملفتـــا خـــ¯ل فـــ�
ــت  ــد بلغـ ــر، فقـ ــة قطـ ــ¤ دولـ ــر عـ ــار الجائـ الحصـ
ـــف ا�ول  ـــ¯ل النص ـــة خ ـــ�� النفطي ـــادرات غ ـــة الص قيم
ـــار  ـــو 8.4 ملي ـــار نح ـــل الحص ـــام 2017 اي قب ـــن الع م
 �

�Þـــا ـــف الث ـــ¯ل النص ـــا خ ـــت قيمته � بلغ �Óـــ � ح
ـــال، �� ري

ة مـــا بعـــد الحصـــار الجائـــر،  ºمـــن العـــام نفســـه أي فـــ�
ــبتها 14  ــادة نسـ ــة زيـ ــال، محققـ ــار ريـ ــو 9.6 مليـ نحـ
ــر  ــدم تأثـ ــ�� اÅ عـ ــذي يشـ ــر الـ ــو ا�مـ ــة، وهـ بالمائـ

الصـــادرات غـــ�� النفطيـــة بالحصـــار الجائـــر.
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قانون املناطق الصناعية

يحفز االستثامرات
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ن

رئيس الغرفة يشيد 

بقرار سحب منتجات 

دول الحصار من 

السوق املحيل

يعتبر استجابة لمطالبها خالل تدشينها »قطر فوق الحصار« 
في اكتوبر الماضي

ي  ي  ال ا  ل ال  د  ا ا ا  د    ا
ي ال  ال   ل   لد ي الع  ع ا ا
ي   ال ا  ا عودي  اد  د ال ال ال  ا

و ي و ال 26  ا  ي د   ا 

وقال ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم 
� رئيس غرفـــة قطر، 

�Þبـــن محمـــد ال ثـــا
القرار  � تæيحـــات صحفيـــة، ان هـــذا 

��
ينســـجم مع مطالبة غرفة قطـــر بمقاطعة 
بضائع وســـلع دول الحصـــار وذلك عندما 
اطلقـــت الغرفـــة شـــعار «قطـــر فـــوق 
� مطلـــع شـــهر اكتوبـــر مـــن 

الحصـــار» ��
العام 2017، كما ينســـجم هـــذا القرار مع 
 � �Óدعـــوة الغرفة لرجـــال ا�عمـــال القطري
الســـلع والبضائع من  اد  اÅ وقـــف اســـت��
دول الحصـــار، وذلـــك كمعاملـــة بالمثل، 

ن

يعتبر استجابة لمطالبها خالل تدشينها »قطر فوق الحصار« 
في اكتوبر 

خليفة بن جاســـم: القطـــاع الخاص يقف بـــكل فئاته خلـــف قيادتنا 	 

الحكيمة وقراراتها  الرشـــيدة 

قطر حققت خالل ســـنة الحصار نســـب مرتفعة مـــن االكتفاء الذايت 	 

يف العديـــد من القطاعات   

دعوة الجمعيات االســـتهالكية ومنافـــذ البيع اىل االلتـــزام بتنفيذ 	 

هـــذا القرار وســـحب جميع منتجـــات دول الحصار 
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بمقاطعة دولة  الـــدول  حيث قامت هـــذه 
يـــة والبحرية  äقطـــر واغلقـــت منافذها ال�
� حصـــار جائر 

� وجه قطـــر، ��
والجويـــة ��

هدفـــه النيَل من ســـيادَة واســـتق¯لية قطر 
وقرارهـــا، وتعطيـــل عجلة النمـــو والتقدم 
 �

� تشـــهدها دولة قطر، لكنها فشـــلت ��
º·ال

تحقيـــق مآربها، وذلك بفضـــل حكمة ووعي 
القيادة السياســـية وقدرَتَها ع¤ إدارِة ا�زمِة 
ٍ مـــن الحنكِة والدبلوماســـيِة مع  بقـــدٍر كب��
� حول  �Óالتفـــاْف الشـــعْب وجميع المقيمـــ
ة صاحب الســـمِو  �æح �

قيادتـــه ممثلـــة ��
� - أم�� 

�Þالشـــيخ/ تميـــم بن حمـــد ال ثـــا
.ë البـــ¯د المفـــدى – حفظه

واعرب ســـعادة رئيـــس الغرفة عن الشـــكر 
والتقدير اÅ جميع الجهـــات الحكومية ع¤ 
تعاونها مـــع الغرفة فيما يتعلـــق بالقضايا 
� تخـــص القطـــاع الخـــاص القطري، 

º·الـــ
معربـــا عن تقديـــره اÅ معا�Å الشـــيخ عبد 
� رئيس 

�Þبن خليفـــة  ال ثـــا ñبـــن نـــا ë
مجلس الـــوزراء وزير الداخليـــة ع¤ دعمه 
للقطـــاع الخـــاص ، حيـــث كانـــت الغرفة 
خـــ¯ل لقاءاتها مع معـــا�Å رئيـــس الوزراء 
اطلعـــت معاليـــه عـــ¤ مطلـــب مقاطعة 
 Åبضائـــع وســـلع دول الحصـــار، �فتـــا ا
الـــوزراء مع  لتجـــاوب معا�Å رئيس  تقديره 
هذا المطلـــب واصدار توجيهاتـــه اÅ وزارة 
ا�قتصـــاد والتجارة �تخاذ هـــذه ا�جراءات 
� تتضمن ســـحب ســـلع دول الحصار 

º·الـــ
من الســـوق القطري، كما ع�ä عن الشـــكر 
 äوزارة ا�قتصـــاد والتجـــارة، والذي يعت� Åا
قرارها  بســـحب بضائع وسلع دول الحصار 
تلبيـــة لمطلب مهم   ، المح¤� الســـوق  من 

من مطالـــب الغرفـــة، �فتا اÅ انـــه يقدر 
 � �Óكذلك موقـــف رجـــال ا�عمـــال القطري
وثقتهـــم واســـتجابتهم لهـــذا المطلـــب، 

قيادتهم. حـــول  والتفافهم 
وشـــدد ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاسم 
� عـــ¤ ان القطاع الخـــاص القطري 

�Þال ثـــا
الرشـــيدة  القيادة  فئاته ســـيظل خلف  بكل 
مـــع كل قراراتها، حيـــث اننـــا � نقبل بان 
وطه ع¤ قطر،  ²Ð ̄ءاتـــه او يفـــرض احد ام
�فتـــا اÅ ان هذا الحصـــار الجائر قد فجر 
الطاقـــات الكامنـــة لدى الشـــعب القطري 
� موقف 

� الذين اكدوا جميعـــا �� �Óوالمقيمـــ
الرشـــيدة. القيادة  التفافهـــم حول  واضح 

 Åبـــن جاســـم ا ودعـــا الشـــيخ خليفـــة 
� توجهاتنا نحـــو تعزيز ا�نتاج 

ا�ســـتمرار ��
� ع¤  ك�� ºمـــن مختلف الســـلع، وال� �

الوط·�
� تقلل من 

º·تطويـــر الصناعات الوطنية والـــ
نســـبة الـــواردات  من الســـلع المختلفة.  

� كانت قد 
º·واوضـــح ان غرفـــة قطـــر والـــ

اد الســـلع مـــن  دعـــت اÅ وقـــف اســـت��
دول الحصـــار، تواصـــل تشـــجيعها لرجال 
ا�عمـــال والمســـتثمرين اÅ ا�تجاه للقطاع 
� الصناعات  �Óالصناعـــي، والعمل ع¤ توطـــ
� تعتمد عـــ¤ التكنولوجيا 

º·خاصة تلك الـــ
الحديثـــة، منوها بانه خ¯ل ســـنة الحصار 
بـــرزت العديد مـــن الصناعـــات والمصانع 
� عززت من ا�نتـــاج المح¤� 

º·الجديدة والـــ
 Åالقطاعـــات الغذائية، �فتا ا �

خصوصـــا ��
ان قطر حققت خ¯ل ســـنة الحصار نســـب 
� العديد من 

�� �
ºÞمرتفعة مـــن ا�كتفاء الـــذا

عات.   لقطا ا
 �

�Þودعـــا الشـــيخ خليفة بـــن جاســـم ال ثا
رئيس غرفـــة قطر الجمعيات ا�ســـته¯كية 
ام بتنفيـــذ هذا  � ºا�لـــ� Åومنافـــذ البيـــع ا
القرار والقيام بســـحب جميع منتجات دول 

. الحصـــار من الســـوق المح¤�
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مقرتح قطري بتعزيز القيادات 

التنفيذية للغرف العربية

ن

رئيس الغرفة: القطاع العقاري مرشح للنمو خالل السنوات المقبلة

د ال  ي    د ا   ي     ي  د ال ع  
د ل  ال  ي  د ال الع د 127  ادا ا ا   ا ال
د  ع د ال    و 2018   ي ا  ال  9 ا 10  ا  ال
د  يد  ال د ال  ي  د ال د ال  يد  ال د ا   د  ا ي  ال

ي ال يد    ال دا  د ا  ا ي د الع  ا

وتـــم خ¯ل ا�جتماع الذي شـــاركت فيه وفـــود 14 دولة 
عربية، مناقشـــة عدد من الموضوعـــات الهامة والهادفة 
اÅ تنشـــيط حركة التجارة العربية البينيـــة، حيث ناقش 
اد عربية موحدة  ا�جتماع امكانية إصدار شـــهادة اســـت��
ثبـــات منشـــأ البضاعة المصـــدرة إÅ الـــدول العربية  Í�
لدى الجهـــات الجمركية العربية، وســـبل تفعيل التجارة 
ونيـــة العربيـــة، وتوفـــ�� قاعدة بيانـــات للعمالة  ºلك� Íا�

بالـــدول العربية وفرص العمـــل المتكافئة.

ح غرفة قطر  ºوتم خـــ¯ل ا�جتمـــاع الموافقة ع¤ مقـــ�
الخـــاص بانشـــاء لجنـــة للقيـــادات التنفيذيـــة �تحاد 

الغـــرف العربيـــة، عـــ¤ ان تقـــوم كل مـــن غرفة قطر 
وغرفة ُعمان بوضع النظام ا�ســـا�Ú للجنـــة واهدافها 

وآليـــة عملها.
وتطـــرق ا�جتماع ايضا اÅ مناقشـــة ســـبل تفعيل دور 
� ضوء 

كة، وذلـــك �� ºجنبية المشـــ�Îالغـــرف العربيـــة ا�
التوصيـــات الصـــادرة عـــن اجتمـــاع الغـــرف العربية 
. �

�ðازيل الشـــهر الما äال� �
كة المنعقد �� ºجنبية المشـــ�Îا�

 ، وقـــد التقى رئيـــس الـــوزراء الجزائري أحمـــد أويح·�
� اجتمـــاع اتحاد 

رؤســـاء الغـــرف العربية المشـــاركون ��
الغرف، وتنـــاول اللقاء ع¯قات التعاون القائمة وســـبل 

دعمهـــا وتطويرها.
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الرشقي: مشاريع 

صغرية ومتوسطة 

جديدة ترى النور قريبا

دي    د ال  ل   يد  د ال ع د  ا
ي  و ا اد ا  ي   د ال 
د  ا     ع د  دي ال  ا 

ع د ال  ا ي ا ع د   

� تæيحـــات صحفيـــة 
�� �

º� واشـــار الـــ²³
افتتـــاح ملتقى   �

ع¤ هامـــش مشـــاركته ��
للتنمية  ا�ســـتثمار الذي نظمه بنك قطـــر 
� فنـــدق 

يـــوم الث¯ثـــاء 1 مايـــو 2018 ��
الهيلتـــون، اÅ ان هـــذا الملتقـــى والـــذي 
تم خ¯لـــه ا�ع¯ن عـــن دخـــول صناديق 
اســـتثمار اجنبيـــة اÅ قطر تســـتهدف رواد 
 �

º·ا�عمـــال، يعد من الملتقيـــات الهامة وال
ة  وعات والصناعـــات الصغ�� تدعـــم الم²³
والمتوســـطة، وكيفية تعزيز هذه المشاريع 
سواء من خ¯ل مســـتثمرين من خارج دولة 
� تحقيق 

قطـــر او من داخلها، بما يســـهم ��

التميـــة ا�قتصادية المنشـــودة.

وعات  � بان تنامي هـــذه الم²³
º� ونوه الـــ²³

قطـــر   �
�� ا�قتصـــادي  ا�ســـتقرار  يعـــزز 

 Åوعـــدم تأثره بالحصـــار الجائـــر، �فتا ا
ان هـــذا الحصـــار كانـــت له اثار عكســـية 
� قطاعـــات ا�عمال وظهور  � تحف��

تتمثـــل ��
. وعـــات جديدة تعزز ا�نتـــاج المح¤� م²³
واوضح ان الصناديق ا�ســـتثمارية ا�جنبية 
بنـــك قطر  اتفاقيـــات مع  � وقعـــت 

º·الـــ
للتنميـــة خـــ¯ل هـــذا الملتقى، مـــا كانت 
� اÅ دولة قطر لـــو� ايمانهـــا وثقتها 

ºÞلتـــأ

ا�عمـــال  وبمنـــاخ  القطـــري  با�قتصـــاد 
قطر.  �

�� وا�ســـتثمار 

� بـــان هنالـــك العديد من 
º� وكشـــف ال²³

 �
º·ة والمتوســـطة الـــ المشـــاريع الصغـــ��

� التنويع 
ســـوف ترى النور قريبا وتســـهم ��

� قطـــر، منوها بـــان العديد 
ا�قتصـــادي ��

 �
من رجـــال ا�عمال ســـوف يســـاهمون ��

القطاعات  المشـــاريع، وقـــال ان كل  هذه 
� قطـــر تعمـــل حاليـــا ع¤ 

ا�قتصاديـــة ��
 �

º·تحقيق سياســـة التنويع ا�قتصـــادي وال
انتهجتهـــا الحكومـــة الموقـــرة ووفرت كل 
الدعم مـــن اجـــل تحقيقها، �فتـــا اÅ ان 
� قطـــر محفز وجاذب 

المناخ ا�ســـتثماري ��
ل¯ســـتثمارات المحليـــة وا�جنبية.

وقـــال ان هنالك افـــكار عديدة لمشـــاريع 
� المجـــا�ت 

ة ومتوســـطة ســـواء �� صغـــ��
الزراعيـــة أو الغذائيـــة او مجـــا�ت اخرى، 
� وتقلل 

ºÞخلق اكتفاء ذا �
ســـوف تســـهم ��

اد مـــن الخارج بـــل تعمل ع¤  من ا�ســـت��
التصديـــر اÅ الخارج، �فتا اÅ انه ســـيتم 
عرض هـــذه ا�فـــكار ع¤ رجـــال ا�عمال 
كمـــا  فيهـــا،  للمســـاهمة  والمســـتثمرين 
ســـيتم العمل عـــ¤ حل كافـــة المعوقات 
ة  وعـــات الصغ�� � تواجه قطـــاع الم²³

º·الـــ
. لمتوسطة وا

تسهم في نمو اقتصاد المعرفة وتعزيز سياسة التنويع
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د ا ل  ي ن د ا د  عدادا ل ا    ا ا
ا  ا    ي الع ل ا ي  ال ل     
و 2018  ي وا 22  و ال ا د ي ل     ا ا 
ي  د ا   ي     ي  د ال ع ي  د    ال 

ي الع ل ي ال دال ال  د   يد  د ال ع   

اكتمال االستعدادات لتطبيق نظام االدخال 
المؤقت للبضائع بتنسيق بين الغرفة والجمارك

وقال ســـعادة رئيس الغرفة خـــ¯ل المؤتمر 
انضمـــام  عـــن  ا�عـــ¯ن  ان  الصحفـــي، 
� التاســـع 

�� WATAC دولـــة قطر لمجلـــس
من الشـــهر الجـــاري، جاء تتويجـــا لجهود 
ة بذلتهـــا الغرفة بالتعاون مـــع الهيئة  كبـــ��
العامـــة للجمـــارك، �Îكـــ�² من ســـنة من 
التحض��  مـــن  اعواما  يســـبقها  التفـــاوض 
وتهيئـــة ا�جـــراءات المتعلقة بتوفـــ�� بنية 
 ATA Carnet تحتيـــة م¯ئمة لتنفيذ نظـــام

� قطـــر، والذي يعد بمثابـــة وثيقة جمركية 
��

اد المؤقت للســـلع  دولية تســـمح با�ســـت��
ام  � ºكـــ�² دون ا�ل�Îلمدة عـــام واحد ع¤ ا�
ائـــب او اجراءات  �ñ باتخاذ أية رســـوم أو
دخال  Íا� بطاقـــة  تشـــمل  جمركيـــة، حيث 
ط أن يتم  المؤقـــت جميـــع البضائع، بـــ²³
ة  ºالف� خـــ¯ل  ادها  واســـت�� تصديرها  إعادة 
� توافـــق عليهـــا الســـلطات الجمركية 

º·الـــ
. لمعنية ا

واعرب ســـعادته عن جزيل الشكر والتقدير 
اÅ الهيئـــة العامة للجمارك عـــ¤ التعاون 
يخص  فيما  المتواصـــل  والتنســـيق  الوثيق 
نظام ا�دخـــال المؤقـــت للبضائع، والذي 
� ضمـــن التعـــاون المســـتمر والقائم 

ºÞيـــأ
� غرفة قطـــر والهيئة العامـــة للجمارك  �Óبـــ
للتيســـ�� ع¤ مجتمع  المجا�ت  � مختلف 

��
ا�Îعمـــال ل¯نفتاح ع¤ ا�Îســـواق العالمية، 
� الغرفة  �Óكة بـــ ºظل المســـاعي المشـــ� �

و��

خليفة بن جاسم:

 ATA Carnet يعزز مكانة 

قطر كمركز عاملي للتجارة

ن
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والهيئـــة لدعـــم القطاع الخـــاص وتعزيز 
� العمليـــة ا�قتصادية.

دوره ��

واشـــار ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاسم 
� اÅ ان الغرفة ســـوف تقوم خ¯ل 

�Þال ثـــا
ة المقبلـــة بتنظيم نـــدوات تعريفية  ºالفـــ�
اســـتخدام  كيفية  حول  ا�عمـــال  لمجتمع 
� دولة 

هـــذا النظـــام وآليـــات تطبيقـــه ��
قطر، حيث ســـتعقد هذه الندوات بشـــكل 

دوري ابتـــداًء من شـــهر يوليـــو المقبل.

واوضـــح إن أحد أهم مزايـــا نظام ا�دخال 
المؤقـــت للبضائع، هو تســـهيل ا�Íجراءات 
الجمركية عند تخليـــص البضائع والمعدات 
� المعـــارض والمؤتمرات 

خ¯ل المشـــاركة ��
ا�حداث  من  هـــا  وغ�� الرياضية  والبطو�ت 
الدولة  داخـــل وخارج  العالمية  والفعاليات 
ائـــب، وهو ا�مر  �ñ دون دفـــع رســـوم او
الذي ســـيعزز من مكانة دولـــة قطر كوجهة 
اســـتثمارية عالميـــة ومركزا عالميـــا للتجارة 
وا�عمـــال، اضافـــة اÅ أن تطبيـــق هـــذا 
النظـــام، يدعم جاهزية قطر �ســـتضافة 
مونديـــال كأس العـــام 2022، والمؤتمرات 

ى. äالك� العالمية  والمعـــارض 

ومـــن جانبه قـــال ســـعادة الســـيد أحمد 
العامة  الهيئـــة  الجمـــال رئيس   ëبن عبد
للجمـــارك، ان انضمام دولـــة قطر للدول 
 ºأكملـــت إجـــراءات تطبيـــق دفـــ� �

º·الـــ
 ، (ATA Carnet) دخال المؤقـــت للبضائع Íا�
� تبســـيط ا�Íجراءات 

من شـــأنه المساهمة ��
الجمركيـــة عـــ�ä الحدود بمـــا يدعم تدفق 

التجـــارة الدوليـــة من وإÅ دولـــة قطر .
واكـــد ع¤ الـــدور الحيوي للهيئـــة العامة 
الشـــاملة  ا�قتصادية  التنمية   �

�� للجمـــارك 

� ِظــــل القيــــادة الحكيمة 
للبـــ¯د، وذلك ��

الشيخ تميم بن  السمــــو  لحضــرة صاحب 
� - أم�� البـــ¯د المفدى ، حيث 

�Þحمـــد آل ثا
الدولة   �

المختصـــة �� الجهة  الهيئـــة   äتُعت�
لمراقبة دخـــول وخروج البضائع ووســـائط 
النقل عـــ�ä المنافـــذ الجمركيـــة المختلفة 
يعات وا�تفاقيـــات الدولية  وتطبيـــق الت²³

الع¯قة. ذات 

 Åواضـــاف: «لقد انضمـــت دولـــة قطر إ
دخال المؤقت بصورة  Í̄ اتفاقية اســـطنبول ل
جماعيـــة مـــع دول مجلس التعـــاون لدول 
المرســـوم رقم  ، وصدر  العربيـــة  الخليج 
(18) لســـنة 2015 بالتصديـــق عـــ¤ وثيقة 
ا�نضمـــام.. وتـــم اســـتكمال متطلبـــات 
دخال المؤقت  Í̄ تطبيق اتفاقية اســـطنبول ل
بالتعـــاون مع غرفـــة قطر، حيث ســـيتم 
إدخـــال البضائع الـــواردة إÅ البـــ¯د مؤقتاً 
� المعارض والمناســـبات 

بغرض العـــرض ��
 ºالموســـمية مـــن خـــ¯ل اســـتخدام دف�
دخـــال المؤقـــت (ATA Carnet) كوثيقة  Íا�
الجمركية  للرســـوم   �Åجمركية وضمـــان دو
المســـتحقة يتـــم بمقتضاها إدخـــال تلك 
البضائـــع مؤقتـــا إÅ الب¯د ، ولـــن يضطر 
حامل الدف�º إÅ تقديم بيان جمر>� ســـواء 
دخال المؤقت أو إعـــادة التصدير . Íعنـــد ا�
واشـــار اÅ ان مـــن شـــأن هـــذه الخطوة 
أن تـــؤدي إÅ تبســـيط وتنســـيق ا�جراءات 
البضائع  عـــن  فراج  Íبا� الخاصـــة  الجمركية 
� تدخل إÅ الـــدول ا�Îعضاء وفق وضع 

º·الـــ
اســـتخدام  باعتماد  المؤقت وذلك  دخال  Íا�
دفاتـــر ATA ، ا�Îمر الـــذي يتيح للمصدرين 
واحدة  وثيقـــة  اســـتخدام  والمســـتوردين 
 77 �

تمام جميـــع ا�Íجـــراءات الجمركية �� Í�
النظام. تطبـــق  دولة 

 
واعـــرب عـــن الشـــكر الجزيل اÅ ســـعادة 
الشـــيخ / خليفـــة بن جاســـم بـــن محمد 
� ع¤ تعاونـــه الدائم فيمـــا يتعلق 

�Þآل ثـــا
كة  ºبكافـــة المبـــادرات التطويريـــة المشـــ�
� الهيئـــة العامة للجمـــارك وغرفة قطر  �Óبـــ
� بكونها هي «الجهـــة الوطنية  ºكمـــا نعـــ�  ،
المصـــدرة والضامنـــة » لتطبيـــق نظـــام 
 ،ATA Carnet دخـــال المؤقت للبضائـــع Íا�
بما يُحقق تبســـيط ا�Íجـــراءات ع�ä الحدود 
والمحافظـــة عـــ¤ حقـــوق الدولـــة فيما 

يتعلـــق بالرســـوم الجمركية .   

ومـــن جهته قـــدم الســـيد عبـــد العزيز 
 �

القانونية �� الشـــؤون  ادرة  الكواري مديـــر 
غرفـــة قطـــر، عرضا عـــن نظـــام ا�دخال 
المؤقـــت للبضائـــع (ATA Carnet)  ، تناول 
خ¯لـــه تعريفا بنظـــام ا�دخـــال المؤقت 
� يمتـــاز بها حيث 

º·للبضائـــع، والمزايا الـــ
يعت�ä بمثابـــة وثيقة جمركية دولية تســـمح 
اد المؤقـــت للســـلع لمـــدة عام  با�ســـت��
واحـــد ع¤ ا�Îكـــ�² دون فرض أية رســـوم 
ائـــب جمركية، وآليـــة تطبيقه وبعض  �ñ أو
المعلومـــات الهامـــة حـــول هـــذا النظام 
� يحتـــاج اصحاب ا�عمـــال لمعرفتها.

º·وال

ات نظام  � واشـــار الكواري اÅ ان أبرز ممـــ��
  (ATA Carnet) للبضائـــع  المؤقت  ا�دخال 
التســـويق   � äÞمنـــدو  � �Óتمكـــ  �

�� تتمثـــل 

الجمال:

تبسيط اإلجراءات الجمركية 

بما يدعم تدفق التجارة 

الدولية من وإلى قطر
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� المعارض ورجـــال ا�Îعمال 
�� � �Óوالمشـــارك

با�Íجـــراءات  القيـــام  مـــن  المســـافرين 
الجمركيـــة بتكلفة محددة بشـــكل مســـبق، 
وزيـــارة عـــدة بلـــدان متتاليـــة دون تأخ�� 
� ا�Íجـــراءات، حيـــث يســـاهم النظـــام 

��
� تســـهيل وتبســـيط ا�Íجـــراءات الجمركية 

��
عـــ�ä الحـــدود ويقلـــل مـــن المتطلبـــات 
الروتينية ويســـمح للمصدرين والمستوردين 
تمـــام جميع  Í� باســـتخدام وثيقـــة واحدة
� 77 دولـــة تطبق 

ا�Íجـــراءات الجمركيـــة ��
. م لنظا ا

دخـــال المؤقـــت  Íان بطاقـــة ا� Åواشـــار ا
تشـــمل جميـــع البضائـــع مثـــل العينات 
التجاريـــة، والمعدات المهنيـــة، والبضائع 
� المعارض وا�Îســـواق 

المخصصة للعرض ��
ط أن  فيهية، ب²³ ºالتجاريـــة والفعاليـــات ال�
ادها خ¯ل  يتم إعـــادة تصديرهـــا واســـت��
� توافـــق عليهـــا الســـلطات 

º·ة الـــ ºالفـــ�
المعنية. الجمركيـــة 

وقـــال ان غرفـــة قطـــر هـــي «الضامـــن 
» لتطبيـــق هـــذا النظـــام؛ حيث  �

الوطـــ·�
دخال  Í̄ ل الدولية  اســـطنبول  اتفاقية  ط  ºتش�

.« �
المؤقـــت وجـــود «ضامن وطـــ·�

واشـــار اÅ ان بطاقة ا�دخـــال المؤقت هي 
للشـــخص  يمكن  الدولية  للجمـــارك  بطاقة 
المســـافر أن يســـتخدمها بشـــكل مؤقـــت 
اد بعض الســـلع إÅ بلد ما، بإجراء  �ســـت��
موحد لـــدى دول ا�عضـــاء، ودون الحاجة 
إÅ اتخـــاذ ا�Íجـــراءات الجمركيـــة المعتادة 
اد البضائـــع والســـلع، ومـــن دون  �ســـت��

ائب. �æأو ال الرســـوم  الحاجة إÅ دفـــع 

وقـــال ان البطاقـــة تعمـــل ع¤ تبســـيط 
اد  � اســـت��

ا�Íجـــراءات الجمركيـــة المتبعة ��

� دولة قطـــر وبلدان 
البضائـــع المؤقتـــة ��

أخـــرى. بدون هـــذه البطاقة ســـيكون من 
وري أن تذهب من خـــ¯ل ا�Íجراءات  �æالـــ
� كل دولـــة للقبـــول 

الجمركيـــة ال¯زمـــة ��
المؤقـــت للبضائـــع، موضحـــا ان بطاقـــة
ATA تمكن المســـافرين من رجـــال ا�Îعمال 
من اســـتخدام بطاقـــة واحـــدة للتخليص 
 �

الجمـــر>� لفئـــات معينة مـــن البضائع، ��
عـــدة بلـــدان مختلفة ولعدد غـــ�� محدود 
من المـــرات لمنافذ الخـــروج والدخول من 
دولة قطـــر، وإÅ الدول ا�Îخرى المشـــاركة 
ة أقصاها ســـنة  ºالبطاقـــة، خـــ¯ل فـــ� �

��
̄حيتهـــا. وتعتـــ�ä البطاقة  واحدة مـــن ص
أيضـــاً وثيقـــة دخـــول للبلدان المشـــاركة 
ويتـــم التعامل معها وقبولهـــا أيضاً كوثيقة 

� أك�² مـــن 77 بلداً.
آمنـــه للمســـتورد ��

� البلدان المشـــاركة 
 واوضـــح ان الغـــرف ��

 ،ICC الغرفـــة الدولية �
� هـــي أعضاء ��

º·وال
 � �Óتصـــدر البطاقـــات للمقيم �

º·هـــي الـــ
� الخـــارج، وقد تـــم تكليف 

�ســـتخدامها ��
غرفـــة قطـــر QCCI بدولـــة قطـــر من قبل 
هيئـــة الجمـــارك بالعمل كهيئـــة ا�Íصدار 
والضمـــان للبطاقة مقابل رســـوم محددة.
̄حيـــة الدف�º اعتبـــاراً من  وتبـــدأ مـــدة ص
تاريـــخ إصـــداره وتكون لمدة ســـنة واحدة 
للعينـــات التجاريـــة، ولمدة ســـتة أشـــهر 
للبضائـــع المعروضة والمعـــدات المهنية.
ويغطـــي الدف�º جميـــع البضائـــع تقريباً، 
ولكن توجد فئـــات ث¯ثة رئيســـية للبضائع 
� يغطيهـــا الدفـــ�º هـــي:  العينـــات 

º·الـــ
والم¯بس  المجوهـــرات  مثـــل  التجاريـــة: 
ا�Îصناف  الجلدية،  والمنتجات  والســـاعات 
� تســـتخدم خ¯ل 

º·ال المـــراد عرضهـــا أو 
المعـــارض الدوليـــة والمعـــارض التجارية 
أو الفعاليـــات المشـــابهة، مثـــل ا�Îنـــواع 
والمعـــدات  المنتجـــات  مـــن  المختلفـــة 
ها مـــن ا�Îعمال  والتحـــف واللوحـــات وغ��
المعارض،  أجنحـــة  ومســـتلزمات  الفنيـــة 
� تشـــمل معدات 

º·والمعـــدات المهنية وال
� وأجهزة 

ÎÞوالمـــر  �
ºÞع¯مـــي والصو Íا� البث 

الموســـيقية  وا�Îدوات   �
ÎÞالســـينما التصوير 

والم¯بـــس وا�Îغـــراض الم³حية ومعدات 
النـــدوات وا�جتماعات والعـــرض وا�ختبار 
والمعـــدات  والصيانـــة  صـــ¯ح  Íا� وآ�ت 
وعلماء   � �Óالجراحـــ باســـتخدام  الخاصـــة 
فيهيـــة  ºال� العـــروض  ومقدمـــي  ا�.ثـــار 

الخ.  ، � �Óوالرياضيـــ يـــن  �ñوالمحا

� � يمكـــن 
º·صنـــاف الـــÎ̄ امـــا بالنســـبة ل

ادها وتصديرهـــا بموجـــب بطاقـــة  اســـت��
ا�Îصنـــاف  مـــن  كل  تشـــمل  فهـــي   ،ATA
� يتـــم اســـتخدامها لمرة 

º·ا�ســـته¯كية ال
 ، واحـــدة، ا�Îصناف المزمـــع تقديمها للغ��
ا�Îصنـــاف المباعـــة أو المعروضـــة للبيع، 
ا�Îحجـــار الكريمة المعدودة وغـــ�� القابلة 
وبـــات  الم²³ المـــ³ح،  ماكيـــاج  للعـــد، 
الكحوليـــة والتبـــغ والوقـــود، وا�Îصنـــاف 

معالجتها. أو  ̄حهـــا  إص المـــراد 

واشار اÅ ان من  مزايا استخـــــدام دف�º الـ 
� أك�² من 77 دولة  

ATA، ان الدف�º يقبـــل ��
)تتوســـع القائمـــة مـــع انضمـــام المزيد 
من الـــدول إÅ الشـــبكة العالميـــة للدول 
الجمارك  عـــن دفع   �

)، يغ·� ºللدف� الضامنة 
وديعة  يـــداع  Í� الحاجة  يجنب  والرســـوم، 
 Åأو تقديـــم ضمان عند إدخـــال البضائع إ
اد المؤقت،  إحدى الـــدول بغرض ا�ســـت��
يســـمح باســـتخدام وثيقة واحـــدة لجميع 
المعام¯ت الجمركية، يســـمح للمســـافرين 
� بإنهـــاء ا�Íجراءات  �Óأو المهنيـــ � �Óالتجاريـــ
� دولة قطر 

الجمركيـــة مســـبقا وب³عـــة ��
� ينـــوون زيارتها وذلك 

º·والدولة/الـــدول ال
مقابـــل تكلفـــة محـــددة، ويســـهل إعادة 
التصديـــر بـــدون رســـوم أو جمـــارك من 
� تمـــت زيارتها وإعادة 

º·البلد / البلـــدان ال
قطر. دولة   Åإ ادها  اســـت��

الكواري يقدم عرضا عن 

نظام االدخال المؤقت 

للبضائع ومزاياه وآلية 

تنفيذه

ن
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واشـــارت الشـــيخة تمـــا�ñ أن مـــن أبرز 
التســـويق   � äÞمندو � �Óالنظـــام تمك ات  � مم��
� المعارض ورجـــال ا�Îعمال 

�� � �Óوالمشـــارك
با�Íجـــراءات  القيـــام  مـــن  المســـافرين 
الجمركيـــة بتكلفة محددة بشـــكل مســـبق، 
وزيـــارة عـــدة بلـــدان متتاليـــة دون تأخ�� 
� ا�Íجـــراءات، حيـــث يســـاهم النظـــام 

��
� تســـهيل وتبســـيط ا�Íجـــراءات الجمركية 

��
عـــ�ä الحـــدود ويقلـــل مـــن المتطلبـــات 
الروتينية ويســـمح للمصدرين والمستوردين 
تمـــام جميع  Í� باســـتخدام وثيقـــة واحدة
� 77 دولـــة تطبق 

ا�Íجـــراءات الجمركيـــة ��
. م لنظا ا

وقالـــت الشـــيخة تما�ñ خـــ¯ل مخاطبتها 
ال WATAC، ان انضمام دولة قطر رســـميا 
إÅ المجلـــس كعضـــو كامـــل جـــاء ثمارت 
مفاوضـــات مطولة أجريت خـــ¯ل الدورات 
ة اÅ ان التجارة العالمية  الســـابقة، مشـــ��
 �ñالحا الوقـــت   �

�� ة  كب�� تحديـــات  تواجه 

مع تزايد السياســـات الحمائيـــة، وقالت أن 
انضمام دولـــة قطر إÅ المجلـــس اليوم، 
يؤكد تمســـكها بالتجـــارة الحـــرة، وإيمانها 
 �

بأهمية حريـــة حركة الســـلع والخدمات ��
العالم. أنحـــاء  جميع 

واشـــارت اÅ ان دفـــ�º ا�دخـــال المؤقت 
للبضائـــع ATA Carnet يمكنـــه أن يلعـــب 
� تعزيز قضايـــا التجارة الحرة، 

دوًرا مهًمـــا ��
� تعزيـــز دولـــة قطر كوجهة اســـتثمارية 

و��
عالمية، وفتـــح ا�.فـــاق التجارية من خ¯ل 
تســـهيل ا�Íجراءات الجمركيـــة عند تخليص 
 �

البضائـــع والمعـــدات خ¯ل المشـــاركة ��
المعـــارض والمؤتمـــرات والنـــدوات داخل 

الدولة. وخـــارج 
 واكـــدت الشـــيخة تمـــا�ñ اÅ ان غرفـــة 
قطـــر ســـتقوم بتنظيـــم دورات تعريفية 
وورش عمـــل تتضمن كل مـــا يتعلق بتطبيق 
 ATA نظـــام ا�دخـــال المؤقـــت للبضائع
CARNET ، وكذلـــك التنســـيق مـــع الهيئة 

العامـــة للجمـــارك فيمـــا يتعلـــق بتطبيق 
ة اÅ انه ســـيتم البدء  هذا النظام، مشـــ��
اعتبـــارا من مطلع شـــهر  فعليا  بتطبيقـــه 

المقبل. اغســـطس 

ويعـــد نظـــام ATA Carnet بمثابـــة وثيقة 
المؤقت  اد  جمركية دولية تســـمح با�ســـت��
للســـلع لمدة عام واحد عـــ¤ ا�Îك�² دون 
ائـــب جمركية،  �ñ فـــرض أيـــة رســـوم أو
دخـــال المؤقت  Íحيـــث تشـــمل بطاقـــة ا�
ط أن يتـــم إعادة  جميـــع البضائـــع، بـــ²³
 �

º·ة ال ºادها خ¯ل الفـــ� تصديرهـــا واســـت��
المعنية. الجمركية  الســـلطات  عليها  توافق 
 يذكـــر ان غرفـــة قطـــر هـــي «الضامـــن 
دخال المؤقت  Íلتطبيق نظـــام ا� « �

الوطـــ·�
تضمـــن  حيـــث   ،ATA Carnetللبضائـــع
� حالة عدم 

الجمركية �� الرســـوم والحقوق 
� تـــم إدخالها 

º·إعادة اخـــراج البضائـــع ال
. قتاً مؤ

انضامم قطر رسميا للمجلس 

العاملي لإلدخال املؤقت للبضائع
ال  لي  ال     دي الع الد ي  ا   ا ال
د ا  ي ا ا الع لد ا ل   لي   ان د الد
ي  د ال الع د ا ل    ا ا ال    WATAC ل

و 2018  ي ع 9  و ا ي ي ي ي ال دي  لي   ال ل ال الد

البدء بتطبيق نظام "ايه تي ايه كارنيه" في قطر مطلع اغسطس المقبل
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وا  ي    د ا   ي     ي  د ال ع د 
ي  ا   ال ال  و ي  ا  د ال د 
ي  ا ا  و و  ال  ال ال  

ي  ا و ي ل و ي  ال ال ل ل  ع لدي  د ل ا

الغرفـــة تتبنـــى مبـــادرات 

توظيـــف ذوي االعاقـــة

يف القطاع الخاص

فتح قناة تواصل بين اللجنة التطوعية والشركات المحلية

خليفة بن جاسم: تشجيع الشركات الخاصة على توظيف ذوي االعاقة المؤهلين

الشرقي: الغرفة حريصة على المساهمة في دمج ذوي اإلعاقة بمجاالت العمل

خالد جاسم: اللجنة نجحت في توظيف العديد من ذوي االعاقة بدعم من الغرفة

الغرفـــةالغرفـــةالغرفـــةالغرفـــة

توظيـــف ذوي االعاقـــةتوظيـــف ذوي االعاقـــةتوظيـــف ذوي االعاقـــة

مبـــادرات مبـــادرات مبـــادرات مبـــادرات مبـــادرات 

توظيـــف ذوي االعاقـــةتوظيـــف ذوي االعاقـــةتوظيـــف ذوي االعاقـــة

ن
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ــاع  ــ¯ل اجتمـ ــر خـ ــة قطـ ــتضافت غرفـ واسـ
الجمعيـــة العموميـــة مســـاء يـــوم ا�ربعـــاء 
الموافـــق 30 مايـــو 2018 رئيـــس وعـــدد 
ــف  ــة لتوظيـ ــة التطوعيـ ــاء اللجنـ ــن اعضـ مـ
ذوي ا�عاقـــة اضافـــة اÅ مجموعـــة مـــن 
� للعمـــل. �Óا�شـــخاص ذوي ا�عاقـــة المؤهلـــ

وقـــال ســـعادة رئيـــس الغرفـــة انـــه ســـيتم 
الغرفـــة  تخصيـــص موظـــف مـــن قبـــل 
ـــة  ـــع اللجن ـــل م ـــم والمتواص ـــيق الدائ للتنس
مـــن  ا�عاقـــة  لتوظيـــف ذوي  التطوعيـــة 
 ، � ä·ــعي ــد الشـ ــيد خالـ ــها السـ ــ¯ل رئيسـ خـ
� اللجنـــة  �Óــاة تواصـــل بـــ وذلـــك لفتـــح قنـ
كات القطـــاع الخـــاص، بمـــا يســـاعد  ²Ðو
ــبة لهـــذه  ــاد وظائـــف مناسـ � ايجـ

ــة �� اللجنـ
كات الخاصـــة. � الـــ²³

الفئـــة ��
واتاحـــت الغرفـــة للجنـــة تعريـــف مجتمـــع 
 Åــة ا ــا الراميـ ــاطها واهدافهـ ــال بنشـ ا�عمـ
تدريـــب وتأهيـــل وتوظيـــف ذوي ا�عاقـــة، 
جاســـم  خالـــد  ا�ع¯مـــي  قـــام  حيـــث 
ــال  ــال ا�عمـ ــة رجـ ــة بمخاطبـ ــو اللجنـ عضـ
ــم  ــة وحثهـ ــة العموميـ ــن للجمعيـ يـ �ñالحا
ــم. كاتهـ ²Ð �

ــة �� ــف ذوي ا�عاقـ ــ¤ توظيـ عـ

ــت  ــة نجحـ ــم ان اللجنـ ــد جاسـ ــال خالـ وقـ
ــف  ــن توظيـ ــة مـ ــنوات الماضيـ ــ¯ل السـ خـ
� مختلـــف 

ا�عاقـــة �� مـــن ذوي  العديـــد 
ــا  ــة، معربـ كات الخاصـ ــ²³ ــات والـ المؤسسـ
عـــن الشـــكر والتقديـــر اÅ ســـعادة الشـــيخ 
 �

�Þــا ــد ال ثـ ــن محمـ ــم بـ ــن جاسـ ــة بـ خليفـ

ــن  ــح بـ ــيد صالـ ــر والسـ ــة قطـ ــس غرفـ رئيـ
� مديـــر عـــام الغرفـــة، عـــ¤ 

º� حمـــد الـــ²³
دعمهمـــا ال¯محـــدود للجنـــة وجهودهمـــا 
 �

�� اللجنـــة  � ســـبيل مســـاعدة 
�� الجبـــارة 

كات القطـــاع  ²Ð �
توظيـــف ذوي ا�عاقـــة ��

ـــت  ـــر فتح ـــة قط ـــا اÅ ان غرف ـــاص، �فت الخ
 �

ة لتوظيـــف ذوي ا�عاقـــة �� ابـــواب كبـــ��
كات. الـــ²³

ـــن ذوي  ـــخاص م ـــم ا�ش ـــار اÅ ان معظ واش
ا�عاقـــة الذيـــن تقـــوم اللجنـــة بتدريبهـــم 
وتأهيلهـــم للعمـــل، يحملـــون شـــهادات 
ــان  ــا بـ ــة، منوهـ ــهادات ثانويـ ــة وشـ جامعيـ
جـــاءوا  ا�عاقـــة  ذوي  مـــن  شـــخصا   40
للغرفـــة  العموميـــة  الجمعيـــة  لحضـــور 
 �

ـــم �� � توظيفه
ـــ·� ـــم تب ـــون ان يت ـــم يأمل وانه

ـــا رجـــال ا�عمـــال مـــن  � يمتلكه
º·ـــ كات ال ـــ²³ ال

ــة. ــاء الغرفـ اعضـ
ـــان ســـعادة الشـــيخ  ـــد جاســـم ب وكشـــف خال
 �

�Þــا ــد ë ال ثـ ــن عبـ ــد بـ ــن احمـ ــد بـ حمـ
ـــ·�  ـــد تب ـــر ق ـــة قط ـــس ادارة غرف ـــو مجل عض
ـــف احـــد ا�شـــخاص مـــن ذوي ا�عاقـــة  توظي

كتـــه الخاصـــة. ²Ð �
��

ومـــن جهتـــه قـــال الســـيد محمـــد مهـــدي 
ـــر،  ـــة قط ـــس ادارة غرف ـــو مجل � عض äÞـــا ا�حب
كات  الـــ²³  �

�� ا�عاقـــة  ذوي  توظيـــف  ان 
ـــع مـــن المســـؤولية  ـــة هـــو واجـــب ينب القطري
ــه  ــال انـ كات، وقـ ــ²³ ــذه الـ ــة لهـ ا�جتماعيـ
مســـتعد لتوظيـــف اكـــ�² مـــن شـــخص مـــن 

ــة. ــه الخاصـ كتـ ²Ð �
ــة �� ذوي ا�عاقـ

ومـــن جانبـــه دعـــا الســـيد محمـــد جوهـــر 
 Åال محمـــد عضـــو مجلـــس ادارة الغرفـــة ا
دعـــم مبـــادرة توظيـــف ذوي ا�عاقـــة، منوهـــا 
يـــف الـــذي يحـــث  بالحديـــث النبـــوي ال²³
عـــ¤ مســـاعدة ا�خريـــن (قـــال رســـول 
 �

� يمـــ)² ÎÓعليـــه وســـلم:  لـــ ë صـــل  ë
� حاجـــة أخيـــه خـــ�� لـــه مـــن أن 

أحدكـــم ��
ـــْوِن  � َع ِ

ـــُه �� � مســـجدي هـــذا) ، (الل'
يعتكـــف ��

� َعـــْوِن أَِخيـــِه ). ِ
اْلَعْبـــِد َمـــا َكاَن اْلَعْبـــُد ��

 �
º� ــ²³ ــد الـ ــن حمـ ــح بـ ــيد صالـ ــال السـ وقـ

ـــت  ـــة تبن ـــر، ان الغرف ـــة قط ـــام غرف ـــر ع مدي
كات  ²Ð �

ــة �� ــف ذوي ا�عاقـ ــوع توظيـ موضـ
ـــد  ـــا الرائ ـــاب دوره ـــن ب ـــاص، م ـــاع الخ القط
� مجـــال المســـؤولية ا�جتماعيـــة،  وحرصهـــا 

��
 �

عاقـــة �� Íدمـــج ذوي ا� �
عـــ¤ المســـاهمة ��

ــا بـــان  مجـــا�ت العمـــل المختلفـــة، منوهـ
ا مـــن برنامـــج  الغرفـــة تخصـــص جـــزء كبـــ��
الـــدورات التدريبيـــة لهـــذه الفئـــة مـــن 
 �

المجتمـــع، وذلـــك بهـــدف المســـاعدة ��
تأهيلهـــا لتكـــون جاهـــزة للعمـــل.

واشـــار اÅ انـــه تنفيـــذا لتوجيهـــات ســـعادة 
الغرفـــة  ادارة  ســـتقوم  الغرفـــة،  رئيـــس 
للتنســـيق   � �Óالموظفـــ احـــد  بتخصيـــص 
الدائـــم مـــع اللجنـــة التطوعيـــة لتوظيـــف 
ذوي ا�عاقـــة، وذلـــك بهـــدف مســـاعدة 
مختلـــف  مـــع  التواصـــل  عـــ¤  اللجنـــة 
كات وحثهـــا عـــ¤ تخصيـــص وظائـــف  الـــ²³

لـــذوي ا�عاقـــة.
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عمومية الغرفة تنتخب 

مجلس االدارة للدورة 

السادسة

8032 عضوا عدد المصوتين بينهم 457 عضوا باالصالة و 7575 عضوا بالوكالة

الشيخ خليفة بن جاسم رئيسا لمجلس االدارة

بن طوار نائبا اوال للرئيـس والعذبة نائبا ثانـيا

الجمعية العمومية تصادق على جميع بنود جدول االعمال

و 2018  ي وا 30  ع ا و ا د     ي
ي   د  دي ال   ي الع و عي الع ا ال
دا  ي  ا د    ي     ي  د ال ع
دد   ا  دي الع  ا دا  و   ا
دا ال   ال   ا ان   

د 2018. د ال ل

ن
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رئيس الغرفة: مجتمع األعمال القطري سيظل قلباً 
وقالباً خلف أميرنا المفدى

الدورة القادمة بداية االنطالق نحو تكريس 
االعتماد على الذات

الشيخ خليفة بن جاسم: 

تعديالت قانون الغرفة 

تؤكد حرص سمو االمير 

على تعزيز دور غرفة 

قطر في العملية 

االقتصادية والنهوض 

بالقطاع الخاص

 � �Óســـتة قطاعـــات مـــن بـــ �
وقـــد حســـمت ا�نتخابـــات ��

ـــس ادارة  ـــا مجل ـــون منه � يتك
º·ـــ ـــة ال ـــات الثماني القطاع

: قطـــاع المقـــاو�ت كل  �Åكيـــة، وهـــي كالتـــا � ºالغرفـــة بال�
 ñنـــا ، �Åمـــن: محمـــد أحمـــد محمـــد عـــ¤� العبيـــد
ــد  ــلطان محمـ ــد سـ ــدر، محمـ ــدر الحيـ ــليمان حيـ سـ
ـــي،  ـــ) المناع ـــن عي ـــد الرحم ـــادل عب ـــر، ع ـــر الجاب جاب
ــند،  ــف المسـ ــد اللطيـ ــ¤� عبـ ــات: عـ ــاع الخدمـ قطـ
ـــد  ـــن عب ـــد ب ـــن أحم ـــد ب ـــيخ حم ـــياحة: الش ـــاع الس قط
، قطـــاع الزراعـــة: محمـــد أحمـــد  �

�Þأحمـــد آل ثـــا ë
: الشـــيخ  � �Óخليفـــة آل طـــوار الكـــواري، قطـــاع التأمـــ
 ، �

�Þــا ــم آل ثـ ــد جاسـ ــن محمـ ــم بـ ــن جاسـ ــة بـ خليفـ
. � ä·يـــع الكعـــÐ ñوقطـــاع البنـــوك: راشـــد نـــا

� قطاعـــي التجـــارة 
اع �� ºجـــرت عمليـــة ا�قـــ� � �Óحـــ �

��
محمـــد  بـــن  هـــ¯ل  الســـيد  واعلـــن  والصناعـــة، 
اف عـــ¤ �نتخابـــات  ²Ðالخليفـــي رئيـــس لجنـــة ا�
نتائـــج ا�نتخابـــات، حيـــث ترشـــح لقطـــاع التجـــارة 6 

ـــج  ـــاءت النتائ ـــد، وج ـــ¤ 5 مقاع ـــوا ع � تنافس �Óـــح مرش
 ، � äÞــا ــان ا�Îحبـ ــدي عجيـ ــد مهـ ــن:  محمـ ــوز كل مـ بفـ
راشـــد حمـــد هـــزاع حمـــد العذبـــة، خالـــد كليفيـــخ 
خالـــد الهاجـــري، محمـــد جوهـــر ســـعيد محمـــد 
� آل 

ـــد الغـــ·� ـــل عب ـــد الجلي ـــد الرحمـــن عب المحمـــد، عب
. �

عبـــد الغـــ·�
� عـــ¤ 3  �Óقطـــاع الصناعـــة تنافـــس 4 مرشـــح �

و��
مقاعـــد، وقـــد فـــاز كل مـــن: ابتهـــاج محمـــد أحمـــد 
إبراهيـــم   ë عبـــد  الرحمـــن  عبـــد   ، �

�ÞحمـــداÎا�
ا�Îنصـــاري، وخالـــد جـــ�ä ســـلطان الكـــواري.

االجتامع االول ملجلس االدارة

ـــد اجتماعـــا عقـــب اعـــ¯ن  وعقـــد مجلـــس ا�دارة الجدي
النتائـــج، وتـــم خـــ¯ل ا�جتمـــاع اختيـــار ســـعادة 
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الشـــيخ خليفـــة بـــن جاســـم بـــن محمـــد 
� رئيســـا لمجلـــس ادارة الغرفـــة، 

�Þال ثـــا
ـــا  ـــواري نائب ـــوار الك ـــن ط ـــد ب ـــيد محم والس
ـــة  أول للرئيـــس والســـيد راشـــد حمـــد العذب

نائبـــا ثانيـــا للرئيـــس.

وكان اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة قـــد 
دارة  Íــس ا� ــر مجلـ ــة تقريـ ــن مناقشـ تضمـ
عـــن نشـــاط وأعمـــال الغرفـــة ومركزهـــا 
 äـــم� ـــة 31 ديس ـــنة المنتهي ـــن الس ـــا�Å ع الم
2017، ســـماع تقريـــر مراقـــب الحســـابات 
والحســـابات  الغرفـــة  انيـــة  � م�� عـــن 
ـــات  ـــرادات والمæوف ي Íـــان ا� ـــة وبي الختامي
 ä31 ديســـم� �

للســـنة الماليـــة المنتهيـــة ��

ذمـــة  إبـــراء  عليـــه،  والمصادقـــة   2017
مناقشـــة  دارة،  Íا� مجلـــس  أعضـــاء 
الماليـــة  للســـنة  التقديريـــة  الموازنـــة 
� مدقـــق  �Ó2018 والتصديـــق عليهـــا، تعيـــ
ــة 2018  ــنة الماليـ � للسـ

�Þــو ــابات قانـ حسـ
وتحديـــد أتعابـــه.

عضـــوا   457 يـــن  �ñالحا عـــدد  وبلـــغ 
بالوكالـــة،  عضـــوا  و7575  با�صالـــة، 
يـــن 8032  �ñليصبـــح مجمـــوع عـــدد الحا

عضـــوا.
� النشـــاط 

تعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص ��
ا�قتصـــادي.

ـــن جاســـم  ـــة ب ـــال ســـعادة الشـــيخ خليف وق

الغرفـــة  ادرة  مجلـــس  رئيـــس   �
�Þثـــا آل 

الجمعيـــة  اجتمـــاع  خـــ¯ل  كلمتـــه   �
��

� ان العـــام 2017 كان 
�Þالثـــا العموميـــة 

عامـــا حافـــ¯، حيـــث واصلـــت الغرفـــة 
 �

ـــز دور القطـــاع الخـــاص �� ـــا لتعزي جهوده
العمليـــة ا�قتصاديـــة، مـــن خـــ¯ل ابـــداء 
ـــة  ـــات، ودراس يع � والت²³ �Óـــ � القوان

ـــرأي �� ال
ـــاص  ـــاع الخ ـــه القط � تواج

º·ـــ ـــات ال المعوق
اح الحلـــول المناســـبة لهـــا ورفعهـــا  ºواقـــ�
ـــة  ـــة إÅ مواصل ضاف Íـــة، با� ـــات المعني للجه
ـــج للصناعـــات والمنتجـــات  وي ºال� �

دورهـــا ��
ـــة  ـــات ا�قتصادي ـــداد الدراس ـــة، وإع الوطني
ـــاع  ـــات القط ـــث معوق ـــتبيانات، وبح وا�س
الخـــاص وتطلعاتـــه عـــن كثـــب، وتعزيـــز 
 � �Óــ ــة بـ ــة والتجاريـ ــات ا�قتصاديـ الع¯قـ
� ونظرائهـــم مـــن  �Óـــ رجـــال ا�عمـــال القطري

مختلـــف دول العالـــم.

� شـــهد 
�ðالمـــا العـــام  ان   Åا واشـــار 

ــنة 2017  ــم 23 لسـ ــون رقـ ــدور القانـ صـ
أحـــكام  بعـــض  بتعديـــل  والخـــاص 
ــاء  ــنة 1990 بإنشـ ــم 11 لسـ ــون رقـ القانـ
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة قطـــر، وقـــد جـــاءت 
ة  �æهـــذه التعديـــ¯ت لتؤكـــد حـــرص حـــ
ـــد  ـــن حم ـــم ب صاحـــب الســـمو الشـــيخ تمي
 ،ë ـــدى حفظـــه ـــ¯د المف ـــر الب � ام

�Þـــا ال ث
ـــة  � العملي

ـــر �� ـــة قط ـــز دور غرف ـــ¤ تعزي ع
ـــاص  ـــاع الخ ـــوض بالقط ـــة والنه ا�قتصادي

ن
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ـــة،  ـــة التنمي � عملي
ـــياً �� ـــكاً رئيس ي ²Ð ـــون ليك

ـــؤولية  ـــا مس ـــع علين ـــذي يض ـــر ال ـــو ا�م وه
� القيـــام بواجبنـــا عـــ¤ أكمـــل 

�� äأكـــ�
وجـــه.

ـــاً  ـــن عام ـــم يك ـــام 2017 ل ـــح ان الع واوض
عاديـــاً لدولـــة قطـــر و� لشـــعبها، حيـــث 
ـــن  ـــر م ـــار جائ ـــر لحص ـــة قط ـــت دول تعرض
ـــة، وهـــو الحصـــار  ـــ¯ث دول خليجي ـــل ث قب
الـــذي كان قـــد اســـتهدف النيـــل مـــن 
ــا،  ــيادتها وكرامتهـ ــية وسـ ــا السياسـ مكانتهـ
ـــذه  ـــاءت كل ه ـــاÅ ب ـــل ë تع ـــن بفض ولك
ـــل  ـــم ين ـــع، ول المخططـــات بالفشـــل الذري
ـــة أو اقتصـــاد  الحصـــار مـــن عزيمـــة أو مكان
التـــف  فقـــد  قطـــر،  الحبيبـــة  دولتنـــا 
ـــيدة  ـــه الرش ـــول قيادت ـــري ح ـــعب القط الش
وفطنـــة  حكمـــة  بـــكل  تعاملـــت   �

º·الـــ
وقـــادت البـــ¯د إÅ بـــر ا�Îمـــان.

 واضـــاف: «مـــن جانبهـــا قامـــت غرفـــة قطـــر 
 �

بدورهـــا عـــ¤ أكمـــل وجـــه، وســـارعت ��
ــة  ــات المعنيـ ــة الجهـ ــع كافـ ــاون مـ التعـ
ــوق  ــر السـ ــة دون تأثـ ــل الحيلولـ ــن أجـ مـ
القطـــري ومجتمـــع ا�Îعمـــال، فقـــد قمنـــا 

 �
º·ـــ ـــات ال ـــن ا�جتماع ـــ�� م ـــتضافة الكث باس

ـــة  ـــن ا�زم ـــروج م ـــة الخ ـــا كيفي ـــنا فيه ناقش
القطـــاع  قيـــام  وكيفيـــة  خســـائر  دون 
ــة  ــ�� كافـ � وتوفـ

ــ·� ــدوره الوطـ ــاص بـ الخـ
ـــوق  � الس

ـــص �� ـــة دون أي نق ـــواد ال¯زم الم
ـــدور  ـــن ا�شـــادة ب ـــد م ـــا �ب .. وهن المحـــ¤�
� خـــ¯ل هـــذه  �Óعمـــال القطريـــÎرجـــال ا�
ة».  ا�زمـــة ومـــا بذلـــوه مـــن جهـــود كبـــ��

تحفيز أصحاب األعامل 

للدخول يف صناعات جديدة

ـــ¤  ـــة ع ـــت الغرف ـــا عمل ـــول: «كم ـــع يق وتاب
 �

� أصحـــاب ا�Îعمـــال للدخـــول �� تحفـــ��
ويـــج لهـــا مـــن  ºصناعـــات جديـــدة وال�
ـــر،  � قط

ـــع �� ـــرض صن ـــا لمع ـــ¯ل تنظيمه خ
 �

º·ــ ــة الـ ــارات الخارجيـ ــة اÅ الزيـ ضافـ Íبا�
ــك  ــة وذلـ ــة واجنبيـ ــدول عربيـ ــا لـ نظمتهـ
جديـــدة  اســـواق  استكشـــاف  بهـــدف 
وبنـــاء اســـتثمارات متبادلـــة مـــع أصحـــاب 
ــة  ــتمرت الغرفـ ، واسـ � �Óــ ــال القطريـ ا�Îعمـ

التجاريـــة خـــ¯ل  الوفـــود  اســـتقبال   �
��

� اســـتمرت بنفـــس 
º·والـــ �

�ðالعـــام المـــا
ة مـــا  ºمـــن فـــ� äة بـــل وبزخـــم اكـــ� الوتـــ��
قبـــل الحصـــار، ممـــا يؤكـــد قـــوة ومتانـــة 
مجتمـــع  وثقـــة  القطـــري  ا�قتصـــاد 
ا�Îعمـــال الـــدو�Å والمســـتثمرين ا�جانـــب 

ــر. ــة قطـ � دولـ
��

 �
واشـــار اÅ ان مجلـــس إدارة الغرفـــة ��

الـــدورة الخامســـة 2014-2018، ســـعى 
بالغرفـــة  للنهـــوض  المجلـــس  أعضـــاء 
� أطـــار الرؤيـــة 

للقيـــام بـــدور رائـــد ��
الوطنيـــة للدولـــة 2030، وقـــد قامـــت 
ــة  ــان القطاعيـ ــ¯ل اللجـ ــن خـ ــة مـ الغرفـ
ـــا القطـــاع الخـــاص، ومناقشـــة  � قضاي

ـــ·� بتب
تواجـــه   �

º·الـــ والمشـــاكل  المعوقـــات 
ا�قتصاديـــة  مـــن قطاعاتـــه  كل قطـــاع 
ح وجهـــة نظـــر القطـــاع  ²Ðالمتنوعـــة، و
Î̄جهـــزة الحكوميـــة، والتواصـــل  الخـــاص ل
ــول  ــاد حلـ يجـ Í� ــة ــات المعنيـ ــع الجهـ مـ
ــاهمت  ــا سـ ــا، كمـ ــبة لهـــذه القضايـ مناسـ
القطـــاع  مشـــاركة  تعزيـــز   �

�� الغرفـــة 

19

20
18

 - 
يو

ول
- ي

و 
ني

يو
  /

  7
1 /

د 
عد

ال
www.qatarchamber.com



ـــرح  ـــة، وط ـــرارات ا�قتصادي � الق
ـــاص �� الخ

ــت  ــال، وقدمـ ــال ا�Îعمـ ــر رجـ ــة نظـ وجهـ
 � �Óالقوانـــ مـــن  مجموعـــة   �

�� مرئياتهـــا 
القطـــاع  تخـــص   �

º·الـــ يعـــات  والت²³
ـــاون  ـــات التع ـــن ع¯ق ـــززت م ـــاص، وع الخ
والـــوزارات  المعنيـــة  الجهـــات  مـــع 
 �

ـــا حققـــت حضـــوراً فاعـــ¯ً �� ـــات، كم والهيئ
ـــة،  ـــة والدولي ـــل ا�قليمي ـــن المحاف ـــ�� م كث
 �

ـــج الوطـــ·� � دعـــم المنت
وســـاهمت ايضـــاً ��

ـــا  ـــارك فيه � تش
º·ـــ ـــارض ال ـــ¯ل المع ـــن خ م

ـــع  ـــرض صن ـــا مع ـــل أبرزه ـــا، ولع أو تنظمه
 �

ا �� � قطـــر، والـــذي حقـــق نجاحـــاً كبـــ��
��

ـــياً  ـــه وتماش ـــا اÅ ان ـــة، �فت ـــه الماضي دورات
ـــة  ـــت الغرف ـــع التطـــور التكنولوجـــي، قام م
 ²Úــا ــا لتتمـ ــن خدماتهـ ــ�� مـ ــر كثـ بتطويـ
ـــة  ـــهده الدول ـــذي تش ـــور ال ـــب التط ـــع رك م
ــة  ــت الغرفـ ــا�ت.. فأطلقـ ــة المجـ � كافـ

��
بعـــض خدماتهـــا عـــن طريـــق الموقـــع 

ـــة  ـــر كاف ـــاك خطـــط لتطوي ، وهن �
�Þو ºـــ� ا�لك

ــاً. ونيـ ºــا الك� ــم انجازهـ ــات ليتـ الخدمـ

عرفة قطر »بيت التجار«

ـــيخ  ـــعادة الش ـــرب س ـــه، اع ـــام كلمت � خت
و��

� رئيـــس الغرفـــة 
�Þخليفـــة بـــن جاســـم ال ثـــا

ـــام  ـــان إÅ مق ـــر وا�متن ـــص التقدي ـــن خال ع
ــم  ــيخ تميـ ــمو الشـ ــب السـ ة صاحـ �æــ حـ
ـــدى  ـــ¯د المف ـــ�� الب ، أم �

�Þـــا ـــد آل ث ـــن حم ب
حفظـــه ë، لدعمـــه المتواصـــل للقطـــاع 
الخـــاص القطـــري، مؤكـــداً أن مجتمـــع 
ــاً  ــاً وقالبـ ــيظل قلبـ ــري سـ ــال القطـ ا�Îعمـ
ـــد  ـــيظل عن ـــه س ـــدى وأن ـــا المف ن ـــف أم�� خل
ـــكر  ـــدم بالش ـــا تق ـــه، كم ـــن قيادت ـــن ظ حس
 ë الشـــيخ عبـــد �Åمعـــا Åوالتقديـــر إ
ــس  � رئيـ

�Þــا ــة آل ثـ ــن خليفـ ــاñ بـ ــن نـ بـ

ــة، عـــ¤  ــر الداخليـ ــوزراء وزيـ مجلـــس الـ
دعمـــه المســـتمر لجهـــود الغرفـــة الراميـــة 
 �

�� الخـــاص  القطـــاع  دور  تعزيـــز   Åإ
ـــات  ـــة الجه ـــة، واÅ كاف ـــة ا�قتصادي العملي
� تبـــدى تعاونـــا ايجابيـــا مـــع الغرفـــة 

º·الـــ
ــن  ــك عـ ــا كذلـ ــا، معربـ ــم توجهاتهـ وتدعـ
 � �Óـــ ـــع العامل ـــة وجمي الشـــكر اÅ ادارة الغرف
� بذلوهـــا خـــ¯ل 

º·فيهـــا عـــ¤ الجهـــود الـــ
 �

ــه �� ــن املـ ــا عـ ــة، معربـ ــدورة الماضيـ الـ
 �

تســـتمر الغرفـــة والمجلـــس الجديـــد ��
� عمـــل 

تحقيـــق مزيـــد مـــن التطـــور ��
الغرفـــة ، وان تظـــل عرفـــة قطـــر «بيـــت 
التجـــار» ، متمنيـــا ان تكـــون الـــدورة القادمـــة 
بدايـــة ا�نطـــ¯ق نحـــو تكريـــس ا�عتمـــاد 
عـــ¤ الـــذات، كمـــا اعـــرب ســـعادته عـــن 
اف  ²Ðـــة ا� ـــاء لجن ـــس واعض ـــكر اÅ رئي الش
عـــ¤ انتخابـــات الغرفـــة عـــ¤ جهودهـــم 

� انجـــاح العمليـــة ا�نتخابيـــة.
الطيبـــة ��
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لقطات من انتخابات غرفة قطر
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ا

اللقاء االقتصادي القطري االردين يف 

عاّمن يؤكد عمق العالقات التاريخية

127 شركة اردنية و1340 شركة مشتركة تعمل في السوق القطري

والقـى سـعادة الشـيخ خليفـة بن جاسـم بن 
 �

كلمـة �� � رئيـس غرفـة قطـر 
�Þثـا ال  محمـد 

افتتـاح اللقـاء، اكـد خ¯لهـا عمـق الع¯قـات 
 ، � �Óالبلدين الشـقيق � �Óتربط ب �

º·التاريخيـة الـ
 � �Óوقـال ان الع¯قـات ا�خويـة الصادقـة بـ
وذات  راسـخة  ع¯قـات  هـي  وا�ردن  قطـر 
� عمق التاريخ، وقد شـهدت 

جـذور ضاربـة ��
هـذه الع¯قات تطـورا ع¤ كافة المسـتويات 
� ظـل الرعايـة الحكيمة لقائدي 

وا�صعـدة، ��

ة صاحب السـمو الشـيخ تميم  �æالبلديـن ح
، واخيـه ج¯لـة الملـك عبد  �

�Þبـن حمـد ال ثـا
، �فتا اÅ انـه انط¯قا  � �Óبـن الحسـ �

�Þالثـا ë
مـن هـذه الروابط المتينـة، فانه مـن ا�همية 
بمـكان ان نعمـل سـويا عـ¤ تعزيـز التعـاون 
� البلديـن، وصـو� 

� قطاعـات ا�عمـال �� �Óبـ
قـوة  تعكـس  اقتصاديـة حقيقيـة  اكـة  ²Ð Åا
شـعبينا  طموحـات   � ä·وتلـ الع¯قـات  هـذه 

. � �Óالشـقيق

ان   Åا جاسـم  بـن  خليفـة  الشـيخ  واشـار 
ا�ردن   Åا القطـري  ا�عمـال  وفـد  زيـارة 
 � �Óالعـ �Åتلبيـة لدعـوة كريمـة مـن معـا �

ºÞتـأ
ا�ردن  تجـارة  غرفـة  رئيـس   �

º·الكباريـ نائـل 
� قـام بهـا عـ¤ 

º·خـ¯ل الزيـارة الناجحـة الـ
� شـهر 

� اÅ الدوحـة ��
�Þرأس وفـد تجـاري ارد

الرغبـة  اطـار   �
��  �

ºÞتـأ كمـا   ، �
�ðالمـا مـارس 

البلديـن   �
�� الخـاص  القطـاع  قبـل  مـن 

، بتعزيـز هـذه الع¯قـات ونقلهـا  � �Óالشـقيق

خليفة بن جاسم: الحصار أفرز فرصا استثمارية كبرى في السوق القطري

الكباريتي: فتح ابواب جديدة للتعاون االقتصادي بين قطر واالردن

الرفاعي: قطر سوق مهم للصناعة االردنية

د  د ا   لي ال ال ا ع و 2018  ي ي 3  و ال د ي
ي ال  د يع ال  ع ا و  دني   لع ا ون 
ي   ي  د ال ع ن ال  ال  د  ال وي ا ال ال 
ع الع  د  ن ا ي      ال د ا     
دد  د ا ال  د  ال ا  ي   ا ي  ن ال

دني     ا ا
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اÅ مسـتويات أعـ¤ من التعـاون بما ينعكس 
 � ä·ويلـ  ، �

�Þوا�رد القطـري  ا�قتصاديـن  عـ¤ 
. � �Óالشـقيق  � �Óالشـعب وطموحـات  تطلعـات 
وقـال سـعادة رئيـس الغرفة، انه عـ¤ الرغم 
مـن الحصـار الجائـر الـذي تتعـرض لـه دولة 
 ، �

�ðالمـا يونيـو  مـن  الخامـس  منـذ  قطـر 
تحقيـق  واصـل  القطـري  ا�قتصـاد  ان  ا� 
معـد�ت نمـو جيـدة، بـل ان هـذا الحصـار 
دفـع القطـاع الخـاص القطري نحـو الدخول 
 �

�� خصوصـا  جديـدة  انتاجيـة  بمشـاريع 
، ممـا افـرز العديـد  �

ÎÞقطاعـات ا�مـن الغـذا
ان  يمكـن   �

º·والـ ا�سـتثمارية  الفـرص  مـن 
 ، � �Óالمسـتثمرين ا�ردنيـ تسـتقطب اهتمـام 
يمثـل  ك  ºالمشـ� اللقـاء  هـذا  ان   Åا �فتـا 
 � �Óوا�ردني � �Óفرصـة لرجـال ا�عمـال القطريـ
 �

كة سـواء �� ºاقامة مشـاريع مشـ� �
للتباحـث ��

ا�ردن.  او  قطـر 

كمـا ثّمـن سـعادة الشـيخ خليفـة بـن جاسـم 
� عـ¤ 

�Þحـرص القطـاع الخـاص ا�رد �
�Þال ثـا

بالسـلع  القطـري  السـوق  مـد   �
�� ا�سـتمرار 

الغذائيـة منذ بـدء الحصار الجائـر ع¤ دولة 
قطـر وحـ·º ا�ن، حيـث واصلـت المنتجـات 
الغذائيـة  والمنتجـات  الزراعيـة  والسـلع 
جـوا  القطـري  السـوق   Åا تدفقهـا  ا�ردنيـة 
وبحـرا وبـكل الطـرق الممكنـة، ممـا سـاهم 
الجائـر،  الحصـار  كـ³   �

��  � äÞايجـا بشـكل 
الع¯قـة  حجـم  ذاتـه  الوقـت   �

�� وعكـس 
البلديـن،   �

�� ا�عمـال  رجـال   � �Óبـ الوطيـدة 
ك  ºمعربـا عـن ثقتـه بـان هـذا اللقـاء المشـ�
الرحبـة  ا�.فـاق  مـن  مزيـدا  يفتـح  سـوف 
بإبـرام  يتكلـل  وان   ، � �Óالجانبـ  � �Óبـ للتعـاون 
كات القطرية  � الـ²³ �Óتفاهمـات واتفاقيـات بـ

 Åوا�ردنيـة لتعزيز التبادل التجـاري ورفعه ا
أعـ¤. مسـتويات 

ان  جاسـم  بـن  خليفـة  الشـيخ  واضـاف 
� اصحـاب ا�عمال  �Óالع¯قـات ا�سـتثمارية ب
� شـهدت نموا متسـارعا  �Óالبلديـن الشـقيق �

��
عـدد  بلـغ  حيـث  ة،  ا�خـ�� السـنوات  خـ¯ل 
 100% بنسـبة  المملوكـة  ا�ردنيـة  كات  الـ²³
نحـو  قطـر  دولـة   �

��  � �Óاردنيـ لمسـتثمرين 
 �

�� ، �
�ðكـة بنهايـة العـام 2017 المـا ²Ð 127

كات القطريـة ا�ردنية  � يصـل عـدد الـ²³ �Óحـ
 �Åحـوا Åدولـة قطـر ا �

كة العاملـة �� ºالمشـ�
 �ÅجمـاÍا� العـدد  ليصبـح  كـة،  ²Ð  1340
ا�ردنيـة»  و»القطريـة  ا�ردنيـة  كات  للـ²³

كـة. ²Ð 1470 نحـو  قطـر   �
�� كة  ºالمشـ�

اكات دعمت نمـو التجارة  وقـال ان هـذه ال²³
البينيـة، لكـن الظـروف اللوجسـتية الناتجـة 
عـن الحصـار الجائـر اثرت سـلبيا عـ¤ حجم 
التبـادل التجـاري، حيث تراجعـت الصادرات 
العـام   �

�� بنسـبة 30%  ا�ردن   Åا القطريـة 
ريـال  مليـون   563 قيمتهـا  بلغـت  اذ   2017
� العـام السـابق، 

مقابـل 822 مليـون ريـال ��
 � �Óبـ التجـارة  معـد�ت  بـان  واثقـون  لكننـا 
 äأكـ� وبنسـب  النمـو   Åا سـتعود  البلديـن 

خـ¯ل السـنوات المقبلـة.
� ختـام 

واعـرب الشـيخ خليفـة بـن جاسـم ��
كلمتـه، عـن الشـكر الجزيـل اÅ غرفـة تجـارة 
وكـرم  ا�سـتقبال  حفـاوة  عـ¤  ا�ردن 
 � �Óا�ردنيـ ا�عمـال  رجـال   Åوا الضيافـة، 
متمنيـا  اللقـاء،  وا  �æحـ الـذي   � �Óوالقطريـ
تحقيـق مـا يصبـو اليـه الجانبـان مـن تعزيـز 
 �

�� ا�عمـال  رجـال   � �Óبـ التعـاون  ع¯قـات 
اكات حقيقيـة  ²Ð وبنـاء  ، � �Óالشـقيق البلديـن 
 � �Óتدعـم التعـاون ا�قتصـادي والتجـاري بـ

البعيـد. المـدى  عـ¤  البلديـن 
� رئيس 

º·نائـل الكباريـ � �Óومـن جهته قـال الع
 �

�Þغرفـة تجارة ا�ردن ان القطاع الخاص ا�رد
وفتـح  والتنسـيق  التشـارك  عـ¤  حريـص 
مـع  ا�قتصـادي  للتعـاون  جديـدة  ابـواب 
ا اÅ الدور الذي يمكـن ان يلعبه  قطـر، مشـ��
ك بهـذا الخصوص. ºمجلـس ا�عمـال المشـ�
وة مناقشـة اية عقبات  �ñ Åا �

º·ودعـا الكباريـ
التجاريـة  الع¯قـات  تنميـة  طريـق   �

�� تقـف 
واحـد  كفريـق  والعمـل  القطريـة  ا�ردنيـة 
� تواجه 

º·لمواجهـة التحديـات ا�قتصاديـة الـ
البلديـن انط¯قـا من عمق ع¯قاتهمـا ا�خوية 
� ان تشـهد 

� تجمعهمـا، معربـا عن امله ��
º·الـ

عميقـا  اقتصاديـا  تعاونـا  المقبلـة  المرحلـة 
البلديـن وان يتـم تعزيـز ا�سـتثمارات   � �Óبـ
جديـدة  بقطاعـات  بـا�ردن  القطريـة 
وا�سـتفادة مـن الفـرص المتوفـرة بالمملكـة 
� والمسـاعدة 

بمـا يدعـم ا�قتصـادي الوطـ·�
العاملـة  ل¯يـدي  العمـل  فـرص  توفـ��   �

��
ا�ردنيـة.

� تجمـع 
º·أن الروابـط العميقـة الـ Åوأشـار ا

 � �Óالجانبـ لـدى  الخـاص  القطـاع  مؤسسـات 
اسـهمت بتطويـر وتعزيز الع¯قـات التجارية 
وسـاعدت  وا�سـتثمارية  وا�قتصاديـة 
بمعالجـة العديـد مـن العقبـات تؤثـر عـ¤ 
حركـة انسـياب البضائـع والمنتجـات ا�ردنية 

القطريـة. للسـوق 
الرفاعـي  محمـد  السـيد  قـال  جهتـه  ومـن 
النائـب ا�ول لرئيـس غرفة صناعـة ا�ردن ان 
قطـر تعتـ�ä سـوقا مهمـا للصناعـة ا�ردنيـة 
لكـن ظـروف المنطقـة تحول دون ا�سـتفادة 
 � �Óبـ اسـتثمارية  اكات  ²Ð لبنـاء  داعيـا  منهـا، 

البلديـن.
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مجلس االعامل املشرتك

� القطري 
�ÞردÎعمـــال ا�Îكما عقـــد مجلس ا�

� برئاســـة ســـعادة 
�Þك اجتماعه الثا ºالمشـــ�

بـــن محمد  الشـــيخ خليفـــة بن جاســـم 
� رئيـــس مجلـــس إدارة غرفة قطر، 

�Þآل ثـــا
� رئيس 

º·نائـــل الكباريـــ � �Óوســـعادة العـــ
أعضاء  وبحضـــور  ا�Îردن،  تجـــارة  غرفـــة 
اللقاء  وبحـــث   ، � �Óالجانبـــ مـــن  المجلس 
 � �Óآليـــات التعاون التجـــاري وا�قتصادي ب
� كافـــة القطاعات، 

�� � �Óالبلديـــن الشـــقيق
وبخاصـــة القطـــاع الصحـــي والســـياحي 
الغذائية والدوائيـــة والزراعة  والصناعـــات 

ها. والطاقـــة البديلـــة وا�تصـــا�ت وغ��

لجـــان  إنشـــاء  بحـــث  اللقـــاء  وتنـــاول 
البلدين   � �Óبـــ التعاون  لتعزيـــز  متخصصة 
مكانيات المحفـــزة للتجارة  Íوتعزيز كافـــة ا�
� تواجه 

º·البينيـــة، وتذليـــل الصعوبات الـــ
� البلديـــن، وتوفـــ�� كافـــة 

المســـتثمرين ��
وا�ستشـــارات  والبيانـــات  المعلومـــات 
المطلوبـــة، وتقديـــم المســـاعدات الفنية 
قنـــوات  وفتـــح  البلديـــن،   �

�� كات  للـــ²³
تبادل  تســـهل من خ¯لها  ونية جديدة  ºالك�
اكات  ²Ð �

المعلومـــات ال¯زمـــة للدخـــول ��
اللوجســـتية  الخدمات  وتدعيـــم  جديدة، 
� مجال 

واســـتعراض الفرص ا�ســـتثمارية ��
التخزين والصناعة والخدمات اللوجســـتية.
ومن جانبه أشـــاد ســـعادة الشـــيخ خليفة 
بن جاســـم، بالع¯قات ا�خويـــة الوطيدة 
 �

� دولـــة قطـــر وا�ردن �� �Óتربط بـــ �
º·الـــ

مختلف المجـــا�ت، وخصوصا ا�قتصادية 
لتجارية. وا

الدور  عـــ¤  رئيـــس غرفة قطـــر  وشـــدد 
الهـــام الذي يقـــوم به مجلـــس ا�عمال 
� مد جســـور 

ك �� ºالمشـــ� �
�Þالقطـــري ا�رد

� البلدين، 
� رجـــال ا�عمـــال �� �Óالتعـــاون ب

� القضايا ا�ستثمارية 
والتنسيق المســـتمر ��

التجاري  التبادل  تعزيـــز  بهدف  والتجارية، 
. � �Óالشـــقيق البلدين   � �Óب

كما اعـــرب رئيـــس غرفة قطر عن الشـــكر 
والتقديـــر اÅ غرفة تجارة ا�ردن ورئيســـها 
ع¤ حفـــاوة ا�ســـتقبال وكـــرم الضيافة، 
مؤكـــدا عـــ¤ اهميـــة تفعيـــل الزيـــارات 
المتبادلـــة بمـــا يحقق مزيدا مـــن التعاون 

. � �Óالطرف  � �Óبـــ والتجاري  ا�قتصـــادي 
� إÅ خصوصية 

º·الكباري � �Óبدوره أشـــار الع
� الع¯قـــات ا�Îردنيـــة القطرية ع¤  وتمـــ��

� جســـدتها 
º·مســـتوى القطاع الخاص، وال

� البلدين  �Óابـــط بـــ ºخـــوة وال�Îع¯قـــات ا�
والمصالـــح  كة  ºالمشـــ� وا�هتمامـــات 
ك  ºالمشـــ� التنســـيق  ع¤  وأث·�  المتبادلة، 
ا�هتمـــام  ذات  الموضوعـــات  كافـــة   �

��
 �

ك، وع¤ عمق ع¯قـــات التعاون �� ºالمشـــ�
المجـــا�ت ا�قتصاديـــة والتجارية، ولفت 
� إÅ الـــدور الكبـــ�� والهام الذي 

º·الكباريـــ
ك، كونه يشـــكل  ºيلعبـــه المجلس المشـــ�
ة اص¯ً  � إضافة قويـــة إÅ الع¯قـــات المتم��

البلدين.   � �Óبـــ

أهمية مشـــاركة  عـــ¤  المجتمعون  وأكـــد 
كات الصناعية والتجارية  المؤسســـات وال²³
 �

º·ال والمتخصصة  النوعيـــة  المعـــارض   �
��

بالدوحـــة وعمان، وذلـــك من خ¯ل  تقام 
تســـهم  تجارية متخصصة  ابتعاث وفـــود 
كل جانب  بمنتجات  والتعريـــف  ويج  ºال�  �

��
لـــدى ا�.خـــر، والتعرف عـــ¤ احتياجاتهما 

والمنتجات. الســـلع  من 

كمـــا تطـــرق ا�جتمـــاع لخطـــط العمـــل 
� البلدين 

المســـتقبلية للقطـــاع الخـــاص ��
لتعزيـــز التجارة القطريـــة ا�ردنية البينية، 
حيث أكـــد المجتمعـــون عـــ¤ تأكيد دور 
وا�مكانات  بالفـــرص  التعريف   �

�� المجلس 
ا�ســـتثمارية المتاحة، وتبـــادل المعلومات 
 � �Óات والدوريـــات حـــول القوانـــ والنـــ²³
الصناعـــي  وا�نتـــاج  التجـــارة  وحركـــة 
اللقـــاء وضع  والتصديـــر، كما اســـتهدف 
للمجلس  ا�Îمـــد  عمل طويلة  اتيجية  ºاســـ�
اقتصادية  اختيار قطاعـــات   Åإ ضافـــة  Íبا�
 � �Óحيوية ذات جـــدوى وفعالية تفيد الطرف

وتعـــود عليهمـــا بالفائدة.

شهد ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاسم 
� رئيس غرفـــة قطر 

بـــن محمـــد ال ثـــا��
رئيس   �

الكباريـــ� نائـــل   � العـــ�� ومعا�� 
الصناعة  غرفـــة ا�ردن بحضـــور وزيـــر 
يعـــرب   �

ا�رد�� والتمويـــن  والتجـــارة 
كة ودام  �� � بـــ�� اتفاقية  توقيع  القضاة، 
الغذائيـــة ومجموعـــة من المســـتثمرين 
مجموعة  رئيس  يمثلهـــم  الذين   � ا�ردني��
 ، �

� ا�ســـتثمارية محمـــد الكي¦��
الكيـــ¦��

� دولـــة قطر 
كـــة §� وذلـــك لتأســـيس ��

المخلفـــات  تدويـــر  باعـــادة  تختـــص 
. نية لحيوا ا

وجاء توقيـــع ا�تفاقية ع¤ هامـــش اللقاء 
ه  �æوالذي ح ، �

�Þالقطـــري ا�رد ا�قتصادي 
التجـــارة والصناعـــة وممثلو  رؤســـاء غرف 
� ا�ردن، وتم خ¯له  

التجاريـــة �� القطاعات 
تقديـــم عروض عـــن المجموعـــة ا�ردنية 
العقبة  وجامعة  والتنمويـــة  الحرة  للمناطق 
العقبـــة  منطقـــة  وســـلطة  للتكنولوجيـــا 

الخاصة. ا�قتصاديـــة 

لتأسيس رشكة 

يف قطر لتدوير 

املخلفات الحيوانية

رئيس الغرفة 

يشهد توقيع 

اتفاقية بني ودام 

ومستثمرين اردنيني

ا
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الع  ي ل  الع  و       ي الد د ال ع  
دا  الع ال ال ن  و  الع  ي    ال  
ع   و الع ل لي ال ا  ا  ل الع  ع  د ال  
ود الع   و   ي ال د ا  و    ي ي ا   
ا الو  د  ا وي      ال   ا
ل     ا ال  د ن ي   ا ي  ن   
لي  ي الع ال يع  ال د  وي ال  ال ي الع  الع 

الع ا ال ي  الع  و  ال  ال

الشيخ الدكتور ثاني بن علي مخاطبا مؤتمر العمال:

العامل يف قطر

يتمتعون بأفضل

معايري الرعاية
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واضـــاف: « نجتمـــع اليـــوم، وقـــد دخل 
مؤتمرنا هـــذا عامه الخامـــس، قمنا خ¯ل 
هـــذه الســـنوات الخمس، بتطويـــر عملنا 
مـــن عـــام إÅ آخـــر، حـــ·º أصبـــح هذا 
المؤتمـــر جـــزءاً أصيـــ¯ً مـــن مكتســـبات 
� تهمهم 

º·العمـــال، يطـــرح القضايـــا الـــ
ويضع الحلـــول والتوصيـــات الناجعة لها.
 ينعقـــد مؤتمرنا هذا العـــام تحت عنوان 
� وقت 

�� �
ºÞويـــأ ،« «بناء دولـــة العز والخ��

الجهود  فيـــه  تضافـــرت  وقـــد   �
ÎÞاســـتثنا

لمواجهـــة الحصار الجائـــر المفروض ع¤ 
دولـــة قطر. واشـــار اÅ انـــه كان �Îصحاب 
� مواصلة 

�� äكـــ�Îالعمل والعمـــال الدور ا�
ة البنـــاء والتنمية بهزيمـــة الحصار،  مســـ��
بـــل وتحقيق معـــد�ت أداء ونمـــو فاقت 
إÅ فرصة  التحـــدي  ليتحـــول  التوقعـــات 
للبنـــاء والتعم�� والتغلب ع¤ المشـــك¯ت 
 �

نتـــاج وا�عتماد عـــ¤ الذات �� Íوزيـــادة ا�
ء. �

²Ú كل 
وتابـــع يقـــول: «لقـــد وجدنا مـــن حكومة 

 � �Óقطـــر ووزاراتها ومؤسســـاتها ومن المهتم
بقضايـــا العمـــل والعمـــال، الكثـــ�� من 
الدعم والمســـاندة؛ مما كان لـــه أك�ä ا�Îثر 
� تحقيـــق الكث�� من أهدافنـــا الطموحة، 

��
� أثمرت دعم الجهود ع¤ المســـتوى 

º·والـــ
نجازات  Íبتحقيـــق الكثـــ�� مـــن ا� �Åالـــدو
أصـــوات  أخرســـت   �

º·الـــ وا�نتصـــارات 

� من دول الحصار والشـــائعات  �Óالمحرضـــ
 �

العمـــال �� انتهـــاكات لحقـــوق  بوجـــود 
� رفع اســـم 

قطر، حيث أســـهموا جميعاً ��
� المحافل الدوليـــة، وعرف 

قطـــر عاليـــا ��
� قطـــر يتمتعـــون 

العالـــم أن العمـــال ��
والبيئة  والخدمات  الرعايـــة  معاي��  بأفضل 

للعمل. المناســـبة 

� زيادة 
وتقـــوم غرفة قطر بـــدور هـــام ��

كات  ²Ð لـــدى العمـــال  الوعـــي بحقـــوق 
اســـتضافة  خ¯ل  مـــن  الخاص،  القطـــاع 
 � �Óعـــدد من الفعاليـــات للتعريـــف بالقوان
 ، �Åالمجال العما �

يعات الصـــادرة �� والت²³
اضافـــة اÅ تعزيـــز الع¯قـــات التجاريـــة 

الخارجيـــة مـــع عـــدد مـــن المنظمـــات 
العمال. بحقـــوق  المعنيـــة 

واكـــد ســـعادة الســـيد صالح بـــن حمد 
� مديـــر عـــام غرفـــة قطـــر دعم 

º� الـــ²³
� تقـــوم 

º·الغرفـــة للجهـــود الحثيثـــة الـــ

� مجـــال تعزيز 
بهـــا الحكومـــة الموقـــرة ��

حقـــوق العمال، وتطبيق أفضـــل المعاي�� 
العالميـــة لضمـــان أمن وســـ¯مة العمالة 
 �

الوافـــدة، وتوفـــ�� بيئة عمـــل م¯ئمة، ��
� تشـــهدها 

º·ظـــل النهضـــة ا�قتصادية ال
قطر. دولـــة 

الرشقي: قطر يف مقدمة الدول املــــــــــــلتزمة بالنظم العاملية لحقوق العامل

وزير العمل يكرّم غرفة قطر في مؤتمر رعاية العمال

ال  عد  ي   و  الد د  ع  
ال  الع  ي  دا ا ي  ال ي  عي  ال
د  ي  ا ل دي ي    ي  ا
و  الي د  ال  ال  الع  ي   
وا  ي  دا ال   و 2018  ي ال 1 
ي  د  ع ي   ال  ل الع   د
د ال  ل   يد  د ال ع ي ل د ال
د   يد  د ال ع و  دي  ال 
ي  د ال ع ي    وا ن  وا ال
و  ادا       ا  

ي ال ي  و د ل ال

ا
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الرشقي: قطر يف مقدمة الدول املــــــــــــلتزمة بالنظم العاملية لحقوق العامل
� تæيحات صحفيـــة اÅ ان نمو 

واشـــار ��
� قطر يســـتوجب ا�ســـتعانة 

وعات �� الم²³
ة من العمالـــة الماهرة، مؤكدا  بأعـــداد وف��
حـــرص الغرفة ع¤ حث اصحـــاب ا�عمال 
كات القطـــاع الخاص لتوفـــ�� التدريب  ²Ðو
الوعي  للعمـــال، ورفع مســـتوى  والتأهيل 
المهنية  والصحـــة  الســـ¯مة  اطات  ºباشـــ�
لدى العامـــل وصاحب العمـــل بما يحقق 
� ا�نتاجيـــة، حيث  أن 

الزيادة والكفـــاءة ��
رعايـــة العمـــال وحمايتهم وتوفـــ�� بيئات 
 �

العمـــل ا�.منـــة لهـــم، تســـهم إيجابا ��
الدولة. تشـــهدها   �

º·ال التنمويـــة  النهضة 
القطـــاع  كات  ²Ð ام  � ºالـــ�  �

º� الـــ²³ واكـــد 
اطات  ºتطبيق اشـــ� �

القطـــري �� الخـــاص 
الســـ¯مة والصحـــة المهنية داخـــل أماكن 
� مســـاكن العمـــال، وذلك من 

العمـــل و��
كات بتنفيذ  ام أصحـــاب الـــ²³ � ºخ¯ل الـــ�
اطات الخاصـــة بقانـــون العمـــل  ºا�شـــ�
القطـــري نحـــو توفـــ�� بيئة عمل ســـليمة 

ومهنيا. صحيـــا 

� أن افتتـــاح مكتب دائم 
º� وأضـــاف الـــ²³

لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة بالدوحة قبل 
ايـــام قليلـــة، يعتـــ�ä دلي¯ً واضحـــاً ع¤ 
 �

� تنتهجـــه الدولة ��
º·صحـــة المســـار الـــ

العمـــال، حيـــث قامت  مجـــال حقـــوق 
قطـــر بجهـــود مســـتمرة �Íجـــراء تدابـــ�� 
يعات  � والت²³ �Ó̄حـــات عـــ¤ القوانـــ وإص

بتنظيم دخول  الخـــاص  القانـــون  وأبرزها 
وخـــروج الوافديـــن وإقامتهـــم وصـــدور 
نظام حمايـــة ا�Îجور وإنشـــاء لجان فض 
أن  هـــا، موضحاً  المنازعـــات العمالية وغ��
� مقدمة 

تلك ا�جـــراءات وضعت قطـــر ��
فيما  العالمية  النظـــم  تطبـــق   �

º·ال الدول 
يتعلـــق بحقـــوق العمال.
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تعزيز التعاون التجاري واالستثامري 

بني قطر والواليات املتحدة

الغرفة تستضيف وفدا تجاريا رفيعا .. والتركيز على المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة

ل   ي    د د    ي     ي  د ال ع  
ال  د  و ا وي  ا ي ي   ي د ا ي ا الو
د  د ال ن  ال ا  ا ا ول ال و   ا  ا

ي ا ع  ال ال ال  ي  ال ع  ن   

وقـــال خـــ¯ل اجتمـــاع غرفـــة قطـــر مع 
مجلس ا�Îعمـــال القطـــري ا�مري$� الذي 
الموافق   � �Óا�ثنـــ الغرفة يوم  اســـتضافته 

ة  28 مايو 2018 بحضور ســـعادة الســـف��
آن باترســـون مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة 
ورئيـــس مجلس   �Þا�د ق  الـــ²³ لشـــؤون 

القطـــري، وعدد من  ا�Îعمـــال ا�مريـــ$� 
 ، � �Óوا�مريكي  � �Óالقطريـــ ا�Îعمال  أصحاب 
البلدين   � �Óبـــ التجاري  التبـــادل  أن حجم 
قـــد تضاعـــف خـــ¯ل الســـنوات القليلة 
الماضيـــة وأن هنـــاك كثـــ�� مـــن الفرص 

البلدين.  �
�� المتاحـــة  ا�ســـتثمارية 

ه عـــدد من  �æوتنـــاول اللقـــاء الـــذي ح
أعضـــاء مجلـــس إدارة الغرفـــة وممثلـــو 
كات قطريـــة ومحلية مهتمة با�ســـتثمار  ²Ð
، مناقشـــة سبل تعزيز  � الســـوق ا�مري$�

��
ع¯قـــات التعـــاون التجـــاري وا�قتصادي 
مجـــال   �

�� خصوصـــا   ، � �Óالطرفـــ  � �Óبـــ
ة  وعـــات الصغـــ�� دعـــم وتطويـــر الم²³

والمتوســـطة.

ا ود 
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� تæيحات 
واشار ســـعادة رئيس الغرفة ��

التبـــادل  اللقـــاء، اÅ ان حجـــم  عقـــب 
� البلدين قـــد تضاعف خ¯ل  �Óالتجاري بـــ
الســـنوات القليلة الماضية ووصل اÅ نحو 
� العام 2017 

ســـتة مليارات دو�ر امري$� ��
المتحدة  الو�يـــات  يجعل  ممـــا   ، �

�ðالما
كاء  ا�مريكيـــة واحـــدة مـــن أكـــ�ä الـــ²³
� قطـــر، وهنـــاك العديد من 

�� � �Óالتجاريـــ
 ، � �Óالجانب ك¯   �

�� المتبادلـــة  ا�ســـتثمارات 
  � �Óكمـــا يوجد وفرة مـــن فرص التعـــاون ب
ا�Îفق.  �

�� اكات  الـــ²³ والمزيد من   � �Óالجانب

واعرب عـــن ترحيـــب غرفة قطـــر بوجود 
وا�ســـتثمارات  كات  الـــ²³ مـــن  مزيـــد 

� الســـوق القطـــري، داعيـــاً 
ا�مريكيـــة ��

اكات  ²Ð  �
�� الدخـــول    Åإ  � �Óالجانبـــ ك¯ 

وتحالفـــات تجاريـــة تعـــود بالفائدة ع¤ 
منوهـــا   ، � �Óالصديقـــ البلديـــن  اقتصـــاد 
 �

�� � �Óالطرف � �Óبأهميـــة تعزيز التعـــاون بـــ
ة والمتاوســـطة. وعات الصغ�� مجال الم²³

ونوه الشـــيخ خليفة بن جاســـم بأن دولة 
قطـــر اســـتطاعت بالرغم من مـــرور عام 
عـــ¤ الحصار أن تحقـــق نمـــواً اقتصادياً 
ى  äاقامة المشاريع الك� �

اً وأن تســـتمر �� كب��
ة دون تأثر، فقد شـــهدت  بنفـــس الوتـــ��
� جديدة  �Óة إصـــدار قوانـــ ة ا�خـــ�� ºالفـــ�
وإدخـــال تعدي¯ت رئيســـية عـــ¤ العديد 

يعـــات القائمة مـــن أجل جذب  من الت²³
وتعزيز ا�ســـتثمارات المحليـــة وا�Îجنبية، 
حيـــث ســـاعدت هـــذه السياســـات ع¤ 
 �

الوط·� ل¯قتصاد  التنافســـية  القدرة  زيادة 
� جـــذب المزيـــد مـــن 

كمـــا ســـاهمت ��
ا�ســـتثمارات إÅ قطر، منوهـــا بأن رجال 
للغاية  بهـــم  مرحب   � �ÓمريكيÎا� ا�Îعمـــال 

� الســـوق القطري.
ل¯ســـتثمار أك�² ��

ة  الســـف�� اشـــادت ســـعادة  مـــن جانبها 
آن باترســـون مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة 
ورئيـــس مجلس   �Þا�د ق  الـــ²³ لشـــؤون 
ا�Îعمـــال ا�مري$� القطـــري بجولة الحراك 
ا�قتصـــادي خاصـــة بمشـــاركة القطـــاع 

يحات  � من الت³يعـــات القائمة مـــن أجل جذب �ا�مريكيـــة ��ا�مريكيـــة �� الســـوق القطـــري، داعيـــاًواشار ســـعادة رئيس الغرفة واشار ســـعادة رئيس الغرفة 
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ســـاهمت   �
º·وال فيهـــا  القطري  الخـــاص 

 � �Óب �
ÎÞالثنـــا � تعزيـــز ع¯قات التعـــاون 

��
 � �Óوا�مريكي � �Óعمـــال القطريـــÎأصحاب ا�
 � �Óوفتحـــت مجـــا�ت تعـــاون جديـــدة ب

. ين لبلد ا
باترسون  نوهت  ك،  ºالمشـــ� المجلس  وعن 
أن من أهـــم اهداف المجلس هو انشـــاء 
ا�ســـتثمارات  وتبادل  كة  ºمشـــ� مشـــاريع 
ات، مؤكدة أنه يعت�ä اســـاس لتقوية  äوالخ�

البلدين.  � �Óبـــ ا�قتصادية  الع¯قات 
تبنتهـــا   �

º·الـــ  � �Óبالقوانـــ اشـــادت  كمـــا 
الحكومة القطرية لتشـــجيع ا�ســـتثمارات 
وازالة كافة المعوقات امام المســـتثمرين، 
 �

º·منوهًة بـــأن هناك الكث�� مـــن الفرص ال
 Åة ا � التعاون فيها، مشـــ�� �Óيمكـــن للجانب
� حاليا  �Óالجانبـــ � �Óالتعاون بـــ �

�� � كـــ�� ºال�
 �

ينصـــب ع¤ تطويـــر ع¯قات التعـــاون ��
والمتوســـطة. ة  الصغ�� وعات  الم²³ مجال 

خليفة بن جاسم: جولة 

الحراك االقتصادي حققت 

نجاحات  كبيرة للجانبين

آن باترسون: مجلس 

األعمال المشترك اساس 

متين لتقوية العالقات

ا ود 
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لقاء االعامل القطري اليوناين يبحث 

تعزيز العالقات التجارية

100 مليون دوالر التبادل التجاري بين البلدين

ي    د    ي     ي  د ال ع د 
وي   ن   ل   اليون   لع ال  د

 ا

ـــ¯ل  ـــم خ ـــن جاس ـــة ب ـــيخ خليف ـــار الش وأش
ــذي  � الـ

�Þــا ــري اليونـ ــال القطـ ــاء ا�Îعمـ لقـ
� 7 مايـــو  �Óاســـتضافته الغرفـــة يـــوم ا�ثنـــ
2018 ، إÅ أنـــه عـــ¤ الرغـــم مـــن أن حجـــم 
� البلديـــن الـــذي  �Óالتبـــادل التجـــاري بـــ
 ، ـــ$� ـــون دو�ر أمري ـــوا�Å 100 ملي ـــّدر بح يق
مكانـــات المتاحـــة  Íإ� أنـــه � يتناســـب مـــع ا�
، إ� أن  � �Óوطموحـــات البلديـــن الصديقـــ
ـــر  ـــة تطوي كاً بمواصل ºـــ� ـــاً مش ـــاك اهتمام هن
وا�رتقـــاء  الثنائيـــة،  الع¯قـــات  مســـار 
بهـــا �Îفـــق أوســـع، خاصـــة أن هنـــاك 
ــان،  � اليونـ

ــدة �� ــة واعـ ــتثمارات قطريـ اسـ
ـــة  ـــياحة والضياف ـــة والس ـــات الطاق � قطاع

��
ــارات. والعقـ
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ـــوس  حـــ�æ اللقـــاء الســـيد بانايوتيـــس ميهال
، وأعضـــاء  �

�Þعمـــال اليونـــاÎرئيـــس وفـــد ا�
ــتانتينوس  ــيد كونسـ � والسـ

�Þــا ــد اليونـ الوفـ
ــة  ــدى دولـ ــان لـ ــف�� اليونـ اورفانديـــس سـ
قطـــر، فيمـــا حـــ�æ اللقـــاء مـــن الجانـــب 
القطـــري ســـعادة الســـيد محمـــد بـــن 
طـــوار الكـــواري نائـــب رئيـــس الغرفـــة، 
ـــة،  ـــس إدارة الغرف ـــاء مجل ـــن أعض ـــدد م وع
 � �Óــ ــال القطريـ ــال ا�Îعمـ ــن رجـ ــع مـ وجمـ

. � �Óواليونانيـــ

ـــاك  ـــة أن هن ـــس الغرف ـــعادة رئي ـــح س وأوض
كات اليونانيـــة تعمـــل  عـــدداً مـــن الـــ²³
ـــات  ـــن القطاع � عـــدد م

بالســـوق القطـــري ��
منوهـــاً  المقـــاو�ت،  قطـــاع  خاصـــة 
ــة  ــم كافـ ــا تدعـ ــر بدورهـ ــة قطـ ــأن غرفـ بـ
اكـــة  � تعزيـــز ال²³

� تســـهم ��
º·الجهـــود الـــ

ــن  ــا مـ اتهـ ــة ونظ�� كات القطريـ ــ²³ � الـ �Óــ بـ
ــان. اليونـ

وأعـــرب الشـــيخ خليفـــة بـــن جاســـم عـــن 
 �

ºÞأن يســـهم هـــذا اللقـــاء الـــذي يـــأ �
أملـــه ��

ــر  � قطـ �Óــ ــة بـ ــات الطيبـ ــتثماراً للع¯قـ اسـ
� مرحلـــة جديـــدة  �Óتدشـــ �

واليونـــان، ��
� البلديـــن،  �Óمـــن التعـــاون التجـــاري بـــ
وأن يكـــون فرصـــة �Îصحـــاب ا�Îعمـــال 
ـــة  ـــث إقام ـــن لبح ـــن البلدي ـــتثمرين م والمس
ـــع  ـــود بالنف ـــة، تع ـــات تجاري اكات وتحالف ²Ð

. � �Óــن الصديقـــ ــاد البلديـ عـــ¤ اقتصـ

تعزيز التعاون

ومـــن جهتـــه قـــال الســـيد بانايوتيـــس 
 : �

�Þـــا ـــال اليون ـــد ا�Îعم ـــس وف ـــوس رئي ميهال

 Åإ تهـــدف   �
�Þاليونـــا الوفـــد  زيـــارة  إن 

ــاري  ــادي والتجـ ــاون ا�قتصـ ــز التعـ تعزيـ
� كل مـــن قطـــر 

� قطاعـــات ا�Îعمـــال �� �Óبـــ
يضـــم  الوفـــد  أن   Åإ واليونـــان، �فتـــاً 
ـــب  � ترغ

º·ـــ ـــة وال كات اليوناني ـــ²³ ات ال ـــ²³ ع
� دخـــول الســـوق القطـــري.

��

ــة  ــات التاريخيـ ــوس بالع¯قـ ــاد ميهالـ وأشـ
 � äÞتربـــط اليونـــان بالعالـــم العـــر �

º·الـــ
هـــذه  إن  وقـــال  قطـــر،  وخصوصـــاً 
الع¯قـــات يجـــب أن تنعكـــس عـــ¤ التبـــادل 
� البلديـــن والـــذي مـــا يـــزال  �Óالتجـــاري بـــ

الطموحـــات. دون مســـتوى 

ـــة  ـــن ا�Îزم ـــت م ـــان خرج ـــار إÅ أن اليون وأش
 �

ــا �� ــت لهـ � تعرّضـ
º·ــ ــادة الـ ــة الحـ الماليـ

نوعيـــاً  تطـــوراً  وتشـــهد   ،2009 العـــام 
� المجـــا�ت ا�قتصاديـــة، منوهـــاً بـــأن 

��
 �

ـــل �� ـــة تعم كات اليوناني ـــ²³ ـــن ال ـــد م العدي
الســـوق القطـــري وهنـــاك مســـاع لتعزيـــز 

ــم. ــوق المهـ ــذا السـ � هـ
ــا �� تواجدهـ

� يتعـــرّض 
º·ونـــوه بالظـــروف والتحديـــات الـــ 

خليفة بن جاسم: ضرورة 

إقامة تحالفات تعود بالنفع 

على البلدين

ا ود 

38

20
18

 - 
يو

ول
- ي

و 
ني

يو
  /

  7
1 /

د 
عد

ال



اً إÅ أن دولـــة قطـــر  لهـــا البلـــدان.. مشـــ��
� التغلـــب عـــ¤ أزمـــة الحصـــار 

نجحـــت ��
 �

ºÞاب مـــن تحقيـــق ا�كتفـــاء الـــذا ºوا�قـــ�
ا�ســـته¯كية  القطاعـــات  مـــن  كثـــ��   �

��
ـــب  � التغل

ـــان �� ـــا نجحـــت اليون ـــة، كم المهم
ـــا  � طالته

º·ـــ ة ال ـــ�� ـــة الكب ـــة المالي ـــ¤ ا�Îزم ع
ــروج  ــتطاعت الخـ ــام 2008، واسـ ــذ عـ منـ

منهـــا ا�.ن.

لتعزيـــز  مواتيـــة  ا�Îجـــواء  إن  وقـــال: 
 �

� رجـــال ا�Îعمـــال �� �Óاكـــة بـــ مشـــاريع ال²³
ـــاك فرصـــاً اســـتثمارية  ـــا أن هن ـــن، كم البلدي
تنطلـــق  أن  يمكـــن  اليونـــان   �

�� واعـــدة 
ــدة  ــة جديـ ــات إÅ مرحلـ ــتوى الع¯قـ بمسـ

ــات.  ــب الطموحـ ــا يواكـ وبمـ

وقـــال: إن اليونـــان عـــ¤ أتـــم ا�ســـتعداد 
ـــو  ـــا نح ـــق خططه � تحقي

ـــر �� ـــاعدة قط لمس
� الصناعـــات 

� خاصـــة ��
ºÞا�كتفـــاء الـــذا

ــاء  ــع إÅ بنـ ــا نتطلـ ــال: إننـ ــة. وقـ الغذائيـ
ـــة  ـــة خاص ـــع دول المنطق ـــة م ـــات قوي ع¯ق
ا�ســـتثمارية  بالفـــرص  منوهـــاً  قطـــر.. 
� مجـــا�ت 

� بـــ¯ده خاصـــة ��
الواعـــدة ��

ـــة. ـــات الغذائي ـــياحة والصناع ـــة والس الطاق

الوقت المناسب 

ـــان  ـــف�� اليون ـــعادة س ـــاد س ـــه أش ـــن جانب م
ــس  ــتانتينوس أورفانديـ ــر كونسـ ــدى قطـ لـ
ـــة  ـــة مهم ـــل منّص ـــه يمث ـــداً أن ـــاء.. مؤك باللق
التحالفـــات  وإقامـــة  التعـــاون  لتعزيـــز 

� واليونـــان. �Óالتجاريـــة بـــ

ـــاملة  ـــة الش ـــ�� والنهض ـــاح الكب ـــوه بالنج ون
أن   Åإ اً  مشـــ�� قطـــر..  تشـــهدها   �

º·الـــ
ـــاريع  ـــ¯ق المش ـــب ا�.ن �نط ـــت مناس الوق
رجـــال   � �Óبـــ كة  ºالمشـــ� ا�ســـتثمارية 

� البلديـــن، وأشـــار إÅ التواجـــد 
ا�Îعمـــال ��

تنفيـــذ   �
�� اليونانيـــة  كات  للـــ²³ القـــوي 

� قطـــر.
مشـــاريع التنميـــة الوطنيـــة ��

وقـــال الســـف�� كونســـتانتينوس أورفانديـــس: 
ـــة  ـــة اســـتثمارية مثالي ـــان تعـــد وجه إن اليون
 �

ـــاح �� ـــد النج ـــة بع ـــا�Å خاص ـــت الح � الوق
��

ـــا  بته �ñ �
º·ـــ ـــة ال ـــة المالي الخـــروج مـــن ا�Îزم

ـــذ عـــام 2008. من
ـــتثمارية  ـــرص ا�س ـــن الف ـــد م ـــاً بالعدي منوه
� قطاعـــات الســـياحة 

الواعـــدة خاصـــة ��
ــارات والمـــواد الغذائيـــة والطاقـــة.  والعقـ
وأضـــاف بـــأن حكومـــة بـــ¯ده توفـــر مزايـــا 
ة للمســـتثمرين..  وحوافـــز اســـتثمارية كبـــ��
الفرنســـية  كات  الـــ²³ باهتمـــام  منوهـــاً 
 �

�� با�ســـتثمار  يطاليـــة  Íوا� وا�Îمريكيـــة 
ــان. اليونـ

منـــاخ  اســـتعرض  اللقـــاء  ختـــام   �
و��

 �
ـــاً �� ـــة خصوص ـــرص المتاح ـــتثمار والف ا�س

ـــتية  ـــات اللوجس ـــة والخدم ـــات الطاق قطاع
والمجـــا�ت  والعقـــارات  والســـياحة 

الغذائيـــة.

ميهالوس: قطر نجحت 

في التغلب على الحصار
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ا اود  ود 

زياهو: الصني مستعدة لتزويد قطر 

باحتياجاتها الغذائية

الغرفة تستقبل وفدا صينيا متخصصا 

يف مواد البناء

خالل لقاء مع الغرفة تناول تعزيز العالقات

10 شركات ترغب في دخول السوق القطري

د  ي    ال  وا ن  د   د   يد  د ال ع ا 
دي  و  ي ان  يد  ا  ال ي ي  8    ال ال

ي     يون ي ع يون ال ي  ال ال

لي   الد ي  و ع ال دي الع ل د ا و  و  ا يد   ا ال
واد ال ي    ي ن ي  10   واند ع  ي   ي دا   

 �
كات القطريـــة والصينية �� � ال²³ �Óتناول اللقاء بحـــث التعاون بـــ

مجا�ت ا�نتـــاج الزراعي وطرح المنتجـــات الصينية ع¤ الموردين 
اكات مـــع الجانب القطـــري وامكانية جلب  ²Ð وايجـــاد � �Óالقطريـــ

القطري. الســـوق   Åإ الزراعية  المواد 
� مجال 

اً �� وقـــال بـــن طـــوار أن دولة قطـــر حققت تقدمـــاً كبـــ��
� وذلك وفـــق خطط مدروســـة لتحقيـــق ا�كتفاء 

ÎÞمـــن الغـــذاÎا�
ا اÅ أن  جمهورية  اد، مشـــ�� � وتقليـــل ا�عتماد ع¤ ا�ســـت��

ºÞالذا

يـــكا تجاريا هاما لدولـــة قطر وتربطهما  ²Ð äالشـــعبية تعت� � �Óالص
المســـتويات. كافة  ة ع¤  � متمـــ�� ع¯قات 

� أن هنـــاك اهتمام بتعزيز 
وقـــال وانج زياهو رئيـــس الوفد الصي·�

� كافـــة المجـــا�ت، منوهاً بأن 
التعـــاون مـــع الجانب القطـــري ��

� ع¤ اســـتعداد توفـــ�� الكث�� من المنتجـــات الزراعية لقطر  �Óالص
بأع¤ جودة وبأســـعار مناســـبة خاصة وأن هنـــاك خطوط بحرية 

� مما يســـهل عملية نقـــل المنتجات. �Óة مـــع الص ²Ðمبا

وتـــم خـــ¯ل اللقاء بحـــث ســـبل تعزيز 
 � �Óبـــ والتجـــاري  ا�قتصـــادي  التعـــاون 
وعـــات  ، وامكانيـــة اقامـــة م²³ � �Óالجانبـــ

كة. ºمشـــ� واســـتثمارات 

وقال المنصـــوري أن دولة قطر وجمهورية 
ة  � � الشـــعبية تربطهمـــا ع¯قات متم�� �Óالص
وتبـــادل تجـــاري واســـتثمارات متبادلـــة، 
منوهـــاً بـــأن الســـوق القطـــري يرحـــب 

اكات تجارية  ²Ð الصينية واقامـــة كات  بال²³
. القطرية  كات  الـــ²³ مع 

وقـــال أن الدولة قامـــت بتحديث العديد 
� من 

º·يعـــات ا�قتصادية والـــ مـــن الت²³
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بنني تسعى لجذب االستثامرات القطرية

بن طوار التقى وزير الدولة للتخطيط والتنمية عبد الله بيوتشاني

و  ي    ال ي وا ن  وا ال د   يد  د  ال ع ا 
ي   ال ي  ل ل ي الد يو  د ال  يد  د ال ع و 2018  ي ا 8 

ي  و

شـــأنها تعزيـــز منـــاخ ا�ســـتثمار وجذب 
. ا�جنبية  ا�ســـتثمارات  مـــن  المزيد 

وأكد المنصـــوري أن غرفة قطر تســـتقبل 
� تســـعى 

º·العديد مـــن الوفود التجارية ال
إ�Å الدخـــول إÅ الســـوق القطـــري معرباً 
ة المقبلة ستشـــهد  ºعـــن ثقته بـــأن الفـــ�

 � �Óاكات ب المزيد مـــن التحالفـــات والـــ²³
 �

�� � �Óوالصين � �Óعمال القطريـــÎأصحـــاب ا�
القطاعات. مـــن  كث�� 

 �
�Þمـــن جانبهـــا أعربت الســـيدة يانـــغ ما

� عن شـــكرها لغرفة 
رئيســـة الوفـــد الصي·�

قطر �ســـتضافة هـــذا اللقـــاء ولجهودها 

� أصحـــاب ا�Îعمال  �Óتعزيـــز التقارب ب �
��

من البلدين، واشـــادت بالنهضـــة والتطور 
� كافـــة المجا�ت .

الـــذي حققته قطـــر ��
وقالـــت أن الســـوق القطري ســـوق كب�� 
 �

º·ال ا�ســـتثمارية  بالفرص  ويزخـــر  وواعد 
الصينية. كات  الـــ²³ تجذب 

� ســـبل تعزيـــز ع¯قات التعاون 
وتم خ¯ل اللقاء التباحث ��

، وامكانية  � �Óالصديقـــ البلدين   � �Óبـــ التجاري وا�قتصـــادي 
� البلدين.

� اصحاب ا�عمـــال �� �Óاكات تجاريـــة ب ²Ð اقامة
� اÅ رغبة 

واشـــار وزير الدولـــة للتخطيـــط والتنمية البنيـــ·�
� تعزيـــز التعـــاون ا�قتصادي والتجـــاري مع دولة 

بـــ¯ده ��
قطر وجذب ا�ســـتثمارات القطرية، �فتـــا اÅ ان جمهورية 
� تمتاز بمناخ اســـتثماري جاذب وتمنح تســـهي¯ت جيدة  �Óبن

. ين للمستثمر
ومـــن جانبه نوه الســـيد محمد بن طـــوار بالع¯قات الجيدة 
� البلدين، �فتـــا اÅ ان غرفـــة قطر تحث  �Óتربـــط بـــ �

º·الـــ
� ع¤ التعرف ع¤ مناخ ا�ســـتثمار  �Óرجال ا�عمـــال القطري
� القطاعات الزراعية 

� والفـــرص المتاحة، خصوصـــا �� �Óبن �
��

� باعتمـــاد اقتصادها ع¤ القطاع  �Óوالغذائية حيـــث تمتاز بن
القطن. إنتاج  الزراعي وخصوصـــا 

 � �Óيوفرها اقتصـــاد بن �
º·الفرص الـــ Åكما اشـــار بن طـــوار ا

� مـــن الممكن ان 
º·القطاع الســـياحي الواعـــد هناك، وال �

��
 . � �Óتجـــذب اهتمام المســـتثمرين القطري
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الغرفة تبحث التعاون التجاري 

واالستثامري مع جنوب افريقيا

بن طوار: قطر وجهة استثمارية رائدة

و  ل   ي    د وا ن  د   د  ا يد  د ال ع  
دي   ا ي  ي وا ال ي    ال وي  ي    ي ا

ي ل د   ال ال ا ع  ي  ي و ا و  

وقال خ¯ل لقـــاء مع وفد أصحـــاب أعمال 
الســـيد  جنـــوب افريقي برئاســـة ســـعادة 
فيصـــل موÚ ســـف�� جنـــوب افريقيا لدى 
 � �Óدولة قطـــر أن حجم التبـــادل التجاري ب
 361 Åا �

�ðالبلديـــن وصـــل العـــام المـــا
مليـــون دو�ر وأن هناك اســـتثمارات جنوب 
� قطاعـــات الطاقة والبنية 

� قطر ��
افريقية ��

وا�نشـــاءات. التحتية 
واشـــار بـــن طـــوار أن غرفة قطر تشـــجع 
استكشـــاف  ع¤   � �Óالقطريـــ المســـتثمرين 
افريقيا  � جنـــوب 

�� المتاحة  ا�Îعمـــال  فرص 
وا�ســـتثمار فيها باعتبارها وجهة اســـتثمارية 

ئدة. را
وعـــن قطاعات التعـــاون، نوه ســـعادته أن 
� مشـــاريع 

� يمكنهمـــا التعـــاون �� �Óالجانبـــ
 �

البنيـــة التحتيـــة ومشـــاريع كأس العالم ��
ة جنـــوب افريقيا  äقطر ل¯ســـتفادة مـــن خ�

الصدد. هـــذا   �
��

واعرب عـــن اســـتعداد غرفة قطـــر تقديم 
المســـاعدة ال¯زمـــة �Îصحـــاب ا�Îعمال من 
اكات  ²Ð اقامـــة �

�� � �Óجنـــوب افريقيـــا الراغب
كات جنوب  ²Ð ًقطر، داعيـــا �

واســـتثمارات ��
 �

كات القطرية �� افريقيا للتعـــاون من الـــ²³
اكات وتحالفات تجارية وا�ستفادة  ²Ð انشـــاء

الحكومة  تقدمهـــا   �
º·الـــ المحفـــزات  مـــن 

القطرية لتشـــجيع ا�ســـتثمار.
وبخصـــوص ا�قتصاد القطـــري، قال نائب 
الحصار  مـــن  أنـــه وبالرغم  الغرفة  رئيـــس 
� تتعرض لـــه دولـــة قطر إ� 

º·الجائـــر الـــ
أن اقتصادهـــا مـــازال ينمو ب³عـــة وبثبات 
ومازالـــت قطـــر وجهـــة اســـتثمارية رائدة 

للمســـتثمرين مـــن كافـــة دول العالم.
افريقيا  بدوره، قال ســـف�� جمهورية جنوب 
 �

º·لـــدى الدولـــة أن الع¯قات المتطـــورة ال
تربـــط البلدين عـــ¤ المســـتوى ا�قتصادي 
� خلـــق مزيـــد من 

والســـيا�Ú ســـاهمت ��

� مجا�ت الطاقة 
كة �� ºا�ســـتثمارات المشـــ�

. ها وغ��
ببيئـــة  تتمتـــع  بـــ¯ده  أن   Úمـــو وقـــال 
اســـتثمارية آمنة ومســـتقرة ، ودعا أصحاب 
� إÅ زيـــارة ب¯ده وا�ط¯ع  �Óعمـــال القطريÎا�

عـــ¤ الفـــرص المتاحة.
عرضاً  افريقـــي  الجنـــوب  الوفـــد  وقـــدم 
ا�قتصادية  والبيئـــة  ا�ســـتثمار  منـــاخ  عن 
� توفرها الدولة لتشـــجيع 

º·والمحفـــزات الـــ
ا�ســـتثمارات وكذلـــك القطاعـــات الواعدة 
 � �Óعمـــال القطريÎصحـــاب ا�Î� يمكن �

º·الـــ
فيها. ا�ســـتثمار 

ا ود 
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اني   ي اي دا  و 2018  ي وا 14  و ا ا ا   ي
اني    45  اي ا    ي     يد  ال

و دي  ا

مـــن جهته قال ســـعادة الســـيد محمد بن 
أحمد بـــن طوار نائـــب رئيـــس غرفة قطر 
خـــ¯ل اللقـــاء، أن دولة قطـــر وجمهورية 
ايـــران ا�ســـ¯مية تربطهما ع¯قـــات وثيقة 
� كثـــ�� من المجا�ت، وتشـــتمل الع¯قات 

��
الغاز  قطاعات  عـــ¤  والتجارية  ا�قتصادية 
هـــا، كما ان  وا�نشـــاءات والخدمـــات وغ��
ك، �فتاً بأن  ºلـــدى البلدين حقل غاز مشـــ�
كة تدفـــع مجتمع  ºهـــذه العوامل المشـــ�
� البلديـــن لمزيد مـــن التعاون 

ا�Îعمـــال ��
القائـــم ع¤ المنفعـــة المتبادلة.

وأكد أن غرفة قطر مهتمـــة بتعزيز ع¯قات 
، وازالة كافة  �

�Þالتعاون مـــع الجانب ا�يـــرا
� تعـــوق دون تطور حجم 

º·المعوقـــات ال
� هذا الصدد اســـتقبلت 

التجارة البينية، و��
ا�يرانية  التجارية  الوفـــود  الغرفة عدداً من 
مـــع اصحاب  تحالفات  � عقـــد 

الراغبـــة ��
اكات فاعلة  ²Ð وانشـــاء � �Óعمـــال القطريÎا�
� قطاعـــات متعـــددة، مؤكـــداً ســـعادته 

��
 � �Óالتعـــاون ب ع¤ دعم الغرفـــة لع¯قات 

بما   � �Óوا�يراني  � �Óالقطريـــ ا�Îعمال  أصحاب 
البلدين  اقتصـــادي  عـــ¤  بالفائدة  يعـــود 

بينهما. التجـــاري  التبادل  وزيادة حجـــم 
ولفـــت نائـــب رئيـــس الغرفـــة إÅ أهمية 
كات ا�يرانيـــة، ونوه  تســـهيل تواجد الـــ²³
ة الحصـــار؛ قامـــت ايران  ºبأنـــه خ¯ل فـــ�
بتوفـــ�� كث�� من المـــواد الغذائيـــة ومواد 
أحـــدث  القطـــري، مـــا  للســـوق  البنـــاء 
� الســـوق 

تواجد كبـــ�� للمنتجات ا�يرانية ��

اً بأن المجـــال مفتوح أمام  ، مشـــ�� المح¤�
� لتعزيز  �Óوا�يراني � �Óالمســـتثمرين القطريـــ

بينهما. اكات  الـــ²³

بـــدوره، قال الســـيد بيـــ�� مـــؤذن رئيس 
� أن هناك ع¯قـــات تعاون 

�Þالوفـــد ا�يـــرا
كات اقتصادية  ºالبلديـــن ومشـــ� � �Óقويـــة ب
 �

º·وثقافية، مشـــيداً بالتسهي¯ت والحوافز ال
ا�ســـتثمار،  مناخ   � لتحف�� البلديـــن  توفرها 
زالة  Í� � �Óتبـــذل من الجانبـــ �

º·والجهـــود ال
� تواجـــه النقل البحري 

º·كافـــة المعوقات ال
وزيـــادة حجم التبـــادل التجاري.

� يضم ممث¤� 
�Þوقال مؤذن أن الوفد ا�يـــرا

� مجا�ت 
كة متخصصـــة �� ²Ð 45 أك�² مـــن

مناخ  عـــ¤  للتعـــرف  مختلفـــة،  تجاريـــة 
� دولـــة قطـــر، وللتباحث حول 

ا�Îعمـــال ��
 �

�� المتاحـــة،  خاصة  ا�ســـتثمارية  الفرص 
والزيوت  المعدنيـــة  الصناعـــات  قطاعات 
وا�ســـمنت والجبس والمنظفات والســـجاد 

لخدمات. وا

وفد تجاري ايراين يبحث الرشاكات 

القطرية يف قطاعات مختلفة

45 شركة تعبر عن رغبتها في دخول السوق المحلي
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لي  دا  و 2018   ال  ي وا 15  و ال ا ا   ي
ال  ي ا  د ي ل ي ال الو ي ا  يد  ني  ال
ني    و 25   د  ن ني  الو ا الع ال و

ل  دي الع دا  ا

بـــاك المنصوري  ²Ðوتـــرأس اللقاء مـــن الجانب القطري الســـيد ع¤� بو
مســـاعد المدير العـــام للع¯قات الحكوميـــة والدوليـــة بغرفة قطر، 
كات  ²Ð ســـبل تعزيز ع¯قـــات التعاون مـــع �

وتـــم خ¯له التباحـــث ��
 � �Óاســـتقدام العمالة الباكســـتانية بما يعزز تواجد العمال الباكســـتاني

قطر.  �
��

 ، �
�Þبـــاك المنصـــوري بالوفد الباكســـتا ²Ðوقـــد رحب الســـيد عـــ¤� بو

� دولة قطـــر وجمهورية  �Óتربط بـــ �
º·مشـــيدا بالع¯قـــات المتينـــة الـــ

� البلدين خ¯ل الســـنوات  �Óباكســـتان، وبتنامـــي التبـــادل التجاري بـــ
� قطر ووصفهـــا بانها عمالة 

ة، كما اشـــاد بالعمالة الباكســـتانية �� ا�خ��
وماهرة. جيـــدة 

واشـــار المنصـــوري اÅ ان الســـوق القطـــري يســـتوعب المزيـــد من 
� مختلف القطاعات، وذلـــك مع التوســـع ا�قتصادي الذي 

العمالـــة ��
� يكون عـــ¤ العمالة الماهرة  ك�� ºتشـــهده الدولة، لكنه شـــدد ع¤ ان ال�

والمدربة.
كات اســـتقدام العمالة  ²Ð ان �

�Þومن جانبـــه قال رئيس الوفد الباكســـتا
� تصدير مزيد مـــن العمالة الباكســـتانية اÅ دولة 

الباكســـتانية تأمـــل ��
قطـــر، �فتا اÅ ان باكســـتان لديها معاهد متخصصـــة لتدريب وتأهيل 
ها،  � مختلف المجـــا�ت ومنها الصناعـــات والتكنولوجيا وغ��

العمالـــة ��
 �

وانهـــا قـــادرة ع¤ مد الســـوق القطـــري باحتياجاتـــه مـــن العمالة ��
ا�قتصادية. القطاعـــات  مختلف 

25 رشكة باكستانية ترغب يف تصدير 

العاملة لقطر

خالل لقاء في غرفة قطر تناول تعزيز العالقات

ا ود 
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د  يد  د ال ع  
ن  وا  د   ا  
ل  ي    د
ي   لي  
ي     
ا   وي  ا
ي  ال  و  ال  
ال  ا   ل
ي  لي ن ا ي  ال

ال   

وأكد ســـعادته خـــ¯ل لقاء اســـتضافته الغرفـــة يـــوم ا�ربعاء 2 
� مجا�ت 

كـــة �� ²Ð 18 �¤ي ضّم ممثـــ � مايـــو 2018 مـــع وفد مالـــ��
 � �Óة للتعاون ب � ومـــواد البناء، أن هنـــاك فرص كبـــ��

ÎÞا�مـــن الغذا
يعات تشـــجع  ، خاصة وأن مناخ ا�ســـتثمار مهيأ وان الت²³ � �Óالجانب

ع¤ جذب مزيـــد من ا�ســـتثمارات ا�جنبيـــة إÅ قطر.
اتيجياً تجارياً لدولة  ºيـــكاً اســـ� ²Ð äيا تعت� � وقـــال بن طـــوار أن مال��
ي  � قطـــر، معرباً عن اســـتعداد غرفة قطر لمســـاعدة الوفـــد المال��
� قطـــر � ســـيما وأن الوفد يتكون 

للتعـــرف ع¤ الفـــرص المتاحة ��
� وهمـــا ا�من  �Óهام � �Óمجالـــ �

كات متخصصـــة �� ²Ð �¤مـــن ممثـــ
البناء. ومـــواد   �

ÎÞالغذا

بـــدوره، قال الســـيد داتـــو وان لطيـــف وان موÚ نائـــب الرئيس 
يـــة «ماتريد» أن  � التنفيـــذي لهيئة تنميـــة التجارة الخارجيـــة المال��
� البلدين الموقعة  �Óاطـــار اتفاقيات التعاون بـــ �

�� �
ºÞهـــذه الزيارة تأ

 �
، منوهـــا بأن هناك تحســـن كب�� �� �

�ðاكتوبـــر من العـــام الما �
��

 � �Óاكات ب ²Ðالبلديـــن وأن هناك اتفاقيـــات و � �Óحجم الصـــادرات ب
ية. � كات القطريـــة والمال�� عدد من الـــ²³

 �æالـــذي ح �Åمـــن جانبه قال الســـيد محمـــد بن أحمـــد العبيد
جانباً مـــن اللقـــاء، أن ا�قتاد القطـــري ينمو بقوة برغـــم الحصار 
المفـــروض عـــ¤ دولـــة قطـــر منذ مـــا يقرب مـــن عـــام، منوهاً 
ة الحصار  ºفـــ� �

ة �� بـــأن قطر اســـتطاعت أن تحقـــق انجازات كبـــ��
̄حية جديدة مع عـــدد من الدول  واســـتطاعت أن تدشـــن خطوط م
� العـــام والخاص  �Óالقطاعـــ � �Óاكة بـــ الصديقـــة، ونوه بـــأن ال²³

� تجاوز تبعـــات الحصار.
ســـاعدت ��

اكات وتبادل  وقـــال أن الجانـــب القطـــري يرحب بمزيـــد من الـــ²³
ية. � المال�� كات  الـــ²³ مـــع  ات  äالخ�

ية  � كات المال�� وأعـــرب العبيـــد�Å عن تشـــجيع غرفـــة قطـــر للـــ²³
� ظل وجـــود المناطق الحرة 

للدخول إÅ الســـوق القطري وخاصة ��
ة  � تجـــذب مزيد من ا�ســـتثمارات، مؤكدا أن هنـــاك فرص كث��

º·ال
ة والمتوســـطة. وعات الصغ�� � قطـــاع الم²³

��

الغرفة تبحث مع وفد ماليزي التعاون 

مبجاالت االمن الغذايئ 
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ا اود  ود 

غانا وهولندا تعرضان فرص استثامرية 

عىل رجال االعامل القطريني

بمجاالت البنية التحتية والتعدين واالمن الغذائي والسياحة

ي  و لي  ي ا  
ي  ي يد  ال د  ع ن 
ل   و ا  د ا
ن   ي  و
وي  دا   
د  و  ا ي 
يع  و  و  د ي
ا  ا ي  

ي ا

ه ســـعادة الســـيد  �æودعـــا خ¯ل لقاء ح
محمـــد بن أحمد بـــن طوار نائـــب رئيس 
اتون الدوحة  غرفـــة قطـــر بفنـــدق شـــ��
� لزيارة ب¯ده  �Óعمال القطريـــÎأصحـــاب ا�

المتاحة. الفـــرص  والتعـــرف ع¤ 
ريجينات  الســـيد  اللقـــاء ســـعادة   �æح
هـــاري جرانـــت رئيـــس هيئة ا�ســـتثمار 
بغانا وســـعادة الســـيد ايمانويـــل اينوس 
ســـف�� جمهورية غانـــا لدى دولـــة قطر.
بـــدوره، قـــال بن طـــوار أن دولـــة قطر 
 �

لديها اهتمـــام نحو تعزيز ا�ســـتثمار ��
افريقيـــا عامـــة لمـــا تتمتع به مـــن موارد 
اً  مشـــ�� ومعادن،  وأرض خصبة  طبيعيـــة 
إÅ أن غانـــا لديها امكانيـــات هائلة يمكن 
ا�ســـتثمار   � �Óالقطري ا�Îعمـــال  �Îصحاب 

. فيها

 �
ونوه بـــأن هنـــاك اســـتثمارات قطرية ��

افريقيـــا معرباً عـــن ثقته بـــأن غانا مكان 
آمـــن ل¯ســـتثمارات القطرية.

وأوضح بـــن طوار أن قطر اســـتطاعت أن 

تحقق تقدماً ملموســـاً فيمـــا يخص ا�من 
 �

º·ة الحصار وال ºخاصة خ¯ل فـــ� �
ÎÞالغـــذا

تركـــزت فيهـــا الجهـــود نحو هـــذا الجزء 
ا�قتصاد. مـــن  الحيوي 

وقـــال:» أن قطر ترحب بتعزيـــز التعاون 
 � �Óالقطري المســـتثمرين  وأن  غانـــا،  مـــع 
مجا�ت  باستكشـــاف  اهتمـــام  لديهـــم 

� غانا».
التعـــاون مـــع نظرائهـــم ��

هاري  ريجينـــات  الســـيد  ســـعادة  وقال 
أن  ا�ســـتثمار  هيئـــة  رئيـــس  جرانـــت 
خلـــق  عـــ¤  تركـــز  الغانيـــة  الحكومـــة 
كافة  يجذب  ومســـتقر  مســـتدام  اقتصاد 
ا�ســـتثمارات ا�جنبيـــة إÅ الدولة، معرباً 
عـــن أن القطاع الخـــاص �� غانـــا يرحب 

ه القطري. اكـــة مـــع نظـــ�� بال²³
الفـــرص  مـــن  كثـــ��  هنـــاك  أن  وأكـــد 
البنيـــة التحتيـــة والزراعـــة  � مجـــا�ت 

��
والنفط  والتعديـــن  والبنـــوك  والســـياحة 
اللوجســـتية. والخدمات  والنقـــل  والغاز 

ومـــن جهـــة اخـــرى، اســـتقبل ســـعادة 
الســـيد محمد بـــن احمد بن طـــوار نهاية 

� بمقـــر الغرفـــة وفد 
�ðا�ســـبوع المـــا

هولندي ترأســـه الســـيد هب ماس عضو 
المجلـــس ا�ستشـــاري بالمركـــز العالمي 

وا�ســـتثمار. للتجارة 

وقال بن طوار أن قطـــر وهولندا تربطهما 
� النمـــو والتطور، 

ع¯قات وثيقـــة آخذة ��
 � �Óالقطري ا�Îعمـــال  أصحـــاب  بأن  منوهاً 
� التعـــرف عـــ¤ منـــاخ 

لديهـــم رغبـــة ��
� تعزيـــز التعاون 

� هولنـــدا و��
ا�عمـــال ��

 �
º·القطاعات ال �

كات الهولنديـــة �� مع ال²³
بها.  � تتم��

واشـــار اÅ  أن الســـوق القطـــري يرحب 
اكات  ²Ð وبأنشـــاء الهولنديـــة  كات  بالـــ²³
كات القطرية  وتحالفـــات تجارية مع الـــ²³
القطاعـــات خاصـــة وأنه خ¯ل  كافـــة   �

��
ة الحصار اثبـــت ا�قتصـــاد القطري  ºفـــ�
اً خ¯ل  قوتـــه وص¯بته وشـــهد نمواً كبـــ��

ة. ºالف� هـــذه 
وقـــام الوفـــد الزائـــر بعـــرض الفـــرص 
ا�Îعمال  أصحـــاب   � �Óب للتعـــاون  المتاحة 
� مجا�ت الزراعة 

�� � �Óوالهولنديـــ � �Óالقطري
� والســـياحة.

ÎÞوا�مـــن الغذا
اعجابه  عـــن  الســـيد هـــب ماس  وأعرب 
بدولـــة قطـــر ومـــا أحرزتـــه مـــن تقدم 
� كافـــة المجـــا�ت، منوهـــاً بـــأن ب¯ده 

��
اســـتطاعت أن تحقـــق تقدمـــاً ملحوظـــاً 
� مجـــال الزراعـــة باســـتخدام أحـــدث 

��
التقنيـــات المتطورة، وأنـــه هناك مجا�ت 
� البلدين.

كات �� � الـــ²³ �Óة للتعـــاون ب كث��
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ي  ال ي    ال دي  وا  الع ا د   د  ا يد  د ال ع  
دي    د ال  ال ي ا  ال وا ا  و  ال وا  د 
و  82%. و د الع ا   ي ي  2013  187  و د ا ي  102

جـــاء ذلك خـــ¯ل لقـــاء ا�Îعمـــال القطري 
غرفـــة قطر  اســـتضافته  الـــذي  التشـــي$� 
� 9 ابريـــل 2018  بحضـــور  �ÓثنـــÎيـــوم  ا�
ســـعادة الســـيد ايفان يانتشـــاريك مساعد 
وســـعادة  التشـــيكية،  الخارجية  وزير  نائب 
الســـيد/ مارتن دفوراك الســـف�� غ�� المقيم 
ترأســـه  تجاري  ووفد  التشـــيك،  لجمهورية 
إليا مزانـــك رئيس الع¯قـــات الدولية بغرفة 
تجارة التشـــيك، واســـتهدف اللقـــاء تعزيز 
 � �Óبـــ والتجاريـــة  ا�قتصاديـــة  الع¯قـــات 
� دولة قطـــر وجمهورية 

القطاع الخـــاص ��
ا�ســـتثمارية  الفـــرص  وبحـــث  التشـــيك 

البلدين.  �
�� المتاحـــة 

وأضـــاف نائـــب رئيـــس غرفـــة قطر أن 
كة  ºالزيـــارات المتبادلة واللقاءات المشـــ�
 �

�� ا�Îعمـــال  ورجال  المســـتثمرين   � �Óبـــ
ان  � � رفـــع م��

البلديـــن، قد ســـاهمت ��
وتوف��  البلديـــن،   � �Óب التجـــاري  التبادل 
منصـــة هامـــة لبحـــث عقـــد تحالفات 
اÅ ا�ط¯ع  اضافة  كة،  ºوعات مشـــ� وم²³
ا�ســـتثمارية  الفرص  ع¤  أوســـع  بشكل 

� عـــدد من القطاعـــات الواعدة 
المجديـــة ��

� البلديـــن، موكداً ع¤ أن الغرفة تشـــجع 
��

عـــ¤ تعزيز وتقويـــة هذه الع¯قـــات، كما 
تحرص ع¤ زيـــادة الزيـــارات المتبادلة مع 
الجانب التشـــي$� وصو� اÅ تعزيز التعاون 

 . � �Óالصديق البلديـــن   � �Óبـــ التجاري 
مـــن جهتـــه قـــال ســـعادة الســـيد ايفان 
� تربط 

º·ال الجيدة  يانتشـــاريك أن الع¯قات 
كل مـــن قطر والتشـــيك قد تكـــون منطلقاً 
الخاص  القطـــاع   � �Óبـــ التجارة  تعزيـــز   Åإ
� البلديـــن، حيـــث عـــ�ä عدد مـــن رجال 

��
� عـــن اهتمامهم بالبدء  �Óعمال التشـــيكيÎا�

� قطر، مقـــدراً حجم زيادة 
� ا�ســـتثمار ��

��
� البلدين بحوا�Å %10 ســـنوياً،  �Óالتجارة بـــ
 � �Óشـــهد تدش �

�ðأن العام الما Åوأشـــار ا
� الدوحـــة وبراغ  �Ó² بـــÐان مبـــا خط طـــ��
 �

بواقع 10 رح¯ت اســـبوعياً، مما ســـاهم ��
� البلدين. �Óتعزيـــز التواصل بـــ

من جانبه ع�ä مارتن دفـــوراك ع¤ تطلعات 
� كل من قطر والتشـــيك 

القطاع الخـــاص ��
نحو توســـيع أفق التعاون، وا�ســـتفادة من 
البلديـــن، وتحقيق  الهائلة لدى  مكانـــات  Íا�
اً أن  ، مشـــ�� � �Óالصديق � �Óطموحات الشـــعب
اقتصادية  تحالفـــات  لعقد  مهيـــأة  الفرصة 

والتشـــيكية. القطرية  كات  ال²³  � �Óب
� ســـياق متصل، قال رئيـــس الع¯قات 

��
الدوليـــة بغرفة تجارة التشـــيك الســـيد 
إليـــا مزانـــك أن الوفد المرافـــق له يمثل 
 �

كات التشـــيكية العالمية �� ى الـــ²³ äكـــ�
قطاعـــات الطاقـــة والتعديـــن والصحة 
ها،  وغ�� الطبيـــة  وا�جهـــزة  والصيدلـــة 
ببحث  ين  �ñالحا اهتمـــام  عـــ¤  مؤكداً 
� الســـوق 

الفرص ا�ســـتثمارية المتاحة ��
. ية لقطر ا

الغرفة تبحث تعزيز التعاون التجاري 

مع التشيك

استضافت وفدا تجاريا بمثل كبرى الشركات العالمية
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خالل ندوة مصرفية جمعت عددا من الخبراء الدوليين

ل  ي ال د ا و 2018 ال ي د 6  و ا ي الد ي د  ان د  د 
دي  و ال وي ال  ال لي  ال د  ال الد وا وا  ع
لي     يدي ال ن  ال الد ا ال د  ا
دا   ي   د    ي     ي  د ال ع ي 
وي  ال ا  د ل د ل ع ع   ل لي     ال الد
ل  ا  ي  ا ا  دد  ال و  د    

ا ا 

ا�تجاهـــات  النـــدوة  ناقشـــت  وقـــد 
الماليـــة،  التجـــارة  � مجـــال 

�� الحديثـــة 
 �

��æام الدفـــع المـــ � ºوخاصـــة حلـــول الـــ�
وحلـــول قواعـــد البيانـــات المتسلســـلة  

.Blockchain

كمـــا تناولـــت النـــدوة اهـــم واحـــدث 
اراء اللجنـــة المæفيـــة لغرفـــة التجـــارة 
الدوليـــة، وابـــرز المحـــاور والمشـــك¯ت 
ــتندية،  ــادات المسـ ــة با�عتمـ ذات الع¯قـ
والضمانـــات البنكيـــة وضمانـــات الطلـــب، 
اضافـــة اÅ اخـــر التطـــورات والتقنيـــات 
ـــلة. ـــات المتسلس ـــد البيان � قواع

ـــة �� الحديث

وقـــال الســـيد عـــ¤� عبـــدë درويـــش 
المؤسســـات  عـــام  مديـــر  مســـاعد 
كلمتـــه  خـــ¯ل   QNB  �

�� المæفيـــة 
ا�فتتاحيـــة أن النـــدوة تســـتهدف بشـــكل 
خـــاص التعريـــف بالتطـــورات الحديثـــة 
� الضمانـــات المæفيـــة الدوليـــة، وتركـــز 

��
للضمانـــات  الموحـــدة  القواعـــد  عـــ¤ 
البنكيـــة الخاصـــة بغرفـــة التجـــارة الدوليـــة.

ــر  وأكـــد درويـــش عـــ¤ دعـــم بنـــك قطـ
ـــة التجـــارة  ـــة بغرف ـــة المæفي � للجن

الوطـــ·�
التجـــارة  غرفـــة  أن  اً  مشـــ�� الدوليـــة، 
� عضـــو  �Óـــ ـــن 6 م¯ي ـــ�² م ـــل اك ـــة تمث الدولي

ا ند

درويش: استراتيجيات ومعايير مشتركة لتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة 

الغرفة الدولية قطر تستعرض 

الحلول الحديثة للتمويل التجاري
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ــاً أن  ــة، موضحـ ــن 100 دولـ ــ�² مـ ــن اكـ مـ
ـــل  اء التموي äـــ� ـــع خ ـــة تجم ـــة المæفي اللجن
كة  ºــ� ــ�� مشـ اتيجيات ومعايـ ºــ� ــع اسـ لوضـ
ة  كات الصغـــ�� لتحريـــر التمويـــل للـــ²³
ـــة  ـــدان النامي � البل

ـــيما �� ـــطة، � س والمتوس
ــئة. ــواق الناشـ وا�Îسـ

كا روتـــان مديـــر  وقدمـــت الســـيدة ساشـــ��
التجـــارة  غرفـــة  بأكاديميـــة  المبيعـــات 
 �

º·الدوليـــة نبـــذة عـــن ا�كاديميـــة الـــ
تعـــد منـــذ تأسيســـها عـــام 2015 الـــذراع 
الدوليـــة،  التجـــارة  لغرفـــة  التعليميـــة 
ــة  ــج التدريبيـ امـ äــن ال� ــددا مـ ــدم عـ وتقـ
نـــت، وهـــي  ºشـــبكة ا�ن� äوالتأهيليـــة عـــ�
 90 مـــن   � �Óمتدربـــ بذلـــك  تســـتقطب 
ـــن  ـــان عـــدداً م ـــا أســـتعرضت روت ـــة، كم دول
امـــج التدريبيـــة المنتظـــر إنط¯قهـــا  äال�
� عـــدد مـــن 

ة المقبلـــة، �� ºخـــ¯ل الفـــ�
التجاريـــة. والمجـــا�ت  التخصصـــات 

 � �Óأمـــ اندريـــل  بافـــل  الســـيد  وقـــدم 
التجـــارة  بغرفـــة  المæفيـــة  اللجنـــة 
ـــل  ـــرق العم ـــس ف ـــة –التشـــيك، ورئي الدولي
ــتندات  ــد ومسـ ــة قواعـ ــة بمراجعـ الخاصـ
التجـــارة  لغرفـــة  المæفيـــة  اللجنـــة 
آراء  حـــول  تقديميـــاً  عرضـــاً  الدوليـــة، 
ـــارة  ـــة التج ـــة بغرف ـــة المæفي ـــرة اللجن ونظ
ــتندية.  ــادات المسـ ــو ا�عتمـ ــة نحـ الدوليـ
يـــك ا�ع¯مـــي الرســـمي  يذكـــر أن ال²³
للنـــدوة ك¯ً مـــن جريـــدة بننســـو� قطـــر 

.  I Love Qatar وموقـــع 
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ي ل 

لجنة األمن الغذايئ تويص بالسعر 

العادل للمنتجات الزراعية القطرية

خالل اجتماعها الثاني بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية:

أهمية التوزان بين توفير متطلبات المستهلك والمنتج والمستورد والموزع  

اشادة ببرنامج »مزارع قطر« و«المنتج المميز«

مقترح بإنشاء شركة لتسويق المنتج المحلي وجمعية للمزارعين

التأكيد على أهمية دعم الدولة للمنتج المحلي    

ع 2018  ي    ا ال ل ال ا   ل ا ال
ي ال  و  ادا ال  د  ي د الع د   يد   ال
ل  ي  ل  ي  ال ي  ا ال ل  د  الع ع  ال د  دي ي 
ا  ا  ي ل ال د ان  ي ا ل يع  ا الو 

ا ل  الو ال لوي الد ا   ا ال
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عـــ¤�  الدكتـــور  مـــن  كل  اللقـــاء   �æحـــ
العمـــاري ممثـــل مكتـــب معـــا�Å رئيـــس 
ــس الـــوزراء، والســـيد عبـــدë بـــن  مجلـ
اخيـــص  ºخليفـــة الكـــواري مديـــر إدارة ال�
النوعيـــة ومراقبـــة ا�Îســـواق بـــوزارة ا�قتصـــاد 
ــدي  ــن الكلـ ــادل زيـ ــيد عـ ــارة، والسـ والتجـ
مســـاعد مديـــر إدارة الشـــؤون الزراعيـــة 
ـــد  ـــور احم ـــة، والدكت ـــة والزراع ـــوزارة البلدي ب
ـــة. ـــ�� شـــؤون زراعي ـــد عـــوض خب ـــ³ أحم ال

ه عـــدد مـــن  �æناقـــش ا�جتمـــاع الـــذي حـــ
ممثـــ¤� منافـــذ البيـــع وتجـــار التجزئـــة 
، اســـعار  � �Óوأصحـــاب المـــزارع والمنتجـــ
وآليـــات  المحليـــة  الزراعيـــة  المنتجـــات 

� والمســـتهلك.
حمايـــة المنتـــج الوطـــ·�

الحضـــور  ح  ºاقـــ� المناقشـــات  وخـــ¯ل 
ـــة  ـــات المحلي ـــويق للمنتج ـــة لتس ك ²Ð ـــاء انش
ــف  ــع وتغليـ ـــا تجميـ ــون دوره ـــث يكـ بحي

وبيـــع المنتجـــات الزراعيـــة للمجمعـــات 
ا�ســـته¯كية.

ـــة  ـــا الدول ـــت به � قام
º·ـــ ـــج ال ام äـــادوا بال� واش

ــزارع  ــج «مـ ــل برنامـ ة مثـ ــ�� ة ا�خـ ºــ� � الفـ
��

ــه  ــا كان لـ » ممـ � ــ�� ــج الممـ ــر» و» المنتـ قطـ
ـــه. � وتنميت

ـــ·� ـــج الوط ـــ¤ المنت ـــر ع ـــ�� ا�ث كب
ـــدة  ـــة لم ي äة الج� ـــع�� ـــاء التس ـــوا الغ ح ºواق�
هـــا مـــع تحديـــد  شـــهرين لدراســـة تأث��
� بدايـــة الموســـم 

التوقيـــت المناســـب ��
القـــادم. 

ــا  ــرج بهـ � خـ
º·ــ ــات الـ � التوصيـ �Óــ ــن بـ ومـ

ا�جتمـــاع أيضـــاً، أن يتـــم العمـــل عـــ¤ 
تحويـــل المـــزارع إÅ انتـــاج دائـــم مـــن 
ــم  ــاج الدائـ نتـ Í̄ ــة ل ــاد منظومـ ــ¯ل ايجـ خـ
للبيـــوت  الدولـــة  دعـــم  خـــ¯ل  ومـــن 
الزراعيـــة المكيفـــة مـــع ا�ســـتفادة مـــن 

والدوليـــة. قليميـــة  Íا� التجـــارب 
واكـــدت التوصيـــات عـــ¤ تكاتـــف الجميـــع 

وكذلـــك   ، � �Óمنتجـــ أو  مســـتوردين  مـــن 
منافـــذ البيـــع لتوفـــ�� الســـلع با�Îســـعار 
المناســـبة و بمـــا يحقـــق مصلحـــة كافـــة 

ا�طـــراف ذات الع¯قـــة .
وعـــن دعـــم الدولـــة، أكـــد الحضـــور عـــ¤ 
يـــع لتنظيـــم عمليـــة  أهميـــة وجـــود ت²³
راع  � ºـــ� ـــي وا�س ـــاج الزراع نت Í̄ ـــة ل ـــم الدول دع
الســـم$� مـــع ا�ســـتفادة مـــن التجـــارب 

ــة. ــة والدوليـ ا�قليميـ

وناقـــش ا�جتمـــاع ايضـــاً متطلبـــات ا�Îمـــن 
ـــة  � المنتجـــات المحلي �Óـــ ـــوازن ب � والت

ÎÞالغـــذا
ـــي  ـــث علم ـــود بح ـــة وج ـــتوردة واهمي والمس
ـــاءة،  ـــع الكف � ورف �Óـــ ـــم المزارع ـــور لدع متط

ـــا. ـــودة وتفعيله ـــ¤ الج ـــة ع ـــة الرقاب واهمي
ح الحضـــور انشـــاء جمعيـــة  ºكمـــا اقـــ�
� مـــن شـــأنها ترتيـــب الســـوق  �Óللمزارعـــ

. � �Óالمزارعـــ  � �Óبـــ ا�دوار  وتوزيـــع 
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ع ي 

“منتجات منازلنا” ينطلق يف 

نسخته الثانية أكتوبر املقبل

مشاركة 250 عارضاً بمنتجات واسعة من األزياء والحرف اليدوية واألغذية

ع   ل ني  ل  ن ال ع   ي       ل
ي  ال  ي  ال ا الع  ي  دا ي ا ا ال     
ي  ال  14   د   ا   ا ع  د   الد ل
ي    د   ي   ي ا د ال ع ي ال ل و 2018  ال  20

ي د   ل ل     ي      

� تنظيم معـــرض «منتجـــات منازلنا» 
ºÞيـــأ

� لتطوير 
نامج الوطـــ·� äإطـــار مبـــادرة ال� �

��
 �

º·لية وتفعيـــل دورها، وال � المشـــاريع الم��
� عام 2015 

أطلقهـــا بنك قطـــر للتنميـــة ��
اتيجيته للنهوض بالمشـــاريع  ºضمـــن اســـ�
 �

ليـــة ل$� تســـاهم بشـــكل فعـــال �� � الم��
. �

الوط·� ا�قتصـــاد 
ويهدف المعرض إÅ تشـــجيع رواد ا�Îعمال 
قدراتهـــم  وتطويـــر  المنتجـــة،   ÐÎوا�
لعرض  الفرصـــة  ومنحهـــم  ومهاراتهـــم، 
منتجاتهـــم وخدماتهم عـــ�ä نوافذ جديدة 
وإيصالها إÅ ا�Îســـواق المحلية بما يساهم 

، ا�Îمر الذي  �
� تنويـــع ا�قتصـــاد الوطـــ·�

��
ينســـجم تمامـــاً مع توجـــه الدولـــة نحو 
المتوســـطة والمتناهية  وعـــات  الم²³ دعم 
 � �Óعمـــال، وتمكÎالصغـــر، تطوير ريـــادة ا�

المنتجة.  ÐÎا�

� تنظيم معـــرض «منتجـــات منازلنا» 
ºÞيـــأ

� نســـخته الثانيـــة بنـــاًء عـــ¤ النجـــاح 
��

� دورته 
ال¯فـــت الذي حققـــه المعـــرض ��

لية  � ا�ÎوÅ، حيـــث بلغ عدد المشـــاريع الم��
وعـــاً، وقـــد شـــملت  المشـــاركة 144 م²³
المنتجـــات المعروضـــة كل مـــن الفنـــون 

وا�Îزياء،  ا�Îغذيـــة  التكنولوجيا،  الحرفيـــة، 
كمـــا بلـــغ إجمـــا�Å المبيعـــات 2.5 مليون 
ريـــال قطري. وقـــد ح�æ المعـــرض أك�² 
من 15000 زائر من كافـــة ا�Îعمار ومختلف 

. ت لجنسيا ا
وســـوف يشـــهد معرض «منتجـــات منازلنا 
2018» مشـــاركة مـــا يقـــارب 250 عارضـــاً 
بزيـــادة تصـــل لنحـــو %40 عن النســـخة 
ا�ÎوÅ، حيـــث ســـيتم تقديـــم مجموعـــة 
بما  المحليـــة،  المنتجـــات  مـــن  واســـعة 
� ذلـــك ا�Îزيـــاء، المجوهـــرات، الفنـــون 

��
والحـــرف اليدويـــة والمنتجـــات الغذائية.
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الشــــرقي: الغــرفة تواصــل دعمهــا لألســر المنتجــة

آل خليفــة: فرصــة مميــزة للمشــاريع المنزليــة الكتســاب 

عمــالء جــدد

لولــوة النعيمــي:2.5 مليــون ريــال مبيعات 144 مشــروعاً 

فــي النســخة األولى

ـــز  وبهـــذه المناســـبة، قـــال الســـيد عبـــد العزي
ــذي  ــس التنفيـ ــة الرئيـ ــاñ آل خليفـ ــن نـ بـ
ـــخة  ـــم النس ـــة: ”إن تنظي ـــر للتنمي ـــك قط لبن
 �

ºÞـــأ ـــا ي ـــات منازلن ـــرض منتج ـــن مع ـــة م الثاني
اســـتكما�ً للنجـــاح الـــذي شـــهده المعـــرض 
، وتوســـيع  �

�ðالعـــام المـــا �
�� ÅوÎدورتـــه ا� �

��
المنتجـــات  مشـــاريع  مشـــاركة  نطـــاق 
ليـــة ليشـــمل أكـــ�ä عـــدد منهـــا، وهـــو  � الم��
اتيجية بنـــك  ºمـــا ينســـجم تمامـــاً مـــع اســـ�
ـــة  لي � ـــاريع الم�� ـــم المش � دع

ـــة �� ـــر للتنمي قط
ل¯رتقـــاء بواقعهـــا ا�قتصـــادي، تحقيـــق 
مـــن  وتمكينهـــا  ا�جتماعـــي،  اســـتقرارها 
 �

� عمليـــة تنويـــع ا�قتصـــاد الوطـــ·�
المشـــاركة ��

واســـتدامته، بمـــا ينســـجم مـــع أهـــداف رؤيـــة 
ــة 2030.“ ــر الوطنيـ قطـ

ــا للـــدور المحـــوري  وأضـــاف أنـــه إدراكاً منـ
ــا  ــة وأثرهـ ليـ � ــاريع الم�� ــه المشـ ــذي تلعبـ الـ
 ، �

ــ·� ــاد الوطـ ــور ا�قتصـ ــ¤ تطـ ــم عـ المهـ
المعـــرض  هـــذا  خـــ¯ل  ومـــن  فإننـــا 
ـــة  لي � ـــة المشـــاريع الم�� ســـنواصل دعـــم وتنمي
نتـــاج  Íومســـاعدتها عـــ¤ رفـــع مســـتويات ا�
والنفـــاذ إÅ ا�Îســـواق المحليـــة، كمـــاً ونوعـــاً 
ة  صغـــ�� كات  ²Ð  Åإ تحويلهـــا   Åإ وصـــو�ً 
� المســـتقبل. إن هـــذا المعـــرض 

ومتوســـطة ��
عـــ¤   � �Óللقائمـــ ة  � ممـــ�� فرصـــة  يقـــدم 
ليـــة لعـــرض منتجاتهـــم،  � المشـــاريع الم��
ات  ǟء جـــدد، وتبـــادل الخـــ� واكتســـاب عمـــ
مـــع نظرائهـــم مـــن أصحـــاب المشـــاريع 
المجـــا�ت،  مـــن  العديـــد   �

�� ا�Îخـــرى 
عـــ¤  الضـــوء  تســـليط   Åإ ضافـــة  Íبا�
المشـــاريع المشـــاركة إع¯ميـــاً مـــن أجـــل 
� انتشـــارها عـــ¤ أوســـع نطـــاق. 

المســـاعدة ��

 ترويج المنتجات

 �
º� الـــ²³ بـــن حمد  الســـيد صالح  وقـــال 

مدير عام غرفـــة قطـــر، أن الغرفة ي³ها 
 �

�Þاتيجيا للعـــام الثا ºيكا اســـ� ²Ð أن تكـــون
� تنظيـــم هـــذا المعرض، 

�� �Åعـــ¤ التـــوا
ويج  ºال� Åإ �Úوالـــذي يهدف بشـــكل أســـا
ليـــة ودعمهـــا وتطويرها،  � للمنتجـــات الم��
مؤكـــدا اهتمـــام وحرص غرفـــة قطر بهذه 
الفئـــة الهامـــة مـــن مكونـــات ا�قتصـــاد 
 ÐÎأننـــا قمنا بدعـــم ا� ، خاصة  �

الوطـــ·�
المنتجـــة من خـــ¯ل معـــارض مهمة مثل 
� قطـــر والـــذي خصصنا 

معرض صنـــع ��
لهـــم فيه بازارا كام¯ شـــارك فيـــه أك�² من 

140 أÐة منتجـــة.
وأضـــاف أن النســـخة ا�ÎوÅ مـــن معرض 
«منتجـــات منازلنـــا» حققـــت الكثـــ�� من 
ويج لنحو  ºال� �

� تمثلـــت ��
º·هـــداف والـــÎا�

� مجـــا�ت صناعة 
ليـــا �� � وعـــا م�� 144 م²³

اليدوية  والحـــرف  والمجوهرات  الم¯بـــس 
، ونأمل  ها الكثـــ�� والمـــواد الغذائيـــة وغ��
أن تحقـــق النســـخة الثانية مـــن المعرض 
� تعقـــد تحـــت عنـــوان «النهـــوض 

º·والـــ
با�قتصاد  ودورهـــا  ليـــة  � الم�� بالمشـــاريع 
المنشـــودة وأن تســـهم  » أهدافها  المح¤�
قـــدرات ومهـــارات أصحـــاب  � تطويـــر 

��

عرض  من  وتمكنهـــم  لية،  � الم�� المشـــاريع 
وبيـــع منتجاتهـــم وإيجاد نوافذ تســـويقية 
ات بينهم،  äجديـــدة، ومـــن تبـــادل الخـــ�
ضافـــة إÅ إبـــراز المنتجـــات المحليـــة  Íبا�

وتشـــجيع أصحـــاب تلك المشـــاريع.

ومن جهتها قالت الســـيدة لولـــوة النعيمي 
مدير برامـــج حاضنة ا�Îعمـــال بمركز نماء، 
أن الهـــدف من المعرض هـــو إيجاد منصة 
ليـــة، مؤكدة ع¤  � لدعـــم المشـــاريع الم��
لية  � تشـــجيعهم أصحـــاب المشـــاريع الم��
عـــ¤  قبـــال  Íوا� ا�تكاليـــة  عـــدم  عـــ¤ 
وعدم  منتجاتهـــم،  لتســـويق  المعـــارض 

تحميـــل المنظـــم كل تكلفـــة المعرض.
المســـند رئيس قســـم  وأضافـــت هالـــة 
ليـــة ببنك قطـــر للتنمية،  � المشـــاريع الم��
ة  ºأن أســـعار حجز المســـاحات طـــوال ف�
المعرض ومدتها أســـبوع، تعتـــ�ä رمزية و� 
الخارجية، حيث  با�Îســـعار  لمقارنتها  مجال 
 � �Óاوح أســـعار مســـاحات المعرض ما ب ºت�
3 آ�ف و4 آ�ف ريـــال، وهي أقل بكث�� من 
� الســـوق، مؤكدًة أنه تم دراسة 

ا�Îســـعار ��
الســـوق   �

�� الموجودة  الحاليـــة  ا�Îســـعار 
بشـــكل دقيق جداً، وبناء عليـــه تم تحديد 

� المعرض.
أســـعار حجز المســـاحات ��
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عام عىل حصار قطر ..

قطاع خاص أقوى واقتصاد بال قيود

القضاء على تداعياته بفضل اإلدارة الحكيمة لألزمة والتحرك السريع من كافة الجهات 

يع ال  ا ال ا ي ال ال  ا دا ل      د
ي  ي ال ال ا     دي ل    ا الد
ال  ي ل  دا ال ل   ال  ال ال  ا  د
ي   و  و ا ال يد  د ال ي ي   ال   ال ال
داي   ي  ال ال  ي ال  دا وا  ا   ا  ود د ل ال

ا ال ال ا     د ال د ن ا و   ل

الغرفـــة دورا واضحـــا خ¯ل  لعبـــت  وقد 
الخاص  للقطـــاع  اطـــار دعمها   �

الحصار ��
وضمـــان  ا�نتـــاج  ة  مســـ�� مواصلـــة   �

��
 Åا والســـلع  البضائـــع  تدفـــق  اســـتمرار 
، كما تواصلـــت الغرفة مع  الســـوق المح¤�
الجهات الرســـمية الحكومية لمناقشـــة كافة 
القطـــاع الخاص  � تواجه 

º·الـــ التحديـــات 
والعمـــل عـــ¤ حلهـــا، حيث قامـــت منذ 
اليـــوم ا�ول للحصـــار بعقـــد اجتماعات 
كات المســـتوردة للمواد  موســـعة لكافة ال²³
البناء، بحضـــور ممث¤�  الغذائيـــة ومـــواد 
كـــة القطرية  الجهـــات المعنية مثـــل ال²³
Î والخطـــوط الجوية القطرية،  �Þالموا دارة  Í�
� تواجه هذه 

º·الـــ لمناقشـــة كافة العقبات 

كات بســـبب الحصـــار، والقيام بحلها  ال²³
 Åمـــن أجل عدم إعاقة انســـياب الســـلع إ
� توف�� 

قطر، وقد ســـاهمت تلك الجهـــود ��
� الســـوق 

المـــواد الغذائية ومـــواد البناء ��
� الســـلع 

المحـــ¤� دون حدوث أي نقص ��
� ا�ســـعار، اضافة اÅ تشـــجيع 

او ارتفاع ��
� الصناعة 

رجال ا�Îعمـــال ع¤ ا�ســـتثمار ��
 �

º·الصناعـــات ال � �Óوالعمـــل عـــ¤ توطـــ
� المجال 

نســـتوردها من الخارج خصوصا ��
� وعرض الفـــرص الصناعية المتاحة 

ÎÞالغـــذا
ع¤ رجـــال ا�عمـــال والمســـتثمرين، ومن 
ثـــم العمل مـــع الجهـــات المختصة ع¤ 
� تواجه ا�ســـتثمار 

º·إزالة كافـــة العقبات ال
. عي لصنا ا

تحركات رسيعة

كما قامـــت غرفـــة قطر بتحـــركات Ðيعة 
المحـــ¤�  الصعيديـــن  عـــ¤  ومتشـــعبة 
الغرفـــة  عقـــدت  فمحليـــا  والخارجـــي، 
كات المســـتوردة  اجتماعـــات طارئة مع ال²³
المســـتوردة  كات  والـــ²³ الغذائية  للســـلع 
للمـــواد ا�وليـــة للبنـــاء، وتمت مناقشـــة 
اد الســـلع  � تقف امام اســـت��

º·العقبـــات ال
� عن  �Óضـــوء الحصـــار بحضـــور ممثلـــ �

��
اســـتجابت   �

º·والـــ الحكوميـــة  الجهـــات 
حات  º̄حظـــات ومق� بشـــكل فوري لـــكل م
رجـــال ا�عمـــال، وتم حل كافـــة العقبات 

ع ي 
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والعراقيـــل، وهو ا�مر الـــذي مكن القطاع 
يك  الخـــاص مـــن ان يقـــوم بـــدوره ك²³

ا�قتصادية. العمليـــة   �
�� حقيقـــي 

الخارجـــي، فقد نظمت  الصعيـــد  اما ع¤ 
 � �Óالغرفـــة زيارة لرجـــال ا�عمـــال القطري
اÅ عدد مـــن الـــدول وتم خ¯لهـــا توقيع 
القطرية  كات  الـــ²³  � �Óب وصفقات  اتفاقيات 
� تعزيز 

� تلـــك بمـــا يســـهم ��
تهـــا �� ونظ��

التعـــاون التجـــاري، واســـتضافت الغرفة 
� اطار هذا 

وفودا تجاريـــة من عـــدة دول ��
. ق لسيا ا

اإلدارة الحكيمة لألزمة

وقال ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاسم بن 
� رئيس غرفة قطـــر، ان دولة 

�Þمحمـــد ال ثا
قطـــر تمكنت مـــن التغلب عـــ¤ الحصار 
Î̄زمة  دارة الحكيمـــة ل Íالجائـــر، بفضـــل ا�
والتحـــرك ال³يع من كافـــة الجهات وع¤ 
الموقرة،  والحكومة  الرشـــيدة  القيادة  رأسها 
 �

ا �� حيـــث كان لهـــذه الجهـــود دورا كبـــ��
مواجهـــة تداعيات الحصـــار والقضاء عليها 

البداية.   منذ 
 �

وشـــدد الشـــيخ خليفـــة بـــن جاســـم ��
تæيحـــات بمناســـبة مـــرور عـــام عـــ¤ 
الحصـــار، ع¤ ان ا�قتصـــاد القطري الذي 
أرادت لـــه دول الحصـــار ان ينهـــار خ¯ل 
أيـــام، قد خالـــف توقعات هـــذه الدول، 
ة أÐع مدعومـــاُ  فاســـتمر بالنمـــو وبوتـــ��
يعـــات ومبـــادرات وخطط  بقـــرارات وت²³
وبدائـــل مكنته من الثبـــات والصمود أمام 
الحصـــار الجائـــر، �فتـــا اÅ ان دولة قطر 
� تعزيـــز ع¯قاتها مـــع العالم 

اســـتمرت ��
 �

لتحقيق تطلعات رؤيتهـــا الوطنية 2030 ��
ومســـتدام.  قوي  اقتصـــاد  بناء 

تجاوب القطاع الخاص

واوضـــح ان القطـــاع الخاص شـــارك بدور 
� مواجهـــة تداعيـــات الحصـــار، 

�� � äÞايجـــا
وتجاوب بشـــكل كب�� وÐيع مـــع مبادرات 
غرفـــة قطـــر الراميـــة اÅ توفـــ�� الســـلع 
 �

º·ة ال والخدمـــات والمنتجات بنفـــس الوت��
كانت قبـــل فرض هـــذا الحصـــار الجائر، 
 �

º·منوهـــا بان ا�جـــراءات والتســـهي¯ت ال
قدمتهـــا الحكومـــة للقطـــاع الخاص خ¯ل 
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ة الحصار وح·º قبل فرضه، ســـاهمت  ºفـــ�
كما  بيئة جاذبـــة ل¯ســـتثمارات،  � خلـــق 

��
يعات والقـــرارات الحكومية  شـــجعت الت²³
واقبال  المحليـــة  ا�ســـتثمارات  زيـــادة   �

��
 �

كثـــ�� مـــن رواد ا�عمال ع¤ ا�ســـتثمار ��
قطاعـــات وصناعـــات جديدة. 

دور مهم للغرفة

واضـــاف ســـعادة رئيـــس غرفة قطـــر، ان 
� التغلـــب ع¤ الحصار 

الغرفة ســـاهمت ��
الجائـــر، وذلـــك من خـــ¯ل قيامهـــا بفتح 
ا�.فـــاق للقطـــاع الخاص القطـــري ليقوم 
، حيث  �

� ا�قتصـــاد الوط·�
بدوره المأمول ��

ســـارعت الغرفة مـــن خـــ¯ل ع¯قاتها مع 
� مختلـــف دول العالم، اÅ توف�� 

اتها �� نظ��
مصادر جديـــدة للقطاع الخـــاص القطري 
� يحتاجها 

º·اد الســـلع والبضائع الـــ �ســـت��
، حيث اثمـــرت جهود غرفة  الســـوق المح¤�
Î قطر  �Þقطر وبالتعاون والتنســـيق مـــع موا
� توفـــ�� 

والحطـــوط الجويـــة القطريـــة ��
مما  القطرية،  كات  للـــ²³ البديلة  ا�ســـواق 
اد كافة الســـلع وخصوصا  مكنها من اســـت��
الغذائية من دول متعددة، ليســـتمر تدفق 
الســـلع اÅ الســـوق دون نقص او انقطاع.
واوضـــح ان غرفة قطـــر قامـــت بتحركات 
المح¤�  الصعيدين  ع¤  ومتشـــعبة  Ðيعة 
الغرفـــة  عقـــدت  فمحليـــا  والخارجـــي، 
كات المســـتوردة  اجتماعـــات طارئة مع ال²³
المســـتوردة  كات  والـــ²³ الغذائية  للســـلع 

للمـــواد ا�وليـــة للبنـــاء، وتمت مناقشـــة 
 �

اد السلع �� � تقف امام اســـت��
º·العقبات ال

� عن الجهات  �Óضوء الحصار بحضـــور ممثل
� اســـتجابت بشـــكل فوري 

º·الحكوميـــة وال
حات رجـــال ا�عمال،  º̄حظات ومق� لـــكل م
وتم حل كافـــة العقبـــات والعراقيل، وهو 
ا�مـــر الذي مكـــن القطاع الخـــاص من ان 
� العملية 

يك حقيقـــي �� بـــدوره ك²³ يقوم 
ا�قتصاديـــة، اما ع¤ الصعيـــد الخارجي، 
فقد نظمـــت الغرفة زيارة لرجـــال ا�عمال 
� اÅ عدد من الـــدول وتم خ¯لها  �Óالقطريـــ
كات  � ال²³ �Óتوقيـــع اتفاقيـــات وصفقات بـــ
 �

� تلك بما يســـهم ��
تهـــا �� القطريـــة ونظ��

واســـتضافت  التجاري،  التعـــاون  تعزيـــز 
 �

الغرفة وفـــودا تجاريـــة من عـــدة دول ��
الســـياق. هذا  اطار 

ونـــوه الشـــيخ خليفة بـــن جاســـم اÅ انه 
 �

الـــدور الهام الـــذي لعبته غرفـــة قطر ��
مواجهة الحصار لم يـــأت صدفة، فالغرفة 
تعمـــل منـــذ ســـنوات عديدة عـــ¤ دعم 
القطـــاع الخـــاص وتوف�� كل مـــا يلزم من 
التنســـيق والتواصل مع الجهات الرســـمية 
المعنيـــة لتعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص 
� الناتج المح¤� 

القطري وزيادة مســـاهمته ��
ا�جمـــا�Å وفق رؤية الدولـــة بتنويع مصادر 
الدخـــل وعدم ا�عتماد عـــ¤ النفط والغاز 
كمصدر وحيد للدخل، �فتا اÅ ان اشـــكال 
الدعـــم الموجة مـــن قبل الغرفـــة للقطاع 
� تنفذها 

º·ى الـــ äالخـــاص والمشـــاريع الك�
كات المحلية، تتنوع لتشـــمل تنظيم  الـــ²³
الدورات وورش العمل لزيـــادة الوعي لدى 

تقديم   Åا ضافـــة  Íبا� الخـــاص،  القطـــاع 
لممارسة  كات  لل²³ ال¯زمة  التســـهي¯ت  كافة 
أية معوقات، ودعم مشـــاركة  أعمالها دون 
والمعـــارض،  المؤتمـــرات   �

�� كات  الـــ²³
با�Íضافة اÅ تنظيـــم المعارض والمؤتمرات 
واســـتقبال الوفود الخارجيـــة وعقد لقاءات 
مع   � �Óالقطريـــ ا�عمـــال  لرجـــال  ثنائيـــة 

نظرائهـــم من مختلـــف دول العالم.
ولعبت الغرفـــة دورا واضحا خ¯ل الحصار 
� مواصلة 

� اطار دعمها للقطـــاع الخاص ��
��

ة ا�نتـــاج وضمـــان اســـتمرار تدفق  مســـ��
، كما  البضائع والســـلع اÅ الســـوق المح¤�
الرســـمية  الجهات  مـــع  الغرفة  تواصلـــت 
 �

º·الحكوميـــة لمناقشـــة كافة التحديـــات ال
الخـــاص والعمل ع¤ حلها. القطاع  تواجه 

وفود تجارية عاملية

ومـــن جانبـــه قال ســـعادة الســـيد صالح 
� مدير عـــام غرفة قطر 

º� بن حمـــد الـــ²³
بـــدء الحصار  ان الغرفـــة اســـتقبلت منذ 
� الخامس من 

الجائر عـــ¤ دولـــة قطـــر ��
شـــهر يونيـــو 2017 وحـــ·º ا�ن نحـــو 90 
وفـــدا تجاريـــا يمثلون حـــوا�Å 53 دولة من 
مختلف قارات العالم، �فتـــا اÅ انه خ¯ل 
 �

º·من العام 2017 وال Åا�شهر الســـتة ا�و
ســـبقت الحصار بلغ عدد الوفـــود التجارية 
� زارت الدوحة نحو 32 وفدا، 

º·العالمية الـــ
ة المماثلة  ºبلـــغ عددها خ¯ل الفـــ� � �Óح �

��
� ظل الحصار 

من العام 2018 الجـــاري و��

ي
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الجائر نحـــو 55 وفدا، بزيادة نســـبتها 72 
 �

بالمائـــة، مما يؤكـــد بان منـــاخ ا�عمال ��
دولـــة قطر لـــم يتأثـــر بالحصـــار الجائر، 
وان ا�قتصـــاد القطري قـــد زادت جاذبيته 

ا�جنبية. ل¯ســـتثمارات 

التجاريـــة  الوفـــود  هـــذه  ان   Åا واشـــار 
العالميـــة قد جاءت اÅ قطـــر ل¯ط¯ع ع¤ 
فـــرص ا�عمال وا�ســـتثمار المتاحة وبحث 
ســـبل التعاون واقامة التحالفـــات التجارية 
وابرز   ، � �Óالقطريـــ ا�عمـــال  رجـــال  مـــع 
هـــذه الوفود كانـــت مـــن دول عربية مثل 
ســـلطنة عمان وتونس وا�ردن والســـودان 
الجمهورية  مثـــل  اخرى  والمغـــرب، ودول 
وي¯  � � وف�� �Óكيـــة وبريطانيا وكندا والصـــ ºال�
واليونـــان والو�يـــات المتحـــدة ا�مريكية 
ها من  والتشـــيك ورومانيا وســـنغافورة وغ��

الـــدول من مختلـــف قـــارات العالم.

منو الصادرات غري النفطية

� نظمتها 
º·ان اللقاءات الـــ �

º� واوضح الـــ²³
� هـــذه الوفود  �Óغرفـــة قطـــر وجمعت بـــ
تم   ، � �Óالقطري ا�عمـــال  ورجـــال  التجارية 
الع¯قات  تعزيـــز  ســـبل  مناقشـــة  خ¯لها 
� دولـــة قطـــر ومختلف دول  �Óالتجاريـــة ب
العالم، وفتـــح افاق جديدة مـــن التعاون 
وتصدير  اد  اســـت�� مـــن  جديدة  وخطـــوط 
الســـلع والمنتجـــات مـــن واÅ قطـــر، مما 
� قطر  �Óنمو التبادل التجـــاري ب �

ســـاهم ��
بالنســـبة  اتضح ذلك جليا  والعالم، وقـــد 
� مجملها 

�� �
º·للصادرات غـــ�� النفطية والـــ

القطري  الخـــاص  القطاع  صـــادرات  تمثل 
اÅ الخارج، حيث شـــهدت هذه الصادرات 
ة ما بعـــد الحصار،  ºنمـــوا ملفتا خ¯ل فـــ�
� تصدرهـــا غرفة قطر 

º·ووفقـــا للبيانـــات ال
فقد بلغـــت قيمة الصادرات غـــ�� النفطية 
خ¯ل النصـــف ا�ول من العـــام 2017 اي 
 �

ما قبل الحصـــار نحو 8.4 مليـــار ريال، ��
 �

�Þبلغت قيمتهـــا خ¯ل النصـــف الثا � �Óحـــ
مـــن العام نفســـه نحـــو 9.6 مليـــار ريال 

بالمائة.  14 نســـبتها  بزيادة 

زيارات خارجية الصحاب االعامل

واشـــار اÅ ان الغرفة نظمـــت كذلك زيارات 
 � �Óالقطري خارجية لوفود اصحـــاب ا�عمال 
الشـــقيقة والصديقة،  الـــدول  مـــن  لعدد 
بهـــدف تقديم المنتـــج المحـــ¤� خارجياً، 
 � �Óالقطريـــ للمســـتثمرين  فرصـــة  ومنـــح 
للتعـــرف ع¤ ا�Îســـواق الخارجية والتباحث 
اكـــة مـــع نظرائهم من  ²Ð لعقـــد صفقات
تلـــك الـــدول، ومـــن بينها ســـلطنة عمان 
وا�ردن،  وباكســـتان  وتركيـــا  والكويـــت 
� جو�ت 

ضافـــة اÅ مشـــاركة الغرفـــة �� Íبا�
رســـمية شـــملت عددا مـــن الـــدول مثل 
وبلغاريا  واندونيســـيا،  يا وســـنغافورة  � مال��
الحـــراك  جولـــة   Åا اضافـــة  وبلجيـــكا، 
� الو�يات المتحدة ا�مريكية.

ا�قتصـــادي ��
واوضـــح ان الزيـــارات المتبادلـــة لوفـــود 
� تنشـــيط التعاون 

رجال ا�عمال تســـهم ��
التجـــاري وا�قتصـــادي، �فتـــا اÅ انه تم 
اللقـــاءات، بحـــث الفرص  خـــ¯ل هـــذه 
� تلـــك 

� قطـــر و��
ا�ســـتثمارية المتاحـــة ��

خليفة بن جاسم: 

القطاع الخاص شارك 

بدور ايجابي في 

مواجهة تداعيات 

الحصار

الشرقي: 90 وفدا 

تجاريا يمثلون 53 دولة 

زاروا الغرفة خالل سنة 

الحصار

اكات  ²Ðالـــدول، وامكانية اقامـــة تحالفات و
� تلك 

تهـــا �� كات القطرية ونظ�� � الـــ²³ �Óبـــ
الـــدول بما يدعـــم التعـــاون ا�قتصادي، 
كمـــا نقـــل ممثلـــو الغرفة صـــورة واضحة 
عن الســـوق القطـــري ومجـــا�ت التعاون 
 � �Óعمـــال القطريÎأصحاب ا� � �Óالمحتملـــة ب
ونظرائهـــم من الـــدول الزائـــرة، كما حثوا 
اكات  ²Ð �

�� الدخـــول  ا�جنبية ع¤  كات  ال²³
كات القطرية. وتحالفـــات تجارية مع الـــ²³
� ع¤ قوة ومتانـــة ا�قتصاد 

º� وشـــدد ال²³
القطري والذي اســـتطاع ان يهزم الحصار، 
� ك³ 

�� �
�فتـــا اÅ مســـاهمة غرفة قطـــر ��

هـــذا الحصار، حيـــث قامت منـــذ اليوم 
اجتماعات موســـعة  بعقد  للحصـــار  ا�ول 
للمـــواد  المســـتوردة  كات  الـــ²³ لكافـــة 
البناء، بحضـــور ممث¤�  الغذائيـــة ومـــواد 
كـــة القطرية  الجهـــات المعنية مثـــل ال²³
القطرية،  Î والخطـــوط الجوية  �Þالموا دارة  Í�
� تواجه هذه 

º·الـــ لمناقشـــة كافة العقبات 
كات بســـبب الحصـــار، والقيام بحلها  ال²³
مـــن أجل عـــدم إعاقة انســـياب الســـلع 
إÅ قطـــر.، حيث ســـاهمت تلـــك الجهود 
 �

� توف�� المـــواد الغذائية ومـــواد البناء ��
��

 �
الســـوق المح¤� دون حـــدوث أي نقص ��

 Åا�ســـعار، اضافة ا �
الســـلع او ارتفـــاع ��

 �
ا�Îعمال ع¤ ا�ســـتثمار �� تشـــجيع رجال 

� الصناعات  �Óالصناعـــة والعمل ع¤ توطـــ
 �

� نســـتوردها مـــن الخـــارج خصوصا ��
º·ال

� وعرض الفـــرص الصناعية 
ÎÞالمجـــال الغذا

المتاحة ع¤ رجال ا�عمال والمســـتثمرين، 
ومن ثـــم العمل مـــع الجهـــات المختصة 
تواجه   �

º·الـــ العقبـــات  كافـــة  إزالـــة  ع¤ 
الصناعي. ا�ســـتثمار 
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التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص القطري:

ي ل ال   و ال ال ي ال ل    ال
د  و ا ا  د  ي 2018  ي   ا ي  ال ا ال د ال
ي  ي   1.35 ي  ن   ي  ي   2.27 و  ي ن ا  ا 
ن    68% وا  د   ي  ال ال  2018  
د  ي ي  الع ال 2017   ي  ن ال ا ي   1.33

  71% وا  د 

ـــر الـــذي تعـــده ادارة البحوث  واشـــار التقري
 � �Óالمنتســـب وادارة شـــؤون  والدراســـات 
بالغرفـــة مـــن واقـــع شـــهادات المنشـــأ، 
ـــأ  ـــهادة منش ـــدار 3068 ش ـــم اص ـــه ت اÅ ان
ـــل المنـــæم، مـــن  خـــ¯ل شـــهر ابري
بينهـــا 2812 شـــهادة نمـــوذج عـــام، 99 
ـــاون  ـــس التع ـــدول مجل ـــد ل ـــهادة موح ش
ـــة  ـــة)، 129 شـــهادة منشـــأ عربي (صناعي
ـــات. Î̄فضلي موحـــدة، و28 شـــهادة منشـــأ ل

ـــات الصـــادرات  ان ي � تعليقـــه عـــ¤ ب
و��

ــهر  ــ¯ل شـ ــة خـ ـ ــ�� النفطي ــة غـ ـ القطري
ــن  ـ ــح ب ـ ــيد صال ــال السـ ــل 2018، قـ ـ ابري
الغرفـــة  عـــام  ـــر  مدي  �

º� ـــ²³ ال حمـــد 
ـــه  حققت ـــذي  ال  �Úالقيـــا ا�رتفـــاع  أن 
ـــهر  ـــ¯ل الش ـــة خ ـــ�� النفطي ـــادرات غ الص

مـــع  ـــة  مقارن بنســـبة 71%  المنـــæم 
 äـــ� ، يعت �

�ðـــا ـــن العـــام الم ـــا م ة ذاته ºـــ� الف
ـــل  ـــور الحاص ـــ¤ التط ـــاً ع اً حقيقي ²Ðـــؤ م
ـــة، حيـــث  � قطـــاع الصـــادرات غـــ�� النفطي

��
ـــذ  ـــة من ة تصاعدي ـــ�� � بوت

ـــ�9 ـــل يم ـــه ظ أن
ـــك بفضـــل  ـــة العـــام الحـــا�Å وذل بداي
ة  ºـــت خـــ¯ل الفـــ� ذل � بُ

º·ـــ الجهـــود ال
� ُقدمـــت 

º·ـــ ـــة والتســـهي¯ت ال الماضي
ـــ¤  ـــيطر ع ـــذي يس ـــي ال ـــاع الصناع للقط
ـــك  ـــة، وذل ـــ�� النفطي ـــادرات غ ـــة الص حرك
ـــد عـــ¤  اي � ºالم� ـــب  الطل  Åضافـــة إ Íبا�
ـــودة  ـــم بالج ـــذي يتس ـــري ال ـــج القط المنت
ـــة،  ـــات العالمي ـــكل المواصف ـــه ل ومطابقت
ـــواق  � ا�Îس

ـــه �� ـــة ب ـــزز الثق ـــذي ع ـــر ال ا�Îم
ـــة . العالمي

� اÅ ان حجـــم الصـــادرات 
º� واشـــار الـــ²³

اً  ²Ðمـــؤ  äـــ� يُعت ـــل  أبري شـــهر  خـــ¯ل 
ـــر  � تطوي

ـــة �� ـــود الدول ـــد  جه ـــاً يؤك حقيقي
ـــادة قـــدرة وكفـــاءة  قطـــاع الصناعـــة وزي
ـــة رغـــم الظـــروف  نتاجي Íمؤسســـاتها ا�
المحيطـــة، حيـــث حققـــت صـــادرات 
واضحـــاً  ارتفاعـــا   2018 ـــل  ابري شـــهر 
ـــبقت  � س

º·ـــ ـــابقة وال ـــهر الس ـــًة با�Îش مقارن
� عـــدم 

ـــر، ممـــا يعـــ·� الحصـــار الجائ
ـــار  ـــة بالحص ـــ�� النفطي ـــا غ ن ـــر صادرات أث ت
ة القادمـــة   ºـــأن الفـــ� ـــر، مؤكـــداً ب الجائ
ــاط  ــذا النشـ ــ�ä لهـ ــارا أكـ ــهد ازدهـ ستشـ
بعـــد ان تدخـــل المنشـــآت الصناعيـــة 
ــة  ـ ــاً مرحل ـ ي ــا حال ــل فيهـ ــاري العمـ الجـ

ــاج . ـ ت ن Íا�

ي

منو قيايس للصادرات غري 

النفطية بنسبة %71 يف أبريل
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2.3 مليــار ريــال قيمة الصادرات .. واســتقبلتها 

59 دولــة حــول العامل

ــادرات  ــتقبلة للص ــدول املس ــدر ال ــدا تتص هولن

ــامن ــا ُع ــبة %23 تليه ــة بنس القطري

الرشقــي: االرتفــاع القيــايس للصــادرات يؤكــد 

عــدم وجــود أيــة آثــار للحصــار

59 سوقا عامليا

ـــدد  ـــادرات إÅ ع ـــذه الص ـــت ه ـــد توجه وق
ـــæم  ـــل المن ـــهر ابري ـــ¯ل ش ـــة خ (59) دول
ـــة خـــ¯ل شـــهر  ـــة بعـــدد (56) دول مقارن
ـــة  ، منهـــا عـــدد (11) دول �

�ðمـــارس المـــا
ـــاون  ـــس التع ـــا دول مجل ـــا فيه ـــة بم ي عرب
ـــا  ـــة بم ي ـــدد (14) دول أوروب ـــي وع الخليج
ـــه آســـيوية عـــدا  ـــا و (16) دول فيهـــا تركي

ــة  ـ ــه أفريقي ـ ــة و (15) دول ـ ي ــدول العرب ـ ال
� مـــن  �Óـــ ت ـــة ودول ـــدول العربي عـــدا ال
يا .  ال ºـــ� ـــة اÅ اس ضاف Íـــمالية با� ـــكا الش أمري
ـــارس  ـــابق م ـــهر الس ـــع الش ـــة م  وبالمقارن
� عـــدد 

ـــادة �� ـــك زي 2018 نجـــد أن هنال
الصـــادرات  اســـتقبلت   �

º·ـــ ال ـــدول  ال
ــهر  ــ¯ل شـ ــة خـ ـ ــ�� النفطي ــة غـ ـ القطري
ـــ¤�  ـــا ع ـــدد (3) دول. أم ـــا�Å بع ـــل الح أبري
ـــد ظـــل  ـــات فق ـــل والمجموع مســـتوي الكت

ـــا  ـــا فيه ـــة بم ي ـــة العرب ـــدد دول المجموع ع
ــتقبلت  � إسـ

º·ــ ـ ــاون ال دول مجلـــس التعـ
ـــه (11)  ـــة عـــ¤ حال الصـــادرات القطري
ــل  ــك ظـ ــل وكذلـ ـ ــارس وأبري � مـ

ــة �� ـ دول
ــ¤  ــة عـ ـ ــة ا�ْفريقي ــدد دول المجموعـ عـ
ـــا  ـــة بينم ـــابق (15) دول ـــدد الس ـــس الع نف
إرتفـــع عـــدد دول المجموعـــة ا�ســـيوية 
 Åـــارس إ � م

ـــة �� ـــن (15) دول ـــة م ي ـــدا العرب ع
ـــا إزداد  ـــا�Å ، كم ـــل الح � أبري

ـــة �� ( 16 ) دول
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 �
ـــة مـــن (10) دول �� ي ـــدول ا�.وروب عـــدد ال

 �Åـــا ـــل الح � أبري
ـــة �� ـــارس إÅ ( 14  )  دول م

ـــكا  ـــك انخفـــض عـــدد دول أمري ، وكذل
 Åــارس إ � مـ

ــة دول �� ـ ــن ث¯ث ــمالية مـ الشـ
ــت  دول  ــا غابـ ــل   بينمـ ـ � أبري

�� � �Óــ ـ ت دول
ـــة هـــذا الشـــهر . ي ـــكا الجنوب أمري

هولندا تتصدر الجول 

املستقبلة 

ـــدول  ال قائمـــة  ـــدا  ن هول وتصـــدرت 
ــ��  ــة غـ ـ ــادرات القطري ــتقبلة للصـ المسـ
ـــام  ـــن الع ـــل م ـــهر ابري ـــ¯ل ش ـــة خ النفطي
2018 بإجمـــا�Å صـــادرات بلغـــت قيمتهـــا 
ـــال قطـــري وهـــو مـــا  (531.6) مليـــون ري
ـــة  ـــا�Å قيم ـــن إجم ـــل نســـبة ( %23.4) م يمث
 �

ــة �� ـ ــ�� النفطي ــة غـ ـ ــادرات القطري الصـ
 �Åـــا ـــان بإجم ـــا عم ـــور، تلته ـــهر المذك الش
ـــال  ـــا ( 452.2 ) ري ـــت قيمته ـــادرات بلغ ص
قطـــري وهـــو مـــا يمثـــل نســـبة (19.9% 
 �

)  مـــن إجمـــا�Å قيمـــة الصـــادرات، و��
ــج  ـ ــج كون ـ ــاءت هون ــث جـ ثالـ ــز ال المركـ

� بلغـــت قيمـــة الصـــادرات إليهـــا 
º·ـــ ال

ـــال وبنســـبة (11.1%)  (251.83) مليـــون ري
المركـــز   �

الصـــادرات، و��  �Åإجمـــا مـــن 
ـــد بقيمـــة صـــادرات بلغـــت  ـــع الهن الراب
ــبة (5.7%)  ــال وبنسـ ـ ــون ري (129.14) مليـ
المركـــز   �

و�� الصـــادرات   �Åإجمـــا مـــن 
ـــادرات  ـــدة  بص ـــات المتح ـــس الو�ي الخام
ـــال  بلغـــت قيمتهـــا (123.52) مليـــون ري
 �Åقطـــري وبنســـبة (%5.4) مـــن إجمـــا
ـــة خـــ¯ل  قيمـــة الصـــادرات غـــ�� النفطي
ـــك أتـــت كل مـــن  ـــل 2018 ، بعـــد ذل أبري
ـــنغافورا  ـــا ، س ـــا، تركي ي ـــش ،المان بنج¯دي
ـــة عـــ¤  � بقيـــم ونســـب متفاوت �Óوالصـــ
ــدول  � الجـ

ــح �� ــو موضـ ــا  هـ ــوا�Å كمـ ـ ت ال
ــابق. السـ

ـــادرات  ـــم الص ـــي حج ـــا تنام ـــظ هن وي¯ح
ـــدول مثـــل  ــة إÅ بعـــض ال ـ غـــ�� النفطي
ـــت تتقـــدم بشـــكل  ات � ب

º·ـــ ـــدا ال ن هول
ـــتقبلة  ـــدول المس ـــلم ال ـــ¤ س ـــوظ ع ملح
ـــة  القطري ـــة  النفطي غـــ��  للصـــادرات 
 º·ـــة حـــ ـــة أشـــهر الفائت ،خـــ¯ل الث¯ث
قائمـــة   �

�� ا�Îول  المركـــز   Åإ وصلـــت 
ـــدول. ال

ـــدول العـــ²³  وقـــد اســـتقبلت أســـواق ال

ي
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 (85%) نســـبته  مـــا  المذكـــورة   Åا�ُو
ـــة غـــ��  مـــن إجمـــا�Å الصـــادرات القطري
ـــل 2018 . ـــة خـــ¯ل شـــهر أبري النفطي

الكتل واملجموعات 

االقتصادية

ـــدول  ال مجموعـــة  اســـتحواذ  ي¯حـــظ 
ـــة عـــ¤ المركـــز الصـــداري مـــن  ي ا�وروب
ـــة  ـــات ا�قتصادي ـــل والمجموع ـــث الكت حي
ـــ¯ل  ـــة خ ـــادرات القطري ـــتقبلة للص المس
ـــل 2018 حيـــث اســـتوعبت  شـــهر أبري
مـــن   (32.6%) نســـبته  مـــا  أســـواقها 
غـــ��  ـــة  القطري الصـــادرات   �Åإجمـــا
المذكـــور  الشـــهر  خـــ¯ل  ـــة  النفطي
قيمتهـــا  بلغـــت  صـــادرات   �Åبإجمـــا

. ـــال قطـــري  ري مليـــون   (740.2)
ـــة  ي ـــدا العرب ـــيوية ع ـــدول ا�.س ـــاءت ال وج
مـــا  باســـتقبالها  ـــة  ي ثان ال ـــة  ب المرت  �

��
مـــن  ـــال  ري مليـــون   (732.4) ـــه  قيمت
الشـــهر  خـــ¯ل  ـــة  القطري الصـــادرات 
ـــن  ـــادل (%32.3) م ـــا يع ـــو م ـــور وه المذك
ـــهر . ـــذا الش ـــ¯ل ه ـــادرات خ ـــا�Å الص إجم
ـــس  ـــاءت دول مجل ـــة ج ث ال ث ـــة ال ب � المرت

و��
ـــت)  التعـــاون (ســـلطنة عمـــان والكوي
باســـتيعابها لصـــادرات بلغـــت قيمتهـــا 
مـــا  وتمثـــل  ـــال  ري مليـــون   (506.6)
ـــادرات  ـــا�Å الص ـــن إجم ـــبته (%22.3) م نس
ــهر  ــ¯ل شـ ــة خـ ـ ــ�� النفطي ــة غـ ـ القطري

ــل . ـ أبري

� مجموعـــة دول 
ºÞـــأ ـــة الرابعـــة ت ب � المرت

��
اســـتقبلت  حيـــث  الشـــمالية  ـــكا  أمري
مـــن   (6.3%) نســـبته  مـــا  أســـواقها 
ـــة  النفطي غـــ��  ـــة  القطري الصـــادرات 
ـــال،  وبقيمـــة بلغـــت (143.2) مليـــون ري
الخامســـة  ـــة  ب المرت  �

�� تليهـــا  ـــم  ث
ـــة عـــدا دول  ي ـــدول العرب مجموعـــة ال
مجلـــس التعـــاون باســـتيعاب أســـواقها 
ـــون  ـــا (83.1) ملي ـــت قيمته ـــادرات بلغ لص
ـــة  ـــدول ا�فريقي ـــال، ثـــم مجموعـــة ال ري
ـــة  ب المرت  �

�� ـــة  ي العرب ـــدول  ال عـــدا 
ـــت  ـــادرات بلغ ـــتقبالها لص ـــة باس السادس
ـــال قطـــري  قيمتهـــا (37.1) مليـــون ري

يا  . ال ºاً اســـ� وأخـــ��
ــادرات  ــات الصـ ــم وتوجهـ ــة قيـ ـ وبمقارن

شـــهر   �
�� ـــة  النفطي غـــ��  ـــة  القطري

شـــهر   �
�� اتهـــا  نظ�� مـــع   2018 ـــل  أبري

ـــك  هنال أن  نجـــد   �
�ðالمـــا مـــارس 

ــادرات  ــة الصـ � قيمـ
ــا �� ــا ملحوظـ ارتفاعـ

ـــل  الكت ـــع  جمي  �Åا توجهـــت   �
º·ـــ ال

ـــا  � مقدمته
ـــة و�� ـــات ا�قتصادي والمجموع

ـــظ  � ن¯ح
º·ـــ ـــة ال ي ـــدول ا�ٌوروب ـــة ال مجموع

ــادرات  ــة الصـ � قيمـ
ــرة �� ــك طفـ أن هنالـ

إليهـــا جعلتهـــا تتصـــدر المجموعـــات 
ـــدول  ـــة ال ـــة، ومجموع ـــل ا�قتصادي والكت
ــة ودول مجلـــس  ـ ي ــدا العرب ــيوية عـ ا�.سـ
 ، الشـــمالية  ـــكا  أمري دول  و  التعـــاون 
ـــة عـــدا دول  ي ـــدول العرب ومجموعـــة ال
ـــة  ـــة اÅ مجموع ضاف Íـــاون با� ـــس التع مجل
ـــة  ي ـــدول العرب ـــة عـــدا ال ـــدول ا�فريقي ال
� قيمـــة 

ـــك انخفـــاض �� ، بينمـــا كان هنال
ـــل  ـــاب كام ـــع غي يا م ال ºـــ� ـــادرات إÅ اس الص
ــهر  ــذا الشـ ــة هـ ـ ي ــكا الجنوب ـ ــدول أمري ـ ل

ـــل 2018. أبري

الصـــادرات  قيمـــة  ارتفعـــت  وقـــد 
ـــال  الشـــهرية مـــن (2118.2) مليـــون ري
ـــر،  اي äف� �

ـــر، إÅ (2165.4) مليـــون �� اي ن � ي
��

 � �Óـــ ب التغـــ��  نســـبة  بلغـــت  حيـــث 
ـــادة ) بينمـــا  ـــر (%2.23) (زي اي äـــر وف� اي ن ي
 (1356 ) Åشـــهر مـــارس ا �

انخفضـــت ��
ـــال قطـــري بنســـبة تغـــ��  مليـــون ري
ـــل  � ابري

ـــت �� ـــم ارتفع ـــع، ث (%37.4) - تراج
 (2270)  Åا وواضـــح  ملحـــوظ  بشـــكل 

ـــال قطـــري . مليـــون ري

أبرز مالمح الصادرات من واقع 

شهادات املنشأ: 

ـــ¯ل  ـــادرات خ ـــة الص ـــا�Å قيم ـــت إجم بلغ
ـــاده  ـــال بزي ـــار ري ي ـــل (2270) مل ـــهر أبري ش
ـــة بشـــهر مـــارس  نســـبتها (%67.4) مقارن
قيمـــة  ـــه  في بلغـــت  ـــذي  ال  �

�ðالمـــا
ـــري .  ـــال قط ـــار ري ي ـــادرات (.1356) مل الص
ـــة  توجهـــت الصـــادرات إÅ عـــدد (59) دول
 �

ـــة �� ـــة ب(56) دول ـــم مقارن ـــن دول العال م
. �

�ðـــا ـــارس الم م
ـــدول  ـــة ال ـــدا قائم ن ـــة هول ـــدرت مملك تص
ــ��  ــة غـ ـ ــادرات القطري ــتقبلة للصـ المسـ
ــا  ــل  تلتهـ ـ ــهر أبري ــ¯ل شـ ــة خـ ـ النفطي
ـــد  ـــج ، الهن ـــج كون ـــان ، هون ـــلطنة عم س
� المركـــز 

ـــات المتحـــده  �� ـــم الو�ي ، ث
ــس . الخامـ

ـــة  ي ـــدول ا�وروب تصـــدرت مجموعـــة ال
ـــة  ـــات ا�قتصادي ـــل والمجموع ـــة الكت قائم
باســـتيعابها مـــا نســـبته (%32.6) مـــن 
ـــة  القطري الصـــادرات  قيمـــة   �Åإجمـــا
ـــة خـــ¯ل الشـــهر المذكـــور.  غـــ�� النفطي
 �

ــيويه �� ــدول ا�سـ ـ ــة ال ــاءت مجموعـ وجـ
ـــبته  ـــا نس ـــتيعابها م ـــة باس ي ان ث ـــة ال ب المرت

ــادرات . ــذه الصـ ــن هـ (%32.3) مـ
ـــة  ـــادرات القطري ـــة الص ـــا�Å قيم ـــغ اجم ل ب
ــهر  ــة أشـ ــ¯ل ا�Îربعـ ــه خـ ـ ــ�� نفطي الغـ
ـــر،  اي äـــر، ف� اي ن ا�ُوÅ مـــن العـــام 2018 ( ي
ـــه  ( 7.909)  ـــل ) مـــا قيمت مـــارس، أبري

ـــال قطـــري. ـــار ري ي مل
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