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الدوحة - طوخي دوام:

أطـــــلـــــقـــــت رابـــــــطـــــــة رجـــــــال 
األعـــمـــال الــقــطــريــيــن اســتــطــالع 
لــــلــــمــــديــــريــــن  ـــــا  مـــــوجـــــًه رأي 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــيـــن الــــــــذي تـــجـــريـــه 
ــا بــالــتــعــاون مع  الــرابــطــة ســنــويً
مــعــهــد الـــبـــحـــوث االجــتــمــاعــيــة 
التابع  المسحية  واالقــتــصــاديــة 
مع  وباالشتراك  قطر  لجامعة 

العالمي. االقتصادي  المنتدى 
وقـــــــال الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
رابطة  عضو  قــاســم  بــن  فيصل 
رجـــــــال األعـــــمـــــال الـــقـــطـــريـــيـــن  
فـــي كــلــمــة لـــه خــــالل الــمــؤتــمــر 
الخميس  عــقــد  الـــذي  الصحفي 
الــمــاضــي بــهــذه الــمــنــاســبــة: إن 
الــرابــطــة   تــعــلــن بــالــتــعــاون مع 
مــعــهــد الـــبـــحـــوث االجــتــمــاعــيــة 
التابع  المسحية  واالقــتــصــاديــة 
لــجــامــعــة قــطــر لــلــســنــة الــثــانــيــة 
آراء  اســـتـــطـــالع  عــمــلــيــة  إطــــالق 
الـــمـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــيــن فــي 
قــطــر الـــتـــي تــجــريــهــا الــرابــطــة 
ــا بــالــتــعــاون مــع الــمــنــتــدى  ســنــويً

العالمي. االقتصادي 
ـــقـــريـــر  ت أن  ــــــــى  إل وأشــــــــــــار 
مـــحـــوًرا   ١٢ يــشــمــل  الــتــنــافــســيــة 
دولـــــــة،   ١٤٤ ــــــ  ل لـــلـــتـــنـــافـــســـيـــة 
لمشهد  شــامــلــة  صـــورة  ويــقــدم 
الـــعـــالـــم  دول  فــــي  الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
فـــي جــمــيــع مـــراحـــل تــطــورهــا. 
وتــــــشــــــمــــــل هــــــــــذه الــــــمــــــحــــــاور 
التحتية،  والبنية  الــمــؤســســات، 
وبــــيــــئــــة االقــــــتــــــصــــــاد الــــكــــلــــي، 

والــصــحــة والــتــعــلــيــم األســاســي، 
ــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، بــاإلضــافــة  وال
وكفاءة  السلع،  سوق  كفاءة  إلى 
ســــوق الــعــمــل وتـــطـــور األســــواق 
من  وغيرها  واألعمال  المالية 

المحاور.
قــطــر  دولــــــــة  أن  وأوضــــــــــح 
تـــقـــدمـــت لــلــســنــة الـــثـــالـــثـــة عــلــى 
ــــدول الــعــربــيــة  الـــتـــوالـــي  عــلــى ال
األوســـــــــــط   ــــــــشــــــــرق  ال ودول 
في   ١١ المركز  على  بحصولها 
تــصــنــيــف الــتــنــافــســيــة الــعــالــمــيــة. 
الميزة  فــإن  التقرير  وبحسب 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة فــــي دولـــــــة قــطــر 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى دعـــــائـــــم ثـــابـــتـــة 
وهـــــــي األطـــــــــر الـــمـــؤســـســـاتـــيـــة 
البيئة  الــعــالــمــيــة،  الــكــفــاءة  ذات 
وســوق  المستقرة  االقــتــصــاديــة 
عدم  إلــى  باإلضافة  فعال  سلع 
االستقرار  وتوفر  الفساد  وجود 

والمالي.  األمني 
ــــطــــة  ــــراب ال أن  إلــــــــى  ونــــــــــوه 
ومــعــهــد الــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة 
ـــمـــســـحـــيـــة  واالقــــــتــــــصــــــاديــــــة ال
الــــتــــابــــع لـــجـــامـــعـــة قـــطـــر هــمــا 
الـــشـــريـــكـــان اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــان 
العالمي  االقــتــصــادي  للمنتدى 
كــانــت  أن  بــعــد  ــيــة  ــان ــث ال لــلــســنــة 
اإلستراتيجي  الشريك  الرابطة 
ــــحــــصــــري فـــــي إطــــــــالق هــــذا  ال
ســــنــــوات   ٧ مــــنــــذ  االســــتــــطــــالع 

لية. متتا

مــــن جـــانـــبـــه قـــــال الـــدكـــتـــور 
درويــــــــــــش الــــــعــــــمــــــادي مــــديــــر 
مــعــهــد الـــبـــحـــوث االجــتــمــاعــيــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة الــمــســحــيــة: إن 
قطر  بتمثيل  سعيدة  الجامعة 
فـــي الــتــقــاريــر الـــدولـــيـــة  لــلــعــام 
الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي إلعـــــداد 
ومصداقية  جــودة  ذات  بيانات 
الخاصة  الشركات  ودعا  عالية. 
هذا  تعبئة  إلى  الحكومية  وغير 
الواقع  سيعكس  ألنه  االستبيان 
االقـــتـــصـــادي فـــي قــطــر، مــبــيــنـًـا 
يتضمنها  الــتــي  الــمــعــلــومــات  أن 
بــرأســمــال  مرتبطة  االســتــبــيــان 
فيها  الــعــامــلــيــن  وعـــدد  الــشــركــة 
وجهة  من  االقتصادي  والمناخ 
ـــخـــدمـــات  نـــظـــر الــــشــــركــــات وال
الــتــي تــوفــرهــا الـــدولـــة، إضــافــة 
إلـــى قــطــاعــات ثــانــيــة مــرتــبــطــة 

االقتصادية.  بالحركة 
هـــذا  أهـــمـــيـــة  أن  وأضــــــــاف: 
تنعكس  ال  أنه  في  تتمثل  المسح 
التنافسية  تقرير  على  نتائجه 
تقارير  على  بــل  فقط  الــدولــيــة 
دولـــيـــة أخــــرى مـــن شــأنــهــا أن 
قطر،  لدولة  استثمارات  تجلب 
الــجــامــعــة  دور  أن  إلـــى  وأشــــار 
كــمــؤســســة وطــنــيــة يــتــمــثــل فــي 
إنــجــاح هــذا الــمــســح، واالتــصــال 
عليها  يــقــع  الــتــي  الــشــركــات  مــع 

عشوائية. بصورة  االختيار 
أن  الــــعــــمــــادي  د.  وأوضــــــــح 

سنقوم  التي  البيانات  استمارة 
بـــمـــســـحـــهـــا عــــلــــى الــــمــــديــــريــــن 
الــتــنــفــيــذيــيــن مـــعـــدة مـــن قــبــل 
العالمي  االقــتــصــادي  الــمــنــتــدى 
ــــى مـــعـــلـــومـــات  وتـــــحـــــتـــــوي عــــل
حـــول رأســـمـــال الــشــركــة وعــدد 
الــعــامــلــيــن ومــعــايــيــر الــنــزاهــة 
والـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة فـــــــي مـــجـــتـــمـــع 
دور  أن  إلـــى  مــشــيــًرا  األعـــمـــال، 
ـــمـــعـــهـــد هـــــو إجـــــــــراء الـــمـــســـح  ال
وجـــمـــع الـــبـــيـــانـــات وإعـــطـــاؤهـــا 
لــمــنــتــدى الــتــنــافــســيــة الــعــالــمــيــة 
لــتــقــوم بــدراســة هـــذه الــبــيــانــات 
من  النتائج  تستخلص  ثم  ومن 
بدأ  المسح  أن  بين  كما  المسح، 
بــالــفــعــل وســيــنــتــهــي فـــي شــهــر 
مــــايــــو الـــــقـــــادم ومـــــن ثــــم يــتــم 
االقتصاد  منتدى  إلــى  إرسالها 
أن  إلى  وأشار  بجنيف.  الدولي 
هـــذا الــمــســح يــســهــم بــدرجــة أو 
التنافسية  تــقــريــر  فــي  بــأخــرى 

مصادر. عدة  من  تتكون  التي 
العينة  حــجــم  أن  إلــى  ولــفــت 
 ١٠٠ يـــضـــم  الـــمـــســـح  هـــــذا  فــــي 
شــــركــــة، مــــن قـــطـــاع األعـــمـــال 
بــقــطــر ســـواء قــطــاًعــا خــاًصــا أو 
وتــضــم   مـــشـــتـــرًكـــا،  أو  أجـــنـــبـــًيـــا 
الــتــي  مــــن  شـــركـــة   ٥٠ الـــعـــيـــنـــة 
شاركت في مسح العام الماضي 
التي  الشركات  من  أخرى  و٥٠ 
ويتم  مــرة  أول  الــمــســح  تــدخــل 
ـــا، كـــمـــا أن  ـــًي االخـــتـــيـــار عـــشـــوائ

األســـئـــلـــة تـــأتـــي مـــن الــمــؤســســة 
أو  للجامعة  دخــل  وال  الــدولــيــة 

ذلك. في  األعمال  رابطة 
تـــوزيـــع  إن  الـــعـــمـــادي  وقـــــال 
االســـــتـــــمـــــارات ســــيــــكــــون عــلــى 
منتظمة  عــشــوائــيــة  عينة  شــكــل 
حددها  وأســس  معايير  ضمن 
مــنــتــدى االقــتــصــادي الــعــالــمــي. 
تنقسم  المؤسسات  أن  وأوضــح 
إلـــى نــوعــيــن مــؤســســات كــبــيــرة 
 ١٥٠ من  أكثر  تضم  التي  وهي 
مــوظــًفــا، ومــؤســســات صــغــيــرة 
وتـــضـــم أقـــــل مــــن هـــــذا الـــعـــدد 

هو  ما  وحسب  الموظفين،  من 
عــدًدا  العينة  فتضمنت  مــحــدد 
في  شاركت  التي  الشركات  من 
باإلضافة  الماضي  العام  المسح 
إلـــــــــى عـــــــــدد مـــــــن الـــــشـــــركـــــات 
ــــدة، وذلـــــــك مــــن أجـــل  ــــجــــدي ال
الــجــامــعــة  وتــعــمــل   ، الــمــقــارنــة 
الـــــهـــــدف  يــــتــــحــــقــــق  أن  عـــــلـــــى 

المسح. هذا  من  المنشود 
ويـــضـــم نــــمــــوذج االســـتـــبـــيـــان 
١٢ مـــحـــوًرا وهـــي تــقــديــم  نــحــو 
االنطباعات  الشركة،  عن  نبذة 
الـــعـــامـــة عــــن اقـــتـــصـــاد الـــبـــلـــد، 

الــحــكــومــة ومــؤســســات الــقــطــاع 
الــــــعــــــام، والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة، 
والبيئة  والتكنولوجيا،  االبتكار 
الــمــالــيــة، والــتــجــارة الــخــارجــيــة 
ـــــمـــــار، والـــمـــنـــافـــســـة  ـــــث واالســـــت
الــــمــــحــــلــــيــــة، وإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
والتعليم  وعملياتها،  المنشأة 
والـــمـــوارد الــبــشــريــة، والــفــســاد، 
واألخـــــالقـــــيـــــات والـــمـــســـؤولـــيـــة 
والسفر،  السياحة  االجتماعية، 

والصحة.  والبيئة 
ويـــــؤكـــــد االســــتــــبــــيــــان الـــــذي 
يــصــدره الــمــنــتــدى االقــتــصــادي 

أن  الــــــــــــدول  لــــكــــل  الــــعــــالــــمــــي 
ــلــمــديــريــن  اســـتـــطـــالع الـــــــرأي ل
المكونات  أحــد  هو  التنفيذيين 
التنافسية،  تقرير  في  الرئيسة 
وهــــو يــمــثــل الــعــنــصــر الــحــيــوي 
الــــــــذي يـــجـــعـــل مـــــن الـــتـــقـــريـــر 
الصورة  يعكس  سنويًا  مقياًسا 
االقــتــصــاديــة  للبيئة  الحقيقية 
لـــــدولـــــة مـــــا ولــــقــــدرتــــهــــا عــلــى 
ويقوم  مستدامة.  تنمية  تحقيق 
االســـتـــطـــالع بــجــمــع مــعــلــومــات 
قــيــمــة حـــول مــجــمــوعــة واســعــة 
معلومات  وهي  المتغيرات  من 
وتكاد  الثابتة  مــصــادرهــا  تندر 

معدومة. تكون 

قطر تتقدم في التنافسية  للعام الثالث على التوالي  
الرابطة تطلق استطالع آراء المديرين التنفيذيين..   محمد بن فيصل:

ـــــر الــــدولــــيــــة   ـــــاري ـــــق ـــــت ــــــي ال ــــــداء بــــتــــمــــثــــيــــل  جــــامــــعــــة قـــــطـــــر  ف ــــــع د.الــــــــعــــــــمــــــــادي: س

ـــــصـــــادي الـــعـــالـــمـــي ـــــت ــــانــــات أعـــــدهـــــا الـــمـــنـــتـــدى االق ــــي ــــب اســــتــــمــــارة ال

تصوير - جيرام

األعمال  نــادي  كشف  ـ [:  دبــي 
لألعمال  تــواصــل  شبكة  أبــرز  الــعــربــي، 
فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، أمــــــس عـــــن تــنــظــيــم 
«الــمــلــتــقــى الــســنــوي الــثــانــي لــلــمــنــاطــق 
الــحــرة فــي الــشــرق األوســـط. ويــشــارك 
فندق  فــي  سيعقد  الـــذي  الملتقى  فــي 
 ١٣ فــــــي  بـــــدبـــــي  هـــــــــاوس  جـــــروفـــــنـــــر 
مـــارس الـــجـــاري، نــخــبــة مــن الــرؤســاء 
ألهم  العامين  والمديرين  التنفيذيين 
الــتــعــاون  مجلس  فــي  الــحــرة  الــمــنــاطــق 

العربي.  الخليج  لدول 
الدكتور  المهندس  مــن  كــل  ويسلط 
الموانئ  دائرة  عام  مدير  الليم،  راشد 
في  الحرة  المنطقة  وهيئة  والجمارك 
مدير  كاظم،  أيوب  الدكتور  الحمرية، 
عــــام قـــريـــة دبــــي لــلــمــعــرفــة ومــديــنــة 
دبـــي األكــاديــمــيــة الــعــالــمــيــة الــعــضــويــن 
لتيكوم  الــتــابــع  التعليمي  الــمــجــمــع  فــي 
العمري،  أسامة  السيد  لالستثمارات، 
ــنــفــيــذي لــهــيــئــة الــمــنــطــقــة  ــت الـــمـــديـــر ال
الـــحـــرة بــــرأس الــخــيــمــة، إضـــافـــة إلــى 
مجموعة  رئيس  عطعوط،  نادر  السيد 

تــطــويــر األعـــمـــال فــي هــيــئــة الــمــنــطــقــة 
 ،(twofour٥٤) اإلعالمية في أبوظبي
ــا والــحــوافــز  الـــضـــوَء عــلــى بــاقــة الــمــزاي
والــمــرافــق والــخــدمــات الــرئــيــســة الــتــي 
الحرة  االقــتــصــاديــة  المناطق  تــوفــرهــا 

المستثمرين. أمام  الدولة  في 
ويــبــحــث الــمــشــاركــون فــي الــمــلــتــقــى 
الـــحـــوافـــز والـــتـــســـهـــيـــالت والــتــكــالــيــف 
الــتــشــغــيــلــيــة إضــــافــــة إلـــــى الـــخـــدمـــات 
الــلــوجــســتــيــة الـــتـــي تــقــدمــهــا الــمــنــاطــق 
الشرق  منطقة  في  الحرة  االقتصادية 
ـــشـــركـــات، ودورهــــــــا فــي  ـــل األوســـــــط ل

الخارجية.  االستثمارات  استقطاب 
وقــــال حـــمـــدان مــحــمــد الــمــرشــدي، 
«نــــادي  رئـــيـــس  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
يشكل  الملتقى  إن  العربي»:  األعــمــال 
مــنــصــة مـــثـــالـــيـــة تـــســـاهـــم فــــي تــعــزيــز 
الــشــراكــات اإلســتــراتــيــجــيــة والــعــالقــات 
األعــمــال،  قــطــاع  رواد  بــيــن  الــمــتــبــادلــة 
وذلك من خالل توفير فرص تفاعلية 
إيجابية  بصورة  تنعكس  أن  شأنها  من 
الحرة  بالمناطق  االستثمار  واقع  على 

المتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــة  فــي 
المشاركة  وتساهم  عموًما.  والمنطقة 
التنفيذيين  المديرين  ألبــرز  الواسعة 
للتواصل  قــنــوات  بــنــاء  فــي  الــحــدث  فــي 
العالمية.  الشركات  كبرى  رؤســاء  مع 
دافًعا  يشّكل  الحضور  هذا  مثل  أن  كما 
استضافة  على  العمل  لمواصلة  رئيًسا 
بين  العالقات  تعزز  مماثلة  فعاليات 
وخارجها».  الدولة  من  المستثمرين 

العربي»  األعــمــال  «نــادي  أن  يــذكــر 
أعـــــمـــــال  رواد  مـــــــن   ٨٥٠٠ يـــــضـــــم 
وخــبــراء  الــقــرار  وصــّنــاع  ومستثمرين 
اقـــتـــصـــاديـــيـــن ويــــهــــدف الـــــنـــــادي إلـــى 
تــفــعــيــل الــتــواصــل بــيــن رجـــال األعــمــال 
مــــن الـــــدولـــــة وخــــارجــــهــــا، وتـــأســـيـــس 
شــــــراكــــــات إســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وإطـــــــالق 
مـــشـــاريـــع واســـتـــثـــمـــارات واعــــــدة. كــمــا 
تعزيز  فــي  لــلــمــســاهــمــة  ــنــادي  ال يــســعــى 
الـــــتـــــعـــــاون االقـــــتـــــصـــــادي والـــتـــفـــاهـــم 
الــحــضــاري والــتــكــامــل الــثــقــافــي وفــتــح 
مختلف  بين  الــفــعــال  للتواصل  قــنــوات 

العالم. شعوب 

ملتقى األعمال العربي 
يعزز الشراكات اإلستراتيجية

ينطلق بدبي  ١٣ مارس.. المرشدي:


