مجلة اقتصادية تصدر عن غرفة قطر  -العدد  96مارس 2022

الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني في حوار لوكالة االنباء القطرية:

مونديال .. 2022
يعزز مكانة قطر كوجهة
عاملية لألعامل واالستثامر
 26.4مليار ريال

الغرفة تصدر دراستين

صادرات القطاع الخاص حديثتين حول مناخ االستثمار
في  2021بنمو 77%

وقطاع السياحة

انضمام غرفة قطر
الى الميثاق العالمي لألمم
المتحدة الستدامة الشركات

اإلفتتاحية

الغرفة حاضرة في األنشطة العربية واألجنبية

خليفة بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
تحــرص غرفــة قطــر عــى التواجــد املســتمر واملشــاركة اإليجابيــة
يف كافــة الفعاليــات واملؤمتــرات التــي تعقدهــا الغــرف التجاريــة
املشــركة ســواء العربيــة أو األجنبيــة ،وذلــك انطالق ـاً مــن رؤيتهــا
يف أهميــة تعزيــز التواصــل مــع نظرائهــا مــن الغــرف لتبــادل
املعلومــات والخــرات للوصــول إىل افضــل املامرســات واملبــادرات
التــي تخــدم القطــاع الخــاص القطــري.
وال شــك أن هــذه املشــاركة تؤكــد عــى الــدور الــذي تلعبــه الغــرف
املشــركة ،والتــي اســتطاعت أن تصبــح مؤسســات اقتصاديــة لهــا
دور فاعــل يف تعزيــز العمــل االقتصــادي العــريب مــع العديــد مــن
الــدول األجنبيــة مــن خــال خلــق منــاخ مالئــم وشــبكة اتصــال
وعالقــات قويــة عــى املســتويني الرســمي والخــاص.
وخــال الفــرة املاضيــة ،شــاركت الغرفــة يف عــدد مــن األنشــطة
منهــا االجتــاع التنســيقي للغــرف العربيــة األجنبيــة املشــركة
مبقــر جامعــة الــدول العربيــة ،حيــث تركــزت النقاشــات يف
االجتــاع عــى دور الغــرف العربية-األجنبيــة املشــركة يف تنميــة
وتعزيــز عالقــات التعــاون بــن الــدول العربيــة واألجنبيــة وخدمــة
رجــال األعــال مــن الجانبــن.
كــا شــاركت الغرفــة يف اجتــاع مجلــس اتحــاد الغــرف الخليجيــة
والــذي تــم خاللــه تشــكيل لجنــة تضــم اربــع غــرف بينهــا غرفــة
قطــر ،بهــدف العمــل عــى تطويــر أداء االمانــة العامــة لالتحــاد
وتطويــر الهيــكل التنظيمــي واللوائــح اإلداريــة ،وذلــك مبــا
يخــدم ويحقــق اهــداف املجلــس يف تطويــر عمــل اتحــاد الغــرف
الخليجيــة وتعزيــز امكانياتــه واقــراح أنشــطة وفعاليــات جديــدة
لدعــم مــوارده املاليــة.

ويف القاهــرة ،شــاركت الغرفــة يف اجتامعــات مجلــس إدارة اتحــاد
الغــرف العربيــة التــي ناقشــت عــدد مــن املوضوعــات والقضايــا
التــي تخــص تعزيــز التعــاون بــن القطــاع الخــاص يف الــدول
العربيــة .وخــال هــذا االجتــاع ،ركزنــا عــى تشــجيع التجــارة
العربيــة البينيــة ودعــم منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــرى
وصــوالً إىل الســوق العربيــة املشــركة ،وأهميــة تعزيــز التعــاون
املشــرك والعمــل عــى ابــراز مجــاالت وفــرص االســتثامر املتاحــة
يف الــدول العربيــة ،وتســهيل إقامــة االســتثامرات املتبادلــة والتــي
تدعــم جــذب االســتثامرات األجنبيــة وتوطــن االســتثامرات يف
الــدول العربيــة ،ومبــا يدعــم كذلــك منــو التجاريــة البينيــة العربية.
واســتضافت غرفــة قطــر ايضـاً االجتــاع الـــ  50للجنــة القيــادات
التنفيذيــة باتحــاد غــرف دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
ويف هــذا االطــار ،نــود التأكيــد عــى دعمنــا املســتمر لجهــود
تحقيــق التكامــل بــن جميــع الغــرف الخليجيــة وتعزيــز آليــات
التعــاون بينهــا ،كــا نحــرص عــى تعزيــز التعــاون ملــا يصــب يف
مصلحــة االقتصــاد الخليجــي ،وذلــك انطالقــا مــن دعــم دولــة قطر
للعمــل الخليجــي املشــرك وصــوالً اىل تحقيــق التكامــل االقتصــادي
بــن دول مجلــس التعــاون.
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مقال

ميثاق األمم المتحدة
واستدامة الشركات
صالح بن حمد الشرقي
المدير العام
خــال الســنوات املاضيــة ،حظيــت االســتدامة باهتــام عاملــي نظــرا
ألهميتهــا يف حيــاة املجتمعــات ودميومتهــا ومســتقبل األجيــال
القادمــة .ويف العــام  ،2015تبنــت الــدول األعضــاء يف األمــم
املتحــدة خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  ،2030والتــي تضــم ســبعة
عــر هدفًــا تعــرف بأهــداف التنميــة املســتدامة.
وتدعــو أهــداف التنميــة املســتدامة إىل اتخــاذ عــدة إجــراءات مــن
بينهــا توفــر منــو اقتصــادي مســتدام وتعزيــز فــرص العمــل ،إىل
جانــب معالجــة مشــكلة التغــر املناخــي والتلــوث وغريهــا مــن
العوامــل البيئيــة األخــرى التــي تؤثــر عــى حيــاة النــاس.
ومــا ال شــك فيــه أن رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030بركائزهــا األربعة
متثــل اســراتيجية شــاملة لتحقيــق تنميــة مســتدامة تهــدف إىل
تحويــل قطــر بحلــول عــام  2030إىل دولــة متقدمــة قــادرة عــى
تحقيــق التنميــة املســتدامة مــع الحفــاظ عــى البيئــة واالســتمرار
يف و تأمــن العيــش الكريــم لشــعبها جيــا بعــد جيــل.
ويف هــذا الســياق ،انضمــت غرفــة قطــر مؤخــرا إىل امليثــاق العاملــي
لألمــم املتحــدة والــذي يعتــر أكــر مبــادرة عامليــة الســتدامة
الــركات ،حيــث حرصــت الغرفــة عــى أن تكــون جــزءا مــن هــذه
املبــادرة العامليــة وذلــك مــن منطلــق اميانهــا باملبــادئ العــرة
للميثــاق العاملــي لألمــم املتحــدة والتــي تنــدرج ضمــن أربعــة
محــاور رئيســية هــي :حقــوق االنســان ،والعمــل ،والبيئــة،
والتنميــة.
يــأيت حــرص الغرفــة عــى االلتــزام مبفاهيــم ومعايــر االســتدامة
ملــا تكتســبه مــن أهميــة متزايــدة يف مختلــف القطاعــات
االقتصاديــة ،كــا يــأيت يف أطــار الــدور الــذي تلعبــه غرفــة قطــر
يف دعــم القطــاع الخــاص.

ويف الواقــع ،فــإن مبــادئ امليثــاق العاملــي لألمــم املتحــدة تتواكــب
وتنســجم مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030والتــي تضــم ركائزهــا
األربعــة كل مــن التنميــة البرشيــة ،والتنميــة االجتامعيــة ،والتنميــة
االقتصاديــة ،والتنميــة البيئيــة.
إن امليثــاق العاملــي لألمــم املتحــدة يعتــر مبــادرة رائــدة لتشــجيع
الــركات حــول العــامل لتبنــي االســتدامة واملســؤولية االجتامعيــة،
حيــث يركــز عــى تشــجيع الــركات مــن أجــل مواءمــة
اســراتيجياتها وأعاملهــا مــع املبــادئ العــرة لألمــم املتحــدة.
ويدعــم امليثــاق العاملــي لألمــم املتحــدة الــركات مــن أجــل :القيــام
بأعــال تجاريــة مبســؤولية مــن خــال مواءمــة اســراتيجياتها
وعملياتهــا مــع املبــادئ العــرة بشــأن حقــوق اإلنســان والعمــل
والبيئــة ومكافحــة الفســاد ؛ واتخــذ إجــراءات اســراتيجية لتعزيــز
األهــداف املجتمعيــة األوســع ،مثــل أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة
املســتدامة  ،مــع الرتكيــز عــى التعــاون واالبتــكار.
ولدعــم مبــادئ امليثــاق ،ســوف تعمــل الغرفــة عــى تنظيــم نــدوات
وورش عمــل للــركات لرفــع مســتوى الوعــي بأهــداف التنميــة
املســتدامة ،وتقديــم االستشــارات للــركات لتشــجيعها عــى تبنــي
االســتدامة يف أعاملهــا ،فضــا عــن الربــط عــى موقــع الغرفــة
االلكــروين إلتاحــة الفرصــة للــركات لالطــاع عــى ايــة تطــورات
تتعلــق بامليثــاق العاملــي لألمــم املتحــدة واالطــاع تجــارب الــركات
مــن مختلــف دول العــامل.
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المحتويات

19
لجنة بعضوية غرفة قطر
لتطوير عمل اتحاد الغرف
الخليجية

8

أظهــرت صــادرات القطــاع الخــاص
للعــام  2021منــوا قياســيا بنســبة
تجــاوزت الـــ  75%حيــث بلغــت قيمتهــا
 26.4مليــار ريــال مقارنــة مــع 15
مليــار ريــال يف العــام  ،2020كــا
حققــت ارتفاعــا بنســبة تفــوق الـــ 20%
مقارنــة مــع العــام  2019قبــل ظهــور
فــروس كورونــا ،حيــث كانــت قــد
بلغــت حينهــا حــوايل  21.7مليــار ريــال
قطــري ،مــا يؤكــد عــى تعــايف نشــاط
القطــاع الخــاص واالقتصــاد القطــري
مــن تداعيــات جائحــة كوفيــد -19حيــث
حققــت صــادرات القطــاع الخــاص
مســتوى افضــل مــا كانــت عليــه قبــل
تطبيــق تدابــر مكافحــة الجائحــة.
		

مناقشة تشكيل مجلس
أعمال قطري اذربيجاني

15
رئيس الغرفة يفتتح
مصنعاً للنسيج
والمفروشات والكمامات
الطبية
9

املحرر

رئيس الغرفة يبحث تعزيز
التعاون مع وكيلة وزارة
التجارة العمانية
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الغرفة تبحث
العالقات التجارية
مع وفد برلماني
بريطاني

7

10

تقرأ في العدد ايضاً

تبون
الرئيس ّ
يدعو رجال االعمال
القطريين لالستثمار
في الجزائر

17

خليفة بن جاسم :غرفة قطر
تدعم تعزيز التجارة البينية
العربية

18

انضمام غرفة قطر
الى الميثاق العالمي
لألمم المتحدة

13

12

رئيس الغرفة يبحث التعاون مع
وزير االقتصاد األرميني

33

مناقشة تفعيل مجلس االعامل
القطري املغريب

34

الغرفة تبحث مع وفد أملاين
التعاون مبجال األمن السيرباين

39

الغرفة تبحث تعزيز التعاون
مع املنظمة اإلسالمية لألمن
الغذايئ

44

29

52-54

افتتاح معرض «مرود
 »7بمشاركة 150
رائدة أعمال قطرية

تابعونا عىل
مواقع التواصل
االجتامعي
5
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غرفة قطر تشارك يف االجتامع
التنسيقي للغرف العربية األجنبية
املشرتكة

د .ثاين بن عيل :إصالحات
قوانني العمل القطرية تحمي
حقوق العامل
الغرفة تصدر دراستني حديثتني
حول مناخ االستثامر وقطاع
السياحة

اخــبــارنــا

عىل هامش مشاركته يف اسبوع املنتج الوطني بوزارة التجارة

خليفة بن جاسم :المنتج الوطني منافس قوي

اثبــت جــدارة يف الســوق القطــري واالســواق الخارجيــة،
واصبحــت املنتجــات املحليــة تتنافــس مــع املنتجــات املســتوردة
مــن حيــث الســعر والجــودة ،بــل اصبــح هنــاك إحــال لبعــض
املنتجــات املســتوردة مــا ســاهم يف رفــع معــدالت زيــادة
االكتفــاء الــذايت للدولــة.
ومثــن ســعادته الجهــود التــي تقــوم بهــا وزارة التجــارة
والصناعــة لدعــم الســوق املحــي وبشــكل خــاص الــركات
الصغــرة واملتوســطة مبــا ينعكــس إيجابيــا عــى االقتصــاد
الوطنــي ،كــا مثــن الــدور التــي تقــوم بــه يف فتــح مجــال
للتواصــل بــن الــركات الصغــرة واملتوســطة والجهــات
الحكوميــة ،وأشــاد ســعادة رئيــس الغرفــة باهتــام الجهــات
الحكوميــة يف زيــادة مشــرياتها مــن املنتجــات املصنعــة
محليــاً.

مثــن ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم بــن محمــد آل ثــاين
رئيــس مجلــس إدارة غرفــة قطــر مبــادرة «ألــف فرصــة» التــي
أطلقتهــا وزارة التجــارة والصناعــة خــال حفــل «اســبوع
املنتــج الوطنــي» ،واعتربهــا فرصــة امــام املســتثمرين للدخــول
يف مشــاريع تقدمهــا كــرى الــركات األجنبيــة واملحليــة العاملة
يف قطــر ،وهــي فرصــة امــام الــركات الصغــرة واملتوســطة
لتطويــر منتجاتهــا وخدماتهــا واملنافســة بشــكل اوســع داخــل
الســوق القطــري ،مبــا يصــب يف مصلحــة القطــاع الخــاص
للعــب دور اكــر يف النشــاط االقتصــادي.
وأشــار ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم يف ترصيحــات
صحفيــة عــى هامــش مشــاركته يف «اســبوع املنتــج الوطنــي»
مبقــر وزارة التجــارة والصناعــة،
		
الذي اقيم ط
أن القطــاع الخــاص القطــري اســتطاع تقديــم منتجــاً وطنيــاً

مبــادرة أســبوع املنتــج الوطنــي تُعــد األوىل مــن نوعهــا
يف دولــة قطــر ،وهــي تهــدف إىل االحتفــاء برحلــة نجــاح
الــركات القطريــة ومنتجاتهــا يف مختلــف القطاعــات،
وتعزيــز مســاعي توطــن سالســل التوريــد ،ودعــم جهــود
االكتفــاء الــذايت والتنويــع االقتصــادي يف دولــة قطــر.
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اخــبــارنــا

فتح األسواق أمام الرشكات القطرية والربيطانية لتوسيع التجارة واالستثامر

الغرفة تبحث العالقات
التجارية مع وفد برلماني بريطاني

اســتقبل ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم آل ثــاين رئيــس غرفــة
قطــر وفــد أعضــاء الربملــان باململكــة املتحــدة برئاســة ســعادة
الســيد أنغــوس برينــدان ماكنيــل عضــو الربملــان ورئيــس لجنــة
التجــارة الدوليــة للمملكــة املتحــدة ،وبحضــور الســيد صالــح بــن
حمــد الرشقــي مديــر عــام الغرفــة.

خليفــة بــن جاســم :اململكــة املتحــدة
رشيــك تجــاري مهــم لدولــة قطــر
وتنــاول اللقــاء ايضــا عالقــات الصداقــة
والتعــاون بــن قطــر واململكــة املتحــدة
وأوجــه تنميتهــا وتطويرهــا ،إضافــة
إىل بحــث فــرص االســتثامر التجــاري
واالقتصــادي بــن الجانبــن ،واهتــام
اململكــة املتحــدة بإقامــة عالقــات اقتصادية
أعمــق مــع دولــة قطــر خاصــة ودول
الخليــج عامــة بعــد خروجهــا مــن االتحــاد
األورويب ،وفتــح األســواق أمــام الــركات
القطريــة والربيطانيــة لتوســيع التجــارة
واالســتثامر بــن الجانبــن.
وخــال االجتــاع ،قــال ســعادة الشــيخ
خليفــة بــن جاســم آل ثــاين أن دولــة
قطــر تربطهــا عالقــات تعــاون وثيقــة مــع
اململكــة املتحــدة ،وأن هنــاك اســتثامرات

تنــاول االجتــاع العالقــات التجاريــة واالقتصاديــة التــي تربــط
قطــر واململكــة املتحــدة وســبل تعزيزهــا ،كــا تطــرق االجتــاع إىل
املفاوضــات التــي ســتنطلق خــال العــام الجــاري بشــأن اتفاقيــة
التجــارة الحــرة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي مــع اململكــة
املتحــدة.

ماكنيــل :مهتمــون باستكشــاف فــرص التعــاون
وتســهيل االســتثامرات املتبادلــة

قطريــة متنوعــة يف اململكــة يف قطاعــات
البنيــة التحتيــة والعقــارات والرياضــة
وغريهــا.
وأشــاد ســعادته مبســتوى التبــادل
التجــاري بــن البلديــن ،منوهــا بــأن
اململكــة املتحــدة تعتــر رشيــك تجــاري
واســتثامري مهــم لدولــة قطــر ،حيــث
تســتورد قطــر مــن اململكــة الســيارات
وغريهــا بينــا تضــم الصــادرات القطريــة
ايل اململكــة املتحــدة النفــط والغــاز املســال
والهيدروكربونــات وغريهــا.
بــدوره ،أشــاد ســعادة الســيد أنغــوس
برينــدان ماكنيــل بالعالقــات التــي تربــط
البلديــن ،معربــا عــن اهتــام بــاده
بتعزيــز التعــاون مــع قطــر يف كافــة
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املجــاالت وزيــادة حجــم التبــادل التجــاري
بينهــا وجــذب مزيــد مــن االســتثامرات
القطريــة يف كافــة القطاعــات.
وقــال ماكنيــل أن هــدف الزيــارة يتمثــل يف
استكشــاف فــرص التعــاون بــن الجانبــن
وبحــث آليــات تســهيل االســتثامرات
املتبادلــة.
يذكــر أن حجــم االســتثامرات القطريــة يف
اململكــة املتحــدة بلغــت حــوايل  40مليــار
جنيــه اســرليني ،كــا وصــل حجــم
التبــادل التجــاري بــن البلديــن إىل 16.6
مليــار ريــال قطــري يف  ،2021وذلــك
عــى الرغــم مــن جائحــة كورونــا.

اخــبــارنــا

خالل لقاء رئيس الغرفة مع روفات اتكيشييف بحضور بن طوار والعذبة

بحث تشكيل مجلس أعمال قطري اذربيجاني
لتعزيز التعاون التجاري
اجتمــع ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم
بــن محمــد ال ثــاين رئيــس غرفــة قطــر مع
ســعادة الســيد روفــات اتكيشــييف نائــب
رئيــس وكالــة تطويــر االعــال الصغــرة
واملتوســطة يف جمهوريــة أذربيجــان.
وقــد عقــد اللقــاء عــى هامــش معــرض
قطــر الزراعــي الــدويل يف مركــز الدوحــة
للمعــارض واملؤمتــرات ،بحضــور نائبــي
رئيــس الغرفــة ســعادة الســيد محمــد بــن
احمــد بــن طــوار الكــواري وســعادة الســيد
راشــد بــن حمــد العذبــة ،وســعادة الســيد
رشــاد إســاعيلوف ســفري جمهوريــة
أذربيجــان لــدى الدولــة وعــدد مــن أعضــاء
الوفــد االذربيجــاين.
وتنــاول اللقــاء بحــث العالقــات التجاريــة
واالقتصاديــة بــن البلديــن وســبل تعزيزهــا
وتطويرهــا ،ومنــاخ االســتثامر يف البلديــن
والفــرص املتاحــة ،إضافــة اىل مناقشــة
إمكانيــة توقيــع اتفاقيــة او مذكــرة تفاهــم
بــن غرفتــي قطــر وأذربيجــان لتأســيس
مجلــس اعــال مشــرك.
وقــد أشــاد ســعادة الشــيخ خليفــة بــن
جاســم ال ثــاين بالعالقــات املتميــزة التــي
تربــط بــن قطــر وأذربيجــان ،الفتــا اىل
ان هنالــك رغبــة لــدى رجــال االعــال

خليفــة بــن جاســم :رغبــة مشــركة لتعزيــز التبــادل
التجــاري بــن البلديــن
القطريــن يف استكشــاف الفــرص
االســتثامرية يف أذربيجــان خصوصــا
يف املجــاالت الزراعيــة واالمــن الغــذايئ،
وقــال ان غرفــة قطــر تشــجع املســتثمرين
القطريــن لالســتثامر يف أذربيجــان ،كــا
تدعــم كل الجهــود املمكنــة لتعزيــز التبــادل
التجــاري بــن البلديــن والــذي مــا يــزال
دون مســتوى الطموحــات.
ومــن جانبــه شــدد الســيد روفــات
اتكيشــييف عــى الــدور املهــم الــذي ميكــن
ان يلعبــه مجلــس االعــال املشــرك يف

تعزيــز عالقــات التعــاون بــن القطــاع
الخــاص يف البلديــن ،الفتــا اىل رغبــة بــاده
يف جــذب املســتثمرين القطريــن.
ومــن جهتــه أشــاد بــن طــوار بعالقــات
التعــاون التجــاري واالقتصــادي بــن
الجانبــن ،الفتــا اىل ان مجلــس االعــال
املشــرك سيشــهد مشــاركة واســعة مــن
رجــال االعــال القطريــن والذيــن يســعون
اىل استكشــاف فــرص االســتثامر يف
أذربيجــان.

الرئيس ونائبي الرئيس
مع الوفد اآلذري
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اخــبــارنــا

خالل لقاء تناول بحث عقد منتدى اعامل مشرتك يف مسقط

رئيس الغرفة يبحث تعزيز التعاون مع
وكيلة وزارة التجارة العمانية

ا

ســتقبل ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم بــن محمــد ال ثــاين
رئيــس غرفــة قطــر يف مكتبــه مبقــر الغرفــة ،ســعادة الســيدة
اصيلــة بنــت ســامل بــن ســليامن الصمصاميــة ،وكيلــة وزارة التجــارة
والصناعــة وترويــج االســتثامر يف ســلطنة عــان ،بحضــور الســيدة
ابتهــاج االحمــداين عضــو مجلــس ادرة الغرفــة ،وســعادة الســيد
نجيــب بــن يحيــى البلــويش ســفري ســلطنة عــان لــدى الدولــة.
وتــم خــال اللقــاء بحــث عالقــات التعــاون التجــاري واالقتصــادي
بــن البلديــن الشــقيقني ،وســبل تعزيزهــا وتطويرهــا ،خصوصــا
عــى صعيــد القطــاع الخــاص والــدور الــذي ميكــن ان يلعبــه يف
ســبيل تعزيــز االســتثامرات املتبادلــة وتنشــيط التبــادل التجــاري
ورفعــه اىل مســتويات أعــى.
كــا تــم التباحــث يف إمكانيــة عقــد منتــدى اعــال قطــري عــاين
يف مســقط يشــارك فيــه رجــال اعــال ومســتثمرين مــن البلديــن
للتباحــث يف منــاخ االســتثامر والفــرص االســتثامرية املتاحــة
وإمكانيــة إقامــة مرشوعــات مشــركة.
وقــد أشــاد ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم ال ثــاين مبســتوى
التعــاون بــن القطــاع الخــاص القطــري والعــاين والــذي شــهد
منــوا كبــرا يف الســنوات األخــرة ،مــا يدلــل عــى متانــة العالقــات
التجاريــة بــن القطــاع الخــاص القطــري ونظــره العامين ،مســتمدا
مــن العالقــات األخويــة الوثيقــة بــن البلديــن الشــقيقني.
وأشــار ســعادته اىل وجــود نحــو  200رشكــة عامنيــة تعمــل يف
الســوق القطــري بــرأس مــال عــاين  ،100%كــا توجــد نحــو 200
رشكــة عامنيــة أخــرى تعمــل يف قطــر برشاكــة مــع رشكات قطريــة

يف قطاعــات مختلفــة مثــل التجــارة واملقــاوالت والخدمــات والضيافة
والطاقــة والصيانــة وغريهــا.
ومــن جانبهــا ،أشــادت ســعادة الســيدة اصيلــة بنــت ســامل بــن
ســليامن الصمصاميــة ،وكيلــة وزارة التجــارة والصناعــة وترويــج
االســتثامر يف ســلطنة عــان ،بعمــق العالقــات األخويــة بــن
البلديــن ،مشــرة اىل أهميــة تعزيــز عالقــات التعــاون التجــاري
بــن الطرفــن ،خصوصــا مــن جانــب القطــاع الخــاص ،مبــا يحقــق
التكامــل املنشــود بــن الجانبــن.
وأشــارت اىل ان هنالــك فــرص كبــرة لالســتثامر يف ســلطنة عــان
خصوصــا يف قطاعــات الصناعــات التحويليــة والطاقــة املتجــددة
والزراعــة وغريهــا ،وهنالــك مزايــا عديــدة وفرتهــا الســلطنة لجــذب
االســتثامرات يف مختلــف القطاعــات ،فضــا عــن أهميــة الجانــب
اللوجســتي حيــث ان عــان تعتــر بوابــة الــرق األوســط ،مضيفــة
ان املســتثمرين القطريــن الذيــن يرغبــون باالســتثامر يف الســلطنة
ســيكون لهــم حوافــز ومزايــا كبــرة.
ومــن جهتهــا اكــدت الســيدة ابتهــاج االحمــداين عــى أهميــة التعاون
بــن ســيدات االعــال يف كل مــن قطــر وســلطنة عــان ،مشــرة اىل
الــدور الهــام الــذي يلعبــه منتــدى ســيدات االعــال القطريــات يف
تعزيــز دور املــرأة القطريــة يف االقتصــاد الوطنــي.
وأشــارت اىل ان الســنوات األخــرة شــهدت تزايــدا كبــرا يف النشــاط
التجــاري واالســتثامري لســيدات االعــال القطريــات ،وانهــا تأمل يف
إقامــة رشاكات بــن ســيدات االعــال القطريــات والعامنيــات إلقامــة
مرشوعــات مشــركة.
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تبون يدعو رجال االعمال القطريين
الرئيس ّ
للتعرف على الفرص االستثمارية بالجزائر

بن طوار 12% :منوا يف التبادل التجاري بني قطر والجزائر
االقتصاديــة والتجاريــة ،مؤكــدا اهتــام رجــال االعــال القطريــن
يف توجيــه اســتثامراتهم اىل الجزائــر.
وأشــار بــن طــوار اىل منــو التبــادل التجــاري بــن البلديــن يف
العــام  2021املنــرم بنســبة  12%حيــث بلغــت قيمتــه نحــو 148
مليــون ريــال قطــري مقابــل  132مليــون ريــال يف العــام ،2020
مضيفــا انــه وعــى الرغــم مــن هــذا النمــو اال ان قيمــة املبــادالت
التجاريــة مــا تــزال دون مســتوى طموحــات وامكانيــات البلديــن
الشــقيقني.
وتســتحوذ يف بوملــرات االثيلــن باشــكالها األوليــة عــى النســبة
األكــر مــن الصــادرات القطريــة اىل الجزائــر ،يف حــن ان ابــرز
الــواردات القطريــة مــن الجزائــر تتمثــل يف قضبــان الحديــد.
وأشــار بــن طــوار اىل وجــود نحــو  52رشكــة قطريــة جزائريــة
مشــركة تعمــل يف الســوق القطــري يف قطاعــات متنوعــة مثــل
التجــارة واملقــاوالت والخدمــات واالزيــاء واملفروشــات والديكــور
والتعليــم ،منوهــا اىل ان الســوق القطــري يرحــب بالــركات
الجزائريــة وهنالــك فــرص كبــرة إلقامــة رشاكات وتحالفــات بــن
الــركات القطريــة والجزائريــة إلقامــة مرشوعــات مشــركة ســواء
يف قطــر او الجزائــر.
ونــوه بــن طــوار بال ـراكات القطريــة الجزائريــة الناجحــة مثــل
الرشكــة «الجزائريــة القطريــة للصلــب» والتــي متتلــك مــروع
«بــارة الجزائــري القطــري للصلــب» بواليــة جيجــل الجزائريــة
بتكلفــة  2مليــار دوالر ،و رشكــة أُوريــدو التــي حققــت نجاحــا كبريا
يف قطــاع االتصــاالت الجزائــري ،فضــا عــن وجــود اســتثامرات
للعديــد مــن رجــال األعــال القطريــن يف عــدة قطاعــات.

التقــى فخامــة الســيد عبــد املجيــد تبــون رئيــس الجمهوريــة
الجزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية الشــقيقة ،يف فنــدق شــراتون
الدوحــة ،مــع غرفــة قطــر ،حيــث حــر اللقــاء ســعادة الســيد
محمــد بــن احمــد بــن طــوار الكــواري النائــب األول لرئيــس
الغرفــة ،وكل مــن الســيد عبــد الرحمــن االنصــاري والدكتــور محمــد
جوهــر املحمــد والســيد خالــد بــن جــر الكــواري أعضــاء مجلــس
إدارة الغرفــة.
واكــد الرئيــس تبــون متانــة العالقــات األخويــة بــن قطــر
والجزائــر ،الفتــا اىل ان هنالــك رغبــة مشــركة يف تعزيــز العالقــات
وتطويرهــا يف مختلــف املجــاالت.
ودعــا الرئيــس الجزائــري رجــال االعــال القطريــن اىل االســتثامر
يف الجزائــر ،الفتــا وجــود العديــد مــن الفــرص االســتثامرية املتاحة
خصوصــا يف التطويــر العقــاري والصناعــة والخدمــات.
وأشــار فخامتــه اىل انــه يجري تحديــث بيئــة االســتثامر يف الجزائر
وتطويــر البيئــة الترشيعــة والقانونيــة ،الفتــا اىل انــه ســيتم قريبــا
اصــدار قوانــن وترشيعــات تدعــم االســتثامرات وتقــدم التســهيالت
لرجــال االعــاالل واملســتثمرين.
وتــم خــال اللقــاء بحــث امكانيــة تبــادل الخــرات بــن القطــاع
الخــاص القطــري والجزائــري ،وتشــكيل وفــد مــن رجــال االعــال
القطريــن لزيــارة الجزائــر والتعــرف عــن قــرب عــى الفــرص
االســتثامرية املتاحــة.
ومــن جانبــه أشــاد ســعادة الســيد محمــد بــن طــوار الكــواري
بالعالقــات األخويــة املتينــة التــي تربــط بــن البلديــن الشــقيقني،
والرغبــة املشــركة بتطويــر هــذه العالقــات خصوصــا يف املجــاالت
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رئيس موزمبيق يدعو أصحاب األعمال
القطريين لالستثمار في بالده

يتطلعــون للتعــرف عــى املنــاخ االســتثامري يف موزمبيــق،
التقــى فخامــة الســيد فيليــب جاســينتو نيــويس رئيــس جمهوريــة
والفــرص املتاحــة لالســتثامر.
موزمبيــق يف فنــدق شــراتون الدوحــة ،مــع غرفــة قطــر ،حيــث
وأشــار بــن طــوار اىل ان التبــادل التجــاري بــن البلديــن بلــغ يف
حــر اللقــاء ســعادة الســيد محمــد بــن احمــد بــن طــوار
العــام  2021املــايض نحــو  71مليــون ريــال قطــري وهــي قيمــة
الكــواري النائــب األول لرئيــس الغرفــة ،وكل مــن الســيد عبــد
متواضعــة ال تلبــي طموحــات البلديــن الصديقــن ،منوهــا بانــه مــن
الرحمــن االنصــاري والدكتــور محمــد جوهــر املحمــد والســيد خالــد
املمكــن زيــادة حجــم التبــادل التجــاري مــن خــال تعزيــز التعاون
بــن جــر الكــواري أعضــاء مجلــس إدارة الغرفــة.
بــن رجــال االعــال يف
وخــال االجتــاع ،اشــاد
بــن طــوار :القطــاع الخــاص القطــري مهتــم بتعزيــز البلديــن وإقامــة املرشوعــات
الرئيــس جاســينتو نيــويس
االســتثامرية يف كال البلديــن.
بالعالقــات الوطيــدة التــي تربــط
التعــاون مــع نظــره املوزمبيقــي
بــن بــاده ودولــة قطــر ،موكــدا ً
وأشــار بــن طــوار اىل مذكــرة
التفاهــم املربمــة بــن غرفــة قطــر وغرفــة موزمبيــق يف شــهر
رغبــة بــاده يف تعزيــز التعــاون مــع قطــر يف كافــة املجــاالت .
أكتوبــر مــن العــام  ، 2019الفتــا اىل ان غرفــة قطــر تتطلــع اىل
ودعــا أصحــاب االعــال واملســتثمرين القطريــن ايل االســتثامر يف
تفعيــل التعــاون بــن القطــاع الخــاص يف كال البلديــن ،حيــث
بــاده التــي تزخــر بالكثــر مــن الفــرص االســتثامرية يف كافــة
تشــجع غرفــة قطــر أصحــاب األعــال القطريــن واملســتثمرين
القطاعــات خاصــة يف قطــاع الخدمــات والســياحة والتعديــن
الستكشــاف فــرص االســتثامر املتاحــة يف قــارة افريقيــا عمومــا
واملوانــئ والعقــارات والطــرق والتطويــر العقــاري.
وجمهوريــة موزمبيــق عــى وجــه التحديــد والتــي تزخــر بالكثــر
مــن جانبــه قــال الســيد محمــد بــن احمــد بــن طــوار الكــواري
مــن فــرص االســتثامر يف قطاعــات مختلفــة.
ان القطــاع الخــاص القطــري مهتــم بتعزيــز عالقــات التعــاون
مــع نظــره يف موزمبيــق ،الفتــا اىل ان رجــال االعــال القطريــن

11

مارس 2022

اخــبــارنــا

رئيس الغرفة يبحث التعاون مع وزير االقتصاد األرميني
اســتقبل ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم بــن محمــد ال ثــاين رئيــس
غرفــة قطــر يف مقــر الغرفــة ،ســعادة الســيد فاهــان كريوبيــان وزيــر
االقتصــاد يف جمهوريــة أرمينيــا الصديقــة ،بحضــور ســعادة الســيد
أرمــن رسكيســيان ســفري جمهوريــة أرمينيــا لــدى الدولــة ،والســيد
صالــح بــن حمــد الرشقــي مديــر عــام الغرفــة.
وتــم خــال اللقــاء بحــث ســبل تعزيــز التعــاون التجــاري االقتصــادي
واســتعراض املنــاخ االســتثامري يف البلديــن ،وبحــث إمكانيــة إقامــة
رشاكات تجاريــة بــن رشكات القطــاع الخــاص يف كال البلديــن ،مبــا
يســهم يف تعزيــز التبــادل التجــاري بينهــا.
ودعــا ســعادة الســيد فاهــان كريوبيــان رجــال االعــال القطريــن اىل
التعــرف عــى الفــرص االســتثامرية املتاحــة يف أرمينيــا ،حيــث تقــدم
أرمينيــا العديــد مــن الفــرص االســتثامرية مجــاالت الزراعــة والــروة
الحيوانيــة والســياحة والعقــارات والتكنولوجيــا املتطــورة.
ومــن جانبــه أشــاد ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم ال ثــاين
بعالقــات الصداقــة بــن البلديــن ،الفتــا اىل الرغبــة املشــركة يف تطويــر
التعــاون التجــاري واالقتصــادي بينهــا ،وقــال ان غرفــة قطــر تشــجع
رجــال االعــال القطريــن اىل استكشــاف املنــاخ االســتثامري يف أرمينيا
واالســتثامر يف الفــرص العديــدة املتوفــرة خصوصــا يف قطــاع االمــن
الغــذايئ والتكنولوجيــا الحديثــة.
جديــر بالذكــر ان قطــر وأرمينيــا ترتبطــان مبجموعــة مــن االتفاقيــات
ومذكــرات التفاهــم يف تجنــب االزدواج الرضيبــي ،التعــاون التجــاري
واالقتصــادي والفنــي ،التشــجيع والحاميــة املتبادلــة لالســتثامرات،
التعــاون الثقــايف والزراعــي ،والتعــاون الســياحي.
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فــرص اســتثامرية يف مجــاالت
الزراعــة والــروة الحيوانيــة والســياحة
والعقــارات والتكنولوجيــا املتطــورة

الشــيخ خليفــة بــن جاســم :الغرفــة
تشــجع رجــال االعــال القطريــن عــى
التعــرف عــى الفــرص االســتثامرية
املتاحــة يف ارمينيــا

مارس 2022

اخــبــارنــا

انضمام غرفة قطر
الى الميثاق العالمي لألمم المتحدة

أعلنــت كبــر مستشــاري ممثــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة واملديــر اإلقليمــي للميثــاق العاملــي
لألمــم املتحــدة يف قطــر والكويــت ،الســيدة رابعــة حســن الجمعــة ،عــن انضــام غرفــة قطــر
رســميا اىل االتفــاق العاملــي لألمــم املتحــدة والــذي يعتــر اكــر مبــادرة عاملية الســتدامة الــركات.
وجــاء ذلــك خــال لقــاء الســيد صالــح بــن حمــد الرشقــي مديــر عــام غرفــة قطــر مــع الســيدة
رابعــة الجمعــة عــر تقنيــة االتصــال املــريئ ،حيــث أعربــت الســيدة الجمعــة عــن ترحيبهــا
بانضــام قطــر اىل امليثــاق العاملــي.

وبهــذه املناســبة ،مث ّــن ســعادة الشــيخ
خليفــة بــن جاســم بــن محمــد ال ثــاين
رئيــس غرفــة قطــر  ،انضــام الغرفــة
للميثــاق العاملــي لألمــم املتحــدة ،موضحــا
ان الغرفــة باعتبارهــا مظلــة لقطاعــات
االعــال يف قطــر ،قــد حرصــت عــى
االنضــام اىل امليثــاق العاملــي لألمــم
املتحــدة والــذي يعتــر أكــر مبــادرة عاملية
الســتدامة الــركات ،حيــث ســتقوم الغرفة
بتوعيــة القطــاع الخــاص بهــذه املبــادرة
ودفعــه اىل املشــاركة يف تطبيــق املبــادئ
العــرة للميثــاق العاملــي لألمــم املتحــدة
والتــي تنــدرج ضمــن أربعــة محــاور
رئيســية تتعلــق بــكل مــن العمــل ،حقــوق
االنســان ،البيئــة ،ومكافحــة الفســاد.

خليفة بن جاسم :املبادئ العرشة للميثاق العاملي تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030
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وأشــار ســعادته يف ترصيــح
صحفــي اىل ان هــذه املبــادئ تتواكب
وتنســجم مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة
 2030والتــي تضــم ركائزهــا األربعــة
كل مــن التنميــة البرشيــة ،التنميــة
االجتامعيــة ،التنميــة االقتصاديــة،
والتنميــة البيئيــة ،موضحــا ان امليثــاق
العاملــي لألمــم املتحــدة يعتــر ايضــا
مبــادرة لتشــجيع الــركات حــول
العــامل لتبنــي االســتدامة واملســؤولية
االجتامعيــة ،حيــث يدعــم امليثــاق
العاملــي لألمــم املتحــدة الــركات مــن
أجــل مواءمــة اســراتيجياتها واعاملها
مــع املبــادئ العــرة لألمــم املتحــدة.

الرشقــي :تنظيــم نــدوات
وورش عمــل لتوعيــة القطــاع
الخــاص بامليثــاق العاملــي

الرشقي ورابعة الجمعة خالل االجتامع االفرتايض

ومــن جانبــه قــال الســيد صالــح بــن حمــد
الرشقــي ان غرفــة قطــر حرصــت عــى ان
تكــون جــزءا مــن هــذه املبــادرة العامليــة
وذلــك مــن منطلــق اميانهــا باملبــادئ
العــرة للميثــاق العاملــي لألمــم املتحــدة
والتــي تنــدرج ضمــن أربعــة محــاور
رئيســية هــي :حقــوق االنســان ،العمــل،
البيئــة ،والتنميــة.
واكــد الرشقــي حــرص الغرفــة عــى
االلتــزام مبفاهيــم ومعايــر االســتدامة،
نظــرا ً ملــا تكتســبه مــن أهميــة متزايــدة
يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة ،كــا
يــأيت كل ذلــك يف أطــار الــدور الــذي
تلعبــه غرفــة قطــر يف دعــم القطــاع
الخــاص باعتبارهــا الجهــة الراعيــة لــه،
منوهــا بــان مبــادئ امليثــاق العاملــي لألمــم
املتحــدة تنســجم مــع مبــادئ رؤيــة قطــر
الوطنيــة .2030
وأشــار اىل ان الغرفــة ســوف تعمــل
عــى دعــم مبــادئ امليثــاق العاملــي لألمــم
املتحــدة واملبــادرات التــي تعمــل عــى
تعزيــز اهــداف التنميــة املســتدامة ،فضــا
عــن دعــم امليثــاق العاملــي مــن خــال
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تنظيــم نــدوات وورش عمــل للــركات
لرفــع مســتوى الوعــي بأهــداف التنميــة
املســتدامة ،وتقديــم االستشــارات للــركات
لتشــجيعها عــى تبنــي االســتدامة يف
اعاملهــا.
وأعربــت الســيدة رابعــة حســن الجمعــة
كبــر مستشــاري ممثــل األمــن العــام
لألمــم املتحــدة واملديــر اإلقليمــي للميثــاق
العاملــي لألمــم املتحــدة يف قطــر
والكويــت ،عــن تهنئتهــا لغرفــة قطــر
عــى انضاممهــا للميثــاق العاملــي لألمــم
املتحــدة ،مشــرة اىل الــدور الهــام الــذي
ميكــن ان تلعبــه غرفــة قطــر باعتبارهــا
حاضنــة القطــاع الخــاص القطــري ،يف
تشــجيع الــركات القطريــة عــى مواءمــة
عملياتهــا واســراتيجياتها مــع مبــادئ
امليثــاق العاملــي لألمــم املتحــدة.
وقالــت انهــا تتطلــع اىل التعــاون املشــرك
مــع غرفــة قطــر والــذي ســتكون أوىل
آلياتــه عقــد لقــاء افــرايض للميثــاق
العاملــي لألمــم املتحــدة مبشــاركة غرفتــي
قطــر والكويــت يف شــهر مايــو املقبــل.

اخــبــارنــا

«الوركاء  -رنكويس» بتمويل من بنك التنمية وباستثامر قطري 100%

رئيس الغرفة يفتتح مصنعاً للنسيج
والمفروشات والكمامات الطبية
افتتــح ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم بــن محمــد ال ثــاين
رئيــس غرفــة قطــر ،مصنــع الــوركاء  -رنكــويس للنســيج
واملفروشــات وطباعــة االقمشــة والكاممــات الطبيــة ،حيــث يعــد
املصنــع اســتثامر قطــري بنســبة  100%وبتمويــل مــن بنــك قطــر
للتنميــة ،وتســتهدف منتجاتــه الســوق املحــي.
وحــر حفــل االفتتــاح يف منطقــة الصناعــات الصغرية واملتوســطة
ومتــت خاللــه مراعــاة اإلجــراءات االحرتازيــة لفــروس كورونــا ،كل
مــن الشــيخ جاســم بــن احمــد خليفــة آل ثــاين ،والشــيخ عــي بــن

جاســم بــن احمــد خليفــة آل ثــاين مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة
املصنــع ،والســيد وائــل رنكــويس مديــر املصنــع ،وعــدد مــن رجــال
االعامل.
وقــد قــام ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم ال ثــاين رئيــس
غرفــة قطــر بقــص رشيــط االفتتــاح ،معلنــا افتتــاح املصنــع،
بعدهــا قــام الحضــور بجولــة تفقديــة يف املصنــع اطلعــوا خاللهــا
عــى اقســام املصنــع املختلفــة وعمليــات اإلنتــاج واملنتجــات التــي
يقدمهــا املصنــع للســوق املحــي..
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وقــد اكــد ســعادة الشــيخ خليفــة بــن
جاســم بــن محمــد ال ثــاين دعــم
الغرفــة الدائــم لقطــاع الصناعــات
الصغــرة واملتوســطة وتشــجيعها
لرجــال االعــال واملســتثمرين
القطريــن عــى االســتثامر يف هــذا
القطــاع ويف مختلــف الصناعــات التــي
يحتــاج لهــا الســوق املحــي ،الفتــا اىل
ان الصناعــات الصغرية واملتوســطة يف
قطــر شــهدت يف الســنوات االخــرة
تطــورا ومنــوا ملحوظــا ،حيــث شــهد
القطــاع الصناعــي الــذي يعــد أحــد
املحــ ّركات الرئيســية للتنميــة ،منــ ًوا
بنســبة  6%يف العــام  ،2020وبلــغ
عــدد املصانــع نحــو  927مصنعـاً ،مــع
حجــم اســتثامرات بنحــو  263مليــار
ريــال ،كــا ارتفعــت مســاهمة القطــاع
الصناعــي يف الناتــج املحــي اإلجــايل
مــن  7.3باملئــة عــام  2020إىل 8.7
باملئــة يف النصــف األول مــن العــام
 ،2021مــا يؤكــد نجــاح اســراتيجية
التنويــع االقتصــادي التــي تنتهجهــا
الدولــة.

خليفــة بــن جاســم:
الغرفــة تشــجع رجــال
االعمــال القطرييــن علــى
االســتثمار فــي الصناعــة

جانب من جولة سعادة رئيس الغرفة يف املصنع

وقــال الشــيخ عــي بــن جاســم
بــن احمــد ال ثــاين رئيــس مجلــس
إدارة مصنــع الــوركاء  -رنكــويس،
ان املصنــع والــذي قــام بتأسيســه
مــع مجموعــة رنكــويس للتجــارة
والصناعــة ،يختــص بإنتــاج النســج
الغــر منســوجة (الداكــرون)
وهــي املــادة األوليــة التــي يتــم
اســتخدامها يف صناعــات عديــدة
كاملفروشــات واملراتــب والفالتــر والوســائد
وغريهــا وهــو املصنــع الوحيــد يف قطــر
الــذي يقــوم بتصنيــع هــذه املنتجــات.
وأشــار اىل املصنــع يقــوم كذلــك
بصناعــة املفروشــات املنزليــة ،الســتائر
بكافــة أنواعهــا وأشــكالها وأنظمــة
التحكــم اإللكــروين ،اللحــف والوســائد
ومســتلزمات الفنــادق ،طباعــة األقمشــة
مبختلــف أنواعهــا ،التطريــز عــى
القــاش ،إنتــاج املاســكات الطبيــة لتلبيــة
الســوق القطريــة ،إنتــاج املــواد األوليــة
الالزمــة لصاعــة املاســكات ،وإنتــاج فالتــر
امليــاه.
واعــرب الشــيخ عــي بــن جاســم عــن
شــكره لبنــك قطــر التنميــة عــى متويلــه
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للمــروع مــا يعــد دعــا كبــرا
للصناعــة القطريــة ،كــا اعــرب عــن
الشــكر لغرفــة قطــر وســعادة الشــيخ
خليفــة بــن جاســم ال ثــاين لتفضــل
ســعادته بافتتــاح املصنــع وللدعــم الــذي
تقدمــه غرفــة قطــر للصناعــات املحليــة.
وأشــار اىل ان املصنــع يتميــز بالقــدرة
عــى اإلنتاجيــة العاليــة بأزمنــة قياســية
لتلبيــة املشــاريع الكبــرة يف دولــة قطــر.
جديــر بالذكــر ان مجموعــة رنكــويس
تعتــر مــن الــركات الرائــدة يف مجــال
الصناعــة حيــث قامــت بتأســيس مشــاريع
صناعيــة يف ســوريا و مــر ولبنــان
وكنــدا وتقــوم املجموعــة اآلن بدراســة
مــروع مهــم للحفــاظ عــى البيئــة يف
قطــر.

مــــؤتـــمـرات

ترأس وفد قطر يف اجتامعات اتحاد الغرف بدورته الـ  132بالقاهرة

خليفة بن جاسم :غرفة قطر تدعم تعزيز التجارة البينية العربية

تــرأس ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم
آل ثــاين رئيــس غرفــة قطــر وفــد الغرفــة
املشــارك يف اجتامعــات الــدورة  132ملجلــس
إدارة اتحــاد الغــرف العربيــة ،التــي عقدت يف
مدينــة القاهــرة ،مبشــاركة رؤســاء االتحادات
وغــرف التجــارة والصناعــة بالــدول العربيــة
األعضــاء يف االتحــاد.
وضــم وفــد الغرفــة عضــوي مجلــس االدارة
الســيد محمــد بــن احمــد العبيــديل والســيد
راشــد بــن نــارص الكعبــي ،واملستشــار
االقتصــادي د .محمــد إبراهيــم ،ومديــر
العالقــات العامــة بالغرفــة الســيد احمــد أبــو
ناهيــة.
وقــد تنــاول اجتــاع مجلــس إدارة اتحــاد
الغــرف العربيــة مناقشــة عــدد مــن
املوضوعــات والقضايــا املطروحــة عــى
جــدول األعــال والتــي تخــص القطــاع

الخــاص العــريب ،كــا تــم اســتعراض
أنشــطة وفعاليــات األمانــة العامــة لالتحــاد
خــال العــام  2021وخطــة عمــل االتحــاد
للعام  ،2022واســتعراض تقاريــر وتوصيات
كل مــن اللجنــة املاليــة واللجنــة التنفيذيــة.
وقــد تركــزت النقاشــات خــال اجتــاع
الــدورة ال  132ملجلــس اتحــاد الغــرف
العربيــة ،حــول مســتجدات الوضــع
االقتصــادي العاملــي وبيئــة العمــل ،كــا
ناقــش االجتــاع العديــد مــن املوضوعــات
التــي تعــزز التعــاون العــريب يف املجــاالت
التجاريــة واالقتصاديــة.
واكــد ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم ال
ثــاين عــى الــدور املهــم الــذي يقــوم بــه
اتحــاد الغــرف العربيــة يف تشــجيع التجــارة
العربيــة البينيــة ودعــم منطقــة التجــارة
الحــرة العربيــة الكــرى وصــوالً إىل الســوق

العربيــة املشــركة ،مشــددا عــى أهميــة
تعزيــز التعــاون املشــرك والعمــل عــى
ابـراز مجــاالت وفــرص االســتثامر املتاحة يف
الــدول العربيــة ،وتســهيل إقامة االســتثامرات
املتبادلــة والتــي تدعــم جــذب االســتثامرات
األجنبيــة وتوطــن االســتثامرات يف الــدول
العربيــة ،وتدعــم كذلــك منــو التجاريــة
البينيــة العربيــة.
واضــاف ان غرفــة قطــر تدعم العمــل العريب
املشــرك يف مختلــف املجــاالت االقتصاديــة
والتجاريــة ،مشــددا عــى رضورة تعزيــز
التجــارة البينيــة العربيــة والتي ما تـزال دون
مســتوى الطموحــات ،وذلــك نظـرا ألهميتهــا
يف تحقيــق التكامــل االقتصــادي العــريب
املنشــود ،وقــال ان غرفــة قطــر تواصــل
التنســيق مــع مختلــف الغــرف العربيــة مــن
أجــل تحقيــق هــذه الغايــة.

ويعـ ّد اتحــاد الغــرف العربيــة املمثــل الرشعــي للقطــاع الخاص العــريب ،وتتمثــل أهدافــه يف تحقيق
التكامــل االقتصــادي العــريب يف إطــار صيغة شــاملة وفاعلــة ومتطورة ،بحيــث يســتطيع أن يتعامل
ويتعــاون مــع التكتــات االقتصاديــة األخــرى عــى أســس متكافئــة تضمــن مصالــح كافــة األطراف
وتســاهم يف تحقيــق االزدهــار العاملــي ،ومتثيــل كافــة القطاعــات االقتصادية عربيــا وإقليميـاً ودولياً
وينســق ويبلــور
ـر عــن آرائهــم وطموحاتهــم،
ّ
مــن منظــور أصحــاب األعــال العــرب ،بحيــث يعـ ّ
مواقفهــم تجــاه القضايــا والسياســات االقتصاديــة املختلفــة ،ويدعــم دورهــم يف تنميــة وتكامــل
اقتصاداتهــم الوطنية.
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بوفد برئاسة الشيخ خليفة بن جاسم

غرفــة قطــر تشــارك
فــي االجتمــاع التنســيقي
للغــرف العربيــة األجنبيــة
المشــتركة
شــارك ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم آل ثــاين رئيــس غرفــة
قطــر ونائــب رئيــس الغرفــة العربيــة الربيطانيــة ونائــب رئيــس
الغرفــة العربيــة الفرنســية ،يف االجتــاع التنســيقي الســنوي
للغــرف التجاريــة العربيــة  -األجنبيــة املشــركة والــذي عقــد
مبقــر جامعــة الــدول العربيــة يف القاهــرة.
وتــرأس االجتــاع معــاىل األمــن العــام
لجامعــة الــدول العربيــة الســيد احمــد
أبــو الغيــط ،وبحضــور كال مــن ســعادة
األســتاذ عبداللــه محمــد املزروعــي رئيــس
اتحــاد الغــرف العربيــة ،وســعادة الســيد
بيــر رامــزاور رئيــس الغرفــة العربيــة
األملانيــة للتجــارة والصناعــة ممثــا عــن
الغــرف العربيــة األجنبيــة املشــركة،

ومبشــاركة رؤســاء ونــواب الرؤســاء
العــرب واالمنــاء العامــن للغــرف املشــركة
واألمانــة العامــة التحــاد الغــرف العربيــة
واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة.
وعــى هامــش االجتــاع تــم تكريــم
ســعادة الســفري الدكتــور كــال حســن
عــي األمــن العــام املســاعد رئيــس
الشــؤون االقتصاديــة الســابق بجامعــة
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الــدول العربيــة ،كــا شــهد االجتــاع
توقيــع مذكــرة تعــاون بــن اتحــاد الغــرف
العربيــة واملنظمــة العربيــة للســياحة.
وتنــاول جــدول االجتــاع عــدة بنــود منهــا
االطــاع عــى أنشــطة الغــرف املشــركة
خــال العامــن املاضيــن وخطــة عمــل
العــام الجــاري ،وركــزت النقاشــات
عــى تاريــخ تأســيس الغــرف العربيــة-

مــــؤتـــمـرات

األجنبيــة املشــركة يف أواخــر الســتينيات
مــن القــرن املــايض ،ودورهــا يف تنميــة
وتعزيــز عالقــات التعــاون بــن الــدول
العربيــة واألجنبيــة وخدمــة رجــال االعــال
مــن الجانبــن.
وأشــار االجتــاع بــأن الغــرف املشــركة
اســتطاعت أن تصبــح مؤسســات
اقتصاديــة لهــا دور فاعــل يف تعزيــز
العمــل االقتصــادي العــريب مــع العديــد
مــن الــدول األجنبيــة مــن خــال خلــق
منــاخ مــوايت وشــبكة اتصــال وعالقــات
قويــة عــى املســتويني الرســمي والخــاص.
وفيــا يخــص األنشــطة املســتقبلية،
ركــز االجتــاع عــى تجــارب الغــرف
املشــركة يف مجــال االقتصــاد الرقمــي
وكذلــك املنصــات الرقميــة التــي تقــوم
بتنفيذهــا حاليــا بعــض الغــرف املشــركة

بهــدف انشــاء قاعــدة بيانــات قويــة ولهــا
مصداقيــة تفيــد مجتمــع االعــال العــريب
بشــكل كبــر .وبحــث ايضــاً مشــاركة
اتحــاد الغــرف العربيــة يف معــرض
اكســبو ديب خــال الفــرة مــن 30-28
مــارس  2022مــن خــال «أســبوع الغــرف
املشــركة» وذلــك بهــدف تبــادل األفــكار
والخــرات العربيــة واألجنبيــة وتعزيــز
التواصــل بــن رواد االعــال مــن الجانبني.
كــا تناولــت اجنــدة االجتــاع مشــاركة
الغــرف املشــركة يف املنتــدى العاملــي
الرابــع لــرواد االعــال «»WEIF2022
والــذي يعتــر مــن الفعاليــات الهامــة
التــي ينظمهــا اتحــاد الغــرف العربيــة
بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة
واتحــاد املصــارف العربيــة واملــرف
العــريب للتنميــة االقتصاديــة .ويُقــام

املنتــدى عــى هامــش فعاليــات معــرض
اكســبو ديب نهايــة شــهر مــارس املقبــل،
وينطلــق عــى هامــش املنتــدى النســخة
الثانيــة مــن مســابقة «رايل العــرب»
لريــادة االعــال واالبتــكار والريــادة لــدى
الشــباب العــريب.
كــا بحــث االجتــاع مــروع االتحــاد
األوريب «البوابــة العامليــة» وكيفيــة
اســتفادة الــدول العربيــة منــه ،وذلــك مــن
خــال عــرض تقدميــي مــن جانــب امــن
عــام الغرفــة البلجيكيــة اللكســمبورجية
والــذي اســتعرض مــن خاللــه مــروع
«البوابــة العامليــة» الــذي يطلقــه االتحــاد
األوريب باســتثامرات تصــل إىل  300مليــار
يــورو ويهــدف إىل تأهيــل البنــي التحتيــة
لعــدد مــن الــدول ملنافســة طريــق الحريــر
الــذي اطلقتــه الصــن.

مناقشة امليزانية التقديرية للعام 2022

لجنة بعضوية غرفة قطر لتطوير عمل اتحاد الغرف الخليجية

تــرأس ســعادة الشــيخ خليفــة بــن
جاســم بــن محمــد ال ثــاين رئيــس
غرفــة قطــر وفــد الغرفــة يف اجتــاع
مجلــس اتحــاد الغــرف الخليجيــة الذي
عقــد عــن طريــق االتصــال املــريئ
حيــث تــم خــال االجتــاع مناقشــة
املوازنــة التقديريــة لالتحــاد للعــام
.2022
وضــم وفــد الغرفــة الســيد راشــد بــن
حمــد العذبــة النائــب الثــاين لرئيــس

الغرفــة ،والســيد عــي بورشبــاك
املنصــوري مســاعد املديــر العــام
للعالقــات الحكوميــة وشــؤون اللجــان،
والســيد الســيد رجــب مستشــار رئيس
الغرفــة والدكتــور محمــد إبراهيــم
املستشــار االقتصــادي بالغرفــة.
وتــم خــال االجتــاع أيضــا تشــكيل
لجنــة تضــم اربــع غــرف هــي كل
مــن غرفــة قطــر وغرفــة الكويــت
وغرفــة البحريــن وغرفــة عــان ،مــن
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اجــل العمــل عــى تطويــر أداء االمانــة
العامــة التحــاد الغــرف الخليجيــة
وتطويــر الهيــكل التنظيمــي واللوائــح
اإلداريــة ،مبــا يخــدم ويحقــق اهــداف
املجلــس يف تطويــر عمــل االتحــاد
وتعزيــز امكانياتــه واقــراح أنشــطة
وفعاليــات جديــدة لدعــم املــوارد
املاليــة لالتحــاد ،عــى ن يتــم ذلــك
خــال شــهرين مــن االن.

مــــؤتـــمـرات

نظمته غرفة قطر عرب االتصال املريئ

لقاء األعمال القطري-الجنوب افريقي
يناقش االستثمارات المتبادلة

وترقيــة عالقاتهــا يف كافــة مجــاالت التعــاون.
وقــال أن دولــة قطــر حققــت نجاحــات ملموســة يف االســتثامر
بأفريقيــا؛ وهنــاك اهتــام ملحــوظ باالنفتــاح عــى القــارة الســمراء
مــن خــال توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات مــع الــدول الصديقــة
ورشكات القطــاع الخــاص.
وفيــا يخــص االســتثامرات القطريــة يف جنــوب افريقيــا ،قــال
بــن طــوار أن قطــر عــززت رشاكتهــا مــع جنــوب أفريقيــا يف
مجــاالت عديــدة؛ أهمهــا النفــط واملعــادن والبرتوكيامويــات ،كــا
وقعــت قطــر للبــرول اتفاقـاً مــع توتــال لتصبــح مبوجبــه رشيكــة
بنســبة  25%يف أعــال االستكشــاف باملنطقــة البحريــة يف جنــوب
أفريقيــا ،الواقعــة قبالــة شــواطئ الدولــة األفريقيــة.
وأضــاف أن جنــوب افريقيــا تعتــر مــن اهــم الوجهــات املســتقبلة
لالســتثامرات القطريــة وذلــك ملــا تزخــر بــه مــن الفــرص
االســتثامرية الواعــدة التــي تجــذب أصحــاب األعــال واملســتثمرين
القطريــن.
كــا أعــرب عــن تشــجيع غرفــة قطــر أصحــاب األعــال القطريــن
عــى التعــرف عــى الفــرص االســتثامرية الواعــدة يف جنــوب
إفريقيــا ،التــي تعتــر مــن االقتصــادات األكــر منــوا يف القــارة

قــال ســعادة الســيد محمــد بــن احمــد بــن طــوار الكــواري النائــب
األول لرئيــس غرفــة قطــر أن العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة بــن
دولــة قطــر وجمهوريــة جنــوب افريقيــا قــد شــهدت كثــرا ً مــن
الزخــم خــال الســنوات القليلــة املاضيــة ،حيــث تعتــر جنــوب
افريقيــا رشيــكا تجاريــا مهــا لدولــة قطــر ،منوهــا بحجــم التبادل
التجــاري بــن البلديــن العــام املــايض والــذي تجــاوز  1.2مليــار
ريــال مقابــل  786مليــون ريــال عــام  ،2020بنمــو نســبته .37%
جــاء ذلــك خــال لقــاء االعــال القطــري -الجنــوب افريقــي عــن
طريــق االتصــال املــريئ مبشــاركة مديــر منطقــة آســيا والــرق
األوســط بــوزارة التجــارة والصناعــة واملنافســة بجمهوريــة جنــوب
افريقيــا الســيد ثــوالين مبيتشــيني ،ورئيــس غرفــة تجــارة وصناعة
جنــوب افريقيــا الســيد مثــو كولــو وعــدد مــن ممثــي الــركات
القطريــة والجنــوب افريقيــة.
وأشــار بــن طــوار يف كلمــه إىل أن متانــة العالقــات بــن البلديــن
تنعكــس مــن خــال الزيــارات املتبادلــة بــن قــادة البلديــن
واملســؤولني وممثــي القطــاع الخــاص ،باإلضافــة إىل االتفاقيــات
الفعالــة املوقعــة بينهــا يف عــدد مــن املجــاالت ،مؤكــدا ً أن هنــاك
رغبــة أكيــدة مــن كال الجانبــن نحــو رفــع مســتوى التعــاون
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مــــؤتـــمـرات

بــن طــوار 1.2 :مليــار ريــال التبــادل
التجــاري يف  2021بنمــو 37%
اإلفريقيــة ،معربــا عــن ترحيــب الغرفــة باالســتثامرات الجنــوب
إفريقيــة يف قطــر ،وكذلــك دعمهــا تعزيــز التعــاون بــن الــركات
القطريــة والجنــوب افريقيــة مــن خــال انشــاء تحالفــات تجــارة
ورشاكات فاعلــة تصــب يف نهايــة املطــاف يف مصلحــة اقتصــادي
البلديــن الصديقــن.
مــن جانبــه ،اشــاد مديــر منطقــة آســيا والــرق األوســط بــوزارة
التجــارة والصناعــة واملنافســة بجمهوريــة جنــوب افريقيــا الســيد
ثــوالين مبيتشــيني بالعالقــات املتميــزة التــي تربــط البلديــن والتــي
تعــززت مــن خــال الزيــارات املتبادلــة واالتفاقيــات املوقعــة بينهام
يف العديــد مــن القطاعــات واملجــاالت ،ونــوه بــأن قطــر تعتــر
رشيــكاً تجاريــا اســراتيجيا لجنــوب افريقيــا وأن هنــاك اهتاممــا
بزيــادة الصــادرات الجنــوب افريقيــة إىل دولــة قطــر وزيــادة
حجــم التبــادل التجــاري بــن البلديــن.
بــدوره ،أعــرب رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة جنــوب افريقيــا

مبيتشيني :قطر رشيك تجاري اسرتاتيجي لجنوب افريقيا
الســيد مثــو كولــو عــن شــكره لغرفــة قطــر عــى تنظيــم هــذا اللقــاء ،مؤكــدا
عــى حــرص غرفــة جنــوب افريقيــا عــى تطويــر العالقــات التجاريــة وبنــاء
تعــاون مثمــر بــن الــركات مــن كال الجانبــن.
ونــوه كولــو بــأن ظــروف كورونــا حالــت دون زيــارة وفــد أصحــاب أعــال
مــن جنــوب افريقيــا إىل قطــر خــال العــام املــايض ،معرب ـاً عــن املــه أن
تكــون زيــارة الوفــد خــال العــام الجــاري.
وقــال كولــو أن هنــاك مجموعــة مــن القطاعــات التــي تجــذب املســتثمرين
القطريــن لالســتثامر يف جنــوب افريقيــا مثــل التعديــن والتصنيــع
والتكنولوجيــا والزراعــة واالمــن الغــذايئ وغريهــا .ودعــا الــركات القطريــة
إىل االســتثامر يف بــاده وإىل تعزيــز التعــاون مــع الــركات الجنــوب
افريقيــة.
وتنــاول اللقــاء عــرض تقدميــي مــن الطــرف الجنــوب افريقــي حــول ســوق
األغذيــة والفاكهــة وإمكانيــة تصديــر هــذه املنتجــات إىل قطــر ،ال ســيام وأن
 % 11مــن اجــال الناتــج املحــي يف جنــوب افريقيــا يــأيت مــن القطــاع
الزراعــي.
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رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم يف حوار لوكالة االنباء القطرية:

مونديال  2022يعزز مكانة قطر كوجهة
عالمية رائدة لألعمال واالستثمار

أكــد ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم بــن
محمــد آل ثــاين رئيــس غرفــة قطــر ،أن كأس
العــامل  FIFAقطــر  2022يعــزز مكانــة الدولــة
كوجهــة عامليــة رائــدة لألعــال واالســتثامر،
يف ظــل البيئــة الترشيعيــة والتنظيميــة
واملؤسســية الجاذبــة والبنيــة التحتيــة
املتطــورة.

وتوقــع ســعادته ،يف حــوار خــاص مــع وكالــة
األنبــاء القطريــة «قنــا» ،مواصلــة االقتصــاد
الوطنــي منــوه وتطــوره بعــد اســتضافة
الدولــة للبطولــة ،خاصــة بعــد مــا حققــه مــن
قفــزات كبــرة خــال األعــوام املاضيــة ،يف
ظــل وجــود عوامــل جــذب تعــزز مــن مســرة
منــوه وزيــادة الثقــة العامليــة.
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وأضــاف أن «النتائــج التــي تتمخــض عــن
هــذه االســتضافة ال تتوقــف عــى الجوانــب
الرياضيــة فحســب ،وإمنــا هنــاك جوانــب
أخــرى ال تقــل أهميــة ،وباألخــص الجوانــب
االقتصاديــة ،حيــث إن االســتضافة وجهــت
أنظــار العــامل إىل دولــة قطــر ،وســتتجه
األنظــار بشــكل أكــر خــال فــرة إقامــة
الحــدث العاملــي خــال شــهري نوفمــر
وديســمرب املقبلــن ،وســيتيح ذلــك
الفرصــة للمســتثمرين ورجــال األعــال
مــن مختلــف دول العــامل للتعــرف عــى
دولــة قطــر واقتصادهــا بشــكل أكــر،
واالطــاع عــى منــاخ االســتثامر والفــرص
املتاحــة ،مــا ســيعزز مــن االقتصــاد
القطــري ،ويســهم يف جــذب املزيــد مــن
االســتثامرات األجنبيــة للدولــة ،باإلضافــة
إىل أنــه ســيعزز مكانــة الدولــة كمركــز
عاملــي رائــد لألعــال واالســتثامرات».
محركات النمو

ويف رده عــى ســؤال حــول أبــرز محركات
النمــو التــي ســيتم الرتكيــز عليهــا بعــد
 ،2022أشــار ســعادته إىل انــه ســيتم
تطويــر العديــد مــن القطاعــات ،مثــل
الســياحة ،واالقتصــاد املعــريف ،والزراعــة،
والصناعــة ،وغريهــا مــن القطاعــات
املهمــة.
وأضــاف« :يتزامــن توســع الدولــة يف
إنتــاج الغــاز الطبيعــي املســال مــع منــو
متوقــع لالقتصــاد يف جميــع القطاعــات،
خاصــة القطاعــات الحيويــة مثــل التعليــم
والرعايــة الصحيــة والبنــاء واألمــن
الغــذايئ والتكنولوجيــا وغريهــا».
وأكــد رئيــس غرفــة قطــر عــى
االنعكاســات اإليجابيــة ملونديــال قطــر
عــى القطــاع الخــاص القطــري ،الســيام
قطاعــي الســياحة والتجــارة ،اللذيــن
سيشــهدان منــوا كبــرا فضــا عــن جــذب
املزيــد مــن املســتثمرين ،مشــرا إىل أن
املطاعــم والفنــادق واملنتجعــات الســياحية
واملالعــب واملنشــآت الرياضيــة ،ســيكون
لهــا دور كبــر يف جــذب الســياح خــال

الســنوات الالحقــة لتنظيــم املونديــال،
وستشــكّل مصــدر دخــل مهــم للدولــة.
استثامرات اجنبية
وتوقــع ســعادته أن تشــهد دولــة قطــر
خــال الفــرة املقبلــة تدفقــات نقديــة
واســتثامرية أجنبيــة قويــة ،نتيجــة
للمــؤرشات اإليجابيــة يف ظــل التطــورات
االقتصاديــة التــي يشــهدها العــامل ،مــا
يســهم يف تحفيــز األعــال عــى مســتوى
الســوق املحــي إضافــة إىل تدعيــم أســس
الثقــة العاليــة لــدى املســتثمرين األجانــب
يف االقتصــاد القطــري ،األمــر الــذي
ســيعزز مــن تحقيــق دولــة قطر مــؤرشات
منــو عاليــة جــدًا تؤهلهــا لتحقيــق أعــى
مســتويات النمــو االقتصــادي.
وفيــا يتعلــق بدعــم الدولــة للقطــاع
الخــاص ،قــال ســعادة رئيــس غرفــة قطــر
إن الدولــة تجــاوزت مســألة التشــجيع
والدعــم ،وتعمــل بــكل جهــد ونجــاح
إلزالــة كافــة العوائق أمــام القطــاع الخاص
ليقــوم بــدروه املأمــول يف التنميــة ،مثمنــا
الدعــم الكبــر الــذي قدمتــه قطــر ملختلــف
القطاعــات االقتصاديــة خــال جائحــة
كورونــا مــن أجــل التخفيــف مــن وطــأة
األزمــة عــى قطاعــات األعــال.
وأضــاف «نثمــن االهتــام والحــرص
امللمــوس مــن جانــب الدولــة نحــو إتاحــة
الفــرص للقطــاع الخــاص وإزالــة كافــة
العوائــق ليقــوم بــدروه املأمــول يف
التنميــة ،باإلضافــة إىل توفــر مجموعــة
مــن املحفــزات التــي اســتمرت حتــى
بالتزامــن مــع كورونــا مــن خــال حزمــة
الدعــم املــايل املقــدرة بـــ  75مليــار ريــال
ملســاعدة القطــاع الخــاص عــى تخطــي
تداعيــات الجائحــة».
استثامرات اجنبية

وأشــار إىل أن التحفيــز الحكومــي يــأيت يف
ظــل اهتــام رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030
كثــرا بالقطــاع الخــاص ،من خــال تنويع
مصــادر الدخــل وعــدم االعتــاد عــى
مــوارد النفــط والغــاز ،والتوســع يف دعــم
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ومســاندة القطــاع الخــاص وتحســن بيئــة
األعــال ،فضــاً عــن سياســات االنفتــاح
االقتصــادي وتشــجيع االســتثامر التــي
تنتهجهــا الدولــة ،مــا أســهم يف زيــادة
االســتثامرات ومنــو القطــاع الخــاص
وتوســيع مســاهمته يف التنميــة.
وأوضــح ســعادة الشــيخ خليفــة بــن
جاســم بــن محمــد آل ثــاين ،يف حديثــه
لـ»قنــا» ،أن «التوقعــات تشــر إىل أن
األنشــطة غــر النفطيــة ستشــهد منــوا
بنســبة تــراوح بــن  2.8باملائــة اىل 4.7
باملائــة العــام الجــاري ،وذلــك اســتنادا
إىل توقعــات ازدهــار األنشــطة املتعلقــة
باســتضافة مونديــال كأس العــامل ،مــع
اإلشــارة اىل ان األنشــطة غــر النفطيــة
حققــت متوســط منــو بلــغ نحــو 2.9
باملائــة خــال التســعة أشــهر األوىل مــن
عــام  2021بدعــم مــن منــو قطاعــات
الصناعــات التحويليــة والنقــل والتجــارة،
حيــث متثــل الصناعــات التحويليــة وحدهــا
نســبة  8باملائــة مــن الناتــج املحــي
الحقيقــي».
تطور القطاع الخاص

وحــول آليــات زيــادة مســاهمة القطــاع
الخــاص يف الناتــج املحــي ،أوضــح أكــد
ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم بــن
محمــد آل ثــاين رئيــس غرفــة قطــر ،يف
حــواره مــع وكالــة األنبــاء القطريــة «قنــا»،
أن مســاهمة القطــاع شــهدت تطــورا ومنوا
كبــرا خــال الســنوات املاضيــة ،وقــال
بهــذا الصــدد «يتضــح هــذا مــن خــال
حجــم صادراتــه والتــي بلغــت وفقــا
لشــهادات املنشــأ التــي تصدرهــا غرفــة
قطــر خــال األشــهر العــرة األوىل مــن
العــام  2021نحــو  23.2مليــار ريــال،
بنســبة ارتفــاع تزيــد عــن  88باملائــة
مقارنــة مــع الفــرة ذاتهــا مــن العــام
 2020حيــث بلغــت حينهــا حــوايل 12.3
مليــار ريــال».

الرشاكة بني القطاعني

وأكــد أن الرشاكــة بــن القطاعــن العــام
والخــاص والتــي عززهــا قانــون الرشاكــة
الــذي صــدر منــذ عامــن ،تســهم بشــكل
مبــارش يف زيــادة مســاهمة القطــاع
الخــاص يف الناتــج املحــى باعتبــاره
رشيــكا حقيقيــا للقطــاع العــام يف مســرة
التنميــة التــي تشــهدها الدولــة ،فضــا
عــن قوانــن أخــرى صــدرت بــن العامــن
 2018و 2019وســاهمت يف تعزيــز دور
القطــاع الخــاص مثــل قانــون متلــك غــر
القطريــن للعقــارات واالنتفــاع بهــا،
وقانــون اســتثامر رأس املــال غــر القطري
يف النشــاط االقتصــادي.
ويف رده عــى ســؤال بشــأن القــدرات
التنافســية ملؤسســات القطــاع الخــاص،
بــن ســعادته أن الســوق القطــري
ّ
يشــهد انفتاحــا كبــرا ،وقــدرة الــركات
واملؤسســات الصناعيــة عــى املنافســة أمــر
يحتــاج اىل كثــر مــن الجهــد واملثابــرة
وضــخ مزيــد مــن االســتثامرات ،منوهــا
يف هــذا اإلطــار ،بأهميــة الجهــود املبذولــة
لدعــم تنافســية املنتــج الوطنــي وبطريقــة
ال ينجــم عنهــا مامرســات احتكاريــة ال
ســيام يف ظــل وجــود لجنــة حاميــة
املنافســة ومنــع املامرســات االحتكاريــة.

الصناعات التحويلية
وعــن أبــرز القطاعــات االقتصاديــة التــي
ميكــن للقطــاع الخــاص أن ينافــس فيهــا
ويعــزز صــادرات الدولــة ،أكــد ســعادة
الشــيخ خليفــة بــن جاســم بــن محمــد
آل ثــاين رئيــس غرفــة قطــر ،أن القطــاع
الخــاص اســتطاع أن يثبــت حضــوره
ويحقــق نجاحــات كبــرة يف كثــر مــن
القطاعــات الحيويــة واملهمــة ،وأن تصــل
صادراتــه إىل أســواق كثــرة حــول العــامل.
واعتــر قطــاع الصناعــات التحويليــة
مــن القطاعــات الرائــدة للقطــاع الخــاص
خاصــة مــع وجــود قانــون دعــم
تنافســية املنتجــات الوطنيــة ،وكذلــك
قطــاع الخدمــات والتجــارة والصناعــة
اىل جانــب قطــاع البنــاء والتشــييد ،مــع
وجــود اهتــام ملحــوظ مبجــال الزراعــة
واألغذيــة ،يف اطــار حــرص الدولــة عــى
تعزيــز االمــن الغــذايئ.

 2009اىل  ،2015قمنــا بتنفيذ اســراتيجية
جديــدة إلقامــة املعــرض خــارج قطــر
للرتويــج للصناعــات واملنتجــات القطريــة
يف األســواق الخارجيــة ،حيــث تــم
تنظيــم ثــاث نســخ خارجيــة يف كل مــن
الســعودية  2016وســلطنة عــان 2018
والكويــت  2020تخللهــا نســخة 2017
يف قطــر ،وحقــق املعــرض نجاحــا كبــرا
يف الرتويــج للمنتجــات القطريــة يف هــذه
الــدول الشــقيقة».
ونفــى رئيــس غرفــة قطــر أن تكــون نــدرة
األرايض واحــدة مــن العوائــق التــي تحــد
مــن إقامــة املشــاريع وعــزوف رجــال
االعــال عــن االســتثامر ،مشــرا إىل أن
هــذه اإلشــكالية تــم تجاوزهــا مــع وجــود
املناطــق الحــرة ،فضــا عــن وجــود
مناطــق التخزيــن واملناطــق الصناعيــة
واملناطــق اللوجســتية واملوزعــة يف 11
منطقــة شــاال وجنوبــا.

وقــال ســعادته «ال شــك أن الــدور الــذي
يلعبــه معــرض /صنــع يف قطــر /الــذي
تنظمــه الغرفــة يســهم بشــكل كبــر يف
الرتويــج للمنتجــات القطريــة خــارج
الدولــة ،فبعــد تنظيــم  4نســخ مــن
املعــرض يف قطــر خــال األعــوام مــن

تقييمــه لقانــون االســتثامر الجديــد وإتاحة
الفرصــة لألجانــب لالســتثامر بــكل حريــة
يف الســوق القطريــة ،أكــد رئيــس غرفــة
قطــر أن القانــون قــدم تســهيالت واســعة
ومجموعــة مــن الحوافــز واالعفــاءات
للمســتثمرين ،األمــر الــذي ســاهم يف

صنع يف قطر
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قانون االستثامر

جــذب مزيــد مــن رؤوس األمــوال وتنشــيط
األســواق وإنعــاش العديــد مــن املجــاالت
وتحديــث خريطــة االســتثامرات األجنبيــة
يف البــاد وفتــح مجــاالت جديــدة
لالســتثامر.
وأضــاف أن القانــون فتــح البــاب أمــام
املســتثمرين األجانــب للدخــول يف مجــاالت
عديــدة كانــت مقيــدة يف القانــون
الســابق الــذي كانــت نســبة التملــك لغــر
القطريــن فيــه ال تزيــد عــن  49باملائــة،
مشــرا يف ذات الســياق إىل دور الـراكات
التــي يقيمهــا رجــال األعــال القطريــن
مــع نظرائهــم مــن مختلــف دول العــامل
إلقامــة مرشوعــات اســتثامرية مشــركة يف
قطــر.
ويف معــرض رده عــى ســؤال حــول مــدى
اســتفادة الــركات القطريــة مــن مثــل
هــذه الــراكات ،أكــد ســعادة الشــيخ
خليفــة بــن جاســم بــن محمــد آل ثــاين
رئيــس غرفــة قطــر ،يف حــواره مــع وكالــة
األنبــاء القطريــة «قنــا» ،أن العمــل مــع
الــركات العامليــة واألجنبيــة وفــق األســس
الصحيحــة يســاهم يف دعــم االقتصــاد
الوطنــي ،ويــري ســاحة القطــاع الخــاص
بالخــرات واملعرفــة ،وميكنها يف املســتقبل
القريــب مــن النهــوض منفــردة بإقامــة
مشــاريع يف شــتى املجــاالت داخــل قطــر

أو خارجهــا.
وعــدد رئيــس غرفــة قطــر مجــاالت
اســتفادة القطــاع الخــاص مــن هــذه
الــراكات ،خاصــة يف املجــال الصناعــي
واالســتثامري ،والتــي انعكســت إيجابــا
عــى أداء وتطــور القطــاع الخــاص،
مشــرا إىل أن القطــاع الخــاص ميتلــك
حاليـاً مشــاريع كبــرة وعامليــة مــن خــال
رشاكات ناجحــة مــع رشكات أجنبيــة.
ولفــت إىل أن الــركات القطرية اســتطاعت
أن تســتفيد مــن الخــرات والتقنيــات التــي
توفرهــا الــركات العامليــة يف إنجــاز
مشــاريع تنمويــة يف قطــر ســواء التــي
تقــام حاليــا أو يف املســتقبل.
تحالفات

وىف هــذا االطــار ،أفــاد رئيــس غرفــة
قطــر بــأن الغرفــة تقــوم بــدور محــوري
يف إنجــاح التحالفــات التــي تقــام بــن
الــركات القطريــة ونظريتهــا األجنبيــة،
مــن خــال اســتقبال الوفــود األجنبيــة
مــن كافــة الــدول وتنظيــم الزيــارات إىل
دول مختلفــة ،وتنظيــم اللقــاءات بــن
رجــال األعــال القطريــن واألجانــب ،مــا
يتيــح للمســتثمر املحــي عقــد رشاكات مــع
رشكات أجنبيــة لهــا ســمعتها وتجاربهــا
الرائــدة.
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جائحة كورونا

وحــول الدعــم املــايل واالقتصــادي الكبــر
الــذي قدمتــه الدولــة للقطــاع الخــاص
يف ظــل جائحــة كورونــا واملقــدر بـــ75
مليــار ريــال ،وانعكاســه عــى أداء مختلــف
القطاعــات االقتصاديــة خاصــة القطــاع
الخــاص ،أكــد ســعادة الشــيخ خليفــة
بــن جاســم بــن محمــد آل ثــاين رئيــس
غرفــة قطــر ،يف حــواره مــع وكالــة األنبــاء
القطريــة «قنــا» ،أن مختلــف القطاعــات
االقتصاديــة ومؤسســات القطــاع الخــاص
القطــري اســتفادت مــن هــذه الحزمــة
املاليــة ،ومــا تالهــا مــن إجــراءات تبنتهــا
الدولــة مــن أجــل تخفيــف وطــأة االزمــة
عــى القطــاع الخــاص ومســاعدته يف
تخطــى تداعيــات الجائحــة.
وأكــد أن هــذه الحزمــة تؤكــد حــرص
الدولــة عــى دعــم القطــاع الخــاص
باعتبــاره رشيــكا يف مســرة التنميــة،
فضــا عــن تأكيــد كفــاءة القطــاع الصحــي
القطــري وقدرتــه الكبــرة عــى مواجهــة
الجائحــة ،مضيفــا «بــكل تأكيــد ،ســاهمت
هــذه الحزمــة يف تحفيــز القطــاع
الخــاص ،ودعــم بيئــة األعــال ،وتحســن
النشــاط االقتصــادي ،وتحقيــق التعــايف
االقتصــادي ،ليعــود النشــاط االقتصــادي

إىل مســتويات مــا قبــل الجائحــة ،وإنعاش
حركــة التجــارة ،فضــا عــن عــودة عجلــة
اإلنتــاج الوطنــي إىل معدالتهــا الطبيعيــة
يف العديــد مــن القطاعــات اإلنتاجيــة
املحليــة التــي كانــت قــد تــررت مــن
اإلجــراءات االحرتازيــة ضــد انتشــار
فــروس كورونــا».
وكشــف ســعادته عــن وجــود دراســة
عملــت عليهــا غرفــة قطــر لرصــد االثــار
واالرضار التــي لحقــت بالقطاعــات
االقتصاديــة غــر النفطيــة خــال جائحــة
كورونــا ،وقــال «إن اإلجــراءات واملحفــزات
التــي قدمتهــا الدولــة كان لهــا األثــر
املبــارش يف تحفيــف والحــد مــن تلــك
االرضار».
االكتفاء الذايت

وحــول تفاعــل القطــاع الخــاص مــع
سياســات االكتفــاء الــذايت التــي رســمتها
الدولــة ،أشــار ســعادة رئيــس غرفــة
قطــر إىل اإلنجــازات الكبــرة التــي
حققتهــا الدولــة يف مجــال األمــن الغــذايئ
واالكتفــاء الــذايت نتيجــة تنفيــذ العديــد
مــن املرشوعــات االســراتيجية الوطنيــة،
التــي متثلــت يف زيــادة كبــرة يف اإلنتــاج
الزراعــي والتصنيــع الغــذايئ.
وقــال إن هــذه املشــاريع أســهمت يف
رفــع نســبة االكتفــاء الــذايت يف عــدد
مــن الســلع املختلفــة والــذي يتضــح فيــه

جليــا دور القطــاع الخــاص الــذي ســاعد
يف تنفيــذ هــذه السياســات واملشــاريع
الغذائيــة ،والتــي ســاهمت يف تحقيــق
نســب اكتفــاء ذايت مرتفعــة مــن منتجــات
مثــل الخــروات واأللبــان وبيــض املائــدة
واألســاك واللحــوم الحمــراء ،والدجــاج،
والتمــور ،وغريهــا.
وأشــار إىل أن االســراتيجية الوطنيــة
لألمــن الغــذايئ طرحــت العديــد مــن
املبــادرات وبرامــج التحفيــز االقتصــادي
للقطــاع الخــاص ،للعمــل عــى رفــع
كفــاءة انتــاج املــواد الغذائيــة ورفــع
نســب االكتفــاء الــذايت ،وتأمــن اإلمــدادات
الغذائيــة وضــان ســامتها ،وتطويــر
االســتثامر يف املجــال الزراعــي ،وتوفــر
الضامنــات للقطــاع الخــاص لالســتثامر يف
هــذا املجــال.
ونــوه ســعادته يف هــذا الســياق إىل طــرح
 10مشــاريع اســراتيجية لرتبيــة وتســمني
األغنــام واملاعــز املحليــة خــال العــام
املــايض عــى القطــاع الخــاص لدعــم
االكتفــاء الــذايت مــن اللحــوم الحمــراء.
سوق العمل

ويف تقييمــه إلصالحــات ســوق العمــل،
أكــد ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم
بــن محمــد آل ثــاين رئيــس غرفــة قطــر أن
الدولــة اســتطاعت أن تحقــق قفــزات كبرية
يف مجــال تعزيــز ســوق العمــل وضــان
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حقــوق العاملــة الوافــدة ،واعتمــدت الكثــر
مــن اإلصالحــات والترشيعــات العامليــة
التــي أشــاد بهــا الجميــع ويف مقدمتهــم
منظمــة العمــل الدوليــة ومجموعــات
حقــوق اإلنســان ومنظــات األمــم املتحــدة،
مــا يجعــل دولــة قطــر ســباقة يف
املنطقــة فيــا يتعلــق بإصالحــات ســوق
العمــل.
وقــال إن الدولــة اعتمــدت مؤخــرا العديــد
مــن اإلصالحــات منهــا إلغــاء نظــام
الكفالــة ،وإلغــاء تأشــرات خــروج
املقيمــن ،والســاح للموظفــن بتغيــر
جهــة عملهــم بحريــة دون طلــب شــهادة
عــدم مامنعــة مــن صاحــب العمــل،
وتحديــد حــد أدىن لألجــور ،وتأســيس
صنــدوق دعــم وتأمــن العــال ،واعتــاد
سياســة تفتيــش مقــار العمــل وأنظمــة
الســامة والصحــة املهنيــة وفــق املعايــر
الدوليــة وغريهــا مــن اإلصالحــات الرائــدة.
ولفــت ســعادته إىل تقديــر وتثمــن
القطــاع الخــاص لهــذه اإلصالحــات،
والتــي ســاهمت بشــكل كبــر يف تبــوأ
دولــة قطــر مكانــة مرموقــة عامليــا يف هــذا
االطــار.
رواد األعامل

ويف معــرض إجابتــه عــى ســؤال حــول
عالقــة الغرفــة بــرواد األعــال ،وآليــات
الدعــم املقــدم لهــذه الفئة مــن املســتثمرين

الشــباب ،أكــد ســعادة الشــيخ خليفــة بــن
جاســم بــن محمــد آل ثــاين رئيــس غرفــة
قطــر ،يف حــواره مــع وكالــة األنبــاء
القطريــة «قنــا» ،ســعي الغرفــة بشــكل
كبــر إىل دعــم وتحفيــز رواد االعــال
وتشــجيعهم عــى االســتثامر يف كافــة
املجــاالت ،وتبنــي األفــكار االبتكاريــة يف
مشــاريع تعــود بالفائــدة عــى االقتصــاد
الوطنــي.
وأشــار إىل تبنــي الغرفــة مبــادرة «معــا»
بالتعــاون مــع جامعــة قطــر وبنــك قطــر
للتنميــة لدعــم مرشوعــات رواد األعــال،
وكذلــك مــن خــال مســابقة «أفضــل
األفــكار اإلبداعيــة لــر ّواد األعــال»،
وتقديــم الغرفــة بالتعــاون مــع هــذه
الجهــات الدعــم لخمــس رشكات ناشــئة
والتــي فــازت بالجائــزة مــن بــن 50
فكــرة ابتكاريــة لألعــال.
وأفــاد ســعادته بــأن الغرفــة توفــر الدعــم
لــرواد االعــال وأصحــاب املشــاريع
املنزليــة واألرس املنتجــة مــن خــال إتاحــة
الفرصــة للرتويــج ملنتجاتهــم مــن خــال
املعــارض التــي تنظمهــا الغرفــة أو تشــارك
فيهــا ،وعــى رأســها معــرض «صنــع يف
قطــر».
وذكــر أن الغرفــة نظمــت ثــاث دورات مــن
مؤمتــر غرفــة قطــر للمشــاريع الصغــرة
واملتوســطة والــذي يلقــي الضــوء عــى
دعــم رواد األعــال وتطويــر املشــاريع

الصغــرة واملتوســطة مــن خــال االطــاع
عــى تجــارب دول صديقــة مثــل تركيــا
وأملانيــا وبريطانيــا ،مشــرا كذلــك إىل
تنظيــم الغرفــة ملتقيــات وورش عمــل
ودورات تدريبيــة تســهم يف تعريــف رواد
األعــال باملعلومــات والفــرص املتاحــة
والقوانــن التــي تهــم الــركات الناشــئة.
التبادل التجاري الحر

وحــول مــدى اســتفادة القطــاع الخاص يف
قطر مــن اتفاقيــات التبــادل التجــاري الحر
التــي وقعتهــا الدولــة ،عــى غــرار اتفاقيــة
منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــرى،
أشــار ســعادة رئيــس غرفــة قطــر إىل أن
األخــرة والتــي تــم إطالقهــا يف العــام
 1998بتخفيــض جمــريك بنســبة 10%
ووصلــت يف العــام  2005اىل تحريــر
كامــل للســلع العربيــة املتبادلــة مــن كل
الرســوم الجمركيــة ،تعتــر مــن األدوات
املهمــة التــي تســعى اىل تحقيــق التكامــل
االقتصــادي بــن الــدول العربيــة.
وتابــع ســعادته أن «منطقــة التجــارة
الحــرة العربيــة الكــرى ســاهمت يف
زيــادة نســبة التجــارة العربية البينيــة ،وإن
كانــت مــا تــزال دون مســتوى طموحاتنــا،
وقطــر كدولــة عضــو يف اتفاقيــة منطقــة
التجــارة الحــرة العربيــة الكــرى ،اســتفاد
قطاعهــا الخــاص مــن هــذه االتفاقيــة يف
تصديــر منتجاتــه مــن الســلع والبضائــع
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اىل الــدول العربيــة».
الحضور الدويل

واختتــم رئيــس غرفــة قطــر ،حــواره مــع
وكالــة األنبــاء القطريــة ،بتقييــم حضــور
غرفــة قطــر يف غرفــة التجــارة الدوليــة
« »ICCيف باريــس وانعكاســاتها عــى
أداء الغرفــة والــذي وصفــه بالقــوي عــى
غــرار أغلــب الهيئــات الدوليــة والغــرف
املشــركة مــع الــدول العربيــة واألجنبيــة،
حيــث تشــارك الغرفــة يف كافــة الفعاليــات
التــي تنظمهــا تلــك الهيئــات مــن خــال
حضــور املؤمتــرات واملعــارض وامللتقيــات
الدوليــة.
وقــال إن هــذا الحضــور يســاعد الغرفــة
يف الرتويــج لالقتصــاد القطــري خارجيــا،
والرتويــج للفــرص املتاحــة يف الدولــة امام
هــذه الهيئــات واملؤسســات ،وكذلــك اطــاع
الجانــب القطــري املشــارك يف الفعاليــات
الخارجيــة عــى الفــرص املتاحــة
لالســتثامر يف تلــك الــدول.
كــا نــوه ســعادته بــأن هــذا الحضــور
املميــز يســهم يف تبــادل األفــكار والخربات
واآلراء والــدور الــذي يجــب أن تقــوم بــه
الغرفــة لخدمــة أعضائهــا وتقديــم افضــل
الخدمــات ملنتســبيها ،وكذلــك يعتــر
فرصــة للتواصــل وتبــادل املعرفــة ،وتعزيز
عالقــات التعــاون والرشاكــة.

مــــــعارض
برعاية غرفة قطر ومنتدى سيدات االعامل وبحضور وكيلة وزارة التجارة العامنية

افتتاح معرض «مرود  »7بمشاركة 150
رائدة أعمال قطرية

افتتحــت الســيدة ابتهــاج األحمــداين عضــو مجلــس ادارة غرفــة قطــر
ورئيســة منتــدى ســيدات األعــال القطريــات ،معــرض «مــرود» يف نســخته
الســابعة والــذي يقــام تحــت رعايــة الغرفــة وبدعــم مــن منتــدى ســيدات
االعــال القطريــات ،وقــد حــرت االفتتــاح ســعادة الســيدة اصيلــة بنــت
ســامل الصمصاميــة ،وكيلــة وزارة التجــارة والصناعــة وترويــج االســتثامر يف
ســلطنة عــان والتــي تــزور قطــر حاليــا ،كــا حــرت االفتتــاح الســيدة
متــارض املــري مديــرة رشكــة فــوج ايفينــت املنظمــة للمعــرض ،فضــا عــن
حضــور نخبــة مــن ســيدات ورائــدات االعــال القطريــات.
ويضــم املعــرض الــذي يســتمر لســتة أيــام متتاليــة يف مركــز قطــر الوطنــي
للمؤمتــرات ،نحــو  200جناحــا محليــا ودوليــا وتشــارك فيــه نحــو 150
رائــدة اعــال قطريــة ،حيــث تقــدم رائــدات االعــال أحــدث مرشوعاتهــن
وابتكاراتهــن يف مجــال األزيــاء لعــرض مجموعتهــن لرمضــان ،2022
ومبشــاركات مــن دول الخليــج العــريب ،باإلضافــة اىل لبنــان وتركيــا واملغرب
والهنــد.
وقامــت الســيدة ابتهــاج االحمــداين والســيدة اصيلــة بنــت ســامل الصمصامية
ترافقهــا عــدد مــن ســيدات االعــال ،بجولــة يف املعــرض تع ّرفــن خاللهــا
عــى ابــرز التصميــات واملنتجــات املعروضــة والتــي تقدمهــا مصمــات
قطريــات اىل جانــب بعــض مصمــات االزيــاء مــن الــدول املشــاركة يف
املعــرض ،كــا اســتمعن اىل رشح حــول املعروضــات واخــر التصميــات
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يف مجــاالت األزيــاء واالكسســوارات
واملســتلزمات النســائية.
وقالــت الســيدة ابتهــاج االحمــداين يف
ترصيحــات صحفيــة عقــب جولتهــا يف
املعــرض ،أن معــرض مــرود يشــهد تطــورا
متصاعــدا كل عــام ســواء مــن حيــث عــدد
املشــاركات أو جــودة املعروضــات وتطــور
االبداعــات مــن حيــث التصميــم واالبتــكار،
حيــث يعكــس املعــرض ابداعــات
املصمــات القطريــات يف مجــال األزيــاء
واملســتلزمات النســائية ،مبــا يقدمــه
املعــرض مــن مجموعــة كبــرة ومتنوعــة
مــن االزيــاء العربيــة الراقيــة والعبايــات
الفاخــرة.
وجــددت الســيدة ابتهــاج االحمــداين حرص
غرفــة قطــر عــى رعايــة معــارض ســيدات

ابتهاج االحمداين ووكيلة وزارة التجارة العامنية

ابتهاج االحمداين :املعرض يعكس تطور ابداعات رائدات االعامل القطريات
االعــال القطريــات ومســاعدتهن عــى الرتويــج ملنتجاتهــن ســواء
يف الســوق املحــي او الخارجــي ،مشــرة اىل حــرص منتــدى
ســيدات االعــال باعتبــاره احــد لجــان غرفــة قطــر ،عــى تبنــي
معــرض مــرود دعــا لســيدات االعــال القطريــات وتحفيــزا لهــن
لتوســيع مشــاركتهن يف النشــاط االقتصــادي ،حيــث يعــد املعــرض
واحــدا مــن ابــرز املعــارض املحليــة والدوليــة التــي تهتــم باملــرأة
ومســتلزماتها ،وتقــدم أحــدث توجهــات صناعــة األزياء وامللبوســات
الفاخــرة إىل جانــب أحــدث تصاميــم العبايــات.
ومــن جهتهــا ،قالــت الســيدة متــارض املــري مديــرة رشكــة فــوج
ايفينــت املنظمــة ملعــرض مــرود ،ان املعــرض شــهد توســعا كبــرا
منــذ انطالقتــه وحتــى االن ،وبــات يســتقطب مشــاركات مــن دول
مختلفــة ،مشــرة اىل منــو عــدد املشــاركات يف املعــرض اىل اكــر

مــن الضعفــن ،حيــث زاد عــدد االجنحــة املشــاركة يف املعــرض
مــن  60جناحــا يف نســخته االوىل اىل  200جناحــا يف النســخة
الحاليــة ،مــا يؤكــد نجــاح املعــرض يف اســتقطاب رائــدات االعــال
والرتويــج البداعاتهــن يف الســوق املحــي.
واشــادت الســيدة متــارض املــري برعايــة غرفــة قطــر ومنتــدى
ســيدات االعــال للمعــرض ،مــا يعكــس الــدور الهــام الــذي يقــوم
بــه منتــدى ســيدات االعــال القطريــات يف دعــم املــرأة القطريــة
وتعزيــز دور رائــدات االعــال وســيدات االعــال يف االقتصــاد
الوطنــي ،مضيفــة أن املعــرض اصبــح منصــة مهمــة لعــرض
إبداعــات رائــدات االعــال وابتكاراتهــن يف عــامل األزيــاء النســائية،
فضــا عــن كونــه أيضــا منصــة للتعلــم وتبــادل الخــرات.

لقطة جامعية
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الغرفة الراعي الربوزين  ..خليفة بن جاسم:

المعرض الزراعي منصة هامة
الستكشاف الفرص االستثمارية

أشــاد ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم بــن محمــد آل ثــاين
رئيــس غرفــة قطــر مبعــرض قطــر الزراعــي الــدويل ،واصفــا
املعــرض باملنصــة املهمــة التــي تتيــح الفرصــة أمــام رجــال األعامل
لالطــاع عــى أحــدث االبتــكارات املتعلقــة بالقطــاع الزراعــي
واستكشــاف الفــرص االســتثامرية املتاحــة يف هــذا القطــاع والــذي
يعــد مــن أهــم القطاعــات الحيويــة الجاذبــة لالســتثامر.
ونــ ّوه ســعادته يف ترصيحــات صحفيــة عــى هامــش مشــاركته
يف افتتــاح املعــرض ،بــأن دعــم الغرفــة للمعــرض يــأيت يف إطــار
حرصهــا عــى دعــم االســتثامر يف القطــاع الزراعــي مبــا يســهم يف
تعزيــز األمــن الغــذايئ يف الدولــة.
وقــد شــارك يف حضــور االفتتــاح أيضــا ســعادة الســيد محمــد
بــن طــوار الكــواري النائــب األول لرئيــس الغرفــة وســعادة الســيد
راشــد بــن حمــد العذبــة النائــب الثــاين لرئيــس الغرفــة.
وتشــارك غرفــة قطــر املعــرض ،بصفتهــا الراعــي الربونــزي
للمعــرض ،حيــث تســعى الغرفــة مــن خــال جناحهــا يف املعــرض
إىل توعيــة زوار املعــرض بالخدمــات التــي تقدمهــا للقطــاع
الخــاص ،فضــا عــن الــدور الــذي تقــوم بــه الغرفــة يف إطــار
تشــجيعها لرجــال األعــال القطريــن للدخــول يف مرشوعــات
اســتثامرية يف القطــاع الزراعــي وقطــاع األمــن الغــذايئ.

جناح غرفة قطر يف املعرض
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وفد من غرفة قطر يزور
معرض الدوحة الدولي للكتاب

نظمــت غرفــة قطــر زيــارة ملعــرض الدوحة
الــدويل للكتــاب والــذي يقــام هــذا العــام
يف دورتــه الحاديــة والثالثــن تحت شــعار
“العلــم نــور” مبركــز الدوحــة للمعــارض
واملؤمتــرات خــال الفــرة مــن 22 - 13
ينايــر الجــاري.
وتــرأس الوفــد ســعادة الســيد محمــد
بــن أحمــد بــن طــوار الكــواري النائــب
األول لرئيــس غرفــة قطــر وضــم كال مــن
ســعادة الشــيخ الدكتــور ثــاين بــن عــى
آل ثــاين عضــو مجلــس اإلدارة للعالقــات
الدوليــة مبركــز قطــر الــدويل للتوفيــق
والتحكيــم التابــع لغرفــة قطــر والســيدة
نــورا العــوالن مديــرة إدارة البحــوث
والدراســات بالغرفــة.
وقــام وفــد الغرفــة بجولــة يف أروقــة
املعــرض برفقــة الســيد جاســم البوعينــن
مديــر املعــرض ،اطلعــوا خاللهــا عــى
ابــرز املؤسســات املشــاركة وكذلــك دور
النــر ســواء القطريــة أو العربيــة أو

األجنبيــة.
ويف تعليقــه عــى الزيــارة ،هنــأ ســعادة
الســيد محمــد بــن طــوار الكــواري
القامئــن عــى تنظيــم املعــرض بالنجــاح
الكبــر الــذي حققــه املعــرض مــن
حيــث التنظيــم واالقبــال الكبــر مــن
الــزوار واملشــاركة الواســعة مــن دور
النــر وتنوعهــا وكذلــك مــن حيــث عــدد
املؤسســات والــوزارات املشــاركة والفعاليات
واألنشــطة املصاحبــة ،منوهـاً بــأن النســخة
الحاليــة مــن املعــرض تتســم بوجــود
إضافــات جديــدة عــن النســخ الســابقة
مثــل الجانــب املخصــص لألطفــال.
وقــال أن تنظيــم املعــرض بهــذا الشــكل يف
ظــل الظــروف الحاليــة لجائحــة كورونــا
بهــذا املســتوى الرائــع وهــذه املشــاركة
الكبــرة يعتــر انجــازا اســتثنائيا ،موضحا
أن املعــرض يلبــي رغبــات كافــة الفئــات يف
املجتمــع ويشــمل أنشــطة وفعاليــات تعــزز
مــن نجاحــه وتزيــد االقبــال عليــه.
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وتحظــى النســخة الحاليــة ملعــرض الكتاب
مبشــاركة  37دولــة ،يف حــن يبلــغ عــدد
النارشيــن  430نــارشا مبــارشا ،وتبلــغ
أعــداد التوكيــات  90توكيــا غــر مبــارش.
وتكتــي هــذه الــدورة أهميــة خاصــة ،إذ
تــأيت وقــد أكمــل املعــرض  50عامــا مــن
عمــره ،وذلــك منــذ انطالقتــه األوىل عــام
 ،1972حيــث يعـ ّد أول معــرض مــن نوعــه
يقــام يف قطــر ومنطقــة الخليــج.
وتتميــز النســخة الحاليــة للمعــرض
مبشــاركات واســعة مــن مختلف مؤسســات
الدولــة ،وذلــك يف إطــار الرشاكــة معهــا،
مــن خــال إقامــة ورش للقــراءة وفعاليــات
ثقافيــة مختلفــة إىل جانــب مشــاركة
العديــد مــن املؤسســات الثقافيــة التــي
تعمــل عــى إثــراء املحتــوى الفكــري
والثقــايف باملعــرض الــذي يحتضــن جميــع
فئــات املجتمــع مــن مختلــف األعــار
واللغــات.

وفـــود تــجاريــة

 130%منو التبادل التجاري يف السنوات الخمس املاضية

بن طوار وبيدا يبحثان تفعيل مجلس
االعمال القطري المغربي
بــن طــوار 754 :مليــون ريــال التبــادل التجــاري
و 80رشكــة مغربيــة تعمــل يف قطــر
اســتقبل ســعادة الســيد محمــد بــن احمــد بــن طــوار الكــواري
النائــب األول لرئيــس غرفــة قطــر يف مكتبــه مبقــر الغرفــة ،ســعادة
الســيد محمــد بيــدا رئيــس الجانــب املغــريب يف مجلــس االعــال
القطــري املغــريب املشــرك ،بحضــور الســيد إســاعيل االنصــاري
نائــب رئيــس الجانــب القطــري يف املجلــس.
وتــم خــال اللقــاء التباحــث يف ســبل تعزيــز عالقــات التعــاون
بــن الــركات القطريــة واملغربيــة ،وفــرص االســتثامر املتاحــة يف
البلديــن الشــقيقني ،وتفعيــل مجلــس االعــال القطــري املغــريب
املشــرك ،وإمكانيــة إقامــة تحالفــات بــن الــركات مــن الجانبــن.
واكــد بــن طــوار خــال اللقــاء عــى متانــة العالقــات األخويــة
التــي تربــط بــن البلديــن الشــقيقني والرغبــة املشــركة يف تعزيــز
العالقــات التجاريــة واالقتصاديــة ،الفتــا اىل ان املغــرب تعتــر
ســوق كبــر وواعــد ويضــم العديــد مــن الفــرص االســتثامرية التــي
تجــذب اهتــام رجــال االعــال القطريــن.
وأشــار بــن طــوار اىل انــه برغــم منــو التبــادل التجــاري بــن قطــر
واملغــرب بشــكل متصاعــد خــال الســنوات الخمســة األخــرة مــن
 330مليــون ريــال يف العــام  2017اىل نحــو  754مليــون ريــال
يف العــام املــايض وبنســبة منــو تبلــغ حــوايل  ،130%فإنهــا ال
تــزال دون مســتوى طموحاتنــا حيــث نأمــل مــن خــال التعــاون
بــن القطــاع الخــاص القطــري واملغــريب يف زيــادة التبــادل

بيــدا :قطــر تتميــز باالســتقرار ومنــاخ
االســتثامر الجــاذب
التجــاري بــن البلديــن.
وأوضــح انــه يوجــد اكــر مــن  80رشكــة مغربيــة تعمــل يف
الســوق القطــري برشاكــة مــع رشكات قطريــة يف مجــاالت متنوعــة
ابرزهــا الضيافــة والتجــارة واملقــاوالت واالزيــاء والتجميــل وحلــول
االعــال.
مــن جانبــه قــال الســيد محمــد بيــدا ان هنالــك العديــد مــن
الــركات املغربيــة التــي ترغــب يف االســتثامر يف قطــر ،الفتــا اىل
ان دولــة قطــر تتميــز باالســتقرار ومنــاخ االســتثامر الجــاذب ،كــا
يوجــد العديــد مــن الفــرص االســتثامرية يف قطــر والتــي تســتحوذ
عــى اهتــام الــركات املغربيــة.
وأشــار اىل ان االتحــاد العــام ملقــاوالت املغــرب والــذي تتبــع لــه
مجالــس االعــال املشــركة ،يضــم نحــو  90الــف رشكــة ويســعى
مــن خــال مجالــس االعــال اىل تعزيــز العالقــات التجاريــة
الخارجيــة للمغــرب.
ومــن جهتــه اوضــح الســيد إســاعيل االنصــاري رضورة تفعيــل
وتنشــيط مجلــس االعــال القطــري املغــريب ،الفتــا اىل ان هنالــك
رغبــة كبــرة مــن رجــال االعــال القطريــن لتعزيــز التعــاون مــع
نظرائهــم املغربيــن والتباحــث معهــم يف إقامــة رشاكات تجاريــة
واســتثامرية يف مختلــف املجــاالت.
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الغرفة تبحث مع وفد
ألماني التعاون بمجال
األمن السيبراني
اســتقبل النائــب األول لرئيــس غرفــة تجارة
وصناعــة قطــر ســعادة الســيد محمــد بــن
أحمــد بــن طــوار الكــواري وفــدا ً املانيــاً
ميثــل الجمعيــة األملانيــة للــرق األوســط
واألدىن «نومــوف» ،برئاســة الدكتــور
فرانــك دوشــارت عضــو الجمعيــة والرئيس
التنفيــذي لوكالــة االمــن والدفــاع.
وتنــاول االجتــاع بحــث فــرص التعــاون
بــن الجانبــن القطــري واألملــاين يف
قطاعــات متنوعــة أهمهــا االمــن الســيرباين
والســفر والســياحة واالعــال وغريهــا.

بــدوره ،أشــاد بــن طــوار بالعالقــات
املتميــزة التــي تربــط دولــة قطــر
وجمهوريــة املانيــا االتحاديــة يف كافــة
املجــاالت ،خاصــة االقتصاديــة والتجاريــة.
مــن جانبــه ،أشــاد الدكتــور دوشــارت
بالنهضــة التــي تشــهدها دولــة قطــر يف
كافــة املجــاالت ،خاصــة فيــا يخــص
البنيــة التحتيــة والتجهيــزات الخاصــة
باســتضافة مونديــال كأس العــامل .2022
وقــال أن الهــدف مــن زيــارة الوفــد هــو
اطــاع الجانــب القطــري عــى الفــرص

املتاحــة للتعــاون بــن الــركات مــن
الجانبــن وإمكانيــة انشــاء رشاكات فاعلــة
بــن القطــاع الخــاص القطــري ونظــره
األملــاين.
وأشــار إىل انــه خــال الخمســة أعــوام
األخــرة نظمــت الجمعيــة خمســة وفــود
تجاريــة إىل دولــة قطــر لالطــاع عــى
الفــرص االســتثامرية فيهــا ولتعريــف
الجانــب القطــري عــى الفــرص املتاحــة
لالســتثامر يف املانيــا.

الغرفة تبحث فرص
االستثمار المتاحة في
شانلى اورفة التركية
وجمهوريــة تركيــا عــى كافــة املســتويات.
كــا أعــرب عــن اســتعداد غرفــة قطــر لعــرض الفــرص التــي
طرحهــا الوفــد امــام أصحــاب األعــال القطريــن الراغبــن يف
االســتثامر يف تركيــا خاصــة تلــك املشــاريع املرتبطــة مبجــايل
الزراعــة والغــذاء.
بــدوره ،اســتعرض الســيد زيــن العابديــن بيازغــول األهميــة
الدينيــة والتاريخيــة للمدينــة واهــم املشــاريع الواعــدة فيهــا ،داعيـاً
أصحــاب األعــال القطريــن واملســتثمرين إىل االســتثامر فيهــا
واالســتفادة مــن محفــزات االســتثامر التــي توفرهــا املدينــة.

اســتقبل النائــب األول لرئيــس غرفــة قطــر ســعادة الســيد محمــد
بــن احمــد بــن طــوار الكــواري مبقــر الغرفــة ســعادة الســيد زيــن
العابديــن بيازغــول رئيــس واليــة شــانيل اورفــة بالجمهوريــة
الرتكيــة والوفــد املرافــق لــه.
تنــاول االجتــاع بحــث افــاق التعــاون االقتصــادي والتجــاري
بــن البلديــن وســبل تعزيزهــا ،وكذلــك اســتعراض اهــم الفــرص
االســتثامرية املتاحــة واملرشوعــات امــام املســتثمرين القطريــن.
مــن جانبــه ،اعــرب الســيد بــن طــوار الكــواري عــن ترحيبــه
بزيــارة الوفــد الــريك ،وأشــاد بالعالقــات التــي تربــط دولــة قطــر
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خالل لقاء بن طوار مع وزير التجارة والصناعة كارلوس ميسكيتا

الغرفة تبحث تعزيز التعاون التجاري
مع القطاع الخاص الموزمبيقي
اســتقبل النائــب األول لرئيــس غرفــة قطــر ســعادة الســيد محمد بن
احمــد بــن طــوار الكــواري مبقــر الغرفــة ســعادة الســيد كارلــوس
ميســكيتا وزيــر التجــارة والصناعــة بجمهوريــة موزمبيــق ،حيــث
تــم خــال اللقــاء بحــث تعزيــز التعــاون التجــاري واالســتثامري
بــن القطــاع الخــاص يف كال البلديــن.
واســتعرض الوزيــر املوزمبيقــي املنــاخ االســتثامري املتــاح يف
بــاده واهــم الفــرص املتاحــة يف عــدد مــن القطاعــات أهمهــا
الخدمــات والســياحة والطاقــة والنقــل والصناعــة واالنشــاءات
والبنيــة التحتيــة والتصنيــع الغــذايئ والزراعــة ،باإلضافــة إىل اهــم
القوانــن والترشيعــات املرتبطــة باالســتثامر ،واهــم مالمــح النظــام
الرضيبــي واالعفــاءات الرضيبيــة واملحفــزات االســتثامرية.
وقــال ميســكيتا أن موزمبيــق تعتــر بيئــة آمنــة لالســتثامر وتوفــر
العديــد مــن املحفــزات االســتثامرية الجاذبــة لالســتثامرات األجنبيــة،
منوهـاً بــأن هنــاك مجموعــة مــن القوانــن والترشيعــات الرائدة يف
بــاده والتــي يجــرى مراجعتهــا واطــاق العديــد مــن اإلصالحــات
التــي تزيــد مــن جاذبيــة موزمبيــق االســتثامرية.
ودعــا ســعادته أصحــاب األعــال واملســتثمرين القطريــن إىل
زيــارة بــاده واالطــاع عــى الفــرص التــي توفرهــا بــاده عــى
أرض الواقــع ،مشــددا ً عــى أن موزمبيــق تتميــز مبوقــع جغــرايف
متميــز ،وتتميــز باألمــن واألمــان وتعتــر بوابــة إىل أســواق رائــدة
عامليــاً ،ومتتلــك ثالثــة موانــئ بحريــة متميــزة.

مــن جانبــه ،قــال بــن طــوار أن القطــاع الخــاص القطــري يتطلــع
إىل التعــرف عــى الفــرص املتاحــة يف موزمبيــق ،وأن الغرفــة
ســتقوم بالرتويــج بالفــرص املتاحــة بــن أصحــاب األعــال،
مشــيدا بالعالقــات الوثيقــة التــي تربــط دولــة قطــر وجمهوريــة
موزمبيــق ،منوهــاً بانــه بالرغــم مــن هــذا اال أن حجــم التبــادل
التجــاري بينهــا ال يــزال دون مســتوى التوقعــات حيــث بلــغ العــام
املــايض مــا قيمتــه  71مليــون ريــال.
واعــرب عــن املــه يف أن تعزيــز التعــاون بــن أصحــاب األعــال
مــن البلديــن وانشــاء اســتثامرات فاعلــة ســوف يصــب يف فائــدة
زيــادة التبــادل التجــاري بينهــا خاصــة يف ظــل توفــر إمكانــات
هائلــة يف كال الجانبــن ،الفتــاً إىل اهتــام غرفــة قطــر بتعزيــز
التعــاون بــن القطــاع الخــاص القطــري ونظــره املوزمبيقــي.
كــا شــدد عــى أن الغرفــة تقــوم بتشــجيع رجــال األعــال
واملســتثمرين القطريــن عــى استكشــاف الفــرص املتاحــة
لالســتثامر يف موزمبيــق ،والتــي تزخــر بالكثــر مــن الفــرص يف
العديــد مــن القطاعــات مثــل التعديــن والبنيــة التحتيــة والصناعــة
وغريهــا ،منوهــاً بــأن هــذه القطاعــات تجــذب املســتثمرين
القطريــن الراغبــن يف االســتثامر يف إفريقيــا والتــي تتــاىش مــع
اســراتيجية التنويــع االقتصــادي التــي تتبناهــا ضمــن رؤيــة قطــر
الوطنيــة .2030

35

مارس 2022

وفـــود تــجاريــة

غرفة قطر تبحث
العالقات التجارية مع
وزير مالية مالطا
اســتقبل ســعادة الســيد محمــد بــن طــوار
الكــواري النائــب األول لرئيــس غرفــة قطــر ،مبقــر
الغرفــة ســعادة الســيد كاليــد كاروانــا وزيــر
املاليــة والتوظيــف يف جمهوريــة مالطــا الصديقــة.
وتــم خــال اللقــاء التباحــث يف العالقــات الثنائيــة
وســبل تعزيزهــا خصوصــا يف املجــاالت التجاريــة واالســتثامرية،
فضــا عــن اســتعراض منــاخ االســتثامر يف البلديــن إمكانيــة إقامــة
تحالفــات بــن الــركات القطريــة واملالطيــة مبــا يعــزز التبــادل
التجــاري بــن البلديــن الصديقــن.
وأشــاد بــن طــوار بالعالقــات الوطيــدة التــي تربــط بــن قطــر
ومالطــا لكنــه نـ ّوه بــان التبــادل التجــاري بــن البلديــن مــا يــزال
دون مســتوى الطموحــات حيــث بلــغ نحــو  113مليــون ريــال
قطــري يف العــام  ،2020الفتــا اىل أهميــة تبــادل الزيــارات يف
تحقيــق التقــارب بــن قطاعــات االعــال يف البلديــن والتعــرف
عــى منــاخ االســتثامر والفــرص املتاحــة يف كال البلديــن.

وأشــار اىل ان غرفــة قطــر ترحــب بالــركات املالطيــة التــي ترغــب
بدخــول الســوق القطــري ،كــا ان الغرفــة تشــجع رجــال االعــال
القطريــن عــى التعــرف عــى فــرص االســتثامر املتاحــة يف مالطا.
ومــن جانبــه أشــاد ســعادة كاليــد كاروانــا وزيــر املاليــة والتوظيف
يف جمهوريــة مالطــا ،بعالقــات التعــاون الثنــايئ بــن البلديــن،
الفتــا اىل ان بالــده تســعى اىل تعزيــز التعــاون مــع دولــة قطــر
يف مختلــف املجــاالت ومــن بينهــا املجــاالت االقتصاديــة والتجاريــة.
وأشــار اىل ان يدعــو رجــال االعــال القطريــن اىل التعــرف عــى
منــاخ االســتثامر يف بــاده ،حيــث يوجــد العديــد مــن الفــرص
االســتثامرية املجديــة اليــت ميكــن للمســتثمرين القطريــن توجيــه
اســتثامراتهم اليهــا.

الغرفة تبحث تطوير
العالقات التجارية مع كينيا
اســتقبل النائــب األول لرئيــس غرفــة قطــر ســعادة الســيد محمــد
بــن احمــد بــن طــوار الكــواري مبقــر الغرفــة وزيــر الدولــة
للتصنيــع والتجــارة وتنميــة املشــاريع يف جمهوريــة كينيــا ســعادة
الســيد لورنــس كارانجــا والوفــد املرافــق لــه.
حــر اللقــاء ايضـاً ســعادة الســيد واشــنطن أولــو ،نائــب رئيــس
بعثــة ســفارة جمهوريــة كينيــا لــدى دولــة قطــر.
وتنــاول االجتــاع بحــث العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة بــن
البلديــن وســبل تعزيزهــا ،وافــاق التعــاون بــن القطــاع الخــاص
القطــري والكينــي ،باإلضافــة إىل اســتعراض الفــرص االســتثامرية
املتاحــة يف كينيــا يف قطاعــات متنوعــة ابرزهــا الزراعــة والصناعــة
والبنيــة التحتيــة.
بــدوره ،أشــاد ســعادة الوزيــر الكينــي بالعالقــات التــي تربــط
بــاده ودولــة قطــر ،داعيــاً أصحــاب األعــال واملســتثمرين
القطريــن إىل االســتثامر يف كينيــا التــي تزخــر بالكثــر مــن
الفــرص يف كافــة القطاعــات.
وقــال كارانجــا أن هنــاك إمكانيــات هائلــة للتعــاون املثمــر بــن

الجانبــن ،منوهـاً بإمكانيــة تنظيــم منتــدى يجمــع أصحــاب االعامل
مــن كال البلديــن يف قطــر لبحــث فــرص التعــاون بينهــا وإمكانيــة
إقامــة رشاكات تصــب يف فائــدة اقتصــاد البلديــن الصديقــن.
مــن جانبــه ،أكــد ســعادة الســيد محمــد بــن طــوار الكــواري عــى
دعــم غرفــة قطــر وتشــجيعها التعــاون بــن الــركات القطريــة
والكينيــة وإقامــة تحالفــات بــن الجانبــن يف قطاعــات متنوعــة
خاصــة يف الزراعــة واالمــن الغــذايئ ،خاصــة وأن دولــة قطــر
تــوىل أهميــة كــرى لألمــن الغــذايئ وتســعى إىل تطويــره ومنــوه
بشــكل يتناســب مــع الطفــرة التــي تشــهدها الدولــة.
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الغرفة تبحث التعاون التجاري واالقتصادي مع روسيا

اســتقبل ســعادة الســيد محمــد بــن احمــد بــن طــوار الكــواري النائــب
األول لرئيــس غرفــة قطــر ســعادة الســيد عــريب أبوبكــروف ،نائــب رئيس
لجنــة العالقــات الخارجيــة يف حكومــة ســانت بطرســرغ ورئيــس قســم
التعــاون االقتصــادي الخارجــي ،بحضــور الســيدة جيونيــل إســاعيلوفا ،
مديــرة تطويــر األعــال الدوليــة مبــروع جينــزا.
وتنــاول اللقــاء بحــث عالقــات التعــاون االقتصــادي والتجــاري بــن
الجانبــن وســبل تعزيزهــا ،باإلضافــة إىل اســتعراض فــرص االســتثامر
املتاحــة يف ســانت بطرســرغ يف قطاعــات متنوعــة.
خــال االجتــاع ،أكــد ســعادة الســيد محمــد بــن طــوار الكــواري عــى
متانــة العالقــات التــي تربــط دولــة قطــر وروســيا االتحاديــة يف كافــة
املجــاالت ،منوه ـاً باهتــام أصحــاب األعــال القطريــن باالطــاع عــى
فــرص االســتثامر املتاحــة يف روســيا بصفــة عامــة ويف مدينــة ســانت
بطرســرغ عــى وجــه الخصــوص.
وشــدد الكــواري عــى أن مدينــة ســانت بطرســرغ تعتــر مــن الوجهــات
االســتثامرية الرائــدة ،الفتــا بانــه بعــد انتهــاء الجائحــة ســيتم اســتئناف
الزيــارات املتبادلــة بــن ممثــي القطــاع الخــاص يف البلديــن مــا يوفــر
فرصــة لبحــث الفــرص االســتثامرية يف كال البلديــن واالســتفادة منهــا يف
رشاكات فاعلــة تعــود بالفائــدة عــى اقتصــاد البلديــن.

بــن طــوار :رجــال االعــال القطريــن
مهتمــون باالســتثامر يف روســيا

الغرفة تبحث تعزيز التعاون
مع غرفة مصدري سيرالنكا
وفــد رسيالنــي يضــم  20رشكــة
يــزور الدوحــة العــام الجــاري
التقــى النائــب األول لرئيــس غرفــة قطــر ســعادة الســيد محمــد بــن
طــوار الكــواري ،الســيد محمــد شــهام ماريــكار االمــن العــام واملدير
التنفيــذي للغرفــة الوطنيــة ملصــدري رسيالنــكا وذلــك عــن طريــق
االتصــال املــريئ.
تنــاول االجتــاع بحــث عالقــات التعــاون التجــاري بــن البلديــن
وســبل تعزيزهــا ،وآفــاق التعــاون بــن القطــاع الخــاص القطــري
ونظــره الرسيالنــي ،باإلضافــة إىل تشــجيع ودعــوة أصحــاب
األعــال القطريــن عــى االســتثامر يف رسيالنــكا واســتضافة وفــد
تجــاري رسيالنــي يف قطــر خــال العــام الجــاري.
وقــد أشــاد بــن طــوار بالعالقــات التــي تربــط البلديــن ،مؤكــدا أن
رسيالنــكا تعتــر وجهــة اســتثامرية رائــدة وجاذبــة لالســتثامرات

القطريــة ملــا تزخــر بــه مــن فــرص هائلــة يف قطاعــات عديــدة.
وأعــرب عــن ترحيــب غرفــة قطــر بزيــارة وفــد أصحــاب األعــال
الرسيالنــي خــال العــام الجــاري ،منوهـاً بــأن هــذه الزيــارة توفــر
فرصــة كبــرة ألصحــاب األعــال مــن البلديــن للتباحــث حــول آليــات
تعزيــز التعــاون املشــرك واستكشــاف الفــرص املتاحــة يف كال البلدين
وإمكانيــة انشــاء رشاكات فاعلــة تصــب يف فائــدة اقتصــاد البلديــن
الصديقــن.
وقــال بــن طــوار أن غرفــة قطــر حريصــة عــى تعزيــز التعــاون بــن
الــركات القطريــة والرسيالنكيــة وكذلــك عــى تعزيــز التقــارب بــن
أصحــاب األعــال مــن البلديــن ،ال ســيام يف ظــل توفر فــرص حقيقية
لتنويــع االســتثامرات املشــركة بــن قطــر وجمهوريــة رسيالنكا.
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بحث العالقات التجارية بين القطاع الخاص القطري والعماني
اســتقبل ســعادة الســيد محمــد بــن
احمــد بــن طــوار الكــواري النائــب
األول لرئيــس مجلــس إدارة غرفــة قطــر،
الســيد اســحاق بــن خلفــان بــن خميــس
البوســعيدي رئيــس مكتــب التمثيــل
التجــاري لســلطنة عــان بالدوحــة،
وذلــك لبحــث العالقــات التجاريــة وســبل
تطويــر االســتثامرات املتبادلــة بــن
القطــاع الخــاص يف كل مــن دولــة قطــر
وســلطنة ُعــان.
وقــال ســعادة الســيد محمــد بــن طــوار
الكــواري خــال اللقــاء أن العالقــات
التجاريــة بــن قطــر وعــان كبــرة
ومتطــورة ،وأن دولــة قطــر لديهــا
اســتثامرات كبــرة ومتنوعــة يف ســلطنة
ُعــان وهنــاك مشــاريع ناجحــة ومنوذج
للتعــاون بــن البلديــن الشــقيقني.
وأشــار بــن طــوار إىل أن هنــاك اهتــام لــدى أصحــاب األعــال القطريــن بالتعرف
عــى الفــرص االســتثامرية املتاحــة يف الســلطنة ،وأن الفرصــة متاحــة لتطويــر
حجــم ومجــاالت التجــارة بــن القطــاع الخــاص يف البلديــن ،وأوضــح أن غرفــة قطر
تعمــل عــى تشــجيع رجــال األعــال القطريــن عــى االســتثامر يف ســلطنة ُعــان
والدخــول يف رشاكات مــع نظرائهــم العامنيــن.

البوســعيدي :الرتتيــب لعقد
منتــدى أعــال عــاين قطــري
بالســلطنة

بــن طــوار :هنــاك مشــاريع
قطريــة عامنيــة ناجحــة

بــن أصحــاب األعــال القطريــن وال ُعامنيــن ،والتعريــف بالفــرص
االســتثامرية املتاحــة يف الســلطنة ،ومنهــا الفــرص التــي توفرهــا
منطقــة الدقــم الصناعيــة ،والفــرص يف قطاعــات الســياحة
والصناعــة والزراعــة واالســتزراع الســميك.
وقــال البوســعيدي أن هنــاك نيــة لعقــد منتــدى أعــال عــاين
قطــري يجمــع نخبــة مــن أصحــاب األعــال واملســتثمرين الراغبــن
يف عقــد مشــاريع يف ُعــان ،إضافــة لتنظيــم عــدد مــن الزيــارات
امليدانيــة البــرز املناطــق االقتصاديــة يف ُعــان ،واســتعراض اهــم
الفــرص املتاحــة يف املرشوعــات التــي تقيمهــا الســلطنة.

وقــال أن الغرفــة نظمــت نســخة خارجيــة مــن معــرض «صنــع
يف قطــر» يف مســقط والــذي شــهد اقبــاالً كبــرا ً وحقــق نتائــج
مبهــرة ،كــا قامــت الغرفــة بتنظيــم زيــارة لوفــد تجــاري كبــر،
وقــد ســاهمت تلــك الزيــارات يف دفــع العالقــات التجاريــة بــن
البلديــن قدم ـاً ،مبين ـاً أن هنــاك اهتــام بتنظيــم زيــارة لوفــد مــن
أصحــاب األعــال ورجــال األعــال القطريــن للتعــرف عــن كثــب
بالفــرص االســتثامرية يف الســلطنة ،وااللتقــاء برجــال األعــال
العامنيــن ومناقشــة عقــد رشاكات متبادلــة.
مــن جانبــه أوضــح الســيد إســحاق بــن خلفــان بــن خميــس
البوســعيدي أن زيارتــه هدفهــا التنســيق بــن الجانبــن للتقريــب
بــن القطــاع الخــاص يف البلديــن ،وبحــث ســبل تعزيــز التواصــل
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تهيئة املناخ املالئم للقطاع الخاص اإلسالمي لتعزيز االستثامرات املتبادلة

الغرفة تبحث تعزيز التعاون مع
المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي
العبيــديل :دور مهــم للقطــاع الخــاص يف
تعزيــز االمــن الغــذايئ االســامي
اجتمــع الســيد محمــد بــن احمــد العبيــديل عضــو مجلــس إدارة
غرفــة قطــر ورئيــس لجنــة االمــن الغــذايئ بالغرفــة مبقــر الغرفــة،
مــع الســيد بــرالن بايدوليــت املديــر العــام للمنظمــة اإلســامية
لألمــن الغــذايئ التابعــة ملنظمــة التعــاون اإلســامي ،بحضــور
ســعادة الســيد إرمــان إيســاغاليف ،ســفري جمهوريــة كازاخســتان
لــدى الدولــة والســيد نــور ســليم ســليامنوف املستشــار العــام
للمنظمــة.
وجــرى خــال االجتــاع مناقشــة عالقــات التعــاون بــن غرفــة قطر
واملنظمــة اإلســامية لألمــن الغــذايئ وســبل تعزيزهــا ،باإلضافــة
اىل التعــاون يف تهيئــة املنــاخ املالئــم للقطــاع الخــاص يف قطــر
وبقيــة الــدول اإلســامية األعضــاء يف املنظمــة والبالــغ عددهــا 36
دولــة ،لتعزيــز االســتثامرات املتبادلــة يف مجــاالت الزراعــة والغــذاء
مبــا يســهم يف تعزيــز االمــن الغــذايئ يف الــدول األعضــاء.
وشــدد العبيــديل خــال اللقــاء عــى أهميــة تعزيــز التعــاون بــن
الــدول اإلســامية يف مجــاالت االمــن الغــذايئ ولكــن دون االنغــاق
عــى العــامل ،بــل يجــب االنفتــاح عــى مختلــف االقتصــادات
العامليــة وبنــاء عالقــات وطيــدة يف مجــاالت والزراعــة والصناعــات
الغذائيــة تســمح للقطــاع الخــاص يف هــذه الــدول لعــب دور مهــم
يف تعزيــز االمــن الغــذايئ يف الــدول اإلســامية.
وأشــار اىل أهميــة ان يكــون هنالــك اتفــاق عــام يحكــم عالقــات

بايدوليــت :حــث رجــال االعــال القطريــن
لالســتثامر الغــذايئ يف الــدول األعضــاء
التعــاون املشــرك يب مختلــف األطــراف مبــا يعــزز التبــادل
التجــاري واالســتثامري يف مجــاالت االمــن الغــذايئ ،منوهــا
بــرورة دعــم االســتثامرات الزراعيــة ومســاعدة املنتجــن يف أمــور
التســويق.
ومــن جانبــه أشــاد الســيد بــرالن بايدوليــت املديــر العــام للمنظمــة
اإلســامية لألمــن الغــذايئ مبســتوى االمــن الغــذايئ يف قطــر،
وقــال ان املنظمــة تســعى اىل تعزيــز عالقــات التعــاون مــع غرفــة
قطــر وحــث رجــال االعــال واملســتثمرين القطريــن اىل االســتثامر
يف الصناعــات الغذائيــة يف الــدول األعضــاء يف املنظمــة.
وقــال ان املنظمــة اإلســامية لألمــن الغــذايئ تعمــل عــى
توفــر الخــرة واملعرفــة الفنيــة للــدول األعضــاء يف مختلــف
جوانــب الزراعــة املســتدامة والتنميــة الريفيــة واألمــن الغــذايئ
والتكنولوجيــا الحيويــة ،إضافــة اىل تقييــم ورصــد حالــة األمــن
الغــذايئ يف الــدول األعضــاء لتكــون قــادرة عــى تحديــد حــاالت
الطــوارئ ،وتوفــر شــبكات األمــان االجتامعــي واملســاعدات
اإلنســانية مــن خــال احتياطيــات األمــن الغــذايئ ،الفتــا اىل أهميــة
تنســيق وصياغــة وتنفيــذ السياســات الزراعيــة املشــركة مثــل تبادل
ونقــل التكنولوجيــا املناســبة ونظــم إدارة األغذيــة العامــة ،معالجــة
املشــكالت مثــل التصحــر وإزالــة الغابــات والتعريــة وامللوحــة،
وتعبئــة املــوارد املاليــة والزراعيــة وإدارتهــا لتعزيــز األمــن الغذايئ.
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غرفة قطر تبحث تعزيز التعاون مع
الغرفة العربية البرازيلية

تــويل أهميــة كــرى بتنشــيط التجــارة بــن الربازيــل
والــدول العربيــة ،كــا انهــا ترحــب بالتعــاون مــع غرفــة
قطــر.
وقالــت أن هنــاك العديــد مــن األنشــطة التــي ســيتم تنظيمها
خــال العــام الجــاري وأعربــت عــن املهــا يف مشــاركة
أصحــاب األعــال واملســتثمرين القطريــن فيهــا مثــل
معــرض ابــاس  APAS 202مبدينــة ســاو باولــو خــال
شــهر مايــو مــن العــام الجــاري والــذي يضــم اجنحــة
عربيــة ،باإلضافــة إىل املنتــدى االقتصــادي يف شــهر يوليــو
مبشــاركة عربيــة وبرازيليــة.
يذكــر أن غرفــة التجــارة العربيــة الربازيليــة تهــدف إىل
تطويــر العالقــات بــن الربازيــل والــدول العربيــة ،باإلضافــة
إىل تعزيــز الــراكات وتوســيعها.
وترتكــز مهمــة الغرفــة يف تعزيــز جميــع أشــكال التبــادل
والتعــاون بــن الربازيــل والــدول العربيــة ،بهــدف تشــجيع
التجــارة والتعــاون االقتصــادي والتكنولوجــي والعلمــي
والثقــايف واالســتثامر والســياحة.
كــا تهــدف إىل تنظيــم الفعاليــات وتوفــر املــواد الرتويجية
التــي مــن شــأنها تعزيــز العالقــة والرتويــج التفاهــم
املتبــادل ،واســتغالل اإلمكانيــات التجاريــة لزيــادة توليــد
حصــص التبــادل التجــاري بــن املســتوردين واملصدريــن,
واســتحداث املعلومــات لدعــم املصدريــن واملســتوردين،
ودعــم عمليــة التواصــل.

بحثــت غرفــة قطــر عالقــات التعــاون مــع غرفــة التجــارة
العربيــة الربازيليــة وســبل تعزيزهــا ،واســتطالع فــرص
التعــاون بــن القطــاع الخــاص يف كل مــن قطــر والربازيــل،
وذلــك خــال لقــاء الســيد عــي بــو رشبــاك املنصــوري
مســاعد املديــر العــام للعالقــات الحكوميــة وشــؤون اللجــان
بالغرفــة مــع الســيدة فرينانــدا بالتــازار مديــرة العالقــات
املؤسســاتية واالســراتيجية بالغرفــة العربيــة الربازيليــة،
والــذي عقــد مبقــر الغرفــة.
مــن جانبــه ،أكــد الســيد عــى املنصــوري عــى قــوة ومتانــة
العالقــات التــي تربــط دولــة قطــر والربازيــل عــى كافــة
املســتويات خاصــة االقتصاديــة والتجاريــة ،مشــرا ً بــأن
هنــاك الكثــر مــن املنتجــات الربازيلليــة يف الســوق القطري.
وقــال أن التبــادل التجــاري بــن البلديــن ينمــو بوتــرة
متســارعة حيــث منــا مــن  2.1مليــار ريــال عــام  2020إىل
 3.8مليــار ريــال خــال العــام املــايض.
كــا أكــد عــى أن غرفــة قطــر تقــوم بتشــجيع أصحــاب
األعــال واملســتثمرين القطريــن عــى استكشــاف فــرص
االســتثامر املتاحــة يف الربازيــل وتعزيــز التعــاون بــن
القطــاع الخــاص القطــري والربازيــي.
بــدوره ،اشــادت الســيدة فرينانــدا بالعالقــات التــي تربــط
البلديــن اقتصاديــا وتجاريــا ،وأشــارت إىل أن دولــة قطــر
تعتــر ذو أهميــة كبــرة بالنســبة للربازيــل.
كــا أكــدت عــى أن الغرفــة العربيــة الربازيليــة للتجــارة
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نــــدوات
خالل ندوة افرتاضية بالتعاون مع ريفينيتيف العاملية وإيرنست ويونغ

الغرفة الدولية قطر تبحث آليات االنتقال
من «اليبور»

نظمــت غرفــة التجــارة الدوليــة قطــر
نــدوة افرتاضيــة بالتعــاون مــع رشكــة
ريفينيتيــف العامليــة ورشكــة إيرنســت
ويونــغ ،بعنــوان «مــا بعــد اليبــور» ( وهــو
مــؤرش ســعر الفائــدة الســائد بــن البنــوك
يف لنــدن) ،حيــث ناقشــت التحديــات
والتطــورات والفــرص يف انتقــال مــن
«اليبــور».
وتحــدث خــال النــدوة كال مــن الســيد
الكســندر هاردويــن مديــر مكتــب الدخــل
الثابــت برشكــة ريفينيتيــف العامليــة،
والســيد كيــدار ديســاي مديــر الخدمــات
املاليــة برشكــة ايرنســت ويونــغ ،والســيد
فينســينزو دميــاز مديــر اســراتيجية
املبيعــات والتنفيــذ برشكــة ريفينيتيــف
العامليــة.
وناقشــت النــدوة التــي شــهدت مشــاركة
كبــرة مــن ممثــي عــدد مــن البنــوك
العاملــة بالدولــة ،والخــراء القانونيــن،
وممثــي رشكات القطــاع الخــاص مــن
قطــاع التأمــن والرصافــة ،موضوعــات

املعــدالت املعياريــة الجديــدة ،وكيفيــة إدارة
االنتقــال ،والخطــوات التاليــة التــي يجــب
اتباعهــا.
وخــال الجلســة النقاشــية االوىل ،قــال
الســيد فينســينزو دميــاز أن رشكــة
ريفينيتيــف العامليــة توفــر البيانــات
واألدوات والتحليــات والدعــم الــذي
تحتاجــه الــركات لالنتقــال الســلس
مــن «اليبــور» ،منوه ـاً بأنــه بعــد إعــان
لجنــة االســعار املرجعيــة البديلــة ()ARRC
يف شــهر مــارس 2021والــذي تــم مــن
خاللــه اختيــار ريفينيتيــف ،قمنــا بإطــاق
احتياطــات نقديــة بالــدوالر األمريــي
«ايبــور» وذلــك بهــدف تســهيل االنتقــال
بعيــدًا عــن «اليبــور» الــدوالر األمريــي.
امــا الجلســة الثانيــة قدمهــا الســيد
كيــدار ديســاي والــذي أشــار فيهــا إىل
أنــه بينــا يكتســب التحــول مــن مــؤرش
ســعر الفائــدة بــن البنــوك يف لنــدن
بعملــة الــدوالر األمريــي (اليبــور) إىل
ســعر التمويــل املضمــون ليــوم واحــد(
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زخــا يف عــام  ، 2022ســيكون
)SOFR
ً
مــن االهميــة معرفــة مــدى تطــور ســوق
معــدالت االئتــان الحساســة.
وأشــار بــأن هــذا املــؤرش مل يتــم اعتــاده
حال ًيــا مــن قبــل الهيئــات التنظيميــة ،عــى
الرغــم مــن أننــا شــهدنا أحجــام تــداول
منخفضــة باســتخدام معــدالت حساســة
لالئتــان.
بــدوره ،قــال الســيد الكســندر هاردويــن
أنــه يف ديســمرب  ،2021توقــف العمــل
بســعر تعامــل البنــوك العامليــة «اليبــور»
يف أكــر مــن عرشيــن إعــدادًا ،إال أن
االنتقــال مل ينتــه بعــد مــع اســتمرار
اإللغــاء التدريجــي للعقــود القدميــة ،
منوهــاً بــأن اليبــور الــدوالر األمريــي
واليــورو مل ينتقــل بالكامــل إىل أســعار
بديلــة خاليــة مــن املخاطــر ( )RFRsوأن
الجهــات الرقابيــة األخــرى بــدأت مؤخــرا
يف مســرة االنتقــال مــن اليبــور.

نــــدوات

مركــز التحكيــم
بالغرفــة يناقــش
تنفيــذ وبطــان
حكــم التحكيــم

عقــد مركــز قطــر الــدويل للتوفيــق
والتحكيــم بغرفــة قطــر بالتعــاون مــع
املعهــد امللــي للمحكمــن املعتمديــن –
فــرع قطــر نــدوة عــن بعــد تناولــت تنفيــذ
وبطــان حكــم التحكيــم ودور الخــرة
يف إجــراءات التحكيــم يف ضــوء أحــكام
القانــون القطــري واتفاقيــة نيويــورك.
وخــال كلمــة افتتاحيــة ،قــال الســيد
إبراهيــم شــهبيك األمــن العــام املســاعد
ملركــز قطــر الــدويل للتوفيــق والتحكيــم
بغرفــة قطــر ،أن دولــة قطــر اصــدرت
قانــون التحكيــم ليحــايك التطــورات
املحليــة والدوليــة ،وإليجــاد بيئــة محفــزة
لألعــال واالســتثامر وليواكــب أيضــا
النمــو االقتصــادي واالســتثامري الحــايل
واملســتقبيل لدولــة قطــر.
وأوضــح شــهبيك أن النــدوة تــأيت يف
إطــار سلســلة النــدوات التحكيميــة التــي
يقــوم عــى تنظيمهــا املركــز بهــدف
نــر الثقافــة التحكيميــة ،واطــاع
مجتمــع األعــال والقانونيــن واملحكمــن
بالتطــورات الحاصلــة يف مجــال التحكيــم
التجــاري ووســائل فــض املنازعــات ،كذلــك
اســتعراض افضــل املامرســات يف هــذا
املجــال.
وأدار النــدوة التــي عقــدت عــر تقنيــة
االتصــال املــريئ ،املهنــدس أحمــد األنصاري

رئيــس املعهــد امللــي للمحكمــن املعتمدين
فــرع قطــر وكبــر مستشــاري هندســة
املشــاريع بهيئــة األشــغال العامــة.
كــا تناولــت الدكتورة منــى املرزوقــي عميد
كليــة القانــون بجامعــة قطــر ،يف مداخلتها
أهــم الخطــوات القانونيــة والعمليــة لتنفيــذ
حكــم التحكيــم الصــادر خــارج دولــة قطــر
أو داخلهــا ،كــا اســتعرضت قواعــد مركــز
قطــر للــال املتعلقــة بذلــك األمــر.
كذلــك تحــدث يف النــدوة االفرتاضيــة كل
مــن الدكتــور نــادر محمــد ابراهيــم أســتاذ
القانــون التجــاري والبحــري بكليــة القانون
بجامعــة قطــر والــذي تنــاول حديثــه
قضيــة عمليــة بشــأن حكــم تحكيــم صــادر
يف دولــة قطــر وتــم طلــب تنفيــذه يف
اســراليا وبيــان أســباب القضــاء األســرايل
لتنفيــذ ذلــك الحكــم مــع توضيــح
اشــراطات اتفاقيــة نيويــورك املتعلقــة
بتنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبــي ،كــا
تنــاول املهنــدس ســعد حجــازي الخبــر
واملحكــم وعضــو مجلــس إدارة املعهــد
امللــي للمحكمــن املعتمديــن فــرع قطــر
دور الخــرة وإجــراءات الخبــر والشــهود
الخــراء يف الدعــوى التحكيميــة واملشــاكل
الفنيــة والعمليــة املتعلقــة بالخــراء يف
التحكيــم.
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قانــون
شــهبيك:
التحكيــم القطــري يعــزز
البيئــة املحفــزة لألعــال

نــــدوات
مركز التحكيم بالغرفة يشارك يف ندوة املركز العريب للبحوث القانونية

د .ثاني بن علي يؤكد أهمية التحكيم في
النزاعات المصرفية
شــارك مركــز قطــر الــدويل للتوفيــق
والتحكيــم بغرفــة قطــر يف نــدوة علميــة
حــول «دور الوســاطة والتحكيــم يف حــل
النزاعــات املرصفيــة والتجاريــة» ،والتــي
نظمهــا املركــز العــريب للبحــوث القانونيــة
والقضائيــة بجامعــة الــدول العربيــة
بالتعــاون مــع اتحــاد املصــارف العربيــة
(مركــز الوســاطة والتحكيــم) عــر تقنيــة
االتصــال املــريئ ،حيــث مثّــل املركــز يف
النــدوة ســعادة الشــيخ الدكتــور ثــاين
بــن عــي آل ثــاين عضــو مجلــس اإلدارة
للعالقــات الدوليــة.
وقــد تركــزت النــدوة عــى محوريــن ،األول
بعنــوان« :الحكــم التحكيمــي بــن قــرارات
القــايض يف بلــد املنشــأ وقــرارات القايض
يف بلــد التنفيــذ» وقــد ادار النقــاش فيــه
القــايض د .غالــب غانــم ،يف حــن جــاء
املحــور الثــاين تحــت عنــوان «حــاالت
العجلــة ومحكــم العجلــة (مــا هــي الفائــدة
للمصــارف) ،وادار النقــاش يف هــذا املحور
د .انيــس عويــدات.
واكــد ســعادة الشــيخ الدكتــور ثــاين بــن
عــي آل ثــاين أهميــة التحكيــم يف حــل
املنازعــات املرصفيــة ،خصوصــا مــن حيــث
رسعــة الفصــل يف املنازعــات ،حيــث ان
القطــاع املــريف يعتــر عصــب االقتصــاد
والــذي مــن خاللــه يتــم متويــل معظــم
املرشوعــات واالعــال التجاريــة ،وبالتــايل
فانــه مــن املهــم حــل املنازعــات املرصفيــة
يف وقــت ارسع لضــان عــدم تعطيــل
املرشوعــات واالعــال التجاريــة مبــا
ينعكــس بشــكل ســلبي عــى االقتصــاد.
وشــدد ســعادته عــى رضورة نــر ثقافــة
التحكيــم يف حــل النزاعــات املرصفيــة
والتجاريــة ،مشــرا ً إىل أن قانــون التحكيــم
القطــري رقــم  2لســنة  2017قــد نــص
رصاحــة عــى التحكيــم يف «املنازعــات
املرصفيــة» ،وذلــك يف الفقــرة التــي

تنــص عــى ان يكــون التحكيــم تجاري ـاً،
يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون ،إذا
نشــأ النــزاع حــول عالقــة قانونيــة ذات
طبيعــة اقتصاديــة ،تعاقديــة كانــت أو
غــر تعاقديــة ،ويشــمل ذلــك املعامــات
التجاريــة أو االســتثامرية أو املاليــة أو
املرصفيــة أو الصناعيــة أو التأمينيــة أو
الســياحية أو غريهــا مــن املعامــات ذات
الطابــع االقتصــادي.
وقــال ســعادته ان مركــز قطــر الــدويل
للتوفيــق والتحكيــم دائــم الحــرص عــى
نــر ثقافــة التحكيميــة وتعريــف مجتمــع
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األعــال والقانونيــن بأهــم التطــورات
واملامرســات الدوليــة يف مجــال التحكيــم
وتطبيقاتــه املتعــددة ،ســواء مــن خــال
الفعاليــات والنــدوات واملؤمتــرات التــي
ينظمهــا املركــز ،أو تلــك التــي يشــارك
فيهــا.

نــــدوات

خالل ندوة حول الحوكمة املسؤولة يف قانون العمل

د .ثاني بن علي :إصالحات قوانين العمل
القطرية تحمي حقوق العمال
شــارك مركــز قطــر الــدويل للتوفيــق والتحكيــم بغرفــة
قطــر يف نــدوة إقليميــة بعنــوان «الحوكمــة املســؤولة
يف قانــون العمــل» والتــي عقــدت عــر االتصــال املــريئ
ونظمتهــا قبــة االبتــكار لالستشــارات والتدريــب يف األردن
ضمــن فعاليــات مجلــس زاد املعــريف الحــادي عــر ،وقــد
مثــل املركــز يف النــدوة ســعادة الشــيخ الدكتــور ثــاين بــن
عــي ال ثــاين عضــو مجلــس االدارة للعالقــات الدوليــة
مبركــز قطــر الــدويل للتوفيــق والتحكيــم ،كضيــف رشف
للنــدوة.
وأشــار اىل ان قوانــن العمــل شــهدت إصالحــات عديــدة
منــذ قانــون العمــل رقــم  3لســنة  ،1962ومــا تــاه مــن
قوانــن مثــل القانــون رقــم  11لســنة  1962بإنشــاء
نظــام الســجل التجــاري والقوانــن املعدلــة لــه ،القانــون
رقــم  3لســنة  1963بتنظيــم دخــول وإقامــة األجانــب
يف قطــر والقوانــن املعدلــة لــه ،القانــون رقــم  3لســنة
 1984بتنظيــم كفالــة إقامــة األجانــب وخروجهــم ،املعــدل
بالقانــون رقــم  21لســنة  ،2002القانــون رقــم  14لســنة
 1992بشــان تنظيــم اســتقدام عــال مــن الخارج لحســاب
الغــر ،القانــون رقــم  23لســنة  1994بنظــام الصلــح يف
الجرائــم املنصــوص عليهــا يف القانــون رقــم  14لســنة
 1992بشــأن تنظيــم اســتقدام عــال مــن الخــارج لحســاب
الغــر ،القانــون رقــم  7لســنة  1999بتنظيــم وزارة شــؤون
الخدمــة املدنيــة واإلســكان وتعيــن اختصاصاتهــا ،وقانــون
الــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون رقم  5لســنة .2002
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وأشــار ســعادته اىل انــه منــذ فــوز دولــة قطــر باســتضافة
مونديــال كأس العــامل لكــرة القــدم  ،2022بــدأت تظهــر
هجــات رشســة مــن قبــل بعــض الصحــف األجنبيــة
واملنظــات الحقوقيــة بحجــة انتهــاك حقــوق العــال،
ولكــن هــذه الهجــات تجاهلــت اإلصالحــات التــي شــهدها
ســوق العمــل يف قطــر خصوصــا يف العامــن 2013
و 2014حيــث قامــت الدولــة بوضــع نظــام حاميــة األجــور
للعاملــة بحيــث يتــم تحويــل أجــور العاملــة يف مــدة
أقصاهــا اليــوم الرابــع مــن الشــهر ويف حالــة عــدم قيــام
أي رشكــة بتحويــل أجــور العاملــة يف تلــك املــدة يتــم
اغــاق الخدمــات التــي تخــص تلــك الرشكــة واحالتهــا
اىل النيابــة العامــة لعــدم دفعهــا األجــور ،الفتــا اىل ان
اإلصالحــات يف قوانــن العمــل تدعــم حوكمــة وحاميــة
حقــوق العاملــة يف قطــر.
وأضــاف الشــيخ الدكتــور ثــاين بــن عــي ال ثــاين يف
كلمتــه االفتتاحيــة للنــدوة ،اىل انــه يف العــام  2017تــم
إلغــاء اذن او ترصيــح الخــروج حيــث كان يف الســابق عــى
العاملــة الحصــول عــى ترصيــح خــروج مــن صاحــب
العمــل للتمكــن مــن الســفر ،كــا ان تغيــر جهــة العمــل
اصبــح اســهل حيــث ان الــذي يلــزم العامــل بصاحــب
العمــل هــو عقــد العمــل والــذي يتضمــن بنــودا يتفــق
عليهــا العامــل وصاحــب العمــل.
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خالل نرشتها االقتصادية الشهرية  ..غرفة قطر:

صادرات القطاع الخاص
تواصل النمو بمعدالت قياسية
أصــدرت غرفــة قطــر النــرة االقتصاديــة الشــهرية لشــهر ديســمرب
 2021والتــي تتضمــن تحليــا ألبــرز اتجاهــات االقتصــاد القطــري
فضــا عــن تقريــر التجــارة الخارجيــة لدولــة قطــر والــذي يشــمل
تحليــا لبيانــات التجــارة الخارجيــة للدولــة لشــهر اكتوبــر 2021
وتجــارة القطــاع الخــاص مــن خــال شــهادات املنشــأ التــي تصدرهــا
الغرفــة للــركات القطريــة لتصديــر بضائعهــا للخــارج ،كــا تضمنت
النــرة موضوعــات اقتصاديــة منوعــة ابرزهــا اســتعراضا لإلنجــازات
التــي حققتهــا غرفــة قطــر خــال العــام  ،2021حيــث واصلــت
الغرفــة خــال العــام  2021جهودهــا الراميــة اىل دعــم وتطويــر
قطــاع األعــال والعمــل عىل تشــجيع االســتثامر وتســهيل منـ ّوه ،واىل
مواكبــة الغرفــة لإلنجــازات التــي حققتهــا الدولــة ونجاحهــا يف اثبات
دورهــا كممثــل للقطــاع الخــاص القطــري وهدفهــا بالعمــل عــى دعم
وترويــج وتطويــر وحاميــة مصالــح الــركات واملؤسســات باعتبارهــا
صــوت مجتمــع االعــال يف البــاد ،وقــد أنجــزت اكــر مــن  56الــف
معاملــة الكرتونيــة ،ووصــل اجــايل عــدد األعضــاء اىل اكــر مــن 70
الــف عضــوا ً ،كــا أصــدرت الغرفــة اكــر مــن  42الف شــهادة منشــأ
للصــادرات خــال العــام املــايض.
كامعــززت الغرفــة بنيتهــا الرقميــة وعملــت عــى إضفــاء مزيــد مــن

التطويــر عــى الخدمــات املقدمــة ملجتمــع االعــال مــن اجل التســهيل
عــى أعضائهــا والــركات واملؤسســات املنتســبة لهــا وتوفــر كافــة
الوســائل املمكنــة للتواصــل معهــم وإنجــاز معامالتهم بيــر وحرفية.
صادرات القطاع الخاص
ووفقــا للنــرة ،فقــد واصلــت صــادرات القطــاع الخــاص وفقــا
لشــهادات املنشــأ التــي تصدرهــا غرفــة قطــر ،ارتفاعهــا خــال شــهر
اكتوبــر  2021محققــة مســتوى قياســيا بلــغ حــوايل  2.3مليــار ريال
قطــري ،بنســبة ارتفــاع تزيــد عــن  85%عــى أســاس ســنوي مقارنة
مــع قيمتهــا خــال شــهر اكتوبــر مــن العــام  2020حيــث كانــت
حينهــا قــد بلغــت حــوايل  1.24مليــار ريــال ،مــا يعطــي دليـاً عىل
اســتمرار التعــايف االقتصــادي القــوي مــن تأثــرات تدابــر مكافحــة
جائحــة كوفيــد ،-19حيــث نجــده مرتفعــاً بنســبة  17.9%مقارنــة
بأعــى مســتوى حققتــه قبــل بدايــة فــرض هــذه التدابــر وكان
ذلــك يف شــهر فربايــر  2020حيــث بلغــت قيمــة الصــادرات حينهــا
حــوايل  1.95مليــار ريــال قطــري ،وكذلــك نجــده مرتفعــا وبنســبة
كبــرة جــدا ً بلغــت  302%عنــد مقارنتــه مســتوى الصــادرات الــذى
حققتــه خــال شــهر ابريــل  2020الــذى ميثــل ادىن مســتوى حققته
الصــادرات إبــان تدابــر مكافحــة جائحــة كوفيــد ،-19حيــث كانــت
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قيمــة الصــادرات حينهــا حــوايل  572مليــون ريــال قطــري فقــط.
وأشــار تقريــر صــادرات القطاع الخــاص اىل ان منوذج شــهادة املنشــأ
العــام ح ّقــق ارتفاعــا يف قيمــة الصــادرات عــره خــال شــهر أكتوبــر
 2021بنســبة  39.5%عــى أســاس شــهري مقارنــة بقيمة الصــادرات
خــال شــهر ســبتمرب الســابق ،وبنســبة  98.5%عــى أســاس ســنوي
(مقارنــة بقيمــة الصــادرات خــال بشــهر أكتوبــر  ،)2020وعــدا ذلك،
فقــد انخفضــت قيمــة الصــادرات عــر منــاذج الشــهادات األخــرى،
ولكــن أكربهــا واكرثهــا تأثــرا ً كان يف منــوذج مجلــس التعــاون
الخليجــي ،حيــث تــم تصديــر مــا قيمتــه حــوايل ( )478.51مليــون
ـا تــم تصديــره يف
ريــال وهــي قيمــة منخفضــة بنســبة  85.7%عـ ّ
شــهر ســبتمرب  2021والتــي بلغــت حــواىل ( )3,344.64مليــون ريال
قطــري ،امــا عــى أســاس ســنوي (باملقارنــة بقيمــة الصــادرات يف
شــهر أكتوبــر  )2020فنجدهــا قــد زادت بنســبة كبــرة بلغــت 413%
ص ـدِّر ايل دول مجلــس التعــاون الخليجــي حينهــا مــا قيمتــه
حيــث ُ
حــواىل ( )93.17مليــون ريــال فقــط .تالهــا انخفاض ـاً هــو منــوذج
املنطقــة العربيــة حيــث انخفضــت قيمة الصــادرات عــر هــذا النموذج
بنســبة  65.7%عــى أســاس شــهري وبنســبة  58.4عــى أســاس
ســنوي .ثــم منــوذج ســنغافورة الــذي انخفضــت قيمــة الصــادرات
عــره بنســبة  44.6%عــى أســاس شــهري ،ولكنهــا ارتفعــت بنســبة

 200.2%عــى أســاس ســنوي .وبــذات املســتوى ،انخفضــت قيمــة
الصــادرات عــر منــوذج االفضليــات عــى أســاس شــهري بنســبة
بلغــت  18.1%عــن قيمتهــا خــال شــهر ســبتمرب  ،2021ولكنهــا
ارتفعــت عــى أســاس ســنوي بنســبة .33.5%
الصادرات حسب السلع
أمــا تحليــل صــادرات القطــاع الخــاص حســب الســلع (قامئــة أهــم
ســلع الصــادرات) التــي تــم تصديرهــا خــال شــهر اكتوبــر ،2021
وذلــك عــى أســاس شــهري (مبقارنتهــا ببيانــات الصــادرات خــال
شــهر ســبتمرب الســابق لــه) ،وكذلــك عــى أســاس ســنوي (مبقارنتها
ببيانــات نفــس الشــهر مــن العــام الســابق ،أي اكتوبر  ،)2020فيشــر
ايل ان خمســة مــن الســلع يف القامئــة قــد حققــت ارتفاعـاً يف قيمــة
صادراتهــا ،وهــي عــى الرتتيــب مــن األعــى :أوال ســلعة الحديــد،
حيــث حققــت ارتفاعـاً كبــرا ً يف قيمــة صادراتها خــال شــهر اكتوبر
 2021بنســبة  1946.8%عــى أســاس شــهري مرتفعــة ايل حــوايل
( )126.49مليــون ريــال قطــري مقارنة بحــوايل ( )6.18مليــون ريال
حققتهــا يف شــهر ســبتمرب  ،2021وبنســبة مقاربة بلغــت 1746.6%
عــى أســاس ســنوي مقارنــة بنفــس الشــهر مــن عــام  ،2020وثانيــا
ســلعة الغــازات الصناعيــة حيــث ارتفعــت قيمــة صادراتهــا مــن خالل
شــهر أكتوبــر  2021بنســبة بلغــت  659.5%عــى أســاس شــهري

 85٪ارتفــاع صــادرات القطــاع
الخــاص لشــهر أكتوبــر 2021
محققــة  2.3مليــار ريــال

ســلطنة عــان تتصــدر
وجهــات الصــادرات تليهــا الهنــد ثــم
الصــن وتركيــا وأملانيــا
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وبنســبة  193.7%عــى أســاس ســنوي
حيــث بلغــت قيمــة صادراتهــا ()353.25
مليــون ريــال يف شــهر ســبتمرب 2021
و( )120.27مليــون ريــال يف أكتوبر ،2020
ثــم ســلعة االملونيــوم والتــي ارتفعــت قيمــة
صادراتهــا خــال شــهر أكتوبــر 2021
لتبلــغ حــوايل ( )609.86مليــون ريــال
بنســبة ارتفــاع بلغــت  140.3%عىل أســاس
شــهري حيــث كانــت صادراتهــا يف شــهر
ســبتمرب الســابق حــوايل ( )253.76مليــون
ريــال ،وعــى أســاس ســنوي ارتفعــت ايضاً
قيمــة الصــادرات منهــا بنســبة 106%
مقارنــة بقيمتهــا يف شــهر أكتوبــر 2020
والتــي بلغــت حينهــا حــوايل ()296.10
مليــون ريــال.
وجــاءت بعــد ذلــك ســلعة البارافــن
والتــي حققــت خــال شــهر اكتوبــر 2021
صــادرات بقيمــة بلغــت حــوايل ()119.10
مليــون ريــال ،بارتفــاع عىل أســاس شــهري
بنســبة  46.4%عــن قيمــة الصــادرات منهــا
خــال شــهر ســبتمرب  2021التــي بلغــت
حينهــا حــوايل ( )81.36مليــون ريــال،

وعــى أســاس ســنوي حققــت ارتفــاع
كبــر بلغــت نســبته  811.2%عــن قيمــة
الصــادرات منهــا خالل شــهر أكتوبــر 2020
والتــي بلغــت حينهــا حــوايل ()13.07
مليــون ريــال ،ثــم ســلعة املــواد الكيميائيــة
والتــي ارتفعــت قيمــة صادراتهــا خــال
شــهر اكتوبــر  ،2021حيــث بلغــت قيمتهــا
حــوايل ( )210.77مليــون ريــال بارتفــاع
نســبته  39.2%عــى أســاس شــهري
وبارتفــاع ايضـاً بنســبة كبرية بلغــت 141%
عــى أســاس ســنوي.
أمــا بقيــة ســلع القامئــة األربــع األخــرى
فقــد انخفضــت قيــم صادراتهــا عىل أســاس
شــهري بنســب مختلفــة ،حيــث انخفضــت
قيمــة صــادرات ســلعة زيــوت األســاس
بنســبة كبــرة عــى أســاس شــهري بلغــت
 82.7%حيــث بلغــت قيمــة صادراتهــا
خــال شــهر أكتوبــر حــوايل ()616.56
مليــون ريــال مقارنــة بحــوايل ()3،558.12
مليــون ريــال تــم تصديرهــا خــال شــهر
ســبتمرب الســابق ،وعــى العكــس مــن
ذلــك فقــد ارتفعــت قيمــة صادراتهــا خــال

شــهر أكتوبــر عــى أســاس ســنوي بنســبة
 ،175.2%وتــم تصديــر مــا قيمتــه حــواىل
( )83.36مليــون ريــال قطــري مــن ســلعة
اللوتريــن بانخفــاض نســبته  40%عــا
كانــت عليــه يف شــهر ســبتمرب حــن بلغــت
قيمــة صادراتهــا حــوايل ( )139.01مليــون
ريــال ،اال انهــا قــد ارتفعــت عــى أســاس
ســنوي بنســبة بلغــت  ،25.3%كذلــك
انخفضــت قيمــة الصــادرات مــن ســلعة
املــواد البرتوكيامويــة خــال شــهر أكتوبــر
 2021حيــث بلغــت حــوايل ( )32.74مليون
ريــال فقــط ،منخفضــة عىل أســاس شــهري
بنســبة  22%مقارنــة بحــوايل ( )41.96يف
شــهر ســبتمرب الســابق ،ومنخفضــة بنســبة
كبــرة جــدا ً بلغــت  91.4%عــى أســاس
ســنوي ،وانخفضــت الصــادرات مــن ســلعة
األســمدة الكيامويــة خــال شــهر اكتوبــر
 2021بقيمــة بلغــت حــوايل ()102.77
مليــون ريــال ,وهــي قيمــة منخفضــة مبــا
نســبته  3.5%عــى أســاس شــهري ،ولكنها
مرتفعــة عــى أســاس ســنوي بنســبة كبرية
بلغــت .240.1%

رشكاء القطاع الخاص
وأضــاف التقريــر ان مجموعــة دول آســيا
(باســتثناء دول مجلــس التعــاون الخليجــي
والــدول العربيــة) اســتقبلت صــادرات
قيمتهــا حــوايل ( )1.25مليــار ريــال
قطــري بنســبة بلغــت حــوايل 54.2%
مــن اجــايل صــادرات القطــاع الخــاص
خــال شــهر اكتوبــر  2021حســب
شــهادات املنشــأ لتتصــدر بذلــك قامئــة
أهــم الــركاء التجاريــن حســب األقاليــم
والكتــل االقتصاديــة التــي مثلــت وجهــات
لصــادرات القطــاع الخــاص القطــري .تلتها،
يف املرتبــة الثانيــة ،مجموعــة دول مجلــس
التعــاون الخليجــي التــي اســتحوذت عــى
مــا نســبته حــوايل  25.6%مــن الصــادرات
بقيمــة بلغــت حــوايل ( )588.8مليــون ريال
قطــري .وىف املرتبــة الثالثــة حلّــت مجموعة
دول االتحــاد األورويب التــي اســتقبلت
صــادرات بلغــت قيمتهــا حــوايل ()340.5
مليــون ريــال قطــري وهــي مــا تعــادل
نســبة  .14.8%ثــم يف املرتبــة الرابعــة حلت
مجموعــة دول املنطقــة العربيــة (باســتثناء

دول مجلــس التعــاون الخليجــي) بقيمــة
صــادرات اىل دول املجموعــة بلغــت ()90.8
مليــون ريــال بنســبة بلغــت حــوايل 4%
مــن اجــايل قيمــة الصــادرات .وجــاءت
يف املرتبــة الخامســة مجموعــة دول افريقيــا
(باســتثناء الــدول العربيــة) بنســبة 0.75%
وبقيمــة صــادرات اليهــا بلغــت حــوايل
( )17.3مليــون ريــال .ثــم الواليــات املتحــدة
االمريكيــة يف املرتبــة السادســة بقيمــة
صــادرات بلغــت حــوايل ( )9.7مليــون ريال
وتعــادل مــا نســبته حــوايل  .0.4%وســابعاً
حلــت مجموعــة دول أمريكيــة أخرى بنســبة
بلغــت  0.16%وبقيمــة صــادرات اىل دول
املجموعــة بلغــت حــوايل ( )3.76مليــون
ريــال .ثــم مجموعــة دول أوروبيــة اخــرى
يف املرتبــة الثامنــة بقيمــة صــادرات بلغــت
حــوايل ( )1.27مليــون ريــال وهــي تعــادل
مــا نســبته  ،0.06%لتحتــل املرتبة التاســعة
دول اوقيانوســيا بقيمــة صــادرات بلغــت
حــوايل ( )0.98مليــون ريــال وبنســبة
.0.04%
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عامن تتصدر وجهات الصادرات
وقــد واصلــت ســلطنة عــان (مــن مجموعة
دول مجلــس التعــاون الخليجــي) صدارتهــا
لقامئــة أهــم الــركاء التجاريــن حســب
الــدول التــي مثّلــت وجهــات لصــادرات
القطــاع الخــاص خــال شــهر اكتوبــر
 ،2021حيــث اســتقبلت اســواقها صــادرات
بقيمــة بلغــت حــوايل ( )525.4مليــون
ريــال قطــري وهــو مــا يعــادل  22.9%مــن
اجــايل الصــادرات ،تلتهــا يف املرتبــة الثانية
الهنــد (مــن مجموعــة دول آســيا عــدا دول
مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول العربية)
التــي اســتقبلت صــادرات بقيمــة بلغــت
( )512.6مليــون ريــال وبنســبة  ،22.3%ثم
جــاءت الصــن (مــن نفــس املجموعــة) ثالثاً
حيــث اســتقبلت أســواقها صــادرات بلغــت
قيمتهــا حــوايل ( )331.1مليــون ريــال
قطــري بنســبة بلغــت  ،14.4%وىف املرتبــة
الرابعــة جــاءت الجمهوريــة الرتكيــة (مــن
نفــس املجموعــة أيضـاً) مســتقبلة صــادرات
بقيمــة بلغــت حــوايل ( )161.9مليــون ريال
قطــري بنســبة بلغــت  ،7%ثــم املانيــا (مــن
مجموعــة دول االتحــاد االورويب) ىف املرتبــة
الخامســة بنســبة مــن اجــايل الصــادرات
بلغــت  6%وبقيمــة صــادرات بلغــت حــوايل
( )138.1مليــون ريــال قطــري .هــذا وقــد
بلغــت قيمــة الصــادرات اىل هــذه الــدول
الخمــس مجتمعــة مــا نســبته  72.6%مــن
اجــايل صــادرات القطــاع الخــاص خــال
شــهر اكتوبــر .2021

التجارةالخارجية
وأشــار تقريــر التجــارة الخارجيــة الــذي تضمنتــه النــرة ،اىل انــه وفقــا
لبيانــات جهــاز التخطيــط واالحصــاء بدولــة قطــر ،فقــد بلــغ اجــايل حجــم
التجــارة الخارجيــة الســلعية لشــهر اكتوبــر  2021مــا قيمتــه حــوايل  39مليار
ريــال قطــري بارتفــاع بلغــت نســبته  65.3%عــى أســاس ســنوي باملقارنــة
مــع قيمتهــا يف شــهر اكتوبــر مــن العــام  2020حيــث ســجلت حينهــا
حــوايل  23.6مليــار ريــال قطــري ،أمــا عــى أســاس شــهري فقــد ارتفعــت
قيمــة اجــايل التجــارة الخارجيــة بنســبة بلغــت  5.85%مقارنــة بقيمتهــا
خــال شــهر ســبتمرب حيــث كانــت حــوايل  36.8مليــار ريــال قطــري .وقــد
بلــغ اجــايل الصــادرات (املحليــة املنشــأ وإعــادة التصديــر) خــال شــهر
أكتوبــر 2021حــواىل  30.1مليــار ريــال قطــري بارتفــاع بلغــت نســبته
 96.4%عــى أســاس ســنوي حيــث كانــت قيمتهــا يف أكتوبــر 2020حــوايل
 15.3مليــار ريــال قطــري .أمــا عــى أســاس شــهري فقــد ارتفعــت قيمــة
الصــادرات بنســبة بلغــت حــوايل  7.3%عــن قيمتهــا يف شــهر ســبتمرب2021
حيــث كانــت حينهــا حــوايل  28.1مليــار ريــال قطــري .أمــا الــواردات فقــد
بلغــت قيمتهــا خــال شــهر اكتوبــر  2021حــوايل  8.9مليــار ريــال قطــري
مرتفعــة عــى أســاس ســنوي بنســبة بلغــت  7.6%حيــث بلغــت يف أكتوبــر
 2020حــوايل  8.3مليــار ريــال ،امــا عــى أســاس شــهري فقــد ارتفعــت
قيمتهــا بنســبة  1.30%عــا كانــت عليــه يف شــهر ســبتمرب  2021حيــث
بلغــت حينهــا حــوايل  8.8مليــار ريــال قطــري.
وحقــق فائــض امليـزان التجــاري خــال شــهر اكتوبــر  2021ارتفاعــا بلغــت
نســبته  200٪حيــث بلغــت قيمتــه  21.2مليــار ريــال قطــري مقارنــة بفائض
اكتوبــر 2020حيــث كان حينهــا  7.1مليــار ريــال قطــري أمــا عــى أســاس
شــهري فقــد حقــق الفائــض زيــادة بلغــت نســبتها .10%
واحتفظــت جمهوريــة الصــن مبوقعهــا كرشيــك تجــاري أول عــى مســتوى
اجــايل حجــم التجــارة الخارجيــة لدولــة قطــر خــال شــهر اكتوبــر،2021
إذ بـلغــــت قــيـمـــة التـــبـــــادل التجــاري اإلجــايل بينهــا ودولة قطر
مــا قيمتــه حــوايل  5مليــارات ريــال قطــري وميثــل مــا نســبته  12.7%مــن
إجــايل تجــارة قطــر الخارجيــة.
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تؤكد تعايف نشاط القطاع الخاص من تداعيات كورونا  ..غرفة قطر:

 26.4مليار ريال صادرات القطاع
الخاص في  2021بنمو 77%
اصــدرت غرفــة قطــر تقريرهــا الســنوي عــن صــادرات القطــاع
الخــاص خــال العــام  ،2021حيث تنــاول التقريــر تحليال للصــادرات
وفقــا لشــهادات املنشــأ التــي تصدرهــا الغرفــة.
وأظهــر التقريــر ارتفاعــا قياســيا يف صــادرات القطــاع الخــاص
بنســبة  77%حيــث بلغــت قيمتهــا  26.4مليــار ريــال مقارنــة مــع 15
مليــار ريــال يف العــام  ،2020كــا حققــت ارتفاعــا بنســبة 21.7%
مقارنــة مــع العــام  2019قبــل ظهــور فــروس كورونــا ،حيــث كانت
قــد بلغــت حينهــا حــوايل  21.7مليــار ريــال قطــري ،مــا يؤكــد عىل

تعــايف نشــاط القطــاع الخــاص واالقتصــاد القطــري مــن تداعيــات
جائحــة كوفيــد -19بعــودة صــادرات القطــاع الخــاص اىل مســتوى
افضــل مــا كانــت عليــه قبــل تطبيــق تدابــر مكافحــة الجائحــة.
شهادات املنشأ
ووفقــا للتقريــر فقــد حقّقــت جميــع منــاذج شــهادات املنشــأ الصادرة
مــن غرفــة قطــر خــال العــام  2021ارتفاع ـاً يف قيمــة الصــادرات
مقارنــة مــع العامــن  2020و 2019عــدا منــوذج األفضليــات الــذى
شــهد تراجعــا وبنســب بلغــت  63.5%و 79.5%عــى التــوايل.
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الحديــد واألســمدة الكيامويــة.
وقــد جــاءت ســلعة زيــوت األســاس والزيــوت الصناعيــة يف مقدمــة
ترتيــب الســلع حســب األعــى قيمــة خــال العــام  2021حيــث حققت
ارتفاعـاً كبــرا ً يف قيمــة صادراتهــا إذ بلغــت  8.15مليــار ريــال قطري
مقارنــة بحــوايل  4.14مليــار ريــال حققتهــا يف العــام  2020أي
بارتفــاع نســبته  ،97%وعنــد مقارنتهــا بالعــام  2019نجدهــا مرتفعة
بنســبة .24%
وجــاءت يف املرتبــة الثانيــة ســلعة األملونيــوم ،حيــث ارتفعــت قيمــة
صادراتهــا بنســبة  60.5%إذ بلغــت قيمتهــا  6.1مليــار ريــال مقارنــة
بحــوايل  3.8مليــار ريــال يف العــام  ،2020ويف املرتبــة الثالثــة
الغــازات الصناعيــة بصــادرات بقيمــة بلغــت  3.3مليــار ريــال ،ويف
املرتبــة الرابعــة املــواد الكيميائيــة بصــادرات قيمتهــا  1.7مليــار ريال،
ثــم اللوتريــن بقيمــة  1.33مليــار ريــال ،والحديــد بقيمــة  1.32مليــار
ريــال قطــري ،وجاءت بعــد ذلــك ســلع األســمدة الكيامويــة والبارافني
واملــواد البرتوكيامويــة.

فيــا عــدا ذلــك ،فقــد ح ّقــق منــوذج املنشــأ العــام ارتفاعــا يف قيمــة
الصــادرات بنســبة  109%مقارنــة مــع  ،2020وبنســبة 46.4%
مقارنــة بالعــام  .2019ويف ذات االتجــاه ارتفعــت قيمــة الصــادرات
عــر منــوذج مجلــس التعــاون الخليجــي خــال العــام  2021بنســبة
كبــرة بلغــت  142.1%مقارنــة مــع  139.2% ،2020مقارنــة مــع
 .2019وارتفعــت قيمــة الصــادرات عــر شــهادة منــوذج املنطقــة
العربيــة بنســبة بلغــت  43.7%مقارنــة بالعــام  2020و20.6%
مقارنــة بالعــام  .2019وارتفعــت الصــادرات عــر النمــوذج املوحــد
لســنغافورة بنســبة كبــرة بلغــت  639%باملقارنــة مع  2020وبنســبة
كبــرة ايضــا بلغــت  570%باملقارنــة بالعــام .2019
نوع السلعة
وأشــار التقريــر اىل ان  8مــن الســلع الرئيســية يف قامئــة الصــادرات
حققــت ارتفاعـاً يف قيمــة صادراتهــا عنــد املقارنــة مــع العــام 2020
يف حــن كان االنخفــاض الوحيــد يف قيمــة الصــادرات مــن ســلعة
املــواد البرتوكيامويــة ،وكذلــك حققــت  7منهــا ارتفاعــاً يف قيــم
صادراتهــا باملقارنــة مــع  2019حيــث كان االنخفــاض يف ســلعتي

 419.6مليار ريال التجارة الخارجية السلعية لقطر يف  2021بنمو 49.4%
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املجموعة اآلسيوية تتصدر وجهات صادرات القطاع الخاص القطري يف 2021
وجهات صادرات القطاع الخاص
ووفقــا للتقريــر فقــد تص ـدّرت مجموعــة دول آســيا (باســتثناء دول
مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول العربيــة) قامئــة أهــم وجهــات
صــادرات القطــاع الخــاص القطــري خــال العــام  2021حســب
شــهادات املنشــأ التــي تصدرهــا الغرفــة ،حيــث اســتقبلت صــادرات
قيمتهــا حــوايل  12.5مليــار ريــال قطــري بنســبة بلغــت حــوايل
 47.6%مــن اجــايل صــادرات القطــاع الخــاص ،تلتهــا يف املرتبــة
الثانيــة مجموعــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي اســتقبلت
 25.3%مــن الصــادرات بقيمــة بلغــت  6.7مليــار ريــال قطــري .ويف
املرتبــة الثالثــة حلّــت مجموعــة دول االتحــاد االورويب التــي اســتقبلت
صــادرات بقيمــة  4.9مليــار ريــال مبــا نســبته  18.5%مــن اجــايل
الصــادرات .ثــم يف املرتبــة الرابعــة حلــت مجموعــة الــدول العربيــة
(عــدا دول مجلــس التعــاون الخليجــي) بقيمــة صــادرات ايل دول
املجموعــة بلغــت حــوايل  1.4مليــار ريــال بنســبة  5.3%مــن اجاميل
قيمــة الصــادرات .وجــاءت يف املرتبــة الخامســة مجموعــة دول أفريقيا
(باســتثناء الــدول العربيــة) والتــي اســتقبلت صــادرات بقيمــة 331
مليــون ريــال وبنســبة  1.3%مــن إجــايل الصــادرات .ثــم سادس ـاً
مجموعــة دول أوروبيــة أخــرى بنســبة بلغــت  1.2%وبقيمــة بلغــت
 307مليــون ريــال .ثــم الواليــات املتحــدة االمريكيــة يف املرتبــة
الســابعة بقيمــة  193.6مليــون ريــال وبنســبة  .0.7%وثامن ـاً حلــت
مجموعــة دول امريكيــة أخــرى حيــث اســتقبلت دولهــا صــادرات
بقيمــة  57.8مليــون ريــال وبنســبة  % 0.2مــن اجــايل الصــادرات.
ثــم أخــرا ً مجموعــة دول أوقيانوســيا يف املرتبــة التاســعة بقيمــة
صــادرات بلغــت حــوايل  6مليــون ريــال وبنســبة نســبته  0.02%من
اجــايل الصــادرات.
التجارة الخارجية لدولة قطر
وأشــار التقريــر اىل انــه وفقــا للبيانــات الصــادرة عــن جهــاز
التخطيــط واالحصــاء ،فقــد بلــغ اجــايل حجــم التجــارة الخارجيــة
الســلعية لدولــة قطــر خــال العــام  2021مــا قيمتــه  419.59مليــار
ريــال قطــري بارتفــاع بنســبة  49.4%مقارنــة مــع عــام  2020حيــث
كانــت بلغــت حــوايل  281.52مليــون ريــال ،وبارتفــاع 12.89%
مقارنــة مــع  2019حيــث كانــت حــوايل  371.69مليــون ريــال .وقــد
كان للزيــادة الكبــرة للصــادرات خــال العــام  2021التأثــر األكــر
يف ارتفــاع اجــايل حجــم التجــارة الخارجيــة ،حيــث ارتفعــت قيمــة
الصــادرات بنســبة  69.31%عــن قيمتهــا يف العــام  2020مــع زيــادة
طفيفــة يف قيمــة الــواردات بنســبة بلغــت فقــط  .8.65%امــا عنــد
املقارنــة بالعــام  2019فنجــد أن قيمــة الصــادرات قــد ارتفعت بنســبة
 19.56%مــع انخفــاض يف قيمــة الــواردات بنســبة .3.80%
وحقــق فائــض املي ـزان التجــاري خــال عــام  2021ارتفاعــا كبــرا ً
بلغــت نســبته ( )130.4%مقارنــة بالفائــض يف العام  ،2020وبنســبة
بلغــت  35.2%مقارنــة مبــا تحقــق مــن الفائــض التجــاري يف العــام
.2019

وأشــار التقريــر اىل أن العــام  2021شــهد تحســا مضطّــردا يف جميع
مــؤرشات التجــارة الخارجيــة املرتبطــة بامليـزان التجــاري اعتــادا ً عىل
التحليــل ربــع الســنوي للبيانــات ،حيــث زاد اجــايل حجــم التجــارة
الخارجيــة يف الربــع الثــاين بنســبة  8.7%مقارنــة بالربــع األول وذلك
بســبب مبــارش لزيــادة الصــادرات خــال الفــرة املذكــورة والتــي
بلغــت نســبتها  10.8%مــع زيــادة بســيطة يف قيمــة الواردات بنســبة
 ،3.1%ثــم يف الربــع الثالــث زادت بنســبة  12.2%مقارنــة بالربــع
الثــاين ،وايضــاً بســبب الزيــادة يف قيمــة الصــادرات التــي بلغــت
نســبتها  16.5%يف الوقــت الــذى انخفضــت فيــه قيمــة الــواردات
بنســبة  ،0.1%ويف الربــع الرابــع واألخــر مــن العــام ارتفــع حجــم
التجــارة بنســبة  19.8%مقارنــة بالربــع الثالــث ،مدفوع ـاً بالزيــادة
يف حجــم الصــادرات بنســبة بلغــت  ،21.1%وهــي أكــر مــن حجــم
الزيــادة يف الــواردات التــي بلغــت نســبتها .15.5%
وقــد حقــق امليـزان التجــاري فائضـاً بقيــم ظلــت تتصاعــد مــن ربــع
اىل آخــر ،حيــث زاد يف الربــع الثــاين بنســبة  15.4%عــن قيمتــه يف
الربــع األول ،وزاد بنســبة بلغــت  25.4%يف الربــع الثالــث عــن قيمتــه
يف الربــع الثــاين ،وكذلــك زادت قيمتــه يف الربــع الرابــع عــن الربــع
الثالــث بنســبة .23.5%
رشكاء التجارة الخارجية
وتصــدرت آســيا قامئــة املناطــق االقتصاديــة حســب أعــى قيمــة
للتجــارة الخارجيــة مــع دولــة قطــر ،حيــث بلــغ اجــايل التجــارة
معهــا حــوايل  278.3مليــار ريــال قطــري مــن اجــايل تجــارة دولــة
قطــر الخارجيــة ،وجــاء االتحــاد األورويب ثانيـاً بقيمــة بلغــت حــوايل
 70.6مليــار ريــال ،ثــم مجلــس التعــاون الخليجــي ثالثـاً بقيمــة بلغت
حــوايل  25.1مليــار ريــال ،فالواليــات املتحــدة األمريكيــة رابعـاً بقيمة
بلغــت حــوايل  18.4مليــار ريــال ،وخامســاً دول امريكيــة أخــرى
بقيمــة  7.5مليــار ريــال ،ثــم الــدول األوروبيــة األخــرى سادسـاً بقيمة
بلغــت حــوايل  7.2مليــار ريــال ،وســابعاً جــاءت الــدول العربيــة
(باســتثناء الــدول الخليجيــة) بقيمــة بلغــت حــوايل  3.9مليــار ريــال،
وثامنـاً دول أوقيانوســيا بقيمــة بلغــت  3.8مليــار ريــال ،وجــاءت دول
أفريقيــا (باســتثناء الــدول العربيــة) تاســعاً بقيمــة بلغت حــوايل 2.9
مليــار ريــال ،وجــاءت عــارشا ً مجموعــة دول اخــري غــر محــددة
بقيمــة اجامليــة بلغــت حــوايل  2.1مليــار ريــال.
واحتفظــت جمهوريــة الصــن مبوقعهــا كرشيــك تجــاري أول عــى
مســتوى اجــايل التجــارة الخارجيــة لدولــة قطر خــال العــام ،2021
إذ بـلغــــت قــيـمـــة التـــبـــــادل التجاري اإلجــايل بينها ودولة
قطــر حــوايل ( )65,847مليــون ريــال قطــري وهــو مــا ميثــل نســبة
 15.7%مــن إجــايل تجــارة دولــة قطــر الخارجيــة.
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يف دراسة حديثة أصدرتها غرفة قطر حول مناخ االستثامر ومرئيات رجال االعامل

قطر تتميز باالستقرار السياسي
واالجتماعي ودرجة االمان العالية
واالقتصاد المنفتح على العالم
أوصــت دراســة حديثــة لغرفــة قطــر حــول منــاخ االســتثامر الحايل
يف قطــر ،بــرورة زيــادة رأســال بنــك قطــر للتنميــة اىل 50

مليــار ريــال ،واعــادة النظــر يف بعــض اإلجــراءات مثــل وإجــراءات

التمويــل وتخصيص األرايض االســتثامرية ،وكذلك قانون اســتثامر

رأس املــال االجنبــي يف بعــض جوانبــه.

وتناولــت الدراســة مــدى كفايــة الحوافــز والتســهيالت التــي

تقدمهــا الدولــة الســتقطاب االســتثامرات األجنبيــة ومــدى

تشــجيعها لرجــل االعــال واملســتثمر املحــي.

وتضمنــت توصيــات الدراســة ان يقتــر االســتثامر يف مجــال
الخدمــات البســيطة عــى املســتثمرين القطريــن فقــط دون
األجانــب ،واالقتــداء بالــدول ذات التجــارب الناجحــة يف مجــال
جــذب واســتقطاب االســتثامرات مــن خــال تقديــم منظومــة
متكاملــة مــن الحوافــز والتســهيالت واإلعفــاءات مثــل تركيــا،
واعــادة النظــر يف القيمــة االيجاريــة لــأرايض .
وتضمنــت التوصيــات أيضــا ،تخصيــص االرض وفقــا للحاجــة
الحقيقيــة للدولــة للمــروع بدال مــن اهــدار االرايض يف انشــطة
متشــابهة ال متثــل اضافــة حقيقيــة لالقتصــاد ،وتوســعة واضافة
املزيــد مــن مســاحات الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص
وفقــا لقانــون الرشاكــة بــن القطاعــن الــذي صــدر مؤخــرا،
وارشاك القطــاع الخــاص يف وضــع االســراتيجيات ذات العالقــة
بأعــال القطــاع الخــاص.
وقــد اســتعرضت الدراســة كافــة الحوافــز والتســهيالت املبــارشة
وغــر املبــارشة التــي تقدمها الدولــة للمســتثمر املحــي واالجنبي،
وكيفيــة تقدميهــا ومــدى ســهولة وشــمولية الحصــول عليهــا،
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كــا تضمنــت الدراســة آراء ومرئيــات رجــال االعــال القطريــن
واملعنيــن بأمــور القطــاع الخــاص حــول موضــوع الدراســة مــع
الرتكيــز بشــكل اكرب عــى عنــري التمويــل وتخصيــص األرض
املجهــزة للمــروع االســتثامري.
واوضحــت الدراســة ان الدولــة اطلقــت العديــد من االســراتيجيات
عــى مــدار الســنوات املاضيــة كانــت تســتهدف كلهــا تقديــم
املزيــد مــن الحوافــز والتســهيالت للمســتثمرين ورجــال املــال
واالعــال القطريــن واألجانــب عــى حــد ســواء وفتــح األبــواب
امــام القطــاع الخــاص لتوســعة انشــطته وتعظيــم حصتــه يف
الناتــج املحــي ســعيا لتوســيع مصــادر الدخــل والخــروج مــن
عبــاءة النفــط والغــاز .
وأشــارت الدراســة اىل قانــون اســتثامر رأس املال الغــر قطري يف
النشــاط االقتصــادي رقــم ( )1لســنة  2019الــذي منــح املســتثمر
االجنبــي مزيــدا مــن الحوافــز والتســهيالت ،مــن بينهــا تخصيص
ارض للمســتثمر إلقامــة مرشوعــه االســتثامري بطريــق االنتفــاع
وفقــا للترشيعــات املعمــول بهــا يف هــذا الشــأن ،اعفــاء املــروع
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الدراســة تــويص بزيــادة رأســال بنــك قطــر
للتنميــة اىل  50مليــار ريــال
الدعــوة اىل اعــادة النظــر يف إجــراءات
التمويــل وتخصيــص األرايض االســتثامرية

االســتثامري مــن رضيبــة الدخــل وفقــا للضوابــط واإلجــراءات
باملــدد املنصــوص عليهــا بقانــون رضيبــة الدخــل ،اعفــاء املــروع
مــن الرســوم الجمركيــة عــى وارداتــه مــن اآلالت واملعــدات الالزمــة
إلنشــائه .كــا تعفــي مرشوعــات االســتثامر يف مجــال الصناعــة
مــن الرســوم الجمركيــة عــى وارداتهــا مــن املــواد األوليــة والنصــف
مصنعــة الالزمــة لإلنتــاج والتــي ال تتوفــر يف الســوق املحليــة ،وان
يتمتــع املســتثمر بحريــة تحويــل أموالــه مــن واىل الخــارج دون تأخري
أو أي قيــود ،كــا أجــاز القانــون للمســتثمر الغــر قطــري متلــك
نســبة ال تزيــد عــى  49%مــن رأس مــال الــركات املســاهمة املدرجــة

يف البورصــة بــرط موافقــة وزارة التجــارة والصناعــة عــى النســبة
املقرتحــة ،ويجــوز لــه كذلــك متلــك نســبة اعــى مــن تلــك مبوافقــة
مجلــس الــوزراء بنــاء عــى اقــراح وزيــر التجــارة والصناعــة ،كذلــك
أجــاز القانــون للمســتثمر غــر القطــري متلك حتــى  100%مــن رأس
مــال املــروع االســتثامري يف غالبيــة القطاعــات االقتصاديــة ،هــذا
ويحظــر القانــون عــى املســتثمر غــر القطــري االســتثامر يف مجاالت
البنــوك ورشكات التأمــن عــدا مــا يســتثني منهــا بقـرار مــن مجلــس
الــوزراء ،كذلــك يحظــر عليــه االســتثامر يف الــوكاالت التجاريــة واي
مجــاالت اخــرى يصــدر بهــا ق ـرار مــن مجلــس الــوزراء.

املطالبة بأن يقترص االستثامر يف الخدمات البسيطة عىل القطريني دون األجانب
الدعوة اىل تقديم منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيالت واإلعفاءات
وأشــارت الدراســة اىل حوافــز أخــرى متنحهــا الدولــة للمســتثمرين
ســواء كانــوا قطريــن او أجانــب مــن بينهــا ان األرايض يتــم
تخصيصهــا بأســعار رمزيــة ،أســعار رمزيــة عــى اســتهالك الكهرباء
واملــاء والغــاز ،ال توجــد رضائــب عــى الصــادرات ،ال توجــد حصــص
كميــة عــى الــواردات ،ال يتــم تحصيــل رضائــب عــى دخــل االف ـراد،
ال توجــد رضيبــة عــى الــركات القطريــة او رشكات دول مجلــس
التعــاون الخليجــي املالكــة لألعــال او املشــاركة يف األربــاح ،وجــود
خدمــات لوجســتية ذات كفــاءة وجــودة عاليــة ،بنيــات تحتية مناســبة،
هيــاكل قانونيــة وترشيعيــة محفــزة ،توفــر سالســل توريــد آمنــة،
ســهولة الوصــول اىل األســواق العامليــة عــر شــبكات النقــل الجــوي
والبحــري ،ســهولة الحصــول عــى تصاريــح اإلقامــة للمســتثمر
والعائلــة ،مرونــة كبــرة يف قوانــن الدخــول واإلقامــة للعاملــة املاهرة
وغــر املاهــرة عــى حــد ســواء ،دعــم ومتويــل للمرشوعــات الصغــرة
واملتوســطة ،وجــواز امتــاك غــر القطريــن للعقــارات والوحــدات

الســكنية يف مشــاريع التملــك مثــل اللؤلــؤة وبحــرة الخليــج الغــريب
ومنتجــع الخــور باإلضافــة اىل  10مناطــق أخــرى ،هــذا باإلضافــة اىل
مــا تتميــز بــه دولــة قطــر مــن حيــث انهــا ذات موقــع متميــز ،مركزا
للنقــل الجــوي و مرك ـزا للنقــل البحــري بجانــب تقدمهــا يف معظــم
املــؤرشات العامليــة خاصــة مــؤرش ســهولة مامرســة االعــال.
ونوهــت الدراســة كذلــك بالحوافــز التــي توفرهــا كل من هيئــة املناطق
الحــرة ومركــز قطــر للــال ،الســتقطاب االســتثامرات والــركات
األجنبيــة ،ويــأيت فــوق كل ذلــك االســتقرار الســيايس واالقتصــادي
واالجتامعــي الــذي تنعــم بــه الدولــة  .ودرجــة االمــان العاليــة
واالقتصــاد املنفتــح عــى العــامل  ،بجانــب انخفــاض معــدل التضخــم
حيــث بلغــت نســبته ( )-2.5%خــال العــام  ،2020وارتفاع مســتوى
القــوة الرشائيــة بفضــل ارتفــاع متوســط دخــل الفــرد حيــث تعتــر
دولــة قطــر مــن الــدول االوائــل يف ارتفــاع مســتوى دخــل الفــرد يف
العــامل.
53

مارس 2022

تــــقاريـــر

يف دراسة حديثة تناولت واقع قطاع السياحة القطري والتحديات والحلول

غرفة قطر توصي بخطة عمل لتقليل
آثار كورونا على القطاع السياحي
أصــدرت غرفــة قطــر دراســة بعنــوان «واقــع قطــاع الســياحة
القطــري يف زمــن كورونــا  -التحديــات والحلــول» ،اســتعرضت
خاللهــا واقــع قطــاع الســفر والســياحة العاملــي ،مــع الرتكيــز

بشــكل أكــر عــى واقــع ومقومــات قطــاع الســياحة يف دولــة
قطــر مــن حيــث البنيــة الترشيعيــة والبنيــة التحتيــة الســياحية
الحاليــة ،وأثــر جائحــة كورونــا عــى النشــاط الســياحي ،فضــا عــن

مســاهمة قطــاع الســياحة يف الناتــج االجــايل املحــي لدولــة
قطــر ،والجهــود املبذولــة لتنميــة قطــاع الســياحة بالدولــة.

كــا تناولــت الدراســة والتــي أعدتهــا إدارة البحــوث والدراســات

بغرفــة قطــر ،دور الغرفــة يف دعــم وتطوير القطاع الســياحي،
و أهــم الفــرص االســتثامرية املتاحــة يف القطــاع الســياحي
يف قطــر ،كــا تضمنــت الدراســة اســتعراضا ألبــرز املشــاكل

والتحديــات التــي تواجــه قطــاع الســياحة القطــري ،وخلصــت اىل

عــدد مــن التوصيــات واملقرتحــات لتفعيــل النشــاط الســياحي
يف الدولــة.
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السياحة العاملية
وأشــارت الدراســة اىل ان الســياحة تعتــر
مــن أهــم القطاعــات االقتصاديــة عــى
مســتوى االقتصــاد العاملــي ،ومتثــل نحــو
 % 30مــن صــادرات الخدمــات العامليــة
بقيمــة تصــل اىل (  )1.5تريليــون دوالر
أمريــي .وقــد حقــق قطــاع الســياحة
خــال العقــود االخــرة معــدالت منــو
مرتفعــة وزادت مســاهمته يف الناتــج
االجــايل العاملــي لتمثــل نحــو ،10.4%
ولكــن كان النتشــار فــروس كورونــا
املســتجد يف العــام  2020تداعيــات
ملموســة وواضحــة عــى قطاعــات
اقتصاديــة عديــدة يف دول العــامل ،ويعتــر
قطــاع الســياحة مــن أكــر األنشــطة
االقتصاديــة تأثــرا بجائحــة كورونــا.
قطاع السياحة القطري

أثر كورونا عىل النشاط السياحي

واســتعرضت الدراســة املقومــات واملميــزات الســياحية التــي تتوافــر
يف دولــة قطــر ،والتســهيالت التــي تقدمهــا الدولــة لدعــم قطــاع
الســياحة ،حيــث تضــم دولــة قطــر أفضــل مطــارات العــامل،
ومتتلــك إحــدى أفضــل رشكات الطــران يف العــامل «الخطــوط
الجويــة القطريــة « ،كــا تحتــل قطــر املركــز األول عــى مســتوى
دول العــامل األكــر أمان ـاً واألقــل يف معــدل الجرائــم وذلــك وفــق
ـؤش الجرميــة العاملــي منــذ عــام  2017حتّــى عــام .2020
مـ ّ
وأشــارت الدراســة اىل املوقــع الجغــرايف املتميــز لدولــة قطــر حيــث
أنهــا تربــط رشقــه مــع غربــه ،كــا ص ّنفــت منظمــة الســياحة
العامليــة التابعــة لألمــم املتحــدة يف عــام  2018دولــة قطــر عــى
أنهــا أكــر دولــة انفتاحــاً عــى العــامل واألوىل عــى مســتوى
الــرق األوســط  ،والثامنــة عــى مســتوى العــامل فيــا يتعلّــق
بســهولة منــح التأشــرات وســهولة اجــراءات الحصــول عــى
التأشــرة ،كــا أن  88دولــة يف العــامل ُيكــن ملواطنيهــا الدخــول
أي رســوم وبــدون تأشــرة.
إىل قطــر دون دفــع ّ

وقالــت الدراســة ان تأثــر جائحــة كورونــا عــى قطــاع الســياحة
يف دولــة قطــر يتضــح مــن خــال مــؤرش منــو عــدد الفنــادق
وعــدد الغــرف الفندقيــة خــال فــرة الجائحــة ،حيــث مل يشــهد
اجــايل عــدد الفنــادق منــوا خــال العــام  2020بواقــع 109
فندقـاً ،بينــا انخفــض عــدد الغــرف الفندقيــة بنســبة بلغــت 5.2%
خــال نفــس الفــرة ليبلــغ عددهــا  23,297غرفــة بنهايــة العــام
 2020مقارنــة بعــدد  24,562غرفــة فندقيــة يف العــام ،2019
كــا انــه ووفقــا لبيانــات مجلــس الســفر والســياحة العاملــي فــإن
مســاهمة قطــاع الســياحة والســفر يف الناتــج االجــايل املحــي
لدولــة قطــر انخفضــت يف عــام  2020إىل  7.5%حيــث بلغــت
مســاهمته مــا قيمتــه  42.7مليــار ريــال ،وتراجــع عــدد الوظائــف
يف قطــاع الســياحة والخدمــات املرتبطــة بــه نتيجــة الجائحــة يف
عــام  2020بنســبة  19.8%ليبلــغ نحــو  210.3الــف وظيفــة حيــث
مثــل العــدد حينهــا مــا نســبته  10.2%مــن اجــايل الوظائــف
لعــام .2020
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وأوضحــت الدراســة انــه عــى الرغــم مــن اآلثــار الســلبية للوبــاء ،فــإن قطــاع الضيافة
يف قطــر حقــق ادا ًء جيــدا ً بشــكل عــام وفقــا للمعايــر العامليــة ،حيــث ســجلت
الدوحــة ســادس أعــى معــدل إشــغال عــى مســتوى العــامل يف عــام  2020واألقــل
انخفاضــاً يف إيــرادات الغــرف
املتوفــرة بــن جميــع املــدن العامليــة
الرئيســية ،وقــد بلــغ انفــاق الــزوار
الدوليــن عــى الســفر والســياحة
يف قطــر حــوايل  32.1مليــار ريــال
يف عــام  2020منخفضــا بنســبة
 32.8%مقارنــه بعــام  2019حيــث
كان حينهــا  47.8مليــار ريــال ،أمــا
بالنســبة للســياحة املحليــة فقــد
انخفــض حجــم االنفــاق عليهــا يف
عــام  2020بنســبة  40.5%حيــث
بلــغ حجــم االنفــاق مــا قيمتــه 6.9
مليــار ريــال مقارنــة بقيمــة 11.6
مليــار ريــال لعــام .2019

حوافز وتسهيالت
وقالــت الدراســة ان دولــة قطــر تُبــدي اهتاممــاً خاصــا بقطــاع
الســياحة مــا يجعلهــا وجهــة ســياحية عامليــة ،ويُعـ ّد مجلــس قطــر
الوطنــي للســياحة املســؤول االول والداعــم للنشــاطات والفعاليــات
يف قطــر ،حيــث يســتقطب أفضــل منظمــي النشــاطات مــن مختلــف
أرجــاء العــامل عــر تقديــم الكثــر مــن الحوافــز لهــم ،والتــي ابرزهــا
تيســر معامــات منظّمــي الفعاليــات وتخصيــص الدعــم املــايل لهــم،
تســهيل إنشــاء فــروع محليــة للجمعيــات والــركات العامليــة ،توفــر
تســهيالت للحصــول عــى التأشــرة ،فضــا عــن اطالقــه للعديــد مــن
املبــادرات مثــل افتتــاح املكاتــب التمثيليــة للمجلــس الوطني للســياحة
يف أهــم األســواق الســياحية ،ودعــم وتطويــر التعــاون بــن املجلــس
الوطنــي للســياحة ومنظمــة الســياحة العامليــة ،وإطــاق عــدة حمالت
دعائيــة وترويجيــة ،بالتعــاون مــع أهــم وأشــهر املنصــات اإلعالميــة
والســياحية يف العــامل مــا عــزز مــن مكانــة قطــر كوجهــة ســياحية
عامليــة.
دعم الغرفة للقطاع السياحي
وأشــارت الدراســة اىل ان الغرفــة كممثــل للقطــاع الخــاص ،تقــوم من
خــال لجنــة الســياحة بلعــب دور مهــم وفعــال يف تنشــيط الســياحة
الداخليــة مــن خــال حــث القطــاع الخــاص عــى بــذل جهــد أكــر
لدعــم القطــاع والنهــوض بــه وســط التحديــات األخــرة  ،ومــن
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خــال تطويــر املرشوعــات املســاندة ومنشــآت اإلقامــة الفندقيــة
مبختلــف فئاتهــا يــدا ً بيــد مــع الدولــة إلنجــاح اســتضافة مونديــال
 ،2022كــا تعمــل الغرفــة مــن خــال اللجنــة عــى حــل الشــكاوى
واملشــكالت التــي تعــرض النشــاط ،خاصــة يف ظــل التداعيــات
الناجمــة عــن األزمــة األخــرة يف كافــة أنحــاء العــامل وليــس دولــة
قطــر ،وذلــك عــر إيجــاد الحلــول واآلليــات املناســبة لذلــك وايضــا
كذلــك مــن خــال ايجــاد الفــرص الســياحية االســتثامرية يف القطــاع
والرتويــج لهــا مــن خــال موقــع الغرفــة عــى شــبكة االنرتنــت أو
بنرشهــا عــر مجلــة الغرفــة ووســائل الرتويــج األخــرى .
فرص استثامرية
ووفقــا للدراســة فــان الفــرص االســتثامرية يف قطــاع الســياحة
القطــري تتنــوع لتشــمل إقامــة فنــادق جديــدة ،واالســتثامر يف اقامة
املرشوعــات الرتفيهيــة والســياحية واالســتثامر يف قطــاع املــوالت،
واملجمعــات التجاريــة التــي اليــزال الســوق املحيل يســتوعب اقـامـــة
املزيــد منهــا ،ومــن أبــرز املجــاالت املفتوحــة لالســتثامر الســياحي
يف قط ـ ًر خدمــات فعاليــات االعــال ،والثقافــة والــراث ،وخدمــات
الســفاري الصحراويــة ،قطــاع الغــذاء ،والصحــة والرفاهية ،واالنشــطة
الحــرة والرتفيهيــة ،والرياضــة ،واالســتجامم ،وتنظيــم الجــوالت
الســياحية ،واالقامــة الســياحية ،وخدمــات النقــل واملواصــات.
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التحديات واملعوقات
واســتعرضت الدراســة ابــرز املعوقــات تواجــه قطــاع الســياحة
القطــري ،ومــن بينهــا نقــص يف البنيــة التحتيــة لقطــاع الســياحة
حيــث مــا تــزال هنالــك حاجــة إىل بنــاء العديــد مــن الفنــادق
وزيــادة الغــرف الفندقيــة لتلبيــة الطلــب املتزايــد نتيجــة لألعــداد
الكبــرة مــن الوفــود الســياحية ،محدوديــة املنتجعــات الســياحية،
عــدم تأهيــل الشــواطئ القطريــة والتــي يبلــغ طولهــا حــوايل
 600كيلــو مــر ،نقــص التدريــب واملهــارات والقــدرات الفنيــة
وعــدم وجــود مــا يكفــي مــن الكــوادر البرشيــة املؤهلــة ،عــدم

فعاليــة شــبكات التســويق واإلعــان والدعايــة للرتويــج عــن املنتــج
الســياحي ،نقــص الدراســات والبحــوث املتعلقــة بالســياحة ،تعقيــد
اإلجــراءات وطولهــا بالنســبة للبواخــر الســياحية التــي تحمــل
وفــودا ســياحية األمــر الــذي يــؤدى إىل تأخــر هــذه الوفــود ،عــدم
وجــود مرشــدين ســياحيني معتمديــن مــن قبــل الجهــات الرســمية
للســياحة ،ارتفــاع أســعار اإلقامــة الفندقيــة يف عــدد مــن املنتجعات
بســبب لالشــراطات الصحيــة الخاصــة بجائحــة كورونــا ،ارتفــاع
اســعار تذاكــر الطــران ،وارتفــاع أســعار الخدمــات الســياحية يف
بعــض الفنــادق مــا يؤثــر ســلباً عــى الســياحة الداخليــة.

املقرتحات والتوصيات:
وقــد اوصــت الدراســة بــرورة تطويــر
خطــة عمــل قصــرة االمــد تُعنــى بتخفيف
وتقليــل تأثــر جائحــة كوفيــد ( )19عــى
قطــاع الســياحة وإعــادة إطــاق األنشــطة
الســياحية بعــد تخفيــف إجــراءات الســفر
والتباعــد االجتامعــي ،واعــداد خطــة
شــاملة إلنعــاش قطــاع الســياحة ،كتلــك
التــي اعتمدهــا وطورهــا االتحــاد األورويب،
وكذلــك االقتــداء بالنمــوذج الســنغافوري
يف الرشاكــة التســويقية لتشــجيع التعــاون
بــن أصحــاب املصالــح يف قطاع الســياحة
بالدولــة.
واوصــت الدراســة كذلــك بالرتكيــز عــى
أمنــاط الســياحة يف االماكــن املفتوحــة
مثــل الســياحة الجغرافيــة ،والســياحة
البيئيــة وســياحة الســفاري ،والســياحة
الريفيــة ،وســياحة املغامــرات ،تشــجيع
الســياحة الداخليــة ،وتشــجيع الطــران
منخفــض التكلفــة لجــذب أعــداد أكــر مــن
الســياح مــن االســواق الرئيســية والواعــدة.
واقرتحــت الدراســة تطويــر أفــكار
ومنتجــات ســياحية جديــدة بعيــدا ً عــن
الفنــادق واملنتجعــات ،بهــدف تطويــر
وتوفــر منظومــة ســياحية متكاملــة
داعمــة للســياحة الداخليــة ،وجاذبــة
للــزوار القادمــن مــن الخــارج ،وتطويــر
االحصــاءات واملــؤرشات املتعلقــة بقطــاع
الســياحة و مشــاركة البيانــات واملعلومــات
االحصائيــة الخاصــة بالقطــاع الســياحي
بــن الجهــات املعنيــة يف الدولــة.
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