
 
أودعــــت قــطــر أمـــس"الـــثـــالثـــاء" رســمــيــا لـــدى االمــانــة 
الــعــامــة لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة مـــذكـــرة تــرشــيــح 
الــعــام السابق ملجلس  عبدالرحمن العطية االمـــني 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة لــتــولــي منصب 
الـــدول العربية خلفا للسيد  الــعــام لجامعة  االمـــني 
عــمــرو مــوســى. وقــــال أحــمــد بــن حــلــي نــائــب االمــني 
الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة لــــ "D" إنــــه اســتــقــبــل 
امــــــس مـــــنـــــدوب قـــطـــر الــــــدائــــــم بـــالـــجـــامـــعـــة صـــالـــح 
عــبــدالــلــه الــبــوعــيــنــني وتــســلــم مــنــه مـــذكـــرة رســمــيــة 
تتضمن تــرشــيــح قــطــر للعطية، وقـــال ان هـــذا اول 
مــرشــح يتم قــبــول أوراقـــه بشكل رســمــي حتى اآلن. 
ورحبت مصادر دبلوماسية عربية بترشيح قطر 
الــدولــة عبدالرحمن العطية األمــني  لــوزيــر  رسميا 
الــتــعــاون. وقــالــت إن العطية  الــعــام السابق ملجلس 
شخصية قطرية تحظى بتقدير واحترام كبيرين.. 
ولــه تجربة كبيرة فــي قــيــادة األمــانــة العامة لــدول 

مجلس التعاون الخليجي.
وأشــادت هذه املصادر بكفاءة وقــدرة العطية على 
قيادة العمل العربي في هذه الفترة، مؤكدة أن هذا 
املنصب سيتم حسمه في قمة بغداد. واشاد خبراء 
وسياسيون مصريون بترشيح العطية، مؤكدين 
ان الوضع الذى تمر به املنطقة العربية وما تشهده 
مــن تــحــوالت تعزز قيم الديمقراطية تتطلب طرح 
وجوه جديدة بالساحة السياسية لضخ منهجية 

عمل جديدة.
` تفاصيل ص35 و41 

 
أكد اوليفييه جيريز رئيس العمليات في بورصة قطر أن البورصة 
تتلقى بشكل يومي عددا كبيرا من طلبات فتح حسابات متأتية من 
املستثمرين الدوليني معربا أن عدد الطلبات في ارتفاع متواصل من 
قبل هؤالء املستثمرين على السوق املالي القطري، مؤكدا ان االطراف 

التي قدمت طلبات فتح حسابات هي صناديق استثمارية.
` التفاصيل في � االقتصادي 

 
أطلقت وزارة العمل 3 خدمات إلكترونية جديدة خاصة بتسجيل 
املــرشــحــني الــجــدد الــبــاحــثــني عــن عــمــل، اســتــقــبــال الــبــريــد الــخــاص 
الثالثة  املــشــمــولــة بالتقطير والــخــدمــة  بــاملــؤســســات والــشــركــات 
وهي إمكانية إصدار شهادة قيد من موقع الوزارة وذلك بالنسبة 

لألشخاص املسجلني ضمن قوائم مشروع الباحثني عن عمل.
` تفاصيل ص8 

•  نيويورك - قنا: توقع الخطوط الجوية القطرية اليوم عقد شراء 
خمس طائرات من شركة بوينج األمريكية بقيمة إجمالية تصل 

إلى 1.3 مليار دوالر. 
وتـــشـــمـــل الـــصـــفـــقـــة الــــتــــي تــــوقــــع عـــلـــى هــــامــــش مـــنـــتـــدى األعــــمــــال 
واالستثمار في قطر الذي من املقرر أن يفتتح في نيويورك اليوم 
ويستمر يومني شراء خمس طائرات بوينج من طراز 777. يذكر 
أن الخطوط الجوية القطرية تشغل 25 طائرة بوينج 777 من أصل 

97 طائرة في أسطولها. 

 
انـــتـــقـــد املـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي املــــركــــزي غـــيـــاب الــتــنــســيــق بــيــنــه وبـــني 
البلدية وتهميش دوره فــي عــدم عــرض الخطط والبرامج  وزارة 
واملــشــاريــع عــلــى االعــضــاء قــبــل الــبــدء فــي تنفيذها، مــؤكــدا خــالل 
لــم تتقيد  الجلسة التي عقدت امــس، أن االمـــور ستظل عائمة مــا 

الجهات املعنية بالتزام ما ورد في قانون تنظيم عمل املجلس.
` تفاصيل ص21-20 

البلدي ينتقد غياب التنسيق مع البلدية ٥ طائرات بوينج تنضم لـ «القطرية»  ٣ خدمات إلكترونية للباحثني عن عمل  صناديق دولية تفتح حسابات في البورصة 

} القاهرة - الدوحة - الشرق

لجنة الطوارئ تنفذ تمرين «الصالل» الوهمي
كولن مديرا ملركز الدوحة لحرية اإلعالم

EEEE24-1024-10محليات
الهتمي رئيسا ملجلس إدارة «بروة العقارية» 

خلفا لـ آل سعد

1010اقتصاد
السد يحسم موقعة «النصر»

وينتزع صدارة املجموعة
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شركات التطوير تفرض رسومًا خيالية 
على املالك بمشروع اللؤلؤة

EEEE44

} جمال لطفي} يحيى عسكر} العربي الصامتي

 ترحيب عربي بترشيح العطية  ترحيب عربي بترشيح العطية 
قطر توِدع مذكرة ترشيحه رسميا لـ «أمانة الجامعة» خلفا لعمرو موسى

 ١٥٠٠ رجل أعمال في مؤتمر االستثمار بنيويورك 

نائب األمير يستقبل وزير خارجية تركيا

 
تـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم فــــعــــالــــيــــات مــــؤتــــمــــر "األعـــــمـــــال 
واالستثمار في قطر" الذي يعقد ملدة يومني في 
"ذا والــدوف أستوريا" بمدينة نيويورك.  فندق 

بــن جاسم  الشيخ حمد  املــؤتــمــر معالي  يفتتح 
الـــوزراء وزيــر  بــن جبر آل ثــانــي، رئيس مجلس 
أعــــمــــال فــي  الـــخـــارجـــيـــة، ويــــشــــارك 1500 رجـــــل 

املؤتمر.
` التفاصيل في � االقتصادي 

} نيويورك - محمد خير الفرح 

 زيادة بث قناة األحرار إلى  زيادة بث قناة األحرار إلى ٢٤٢٤ ساعة ساعة

ثوار ليبيا: الحل في رحيل القذافي ثوار ليبيا: الحل في رحيل القذافي 
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 كابيتال انتليجنس ترفع التصنيف 
االئتماني ملجموعة بنك قطر الوطني

7 ابتكارات صناعية قطرية في معرض 
هانوفر الدولي لترشيد الطاقة

صناديق استثمارية دولية تطلب فتح 
حسابات في بورصة قطر

تضاعف أعداد السائحني القادمني 
للدوحة من دول الخليج منذ بداية العام
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تداول الشركات

رئيس الوزراء يفتتح فعالياته اليوم بحضور شخصيات رفيعة املستوى

 ١٥٠٠ رجل أعمال يشاركون في مؤتمر االستثمار في قطر بنيويورك 
•  نيويورك — محمد خير الفرح — قنا

الــذي  الــيــوم فعاليات مؤتمر "األعــمــال واالستثمار فــي قطر"  تنطلق 
يعقد ملدة يومني في فندق "ذا والدوف أستوريا" بمدينة نيويورك.

ويفتتح املؤتمر معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس 
مجلس الــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة، بحضور ســعــادة الــدكــتــور محمد 
صــالــح الــســادة وزيـــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة، والــســيــد محمد الرميحي 
مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة لـــشـــؤون املــتــابــعــة رئــيــس الــلــجــنــة الــدائــمــة 

لتنظيم املؤتمرات، وشخصيات قطرية وأمريكية رفيعة املستوى.
وتــنــظــم املــؤتــمــر الــلــجــنــة الــدائــمــة لتنظيم املـــؤتـــمـــرات بــالــتــعــاون مع 
رابــطــة رجــــال األعـــمـــال الــقــطــريــني الــتــي تــمــثــل الــشــريــك الــرئــيــســي في 
الــوزارات والهيئات املتمثلة في وزارة  تنظيم املؤتمر، باإلضافة الى 
الــطــاقــة والــصــنــاعــة، ووزارة األعــمــال والــتــجــارة،  الــخــارجــيــة، ووزارة 
وغــرفــة تــجــارة وصناعة قــطــر، ومنتدى ســيــدات األعــمــال القطريات، 
الــوطــنــيــة. وسيفتتح مؤتمر  الــتــجــاريــة األمــريــكــيــة العربية  والــغــرفــة 
األعمال واالستثمار في قطر بجلسة افتتاحية تعقد بعيد ظهر اليوم 
الـــوزراء  بتوقيت نيويورك وتتضمن خطابا رئيسيا ملعالي رئيس 
وزيــــر الــخــارجــيــة، وكــلــمــة لـــوزيـــر املـــواصـــالت األمــريــكــي راي الهـــود، 
وكلمة أخرى للرئيس واملدير التنفيذي لشركة إكسون موبيل ريكس 
تيلرسون.وينتظر أن يتم على هامش املؤتمر االتفاق على مشروعات 
استثمارية قطرية أمريكية جــديــدة بقيمة 5 مــلــيــارات دوالر تتركز 

حول مجاالت البنية التحتية والنقل واملواصالت والبحث العلمي.
وقـــال الــســفــيــر عــبــدالــلــه عــبــدالــرحــمــن فــخــرو املــديــر الــتــنــفــيــذي للجنة 
الــدائــمــة لتنظيم املــؤتــمــرات بـــــوزارة الــخــارجــيــة إن مــنــتــدى األعــمــال 
واالستثمار في قطر شهد إقباال كبيرا من رجال األعمال واملستثمرين 
في الواليات املتحدة األمريكية، حيث وصل عدد املشاركني إلى 1500 
شخص.وأوضح ان العدد األكبر من املشاركني باملنتدى من الواليات 
إلــى 1100 شخص وخاصة  املتحدة األمريكية، حيث وصــل عــددهــم 
الــخــارجــي منهم، إضافة  مــن رجـــال األعــمــال واملهتمني باالستثمار 
إلى عدد قليل من رجال الدولة، في حني بلغ عدد املشاركني من دولة 
إلــى أن  قطر 400 شخص.وأشار السفير عبدالله عبدالرحمن فخرو 
اللجنة املنظمة للمؤتمر حرصت على دعــوة عدد من رجــال األعمال 
األمريكيني العرب لالستفادة من الفرص املتاحة في املنتدى من فرص 

أعمال في دولة قطر.
� التفاصيل ص 4، 5

•    الدوحة - الشرق

أشــاد مصرفيون ورجــال أعمال بقرار 
مصرف قطر املركزي الذي صدر أمس 
وتضمن تخفيض سعر فائدة اإليداع 
 ،% 1 إلـــــى   % 1.5 مــــن  املــــصــــرف  لـــــدى 
وتــخــفــيــض ســعــر فــائــدة اإلقـــــراض من 
املصرف من 5.5 % إلى 5 %، وتخفيض 
 (REPO) الــشــراء إعـــادة  سعر عمليات 
إلـــى 5 %، وقـــالـــوا ان هــذا  مــن 5.55 % 
القرار سوف يعزز من االقراض املحلي 
كـــمـــا انــــــه يــــؤكــــد ســــالمــــة الـــتـــوجـــهـــات 
االقــتــصــاديــة فــي قطر ووجـــود سيولة 
كــافــيــة لــتــمــويــل االقـــتـــصـــاد، مــشــيــريــن 
الــــى ان الــبــنــوك املــحــلــيــة ســــوف تــقــوم 

وفـــقـــا لـــهـــذا الـــقـــرار بــتــخــفــيــض أســعــار 
الفائدة على االئتمان، وهو االمر الذي 
سوف يعزز من دور البنوك في تمويل 
مــشــروعــات الــقــطــاع الــخــاص الــقــطــري، 
بما يفتح املجال أمام خلق مشروعات 
جــديــدة، خصوصا والــدولــة تنتظرها 
مشروعات عمالقة استعدادا ملونديال 

كأس العالم 2022.
الـــــــقـــــــرار ســـيـــدخـــل  هــــــــذا  ان  وقـــــــالـــــــوا 
حـــيـــويـــة عـــلـــى الــــســــوق املـــصـــرفـــي مــن 
خــــــالل إنــــعــــاش الــــنــــشــــاط االئـــتـــمـــانـــي 
لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص حـــتـــى يــتــمــكــن مــن 
مـــواصـــلـــة الـــقـــيـــام بــــــدوره فـــي تــطــويــر 
الــــنــــشــــاط االقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الـــــدولـــــة 
خــــاصــــة بـــعـــد اعـــــــالن قـــطـــر عـــــن أكـــبـــر 

مــــوازنــــة فــــي الـــتـــاريـــخ وكــــذلــــك اعــــالن 
خـــطـــتـــهـــا االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــلـــعـــامـــني 
2011 — 2016 وهو ما يتطلب توسع 
فــــي االنـــــفـــــاق وبــــالــــتــــالــــي مـــجـــهـــودات 

استثمارية اضافية.
تـــخـــفـــيـــض  يــــنــــعــــكــــس  ان  وتــــــوقــــــعــــــوا 
القطاع  ايجابيا على  الفائدة  اســعــار 
الـــفـــائـــدة  تــخــفــيــض  ان  اذ  الــــعــــقــــاري، 
ســــوف يــشــجــع املـــطـــوريـــن الــعــقــاريــني 
عــلــى الــبــدء بــمــشــروعــات جــديــدة، كما 
فــي تمويل  النهائي  املشتري  يساعد 
مــســكــنــه الـــخـــاص عـــن طـــريـــق الــبــنــوك 

فائدة معقولة. املحلية بنسبة 
أمس  املركزي  أعلن مصرف قطر  وقد 
عــــن تــخــفــيــض كـــافـــة أســــعــــار الـــفـــائـــدة 

الـــرســـمـــيـــة لـــديـــه بـــمـــقـــدار يــــتــــراوح مــا 
بني" 50" إلى "55 " نقطة أساس، وهو 
الجاري  العام  األول خالل  التخفيض 
بــعــد آخـــر تــخــفــيــض ألســـعـــار الــفــائــدة 

في أغسطس من العام املاضي.
وأوضــــــــــــــــــح بــــــــيــــــــان صــــــحــــــفــــــي صـــــــدر 
عـــــن مــــصــــرف قــــطــــر املــــــركــــــزي أنــــــه تــم 
تــخــفــيــض ســـعـــر فـــائـــدة اإليـــــــداع لـــدى 
بــاملــائــة   "1.5" املــــصــــرف(QCBDR) مــن 
تــــم تــخــفــيــض  كـــمـــا  بــــاملــــائــــة،   "1" إلـــــى 
ســـعـــر فــــائــــدة اإلقــــــــراض مــــن املـــصـــرف 
 "5" إلـــى  بــاملــائــة   "5.5" مـــن   (QCBLR)
بـــاملـــائـــة، فـــي حـــني تـــم تــخــفــيــض ســعــر 
الـــشـــراء (REPO) من  إعــــادة  عــمــلــيــات 

"5.55" باملائة إلى "5" باملائة.

تـــخـــفـــيـــض أســـعـــار  أن  الــــبــــيــــان  وأكـــــــد 
الــــــفــــــائــــــدة الــــرســــمــــيــــة ملـــــصـــــرف قـــطـــر 
املــــركــــزي جـــــاء بـــنـــاء عـــلـــى املــعــطــيــات 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة املــــحــــلــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة 
السوق املصرفي  إلى تنشيط  ويهدف 
االئــتــمــانــي للقطاع  الــنــشــاط  وإنــعــاش 
الــخــاص حــتــى يتمكن مــن االضــطــالع 
بالدور املنوط به في خدمة االقتصاد 
الــتــطــورات  مــع  يتماشى  بما  الــوطــنــي 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــبـــالد 
واإلنــــــــفــــــــاق االســـــتـــــثـــــمـــــاري املــــتــــوقــــع 
عـــلـــى مــــشــــروعــــات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
واملــشــروعــات الــعــقــاريــة خـــالل الــفــتــرة 

القادمة.
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الدوحة تستحوذ على ٥٦ ٪ من تداوالت األسبوع

 أزدان: استقرار العقارات والسوق يترقب املشروعات الكبرى 
•  الدوحة — الشرق

تـــعـــامـــالت  الـــعـــقـــاريـــة إن  قــــالــــت شــــركــــة أزدان 
القطاع العقاري شهدت استقرارا ملحوظا في 
األسبوع املاضي وذلك وفقا للبيانات الصادرة 
مـــن إدارة الــتــســجــيــل الــعــقــاري بــــــوزارة الــعــدل، 
حيث أظهرت تلك البيانات أن قيمة التعامالت 
العقارية بلغت نحو 324.5 مليون ريال قطري 
خالل األسبوع املمتد من 27 ولغاية 31 مارس 

املاضي.
فـــي تــقــريــرهــا  الـــعـــقـــاريـــة  وقـــالـــت شـــركـــة أزدان 
األســبــوعــي إن هــذا االســتــقــرار يــعــود إلــى حالة 
الــتــي ينتظر أن  الــتــرقــب للمشاريع الحكومية 
يتم طرحها خــالل األشهر املقبلة وفقا ملوازنة 
الدولة للعام 2011 /2012، والتي تم اعتمادها 
في اليوم األخير من شهر مارس املاضي، حيث 
أشارت املوازنة إلى تخصيص ما نسبته 41% 
مــن املــصــرفــات عــلــى املــشــاريــع الــعــامــة الــكــبــرى 
والتي تتضمن مشروعات في البنية التحتية 
واملــــرافــــق املــهــمــة مــثــل مـــطـــار الــــدوحــــة الـــدولـــي 
وميناء الدوحة الجديد ودراســات سكة حديد 

قطر وبعض مشاريع الصرف الصحي.
التقرير: وفقا لذلك يتوقع أن يشهد  وجــاء في 
شــهــر أبـــريـــل الــــجــــاري مـــزيـــدا مـــن الـــنـــشـــاط في 
الـــتـــعـــامـــالت الـــعـــقـــاريـــة فــــي مــخــتــلــف املــنــاطــق 

والبلديات.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى اســتــحــواذ بــلــديــة الــدوحــة 

عــلــى 56 % مـــن مــجــمــل الـــتـــعـــامـــالت الــعــقــاريــة 
خـــالل األســبــوع عــن طــريــق تسجيل 43 صفقة 
معظمها فــي قــطــاع األراضــــي الــفــضــاء، وبلغت 
قــيــمــة الــتــعــامــالت فـــي بــلــديــة الـــدوحـــة 181.79 

مليون ريــال، بارتفاع نسبته 10 % مقارنة مع 
األسبوع السابق.

وجــــاءت بــلــديــة الــريــان فــي املــرتــبــة الــثــانــيــة من 
الــعــقــاريــة بنسبة 20.4  الــتــعــامــالت  حــيــث قيمة 

% عــن طــريــق تنفيذ 19 صفقة بلغت قيمتها 
اإلجــمــالــيــة 66.5 مــلــيــون ريــــال، تليها بــلــديــة أم 
بــلــغــت قيمتها 32.5  تـــــداوالت  صـــالل بــإجــمــال 
مليون ريال وبنسبة %10 من مجمل تعامالت 
األســـبـــوع، نتيجة تنفيذ 6 صــفــقــات تضمنت 
أراضــــي وعـــمـــارة تــجــاريــة قيمتها 5.5 مليون 
ريـــال، وبــلــغ أعــلــى سعر ارض 17 مليون ريــال 
لقطعة ارض فضاء مساحتها 16353 متر مربع 

في منطقة أم عبيرية.
وفــــي املــرتــبــة الـــرابـــعـــة جــــاءت بــلــديــة الــظــغــايــن 
والـــتـــي بـــــرزت هــــذا األســـبـــوع بــــتــــداوالت بلغت 
قيمتها اإلجــمــالــيــة 19.7 مــلــيــون ريــــال شكلت 
مانسبته 6 % مــن مجمل تــعــامــالت األســبــوع 
نــتــيــجــة تــنــفــيــذ 12 صــفــقــات، ثـــم جــــاءت بــلــديــة 
الــــوكــــرة فـــي املـــرتـــبـــة الــخــامــســة بــنــســبــة 5.7 % 
عـــن طـــريـــق تــنــفــيــذ 9 صــفــقــات بــلــغــت قيمتها 

اإلجمالية 18.52 مليون ريال قطري.
وكــــان الفــتــا هـــذا األســـبـــوع تـــراجـــع الــتــعــامــالت 
الـــعـــقـــاريـــة فــــي مــنــطــقــة الــــخــــور إذ بـــلـــغ حــجــم 
التعامالت 4.34 مليون ريال فقط نتيجة تنفيذ 
4 صفقات تضمنت 3 فلل في الخور وأراضــي 

فضاء في الذخيرة.
 أمـــــــا مـــنـــطـــقـــة الــــشــــمــــال فــــقــــد تــــذيــــلــــت تـــرتـــيـــب 
الــتــعــامــالت بــصــفــقــة وحـــيـــدة فـــي ابــــا الــظــلــوف 
عــبــارة عــن أرض فــضــاء مساحتها 1320 متر 

مربع بقيمة 994 ألف ريال.
� التفاصيل ص9

 املركزي يخفض سعر الفائدة بنسبة ٠٫٥ باملائة

«ء»: تخفيض الفائدة يعزز االئتمان املحلي  مصرفيون ورجال أعمال لـ

في كلمة لوزير األعمال خالل ورشة 
اقليمية بالدوحة

 قطر تطالب بتصنيف الغاز 
ومشتقاته ضمن السلع البيئية 

•  تغريد السليمان

جـــــــدد ســـــعـــــادة الــــشــــيــــخ جـــاســـم 
بـــن عــبــدالــعــزيــز آل ثـــانـــي وزيـــر 
األعمال والتجارة مطالبة دولة 
الــغــاز الطبيعي  قــطــر بتصنيف 
البيئية  ومشتقاته ضمن السلع 
الــــتــــي يـــتـــم الــــتــــفــــاوض بــشــأنــهــا 

ملنحها إعـــفـــاءات جــمــركــيــة، مما 
يشكل مخرجات جيدة تصب في 
صـــالـــح املــنــتــجــني واملــســتــهــلــكــني 

وتضمن حماية للبيئة.
وقــــال ســـعـــادة الـــوزيـــر فـــي كلمة 
ألقاها نيابة عنه السيد محمد 
الــــســــعــــدي وكــــيــــل وزارة  حـــســـن 
االعــمــال والتجارة املساعد لدى 
افــتــتــاحــه ورشــــة عــمــل إقــلــيــمــيــة، 
الـــوزارة للدول العربية  تنظمها 
األعــــــضــــــاء بـــمـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
العاملية، الى مقترح قدمته قطر 
بوصفها إحــدى أكــبــرالــدول ذات 
الــغــاز الطبيعي  االحتياطي مــن 
في العالم، أثناء املؤتمر الوزاري 
الــــــــســــــــادس ملــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــجـــــارة 
الــعــاملــيــة بــهــونــغ كــونــغ، للتأكيد 
الــغــاز  عــلــى مطالبها بتصنيف 
الـــطـــبـــيـــعـــي ومـــشـــتـــقـــاتـــه ضــمــن 

السلع البيئية.
� التفاصيل ص2  ¶  السعدي  
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يفتتح فعالياته اليوم رئيس الوزراء بحضور وزير الطاقة وشخصيات رفيعة املستوى

مؤتمر األعمال واالستثمار القطري 
في نيويورك يبحث تطوير

 الشراكة االقتصادية مع أمريكا

 وسيفتتح مؤتمر األعمال واالستثمار في قطر بجلسة 
افــتــتــاحــيــة تــعــقــد بــعــيــد ظــهــر الـــيـــوم بــتــوقــيــت نــيــويــورك 
الــــوزراء وزيــر  وتتضمن خطابا رئيسيا ملعالي رئــيــس 
الـــخـــارجـــيـــة، وكــلــمــة لـــوزيـــر املــــواصــــالت األمـــريـــكـــي راي 
التنفيذي لشركة  الهــود، وكلمة أخــرى للرئيس واملدير 

إكسون موبيل ريكس تيلرسون.
ويــنــتــظــر أن يـــتـــم عـــلـــى هـــامـــش املـــؤتـــمـــر االتــــفــــاق عــلــى 
مــشــروعــات اســتــثــمــاريــة قــطــريــة أمــريــكــيــة جــديــدة بقيمة 
التحتية  البنية  مــلــيــارات دوالر تتركز حــول مــجــاالت   5

والنقل واملواصالت والبحث العلمي.
ويتجاوز عدد املشاركني في مؤتمر األعمال واالستثمار 
القطري واألمريكي،  القطري 600 مشارك من الجانبني 
فــيــمــا يــبــلــغ عــــدد املـــشـــاركـــني مـــن قــطــر 200 مـــشـــارك من 
أصـــحـــاب الـــســـعـــادة الـــــــوزراء وكـــبـــار املـــســـؤولـــني ورجــــال 
األعمال وسيدات األعمال ومن الشركات القطرية الكبرى، 
أما الجانب األمريكي، فيبلغ عدد املشاركني 400 مشارك.
القطريني وفد رسمي  ويشارك من رابطة رجال األعمال 
آل ثاني  بــن قاسم  كبير برئاسة ســعــادة الشيخ فيصل 
النائب  الفردان  الرابطة، وعضوية السيد حسني  رئيس 
األول لرئيس الرابطة، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن 

ثاني آل ثاني النائب الثاني لرئيس الرابطة.
وهناك وفد آخر من غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة 
إدارة  ثــانــي رئــيــس مجلس  آل  بــن جــاســم  الشيخ خليفة 
الغرفة. وسيشهد مؤتمر األعــمــال واالستثمار في قطر 
هذه الدورة مشاركة شركات كبيرة من املنطقة وتحديدا 
اإلمــارات والسعودية وذلــك ألول مــرة، حيث تسعى هذه 
الشركات لإلطالع على املشروعات االستثمارية القطرية 
التي ستطرح على املؤتمر، والحصول على صورة كاملة 

حول آخر التطورات املتعلقة باالقتصاد القطري.
ومــن املنتظر أن يــقــدم مؤتمر "األعــمــال واالســتــثــمــار في 
قــطــر" صــــورة شــامــلــة عــن مــنــاخ االســتــثــمــار واالقــتــصــاد 
الــــقــــطــــري وفـــــــرص األعـــــمـــــال واالســـــتـــــثـــــمـــــارات فـــــي قــطــر 
عــلــى مــســتــوى كــافــة املـــجـــاالت االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
واالســتــثــمــاريــة، فــضــال عـــن تــوفــيــر تــفــاصــيــل كــامــلــة عن 
ا مــهــمــا من  املـــشـــروعـــات املــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي تــشــكــل جـــــزء

مستقبل قطر.

◄ شريك اقتصادي

وسيلعب املؤتمر دورا كبيرا في الوصول الى الشركات 
الـــكـــبـــرى واملـــتـــوســـطـــة فــــي أمـــريـــكـــا وتـــعـــزيـــز الـــعـــالقـــات 
واالتــــصــــاالت مـــع هـــذه الــشــركــات وشـــركـــاء قــطــر عموما 
فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي تـــعـــد الــشــريــك 

االقتصادي والصناعي الكبير لدولة قطر خصوصا في 
قطاع النفط والغاز.

قــطــر" كذلك  فــي  "األعــمــال واالســتــثــمــار  وسيعمل مؤتمر 
عــلــى تــوفــيــر فـــرصـــة لــلــشــريــك األمـــريـــكـــي لــلــتــعــرف على 
قــطــر وخــصــوصــا فيما  فــي  التحتية  البنية  مــشــروعــات 
يتعلق بمطار الدوحة الدولي الجديد ومشروعات املدن 
السكنية التي يتم تشييدها في ضوء إستراتيجية قطر 

لعام 2030.
ويشكل املؤتمر قاعدة لالنطالق في عالقات اقتصادية 
بــني الــشــركــات الــقــطــريــة والــشــركــات األمــريــكــيــة وتــعــزيــز 

وتطوير التعاون بني الجانبني.
ومــــن بـــني أبـــــرز أهــــــداف مــؤتــمــر األعــــمــــال واالســـتـــثـــمـــار، 
لــدور قطر وما تسعى لتحقيقه وإلقاء الضوء  الترويج 
على الفرص االستثمارية وامليول االقتصادية واملبادرات 
التي تقدمها الدولة عبر ثالث رسائل محورية تتمثل في 
صعود قطر كمركز ثقل سياسي واقــتــصــادي ومعرفي 
فــي الــشــرق األوســـــط، حــيــث ســيــؤكــد عــلــى أن دولــــة قطر 
تصعد كمركز ثقل سياسي واقتصادي ثقافي ومعرفي 
في الشرق األوسط، محافظة على النواحي الفضلى من 
العالم  الى االنخراط في  العربية، بينما تتجه  التقاليد 
املــعــرفــي، ويــظــهــر ذلـــك جــلــيــا مـــن خـــالل انــفــتــاحــهــا على 
التكنولوجيا والتعليم ودورها الفعال في حل النزاعات، 
الــعــاملــيــة، باالضافة  الــريــاضــيــة  لــألحــداث  واستضافتها 

إلى التزامها بالتحول إلى االقتصاد املعرفي.

◄ الشركات الوطنية
التأكيد على خطة عمل قطر  الى  كما سيتطرق املؤتمر 
املتمثلة في "رؤية قطر 2030" حيث ستحصل على دعم 
الهايدروكربونية،  الــثــروة  غير مسبوق لالستفادة مــن 
الدولة لتحسني نوعية  في سعيها نحو تحقيق طموح 
الــحــيــاة والـــرفـــاه االجــتــمــاعــي ودعــــم إنـــشـــاء املــؤســســات 
االجتماعية وحماية البيئة في ظل السعي للوصول الى 
اقتصاد قائم على املعرفة، ولدى قطر نتائج وإنجازات 
الــتــزامــهــا بالتعليم واألبــحــاث  تــتــحــدث عنها مــن خـــالل 
(املدينة التعليمية، حديقة قطر للعلوم والتكنولوجيا)، 
الواسع  الفكرية، حضورها االعــالمــي  االلــتــزام بالحرية 
عــلــى الــســاحــتــني اإلقــلــيــمــيــة والــعــاملــيــة (بـــرنـــامـــج نــجــوم 
العلوم، األلعاب اآلسيوية، كأس العالم لكرة القدم 2022)، 
القطاع الصحي (سيدرا)، ودعم رواد  التزامها بتطوير 

األعمال (مؤسسة قطر للمشاريع الصغيرة).
وهناك مجموعة كبيرة من الشركات الوطنية واألمريكية 

العاملة في  أعــمــال املؤتمر وخصوصا تلك  فــي  تــشــارك 
النفط والغاز واألعمال واملــواصــالت واالتصاالت  قطاع 
والتعليم والصحة والبنوك واملجال الرياضي الذي بدأ 
فــوز قــطــر بتنظيم كــأس  يحظى بــاهــتــمــام كبير فــي ظــل 
العالم 2022، ومن قبلها دورة كأس العالم لكرة اليد في 

.2015
الــيــوم األول، حــفــل عشاء  نــهــايــة  فــي  املــؤتــمــر  وسيتخلل 
رســمــي ســيــتــم مـــن خــاللــه اإلعـــــالن عـــن تــدشــني مــشــروع 
اقــــتــــصــــادي ضـــخـــم هــــو مــــشــــروع مـــحـــطـــة غــــولــــدن بـــاس 
الســتــقــبــال الــغــاز الــقــطــري وتــوزيــعــه فــي واليـــة تكساس 
األمريكية، حيث يمثل هذا املشروع شراكة ناجحة بني 

قطر للبترول وإكسون موبيل وكونوكوفيليبس.
وســيــفــتــتــح هـــذا املـــشـــروع اإلســتــراتــيــجــي مــعــالــي رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية، بحضور الدكتور محمد 
صــالــح الـــســـادة وزيــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة، والــعــديــد من 
كبار الشخصيات في قطر وأمريكا خصوصا في مدينة 

نيويورك.

◄ الفرص االستثمارية
ويحظى املؤتمر بمشاركة واســعــة مــن كبار املسؤولني 
الــحــكــومــيــني وصـــنـــاع الـــقـــرار ورجـــــال األعـــمـــال وممثلي 
الـــقـــطـــاعـــني الــــعــــام والـــــخـــــاص، حـــيـــث ســيــتــم الـــبـــحـــث فــي 
الفرص االستثمارية والتوجهات االقتصادية من خالل 
املــســؤولــني  يــقــودهــا وزراء وكــبــار  جــلــســات متخصصة 
ومـــتـــخـــصـــصـــون مـــــن دولـــــــة قـــطـــر والـــــــواليـــــــات املـــتـــحـــدة 
األمــريــكــيــة فـــي قــطــاعــات مــهــمــة تــتــركــز عــلــى االســتــثــمــار 
الــقــائــم على  فــي املستقبل، رؤيـــة قطر 2030 واالقــتــصــاد 
املــعــرفــة، الــطــاقــة والــصــنــاعــة، الــقــطــاع املــالــي واملــصــرفــي، 
العقارات  اإلعــالم واالتــصــاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة، الــصــحــة الــعــامــة والــتــعــلــيــم والــبــحــث 

العلمي، والسياحة والثقافة والرياضة.
النقاب  ومــن املنتظر أن يتم على هامش املؤتمر، كشف 

عن مشروعات واستثمارات قطرية جديدة.
وكـــــان ســـعـــادة الــســيــد مــحــمــد الــرمــيــحــي مــســاعــد وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة لـــشـــؤون املــتــابــعــة رئـــيـــس الــلــجــنــة الــدائــمــة 
لتنظيم املؤتمرات، قد أكد في مؤتمر صحفي بالدوحة 
العربية  الــتــي تشهدها املنطقة  أن األحـــداث السياسية 
لن تؤثر على سير أعمال املؤتمر، مؤكدا أن قطر تسعى 
الى تحقيق عالقات اقتصادية قوية مع أمريكا، وقال إن 
منطقة الخليج تنعم باالستقرار السياسي واالقتصادي 
الــى أن نربط بني  تــؤدي  أن  وليس لديها مشاكل يمكن 

اقتصاداتنا واألزمات التي يشهدها العالم العربي.

¶ الدكتور الشيخ خالد بن ثانى آل ثاني
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¶ محمد الرميحي¶ الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني¶ الدكتور محمد بن صالح السادة

¶ حمد راشد المهندي¶ ناصر الجيدة

¶ محمد علي الهدفة¶ علي عبد الله العبد الله¶ الدكتورة حصة الجابر¶ علي شريف العمادي¶ فيليب ثورب¶ سعيد شريدة الكعبي

املؤتمر يشهد اإلعالن 
عن صندوق مالي إسالمي قطري 

يعمل انطالقا من أمريكا

املؤتمر يروج لتطور االقتصاد 
القطري ويهدف الى تعزيز االنفتاح 

على السوق األمريكي

• نيويورك : محمد خير الفرح

تــنــطــلــق الـــيـــوم فــعــالــيــات مــؤتــمــر "األعــــمــــال واالســتــثــمــار 
فــي قــطــر" الـــذي يعقد ملــدة يــومــني فــي فــنــدق "ذا والـــدوف 

أستوريا" بمدينة نيويورك.
ويــفــتــتــح املـــؤتـــمـــر مــعــالــي الــشــيــخ حــمــد بـــن جـــاســـم بن 
جــبــر آل ثــانــي رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة، 
بــحــضــور ســعــادة الــدكــتــور محمد صــالــح الــســادة وزيــر 
الطاقة والصناعة، والسيد محمد الرميحي مساعد وزير 

لتنظيم  الدائمة  اللجنة  املتابعة رئيس  الخارجية لشؤون 
املؤتمرات، وشخصيات قطرية وأمريكية رفيعة املستوى.
وينظم املؤتمر اللجنة الدائمة لتنظيم املؤتمرات بالتعاون 
الشريك  الــتــي تمثل  القطريني  مــع رابــطــة رجـــال األعــمــال 
الــرئــيــســي فــي تنظيم املــؤتــمــر، بــاإلضــافــة الـــى الـــــوزارات 
الطاقة  الــخــارجــيــة، ووزارة  املتمثلة فــي وزارة  والــهــيــئــات 
والــصــنــاعــة، ووزارة األعـــمـــال والـــتـــجـــارة، وغــرفــة تــجــارة 
وصــنــاعــة قــطــر، ومــنــتــدى ســـيـــدات األعـــمـــال الــقــطــريــات، 

والغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية.
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وأكــــــد أن اقـــتـــصـــاد قـــطـــر يــحــقــق نـــجـــاحـــات كــبــيــرة 
الــقــطــاعــات وال يــعــنــي أن أي تــغــيــيــرات  وفــــي كـــافـــة 
قــد تــحــدث هنا أو هــنــاك يمكن أن تـــؤدي الــى وقف 
التنمية، فهذه  النمو االقتصادي أو برامج وخطط 
القطري قــوي ومتني  البرامج مستمرة واالقتصاد 
وراســـخ، واقــتــصــادات املنطقة مستمرة ولــن نلتفت 

الى اي أمور أخرى.

◄ صندوق إسالمي

ومن املنتظر أن يشهد املؤتمر اإلعالن عن صندوق 
مالي إســالمــي قطري سيعمل انطالقا مــن أمريكا، 
كــــان ســـعـــادة الــشــيــخ الـــدكـــتـــور خـــالـــد بـــن ثـــانـــي آل 
القطريني  ثاني نائب رئيس رابــطــة رجــال األعــمــال 
قد تحدث عنه خالل مؤتمر صحفي بالدوحة ولم 

يكشف عن تفاصيله.
وقــــــال ســـعـــادتـــه إن نــســبــة الـــســـكـــان املـــســـلـــمـــني فــي 
الــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة تصل الــى نحو 7 %، 
املالي اإلسالمي  مما يعزز فــرص نجاح الصندوق 

املرتقب.
الى املؤتمر  القطريني  وتنظر رابطة رجــال األعمال 
الــتــرويــج لنجاحات  فــي  كــخــطــوة مهمة وأســاســيــة 
قــطــر عــلــى كــافــة األصـــعـــدة وبـــاألخـــص عــلــى صعيد 
االقــــتــــصــــاد، كـــمـــا يـــشـــكـــل املــــنــــتــــدى خــــطــــوة داعـــمـــة 
ملساعي القطاع الخاص القطري نحو االنفتاح على 
األســــواق الــخــارجــيــة، خــصــوصــا الــســوق األمــريــكــي 

الغني بالفرص واملشاريع واالمكانات املتعددة.
التجارية بني قطر وأمريكا  املــبــادالت  ويبلغ حجم 
حــوالــي 4 مــلــيــارات دوالر ســنــويــا، لكن كفة املــيــزان 
الـــتـــجـــاري تــمــيــل لــصــالــح الــــواليــــات املـــتـــحـــدة الــتــي 
تـــــصـــــدر بــــضــــائــــع ومــــنــــتــــجــــات لــــلــــســــوق الـــقـــطـــري 
الــــى 3.6 مــلــيــار دوالر، فـــي حـــني أن  تــصــل قــيــمــتــهــا 
مــســتــورداتــهــا مـــن قــطــر ال تـــزيـــد عــلــى 460 مــلــيــون 
القطري  القطاع الخاص  دوالر في السنة. ويسعى 
الـــى اســتــغــالل هـــذه الــفــرصــة ملـــد جــســور الــتــواصــل 
الهيئات االقتصادية األمريكية ولالطالع على  مع 
الفرص االستثمارية املتاحة. ويأتي انعقاد منتدى 
قــطــر لــألعــمــال واالســـتـــثـــمـــار هــــذه الــســنــة فـــي وقــت 
تــقــدم فيه دولـــة قطر تجربة اقتصادية نموذجية، 
فـــي املــنــطــقــة والــعــالــم مــرتــكــزة عــلــى رؤيــــة واضــحــة 
تقوم على االستخدام االستراتيجي ملداخيل النفط 
والــــغــــاز، وســـيـــاســـة االســتــثــمــار الـــخـــارجـــي، بــهــدف 
املنفتحة والتنافسية،  التنمية االقتصادية  تحقيق 

مما يوفر فرصا أكبر الستثمارات القطاع الخاص، 
الرفاه  املعرفية للمجتمع ويضمن  القاعدة  ويعزز 

والتقدم لألجيال القادمة.

◄ سيدات األعمال

املؤتمر برعاية رئيسية من شركة إكسون  ويعقد 
الرعاية  تــؤول  للبترول، فيما  موبيل وشركة قطر 
الــراعــي  أمــا  الوطني ومــيــرســك،  لـبنك قطر  املاسية 
الــبــالتــيــنــي فــهــو قــطــر شــيــل وكـــونـــوكـــو فــيــلــيــبــس، 
والـــراعـــي الــذهــبــي هـــو ســيــتــي بــنــك وبــنــك الــدوحــة 

وبوينج، 
بينما حصلت شركتا الجيدة للسيارات وشيفرون 
على الرعاية الفضية، فيما ترعى الخطوط الجوية 

القطرية وبكتل حفل الغداء.
وعلى صعيد ســيــدات األعــمــال، يــشــارك فــي مؤتمر 
األعمال واالستثمار في نيويورك كذلك وفد رفيع 
القطريات برئاسة  املستوى يمثل سيدات األعمال 
الـــســـيـــدة عـــائـــشـــة الـــــفـــــردان نـــائـــبـــة رئـــيـــســـة رابـــطـــة 
ســـيـــدات األعـــمـــال الـــقـــطـــريـــات. كــمــا تـــشـــارك كـــل من 
آل ثاني وإيمان  بثينة األنصاري والشيخة ميس 
الــبــســطــي والــــدكــــتــــورة نـــــوال الـــعـــالـــم وهـــــدى حــبــي 

ورائدة ابوعيسى وجسكاال خاليلي.
وكــانــت ســيــدات األعــمــال املــشــاركــات فــي املؤتمر قد 
لـ "الشرق" أنهن يسعني من خالل مشاركتهن  أكدن 
فـــي املـــؤتـــمـــر وغـــيـــره مـــن الــفــعــالــيــات الـــدولـــيـــة الــى 
الــســاحــة املحلية  الــقــطــريــة عــلــى  املــــرأة  تــعــزيــز دور 
املجال االقتصادي  العاملية في  واإلقليمية، وكذلك 

واالستثماري.
وأضــفــن أن مــشــاركــتــهــن فــي املــؤتــمــر يــمــثــل إضــافــة 
جــديــدة لهن ســوف تــؤتــي ثــمــارهــا اإليــجــابــيــة على 

املستقبلية. مشاريعهن وأعمالهن 
وشــــددن عــلــى أن مــؤتــمــر األعــمــال واالســتــثــمــار في 
قـــطـــر ســيــفــتــح لـــهـــن مــــجــــاالت وآفــــاقــــا اســتــثــمــاريــة 
واقــتــصــاديــة جـــديـــدة فـــي قــطــاع األعـــمـــال، كــمــا أنــه 
يمثل فرصة مميزة لهن لتعزيز الخبرات في مجال 
االســتــثــمــار الــخــارجــي، خــصــوصــا أنــه سيتم خــالل 
جــلــســات املــؤتــمــر اســتــعــراض الــتــجــارب واملــشــاريــع 
املحلية، فضال عن االطــالع على تجارب  النسائية 
ومقارنات مع سيدات أعمال أخريات من مختلف 

دول العالم.

◄ جلسات العمل

ويتضمن املؤتمر فى يومه األول عقد ثالث جلسات 
عمل، األولى ستكون حول "االستثمار فى املستقبل، 

رؤية قطر 2030 واالقتصاد القائم على املعرفة".
ويتحدث فى هذه الجلسة كل من الدكتور ابراهيم 
االبــــراهــــيــــم املـــســـتـــشـــار االقــــتــــصــــادى فــــى الــــديــــوان 
األمــــيــــرى وأمــــــني عـــــام األمــــانــــة الـــعـــامـــة لــلــتــخــطــيــط 
الـــتـــنـــمـــوي، والــــدكــــتــــور حـــســـني الـــعـــبـــد الــــلــــه عــضــو 
مجلس االدارة التنفيذى فى جهاز قطر لالستثمار، 
التنفيذى لشركة  الــرئــيــس  الــجــيــدة  نــاصــر  والــســيــد 
قطر للبترول الدولية، والدكتور تيدو مينى رئيس 

ادارة حديقة قطر للعلوم والتكنولوجيا،  مجلس 
وســعــادة الشيخ خليفة بــن جــاســم آل ثــانــى رئيس 
الثانية،  أمــا الجلسة  قــطــر.  تــجــارة وصــنــاعــة  غــرفــة 

فستكون حول الطاقة والصناعة، 
ويـــتـــحـــدث فــيــهــا كــــل مــــن ســــعــــادة الـــدكـــتـــور مــحــمــد 
صــالــح الـــســـادة وزيــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة، والــســيــد 
حمد راشد املهندى الرئيس التنفيذى لشركة رأس 
غاز، والسيد ألكس دودز الرئيس التنفيذى واملدير 
العام لشركة اكسون موبيل قطر، ودانيل بونيمان 
نائب وزير الطاقة األمريكي، والسيد سعد شريدة 
النفط والــغــاز فــى قطر  الكعبى مدير عــام مشاريع 
لــلــبــتــرول، وأنــــدى بــــراوى نــائــب الــرئــيــس التنفيذى 
واملــــديــــر الـــعـــام ملـــشـــروع الـــلـــؤلـــؤة لــتــحــويــل الـــغـــاز، 
وجــايــكــوب تــومــبــســون الــرئــيــس الــتــنــفــيــذى لشركة 

ميرسك قطر.
املالى واملصرفي،  القطاع  الثالثة  وتتناول الجلسة 
الدكتور الشيخ  حيث يتحدث فيها كل من سعادة 
خالد بن ثانى آل ثانى رئيس مجلس ادارة بنك قطر 
التنفيذى  املدير  الدولى االســالمــي، وأنــدريــه وينت 
التنفيذى  الرئيس  لبورصة قطر، وألبيرتو فيرمى 
فى بنك سيتى بنك ملنطقة الشرق األوسط وأوروبا 
وأفــــريــــقــــيــــا، وفـــيـــلـــيـــب ثـــــــورب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذى 
الــعــمــادى الرئيس  ملــركــز قطر للمال، وعــلــى شــريــف 
التنفيذى لبنك قطر الوطني، وسيتارامان الرئيس 

التنفيذى لبنك الدوحة.

◄ العقارات والبنى التحتية
وتــنــطــلــق جــلــســات الـــيـــوم الـــثـــانـــى صـــبـــاحـــا، حــيــث 
تــعــقــد الــجــلــســة األولـــــى حـــول االعـــــالم واالتـــصـــاالت 
وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات، ويــتــحــدث فــيــهــا كـــل من 
الــجــابــر أمــني عــام املجلس األعلى  الــدكــتــورة حصة 
لــــالتــــصــــاالت وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املــــعــــلــــومــــات، وجــيــف 
ســويــســنت رئــيــس االتـــصـــاالت فـــى مـــاك دى دى بى 

العاملية، وديفيد فوستر من قناة الجزيرة.
أما الجلسة الثانية، فستكون حول العقارات والبنى 
الــتــحــتــيــة، حــيــث يــتــحــدث فيها كــل مــن الــســيــد على 
الـــوزارة املساعد لشؤون  الله وكيل  العبد  الله  عبد 
الــتــخــطــيــط ونـــائـــب رئـــيـــس لــجــنــة مــتــابــعــة الــخــطــة 
العمرانية الشاملة، وديفيد ولش مدير شركة بكتل 
األمريكية ملنطقة أوروبا وافريقيا والشرق األوسط، 
التنفيذى  الــرئــيــس  الــهــدفــة  واملــهــنــدس محمد عــلــى 
لــشــركــة الــــديــــار الـــقـــطـــريـــة، واملـــهـــنـــدس نـــاصـــر على 

املولوى رئيس هيئة األشغال العامة.
وتـــعـــقـــد الـــجـــلـــســـة الـــثـــالـــثـــة حـــــول الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة 
الدكتورة شيخة  والتعليم، ويتحدث فيها كل  من 
عــبــد الــلــه املــســنــد رئــيــســة جــامــعــة قــطــر، والــدكــتــورة 
حــنــان الـــكـــوارى مــديــر عـــام مــؤســســة حــمــد الطبية، 
والـــدكـــتـــور مــــارك كــامــلــت عــمــيــد جــامــعــة كــارنــيــجــى 
مـــيـــلـــون األمــــريــــكــــيــــة. وتــــتــــنــــاول الـــجـــلـــســـة الـــرابـــعـــة 
الـــســـيـــاحـــة والـــثـــقـــافـــة والــــريــــاضــــة، ويـــتـــحـــدث فــيــهــا 
سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانى أمني 
عـــام اللجنة الــقــطــريــة األوملــبــيــة، والــســيــد أحــمــد بن 
العامة للسياحة،  الهيئة  النعيمى رئيس  الله  عبد 
التنفيذى للخطوط  الــرئــيــس  الــبــاكــر  أكــبــر  والــســيــد 
الجوية القطرية، باالضافة الى متحدثني أمريكيني 

أحدهما من هيئة متاحف نيويورك. 
ويــرعــى مــؤتــمــر األعـــمـــال واالســتــثــمــار الــقــطــرى فى 
نيويورك كل  من شركة بروة وشركة بكتيل وشركة 
شيفرون وسيتى بنك وسى ان بى سى ومجموعة 
العاملية لالتصاالت ومجموعة الجيدة  دى دى بى 
الدوحة وكونوكو فيليبس  واكسون موبيل وبنك 
القطرية  الــديــار  التجارى ووايــكــوم وشركة  والبنك 
وشـــــركـــــة اوكــــســــيــــدنــــتــــال وشـــــركـــــة مــــيــــرســــك قـــطـــر، 
والخطوط الجوية القطرية وغرفة تجارة وصناعة 
قطر والشركة املتحدة للتنمية وشركة شل والهيئة 
العامة للسياحة وقطر للبترول وبنك قطر الوطنى 

وشركة ديوى لى بويف.
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رابطة رجال األعمال.. شريك تنظيمي 
فاعل في إنجاح  أعمال املؤتمر 

وخروجه بنتائج إيجابية

¶ الدكتور حسين العبد الله

¶ الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني

¶  فندق ذا والدوف أستوريا الذي يحتضن أعمال مؤتمر اإلستثمار القطري في نيويورك 

¶ أكبر الباكر

¶ بثينة االنصاري ¶ الدكتورة حنان الكواري¶ ناصر علي المولوي ¶ الشيخة ميس آل ثاني ¶ عائشة الفردان¶ الدكتورة شيخة عبد الله المسند

¶ الدكتور إبراهيم اإلبراهيم
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كشف النقاب عن 
مشروعات استثمارية 
قطرية جديدة قيمتها 

٥ مليارات دوالر
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محلي 6

 املركزي يخفض الفائدة بنسبة ٠.٥ باملائة

مصرفيون ورجال أعمال: تخفيض سعر الفائدة يعزز 
اإلقراض املحلي ويدعم مشاريع القطاع الخاص 

�  متابعة القسم االقتصادي

أشاد مصرفيون ورجال أعمال بقرار مصرف قطر املركزي الذي 
صــدر أمــس وتضمن تخفيض سعر فائدة اإليــداع لــدى املصرف 
من 1.5 % إلى 1 %، وتخفيض سعر فائدة اإلقراض من املصرف 
مــن 5.5 % إلـــى 5 %، وتــخــفــيــض ســعــر عــمــلــيــات إعــــادة الــشــراء 
(REPO) من 5.55 % إلى 5 %، وقالوا إن هذا القرار سوف يعزز 
من اإلقــراض املحلي كما أنه يؤكد سالمة التوجهات االقتصادية 
إلى  لتمويل االقتصاد، مشيرين  في قطر ووجــود سيولة كافية 
أن البنوك املحلية سوف تقوم وفقا لهذا القرار بتخفيض أسعار 
الــفــائــدة عــلــى االئـــتـــمـــان، وهـــو األمــــر الــــذي ســـوف يــعــزز مـــن دور 
القطري، بما يفتح  الخاص  القطاع  البنوك في تمويل مشروعات 

املجال أمام خلق مشروعات جديدة، خصوصا والدولة تنتظرها 
مشروعات عمالقة استعدادا ملونديال كأس العالم 2022.

الــقــرار سيدخل حيوية على السوق املصرفي من  وقــالــوا إن هــذا 
خالل إنعاش النشاط االئتماني للقطاع الخاص حتى يتمكن من 
الدولة  النشاط االقتصادي في  بــدوره في تطوير  القيام  مواصلة 
خاصة بعد إعالن قطر عن أكبر موازنة في التاريخ وكذلك إعالن 
خطتها االستراتيجية للعامني 2011-2016 وهو ما يتطلب توسع 

في اإلنفاق وبالتالي مجهودات استثمارية إضافية.
وتوقعوا أن ينعكس تخفيض أسعار الفائدة إيجابيا على القطاع 
العقاري، اذ أن تخفيض الفائدة سوف يشجع املطورين العقاريني 
على البدء بمشروعات جديدة، كما يساعد املشتري النهائي في 
البنوك املحلية بنسبة فائدة  الــخــاص عــن طــريــق  تمويل مسكنه 

معقولة. وقد أعلن مصرف قطر املركزي أمس عن تخفيض كافة 
أسعار الفائدة الرسمية لديه بمقدار يتراوح ما بني/ 50/ إلى /55 
/ نقطة أساس، وهو التخفيض األول خالل العام الجاري بعد آخر 

تخفيض ألسعار الفائدة في أغسطس من العام املاضي.
وأوضـــح بــيــان صحفي صــدر عــن مــصــرف قطر املــركــزي أنــه تم 
تخفيض سعر فائدة اإليــداع لدى املــصــرف(QCBDR) من /1.5/ 
باملائة إلى /1/ باملائة، كما تم تخفيض سعر فائدة اإلقــراض من 
املصرف (QCBLR) من /5.5/ باملائة إلى /5/ باملائة، في حني تم 
تخفيض سعر عمليات إعادة الشراء (REPO) من /5.55/ باملائة 
الرسمية  الفائدة  أن تخفيض أسعار  البيان  إلــى /5/ باملائة. وأكــد 
ملصرف قطر املركزي جاء بناء على املعطيات االقتصادية املحلية 
النشاط  السوق املصرفي وإنعاش  إلــى تنشيط  والدولية ويهدف 

الــخــاص حــتــى يتمكن مــن االضــطــالع بــالــدور  االئــتــمــانــي للقطاع 
املنوط به في خدمة االقتصاد الوطني بما يتماشى مع التطورات 
املتوقع  الــبــالد واإلنــفــاق االستثماري  التي تشهدها  االقتصادية 
عــلــى مــشــروعــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة واملـــشـــروعـــات الــعــقــاريــة خــالل 
الفترة القادمة. وفي تقرير لرويترز قال فرح أحمد هيرسي كبير 
االقتصاديني لدى مصرف الريان في الدوحة أن القرار سوف سد 
الطريق أمام تدفق مزيد من األمــوال الساخنة على البلد بحيث ال 
تترك البنوك املحلية فوائض كبيرة في حساباتها االحتياطية لدى 
البنك املركزي مع تحقيق عائد جيد على السيولة االحتياطية في 
الوقت نفسه، فبدال من ذلك يريد القرار أن تقرض البنوك سيولتها 
ائتمان  للمساعدة في تشجيع نمو  الخاص  القطاع  إلــى  الفائضة 

القطاع الخاص".

 دعا إلى بعث آليات جديدة لالستثمار 

عبد الله الرئيسي: اإلجراء  يعتبر جزءا 
من السياسات التي ينتهجها مصرف 

قطر املركزي لخلق نوع من التوازن 

 دعا إلى حماية املستهلك بتشديد الرقابة على البنوك 

الخاطر: خفض أسعار الفائدة يسهم في ضخ مزيد 
من السيولة في النشاط االقتصادي 

 دعا املصارف إلى مواكبة الخطوة بخفض الفائدة

الشريف: خفض أسعار الفائدة خطوة ممتازة 
لتحريك االقتصاد واالستثمار 

 عبد الغني: تنشيط االقتصاد
وتشجيع املستثمرين على الدخول

في مشاريع جديدة 

 أكد رجل األعمال والخبير االقتصادي عبدالله الخاطر 
الفائدة مــن قبل مصرف قطر املركزي  أن خفض أســعــار 
يـــســـاعـــد عـــلـــى ضــــخ مــــزيــــد مــــن الـــســـيـــولـــة فــــي الـــنـــشـــاط 
االقتصادي ويقلل من رغبة البنوك واملصارف من إيداع 
أموالها في املصرف املركزي ويدفعها إلى تفضيل ضخ 
أموالها في النشاط االقتصادي وهذا في حد ذاته مهم.. 
وقال الخاطر أن تخفيض أسعار الفائدة من قبل مصرف 
قــطــر املـــركـــزي مــن املــتــوقــع أن يــــؤدى إلـــى خــفــض أســعــار 
الــفــائــدة فــي الــبــنــوك مــمــا يــشــجــع الــقــطــاع الــخــاص على 
االستثمار واالقتراض ويساعد على تمويل العديد من 
املشروعات ودعا إلى أن تواكب البنوك واملصارف خطوة 
املصرف املركزي وأن تقوم بخفض أسعار الفائدة لديها 
الفائدة كذلك يساعد على  إلــى أن خفض أسعار  مشيرًا 
خفض تكلفة رأس املال للسوق بشكل عام فهناك سيولة 
متوفرة وبسعر فائدة أقل مما يشجع املستثمرين على 
الدخول في العديد من االستثمارات ويجعل من بعض 
املشاريع ذات جــدوى اقتصادية بعد أن كانت غير ذلك 
في ظل ارتفاع أسعار الفائدة ويجعل كثير من املشاريع 
تدخل مــرة أخــرى في دائــرة النشاط االقتصادي ويدفع 

بـــوتـــيـــرة االســـتـــثـــمـــارات فـــي كـــل الـــقـــطـــاعـــات.. مــشــيــرًا أن 
الخطوة جــاءت متزامنة مع إعــالن امليزانية مما يساعد 
املــشــروعــات بعد خفض أسعار  الــعــديــد مــن  على تنفيذ 
الفائدة ويوفر لكثير من املشروعات التي أعلنتها الدولة 
سيولة أكبر وفرص أكبر في النجاح والتنفيذ وبصورة 
الــخــاص فــي اإلقــبــال على تنفيذ  أســرع ويساعد القطاع 
تــلــك املـــشـــروعـــات.. ودعـــا الــخــاطــر إلـــى حــمــايــة املستهلك 
بضرورة إلزام البنوك بخفض أسعار الفائدة مشيرًا إلى 
أن بعض البنوك مازالت تفرض أسعار فائدة عالية جدا 
إلــى ١٣٪ وبعضها مع إضافة بنود أخــرى تصل  تصل 
أسعار الفائدة فيها إلى ٢٠٪ فمع خفض أسعار الفائدة 
مـــن املـــصـــرف املـــركـــزي فعليها أن تـــواكـــب هـــذه الــخــطــوة 
فهي تتقاضي عــمــوالت غير مشروعة والبـــد مــن أدوات 
رقابة على البنوك وسياسة واضحة لحماية املستهلك 
وتــحــديــد هــوامــش تتقيد بها الــبــنــوك فــي وضــع أسعار 
الفائدة فالفرق ما بني ٥٪ ألسعار املصرف املركزي و١٣ 
٪ أو ٢٠ ٪ من بعض البنوك أمر غير مقبول والبــد من 
تشديد أدوات الرقابة على هذه البنوك بتحديد هوامش 

ألسعار الفائدة يجب أال تتعدى ١٪ و٢٪.

 قــــــال الــــســــيــــد حــــــــازم عــــبــــدالــــرحــــمــــن الــــشــــريــــف الــخــبــيــر 
االقـــتـــصـــادي واملـــديـــر الـــعـــام لــلــشــركــة الــقــطــريــة األملــانــيــة 
الفائدة من قبل  الطبية أن خفض أسعار  للمستلزمات 
مصرف قطر املركزي تعد خطوة ممتازة ولكنها ليست 
فــائــدة اإلقــــراض وفــائــدة الوديعة  الــفــرق بــني  كافية ألن 
الفائدة بشكل  مازالت مرتفعة والبد من خفض أسعار 
أكـــبـــر لــتــحــريــك عــجــلــة االقـــتـــصـــاد مــمــا يــســاعــد الــبــنــوك 
التي  التحتية  البنية  فــي تمويل مــشــاريــع  الــدخــول  فــي 
تصل إلى 65 مليار دوالر ولتكون البنوك املحلية أكثر 
جــــرأة فـــي تــمــويــل مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الضخمة 
العاملية في تمويل  البنوك  قــادرة على منافسة  وتكون 
تــلــك املــشــروعــات خــاصــة وهـــي تــنــافــس بــأســعــار فــائــدة 
أقــل دولــيــا.. ودعـــا الــشــريــف الــبــنــوك إلــى خــفــض أســعــار 
املثال  الــبــنــوك على سبيل  أيــضــًا فهناك بعض  الــفــائــدة 
رأس مالها " ملياري ريال وتربح ملياري ريال" فأسعار 

أن  إلــى  اإلطــالق..وأشــار  الفائدة فيها غير مقبولة على 
خــفــض أســعــار الــفــائــدة مــن قــبــل مــصــرف قــطــر املــركــزي 
يــســاعــد عــلــى ضـــخ ســيــولــة فـــي الـــســـوق يـــدفـــع الــبــنــوك 
أكثر جرأة  أموالها تكون  أكبر عائد بتشغيل  لتحقيق 
الفائدة  الشريف أن خفض أســعــار  أكــد  اإلقــــراض..  على 
الخاص  القطاع  املــركــزي يساعد  مــن قبل مــصــرف قطر 
التمويل من املصارف والبنوك في  على الحصول على 
تمويل مشاريع البنية التحتية التي هي مشاريع دولة 
تــواجــه أي مخاطر ويــجــب على  الــعــوائــد وال  مضمونة 
الفائدة لديها.. مؤكدًا  أن تخفض أسعار  تلك املصارف 
املركزي  الفائدة من قبل مصرف قطر  أن خفض أسعار 
يــســاعــد كــذلــك فــي الــنــشــاط االئــتــمــانــي للقطاع الــخــاص 
الوطني وتنفيذ  بــدوره في خدمة االقتصاد  واإلســهــام 
مــزيــد من  املــشــاريــع وتسهيل حصوله على  مــن  العديد 

السيولة واإلقراض من قبل البنوك.

 قـــــــال الــــســــيــــد عــــبــــدالــــلــــه الــــرئــــيــــســــي الـــرئـــيـــس 
الــتــجــاري أن قــرار  الــتــنــفــيــذي بــاإلنــابــة للبنك 
الفائدة  تخفيض مصرف قطر املركزي لسعر 
أن يقابلها  إلــى احتمال  كــان متوقعا، مشير 
نزول أسعار الفائدة على أشكال التسهيالت.

ودعــــا الــرئــيــســي إلــــى ضـــــرورة إنـــشـــاء وبــعــث 
بـــدائـــل لــالســتــثــمــار مـــن شــأنــهــا أن تــكــون لها 
انعكاسات أكثر إيجابية وتحقق عوائد أكبر 
حــتــى يــســتــفــيــد الـــنـــاس لــتــحــقــيــق أعــلــى عــائــد 

ممكن في مجال االستثمار.
وأوضــــح الــرئــيــســي أن مــصــرف قــطــر املــركــزي 
لــدى املصرف  اإليـــداع  فــائــدة  بتخفيض سعر 
تــم تخفيض سعر  كــمــا   ،% 1 إلـــى   % 1.5 مــن 
فائدة اإلقــراض من املصرف من 5.5 % إلى 5 
إعادة  % في حني تم تخفيض سعر عمليات 
الشراء (REPO) من 5.55 % إلى 5 %، سيكون 
له انعكاس إيجابي على نسبة التضخم وهو 
الــتــي يسعى  الــحــلــول  إطـــار مجمل  فــي  يتنزل 
ارتفاع نسبة  املركزي للحد من  مصرف قطر 
الــتــضــخــم بــشــكــل عــــام بـــاإلضـــافـــة أيـــضـــًا إلــى 
باقي اإليجارات التي تصب في نفس الخانة 
عـــلـــى غـــــرار تـــلـــك املــتــعــلــقــة بـــمـــد فـــتـــرة ســـــدادا 
التي تحصلت عليها  التسهيالت االئتمانية 

سواء األفراد أو الشركات.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي بـــاإلنـــابـــة لــلــبــنــك 
ا  ات تــعــتــبــر جـــزء الـــتـــجـــاري إن هــــذه اإلجــــــــراء
الــتــي ينتهجها مــصــرف قطر  السياسات  مــن 
املــركــزي لخلق نــوع مــن الــتــوازن عــلــى جميع 

األصعدة واملستويات االقتصادية.
ونـــفـــى عــبــدالــرئــيــســي وجــــود أي تــأثــيــر على 
املــــدى الــقــصــيــر بــالــنــســبــة لـــقـــرار الــــذي أتــخــذه 
التخفيض  املــركــزي بخصوص  مــصــرف قطر 
فـــي ســعــر الـــفـــائـــدة عــلــى االســـتـــثـــمـــار، مــشــيــرًا 
البعيد وأن  املـــدى  التأثير على  إلــى إمكانية 
التأثير اإليجابي على  القرار  يكون ملثل هــذا 

االستثمار.
 وأوضـــــــح الـــرئـــيـــســـي أهـــمـــيـــة وجــــــود أوعـــيـــة 
استثمارية جديدة وفرص وبدائل أخرى من 
أجــل تنشيط االستثمار وإدخـــال حركة على 
التطورات  السوق املصرفي بما يتماشى مع 
االقتصادية التي يشهدها االقتصاد القطري 
واملـــشـــاريـــع االقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــرى املــبــرمــجــة 
الجديدة  املــوازنــة  الــتــي ستفرزها  ســـواء تلك 
أو تـــلـــك الـــتـــي ســتــنــفــذ عـــلـــى امــــتــــداد الــخــطــة 
االســتــراتــيــجــيــة املـــنـــدرجـــة ضــمــن رؤيـــــة قطر 

للعام 2030.
وشـــــدد الــرئــيــســي عــلــى أهــمــيــة دور الــقــطــاع 
املصرفي في دفع نسق االستثمارات وتحفيز 

املبادرة الخاصة.

نماء  بشركة  العام  املدير  عبدالغني   أكد طه 
الســتــشــارات االقــتــصــاديــة أن إعــالن مصرف 
قـــطـــر املــــركــــزي عــــن تــخــفــيــض كـــافـــة أســـعـــار 
الــفــائــدة الــرســمــيــة لــديــه بــمــقــدار يــتــراوح ما 
يعتبر  أســـاس  نــقــطــة   /  55/ إلـــى   /50 بـــني/ 
املــالــي وتنشيط  الــقــطــاع  لــدفــع  خــطــوة هــامــة 
املستثمرين  أن  الــوطــنــي مضيفا  االقــتــصــاد 
يـــطـــالـــبـــون بـــمـــثـــل هـــــذه الـــخـــطـــوة مـــنـــذ مـــدة 
ولــــئــــن قــــــام بــــهــــا املـــــركـــــزي مــــتــــأخــــرا بــيــنــمــا 
قــــد خــفــضــت  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة  الـــــــدول  أن مـــعـــظـــم 
ســعــر الـــفـــائـــدة وأكــــد أن هـــذا الـــقـــرار يــشــجــع 
الــكــثــيــر مـــن املــســتــثــمــريــن عــلــى الـــدخـــول فــي 
قـــــــرار تــخــفــيــض  مــــشــــاريــــع جــــديــــدة كـــمـــا أن 
التنمية  احتياجات  عن  ناجم  الفائدة  سعر 
كــمــا أنــه يــشــجــع عــلــى االســتــثــمــار عــن طريق 
خــفــض نــســبــة الــفــائــدة عــلــى اإلقـــراض وعلى 
اإليــــداع وفــيــمــا يــتــعــلــق بــســؤال هــل ســيــكــون 
النــخــفــاض ســعــر الـــفـــائـــدة انــعــكــاســات عــلــى 
رفــــع نــســبــة الــتــضــخــم أوضـــــح أن الــتــضــخــم 
االقتصاد  لدفع  أحيانا حالة صحية  يعتبر 
ذلك  ألن  التضخم  الحديث  يمكن  ال  أنــه  كما 
يــتــطــلــب وقــتــا وقـــال إن قــطــر فــي حــاجــة إلــى 
التخفيض  قــرار  أن  كما  اقتصادها  تنشيط 
والسندات  الصكوك  بــتــداول  لــه عالقة  ليس 
الـــبـــنـــوك  أن  الــــقــــادمــــة وأعــــــــرب  الــــفــــتــــرة  فـــــي 
الــقــطــريــة تـــواجـــه مــنــافــســة مـــن قــبــل الــبــنــوك 
األجــنــبــيــة حــيــث إن جـــزء مــن أعــمــال الــبــنــوك 
الــقــطــريــة تــذهــب لــلــبــنــوك األجــنــبــيــة نــتــيــجــة 

انــخــفــاض الـــفـــائـــدة عــلــى الـــــدوالر أكـــد ســعــر 
الــــفــــائــــدة مــــوجــــه لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص بــيــنــمــا 
الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي يـــقـــوم بــتــرتــيــب تــمــويــل 
قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز مــن الــبــنــوك األجــنــبــيــة 
بنك  أن  كما  الفائدة  انخفاض سعر  نتيجة 
قــطــر الــوطــنــي يــشــارك فــي قـــروض مــشــتــركــة 
وقــــال إن الـــهـــدف مـــن خــفــض نــســبــة الــفــائــدة 
يـــهـــدف إلـــــى تــنــشــيــط االقـــتـــصـــاد وتــشــجــيــع 
املـــســـتـــثـــمـــريـــن عـــلـــى الـــــدخـــــول فــــي مـــشـــاريـــع 
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