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� العـــام والخاص  � القطاع�� اكة بـــ�� � شـــك ان ال��
� تســـعى مختلـــف الدول 

تعتـــ�� إحـــدى ا�دوات ال��
لتبنيهـــا لتحقيـــق أكـــ�� قـــدر ممكـــن مـــن التنمية 
المســـتدامة وت�يـــع معـــد�ت النمـــو ا�قتصادي.  
� دولـــة قطـــر يمكن القـــول بأننا نســـ�� بخطوات 

و��
 � � القطاع�� اكات قويـــة بـــ�� متســـارعة نحـــو بنـــاء ¢�
العام والخـــاص من أجل تحقيق التنمية المســـتدامة 
وبنـــاء اقتصـــاد متنوع مرتكـــز ع§ بنيـــة تحتية صلبة 
 �

�� �
� انخراط ا�قتصـــاد الوط��

وتنافســـية تســـاهم ��
واقتدار. بفعاليـــة  ا�قتصادية  العولمـــة 

� العام  � القطاعـــ�� اكة بـــ�� و� شـــك أن قانـــون ال��
ة المقبلة،  ��قب صدوره خـــ³ل الف ��والخـــاص والذي ن
� جذب المســـتثمرين 

ســـيكون له دور حيـــوي ومهم ��
� اطـــ³ق العديد 

ا�جانـــب إ½ قطر، كما سيســـهم ��
 � اكـــة ب�� وعـــات القائمـــة ع§ مبـــدأ ال�� مـــن الم��

. � ع�� لقطا ا
فالقطـــاع الخاص قادر عـــ§ القيام بالـــدور المنوط 
 �

وعات ال�� � مختلـــف الم��
ســـهام بإيجابيـــة �� Áبه وا�

يمكن ان تنشـــأ وفقا لهـــذا القانون، وذلـــك ع§ نحو 
التنميـــة ا�قتصادية  لتحقيق  المبذولة  الجهـــود  يعّزز 
كات القطرية أصبحت  المســـتدامة، فض³ عن أن الـــ��
� تمّكنها 

ة والجـــودة وا�مكانيات الـــ�� ��تمتلـــك الخـــ
ى وتنفيذها بكل  ��وعـــات الكـــ � الم��

من الدخـــول ��
فية. ا ��اح

اكة  وقد شـــهدنا العديد مـــن ا�مثلة ع§ نجـــاح ال��
� تم 

وعات الـــ�� � مـــن خـــ³ل الم�� � القطاعـــ�� بـــ��
� قطاعي 

� هذا الســـياق خصوصـــا ��
طرحهـــا مؤخرا ��

الصحـــة والتعليم، مـــن بينها تخصيـــص 11 قطعة 
أرض من قبـــل وزارة البلدية والبيئة لتطوير وتشـــغيل 

مدارس خاصـــة، وتخصيـــص 5 قطـــع أرض لتطوير 
� القطاع الخاص  وتشـــغيل مستشـــفيات خاصة لتمك��
مـــن قيادة منظومة تطوير وتشـــغيل مشـــاريع الرعاية 

قطر. دولة   �
�� الصحيـــة 

� العـــام والخاص  � القطاع�� اكة بـــ�� واذا كانـــت ال��
� الظروف العاديـــة، فان أزمة 

ة �� ��تكتســـب أهمية كبـــ
الحصـــار الجائر عـــ§ دولة قطر منـــذ منتصف العام 
 �

اكـــة وال�� ، كشـــفت عـــن أهمية هـــذه ال�� �
�Öالما

� كـــ� الحصـــار والتغلب عليه 
لعبـــت دورا مهمـــا ��
اثاره. جميـــع  ومحو 

� تشـــجيع التجار 
فقـــد كان لغرفـــة قطر دورا بـــارزا ��

اد من اســـواق جديـــدة وا�تجاه  ��عـــ§ تنويع ا�ســـت
� الصناعـــة الوطنية، 

بشـــكل اك�� نحـــو ا�ســـتثمار ��
ا�مـــر الـــذي ادى ا½ بـــروز دور القطـــاع الخـــاص 
يـــك موثوق للحكومـــة .. كما  منذ بـــدء الحصار ك��
اتخذت غرفة قطـــر كممثل للقطاع الخـــاص، العديد 
مـــن ا�جـــراءات والتداب�� بالتنســـيق والتعـــاون مع 
الجهـــات الرســـمية لمواجهة تداعيات هـــذا الحصار، 
 �

� تجّلـــت ايضا �� � القطاع�� اكة بـــ�� فضـــ³ عن ان ال��
  �Ùدارة الموا Á� كـــة القطريـــة التعـــاون المثمر مع ال��
� ايجـــاد حلول ¢يعـــة تضمن عدم 

 قطر» �� �Ùمـــوا»
الحصار. بهـــذا  التجارية  الحركـــة  تأثر 

وختاما، � بد مـــن التأكيد ع§ ان غرفـــة قطر تواصل 
� تعزيز القطـــاع الخاص ومشـــاركته 

لعـــب دورهـــا ��
اكة  � العمليـــة ا�قتصاديـــة، وتؤمـــن باهميـــة ال��

��
� العـــام والخاص للنهـــوض با�قتصاد  � القطاع�� بـــ��
، لتظل قطـــر كمـــا عهدناها دائمـــا مزدهرة  �

الوطـــ��
ة صاحب  �Ýظـــل الرعايـــة الحكيمة لحـــ �

وقويـــة، ��
� امـــ�� الب³د 

�Ùالســـمو الشـــيخ تميم بن حمـــد ال ثا
المفـــدى حفظـــه à ورعاه.
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� العالـــم 
أصبحـــت دولـــة قطـــر واحـــدة مـــن 77 دولـــة ��

 ،“ATA Carnet” ـــع دخـــال المؤقـــت للبضائ Áتطبـــق نظـــام ا�
ـــدء غرفـــة قطـــر بتطبيـــق هـــذا النظـــام الـــذي  وذلـــك مـــع ب
ـــع  ـــن مطل ـــاراً م ـــة، اعتب ـــة دولي ـــة جمركي ـــة وثيق ـــ�� بمثاب يعت

ـــطس 2018. أغس
ـــع  دخـــال المؤقـــت للبضائ Áـــق نظـــام ا� � أن تطبي

و� شـــك ��
ــارك  ــة للجمـ ــة العامـ ــع الهيئـ ــاون مـ � بالتعـ

�Ùــأ ــذي يـ والـ
 �

�� ��ـــ ـــر كب ـــه اث ـــيكون ل ـــر، س ـــة قط ـــارة الدولي ـــة التج وغرف
تعزيـــز مكانـــة دولـــة قطـــر كوجهـــة جاذبـــة ل³ســـتثمارات 
ومركـــزاً عالميـــاً للتجـــارة وا�عمـــال، فضـــ³ عـــن اســـهامه 
� تنشـــيط قطـــاع المؤتمـــرات والمعـــارض والـــذي شـــهد 

��
ــأن  ــا مـــن شـ ة، كمـ ��ــنوات ا�خـــ � السـ

ــا �� تطـــورا ملحوظـ
ـــال  ـــتضافة موندي ـــر �س ـــة قط ـــم جاهزي ـــام دع ـــذا النظ ه

كأس العالـــم لكـــرة القـــدم 2022.
 “ATA Carnet” ــت ــال المؤقـ ــ�� ا�دخـ ــمح دفـ ــث يسـ حيـ
 ، ��اد المؤقـــت للســـلع لمـــدة عـــام واحـــد عـــ§ ا�كـــ ��با�ســـت
ـــراءات  ـــب او اج ائ �õ ـــوم أو ـــة رس ـــاذ أي ام باتخ � ��ـــ دون ا�ل
ـــع  دخـــال المؤقـــت جمي Áـــث تشـــمل بطاقـــة ا� ـــة، بحي جمركي
ادها  ��ط أن يتـــم إعـــادة تصديرهـــا واســـت البضائـــع، بـــ��
� توافـــق عليهـــا الســـلطات الجمركيـــة 

ة الـــ�� ��خـــ³ل الفـــ
� قطـــر 

المعنيـــة.. كمـــا ان تطبيـــق هـــذا النظـــام العالمـــي ��
 � � التســـويق والمشـــارك�� �Ùمنـــدو � � تمكـــ��

ســـوف يســـهم ��
� المعـــارض ورجـــال ا�عمـــال مـــن القيـــام با�Áجـــراءات 

��
ـــم  ـــا يمّكنه ـــبق، كم ـــكل مس ـــددة بش ـــة مح ـــة بتكلف الجمركي
ـــراءات. � ا�Áج

�� ��ـــ ـــة دون تأخ ـــدة دول متتالي ـــارة ع ـــن زي م
ومـــن المنتظـــر أن يســـهم تطبيـــق نظـــام ا�دخـــال 

ـــم،  ـــع العال ـــر م ـــارة قط ـــيط تج � تنش
ـــع �� ـــت للبضائ المؤق

حيـــث يضمـــن النظـــام تســـهيل وتبســـيط ا�Áجـــراءات 
ـــة  ـــات الروتيني ـــل مـــن المتطلب ـــة عـــ�� الحـــدود ويقل الجمركي
ــة  ــتخدام وثيقـ ــتوردين باسـ ــن والمسـ ــمح للمصدريـ ويسـ
ـــة  � 77 دول

ـــة �� ـــراءات الجمركي ـــع ا�Áج ـــام جمي تم Á� ـــدة واح
تطبـــق النظـــام.

دخـــال المؤقـــت  Á³وبمـــا ان اتفاقيـــة إســـطنبول الدوليـــة ل
» يضمـــن الرســـوم والحقـــوق  �

ط وجـــود «ضامـــن وطـــ�� ��تشـــ
 �

� حالـــة عـــدم إعـــادة إخـــراج البضائـــع الـــ��
الجمركيـــة ��

تـــم إدخالهـــا مؤقتـــاً، فقـــد حرصـــت غرفـــة قطـــر عـــ§ 
 �

��«ATA Carnet»  ــق �  لتطبيـ
ــ�� ــن الوطـ ــون الضامـ ان تكـ

� خدمـــة القطـــاع 
دولـــة قطـــر، وذلـــك تعزيـــزا لدورهـــا ��

 �
ــة �� ــتجدات العالميـ ــة المسـ ــره، ومواكبـ ــاص وتطويـ الخـ

ــهي³ت  ــة التسـ ــع كافـ ــتثمار، ووضـ ــارة وا�سـ ــم التجـ عالـ
� لتطويـــر  امـــام رجـــال ا�عمـــال والمســـتثمرين القطريـــ��

. �
تجارتهـــم وبمـــا يفيـــد ا�قتصـــاد الوطـــ��

وقـــد قامـــت الغرفـــة خـــ³ل ا�شـــهر الماضيـــة بتنظيـــم 
ورش عمـــل تعريفيـــة بنظـــام  دفـــ�� ا�دخـــال المؤقـــت 
للبضائـــع ATA Carnet، حيـــث شـــهدت هـــذه الـــورش 
كات  ا وتفاعـــ³ مـــن قبـــل ممثـــ§� الـــ�� � ��حضـــورا ممـــ
 بإقبـــال كبـــ�� عـــ§  ــا ينـــ�� والمؤسســـات المشـــاركة، ممـ
� تشـــمل مختلـــف البضائـــع 

دخـــال المؤقـــت والـــ�� Áبطاقـــة ا�
والســـلع مثـــل العينـــات التجاريـــة، والمعـــدات المهنيـــة، 
� المعـــارض وا�ســـواق 

والبضائـــع  المخصصـــة للعـــرض ��
ــة. فيهيـ ��ــات ال ــة والفعاليـ التجاريـ
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� المنتـــدى الدكتور خالد كليفيخ 
وضم وفد الغرفة المشـــارك ��

 �
�� دارة، والســـيد صالـــح بن حمد ال�� Áالهاجري عضو مجلس ا�

باك المنصوري مســـاعد  المديـــر العام، والســـيد عـــ§ بو¢�
� المنتدى 

�Ùالمديـــر العام للع³قـــات الحكومية والدولية، ويـــأ
تحت رعايـــة وزارة ا�قتصـــاد والطاقـــة ا�تحاديـــة ا�لمانية، 
بتنظيم غرفـــة التجارة والصناعة العربيـــة – ا�لمانية، بالتعاون 
مـــع اتحاد الغـــرف العربية، وغرفـــة تجارة وصناعـــة الكويت، 
ة 25 - 27 يونيو 2018 ، بفندق  ��اكـــة غرفة قطر خ³ل الفـــ وب��

. � � كارلتـــون برل�� ��ري
ف، حيث  واســـتضاف المنتـــدى دولـــة الكويـــت كضيـــف ¢�
اســـتعرض خ³ل جلســـاته رؤيـــة الكويت الجديـــدة وخطتها 

 �Ýالطموحـــة للنمو حـــ�� عـــام 2035. وح
المنتدى صاحب الســـمو الشـــيخ جابر مبارك 
الحمد الصبـــاح رئيس وزراء دولـــة الكويت ، 
ومعـــا½� وزير ا�قتصـــاد والطاقـــة ا�تحادية 
ا�لمانيـــة الســـيد بيـــ�� ألتمايـــر، إضافة إ½ 
حشـــد كب�� يضم أكـــ�� من 600 مـــن صّناع 
اء من العالم  ��القـــرار ورجـــال ا�عمال والخـــ
� ومن ألمانيـــا لبحث  تعزيز وتوســـيع  �Ùالعـــر
ا�لمانية،  العربيـــة  ا�قتصاديـــة  الع³قـــات 
� رجال  بـــ�� والتهيئة لع³قـــات تعاون ناجحة 

وا�لمان. العـــرب  ا�عمال 
ناقشـــت جلســـات المنتـــدى أخـــر تطورات 

الع³قـــات ا�قتصادية العربيـــة ا�لمانية، والعديد مـــن الموضوعات ذات 
ة ونقل المعرفـــة: دعم خطط  ا�هتمـــام، أبرزها «ا�ســـتثمارات المبـــا¢�
»، «إدارة التحول الرقمـــي: تحديات وفرص  � �Ùالعالـــم العـــر �

التصنيـــع ��
ى للبنية التحتية: الحكومة  ��ات المحولة للســـوق»، «المشـــاريع الك ��التغي
اكات من أجل  ُمحفـــزاً للنمو الشـــامل»، «الصناعـــات الغذائية: بناء الـــ��
� ُمســـتدام»، «دولة الكويت: التنمية والنمو المســـتدام»، 

Ùزراعة وأمن غذا
 ، �

�Ùا�لما � �Ùكة للتنمية الشـــاملة: أشـــكال التعاون العر ��«المســـؤولية المش
وا�قتصادية».  السياســـية  والتحديات 

وتشـــهد الع³قات ا�قتصاديـــة العربية ا�لمانية خ³ل الســـنوات الماضية 
تطـــورات هامة ونمّواً ع§ صعيد ا�ســـتثمار والتجـــارة، حيث وصلت قيمة 
.  ويُعد  �

�Öإ½ 48,3 مليار يورو العـــام الما � � الجانب�� التبـــادل التجاري بـــ��
� أكـــ�� اقتصادات أوروبـــا، ويُنتج أك�� مـــن ُخمس الناتج 

�Ùا�قتصـــاد ا�لما
، ويعتمد بشـــكل كب�� عـــ§ التجارة  � �Ùجمـــا½� ل³تحـــاد ا�وروÁالمحـــ§� ا�

الدولية. 
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وأكد أن النســـخة المقبلة ســـتكون مختلفاً 
 ��كلياً عـــن ســـابقتها، وذلك للتطـــور الكب
الوطنيـــة،  الصناعـــة  الـــذي طـــرأ عـــ§ 
حيـــث ازدهـــرت الصناعـــة القطرية خ³ل 
الحصـــار الجائـــر المفروض عـــ§ الدولة، 
واســـتطاعت أن تثبـــت جدارتهـــا وتقدمها 
داخل قطر،  ين  ��المشـــ أولويات  وتصدرها 
ا إ½ أن زيـــادة عـــدد المصانع خ³ل  ��مشـــ
 ��عـــام مـــن الحصـــار بنســـبة %78، تعت
تاحـــة الفرصة أمـــام تلك  Á� ًدافعـــاً قويـــا
التطورات   للتعـــرف ع§  الجديدة  المصانع 
التصنيع  مجـــال   �

�� الحديثـــة  والتقنيـــات 
ات مع  ��بســـلطنة عمـــان، وتبـــادل الخـــ

المجال. هـــذا   �
��  �

�Ùالعمـــا الجانب 
وأضاف ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاسم 
� قطر 

:»اكتســـب معـــرض صنـــع �� �
�Ùآل ثا

منـــذ انط³قتـــه ا�و½ عـــام 2009 أهمية 
� نســـخته 

خاصـــة، و��� نجاحـــاً باهـــراً ��
 ��ة محليـــاً، حيث شـــارك فيـــه أك ��ا�خـــ
كـــة صناعيـــة قطريـــة، كما  مـــن 320 ¢�
ة صاحب الســـمو  �Ýحظـــي بدعم مـــن ح
� أم�� الب³د 

�Ùالشـــيخ تميم بن حمد آل ثـــا
المفـــدى - حفظـــه à ورعـــاه، وهـــو ما 
يعكـــس اهتمام ســـموه بالمنتـــج القطري 
وأهميـــة تعزيـــز مكانتـــه محليـــاً وعالمياً، 
وهـــو ا�مر الذي شـــكل لنـــا دافعـــاً قوياً 
نحو تحقيـــق المزيد من النجـــاح والطموح 
النهضة  القطاع الصناعـــي وتحقيق  لتطوير 

المنشـــودة“. الصناعية 

ومـــن المقرر أن تنطلق النســـخة الثانية من 
المعـــرض خـــارج دولة قطر مـــن المعرض 
الـــذي تنظمه الغرفـــة بالتعاون مـــع وزارة 
الطاقـــة والصناعـــة وبنـــك قطـــر للتنمية 
اتيجي)، وذلـــك خـــ³ل  ��يـــك ا�ســـ (ال��
ة مـــن 5 ا½� 9 نوفمـــ�� المقبل، بمركز  ��الف
ُعمـــان للمؤتمرات والمعارض بمســـقط ع§ 

مســـاحة 10 آ�ف مـــ�� مربع.
الصناعـــة  عـــرض  ا½  المعـــرض  يهـــدف 
ويـــج لها خارجياً وتشـــجيع  ��الوطنيـــة وال
اســـتخدام المنتج القطري، واط³ع مجتمع 
والتقنيات  التطـــورات  � ع§ 

�Ùالعما ا�عمال 
� طـــرأت عـــ§ قطاعـــات المعـــرض 

الـــ��
وكيماويات وا�غذية  ��المختلفة، كقطـــاع الب
وا�ثاث  والمتوســـطة  ة  ��الصغ والصناعات 

ها، كما يهدف إ½ اتاحة  ��والمفروشـــات وغ
� ل³لتقاء  � والمصنعـــ�� الفرصـــة للعارضـــ��
حول  والتباحـــث   ، � العمانيـــ�� بنظرائهـــم 
� تعزيز 

اكات وتحالفات تســـهم �� إقامـــة ¢�
 �

الصناعـــة القطرية وجلـــب الصناعات ال��
يحتـــاج اليها الســـوق القطـــري، خصوصاً

التكنولوجيـــا  عـــ§  تعتمـــد   �
الـــ�� تلـــك 
الحديثـــة.

كمـــا يســـعى المعـــرض إ½ فتح اســـواق 
كات  جديـــدة خارجية جديـــدة أمـــام ال��
خاصة  الصناعـــة  عجلـــة  ودفع  القطريـــة 
والمتوســـطة،  ة  ��الصغـــ الصناعـــات   �

��
با�Áضافة ا½� ابراز اشـــكال تشـــجيع الدولة 
الصناعة  � مجـــال 

�� للدخول  للمســـتثمرين 
� تمثل عصـــب التنمية المســـتدامة.

والـــ��

ا   ت اس س    

ط ت ا  ا
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واوضح ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاسم 
� بيـــان صحفـــي ان غرفة قطـــر انضمت 

��
 �

ي �� ��ا½ المنظمـــة العالميـــة للنقـــل الـــ
، واصبحت بعد  �

�Öالمـــا العـــام  اواخـــر 
ا�Áصدار  ومؤسســـة  الضامنة  الجهـــة  ذلك 
ي الدو½�  ��الـــ للنقل   TIR الوطنية لنظـــام
� دولة قطر وذلك بالتنســـيق مـــع الهيئة 

��
ا ا½ ان الغرفة  ��العامـــة للجمـــارك، مشـــ
� تنطبق 

كات الـــ�� ســـتقوم بانتقـــاء الـــ��

وط اســـتخدام هـــذا النظام. عليهـــا ¢�
واشـــار ا½ ان تطبيـــق نظـــام TIR  للنقل 
� اطار تســـهيل التجارة 

�� �
�Ùي الـــدو½� يأ ��ال

وتقليـــل تكاليف النقل والشـــحن بالنســـبة 
ي  ��للتجـــار، با�Áضافة ا½ تيســـ�� النقل ال
للســـلع والبضائع، حيث ان نظـــام النقل 
الجمـــر?� العالمـــي  TIR  يعتـــ��  نظـــام 
نقل وضمان جمـــر?� دو½� مطبـــق عالمًيا،  
فهـــو يتيح نقـــل البضائع من بلد المنشـــأ 

مـــروًرا ببلـــدان العبـــور إ½ بلـــد المقصد 
تحميـــل مختومـــة تخضع  � مقصـــورات 

��
لرقابـــة الجمـــارك من خ³ل نظـــام متعدد 
ف بـــه ع§ نحـــو متبادل،  ��ا�طـــراف مع
 ��كما أنـــه يعت�� الوســـيلة ا�ســـهل وا�ك
 ��عـــ البضائـــع  لنقـــل  وموثوقيـــة  أمنـــاُ 
الحـــدود الدوليـــة المتعـــددة، ممـــا يوفر 
الوقت والمال لمشـــغ§� النقل والســـلطات 

. لجمركية ا
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وقـــال ســـعادة رئيـــس الغرفـــة ان نظام
TIR  يعمـــل عـــ§ تعميم ا�Áجـــراءات ع§ 
داري  Áالحـــدود للتقليـــل مـــن العـــبء ا�
كات  الجمركية و¢� الســـلطات  تتحمله  الذي 
النقـــل والخدمات اللوجســـتية، كما يهدف 
ات ا�نتظار عـــ§ الحدود  ��إ½ تقليـــل فـــ
بشـــكل ملحـــوظ ســـعيا لتوفـــ�� المـــال 
المعتمدين   TIR لناقـــ§�  ويمكـــن  والوقت، 
نقل البضائـــع ب�عة ع�� مناطـــق جمركية 
متعـــددة، تحت رقابـــة الجمـــارك، وذلك 
باســـتخدام ضمان واحـــد، حيث � يتطلب 
� غـــ�� تقديـــم بيانـــات  عـــ§ المشـــغل��
تصاريحهـــم  مرة واحدة فقـــط أثناء عملية 

الحدود.   ��عـــ المرور 
يذكـــر ان نظـــام TIR يضم أكـــ�� من 70 
العالم،  أنحـــاء  � جميع 

بلـــدا متعاقـــدا ��
وهو يتوســـع ب�عة حيث يتطلـــع أك�� من 
20 بلدا إ½ ا�نضمام إليه خ³ل الســـنوات 
المقبلـــة، كمـــا تعتمـــد أك�� مـــن 34 ألف 
كة نقـــل وخدمات لوجســـتية عمليا ع§  �¢
نظام TIR لنقـــل البضائع ب�عة وبشـــكل 

موثـــوق ع�� الحـــدود الدولية.
 � للمشـــغل�� فقـــط    TIR نظـــام  ويتـــاح 
تÝيـــح  عـــ§   � الحاصلـــ�� المعتمديـــن 
للوصـــول إ½ النظـــام مـــن إدارة الجمارك 

بالتعـــاون مـــع جهـــات TIR الوطنيـــة.
 TIR  ا�نضمـــام إ½ نظام ��وتســـتند معاي
كـــة ومـــدى امتثالها وليس  إ½ مهنيـــة ال��
كة أو أســـطولها وهو نظام  إ½ حجـــم ال��

ة ومتوســـطة  ��TIR متاح للمؤسســـات الصغ
ة.  ��الكب النقـــل  كات  الحجـــم وكذلـــك ¢�
ويمكـــن تعميـــم نظـــام  TIR مـــن خ³ل 
� والمرســـل إليهم المعتمدين من  المرســـل��
TIR  وبالتـــا½� ا�نضمـــام إ½ نظـــم النقل 
المعتمدة. قليمية  Áوا� الوطنيـــة  ا�قتصادية 
� إطار نظام  

وتصـــل البضائـــع المنقولـــة ��
� حاويـــات أو مقصورات 

TIR  إ½ الحدود ��
تحميـــل مختومـــة مـــن مكتـــب جمـــارك 
ومقصورات  الحاويـــات  وتخضع  المغادرة، 
 TIR عمليات �

� تســـتخدم ��
التحميـــل الـــ��

لموافقـــة الجمـــارك المســـبقة، مما يضمن 
عـــدم إضافـــة أو إزالـــة أي بضائـــع دون 
اكتشـــافها. وهـــذا يقلـــل مـــن الحاجة إ½ 

عمليـــات التفتيـــش الماديـــة الروتينية ع§ 
الطريق. طـــول  ع§  الحـــدود 

 TIR وتضمـــن أدوات تكنولوجيـــا معلومات
 �

الحديثـــة أن جميـــع الجهـــات الفاعلة ��
 �

� العـــام والخاص المشـــاركة �� القطاعـــ��
عمليـــة TIR لديهـــا إمكانيـــة الوصـــول إ½ 
� تحتاج إليها، حيث تســـمح 

البيانـــات الـــ��
هـــذه ا�دوات بإرســـال تفاصيل الشـــحنة 
� وقت واحـــد إ½ معابر حدودية 

ونًيا �� ��إلك
متعـــددة قبل وصـــول الشـــاحنة إ½ نقاط 
الدخـــول والمغادرة. وهـــذا يمكن موظفي 
أفضل  تقييمـــات  إجـــراء  مـــن  الجمـــارك 
عمليـــات  أولويـــات  وتحديـــد  للمخاطـــر 
ام  � ��التفتيـــش، كمـــا أنهـــا تســـهل ا�لـــ
بمعلومـــات الشـــحنة  المرســـلة مســـبًقا 
إلزامـــي لشـــحن  أمـــر  ونًيـــا، وهـــو  ��إلك
البضائـــع إ½ و�يـــات قضائيـــة متعددة.

والجديـــر ذكـــره ان نظـــام TIR  مطبـــق 
عالمًيا، حيث يســـتخدم ضمان دو½� واحد، 
 �

مما يلغـــي الحاجة إ½ ضمانـــات مكلفة ��
كل بلـــد من بلـــدان العبور، كمـــا ان نظام 
TIR ســـهل التنفيذ،  وتوجـــد بالفعل جميع 
ا�طـــر القانونية وا�Áجرائية وبنـــاء القدرات 
وتكنولوجيـــا المعلومات، ويمكـــن تطبيقها 
� بلدان جديدة، دون الحاجة إ½ 

بســـهولة ��
اســـتثمارات مكلفة، ويندمج TIR بس³ســـة 
مجيات الجمركيـــة القائمة،  ��مع أنظمـــة ال
ا�مـــر الـــذي يجعـــل مـــن الســـهل ع§ 

البلـــدان ا�عضاء الجديـــدة اعتماده.  

  ا 
تس  ب  ا

تم  ا  ا
ا ا  ست

ب ا  ا

ط ا  غ 
سس  ا 

ا ا  ا
  TIR 

ب ا  ا

iru.org/ar/tir

نظام الترنزيت العالمي الوحيد.

TIR نظام

 TIR: عالمي. 
سلس. مضمون.
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م   ت ت  ا  

ط 2017 ا غ ا  

ا ال   د د         ل
ا ال   دا  ل ال     ا ع 2017 ا  ال ل
ا  دا د  ا ع ال  د  ا ل ال ل ا ا
دا    ا ال  ال ال د ال   د ال ل

دا ا ا  ل   الع 2017 

الصـــادرات  حركـــة  ا�صـــدار  ويرصـــد 
ــف دول  ــة ا½ مختلـ ــ�� النفطيـ ــة غـ القطريـ
 ، �

�Öالعالـــم خـــ³ل العـــام 2017 المـــا
 �

ـــ�� ـــهرية ال ـــر الش ـــع التقاري ـــن واق ـــك م وذل
ــك  ــدد، وذلـ ــذا الصـ ــة بهـ ــا الغرفـ تصدرهـ
 �

�طـــ³ع منتســـبينا عـــ§ مـــدى التطـــور ��
ــذي  ــر الـ ــار الجائـ ــم الحصـ ــا برغـ صادراتنـ
ـــل. ـــام كام ـــذ ع ـــر من ـــة قط ـــه دول ـــرض ل تتع
ــنويا  ــرا سـ ــا، تقريـ ــاب ايضـ ــن الكتـ ويتضمـ
ــة  ــ�� النفطيـ ــادرات غـ ــم الصـ ــل حجـ يحلـ
شـــهراً تلـــو ا�خـــر خـــ³ل عـــام 2017 وكذلـــك 

 �
ـــ�� ـــواق ال ـــة وا�س ـــات القطري ـــواع المنتج ان

وصلـــت اليهـــا، ممـــا يقـــدم رؤيـــة شـــاملة 
ـــر  ـــم التصدي � حج

ـــل �� ـــور الحاص ـــن التط ع
لمجتمـــع ا�عمـــال القطـــري.

� تضمنهـــا ا�صـــدار، 
ووفقـــا للبيانـــات الـــ��

فقـــد بلغـــت اجمـــا½� قيمـــة الصـــادرات 
القطريـــة غـــ�� النفطيـــة خـــ³ل العـــام 
ـــت  ـــد بلغ ـــال، وق ـــار ري 2017 (18.017) ملي
قيمـــة الصـــادرات خـــ³ل النصـــف ا�ول مـــن 
ــو  ــار) نحـ ــل الحصـ ــا قبـ ة مـ ��ــ ــام (فـ العـ
� بلـــغ اجمـــا½�  � حـــ��

(8.4) مليـــار ريـــال، ��

ــف  ــ³ل النصـ ــادرات خـ ــذه الصـ ــة هـ قيمـ
ة مـــا بعـــد الحصـــار)  ��� مـــن العـــام (فـــ

�Ùالثـــا
ـــو  ـــبة نم ـــال، بنس ـــار ري ـــه (9.6) ملي ـــا قيمت م
ـــات  %14، ممـــا يؤكـــد تجـــاوز معظـــم تداعي

ة. � ��ة وجـــ ��� فـــ
الحصـــار ��

ـــم  ـــن جاس ـــة ب ـــيخ خليف ـــعادة الش ـــال س وق
ـــر،  ـــة قط ـــس إدارة غرف ـــس مجل � رئي

�Ùـــا آل ث
ـــالة  ـــتكما�ً لرس ـــه اس ـــاب، ان ـــه للكت � تقديم

��
ورؤيـــة الغرفـــة الراميـــة إ½ تعزيـــز دور 
ــة  ــة ا�قتصاديـ � التنميـ

ــاص �� ــاع الخـ القطـ

ت   ا م 14%   مت 18      

م  ا ا ا  ا م خليفة بن جاسم:  است
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ــة  ــا الحبيبـ ــهدها دولتنـ � تشـ
ــ�� ــاملة الـ الشـ

� ا�قتصـــاد 
�� ��ـــ ـــه دور أك ـــون ل قطـــر وأن يك

� برنامجهـــا 
القطـــري، تســـتمر الغرفـــة ��

ــات  ــة خدمـ ــا واضافـ ــة عملهـ ــر آليـ لتطويـ
ـــراءات  ـــبيها ا�ج ـــ§ منتس ـــهل ع ـــدة تس جدي
وتضعهـــم عـــ§ الطريـــق الصحيـــح عنـــد 
وا�ســـتثمار  ا�عمـــال  مجـــا�ت  اختيـــار 
يمكنهـــم   �

الـــ�� الجديـــدة  والقطاعـــات 
ــا. ــول فيهـ الدخـ

اتيجية  ��ــ ــع اسـ ــياً مـ ــه تماشـ ــار ا½ انـ وأشـ
مصـــادر  تنويـــع  إ½  الهادفـــة  الدولـــة 
الدخـــل وتقليـــل ا�عتمـــاد عـــ§ النفـــط 
كمصـــدر وحيـــد للدخـــل، قامـــت الغرفـــة 
 � القطريـــ�� ا�عمـــال  رجـــال  بتشـــجيع 
� الصناعـــة 

عـــ§ تعزيـــز اســـتثماراتهم ��
ة  ��الوطنيـــة وخصوصـــا الصناعـــات الصغـــ
� تعـــد قاطـــرة النمـــو 

والمتوســـطة والـــ��
ــة  ــت الغرفـ ــم، وعملـ � العالـ

ــادي �� ا�قتصـ
ــ§  ــة عـ ــات المعنيـ ــع الجهـ ــيق مـ وبالتنسـ
ـــر  ـــه تطوي � تواج

ـــ�� ـــات ال ـــة العقب ـــة كاف ازال
الصناعـــة القطريـــة، كمـــا عملـــت الغرفـــة 
ا�نتاجيـــة  كات  الـــ�� مســـاعدة  عـــ§ 
 �

ويـــج للبضائـــع والســـلع الـــ�� ��� ال
القطريـــة ��

تنتجهـــا وفتـــح ا�ســـواق الخارجيـــة أمامهـــا 
ـــاركة  ـــا للمش ـــة له ـــة الفرص ـــ³ل اتاح ـــن خ م
� تشـــارك 

� المعـــارض والمنتديـــات الـــ��
��

فيهـــا الغرفـــة خـــارج دولـــة قطـــر، وذلـــك 
 �

ـــري �� ـــج القط ـــد المنت ـــز تواج لتعزي
ا�ســـواق الخارجيـــة.    

بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  واوضـــح 
ـــد  جاســـم ان كل هـــذه ا�جـــراءات ق
 ��� تنشـــيط الصـــادرات غـــ

ســـاهمت ��
ـــم.  ـــف دول العال ـــة ا½ مختل النفطي

 
وقـــال الســـيد صالـــح بـــن حمـــد 
ــر  ــة قطـ ــام غرفـ ــر عـ � مديـ

�� ــ�� الـ
هـــذا  ان  للكتـــاب،  تقديمـــه   �

��
ـــة قطـــر  ـــه غرف ـــذي تقدم ا�صـــدار ال
لمنتســـبيها مـــن رجـــال ا�عمـــال 
ـــة  ـــق حرك ، يوث � ـــ�� � والمهتم ـــ�� وللباحث
الصـــادرات غـــ�� النفطيـــة خـــ³ل 
ـــات نســـبية  ـــع مقارن اشـــهر الســـنة، م
ـــن  ـــاملة ع ـــورة ش ـــارئ ص ـــدم للق تق
نشـــاط الصـــادرات غـــ�� النفطيـــة 

وتوجهاتهـــا.
ـــد  ـــادرات ق ـــذه الص ـــار ا½ ان ه واش
ة  ��حققـــت نمـــوا واضحـــا خـــ³ل فـــ
ــد  ــر، فقـ ــار الجائـ ــد الحصـ ــا بعـ مـ

ــة  ــ�� النفطيـ ــادرات غـ ــة الصـ ــت قيمـ بلغـ
ـــام 2017 اي  ـــن الع ـــف ا�ول م ـــ³ل النص خ
ـــال،  ـــار ري ـــو 8.4 ملي ـــار نح ـــل الحص ـــا قب م
ــف  ــ³ل النصـ ــا خـ ــت قيمتهـ � بلغـ ــ�� � حـ

��
ـــا بعـــد  ة م ��� مـــن العـــام نفســـه أي فـــ

�Ùـــا الث
الحصـــار نحـــو 9.6 مليـــار ريـــال، محققـــة 
ـــا ا½ ان كل  ـــة، �فت ـــبتها 14 بالمائ ـــادة نس زي

ــة  ــهرية المتتاليـ ــة الشـ ــات ا�Áحصائيـ البيانـ
ـــا  ة م ��ـــ ـــة لف ـــ�� النفطي ـــ³د غ ـــادرات الب لص
بعـــد الحصـــار، أثبتـــت أننـــا قـــد تجاوزنـــا 

ايـــة تداعيـــات ســـلبية لهـــذا الحصـــار.

� ا½ ان التقـــدم الملحـــوظ 
�� ونـــّوه الـــ��

ــاص  ــاع الخـ ــة للقطـ ــات التجاريـ � الع³قـ
��

 ��غـــ الســـلع  مســـتوى  عـــ§  القطـــري 
ايـــد عـــ§ المنتـــج  � ��النفطيـــة، والطلـــب الم
� ا�ســـواق العالميـــة، والـــذي 

القطـــري ��
عـــدد   �

�� المضطـــرد  ايـــد  � ��ال يوضحـــه 
ـــادرات  ـــدا للص ـــت مقص � اصبح

ـــ�� ـــدول ال ال
 ��القطريـــة، كمـــا ان هـــذا ا�مـــر يعتـــ

ــات. ــذا المنتجـ ــودة هـ ــ§ جـ ا عـ ــؤ¢� مـ
ــدول  ــة الـ ــان قائمـ ــلطنة عمـ ــدرت سـ وتصـ
 ��غـــ القطريـــة  للصـــادرات  المســـتقبلة 
ــتقبالها  النفطيـــة خـــ³ل العـــام 2017 باسـ
 (4.97) لصـــادرات بلغـــت قيمتهـــا حـــوا½�

ــال. ــار ريـ مليـ

مجلـــس  دول  مجموعـــة  تصـــدرت  كمـــا 
والمجموعـــات  الكتـــل  قائمـــة  التعـــاون 
للصـــادرات  المســـتقبلة  ا�قتصاديـــة 
القطريـــة غـــ�� النفطيـــة خـــ³ل العـــام 
 (9.35) قيمتـــه  لمـــا  باســـتقبالها   2017
ـــن  ـــل (%51.9) م ـــا يمث ـــو م ـــال وه ـــار ري ملي
 ��ــ ــة غـ ــادرات القطريـ ــة الصـ ــا½� قيمـ اجمـ
النفطيـــة خـــ³ل العـــام المذكـــور.

ـــدول ا�:ســـيوية  ـــة ال وجـــاءت مجموع
� المرتبـــة 

عـــدا الـــدول العربيـــة ��
قيمتـــه  لمـــا  باســـتيعابها  الثانيـــة 
مـــا  وهـــو  ريـــال  مليـــار   (4.04)
يمثـــل (%22.4) مـــن اجمـــا½� هـــذه 
لســـلع  وبالنســـبة  الصـــادرات، 
الصـــادر فقـــد تصدرتهـــا ســـلعة 
� اشـــكالها المختلفـــة 

ا�لمنيـــوم ��
(قواطـــع، قوالـــب، الواح...الـــخ) 
بقيمـــة بلغـــت (4.61) مليـــار ريـــال 
ــوا½� (25.2%)  ــل حـ ــا يمثـ ــو مـ وهـ
 ��غـــ الصـــادرات  اجمـــا½�  مـــن 

العـــام 2017. النفطيـــة خـــ³ل 
وســـجل شـــهر مـــارس أعـــ§ قيمـــة 
ــام  ــ³ل العـ ــهرية خـ ــة شـ تصديريـ
2017 (1.83) مليـــار ريـــال، بينمـــا 
ســـجل شـــهر يونيـــو اقـــل قيمـــة 
تصديريـــة شـــهرية (793) مليـــون 

ــال. ريـ

م  الشـــــرقي: 

س  ا  ا

ا   مت ط ا ا

ط   ت ا م ا

م ا ا س ا
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ا ست  ا 

ت ا  ط -  

د الع  ا ا ع    ع    ا 
ل ل  ا   ل ا ال     د

ل د  د   ال   ال

بطاقة استيعابية تصل إلى 8 ماليين طن في سنويا

ت ا م   ط  خليفة بن جاسم:    

م ت   م ا ا م الخيارين:  است

ط س ا ط  ت   ت ا العبري: ا  ا
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وقـــع ا�تفاقيـــة عـــن الجانـــب القطـــري 
ـــر  ـــن المدي ـــن ســـيف الخياري ـــم ب الســـيد غان
ـــن  ـــة وع � المتكامل ـــ�� ـــة دولف ك ـــذي ل�� التنفي
ي  ��ـــ ـــد الع ـــور احم � الدكت

�Ùـــا ـــب العم الجان
  كـــة مـــرا�� نابـــة ل�� Áالرئيـــس التنفيـــذي با�
اســـياد ، حـــ�Ý توقيـــع ا�تفاقيـــة ســـعادة 
ـــد آل  ـــن محم ـــم ب ـــن جاس ـــة ب ـــيخ خليف الش
� رئيـــس غرفـــة قطـــر وســـعادة الســـيد 

�Ùثـــا
ـــلطنة  ـــف�� س � س

ـــو/� ـــ�� البل ـــن يح ـــب ب نجي
عمـــان لـــدى دولـــة قطـــر والســـيد عيـــ. 
ـــة  ك ـــذي ل�� ـــس التنفي ـــداري الرئي ـــد كل محم

قطـــر للمـــواد ا�وليـــة .
ـــم  ـــن جاس ـــة ب ـــيخ خليف ـــعادة الش ـــال س وق
ـــر ان  ـــة قط ـــس غرف � رئي

�Ùـــا ـــد آل ث ـــن محم ب
ـــة  ـــي الثاني ـــا ه ـــم توقيعه � ت

ـــ�� ـــة ال ا�تفاقي
 �

�Ùقطـــري وعمـــا � � طرفـــ�� � توقـــع بـــ��
الـــ��

ـــا عـــن شـــكره  ـــة معرب � مجـــال المـــواد ا�ولي
��

ـــاء  ـــ§ انش ـــة ع ـــة والعماني � القطري ـــ�� كت لل��
داعمـــة  ســـتكون   �

الـــ�� اكـــة  ال�� هـــذه 
� دولـــة قطـــر.

لمنتجـــات المـــواد ا�وليـــة ��
جاســـم  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  واشـــاد 
ـــ§  ـــان ع ـــر وعم � قط ـــ�� ـــق ب ـــاون الوثي بالتع
مختلـــف ا�صعـــدة منوهـــا بـــان غرفـــة 
ـــة  ـــخة الخارجي ـــم النس ـــتقوم بتنظي ـــر س قط
ــر  ــر اواخـ � قطـ

ــع �� ــرض صنـ ــة لمعـ الثانيـ
� ســـلطنة عمـــان ممـــا 

العـــام الجـــاري ��
� البلديـــن  يعكـــس حجـــم التعـــاون بـــ��

. � الشـــقيق��

� تÝيحـــات عقـــب 
وقـــال الســـيد الخياريـــن ��

 �
�Ùــأ ــة تـ اكـ ــذه ال�� ــة ان هـ ــع ا�تفاقيـ توقيـ

ضمـــن التوجـــه نحـــو زيـــادة ا�ســـتثمارات 
 �

�Ùـــا ـــري والعم ـــب القط � الجان ـــ�� كة ب ��ـــ المش
ـــة  ـــا حكوم � تقدمه

ـــ�� � ظـــل التســـهي³ت ال
و��

 � ك بـــ�� ��البلديـــن لتعزيـــز التعـــاون المشـــ
القطـــاع الخـــاص.

إ½  تهـــدف  صحـــار    مـــرا�� أن  واضـــاف 
 �

توريـــد الجابـــرو إ½ دولـــة قطـــر خاصـــة ��
 �

� تقـــام ��
ى الـــ�� ��ظـــل المشـــاريع الكـــ

ـــة ولمشـــاريع  ـــة التحتي ـــر البني ـــة لتطوي الدول
.2022 مونديـــال 

واكـــد الســـيد رشـــيد ابـــو ظهـــر مديـــر 
ـــة  ك  صحـــار أن ال�� ـــرا�� ـــة م ك ـــات ب�� العملي
 �

�� متخصصـــة  كـــة  �¢ هـــي  الجديـــدة 
نقـــل وشـــحن وتخزيـــن الجابـــرو مـــن وإ½ 

قطـــر وعمـــان وكافـــة دول العالـــم بطاقـــة 
 �

� طـــن �� اســـتيعابية تصـــل إ½ 8 م³يـــ��
ــرو. ــواع الجابـ ــة أنـ ــنة لكافـ السـ

ـــ.  ـــيد عي ـــد الس ـــة اك ـــات مماثل � تÝيح
و��

ـــواد  ـــر للم ـــة قط ك ـــم ¢� ـــداري دع ـــد كل محم
اكات  ــ�� ــذه الـ ــل هـ ــيس مثـ ــة لتأسـ ا�وليـ
 �

كات القطريـــة والعمانيـــة والـــ�� � الـــ�� بـــ��
تهـــدف ا½ مـــد الســـوق القطـــري بمـــا 
ـــل  ـــاء مث يحتاجـــه مـــن المـــواد ا�ساســـية للبن
ــت  � الوقـ

ــا �� ــا مثمنـ هـ ��ــرو وغ ــادة الجابـ مـ
ــط  � تربـ

ــ�� ــدة الـ ــات الوطيـ ــة الع³قـ نفسـ
� دولـــة قطـــر وســـلطنة عمـــان. بـــ��

ـــم  ـــن جاس ـــة ب ـــيخ خليف ـــعادة الش ـــن س واعل
 �

�� قطـــر  غرفـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
تÝيحـــات صحفيـــة عـــن اقامـــة معـــرض 
ــة  � نهايـ

ــان �� ــلطنة عمـ ــر بسـ � قطـ
ــع �� صنـ
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اكـــة  نوفمـــ�� القـــادم ،مثمنـــا ال��
 � ــ�� ــا بـ ــة مـ ــة والتجاريـ ا�قتصاديـ
 �

قطـــر وســـلطنة عمـــان. وقـــال ��
ــة  اكـ ــة ان ال�� تÝيحـــات صحفيـ
ــال  � رجـ ــ�� ــا بـ ــم توقيعهـ � تـ

ــ�� الـ
كات  والـــ��  � القطريـــ�� ا�عمـــال 
� مكملـــة ومعـــززة 

�Ùالعمانيـــة تـــأ
� البلديـــن  اكـــة المتينـــة بـــ�� لل��
الجهـــود  تدعـــم  الغرفـــة  وان 
� يقـــوم بهـــا رجـــال ا�عمـــال 

الـــ��
 �

�� � كاء اساســـي�� القطريـــون كـــ��
ــة. التنميـ

ـــة بالنســـبة لقطـــر وهـــي تقـــود  ـــة توفـــ�� المـــواد ا�ولي ا ا½ اهمي �� مشـــ
ـــك  ـــة او تل ـــة التحتي ـــاريع البني ـــة المش ـــ³ل اقام ـــن خ ـــاملة م ـــة ش تنمي
ـــا ا½ ان ا�تفاقـــات   ـــال 2022 ، �فت المتعلقـــة باســـتضافة قطـــر لموندي
ــتوردها  � كانـــت تسـ

ــ�� ــا  الـ هـ ��ــرو وغ ــادة الجابـ اد مـ ��ــت ــن اسـ تتضمـ
ـــار . ـــن دول الحص ـــر م قط

� البلديـــن وقـــال   واكـــد الشـــيخ خليفـــة عـــ§ تنامـــي الع³قـــات بـــ��
ــة توقيـــع  ة المقبلـ ��ــتمر وتوقـــع ان تشـــهد الفـــ � تطـــور مسـ

ــا �� انهـ
اكـــة. المزيـــد مـــن اتفاقـــات ال��

ـــة  ك ـــذي ل�� ـــس التنفي ي الرئي ��ـــد العـــ ـــور احم ـــد الدكت ـــه اك ـــن جانب وم
ــة  ــ§ اهميـ ــان عـ ــلطنة عمـ ء» بسـ �

ــرا�� ء «مـ �
�Ùــوا ــغيل المـ إدارة وتشـ

� تـــم التوقيـــع عليهـــا امـــس مـــع الجانـــب القطـــري 
اكـــة الـــ�� ال��

ـــادن  ـــر المع ـــة وتصدي ـــواد ا�ولي ـــص بالم ـــا يخت ـــن  فيم ـــبة للبلدي بالنس
� دولـــة  � اطـــار التكامـــل بـــ��

�� �
�Ùالمختلفـــة. وقـــال ان ا�تفاقيـــة تـــأ

ــا الســـوق  � يحتاجهـ
ــاع المـــواد ا�وليـــة الـــ�� البلديـــن لتحريـــك قطـ

القطـــري  لعمليـــات التشـــييد والبنـــاء.

واوضـــح ان الزيـــارات الســـابقة 
 � القطريـــ�� ا�عمـــال  لرجـــال 
ا�عـــوام  خـــ³ل  الســـلطنة  ا½ 
ـــة احتياجاتهـــم مـــن  الســـابقة لتلبي
المـــواد ا�وليـــة تتســـع وتنتظـــم 
اكـــة  اكـــ�� مـــع قيـــام هـــذه ال��
ا½ جانـــب وضـــع آليـــة واضحـــة 
ـــع التجـــار بأســـعار تنافســـية  لجمي
ـــم  ـــع جدوله ـــا/� م ـــد تتم ومواعي
كـــة تقـــوم  � وزاد بـــان ال��

الزمـــ��
بالبنـــاء واســـتكمال مـــا كان عليـــه 
� الســـابق، وتحقيـــق 

الوضـــع ��
المزيـــد مـــن المكاســـب لجميـــع 
ـــال  ـــار. وق ـــذا ا�ط � ه

ـــراف �� ا�ط
كـــة تتطلـــع ا½ خدمـــة  ان ال��
ـــوق  ـــة الس ـــواق خاص ـــع ا�س جمي

ــري. القطـ
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جاء ذلـــك خ³ل اللقـــاء الذي اســـتضافته 
غرفـــة قطر بحضور كل من الســـيد راشـــد 
� لرئيس 

�Ùبن حمـــد العذبـــة النائـــب الثـــا
غرفـــة قطر، والســـيد محمد هايـــل العمر 
الـــÝح  لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
رئيس   � الشـــعي�� خالـــد  والســـيد  القابضة 
لتدريـــب وتوظيف ذوي  التطوعية  اللجنـــة 
ا�عاقة والســـيد حســـن جميل مدير مكتب 

الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة الÝح. 
وقـــال العذبـــة أن الغرفة لديهـــا اهتمام 
كب�� با�ســـتفادة مـــن مهاراتهـــم المختلفة 
� ســـوق العمل باعتبارهم جـــزء أصيل من 

��
� ايجاد 

المجتمـــع القطري ولديهم الحـــق ��
وظيفـــة تناســـب مهاراتهـــم وتوفـــر لهم 
حياة كريمة، مشـــيدا بدعم كافـــة الجهات 
القيادة  بالدولـــة وعـــ§ رأســـها  المعنيـــة 
الرشـــيدة والحكومـــة الموقرة لهـــذه الفئة.

ونّوه بـــأن مســـاعدة هذه الفئـــة هو عمل 
 � � يعـــ�� عـــن التكاتـــف ب��

� وطـــ��
�Ùانســـا

، وأن الحكومة تنظر  � � والمقيمـــ�� المواطنـــ��

بإيجابيـــة لكافـــة الجهـــات الداعمـــة لهذه 
الفئـــة وتقدر جهودهـــا وما تقـــوم به من 
أجـــل مســـاعدة ا�شـــخاص ذوي ا�عاقة، 
مؤكداً عـــ§ أهمية دعـــم ذوي ا�عاقة من 
امـــج التدريبيـــة ال³زمة  ��خـــ³ل توفـــ�� ال
لصقـــل مهاراتهم قبـــل الحاقهم بســـوق 
العمـــل، كما اشـــاد بدور القطـــاع الخاص 
واســـتجابة أصحاب ا�عمال لمبـــادرة غرفة 

قطـــر لدعم هـــذه الفئة.
بدوره، اشـــاد الســـيد محمد هايـــل العمر 
� مســـاعدة ا�شـــخاص ذوي 

بدور الغرفة ��
ا�عاقة وأعـــرب  عن شـــكره العميق لجهود 
الغرفة ورئيســـها سعادة الشـــيخ خليفة بن 
دارة،  Áواعضاء مجلـــس ا� �

�Ùجاســـم آل ثـــا
مؤكـــداً أنـــه ســـارع بالتواصل مـــع الغرفة 
 �

لتبـــ�� مجموعـــة مـــن هـــذه الشـــباب ��
كاته، مؤكـــداً أن هذه الخطـــوة تنبع من  �¢
الÝح  لمجموعة  ا�جتماعيـــة  المســـؤولية 

وجـــزء مـــن رد الجميل لدولـــة قطر.
� رئيس  بدوره، اشـــاد السيد خالد الشـــعي��

اللجنـــة التطوعيـــة لتوظيـــف ذوي ا�عاقة 
لتوظيف  القابضة  الـــÝح  بمبادرة مجموعة 
� ومواليد  5 مـــن ذوي ا�عاقة من المقيمـــ��
دولـــة قطـــر، موضحـــاً أن هـــذه الخطوة 
تؤكد عـــ§ ¢عة اســـتجابة المجوعة  لنداء 
الغرفـــة ومبادراتها لمســـاعدة هـــذه الفئة، 
وأعرب عن شـــكره للمجموعـــة ع§ توظيف 

كاتها. �¢ �
�� ��هـــذا العدد الكبـــ

 ��� أن هـــذه المبـــادرة تعت وقال الشـــعي��
أحـــد ثمـــار وتفعيـــل حقيقـــي �تفاقيـــة 
� الغرفـــة واللجنة  التعـــاون الموقعـــة بـــ��
، معرباً عن شـــكره العميق  �

�Öالعام المـــا
للغرفـــة ورئيســـها ســـعادة الشـــيخ خليفة 
بن جاســـم عـــ§ دعمهـــا لـــذوي ا�عاقة 
لهذه  ال³زمـــة  التدريبية  امـــج  ��ال  ��وتوفـــ
الفئـــة، وكذلك تقدم بالشـــكر إ½  الســـيد 
راشـــد حمد العذبـــة ع§ اســـتضافة هذا 
اللقـــاء ودعمه للمبادرة،  وإ½ الســـيد صالح 
� مديـــر عام الغرفة عـــ§ تعاونه مع 

�� ال��
. للجنة ا

ا  ب   ا  ا    

ل  الع  د  ا  ا  د ال    
ع  د   ا  ال ال ا  ع ال ال ل

  ا     ا   ا

ب ا  ت   ط ا  ا

ت  ا
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م  ا  ا  

ط 2019  ت  ا  ا س  ا

ت ت ا ا ط ا  م ا   

دا ال  د ل    ع      ا
ا    د  ال ال  2019   د  د ال ا
ال  ا  ل    ال  ا  ع   ا د 
ل     ا الد ع  ال  د  ال ا
ال   د  ل  ا ال  الد ا ل ا

ل  الع د    د  ا

وبهـــذه المناســـبة،  رحـــب الســـيد/ صالـــح بـــن حمـــد 
اكـــة مـــع  ، مديـــر عـــام غرفـــة قطـــر بال�� �

�� الـــ��
� ســـتوفر مجموعـــة 

مجموعـــة اكســـفورد ل³عمـــال الـــ��
ـــة،  ـــة ا�قتصادي ـــل والتغطي ـــات، التحلي ـــن البيان ة م ��ـــ كب
� الغرفـــة إ½ العمـــل مـــع 

حيـــث قـــال: «نتطلـــع ��
تعزيـــز  أجـــل  مـــن  ل³عمـــال  اكســـفورد  مجموعـــة 
ــا  � تقريرهـ

ــري �� ــاص القطـ ــاع الخـ ــو القطـ ــل نمـ تحليـ
ـــة  ـــات الموثوق ـــن المعلوم ـــتفيد م ـــث سنس ـــادم، حي الق
يتـــم   �

الـــ�� العالميـــة  والتفصيليـــة عـــن ا�ســـواق 
ـــل  ـــال التحلي � مج

ـــدة �� ـــة رائ ـــطة مؤسس ـــا بواس اعداده
والـــذكاء ا�قتصـــادي.» 

مـــن جهتهـــا،  قالـــت الســـيدة ايزابيـــ³ كـــروك، مديـــر 
«يـــ�  قطـــر:    �

�� ل³عمـــال  اكســـفورد  مجموعـــة 
اكـــة مـــع  المجموعـــة أن تقـــوم بتعزيـــز ع³قـــات ال��
غرفـــة قطـــر باعتبارهـــا واحـــدة مـــن أقـــدم غـــرف 
 �

ــ�� ــي، والـ ــاون الخليجـ ــس التعـ � دول مجلـ
ــارة �� التجـ

ــاً.» ــن 55 عامـ ــ�� مـ ــا �كـ ــخ عملهـ ــد تاريـ يمتـ

وأضافـــت:  «إن غرفـــة قطـــر هـــي المؤسســـة ا�هـــم 
� تمثيـــل القطـــاع الخـــاص القطـــري محليـــاً ودوليـــاً، 

��
نجـــاز  Á� ـــة ـــع الغرف ـــز التعـــاون م ـــع إ½ تعزي ونحـــن نتطل

ــر 2019.» التقريـ
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م  تط  ا الشرقي: 

س  م ا  

ط ا  م ا ت 

ط ا

س    كروك: 

ت  ا   ا

ت 2019  ا

ــة  ــر 2019» بمثابـ ــر: قطـ ــيكون «التقريـ وسـ
ــؤون  ــن شـ ــد مـ ر العديـ � ��ــ ــامل يـ ــل شـ دليـ
 ، �

� عـــ§ ا�قتصـــاد الوطـــ�� ��كـــ ��الدولـــة مـــع ال
ـــدة  ـــة رائ ـــا يضـــم اســـهامات واراء مجموع كم
� العـــام والخـــاص.  مـــن ممثـــ§� القطاعـــ��
وســـيتوفر التقريـــر بنســـختيه المطبوعـــة 

ــة. ونيـ ��لك Áوا�

وســـوف يركـــز التقريـــر قطـــر 2019 عـــ§ نمـــو 
القطـــاع الخـــاص والمبـــادرات الحكوميـــة 
وا�ســـتدامة  التنـــوع  لدعـــم  الجديـــدة 
ا�قتصاديـــة طويلـــة ا�مـــد، كمـــا سيكشـــف 
 �

التقريرعـــن أهـــم التطـــورات الحديثـــة ��
ا�قتصـــاد القطـــري، بمـــا فيهـــا ا�جـــراءات 
القطاعـــات   �

�� النمـــو  بدعـــم  الخاصـــة 
 �

غـــ�� النفطيـــة، وكذلـــك اولويـــات النمـــو ��
ـــا  ـــاع، كم ـــع والدف ـــة والتصني ـــات الزراع قطاع
ــة  ــر 2019» تغطيـ ــر: قطـ ــيقدم «التقريـ سـ
� مجـــال التنـــوع 

معّمقـــة لجهـــود الدولـــة ��
اتيجيات مـــن أجـــل تعزيـــز ا�ســـتثمار  ��وا�ســـ
� القطاعـــات ذات النمـــو المرتفـــع وزيـــادة 

��
 �

ــاص �� ــاع الخـ ــه القطـ ــذي يلعبـ ــدور الـ الـ
. �

ا�قتصـــاد الوطـــ��

ـــل الشـــامل للقطاعـــات  ضافـــة إ½ التحلي Áوبا�
ـــاريع  ـــة المش ـــك مجموع � ذل

ـــا �� ـــية بم الرئيس

التحتيـــة،  بالبنيـــة  الخاصـــة  القويـــة 
ـــ§  ـــر ع كز التقري ��ـــ ـــة، س ـــاءات والطاق نش Áا�
� تتمتـــع بإمكانـــات نمـــو 

القطاعـــات الـــ��
قويـــة وفـــرص زيـــادة مشـــاركة القطـــاع 
ـــوء  ـــة الض ـــذه التغطي ـــلط ه ـــاص. وستس الخ
� تســـاعد دولـــة قطـــر 

عـــ§ ا�Áجـــراءات الـــ��
ـــة  ـــة طويل ـــا ا�قتصادي ـــق أهدافه ـــ§ تحقي ع
ــة 2030  ــر الوطنيـ ــة قطـ ــق رؤيـ ــد وفـ ا�مـ
الثانيـــة  الوطنيـــة  التنميـــة  اتيجية  ��واســـ
ـــا  ـــراً. كم ـــت مؤخ � أطلق

ـــ�� (2018 – 2022) ال
ـــة  قام Á� ـــة ـــرص المتاح ـــث الف ـــيغطي البح س
� العـــام والخـــاص،  � القطاعـــ�� اكات بـــ�� الـــ��
� ذلـــك الصحـــة والتعليـــم، فضـــ³ً عـــن 

بمـــا ��
ـــاع  ـــو القط ـــم نم ـــة إ½ دع ـــادرات الهادف المب
ة  ��كات الصغـــ الخـــاص - � ســـيما الـــ��
والمتوســـطة - مـــن قبـــل المؤسســـات، بمـــا 
ـــة قطـــر  ـــة وحاضن � ذلـــك بنـــك قطـــر للتنمي

��
ل³عمـــال.

ل³عمـــال  أكســـفورد  ان مجموعـــة  يذكـــر 

كـــة بحـــوث واستشـــارات عالميـــة،  هـــي ¢�
ق  ـــ�� ـــن ال ـــداً، م ـــن 30 بل ـــ�� م � أك

ـــد �� تتواج
 . � ــ�� ــيا إ½ ا�مريكتـ ــا وآسـ ــط، أفريقيـ ا�وسـ
� مجـــال 

ة �� � ��كـــة رائـــدة ومتمـــ �¢ ��تعتـــ
ـــد  ـــن العدي ـــة ع ـــات الحقيقي ـــ�� المعلوم توف
� العالـــم. 

مـــن ا�ســـواق ا�¢ع نمـــواً ��
ـــدن  � لن

�� �
ـــة �� ـــب المجموع ـــ�� مكات ـــا تنت كم

إ½  ضافـــة  Áبا� واســـطنبول،   � �Ùود  � وبرلـــ��
 �

� البلـــدان الـــ��
شـــبكة مكاتـــب محليـــة ��

نعمـــل فيهـــا.

تقـــدم  منتجاتهـــا،  خـــ³ل سلســـة  مـــن 
تحليـــ³ً  ل³عمـــال  أكســـفورد  مجموعـــة 
ا�قتصاديـــة  للتطـــورات  ودقيقـــاً  شـــام³ً 
ـــات  ـــك الخدم � ذل

ـــا �� ـــة، بم ـــة والقطاعي الكلي
ـــياحة،  ـــال، الس ـــواق رأس الم ـــة، أس المÝفي
الطاقـــة، النقـــل، الصناعـــة وتكنولوجيـــا 
ـــة  ـــدم مجموع ـــا�ت. تُق ـــات وا�تص المعلوم
تجاريـــة  معلومـــات  ل³عمـــال  أكســـفورد 
كيها مـــن خـــ³ل عـــدد مـــن المنصـــات:  ��لمشـــ
المـــؤ¢�  ا�قتصاديـــة،  وا�:راء  ا�خبـــار 
ــال -  ــفورد ل³عمـ ــة أكسـ ــاري لمجموعـ التجـ
 ، � � للرؤســـاء التنفيذيـــ��

Ùالبحـــث ا�ســـتقصا
الفعاليـــات  والمؤتمـــرات،  ا�جتماعـــات 
حÝيـــة،  مرئيـــة  مقابـــ³ت   – العالميـــة 
ــارات.    ــم ا�ستشـ ــر وقسـ ــدارات التقريـ إصـ
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مـــن جانب  العقد  بالتوقيـــع عـــ§  قـــام 
بـــاك المنصوري  الغرفة الســـيد عـــ§� بو¢�
مســـاعد المدير العام للع³قـــات الحكومية 
والدوليـــة، ومن جانب مركز حوكمة الســـيد 

المركز. رئيـــس  الســـعدي  احمد  منصور 
باك المنصوري كافة  ودعا الســـيد ع§� بو¢�
بغرفة  والمســـجلة  بالدولة  العاملة  كات  ال��
� الدليـــل التجـــاري 

قطـــر إ½ المشـــاركة ��
والصناعـــي، الذي يســـتهدف تســـهيل بيئة 
ا�عمـــال مـــن خـــ³ل ســـهولة الوصـــول 
كات، وتوفـــ�� البيانـــات  إ½ بيانـــات الـــ��
كات القطاع  والمعلومات الصحيحة عـــن ¢�

القطري. الخـــاص 
الغرفـــة من خ³ل  أن  المنصـــوري  وأضاف 
صـــدار  Á� تعاقدهـــا مـــع مركـــز حوكمـــة
الدليـــل التجاري، تواصـــل تطوير مجموعة 
� تقدمها لمجتمـــع ا�عمال 

خدماتهـــا الـــ��
كات  ومنتســـبيها، موضحـــاً أن عـــدد الـــ��
� تأسســـت خ³ل 

والمصانـــع الوطنيـــة ال��

اً  ��، مشـــ ��عـــام الصمود قد زاد بشـــكل كب
أن الغرفـــة تقـــوم بتطوير حزمـــة خدماتها 

بمـــا يواكب هـــذه الطفـــرة ا�قتصادية.
بدوره أكد الســـيد منصور احمد الســـعدي 
ف بطباعـــة دليل  أن مركـــز حوكمـــة يتـــ��
غرفـــة قطـــر التجـــاري والصناعـــي، الذي 
يعتـــ�� قاعـــدة بيانـــات حديثـــة وشـــاملة 
للقطاع الخاص، مؤكداً أن المركز سيســـعى 
� عملية جمع 

اتـــه �� ��إ½ توظيف إمكاناته وخ
البيانـــات وتوثيقهـــا وفهرســـتها، وعمليـــة 
� والطباعـــة، مضيفاً أن حفل 

ا�خراج الفـــ��
� منتصف شـــهر 

� الدليل ســـيكون �� تدشـــ��
المقبل.  ��ديســـم

وأشـــار الســـعدي إ½ أن الدليـــل التجاري 
والصناعـــي ســـيكون متاحاً لكافـــة مكونات 
مجتمـــع ا�عمال المحـــ§� والعالمي، حيث 
ه من خـــ³ل النســـخ الورقية  ��ســـيتم توف
ونية، كما يمكن الوصول إ½  ��لك Áوالنســـخ ا�
البيانات وســـهولة البحث عنهـــا ع�� الموقع 

� الخـــاص بالدليـــل، كاشـــفاً أن 
�Ùو ��لكـــ Áا�

الدليل ســـيكون متاحاً عـــ�� تطبيق الهواتف 
� دولة قطر، 

وا�جهـــزة اللوحية �ول مـــرة ��
وذلك لضمان ســـهولة الوصول إ½ البيانات 

والمعلومـــات بكافة الطـــرق الحديثة.
وأضـــاف أن حوكمة ســـتتو½ عملية طباعة 
النســـخ الورقية مـــن الدليـــل، بمواصفات 
ة مـــن حيـــث الشـــكل والمضمون،  � ��متمـــ
الغرفة   � منتســـ�� عـــ§  توزيعـــه  وســـيتم 

بالدولة. المعنيـــة  والجهـــات 
يشـــار إ½ أن مركز حوكمة للع³قات العامة 
� مجال 

قد تأســـس عـــام 2015 للعمـــل  ��
وخدمـــات  المؤتمـــرات  وتنظيـــم  النـــ�� 
الســـنوات  العامة، وخ³ل هذه  الع³قـــات 
نفـــذ المركـــز عـــدداً مـــن المؤتمـــرات مع 
جهـــات حكوميـــة وخاصـــة ، كمـــا خلـــق 
الدولة   �

�� مـــع جهـــات عديـــدة  تفاهمات 
� مجـــال تقديـــم خدمات النـــ�� و اقامة 

��
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� بن 
�Ùمن جهته كشـــف ســـعادة الشـــيخ ثـــا

� أعمال 
� بأنه ســـوف يشـــارك ��

�Ùع§� آل ثـــا
المحكمة وأنشـــطتها المختلفـــة ممث³ً لدولة 
قطـــر، بالتعـــاون مـــع أعضاءهـــا ا�:خرين 

� إ½ 104 دولـــة مختلفة. المنتســـب��
للتحكيم   �

�Ùالقانو با�Áطار  ســـعادته  وأشـــاد 
 �

� ظل قانـــون التحكيم ��
� دولـــة قطـــر، ��

��
المـــواد المدنية والتجارية الصـــادر بالقانون 
رقـــم 2 لعـــام 2017، ومدى تماشـــيه مع 
وانطباقه  التحكيم،   �

�� الحديثـــة  ا�تجاهات 
� نفس العام 

مع �ئحة التحكيم الصـــادرة ��
من محكمـــة التحكيم الدوليـــة بباريس.

وعـــ§ صعيـــد اخر، قال ســـعادة الشـــيخ 
� عضو 

�Ùبن عـــ§� آل ثا �
�Ùالمحامي الدكتور ثا

محكمة التحكيم لغرفة التجـــارة الدولية، أن 
� تلقتها غرفة 

اعـــات التجارية الـــ�� � ��قيمـــة ال
� قد 

�Öالتجـــارة الدوليـــة خ³ل العام المـــا
 ��بلغت اكـــ�� مـــن 31 مليار دو�ر مـــن اك
اً أن عدد  ��مـــن 142 دولة حول العالم، مشـــ

� نزاعـــات تجارية متنوعة 
طلبـــات التحكيم ��

تحكيمية. دعـــوى  بلغت 810  قد 
� تÝيحات صحفيـــة أن طلبات 

وأضـــاف ��
� قضايا اســـتخراج 

كـــز أغلبها �� ��التحكيـــم ت
وات الطبيعيـــة وتوليد  ��المـــواد ا�وليـــة وال
نشـــاءات  Áالثقيلة وا� الطاقـــة والصناعـــات 
 ، � والتأم�� والدوائيـــة  الغذائية  والصناعـــات 
با�Áضافة إ½ قضايـــا التجارة الدولية، موضحاً 
� الدعـــاوى التحكيمية قد 

أن عدد ا�طراف ��
كة وأفراد،  بلغ أك�� مـــن 2300 مؤسســـة و¢�
� أعدتها 

وذلك بحســـب ا�Áحصائيـــات الـــ��
الغرفـــة الدولية.

ولفـــت عضـــو محكمـــة التحكيـــم وممثل 
 � دولـــة قطر بهـــا، أن هناك توافـــق كامل ب��
نصـــوص قانـــون التحكيـــم القطـــري رقم 
2 لســـنة 2017، وقواعد التحكيـــم بالغرفة 
� عام 2017 

� تمت مراجعتهـــا ��
الدولية وال��

اعات  � ��� تحتوي عـــ§ آلية خاصـــة بال
والـــ��

� � تتعـــدى قيمتها 2 مليون 
ة أي ال�� ��الصغ

دو�ر أو مـــا يعادل 7,3 مليـــون ريال قطري، 

� يتم حلها بشـــكل ¢يـــع � يتعدى 
والـــ��

� الوقت 
�� ســـتة شـــهور وذلـــك اقتصـــاداً 

. لجهد وا
� أن تنفيذ أحكام 

�Ùوأكد المحامي الشـــيخ ثـــا
التحكيم الصادرة من غرفـــة التجارة الدولية 
 �

تتم وفقـــاً لقانون التحكيم القطـــري، وال��
تتمـــا/� نصوصـــه مـــع اتفاقيـــة نيويورك 
اف  ��نظـــام ا�ع � وحـــدت 

الـــ�� ة  ��الشـــه
وتنفيذ أحـــكام التحكيـــم ا�جنبية.

يشـــار إ½ أن محكمة التحكيم بغرفة التجارة 
الدولية قد تم تأسيســـها عام 1923 وتعمل 
وفقاً ل³ئحـــة من قواعد التحكيـــم ا�Áجرائية 
تـــم تعديلهـــا عـــام 2017 وتنظم ســـنوياً 
اعـــات ذات الطابع  � ��المئـــات من ملفـــات ال
� وغ�� ذلك .

��Ýا�قتصادي والتجاري والمـــ
وتعتـــ�� محكمـــة التحكيم لغرفـــة التجارة 
الدوليـــة بباريس مـــن أهم وأقـــدم مراكز 
� تمتاز 

� العالـــم وال��
التحكيم المؤسســـية ��

� مجال تســـوية المنازعات 
تها الطويلة �� ��بخ

ى . ��التجاريـــة الك
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النظـــام  تطبيـــق  أن  الغرفـــة  وقالـــت 
ــارك  ــة للجمـ ــة العامـ ــع الهيئـ ــاون مـ بالتعـ
 ��وغرفـــة التجـــارة الدوليـــة قطـــر، يعتـــ
� ســـتعزز مـــن 

واحـــدة مـــن الخطـــوات الـــ��
مكانـــة دولـــة قطـــر كوجهـــة اســـتثمارية 
جاذبـــة ومركـــزاً عالميـــاً للتجـــارة وا�عمـــال، 
� تنشـــيط قطـــاع المؤتمـــرات 

ويســـاهم ��
ــياحة، ويدعـــم جاهزيـــة  والمعـــارض والسـ
ــم  ــال كأس العالـ ــتضافة مونديـ ــر �سـ قطـ

.2022

كات  وأوضحـــت أنـــه يمكـــن �صحـــاب الـــ��
ـــال  دخ Áا� ��ـــ ـــ§ دف ـــم ع � التقدي ـــ�� والمراجع
إدارة  زيـــارة  خـــ³ل  مـــن  إمـــا  المؤقـــت 
� بالغرفـــة، أو التســـجيل  شـــؤون المنتســـب��
ــة،  � للغرفـ

�Ùو ��ــ ــع ا�لكـ ــ³ل الموقـ ــن خـ مـ
ــددة  ــوم محـ ــل رسـ ــ�� مقابـ ــدر الدفـ ويصـ

واحـــد  عـــام  لمـــدة  ص³حيتـــه  وتكـــون 
للعينـــات التجاريـــة وســـتة أشـــهر للبضائـــع 
المعروضـــة والمعـــدات المهنيـــة اعتبـــاراً 

ــداره. ــخ إصـ ــن تاريـ مـ

ــة  ــت بمثابـ ــال المؤقـ ــ�� ا�دخـ ــ�� دفـ ويعتـ
اد  ��وثيقـــة جمركيـــة دوليـــة تســـمح با�ســـت
المؤقـــت للســـلع لمـــدة عـــام واحـــد عـــ§ 

ام باتخـــاذ أيـــة رســـوم أو  � ��، دون ا�لـــ ��ا�كـــ
ائـــب او اجـــراءات جمركيـــة، حيـــث تشـــمل  �õ
ـــع،  ـــع البضائ دخـــال المؤقـــت جمي Áـــة ا� بطاق
ادها  ��ط أن يتـــم إعـــادة تصديرهـــا واســـت بـــ��
� توافـــق عليهـــا الســـلطات 

ـــ�� ة ال ��خـــ³ل الفـــ
 �

ــام �� ــهم النظـ ــة، ويسـ ــة المعنيـ الجمركيـ
 �

�� � ــارك�� ــويق والمشـ � التسـ �Ùــدو � منـ ــ�� تمكـ
المعـــارض ورجـــال ا�عمـــال المســـافرين 
مـــن القيـــام با�Áجـــراءات الجمركيـــة بتكلفـــة 
محـــددة بشـــكل مســـبق، وزيـــارة عـــدة 
� ا�Áجـــراءات، 

�� ��بلـــدان متتاليـــة دون تأخـــ
حيـــث يضمـــن النظـــام تســـهيل وتبســـيط 
الحـــدود   ��عـــ الجمركيـــة  ا�Áجـــراءات 
ـــمح  ـــة ويس ـــات الروتيني ـــن المتطلب ـــل م ويقل
باســـتخدام  والمســـتوردين  للمصدريـــن 
تمـــام جميـــع ا�Áجـــراءات  Á� وثيقـــة واحـــدة

ــام. ــق النظـ ــة تطبـ � 77 دولـ
ــة �� الجمركيـ
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وقـــد أشـــاد ســـعادة الشـــيخ خليفـــة بن 
جاســـم بالجهود المبذولة �Áخـــراج الدليل، 
اً أنها بادرة مهمة لزيـــادة الوعي لدى  ��معتـــ
وعـــات وأعمال  � تأســـيس م��

الراغبـــات ��
� التعريـــف بالمناخ 

تجاريـــة، وستســـهم ��
� زيادة  ��� دولة قطر، وتحفـــ

ا�ســـتثماري ��
� القطـــاع الخاص.

نســـبة مشـــاركة المرأة ��
فـــأن دولة  المؤلـــف،  وبحســـب مقدمـــة 
قطر تعـــد واحدة مـــن أ¢ع الـــدول نمواً 
� العالم، مما 

مـــن الناحيـــة ا�قتصاديـــة ��
ة والرائعة  ��يتيح العديد مـــن الفرص الكبـــ
هذه  وأن  والمســـتدامة،  الفعالـــة  ل³عمال 
وعـــات والفرص،  ية مـــن الم�� ��البيئـــة ال
العديد من  إلهام لطموحـــات  كانت مصدر 

ا�عمال. ســـيدات 
الدرويش  الدكتـــورة لطيفة عـــ§�  وقالـــت 
أن المـــرأة القطريـــة قد حققـــت نجاحات 
وإنجازات ســـواء من خ³ل مشـــاريعهن أو 
كاتهـــن الخاصة، أو من خـــ³ل مناصبهن  �¢
ســـيدات  وأن  المؤسســـات،   �

�� القياديـــة 
ا�عمـــال القطريـــات قـــد وضعـــن بصمة 
كات وا�عمال  لل�� العام  المشـــهد   �

�� قوية 
� دولـــة قطر.

��
� موافقـــة عـــدد مـــن 

فـــ�� وقالـــت: «ي��
� حققن بالفعـــل نجاحاً 

�Ùاللـــوا الســـيدات 
� قطـــر ع§ الظهور 

تهن المهنية �� ��� مســـ
��

الخاصة  آرائهـــن  ليقدمن  الكتـــاب،  � هذا 
��

ا�عمال». حـــول 

حاً عن كيفية تأســـيس  ويتضمـــن الكتاب ¢�
� قطـــر وا�Áجابة 

وع تجـــاري خـــاص �� م��
عـــ§ ا�ســـئلة: مـــن ولمـــاذا ومـــاذا وأين 
وم�� ومقـــدار التكلفـــة. وقالـــت الدكتورة 
الدرويش بهـــذا الخصـــوص: «نقدم فكرة 
ينبغي  ينبغـــي ا�تصـــال بهم، ومـــا  عمن 
والقيمة  التوجـــه،  ينبغـــي  وأين  معرفتـــه، 
وع  المـــ�� تأســـيس  لتكلفـــة  التقديريـــة 
� قلب كل 

التجاري الخـــاص، منوهة أنـــه ��
ة، إ� أن  � ��وع جديـــد، تكمن فكرة متمـــ م��
 ��نجـــاح ونمو هـــذه الفكرة يتطلـــب التفك
� الذين سيصبحون  � ا�شـــخاص الرئيســـي��

��
الجديد». وع  للمـــ��  � الداعمـــ�� أفضل 

م اغب    ا م   ت ط ا  ا  

دل  د ا         د ال      ع  
د الد ل  الد  ال ال   ا   ال 
دا ا   ال ال ل   ا  ل  اد ا ل  ل
ا  ل الع  ا  الد لع ا  ع  ل ال ال 

ل        لع ا   د

تس س ا 

ط م ا     
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رئيس غرفة قطر:
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ب    ا    25 س 18 ا   س

 ا

ا   س ت  ستم  ا ط  ت ا م ا

م  ا

ا  ا  15 ا   س  

ا

ط  ت    ا

ب ا   ا 

ا    

ط     

ت   ت  ا

ت  ا ا  

وفيما ي§� نص الحوار:

ما هـــو تقييمكم ��داء ا�قتصـــاد القطري 
الحصار؟ من  ســـنة  خ�ل 

أكـــد ا�قتصـــاد القطـــري خـــ³ل الحصار 
� مواجهـــة ا�زمات وأن 

أنـــه قوي وثابـــت ��
� اتخذتها القيادة 

الخطـــط ا�قتصادية الـــ��
ة  ��الرشـــيدة والحكومـــة الموقـــرة قبـــل ف
الحصـــار كانـــت مدروســـة ومحكمـــة مما 
� مواجهة هـــذا الحصـــار الجائر 

ســـاهم ��
بـــكل ثبـــات. فا�قتصاد القطـــري لم يقف 
 �

� وجـــه الحصار فحســـب، بل اســـتمر ��
��

ة أ¢ع، وشـــاهدنا كيف تدفقت  ��نمـــوه بوت
كث�� من ا�ســـتثمارات ا�جنبية إ½ الســـوق 

ة  ��القطري، وذلـــك انط³قا من الثقـــة الكب
� يتمتع بهـــا اقتصاد قطـــر عالميا.

الـــ��
� لنا 

ّ � القـــول إن هذا الحصار بـــ��
ويمكنـــ��

� من 
أن تحقيـــق مبـــادئ رؤيـــة قطر الـــ��

أهـــم ركائزها تنويـــع مصـــادر الدخل هي 
ا�زمات. مـــن   ��لكث المخـــرج 

تداعيات الحصار

مـــا الدور الـــذي قام به القطـــاع الخاص 
لمواجهـــة  الحكومـــة  جهـــود  دعـــم   �

��
تداعيـــات الحصـــار وتوفـــ�� مـــا تحتاجه 

المحلية؟ ا��ســـواق 

قام القطـــاع الخاص القطـــري بدور فاعل 
يـــك حقيقي  خـــ³ل الحصـــار وأثبت أنه ¢�

� التنميـــة ا�قتصادية.
��

فقد تجـــاوب القطاع الخاص مـــع الجهود 
� بذلتها غرفـــة قطر منذ اليـــوم ا�ول 

الـــ��
� توفـــ�� كافة البضائـــع والمواد 

للحصـــار ��
اد بدائل لســـلع  ��، واســـت للســـوق المح§�
دول الحصـــار، مما منع حـــدوث أي نقص 

� الســـوق.
أو خلل ��

ا�عمال  ورأينـــا توجه كث�� مـــن أصحـــاب 
� قطاعات صناعية 

نحو الصناعـــة والدخول ��

ال    د  
دا ال   ا 
    
ال  ا   
ع  د  ا  
دا  د  ا ا 
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ت  ت  ا

ط ا  ا ط  ا

م  م ا  س 

س ا   

ب  م ت ا ب  ا

م    ا

ط غ  متس  ا

ط ا

� توفـــ�� كافة المواد 
جديدة، مما ســـاهم ��

ها من الســـلع بصـــورة كافية.  ��الغذائية وغ
كمـــا رأينا أيضـــا كيف قام القطـــاع الخاص 
� دول 

ه �� ��بتعزيـــز ع³قات التعاون مـــع نظ
وصديقة. شقيقة 

كان جديرا  أنـــه  أكـــد  الخـــاص  فالقطـــاع 
با�هتمـــام والدعـــم مـــن جانـــب القيادة 
� لم تدخر 

الرشـــيدة والحكومة الموقـــرة ال��
التســـهي³ت والحوافز  كافة  � تقديم 

جهدا ��
�صحـــاب ا�عمـــال والمســـتثمرين لزيادة 
� النمو 

� نموه وتعزيز دوره ��
مســـاهمتهم ��

عام. بشـــكل  ا�قتصادي 

مونديال 2022

وتنفيـــذ   2022 مونديـــال  بخصـــوص 
توفـــ��  اســـتطعتم  كيـــف  المشـــاريع.. 
ورية لذلـــك رغم ا��زمة؟ ا�حتياجات ال£�

� بدايـــة الحصار 
كانـــت هنـــاك مخـــاوف ��

مـــن أن هـــذه ا�زمـــة ربمـــا تؤثـــر عـــ§ 
مشـــاريع البنية التحتية وبا�خص مشـــاريع 
المونديـــال، لكننـــا واجهنـــا تداعيات هذا 

الحصـــار بشـــكل ¢يع وحاســـم.

� اليـــوم ا�ول للحصار 
فالغرفـــة دعـــت ��

كات المســـتوردة لمـــواد البناء إ½  كافة ال��
اجتماعـــات طارئة عقـــدت بمقـــر الغرفة، 
� تغنينا 

وتـــم خ³لها مناقشـــة البدائل الـــ��
� كنـــا نســـتوردها من دول 

عن المـــواد ال��
الحصـــار أو تأتينا عـــ�� دول الحصار، وتم 
بالفعـــل إيجاد هذه البدائـــل وكان أبرزها ما 
 �

يتعلق بمادة الجابرو ا�ساســـية للبناء وال��
ادها من ســـلطنة عمان الشقيقة،  ��تم اســـت
إضافـــة إ½ بدائل لبقية مـــواد البناء ا�خرى 
� يحتاجها الســـوق المحـــ§� من مصادر 

ال��
. متعددة

وعـــات البنيـــة التحتية  وبالتـــا½� فـــإن م��
وعـــات المونديـــال اســـتمرت وفـــق  وم��
ة  ��جداولهـــا الزمنيـــة المحـــددة بـــل وبوت

أ¢ع.

فقد رأينـــا كيف تم إنجاز بعض المشـــاريع 
قبـــل موعدهـــا، ومراحل تم ا�نتهـــاء منها 

قبل الموعـــد المحدد.

ورية  �Ýا�حتياجـــات ال � لقـــد تـــم تامـــ��
نتاج  Áلهذه المشـــاريع مـــن خ³ل زيـــادة ا�
المحـــ§� لبعض الســـلع، وإيجـــاد وجهات 
اد بديلة عـــن دول الحصار للســـلع  ��اســـت
ادها من أســـواق  ��� تم اســـت

ا�خـــرى وال��
والصديقة. الشـــقيقة  الـــدول  بعض 

� منيـــت بها 
مـــا حجـــم الخســـائر الـــ§¦

وما  الحصـــار؟  جـــراء  القطرية  كات  الـــ®¬
را؟ تـــ£� ا��ك�¬  القطاعـــات  أهـــم 

 �
ال�� القطرية  كات  الـــ�� بعـــض  تأثرت  لقد 

 �
� دول الحصـــار وال��

كانـــت لهـــا فـــروع ��
تـــم التعامـــل معهـــا بطريقة غـــ�� �ئقة 
البنكيـــة وإيقاف  من خ³ل غلق حســـاباتها 
الصعوبات  جانب  إ½  ومشـــاريعها،  أعمالها 
� تصفية 

� ُوضعت أمامهـــا ��
والعراقيل الـــ��

اســـتثماراتها أو اســـت³م أرباحها.

را فهمـــا قطاعا  �Ýالقطاعات تـــ ��أمـــا أكـــ
إذ  الغذائية،  المـــواد  المقـــاو�ت وتجـــارة 
 �

نشـــاءات والمقاو�ت �� Áكات ا� تعرضـــت ¢�
المنفذ  إغ³ق  بســـبب  ة  ��كب قطر لخســـائر 
� قطر والســـعودية، والذي كان  الوحيد بـــ��

ا

� ع§ هامش احد اللقاءات خليفة بن جاسم خ³ل تÝيحات للصحافي��

� غرفة قطر وغرفة اندونيسيا الشيخ خليفة بن جايم يوقع اتفاقية تعاون ب��
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يتـــم من خ³له نقـــل المواد ال³زمـــة للبناء 
والتعمـــ�� ولـــوازم التمديـــدات الكهربائية 
كات تجـــارة المواد  هـــا، مثلما تأثرت ¢� ��وغ
� كانـــت تعتمـــد أيضا ع§ 

الغذائيـــة الـــ��
� إيصـــال المواد الغذائية إ½ 

ي �� ��المنفذ ال
� الســـوق القطري.

جهـــات متعاقدة معها ��

كات  الـــ®¬ هل مـــن أرقـــام بشـــأن عدد 
رت مـــن الحصار؟ � تـــ£�

القطريـــة الـــ§¦

كات القطرية  هنالـــك المئـــات مـــن الـــ��
رها جراء  �Ýتقدمت بشـــكاوى حـــول ت �

ال��
نقوم  � غرفـــة قطـــر 

�� الحصـــار، ونحـــن 
� تصلنا 

كات الـــ�� بتحويـــل شـــكاوى الـــ��
إ½ لجنـــة المطالبـــة بالتعويضـــات، حيث 
تقوم هذه اللجنة بدراســـة هذه الشـــكاوى 
ار واتخاذ الـــ³زم فيما يتعلق  �õا� Ýوحـــ

بالتعويضات. بالمطالبـــة 

� اتخذتها 
أيـــن وصلـــت ا́�جـــراءات الـــ§¦

الحكومة لح£  بالتنســـيق مـــع  الغرفـــة 
ار وآليـــات التعويـــض؟ �ºا��

� تلقي الشـــكاوى 
الغرفة ما زالت مســـتمرة ��

رة، وتقـــوم بتحويل  �Ýكات المت مـــن الـــ��
 �

ال�� المختصـــة  للجنـــة  الشـــكاوى  هـــذه 
واتخاذ  ار  �õا� توثيـــق  إجراءات  تســـتكمل 
وفقا  بالتعويضـــات  المطالبـــة   �

�� الـــ³زم 
مناســـبة. تراها   �

الـــ�� للطريقة 

رشكات جديدة

كات  ماذا عـــن ا��رقام بشـــأن عـــدد ال®¬
ة الحصار؟  � تم تأسيســـها خ�ل فـــ�¦

الـــ§¦
الـــذي شـــهدته وأهم  النمو  وما حجـــم 

� شـــملتها؟
القطاعـــات ال§¦

ة الحصار إنشـــاء عدد كب�� من  ��شـــهدت ف
� الســـوق القطـــري، حيث تم 

كات �� الـــ��
كـــة جديدة  تأســـيس أك�� مـــن 18 ألف ¢�
منذ شـــهر يونيو/حزيـــران 2017 ح�� ا�:ن، 
� قطر ما زال 

مما يؤكـــد أن مناخ ا�عمـــال ��
مشـــجعا ويجذب كافة المســـتثمرين.

ا  ��وقد شـــهدت كافـــة القطاعات نمـــوا كب
نتـــاج الزراعي  Áخاصـــة المـــواد الغذائية وا�

. لتصنيع وا

، فقد تم  �
Ùالغـــذا بالشـــق  وفيمـــا يتعلق 

خـــ³ل عام الحصار تأســـيس أكـــ�� من 25 
� من لحوم وحليب 

�Ùنتاج الحيـــوا Á³مصنعا ل
وألبـــان ومشـــتقاتها، مـــن بينهـــا مصنعان 
كة، وبقية  ��باســـتثمارات قطرية أجنبية مشـــ
المصانع باســـتثمارات قطريـــة %100، كما 
نتـــاج حليب  Á� تم تأســـيس ث³ثـــة مصانع
ا�طفـــال المجفف (بـــودرة)، وث³ث مصانع 

أنواعها. نتـــاج العصائر ع§ اختـــ³ف  Á�

كات لتعبئة منتجات  وتم تأســـيس ســـت ¢�
كة  اللحـــوم، كمـــا تـــم تأســـيس 130 ¢�
لتجـــارة  كـــة  اللحـــوم، و300 ¢� لتجـــارة 
والمحفوظة. الطازجـــة  والفواكـــه  الخضار 

ئساً اجتماع الجمعية العمومية ��الشيخ خليفة م

ك ��� ع§ هامش ملق�� اقتصادي مش � ورجال اعمال اردني�� رئيس الغرفة مع مسٔوول��
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منو الصادرات

شـــهدت الصادرات القطريـــة نحو الخارج 
ارتفاعـــا مهما رغم ظـــروف الحصار، كيف 

ذلك؟ حدث 

ا،  ��نمـــوا كب القطرية  الصـــادرات  حققـــت 
 �

حيـــث اســـتمرت المنتجـــات القطريـــة ��
ة متغلبة  ��� أســـواق أجنبية كثـــ

ا�نتشـــار ��
ع§ الحصـــار، مؤكدة أن الحصـــار لم ينل 

قطر. اقتصـــاد  من 
 ��ووصـــل إجمـــا½� قيمـــة الصـــادرات غـــ
النفطيـــة لدولة قطر خـــ³ل الربع ا�ول من 
العـــام 2018 الجاري نحـــو 5.64 مليارات 
 4.9 مقابـــل  دو�ر)  مليـــار   1.54) ريـــال 
ة المماثلة من العام  ��� الفـــ

مليـــارات ريال ��
، محققا نموا بنســـبة 15.1%. �

�Ö2017 الما

� تصدرهـــا الغرفة 
الـــ�� للبيانـــات  ووفقـــا 

شـــهريا من واقع شـــهادات المنشـــأ، فقد 
بلغـــت قيمة الصادرات غـــ�� النفطية خ³ل 
النصف ا�ول مـــن العـــام 2017 -أي قبل 
وقوع الحصـــار- حوا½� 8.4 مليـــارات ريال 
� بلغت قيمتها  � حـــ��

(2.3 مليـــار دو�ر)، ��
نفســـه،  العام  � من 

�Ùالثـــا النصـــف  خ³ل 
ة ما بعـــد الحصار، حـــوا½� 9.6  ��وهي فـــ
مليارات ريـــال (2.6 مليـــار دو�ر)، محققة 

زيادة خـــ³ل الحصار نســـبتها 14%.

� ذلك هـــو التطور 
واعتقـــد أن الســـبب ��

القطرية،  الصناعـــة  الذي طـــرأ ع§   ��الكب
� كافة دول 

والتوجه نحو أســـواق جديـــدة ��
. لم لعا ا

القطاع الخاص

هـــل تغلـــب القطـــاع الخـــاص القطري 
ومعـــه دولة قطـــر عÅ الحصـــار وجع�ه 

وراء الظهـــور؟

بـــكل تأكيـــد، لقـــد انتـــÝت دولـــة قطر 
عـــ§ الحصـــار وأصبـــح ا�:ن وراء ظهورنا، 
أقـــوى اقتصاديا  تأكيـــد خرجت قطر  وبكل 
اكات اقتصادية  وفتحت مجا�ت تعـــاون و¢�

. ة يد جد
 

واســـتطاع القطاع الخـــاص أن يحقق دورا 
� وأن يعزز من 

� ا�قتصـــاد الوطـــ��
ا �� ��كبـــ

التنمية.  �
يـــك حقيقـــي �� مكانته ك��

 �
ال§¦ والتفاهمات  ا�تفاقـــات  ماذا عن عدد 

ة الحصار؟ وما  وقعتها الغرفـــة خ�ل فـــ�¦
اقها خ�ل  اخ�¦ تـــم   �

الـــ§¦ ا��ســـواق  هي 
ا��زمة؟ هذه 

 ��وقعـــت الغرفة خ³ل ســـنة الحصـــار أك
مـــن 15 اتفاقية تعاون مع عـــدد من الغرف 

ط ا    ا

ب    ا 

    

م  ت ا

ا

� رئيس الغرفة خ³ل استقباله رئيسة كرواتيا بحضور عدد من أصحاب ا�ٔعمال القطري��

ــي،  ــق الغذائ ــق بالش ــا يتعل «فيم

ــيس  ــار تأس ــام الحص ــالل ع ــم خ ت

لإلنتــاج  مصنعــا   25 مــن  أكثــر 

وحليــب  لحــوم  مــن  الحيوانــي 

وألبــان ومشــتقاتها، مــن بينهــا 

قطريــة  باســتثمارات  مصنعــان 

أجنبيــة مشــتركة، وبقيــة المصانــع 

باســتثمارات قطريــة %100، كمــا 

ــاج  ــع إلنت ــة مصان ــيس ثالث ــم تأس ت

حليــب األطفــال المجفــف )بــودرة(، 

العصائــر  إلنتــاج  مصانــع  وثــالث 

وتــم  أنواعهــا..  اختــالف  علــى 

لتعبئــة  شــركات  ســت  تأســيس 

منتجــات اللحــوم، كمــا تم تأســيس 

ــوم، و300  ــارة اللح ــركة لتج 130 ش

ــه  ــار والفواك ــارة الخض ــركة لتج ش

والمحفوظــة« الطازجــة 
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المماثلـــة لتعزيز أواõ التعاون وتشـــجيع 
� عـــ§ التعاون  أصحاب ا�عمـــال القطري��
� تلـــك الدول.. 

والتواصـــل مـــع نظرائهم ��
 �

وعـــات إنتاجية �� قامـــة م�� Á� وبمـــا يمهد
. قطر

وقد نجحت غرفة قطر مـــن خ³ل الزيارات 
� قامـــت بتنظيمهـــا لوفود مـــن رجال 

الـــ��
 �

� إ½ عدد مـــن الدول �� ا�عمال القطريـــ��
� فتح آفـــاق جديدة 

المنطقـــة وخارجهـــا، ��
 �

كات القطرية مع جهـــات تصديرية �� للـــ��
دول بديلـــة لدول الحصار مـــن أجل تزويد 

الســـوق القطري باحتياجاته من الســـلع.

� إيجاد 
فقـــد قامـــت الغرفـــة بالتوســـع ��

زيارات  ونفذت  اد،  ��ل³ســـت جديدة  وجهات 
إ½ ســـلطنة عمان والكويت وتركيا وباكستان 
هـــا مـــن الـــدول، وقد مهدت  ��وا�ردن وغ
اكات  هـــذه الزيارات لعقـــد صفقـــات و¢�

ونظرائهم   � القطريـــ�� ا�عمال  أصحاب   � ب��
� تلـــك الدول.

��

وســـاهمت الســـلع والمنتجـــات مـــن تلك 
� تحقيـــق اســـتقرار الســـوق منذ 

الـــدول ��
ا�ســـابيع ا�و½ للحصار.. كما تم التباحث 
كات قطريـــة  �¢ � � إقامـــة تحالفـــات بـــ��

��
وعات  قامـــة م�� Á� وأخرى من تلـــك الدول

الطويل. المـــدى  عـــ§  اكة  �¢

مـــا الـــذي خ®تـــه دول الحصـــار مـــن 
لقـــطر؟ حصارهـــا 

بـــكل تأكيـــد خـــ�ت دول الحصار ســـوق 
 �

ا من العقـــود والمشـــاريع ال�� ��قطـــر وكث
فيها. ســـتدخل  كانت 

 �
ة �� ��كما خـــ�ت اســـتثمارات قطرية كبـــ

كات  � مشـــاريع و¢�
هذه الـــدول تتمثـــل ��

متنوعة. واســـتثمارات  وعقـــارات 

كيـــف تنظـــرون إÊ مســـتقبل أداء القطاع 
� المســـتقبل؟

الخاص وا�قتصاد القطري ��

أعتقـــد أن ا�قتصـــاد القطـــري والقطـــاع 
الخاص ســـوف يواصـــ³ن نموهمـــا بنفس 
ة المقبلة  ��ة أو بشـــكل أك�� خ³ل الفـــ ��الوت
للقطاعات  المتســـارع  النمـــو  مع  خصوصا 

النفطية.  ��غـــ

كمـــا أن مؤسســـات ماليـــة عالميـــة، مثل 
، توقعـــت أن يحقق ا�قتصاد  البنك الدو½�
يبلـــغ %2.6 خ³ل  نمـــو  القطـــري معدل 
العـــام 2018، ع§ أن ترتفع هذه النســـبة 
إ½ مســـتوى يبلـــغ %3 خـــ³ل عامي 2019 
و2020، وذلـــك رغـــم اســـتمرار الحصـــار 
الخامس من  منـــذ  المفـــروض ع§ قطـــر 
يونيو/حزيران 2017، وهـــو ما يعكس قدرة 

الصمود. عـــ§   �
الوط�� ا�قتصـــاد 

رئيس الغرفة خ³ل لقاءه مع وفد تجاري امري)�

� مايو 2018
� لقطة جماعية عقب اع³ن نتائج انتخابات الدورة السادسة ��

رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة قطر ��
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وأشـــار ا½ أن ا�:ليات الدوليـــة تلعب دوراً 
� ضمـــان وحمايـــة ا�ســـتثمارات 

مهمـــاً ��
تحـــرص  حيـــث  العالـــم،   �

�� ا�جنبيـــة 
المنظمـــات الدوليـــة وا�تفاقيـــات الدولية 
ل³ســـتثمار عـــ§ وضـــع قواعـــد موحدة 
� الدول  � ب�� ��لمعاملة ا�ســـتثمارات دون تمي
لها،  المضيفة  والدول  ل³ســـتثمار  المصدرة 
� المصالح  وذلـــك لتحقيـــق التـــوازن بـــ��
� الذي  � المســـتثمر ا�جن�� المتعارضة ما ب��
� دولـــة 

يســـعى إ½ توظيـــف اســـتثماراته ��
� حديثة وبيئـــة أعمال جاذبة  تتمتع بقوانـــ��

. ر ل³ستثما
وأضـــاف ســـعادته أن الدولة ووعيـــاً منها 
بأهمية اســـتقطاب ا�ســـتثمارات؛ انتهجت 
سياســـة تهدف إ½ تشـــجيع وحماية أموال 
، مـــن خـــ³ل تدعيم  � المســـتثمر ا�جنـــ��
المقدمة  والحوافـــز  الممنوحة  الضمانـــات 
وتطبيـــق مجموعة مـــن المبـــادئ القانونية 
ية  � ��العادلـــة بعيداً عـــن أي إجـــراءات تمي
رة تجاه ا�ســـتثمارات  ��أو تعســـفية غ�� مـــ
 ��� من شـــأنها عرقلة تســـي

ا�جنبيـــة، وال��
ا�نشـــطة ا�قتصادية بصـــورة فعلية وآمنة 
� المســـتثمر  وكذلـــك توحيـــد المعاملة ب��

� ع§ حد ســـواء. � وا�جنـــ��
الوطـــ��

 �
�Ùبن عـــ§� آل ثا �

�Ùوأكد ســـعادة الشـــيخ ثا
� غرفة التجارة 

المحامي وممثل دولة قطـــر ��
� تÝيحات صحفية ان 

الدولية بباريـــس، ��
المركز الدو½� لتســـوية منازعات ا�ســـتثمار 
 ��يعت  ICSID (ا�كســـيد باســـم  (المعروف 
 � � تحفـــظ المصالح ب��

من أبـــرز ا�:ليات ال��
المســـتثمر والدولة، حيث يضطلع بالفصل 
� المســـتثمرين  � تثور ب��

� الخ³فـــات ال�� ب��

ا�جانب والدولة المســـتضيفة ل³ســـتثمار، 
 �

كاشـــفاً أن محكمة ا�كســـيد قد فصلت ��
أك�� من 600 دعوى حـــ�� ا�:ن، كان أطرافها 
� بعضها إما كانوا مســـتثمرين عربا أو دو� 

��
عربية مثل ا�ردن والجزائر ولبنان وســـلطنة 

ها. ��عمـــان واليمن وغ
 وأوضـــح أن المركـــز الـــذي أسســـه البنك 
الـــدو½� منـــذ اكـــ�� مـــن خمســـة عقود 
تبلورت لديـــه الكث�� من مبادئ ا�ســـتثمار 
الدوليـــة، وكيفيـــة الحفـــاظ عـــ§ حقوق 
 � � فيمـــا ب�� ��المســـتثمرين وعـــدم التميـــ
ا�ســـتثمارات الوطنيـــة وا�جنبيـــة، وحرية 
تحويـــل العائـــدات وا�ســـتثمارات وعدم 
ها،  ��الخضـــوع �ي إجراءات تعســـفية وغ
 �

مبينـــاً أن اختصـــاص ا�كســـيد بالنظر ��
ام الدول  � ��تلـــك الخ³فـــات نابع مـــن الـــ
حال توقيـــع ا�تفاقيات الثنائيـــة فيما بينها 

المتبادلة. ا�ســـتثمارات  لتشـــجيع 
وأضاف أنه قـــد تم وضع �ئحـــة للقواعد 
� عام 

المتبعـــة أمام ا�كســـيد �ول مـــرة ��
1967، قبـــل أن يتم تعديل تلـــك القواعد 
� أعـــوام 1978 و1984 و2006، كاشـــفاً أن 

��
� نهاية 

هناك خطة لتعديل هـــذه القواعد ��
الجاري. العام 

ا  م ست م ا ط   ا  50 ا  

س  ا ا  متب  ا ا ا   ا

  

س     

ب ا ا ست ا
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ا
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من جانبـــه قال بن طـــوار إن هنـــاك اهتماما من جانـــب أصحاب 
� بالتعرف ع§ الفرص ا�ســـتثمارية  ا�عمال والمســـتثمرين القطري��
 � بالســـلطنة، مؤكـــداً أن الزيـــارات المتبادلة واللقـــاءات الثنائية ب��
ة، أســـفرت عن توقيع  ��� ا�:ونة ا�خ

�� �
�Ùالقطـــري والعمـــا � الجانب��

كات القطرية  � الـــ�� اكـــة ب�� عـــدد كب�� من اتفاقيـــات وصفقات ¢�
� تعميـــق الروابط 

تهـــا العمانيـــة، وهو ا�مر الذي ســـاهم �� ��ونظ

� البلدين. 
� القطاع الخـــاص �� التجارية بـــ��

وأضـــاف أن و�ية صحار العمانية لديها إمكانات وحوافز اســـتثمارية 
كات والمصانع العالمية، داعياً  ة اســـتطاعت أن تســـتقطب ال�� ��كب
� ميناء 

� للتعرف ع§ فرص ا�ســـتثمار �� أصحـــاب ا�عمال القطريـــ��
صحـــار والمنطقـــة الصناعية، مؤكداً ع§ حـــرص الغرفة ع§ تعزيز 
 � ، ودعم أصحاب ا�عمـــال العماني�� �

�Ùالتعـــاون مع الجانب العمـــا
� الدخول للســـوق القطري.

�� � الراغب��

بدوره أوضح ســـويد بن ســـعيد الشـــمي.� أن ميناء صحـــار يو½� 
 �

ى، حيث تـــم تخصيـــص منطقة �� ��� أهميـــة كـــ
Ùا�مـــن الغـــذا

المينـــاء لتخزيـــن ومناولـــة البضائـــع الغذائية إ½ جانـــب عمليات 
� ميناء صحار 

شـــحنها وتوزيعها، وأضـــاف أن حجم ا�ســـتثمارات ��
اً إ½ أن هناك  ��والمنطقـــة الحرة بلغ أكـــ�� من 26 مليار دو�ر، مشـــ
� بالتعاون مع أصحـــاب ا�عمال 

�Ùا مـــن الجانب العمـــا ��ترحيبـــاً كب
� كافة المجـــا�ت والقطاعات ا�قتصادية. 

�� � والمســـتثمرين القطري��

تم  ا  ا   

ط  ست  س

ب      ست ا 

30

20
18

 - 
رب

م
بت

س
 -

س 
ط

س
غ

/ ا
 72

 / 
دد

لع
ا



د  د   د  ال  
دا  د    الع
ا  ا    
د  د  ال   
دد ال  ا    
ل  الع  ال 
ا 330   د  ال 
ا     
ا  ا ال  ال 
ا ال   
ال   ا   
    

د     

جـــاء ذلـــك خـــ³ل اســـتقباله الســـيد عـــ§� 
ت  ��ــ ــة سـ ــم مقاطعـ ــق، حاكـ ــوات عتيـ فـ
ـــاء عقـــد  � لق

ـــه، �� ـــد المرافـــق ل ـــة والوف كي ��ال
ـــو  ـــاء 17 يولي ـــوم الث³ث ـــر ي ـــة قط ـــر غرف بمق
 � 2018، لبحـــث الع³قـــات التجاريـــة بـــ��

. � الجانبـــ��
وتركيـــا  قطـــر  أن  العبيـــد½�  وأضـــاف 
تجمعهمـــا ع³قـــات تجاريـــة قويـــة، حيـــث 
� البلديـــن إ½  يصـــل التبـــادل التجـــاري بـــ��
 ، �

�Öنحـــو 1.3 مليـــار دو�ر العـــام المـــا
ـــم  ـــرات التفاه ـــات ومذك ـــة إ½ ا�تفاقي إضاف
ــر  ــدف إ½ تطويـ � تهـ

ــ�� ، الـ � ــ�� � الجانبـ ــ�� بـ
الع³قـــات ا�قتصاديـــة.

مـــن جهتـــه قـــال الســـيد عـــ§� فـــوات 
� إطـــار التعريـــف 

�� �
�Ùعتيـــق أن زيارتـــه تـــأ

ـــزارات  ـــتهر بالم � تش
ـــ�� ت، ال ��ـــ ـــة س بمقاطع

ـــة،  ـــات الغذائي ـــض المنتج ـــياحية، وببع الس
اكات وتحالفـــات  والتباحـــث حـــول عقـــد ¢�
 �

��  � القطريـــ�� ا�عمـــال  أصحـــاب  مـــع 
 ، � ــة مـــن الجانبـــ�� ــات المتاحـ مكانـ Áظـــل ا�
ــال  ـــاب ا�عمـ ــام أصح ـــن اهتمـ اً ع ��ــ معـ
� التعـــرف عـــ§ الفـــرص 

مـــن المقاطعـــة ��

� ظـــل 
� قطـــر، ��

ا�ســـتثمارية المتاحـــة ��
مـــن  عـــدد   �

�� تشـــهدها   �
الـــ�� الطفـــرة 

المجـــا�ت.

ومـــن جهـــة اخـــرى، اســـتقبل الســـيد محمـــد 
بـــن أحمـــد العبيـــد½� عضـــو مجلـــس إدارة 
غرفـــة قطـــر بمقـــر الغرفـــة وفـــداً تجاريـــاً 
نتـــاج  Áا� مجـــال   �

�� متخصصـــاً  ايطاليـــا 
الســـيد  برئاســـة   ، �

�Ùوالحيـــوا الزراعـــي 
ـــا½�  ـــاد ا�يط ـــس ا�تح ـــو رئي ـــو مونكالف روبرت
ـــعادة  ـــور س » وبحض �

ـــ�� � «كولديري ـــ�� للمزارع
ـــا  الســـيد باســـكوال ســـالزونال، ســـف�� ايطالي

لـــدى الدولـــة.
التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل  اللقـــاء  تنـــاول 
� القطـــاع الخـــاص القطـــري  ك بـــ�� ��المشـــ
نتـــاج  Áا� مجـــا�ت   �

�� ا�يطـــا½�  ه  ��ونظـــ
ا�عـــ³ف  وإنتـــاج   ، �

�Ùوالحيـــوا الزراعـــي 
، إ½ جانـــب تعريـــف  �

Ùوالتصنيـــع الغـــذا
ـــرز المنتجـــات  � بأب ـــ�� رجـــال ا�عمـــال القطري
إمكانيـــة  وبحـــث  الزراعيـــة  ا�يطاليـــة 

تصديرهـــا إ½ الســـوق القطـــري.
تكثيـــف  أهميـــة  عـــ§  الجانبـــان  وأكـــد 

ا�عمـــال  أصحـــاب   � بـــ�� الزيـــارات 
لبحـــث  البلديـــن،  مـــن  والمســـتثمرين 
وإقامـــة  ك  ��المشـــ التعـــاون  فـــرص 
ـــاخ  ـــن المن ـــتفادة م ـــة وا�س ـــات تجاري تحالف
 �

ا�ســـتثماري الجـــاذب لـــرؤوس ا�مـــوال ��
البلديـــن.

ـــة  ـــد½� إن الغرف ـــد العبي ـــيد محم ـــال الس وق
ــجع  ــة وتشـ ــتثمارات ا�يطاليـ ــب با�سـ ترحـ
كات  �¢ � ــ�� ــة بـ اكات ناجحـ ــود ¢� ــ§ وجـ عـ
� البلديـــن، معربـــاً عـــن 

القطـــاع الخـــاص ��
ــا½�  ــة الســـوق القطـــري بالمنتـــج ا�يطـ ثقـ

وجودتـــه.

ـــدوره قـــدم رئيـــس الوفـــد ا�يطـــا½� لمحـــة  ب
ــذي  � والـ ــ�� � للمزارعـ

ــ�� ــاد الوطـ ــن ا�تحـ عـ
ــزارع،  ــف مـ ــون و600 ألـ ــو مليـ ــل نحـ يمثـ
ــارة  � القـ

ــة �� ــة زراعيـ ــ�� منظمـ ــ�� أكـ ويعتـ
ا�وروبيـــة، موضحـــاً أن ا�تحـــاد يقـــوم 
كات الزراعيـــة  عـــ§ تنظيـــم عمـــل الـــ��
وا�ســـمدة  بـــا�:�ت   � المزارعـــ�� وتزويـــد 
والمـــواد ال³زمـــة للزراعـــة وكذلـــك تجميـــع 

المحاصيـــل وتصنيعهـــا.

ست  ست ا ا ا 
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� ســـتعقد بمقر 
وتشـــتمل الدورات ال��

الغرفـــة ع§ كافـــة الجوانـــب العملية 
كات والمؤسســـات  � الـــ��

�� � للعاملـــ��
لرفـــع ادائهـــم الوظيفـــي والتوعيـــة 
داريـــة، وأضـــاف البيـــان أن بـــاب  Áا�
الحجز والتســـجيل لحضـــور الدورات 
مفتوحاً حـــ�� اكتمال العـــدد، ويمكن 
التســـجيل عـــن طريـــق زيارة قســـم 

التدريـــب والتطوير بمقـــر الغرفة، او 
� للغرفة.

�Ùو ��لكـــ Áالموقـــع ا� ��عـــ
كتابـــة  «فـــن  الـــدورات  وتتنـــاول 
التقارير  الرســـمية وإعـــداد  الخطابات 
و»المحاســـبة  ا�جتماعات»   �õومحـــا
الماليـــة» و»التوعيـــة بقانـــون العمل 
المؤتمرات  تنظيـــم  و»فنون  القطري» 
الدوليـــة  و»الرخصـــة  والنـــدوات» 

و»إعـــداد  المجتمعيـــة»  للمســـؤولية 
و»كيفية  التدريبية»  امـــج  ��وال الخطط 
وع خـــاص» و»تطويـــر  إنشـــاء مـــ��
ضافة  Áبا� للموظـــف»   �

المه�� المســـار 
و    MS Office برامـــج   �

�� دورات  إ½ 
المتدربـــون  ويحصـــل   ،MS Project
شـــهادات  الدورات ع§  انتهـــاء  عقب 

معتمـــدة وموثقـــة مـــن الغرفة.
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الغرفة  بمقـــر  وخ³ل مؤتمـــر صحفي عقد 
، قال الســـيد  �

�Öالمـــا � منتصـــف يوليو 
��

محمد بـــن أحمد بـــن طوار النائـــب ا�ول 
إن  قطـــر،  غرفـــة  إدارة  مجلـــس  لرئيـــس 
� نســـخته المقبلة 

� قطر/ ��
معـــرض /صنع ��

 � يهـــدف إ½ فتح قنوات تواصـــل جديدة ب��
تهـــا العمانية، كما  ��كات القطرية ونظ الـــ��
كات  ات مـــع ال�� ��يهـــدف إ½ تبادل الخـــ
� القطاعـــات الصناعيـــة، فيما 

العمانيـــة ��
 �

�Ùالُعمـــا المجتمـــع  تعريـــف  يســـتهدف 

بالمنتـــج القطـــري، وفتح أســـواق خارجية 
كات القطريـــة بصناعاتها  جديـــدة أمام ال��

ة. ��ة والصغ ��المتنوعـــة الكبـــ
� قطر/ اســـتطاع 

وأكد أن معـــرض /صنع ��
ة خـــ³ل دوراته  ��كبـــ نجاحات  يحقـــق  أن 

ع    2018  د           ال
ع  ل ل       ال     9  ا 
ال   ل   10      ا ال   

لع    200   ع  ا ا   ل

ط م 200   ت   س 10    
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ع  

 �
ة ال�� ��الســـابقة، خاصـــة نســـخته ا�خـــ

 ، �
�Öالعـــام الما ��� شـــهر ديســـم

أقيمت ��
كـــة ومصنعـــا  وشـــهدت مشـــاركة 320 ¢�
مـــن أصحـــاب  إ½ جانـــب 140  قطريـــا، 

لية. � ��الم اليدويـــة  الصناعـــات 

الصناعيـــة إ½  القطاعـــات  ودعـــا جميـــع 
كانـــت  ســـواء  المعـــرض،   �

�� المشـــاركة 
كات تمثـــل صناعات ثقيلـــة أو صناعات  �¢
ة ومتوســـطة، أو صناعـــات الغذاء  ��صغـــ
وكيماويـــات، أو صناعـــات ا�ثـــاث  ��أو الب
والمفروشـــات، مضيفاً أن الغرفة ســـتتكفل 
 ، � للمشارك�� بتوف�� مســـاحات عرض مجانية 
ال³زم للمشـــاركة  الدعم  كافة  كما ســـتوفر 

المعرض.  �
��

� الدولة شـــهد 
وأوضح أن القطاع الصناعي ��

طفرة غ�� مســـبوقة عقب الحصـــار الجائر 
المفـــروض عـــ§ البـــ³د، حيث اســـتطاع 
اســـتثماراته  يعـــزز  أن  الخـــاص  القطـــاع 
� مجال التصنيع، وقد 

ويوســـع نشـــاطاته ��
� مصانع  ة الماضية تدشـــ�� ��شـــهدت الفـــ
 �

وصناعـــات جديدة بـــدأت تأخـــذ مكانها ��
القطرية. الســـوق 

منتدى عىل هامش 
املعرض

مجلـــس  لرئيـــس  ا�ول  النائـــب  وكشـــف 
إدارة غرفة قطـــر أن منتدى قطريـــا عمانيا 
 �

ســـينعقد عـــ§ هامـــش معرض صنـــع ��
التجارية  الع³قـــات  تعزيـــز  لبحـــث  قطر 

، كما ســـيتم التنســـيق لعقد  � � الجانب�� بـــ��
 ، �

�Ùالعما القطري  ا�عمـــال  لمجلس  اجتماع 
موضحـــاً أن المعـــرض وفعالياته المصاحبة 
ســـيمثل منصـــة �صحـــاب ا�عمـــال من 
البلديـــن لمناقشـــة الفـــرص ا�ســـتثمارية 
نشـــاء  Á� ًكل القطاعات، تمهيدا �

المتاحـــة ��
كات  ال��  � بـــ�� تجارية  تحالفات وصفقـــات 
تها العمانيـــة، تعود بالنفع  ��القطريـــة ونظ

. � الشـــقيق�� البلدين  اقتصـــاد  ع§ 

� غرفـــة تجارة  وأشـــاد بالتعـــاون القائم ب��
تها القطرية لتســـهيل  ��وصناعـــة ُعمان ونظ
� الســـلطنة، مثمنا ما 

تنظيـــم المعـــرض ��
لدولة  قدمته ســـلطنة ُعمان قيادًة وشـــعباً 
قطـــر وشـــعبها خـــ³ل الحصـــار الجائـــر 

المفـــروض عليهـــا منذ أك�� مـــن عام.

� رده عـــ§ ســـؤال حول اختيار ســـلطنة 
و��

ُعمان �ســـتضافة المعرض، نـــوه بن طوار 
 � إ½ أن الع³قـــات ا�قتصاديـــة القويـــة ب��

� مقدمة 
�� �

�Ùالبلدين تـــأ �
القطاع الخـــاص ��

أســـباب اختيار الســـلطنة لتحتضن النسخة 
المعـــرض، مضيفا  الخارجية مـــن  الثانيـــة 
� البلدين  التبـــادل التجاري بـــ�� ان  � ��أن مـــ
ة، كما  ��ة قص ��� فـــ

حقق قفـــزات متتالية ��
� مهتمون  أن أصحـــاب ا�عمـــال القطريـــ��
 �

الفـــرص ا�ســـتثمارية �� بالتعـــرف عـــ§ 
القطاعـــات الصناعية بالســـلطنة.

ولفـــت إ½ أن نســـخا مقبلة مـــن معرض /
� قطر/ ســـيتم ا�نتقـــال بها إ½ دول 

صنع ��
أخرى مثـــل الكويـــت وتركيـــا وبعض دول 

. � �Ùالعر المغـــرب 

بنك قطر للتنمية

مـــن جانبـــه، قـــال الســـيد عبدالعزيز بن 
نـــاõ آل خليفـــة الرئيس التنفيـــذي لبنك 
قطـــر للتنمية، إن الـــدورة القادمة لمعرض 
� دولة  � قطر/ تعـــزز التعاون بـــ��

/ُصنـــع ��
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قطـــر وســـلطنة ُعمـــان الشـــقيقة.. مؤكدا 
 � � تعريف المســـتهلك��

أهميـــة المعـــرض ��
المنتجـــات  عـــ§  العمانيـــة  كات  والـــ��
والقطاعـــات الصناعية القطريـــة المختلفة، 
 �

كات القطرية �� فضـــ³ عن مســـاعدة الـــ��
التعـــرف ع§ متطلبـــات الســـوق العمانية 
المجدية  التجاريـــة  الفـــرص  واستكشـــاف 
فيهـــا، ممـــا ســـيفتح الطريق نحـــو إيجاد 
� الســـوق 

كات القطرية �� موطئ قـــدم لل��
العمانيـــة، ومن ثم ا�نط³ق نحو ا�ســـواق 
� المســـتقبل.

قليميـــة والدولية ا�خرى �� Áا�

 �
� دورتـــه المقبلة ��

وأضاف أن المعـــرض ��
اً  ��سلطنة ُعمان ســـيمثل ملتقى اقتصادياً كب
كات القطرية من  يجمع تحـــت مظلته الـــ��
نتاجية ورجال  Áكافة القطاعـــات الصناعية وا�
ا�عمـــال مـــن كل البلديـــن، مـــن أجل مد 
اف ســـبل التعاون  قنوات للتواصل واســـت��
� شـــ�� المجـــا�ت التجارية، 

المســـتقب§� ��
� إنعاش اقتصاد 

�� ��لما لذلـــك من دور كبـــ
� من خ³ل توسيع قاعدة  الشـــقيق�� البلدين 

دخلهما. وزيادة  اســـتثماراتهما 

� قطر 
وأوضح آل خليفة أن معـــرض ُصنع ��

 �
لهـــذا العام يعد فرصة للقطـــاع الخاص ��

قطـــر لتفعيل دوره الخارجـــي وإعطاء زخم 
 �

أكـــ�� للعمليـــة ا�قتصاديـــة المتنامية ال��
 � ��ك ��ال تشـــهدها دولة قطر، حيث ســـيتم 
خـــ³ل هـــذه النســـخة من المعـــرض ع§ 
الســـوق العمانية وما قد تفتحـــه من آفاق 

المختلفة. القطريـــة  للصناعات  رحبة 

رشاكة اسرتاتيجية

وقعت  الصحفـــي،  المؤتمر  هامـــش  وع§ 
غرفـــة قطـــر وبنك قطـــر للتنميـــة اتفاقية 
صنع  معرض  لتنظيـــم  اتيجية  ��اســـ اكة  �¢
� قطر هـــذا العـــام، وقعها مـــن جانب 

��

 �
�� غرفة قطر الســـيد صالح بن حمـــد ال��

الجانب  ومـــن  للغرفـــة،  العـــام  المديـــر 
ا�:خر الســـيد عبدالعزيـــز آل خليفة الرئيس 

التنفيـــذي لبنك قطـــر للتنمية.
وثمـــن الرئيس التنفيذي لبنـــك قطر للتنمية 
 �

�� � � الطرفـــ�� اتيجية بـــ�� ��اكـــة ا�ســـ ال��
 �

� قط/ر منـــذ انط³قته ��
معـــرض /ُصنـــع ��

� العـــام 2009، مؤكدا حرص البنك 
ا�و½ ��

عـــ§ تعزيـــز ودعـــم الصناعـــة القطرية 
� ســـبيل 

� يبذلها ��
انط³قـــاً من الجهـــود ال��

تطويـــر وتنميـــة القطاع الخـــاص القطري 
� مختلف 

ا�عمال ل³ســـتثمار �� � رواد  ��وتحف
ا�قتصادية. القطاعـــات 
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قـــال ســـعادة الســـيد صالـــح بن 
� مديـــر عـــام غرفة 

�� حمـــد الـــ��
المنظمة  اللجنـــة  قطـــر  ورئيـــس 
أن  قطـــر،   �

�� صنـــع  لمعـــرض 
الثانيـــة  للنســـخة  ا�ســـتعدادات 
بســـلطنة  المعرض  مـــن  خارجيـــاً 
وســـاق،  قدم  عـــ�  تســـ��  عمان 
بتلقي  بـــدأت  الغرفة  أن  موضحـــا 
من  بالمعرض  الخاصـــة  الرعايـــات 
القطرية،  والمؤسســـات  كات  الـــ��
كمـــا كشـــف عـــن إقبـــال مختلف 
والمصانـــع  نتاجيـــة  ªا� كات  الـــ��
القطريـــة عـــ� طلبـــات الحجـــز 
� المعـــرض، �فتا ا® 

والمشـــاركة ��
أن الغرفة تســـتهدف مشـــاركة 200 
كة صناعيـــة مصدرة.  �́ و مصنعـــا 

ومـــن المقـــرر أن تعقد النســـخة الثانية خارجيا مـــن المعرض الذي 
تنظمـــه الغرفة بالتعـــاون مـــع وزارة الطاقة والصناعـــة وبنك قطر 
 ��ة مـــن 5 ا½� 9 نوفم ��اتيجي)، خـــ³ل الف ��يك ا�ســـ للتنميـــة (ال��
المقبـــل، بمركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض بمســـقط ع§ مســـاحة 

10 آ�ف مـــ�� مربع.
� إن الغرفة ســـوف تتكفل بتوف�� مســـاحات عرض تبلغ 

�� ونوه الـــ��
، كما ســـتتكفل الغرفة  �

�Ùمربع لكل مشـــارك بشـــكل مجـــا ��12 مـــ
كات المشـــاركة وذلـــك حرصاً ع§  بتكاليـــف التنقـــل والشـــحن لل��
اً أن الغرفة  ��كات والمصانع، مشـــ مشـــاركة اك�� عدد ممكن مـــن ال��
كات المشـــاركة من أجل  � توفـــ�� أي دعم للـــ��

لـــن تألوا جهـــدا ��
إنجـــاح المعرض وخروجه بشـــكل يليـــق بمكانة الصناعـــة القطرية.

� المعرض 
كات والمصانع المحلية للمشـــاركة �� � كافة ال��

�� ودعـــا ال��
ويج  ��� وال

�Ùالســـوق العمـــا �
ل³ســـتفادة من فرصـــة طرح منتجاتها ��

اكات واتفاقيات جديـــدة مع الجانب  لهـــا، والتباحث حول عقـــد ¢�
ين وأصحاب  ��، والتواصـــل مع كبار المســـتثمرين والمشـــ �

�Ùالعمـــا
� عمان، �فتاً أنه ســـيعقد ع§ هامـــش المعرض منتدى 

المشـــاريع ��
� تواجه 

� لبحث موضـــوع الصناعـــة والتحديات الـــ��
�Ùقطـــري عمـــا

، كما  � � الجانب�� القطـــاع الصناعي، ولتعزيز الع³قـــات التجارية بـــ��
. �

�Ùســـيتم التنســـيق لعقد اجتماع لمجلس ا�عمال القطـــري العما

 �
� يقـــام فيها معـــرض /صنع ��

وتعـــد هذه هـــي المرة الثانيـــة ال��
� نســـخته 

قطر/ خـــارج دولة قطر بعـــد أن انتقل إ½ الســـعودية ��
� العـــام 2016، حيـــث يعتـــ�� معـــرض /صنع 

الخارجيـــة ا�و½ ��
كات والمصانـــع القطرية تحت  � قطـــر/ ملتقى يجمـــع كافة الـــ��

��
� ل³لتقـــاء بأصحاب ا�عمال  مظلـــة واحدة، ويتيح فرصـــة للمصنع��
اتها، فض³  � ��والمســـتثمرين للتعرف ع§ الصناعـــات القطريـــة ومم
عن استكشـــاف ما يحتاجه الســـوق القطري من صناعـــات جديدة.
� العام 2009 فرصة 

ويشـــكل المعرض الذي بدأت نســـخته ا�و½ ��
مهمة للتعـــرف عن قرب ع§ أبـــرز الصناعات المتنوعـــة المتواجدة 
ة  ��� البـــ³د، والتطـــور ا�قتصادي الذي شـــهدته الدولة خـــ³ل الف

��
كات من  � توفرهـــا ال��

ة، مع تعريف الـــزوار بالخدمـــات ال�� ��ا�خـــ
والمؤسســـات. ا�فراد  مع  اكات  و¢� تعاقدات 

� ظـــل ظروف حصار 
� نســـخة المعـــرض الخارجية هذا العام ��

�Ùوتأ
مفـــروض عـــ§ الدولة من قبـــل ثـــ³ث دول خليجيـــة، ا�مر الذي 
� مـــن كافة الجهـــات المعنية 

ا بالمنتـــج الوط�� ��خلـــق اهتماما كبـــ
بالدولة، ســـعيا للتعريـــف بالصناعـــات القطريـــة المختلفة وفتح 
� ورجال ا�عمال  � المصنعـــ�� أســـواق ومنافذ تجارة جديـــدة، وتمك��
� قطـــر من التعـــرف ع§ تلك ا�ســـواق ومـــا تقدمه مـــن فرصة 

��
� يمكن أن يســـتفيد 

ات والمعلومـــات والتقنيـــات ال�� ��لتبادل الخـــ
� الدولة.

منها قطـــاع ا�عمـــال ��

ع  

م س    ا ا  

م  اس  ب  ا ا

ط  س ط     
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� إطـار ورش عمـل تعريفيـة 
� الورشـة ��

�Ùوتـأ
دعـت لهـا الغرفـة للتعريف بدفـ�� ا�دخال 

للبضائع. المؤقـت 
مـن جهته شـدد السـيد عبدالعزيـز الكواري 
بالغرفـة  القانونيـة  الشـؤون  ادارة  مديـر 
الورشـة_  �عمـال  افتتاحيـة  كلمـة  _خـ³ل 
� غرفـة قطـر والهيئـة العامـة  بالتعـاون بـ��
قطـر،  الدوليـة  التجـارة  وغرفـة  للجمـارك 
وعـ§  الدولـة،   �

�� النظـام  تطبيـق   ��لتيسـ
التعريفيـة  الـورش  تنظيـم   �

�� التعـاون 
مجتمـع  لتعريـف  وذلـك  بهـا  الخاصـة 
ا�عمـال  بيئـة  بالنظـام ولتسـهيل  ا�عمـال 
أصحـاب  تواجـه  قـد  معوقـات  أي  وازالـة 

كات. والـ�� ا�عمـال 
توضيحـي  عـرض  خـ³ل  الكـواري  وقـدم 

نبـذة عـن دفـ�� ا�دخـال المؤقـت، والـذي 
� سـتعزز 

يعتـ�� واحـدة مـن ا�جـراءات الـ��
اسـتثمارية  كوجهـة  قطـر  دولـة  مكانـة  مـن 
وا�عمـال،  للتجـارة  عالميـاً  ومركـزاً  عالميـة 
المؤتمـرات  قطـاع  تنشـيط   �

�� وستسـاهم 
أن  ا½  اضافـة  والسـياحة،  والمعـارض 
جاهزيـة  سـيدعم  النظـام  هـذا  تطبيـق 
العالـم  كأس  مونديـال  �سـتضافة  قطـر 

.2022
 ATA Carnet  كمـا اسـتعرض مفهـوم نظام
المتعلقـة  القانونيـة  وا�مـور  واسـتخدامه، 
التعامـل  وكيفيـة  والضمانـات  والمزايـا  بـه 
ادها  ��باسـت يسـمح   �

الـ�� وا�صنـاف  بـه، 
. ��الدفـ بموجـب  وتصديرهـا 

 �
وقـال أن اهميـة اسـتخدام الدفـ�� تكمن ��

جـراءات الجمركية  Áتبسـيط ا� �
أنه يسـاهم ��

د ا ل  ع  د ا ا     الع ال
ال الع  ل   ع   ال الد ل   ال  ال 
ع   ا ال ا دا  ل  ا ع  ل ل ل 
دا ال  ال ال  ل  ع  ع  ال  ال ا  ا

ال ا  ا ا

ت   ا   

ب ا ا 

م  ا ت  م  م  ط  ا ا س   ا

ب    م    ا ا

ط ت ا  غ ا م  ت  ا ا 
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 �
�� المؤقتـة  البضائـع  اد  ��اسـت  �

�� المتبعـة 
بأنـه  منوهـاً  أخـرى،  وبلـدان  قطـر  دولـة 
وري  �Ýبـدون هـذه البطاقة سـيكون مـن ال
جـراءات الجمركيـة  Áام بإتمـام كافـة ا� � ��ا�لـ

� كل دولـة للقبـول المؤقـت للبضائـع.
��

تصـدر   �
الـ�� الجهـة  أن  الكـواري  ولفـت 

البلـدان   �
�� التجـارة  غـرف  هـي   ��الدفـ

اً  ��مشـ الدوليـة،  التجـارة  بغرفـة  ا�عضـاء 
بـأن غرفـة قطـر هـي الجهـة المكلفـة كجهة 
صـدار والضمـان مقابـل رسـوم محددة. Áا�
، اوضـح مديـر إدارة  ��وعـن ص³حيـة الدفـ
تبـدأ  أنهـا  بالغرفـة  القانونيـة  الشـؤون 
سـنة  وتكـون  إصـداره  تاريـخ  مـن  اعتبـاراً 
أشـهر  سـتة  و  التجاريـة  للعينـات  واحـدة 
المهنيـة. والمعـدات  المعروضـة  للبضائـع 
 ��خبـ رشـاد  ايهـاب  السـيد  قـدم  بـدوره 
شـؤون شهادات المنشـأ بالغرفة آلية اصدار 
ومحتويـات  المؤقـت،  ا�دخـال  بطاقـة 
عنـد  تعبئتهـا  الواجـب  والحقـول   ، ��الدفـ
المتبعـة  وا�جـراءات   ، ��الدفـ اسـتخدام 

اد، وعند  ��عـادة التصدير وا�سـت Á� بالنسـبة
كـ�� مـن جهـة وصـول.  مـرور البضائـع �

وتنـاول المستشـار ص³ح الشـيخ المستشـار 
للجمـارك  العامـة  بالهيئـة  الجمـر?� 
 ��دفـ بموجـب  الجمركيـة  ا�جـراءات 
ومسـؤوليات  للبضائـع  المؤقـت  ا�دخـال 
اجـراءات  واسـتعرض  الجمـارك،  وحقـوق 
الموقـع   ��عـ الجمركيـة  البيانـات  ادخـال 
وشـدد  «النديـب»،  للجمـارك  ونيـة  ��ا�لك

المعلومـات  كافـة  ادخـال  أهميـة  عـ§ 
تصديرهـا  المـراد  بالبضائـع  الخاصـة 
وببيانـات  صحيحـة  بصـورة  ادها  ��واسـت

. حقيقيـة
واسـتعرض السـيد محمـد من�� رئيس قسـم 
قطـر،  بغرفـة  والمعلومـات  التكنولوجيـا 
والتقديـم   �

�Ùو ��ا�لكـ التسـجيل  طريقـة 
للحصـول عـ§ دفـ�� ا�دخـال المؤقـت من 

للغرفـة.  �
�Ùو ��ا�لكـ الموقـع  خـ³ل 

ا د

ــك  ــا وعائ³تهــم وذل ــا الســنوية لموظفيه ــة قطــر غبقته أقامــت غرف
بالخيمــة الرمضانيــة المقامــة بفنــدق ســانت ريجيــس، بمناســبة شــهر 
 �

�� رمضــان المبــارك، بحضــور ســعادة الســيد صالــح بــن حمــد الــ��
المديــر العــام.

ــور،  ــ§ الحض ــم ع ــم لحرصه � وعائ³ته ــ�� � بالموظف
�� ــ�� ــب ال ورح

مؤكــداً حــرص الغرفــة عــ§ إقامــة الغبقــة الســنوية �Áحيــاء التقاليــد 
� موظفــي الغرفــة، وحثهــم  � الروابــط بــ�� الرمضانيــة وتعزيــز وتحســ��
 � ــ�� دارة والموظف Áا� � ــ�� ــل ب ــة والتواص ــق ا�لف ــاون وتحقي ــ§ التع ع

� خلــق بيئــة عمــل ســليمة.
خــ³ل الشــهر الكريــم، بمــا يســهم ��

 �
� بالشــكر لموظفــي الغرفــة عــ§ تفانيهــم ��

�� كمــا توجــه الــ��
ــن  ــا ع ــة العمــل،  معرب ــح بيئ ــا بينهــم لصال العمــل والتعــاون فيم
ة المقبلــة وأن يقــوم كل  ��� الفــ

� مزيــد مــن النجــاح للغرفــة ��
أملــه ��

� تعزيــز دور الغرفــة 
موظــف بــدوره عــ§ أكمــل وجــه، بمــا يســهم ��

� مجتمــع ا�عمــال ويحقــق أهدافهــا المنشــودة مــن تمثيــل للقطــاع 
��

ــاد  � ا�قتص
ــة و�� � التنمي

ــراز دوره �� ــه وإب ــهيل مصالح ــاص وتس الخ
. �

الوطــ��

م ا ا  ا  ا ا    ا

ط  غب   غ 
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ــ³ل  ــر خ ــة قط � بورص
ــة �� ــداول اليومي ــد�ت الت ــّجلت مع ــد س وق

ــات  ــة ارتفاع ــ³ث الماضي ــنوات الث ــن الس ــن كّل م ــف ا�ول م النص
ــف ا�ول  � النص

ــي �� ــداول اليوم ــم الت ــط حج ــغ متوس ــردة إذ بل مط
 �

ــع �� ــّم ارتف ــال، ث ــون ري ــه 67.286 ملي ــا قيمت ــن العــام 2016 م م
النصــف ا�ول مــن العــام 2017 بنســبة 2.14 % ليصــل إ½ 41.327 
مليــون ريــال، ثــّم ارتفــع كذلــك بنســبة 5.2 % خــ³ل النصــف ا�ول 

ــال. ــون ري ــن العــام 2018 ليصــل إ½ 48.335 ملي م
كات  وبالرغــم مــن أّن بورصــة قطــر هــي ا�قــل مــن ناحيــة عــدد الــ��
كــة، إ�ّ أنّهــا تحتــل المرتبــة الثانيــة  المدرجــة بعــدد � يتجــاوز 45 ¢�
ــّم  ــذي يض ــعودي ال ــوق الس ــد الس ــوق بع ــملة الس ــة رس ــن ناحي م
� نهايــة 

كــة مدرجــة. وقــد بلغــت رســملة بورصــة قطــر �� �¢ 181
ا�ول لعــام 2018، مــا قيمتــه 135 مليــار دو�ر بعــد  النصــف 
 � الســوق الســعودي يقيمــة 528 مليــار دو�ر ، وحــل ســوق أبــو ظــ��
� المرتبــة الثالثــة بـــرسملة بلغــت نحــو 133 

كــة �� الــذي يضــم 63 ¢�
ــار دو�ر  ــا 96 ملي � المــا½� برســملة قيمته �Ùــم ســوق د ــار دو�ر ث ملي

ــغ 156. كات بل ــار دو�ر بعــدد ¢� ــت 91 ملي اً ســوق الكوي ��وأخــ
وقــد شــهد النصــف ا�ول مــن العــام 2018 دخــو�ً قويــاً ل³ســتثمار 
اء مــن قبــل المســتثمرين  ، حيــث ارتفعــت نســبة الــ�� � ا�جنــ��

 �
�Öــا ــام الم ــن الع ة م ��ــ ــس الف ــًة بنف ــبة 41 % مقارن ــب بنس ا�جان

ــع بنســبة 21  ــا ارتفعــت نســبة البي ــال، فيم ــار ري وبلغــت 8.21 ملي
ــر  ــاح إث � أرب

� صيغــة حــ��
ــال، وذلــك �� ــار ري % لتصــل إ½ 6.17 ملي

ــة  � نهاي
ــتان§� �� ــان س ــ.� ومورغ ْي فوت ــؤ¢� ــة لم ــة الدوري المراجع

النصــف ا�ول لـــ2018.
كات  � حققتهــا الــ��

ومــن جهــة اخــرى، عــززت النتائــج ا�يجابيــة الــ��
� بورصــة قطــر خــ³ل النصــف ا�ول مــن العــام الجــاري، 

المدرجــة ��
ــث  كات، حي ــ�� ــة لل ــ³ءة المالي ــة الم ــري ومتان ــاد القط ــوة ا�قتص ق
كــة  � بورصــة قطــر(45 ¢�

كات المدرجــة �� أفصحــت جميــع الــ��
� 30 يونيو 

ة المنتهيـــة �� ��مدرجــة) عــن نتائجهــا الماليــة المرحليــة للفــ
ة 21 مليــار  ��� أرباحهــا عــن تلــك الفــ

� بلغــت قيمــة صــا��
2018  والــ��

ــن  ة م ��ــ ــذات الف ــري ل ــال قط ــار ري ــل  20  ملي ــري مقاب ــال قط ري
ــق  ــم يحق ــات، ل ــق البيان ــبته %5 . ووف ــاع نس ــام 2017  بارتف الع
ــة ســواء عــ§ المســتوى  � إجمــا½� نتائجــه المالي

أي قطــاع خســائر ��
الربعــي أو النصــف ســنوي.

البنــوك  وهــي  قطاعــات،   7  �
�� بالبورصــة  كــة  �¢  45 وتتــداول 

والخدمــات الماليــة، والصناعــة، والعقــارات، والنقــل، وا�تصــا�ت، 
 . � والخدمــات والســلع ا�ســته³كية، والتأمــ��

ط   ب  ا   ا

ا ا  2018

ب ا 135   سم ا ا  ب  م ا ست   

     ال ا  الع 2018 ا    ل 
دا الع ل ال ال ا      9,024    

ا  ال  ال   ا ا  

www.qatarchamber.com ا ا ا

م ا 21   م ا ا ا
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ط ط ا ا ت ا  ط  ا ت ا   ا

 ال ال ل   ال ال ل ال  
د  ا   ا ال  ال    2018  د ال
794     ال         

ا   108% ل    الع ا 2017  

د   دا ال  ا ا ال د ا ال ال   ال  
ل  دا ال ال  د د  ال  ا ا    2017 
ا  ا  د  ا ا د ال  د     ال
ع   ال  ل     ل ال  ا   د  ال
د  د  ال  ال ال ال    د  د ال ال

د  الع د

 وقـــد بلـــغ اجمـــا½� قيمـــة الصـــادرات 
القطرية غ�� النفطيـــة خ³ل النصف ا�ول 
ايـــر، مارس،  ��(يناير، ف العـــام 2018  من 
أبريل، ومايـــو، ويونيو) مـــا قيمته (11.5) 
مليـــار ريـــال قطـــري، مقابـــل 8.6 مليار 
العام  المماثلة مـــن  ة  ��الفـــ ريال خـــ³ل 
� ســـبقت الحصـــار الجائر ع§ 

2017 وال��
دولة قطـــر، محققة نموا نســـبته 33.7%، 
مما يؤكد عـــدم تأثر الصـــادرات القطرية 

الحصار. بهـــذا 
واشـــار التقرير الذي تعـــده ادارة البحوث 

 � المنتســـب�� شـــؤون  وادارة  والدراســـات 
المنشـــأ،  شـــهادات  واقع  مـــن  بالغرفـــة 
ا½ انـــه تم اصدار 2599 شـــهادة منشـــأ 
خ³ل شـــهر يونيـــو المنÝم، مـــن بينها 
2382 شـــهادة نموذج عام، و77 شـــهادة 
موحد لـــدول مجلس التعـــاون (صناعية)، 
� من الشـــهادات الموحدة  � اثنت�� وشـــهادت��
لـــدول المجلس (حيوانية)، و116 شـــهادة 
منشـــأ عربية موحدة، و22 شـــهادة منشـــأ 

. ت فضليا ل³
� تعليقـــه ع§ بيانات الصـــادرات، قال 

و��

� مدير 
�� الســـيد صالح بـــن حمـــد الـــ��

عـــام غرفـــة قطـــر انـــه بعد مـــرور عام 
عـــ§ الحصـــار الجائـــر المفـــروض ع§� 
الدولـــة والذي كان أحد أهدافه ا�ساســـية 
وانشـــطتها  بنياتها  واضعـــاف  تحجيمهـــا 
بيانـــات  أتـــت  والتجاريـــة،  ا�قتصاديـــة 
المتتالية  الشـــهرية  صادراتنا  واحصـــاءات 
بعد الحصار مدللة ع§ فشـــل ما ســـعت 
� ذات الوقت 

اليه دول الحصـــار، ومؤكدة ��
ا�قتصادي،  واقعنـــا  وثبـــات  متانـــه  ع§ 
 �

حيـــث ظلت قيـــم هـــذه الصـــادرات ��

ا غ    

سب 108%   ط  ا
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ا ا ا  34%      

ا ا

ط  ا ا  ب  ت س ا ا  ت   

ا   35% ب  س

ا ا ا 2018    ــي:   الرشق

ت   ا

تنامي وتصاعد مســـتمر حـــ�� حققت قيما 
ومعـــد�ت مضاعفة لما كانـــت عليه خ³ل 

� ســـبقت الحصار. 
بعض ا�شـــهر الـــ��

� ا½ توســـع قائمة ا�ســـواق 
�� واشـــار ال��

 ��غـــ القطريـــة  للصـــادرات  المســـتقبلة 
النفطيـــة مـــن حيـــث العدد ومـــن حيث 
حجم اســـتيعابها مـــن تلك الصـــادرات، 
وهو مـــا يعتـــ�� دليـــ³ آخر عـــ§ جودة 
� تشـــكل قـــوام هـــذه 

الـــ�� المنتجـــات 
الصـــادرات. 

 � كاء التجاري�� وأعرب عن الشـــكر لكل الـــ��
 ��لقطـــر عـــ§ مســـتوى الصـــادرات غـــ
الخـــاص  القطـــاع  كات  ولـــ�� النفطيـــة 
 �

� تعتـــ�� المحـــرك الرئي.� ��
القطـــري ال��

� قيمة 
�� النجـــاح والتطـــور  تحقيق هـــذا 

وحجـــم وجودة هـــذه الصـــادرات.
� ان النمو الـــذي حققته 

�� واوضـــح الـــ��
الصـــادرات غـــ�� النفطية خـــ³ل النصف 
ا�ول مـــن العـــام الجـــاري مقارنـــة مع 
بنســـبة  الســـابق  العام  النصف ا�ول من 
تصـــل ا½ %34، يؤكـــد ان القطاع الخاص 
بالحصـــار، وانما حقق  يتأثر  لـــم  القطري 
� صادراتـــه خ³ل الحصـــار مقارنة 

نمـــوا ��
ة ما قبـــل الحصار. ��فـــ

56  سوقا عامليا

وقـــد توجهت هـــذه الصـــادرات إ½ عدد 
 2018 يونيـــو  شـــهر  خـــ³ل  دولـــة   (56)
مقارنـــة بعـــدد (58) دولـــة خ³ل شـــهر 

، منها عـــدد (10) دول عربية  �
�Öمايـــو الما

بما فيهـــا دول مجلس التعـــاون الخليجي 
وعـــدد (12) دول أوروبيـــة بما فيهـــا تركيا 
و (14) دوله آســـيوية عدا الـــدول العربية 
و (18) دولـــه أفريقية عدا الـــدول العربية 
ودولـــة واحدة من أمريكا الشـــمالية واخري 

الجنوبية.  أمريـــكا  من 

الســـابق مايو  الشـــهر   وبالمقارنـــة مـــع 
� عدد 

2018 نجـــد أن هنالـــك انخفـــاض ��
� اســـتقبلت الصـــادرات القطرية 

الدول ال��
الحا½�  يونيـــو  النفطية خ³ل شـــهر   ��غـــ
. أمـــا ع§ مســـتوي الكتل  � بعـــدد دولت��
والمجموعـــات فقـــد انخفض عـــدد دول 
مجموعـــة الـــدول العربية بمـــا فيها دول 
اســـتقبلت   �

ال�� التعـــاون  مجلس 
القطريـــة مـــن (14)  الصـــادرات 
� مايـــو ليصـــل ا½� (10) 

دولـــة ��
اما عـــدد دول  يونيـــو.   �

دولـــة ��
المجموعـــة ا�ْفريقية عـــدا الدول 
العربية فقـــد زادت من (14) دولة 
� يونيـــو 

� مايـــو ا½� (18) دولـــة ��
��

الحـــا½� وكما انخفض عـــدد دول 
العربية  عدا  ا�ســـيوية  المجموعة 
� مايـــو إ½ (14) 

مـــن (15) دولة ��
� يونيـــو، بينمـــا ظل عدد 

دولـــة ��
الـــدول ا�وروبيـــة كما هـــو (12) 
� يونيو 

� مايو و (12) دولة ��
دولـــة ��

 �
، وكذلك ظلـــت مجموع�� الحـــا½�

الجنوبية  وامريكا  الشـــمالية  أمريكا 
ع§ مـــا كانـــت عليه أيضـــا دولة 
� مايو 

واحدة مـــن كل مجموعـــة ��
 . � يونيـــو الحا½�

� و��
�Öالمـــا
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عامن تتصدر الدول 
املستقبلة 

الدول  قائمـــة  عمـــان  ســـلطنة  وتصدرت 
 ��غـــ القطريـــة  للصـــادرات  المســـتقبلة 
النفطيـــة خـــ³ل شـــهر يونيو مـــن العام 
2018 بإجمـــا½� صـــادرات بلغـــت قيمتها 
(581.2) مليـــون ريـــال قطـــري وهـــو ما 
يمثـــل نســـبة ( %35.1) من إجمـــا½� قيمة 
الصـــادرات القطريـــة غـــ�� النفطية خ³ل 
الشـــهر المذكـــور ، تلتها هولنـــدا بإجما½� 
صـــادرات بلغت قيمتهـــا ( 236.6 ) مليون 
ريال قطري وهو ما يمثل نســـبة (14.3% )  
� بلغت 

� المركـــز الثالث جـــاءت تركيا ال��
و��

قيمـــة الصـــادرات إليهـــا (155.8) مليون 
� المركـــز الرابع 

ريـــال وبنســـبة (%9.4) و��
المانيـــا بقيمـــة صـــادرات بلغـــت (99.3) 
المركز   �

مليـــون ريـــال وبنســـبة (%6) و��
الخامـــس هونـــج كونج بصـــادرات بلغت 
قيمتها (88.0) مليون ريال قطري وبنســـبة 
 ��(%5.3) مـــن إجما½� قيمة الصـــادرات غ
النفطيـــة خـــ³ل يونيـــو 2018 ، بعد ذلك 
أتت كل من ســـنغافورة، الو�يات المتحدة 
بقيم  اندونيســـيا  الهند   ، � الص�� ا�مريكية، 
ونســـب متفاوتـــة عـــ§ التـــوا½� كما هو 

� الجدول الســـابق.
موضـــح ��

 ��وي³حظ هنـــا تنامي حجم الصـــادرات غ
النفطيـــة إ½ بعـــض الدول مثـــل هولندا 
� اصبحت تتقدم بشـــكل ملحوظ ع§ 

الـــ��
 ��ســـلم الدول المســـتقبلة للصـــادرات غ
ة الماضية  ��النفطيـــة القطرية، خ³ل الفـــ
� خـــ³ل هذا 

�Ùالثا المركـــز  احتلـــت  حيث 
. لشهر ا

 اســـتقبلت أســـواق الدول العـــ�� ا�ُو½ 
المذكورة مـــا نســـبته (%87.6) من إجما½� 
الصـــادرات القطريـــة غـــ�� النفطية خ³ل 

شـــهر يونيو 2018.

الكتل واملجموعات 
االقتصادية

    
وي³حظ اســـتحواذ مجموعـــة دول مجلس 
التعاون (ســـلطنة عمان الكويت) ع§ مركز 
والمجموعات  الكتـــل  حيـــث  من  الصدارة 
ا�قتصادية المســـتقبلة للصادرات القطرية 
خ³ل شـــهر يونيو 2018، حيث اســـتوعبت 
أســـواقها ما نســـبته (%35.5) مـــن إجما½� 
الصـــادرات القطريـــة غـــ�� النفطية خ³ل 
الشـــهر المذكور بإجما½� صـــادرات بلغت 
قيمتهـــا (587.3) مليـــون ريـــال قطـــري.

 �
جاءت الـــدول ا�وروبية بما فيهـــا تركيا ��

المرتبة الثانية باســـتقبالها مـــا قيمته (500) 

مليـــون ريـــال مـــن الصـــادرات القطرية 
خـــ³ل الشـــهر المذكـــور وهو مـــا يعادل 
(%30.2) مـــن إجمـــا½� الصـــادرات خ³ل 

الشـــهر. هذا 
� المرتبـــة الثالثة جاءت الدول ا�:ســـيوية 

�� 
عدا الـــدول العربية باســـتيعابها لصادرات 
بلغت قيمتهـــا (406.5) مليون ريال وتمثل 
ما نســـبته (%24.6) من إجمـــا½� الصادرات 
القطرية غـــ�� النفطية خ³ل شـــهر يونيو.

� مجموعـــة الدول 
�Ùالمرتبـــة الرابعـــة تأ �

��
العربية عـــدا دول مجلـــس التعاون حيث 
اســـتقبلت أســـواقها ما نســـبته %4.5  من 
الصـــادرات القطرية غـــ�� النفطية وبقيمة 
بلغـــت  نحو 75 مليـــون ريال، ثـــم تليها 
� المرتبة الخامســـة مجموعـــة دول أمريكا 

��
الشـــمالية باســـتيعاب أســـواقها لصادرات 
بلغـــت قيمتهـــا نحـــو 65 مليـــون ريال، 
ذهبت كلها ا½ أســـواق الو�يـــات المتحدة 
ا�مريكيـــة. ثـــم أتت بعد ذلـــك مجموعة 
 �

الـــدول ا�فريقية عـــدا الـــدول العربية ��
المرتبـــة السادســـة باســـتقبالها لصادرات 
بلغـــت قيمتها (21.9) مليـــون ريال قطري 
الجنوبية  أمريـــكا  دول  مجموعـــة  اً  ��وأخـــ
بصـــادرات بلغت قيمتهـــا (135) ألف ريال 

كولمبيا. نصيـــب  من  كلهـــا  كانت 
الصـــادرات  قيـــم وتوجهـــات  وبمقارنـــة 
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القطريـــة غـــ�� النفطية خ³ل شـــهر يونيو 
� نجد 

�Öشـــهر الما �
اتها �� ��2018 مـــع نظ

� قيمـــة الصادرات 
أن هنالـــك انخفـــاض ��

� توجهت ا½� كل الكتـــل والمجموعات 
الـــ��

الـــدول   �
مجموعـــ�� عـــدا  ا�قتصاديـــة 

ا�ٌوروبية بمـــا فيها تركيـــا، ومجموعة دول 
 �

أمريـــكا الشـــمالية اللتان حدثـــت زيادة ��
قيمـــة الصادرات اليهما مقارنة بشـــهر مايو 

 . �
�Ö لما ا

الشـــهرية  الصـــادرات  قيمـــة  وارتفعـــت 
� يناير إ½ 

مـــن (2118.2) مليـــون ريـــال ��
ايـــر، حيث بلغت  ��� ف

(2165.4) مليـــون ��
 �

نســـبة الزيادة (%2.23) بينما انخفضت ��
شـــهر مارس ا½ (1356) مليون ريال قطري 
 �

بنســـبة انخفاض (%37.4-) ثم ارتفعت ��
ابريل بشـــكل ملحوظ وواضـــح ا½ (2270) 
مليـــون ريال قطري بنســـبة زيـــادة بلغت 
(%67.4) لتنخفض مرة اخري خ³ل شـــهر 
(1905) مليون ريال  مايو الحا½� لتصـــل ا½�
بانخفـــاض نســـبته (%16) ثـــم انخفضت 
� شـــهر يونيو الحا½� ا½� (1655.4) مليون 

��
ريـــال بنســـبة انخفـــاض قدرهـــا (13.1) 

مايو. بشـــهر  مقارنة 
تصدرت  فقـــد  الصادر،  لســـلع  بالنســـبة 

� اشـــكالها 
القائمـــة ســـلعة ا�لمنيـــوم ��

قوالـــب  قواطـــع،  (ســـبائك،  المختلفـــة 
والـــواح)، حيـــث بلغت قيمـــة الصادرات 
منهـــا (504.4) مليـــون ريـــال وهـــو مـــا 
يمثـــل نســـبة (30.5 %) من إجمـــا½� قيمة 
الصـــادرات غ�� النفطية خ³ل شـــهر يونيو 

 .2018

أبرز مالمح قيم وتوجهات 

الصادرات القطرية غري النفطية 

خالل شهر يونيو2018: 

الصادرات خ³ل •  قيمـــة  إجما½�  بلغت 
شـــهر يونيو 2018 مـــا قيمته (1.655) 
مليار ريال بانخفاض نســـبته (13.1%) 
الذي   �

�Öالمـــا مايـــو  مقارنة بشـــهر 
 (1.905) الصـــادرات  قيمة  فيه  بلغت 
مليـــار ريال قطـــري. وبنســـبة زيادة 
قدرها (%108.5) مقارنة بشـــهر يونيو 
من العـــام الســـابق 2017 والذي لم 
 ��الصـــادرات غ تتجـــاوز فيه قيمـــة 
النفطيـــة مبلـــغ (793.7) مليون ريال.

توجهـــت الصـــادرات إ½ عـــدد (56) • 
دولة من دول العالـــم مقارنة ب(58) 

. �
�Öالما مايـــو   �

�� دولة 

تصدرت ســـلطنة عمـــان قائمة الدول • 
 ��المســـتقبلة للصـــادرات القطرية غ
النفطيـــة خـــ³ل شـــهر يونيـــو تلتها 
هولنـــدا، تركيا، المانيـــا، هونج كونج، 
ســـنغافورة ثـــم الو�يـــات المتحدة 

� المركز الســـادس.
ا�مريكيـــة ��

مجلـــس •  دول  مجموعـــة  تصـــدرت 
الكويت)  عمـــان  (ســـلطنة  التعـــاون 
والمجموعـــات  الكتـــل  قائمـــة 
نســـبته  ما  باســـتيعابها  ا�قتصاديـــة 
(%35.5) من إجمـــا½� قيمة الصادرات 
خـــ³ل  النفطيـــة   ��غـــ القطريـــة 
مجموعة  وجـــاءت  المذكور.  الشـــهر 
 �

الـــدول ا�وروبيـــة بما فيهـــا تركيا ��
المرتبة الثانية باســـتيعابها ما نســـبته 
الصـــادرات. (%30.19) مـــن هـــذه 

� اشـــكاله المختلفة • 
تصدر ا�لمنيوم ��

قائمـــة ســـلع الصـــادر خ³ل شـــهر 
يونيـــو 2018 بقيمة بلغـــت (504.4) 

قطري. ريـــال  مليون 
القطرية •  بلغ اجما½� قيمة الصـــادرات 

غـــ�� النفطيـــة خ³ل الســـتة أشـــهر 
اير،  ��ا�ُو½ من العـــام 2018 (يناير، ف
ما  أبريـــل، ومايو ويونيـــو)  مـــارس، 
قيمتـــه (11.470) مليار ريـــال قطري.
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رب    است 

ط  ا  ا ا

ا    ا 

ا  ا ا  مست م ا ت ت    ا

ــد  ــن عديـ ــادرة عـ ــر الصـ ــع التقاريـ  وتتوقـ
ــة  ــة المختصـ ــة العالميـ ــات الماليـ المؤسسـ
 � اكـــة بـــ�� وعـــات ال�� وصـــول قيمـــة   م��
ــر إ½  � قطـ

ــاص �� ــام والخـ � العـ ــ�� القطاعـ
ـــة  ي � الع��

� قطـــر ��
ـــار دو�ر �� نحـــو  30 ملي

القادمـــة.
قانـــون  أن  التقاريـــر  هـــذه  واضافـــت 

ـــاص  ـــام و الخ � الع ـــ�� � القطاع ـــ�� ـــة ب اك ال��
� جـــذب المســـتثمرين 

ســـيكون حيويـــا ��
� هـــذا الصـــدد 

ـــرة �� ـــب إ½ قطـــر، مذك ا�جان
ـــج  ـــار برنام � اط

ـــه �� ـــم ابرام وع ت ـــ�� إ½ ان م
ـــاص  ـــام و الخ � الع ـــ�� � القطاع ـــ�� ـــة ب اك ال��
نتـــاج الميـــاه والكهربـــاء  Á� 2015 العـــام �

كان ��
� بقيمـــة 3  

�Ùـــا ـــة مـــع كونســـورتيوم ياب اك بال��

ــان . � راس لفـ
ــارات دو�ر �� مليـ

 �
ـــت �� ـــر �زال ـــادر أن قط ـــدت ذات المص وأك

 �
ـــ�� ـــاريع ال ـــن المش ـــد  م ـــة إ½ العدي الحاج

ـــر  ـــاً لتقاري ـــا ، ووفق � انجازه ـــ�� ـــن للطرف يمك
ـــة  اك ـــوذج ال�� ـــر نم ـــتخدم قط ـــابقة ، تس س
ــاء  ــاص لبنـ ــام والخـ � العـ ـــ�� � القطاع ـــ�� ب
حـــة لـــكأس العالـــم. ��أحـــد الم³عـــب المق

ا ال  ا ال  ا د   ا ع   ال ال
دا  2022 ل ا د   2018 ال   ا   ال ال ا  
ا    الع  ع 2030    ال ال    ل
د        دا  ا ال    ال ا

د  دا  الع ا ا ل  ع د  ا ا    ا

ط  ا  ا م ا ا ا  مت ا ط ا  ا

ط  ا  ا ا 80    ا ا  ا 
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النمو االقتصادي

 � اكـــة بـــ�� اء عـــ§ أن ال�� ��ويؤكـــد الخـــ
� العـــام والخـــاص هـــي إحـــدى  القطاعـــ��
ــا  ــات لتبنيهـ � تســـعى الحكومـ

ا�دوات الـــ��
لتحقيـــق أكـــ�� قـــدر ممكـــن مـــن التنميـــة 
النمـــو  معـــد�ت  وت�يـــع  المســـتدامة 
اكـــة  ال�� وموضـــوع  فيهـــا.  ا�قتصـــادي 
ـــرن  ـــذ الق ـــاً من ـــدأ تاريخي ـــل ب ـــاً ب ـــس حديث لي
الثالـــث عـــ�� وأصبـــح يتنامـــى ويتخـــذ 
صيـــغ  إ½  وصـــل  أن  إ½  أشـــكال  عـــدة 
� إ½ أن الغايـــة  المشـــاركة الحاليـــة، �فتـــ��
اكـــة هـــو تحقيـــق  النهائيـــة مـــن هـــذه ال��
 �

ــ�� ــة الـ ــة وا�جتماعيـ ــداف ا�قتصاديـ ا�هـ
ـــع  ـــراد المجتم ـــن أف ـــ�� م ـــاع ا�ك ـــم القط ته
لمواكبـــة التطـــورات المعـــاõة بطريقـــة 

ــة. فاعلـ
ــل  ــتقبل يحمـ ــات أن المسـ ــد الدراسـ وتؤكـ
 � اكـــة بـــ�� فرصـــا واعـــدة لمشـــاريع ال��
ـــرا  ـــك نظ ـــاص، وذل ـــام والخ � الع ـــ�� القطاع
ــار إيجابيـــة  ــا لهـــذه المشـــاريع مـــن آثـ لمـ
عـــ§ مختلـــف ا�طـــراف المشـــاركة بهـــا 
� الفـــرص 

ولمـــا تتمتـــع بـــه مـــن وفـــرة ��

ا�ســـتثمارية المجزيـــة ،وأن المناقصـــات 
والشـــفافية  بالمصداقيـــة  تتمتـــع   �

الـــ��
مـــن   ��لكثـــ جـــذب  عامـــل  ســـتكون 
� وســـتعمل عـــ§ زيـــادة القيمـــة  المتقدمـــ��

الماليـــة لـــدى الحكومـــات.
وقـــد أنجـــزت وزارة ا�قتصـــاد والتجـــارة 80 

ــار  طـ Á³ــة ا�و½ ل ــات الحزمـ ــن مخرجـ % مـ
� العـــام  � القطاعـــ�� اكـــة بـــ�� � لل��

الفـــ��
 õوالخـــاص، عـــ§ أن يتـــم اســـتكمال العنـــا
طـــار عنـــد اســـتصدار  Áالمتبقيـــة مـــن ا�
ــي  ــاع الحكومـ � القطـ ــ�� ــة بـ اكـ ــون ال�� قانـ
ــ§  ــوزارة عـ ــتعمل الـ ــث سـ ــاص، حيـ والخـ
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ـــرح  ـــ³ل ط ـــن خ ـــة م اك ـــون ال�� ـــل قان تفعي
 �

ــل �� � تعمـ
ــ�� ــات الـ وعـ ــن الم�� ــد مـ مزيـ

ظـــل القانـــون الجديـــد بعـــد صـــدوره.
ــة  ــه ا�مانـ ــذي أصدرتـ ــاب الـ ــف الكتـ وكشـ
العامـــة لمجلـــس الـــوزراء مؤخـــرا عـــن 
� تـــم تحقيقهـــا 

نجـــازات الباهـــرة الـــ�� Áا�
 � اكـــة بـــ�� � الدولـــة عـــن مشـــاريع لل��

��

بقيمـــة  والخـــاص  العـــام   � القطاعـــ��
� قطاعـــي 

ريـــال �� مليـــارات  تجـــاوزت 3 
وع  مـــ�� منهـــا  والتعليـــم،  الصحـــة 
ـــص  ـــم تخصي ـــث ت ـــة، حي ـــدارس الخاص الم
ــة  ــل وزارة البلديـ ــن قبـ ــة أرض مـ 11 قطعـ
ـــر وتشـــغيل مـــدارس خاصـــة،  ـــة لتطوي والبيئ
� العـــام  � القطاعـــ�� اكـــة بـــ�� بصيغـــة ال��

ـــة  ـــوقية إجمالي ـــة س ـــك بقيم ـــاص، وذل والخ
ــم  ــا تـ ــال، فيمـ ــون ريـ ــدر بــــ 550 مليـ تقـ
ـــغيل  ـــر وتش ـــع أرض لتطوي ـــص 5 قط تخصي
ـــدر  ـــوقية تق ـــة س ـــة بقيم ـــفيات خاص مستش
� القطـــاع  بــــ 2.5 مليـــار ريـــال، وذلـــك لتمكـــ��
ـــر وتشـــغيل  ـــة تطوي ـــادة منظوم الخـــاص لقي
ـــر. ـــة قط � دول

ـــة �� ـــة الصحي ـــاريع الرعاي مش
كمـــا أطلقـــت وزارة ا�قتصـــاد والتجـــارة 
مـــن   �

والـــ�� ا�قتصاديـــة،  التجمعـــات 
 �

�Öـــا ـــاع الري ـــادي للقط ـــع اقتص ـــا تجم بينه
 �

لضمـــان مســـاهمة القطـــاع الخـــاص ��
 �

ــاركة �� ــتثمارية والمشـ ــرص ا�سـ ــذه الفـ هـ
ــث  ى، حيـ ��ــ ــاريع الكـ ــذه المشـ ــام هـ إتمـ
تبلـــغ القيمـــة الســـوقية لخطـــط ا�عمـــال 
 �

�Öـــا ـــاع الري � القط
ـــتثمارية �� ـــرص ا�س والف

تعمـــل  كمـــا  ريـــال،  مليـــار   74 حـــوا½� 
ـــات  ـــن القطاع ـــد م ـــح العدي ـــوزارة عـــ§ فت ال
 � ��ــ ــدة لتحفـ ــتثمارية الجديـ ــرص ا�سـ والفـ
ومشـــاركة القطـــاع الخـــاص، منهـــا تطويـــر 
 ��المخـــازن منخفضـــة التكاليـــف، وتوفـــ
ة  ��كات الصغـــ للـــ�� خدمـــات التخزيـــن 
والمتوســـطة بأســـعار تنافســـية، والحـــد 
مـــن التضخـــم الناتـــج عـــن زيـــادة أســـعار 

. �
�Öالتخزيـــن لقلـــة ا�را
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ـــادرات  ـــذ المب ـــوزارة عـــ§ تنفي ف ال ـــ�� ـــا ت كم
بالمناطـــق  المتعلقـــة  اتيجية  ��ا�ســـ
ـــاع  ـــع القط ـــة م اك ـــار ال�� � إط

ـــتية �� اللوجس
ــتية  ــات اللوجسـ � الخدمـ ــ�� ــاص، وتأمـ الخـ
ــعار  ــطة بأسـ ة والمتوسـ ��ــ كات الصغـ ــ�� للـ
 �

�Öا�را قطـــاع  وتحويـــل  تنافســـية 
ــز  ــة إ½ مراكـ ــز تكلفـ ــن مراكـ ــتية مـ اللوجسـ

تشـــغيل ذاتيـــة أو مراكـــز ربحيـــة.

التنمية االقتصادية

 � � القطاعـــ�� ــة بـــ�� اكـ ويّعتـــ�� برنامـــج ال��
رئيســـيا  محـــورا  والخـــاص  العـــام 
 �

اتيجية التنميـــة ا�قتصاديـــة الـــ�� ���ســـ
كافـــة  لتجســـيد  الحكومـــات  تتبناهـــا 
ــث  ــة بحيـ ــة الوطنيـ ــادرات ا�قتصاديـ المبـ
 � تحســـ�� ورة  �õ §عـــ جميعهـــا  أكـــدت 
ـــة  ـــن الحكوم ـــة م ـــات المقدم ـــادة الخدم وزي
ات  ��ــ ــتثمارات وخـ ــذب اسـ ــ³ل جـ ــن خـ مـ
اكـــة  القطـــاع الخـــاص وفـــق نمـــوذج ¢�

يتيـــح توزيعـــا عـــاد� للمخاطـــر.

وقـــال البنـــك الـــدو½� إن إنشـــاء بنيـــة تحتيـــة 
ـــا  ـــاد عليه ـــن ا�عتم ـــة ومســـتدامة ويمك حديث

أمـــر بالـــغ ا�هميـــة لتلبيـــة الطموحـــات 
حـــول  البـــ��  لمليـــارات  المتصاعـــدة 
� مرافـــق 

العالـــم. ويســـاعد ا�ســـتثمار ��
ــو  ــد�ت النمـ ــع معـ � رفـ

ــة �� ــة التحتيـ البنيـ
ا�قتصـــادي، وإتاحـــة فـــرص اقتصاديـــة 
رأس   �

�� ا�ســـتثمار  وتســـهيل  جديـــدة، 
ـــادة  ـــة إ½ زي ـــاك حاج ي. وهن ـــ�� ـــال الب الم

� مرافـــق البنيـــة التحتيـــة 
ا�ســـتثمارات ��

ببلـــدان ا�ســـواق الصاعـــدة وا�قتصـــادات 
ـــض  ـــل تخفي ـــن أج ة م ��ـــ ـــة كب ـــة بدرج النامي
ك  ��ـــ ـــاء المش ـــق الرخ ـــراء وتحقي ـــداد الفق أع
ـــة  ـــداف التنمي ـــوغ أه ـــتدام، وبل ـــكل مس بش
B المنـــاخ  ��المســـتدامة، والتصـــدي لتغـــ
عـــدد  يد  � ��ســـ  ،2045 عـــام  وبحلـــول 
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ــاري  ــع مليـ ــدن بواقـ � المـ
ــون �� ــن يعيشـ مـ

ـــدن إ½  ـــكان الم ـــوع س ـــل مجم ـــخص ليص ش
6 مليـــارات نســـمة، ممـــا يفـــرض ضغوطـــا 
للنقـــل  التحتيـــة  البنيـــة  إضافيـــة عـــ§ 
البلديـــة  والمرافـــق  والميـــاه  والطاقـــة 
ـــن  ـــا يمك ه ��ـــذا و غ ـــل ه ـــن أج ـــرى.. م ا�خ
ـــاص  ـــام و الخ � الع ـــ�� � القطاع ـــ�� ـــة ب اك لل��

المســـاهمة فيهـــا بطريقـــة فّعالـــة.

بنية تحتية مستدامة

ـــوق  ـــتدامة وموث ـــة مس ـــة تحتي ـــ�� بني إن توف
هائلـــة  منافـــع  يقـــدم  أن  يمكـــن  بهـــا 
لتلبيـــة  لكـــن  النـــاس.  حيـــاة   � لتحســـ��
ايـــدة للنـــاس  � ��المطالـــب وا�حتياجـــات الم
 ��حـــول العالـــم، فإنـــه يلـــزم بـــذل الكثـــ
ـــتثمار  ـــاريع ل³س � المش ��ـــ ـــد لتجه ـــن الجه م
ـــة ا�ســـتثمارات  ـــرة لتعبئ ـــداد أطـــر مبتك ع Áو�
ووفقا لقاعـــدة  الخـــاص.  القطـــاع  مـــن 
بيانـــات مجموعـــة البنـــك الـــدو½� عـــن 
� مشـــاريع 

مســـاهمة القطـــاع الخـــاص ��
البنيـــة التحتيـــة، ظـــل إجمـــا½� ا�ســـتثمار 
� عـــام 2015 

� مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة ��
��

ثابتـــاً عنـــد 111.6 مليـــار دو�ر، مقابـــل 

� عـــام 2014 و124.1 
111.7 مليـــار دو�ر ��

الخمســـة  ا�عـــوام  مليـــار دو�ر خـــ³ل 
الماضيـــة. 

الطاقـــة  مجـــال   �
�� ا�ســـتثمار  وقفـــز 

 �
الشمســـية بنســـبة %72 عـــن المتوســـط ��

ـــل إ½ 9.4  ـــابقة ليص ـــة الس ـــوام الخمس ا�ع
ــة  ــاريع الطاقـ ــار دو�ر، وحصلـــت مشـ مليـ

3 مليارات ريال قيمة 

مشاريع تم انجازها ضمن 

الشراكة بين القطاعين 

بمجالي الصحة والتعليم

74 مليار ريال لخطط 

األعمال والفرص 

االستثمارية في القطاع 

الرياضي 
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 �
� ا�ســـتثمارات ��

المتجـــددة عـــ§ قرابـــة ثلـــ��
ـــاص. ـــاع الخ ـــاركة القط ـــة بمش ـــاع الطاق قط
اكات  وقـــال البنـــك يمكـــن أن تكون الـــ��
والخـــاص أداة  العـــام   � القطاعـــ��  � بـــ��
 �

ــ�� ــة الـ ــة التحتيـ ــات البنيـ ــم خدمـ لتقديـ
هـــذه  وترمـــي  إليهـــا.  الحاجـــة  تشـــتد 
� مجموعـــة 

اكات إ½ تحقيـــق هـــد�� الـــ��
الفقـــر  إنهـــاء  وهمـــا   ، الـــدو½� البنـــك 
ك، مـــن  ��المدقـــع وتعزيـــز الرخـــاء المشـــ
ــات  ــم خدمـ ــاق تقديـ ــيع نطـ ــ³ل توسـ خـ
 � وتحســـ�� ا�ساســـية  التحتيـــة  البنيـــة 

جودتهـــا.

أُحســـن  إذا  اكات،  الـــ�� لهـــذه  ويمكـــن 
� بيئـــة تنظيميـــة 

تصميمهـــا وتنفيذهـــا ��
واســـتدامة  كفـــاءة  تحقـــق  أن  متوازنـــة، 
ـــاه،  ـــة كالمي ـــات العام ـــم الخدم ـــ�� لتقدي أك
والـــÝف الصحـــي، والطاقـــة، والنقـــل، 
ـــة  وا�تصـــا�ت الســـلكية وال³ســـلكية، والرعاي

الصحيـــة، والتعليـــم.
واولويـــات  تحديـــات  وجـــود  إ½  ولفـــت 
ــة  ــدة   وقيـــوده الماليـ ــد عـــ§ حـ ــكل بلـ لـ
� بعـــض الحـــا�ت، 

الخاصـــة والفريـــدة. و��
اكات أن تحقـــق منافـــع  يمكـــن لهـــذه الـــ��

أكـــ�� مـــن خـــ³ل حشـــد مـــا يمتلكـــه القطـــاع 
ـــكار  ـــة وروح ا�بت ـــدرات إداري ـــن ق الخـــاص م
� أوقـــات أخـــرى يمكـــن 

ات، ولكـــن �� ��وخـــ
أن يكـــون نهـــج القطـــاع العـــام التقليـــدي 

أكـــ�� م³ءمـــة.
�م  ��ملـــ انـــه  الـــدو½�   البنـــك  وقـــال 
ـــرارات  ـــاذ ق ـــ§ اتخ ـــات ع ـــاعدة الحكوم بمس
� ســـبل الحصـــول  مدروســـة بشـــأن تحســـ��
عـــ§ خدمـــات البنيـــة التحتيـــة وجودتهـــا، 
� ذلك-عنـــد ا�قتضـــاء، اســـتخدام 

بمـــا ��
� العـــام والخـــاص  ـــ�� � القطاع ـــ�� اكات ب ـــ�� ال
الخدمـــات.  لتقديـــم  الخيـــارات  كأحـــد 
ـــل  ـــج بالعم ـــذا النه � ه ـــ�� ـــز تمك ـــم تعزي ويت
عـــ§: تعزيـــز البيانـــات، وبنـــاء القـــدرات، 
وتشـــجيع  واختبارهـــا،  ا�دوات  وتطويـــر 
ــل  ــجيع العمـ ــاح، وتشـ فصـ Áــفة وا� المكاشـ
ذات  المعنيـــة  ا�طـــراف  جميـــع  مـــع 
ـــك  ـــزال مجموعـــة البن ـــ³ :» � ت ـــة،، قائ الصل
 � ـــ�� � القطاع ـــ�� ـــة ب اك ـــل ع§ أدوات ال�� تعم
 � ـــ�� ـــة لتمك ـــة التحتي ـــاص والبني ـــام والخ الع
مـــع  المتعاملـــة  والجهـــات  الحكومـــات 
ـــرار  ـــاذ الق ـــة اتخ � عملي ـــ�� ـــة بتحس المجموع
ــام  � العـ ــ�� � القطاعـ ــ�� اكات بـ ــأن الـــ�� بشـ

ـــاص».  والخ
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كات المصنعـــة بالدوحـــة قـــد تمكنـــت مـــن تخطـــي  اء أن الـــ�� ��ا½ ذلـــك، أكـــد خـــ
� خّلفهـــا الحصـــار الجائـــر عـــ§ دولـــة قطـــر، بإيجـــاد مصـــادر 

كافـــة التحديـــات الـــ��
ـــبء  ـــض ع � تخفي

ـــاهم �� ـــذي س ـــر ال ـــدة ا�م ـــن دول جدي ـــة م ـــحن بديل ـــرق ش وط
ـــ³د  ـــل الب ـــويق داخ ـــاكل التس ـــ§ مش ـــب ع ـــة ا½ التغل ضاف Áـــا، با� ـــف عليه التكالي
� تقديمهـــا ا½ تلـــك 

� ســـعت الدولـــة ��
مـــن خـــ³ل المبـــادرات والمعـــارض الـــ��

ـــة.  ـــك ا�زم ـــد تل ـــه بع ت ��ـــذي ازدادت وت ـــم ال ـــار الدع � إط
ـــات �� الجه
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أن  هـــؤ�ء  وأوضـــح 
كات  الـــ�� مواصلـــة 
العمـــل  المحليـــة 
ـــة  ـــذ بداي ـــدؤوب من ال
وحـــ��  الحصـــار 
ــق  ــد حقـ ــة قـ اللحظـ

ة  ��فعليـــاً مســـاهمة كبـــ
ـــة  ـــس لمرحل ـــدأ يؤس ، وب �

�Ùـــذا ـــاء ال � ا�كتف
��

الخـــارج  ا½  التصديـــر  وهـــي  جديـــدة 
وتحويـــل قطـــر ا½ مركـــز تجـــاري إقليمـــي 
مكانيـــات  Áا� أن  بمـــا  ككل  المنطقـــة   �

��
نتـــاج والصناعـــة، اذ  Á³والمســـاحات متوفـــرة ل
كات  أن هنالـــك العديـــد مـــن المصانـــع والـــ��
ـــك  ـــ§ ذل ـــادرة ع ـــوق الق � الس

ـــدة �� المتواج
ـــن  ـــ�� م ـــزء كب ـــن ج ـــتغناء ع ـــدأ ا�س ـــ�� ب ح

ين ا½ أن ا�زمـــة ســـاهمت  ��اد، مشـــ ��ا�ســـت
ـــدول  ـــة ل كات التابع ـــ�� ـــض ال ـــروج بع � خ

��
ـــذي  ـــرة المنافســـة ا�مـــر ال الحصـــار مـــن دائ
ـــة. كات المحلي ـــ�� ـــة ال ـــوة ومكان ـــن ق ـــزز م ع

 �
اء ا½ أن نســـب الطلـــب �� ��ولفـــت الخـــ

ة  ��ــ ــة ا�خـ � ا�:ونـ
ــت �� ــد ارتفعـ ــوق قـ السـ

وتحديـــداً بعـــد الحصـــار ا½ حـــوا½� 80%، 
حيـــث ازداد ا�ندفـــاع نحـــو المنتـــج المحـــ§� 

 �
�� المصنـــع 

الدوحـــة بـــد� 
عـــن المنتجـــات 
مـــن  القادمـــة 
 ، ج ر لخـــا ا
ين ا½ أن  ��مشـــ
قـــد  ا�وضـــاع 
كات  ـــ�� ـــا أن ال ـــت نحـــو ا�ســـتقرار، كم اتجه
فيهـــا أثبتـــت قدرتهـــا عـــ§ المنافســـة داخليـــا 
ا½  بحاجـــة  تـــزال   � ولكنهـــا  وخارجيـــا 
ـــج  ـــأن المنت � ب ـــ�� ـــم، منوه ـــن الدع ـــد م مزي
القطـــري يســـيطر عـــ§ الســـوق بنســـبة 

تقريبـــا.  90%
الدوحـــة قـــد شـــهدت مؤخـــرا  وكانـــت 
معـــرض  مـــن  ا�و½  الـــدورة  فعاليـــات 

ة  كبـــ�ة  كبـــ�ة 

أن  هـــؤ�ء  وأوضـــح 
كات 
العمـــل المحليـــة 
ـــة  ـــذ بداي ـــدؤوب من ال
�

ــق  ــد حقـ ــة قـ اللحظـ
� كبـــ

� المصنـــع 
الدوحـــة

عـــن المنتجـــات 
مـــن  القادمـــة 
 ، ج ر لخـــا ا

�مشـــ
��وضـــاعوضـــاعوضـــاع ا

أن  هـــؤ�ء  وأوضـــح 
كات 

ــق  ــد حقـ ــة قـ اللحظـ
ة  كبـــ�ة  كبـــ�ة 
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� 2018»، والـــذي 
�Ùقطـــر ل³كتفـــاء الـــذا»

ـــاج  نت Áـــع وا� ـــوط التصني كات خط ـــ�� ـــح ل يتي
ــا،  ــوء عـــ§ أحـــدث ابتكاراتهـ ــليط الضـ تسـ
� تحقيـــق 

� ســـتلعب دوراً محوريـــاً ��
الـــ��

ــاد  ــاء اقتصـ ــة إ½ بنـ ــر الراميـ ــداف قطـ أهـ
متنـــوع ومســـتدام وقائـــم عـــ§ أســـس 

المعرفـــة وا�بتـــكار.
وامتـــد المعـــرض عـــ§ مســـاحة 10 آ�ف 
مـــ�� مربـــع ضمـــن مركـــز الدوحـــة للمعـــارض 

والمؤتمـــرات، واســـتضاف 120 جناحـــاً مـــن 
ـــدان أخـــرى،  ـــب بل قطـــر والمنطقـــة، إ½ جان
مـــن ضمنهـــا: فرنســـا، وألمانيـــا، والنمســـا، 
ازيـــل، والكويـــت،  ��وتونـــس، وهولنـــدا، وال
 ، � والصـــ�� وإيـــران،  واليونـــان،  وكنـــدا، 
الجهـــات  وســـلطت  وتركيـــا.  وفنلنـــدا، 
ـــا  ـــا ومنتجاته ـــ§ حلوله ـــوء ع ـــة الض العارض
ـــع  اتيجية تنوي ��ـــ ـــم اس � دع

ـــاهم �� � تس
ـــ�� ال

كفـــاءة   � وتحســـ�� القطـــري،  ا�قتصـــاد 

ـــات، بهـــدف دعـــم  ـــاج والعملي نت Áخطـــوط ا�
جهـــود قطـــر الراميـــة إ½ بنـــاء اقتصـــاد 

ــتدام. ــوع ومسـ متنـ
ـــون  اء زراعي ��ـــ ـــد خ ـــر، أك ـــد آخ ـــ§ صعي وع
ــهد  ــد شـ ــ§� قـ ــي المحـ ــاع الزراعـ أن القطـ
بدايـــة  منـــذ  نشـــاطه   �

�� نوعيـــة  نقلـــة 
ـــث  ـــر، حي ـــة قط ـــ§ دول ـــر ع ـــار الجائ الحص
ـــة  ـــات الوطني ـــ§ المنتج ـــب ع ـــف الطل تضاع
ـــن  ـــه م � ب ��ـــ ـــا تتم ـــوق، لم � الس

ـــة �� والطازج
ـــا وســـ³متها  ه ��� توف

ـــة �� ـــة و¢ع جـــودة عالي
ضافـــة ا½ انخفـــاض ســـعر تكلفتهـــا  Áبا�
الـــذي ينعكـــس ايجابـــاً عـــ§ المســـتهلك، 
 ��ة مـــن ا�خـــ ��اذ باتـــت تحظـــى بثقـــة كبـــ

ومـــن التجـــار عـــ§ جـــد ســـواء.
ولفـــت هـــؤ�ء ا½ أن الحصـــار ســـاهم 
� زيـــادة توجـــه أصحـــاب ا�عمـــال ا½ 

��
نتـــاج، اذ لوحـــظ  Áاســـتغ³ل المـــزارع با�
ين  ��ـــ ـــة، مش ـــاريع الزراعي ـــدد المش ـــاد ع ازدي
ا½ أن دعـــم الدولـــة قـــد ســـاهم عـــ§ 
 ��ـــ ـــدي ا�ك ـــة التح ـــاع ومواجه ـــيط القط تنش
المتمثـــل بالتســـويق، اذ تمكـــن المنتـــج 
� الســـوق 

المحـــ§� مـــن اتخـــاذ مكانتـــه ��
جـــراء ذلـــك واثبـــات جدارتـــه، اذ اســـتطاع 
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ـــع  ـــن البضائ ـــاف م ـــض ا�صن ـــس بع أن يناف
ــدار. ــا باقتـ ــوق عليهـ ــتورد والتفـ المسـ

وأشـــاروا ا½ أن حجـــم ا�قبـــال عـــ§ المنتـــج 
الزراعـــي القطـــري بـــات يـــزداد بشـــكل 
ـــات يســـيطر عـــ§  ـــث ب ملحـــوظ مؤخـــراً، حي
� ا½  أكـــ�� مـــن %50 مـــن الســـوق، �فتـــ��
أن بعـــض المـــزارع اصبحـــت تســـتحوذ عـــ§ 
ــ§� دون  ــوق المحـ � السـ

ــة �� ــص مهمـ خصـ
ـــل  ـــكل كام ـــة بش نتاجي Áـــا ا� ـــغل طاقته أن تش
� حـــال تـــم تشـــغيلها يتولـــد فائـــض 

و��
تصدرهـــا  أن  بإمكانهـــا  المنتجـــات  مـــن 
ــال ازداد  � حـ

ــه �� � بانـ ــ�� ــارج، منّوهـ ا½ الخـ
نتـــاج بشـــكل أكـــ�� ســـيتحقق ا�مـــن  Áا�
� المســـتقبل القريـــب.

� المتكامـــل ��
Ùالغـــذا

ـــاب  ـــف النق ـــد ُكش ـــر، فق ـــد اخ ـــ§ صعي وع
مؤخـــرا عـــن ارتفـــاع مبيعـــات ســـاحات 
المزروعـــة مـــن ا�غذيـــة المحليـــة بعـــد 
الحصـــار بمقـــدار 6 آ�ف طـــن، لتبلـــغ 6392 
ـــا  ـــو م ـــي 2017 - 2018، وه ـــ³ل عام ـــاً خ طن
يمثـــل نجـــاح المنتـــج المحـــ§� ومنافســـته 

للمنتـــج المســـتورد.
ــة،  ــاحات «المزروعـ ــات سـ ــر أن مبيعـ يذكـ

اوات  �Ýالخـــ مـــن  والوكـــرة»  والخـــور، 
ـــن،  ـــوم والدواج ـــماك واللح ـــه وا�س والفواك
هـــا، بلغـــت 884 طنـــاً فقـــط خـــ³ل عامـــي  ��وغ
ــي  � التنامـ

ــدأت �� � بـ ــ�� � حـ
�� ،2013 - 2012

ـــجلت  ـــث س ـــة، حي ـــنوات ال³حق ـــ³ل الس خ
1984 طنـــاً خـــ³ل عامـــي 2013 - 2014، 
ــي 2014 - 2015،  ــ³ل عامـ ــاً خـ و3615 طنـ
ــي 2015 - 2016،  ــ³ل عامـ ــاً خـ و4785 طنـ
ــي 2016 - 2017. ــ³ل عامـ ــاً خـ  و5382 طنـ

ــراغ،  ــن فـ ــس مـ ــات ليـ ــي المبيعـ وان تنامـ
وإنمـــا نتـــج عـــن جهـــود جبـــارة بذلتهـــا 
ـــة  ـــا وزارة البلدي ـــة، تتقدمه ـــات المعني الجه
ــن  ــ§� مـ ــج المحـ � المنتـ ــ�� ــة، لتحسـ والبيئـ
ـــه وا�ســـماك واللحـــوم  اوات والفواك �Ýالخـــ
والدواجـــن، إضافـــة إ½ طرحهـــا بأســـعار 
ـــن  ـــور م ـــان الجمه ـــت استحس ـــية لقي تنافس
ـــع  ـــع الجمي ـــا دف ، مم � ـــ�� � والمقيم ـــ�� المواطن

ة. ��ائهـــا بكميـــات كبـــ قبـــال عليهـــا و¢� Á³ل
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وأضافـــت الغرفـــة خـــ³ل تقريـــر نـــ�� 
ــوان  ــت عنـ � تحـ

�Ùو ��ــ لكـ Áــا ا� ــ�� موقعهـ عـ
ــار  ــر الحصـ ــة قطـ ــتثمرت دولـ ــف اسـ «كيـ
ــة  ــب» أن دولـ ــه إ½ مكاسـ ــت تبعاتـ وحولـ
قطـــر اســـتطاعت مـــن خـــ³ل حزمـــة مـــن 
جـــراءات أن تحـــول تداعيـــات الحصـــار  Áا�
الجائـــر إ½ إيجابيـــات وتحقـــق مكاســـب 

� الداخـــ§� والخارجـــي. عـــ§ المســـتوي��

 �
الـــ�� ا�جـــراءات  التقريـــر  واســـتعرض 

الحصـــار  لمواجهـــة  الدولـــة  اتخذتهـــا 

ومنهـــا افتتـــاح خطـــوط م³حيـــة جديـــدة، 
الصناعـــة  لتشـــجيع  مبـــادرات  واطـــ³ق 
ــاً  ــادرة «امتلـــك مصنعـ ــل مبـ ــة مثـ المحليـ
فيهـــا  تـــم   �

والـــ�� ســـاعة»   72 خـــ³ل 
طـــرح 250 فرصـــة اســـتثمارية بالقطـــاع 
تخزينيـــة  مناطـــق  وانشـــاء  الصناعـــي، 
ــة  ــض القيمـ ــف، وتخفيـ ــة التكاليـ منخفضـ
 �

�� المســـتثمرين  لجميـــع  ا�يجاريـــة 
المناطـــق اللوجســـتية بجنـــوب الدولـــة 
ـــزام  ـــة إ½ ال ضاف Áـــي 2018 و 2019 با� لعام
الـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة با�عتمـــاد 

ــبة 100%  ــة بنسـ ــات المحليـ ــ§ المنتجـ عـ
 � القوانـــ�� بعـــض  عـــ§  والتعديـــ³ت 

ا�قتصاديـــة. يعـــات  والت��

ـــب  ـــن المكاس ـــدداً م ـــر ع ـــتعرض التقري واس
� كانـــت نتيجـــة منطقيـــة 

ا�يجابيـــة الـــ��
الدولـــة  اتخذتهـــا   �

الـــ�� جـــراءات  Á³ل
لمواجهـــة الحصـــار، ومنهـــا ارتفـــاع عـــدد 
� تربـــط مينـــاء 

الخطـــوط الم³حيـــة الـــ��
� الـــدول الخارجيـــة إ½ 23 

�Ùحمـــد بمـــوا
المنتـــج  تصـــدر  كمـــا  م³حيـــا،  خطـــا 

ا  ست   ا 

ب  ا ا  

ت  س ا م ت  ا ب     ا

ب  ا ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ب  اا   ا  

أعلنـــت غرفة قطـــر أن الصـــادرات القطرية غـــري النفطية )التجـــارة الخارجيـــة للقطاع 

الخـــاص( حققت زيادة وتفوقـــا عقب الحصار الجائـــر املفروض عىل الدولـــة حيث بلغت 

الصـــادرات خالل النصـــف الثاين من عـــام 2017 نحـــو 8.2 مليـــار ريال محققـــة زيادة 

بنســـبة %6.1 عن صادرات األشـــهر الخمســـة التي ســـبقت الحصار، التي بلغت 7.7 مليار 

ريـــال، مؤكدة أن هذه االرقـــام واإلنجازات وغريها تعتـــر مثاالً فريـــداً لتحويل تداعيات 

الحصـــار وتبعاتـــه إىل إيجابيات يف واحـــدة من أنجح اســـتثامرات االزمات. 

� واشنطن
� المنتدى  ا�قتصادي القطري ا�مري)� ��

رئيس الغرفة خ³ل مشاركته ��
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، وتنـــوع  � المحـــ§� أولويـــات المســـتهلك��
ــة،  ــة الغذائيـ ــات وخاصـ ــلع والمنتجـ السـ
ــة  ــو تشـــجيع الصناعـ ــة نحـ ــه الدولـ وتوجـ
حيـــث  إجراءاتهـــا  وتســـهيل  المحليـــة 
اخيـــص الصناعيـــة منـــذ  ��بلـــغ عـــدد ال
بدايـــة الحصـــار اكـــ�� مـــن 200 ترخيـــص، 
ضافـــة إ½ قيـــام الجهـــات المعنيـــة  Áبا�
�صحـــاب  التســـهي³ت  كافـــة   ��بتوفـــ
ة  ��وتـــ وتكثيـــف  نتاجيـــة  Áا� المشـــاريع 
حجـــم  وزيـــادة   ، المحـــ§� ا�نتـــاج 
وجهاتهـــا،  وتنـــوع  للخـــارج  الصـــادرات 
كمـــا  الزراعـــي،  ا�نتـــاج   �

�� والتوســـع 
 ��اســـتطاعت البورصـــة أن تســـتقطب اكـــ

مـــن مئـــة صنـــدوق خارجـــي.

وأضـــاف التقريـــر أن القطـــاع الخـــاص 
القطـــري لعـــب دوراً فاعـــ³ً عقـــب الحصـــار 
ـــة  ـــة القائم كات الصناعي ـــ�� ـــت ال ـــث كثف حي
نتـــاج بتوســـيع وزيـــادة طاقاتهـــا  Áة ا� ��وتـــ
نتاجيـــة، واســـتطاع القطـــاع الخـــاص  Áا�
ــة،  ــارة الخارجيـ ــه للتجـ � وجهاتـ

أن ينـــوع ��
ـــاع  � قط

ـــة �� ـــة الواضح ـــة إ½ النهض ضاف Áبا�
نتـــاج الزراعـــي. Áا�

التدابري والتنسيق

غرفـــة  جهـــود  إ½  التقريـــر  وتطـــرق 
ــاع  ــل للقطـ ــار كممثـ ــ³ل الحصـ ــر خـ قطـ
 �

الـــ��  ��والتدابـــ وا�جـــراءات  الخـــاص 
مـــع  والتعـــاون  بالتنســـيق  اتخذتهـــا 
الجهـــات الرســـمية لمواجهـــة تداعياتـــه. 

ــع  ــعة مـ ــات موسـ ــدت اجتماعـ ــث عقـ حيـ
ـــاء  ـــواد البن ـــة وم ـــواد الغذائي ـــتوردي الم مس
ــة  ــة كافـ ــدة ومناقشـ ــل جديـ ــاد بدائـ يجـ Á�
كات،  ــذه الـــ�� ــه هـ � تواجـ

ــ�� ــات الـ العقبـ
ضمـــان  أجـــل  مـــن  تجاوزهـــا  وكيفيـــة 
إ½  الســـلع  تلـــك  انســـياب  اســـتمرارية 

الدولـــة.

ـــة  ـــف اســـتفادت الغرف ـــر كي � التقري
ّ ـــ�� ـــا ب كم

 �
اتهـــا �� ��مـــن ع³قاتهـــا وتعاونهـــا مـــع نظ

ـــة  ـــقيقة والصديق ـــدول الش ـــن ال ـــد م العدي
ـــج القطـــري،  ـــدة للمنت ـــح اســـواق جدي � فت

��
ـــم  ـــادرات لدع ـــن المب ـــد م ـــا بالعدي وقيامه
� ســـواء مـــن خـــ³ل حـــث 

المنتـــج الوطـــ��
عـــرض  عـــ§  التجاريـــة  المجمعـــات 
ـــه  ـــارز واعطائ ـــكل ب ـــة بش ـــات الوطني المنتج
ـــة  ـــن خـــ³ل اقام ـــج، أو م وي ��� ال

ـــة �� ا�ولوي
 �

� تدعـــم المنتـــج الوطـــ��
المعـــارض الـــ��

ه  ��ــ ــر» وغـ � قطـ
ــع �� ــرض «صنـ ــل معـ مثـ

مـــن المعـــارض.

ة الحصـــار  ��واســـتقبلت الغرفـــة خـــ³ل فـــ
وذلـــك  تجاريـــاً  وفـــداً   52 مـــن   ��أكـــ
ا�ســـتثمارية  الفـــرص  حـــول  للتباحـــث 
 �

� قطـــر، والتســـهي³ت الـــ��
الموجـــودة ��

� هـــذا الشـــأن وكذلـــك الفـــرص 
تقدمهـــا ��

� تلـــك الـــدول، والتعـــرف عـــ§ 
المتاحـــة ��

ــة  ــة اقامـ ــدول وامكانيـ ــك الـ ــات تلـ منتجـ
اكات وتحالفـــات تجاريـــة تكـــون ذات  �¢
� ظـــل مـــا 

�� � جـــدوى اقتصاديـــة للطرفـــ��
ـــز  ـــن حواف ـــدول م ـــك ال ـــات تل ـــره حكوم توف

وتســـهي³ت ومزايـــا ل³ســـتثمار فيهـــا. كمـــا 
نظمـــت الغرفـــة عـــددا مـــن الزيـــارات 
لعـــدد مـــن دول العالـــم المختلفـــة منهـــا 
ـــا وباكســـتان  ـــت وتركي ـــان والكوي ســـلطنة عم

ــة. ــدة ا�مريكيـ ــات المتحـ والو�يـ

فيمـــا ي§� نص التقرير:

كيف استثمرت دولة قطر الحصار 

وحولت تبعاته اىل مكاسب

تقديم: –

ـــام 2017  ـــن الع ـــو م ـــن يوني ـــس م � الخام
��

ــة  ــة  الخليجيـ ــات الخليجيـ ــت الع³قـ دخلـ
� واحـــدة مـــن أســـوأ أزماتهـــا  بإعـــ³ن 

��
المتحـــدة  العربيـــة  ا�مـــارات  مـــن  كل 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية ، ودولـــة 
 �

�� قطـــر  لدولـــة  مقاطعتهـــا  البحريـــن 
واحـــدة مـــن أكـــ�� الممارســـات السياســـية 
 �

�� ،وتبعتهـــم  وجـــوراً  إجحافـــاً وظلمـــاً 
� اســـتخدمت 

المقاطعـــة  مـــÝ ، والـــ��
ويـــج  ��� ال

ع³ميـــة المضللـــة �� Áآليتهـــا ا�
ــال  � ا�Áجمـ

ــو �� ــا  وهـ ــة وتعميقهـ للمقاطعـ
ـــه  ر وهدف ��ـــ ـــ�� م ـــراً وغ ـــاراً جائ ـــ�� حص يعت
ا�ســـا/� هـــو عـــزل قطـــر مـــن محيطهـــا 
ــن خـــ³ل  ــدو½� مـ � والـ �Ùــر ــي والعـ الخليجـ
الكثـــ�� مـــن الممارســـات الســـلبية الجائـــرة 
� مورســـت مـــن قبـــل تلـــك الـــدول 

، الـــ��
ــاً . ــا �حقـ ــنتعرض لهـ ــا سـ ــا كمـ تجاههـ

كات ا�غذية اجتماع مع ممث§� ¢�
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ـــت  ـــا وصل ـــد مم ـــل والحس ـــد والغ إن الحق
ة  � ��الممـــ والمكانـــة  قطـــر،  دولـــة  إليـــه 
� تبوئتهـــا الدولـــة عالميـــا سياســـياً 

الـــ��
واجتماعيـــا واقتصاديـــا والطفـــرة الداخليـــة 
كل   �

�� الدولـــة  تعيشـــها   �
الـــ�� ة  ��الكبـــ

� ينعـــم 
مناحـــي الحيـــاة، والرفاهيـــة الـــ��

 ، � � ومقيمـــ�� بهـــا شـــعبها مـــن مواطنـــ��
هـــو المحـــرك الحقيقـــي �حقـــاد تلـــك 
لينفثـــوا  لفهـــم.  لـــف  ومـــن  الـــدول 
ســـموم حقدهـــم وغلهـــم فيهـــا ويرمـــون 
ــ³ق  ــا باختـ ــس فيهـ ــا ليـ ــر بمـ ــة قطـ دولـ
ـــن  ـــة، ولك ـــم الباطل ـــق الته ـــب وتلفي كاذي ا�
� عضـــد  دولـــة 

هيهـــات أن يفـــت ذلـــك ��
واقتصاديـــا  ماديـــاً   � متـــ�� أســـاس  ذات 
وسياســـياً واجتماعيـــا ، وقـــد تمثـــل أول 
الشـــعب  التفـــاف   �

�� داخـــ§�  فعـــل  رد 
ـــة  ـــه الواعي ـــول قيادت � ح ـــ�� � ومقيم ـــ�� مواطن
ـــت نموذجـــا  � قدم

ـــ�� ـــادة ال والرشـــيدة ، القي
ــع  ن مـ � ��ــ ــل المـ �  التعامـ

ــم �� ــر العالـ بهـ
تداعيـــات  ا�زمـــة قـــو�ً وفعـــ³ ، فكانـــت 
ــاõوا  ــن حـ ــد مـ � يـ

ــقاط �� سـ Áــة ا� النتيجـ
الحصـــار  تداعيـــات  وتحويـــل  الدولـــة 
� واحـــدة مـــن 

وتبعاتـــه ا½ إيجابيـــات ��
� العالـــم 

أنجـــح اســـتثمارات ا�زمـــات  ��
� هـــذا التقريـــر الموجـــز 

ى �� ��كمـــا ســـ
ـــار  ـــة الحص ـــه بداي ـــاول في ـــوف نتن ـــذي س ال
� اتخذتهـــا 

جـــراءات الـــ�� Áوتبعاتـــه ، ثـــم ا�
ـــف  ـــات وكي ـــك التداعي ـــة تل ـــة لمجابه الدول
ـــن  ـــة م ـــك الحزم ـــ³ل تل ـــن خ ـــتطاعت م اس
جـــراءات أن تحـــول تداعيـــات الحصـــار  Áا�
 ��الجائـــر إ½ إيجابيـــات وتحقيـــق الكثـــ

ـــ§�  � الداخ ـــتوي�� ـــ§� المس ـــب ع ـــن المكاس م
 ��ــ ــدور الكبـ ــرق للـ ــم نتطـ ــي. ثـ والخارجـ
ــب  ــا بجانـ ــة ووقوفهـ ــه الغرفـ ــذي لعبتـ الـ

� مجابهـــة الحصـــار.
الدولـــة ��

بداية الحصار وتبعاته:

تفاجـــأت دولـــة قطـــر والعالـــم بـــأ¢ه 
اتخذتهـــا  مســـبوقة   ��غـــ بإجـــراءات 
ـــن  ـــارات والبحري م Áالســـعودية وحليفتاهـــا ا�
ـــاركة  ـــو2017 بمش ـــن يوني ـــس م ـــر الخام فج
ــر  ــة قطـ ــة دولـ ــم مقاطعـ ــÝ، بإع³نهـ مـ
دبلوماســـيا واقتصاديـــا، بفـــرض حصـــار 
جائـــر عـــ§ خلفيـــة مزاعـــم واتهامـــات 
الصحـــة.  مـــن  لهـــا  أســـاس   � باطلـــة 
ــدول  ــك الـ ــا اتخـــذت تلـ ع³نهـ Á� ــذا وتنفيـ
 �

جـــراءات التعســـفية الـــ�� Áالعديـــد مـــن ا�
– : ــ§� ــا يـ ــت فيمـ تمثلـ

يـــة والبحريـــة •  ��إغـــ³ق منافذهـــا ال
ومنـــع  مـــن وإ½ قطـــر،  والجويـــة 
العبـــور لوســـائل النقـــل القطريـــة.

ا�دعـــاء بـــان دولـــة قطـــر تدعـــم • 
رهـــاب. Áا� وتمـــول 

عـــ§� •  قطـــر  دولـــة  رعايـــا  اجبـــار 
ر  �Ýـــ ـــذي ت ـــر ال ـــا ا�م ـــادرة أراضيه مغ
ــال  ــال ا�عمـ ــتثمرين ورجـ ــه المسـ منـ
� تلـــك الـــدول، بإغـــ³ق 

�� � القطريـــ��
كاتهـــم والحيلولـــة دون وصولهـــم  �¢

إ½ أموالهـــم وممتلكاتهـــم واعمالهـــم.

� دولـــة • 
اجبـــار رعاياهـــا الموجوديـــن ��

الفوريـــة  المغـــادرة  عـــ§�  قطـــر 
ة  ��والعـــود ا½� بلدانهـــم خـــ³ل فـــ
ــجن  ــد بالسـ ــددة والتهديـ ــة محـ زمنيـ
� حالـــة عـــدم 

وعقوبـــات اخـــري ��
المغـــادرة والعـــودة ا½� اوطانهـــم دون 
ــك  ــ§ ذلـ تب عـ ��ــي ــا سـ ــر ا½� مـ النظـ

ار. �õي مـــن ا�ا�ســـتدعاء القـــ

تلـــك ا�جـــراءات ســـلبا •  انعكســـت 
ــاء  ــن النسـ ــاة آ�ف ا�¢ مـ عـــ§ حيـ
ــع  ــال وأدت إ½ قطـ ــال والرجـ وا�طفـ
تلـــك   � بـــ�� والع³قـــات  الصـــ³ت 
 ��الكثـــ بينهـــا  تربـــط   �

الـــ�� ا�¢ 
مـــن الروابـــط مثـــل صلـــة الرحـــم 

والقرابـــة، والمصاهـــرة 

ر منهـــا  �Ýتـــ �
ا�جـــراءات التعســـفية الـــ��

اً مـــن طـــ³ب دولـــة قطـــر  ��عـــدداً كبـــ
 �

�� المعنيـــة  الـــدول  طـــ³ب  وكذلـــك   ،
هـــذا الشـــأن حيـــث بلـــغ عـــدد مـــا تـــم 
ــم  ــق التعليـ � حـ

ــكاوى �� ــن شـ ــه مـ تقديمـ
نســـان  Áلـــدى اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق ا�
ــل  ــو داخـ ــا هـ ــا مـ ــكوى منهـ ــو 919 شـ هـ
�  تلـــك الـــدول ، بلـــغ 

قطـــر مـــن مواطـــ��
منهـــم  418  طالـــب  عددهـــم  (700) 
مـــن الســـعودية و(230) مـــن البحريـــن 
ــون  ــارات  يدرسـ ــن ا�مـ ــب مـ و( 58) طالـ
مـــن   ��أكـــ مقابـــل   ، قطـــر  بجامعـــة 

�?
��الملتقى القطري ال
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ن  رســـو يد قطري  لب  طا  [2 ]( 2 3 9 )
مـــارات  Áوا� الســـعودية  جامعـــات   �

��
فجـــأة  أنفســـهم  وجـــدوا  والبحريـــن، 
� مـــن متابعـــة دراســـتهم ، وتـــم  محرومـــ��
ـــة  ـــات النهائي ـــال ا�متحان ـــن إكم ـــم م منعه

جامعاتهـــم  �
��

ـــاء  والبعـــض منهـــم قـــد شـــارف عـــ§ ا�نته
 ، والتخـــرج  الجامعيـــة  المرحلـــة  مـــن 

ع§ المغادرة إ½ وطنهـــم. وا  ��وأُجـــ

 • ��ـــ ـــددا كب ر ع �Ýـــ ـــة ت ـــال الصح � مج
��

ــن  ــدول الذيـ ــك الـ � تلـ
ــ�� ــن مواطـ مـ

كانـــوا يتلقـــون العـــ³ج بمستشـــفيات 
ـــراءات  ت اج ��ـــ ـــث أج ـــر حي ـــة قط دول
تلـــك الـــدول هـــؤ�ء المـــر�Ö عـــ§� 
عـــدم اســـتكمال ع³جهـــم ومغـــادرة 
 ، بلدانهـــم   إ½  وعودتهـــم  قطـــر 
مـــن   ��الكثـــ ر  �Ýتـــ المقابـــل   �

و��
ـــوا  ـــن كان � ، الذي ـــ�� � القطري ـــ�� المواطن
� تلـــك الـــدول، 

يتلقـــون العـــ³ج ��
 �Öولـــم يتـــم اســـتثناء هـــؤ�ء المـــر
وقـــد بلـــغ مـــا تـــم رصـــده مـــن 
ـــة  � الصحـــة حـــوا½� 25 حال

انتهـــاكات ��
ـــن  ي ��ـــار  الكث ـــر ودول الحص � قط ـــ�� ب
ــن  ــار الذيـ � دول الحصـ

ــ�� ــن مواطـ مـ
مـــن  حرمـــوا  قطـــر   �

�� يعملـــون 
� العمـــل  وتـــم 

ممارســـة حقهـــم ��
ـــم  ـــودة إ½ ب³ده ـــ§ الع ـــم  ع اجباره

ــة . ــة معينـ ة زمنيـ ��ــ ــ³ل فـ خـ

بعـــض •   �
�� والحرمـــان  المضايقـــات 

ـــعائر  ـــة الش ـــق ممارس ـــن ح ـــان م ا�حي
الدينيـــة كالحـــج والعمـــرة واغـــ³ق 
 � بـــ�� والتنســـيق  ا�تصـــال  منافـــذ 
والســـلطات  القطريـــة  الســـلطات 

الســـعودية بهـــذا الشـــأن.

 • � � القطريـــ�� حظـــر دخـــول المواطنـــ��
ومنـــع  الـــدول،  تلـــك   �

�Öأرا إ½ 
ـــن الســـفر إ½  ـــدول م ـــك ال � تل

مواطـــ��
ــا. ــة فيهـ قامـ Áــر أو ا� ــة قطـ دولـ

 اإلجراءات الفورية التي اتخذتها 

الدولة ملواجهة الحصار:

التحـــرك  جـــاء  وضـــع  هكـــذا  ظـــل   �
��

ـــب  ـــن جان ـــا½� م ـــدروس ورد الفعـــل المث الم

الدولـــة، حيـــث كان �بـــد مـــن اتخـــاذ 
بمواجهـــة  الكفيلـــة  الفوريـــة   ��التدابـــ
ـــه،  ـــر وتبعات ـــار الجائ ـــذا الحص ـــات ه تداعي
جـــراءات  Áفـــكان ان تـــم اتخـــاذ حزمـــة مـــن ا�

– : � التـــا½�
والتدابـــ�� تمثلـــت ��

دارة •  Á� القطريـــة  كـــة  ال�� أطلقـــت 
قطر“ خمســـة    �Ùمـــوا”  �Ùالموا
ــاء  � مينـ ة ب�� ــا¢� ــة مبـ خطـــوط م³حيـ
قطـــر  بوابـــة  يعـــد  حمد الـــذي 
العالـــم،  مـــع  للتجـــارة  الرئيســـية 
المنطقـــة   �

��   �Ùالمـــوا مـــن  وعـــدد 
ـــر  ـــدم تأث ـــان ع ـــك لضم ـــا وذل وخارجه
حركـــة الســـفن والم³حـــة البحريـــة 
بالحصـــار  الدولـــة   �

�� والشـــحن 
للمنافـــذ  اغـــ³ق  مـــن  واجراءاتـــه 
ــكان  ــة ، فـ يـ ��ــة وال ــة والجويـ البحريـ
ـــد  ـــاء حم ـــط مين ـــا¢� يرب ـــط مب أول خ
مـــع مينـــاء صحـــار وآخـــر بمينـــاء 
ُعمـــان ودشـــنت  ص³لـــة بســـلطنة 

 ��ـــ ـــد ع ـــع الهن ـــا¢� م ـــط مب ـــك خ كذل
مينـــاء نافـــا شـــيفا بالهنـــد وايضـــا 
خـــط يربـــط مينـــاء حمـــد بمدينـــة 
كيـــة وكذلـــك خـــط م³حـــي  ��ازمـــ�� ال
 � أســـبوعي جديـــد مبـــا¢� يربـــط بـــ��
 �

�� �
ــ.� ــة وكراتـ ــد بالدوحـ ــاء حمـ مينـ

باكســـتان.

حيـــث وصلـــت هـــذه الخطـــوط الم³حيـــة 
بعـــد عـــام مـــن الحصـــار إ½ عـــدد 23 
� مينـــاء حمـــد وأغلـــب  ــا بـــ�� ــا م³حيـ خطـ
ـــع  ـــارة م ـــات تج ـــا ع³ق � تربطه

ـــ�� ـــدول ال ال
قطـــر.

تشـــكيل لجنـــة مركزيـــة للتعويضـــات • 
ريـــن  �Ýتســـتقبل جميـــع قضايا المت
النائـــب  برئاســـة  الحصـــار،  مـــن 
 �

�Ùعـــن وزار � ـــة ممثلـــ�� العـــام وبعضوي
� لتلقـــي  ـــ�� ـــة القطريت العـــدل والخارجي
ـــل  ـــن قب ـــات، م ـــات بالتعويض المطالب

�
حضور كب�� خ³ل الملتقى القطري الكوي��

وفد هندي
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ــن  ــاص، ومـ ــام والخـ � العـ ــ�� القطاعـ
ـــة  ـــة إ½ امكاني ضاف Áـــراد، وبا� ـــل ا�ف قب
تقديـــم مطالباتهـــم عـــ�� الموقـــع 

� للجنـــة.
�Ùو ��لكـــ Áا�

� الصناعـــة المحليـــة •  ��تشـــجيع وتحفـــ
والتحـــول مـــن ثقافـــة المســـتهلك إ½ 
ثقافـــة المنتـــج، وتفضيـــل ودعـــم 
ــات  ــع ملصقـ � بوضـ

ــ�� ــج الوطـ المنتـ
� منافـــذ البيـــع والمجمعـــات 

عليـــه ��
الدولـــة  وتشـــجيع  التجاريـــة، 
ـــة  اء حص �¢ ��ـــ ـــة ع ـــات الوطني للمنتج
 ، مـــن المنتجـــات للســـوق المحـــ§�
وإزالـــة  تســـهيل  إ½  ضافـــة  Áبا�
الصـــادرات،  أمـــام  الصعوبـــات 
وإطـــ³ق العديـــد مـــن المبـــادرات 
ـــا وزارة  � أطلقته

ـــ�� ـــادرات ال ـــل المب مث
ا�قتصـــاد والتجـــارة ”مبـــادرة امتلـــك 
� قطـــر خـــ³ل 72 ســـاعة 

مصنعـــا ��
وع  ”وهـــي المبـــادرة الثانيـــة لمـــ��
� تـــم فيهـــا 

النافـــذة الواحـــدة والـــ��
اســـتثمارية  فرصـــة   250 طـــرح 

الصناعـــي. بالقطـــاع 

ــة •  ــة منخفضـ ــق تخزينيـ ــاء مناطـ انشـ
ــاحات  ــوق بمسـ ــد السـ ــف تمـ التكاليـ
ــع  ــ�� مربـ � مـ

�Ùــو ــدر بمليـ ــن تقـ تخزيـ
بشـــكل ¢يـــع وبأســـعار تنافســـية 
 �

ـــن�� ـــ³ل س ـــم، خ ـــع طلباته ـــ³ءم م تت
تحفـــز  أن  و2019.ويتوقـــع   2018
هـــذه المشـــاريع القطـــاع الخـــاص 
ــن  ــدر بملياريـ ــتثمارات تقـ ــخ اسـ لضـ
� هـــذا 

و800 مليـــون ريـــال قطـــري ��
ــال. المجـ

مـــن •  المحـــ§�  ا�ســـتثمار  تعزيـــز 
ــة  يجاريـ Áــة ا� ــض القيمـ ــ³ل تخفيـ خـ
بنســـبة %50 لجميـــع المســـتثمرين 
جنـــوب  اللوجســـتية  المناطـــق   �

��
كـــة المناطـــق  الدولـــة التابعـــة ل��
و2019.  2018 لعامـــي  ا�قتصاديـــة، 

المناطـــق •   �
�� المســـتثمرين  إعفـــاء 

مـــن  الدولـــة  جنـــوب  اللوجســـتية 
 2018 لعامـــي  يجاريـــة  Áا� القيمـــة 
� حـــال تـــم اســـتخراج رخـــص 

و2019 ��
البنـــاء قبـــل 31 ينايـــر 2018 واســـتخراج 
ـــر  ـــل 31 يناي ـــاء قب ـــام البن ـــص إتم رخ
� تنفيـــذ 

2019 ا�مـــر الـــذي أســـهم ��
عمليـــة تطويـــر المناطـــق اللوجســـتية 
ــدة  ــة المعتمـ ــة الزمنيـ ــب الخطـ حسـ
كـــة ”مناطـــق وســـاهم  مـــن قبـــل ¢�
� تشـــجيع القطـــاع الخـــاص عـــ§ 

��
 �

� اســـتثمارات متنوعـــة ��
الدخـــول ��

. �
ــ�� ــاع اللوجسـ القطـ

يجاريـــة •  Áا� القيمـــة  تأجيـــل ســـداد 
بمنطقـــة  ”المنتجـــة“  للمصانـــع 
والمتوســـطة  ة  ��الصغـــ الصناعـــات 
لمـــدة عـــام واحـــد بهـــدف دعـــم 
ـــاج  نت Áـــادة ا� ـــة وزي ـــات المحلي الصناع
بمـــا يضمـــن توفـــ�� مختلـــف الســـلع 

المحليـــة. ا�ســـواق   �
��

تأجيـــل أقســـاط القـــروض الصناعيـــة • 
لمـــدة 6 أشـــهر �صحـــاب المشـــاريع 
الصناعيـــة المنتجـــة، وذلـــك بهـــدف 
القطـــاع   �

�� المســـتثمرين  دعـــم 
الصناعـــي.

ـــة •  ـــات الحكومي ـــوزارات والجه ـــزام ال إل
ــبة  ــة بنسـ ــات المحليـ اء المنتجـ ــ�� بـ
ـــ§�  ـــج المح ـــال كان المنت � ح

�� ،100%
والمقاييـــس  للمواصفـــات  مطابًقـــا 
ــق  ــا يتوافـ ــدة وبمـ ــة المعتمـ القطريـ
لجـــان  وسياســـات  لوائـــح  مـــع 
� الدولـــة.

المناقصـــات والمزايـــدات ��

عـــ§ •  التعديـــ³ت  بعـــض  اجـــراء 
 �

والـــ�� يعـــات  والت��  � القوانـــ��
ا�متيـــازات  مـــن  العديـــد  شـــملت 
ات  ��لمواكبـــة للمســـتجدات والمتغـــ

وخارجيـــاً. داخليـــاً  ا�قتصاديـــة 

ـــون المناطـــق الحـــرة  ـــ³ت قان ـــك تعدي وكذل
ـــن  ـــد م ـــت العدي � تضمن

ـــ�� ـــتثمارية وال ا�س
� جـــاءت عـــ§ النحـــو 

التســـهي³ت الـــ��
: �

�Ù ا�:

إنشـــاء منطقـــة حـــرة خـــارج النطـــاق • 
. الجمـــر?�

كات بإدخـــال وإخـــراج •  الســـماح للـــ��
. � النقـــد ا�جنـــ��

عـــ§ •  كات  الـــ�� اقتصـــار  عـــدم 
كات  تحويـــل ا�ربـــاح فقـــط، للـــ��
� وتنظيـــم  � العاملـــ�� حريـــة تعيـــ��

. حقوقهـــم

ــجلة •  كات المسـ ــ�� ــا للـ ــز ومزايـ حوافـ
ــرة. ــق الحـ بالمناطـ

ائـــب أربـــاح •  �õ كات مـــن إعفـــاء الـــ��

� �Ùاستقبال وفد يمثل 15 دولة من إ�تحاد ا�ٔورو
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انزيـــت» ��تجـــارة «ال

ــن •  كات مـ ــ�� ــاء الـ ــة إ½ إعفـ ضافـ Áبا�
ــة. ــوكا�ت التجاريـ ــون الـ ــود قانـ قيـ

المحليـــة •  ا�ســـتثمارات   � ��تحفـــ
ـــة  � دراس

ـــال �� ـــال ا�عم ـــاعدة رج ومس
ات ا�ســـواق المحليـــة ومـــدى  مـــؤ¢�
المســـتوردة  للســـلع  اســـتيعابها 
وذلـــك عـــ�� إطـــ³ق الهيئـــة العامـــة 
ــوم  ــق الرسـ ــادرة تعليـ ــارك مبـ للجمـ
 �

عـــ§ البضائـــع لمـــدة 6 أشـــهر الـــ��
اد بقصـــد إعـــادة  ��بــــ (ا�ســـت عرفـــت 

التصديـــر).

عملـــت الدولـــة عـــ§ إعـــادة صياغـــة • 
بمـــا   �

Ùالغـــذا ا�مـــن  اتيجية  ��اســـ
الحـــا½�  الوضـــع  مـــع  يتمـــا/� 
وا�عتمـــاد عـــ§ الـــذات والســـعي 
المـــواد  مـــن   �

�Ùالـــذا ل³كتفـــاء 
تنويـــع  عـــ§  والعمـــل  الغذائيـــة، 

مصـــادر

� وتطويـــر  ضافـــة إ½ تحســـ�� Áاد با� ��ا�ســـت
البنيـــة التحتيـــة، وتـــم تشـــكيل لجنـــة 
اتيجيات  ��� لمتابعـــة اســـ

Ùل³مـــن الغـــذا
� مـــن 

� والـــ��
Ùوسياســـات ا�مـــن الغـــذا

اتيجيات  ��اســـ وضـــع  أهدافهـــا  أهـــم 

�
Ùل³مـــن الغـــذا

ورصـــد  دوري،  بشـــكل  ومراجعتهـــا 
 �

Ùالمخاطـــر عـــ§ منظومـــة ا�مـــن الغـــذا
ــاءة ا�داء  ــتوى كفـ � الدولـــة وتغيـــ�� مسـ

��
ومتابعـــة  المنظومـــة  تلـــك   õلعنـــا

 ، �
Ùــذا ــن الغـ اتيجي ل³مـ ��ــ ــزون ا�سـ المخـ

ـــذا  � ه
ـــاريع �� ـــن المش ـــدد م ـــرح ع ـــم ط وت

راع  � ��ا�ســـ وع  مـــ�� مثـــل  الخصـــوص 
وتخصيـــص  ، الســـم)�

اء  �Ýالخـــ ا�عـــ³ف  وع  لمـــ��  �
�Öأرا

وع البيـــوت المحميـــة  والجافـــة، ومـــ��
اوات  �Ýالخـــ نتـــاج  Á� وع  مـــ�� وهـــو 
. �

�Ùالـــذا ا�كتفـــاء  لتحقيـــق  والفواكـــه 

كيف استطاعت الدولة 

استثامر الحصار وتحويل تبعاته 

وتداعياته إىل ايجابيات

� مقدمـــة هـــذا 
شـــارة �� Áوكمـــا تمـــت ا�

ــراءات  جـ Á³ــة ل ــة منطقيـ ــر، وكنتيجـ التقريـ
الســـابقة  الفقـــرة  ذكرهـــا  تـــم   �

الـــ��
اتخذتهـــا   �

الـــ�� جـــراءات  Áبا� الخاصـــة 
ـــد  ـــار نج ـــات الحص ـــة تداعي ـــة لمجابه الدول
أن الدولـــة وبفضـــل التخطيـــط الســـليم، 
والقيـــادة الحكيمـــة والرشـــيدة والع³قـــات 
� وقـــت 

ة قـــد تمكنـــت �� � ��الخارجيـــة المتمـــ
ـــار،  ـــار الحص ـــم آث ـــاوز معظ ـــن تج � م ��ـــ وج
ـــب  ـــات ومكاس ـــه إ½ إيجابي ـــل تداعيات وتحوي
ا�لتفـــاف  كان  وأهمهـــا  أولهـــا  ولعـــل 
 � مواطنـــ�� للشـــعب   ��النظـــ المنقطـــع 
ــت  ــث غطـ ــادة حيـ ــول القيـ � حـ ــ�� ومقيمـ
ــة  ــاء الدولـ ــد كل أرجـ ــم المجـ ــة تميـ لوحـ
توالـــت  ثـــم  اســـتثناء.  بـــ³  وشـــوارعها 

ــكان أن: ــك فـ ــد ذلـ ــب بعـ المكاسـ

 �
1/ وصـــل عـــدد الخطـــوط الم³حيـــة الـــ��

� عـــدد مـــن 
�Ùتربـــط مينـــاء حمـــد بمـــوا

� تربطهـــا ع³قـــات تجاريـــة 
الـــدول الـــ��

مـــع الدولـــة إ½ عـــدد (23) خطـــا م³حيـــا 
ــار. بعـــد عـــام مـــن الحصـ

ـــج  ت نظـــرة المســـتهلك نحـــو المنت ��2 / تغـــ
ـــد  ـــح هـــو المفضـــل عن ـــث أصب المحـــ§� حي

. � ـــات المســـتهلك�� كل فئ

3/ تنوعـــت الســـلع والمنتجـــات خاصـــة 
� المـــو�ت، والمحـــال 

الغذائيـــة منهـــا ��
التجاريـــة وكل مراكـــز البيـــع المختلفـــة 
بعـــد أن أصبحـــت تصـــل إ½ البـــ³د مـــن 
ـــة  ـــات متباين ـــكال ونوعي ـــددة وبأش دول متع

ــة. ــودة عاليـ وجـ

ـــة  ـــجيع الصناع ـــو تش ـــة نح ـــه الدول 4/ توج
المحليـــة وتســـهيل اجراءاتهـــا فتـــح البـــاب 
الصناعـــات  مـــن  العديـــد  قيـــام  ا½� 
ــة  ــص الصناعيـ اخيـ ��ــدد ال ــغ عـ ــث بلـ حيـ
� منحتهـــا وزارة الطاقـــة والصناعـــة 

الـــ��
للمســـتثمرين منـــذ بدايـــة الحصـــار نحـــو 

ــص. ــن 200 ترخيـ ــ�� مـ أكـ

مصنعـــا  (امتلـــك  لمبـــادرة  وكنتـــاج   /5
 �

الـــ�� والتســـهي³ت  ســـاعة)   72 خـــ³ل 
صاحـــب تنفيـــذ تلـــك المبـــادرة فقـــد تـــم 
باســـتثمارات  مصنعـــا   63 عـــدد  انشـــاء 
ـــملت  ـــال ش ـــار ري ـــا (5.2) ملي ـــت قيمته بلغ
8 قطاعـــات رئيســـية كان لقطـــاع الصناعـــات 
ــم  ــا اذ تـ ــ�� فيهـ كـ ــة ا� ــة الحصـ الغذائيـ
للصناعـــات  مصنعـــا   22 عـــدد  انشـــاء 
ـــة  ـــات الطبي ـــاع الصناع ـــا قط ـــة ت³ه الغذائي

ــع. ــدد 9 مصانـ بعـ

كات الصناعيـــة القائمـــة  6/ عمـــدت كل الـــ��

ٔ� والبئية �Ùلجنة ا�من الغذا
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ـــادة  ـــيع وزي ـــاج بتوس نت Áة ا� ��ـــ ـــف وت إ½ تكثي
نتاجيـــة لمجابهـــة التحديـــات،  Áطاقاتهـــا ا�
� بدايـــة الحصـــار، 

ولســـد أي نقـــص حـــدث ��
وكفاءتهـــا  جودتهـــا  اثبتـــت  وبمنتجـــات 
� بمختلـــف  وأرضـــت رغبـــات المســـتهلك��

مســـتوياتهم وانمـــاط اســـته³كهم.

مـــن  ترفـــع  ان  الدولـــة  اســـتطاعت   /7
ــكل  ــارج بشـ ــو الخـ ــا نحـ ــم صادراتهـ حجـ
� وجهـــات 

ملحـــوظ مـــع زيـــادة واضحـــة ��
ــادرات  ــة الصـ ــة خاصـ ــادرات القطريـ الصـ

ــة. ــ�� النفطيـ غـ

انتظمـــت   �
الـــ�� الواضحـــة  النهضـــة   /8

ومســـاهمته  الزراعـــي  نتـــاج  Áا� قطـــاع 
ــدر  ــ§� بقـ ــوق المحـ ــد السـ � رفـ

ة �� ��ــ الكبـ
وات  �Ýمـــن احتياجاتـــه مـــن الخـــ ��كبـــ

الطازجـــة.

ــة  ــة القطريـ ــد البورصـ ــ§ صعيـ ــا عـ 9/امـ
فقـــد اســـتطاعت جـــذب أكـــ�� مـــن مئـــة 
ــا  ــار وفقـ ــد الحصـ ــي بعـ ــدوق خارجـ صنـ
لتÝيحـــات للرئيـــس التنفيـــذي للبورصـــة.

ا�قتصـــاد  وزيـــر  فـــادات  Á� وفقـــا   /10
� بذلتهـــا 

الـــ�� الجهـــود  والتجـــارة فـــان 

الدولـــة لدعـــم القطـــاع الخـــاص قـــد 
انعكســـت إيجابـــا عـــ§ بيئـــة ا�عمـــال اذ 
ــم  � تـ

ــ�� ــدة الـ كات الجديـ ــ�� ــدد الـ ان عـ
تســـجيلها إثـــر فـــرض الحصـــار قـــد شـــهد 
 ��ا حيـــث تـــم تســـجيل أكـــ ��نمـــوا كبـــ
ة  ��كـــة جديـــدة خـــ³ل الفـــ مـــن22111 ¢�
ـــهد  ـــل 2018 وش ـــو2017 وابري � يوني ـــ�� ـــا ب م
التجاريـــة  للســـج³ت  ا�Áجمـــا½�  العـــدد 

نمـــوا ب نحـــو%22 بعـــد الحصـــار.

مقارنات

عندمـــا نقـــول بـــأن الدولـــة قـــد تجـــاوزت 
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ـــ³ل  ـــاره خ ـــار وآث ـــات الحص ـــم تداعي معظ
ـــم  ـــاز ل ـــوق وامتي ـــة تُف ة وبدرج � ��ـــ ة وج ��ـــ ف
 � � الحســـبان أكـــ�� المتشـــائم��

يضعهـــا ��
ـــل  ـــم نق ـــة، ل ـــة دول المقاطع ـــن مجموع م
ـــام  ـــ�� مـــن ا�رق ـــراغ إذ أن الكث ـــك مـــن ف ذل
ة مـــا بعـــد الحصـــار،  ��ا�Áحصائيـــة لفـــ
ة المقابلـــة لهـــا قبـــل  ��ومقارنتهـــا بالفـــ
التجـــاوز.  ذلـــك  اثبتـــت  قـــد  الحصـــار 
ـــ�� إ½  ـــÝ نش ـــال � الح ـــبيل المث ـــ§ س وع
ا�رقـــام ا�Áحصائيـــة للصـــادرات القطريـــة 
ـــ§�  ـــج المح ـــام النات ـــة وإ½ أرق ـــ�� النفطي غ
� (التعديـــن  ا�Áجمـــا½� بشـــقيه الرئيســـي��
واســـتغ³ل المحاجـــر وا�نشـــطة ا�خـــرى 
المحاجـــر)  واســـتغ³ل  التعديـــن   ��غـــ
� ســـبقت الحصـــار 

الـــ�� ة  ��الفـــ خـــ³ل 
ـــا  ـــد أنه ـــه نج � اعقبت

ـــ�� ـــة ال ة المماثل ��ـــ والف
تثبـــت هـــذا الواقـــع.

فبحكـــم أن شـــهر يونيـــو هـــو الشـــهر 
ـــار،  ـــة والحص ـــه المقاطع ـــت في ـــذي حدث ال
ــادرات  ــات الصـ ــ§ بيانـ ــرة عـ ــاء نظـ وبإلقـ
القطريـــة غـــ�� النفطيـــة خـــ³ل الخمســـة 
الحصـــار  شـــهر  ســـبقت   �

الـــ�� أشـــهر 
ايـــر مـــارس، ابريـــل ومايـــو)  ��(ينايـــر ف
ــت  � تلـ

ــ�� ــهر الـ ــة أشـ ــا بالخمسـ وبمقارنتهـ
 ، ��شـــهر الحصـــار (يوليـــو، أغســـطس ســـبتم
ـــة  ـــا½� قيم ـــد أن اجم ) نج ��ـــ ـــر، ونوفم أكتوب
الصـــادرات قـــد بلـــغ مـــا قيمتـــه (8.195) 
� اعقبـــت 

ة الـــ�� ��مليـــار ريـــال خـــ³ل الفـــ
 (7.721) قيمتـــه  بمـــا  مقارنـــة  الحصـــار 

 �
ـــ�� ـــة ال ة المماثل ��ـــ ـــ³ل الف ـــال خ ـــار ري ملي

ــا  ــادة وتفوقـ ــا زيـ ــار محققـ ــبقت الحصـ سـ
نســـبته 6.1%.

ـــج  ـــاءات النات ـــبة �Áحص ـــال بالنس ـــذا الح وك
ا�نشـــطة  حســـب  ا�Áجمـــا½�  المحـــ§� 
� ا�ول  نـــا الربعـــ�� ��ا�قتصاديـــة. فـــإذا اعت
ة  ��ــ ــ³ن فـ ــام 2017 يمثـ ــن العـ � مـ

�Ùــا والثـ
ــث  � الثالـ ــ�� ــار وان الربعـ ــل الحصـ ــا قبـ مـ
ة مـــا بعـــد الحصـــار  ��والرابـــع يمثـــ³ن فـــ
ـــ§�  ـــج المح ـــا½� النات ـــد أن اجم ـــة نج المماثل
ة مـــا بعـــد الحصـــار قـــد أحـــدث  ��خـــ³ل فـــ
ـــبقت  � س

ـــ�� ـــة ال ة المماثل ��ـــ ـــ§ الف ـــا ع تفوق
الحصـــار، وذلـــك مـــن خـــ³ل جـــدول 
المحـــ§�  للناتـــج  الربعيـــة  التقديـــرات 
ــطة ا�قتصاديـــة  ا�Áجمـــا½� حســـب ا�نشـ
ومكونـــات ا�نفـــاق ا�قتصـــادي للعـــام 
2017 والـــذي أصدرتـــه وزارة التخطيـــط 

ــاء. ــوي وا�حصـ التنمـ

ــج  ــد أن الناتـ ــابق نجـ ــدول السـ ــن الجـ مـ
ـــث  � الثال ـــ�� ـــ³ل الربع ـــا½� خ ـــ§� ا�Áجم المح
ــد  ــار) قـ ــد الحصـ ــا بعـ ة مـ ��ــ ــع (فـ والرابـ
بلـــغ مـــا قيمتـــه حـــوا½� (313.089) مليـــار 
ـــار  ـــة بمـــا قيمتـــه (296.997) ملي ـــال مقارن ري
ة  ��ـــ � (ف

�Ùـــا � ا�ول والث ـــ�� ـــ³ل الربع ـــال خ ري
ـــبتها  ـــت نس ـــادة بلغ ـــار) بزي ـــل الحص ـــا قب م
ـــا  ـــا ذهبن ـــة م ـــت حقيق ـــا يثب %4.5، وهـــذا م
ـــاوز  ـــتطاعت تج ـــد اس ـــة ق ـــأن الدول ـــه ب إلي
معظـــم آثـــار الحصـــار، بـــل واســـتطاعت 

الجائـــرة  المقاطعـــة  هـــذه  تســـتثمر  أن 
وتحويـــل معظـــم تبعاتهـــا وتداعياتهـــا ا½� 

إيجابيـــات.

دور الغرفة واالجراءات التي 

اتخذتها ملواجهة الحصار:

ـــري  ـــاص القط ـــاع الخ ـــل للقط ـــة كممث الغرف
ــب  ــوف بجانـ � الوقـ

ــدا �� ــر جهـ ــم تدخـ لـ
واتخـــاذ  الحصـــار  مجابهـــة   �

�� الدولـــة 
ـــردة  ـــ�� منف ـــن ا�جـــراءات والتداب ـــد م العدي
الجهـــات  مـــع  والتعـــاون  بالتنســـيق  او 
ع³قاتهـــا  مـــن  مســـتفيدة  الرســـمية 
ــن  ــد مـ � العديـ

ــا �� اتهـ ��ــع نظ ــا مـ وتعاونهـ
ــك  ــة، كان لتلـ ــقيقة والصديقـ ــدول الشـ الـ
 �

ــا الواضـــح �� جـــراءات والتدابـــ�� دورهـ Áا�
ـــرازات  ـــن ا�ف ـــ�� م ـــة الكث ـــة ومعالج مواجه
� نتجـــت عـــن الحصـــار، 

الـــ�� الســـلبية 
: �

�Ù:ا� �
وتمثلـــت تلـــك ا�جـــراءات ��

ــاً . 1 ــة بيانـ ــس إدارة الغرفـ ــدر مجلـ أصـ
يحمـــل  الحصـــار  عقـــب  صحفيـــاً 
ــة  ــوق المحليـ ــة للسـ ــائل طمأنينـ رسـ
وللتجـــار مـــن عـــدم التأثـــر جـــراء 
الموقـــف  إ½  اً  ��مشـــ الحصـــار، 
ـــال  ـــاب ا�عم � �صح �Ùـــا � ا�يج

ـــ�� الوط
ا�و½. الحصـــار  أيـــام   �

��

تواصلـــت الغرفـــة مـــع التجـــار منـــذ . 2
يجـــاد  Á� للحصـــار  ا�ول  اليـــوم 
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اد  ��مصـــادر جديـــدة بديلـــة �ســـت
بشـــكل  الغذائيـــة  خاصـــة  الســـلع 
� ذلـــك 

عاجـــل منهـــا، مســـتفيدة ��
مـــن ع³قاتهـــا مـــع بعـــض الـــدول 
وتضامنـــت  والصديقـــة  الشـــقيقة 
 � � والمقيمـــ�� مـــع مطالـــب المواطنـــ��
ـــواردة  ـــع ال ـــلع والبضائ ـــة الس بمقاطع
مـــن دول الحصـــار وتطبيـــق مبـــدأ 

المعاملـــة بالمثـــل

التجـــار . 3 مـــع  الغرفـــة  تواصلـــت 
ــزون  ــد المخـ ــم تحديـ � وتـ ــ�� المحليـ
� لـــدى القطـــاع 

� واللوجيســـ��
Ùالغـــذا

 �
الخـــاص. وأكـــدت عـــ§ التجـــار ��

ــل  ــدم تحميـ ــبة بعـ ــن مناسـ ــ�� مـ أكـ
إضافيـــة  تكاليـــف  أي  المســـتهلك 
جـــراء ارتفـــاع بعـــض رســـوم الشـــحن.

دشـــنت الغرفـــة شـــعار (قطـــر فـــوق . 4
ــوف  ــن وقـ ــه عـ ت فيـ ��ــ ــار) عـ الحصـ
بـــكل  القطـــري  الخـــاص  القطـــاع 
فئاتـــه قلبـــا وقالبـــا خلـــف قيادتـــه 
ل³زمـــة  تحديـــه  معلنـــا  الرشـــيدة، 
 �

الـــ�� الصعـــاب  كافـــة  ومواجهـــة 
تواجهـــه حـــ�� تظـــل قطـــر شـــامخة 
حـــرة وأبيـــة، وهـــدف الشـــعار إ½ 
ـــع  ـــتثمارية لمجتم ـــة ا�س ـــ�� الثقاف تغي
ثقافـــة  مـــن  القطـــري  ا�عمـــال 
ا�قتصـــاد ا�ســـته³?� الـــذي يعتمـــد 
اد إ½ ثقافـــة ا�قتصـــاد  ��عـــ§ ا�ســـت
التصنيـــع  عـــ§  القائـــم  المنتـــج 
 �

�Ùــذا ــاء الـ ــو� ل³كتفـ ــاج، وصـ وا�نتـ
مـــن الســـلع والمنتجـــات الرئيســـية.

قـــام عـــدد مـــن رجـــال ا�عمـــال . 5
 ، ��بتأســـيس مشـــاريع انتاجيـــة لتوفـــ
المنتـــج  عـــ§  ا�عتمـــاد  وزيـــادة 
ة امتـــ³ت  � ��ة وجـــ ��الوطنــــي وخـــ³ل فـــ
ـــع  ـــذ البي ـــة ومناف ـــات التجاري المجمع
بالعديـــد مـــن المنتجـــات المحليـــة 
تطلعـــات   � تلـــ�� أن  اســـتطاعت 
� لمـــا تتمتـــع بـــه مـــن  المســـتهلك��

ــة. ــودة عاليـ جـ

مـــع . 6 بالتنســـيق  الغرفـــة  ســـارعت 
الحكوميـــة  الجهـــات  مختلـــف 
ــة  ــا مختصـ ــكIَلت لجانـ ــة، وشـ المعنيـ
ـــان  ـــات، لضم ـــة المعوق ـــة كاف لمعالج
ـــارج  ـــن الخ ـــلع م ـــق الس ـــتمرار تدف اس
ـــة  ـــل اللجن ـــاع مث ـــف أو انقط دون توق
� تضـــم أعضـــاء مـــن 

التنســـيقية الـــ��
مجلـــس إدارة الغرفـــة وآخـــرون مـــن 
ــة للوقـــوف عـــ§  ــر للتنميـ بنـــك قطـ
ـــال  ـــه رج � تواج

ـــ�� ـــات ال ـــة المعوق كاف
عمليـــة  خـــ³ل  والتجـــار  ا�عمـــال 
ـــث  ـــن الخـــارج، بحي اد الســـلع م ��اســـت
� رجـــال  تكـــون حلقـــة وصـــل بـــ��
� وزارة 

ا�عمـــال واللجنـــة المختصـــة ��
ا�قتصـــاد والتجـــارة.

جميـــع . 7 بدعـــوة  الغرفـــة  قامـــت 
للتواصـــل  القطريـــة  كات  الـــ��
 �

ار الـــ�� �õا� Ýمـــع الغرفـــة وحـــ
الحصـــار،  نتيجـــة  لهـــا  تعرضـــت 
اســـتبانة ع§  ع�� وضـــع  وذلـــك 
 Ýــة لحـــ � للغرفـ

�Ùو ��لكـــ Áالموقـــع ا�
حجمهـــا  وتحديـــد  ار  �õا� هـــذه 
التعويضـــات  لجنـــة  إ½  لرفعهـــا 

ـــذه  ـــض ه ـــة بتعوي ـــة للمطالب المختص
� لحقـــت 

ار الـــ�� �õكات عـــن ا� الـــ��
ــا. بهـ

عقـــدت الغرفـــة اجتماعـــا موســـعا . 8
المســـتوردة  كات  الـــ�� كافـــة  مـــع 
للمـــواد الغذائيـــة بحضـــور لجنـــة 
ـــة  ـــات المعني ـــض الجه ـــوارئ وبع الط
  �Ùـــوا دارة الم Á� ـــة ـــة القطري ك ـــل ال�� مث
 قطـــر“ والخطـــوط الجويـــة  �Ùمـــوا”
خـــ³ل  تـــم  حيـــث  القطريـــة، 
ا�جتمـــاع مناقشـــة كافـــة العقبـــات 
ـــة  كات، وكيفي ـــ�� � تواجـــه هـــذه ال

ـــ�� ال
تجاوزهـــا مـــن أجـــل ضمـــان اســـتمرارية 
انســـياب تلـــك الســـلع إ½ الدولـــة. 
آخـــر  اجتماعـــا  عقـــدت  وكذلـــك 
ــاء  ــواد البنـ ــتوردة لمـ كات المسـ للـــ��
ـــواد  ـــر للم ـــة قط ك ـــور ¢� ـــة بحض ا�ولي
تقـــوم   �

الـــ�� كات  والـــ�� ا�وليـــة 
ـــرو  ـــل الجاب ـــاء مث ـــواد البن اد م ��ـــت باس
ـــاء  ـــية للبن ـــواد ا�ساس ـــن الم ـــا م ه ��وغ
ــة  ــ�� عمليـ ــ§ سـ ــ³ع عـ ــك ل³طـ وذلـ
ــلع مـــن اســـواق  اد هـــذه السـ ��ــت اسـ

ــة. بديلـ

ة . 9 ��كمـــا نظمـــت الغرفـــة خـــ³ل فـــ
النـــدوات  مـــن  عـــدداً  الحصـــار 
والمؤتمـــرات والملتقيـــات لمناقشـــة 
وكيفيـــة  والتداعيـــات  التحديـــات 
خاصـــة  نـــدوة  منهـــا  مواجهتهـــا 
بالمملكـــة   � يـــ�� �Ýالنظـــام ال عـــن 
ا�عتمـــادات  ورشـــة  المتحـــدة. 
مواجهـــة  نـــدوة  المســـتندية، 
ـــال بالتعـــاون  ـــات تأســـيس ا�عم معوق

� الغرفة
وفد من البوسنة والهرسك خ³ل لقاء ��
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� الدوحـــة، 
مـــع الســـفارة ا�مريكيـــة ��

مؤتمـــر ومعـــرض التبـــادل التعليمـــي 
ـــم  � التعلي

ـــوان ”ا�ســـتثمار �� تحـــت عن
ـــات  ـــ§� جه ـــع ممث ـــدوة م ـــر“. ن � قط

��
حكوميـــة مـــع رجـــال ا�عمـــال حـــول 
 ، الجمـــر?� التخليـــص  اجـــراءات 
ــتثمار  ــال وا�سـ ــرص ا�عمـ ــدوة ”فـ نـ
نـــدوة  وبنج³ديـــش“،  قطـــر   � بـــ��
”الم³حـــة البحريـــة وعقـــود النقـــل 
القاهـــرة  ”القـــوة  نـــدوة  البحـــري“ 
ــدى  ــار“، و“منتـ ــة الحصـ ــل أزمـ � ظـ

��
ــدوة  ــة“، نـ ــات المحليـ ــم المنتجـ دعـ
المســـؤولية ا�جتماعيـــة ومـــا بعدهـــا 
ــة  ــة المضافـ ــة القيمـ يبـ �õ ــة ، ورشـ
الشـــامل  العقـــود  دليـــل  نـــدوة   ،
 �

الـــ�� التحديـــات  نـــدوة  ”ســـند“، 
مـــن  المقدمـــة  الخدمـــات  تواجـــه 
القطـــاع  إ½  الحكوميـــة  الجهـــات 
النـــدوات  مـــن  وعـــدد  الخـــاص، 
ـــت  � تناول

ـــ�� ـــة ال ـــة المتخصص القانوني
القانونيـــة  ا�مـــور  مـــن   ��الكثـــ

بالحصـــار. المتعلقـــة 

مـــن . 10 بالعديـــد  قامـــت  كذلـــك 
 �

ــ�� ــج الوطـ ــم المنتـ ــادرات لدعـ المبـ
ســـواء مـــن خـــ³ل حـــث المجمعـــات 
التجاريـــة عـــ§ عـــرض المنتجـــات 
واعطائـــه  بـــارز  بشـــكل  الوطنيـــة 
ويـــج، أو مـــن خـــ³ل  ��� ال

ا�ولويـــة ��
تدعـــم   �

الـــ�� المعـــارض  اقامـــة 
معـــرض  مثـــل   �

الوطـــ�� المنتـــج 
”الغـــذاء والـــدواء“ بالتعـــاون مـــع 
معـــرض  والصناعـــة  الطاقـــة  وزارة 
”منتجـــات منازلنـــا“ بالتعـــاون مـــع 

والنســـخة  للتنميـــة،  قطـــر  بنـــك 
قطـــر“   �

�� ”صنـــع  مـــن  الخامســـة 
ـــة مـــن معـــرض  وكذلـــك النســـخة الثالث
منهـــا  ايمانـــاً   “ � الصـــ��  �

�� ”صنـــع 
� النمـــو 

بأهميـــة الصناعـــة المحليـــة ��
للصناعـــة  ويـــج  ��وال ا�قتصـــادي 
ـــاً  ـــاً وعالمي ـــة محلي ـــات القطري وللمنتج
ات وخلـــق صفقـــات  ��، وتبـــادل الخـــ
قطـــاع   �

�� كات  الـــ��  � بـــ�� تجاريـــة 
والمتوســـطة  ة  ��الصغـــ الصناعـــات 
اتيجية دولـــة  ��، بمـــا يتفـــق مـــع اســـ
التكنولوجيـــا   � توطـــ��  �

�� قطـــر 
الحديثـــة أيضـــا نظمـــت بالتعـــاون 
مـــع مجمـــع حيـــاة بـــ³زا ”ســـوق 
ليـــة  � ��الم للمشـــاريع  قطـــر“  هـــل 
بمشـــاركة نحـــو ”32“ أ¢ة منتجـــة، 
ولمـــدة شـــهر كامـــل كمـــا قامـــت 
ــن  ــدد مـ ــم عـ ــة ودعـ ــة برعايـ الغرفـ
ـــات  ـــرض الصناع ـــل ”مع ـــارض مث المع
(أوبكـــس)  العمانيـــة“  والمنتجـــات 
ـــر  ـــة قط ـــن غرف ـــم م ـــد بدع ـــذي ُعق ال
ووزارة التجـــارة والصناعـــة العمانيـــة، 
ـــدول ا�عضـــاء  والمعـــرض التجـــاري لل
ا�ســـ³مي  التعـــاون  منظمـــة   �

��
المقـــام ضمـــن فعاليـــات معـــرض 
 �

�Ùــا ــدو½� الثـ ــاري الـ ــت  التجـ ”الكويـ
فيـــه،  قطريـــة  كات  �¢ بمشـــاركة   “
ك  ��ــ � المشـ

�Ùــا ــري العمـ ــاء القطـ اللقـ
ـــق  ـــاء المواف ـــال ا�ربع � رواد ا�عم ـــ�� ب
يات  ��ــ ــرض مشـ ــل 2018“معـ � أبريـ

��
ــارض  ــة للمعـ ــز الدوحـ 2018م“ بمركـ
ـــل   ة 5أبري ��ـــ ـــ³ل الف ـــرات خ و المؤتم
2018م، رعايـــة  الغرفـــة ”لمعـــرض 
بمركـــز  الزراعـــي2018م“  قطـــر 

 �
الدوحـــة للمعـــارض و المؤتمـــرات ��

ــر  ــرض هانوفـ ــارس 2018م ، ومعـ مـ
قامـــت  حيـــث  2018م،  الصناعـــي 
كات قطريـــة  الغرفـــة بدعـــم ”10“  ¢�

مصنعـــة.

ة . 11 ��فـــ خـــ³ل  الغرفـــة  اســـتقبلت 
الوفـــود  مـــن  العديـــد  الحصـــار 
العالـــم  دول  مـــن  التجاريـــة 
المختلفـــة (أكـــ�� مـــن 35 مـــن أصـــل 
”52“ وفـــد تجـــاري خـــ³ل العـــام 
2017. كمـــا اســـتقبلت غرفـــة قطـــر 
ــن  ــة ا�و½ مـ ــهر ا�ربعـ ــ³ل ا�شـ خـ
 47 نحـــو   2018 الحـــا½�  العـــام 
العديـــد  وعقـــدت  تجاريـــاً  وفـــداً 
� جمعـــت رجـــال 

مـــن اللقـــاءات الـــ��
ــم  ــع نظرائهـ � مـ ــ�� ــال القطريـ ا�عمـ
ــول  ــث حـ ــدول للتباحـ ــك الـ ــن تلـ مـ
 �

الفـــرص ا�ســـتثمارية الموجـــودة ��
� تقدمهـــا 

قطـــر، والتســـهي³ت الـــ��
الفـــرص  الشـــأن وكذلـــك  � هـــذا 

��
� تلـــك الـــدول، والتعـــرف 

المتاحـــة ��
ـــة  ـــدول وامكاني ـــك ال ـــات تل ـــ§ منتج ع
اكات وتحالفـــات تجاريـــة  اقامـــة ¢�
اقتصاديـــة  جـــدوى  ذات  تكـــون 
� ظـــل مـــا توفـــره حكومـــات 

�� � للطرفـــ��
ـــهي³ت  ـــز وتس ـــن حواف ـــدول م ـــك ال تل

ومزايـــا ل³ســـتثمار فيهـــا.

ـــارات . 12 ـــن الزي ـــدد م ـــة ع ـــت الغرف نظم
ــة  ــم المختلفـ ــن دول العالـ ــدد مـ لعـ

مـــن أهمهـــا وأبرزهـــا:

رجـــال •  مـــن   ��كبـــ وفـــد  زيـــارة 

� �Ùوفد مغر
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ا�عمـــال إ½ ســـلطنة عمـــان حيـــث 
ضـــم الوفـــد أكـــ�� مـــن 70 رجـــل 
ـــرى  ـــارة أخ ـــا زي ـــري، تبعته ـــال قط أعم
أعمـــال  رجـــل   140 نحـــو  ضمـــت 
إ½ مســـقط تـــم التباحـــث خ³لهـــا 
بزيـــادة  الكفيلـــة  الســـبل  حـــول 
ــك  ــاري، وكذلـ ــادل التجـ ــم التبـ حجـ
المتاحـــة  ا�ســـتثمارية  الفـــرص 
تحالفـــات  وإقامـــة  بالبلديـــن، 
 � القطريـــ�� ا�عمـــال  رجـــال   � بـــ��
كة  ��وعـــات مشـــ ، وم�� � والعمانيـــ��
، ووفـــرة  ��نتـــج عنهـــا تواجـــد كبـــ
ـــع  ـــذ البي � مناف

ـــة �� ـــات العماني للمنتج
والمجمعـــات، ا�مـــر الـــذي دعـــم 
ة  ـــا¢� ـــة المب � الخطـــوط الم³حي تدشـــ��
 � ـــ�� ـــن ب ي � مبا¢� ـــ�� � م³حي ـــ�� � خط ـــ�� ب
� ســـلطنة 

ـــة وصحـــار �� الدوحـــة وص³ل
عمـــان.

زيـــارات •  ايضـــاً  الغرفـــة  ونظمـــت 
ـــم  � ت

ـــ�� ـــا وال ـــن تركي ـــة إ½ كل م خارجي
 � خ³لهـــا توقيـــع (15) اتفاقيـــة بـــ��
ــب  ــا بجانـ � تركيـ

ــا �� اتهـ ��ــة ونظ الغرفـ
 � بـــ�� اكات  الـــ�� عقـــد عـــدد مـــن 
ـــم  � ونظرائه ـــ�� ـــال القطري رجـــال ا�عم

مـــن تركيـــا.

يـــا •  � ��مال شـــملت  آســـيوية  جولـــة 
وزيـــارة  واندونيســـيا،  وســـنغافورة 
أخـــرى إ½ باكســـتان هـــذا بجانـــب 
ــا  ــة منهـ ــدول ا�فريقيـ ــن الـ ــدد مـ عـ
وبلجيـــكا. بلغاريـــا،  غانـــا،  اوغنـــدا، 

كذلـــك زيـــارة وفـــد ضـــم 55 رجـــل • 
ســـعادة  برئاســـة  قطـــري  أعمـــال 
الشـــيخ خليفـــة بـــن جاســـم بـــن 
ـــة  ـــة دول ـــس الغرف � رئي

�Ùـــا ـــد آل ث محم
الشـــقيقة. الكويـــت 

ـــد •  ـــام وف � ق
�Öـــا ـــل الم ـــهر أبري � ش

و��
أعمـــال ضـــم أكـــ�� مـــن 200 رجـــل 
بزيـــارة  قطـــري  ومســـؤول  أعمـــال 
ا�مريكيـــة  المتحـــدة  الو�يـــات  إ½ 
 �

� جولـــة الحـــراك ا�قتصـــادي الـــ��
��

ــا  ــة منهـ ــدن أمريكيـ ــدة مـ ــملت عـ شـ
مـــن  هـــا  ��وغ وواشـــنطن  ميامـــي 
المـــدن، بهـــدف تعزيـــز وتوســـيع 
وا�قتصاديـــة  التجاريـــة  الع³قـــات 
ـــات المتحـــدة  ـــة قطـــر والو�ي � دول ـــ�� ب
الفرصـــة  وإتاحـــة  ا�مريكيـــة، 
� أصحـــاب ا�عمـــال  للتواصـــل بـــ��
وتعزيـــز تعـــاون القطـــاع الخـــاص 
ــة  ــة إ½ اقامـ ضافـ Áبا� � مـــن الطرفـــ��
كة ذات  ��مشـــاريع اســـتثمارية مشـــ

جـــدوى اقتصاديـــة لمـــا فيـــه مـــن 
. � للجانبـــ�� مصلحـــة 

ـــة •  وقعـــت الغرفـــة أكـــ�� مـــن 15 اتفاقي
 �

ــا �� اتهـ ��ــاون مـــع عـــدد مـــن نظ تعـ
ـــة  ـــم المختلف ـــن دول العال ـــد م العدي
التعـــاون وتشـــجيع   õاوا لتعزيـــز 
ــ§  � عـ ــ�� ــال القطريـ ــاب ا�عمـ أصحـ
ــم  ــع نظرائهـ ــل مـ ــاون والتواصـ التعـ
ــبيل  ــ§ سـ ــا عـ ــدول منهـ ــك الـ � تلـ

��
ــال: – المثـ

ـــة •  ـــة الوطني ـــع الغرف ـــم م ـــرة تفاه مذك
يـــا، وذلـــك  � ��للتجـــارة والصناعـــة بمال
المنتـــدى  أعمـــال  هامـــش  عـــ§ 
ـــذي  ي ال � ��ـــ ـــري المال ـــادي القط ا�قتص
والتجـــارة  ا�قتصـــاد  وزارة  نظمتـــه 
التجـــارة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
يـــا  � ��الدوليـــة والصناعـــة بمملكـــة مال

ا�تحاديـــة.

وعـــ§ هامـــش منتـــدى ا�قتصـــاد • 
القطري-الســـنغافوري الـــذي نظمتـــه 
وزارة ا�قتصـــاد والتجـــارة القطريـــة 
التجـــارة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
والصناعـــة بجمهوريـــة ســـنغافورة، 
ـــال  ـــاد ا�عم ـــر واتح ـــة قط ـــت غرف وقع

� اسطنبول
مدير عام الغرفة خ³ل لقائه رجال اعمال اتراك ��
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تفاهـــم  مذكـــرة  الســـنغافوري 
بهـــدف تعزيـــز التعـــاون التجـــاري 

� الغرفـــة بـــ�� وا�ســـتثماري 

ـــادل •  ـــ�� وتب ـــ³ل توف ـــن خ ـــاد، م وا�تح
المعلومـــات حـــول اقتصـــاد البلديـــن 
ودعـــم الوفـــود التجاريـــة وتعزيـــز 
 � اكـــة ا�ســـتثمارية بـــ�� فـــرص ال��

. � ــ�� الجانبـ

كـــة حوســـبة •  اتفاقيـــة تعـــاون مـــع ¢�
 ��كات المتطـــورة تهـــدف ا½ توفـــ الـــ��
المعلوماتيـــة  ا�نظمـــة  خدمـــات 

ــر. ــة قطـ � دولـ
ــاص �� ــاع الخـ للقطـ

ضافـــة إ½ اتفاقيـــة تأســـيس مركـــز •  Áبا�
، ومذكـــرة  �

�Ùا�عمـــال القطـــري العمـــا
تفاهـــم مـــع غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 

كازاخســـتان.

ليـــس بمســـتغرب ان تقـــف الغرفـــة هـــذه 
ـــة  � مواجه

ـــة �� ـــة بجـــوار الدول ـــة القوي الوقف
هـــذه ا�زمـــة وان تلعـــب هـــذا الـــدور 
 ��ــ ــر الكبـ ــه ا�ثـ ــذي كان لـ ــم الـ المتعاظـ
ـــة،  ـــات ا�زم ـــن تداعي ـــ�� م ـــة الكث � معالج

��
فالقطـــاع الخـــاص هـــو عضـــد الدولـــة 
� بنـــاء نهضـــة البـــ³د 

وســـاعدها ا�يمـــن ��

وتنميـــة اقتصادهـــا والدولـــة مـــن جانبهـــا 
 ��ــ ــ�� والكثـ ــه الكثـ ــدم لـ ــت تقـ ــد ظلـ قـ
ـــون  ـــه ليك ـــة اعمال ـــره وترقي ـــل تطوي ـــن اج م
قويـــا وقـــادرا عـــ§� لعـــب الـــدور المنـــوط 
� مســـار التنميـــة ا�قتصاديـــة، فلـــم 

بـــه ��
ــت  ــا فكانـ ــاص ظنهـ ــاع الخـ ــب القطـ يخيـ
فـــة  والم�� المشـــهودة  الوقفـــة  هـــذه 
 �

ــال �� ــال ا�عمـ ــا رجـ ــن خلفهـ ــة ومـ للغرفـ
كافـــة القطاعـــات وا�نشـــطة ا�قتصاديـــة.

الخامتة:-

ــر  ــة قطـ ــود دولـ ــد أن صمـ ــذا نجـ وهكـ
الكفـــاءة  بهـــذه  الحصـــار  وجـــه   �

��
المتناهيـــة متمســـكة بثوابتهـــا المعلنـــة، 
وتماســـك جبهتهـــا الداخليـــة، وتحويـــل 
ومكاســـب  إيجابيـــات  ا®�  تداعياتـــه 
ة اكتنفتهـــا  داخليـــة وخارجيـــة بعـــد فـــ��
ـــن  ـــو م ـــم تخل ـــات ول ـــن التحدي ـــ�� م الكث
ــ��  ــل عـ ــو دليـ ــام، لهـ ــات جسـ تضحيـ
ـــة  ـــها، وحكم ـــة أساس ـــة ومتان ـــوة الدول ق
شـــعبها  وايمـــان  قيادتهـــا،  وحنكـــة 
� وجـــه ظلمـــة لـــم 

بقضيتـــه العادلـــة ��
ة  ــ�� ــق الجـ ــوة و� حـ ــق ا�خـ ــوا حـ يراعـ
ـــن  ك، متجاوزي ـــ�� ـــ�� المش ـــدة المص ووح
ـــون  ـــامية للقان ـــادئ الس ـــن المب ـــ�� م الكث
ـــدم  ـــدأ ع ـــها مب ـــ� رأس � ع

�Êـــ ـــدو®� وال ال

� الشـــؤون الداخليـــة للـــدول 
التدخـــل ��
ــرى. ا�Íخـ

نافعـــة،  ضـــارة  رب  نقـــول  ايجـــازا 
فا�Íزمـــة قـــد جعلـــت قطـــر أقـــوى، 
واكســـبتها ود وتعاطـــف معظـــم دول 
� لـــم تجـــد امامهـــا ســـوي 

�Êالعالـــم الـــ
ــم  ــا لـ ــو مـ ــق، وهـ ــع الحـ ــف مـ ان تقـ
ـــد  ـــبان عن � الحس

ـــر �� ـــرف ا�Ñخ ـــه الط يضع
ــط  ــذا المخطـ ــذ هـ ــ� تنفيـ ــه عـ اقدامـ
ـــ��  ـــحر ع ـــب الس ـــض. فانقل ـــر البغي الجائ
الســـاحر فكانـــت خســـائر دول الحصـــار 
كـــ�Ô عـــ� كافـــة المســـتويات  Íهـــي ا�
ا�قتصادية والسياسية والدبلوماسية.             
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