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القـوة    2019 للعـام  للدولـة  العامـة  الموازنـة  تعكـس 
الحقيقيـة لالقتصـاد القطـري وذلـك بالرغـم مـن الحصـار 
ي ايقاف او حـىت إبطاء عجلة النشـاط 

الجائـر والـذي فشـل �ف
ي قطـر، حيث تشـري الموازنـة اىل تحقيق فائض 

االقتصـادي �ف
مليـار   4.3 بقيمـة  سـنوات  ثـالث  منـذ  مـرة  الأول  تقديـري 
ريـال، عـى الرغـم مـن ارتفـاع المرصوفـات بنسـبة 1.7% 

مقارنـة بموازنـة السـنة الماضيـة.
نفـاق العـام  كمـا تعكـس الموازنـة العامـة زيـادة كفـاءة االإ
ى  وتوفـري المـوارد الماليـة الالزمة السـتكمال المشـاريع الكرب
حسـب الخطـط المعتمـدة بمـا يحقـق التنميـة المسـتدامة 
ف  ي إطـار رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030، اضافـة اىل تركري

وذلـك �ف
وتطويـر  ي 

الغـذا�أ االمـن  وعـات  م�ش دعـم  عـى  الموازنـة 
ي المناطـق الحـرة واالقتصاديـة والصناعيـة 

البنيـة التحتيـة �ف
ي كبري  واللوجسـتية، االمـر الـذي  سـيكون له انعـكاس ايجـا�ب
ف اصحـاب االعمـال  عـى القطـاع الخـاص مـن حيـث تحفـري
ي هـذه القطاعـات الحيويـة مما سـيقود اىل 

عـى االسـتثمار �ف
ي الدولـة.

ة النشـاط االقتصـادي �ف ت�يـع وتـري
وال شـك ان اعتمـاد الموازنـة لكافـة المخصصـات الالزمـة 
ي القطاعات الرئيسـية كالصحة 

ى �ف السـتكمال المشـاريع الكرب
ضافـة إىل المشـاريع المرتبطـة  والتعليـم والمواصـالت، باالإ
التنمويـة،  وعـات  والم�ش  2022 العالـم  كأس  باسـتضافة 
وعات  ي االنفـاق عـى هـذه الم�ش

يؤكـد ان الدولـة مسـتمرة �ف
ي 

ي المعـد لهـا مسـبقا لتكـون جاهـزة �ف
نامـج الزمـىف وفقـا للرب

ي 
وعـات المونديال والىت مواعيدهـا المحددة، وخصوصا م�ش

مـن المتوقـع ان تكتمـل قبـل موعـد هـذا الحـدث الكـروي 
ة مناسـبة. العالمـي بفـرت

ي الموازنـة العامـة تخصيـص مبلـغ 48 
ومـن الالفـت ايضـا �ف

ي مختلف القطاعات 
وعات جديـدة �ف سـية م�ش مليـار ريال لرت

خـالل العـام 2019، حيـث مـن المتوقـع ان تسـهم هـذه 
ي الدولـة وبخاصة 

ي زيـادة النمـو االقتصـادي �ف
وعـات �ف الم�ش

ي القطاعـات غـري النفطيـة، خصوصـا وان القطـاع الخاص 
�ف

وعـات،  ي تنفيـذ هـذه الم�ش
سـيكون مسـتعدا للمسـاهمة �ف

بمـا يمتلكـه مـن القـدرة واالمكانيـات الالزمـة لتنفيذهـا عـى 
ف  اكـة بـ�ي أكمـل وجـه.. وهـو االمـر الـذي سـوف يعـزز ال�ش

ف العـام والخـاص. القطاعـ�ي
ويبـدو جليـاً أن الموازنـة العامـة للعـام 2019 تدعم خطط 
ة التنميـة المسـتدامة،  ي مواصلـة مسـري

الدولـة وتوجهاتهـا �ف
ي 

كمـا أنهـا تكشـف عـن المخططـات الماليـة السـليمة الـىت
ي التعامـل مـع تقلبـات أسـعار النفـط 

تنتهجهـا الحكومـة �ف
 55 عنـد  النفـط  برميـل  احتسـاب سـعر  تـم  إذ  العالميـة، 

ميـل. للرب دوالرا 
المنـرصم   2018 العـام  خـالل  قطـر  دولـة  حققـت  لقـد 

حيـث    االصعـدة،  مختلـف  عـى  ة  كبـري انجـازات 
القطاعـات  مختلـف  ي 

�ف نمـوه  القطـري  االقتصـاد  واصـل 
ي ظـل 

ا �ف ي تشـهد تطـورا كبـري
خصوصـا غـري النفطيـة والـىت

ي تنتهجها الدولـة تنفيذا 
سياسـة تنويـع مصـادر الدخل والـىت

ة صاحب السـمو الشـيخ تميـم بن حمد ال  لتوجيهـات حرصف
ي أمري البالد المفـدى، فالرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشـيدة 

ثـا�ف
مكنـت االقتصـاد القطـري من تحقيـق معدالت نمـو جعلته 

ي العالـم.
واحـدا مـن أرسع االقتصـادات نمـوا �ف

أن  واسـتطاع  اً  كبـري تطـوراً  القطـري  االقتصـاد  شـهد  فقـد 
يلفـت انظـار المسـتثمرين مـن كافـة دول العالـم، ال سـيما 
يعـات المحفزة لالسـتثمار،  ي ظـل البيئـة المشـجعة والت�ش

�ف
والزراعيـة  الصناعيـة  القطاعـات  ي 

�ف النمـو  إىل  ضافـة  باالإ
ف عـى اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة، وذلـك جنباً  كـري والرت
النفـط والغـاز  ي صناعـات 

الكبـري �ف التطـور  إىل جنـب مـع 
يـان االقتصـاد القطـري.. ومـن المتوقـع ان  ي تعتـرب رسش

والـىت
يشـهد العـام الجديـد 2019  مزيـدا مـن النمـو االقتصادي 
ايد نسـبة  ف ي ترت

ا اكـرب عـى القطاعات غـري النفطية والىت ف وتركـري
ي الناتـج المحـىي االجمـاىلي عامـا بعـد عـام.

مسـاهمتها �ف

اإلفتتاحية

خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاين
رئيس غرفة قطر

موازنة 2019 .. وعام جديد من االنجازات االقتصادية
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ي نظمتهـا غرفـة 
كان العـام 2018 عامـاً حافـالً باالأنشـطة الـىت

بالقطـاع  النهـوض  ي 
�ف الرئيـ�ي  دورهـا  منطلـق  مـن  قطـر 

ي النشـاط االقتصادي 
الخـاص بمـا يدعم ويعـزز مسـاهمته �ف

والتنميـة المسـتدامة وبما يواكـب رؤية قطـر الوطنية 2030.
مـن  العديـد  الغرفـة  نظمـت  العـام،  هـذا  مـدار  فعـى 
ومؤتمـرات  ولقـاءات  نـدوات  مـن  المتنوعـة  الفعاليـات 
تناولـت خاللهـا  هـا، حيـث  نقـاش وغري ومعـارض وحلقـات 
ي تهـم مجتمـع 

مختلـف القضايـا االقتصاديـة والتجاريـة الـىت
ضافـة إىل اسـتضافتها لـورش العمـل  ي قطـر، باالإ

االعمـال �ف
ي 

ف والخدمـات الـىت والنـدوات التعريفيـة المتعلقـة بالقوانـ�ي
تقدمهـا الجهـات الحكوميـة، ونذكر مثاال عـى ذلك التعريف 
والتعريـف  بالخـارج،  ات  التأشـري ومراكـز  العمـل  بقانـون 
الغرفـة  بـدأت  والـذي  للبضائـع  المؤقـت  االدخـال  بنظـام 
بالخدمـات  والتعريـف   ، ي

المـا�ف العـام  خـالل  تطبيقـه 
ي المناطـق االقتصاديـة، فضـال عن 

والمشـاريع المسـتقبلية �ف
النـدوات المتخصصـة بمجـاالت التحكيـم مـن خـالل مركـز 
هـا مـن الفعاليـات  قطـر الـدوىلي للتوفيـق والتحكيـم، وغري

ي تدعـم تطـور القطـاع الخـاص.
الـىت

كمـا حرصـت الغرفـة وبتوجيهات من رئيسـها سـعادة الشـيخ 
، عـى تفعيـل  انشـطة اللجـان  ي

خليفـة بـن جاسـم ال ثـا�ف
اللجـان عـى بحـث كافـة  القطاعيـة، حيـث حرصـت هـذه 
المختلفـة  االقتصاديـة  القطاعـات  تواجـه  ي 

الـىت التحديـات 
اىل  للتوصـل  المعنيـة  الحكوميـة  الجهـات  مـع  ومناقشـتها 
ممارسـة  سـهولة  ي 

�ف يسـهم  وبمـا  لهـا،  المالئمـة  الحلـول 
ي العمليـة 

االعمـال ومـن ثـم زيـادة دور القطـاع الخـاص �ف
والتنمويـة. االقتصاديـة 

وواصلـت الغرفـة خالل العام 2018 تعزيـز عالقات التعاون 
ي مختلـف دول 

ف ونظرائهـم �ف ف رجـال االعمـال القطريـ�ي بـ�ي
العالـم، حيـث اسـتضافت الغرفـة خـالل هـذا العـام اكـرش 
مـن 95 وفـدا تجاريـا مـن دول عربية واجنبيـة مقابل نحو 50 
، وقد عكسـت هـذه اللقاءات  ي

ي العـام 2017 المـا�ف
وفـدا �ف

ي قطـر وثقـة عاليـة 
ا بمنـاخ االسـتثمار �ف اهتمامـا دوليـاً كبـري

باالقتصـاد القطـري، مـع االشـارة اىل ان بعـض هـذه الوفود 
كانـت مرافقـة لرؤسـاء دول ورؤسـاء وزارات زاروا دولـة قطـر 
أسـها  خـالل ذلـك العـام، فضال عـن ان بعض الوفود كان يرت

. ف شـخصيات رفيعـة مـن وزراء ورؤسـاء غرف ومسـؤول�ي
زيـارات خارجيـة الأصحـاب   7 الغرفـة  المقابـل نظمـت  ي 

و�ف
ف إىل عـدد مـن دول العالـم، تـم خاللهـا  االأعمـال القطريـ�ي
االعمـال  رجـال  ف  بـ�ي التعـاون  عالقـات  تعزيـز  ي 

�ف التباحـث 
ي تلـك الـدول، كمـا وقعـت الغرفـة 

ف ونظراءهـم �ف القطريـ�ي
9 مذكـرات تفاهـم واتفاقيـات تعـاون مـع جهـات مختلفـة 
ف  بـ�ي اقتصاديـة  اكات  رسش وخلـق  التعـاون  تعزيـز  بهـدف 

العالـم. ي 
�ف ونظرائهـم  ف  القطريـ�ي االأعمـال  أصحـاب 

وخـالل العـام 2018 تـم تنظيـم 12 دورة تدريبيـة شـارك 
فيهـا أكـرش من 320 متدربا من مختلف المؤسسـات الحكومية 

الخاصة.  كات  والـ�ش
ي افتتاح وتنظيم ورعاية عدد من المعارض 

وشـاركت الغرفة �ف
معـرض  يبقـى  ابرزهـا  لكـن  المنـرصم،  العـام  مـدى  عـى 
ي سـلطنة 

ي قطـر والـذي اقامته الغرفـة هذا العام �ف
»صنـع �ف

ة من 3 اىل 6 ديسـمرب 2018، وكان  عمان الشـقيقة خالل الفرت
ا مـن رجـال  ف ا كمـا شـهد حضـورا ممـري لـه صـدى ايجابيـا كبـري
، وقـد نتـج عـن المعـرض توقيـع العديد  ف االعمـال العمانيـ�ي
كات قطريـة وعمانية، كما  ف رسش اكات بـ�ي مـن االتفاقيـات والـ�ش
ي السـوق 

ويـج للصناعـات القطرية �ف ي الرت
سـاهم المعـرض �ف

، وقـد عقـد عـى هامـش المعـرض منتـدى اعمـال  ي
العمـا�ف

ي 
ي القضايـا االسـتثمارية خصوصـا �ف

ك تنـاول البحـث �ف مشـرت
اتيجيا.  القطـاع الصناعـي باعتبار ان الصناعة باتت خيارا اسـرت
ي 

�ف دورهـا  الغرفـة  واصلـت  ايضـا،   2018 العـام  وخـالل 
مواجهـة الحصـار بكافـة السـبل والوسـائل الممكنـة، وقامت 
بتشـجيع المسـتثمرين ورجـال االعمـال لتوجيه اسـتثماراتهم 
ي مجـال الغـذاء، اضافة 

اىل القطاعـات الصناعيـة خصوصـا �ف
ة والمتوسـطة.  وعـات الصغـري اىل دعـم الم�ش

صالح بن حمد الرشقي
مدير عام غرفة قطر

مقال

2018 .. عام حافل 

بالفعاليات واألنشطة  
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يف هذا العدد

مجلة اقتصادية شهرية تصدر عن

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

مدير التحرير
نائل صالح

تصوير
إنتصار نرص

ترجمة
محمد تهامي

تصميم و إخراج
عدي حاتم الطايئ

املدير العام ونائب رئيس التحرير
صالح بن حمد الرشقي

املحرر

تنفيذ وطباعة

خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاين

المحتويات

info@graphiccenter.qa

واصلـــت غرفة قطـــر خالل العـــام 2018 
دورهـــا الرائد يف خدمـــة ومتثيل ودعم 
القطاع الخـــاص، حيث نظمـــت الغرفة ما 
يزيـــد عـــن 170 فعالية ما بـــن مؤمترات 
مـــع  ولقـــاءات  عمـــل  وورش  ونـــدوات 
وفود تجارية وغريها، كام شـــاركت يف 
عـــدد كبـــري مـــن األنشـــطة والفعاليات 

املتنوعة.  االقتصاديـــة 
وقـــد حرصـــت غرفة قطـــر خـــالل العام 
التـــي  الخدمـــات  تطويـــر  عـــى   2018
تقدمهـــا للقطـــاع الخاص واملنتســـبن، 
وذلـــك يف اطـــار الوصـــول بغرفة قطر 
اىل مصاف الغـــرف التجارية الكربى يف 
العـــامل، كام واصلـــت الغرفـــة تعاونها 
مـــع كافة الـــوزارات والجهـــات املعنية 
بالدولـــة وذلك لتذليل كافـــة املعوقات 

امـــام القطـــاع الخاص.

رئيس الغرفة يشارك 
يف اجتامع وزراء 

التجارة ورؤساء الغرف 
الخليجين

06

توقيع مذكرة تفاهم 
بن غرفة قطر ومركز 

التجارة الفلسطيني

30

تفعيل اللجنة املشرتكة 
بن غرفة قطر ووزارة 

التنمية االدارية

08

األحمداين: القطاع 
الخاص الطبي مجال 

واعد لالستثامر يف قطر

46
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تابعونا على مواقع 

التواصل االجتماعي

خليفة بن جاسم: 
إنجازاتنا تواكب احتفاالتنا 
باليوم الوطني

غرفة قطر تشارك يف 
احتفاالت اليوم الوطني 

الغرفة تستضيف 
وفدا تجاريا سوريا 

يتطلع لدخول السوق 
القطري 

10

تقرأ في العدد أيضاً

16

45

54

45

28

44

28

34

توجه املراسالت باسم مدير التحرير

لإلعالن االتصال عى

ص.ب: 402 الدوحة - قطر
هاتف: 44559111 – 44555803

فاكس: 44661639 – 44661697

هاتف: 44555803
جوال:55800563

www.qatarchamber.com
nael@qcci.org

 )TOGY(رشاكة بن الغرفة و
إلصدار تقرير »عام النفط 

والغاز – قطر 2019«

%25 منو صادراتنا غري النفطية 
يف نوفمرب محققة 2.24 مليار 

ريال

غرفة قطر تستضيف ملتقى 
سالمة االغذية بحضور 60 

مشاركا 

لجنة الصحة بالغرفة تدعو 
لدعم املنتج الدوايئ املحيل

الغرفة: تأهيل 716 مندوباً 
ومخلصاً جمركياً منذ 2015

مركز التحكيم يناقش متديد 
الوقت يف املشاريع 

االنشائية 

الغرفة تبحث مستجدات قطاع 
البنوك واالستثامر

مناقشة تأسيس رشكة 
استثامر قطرية عراقية 

مشرتكة

40

تخريج دفعة جديدة 
من برنامج تأهيل 
واعداد املحكمن

12
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شـــارك ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم بن محمد ال ثاين رئيـــس غرفة قطـــر، يف اللقاء 
التشـــاوري الرابع بـــن وزراء التجـــارة والصناعة بـــدول مجلـــس التعاون الخليجي ورؤســـاء 

االتحـــادات والغرف التجاريـــة الخليجية الذي اســـتضافته دولـــة الكويت.

وتم خالل اللقاء اســـتعراض موضوعـــات تتعلق بأهمية 
ف العام والخاص،  ف القطاعـــ�ي اكـــة ب�ي زيادة قاعدة ال�ش
ة والمتوسطة، اضافة اىل  واالهتمام بالمشـــاريع الصغري
ف وزارات التجارة والصناعة  ك بـــ�ي تعزيز التعاون المشـــرت

والغرف التجاريـــة بدول المجلس.
وقـــد هدف اللقاء اىل إىل تســـهيل االإجـــراءات الجمركية 
ي تواجـــه الســـوق الخليجية 

ومعالجـــة العقبـــات الـــىت
. كة لمشرت ا

وقد اســـتقبل ســـمو امري دولة الكويت الشـــيخ صباح 
ي الكويـــت، وزراء التجارة والصناعة 

االحمد بقرص بيان �ف
لدول مجلس التعـــاون لدول الخليج العربية ورؤســـاء 
مجالـــس اتحاد غـــرف  تجـــارة وصناعـــة دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي بمناســـبة انعقاد االجتمـــاع الـ 56 
للجنـــة التعـــاون التجـــاري والصناعي لالأمانـــة العامة 

ي الكويت.
لـــدول مجلس التعـــاون الخليجـــي �ف

رئيس الغرفة يشارك يف اجتامع

وزراء التجارة ورؤساء الغرف 

الخليجيني

أخبارنا

صاحب السمو ام�ي دولة الكويت مستقبال رٔوساء الغرف الخليجية
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قال ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم بن محمـــد ال ثاين رئيـــس غرفة قطـــر، ان املناطق 
التخزينيـــة االربعة التـــي تم افتتاحها يف اطار مبـــادرة حكومية، تعكـــس الرشاكة الحقيقية 
بـــن القطاعن العام والخاص، ســـوف يكون لهـــا دور مهم يف مواكبـــة التطور االقتصادي 

الذي تشـــهده الدولـــة وذلك من خالل زيـــادة الطاقة االســـتيعابية للتخزين.

ي ترصيحات 
واشـــار ســـعادة رئيس الغرفة �ف

صحفية عى هامش حفـــل االفتتاح، اىل ان 
ي قامت 

وع المناطـــق التخزينية والـــىت مـــ�ش
كات قطريـــة من القطاع  بتنفيذهـــا اربع رسش
ي اربعـــة مناطـــق مختلفة، تم 

الخـــاص �ف
بناؤهـــا وفق أحدث المعايـــري والمواصفات 
العالمية، وســـوف تســـهم تدعـــم اعمال 
كات  الـــ�ش وخصوصـــا  الخـــاص  القطـــاع 
ة والمتوســـطة من خـــالل تقديم   الصغـــري
تنافســـية  بأســـعار  تخزينيـــة  مســـاحات 
مناســـبة، ممـــا يدعـــم القدرة التنافســـية 
ي االقتصاد 

كات ويعزز دورهـــا �ف لهذه الـــ�ش
. ي

لوطىف ا

واوضـــح انـــه مع التوســـع الذي يشـــهده 
، بـــرزت الحاجـــة اىل  ي

االقتصـــاد الوطـــىف
مناطـــق تخزيـــن جديـــدة لتلبيـــة الطلب 
المتنامي عـــى التخزين، وبالتـــاىلي فان هذا 
يـــوازن معادلـــة العرض  وع ســـوف  الم�ش
كات مـــن تخزين  والطلـــب، بمـــا يمكن ال�ش

ي 
المواد االولية بأســـعار تنافســـية تسهم �ف

للســـلع. ي 
النها�أ الســـعر  تقليل 

كـــة مناطـــق -المطـــّور  وقـــد أعلنـــت رسش
الصناعية  للمناطـــق  الرئيـــ�ي  والمشـــّغل 
ي دولة 

واللوجســـتية ومناطـــق التخزيـــن �ف
قطـــر- عـــن االنتهـــاء مـــن تطويـــر وبناء 
أربع مناطـــق ومرافق للتخزيـــن والخدمات 
اف اللجنة الفنية  اللوجســـتية، وذلك بـــإرسش
ي 

�ف الخـــاص  القطـــاع  ومشـــاركة  ف  لتحفـــري
االقتصادية.  التنميـــة  وعـــات  م�ش

وع رؤية )مناطـــق( الرامية  ويدعـــم المـــ�ش
ة التنويـــع االقتصادي عرب  إىل تعزيز مســـري
إطـــالق اســـتثمارات توفـــر قيمـــة ُمضافة 
ام  ف وع الرت لدولة قطر؛ كمـــا يعكس المـــ�ش
كـــة بإرســـاء بيئـــات أعمـــال عالميـــة  ال�ش
ف للمساعدة  المستوى للمســـتثمرين المحلي�ي
عـــى تحقيق أهـــداف رؤية قطـــر الوطنية 
2030. وستجّســـد مناطـــق التخزيـــن مثاالً 
واضحـــاً عى جـــودة المســـتودعات عالمية 
ي تعكس 

ي تحتضنها قطـــر، والىت
الطراز الـــىت

امه  ف بوضـــوح ثقتنا بالقطـــاع الخـــاص اللرت
بتطويـــر مرافـــق عاليـــة الجـــودة، وتوفري 
متكاملـــة وضمان  تحتية وتصاميـــم  بنيـــة 
أعى المســـتويات من حيـــث عمليات البناء 

والتنقـــل والخدمات اللوجســـتية.
مناطـــق  تكلفـــة مشـــاريع  بلغـــت  وقـــد 
التخزيـــن االأربعة نحـــو 2.6 مليـــار ريال، 
وتم ترســـية المشـــاريع االأربعة عى أربعة 
مطوريـــن مـــن القطـــاع الخـــاص المحىي 
خـــالل العـــام 2015، حيث بلغـــت قيمة 
االســـتثمار بمنطقـــة بوصلبـــة نحـــو 685 
مليون ريال بمســـاحة 517 ألـــف مرت مربع، 
ي منطقة 

فيمـــا بلغـــت قيمـــة االســـتثمار �ف
بوفســـيلة نحو 728 مليون ريال بمســـاحة 
اً مربعـــاً، وبلغت قيمة االســـتثمار  496 مرت
ي منطقة »أم شـــهرين 1« نحو 615 مليون 

�ف
اً مربعاً، فيما بلغت  ريال بمســـاحة 499 مرت
ي منطقة »أم شـــهرين 2« 

قيمة االســـتثمار �ف
نحـــو 600 مليون ريال بمســـاحة 500 ألف 

. بع مرت

 خليفة بن جاسم:

 املناطق التخزينية

 تؤكد الرشاكة بني

 القطاعني

 تسهم في تلبية الطلب المتزايد على

التخزين لمواكبة للتوسع االقتصادي
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أخبارنا

اســـتقبل ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم بن محمد ال ثـــاين رئيس غرفة قطـــر يف مقر 
الغرفة يوم االحد املوافق 30 ديســـمرب 2018، ســـعادة الســـيد يوســـف بـــن محمد العثامن 

فخرو وزيـــر التنمية اإلداريـــة والعمل والشـــؤون االجتامعية.

تفعيل اللجنة املشرتكة بني غرفة 

قطر ووزارة التنمية االدارية

فخرو يزور الغرفة ويلتقي الشيخ خليفة بن جاسم واعضاء مجلس االدارة

وزير التنمية: حريصون على االستماع آلراء ومقترحات رجال االعمال

رئيس الغرفة: بحث كافة قضايا القطاع الخاص المتعلقة بعمل وزارة التنمية
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وجـــرى خـــالل اللقـــاء بحـــث التعـــاون 
بحـــث  وآليـــة  والـــوزارة  الغرفـــة  ف  بـــ�ي
ي لهـــا صلـــة 

قضايـــا القطـــاع الخـــاص الـــىت
ـــل  ـــة والعم داري ـــة االإ ـــوزارة التنمي ة ب ـــارسش مب
والشـــؤون االجتماعيـــة، كمـــا تـــم االتفـــاق 
كة  المشـــرت اللجنـــة  دور  تفعيـــل  عـــى 
لقـــاءات دوريـــة  والعمـــل عـــى عقـــد 
ــا  للجنـــة مـــن اجـــل بحـــث كافـــة القضايـ
وحـــل أيـــة عقبـــات قـــد تواجـــه القطـــاع 

ي هـــذا المجـــال.
الخـــاص �ف

بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  ســـعادة  واعـــرب 
جاســـم عـــن شـــكره وتقديـــره لســـعادة 
الســـيد يوســـف بـــن محمـــد العثمـــان 
ــل  ــة والعمـ داريـ ــة االإ ــر التنميـ ــرو وزيـ فخـ
زيارتـــه  عـــى  االجتماعيـــة،  والشـــؤون 
للغرفـــة وحرصـــه عـــى تحقيـــق التعـــاون 

ــة  ــه تنميـ ــا فيـ ــة لمـ ــوزارة والغرفـ ف الـ ــ�ي بـ
ــة  ــان الغرفـ ــا بـ ــاص، منوهـ ــاع الخـ القطـ
حريصـــة عـــى اســـتمرار التواصـــل مـــع 
الـــوزارة وبحـــث كافـــة قضايـــا القطـــاع 

المتعلقـــة بعملهـــا. الخـــاص 

ـــف  ـــيد يوس ـــعادة الس ـــد س ـــه اك ـــن جانب وم
ـــة  ـــر التنمي ـــان فخـــرو وزي ـــد العثم ـــن محم ب
داريـــة والعمـــل والشـــؤون االجتماعيـــة،  االإ
ــر  ــة قطـ ــع غرفـ ــاء مـ ــى االلتقـ ــه عـ حرصـ
ف  واالســـتماع لرجـــال االعمـــال القطريـــ�ي
حاتهـــم، الفتـــا اىل  ومعرفـــة آرائهـــم ومقرت
ي بحـــث وحـــل 

كة �ف دور اللجنـــة المشـــرت
رجـــال  يطرحهـــا  ي 

الـــىت القضايـــا  كافـــة 
ــال. االعمـ

وحـــرصف اللقـــاء مـــن جانـــب وزارة التنميـــة 

داريـــة والعمـــل والشـــؤون االجتماعيـــة،  االإ
الســـيد محمـــد حســـن العبيـــدىلي الوكيـــل 
المســـاعد لشـــؤون العمـــل، ومـــن جانـــب 
ــن  ــد بـ ــن احمـ ــد بـ ــيد محمـ ــة السـ الغرفـ
لرئيـــس  االول  النائـــب  الكـــواري  طـــوار 
ـــة  ـــد العذب ـــن حم ـــد ب ـــيد راش ـــة، الس الغرف
ي لرئيـــس الغرفـــة، واعضـــاء 

النائـــب الثـــا�ف
مجلـــس االدارة كل مـــن: المهنـــدس عـــىي 
الســـيد  المســـند،  اللطيـــف  عبـــد  بـــن 
ــد  ، د. خالـ ــدىلي ــد العبيـ ــن احمـ ــد بـ محمـ
جوهـــر  محمـــد  د.  الهاجـــري،  كليفيـــخ 
ــد  ــن عبـ ــد الرحمـ ــيد عبـ ــد، السـ ال محمـ
، اضافـــة اىل المديـــر  ي

الجليـــل عبـــد الغـــىف
 ، ي

�ت ـــ�ش ـــد ال ـــن حم ـــح ب ـــيد صال ـــام الس الع
للعالقـــات  العـــام  المديـــر  ومســـاعد 
بـــاك  الحكوميـــة والدوليـــة الســـيد عـــىي بورسش

المنصـــوري.
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أخبارنا

غرفة قطر تشارك يف احتفاالت 

اليوم الوطني 

خليفة بن جاسم: 

يوم عز وفخر لنا 

جميعا بوطننا 

وبقيادتنا الرشيدة

شـــاركت غرفة قطـــر يف احتفاالت اليـــوم الوطني، حيث تـــم تزين مبنى الغرفة بشـــعارات 
اليـــوم الوطنـــي وصـــور حرضة صاحب الســـمو الشـــيخ متيـــم بن حمـــد ال ثاين امـــري البالد 
املفـــدى وصاحب الســـمو االمري الوالد الشـــيخ حمد بـــن خليفة ال ثاين، كـــام اقامت الغرفة 
احتفاليـــة بهذه املناســـبة بحضور الســـيد صالح بن حمـــد الرشقي مدير عـــام الغرفة وكافة 
املوظفـــن، حيث تضمنت فقـــرات احتفالية متنوعة اضافة اىل االســـتامع لألناشـــيد الوطنية 
وتبـــادل التهنئـــة بهـــذه املناســـبة الوطنيـــة الغاليـــة عى قلـــوب املواطنـــن القطرين 

واملقيمـــن عى ارض قطـــر الطاهرة.

وقد أعـــرب ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم بن 
ي رئيـــس غرفة قطـــر باســـمه ونيابة 

محمـــد آل ثـــا�ف
ف  عن جميـــع اعضاء مجلـــس ادارة الغرفـــة والعامل�ي
ة صاحب  فيهـــا، عن أســـمى آيـــات التهنئة إىل حـــرصف
ي أمـــري البالد 

الســـمو الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثا�ف
المفـــدى وإىل صاحب الســـمو االأمري الوالد الشـــيخ 
، واىل ســـمو الشـــيخ عبد  ي

حمـــد بـــن خليفة آل ثـــا�ف
، وإىل الشـــعب  ي نائـــب االمري

هللا بـــن حمد ال ثـــا�ف

ف عى أرض قطر بمناســـبة اليوم  القطـــري والمقيمـــ�ي
ي يظهر 

ي للدولة وهي المناســـبة الغاليـــة والىت
الوطـــىف

فيهـــا المعدن الحقيقـــي للمواطن القطـــري المنتمي 
. طنه لو

ي ترصيحات بهذه 
وأشار الشـــيخ خليفة بن جاســـم �ف

ي هو مناســـبة وطنية 
المناســـبة اىل إن اليـــوم الوطىف

غاليـــة عـــى قلوبنـــا جميعا وهـــو يوم عـــز وفخر 
لنـــا جميعا بهـــذا الوطـــن وبقيادتنا الرشـــيدة ممثلة 
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ة صاحب الســـمو الشـــيخ تميم بن  بحرصف
ي حفظـــه هللا ورعاه.

حمـــد ال ثا�ف
ان  صحفيـــة  ترصيحـــات  ي 

�ف واضـــاف 
يجعلنـــا  ي 

الوطـــىف باليـــوم  االحتفـــال 
ي حققتها 

ة الـــىت نجازات الكبري نســـتذكر االإ
فاالقتصاد  المجـــاالت،  ي مختلف 

�ف الدولة 
القطـــري وبالرغـــم من الحصـــار الجائر 
عـــى الدولة منذ 18 شـــهرا، إال انه واصل 
ي مختلف 

خـــالل العام الجـــاري نمـــوه �ف
غري  القطاعات  ي 

�ف القطاعـــات خصوصـــا 
ي 

ا �ف ي تشـــهد تطورا كبـــري
النفطيـــة والـــىت

الدخل  تنويـــع مصـــادر  ظـــل سياســـة 
ي ظـــل الرعاية 

ي تنتهجهـــا الدولة �ف
والـــىت

ة صاحب الســـمو أمري  الكريمـــة لحـــرصف
اً إىل أننـــا نحتفل  البـــالد المفدى، مشـــري
ي ظل هذه 

ي هذا العـــام �ف
باليـــوم الوطىف

ي حققـــت 
نجـــازات المتالحقـــة والـــىت االإ

ي مختلف 
فيهـــا قطـــر تقدمـــا ملموســـا �ف

االقتصادية. القطاعـــات 

وأوضـــح الشـــيخ خليفـــة بـــن جاســـم 
أن غرفـــة قطـــر حققـــت العديـــد مـــن 
نجـــازات خالل العـــام 2018 الجاري،  االإ
باالأنشـــطة والفعاليات،  والذي كان حافالً 
حيـــث حققت غرفـــة قطر خـــالل العام 
الهامة،  االنجـــازات  من  مجموعـــة   2018
وتمثيل  لخدمـــة  الرائد  دورهـــا  وواصلت 
وحمايـــة القطاع الخـــاص، حيث نظمت 
ف  الغرفة ما يزيـــد عن 170 فعاليـــة ما ب�ي
مؤتمـــرات ونـــدوات ولقاءات، وشـــاركت 
ي عـــدد كبري مـــن االأنشـــطة والفعاليات 

�ف
المتنوعـــة، كما واصلـــت تعاونها مع كافة 
الـــوزارات والجهـــات المعنيـــة بالدولـــة 
وذلـــك لتذليـــل كافـــة المعوقـــات امام 
المشـــاكل  كافة  وحـــل  الخاص  القطـــاع 
ي تواجه منتســـبيها. ونظمت عددا من 

الـــىت
اللقـــاءات والنـــدوات مع هـــذه الجهات 
ي تهـــم 

لبحـــث القضايـــا واالمـــور الـــىت
الخاص. القطـــاع 

11

20
19

 - 
ير
نا
/ ي

 76
 / 

دد
لع

ا
www.qatarchamber.com



أخبارنا

مناسبة غالية للتكاتف حول القيادة الرشيدة .. الشيخ خليفة بن جاسم:

إنجازاتنا االقتصادية والتنموية 

تواكب احتفاالتنا باليوم الوطني

قال ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم آل ثاين رئيس غرفة قطر، إن اليـــوم الوطني للدولة 
مناســـبة مهمة لالحتفـــال مبا حققتـــه البالد مـــن إنجازات عـــى مختلف املســـتويات ويف 
كافـــة املجاالت السياســـية، واالقتصادية والعلميـــة، والثقافية، واالجتامعيـــة، والترشيعية.

اليوم الوطني .. يوم الصمود في وجه األزمات

الدولة نجحت في تطوير بنيتها التشريعية والقانونية

االهتمام بقطاعي الصحة والتعليم يتصدر األولويات
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ي 
وأضـــاف ســـعادة رئيـــس غرفة قطـــر �ف

ي 
ترصيحات بمناســـبة اليـــوم الوطىف

للدولـــة، أن احتفـــال قطـــر بيومها 
ي يعد مناســـبة وذكرى وطنية 

الوطـــىف
مجيـــدة يســـتذكر فيهـــا القطريون 
از تضحيـــات  ف بـــكل الفخـــر واالعـــرت
وأمجاد المؤســـس الـــذي غرس بذرة 
توليه  يـــوم  ليبقى  االأوىل  التأســـيس 
ي 18 ديســـمرب مـــن عام 

الحكـــم �ف
ي نفوس 

1878 يومـــاً خالداً وعزيـــزاً �ف
. ف القطري�ي كل 

وتوجه رئيـــس الغرفة بأســـمى آيات 
ة صاحب  ي إىل مقـــام حـــرصف

التهـــا�ف
الســـمو الشـــيخ تميم بـــن حمد آل 
وإىل  المفـــدى،  البـــالد  أمـــري   ، ي

ثا�ف
الشيخ  الوالد  االأمري  الســـمو  صاحب 
، وإىل ســـمو  ي

حمد بـــن خليفة آل ثا�ف
 ، ي

الشـــيخ عبدهللا بـــن حمـــد آل ثا�ف
، ولكل الشـــعب القطري  نائب االأمري

. يم لكر ا
ي للدولة 

وشـــدد عى أن اليوم الوطىف
القيادة  حول  للتكاتف  مناســـبة  يمثل 
ي حملت عـــى عاتقها 

الرشـــيدة الـــىت
نهضة وشـــموخ قطر وســـارت بشـــعبها 
ي دروب العزة 

عى نفس نهج المؤســـس �ف
قطر،  دولـــة  بناء  لتســـتكمل  والكرامـــة، 
ة وراقيـــة تُعـــىي مبادئ  قويـــة ومتحـــرصف

الحـــق والعدل ونـــرصة المظلوم.
ي هو يوم 

ولفـــت إىل أن اليـــوم الوطـــىف
ي وجـــه االأزمـــات بـــكل صرب 

الصمـــود �ف
ي وجه 

وتحمـــل، »فكمـــا وقف أجدادنـــا �ف
ي وجه حصار 

المؤامـــرات، نقف اليـــوم �ف
ة وينـــال من  حـــاول أن يعرقـــل المســـري
الســـيادة ولكنه بـــاء بالفشـــل، وهو ترك 
ة تحثنا عـــى مزيد من العمل  دالالت كثري

غراءات  نجاز والتضحيـــة ورفض كل االإ واالإ
لتغيـــري السياســـات والثوابـــت وقبـــول 
ي االختبـــار بمواجهة 

التحـــدي والنجـــاح �ف
وحقبـــة  صعبـــة  مرحلـــة  ي 

�ف المخاطـــر 
تاريخية واســـتعمارية شـــائكة”.

دولة عرصية

ي مناســـبة تزيد 
وذكـــر أن اليوم الوطـــىف

الشـــعب القطري والء وحبـــا لهذا الوطن 
المعطـــاء والتفافاً حول قيادته الرشـــيدة 
القطري  بإنســـانها  دولـــة عرصيـــة  لبناء 
بالعلم والمعرفـــة واقتصادها  المتســـلح 

القـــوي المنفتـــح عى العالـــم، كما 
أنـــه يعـــد عرســـاً وطنياً يعـــرب فيه 
عن  ووفاء  بصدق  القطري  الشـــعب 
التفافـــه وتضامنـــه ووالئـــه للقيادة 
جاعاً  اســـرت يمثـــل  كمـــا  الرشـــيدة، 
ف بتأســـيس  للتاريـــخ يذكـــر القطري�ي

الحديثة. دولتهـــم 

وأشـــاد ســـعادة رئيس غرفة قطر بما 
إنجازات عى  حققته دولة قطر مـــن 
ي ذلك 

ة �ف كافة المســـتويات، مســـتنري
وركائزهـــا  الوطنيـــة 2030  برؤيتهـــا 
ي تنبثق بال شـــك من 

الـــىت االأربعـــة 
مبـــادئ وقيـــم المؤســـس، حيـــث 
اســـتطاعت قطـــر أن تســـابق الزمن 
وأن تحجـــز لنفســـها مكانـــاً مرموقا 
ي تتقدم 

ة والىت ف الدول المتحـــرصف بـــ�ي
نـــة  ف ي ظـــل سياســـات مرت

ب�عـــة �ف
العام. دول  كافـــة  عـــى  وانفتاح 

وأشـــار إىل أن الدولـــة نجحـــت عى 
ترســـيخ  ي 

�ف  ، الســـياسي المســـتوى 
الدولية  المحافل  ي 

وتثبيت مكانتهـــا �ف
ممـــا أهلها للعب دور فعـــال ومؤثر 
عرب سياســـة تنتهـــج الوضـــوح والواقعية 
إذ لم   ، الســـياسي والتوازن  التقييم  ودقة 
ي سياســـتها الخارجية 

تتوقـــف دولة قطر �ف
مبـــادئ  أشـــقائها ودعـــم  دعـــم  عـــن 
التعايش الســـلمي وحســـن الجوار واالأمن 
، بـــل عملـــت أيضا  ف والســـلم الدوليـــ�ي
مع مراعـــاة مصلحـــة البالد عى أســـس 
ام المتبادل وعدم  من التعـــاون واالحـــرت
، حيث اتضحت  الغري ي شـــؤون 

التدخل �ف
التعامل  خـــالل  جليـــاً  السياســـة  تلـــك 
الحكيـــم مع أزمة الحصـــار الذي تتعرض 

لـــه الدولة منذ عـــام ونصـــف العام.
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تطور اقتصادي

ي تطوير 
وأضـــاف أن الدولـــة نجحـــت �ف

يعيـــة والقانونيـــة من خالل  بنيتهـــا الت�ش
ف بمـــا يتواكب  إصـــدار وتعديـــل القوان�ي
ي كافـــة 

ي تشـــهدها �ف
مـــع الطفـــرة الـــىت

ي 
الوطىف اقتصادها  فشـــهد  المســـتويات، 

اً واســـتطاع أن يلفـــت نظر  تطـــوراً كبـــري
المســـتثمرين مـــن كافـــة دول العالـــم 
ي ظل البيئة 

ي قطر، ال ســـيما �ف
لالستثمار �ف

به  ف  يتمـــري الذي  المشـــجعة واالســـتقرار 
ي 

ضافـــة إىل نمو �ف االقتصـــاد القطري، باالإ
الصناعة والزراعة واســـتخدام التكنولوجيا 
والذي يســـري جنباً إىل جنب مـــع التطور 
فيما  والغـــاز،  النفط  ي صناعـــات 

�ف الكبري 
شـــهدت االســـتثمارات القطرية الخارجية 
ي ظـــل اهتمـــام القيـــادة 

اً �ف نمـــواً كبـــري
الرشـــيدة والحكومـــة الموقـــرة بأهميـــة 
التنويـــع االقتصادي والبحـــث عن مصادر 

جديـــدة للدخل غـــري النفـــط والغاز.

الصحة والتعليم

ي ســـلم أولوياتها 
وذكر أن قطر وضعت �ف

االهتمـــام بقطاعـــي الصحـــة والتعليم، 
حيث توســـعت خدمـــات الرعاية الصحية 
وأنشـــأت العديـــد مـــن المستشـــفيات 
المتخصصة والمراكـــز الصحية وفق رؤية 
واضحة تهدف إىل الوصـــول بهذا القطاع 
ي 

إىل المســـتويات العالمية، وتم التوسع �ف
وأصبحت  والجامعات  الخاصـــة  المدارس 
ي صـــدارة الـــدول عى مســـتوى 

قطـــر �ف
نفاق عى  ق االأوســـط من حيـــث االإ الـــ�ش

والتعليمي. الصحـــي  القطاع 
ي المجـــال االجتماعي أنشـــأت العديد 

و�ف
ي تعىف 

مـــن المراكـــز والمؤسســـات الـــىت
وذوي  والمســـن  والمرأة  الطفـــل  بحقوق 
ائـــح المجتمـــع ..  عاقـــات وكافـــة رسش االإ
كمـــا طالت خطـــوات التحديـــث الجهاز 
ي بالدولة وقطاع 

داري واالأمىف ي واالإ
القضـــا�أ

والفنون  والثقافـــة  والبيئـــة  االتصـــاالت 

عـــالم الـــذي شـــهد بـــدوره انفتاحا  واالإ
. ي حريـــة الطـــرح والتعبري

واســـعا �ف

مواجهة الحصار

بن جاسم  الشـــيخ خليفة  وقال ســـعادة 
ي رئيـــس غرفـــة قطـــر، إن قطر 

آل ثـــا�ف
أســـمى  الحصار  ة  فـــرت ســـجلت خـــالل 
ي التكاتـــف والصمـــود والتعـــاون، 

معـــا�ف
واســـتثمرت مواردها وإمكاناتهـــا وقدراتها 
الحصار  هـــذا  تداعيـــات  عـــى  للتغلب 
وإفشـــال مخططاته الراميـــة إىل النيل من 
قرارهـــا، حيث  اســـتقالل قطر وســـيادة 
مع  للدولة  الرشـــيدة  القيـــادة  تعاملـــت 
افيـــة وقادت البالد  الحصـــار بحنكة واحرت
إىل بـــر االأمـــان، وحافظـــت الدولة عى 
نمـــو اقتصادهـــا بشـــكل مطـــرد بفضل 
للحد  اتخذتها  ي 

الىت الحكومية  السياســـات 
مـــن تأثـــري االأزمـــة، مســـتعينة بقدراتها 

ة. ف والمتمري المتنوعـــة  االقتصاديـــة 

ة حالـــت دون  وأوضـــح أن عوامـــل كثري
منها  بالحصـــار،  القطري  االقتصـــاد  تأثر 
ي 

حجـــم الصـــادرات للدولـــة خاصـــة �ف
الطاقة،  قطـــاع  وتنويـــع  الغـــاز،  مجال 
ومشـــاريع البنيـــة التحتيـــة المتطـــورة، 
ف الحكومة للصناعات  ضافـــة إىل تحفـــري باالإ
ي شـــهدت تطـــورا الفتا خالل 

المحلية الىت
تكاتف شـــعب  الحصـــار، فضال عن  ة  فرت
ف حول القيادة الرشـــيدة،  قطـــر والمقيم�ي
وتعاون كافـــة الجهات والقطـــاع الخاص 
مـــن أجل توفـــري المواد الغذائيـــة ومواد 
ي حالـــت دون حـــدوث أي 

البنـــاء والـــىت
باالإضافة  المحليـــة،  الســـوق  ي 

�ف تخبـــط 
ي طرأت عـــى البنية 

إىل االإصالحـــات الـــىت
ي خلق مزيد 

ي ســـاهمت �ف
يعيـــة والىت الت�ش

من المحفزات عى االســـتثمار مما شـــجع 
ي 

أصحـــاب االأعمـــال عـــى االســـتثمار �ف
جديدة. قطاعـــات 

الزراعة والصناعة
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وأشـــار إىل أن القطاع الزراعـــي والصناعي 
ي إطار سياســـة االأمن 

اً �ف حقـــق نمواً كبـــري
ولم   ، ي

الـــذا�ت االكتفاء  وتحقيـــق  ي 
الغذا�أ

تتأثـــر صادرات قطـــر ســـواء النفطية أو 
غـــري النفطيـــة بالحصـــار، بل شـــهدت 
اً وفتحت أســـواقا جديدة أمام  نمواً كبـــري
كما لم  القطريـــة،  والمنتجات  البضائـــع 
تتأثر مشـــاريع البنية التحتية والمشـــاريع 
المرتبطـــة باســـتضافة مونديـــال 2022، 
افتتاح  وتـــم  ة  الوتـــري بنفس  واســـتمرت 
مينـــاء حمد الـــذي عزز من تجـــارة قطر 

مـــع العالم.
ســـاهمت  قطـــر  غرفـــة  أن  إىل  ولفـــت 
ي مواجهة هـــذا الحصار 

ي �ف بـــدور إيجـــا�ب
كل  ي 

�ف االأول  اليـــوم  منـــذ  فتحركـــت   ،
االتجاهات لضمان اســـتمرار تدفق السلع 
والمنتجـــات عى الســـوق المحلية بنفس 
ي كانت قبـــل الحصار، حيث 

ة الـــىت الوتـــري
تواصلـــت الغرفة مع التجار وســـعت إىل 

اد الســـلع،  إيجـــاد بدائل جديدة الســـتري
خاصة الغذائية بشـــكل عاجل، مســـتغلة 
ي هـــذا الشـــأن عالقاتهـــا مـــع الغرف 

�ف
ي بعـــض الـــدول الشـــقيقة 

التجاريـــة �ف
. يقة لصد وا

الوفاء للوطن

ي رده عـــى ســـؤال حـــول المطلـــوب 
و�ف

مـــن الجميع الأجـــل الوفاء بحـــق الوطن 
ي بنائه، اقتبس رئيس 

واالســـهام الفاعل �ف
غرفـــة قطر مـــن حديث صاحب الســـمو 
ي أمري 

الشـــيخ تميم بـــن حمـــد آل ثـــا�ف
ي افتتـــاح 

البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا �ف
لمجلس  ف  واالأربع�ي الســـابع  االنعقاد  دور 
، إذ شـــدد  ي

ي نوفمـــرب الما�ف
الشـــورى �ف

نســـان يبقى موضوع  ســـموه عى »أن االإ
خطـــط التنميـــة ومحورهـــا وهدفهـــا .. 
وأن ارتفـــاع مســـتوى معيشـــة المواطن 

ي 
يجـــب أن يواكبـــه تطـــور قيمـــي وثقا�ف

واهتمـــام باالأخـــالق، وإال فقـــد ينشـــأ 
احتمال أن تتحول الرفاهيـــة إىل حالة من 
فســـاد االجتماعي القائم عـــى الثقافة  االإ

االســـتهالكية غـــري المنتجة”.
وقـــال رئيس غرفـــة قطـــر إن المطلوب 
مـــن الجميع أن يعمـــل بجدية وأن يتحى 
بقيم دولـــة قطر من العدل والشـــفافية 
نجاز وأن يضـــع مصلحة الوطن نصب  واالإ
العمل  بـــأداء  ام  ف االلرت عينيه، من خـــالل 
بإخالص وعى أحســـن وجه، واالإحســـاس 
بالواجـــب والشـــعور بالمســـؤولية تجاه 
تحمل  ي 

�ف والمشـــاركة  والدولـــة  المجتمع 
عباء. الأ ا

بن جاسم  الشـــيخ خليفة  وقال ســـعادة 
ي رئيس غرفـــة قطـــر، إن الغرفة 

آل ثـــا�ف
الهامة  نجـــازات  االإ من  حققت مجموعـــة 
خـــالل العـــام 2018، وواصلـــت دورها 
الرائد لخدمـــة وحماية القطـــاع الخاص.

15

20
19

 - 
ير
نا
/ ي

 76
 / 

دد
لع

ا
www.qatarchamber.com



رشاكة اسرتاتيجية بني 

)TOGY(غرفة قطر و

إلصدار تقرير » عام النفط 

والغاز - قطر 2019 «

إطالق منصة إلكترونية حول بيئة األعمال 

أعلنـــت كل مـــن غرفة قطر ومؤسســـة »ذي أويـــل اند غاز يـــري«  )TOGY(  عـــن توقيع رشاكة 
اســـرتاتيجية للتعـــاون يف اصـــدار النســـخة املقبلة مـــن تقرير »عـــام النفط والغـــاز – قطر 
2019«، اضافـــة اىل اطـــالق املنصـــة االلكرتونية TOGYiN  حـــول بيئة األعـــامل الجذابة يف 
قطر يف ضـــوء خطط  قطـــاع الطاقة وخطط التوســـع يف الصناعة املحلية، وســـوف يقدم 

التقريـــر نظرة شـــاملة عـــن الهيدروكربونـــات والقطاعات املرتبطـــة بها يف قطر.

بيـــان صحفي  ي 
واشـــادت غرفـــة قطـــر �ف

ي إنتـــاج 
اكـــة مـــع مؤسســـة TOGY �ف بال�ش

ي تركـــز 
نســـخة TOGY  Qatar 2019  الـــىت

مـــن  نخبـــة  نظـــر  ووجهـــات  آراء  عـــى 
اء بقطـــاع النفط والغاز  ف والخرب المســـؤول�ي
ضافـــة إىل الجوانب االقتصادية  ي قطر، باالإ

�ف
المختلفـــة ودور القطـــاع الخـــاص.

واوضـــح البيان الصحفي أن التقرير ســـوف 
يتنـــاول ايضـــا مكانـــة دولة قطـــر كمحور 
عالمـــي للنفـــط والغـــاز ووجهـــة جاذبـــة 

العالم،  أنحـــاء  مختلف  من  لالســـتثمارات 
الفتـــا اىل أن التقريـــر ســـيكون متاحا امام 
ف بقطاع  عددا كبـــري المديريـــن التنفيذيـــ�ي
ضافـــة اىل صناع القرار  صناعـــة الطاقة، باالإ
والمســـتثمرين، وســـوف يوفر فرصة هامة 
اتيجيات  لرجـــال االعمال للتعرف عى اســـرت
قطـــر االقتصاديـــة ، ومنـــاخ االســـتثمار ، 
االأعمال. ، وقطاعات  الضخمة  والمشـــاريع 

ومـــن جانبها قالت  مؤسســـة »أويل اند غاز 
« )TOGY(  ، ان دولة قطر اســـتطاعت  يـــري

أن تحـــول الحصـــار الجائـــر المفـــروض 
عليهـــا من قبل بعـــض الـــدول المجاورة، 
ة  إىل مجموعة مـــن الفرص الواعدة، مشـــري
اىل ان غرفـــة تجـــارة وصناعة قطـــر تبذل 
الخـــاص وزيادة  القطـــاع  جهـــوداً لصالح 
ي 

ي التنمية االقتصادية الىت
نسبة مســـاهمته �ف
تشـــهدها البالد.

وتابعـــت تقول: »من هـــذا المنطلق، ي�نا 
اتيجية مع  اكـــة االســـرت توقيـــع هـــذه ال�ش
ي تســـعى بشـــكل حثيث إىل 

غرفة قطر؛ والىت

أخبارنا

16

20
19

 - 
ير
نا
/ ي

 76
 / 

دد
لع

ا



ف القطاع الخاص من لعـــب دوراً اكرب  تمكـــ�ي
وأن يصل الآفـــاق جديدة، كمـــا أنها تلعب 
ي تحقيق رؤيـــة قطر 2030«.

دوراً حاســـماً �ف
ات  التغيري هـــذه  ي خضـــم 

»�ف واضافـــت: 
تشـــهدها  ي 

الىت االقتصاديـــة  والتحديـــات 
 TOGY Qatar المنطقة، ســـيعرض إصـــدار
االستدامة،  لتحقيق  اتيجية دولة قطر  اســـرت
مـــع القـــاء الضـــوء عـــى أهـــم فرصها 
كز عـــى رؤية قطر  وتحدياتهـــا، كمـــا ســـري
الوطنيـــة لعام 2030، وســـيتناول االصدار 
ي تم 

مرئيـــات مؤسســـة North Field الـــىت
ضافـــة إىل الخطـــط  طرحهـــا مؤخـــراً، باالإ
الطموحة  والدوليـــة  المحليـــة  التوســـعية 

ول«. كـــة قطر للبـــرت ل�ش

توفـــري  إىل    Oil & Gas Year وتســـعى 
اتيجيات  المعلومات التجارية، وتعزيز اســـرت
ي قطـــاع الطاقـــة 

التواصـــل واالتصـــال �ف
 Oil & Gas Year  العالمي، ويغطى اصـــدار
ي جميع 

أكرش من 35 ســـوقاً للنفط والغـــاز �ف
ي أكرش 

أنحـــاء العالـــم، ويتـــم توزيعـــه �ف
مـــن 100 دولـــة، ليصبـــح بهذا مـــن أكرش 

ي النفـــط والغاز.
االصـــدارات الرائـــدة �ف

وتعد غرفـــة قطر من أقدم غـــرف التجارة 
بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، حيـــث يرجـــع تاريخ تأسســـيها 
لعام 1963م، وتهـــدف إىل تنظيم االأعمال 

الخاص. القطـــاع  وتمثيل  التجاريـــة 

ي تحقيق 
وتتمحـــور رؤيـــة غرفـــة قطـــر �ف

ف غـــرف التجارة عى مســـتوى  الريـــادة ب�ي
ي إطار الرؤيـــة الوطنية لدولة قطر 

العالم �ف
للعـــام 2030، وأن تكون نقطـــة االتصال 
االأوىل لجميـــع المؤسســـات والجهات مىت 
أرادت أن تّطلـــع عـــى مجتمـــع االأعمـــال 
ي 

القطـــري وأن تؤســـس وتمـــارس العمل �ف
ي العالم.

االقتصـــاد االأكـــرش ديناميكيـــًة �ف

وتعمـــل الغرفـــة عـــى تمثيـــل مجتمـــع 
ي قطر التمثيـــل االأمثل، وتدعمه 

االأعمـــال �ف
ي تقدمهـــا، ومن 

من خـــالل الخدمـــات الىت
خالل تســـليط الضوء عى فـــرص االأعمال 
الصناعـــات  مختلـــف  ضمـــن  المتوفـــرة 

قطر. ي 
�ف والقطاعـــات 

كمـــا تعمـــل الغرفة عـــى دعـــم وتطوير 
االقتصـــاد وإنتاجيتـــه لما فيه خـــري البالد 
كات  بشـــكل عام وتحقيقـــاً لمصلحـــة ال�ش

االأعضـــاء بالغرفـــة بشـــكٍل خـــاٍص، دعم 
ي قطر 

�ف أعمـــال مســـتدامة  بيئـــة  وتطوير 
لالأعمـــال المحليـــة واالأجنبيـــة عـــى حد 
ســـواء، العمل عـــى تطوير نظـــام تجارٍي 
تطـــوره  ودعـــم  وفّعـــال  حديـــث  دوىليٍ 
االأخرى  التجـــارة  تعاونهـــا مع غرف  وتعزز 

حـــول العالـــم، تعزيـــز اقتصـــاد قطـــر 
جذب  عى  والمســـاعدة  والمتنـــّوع  ف 

ّ الممري
االســـتثمارات االأجنبية، وبـــذل كافة الجهود 
ي من شـــأنها أن تعزز مـــن مكانة الدوحة 

الىت
كمركـــز دوىلي لالأعمـــال ووجهة اســـتثمارية 

. بة ذ جا

17

20
19

 - 
ير
نا
/ ي

 76
 / 

دد
لع

ا
www.qatarchamber.com



ساهمت في التغلب على الحصار الجائر .. وتواصل دورها في دعم القطاع الخاص 

توقيع 9 اتفاقيات تعاون لفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص القطري مع العالم

استقبال 95 وفداً تجارياً عالميا لبحث التعاون مع رجال االعمال القطريين

غرفة قطر تنظم 170 فعالية 

اقتصادية وتجارية خالل 2018

حققـــت غرفة قطر خالل العـــام 2018 مجموعة مـــن االنجازات الهامة، وواصلـــت دورها الرائد 
لخدمـــة ومتثيل وحامية القطـــاع الخاص، حيث نظمـــت الغرفة ما يزيد عـــن 170 فعالية ما بن 

مؤمتـــرات وندوات ولقاءات، وشـــاركت يف عدد كبري من األنشـــطة والفعاليات املتنوعة. 

جديدة  انتخابـــات   2018 العـــام  وشـــهد 
للـــدورة  الغرفـــة  إدارة  الختيـــار مجلـــس 
ي شـــهدت 

السادســـة 2018 2023- ، والـــىت
ي ســـتة قطاعات من 

حســـم االنتخابـــات �ف
ي يتكون منها 

ف القطاعـــات الثمانية الـــىت بـــ�ي
ف  ي ح�ي

كيـــة، �ف ف بالرت الغرفـــة  ادارة  مجلـــس 
ي قطاعـــي التجارة 

اع �ف جـــرت عملية االقـــرت
الشـــيخ  اختيار ســـعادة  والصناعـــة، وتم 

ي رئيســـا 
خليفة بن جاســـم بن محمد آل ثا�ف

لمجلـــس ادارة الغرفة، والســـيد محمد بن 
طـــوار الكـــواري نائبا أول للرئيس والســـيد 
للرئيس. ثانيـــا  نائبا  العذبـــة  راشـــد حمد 

كما شـــهد العـــام 2018 انضمـــام الغرفة 
المؤقـــت  دخـــال  لالإ العالمـــي  للمجلـــس 
للبضائـــع WATAC ، وبـــدء تطبيـــق نظام 
ي دولة قطر 

ي ايه كارنيـــه« فعليـــا �ف
»ايـــه �ت

ي وتم 
بـــدءاً من شـــهر اغســـطس المـــا�ف

ســـبتمرب  شـــهر  ي 
�ف بطاقـــة  اول  اصـــدار 

. ي
�ف لما ا

وواصلت الغرفة تعاونهـــا مع كافة الوزارات 
لتذليل  بالدولة وذلـــك  المعنية  والجهـــات 
الخاص  القطـــاع  امـــام  المعوقات  كافـــة 
ي تواجه منتســـبيها، 

وحل كافة المشـــاكل الىت
ونظمـــت عددا من اللقـــاءات والندوات مع 

أخبارنا
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هـــذه الجهـــات لبحـــث القضايـــا واالمور 
باالإضافة إىل  الخـــاص،  القطـــاع  ي تهم 

الىت
ورش العمل والنـــدوات التعريفية للتعريف 
ي تقدمها هذه 

ف والخدمـــات الـــىت بالقوانـــ�ي
الجهـــات مثـــل ورش التعريـــف بقانـــون 
ات بالخارج وورش  العمل ومراكـــز التأشـــري
التعريـــف بنظام االدخـــال المؤقت وندوة 
مناطق  كة  ومشـــاريع رسش بخدمات  التعريف 

. لمستقبلية ا
وشـــهد العام ايضـــا انضمـــام غرفة قطر 
إىل مجلـــس شـــهادات المنشـــأ )سلســـلة 

االعتمـــاد( بغرفـــة التجـــارة الدولية.
ي اصـــدار التقرير 

واســـتمرت الغرفة ايضاً �ف
ي صادرات 

الشـــهري الذي يرصـــد النمـــو �ف
دولـــة قطر غـــري النفطية وذلـــك من واقع 
ي تصدرهـــا الغرفة، 

شـــهادات المنشـــأ الىت
ي 

ضافـــة إىل جهودهـــا المتواصلة �ف هذا باالإ
مواجهـــة الحصـــار المفروض عـــى الدولة 
منـــذ عام ونصـــف العـــام، ومشـــاركاتها 
أو  تنظمها  ي 

الـــىت والمعـــارض  الخارجيـــة، 
واالنشـــطة  التدريبية  والـــدورات  تدعمها، 

ها من االنشـــطة. باالإضافة  التحكيميـــة وغري
ي 

ي قطـــر 2018 �ف
إىل إقامة معـــرض صنع �ف

ســـلطنة ُعمـــان بمشـــاركة أكرش مـــن 240 
ي خمســـة قطاعات 

كة ومصنـــع قطري �ف رسش
ة من 3 اىل 6 ديســـمرب  صناعية خـــالل الفرت

.2018
ونظمـــت الغرفـــة خـــالل العـــام 2018، 
واســـتقبلت  مختلفة،  فعاليـــة   170 نحـــو 
نحو 95  وفـــداً تجارياً عالميـــا، ونظمت 7 
ف  القطري�ي االأعمال  الأصحـــاب  خارجية  زيارة 
إىل عـــدد مـــن دول العالم، كمـــا نظمت 
ي عددا من المعـــارض التجارية.

وشـــاركت �ف

وفود تجارية

العام  الغرفة خـــالل  اســـتضافت ونظمت 
2018 لقـــاءات واجتماعـــات مـــع عدد من 
ف وممثىي  رؤســـاء الدول والوزراء والمسؤول�ي
التجـــارة االجنبيـــة والمؤسســـات.  غـــرف 
ووصل عدد هـــذه اللقاءات خـــالل العام 
إىل 21 لقاء منها لقاءات مع 4 رؤســـاء دول، 

ف  2 رؤســـاء وزراء ، 5 وزراء ، 10 مســـؤول�ي
وممثـــىي غرف ومنظمـــات، باالإضافة إىل 23 

. اً سفري
كمـــا زار الغرفة خـــالل العـــام 2018 أكرش 
مـــن 95 وفدا تجاريا مـــن دول مختلفة مثل 
امريكا،  كنـــدا،  المغـــرب،  ايرلندا،  تركيـــا، 
اندونيســـيا،  االردن،  فرنســـا،  اكـــوادور، 
السنغال،  بريطانيا، مورسيوش،  باكســـتان، 
اوغنـــدا،  يـــا،  ف مالري  ، ف الصـــ�ي الســـودان، 
ســـنغافورة،  رومانيـــا،  ايـــران،  تونـــس، 
يـــا، النيبال، غانـــا، هولنـــدا، اليونان،  ليرب
ايطاليا،  ُعمـــان،  افريقيـــا،  جنـــوب   ، ف بن�ي
بنجالديـــش، رسيالنـــكا، ســـاحل العـــاج، 
الهنـــد، اندونيســـيا، كوســـوفا، العـــراق، 
، التشـــيك،  ف كازاخســـتان، الجزائر، الفيليب�ي

هم. وغري ازيـــل  الرب
وقد تـــم خالل هـــذه اللقـــاءات التباحث 
ف رجال  ي تعزيـــز عالقـــات التعـــاون بـــ�ي

�ف
ي مختلف 

ف ونظرائهـــم �ف القطريـــ�ي االعمال 
دول العالم، كما عكســـت هـــذه اللقاءات 
ي 

ا بمناخ االســـتثمار �ف كبـــري اهتمامـــا دولياً 
قطـــر وثقة عاليـــة باالقتصـــاد القطري.

اجتماعات ولقاءات

واســـتقبل أعضـــاء مجلـــس إدارة الغرفـــة 
ف  عـــدداً من الرؤســـاء والوزراء والمســـؤول�ي
وممثـــىي المنظمـــات والهيئـــات والغـــرف 
لبحث  الخليجية والعربيـــة واالجنبية وذلك 
ك ولتعريـــف  عالقـــات التعـــاون المشـــرت
هذه الجهـــات بالغرفة وبمجتمـــع االأعمال 
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تنظيم 7 زيارة خارجية 

لوفود تجارية قطرية 

شملت دوالً عربية واجنبية

4 رؤساء دول ورئيسا 

وزراء وعددا من الوزراء 

والمسؤولين التقوا برجال 

االعمال القطريين

القطـــري والقطـــاع الخاص. ومنهـــا: لقاء 
مع فخامـــة الســـيد يونس بيـــك يفكروف 
الرئيس  انغوشـــيا، وفخامة  رئيس جمهورية 
جوليـــوس مـــادا بيـــو رئيـــس جمهوريـــة 
اليون، وفخامة الرئيس الحســـن واتارا  ســـري
رئيس جمهوريـــة كوت دي فـــوار، وفخامة 
الســـيدة بيديـــا ديفـــي بهانداري رئيســـة 
فيوريـــكا  والســـيدة  النيبـــال،  جمهوريـــة 
دانتشيال رئيســـة الوزراء بجمهورية رومانيا، 
وســـعادة رئيس وزراء البوســـنة والهرســـك 
استيبان  السيد  ســـعادة  زيفزدي،  د.دينيس 
الـــوزراء وزير  نائـــب رئيس مجلس  كوبيف 
 ، ي

التنميـــة االقتصاديـــة والتجـــارة االوكرا�ف
ف وزير  وســـعادة الســـيد بابلو كامبانا ســـيرف
بجمهورية  واالســـتثمار  الخارجيـــة  التجارة 
كـــوادور، وســـعادة الســـيد داتـــو حاج  االإ
الدينية  الشـــؤون  قاســـم وزير  عبدالمالك 

ي ، وســـعادة  ف المالري الداخليـــة  والتجـــارة 
الرحمـــان وزير  عبـــد  بـــن  الســـيد فوزي 
بجمهورية  والتشـــغيل  ي 

المهـــىف التكويـــن 
تونس، وســـعادة الســـيد ايفان يانتشاريك 
مســـاعد نائب وزيـــر الخارجية التشـــيكية.

ضافـــة إىل لقـــاءات مع الشـــيخ عبدهللا  باالإ
بن ســـالم الـــراوس  رئيس مجلـــس ادارة 
اســـيال  والســـيد  العمانية،  غرفـــة ظفـــار 
ايداويـــال رئيس مجلـــس إدارة المؤسســـة 
 ، ي

ال�يالنكية الســـتصالح وتطويـــر االأرا�ف
لمان  الرب ، والســـيد زكريا اصـــالن عضـــو 
ى«،  الكـــرب الوطنيـــة  »الجمعيـــة  كي 

الـــرت
الرئيـــس  كوســـينوف  نـــورالن  والســـيد 
التنفيـــذي لمركز »اســـتانا« المـــاىلي الدوىلي 
عمدة  ســـافاج  مايك  والسيد  بكازخســـتان، 
مدينـــة هاليفاكس الكنديـــة ورئيس منظمة 
اكة المدن العالمية للطاقة« ، والســـيد  »رسش

االأمن  أعمال  نورتون شـــوارتز رئيس مجلس 
الســـيد جون  القومي االمريكي ، وســـعادة 
شـــاريه رئيس وزراء مقاطعة كيبيك السابق 
الســـابق،  الكندي  الـــوزراء  رئيـــس  ونائب 
ف العام االتحاد  والســـيد ســـتيفن كوتن ام�ي
ي  الـــدوىلي لعمال النقل، والســـيد جيوم بيىب
رئيس اللجنـــة الفرنســـية القطرية بمنظمة 
والســـيد  »ميديـــف«،  العمـــل  أصحـــاب 
الشـــؤون  وزارة  ممثـــل  اينـــدو  و  شـــيجري
الخاص  والمبعـــوث  اليابانيـــة  الخارجيـــة 

لمعـــرض أوســـاكا إكســـبو 2025 اليابان.

مشاركات خارجية

ي 
ي كثري مـــن الفعاليات الىت

شـــاركت الغرفة �ف
اقيمت خـــارج الدولة، من بينهـــا زيارة وفد 
ف يضم  رفيع من رجـــال االأعمـــال القطري�ي
أكـــرش من 55 رجل أعمال برئاســـة ســـعادة 
الشـــيخ خليفة بن جاســـم بـــن محمد ال 
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ي رئيس غرفـــة قطر، إىل دولـــة الكويت 
ثـــا�ف

الشـــقيقة تناولت تعزيز العالقات التجارية 
. ف الشـــقيق�ي البلدين  ف  ب�ي واالقتصادية 

ي الدورة االســـتثنائية 
كما شـــاركت الغرفة �ف

ي 
للمعـــرض التجـــاري للـــدول االأعضـــاء �ف

ي 
ســـالمي بالكويت، و�ف منظمة التعـــاون االإ

ف الغـــرف العربية  ك بـــ�ي االجتماع المشـــرت
ادارة  مجلـــس  واجتماع  كيـــة  الرت والغـــرف 
عقدا  واللـــذان  العربية،  كيـــة  الرت الغرفـــة 
ي ملتقي 

وت، و�ف ي العاصمـــة اللبنانية بـــري
�ف

ومنتـــدى   ، القطري-البلجيـــكي االأعمـــال 
االأعمـــال القطري - البلغـــاري والذين عقدا 
ة صاحب الســـمو  عى هامش زيـــارة حرصف
ي مؤتمـــر المواد االولية 

إىل كال البلديـــن، و�ف
ه السيد  ي ســـلطنة عمان وحرصف

الذي عقد �ف
محمد بـــن طـــوار نائب رئيـــس الغرفة.

كما شـــاركت الغرفة برئاسة ســـعادة الشيخ 
ي رئيـــس الغرفة 

خليفـــة بن جاســـم آل ثا�ف
ي شـــملت 

ي جولة الحـــراك االقتصادي الىت
�ف

المـــدن االمريكية شـــملت ميامي  عدد من 
هم،  وغري ورالغ  وتشارلســـتون  وواشـــنطن 
ة صاحب الســـمو  ي اطـــار زيـــارة حـــرصف

�ف
أمري البـــالد المفدى إىل الواليـــات المتحدة 
ي 

االمريكيـــة عى رأس وفد قطـــري كبري والىت
الملتقيـــات االقتصادية  شـــهدت عدداً من 
كة وذلك بهـــدف دعـــم التواصل  المشـــرت
التعاون  ف أصحـــاب االأعمـــال وتعزيـــز  ب�ي
، عالوة  ف ف القطـــاع الخاص من الجانبـــ�ي ب�ي
عى بحث ســـبل إرساء مشـــاريع استثمارية 

البلدين. بالنفع عـــى كال  كة تعود  مشـــرت
ي أعمـــال الدورة الخامســـة 

كما شـــاركت �ف
ي الذي  ف لمؤتمـــر العمل العـــر�ب واالأربعـــ�ي

ي القاهـــرة، وشـــارك مركـــز قطـــر 
عقـــد �ف

الـــدوىلي للتوفيـــق والتحكيـــم بغرفة قطر 
ي فعاليـــات مؤتمـــر التحكيم المؤســـ�ي 

�ف
عنـــوان  تحـــت  بتونـــس  عقـــد  الـــذي 
ي 

: تأمـــالت وتجارب �ف »التحكيم المؤســـ�ي
ي 

ي اللقـــاء القطري-االرد�ف
دول العالـــم«، و�ف

ك الذي بالعاصمـــة االردنية عّمان  المشـــرت

القضاة  يعـــرب  المهندس  معـــاىلي  بحضور 
 ، ي

وزيـــر الصناعة والتجـــارة والتموين االرد�ف
ي  اجتماعات الـــدورة 127 لمجلس ادارة 

و�ف
اتحاد الغـــرف العربية، والـــذي عقد للمرة 
ي » منتـــدى االأعمال 

ي الجزائـــر، و�ف
االوىل �ف

ي 
ين« ، و�ف ي الحـــادي والع�ش

- االلما�ف ي العر�ب
مؤتمـــر »المرأة والمياه والشـــباب .. منظور 
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ق االأوســـط وشـــمال  مـــن منطقـــة الـــ�ش
ي اجتماعـــات الدورة 

أفريقيـــا بـــاالأردن، و�ف
128 لمجلس اتحاد الغـــرف العربية والذي 
ي المؤتمـــر العالمي 

ي القاهـــرة ، و�ف
عقـــد �ف

ي الـــذي نظمتـــه المنظمة 
للنقـــل الطـــر�ت

ي 
ي »IRU« وعقد �ف

الدوليـــة للنقـــل الطـــر�ت
العاصمـــة العمانية مســـقط.

مؤتمرات وندوات

كمـــا عقـــدت الغرفـــة 26  نـــدوة ومؤتمر 
 ، كي

وملتقـــى منهـــا: الملتقى القطـــري- الرت
 2018 المجتمعيـــة  »المســـؤولية  نـــدوة 
يبة  ومـــا بعدها ، ورشـــة تأثري تطبيـــق �ف
القيمـــة المضافة عـــى االأعمـــال التجارية 

ي قطـــر، نـــدوة دليـــل العقود الشـــامل 
�ف

والفـــرص  االأعمـــال  مؤتمـــر  »ســـند«، 
ف قطـــر وباكســـتان، ندوة  االســـتثمارية ب�ي
تعريفيـــة نظمتهـــا الغرفـــة بالتعـــاون مع 
وزارة الداخليـــة للتعريـــف بخدمة التجديد 
قامـــات عـــى مطـــراش 2، نـــدوة  ىلي لالإ

االآ
ي تواجه القطـــاع الخاص، 

التحديـــات الـــىت
المؤتمـــر الـــدوىلي الثالـــث للتحكيم تحت 
ف القانـــون القطري  عنـــوان »التحكيم بـــ�ي
تأثـــري  نـــدوة    ، الدوليـــة«  واالتفاقيـــات 
القيمـــة المضافـــة عى  يبـــة  تطبيـــق �ف
ي قطر، النـــدوة المرصفية 

قطاع الطاقـــة �ف
التجارة  وممارســـات  »قواعد  بعنوان  الثالثة 
ي التمويـــل التجـــاري .. الحلول 

الدوليـــة �ف
الحديثة مقابل االدوات التقليدية« ، ورشـــة 
العمـــل التعريفيـــة بنظام دفـــرت االدخال 
المؤقـــت للبضائـــع ATA Carnet،  ورشـــة 
التوعوية  الـــورش  عمل ضمن سلســـلة من 
ي قانون تنظيم 

حول التعديالت الجديـــدة �ف
ورشـــة  واقامتهم،  الوافدين  وخروج  دخول 
القطري  العمـــل  قانون  »اصالحـــات  عمل 
االأعمـــال«، وندوة مع  – تحديات وفـــرص 
اصحاب  لتعريـــف  وذلـــك  مناطق  كـــة  رسش
والمستقبلية. الحالية  بمشـــاريعها  االعمال 

انشطة اللجان القطاعية

 13( القطاعية  الغرفـــة  لجـــان  واســـتمرت 
ي ركزت 

ي عقـــد اجتماعاتهـــا والـــىت
لجنـــة( �ف

ي تواجه كل 
عى مناقشـــة المعوقـــات الـــىت

قطاع وســـبل حل والتواصل مـــع الجهات 
بالدولة. المعنيـــة 

أخبارنا
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26 ندوة وملتقى لبحث قضايا 

القطاع الخاص وطموحاته

تنظيم 12 دورة تدريبية شارك 

فيها 320 متدربا خالل العام 

 2018

اتفاقيات تعاون 

ولتعزيز آفـــاق التعاون مع كافـــة الجهات 
والمؤسســـات وغـــرف التجـــارة، وقعـــت 
الغرفة نحو 9 اتفاقيـــات ومذكرات تفاهم، 
ف غرفة قطـــر وغرفة  من بينهـــا اتفاقية بـــ�ي
اكـــة بينهما  التجـــارة الدوليـــة لتجديد ال�ش
ي النهوض 

ي إطـــار تعزيز برنامج يســـهم �ف
�ف

المســـتوى  عـــى  واالســـتثمار  بالتجـــارة 
نامـــج الـــذي أطلقته  العالمـــي، وهـــو الرب
ي العـــام 2012 

غرفـــة التجـــارة الدوليـــة �ف
تحت عنـــوان أجنـــدة التجـــارة العالمية.

كما وقعـــت الغرفة مع غرفة تجـــارة نيبال 
مذكـــرة تفاهـــم بهـــدف تعزيـــز التعاون 
ف أصحاب  اكات اقتصاديـــة بـــ�ي وخلـــق رسش
االأعمـــال من البلديـــن، وكذلك مـــع غرفة 

غانا. وصناعـــة  تجارة 
كمـــا وقعـــت الغرفـــة اتفاقية تعـــاون مع 
للتجـــارة  المكســـيكي  االأعمـــال  مجلـــس 
والتكنولوجيـــا  واالســـتثمار  الخارجيـــة 
نشـــاء مجلس أعمال  COMCE((، وذلـــك الإ

ك، وكذلك مع غرفة  قطري مكســـيكي مشـــرت
بلغاريا. وصناعـــة  تجـــارة 

للتوفيق  الـــدوىلي  كما وقـــع مركـــز قطـــر 
والتحكيـــم بغرفة قطـــر، اتفاقيـــة تعاون 
مـــع مركـــز اســـطنبول للتحكيـــم، بهدف 
بالطرق  الوعـــي  نـــ�ش  ي 

التعـــاون �ف تعزيز 
اعـــات التجارية، وتعزيز  ف البديلـــة لفض الرف

ثقافـــة اللجـــوء للتحكيـــم التجاري.

ضافـــة إىل اتفاقيـــة تعـــاون مـــع مركز  باالإ
عـــالم،  واالإ العامـــة  للعالقـــات  حوكمـــة 
التجاري  الدليـــل  ونـــ�ش  عـــداد وطباعة  الإ
والصناعـــي للغرفة  للعـــام 2018 - 2019، 
اكســـفورد  ومذكـــرة تفاهم مـــع مجموعة 
صـــدار التقريـــر االقتصـــادي  لالأعمـــال الإ
تفاهم  ومذكـــرة   ،»2019 قطـــر  »التقرير: 
  » مـــع مؤسســـة »ذي أويـــل اند غـــاز يري
النســـخة  اصـــدار  ي 

�ف للتعـــاون    )TOGY(
المقبلة مـــن تقرير »عام النفـــط والغاز – 
قطـــر 2019«، اضافة اىل اطـــالق المنصة 
ونيـــة TOGYiN  حول بيئـــة االأعمال  االلكرت

ي ضوء خطـــط  قطاع 
ي قطـــر �ف

الجذابـــة �ف
الصناعـــة  ي 

�ف التوســـع  وخطـــط  الطاقـــة 
المحليـــة، وســـوف يقـــدم التقريـــر نظرة 
شـــاملة عـــن الهيدروكربونـــات والقطاعات 

ي قطر.
المرتبطـــة بهـــا �ف

دورات تدريبية

وخـــالل العـــام 2018 تـــم تنظيـــم 12 
دورة تدريبيـــة شـــارك فيها أكـــرش من 320 
الخاصة  المؤسســـات  مختلف  من  مشـــاركا 

بالدولة. والـــوزارات 

وتهدف الخطة التدريبيـــة للعام 2019 اىل 
ف  تدريـــب أكرب عـــدد ممكن مـــن الموظف�ي
ي القطاعات الحكوميـــة او الخاصة 

ســـواء �ف
واالرتقـــاء  بمهاراتهم نحـــو االفضل بجميع 

 . الوظيفي  التأهيـــل  جوانب 
بالغرفة  والتطويـــر  التدريب  قســـم  ويركز 
عـــى أهـــم جوانـــب العمـــل )اخالقيات 
اتيجيات  واســـرت ورؤى  وفق خطط  االعمال( 
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تراعـــى حقـــوق الجيـــل الحـــاىلي واالأجيال 
المقبلة  من خالل طرح دورات المســـؤولية 
ي كانت قـــد عقدت الأول 

المجتمعيـــة والـــىت
ي الدولـــة من خـــالل غرفـــة تجارة 

مـــرة �ف
قطر. وصناعـــة 

معارض 

وخـــالل العـــام 2018، شـــاركت الغرفـــة 
ي افتتـــاح وتنظيـــم ورعايـــة عـــدداً مـــن 

�ف
التبادل  ومعـــرض  مؤتمر  منهـــا:  المعارض 
ي 

التعليمـــي تحـــت عنـــوان »االســـتثمار �ف
ي قطر« ايديكـــس 2018 والذي 

التعليـــم �ف
عقـــد تحت رعايـــة معاىلي الشـــيخ عبد هللا 
ي رئيس مجلـــس الوزراء 

بن نـــا� آل ثـــا�ف
كة  ووزيـــر الداخليـــة، والـــذي تنظمـــه رسش
انفورمـــا ثـــروات بالتعاون مـــن غرفة قطر. 
ي النســـخة الثالثة من 

كما شـــاركت الغرفة �ف
والتعاقدات  يات  المشـــرت مؤتمر ومعـــرض 
ي معرض 

يات«، و�ف الحكومية 2018 »مشـــرت
ي نســـخته الثانية والذي  

»منتجات منازلنا« �ف
لســـعادة  الكريمة  الرعايـــة  تحـــت  عقـــد 
الشـــيخة المياســـة بنت حمد بن خليفة آل 
ي رئيس مجلـــس أمناء متاحـــف قطر، 

ثـــا�ف
.IPEC ي معـــرض المنتجات الدوىلي

وكذلك �ف
كمـــا افتتـــح ســـعادة الشـــيخ خليفـــة بن 

ي رئيس مجلـــس إدارة غرفة 
جاســـم آل ثا�ف

ي 7 أكتوبر 2018 
تجـــارة وصناعـــة قطـــر �ف

معـــرض العمـــودي لمواد البنـــاء والديكور 
العمودي  لمجموعة  والتابع  ســـلوى  بطريق 
للتجـــارة والتعهـــدات العامة، كمـــا افتتح 
ي 

كال من الســـيد راشـــد العذبة النائب الثا�ف
دارة والســـيدة ابتهاج  لرئيـــس مجلـــس االإ
النســـخة  دارة  االإ مجلس  عضـــو  ي 

االحمدا�ف
لالأزياء. مـــن معرض »هـــي«  الرابعة ع�ش 

ي قطر - مسقط:
صنع �ف

وقد نظمـــت الغرفـــة بالتعاون مـــع وزارة 
اتيجية  اســـرت اكة  التجـــارة والصناعـــة وب�ش
مـــن بنك قطـــر للتنميـــة وبالتنســـيق مع 
غرفة تجـــارة وصناعة عمـــان، معرض صنع 
ي العاصمة 

ي قطـــر 2018 والـــذي عقـــد �ف
�ف

ة من 3 اىل 6  العمانية مســـقط خالل الفـــرت
برعاية  المعـــرض  وحظي   ،2018 ديســـمرب 
ي 

معاىلي الشـــيخ عبـــد هللا بن نـــا� ال ثا�ف
رئيـــس مجلس الـــوزراء ووزيـــر الداخلية، 
ي مركز 

وقد افتتـــح فعاليـــات المعـــرض �ف
ســـعادة  والمعارض،  للمؤتمـــرات  عمـــان 
الســـيد عـــىي بـــن احمـــد الكـــواري وزير 
التجـــارة والصناعـــة ومعاىلي الســـيد يحىي 
بن ســـعيد الجابـــري رئيس الهيئـــة العامة 
الصـــادرات  وتنميـــة  االســـتثمار  ويـــج  لرت

عمان. بســـلطنة 
وحـــرصف االفتتاح من جانب الغرفة: الســـيد 
محمد بـــن طوار الكـــواري النائـــب االول 
للرئيس، الســـيد راشـــد بن حمـــد العذبة 
ي للرئيس، الســـيد محمد بن 

النائـــب الثـــا�ف
االدارة،  مجلـــس  عضـــو  العبيدىلي  احمـــد 
والســـيد عبـــد الرحمـــن االنصـــاري عضو 
مجلس االدارة، وحـــرصف االفتتاح من جانب 
غرفة عمان :الســـيد قيس اليوســـف رئيس 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة عمـــان، والدكتور 
ي نائـــب رئيس  ســـالم بن ســـليم الجنيـــىب
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مجلـــس ادارة غرفـــة عمـــان، كمـــا حرصف 
االفتتـــاح ســـعادة الســـيد عىي بـــن فهد 
الهاجـــري ســـفري دولة قطر لدى ســـلطنة 
ضافـــة اىل حشـــد مـــن رجال  عمـــان، باالإ

. ف القطري�ي االعمـــال 
وقـــام ســـعادة وزيـــر التجـــارة والصناعة 
ويج  لرت العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  ومعـــاىلي 
االســـتثمار وتنميـــة الصـــادرات بســـلطنة 
ي المعـــرض اطلعا خاللها 

عمـــان،  بجولة �ف
القطريـــة  كات  الـــ�ش تعرضـــه  مـــا  عـــى 
صناعـــات  مـــن  المعـــرض  ي 

�ف المشـــاركة 
. عة متنو

وقد قام عـــدد من اعضاء مجلـــس االدارة 
بزيـــارة المعـــرض خـــالل ايـــام انعقاده، 
حيـــث زار المعرض المهنـــدس عىي بن عبد 
اللطيـــف المســـند عضو مجلـــس االدارة، 
الجليل عبد  الرحمـــن عبـــد  والســـيد عبد 
ي عضو مجلس االدارة، والســـيد خالد 

الغىف
بـــن جرب بن طـــوار الكـــواري عضو مجلس 

االدارة. 

وكان قـــد ســـبق افتتاح المعـــرض، اطالق 
، حيث  ي

منتـــدى االعمـــال القطري العمـــا�ف
االفتتاحية  ي جلســـته 

المنتـــدى �ف خاطـــب 
ســـعادة الســـيد عىي بـــن احمـــد الكواري 
وزيـــر التجـــارة والصناعـــة، والذي اشـــاد 
ي نســـخته 

بتنظيـــم معرض صنـــع قطر �ف
ي ســـلطنة عمـــان ممـــا 

الثانيـــة خارجيـــا �ف
يعترب تجســـيدا  للحرص المتبـــادل لالرتقاء 
بعالقات التعاون الأســـمى درجـــات التكامل 
ف البلديـــن  االقتصـــادي واالســـتثماري بـــ�ي

. ف لشقيق�ي ا

وحـــرصف افتتـــاح المنتـــدى معاىلي الســـيد 
الهيئة  الجابـــري رئيـــس  يحىي بن ســـعيد 
ويج االســـتثمار وتنمية الصادرات  العامة لرت

عمان. بســـلطنة 
ي الجلســـة االفتتاحيـــة الســـيد 

وتحـــدث �ف
محمد بـــن طوار الكـــواري النائـــب االول 
ان  اكـــد  والـــذي  قطـــر  غرفـــة  لرئيـــس 
ي تربط دولة قطر بالســـلطنة 

العالقـــات الىت
ي أعماق 

اخويـــة أصيلة وضاربة بجذورهـــا �ف
ي النمـــو والتطور عى مر 

التاريـــخ واخذت �ف
 . ف لسن�ي ا

كمـــا تحـــدث الدكتور ســـالم بن ســـليم 
ي نائـــب رئيس مجلـــس ادارة غرفة  الجنيـــىب
ف  ب�ي ة  ف المتمـــري العالقات  ان  عمان، مؤكـــدا 
قطر وعمـــان ليســـت وليدة اليـــوم وانما 
ثابتة راســـخة ومتطـــورة وتســـجد بصورة 
ي 

قيـــاد�ت وتوجيهـــات  تطلعـــات  واضحـــة 
. ف الشـــقيق�ي البلدين 

وعقـــدت ضمن منتـــدى االأعمـــال القطري 
ي جلســـة حواريـــة  تحـــت عنوان 

العمـــا�ف

تناولـــت  اتيجي”  اســـرت خيـــار  “الصناعـــة 
ي كال البلدين 

ســـبل تعزيـــز االســـتثمارات �ف
والحوافـــز والتســـهيالت المقدمـــة لرجال 

ي كال البلديـــن.
االأعمـــال والمســـتثمرين �ف

وقـــدم صالـــح ماجـــد الخليفـــي المدير 
ي بنك قطر 

ف االأعمـــال �ف التنفيـــذي لتوطـــ�ي
ي 

للتنمية عرضا تقديميا حـــول الخدمات الىت
يقدمها البنك لرواد االأعمال والمســـتثمري، 
ف عرض جاســـم العمادي مدير ادارة  ي ح�ي

�ف
كة مناطـــق االقتصادية  تطويـــر االأعمال ب�ش
كـــة  ال�ش تقدمهـــا  ي 

الـــىت المزايـــا  أهـــم 
ي 

للمســـتثمرين ســـواء من البـــىف التحتية �ف
وعرض  واللوجســـتية،  الصناعية  المناطـــق 
احمـــد زيـــدان ممثـــل اللجنة التنســـيقية 
أهـــم  الواحـــدة  النافـــذة  نظـــام  الدارة 
ي تقدمهـــا النافـــذة الواحدة، 

المزايـــا الـــىت
ي 

ي عالجت  الكثـــري من القضايـــا الىت
والـــىت

ي  كانـــت تعيق االســـتثمار المحـــىي واالأجنىب
الســـابق، واستعرض هاشـــم بن طاهر  ي 

�ف
آل ابرهيـــم مدير عام الخدمـــات التجارية 
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كـــة مينـــاء الدقـــم أهـــم المزايـــا  ي رسش
�ف

كة للمســـتثمرين ومنها  ي تقدمهـــا ال�ش
الـــىت

الصناعيـــة والصناعة الخفيفـــة، وقدم عيد 
ي 

كات �ف ي رئيس تنميـــة ال�ش
بن خري البلـــوسش

بنـــك التنمية العمانية عرضـــا تقديمي حول 
للمســـتثمرين  البنك  يقدمها  ي 

الىت الخدمات 
ي 

ة والمتوسطة �ف الســـيما المشـــاريع الصغري
ا تحـــدث عمر مقيبل  ســـلطنة عمان، واخري
ي المؤسسة 

مدير عام التســـويق واالعالم �ف
العامـــة للمناطق الصناعية بســـلطنة عمان 
عى اهميـــة وجود مناطـــق صناعية مؤهلة 
تخدم المســـتثمرين، داعيـــا رجال االعمال 
ف اىل االســـتفادة من المزايا المتاحة  القطري�ي
ي المجـــال الصناعي.

مـــن قبل الســـلطنة �ف

تكريم

حصلت غرفـــة قطر عى تكريـــم من لجنة 
ق، خالل  المجتمعية بدار ال�ش المســـؤولية 
الحفـــل التكريمي الذي اقيـــم ضمن أعمال 
مؤتمـــر المســـؤولية المجتمعيـــة الخامس 
تحت  العليا،  للدراســـات  الدوحـــة  بمعهد 
رعاية ســـعادة الشـــيخ عبدهللا بن ســـعود 
ي محافـــظ مـــرصف قطـــر المركزي 

آل ثـــا�ف
ورئيـــس صندوق )دعـــم(. وجـــاء تكريم 
الغرفـــة، نتيجـــًة لدورهـــا الهـــام الـــذي 
ي مواجهة الحصـــار الجائر، وقام 

لعبتـــه �ف
ســـعادة الدكتور عي� بن ســـعد الجفاىلي 
داريـــة والعمل  النعيمـــي وزيـــر التنمية االإ

والشـــؤون االجتماعية، بتكريـــم غرفة قطر 
تقديـــرا لرعايتهـــا ودعمهـــا لمؤتمـــر رعاية 
ق  العمـــال الخامس بتنظيم مـــن دار ال�ش
 ،» تحت عنـــوان »بنـــاء دولة العـــز والخري
حيث قام ســـعادته بتســـليم درع التكريم 
ي 

�ت لســـعادة الســـيد صالح بن حمـــد ال�ش
ســـعادة  بحضور  الغرفـــة،  عـــام  مديـــر 
الســـيد محمد بن طـــوار الكـــواري النائب 
الشـــيخ  لرئيس غرفة قطر وســـعادة  االول 
ي عضـــو مجلس االدارة 

ي بن عـــىي ال ثا�ف
ثا�ف

للعالقـــات الدوليـــة بمركـــز قطـــر الدوىلي 
والتحكيم. للتوفيـــق 

كما قـــرر المجلس العالمـــي لغرفة التجارة 
ف  ي اجتماعه الســـنوي تعي�ي

الدوليـــة )ICC( �ف
ي بن عىي آل 

الشـــيخ الدكتور المحامي ثـــا�ف
ي عضواً وممثـــالُ لدولة قطـــر بمحكمة 

ثـــا�ف
لمدة  الدوليـــة  التجـــارة  بغرفة  التحكيـــم 

ثالث ســـنوات . 

تحكيم

للتوفيـــق  الـــدوىلي  قطـــر  مركـــز   حقـــق 
والتحكيـــم كثري مـــن االنجـــازات، ونظم 
كثري من النـــدوات والمؤتمـــرات والدورات 
التدريبـــة خـــالل العـــام 2018. ومن هذه 
الثالـــث  الـــدوىلي  المؤتمـــر  الفعاليـــات 
اً  للتحكيـــم 2018 والذي حقـــق حضوراً كبري

وناقـــش قضايـــا هامة.
وقـــام المركـــز بتســـجيل ) 20 ( دعـــوى 
تحكيمية خـــالل 2018 واصـــدر )9( أحكام 
تحكيم وعـــدد )2( توفيق ووســـاطة خالل 

ة . الفرت هـــذه 

نامج  كما قام المركـــز بإعداد وتنظيـــم الرب
ف –  ي » تأهيـــل وإعـــداد المحكم�ي التدريـــىب
بالتعـــاون مع مركز  افية »  الشـــهادة االحرت
التعليـــم المســـتمر بجامعة قطـــر بواقع 
ف خـــالل عـــام 2018 والمكونـــة من  مرتـــ�ي
الدورات  مـــن  العديد  وأيضاً  ســـتة مراحل 

. التجاري  التحكيـــم  التدريبية حـــول 
وأيضاً نظـــم المركز العديد مـــن الندوات 
ي عـــدة 

حـــول التحكيـــم ، كمـــا شـــارك �ف
منتديـــات ونـــدوات وورش عمـــل داخـــل 

وخـــارج دولـــة قطر .
ي مؤتمـــرات وملتقيات 

كما شـــارك المركـــز �ف
داخـــل وخارج دولـــة قطـــر وبالتعاون مع 
المركز  يقـــوم  بجامعة قطر  القانـــون  كلية 
الخارجي  التدريـــب  برنامج  بتدريب طلبـــة 

. التخرج   عـــى  ف  المقبل�ي
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اصدارات

العـــام 2018  خـــالل  الغرفـــة  اصـــدرت 
ي تُعـــىف 

العديـــد مـــن االصـــدارات الـــىت
االأعمـــال  ومجتمـــع  الخـــاص  بالقطـــاع 
ي 

القطـــري منهـــا »مجلـــة الملتقـــى« والىت
تصـــدر بصفة شـــهرية وتضم كافـــة اخبار 
الغرفـــة وفعاليتها وانشـــطتها وكذلك تلقي 
كات  الضـــوء عـــى انجـــازات بعض الـــ�ش

. لمحلية ا

كما اصـــدرت الغرفـــة خالل العـــام دليل 
ي 

الىت الخدمـــات  يشـــمل  خدماتهـــا والذي 
ف العربية  تقدمهـــا للقطاع الخاص باللغتـــ�ي
يـــة، ويتضمـــن ســـبعة فصـــول  ف واالنجلري
تحتـــوي عـــى جميـــع الخدمـــات وكيفية 
االســـتفادة منهـــا، وذلـــك للتســـهيل عى 
ي 

الىت باالإجراءات  الغرفة وتوعيتهم  ي  منتســـىب
يتطلـــب القيام بها للحصـــول عى الخدمة 

. ويسري مبســـط  بشكل 

وأصدرت غرفـــة تجارة وصناعـــة قطر كتابا 
يتضمن تحليال شـــامال للصـــادرات القطرية 
غـــري النفطيـــة للعـــام 2017 المنـــرصم 
حيـــث تضمن تحليـــال لحجـــم الصادرات 
غـــري النفطية شـــهراً تلو االخـــر خالل عام 
2017 وكذلـــك انـــواع المنتجـــات القطرية 
ي وصلت اليهـــا، مما يقدم 

واالســـواق الـــىت
ي حجم 

رؤية شـــاملة عن التطور الحاصل �ف
التصديـــر لمجتمع االأعمـــال القطري.

خيـــار  »الصناعـــة  كتـــاب  إىل  ضافـــة  باالإ
عـــن  تعريفيـــة  ومطويـــة  اتيجي«،  اســـرت
وكتاب  الغرفـــة،  وكتـــاب خدمات  الغرفة، 
انجـــازات مجلـــس ادارة الغرفـــة للـــدورة 
الخامســـة 2014 – 2018، والتقرير السنوي 

االصـــدارات.  من  هـــا  وغري

مواصلة مواجهة الحصار

وخـــالل العام الجـــاري، واصلـــت الغرفة 
ي مواجهـــة الحصار بكافة الســـبل 

دورهـــا �ف
والوســـائل الممكنـــة، وقامـــت بتشـــجيع 
المســـتثمرين ورجـــال االعمـــال لتوجيـــه 
الصناعيـــة  القطاعـــات  اىل  اســـتثماراتهم 
ي مجـــال الغـــذاء، اضافة اىل 

خصوصـــا �ف
ة والمتوســـطة.  وعـــات الصغري دعم الم�ش
ي اســـتضافة الوفود التجارية من 

واستمرت �ف
ي ارســـال وفود تجارية 

كافـــة دول العالم و�ف

لعقد  الفرصـــة  إتاحـــة  بهـــدف  للخـــارج 
االأعمال  أصحـــاب  ف  ب�ي اكات  صفقـــات ورسش
الدول،  تلـــك  من  ونظرائهـــم  ف  القطريـــ�ي
والحوافز  التســـهيالت  كافـــة  تقديـــم  ي 

و�ف

خالل  بـــدوره  لالضطالع  الخـــاص  للقطاع 
ي دعـــم المنتج 

ة الحصار، واســـتمرت �ف فرت
ي تنظمها 

ي مـــن خالل المعارض الـــىت
الوطىف

ي قطر.
ومنهـــا معرض صنـــع �ف
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عقـــدت لجنـــة البنوك واالســـتثامر بغرفة قطر اجتامعها االول بعد تشـــكيلها، برئاســـة الســـيد نارص 
ســـليامن حيدر الحيدر عضو مجلـــس ادارة غرفة قطر ورئيـــس اللجنة، وذلك مبقـــر الغرفة وبحضور 
اعضـــاء اللجنة، وذلك ملناقشـــة اخر املســـتجدات يف قطاع البنـــوك واالســـتثامر، والوقوف عى 

املعوقـــات والتحديات التـــي تواجه القطاع.

عقـــدت لجنـــة الصحـــة بغرفـــة قطـــر اجتامعها يـــوم الخميس املـــايض برئاســـة الســـيدة ابتهاج 
االحمـــداين عضـــو مجلـــس إدارة الغرفـــة ورئيـــس اللجنة وحضـــور اعضـــاء اللجنة.

لجان قطاعية

ي الســـيد نـــا� ســـليمان الحيدر 
وأثـــىف

البنـــوك  دور  عـــى  االجتمـــاع  خـــالل 
ي تشهدها 

الىت التنمية  ة  ي مســـري
�ف الوطنية 

قطـــر، موضحاً أن اللجنة ســـتكون حلقة 
ف القطاع الخـــاص والجهات  الوصل بـــ�ي
الحكوميـــة المعنيـــة، بهـــدف تقديـــم 
البنـــوك  قطـــاع  لخدمـــة  حـــات  المقرت
واالســـتثمار، بمـــا يحقـــق نمـــو القطاع 
ليتناســـب مـــع مكانة دولة قطـــر اقليمياً 

. لمياً وعا
اللجنة ســـتبحث  الحيـــدر أن  وأضـــاف 
تذليـــل أيـــة معوقـــات تواجـــه تنفيـــذ 
ي 

اتيجية الىت السياســـات والخطط االســـرت
وضعتهـــا الحكومـــة الرشـــيدة، بطريقة 
متوازنـــة تراعـــي مصالح كافـــة االطراف.
وتم خـــالل االجتماع اســـتعراض نموذج 
اللجنـــة واختصاصاتهـــا، كمـــا تم بحث 
تمويـــل  ي 

�ف البنـــوك  مســـاهمة  آليـــات 

وعـــات التجاريـــة المقامـــة عـــى  الم�ش
ي 

ي الصناعيـــة، ودور تلك البنوك �ف
االرا�ف

ة والمتوســـطة  تمويل المشـــاريع الصغري
. شئة لنا وا

االجتمـــاع عى  خـــالل  االتفـــاق  وتـــم 
إعداد مذكرات فنيـــة لرفعها إىل الجهات 
ذات العالقـــة، ايضـــاً تـــم االتفاق عى 
دعوة ممثـــىي الجهـــات المعنية لحضور 

اللجنة. اجتماعـــات 

وناقـــش االجتمـــاع اختصاصـــات اللجنة 
تخص  ي 

الـــىت الموضوعات  مـــن  وعـــدداً 
القطـــاع الصحـــي الخاص.

وأكـــدت اللجنـــة أهميـــة دعـــم الدولة 
لمصانـــع الـــدواء الوطنيـــة  مـــن خالل 
اعطاء نســـبة أكـــرب للمنتجـــات الدوائية 
ي يتم تصنيعهـــا داخـــل الدولة من 

الـــىت
يات الحكومية ،  ي المشـــرت

هذه المصانع �ف
والمحافظة  ي 

الوطـــىف المنتج  دعم  بهدف 
ي للدولة.

عى االمـــن الـــدوا�أ
كمـــا أكـــد أعضـــاء اللجنة عـــى أهمية 

ســـد احتياجـــات الدولة من الـــدواء من 
ي 

المصانـــع المحلية أوال ثم اســـتكمال با�ت
الخارج. مـــن  االحتياجات 

ي أن 
بدورهـــا قالـــت ابتهـــاج االحمـــدا�ف

لديهمـــا  العـــام والخـــاص  ف  القطاعـــ�ي
ك وهـــو تقديـــم خدمة  هـــدف مشـــرت
ي دولة قطر بما 

ة لقطاع الصحـــة �ف ف متمـــري
تحتلها  ي 

الـــىت ة  ف المتمري والمكانة  يتناســـب 
دولـــة قطر اقليميـــاً وعالميـــاً، وذلك من 
وإزالة  االإجراءات  وتســـهيل  تبسيط  خالل 
ض تنفيذ سياســـات  ي تعرت

المعوقـــات الىت

ي 
اتيجية الـــىت الدولـــة والخطـــط االســـرت

الصحة. وزارة  تعدهـــا 
ي أنه ال يوجد اي تناقض 

وأكدت االحمـــدا�ف
وتلبية  يعات  والت�ش ف  القوانـــ�ي تطبيق  ف  ب�ي
احتياجـــات القطـــاع الخاص، واشـــارت 
إىل أهميـــة العمـــل  عى تقويـــة عالقات 
ف الـــوزارة والغرفـــة ممثلة  التعـــاون بـــ�ي
ي إعـــداد 

ي لجنـــة الصحـــة للمشـــاركة �ف
�ف

يعـــات واتخـــاذ القـــرارات وحـــل  الت�ش
المشـــكالت والمعوقـــات بمـــا يخـــدم 
أهداف دولـــة قطر وخططهـــا التنموية.

الغرفة تبحث 

مستجدات قطاع 

البنوك واالستثامر

لجنة الصحة بالغرفة تدعو لدعم 

املنتج الدوايئ املحيل

خالل اجتماع برئاسة ابتهاج االحمداني
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فيها  حـــا�ف  ي 
الـــىت النـــدوة  وناقشـــت 

الســـيد ســـامر محفـــوظ رئيس قســـم 
لمنطقة  ز  تومســـون رويـــرت ي 

�ف االبتـــكار 
ق االوســـط وشـــمال افريقيـــا عدداً  ال�ش
سلســـلة  ابرزهـــا:  الموضوعـــات  مـــن 
المشـــفرة،  العمالت   ، التشـــفري الكتلة، 
ي 

الذكاء االصطناعـــي وامكاناته، اللوائح  �ف
االبتـــكار، التكنولوجيا الماليـــة، واالبتكار 

االســـالمي. التمويل  ي 
�ف

التقديمي  عرضـــه  محفـــوظ خالل  وقال 
ي تطبيق افضل 

أن مفهـــوم االبتكار يعـــىف
ف االنتاجية  التقنيـــات من أجـــل تحســـ�ي
اً إىل أن  ي المنتجـــات والخدمات، مشـــري

�ف
 : ي

هنـــاك اربعة اهداف لالبتـــكار تتمثل �ف
زيـــادة انتاجية، ايـــرادات ضخمة، مزيد 
مـــن الخدمـــات والمنتجـــات المطورة و 

نمـــو االقتصاد.
كمـــا تطـــرق إىل مفهوم التقنيـــة المالية  
ي اوائل الثمانينات 

Fintechوالذي ظهـــر �ف

تكنولوجيا  إىل  ي ويشـــري 
الما�ف القرن  من 

. الماىلي القطاع  ي 
�ف وابتكار جديـــد 

التقنية  وأوضح محفـــوظ أن مصطلـــح  
ي تضـــم 

الماليـــة هـــي الصناعـــة الـــىت
كات تقوم بابتـــكار أو بيع التكنولوجيا  رسش
قراض،  االإ قطاعـــات  وتضـــم  الماليـــة، 
المخاطـــر،  التدقيـــق وادارة  برمجيـــات 
 ، والفواتـــري  ، الشـــخصي التمويـــل 
، وأســـواق رأس المـــال ، وإدارة  ف والتأم�ي
العقاري  وات، والتحويـــالت، والرهن  الرش

ت. را لعقا وا
التقنيـــة  كات  اســـتثمارات رسش أن  وقـــال 
الماليـــة قد وصلت خـــالل النصف االول 
من العـــام الجـــاري ما قيمتـــه 6 مليار 

دوالر مـــن خـــالل 875 صفقة.
كات  واشـــار إىلي أن وجـــود مزيد مـــن رسش
ي القطري 

ي النظـــام المـــرص�ف
Fintech �ف

ي خلق مزيد مـــن النمو 
ســـوف يســـهم �ف

االقتصـــادي، منوهاً بأن توحيـــد اللوائح 

انشـــاء مثل  ي تســـهيل 
سوف يســـاعد �ف

كات وتشـــغيلها. هـــذا النوع مـــن ال�ش
الكتلـــة، قال  ي حديثـــه عن سلســـلة 

و�ف
ي 

محفوظ أنها تســـاهم بشـــكل كبـــري �ف
القائمة عى  تغري مســـتقبل الصناعـــات 
التحويالت  قيمة  بـــأن  منوهاً  الصفقات، 
ي 

الماليـــة العالمية بلغت العـــام الما�ف
600 مليـــار دوالر، منها 30 مليار دوالر أو 
المبلـــغ مصاريف  أجمـــاىلي هذا  %5 من 

االموال. هـــذه  تحويل 

ندوة حول تأثري االبتكار عىل النمو 

االقتصادي يف قطر

نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع تومسون رويترز

نظمت غرفـــة التجـــارة الدولية قطر نـــدوة تحت عنوان »كيف يســـهم االبتـــكار يف تحفيز 
النمـــو يف قطر« وذلـــك بالتعاون مع وكالة تومســـون رويـــرتز، وبدعم مـــن غرفة تجارة 

وصناعـــة قطـــر، وذلك يوم االربعـــاء 28 نوفمرب مبقـــر الغرفة .
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توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر ومركز التجارة الفلسطيني

9 رشكات غذائية فلسطينية 

تستهدف دخول السوق القطري 

جاء ذلـــك خالل اللقـــاء الذي اســـتضافته 
غرفـــة قطـــر يـــوم االربعـــاء الموافق 12 

ديســـمرب بحضـــور النائـــب االول لرئيـــس 
مجلـــس االدارة الســـيد محمد بـــن احمد 

بن طـــوار، ورئيـــس مجلـــس إدارة المركز 
عرفـــات  الســـيد  ي 

الفلســـطيىف التجـــاري 
. ر عصفو

ف لدى  حـــرصف االجتمـــاع ســـفري فلســـط�ي
دولـــة قطر ســـعادة الســـيد منـــري غنام 
وعضـــو مجلس إدارة الغرفة الســـيد محمد 
بن أحمـــد العبيـــدىلي وعددا مـــن أصحاب 
كات  الـــ�ش وممثـــىي  ف  القطريـــ�ي االأعمـــال 

بالدولة. الغذائيـــة 
تناول االجتمـــاع بحث ســـبل تعزيز اوا� 
ف  ف أصحاب االأعمـــال القطري�ي التعاون بـــ�ي
تفعيـــل  إىل  يقـــود  بمـــا  ف  والفلســـطيني�ي
اكات قطرية  التبـــادل التجاري وتأســـيس رسش
الفلسطينية  المنتجات  فلســـطينية وتصدير 

قطر. إىل  الغذائيـــة 
ي كلمته أن 

وقال الســـيد محمد بن طـــوار �ف

وقعـــت غرفـــة تجارة وصناعـــة قطـــر اتفاقية تعاون مـــع مركز التجـــارة الفلســـطيني وذلك 
لتعزيـــز التعـــاون بن القطـــاع الخاص القطـــري ونظريه الفلســـطيني وتعزيز الـــرشاكات بن 

البلدين. مـــن  الرشكات 

مؤمترات
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ف  ي تربط دولة قطر وفلســـط�ي
العالقـــات الىت

وراســـخة،  تاريخية  اخويـــة  عالقـــات  هي 
ا إىل دعـــم دولـــة قطـــر وتأييدها  مشـــري

الشقيق. وشـــعبها  ف  لفلســـط�ي المتواصل 
 وأكـــد بن طـــوار عى دعم قطـــر للقضية 
ي 

الفلسطينية ومســـاعدة الشعب الفلسطيىف
العربيـــة  المنصـــات  كافـــة  ي 

�ف ودعمـــه 
بإشـــادة  منوهـــا  والدوليـــة،  واالقليميـــة 
االأونروا مـــن مقر الجامعـــة العربية بدعم 
تواجهها  ي 

الىت التحديـــات  للوكالة رغم  قطر 
قطـــر ، مضيفـــاً  بأن هذا يـــدل  عى ثبات 
رغم  ف  فلســـط�ي تجـــاه  القطري  الموقـــف 

التحديات. كافـــة 
وأضـــاف: »ولقـــد حرصت قطـــر دوما عى 
ف مـــن خالل  دعـــم االشـــقاء الفلســـطيني�ي
تمويـــل ودعم إنشـــاء مشـــاريع اجتماعية 
ي قطاع غزة 

وصحيـــة واقتصادية خاصـــة �ف
ي حل مشـــكلة 

المحـــا�، كما ســـاهمت �ف
الكهربـــاء بالقطـــاع مـــن خـــالل الوقـــود 
وعات  م�ش انشـــاء  إىل  باالإضافة  القطـــري، 
ها  بنيـــة تحتيـــة وســـكنية وصحيـــة، وغري
ي اســـتهدفت قطاعات 

من المشـــاريع الـــىت
ي 

االنشـــاء والزراعـــة والصيد مما ســـاهم �ف
العمل.” فـــرص  مـــن  االف  خلق 

ونوه بـــأن هنـــاك الكثـــري مـــن اتفاقيات 
ي تم 

التعـــاون ومذكـــرات التفاهـــم الـــىت
ف البلديـــن لتعزيـــز التعاون  توقيعهـــا بـــ�ي
ي مجـــاالت عديـــدة، الفتا بأن 

ك �ف المشـــرت
ة تعيش  هنـــاك جاليـــة فلســـطينية كبـــري
ي قطـــر منـــذ ســـنوات طويلة وتســـاهم 

�ف
ي تشـــهدها ويشـــهد لها 

ي النهضـــة الـــىت
�ف

ام. واالحرت والجـــودة  بالكفـــاءة 
القطـــاع  ان  اىل  طـــوار  بـــن  واشـــار 
لالأشـــقاء  يفتـــح ذراعيه  القطري  الخـــاص 
، مشـــددا عـــى ان رجـــال  ف الفلســـطيني�ي
ي 

ف لديهم رغبـــة اكيدة �ف االعمال القطريـــ�ي
ف  تفعيل التعاون مع نظرائهم الفلســـطيني�ي
. ف ف الجانب�ي بما يعزز التبـــادل التجاري بـــ�ي
بدوره قال الســـيد عرفـــات عصفور رئيس 
ي أن الوفد يتألف 

مركز التجـــارة الفلســـطيىف
ي 

كات فلســـطينية متخصصـــة �ف مـــن 9 رسش
اســـتطاعت  والزراعـــي  ي 

الغـــذا�أ االنتـــاج 
أن توصـــل منتجاتهـــا إىل كثـــري مـــن دول 
العالـــم، واشـــار إىل أن حجـــم التبـــادل 
ف البلدين وصـــل إىل 30 مليون  التجـــاري ب�ي
ي أن يســـهم اللقاء 

اً عن أمله �ف دوالر، معـــرب
كات  ف ال�ش اكات وتحالفات بـــ�ي ي توقيـــع رسش

�ف
التبادل  ي مضاعفة 

الفلســـطينية والقطرية �ف
أعوام  الخمســـة  خـــالل  بينهما  التجـــاري 

. لمقبلة ا

ف  ي يتمري
وقال عصفور أن المنتج الفلســـطيىف

بالجـــودة العالية وبأســـعار مناســـبة قادرة 
عـــى التنافس عالميـــاً، منوهاً بـــأن المركز 
ي 

الفلســـطيىف للمنتج  ويـــج  الرت إىل  يهـــدف 
التعـــاون  وتعزيـــز  الصـــادرات  ودعـــم 
الفلســـطينية  كات  الـــ�ش ف  بـــ�ي ك  المشـــرت

ي دول العالـــم.
اتهـــا �ف ونظري

ي التهنئة إىل دولة 
وقدم السفري الفلســـطيىف

ي معرباً عن 
قطر بمناســـبة اليـــوم الوطـــىف

ة صاحب الســـمو وإىل شعب  شـــكره لحرصف
. ف قطر عـــى دعمهم المتواصل لفلســـط�ي

ف البلديـــن عالقات  وقـــال ان العالقـــات ب�ي
وطيـــدة وثابتـــة وال تتأثر بـــأي تحديات أو 
معوقـــات، واصفـــاً اللقاء بأنـــه حلقة من 
سلســـلة طويلـــة مـــن حلقـــات التواصل 
ي 

ف �ف ي تقدمها قطر لفلســـط�ي
والمؤازرة الـــىت

المحافل. كافـــة 
وقال الســـيد محمد بن أحمـــد العبيدىلي أن 
ي وبوجود 

الغرفـــة ترحب بالوفد الفلســـطيىف
اً بأن  ف البلدين، مشـــري تبـــادل تجـــاري بـــ�ي
ي يتمتع بجـــودة عالية 

المنتـــج الفلســـطيىف

الفلســـطينية  المنتجات  من  العديد  وتوجد 
ي الســـوق القطري.

�ف
اطلـــع أصحاب  اللقـــاء،  وعـــى هامـــش 
كات  الـــ�ش وممثـــىي  ف  القطريـــ�ي االأعمـــال 
المنتجـــات  عـــى  والزراعيـــة  الغذائيـــة 
معـــرض مصغر  مـــن خالل  الفلســـطينية 
ي اللقاء 

كات المشـــاركة �ف عرض منتجات ال�ش
الزيتون واالعشـــاب  التمـــور وزيـــت  مثل 

الزراعية. المنتجـــات  هـــا مـــن  وغري
وقدمـــت الســـيدة رواء جرب مديـــر تنمية 
الصـــادرات وذكاء الســـوق بمركـــز التجارة 
ي 

الفلسطيىف االقتصاد  نبذة عن  ي 
الفلســـطيىف

ومناخ االســـتثمار ولمحة عن المركز ودوره.
ف وصل  وقالـــت أن الناتج المحىي لفلســـط�ي
ي 

إىل 7 مليـــار دوالر، وأن هنـــاك تطـــور �ف
الصناعات  ي 

�ف الفلســـطينية خاصة  الصناعة 
ي قطـــاع الزراعة.

التحويليـــة والخدمات و�ف
ونوهت بأن نســـبة الصادرات الفلســـطينية 
شـــهدت نمواً قدره %30 خالل الســـنوات 
ة ووصلـــت إىل 100 دولة  العـــ�ش االخـــري

حـــول العالم. 
وقدم الســـيد عبـــدهللا العبيـــدىلي من بنك 
ويج  قطـــر للتنمية لمحـــة عن برنامـــج الرت

للصـــادرات »تصدير« .

بن طوار:   تفعيل التعاون 

بين رجال االعمال القطريين 

والفلسطينيين

عصفور: 30 مليون دوالر 

التبادل التجاري بين قطر 

وفلسطين
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أعلنت عنها خالل ندوة بغرفة قطر

»مناطق« تستعد لطرح 250 

قطعة أرض صناعية جديدة  

مؤمترات

ي اســـتضافتها 
جـــاء ذلك خـــالل النـــدوة الىت

ها كل من الســـيد محمد  غرفة قطـــر، وحرصف
بـــن احمد بـــن طـــوار النائـــب االول لرئيس 
الغرفة والســـيد راشـــد بـــن حمـــد العذبة 
ي لرئيس الغرفة، والســـيد خالد 

النائب الثـــا�ف
دارة وعدد  بن جـــرب الكواري عضو مجلـــس االإ
ف ومســـؤوىلي  مـــن أصحاب االأعمـــال القطري�ي
كـــة »مناطق« وعـــدد من رجـــال االعمال  رسش

كات ذات العالقة. وممثـــىي الـــ�ش
ي الســـيد عادل واىلي 

وتحـــدث خالل الندوة الىت
كة »مناطق«  مديـــر إدارة تطوير االأعمـــال ب�ش
كـــة ورؤيتها  والذي اســـتعرض اهـــداف ال�ش

المستقبلية. ومشـــاريعها  وانجازاتها 
عـــى  قطـــر  لغرفـــة  الشـــكر  واىلي  وقـــدم 
ي أكـــد أنها 

اســـتضافة هـــذه النـــدوة والـــىت

كات  التواصل مـــع ال�ش باالأســـاس إىل  تهدف 
المحليـــة والمســـتثمرين لعـــرض توجهـــات 
ي تقدمهـــا لدعـــم 

كـــة والحوافـــز الـــىت ال�ش
االأعمـــال واالســـتثمار بالدولـــة.

كة، قـــال واىلي أنها تهدف إىل  وعن رؤيـــة ال�ش
االنشـــطة واالستثمارات  اقتصاد متعدد  خلق 
المســـتثمرين  انـــواع  كل  وتســـتهدف 

واالســـتثمارات. 
أن  صحافيـــة،  ترصيحـــات  ي 

�ف  ، واىلي وأكـــد 
ي 

هنـــاك حـــواىلي 250 قطعـــة أرض جديدة �ف
ي ســـيتم طرحها أمام 

المناطـــق الثالث الـــىت
ي ديســـمرب المقبل، منوهاً بأن 

المســـتثمرين �ف
المناطـــق الخاصة  باختيار  تقـــوم  »مناطق« 
بمشـــاريعها بعنايـــة فائقـــة، بحيـــث تكون 
قريبة مـــن الميناء ومـــن المناطـــق الحيوية 

. ولة لد با
ويـــج للتنويع  ي الرت

كـــز رؤيـــة مناطـــق �ف وترت
ي 

االقتصـــادي مـــن خـــالل االســـتثمارات الىت
تحقـــق قيمـــة مضافـــة لدولة قطـــر، بينما 
تركـــز مهمتهـــا عى خلـــق بيئة أعمـــال ذات 
ف  مســـتوي عالمي تمكن المســـتثمرين المحلي�ي
واالجانـــب من تقديـــم منتجـــات وخدمات 
ي االسواق 

ي الســـوق المحىي أو �ف
قيمة ســـواء �ف

. لمية لعا ا
ونوه بـــأن مناطق تقـــوم باختيـــار المناطق 
الخاصـــة بمشـــاريعها بعناية فائقـــة بحيث 
المناطق  المينـــاء ومـــن  تكـــون قريبة مـــن 

بالدولة. الحيويـــة 
كة اجرت دراســـة مســـتفيضة  ولفت بأن ال�ش
خلصـــت إىل أن هنـــاك حاجـــة إىل 27 مليون 

اعلنـــت رشكـــة املناطـــق االقتصادية »مناطـــق« أنها بصـــدد طرح مشـــاريعها املســـتقبلية والتي 
تتضمـــن طـــرح أراٍض جديـــدة يف مناطق جري الســـمر والوكرة وبركـــة العوامر امام املســـتثمرين.

توفير اراض صناعية وتخزين بمساحة اجمالية 23 مليون متر مربع
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اً إىل انها  ي صناعيـــة وتخزين، مشـــري
م2 أرا�ف

منذ انشـــائها وحىت االن اســـتطاعت أن توفر 
ي تخزيـــن، و12 مليون 

11 مليـــون م2 أرا�ف
صناعية. ي 

أرا�ف م2 
واســـتعرض واىلي أهم التطـــورات فيما يخص 

المناطق اللوجســـتية والصناعية.

المناطق اللوجستية
وتهـــدف »مناطق« من خالل هـــذه المناطق 
اللوجســـتية إىل توفـــري تســـهيالت وحلـــول 
ة  تخزيـــن وورش تنســـب المشـــاريع الصغري
والموقع  الحجـــم  حيـــث  من  والمتوســـطة 
والخدمـــات وذلـــك لتقليل تكلفـــة البضائع 

التضخم. تقليـــل  ي 
�ف يســـهم  مما 

ف هذه المناطـــق أنها توفر  ومن أهم مـــا يمري
مســـاحة أرض متكاملة بحيث يمكن للمستثمر 
ي عليها مخزن أو ورشـــة )للمعالجة أو 

أن يبـــىف
ي 

الىت للمنتجـــات  تجاري  ومعـــرض  التجميع( 
يقـــوم بإنتاجهـــا مـــع وجود مكاتب وســـكن 
ي جـــري الســـمر والوكرة 

للعمـــال، وتوجد �ف
وبركـــة العوامـــر وابا صليل.

وتم تصميم منطقة جري الســـمر اللوجستية 
عى مســـاحة 748.000 م2 وتضم 21 قطعة 
اوح مـــن 10.000  بمســـاحات مختلفـــة تـــرت
م2 وحـــىت 36.000 م2، وتشـــمل قطاعات 
العالمية،  والمخـــازن  وبات  والم�ش االغذيـــة 
والماكينات وادوات الســـيارات ومـــواد البناء.
أما منطقـــة الوكرة اللوجســـتية تم تصميمها 
عـــى مســـاحة 3.732.457 م2 وتضم 327 
قطعـــة أرض وتشـــمل قطاعـــات االغذيـــة 
وبات والمخـــازن العالمية، والماكينات  والم�ش

وادوات الســـيارات ومـــواد البناء.
منطقـــة بركـــة العوامر اللوجســـتية صممت 
عـــى مســـاحة 4.154.880 م2 وتضم 1368 
قطعـــة أرض تبـــدأ من 1.000 م 2 وتشـــمل 
قطاعات التجميـــع والصناعات الثقيلة وورش 

االلومنيـــوم والحديـــد وخدمـــات الســـفن 
البناء. البحرية ومـــواد  والمعـــدات 

امـــا منطقة ابا صليـــل اللوجســـتية فقد تم 
تصميمهـــا عـــى مســـاحة 298298.37 م2 
وتضـــم 289 قطعة أرض وتشـــمل قطاعات 
ونيات واالصبـــاغ والموضة والصناعات  االلكرت

والمخازن. الغذائيـــة 

المناطق الصناعية
منطقـــة مســـيعيد الصناعيـــة وتقـــع عـــى 
مســـاحة 12 مليون مـــرت مربـــع بالقرب من 
مينـــاء حمـــد ومنطقـــة أم الحـــول الحـــرة 
وتســـتهدف   ، اللوجســـتية  الوكرة  ومنطقـــة 
قطاعـــات صناعـــة الخرســـانة ومـــواد البناء 
والبالســـتيك  والكيماويات  وكيماويـــات  والبرت
اخرى. وصناعـــات  والمعـــدات  والمعـــادن 

كة  واكـــد مديـــر إدارة تطويـــر االأعمـــال ب�ش
ي المناطق 

يجاريـــة �ف مناطـــق أن االســـعار االإ
اللوجســـتية مناســـبة وتم وضعها عى اسس 
ومعايـــري مدروســـة بواقـــع 40 ريـــال للمرت 
ي الشـــهر، اما 

ي الســـنة أو 3 ريـــال للمـــرت �ف
�ف

ي 
المناطـــق الصناعية فيكـــون 20 ريال للمرت �ف

الشـــهر. ي 
الســـنة و1.6 ريال للمرت �ف

مداخالت ونقاشات
وتخلـــل الندوة نقاشـــات واستفســـارات من 
، حيث تحدث  ف جانب الحضـــور والمشـــارك�ي
الســـيد محمد بن طـــوار عن أهميـــة اعادة 
ي الرســـوم الســـنوية للقيمة االيجارية 

النظر �ف
، واشـــار إىل أن مـــن االهميـــة أن  ي

لـــالأرا�ف
التحتيـــة  البنيـــة  توفـــري  الدولـــة  تتحمـــل 
المناســـبة لتطويـــر هـــذه المناطـــق وذلك 

تســـهيال عى المســـتثمرين.
ي رده عـــى هـــذه المداخلة، قال الســـيد 

و �ف
محمد المالكي رئيس قســـم تطويـــر االأعمال 
اعادة دراســـة  بمناطـــق أنـــه يتـــم حاليـــاً 

رســـوم االيجـــار مـــن خـــالل فريـــق عمل 
ي وســـيتم اعالن 

ســـيقوم بتقديم تقرير نها�أ
نتائـــج هذه الدراســـة عى مجتمـــع االأعمال 

. لقطري ا
ومـــن جانبـــه دعا الســـيد راشـــد بـــن حمد 
تســـديد  بـــدء  ربـــط  ورة  �ف اىل  العذبـــة 
ببدء وصول  الصناعيـــة  ي 

لـــالرا�ف االيجارات 
الخدمـــات، الفتـــا اىل ان »مناطـــق« تلـــزم 
المســـتثمرين بتســـديد االيجار السنوي منذ 
تخصيـــص االرض عـــى الرغـــم مـــن عدم 
المفروض  مـــن  فيها، ولكن  الخدمـــات  توفر 
اي يبـــدأ احتســـاب االيجـــار بعـــد اكتمال 

والخدمات. التحتيـــة  البنيـــة 

بن طوار يدعو الى 

اعادة النظر في القيمة 

االيجارية لألراضي 

الصناعية

العذبة يدعو لربط بدء 

تسديد االيجارات باكتمال 

البنية التحتية والخدمات

المالكي: فريق متخصص 

يقوم حاليا بدراسة 

رسوم االيجار واعالن 

النتائج قريبا
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خالل غداء عمل اقامته غرفة قطر لوزير التجارة والوفد المرافق

وفود زائرة

أقامــت غرفــة قطــر يــوم االثنــن 10 ديســمرب 2018  غــداء عمــل لوفــد رفيــع املســتوى مــن جمهوريــة 
التجــارة  العاين وزيــر  املجيــد  عبــد  هاشــم  املهندس محمــد  الدكتــور  برئاسة ســعادة  العــراق 
ــراق  ــة الع ــر وجمهوري ــة قط ــن دول ــاري ب ــادي والتج ــاون االقتص ــاق التع ــث آف ــك لبح ــي، وذل العراق
ــامل  ــاب اإلع ــن أصح ــد م ــر وحش ــة قط ــس إدارة غرف ــاء مجل ــن اعض ــدد م ــور ع ــك بحض ــقيقة، وذل الش

ــة. ــرياتون الدوح ــدق ش ــن، بفن القطري

عدداً  الزائر  الوفـــد  وضم 
ف  ف الحكوم�ي من المســـؤول�ي
وممثـــىي   ، ف العراقيـــ�ي
الجهات الرســـمية المعنية 
العـــراق،  ي 

�ف باالســـتثمار 
اصحـــاب  مـــن  وعـــدد 
والمســـتثمرين،  االأعمـــال 
وتم خـــالل اللقـــاء بحث 
التجاري  التعـــاون  تعزيز 

بالفـــرص  والتعريـــف  البلديـــن،  ف  بـــ�ي
ي ابـــرز القطاعات، وبحث 

االســـتثمارية �ف
ف القطاع الخاص  اكات بـــ�ي ســـبل إقامة رسش
ي قطـــر والعـــراق، كمـــا ناقـــش اللقاء 

�ف
كـــة قطريـــة عراقية  إقامـــة رسش إمكانيـــة 
ي 

وعات �ف كة لالســـتثمار واقامة م�ش مشـــرت
والعراق. قطـــر  مـــن  كل 

الســـيد محمد بن احمـــد بن طوار  وقال 
النائـــب االول لرئيس مجلـــس إدارة غرفة 
ي 

قطر الـــذي تـــرأس الجانب القطـــري �ف
ي تربط 

الـــىت اللقـــاء أن العالقات االخوية 
ف دولة قطـــر والجمهوريـــة العراقية،  بـــ�ي

ة  احـــرزت تقدمـــا ملموســـا خـــالل الفرت
ي تطوير 

ي ظل رغبة البلديـــن �ف
ة، �ف االخـــري

ك،  وعالقات  المشـــرت التعـــاون  آفـــاق 
االقتصاديـــة  المجـــاالت  ي 

�ف التعـــاون 
. رية لتجا وا

القطـــاع الخـــاص  وآضـــاف أن ممثـــىي 
اجتماع  أن انعقـــاد  ون  يعتـــرب القطـــري 
ي 

اللجنـــة العليـــا القطريـــة – العراقية �ف
ة لتعزيز عالقـــات  الدوحـــة، فرصـــة كبري
ف  الشـــقيق�ي البلديـــن  ف  بـــ�ي التعـــاون 
بمختلـــف المجاالت، وفتـــح آفاق جديدة 
ف  ف رجـــال االعمـــال القطري�ي للتعـــاون ب�ي

ي 
، بما يســـهم �ف ف والعراقي�ي

كات واستثمارات  انشـــاء رسش
البلدين. كال  ي 

�ف كة  مشـــرت
بـــدوره أكد ســـعادة وزير 
عـــى  ي 

العـــرا�ت التجـــارة 
أهميـــة عقـــد اللقـــاءات 
ف  الجانب�ي ف  بـــ�ي كة  المشـــرت
التواصـــل  وتفعيـــل 
االأعمـــال  رجـــال  ف  بـــ�ي
بالفـــرص  للتعريـــف  والمســـتثمرين، 
وأن  خاصـــة  المتاحـــة،  االســـتثمارية 
مشـــجعة  يعية  ت�ش بنيـــة  لديه  العـــراق 
عـــى االســـتثمار، باالضافة للتســـهيالت 
للســـوق  الدخول  ي 

�ف ف  للراغب�ي الممنوحـــة 
، وأشـــار إىل أن العالقات القطرية  ي

العرا�ت
العراقيـــة ستشـــهد مزيدا مـــن التقدم، 
اللجنة  اجتماعـــات  عـــودة  مـــن  انطالقاً 
ي 

العليـــا القطريـــة العراقية، ودعـــا العا�ف
ف  اصحاب االأعمال والمســـتثمرين القطري�ي
االســـتثمارية  الفـــرص  التعـــرف عى  إىل 

ي بـــالده.
المتاحـــة �ف

مناقشة تأسيس رشكة استثامر 

قطرية عراقية مشرتكة

وفد

العراق
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من جهته أكد ســـعادة السيد 
عـــىي بـــن أحمـــد الكـــواري 
وزيـــر التجـــارة والصناعة أن 
ف دولة  معـــدالت التجارة بـــ�ي
ف شـــهدت  قطـــر واالأرجنتـــ�ي
بالمئـــة،   62 بنســـبة  نمـــواً 
مؤكـــداً عى حـــرص البلدين 

ي شـــىت 
ك �ف عـــى ترســـيخ التعاون المشـــرت

ف التجاري  المجاالت والســـيما عى المستوي�ي
واالســـتثماري، ودعا ســـعادته إىل استكشاف 
مجـــاالت تعاون جديدة ومبتكرة من شـــأنها 
تعزيز التبادل التجاري واالســـتثماري مشيًدا 
ي 

ي تم التوصـــل إليها �ف
بأهميـــة النتائج الـــىت

خالل أعمـــال اللجنة القطريـــة االأرجنتينية 
واالقتصادي  التجـــاري  للتعاون  كة  المشـــرت

ي العـــام 2017.
ي تـــم عقدها �ف

الىت
ومن جانبه أشـــاد ســـعادة وزيـــر الخارجية 
الملحوظ  بالتطـــور  ي 

االأرجنتيـــىف والعبـــادة 
التجاريـــة  العالقـــات  تشـــهده  الـــذي 
وبالجهـــود  البلديـــن  ف  بـــ�ي واالســـتثمارية 

ف لتدعيم آليات  المبذولـــة من قبل الجانبـــ�ي
. ودعـــا الســـيد خورخي  ي

التعـــاون الثنـــا�أ
ورجـــال  المســـتثمرين  فـــوري  مارســـيلو 
ف لالســـتفادة من الفرص  االأعمـــال القطري�ي
ف وذلك  ي االأرجنتـــ�ي

االســـتثمارية المتاحـــة �ف
نتاج  ي العديـــد مـــن القطاعات ومنهـــا االإ

�ف
الذكية. واالأنظمـــة  والزراعـــي  ي 

الغـــذا�أ

مـــن جهته قـــال الســـيد محمد بـــن أحمد 
بـــن طـــوار النائـــب االأول لرئيـــس مجلس 
إدارة غرفـــة قطـــر خـــالل كلمتـــه باجتماع 
المائـــدة المســـتديرة القطريـــة االأرجنتينية 
أن قطـــاع االأعمـــال القطـــري يتطلـــع إىل 

التعـــاون  أفـــق  تعزيـــز 
مع  واالســـتثماري  التجـــاري 
، خاصة  ي

الجانـــب االأرجنتيـــىف
ف بها  ي تتمري

ي القطاعـــات الـــىت
�ف

ف كقطـــاع الزراعـــة  االأرجنتـــ�ي
ها،  وغري والصناعة  والرياضـــة 
اً إىل وجود اســـتثمارات  مشـــري
ي قطاعـــات النفط 

ف �ف ي االأرجنتـــ�ي
قطريـــة �ف

والزراعـــة، مؤكـــداً دعـــم الغرفـــة لوجود 
ي 

ف أصحاب االأعمـــال �ف اكات فاعلـــة بـــ�ي رسش
. ف الصديق�ي البلديـــن 

ف البلدين  وأوضح بن طوار أن العالقـــات ب�ي
شـــهدت تنامًيـــا عـــى كافـــة االأصعـــدة، 
ويرتبـــط البلـــدان بعـــدد مـــن اتفاقيـــات 
ي مجاالت 

التعـــاون ومذكـــرات التفاهـــم �ف
النقل الجـــوي والطاقة والثقافـــة والرياضة 
ي التجارة والصناعة 

ها، مضيفاً أن غرفـــىت وغري
القطريـــة واالأرجنتينيـــة قـــد وقعـــا مذكرة 
تفاهـــم، وهو ما يمهد لزيادة االســـتثمارات 
ي البلدين.

ف القطاع الخـــاص �ف كة ب�ي المشـــرت

ــا  ــي نظمته ــة، الت ــة األرجنتيني ــتديرة القطري ــدة املس ــامع املائ ــامل اجت ــر يف أع ــة قط ــاركت غرف ش
ــيلو  ــي مارس ــيد خورخ ــعادة الس ــا س ــة وحرضه ــع وزارة الخارجي ــاون م ــة بالتع ــارة والصناع وزارة التج
فــوري وزيــر الخارجيــة والعبــادة بجمهوريــة األرجنتــن، وســعادة الســيد كارلــوس هرينانديــث ســفري 
ــاء  ــن الرؤس ــة م ــن ونخب ــامل القطري ــاب األع ــن اصح ــدد م ــر وع ــة قط ــدى دول ــن ل ــة األرجنت جمهوري
ــة. ــس الدوح ــانت ريج ــدق س ــك بفن ــة، وذل ــرشكات األرجنتيني ــن ال ــة م ــن ملجموع ــن التنفيذي واملديري

غرفة قطر تشارك يف اجتامع املائدة 

املستديرة القطرية االرجنتينية

وفد

االرجنتين
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وفود زائرة

اســتقبلت الســيدة ابتهــاج االحمــداين عضــو مجلــس ادارة غرفــة قطــر يف مقــر الغرفــة، ســعادة 
ــن  ــدد م ــاء ع ــرض اللق ــدويل، وح ــاين ال ــاد الربمل ــس االتح ــارون رئي ــاس ب ــال كويف ــيدة غابريي الس

ــة. ــة والخاص ــات الحكومي ــف القطاع ــة يف مختل ــب القيادي ــات ذوات املناص ــيدات القطري الس

واالفـكار  االراء  تبـادل  اللقـاء  خـالل  وتـم 
وكيـف  المجتمعـات  ي 

�ف المـرأة  دور  حـول 
قياديـة  مناصـب  اىل  الوصـول  لهـا  يمكـن 
ي مختلـف المجـاالت سـواء السياسـية او 

�ف
هـا. وغري والتنمويـة  والعلميـة  االقتصاديـة 

انهـا  كويفـاس  غابريـال  السـيدة  وقالـت 
رئيـس  منصـب  اىل  الوصـول  مـن  تمكنـت 
الرغـم  عـى  الـدوىلي  ي 

لمـا�ف الرب االتحـاد 
الـدول  المكسـيك ليسـت مـن  بلدهـا  مـن 
ي العالـم، وذلـك نتيجـة المثابـرة 

ى �ف الكـرب
ة اىل انهـا واجهت العديد  واالجتهـاد، مشـري
مـن التحديـات والمعوقـات قبـل وصولهـا 

المنصـب. هـذا  اىل 
واشـادت السـيدة غابرييـال كويفـاس بارون 
بتجربـة   ، الـدوىلي ي 

لمـا�ف الرب االتحـاد  رئيـس 
يعـات  والت�ش ف  والقوانـ�ي القطريـة  المـرأة 
ي تعطـي المرأة كامـل حقوقها 

القطريـة الـىت
وتفتـح لهـا المجال نحـو االبـداع والوصول 
ي مختلـف مناحـي 

اىل المناصـب القياديـة �ف

الحياة.
ابتهـاج  السـيدة  قالـت  جانبهـا  ومـن 
اسـتطاعت  القطريـة  المـرأة  ان  ي 

االحمـدا�ف
ة اىل  ي مختلـف المجـاالت، مشـري

ان تبـدع �ف
يـن، لعبـت المـرأة  ي العقديـن االأخري

انـه �ف
ي عمليـة التطويـر 

القطريـة أدواراً رياديـة �ف
ي شـهدتها قطاعـات البـالد االقتصاديـة 

الـىت
والتعليميـة  واالجتماعيـة  والسياسـية 
والرياضيـة، وذلـك بفضـل الدعـم والثقـة 
ي منحهـا اياهـا صاحـب السـمو الشـيخ 

الـىت
الوالـد،  االمـري  ي 

ثـا�ف آل  خليفـة  بـن  حمـد 
السـمو  صاحـب  خطـاه  عـى  ثـم  ومـن 
ي أمـري البالد 

الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثـا�ف
المفـدى، اضافـة اىل الدعـم الكبـري الـذي 
نـا�  بنـت  مـوزا  الشـيخة  سـمو  قدمتـه 
السـنوات  مـدى  عـى  القطريـة  للمـرأة 

الماضيـة.
وتابعـت تقـول: » واليـوم ، مـع زمالئهـن 
الرجـال ، أدركـت النسـاء هـدف رؤيـة قطر 

يعتمـد  مسـتقبل  لبنـاء   2030 الوطنيـة 
حيـث  مجتمعهـا،  مقـدرات  جميـع  عـى 
عـى   2030 الوطنيـة  قطـر  رؤيـة  تشـدد 
 ، المجتمـع  ي 

�ف المـرأة  دور  تعزيـز  أهميـة 
ي المجـاالت 

وخاصـة مـن خـالل المشـاركة �ف
والسياسـية«. االقتصاديـة 

ي بعـض االمثلة عى 
واسـتعرضت االحمـدا�ف

اىل  ووصولهـا  القطريـة  المـرأة  اسـهامات 
المناصب القيادة، كما اشـارت اىل ان المرأة 
قطاعـات  جميـع  ي 

�ف اسـتثمرت  القطريـة 
مبـادرات  بمسـاعدة  وذلـك  االقتصـاد، 
ي تعـزز وتدعم وجود 

وسياسـات الدولـة الىت
ي القطـاع الخـاص، وقـد تضاعفت 

المـرأة �ف
ي القطـاع الخـاص بمقدار 

مشـاركة النسـاء �ف
الجائـر  الحصـار  بعـد  أضعـاف  أربعـة 
ة اىل  عـى قطـر منـذ  يونيـو 2017، مشـري
االأعمـال  سـيدات  اسـتثمارات  حجـم  ان 
ي السـوق المحليـة يصـل حاليا 

القطريـات �ف
إىل 25 مليـار ريـال قطـري.

األحمداين: دعم قيادتنا الحكيمة أوصل 

املرأة القطرية اىل املناصب العليا

وفد

االتحاد البرلماني 

الدولي

خالل لقاء مع رئيسة االتحاد البرلماني الدولي غابرييال كويفاس بارون
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وقعــت غرفــة تجــارة وصناعــة قطــر اتفاقيــة تعــاون مــع غرفــة الصناعــة التقليديــة بجهــة 
ســوس ماســة املغربيــة، وذلــك لتنظيــم وتنســيق العمــل املشــرتك بــن الغرفتــن، 
وخدمــة  التقليديــة،  الصناعــات  مجــال  يف  الخــربات  وتبــادل  التواصــل  أوجــه  ولتعزيــز 

منتســبي الغرفتــن العاملــن يف قطــاع الصناعــات التقليديــة.

ووقـــع االتفاقية مـــن جانـــب غرفة قطر 
الســـيد محمـــد بـــن احمـــد بـــن طوار 
النائب االأول لرئيـــس مجلس االدارة، ومن 
ي الســـيد عفـــان بنبوعيدة  الجانب المغر�ب
التقليدية بســـوس  الصناعة  رئيس غرفـــة 
ماســـة، وذلـــك عـــى هامش لقـــاء عقد 
بمقـــر الغرفة يـــوم الثالثاء 11 ديســـمرب 
التجاريـــة  العالقـــات  لبحـــث   ،2018
ي كل مـــن قطر 

ف القطـــاع الخـــاص �ف بـــ�ي
االقتصادي  التعـــاون  وبحث  والمغـــرب، 
 ، ف ف البلدين الشـــقيق�ي واالســـتثماري بـــ�ي
بحضور الســـيد راشـــد بن حمـــد العذبة 
ي لرئيس مجلـــس إدارة غرفة 

النائب الثـــا�ف
. قطر

وأكـــد الســـيد محمـــد بن طـــوار خالل 
توقيـــع  عقـــب  صحفيـــة  ترصيحـــات 
االتفاقيـــة أن قطاع الصناعـــات التقليدية 
ي االقتصـــاد، خاصة 

يعتـــرب جانباً هامـــاً �ف

وأنـــه مرتبـــط بالقطـــاع الســـياحي الذي 
ي دولة قطر، موضحاً 

ة �ف يشـــهد طفرة كبري
ي 

أن هنـــاك رغبة لدى الجانـــب القطري �ف
ي قطاع 

االســـتفادة من التجربة المغربية �ف
التقليدية. الصناعـــات 

توقيعها  تـــم  ي 
الىت االتفاقية  أن  وأضـــاف 

ي دعم 
ي ستســـهم �ف المغر�ب الجانـــب  مع 

ي 
وتطويـــر قطاع الصناعـــات التقليدية الىت

 ، ف تشـــهد إقباالً عالمياً من جانب السائح�ي
ف تناقشـــان  امكانية  اً إىل أن الغرفت�ي مشـــري
ي 

�ف التقليدية  للصناعـــات  اقامة معـــارض 
ف ودعمهم  البلدين، لتشـــجيع المصنعـــ�ي
ي 

وعـــرض ابـــرز المنتجـــات التقليديـــة �ف
. ين لبلد ا

بدوره اعترب الســـيد عفـــان بنبوعيدة  ان 
انطالقة  بمثابـــة  يعـــد  االتفاقية  توقيـــع 
ي مجال الصناعات 

ف البلديـــن �ف جديـــدة ب�ي
التقليديـــة، للتعريف بهـــذا القطاع الهام 
، وبحث ســـبل تطوير  ي

والمـــوروث الثقا�ف
ي البلديـــن، وأضـــاف 

المهـــن الحرفيـــة �ف
بنبوعيدة أن جهة ســـوس ماسة  المغربية 
اً  ف بتنـــوع صناعاتها التقليدية، مشـــري تتمري
للتعاون مع  أن هناك مجـــاالت عديـــدة 
ي هـــذا القطاع الهام.

الجانـــب القطري �ف

تعاون قطري مغريب يف مجال 

الصناعات التقليدية

وفد

المغرب

بموجب اتفاقية بين غرفتي قطر وسوس ماسة
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وفود زائرة

خالل لقاء استضافته غرفة قطر

اســتضافت غرفــة قطــر يــوم االحــد املوافــق 9 ديســمرب، وفــدا 
تجاريــا اندونيســيا برئاســة الســيد هنــي هوتامــا باريلندونجــان 
مديــر االســتثامر الســياحي يف وزارة الســياحة االندونيســية، وضــم 
الوفــد ممثلــن عــن 28 رشكــة متخصصــة يف قطاعــات الزراعــة، 
املواصــالت، التعديــن، التعليــم، املــواد الغذائيــة، االثــاث، العقارات، 

ــا. ــة وغريه ــات التقني ــاء، املعلوم ــواد البن م

28 رشكة اندونيسية تبحث التعاون مع 

الرشكات القطرية

وفد

اندنوسيا

وقـــال النائـــب االول لرئيـــس غرفة قطر 
الســـيد محمـــد بـــن أحمـــد بـــن طوار 
أن دولـــة قطـــر وجمهوريـــة اندونيســـيا 
كافة  ي 

�ف ة  ف متمـــري ثنائية  تربطهما عالقـــات 
اً اىل أن حجم  التعـــاون، مشـــري مجاالت 
التبـــادل التجـــاري بينهما وصـــل العام 
ي اىل ما قيمتـــه 342 مليون دوالر.

المـــا�ف
وقال خالل اســـتقباله الوفـــد االندوني�ي 
بحضـــور عدد كبري من أصحـــاب االأعمال 

البلدين يســـعيان إىل تعزيز  أن  ف  القطري�ي
عالقاتهما االقتصاديـــة والتجارية إىل آفاق 
ة صاحب  أرحـــب، منوهاً بأن زيـــارة حرصف
ي 

الســـمو الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثا�ف
أمـــري البالد المفدى إىل اندونيســـيا العام 
ي قد شـــهدت توقيـــع العديد من 

الما�ف
اتفاقيـــات التعـــاون ومذكـــرات التفاهم 
لدعـــم العالقـــات الثناية، ومنهـــا مذكرة 
ف غرفة قطر وغرفة اندونيســـيا  تفاهم بـــ�ي

ف القطاع  ف التعـــاون ب�ي وذلـــك بهدف تمت�ي
ي كال البلدين وتبادل المعلومات 

الخـــاص �ف
والزيارات.

وحـــرصف اللقـــاء كال مـــن الســـيد محمد 
بن احمـــد العبيدىلي والســـيد عبدالرحمن 
ي عضـــوا مجلس 

عبدالجليـــل عبـــد الغىف
دارة. االإ

ونـــوه بـــن طـــوار إىل أنه يوجـــد العديد 
 ، ف الجانب�ي ف  ب�ي المتبادلة  االســـتثمارات  من 
ي 

�ف قطريـــة  اســـتثمارات  يوجـــد  حيـــث 
ي قطاع االتصاالت والرصافة، 

اندونيســـيا �ف
كات قطرية-اندونيســـية  بينمـــا يوجد 9 رسش
كتـــان  ي الســـوق القطـــري ورسش

تعمـــل �ف
ي مجاالت 

برأس مـــال اندونيـــ�ي %100 �ف
والتكنولوجيا. والهندســـة  االنشـــاءات 

وأكـــد بـــن طـــوار أن دولة قطـــر تعترب 
بفضـــل  مثاليـــة  اســـتثمارية  وجهـــة 
ي 

يعية والمحفـــزات الىت التعديـــالت الت�ش
تطرحهـــا الحكومـــة لجـــذب مزيـــد من 
ندونيسية  كات االإ االســـتثمارات، داعياً ال�ش
تها القطرية وانشـــاء  إىل التعـــاون مع نظري
معرباً  فاعلة،  اكات  ورسش تجاريـــة  تحالفات 
عـــن دعـــم غرفة قطـــر لهـــذا التعاون.

بـــدوره، قـــدم الســـيد هنـــكي هوتامـــا 
ندوني�ي  االإ الوفـــد  باريلندونجـــان رئيس 
التهنئـــة لدولـــة قطر بمناســـبة االحتفال 
، معرباً عن شـــكره لغرفة  ي

باليـــوم الوطىف
قطـــر عى اســـتضافة الوفـــد الزائر.

ي اطار 
ي �ف

وقـــال أن هـــذه الزيـــارة تـــأ�ت
الجهـــود االندونيســـية لتعزيـــز عالقات 
التعـــاون مـــع الجانب القطري، مشـــيداً 
ي تســـهيل االجراءات 

بجهـــود البلديـــن �ف
الخاصة بإنشـــاء االأعمال واالســـتثمارات.
مـــن جهته أوضح الســـيد محمد بن احمد 
العبيـــدىلي عضو مجلـــس إدارة غرفة قطر 
خالل اللقاء أن دولة قطر اســـتطاعت أن 
تجـــذب االســـتثمارات االجنبية، من خالل 
البيئة االســـتثمارية المحفزة والتســـهيالت 
االجنبية،  االأمـــوال  لـــرؤوس  تمنحها  ي 

الىت
اً إىل أن هنـــاك مجـــاالت عديـــدة  مشـــري

. للتعـــاون مع الجانـــب االندوني�ي
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طــوار  بــن  احمــد  بــن  محمــد  الســيد  ألتقــى 
إدارة غرفــة قطــر  لرئيــس مجلــس  النائــب األول 
مــع وفــد برازيــيل متخصــص يف قطــاع املــواد 
ــف،  ــواد التغلي ــة وم ــتيكية واألدوات املنزلي البالس
اختصــايص  اجريلــو  جيلربتــو  الســيد  برئاســة 
ــتيكية  ــادرات البالس ــج الص ــواق بربنام ــر األس تطوي
ــد  ــو عب ــيد روبرت ــعادة الس ــور س ــة، وبحض الربازيلي
اللــه ســفري الربازيــل لــدى الدولــة، وممثــيل عــدد 
مــن الــرشكات الربازيليــة وذلــك بفنــدق املاريــوت 

ماركيــز ســيتي ســنرت – الدوحــة.

الغرفة تستعرض مجاالت 

التعاون مع القطاع الخاص 

يف الربازيل

غرفة قطر تستعرض

فرص التعاون االستثامري 

مع اليونان

ــب  ــوار النائ ــن ط ــد ب ــن احم ــد ب ــى الســيد محم ألتق
يــوم  قطــر  غرفــة  إدارة  مجلــس  لرئيــس  األول 
لويــس  الســيد  مــع   ،2018 ديســمرب   17 األثنــن 
ملربيانيــدس األمــن العــام للشــؤون االســتثامرية 
االقتصــاد  وزارة  يف  الخاصــة  واالســرتاتيجية 

والتنميــة اليونانيــة، والوفــد املرافــق لــه.

وأشـــاد الســـيد محمد بن احمد بن طـــوار بالعالقـــات االقتصادية 
ازيل، مضيفـــاً أن الفرصـــة مهيأة أمـــام أصحاب  ف قطـــر والرب بـــ�ي
ي 

ف الستكشـــاف الفرص المتاحـــة والمجاالت الىت االأعمـــال من الجانب�ي
يمكـــن إقامة تحالفـــات اقتصاديـــة فيها، مؤكـــداً أن هـــذه الزيارة 
ف لتوســـيع االســـتثمار  ة لتعزيـــز جهود الجانب�ي ف تعتـــرب فرصة ممـــري
ازيلية، وشـــدد عى اســـتعداد  كات الرب كات القطرية وال�ش ف الـــ�ش ب�ي
الغرفة لدعـــم الوفد الزائـــر بكافـــة البيانات والمعلومـــات الالزمة 

قطر. ي 
�ف االأعمـــال  قامة  الإ

ف  بـــدوره قال ســـعادة الســـيد روبرتـــو عبـــد هللا أن العالقـــات ب�ي
ي كافـــة 

ة وممتـــدة، وهنـــاك تنســـيق وتعـــاون �ف ف ف متمـــري الجانبـــ�ي
ي 

المجـــاالت االقتصاديـــة، وأن عقد مثل هذه اللقاءات سيســـاهم �ف
ي البلدين، موضحـــاً أن دولة 

ف قطاع االأعمـــال �ف اكة بـــ�ي تعزيـــز ال�ش
ازيلية  كات الرب ة أمام الـــ�ش قطر ســـوق واعد، وأن هناك فـــرص كبري

ي مجال البالســـتيك.
العاملـــة �ف

ــق  ــث افـ ــة، بحـ ــر الغرفـ ــد بمقـ ــذي عقـ ــاء الـ ــالل اللقـ ــم خـ  وتـ
ي مجـــاالت 

ف البلديـــن �ف ك بـــ�ي التعـــاون التجـــاري واالقتصـــادي المشـــرت
هـــا،  الســـياحة والطاقـــة واالأغذيـــة واالتصـــاالت واالأدويـــة وغري
ي توفرهـــا 

امـــج االســـتثمارية الـــىت اســـتعراض فـــرص االأعمـــال والرب
ــتثمرين. ــة للمسـ ــة اليونانيـ الحكومـ

وقـــال الســـيد محمـــد بـــن احمـــد بـــن طـــوار أن العالقـــات 
ة وتشـــهد  ف ـــري ـــان متم ـــة اليون ـــة قطـــر وجمهوري ف دول ـــ�ي ـــة  ب االقتصادي
ي البلديـــن 

ف القطـــاع الخـــاص �ف تطـــوراً، وأن مجـــاالت التعـــاون بـــ�ي
ي توفرهـــا الحكومـــة 

متعـــددة ومتنوعـــة، وأن التســـهيالت الـــىت
ي 

ـــهم �ف ـــا سيس ـــة، مم ـــتثمارات القطري ـــتقطب االس ـــد تس ـــة ق اليوناني
. ف ف البلديـــن الصديقـــ�ي زيـــادة حجـــم التبـــادل التجـــاري بـــ�ي

ي التعـــرف 
ـــة �ف ف لديهـــم رغب ـــ�ي وأضـــاف أن أصحـــاب االأعمـــال القطري

 ، ي
ـــا�ف ـــاص اليون ـــاع الخ ي القط

ـــة �ف ـــتثمارية المتاح ـــرص االس ـــى الف ع
ــة  ــة اليونانيـ ــر الحكومـ ي توفـ

ــىت ــج الـ امـ ــى الرب ــرف عـ ــك التعـ كذلـ
ـــى  ـــداً ع ـــان، مؤك ـــة باليون ـــات الهام ـــن القطاع ـــدد م ي ع

ـــتثمار �ف لالس
ي 

ف �ف ف الراغبـــ�ي اســـتعداد الغرفـــة لمســـاعدة للمســـتثمرين اليونانيـــ�ي
ـــاخ  ـــات المتعلقـــة بمن ويدهـــم  البيان ف الدخـــول للســـوق القطـــري، برت

ـــة. االســـتثمار والفـــرص المتاح
يانيـــدس أن الحكومـــة  مـــن جهتـــه أوضـــح الســـيد لويـــس لمرب
ــذب رؤوس  ي جـ

ــهم �ف ــج تسـ ــع برامـ ــى وضـ ــل عـ ــة تعمـ اليونانيـ
اً  اىل أن حكومـــة بـــالده اطلقـــت عـــام  االأمـــوال االجنبيـــة، مشـــري
ـــة« لتشـــجيع المســـتثمرين االأجانـــب  ة الذهبي 2013 برنامـــج »التأشـــري
ي القطـــاع العقـــاري، كمـــا أن هنـــاك خطـــط لدعـــم 

عـــى االســـتثمار �ف
ة والمتوســـطة. ــري ــاريع الصغـ ــاب المشـ وتمويـــل اصحـ

وفد البرازيل

وفد

اليونان
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يمثل شركات في الشتات باستثمارات تتجاوز 53 مليار دوالر

وفود زائرة

ــيد  ــة الس ــوريا برئاس ــا س ــا تجاري ــمرب وف ــق 16 ديس ــد املوف ــوم االح ــر ي ــة قط ــتضافت غرف اس
عــامن شــنن رئيــس جمعيــة رجــال ورواد االعــامل الســورين »ســياد« وضــم الوفــد نحــو 27 رجــل 
ــم  ــام ض ــوريا، ك ــارج س ــل خ ــي تعم ــورية الت ــرشكات الس ــرشات ال ــرون ع ــون ويدي ــامل ميلك اع
ــة  ــتقلن الرتكي ــن املس ــامل والصناعي ــال االع ــة رج ــل جمعي ــري ممث ــزوان م ــيد غ ــد الس الوف
»املوصيــاد«، محمــد الشــاعر عضــو مجلــس ادارة جمعيــة االعــامل الســورية الدوليــة »ســيبا«، 
ومتــام بــارودي الرئيــس التنفيــذي للمنتــدى االقتصــادي الســوري، وبحضــور ســعادة الســيد 

نــزار الحــرايك الســفري الســوري لــدى دولــة قطــر.

بـــن طوار  الســـيد محمد  اســـتقبل  وقد 
الكواري النائـــب االول لرئيس غرفة قطر، 
الوفد التجاري الســـوري، وحـــرصف اللقاء 
الســـيد محمد بن احمـــد العبيدىلي عضو 
مجلـــس ادارة الغرفـــة، وعـــدد من رجال 
ف ومـــدراء وممثلو عدد  االعمـــال القطري�ي

القطرية. كات  الـــ�ش من 
وتـــم خالل اللقـــاء بحث امكانيـــة تعزيز 
ف  ف رجـــال االعمـــال القطري�ي التعـــاون ب�ي
ف من خالل انشـــاء  ونظرائهـــم الســـوري�ي
اكات ســـواء داخل قطر او  تحالفـــات ورسش

. رجها خا
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــالل  تـــم  كمـــا 
ي يمكـــن التعـــاون فيها 

المجـــاالت الـــىت

الطاقة،  قطاعـــات  ومنها   ، ف الطرفـــ�ي ف  ب�ي
 ، النســـيج  العقـــاري، صناعة  التطويـــر 
الســـيارات،  تجارة  االتصـــاالت،  الزراعة، 
تجـــارة المالبـــس الجاهزة، البالســـتيك، 
مجيـــات، تجـــارة اللحـــوم والدواجن  الرب

العصائر. وصناعـــة  واالعـــالف، 
ي بدايـــة اللقاء رحب الســـيد محمد بن 

و�ف
الســـوري، معربا  التجاري  بالوفـــد  طوار 
ك  ي ان يســـهم اللقاء المشـــرت

عـــن امله �ف
ف  ف والســـوري�ي ف رجال االعمال القطري�ي بـــ�ي
ي دفع وتعزيز عالقـــات التعاون التجاري 

�ف
ف بمـــا ير�ت اىل  ف الطرف�ي واالســـتثماري بـــ�ي

مســـتوى الطموحات.
واشـــار بن طـــوار اىل حـــرص غرفة قطر 

االأعمال  بأصحاب  االجتماعـــات  عقد  عى 
والمســـتثمرين من مختلـــف دول العالم، 
المتاحة  االســـتثمارية  الفرص  واستعراض 
ي عـــدد مـــن القطاعـــات االقتصاديـــة 

�ف
الحيوية، الفتـــا اىل ان اللقاء مع نخبة من 
ي من هذا 

ف يـــأ�ت رجـــال االعمال الســـوري�ي
المنطـــق، وقال ان  من المهـــم التباحث 
ي قضايـــا االســـتثمار والفـــرص المتاحة 

�ف
اكات تســـهم  اقامة تحالفات ورسش وامكانية 
ي دفع التعاون التجاري واالســـتثماري اىل 

�ف
ي هذا الجانب اســـتعداد 

االمـــام، مؤكدا �ف
ي 

غرفة قطر لتســـهيل كافة االجـــراءات الىت
ف عى  تســـاعد رجال االعمـــال الســـوري�ي

القطري. الســـوق  دخول 

الغرفة تستضيف وفدا تجاريا سوريا 

يتطلع لدخول السوق القطري 

وفد

سوريا
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الحراكي: نشكر قطر على مواقفها الداعمة للشعب السوري

كة قطرية  واشـــار اىل وجود نحو 2000 رسش
ي الســـوق 

كة تعمـــل �ف - ســـورية مشـــرت
ة  القطري، الفتـــا اىل ان هنالك فرص كبري
ف رجال  اكات بـــ�ي لتأســـيس مزيد من ال�ش
ف داخل  ف والســـوري�ي القطريـــ�ي االعمـــال 
قطـــر وخارجها، كما توجـــد فرص عديدة 
القطاع  ف  بـــ�ي االأعمال  وإقامة  لالســـتثمار 
ي قطاعات 

الخاص القطـــري والســـوري �ف
الزراعـــة والصناعـــات  متعـــددة مثـــل  
والخدمـــات  والغذائيـــة  التحويليـــة 
هـــا، وقال أن  التعليميـــة والســـياحة وغري
ي 

ف �ف الجانب�ي ف  بـــ�ي ناجحة  وعات  هناك م�ش
الســـوق القطري، مما يؤكـــد عى أهمية 
القطري  االأعمـــال  ف مجتمع  بـــ�ي التواصل 

. لسوري وا

قطـــر  دولـــة  ان  بـــن طـــوار  واوضـــح 
ي ظـــل قيادتها الرشـــيدة أن 

اســـتطاعت �ف
ي تعزيز وتنوع مـــوارد اقتصادها 

تســـتمر �ف
فاصبـــح االقتصاد القطـــري اقتصادا قويا 
متناميـــا يعتمد عـــى التنـــوع واالنفتاح، 
ة ومشـــاريع  وشـــهدت الدولـــة طفرة كبري
ضخمة تجـــرى لتطويـــر البنيـــة التحتية 
واســـتعداداً لمونديـــال 2022 وكان مـــن  
ف  نتائـــج ذلـــك أن أصبحت قطر مـــن ب�ي
أبـــرز دول العالـــم الجاذبـــة والُمصّدرة 
ا اىل ان الفرصة مهيأة  لالستثمارات، مشـــري
ف للمشـــاركة  أمام رجال االعمال الســـوري�ي
اكة مع  وعـــات بال�ش ي تنفيـــذ هذه الم�ش

�ف
. ف القطري�ي نظرائهـــم 

ومن جانبه اشاد ســـعادة السفري السوري 
الســـيد نزار الحراكي بوقـــوف قطر الدائم 
اىل جانب الشـــعب الســـوري، معربا عن 
احتفاالتها  بمناســـبة  قطر  لدولـــة  تهنئته 
مناســـبة  يمثل  والـــذي  ي 

الوطىف باليـــوم 
ف  ف والمقيم�ي عزيزة عى فلـــوب القطريـــ�ي

عـــى ارض قطر.
واشـــار اىل ان اعضـــاء الوفـــد التجـــاري 
الســـوري جاءوا من عـــدة دول مثل تركيا 
هـــا، نظـــرا  واالردن ومـــرص ولبنـــان وغري
ي تمر بها ســـوريا، الفتا اىل 

للظـــروف الـــىت
ان رجـــال االعمال هـــؤالء يمثلون العديد 
اكات  ي اقامة رسش

كات ويرغبـــون �ف من الـــ�ش
ف  القطريـــ�ي نظرائهـــم  مـــع  وتحالفـــات 
ي دولة 

كة ســـواء �ف وعات مشـــرت القامة م�ش
او خارجها. قطـــر 

ومـــن جهته قـــال رئيس الوفـــد التجاري 
، انه يأمل  ف الســـوري الســـيد عماد شـــ�ف
ي ان يكلل هـــذا اللقاء بتعزيـــز التعاون 

�ف
 ، ف ك مع رجال االعمـــال القطري�ي المشـــرت
مشـــددا عـــى جديـــة رجـــال االعمـــال 
كة  وعات مشـــرت ي اقامـــة م�ش

ف �ف الســـوري�ي

ف ســـواء داخل  مـــع نظراءهـــم القطري�ي
خارجها. او  قطـــر 

وقـــدم الســـيد محمـــد الشـــاعر عضو 
مجلـــس إدارة جمعية االأعمال الســـورية 
اللقاء  خـــالل  عرضـــا  )ســـيبا(  الدوليـــة 
اشـــار فيه اىل أن حجم اســـتثمارات رجال 
ف  ي الشتات والمنضم�ي

ف �ف االأعمال الســـوري�ي
إىل الجمعيـــة يقدر بحواىلي 53 مليار دوالر، 
منهـــا 33 مليار دوالر اســـتثمارات انتاجية 
وصناعيـــة، و20 مليارا اســـتثمارات مالية، 
موزعـــة عـــى 42 دولـــة حـــول العالم، 
مضيفـــا أن الهـــدف مـــن الجمعيـــة هو 
تمثيـــل و دعم مجتمع االأعمال الّســـوري 
ي الســـورية من 

المتواجـــد خـــارج االأرا�ف
خـــالل تعريفهـــم بالفرص االســـتثمارية 
اكات  المتاحـــة، واتاحة الفرصـــة لعقد رسش

مـــع كافة بلـــدان العالم.
ومـــن جهتـــه اشـــاد الســـيد محمـــد بن 
ي يتمتع بها 

احمـــد العبيدىلي بالحرفية الـــىت
، وقال ان رجال  ف رجال االعمال الســـوري�ي
تعزيز  ي 

�ف يرغبـــون  ف  القطريـــ�ي االعمـــال 
وعات  م�ش واقامـــة  ك  المشـــرت التعـــاون 
ي قطـــر خصوصـــا 

كة �ف صناعيـــة مشـــرت
مع توفـــر المـــواد االساســـية للصناعات 
ووجود االســـواق الخارجيـــة وتوفر المزايا 
ي تمنحهـــا دولـــة قطر 

التشـــجيعية الـــىت
لالســـتثمارات .

التجـــارة والصناعة عرضا  وقدمـــت وزارة 
ف  ي قطـــر وقوان�ي

عن المناح االســـتثماري �ف
. ي االجنىب االســـتثمار  وحوافز 
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وفود زائرة

دعوة رجال االعامل 

القطريني لالستثامر يف 

محافظة دوزجي الرتكية

مسؤولة رسيالنكية تشيد 

بأوضاع العاملة الوافدة 

يف قطر

حاكــم  داغــيل  زلكيــف  الســيد  ســعادة  دعــا 
األعــامل  أصحــاب  الــرتيك  دوزجــي  محافظــة 
القطريــن لالســتثامر يف بــالده، ويف املحافظــة 
االســتثامرية  الفــرص  مــن  بالكثــري  تزخــر  التــي 
ــياحة  ــة يف الس ــرية خاص ــاالت كث ــة يف مج املتاح

والعقــارات.

تجــارة  غرفــة  لرئيــس  االول  النائــب  اســتقبل 
ــن احمــد بــن طــوار  وصناعــة قطــر الســيد محمــد ب
وزارة  وكيــل  برييــرا  يامونــا  الســيدة  الكــواري 
ــد  ــكا والوف ــة رسيالن ــف بجمهوري ــل والتوظي العم
ــق 27  ــاء املواف ــوم الثالث ــك ي ــا، وذل ــق له املراف

الغرفــة. نوفمــرب مبقــر  ي كافـــة 
ـــة �ف وقـــال أن محافظـــة دوزجـــي ترحـــب باالســـتثمارات القطري

ـــهيالت  ـــز والتس ـــن الحواف ـــري م ـــاك الكث ـــان هن ـــاً ب ـــات، منوه القطاع
ـــة. ي المحافظ

ـــتثمار �ف ـــاخ االس ـــم من ـــة لدع ـــا الحكوم ي تقدمه
ـــىت ال

ـــا وقطـــر ســـواء  ـــط تركي ي ترب
ـــىت ة ال ف ـــري ـــات المتم واشـــاد داغـــىي بالعالق

ي كافـــة مجـــاالت 
عـــى المســـتوي االقتصـــادي أو التجـــاري أو �ف

التعـــاون االخـــرى.
جـــاء ذلـــك خـــالل االجتمـــاع الـــذي اســـتضافته غرفـــة تجـــارة 
ف الموافـــق 10 ديســـمرب والـــذي تنـــاول  وصناعـــة قطـــر االثنـــ�ي
كيـــة وأهـــم مجـــاالت  ي المدينـــة الرت

اســـتعراض مالمـــح االأعمـــال �ف
ــا. ــة فيهـ ــتثمار المتاحـ االسـ

ـــن  ـــد ب ـــيد محم ـــر الس ـــة قط ـــب االول لغرف ـــال النائ ـــه، ق ـــن جهت م
ــا  ــا تربطهمـ ــة تركيـ ــر وجمهوريـ ــة قطـ ــوار أن دولـ ــن طـ ــد بـ أحمـ
عالقـــات تعـــاون وطيـــدة تغطـــي كافـــة القطاعـــات، منوهـــاً 
ـــن. ي كال البلدي

ـــيدة �ف ـــادة الرش ـــط القي ي ترب
ـــىت ة ال ف ـــري ـــات المتم بالعالق

ــات  ــة عالقـ ــى إقامـ ــة عـ ــرص الغرفـ ــى حـ ــوار عـ ــن طـ ــدد بـ وشـ
ـــة،  ـــة المتبادل ـــى المصلح ـــة ع ـــة وقائم ـــة قوي ـــة قطرية-تركي اقتصادي
كات  ــ�ش ــة الـ ــم ومعاونـ ــة لدعـ ــتعداد الغرفـ ــى اسـ ــد عـ ــا أكـ كمـ

ــرة االأوىل. ــة للمـ ــوق القطريـ ــول للسـ ي الدخـ
ــة �ف ــة الراغبـ كيـ الرت

ـــة  وأكـــد عـــى إن القطـــاع الســـياحي هـــو أحـــد القطاعـــات االقتصادي
الهامـــة بالنســـبة لقطـــر وتركيـــا.. منوهـــا بـــأن العالقـــات الثنائيـــة 
ي المجـــاالت الســـياحية شـــهدت قفـــزات مهمـــة خـــالل الســـنوات 

�ف
ـــا ســـنويا. ـــزورون تركي ـــن ي ف الذي ـــ�ي ـــدد القطري ـــع ع ـــة، إذ ارتف الماضي
ـــس ادارة  ئيس مجل ـــاهيرف ـــاي ش ـــيد  تونج ـــن الس ـــاء كال م ـــرصف اللق ح
غرفـــة التجـــارة والصناعـــة بالمحافظـــة، والســـيد  رســـول تســـتان 

مديـــر ادارة الســـياحة والثقافـــة.

ي مجـــال 
ف البلديـــن �ف بحـــث اللقـــاء تعزيـــز عالقـــات التعـــاون بـــ�ي

ــة إىل  ــة ال�يالنكيـ ــن العمالـ ــد مـ ــب مزيـ ــة جلـ ــة، وامكانيـ العمالـ
دولـــة قطـــر.

وقـــال بـــن طـــوار أن الســـوق القطـــري يرحـــب بالعمالـــة ال�يالنكيـــة 
ي تشـــهدها 

ي النهضـــة الـــىت
المدربـــة والمؤهلـــة، مشـــيداً بدورهـــا �ف

ـــدم  ـــاءة وتق ـــكل كف ـــل ب ـــدة وتعم ـــة جي ـــا عمال ـــا بانه ـــر ووصفه قط
ة. ـــري ـــودة كب ـــات بج خدم

مـــن جانبهـــا، قالـــت رئيســـة الوفـــد الزائـــر أن رسيالنـــكا لديهـــا عمالـــة 
ــات  ــة القطاعـ ي كافـ

ــة �ف ــز متخصصـ ي مراكـ
ا �ف ف ــري ــا ممـ ــة تدريبـ مدربـ

ة  ـــري ـــا، مش ه ـــة وغري ـــة والصح ـــات والضياف ـــاءات والخدم ـــل االنش مث
ــال عـــى  ــاب االأعمـ ــجيع اصحـ ــة عـــى تشـ ــو الغرفـ ــا تدعـ اىل انهـ
ي قطـــر.

ـــة إىل ســـوق العمـــل �ف ـــة ال�يالنكي ـــد مـــن العمال ـــب مزي جل
النكية بأوضـــاع العمالـــة الوافـــدة  واشـــادت المســـؤولة الســـري
ي قطـــر يحظـــون 

ف �ف ي قطـــر، وقالـــت ان العمـــال ال�يالنكيـــ�ي
�ف

ــنته  ي دشـ
ــىت ات الـ ــري ــز التأشـ ة اىل أن مركـ ــري ــدة، مشـ ــة جيـ بمعاملـ

ي رسيالنـــكا ســـوف يســـهل مـــع اجـــراءات جلـــب العمالـــة 
قطـــر �ف

ال�يالنكيـــة إىل قطـــر.

وفد

تركيا

وفد  سريالنكا
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دورات

واشـــار بيان صحفي صادر عـــن مركز قطر 
الـــدوىلي للتوفيـــق والتحكيـــم اىل أن باب 
نامج مفتوح عرب  ي الرب

اك �ف التسجيل لالشـــرت
ي لمركز التعليم المســـتمر 

و�ف الموقع االلكرت
نامـــج  الرب ان  اىل  قطـــر، الفتـــا  بجامعـــة 
يشـــتمل عى مفهـــوم وجوهـــر التحكيم 
طرأ  الـــذي  والتطور  وانواعـــه،  وطبيعتـــه 
ي التحكيمـــي فيما يتعلق 

عـــى الفكر القانو�ف
بكيفية فـــض المنازعات التجاريـــة والمالية 

واالســـتثمارية عن طريـــق التحكيم.

ي إىل  نامـــج التدريىب كمـــا تهدف مراحـــل الرب
التجاري  التحكيم  بفكرة  ف  ك�ي المشـــرت إلمام 
إدارة  وإجـــراءات  المختلفـــة،  وتطبيقاتـــه 
دعـــوى التحكيـــم مـــن جانـــب المحتكم 
والمحتكـــم ضـــده، وكيفيـــة صياغة حكم 
التحكيـــم وأهـــم عنـــا�ه، وتنفيذ حكم 
التحكيـــم وأســـباب بطالنه، كما يشـــتمل 
نامـــج عـــى التدريـــب العمـــىي عـــى  الرب

الصورية. المحاكمـــة 
ي بن عىي 

وذكر ســـعادة الدكتور الشـــيخ ثا�ف
دارة  ي عضو مجلـــس االإ

بن ســـعود آل ثـــا�ف

ي ترصيحات صحفية، 
للعالقـــات الدوليـــة �ف

التعليم  اتيجية مع مركز  اكة االســـرت أن ال�ش
المســـتمر بجامعـــة قطـــر قد اثمـــرت عن 
امـــج التدريبية  إعـــداد وتقديم عدد من الرب
القانونيـــة المختلفـــة خالل العـــام 2018 
اىل  اً  االنتهاء، مشـــري يوشـــك عـــى  والذي 
ف  المحكمـــ�ي تأهيـــل وإعـــداد  برنامـــج  أن 
اً واهتماماً مـــن جانب  يشـــهد إقبـــاالً كبـــري
يعترب  مما   ، ف المختصـــ�ي اء  والخرب ف  القانوني�ي
نجاحاً لجهـــود مركز قطر الـــدوىلي للتوفيق 
ي 

ي نـــ�ش ثقافـــة التحكيـــم �ف
والتحكيـــم �ف

المجتمـــع القطري كوســـيلة بديلة للفصل 
والمالية  والهندســـية  التجارية  الخالفات  ي 

�ف
. ها وغري

برنامج  المتدرب يحصـــل خالل  أن  وأضاف 
ف  ف عـــى الجانب�ي تأهيـــل وإعـــداد المحكم�ي
، مما يجعلـــه عى دراية  النظري والعمـــىي
ي قد يواجهها 

كاملة بالتحديات العمليـــة الىت
نامج يضم  ا اىل ان الرب خالل عملـــه، مشـــري
المتدرب  خمس مراحـــل مختلفة، ويمنـــح 
التحكيـــم تؤهلـــه  ي 

نهايتـــه شـــهادة �ف ي 
�ف

ة إىل القيام بالتســـجيل لـــدى مركز  مبـــارسش

الـــدوىلي للتوفيـــق والتحكيـــم، الفتا  قطر 
اىل ان المركـــز يتيح الفرصـــة امام خريجي 
ي قضايـــا التحكيـــم 

نامـــج للمشـــاركة �ف الرب
. لتجاري ا

يذكـــر ان مركـــز قطـــر الـــدوىلي للتوفيـــق 
والتحكيـــم وبالتعـــاون مع مركـــز التعليم 
المســـتمر بجامعـــة قطر، كان قـــد أطلق 
نامـــج خـــالل  الرب مـــن  اضافيـــة  نســـخة 
العـــام 2018، وذلك اســـتجاباً للطلب عى 
التســـجيل وحرصـــاً عـــى اتاحـــة الفرصة 
ف للمشـــاركة. أمام أكرب عـــدد من المتدرب�ي

ف  المحامـــ�ي نامـــج  الرب ويســـتهدف   
والقيـــادات   ، ف القانونيـــ�ي والمستشـــارين 
كات القطاع العام  ي رسش

داريـــة �ف القانونية واالإ
بالوزارات  القانونيـــة  واالأقســـام  والخاص، 
والمصـــارف  الحكوميـــة،  والمؤسســـات 
الماليـــة، ورؤســـاء وأعضاء  والمؤسســـات 
كات وأصحـــاب  مجالـــس ومديـــري الـــ�ش
 ، ف التجاري�ي والـــوكالء  ف  والمقاولـــ�ي االأعمال 
ي مجـــال المنازعات 

اء �ف ف والخرب والمحكمـــ�ي
 ، ف  والمحاســـب�ي ف  والمهندســـ�ي التجاريـــة، 
ف تحت التدريـــب وطلبة القانون والمحامـــ�ي

بالتعاون بين  مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التعليم المستمر بجامعة قطر

انطالق برنامج تأهيل وإعداد

املحكمني الشهر الجاري

ــل  ــي لتأهي ــج التدريب ــالق الربنام ــن اط ــر ع ــة قط ــم بغرف ــق والتحكي ــدويل للتوفي ــر ال ــز قط ــن مرك أعل
وإعــداد املحكمــن للعــام 2019 خــالل شــهر ينايــر الجــاري، وذلــك بالتعــاون مــع مركــز التعليــم 
املســتمر بجامعــة، وتســتمر املراحــل املختلفــة مــن الربنامــج والــذي يعقــد مبقــر جامعــة قطــر حتــى 

ــارس 2019 . ــة م نهاي

ثاني بن علي: تأهيل المتدربين نظرياً وعلمياً.. على أحدث المبادئ المطبقة دولياً 

www.qatarchamber.com
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نظمها بالتعاون مع شركة استاد

نظمها بالتعاون مع مركز التعليم المستمر

مركز التحكيم يناقش متديد 

الوقت يف املشاريع االنشائية 

مركز قطر للتحكيم يختتم دورة مكافحة غسيل االموال 

ــمرب  ــاء 4 ديس ــوم الثالث ــر ي ــة قط ــارة وصناع ــة تج ــع لغرف ــم التاب ــق والتحكي ــدويل للتوفي ــر ال ــز قط ــم مرك نظ
نــدوة بعنــوان »مطالبــات متديــد الوقــت يف تنفيــذ املرشوعــات االنشــائية« وذلــك بالتعــاون مــع رشكــة اســتاد 
لالستشــارات الهندســية وادارة املشــاريع بحضــور عدد مــن القانونين وممثــيل رشكات االنشــاءات واملقاوالت.

اختتمــت مبركــز قطــر للتعليــم املســتمر بجامعــة قطــر دورة تدريبيــة بعنــوان« مكافحة غســيل االمــوال«، والتي 
ــع لغرفــة قطــر بالتعــاون مــع مركــز التعليــم املســتمر  نظمهــا مركــز قطــر الــدويل للتوفيــق والتحكيــم التاب

خــالل الفــرتة مــن 2 إىل 6 ديســمرب 2018.

ف  وقـــال الســـيد ابراهيـــم شـــهبيك االمـــ�ي
العـــام المســـاعد لمركز التحكيـــم أن مدة 
ي 

وع تلعـــب دوراً محوريـــاً �ف تنفيـــذ المـــ�ش
ي الوقت 

وعـــات وإنجـــاز العمل �ف إدارة الم�ش
المحدد خاصة إذا كان هنـــاك موعداً مرتبط 
وع وتســـليمه للمالـــك مثل  بإنهـــاء المـــ�ش
وع  ف م�ش أو تدشـــ�ي تنظيم بطولـــة رياضية 
ضخـــم يتكون من عدة أجـــزاء وخالفه يعترب 
وع من أهـــم البنود  بنـــد مدة تنفيـــذ الم�ش

ي عقود االنشـــاءات.
التعاقديـــة �ف

ي ذلك المجال قد تحدث 
ولفت شـــهبيك أن �ف

بعـــض الظـــروف االســـتثنائية أو الطارئة أو 
قد يكون رب العمل مســـئوالً بشـــكل أو آخر 
ي تســـليم مستندات أو رسومات 

عن التأخري �ف
تؤثر  بمعلومات  المقـــاول  إمـــداد  أو  معينة 
وع وكذلك قد  ي للمـــ�ش

عى الجـــدول الزمىف
ف معـــاً مما يجعل  يكـــون التأخري من الجانب�ي
ي 

ف المقـــاول ورب العمل �ف كاً ب�ي الخطأ مشـــرت
. االأحيان  بعض 

وحا�ف خالل الندوة الســـيد طـــارق جاويد 
كة اســـتاد  ام ب�ش ف مديـــر المطالبـــات وااللرت
ي عرضـــه التوضيحي أن الكثري 

والذي تناول �ف

من العقود االنشـــائية تحـــدد طلبات معينة 
نجـــاز االعمال  ي الإ

ومنها تحديـــد جدول زمىف
يشـــمل كافة التفاصيل وترتيـــب االأعمال.

ي يحدد 
نامج الزمـــىف ونـــوه جاويـــد بـــأن الرب

ي ســـيتم خاللهـــا انجاز 
بدقـــة المدة الـــىت

الجهات  كافة  ف  بـــ�ي العالقة  وع ويحدد  الم�ش
المعلومات،  وكافـــة  وع،  بالمـــ�ش المعنيـــة 
نامج  اً بأن الرب وع كافة، مشـــري وعنـــا� الم�ش
ي يعتـــرب اداة قياس ومراقبة ويســـهم 

الزمـــىف
ي تجنـــب المنازعات.

بشـــكل كبري �ف

اشـــتملت 15 ســـاعة  ي 
الىت الـــدورة  وتهدف 

ايـــام إىل  تدريبيـــة عـــى مـــدار خمســـة 
غســـل  بعمليـــات  المقصـــود  ااســـتيعاب 
االأمـــوال وأهـــم صورهـــا ، والتعـــرف عى 
بمكافحة  الخاصـــة  القطريـــة  يعـــات  الت�ش
عمليات غســـل االأموال  باالإضافة إىل دراسة 
أهـــم وســـائل التصـــدي لعمليات غســـل 
ي ذلك .

االأمـــوال ودور المرصف المركـــزي �ف
واحتـــوت الـــدورة عـــى عـــدة موضوعات 
تشـــمل المقصـــود بعمليات غســـل االأموال 
مـــع  المختلفـــة   عنـــا�ه  واســـتعراض 
اســـتعراض أمثلـــة لعمليات غســـل االأموال 
العربيـــة  الـــدول  ي 

تـــم ضبطهـــا �ف ي 
الـــىت

. واالأجنبيـــة 
ي مفهوم غســـل )أو تبيـــض( االأموال 

ويعـــىف

ي يتم مـــن خاللها تحويل 
بأنـــه العملية الـــىت

االأمـــوال أو االأصول الغـــري قانونية إىل أموال 
وأصول قانونية بشـــكل ظاهـــري. وهو قطع 
ف االأموال المتحصلة من أنشــــطة  الصلة بـــ�ي
وع  ف مصدرهـــا غـــري الم�ش إجراميــــة وبــــ�ي
عيـــة عى تلك  من أجـــل إضفاء صفـــة ال�ش
االأمـــوال، وهي جريمـــة اقتصادية تهدف إىل 
عيـــة قانونية عى أمـــوال محرمة  إضفـــاء رسش

تـــم تحصيلها من جرائـــم مختلفة.
وعـــن مصـــادر االمـــوال المغســـولة، قال 
ي  مـــن مصـــادر متنوعـــة بعضها 

أنها تـــأ�ت
تقليدية مثـــل تهريب المخـــدرات و تهريب 
و  الســـالح  وتجارة  وال�قـــات  االأشـــخاص 
الخفية،  والعموالت  االآثـــار  وتهريب  االتجار 
ائب  بـــح من الوظيفة والتهـــرب من الرصف والرت

از والفســـاد  ف وبعضها مســـتحدث مثل واالبرت
داري وأنشطة الفســـاد الماىلي ومتحصالت  االإ
ها من الممارســـات الفاســـدة  االختالس وغري

واالأنشـــطة الغري قانونيـــة االأخرى.
يـــع مكافحة  كما تطرقـــت الـــدورة إىل  ت�ش
ي دولة قطر ، واســـتعراض 

غســـل االأموال �ف
ي 

االتفاقيـــات الخليجية والعربيـــة والدولية �ف
مكافحة غســـل االأموال ، و أهم صور غسل 
االأمـــوال من المصدر إىل االســـتخدام الغري 
رهـــاب . كما  ي عمليـــات االإ

وع لهـــا �ف الم�ش
ناقشـــت أهم وســـائل التصـــدي لعمليات 
غســـل االأموال ودور مرصف قطـــر المركزي 
تيبات الدولية للتنســـيق  ي ذلـــك ، وأهم الرت

�ف
ف الدول لمكافحة غســـل االأموال وتمويل  بـــ�ي

رهاب. االإ

دورات
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اختتام دورة تدريبية جديدة بمشاركة 58 متدربا

بحضور 60 مشاركا 

الغرفة: تأهيل 716 مندوباً ومخلصاً جمركياً منذ 2015

غرفة قطر تستضيف ملتقى سالمة االغذية

ــذي  ــن ال ــن الجمركي ــن واملندوب ــي للمخلص ــج التدريب ــرش للربنام ــة ع ــدورة الخامس ــر ال ــة قط ــت بغرف اختتم
اقامتــه الغرفــة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للجــامرك، مبشــاركة 58 متدربــاً، وذلــك بحضــور الســيد احمــد ابــو 

ناهيــة مديــر العالقــات العامــة بالغرفــة.

ي 
ف �ف نامـــج إىل تأهيل العامل�ي  ويهدف الرب

مجـــال التخليص الجمركي ومســـاعدتهم 
المعرفـــة وااللمام  ي الحصـــول عـــى 

�ف
الخاصة  واالجـــراءات  ف  والقوان�ي باللوائح 
، كمـــا يهدف إىل  بالتخليـــص الجمـــركي
  ، النهـــوض بمهنـــة التخليـــص الجمركي
ف  ضافـــة إىل رفع كفـــاءة اداء العامل�ي باالإ

ف  ة لجمهور المتعامل�ي ف بهذا القطـــاع، وتقديم خدمات جمركية متمـــري
والتخفيف مـــن االزدحام عـــى المنافـــذ الجمركية.

نامج الذي اســـتمر عـــى مدار 75 ســـاعة تدريبية موزعة  وتناول الرب
عى خمســـة عـــ�ش يومـــاً مـــواد تدريبيـــة  متعلقـــة بصميم عمل 
ف  ، وكافـــة القوان�ي ضافـــة إىل تدريـــب عمىي المخلـــص الجمركي باالإ

بالجمارك. المرتبطـــة  الحديثة 

نامـــج عـــدد مـــن المـــواد  وتنـــاول الرب
باالإجراءات  تختـــص  ي 

والىت المطروحـــة، 
والتخليـــص  الجمركيـــة،  واالعفـــاءات 
، واالوضاع المعلقة للرســـوم،  الجمـــركي
وقواعـــد المنشـــأ، والمنـــع والتقييـــد، 
نامـــج عـــى المصطلحات  كما ركـــز الرب
واالتفاقـــات  والجمركيـــة  التجاريـــة 
الدوليـــة، والنظام المنســـق، وحمايـــة الملكية الفكريـــة، وقانون 
، والتطبيقـــات العملية،  ف الجمـــارك، وبرنامج النديـــب للمخلصـــ�ي

اء الجمارك. ة مـــن خـــرب ف ويحـــا�ف فيـــه نخبة متمـــري
نامج الـــذي أنطلق عام  ي بيان صحفـــي أن الرب

وقالت غرفة قطـــر �ف
2015، اســـتطاع أن يؤهل نحـــو 716 مندوباً ومخلصـــاً جمركياً حىت 

االن.

اســـتضافت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة قطر 
ملتقى ســـالمة االغذيـــة والذي عقـــد بمقر 
ز«  الغرفة بالتعـــاون مع مركز »آكت ماســـرت
للتدريـــب والتطويـــر، بمشـــاركة نحـــو 60 
ي مجال أمن وســـالمة 

ف �ف مشـــاركا من العامل�ي
ي الفنـــادق والمطاعم ، ومجاالت 

االأغذيـــة �ف
الصحـــة العامـــة،  والزراعـــة،  ومنتجـــات 
االألبـــان والخدمات الغذائيـــة، باالإضافة إىل 
عدد مـــن  تجـــار التجزئة للمـــواد الغذائية 
مـــن  هـــم  وغري ف  والموزعـــ�ي ف  والمصنعـــ�ي
ي ســـالمة االأغذيـــة، كمـــا 

ف �ف المتخصصـــ�ي

ف  اتاح الملتقـــى الفرصة للطـــالب الجامعي�ي
ف لهذا المجال ســـواء عى مستوى  الدارســـ�ي
دراســـة البكالوريوس أو مســـتوى الدراسات 
المســـتجدات  احدث  للتعـــرف عى  العليا، 

ي مجـــال ســـالمة االغذية .
�ف

وقد هـــدف الملتقى اىل تلبيـــة االحتياجات 
ي مجال 

ف �ف التعّلميـــة والمعلوماتية للعاملـــ�ي
االأغذيـــة بشـــكل عـــام، وذلك مـــن خالل 
توفـــري  برنامـــج شـــامل قدمـــه عـــدد من 
ي مجـــال 

ف �ف اء العاملـــ�ي ف والخـــرب المدربـــ�ي
والمطاعم،  الفنـــادق  ي 

�ف االأغذيـــة  ســـالمة 

مـــن ضمنهـــم مديـــر التطوير المؤســـ�ي 
لمجموعة آدمـــز الدكتور عـــالء عبدالعزيز. 
امج  كما ناقـــش الملتقى اســـاليب االرتقاء برب
الســـالمة الغذائيـــة وكيفيـــة معالجة قضايا 
ي الســـوق نتيجة 

ي تطرأ �ف
ســـالمة االأغذية الىت

ضافـــة  ي االأعمـــال، باالإ
ايـــد �ف ف التطـــور المرت

ي هذا 
ف �ف ي للعاملـــ�ي

إىل فـــرص النمو المهـــىف
ي ختام الملتقـــى، تلقت الغرفة 

المجـــال. و�ف
شـــهادة شـــكر وتقدير من المركز عى جهود 
والتطوير  التدريـــب  قســـم  من  المبذولـــة 
الملتقى. الغرفـــة برعاية  بالغرفة وعى قيام 
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في حوار اجرته معها مجلة الرعاية 

الطبية الصادرة عن جريدة الراية .. 

ابتهاج األحمداني:

القطاع الخاص الطبي 

مجال واعد لالستثامر 

يف قطر

ي تقديمهـــا للحـــوار ان 
وقالـــت المجلـــة �ف

ي تعتـــرب أول 
الســـيدة ابتهـــاج االحمـــدا�ف

ـــارة  ـــة تج ـــة غرف ـــال عضوي ـــة تن ـــيدة قطري س
ـــة مـــن  ـــت الغرف ـــث دخل وصناعـــة قطـــر، حي
ـــداً  ـــاص وتحدي ـــاع الخ ي القط

ـــل �ف ـــاب العم ب
ي المجـــال الصحـــي، ومـــن خـــالل منتـــدى 

�ف
ســـيدات االأعمـــال الـــذي تأســـس عـــام 
اســـتثمارات  صاحبـــة  أنهـــا  كمـــا   ،2000
جـــداً،  ناجحـــة  اقتصاديـــة  وعـــات  وم�ش

، كمـــا  ي ي القطـــاع الطـــىب
ويُشـــار لهـــا بالبنـــان �ف

تُعتـــرب نموذجـــاً ناجحـــاً للجيـــل الجديـــد مـــن 
ـــاح  ـــة نج ـــرى قص ـــد أن ي ـــن يري ـــباب لم الش
حقيقيـــة عـــى أرض الواقـــع، خاصـــًة أنهـــا 
ـــات،  ـــاب والعقب ـــن الصع ـــري م ـــت الكث واجه
البحـــث  خـــالل  مـــن  عليهـــا  وتغلبـــت 

ــث. ــم الحديـ ــة والعلـ والدراسـ
ي 

ـــدا�ف ـــيدة االحم ـــة اىل ان الس ـــارت المجل واش
ـــة  ـــا، وحاصل هـــي خريجـــة جامعـــات بريطاني

ي جامعـــة 
عـــى ماجيســـتري إدارة االأعمـــال �ف

ي 
قطـــر، وتـــرأس حاليـــاً لجنـــة الصحـــة �ف

ورئيـــس  قطـــر  تجـــارة وصناعـــة  غرفـــة 
لجنة)منتـــدى ســـيدات االأعمـــال القطريـــة( 
ي مجـــال الصحـــة 

ة �ف اتهـــا الكبـــري نظـــراً لخرب
ي القطـــاع الخـــاص.

خاصـــة �ف
ــة  ي مجلـ

ــ�ش �ف ــا نـ ــوار كمـ ــىي الحـ ــا يـ فيمـ
الرعايـــة الطبيـــة:

اجـــرت مجلـــة الرعايـــة الطبية وهي 
مجلـــة طبيـــة تهتـــم بصحـــة الفـــرد 

واملجتمـــع وتصـــدر عـــن رشكـــة الخليج 
للنـــرش والطباعـــة »الرايـــة«، حـــوارا مع 
عضـــو  االحمـــداين  ابتهـــاج  الســـيدة 

مجلـــس ادارة غرفـــة قطـــر. 

المثابرة والدراسة ومواكبة السوق 

العالمية سر النجاح

الحصار أظهر قوة قطر فى جميع 

المجاالت والسوق القطرية أثبت 

تفوقها

حوارات
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الرعايـــة الطبيـــة التقـــت بالســـيدة 
لقـــاء الضـــوء  ي الإ

ابتهـــاج االأحمـــدا�ف
تها المهنيـــة،  اتهـــا وســـري عـــى خرب
ي 

�ف تدرجـــت  أنهـــا  قالـــت  حيـــث 
العديـــد مـــن الوظائـــف الحكوميـــة 
بنـــاء  ي 

�ف اً  كبـــري أثـــراً  لهـــا  كان  ي 
الـــىت

تتســـم  ي 
الـــىت شـــخصيتها  وتكويـــن 

ام والمثابـــرة واالأخـــذ بأســـاليب  ف بااللـــرت
التطـــورات  لمواكبـــة  الحديـــث  العلـــم 
ي جميـــع مجـــاالت االأعمـــال، 

العالميـــة �ف
ي 

ــة �ف ة الذهبيـ ــرت ي أن الفـ
ــدا�ف ــرب االأحمـ وتعتـ

ي 
ــا �ف ــالل عملهـ ــت خـ ــة كانـ ــا المهنيـ حياتهـ

مكتـــب الشـــيخة مـــوزا بنـــت نـــا� حـــرم 
االأمـــري الوالـــد حفظهمـــا هللا.

ابتهـــاج  الســـيدة  أكـــدت  البدايـــة  �ف 
ة صاحـــب الســـمو  ي أن حـــرصف

االأحمـــدا�ف

ــري  ي امـ
ــا�ف ــد آل ثـ ــن حمـ ــم بـ ــيخ تميـ الشـ

ـــعبها  ـــر وش ـــة قط ـــاد دول ـــدى ق ـــالد المف الب
اىلي آفـــاق العالميـــة واىلي اقتصـــاد المعرفـــة 
وجعـــل المواطـــن القطـــري يشـــعر بالعـــزة 
والكرامـــة، كمـــا فتـــح امـــام الحميـــع بابـــاً 
ـــادرات  ـــداع والمب ب ـــو االإ ـــعاً نح ـــاً واس وطريق
الفرديـــة، الفتـــة اىل أنـــه علينـــا جميعـــاً 
سياســـاته  مـــن  نســـتلهم  أن  ف  كمواطنـــ�ي
ـــا  ـــون كم ـــة لنك ـــا القادم ـــه خطواتن وتوجيهات
ـــه معـــززاً  ـــه وكرامت ـــك عزت ـــا شـــعباً يمل أراد لن
بقيـــم ومبـــادئ العلـــم والمعرفـــة وحـــب 
ي يكـــون 

ـــكل تقـــدم أو ر�ت العمـــل والعطـــاء ف
ي 

ـــىت ـــة ال ـــر الحديث ـــان وقط نس ـــان وباالإ نس لالإ
ـــت وســـتكون بفضـــل  ـــا كان ـــم جميعـــا به نحل

إعـــالء قيمـــة العمـــل والبـــذل والعطـــاء.
ي أن 

وكشـــفت الســـيدة ابتهـــاج االأحمـــدا�ف
ف الصحـــي ســـوف  نظامـــاً قويـــاً للتأمـــ�ي
يـــرى النـــور قريبـــاً، وســـيكون عـــى قـــدر 
ي رغباتهـــم  ، ويلـــىب ف تطلعـــات المواطنـــ�ي
ي توفـــري الخدمـــات الصحيـــة الالزمـــة، 

�ف
الســـابق  النظـــام  توقـــف  أن  موضحـــة 
كان لتقييـــم الموقـــف، واجـــراء الدراســـة 
المتأنيـــة للتجربـــة، ومـــن ثـــم إطـــالق 
ي 

ـــت �ف ـــلبيات كان ـــال�ف أي س ـــد يت ـــام جدي نظ
النظـــام الســـابق.

البداية في مجمع طبي لألسنان

ي إىل أنهـــا خـــالل 
لفتـــت الســـيدة االأحمـــدا�ف

مارســـت  الحكومـــي  القطـــاع  ي 
�ف عملهـــا 

ي القطـــاع الخـــاص، حيـــث 
العمـــل أيضـــاً �ف

ي  كانـــت البدايـــة عـــرب إنشـــاء مجمـــع طـــىب
خـــاص لالأســـنان بالتعـــاون مـــع شـــقيقتها 
الخطـــوة  هـــذه  وكانـــت   ،1994 عـــام 
بـــة  بمثابـــة �ف تُعتـــرب  قولهـــا  بحســـب 
ـــة  ـــاص، الفت ي الخ ـــىب ـــاع الط ي القط

ـــة �ف البداي
ــت  ــداً وأدركـ ــرة جيـ ــت الفكـ ــا درسـ إىل أنهـ
إيجابيـــاً  ســـيكون  المســـتقبل  أن  تمامـــاً 
ـــه  ف علي ـــري ك ي هـــذا القطـــاع، الأن الرت

ـــل �ف للعم
ي ذلـــك الوقـــت، ولـــم 

كان ال يـــزال قليـــالً �ف
يكـــن يجـــذب الكثـــري مـــن المســـتثمرين 
ـــاع  ي القط

ـــل �ف ـــت للعم ـــا تفرغ ـــه، وبعده في
ي  ــا الطـــىب الخـــاص، وتـــم تطويـــر مجمعهـ

ــع. ــرب وأوسـ ــاطات أكـ ــال نشـ ــرب إدخـ عـ

تأسيس شركة طبية

كـــة  وأشـــارت إىل أنهـــا قامـــت بتأســـيس رسش
طبيـــة خاصـــة، وكان الهـــدف منهـــا توفـــري 
ي 

الـــىت الطبيـــة  والمســـتلزمات  االأجهـــزة 

ــة اىل أن  ــري، الفتـ ــوق القطـ ــا السـ يحتاجهـ
ة رحالتهـــا للـــدول المتقدمـــة خلـــق  كـــرش
النواقـــص  عـــن  متناميـــة  فكـــرة  لديهـــا 
ي الســـوق القطريـــة، ومـــا هـــي 

المطلوبـــة �ف
ـــدها  ـــى س ـــل ع ـــب العم ي يج

ـــىت ـــرات ال الثغ
ي 

ـــا �ف اته ـــة نظري ـــب الســـوق القطري حـــىت تواك
ـــرت  ـــد أج ـــدم، وق ـــم المتق ـــة دول العال كاف
لضمـــان نجـــاح الفكـــرة دراســـة عميقـــة 
ـــوق  ـــا الس ي يحتاجه

ـــىت ـــدات ال ـــواد والمع للم
ي تحقيـــق ذلـــك نجاحـــاً 

القطـــري، ونجحـــت �ف
ي هـــذا المجـــال.

اً �ف ف متمـــري
ـــتقطاب  ـــاً الس ـــعت أيض ـــا س ـــت أنه وأوضح
هـــذه  ي 

�ف ة  ف المتمـــري االأجنبيـــة  كات  الـــ�ش
ة  ــري ــري، مشـ ــوق القطـ ــاالت إىل السـ المجـ
بـــل  أن هـــذا االأمـــر لـــم يكـــن ســـهالً 
ة واجهتهـــا،  كانـــت هنـــاك صعوبـــات كثـــري
ولكـــن هـــذه العقبـــات كانـــت حافـــزاً لهـــا 
ي الوقـــت نفســـه للمثابـــرة والســـعي نحـــو 

�ف
ـــا يجـــب  ـــق الهـــدف المنشـــود، وهـــو م تحقي
ـــاح  ـــل والنج ـــد العم ـــن يري ـــه كل م أن يضع

نصـــب عينيـــه.

غرفة قطر

خـــالل هـــذه الرحلـــة المهنيـــة الطويلـــة 
ـــارة  ـــة تج ي بغرف

ـــدا�ف ـــيدة االأحم ـــت الس التحق
وصناعـــة قطـــر عـــن طريـــق منتـــدى ســـيدات 
االأعمـــال الـــذي تأســـس عـــام 2000، وكان 
ي الغرفـــة، وقـــد 

بمثابـــة لجنـــة رســـمية �ف
ــة  ــيحها مـــن خـــالل هـــذه اللجنـ تـــم ترشـ
ــذا  دارة، وبهـ ــس االإ ي مجلـ

ــواً �ف ــون عضـ لتكـ
ي 

ي قطـــر تصبـــح عضـــوا �ف
تكـــون أول ســـيدة �ف

ـــر،  ـــة قط ـــارة وصناع ـــة تج ـــس إدارة غرف مجل
ـــد هـــذا المنصـــب حـــىت االآن. ـــت تتقل ومازال

ي أن عملهـــا 
وأشـــارت الســـيدة االأحمـــدا�ف

كأحـــد أعضـــاء مجلـــس إدارة الغرفـــة أتـــاح 
ي 

ــان �ف ــدى اللجـ ــة إحـ ــد رئاسـ ــا أن تتقلـ لهـ
ــذي  ــال الـ ــب المجـ ــك حسـ ــة، وذلـ الغرفـ
ــة  ــدت رئاسـ ــم تقلـ ــن ثـ ــه، ومـ ــل فيـ تعمـ
لجنـــة الصحـــة، وكذلـــك رئاســـة لجنـــة 
ســـيدات  منتـــدى  تمثـــل  ي 

الـــىت المـــرأة 
ي 

االأعمـــال القطريـــات، وهـــذه اللجـــان �ف
غرفـــة قطـــر تُعتـــرب بمثابـــة حلقـــة وصـــل 
ف القطـــاع الصحـــي  لعمـــل التشـــاور بـــ�ي
ـــق  ـــا يتعل ـــاص فيم ـــاع الخ ـــي والقط الحكوم
والمعوقـــات  ف  والقوانـــ�ي يعـــات  بالت�ش
ي تنظـــم عمـــل المهنـــة بمـــا 

والحلـــول الـــىت
ي خدمـــة المتلقـــي والوطـــن.

يصـــب �ف
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السوق القطري متطور وقوي

أن  ي 
االأحمـــدا�ف ابتهـــاج  الســـيدة  قالـــت 

ـــع  ـــوق واس ـــه س ف بأن ـــري ـــري يتم ـــوق القط الس
ومتطـــور باســـتمرار، وكي يبقـــى هـــذا الســـوق 
ي حالـــة تطـــور مســـتمر ينبغـــي العمـــل عـــى 

�ف
ـــك  ـــم، وذل ي أســـواق العال

ـــة التطـــور �ف مواكب
ــاث  ــات واالأبحـ ــل الدراسـ ــالل عمـ ــن خـ مـ
ي 

ي تـــدرس المتطلبـــات المتجـــددة �ف
الـــىت

جميـــع أســـواق العالـــم.
ـــه  ـــت قوت ـــري أثب ـــوق القط ـــت أن الس وأضاف
ـــدى  ـــر إىل أي م ة الحصـــار، وأظه ـــرت خـــالل ف
ي 

هنـــاك منافســـة قويـــة لهـــذا الســـوق �ف
ي جـــذب 

ـــه �ف ـــة، ومـــدى قوت االأســـواق العالمي
ـــه. ـــل في ـــى العم ـــابق ع ـــتثمارات والتس االس

وأكـــدت أن النجـــاح ليـــس ســـهالً ولكـــن 
هنـــاك دائمـــاً صعوبـــات وعقبـــات تواجـــه أي 
ـــب  ـــد أن يتغل ـــه، والب ـــال عمل ي مج

ـــان �ف إنس
الصعوبـــات  هـــذه  يجعـــل  وأن  عليهـــا، 
والعقبـــات حافـــزاً لـــه عـــى االســـتمرار 
ـــل  ـــود، ب ـــدف المنش ـــق اله ـــرة لتحقي والمثاب
البـــد أن تكـــون هـــذه المعوقـــات والعقبـــات 
ي تضـــاف 

اكمـــة الـــىت ات المرت بمثابـــة الخـــرب
ــة. ــهادات العلميـ للشـ

مشروع التأمين الصحي

ـــابق،  ـــي الس ف الصح ـــ�ي وع التأم ـــ�ش ـــول م وح
أن  ي 

االأحمـــدا�ف ابتهـــاج  الســـيدة  قالـــت 
باســـم  المعـــروف  الســـابق  وع  المـــ�ش
ي 

اً �ف »صحـــة« كان لـــه أثـــراً ايجابيـــاً كبـــري
تخفيـــف الضغـــط عـــى المرافـــق الصحيـــة 

الحركـــة  نـــوع مـــن  الحكوميـــة، وعمـــل 
ي القطـــاع الصحـــي الخـــاص، 

والنشـــاط �ف
الهـــدف  كان  النظـــام  توقـــف  وعندمـــا 
ــم  ــل أن تتفاقـ ــار قبـ ــح المسـ ــه تصحيـ منـ
ــاكل الخاصـــة بهـــذا النظـــام، ومـــن  المشـ
ثـــم إعـــادة التقييـــم قبـــل إعـــادة إطـــالق 

ــد. ــام جديـ نظـ

ي 
وتوقعـــت الســـيدة ابتهـــاج االأحمـــدا�ف

ف صحـــي قـــوي  أن يظهـــر نظـــام تأمـــ�ي
ف قريبـــاً الفتـــة اىل أن هنـــاك  للمواطنـــ�ي
ــة  ف بالدولـ ــؤول�ي ــن المسـ ــح مـ إ�ار واضـ
ـــف  ـــذا المل ـــن ه ـــاء م ـــم االنته ـــى أن يت ع
القويـــة  بالصـــورة  يكـــون  وأن  الهـــام، 
ــدة  ي تحقـــق مصالـــح الجميـــع، مؤكـ

ــىت الـ
ي ظهـــور 

أن ســـبب التأخـــري حـــىت االآن �ف
ــة  ــة المتأنيـ ــو الدراسـ ــور هـ ــام للنـ النظـ
للنظـــام حـــىت ال يتـــم تعطيلـــه مـــرة 
ــات  ــه يرتبـــط بمؤسسـ ــًة أنـ ــرى، خاصـ أخـ

ة بالدولـــة وليـــس بالقطـــاع الصحـــي  كثـــري
فقـــط، بـــل تتداخـــل فيـــه مؤسســـات 

ة. ــري كثـ

طب الطيران

عـــن فـــرص االســـتثمار، قالـــت الســـيدة 
ي أن الســـوق بحاجـــة للتخصـــص 

االأحمـــدا�ف
وري  ي مجـــال االســـتثمار، أي مـــن الـــرصف

�ف
ــدد  ــال محـ ــى مجـ ــتثمر عـ ــز المسـ أن يركـ
ـــداع  ب ـــاء واالإ ـــتطيع العط ـــه يس ـــه أن ـــد في يج
ـــرش  ي أك

ـــتثمار �ف ـــن االس ـــدالً م ـــك ب ، وذل ـــرش أك
مـــن مجـــال، وأيضـــاً أن تكـــون كل خطـــوة 
ي االســـتثمار والعمـــل مدروســـة علميـــاً، 

�ف
موضحـــة أن هـــذا االأمـــر يجـــب أن يكـــون 
بمســـتوى المواكبـــة العالميـــة والتطـــور 
المســـتمر حـــىت يســـتطيع المســـتثمر أن 

يحقـــق النجـــاح ويفيـــد بلـــده.

ـــاالً  ي مث
ـــدا�ف ـــاج االأحم ـــيدة ابته ـــت الس ب و�ف

ـــا  ـــالل عمله ـــن خ ـــه م ـــة أن ـــها قائل ـــن نفس ع
ي درســـت الســـوق  ي هـــذا المجـــال الطـــىب

�ف
ــي  ــتثمار الصحـ ــرص االسـ ــول فـ ــداً حـ جيـ
وتكـــون  فيهـــا،  تنجـــح  أن  يمكـــن  ي 

الـــىت
ــى  ــها، وعـ ــا ولنفسـ ــدة لبلدهـ ــك مفيـ كذلـ
ســـبيل المثـــال قامـــت  بتوســـعة وتطويـــر 
ي قطـــر للطياريـــن 

ان �ف مجـــال طـــب الطـــري
ــص  ــد تراخيـ ي تجديـ

ف �ف ــ�ي ــدد أو الراغبـ الجـ
ـــع  ـــت أن جمي ـــا علم ـــة، فبعدم ـــة المهن مزاول
ـــات  ـــذه الفحوص ـــون إىل ه ـــن يحتاج الطياري
التقييـــم  أجـــل  مـــن  مســـتمر  بشـــكل 
ـــا  ـــم إجـــراء معظمه ي كان يت

ـــىت ان، وال والطـــري

دور قوي ومستمر 

لغرفة قطر ىف جذب 

االستثامرات الخارجية

حوارات
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خـــارج قطـــر، عكفـــت عـــى دراســـة هـــذا 
ي 

ف للدخـــول بقـــوة �ف المجـــال لمـــدة عامـــ�ي
ــة  ــذه الفئـ ــتقطاب هـ ــال واسـ ــذا المجـ هـ
داخـــل  المطلوبـــة  الفحوصـــات  الجـــراء 

ــة. الدولـ
ي محليـــاً عـــى 

وقـــد حصلـــت االأحمـــدا�ف
ان مـــن  ي تخـــص الطـــري

اخيـــص الـــىت الرت
، وعالميـــاً  ي

ان المـــد�ف وزارة الصحـــة والطـــري
ــكي  ــاد االأمريـ ــى االعتمـ ــاً عـ ــت أيضـ حصلـ
ـــك  ـــات أخـــرى، وذل ي وجه ـــدي واالأورو�ب والكن
ي 

ــىت ــات الـ ــات والفحوصـ ــون التقييمـ كي تكـ
ـــدة  ي معتم

ـــدا�ف ـــز االأحم ي مرك
ـــم إجراؤهـــا �ف يت

ي إجـــراء هـــذه 
ف �ف دوليـــاً للطياريـــن الراغبـــ�ي

ــر،  ي قطـ
ــم �ف ــالل وجودهـ ــات خـ الفحوصـ

االأطبـــاء  جلـــب  ي 
�ف نجحـــت  أنهـــا  كمـــا 

ــر  ــال إىل قطـ ــذا المجـ ي هـ
ف �ف ــ�ي المتخصصـ

ـــًة  ـــل النجـــاح كامل ـــر عوام ـــوق وتوف حـــىت تتف
ـــة  ـــذه الخدم ـــت ه ـــال، ومازال ـــذا المج ي ه

�ف
ف والطياريـــن  متاحـــة للطياريـــن القطريـــ�ي

ف مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم. القادمـــ�ي

التعليم الطبي المستمر

ي 
ي بـــدأ أيضـــاً �ف

ولفتـــت إىل أن مركـــز االأحمـــدا�ف
ف  ـــي�ي ـــة للممارس ـــة خاص ـــري دورات تدريبي توف
اخيـــص  ي قطـــر لتجديـــد الرت

ف �ف الصحيـــ�ي
الالزمـــة لهـــم، حيـــث أنـــه طبقـــاً للنظـــام 
ـــم  ـــام التعلي ـــم نظ ـــروف بإس ـــد المع الجدي
المســـتمر بـــوزارة الصحـــة فإنـــه البـــد مـــن 
ــاط  ــى نقـ ــي عـ ــارس الصحـ ــول الممـ حصـ
خيـــص، وهـــذه  ف لتجديـــد الرت كل عامـــ�ي
ات  ــا�ف ــق المحـ ــن طريـ ــون عـ ــاط تكـ النقـ
مـــن  العديـــد  ي 

�ف التدريبيـــة  والـــورش 
المجـــاالت الطبيـــة المختلفـــة، موضحـــة 
خـــالل  اســـتطاع  ي 

االأحمـــدا�ف مركـــز  أن 
ـــن  ات م ـــ�ش ـــم الع ف تنظي ـــ�ي ف الماضي ـــ�ي العام
ـــذي  ي هـــذا المجـــال ال

ـــة �ف ـــدورات التدريبي ال
اً مـــن  يفيـــد الدولـــة ويخـــدم قطاعـــاً كبـــري
ـــة  ـــالد، باالضاف ي الب

ف �ف ـــ�ي ف الصحي ـــ�ي الممارس
ـــد  ـــص العدي ـــرى تخ ـــة أخ إىل دورات تدريبي
كات  رسش مثـــل  الصحيـــة  المجـــاالت  مـــن 

ــة. ــزة الطبيـ ــة واالأجهـ االأدويـ
نســـان عـــى  وأكـــدت أنـــه البـــد أن يحـــرص االإ
التطويـــر المســـتمر للمجـــال الـــذي يعمـــل 
فيـــه حـــىت ال يصـــل اىل مرحلـــة الركـــود 
ـــة  ـــاك مواكب ـــون هن ـــاً أن يك ـــل، وأيض والفش
ي المجتمـــع مـــن حيـــث 

للواقـــع والتطـــور �ف
والمســـتلزمات  الخدمـــات  كافـــة  ف  تأمـــ�ي
المطلوبـــة، خاصـــًة أن أفـــراد المجتمـــع 
القطـــري أصبحـــوا أكـــرش انفتاحـــاً وتطلعـــاً 

ـــرص كل  ـــد أن يح ـــك الب ـــم، لذل ـــى العال ع
وع عـــى أن يوفـــر  صاحـــب عمـــل أو مـــ�ش
ـــن  ـــل ع ـــكل ال يق ـــه بش ـــا يحتاج ـــع م للمجتم

ــة. ات العالميـ ف ــري ــودة والممـ الجـ

دور غرفة قطر خالل الحصار

ــار  ي أن الحصـ
ــدا�ف ــيدة االأحمـ وتابعـــت السـ

الـــذي ُفـــرض عـــى قطـــر منـــذ يونيـــو 
ـــري  ـــى توف ـــاً ع ـــر مطلق ـــم يؤث ـــام 2017 ل ع
ــادة،  ــورة المعتـ ــكل والصـ ــات بالشـ الخدمـ
وأوضحـــت بقولهـــا« لـــم يقتـــرص ذلـــك 
عـــى القطـــاع الصحـــي فقـــط بـــل كانـــت 
ولـــم  حـــال،  أفضـــل  ي 

�ف المجـــاالت  كل 
ـــار  ـــذا الحص ـــالق به ـــى االط ـــلبياً ع ـــر س تتأث
الظالـــم عـــى البـــالد، بـــل إن الحصـــار 
بـــدون  النفـــس  عـــى  االعتمـــاد  عًلمنـــا 
اللجـــوء اىل الـــدول المجـــاورة، والعمـــل 
عـــى تنويـــع المـــوارد بصـــورة أفضـــل مـــن 
الســـابق، وأصبـــح االعتمـــاد عـــى بـــالد 
المنشـــأ بـــدالً مـــن أن يكـــون عـــى دول 
ــة  ف وجـــود منافسـ ــه تبـــ�ي ــا أنـ الجـــوار، كمـ

ي الدخـــول إىل الســـوق القطريـــة 
وتســـابق �ف

ي قطـــر«.
ي العمـــل واالســـتثمار �ف

أمـــالً �ف
ــد  ــكل جهـ ــوم بـ ــة تقـ ــت أن الدولـ وأضافـ
ـــتثمار  ـــى االس ـــاص ع ـــاع الخ ـــجيع القط لتش
ــة، وأن  ــوق القطريـ ي السـ

ــوة �ف ــل بقـ والعمـ
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة قطـــر تتعـــاون 
ي مجـــال 

مـــع الدولـــة بـــكل امكانياتهـــا �ف
ـــز القطـــاع  ي تحف

ـــىت ف ال ـــ�ي يعـــات والقوان الت�ش
الخـــاص عـــى ذلـــك، وأشـــارت أن الغرفـــة 
أن  الســـابقة  ة  الفـــرت خـــالل  اســـتطاعت 
ـــري مـــن  تعمـــل بقـــوة عـــى الوصـــول إىل الكث
المســـتثمرين، والتعريـــف بقـــوة االقتصـــاد 
ــدة  ــتثمارية الواعـ ــرص االسـ ــري والفـ القطـ
ـــري. ـــوق القط ـــول الس ـــد دخ ـــن يري ـــكل م ل

وأكـــدت أن الحصـــار أظهـــر بالفعـــل قـــوة 
ـــه  ي تلبي

ـــتمرار �ف ـــود واالس ي الصم
ـــاد �ف االقتص

ـــد  ي العدي
ـــري �ف ـــكل كب ـــوق بش ـــات الس متطلب

مـــن المجـــاالت مثـــل المجـــال الزراعـــي 
ـــد أن االقتصـــاد  ـــال يؤك ، وهـــو مث ي

ـــوا�ف والحي
القطـــري قـــادر عـــى االنطـــالق والوصـــول 

اىل مراحـــل أكـــرب وبقـــوة.
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ندوات

خالل ندوة نظمها مركز قطر الدولي بالتعاون مع “استاد  “

مناقشة آليات ادارة املشاريع 

والعقود الهندسية يف قطر

ـــور  ـــعادة الدكت ـــال س ـــدوة، ق ـــاح الن ي افتت
و�ف

ي عضـــو 
ي بـــن عـــى آل ثـــا�ف

الشـــيخ ثـــا�ف
أن  الدوليـــة  للعالقـــات  دارة  االإ مجلـــس 
ي مجـــال 

ف �ف اكمـــة للعاملـــ�ي ات المرت الخـــرب
إدارة المشـــاريع ومراقبـــة حســـن ودقـــة 
المختلفـــة  الهندســـية  االأعمـــال  تنفيـــذ 
واالأعمـــال  االأساســـات،  صـــب  كأعمـــال 
وميكانيكيـــة،  لكرت االنشـــائية، واالأعمـــال االإ
ــرى  ات االأخـ ف ــري ــف، والتجهـ ــال التكييـ وأعمـ
دارة الجيـــدة للمشـــاريع حـــىت  هـــي نتيجـــة االإ
ــك . ــليمها للمالـ ــا وتسـ ــاء منهـ ــم االنتهـ يتـ

ــة  ــة العمرانيـ ــأن النهضـ ــعادته بـ ــوه سـ ونـ
ي تشـــهدها دولـــة قطـــر منـــذ ســـنوات 

الـــىت
ي 

�ف الطموحـــة  لخطتهـــا  تنفيـــذاً  عديـــدة 
مـــن  مســـتوى  أفضـــل  أبنائهـــا  إعطـــاء 
دارة  المشـــاريع واالنجـــازات كانـــت ثمـــرة االإ
ــاك  ــأن هنـ ــار بـ ــاريع، واشـ ــدة للمشـ الجيـ
ــاء  ــور االنتهـ ي طـ

ــاريع �ف ــن المشـ ــري مـ الكثـ
ــك  ــة، وكذلـ و الدوحـ ــرت وع مـ ــ�ش ــل  مـ مثـ

المشـــاريع الخاصـــة بمالعـــب كـــرة القـــدم 
ي 

ي ســـوف تســـتضيف كأس العالـــم �ف
الـــىت

ـــاف  ـــة تض ـــا الآىلأ مضيئ ه ـــام 2022، معترب ع
ــر. ــة قطـ ة دولـ ــري ي مسـ

ــا �ف هـ إىل غري
بـــول  الســـيد  النـــدوة  خـــالل  وحـــا�ف 
كـــة  تومـــاس مالـــون خبـــري العقـــود ب�ش
دارة المشـــاريع والـــذي أكـــد فيهـــا  اســـتاد الإ

أن الهـــدف مـــن إدارة العقـــد هـــو ضمـــان 
المحـــدد  الوقـــت  ي 

�ف وع  المـــ�ش تســـليم 
وبنفـــس الجـــودة والكفـــاءة المتفـــق عليـــا.

ـــن  ـــدأ م ـــود تب ـــة ادارة العق ـــأن عملي ـــوه ب ون
وع  ــ�ش ــن المـ ــاء مـ ي االنتهـ

ــىت ــا وحـ توقيعهـ
اً بأنـــه يجـــب أن يتـــم  وتســـليمه، مشـــري
ـــفافية  ـــكل ش ـــة ب ـــذه العملي ـــع ه ـــل م التعام
ـــات كل  ام ف ـــد الرت ـــم تحدي ـــث يت ووضـــوح بحي

االطـــراف بـــكل دقـــة.

ــون  ــال مالـ ــات، قـ ــباب المطالبـ ــن اسـ وعـ
ي الوثائـــق 

أنهـــا تحـــدث بســـبب االخطـــاء �ف
ـــع، أو  ـــروف الموق ـــالف ظ ـــة، أو اخت المقدم
امـــات التعاقديـــة، أو  ف عـــدم االمتثـــال لاللرت
ي إدارة العقـــود بطريقـــة صحيحـــة، 

الفشـــل �ف
أو تأخـــر الموافقـــات أو رفـــض بعضهـــا 
المطالبـــة  أو  واضحـــة،  اســـباب  بـــدون 
أو  التكاليـــف  زيـــادة  بســـبب  بتعويـــض 

ــارة.  ــرض للخسـ ــن التعـ ــوف مـ الخـ

نظـــم مركز قطر الـــدويل للتوفيـــق والتحكيـــم التابع لغرفـــة قطر يـــوم الثالثاء 11 ديســـمرب ندوة 
بعنـــوان »ادارة املشـــاريع والعقـــود االنشـــائية« وذلـــك بالتعاون مع رشكة اســـتاد لالستشـــارات 
الهندســـية وادارة املشـــاريع، بحضور عدد مـــن القانونين وممثيل رشكات االنشـــاءات واملقاوالت.

ثاني بن علي: قطر تشهد نهضة عمرانية بأعلى مستوى من المشاريع االنشائية

ي
ي بن عى آل ثا�ف

الدكتور الشيخ ثا�ف
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خالل ندوة حول تجنب النزاعات في المشروعات العمرانية.. جاكسون:  

قطر تشهد تطورا كبريا يف 

استخدام التحكيم لحل النزاعات

ي عقـــدت يوم 
وتـــم خـــالل النـــدوة الـــىت

الخميـــس الموافق 22 نوفمـــرب بمقر الغرفة 
ي 

وبحضـــور ســـعادة الدكتـــور الشـــيخ ثا�ف
دارة  ي عضـــو مجلـــس االإ

بن عـــىي آل ثـــا�ف
للعالقـــات الدوليـــة بمركـــز قطـــر الدوىلي 
ف  المحام�ي مـــن  والتحكيم، وعدد  للتوفيـــق 
ي مجال 

ف وأصحـــاب االأعمـــال �ف والمحكمـــ�ي
االنشـــاءات، اســـتعراض افضل الممارسات 
وعات  ي الم�ش

اعـــات �ف ف العالميـــة لتجنب الرف
لتجنـــب  المعهـــد  وخدمـــات  االنشـــائية 

.DAS اعـــات ف الرف
وقال الســـيد عبد هللا المحشـــادي المحكم 
المعتمـــد بمركـــز قطـــر الـــدوىلي للتوفيق 
والتحكيم خـــالل افتتاحه النـــدوة أن قطر 
ى وغري مســـبوقة  تشـــهد نهضة عمرانية كرب
ي 

اعات يعتـــرب امراً �ف ف وبالتاىلي فـــان تجنب الرف
وعات  ي ظل الم�ش

غاية االأهمية، خصوصـــا �ف
ســـتضافة  الإ اســـتحقاقاً  تقام  ي 

الىت الضخمة 
التحتية،  البنيـــة  ومشـــاريع  العالـــم  كأس 

ي المشـــاريع 
اً أن مديري المشـــاريع �ف مشـــري

االنشـــائية يواجهون تحديـــات ثالثة تتعلق 
والجودة. والتكلفـــة  بالوقت 

الســـيد روبرت جاكســـون  ومن جانبه، قال 
ف  للمســـاح�ي الملكي  للمعهد  االقليمي  المدير 
أن  تقديمـــي،  عـــرض  ف خـــالل  االنشـــائي�ي
اعات االنشـــائية قبـــل حدوثها  ف تجنـــب الرف
ف بقطاع  ي كأولوية بالنســـبة للمشـــتغل�ي

يـــأ�ت
االنشـــاءات، حيـــث شـــهدت ســـبل حل 
اً  كبري تطـــوراً  التحكيـــم  اعـــات ومنهـــا  ف الرف
ي 

ة الىت ي دولـــة قطـــر بعد الطفـــرة الكبـــري
�ف

اً إىل أن هناك  ي مجال البناء، مشري
شـــهدتها �ف

تحديـــات تواجه هذا القطاع عى مســـتوى 
العالم تشـــمل كلفة المخاطـــر وعدم الثقة 
ف المســـتثمرين وتأخر تســـليم المشاريع،  ب�ي
وقلـــة  والتخاصـــم  المطالبـــات  وثقافـــة 

والكفاءة. االنتاجيـــة 
الملـــكي  المعهـــد  أن  واوضـــح جاكســـون 
ف يؤمن بأهمية نـــ�ش ثقافة تجنب  للمســـاح�ي

المتعاقدة  ف االطراف  بـــ�ي اعات والتعاون  ف الرف
خدمـــات  وأن  االنشـــاءات،  قطـــاع  ي 

�ف
اعـــات DAS ، ســـيكون لها اثر  ف تجنـــب الرف
ي مواجهـــة التحديات 

ي الســـوق �ف
واضـــح �ف

اً أن خدمات تجنب  الســـابق ذكرها، مشـــري
ي وقـــت مبكـــر ومنـــع تطورها 

اعـــات �ف ف الرف
ي اســـتطاعت 

التقا�ف او  التحكيم  إىل  لتحال 
أن تحقـــق نتائـــج ايجابيـــة وتزيـــد من ثقة 
العالم. اماكن مختلفة من  ي 

المســـتثمرين �ف
من جانبهـــا، قالت الســـيدة ماريـــاد هيوز 
ف فرع  مديـــرة المعهـــد الملـــكي للمســـاح�ي
وعات  قطـــر أن دولـــة قطـــر تشـــهد م�ش
اعات  ف الرف البديلـــة لحل  ضخمة، وأن الطرق 
ي تخفيـــف تكاليـــف تأخـــر 

قـــد تســـاهم �ف
ي عقـــود التعاقـــد، موضحة 

وعـــات �ف الم�ش
أن خدمـــات تجنـــب المنازعـــات تســـعى 
إىل تقديـــم نمـــوذج اكـــرش تعاونـــاً لتنفيذ 
وعات، مما يجنـــب االأطراف المختلفة  الم�ش

اعات. ف ي قد تنشـــأ عنـــد الرف
الكلفـــة الـــىت

نظـــم مركز قطر الـــدويل للتوفيق والتحكيـــم بغرفة قطر بالتعاون مـــع املعهد امللي 
للمســـاحن االنشـــائين باململكة املتحدة نـــدوة بعنوان تجنب النزاعات الهندســـية يف 

العمرانيـــة بدولة قطر. املرشوعات 

المحشادي: النهضة العمرانية تجعل تجنب النزاعات امر في غاية االهمية

عبد هللا المحشادي
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ندوات

خالل ورشة عمل مشتركة لغرفة قطر وبنك قطر للتنمية 

مناقشة انشاء مكتب عاملي للرتميز 

الرقمي للمنتجات يف الدوحة

بـــاك المنصوري  وقال الســـيد عـــى بو رسش
الحكومية  للعالقات  العام  المدير  مســـاعد 
كلمته  بغرفة قطر خـــالل  اللجان  وشـــؤون 
ف الرقمـــي  مـــري االفتتاحيـــة للورشـــة أن الرت
لتنميـــة  مهمـــة  اداة  أصبـــح  للمنتجـــات 
أســـواق  إىل  للوصول  كات  والـــ�ش التجـــارة 
جديـــدة دولية مـــن خالل قنـــوات التوزيع 
التقليديـــة، فضـــالً عـــن االدراج ال�يـــع 
ونية. لكرت االإ التجـــارة  منصات  ي 

�ف للمنتجات 
كات القطرية  الـــ�ش أنـــه  باك  بـــو رسش وقال 
اء الرمـــز الرقمـــي الخاص بها  تلجـــأ إىل رسش
ي البلـــدان المجاورة، أو 

من مكاتـــب GS1 �ف
ورة  وكســـيل، مؤكـــدا �ف مـــن مقر GS1 برب
ي  ي دولة قطر يلىب

ف مكتب مســـجل �ف تدشـــ�ي
ي 

ايدة للســـالمة والمتابعة �ف ف المتطلبات المرت
التجـــارة الدولية.

 بـــدوره قـــال الســـيد حســـن خليفـــة بو 
التنفيـــذي  المديـــر  المنصـــوري  بـــاك  رسش
»تصدير«  الصـــادرات  لتنمية  قطـــر  لوكالة 
أن النظـــام التجـــاري العالمـــي الجديـــد 
يقـــوم عى تنظيـــم المعامـــالت التجارية 

من خالل منظمـــة التجـــارة العالمية، وقد 
تزايـــد االأعتماد عى تكنولوجيـــا المعلومات 
التحديات،  ومواجهـــة  التطـــورات  لمواكبة 
وهو ما يشـــكل أولوية لبنك قطـــر للتنمية 
ي المرحلـــة المقبلـــة، حيث يهـــدف البنك 

�ف
إىل توســـيع القاعـــدة الصناعيـــة وزيـــادة 
التكنولوجية  وإدخـــال  القطرية،  الصادرات 
ي مراحـــل التصنيـــع والتوريد.

المتطـــورة �ف
وأضـــاف المنصـــوري أنه مـــن االأهمية أن 
ف احـــدث  يواكـــب المصدريـــن القطريـــ�ي
جـــودة  لرفـــع  العالميـــة  التكنولوجيـــة 
واتبـــاع  التكاليـــف،  وخفـــض  المنتجـــات 
االأســـاليب الحديثـــة للتجـــارة والتســـويق 
ف الرقمي  مري اً أن الرت والتبادل التجاري، مشـــري
)الباركـــود( يعد من أهم هذه االأســـاليب، 
يســـهل  برمز  المنتج  تعريـــف  يتـــم  حيث 
ي 

تداولـــه عالميـــاً، وهو مطلبـــاً عالميـــاً �ف
االتحاد  لـــدول  التصدير وخاصة  عمليـــات 
ي والواليـــات المتحـــدة االأمريكيـــة. االورو�ب
للتنميـــة وبالتعاون  بنـــك قطر  أن  وأوضح 
مع غرفة قطـــر وبدعم من وكالـــة التعاون 
كة لمنظمة التجـــارة العالمية  ي المشـــرت

الفىف
للمســـاعدة   )UN( المتحدة  واالأمم   )WTO(
الفنيـــة المتعلقة بالتجـــارة وبدعم مجتمع 
االأعمال القطري، يســـعى إىل افتتاح مكتب 
ي قطـــر، كما ينظم البنـــك بالتعاون 

GS1 �ف
العمل  الغرفـــة سلســـلة من ورشـــات  مع 
ف  مري التعريفيـــة بمزايـــا وجـــود مكتـــب للرت
ضافـــة للتعريف  ي الدوحـــة، باالإ

الرقمـــي �ف
الأصحاب  ســـيوفرها  ي 

الىت والفوائد  بخدماته 
. ف االأعمـــال القطري�ي

تم  ي 
الـــىت التقديمية  العـــروض  وبحســـب 

ي الورشـــة من قبـــل جي اس ون 
تقديمهـــا �ف

االردن، فأنـــه يتم مســـح الباركود GS1 اكرش 
ي اليـــوم، وتعمل 

من ســـتة مليارات مـــرة �ف
باســـتخدام  العالمية  ف  مري الرت معايري  تطبيق 
كة  الباركـــود عـــى توفـــري لغة عمل مشـــرت
وتوســـع نطاق الفرص التجاريـــة، كما توفر 
معايري سلســـلة التوريد الوقـــت والتكاليف 
عن طريـــق الحد مـــن المخاطـــر وخفض 
إدارة االأعمال الورقية، ورفع كفاءة سلســـلة 
ييف، والتشـــجيع عى  ف التوريد ومكافحة الرت
تبـــادل أفضل الممارســـات، وتضمن معايري 
ي 

GS1 تســـيري العمليات االأساسية بسالسة �ف
العالم.  صناعـــات  أكرب  بعض 

ي 
�ف التتبـــع  إجـــراءات  تطبيـــق  ويســـاهم 

ف ســـالمة المر�ف وجـــودة الرعاية  تحســـ�ي
الـــدواء  مراقبـــة  خـــالل  مـــن  الصحيـــة 
مثل  الهامة  للمـــوارد  االمثل  واالســـتخدام 
 ، ف المغناطي�ي ماســـحات التصوير بالرنـــ�ي
ويعتـــرب الباركـــود هـــو رمز مطبـــوع عى 
ونياً. ي يمكن مســـحها إلكرت

المنتجـــات الـــىت

عقـــدت بفنـــدق انرتكونتنتـــال ســـيتي الدوحـــة )أمـــس 18 نوفمـــرب 2018( اوىل ورش العمل حول 
مبـــادرة الباركود التي ينظمها بنـــك قطر للتنمية بالتعـــاون مع غرفة قطر وبدعـــم وكالة التعاون 
الفني املشـــرتكة ملنظمة التجارة العاملية، وذلك ملناقشـــة انشـــاء مكتب لتوفري خدمات الرتميز 
الرقمـــي )باركود( ملســـاعدة الـــرشكات القطرية عـــى االلتزام مبعايـــري وضع العالمـــات الدولية 
لألســـواق املحليـــة والعامليـــة، وتوفري معلومات حـــول مصـــدر منتجاتها وموقعهـــا ومبيعاتها، 

وبحث إنشـــاء مكتب جـــي.اس.ون GS1 يف الدوحة.

باك حسن المنصوريعىي بو رسش
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خالل ورشة استضافتها وزارة المواصالت واالتصاالت

املنصوري: القطاع الخاص مؤهل للرشاكة الفاعلة

ندوة يف الغرفة حول آليات الزراعة بدون تربة

شــاركت غرفــة تجــارة وصناعــة قطــر يف ورشــة عمــل حــول »اســرتاتيجية مشــاركة 
القطــاع الخــاص يف مشــاريع قطــاع النقــل يف قطــر« والتــي نظمتهــا وزارة 

ــا. ــنرت روتان ــيتي س ــدق س ــمرب بفن ــاء 4 ديس ــوم الثالث ــاالت ي ــالت واالتص املواص

اســتضافت غرفــة قطــر نــدوة نقاشــية حــول طــرق وتكنولوجيــا الزراعــة بــدون تربــة،  وأحــدث الطــرق 
ــن  ــدد م ــور ع ــك بحض ــة، وذل ــة القطري ــبة للبيئ ــة املناس ــاليب الزراعي ــة إىل األس ــة، باإلضاف الزراعي

أصحــاب األعــامل وممثــيل الــرشكات الزراعيــة.

ي الورشـــة مســـاعد المدير 
ومثـــل الغرفة �ف

اللجان  وشـــئون  الدولية  للعالقـــات  العام 
بـــاك المنصـــوري والذي  الســـيد عى بورسش
قـــدم ورقة عمـــل بعنـــوان »تعزيـــز دور 

ي التنمية المســـتدامة.
القطـــاع الخـــاص �ف

ي تركز 
وقـــال المنصـــوري أن الورشـــة الـــىت

اتيجية وطنية وهي  عـــى مبدأ هـــام واســـرت
ي 

ي المشـــاريع الىت
مشـــاركة القطاع الخاص �ف

ي مجـــال النقل 
تنظمهـــا الدولة وخاصـــة �ف

لمواصالت. وا
ولفـــت إىل إن غرفـــة قطـــر لطالمـــا نادت 
للقطـــاع  المجـــال  يفســـح  أن  بأهميـــة 
ي التنمية 

الخـــاص الأن يؤدي دوره الفاعـــل �ف
االقتصادية المســـتدامة وذلـــك انطالقاً من 

التوجيهـــات الحكيمـــة لقيادتنـــا الرشـــيدة 
ي دعم ومســـاندة 

ي ال تدخر جهـــداً �ف
والـــىت

الخاص. القطـــاع 
كما أوضح المنصـــوري أن الحكومة الموقرة 
ة صاحب  عملت عى تنفيذ توجيهـــات حرصف
ي أمري 

الســـمو الشـــيخ تميم بن حمد آل ثا�ف
البـــالد المفـــدى -يحفظـــه هللا - الرامية إىل 
المشاريع  ي 

الخاص �ف القطاع  زيادة مشـــاركة 
ف  ي تنفذها الدولة من خالل عـــدة قوان�ي

الـــىت
وقـــرارات حكومية تزيد من تواجد ومشـــاركة 
ي تقام 

ي المشـــاريع الىت
كات المحليـــة �ف ال�ش

ات  ف أو تجهري التحتيـــة  للبنية  بالدولة ســـواء 
المونديال.

كما شـــدد عى أن القطـــاع الخاص القطري 

هـــن عى أنه قـــوي ومؤهل  اســـتطاع أن يرب
لهذه المشـــاركة، خاصة بعدما أثبت كفاءته 
خالل الحصـــار المفروض عـــى الدولة منذ 
ي 

، ومســـاهمته  �ف ف ما يقـــرب مـــن العامـــ�ي
توفري المـــواد الغذائية ومـــواد البناء.

وأكد المنصوري أن  القطـــاع الخاص جدير 
اكة  القيادة الرشـــيدة ومؤهـــل ل�ش بدعـــم 
فاعلـــة مـــع القطاع العـــام خاصـــة بعد 
ي اكتســـبها والمجاالت 

ة الـــىت ة الكبري الخـــرب
ي اقتحمها، والتطور الكبـــري الذي حققه 

الـــىت
واالحتكاك  الماضيـــة،  الســـنوات  مدار  عى 
ي 

�ف االأجنبية  كات  الـــ�ش ات مع  الخـــرب وتبادل 
القطاعات. كافـــة 

وتحدث خـــالل النـــدوة الســـيد محمد بن 
كة  صالـــح الكـــواري رئيس مجلـــس إدارة رسش
فورســـتاريا جرين تك، والـــذي قدم خاللها 
ي هـــذا الصـــدد، منوهاً 

كـــة �ف تجربـــة ال�ش
اكة قطرية- اســـبانية  كة تعتـــرب رسش بـــأن ال�ش
الزراعـــة  انظمـــة  تقديـــم  ي 

�ف وتتخصـــص 
الحديثـــة »بـــدون تربـــة«  وتقـــدم حلول 
وات طول  ي انتاج الخـــرصف

مناســـبة حديثة �ف
. م لعا ا

كـــة مهتمة بعرض  وقـــال الكـــواري أن ال�ش
ي 

ف باالســـتثمار �ف خدماتهـــا عـــى المهتمـــ�ي
القطاع الزراعي ال ســـيما وأن هناك مناقصة 
حكوميـــة تطـــرح حاليـــاً لعـــ�ش مشـــاريع 
كة عى اســـتعداد  زراعيـــة، مؤكـــداً بأن ال�ش
المناســـبة  العـــروض  لتقديـــم  كـــة  ال�ش

ي 
ف �ف ف ســـواء الراغب�ي للمســـتثمرين الزراعيـــ�ي

ف  ي المناقصة الحكومية أو الراغب�ي
المشـــاركة �ف

ي زيـــادة إنتاجيـــة مزارعهـــم بما يســـاهم 
�ف

. ي
ي تحقيـــق االأمن الغـــذا�أ

بشـــكل عمىي �ف
وقدم الســـيد خوان كارلـــوس عرضاً الأحدث 
 Hydroponic ”النظم الزراعية »بـــدون تربة

المحمية. للبيوت   System
كة فورســـتاريا جرين تمتلك  يشـــار إىل أن رسش
نتـــاج الخضـــار  ي قطـــر الإ

ة ســـابقة �ف خـــرب
ي البيوت 

باســـتخدام نظام   الهيدروبونيك �ف
نتـــاج طـــول العام  ّدة لالإ المحميـــة المـــرب

ومواجهـــة الظـــروف البيئية.
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تقرير غرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص القطري:

أظهــر التقريــر الشــهري لغرفــة قطــر حــول التجــارة الخارجيــة للقطــاع الخــاص، أن الصــادرات القطريــة 
ــا  ــاميل قيمته ــغ اج ــرد، اذ بل ــا املضط ــت منوه ــد واصل ــرب 2018 ق ــهر نوفم ــالل ش ــة خ ــري النفطي غ
حــوايل )2.244( مليــار ريــال مقارنــة مبــا قيمتــه)1.981( مليــار ريــال خالل الشــهر الســابق أكتوبــر 2018 
مســجلة ارتفاعــا بلغــت نســبته )%13.3( ومقارنــة ب )1.800( مليــار ريــال خــالل نفــس الشــهر)نوفمرب( 

مــن العــام الســابق 2017 وبنســبة زيــادة قدرهــا حــوايل )24.7%(.

الصـــادرات  ة  نـــ�ش بيانـــات  عـــى  تعليقـــه  ي 
و�ف

ــرب 2018،  ــهر نوفمـ ــة لشـ ــري النفطيـ ــة غـ القطريـ
ي مديـــر 

�ت اشـــاد الســـيد صالـــح بـــن حمـــد الـــ�ش
ي 

ة �ف عـــام غرفـــة قطـــر، بالتطـــور والزيـــادة الكبـــري
حجـــم الصـــادرات غـــري النفطيـــة، حيـــث يدعـــم 
ـــام 2018،  ـــالل الع ـــع خ ـــدد المصان ـــد ع ـــك تزاي ذل
ي دعـــم 

الفتـــا اىل الـــدور الـــذي تلعبـــه الغرفـــة �ف
ــة  ــذ تصديريـ ــاد منافـ ــة وايجـ ــات المحليـ المنتجـ
ـــغ  ـــة. وبل ي مختلـــف االســـواق العالمي

ـــدة لهـــا �ف جدي
ي أصدرتهـــا الغرفـــة 

عـــدد شـــهادات المنشـــأ الـــىت
خـــالل شـــهر نوفمـــرب لعـــام 2018 عـــدد)2962( 

ـــا  ـــم أصدره ـــهادة ت ـــدد)2876( ش ـــا ع ـــهادة منه ش
 on( ــا ــهادة تـــم اصداهـ ــدد )86( شـ ــا، وعـ مكتبيـ

.)line
واشـــار التقريـــر الـــذي تعـــده ادارة البحـــوث 
ف بالغرفـــة  والدراســـات وادارة شـــؤون المنتســـب�ي
تـــم  انـــه  اىل  المنشـــأ،  مـــن واقـــع شـــهادات 
ــام،  ــوذج العـ ــأ النمـ ــهادة منشـ ــدار 2701 شـ اصـ
103 شـــهادة موحـــد لـــدول مجلـــس التعـــاون 
)صناعيـــة(، 1 شـــهادة موحـــد لـــدول مجلـــس 
التعـــاون )حيوانيـــة(، 134 شـــهادة منشـــأ عربيـــة 

موحـــدة، و23 شـــهادة منشـــأ لالأفضليـــات.

تقارير

25 % منو صادراتنا غري 

النفطية يف نوفمرب

محققة 2.24 مليار ريال

54

20
19

 - 
ير
نا
/ ي

 76
 / 

دد
لع

ا



67   سوقا عالميا

ــدد  ــورة إىل عـ ــادرات المذكـ ــذه الصـ ــت هـ ــد توجهـ وقـ
)67( دولـــة خـــالل شـــهر نوفمـــرب 2018 مقارنـــة بعـــدد 
، منهـــا عـــدد  ي

)61( دولـــة خـــالل شـــهر اكتوبـــر المـــا�ف
ــاون  ــس التعـ ــا دول مجلـ ــا فيهـ ــة بمـ ــة عربيـ )13( دولـ
ـــا و  ـــا تركي ـــا فيه ـــة بم ـــة أوروبي ـــدد )15( دول ـــي وع الخليج
ـــة  ـــة و )13( دول ـــدول العربي ـــدا ال ـــيوية ع ـــة آس )20( دول
ـــكا  ـــن أمري ـــالث دول م ـــة وث ـــدول العربي ـــدا ال ـــة ع أفريقي
ـــة اىل  ضاف ـــة باالإ ـــكا الجنوبي ـــن أمري ف م ـــ�ي ـــمالية ودولت الش

اليا. اســـرت
ــد  ــر2018 نجـ ــابق أكتوبـ ــهر السـ ــع الشـ ــة مـ  وبالمقارنـ
ي اســـتقبلت 

ي عـــدد الـــدول الـــىت
أن هنالـــك زيـــادة �ف

ـــة خـــالل شـــهر نوفمـــرب  ـــة غـــري النفطي الصـــادرات القطري
بعـــدد )6( دول. أمـــا عـــى مســـتوي الكتـــل والمجموعـــات 
ـــد  ـــة فق ـــادرات القطري ـــتقبلت الص ي اس

ـــىت ـــة ال االقتصادي
ـــا دول  ـــا فيه ـــة بم ـــدول العربي ـــة ال ـــدد دول مجموع زاد ع
ــر اىل )13(  ي أكتوبـ

ــة �ف ــن )12( دولـ ــاون مـ ــس التعـ مجلـ
ي نوفمـــرب أمـــا عـــدد دول المجموعـــة االْفريقيـــة 

دولـــة �ف
ي 

عـــدا الـــدول العربيـــة فقـــد تراجـــع مـــن )14( دولـــة �ف
ـــدد دول  2018، وزاد ع ـــرب ي نوفم

ـــة �ف ـــر إىل )13( دول أكتوب
ــة  ــن )16( دولـ ــة مـ ــدا العربيـ ــيوية عـ ــة االآسـ المجموعـ
، امـــا عـــدد الـــدول  ي نوفمـــرب

ي أكتوبـــر إىل)20( دولـــة �ف
�ف

ي اكتوبـــر اىل )15( 
االأوروبيـــة فقـــد زاد مـــن )14( دولـــة �ف

ــكا  ــة دول أمريـ ــرب 2018، وزادت مجموعـ ي نوفمـ
ــة �ف دولـ

ي 
ي أكتوبـــر إىل ثـــالث دول �ف

ف  �ف الجنوبيـــة مـــن دولتـــ�ي
نوفمـــرب وظلـــت مجموعـــة دول أمريـــكا الشـــمالية عـــى 
ي نوفمـــرب إىل 

ف �ف ـــر ودولتـــ�ي ي أكتوب
ف �ف ـــه دولتـــ�ي مـــا هـــي علي

اليا . جانـــب اســـرت
 

عمان تتصدر الدول المستقبلة للصادرات 

ــتقبلة  ــدول المسـ ــة الـ ــان قائمـ ــلطنة عمـ ــدرت سـ وتصـ
للصـــادرات القطريـــة غـــري النفطيـــة خـــالل شـــهر 
ـــا  ـــت قيمته ـــادرات بلغ ـــاىلي ص ـــام 2018 بإجم ـــرب لع نوفم

ـــبة  ـــل نس ـــا يمث ـــو م ـــري وه ـــال قط ـــون ري )525.97( ملي
ـــري  ـــة غ ـــادرات القطري ـــة الص ـــاىلي قيم ـــن إجم )%23.4( م
النفطيـــة خـــالل الشـــهر المذكـــور تلتهـــا هولنـــدا  بإجمـــاىلي 
صـــادرات بلغـــت قيمتهـــا )342.808( مليـــون ريـــال 
ــز  ي المركـ

ــبة )%15.3 ( و�ف ــل نسـ ــا يمثـ ــو مـ ــري وهـ قطـ
ي بلغـــت قيمـــة 

الثالـــث جـــاءت المملكـــة المتحـــدة الـــىت
الصـــادرات إليهـــا )211.863( مليـــون ريـــال وبنســـبة 
ـــع ســـنغافورة بصـــادرات بلغـــت  ـــز الراب ي المرك

)%9.4( و�ف
ي 

ـــبة )%7.02( و�ف ـــال وبنس ـــون ري ـــا )157.597( ملي قيمته
ــا  ــت قيمتهـ ــادرات بلغـ ف بصـ ــ�ي ــس الصـ ــز الخامـ المركـ
)143.509( مليـــون ريـــال قطـــري وبنســـبة )%6.4( مـــن 
إجمـــاىلي قيمـــة الصـــادرات غـــري النفطيـــة خـــالل شـــهر 
نوفمـــرب 2018 ، بعـــد ذلـــك أتـــت كل مـــن بنجالديـــش 
ــب  ــم ونسـ ــا بقيـ ــد ، وتركيـ ــا ، الهنـ ــارك ،المانيـ الدنمـ
ي الجـــدول 

متفاوتـــة عـــى التـــواىلي كمـــا هـــو موضـــح �ف
الســـابق.

ـــا  ـــة المتحـــدة عـــى ترتيبه ـــا محافظـــة المملك ويالحـــظ هن
 . ـــرب ـــر ونوفم خـــالل شـــهري أكتوب

اســـتقبلت أســـواق الـــدول العـــ�ش االُوىل المذكـــورة مـــا 
ــة  ــادرات القطريـ ــاىلي الصـ ــن إجمـ ــبته )%86.05( مـ نسـ

غـــري النفطيـــة خـــالل شـــهر نوفمـــرب 2018.

الكتل والمجموعات االقتصادية

تصـــدرت مجموعـــة الـــدول االأوربيـــة بمـــا فيهـــا تركيـــا 
ــتقبلة  ــة المسـ ــات االقتصاديـ ــل والمجموعـ ــة الكتـ قائمـ
ـــة خـــالل شـــهر نوفمـــرب  ـــة غـــري النفطي للصـــادرات القطري
2018 بإجمـــاىلي صـــادرات بلغـــت قيمتهـــا حـــواىلي )882.56( 
مليـــون ريـــال، تلتهـــا مجموعـــة الـــدول االآســـيوية عـــدا 
الـــدول العربيـــة بقيمـــة صـــادرات بلغـــت )663.96( 
ــاون  ــس التعـ ــة دول مجلـ ــم مجموعـ ــال، ثـ ــون ريـ مليـ
ــواىلي  ــا حـ ــادرات بلغـــت قيمتهـ ــان - الكويـــت( بصـ )عمـ
ـــاءت  ـــة  ج ـــة الرابع ي المرتب

ـــال، و�ف ـــون ري )558.345( ملي
ـــاون ،  ـــس التع ـــدا دول مجل ـــة ع ـــدول العربي ـــة ال مجموع
ـــواىلي )64.717(  ـــه ح ـــا قيمت ـــواقها م ـــتوعبت أس ـــث اس حي

زيادة عدد الدول املستقبلة للصادرات القطرية 

اىل 67 دولة الشهر املايض

مجموعة الدول األوربية تتصدر قامئة الكتل 

االقتصادية املستقبلة للصادرات القطرية

سلطنة عامن تتصدر الدول املستقبلة للصادرات 

غري النفطية بنسبة 23.4% 
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ـــدول  ـــن ال ـــك كل م ـــد ذل ـــت بع ـــم أت ـــال، ث ـــون ري ملي
ـــة دول  ـــم مجموع ـــة ،ث ـــدول العربي ـــدا ال ـــة ع االفريقي
أمريـــكا الشـــمالية، مجموعـــة دول أمريـــكا الجنوبيـــة 

. ـــواىلي ـــىي الت ـــة ع ـــم متفاوت اليا بقي ـــرت ا اس ـــري وأخ

ـــن )2118.2(  ـــة الصـــادرات الشـــهرية م وارتفعـــت قيم
ي 

�ف مليـــون   )2165.4( إىل  ينايـــر  ي 
�ف ريـــال  مليـــون 

ـــادة )%2.23( بينمـــا  ـــر، حيـــث بلغـــت نســـبة الزي اي فرب
ـــال  ـــون ري ـــارس اىل )1356( ملي ـــهر م ي ش

ـــت �ف انخفض
ي 

ـــت �ف ـــم ارتفع ـــاض )%37.4( ث ـــبة انخف ـــري بنس قط
أبريـــل بشـــكل ملحـــوظ وواضـــح اىل )2270( مليـــون 
 )67.4%( بلغـــت  زيـــادة  بنســـبة  قطـــري  ريـــال 
لتنخفـــض مـــرة اخـــري خـــالل شـــهر مايـــو لتصـــل 
ــبته )16%(  ــاض نسـ ــال بانخفـ ــون ريـ اىل)1905( مليـ
ـــون  ـــو اىل )1655.4( ملي ـــهر يوني ي ش

ـــت �ف ـــم انخفض ث
ريـــال بنســـبة انخفـــاض قدرهـــا )13.1( مقارنـــة بشـــهر 
مايـــو ،ثـــم عـــادت اىلي االرتفـــاع مـــرة أخـــري خـــالل 
ــون  ــت إىل )2660.3( مليـ ــث وصلـ ــو حيـ ــهر يوليـ شـ
ي شـــهر اغســـطس لتصـــل إىل 

ريـــال ثـــم تراجعـــت �ف
ــاض  ــبة انخفـ ــري بنسـ ــال قطـ ــون ريـ )2264.7( مليـ
ي ســـبتمرب لتصـــل إىل 

اجـــع  �ف ـــم اســـتمر الرت )%14.9(ث
)1642.03( مليـــون ريـــال قطـــري بنســـبة انخفـــاض 

 .)27.4%(

لتعـــاود االرتفـــاع مـــرة اخـــرى خـــالل شـــهر أكتوبـــر 
)1981( مليـــون ريـــال بنســـبة زيـــادة  وتصـــل اىلي
ي االرتفـــاع خـــالل شـــهر 

بلغـــت )%20.6(ثـــم تســـتمر �ف
ـــال بنســـبة  نوفمـــرب لتصـــل إىل )2244.166( مليـــون ري

زيـــادة بلغـــت )13.3%(.

ــادرات  ــات الصـ ــم وتوجهـ ــح قيـ ــرز مالمـ أبـ
خـــالل  النفطيـــة  غـــري  القطريـــة 
شـــهادات  واقـــع  مـــن   2018 شـــهرنوفمرب

بإيجـــاز:  المنشـــأ 

ــهر 	  ــالل شـ ــادرات خـ ــة الصـ ــاىلي قيمـ ــغ إجمـ بلـ
ـــال  ـــار ري ـــه )2.244( ملي ـــا قيمت ـــرب 2018 م نوفم
ـــهر  ـــة بش ـــبتها )%13.3(مقارن ـــت نس ـــادة بلغ بزي
اكتوبـــر الـــذي بلغـــت فيـــه قيمـــة الصـــادرات 
)1.981( مليـــار ريـــال قطـــري. وبنســـبة زيـــادة 
قدرهـــا )%24.7( مقارنـــة بشـــهر نوفمـــرب مـــن 
العـــام الســـابق 2017 والـــذي بلغـــت فيـــه 
ـــار  ـــة )1.800( ملي ـــري النفطي ـــادرات غ ـــة الص قيم

ريـــال.

دولـــة 	   )67( عـــدد  إىل  الصـــادرات  توجهـــت 
ي 

مـــن دول العالـــم مقارنـــة ب)61( دولـــة �ف
أكتوبـــر2018.

الـــدول 	  قائمـــة  عمـــان  ســـلطنة  تصـــدرت 
ـــة  ـــري النفطي ـــة غ ـــادرات القطري ـــتقبلة للص المس
باســـتيعابها   2018 نوفمـــرب  شـــهر  خـــالل 
لصـــادرات بلغـــت قيمتهـــا )525.97( مليـــون 
ـــا  ـــت قيمته ـــادرات بلغ ـــدا بص ـــا هولن ـــال تلته ري
)324.808( مليـــون ريـــال أتـــت بعدهـــا كل 
 ، ف مـــن المملكـــة المتحـــدة ســـنغافورة، الصـــ�ي
ي تقدمـــت الأول 

بنجالديـــش، الدنمـــارك الـــىت
مـــرة لتكـــون ضمـــن قائمـــة العـــ�ش دول االأوىل 
ـــة  ـــري النفطي ـــة غ ـــادرات القطري ـــتقبلة للص المس

تقارير
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ــاءت  ــم جـ ــابع ثـ ــز السـ ي المركـ
ــت �ف ــث أتـ حيـ

ي 
ـــىت ـــا ال ـــد وتركي ـــا والهن ـــن الماني ـــك كل م بعـــد ذل

. ــارسش ــز العـ ــت المركـ احتلـ

ـــا 	  ـــا فيه ـــة بم ـــدول االأوربي ـــة ال ـــدرت مجموع تص
ـــة  ـــات االقتصادي ـــل والمجموع ـــة الكت ـــا قائم تركي
ـــاىلي  ـــن إجم ـــبته )%39.33( م ـــا نس ـــتيعابها م باس
قيمـــة الصـــادرات القطريـــة غـــري النفطيـــة 
تلتهـــا مجموعـــة  المذكـــور.  الشـــهر  خـــالل 
العربيـــة  الـــدول  عـــدا  االآســـيوية  الـــدول 
ـــاىلي  ـــن اجم ـــبته )%29.59( م ـــا نس ـــتيعابها م باس

ــادرات. ــذه الصـ هـ

ــلع 	  ــة سـ ــاز قائمـ ــوت الغـ ــلعة زيـ ــدرت سـ تصـ
2018 بقيمـــة  الصـــادر خـــالل شـــهر نوفمـــرب

قطـــري،  ريـــال  مليـــون   )784.814( بلغـــت 
ــب  ــع وقوالـ ــبائك وقواطـ ــا سـ ــاءت بعدهـ وجـ
والـــواح االلمنيـــوم بصـــادرات بلغـــت قيمتهـــا 
)379.001( مليـــون ريـــال، كمـــا شـــملت ســـلع 
الصـــادر مصنوعـــات قطريـــة أخـــرى مثـــل 
ي أشـــكاله المختلفـــة، غـــاز 

الحديـــد والصلـــب �ف
الهليـــوم، المـــواد الكيماويـــة، الوتريـــن االأســـمدة 

. ف ــ�ي ــوىلي ايثلـ ، والبـ ف ــ�ي ــة، البارفـ الكيماويـ

ـــري 	  ـــة الغ ـــادرات القطري ـــة الص ـــاىلي قيم ـــغ اجم بل
ـــن  ـــهرا االُوىل م ـــ�ش ش ـــدى ع ـــالل االإح ـــة خ نفطي
ايـــر، مـــارس، أبريـــل،  العـــام 2018 )ينايـــر، فرب
 ، ــبتمرب ــو، أغســـطس، سـ ــو، يوليـ ــو، يونيـ ومايـ
( مـــا قيمتـــه )22.257(  أكـتـــوبـــــر ونوفمـــرب

مليـــار ريـــال قطـــري.
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