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تداول الشركات

مشاركون يشيدون بمؤتمر األعمال واالستثمار في قطر بنيويورك في ختام أعماله

���� رئيس الوزراء يدشن أول ميناء الستقبال الغاز القطري في أمريكا 

قطر القابضة تزيد مساهمتها 
بـ «سونج بيرد» البريطانية

• لندن - هويدا باز  

لـــالســـتـــثـــمـــارات  الـــقـــابـــضـــة)  (قــــطــــر  مـــؤســـســـة  أمـــــس  زادت 
الــعــقــاريــة مـــن حــصــتــهــا فـــي أســـهـــم شـــركـــة( ســـونـــج بــيــرد) 
28،5 مليون سهم جديد من  بــشــراء  البريطانية  العقارية 
إلى  3،7 % ليصل نصيبها  بــزيــادة بنسبة  الشركة  أسهم 
%27،7 من ملكية الشركة البريطانية. وتعد شركة (سونج 
بيرد) من كبريات الشركات العقارية في بريطانيا وأيضا 
تــمــتــلــك وتـــديـــر مــنــطــقــة (كـــنـــاري وورف) املــالــيــة الــشــهــيــرة 
بوسط العاصمة البريطانية لندن. وذكرت مصادر بشركة 
أن قطر تمتلك أيضا أسهما طويلة األجل  (سونج بيرد) 
بالشركة وتعد من أفضل الشركاء وأولهم في ترتيب حجم 

ملكيتهم بالشركة.
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•  نيويورك — محمد خير الفرح

دشن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيــر الخارجية، مساء أمــس األول األربــعــاء ميناء "جولدن 
بـــاس" الـــذي يــعــد أول مــيــنــاء فــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة معدا 
الستقبال الــغــاز الــقــطــري املــســال، وذلـــك على هــامــش انــعــقــاد مؤتمر 
األعمال واالستثمار في قطر الذي تستضيفه مدينة نيويورك. ويقع 

ميناء غولدن باس في والية تكساس.
وتعد قطر حاليا أحد أكبر املزودين لسوق الطاقة األمريكي في قطاع 

الغاز الطبيعي املسال.
وحـــضـــر حــفــل الـــتـــدشـــني، ســـعـــادة الـــدكـــتـــور مــحــمــد صـــالـــح الـــســـادة 
وزيــر الطاقة والصناعة والسيد دانــيــال بونمان نائب وزيــر الطاقة 
األمــريــكــي، والــســيــد ريــكــس تيلرسون رئــيــس شــركــة اكــســون موبيل، 
الــى حشد  والسيد جيم مولفا رئيس شركة كونكوفيلبس، اضــافــة 

كبير من رجال األعمال والسياسة القطريني واألمريكيني.
بــاس نحو ملياري  وبــلــغ حجم التكاليف اإلجــمــالــيــة مليناء غــولــدن 

دوالر، في حني استغرق العمل باملشروع قرابة ثالثة أعوام.
ويــمــثــل املـــشـــروع شـــراكـــة نــاجــحــة بـــني قــطــر لــلــبــتــرول بــنــســبــة 70%، 

واكسون موبيل بنسبة %17.6، وكونكوفيليبس بنسبة 12.4%.
بـــارزا يتم تحقيقه ضمن  ويمثل افتتاح ميناء غــولــدن بــاس إنــجــازا 
الـــدور الــعــاملــي الــرائــد لــدولــة قطر فــي مــجــال الــغــاز الطبيعي املــســال، 
وتــطــبــيــقــا لـــرؤيـــة حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ حــمــد بـــن خليفة 
آل ثــانــي أمــيــر الـــبـــالد املـــفـــدى، مـــن أجــــل تــحــقــيــق االســـتـــغـــالل األمــثــل 
واالستراتيجي ملــوارد البالد الطبيعية، وبما يضمن توفير مصدر 
الــعــالــم. على صعيد آخـــر، أشــادت  إلــى  مضمون مــن الطاقة النظيفة 
شخصيات قطرية مشاركة في مؤتمر األعمال واالستثمار في قطر 
الــذي اختتمت فعالياته في مدينة نيويورك أمس الخميس بمتانة 
وقوة العالقات االقتصادية والتجارية التي تربط بني قطر والواليات 
أبــرز الشركاء  الــيــوم مــن  املتحدة األمريكية، مؤكدين أن أمريكا تعد 
العامليني لدولة قطر في املجال االقتصادي واالستثماري والصناعي 
والـــتـــجـــاري. وشــــدد هــــؤالء فـــي تــصــريــحــات لــــ "الـــشـــرق" خـــالل أعــمــال 
املؤتمر على أهمية القفزات الكبيرة التي حققها االقتصاد القطري 
بــتــطــوره الكبير واملــتــنــامــي، وبــمــشــروعــاتــه االســتــثــمــاريــة العمالقة، 
أصبح اليوم يروج نفسه بنفسه ليس في الواليات املتحدة األمريكية 
فقط، وإنــمــا فــي كافة أنــحــاء الــعــالــم. واختتمت اعــمــال املؤتمر امــس، 
حــيــث تــضــمــن عــلــى مـــدي يــومــني عــقــد ســبــع جــلــســات عــمــل، تــنــاولــت 
الــقــائــم على  "االســتــثــمــار فــي املستقبل، رؤيـــة قطر 2030 واالقــتــصــاد 
املــعــرفــة"، والــطــاقــة والــصــنــاعــة، والــقــطــاع املــالــي واملــصــرفــي، واإلعـــالم 
واالتــصــاالت وتكنولوجيا املعلومات، والــعــقــارات والبنى التحتية، 

والصحة العامة والتعليم، والسياحة والثقافة والرياضة. 
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 وأكدوا أن قطر اليوم وبفضل حكمة ورؤية 
وتــوجــيــهــات صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ حمد 
بـــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــالد املـــفـــدى، 
أصبحت أكثر من أي وقت ومضى، تحظى 
بموقع ومكانة متقدمة على خريطة العالم 

االقتصادي.
وقال الدكتور إبراهيم اإلبراهيم املستشار 
االقــتــصــادي لسمو أمــيــر الــبــالد املــفــدى إن 
الــيــوم كافة  تــكــاد تغطي  اســتــثــمــارات قطر 
القارات،  إنها تغطي معظم  العالم،  أنحاء 
يـــعـــكـــس ســيــاســة  األمـــــــر  هــــــذا  أن  وال شــــك 
حــكــيــمــة وصـــائـــبـــة لـــلـــدولـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــتــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل وعــــدم االعــتــمــاد 
النفط والــغــاز، وأيضا  إيــــرادات  فقط على 
تــبــتــعــد بـــقـــدر كــبــيــر عــــن درجــــــة املـــخـــاطـــر، 
ألنها متنوعة وتغطي مجاالت ونشاطات 

مختلفة في أماكن متباعدة.

◄  تخطيط سليم

الــذي  الــدولــي  النقد  وكـــان تقرير صــنــدوق 
صــدر مــؤخــرا حــول االقــتــصــاد الــقــطــري قد 
أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تقليص 
االعتماد على اإليرادات النفطية والغازية، 
بــحــيــث مـــن املـــتـــوقـــع أن تــشــكــل اإليـــــــرادات 
النفقات  النفطية ما نسبته ٧٣٪ من  غير 
عـــام ٢٠١٦/٢٠١٥، وأن  فــي  الــكــلــيــة  الــعــامــة 
اعتبارًا من عام  إلــى ١٠٠٪  النسبة  ترتفع 

.٢٠٢٠
وبـــعـــد وصــــــول مـــشـــروعـــات الــــغــــاز املـــســـال 
إلـــى أهــدافــهــا املــحــددة فــي عـــام ٢٠١١، فــإن 
نــمــو االقــتــصــاد الــقــطــري حــتــى عـــام ٢٠١٥، 
سيعتمد على نمو القطاعات غير النفطية 
وعــلــى مــا تــنــفــذه الــحــكــومــة مــن مــشــروعــات 
التي تقدر تكلفتها بنحو  التحتية  البنية 
١٤٠ مليار دوالر. وشدد اإلبراهيم على أن 
أن هناك تخطيط سليم  الــواقــع يؤكد  هــذا 
وأفـــــق بــعــيــد نــحــو املــســتــقــبــل، ألن قــطــر ال 
تــخــطــط لــلــيــوم فــقــط، وإنـــمـــا هــنــاك أجــيــال 
قادمة يجب أن نوليها االهتمام الكافي من 
تفكيرنا وتخطيطنا، حــتــى تنعم بحياة 

كريمة دوما.
وأضـــــاف يـــقـــول إنـــنـــا نــفــخــر كــثــيــرا بــرؤيــة 
حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى، 
فـــــهـــــذه الــــــرؤيــــــة هـــــي الـــــتـــــي صـــنـــعـــت قــطــر 
وجعلتها في صدارة دول العالم من حيث 
الــنــمــو االقــتــصــادي ومــن حــيــث أعــلــى دخــل 
للفرد، ومن حيث النهضة الشاملة التي لم 

تترك مجاال أو قطاعا إال وتناولته.
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال ســــعــــادة الـــشـــيـــخ حــمــد 
بـــن فــيــصــل آل ثـــانـــي عــضــو مــجــلــس إدارة 
رابـــطـــة رجــــال األعـــمـــال الــقــطــريــني إن قطر 
اقتصادية وصناعية  اليوم نهضة  تشهد 
يـــوم ليس  واســتــثــمــاريــة ستجعلها خـــالل 
الــعــالــم تقدما  اقــتــصــادات  أكــثــر  ببعيد مــن 

وتطورا.

◄  نموذج يحتذى
وأشار إلى أن قطر باتت نموذجا يحتذى 
في معدالت النمو واالستثمارات الناجحة 
اليوم  الــعــالــم، كيف ال وهــي  على مستوى 
الـــــــــدول املــــتــــقــــدمــــة فـــــي مــــجــــال االقــــتــــصــــاد 
الــحــرة والتشريعات والقوانني  والــتــجــارة 
االســتــثــمــاريــة الــجــاذبــة واملــحــفــزة، ومــنــاخ 
األعمال القادر على استقطاب املستثمرين 
العالم،  األمـــوال مــن مختلف دول  ورؤوس 
فــضــال عــن االبــتــكــار واملــنــافــســة والــوصــول 

إلى املوارد واستثمارها على أكمل وجه.
العناصر تشكل  أن كل هذه  وأكــد سعادته 
الــحــزمــة األســاســيــة الــتــي تــضــمــن تحقيق 
االقــتــصــاديــة طويلة األجــل لدولة  التنمية 
قــــطــــر، فـــضـــال عــــن مــــصــــادر الــــطــــاقــــة الـــتـــي 
يــحــتــاجــهــا الـــعـــالـــم بــســبــب الــنــمــو الــكــبــيــر 
لـــعـــدد الـــســـكـــان. وأشــــــاد بــمــؤتــمــر األعـــمـــال 
واالســــتــــثــــمــــار الـــــــذي اســـتـــضـــافـــتـــه مــديــنــة 
نـــيـــويـــورك، مـــؤكـــدًا أن هــــذا املـــؤتـــمـــر الـــذي 
يــعــقــد فـــي دولـــــة مــعــيــنــة كـــل عـــــام، يــســاهــم 
بشكل كبير في ترويج االقتصاد القطري، 
وتـــرويـــج املـــشـــروعـــات االســتــثــمــاريــة الــتــي 
تــنــفــذهــا قــطــر واملــســتــقــبــلــيــة مــنــهــا، فضال 
عـــن أنــــه يـــعـــزز شــراكــتــنــا مـــع املــســتــثــمــريــن 
الــعــاملــيــني، ومــــع الـــشـــركـــات الــعــاملــيــة الــتــي 
ـــــدول  لـــهـــا اســــتــــثــــمــــارات فــــي قــــطــــر، ومـــــع ال
الــتــي يعقد فيها املــؤتــمــر كــذلــك.  أمــا رجل 
األعـــــمـــــال الـــســـيـــد ســــعــــود املــــانــــع فـــقـــد أكـــد 
أن الـــشـــراكـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــربــط 
بـــني قــطــر والــــواليــــات املـــتـــحـــدة األمــريــكــيــة 
قــــد قـــطـــعـــت شــــوطــــا بـــعـــيـــدا فــــي الـــتـــعـــاون 
االقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري واالســـتـــثـــمـــاري، 
موضحا أن الشركات األمريكية خصوصا 

تلك العاملة في مجال الطاقة يوجد لديها 
املليارات من  استثمارات عمالقة بعشرات 
الــــدوالرات فــي الــســوق الــقــطــري، فضال عن 
شـــركـــات أخــــرى عــامــلــة فـــي مــجــال صناعة 

التكنولوجيا واإللكترونيات.

◄  العالقات التجارية
وقال املانع إن العالقات التجارية بني قطر 
وأمريكا تشهد هي األخــرى تطورا كبيرا، 
التجارية بني  املبادالت  إلى أن حجم  الفتا 
أكثر  إلــى  البلدين الصديقني يصل حاليا 

من ٤ مليارات دوالر.
وبــحــســب تــقــريــر صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
إجــــمــــالــــي  يـــــرتـــــفـــــع  أن  يــــنــــتــــظــــر  األخـــــــيـــــــر، 
الــــــصــــــادرات الـــقـــطـــريـــة إلـــــى مــخــتــلــف دول 
إلى   ٪٣٢٫٧ العام بنسبة  العالم خالل هذا 
 ٣١٦٫٤ يـــعـــادل  مـــا  (أو  مــلــيــار دوالر   ٨٦٫٨
مــلــيــار دوالر من   ٢٨ ريــــــال)، مــنــهــا  مــلــيــار 
النفط الخام ومشتقاته بنسبة ٣٢٫٢٪ من 
اإلجمالي، و٣٠٫٤ مليار دوالر من صادرات 
بــنــســبــة ٣٥٪، و٢٠٫٤ مليار  املــســال  الــغــاز 
املكثفات وسوائل غاز  دوالر من صــادرات 
مـــلـــيـــار دوالر مــن  بــنــســبــة ٢٣٫٥٪، و٧٫٨ 

صادرات أخرى. 
إلى   ٪١٣٫٨ الــواردات بنسبة  كما سترتفع 
إلــى حــدوث  يــؤدي  ٢٨٫٩ مليار دوالر، بما 
فــائــض فــي املــيــزان الــتــجــاري مــقــداره ٥٧٫٩ 
مليار دوالر، وفائض ٣٨٫٨ مليار دوالر في 
الــحــســاب الــجــاري بــعــد حــســم الــتــحــويــالت 

املالية وصافي تحويالت الدخل. 
ويـــؤكـــد رجــــل األعــــمــــال أشـــــرف أبــوعــيــســى 
أن قطر بمناخها االستثماري  مــن جانبه 
الـــــجـــــاذب وبـــيـــئـــة األعـــــمـــــال املـــحـــفـــزة الــتــي 
أن  تعمل دومــا على توفيرها، استطاعت 
أمــوال  تستقطب رساميل عاملية ورؤوس 
العالم، وليس استثمارات  أنحاء  من كافة 
الشركات األمريكية فقط، منوها بأهمية 
انــــعــــقــــاد مــــؤتــــمــــر األعــــــمــــــال واالســــتــــثــــمــــار 
ـــــقـــــطـــــري فـــــــي نـــــقـــــل صـــــــــــورة االقـــــتـــــصـــــاد  ال
إلى  الشاملة  القطري بتطوراته ونهضته 
األمــريــكــي، واملستثمرين  الــخــاص  الــقــطــاع 
والـــشـــركـــات األمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي تــســعــى إلــى 
أمــوال  فــي قطر وتوظيف رؤوس  التواجد 
الــقــطــاعــات واألنــشــطــة  كــبــيــرة فــي مختلف 
الـــتـــي يــتــشــكــل مــنــهــا االقـــتـــصـــاد الــقــطــري 

خصوصا قطاع النفط والغاز.

◄  سياسة حكيمة

وقـــال أبــوعــيــســى إن اقــتــصــاد قــطــر يتمتع 
الــــيــــوم بــــقــــوة هـــائـــلـــة تــجــعــلــه فــــي طــلــيــعــة 
االقــتــصــادات اإلقــلــيــمــيــة والــعــاملــيــة، فهناك 
ســـيـــاســـة حـــكـــيـــمـــة تــــقــــوم عـــلـــى الــشــفــافــيــة 
أن تبقي  واستشراف املستقبل من شأنها 
املقدمة، وتجعله دومــا  فــي  هــذا االقتصاد 

يحقق أعلى معدالت النمو.
املحلي اإلجمالي  الناتج  أن ينمو  ويتوقع 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري بــنــســبــة ٢٦٫٥٪ 
إلـــى ٥٨٤ مــلــيــار ريـــال بــاألســعــار الــجــاريــة، 
بــــ٤٦١٫٧ مليار وبمعدل نمو ٢٩٪  مقارنة 
الثابتة، فإن  أمــا بــاألســعــار  فــي عــام ٢٠١٠. 
معدل النمو الحقيقي للناتج في عام ٢٠١١ 
١٦٫٣٪ في  بــــ  مـــقـــارنـــة  إلــــى ٪٢٠  ســيــصــل 
عام ٢٠١٠ و٨٫٦٪ في عام ٢٠٠٩. وستنتج 
الـــزيـــادة بــشــكــل أســــاس مـــن ارتـــفـــاع إنــتــاج 
بـ  ٧٠ مليون طن مقارنة  إلــى  املسال  الغاز 
عـــام ٢٠١٠، ومضاعفة  فــي  مــلــيــون طــن   ٥٠

إنتاج املكثفات، وارتفاع سعر النفط. 
وعبر السيد مبارك السليطي مدير إحدى 
الـــشـــركـــات املــنــظــمــة لــلــمــؤتــمــر عـــن قــنــاعــتــه 
بــأهــمــيــة الـــتـــطـــورات والـــقـــفـــزات املــتــالحــقــة 
الـــتـــي شـــهـــدهـــا االقـــتـــصـــاد الـــقـــطـــري خـــالل 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة الــفــائــتــه، خــصــوصــا في 
رافــقــه تنوع في  الــذي  الكبير  النمو  مجال 
مصادر الدخل، حيث ارتفع بشكل ملحوظ 
نــاتــج الــقــطــاع غــيــر الــنــفــطــي بــمــعــدل يفوق 
مــعــدل ارتــفــاع نــاتــج الــقــطــاع الــنــفــطــي، كما 
رافــــق الــنــمــو االقـــتـــصـــادي أيــضــًا اســتــمــرار 
فــي ذلك  العمرانية، بما  النهضة  فــي نمو 
املــتــســارع  الــنــمــو  لتلبية  الــعــقــاري  الــســوق 
فـــي عـــدد الــســكــان واملــنــشــآت االقــتــصــاديــة 

واالجتماعية. 

◄  نمو كبير
وأرجع السليطي النمو االقتصادي الهائل 
الذي حققته قطر إلى أكثر من سبب وعامل 
التي  من أهمها، اإلصــالحــات االقتصادية 
التشريعات  الــدولــة، عبر تحديث  تبنتها 
والـــــقـــــوانـــــني، وارتـــــفـــــاع عـــــائـــــدات قـــطـــر مــن 
تــصــديــر الــنــفــط نــتــيــجــة لـــالرتـــفـــاع الــكــبــيــر 

فــــي أســــعــــار الـــبـــتـــرول الـــعـــاملـــيـــة، وارتــــفــــاع 
عــائــدات قــطــر مــن اإلنــتــاج الــتــصــديــري في 
البتروكيماوية  الغاز والصناعات  صناعة 
التحويلية األخـــرى، ونجاح  والــصــنــاعــات 
قــطــر فــي ســيــاســة تــنــويــع مــصــادر الــدخــل، 
الــدولــة على استقطاب استثمارات  وقــدرة 
أجــنــبــيــة ضــخــمــة فــــي قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات، 
والـــخـــدمـــات املــالــيــة، والـــخـــدمـــات املــرتــبــطــة 
املقاوالت، والقطاعات االقتصادية  بقطاع 
األخرى. وقال السليطي إن كافة املؤشرات 
الراهنة تدل على استمرار السوق العقاري 
الفرص  القطري في توفير حجم كبير من 
االستثمارية الواعدة. وشدد على أن دولة 
قـــطـــر تــمــتــلــك مـــقـــومـــات تـــضـــمـــن وتــشــجــع 
اســتــمــرار تــدفــق االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة، 
الشفافية واإلفصاح  أن سياسة  إلى  حيث 
القطري تعزز بشكل  التي تميز االقتصاد 
كبير مــنــاخ األعــمــال واالســتــثــمــار، كــمــا أن 
االســـتـــمـــرار فـــي اإلنــــفــــاق عــلــى مــشــروعــات 
التحتية يعطي إشــــارات إيجابية  البنية 
بــالــدوران  االقــتــصــاديــة  العجلة  الســتــمــرار 
في الدولة.   ويقول محمد مندني الرئيس 
القطرية لالستثمارات  التنفيذي للشركة 
العقارية إن االقتصاد القطري تمكن خالل 
أداء إيجابي  الــفــائــتــة مــن تحقيق  األعــــوام 
وقــــــفــــــزات نــــوعــــيــــة غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة، حــيــث 
اســتــطــاع أن يــوجــد لنفسه مــوقــعــا راســخــا 

على خريطة االقتصاد العاملي.

◄  مشروعات ضخمة

وأضـــاف أنــه ورغــم أن اقتصاد قطر مــازال 
صـــغـــيـــرا ويـــتـــأثـــر كـــغـــيـــره مــــن اقـــتـــصـــادات 
املنطقة بما يحصل من حوله، إال أنه أثبت 
املميز بأنه  بمشروعاته الضخمة وأدائـــه 
كــذلــك، خصوصا  اقــتــصــاد كبير وسيبقى 
اســـــتـــــطـــــاع خـــــالل  االقــــــتــــــصــــــاد  هـــــــــذا  وأن 
الــفــتــرة املــاضــيــة أن يــحــافــظ مــعــدالت نمو 

متصاعدة.
الــــســــيــــاســــات  إن  قـــــائـــــال  مــــنــــدنــــي  وتــــــابــــــع 
التي تطبقها قطر واملتميزة  االقتصادية 
بـــالـــشـــفـــافـــيـــة تـــســـاعـــد كـــثـــيـــرا فـــــي تــعــزيــز 
األداء االقــتــصــادي إلـــى جــانــب الــعــديــد من 
التي  التشريعات والــقــوانــني االستثمارية 
يــتــم ســنــهــا أو تــحــديــثــهــا بــشــكــل مــســتــمــر، 
حــيــث إن ذلــــك يــســاعــد فـــي تــحــفــيــز عملية 
األمـــوال األجنبية نحو  استقطاب رؤوس 
السوق املحلي، ما يدعم النمو االقتصادي.

ويؤكد أن أبرز ما يميز االقتصاد القطري 
خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة، هـــو زيـــــادة وتــيــرة 
تــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل، مـــن خـــالل تــعــزيــز 
االعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات األخـــــــرى غــيــر 
املــرتــبــطــة بــقــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز، موضحا 
القطاع  أكبر على  أنه أصبح هناك اعتماد 
اإلنتاجي وقطاع الصناعة خصوصا ولو 

أنها مرتبطة بشكل أو بآخر بالنفط، 
أن عــام ٢٠١٠ شهد طفرة  وأوضـــح مندني 
اقتصادية كبيرة وغير مسبوقة في البالد، 
القطري بشكل كبير، كما  ونما االقتصاد 
نــمــا مــعــدل دخـــل الــفــرد كــثــيــرا وأصــبــح من 

أعلى معدالت الدخل في العالم.

◄  مناخ استثماري جاذب

ومــــن طــــرفــــه، يـــقـــول أنــــدريــــه ويـــنـــت املـــديـــر 
مــــنــــاخ  إن  قـــــطـــــر  لـــــبـــــورصـــــة  الــــتــــنــــفــــيــــذي 
قــدرة على جذب  ازداد  االستثمار في قطر 
االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة خــــالل الــســنــوات 

الـــقـــلـــيـــلـــة الــــفــــائــــتــــة، حـــيـــث أصـــبـــحـــت قــطــر 
منطقة جاذبة لالستثمارات، وقد عزز ذلك 
للمال بما يقدمه من  مــركــز قطر  تأسيس 
ات للمستثمرين من مختلف  حوافز وإغراء
دول العالم. وأشار وينت إلى أن االقتصاد 
الـــقـــطـــري يــنــتــظــره مــســتــقــبــل واعـــــد إذا مــا 
التي من  الغاز  عــائــدات  الحسبان  أخــذ في 
املتوقع أن يصبح لها دور كبير عند إعداد 
مــيــزانــيــات الــدولــة خــالل الــســنــوات القليلة 
االرتــفــاع املستمر ألسعار  أن  املقبلة. وأكــد 
النفط خالل الفترة املاضية منح الحكومة 
فــوائــض مالية  مــا نتج عنه  هامشا جــيــدا 
الفوائض  أن هــذه  كــبــيــرة.  ويعتقد ويــنــت 
العديد  املــالــيــة سمحت للحكومة بتنفيذ 
املــشــروعــات االستراتيجية والضخمة  مــن 
املنطقة، إضافة  فــي  وربــمــا غير املسبوقة 
إلى تخصيص موارد مالية خارج املوازنة 
لبعض املــشــروعــات األخـــرى مثل اإلســكــان 

وبناء املدارس وتجميل الطرق.
ويـــضـــيـــف أن االقـــتـــصـــاد الـــقـــطـــري يــحــقــق 
نــــمــــوا مــــتــــواصــــال مـــنـــذ عــــــدة ســـــنـــــوات، مــا 
انــعــكــس إيــجــابــا عــلــى مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
االقـــتـــصـــاديـــة فــــي الـــــدولـــــة خـــصـــوصـــا مــع 
ارتــــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط وتــــزايــــد صـــــادرات 
الـــــغـــــاز املـــــســـــال ومــــنــــتــــجــــات الـــصـــنـــاعـــات 

البتروكيماوية.
وأكـــــــد ويــــنــــت أن كــــل مــــقــــومــــات االزدهــــــــار 
الذي  األمــر  االقتصادي متوفرة لدى قطر، 
يــبــشــر بـــاســـتـــمـــرار تـــطـــور مـــعـــدالت الــنــمــو 

وبشكل كبير خالل السنوات املقبلة. 

◄  ازدهار وانتعاش
رئــيــس هــيــئــة تنظيم  ثـــورب  ويـــرى فيليب 
لـــلـــمـــال أن األعــــــــــوام الــقــلــيــلــة  مــــركــــز قـــطـــر 
القطري يمكن  الفائتة بالنسبة لالقتصاد 
اإلنــجــازات االقتصادية  بــأعــوام  تسميتها 
القطاعات  الــكــبــرى، حيث شــهــدت مختلف 
اقــتــصــاد  الــتــي يتشكل مــنــهــا  والــنــشــاطــات 

البالد طفرة كبيرة غير مسبوقة.
وأكد أن املشروعات الكبيرة واالستثمارات 
الــــضــــخــــمــــة الـــــتـــــي يـــــجـــــري تـــنـــفـــيـــذهـــا فــي 
الـــدولـــة حــالــيــا تــؤشــر بــشــكــل واضــــح على 
مــــدى جـــاذبـــيـــة مـــنـــاخ االســـتـــثـــمـــار املــحــلــي 

لالستثمارات ورؤوس األموال األجنبية.
وقال ثورب إن االقتصاد القطري سيشهد 
املــزيــد مــن الــتــطــور والــنــمــو والــتــقــدم خــالل 
الــــعــــام الـــحـــالـــي واألعـــــــــوام املــقــبــلــة بــفــضــل 
الـــســـيـــاســـة الـــحـــكـــيـــمـــة والــــــرؤيــــــة الـــثـــاقـــبـــة 
لــحــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ حــمــد بن 

خليفة آل ثاني أمير البالد املفدى.
للدولة، مؤكدًا  بــاألداء االقتصادي  وأشــاد 
أن يفرض نفسه  اقتصاد قطر استطاع  أن 
بـــقـــوة كــأفــضــل نــســبــة نــمــو وأداء مـــن بني 
اقــتــصــادات املــنــطــقــة وحــتــى عــلــى مستوى 
الـــــعـــــالـــــم. وقــــــــال إنــــــه بـــفـــضـــل الـــســـيـــاســـات 
لــــلــــدولــــة، يـــتـــوقـــع أن يـــتـــواصـــل  الـــحـــكـــيـــمـــة 
أداء االقــتــصــاد الــقــطــري خـــالل هـــذا الــعــام، 
خـــــصـــــوصـــــا فــــــي ظــــــل تـــــنـــــامـــــي صــــــــــادرات 
الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي املـــــســـــال والــــصــــنــــاعــــات 
العديد من  إلى  البتروكيماوية ووصولها 

األسواق العاملية الجديدة.
وأضاف ثورب أن االقتصاد القطري يشهد 
ازدهارا وانتعاشا كبيرا منذ عدة سنوات، 
انعكاسات هــذا االنتعاش تظهر  إن  حيث 
ات  بـــشـــكـــل واضــــــــح عــــلــــى قــــطــــاع اإلنــــــشــــــاء
نــشــاطــات االقتصاد  واملــقــاوالت ومختلف 

بشكل عام. 
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الشراكة القطرية 
األمريكية تتطور 
وتفرز استثمارات 

مشتركة كبيرة 

االقتصاد القطري 
يروج نفسه بنموه 
القياسي وتطوره 

ومشروعاته العمالقة

اإلبراهيم: 
استثمارات قطر 

الخارجية تغطي كافة 
مناطق العالم

املانع: الشراكة 
القطرية األمريكية 

قطعت شوطا بعيدا 
في التعاون الثنائي

أبوعيسى: قطر 
تستقطب رؤوس 

األموال الخارجية من 
كافة دول العالم

السليطي: نمو كبير 
في أداء االقتصاد 

رافقه تنوع
 مصادر الدخل  

¶ حضور كبير لجلسات العمل

• نيويورك – محمد خير الفرح

الــذي اختتمت  أشــادت شخصيات قطرية مشاركة في مؤتمر األعمال واالستثمار في قطر 
فعالياته في مدينة نيويورك أمس الخميس بمتانة وقوة العالقات االقتصادية والتجارية التي 
الشركاء  أبــرز  اليوم من  أمريكا تعد  أن  املتحدة األمريكية، مؤكدين  تربط بني قطر والواليات 

العامليني لدولة قطر في املجال االقتصادي واالستثماري والصناعي والتجاري.
وشدد هؤالء في تصريحات لـ "الشرق" خالل أعمال املؤتمر على أهمية القفزات الكبيرة التي 
حققها االقتصاد القطري بتطوره الكبير واملتنامي، وبمشروعاته االستثمارية العمالقة، أصبح 
اليوم يروج نفسه بنفسه ليس في الواليات املتحدة األمريكية فقط، وإنما في كافة أنحاء العالم.

����

مشاركون بمؤتمر االستثمار 
القطري في نيويورك يتحدثون

 لـ «g» في ختام أعماله

◄٤٣٢ الجمعة ٤ جمادى األولى

سياسة سمو األمير أوجدت لقطر موقعا 
متقدما على خريطة االقتصاد العاملي

حمد بن فيصل: 
قطر تشهد نهضة 

شاملة ستجعلها من 
أكثر اقتصادات العالم

 تقدما وتطورا

مندني: سياسات 
اقتصادية حكيمة 

وتشريعات 
شفافة تدعم مناخ 

االستثمارات

وينت: مقومات 
االزدهار االقتصادي 
متوافرة والنمو في 

تصاعد مستمر

ثورب: اقتصاد قطر 
فرض نفسه كواحد 

من أفضل اقتصادات 
املنطقة
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¶  العلم القطري يرفرف على الواجهة الرئيسية لفندق والدورف  في نيويورك حيث عقد املؤتمر 

رئيس كونوكوفيليبس في قطر .. اريك ايزاكسون:

تدشني جولدن باس يؤكد مصداقية 
رؤية سمو األمير دوليا

 سيتارامان: الشراكة بني القطاعني العام
والخاص محرك قوي    

n  نيويورك - الشرق 

ُعقد منتدى األعمال واالستثمار في قطر 
ــــــــدورف أســـتـــوريـــا فـــي مــديــنــة  بــفــنــدق وال
نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية في 
الفترة من ٦ إلى ٧ أبريل ٢٠١١. وقد شارك 
فــــي املـــنـــتـــدى عـــــدد مــــن كـــبـــار املــصــرفــيــني 
الــــدولــــيــــني والـــــعـــــرب ورجــــــــال االقـــتـــصـــاد 
وخـــبـــراء األعــــمــــال. وقــــد حــضــر الــســيــد ر. 
ســـيـــتـــارامـــان، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــبــنــك 
الــــدوحــــة، جــلــســة الــنــقــاش حــــول "الــقــطــاع 

املالي واملصرفي".
وخالل كلمته أمام الجلسة، شرح السيد 
ســــيــــتــــارامــــان املـــشـــهـــد الـــحـــالـــي املــهــيــمــن 

التحديات  العاملي وأهــم  االقــتــصــاد  على 
الـــتـــي تــواجــهــهــا اقـــتـــصـــادات الـــعـــالـــم فــي 
إلــى االستقرار، وقال  األزمــة  االنتقال من 
أن ينمو االقتصاد  املتوقع  "من  سيادته: 
العاملي بنسبة ٤٫٤٪ في عام ٢٠١١. وفي 
اتـــفـــقـــت مــجــمــوعــة  فـــبـــرايـــر ٢٠١١،  شـــهـــر 
العشرين على مــؤشــرات مــحــددة لقياس 
حـــاالت عــدم الــتــوازن والــخــلــل، وتتضمن 
هــــذه املــــؤشــــرات الـــديـــن الـــعـــام والـــخـــاص 
ومــســتــوى االدخـــــارات الــخــاصــة. وتــســود 
املـــخـــاطـــر الـــســـيـــاديـــة بــشــكــل رئـــيـــس فــي 
الــيــورو. وفــي شهر مــارس ٢٠١١،  منطقة 
أعــلــن االتــحــاد األوروبــــي عــن رصــد مبلغ 
أمــريــكــي بشكل  مــلــيــار دوالر  بقيمة ٧٠٠ 

دائــــم ملــواجــهــة املـــخـــاوف املــتــعــلــقــة بــأزمــة 
البرتغال".

وركـــز السيد ســيــتــارامــان فــي كلمته على 
اإلصالحات التنظيمية في القطاع املالي 
بدول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف 
ســيــادتــه قـــائـــًال: "فــــي شــهــر يــنــايــر ٢٠١١، 
قــامــت هــيــئــة االســتــثــمــار الــقــطــريــة بــشــراء 
البالغة ٢٠  ١٠ باملائة أخــرى مــن الحصة 
الــتــي وعـــدت بشرائها مــن البنوك  باملائة 
الـــقـــطـــريـــة مـــمـــا يـــعـــكـــس دعــــــم الـــحـــكـــومـــة 
املستمر للبنوك القطرية لتقوية مراكزها 
املــــالــــيــــة. ويــــضــــع هــــــذا اإلجــــــــــراء الـــبـــنـــوك 
الــقــطــريــة فــي مــقــدمــة الــبــنــوك الــتــي تعمل 

على تنفيذ متطلبات لجنة بازل. 

n  نيويورك الشرق 

قـــــال إريــــــك ايـــــزاكـــــســـــون، رئــــيــــس شـــركـــة 
كــونــوكــوفــيــلــيــبــس فـــي قــطــر أن تــدشــني 
مــــعــــالــــي الــــشــــيــــخ حــــمــــد بـــــن جـــــاســـــم آل 
ثــــانــــي رئــــيــــس الـــــــــــوزراء يــــنــــاء جــــولــــدن 
بــاس فــي الــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة: 
”يـــعـــتـــبـــرإنـــجـــازا كـــبـــيـــرا يـــضـــع قـــطـــر فــي 
املسال  الطبيعي  الغاز  مقدمة مصدري 

األمريكية“. املتحدة  للواليات 
وأكــــــد ايــــزاكــــســــون فــــي تـــصـــريـــح خـــاص 
ل الـــشـــرق الـــتـــعـــاون بـــني قــطــر لــلــبــتــرول 
وشــــركــــات الـــطـــاقـــة الـــعـــاملـــيـــة الــعــمــالقــة 
مــثــل كــونــوكــوفــيــلــيــبــس أثـــمـــر مــشــاريــع 
3 وميناء جولدن  ضخمة مثل قطر غاز 
ورؤيــة سمو  الكبيرة  للمصداقية  بــاس 
املشاريع  لهذه  املتميزة  واإلدارة  األمير 

غاز“.  وقطر  للبترول  قطر  قبل  من 
وأعـــرب الــســيــد إريـــك ايــزيــكــســون رئيس 
شـــركـــة كــونــوكــوفــيــلــيــبــس فـــي قـــطـــر عــن 
اعـــتـــزاز شــركــتــه الــكــبــيــر بــاملــشــاركــة مــع 
قـــطـــر لـــلـــبـــتـــرول فــــي مــــشــــروع قـــطـــر غـــاز 
3 الـــعـــمـــالق فــــي قـــطـــر ومـــيـــنـــاء جـــولـــدن 
بــــــــاس لــــلــــغــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي املــــــســــــال فـــي 

تدشينها  تــم  والــتــي  املــتــحــدة  الــواليــات 
فـــي نــيــويــورك فـــي إطــــار أعـــمـــال مــنــتــدى 
االســتــثــمــار فـــي قــطــر املـــقـــام يـــومـــي 7-6 

 .2011 ابريل 
وقـــــال ايـــزيـــكـــســـون ” اعـــتـــمـــد الـــعـــمـــل فــي 

تــشــيــيــد هــــذا املـــيـــنـــاء أفـــضـــل مـــا اســتــقــر 
التنمية  عليه دوليا في مجاالت تحقيق 
املرافق  بناء  تــم  فقد  املستدامة.  البيئية 
ة وتقليل  الكفاء قدر من  أقصى  لتحقيق 
اآلثـــــار الــبــيــئــيــة بــمــا فـــي ذلــــك اســتــعــمــال 
نـــاقـــالت لـــلـــغـــاز مــحــمــلــة بـــمـــرافـــق إعــــادة 
الــتــســيــيــل فـــضـــال عــــن تــمــتــعــهــا بــتــقــنــيــة 
التحميل مما  boil-off gas capture عند 
يـــحـــّد بــشــكــل كــبــيــر مـــن مـــضـــار الــتــوهــج 

االشتعالي“. 
 ويـــــتـــــم تــــــزويــــــد مــــيــــنــــاء جــــــولــــــدن بــــاس 
الـــــغـــــاز  (Golden Pass) الســـــتـــــقـــــبـــــال 
الـــطـــبـــيـــعـــي املــــــســــــال بــــــــإمــــــــدادات الــــغــــاز 
التابع  الــشــمــال  مــن حقل  بشكل رئيسي 
الــعــربــي، والــذي  الخليج  فــي  لــدولــة قطر 
يــعــتــبــر أضـــخـــم حـــقـــل لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
غـــيـــر املـــصـــاحـــب فـــي الـــعـــالـــم، حـــيـــث يــتــم 
آبار تحت  الطبيعي من  الغاز  استخراج 
مــن خــالل منصتني  البحر  قــاع  مستوى 
تتم معالجة وتسييل هذا  ثــم  بحريتني 
الــغــاز فــي البر  الــغــاز فــي وحــدة لتسييل 
إلى ميناء  بعد  فيما  نقله  ليتم  القطري 
(Golden Pass) الستقبال  بــاس  جــولــدن 

املسال. الطبيعي  الغاز 

رئيس الوزراء يدشن «غولدن باس».. أول ميناء 
الستقبال الغاز القطري في أمريكا واألكبر في العالم

n نيويورك – محمد خير الفرح 

دشن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية، مساء أمس األول األربعاء ميناء ”جولدن باس“ الذي يعد أول ميناء في 
الواليات املتحدة األمريكية معد الستقبال الغاز القطري املسال، وذلك على هامش 

انعقاد مؤتمر األعمال واالستثمار في قطر الذي تستضيفه مدينة نيويورك.
ويقع ميناء غولدن باس في واليــة تكساس. وتعد قطر حاليا أحد أكبر املزودين 

لسوق الطاقة األمريكي في قطاع الغاز الطبيعي املسال.

وحضر حفل التدشني، سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة 
الطاقة األمريكي، والسيد ريكس تيلرسون  والسيد دانييال بونمان نائب وزيــر 
اكــســون موبيل، والسيد جيم مولفا رئــيــس شــركــة كونكوفيلبس  رئــيــس شــركــة 

إضافة إلى حشد كبير من رجال األعمال والسياسة القطريني واألمريكيني.
بــاس نحو ملياري دوالر، في حني  التكاليف اإلجمالية مليناء غولدن  وبلغ حجم 

استغرق العمل باملشروع قرابة ثالثة أعوام.
للبترول بنسبة ٪٧٠، واكسون موبيل  ويمثل املشروع شراكة ناجحة بني قطر 

بنسبة ١٧٫٦٪، وكونكوفيليبس بنسبة ١٢٫٤٪.

ويـــأتـــي تـــدشـــني مــيــنــاء غـــولـــدن بــــاس ضمن 
اســتــراتــيــجــيــة قــطــر بـــإيـــصـــال إنــتــاجــهــا من 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي املــــســــال إلـــــى كـــافـــة أنـــحـــاء 
العالم، حيث قامت في سبيل ذلك باالعتماد 
عــلــى عــنــصــريــن رئــيــســيــني يــتــمــثــل األول في 
بــنــاء نــاقــالت غــاز عمالقة تمكنت بتطورها 
والــتــقــنــيــة املــســتــخــدمــة فــي بــنــائــهــا وسعتها 
الــهــائــلــة مـــن إحـــــداث ثــــورة تــكــنــولــوجــيــة في 
الثاني فيتمثل  صناعة السفن، أما العنصر 
في بناء محطات ضخمة الستقبال صادرات 
الــغــاز الطبيعي املــســال القطري فــي عــدد من 
األســواق العاملية الكبيرة املستهلكة للطاقة 

مثل محطة غولدن باس.
وقــبــل تــدشــني غــولــدن بـــاس، كــان سمو أمير 
البالد املفدى قد دشن محطة األدرياتيك في 
إيــطــالــيــا خـــالل شــهــر أكــتــوبــر مــن عـــام ٢٠٠٩ 
والتي بلغت تكاليفها حوالي ملياري يورو، 
حــيــث ســتــســهــم فـــي تــوفــيــر مـــا نــســبــتــه ٪١٠ 
الــغــاز الطبيعي  مــن احتياجات إيطاليا مــن 

املسال.

◄ أول ناقلة قطرية
وقبل ذلك أيضا، كان سمو أمير البالد املفدى 
قد افتتح محطة مماثلة في ساوث هوك في 
بريطانيا بلغت كلفتها ١٫١ مليار استرليني، 
والتي جــاءت في أعقاب إبــرام عقد بني قطر 
وبريطانيا إلمــداد اململكة املتحدة بنحو ١٦ 

مليون طن من الغاز القطري املسال سنويا.
لــلــغــاز الطبيعي  نــاقــلــة قــطــريــة  وكـــانـــت أول 
املسال من طــراز كيو فليكس قد وصلت إلى 
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة فــي ٢٣ يونيو 
مــن عــام ٢٠٠٨، وهــي تابعة لشركة قطر غاز 

وتدعى ”الغرافة“.
بــإفــراغ حمولتها فــي محطة  الناقلة  وقــامــت 
مــمــر ”ســـابـــني لــلــغــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال في 
لويزيانا، وبلغت حمولة الناقلة في حينه ما 

تقارب ٢١٦ ألف متر مكعب. 
ويــمــلــك الــنــاقــلــة الــتــي تــم بــنــاؤهــا فــي شركة 
صــــنــــاعــــات هــــيــــونــــداي الـــثـــقـــيـــلـــة فــــي كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة كـــل مـــن شـــركـــة قــطــر لــنــقــل الــغــاز 
(نــاقــالت) وشــركــة (OSG) وهــي مــؤجــرة إلى 

قطر غاز ٢ بموجب عقد طويل األجل.
ويــتــم نقل الــغــاز الــقــطــري إلــى هــذه املحطات 
من خالل أسطول ناقالت غاز عمالقة يتكون 
مــن حــوالــي ٥٦ نــاقــلــة تــم بــنــاء معظمها في 
كــوريــا الجنوبية، مــن بينها نــاقــالت حديثة 
تدعى كيوماكس تمثل ثورة تكنولوجية في 
تصنيعها، حــيــث يمكنها أن تعمر ملـــدة ٨٠ 
عــامــا.  ويوجد على منت هــذه السفن مصنع 
إلعادة تسييل الغاز، ما يحقق فائدة أكبر في 

تسليم الغاز الطبيعي املسال. 

◄  مصادر الطاقة

وتعتبر كيوماكس التي تبلغ سعة الواحدة 
منها حوالي ٣٥٦ ألف متر مكعب األكبر من 
نوعها في العالم التي يتم بناؤها حتى اآلن، 

ويبلغ سعر السفينة الوحدة منها قرابة ٣٠٠ 
مليون دوالر، إال أنها تنقل في كل رحلة ما 
يزيد بنسبة ٪٧٥ عــن حمولة سفينة الغاز 

الطبيعي املسال التقليدية. 
وتــمــثــل نـــاقـــالت كــيــومــاكــس وكـــيـــو فليكس 
والــــتــــي تـــســـتـــخـــدم نــــظــــام احـــــتـــــواء مــــن نـــوع 
”مــمــبــرايــن“، جــيــًال جــديــدًا مــن نــاقــالت الغاز 
الــطــبــيــعــي املــــســــال، تــدفــعــهــا مــحــركــني ديـــزل 
بــطــيــئــة، مـــا يــجــعــلــهــا أكـــثـــر كـــفـــاءة ومــالئــمــة 
لـــلـــبـــيـــئـــة مــــقــــارنــــة مـــــع مــــحــــركــــات الـــتـــوربـــني 

التقليدية العاملة على البخار. 
وهــذه الناقالت مــزودة بنظام إعــادة تسييل 
على متنها إلدارة الغاز املتبخر، وبإمكانها 

إيصال ٪١٠٠ من الحمولة إلى الزبائن.
وتــبــيــع قــطــر إنــتــاجــهــا مـــن الـــغـــاز مـــن خــالل 
الــعــقــود طويلة  طريقتني، األولـــى عــن طــريــق 
األجــل والــتــي تمتد لـــ ٢٥ عــامــًا، حيث تتمتع 
هـــــذه الـــعـــقـــود بـــقـــدر كـــــاف مــــن املـــــرونـــــة، أمـــا 
الــطــريــقــة الــثــانــيــة فــتــكــون مــن خـــالل الــعــرض 
والــطــلــب وتــخــتــلــف األســـعـــار بــمــوجــبــهــا من 

سوق إلى آخر.
وأصبح الغاز الطبيعي املسال في السنوات 
األخـــيـــرة أحـــد أهـــم مــصــادر الــطــاقــة النظيفة 
املــطــلــوبــة فـــي مــعــظــم أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، ورغـــم 
أن أكــبــر مستهلك لــهــذه املــــادة هــو الــواليــات 
املتحدة األمريكية وأوروبــا وآسيا، فإن دوال 

قليلة تقوم بإنتاجها مثل قطر.

◄ تضاعف الطلب على الغاز

وفي حني نمت القوة املحركة لصناعة الغاز 
العقد األخير بشكل  املسال، خالل  الطبيعي 
كــبــيــر، فـــإن الــطــلــب الــعــاملــي عــلــى هـــذه املـــادة 
يتضاعف كــل ١٠ ســنــوات، حــيــث يــتــوقــع أن 
يصل إلى ٢٣٠ مليون طن بحلول عام ٢٠١٠.

ويعتمد االقتصاد القطري بنسبة ٥٤٪ من 
إيـــراداتـــه عــلــى الــنــفــط، بينما يــســاهــم الــغــاز 

بنسبة ٣٤٪.
وكــانــت قــطــر قــد أنــشــأت أول مــصــنــع للغاز 

الطبيعي املسال في عام ١٩٩٦.
وتــشــيــر الـــدراســـات الــحــديــثــة الــتــي أجــرتــهــا 
”قــطــر لــلــبــتــرول“ واملــتــعــلــقــة بــحــقــل الــشــمــال 
الذي يعد أكبر حقل منفرد للغاز في العالم 
إلــــى أن احــتــيــاطــي هــــذه الــحــقــل يـــزيـــد على 
٩٠٠ تـــريـــلـــيـــون قـــــدم مـــكـــعـــب، بــيــنــمــا تــصــل 
االحــتــيــاطــات الــقــابــلــة لــالســتــخــراج إلــى ٣٨٠ 
أمثال  لــتــعــادل تسعة  قــدم مكعب،  تريليون 
الــبــالد من  الــتــقــديــرات السابقة الحــتــيــاطــات 

النفط.
وإضافة إلى الحقول البحرية، فإن لدى قطر 
البرية، حيث  فــي حقولها  احتياطيا وفــيــرا 
٨ تريليونات قدم  يقدر مخزونها بحوالي 

مكعب.
هذا االحتياطي الضخم يتيح لدولة قطر أن 
١١ مليار  للغاز بمعدل  تبقى منتجا عامليا 
قــدم مكعب يــومــيــا، أو مــا يــعــادل ٧٠ مليون 
طــن ســنــويــا مــن الــغــاز املــســال، وملـــدة زمنية 

تصل إلى ٢٦٠ عاما.

 وكـــانـــت كـــل مـــن شـــركـــة مــيــنــاء غـــولـــدن بــاس 
املـــســـؤولـــيـــة  املــــســــال ذات  الــطــبــيــعــي  لـــلـــغـــاز 
املـــحـــدودة، وشــركــة غــولــدن بـــاس بــايــب اليــن 
ذات املسؤولية املحدودة العمليات التجارية 
فــــي املـــيـــنـــاء، وهـــمـــا مــــن الـــشـــركـــات الــتــابــعــة 
لــشــركــة قــطــر لــلــبــتــرول الـــدولـــيـــة الــتــي تمثل 
ذراع مؤسسة قطر للبترول على املستوى 
العاملي، قد باشرتا العمليات التجارية بعد 
أن حصلتا عــلــى تــرخــيــص بالعمل مــن قبل 
الهيئة الفيدرالية لتنظيم الطاقة في أمريكا.

ويــمــثــل افــتــتــاح مــيــنــاء غــولــدن بـــاس إنــجــازا 
بارزا يتم تحقيقه ضمن الدور العاملي الرائد 
لدولة قطر في مجال الغاز الطبيعي املسال، 
وتــطــبــيــقــا لــــرؤيــــة حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البالد 
املــفــدى، مــن أجـــل تحقيق االســتــغــالل األمــثــل 
واالستراتيجي ملوارد البالد الطبيعية، وبما 
يضمن تــوفــيــر مــصــدر مــضــمــون مــن الطاقة 

النظيفة إلى العالم.
ويمثل ميناء غــولــدن بــاس للغاز الطبيعي 

املــســال وخــطــوط األنــابــيــب، اســتــثــمــارا هاما 
الــواليــات  الــدولــيــة فــي  لشركة قطر للبترول 
املتحدة األمريكية، ومــن شأنه أن يسهم في 
توسيع نطاق تصدير الغاز الطبيعي املسال 

القطري في قطاع الطاقة.
ويــعــد مــيــنــاء غــولــدن بـــاس لــلــغــاز الطبيعي 
املــــســــال مــــن أكـــبـــر مـــنـــشـــآت اســـتـــقـــبـــال الـــغـــاز 
الطبيعي املسال في العالم، حيث تبلغ طاقة 
االستيعابية حوالي ١٥٫٦ مليون طن متري 

من الغاز املسال سنويا.

◄ خطوط األنابيب
يــقــع مــيــنــاء غـــولـــدن بــــاس لــلــغــاز الــطــبــيــعــي 
املـــســـال بــالــقــرب مـــن ســابــني بـــاس فـــي واليـــة 
تــكــســاس، ويــمــكــنــه تــصــديــر ٢٫٥ مــلــيــار قــدم 
مكعب من الغاز الطبيعي في اليوم، بحيث 
يــلــبــي االحـــتـــيـــاجـــات املـــنـــزلـــيـــة لـــحـــوالـــي ١٠ 

ماليني منزل يوميا في الواليات املتحدة. 
وتضم منشآت ميناء غولدن باس الستقبال 
الغاز الطبيعي املسال رصيفني لتفريغ سفن 
املــزدوج،  الغاز الطبيعي املسال ذات الهيكل 
وخمسة مستودعات لتخزين الغاز الطبيعي 
املـــســـال، يــتــســع كـــل مــنــهــا إلـــى ١٥٥ ألـــف متر 
مـــكـــعـــب، ووحـــــــــدة تـــبـــخـــيـــر لـــتـــحـــويـــل الـــغـــاز 
الطبيعي املسال وإعادته إلى حالته الغازية 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، ومــــحــــطــــات ومـــــعـــــدات خـــطـــوط 
أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من امليناء إلى 
املستهلكني. ويــقــع ميناء غــولــدن بــاس على 
بعد ١٠ أميال إلى الجنوب من ميناء بورت 
إلــى الشمال الغربي  آرثــر، وعلى بعد ميلني 
من سابني باس تكساس واملنطقة الصناعية 

في سابني. 
وتــــم إعــــــداد مــنــطــقــة بـــــورت آرثـــــر خــصــيــًصــا 
املــســال، حيث  الــغــاز  إلقــامــة محطة استقبال 
تــتــمــيــز مـــن بـــني كـــل مــنــطــقــة ســاحــل الخليج 
مـــة الســتــقــبــال  بــعــمــق املـــيـــاه وأكـــثـــرهـــا مـــالء
ناقالت الغاز املسال العمالقة مثل كيوماكس 
وكيوفليكس. وتمتد خطوط أنابيب غولدن 
بــــــاس بــــطــــول ٦٩ مــــيــــال، حـــيـــث تـــعـــبـــر أربـــــع 
مقاطعات في تكساس، بينما ترتبط مع ١١ 

خطا فرعيا آخر.

◄ استراتيجية قطر
وكـــانـــت قــطــر لــلــبــتــرول قـــد أنــشــئــت بــمــوجــب 
مـــرســـوم أمـــيـــري صــــدر فـــي عــــام ١٩٧٤ وهــي 
الـــدولـــة وتضطلع  مــؤســســة وطــنــيــة تملكها 
بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر.

وتشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول 
وشركاتها التابعة ومشروعاتها املشتركة 
عـــمـــلـــيـــات االســــتــــكــــشــــاف والــــحــــفــــر وإنــــتــــاج 
النفط والــغــاز وعمليات التخزين والشحن 
وبيع وتصدير النفط الخام وســوائــل الغاز 
املــســال وتحويل  الطبيعي والــغــاز الطبيعي 
الـــغـــاز إلــــى ســـوائـــل واملـــنـــتـــجـــات الــبــتــرولــيــة 
املــــــكــــــررة والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات واألســـــمـــــدة 

الكيماوية.

����

����
 مليارا دوالر تكلفة امليناء.. واإلنجاز

استغرق ثالثة أعوام من الجهد املتواصل  

امليناء قادر على تصدير 2.5 مليار
قدم مكعب من الغاز تلبي حاجة

10 ماليني منزل يوميا في أمريكا 

���� على هامش مؤتمر األعمال 
واالستثمار وبحضور

شخصيات قطرية وأمريكية 
رفيعة املستوى

الجمعة ٤ جمادى األولى ٤٣٢◄

¶ إريك ايزاكسون

¶  رئيس الوزراء خالل تدشني املحطة 
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االستراتيجية تسعى إلى خفض تكلفة االستثمار األجنبي
خليفة بن جاسم: غرفة التجارة تلعب دورا كبيرا في دعم القطاع الخاص

 وخـــــالل جــلــســة الــطــاقــة والـــصـــنـــاعـــة، أكــد 
سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة 
وزيـــــــر الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة أن عـــالقـــات 
صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط والــــغــــاز فــــي دولــــــة قــطــر 
مــع شــركــات الــطــاقــة األجــنــبــيــة قــد حققت 
نــجــاحــات تــفــوق الــتــوقــعــات عــمــا مــضــى، 
بحيث ستعود باملنفعة على القطريني 

ومساهمي الشركات. 
وقـــال ســعــادتــه إن املستقبل يــبــدو واعــدا 
عــــلــــى أســــــــاس املـــنـــفـــعـــة املــــتــــبــــادلــــة لــكــال 
الـــجـــانـــبـــني، مــشــيــرًا إلــــى أنــــه فـــي أقــــل من 
عقدين من الزمان لم يكن واردا إقامة مثل 
هذه الشراكة الواسعة مع كبرى شركات 
الطاقة الدولية. ونوه بأن قطر قد تطورت 
من دولــة صغيرة منتجة للنفط لتصبح 
أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي املسال 
فــــي الــــعــــالــــم. ومـــــع إنــــجــــاز قـــطـــر لــجــمــيــع 
مــشــاريــعــهــا مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املــســال 
والــغــاز الطبيعي بحلول عــام 2015 فإن 
هذا سيجعل قطر ثالث أكبر منتج للغاز 
بــصــورة شــامــلــة بــعــد روســيــا والــواليــات 
املتحدة فقط..ولفت إلى أن هذا لن يتحقق 
مـــن دون الــتــخــطــيــط عــلــى املــــدى الــطــويــل 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة األســـاســـيـــة الــتــي يتم 

بناؤها. 
وأوضــح سعادة وزير الطاقة والصناعة 
إنــتــاج النفط قــد تعافى بعد أن شهد  أن 

تراجعا في التسعينات من القرن املاضي. 
ووصــــــل إنــــتــــاج قـــطـــر مــــن الـــنـــفـــط الـــخـــام 
إلــــى 400 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا فـــي أوائــــل 
الــتــســعــيــنــات، وبـــعـــد أن شــهــد فـــتـــرة من 
الــتــراجــع، انعكس هــذا األمــر..وقــال"الــيــوم 
لدينا أكثر من ضعف هذا الرقم"، منوها 
بأن ذلك يعود مرة أخرى بفضل مساعدة 
الــدولــيــني. وأكــد سعادته أن  مــن الشركاء 
صــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــاويــات فـــي قــطــر قد 
نــمــت بــطــريــقــة مــمــاثــلــة وذلـــــك مـــن منتج 
صغير إلى واحد من املنتجني الرئيسني 

لألسمدة والبتروكيماويات في العالم.. 
ومــضــى يــقــول " لــديــنــا طــمــوحــات كبيرة 
بــالــنــســبــة لــصــنــاعــة الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
خاصة في املنتجات املتخصصة، وذلك 
يـــمـــكـــن أن يــتــحــقــق مــــن خــــــالل مـــشـــاريـــع 

مشتركة صغيرة وكبيرة". 
وتـــوقـــع الـــســـادة أن تــتــشــكــل بــعــض هــذه 
الشراكات خــالل مؤتمر البترول العاملي 
العشرين الذي سيعقد في الدوحة خالل 
الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر املقبل..وذكر 
أنه من املتوقع أن يحضر 4 آالف شخص، 

بــيــنــهــم وزراء الــطــاقــة وكـــبـــار املــســؤولــني 
الــتــنــفــيــذيــني فـــي شـــركـــات الــنــفــط والــغــاز 

للمشاركة في هذا املؤتمر.
مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال نــــائــــب وزيــــــــر الـــطـــاقـــة 
األمريكي دانيال بونمان في كلمته أمام 
املؤتمر،" إن العالقة بني الواليات املتحدة 
األمــريــكــيــة ودولــــة قــطــر مهمة جـــدا واآلن 
لديها عمق وتاريخ على أساس التعاون 
األمـــنـــي املـــشـــتـــرك والـــتـــصـــورات واملـــكـــون 
الـــتـــجـــاري الـــقـــوي واإلنــــجــــازات الــثــقــافــيــة 
والتعليمية لدولة قطر"..منوها بأن قطر 
إلــى مجتمع  جـــادة بشكل كبير للتحول 

قائم على املعرفة. 
وأشــاد بونمان بنمو العالقات القطرية 
األمريكية..وقال إن الدليل على هذا النمو 
هو مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على 
هامش أعمال مؤتمر األعمال واالستثمار 
الـــطـــاقـــة األمــيــركــيــة  بـــني وزارة  فـــي قــطــر 
وواحـــة العلوم والتكنولوجيا فــي قطر..

ونــــوه بــالــدكــتــور تــيــدو مــايــنــي الــرئــيــس 
التنفيذي للواحة.

وأشار إلى أن التعاون األمريكي مع واحة 
الــبــحــوث املشتركة  الــعــلــوم ســوف يشمل 
واملـــــشـــــاريـــــع الـــتـــنـــمـــويـــة الــــتــــي ســـتـــكـــون 
حاسمة بالنسبة لــألســواق املحلية لكل 
مـــن قــطــر والــــواليــــات املــتــحــدة فــضــال عن 

وجود مضامني أوسع نطاقا للمنطقة.  

السادة: شراكات جديدة في قطاع البتروكيماويات 
خالل مؤتمر البترول العاملي بالدوحة

مــحــمــد آل ثــانــي رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة، فقد 
تحدث عن دور غرفة تجارة وصناعة قطر في 
الــخــاص ودعــمــه، الفتا إلى  مساعدة القطاع 
أن الغرفة تمثل حلقة وصل بني هذا القطاع 
والجهات الرسمية. كما قدم خلفية تاريخية 
عــــن إنــــشــــاء الــــغــــرفــــة. كـــمـــا تــــحــــدث فــــي هـــذه 
الجلسة الدكتور تيدو ميني رئيس مجلس 

إدارة حديقة قطر للعلوم والتكنولوجيا
وقــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور تــــــيــــــدو مـــــايـــــنـــــي رئــــيــــس 
الــعــلــوم  لــــواحــــة  الــتــنــفــيــذي  مــجــلــس اإلدارة 
والــتــكــنــولــوجــيــا فــي كلمته أمـــام املــؤتــمــر أنــه 
فــي غــضــون ثـــالث ســنــوات مــن وجــــود واحــة 
الــعــلــوم، قــامــت نــحــو 43 شــركــة دولــيــة تضم 
قــرابــة 800 مهندس و عــالــم باالستثمار في 

بحث و تطوير الواحة. ولفت إلى أن من بني 
مشاريع الواحة البحث في الطاقة الشمسية 
الــجــديــدة و تكنولوجيا التنويع الكبير من 
النفط والــغــاز.وقــال "نحن نركز على الطاقة 
الشمسية باعتبارها املحور الرئيس..وهناك 

الكثير من أشعة الشمس في قطر". 
وأشــــار إلـــى أن واحـــة الــعــلــوم أنــشــأت محطة 
بطاقة 500 كيلو وات الختبار 18 نوعا من 
تقنيات الطاقة البديلة. ومن بني هذه األنواع 
الــتــدفــئــة الـــحـــراريـــة و الــتــقــنــيــة الــكــهــربــائــيــة 
الــواحــة  الضوئية املشتركة. وأكـــد مايني أن 
تعمل على مــا يمكن أن يــكــون تقدما نوعيا 
في بحوث مشاكل الحرارة املرتفعة و الغبار. 
أنــه يجري العمل لبناء مصنع في  وأوضـــح 
قــطــر مـــن شـــأنـــه تــوفــيــر أربـــعـــمـــائـــة ألــــف طن 
مــن البوليسيليكون املستخدم فــي صناعة 
األلــــــواح الــشــمــســيــة.  وأشـــــار مــايــنــي إلــــى أن 
واحـــة الــعــلــوم هــي شــريــك مــع قــطــر القابضة 
وشركة فولكس فاجن بورشه لتطوير مادة 
مــركــبــة أرخـــــص الســتــخــدامــهــا فـــي تصنيع 
هــيــاكــل ســـيـــارات فـــي املــســتــقــبــل. وقـــــال " في 
الوقت الراهن تستخدم هذه املركبات في بناء 
الطائرات ولكن ال تزال مكلفة للغاية بالنسبة 
أنــه يتعني  إلــى  ".. مشيرًا  ملصنعي السيارات 
تخفيضها إلى 5 دوالرات للكيلو قبل أن يتم 

استخدامها في تصنيع السيارات. 
ونـــوه مــايــنــي إلـــى أنـــه هــنــاك مــشــاريــع أخــرى 
لـــتـــطـــويـــر وقــــــــود الـــــطـــــائـــــرات االصـــطـــنـــاعـــيـــة 
بــالــشــراكــة مـــع الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة، 
وشــركــة شــل لــلــبــتــرول وشــركــة رولـــز رويـــس.

وهـــنـــاك أيـــضـــا مـــشـــروع مــشــتــرك مـــع شــركــة 
إلــكــتــريــك بشأن  كــونــوكــو فيليبس وجـــنـــرال 
الــطــاقــة في  املــيــاه ومـــع وزارة  أنــظــمــة تنقية 
الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة بـــشـــأن تـــطـــويـــر تــقــنــيــات 
احتجاز الكربون املهمة في الطاقة النظيفة. 
وذكــــر أنـــه فـــي قــطــاع الــصــحــة، طــــورت واحـــة 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا،روبــوتــات جــراحــيــة 
وروبــوتــات للكشف عــن أمـــراض الــســرطــان و 

السكري.
 وقــــال مــايــنــي إنـــه مـــع الــتــســلــيــم بـــأن قــطــر ال 
يمكن أن تتنافس مــع الهند والــصــني بشأن 
تطوير البرمجيات إال أن واحة العلوم تركز 
على تطوير التكنولوجيا الالسلكية وذلــك 
يــتــضــمــن أجـــهـــزة اســتــشــعــار جـــديـــدة لقياس 
الـــوظـــائـــف الــحــيــويــة فـــي الـــبـــشـــر. ودعـــــا إلــى 
إقامة شراكات مع األمريكيني وذلك لخبرتهم 
فـــــي تـــســـويـــق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، واســــتــــخــــدام 
شبكاتهم فــي الــتــوزيــع..وقــال "نــحــن ال نمول 
مــن أجــل التمويل" ولــكــن للمشاركة فــي هذه 

التكنولوجيات املتقدمة". 

 وقـــــال إنـــنـــا اعــتــمــدنــا بــشــكــل كــبــيــر فـــي قطر 
عــلــى الـــشـــركـــات الـــدولـــيـــة خــاصــة فـــي مــجــال 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز وكــــانــــت مــــشــــاركــــة فــعــالــيــة 
مـــن خــــالل املـــشـــاريـــع املــشــتــركــة أو مــقــاســمــة 
األربــــــاح وكـــانـــت نــاجــحــة بــشــكــل كــبــيــر، لكن 
حاليا نحن نتكلم عــن قــفــزة كبيرة جديدة 
بالنسبة لعملية التنمية، نتكلم عن مشاريع 
خــارج النفط والــغــاز ومشاريع تعتمد على 
التقنيات العالية وعلى ما يسمى االقتصاد 
املبني على املعرفة. وأضاف اإلبراهيم يقول 
إننا ندخل عهدا جديدا من التنويع بما في 
الــهــيــدرو كربونية..وهذه  ذلــك املــصــادر غير 

صفحة أخرى من التنمية لدينا". 
ورأى أن الــتــبــاطــؤ فــي إنــتــاج الــنــفــط والــغــاز 
سيستمر حــتــى االنــتــهــاء مــن دراســــة تقنية 

بشأن اإلنتاج في املستقبل.
وقــــــال " إن اإلنـــــتـــــاج ســـــوف يـــتـــبـــاطـــأ ولــكــن 
الــنــمــو يتعني علينا توسيع  لــلــحــفــاظ عــلــى 

املشاريع غير الهيدروكربونية ". 
أنـــه لتشجيع االستثمار  وأوضــــح ســعــادتــه 
األجــنــبــي فــي 14قــطــاعــا مــن الــقــطــاعــات غير 
الــبــتــرولــيــة، أطلقت الحكومة فــي دولـــة قطر 
إستراتيجية التنمية الخمسية..مشيرًا إلى 
خفض الروتني و جعل القوانني أكثر مرونة 
مع الشركات األجنبية التي تريد أن تدخل 
البالد..وأكد أن الشركات األجنبية يمكن أن 

تمتلك 100 % من شركاتها في قطر. 
وأعــرب اإلبراهيم عن اعتقاده بــأن القوانني 
بشأن استخدام األراضــي لشركات الكهرباء 
واملـــيـــاه عــلــى وجـــه الــخــصــوص بــحــاجــة ألن 
يتم تعديلها لجعل حيازة األراضي أرخص. 
ونــوه بــأن الحكومة وضعت موازنة وطنية 
ذات تــطــلــعــات تــســتــنــد عــلــى إســتــراتــيــجــيــة 

وليس على أساس احتياجات محدودة.
إلــى أن هــذا يشمل تحسني التنسيق  ولــفــت 
فــــي الـــســـيـــاســـات املـــالـــيـــة الـــنـــقـــديـــة فــــي قــطــر 
وذلــــك لــلــعــمــل عــلــى تــوفــيــر األمــــــوال الــكــافــيــة 
للحفاظ على االســتــقــرار االقــتــصــادي. وأكــد 
أن اإلستراتيجية ستحاول أيــضــا تشجيع 
املـــغـــامـــرة، مــضــيــفــا" نحن  املــــبــــادرة و  روح 
نــحــاول تشجيع القطريني وغــيــر القطريني 
الــشــركــات مــن خـــالل تيسير رأس  لتأسيس 

املال، وتوفير قروض مضمونة". 
وأشار سعادته إلى أن اإلستراتيجية تشمل 
أيــضــا خــفــض تــكــلــفــة االســتــثــمــار األجــنــبــي. 
مضيفا أن هــذا تــم فــي قــطــاع النفط والــغــاز 
وأنـــــه ثــمــة حـــاجـــة إلــــى تــوســيــع نــطــاقــه إلــى 
إلــى أن  قطاعات أخــرى من االقتصاد..ولفت 
أحد األمثلة على القطاع املتنامي في املشهد 
الــذي يجري بحثه  االقتصادي القطري هو 

في واحة العلوم والتكنولوجيا.
أمـــــــا الـــــدكـــــتـــــور حــــســــني الــــعــــبــــد الــــلــــه عــضــو 
املجلس التنفيذي لجهاز قطر لالستثمار، 
فـــقـــد تـــحـــدث عــــن أهـــمـــيـــة اســـتـــثـــمـــارات قــطــر 
الخارجية بالنسبة لالستثمار في املستقبل 
وبالنسبة لتنويع مصادر الدخل، وأكــد أن 
استثمارات قطر الخارجية تمثل استثمارا 
في املستقبل وتجسد عملية تنويع مصادر 
الدخل التي تعتمدها الدولة بعيدا عن قطاع 

النفط والغاز.
وقال إن االستثمارات القطرية في الشركات 
القابضة األجنبية قد ارتفعت إلى أكثر من 
30 مــلــيــار دوالر الـــعـــام املـــاضـــي فـــي كـــل من 
الــصــنــاعــة وفــــي األســـهـــم الــخــاصــة والــدخــل 

الثابت وصناديق التحوط. 
وأشـــار العبد الــلــه إلــى أن هــذا يشمل 20 % 
مــن ملكية شــركــة فولكس فــاجــن، و7 % من 

كريدي سويس و 7 % من بنك باركليز. 
ونوه العبد الله بأن جهاز قطر يبحث بقوة 
عـــن فـــرص جـــديـــدة فـــي غــضــون ســتــة أشــهــر 

نظرا للصعوبات في االقتصاد العاملي.
مـــن جـــانـــبـــه، تـــنـــاول الــســيــد نـــاصـــر الــجــيــدة 
أهـــمـــيـــة اســـتـــثـــمـــارات الـــشـــركـــات األمــريــكــيــة 
فـــي قــطــر، مـــؤكـــدًا أنــهــا تــمــثــل الــشــريــك املــهــم 
لـــدولـــة قـــطـــر. وقـــــال إن لــالســتــثــمــارات دورا 
كبيرا فــي خطة رؤيــة قطر 2030، مــؤكــدًا أن 
االســـتـــثـــمـــارات تــحــتــل مــكــانــة كــبــيــرة ودورا 
مــمــيــزا فـــي هـــذه الــخــطــة، وقــــال إنــنــا نسعى 
إلى مد جسور التعاون والتعزيز مع شركاء 
قــطــر الــعــاملــيــني فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة، ونــحــن 
نسعى إلى تعظيم املردود االقتصادي لهذه 
املــشــاريــع، كــمــا أنــنــا نــســعــى إلـــى جــعــل قطر 
للبترول من مــزود أســاس للنفط إلــى العب 

أساس في هذا القطاع املهم.
وتـــحـــدث فـــي هــــذه الــجــلــســة كـــذلـــك، ســعــادة 
الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، حيث تطرق 
إلى أهمية الخطوات التي تقوم بها قطر من 
أجل االستثمار في املستقبل خصوصا فيما 
القائم  يتعلق برؤية قطر 2030 واالقتصاد 

على املعرفة.
تـــــولـــــي اهــــتــــمــــامــــا كـــبـــيـــرا  قــــطــــر  وقــــــــــال إن 
لالستثمار في املستقبل، وتعمل من خالل 
الــتــي تعلنها عــلــى مــواكــبــة عملية  الــخــطــط 

االستثمار في املستقبل.
أمــــا ســـعـــادة الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن جـــاســـم بن 

خالل جلسة االستثمار في املستقبل واالقتصاد القائم على املعرفة

اإلبراهيم: استراتيجية 
التنمية تحدد خطوات تحقيق 

أهداف رؤية قطر ٢٠٣٠

¶ الدكتور الشيخ خالد بن ثاني واملشاركون يتابعون جلسات العمل

���� ◄٤٣٢ الجمعة ٤ جمادى األولى

•      نيويورك - الشرق  

خالل جلسة العمل األولى، تحدث الدكتور إبراهيم اإلبراهيم 
عن أهمية استراتيجية التنمية 2011 – 2016 بالنسبة قطر. 
وقال إن هذه االستراتيجية أطلقت مؤخرا وهي تمثل خطوة 
إلى  اتباعها للوصول  التي يجب علينا  الخطوات  هامة من 
أن هــنــاك 14 قطاعا تتضمنه  رؤيـــة قطر 2030، موضحا 

تــمــت دراســتــهــا بشكل تفصيلي تتضمن  االســتــراتــيــجــيــة 
األولــويــات وتحليل كــل قطاع ومــواصــفــات وأهـــداف محددة 
يجب أن تتحقق كل 6 سنوات من خالل خطط أو مشاريع 
أو برامج. وتحدث اإلبراهيم عن الفرق بني رؤية قطر 2030 
التي  التنمية  أهــدافــا عامة وبــني استراتيجية  التي تتضمن 
سيتبعها استراتيجية أخرى، وتبني كيف نصل إلى تحقيق 

هذه األهداف العامة.

جلسة الطاقة والصناعة

¶ حضور كبير للمؤتمر

¶ الدكتور الشيخ خالد ورئيس الغرفة وعدد من الشخصيات

����

 حسني العبد الله: جهاز 
قطر لالستثمار يبحث 

عن فرص جديدة 
في األسواق العاملية

االستثمارات القطرية 
في الشركات القابضة 

األجنبية ارتفعت 
إلى 30 مليار دوالر 

في 2010 

الجيدة: نسعى 
إلى االنتقال بقطر 
للبترول من مزود 
أساسي إلى العب 

����أساسي في قطاع النفط 
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¶ الشيوخ محمد بن عبدالعزيز وأحمد بن علي وتركي بن خالد آل ثاني في لقطة جماعية خالل حضورهم املؤتمر

¶ حضور مميز لجلسات العمل

شفافية التشريعات املالية واملصرفية في قطر 
تعزز التوسع واالنتشار 

 املهندي: راس غاز تمد اليابان
بكميات إضافية من الغاز املسال 

 اندى براون الرئيس التنفيذى لشركة شل:

استثماراتنا في الطاقة النظيفة
تتنامى بقوة في قطر 

 نــيــويــورك- (رويـــتـــرز): قــال مــســؤول بشركة 
راس غــاز القطرية للغاز الطبيعي املسال 
إن الـــشـــركـــة أســهــمــت فـــي تــوفــيــر إمــــــدادات 
إضــافــيــة مـــن الـــوقـــود لــلــيــابــان عــقــب زلــــزال 
الشهر املاضي وأمواج املد البحري العاتية 

التي تلته.
 وأمـــدت راس غــاز التي ال تمتلك أي عقود 
طويلة األجل مع اليابان شحنات إلى شركة 
إنــتــاج الــغــاز املــســال الــقــطــريــة األخــــرى قطر 
للغاز التي تصدر الغاز املسال إلى اليابان 
أكبر مستورد للغاز املسال في العالم على 

أساس منتظم.
 وقــال حمد راشــد املهندي العضو املنتدب 
فــــي راس غــــــاز لــلــصــحــفــيــني عـــلـــى هــامــش 
مــؤتــمــر عـــن االســتــثــمــار فـــي قــطــر عــقــد في 
نـــيـــويـــورك "نـــدعـــم شــركــتــنــا الــشــقــيــقــة قطر 
للغاز في إمــداد الغاز الطبيعي املسال إلى 

اليابان. أمددناهم بشحنتني".

الـــبـــحـــري  املـــــــد  الـــــــزلـــــــزال وأمــــــــــــواج   وأدى 
العاتية الــذي ضــرب اليابان فــي 11 مــارس 
الــكــهــربــاء النووية  النــخــفــاض طــاقــة توليد 
في البالد بأكثر من تسعة جيجاوات ما زاد 
احتياجات ثالث أكبر اقتصاد في العالم من 

واردات الوقود.
 ورفـــــــع كـــثـــيـــر مــــن مــنــتــجــي الــــغــــاز املـــســـال 
فـــي مــنــطــقــة املــحــيــط الــــهــــادي مــنــذ الـــزلـــزال 
صادراتهم إلى اليابان التي يقول محللون 
إنها قد تحتاج مليار قــدم مكعبة إضافية 
يوميا هذا العام لتعويض الفاقد في الطاقة 
الــــنــــوويــــة. ويــــعــــادل ذلـــــك شــحــنــة إضــافــيــة 

تقريبا كل ثالثة أيام.
 وتــحــصــل عـــدة شــركــات يــابــانــيــة للكهرباء 
عــلــى الـــغـــاز املـــســـال مـــن قــطــر لــلــغــاز فـــي 14 
مــيــنــاء. ووفـــقـــا لــلــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لقطر 
للغاز فإن شركة شوبو للطاقة الكهربائية 

هي أكبر عمالئها في اليابان. 

•  نيويورك - ء 

بـــراون الرئيس التنفيذي  انــدى  قــال السيد 
لــشــركــة شـــل إن الــشــركــة تــعــتــبــر املــســتــثــمــر 
األجـــنـــبـــي األكــــبــــر فــــي دولــــــة قـــطـــر. فــمــنــذ ٨ 
سنوات وظفنا أول شخص في قطر واليوم 
تــقــوم الــشــركــة بــاســتــثــمــار ٢٠ مــلــيــار دوالر 
بوجود ١٥٠٠ موظف في الدولة.وقال خالل 
مــخــاطــبــتــه املــنــتــدى حــالــيــًا لــديــنــا مــشــاريــع 
إنــتــاج تمثل ١٠ ٪ مــن شــركــة شــل وحاليًا 
"إقليمًا" فــي رصــيــد شــركــة شل  تشكل قطر 

إلى جانب أوروبا وآسيا 
وقـــال يكمن الــنــجــاح فــي شــراكــة تــقــوُم على 
إلــى توفير املنتجات بشكل  الثقة وتطمح 
تــنــافــســي. إذ أســســت كــل مــن قــطــر للبترول 
لــبــيــئــة أعــمــال  الــطــاقــة والــصــنــاعــة  ووزارة 
تتميز بالشفافية والبنية التحتية املتينة 
والــســرعــة فــي اتــخــاذ قــــرارات فــاعــلــة. ونحن 
الـــيـــوم نــــود أن نـــعـــرب عـــن خـــالـــص الــشــكــر 
واالمتنان لسعادة وزير الطاقة والصناعة 
الــســيــد مــحــمــد بـــن صــالــح الـــســـادة وشــركــة 
قــطــر لــلــبــتــرول ملــا بــذلــوه مــن جــهــد مــن أجــل 
تفعيل مشاريعنا. واليوم سنبدأ بتشغيل 
اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل  مشروع 
وهــو مــشــروع سيعمل على تحويل مــوارد 
قطر الوفيرة من الغاز إلى منتجات ووقود 

سائل عالي الجودة. 
وأضاف تقوم شركة شل باستثمار ما بني 
١٨ إلـــى ١٩ مــلــيــار دوالر فــي هـــذا املــشــروع 
حــيــث يــتــم اســـتـــخـــدام حـــوالـــي ٣٥٠٠ بــــراءة 
اخـــــتـــــراع خــــاصــــة بـــشـــركـــة شــــل فــــي مــجــال 
تحويل الغاز إلى سوائل. وقد عمل في هذا 
املـــشـــروع فـــي فـــتـــرات الــــــذروة ٥٢٠٠٠ عــامــل 
بــنــاء وهــو مــوقــع الــبــنــاء األضــخــم بــني كافة 
مشاريعنا في العالم حيث قمنا بتسجيل 
أرقــــام قــيــاســيــة فــي مــجــال الــســالمــة واألمـــن 
ووضعنا معايير جديدة في مجال أوضاع 
الــعــامــلــني فــي الــشــرق األوســـــط. وقـــد وفــرت 
قــطــر لــلــبــتــرول كــامــل الـــدعـــم لــتــحــقــيــق هــذه 

اإلنجازات.

مــــنــــذ أســــبــــوعــــني قـــمـــنـــا بــــافــــتــــتــــاح اآلبــــــار 
الـــبـــحـــريـــة األولــــــى والــــيــــوم حــقــقــنــا تــقــدمــًا 
مــلــحــوظــًا فـــي تــشــغــيــل وحــــــدات املــعــالــجــة 
تــدريــجــيــًا. سنبدأ فــي وقــت الحــق مــن هذا 
إلى  الغاز  بتوفير منتجات تحويل  العام 
بإنتاج  الــذروة سنقوم  أوقات  في  سوائل. 
الــغــاز  ١٤٠٠٠٠ بــرمــيــل مــن وقــــود تــحــويــل 
إلــــى ســـوائـــل ومــنــتــجــات عــالــيــة الـــجـــودة. 
ســـيـــشـــكـــل هــــــذا املـــــشـــــروع قـــيـــمـــة حــقــيــقــيــة 
بالنسبة لشركة شل ودولة قطر لسنوات 

عديدة. 
وقــــال نــحــن نــشــارك بــقــوة فــي اســتــثــمــارات 
الغاز الطبيعي املسال فقد احتفلنا مؤخرًا 
بــتــحــقــيــق نــســبــة ١٠٠ ٪ مـــن اإلنــــتــــاج فــي 
مــشــروع قــطــر غــاز ٤ حــيــث نــســاهــم بنسبة 
٣٠٪ في خط إنتاج الغاز الطبيعي املسال 
٧٫٨ مليون طــن سنويًا.  قــدرتــه  الــذي تبلغ 
الــدعــم لشركة  تــوفــيــر  إلـــى  ولــطــاملــا سعينا 
أجــل تحقيق  مــن  غــاز  للبترول وقــطــر  قطر 
الـــطـــمـــوح بـــإنـــتـــاج ٧٧ مــلــيــون طـــن ســنــويــًا 
املــســانــدة للرئيس  إلـــى تــوفــيــر  بــاإلضــافــة 
الــتــنــفــيــذي فـــي قـــطـــر غــــاز ســـعـــادة الــشــيــخ 
ثـــانـــي وذلــــــك إلدارة  آل  بــــن خــلــيــفــة  خـــالـــد 
املــســال في  لــلــغــاز الطبيعي  أضــخــم شــركــة 
الــعــالــم. يــقــوم مــوظــفــو شــل بــاملــشــاركــة في 
١٢٠٠ موظف  إذ يعمل  غــاز  قــطــر  عمليات 
التشغيل  من طاقم شل في توفير خدمات 
والــصــيــانــة إلدارة أســطــول نــاقــالت املــؤلــف 
مــــن ٢٥ نـــاقـــلـــة غـــــاز طــبــيــعــي مـــســـال الــتــي 
البحرية في  أهــم األســاطــيــل  إحـــدى  تشكُل 
الـــعـــالـــم. نــحــن عـــازمـــون عــلــى تــوفــيــر أكــثــر 
الكبيرة في دولة  الغاز  بكثير من مشاريع 
قــطــر لــذلــك كــنــا أول مـــن اســتــقــر فـــي واحـــة 
للتكنولوجيا والعلوم حيث سجلنا  قطر 
ة اخــتــراع. كــمــا أنــنــا نــدعــم بشكل  أول بـــراء
الهجن  الــقــدم وســبــاق  كــرة  رئيسي أنشطة 
وحـــمـــالت الــســالمــة املــــروريــــة. ومـــع تــنــامــي 
استثماراتنا ســتــزداد أنشطتنا لدعم هذا 
الوطنية  الرؤية  البلد وشعبه تماشيًا مع 

  .٢٠٣٠

 خالل جلسة العمل الثالثة التي كانت 
حـــول الــقــطــاع املـــالـــي واملـــصـــرفـــي، أكــد 
املـــتـــحـــدثـــون عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــطـــورات 
الـــــــتـــــــي حــــقــــقــــتــــهــــا قـــــطـــــر فــــــــي مــــجــــال 
الــــــخــــــدمــــــات والـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات املــــالــــيــــة 
هــــــذه  أن  مــــــؤكــــــديــــــن  واملـــــــصـــــــرفـــــــيـــــــة، 
الـــتـــطـــورات أســهــمــت فـــي تــعــزيــز أداء 
الــقــطــاع فــي الــســوق املــحــلــي وتــوســيــع 
أنــشــطــتــه وتــعــزيــز أدائــــه فــي الــخــارج، 
فــــضــــال عــــــن اســــتــــقــــطــــاب مــــؤســــســــات 
مــالــيــة وبــنــوك عــاملــيــة مــرمــوقــة للعمل 
البداية  في  انطالقا من قطر. وتحدث 
الرئيس  الشيبي  السيد عبدالباسط 
بنك  إدارة  التنفيذي وعــضــو مجلس 
قـــطـــر الـــــدولـــــي اإلســـــالمـــــي الفــــتــــا إلـــى 
الـــبـــنـــك اإلســــالمــــي يـــمـــثـــل صــنــاعــة  أن 
مــصــرفــيــة جــديــدة مــقــارنــة مــع الــبــنــوك 
بنك إسالمي  أول  إن  وقــال  التقليدية، 
تــــم تـــأســـيـــســـه فــــي قـــطـــر كـــــان فــــي عـــام 

.1975
الـــبـــنـــوك اإلســـالمـــيـــة فــي  وأوضـــــــح أن 
قـــطـــر تـــخـــضـــع كـــغـــيـــرهـــا مــــن الـــبـــنـــوك 
لــتــعــلــيــمــات وقــــواعــــد الـــبـــنـــك املـــركـــزي 
الــــــقــــــطــــــري وتـــــعـــــمـــــل وفــــــقــــــا ملـــعـــايـــيـــر 
بــنــك  الــــدولــــيــــة، وقـــــــال إن  املـــحـــاســـبـــة 
بــإدارة  الــدولــي اإلســالمــي يتمتع  قطر 

سليمة ويحظى بتصنيف متقدم.
الـــبـــنـــوك اإلســـالمـــيـــة فــي  وأوضـــــــح أن 
فالبنوك  البعض،  قطر تكمل بعضها 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة تـــــقـــــوم بـــــــــدور مــــهــــم فـــي 
اإلسالمية،  البنوك  االقتصاد، وكذلك 
لـــــــذلـــــــك، املـــــنـــــافـــــســـــة تــــــعــــــزز األعــــــمــــــال 

السوق. التجارية في 
ومــن جــانــبــه، قــال الــســيــد عــلــي شريف 
العمادي الرئيس التنفيذي لبنك قطر 
الوطني إن البنوك القطرية كانت قبل 
ســبــع ســنــوات تــعــمــل فــي بــلــديــن فقط، 
البنوك تعمل في  اليوم فإنه هذه  لكن 
حــوالــي 30 بــلــدا، وهـــذا ال يــعــنــي أنــنــا 
لكننا  التوسع،  أجــل  فقط من  نتوسع 

نحاول أن نحكي قصة قطر وأن نتبع 
العالم. في  نا  شركاء

الــعــمــادي فــي حــديــثــه أهمية  وتـــنـــاول 
املالي  القطاع  التي حققها  التطورات 
بأهمية  مــنــوهــا  الــقــطــري،  واملــصــرفــي 
به هذا  الــذي يحظى  الحكومي  الدعم 

القطاع.
وقــــال الـــعـــمـــادي إن الـــبـــنـــوك الــقــطــريــة 
تساهم في تمويل كثير من املشاريع، 
فـــفـــي آخـــــر 15 عــــامــــا، تـــوســـعـــت قــطــر 
بـــشـــكـــل هــــائــــل فـــــي عـــمـــلـــيـــات تـــمـــويـــل 
املــــشــــروعــــات، لـــكـــن الـــبـــنـــوك الــقــطــريــة 
بنوكا محلية وبعضها ولكنها  تبقى 

العاملية. البنوك  تعمل مع 
مــلــيــار   170 حــــوالــــي  هـــنـــاك  إن  وقــــــال 
إنــفــاقــهــا عــلــى مــشــاريــع  دوالر ســيــتــم 
خـــالل الـــســـنـــوات الــعــشــر املــقــبــلــة، لكن 
فــــي املـــقـــابـــل فــــإن مــــوجــــودات الــبــنــوك 
مــلــيــار   160 عـــلـــى  يـــزيـــد  ال  جــمــيــعــهــا 
قــطــر  مــــشــــروعــــات  فــــــإن  لــــذلــــك  دوالر، 
أكــبــر مــن قـــدرة الــبــنــوك الــقــطــريــة على 

تمويلها بمفردها.
وأضـــــاف أن الـــســـوق الــقــطــري صــغــيــر 
نــســبــيــا بـــالـــنـــظـــر إلـــــى عـــــدد الـــســـكـــان، 
لــــذلــــك نــــذهــــب إلـــــى الـــــخـــــارج ونــبــحــث 
عــن أســــواق جـــديـــدة، وقـــال إن الــســوق 
املــحــلــي يــشــكــل مـــا نــســبــتــه 80 % مــن 

البنوك. عمل هذه 
وتــــحــــدث فــــي الـــجـــلـــســـة كـــذلـــك الــســيــد 
فــيــلــيــب ثـــورب رئــيــس مــجــلــس اإلدارة 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة تــنــظــيــم 
مــــركــــز قـــطـــر لـــلـــمـــال، فــــقــــال إن إنـــشـــاء 
هـــذا املــركــز بــمــا يــتــمــتــع بــه مــن قــواعــد 
وقــــوانــــني شــفــافــيــة بــمــعــايــيــر دولـــيـــة، 
أســـــــهـــــــم فــــــــي اســــــتــــــقــــــطــــــاب كـــــبـــــريـــــات 
الــــشــــركــــات واملــــؤســــســــات املــــالــــيــــة مــن 

العالم. ِأنحاء  مختلف 
وقــــال إنـــه بــإنــشــاء مــركــز قــطــر لــلــمــال، 
فــــإن قــطــر أزاحـــــت الــكــثــيــر مـــن الــقــيــود 
التي ما زالت موجودة في بعض دول 

املــنــطــقــة بــالــنــســبــة لــلــخــدمــات املــالــيــة 
أن هناك حوالي  واملصرفية، موضحا 

35 بنكا تعمل في مركز قطر للمال.
وشـــدد ثـــورب عــلــى أهــمــيــة االســتــقــرار 
تتمتع  الــذي  واالقــتــصــادي  السياسي 
به قطر في تعزيز مقدرتها على جذب 

أسواقها. إلى  العاملية  الشركات 
وأشـــــــــــــــاد بـــــــهـــــــذا الـــــــجـــــــانـــــــب، الــــســــيــــد 
لبنك  التنفيذي  الــرئــيــس  ســيــتــارامــان 
قـــطـــر تــســتــثــمــر  مــــؤكــــدًا أن  الــــــدوحــــــة، 
مــــــــواردهــــــــا بــــأحــــســــن مــــــا يــــــكــــــون، مـــا 
يــنــعــكــس عــلــى أنــشــطــة األعــــمــــال، كــمــا 
أنــــهــــا تـــعـــمـــل بــــقــــوانــــني وتـــشـــريـــعـــات 

األعمال. شفافة تساعد قطاع 
إغالق  إلى قضية  وتطرق سيتارامان 
الـــفـــروع اإلســـالمـــيـــة الــتــابــعــة لــلــبــنــوك 
القرار سليم  أن هذا  التقليدية، مؤكدًا 
للتركيز على  بنك  كــل  يدفع  ألنــه  جــدا 

مجال عمله.
التنفيذي  املــديــر  إنــدريــه ويــنــت  وقـــال 
كبيرا  تركيزا  إن هناك  لبورصة قطر 
القطرية على جعل  الحكومة  قبل  من 
بورصة قطر بورصة إقليمية وعاملية 
كان  لذلك  املحلية،  بها من  واالنطالق 
هـــنـــاك اتـــفـــاقـــيـــة شــــراكــــة مــــع بـــورصـــة 
كــبــيــرة شهدتها  نــيــويــورك وتــطــورات 
بدأت  املاضية  الفترة  البورصة خالل 

تؤتي ثمارها في هذا الجانب.
إن بورصة قطر مدعومة من  وأضاف 
أكثر جذبا  ما يجعلها  قــوي  اقتصاد 

للمستثمرين.
ومـــــن جــــانــــبــــه، قـــــال الـــســـيـــد ألـــبـــيـــرتـــو 
فـــيـــرمـــي الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي ملــنــطــقــة 
الـــشـــرق األوســـــط وأوروبـــــــا وإفــريــقــيــا 
تـــحـــظـــى  قـــــطـــــر  إن  بـــــنـــــك  فــــــي ســــيــــتــــي 
بـــمـــصـــادر تـــمـــويـــل مـــمـــتـــازة، أســهــمــت 
فـــي الــتــأســيــس الـــقـــوي لــســمــعــتــهــا فــي 
األســــــواق الـــدولـــيـــة، وأضـــــاف أن قــطــر 
اقتصادها وجعل  تنويع  إلــى  تتطلع 

االستثمار سهلة.  عملية 

 وخـــــــــالل جـــلـــســـة الــــســــيــــاحــــة والـــثـــقـــافـــة 
والرياضة، تحدث سعادة الشيخ سعود 
أمـــني اللجنة  ثــانــي  بـــن عــبــدالــرحــمــن آل 
الــقــطــريــة األوملــبــيــة عـــن أهــمــيــة األحــــداث 
الـــريـــاضـــيـــة فـــي دعــــم قـــطـــاعـــات األعـــمـــال 
والــســيــاحــة عــمــومــا، مــؤكــدًا أنــهــا ترتبط 
جــمــيــعــهــا بــبــعــضــهــا الـــبـــعـــض لــتــشــكــل 
القطاعات والعناصر التي يتألف منها 

االقتصاد القطري.
كـــمـــا تـــحـــدث فــــي هـــــذه الــجــلــســة الــســيــد 
الــذوادي الرئيس التنفيذي مللف  حسان 
قــطــر 2022، حــيــث تــنــاول الــجــهــود التي 
بــذلــت خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة واملــمــيــزات 
التي دفعت قطر للفوز للفوز باستضافة 

كأس العالم 2022.
الـــذوادي عــن أهمية  كما تحديث السيد 
الــحــدث بالنسبة لقطر واالقــتــصــاد  هــذا 

القطري.
من جانبه، وقــال السيد أحمد النعيمي 
إن قطر تركز على سياحة األعمال وألن 
قطر تركز على هذا القطاع بسبب زخم 
زيــارات رجــال األعمال لدولة قطر، وقال 
إن دور الهيئة يتمثل فــي التعريف عن 
قطر كوجهة سياحية في مجال األعمال، 

فهناك كثير من رجال األعمال يأتون إلى 
قطر ونريدهم أن يستمتعوا بالسياحة 
فــــي قــــطــــر، ولــــذلــــك دورنــــــــا هـــنـــا تـــرويـــج 
ســيــاحــة األعـــمـــال فـــي قــطــر واملـــؤتـــمـــرات 

واالجتماعات في الدولة.
وقــال إننا نبحث عــن فــرص استثمارية 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــاضــــر ودورنـــــــــــا جــــذب 
املستثمرين األجانب إلى قطر سواء في 
مــجــال السياحة أو غــيــره، وأضـــاف إننا 
الــفــرص االســتــثــمــاريــة أينما  نستكشف 

كانت.
وأشاد النعيمي بالعالقات االقتصادية 
والتجارية بني قطر والــواليــات املتحدة 
األمريكية، وبالتطور الذي تشهده بشكر 
مــســتــمــر، وهــنــاك مــشــاريــع أعــلــنــت عنها 

وأخرى سيتم اإلعالن عنها مستقبال.
وقــــــال إن الـــســـيـــاحـــة لـــهـــا خـــطـــط كــبــيــرة 
ونحن مستمرون في تنشيط السياحة 
على مستوى الدولة داخليا أو خارجيا، 
كما أننا مستمرون في تنظيم الجوالت 
الــســيــاحــيــة الــخــارجــيــة، وقـــال إنـــه سيتم 
تنظيم جولة سياحية للواليات املتحدة 
الــعــام املقبل لعدة مدن  األمريكية خــالل 
لترويج السياحة في قطر، موضحا أن 

هــنــاك وفـــدا رســمــيــا يمثل قــطــر فــي هــذه 
الجولة.

وأشـــــار الــنــعــيــمــي إلـــى أن االســتــثــمــارات 
الــســيــاحــيــة فـــي قــطــر كــبــيــرة بــمــلــيــارات 
الرياالت، وأن هذه االستثمارات تتزايد 

وتنمو بشكل متواصل.
وتـــحـــدث الــســيــد أكـــبـــر الـــبـــاكـــر الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة 
حول التطورات التي شهدتها الخطوط 
القطرية خالل السنوات القليلة املاضية، 
والـــــدور املــهــم الـــذي تلعبه فــي الــتــرويــج 

للدولة سياحيا.
الــتــي أبرمتها  الــبــاكــر بالصفقة  وأشــــاد 
الـــخـــطـــوط الـــقـــطـــريـــة مــــع شـــركـــة بــويــنــغ 
والتي يصل حجمها إلى 1.3 مليار دوالر 
لـــشـــراء ثــــالث طــــائــــرات شــحــن مـــن طـــراز 

بوينغ 777.
وبدورها، تحدثت السيدة كاثلني تايلور 
الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لــفــنــدق ومــنــتــجــع 
الفورسيزون عن التطورات التي حققها 
القطاع السياحي في قطر بفضل الدعم 
الحكومي لهذا القطاع املهم الذي يتوقع 
لــه دور كبير مساندة الجهود  أن يكون 

الرسمية لتنويع مصادر الدخل. 

القطاع السياحي حقق قفزات كبيرة ويدعم تنويع مصادر الدخل
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 الشيبي: البنوك 
اإلسالمية والتقليدية 

في قطر تكمل بعضها 

سيتارامان: قرار إغالق 
الفروع اإلسالمية 

يدفع كل بنك للتركيز 
على مجال عمله

العمادي: مشروعات 
قطر أكبر من قدرة 

البنوك القطرية
على تمويلها بمفردها

ثورب: التشريعات 
القطرية تساهم

في استقطاب كبريات 
الشركات العاملية

وينت: نعمل
على االنطالق ببورصة 

قطر من املحلية
إلى العاملية

فيرمي: قطر أسست 
جيدا لسمعتها

في األسواق الدولية 
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النعيمي: الهيئة العامة 
للسياحة تنظم جولة 
ترويجية في أمريكا 

العام املقبل

الباكر: القطرية تلعب 
دورا كبيرا في ترويج 

السياحة القطرية

خالل جلسات عمل اليوم الثاني، عقدت جلسة حول العقارات والبنى التحتية أكد خاللها السيد 
علي عبدالله العبد الله وكيل الوزارة املساعد لشؤون التخطيط ونائب رئيس لجنة متابعة الخطة 
العمرانية الشاملة أن قطر ستشهد حركة عمرانية نشطة خالل السنوات الخمس املقبلة ضمن 
خطة استراتيجية التنمية، وقال إن هناك خطط تنفيذية بالنسبة الستضافة قطر ملونديال 2022، 

متوقعا أن يتم اإلعالن عن الخطة التنفيذية لدور كل قطاع في هذه االستعدادات.

خالل جلسات العقارات 
والبنى التحتية والسياحة 

والثقافة والرياضة
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املتحدثون خالل جلسة القطاع املالي واملصرفي:


