


Introductionمقدمة
ــر  ــواري وزي ــد الك ــن احم ــي ب ــيد / عل ــعادة الس ــة س ــت رعاي تح

التجــارة والصناعــة وســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم بــن 

الســابع  فــي  ينطلــق  قطــر،  غرفــة  رئيــس  ثانــي  آل  محمــد 

مــن يوليــو المقبــل المؤتمــر االول لتطويــر الشــراكة بيــن 

القطاعيــن العــام والخــاص ، وذلــك فــي الوقــت  الــذي تبنت 

فيــه الدولــة اول قانــون للشــراكة ســيكون نافــذا ابتــداء مــن 

الثالثــاء 11 يوليــو المقبــل.

يخاطــب المؤتمــر فــي جلســته االفتتاحيــة كل مــن ســعادة 

وزيــر التجــارة والصناعــة و ســعادة رئيــس غرفــة قطــر حيــث 

ينعقــد المؤتمــر بنظــام  الفيديــو كونفرنــس  خــالل يــوم 

واحــد بمشــاركة متحدثيــن مــن منظمــات دوليــة مرموقــة، 

اضافــة الــى متحدثيــن مــن القطــاع العــام والخــاص فــي 

دولــة قطــر لمناقشــة آفــاق الشــراكة فــي الدولــة والفــرص 

العظيمــة التــي يخلقهــا وجــود قانــون للشــراكة.

صــرح الشــيخ الدكتــور ثانــي بــن علــي آل 

ثانــي رئيــس اللجنــة المنظمــة للمؤتمــر 

القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  أن  الــى 

العــام والخــاص اصبحــت هــي المحــرك 

حيــث  العالــم  فــي  لالعمــال  األساســي 

تعمــد الحكومــات الــى إشــراك القطــاع 

الخــاص فــي التنميــة وفــي تمويــل البنيــة 

فــي  مؤتمــر  عقــد  فــإن  لذلــك  التحتيــة، 

هــذا الشــأن يمثــل فرصــة كبيــرة للقطــاع 

نمــاذج  للتعــرف علــى  القطــري  الخــاص 

الشــراكة وعلــى التجــارب الدوليــة، كمــا 

للقطــاع  فرصــة  ايضــا  المؤتمــر  يمثــل 

العــام لطــرح تصووراتــه للشــراكة واالفــاق 

القطــاع  أمــام  تفتحهــا  التــي  الكبيــرة 

والنمــاء. للتطــور  الخــاص 

Under the patronage of HE.Mr.Ali bin Ahmed 
Al-Kuwari, Minister of Trade and Industry, 
and HE.SH.Khalifa bin Jassim bin Muhammad 
Al Thani, Chairman of  Qatar Chamber, the 
first conference for developing partnership 
between the public and private sectors will be 
launched on July,7,2020 , at the time the state 
of Qatar  adopted the first law of partnership 
which  will take effect on July 11,2020 .

Key speech at the opening session will be 
delivered by  both the Minister of Commerce 
and Industry and the President of the Qatar 
Chamber, where the conference will be held 
with a video conference system within one 
day with the participation of speakers from 
prestigious international organizations, in 
addition to speakers from the public and 
private sector in the State of Qatar to discuss 
the prospects for partnership in the country 
and the great opportunities that could be 
created by the new  partnership law.

In this regard, Sheikh Dr. Thani 
bin Ali Al Thani, Chairman of 
the Organizing Committee of 
the conference, stated that the 
partnership between the public 
and private sectors has become 
the main drive for business 
in the world as governments 
intend to involve the private 
sector in development and 
infrastructure financing, so 
a conference held in this 
regard will  represents a great 
opportunity for the Qatari 
private sector to learn about 
partnership models and 
international experiences. The 
conference also represents 
an opportunity for the 
public sector to present its 
perceptions of partnership 
and the great prospects that it 
opens up for the private sector 
to develop and grow.

سعادة الشيخ الدكتور
ثاني بن علي بن سعود آل 

ثاني 
رئيس المؤتمر

HE. SH. Dr.
Thani bin Ali Al-Thani
Chairman of Organizing 

Committee



Opening Notesالجلســـة االفتتاحيــة 

سعادة الشيخ / خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني 
رئيس غرفة قطر

سعادة السيد / علي بن ٔاحمد الكواري 
وزير التجارة والصناعة

سعادة الدكتور المهندس
سعد بن ٔاحمد المهندي 

رئيس هيئة األشغال العامة

سعادة السيد
يوسف الجيدة 

رئيس مركز قطر للمال

His Excellency mr
Ali bin Ahmed Al-Kuwari

Minister of Commerce and Industry

HE. Dr. Eng.
Saad bin Ahmad Al 

Muhannadi
President of the Public 

Works Authority

HE. Mr.
Yousuf Al-Jaida

CEO – Qatar Financial 
Center

His Excellency Sheikh
Khalifa bin Jassim bin Mohammed Al Thani

Chairman – QICC 

المذيع / ٔاحمد السعدي

Mr. Ahmed Al-Saadi

Conference MCمقدم المؤتمر



الجلســـة األولى 

المتحدثون

First Session

Speakers

الفرص والتحديات التي تنتج عن قانون الشراكة القطري

An in-depth look at partnership laws. Leading international experiences

السيد / هالل بن محمد 
الخليفي

مدير إدارة الشؤون القانونية 
- وزارة التجارة والصناعة

Mr. Hilal Al-Khulaifi
Director of Legal Affairs 

Department – Ministry of 
Commerce and Industry

السيد/ حمد العبدان
مدير إدارة تنمية األعمال وترويج 

االستثمار- وزارة التجارة والصناعة

السيد / عبدالرحمن بن 
عبداهلل االنصاري

عضو مجلس ادارة غرفة قطر

Mr. Hamad Al Abdan
Director of the Business 

Development and Investment 
Promotion Department - Ministry 

of Commerce and Industry

Mr. Abdurahaman Al-
Ansari

Board Member of QICC

السيد / خالد المحشادي
مدير إدارة الوساطة العقارية - 

وزارة العدل

Mr. Khalid Al-Mehshadi
Director of Real Estate 

Brokerage at Ministry of 
Justice



الجلســـة األولى 

المتحدثون

First Session

Speakers

الفرص والتحديات التي تنتج عن قانون الشراكة القطري

An in-depth look at partnership laws. Leading international experiences

السيد / مبارك السليطي
مدير مكتب السليطي للمحاماة

Mr. Mubarak Al Sulaiti
Chairman - Al Sulaiti Law firm

Moderatorمديــــر الجلســة

السيد / فهد علي الكواري
مدير شؤون االسواق - هيئة 

المناطق الحرة

السيدة / فرحة ٔاحمد الكواري
مديرة إدارة البحوث وإدارة 

البيانات - بنك قطر للتنمية

Mr. Fahad Ali Al-Kuwari
Director of Markets Issues at 

QFZ

Ms. Farha Ahmed Al-
Kuwari

Manager of Data 
Management and Reserch at 

QDB

السيد/ ناصر الطويل
مدير الشؤون القانونية – 

مركز قطر للمال

Mr. Nasser Al-Taweel
Chief Legal Officer -QFC – 

Qatar



نظرة متعمقة لقوانين الشراكة وتجارب دولية رائدة

An in-depth look at partnership laws and groundbreaking international experiences

Second Sessionالجلســـة الثانية 

السيد / تيم ارمسبي
 - Pinsent Masons - شريك

الشرق االوسط

Mr. Tim Armsby
Partner at Pinsent Masons 

LLP

الدكتور/ ايهاب السنباطي
المستشار القانوني االول – 

جهاز قطر لالستثمار

Dr. Ehab Elsonbaty
The Senior Legal Counsel,  

Qatar Investment 
Authority

السيد / اميت بهادواج
KPMG – مدير رئيسي

Mr. Amit Bhardwaj
Director, KPMG in Qatar

الدكتورة/ لوانا  اوزميال
ديماك  لالستشارات – البرازيل

Dr. Luana Ozemela
Founder and CEO (DIMA) 

LLC. QFCA

الدكتور/ زين العابدين شرار 
مستشار قانوني أول - محكمة قطر الدولية

Dr. Zain Al Abdin Sharar 

Senior Legal Counsel, Qatar International Court

Moderatorمديــــر الجلســة



الجلسة الثالثة

المتحدثون

Third Session

Speakers

ٔاضواء على دراسات الشراكة

Spot light on partnership studies

ٔا.د. محمد مطر
استاذ الدراسات القانونية 

التطبيقية – جامعة قطر

ٔا.د. فوزي بلكناني
استاذ القانون الخاص – 

جامعة قطر

Prof. Mohamed Mattar
Qatar University

Prof. Faouzi Belknani
Qatar University

د. فاتن حسين حوى
استاذ مشارك في القانون 

التجاري – جامعة قطر

ٔا.د. عبداهلل عبدالكريم 
عبداهلل

استاذ القانون المدني – 
جامعة قطر

Prof. Abdulla 
Abdukareem Abdulla

Qatar University

Dr. Faten Hawa
Faculty of law
Qatar University

الدكتور/ ميناس خاتشادوريان
مدير مركز التحكيم التجاري - غرفة قطر

Dr. Minas Khatchadourian
Director of Qatar Arbitration Center

Moderatorمديــــر الجلســة



األجنـــدة

09:00 – 08:55

09:30 – 09:00

09:40 – 09:30

11:00 – 09:40

11:05 – 11:00

12:05 – 11:05

12:10 – 12:05

01:10 – 12:10

01:10

التسجيل
الجلســـة االفتتاحيــة 

• سعادة السيد / علي بن احمد الكواري، وزير التجارة والصناعة
• سعادة الشيخ/ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر

• سعادة الدكتور المهندس/ سعد بن ٔاحمد المهندي، رئيس هيئة األشغال العامة
• سعادة السيد / يوسف الجيدة،  الرئيس التنفيذي - مركز قطر للمال 

استراحـــــــة، عرض صور وفيديوهات من تكريم الرعاة
الجلســـة األولى: الفرص والتحديات التي تنتج عن قانون الشراكة القطري  

المتحدثون
• السيد / هالل بن محمد الخليفي، مدير الشؤون القانونية - وزارة التجارة والصناعة

• السيد / عبدالرحمن بن عبداهلل االنصاري، عضو مجلس ادارة غرفة قطر
• السيد / حمد العبدان، مدير إدارة تنمية األعمال وترويج االستثمار - وزارة التجارة والصناعة

 • السيد / خالد المحشادي، مدير إدارة الوساطة العقارية - وزارة العدل
• السيد / ناصر الطويل، مدير الشؤون القانونية - مركز قطر للمال

• السيدة / فرحة أحمد الكواري، مديرة إدارة البحوث وإدارة البيانات - بنك قطر للتنمية
• السيد / فهد علي الكواري، مدير شؤون االسواق - هيئة المناطق الحرة

مديــــر الجلســة: السيد / مبارك السليطي، مدير مكتب السليطي للمحاماة
استراحـــــــة

الجلســـة الثانية: نظرة متعمقة لقوانين الشراكة وتجارب دولية رائدة 
المتحدثون

KPMG - السيد / اميت بهادواج، مدير رئيسي •
• الدكتور / ايهاب السنباطي، المستشار القانوني االول - جهاز قطر لالستثمار

• الدكتورة / لوانا اوزميال، ديماك لالستشارات - البرازيل
• السيد / تيم ارمسبي، شريك - Pinsent Masons - الشرق االوسط

مديــــر الجلســة: الدكتور / زين العابدين شرار
استراحـــــــة

الجلسة الثالثة: ٔاضواء على دراسات الشراكة 
المتحدثون

• أ.د. محمد مطر - استاذ الدراسات القانونية التطبيقية - جامعة قطر
• أ.د. عبداهلل عبدالكريم عبداهلل - استاذ القانون المدني - جامعة قطر 

• أ.د. فوزي بلكناني - استاذ القانون الخاص - جامعة قطر 
• د. فاتن حسين حوي - استاذ مشارك في القانون التجاري - جامعة قطر  

مديــــر الجلســة: الدكتور / ميناس خاتشادوريان، مدير مركز التحكيم التجاري - غرفة قطر
كلمة ختامية لسعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، رئيس الموتمر



08:55 – 09:00
09:00 – 09:30       

09:30 – 09:40
09:40 – 11:00

11:00 – 11:05
11:05 – 12:05

12:05 – 12:10
12:10 – 01:10

2:15

Registration
Opening Notes
• HE. Mr. Ali Bin Ahmad Al-Kuwari, Minister of Trade & Industry
• HE. SH. Khalifa bin Jassim bin Mohammed Al Thani, Chairman - QICC
• HE. Dr. Eng. Saad bin Ahmad Al Muhannadi, President of the Public Works 

Authority (Ashghal)
• HE. Mr. Yousuf Al-Jaida, CEO - Qatar Financial Center  
Part of Awarding Conference’s sponsors
First Session: An in-depth look at partnership laws. Leading international experiences
Speakers
• Mr.Hilal Al-Khulaifi , Legal Advisor – Ministry of TRADE & Industry
• Mr. Abdurahaman Al-Ansari, Board Member of QICC
• Mr. Hamad Al Abdan, Director of the Business Development and Investment 

Promotion Department - Ministry of Trade and Industry
• Mr.Khalid Al-Mehshadi, Director of Real Estate Brokerage at Ministry of Justice
• Mr. Nasser Al-Taweel, Chief Legal Officer -QFC – Qatar
• Ms. Farha Ahmed Al-Kuwari, Manager of Data Management and Reserch at QDB
• Mr. Fahad Ali Al-Kuwari, Director of Markets Issues at QFZ
Moderator: Mr. Mubarak Al Sulaiti, Chairman - Al Sulaiti Law firm
Break
Second Session: An in-depth look at partnership laws and groundbreaking 
international experiences
Speakers
• Dr. Ehab Elsonbaty, The Senior Legal Counsel - Qatar Investment Authority
• Mr. Amit Bhardwaj, Director - KPMG in Qatar
• Dr. Luana Ozemela, Founder and CEO (DIMA) LLC. QFCA
• Mr. Tim Armsby, Partner at Pinsent Masons LLP
Moderator: Dr. Zinalabdin Sharar, Legal Consultant
Break
Third Session: Spot light on partnership studies
Speakers
• Prof. Mohamed Mattar, Qatar University
• Prof. Abdulla Abdukareem Abdulla, Qatar University
• Prof. Faouzi Belknani, Qatar University
• Dr. Faten Hawi, Qatar University
Moderator: Dr. Minas Khatshdorain, Director of Qatar Arbitration Center
Closing speech by SH. Dr. Thani Bin Ali Al-Thani, Chairman of the conference 

Agenda



Press Conferenceالمؤتمر الصحفي



17 السنة )25( -  الخميس 17 من رجب 1441هـ الموافق 12 مارس 2020م العدد )8957(

$
اقتصاد

آل ثاني، رئيس غرفة قطر، تنطلق يوم تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن  األعمال تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الثالثاء المقبل 17 مارس الجاري، أعمال مؤتمر محمد  ورجال  الشركات  جمع  إلى  يهدف  الشراكة الذي  آفاق  لمناقشة  الحكومية  الجهات  الخبرات مع  أنجح  من  واالستفادة  القطاعين  بين 
قطر الحديثة على هذا الصعيد. غرفة  تنظمه  الذي  المؤتمر،  الحكومية ويسعى  الجهات  من  عدد  مع  شيراتون بالتعاون  فندق  في  الدولة،  في  وجهات والخاصة  الستيعاب  الطريق  تمهيد  إلى  الشراكة الدوحة،  تنظيم  في  الخاص  القطاع  وتطبيقات نظر  فهم  وتيرة  وتسريع  القطاعين  بصيغ القوانين المتعلقة بهذا األمر، حيث يستضيف بين  للتعريف  ومختصين  خبراء  الشراكة وتهيئة القطاع الخاص لالستفادة من المؤتمر 

مجلس المرحلة المقبلة. موافقة  ضوء  على  المؤتمر  هذا  بين ويأتي  الشراكة  بتنظيم  قانون  على  استفادة القطاعين العام والخاص من المرتقب أن يصدر الوزراء  إلى  الرامية  الجهود  وضمن  وبدء قريبا،  صدوره  عند  القانون  من  الخاص  القطاع 

واستعدادات وبهذه المناسبة عقدت غرفة قطر مؤتمرا صحفيا تنفيذه. تفاصيل  عن  للكشف  العام أمس  القطاعين  بين  الشراكة  تطوير  تمهيد »مؤتمر  إلى  كذلك  يهدف  والذي  وتيرة الطريق الستيعاب وجهات نظر القطاع الخاص والخاص«،  وتسريع  الشراكة  هذه  تنظيم  يستضيف في  حيث  وتطبيقاته،  القانون  بصيغ فهم  للتعريف  ومختصين  خبراء  وبالبدء الشراكة وتهيئة القطاع الخاص لتنظيم نفسه المؤتمر  القانون عند صدوره  لالستفادة من هذا 

السيد بتنفيذه. من  كل  الصحفي  المؤتمر  في  غرفة وتحدث  عام  مدير  الشرقي  حمد  بن  علي صالح  بن  ثاني  الدكتور  الشيخ  وسعادة  المنظمة قطر،  اللجنة  رئيس  ثاني  آل  سعود  وممثلي بن  رؤساء  من  عدد  بحضور  من للمؤتمر،  كل  وهم  الراعية،  والجهات  التنفيذي الشركات  الرئيس  كلداري  عيسى  الطويل المهندس  وناصر  األولية،  للمواد  قطر  بمركز لشركة  القانونية  للشؤون  التنفيذي  مدير المدير  البوعينين  أحمد  وسعود  للمال،  للتنمية، قطر  قطر  بنك  في  والتواصل  والعالقات التسويق  االتصال  مدير  االنصاري  مدير وحمد  عثمان  وبابكر  قطر،  مواني  في  العامة 

بين مركز حوكمة. الشراكة  تطوير  »مؤتمر  إن  الشرقي  لجهود وقال  مكّمال  يأتي  والخاص«،  العام  القطاعين، القطاعين  بين  الشراكة  تعزيز  في  القطاعين والتي بدأتها منذ أكثر من عشر سنوات عندما الغرفة  بين  الشراكة  مؤتمر  آنذاك  توصياته عقدت  بين  من  كان  والذي  والخاص،  بين العام  الشراكة  ينظم  تشريع  وجود  إلى  الدعوة 
هذا القطاعين العام والخاص. انعقاد  أن  إلى  كلمته  في  الشرقي  يكتسب وأشار  بالذات  التوقيت  هذا  في  الوزراء المؤتمر  مجلس  أجاز  حيث  كبيرة،  بين أهمية  الشراكة  بتنظيم  قانون  مشروع  في مؤخرا  أمله  عن  معربا  والخاص،  العام  فترة القطاعين  خالل  بتنفيذه  والبدء  القانون  هذا  صدور 

بين قريبة. الشراكة  تطوير  مؤتمر  أن  مهم وأضاف  دور  له  سيكون  والخاص  العام  الشركات القطاعين  وممثلي  األعمال  رجال  توعية  التي في  والفوائد  القطاعين  بين  الشراكة  الشراكة التي يمكن أن تنتج عن هذه الشراكة، متمنيا سوف تنعكس على قطاعات االعمال، والفرص بمفهوم  تعزيز  في  أهدافه  المؤتمر  يحقق  أن 
الشرقي بين القطاعين العام والخاص. قال  الصحفيين،  أسئلة  على  في وردًا  الشراكة  عن  مؤتمرا  نظمت  الغرفة  بحث إن  على  يركز  المؤتمر  بأن  منوهًا  أن آليات الشراكة بين القطاعين والمعوقات التي السابق،  يجب  التي  والمعايير  الشراكة  هذه  في تواجه  للمناقصات  التقدم  عند  الشركات  القطاعين تتبناها  التي تقام بالشراكة بين  وموجودة المشاريع  قائمة  تعتبر  الشراكة  هذه  بين مضيفًا:  المشكلة  اللجان  خالل  من  واليوم بالفعل،  الخاص،  والقطاع  الحكومية  اللجان القطاعات  خالل  من  الشراكة  هذه  اطالق  والقطاع نعيد  الحكومية  القطاعات  بين  المشكلة 
يحقق وأشاد الشرقي بالتعاون بين الجهات الحكومية الخاص والتواصل الدائم.  أن  في  أمله  عن  معربًا  الخاص  القطاع ونتائج تعزز التعاون والشراكة بين القطاعين المؤتمر أهدافه المنشودة وأن يخرج بتوصيات والقطاع  ودائما  الدولة.  القتصاد  الفائدة  فيه  ألن لما  ويتطلع  اآلخر  الجانب  على  يعول  الخاص 

وانعقاده يتواجد بشكل أكثر وأكثر. المؤتمر  هذا  استمرارية  مدى  »سوف وحول  الشرقي:  قال  عام،  كل  دورية  النسخة بصفة  هذه  نتائج  على  بناء  ذلك  الهدف يتحدد  إلى  للوصول  والتوصيات  لكن الجديدة  أكثر«،  بصورة  اللجان  دور  المنظمة وتفعيل  الجهة  مع  وبالتنسيق  نحن  بين اليوم  الشراكة  آليات  على  نركز  هي للمؤتمر  وما  الخاص،  والقطاع  الحكومي  والقوانين القطاع  المجال  هذا  تواجه  التي  تجبر المعوقات  التي  المعايير  وكذلك  الدولة والتشريعات  مناقصات  في  تدخل  ان  على  والحكومة، والمطلوب من كال الطرفين.الشركة 

وسوف  المؤتمر،  بهذا  سعداء  »نحن  لكن وتابع:  وينتهي  مؤتمر  مجرد  يكون  أال  على  مشكلة نركز  ولجان  توصيات  عنه  تنبثق  والقطاع سوف  حاليًا،  الموجودة  للجان  القطاع تابعة  كذلك  قوي  بشكل  متواجد  والقطاع الحكومي  الجانبين  من  متكاتف  الكل  الخاص يعول دائمًا على الجانب اآلخر ويتطلع الخاص، 
إيجابية ألن يتواجد بشكل أكثر«. توصيات  صدور  »نتوقع  ونطمح ألن يكون هناك تعاون أكثر«.وأضاف: 

 الخبرات الدولية
ثاني  الدكتور  الشيخ  سعادة  قال  جانبه  اللجنة من  رئيس  ثاني،  آل  سعود  بن  علي  بين بن  الشراكة  مؤتمر  إن  للمؤتمر،  كبيرا المنظمة  ترحيبا  وجد  والخاص  العام  فقد القطاعين  األعمال،  وقطاع  الحكومي  القطاع  الهيئات من  المعنية، وكذلك  الوزارات  هذا أرسلت كل  لحضور  عنها  ممثلين  الكبرى  علي والشركات  السيد  سعادة  حضور  إلى  الفتا  والصناعة المؤتمر،  التجارة  وزير  الكواري  أحمد  أهمية بن  يؤكد   المؤتمر  في  االفتتاحية  الجلسة 

الحكومية.  االفتتاحية الشراكة  الجلسة  سيخاطب  أنه  إلى  جاسم وأشار  بن  خليفة  الشيخ  سعادة  من  الدكتور كل  وسعادة  قطر  غرفة  رئيس  ثاني  الهيئة آل  رئيس  المهندي  أحمد  بن  عبدالله سعد  بن  وسعود  »أشغال«  لألشغال  المالية العامة  بوزارة  المساعد  الوزارة  وكيل  الرئيس العطية  الجيدة  محمد  يوسف  إلى  لموضوع التنفيذي لمركز قطر للمال، مما يؤكد األهمية إضافة  الجهات  هذه  كل  توليها  التي  الكبرى 

سيتم الشراكة.  كما  شامال  سيكون  المؤتمر  إن  دولية وقال  تجارب  على  لالطالع  جلسة  والهيئات تخصيص  الوزارات  فيها  تشارك  أخرى  التجارة وجلسة  ووزارة  المالية  وزارة  مثل  إلى المعنية  إضافة  العامة  األشغال  وهيئة  مع والصناعة  بالتعاون  أخيرة  وجلسة  للمال،  قطر  الصندوق كلية القانون بجامعة قطر حول دراسة خاصة مركز  من  بتمويل  الشراكة  بموضوع 
عددا القطري لرعاية البحث العلمي. استقطب  المؤتمر  ان  إلى  سعادته  معربا وأشار  كرعاة،  والهيئات  والبنوك  الشركات  QNB من  الوطني  قطر  بنك  من  لكل  الشكر  العامة عن  األشغال  وهيئة  االستراتيجي  وشركة الشريك  للتنمية  قطر  وبنك  البالتيني  وكل الراعي  ذهبيين  كرعاة  األولية  للمواد  الحرة قطر  للمناطق  قطر  وهيئة  قطر  مواني  السليطي من  مبارك  ومكتب  للمال  قطر  المؤتمر ومركز  تلقى  كما  فضيين،  كرعاة  بن للمحاماة  ثاني  ومكتب  قطر  محامو  رابطة  من  المحمود دعما  عبدالرحمن  ومكتب  للمحاماة  بالتعاون علي  المؤتمر  هذا  تنظيم  وتم  حوكمة للمحاماة،  ومركز  المشورة  شركة  من  كل  بين 

محكمة تحت إشراف غرفة قطر.  إنشاء  نحو  بالتوجه  يتعلق  المسائل وفيما  في  متخصصة  جديدة  هذا تجارية  في  مؤخرًا  عنه  الكشف  تم  وما  ثاني التجارية،  الدكتور  الشيخ  سعادة  أكد  االقتصادية المجال،  للمحاكم  دورا  هناك  أن  علي،  هذه داعما لالقتصاد واالستثمار، فالمستثمر عندما بن  تشريعات  إلى  ينظر  بلد  أي  في  إنه يستثمر  وقال  فيها،  المنازعات  فض  وآلية  وفي الدولة  في  التحكيم  قانون  صدر   2017 عام  التفاقية في  قطر  دولة  انضمت   2019 عن أغسطس  الناتجة  الدولية  للتسوية  المتحدة  القطري، بشأن الوساطة(. وهذه اتفاقية دولية أصبحت الوساطة، والمعروفة باسم )اتفاقية سنغافورة األمم  الدستور  بموجب  القانون  حكم  أروقة في  عن  بعيدًا  المنازعات  لفض  ذلك  كل 

من المحاكم. العديد  لديها  قطر  دولة  أن  سعادته  المنازعات وأكد  فض  في  المتخصصة  تستخدم في مركز قطر للمال، تهدف إلى فض المنازعات التجارية والمدنية، كذلك لدينا محكمة دولية الدوائر  وهي  المركز  في  القائمة  القانون نظاما مختلفا عن نظام المحاكم في دولة قطر، للشركات  إلى  يستند  قانوني  نظام  لديها  حيث 

عليه، اإلنجليزي العام. الموافقة  تمت  مشروع  هناك  والتجارة، وقال:  االستثمار  محكمة  بإنشاء  المسائل خاص  في  المنازعات  فض  إلى  يهدف  القوانين وهو  من  العديد  وهناك  المحاكم المتخصصة،  هذه  أمام  تخصصاتها  ستواكب 

نطمئن  ونحن  إنشائها  قرار  صدور  حال  استضافت وتبادل المذكرات، وكل هذا يدعم دولة قطر في اإللكترونية في تقديم طلبات الدعاوى واإلعالنات التقاضي فيها، واستحداث العديد من الوسائل الجميع بأن محاكمنا تسير بإجراءات تيسير في  أسبوعين  نحو  ومنذ  المجال،  المستوى هذا  عالي  الثاني  االجتماع  أعمال  وكل قطر  القضائية.  للنزاهة  العالمية  دولة للشبكة  في  القضاء  دور  تدعيم  إلى  يهدف  وشدد ذلك  البالد  في  المستثمرين  وطمأنة  وتحقيق قطر  التواجد  على  القطاعين  حرص  خصوصا على  المؤتمر  خالل  من  الفعلية  الحكومي الشراكة  الجانب  من  ودعما  تواصال  هناك  أن 
للفعاليات المختلفة.

دعم كامل
درويش،  علي  يوسف  السيد  قال  جهته  نؤكد تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مجموعة QNB بتقديم دعمنا الكامل لمؤتمر المدير العام لالتصاالت لمجموعة QNB: »نلتزم من  فنحن  للمؤتمر،  استراتيجي  في وكشريك  قطر  غرفة  تلعبه  الذي  الدور  أهمية  تطوير على  إلى  تهدف  التي  القوانين  وتعزيز  له إرساء  لما  والخاص  العام  القطاعين  بين  وأضاف: من أهمية في تحفيز نمو االقتصاد القطري وفق الشراكة  الدولية«  والخبرات  التجارب  تتوافق أفضل  المؤتمر  أهداف  بأن  ثقة  على  خلق »نحن  إلى  تهدف  التي  البنك  استراتيجية  الشفافية، مع  على  مبنية  سليمة  اقتصادية  تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030«. بيئة 

قطر للمواد األولية
الرئيس  كلداري  عيسى  المهندس  أكد  أن بدوره  األولية  للمواد  قطر  لشركة  الحكومية التنفيذي  الشركات  إحدى  بصفتها  لقطاع الشركة  الالزمة  األولية  المواد  بتوفير  تعنى  مصلحة دعمها للشراكة بين القطاعين العام والخاص، اإلنشاء والتعمير، تدعم هذا المؤتمر من منطلق التي  في  تصب  الشراكة  هذه  أن  إلى  تطوير الفتا  »مؤتمر  أن  إلى  مشيرا  الوطني  تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص«، سوف االقتصاد  ان  الممكن  من  التي  والرؤى  األفكار  التعاون بين القطاعين العام والخاص.يبحث 

بنك قطر للتنمية 
التسويق  مدير  البوعينين  أحمد  سعود  منصة والتواصل في بنك قطر للتنمية، على أن رعاية وشدد  كونه  فقط  ليس  المؤتمر  لهذا  ورجال البنك  الخاص  القطاع  بين  للتواصل  الحكومية فريدة  الهيئات  وبين  جهة،  من  بل األعمال  ثانية،  جهة  من  العام  القطاع  النوع ومؤسسات  لهذا  الملحة  الحاجة  إلى  بالنظر  التعاون أيضًا  تقوية  إلى  تهدف  والتي  المبادرات،  شراكات من  بناء  أفق  وبحث  القطاعين،  مختلف بين  بين  ومستدامة  تكاملية،  هذه قوية،  مثل  أهمية  إلى  الفتا  القطاعين،  سير مكونات  لضمان  ضرورية  باتت  التي  الدولة المبادرات  في  الخاص  القطاع  مكونات  فرص التعاون مع مختلف مكونات القطاع العام على المسار الصحيح عبر اطالعها على طبيعة مختلف 

الوطنية والمؤسسات ذات الصلة. قطر  رؤية  أن  إلى  البوعينين  بين 2030، والتي تؤطر العمل الذي يقوم به بنك قطر وأشار  للشراكة  بالغة  أهمية  أولت  قد  الرؤية للتنمية،  العام والخاص، حيث جعلت  في القطاعين  أساسيًا  محورًا  الشراكة  هذه  من  المتعلقة الوطنية  تلك  فيها  بما  أهدافها،  جميع  قطر بتنويع االقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته، تحقيق  بنك  جعل  المنطلق،  هذا  من  أنه  إلى  عمله للتنمية من بناء شراكات قوية بين القطاعين الفتا  في  أساسية  ركيزة  والخاص،  تنويع العام  استراتيجيات  لتطبيق  تنفيذية  الوطنية، وتطوير االقتصاد الوطني، وبناء قطاع خاص يلعب دورًا كآلية  الثروة  ومشاريع مهمًا في تنويع مصادر  مبدعين  قطريين  أعمال  رواد  صغيرة ومتوسطة ناجحة وقادرة على التنافس وتنمية 
بين وأعرب البوعينين عن أمله في أن تكون مشاركة في األسواق العالمية. الشراكة  تطوير  »مؤتمر  في  للتنمية  لمشاركة قطر  مناسبة  والخاص«  العام  المنشودة القطاعين  الشراكة  بناء  في  البنك  مكونات رؤية  مختلف  ولتعريف  القطاعين،  من بين  للتنمية  قطر  بنك  يوفره  بما  القطاعين 

على  الشراكات  بهذه  للرقي  ومبادرات  برامج 

جميع األصعدة.

مواني قطر 
أهمية وأكد حمد علي األنصاري مدير إدارة التسويق  قطر،  مواني  بشركة  العامة  المستجدات والعالقات  يبحث  والذي  المؤتمر  أال ويناقش الرؤى واألفكار في واحد من المواضيع هذا  الرشيدة  قيادتنا  اهتمامات  تتصدر  العام التي  القطاعين  بين  الشراكة  موضوع  وهو 

قطر والخاص. مواني  شركة  مشاركة  أن  إلى  بين وأشار  الشراكة  »تطوير  لمؤتمر  فضي  التزامها كراٍع  يعكس  والخاص«  العام  بما الدائم بدعم البرامج واألنشطة التي من شأنها القطاعين  قطر،  دولة  في  االقتصادي  النمو  تعزيز 

التنويع  ويحقق  الدخل  مصادر  تنويع  قطر يدعم  رؤية  أهداف  أهم  أحد  هو  الذي  مواني االقتصادي  شركة  أنه  إلى  الفتا   ،2030 أفضل الوطنية  تبني  إلى  باستمرار  تسعى  الخاص قطر  القطاع  تدعم  التي  الخطة وتشجع تنمية أعماله بما يساهم في تحقيق الممارسات  مع  يتماشى  بما  المستدامة  واالتصاالت التنمية  المواصالت  لوزارة  تجاري االستراتيجية  مركز  إلى  قطر  دولة  لتحويل  الهادفة 
المنطقة. في  نابض  قطر إقليمي  بوابة  حمد،  ميناء  استطاع  لقد  بنية وتابع:  توفير  العالم،  مع  للتجارة  تدعم الرئيسية  البحري  النقل  لقطاع  متكاملة  البالد، تحتية  في  االقتصادية  التنمية  تكنولوجيا وتساند  من  به  يتمتع  ما  بفضل  في وذلك  الثقة  عزز  الذي  األمر  متطورة،  االستيراد وإمكانيات  تأمين  في  وساهم  القطري  االقتصاد 

توفير  خالل  من  قطر  دولة  وإلى  من  ألكثر والتصدير  مباشرة  وغير  مباشرة  شحن  بأسعار خدمات  العالم  حول  بحرية  وجهة   100 الميناء من  لعب  كما  عالية،  وكفاءة  المنطقة دورا كبيرا في تنافسية  خدمات تشجيع إقامة األعمال التجارية وجذب المزيد الحديث من نوعه في  تأمين  خالل  من  االستثمارات  والمصدرين من  للموردين  تنافسية  تسريع موثوقة  في  ساهم  مما  والدوليين،  وأصحاب المحليين  العمالء  بمتطلبات  والوفاء  زمن العمليات  في  المطلوب  الوجه  على  المصلحة 

سانحة قياسي. فرصة  سيكون  المؤتمر  ان  إلى  والرؤى وأشار  التجارب  أفضل  على  قرب  عن  العام للتعرف  القطاعين  بين  الشراكة  مجال  لبناء في  الرامية  المساعي  يدعم  بما  المعرفة.والخاص  اقتصاد قوي ومستدام قائم على 

المستثمرون يتأهبون لتفعيل قانون شراكة القطاعين

مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ينطلق الثالثاء المقبل

        الشرقي: بحث آليات الشراكة بين القطاعين.. والمعوقات المحتملة 

         الشيخ د. ثاني بن علي: المحاكم االقتصادية تدعم االقتصاد واالستثمار

{ الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني

{ الشيخ ثاني بن علي آل ثاني

{صالح بن حمد الشرقي

الدرويش : تطوير الشراكة بين 
القطاعين يحفز نمو االقتصاد القطري 

 البوعينين: 
»قطر للتنمية« يسعى 

لتعزيز تنافسية المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة

 األنصاري: 
ميناء حمد وفر بنية 

تحتية متكاملة لقطاع 
النقل البحري

الإدارة  جمل�س  لع�ضوية  ح  الرت�ضُ باب  فتح  عن  الإ�ضالمي   الدويل  قطر  بنك  اإدارة  جمل�س  يعلن 
ل�ضغل عدد )2(  اثنني اأع�ضاء م�ضتقلني يتم انتخابهم وفق النظام الأ�ضا�ضي للبنك   وذلك  لفرتة 

األحد ثالث �ضنوات ) 2020 - 2022(. يوم  الفرتة من  التقدم خالل  اإلدارة  بالرتشح لعضوية مجلس  للراغبني  ويمكن 
املوافق 2020/3/15 إىل يوم االثنني املوافق 2020/3/16 م وفق الرشوط التالية : 

1 .

أال يقل عمره عن واحد وعرشين عاماً  وأن يكون متمتعاً باألهلية الكاملة .

2 .

أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو يف جريمة مخلة بالرشف أو 
األمانة ، أو يف جريمة من الجرائم املنصوص عليهما يف املادتني )334( ، )335( 
من قانون الرشكات التجارية ، أو أن يكون قد قيض بإفالسه  مالم يكن قد رد 

إليه اعتباره.

3 .

اعتباريني يمارسون سيطرة عىل  البنك.أن ال يكون مساهماً أو عضواً يف رابطة أو مجموعة أو أشخاص طبيعيني أو 

4 .

أو  له   أو  األخرية   الثالثة  السنوات  يف  البنك  يف  العمل  له  قد سبق  يكون  ال  أن 
من البنك أو أي  مبلغ مايل باستثناء ما تقاضاه بصفته عضواً يف مجلس اإلدارة. ألقاربه من الدرجة األوىل أي عالقة تعاقدية أو  أن ال يكون قد تقاىض أي راتب 

5 .

لدى مدقق الحسابات بصفته الشخصية أو ألحد أقربائه من الدرجة األوىل .أن ال يعمل أو يساهم يف أي جهة تقدم للبنك خدمات استشارية أو مهنية  أو 

6 .

أن ال تربطه صلة قرابة حتى الدرجة األوىل بأي من أعضاء املجلس األخرين أو 
اإلدارة التنفيذية للبنك .

	 .

جلنة أن يكون من ذوي الخربة واالختصاص يف مجال عمل البنك. من  مراجعة  اإىل  امل�ضتقلني  الأع�ضاء  فئة  يف  للرت�ضح  املتقدمني  قبول  يخ�ضع  مالحظة: 
اإلدارة خمت�ضة مكلفة من جمل�س الإدارة تقدم تو�ضياتها اإىل اجلمعية العامة العادية للم�ضاهمني .  مجلس  لعضوية  بالرتشح  والراغبني  العضوية  رشوط  يمتلكون  الذين  للسادة 

مراجعة أمني رس مجلس اإلدارة بمقر البنك الرئييس بالدور الثالث يف شارع حمد الكبري 
االستفسار عىل هاتف :  44840120 - 55612996              الربيد اإللكرتوني : qussai@qiib.com.qaاستمارة الرتُشح وتعبئتها مع املستندات املطلوبة   .، وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية من الثامنة  صباحاً إىل الثانية مساًء وذلك الستالم 

لع�ضوية جمل�س اإدارة بنك قطر الدويل الإ�ضالمي اعالن فتح باب الرت�ضح 
)�ضركة م�ضاهمة عامة قطرية(

}  تصوير- انتصار نصر

كتب- عبدالعزيز أحمد

التغطية اإلعالمية

الخميس ١٧ رجب ١٤٤١ هـ - ١٢ مارس ٢٠٢٠ م - العدد (١٣٨٢٣)
٨ صفحات

رئيس مجلس اإلدارة:

عبدا� بن خليفة العطية

رئيس التحرير:

عبد ا� غانم البنعلي المهندي
economy@raya.com

راكة بين القطاعين العام والخاص
آفاق رحبة للش

حفيزها الثالثاء  المقبل
الغرفة تعقد مؤتمراً لت

الدوحة -[: 

أعمال  المقبل  الــثــالثــاء  تنطلق 

الــــشــــراكــــة بــيــن 
ؤتـــمـــر تـــطـــويـــر 

مـــ

الذي  والــخــاص،  العام  لقطاعين 
ا

يهدف إلى جمع الشركات ورجال 

الحكومية  هــات 
الــجــ مــع  األعــمــال 

الــــشــــراكــــة بــيــن 
مــنــاقــشــة آفــــــاق 

لــ

أنجح  من  واالستفادة  القطاعين 

رات الـــحـــديـــثـــة عـــلـــى هـــذا 
الــــخــــبــــ

الصعيد.

تنظمه  الــذي  المؤتمر 
ويسعى 

ــطــر بــالــتــعــاون مـــع عــدد 
غــرفــة ق

والخاصة  الحكومية  هات 
الج من 

الطريق  تمهيد  إلــى  الــدولــة،  ي 
فــ

القطاع  نظر  وجــهــات  الستيعاب 

بين  الشراكة  تنظيم 
في  الخاص 

الــقــطــاعــيــن وتــســريــع وتــيــرة فهم 

ن المتعلقة بهذا 
تطبيقات القواني

و

المؤتمر  يستضيف  حيث  األمـــر، 

تـــصـــيـــن لــلــتــعــريــف 
خــــبــــراء ومـــخـــ

وتــهــيــئــة الــقــطــاع 
ــصــيــغ الــشــراكــة 

ب

المرحلة  من  لالستفادة  الخاص 

المقبلة.

ضوء  على  المؤتمر  هــذا  ويأتي 

موافقة مجلس الوزراء على قانون 

القطاعين  بين 
الــشــراكــة  نظيم 

بت

أن  المرتقب  ن 
م والــخــاص  العام 

قريًبا. يصدر 
٤ اعتباراً من أول أبريل

الدوحة - [ :

ــكــونــات المؤشر 
 أعــلــنــت بــورصــة قــطــر م

جانب  إلــى  اإلســالمــي، 
الريان  ومؤشر  العام 

ع األســهــم،حــيــث 
مــؤشــر بــورصــة قــطــر جمي

االستهالكية  واد 
لــلــمــ الــمــيــرة  شــركــة 

ستحل 

في  للخدمات  الدولية  الخليج 
شركة  محل 

التغير  يسري  ن 
أ على  قطر،  بورصة  مؤشر 

١ أبريل المقبل. وأشار بيان على 
اعتباراً من 

تغيير  أي  يطرأ 
لن  أنــه  إلــى  صة 

البور موقع 

يــان اإلســالمــي، وبــورصــة 
على مــؤشــري الــر

قطر جميع األسهم.

القطرية  للبورصة  العام  ؤشر 
الم ويتكون 

حــســب قيمة  مــرتــبــة  ٢٠ شــركــة  مــن أعــلــى 

رسملة  السوق (قيمة  لرسملة   
الحر التعويم 

ــتــداول فــقــط)  ــل تــاحــة ل
وق لــألســهــم الــمــ

الـــســـ

مــة الــمــتــداولــة. 
ط الــيــومــي لــلــقــيــ

والــمــتــوســ

والقطاعات  األسهم  جميع  مؤشر  ويتكون 

والــمــتــاحــة  الــمــدرجــة  الــيــة 
الــمــ األوراق  مــن 

من  أكثر  لمدة  قطر  بــورصــة  فــي  للتداول 

أشهر. ستة 

ــــورصــــة الــــريــــان  بــيــنــمــا أطــــلــــق مــــؤشــــر ب

على  ويرتكز   ،٢٠١٣ يناير    ٧ اإلسالمي،في 

تــاحــة لــلــتــداول وقيمة 
ولــة األســـهـــم الــمــ

ســيــ

ــلــتــهــا الـــســـوقـــيـــة وذلــــــك فـــقـــط ألســهــم 
رســم

كــات الــمــدرجــة فــي الــبــورصــة، والــتــي 
الــشــر

تكون متوافقة مع الشريعة وفقاً لرأي هيئة 

لرقابة الشرعية في مصرف الريان.
ا

الدوحة - [:

للجلسة  رتفاعها 
ا قطر  بــورصــة  واصــلــت   

لـــتـــوالـــي، بــدعــم مـــن عمليات 
الــثــانــيــة عــلــى ا

ومؤسسات  مستثمرين  من  ملحوظة  شــراء 

وأغلق  وأجنبية،  محلية  استثمار  صناديق 
و

ســي تــعــامــالت أمــس 
مــؤشــر الــبــورصــة الــرئــيــ

يعادل  بما   ٪٢٫١٤ نسبته  بلغت  ارتــفــاع  على 

 ٨٦١٣٫٣ مــســتــوى  عــنــد  وأغـــلـــق  نــقــطــة   ١٨٠

لبورصة  السوقية  المكاسب  وبلغت  نقطة. 

ال لتصل القيمة 
قطر أمس نحو٨٫٢ مليار ري

قية لألسهم إلى ٤٨١٫٣ مليار ريال.
السو

تعديل مكونات مؤشر البورصة

٨٫٢ مليار ريال مكاسب البورصة

د.عبدالباسط الشيبي:

اقتصادنا نجح 
في مواجهة التحديات

٤٠٠ مليون ريال 
تداول العقارات

الدوحة - قنا: 

 تداول العقارات في 
بلغ حجم

إدارة  لدى  سجلة 
الم البيع  عقود 

العدل  بــوزارة  ي 
العقار التسجيل 

من  األول  مـــن  الـــفـــتـــرة  خــــالل 

 ٤٠٠ منه   ٥ إلــى  الجاري  مــارس 

ريــاالً  و٥١٧  ألــفــاً  و٧٦٩  مليون 

قطرياً.

شــرة األســبــوعــيــة 
وذكــــرت الــنــ

قائمة  أن  اإلدارة  عن  الــصــادرة 

ـــة بــالــبــيــع  ـــداول ـت
ـــمــ الــــعــــقــــارات ال

ومساكن  فضاء  أراضـــي  شملت 

وعــــــمــــــارات ســـكـــنـــيـــة ومـــبـــانـــي 

ددة االســـتـــخـــدام وأراضــــي 
مــتــعــ

عددة االستخدام.
فضاء مت

عـــمـــلـــيـــات الــبــيــع 
وتـــــركـــــزت 

ــديــات الـــدوحـــة والـــريـــان 
فـــي بــل

وأم صـــالل والــظــعــايــن والــخــور 

والذخيرة والوكرة والشمال.

العقارات  تداول 
حجم  وكان   

ــفــتــرة مـــن ٢٣   قـــد بــلــغ خــــالل ال

فبراير الماضي إلى٢٧ منه ٣٥٩ 

ريــاالً  و٨٢٤  آالف  و٧١٠  مليوًنا 

قطرًيا.

الدوحة ـ [:

برنامج  لــدولــي 
ا حمد  مــطــار  أطــلــق   

لـــتـــدريـــبـــي بـــهـــدف تــمــكــيــن 
«إنــــجــــاز» ا

ـــوادر الــقــطــريــة وتــأهــيــلــهــا الســتــالم 
الـــك

صناعة  لريادة  رئيسية  مهام 

المستقبل.  في  الطيران 

من  يستثمر  أنــه  حمد  مــطــار  وقـــال 

خـــالل بــرنــامــج «إنـــجـــاز» فـــي تــدريــب 

بشكل  القطريين  المواطنين  عبر وتــأهــيــل  المطار  أقسام  كافة  ضمن  كامل 

للمساعدة  وتمكينهم  الموظفين  دمج 

قــدرات  وبــنــاء  المهني  ويــرهــم 
تــطــ فــي 

شيًرا إلى تخصيص ٤٥ ٪ من 
قيادية م

والتطوير  الــتــدريــب  زانــيــة 
مــيــ إجــمــالــي 

يــؤدي  حيث  الوطنية  ــكــوادر 
ال لتأهيل 

تحفيز  في  رئيسياً  دوراً  االستثمار  هذا 

مــو الـــمـــســـتـــدام. و ســيــعــزز 
مــســيــرة الــنــ

بناء  و  الــوظــيــفــي  ألداء 
ا مــن  الــبــرنــامــج 

جــهــا الــمــواطــنــون 
رات الــتــي يــحــتــا

الــخــبــ

لـــذيـــن يــشــغــلــون مــنــاصــب قــيــاديــة في 
ا

المطار. 

 يساهم برنامج «إنجاز» في إعداد 
و

ة لــتــحــقــيــق أهــــداف 
مـــهـــارات الـــالزمـــ

الـــ

مشروع  تنفيذ  في  الدولي  حمد  مطار 

التشغيلية. مليات 
الع وتعزيز  التوسعة 

قطريين لقيادة قطاع الطيران
مطار حمد يؤهل ال

٧

٦

٥

كتب – أحمد سيد 

 أكـــــد  الـــدكـــتـــور عــبــد الــبــاســط 

التنفيذي  الرئيس  الشيبي،  مد 
أح

ي اإلسالمي، أن 
لبنك قطر الدول

بالقوة  يتميز  القطري  قتصاد 
اال

والتنوع، وأثبت قوته ونجاحه في 

وز أزمات كثيرة مثل الحصار 
تجا

يحتفظ  اقتصادنا  أن  ــى 
إل مشيًرا 

باحتياطيات ضخمة ومتنوعة.

قطاع المصرفي 
وأشا إلى أن ال

فـــــي قــــطــــر ســـــــوف يــــظــــل قــــوًيــــا 

للقطاع  األســاســيــة  ــائــز 
الــرك ألن 

الــمــصــرفــي قــويــة جـــًدا مــن حيث 

ومــن  الـــمـــال  رأس  كـــفـــاءة  نــســبــة 

ـــســـيـــولـــة، وهـــــــذه الـــقـــوة  يـــث ال
حـــ

ســـتـــمـــرار تــنــفــيــذ 
ســـاهـــمـــت فــــي ا

الضخمة  تحتية 
ال البنية  مشاريع 

ــا لجميع  أســاســًي
الــتــي تــعــد رافـــــًدا 

وللقطاع  عــام  بشكل  الــقــطــاعــات 

لمصرفي بشكل خاص.
ا

فــي  أمـــنـــيـــة  بـــنـــك  ن 
إ وقــــــــال 

الــمــغــرب يــســيــر حــســب الــخــطــط 

أن  إلــى  الفــتــاً  للبنك،  الموضوعة 

ــا  وع الــبــنــك يــبــلــغ حــالــًي
عــــدد فـــــر

مــكــانــيــة الــتــوســع 
٣٢ فـــرًعـــا، مـــع إ

ـــا فــــي مـــنـــاطـــق ومــــدن  جـــغـــرافـــًي

أخرى في المغرب.

الخميس ١٧ رجب ١٤٤١ هـ - ١٢ مارس ٢٠٢٠ م - العدد (١٣٨٢٣)٤

 

أعــمــال  الــُمــقــبــل  الــثــالثــاء  يــوم  القطاعين تنطلق  بين  الشراكة  تطوير  جمع مؤتمر  إلى  يهدف  الذي  والخاص،  الجهات العام  مع  األعمال  ورجال  أنجح الــحــكــومــّيــة لــمــنــاقــشــة آفــــاق الــشــراكــة الشركات  من  واالستفادة  القطاعين  الصعيد.بين  هذا  على  الحديثة  سعادة الخبرات  رعاية  تحت  المعرض  آل ويقام  محمد  بن  جاسم  بن  خليفة  الشيخ 
قطر.  غرفة  رئيس  الجهات   ويسعى المؤتمر الذي تنظمه غرفة ثاني  مــن  عــدد  مــع  بــالــتــعــاون  إلى قطر  الــدولــة،  فــي  والــخــاّصــة  الــشــراكــة تمهيد الطريق الستيعاب وجهات نظر الحكومّية  تنظيم  فــي  الــخــاص  خبراء وتــطــبــيــقــات الــقــوانــيــن الــمــتــعــلــقــة بــهــذا بــيــن الــقــطــاعــيــن وتــســريــع وتــيــرة فهم الــقــطــاع  المؤتمر  يستضيف  حيث  الــشــراكــة األمر،  بصيغ  للتعريف  من ومختصين  لالستفادة  الخاص  القطاع  وتهيئة 

الُمقبلة. ـــــوزراء عــلــى قــانــون ويــــأتــــي هـــــذا الـــمـــؤتـــمـــر عـــلـــى ضـــوء المرحلة  العام مــوافــقــة مــجــلــس ال القطاعين  بين  الشراكة  يــصــدر بتنظيم  أن  الـــمـــرتـــقـــب  مـــن  القانون قــريــبــاً، وضــمــن الــجــهــود الــرامــيــة إلــى والــــخــــاص  مــن  الــخــاص  القطاع  اســتــفــادة 
تنفيذه. وبدء  صدوره  إن «مـــؤتـــمـــر مـــديـــر عــــام غـــرفـــة قــطــر فـــي مــؤتــمــر وقال السيد صالح بن حمد الشرقي، عند  أمـــــــس،  عـــقـــد  العام صـــحـــفـــي  القطاعين  بين  الــشــراكــة  لجهود الغرفة تطوير  الشراكة والتي بدأتها منذ أكثر من عشر سنوات فــي تــعــزيــز الــشــراكــة بــيــن الــقــطــاعــيــن، والخاص»، يأتي مكّمالً  مؤتمر  آنــذاك  عقدت  عندما 

والذي  والخاص،  العام  القطاعين  وجـــــود تـــشـــريـــع يــنــظــم الـــشـــراكـــة بــيــن كـــان مـــن بــيــن تــوصــيــاتــه الـــدعـــوة إلــى بين 
والخاص.  العام  القطاعين 

توقيت مهم 
التوقيت وأشــــار الــشــرقــي فــي كــلــمــتــه إلـــى أن  هــذا  في  المؤتمر  هــذا  بين حــيــث أجــــاز مــجــلــس الــــــوزراء مـــؤخـــراً بــــــالــــــذات يـــكـــتـــســـب أهــــمــــيــــة كـــبـــيـــرة، انعقاد  الــشــراكــة  بتنظيم  قــانــون  الشراكة والـــبـــدء بــتــنــفــيــذه خـــالل فــتــرة قــريــبــة. عـــن أمـــلـــه فـــي صـــــدور هــــذا الـــقـــانـــون الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والــــخــــاص، مــعــربــاً مــشــروع  تطوير  «مــؤتــمــر  إن  وأضـــاف 

ــــخــــاص»  ــــعــــام وال رجال بـــيـــن الـــقـــطـــاعـــيـــن ال توعية  في  مهم  دور  له  بمفهوم سيكون  الــشــركــات  ومــمــثــلــي  التي األعـــمـــال  والفوائد  القطاعين  بين  األعمال، الشراكة  قطاعات  على  تنعكس  المؤتمر والفرص التي يمكن أن تنتج عن هذه سوف  يحقق  أن  متمنياً  أهـــــدافـــــه فــــي تـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــة بــيــن الــشــراكــة، 
والخاص. العام  السابق، قـــــال: عـــقـــد مـــؤتـــمـــر الـــشـــراكـــة بــيــن القطاعين  في  والخاص  العام  ــة، القطاعين  ــل والتي وحـــــدث لــــه انـــقـــطـــاع لـــفـــتـــرة طــوي الشراكة  هذه  إطالق  نعيد  من واآلن  بــالــفــعــل،  ومــوجــودة  قــائــمــة  تعتبر 

القطاعات  بين  المشكلة  اللجان  المنظمة الحكومية والقطاع الخاص، لكن اليوم خالل  الجهة  مــع  وبالتنسيق  الخاص، للمؤتمر نركز على آليات الشراكة بين نحن  والقطاع  الحكومي  الشركة الــــمــــجــــال والــــقــــوانــــيــــن والـــتـــشـــريـــعـــات ومـــا هــي الــمــعــّوقــات الــتــي تــواجــه هــذا القطاعين  تجبر  الــتــي  المعايير  الــدولــة وكــذلــك  مناقصات  فــي  تــدخــل  أن  والــــحــــكــــومــــة، والــــمــــطــــلــــوب مـــــن كــال على 
الطرفين. 

ترحيب كبير 
الــدكــتــور ثــانــي بــن عــلــي بــن ســعــود آل ومـــــن جـــانـــبـــه قـــــال ســــعــــادة الــشــيــخ 

للمؤتمر،  المنظمة  اللجنة  رئيس  بــيــن الــقــطــاعــيــن ثاني  الــشــراكــة  مــؤتــمــر  ــاً إن  ــب ــــخــــاص قــــد وجـــــد تــرحــي مــن الــقــطــاع الــحــكــومــي وقــطــاع الــــعــــام وال ــــوزارات كــبــيــراً  والــشــركــات األعـــمـــال، فــقــد أرســلــت كــل ال الهيئات  وكــذلــك  إلـــى حــضــور ســعــادة الــكــبــرى مــمــثــلــيــن عــنــهــا لــحــضــور هــذا المعنّية  االفتتاحية الــســيــد عــلــي بــن أحــمــد الــكــواري وزيــر الــمــؤتــمــر، الفـــتـــاً  الجلسة  والصناعة  فــــي الـــمـــؤتـــمـــر كـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهــمــيــة التجارة 
الحكومّية.  الجلسة الشراكة  ســيــخــاطــب  أنـــه  إلـــى  االفـــتـــتـــاحـــيـــة كــــل مــــن ســــعــــادة الــشــيــخ وأشــــار 

أحمد خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة  بن  سعد  الدكتور  وسعادة  لألشغال قطر  العامة  الهيئة  رئيس  إضافة والسيد سعود بن عبداهللا العطية وكيل المهندي  المالية  بوزارة  المساعد  للمال. إلـــــى الـــســـيـــد يـــوســـف مـــحـــمـــد الـــجـــيـــدة الوزارة  قطر  لمركز  التنفيذي  سيتم وســــــــوف يــــتــــطــــرق لـــــرؤيـــــة كـــــل هــــذه وقــــال إن الــمــؤتــمــر ســيــكــون شــامــالً الرئيس  كما  الشراكة،  لموضوع  تجارب الجهات  على  لالطالع  جلسة  فيها تخصيص  تـــشـــارك  أخــــرى  وجــلــســة  وزارة دولـــّيـــة  مثل  المعنّية  والهيئات  والــصــنــاعــة الوزارات  الــتــجــارة  ووزارة  ــلــمــال، وجــلــســة أخــيــرة وهــيــئــة األشـــغـــال الــعــامــة إضـــافـــة إلــى الــمــالــيــة  بجامعة مــركــز قــطــر ل الــقــانــون  كــلــيــة  مــع  الــــشــــراكــــة بـــتـــمـــويـــل مـــــن الــــصــــنــــدوق قــطــر حـــول دراســـــة خــاصــة بــمــوضــوع بــالــتــعــاون 
العلمي. البحث  لرعاية  علي القطري  بــن  ثــانــي  الشيخ  ســعــادة  اســتــقــطــب وأشـــار  الــمــؤتــمــر  أن  إلـــى  ثــانــي  والهيئات آل  والبنوك  الشركات  من  عـــن الــشــكــر لــكــل من عدداً  وهيئة كـــرعـــاة، مــعــربــاً  االســتــراتــيــجــي  الــشــريــك   QNB للمناطق لــلــمــواد األولـــّيـــة كــرعــاة ذهــبــيــيــن وكــل وبـــنـــك قــطــر لــلــتــنــمــيــة وشـــركـــة قــطــر األشــــغــــال الـــعـــامـــة الــــراعــــي الــبــالتــيــنــي قطر  وهيئة  قطر  مواني  ومكتب من  لــلــمــال  قــطــر  ومــركــز  من مـــبـــارك الــســلــيــطــي لــلــمــحــامــاة كــرعــاة الــحــرة  دعماً  المؤتمر  تلقى  كما  بن فضيين،  ثاني  ومكتب  قطر  محامي  عبدالرحمن رابطة  ومكتب  للمحاماة  هذا علي  تنظيم  وتــّم  للمحاماة،  شركة المحمود  من  كل  بين  بالتعاون  إشراف المؤتمر  تحت  حوكمة  ومركز  المشورة 

قطر. غرفة 

مؤتمر تطوير شراكة القطاعين العام والخاص.. الثالثاء
  يبحث اآلفاق والتهيئة لالستفادة من المرحلة المقبلة

ـــــــــــون الــــــــــــشــــــــــــراكــــــــــــة.. قــــــريــــــبــــــاً  ـــــــــــان ــــــــــــــــــدور ق ـــــــــــــــى ص ــــــع إل ــــــطــــــل ــــــت ــــــــــي: ن ــــــــــشــــــــــرق ال

صالح الشرقي والشيخ ثاني بن علي آل ثاني

تصوير: انتصار نصر

ــــــــــــــوزارات والـــمـــؤســـســـات ــــي: مــــشــــاركــــة واســـــعـــــة مـــــن ال ــــل ـــــن ع ــــي ب ــــان ــمــرث ــمــؤت ــل ــــــاة ل ـــات رع ـــئ ـــي ـــه ـــــدد مــــن الــــشــــركــــات والــــبــــنــــوك وال ـــقـــطـــاب ع  اســـت

:QNB مجموعة

بنك قطر للتنمية:

تطوير الشراكة يدعم نمو االقتصاد

بناء شراكات قوية ومستدامة

لمجموعة QNB: «نلتزم مــن جــانــبــه، قـــال الــســيــد يــوســف عــلــي درويـــش،  لالتصاالت  العام  والخاص»، في مجموعة QNB بتقديم دعمنا الكامل لمؤتمر المدير  العام  القطاعين  بين  الشراكة  إرســاء وكــشــريــك اســتــراتــيــجــي لــلــمــؤتــمــر، فــنــحــن نــؤكــد «تطوير  فــي  قطر  غــرفــة  تلعبه  الـــذي  الـــدور  الشراكة أهمية  تطوير  إلــى  تهدف  التي  القوانين  وتعزيز 

أهمية  من  له  لما  والــخــاص  العام  القطاعين  التجارب بين  أفضل  وفــق  القطري  االقــتــصــاد  نمو  التي والخبرات الدولّية».  وأضاف: «نحن على ثقة بأن فــي  البنك  استراتيجية  مع  تتوافق  المؤتمر  على أهداف  مبنية  سليمة  اقتصادّية  بيئة  خلق  إلى  الشفافية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنّية ٢٠٣٠».تهدف 

البنك قال السيد سعود أحمد البوعينين، مدير التسويق  رعاية  إن  للتنمية،  قطر  بنك  في  فريدة والتواصل  منصة  كونه  من  فقط  ليس  المؤتمر  ومؤسسات لــلــتــواصــل بــيــن الــقــطــاع الــخــاص ورجــــال األعــمــال لهذا  الحكومّية  الهيئات  وبين  جهة،  بالنظر إلى مــن  والتي القطاع العام من جهة ثانية، بل أيضاً  المبادرات،  من  النوع  لهذا  الملّحة  وبحث الحاجة  القطاعين،  بين  التعاون  تقوية  إلى  بين تهدف  ومستدامة  تكاملية،  قوية،  شراكات  بناء  أهمية أفق  إلـــى  الفــتــاً  الــقــطــاعــيــن،  مــكــّونــات  لضمان مختلف  ضرورية  باتت  التي  المبادرات  هذه  الدولة مثل  في  الخاص  القطاع  مكّونات  مختلف  طبيعة سير  على  اطــالعــهــا  عبر  الصحيح  الــمــســار  العام على  القطاع  مكّونات  مختلف  مع  التعاون  فرص 
٢٠٣٠، والمؤسسات ذات الصلة. القطاعين والتي تؤطر العمل الذي يقوم به بنك قطر للتنمية، وأشار البوعينين إلى أن الرؤية الوطنّية  بين  للشراكة  بالغة  أهمية  أولـــت  من قــد  الوطنّية  الرؤية  جعلت  حيث  والخاص،  العام 

جميع  تحقيق  فــي  أســاســيــاً  مــحــوراً  الــشــراكــة  االقتصاد هــذه  بتنويع  المتعلقة  تلك  فيها  بما  من أهدافها،  أنــه  إلــى  الفتاً  تنافسيته،  من  والــرفــع  بناء الوطني  مــن  للتنمية  قطر  بنك  جعل  المنطلق،  لتطبيق شــراكــات قــويــة بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام والــخــاص، هــذا  تنفيذّية  كآلّية  عمله  في  أساسية  الثروة استراتيجيات تنويع االقتصاد الوطني، وبناء قطاع ركيزة  مصادر  تنويع  في  مهماً  دوراً  يلعب  قطريين خاص  أعمال  رواد  وتنمية  وتطوير  تطوير وأعـــــرب الــبــوعــيــنــيــن عـــن أمـــلـــه فـــي أن تــكــون وقادرة على التنافس في األسواق العالمّية.مــبــدعــيــن ومــشــاريــع صــغــيــرة ومــتــوســطــة ناجحة الوطنّية،  «مؤتمر  فــي  للتنمية  قطر  بنك  مناسبة مشاركة  والخاص»  العام  القطاعين  بين  المنشودة الشراكة  الشراكة  بناء  في  البنك  رؤيــة  ـــادرات لــلــرقــي بــهــذه الــشــراكــات عــلــى جميع القطاعين بما يوّفره بنك قطر للتنمية من برامج بــيــن الــقــطــاعــيــن، ولــتــعــريــف مــخــتــلــف مــكــّونــات لمشاركة  ومـــب
األصعدة.

  قطر للمواد األولية:

المهندس  قــال  جهته،  ومــن 
عـــيـــســـى كــــــــلــــــــداري، الـــرئـــيـــس 
للمواد  قطر  لشركة  التنفيذي 
بصفتها  الــشــركــة  إن  األولــــّيــــة، 
إحـــــدى الـــشـــركـــات الــحــكــومــّيــة 
الــــتــــي تـــعـــنـــى بـــتـــوفـــيـــر الــــمــــواد 
اإلنشاء  لقطاع  الــالزمــة  األولــيــة 

المؤتمر  هــذا  تدعم  والتعمير، 
مـــن مــنــطــلــق دعــمــهــا لــلــشــراكــة 
والخاص،  العام  القطاعين  بين 
إلــــى أن هــــذه الــشــراكــة  الفـــتـــاً 
االقــتــصــاد  مصلحة  فــي  تــصــّب 
الــوطــنــي. وأضـــــاف: يــأتــي دعــم 
إطار  في  المؤتمر  لهذا  الشركة 

القطاعين  بــيــن  الــشــراكــة  دعـــم 
العام والخاص، ونتطلع للمزيد 
مـــن اســتــكــشــاف آفــــاق الــتــعــاون 
االقتصاد  لدعم  القطاعين  بين 
الــوطــنــي، والــتــحــديــات الــتــي قد 
تـــواجـــه الـــســـوق. ولــفــت إلـــى أن 
شركة قطر للمواد األولية تدعم 

تقارباً  تشهد  الــتــي  الــمــؤتــمــرات 
بين شركات القطاعين الخاص 
يكون  التعاون  أن  وأكد  والعام. 
كافة  وفــي  الجهات  جميع  بين 
المجاالت سواء كانت عقارّية أو 
كافة  ُمناقشة  وسيتم  صناعّية 

هذه النقاط خالل المؤتمر.

تعزيز التعاون واستكشاف تحديات السوق

   مواني قطر:

أكـــــــــد الـــــســـــيـــــد حـــــمـــــد عـــلـــي 
التسويق  إدارة  مدير  األنصاري، 
والعالقات العاّمة بشركة مواني 
قـــطـــر، أهــمــيــة هــــذا الــمــؤتــمــر 
والــــــــذي يـــبـــحـــث الــمــســتــجــدات 
ويــنــاقــش الــــرؤى واألفـــكـــار في 
واحد من المواضيع التي تتصدر 
اهــتــمــامــات قــيــادتــنــا الــرشــيــدة 
أال وهــو مــوضــوع الــشــراكــة بين 

القطاعين العام والخاص.
 وأشار إلى إن مشاركة شركة 
مواني قطر كراٍع فضي لمؤتمر 
«تطوير الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص» يعكس التزامها 
واألنشطة  البرامج  بدعم  الدائم 
الــتــي مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز النمو 
االقـــتـــصـــادي فـــي دولـــــة قــطــر، 

الدخل  مصادر  تنويع  يدعم  بما 
ويــحــقــق الــتــنــويــع االقـــتـــصـــادي 
الــــــذي هــــو أحـــــد أهـــــم أهـــــداف 
 ،٢٠٣٠ الـــوطـــنـــّيـــة  قــطــر  رؤيـــــة 
مـــوانـــي  شـــركـــة  أن  إلـــــى  الفــــتــــاً 
قطر تسعى باستمرار إلى تبني 
تدعم  التي  الممارسات  أفضل 
تنمية  وتشجع  الخاص  القطاع 
تحقيق  في  يساهم  بما  أعماله 
يتماشى  بما  المستدامة  التنمية 
ـــخـــطـــة االســـتـــراتـــيـــجـــّيـــة  مـــــع ال
واالتصاالت  المواصالت  لوزارة 
الهادفة لتحويل دولة قطر إلى 
مــركــز تــجــاري إقــلــيــمــي نابض 

في المنطقة.
ميناء  استطاع  لقد  وأضاف:   
حـــمـــد، بـــوابـــة قــطــر الــرئــيــســيــة 

ـــعـــالـــم، تــوفــيــر  لـــلـــتـــجـــارة مــــع ال
لقطاع  مــتــكــامــلــة  تــحــتــّيــة  بــنــيــة 
الــنــقــل الــبــحــري تــدعــم وتــســانــد 
البالد،  في  االقتصادّية  التنمية 
وذلـــــــك بـــفـــضـــل مــــا يــتــمــتــع بــه 
مــــن تــكــنــولــوجــيــا وإمـــكـــانـــيـــات 
مــــتــــطــــّورة، األمــــــر الــــــذي عـــزز 
الــثــقــة فـــي االقــتــصــاد الــقــطــري 
االســتــيــراد  تأمين  فــي  وســاهــم 
والـــتـــصـــديـــر مــــن وإلــــــى دولــــة 
قطر من خالل توفير خدمات 
مباشرة  وغير  مباشرة  شحن 
بحرية  وجــهــة   ١٠٠ مــن  ألكــثــر 
تنافسية  بــأســعــار  الــعــالــم  حـــول 
وكفاءة عالية، كما لعب الميناء 
الحديث من نوعه في المنطقة 
إقامة  تشجيع  فــي  كــبــيــراً  دوراً 

ـــة وَجـــــــْذِب  ـــتـــجـــارّي األعــــمــــال ال
الــمــزيــد مــن االســتــثــمــارات من 
موثوقة  خدمات  تأمين  خــالل 
تنافسّية للموردين والمصدرين 
المحليين والدوليين، ما ساهم 
فــي تــســريــع الــعــمــلــيــات والــوفــاء 
وأصــحــاب  الــعــمــالء  بمتطلبات 
المطلوب  الوجه  على  المصلحة 

في زمن قياسي.
الـــمـــؤتـــمـــر  أن  ــــــى  إل وأشـــــــــار 
سيكون فرصة سانحة للتعّرف 
عن قرب على أفضل التجارب 
والرؤى في مجال الشراكة بين 
بما  والــخــاص  الــعــام  القطاعين 
يــدعــم الــمــســاعــي الــرامــيــة لبناء 
اقــتــصــاد قـــوي وُمــســتــدام قائم 

على المعرفة.

ندعم نمو أعمال القطاع الخاص
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Global transport on verge of the biggest change in 100 years

The global transport industry is on the 
verge of massive changes, unprecedented 

for the last seventy or even one hun-
dred years. The transport sector is now 
emerging with exciting new technologies 

including electric vehicles, autonomous 
driving, and ride-hailing. Led by a mix of 
entrepreneurs, and state enterprises, the 

emerging transformational change in the 

transport industry is also driven by fuel 
eff iciency standards, carbon management, 

bans on conventional vehicles and other 
environmental initiatives. In the Al-Attiyah Foundation’s report en-

titled “Getting Around: Future Transport to 

2040,” the non-profit think tank explored 

in detail what transport will look like in the 

future, what market sectors will remain for 

hydrocarbons and how major oil and gas 

producers can respond and even benefit 
from these changes. Such transformational changes go 

alongside steady shifts in demographics 
(ageing Western populations, rising Asian 

travellers), new transport infrastructure, 
and improving vehicle eff iciency. These 
changes are driven by the availability 

and improvement of new technologies, 
environmental pressures to reduce 
greenhouse gases and other pollu-
tion, economic drivers (primarily lower 
costs), and changing consumer tastes. 
As transport accounts for 21% of primary 

energy demand and 57% of oil demand, 
emerging changes in transportation have 

huge implications for the energy business. 

In addition to direct impact, transforma-
tion in transport will have wider knock-on 

eff ects for society and geopolitics, which 
themselves aff ect the broader energy 
industry.

Final energy use in transport is set to 
peak, then gradually start falling in the 
2020s, driven by the major increase in 
eff iciency with electrification. By 2040, oil 
use in transport is predicted to be about 
67% of the 2018 level, and the use of gas 
in transport will increase but is still likely 
to be much less than oil. Changes in the 
energy mix that lead to a world of declining 

coal and oil demand, with consequential 
reduced demand for tankers and bulk 
carriers, would have significant impact on 

the transportation sector. Demand for oil 

tankers is expected to be flat from about 
2025 and falling after 2030.  Currently, the 

connectivity between the broader energy 

sector and the transport sector is limited to 

energy use for vehicle manufacturing and 

for movement of people and goods, includ-

ing energy materials (coal, oil and gas).
Increasing electrification, rise of hydro-

gen and advances in carbon capture and 

storage, have the potential to couple the 

energy and transport sectors much more 

closely. In particular, electric vehicles may 

act as a collective giant battery, charg-
ing at times of surplus electricity (such 
as daytime in sunny places), and partly 
discharging at night to support the grid. 

Surplus renewable energy may be used 

to produce hydrogen from synthetic meth-

ane, which can then be stored for eventual 

use as a transport fuel. Battery charging 
demand will alter daytime patterns of 
electricity demand to a degree, and in 
particular, may require strengthening of 
distribution networks for high-demand 
concentrations of charging points, such as 

workplaces and malls.Moreover, changes in the transpor-
tation sector have far-reaching and 
unpredictable social, economic and even 

geopolitical consequences. For instance, 
autonomous vehicles could lead to safer 
and quicker, less congested and cheaper 
travel. They would have fewer accidents, 
would drive more eff iciently, and eliminate 

the time wasted searching for parking. 
Being safer, they could also be lighter, 
reducing fuel consumption. Such improve-

ments in the transport system would 
make travel more popular, improve access 

to remote communities, and allow new 
users (for instance the young and elderly). 

Whilst good things in themselves, this 
could encourage urban sprawl, reduce the 

demand for public transport, and cause 
widespread job losses among taxi drivers, 

chauff eurs, delivery drivers, truckers, 
sailors and pilots.The shift in future transport presents 

some opportunities, but also challenges, 
to major oil and gas exporters. 

These radical changes in transport are 

at their early stages. They may be easy to 

dismiss at the moment, with just 2.1% of 
new car sales in 2018 being electric. But 
leading oil and gas producers, compa-
nies and consumers have to watch out 
for the following signals: The increasing 
competitiveness of electric vehicles on 
cost and performance, their growth in 
early-adopter markets such as Norway, 
and the increasing trend by governments 

to mandate their use. The same goes for 
other emerging technologies. However, not all possible or promising 

technologies are expected to develop to 
full maturity, and those that do will take 
time to become fully operational. 

Some tasks, such as reaching full 
automation of driving, appear more 
challenging than first thought. Infrastruc-
tural, operational and regulatory barriers; 

coupled with consumer familiarity and 
reluctance to change; are some impedi-
ments that could hold back the adoption 
of new technologies, even when they 
prove to be commercially viable.

The implications of new transforma-
tional changes in transportation reach 
well beyond the energy sphere, extending 

into widespread ramifications for industry, 

society, the environment and geopolitics. 
Major oil and gas exporters will have 

to watch developments carefully, invest 
at strategic points, and make robust eco-
nomic decisions that take into account the 

new emergent transport options. This article was supplied by the Abdullah 

bin Hamad Al-Attiyah International 
Foundation for Energy and Sustainable 
Development.PPP development conference to kick off  on March 17T he ‘Developing Part-nership between Pub-lic and Private Sec-

tors Conference’ will kick off  
on March 17 at the Sheraton 
Grand Doha Resort & Con-
vention Hotel under the pa-
tronage of Qatar Chamber 
Chairman HE Khalifa bin 
Jassim al-Thani, it was an-
nounced yesterday.The conference brings to-

gether businessmen and com-
panies with governmental 
entities to review prospects 
of partnership between the 
public and private sectors, in 
the light of the awaited law re-
cently approved by the Cabi-
net, which is expected to be 
issued soon.It also paves the way to ac-

commodate the views of the 
private sector in organising 
partnerships and to acceler-
ate the pace of understand-
ing the law and its applica-
tions, Qatar Chamber said in 
a statement.The conference will host 

experts and specialists, who 
will defi ne partnership ap-
proaches and prepare the 
private sector, which will 
benefi t from the law once it is 
approved.

Speaking to reporters, Qa-
tar Chamber director general 
Saleh bin Hamad al-Sharqi 
said, “Qatar Chamber held 
a conference on public and 
private sector partnership. It 
was this conference that rec-
ommended the need to issue 
a law regulating this partner-
ship,” he said.He said the chamber’s ef-

forts in this context started 
more than 10 years ago when it 
held the fi rst conference, and 

among its recommendations 
was the call for legislation to 
regulate partnerships between 
the two sectors.“The conference will play 

an important role in helping 
businessmen and companies 
learn about PPP and its ben-
efi ts to the business sectors, 
as well as opportunities that 
partnership off ers,” al-Sharqi 
noted.

Sheikh Dr Thani bin Ali 
al-Thani, the chair of the 
conference’s organising com-
mittee, said he hopes that the 
conference would achieve its 
objectives, and that the event 
“is very much welcomed by 
many governmental sec-

tor and business sectors.” 
Sheikh Thani said the confer-
ence seeks to explore views of 
stakeholders about PPPs. The sessions of the event 

will gather many ministries 
and bodies such as Ministry 
of Finance, Ministry of Com-
merce and Industry, Public 
Works Authority, and Qatar 
Finance Centre.Qatar Primary Materials 

Company CEO, engineer Issa 
Kaldari, said that the compa-
ny’s support of the conference 
stemmed from its support for 
PPPs, which is in the interest 
of the national economy.QNB general manager 

Group Communications 

Yousef Ali Darwish said, “We, 
as QNB, are committed to pro-
viding full support to the con-
ference as a Strategic Partner. 
We praise the role played by 
Qatar Chamber in enhanc-
ing and promoting laws that 
aim to develop partnership 
between both sectors for the 
advantage of Qatari economy, 
according to the best interna-
tional practices and experi-
ences.”

Qatar Development Bank 
(QDB) director of Marketing 
and Communication Saud 
Ahmed al-Bouainain said 
QDB’s sponsorship supports 
the need for initiatives that 
boost co-operation between 

both sectors and review build-
ing strong and sustainable 
partnerships between compo-
nents of both sectors.Qatar Ports (Mwani) direc-

tor of Communication and 
Public Relations Hamad Ali 
al-Ansari said the conference 
is important in addressing 
ideas, updates, and issues re-
lated to partnership between 
both sectors.“The conference is a good 

opportunity for identifying 
the best measures and views 
in the fi eld of PPPs in line 
with eff orts exerted for build-
ing a strong and sustainable 
knowledge-based economy,” 
he added.

HIA launches ‘Enjaz’ national talent development programme

Hamad International Airport (HIA) has 
launched ‘Enjaz’, its national talent devel-
opment programme, created to grow and 

nurture Qatari talent to seek and build 
their capabilities. Qatar’s airport finds it imperative that 

national talent is identified and positioned 

in key areas to be future aviation leaders, 

growing in tandem with the growth of the 

country and its award-winning airport, HIA 

said in a statement.HIA’s Enjaz programme heavily invests 

in the extensive training and develop-
ment of nationals within the organisation 

through employee engagement and 
recognition practices to accelerate their 
careers. 

Forty five percent of the airports 
total learning and development budget 
is dedicated towards the training and 
development of HIA’s national workforce. 

This investment plays a major role in 
encouraging the sustainable growth and 
development of Qatar’s airport. 

Although nationals are already en-
gaged in key positions in HIA, Enjaz was 

introduced to ensure that Qatar’s airport 
maintains its strong sense of national 
identity while working towards the vision 

set by the wise leadership of the country.
HIA has partnered with internationally-

recognised aviation associations and regu-

latory bodies, as well as high profile local 

and international educational institutions 

in order to provide extended development 

plans for national talent.

The Enjaz programme will pave the way 

for Qatar’s airport to achieve some of its 
future strategic objectives such as the air-

port expansion and the diversification of 
HIA’s operations as Qatar gears up to host 

the 2022 FIFA World Cup. The airport is 
growing exponentially due to the growth 

of its national carrier, Qatar Airways, as 
well as the tourism sector in Qatar. To keep 

up with this growth, HIA is undertaking its 

massive multi-phased airport expansion 
project which will increase the airport’s 
capacity from 35mn passengers to more 
than 60mn passengers per annum, while 

creating thousands of highly skilled job 
opportunities.The airport’s commitment to achieving 

these essential objectives and growing 
in a sustainable manner depends on its 
strong focus on upskilling its national 
manpower through talent manage-
ment and development, development 
programmes, and employee motivation 
initiatives based on eff iciency and job 
performance distinction.The country’s airport is an integral part 

of Qatar National Vision 2030, as a key 
contributor to the diversification of the 
nation’s economy by increasing its capac-

ity to handle international movements 
of people, goods, capital, knowledge and 

technology within the aviation industry.
As part of its commitment to build 

future capabilities through national talent 

developments, over the years HIA has co-

operated with Qatar Civil Aviation Author-

ity to provide more than one hundred job 

opportunities for graduates of the Qatar 
College of Aviation Sciences within the 
various airport departments, from design-

ing strategic plans to developing new 
competency skills commensurate with 
work requirements. HIA has also been of-
fering scholarships for nationals pursuing 

under-graduate degrees, masters’ degrees 

and engineering programmes.HIA is currently ranked the fourth ‘Best 

Airport in the World’ by Skytrax, which 
also classified it as a five-star airport in 
2017, making it one among only five other 

airports in the world and the only one in 
the Middle East to achieve this prestigious 

status. 
Also currently holding the ‘Best Airport 

in the Middle East’ title, HIA continuously 

works to improve all aspects of the pas-
senger experience.

Sheikh Dr Thani bin Ali al-Thani, the chair of the conference’s organising committee and Qatar Chamber director general Saleh bin 

Hamad al-Sharqi. PICTURES: Jayan Orma

Doha Bank receives ‘Best Partner 
Bank’ award from QDBD oha Bank has received the 

‘Best Partner Bank’ award 
from Qatar Development Bank 

(QDB) for supporting small and me-
dium-sized enterprises (SMEs) under 
the Al Dhameen Programme.In a statement, Doha Bank said 

SMEs are the primary component of 
liberal economy and social stability. 
SMEs not only contribute to output, 
fulfi l social objectives, attract consid-
erable foreign reserves into a country 
but also have a clear importance in 
providing employment; they are the 
backbone of the private sector all over 
the world which drives the impact to a 
sustainable economy. Doha Bank said it recognised this 

opportunity, and is a pioneer in ap-
preciating the importance of the 
“very critical role” being played by 
SMEs in the development of Qatar’s 
economy. Doha Bank was the fi rst to 
launch ‘Tatweer’, a dedicated SME 
unit in 2008.Doha Bank has been further recog-

nised by QDB through the ‘Best Part-
ner Bank’ award for exposure growth 
under its Al Dhameen Programme.

QDB CEO Abdulaziz bin Nasser 
al-Khalifa said, “Doha Bank has dem-
onstrated consistent commitment to 
supporting the growing SME scene 
through their collaboration with QDB 
on Al Dhameen Programme. “QDB values our partner banks for 

the key role they play in empowering 
Qatar’s private sector and this award 
is a token of appreciation for all their 
eff orts. I would like to congratulate 
them for this deserved win and I look 
forward to more of these successful 
collaborations in the future.”Speaking on the occasion, Doha 

Bank CEO Dr R Seetharaman thanked 
al-Khalifa for recognising the ef-
forts of Doha Bank, and assured con-
tinuous support for the Al Dhameen 
Programme and other programmes 

of QDB. Doha Bank chief whole sale 
banking offi  cer Ala Azmi Abumughli 
said, “Doha Bank will continue to 
support SMEs and is further com-
mitted to develop innovative fi nancial 
solutions and services, as we believe 
SMEs have bigger role in economic, 
social, ecological development of the 
country.”

Atul Kinra, head of SME, said: “We 
fi rmly believe that our customer’s 
success stories will encourage other 
SME customers to approach Doha 
Bank for their fi nancing requirements 
and services.” Doha Bank is one of the key part-

ners in QDB’s ‘Al- Dhameen’, a credit 
guarantee programme that also cov-
ers startups, particularly in the fi eld 
of manufacturing and service sector.

Doha Bank’s has demonstrated its 
long term commitment to the suc-
cess of SMEs by supporting diverse 
and new projects under ‘Al-Dhameen’ 
credit guarantee programme, such as 
setting up a dental clinic employing 
the most advanced equipment, bitu-
men processing factory, cafes, schools, 
health clinics, high-end furniture fac-
tory, gymnasium, wooden factory, and 
steel fabrication,  among others. 

All these projects will not only gen-
erate local employment but will also 
enable domestic consumers to meet 
their demands from these locally pro-
duced products, Doha Bank said.

Recently, one of Doha Bank’s SME 
customers, Middle East Modifi ed Bi-
tumen Company (Membco), which is 
fi nanced by Doha Bank in partnership 
with QDB under the ‘Al Dhameen’ 
scheme, was awarded the ‘Qatar En-
trepreneurship Award – Rowad Qatar 
2019’, while the ‘Best Relationship 
Manager’ award was given to Doha 
Bank SME relationship manager.  Last 
year, Doha Bank’s seven SME cus-
tomers were recognised in the ‘SME 
Excellence’ award of QDB.

Doha Bank CEO Dr R Seetharaman and QDB CEO Abdulaziz bin Nasser 

al-Khalifa with the ‘Best Partner Bank’ award for exposure growth under the 

Al Dhameen Programme.

HIA’s Enjaz programme heavily invests in the extensive training and development of nationals within the organisation 

through employee engagement and recognition practices to accelerate their careers. 
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Global transport on verge of the biggest change in 100 years

The global transport industry is on the 
verge of massive changes, unprecedented 

for the last seventy or even one hun-
dred years. The transport sector is now 
emerging with exciting new technologies 

including electric vehicles, autonomous 
driving, and ride-hailing. Led by a mix of 
entrepreneurs, and state enterprises, the 

emerging transformational change in the 

transport industry is also driven by fuel 
eff iciency standards, carbon management, 

bans on conventional vehicles and other 
environmental initiatives. In the Al-Attiyah Foundation’s report en-

titled “Getting Around: Future Transport to 

2040,” the non-profit think tank explored 

in detail what transport will look like in the 

future, what market sectors will remain for 

hydrocarbons and how major oil and gas 

producers can respond and even benefit 
from these changes. Such transformational changes go 

alongside steady shifts in demographics 
(ageing Western populations, rising Asian 

travellers), new transport infrastructure, 
and improving vehicle eff iciency. These 
changes are driven by the availability 

and improvement of new technologies, 
environmental pressures to reduce 
greenhouse gases and other pollu-
tion, economic drivers (primarily lower 
costs), and changing consumer tastes. 
As transport accounts for 21% of primary 

energy demand and 57% of oil demand, 
emerging changes in transportation have 

huge implications for the energy business. 

In addition to direct impact, transforma-
tion in transport will have wider knock-on 

eff ects for society and geopolitics, which 
themselves aff ect the broader energy 
industry.

Final energy use in transport is set to 
peak, then gradually start falling in the 
2020s, driven by the major increase in 
eff iciency with electrification. By 2040, oil 
use in transport is predicted to be about 
67% of the 2018 level, and the use of gas 
in transport will increase but is still likely 
to be much less than oil. Changes in the 
energy mix that lead to a world of declining 

coal and oil demand, with consequential 
reduced demand for tankers and bulk 
carriers, would have significant impact on 

the transportation sector. Demand for oil 

tankers is expected to be flat from about 
2025 and falling after 2030.  Currently, the 

connectivity between the broader energy 

sector and the transport sector is limited to 

energy use for vehicle manufacturing and 

for movement of people and goods, includ-

ing energy materials (coal, oil and gas).
Increasing electrification, rise of hydro-

gen and advances in carbon capture and 

storage, have the potential to couple the 

energy and transport sectors much more 

closely. In particular, electric vehicles may 

act as a collective giant battery, charg-
ing at times of surplus electricity (such 
as daytime in sunny places), and partly 
discharging at night to support the grid. 

Surplus renewable energy may be used 

to produce hydrogen from synthetic meth-

ane, which can then be stored for eventual 

use as a transport fuel. Battery charging 
demand will alter daytime patterns of 
electricity demand to a degree, and in 
particular, may require strengthening of 
distribution networks for high-demand 
concentrations of charging points, such as 

workplaces and malls.Moreover, changes in the transpor-
tation sector have far-reaching and 
unpredictable social, economic and even 

geopolitical consequences. For instance, 
autonomous vehicles could lead to safer 
and quicker, less congested and cheaper 
travel. They would have fewer accidents, 
would drive more eff iciently, and eliminate 

the time wasted searching for parking. 
Being safer, they could also be lighter, 
reducing fuel consumption. Such improve-

ments in the transport system would 
make travel more popular, improve access 

to remote communities, and allow new 
users (for instance the young and elderly). 

Whilst good things in themselves, this 
could encourage urban sprawl, reduce the 

demand for public transport, and cause 
widespread job losses among taxi drivers, 

chauff eurs, delivery drivers, truckers, 
sailors and pilots.The shift in future transport presents 

some opportunities, but also challenges, 
to major oil and gas exporters. 

These radical changes in transport are 

at their early stages. They may be easy to 

dismiss at the moment, with just 2.1% of 
new car sales in 2018 being electric. But 
leading oil and gas producers, compa-
nies and consumers have to watch out 
for the following signals: The increasing 
competitiveness of electric vehicles on 
cost and performance, their growth in 
early-adopter markets such as Norway, 
and the increasing trend by governments 

to mandate their use. The same goes for 
other emerging technologies. However, not all possible or promising 

technologies are expected to develop to 
full maturity, and those that do will take 
time to become fully operational. 

Some tasks, such as reaching full 
automation of driving, appear more 
challenging than first thought. Infrastruc-
tural, operational and regulatory barriers; 

coupled with consumer familiarity and 
reluctance to change; are some impedi-
ments that could hold back the adoption 
of new technologies, even when they 
prove to be commercially viable.

The implications of new transforma-
tional changes in transportation reach 
well beyond the energy sphere, extending 

into widespread ramifications for industry, 

society, the environment and geopolitics. 
Major oil and gas exporters will have 

to watch developments carefully, invest 
at strategic points, and make robust eco-
nomic decisions that take into account the 

new emergent transport options. This article was supplied by the Abdullah 

bin Hamad Al-Attiyah International 
Foundation for Energy and Sustainable 
Development.PPP development conference to kick off  on March 17T he ‘Developing Part-nership between Pub-lic and Private Sec-

tors Conference’ will kick off  
on March 17 at the Sheraton 
Grand Doha Resort & Con-
vention Hotel under the pa-
tronage of Qatar Chamber 
Chairman HE Khalifa bin 
Jassim al-Thani, it was an-
nounced yesterday.The conference brings to-

gether businessmen and com-
panies with governmental 
entities to review prospects 
of partnership between the 
public and private sectors, in 
the light of the awaited law re-
cently approved by the Cabi-
net, which is expected to be 
issued soon.It also paves the way to ac-

commodate the views of the 
private sector in organising 
partnerships and to acceler-
ate the pace of understand-
ing the law and its applica-
tions, Qatar Chamber said in 
a statement.The conference will host 

experts and specialists, who 
will defi ne partnership ap-
proaches and prepare the 
private sector, which will 
benefi t from the law once it is 
approved.

Speaking to reporters, Qa-
tar Chamber director general 
Saleh bin Hamad al-Sharqi 
said, “Qatar Chamber held 
a conference on public and 
private sector partnership. It 
was this conference that rec-
ommended the need to issue 
a law regulating this partner-
ship,” he said.He said the chamber’s ef-

forts in this context started 
more than 10 years ago when it 
held the fi rst conference, and 

among its recommendations 
was the call for legislation to 
regulate partnerships between 
the two sectors.“The conference will play 

an important role in helping 
businessmen and companies 
learn about PPP and its ben-
efi ts to the business sectors, 
as well as opportunities that 
partnership off ers,” al-Sharqi 
noted.

Sheikh Dr Thani bin Ali 
al-Thani, the chair of the 
conference’s organising com-
mittee, said he hopes that the 
conference would achieve its 
objectives, and that the event 
“is very much welcomed by 
many governmental sec-

tor and business sectors.” 
Sheikh Thani said the confer-
ence seeks to explore views of 
stakeholders about PPPs. The sessions of the event 

will gather many ministries 
and bodies such as Ministry 
of Finance, Ministry of Com-
merce and Industry, Public 
Works Authority, and Qatar 
Finance Centre.Qatar Primary Materials 

Company CEO, engineer Issa 
Kaldari, said that the compa-
ny’s support of the conference 
stemmed from its support for 
PPPs, which is in the interest 
of the national economy.QNB general manager 

Group Communications 

Yousef Ali Darwish said, “We, 
as QNB, are committed to pro-
viding full support to the con-
ference as a Strategic Partner. 
We praise the role played by 
Qatar Chamber in enhanc-
ing and promoting laws that 
aim to develop partnership 
between both sectors for the 
advantage of Qatari economy, 
according to the best interna-
tional practices and experi-
ences.”

Qatar Development Bank 
(QDB) director of Marketing 
and Communication Saud 
Ahmed al-Bouainain said 
QDB’s sponsorship supports 
the need for initiatives that 
boost co-operation between 

both sectors and review build-
ing strong and sustainable 
partnerships between compo-
nents of both sectors.Qatar Ports (Mwani) direc-

tor of Communication and 
Public Relations Hamad Ali 
al-Ansari said the conference 
is important in addressing 
ideas, updates, and issues re-
lated to partnership between 
both sectors.“The conference is a good 

opportunity for identifying 
the best measures and views 
in the fi eld of PPPs in line 
with eff orts exerted for build-
ing a strong and sustainable 
knowledge-based economy,” 
he added.

HIA launches ‘Enjaz’ national talent development programme

Hamad International Airport (HIA) has 
launched ‘Enjaz’, its national talent devel-
opment programme, created to grow and 

nurture Qatari talent to seek and build 
their capabilities. Qatar’s airport finds it imperative that 

national talent is identified and positioned 

in key areas to be future aviation leaders, 

growing in tandem with the growth of the 

country and its award-winning airport, HIA 

said in a statement.HIA’s Enjaz programme heavily invests 

in the extensive training and develop-
ment of nationals within the organisation 

through employee engagement and 
recognition practices to accelerate their 
careers. 

Forty five percent of the airports 
total learning and development budget 
is dedicated towards the training and 
development of HIA’s national workforce. 

This investment plays a major role in 
encouraging the sustainable growth and 
development of Qatar’s airport. 

Although nationals are already en-
gaged in key positions in HIA, Enjaz was 

introduced to ensure that Qatar’s airport 
maintains its strong sense of national 
identity while working towards the vision 

set by the wise leadership of the country.
HIA has partnered with internationally-

recognised aviation associations and regu-

latory bodies, as well as high profile local 

and international educational institutions 

in order to provide extended development 

plans for national talent.

The Enjaz programme will pave the way 

for Qatar’s airport to achieve some of its 
future strategic objectives such as the air-

port expansion and the diversification of 
HIA’s operations as Qatar gears up to host 

the 2022 FIFA World Cup. The airport is 
growing exponentially due to the growth 

of its national carrier, Qatar Airways, as 
well as the tourism sector in Qatar. To keep 

up with this growth, HIA is undertaking its 

massive multi-phased airport expansion 
project which will increase the airport’s 
capacity from 35mn passengers to more 
than 60mn passengers per annum, while 

creating thousands of highly skilled job 
opportunities.The airport’s commitment to achieving 

these essential objectives and growing 
in a sustainable manner depends on its 
strong focus on upskilling its national 
manpower through talent manage-
ment and development, development 
programmes, and employee motivation 
initiatives based on eff iciency and job 
performance distinction.The country’s airport is an integral part 

of Qatar National Vision 2030, as a key 
contributor to the diversification of the 
nation’s economy by increasing its capac-

ity to handle international movements 
of people, goods, capital, knowledge and 

technology within the aviation industry.
As part of its commitment to build 

future capabilities through national talent 

developments, over the years HIA has co-

operated with Qatar Civil Aviation Author-

ity to provide more than one hundred job 

opportunities for graduates of the Qatar 
College of Aviation Sciences within the 
various airport departments, from design-

ing strategic plans to developing new 
competency skills commensurate with 
work requirements. HIA has also been of-
fering scholarships for nationals pursuing 

under-graduate degrees, masters’ degrees 

and engineering programmes.HIA is currently ranked the fourth ‘Best 

Airport in the World’ by Skytrax, which 
also classified it as a five-star airport in 
2017, making it one among only five other 

airports in the world and the only one in 
the Middle East to achieve this prestigious 

status. 
Also currently holding the ‘Best Airport 

in the Middle East’ title, HIA continuously 

works to improve all aspects of the pas-
senger experience.

Sheikh Dr Thani bin Ali al-Thani, the chair of the conference’s organising committee and Qatar Chamber director general Saleh bin 

Hamad al-Sharqi. PICTURES: Jayan Orma

Doha Bank receives ‘Best Partner 
Bank’ award from QDBD oha Bank has received the 

‘Best Partner Bank’ award 
from Qatar Development Bank 

(QDB) for supporting small and me-
dium-sized enterprises (SMEs) under 
the Al Dhameen Programme.In a statement, Doha Bank said 

SMEs are the primary component of 
liberal economy and social stability. 
SMEs not only contribute to output, 
fulfi l social objectives, attract consid-
erable foreign reserves into a country 
but also have a clear importance in 
providing employment; they are the 
backbone of the private sector all over 
the world which drives the impact to a 
sustainable economy. Doha Bank said it recognised this 

opportunity, and is a pioneer in ap-
preciating the importance of the 
“very critical role” being played by 
SMEs in the development of Qatar’s 
economy. Doha Bank was the fi rst to 
launch ‘Tatweer’, a dedicated SME 
unit in 2008.Doha Bank has been further recog-

nised by QDB through the ‘Best Part-
ner Bank’ award for exposure growth 
under its Al Dhameen Programme.

QDB CEO Abdulaziz bin Nasser 
al-Khalifa said, “Doha Bank has dem-
onstrated consistent commitment to 
supporting the growing SME scene 
through their collaboration with QDB 
on Al Dhameen Programme. “QDB values our partner banks for 

the key role they play in empowering 
Qatar’s private sector and this award 
is a token of appreciation for all their 
eff orts. I would like to congratulate 
them for this deserved win and I look 
forward to more of these successful 
collaborations in the future.”Speaking on the occasion, Doha 

Bank CEO Dr R Seetharaman thanked 
al-Khalifa for recognising the ef-
forts of Doha Bank, and assured con-
tinuous support for the Al Dhameen 
Programme and other programmes 

of QDB. Doha Bank chief whole sale 
banking offi  cer Ala Azmi Abumughli 
said, “Doha Bank will continue to 
support SMEs and is further com-
mitted to develop innovative fi nancial 
solutions and services, as we believe 
SMEs have bigger role in economic, 
social, ecological development of the 
country.”

Atul Kinra, head of SME, said: “We 
fi rmly believe that our customer’s 
success stories will encourage other 
SME customers to approach Doha 
Bank for their fi nancing requirements 
and services.” Doha Bank is one of the key part-

ners in QDB’s ‘Al- Dhameen’, a credit 
guarantee programme that also cov-
ers startups, particularly in the fi eld 
of manufacturing and service sector.

Doha Bank’s has demonstrated its 
long term commitment to the suc-
cess of SMEs by supporting diverse 
and new projects under ‘Al-Dhameen’ 
credit guarantee programme, such as 
setting up a dental clinic employing 
the most advanced equipment, bitu-
men processing factory, cafes, schools, 
health clinics, high-end furniture fac-
tory, gymnasium, wooden factory, and 
steel fabrication,  among others. 

All these projects will not only gen-
erate local employment but will also 
enable domestic consumers to meet 
their demands from these locally pro-
duced products, Doha Bank said.

Recently, one of Doha Bank’s SME 
customers, Middle East Modifi ed Bi-
tumen Company (Membco), which is 
fi nanced by Doha Bank in partnership 
with QDB under the ‘Al Dhameen’ 
scheme, was awarded the ‘Qatar En-
trepreneurship Award – Rowad Qatar 
2019’, while the ‘Best Relationship 
Manager’ award was given to Doha 
Bank SME relationship manager.  Last 
year, Doha Bank’s seven SME cus-
tomers were recognised in the ‘SME 
Excellence’ award of QDB.

Doha Bank CEO Dr R Seetharaman and QDB CEO Abdulaziz bin Nasser 

al-Khalifa with the ‘Best Partner Bank’ award for exposure growth under the 

Al Dhameen Programme.

HIA’s Enjaz programme heavily invests in the extensive training and development of nationals within the organisation 

through employee engagement and recognition practices to accelerate their careers. 
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Real estate market price 

index to tone up on World 

Cup 2022 demands: Ezdan

THE PENINSULA — DOHA 

Supreme Committee for 

Delivery & Legacy has declared 

opening application of accom-

modation requests for housing 

units to serve FIFA World Cup 

2022, and has signed a memo-

randum of understanding with 

the Ministry of Administrative 

Development, Labor and Social 

Affairs, coupled with high 

expectations of stabilised real 

estate price index, according to 

Ezdan Real Estate report.

The new procedures are 

expected to encourage land-

lords and investors to partake 

in the global sports event by 

providing the opportunity to 

rent out their properties that 

comply with the standards for 

a period extending to minimum 

5 years renewable. This is 

expected to be effective in bal-

ancing the supply and demand 

according to the national 

market needs during the World 

Cup.
The Supreme Committee for 

Delivery & Legacy has opened 

door for submitting applications 

and registration through filling 

in an electronic form via the 

website by investors and land-

lords so they can offer their 

properties for rent provided that 

they should be fulfilling the 

established standards. An ad hoc 

committee will be in charge of 

inspecting the properties and 

accommodation units to serve 

this process, according to the 

report.
Regarding real estate 

activity during the period from 

1 to 5 March 2020, Ezdan 

reported reflected a significant 

rise compared to an earlier 

week on clinching of sub-

stantial deals worth more than 

QR40m, boosting the total 

value of sale property deals. 

The Real Estate Registration 

Department has registered 88 

property sale deals with a total 

value of approximately 

QR400.8m. The deals were 

closed in 7 municipalities: Umm 

Salal, Al Khor, Al Thakira, Doha, 

Al Rayyan, Al Shamal, Al 

Daayen and Al Wakra, and 

which included vacant land 

lots, multi-use buildings, multi-

use lands, and residential 

buildings. Doha ranked first in 

terms of highest deal value of 

QR42.6m, at QR700 per square 

foot.
On the other hand, Al 

Rayyan ranked second in terms 

of highest deal value after the 

sale of a multi-use building in 

the Muraykh area, with a value 

of QR 40.m, spanning over an 

area of 13069 square meters at 

a price of QR 288 square foot. 

However, Al Shamal has wit-

nessed a single deal at a lowest 

value that entailed the sale of 

a vacant land lot on an area of 

425 square meters that at QR 

115 per foot square, totaling 

QR525,000.

Global transport on verge of biggest change in 100 years: Al Attiyah Foundation

THE PENINSULA — DOHA

The global transport industry is 

on the verge of massive changes, 

unprecedented for the last 

seventy or even one hundred 

years. The transport sector is now 

emerging with exciting new tech-

nologies including electric 

vehicles, autonomous driving, 

and ride-hailing. Led by a mix of 

entrepreneurs, and state enter-

prises, the emerging transforma-

tional change in the transport 

industry is also driven by fuel effi-

ciency standards, carbon 

management, bans on conven-

tional vehicles and other envi-

ronmental initiatives.

In the Al-Attiyah Founda-

tion’s report entitled ‘’Getting 

Around: Future Transport to 

2040,’’ the non-profit think tank 

explored in detail what transport 

will look like in the future, what 

market sectors will remain for 

hydrocarbons and how major oil 

and gas producers can respond 

and even benefit from these 

changes.
Such transformational 

changes go alongside steady 

shifts in demographics (ageing 

Western populations, rising Asian 

travelers), new transport infra-

structure, and improving vehicle 

efficiency. These changes are 

driven by the availability and 

improvement of new technol-

ogies, environmental pressures 

to reduce greenhouse gases and 

other pollution, economic drivers 

(primarily lower costs), and 

changing consumer tastes. As 

transport accounts for 21% of 

primary energy demand and 57% 

of oil demand, emerging changes 

in transportation have huge 

implications for the energy 

business. In addition to direct 

impact, transformation in 

transport will have wider knock-

on effects for society and geopol-

itics, which themselves affect the 

broader energy industry.

Final energy use in transport 

is set to peak, then gradually start 

falling in the 2020s, driven by the 

major increase in efficiency with 

electrification. By 2040, oil use 

in transport is predicted to be 

about 67 percent of the 2018 

level, and the use of gas in 

transport will increase but is still 

likely to be much less than oil. 

Changes in the energy mix that 

lead to a world of declining coal 

and oil demand, with conse-

quential reduced demand for 

tankers and bulk carriers, would 

have significant impact on the 

transportation sector. Demand 

for oil tankers is expected to be 

flat from about 2025 and falling 

after 2030.

Currently, the connectivity 

between the broader energy 

sector and the transport sector is 

limited to energy use for vehicle 

manufacturing and for movement 

of people and goods, including 

energy materials (coal, oil, gas).

Increasing electrification, rise 

of hydrogen and advances in 

carbon capture and storage, have 

the potential to couple the energy 

and transport sectors much more 

closely. In particular, electric 

vehicles may act as a collective 

giant battery, charging at times 

of surplus electricity (such as 

daytime in sunny places), and 

partly discharging at night to 

support the grid. Surplus 

renewable energy may be used 

to produce hydrogen from syn-

thetic methane, which can then 

be stored for eventual use as a 

transport fuel. Battery charging 

demand will alter daytime pat-

terns of electricity demand to a 

degree, and in particular, may 

require strengthening of distri-

bution networks for high-

demand concentrations of 

charging points, such as work-

places and malls.

Moreover, changes in the 

transportation sector have far-

reaching and unpredictable social, 

economic and even geopolitical 

consequences. For instance, 

autonomous vehicles could lead 

to safer and quicker, less con-

gested and cheaper travel. They 

would have fewer accidents, 

would drive more efficiently, and 

eliminate the time wasted 

searching for parking. Being safer, 

they could also be lighter, 

reducing fuel consumption. Such 

improvements in the transport 

system would make travel more 

popular, improve access to remote 

communities, and allow new 

users (for instance the young and 

elderly). Whilst good things in 

themselves, this could encourage 

urban sprawl, reduce the demand 

for public transport, and cause 

widespread job losses among taxi 

drivers, chauffeurs, delivery 

drivers, truckers, sailors and pilots.

The shift in future transport 

presents some opportunities, but 

also challenges, to major oil and 

gas exporters. These radical 

changes in transport are at their 

early stages. They may be easy 

to dismiss at the moment, with 

just 2.1% of new car sales in 2018 

being electric. But leading oil and 

gas producers, companies and 

consumers have to watch out for 

the following signals: the 

increasing competitiveness of 

electric vehicles on cost and per-

formance, their growth in early-

adopter markets such as 

Norway, and the increasing 

trend by governments to 

mandate their use. The same 

goes for other emerging 

technologies. 

‘Developing Partnership between Public 

& Private Sectors’ conference on March 17

THE PENINSULA — DOHA 

The first conference on ‘Devel-

oping Partnership between 

Public and Private Sectors’ 

which is organised under the 

patronage of Qatar Chamber 

(QC) Chairman Khalifa bin 

Jassim Al Thani will open at the 

Sheraton Doha on March 17.

The conference will bring 

together businessmen and com-

panies with governmental 

entities to review prospects for 

public private partnerships 

(PPPs), in the light of the 

awaited PPP law which has 

been approved by the cabinet 

recently and is expected to be 

issued soon, QC announced 

yesterday.

Discussions during the 

event will highlight various 

approaches and international 

experiences on PPPs which will 

be presented by experts and 

specialists in the field.

The conference, which is 

expected to help prepare 

Qatar’s private sector in organ-

ising itself to benefit from the 

PPP law upon its approval, will 

also serve as a platform to 

accommodate the views of the 

private sector towards PPPs 

and help provide greater 

understanding of the law and 

its applications.

Addressing a press con-

ference at the QC headquarters 

yesterday, QC Director General 

Saleh bin Hamad Al Sharqi, reit-

erated that holding the con-

ference highlights the Cham-

ber’s efforts in enhancing part-

nerships between the public 

and private sectors in Qatar.

He added: “QC had previ-

ously organised a conference 

on the partnership between 

public and private sectors. And 

it was the conference which 

recommended the need to issue 

a law regulating PPPs. The 

upcoming conference will play 

an important role in helping 

businessmen and companies’ 

representatives learn about 

PPP, its benefits to the business 

sectors, as well as the opportu-

nities it provides”.

Sheikh Dr. Thani bin Ali bin 

Saud Al Thani, Chair of the 

conference’s organising com-

mittee, said the attendance of 

the Minister of Commerce and 

Industry H E Ali bin Ahmed Al 

Kuwari during the opening 

session, demonstrates the 

importance of governmental 

partnership.

The press conference was 

also attended by a number of 

representatives from various 

companies and sponsors, 

including Qatar Primary Mate-

rials Company CEO Issa Kaldari, 

QFC Chief Legal Officer Nasser 

Al Taweel, Qatar Development 

Bank Marketing and Commu-

nication Director Saud Ahmed 

Al Bouainain, Qatar Ports Com-

munication and Public Rela-

tions Director Hamad Ali Al 

Ansari, and Hawkamah Centre 

Director Babekir Osman.

Sponsors for the event 

include Qatar National Bank as 

a Strategic Partner, Ashgal as 

Platinum Sponsor, QDB and 

Qatar Initial Materials Company 

as Gold Sponsors, and Qatar 

Free Zones Authority, Qatar 

Financial Centre and Mubarak 

Al Sulaiti Law Firm as Silver 

Sponsors.
QNB Group Communica-

tions General Manager Yousef 

Ali Darwish, said: “We, as QNB, 

are committed to providing full 

support to the conference as a 

Strategic Partner. We praise the 

role played by Qatar Chamber 

in enhancing and promoting 

laws that aim to develop part-

nership between both sectors 

for the advantage of Qatari 

economy according to the best 

international practices and 

experiences”.

Saleh bin Hamad Al Sharqi (right), Director-General at Qatar Chamber, and Sheikh Dr. Thani bin Ali bin 

Saud Al Thani, Head of the Organising Committee for the First Conference on ‘Developing Partnership 

between Public & Private Sectors’, addressing the press conference at the QC headquarters yesterday. 
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Shell eyes tankers 

for oil floating 

storage after price 

collapse

REUTERS — LONDON 

Royal Dutch Shell is in talks to 

charter at least three super-

tankers to store crude oil at sea 

as traders brace for a sharp 

rise in global stocks after Opec 

and its allies abandoned a 

production cut deal, shipping 

sources said yesterday.

Shell has provisionally 

booked three 2 million barrel 

vessels, known as very large 

crude carriers (VLCCs), for 

storage options for at least 

three months, the sources said.

A Shell spokeswoman 

declined to comment.

Once the charters were 

fully negotiated, or fixed, they 

would be the first tankers to 

be used for floating storage 

after the recent fall in oil 

prices.
The shipping sources said 

at least one of the vessels had 

an option to store oil in the 

United States.

Oil prices and the broader 

crude market pricing structure 

collapsed in recent days after 

Opec and other major pro-

ducing nations ended an 

output cut deal.

A glut of crude oil in global 

spot markets is forcing the 

price of oil for immediate 

delivery below forward futures 

costs, known as a contango 

structure, making it potentially 

profitable to buy oil, store it 

offshore onboard vessels and 

sell it later at higher prices.

Brent crude futures for 

nearby delivery are trading at 

their biggest discount to the 

November contract in over 

four years, according to Ref-

initiv data.

Baltic Exchange data on 

Tuesday showed the cost of 

hiring a tanker on the 

benchmark Middle East Gulf 

to China route had jumped to 

over $70,000 a day from 

under $40,000 a day on 

Monday and under $20,000 a 

day last month.

Daily charter rates were 

being quoted around 

$100,000 a day yesterday, 

indicating demand for tankers.

While another shipping 

source said the economics of 

floating storage were still not 

viable at this stage, others 

pointed to the growing glut of 

oil and the need to park 

cargoes.
“This floating storage may 

occur even if the economics of 

the contango do not appear to 

work simply because it will be 

difficult to immediately find a 

home for the excess cargo 

volumes,” broker Clarksons 

Platou Securities said in a note.

In another sign of the 

freight market heating up, 

Saudi Arabia’s national 

shipping group, Bahri has ten-

tatively chartered as many as 

14 supertankers to ship crude 

globally as the Kingdom 

follows through on its promise 

to ramp up crude output.

“Bahri owns its own ships 

and rarely comes to the spot 

market for more vessels. 

A provided picture of a Green car.

Barwa’s assets increased by 

QR1.6bn to QR32bn in 2019

THE PENINSULA — DOHA 

Barwa Real Estate Group’s full-

year results for the year 2019 

showed a net profit attributable 

to the shareholders of the parent 

company at QR1.50bn. The 

earnings per share amounted to 

QR 0.39. The Board of Directors 

of Barwa Real Estate Company 

proposed to the General 

Assembly the distribution of a 

cash dividend of 20 percent or 

QR 0.20 per share.

Despite the challenges 

faced the real estate market 

during the year 2019, Barwa 

Real Estate Group has worked 

hard to accommodate these 

challenges and reduce their 

impact as much as possible. 

Barwa was keen to support its 

sustainable income as the 

Group has achieved recurring 

operating revenues amounted 

to QR1.55bn, mostly came from 

lease income of the Group’s 

projects. Barwa also has suc-

ceeded to decrease the general 

and administrative expenses 

with an amount of QR21m 

equivalent to 8 percent com-

pared to 2018.

On the other side, the net 

profit has been decreased com-

pared to last year as a result of 

a decrease in the non-recurring 

profits such as the sale of prop-

erties, gain on debt restructure 

in addition to the adoption of 

International Financial 

Reporting Standard 16.

The total assets of the group 

reached QR32bn showing an 

increase of QR1.6bn compared 

to the total assets as at 31 

December 2018. The Equity 

attributable to the shareholders 

of the parent reached to the 

value of QR19.9bn. The Group 

maintained a cash balance of 

QR1.25bn.

Barwa has succeeded in 

supporting its operating rev-

enues by continuing to develop 

its real estate portfolio with 

many new projects as leasing 

activities have started during 

the year 2019 in many of the 

newly developed projects such 

as Mukaynis Compound, Al-

Baraha Project, Dara A Project 

and the Second Phase of the Al 

Khor Workers Sports Complex.

 “Mukaynis Compound” is 

one of the important Barwa 

Real Estate projects. Located on 

Salwa Road, and aimed to 

create an integrated residential 

city for workers, the project 

extends over a land with a total 

area of 995,000 square meters, 

and its constructed area of 

731,000 square meters, at a 

development cost of QR1.6bn.

‘Al-Baraha Project - Work-

shops and Storages’ is the 

second phase of Barwa Al 

Baraha project, which provides 

561 storages with an area of 300 

square meters each, and 118 

workshops with an area of 144 

square meters each. The total 

area built in the project is about 

187 thousand square meters, in 

addition to developing the infra-

structure and all necessary 

services for the project.

The importance of this 

project comes in providing 

suitable spaces for workshops 

and storages for small and 

medium businesses. The project 

also provides mechanical and 

electrical workshops to meet 

the needs of the market. The 

construction work has been 

completed in this project in 

September 2019 and the rental 

rate is currently 97 percent of 

the workshops and 58 percent 

of the storages to date.

‘Dara A Project’ is located 

in Lusail City on a land with an 

area of 16 thousand square 

meters, with a total con-

struction area of 41,000 square 

meters. Dara A includes 271 

apartments of various sizes, and 

construction work was com-

pleted during the year. Options 

are being studied to achieve the 

highest possible return on the 

project, whether by selling or 

leasing.
 The Second Phase of the Al 

Khor Workers Sports Complex 

was established with the aim 

of expanding the workers 

sports facilities, on a land area 

of 70,000 square meters. 
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أعــلــنــت غــرفــة قــطــر لــلــتــجــارة والــصــنــاعــة عــن إطــالق 
فــعــالــيــات مــؤتــمــر تــطــويــر الـــشـــراكـــة بـــني الــقــطــاعــني 
الـــعـــام والـــخـــاص يـــوم الــثــالثــاء املــقــبــل، وذلــــك تحت 
رعــــايــــة رعــــايــــة ســــعــــادة الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن جــاســم 
ــن مـــحـــمـــد ال ثــــانــــي رئــــيــــس غــــرفــــة قــــطــــر، بـــهـــدف  ــ بـ
ــمــــــال مـــــع الـــجـــهـــات  ــــات ورجـــــــــال األعــــ ــركـ ــ ــــشـ جــــمــــع الـ
الــحــكــومــيــة ملــنــاقــشــة آفــــاق الـــشـــراكـــة بـــني الــقــطــاعــني 
ــــك فـــي ظـــل الـــقـــانـــون املــرتــقــب  الـــعـــام والــــخــــاص، وذلـ
الــوزراء  اقــره مجلس  والــذي  القطاعني  بني  للشراكة 
مــؤخــرا ومـــن املــتــوقــع صـــدوره قــريــبــا، وكـــذا تمهيد 
الــطــريــق الســتــيــعــاب وجــهــات نــظــر الــقــطــاع الــخــاص 
ــرة فــهــم  ــيــ ــي تــنــظــيــم هـــــذه الــــشــــراكــــة وتـــســـريـــع وتــ فــ
لخبراء  استضافته  القانون وتطبيقاته، من خــالل 
ومـــخـــتـــصـــني لــلــتــعــريــف بـــصـــيـــغ الــــشــــراكــــة وتــهــيــئــة 
مــن هذا  نفسه لالستفادة  لتنظيم  الــخــاص  القطاع 

بتنفيذه. البدء  عند  القانون 
وجاء الكشف عن املوعد في مؤتمر صحفي حضره 

كــل مــن الــســيــد صــالــح بــن حــمــد الــشــرقــي مــديــر عــام 
علي  بن  ثاني  الدكتور  الشيخ  قطر، وسعادة  غرفة 
للمؤتمر،  املنظمة  اللجنة  ال ثاني رئيس  بن سعود 
بــاإلضــافــة إلــى عــدد مــن رؤســـاء ومــمــثــلــي الــشــركــات 

الراعية.  والجهات 
وقــــال الــســيــد صـــالـــح بـــن حــمــد الـــشـــرقـــي مـــديـــر عــام 
غرفة قطر، ان مؤتمر تطوير الشراكة بني القطاعني 
ــام والـــخـــاص يــكــمــل جـــهـــود الـــغـــرفـــة فـــي تــعــزيــز  ــعـ الـ
من  أكثر  منذ  بدأتها  والتي  القطاعني،  بني  الشراكة 
عــشــر ســنــوات عــنــدمــا عــقــدت آنـــذاك مــؤتــمــر الــشــراكــة 
ــعــــام والـــــخـــــاص، مـــشـــيـــرا الـــــى ان  بــــني الـــقـــطـــاعـــني الــ
انــعــقــاد املــؤتــمــر فــي هـــذا الــتــوقــيــت بــالــذات يكتسب 

أهــمــيــة كــبــيــرة، حــيــث أجـــاز مــجــلــس الــــوزراء مــؤخــرا 
مـــشـــروع قـــانـــون بــتــنــظــيــم الـــشـــراكـــة بـــني الــقــطــاعــني 
بأن سيلعب دورا مهما في  العام والخاص،مضيفا 
الــشــركــات بمفهوم  تــوعــيــة رجـــال االعــمــال ومــمــثــلــي 

عنها.  املنجرة  والفوائد  القطاعني  بني  الشراكة 
وردًا على أسئلة الصحفيني، بني الشرقي بأن املؤتم 
القطاعني، من  القائمة بني  الشراكة  إطــالق  سيعيد 
خــــالل الـــلـــجـــان املــشــكــلــة بــــني الـــجـــانـــبـــني الــحــكــومــي 
الشراكة  آليات  على  تركيزاملؤتمر  والخاص، مؤكدا 
بني القطاعني، واملعوقات التي تواجه ذلك من حيث 
القوانني والتشريعات واملعايير التي تجبر الشركة 
عــلــى ان تــدخــل فـــي مــنــاقــصــات الـــدولـــة والــحــكــومــة، 
مبديا سعادته باملؤتمر الذي من املنتظر أن ينبثق 
عنه توصيات ولجان مشكلة تابعة للجان املوجود 
الجهات  بــني  التعاون  مــن نسب  يزيد  حاليا بشكل 

والخاصة.  الحكومية 
ومـــن جــانــبــه صـــرح ســـعـــادة الــشــيــخ الــدكــتــور ثــانــي 
املنظمة  اللجنة  رئيس  ثاني  ال  بن سعود  بن علي 
العام  القطاعني  الشراكة بني  بــأن مؤتمر  للمؤتمر، 
ــرا مــــن الـــقـــطـــاع  ــيـ ــبـ ــــاص قــــد وجـــــد تـــرحـــيـــبـــا كـ ــخـ ــ والـ
ــــى حـــضـــور  ــا الــ ــتــ ــال، الفــ ــ ــمــ ــ ــكـــومـــي وقــــطــــاع االعــ الـــحـ
سعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير التجارة 
والــصــنــاعــة لــلــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة الــتــي ســيــديــرهــا 
كـــل مـــن ســـعـــادة الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن جـــاســـم رئــيــس 
غـــرفـــة قـــطـــر و الــــدكــــتــــور ســـعـــد بــــن احـــمـــد املـــهـــنـــدي 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة لـــألشـــغـــال، والــســيــد ســعــود 
بــوزارة  املساعد  الـــوزارة  وكــيــل  العطية  عبدالله  بــن 
املــالــيــة، إضــافــة الـــى الــســيــد يــوســف مــحــمــد الــجــيــدة 
فيما ستتناول  للمال،  ملركز قطر  التنفيذي  الرئيس 
الــجــلــســات املــتــبــقــيــة مــخــتــلــف املـــواضـــيـــع بــمــشــاركــة 
املؤتمر  استقطاب  إلــى  الخبراء، مشيرا  من  العديد 
الــشــركــات والــبــنــوك والهيئات كــرعــاة، من  لــعــدد مــن 
بــيــنــهــا بــنــك قــطــر الــوطــنــي الــشــريــك االســتــراتــيــجــي، 
وهــيــئــة األشـــغـــال الــعــامــة الـــراعـــي الــبــالتــيــنــي وبــنــك 

للتنمية.  قطر 
إنشاء محكمة تجارية  بالتوجه نحو  وفيما يتعلق 
ــديـــدة، كــشــف ســعــادتــه بـــأن هــنــالــك مــوافــقــة عــلــى  جـ
إنشاء محكمة خاصة باإلستثمار والتجارة، مبينا 
املال  اإلستمثاري، فصاحب  املستوى  على  اهميتها 
آليات  بلد ما عن  أي مشروع في  يبحث قبل إطالق 
فــض املـــنـــازعـــات، وهـــو تــمــلــكــه قــطــر املــنــضــمــة الــعــام 
املــاضــي التــفــاقــيــة األمـــم املــتــحــدة لــلــتــســويــة الــدولــيــة 
الــنــاتــجــة عـــن الـــوســـاطـــة، بــتــوفــره عــلــى الــعــديــد مــن 

النزاعات.  في فض  الدوائراملختصة 
 بدوره أكد السيد يوسف علي درويش، املدير العام 

التزام املجموعة بتقديم   QNB لالتصاالت ملجموعة
الكامل للمؤتمر، مشيدا بالدور الذي تلعبه  الدعمه 
إلى  التي تهدف  القوانني  الغرفة في إرساء وتعزيز 
تــطــويــر الــشــراكــة بــني الــقــطــاعــني الــعــام والــخــاص ملا 
بأن  قائال  القطري،  االقتصاد  نمو  في  أهمية  من  له 
البنك  املؤتمر تتوافق و توافق استراتيجية  أهداف 
تتماشى  اقتصادية سليمة  بيئة  إلى خلق  الرامية 

 .2030 الوطنية  ورؤية قطر 
ومــن جــهــتــه قــال املــهــنــدس عــيــســى كــلــداري الــرئــيــس 
الشركة  بــأن  األولــيــة  للمواد  قطر  لشركة  التنفيذي 
بــصــفــتــهــا احــــدى الــشــركــات الــحــكــومــيــة الــتــي تعنى 
املؤتمر  تدعم  االنشاء،  لقطاع  األولية  املواد  بتوفير 
العام  القطاعني  للشراكة بني  من منطلق تحفيزها 
والــــخــــاص، الفـــتـــا الــــى ان هــــذه الـــشـــراكـــة تــصــب فــي 
مــصــلــحــة االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، بـــصـــورة تــســهــم فــي 
السوق، مؤكدا  تواجه  قد  التي  التحديات  مواجهة 
عقارية  املــجــاالت  فــي جميع  الــتــعــاون  على ضـــرورة 

أو صناعية.  كانت 
ــر  ــديـ ــيــــنــــني مـ ــد الــــبــــوعــ ــ ــمـ ــ ــــود أحـ ــعـ ــ ــد سـ ــيــ ــســ وقــــــــال الــ
ــل فـــي بــنــك قــطــر لــلــتــنــمــيــة، ان  ــتـــواصـ الــتــســويــق والـ
الــبــنــك لــهــذا املــؤتــمــر تــأتــي بــالــنــظــر للحاجة  رعــايــة 
إلى تقوية  الهادفة  املبادرات،  النوع من  امللحة لهذا 
والخاص، وبحث  الحكومي  القطاعني  التعاون بني 
مثل  أهمية  الــى  بناء شــراكــات مستدامة، الفتا  أفــق 
هـــذه املــؤتــمــرات الــضــروريــة لــضــمــان ســيــر مختلف 
مــكــونــات الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الـــدولـــة عــلــى املــســار 
التعاون  اطالعها على طبيعة فرص  عبر  الصحيح 
مـــع مــخــتــلــف مــكــونــات الــقــطــاع الـــعـــام واملــؤســســات 
كبيرة  البنك ألهمية  إيــالء  إلــى  الصلة، مشيرا  ذات 

القطاعني. للتعاون بني 
مدير  األنــصــاري  علي  السيد حمد  اكــد  ومــن جهته 
إدارة الــتــســويــق والــعــالقــات الــعــامــة بــشــركــة مــوانــي 
ــى أن مــشــاركــة  ــذا املـــؤتـــمـــر، الفـــتـــا إلــ قــطــر أهــمــيــة هــ
الــشــركــة كـــراع فــضــي يــعــكــس الــتــزامــهــا الــدائــم بدعم 
الــبــرامــج واألنــشــطــة الــتــي مــن شــأنــهــا تــعــزيــز النمو 
ــوع فــي  ــنــ ــتــ ــيـــق الــ ــة وتـــحـــقـ ــ ــدولــ ــ ــي الــ ــ ــادي فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
ــــى تــمــكــن مـــيـــنـــاء حــمــد  مــــصــــادر الــــدخــــل، مـــشـــيـــرا إلـ
مــــن تـــوفـــيـــر بــنــيــة تــحــتــيــة مــتــكــامــلــة لـــقـــطـــاع الــنــقــل 
الذي عزز  التنمية االقتصادية، األمر  البحري تدعم 
الــثــقــة فــي اقــتــصــادنــا وســاهــم فــي تــأمــني االســتــيــراد 
ــة قــطــر مـــن خـــالل تــوفــيــر  ــى دولــ والــتــصــديــر مـــن وإلــ
خـــدمـــات شــحــن مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة ألكــثــر من 
في  دورا  لعب  كما  العالم،  100 وجهة بحرية حــول 
املزيد من ِب 

ْ
وَجــذ التجارية  األعــمــال  إقامة  تشجيع 

االستثمارات.  

مؤتمر تطوير الشراكة بني القطاعني العام والخاص الثالثاء 

¶ املتحدثني باملؤتمرالصحفي ¶ لقطة جماعية للمنظمني واملشاركني  

¶ جانب من الحضور
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